
กลุมชุดดินที่ 50
ลักษณะโดยทั่วไป :  หนวยทีด่นินี้เปนกลุมชุดดินที่มีเนื้อดินชวง 50 ซม. ตอนบนเปนดินรวน

ปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทราย ในระดับความลึกประมาณ 50-100 ซม. จะพบชั้นดินปนเศษหิน
หรือลูกรัง สีดินเปนสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง พบบริเวณเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต มีสภาพพื้นที่เปน
ลูกคลืน่ลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ตํ ่า ปฏิกริิยาดินเปนกรดแก มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 5.0-5.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูก
ยางพารา ไมผล สับปะรด กลวยและแตงโม ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินสว ีชุดดินพะโตะ

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน : ดนิมีความอุดมสมบูรณตํ่ า และเนื้อดินคอนขางเปน
ทราย ถาพบบริเวณที่มีความลาดชันสูง จะมีปญหาเรื่องการชะลางพังทลายของหนาดิน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินนี้มศีกัยภาพในการปลูกพืชเศรษฐกิจทุกชนิด
เชน ไมยืนตนทุกชนิด ยางพารา พืชไร ตลอดจนพัฒนาเปนทุงหญาเล้ียงสัตว  แตอาจมีขอจํ ากัดเล็กนอย
เนือ่งจากมกีอนกรวดปะปนในตอนลางของดิน ไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชผัก เนื่องจากมีโอกาส
ขาดแคลนนํ ้าในชวงฤดูกาลเพาะปลูกได และไมเหมาะสมในการใชทํ านา เนื่องจากมีขอจํ ากัดทางดาน
สภาพพื้นที่ที่อยูสูงเกินไปที่จะเก็บกักนํ้ า

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 50
ปลูกไมผลและไมยืนตน ปญหาเปนดินลึกปานกลาง หลุมปลูกควรมีขนาดอยางนอย 50 x

50 x 50 ซม. สํ าหรับไมผล ยางพารา มะพราว 60 x 60 x 60 ซม. สํ าหรับกาแฟ โกโก ปาลมนํ้ ามัน ปรับ
ปรุงดินดวยอินทรียวตัถุ พวกปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 20 กก./หลุม และปุยร็อคฟอสเฟต อัตรา 170  250
และ 500 กรัม/หลุม สํ าหรับยางพารา ปาลมนํ้ ามัน และไมผลตามลํ าดับ เพื่อชวยเรงการเจริญเติบโตของ
รากใหแขง็แรง ยึดลํ าตนกับหลักไมเพื่อไมใหตนโยก ปญหาพื้นที่มีความลาดชัน ควรมีมาตรการอนุรักษ
ดนิและนํ ้า ทัง้วิธีกลและวิธีพืช โดยวิธีพืชใชเมื่อพื้นที่มีความลาดเทนอยกวา 12 % เชนการปลูกพืชขวาง
ความลาดเท การปลูกพืชคลุมดิน วิธีกลใชเมื่อพื้นที่มีความลาดเทมากกวา 12 % เชน การทํ าคันดินกั้นนํ้ า
หรือครัูบนํ ้ารอบเขา การทํ าขั้นบันไดดิน ปญหาการขาดแคลนแหลงนํ้ า ควรจัดหาแหลงนํ้ าใหเพียงพอ
อาจเปนอางเก็บนํ้ าขนาดเล็กในไรนา และมีการคลมุดินดวยเศษซากพืช เพื่อลดการคายนํ้ า

ปญหาความอุดมสมบูรณตํ่ า  เชน มังคุด ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี อัตรา 20-
50 กก./ตน/ป หลุมปลูกใชปุยร็อคฟอสเฟต 500 กรัม/ตน คลุกเคลากับดินบนและอินทรียวัตถุ 20 กก./
หลุม กอนตกผล ใชปุยเคมีสูตร 12-6-17 หรือ 15-5-20 อัตรา 200-300 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 2 คร้ัง
ตนและปลายฝน ใชรวมกับปุยเดี่ยว สูตร 21-0-0 อัตรา 200-300 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 16-3-9 อัตรา
400-500 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 4 คร้ัง เดือน มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม ตกผลแลวใช
สูตร 15-3-12 หรือ 16-3-9 อัตรา 250-300 กรัม/ตน x อายุป และใชปุยสูตร 14-0-20 หรือ 15-3-12 อัตรา



200-250 หรือ 450-500 กรัม/ตน x อายุป ใส 2 คร้ัง หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว วิธีใสใหหวานรอบ ๆ ทรง
พุมรัศมี 300 ซม. แลวพรวนดินกลบ

เงาะ ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี อัตรา 20-50 กก./ตน/ป หลุมปลูกใชปุยร็อค
ฟอสเฟต 500 กรัม/ตน คลุกเคลากับดินบนและอินทรียวัตถุ กอนตกผล ใชปุยเคมีสูตร 12-6-17 หรือสูตร
15-5-20 อัตรา 700-800 หรือ 600-700 กรัม/ตน x อายุป ใชรวมกับปุยสูตร 21-0-0 หรือ 46-0-0 อัตรา
500-600 หรือ 250-300 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 16-3-9 อัตรา 1-1.2 กก./ตน x อายุป แบงใส 4 คร้ัง
เดือน มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม ตกผลแลว ใชสูตร 18-6-6 หรือ 25-7-7 อัตรา 500-600
หรือ 400-500 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 2 คร้ัง หลังเก็บผลผลิตแลว รวมกับ 14-0-20 หรือ 16-3-9 อัตรา
500-600  หรือ 1.2-1.4 กก./ตน x อายุป แบงใส 3 คร้ัง การใสใหหวานรอบ ๆ ทรงพุมรัศมี 30 ซม. แลว
พรวนดินกลบ

ยางพารา ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี โดยใชปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 20 กก./
หลุม ผสมกับปุยร็อคฟอสเฟต อัตรา 170 กรัม/ตน เตรียมหลุมปลูก อายุ 0-42 เดือนใชปุยสูตร 18-10-6
หรือ 8-14-3 อัตรา 60-190 และ 130-400 กรัม/คร้ัง ตามลํ าดับ อายุ 42-76 เดือนใชปุยสูตร
18-4-5 หรือ 3-9-4 อัตรา 400 และ 530 กรัม/ตน/คร้ัง อายุมากกวา 76 เดือนใหปุย 2 คร้ัง ตนและปลายฝน
สูตร 15-0-8 อัตรา 500 กรัม/ตน/คร้ัง สํ าหรับสวนยางที่ปลูกพืชตระกูลถ่ัวและมีการใชปุยร็อคฟอสเฟต
และสูตร 12-5-14 คร้ัง อัตรา 600 กรัม/ตน/คร้ัง ในสวนยางทั่ว ๆ ไป วิธีการใสปุย บริเวณพื้นที่ราบใหใส
แบบหวาน บริเวณพื้นที่มีความลาดเทมีการทํ าขั้นบันได ใสเปนแถบพื้นที่ที่มีความลาดเทสูงใสเปนหลุม

ปลูกพืชไร ปญหาความลาดชันสูง ไมปลูกในที่มีความลาดชันสูง ซ่ึงเสี่ยงตอการชะลางพัง
ทลายของดิน

ปญหาความอุดมสมบูรณตํ่ า  เชน ขาวโพด ใชสูตร 20-10-0 อัตรา 40-50 กก./ไร หลังปลูก
20-25 วัน โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ ถ่ัวตาง ๆ ใช 12-24-12 หรือ 10-20-10 อัตรา 20-30 หรือ 25-35
กก./ไร โดยรองกนหลุมกอนปลูก หรือโรยขางแถวหลังปลูก 20-25 วัน แลวพรวนดินกลบ
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