
กลุมชุดดินที่ 51
ลักษณะโดยทั่วไป :  หนวยทีด่นินีเ้ปนกลุมชุดดิน ที่มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนปนเศษหิน พบใน

เขตฝนตกชกุ เชน ภาคใต เศษหินสวนใหญเปนพวกเศษหินทรายและควอรต หรือหินดินดาน สีดินเปน
สีนํ ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง พบทั่ว ๆ ไปในบริเวณที่ลาดเชิงเขาหรือเนินเขาตาง ๆ เปนดินตื้นมาก มีการ
ระบายนํ ้าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ า ปฏิกิริยาดินเปนกรดแก มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0-5.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวเปนปาดิบชื้น บางแหงใชปลูกยางพาราหรือปลอยทิ้งเปนปา
ละเมาะ ตวัอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินหวยยาง ชุดดินระนอง ชุดดินยี่งอ

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน :  เปนดนิตืน้มีเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินเปนปริมาณมาก
และดนิมคีวามอุดมสมบูรณตํ่ า บริเวณที่มีความลาดชันสูงมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนา
ดิน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชดุดินที่ 51 ไมคอยเหมาะสมในการที่จะนํ ามาใชปลูก
พชืเศรษฐกจิทกุชนิด เนื่องจากเปนกลุมดินตื้นที่พบชั้นกรวดเศษหินปะปนในดินตื้น และพบในสภาพ
พืน้ทีม่คีวามลาดชันสูง แตถามีการพัฒนาหรือการจัดการที่เหมาะสมก็จะสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ
เชน ยางพารา ไมผลบางชนิด พืชไรได

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 51
ปลูกไมผลและไมยืนตน ปญหาดนิตื้น ขุดหลุมปลูกใหใหญกวาปกติเพื่อทํ าลายชั้นหินหรือ

เอาเศษหนิออก อยางนอยขนาด 1 x 1 x 1 ม.แลวผสมดินบนดวยปุยอินทรีย 20-50 กก./หลุม ยึดลํ าตนกับ
หลักไมเพื่อไมใหลํ าตนโยก ปญหาพื้นที่มีความลาดเทสูง พื้นที่ลาดเทนอยกวา 12 % ใชมาตรการ
อนรัุกษดนิและนํ้ าวิธีพืช เชน ปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชคลุมดินพวกพืชตระกูลถ่ัว  เปนตน สวน
พืน้ทีค่วามลาดเทมากกวา 12 % ใชวิธีกล เชน การทํ าคันดินกั้นนํ้ า ทํ าคูรับนํ้ ารอบเขา ทํ าขั้นบันไดดิน
ปญหาการขาดแคลนแหลงนํ้ า พัฒนาแหลงนํ้ า, วางระบบการใหนํ้ ารวมกับการใชวัสดุคลุมดินพวกฟาง
ขาว เศษหญา

ปญหาความอุดมสมบูรณตํ่ า เชน ยางพารา ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย ใชร็อค
ฟอสเฟต อัตรา 170 กรัม/ ตน คลุกเคลากับดินในหลุม อายุ 2-40 เดือนใชสูตร 11-6-4 หรือ 12-8-4 อัตรา
100-300 กรัม/ตนหวานใหทั่วในแถวยางทุกๆ 2 เดือน อายุ 42-72 เดือนใชสูตร 18-4-5 อัตรา 400 กรัม/
ตน หวานใหทั่วในแถวยางทุก 6 เดือน อายุมากกวา 72 เดือนใชสูตร 15-5-20  หรือ 14-9-20 อัตรา 500
กรัม/ตน หวานใหทั่วในแถวยางทุก 6 เดือน พื้นที่มีความลาดเทสูง ใสปุยแบบหลุมแลวกลบ

ทุเรียน กอนตกผล ใชสูตร 12-6-7  หรือ 15-5-20 อัตรา 500-600 หรือ 600-700
กรัม/ตน x อายุป แบงใส  2 คร้ัง สลับกับปุยสูตร 21-0-0 หรือ 46-0-0 อัตรา 400-500 หรือ 200-250 x
อายปุ หรือสูตร 14-4-9 อัตรา 1-1.1 กก./ตน x อายุป แบงใส 4 คร้ัง ตกผลแลว ใชสูตร 14-5-20 หรือ 15-



5-20 อัตรา 300-350 กรัม/ตน x อายุป หลังเก็บผลผลิต และสูตร 14-0-20 หรือ 15-5-20 อัตรา 600-700
หรือ 800-900 กรัม/ตน x อายุป เมื่อติดตาดอก ใสโดยหวานรอบๆทรงพุมแลวพรวนดินกลบ

มะพราว ใสเคมีสูตร 13-13-21, 15-15-15 หรือ 16-16-16  1 กก./ตน x อายุ(ป)
รวมกบั 0-0-60 อัตรา 500 กรัม/ตน x อายุ(ป) แบงใส 2 คร้ัง ตนและปลายฝนโดยโรยปุยในรองรอบโคน
ตนแลวพรวนดินกลบ

มะมวงหมิพานต กอนตกผล ใชปุยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 15-30-15 อัตรา 300-
350 หรือ 250-300 กรัม/ตน x อายุ(ป) แบงใส 4 คร้ัง / ป ตกผลแลว ใชสูตร 16-8-8 รวมกับ 15-15-15
16-16-16 อัตรา 200-300 กรัม/ตน x อายุป  แบงใส 2 คร้ัง หลังเก็บผลผลิตแลว ใสโดยหวานรอบทรงพุม
แลวพรวนดินกลบ สํ าหรับเงาะและมังคุด ปฏิบัติเหมือนกลุมชุดดินที่ 50

ปลูกพืชไร พืชผัก ปญหาพื้นที่มีความลาดเท ไมควรปลูกในพื้นที่มีความลาดเทสูง และถา
จะปลกูจะตองมีการจัดมาตรการอนุรักษดินและนํ้ า ทั้งวิธีกลและวิธีพืช

ปญหาความอุดมสมบูรณตํ่ า ขาวไร ปลูกพืชที่เปนปุยพืชสด เชน ปอเทือง แลว
ไถกลบเมื่ออายุ 45 วัน ใชปุยเคมี 15-15-15 อัตรา 25-50 กก./ไร เมื่อขาวอายุ 20-30 วัน

ขาวโพด ใชปุยเคมีสูตร 20-10-0 อัตรา 40-50 กก./ไร หลังปลูก 20-25 วัน โรย
ขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ

ถั่ว ใชปุยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 10-20-10 หรือ 10-30-20 อัตรา 20-30 หรือ 25-
35 หรือ 20-30 กก./ไร หลังจากใสคร้ังแรก 20-25 วัน

ปญหาขาดแคลนแหลงนํ้ า  การปลูกไร พืชผัก จํ าเปนตองมีการพัฒนาแหลงนํ้ า
ลํ าธารเอาไวใชโดยอาจขุดเปนอางเก็บนํ้ าขนาดเล็กหรือบอนํ้ าประจํ าไรนา


