
กลุมชุดดินที่ 52
ลักษณะโดยทั่วไป :  เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว  ที่มีกอนปูนหรือปูนมารล

ปะปนอยูมากตั้งแต 30 ซม. จากผิวดิน  ดินสีดํ าสีนํ้ าตาลหรือแดงพบบริเวณเชิงเขาหินปูน ลักษณะพื้นที่
เปนลูกคลืน่ลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2 - 4 % เปนดินตื้นถึงตื้นมาก ระดับนํ้ าใตดินลึกกวา 2
เมตร มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH 7.0-8.5  ไดแกชุดดินตาคลี และบึงชะนัง
ปจจบุนับริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไร เชน ฝาย ขาวโพด ถ่ัว และไมผลบางชนิด เชน มะมวง มะพราว
และนอยหนา ถาในกรณีที่พบชั้นปูนมารลในระดับความลึกกวา 25 ซม. บางนํ ามาใชปลูกพืชไร

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  เปนดนิตืน้ มีช้ันดินหรือกอนกรวด การไถพรวนยาก ดินเปน
ดางปานกลางถึงดางแก ถาพบชั้นปูนมารลในระดับความลึกกวา 25 ซม. ช้ันปูนอยูตื้น จะมีปญหาการไถ
พรวน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช  : โดยทั่วไปกลุมชุดดินที่ 52 มศีกัยภาพเหมาะสมในการ
ปลูกพชืไรและพืชผักหลายชนิด ถึงแมจะเปนดินตื้น แตมักจะมีหนาดินหนากวา 15 ซม. เปนดินที่มี
ความอดุมสมบูรณสูงและลักษณะทางกายภาพดีเปนสวนใหญ ไมคอยเหมาะสมในการปลูกไมผลหรือ
ไมยนืตน และไมเหมาะสมในการทํ านา เพราะพบในบริเวณที่ดอนและสภาพพื้นที่คอนขางสูง จึงเก็บกัก
นํ ้าทีผิ่วดนิไมคอยอยู มีความเหมาะสมอยางมากในการปลูกหญาเล้ียงสัตวหรือพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยง
สัตว

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 52
ปลูกพืชไร ปญหาดนิตืน้และดินมีความชื้นในดินตํ่ าในบางชวง เลือกดินที่มีหนาดินหนา

กวา 15 ซม. ไมมีกอนปูนหรือเศษหินปูนปะปนอยูมาก ไถเตรียมดินใหลึกกวา 15 ซม. พรอมกับใสปุย
อินทรยี เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-1.5 ตัน/ไร เพื่อชวยทํ าใหดินรวนซุยยิ่งขึ้น หรือปลูกพืชปุยสด
แลวไถกลบลงดิน เมื่อปุยพืชสด อายุ 60 วัน หรือออกดอกประมาณ 50 % พันธุพืชปุยสดที่แนะนํ าไดแก
ปอเทอืง หวานเมล็ดพืชปุยสดในกลางเดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคม เลือกพันธุพืชรากตื้นมา
ปลูก ใชวสัดุคลุมดินเชน ฟางขาว เศษหญา ตอซังขาวโพด ขาวฟางหรือวัสดุอยางอื่น โดยเฉพาะการ
ปลูกพชืในชวงฤดูแลง เมื่อวัสดุที่กลาวสลายตัวจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินอีกทางหนึ่ง พัฒนา
แหลงนํ ้าเสริมในการเพาะปลูก ไดแกแหลงนํ้ าในไรนา หรือปรับปรุงแหลงนํ้ าที่มีอยูตามธรรมชาติ

ปญหาดินเปนดางจัด ทํ าใหธาตุอาหารพืชบางอยางถูกตรึง ไมละลายมาเปน
ประโยชนตอพืช เลือกพันธุพืชที่สามารถขึ้นไดดีในดินที่เปนดาง เชน ขาวโพด ขาวฟาง มะละกอ
นอยหนา มะพราว ฯลฯ การไถเตรียมดินปลูกใหลึกและทํ าใหดินรวนซุย เมื่อเวลาฝนตกจะไดชะเอาปูน
บางสวนลงไปในสวนลึกของหนาตัดดิน พรอมกับใสปุยอินทรียจะชวยลดความเปนดางของดินลง ใส
สารเคมแีกความเปนดางของดิน เชน ผงกํ ามะถัน กรดกํ ามะถัน จะชวยลดความเปนดางของดินและเพิ่ม
ธาตุรองไดแก ซัลเฟอรใหแกดิน เมื่อมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัว



ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและความอุดมสมบูรณเสื่อมลง เชน ปลูก
พชืตระกลูถ่ัวสลับกับพืชไรหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมระหวางแถวพืชหลัก หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถ
กลบเมือ่พชืปุยสดอายุประมาณ 60 วัน หรือออกดอกประมาณ 50 % ใสปุยเคมี ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว หรือ
ถ่ัวลิสง ใสปุยสูตร 0-45-0 อัตรา 15-20 กก./ไร หรือสูตร 0-40-0 อัตรา 20-25 กก./ไร หรือสูตร 0-20-0
อัตรา 30-40 กก./ไร เลือกใชสูตรใดสูตรหนึ่ง ใสรองกนรองปลูกหรือโรยขางแถวปลูก แลวพรวนดิน
กลบเมื่อถ่ัวอายุ 20-25 วัน และพนเหล็กซลัเฟต 0.5 % ทางใบ หลังปลูก 3-5 คร้ัง

ขาวโพด-ขาวฟาง ใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40-60 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา
20-30 กก./ไร ในกรณีที่ดินมีธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชสูง ถาในกรณีที่มีอยูตํ่ าใหใชปุยสูตร
20-20-0 อัตรา 40-50 กก./ไร หรือสูตร 23-23-0 อัตรา 35-45 กก./ไร หรือสูตร 25-25-0 อัตรา 30-40 กก./
ไร เลือกใชสูตรใดสูตรหนึ่ง ใสโดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ หลังปลูก 20-25 วัน

ออย ใสปุยเคมีสูตร 16-8-8 หรือสูตร 16-16-16 อัตรา 70-90 กก./ไร หรือสูตร
18-6-6 หรือ 18-8-8 อัตรา 65-85 กก.ตอไร เลือกใชสูตรใดสูตรหนีง่ การใสใหแบงครึ่งใส สํ าหรับออย
ปลูกใสคร้ังแรกหลังปลูก 1 เดือน คร้ังที่สองใสหลังปลูก 2-3 เดือน สวนออยตอใสคร้ังแรกตนฝนและ
คร้ังที่สองหลังจากครั้งแรก 30-45 วัน วิธีใสโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ

ปลูกไมผล ปญหาดนิตืน้ และความชื้นในดินตํ่ าในบางชวง ขุดหลุมปลูกใหมีขนาดไมเล็ก
กวา 75 x 75 x 75 ซม. แลวหาหนาดินมาใสและผสมคลุกเคลากับปุยอินทรีย  อัตรา 20-30 กก./หลุม
กอนปลกู ปลูกพืชคลุมดินระหวางแถวไมผล พัฒนาแหลงนํ้ าเสริมในการเพาะปลูก

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางหรือมีไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต เชน
มะละกอ ควรใสปุยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ระยะตนออน

ถึงกอนออกดอก หลังจาก 1 ปขึ้นไปใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน
ขนุน ใสปุยเคมีสูตร 20-10-10 อัตรา 100-200 กรัม/ตน/คร้ัง อายุ 1-3 ป ใส 6

คร้ัง/ป อายุ 4-6 ป ใสปุยอินทรียหนึ่งครั้งตอป อัตรา 20-30 กก./ตน ใสหางตน กอนออกดอก 3 เดือน ใส
ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ตน/ป ปลายฤดูฝนใสปุยสูตร 14-14-14 อัตรา 1-2 กก./ตน/ป

มะขามหวาน อาย ุ1-2 ป ควรใสปุยคอก หรือปุยหมัก 30-50 กก./ตน/ป หรือใส
ปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 450 กรัม/ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง ๆ ละ 100, 150 และ 200 กรัม ตามลํ าดับ อายุ
3-5 ป หรือติดผลแลวควรใสปุยผสมที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เชนสูตร 12-12-17 , 13-13-21
หรือ 14-14-14 อัตราที่ใสปละครึ่งหนึ่งของอายุตนมะขาม โดยแบงใส 2 คร้ัง คือชวงตนฤดูฝนและปลาย
ฤดฝูน หวานใหสมํ่ าเสมอรอบบริเวณทรงพุม หางจากโคนตนประมาณ 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ อายุ
เกนิ 6 ปขึ้นไป หรือมะขามติดผลเต็มที่แลวใหใสปุยดังนี้

1) ระยะพักตัว ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 ใหทุก 2-3 สัปดาห
เพือ่ชวยใหมะขามออกดอกมาก

2) ระยะแตกใบออน ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 พนทุก ๆ 7 วัน



3) ระยะเริ่มออกดอก ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือสูตร 10-52-17 หรือ 15-
30-17 ก็ได

4) ระยะเริ่มติดฝก พนดวยสารอิมเบลเสลลิน 1 หลอด (50 มิลลิกรัม) ตอนํ้ า 100
ลิตร พน 1-2 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน

5) ระยะติดฝกเล็ก ใหปุยทางใบสูตร 30-20-10  อัตรา 2-3 ชอนแกงตอนํ้ า 20
ลิตร พน 2 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน

6) ระยะฝกขนาดกลาง ใหปุยทางใบสูตรเทา เชน 15-15-15 หรือ 20-20-20 อัตรา
ทีใ่ชตามคํ าแนะนํ าในสลาก

7) ระยะฝกขนาดใหญแลว ใหปุยทางใบสูตร 12-22-32 หรือ 6-30-30 อัตราที่ใช
ตามคํ าแนะนํ าในสลาก


