
กลุมชุดดินที่ 53
ลักษณะโดยทั่วไป : หนวยทีด่นิเปนกลุมชุดดินที่มีเนื้อดินบน เปนดินรวนหรือดินรวนปนดิน

เหนยีว สวนดนิลางในระดับความลึกระหวาง 50-100 ซม. เปนดินลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ ซ่ึงเปนพวก
หนิดนิดานพบในเขตฝนตกชุกเชน ภาคใต ลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นหรือเนินเขา ดินมีความอุดม
สมบรูณตามธรรมชาติคอนขางตํ่ า ปฏิกิริยาดินเปนกรดแก มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 5.0-5.5
ปจจบุนับรเิวณดังกลาวใชปลูกยางพารา ไมผล กาแฟ และพืชไรบางชนิด ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้
ไดแก ชุดดินตราด ชุดดินตรัง ชุดดินปาดังเบซาร ชุดดินนาทอน ชุดดินโอลํ าเจียก ชุดดินคลองเต็ง

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน : ดนิชัน้ลางมีลูกรัง หรือเศษหินปะปนอยูเปนปริมาณมาก
ท ําใหการปลูกพืชรากลึก อาจมีปญหาและดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า บริเวณที่มีความลาดชันสูงอาจเกิด
การชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินนี้มศีกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชน เงาะ มังคุด ทุเรียน ยางพารา พืชไร และพัฒนาเปนทุงหญาเล้ียงสัตว แตมีปญหาบางเล็กนอย เนื่อง
จากมช้ัีนกรวดและเศษหินในตอนลางของหนาตัดดิน ดินนี้ไมคอยเหมาะสมสํ าหรับปลูกพืชผัก เนื่อง
จากมโีอกาสที่จะขาดแคลนนํ้ าในฤดูเพาะปลูกได และไมเหมาะสมในการทํ านา เนื่องจากมีขอจํ ากัดดาน
สภาพพื้นที่ที่อยูสูงเกินไปที่จะเก็บกักนํ้ า

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 53
ปลูกไมผลและไมยืนตน ปญหาเปนดินลึกปานกลาง หลุมปลูกควรมีขนาดอยางนอย 50

x 50x50 ซม. ยึดลํ าตนกับหลักไม เพื่อไมใหลํ าตนโยก ปญหาพื้นที่มีความลาดเทสูง มีมาตรการอนุรักษ
ดนิและนํ ้า ใชวิธีพืชเมื่อมีความลาดชันนอยกวา 12 % เชน ปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน ใชวิธีกลเมื่อความ
ลาดชนัมากกวา 12 % เชน ทํ าขั้นบันไดดิน ปญหาขาดแคลนแหลงนํ้ า จัดหาแหลงนํ้ าสํ ารองไวใชในไร
นา เชน อางเก็บนํ้ าขนาดเล็ก ลดการคายนํ้ าในดินโดยใชวัสดุทางการเกษตรคลุมดิน

ปญหาความอุดมสมบูรณตํ่ า เชน ยางพารา มังคุด และเงาะ การใชอินทรียรวม
กบัปุยเคมี ใชสูตรอัตราและปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 50 สํ าหรับทุเรียน และมะมวงหิมพานต ใส
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี อัตรา 20-50 กก./ตน/ป หลุมปลูกใสปุยร็อคฟอสเฟต 500 กรัม/ตน คลุกเคลา
กบัดินบนและอินทรียวตัถุ 20 กก./หลุม สวนการใชปุยเคมีสูตรปุย และอัตราปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุด
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สมเขียวหวาน ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี อัตรา 20-50 กก./ตน/ป ใชปุย
อินทรีย 20 กก.และปุยร็อคฟอสเฟต 500 กรัม คลุกเคลากับดินบนเตรียมหลุมปลูก อายุนอยกวา 3 ป ใส
ปุย 4 คร้ัง ใชปุยเคมีสูตร 18-6-6 หรือ 25-7-7  อัตรา 250-300 หรือ 200-250 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 2
คร้ัง คร้ังที่ 1  และ 3 และสูตร 14-0-20 หรือ 16-3-5 หรือ 18-4-5 อัตรา 200-250 หรือ 500-600 หรือ 400-
500 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 2 คร้ัง คร้ังที่ 2 และ 4 ตกผลแลว ใชสูตร 12-3-6 หรือ  14-4-9 อัตรา 600-



700 หรือ 500-600 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 2 คร้ัง หลังเก็บผลผลิตแลว รวมกับสูตร 14-0-20 หรือ 15-3-
12 อัตรา 100-150 หรือ 500-600 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 3 คร้ัง หลังติดผลแลว การใสหวานให
สมํ ่าเสมอ หางโคนตน 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ

กาแฟพันธุอาราบิกา ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี อัตรา 20-50 กก./ตน/ป ใชปุย
อินทรีย 20 กก.และปุยร็อกฟอสเฟต 200 กรัม ผสมกับดินบน เตรียมหลุมปลูก ซ่ึงมีขนาดอยางนอย 60 x
60 x 60 ซม ใชปุยเคมีสูตร 17-17-17, 15-15-15 หรือ 13-13-13 อัตรา 300-450, 600-750 และ 900 -
1,050 กรัม/ตน/ป เมือ่ายุ 1, 2 และ 3 ป ตามลํ าดับ แบงใส 3 คร้ัง/ป อายุ 4 ปขึ้นไป ใชสูตร 13-13-21, 14-
14-21 หรือ 10-5-20 อัตรา 250, 300, 350 และ 450 เมื่อกาแฟใหผลผลิต 150, 180, 220 และ 250 กก./ไร
ตามล ําดับ แบงใส 3 คร้ัง/ป การใส โรยปุยใหสมํ่ าเสมอรอบทรงพุมรัศมี 15-50 ซม. แลวพรวนดินกลบ

ปลูกพืชไร พืชผัก ปญหาความลาดชันสูง ไมปลูกในที่มีความลาดชันสูง ซ่ึงเสี่ยงตอการชะ
ลางพงัทลายของดิน ปญหาขาดแคลนนํ้ า จัดหาแหลงนํ้ าสํ ารองในไรนา เชน ทํ าอางเก็บกักนํ้ าขนาดเล็ก

ปญหาความอุดมสมบูรณตํ่ า  เชน ขาวโพด ใชสูตร 20-10-0 อัตรา 40-50 กก./ไร
หลังปลกู 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

พืชผัก ใชปุยอินทรีย รวมกับปุยเคมี ใสปุยสูตร 20-10-10 หรือ 15-15-15 อัตรา
50-60 หรือ 30-40 กก./ไร ใสหลังยายกลา 5-7 วัน และสูตร 21-0-0 หรือ 46-0-0 อัตรา 30-40 หรือ 15-20
กก./ไร หลังจากใสคร้ังแรก 20-25 วัน
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