
กลุมชุดดินที่ 54
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียว  โดยปกติจะมีกอนปูนหรือเศษหินที่กํ าลังผุพัง

สลายตวัปะปนอยูในเนื้อดินดวย ดินสีเทาเขมหรือสีนํ้ าตาล หรือนํ้ าตาลปนแดง ช้ันดินลางอาจมีจุดประ
สีเหลืองและสีแดง พบบริเวณพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 6 -
20 % เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง ระดับนํ้ าใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร มีความอุดม
สมบรูณตามธรรมชาติปานกลาง pH 6.5-8.0 ไดแกชุดดินสมอทอด และลํ านารายณ, ลํ าพญากลาง
ปจจบุนับริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง มันสํ าปะหลัง ปอ และถ่ัว หรือปลูกไมผล
บางชนิด

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิลึกปานกลาง มีช้ันที่มีกอนปูนหรือเศษหินปะปนมีสภาพ
พืน้ทีเ่ปนลูกคลื่น ยากแกการเก็บกักนํ้ า และมีการกัดกรอนของดินที่ความลาดชันนอยสูง

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินที่ 54 มศีกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืช
ผัก ไมผลหรือไมยืนตน และพัฒนาเปนทุงหญาเล้ียงสัตว แตในฤดูแลงไมสามารถปลูกพืชลมลุกไดเนื่อง
จากดนิมคีวามชื้นไมเพียงพอ และยังไมมีระบบชลประทานเขาถึง สวนใหญใชประโยชนในการเพาะ
ปลูกเฉพาะในชวงฤดูฝน

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 54
ปลูกพืชไร ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ปญหาดินขาดแคลนนํ้ าในการเพาะปลูก

ในบางชวง การไถเตรียมดินปลูกพืชไรขวางความลาดเทของพื้นที่ ทํ าคันดินขวางความลาดเทของพื้นที่
ชวยชลอการไหลบาของนํ้ าที่ผิวดินเมื่อฝนตกหนัก ขุดบอดักตะกอน เพื่อชวยชลอการไหลบาของนํ้ าที่
ผิวดนิ และยังสามารถใชนํ้ าเสริมในการเพาะปลูก นํ ามาตรการอนุรักษดินและนํ้ าทางพืชมาใช เชน การ
ปลูกพชืเปนแถบสลับกับ การปลูกพืชเปนแถวขวางความลาดเทของพื้นที่ การปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมพืช
หลัก เปนตน

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินขาดความชื้นในบางชวง ใสปุย
หมกั หรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเมื่อปุยพืชออกดอกได
ประมาณ 50% ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลัก จะชวย
รักษาและเพิม่ความอุดมสมบูรณใหแกดินและยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้ าของดินอีกดวย เชน

ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 หรือสูตร 10-30-20
อัตรา 20-30 กก./ไร ใสรองกนรองปลูก หรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเมื่อถ่ัวอายุ 20-25
วัน

ขาวโพด-ขาวฟาง ใสปุยเคมีสูตร 20-10-0 อัตรา 40-50 กก./ไร โรยสองขางแถว
ปลูกแลวพรวนดินกลบ ใสหลังปลูก 20-25 วัน หรือใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40-50 กก./ไรหรือสูตร



23-23-0 อัตรา 35-45 กก./ไร หรือสูตร25-25-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ
ใสหลังปลูก 20-25 วัน

ปลูกไมผล ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืชไร และ
ปลูกพชืตระกลูถ่ัวคลุมดินระหวางแถวไมผล นอกจากชวยปองกันการชะลางหนาดินแลว ยังชวยรักษา
ความชืน้ของดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินอีกดวย

ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ แกไขโดยการใชทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี สูตร
อัตรา และวิธีการใชขึ้นอยูกับชนิดของไมผล เชน

สม เตรียมหลุมปลูก ใสปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/ตน คลุกกับดินในหลุม
ปลูก กอนตกผล ใสปุยสูตร 18-6-6  อัตรา 250-300 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 25-7-7 อัตรา 200-250
กรัม/ตน x อายุป แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน เปนการใสปุยคร้ังที่ 1 และครั้งที่ 3 ปุยรวมไดแกปุยสูตร
14-0-20 อัตรา 200-250 กรัม/ตน x อายุป แบงใสสองครั้ง คร้ังละ เทา ๆ กัน ใสเปนครั้งที่ 2 และ 4 วิธีใส
ปุยผสมและปุยรวมหวานใหสมํ่ าเสมอ รอบบริเวณทรงพุมหางจากโคนตนประมาณ 30 ซม. แลวกลบ
ดวยปุยอินทรียหรือเศษซากพืช หรือใสปุยสูตร 16-3-5 อัตรา 600-750 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 18-4-5
อัตรา 400-500 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 4 คร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน ทุกๆ 3 เดือน ตกผลแลว ใสปุยสูตร 12-
3-6 อัตรา 600-700 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 14-4-9 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 2 คร้ัง ๆ
ละ เทา ๆ กัน หลังเก็บผลผลิตแลว สํ าหรับปุยรวม สูตร 14-0-20 อัตรา 100-150 กรัม/ตนxอายุป ใสหลัง
ตดิผลแลว หรือใสปุยสูตร 15-3-12 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 3 คร้ัง  คร้ังละเทา ๆ กัน
หลังเก็บผลผลิตแลว 2 คร้ังและติดผลแลว 1 คร้ัง

ล้ินจี่ เตรียมหลุมปลูก ใสปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/ตน คลุกกับดินในหลุม
ปลูก กอนตกผล (0-3 ป) ใสปุยสูตร 12-4-20 หรือ 15-5-20 อัตรา 200--300 กรัม/ตน x อายุป รวมกับปุย
14-0-20 อัตรา 200-300 กรัม/ตน x อายุป ปุยหลักแบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน โดยหวานใหสมํ่ าเสมอ
รอบบรเิวณทรงพุม หางจากโคนตน 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ สวนปุยรวมเปนการใสคร้ังที่ 3 ใหใส
เชนเดยีวกันระยะเวลาที่ใสคือเดือน เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม ตกผลแลว ใสปุยสูตร 14-5-20 หรือ
15-5-20 อัตรา 200-250 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน เปนการใสปุยคร้ังที่ 1 และ 2
การใสคร้ังที่ 3 เปนการใสปุยรวมสูตร 14-0-20 อัตรา 50-100 กรัม/ตน x อายุป  ใสหลังเก็บเกี่ยวผลิตผล
แลว 2 คร้ัง และติดผลแลว 1 คร้ัง วิธีการใส ๆ เชนเดียวกับการใสปุยกอนตกผล


