
กลุมชุดดินที่ 55
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีนํ้ าตาลหรือแดง ในดินชั้นลางระดับ

ความลกึตํ ่า 50 ซม.ลงไปจะพบหินผุ ซ่ึงสวนใหญเปนหินตะกอนเนื้อละเอียด บางแหงมีกอนปูนปะปน
อยูดวย สีดนิเปนสีนํ้ าตาลหรือสีแดงเกิดจากวัสดุตนกํ าเนิด ดินพวกหินตะกอนเนื้อละเอียดที่มีปูนปน
ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดเท 1 - 2 % มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง คา
ความเปนกรดประมาณ 6.0-7.5  มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  ไดแก ชุดดินวังสะพุง ทับ
กวาง และจตรัุส ปจจบุันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรบางชนิด เชน ขาวโพด มันสํ าปะหลัง กลวย บาง
แหงเปนปาละเมาะ หญาเพ็กและไผ

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิลึกปานกลาง มีช้ันที่มีกอนปูนหรือเศษหินปะปนชั้นดิน
ดานและชั้นหินพื้นอยูลึก 1 เมตร นํ้ าซึมผานชั้นดินไดปานกลางถึงคอนขางชา การอุมนํ้ าของดินปาน
กลาง มีการกัดกรอนของดินที่ความลาดชันสูง

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินที่ 55 มศีกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืช
ผัก ไมผลหรือไมยืนตน และพัฒนาเปนทุงหญาเล้ียงสัตว แตคอนขางเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการที่
จะใชท ํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่ไมอํ านวย คือสูงเกินไปและบางสวนมีความลาดเทสูงสํ าหรับนาขาว จึง
เก็บกักนํ้ าไมอยู

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 55
ปลูกพืชไร ปญหาการชะลางพังทลายของดิน และปญหาการขาดแคลนนํ้ าในการเพาะปลูก

ในบางชวง ปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 54 ดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินขาดความชื้นใน
บางชวง ใสปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเมื่อปุยพืช
สดออกดอกไดประมาณ 50% ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืช
หลัก จะชวยรักษาและเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน และยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้ าของ
ดนิอกีดวย ใสปุยเคมีสูตรอัตรา และวิธีการใชขึ้นอยูกับชนิดของพืช เชน

ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และออย การใสปุยเคมีสูตร และอัตรา ปฏิบัติเชน
เดยีวกับกลุมชุดดินที่ 54

ขาวโพด-ขาวฟาง ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50-75 กก./ไร สํ าหรับชุดดินที่
มโีพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ า ใสโดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ ใสหลังปลูก
20-25 วัน หรือใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40-50 กก./ไรหรือสูตร 23-23-0 อัตรา 35-45 กก./ไร หรือสูตร
25-25-0 อัตรา 30-40 กก./ไร เลือกใชสูตรใดสูตรหนึ่ง สํ าหรับชุดดินที่มีโพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอ
พชืสูง ใสโดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบใสหลังปลูก 20-25 วัน



ละหุง ใสปุยสูตร 20-20-0 หรือสูตร 23-23-0 อัตรา 30-40 กก./ไร หรือ 25-25-0
อัตรา 25-30 กก./ไร วิธีใสพันธุตนใหญโรยรอบโคนแลวพรวนดินกลบ สวนพันธุอายุส้ันโรยขางแถว
แลวพรวนดินกลบใสหลังปลูก 20-25 วัน

งา ใสปุยสูตร 20-20-0 หรือสูตร 23-23-0 อัตรา 25-30 กก./ไร หรือ สูตร 25-25-0
อัตรา 20-30 กก./ไร หรือสูตร 16-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสโดยโรยขางแถวหลังปลูก
20-25 วัน แลวพรวนดินกลบหรือหวานทั้งหมดถาปลูกแบบหวาน

ฝาย ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50-60 กก./ไร หรือสูตร 16-16-8 อัตรา 70-80
กก./ไร แบงครึ่งใส คร้ังแรกรองกนหลุมปลูก คร้ังที่สองโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบหลังปลูก 20-25
วัน

ปลูกไมผล ปญหาดินลึกปานกลาง การเตรียมหลุมปลูก ควรขุดหลุมปลูกใหมีขนาด 75 x
75 x 75 ซม.ขึ้นไป และดินในหลุมปลูกตองคลุกเคลากับปุยอินทรีย เชนปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 20-25
กก./หลุม ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ปลูกแถวพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่
ท ําคนัดนิขวางความลาดเทของพื้นที่ เพื่อชวยชลอการไหลบาของนํ้ าที่ผิวดินเมื่อฝนตกหนักและบนคัน
ดนิใหปลูกหญา เชนแฝก หรือพืชตระกูลถ่ัวยืนตน เพื่อชวยรักษาคันดิน ปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน
ระหวางแถวไมผล นอกจากชวยปองกันการชะลางหนาดินแลว ยังชวยรักษาความชื้นของดินและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณใหแกดินอีกดวย

ปญหาดนิมีธาตุอาหารพืชบางอยางไมเพียงพอแกการเจริญเติบโต แกไขโดยการ
ใชทัง้ปุยอินทรียและปุยเคมี สูตร อัตรา และวิธีการใชขึ้นอยูกับชนิดของไมผล เชน

มะมวง เตรียมหลุมปลูก ใสปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/ตน คลุกเคลากับดิน
ในหลุมปลูก กอนตกผล (0-4 ป) ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 400-500 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 15-30-
15 อัตรา 300-400 กรัม/ตน x อายุป รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 200-250 กรัม/ตน x อายุป หรือ 46-0-0
อัตรา 100-125 กรัม/ตน x อายุป แบงใสปุยผสม 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน โดยหวานใหสมํ่ าเสมอรอบ
บริเวณทรงพุม หางจากโคนตนประมาณ 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ หรือใสปุยสูตร 20-20-10 อัตรา
500-600 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 4 คร้ัง คร้ังละเทา ๆ กัน ชวงระยะเวลาที่ใสคือเดือนมีนาคม
พฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม ตกผลแลว ใสปุยสูตร 14-9-20 หรือ15-5-20 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x
อายปุ รวมกับปุยสูตร 14-0-20 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป แบงใสปุยผสม 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน
หลังเกบ็เกี่ยวผลผลิตแลว และปุยเดี่ยวใสคร้ังที่ 3 หลังติดผลแลว หรือใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 800-900
กรัม/ตน x อายุป แบงใส 3 คร้ัง คร้ังละเทา ๆ กัน

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 กรัมตามลํ าดับ
อาย ุ3-5 ป หรือติดผลแลวควรใสปุยผสมที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เชน สูตร 12-12-17, 13-13-
21 หรือ 14-14-14 อัตราที่ใสปละครึ่งหนึ่งของอายุตนมะขาม โดยแบงใส 2 คร้ัง คือชวงตนฤดูฝนและ



ปลายฤดฝูน หวานใหสมํ่ าเสมอรอบบริเวณทรงพุม หางจากโคนตนประมาณ 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ
อายเุกิน 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 ใหปุยทางใบสูตรเทาเชน 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
สํ าหรับสม มะละกอ และขนุน การใชปุยเคมีสูตร และอัตรา และวิธีการปฏิบัติ

การเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 54
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