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กลุ่มชุดดินที ่ 26 
        กลุ่มชุดดินที ่26 
 
     
 
 
 
 
                       หน้าตดัดนิ                                    บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : หน่วยท่ีดินเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือ
เป็นดินร่วนปนทรำย ส่วนดินล่ำงเป็นพวกดินเหนียว พบในเขตท่ีมีฝนตกชุก เช่น ภำคใต ้สีดินเป็นสีน ้ำตำล สีเหลือง 
หรือสีแดง ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรสลำยตวัของหินตน้ก ำเนิดชนิดต่ำง ๆ ซ่ึงมีทั้งหินอคันี หินตะกอนและหินแปร พบ
บริเวณพื้นท่ีดอน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงพื้นท่ีเนินเขำเป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำม
ธรรมชำติปำนกลำงถึงค่อนขำ้งต ่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดแก่ มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 4.5-
5.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ลูกยำงพำรำ ไมผ้ลต่ำง ๆ และพืชไร่บำงชนิด บำงแห่งยงัคงสภำพป่ำธรรมชำติ 
ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินพงังำ ชุดดินภูเก็ต ชุดดินโคกลอย ชุดดินทำ้ยเหมือง ชุดดินหว้ยโป่ง ชุดดิน
อ่ำวลึก ชุดดินกระบ่ี ชุดดินล ำภูรำ ชุดดินปำกจัน่ 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ไดแ้ก่ ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนขำ้งต ่ำ ส่วนบริเวณท่ีหนำ้ดิน
ค่อนขำ้งเป็นทรำย และมีควำมลำดชนัสูงมีอตัรำเส่ียงต่อกำรชะลำ้งพงัทลำยของดินมำก หำกมีกำรจดักำรดินท่ีไม่
เหมำะสม 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื :  เม่ือพิจำรณำถึงสภำพพื้นท่ี ลกัษณะเน้ือดินและกำรระบำยน ้ำของ
ดิน กลุ่มชุดดินท่ี 26 มีควำมเหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่ ไมผ้ล ไมย้นืตน้ และพืชผกั ซ่ึงเกษตรกรไดใ้ชป้ระโยชน์ใน
กำรปลูกพืชไร่ ไมผ้ล และพชืผกัอยูแ่ลว้ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่26 
ปลูกพชืไร่ ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งและกำรชะลำ้งธำตุอำหำรพืชไปจำกดินสูง 

แกไ้ขโดยกำรใชปุ๋้ยอินทรีย ์ และปุ๋ยเคมีส ำหรับสูตร อตัรำ และวธีิกำรใชข้ึ้นอยูก่บัชนิดของพืชท่ีปลูก ดงัต่อไปน้ี 
ปลูกพืชปุ๋ยสด ไดแ้ก่ ถัว่ด ำ ถัว่พุม่ ปอเทือง โสนอฟัริกนั ฯลฯ ใชเ้มล็ดพนัธ์ุอตัรำ 3-5 กก./ไร่ เม่ือพืชปุ๋ยสดอำยไุด ้
45-60 วนั หรือออกดอกไดป้ระมำณ 50 % ไถกลบลงไปในดิน เม่ือสลำยตวัแลว้ จะเพิ่มอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินจะช่วย
ท ำใหคุ้ณสมบติัทำงกำยภำพของดินดีข้ึน และช่วยดูดซบัธำตุอำหำรพืชไวไ้ม่ใหสู้ญหำยโดยกำรชะลำ้ง 

ปัญหาดินเป็นกรด ใส่ปูนขำวอตัรำ 100-500 กก./ไร่ ปุ๋ยอินทรีย ์ เช่น ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั 
อตัรำ 2-3 ตนั/ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 30-50 กก./ไร่ หวำ่นใหท้ัว่แปลงแลว้ไถกลบก่อนปลูก 7-14 วนั 
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ถัว่ลสิง พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไทนำน 9 ขอนแก่น 60-1 สุโขทยั  38 ขอนแก่น 60-2 หรือพนัธ์ุพื้นเมือง ควรใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 2-
3 เมล็ด หยอดลงหลุมปลูก ระยะปลูก 30 x 20 ซม. เม่ือถัว่อำย ุ25-30 วนั ควรพรวนดินก ำจดัวชัพืช สับปะรด พนัธ์ุท่ี
แนะน ำ ปัตตำเวยี ภูเก็ต อินทรชิต ปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 หลุมละ 10-15 กรัม ใชปุ๋้ยสูตร 12-12-15 หรือ 13-13-21 
อตัรำ 10-25 กรัม/ตน้ แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใส่หลงัจำกปลูกประมำณ 3 เดือน โดยใส่ท่ีกำบใบล่ำง คร้ังท่ี 2  ใส่เม่ือ
อำย ุ6 เดือน โดยใส่ท่ีกำบใบล่ำงสุด 

ปลูกไม้ผล ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่ง เช่น เงำะ พนัธ์ุท่ีแนะน ำ เงำะโรงเรียน เงำะพนัธ์ุ
สีชมพ ูโดยทัว่ไปใส่ปุ๋ยอินทรีย ์20-50 กก./ตน้/ปี และปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 15-15-15, 16-16-16 หรือ 13-13-13 ใน
อตัรำคร่ึงหน่ึงของอำย ุ -กำรใชปุ๋้ยเคมีช่วงแทงช่อดอกใชสู้ตร 12-24-12 อตัรำ 2 กก./ตน้ - กำรใส่ปุ๋ยเคมีช่วงติดผล 
ใชสู้ตร 13-13-21,14-14-21, 15-15-15 หรือ 12-12-17-2 โดยในระยะสร้ำงเน้ือเยือ่ใหใ้ช ้ 12-12-17-2 ประมำณ 1-2 
กก./ตน้ ส่วนระยะก่อนเก็บเก่ียวผล 1 เดือน ใหใ้ช ้  0-0-50 ประมำณ 1 กก./ตน้ - กำรใส่ปุ๋ยช่วงหลงัเก็บเก่ียวใหใ้ช้
สูตร 15-15-15 หรือ 20-11-11 อตัรำ 2 กก./ตน้/คร้ัง 

ปัญหาพืน้ทีค่วามลาดชัน ตอ้งมีกำรจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ำ โดยท ำกำรปรับพื้นท่ีเฉพำะ
หลุมและปลูกพืชตระกลูถัว่คลุมดิน 

ปัญหาขาดแคลนน า้  จดัหำแหล่งน ้ำและใชว้สัดุคลุมโคนตน้ในฤดูแลง้ เพื่อรักษำควำมช้ืน 
ปัญหาดินเป็นกรด ใส่ปูนขำว 100 กรัม/หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก 

ปลูกไม้ยนืต้นและพชืสวน ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่ง ปรับปรุงแกไ้ข โดยกำรใส่
ปุ๋ยเคมี สูตร อตัรำ และวธีิกำรใชข้ึ้นอยูก่บัชนิดของพืชท่ีปลูก ดงัน้ี ใชปุ๋้ยร็อคฟอสเฟตรองกน้หลุมก่อนปลูก ใน
อตัรำ 170 กรัม/หลุม  

ยางพารา พนัธ์ุท่ีแนะน ำ RRIM 600 BPM 24 KRS 156 ควรใชปุ๋้ยเคมี ดงัน้ี สูตร 1 ปุ๋ย
เมด็ 18-10-6 ปุ๋ยผสม 8-14-3  สูตร 2 ปุ๋ยเมด็ 18-4-5 ปุ๋ยผสม 13-9-4 สูตร 5 ปุ๋ยผสม 15-0-18 สูตร 6 ปุ๋ยเมด็ 15-7-18 
ปุ๋ยผสม 12-5-14 

อำย ุ2-41 เดือน ใชปุ๋้ยเมด็สูตร 1 อตัรำ 60-190 กรัม/ตน้ และปุ๋ยผสมสูตร 1 อตัรำ 130-
400 กรัม/ตน้ ใส่รอบโคนตน้รัศมี 30-60 ซม. เม่ืออำย ุ35 เดือนข้ึนไปหวำ่นปุ๋ยใหก้ระจำยสม ่ำเสมอในแถวยำงพำรำ 
ห่ำงจำกโคนตน้ขำ้งละ 1 เมตร 

อำย ุ 47-71 เดือน ใส่ปุ๋ยเมด็สูตร 2 อตัรำ 400 กรัม/ตน้ และปุ๋ยผสมสูตร 2 อตัรำ 530 
กรัม/ตน้ เม่ืออำย ุ65 เดือนข้ึนไป หวำ่นปุ๋ยเป็นแถบกวำ้ง 2.5 เมตร ห่ำงจำกโคนตน้ขำ้งละ 50 ซม. หลงัเปิดกรีด ใส่
ปุ๋ยสูตร 5 และ 6 อตัรำ 1-1.2 กก./ตน้/ปี โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง ตอนตน้และตอนปลำยฤดูฝน วธีิใส่ 1) ใส่แบบหวำ่น
ส ำหรับพื้นท่ีรำบ 2) ใส่แบบหลุมโดยขดุหลุมรอบโคนตน้หรือสองขำ้งของล ำตน้ 2-4 หลุม/ตน้ ใส่ปุ๋ยแลว้กลบดิน 
เหมำะส ำหรับพื้นท่ีท่ีมีควำมลำดเท 

ปัญหาพืน้ทีม่ีความลาดชัน หำกพื้นท่ีมีควำมลำดชนัสูง ควรจดัท ำคนัคูรับน ้ำรอบเขำและ
ปลูกพืชคลุมดิน 
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มะม่วงหิมพานต์ เตรียมหลุมปลูกใชปุ๋้ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 300-350 กรัม/ตน้ หรือสูตร 
15-30-15 อตัรำ 250-300 กรัม/ตน้ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรท่ีมีธำตุอำหำรพืชหลกัครบถว้นเช่น 20-20-20, 15-15-15, 20-11-11 
หรือ 12-12-7 เป็นตน้ โดยแบ่งใส่ 2 คร้ังตำมขนำด และอำยขุองตน้ ในอตัรำตั้งแต่ 100-400 กรัม/ตน้/ปี โดยหวำ่น
ใหส้ม ่ำเสมอรอบบริเวณทรงพุม่ห่ำงจำกโคนตน้ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ ควรใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีใน
อตัรำ 10-20 กก./ตน้/ปี 
 


