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                       หน้าตดัดนิ                              บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : หน่วยท่ีดินเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง 
บำงแห่งอำจมีชั้นดินทรำยละเอียดสลบัชั้นอยู ่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภำคใต ้สีดินเป็นสีน ้ ำตำลหรือสีเหลืองปน
น ้ ำตำลและมกัมีแร่ปะปนกบัเน้ือดิน เกิดจำกตะกอนดินท่ีน ้ ำพดัมำทบัถมบริเวณสันดินริมน ้ ำ ซ่ึงมีสภำพพื้นท่ี
ค่อนข้ำงรำบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลำดเป็นดินลึกมำกมีกำรระบำยน ้ ำดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ
ค่อนขำ้งต ่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดแก่ มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง ประมำณ 4.5-5.5 ปัจจุบนับริเวณ
ดงักล่ำวใชป้ลูกยำงพำรำ กำแฟ และไมผ้ลชนิดต่ำง ๆ ไม่ค่อยมีปัญหำในเร่ืองคุณสมบติัของดิน แต่อำจมีปัญหำเร่ือง
น ้ ำท่วม สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่พืชผลท่ีปลูก หำกน ้ ำในล ำน ้ ำมีปริมำณมำกจนไหลเอ่อท่วมตล่ิง และแช่ขงัอยูเ่ป็น
เวลำนำน  ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินรือเสำะ ชุดดินล ำแก่น ชุดดินตำขนุ 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 32 มีศกัยภำพเหมำะสมท่ีจะใชท้  ำสวนไมผ้ล กำแฟ 
พืชผกัและยำงพำรำ เน่ืองจำกพบในสภำพพื้นท่ีรำบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลำด ลกัษณะเน้ือดินละเอียดปำนกลำง 
มีสภำพกำรระบำยน ้ำดี อยำ่งไรก็ตำมในฤดูแลง้สำมำรถปลูกพืชไร่และพืชผกัไดถ้ำ้มีน ้ำชลประทำนหรือแหล่งน ้ ำ
ธรรมชำติช่วยเสริม ในบำงพื้นท่ีเกษตรกรไดป้ฏิบติัอยูแ่ลว้ เพื่อใหเ้กษตรกรมีทำงเลือกในกำรใชท่ี้ดิน 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่32 
ปลูกพชืไร่ ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่ง แกไ้ขโดยกำรใชปุ๋้ยอินทรีย ์ เช่น ปุ๋ยคอก

หรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 1-2 ตนั/ไร่ หวำ่นใหท้ัว่แปลงแลว้คลุกเคลำ้ใหเ้ขำ้กบัดินก่อนปลูก 7-14 วนั ถัว่เขียว พนัธ์ุท่ี
แนะน ำ อู่ทอง 1, 2 พิษณุโลก 2 ก ำแพงแสน 1, 2 ชยันำท 60, 36 และ มอ. 1 ใส่ปุ๋ย 12-24-12 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ 
หรือ 16-20-0 อตัรำ 20-25 กก./ไร่ โดยเปิดร่องใหลึ้ก 6-8 น้ิว โดยใส่รองกน้หลุมหรือโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้
พรวนดินกลบ ปัญหำดินเป็นกรด มีค่ำ pH ต ่ำกวำ่ 5.5 ใส่ปูนขำวหรือร็อคฟอสเฟต อตัรำ 100-200 กก./ไร่/ทุกๆ 2-4 
ปี ขำ้วโพด พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์พนัธ์ุสุวรรณ 1 ขำ้วโพดหวำน พนัธ์ุซูเปอร์สวที ดีเอม็อำร์ ขำ้วโพดฝัก
อ่อน พนัธ์ุ รังสิต 1 สุวรรณ 2 ใส่ปุ๋ย 20-20-0 หรือ 16-20-0 อตัรำ 25-50 กก./ไร่ ใส่รองกน้หลุมพร้อมปลูกหรือโรย
ขำ้งแถว ขำ้วโพดเม่ืออำย ุ15-30 วนั แลว้พรวนดินกลบ 
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ปลูกไม้ผล ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เช่น เงำะ พนัธ์ุท่ีแนะน ำ โรงเรียน สีชมพ ู ใชปุ๋้ย 
8-24-24 อตัรำต ่ำ 2 กก./ตน้/คร้ัง อตัรำสูง 5 กก./ตน้/คร้ัง หลงัจำกเก็บผลผลิตและตดัแต่งก่ิงแลว้ประมำณเดือน
มิถุนำยนถึงเดือนกรกฎำคม ใชปุ๋้ย 15-15-15 อตัรำ 2-5 กก./ตน้ และเดือนกนัยำยนใชปุ๋้ย 8-24-24 อตัรำ 2-5 กก./ตน้ 
เม่ือเงำะเร่ิมออกดอกใชปุ๋้ยสูตร 14-14-21 อตัรำ 2-5 กก./ตน้ และใส่อีกคร้ังหน่ึงเม่ือเงำะติดผลขนำดเล็ก 

มังคุด มงัคุดท่ียงัไม่ให้ผล ใส่ปุ๋ย 15-15-15, 16-16-16 ในตน้มงัคุดอำย ุ1-2 ปี อตัรำ 0.5-
1.0 กก./ตน้ และเพิ่มข้ึนประมำณ 0.5 กก./ตน้/ปี โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง ในตอนตน้และปลำยฤดูฝน มงัคุดท่ีใหผ้ลแลว้ 

1. ใส่ปุ๋ยหลงัเก็บผลเสร็จแลว้ ใส่ปุ๋ย 15-15-15, 16-16-16 ตน้ละ 2-3 กก. 
2. ใส่ปุ๋ยก่อนกำรออกดอก ช่วงปลำยฤดูฝนใชปุ๋้ย 12-24-12, 8-24-24 หรือ 9-24-

24 ประมำณ 2-3 กก./ตน้ 
3. ใส่ปุ๋ยเม่ือติดผลแลว้ ใชปุ๋้ย 15-15-15 หรือ 16-16-16 ปริมำณ 1-2 กก./ตน้ เม่ือ

ผลมงัคุดมีอำยปุระมำณ 4-5 สัปดำห์ หลงัดอกบำนใส่ปุ๋ย 12-12-17-2 หรือ 13-13-21 อตัรำ 1-2 กก./ตน้ 
ลองกอง      ช่วงที่ 1 ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์1-2 ป๊ีบ/ตน้ ร่วมกบัปุ๋ยเคมี 15-15-15 อตัรำกำรใส่

เป็นกิโลกรัมเท่ำกบัคร่ึงหน่ึงของอำยุตน้ แบ่งใส่ 2 คร้ัง คือ ตน้และปลำยฤดูฝน หลงัยำ้ยปลูก 1-2 เดือน จะให้ปุ๋ย
ไนโตรเจน 100-150 กรัม/ตน้ 

ช่วงที ่ 2 เร่ิมใหผ้ล ใหปุ๋้ยคอกทุก 4 เดือน ส่วนปุ๋ยเคมีจะให ้ 4 คร้ัง เช่น
ลองกอง อำย ุ8 ปี ใหปุ๋้ยดงัน้ี 

1. หลงัเก็บเก่ียวและตดัแต่งก่ิงแลว้ใหปุ๋้ย 15-15-15 อตัรำ 2 กก./ตน้ 
2. เร่งกำรออกดอกใหปุ๋้ย 12-24-12 อตัรำ 2 กก./ตน้ 
3. บ ำรุงช่อดอกใหปุ๋้ย 10-52-14 อตัรำ 2 กก./ตน้ 

4. บ ำรุงผล ใหปุ๋้ย 13-13-21 อตัรำ 2 กก./ตน้ 


