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กลุ่มชุดดินที ่ 39 
        กลุ่มชุดดินที ่39 
 
     
 
 
 
 
            หน้าตดัดนิ                                      บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำยท่ีอยูใ่นเขตฝนตกชุก เช่น ภำคใต ้ สีดินเป็นสี
น ้ำตำล สีเหลืองหรือสีแดง เกิดจำกวตัถุตน้ก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน ้ำหรือจำกกำรสลำยตวัผพุงัของหินเน้ือหยำบ 
พบบริเวณท่ีดินท่ีเป็นลูกคล่ืนจนถึงท่ีลำดเชิงเขำ เป็นดินลึกมีกำรระบำยน ้ำดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ 
ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจดัถึงกรดแก่ มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง ประมำณ 4.5-5.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ลูก
ยำงพำรำ ไมผ้ล มะพร้ำวและปำลม์น ้ำมนั ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินคอหงษ ์ ชุดดินนำทวี ชุดดิน
สะเดำ ชุดดินทุ่งหวำ้ 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : เน้ือดินค่อนขำ้งเป็นทรำย มีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำและมีปัญหำ
เก่ียวกบักำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน โดยเฉพำะในบริเวณท่ีมีควำมลำดชนัสูง 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินน้ี มีศกัยภำพในกำรปลูกไมผ้ล ปำลม์น ้ำมนั ไมย้นืตน้ 
พืชไร่ รวมทั้งสำมำรถพฒันำพื้นท่ีเป็นทุ่งหญำ้เล้ียงสัตว ์ลกัษณะของสภำพพื้นท่ีรวมทั้งลกัษณะทำงภำยภำพของดิน
ไม่เหมำะในกำรใชท้  ำนำหรือปลูกขำ้วท่ีตอ้งใชน้ ้ำขงั  

ปลูกไม้ยนืต้นและไม้ผล ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ ไมย้นืตน้  
ยางพารา พนัธ์ุแนะน ำ -RRIM 600 ,GT,PR 255, BPM 24 ,KRS 166 

-เตรียมหลุมปลูก ใชปุ๋้ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 170 กรัม/ตน้ คลุกเคลำ้กบัดินในหลุม 
-อำย ุ2-40 เดือน ใชปุ๋้ยสูตร 11-6-4 หรือ 12-8-4 อตัรำ 100-300 กรัม/ตน้ หวำ่นรอบ ๆ โคน

ตน้ขำ้งละ 1 เมตร หรือในแถวยำงทุก ๆ 2 เดือน 
-อำย ุ 47-72 เดือน ใชปุ๋้ยสูตร 18-4-5 อตัรำ 400 กรัม/ตน้ หวำ่นใหท้ัว่ในแถวยำงทุก ๆ 6 

เดือน 
-อำยมุำกกวำ่ 72 เดือน ใชปุ๋้ยสูตร 15-5-20 หรือ 14-9-20 อตัรำ 500 กรัม/ตน้ หวำ่นให้ทัว่ใน

แถวยำงทุก ๆ 6 เดือน 
- พื้นท่ีท่ีมีควำมลำดชนัสูง ใส่ปุ๋ยแบบหลุม โดยขดุหลุมรอบโคนหรือสองขำ้งล ำตน้แลว้

กลบ 
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ปัญหำบำงพื้นท่ีมีควำมลำดชันวำงแนวปลูกเป็นแถวตำมแนวระดบัแล้วท ำกำรหว่ำนพืช
คลุมดิน 

ปาล์มน า้มัน พนัธ์ุแนะน ำ -ดูรำ -พิสิเพอรำ-เทเนอรำ-ลูกผสม  
-เตรียมหลุมปลูก ใชปุ๋้ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 250 กรัม/ตน้ รองพื้นหลุม 
-อำย ุ1 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-12 อตัรำ 2.0-2.5 กก./ตน้ สลบัปุ๋ยเด่ียว 21-0-

0 อตัรำ 2.0-2.5 กก./ตน้ หรือ 46-0-0 อตัรำ 1.0-1.2 กก./ตน้ ใส่ปุ๋ยผสม 3 คร้ัง สลบัดว้ยปุ๋ยเด่ียว 2 คร้ัง 
-อำย ุ2-4 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 หรือ 15-15-21 อตัรำ 3.0-5.0 กก./ตน้ 

หรือ 12-12-17 อตัรำ 3.0-6.5 กก./ตน้ ใส่ปุ๋ยในวงกลมรัศมีห่ำงจำกโคนตน้ 1.5-2.0 เมตร แบ่งใส่ 3 คร้ัง ตน้ กลำง 
และปลำยฤดูฝน 

-อำยมุำกกวำ่ 5 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 14-9-21 หรือ 14-9-20 หรือ 12-9-21 อตัรำ 8.0-9.0 กก./ตน้ 
ร่วมกบัโบแรกซ์อตัรำ 50-100 กรัม/ตน้ ใส่ปุ๋ยในวงกลมรัศมีห่ำงจำกโคนตน้ 1.5-2.0 เมตร แบ่งใส่ 3 คร้ัง ตน้ กลำง
และปลำยฤดูฝน 

-ควรมีกำรวเิครำะห์ปริมำณธำตุอำหำรในใบปำลม์ประกอบกบักำรใส่ปุ๋ย 
กาแฟ พนัธ์ุแนะน ำ -Robusta -Arabica -ควรใส่ปุ๋ยอินทรียร์องกน้หลุมก่อนปลูกในอตัรำ 20-30 

กก./หลุม แลว้ใชอ้ตัรำเดียวกนัทุก ๆ ปี -ควรใชปุ๋้ยสูตรเสมอ 10-10-10 หรือ 12-12-12 หรือ 15-15-15 จ ำนวน 3 คร้ัง/
ปี ปีท่ี 1 ใส่ตน้ละ 100-150 กรัม/คร้ัง ปีท่ี 2 ใส่ตน้ละ 200-250 กรัม/คร้ัง ปีท่ี 3 ใส่ตน้ละ 300-350 กรัม/คร้ัง ปีท่ี 4 ใส่
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 ในอตัรำ 150-350 กรัม/ตน้/คร้ัง 

โกโก้ พนัธ์ุแนะน ำ Upper Amazon -ควรใส่ปุ๋ยอินทรียร์องกน้หลุมก่อนปลูกในอตัรำ 20-30 กก./
หลุม แลว้ใชอ้ตัรำเดียวกนัทุก ๆ ปี  -กำรใส่ปุ๋ยเคมี/ตน้/คร้ัง ยดึหลกัดงัน้ี 0.5 ปี ใช ้11-8-4-3Mgo 113 กรัม  1 ปีใช ้
13-11-5-2.5Mgo 113 กรัม  1.5 ปี ใช ้14-13-5-2.5Mgo 113 กรัม  2 ปี ใช ้14-13-9-2.5Mgo 170 กรัม  2.5 ปี ใช ้14-
13-9-2.5Mgo 170 กรัม  3 ปี ใช ้15-7-13-4 Mgo 226 กรัม 

สะตอ พนัธ์ุแนะน ำ -สะตอขำ้ว - สะตอดำน  -ควรใชปุ๋้ยร่วมกนัระหวำ่งปุ๋ยเคมี  และปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยเคมีคือ 15-15-15 ส ำหรับท่ียงัไม่ใหผ้ลผลิตอตัรำ 0.5 กรัม/ตน้ x อำยปีุ หรือ 13-13-21 ท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ อตัรำ 1 
กก./ตน้ x อำยปีุ ส่วนปุ๋ยอินทรียใ์หใ้ชอ้ตัรำ 30-50 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี ตอนตน้และปลำยฝน 

ลางสาดและลองกอง -ใชปุ๋้ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 100 กรัม/ตน้ x อำยปีุ คลุกกบัปุ๋ยอินทรีย ์ 30-50 
กก./ตน้/อำยปีุ ในหลุมปลูกหลงัใหผ้ลผลิตแลว้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ช่วงออกดอกใส่ 12-24-12 หรือ 13-13-21 และ
หลงัจำกติดผลแลว้จะใส่ 13-13-13 หรือ 15-15-15 ในอตัรำคร่ึงหน่ึงของอำยตุน้ ปัญหำควำมช้ืนในดินต ่ำ กำรใหน้ ้ ำ
จ  ำเป็นมำกในช่วงดอกบำนและดอกติดผล จดัหำแหล่งน ้ำ คลุมดินบำง ๆ สม ่ำเสมอดว้ยปุ๋ยหมกั ฟำงขำ้วหรือเปลือก
ถัว่ 

ปลูกพชืไร่  ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ  ถัว่ลิสง   ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-21 อตัรำ 20-30  
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กก./ไร่ ในถัว่ลิสง และอตัรำ 30-50 กก./ไร่ ในถัว่หร่ัง โดยกำรรองกน้ร่องปลูกหรือโรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนกลบ
ตอนปลูกหรือหลงัปลูก 25 วนั  ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์2-3 ตนั/ไร่ 


