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                           หน้าตดัดนิ                             บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป :  เน้ือดินเป็นพวกดินทรายบางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยูใ่นเน้ือดินมีสีเทา สีเทา
ถึงสีขาว หรือสีน ้าตาลปนเทา หรือสีเหลือง พบบริเวณลูกคล่ืนลอนลาด บริเวณชายหาดทรายหรือสันทราย
ชายทะเลบางแห่ง บริเวณท่ีลาดเชิงเขา มีความลาดชนัประมาณ 2 - 4 % เป็นดินลึก มีการระบายน ้าค่อนขา้งมาก
เกินไป ระดบัน ้าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 1.5 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่ามาก pH 5.5-6.5  แต่ถา้มี
เปลือกหอยปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นด่างปานกลาง ชุดดินไมข้าว ชุดดินพทัยา ชุดดินระนอง ไดแ้ก่ชุดดินบาเจาะ 
หวัหิน หลงัสวน สัตหีบ ดงตะเคียน พทัยา ระนอง ไมข้าวปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชป้ลูกพืชไร่บางชนิด เช่น มนั
ส าปะหลงั สับปะรด หรือใชป้ลูกไมผ้ล เช่น มะพร้าว มะม่วง พุทรา และมะม่วงหิมพานต ์ บางแห่งเป็นป่า
ละเมาะ หรือทุ่งหญา้ธรรมชาติ  

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  เน้ือดินเป็นทรายจดัท าให้มีความสามารถในการอุม้น ้ าได้น้อย
เส่ียงต่อการขาดน ้า  การระบายน ้า ค่อนขา้งมากเกินไป  ความอุดมสมบูรณ์ต ่ามาก   

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินน้ีโดยทัว่ไป มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืช
เศรษฐกิจบางประเภท เช่น มะม่วงหิมพานต ์สับปะรด และพฒันาเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ไม่ค่อยเหมาะสมในการ
ปลูกปาล์มน ้ ามนั มะพร้าว ไมผ้ลทุกชนิด และพืชไร่ และไม่เหมาะสมในการปลูกยางพารา กาแฟ โกโก ้กลว้ย 
และใชท้  านา 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่43 
ปลูกไม้ผล 

ปัญหาพื้นท่ีมีความลาดเท -วางแนวปลูกเป็นแนวระดบั แลว้ปลูกพืชคลุมดินพวกพืช
ตระกลูถัว่  

มะพร้าว ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า - ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั อตัรา 20-50 กก./ตน้/ปี  
-เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั อตัรา 20 กก./หลุม และ ร็อคฟอสเฟต 500 กรัม/ตน้  

- อาย ุ 1-5 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 12-17-2 อตัรา 1 กก./ตน้ x อายปีุ และ
แมกนีเซียมซลัเฟต อตัรา 200 กรัม x อายปีุ และโดโลไมท ์อตัรา 1 กก. x  อายปีุ โรยปุ๋ยรอบโคนตน้รัศมี 0-2 
เมตร พรวนดินกลบ ใส่ปุ๋ย 2 คร้ังช่วงตน้และปลายฝน 

-อายมุากกวา่ 6 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 อตัรา 1.0 กก./ตน้ x อายปีุ 
สลบักบัปุ๋ยเด่ียว 0-0-60 อตัรา 0.5 กก./ตน้ x อายปีุ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ตน้และปลายฝน 



มะม่วงหิมพานต์ ใชปุ๋้ยพืชสด พวกพืชตระกลูถัว่ แลว้ไถกลบช่วยเพิ่มอินทรียว์ตัถุแก่ดิน 
เตรียมหลุมปลูก ใชร็้อกฟอสเฟต อตัรา 500 กรัม/ตน้ 

-อาย ุ1-2 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 12-24-2 จ านวน 300-800 กรัม  
-อาย ุ3 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 12-24-2 อตัรา 1 กก.  
-อาย ุ4-6 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 อตัรา 1.5-5 กก.  
-มากกวา่ 6 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21 อตัรา 2-3 กก.  
-ใส่ปุ๋ยปีละ 2 คร้ัง ตน้ และปลายฝน 

สับปะรด ใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรา 4-6 ตนั/ไร่ ไถกลบเศษตน้และใบเพื่อเป็นอินทรียว์ตัถุ  
ช่วงเร่ิมปลูกถึงเก็บผลรุ่นแรก ใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง  
1. อาย ุ1-3 เดือน สูตร 16-20-0 อตัรา 10-25 กก./ตน้ รองกน้หลุมหรือท่ีกาบใบล่าง  
2. อาย ุ6 เดือน สูตร 13-13-21 อตัรา 10-25 กรัม/ตน้ ท่ีกาบใบล่าง 
3. เร่ิมออกดอกใชอ้ตัราเดียวกบัคร้ังท่ีสอง  
หลงัเก็บผลรุ่นแรก ใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง 

1. สูตร 21-0-0 อตัรา 10 กรัม/ตน้ ท่ีกาบใบล่างหลงัเก็บผลรุ่นแรก 1 เดือน 
2. สูตร 13-13-21 อตัรา 10 กรัม/ตน้ ท่ีกาบใบล่างหลงัคร้ังแรก3 เดือน 
-ใชส้ังกะสีซลัเฟต และทองแดงซลัเฟตในรูปสารละลาย ฉีดพน่ใหท้ัว่ เม่ือขาดธาตุ 

ทองแดงและสังกะสี 
ปลูกพชืไร่ ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ถัว่ ขา้วโพด ปลูกเป็นพืชแซม ใชปุ๋้ยคอก 

ปุ๋ยหมกั 4-6 ตนั/ไร่ และใชปุ๋้ยพืชสด พวกพืชตระกลูถัว่ ปอเทือง  
ถั่ว -ใชปุ๋้ยสูตร 12-24-2 อตัรา 25 กก./ไร่ 

-คลุกเมล็ดดว้ยเช้ือไรโซเบียม 
ข้าวโพด - ใชปุ๋้ยสูตร 16-16-8 หรือ 15-15-15 อตัรา  25-50 กก./ไร่ พร้อมปลูกหรือโรย 

ขา้งแถว 


