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ลกัษณะโดยทัว่ไป :  หน่วยท่ีดินน้ีเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีกรวด
หรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก พบในเขตชุ่มช้ืน เช่น ภาคใต ้และภาคตะวนัออก กรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหิน
กลมมน สีดินเป็นสีน ้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา
เป็นดินต้ืนมาก มีการระบายน ้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดแก่ มีค่า
ความเป็นกรด เป็นด่างประมาณ 4.5 - 5.5 ปัญหาส าคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของหน่วยท่ีดินน้ีไดแ้ก่ เป็นดิน
ต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ต ่าบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการชะลา้งพงัทลายไดง่้าย ปัจจุบนั
บริเวณดงักล่าวใชป้ลูกยางพารา มะพร้าว หรือไมผ้ลบางชนิด บางแห่งเป็นท่ีรกร้างวางเปล่า หรือเป็นทุ่งหญา้
ธรรมชาติ ตวัอยา่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินชุมพร ชุดดินหาดใหญ่ ชุดดินคลองชาก ชุดดินเขาขาด ชุด
ดินท่าฉาง ชุดดินหนองคลา้ ชุดดินยะลา 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 45 มีศกัยภาพในการปลูกยางพารา และมะม่วง
หิมพานตแ์ละพฒันาเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตวม์ากกวา่ท่ีจะน ามาใชท้  านาเน่ืองจากเป็นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีดินลูกคล่ืน
ลอนลาดถึงเป็นเนินเขา เป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัอาจจะสามารถใชป้ลูกไมผ้ลชนิดต่างๆ เช่น โกโ้ก ้ มงัคุด 
หรือ ปาลม์น ้ามนั มะพร้าว พืชไร่ชนิดต่างๆ ได ้ แต่ไม่ค่อยเหมาะสมนกั เน่ืองจากการมีชั้นกอ้นกรวดหรือชั้น
ลูกรังต้ืน ซ่ึงอาจจะขดัขวางการเจริญเติบโตของรากพืชได ้ และไม่เหมาะสมในการใชท้  านา เน่ืองจากมีสภาพ
พื้นท่ีสูงยากต่อการเก็บกกัน ้า  

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่45 
ปลูกไม้ยนืต้น ปัญหาเป็นดินต้ืน, พื้นท่ีมีความลาดชนั, ดินขาดความอุดม-สมบูรณ์ 

ยางพารา  ขยายหลุมปลูก เพื่อท าลายชั้นลูกรังหรือชั้นกรวด ควรมีขนาด 1 x 1 x 1 ม. ยดึ
ล าตน้กบัหลกัไม ้ เพื่อไม่ใหล้ าตน้โยกพื้นท่ีมีความลาดชนันอ้ยกวา่ 12% ใชม้าตราการอนุรักษดิ์นและน ้าดา้นพืช 
เช่น ปลูกพืชตามแนวระดบัขวางความลาดเท พื้นท่ีมีความลาดชนัมากกวา่ 12% ใชว้ธีิกล เช่น ท าชั้นบนัไดดิน  
คนัคูรับน ้ารอบเขา ใชปุ๋้ยร็อคฟอสเฟต อตัรา 170  กรัม/ตน้, รองกน้หลุมก่อนปลูก ใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี 
พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั อตัรา 20-50 กก./ตน้/ปี  

-อาย ุ0-42 เดือน ใชปุ๋้ยสูตร 18-10-6 หรือ 8-14-3 หรือ 60-190 หรือ 130-400 กรัม/ตน้/
คร้ัง  

-อาย ุ42-76 เดือน ใชสู้ตร 18-4-5 หรือ 13-9-4 อตัรา 400 หรือ 530 กรัม/ตน้/คร้ัง  



-อายมุากกวา่ 76 เดือน ใหปุ๋้ย 2 คร้ัง ตน้และปลายฝน ใชสู้ตร 15-0-8 อตัรา 500 กรัม/ตน้/
คร้ัง  

ส าหรับสวนยางท่ีปลูกพืชตระกลูถัว่ และมีการใส่ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต และสูตร  
12-5-14 อตัรา 600 กรัม/ตน้/คร้ังในสวนยางทัว่ ๆ ไป วธีิการใส่ บริเวณท่ีราบใส่แบบหวา่นพื้นท่ีมีความลาดเทมี
การท าขั้นบนัได ใส่เป็นแถบ พื้นท่ีมีความลาดเทสูงใส่เป็นหลุม 

ปลูกไม้ผล  ปัญหาเป็นดินต้ืน พื้นท่ีมีความลาดชนัปฏิบติัเช่นเดียวกบัการปลูกยางพารา ปัญหา 
ขาดแคลนน ้า เป็นส่ิงจ าเป็นควรหาแหล่งน ้าส ารองเช่น ขดุบ่อเก็บน ้าหรือมีการใชว้สัดุพวกปุ๋ยหมกั ฟางขา้วคลุม
โคนตน้ในฤดูแลง้เพื่อรักษาความช้ืนในดิน  

ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ใชปุ๋้ยอินทรียอ์ตัรา 500 กก./ตน้ รองกน้หลุมปลูก ใชปุ๋้ย
อินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี อตัรา 20-50 กก./ตน้/ปี 

เงาะ ก่อนตกผลใชสู้ตร 15-15-15 อตัรา 500 กรัม/ตน้ x อาย(ุปี) ปีละคร้ัง ตกผล
แลว้ ก่อนแทงช่อดอก ใชสู้ตร 12-24-12 อตัรา 2 กก./ตน้ ช่วงติดผลใชสู้ตร 13-13-21 หรือ 12-12-7-2 MgO อตัรา 
1-2 กก./ตน้ และก่อนเก็บเก่ียว 30 วนั ใชสู้ตร 0-0-50 อตัรา 1 กก./ตน้ และหลงัตกแต่งก่ิง ใชสู้ตร 20-11-11 หรือ 
15-15-15 อตัรา 2 กก./ตน้ 

กาแฟ ใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี อตัรา 10-20 กก./ตน้/ปี ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-
15 จ านวน 3 คร้ัง/ปี โดยใส่ปีละ 100-150  กรัม/ตน้ x อาย(ุปี) คร้ังในปีท่ี 4 ใส่ 13-13-21 อตัรา 150-350 กก./ตน้/
คร้ัง ปีละ 3 คร้ัง 

สะตอ ใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี อตัรา 10-20 กก./หลุม ร่วมกบั ใชปุ๋้ยร็อค
ฟอสเฟต รองกน้หลุม 250 กรัม ก่อนปลูก ใชปุ๋้ยเคมี 2 คร้ัง สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อตัรา 0.5 และ1 กก./
ตน้/ปี ส าหรับสะตอท่ียงัไม่ใหผ้ลผลิตและท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ตามล าดบัใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยหมกั ปริมาณ 15-30 กก./ตน้/
ปี ก่อนใหผ้ลผลิตและ 45-60 กก./ตน้/ปี เม่ือใหผ้ลผลิตแรก 

พริกไทย  ใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี อตัรา 10 กก./หลุม ใชปุ๋้ยเคมี สูตร 15-15-
15 หรือ 17-17-17 อตัรา 50-100 กรัม/คร้ัง ใส่ 4 คร้ัง/ปี 

พชืไร่ พชืสวน (พชืแซม)  ปัญหาพื้นท่ีมีความลาดเท ความลาดชนัมากกวา่  20% ไมค่วรปลูก
พืชแซม ควรปลูกพืชตระกลูถัว่ และไถกลบเม่ือออกดอก เพื่อช่วยคลุมดิน ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน 
แตงโม  ปัญหาดินเป็นกรดใชปู้นขาว อตัรา 200-400 กก./ไร่ ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ต ่า ใชปุ๋้ยอินทรีย์
พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั อตัรา 3-5 ตน้/ไร่ และรองกน้หลุม 5-10 กก./หลุม ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 
อตัรา 50-100 กก./ไร่ (แบ่งใส่ 2 คร้ัง) รองกน้หลุมและเม่ืออาย ุ30 วนั โดยโรยขา้งตน้ 


