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กลุ่มชุดดินที ่ 50 
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                           หน้าตดัดนิ                                บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป :  หน่วยท่ีดินน้ีเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินช่วง 50 ซม. ตอนบนเป็นดินร่วนปนทรำย 
หรือดินร่วนเหนียวปนทรำย ในระดบัควำมลึกประมำณ 50-100 ซม. จะพบชั้นดินปนเศษหินหรือลูกรัง สีดินเป็นสี
น ้ำตำล สีเหลืองหรือสีแดง พบบริเวณเขตฝนตกชุก เช่น ภำคใต ้ มีสภำพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำดจนถึงเนินเขำ 
เป็นดินลึกปำนกลำง มีกำรระบำยน ้ำดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดแก่ มีค่ำควำมเป็น
กรดเป็นด่ำง ประมำณ 5.0-5.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ลูกยำงพำรำ ไมผ้ล สับปะรด กลว้ยและแตงโม ตวัอยำ่ง
ชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินสว ีชุดดินพะโตะ๊ 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ และเน้ือดินค่อนขำ้งเป็นทรำย ถำ้พบ
บริเวณท่ีมีควำมลำดชนัสูง จะมีปัญหำเร่ืองกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินน้ีมีศกัยภำพในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจทุกชนิด เช่น ไม้
ยนืตน้ทุกชนิด ยำงพำรำ พืชไร่ ตลอดจนพฒันำเป็นทุ่งหญำ้เล้ียงสัตว ์  แต่อำจมีขอ้จ ำกดัเล็กนอ้ย เน่ืองจำกมีกอ้น
กรวดปะปนในตอนล่ำงของดิน ไม่ค่อยเหมำะสมในกำรปลูกพืชผกั เน่ืองจำกมีโอกำสขำดแคลนน ้ำในช่วงฤดูกำล
เพำะปลูกได ้และไม่เหมำะสมในกำรใชท้  ำนำ เน่ืองจำกมีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นสภำพพื้นท่ีท่ีอยูสู่งเกินไปท่ีจะเก็บกกัน ้ำ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่50 
ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ปัญหำเป็นดินลึกปำนกลำง หลุมปลูกควรมีขนำดอยำ่งนอ้ย 50 x 50 x 

50 ซม. ส ำหรับไมผ้ล ยำงพำรำ มะพร้ำว 60 x 60 x 60 ซม. ส ำหรับกำแฟ โกโก ้ ปำลม์น ้ำมนั ปรับปรุงดินดว้ย
อินทรียว์ตัถุ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั อตัรำ 20 กก./หลุม และปุ๋ยร็อคฟอสเฟต อตัรำ 170  250  และ 500 กรัม/หลุม 
ส ำหรับยำงพำรำ ปำลม์น ้ำมนั และไมผ้ลตำมล ำดบั เพื่อช่วยเร่งกำรเจริญเติบโตของรำกใหแ้ขง็แรง ยดึล ำตน้กบัหลกั
ไมเ้พื่อไม่ใหต้น้โยก ปัญหำพื้นท่ีมีควำมลำดชนั ควรมีมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ำ ทั้งวิธีกลและวธีิพืช โดยวธีิพืชใช้
เม่ือพื้นท่ีมีควำมลำดเทนอ้ยกวำ่ 12 % เช่นกำรปลูกพืชขวำงควำมลำดเท กำรปลูกพืชคลุมดิน วธีิกลใชเ้ม่ือพื้นท่ีมี
ควำมลำดเทมำกกวำ่ 12 % เช่น กำรท ำคนัดินกั้นน ้ำหรือคูรับน ้ำรอบเขำ กำรท ำขั้นบนัไดดิน ปัญหำกำรขำดแคลน
แหล่งน ้ำ ควรจดัหำแหล่งน ้ำใหเ้พียงพอ อำจเป็นอ่ำงเก็บน ้ำขนำดเล็กในไร่นำ และมีกำรคลมุดินดว้ยเศษซำกพืช เพื่อ
ลดกำรคำยน ้ำ 
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ปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ  เช่น มังคุด ใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี อตัรำ 20-50 กก./
ตน้/ปี หลุมปลูกใชปุ๋้ยร็อคฟอสเฟต 500 กรัม/ตน้ คลุกเคลำ้กบัดินบนและอินทรียว์ตัถุ 20 กก./หลุม ก่อนตกผล ใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 12-6-17 หรือ 15-5-20 อตัรำ 200-300 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ตน้และปลำยฝน ใชร่้วมกบัปุ๋ย
เด่ียว สูตร 21-0-0 อตัรำ 200-300 กรัม/ตน้ x อำยปีุ หรือสูตร 16-3-9 อตัรำ 400-500 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 4 คร้ัง 
เดือน มีนำคม พฤษภำคม สิงหำคม และตุลำคม ตกผลแลว้ใชสู้ตร 15-3-12 หรือ 16-3-9 อตัรำ 250-300 กรัม/ตน้ x 
อำยปีุ และใชปุ๋้ยสูตร 14-0-20 หรือ 15-3-12 อตัรำ 200-250 หรือ 450-500 กรัม/ตน้ x อำยปีุ ใส่ 2 คร้ัง หลงัเก็บเก่ียว
ผลผลิตแลว้ วธีิใส่ใหห้วำ่นรอบ ๆ ทรงพุม่รัศมี 300 ซม. แลว้พรวนดินกลบ 

เงาะ ใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี อตัรำ 20-50 กก./ตน้/ปี หลุมปลูกใชปุ๋้ยร็อค
ฟอสเฟต 500 กรัม/ตน้ คลุกเคลำ้กบัดินบนและอินทรียว์ตัถุ ก่อนตกผล ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 12-6-17 หรือสูตร 15-5-20 
อตัรำ 700-800 หรือ 600-700 กรัม/ตน้ x อำยปีุ ใชร่้วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 หรือ 46-0-0 อตัรำ 500-600 หรือ 250-300 
กรัม/ตน้ x อำยปีุ หรือสูตร 16-3-9 อตัรำ 1-1.2 กก./ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 4 คร้ัง เดือน มีนำคม พฤษภำคม สิงหำคม 
และตุลำคม ตกผลแล้ว ใชสู้ตร 18-6-6 หรือ 25-7-7 อตัรำ 500-600 หรือ 400-500 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 2 คร้ัง 
หลงัเก็บผลผลิตแลว้ ร่วมกบั 14-0-20 หรือ 16-3-9 อตัรำ 500-600  หรือ 1.2-1.4 กก./ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 3 คร้ัง กำร
ใส่ใหห้วำ่นรอบ ๆ ทรงพุม่รัศมี 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ 

ยางพารา ใช้ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก อตัรำ 20 กก./หลุม 
ผสมกบัปุ๋ยร็อคฟอสเฟต อตัรำ 170 กรัม/ตน้ เตรียมหลุมปลูก อำยุ 0-42 เดือนใชปุ๋้ยสูตร 18-10-6 หรือ 8-14-3 อตัรำ 
60-190 และ 130-400 กรัม/คร้ัง ตำมล ำดบั อำยุ 42-76 เดือนใช้ปุ๋ยสูตร 18-4-5 หรือ 3-9-4 อตัรำ 400 และ 530 กรัม/
ตน้/คร้ัง อำยมุำกกวำ่ 76 เดือนให้ปุ๋ย 2 คร้ัง ตน้และปลำยฝน สูตร 15-0-8 อตัรำ 500 กรัม/ตน้/คร้ัง ส ำหรับสวนยำงท่ี
ปลูกพืชตระกลูถัว่และมีกำรใชปุ๋้ยร็อคฟอสเฟต และสูตร 12-5-14 คร้ัง อตัรำ 600 กรัม/ตน้/คร้ัง ในสวนยำงทัว่ ๆ ไป 
วิธีกำรใส่ปุ๋ย บริเวณพื้นท่ีรำบให้ใส่แบบหวำ่น บริเวณพื้นท่ีมีควำมลำดเทมีกำรท ำขั้นบนัได ใส่เป็นแถบพื้นท่ีท่ีมี
ควำมลำดเทสูงใส่เป็นหลุม 

ปลูกพชืไร่ ปัญหำควำมลำดชนัสูง ไม่ปลูกในท่ีมีควำมลำดชนัสูง ซ่ึงเส่ียงต่อกำรชะลำ้ง
พงัทลำยของดิน 
 ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ต ่า  เช่น ขำ้วโพด ใช้สูตร 20-10-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ หลัง
ปลูก 20-25 วนั โรยขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบ ถัว่ต่ำง ๆ ใช้ 12-24-12 หรือ 10-20-10 อตัรำ 20-30 หรือ 25-35 กก./
ไร่ โดยรองกน้หลุมก่อนปลูก หรือโรยขำ้งแถวหลงัปลูก 20-25 วนั แลว้พรวนดินกลบ 
 


