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                         หน้าตดัดนิ                   บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป :  หน่วยท่ีดินน้ีเป็นกลุ่มชุดดิน ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน พบในเขตฝน
ตกชุก เช่น ภำคใต ้ เศษหินส่วนใหญ่เป็นพวกเศษหินทรำยและควอร์ต หรือหินดินดำน สีดินเป็นสีน ้ำตำล สีเหลือง
หรือสีแดง พบทัว่ ๆ ไปในบริเวณท่ีลำดเชิงเขำหรือเนินเขำต่ำง ๆ เป็นดินต้ืนมำก มีกำรระบำยน ้ำดี มีควำมอุดม
สมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดแก่ มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 5.0-5.5 ปัจจุบนับริเวณ
ดงักล่ำวเป็นป่ำดิบช้ืน บำงแห่งใชป้ลูกยำงพำรำหรือปล่อยทิ้งเป็นป่ำละเมำะ ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุด
ดินหว้ยยำง ชุดดินระนอง ชุดดินยีง่อ 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  เป็นดินต้ืนมีเศษหินปะปนอยูใ่นเน้ือดินเป็นปริมำณมำก และ
ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ บริเวณท่ีมีควำมลำดชนัสูงมีปัญหำเก่ียวกบักำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 51 ไม่ค่อยเหมำะสมในกำรท่ีจะน ำมำใชป้ลูกพชื
เศรษฐกิจทุกชนิด เน่ืองจำกเป็นกลุ่มดินต้ืนท่ีพบชั้นกรวดเศษหินปะปนในดินต้ืน และพบในสภำพพื้นท่ีมีควำมลำด
ชนัสูง แต่ถำ้มีกำรพฒันำหรือกำรจดักำรท่ีเหมำะสมก็จะสำมำรถปลูกพืชเศรษฐกิจต่ำงๆ เช่น ยำงพำรำ ไมผ้ลบำง
ชนิด พืชไร่ได ้

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่51 
ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ปัญหำดินต้ืน ขดุหลุมปลูกใหใ้หญ่กวำ่ปกติเพื่อท ำลำยชั้นหินหรือเอำ

เศษหินออก อยำ่งนอ้ยขนำด 1 x 1 x 1 ม.แลว้ผสมดินบนดว้ยปุ๋ยอินทรีย ์ 20-50 กก./หลุม ยดึล ำตน้กบัหลกัไมเ้พื่อ
ไม่ใหล้ ำตน้โยก ปัญหำพื้นท่ีมีควำมลำดเทสูง พื้นท่ีลำดเทนอ้ยกวำ่ 12 % ใชม้ำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ำวธีิพืช เช่น 
ปลูกพืชตำมแนวระดบั ปลูกพืชคลุมดินพวกพืชตระกลูถัว่  เป็นตน้ ส่วนพื้นท่ีควำมลำดเทมำกกวำ่ 12 % ใชว้ธีิกล 
เช่น กำรท ำคนัดินกั้นน ้ ำ ท ำคูรับน ้ำรอบเขำ ท ำขั้นบนัไดดิน ปัญหำกำรขำดแคลนแหล่งน ้ำ พฒันำแหล่งน ้ำ, วำง
ระบบกำรใหน้ ้ำร่วมกบักำรใชว้สัดุคลุมดินพวกฟำงขำ้ว เศษหญำ้ 

ปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เช่น ยำงพำรำ ใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียใ์ชร็้อคฟอสเฟต 
อตัรำ 170 กรัม/ ตน้ คลุกเคลำ้กบัดินในหลุม อำย ุ2-40 เดือนใชสู้ตร 11-6-4 หรือ 12-8-4 อตัรำ 100-300 กรัม/ตน้
หวำ่นใหท้ัว่ในแถวยำงทุกๆ 2 เดือน อำย ุ42-72 เดือนใชสู้ตร 18-4-5 อตัรำ 400 กรัม/ตน้ หวำ่นใหท้ัว่ในแถวยำงทุก 
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6 เดือน อำยมุำกกวำ่ 72 เดือนใชสู้ตร 15-5-20  หรือ 14-9-20 อตัรำ 500 กรัม/ตน้ หวำ่นใหท้ัว่ในแถวยำงทุก 6 เดือน 
พื้นท่ีมีควำมลำดเทสูง ใส่ปุ๋ยแบบหลุมแลว้กลบ 

ทุเรียน ก่อนตกผล ใช้สูตร 12-6-7  หรือ 15-5-20 อตัรำ 500-600 หรือ 600-700 
กรัม/ต้น x อำยุปี แบ่งใส่  2 คร้ัง สลบักับปุ๋ยสูตร 21-0-0 หรือ 46-0-0 อตัรำ 400-500 หรือ 200-250 x อำยุปี หรือ
สูตร 14-4-9 อตัรำ 1-1.1 กก./ต้น x อำยุปี แบ่งใส่ 4 คร้ัง ตกผลแล้ว ใช้สูตร 14-5-20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 300-350 
กรัม/ตน้ x อำยุปี หลงัเก็บผลผลิต และสูตร 14-0-20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 600-700 หรือ 800-900 กรัม/ตน้ x อำยุปี 
เม่ือติดตำดอก ใส่โดยหวำ่นรอบๆทรงพุม่แลว้พรวนดินกลบ 

มะพร้าว ใส่เคมีสูตร 13-13-21, 15-15-15 หรือ 16-16-16  1 กก./ตน้ x อำย(ุปี) 
ร่วมกบั 0-0-60 อตัรำ 500 กรัม/ตน้ x อำย(ุปี) แบ่งใส่ 2 คร้ัง ตน้และปลำยฝนโดยโรยปุ๋ยในร่องรอบโคนตน้แลว้
พรวนดินกลบ 

มะม่วงหิมพานต์ ก่อนตกผล ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 15-30-15 อตัรำ 300-
350 หรือ 250-300 กรัม/ตน้ x อำย(ุปี) แบ่งใส่ 4 คร้ัง / ปี ตกผลแลว้ ใชสู้ตร 16-8-8 ร่วมกบั 15-15-15  16-16-16 
อตัรำ 200-300 กรัม/ตน้ x อำยปีุ  แบ่งใส่ 2 คร้ัง หลงัเก็บผลผลิตแลว้ ใส่โดยหวำ่นรอบทรงพุม่แลว้พรวนดินกลบ 
ส ำหรับเงำะและมงัคุด ปฏิบติัเหมือนกลุ่มชุดดินท่ี 50 

ปลูกพืชไร่ พืชผกั ปัญหำพื้นท่ีมีควำมลำดเท ไม่ควรปลูกในพื้นท่ีมีควำมลำดเทสูง และ
ถำ้จะปลูกจะตอ้งมีกำรจดัมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ำ ทั้งวธีิกลและวธีิพืช 

ปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ข้าวไร่ ปลูกพืชท่ีเป็นปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง แลว้ไถ
กลบเม่ืออำย ุ45 วนั ใชปุ๋้ยเคมี 15-15-15 อตัรำ 25-50 กก./ไร่ เม่ือขำ้วอำย ุ20-30 วนั 

ข้าวโพด ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 20-10-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ หลงัปลูก 20-25 วนั 
โรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ 

ถั่ว ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 10-20-10 หรือ 10-30-20 อตัรำ 20-30 
หรือ 25-35 หรือ 20-30 กก./ไร่ หลงัจำกใส่คร้ังแรก 20-25 วนั 

ปัญหำขำดแคลนแหล่งน ้ำ กำรปลูกไร่ พืชผกั จ  ำเป็นตอ้งมีกำรพฒันำแหล่งน ้ำล ำ
ธำรเอำไวใ้ชโ้ดยอำจขดุเป็นอ่ำงเก็บน ้ำขนำดเล็กหรือบ่อน ้ำประจ ำไร่นำ 
 


