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กลุ่มชุดดินที ่ 52 
กลุ่มชุดดินที ่52 
 

 
  
 
 
 

            หน้าตดัดนิ                         บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป :  เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว  ท่ีมีกอ้นปูนหรือปูนมาร์ลปะปนอยู่
มากตั้งแต่ 30 ซม. จากผวิดิน  ดินสีด าสีน ้าตาลหรือแดงพบบริเวณเชิงเขาหินปูน ลกัษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
มีความลาดชนัประมาณ 2 - 4 % เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก ระดบัน ้าใตดิ้นลึกกวา่ 2 เมตร มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH 7.0-8.5  ไดแ้ก่ชุดดินตาคลี และบึงชะนงั ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชป้ลูกพืชไร่ เช่น 
ฝ้าย ขา้วโพด ถัว่ และไมผ้ลบางชนิด เช่น มะม่วง มะพร้าว และนอ้ยหน่า ถา้ในกรณีท่ีพบชั้นปูนมาร์ลในระดบัความ
ลึกกวา่ 25 ซม. บา้งน ามาใชป้ลูกพืชไร่ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  เป็นดินต้ืน มีชั้นดินหรือกอ้นกรวด การไถพรวนยาก ดินเป็นด่างปาน
กลางถึงด่างแก่ ถา้พบชั้นปูนมาร์ลในระดบัความลึกกวา่ 25 ซม. ชั้นปูนอยูต้ื่น จะมีปัญหาการไถพรวน 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื  : โดยทัว่ไปกลุ่มชุดดินท่ี 52 มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่
และพืชผกัหลายชนิด ถึงแมจ้ะเป็นดินต้ืน แต่มกัจะมีหนา้ดินหนากวา่ 15 ซม. เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูงและ
ลกัษณะทางกายภาพดีเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเหมาะสมในการปลูกไมผ้ลหรือไมย้นืตน้ และไม่เหมาะสมในการท านา 
เพราะพบในบริเวณท่ีดอนและสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งสูง จึงเก็บกกัน ้าท่ีผวิดินไม่ค่อยอยู ่ มีความเหมาะสมอยา่งมากใน
การปลูกหญา้เล้ียงสัตวห์รือพฒันาเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่52 
ปลูกพชืไร่ ปัญหาดินต้ืนและดินมีความช้ืนในดินต ่าในบางช่วง เลือกดินท่ีมีหนา้ดินหนากวา่ 

15 ซม. ไม่มีกอ้นปูนหรือเศษหินปูนปะปนอยูม่าก ไถเตรียมดินใหลึ้กกวา่ 15 ซม. พร้อมกบัใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ เช่น ปุ๋ย
คอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรา 1-1.5 ตนั/ไร่ เพือ่ช่วยท าใหดิ้นร่วนซุยยิง่ข้ึน หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบลงดิน เม่ือปุ๋ย
พืชสด อาย ุ 60 วนั หรือออกดอกประมาณ 50 % พนัธ์ุพืชปุ๋ยสดท่ีแนะน าไดแ้ก่ ปอเทือง หวา่นเมล็ดพืชปุ๋ยสดใน
กลางเดือนเมษายน หรือตน้เดือนพฤษภาคม เลือกพนัธ์ุพืชรากต้ืนมาปลูก ใชว้สัดุคลุมดินเช่น ฟางขา้ว เศษหญา้ ตอ
ซงัขา้วโพด ขา้วฟ่างหรือวสัดุอยา่งอ่ืน โดยเฉพาะการปลูกพืชในช่วงฤดูแลง้ เม่ือวสัดุท่ีกล่าวสลายตวัจะช่วยเพิ่ม
อินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินอีกทางหน่ึง พฒันาแหล่งน ้าเสริมในการเพาะปลูก ไดแ้ก่แหล่งน ้าในไร่นา หรือปรับปรุงแหล่ง
น ้าท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ 
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ปัญหาดินเป็นด่างจดั ท าให้ธาตุอาหารพืชบางอยา่งถูกตรึง ไม่ละลายมาเป็นประโยชน์
ต่อพืช เลือกพนัธ์ุพืชท่ีสามารถข้ึนไดดี้ในดินท่ีเป็นด่าง เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง มะละกอ นอ้ยหน่า มะพร้าว ฯลฯ การ
ไถเตรียมดินปลูกใหลึ้กและท าใหดิ้นร่วนซุย เม่ือเวลาฝนตกจะไดช้ะเอาปูนบางส่วนลงไปในส่วนลึกของหนา้ตดัดิน 
พร้อมกบัใส่ปุ๋ยอินทรียจ์ะช่วยลดความเป็นด่างของดินลง ใส่สารเคมีแกค้วามเป็นด่างของดิน เช่น ผงก ามะถนั กรด
ก ามะถนั จะช่วยลดความเป็นด่างของดินและเพิ่มธาตุรองไดแ้ก่ ซลัเฟอร์ให้แก่ดิน เม่ือมีการปลูกพืชตระกลูถัว่ 

ปัญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยา่งและความอุดมสมบูรณ์เส่ือมลง เช่น ปลูกพืช
ตระกลูถัว่สลบักบัพืชไร่หรือปลูกพืชตระกลูถัว่แซมระหวา่งแถวพืชหลกั หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบเม่ือพืชปุ๋ย
สดอายปุระมาณ 60 วนั หรือออกดอกประมาณ 50 % ใส่ปุ๋ยเคมี ถัว่เหลือง ถัว่เขียว หรือ ถัว่ลิสง ใส่ปุ๋ยสูตร 0-45-0 
อตัรา 15-20 กก./ไร่ หรือสูตร 0-40-0 อตัรา 20-25 กก./ไร่ หรือสูตร 0-20-0 อตัรา 30-40 กก./ไร่ เลือกใชสู้ตรใดสูตร
หน่ึง ใส่รองกน้ร่องปลูกหรือโรยขา้งแถวปลูก แลว้พรวนดินกลบเม่ือถัว่อาย ุ20-25 วนั และพน่เหล็กซลัเฟต 0.5 % 
ทางใบ หลงัปลูก 3-5 คร้ัง 

ข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรา 40-60 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 
อตัรา 20-30 กก./ไร่ ในกรณีท่ีดินมีธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชสูง ถา้ในกรณีท่ีมีอยูต่  ่าใหใ้ชปุ๋้ยสูตร 20-
20-0 อตัรา 40-50 กก./ไร่ หรือสูตร 23-23-0 อตัรา 35-45 กก./ไร่ หรือสูตร 25-25-0 อตัรา 30-40 กก./ไร่ เลือกใชสู้ตร
ใดสูตรหน่ึง ใส่โดยโรยขา้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ หลงัปลูก 20-25 วนั 

อ้อย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 หรือสูตร 16-16-16 อตัรา 70-90 กก./ไร่ หรือสูตร 
18-6-6 หรือ 18-8-8 อตัรา 65-85 กก.ต่อไร่ เลือกใชสู้ตรใดสูตรหน่ีง การใส่ใหแ้บ่งคร่ึงใส่ ส าหรับออ้ยปลูกใส่คร้ัง
แรกหลงัปลูก 1 เดือน คร้ังท่ีสองใส่หลงัปลูก 2-3 เดือน ส่วนออ้ยตอใส่คร้ังแรกตน้ฝนและคร้ังท่ีสองหลงัจากคร้ัง
แรก 30-45 วนั วธีิใส่โรยขา้งแถวแลว้พรวนดินกลบ 

ปลูกไม้ผล ปัญหาดินต้ืน และความช้ืนในดินต ่าในบางช่วง ขดุหลุมปลูกใหมี้ขนาดไม่เล็กกวา่ 
75 x 75 x 75 ซม. แลว้หาหนา้ดินมาใส่และผสมคลุกเคลา้กบัปุ๋ยอินทรีย ์ อตัรา 20-30 กก./หลุม ก่อนปลูก ปลูกพืช
คลุมดินระหวา่งแถวไมผ้ล พฒันาแหล่งน ้าเสริมในการเพาะปลูก 

ปัญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยา่งหรือมีไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต เช่น  
    มะละกอ ควรใส่ปุ๋ยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อตัรา 1 กก./ตน้ ระยะตน้ 

อ่อนถึงก่อนออกดอก หลงัจาก 1 ปีข้ึนไปใส่ประมาณ 1-1.5 กก./ตน้ 
ขนุน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-10 อตัรา 100-200 กรัม/ตน้/คร้ัง อาย ุ 1-3 ปี ใส่ 6 

คร้ัง/ปี อาย ุ4-6 ปี ใส่ปุ๋ยอินทรียห์น่ึงคร้ังต่อปี อตัรา 20-30 กก./ตน้ ใส่ห่างตน้ ก่อนออกดอก 3 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-
15-15 อตัรา 1-2 กก./ตน้/ปี ปลายฤดูฝนใส่ปุ๋ยสูตร 14-14-14 อตัรา 1-2 กก./ตน้/ปี 

มะขามหวาน อาย ุ1-2 ปี ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกั 30-50 กก./ตน้/ปี หรือใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อตัรา 450 กรัม/ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง ๆ ละ 100, 150 และ 200 กรัม ตามล าดบั อาย ุ3-5 ปี หรือ
ติดผลแลว้ควรใส่ปุ๋ยผสมท่ีมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เช่นสูตร 12-12-17 , 13-13-21 หรือ 14-14-14 อตัราท่ี
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ใส่ปีละคร่ึงหน่ึงของอายุตน้มะขาม โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง คือช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน หวา่นใหส้ม ่าเสมอรอบ
บริเวณทรงพุม่ ห่างจากโคนตน้ประมาณ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ อายเุกิน 6 ปีข้ึนไป หรือมะขามติดผลเตม็ท่ีแลว้
ใหใ้ส่ปุ๋ยดงัน้ี 

1) ระยะพกัตวั ใหปุ๋้ยทางใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 ใหทุ้ก 2-3 สัปดาห์ เพื่อช่วยใหม้ะขามออก
ดอกมาก 

2) ระยะแตกใบอ่อน ใหปุ๋้ยทางใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 พน่ทุก ๆ 7 วนั 
3) ระยะเร่ิมออกดอก ใหปุ๋้ยทางใบสูตร 11-45-11 หรือสูตร 10-52-17 หรือ 15-30-17 ก็ได ้ 
4) ระยะเร่ิมติดฝัก พน่ดว้ยสารอิมเบลเสลลิน 1 หลอด (50 มิลลิกรัม) ต่อน ้า 100 ลิตร พน่ 1-2 คร้ัง ห่าง

กนั 7-10 วนั 
5) ระยะติดฝักเล็ก ใหปุ๋้ยทางใบสูตร 30-20-10  อตัรา 2-3 ชอ้นแกงต่อน ้า 20 ลิตร พ่น 2 คร้ัง ห่างกนั 7-

10 วนั 
6) ระยะฝักขนาดกลาง ใหปุ๋้ยทางใบสูตรเท่า เช่น 15-15-15 หรือ 20-20-20 อตัราท่ีใชต้ามค าแนะน าใน

สลาก 
7) ระยะฝักขนาดใหญ่แลว้ ใหปุ๋้ยทางใบสูตร 12-22-32 หรือ 6-30-30 อตัราท่ีใชต้ามค าแนะน าในสลาก 

 


