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ลกัษณะโดยทัว่ไป : หน่วยท่ีดินเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินบน เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว 
ส่วนดินล่ำงในระดบัควำมลึกระหวำ่ง 50-100 ซม. เป็นดินลูกรังหรือดินปนเศษหินผ ุ ซ่ึงเป็นพวกหินดินดำนพบใน
เขตฝนตกชุกเช่น ภำคใต ้ ลกัษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนหรือเนินเขำ ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติค่อนขำ้งต ่ำ 
ปฏิกิริยำดินเป็นกรดแก่ มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง ประมำณ 5.0-5.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ลูกยำงพำรำ ไมผ้ล 
กำแฟ และพืชไร่บำงชนิด ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินตรำด ชุดดินตรัง ชุดดินปำดงัเบซำร์ ชุดดินนำ
ทอน ชุดดินโอล ำเจียก ชุดดินคลองเตง็ 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : ดินชั้นล่ำงมีลูกรัง หรือเศษหินปะปนอยูเ่ป็นปริมำณมำก ท ำให้
กำรปลูกพืชรำกลึก อำจมีปัญหำและดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ บริเวณท่ีมีควำมลำดชนัสูงอำจเกิดกำรชะลำ้ง
พงัทลำยของหนำ้ดินไดง่้ำย 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินน้ีมีศกัยภำพเหมำะสมในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น 
เงำะ มงัคุด ทุเรียน ยำงพำรำ พืชไร่ และพฒันำเป็นทุ่งหญำ้เล้ียงสัตว ์ แต่มีปัญหำบำ้งเล็กนอ้ย เน่ืองจำกมีชั้นกรวด
และเศษหินในตอนล่ำงของหนำ้ตดัดิน ดินน้ีไม่ค่อยเหมำะสมส ำหรับปลูกพืชผกั เน่ืองจำกมีโอกำสท่ีจะขำดแคลน
น ้ำในฤดูเพำะปลูกได ้ และไม่เหมำะสมในกำรท ำนำ เน่ืองจำกมีขอ้จ ำกดัดำ้นสภำพพื้นท่ีท่ีอยูสู่งเกินไปท่ีจะเก็บกกั
น ้ำ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่53 
ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ปัญหำเป็นดินลึกปำนกลำง หลุมปลูกควรมีขนำดอยำ่งนอ้ย 50 x 

50x50 ซม. ยดึล ำตน้กบัหลกัไม ้เพื่อไม่ใหล้ ำตน้โยก ปัญหำพื้นท่ีมีควำมลำดเทสูง มีมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ำ ใช้
วธีิพืชเม่ือมีควำมลำดชนันอ้ยกวำ่ 12 % เช่น ปลูกพืชตระกลูถัว่คลุมดิน ใชว้ธีิกลเม่ือควำมลำดชนัมำกกวำ่ 12 % เช่น 
ท ำขั้นบนัไดดิน ปัญหำขำดแคลนแหล่งน ้ำ จดัหำแหล่งน ้ำส ำรองไวใ้ชใ้นไร่นำ เช่น อ่ำงเก็บน ้ำขนำดเล็ก ลดกำรคำย
น ้ำในดินโดยใชว้สัดุทำงกำรเกษตรคลุมดิน 

ปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เช่น ยำงพำรำ มงัคุด และเงำะ กำรใชอิ้นทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี 
ใชสู้ตรอตัรำและปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 50 ส ำหรับทุเรียน และมะม่วงหิมพำนต ์ ใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบั
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ปุ๋ยเคมี อตัรำ 20-50 กก./ตน้/ปี หลุมปลูกใส่ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต 500 กรัม/ตน้ คลุกเคลำ้กบัดินบนและอินทรียว์ตัถุ 20 
กก./หลุม ส่วนกำรใชปุ๋้ยเคมีสูตรปุ๋ย และอตัรำปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 51 

ส้มเขียวหวาน ใช้ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี อตัรำ 20-50 กก./ตน้/ปี ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์
20 กก.และปุ๋ยร็อคฟอสเฟต 500 กรัม คลุกเคลำ้กบัดินบนเตรียมหลุมปลูก อำยุนอ้ยกวำ่ 3 ปี ใส่ปุ๋ย 4 คร้ัง ใชปุ๋้ยเคมี
สูตร 18-6-6 หรือ 25-7-7  อตัรำ 250-300 หรือ 200-250 กรัม/ตน้ x อำยุปี แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1  และ 3 และสูตร 
14-0-20 หรือ 16-3-5 หรือ 18-4-5 อตัรำ 200-250 หรือ 500-600 หรือ 400-500 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 
2 และ 4 ตกผลแลว้ ใชสู้ตร 12-3-6 หรือ  14-4-9 อตัรำ 600-700 หรือ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยุปี แบ่งใส่ 2 คร้ัง หลงั
เก็บผลผลิตแล้ว ร่วมกบัสูตร 14-0-20 หรือ 15-3-12 อตัรำ 100-150 หรือ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยุปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง 
หลงัติดผลแลว้ กำรใส่หวำ่นใหส้ม ่ำเสมอ ห่ำงโคนตน้ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ 

กาแฟพนัธ์ุอาราบิก้า ใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี อตัรำ 20-50 กก./ตน้/ปี ใชปุ๋้ย
อินทรีย ์20 กก.และปุ๋ยร็อคฟอสเฟต 200 กรัม ผสมกบัดินบน เตรียมหลุมปลูก ซ่ึงมีขนำดอยำ่งนอ้ย 60 x 60 x 60 ซม 
ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 17-17-17, 15-15-15 หรือ 13-13-13 อตัรำ 300-450, 600-750 และ 900 - 1,050 กรัม/ตน้/ปี เม่ืออำย ุ1, 
2 และ 3 ปี ตำมล ำดบั แบ่งใส่ 3 คร้ัง/ปี อำย ุ4 ปีข้ึนไป ใชสู้ตร 13-13-21, 14-14-21 หรือ 10-5-20 อตัรำ 250, 300, 
350 และ 450 เม่ือกำแฟใหผ้ลผลิต 150, 180, 220 และ 250 กก./ไร่ ตำมล ำดบั แบ่งใส่ 3 คร้ัง/ปี กำรใส่ โรยปุ๋ยให้
สม ่ำเสมอรอบทรงพุม่รัศมี 15-50 ซม. แลว้พรวนดินกลบ 

ปลูกพชืไร่ พชืผกั ปัญหำควำมลำดชนัสูง ไม่ปลูกในท่ีมีควำมลำดชนัสูง ซ่ึงเส่ียงต่อกำร
ชะลำ้งพงัทลำยของดิน ปัญหำขำดแคลนน ้ำ จดัหำแหล่งน ้ ำส ำรองในไร่นำ เช่น ท ำอ่ำงเก็บกกัน ้ำขนำดเล็ก 

ปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ  เช่น ขำ้วโพด ใชสู้ตร 20-10-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ 
หลงัปลูก 20-25 วนั โรยขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบ ถัว่ต่ำง ๆ ใช ้12-24-12 หรือ 10-20-10 อตัรำ 20-30 หรือ 25-35 
กก./ไร่ โดยรองกน้หลุมก่อนปลูก หรือโรยขำ้งแถวหลงัปลูก 20-25 วนั แลว้พรวนดินกลบ 

พชืผกั    ใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-10 หรือ 15-15-15 อตัรำ  
50-60 หรือ 30-40 กก./ไร่ ใส่หลังยำ้ยกล้ำ 5-7 วนั และสูตร 21-0-0 หรือ 46-0-0 อตัรำ 30-40 หรือ 15-20 กก./ไร่ 
หลงัจำกใส่คร้ังแรก 20-25 วนั 


