
กลุมชุดดินที่ 37
ลักษณะโดยท่ัวไป :  เนือ้ดนิบนเปนดินทรายปนดินรวน สวนดินในระดับความลึก 50-100 ซม.

เปนดนิเหนยีว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเปนช้ันหินผุ สีดินบนเปนสีนํ้ าตาลดินลางเปนสีนํ้ าตาลปนเทา
บางแหงมีจดุประสีแดงและมีศิลาแลงออนปะปนอยูจํ านวนมาก พบบริเวณพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาด
เล็กนอย เปนดินลึก มีการระบายน้ํ าดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํ า ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจดัถึงกรดแก มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 4.5-5.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญเปนปา
เต็งรัง ปาละเมาะและไมพุม พืชไรท่ีปลูกไดแก ปอ ขาวโพด ถ่ัวเขียวและแตงโม แตมักใหผลผลิตต่ํ า ตัว
อยางชุดดนิท่ีอยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินนาคู ชุดดินบอไทย ชุดดินทับเสลา

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ดนิมีความอุดมสมบูรณต่ํ า ในชวงฤดูฝนดินเปยกแฉะเกิน
ไปสํ าหรับพืชไรบางชนิด และหนาดินคอนขางเปนทราย

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 37 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมในการ
ปลูกพชืไร ไมผล ไมยืนตน และพืชผัก เนื่องจากดินคอนขางเปนทรายจัดและมีความอุดมสมบูรณต่ํ า
และไมเหมาะสมท่ีจะนํ ามาใชในการทํ านา เนื่องจากเนื้อดินและสภาพพื้นท่ีไมคอยเอ้ืออํ านวย แต
สามารถใชประโยชนในการปลูกไมโตเร็วและพัฒนาเปนทุงหญาเล้ียงสัตว

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 37
ปลูกพืชไร ปญหาการชะลางพังทลายของดิน ใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาวหรือเศษพืชตาง

ๆ เพือ่ปองกันไมใหเม็ดฝนท่ีตกลงมากระทบผิวดินโดยตรง -ไถพรวนดินและปลูกพืชไรขวางความลาด
เทของพืน้ท่ี โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดเทเกิน 5 % - สรางส่ิงกีดขวางทิศทางการไหลของนํ้ าผิวดิน
เม่ือฝนตกหนัก เชน คันดิน รองระบายน้ํ า คันเบนนํ้ า บอดักตะกอน หรือบอนํ้ าประจํ าไรนา - ปลูกแถบ
หญา เชน หญาแฝกสลับกับพืชท่ีปลูกเปนแถวขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ปญหาดินเปนทรายคอนขาง
จดัและมีความสามารถในการอุมนํ้ าต่ํ า ใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือ ปุยเทศบาล อัตรา 2-3
ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเม่ือปุยพืชสดอายุ 40-50 วัน หรือออกดอกได ประมาณ 50
%  พชืปุยสดท่ีแนะนํ าไดแก ปอเทือง ถ่ัวพุม ถ่ัวดํ า โสนตาง ๆ

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืช เชน ขาวโพด ใสปุยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-
15 หรือ 16-16-16 อัตรา 30-40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-10 อัตรา 25-30 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0
อัตรา 10-15 กก./ไร การใสใหแบงคร่ึงใส คร้ังแรกใสรองกนหลุมตอนปลูก คร้ังท่ีสองโรยสองขางแถว
หลังปลูก 20-25 วัน แลวพรวนดินกลบ

มันสํ าปะหลัง ใสปุยเคมีสูตร 12-12-17 หรือสูตร 13-13-21 หรือสูตร 14-14-21
อัตรา 40-50 กก./ไร ใสรวมกับปุย 46-0-0 อัตรา 25-35 กก./ไร หรือใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./
ไร เลือกใชสูตรใดสูตรหน่ึง วิธีใสคร้ังแรกหลังปลูก 1-2 เดือน และคร้ังท่ีสองเม่ือมันสํ าปะหลัง อายุ 4-6
เดือน แบงใสสองคร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน



ปอแกว  ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูก
20-25 วัน แบงคร่ึงใส คร้ังแรกใสรองกนหลุม คร้ังท่ีสองโรยขางแถวปลูกหรือหวานปุยท้ังหมด หลัง
ปลูก ถาปลูกแบบหวาน

งา ใสปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร แบงคร่ึงใส คร้ังแรกรอง
กนหลุมปลูก คร้ังท่ีสองโรยขางแถวหลังปลูกหรือหวานท้ังหมดหลังปลูก ถาปลูกแบบหวาน เม่ืองาอายุ
20-25 วัน

ปลูกไมผล ไผตงหรือไผใชงาน ปญหาดินเปนทราย ความช้ืนในดินต่ํ า เพิ่มอินทรียวัตถุใน
ดนิ โดยใสปุยหมัก ปุยคอก หรือเศษใบไมแหงอัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20-30 กรัม/
หลุม และปุยฟอสเฟต อัตรา 300 กรัม/หลุม

มะมวง ปญหาดินเปนทรายความช้ืนในดินต่ํ า เพิ่มอินทรียวตัถุในดิน โดยใสปุย
หมัก ปุยคอก หรือเศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ปญหาดินมีความ
อุดมสมบูรณต่ํ า ใสปุยเคมี โดยใสทุกป ปละ 2 คร้ัง ในตอนตนและปลายฤดูฝน โดยใสปุยคอกอัตรา 20-
50 กก./ตน รวมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 จํ านวน กิโลกรัมของปุยท่ีใส/ตน/ป จะเทากับคร่ึงหนึ่งของอายุ
ตนมะมวงใหใสเปนจุดรอบรัศมีทรงพุม

มะมวงหิมพานต ดนิเปนทรายและมีความอุดมสมบูรณต่ํ า ใสปุยคอกหรือปุย
หมัก อัตรา 30-50 กก./ตน และควรใสทุกป รวมกับใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 300-800 กรัม/ตน เม่ือ
อาย ุ1-2 ป และใส 1 กก./ตน เม่ืออายุ 3 ป เม่ืออายุ 4-6 ป ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5-2.0 กก./ตน และ
เม่ืออายุ 7 ป ข้ึนไปใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2-3 กก./ตน

ขนุน ดนิเปนทราย ความช้ืนในดินต่ํ า เพิ่มอินทรียวตัถุในดิน โดยใสปุยหมัก ปุย
คอก อัตรา 20-30 กก./ตน รองกนหลุมดวยเศษพืชหรือวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ดินมีความสมบูรณ
ต่ํ า ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ตน ตอนตนฤดูฝน และปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน
ชวงปลายฝนและควรใสปุยคอกทุกป อัตรา 20-30 กก./ตน โดยใสรอบรัศมีทรงพุม


