
กลุมชุดดินที่ 38
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินรวนหรือดินรวนปนทรายละเอียด มีลักษณะการทับถม

เปนชัน้ของตะกอนลํ านํ้ าในแตละชวงเวลา ดินมีสีนํ้ าตาล อาจพบจุดประสีนํ้ าตาลเขมในดินชั้นลางเกิด
จากวตัถุตนกํ าเนิดดินพวกตะกอนลํ านํ้ า พบบริเวณสันดินริมนํ้ าที่มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ มีความ
ลาดชนัประมาณ 0 - 2 % เปนดินลึก มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง ระดับนํ้ าใตดินลึก ประมาณ 1 เมตร  ใน
ฤดฝูนมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง pH 5.0-7.0 ไดแก ชุดดินเชียงใหม ทามวง ปาสัก
และดอนเจดีย ชุมพลบุรี ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัย ปลูกพืชผักและสวนผลไม บางแหง
ปลูกยาสูบโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเหนือ

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : เนือ้ดนิบนคอนขางเปนทราย ในบางปจะมีนํ้ าทวมฉับพลัน
จากแมนํ้ า และอาจเสี่ยงตอการขาดแคลนนํ้ าขณะฝนทิ้งชวง

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินที่ 38 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผัก
และไมผลหลายชนิด แตไมคอยเหมาะสมถึงไมเหมาะสมที่จะใชในการทํ านา เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม
อํ านวย

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 38
การปลูกพืชไร  ปญหานํ้ าทวมบา  ทํ าพนังหรือเขื่อนกั้นนํ้ า  พรอมทั้งจัดระบบการระบาย

นํ ้าออกจากพื้นที่เพาะปลูกหรือ - ปรับระยะเวลาการปลูกพืชเพื่อหลีกเลี่ยงชวงนํ้ าทวมบา ปญหาดินคอน
ขางเปนทรายและมีความสามารถในการอุมนํ้ าตํ่ า ใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยเทศบาล
อัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน เมื่อปุยพืชสดอายุ 40-50 วัน หรือออกดอก
ประมาณ 50 %

ขาวโพด ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 (ในกรณีดิน
มโีพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ า) อัตรา 50-75 กก./ไร หรือสูตร 16-16-18 อัตรา 30-40 กก./ไร
ใสรวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน โดยใสรองกนหลุม
และโรยสองขางแถวปลูก แลวพรวนดินกลบ

ละหุง ใสปุยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 35-40 กก./
ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน แบงครึ่งใส โดยครั้งแรกใสรองกนหลุมและครั้งที่สองโรยรอบ
โคนตนแลวพรวนดินกลบ

งา ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูก 20-25
วนั แบงครึ่งใส คร้ังแรกใสรองกนหลุม คร้ังที่สองโรยขางแถวปลูกหรือหวานปุยทั้งหมดหลังปลูก ถา
ปลูกแบบหวาน

ปอแกว ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 25-30 กก./ไร โดยโรย
ขางแถวหลังปลูก 1 เดือน แลวพรวนดินกลบ



ยาสูบ  ใสปุยสูตร 6-20-16 อัตรา 100 กก./ไร โดยหวานกอนปลูก หรือแบงใสแต
สวนมากนิยมโรยสองขางแถว ปลูกแลวพรวนดินกลบ ถาแบงใส 2 คร้ัง คือ รองกนหลุมและใสหลัง
ปลูก 20-25 วัน

ปลูกไมผล ปญหานํ ้าทวมบา ทํ าพนังหรือเขื่อนกั้นนํ้ าพรอมทั้งจัดระบบการระบายนํ้ าออก
จากพืน้ทีป่ลูกในกรณีที่นํ้ าทวมขังนาน แตปกติแลวจะไมไดรับผลกระทบจากนํ้ าทวมบามากนักสํ าหรับ
ไมผล ปญหาดินคอนขางเปนทรายและมีความสามารถในการอุมนํ้ าตํ่ า เตรียมหลุมปลูก ขนาด 50 x 50 x
50 ซม. เปนอยางนอย คลุกเคลาดินในหลุมปลูกดวยปุยคอก หรือปุยหมัก 25-30 กก./หลุม  ดินมีความ
อุดมสมบูรณตํ่ า

มะมวง ใสปุยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของจํ านวนอายุ เชน มะมวงอายุ 10 ป ใสปุย
จ ํานวน 5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง คือ 1 ใน 3 สวนใชปุยสูตร 13-13-21 ใสในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน
คร้ังทีส่องใสอีก 1 ใน 3 สวน ใสปุยสูตร 15-15-15 ใสในชวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และปุยที่
เหลือ 1 ใน 3 สวนใสปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ใสในชวงเดือนกันยายน - ตุลาคม

มะละกอ ควรใสปุยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ระยะตนออน
ถึงกอนออกดอก หลังจาก 1 ปขึ้นไป ใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน

ฝร่ัง ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตราประมาณ 1 กก./ตน/ป ควบคูไป
กบัการใชปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 100 กก./ตน

สม ปแรกใสปุยอินทรีย อัตรา 10-20 กก./ตน และใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
150-200 กรัม/ตน ใส 4-6 คร้ัง/ป

-ปที่ 2 ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน แบงใส 4 คร้ัง ๆ ละ 500 กรัม/
ตน

-สํ าหรับสมที่ติดผลแลวใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน/ป แบงใส 4 คร้ัง
เทา ๆ กัน ตามระยะเวลาดังนี้ คร้ังที่ 1 ใสหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแตงกิ่งแลว คร้ังที่ 2 ใสกอนออก
ดอก 15 วัน คร้ังที่ 3  ใสหลังออกดอก 2-3 เดือน คร้ังที่ 4 ใสกอนเก็บผล 2-3 เดือน


