
กลุมชุดดินที่ 40
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินรวนปนทราย ดินสีนํ้ าตาลออน สีเหลืองหรือแดง บาง

แหงอาจพบจดุประสีในดินชั้นลาง เกิดจากวัตถุตนกํ าเนิดพวกตะกอนลํ านํ้ าหรือจากการสลายตัวผุพัง
ของหนิเนือ้หยาบ พบบริเวณพื้นที่คอนขางราบเรียบ จนถึงพื้นที่ลาดเชิงเขา สวนใหญมีความลาดชัน
ประมาณ 2 - 20 % และบางสวนมีความลาดชันประมาณ 20 - 35 % เปนดินลึก มีการระบายนํ้ าดี ระดับ
นํ ้าใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ า pH 4.5 - 5.5  ไดแกชุดดินสัน
ปาตอง เขาพลอง ชุดดินหุบกระพง และชุดดินยางตลาด ชุมพาง ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไร
ตาง ๆ เชน มันสํ าปะหลัง ออย ปอ ขาวโพด และถ่ัว บางแหงมีสภาพเปนปาละเมาะ หรือทุงหญาธรรม
ชาติ

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  เนือ้ดนิเปนทรายจัด นํ้ าซึมผานชั้นดินไดเร็วมาก ดินอุมนํ้ าตํ่ า
ระดบันํ ้าใตดินตํ่ ามาก  ดินมีการกัดกรอนในบริเวณที่มีความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณ ของดินตํ่ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินที่ 40 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร และ
ไมผล คอนขางไมเหมาะสมที่จะนํ ามาปลูกพืชผัก และไมเหมาะสมที่จะใชในการทํ านา เนื่องจากเนื้อดิน
คอนขางเปนทรายและสภาพพื้นที่ไมอํ านวย แตสามารถใชประโยชนในการปลูกไมโตเร็วและปลูกหญา
เล้ียงสัตวไดดี

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 40
ปลูกพืชไร ปญหาการชะลางพังทลายของดิน -ใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาว หรือ เศษพืช

ตาง ๆ เพือ่ปองกันไมใหเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบผิวดิน โดยตรง -ไถพรวนดินและปลูกพืชไรขวางความ
ลาดเทของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดเทเกิน 5 % -สรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของนํ้ าผิว
ดนิ เมือ่ฝนตกหนัก เชน คันดิน รองระบายนํ้ า คันเบนนํ้ า บอดักตะกอน หรือบอนํ้ าประจํ าไรนา -ปลูก
แถบหญา เชน หญาแฝกสลับกับพืชที่ปลูกเปนแถวขวางความลาดเทของพื้นที่

ปญหาดินเปนทรายคอนขางจัดและมีความสามารถในการอุมนํ้ าตํ่ า
ใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยเทศบาล อัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบ
ลงดนิเมื่อปุยพืชสดอายุ 40-50 วัน หรือออกดอกไดประมาณ 50 % พืชปุยสดที่แนะนํ า ไดแก ปอเทือง
ถ่ัวพุม ถ่ัวดํ า โสนตาง ๆ

ขาวโพดและขาวฟาง 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
การใสใหแบงครึ่งใส คร้ังแรกใสรองกนหลุมตอนปลูก คร้ังที่สองโรยสองขางแถวหลังปลูก 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 หรือ ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร เลือกใชสูตรใดสูตรหนึ่ง วิธีใสคร้ังแรกหลังปลูก 1-2
เดอืน และครั้งที่สองเมื่อมันสํ าปะหลังอายุ 4-6 เดือน แบงใสสองครั้ง ๆ ละ เทา ๆ กัน

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

แตงโม ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กก./ไร ใสรองกนหลุมและใสปุยสูตร
10-10-20 หรือ 13-13-21 อัตรา 50-100 กก./ไร ใสปุยเปนจุดรอบโคนตน หางจากโคนตน 30 ซม. เมื่อ
แตงโมอายุ 30 วัน

ปลูกไมผลและไมยืนตน ไผตง หรือไผใชงาน ปญหาดินเปนทราย ความชื้นใน
ดนิตํ่ า  เพิ่มอินทรียวตัถุในดนิโดยใสปุยหมักปุยคอก หรือ เศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอน
เตรียมหลุมปลูก

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

มะมวง  ดนิเปนทราย ความชื้นในดินตํ่ า เพิ่มอินทรียวตัถุในดิน โดยใสปุยหมัก
ปุยคอก หรือเศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ดินมีความสมบูรณตํ่ า  ใสปุยเคมี
โดยใสทกุป ปละ 2 คร้ัง ในตอนตนและปลายฤดูฝน โดยใสปุยคอก อัตรา 20-50 กก./ตน รวมกับปุยเคมี
สูตร 15-15-15 จํ านวนกิโลกรัมของปุยที่ใส/ตน/ปจะเทากับครึ่งหนึ่งของอายุตนมะมวง ใหใสเปนจุด
รอบรัศมีทรงพุม ปุยคอกใหโรยรอบรัศมีทรงพุม

มะมวงหมิพานต ดนิเปนทรายและมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ใสปุยคอกหรือปุย
หมกั อัตรา 30-50 กก./ตน และควรใสทุกป รวมกับใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 300-800 กรัม/ตน เมื่อ
อาย ุ1-2 ป และใส 1 กก./ตน เมื่ออายุ 3 ป เมื่ออายุ 4-6 ป ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5-2.0 กก./ตน และ
เมื่ออายุ 7 ป ขึ้นไป ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2-3 กก./ตน
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