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ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินรวนปนทรายละเอียด มีลักษณะการทับถมเปนชั้น
ของตะกอนลําน้ําในแตละชวงเวลา ดินมีสีน้ําตาล อาจพบจุดประสีน้ําตาลเขมในดินชั้นลางเกิดจากวัตถุตนกําเนิด
ดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณสันดินริมน้ําท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 0 - 2 % เปน
ดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง ระดับน้ําใตดินลึก ประมาณ 1 เมตร  ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลาง pH 5.0-7.0 ไดแก ชุดดินเชียงใหม ทามวง ปาสัก และดอนเจดีย ชุมพลบุรี ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชเปน
ท่ีอยูอาศัย ปลูกพืชผักและสวนผลไม บางแหงปลูกยาสูบโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเหนือ 

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : เนื้อดินบนคอนขางเปนทราย ในบางปจะมีน้ําทวมฉับพลันจากแมน้ํา 
และอาจเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําขณะฝนทิ้งชวง 

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินที ่ 38 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผัก และ
ไมผลหลายชนิด แตไมคอยเหมาะสมถึงไมเหมาะสมท่ีจะใชในการทํานา เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีไมอํานวย 

การจัดการกลุมชุดดินที ่38 
การปลูกพืชไร  ปญหาน้ําทวมบา  ทําพนังหรือเขื่อนกั้นน้ํา  พรอมท้ังจัดระบบการระบายน้ํา

ออกจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกหรือ - ปรับระยะเวลาการปลูกพืชเพ่ือหลีกเลี่ยงชวงน้ําทวมบา ปญหาดินคอนขางเปนทราย
และมีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า ใสปุยอินทรียไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยเทศบาล อัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือ
ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน เม่ือปุยพืชสดอายุ 40-50 วัน หรือออกดอกประมาณ 50 % 

ขาวโพด ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 (ในกรณีดินมี
โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนตอพืชต่ํา) อัตรา 50-75 กก./ไร หรือสูตร 16-16-18 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสรวมกับปุย
สูตร 21-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน โดยใสรองกนหลุมและโรยสองขางแถวปลูก 
แลวพรวนดินกลบ 

ละหุง ใสปุยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 35-40 กก./ไร ใส
ตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน แบงคร่ึงใส โดยครั้งแรกใสรองกนหลุมและครั้งท่ีสองโรยรอบโคนตนแลวพรวน
ดินกลบ 
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งา ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน 
แบงคร่ึงใส คร้ังแรกใสรองกนหลุม คร้ังท่ีสองโรยขางแถวปลูกหรือหวานปุยท้ังหมดหลังปลูก ถาปลูกแบบหวาน 

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

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

ปลูกไมผล ปญหาน้ําทวมบา ทําพนังหรือเขื่อนกั้นน้ําพรอมท้ังจัดระบบการระบายน้ําออก
จากพ้ืนท่ีปลูกในกรณีท่ีน้ําทวมขังนาน แตปกติแลวจะไมไดรับผลกระทบจากน้ําทวมบามากนักสําหรับไมผล 
ปญหาดินคอนขางเปนทรายและมีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา เตรียมหลุมปลูก ขนาด 50 x 50 x 50 ซม. เปนอยาง
นอย คลุกเคลาดินในหลุมปลูกดวยปุยคอก หรือปุยหมัก 25-30 กก./หลุม  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า   

มะมวง ใสปุยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของจํานวนอายุ เชน มะมวงอายุ 10 ป ใสปุยจํานวน 
5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง คือ 1 ใน 3 สวนใชปุยสูตร 13-13-21 ใสในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน คร้ังท่ีสองใสอีก 1 
ใน 3 สวน ใสปุยสูตร 15-15-15 ใสในชวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และปุยท่ีเหลือ 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 ระยะตนออนถึง
กอนออกดอก หลังจาก 1 ปขึ้นไป ใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน 

ฝรั่ง ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตราประมาณ 1 กก./ตน/ป ควบคูไปกับ
การใชปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 100 กก./ตน 

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

-ปท่ี 2 ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน แบงใส 4 คร้ัง ๆ ละ 500 
กรัม/ตน -สําหรับสมท่ีติดผลแลวใสปุยสตูร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน/ป แบงใส 4 ครั้งเทา ๆ กัน ตามระยะเวลาดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 ใสหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแตงกิ่งแลว ครั้งท่ี 2 ใสกอนออกดอก 15 วัน ครั้งท่ี 3  ใสหลังออกดอก 2-3 
เดือน คร้ังท่ี 4 ใสกอนเก็บผล 2-3 เดือน 


