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                  หนาตัดดิน                                      บริเวณที่พบ 

ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทราย ดินสีน้ําตาลออน สีเหลืองหรือแดง บางแหง
อาจพบจุดประสีในดินชั้นลาง เกิดจากวัตถุตนกําเนิดพวกตะกอนลําน้ําหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อ
หยาบ พบบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ จนถึงพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา สวนใหญมีความลาดชันประมาณ 2 - 20 % และ
บางสวนมีความลาดชันประมาณ 20 - 35 % เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอด
ป มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา pH 4.5 - 5.5  ไดแกชุดดินสันปาตอง เขาพลอง ชุดดินหุบกระพง และชุด
ดินยางตลาด ชุมพาง ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรตาง ๆ เชน มันสําปะหลัง ออย ปอ ขาวโพด และถั่ว 
บางแหงมีสภาพเปนปาละเมาะ หรือทุงหญาธรรมชาต ิ

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  เนื้อดินเปนทรายจัด น้ําซึมผานชั้นดินไดเร็วมาก ดินอุมน้ําตํ่า 
ระดับน้ําใตดินต่ํามาก  ดินมีการกัดกรอนในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณ ของดินตํ่า  

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 40 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร และไมผล 
คอนขางไมเหมาะสมท่ีจะนํามาปลูกพืชผัก และไมเหมาะสมท่ีจะใชในการทํานา เนื่องจากเนื้อดินคอนขางเปน
ทรายและสภาพพ้ืนท่ีไมอํานวย แตสามารถใชประโยชนในการปลูกไมโตเร็วและปลูกหญาเลี้ยงสัตวไดด ี

การจัดการกลุมชุดดินที ่40  
ปลูกพืชไร ปญหาการชะลางพังทลายของดิน -ใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาว หรือ เศษพืชตาง 

ๆ เพ่ือปองกันไมใหเม็ดฝนท่ีตกลงมากระทบผิวดิน โดยตรง -ไถพรวนดินและปลูกพืชไรขวางความลาดเทของ
พ้ืนท่ี โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดเทเกิน 5 % -สรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ําผิวดิน เม่ือฝนตกหนัก 
เชน คันดิน รองระบายน้ํา คันเบนน้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้ําประจําไรนา -ปลูกแถบหญา เชน หญาแฝกสลับ
กับพืชท่ีปลูกเปนแถวขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 



ปญหาดินเปนทรายคอนขางจัดและมีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา 
ใสปุยอินทรียไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยเทศบาล อัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเม่ือ
ปุยพืชสดอาย ุ40-50 วัน หรือออกดอกไดประมาณ 50 % พืชปุยสดท่ีแนะนํา ไดแก ปอเทือง ถั่วพุม ถั่วดํา โสน
ตาง 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 การใสให
แบงคร่ึงใส คร้ังแรกใสรองกนหลุมตอนปลูก คร้ังท่ีสองโรยสองขางแถวหลังปลูก 20-25 วัน แลวพรวนดินกลบ 

มันสําปะหลัง 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 เดือน และครั้งท่ี
สองเม่ือมันสําปะหลังอาย ุ4-6 เดือน แบงใสสองคร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน 

ปอแกว ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูก 
20-25 วัน แบงครึ่งใส ครั้งแรกใสรองกนหลุม ครั้งที่สองโรยขางแถวปลูกหรือหวานปุยท้ังหมด หลังปลูก ถา
ปลูกแบบหวาน 

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

ปลูกไมผลและไมยืนตน ไผตง หรือไผใชงาน ปญหาดินเปนทราย ความชื้นในดินตํ่า  
เพ่ิมอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุยหมักปุยคอก หรือ เศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก  

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20-30 กรัม/หลุม 
และปุยฟอสเฟต อัตรา 300 กรัม/หลุม 

มะมวงดินเปนทราย ความชื้นในดินตํ่า เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน โดยใสปุยหมัก 
ปุยคอก หรือเศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ดินมีความสมบูรณตํ่า  ใสปุยเคมี โดยใส
ทุกป ปละ 2 ครั้ง ในตอนตนและปลายฤดูฝน โดยใสปุยคอก อัตรา 20-50 กก./ตน รวมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 
จํานวนกิโลกรัมของปุยที่ใส/ตน/ปจะเทากับครึ่งหนึ่งของอายุตนมะมวง ใหใสเปนจุดรอบรัศมีทรงพุม ปุยคอก
ใหโรยรอบรัศมีทรงพุม 

มะมวงหิมพานต   ดินเปนทรายและมีความอุดมสมบูรณต่ํา ใสปุยคอกหรือปุย 
หมัก อัตรา 30-50 กก./ตน และควรใสทุกป รวมกับใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 300-800 กรัม/ตน เม่ืออายุ 1-2 
ป และใส 1 กก./ตน เม่ืออาย ุ3 ป เมื่ออายุ 4-6 ป ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5-2.0 กก./ตน และเม่ืออายุ 7 ป ขึ้น
ไป ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2-3 กก./ตน 


