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ลกัษณะโดยทัว่ไป :  เน้ือดินบนเป็นดินทรำยปนดินร่วน ส่วนดินในระดบัควำมลึก 50-100 ซม. เป็นดิน
เหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเป็นชั้นหินผ ุสีดินบนเป็นสีน ้ำตำลดินล่ำงเป็นสีน ้ำตำลปนเทำ บำงแห่งมีจุดประสี
แดงและมีศิลำแลงอ่อนปะปนอยูจ่  ำนวนมำก พบบริเวณพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีกำรระบำย
น ้ำดีปำนกลำง มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจดัถึงกรดแก่ มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง 
ประมำณ 4.5-5.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวส่วนใหญ่เป็นป่ำเตง็รัง ป่ำละเมำะและไมพุ้ม่ พืชไร่ท่ีปลูกไดแ้ก่ ปอ 
ขำ้วโพด ถัว่เขียวและแตงโม แต่มกัใหผ้ลผลิตต ่ำ ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินนำคู ชุดดินบ่อไทย ชุด
ดินทบัเสลำ 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ในช่วงฤดูฝนดินเปียกแฉะเกินไป
ส ำหรับพืชไร่บำงชนิด และหนำ้ดินค่อนขำ้งเป็นทรำย 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 37 มีศกัยภำพค่อนขำ้งไม่เหมำะสมในกำรปลูกพืช
ไร่ ไมผ้ล ไมย้นืตน้ และพืชผกั เน่ืองจำกดินค่อนขำ้งเป็นทรำยจดัและมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ และไม่เหมำะสมท่ีจะ
น ำมำใชใ้นกำรท ำนำ เน่ืองจำกเน้ือดินและสภำพพื้นท่ีไม่ค่อยเอ้ืออ ำนวย แต่สำมำรถใชป้ระโยชน์ในกำรปลูกไมโ้ต
เร็วและพฒันำเป็นทุ่งหญำ้เล้ียงสัตว ์

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่37  
ปลูกพชืไร่ ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของดิน ใชว้สัดุคลุมดิน เช่น ฟำงขำ้วหรือเศษพืชต่ำง ๆ 

เพื่อป้องกนัไม่ให้เมด็ฝนท่ีตกลงมำกระทบผวิดินโดยตรง -ไถพรวนดินและปลูกพืชไร่ขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี 
โดยเฉพำะบริเวณท่ีมีควำมลำดเทเกิน 5 % - สร้ำงส่ิงกีดขวำงทิศทำงกำรไหลของน ้ำผวิดิน เม่ือฝนตกหนกั เช่น คนั
ดิน ร่องระบำยน ้ำ คนัเบนน ้ ำ บ่อดกัตะกอน หรือบ่อน ้ำประจ ำไร่นำ - ปลูกแถบหญำ้ เช่น หญำ้แฝกสลบักบัพืชท่ี
ปลูกเป็นแถวขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี ปัญหำดินเป็นทรำยค่อนขำ้งจดัและมีควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำต ่ำ ใส่ปุ๋ย
อินทรีย ์ไดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั หรือ ปุ๋ยเทศบำล อตัรำ 2-3 ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แลว้ไถกลบลงดินเม่ือปุ๋ยพืช
สดอำย ุ40-50 วนั หรือออกดอกได ้ประมำณ 50 %  พืชปุ๋ยสดท่ีแนะน ำไดแ้ก่ ปอเทือง ถัว่พุม่ ถัว่ด ำ โสนต่ำง ๆ  
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ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืช เช่น ข้าวโพด ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 
16-16-16 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-10 อตัรำ 25-30 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./ไร่ 
กำรใส่ใหแ้บ่งคร่ึงใส่ คร้ังแรกใส่รองกน้หลุมตอนปลูก คร้ังท่ีสองโรยสองขำ้งแถวหลงัปลูก 20-25 วนั แลว้พรวน
ดินกลบ 

มันส าปะหลงั ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-17 หรือสูตร 13-13-21 หรือสูตร 14-14-21 
อตัรำ 40-50 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ย 46-0-0 อตัรำ 25-35 กก./ไร่ หรือใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 100 กก./ไร่ เลือกใช้
สูตรใดสูตรหน่ึง วธีิใส่คร้ังแรกหลงัปลูก 1-2 เดือน และคร้ังท่ีสองเม่ือมนัส ำปะหลงั อำย ุ4-6 เดือน แบ่งใส่สองคร้ัง 
ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั 

ปอแก้ว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลงัปลูก 20-
25 วนั แบ่งคร่ึงใส่ คร้ังแรกใส่รองกน้หลุม คร้ังท่ีสองโรยขำ้งแถวปลูกหรือหวำ่นปุ๋ยทั้งหมด หลงัปลูก ถำ้ปลูกแบบ
หวำ่น  

งา ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ แบ่งคร่ึงใส่ คร้ังแรกรองก้นหลุมปลูก 
คร้ังท่ีสองโรยขำ้งแถวหลงัปลูกหรือหวำ่นทั้งหมดหลงัปลูก ถำ้ปลูกแบบหวำ่น เม่ืองำอำย ุ20-25 วนั 

ปลูกไม้ผล ไผต่งหรือไผใ่ชง้ำน ปัญหำดินเป็นทรำย ควำมช้ืนในดินต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดิน 
โดยใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก หรือเศษใบไมแ้หง้อตัรำ 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 20-30 กรัม/หลุม และปุ๋ย
ฟอสเฟต อตัรำ 300 กรัม/หลุม 

มะม่วง ปัญหำดินเป็นทรำยควำมช้ืนในดินต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดิน โดยใส่ปุ๋ย
หมกั ปุ๋ยคอก หรือเศษใบไมแ้ห้ง อตัรำ 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ใส่
ปุ๋ยเคมี โดยใส่ทุกปี ปีละ 2 คร้ัง ในตอนตน้และปลำยฤดูฝน โดยใส่ปุ๋ยคอกอตัรำ 20-50 กก./ตน้ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 จ ำนวน กิโลกรัมของปุ๋ยท่ีใส่/ตน้/ปี จะเท่ำกบัคร่ึงหน่ึงของอำยตุน้มะม่วงใหใ้ส่เป็นจุดรอบรัศมีทรงพุม่ 

มะม่วงหิมพานต์ ดินเป็นทรำยและมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั 
อตัรำ 30-50 กก./ตน้ และควรใส่ทุกปี ร่วมกบัใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อตัรำ 300-800 กรัม/ตน้ เม่ืออำยุ 1-2 ปี และ
ใส่ 1 กก./ตน้ เม่ืออำยุ 3 ปี เม่ืออำยุ 4-6 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 1.5-2.0 กก./ตน้ และเม่ืออำยุ 7 ปี ข้ึนไปใส่ปุ๋ย
สูตร 13-13-21 อตัรำ 2-3 กก./ตน้ 

ขนุน ดินเป็นทรำย ควำมช้ืนในดินต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดิน โดยใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ย 
คอก อตัรำ 20-30 กก./ตน้ รองกน้หลุมดว้ยเศษพืชหรือวสัดุเหลือใชท้ำงกำรเกษตร ดินมีควำมสมบูรณ์ต ่ำ ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 อตัรำ 1-2 กก./ตน้ ตอนตน้ฤดูฝน และปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรำ 1-2 กก./ตน้ ช่วงปลำยฝนและควรใส่
ปุ๋ยคอกทุกปี อตัรำ 20-30 กก./ตน้ โดยใส่รอบรัศมีทรงพุม่ 


