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                      หน้าตดัดนิ                                     บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำยละเอียด มีลกัษณะกำรทบัถมเป็นชั้น
ของตะกอนล ำน ้ ำในแต่ละช่วงเวลำ ดินมีสีน ้ ำตำล อำจพบจุดประสีน ้ ำตำลเขม้ในดินชั้นล่ำงเกิดจำกวตัถุตน้ก ำเนิด
ดินพวกตะกอนล ำน ้ ำ พบบริเวณสันดินริมน ้ำท่ีมีสภำพพื้นท่ีค่อนขำ้งรำบเรียบ มีควำมลำดชนัประมำณ 0 - 2 % เป็น
ดินลึก มีกำรระบำยน ้ ำดีปำนกลำง ระดบัน ้ ำใตดิ้นลึก ประมำณ 1 เมตร  ในฤดูฝนมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ
ปำนกลำง pH 5.0-7.0 ไดแ้ก่ ชุดดินเชียงใหม่ ท่ำม่วง ป่ำสัก และดอนเจดีย ์ชุมพลบุรี ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชเ้ป็น
ท่ีอยูอ่ำศยั ปลูกพืชผกัและสวนผลไม ้บำงแห่งปลูกยำสูบโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในภำคเหนือ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : เน้ือดินบนค่อนขำ้งเป็นทรำย ในบำงปีจะมีน ้ำท่วมฉบัพลนัจำกแม่น ้ำ 
และอำจเส่ียงต่อกำรขำดแคลนน ้ำขณะฝนทิ้งช่วง 

ควำมเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 38 มีควำมเหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่ พืชผกั และ
ไมผ้ลหลำยชนิด แต่ไม่ค่อยเหมำะสมถึงไม่เหมำะสมท่ีจะใชใ้นกำรท ำนำ เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีไม่อ ำนวย 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่38 
การปลูกพชืไร่  ปัญหำน ้ำท่วมบ่ำ  ท ำพนงัหรือเข่ือนกั้นน ้ ำ  พร้อมทั้งจดัระบบกำรระบำยน ้ำ

ออกจำกพื้นท่ีเพำะปลูกหรือ - ปรับระยะเวลำกำรปลูกพืชเพื่อหลีกเล่ียงช่วงน ้ำท่วมบ่ำ ปัญหำดินค่อนขำ้งเป็นทรำย
และมีควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำต ่ำ ใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยเทศบำล อตัรำ 1-2 ตนั/ไร่ หรือ
ปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบลงดิน เม่ือปุ๋ยพืชสดอำย ุ40-50 วนั หรือออกดอกประมำณ 50 % 

ข้าวโพด ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 (ในกรณีดินมี
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชต ่ำ) อตัรำ 50-75 กก./ไร่ หรือสูตร 16-16-18 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ย
สูตร 21-0-0 อตัรำ 20-25 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลงัปลูก 20-25 วนั โดยใส่รองกน้หลุมและโรยสองขำ้งแถวปลูก 
แลว้พรวนดินกลบ 

ละหุ่ง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 35-40 กก./ไร่ ใส่
ตอนปลูกและหลงัปลูก 20-25 วนั แบ่งคร่ึงใส่ โดยคร้ังแรกใส่รองกน้หลุมและคร้ังท่ีสองโรยรอบโคนตน้แลว้พรวน
ดินกลบ 
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งา ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลงัปลูก 20-25 วนั 
แบ่งคร่ึงใส่ คร้ังแรกใส่รองกน้หลุม คร้ังท่ีสองโรยขำ้งแถวปลูกหรือหวำ่นปุ๋ยทั้งหมดหลงัปลูก ถำ้ปลูกแบบหวำ่น 

ปอแก้ว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 25-30 กก./ไร่ โดยโรยขำ้งแถว
หลงัปลูก 1 เดือน แลว้พรวนดินกลบ 

ยาสูบ ใส่ปุ๋ยสูตร 6-20-16 อตัรำ 100 กก./ไร่ โดยหวำ่นก่อนปลูก หรือแบ่งใส่แต่
ส่วนมำกนิยมโรยสองขำ้งแถว ปลูกแลว้พรวนดินกลบ ถำ้แบ่งใส่ 2 คร้ัง คือ รองกน้หลุมและใส่หลงัปลูก 20-25 วนั 

ปลูกไม้ผล ปัญหำน ้ำท่วมบ่ำ ท ำพนงัหรือเข่ือนกั้นน ้ำพร้อมทั้งจดัระบบกำรระบำยน ้ำออก
จำกพื้นท่ีปลูกในกรณีท่ีน ้ำท่วมขงันำน แต่ปกติแลว้จะไม่ไดรั้บผลกระทบจำกน ้ ำท่วมบ่ำมำกนกัส ำหรับไมผ้ล 
ปัญหำดินค่อนขำ้งเป็นทรำยและมีควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำต ่ำ เตรียมหลุมปลูก ขนำด 50 x 50 x 50 ซม. เป็นอยำ่ง
นอ้ย คลุกเคลำ้ดินในหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกั 25-30 กก./หลุม  ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ   

มะม่วง ใส่ปุ๋ยเคมีอตัรำคร่ึงหน่ึงของจ ำนวนอำย ุเช่น มะม่วงอำย ุ10 ปี ใส่ปุ๋ยจ ำนวน 
5 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง คือ 1 ใน 3 ส่วนใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21 ใส่ในช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยน คร้ังท่ีสองใส่อีก 1 
ใน 3 ส่วน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ในช่วงเดือนพฤษภำคม - กรกฎำคม และปุ๋ยท่ีเหลือ 1 ใน 3 ส่วนใส่ปุ๋ยสูตร 12-
24-12 หรือ 8-24-24 ใส่ในช่วงเดือนกนัยำยน - ตุลำคม 

มะละกอ ควรใส่ปุ๋ยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อตัรำ 1 กก./ตน้ ระยะตน้อ่อนถึง
ก่อนออกดอก หลงัจำก 1 ปีข้ึนไป ใส่ประมำณ 1-1.5 กก./ตน้ 

ฝร่ัง ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อตัรำประมำณ 1 กก./ตน้/ปี ควบคู่ไปกบั
กำรใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 100 กก./ตน้ 

ส้ม ปีแรกใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ตัรำ 10-20 กก./ตน้ และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 
150-200 กรัม/ตน้ ใส่ 4-6 คร้ัง/ปี 

-ปีท่ี 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 2 กก./ตน้ แบ่งใส่ 4 คร้ัง ๆ ละ 500 
กรัม/ตน้ -ส ำหรับส้มท่ีติดผลแลว้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 2 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ 4 คร้ังเท่ำ ๆ กนั ตำมระยะเวลำดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1 ใส่หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตและตดัแต่งก่ิงแลว้ คร้ังท่ี 2 ใส่ก่อนออกดอก 15 วนั คร้ังท่ี 3  ใส่หลงัออกดอก 2-3 
เดือน คร้ังท่ี 4 ใส่ก่อนเก็บผล 2-3 เดือน 


