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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน ้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือแดง บางแห่ง
อาจพบจุดประสีในดินชั้นล่าง เกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดพวกตะกอนล าน ้าหรือจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือ
หยาบ พบบริเวณพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ จนถึงพื้นท่ีลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชนัประมาณ 2 - 20 % และ
บางส่วนมีความลาดชนัประมาณ 20 - 35 % เป็นดินลึก มีการระบายน ้าดี ระดบัน ้าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 1 เมตรตลอด
ปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า pH 4.5 - 5.5  ไดแ้ก่ชุดดินสันป่าตอง เขาพลอง ชุดดินหุบกระพง และชุด
ดินยางตลาด ชุมพาง ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชป้ลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มนัส าปะหลงั ออ้ย ปอ ขา้วโพด และถัว่ 
บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะ หรือทุ่งหญา้ธรรมชาติ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  เน้ือดินเป็นทรายจดั น ้าซึมผา่นชั้นดินไดเ้ร็วมาก ดินอุม้น ้าต ่า 
ระดบัน ้าใตดิ้นต ่ามาก  ดินมีการกดักร่อนในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง ความอุดมสมบูรณ์ ของดินต ่า  

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และไมผ้ล 
ค่อนขา้งไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาปลูกพืชผกั และไม่เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการท านา เน่ืองจากเน้ือดินค่อนขา้งเป็น
ทรายและสภาพพื้นท่ีไม่อ านวย แต่สามารถใชป้ระโยชน์ในการปลูกไมโ้ตเร็วและปลูกหญา้เล้ียงสัตวไ์ดดี้ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่40  
ปลูกพชืไร่ ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน -ใชว้สัดุคลุมดิน เช่น ฟางขา้ว หรือ เศษพืชต่าง 

ๆ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ม็ดฝนท่ีตกลงมากระทบผวิดิน โดยตรง -ไถพรวนดินและปลูกพืชไร่ขวางความลาดเทของ
พื้นท่ี โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดเทเกิน 5 % -สร้างส่ิงกีดขวางทิศทางการไหลของน ้าผวิดิน เม่ือฝนตกหนกั 
เช่น คนัดิน ร่องระบายน ้า คนัเบนน ้า บ่อดกัตะกอน หรือบ่อน ้าประจ าไร่นา -ปลูกแถบหญา้ เช่น หญา้แฝกสลบั
กบัพืชท่ีปลูกเป็นแถวขวางความลาดเทของพื้นท่ี 



ปัญหาดินเป็นทรายค่อนข้างจัดและมีความสามารถในการอุ้มน า้ต ่า 
ใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยเทศบาล อตัรา 2-3 ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แลว้ไถกลบลงดินเม่ือ
ปุ๋ยพืชสดอาย ุ40-50 วนั หรือออกดอกไดป้ระมาณ 50 % พืชปุ๋ยสดท่ีแนะน า ไดแ้ก่ ปอเทือง ถัว่พุม่ ถัว่ด า โสน
ต่าง ๆ  

ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 
อตัรา 30-40 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-10 อตัรา 25-30 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรา 10-15 กก./ไร่ การใส่ให้
แบ่งคร่ึงใส่ คร้ังแรกใส่รองกน้หลุมตอนปลูก คร้ังท่ีสองโรยสองขา้งแถวหลงัปลูก 20-25 วนั แลว้พรวนดินกลบ 

มันส าปะหลงั ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-17 หรือสูตร 13-13-21 หรือสูตร 14-14-21 
อตัรา 40-50 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ย 46-0-0 อตัรา 25-35 กก./ไร่ หรือใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 100 กก./ไร่ หรือ 
ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 100 กก./ไร่ เลือกใชสู้ตรใดสูตรหน่ึง วธีิใส่คร้ังแรกหลงัปลูก 1-2 เดือน และคร้ังท่ี
สองเม่ือมนัส าปะหลงัอาย ุ4-6 เดือน แบ่งใส่สองคร้ัง ๆ ละ เท่า ๆ กนั 

ปอแก้ว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรา 30-40 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลงัปลูก 
20-25 วนั แบ่งคร่ึงใส่ คร้ังแรกใส่รองกน้หลุม คร้ังท่ีสองโรยขา้งแถวปลูกหรือหวา่นปุ๋ยทั้งหมด หลงัปลูก ถา้
ปลูกแบบหวา่น 

แตงโม ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 50-100 กก./ไร่ ใส่รองกน้หลุมและใส่ปุ๋ย
สูตร 10-10-20 หรือ 13-13-21 อตัรา 50-100 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยเป็นจุดรอบโคนตน้ ห่างจากโคนตน้ 30 ซม. เม่ือ
แตงโมอาย ุ30 วนั 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ไผต่ง หรือไผใ่ชง้าน ปัญหาดินเป็นทราย ความช้ืนในดินต ่า  
เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมกัปุ๋ยคอก หรือ เศษใบไมแ้หง้ อตัรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก  

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 20-30 กรัม/หลุม 
และปุ๋ยฟอสเฟต อตัรา 300 กรัม/หลุม 

มะม่วงดินเป็นทราย ความช้ืนในดินต ่า เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดิน โดยใส่ปุ๋ยหมกั 
ปุ๋ยคอก หรือเศษใบไมแ้หง้ อตัรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ดินมีความสมบูรณ์ต ่า  ใส่ปุ๋ยเคมี โดยใส่
ทุกปี ปีละ 2 คร้ัง ในตอนตน้และปลายฤดูฝน โดยใส่ปุ๋ยคอก อตัรา 20-50 กก./ตน้ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
จ านวนกิโลกรัมของปุ๋ยท่ีใส่/ตน้/ปีจะเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของอายตุน้มะม่วง ใหใ้ส่เป็นจุดรอบรัศมีทรงพุม่ ปุ๋ยคอก
ใหโ้รยรอบรัศมีทรงพุม่ 

มะม่วงหิมพานต์   ดินเป็นทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย 
หมกั อตัรา 30-50 กก./ตน้ และควรใส่ทุกปี ร่วมกบัใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อตัรา 300-800 กรัม/ตน้ เม่ืออาย ุ1-2 
ปี และใส่ 1 กก./ตน้ เม่ืออายุ 3 ปี เม่ืออายุ 4-6 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 1.5-2.0 กก./ตน้ และเม่ืออายุ 7 ปี ข้ึน
ไป ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา 2-3 กก./ตน้ 


