
กลุมชุดดินที่ 59
ลักษณะโดยทั่วไป :  ดนิมกีารผสมของดินหลายชนิด ซ่ึงเกิดจากตะกอนลํ านํ้ าพัดพามาทับถม

กนั พบบริเวณที่ราบลุม หรือบริเวณพื้นลางของหุบเขา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ
0-2 % ดนิที่พบสวนใหญมีการระบายนํ้ าคอนขางเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ เชน เนื้อดิน
สีดนิ ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน  ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอนขึ้นอยูกับชนิด
ของวตัถุตนก ําเนดิดินในบริเวณนั้น ๆ สวนมากมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูในเนื้อดิน  ไดแกชุด
ดนิตะกอน สีนํ ้าการระบายนํ้ าเลว (AL-P)  ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชประโยชนในการทํ านา สวนในฤดู
แลงถามีแหลงนํ้ านิยมใชปลูกพืชผัก หรือพืชไรอายุส้ัน

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิมกีารระบายนํ้ าเลว มีนํ้ าแชขังในฤดูฝน และดินแฉะเกินไป
สํ าหรับพืช

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินที่ 59 มศีกัยภาพเหมาะสมในการทํ านาในชวง
ฤดฝูน และเหมาะสมในการปลูกพืชไรในชวงฤดูแลง เนื่องจากดินมีความชื้นพอที่จะปลูกพืชไรไดหลาย
ชนดิหลังการเกบ็เกี่ยวขาวแลว และพื้นที่บางสวนของกลุมดินนี้อยูภายใตระบบชลประทานโดยเฉพาะ
ในภาคเหนอื สวนการปลูกไมผลหรือไมยืนตนนั้นไมเหมาะสม เพราะมีนํ้ าทวมขังในฤดูฝนและดินมี
สภาพการระบายนํ้ าคอนขางเลวถึงเลว

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 59
ปลูกขาว หรือทํ านา ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ าและ เนื้อดินคอนขางเปนทราย ใน

บางพืน้ที ่ใสปุยอินทรียไดแกปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัว เชน ปอเทือง
โสน โสนอฟัริกนั ฯลฯ เปนปุยพืชสด  ขาว ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 35 กก./ไร ใสระยะปกดํ าหรือ
กอนปลูก และใสปุยแอมโมเนียมซลัเฟตหรือแอมโมเนียมคลอไรด อัตรา 20-30 กก./ไร หรือปุยยูเรีย
อัตรา 10-15 กก./ไร เปนการใสปุยคร้ังที่สอง เมื่อขาวอายุ 35-50 วัน หลังปกดํ า

ปลูกพืชไร ปญหาการระบายนํ้ าของดินคอนขางเลวถึงเลวในบางพื้นที่ และนํ้ าทวมขังใน
ฤดูฝน การเตรียมพื้นท่ีปลูก  ในกรณปีลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาว ควรดํ าเนินการดัง
ตอไปนี้ ทํ ารองระบายนํ้ ารอบกระทงนา กวาง 40-50 ซม. และลึกประมาณ 20 ซม. แลวยกรองปลูกมี
ขนาดสนัรองกวางประมาณ 2 เมตร และระหวางสันรองปลูกมีทางเดิน กวางประมาณ 30 ซม. เพื่อ
สะดวกในการใหนํ้ าและเขาไปดูแลพืชที่ปลูก ในกรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูก
พชืไรอยางถาวรคือ ปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแลง ใหทํ าคันรอบพื้นที่ปลูก และใหยกรองปลูกแบบถาวร สัน
รองกวางระหวาง 6-8 เมตร และมีรองระบายนํ้ าระหวางสันรองปลูก กวางประมาณ 1.5 เมตร และลึก
ประมาณ 1 เมตร บนสันรองปลูกอาจแบงซอยเปนสันรองยอย โดยการยกแปลงใหสูงขึ้น 10-20 ซม.
และกวาง 1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยการระบายนํ้ าบนสันรอง และสะดวกในการเขาไปดูแลพืชที่ปลูก ปญหา



เนือ้ดนิคอนขางเปนทรายในบางพื้นที่ แกไขโดยการใชปุยอินทรีย เชนปุยคอกและปุยหมัก อัตรา 1-2
ตัน/ไร

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า พชืตระกูลถั่ว (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง) ใส
ปุยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ อัตรา 25-35 กก./ไร ใสตอนปลูกหรือหลังปลูก 20-25 วัน โดยใสรองกน
หลุมหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ

ขาวโพด ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสรวมกับปุยสูตร 21-0-0
อัตรา  20-25 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน โดยใส
รองกนหลุมและโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ

ปลูกไมผล ปญหานํ ้าทวมขังในฤดูฝนและดินระบายนํ้ าคอนขางเลวถึงเลว ในกรณี
เปลีย่นสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนที่ปลูกไมผลถาวร ปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีการปลูกพืชไรถาวร

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า มะละกอ พนัธุที่แนะนํ าไดแก โกโก แขกดํ า
จ ําปาดะ สายนํ้ าผ้ึง  ฮาวาย  มาเลเซีย ควรใสปุยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ระยะตน
ออนถึงกอนออกดอก หลังจาก 1 ปขึ้นไปใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน

ฝร่ัง พนัธุที่แนะนํ าไดแก กลมสาลี ทูลเกลา เวยีตนาม ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ
13-13-21 อัตราประมาณ 1 กก./ตน/ป ควบคูไปกับการใชปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 10 กก./ตน

ลํ าใย พนัธุที่แนะนํ าไดแก อีดอ ชมพ ูแหว เบี้ยวเขียว เมื่อตนลํ าใยเริ่มใหผล ควร
งดการใหนํ ้าชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ควรทํ าความสะอาดบริเวณโคนตน ถางหญาและเก็บกวาดใบ
ทีร่วงออก เพื่อใหหนาดินแหง เดือนกุมภาพันธลํ าใยแทงชอดอก เร่ิมใหนํ้ าโดยคอย ๆ เพิ่มปริมาณจนถึง
ปกต ิเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ควรมีการใหนํ้ าอยางสมํ่ าเสมอ ใสปุยสูตรบํ ารุงผลสูตร 12-12-17 หรือปุย
สูตรเสมอ (15-15-15) ในอัตราครึ่งหนึ่งของอายุตนและควรมีการคํ้ ายันกิ่งและฉีดสารเคมีปองกันโรค
และแมลงดวย ชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ควรมีการลดการใหนํ้ าลงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต ชวงเดือน
กนัยายน-พฤศจิกายน ควรมีการตัดแตงกิ่ง ฉีดยาปองกันโรคและแมลง ใสปุยบํ ารุงตน สูตร 15-15-15
อัตราครึ่งหนึ่งของอายุตนรวมกับการใสปุยคอกในอัตราเทากับอายุของตน


