
กลุมชุดดินที่ 60
ลักษณะโดยทั่วไป :  ดนินีม้ีการผสมของดินหลายชนิด ซ่ึงเกิดจากตะกอนลํ านํ้ าพัดพามาทับถม

บริเวณสนัดนิริมนํ้ า บริเวณพื้นที่เนินตะกอนซึ่งสวนใหญ มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ จนถึงลูกคลื่น
ลอนลาดมคีวามลาดชันประมาณ 2 - 12 % โดยทั่ว ๆ ไปดินกลุมนี้มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง สวน
ใหญเปนดนิลึก  เนื้อดินเปนพวกดินรวน  บางแหงมีช้ันดินที่มีเนื้อดินคอนขางเปนทรายหรือมีช้ันกรวด
ซ่ึงแสดงถงึการตกตะกอนตางยุคของดินอน  เปนผลมาจากการเกิดนํ้ าทวมใหญในอดีต ดินกลุมนี้โดย
ทัว่ ๆ ไปมีความอุดมสมบูรณปานกลาง และปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง ไดแกชุดดินดิน
ตะกอนล ํานํ ้าที่มีการระบายนํ้ าดี (AL-W) ปจจุบันดินนี้มีการใชประโยชนที่ดินคอนขางกวางขวาง นิยม
ปลูกพืชผัก พืชไร ไมผลและไมยืนตน

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : เสี่ยงตอการถูกนํ้ าทวมในฤดูฝน  และขาดแคลนนํ้ าในฤดูแลง
ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : โดยทั่วไปกลุมดินที่ 60 มศีกัยภาพเหมาะสมในการปลูก

พชืผัก พชืไร ไมผล และไมยืนตน เนื่องจากเปนดินลึก การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณ
อยูในระดบัปานกลาง ในชวงการเพาะปลูกดินมักไมขาดความชื้น หรือถาขาดก็สามารถนํ านํ้ าจากแหลง
นํ ้าธรรมชาติมาใชได เพราะสวนใหญกลุมดินนี้พบบริเวณสันริมฝงแมนํ้ า และบริเวณหุบเขา มักมีนํ้ า
เพียงพอ

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 60
ปลูกพืชไร ปญหานํ ้าทวมบา ทํ าพนังหรือเขื่อนกั้นนํ้ าพรอมทั้งจัดระบบการระบายนํ้ าออก

จากพืน้ทีเ่พาะปลูกหรือ ปรับระยะเวลาการปลูกพืชเพื่อหลีกเลี่ยงชวงนํ้ าทวมบา ปญหาดินคอนขางเปน
ทรายและมีความสามารถในการอุมนํ้ าตํ่ า ใสปุยอินทรีย ไดแกปุยคอก ปุยหมักหรือปุยเทศบาล อัตรา 1-2
ตนั/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน เมื่อปุยพืชสดอายุ 40-50 วันหรือออกดอกประมาณ 50 %

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ขาวโพด ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 (ในกรณีดิน
มโีพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ า) อัตรา 50-75 กก./ไร หรือสูตร 16-16-18 อัตรา 30-40 กก./ไร
ใสรวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร หรือ 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลัง
ปลูก 20-25 วัน โดยใสรองกนหลุมและโรยสองขางแถวปลูก แลวพรวนดินกลบ

ถั่วเหลือง ใสปุยสูตร 8-24-16 อัตรา 35 กก./ไร หรือสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0
อัตรา 30 กก./ไร ใสรวมกับโพแทสเซียมคลอไรด อัตรา 10 กก./ไร โดยหวานปุยทั้งหมดในแปลงแลว
คราดกลบกอนปลูก 1 วัน หรือโรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเมื่อถ่ัวเหลืองอายุ 20-25 วัน

ถั่วลิสง ใสปุยสูตร 8-24-16 อัตรา 35 กก./ไร หรือสูตร 12-24-12 หรือ 10-20-10
อัตรา 25-35 กก./ไร ใสตอนปลูกหรือ หลังปลูก 20-25 วัน โดยใสรองกนหลุม หรือโรยสองขางแถวปลูก
แลวพรวนดินกลบ



ปอแกว ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 25-30 กก./ไร โดยโรย
ขางแถวหลังปลูก 1 เดือน แลวพรวนดินกลบ

ปลูกไมผล ปญหานํ ้าทวมบา ปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืชไร ปญหาดินคอนขางเปน
ทรายและมีความสามารถในการอุมนํ้ าตํ่ า เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. เปนอยางนอย คลุก
เคลาดนิในหลุมปลูกดวยปุยคอก หรือปุยหมัก 25-30 กก./หลุม

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า มะมวง ใสปุยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของจํ านวน
อาย ุเชน มะมวงอายุ 10 ป ใสปุยจํ านวน 5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง คือ 1 ใน 3 สวนใชปุยสูตร 13-13-21
ใสในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน คร้ังที่สองใสอีก 1 ใน 3 สวน ใสปุยสูตร 15-15-15 ใสในชวงเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม และปุยที่เหลือ 1 ใน 3 สวนใสปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ใสในชวงเดือน
กนัยายน-ตุลาคม

ลํ าใย เตรียมหลุมปลูก ใสปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/หลุม คลุกเคลากับดิน
ในหลุมปลูก  กอนตกผล (0-4 ป) ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 300-400 กรัม/ตน x อายุป
แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน โดยหวานใหสมํ่ าเสมอรอบบริเวณทรงพุม หางจากโคนตน 30 ซม. แลว
พรวนดนิกลบ ใสในเดือนเมษายนและมิถุนายน และใสปุยรวมสูตร 14-0-20 หรือ 15-5-20 อัตรา 200-
300 กรัม/ตน x อายุป เปนการใสปุยคร้ังที่ 3 ในเดือนสิงหาคม ตกผลแลว ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา
300-400 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 15-30-15 อัตรา 250-300 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละ เทา
ๆ กัน โดยการขุดรองหรือขดุเปนหลุมรอบทรงพุมลึกประมาณ 20-30 ซม. หยอดปุยลงหลุมแลวเอาดิน
กลบ ใสหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 2 คร้ัง และใสปุยรวมหลังติดผลแลว 1 คร้ัง โดยใชสูตร 14-0-20 หรือ 15-
5-20 อัตรา 200-300 กรัม/ตน x อายุป หรือใสปุยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 อัตรา 500-600 กรัม/ตน
x อายุป แบงใส 3 คร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน คือหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว 2 คร้ัง และหลังติดผล 1 คร้ัง
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