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กลุ่มชุดดินที ่ 59 
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                             หน้าตดัดนิ                                                                             บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป :  ดินมีกำรผสมของดินหลำยชนิด ซ่ึงเกิดจำกตะกอนล ำน ้ำพดัพำมำทบัถมกนั พบ
บริเวณท่ีรำบลุ่ม หรือบริเวณพื้นล่ำงของหุบเขำ มีสภำพพื้นท่ีรำบเรียบ มีควำมลำดชนัประมำณ 0-2 % ดินท่ีพบส่วน
ใหญ่มีกำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลวถึงเลว มีลกัษณะและคุณสมบติัต่ำง ๆ เช่น เน้ือดิน สีดิน ควำมลึกของดิน ปฏิกิริยำ
ดิน  ตลอดจนควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัชนิดของวตัถุตน้ก ำเนิดดินในบริเวณนั้น ๆ 
ส่วนมำกมีกอ้นกรวดและเศษหินปะปนอยูใ่นเน้ือดิน  ไดแ้ก่ชุดดินตะกอน สีน ้ำกำรระบำยน ้ำเลว (AL-P)  ปัจจุบนั
บริเวณดงักล่ำวใชป้ระโยชน์ในกำรท ำนำ ส่วนในฤดูแลง้ถำ้มีแหล่งน ้ำนิยมใชป้ลูกพืชผกั หรือพืชไร่อำยสุั้น 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินมีกำรระบำยน ้ำเลว มีน ้ำแช่ขงัในฤดูฝน และดินแฉะเกินไป
ส ำหรับพืช 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 59 มีศกัยภำพเหมำะสมในกำรท ำนำในช่วงฤดูฝน 
และเหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจำกดินมีควำมช้ืนพอท่ีจะปลูกพืชไร่ไดห้ลำยชนิดหลงักำรเก็บ
เก่ียวขำ้วแลว้ และพื้นท่ีบำงส่วนของกลุ่มดินน้ีอยูภ่ำยใตร้ะบบชลประทำนโดยเฉพำะในภำคเหนือ ส่วนกำรปลูกไม้
ผลหรือไมย้นืตน้นั้นไม่เหมำะสม เพรำะมีน ้ำท่วมขงัในฤดูฝนและดินมีสภำพกำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลวถึงเลว 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่59 
ปลูกข้าว หรือท านา 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำและ เน้ือดินค่อนขำ้งเป็นทรำย ในบำงพื้นท่ี ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ไดแ้ก่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั อตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชตระกลูถัว่ เช่น ปอเทือง โสน โสนอฟัริกนั ฯลฯ เป็นปุ๋ยพืช
สด  ขำ้ว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 35 กก./ไร่ ใส่ระยะปักด ำหรือก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟตหรือ
แอมโมเนียมคลอไรด ์ อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือปุ๋ยยเูรีย อตัรำ 10-15 กก./ไร่ เป็นกำรใส่ปุ๋ยคร้ังท่ีสอง เม่ือขำ้วอำย ุ
35-50 วนั หลงัปักด ำ 

ปลูกพชืไร่ ปัญหำกำรระบำยน ้ำของดินค่อนขำ้งเลวถึงเลวในบำงพื้นท่ี และน ้ำท่วมขงัในฤดูฝน 
การเตรียมพืน้ทีป่ลูก  ในกรณีปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแลง้หลงักำรเก็บเก่ียวขำ้ว ควรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี ท ำร่อง
ระบำยน ้ำรอบกระทงนำ กวำ้ง 40-50 ซม. และลึกประมำณ 20 ซม. แลว้ยกร่องปลูกมีขนำดสันร่องกวำ้งประมำณ 2 
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เมตร และระหวำ่งสันร่องปลูกมีทำงเดิน กวำ้งประมำณ 30 ซม. เพื่อสะดวกในกำรใหน้ ้ำและเขำ้ไปดูแลพืชท่ีปลูก 
ในกรณีเปล่ียนสภำพกำรใชท่ี้ดินจำกนำขำ้วเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่อยำ่งถำวรคือ ปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแลง้ ใหท้  ำคนั
รอบพื้นท่ีปลูก และใหย้กร่องปลูกแบบถำวร สันร่องกวำ้งระหวำ่ง 6-8 เมตร และมีร่องระบำยน ้ำระหวำ่งสันร่อง
ปลูก กวำ้งประมำณ 1.5 เมตร และลึกประมำณ 1 เมตร บนสันร่องปลูกอำจแบ่งซอยเป็นสันร่องยอ่ย โดยกำรยก
แปลงใหสู้งข้ึน 10-20 ซม. และกวำ้ง 1.5-2.0 เมตร เพื่อช่วยกำรระบำยน ้ำบนสันร่อง และสะดวกในกำรเขำ้ไปดูแล
พืชท่ีปลูก ปัญหำเน้ือดินค่อนขำ้งเป็นทรำยในบำงพื้นท่ี แกไ้ขโดยกำรใชปุ๋้ยอินทรียเ์ช่นปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั อตัรำ 1-
2 ตนั/ไร่ 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ พชืตระกูลถั่ว (ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง) ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 12-24-12 หรือ อตัรำ 25-35 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกหรือหลงัปลูก 20-25 วนั โดยใส่รองกน้หลุมหรือโรยสองขำ้ง
แถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ 

ข้าวโพด ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 
อตัรำ  20-25 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลงัปลูก 20-25 วนั โดยใส่รองกน้หลุม
และโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ 

ปลูกไม้ผล ปัญหำน ้ำท่วมขงัในฤดูฝนและดินระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลวถึงเลว ในกรณีเปล่ียน
สภำพกำรใชท่ี้ดินจำกนำขำ้วเป็นท่ีปลูกไมผ้ลถำวร ปฏิบติัเช่นเดียวกบัวธีิกำรปลูกพืชไร่ถำวร 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ มะละกอ พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ โกโก ้ แขกด ำ จ  ำปำดะ 
สำยน ้ำผึ้ง  ฮำวำย  มำเลเซีย ควรใส่ปุ๋ยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อตัรำ 1 กก./ตน้ ระยะตน้อ่อนถึงก่อนออกดอก 
หลงัจำก 1 ปีข้ึนไปใส่ประมำณ 1-1.5 กก./ตน้ 

ฝร่ัง พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ กลมสำลี ทูลเกลำ้ เวยีดนำม ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 
13-13-21 อตัรำประมำณ 1 กก./ตน้/ปี ควบคู่ไปกบักำรใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกัอตัรำ 10 กก./ตน้ 

ล าใย   พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ อีดอ ชมพ ูแหว้ เบ้ียวเขียว เม่ือตน้ล ำใยเร่ิมใหผ้ล  
ควรงดกำรให้น ้ ำช่วงเดือนธนัวำคมถึงมกรำคม ควรท ำควำมสะอำดบริเวณโคนตน้ ถำงหญำ้และเก็บกวำดใบท่ีร่วง
ออก เพื่อให้หน้ำดินแห้ง เดือนกุมภำพนัธ์ล ำใยแทงช่อดอก เร่ิมให้น ้ ำโดยค่อย ๆ เพิ่มปริมำณจนถึงปกติ เดือน
มีนำคมถึงมิถุนำยน ควรมีกำรให้น ้ำอยำ่งสม ่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยสูตรบ ำรุงผลสูตร 12-12-17 หรือปุ๋ยสูตรเสมอ (15-15-15) 
ในอตัรำคร่ึงหน่ึงของอำยุตน้และควรมีกำรค ้ำยนัก่ิงและฉีดสำรเคมีป้องกนัโรคและแมลงดว้ย ช่วงเดือนกรกฎำคม-
สิงหำคม ควรมีกำรลดกำรให้น ้ ำลงก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต ช่วงเดือนกนัยำยน-พฤศจิกำยน ควรมีกำรตดัแต่งก่ิง ฉีดยำ
ป้องกันโรคและแมลง ใส่ปุ๋ยบ ำรุงตน้ สูตร 15-15-15 อตัรำคร่ึงหน่ึงของอำยุตน้ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยคอกในอตัรำ
เท่ำกบัอำยขุองตน้ 


