
หวัข้อ  :   ค ำอธิบำยคณุสมบติัและกำรจดักำรกลุม่ชดุดิน   
วนัท่ีแก้ไขครัง้ลำ่สดุ : 16/4/16  เวลำ : 0:17  ฉบบัท่ี 1 แก้ไขครัง้ท่ี 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
จดัท ำโดย  : งำนพฒันำระบบสำรสนเทศภมูิศำสตร์เพื่อกำรจดัท ำแผนงำนและโครงกำร  กลุม่แผนงำน                                                                               ท่ีมำ : กรมพฒันำท่ีดิน 
กองแผนงำน กรมพฒันำท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กลุ่มชุดดินที ่ 60 
        กลุ่มชุดดินที ่60 
 
     
 
 
 
 
                             หน้าตดัดนิ                                                                             บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป :  ดินน้ีมีกำรผสมของดินหลำยชนิด ซ่ึงเกิดจำกตะกอนล ำน ้ำพดัพำมำทบัถมบริเวณ
สันดินริมน ้ำ บริเวณพื้นท่ีเนินตะกอนซ่ึงส่วนใหญ่ มีสภำพพื้นท่ีค่อนขำ้งรำบเรียบ จนถึงลูกคล่ืนลอนลำดมีควำม
ลำดชนัประมำณ 2 - 12 % โดยทัว่ ๆ ไปดินกลุ่มน้ีมีกำรระบำยน ้ำดีถึงดีปำนกลำง ส่วนใหญ่เป็นดินลึก  เน้ือดินเป็น
พวกดินร่วน  บำงแห่งมีชั้นดินท่ีมีเน้ือดินค่อนขำ้งเป็นทรำยหรือมีชั้นกรวด ซ่ึงแสดงถึงกำรตกตะกอนต่ำงยคุของดิน
อน้  เป็นผลมำจำกกำรเกิดน ้ ำท่วมใหญ่ในอดีต ดินกลุ่มน้ีโดยทัว่ ๆ ไปมีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง และปฏิกิริยำ
ดินเป็นกรดปำนกลำงถึงเป็นกลำง ไดแ้ก่ชุดดินดินตะกอนล ำน ้ำท่ีมีกำรระบำยน ้ำดี (AL-W) ปัจจุบนัดินน้ีมีกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินค่อนขำ้งกวำ้งขวำง นิยมปลูกพืชผกั พืชไร่ ไมผ้ลและไมย้นืตน้ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : เส่ียงต่อกำรถูกน ้ำท่วมในฤดูฝน  และขำดแคลนน ้ำในฤดูแลง้ 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : โดยทัว่ไปกลุ่มดินท่ี 60 มีศกัยภำพเหมำะสมในกำรปลูกพืชผกั 

พืชไร่ ไมผ้ล และไมย้นืตน้ เน่ืองจำกเป็นดินลึก กำรระบำยน ้ำดีปำนกลำงถึงดี ควำมอุดมสมบูรณ์อยูใ่นระดบัปำน
กลำง ในช่วงกำรเพำะปลูกดินมกัไม่ขำดควำมช้ืน หรือถำ้ขำดก็สำมำรถน ำน ้ำจำกแหล่งน ้ำธรรมชำติมำใชไ้ด ้ เพรำะ
ส่วนใหญ่กลุ่มดินน้ีพบบริเวณสันริมฝ่ังแม่น ้ำ และบริเวณหุบเขำ มกัมีน ้ำเพียงพอ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่60 
ปลูกพชืไร่ ปัญหำน ้ำท่วมบ่ำ ท ำพนงัหรือเข่ือนกั้นน ้ำพร้อมทั้งจดัระบบกำรระบำยน ้ำออกจำก

พื้นท่ีเพำะปลูกหรือ ปรับระยะเวลำกำรปลูกพืชเพื่อหลีกเล่ียงช่วงน ้ำท่วมบ่ำ ปัญหำดินค่อนขำ้งเป็นทรำยและมี
ควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำต ่ำ ใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ดแ้ก่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยเทศบำล อตัรำ 1-2 ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ย
สดแลว้ไถกลบลงดิน เม่ือปุ๋ยพืชสดอำย ุ40-50 วนัหรือออกดอกประมำณ 50 %  

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ขำ้วโพด 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 หรือ 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลงัปลูก 20-25 วนั โดยใส่รอง
กน้หลุมและโรยสองขำ้งแถวปลูก แลว้พรวนดินกลบ 
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ถั่วเหลอืง ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-16 อตัรำ 35 กก./ไร่ หรือสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 
อตัรำ 30 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัโพแทสเซียมคลอไรด ์ อตัรำ 10 กก./ไร่ โดยหวำ่นปุ๋ยทั้งหมดในแปลงแลว้ครำดกลบ
ก่อนปลูก 1 วนั หรือโรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบเม่ือถัว่เหลืองอำย ุ20-25 วนั 

ถั่วลสิง ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-16 อตัรำ 35 กก./ไร่ หรือสูตร 12-24-12 หรือ 10-20-10 
อตัรำ 25-35 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกหรือ หลงัปลูก 20-25 วนั โดยใส่รองกน้หลุม หรือโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวน
ดินกลบ 

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

ปลูกไม้ผล ปัญหำน ้ำท่วมบ่ำ ปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรปลูกพืชไร่ ปัญหำดินค่อนขำ้งเป็นทรำย
และมีควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำต ่ำ เตรียมหลุมปลูกขนำด 50 x 50 x 50 ซม. เป็นอยำ่งนอ้ย คลุกเคลำ้ดินในหลุม
ปลูกดว้ยปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกั 25-30 กก./หลุม 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่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 ใส่ในช่วงเดือน
มีนำคม-เมษำยน คร้ังท่ีสองใส่อีก 1 ใน 3 ส่วน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ในช่วงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม และปุ๋ยท่ี
เหลือ 1 ใน 3 ส่วนใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ใส่ในช่วงเดือนกนัยำยน-ตุลำคม 

ล าใย เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 500 กรัม/หลุม คลุกเคลำ้กบัดิน 
ในหลุมปลูก  ก่อนตกผล (0-4 ปี) ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 300-400 กรัม/ตน้ x อำยุปี แบ่งใส่ 2 
คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั โดยหวำ่นให้สม ่ำเสมอรอบบริเวณทรงพุ่ม ห่ำงจำกโคนตน้ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ ใส่ใน
เดือนเมษำยนและมิถุนำยน และใส่ปุ๋ยร่วมสูตร 14-0-20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 200-300 กรัม/ตน้ x อำยุปี เป็นกำรใส่
ปุ๋ยคร้ังท่ี 3 ในเดือนสิงหำคม ตกผลแลว้ ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรำ 300-400 กรัม/ตน้ x อำยุปี หรือสูตร 15-30-15 
อตัรำ 250-300 กรัม/ต้น x อำยุปี แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั โดยกำรขุดร่องหรือขุดเป็นหลุมรอบทรงพุ่มลึก
ประมำณ 20-30 ซม. หยอดปุ๋ยลงหลุมแลว้เอำดินกลบ ใส่หลงัเก็บเก่ียวผลผลิต 2 คร้ัง และใส่ปุ๋ยร่วมหลงัติดผลแลว้ 
1 คร้ัง โดยใช้สูตร 14-0-20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 200-300 กรัม/ตน้ x อำยุปี หรือใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 
อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 3 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั คือหลงัเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ 2 คร้ัง และหลงัติดผล 1 
คร้ัง 


