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ลักษณะโดยทั่วไป : หน่วยท่ีดินเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำย ดินทรำยปนดิน
ร่วนสีพื้นเป็นสีเทำหรือน ้ ำตำลปนเทำ มีจุดประสีน ้ ำตำลปนเหลือง หรือสีเหลืองปนน ้ ำตำลอ่อน และอำจพบศิลำ
แลงอ่อนในดินชั้นล่ำง มีสภำพพื้นท่ีค่อนขำ้งรำบเรียบ เป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ ำค่อนขำ้งเลว ดินมีควำมอุดม
สมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดแก่ ค่ำควำมเป็นกรด เป็นด่ำงประมำณ 4.5-5.5 บริเวณ
ดงักล่ำวส่วนใหญ่ในฤดูฝนใชป้ลูกขำ้ว บำงแห่งยงัคงสภำพเป็นป่ำอยู ่หรือใชป้ลูกไมย้ืนตน้ แต่ถำ้มีปัญหำเร่ืองกำร
แช่ขงัของน ้ำในช่วงฤดูฝน ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินน ้ ำกระจำย ชุดดินสีทน ชุดดินสันทรำย และชุด
ดินชยัภูมิ 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : ของหน่วยท่ีดินน้ีไดแ้ก่  ดินค่อนขำ้งเป็นทรำย มีควำมสำมำรถ
ในกำรอุม้น ้ำต ่ำ และมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื 
โดยทัว่ไปศกัยภำพของกลุ่มชุดดินท่ี 22 เหมำะท่ีจะใชใ้นกำรท ำนำเน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีค่อนขำ้ง

รำบเรียบมีน ้ำขงัแช่ในช่วงฤดูฝน แต่สำมำรถปลูกพืชไร่หรือพืชผกัเช่น ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ขำ้วโพด ยำสูบ กระเทียม 
มะเขือเทศ ฯลฯ ก่อนและหลงักำรปลูกขำ้วถำ้มีน ้ำชลประทำนหรือมีแหล่งน ้ำธรรมชำติ ในเขตฝนตกชุก เช่น 
ภำคใต ้และภำคตะวนัออก  ใชป้ลูกยำงพำรำและไมผ้ล 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่22 
ปลูกขำ้วหรือท ำนำ ข้าว พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ปทุมธำนี 60 สุพรรณบุรี 60 พิษณุโลก 60-1 60-2 ชุมแพ 60 

เกำ้รวง 88 ขำวดอกมะลิ 105 ขำวตำแหง้ กข.15 กข.7 กข.17 กข.23 กข.25 ฯลฯ  
ปัญหาเนือ้ดินค่อนข้างเป็นทราย  ใส่ปุ๋ยอินทรียเ์ช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั อตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ หรือ 

กำรปลูกพืชตระกลูถัว่ เช่น โสนอฟัริกนัฯ เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด  
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-18 

อตัรำ 40 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2  คร้ัง 
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ปลูกพชืไร่ ปัญหาน า้ท่วม ปัญหาการระบายน า้ของดิน ปกติแลว้กลุ่มชุดดินน้ีไม่เหมำะสมท่ีจะ
น ำมำปลูกพืชไร่ในฤดูฝน ถำ้จะน ำมำปลูกพืชไร่ควรปลูกก่อนและหลงักำรปลูกขำ้ว ท่ีดินมีควำมช้ืนเพียงพอและ
บริเวณท่ีมีแหล่งน ้ำเสริมก่อนเตรียมดินปลูกพืชควรมีกำรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่  

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า แกไ้ขโดยกำรใชปุ๋้ยเคมีส ำหรับสูตร อตัรำ
และวธีิกำรใชข้ึ้นอยูก่บัชนิดของพืชท่ีปลูก เช่น 

ถั่วเหลอืง พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ สจ.2, สจ.4, สจ.5, เชียงใหม6่0,นครสวรรค1์กำรใส่ปุ๋ยใช้
ปุ๋ยหินฟอสเฟตเป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกในอตัรำ 200 กก./ไร่ หรือใชท้ริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) อตัรำ 15 
กก./ไร่ ร่วมกบักำรใชปุ๋้ยโพแทสเซียมคลอไรดอ์ตัรำ 20กก./ไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก 

ถั่วลสิง  พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ ไทนำน 9 เกษตร 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้น สูตร 12-24-12 ในอตัรำ 30 
กก./ไร่ และควรเพิ่มปุ๋ยเด่ียวในรูปของทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (46%P2O5) อีกประมำณ 12 กก./ไร่ 

ปลูกไม้ผล ปัญหาน า้ท่วม  ท ำคนัดินลอ้มรอบพื้นท่ีเพื่อป้องกนัน ้ำท่วม  
ปัญหาการระบายน า้ของดิน  ยกร่องข้ึนแปลงปลูกไมผ้ลเพื่อป้องกนักำรแช่ขงัของน ้ำและ 

เพื่อปรับปรุงกำรระบำยน ้ำในช่วงท่ีมีระดบัน ้ำใตดิ้นต้ืนไม่ใหแ้ช่รำกพืช เตรียมหลุมปลูกขนำด 50 x 50 ลึก 
50 ซม. คลุกเคลำ้ดว้ยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั 25-30 กก./หลุม 

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า  เช่น มะม่วง  พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่
เขียวเสวย ทองด ำ ฟ้ำลัน่ น ้ำดอกไม ้หนงักลำงวนั ใส่ปุ๋ยเคมีในอตัรำคร่ึงหน่ึงของจ ำนวนอำย ุเช่น มะม่วง อำย ุ10 ปี 
ก็ใส่ปุ๋ยจ ำนวน 5 กก./ตน้ โดยใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21 อตัรำ 300 กรัม/ตน้  ในช่วงเดือนมีนำคม -เมษำยน ใชปุ๋้ย 15-15-
15 ในช่วงเดือนพฤษภำคม ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อตัรำ 200 กรัม/อำยตุน้ ในช่วงเดือนกนัยำยน - 
ตุลำคม 

มะละกอ   พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ โกโก ้ แขกด ำ จ  ำปำดะ สำยน ้ำผึ้ง ฮำวำย มำเลเซีย 
ปุ๋ยเคมีใชสู้ตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 ใส่ คร้ังแรกหลงัจำกยำ้ยปลูก 2-3 สัปดำห์ มะละกอ อำยไุด ้ 1 ปี ใส่ปุ๋ย 1 
กก./ตน้/ปี หลงัจำกอำยไุด ้1 ปี ข้ึนไป ใส่ประมำณ 1-1.5 กก./ตน้/ปี 

ล าใย  พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ อีดอ ชมพ ูแหว้ เบ้ียวเขียว  เม่ือตน้ล ำใยเร่ิมใหผ้ลควร 
งดกำรให้น ้ ำช่วงเดือนธันวำคม  ถึงมกรำคม  ถำงหญ้ำและเก็บกวำดใบท่ีร่วงออกเพื่อให้หน้ำดินแห้งเดือน
กุมภำพนัธ์ล ำใยแทงช่อดอก  เร่ิมใหน้ ้ ำโดยค่อย ๆ เพิ่มปริมำณจนถึงปกติ เดือนมีนำคม ถึงมิถุนำยน ควรมีกำรให้น ้ ำ
อยำ่งสม ่ำเสมอใส่ปุ๋ยบ ำรุงผลสูตร 12-12-17 หรือปุ๋ยสูตรเสมอ (15-15-15) ในอตัรำคร่ึงหน่ึงของอำยุตน้ และควรมี
กำรค ้ำยนัก่ิงและฉีดสำรเคมีป้องกนัโรคและแมลงดว้ย ช่วงเดือนกรกฎำคม - สิงหำคม ควรมีกำรลดกำรให้น ้ ำลง
ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต  ช่วงเดือนกนัยำยน-พฤศจิกำยน ควรมีกำรตดัแต่งก่ิงฉีดยำป้องกนัโรคแมลงและใส่ปุ๋ยบ ำรุง
ตน้ สูตร 15-15-15 อตัรำคร่ึงหน่ึงของอำยตุน้ร่วมกบักำรใส่ปุ๋ยคอกในอตัรำเท่ำกบัอำยขุองตน้ 


