
กลุมชุดดินที่ 22
ลักษณะโดยท่ัวไป : หนวยท่ีดนิเปนกลุมชุดดินท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทราย ดิน

ทรายปนดินรวนสีพื้นเปนสีเทาหรือนํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลือง หรือสีเหลืองปนนํ้ าตาล
ออน และอาจพบศิลาแลงออนในดินช้ันลาง มีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ํ า
คอนขางเลว ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํ า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดแก คาความ
เปนกรด เปนดางประมาณ 4.5-5.5 บริเวณดังกลาวสวนใหญในฤดูฝนใชปลูกขาว บางแหงยังคงสภาพ
เปนปาอยู หรือใชปลูกไมยืนตน แตถามีปญหาเร่ืองการแชขังของนํ้ าในชวงฤดูฝน ตัวอยางชุดดินท่ีอยูใน
กลุมนีไ้ดแก ชุดดินนํ้ ากระจาย ชุดดินสีทน ชุดดินสันทราย และชุดดินชัยภูมิ

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน : ของหนวยท่ีดินนี้ไดแก  ดินคอนขางเปนทราย มี
ความสามารถในการอุมนํ้ าต่ํ า และมีความอุดมสมบูรณต่ํ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช
โดยท่ัวไปศักยภาพของกลุมชุดดินท่ี 22 เหมาะท่ีจะใชในการทํ านาเนื่องจากสภาพพ้ืน

ท่ีคอนขางราบเรียบมีนํ้ าขังแชในชวงฤดูฝน แตสามารถปลูกพืชไรหรือพืชผักเชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ขาว
โพด ยาสูบ กระเทียม มะเขือเทศ ฯลฯ กอนและหลังการปลูกขาวถามีนํ้ าชลประทานหรือมีแหลงนํ้ า
ธรรมชาติ ในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต และภาคตะวันออก  ใชปลูกยางพาราและไมผล

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 22
ปลูกขาวหรือทํ านา ขาว พนัธุท่ีแนะนํ า ปทุมธานี 60 สุพรรณบุรี 60 พิษณุโลก 60-1 60-

2 ชุมแพ 60 เการวง 88 ขาวดอกมะลิ 105 ขาวตาแหง กข.15 กข.7 กข.17 กข.23 กข.25 ฯลฯ ปญหาเนื้อ
ดนิคอนขางเปนทราย  ใสปุยอินทรียเชนปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือการปลูกพืชตระกูล
ถ่ัว เชน โสนอัฟริกันฯ เพื่อเปนปุยพืชสด

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ า  ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-
16-18 อัตรา 40 กก./ไร โดยแบงใส 2  คร้ัง

ปลูกพืชไร ปญหาน้ํ าทวม ปญหาการระบายน้ํ าของดิน ปกติแลวกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะ
สมท่ีจะน ํามาปลูกพืชไรในฤดูฝน ถาจะนํ ามาปลูกพืชไรควรปลูกกอนและหลังการปลูกขาว ท่ีดินมี
ความช้ืนเพยีงพอและบริเวณท่ีมีแหลงนํ้ าเสริมกอนเตรียมดินปลูกพืชควรมีการใสปุยคอก หรือปุยหมัก
อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ า แกไขโดยการใชปุยเคมีสํ าหรับ
สูตร อัตราและวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืชท่ีปลูก เชน

ถ่ัวเหลือง พนัธุท่ีแนะนํ า ไดแก สจ.2, สจ.4, สจ.5, เชียงใหม60,นครสวรรค1
การใสปุยใชปุยหินฟอสเฟตเปนปุยรองพื้นกอนปลูกในอัตรา 200 กก./ไร หรือใชทริปเปลซุปเปอร



ฟอสเฟต (0-46-0) อัตรา 15 กก./ไร รวมกับการใชปุยโพแทสเซียมคลอไรดอัตรา 20กก./ไร เปนปุยรอง
พื้นกอนปลูก

ถ่ัวลิสง  พนัธุท่ีแนะนํ าไดแก ไทนาน 9 เกษตร 1 ใสปุยรองพื้น สูตร
12-24-12 ในอัตรา 30 กก./ไร และควรเพ่ิมปุยเดี่ยวในรูปของทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต (46%P2O5) อีก
ประมาณ 12 กก./ไร

ปลูกไมผล ปญหาน้ํ าทวม  ทํ าคันดินลอมรอบพื้นท่ีเพื่อปองกันนํ้ าทวม ปญหาการ
ระบายนํ้ าของดิน  ยกรองข้ึนแปลงปลูกไมผลเพ่ือปองกันการแชขังของนํ้ าและเพื่อปรับปรุงการระบาย
นํ ้าในชวงท่ีมีระดับนํ้ าใตดินต้ืนไมใหแชรากพืช เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 ลึก 50 ซม. คลุกเคลา
ดวยปุยคอกหรือปุยหมัก 25-30 กก./หลุม

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ า  เชน มะมวง  พนัธุท่ีแนะนํ าได
แกเขียวเสวย ทองดํ า ฟาล่ัน นํ้ าดอกไม หนังกลางวัน ใสปุยเคมีในอัตราคร่ึงหนึ่งของจํ านวนอายุ เชน
มะมวง อายุ 10 ป ก็ใสปุยจํ านวน 5 กก./ตน โดยใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 300 กรัม/ตน  ในชวงเดือน
มีนาคม -เมษายน ใชปุย 15-15-15 ในชวงเดือนพฤษภาคม ใสปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 200
กรัม/อายุตน ในชวงเดือนกันยายน - ตุลาคม

มะละกอ   พนัธุท่ีแนะนํ า ไดแก โกโก แขกดํ า จํ าปาดะ สายน้ํ าผ้ึง ฮาวาย
มาเลเซีย ปุยเคมีใชสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 ใส คร้ังแรกหลังจากยายปลูก 2-3 สัปดาห มะละกอ
อายไุด 1 ป ใสปุย 1 กก./ตน/ป หลังจากอายุได 1 ป ข้ึนไป ใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน/ป

ลํ าใย  พนัธุท่ีแนะนํ า ไดแก อีดอ ชมพ ูแหว เบ้ียวเขียว  เม่ือตนลํ าใยเร่ิมให
ผลควรงดการใหนํ้ าชวงเดือนธันวาคม  ถึงมกราคม  ถางหญาและเก็บกวาดใบท่ีรวงออกเพื่อใหหนาดิน
แหงเดอืนกมุภาพันธลํ าใยแทงชอดอก  เร่ิมใหนํ้ าโดยคอย ๆ เพิ่มปริมาณจนถึงปกติ เดือนมีนาคม ถึง
มิถุนายน ควรมีการใหนํ้ าอยางสม่ํ าเสมอใสปุยบํ ารุงผลสูตร 12-12-17 หรือปุยสูตรเสมอ (15-15-15) ใน
อัตราคร่ึงหนึ่งของอายุตน และควรมีการค้ํ ายันกิ่งและฉีดสารเคมีปองกันโรคและแมลงดวย ชวงเดือน
กรกฏาคม - สิงหาคม ควรมีการลดการใหนํ้ าลงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต  ชวงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
ควรมกีารตัดแตงกิ่งฉีดยาปองกันโรคแมลงและใสปุยบํ ารุงตน สูตร 15-15-15 อัตราคร่ึงหนึ่งของอายุตน
รวมกับการใสปุยคอกในอัตราเทากับอายุของตน


