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การประเมินกําลังผลิตของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวดันครปฐม 
Soil Productivity Assessment for Economic Crops in Nakornphatom Province 

 
1. คํานํา 

การวางแผนการผลิตพืชเบื้องตน แต มิไดหมายความวาดินเปนปจจัยสําคัญกวาปจจัยการผลิตชนิด
อ่ืนๆ ปจจัยการผลิตทุกปจจัยจะตองถูกนํามาพิจารณารวมดวยอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ของพืชจึงจะทําใหพืชที่ปลูกไดรับผลผลิตสูงสุด จึงจําเปนตองนําขอมูลดิน การใชประโยชนที่ดินและขอมูล
ภูมิอากาศเปนฐานในการพิจารณารวมกับการจัดการ เพื่อประเมินกําลังผลิตของดินในการผลิตพืชแตละชนิด
วาสวนใดของประเทศจะเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจนั้นๆ และมีปริมาณเนื้อที่มากนอยเทาใด เพื่อใช
ประโยชนในการบริหารจัดการพื้นที่ในการวางแผนการผลิตพืชใหไดตามความตองการของตลาด 

สวนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน จึงไดจัดทําโครงการ การ
การประเมินกําลังผลิตของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดนครปฐม โครงการนี้ศึกษาโดยนําขอมูลสมบัติ
ของดิน ภูมิอากาศ สัมประสิทธิ์พันธุกรรมพืช และการจัดการ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการปลูกพืชมาวิเคราะห
รวมกันเพื่อประเมินศักยภาพการใหผลผลิตของดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ และเพื่อศึกษาขอจํากัดของดินใน
การใหผลผลิต ซ่ึงนําไปกําหนดเปนคําแนะนําในการปลูกพืชใหกับเกษตรกร และสามารถใชเปนทางเลือกใน
การผลิตพืชบนความแตกตางของดินและภูมิอากาศเฉพาะถิ่น ตลอดจนการจัดการดินและพืชที่ใหผลตอบแทน
คุมคาตอการลงทุนตอไป   
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 สํารวจและประเมนิผลผลิตตามศักยภาพของดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
2.2 ศึกษาขอจาํกัดของดินและแนวทางการจัดการดนิเพื่อการผลิตพืช 

 
3. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ เดือน  ตุลาคม  2551  ถึงเดือน  กันยายน  2552 
    รวมเวลา  12  เดือน 

สถานที่ดําเนินการ จังหวัดนครปฐม และสวนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน  สํานักสํารวจดินและ
วางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 
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4. อุปกรณและวิธีการ 
 4.1 อุปกรณ 
  4.1.1 ขอมูลเอกสาร เชน เอกสารผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ เชน รายงานการสํารวจดิน
จังหวัดนครปฐม การกําหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคกลางของประเทศไทยจําแนกใหมตามระบบ
อนุกรมวิธานดิน 2546 คูมือการใชแผนที่กลุมชุดดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ  มหัศจรรยพันธุดิน เปนตน 
  4.1.2 อุปกรณเจาะทดสอบดิน ไดแก สวานเจาะดิน พล่ัว คอนยาง สมุดเทียบสี ชุดตรวจสอบ
ความเปนกรดเปนดาง และสมุดบันทึกหลุมเจาะ เปนตน 

4.1.3 เครื่องกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (Global Position System: GPS) และกลองถายภาพ 
  4.1.4 ขอมูลเชิงเลข ไดแก แผนที่กลุมชุดดิน แผนที่การใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 และ
แผนที่ขอบเขตการปกครอง มาตราสวน 1:50,000 จากกระทรวงมหาดไทย 
  4.1.5 คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง และซอฟตแวรตางๆ เชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographic Information System: GIS) และระบบชวยการตัดสินใจในการถายทอดเทคโนโลยีในทางเกษตร 
(Decision Support System for Agro-technology Transfer: DSSAT) 
  4.1.6 อุปกรณสํานักงานเพื่อใชในการผลิตแผนที่และรายงาน  
 4.2 วิธีการ 
  4.2.1 ศึกษาตรวจสอบชุดดินในสนาม 
  4.2.2 สํารวจและบันทึกขอมูลผลผลิตพืชตามการจัดการระดับเกษตรกร 

 4.2.3 รวบรวมขอมูลพันธุกรรมพืช (Genetic Coefficients) เปนคาสัมประสิทธิ์บงบอกถึง
ลักษณะของพชืพันธุใดพนัธุหนึ่งซ่ึงมีความเฉพาะเจาะจง ในการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม  

4.2.4 สรางฐานขอมูล 
  สรางฐานขอมูลดิน การใชทีด่ิน และขอมูลภูมิอากาศ ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
สรุปไดดังนี ้

  1) ขอมูลชุดดนิ มาตราสวน 1:25,000 และทําการกําหนดรหัสชุดดิน 
  2) ขอมูลการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 ป พ.ศ. 2549 
  3) ขอมูลภูมิอากาศ สรางฐานขอมูลภูมิอากาศที่นํามาจากกรมอุตุนิยมวิทยาจํานวน 

10 ป (พ.ศ. 2541-2550) โดยนําขอมูลจุดพกิัดสถานีตรวจวัดภูมิอากาศ มาสรางขอบเขตพื้นที่ขอมูลภูมิอากาศ
โดยใชวิธี Theissen polygon และกําหนดรหัสเขตภูมิอากาศ เพื่อใชในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางแบบจําลอง
การปลูกพืชและการแสดงผลเชิงพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

4.2.5 สรางหนวยจาํลองการผลิต (Simulation Mapping Unit: SMU)  
หนวยจําลองการผลิต หมายถึง หนวยแผนที่ที่ไดจากการซอนทับ (Overlay) ขอมูลดิน  

การใชประโยชนที่ดิน และเขตภูมิอากาศ ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ประกอบดวย รหสัชุดดินที่มี
การปลูกพืชเศรษฐกิจ รหัสเขตภูมิอากาศกาํกับอยู ซ่ึงเปนขอมูลนําเขาที่สําคัญสําหรับแบบจําลองในการ
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ประเมินศักยภาพผลผลิต และสรางขึ้นเพื่อใหระบบชวยการตัดสินใจในการถายทอดเทคโนโลยีในทางเกษตร 
(DSSAT) สามารถทํางานเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.2.6 สรางแฟมขอมูลสําหรับแบบจําลองการปลูกพืช ไดแก แฟมขอมลูดิน คาสัมประสิทธิ์
พันธุกรรมพืช (Genetic Coefficients) และขอมูลภูมิอากาศ ไดแก อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด ปริมาณน้ําฝน 
และพลังงานแสงอาทิตย เปนตน 
  4.2.7 สรางแฟมขอมูลงานทดลอง (FILEX) 

หมายถึง แฟมขอมูลปจจัยการผลิตหรือการกําหนดการจดัการระดับตางๆ ตามผลการวิจัยที่
ไดรับการยอมรับปฏิบัติเปนปกติวาเหมาะสม เชน อัตราตนตอพื้นที่ ระยะปลูก ความลึกในการหยอดเมล็ด  
วันใสปุยคร้ังแรกและครั้งที่สอง เปนตน ในโครงการนี้ไดกําหนดพันธุปลูก อัตราปุย และชุดดินรวมทั้งความ
แตกตางของภมูิอากาศ ซ่ึงทําใหผลการจําลองสอดคลองและใกลเคียงกบัความเปนจรงิมากที่สุด 

4.2.8 จําลองผลผลิตพืชดวยแบบจําลอง โดยใชโปรแกรม DSSAT ในการประเมินผลผลิต 
พืชไร (ขาว ขาวโพด ออย และมันสําปะหลัง) และสํารวจขอมูลผลผลิตระดับเกษตรกรเพื่อใชในการพิจารณา
รวมกับผลผลิตตามศักยภาพ (Attainable Yield) ที่ไดจากแบบจําลองใหสอดคลองกับผลผลิตในพื้นที่ 

4.2.9 จัดทําการจัดการดินเพือ่การผลิตพืช โดยพิจารณาอตัราปุยที่เหมาะสมตามผลวิเคราะห
ดิน ที่เปนคามธัยฐานของกลุมชุดดิน หมายถึงคากลางของผลวิเคราะหดินชุดดนิตางๆ ภายในกลุมชุดดิน (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2548) มาใชพิจารณารวมกับคาํแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ (กรมวชิาการเกษตร, 2548)  
 
5. ผลการศึกษา 

ผลการวินิจฉัยและประเมนิกาํลังผลิตของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกจิในจังหวัดนครปฐม  
โดยรวบรวม ขอมูลจากเอกสาร แผนที่ตางๆ และการเกบ็ขอมูลผลผลิตพืชในสนาม และจัดทําหนวยจาํลอง
การผลิต (SMU) ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดิน พืช ภูมิอากาศ และการจดัการ ซ่ึงเปนขอมูลนําเขาที่สําคัญสําหรับ
แบบจําลองในการประเมินกาํลังผลิตของดิน เพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผลผลิตตามศักยภาพของดิน และ
จัดทําขอมูลโดยสังเขปของกลุมชุดดิน ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการเพื่อการใชประโยชน
อยางยั่งยืน อัตราการใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต ตามกลุมชุดดิน ของพืชเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังนี ้
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 5.1 ผลผลิตตามศักยภาพ (Attainable Yield) ของดินในการผลิตพชื 
ตารางที่ 1 ผลผลิตตามศักยภาพ (Attainable Yield) ของดินในการผลิตพืชเศรษฐกจิ 
 

กลุมชุดดิน ขาวไวตอชวงแสง 
(กก./ไร) 

ขาวไมไวตอชวงแสง 
(กก./ไร) 

ออย (กก./ไร) 

2 682-876 735-983  
3 684-975 793-1,060  
4 798-867 873-968  
7 839-1,025 938-1,146  
11 695-854 767-929  
33   14,830-18,350 
36   9,750-12,250 
หมายเหตุ - ผลผลิตตามศักยภาพ (Attainable Yield) คือ ผลผลิตสูงสุดเฉพาะพื้นที่ ภายใตสภาพ 
ภูมิประเทศ และส่ิงแวดลอม ดิน ภูมิอากาศ ของบริเวณที่ปลูกพืช และใชเทคนิคการจัดการที่เหมาะสม 
เพื่อควบคุมความเสียหายจากโรคแมลง และวัชพืช (biotic stress) 

 
5.2 ขอจํากัดของดินและแนวทางการจัดการดินเพื่อการผลิตพชื  
จากการศึกษาหนวยแผนที่ดนิตางๆ ทําใหทราบขอจํากัดของดินและแนวทางการจัดการดิน  โดย

พิจารณาอัตราปุยที่เหมาะสมตามผลวิเคราะหดิน ที่เปนคามัธยฐานของกลุมชุดดิน มาใชพิจารณารวมกับ
คําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ (กรมวชิาการเกษตร, 2548) มีรายละเอียดดังนี ้

5.2.1 ขอจํากัดและแนวทางการจัดการดินสาํหรับปลูกขาว 
กลุมชุดดินท่ี 2 

ดินเหนียวเปนดินลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของ
สารประกอบกํามะถันลึกกวา 100 ซม.  จากผิวดิน  การระบายน้ําเลว  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  

ดินเปนกรดจัดมาก  ทําใหเกิด
การตรึงธาตุอาหารและ
ปลดปลอยสารที่เปนพิษตอ
พืชโครงสรางแนนทึบ  ดิน
แหงแข็งและแตกระแหงทําให
ไถพรวนยาก  คุณภาพน้ําเปน
กรดจัดมาก   

ปลูกพืชบํารุงดิน แกไขดินเหนียวที่มีโครงสรางคอนขางแนนทึบ ดวยปุยอินทรีย อัตรา 
1.5-2.0 ตัน/ไร หรือใชวัสดุปรับปรุงดินอยางอื่น เชน ขี้เลื่อย แกลบ กากน้ําตาล เปนตน  
ไถคลุกเคลา และกลบลงในดิน แกไขดินกรดโดยใสปูนมารล หินปูนบด หรือหินปูนฝุน
เลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง อัตรา 0.5-1.0 ตัน/ไร 
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คําแนะนําปุยเคมีขาวไมไวตอชวงแสง คําแนะนําปุยเคมีขาวไวตอชวงแสง 
ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0  อัตรา 8 กก./ไร 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0  อัตรา 7 กก./ไร 

 
กลุมชุดดินท่ี 3 

ดินเหนียวเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนน้ํากรอย  อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเลที่ไมมี
ศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถันภายในความลึก  150 ซม.  จากผิวดิน  ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 

การระบายน้ําเลว  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  

โครงสรางแนนทึบ  ดินแหง
แข็ง และแตกระแหง  ทําให
ไถพรวนยาก  บางพื้นที่อาจ
พบช้ันดินเลนที่มีเกลือสะสม
อยูในดินลาง   

เตรียมดินขณะความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง หรือพืชปุยสด โดยยกรองแบบเตี้ย 
ปรับปรุงดินดวยปุยอินทรีย 2-3 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมี จัดหาแหลงน้ําสําหรับปลูกพืชหลัง
เก็บเกี่ยวขาว 

 
คําแนะนําปุยเคมีขาวไมไวแสง คําแนะนําปุยเคมีขาวไวแสง 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0   อัตรา8 กก./ไร 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0   อัตรา 7 กก./ไร 

 
กลุมชุดดินท่ี 4 

 ดินเหนียวเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีอายุยังนอย  ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง  การ
ระบายน้ําคอนขางเลว  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  

โครงสรางแนนทึบ   
ดินแหงแข็ง และแตกระแหง  
ทําใหไถพรวนยาก   

ปลูกพืชตระกูลถ่ัวหรือปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน ถั่วตางๆ ไถกลบ 
ตอซัง หลังการเก็บเกี่ยวขาว แลวหมุนเวียนกับพืชไรอยางอื่น  

 
คําแนะนําปุยเคมีขาวไมไวตอชวงแสง คําแนะนําปุยเคมีขาวไวตอชวงแสง 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0   อัตรา 8 กก./ไร 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0  อัตรา 7 กก./ไร 
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กลุมชุดดินท่ี 7 
ดินเหนียวเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ํา  ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง  การระบายน้ํา

คอนขางเลว  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  

โครงสรางแนนทึบ   
ดินแหงแข็ง ทําใหไถพรวนยาก   

ปลูกพืชตระกูลถ่ัวหรือปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน ถั่วตาง ๆ  
ไถกลบตอซัง หลังการเก็บเกี่ยวขาว แลวหมุนเวียนกับพืชไรอยางอื่น  

 
คําแนะนําปุยเคมีขาวไมไวตอชวงแสง คําแนะนําปุยเคมีขาวไวตอชวงแสง 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0   อัตรา 8 กก./ไร 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0  อัตรา 7 กก./ไร 

 
กลุมชุดดินท่ี 11 

ดินเปรี้ยวจดัเปนดินลึกปานกลาง เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัมาก  การระบายน้ํา
เลว  ความอุดมสมบูรณต่ํา 
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  

ดินเปนกรดจัดมากหรือเปนดิน
เปรี้ยวจัด  ลึกปานกลางในชวง
ความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน 
เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมี
สารที่เปนพิษตอพืชที่ปลูก มี
โครงสรางดินแนนทึบ  ดินแหง
แข็งและแตกระแหง ทําใหไถ
พรวนยาก  คุณภาพน้ําเปนกรด
จัดมาก  

ใชปูนมารล หรือหินปูนฝุนในอัตราดังนี้  
เขตชลประทาน pH ดินนอยกวา 4 ใชอัตรา 2 ตัน/ไร pH ดิน 4-4.5 ใชอัตรา 1 ตัน/ไร  
เขตเกษตรน้ําฝน pH ดินนอยกวา 4 ใชอัตรา 2.5 ตัน/ไร pH ดิน 4-4.5 ใชอัตรา 1.5 ตัน/ไร  
กรณีที่มีแหลงน้ํามากพอ ใชน้ําลางความเปนกรด โดยปลอยน้ําขังในนาแลวถายออก
หลายๆ ครั้ง 

 
คําแนะนําปุยเคมีขาวไมไวตอชวงแสง คําแนะนําปุยเคมีขาวไวตอชวงแสง 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0 อัตรา 8 กก./ไร 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0 อัตรา 7 กก./ไร 
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5.2.2 ขอจํากัดและแนวทางการจัดการดินสาํหรับปลูกพืชไร 
กลุมชุดดินท่ี 33 

ดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียดเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูป
พัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณปานกลาง 
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ขาดแคลนน้ําในระยะที่ฝนทิ้ง
ชวงนานบางพื้นที่อาจพบชั้น
ดานแข็งที่เกิดจากการเขต
กรรมที่ไมเหมาะสม 

ปลูกพืชตระกูลถ่ัวหรือ ใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1-2 ตัน/ไร หวานให
ทั่วแปลงแลวไถกลบกอนปลูก 7-14 วัน 

 
คําแนะนําปุยออย 

ใชปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยอินทรีย อัตรา 1-2 ตัน/ไร แบงใส ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใส
หลังปลูก 3 เดือน ถามีการใหน้ํา เพิ่มสูตร 46-0-0  อัตรา 15 กก./ไร ในครั้งที่ 2 

 
กลุมชุดดินท่ี 36 

ดินรวนละเอียดเปนดินลึกถึงลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ  
ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีปานกลาง ถึงดี ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง 

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินปนทราย ความอุดม
สมบูรณตํ่า และขาดแคลนน้ํา  

ใชปุยอินทรีย อัตราไรละ 1.5-2.0 ตัน หรือปลูกพืชปุยสดแลว ไถกลบลงดิน หรือปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลัก และจัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยออย 

ใชปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยอินทรีย อัตรา 1-2 ตัน/ไร แบงใส ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใส
หลังปลูก 3 เดือน ถามีการใหน้ํา เพิ่มสูตร 46-0-0  อัตรา 20 กก./ไร ในครั้งที่ 2 

 
วิธีการใสปุย 
1. ขาว 

ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบเปนระยะเวลาที่เหมาะสมในการใสปุยขาว เนื่องจาก 
เปนระยะที่ขาวตองการธาตุอาหารจากดินมาก การใสปุยไนโตรเจนควรแบงใสครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนํา 
สวนปุยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใหใสทั้งหมดของปริมาณที่แนะนํา เนื่องจากธาตุไนโตรเจนเปนธาตุที่
สูญเสียไปกับน้ําและดินไดงายจึงควรมีการแบงใส โดยเฉพาะในดินทราย นาดําควรใสปุยเคมีกอนปกดํา 1 วัน
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หรือหลังปกดําแลว 7 วัน สวนนาหวานควรใสปุยหลังจากขาวงอกแลว 30 วัน ระยะตอมาคือ ระยะกําเนิดชอ
ดอกหรือระยะที่ขาวสรางรวงออน ใหใสปุยไนโตรเจนสวนที่เหลือ เพื่อชวยเสริมสรางรวงใหสมบูรณเพิ่ม
จํานวนเมล็ดดีในรวงใหมากขึ้น 

2. ออย 
2.1 การใสปุยใหกับออยกอนตัดไปเปนทอนพันธุโดยใช 4-0-0 (N-P2O5-K2O) กับออยอายุ  

7-8  เดือน ชวยทําใหเปอรเซ็นตความงอกสูงมาก และมีการเจริญเติบโตในชวงแรกดีมาก 

2.2 ในเขตชลประทานควรมีการแบงใสปุย 2 คร้ัง สวนในเขตอาศัยน้ําฝนแบงใส 3 ครั้ง 

2.3  ควรใสปุยเคมีรวมกับปุยคอก ปุยหมัก หรือ ไถกลบพืชปุยสด 

2.4 ในเขตพื้นที่ดินทราย ปุยสูตร 21-0-0 มีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวาการใชปุยสูตร 46-0-0  

และปุยสูตร 16-0-0 

 

6. สรุป 
การจัดการดินและธาตุอาหารเบื้องตนเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจตามกลุมชุดดินที่จัดทําขึ้นนี้ 

ตองการใหเปนขอมูลชวยการตัดสินใจของเกษตรกรที่ปลูกพืชในแตละกลุมชุดดิน เพื่อใหอัตรา N P K ที่
เฉพาะเจาะจงกับกลุมชุดดิน เนื่องจากใชคาวิเคราะหดินที่เปนคามัธยฐานของกลุมชุดดินซึ่งไดจากชุดดินตาง ๆ 
ที่อยูในกลุมชุดดินนั้น การใชขอมูลใหพิจารณารวมกับประวัติการใชที่ดินของเกษตรกรวามีการปรับปรุงดิน
หรือการใชปุยทั้งอินทรียและเคมีมากอนอยางไรหรือไม เพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณของดิน และ
ปรับใชอัตราปุยใหสอดคลองกับสมบัติทางเคมี และกายภาพของดิน การใชปุยที่มีประสิทธิภาพตองมีการ
วิเคราะหดิน เนื่องจากคาวิเคราะหดินจะเปนขอมูลท่ีจะบอกใหทราบวาดินมีธาตุอาหารในรูปที่เปนประโยชน
มากนอยเพียงใดและเพียงพอกับความตองการของพืชหรือไม ดังนั้นการวิเคราะหดินนับวาเปนหัวใจสําคัญ
ของการใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช 
 
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ใชเปนขอมูลชวยการตดัสินใจใหเกษตรกร ในการผลิตพืช 
 7.2 นําขอมูลดินมาใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 7.3 เปนขอมูลสนับสนุนงานวางแผนการใชที่ดิน 
 7.4 เปนฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาการเกษตรเชิงลึก 
 
8. เอกสารอางอิง 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุมชุดดิน เลมที่ 1 
ดินบนพื้นที่ราบต่ํา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 576 น. 
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กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุมชุดดิน เลมที่ 2 
ดินบนพื้นที่ดอน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 645 น. 
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