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การประเมินกําลังผลิตของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวดัประจวบคีรีขันธ 
Soil Productivity Assessment for Economic Crops in Prachuab Khiri Khan Province 

 
1. คํานํา 

การผลิตทางการเกษตรเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มี
ปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตและสงผลกระทบตอผลผลิต
ของพืชที่สําคัญ ไดแก  สมบัติของดิน พันธุพืช ภูมิอากาศ และการจัดการ และปจจัยที่ควรไดรับการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเปนประการแรก ไดแก ดินซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญและถูกนํามาใชใน
การวางแผนการผลิตพืชเบื้องตน แต มิไดหมายความวาดินเปนปจจัยสําคัญกวาปจจัยการผลิตชนิดอื่นๆ ปจจัย
การผลิตทุกปจจัยจะตองถูกนํามาพิจารณารวมดวยอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของพืชจึงจะ
ทําใหพืชที่ปลูกไดรับผลผลิตสูงสุด จึงจําเปนตองนําขอมูลดิน การใชประโยชนที่ดินและขอมูลภูมิอากาศเปน
ฐานในการพิจารณารวมกับการจัดการ เพื่อประเมินกําลังผลิตของดินในการผลิตพืชแตละชนิดวาสวนใดของ
ประเทศจะเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจนั้นๆ และมีปริมาณเนื้อที่มากนอยเทาใด เพื่อใชประโยชนในการ
บริหารจัดการพื้นที่ในการวางแผนการผลิตพืชใหไดตามความตองการของตลาด 

สวนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน จึงไดจัดทําโครงการ การ
ประเมินกําลังผลิตของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการนี้ศึกษาโดยนําขอมูล
สมบัติของดิน ภูมิอากาศ สัมประสิทธ์ิพันธุกรรมพืช และการจัดการ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการปลูกพืชมา
วิเคราะหรวมกันเพื่อประเมินศักยภาพการใหผลผลิตของดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ และเพื่อศึกษาขอจํากัด
ของดินในการใหผลผลิต ซ่ึงนําไปกําหนดเปนคําแนะนําในการปลูกพืชใหกับเกษตรกร และสามารถใชเปน
ทางเลือกในการผลิตพืชบนความแตกตางของดินและภูมิอากาศเฉพาะถิ่น  ตลอดจนการจัดการดินและพืชที่ให
ผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุนตอไป   

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 สํารวจและประเมนิผลผลิตตามศักยภาพของดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
2.2 ศึกษาขอจาํกัดของดินและแนวทางการจัดการดนิเพื่อการผลิตพืช 

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

สถานที่ดําเนินการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ และสวนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน  สํานักสํารวจ
ดินและวางแผนการใชที่ดิน  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 สมุดบันทึกหลุมเจาะ และ เอกสารคําอธิบายหนาตัดดิน 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 การใช 

ประโยชนที่ดนิ และเขตภูมอิากาศ ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ประกอบดวย รหัสชุดดนิที่มีการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ รหัสเขตภมูิอากาศกํากับอยู ซ่ึงเปนขอมูลนําเขาที่สําคัญสําหรับแบบจําลองในการประเมิน
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ศักยภาพผลผลิต และสรางขึ้นเพื่อใหระบบชวยการตัดสนิใจในการถายทอดเทคโนโลยีในทางเกษตร 
(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) และใชโปรแกรม PLANTGRO ในการประเมินผลผลิตไมยืนตน 
(ปาลมน้ํามัน) และสํารวจขอมูลผลผลิตระดับเกษตรกรเพื่อใชในการพจิารณารวมกับผลผลิตตามศักยภาพ 
(Attainable Yield) ที่ไดจากแบบจําลองใหสอดคลองกับผลผลิตในพื้นที่ 

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

ผลการวินิจฉัยและประเมนิกาํลังผลิตของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกจิในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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 ขาวไวตอชวง

แสง (กก./ไร) 
ขาวไมไวตอ
ชวงแสง  
(กก./ไร) 

ขาวโพด 
(กก./ไร) 

ออย 
 (กก./ไร) 

ปาลมน้ํามัน 
(กก./ไร) 

3 589-894 713-984   3,032-3,351 
7 483-932 630-1,042   2,871-2,935 
11 817-1,028 951-1,123   2,661-2,990 
15 650-745 785-940    
20 53-73 88-135   1,635-1,774 
23 573-701 689-766    
26B     3,192-3,211 
29B   1,079-1,609 11,900-19,300  
31B   812-1,010   
33   1,209-1,410 8,250-12,750  
34   839-1,032 4,650-8,340 2,460-3,771 
35B   825-1,048 4,570-7,850  
36   1,140-1,231 4,140-8,880 3,228-3,959 
38   655-879 3,200-7,650  
39   852-947 2,940-6,150 2,191-3,771 
40    2,270-4,790  
43   799-1017 1,590-2,720 1,672-2,368 
45B   465-675 3,750-5,800 2,335-2,539 
47C   270-385   
48B    1,530-2,590  
50B   754-838  2,525-3,771 
51B     2,194-2,425 
55B   955-1,135 4,750-8,850  
56B   908-1,009 3,400-7,780 2,304-3,785 
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หมายเหตุ - ผลผลิตตามศักยภาพ (Attainable Yield) คือ ผลผลิตสูงสุดเฉพาะพื้นที่ ภายใตสภาพ 
ภูมิประเทศ และส่ิงแวดลอม ดิน ภูมิอากาศ ของบริเวณที่ปลูกพืช และใชเทคนิคการจัดการที่เหมาะสม 
เพื่อควบคุมความเสียหายจากโรคแมลง และวัชพืช (biotic stress) 

 
5.2 ขอจํากัดของดินและแนวทางการจัดการดินเพื่อการผลิตพชื  
จากการศึกษาหนวยแผนที่ดนิตางๆ ทําใหทราบขอจํากัดของดินและแนวทางการจัดการดิน   

โดยพิจารณาอตัราปุยที่เหมาะสมตามผลวิเคราะหดิน ทีเ่ปนคามัธยฐานของกลุมชุดดิน มาใชพจิารณารวมกับ
คําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ (กรมวชิาการเกษตร, 2548) มีรายละเอียดดังนี ้

5.2.1 ขอจํากัดและแนวทางการจัดการดินสาํหรับปลูกขาวและปาลมน้ํามนั 
กลุมชุดดินท่ี 3 

ดินเหนียวเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนน้ํากรอย  อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเลที่ไมมี
ศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถันภายในความลึก  150 ซม.  จากผิวดิน  ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 

การระบายน้ําเลว  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  

โครงสรางแนนทึบ  ดินแหงแข็ง 
และแตกระแหง  ทําใหไถพรวน
ยาก  บางพื้นที่อาจพบชั้นดินเลน
ที่มีเกลือสะสมอยูในดินลาง   

เตรียมดินขณะความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง หรือพืชปุยสด โดยยกรองแบบเตี้ย 
ปรับปรุงดินดวยปุยอินทรีย อัตรา 2-3 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมี จัดหาแหลงน้ําสําหรับปลูก
พืชหลังเก็บเกี่ยวขาว 

 
คําแนะนําปุยเคมีขาวไมไวตอชวงแสง คําแนะนําปุยเคมีขาวไวตอชวงแสง 

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

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา 7 กก./ไร 

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 

โครงสรางแนนทึบ  ดินแหงแข็ง 
และแตกระแหง  ทําใหไถพรวน
ยาก  การะบายน้ําเลว บางพื้นที่
อาจพบชั้นดินเลนที่มีเกลือสะสม
อยูในดินลาง 

ไมแนะนําใหปลูกเนื่องจากมีปญหาการระบายน้ําและเสี่ยงตอน้ําทวมขัง ถาใชปลูกปาลม
น้ํามันตองมีการปรับปรุงพื้นที่โดยทําคันดินรอบบริเวณเพาะปลูกและยกรองปลูก และมี
การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา15-25 กก./หลุม และใสคีเซอรไรต 
อัตรา 0.8 กก./ตน ชวงตน และปลายฤดูฝน และโบเรต อัตรา 0.08 กก./ตน ชวงตนฤดูฝน 
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คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 

1) ระยะที่ยังไมใหผลผลิต ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน และอินทรียวัตถุ อัตรา    

1-2 ตัน/ไร แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป  

2) ระยะที่ใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 
4 ครั้ง/ป 
 
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 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา 8 กก./ไร 

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

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 

โครงสรางแนนทึบ  ดินแหงแข็ง   
ทําใหไถพรวนยาก   

ไมแนะนําใหปลูกเนื่องจากมีปญหาการระบายน้ําและเสี่ยงตอน้ําทวมขัง ถาใชปลูกปาลม
น้ํามันตองมีการปรับปรุงพื้นที่โดยทําคันดินรอบบริเวณเพาะปลูกและยกรองปลูก และมี
การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 15-25 กก./หลุม และใสคีเซอรไรต  
อัตรา 0.8 กก./ตน ชวงตนและปลายฤดูฝน และโบเรต อัตรา 0.08 กก./ตน ชวงตนฤดูฝน 

 
คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 

1) ระยะที่ยังไมใหผลผลิต ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน และอินทรียวัตถุ อัตรา    

1-2 ตัน/ไร แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป  

2) ระยะที่ใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 
4 ครั้ง/ป 
 
กลุมชุดดินท่ี 11 

ดินเปรี้ยวจดัเปนดินลึกปานกลาง เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัมาก  การระบายน้ํา
เลว  ความอุดมสมบูรณต่ํา 
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ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  
ดินเปนกรดจัดมากหรือเปนดิน
เปรี้ยวจัด  ลึกปานกลางในชวง
ความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน 
เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมี
สารที่เปนพิษตอพืชที่ปลูก มี
โครงสรางดินแนนทึบ  ดินแหง
แข็งและแตกระแหง ทําใหไถ
พรวนยาก  คุณภาพน้ําเปนกรด
จัดมาก  

ปรับสภาพความเปนกรดโดยใสวัสดุปูน เชน ปูนขาว หินปูนบดหรือหินฝุน ในอัตรา
ดังนี้  
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 ใช สูตร 46-0-0   อัตรา 8 กก./ไร 

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

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 

ดินเปนกรดจัดมากหรือเปนดิน
เปรี้ยวจัด  ลึกปานกลางในชวง
ความลึก  50-100  ซม.  จากผิว
ดิน  เกิดการตรึงของธาตุอาหาร
และมีสารที่เปนพิษตอพืชที่ปลูก  
มีโครงสรางดินแนนทึบ  ดินแหง
แข็งและแตกระแหง  ทําให 
ไถพรวนยาก  คุณภาพน้ําเปน
กรดจัดมาก   

ไมแนะนําใหปลูกเนื่องจากมีปญหาการระบายน้ํา และเสี่ยงตอน้ําทวมขัง ถาใชปลูก
ปาลมน้ํามันตองมกีารปรับปรุงพื้นที่โดยทําคันดินรอบบริเวณเพาะปลูกและยกรองปลูก 
และปรับสภาพความเปนกรดจัดมากดวยวัสดุปูนอัตรา 0.5-1 ตัน/ไร และมีการปรับปรุง
บํารุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 20-35 กก./หลุม และใสคีเซอรไรต  อัตรา        
0.8 กก./ตน ชวงตนและปลายฤดูฝน และโบเรต  อัตรา 0.08 กก./ตน ชวงตนฤดูฝน 

 
คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 

1) ระยะที่ยังไมใหผลผลิต ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน รวมกับ  สูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน และอินทรียวัตถุ อัตรา     
2-3 ตัน/ไร แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป  
2) ระยะที่ใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน รวมกับ    สูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 
 4 ครั้ง/ป 
 
กลุมชุดดินท่ี 15 

 ดินทรายแปงเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ํา  ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง  การระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงเลว  ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง  
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ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  
หนาดินแนนทึบ ความอุดม
สมบูรณตํ่า บางพื้นที่ขาดแคลน
น้ํา 

ใสปุยอินทรีย อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร ในระยะการไถเตรียมดินกอนปกดําขาวหรืออาจจะมี
การปลูกพืชตระกูลถ่ัว เปนปุยพืชสดโดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 5 กก./ไร หวานกอนถึงฤดู
ทํานา และจัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยเคมีขาวไมไวตอชวงแสง คําแนะนําปุยเคมีขาวไวตอชวงแสง 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-16-8 อัตรา 30 กก./ไร 
รวมกับ สูตร 0-0-60   อัตรา 9 กก./ไร 
 ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา 7 กก./ไร 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-16-8 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับ 
สูตร 0-0-60  อัตรา 9 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร 

 
กลุมชุดดินท่ี 20 

ดินเค็มเกิดจากตะกอนลําน้ํามีคราบเกลือลอยหนา หรือมีช้ันดานแข็งที่สะสมเกลือภายในความลึก 

100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา  
 

ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  
ดินเค็ม  มักพบช้ันดานแข็งที่มีการ
สะสมเกลือเนื้อดินคอน ขางเปนทราย  
ความอุดมสมบูรณตํ่า  และขาดแคลน
แหลงน้ําจืด ในพื้นที่ดินเค็มจัด  มี
คราบเกลือมาก 

ควรปองกันการแพรกระจายของดินเค็มโดยการปลูกไมโตเร็วเพื่อชวยลดระดับ
น้ําเค็มใตดินไมใหเกลือขึ้นมาสูผิวดิน เชน สะเดา ยูคาลิปตัส กระถินณรงค ขี้เหล็ก 
ปลูกในพื้นที่สูงเหนือพ้ืนที่นา หรือลางดินดวยน้ําจืดเพื่อลดระดับความเค็ม และ
จัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยเคมีขาวไมไวตอชวงแสง คําแนะนําปุยเคมีขาวไวตอชวงแสง 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-16-8 อัตรา 20 กก./ไร 
รวมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 7 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0   อัตรา 10 กก./ไร 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-16-8 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับ 
สูตร  0-0-60  อัตรา 7 กก./ไร 
 ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0  อัตรา 11 กก./ไร 

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 

ดินเค็ม  มักพบช้ันดานแข็งที่มีการสะสมเกลือ
เนื้อดินคอนขางเปนทราย  ความอุดมสมบูรณ
ตํ่า  และขาดแคลนแหลงน้ําจืด  ในพื้นที่ดินเค็ม
จัด  มีคราบเกลือมาก 

ไมแนะนําใหปลูกเนื่องจากมีปญหาการระบายน้ําและเสี่ยงตอน้ําทวมขัง 
และเปนการไมคุมคาตอการลงทุนแกไขขอจํากัด 

 
คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 

ไมแนะนําใหปลูก เนื่องจากเปนดินที่มีขอจํากัดรุนแรงจากความเค็ม 



 9 

กลุมชุดดินท่ี 23 
ดินทรายเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล  ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง  การ

ระบายน้ําเลว  ความอุดมสมบูรณต่ํา  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  

เนื้อดินเปนดินทรายหนา  ความ
อุดมสมบูรณตํ่า  ขาดแคลนน้ํา
บางพื้นที่ดินอาจมีน้ําทวมขัง   

ควรเพิ่มอินทรียวัตถุโดยการใสปุยอินทรีย อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือโดยการไถกลบ 
ปุยพืชสด เชน โสนอัฟริกัน เมื่ออายุ 45-60 วัน การไถกลบตอซังขาว ฟางขาว หรือการ
ไถกลบวัสดุแกลบลงดินในขณะเตรียมดินยอมมีผลดีตอการปรับปรุงโครงสรางของดิน 

 
คําแนะนําปุยเคมีขาวไมไวตอชวงแสง คําแนะนําปุยเคมีขาวไวตอชวงแสง 

ครั้งที่ 1ใชปุยรองพื้นสูตร 16-16-8 อัตรา 20 กก./ไร 
รวมกับสูตร 0-0-60  อัตรา  7 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0  อัตรา 15 กก./ไร 

ครั้งที่ 1 ใชปุยรองพ้ืนสูตร 16-16-8 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับ  
สูตร 0-0-60  อัตรา 7 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

 
5.2.2 ขอจํากัดและแนวทางการจัดการดินสาํหรับปลูกพืชไรและปาลมน้าํมัน 

กลุมชุดดินท่ี 26 
ดินเหนียวเปนดินลึกถึงลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมาก  การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี   ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 

ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการ
ขาดน้ําในระยะฝนทิ้งชวง 

รองกนหลุมดวยปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 15-25 กก./หลุม และปุยหินฟอสเฟสรองกน
หลุม ประมาณ  0.25  กก./หลุม คลุกเคลากับดินทิ้งไวประมาณ 15 วันกอนปลูกพืช และ 
ปรับปรุงบํารุงดิน  บางพื้นที่ที่ดินเปนกรดจัดมากใหใชโดโลไมต  อัตรา  0.5-1 กก./
หลุม  และ   ใสคีเซอรไรต  อัตรา 0.80 กก./ตน ชวงตนและปลายฤดูฝน และโบเรต อัตรา   
0.08 กก./ตน ชวงตนฤดูฝน และจัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 

1) ระยะที่ยังไมใหผลผลิต ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน และอินทรียวัตถุ อัตรา      
25 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป  
2) ระยะที่ใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน แบงใสจํานวนเทา ๆ กัน  
4 ครั้ง/ป 
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กลุมชุดดินท่ี 29 
ดินเหนียวเปนดินลึกถึงลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด  

การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณต่ํา  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลน
น้ํา และบางพื้นที่ดินเปนกรดจัด
มาก 

ใชปุยอินทรีย อัตราไรละ 1.5-2.0 ตัน หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน หรือปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลัก ปรับความเปนกรดดวยโดโลไมต และจัดหาแหลงน้ําไวใช
ในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร
รวมกับ สูตร 0-0-60 อัตรา 8 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0  อัตรา 11 กก./ไร 

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

 
กลุมชุดดินท่ี 31 

ดินเหนียวเปนดินลึกถึงลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปน
ดาง  การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง  

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

บางพื้นที่ความอุดมสมบูรณตํ่า 
และขาดแคลนน้ํา  

ใชปุยอินทรีย อัตราไรละ 1.5-2.0 ตัน หรือปลูกพืชปุยสดแลว ไถกลบลงดิน หรือปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลัก และจัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด 

รองพื้นดวยปุย สูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 

 
กลุมชุดดินท่ี 33 

ดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียดเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูป
พัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณปานกลาง  
 

ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 
ขาดแคลนน้ําในระยะที่ฝนทิ้งชวงนาน
บางพื้นที่อาจพบช้ันดานแข็งที่เกิดจาก
การเขตกรรมที่ไมเหมาะสม 

ปลูกพืชตระกูลถ่ัวหรือ ใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1-2 ตัน/ไร 
หวานใหทั่วแปลงแลวไถกลบกอนปลูก 7-14 วัน และจัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดู
แลง 
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คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 25 
กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา 11 กก./ไร 

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

 
กลุมชุดดินท่ี 34 

ดินรวนละเอียดเปนดินลึกถึงลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ํา หรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัด การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณต่ํา  

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินปนทราย  และความอุดม
สมบูรณตํ่า  

ไถกลบพืชตระกูลถ่ัวหรือปลูกหมุนเวียนกับพืชไรอยางอื่น หรือการปลูกพืชปุยสด เชน 
ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน และถั่วตางๆ  

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร
รวมกับสูตร 0-0-60 อัตรา16 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา 11 กก./ไร 

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

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 

ดินปนทราย  และความอุดม
สมบูรณตํ่า   

รองกนหลุมดวยปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 20-35 กก./หลุม และปุยหินฟอสเฟสรองกน
หลุม ประมาณ  0.25  กก./หลุม คลุกเคลากับดินทิ้งไวประมาณ 15 วัน กอนปลูกพืช และ 
ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ และใสคีเซอรไรต อัตรา 1 กก./ตน ชวงตนและปลาย
ฤดูฝน และโบเรต อัตรา 0.09 กก./ตน ชวงตนฤดูฝน 

คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 
1) ชวงที่ยังไมใหผลผลิตแนะนําใหใสปุย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน รวมกับสูตร 46-0-0 อัตรา1 กก./ตน และรวมกับ
อินทรียวัตถุ อัตรา 40 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 
2) ชวงที่ใหผลผลิตแลวแนะนําใหใสปุย สูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน แบงใสจํานวน
เทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 

 
กลุมชุดดินท่ี 35 

ดินรวนละเอียดเปนดินลึกถึงลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณต่ํา 
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ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 
ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ
ตํ่า ขาดแคลนน้ํา และบางพื้น
ที่ดินเปนกรดจัดมาก 

ไถกลบพืชตระกูลถ่ัวหรือปลูกหมุนเวียนกับพืชไรอยางอื่น หรือการปลูกพืชปุยสด เชน 
ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน และถั่วตางๆ ปรับสภาพความเปนกรดดวยวัสดุปูน และ
จัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร
รวมกับ สูตร  0-0-60 อัตรา16 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา17 กก./ไร 

ใชปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยอินทรีย อัตรา    
1-2 ตัน/ไร แบงใส ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใสหลัง
ปลูก 3 เดือน ถามีการใหน้ํา เพิ่ม สูตร  46-0-0  อัตรา 20 กก./ไร 
ในครั้งที่ 2 

 
กลุมชุดดินท่ี 36 

ดินรวนละเอียดเปนดินลึกถึงลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยา
ดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ
ตํ่า และขาดแคลนน้ํา  

ใชปุยอินทรีย อัตราไรละ 1.5-2.0 ตัน หรือปลูกพืชปุยสดแลว ไถกลบลงดิน หรือปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลัก และจัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 25 กก./ไร 
รวมกับ สูตร 0-0-60 อัตรา 8 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา  22 กก./ไร 

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

ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 
ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า และ
เสี่ยงตอการขาดน้ํา  

ในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนเพียงพอใหใชคําแนะนําเชนเดียวกับ กลุมชุดดินที่ 34 
ถาปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ ตองสรางแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลง
ปลูก 

 
คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 

1) ชวงที่ยังไมใหผลผลิตแนะนําใหใสปุย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา1 กก./ตน และรวมกับ
อินทรียวัตถุ อัตรา 40 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 
2) ชวงที่ใหผลผลิตแลวแนะนําใหใสปุย สูตร  15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0  อัตรา  2 กก./ตน แบงใส
จํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 
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กลุมชุดดินท่ี 38 
ดินรวนหยาบเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนริมแมน้ํา ปฏิกิริยาดินเปน กรดเล็กนอยถึงเปนกลาง  

การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  
 

ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 
เนื้อดินคอนขางเปนทราย  
บางพื้นที่อาจมีน้ําทวมขังหรือ
ไหลบาทวมขังอยางฉับพลัน
ในระยะที่มีฝนตกหนัก 

ทําพนัง หรือเขื่อนกั้นน้ํา พรอมทั้งจัดระบบการระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูก หรือปรับ
ระยะเวลาการปลูกพืชเพื่อหลีกเลี่ยงชวงน้ําทวม ปญหาดินคอนขางเปนทรายมี
ความสามารถในการอุมน้ําตํ่า ใสปุยอินทรีย อัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถ
กลบ 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 25 กก./ไร 
รวมกับ สูตร 0-0-60 อัตรา 8 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0   อัตรา 22 กก./ไร 

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

 
กลุมชุดดินท่ี 39 

ดินรวนหยาบเปนดินลึกถึงลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ  ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัด  การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี  ความอุดมสมบูรณต่ํา  

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินปนทราย  ความอุดม
สมบูรณตํ่า   

ไถกลบพืชตระกูลถ่ัวหรือปลูกหมุนเวียนกับพืชไรอยางอื่น หรือการปลูกพืชปุยสด เชน ปอ
เทือง โสน โสนอัฟริกัน และถั่วตางๆ  

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร
รวมกับ สูตร  0-0-60 อัตรา16 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0   อัตรา 11 กก./ไร 

ใชสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยอินทรีย อัตรา       
2-3 ตัน/ไร แบงใส ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใสหลัง
ปลูก 3 เดือน ถามีการใหน้ํา เพิ่ม สูตร 46-0-0  อัตรา 20 กก./ไร  
ในครั้งที่ 2 

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 

ดินปนทราย  ความอุดมสมบูรณตํ่า   รองกนหลุมดวยปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 25-40 กก./หลุม และปุยหินฟอสเฟส 
รองกนหลุม ประมาณ  0.25  กก./ตอหลุม คลุกเคลากับดินทิ้งไวประมาณ 15 วัน
กอนปลูกพืช และ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ และใสคีเซอรไรต อัตรา 1.30 
กก./ตน ชวงตนและปลายฤดูฝน และโบเรต อัตรา 0.10 กก./ตน ชวงตนฤดูฝน 
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คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 
1) ชวงที่ยังไมใหผลผลิตแนะนําใหใสปุย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0  อัตรา 1 กก./ตน  รวมกับ 
สูตร 0-0-60   อัตรา 1 กก./ตน และรวมกับอินทรียวัตถุ อัตรา 70 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 
2) ชวงที่ใหผลผลิตแลวแนะนําใหใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ตน และ สูตร           
0-0-60  อัตรา 3 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 

 
กลุมชุดดินท่ี 40 
ดินรวนหยาบเปนดินลึกถึงลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกาํเนิดดนิเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดหรือเปนกลาง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณต่ํา  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินปนทราย ความอุดม
สมบูรณตํ่า   

ควรใสปุยอินทรีย อัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเมื่อพืชปุยสด
ออกดอก 50 %  

 
คําแนะนําปุยออย 

ใชปุย สูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยอินทรีย อัตรา 2-3 ตัน/ไร แบงใสครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใส
หลังปลูก 3 เดือน ถามีการใหน้ํา เพิ่มสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร ในครั้งที่ 2 

 
กลุมชุดดินท่ี 43 

ดินทรายเปนดนิลึกมาก เกดิจากตะกอนลําน้าํหรือสันทรายชายทะเล  ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึง
เปนดาง  การระบายน้าํคอนขางดีมาก   ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

เนื้อดินเปนทรายจัด ทําใหมี
ความสามารถในการอุมน้ําได
นอย พืชจะแสดงอาการขาดน้ํา
อยูเสมอ  และมีความอุดม
สมบูรณตํ่ามาก 

ควรใชพืชตระกูลถ่ัวปลูกหมุนเวียนหรือ ปลูกเปนพืชแซม และใชปุยคอก ปุยหมัก  อัตรา 
4-6 ตัน/ไร และใชปุยพืชสด พวกพืชตระกูลถ่ัว เชนปอเทือง และจัดหาแหลงน้ําไวใชใน
ฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร
รวมกับ สูตร 0-0-60  อัตรา 16 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา 22 กก./ไร 

ใชสูตร 14-14-21 อัตรา 60 กก./ไร รวมกับปุยอินทรีย  อัตรา       
2-3 ตัน/ไร แบงใส 1/3 พรอมปลูก ที่เหลือใสหลังปลูก 2 เดือน 
รวมกับ สูตร 46-0-0   อัตรา 20 กก./ไร ถามีการใหน้ํา เพิ่มสูตร  
46-0-0  อัตรา 20 กก./ไร ในครั้งที่ 2 
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ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 
 เนื้อดินเปนทรายจัด ทําใหมีความสามารถใน
การอุมน้ําไดนอย พืชจะแสดงอาการขาดน้ําอยู
เสมอ  และมีความอุดมสมบูรณตํ่ามาก 

ไมแนะนําใหปลูกเนื่องจากดินเปนดินทรายจัด 

 
คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 

ดินมีขอจํากัดมากไมแนะนําใหปลูก ในกรณีที่มีการแกไขขอจํากัดแลวใชคําแนะนําดังนี้ 
1) ชวงที่ยังไมใหผลผลิตแนะนําใหใสปุย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน รวมกับสูตร 46-0-0 อัตรา1 กก./ตน รวมกับ  
สูตร  0-0-60  อัตรา 1 กก./ตน และรวมกับอินทรียวัตถุ  อัตรา 3-4 ตัน/ไร แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 
2) ชวงที่ใหผลผลิตแลวแนะนําใหใสปุย สูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน รวมกับสูตร 46-0-0  อัตรา 3 กก./ตน และ 
สูตร  0-0-60 อัตรา 3 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 

 
กลุมชุดดินท่ี 45 

ดินตื้นถึงลูกรัง  เศษหินหรือกอนหิน  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด  การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง  ความ
อุดมสมบูรณต่ํา  
 

ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 
ดินตื้นถึงช้ันลูกรัง  พบเศษหินหรือกอนกรวด 
ภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน  บางพื้นที่พบ
ลูกรัง  เศษหิน หรือกอนกรวดกระจัดกระจายทั่วไป
อยูบริเวณผิวหนาดิน  ความอุดมสมบูรณตํ่า   

ใชปุยอินทรีย อัตราไรละ 1.5-2.0 ตัน หรือปลูกพืชปุยสดแลว ไถ
กลบลงดิน หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลัก 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 25 กก./ไร 
รวมกับสูตร 0-0-60  อัตรา 8 กก./ไร 
 ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0 อัตรา 22 กก./ไร 

ใชปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยอินทรีย อัตรา         
1-2 ตัน/ไร แบงใส ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใสหลัง
ปลูก 3 เดือน ถามีการใหน้ํา เพิ่มสูตร 46-0-0  อัตรา  15 กก./ไร ใน
ครั้งที่ 2 

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 

ดินตื้นถึงช้ันลูกรัง  พบเศษหินหรือกอนกรวด 
ภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน  บางพื้นที่พบ
ลูกรัง  เศษหิน หรือกอนกรวดกระจัดกระจายทั่วไป
อยูบริเวณผิวหนาดิน  ความอุดมสมบูรณตํ่า   

ไมแนะนําใหปลูกเนื่องจากเปนดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรัง หรือเศษหิน 
รากไมสามารถหยั่งลึกไดเทาที่ควร ทําใหเสี่ยงตอการลมเสียหาย 
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คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 
ไมแนะนําใหปลูกเนื่องจากเปนดินต้ืนถึงขั้นลูกรัง เศษหิน หรือกอนกรวด 

 
กลุมชุดดินท่ี 47 

ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น  ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง  การระบายน้ําดี  ความอุดมสมบูรณต่ํา  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินตื้นถึงช้ันหินพื้น ความ    
อุดมสมบูรณตํ่า เกิดการชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดินในพื้นที่
ลาดชัน บางพื้นที่มีเศษหินหรือ
พ้ืนที่โผลบริเวณหนาดิน 

เตรียมดินขวางความลาดเท หรือทําแนวหญาแฝกขวางความลาดเทของพื้นที่ เพื่อ
ชะลอการไหลบาของน้ําที่ผิวดิน และขุดบอดักตะกอน ใชปุยอินทรีย อัตราไรละ 1.5-
2.0 ตัน หรือปลูกพืชปุยสดแลว ไถกลบลงดิน หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไร
หลัก 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุย สูตร 20-20-0 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับ สูตร 0-0-60  อัตรา 8 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0  อัตรา  22 กก./ไร 
 
กลุมชุดดินท่ี 48 

ดินตื้นถึงกอนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก  150  ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดถึงเปนกลาง  การระบายน้ําดี  ความอุดมสมบูรณต่ํา 
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินตื้นถึงช้ันกอนกรวด หรือ
ลูกรังหนามาก ความอุดม
สมบูรณตํ่า บางพื้นที่เกิดการชะ
ลางพังทลายสูญเสียหนาดิน 

เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ใสอัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือไถกลบพืชปุยสด ใชวัสดุคลุมดิน 
ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย ปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเท ปลูก
แถบหญา เชน หญาแฝก ปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมระหวางแถวพืชหลัก หรือปลูกพืช
เหลื่อมฤดู  

 
คําแนะนําปุยออย 

ใชปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยอินทรีย อัตรา 1-2 ตัน/ไร แบงใส ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่ง
ใสหลังปลูก 3 เดือน ถามีการใหน้ํา เพิ่ม สูตร 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร ในครั้งที่ 2 

 
กลุมชุดดินท่ี 50 

ดินรวนเปนดินลึกปานกลางถึงเศษหิน กอนหินหรือช้ันหินพื้น  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก  การระบาย
น้ําดี  ความอุดมสมบูรณต่ํา  
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ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 
ดินคอนขางเปนทราย  ความ
อุดมสมบูรณตํ่า เกิดการชะ
ลางพังทลายสูญเสียหนาดิน  
ทําใหเกิดเปนดินต้ืนและยาก
ตอการปรับปรุงแกไข  

เตรียมดินขวางความลาดเทหรือ ทําแนวหญาแฝกขวางความลาดเท  ขุดบอดักตะกอน และ
ยังสามารถใชน้ําเสริมในการเพาะปลูก เพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก 
อัตราไรละ 1.5-2.0 ตัน หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืช
ไรหลัก 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับสูตร 0-0-60   อัตรา16 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา 11 กก./ไร 
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 

ดินคอนขางเปนทราย  ความ
อุดมสมบูรณตํ่า เกิดการชะ
ลางพังทลายสูญเสียหนาดิน 
ทําใหเกิดเปนดินต้ืนและยาก
ตอการปรับปรุงแกไข  

รองกนหลุมดวยปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 20-35 กก./หลุม และปุยหินฟอสเฟสรองกน
หลุม ประมาณ  0.25  กก./หลุม คลุกเคลากับดินทิ้งไวประมาณ 15 วัน กอนปลูกพืช และมี
ระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกหญาแฝกเปนแบบครึ่งวงกลมแหงนรับ
น้ําไหลบา และตะกอน รวมกับการทําขั้นบันได ปรับปรุงบํารุงดิน และใสคีเซอรไรต อัตรา 
1 กก./ตน ชวงตนและปลายฤดูฝน และโบเรต  อัตรา 0.09 กก./ตน ชวงตนฤดูฝน 

 
คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 

1) ชวงที่ยังไมใหผลผลิตแนะนําใหใสปุย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 1 กก./ตน รวมกับ สูตร     
0-0-60  อัตรา 1  กก./ตน และอินทรียวัตถุ อัตรา 70 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 
2) ชวงที่ใหผลผลิตแลวแนะนําใหใสปุย สูตร  15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0  อัตรา 3 กก./ตน รวมกับ สูตร     
0-0-60  อัตรา 3  กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 
 
กลุมชุดดินท่ี 51 

ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด  การระบายน้ําดีถึงคอนขางดีมาก  ความอุดมสมบูรณต่ํา  
 

ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 
ดินตื้นถึงช้ันหินพื้นภายในความลึก 50 ซม. บาง
พ้ืนที่มีเศษหินและหินพื้นโผลกระจัดกระจายอยู
บริเวณหนาดิน  ความอุดมสมบูรณตํ่า เกิดการชะ
ลางพังทลายสูญเสียหนาดิน 

ไมแนะนําใหปลูกเนื่องจากเปนดินต้ืนถึงช้ันหินพื้น บางพื้นที่อาจพบ
กรวดลูกรัง หรือเศษหิน บริเวณหนาดิน รากไมสามารถหยั่งลึกได
เทาที่ควร ทําใหเสี่ยงตอการลมเสียหาย 

 
คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 

ไมแนะนําใหปลูกเนื่องจากเปนดินต้ืนถึงขั้นลูกรัง เศษหินหรือกอนกรวด 
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กลุมชุดดินท่ี 55 
ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน  กอนหินหรือลูกรัง  ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง   

การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  
 

ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 
ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้น  เศษ
หินกอนกรวดหรือลูกรัง  ขาดแคลน
น้ํา  และเกิดการชะลางพังทลาย
สูญเสียหนาดิน 

ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ปญหาดินขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกใน
บางชวง การเตรียมดินและทําคันดินขวางความลาดเท ขุดบอดักตะกอน และยัง
สามารถใชน้ําเสริมในการเพาะปลูก นํามาตรการอนุรักษดินและน้ําทางพืชมาใช 
เชน การปลูกพืชเปนแถบสลับกับ การปลูกพืชเปนแถวขวางความลาดเทของพื้นที ่
การปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมพืชหลักเปนตน ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง

และดินขาดความชื้นในบางชวง ใสปุยอินทรีย อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืช

ปุยสด ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลัก  
 

คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย 
ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 25 
กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0  อัตรา 22 กก./ไร 

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

 
กลุมชุดดินท่ี 56 

ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น  เศษหินหรือลูกรัง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด  การระบายน้ําดีปานกลาง 

ถึงด ี ความอุดมสมบูรณต่ํา  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้น  
เศษหิน กอนกรวดหรือลูกรัง 
และเนื้อดินคอนขางเปนทราย  
บางพื้นที่เปนดินกรดจัดมาก 
และขาดน้ํา 

เพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-3 ตัน/ไร  โดยหวานเมล็ด
พันธุพืชปุยสดตระกูลถ่ัว แลวไถกลบกอนปลูกพืช และปรับความเปนกรดดวยวัสดุปูน 
และจัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 
กก./ไรรวมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 16 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา 11 กก./ไร 

ใชปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยอินทรีย อัตรา 
1-2 ตัน/ไรแบงใส ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใสหลังปลูก 3 
เดือน ถามีการใหน้ํา เพิ่มสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร ในครั้งที่ 2 
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ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับปาลมน้ํามัน 
ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้น  เศษหิน หรือกรวด
ลูกรัง  เกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน บาง
พ้ืนที่ดินเปนกรดจัดมาก 

ในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนเพียงพอใหใชคําแนะนําเชนเดียวกับ กลุมชุด
ดินที่ 36 ปรับสภาพความเปนกรดดวยวัสดุปูน ถาปริมาณน้ําฝนไม
เพียงพอ ตองสรางแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก  

 
คําแนะนําปุยปาลมน้ํามัน 

ในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนเพียงพอ ใหใชคําแนะนําดังนี้ 
1) ชวงที่ยังไมใหผลผลิตแนะนําใหใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน รวมกับ สูตร 46-0-0 1 กก./ตน รวมกับสูตร 0-0-60 
อัตรา  1  กก./ตน และอินทรียวัตถุ 70 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 
2) ชวงที่ใหผลผลิตแลวแนะนําใหใสปุย สูตร  15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน รวมกับสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ตน รวมกับ สูตร  
0-0-60  อัตรา 3 กก./ตน แบงใสจํานวนเทาๆ กัน 4 ครั้ง/ป 

 
 วิธีการใสปุย 

1. ขาว 
ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ เปนระยะเวลาที่เหมาะสมในการใสปุยขาว   เนื่องจาก 

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

2. ขาวโพด 
   การใสปุยไนโตรเจนควรแบงใสคร่ึงหนึ่งของปริมาณที่แนะนํา สวนปุยฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียมใหใสทั้งหมดของปริมาณที่แนะนํา  เนื่องจากธาตุไนโตรเจนเปนธาตุที่สูญเสียไปกับน้ําและดิน
ไดงายจึงควรมีการแบงใส  ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบเปนระยะเวลาที่เหมาะสมในการใสปุยตน
ขาวโพด เนื่องจากเปนระยะที่ขาวโพดตองการธาตุอาหารจากดินมาก  พื้นที่ที่มีการบุกเบิกใหมดินมักมีความ
อุดมสมบูรณ  มีอินทรียวัตถุและปริมาณธาตุอาหารอยางเพียงพอ และอยูในสภาพสมดุล เมื่อปลูกพืชชนิด
เดียวกันหลายๆ คร้ัง ในพื้นที่เดียวกัน และไมมีการบํารุงรักษาดิน จะทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ  ฟสิกส และเคมีของดิน ทําใหความสามารถของดินตอการ
ใหผลผลิต (soil productivity) ของพืชลดลง ดังนั้นจึงตองมีการใสปุยและบํารุงรักษาดิน ขาวโพดตองการธาตุ
อาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในปริมาณที่สูง ดังนั้นในการปลูกขาวโพดจึงควรพิจารณา
เกี่ยวกับการใชปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเปนหลัก สวนธาตุอาหารชนิดอ่ืนๆ มักไมเปน
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ปญหาเพราะในดินมีธาตุอาหารดังกลาวในปริมาณที่เพียงพอ ยกเวนในดินบางประเภทที่อาจจะขาดธาตุอาหาร
เหลานี้ได 

3. ออย 
3.1 การใสปุยใหกับออยกอนตัดไปเปนทอนพันธุโดยใช 4-0-0 (N-P2O5-K2O) กับออยอายุ  

7-8 เดือน ชวยทําใหเปอรเซ็นตความงอกสูงมากและมีการเจริญเติบโตในชวงแรกดีมาก 

3.2 ในเขตชลประทานควรมีการแบงใสปุย 2 คร้ัง สวนในเขตอาศัยน้ําฝนแบงใส 3 ครั้ง 

3.3 ควรใสปุยเคมีรวมกับปุยคอก ปุยหมักหรือไถกลบพืชปุยสด 

3.4 ในเขตพื้นที่ดินทราย ปุยสูตร 21-0-0 มีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวาการใชปุยสูตร 46-0-0  

และปุยสูตร 16-0-0 

4. ปาลมน้ํามัน 
 4.1 วิธีการใสปุยปาลมน้ํามัน แบงใสปุยอัตราแนะนําออกเปน 4 สวนเทาๆ กัน ใส 4 คร้ังตอป แตละ
คร้ังหางกันประมาณ 3 เดือน ใสปุยโดยวิธีหวานรอบโคนตนหางจากโคนตนประมาณ 1 ฟุต แลวพรวนดิน
กลบและรดน้ําตาม การพรวนดินกลบจะตองระมัดระวังไมใหกระทบกระเทือนราก 
 4.2 ปาลมน้ํามันทรงพุม 3 เมตร ระยะที่ยังไมใหผลผลิต ใชคําแนะนําการใชปุยตามเนื้อดิน คือ ดิน
เหนียวใช N-P2O5-K2O  อัตรา 0.30-0.15-0.15 ดินรวน ใช N-P2O5-K2O อัตรา 0.375-0.15-0.30 และดินรวนปน
ทรายถึงดินทราย ใช N-P2O5-K2O อัตรา 0.45-0.15-0.45 กิโลกรัมตอตน  
(ปรับปรุงจากกรมวิชาการเกษตร, 2548) 
 
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 
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7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ใชเปนขอมูลชวยการตดัสินใจใหเกษตรกร ในการผลิตพืช 
 7.2 นําขอมูลดินมาใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 7.3 เปนขอมูลสนับสนุนงานวางแผนการใชที่ดิน 
 7.4 เปนฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาการเกษตรเชิงลึก 
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