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การประเมินกําลังผลิตของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวดัสระบุร ี
Soil Productivity Assessment for Economic Crops in Saraburi 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
ประเมินกําลังผลิตของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี โครงการนี้ศึกษาโดยนําขอมูลสมบัติของ
ดิน 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 จังหวัดสระบุรี 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 สมุดบันทึกหลุมเจาะและ 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  
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การใชประโยชนที่ดิน และเขตภูมิอากาศ ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ประกอบดวย รหสัชุดดินที่มี
การปลูกพืชเศรษฐกิจ รหัสเขตภูมิอากาศกาํกับอยู ซ่ึงเปนขอมูลนําเขาที่สําคัญสําหรับแบบจําลองในการ
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 

ผลการวินิจฉัยและประเมนิกาํลังผลิตของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกจิในจังหวัดสระบุรี  โดย 
รวบรวมขอมลูจากเอกสาร แผนที่ตางๆ และการเก็บขอมูลผลผลิตพืชในสนาม และจัดทําหนวยจําลองการ
ผลิต (SMU) ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดิน พืช ภูมิอากาศ และการจัดการ 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) 
ขาวไมไวตอชวง
แสง (กก./ไร) 

ขาวโพด 
(กก./ไร) 

ออย (กก./ไร) มันสําปะหลัง
(กก./ไร) 

1 435-688 592-814    
2 598-647 665-706    
4 431-751 591-802    
7 412-820 502-880    
10 537-701 632-816    
11 523-783 811-991    
16 564-690 644-788    
28   1,094-1,502 8,010-14,820 3,040-6,110 
29   1,095-1,683 8,590-12,360 4,110-6,730 
31   1,119-1,367   
33   1,001-1,321 10,850-16,080 3,980-6,410 
36   1,168-1,314  2,800-4,630 
38   968-1,214  2,800-4,630 
47   544-918 2,980-3,640 1,240-2,160 
48   244-518 1,980-2,640 750-1,860 
52   1,070-1,175 5,800-9,500 2,200-2,840 
54    7,160-10,700 2,320-3,930 
55   1,125-1,266 8,500-12,800 3,170-4,380 
56   925-1,166 7,200-10,300 2,970-3,780 
60   728-904 4,400-8,500 2,700-3,430 
หมายเหตุ - ผลผลิตตามศักยภาพ (Attainable Yield) คือผลผลิตสูงสุดเฉพาะพื้นที่ ภายใตสภาพ 
ภูมิประเทศ และส่ิงแวดลอม ดิน ภูมิอากาศ ของบริเวณที่ปลูกพืช และใชเทคนิคการจัดการที่เหมาะสม 
เพื่อควบคุมความเสียหายจากโรคแมลง และวัชพืช (biotic stress) 
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5.2 ขอจํากัดของดินและแนวทางการจัดการดินเพื่อการผลิตพชื  
จากการศึกษาหนวยแผนที่ดนิตางๆ ทําใหทราบขอจํากัดของดินและแนวทางการจัดการดิน  โดย

พิจารณาอัตราปุยที่เหมาะสมตามผลวิเคราะหดิน ที่เปนคามัธยฐานของกลุมชุดดิน มาใชพิจารณารวมกับ
คําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ (กรมวชิาการเกษตร, 2548) มีรายละเอียดดังนี ้

5.2.1 ขอจํากัดและแนวทางการจัดการดินสาํหรับปลูกขาว 
กลุมชุดดินท่ี 1 

ดินเหนียวสีดําเปนดินลึกมาก มีรอยแตกระแหงกวางและลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง
เล็กนอย การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  

ดินเหนียวจัด โครงสรางแนน
ทึบ ดินแหงแข็ง แตกระแหง
กวางและลึก  ดินเปยกเหนียว
มาก ไถพรวนยาก   

ไถกลบตอซัง หลังเก็บเกี่ยวขาว การปลูกพืชตระกูลถ่ัวในชวงหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว
หมุนเวียนกับพืชไรอยางอื่น หรือการปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน และ
ถั่วตาง ๆ  

 
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 2 

ดินเหนียวเปนดินลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของ
สารประกอบกํามะถันลึกกวา 100 ซม.    จากผิวดิน  การระบายน้ําเลว  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  

ดินเปนกรดจัดมาก  ทําใหเกิด
การตรึงธาตุอาหารและ
ปลดปลอยสารที่เปนพิษตอ
พืช  โครงสรางแนนทึบ  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 4 

 ดินเหนียวเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีอายุยังนอย  ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง  การ
ระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง 
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  

โครงสรางแนนทึบ  ดินแหง
แข็ง และแตกระแหง  ทําให
ไถพรวนยาก   

ปลูกพืชตระกูลถ่ัวหรือปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน ถั่วตางๆ  
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 7 

ดินเหนียวเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ํา  ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง  การระบายน้ํา
คอนขางเลว  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  

โครงสรางแนนทึบ  ดินแหง
แข็ง  ทําใหไถพรวนยาก   

ปลูกพืชตระกูลถ่ัวหรือปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน ถั่วตางๆ  
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 10 

ดินเปรี้ยวจัดระดับตื้น เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยารุนแรงมาก  การระบายน้ําเลว   

ความอุดมสมบูรณต่ํา 
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ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  
ดินเปนกรดรุนแรงมาก หรือเปนดินเปรี้ยวจัดตื้น
ภายในความลึก 50  ซม. จากผิวดิน เกิดการตรึง
ของธาตุอาหารและมีสารที่เปนพิษตอพืชที่ปลูก มี
โครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็ง และ
แตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก คุณภาพน้ําเปน
กรดรุนแรงมาก  

ใชน้ําแชขังเพื่อไมใหหนาดินแหง และทําใหดินเปนกรดลดลงควรปลูก
ขาวอยางนอย 2 ครั้ง ในรอบป ใชวัสดุปูนเพื่อปรับสภาพความเปนกรด
ของดิน และลดปริมาณสารพิษตางๆ ใหนอยลง อัตราที่ใชอยูระหวาง 
2-3 ตัน/ไร 

 
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  
ดินเปนกรดจัดมากหรือเปนดินเปรี้ยวจัด  
ลึกปานกลางในชวงความลึก 50-100 
ซม. จากผิวดิน เกิดการตรึงของธาตุ
อาหารและมีสารที่เปนพิษตอพืชที่ปลูก 
มีโครงสรางดินแนนทึบ  ดินแหงแข็ง
และแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก  
คุณภาพน้ําเปนกรดจัดมาก  

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 โดยปลอยน้ําขังในนาแลวถาย
ออกหลายๆ 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 

 
กลุมชุดดินท่ี 16 

ดินทรายแปงเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ํา  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก  การระบายน้ําเลว  

ความอุดมสมบูรณต่ํา  
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ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับขาว  
หนาดินแนนทึบ ความอุดม
สมบูรณตํ่า บางพื้นที่ดินเปน
กรดจัดมาก  

ไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยวขาว ปลูกพืชตระกูลถ่ัวในชวงหลังเก็บเกี่ยวขาวแลวหมุนเวียน
กับพืชไรอยางอื่น หรือการปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง โสนอฟัริกัน หรือถั่วตางๆ และ
ปรับสภาพความเปนกรดดวยวัสดุปูน 

 
คําแนะนําปุยเคมีขาวไมไวตอชวงแสง คําแนะนําปุยเคมีขาวไวตอชวงแสง 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนสูตร 16-16-8 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับ 
สูตร 0-0-60 อัตรา  7 กก./ไร  

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนสูตร 16-16-8 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับ 
สูตร 0-0-60 อัตรา  7 กก./ไร  

 
5.2.2 ขอจํากัดและแนวทางการจัดการดินสาํหรับปลูกพืชไร 

กลุมชุดดินท่ี 28 
ดินเหนียวเปนดินลึกมากสีดํา มีรอยแตกระแหงกวางและลึก  ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง   

การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  

 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินเหนียวจัด แตกระแหง
กวาง และลึกดินแหงแข็ง ดิน
เปยกเหนียวมาก ไถพรวนยาก 

ใชปุยอินทรียอัตราไรละ 1.5-2.0 ตัน หรือปลูกพืชปุยสดแลว  ไถกลบลงดิน หรือปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลัก 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 

รองพื้นดวยปุยสูตร 
 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 

ใชปุย สูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร แบงใส ครึ่งหนึ่ง
หลังปลูก 1 เดือน และอีกครึ่งหนึ่งใสหลังปลูก 3 เดือน ถา
มีการใหน้ํา เพิ่มสูตร 46-0-0  อัตรา 15 กก./ไร ในครั้งที่ 2 

ขอจํากัดจากการระบายน้ํา หลัง
การแกไขใชปุยสูตร 15-7-18 
อัตรา 50 กก./ไร 

 
กลุมชุดดินท่ี 29 

ดินเหนียวเปนดินลึกถึงลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด  

การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณต่ํา  
 

ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 
ความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลนน้ํา 
และบางพื้นที่ดินเปนกรดจัดมาก 

ใชปุยอินทรีย อัตราไรละ 1.5-2.0 ตัน หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน หรือ
ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลัก ปรับความเปนกรดของดินดวยวัสดุปูน และ
จัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 
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คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 
ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 
20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร
รวมกับสูตร 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 อีกครึ่งหนึ่งใส
หลังปลูก 3 เดือน ถามีการใหน้ํา เพิ่มสูตร 
46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร ในครั้งที่ 2 

ขอจํากัดจากการระบายน้ํา หลังการ
ปรับปรุงใชปุยสูตร 15-7-18 อัตรา  
50 กก./ไร 

 
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 

รองพื้นดวยปุยสูตร  20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 
 
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 และจัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 

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

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

ใชปุยสูตร 15-7-18 อัตรา 100 
กก./ไร หลังปลูก 1-3 เดือน 
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กลุมชุดดินท่ี 36 
ดินรวนละเอียดเปนดินลึกถึงลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยา

ดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินปนทราย ความอุดม
สมบูรณตํ่า และขาดแคลนน้ํา  

ใชปุยอินทรีย อัตราไรละ 1.5-2.0 ตัน หรือปลูกพืชปุยสดแลว ไถกลบลงดิน หรือปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลัก และจัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 

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 

 ใชปุยสูตร15-7-18 อัตรา 100 กก./ไร หลังปลูก 1-3 เดือน 
รวมกับปุยอินทรีย อัตรา  0.5-1  ตัน/ไร 

 
กลุมชุดดินท่ี 38 

ดินรวนหยาบเปนดินลึกมาก เกิดจากตะกอนริมแมน้ํา ปฏิกิริยาดินเปน กรดเล็กนอยถึงเปนกลาง  

การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  
 

ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 
เนื้อดินคอนขางเปนทราย  
บางพื้นที่อาจมีน้ําทวมขังหรือ
ไหลบาทวมขังอยางฉับพลัน
ในระยะที่มีฝนตกหนัก 

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

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 

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  15-7-18 อัตรา 100 กก./ไร หลังปลูก 1-3 เดือน 
รวมกับปุยอินทรีย  อัตรา 1-2 ตัน/ไร 

 
กลุมชุดดินท่ี 47 

ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น  ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง  การระบายน้ําดี  ความอุดมสมบูรณต่ํา 
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ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 
ดินตื้นถึงช้ันหินพื้น ความ    
อุดมสมบูรณตํ่า บางพื้นที่เกิด
การชะลางพังทลายสูญเสียหนา
ดิน และบางพื้นที่มีเศษหินหรือ
พ้ืนที่โผลบริเวณหนาดิน 

เตรียมดินขวางความลาดเท หรือทําแนวหญาแฝกขวางความลาดเทของพื้นที่ เพื่อชะลอการ
ไหลบาของน้ําที่ผิวดิน และขุดบอดักตะกอน ใชปุยอินทรีย อัตราไรละ 1.5-2.0 ตัน หรือ
ปลูกพืชปุยสดแลว ไถกลบลงดิน หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลัก 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 

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 

ไมแนะนําใหปลูก  
เนื่องจากมีปญหาจากดินต้ืนถึงช้ันหินพื้น 

ไมแนะนําใหปลูก  
เนื่องจากมีปญหาจากดินต้ืนถึงช้ันหินพื้น 

 
กลุมชุดดินท่ี 48 

ดินตื้นถึงกอนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก  150  ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดถึงเปนกลาง  การระบายน้ําดี  ความอุดมสมบูรณต่ํา    
 

ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 
ดินตื้นถึงช้ันกอนกรวด หรือลูกรัง
หนามาก ความอุดมสมบูรณตํ่า บาง
พ้ืนที่เกิดการชะลางพังทลาย
สูญเสียหนาดิน 

เพิ่มอินทรียวัตถุในดินอัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือไถกลบพืชปุยสด ใชวัสดุคลุมดิน ปญหา
ดินเกิดการชะลางพังทลาย ควรปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเท ปลูกแถบ
หญา เชน หญาแฝก ปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมระหวางแถวพืชหลัก หรือปลูกพืชเหล่ือม
ฤดู  

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 
อัตรา 50 กก./ไรรวมกับสูตร 0-0-60 
อัตรา 8 กก./ไร  
ครั้งที่ 2 ใช สูตร 46-0-0 อัตรา11 กก./ไร 

ใชปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร 
รวมกับปุยอินทรีย อัตรา1-2 ตัน/ไรแบงใส 
ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใส
หลังปลูก 3 เดือน ถามีการใหน้ํา เพิ่มสูตร 
46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร ในครั้งที่ 2 

ไมแนะนําใหปลูก  
เนื่องจากมีปญหาจากดินต้ืนถึง
ช้ันหินพื้น 

 
กลุมชุดดินท่ี 52 

ดินตื้นถึงชั้นมารลหรือกอนปูน  ปฏิกิริยาดินเปนดาง  การระบายน้ําดี  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  
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ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 
ดินตื้นถึงช้ันปูนมารลหรือ
กอนปูน  ดินแหงแข็ง  ดิน
เปยกเหนียว  ทําใหไถพรวน
ยาก  ขาดแคลนน้ํา และดิน
เปนดางจัด 

เลือกพื้นที่ที่มีหนาดินหนากวา 15 ซม. ไมมีกอนปูนหรือเศษหินปูนปะปนอยูมาก ไถเตรียม
ดินใหลึกกวา 15 ซม. พรอมกับใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-1.5 ตัน/ไร 
หรือปลูกพืชปุยสด ปญหาดินเปนดางจัด ทําใหธาตุอาหารพืชบางอยางถูกตรึง เลือกพันธุ
พืชที่สามารถขึ้นไดดีในดินที่เปนดาง เชน ขาวโพด ขาวฟาง มะละกอ นอยหนา มะพราว 
ฯลฯ เตรียมดินปลูกใหลึก เมื่อเวลาฝนตกจะไดชะลางเอาปูนบางสวนลงไปในสวนลึกของ
หนาตัดดิน พรอมกับใสปุยอินทรียจะชวยลดความเปนดางของดินลง ใสสารเคมีแกความ
เปนดางของดิน เชน กรดกํามะถัน จะชวยลดความเปนดางของดินและเพิ่มธาตุรอง ไดแก 
ซัลเฟอร ใหแกดิน เมื่อมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัว และจัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 20-20-0 
อัตรา 25 กก./ไร รวมกับสูตร 0-0-60 
อัตรา 8 กก./ไร 
ครั้งที่ 2 ใชสูตร 46-0-0 อัตรา22 กก./ไร 

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

ไมแนะนําใหปลูก เนื่องจากมี
ปญหาจากดินต้ืนถึงช้ันปูนมารล 

 
กลุมชุดดินท่ี 54 

ดินลึกปานกลางถึงชั้นมารลหรือกอนปูน  ปฏิกิริยาดินเปนดาง  การระบายน้ําด ี ความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินเปนดางจัดและมีช้ันปูน
มารลหรือกอนปูนชวงความ

ลึก 100 ซม.  ดินแหงแข็ง  
ดินเปยกเหนียว  ทําใหไถ
พรวนยาก  และขาดแคลนน้ํา  

เลือกพันธุพืชที่สามารถขึ้นไดดีในดินที่เปนดาง เชน ขาวโพด ขาวฟาง มะละกอ นอยหนา 
มะพราว ฯลฯ พรอมกับใสปุยอินทรียจะชวยลดความเปนดางของดินลง ใสสารเคมีแก
ความเปนดางของดิน เชน กรดกํามะถัน สวนดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินขาด
ความชื้นในบางชวง ใสปุยอินทรีย อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด ปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลัก และจัดหาแหลงน้ําไว
ใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยออย คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 

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

ไมแนะนําใหปลูก เนื่องจากมีปญหาจากดินต้ืนถึงช้ันปูน
มารล 
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กลุมชุดดินท่ี 55 
ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน  กอนหินหรือลูกรัง  ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง   

การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้น  
เศษหิน กอนกรวดหรือลูกรัง  
ขาดแคลนน้ํา 

ปรับปรุงบํารุงดินโดยใสปุยอินทรีย อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด ปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลัก และจัดหาแหลงน้ําไว
ใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 
20-20-0 อัตรา 25 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 แบง
ใส ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีก
ครึ่งหนึ่งใสหลังปลูก 3 เดือน ถามีการให
น้ํา เพิ่มสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร ใน
ครั้งที่ 2 

ใชปุยสูตร  15-7-18 อัตรา 40 กก./ไร หลัง
ปลูก 1-3 เดือน รวมกับปุยอินทรีย อัตรา  
1-2 ตัน/ไร 

 
กลุมชุดดินท่ี 56 

ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น  เศษหินหรือลูกรัง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด  การระบายน้ําดีปานกลาง 

ถึงด ี ความอุดมสมบูรณต่ํา 
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้น  
เศษหิน กอนกรวดหรือลูกรัง 
และเนื้อดินคอนขางเปนทราย  
บางพื้นที่เปนดินกรดจัดมาก 
และขาดน้ํา 

เพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-3 ตัน/ไร  โดยหวานเมล็ดพันธุ
พืชปุยสดตระกูลถ่ัว แลวไถกลบกอนปลูกพืช และปรับความเปนกรดดวยวัสดุปูน และ
จัดหาแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 
20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร
รวมกับสูตร 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/ไรแบง
ใส ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีก
ครึ่งหนึ่งใสหลังปลูก 3 เดือน ถามีการให
น้ํา เพิ่มสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร ใน
ครั้งที่ 2 

ใชปุยสูตร  15-7-18 อัตรา 40 กก./ไร หลัง
ปลูก 1-3 เดือน รวมกับปุยอินทรีย อัตรา        
1-2 ตัน/ไร 
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กลุมชุดดินท่ี 60 
ดินรวน เกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง  การระบายน้ําดีปาน

กลางถึงดี  ความอุดมสมบูรณต่ํา 
 
ขอจํากัดในการใชประโยชน แนวทางการจัดการสําหรับพืชไร 

ดินปนทราย ความอุดม
สมบูรณตํ่า  

ทําพนัง หรือเขื่อนกั้นน้ําพรอมทั้งจัดระบบการระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูกหรือปรับ
ระยะเวลาการปลูกพืชเลี่ยงชวงน้ําทวมบา ปญหาดินคอนขางเปนทรายมีความสามารถ ใน
การอุมน้ําต่ํา ใสปุยอินทรีย อัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลว ไถกลบลงดิน  

 
คําแนะนําปุยขาวโพด คําแนะนําปุยออย คําแนะนําปุยมันสําปะหลัง 

ครั้งที่ 1 รองพ้ืนดวยปุยสูตร 
20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 
รวมกับสูตร 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/ไร
แบงใส ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1 เดือน อีก
ครึ่งหนึ่งใสหลังปลูก 3 เดือน ถามีการ
ใหน้ํา เพิ่มสูตร 46-0-0 อัตรา15 กก./ไร 
ในครั้งที่ 2 

ใชปุยสูตร  15-7-18 อัตรา 100 กก./ไร หลังปลูก 
1-3 เดือน รวมกับปุยอินทรีย อัตรา 1-2 ตัน/ไร 

 
 วิธีการใสปุย 

1. ขาว 
ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบเปนระยะเวลาที่เหมาะสมในการใสปุยขาว 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 
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เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ  ฟสิกส และเคมีของดิน ทําใหความสามารถของดินตอการ
ใหผลผลิต (soil productivity) ของพืชลดลง ดังนั้นจึงตองมีการใสปุยและบํารุงรักษาดิน ขาวโพดตองการธาตุ
อาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในปริมาณที่สูง ดังนั้นในการปลูกขาวโพดจึงควรพิจารณา
เกี่ยวกับการใชปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเปนหลัก สวนธาตุอาหารชนิดอ่ืนๆ มักไมเปน
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. มันสําปะหลัง 
  ใสปุยเคมีสองขางตนมันสําปะหลังระยะปลูก 1 x 1 เมตรหรือ 1 x 0.80 เมตร แลวกลบปุยคร้ัง
เดียวหลังปลูก 1–3 เดือนหรือหลังกําจัดวัชพืชเมื่อดินมีความชื้นพอเหมาะ เพื่อการใชประโยชนที่ดนิอยาง
ยั่งยืนแนะนําใหใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรยี  1-2  ตันตอไร รวมกับการไถกลบซากตน   ใบมันสําปะหลัง  
3 ตันตอไร หรือรวมกับปุยมลูสัตว 500 กก.ตอไร และจัดทําระบบอนุรักษดนิและน้ําในพื้นที่ลาดเท 
 
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 
 
8. เอกสารอางอิง 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุมชุดดิน เลมที่ 1 
ดินบนพื้นที่ราบต่ํา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 576 น. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุมชุดดิน เลมที่ 2 
ดินบนพื้นที่ดอน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 645 น. 

กรมวิชาการเกษตร. 2548. คําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการลําดับที่ 8/2548.  
ISBN 974-436-434-3  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 121 น. 

กรมอุตุนิยมวิทยา. 2551.  สถิติภูมิอากาศของประเทศไทยในคาบ 10 ป (พ.ศ. 2541-2550). 
สถิระ  อุดมศรี ขนิษฐศรี  ฮุนตระกูล และสุมิตรา  วัฒนา. 2547. การกําหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาค

กลางของประเทศไทย จําแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546. เอกสารวิชาการฉบับที่ 520 สวน
มาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 144 น. 

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน. 2550. ขอมูลเชิงเลขแผนที่การใชประโยชนที่ดินจังหวัดสระบุรี. 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน. 2551. ขอมูลเชิงเลขแผนที่กลุมชุดดินจังหวัดจังหวัดสระบุรี.  
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