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บทนํา 

 

 จงัหวัดขอนแกน่มีพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลกูพืชไร่ เชน่ ออ้ย และ มนัสาํปะหลงั 

เป็นตน้ พ้ืนท่ีลุม่สว่นใหญ่ของจงัหวดัจะใชเ้พ่ือการทาํนาขา้ว ซ่ึงถือเป็นวฒันธรรมของคน

ในทอ้งถ่ิน ส่วนท่ีดอนจะใชเ้พ่ือการปลกูพืชไร่  ในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยไดก้าํหนด

นโยบายดา้นพลังงาน เพ่ือส่งเสริมการอนรุักษพ์ลงังานและสนบัสนนุการใชพ้ลังงานทด

เทน เช่น เอทานอล และมีการกาํหนดยทุธศาสตรเ์พ่ือส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรม

การผลิตเอทานอลจากออ้ยและมนัสาํปะหลงัในประเทศไทย ทาํใหเ้กษตรกรมีความสนใจ

และขยายพ้ืนท่ีปลกูออ้ย และมันสาํปะหลังเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหก้ารผลิตพืชพลังงานคุม้ค่าต่อ

การลงทนุของเกษตรกร ปริมาณผลผลิตเพียงพอตอ่ความตอ้งการของตลาด และ ระบบ

การผลิตเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ การจดัการดนิท่ีเหมาะสมจึงเป็นเร่ืองสาํคญั 

 คู่มือเล่นนี้ไดร้วบรวมขอ้มลูโดยสังเขปของลักษณะทัว่ไปของกลุ่มชดุดินท่ีปลกู

ออ้ย มนัสาํปะหลงัและขา้วจงัหวดัขอนแกน่ โดยจดัทาํขอ้จาํกดัในการใชป้ระโยชนข์องกลุม่

ชดุดินต่างๆ แนวทางการจัดการดินสาํหรับการปลกูพืชตามกลุ่มชดุดิน  อัตราการใช ้

ปุ๋ยเคมีตามกลุ่มเนือ้ดินและตามค่าวิเคราะห ์เพ่ือใหเ้กษตรกรใชเ้ป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการ

ปลกูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพืชตอ่ไป 

 พ้ืนท่ีในจงัหวัดขอนแกน่มกีลุ่มชดุดนิทัง้สิ้น 34 กลุ่มชดุดิน ไดแ้ก ่กลุ่มชดุดนิท่ี 1, 

3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 

44, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 59, 60, 61 และ 62 โดยมีแผนท่ีกลุ่มชดุดินราย

อาํเภอทัง้ 26 อาํเภอ ดงัตอ่ไปนี ้
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอโคกโพธ์ิไชย จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอซาํสงู จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอนํา้พอง จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่  

 
 

 

 



 

11

แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอพระยืน จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอพล จงัหวดัขอนแกน่  

 
 

 



 
 

16

แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอภผูามา่น จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอภเูวียง จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอเวียงเกา่ จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอสีชมพ ูจงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอหนองนาคาํ จงัหวัดขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแกน่  
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แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ 

อาํเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่  
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กลุม่ชดุดนิท่ีพบการปลกูออ้ย มนัสาํปะหลงัและขา้วจงัหวดัขอนแกน่ 

         

 
 

 

 

ออ้ย มนัสาํปะหลงั ขา้ว 

กลุ่มชุดดนิทีพ่บการปลูก	
กลุ่มชดุดินท่ี 4 

กลุ่มชดุดินท่ี 6 

กลุ่มชดุดินท่ี 7 

กลุ่มชดุดินท่ี 17 

กลุ่มชดุดินท่ี 18 

กลุ่มชดุดินท่ี 20 

กลุ่มชดุดินท่ี 22 

กลุ่มชดุดินท่ี 24 

กลุ่มชดุดินท่ี 28 

กลุ่มชดุดินท่ี 31 

กลุ่มชดุดินท่ี 33 

กลุ่มชดุดินท่ี 35 

กลุ่มชดุดินท่ี 36 

กลุ่มชดุดินท่ี 38 

กลุ่มชดุดินท่ี 40 

กลุ่มชดุดินท่ี 41 

กลุ่มชดุดินท่ี 44 

กลุ่มชดุดินท่ี 56 

 

กลุ่มชุดดนิทีพ่บการปลูก	
กลุ่มชดุดินท่ี 4 

กลุ่มชดุดินท่ี 6 

กลุ่มชดุดินท่ี 7 

กลุ่มชดุดินท่ี 17 

กลุ่มชดุดินท่ี 18 

กลุ่มชดุดินท่ี 20 

กลุ่มชดุดินท่ี 22 

กลุ่มชดุดินท่ี 24 

กลุ่มชดุดินท่ี 28 

กลุ่มชดุดินท่ี 31 

กลุ่มชดุดินท่ี 33 

กลุ่มชดุดินท่ี 35 

กลุ่มชดุดินท่ี 36 

กลุ่มชดุดินท่ี 38 

กลุ่มชดุดินท่ี 40 

กลุ่มชดุดินท่ี 41 

กลุ่มชดุดินท่ี 44 

กลุ่มชดุดินท่ี 56 

	
	
	
	
	
	

กลุ่มชุดดนิทีพ่บการปลูก	
กลุ่มชดุดินท่ี 4 

กลุ่มชดุดินท่ี 6 

กลุ่มชดุดินท่ี 7 

กลุ่มชดุดินท่ี 17 

กลุ่มชดุดินท่ี 18 

กลุ่มชดุดินท่ี 20 

กลุ่มชดุดินท่ี 22 

กลุ่มชดุดินท่ี 24 

กลุ่มชดุดินท่ี 28 

กลุ่มชดุดินท่ี 31 

กลุ่มชดุดินท่ี 33 

กลุ่มชดุดินท่ี 35 

กลุ่มชดุดินท่ี 36 

กลุ่มชดุดินท่ี 38 

กลุ่มชดุดินท่ี 40 

กลุ่มชดุดินท่ี 41 

กลุ่มชดุดินท่ี 44 

กลุ่มชดุดินท่ี 46 

กลุ่มชดุดินท่ี 47 

กลุ่มชดุดินท่ี 48 

กลุ่มชดุดินท่ี 49 

กลุ่มชดุดินท่ี 52	
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กล ุม่ชดุดินท่ี 4 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินเหนียวลึกมากท่ี

เกิดจากตะกอนลํา

นํ้า ท่ีมีอายุยังน ้อย 

ป ฏิ กิ ริ ย า ดิ น เ ป็ น

กลางถึงเป็นดา่ง 

มีนํ้าท่วมขังในฤดู

ฝน, ไถพรวนยาก 

 

 

 

 

 

 

ดนิเหนยีว 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากมีขอ้จํากัดเร่ืองนํ้าท่วมขัง

ในช่วงฤดฝูนท่ีรนุแรง ตอ้งมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีซ่ึงใช ้

งบประมาณสงู ไมค่ ุม้ค่าตอ่การลงทนุ แตส่ามารถปลกูพืช

ไร่ ท่ีมีอายุสั้นช่วงฤดูแล้งหลังการทํานาถ้าอยู่ ในเขต

ชลประทานหรืออยูใ่กลแ้หลง่นํา้ธรรมชาต ิ

          หากตอ้งการปลกูจําเป็นตอ้งทําคันดินลอ้มรอบ

พ้ืนท่ีเพาะปลกูเพ่ือป้องกันนํา้ท่วมและยกร่องปลกูเพ่ือการ

ระบายนํา้ของดินและตอ้งมีประตปิูดและเปิด เพ่ือระบายนํา้

เขา้และออกจากพ้ืนท่ี ปรับปรงุดินดว้ยอินทรียว์ัตถปุุ๋ยหมกั

หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืช

ปุ๋ยสด ถัว่พรา้ 8-10 กก./ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอ

เทือง 4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช ้

ปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ตามชนดิพืชท่ีปลกู 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไถพรวนขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง  

ปลอ่ยไว ้3-4 สปัดาห ์หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวา่นโสนอฟั

ริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออาย ุ 50-

70 วัน ปล่อยท้ิงไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใชปุ๋้ย

อินทรียน์ํา้หรือปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหนา้หลงัปักดาํ 35-

40 วัน พัฒนาแหล่งนํา้ไวใ้ชใ้นช่วงท่ีขา้วขาดนํา้หรือทาํนา

ครั้งท่ี 2 หรือใชป้ลกูพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวขา้ว  

โดยทาํร่องแบบเตีย้  ปรบัปรงุดนิดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก  

1-2  ตนั/ไร่  ร่วมกบัปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 6 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินเหนียวลึกมากท่ี

เกิดจากตะกอนลํานํา้ 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรด

จดัมากถึงเป็นกรดจดั 

 

 

มีนํา้ท่วมขังในฤดู

ฝน 

ดนิเหนยีว 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากมีขอ้จํากัดเร่ืองนํ้าท่วมขัง

ในช่วงฤดฝูนท่ีรนุแรง ตอ้งมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีซ่ึงใช ้

งบประมาณสงู ไมค่ ุม้ค่าตอ่การลงทนุ แตส่ามารถปลกูพืช

ไร่ ท่ีมีอายุสั้นช่วงฤดูแล้งหลังการทํานาถ้าอยู่ ในเขต

ชลประทานหรืออยูใ่กลแ้หลง่นํา้ธรรมชาต ิ

          หากตอ้งการปลกูจาํเป็นตอ้งทาํคนัดนิลอ้มรอบพ้ืนท่ี

เพาะปลกูเพ่ือป้องกนันํา้ท่วมและยกร่องปลกูเพ่ือการระบาย

นํา้ของดินและตอ้งมีประตปิูดและเปิด เพ่ือระบายนํา้เขา้และ

ออกจากพ้ืนท่ี ควรปรับปรงุดินดว้ยอินทรีย์วัตถปุุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืช

ปุ๋ยสด ถัว่พรา้ 8-10 กก./ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอ

เทือง 4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช ้

ปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ตามชนดิพืชท่ีปลกู 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไถพรวนขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อย

ไว ้3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกัน  

หรือโสนอินเดีย 4-6 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออาย ุ50-70 วัน  

ปลอ่ยท้ิงไว ้1-2 สปัดาห)์ ร่วมกบัการใชปุ๋้ยอินทรียน์ํา้หรือ

ปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหนา้หลังปักดาํ 35-40 วัน ในพ้ืนท่ีท่ี

เป็นกรดจดัมากใชว้สัดปูุน 200-300 กก./ไร่ เพ่ือเพ่ิมความ

เป็นประโยชน์ของธาตอุาหารในดิน พัฒนาแหล่งนํ้าไวใ้ช ้

ในชว่งท่ีขา้วขาดนํา้หรือทาํนาครัง้ท่ี 2 หรือใชป้ลกูพืชไร่หรือ

พืชผักหลังเก็บเก่ียวขา้ว โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรงุดิน

ดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ

ปุ๋ยอินทรียน์ํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 7 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินเหนียวลึกมากท่ี

เกิดจากตะกอนลํานํ้า 

การระบายนํา้คอ่นขา้ง

เลว ปฏิกิริยาดินเป็น

กลางถึงเป็นดา่ง 

 

 

 

มีนํา้ท่วมขังในฤดู

ฝน, ไถพรวนยาก 

ดนิเหนยีว 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากมีขอ้จํากัดเร่ืองนํ้าท่วมขัง

ในช่วงฤดฝูนท่ีรนุแรง ตอ้งมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีซ่ึงใช ้

งบประมาณสงู ไมค่ ุม้ค่าตอ่การลงทนุ แตส่ามารถปลกูพืช

ไร่ ท่ีมีอายุสั้นช่วงฤดูแล้งหลังการทํานาถ้าอยู่ ในเขต

ชลประทานหรืออยูใ่กลแ้หลง่นํา้ธรรมชาต ิ

          หากตอ้งการปลกูจาํเป็นตอ้งทาํคนัดนิลอ้มรอบพ้ืนท่ี

เพาะปลกูเพ่ือป้องกนันํา้ท่วมและยกร่องปลกูเพ่ือการระบาย

นํา้ของดินและตอ้งมีประตปิูดและเปิด เพ่ือระบายนํา้เขา้และ

ออกจากพ้ืนท่ี ควรปรับปรงุดินดว้ยอินทรีย์วัตถปุุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืช

ปุ๋ยสด ถัว่พรา้ 8-10 กก./ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอ

เทือง 4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช ้

ปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ตามชนดิพืชท่ีปลกู 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไถพรวนขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง  

ปลอ่ยไว ้3-4 สปัดาห ์หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวา่นโสนอฟั

ริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออาย ุ 50-

70 วัน ปล่อยท้ิงไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช ้ปุ๋ย

อินทรียน์ํา้หรือปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหนา้หลังปักดาํ 35-

40 วัน พัฒนาแหล่งนํา้ไวใ้ชใ้นช่วงท่ีขา้วขาดนํา้หรือทาํนา

ครั้งท่ี 2 หรือใชป้ลกูพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวขา้ว 

โดยทาํร่องแบบเตี้ย ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 

1-2 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 17 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินร่วนละเอียดลึก

มากท่ีเกิดจากตะกอน

ลํานํ้า  ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดจดัมาก 

 

 

มีนํา้ท่วมขังในฤดู

ฝน 

ดนิร่วน

ละเอียด 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากมีขอ้จํากัดเร่ืองนํ้าท่วมขัง

ในช่วงฤดฝูน ตอ้งมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีซ่ึงใชง้บประมาณ

สงู ไมค่ ุม้คา่ตอ่การลงทนุ แตส่ามารถปลกูพืชไร่ท่ีมอีายสุัน้

ช่วงฤดแูลง้หลังการทาํนาถา้อยู่ในเขตชลประทานหรืออยู่

ใกลแ้หลง่นํา้ธรรมชาต ิ

          หากตอ้งการปลกูจําเป็นตอ้งทําคันดินลอ้มรอบ

พ้ืนท่ีเพาะปลกูเพ่ือป้องกนันํา้ท่วมและยกร่องปลกูเพ่ือการ

ระบายนํา้ของดินและตอ้งมีประตปิูดและเปิด เพ่ือระบายนํา้

เขา้และออกจากพ้ืนท่ี ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย

คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถัว่

พรา้ 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ 

หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะออกดอก ปลอ่ย

ไว ้1-2 สปัดาห)์ ร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นกรดจัดมาก หว่านวัสดปูุน 200-300 กก./

ไร่ เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชนข์องธาตอุาหารในดิน ไถ

กลบตอซัง ปล่อยไว ้3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด  

(โสนอัฟริกนั หรือโสนอินเดีย 4-6 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออาย ุ 

50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใชปุ๋้ย

อินทรียน์ํา้หรือปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหนา้หลังปักดาํ 35-

45 วัน พัฒนาแหล่งนํา้และจดัระบบการใหน้ํา้ในช่วงท่ีขา้ว

ขาดนํา้หรือใชท้าํนาครั้งท่ี 2 หรือปลกูพืชไร่ พืชผกัหรือพืช

ตระกลูถัว่หลงัเก็บเก่ียวขา้ว โดยทาํร่องแบบเตี้ย ปรับปรงุ

ดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 18 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินร่วนละเอียดลึก

มากท่ีเกิดจากตะกอน

ลํานํ้า ปฏิกิ ริยาดิน

เป็นกลางหรือเป็นดา่ง 

 

 

 

มีนํา้ท่วมขังในฤดู

ฝน 

ดนิร่วน

ละเอียด 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากมีขอ้จํากัดเร่ืองนํ้าท่วมขัง

ในช่วงฤดฝูน ตอ้งมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีซ่ึงใชง้บประมาณ

สงู ไมค่ ุม้คา่ตอ่การลงทนุ แตส่ามารถปลกูพืชไร่ท่ีมอีายสุัน้

ช่วงฤดแูลง้หลังการทาํนาถา้อยู่ในเขตชลประทานหรืออยู่

ใกลแ้หลง่นํา้ธรรมชาต ิ

          หากตอ้งการปลกูจําเป็นตอ้งทําคันดินลอ้มรอบ

พ้ืนท่ีเพาะปลกูเพ่ือป้องกนันํา้ท่วมและยกร่องปลกูเพ่ือการ

ระบายนํา้ของดินและตอ้งมีประตปิูดและเปิด เพ่ือระบายนํา้

เขา้และออกจากพ้ืนท่ี ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย

คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถัว่

พรา้ 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ 

หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 

ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรียน์ํา้ 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไถกลบตอซัง ปลอ่ยไว ้3-4 สปัดาห ์หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด  

(หว่านโสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กก./ไร่ ไถกลบ

เมื่ออาย ุ50-70 วัน ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการ

ใชปุ๋้ยอินทรียน์ํา้หรือปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหนา้หลังปักดาํ 

35-45 วนั พฒันาแหลง่นํา้และจดัระบบการใหน้ํา้ในช่วงท่ี

ขา้วขาดนํา้หรือใชท้ํานาครั้งท่ี 2 หรือปลกูพืชไร่ พืชผัก

หรือพืชตระกลูถัว่หลังเก็บเก่ียวขา้ว โดยทําร่องแบบเตี้ย  

ปรับปรุงดินด้วย ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ยคอก  2-3 ตัน/ ไร่   

ร่วมกบัปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 20 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินเค็มเกิดจากตะกอน

ลํานํ้า มีคราบเกลือ

ลอยหน้าหรือมี ชั้ น

ดานแข็งท่ีสะสมเกลือ 

 

 

 

 

 

มีชัน้ดานแข็งสะสม

เกลือ, มคีราบเกลือ

มาก 

ดนิร่วน

ละเอียด 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

ไม่แนะนําใหป้ลกู เนื่องจากเป็นดินเค็มและมักขาดแคลน

นํา้ในชว่งฤดแูลง้ 

          หากตอ้งการปลกูจําเป็นตอ้งคัดเลือกพันธุ์ท่ีทน

เค็มและแกปั้ญหาความเค็มของดินดว้ยการลา้งดินดว้ย

นํา้ฝนหรือนํา้ชลประทาน ป้องกนัการแพร่กระจายของดิน

เค็มดว้ยการปลกูไมยื้นตน้บนพ้ืนท่ีรับนํา้ ปรับปรงุดินเค็ม

ดว้ยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อัตรา 4-5 ตนั/ไร่ อย่าง

ตอ่เนือ่งเป็นเวลาหลายปี ใชว้สัดปุรับปรงุดิน เชน่ แกลบ ขี้

เลื่อย ฟางขา้ว ฯลฯ เพ่ือใหด้ินร่วนซยุ ไม่แน่นทึบ ไถกลบ

พืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถัว่พรา้ 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ด

ถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่

ไถกลบระยะออกดอก ปลอ่ยไว ้1-2 สปัดาห)์ ร่วมกบัการ

ใชปุ๋้ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

เลือกพันธุข์า้วท่ีทนเค็มมาใชป้ลกู ปล่อยใหม้ีนํา้ขงัและลา้ง

เกลือออกไปจากดิน ไถกลบตอซัง ปล่อยไว ้3-4 สัปดาห์  

หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย  

6-8 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออาย ุ50-70 วัน ปล่อยไว ้1-2  

สัปดาห์) ร่วมกับการใชปุ๋้ยอินทรียน์ํา้หรือปุ๋ยเคมี ใชก้ลา้

ขา้วท่ีมีอาย ุ30-35 วัน จาํนวน 5-8 ตน้/จบั ระยะปักดาํ 

20x20 ซม. ใส่ปุ๋ยแตง่หนา้หลงัปักดาํ 35-45 วัน พัฒนา

แหลง่นํา้และจดัระบบการใหน้ํา้ในแปลงปลกู 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 22 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินร่วนหยาบลึกมาก

ท่ีเกิดจากตะกอนลํา

นํา้เนือ้หยาบ 

 

 

 

 

 

 

มีนํา้ท่วมขังในฤดู

ฝน, เนือ้ดินค่อนขา้ง

เป็นทราย 

ดนิร่วน

หยาบ 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากมีขอ้จํากัดเร่ืองนํ้าท่วมขัง

ในช่วงฤดฝูน ตอ้งมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีซ่ึงใชง้บประมาณ

สงู ไมค่ ุม้คา่ตอ่การลงทนุ แตส่ามารถปลกูพืชไร่ท่ีมอีายสุัน้

ช่วงฤดแูลง้หลังการทาํนาถา้อยู่ในเขตชลประทานหรืออยู่

ใกลแ้หลง่นํา้ธรรมชาต ิ

          หากตอ้งการปลกูจําเป็นตอ้งทําคันดินลอ้มรอบ

พ้ืนท่ีเพาะปลกูเพ่ือป้องกนันํา้ท่วมและยกร่องปลกูเพ่ือการ

ระบายนํา้ของดินและตอ้งมีประตปิูดและเปิด เพ่ือระบายนํา้

เขา้และออกจากพ้ืนท่ี ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย

คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถัว่

พรา้ 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ 

หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 

ปลอ่ยไว ้1-2 สปัดาห)์ ร่วมกบัปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไถกลบตอซัง ปลอ่ยไว ้3-4 สปัดาห ์หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด  

(หว่านโสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 6-8 กก./ไร่ ไถกลบ

เมื่ออาย ุ50-70 วัน ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการ

ใชปุ๋้ยอินทรียน์ํา้หรือปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหนา้หลังปักดาํ 

35-45 วนั มรีะบบการใหน้ํา้ในชว่งท่ีขา้วขาดนํา้หรือทาํนา

ครั้งท่ี 2 หรือปลกูพืชไร่ พืชผกัหรือพืชตระกลูถัว่หลังเก็บ

เก่ียวขา้ว โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 24 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินทรายลึกมากเกิด

จากตะกอนลํานํา้ท่ีมี

เนื้อดินเป็นดินทราย

หนา 

 

 

 

 

มีนํา้ท่วมขังในฤดู

ฝน  เ นื้ อดิ น เ ป็น

ทรายหนา 

ดนิทราย 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากเป็นดินทรายท่ีความอุดม

สมบรูณต์ามธรรมชาติตํา่ถึงตํา่มากและมีนํา้ขงัแฉะในบาง

ชว่งของฤดฝูน ตอ้งปรับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือชว่ยในการระบาย

นํ้า ปรับปรงุความอดุมสมบูรณ์ของดินและสมบัติทาง

กายภาพ ซ่ึงอาจตอ้งใชง้บประมาณในการลงทนุสงู แต่

ผลผลิตท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑต์ํา่ จึงอาจไมคุ่ม้คา่ตอ่การลงทนุ 

         หากตอ้งการปลกูจําเป็นตอ้งทําคันดินรอบพ้ืนท่ี

เพ่ือป้องกนันํา้ทว่มขงัในชว่งฤดฝูน และยกร่องปลกูพืชเพ่ือ

ชว่ยในการระบายนํา้ของดนิ ปรบัปรงุดนิดว้ยปุ๋ยหมกัหรือ

ปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ด

ถัว่พรา้ 10-12 กิโลกรมั/ไร่ เมล็ดถัว่พุม่ 8-10 กิโลกรมั/

ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 

ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ 

มวีสัดคุลมุดนิ 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไถกลบตอซัง ปลอ่ยไว ้3-4 สปัดาห ์หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด

ร่วมกับการใชปุ๋้ยอินทรียน์ํา้ หรือปุ๋ยเคมี (หว่านโสนอัฟริ

กัน หรือโสนอินเดีย 6-8 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออาย ุ50-70 

วัน ปล่อยไว ้1-2 สปัดาห)์ ใส่ปุ๋ยแตง่หนา้หลงัปักดาํ 35-

45 วัน มีระบบการใหน้ํา้ในช่วงท่ีขา้วขาดนํา้ หรือใชป้ลกู

พืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกลูถัว่หลังเก็บเก่ียวขา้ว โดยทํา

ร่องแบบเตี้ย ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4  

ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 28 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดนิเหนยีวลึกมากสีดาํ

ท่ีมีรอยแตกระแหง

กวา้งและลึก 

 

 

 

 

 

 

 

ดินเหนียวจัด ดิน

แหง้แข็ง ดินเปียก

เหนี ย วมาก , ไ ถ

พรวนยาก 

ดนิเหนยีว 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

ปรับปรงุดินดว้ยอินทรีย์วัตถปุุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 

ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืชปุ๋ยสด ถัว่พรา้ 8-

10 กก./ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กก./ไร่ 

ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช ้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรียน์ํา้ตามชนิดพืชท่ีปลกู พฒันาแหลง่นํา้และจดัระบบ

การใหน้ํา้ในแปลงปลกู 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไม่แนะนําใหป้ลกู เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นลกูคลื่นลอน

ลาดถึงลาดชนั การไถเตรียมดิน การไถปรับระดบัและการ

เก็บกักนํา้ใหเ้พียงพอต่อการปลกูขา้วทาํไดย้าก การปรับ

พ้ืนท่ีและทาํคนันาเพ่ือเก็บกกันํา้ตอ้งลงทนุสงู อาจไมคุ่ม้ค่า

ตอ่การลงทนุ 

          หากตอ้งการปลกูควรเลือกปลกูขา้วไร่ท่ีไม่ตอ้งมี

การขงันํา้ โดยใชพ้ันธุท่ี์มีอายเุบาท่ีปลกูตน้ฤดฝูนและเก็บ

เก่ียวไดป้ลายฤดฝูน ไถพรวนดนิตามความลาดเทของพ้ืนท่ี

ขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว ้3-4 

สัปดาห์ ปรับปรงุดินดว้ยอินทรียว์ัตถปุุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก  

2-3 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืชปุ๋ยสด ถัว่พรา้  

8-10 กก./ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กก./

ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรียน์ํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 31 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินเหนียวลึกถึงลึก

มาก ปฏิกริยาดินเป็น

กลางหรือเป็นดา่ง 

 

 

 

 

ส ภ า พ พ้ื น ท่ี มี

ความลาดชันสูง

งา่ยต่อการชะลา้ง

พังทลายของหนา้

ดิน, ขาดแคลนนํา้

ในชว่งฤดแูลง้ 

ดนิเหนยีว 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

เลือกพ้ืนท่ีค่อนขา้งราบเรียบ ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน

เมล็ดถั ่วพร้า  8-10 กิ โลกรัม/ ไร่  เมล็ดถั ่วพุ่ม  6-8 

กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะ

ออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ มีระบบอนรุักษด์นิและนํา้ เชน่ ไถพรวน

และปลูกพืชตามแนวระดับ  มีวัสด ุคลุมดิน  ปลูกพืช

หมนุเวียน หรือปลกูพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งนํา้และ

จดัระบบการใหน้ํา้ในแปลงปลกู 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไม่แนะนําใหป้ลกู เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นลกูคลื่นลอน

ลาดถึงเป็นเนินเขา การไถเตรียมดิน การไถปรับระดบัและ

การเก็บกักนํา้ใหเ้พียงพอต่อการปลกูขา้วทําไดย้าก การ

ปรับพ้ืนท่ีและทาํคันนาเพ่ือเก็บกักนํา้ตอ้งลงทนุสงู อาจไม่

คุม้คา่ตอ่การลงทนุ 

          หากตอ้งการปลกูควรเลือกปลกูขา้วไร่ท่ีไม่ตอ้งมี

การขงันํา้ โดยใชพ้ันธุท่ี์มีอายเุบาท่ีปลกูตน้ฤดฝูนและเก็บ

เก่ียวไดป้ลายฤดฝูน ไถพรวนดินตามความลาดเทของ

พ้ืนท่ีขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว ้

3-4 สัปดาห์ ปรับปรงุดินดว้ยอินทรีย์วัตถปุุ๋ยหมักหรือ

ปุ๋ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืชปุ๋ยสด 

ถัว่พรา้ 8-10 กก./ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 

4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ มรีะบบการใหน้ํา้ในชว่งขา้วขาดนํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 33 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินทรายแป้งละเอียด

มากท่ีเกิดจากตะกอน

แม่นํา้หรือตะกอนนํา้

พารปูพดั 

 

 

 

 

 

 

ข า ด แ ค ล น นํ้ า

ใ น ช่ ว งฤดูแ ล้ง , 

บางพ้ืนท่ีอาจพบ

ชัน้ดานแข็ง 

ดนิร่วน

ละเอียด 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

ไถพรวนขณะท่ีดินมีความชื้น ท่ี เหมาะสมและท่ีความ

แตกต่างกันในแต่ละปี เพ่ือทาํลายชั้นดานและป้องกันการ

เกิดชั้นดาน จัดระบบการปลกูพืชหมนุเวียนใหม้ีการปลกู

พืชบาํรงุดินอยู่ดว้ย ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 

2-3 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถัว่พรา้ 8-

10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอ

เทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปลอ่ยไว ้1-

2 สปัดาห)์ ร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ มีวสัด ุ

คลมุดิน หรือทาํแนวรั้วหญา้แฝก มีการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ย

อิ น ท รี ย์ นํ้ า ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ พื ช ท่ี ป ลูก เ พ่ื อ รั ก ษ า

ความสามารถในการผลิตของดินไวไ้ม่ใหเ้ส่ือมโทรมลง 

พฒันาแหลง่นํา้และจดัระบบการใหน้ํา้ในแปลงปลกู 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

เลือกพ้ืนท่ีท่ีเป็นบริเวณตํา่สดุเพราะเมื่อทาํคันนาจะเก็บกัก

นํา้ไดด้ีและใชป้ลกูขา้วไดใ้นฤดฝูน ไถกลบตอซัง ปล่อยไว ้

3-4 สัปดาห์ ปรับปรงุดินดว้ยอินทรีย์วัตถปุุ๋ยหมักหรือ

ปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืชปุ๋ย

สด ถัว่พรา้ 8-10 กก./ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอ

เทือง 4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช ้

ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นํา้ มีระบบการใหน้ํา้ในช่วงท่ีขา้ว

ขาดนํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 35 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดนิร่วนละเอียดลึกถึง

ลึกมาก ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดจดัมาก 

 

 

 

เ กิ ด ก า ร ช ะล้า ง

พังทลายสูญเสีย

หน้าดิ น ใน พ้ื น ท่ี

ลาดชนั, ขาดแคลน

นํา้ในชว่งฤดแูลง้ 

ดนิร่วน

ละเอียด 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

เลือกพ้ืนท่ีค่อนขา้งราบเรียบ ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน

เมล็ดถั ่วพร้า  8-10 กิ โลกรัม/ ไร่  เมล็ดถั ่วพุ่ม  6-8 

กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ

ออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ มีวัสดคุลมุดิน ปลกูพืชหมนุเวียน หรือ

ปลกูพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งนํา้และจัดระบบการให้

นํ้าในแปลงปลกู พ้ืนท่ีท่ีเป็นกรดจัดมาก ควรใชว้ัสดปูุน 

200-300 กิโลกรมั/ไร่ 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไม่แนะนําใหป้ลกู เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นลกูคลื่นลอน

ลาดถึงเป็นเนินเขา การไถเตรียมดิน การไถปรับระดบัและ

การเก็บกักนํ้าให้เพียงพอต่อการปลูกข ้าวทําได ้ยาก

เนือ่งจากดนิเก็บนํา้ไมค่อ่ยอยู ่

          หากตอ้งการปลกูควรเลือกปลกูขา้วไร่ท่ีไม่ตอ้งมี

การขงันํา้ โดยใชพ้ันธุ์ท่ีมีอายเุบาท่ีปลกูตน้ฤดฝูนและเก็บ

เก่ียวไดป้ลายฤดฝูน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพ้ืนท่ี

ขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว ้

3-4 สปัดาห ์ปรบัปรงุดินดว้ยอินทรียว์ตัถปุุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย

คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืชปุ๋ยสด 

ถัว่พรา้ 8-10 กก./ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 

4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ มีระบบการใหน้ํา้ในชว่งท่ีขา้วขาดนํา้ ใน

พ้ืนท่ีท่ีเป็นกรดจัดมาก หว่านวัสดปูุน 200-300 กก./ไร่ 

เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชนข์องธาตอุาหารในดนิ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 36 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดนิร่วนละเอียดลึกถึง

ลึกมาก ปฏิกิริยาดิน

เ ป็นกลางหรือเ ป็น

ดา่ง 

 

 

 

 

 

เ กิ ด ก า ร ช ะล้า ง

พังทลายสูญเสีย

หน้าดิ น ใน พ้ื น ท่ี

ลาดชนั, ขาดแคลน

นํา้ในชว่งฤดแูลง้ 

ดนิร่วน

ละเอียด 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

เลือกพ้ืนท่ีค่อนขา้งราบเรียบ ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน

เมล็ดถั ่วพร้า  8-10 กิ โลกรัม/ ไร่  เมล็ดถั ่วพุ่ม  6-8 

กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ

ออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ มีวัสดคุลมุดิน ปลกูพืชหมนุเวียน หรือ

ปลกูพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งนํา้และจัดระบบการให้

นํา้ในแปลงปลกู 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไม่แนะนําใหป้ลกู เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นลกูคลื่นลอน

ลาดถึงท่ีลาดเชิงเขา การไถเตรียมดิน การไถปรับระดับ

และการเก็บกักนํา้ใหเ้พียงพอต่อการปลกูขา้วทําไดย้าก 

เนือ่งจากดนิเก็บนํา้ไมค่อ่ยอยู ่

          หากตอ้งการปลกูควรเลือกปลกูขา้วไร่ท่ีไม่ตอ้งมี

การขงันํา้ โดยใชพ้ันธุ์ท่ีมีอายเุบาท่ีปลกูตน้ฤดฝูนและเก็บ

เก่ียวไดป้ลายฤดฝูน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพ้ืนท่ี

ขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว ้

3-4 สปัดาห ์ปรบัปรงุดินดว้ยอินทรียว์ตัถปุุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย

คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืชปุ๋ยสด 

ถัว่พรา้ 8-10 กก./ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 

4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ มรีะบบการใหน้ํา้ในชว่งท่ีขา้วขาดนํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 38 

 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินร่วนหยาบลึกมาก

ท่ีเกิดจากตะกอนริม

แมน่ํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้ อดินค่อนข ้า ง

เป็นทราย เกิดการ

ช ะล้า งพั งทลาย

สญูเสียหนา้ดินใน

พ้ืนท่ีลาดชัน ขาด

แคลนนํา้ในช่วงฤดู

แลง้ 

ดนิร่วน

หยาบ 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

เลือกพ้ืนท่ีค่อนขา้งราบเรียบ ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน

เมล็ดถั ่วพร้า  8-10 กิ โลกรัม/ ไร่  เมล็ดถั ่วพุ่ม  6-8 

กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ

ออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรียน์ํา้ มีวัสดคุลมุดิน ทาํแนวรั้วหรือทาํฐานหญา้แฝก

เฉพาะตน้  มีการใชปุ๋้ยเคมีตามชนิดพืชท่ีปลกู เพ่ือรักษา

ความสามารถในการผลิตของดินไวไ้ม่ใหเ้ส่ือมโทรมลง 

จดัระบบการใหน้ํา้ในแปลงปลกู 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไม่แนะนําใหป้ลกู เนื่องจากดินมีความสามารถในการอุม้

นํา้ตํา่ การเก็บกกันํา้ใหเ้พียงพอตอ่การปลกูขา้วทาํไดย้าก 

เนือ่งจากดนิเก็บกกันํา้ไมไ่ด ้

          หากตอ้งการปลกูควรเลือกปลกูขา้วไร่ท่ีไม่ตอ้งมี

การขงันํา้ โดยใชพ้ันธุ์ท่ีมีอายเุบาท่ีปลกูตน้ฤดฝูนและเก็บ

เก่ียวได ้ปลายฤดูฝน ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 

สปัดาห ์ปรับปรงุดินดว้ยอินทรียว์ัตถปุุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 

2-3 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวา่นพืชปุ๋ยสด ถัว่พรา้ 

8-10 กก./ไร่ ถัว่พุม่ 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กก./

ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรียน์ํา้ มรีะบบการใหน้ํา้ในชว่งท่ีขา้วขาดนํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 40 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดนิร่วนหยาบลึกมาก เ กิ ด ก า ร ช ะล้า ง

พังทลายสูญเสีย

หน้าดิ น ใน พ้ื น ท่ี

ลาดชนั, ขาดแคลน

นํา้ในชว่งฤดแูลง้ 

ดนิร่วน

หยาบ 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

เลือกพ้ืนท่ีค่อนขา้งราบเรียบ ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน

เมล็ดถั ่วพร้า  8-10 กิ โลกรัม/ ไร่  เมล็ดถั ่วพุ่ม  6-8 

กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ

ออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรียน์ํา้ มีวัสดคุลมุดิน ปลกูพืชหมนุเวียน หรือปลกูพืช

สลับเป็นแถบ  พัฒนาแหล่งนํา้และจัดระบบการใหน้ํ้าใน

แปลงปลกู 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไม่แนะนําใหป้ลกู เนื่องจากดินมีความสามารถในการอุม้

นํา้ตํา่ การเก็บกกันํา้ใหเ้พียงพอตอ่การปลกูขา้วทาํไดย้าก 

เนือ่งจากดนิเก็บกกันํา้ไมไ่ด ้

          หากตอ้งการปลกูควรเลือกปลกูขา้วไร่ท่ีไม่ตอ้งมี

การขงันํา้ โดยใชพ้ันธุ์ท่ีมีอายเุบาท่ีปลกูตน้ฤดฝูนและเก็บ

เก่ียวไดป้ลายฤดฝูน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพ้ืนท่ี

ขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว ้

3-4 สปัดาห ์ปรบัปรงุดินดว้ยอินทรียว์ตัถปุุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย

คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืชปุ๋ยสด 

ถัว่พรา้ 8-10 กก./ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 

4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ มรีะบบการใหน้ํา้ในชว่งท่ีขา้วขาดนํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 41 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินทรายหนาปาน

กลาง 

เ กิ ดก า ร ช ะ ล้า ง

พังทลายสูญเสีย

หน้าดิน เ กิด เ ป็น

ร่องในแปลงปลกู

พืช, ขาดแคลนนํา้

ในชว่งฤดแูลง้ 

ดนิทราย 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

จัดระบบการปลกูพืชหมนุเวียนตลอดทั้งปี  ปรับปรงุดิน

ดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตนั/ไร่  หรือไถกลบพืชปุ๋ย

สด (หวา่นเมล็ดถัว่พรา้ 10-12 กิโลกรมั/ไร่  เมล็ดถัว่พุ่ม  

8-10  กิโลกรัม/ไร่  หรือปอเทือง 6-8  กิโลกรัม/ไร่ไถ

กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์)  ร่วมกับ

ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นํา้ มีวัสดคุลมุดิน  หรือปลกูพืช

สลับเป็นแถบ  พัฒนาแหล่งนํา้และจัดระบบการใหน้ํ้าใน

แปลงปลกู  ในพ้ืนท่ีตํา่ควรทาํร่องหรือทางระบายนํา้  เพ่ือ

ป้องกนันํา้ขงับริเวณรากพืช 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไม่แนะนําใหป้ลกู เนื่องจากดินมีความสามารถในการอุม้

นํา้ตํา่ การเก็บกกันํา้ใหเ้พียงพอตอ่การปลกูขา้วทาํไดย้าก 

เนือ่งจากดนิเก็บกกันํา้ไมไ่ด ้

          หากตอ้งการปลกูควรเลือกปลกูขา้วไร่ท่ีไม่ตอ้งมี

การขงันํา้ โดยใชพ้ันธุ์ท่ีมีอายเุบาท่ีปลกูตน้ฤดฝูนและเก็บ

เก่ียวไดป้ลายฤดฝูน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพ้ืนท่ี

ขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว ้

3-4 สปัดาห ์ปรบัปรงุดินดว้ยอินทรียว์ตัถปุุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย

คอก 3-4 ตัน/ไร่  หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถัว่

พรา้ 10-12 กิโลกรัม/ไร่  เมล็ดถัว่พุ่ม  8-10  กิโลกรัม/

ไร่  หรือปอเทือง 6-8  กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 

ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรียน์ํา้ มรีะบบการใหน้ํา้ในชว่งท่ีขา้วขาดนํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 44 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดนิทรายหนา เ กิ ดก า ร ช ะ ล้า ง

พังทลายสูญเสีย

หน้าดิน เ กิด เ ป็น

ร่องในแปลงปลกู

พืช, ขาดแคลนนํา้

ในชว่งฤดแูลง้ 

ดนิทราย 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

จัดระบบการปลกูพืชหมนุเวียนตลอดทั้งปี  ปรับปรงุดิน

ดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตนั/ไร่  หรือไถกลบพืชปุ๋ย

สด (หวา่นเมล็ดถัว่พรา้ 10-12 กิโลกรมั/ไร่  เมล็ดถัว่พุ่ม  

8-10  กิโลกรัม/ไร่  หรือปอเทือง 6-8  กิโลกรัม/ไร่ไถ

กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์)  ร่วมกับ

ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นํา้ มีวัสดคุลมุดิน  หรือปลกูพืช

สลับเป็นแถบ  พัฒนาแหล่งนํา้และจัดระบบการใหน้ํ้าใน

แปลงปลกู 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไม่แนะนําใหป้ลกู เนื่องจากดินมีความสามารถในการอุม้

นํา้ตํา่ การเก็บกกันํา้ใหเ้พียงพอตอ่การปลกูขา้วทาํไดย้าก 

เนือ่งจากดนิเก็บกกันํา้ไมไ่ด ้

          หากตอ้งการปลกูควรเลือกปลกูขา้วไร่ท่ีไม่ตอ้งมี

การขงันํา้ โดยใชพ้ันธุ์ท่ีมีอายเุบาท่ีปลกูตน้ฤดฝูนและเก็บ

เก่ียวไดป้ลายฤดฝูน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพ้ืนท่ี

ขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว ้

3-4 สปัดาห ์ปรบัปรงุดินดว้ยอินทรียว์ตัถปุุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย

คอก 3-4 ตัน/ไร่  หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถัว่

พรา้ 10-12 กิโลกรัม/ไร่  เมล็ดถัว่พุ่ม  8-10  กิโลกรัม/

ไร่  หรือปอเทือง 6-8  กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 

ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรียน์ํา้ มรีะบบการใหน้ํา้ในชว่งท่ีขา้วขาดนํา้ 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 46 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินตื้นถึงกอ้นกรวด 

หรือเศษหินปนลกูรัง

หนามาก 

ดินตื้น, เกิดการชะ

ล้ า ง พั ง ท ล า ย

สญูเสียหนา้ดินใน

พ้ืนท่ีลาดชัน, ขาด

แคลนนํา้ในชว่งฤดู

แลง้ 

ดนิเหนยีว 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย) 

เลือกพ้ืนท่ี ท่ีมีหน ้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนท่ีค่อนข ้าง

ราบเรียบ  จัดระบบการปลกูพืชหมนุเวียนตลอดทั้งปีและ

ปลกูพืชบํารงุดินร่วมอยู่ดว้ย  ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่  หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน

เมล็ดถัว่พรา้ 10-12 กิโลกรัม/ไร่  เมล็ดถัว่พุ่ม  8-10  

กิโลกรัม/ไร่  หรือปอเทือง 6-8  กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ

ออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สปัดาห)์  ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรีย์นํา้  มีมาตรการอนรุักษด์ินและนํา้  เช่น  การไถ

พรวนตามแนวระดับ  มีวัสดคุลมุดิน  ทําแนวรั้วหรือทํา

ฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้  พัฒนาแหล่งนํา้และจัดระบบการ

ใหน้ํา้ในแปลงปลกู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47

กล ุม่ชดุดินท่ี 47 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดนิตืน้ถึงชัน้หินพ้ืน ดินตื้ น ถึ งชั้ น หิน

พ้ืน, เกิดการชะลา้ง

พังทลายสูญเสีย

หน้าดิ น ใน พ้ื น ท่ี

ลาดชัน, ขาดแคลน

นํา้ในชว่งฤดแูลง้ 

ดนิเหนยีว 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย) 

เลือกพ้ืนท่ีท่ีมีหนา้ดินหนา  จดัระบบการปลกูพืชหมนุเวียน

ตลอดทั้งปี  ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 

ตัน/ไร่  หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด  (หว่านเมล็ดถัว่พรา้ 10-

12 กิโลกรัม/ไร่  เมล็ดถัว่พุ่ม  8-10  กิโลกรัม/ไร่  หรือ

ปอเทือง 6-8  กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว ้

1-2 สปัดาห)์  ร่วมกบัปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้  ไถพรวน

ตามแนวระดบั  มวีสัดคุลมุดนิ  หรือปลกูพืชตามแนวระดบั  

ปลกูพืชสลบัเป็นแถบ   พฒันาแหลง่นํา้และจดัระบบการให้

นํา้ในแปลงปลกู 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 48 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดนิตืน้ถึงกอ้นหินหรือ

เศษหิน 

ดินตื้น ,  เกิดการ

ชะล้างพังทลาย

สญูเสียหนา้ดินใน

พ้ืนท่ีลาดชัน, ขาด

แคลนนํา้ในชว่งฤดู

แลง้ 

ดนิเหนยีว 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย) 

เลือกพ้ืนท่ี ท่ีมีหน ้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนท่ีค่อนข ้าง

ราบเรียบ  จัดระบบการปลกูพืชหมนุเวียนตลอดทั้งปีและ

ปลกูพืชบํารงุดินร่วมอยู่ดว้ย  ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่  หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด  (หว่าน

เมล็ดถัว่พรา้ 10-12 กิโลกรัม/ไร่  เมล็ดถัว่พุ่ม  8-10  

กิโลกรัม/ไร่  หรือปอเทือง 6-8  กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ

ออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สปัดาห)์  ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรียน์ํา้  ไถพรวนตามแนวระดบั  มีวัสดคุลมุดิน  หรือ

ปลกูพืชตามแนวระดับ  ปลกูพืชสลับเป็นแถบ   พัฒนา

แหลง่นํา้และจดัระบบการใหน้ํา้ในแปลงปลกู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49

กล ุม่ชดุดินท่ี 49 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินตื้นถึงลกูรังหรือ

ชั้ น เ ชื่ อ ม แ ข็ ง ข อ ง

เหล็กทบัอยู่บนชัน้ดิน

เหนยีว 

ดินตื้น ,  เกิดการ

ชะล้างพังทลาย

สญูเสียหนา้ดินใน

พ้ืนท่ีลาดชัน, ขาด

แคลนนํา้ในชว่งฤดู

แลง้ 

ดนิเหนยีว 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย) 

เลือกพ้ืนท่ี ท่ีมีหน ้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนท่ีค่อนข ้าง

ราบเรียบ  จัดระบบการปลกูพืชหมนุเวียนตลอดทั้งปีและ

ปลกูพืชบํารงุดินร่วมอยู่ดว้ย  ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก  3-4  ตนั/ไร่  หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด  (หว่าน

เมล็ดถัว่พรา้  10-12  กก./ไร่  เมล็ดถัว่พุม่  8-10  กก./

ไร่  หรือปอเทือง  6-8  กก./ไร่  ไถกลบระยะออกดอก  

ปล่อยไว ้ 1-2  สัปดาห์)  ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรียน์ํา้  การไถพรวนและปลกูพืชตามแนวระดบั  มวีสัด ุ

คลมุดินหรือทําแนวรั้วหญ้าแฝก  พัฒนาแหล่งนํ้าและ

จดัระบบการใหน้ํา้ในแปลงปลกู 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 52 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดิ น ตื้ น ถึ ง ชั้ น ม า ร์

ลหรือกอ้นปูน 

ดินแห้งแ ข็ง  ดิน

เปียกเหนียวมาก 

ไถพรวนยาก ขาด

แคลนนํา้ในชว่งฤดู

แลง้ 

ดนิร่วน

ละเอียด 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย) 

เลือกชนดิพืชท่ีชอบดนิเป็นดา่งมาปลกู  ไถพรวนดนิในขณะ

ท่ีดินมีความชื้นท่ีเหมาะสม  ปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือ

ปุ๋ยคอก  1-2  ตนั/ไร่  หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด  (หวา่นเมล็ด

ถัว่พรา้  8-10  กก./ไร่  เมล็ดถัว่พุม่  6-8  กก./ไร่  หรือ

ปอเทือง  4-6  กก./ไร่  ไถกลบระยะออกดอก  ปล่อยไว ้ 

1-2  สัปดาห์)  ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นํา้  

ไถพรวนและปลกูพืชขวางความลาดชนั  ปลกูพืชหมนุเวียน  

ปลกูสลบัเป็นแนว  ปลกูพืชคลมุดนิ  ทาํคนัดนิร่วมกบัปลกู

หญา้แฝก  พัฒนาแหล่งนํา้และจัดระบบการใหน้ํา้ในแปลง

ปลกู 
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กล ุม่ชดุดินท่ี 56 

ลักษณะประจาํ 

กลุ่มชุดดิน 

ขอ้จาํกัดในการใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มเน้ือดนิ 

ดินลึกปานกลางถึง

ชั้ น หิน พ้ืน  เ ศษ หิน

หรือลกูรัง ปฏิกิริยา

ดนิเป็นกรดจดั 

ดินลึกปานกลาง

ถึงชัน้หินพ้ืน,  เกิด

ก า ร ช ะ ล้ า ง

พังทลายสูญเสีย

หน้าดิ น ใน พ้ื น ท่ี

ลาดชนั, ขาดแคลน

นํา้ในชว่งฤดแูลง้ 

ดนิร่วน

ละเอียด 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

พืชไร่ 

(ออ้ย มันสาํปะหลัง) 

เลือกพ้ืนท่ีค่อนขา้งราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้

หมุนเวียนตลอดทั้งปีปรับปรงุดินดว้ยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย

คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถัว่

พร้า 8-10 กก./ไร่ เมล็ดถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอ

เทือง 4-6 กก./ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว ้1-2  

สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นํา้ ไถพรวนและ

ปลกูพืชตามแนวระดบั ปลกูพืชปุ๋ยสด มวีสัดคุลมุดนิ  ปลกู

พืชหมนุเวียน ปลกูพืชสลับเป็นแถบ ทําแนวรั้วหญา้แฝก 

พฒันาแหลง่นํา้และจดัระบบการใหน้ํา้ในแปลงปลกู 

แนวทางการจัดการ

ดนิสาํหรับการปลูก

ขา้ว 

ไม่แนะนําใหป้ลกู เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นลกูคลื่นลอน

ลาดถึงท่ีลาดเชิงเขา การไถเตรียมดิน การไถปรับระดับ

และการเก็บกักนํา้ใหเ้พียงพอต่อการปลกูขา้วทําไดย้าก 

เนือ่งจากดนิเก็บนํา้ไมค่อ่ยอยู ่

          หากตอ้งการปลกูควรเลือกปลกูขา้วไร่ท่ีไม่ตอ้งมี

การขงันํา้ โดยใชพ้ันธุ์ท่ีมีอายเุบาท่ีปลกูตน้ฤดฝูนและเก็บ

เก่ียวไดป้ลายฤดฝูน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพ้ืนท่ี

ขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว ้

3-4 สปัดาห ์ปรบัปรงุดนิดว้ยอินทรียว์ตัถปุุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย

คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืชปุ๋ยสด 

ถัว่พรา้ 8-10 กก./ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 

4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใชปุ๋้ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรียน์ํา้ มรีะบบการใหน้ํา้ในชว่งท่ีขา้วขาดนํา้ 
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 ดินท่ีเกษตรกรใชป้ระโยชนใ์นการปลกูพืชมีความตอ้งการธาตอุาหารแตกตา่งกนั 

เนื่องจากมีสภาพการเกิดและวัตถตุน้กําเนิดดินรวมถึงการถกูนําไปใชป้ระโยชน์ท่ีไม่

เหมือนกัน ส่งผลให้ดินมีความอดุมสมบูรณ์แตกต่างกัน ดังนั้นถ้าเกษตรกรมีการ

วิเคราะหด์ินก่อนปลกูจะสามารถประเมินระดบัความอดุมสมบรูณข์องดินไดถ้กูตอ้ง และ

จะทาํใหก้ารจัดการดินและธาตอุาหารพืชมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น แต่หากเกษตรกรไม่

สามารถนาํดนิมาวิเคราะหก์อ่นปลกูไดส้ามารถใชค้าํแนะนาํการใชปุ๋้ยตามลกัษณะกลุ่มเนือ้

ดนิไปใชเ้ป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ได ้

 ในคูม่อืคาํแนะนาํการจดัการดนิเบ้ืองตน้สาํหรบัออ้ย มนัสาํปะหลงัและขา้ว จงัหวดั

ขอนแกน่นี ้จะมีคาํแนะนาํการใชปุ๋้ยเคมีตามกลุ่มเนือ้ดินและตามค่าวิเคราะหด์ินสาํหรับพืช

เศรษฐกิจหลกั 3 ชนดิไดแ้ก ่ออ้ย มนัสาํปะหลงัและขา้ว โดยมีตวัอย่างวิธีการคาํนวณปุ๋ย

ดา้นทา้ยเลม่ของคูม่อื ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  

 

 ในกรณีท่ีไมท่ราบผลวิเคราะหด์นิแนะนาํใหใ้ชปุ๋้ยตามกลุม่เนือ้ดนิดงัตอ่ไปนี ้

การใชปุ้๋ ย 

ตามกล ุม่เน้ือดิน 

อตัราปุ๋ ย N-P2O5-K2O (กิโลกรมัต่อไร)่ ท่ีแนะนํา 

ออ้ยปลกู ออ้ยตอ 

ดินเหนียว 12-6-12 24-12-24 

ดินรว่น 12-6-12 24-12-24 

ดินรว่นหยาบ 12-6-12 18-9-18 

ดินทราย 12-6-12 18-9-18 

 

ท่ีมา: สมปอง นลิพนัธ.์ 2556. คาํแนะนาํการจดัการดนิและธาตอุาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช  

          เศรษฐกิจในประเทศไทย. สาํนกัสาํรวจดนิและวางแผนการใชท้ี่ดนิ กรมพฒันาที่ดนิ. 

          88 หนา้ 

การใชปุ๋้ยเคมีสาํหรับออ้ย 

การใชปุ้๋ ยเคมีตามกล ุม่เน้ือดินและตามค่าวิเคราะห	์
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หมายเหต ุ

 1. ในเขตชลประทานควรมีการแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครัง้ ส่วนในเขตอาศัยนํา้ฝนแบ่งใส่ 3 

ครัง้ 

 2. ในเขตพ้ืนท่ีดินทรายการใชปุ๋้ยเคมีสตูร 21-0-0 มีแนวโนม้ใหผ้ลผลิตสงูกว่า

การใชปุ๋้ยเคมสีตูร 46-0-0 และปุ๋ยสตูร 16-0-0 

 3. เมื่อทราบอัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ท่ีแนะนาํตามกลุ่มเนื้อดิน

แลว้ นาํอัตราปุ๋ยท่ีแนะนาํไปคาํนวณหาอัตราปุ๋ยตามสตูรปุ๋ยท่ีเหมาะสมตามคาํแนะนาํ

ตอ่ไปตามตวัอย่างการคาํนวณปุ๋ยทา้ยเลม่ของคูม่อื 

 

การใชปุ้๋ ยสาํหรบัออ้ยตามค่าวิเคราะหดิ์น 

 

ค่าวิเคราะห ์ อตัราปุ๋ ยท่ีใส ่

ออ้ยปลกู 

อตัราปุ๋ ยท่ีใส ่

ออ้ยตอ 

อินทรียวตัถ ุ(OM, %) 

<1 

1-2 

>2 

 

ปุ๋ย N 12 กก./ไร่ 

ปุ๋ย N 12 กก./ไร่ 

ปุ๋ย N 6 กก./ไร่ 

 

ปุ๋ย N 18 กก./ไร่ 

ปุ๋ย N 18 กก./ไร่ 

ปุ๋ย N 12 กก./ไร่ 

ฟอสฟอรสั (P, มก.กก.) 

<7 

15-30 

>30 

 

ปุ๋ย P2O5 6 กก./ไร่ 

ปุ๋ย P2O5 6 กก./ไร่ 

ปุ๋ย P2O5 3 กก./ไร่ 

 

ปุ๋ย P2O5 9 กก./ไร่ 

ปุ๋ย P2O5 9 กก./ไร่ 

ปุ๋ย P2O5 6 กก./ไร่ 

โพแทสเซียม (K, มก.กก.) 

<30 

30-60 

>60 

 

ปุ๋ย K2O 12 กก./ไร่ 

ปุ๋ย K2O 12 กก./ไร่ 

ปุ๋ย K2O 6 กก./ไร่ 

 

ปุ๋ย K2O 18 กก./ไร่ 

ปุ๋ย K2O 18 กก./ไร่ 

ปุ๋ย K2O 12 กก./ไร่ 

 

ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร. 2548. คาํแนะนาํการใชปุ๋้ยกบัพืชเศรษฐกิจ. เอกสาร 

        วิชาการลาํดบัท่ี 8/2548. ISBN 974-436-434-3 กระทรวงเกษตรและ 

        สหกรณ.์ 121 น. 

 

 เมื่อทราบอัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ท่ีแนะนาํตามค่าวิเคราะห์ดิน

แลว้สามารถนาํอัตราปุ๋ยดงักล่าวไปเทียบเคียงกบัสตูรปุ๋ยและอตัราท่ีแนะนาํตอ่ไร่สาํหรบั

ออ้ยปลกูและออ้ยตอไดด้งัตารางในหนา้ถดัไป 
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คาํแนะนาํปุ๋ยสาํหรบัออ้ยปลกู 

อตัราปุ๋ ย N-P2O5-K2O 

(กิโลกรมัต่อไร)่ 
สตูรปุ๋ ยและอตัราท่ีแนะนําต่อไร ่

12-3-12 

ใชส้ตูร 15-7-18 อัตรา 80 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์1-2 

ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลังปลกู 1 

เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการใหน้ํ้า เพ่ิม 

46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

12-3-6 

ใชส้ตูร 16-8-8 อัตรา 75 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 1-2 

ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลังปลกู 1 

เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการใหน้ํ้า เพ่ิม 

46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

12-6-12 

ใชส้ตูร 15-7-18 อัตรา 86 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์1-2 

ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลังปลกู 1 

เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการใหน้ํ้า เพ่ิม 

46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

12-6-6 

ใชส้ตูร 16-8-8 อัตรา 75 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 1-2 

ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลังปลกู 1 

เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการใหน้ํ้า เพ่ิม 

46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

6-3-12 

ใชส้ตูร 14-10-35 อัตรา 43 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์1-

2 ตนั/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลงัปลกู 1 

เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการใหน้ํ้า เพ่ิม 

46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

6-3-6 

ใชส้ตูร 20-8-20 อัตรา 38 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์1-2 

ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลังปลกู 1 

เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการใหน้ํ้า เพ่ิม 

46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

6-6-12 

ใชส้ตูร 14-10-32 อัตรา 60 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์1-

2 ตนั/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลงัปลกู 1 

เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการใหน้ํ้า เพ่ิม 

46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

6-6-6 

ใชส้ตูร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์1-

2 ตนั/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลงัปลกู 1 

เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการใหน้ํ้า เพ่ิม 

46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 
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คาํแนะนาํปุ๋ยสาํหรบัออ้ยตอ 

อตัราปุ๋ ย N-P2O5-K2O 

(กิโลกรมัต่อไร)่ 
สตูรปุ๋ ยและอตัราท่ีแนะนําต่อไร ่

12-6-12 

ใชส้ตูร 15-7-18 อัตรา 86 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์1-

2 ตนั/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลังปลกู 

1 เดอืน อีกคร่ึงหนึง่ใสห่ลงัปลกู 3 เดอืน ถา้มกีารใหน้ํา้ เพ่ิม 

46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

12-6-18 

ใชส้ตูร 15-7-18 อัตรา 100 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลัง

ปลกู 1 เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการให้

นํา้ เพ่ิม 46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

12-9-12 

ใชส้ตูร 15-7-18 อัตรา 129 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลัง

ปลกู 1 เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการให้

นํา้ เพ่ิม 46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

12-9-18 

ใชส้ตูร 15-7-18 อัตรา 129 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลัง

ปลกู 1 เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการให้

นํา้ เพ่ิม 46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

18-6-12 

ใชส้ตูร 15-7-18 อัตรา 120 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลัง

ปลกู 1 เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการให้

นํา้ เพ่ิม 46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

18-6-18 

ใชส้ตูร 15-7-18 อัตรา 120 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลัง

ปลกู 1 เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการให้

นํา้ เพ่ิม 46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

18-9-12 

ใชส้ตูร 15-7-18 อัตรา 129 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลัง

ปลกู 1 เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการให้

นํา้ เพ่ิม 46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 

18-9-18 

ใชส้ตูร 15-7-18 อัตรา 129 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่  2 ครั้ง ครั้งแรกใส่คร่ึงหนึ่งหลัง

ปลกู 1 เดือน อีกคร่ึงหนึ่งใส่หลังปลกู 3 เดือน ถา้มีการให้

นํา้ เพ่ิม 46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ที่ 2 
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 ในกรณีท่ีไมท่ราบผลวิเคราะหด์นิแนะนาํใหใ้ชปุ๋้ยตามกลุม่เนือ้ดนิดงัตอ่ไปนี ้

 

การใชปุ้๋ ย 

ตามกล ุม่เน้ือดิน 
อตัราปุ๋ ย N-P2O5-K2O (กิโลกรมัต่อไร)่ ท่ีแนะนํา 

ดินเหนียว 4-4-8 

ดินรว่นเหนียว 8-4-8 

ดินรว่นหยาบ 16-8-16 

ดินทราย 16-8-16 

 

ท่ีมา: สมปอง นลิพนัธ.์ 2556. คาํแนะนาํการจดัการดนิและธาตอุาหารเพ่ือเพิ่มผลผลิตพืช  

          เศรษฐกิจในประเทศไทย. สาํนกัสาํรวจดนิและวางแผนการใชท้ี่ดนิ กรมพฒันาที่ดนิ. 

          88 หนา้ 

 

หมายเหต ุ

 1. การใส่ปุ๋ยมันสาํปะหลัง ใหใ้ส่ปุ๋ยเคมีสองขา้งตน้มันสาํปะหลังระยะปลกู 1x1 

เมตร หรือ 1x0.8 เมตร แลว้กลบปุ๋ยครัง้เดยีวหลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือหลงักาํจดัวชัพืช

เมื่อดินมีความชื้นพอเหมาะ เพ่ือการใชป้ระโยชนท่ี์ดินอย่างยัง่ยืนแนะนาํใหใ้ชปุ๋้ยเคมี

ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์และการไถกลบซากตน้ใบมนัสาํปะหลงั ควรจดัทาํระบบอนรุกัษด์นิและ

นํา้ในพ้ืนท่ีลาดเท 

 2. เมื่อทราบอัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ท่ีแนะนาํตามกลุ่มเนื้อดิน

แลว้ นาํอัตราปุ๋ยท่ีแนะนาํไปคาํนวณหาอัตราปุ๋ยตามสตูรปุ๋ยท่ีเหมาะสมตามคาํแนะนาํ

ตอ่ไปตามตวัอย่างการคาํนวณปุ๋ยทา้ยเลม่ของคูม่อื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชปุ๋้ยเคมีสาํหรับมนัสาํปะหลงั 
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การใชปุ้๋ ยสาํหรบัมนัสาํปะหลงัตามค่าวิเคราะหดิ์น 

 

ค่าวิเคราะห ์ อตัราปุ๋ ยท่ีใส ่

อินทรียวตัถ ุ(OM, %) 

<1 

1-2 

>2 

 

ปุ๋ย N 16 กก./ไร่ 

ปุ๋ย N 8 กก./ไร่ 

ปุ๋ย N 4 กก./ไร่ 

ฟอสฟอรสั (P, มก.กก.) 

<7 

15-30 

>30 

 

ปุ๋ย P2O5 8 กก./ไร่ 

ปุ๋ย P2O5 4 กก./ไร่ 

ปุ๋ย P2O5 0 กก./ไร่ 

โพแทสเซียม (K, มก.กก.) 

<30 

30-60 

>60 

 

ปุ๋ย K2O 16 กก./ไร่ 

ปุ๋ย K2O 8 กก./ไร่ 

ปุ๋ย K2O 4 กก./ไร่ 

 

ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร. 2548. คาํแนะนาํการใชปุ๋้ยกบัพืชเศรษฐกิจ. เอกสาร 

        วิชาการลาํดบัท่ี 8/2548. ISBN 974-436-434-3 กระทรวงเกษตรและ 

        สหกรณ.์ 121 น. 

 

 เมื่อทราบอัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ท่ีแนะนาํตามค่าวิเคราะห์ดิน

แลว้สามารถนาํอัตราปุ๋ยดงักล่าวไปเทียบเคียงกบัสตูรปุ๋ยและอตัราท่ีแนะนาํตอ่ไร่สาํหรบั

มนัสาํปะหลงัไดด้งัตารางในหนา้ถดัไป 
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คาํแนะนาํปุ๋ยสาํหรบัมนัสาํปะหลงั 

อตัราปุ๋ ย N-P2O5-K2O 

(กิโลกรมัต่อไร)่ 
สตูรปุ๋ ยและอตัราท่ีแนะนําต่อไร ่

16-8-16 ใชปุ๋้ย 15-7-18 อตัรา 100 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน  

16-8-8 ใชปุ๋้ย 16-8-8 อตัรา 100 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

16-8-4 ใชปุ๋้ย 16-8-8 อตัรา 100 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

16-4-16 ใชปุ๋้ย 15-7-18 อตัรา 100 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

16-4-8 ใชปุ๋้ย 16-8-8 อตัรา 100 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

16-4-4 ใชปุ๋้ย 18-4-5 อตัรา 100 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

16-0-16 ใชปุ๋้ย 46-0-0 อตัรา 35 กก./ไร่ ผสมกบัปุ๋ย 0-0-60 

อตัรา 27 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือใชปุ๋้ย 15-7-18 

อตัรา 100 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

16-0-8 ใชปุ๋้ย 46-0-0 อตัรา 35 กก./ไร่ ผสมกบัปุ๋ย 0-0-60 

อตัรา 14 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือใชปุ๋้ย 16-8-8 

อตัรา 100 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

16-0-4 ใชปุ๋้ย 46-0-0 อตัรา 35 กก./ไร่ ผสมกบัปุ๋ย 0-0-60 

อตัรา 7 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือใชปุ๋้ย 18-4-5 

อตัรา 89 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

8-8-16 ใชปุ๋้ย 12-11-18 อตัรา 89 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน  

8-8-8 ใชปุ๋้ย 15-15-15 อตัรา 53 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

8-8-4 ใชปุ๋้ย 16-16-8 อตัรา 50 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

8-4-16 ใชปุ๋้ย 14-10-32 อตัรา 57 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

8-4-8 ใชปุ๋้ย 15-7-18 อตัรา 57 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

8-4-4 ใชปุ๋้ย 16-8-18 อตัรา 50 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

8-0-16 ใชปุ๋้ย 46-0-0 อตัรา 18 กก./ไร่ ผสมกบัปุ๋ย 0-0-60 

อตัรา 27 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือใชปุ๋้ย 14-4-24 

อตัรา 67 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

8-0-8 ใชปุ๋้ย 46-0-0 อตัรา 18 กก./ไร่ ผสมกบัปุ๋ย 0-0-60 

อตัรา 14 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือใชปุ๋้ย 9-3-9 

อตัรา 89 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือ ใชปุ๋้ย 15-7-18 

อตัรา 53 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 
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คาํแนะนาํปุ๋ยสาํหรบัมนัสาํปะหลงั (ตอ่) 

อตัราปุ๋ ย N-P2O5-K2O 

(กิโลกรมัต่อไร)่ 
สตูรปุ๋ ยและอตัราท่ีแนะนําต่อไร ่

8-0-4 ใชปุ๋้ย 46-0-0 อตัรา 18 กก./ไร่ ผสมกบัปุ๋ย 0-0-60 

อตัรา 7 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือใชปุ๋้ย 9-3-9 

อตัรา 89 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือ ใชปุ๋้ย 15-7-18 

อตัรา 53 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

4-8-16 ใชปุ๋้ย 6-12-24 อตัรา 67 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

4-8-8 ใชปุ๋้ย 8-24-24 อตัรา 50 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

4-8-4 ใชปุ๋้ย 12-24-12 อตัรา 33 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

4-4-16 ใชปุ๋้ย 6-12-24 อตัรา 67 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

4-4-8 ใชปุ๋้ย 9-3-9 อตัรา 133 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน  

หรือปุ๋ย 15-7-18 อตัรา 57 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

4-4-4 ใชปุ๋้ย 15-15-15 อตัรา 27 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

4-0-16 ใชปุ๋้ย 46-0-0 อตัรา 9 กก./ไร่ ผสมกบัปุ๋ย 0-0-60 

อตัรา 27 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือใชปุ๋้ย 13-7-35 

อตัรา 46 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

4-0-8 ใชปุ๋้ย 46-0-0 อตัรา 9 กก./ไร่ ผสมกบัปุ๋ย 0-0-60 

อตัรา 14 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือใชปุ๋้ย 9-3-9 

อตัรา 89 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือใชปุ๋้ย 15-7-18 

อตัรา 44 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 

4-0-4 ใชปุ๋้ย 46-0-0 อตัรา 9 กก./ไร่ ผสมกบัปุ๋ย 0-0-60 

อตัรา 7 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือใชปุ๋้ย 9-3-9 

อตัรา 44 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน หรือใชปุ๋้ย 15-7-18 

อตัรา 27 กก./ไร่ หลงัปลกู 1-3 เดอืน 
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 ในกรณีท่ีไมท่ราบผลวิเคราะหด์นิแนะนาํใหใ้ชปุ๋้ยตามกลุม่เนือ้ดนิดงัตอ่ไปนี ้

ขา้วพนัธ ุไ์ม่ไวต่อช่วงแสง 

การใชปุ้๋ ย 

ตาม 

กล ุม่เน้ือดิน 

ปรมิาณธาตอุาหาร

แนะนํา 

(N1+N2)-P2O5-K2O 

(กก./ไร)่ 

สตูรปุ๋ ยท่ีแนะนํา 

ใสปุ๋่ยครัง้แรก ใสปุ๋่ยครัง้ท่ีสอง 

ดินเหนียว (6+6)-4-0 16-20-0 หรือ 

20-20-0 อตัรา 

35 กก./ไร่ 

46-0-0 อตัรา 

13 กก./ไร่ 

ดินรว่น (6+6)-4-3 16-16-8 หรือ 

15-15-15 

อตัรา 35 กก./ไร่ 

46-0-0 อตัรา 

13 กก./ไร่ 

ดินรว่นหยาบ (6+6)-4-3 16-16-8 หรือ 

20-20-0 อตัรา 

35 กก./ไร่ 

46-0-0 อตัรา 

13 กก./ไร่ 

ดินทราย (6+6)-4-3 16-16-8 หรือ 

15-15-15 

อตัรา 35 กก./ไร่ 

46-0-0 อตัรา 

13 กก./ไร่ 

ท่ีมา: สมปอง นลิพนัธ.์ 2556. คาํแนะนาํการจดัการดนิและธาตอุาหารเพ่ือเพิ่มผลผลิตพืช  

          เศรษฐกิจในประเทศไทย. สาํนกัสาํรวจดนิและวางแผนการใชท้ี่ดนิ กรมพฒันาที่ดนิ. 

          88 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชปุ๋้ยเคมีสาํหรับขา้ว 



 

61

ขา้วพนัธ ุไ์วต่อช่วงแสง 

การใชปุ้๋ ย 

ตาม 

กล ุม่เน้ือดิน 

ปรมิาณธาตอุาหาร

แนะนํา 

(N1+N2)-P2O5-K2O 

(กก./ไร)่ 

สตูรปุ๋ ยท่ีแนะนํา 

ใสปุ๋่ยครัง้แรก ใสปุ๋่ยครัง้ท่ีสอง 

ดินเหนียว (4+4)-5-0 16-20-0 หรือ 

20-20-0 อตัรา 

25 กก./ไร่ 

46-0-0 อตัรา 

9 กก./ไร่ 

ดินรว่น (6+6)-5-2 16-16-8 หรือ 

15-15-15 

อตัรา 25 กก./ไร่ 

46-0-0 อตัรา 

9 กก./ไร่ 

ดินรว่นหยาบ (6+6)-5-2 16-16-8 หรือ 

15-15-15 

อตัรา 25 กก./ไร่ 

46-0-0 อตัรา 

9 กก./ไร่ 

ดินทราย (6+6)-5-2 16-16-8 หรือ 

15-15-15 

อตัรา 25 กก./ไร่ 

46-0-0 อตัรา 

9 กก./ไร่ 

ท่ีมา: สมปอง นลิพนัธ.์ 2556. คาํแนะนาํการจดัการดนิและธาตอุาหารเพ่ือเพิ่มผลผลิตพืช  

          เศรษฐกิจในประเทศไทย. สาํนกัสาํรวจดนิและวางแผนการใชท้ี่ดนิ กรมพฒันาที่ดนิ. 

          88 หนา้ 

หมายเหต ุ

 ระยะการเจริญเติบโตทางลาํตน้และใบเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยตน้

ขา้ว การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนควรแบ่งใส่คร่ึงหนึง่ของปริมาณท่ีแนะนาํ ส่วนปุ๋ยฟอสฟอรสัและ

โพแทสเซียมใหใ้ส่ทั้งหมดของปริมาณท่ีแนะนาํ เนือ่งจากธาตไุนโตรเจนเป็นธาตท่ีุสญูเสีย

ไปกบันํา้และดนิไดง้า่ยจึงควรมกีารแบ่งใส ่โดยเฉพาะในดนิทราย นาดาํควรใสปุ๋่ยเคมกีอ่น

ปักดาํ 1 วันหรือหลงัปักดาํแลว้ 7 วัน ส่วนนาหว่านควรใส่ปุ๋ยหลงัจากขา้วงอกแลว้ 30 

วัน ระยะต่อมาคือ ระยะกาํเนิดช่อดอกหรือระยะท่ีขา้วสรา้งรวงอ่อน ใหใ้ส่ปุ๋ยไนโตรเจน

สว่นท่ีเหลือ เพ่ือชว่ยเสริมสรา้งรวงใหส้มบรูณเ์พ่ิมจาํนวนเมล็ดดใีนรวงใหม้ากขึน้ 
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การใชปุ้๋ ยสาํหรบัขา้วตามค่าวิเคราะหดิ์น 

ค่าวิเคราะห ์ อตัราปุ๋ ยท่ีใส ่

ขา้วพนัธ ุไ์มไ่วต่อ

ช่วงแสง 

อตัราปุ๋ ยท่ีใส ่

ขา้วพนัธ ุไ์วต่อ

ช่วงแสง 

อินทรียวตัถ ุ(OM, %) 

<1 

1-2 

>2 

 

ปุ๋ย N 18 กก./ไร่ 

ปุ๋ย N 12 กก./ไร่ 

ปุ๋ย N 6 กก./ไร่ 

 

ปุ๋ย N 9 กก./ไร่ 

ปุ๋ย N 6 กก./ไร่ 

ปุ๋ย N 3 กก./ไร่ 

ฟอสฟอรสั (P, มก.กก.) 

<5 

5-10 

>10 

 

ปุ๋ย P2O5 6 กก./ไร่ 

ปุ๋ย P2O5 3 กก./ไร่ 

ปุ๋ย P2O5 0 กก./ไร่ 

 

ปุ๋ย P2O5 6 กก./ไร่ 

ปุ๋ย P2O5 3 กก./ไร่ 

ปุ๋ย P2O5 0 กก./ไร่ 

โพแทสเซียม (K, มก.กก.) 

<60 

60-80 

>80 

 

ปุ๋ย K2O 6 กก./ไร่ 

ปุ๋ย K2O 3 กก./ไร่

ปุ๋ย K2O 0 กก./ไร่ 

 

ปุ๋ย K2O 6 กก./ไร่ 

ปุ๋ย K2O 3 กก./ไร่

ปุ๋ย K2O 0 กก./ไร่ 

ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร. 2548. คาํแนะนาํการใชปุ๋้ยกบัพืชเศรษฐกิจ. เอกสาร 

        วิชาการลาํดบัท่ี 8/2548. ISBN 974-436-434-3 กระทรวงเกษตรและ 

        สหกรณ.์ 121 น. 

 

 เมื่อทราบอัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ท่ีแนะนาํตามค่าวิเคราะห์ดิน

แลว้สามารถนาํอัตราปุ๋ยดงักล่าวไปเทียบเคียงกบัสตูรปุ๋ยและอตัราท่ีแนะนาํตอ่ไร่สาํหรบั

ขา้วไดด้งัตารางในหนา้ถดัไป 
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คาํแนะนาํปุ๋ยสาํหรบัขา้วพนัธุไ์มไ่วตอ่ชว่งแสง 

อตัราปุ๋ ย 

N-P2O5-K2O 

(กิโลกรมัต่อไร)่ 

การแบ่งใสปุ่๋ ยN สตูรปุ๋ ยและอตัราท่ีแนะนําต่อไร ่

18-6-6 (8+10)–6-6 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-16-8 อัตรา 38 กก. และ 46-0-

0 อตัรา 4 กก. ร่วมกบั  0-0-60 อตัรา 5 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 22 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

18-6-3 (8+10)-6-3 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-16-8 อัตรา 38 กก.และ46-0-0 

อตัรา 4 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 22 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

18-6-0 (7+11)-6-0 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 30 กก.และ46-0-0 

อตัรา 5 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 24 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

18-3-6 (7+11)-3-6 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-16-8 อัตรา 19 กก.และ46-0-0 

อตัรา 8 กก.ร่วมกบั 0-0-60 อตัรา 8 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 25 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

18-3-3 (7+11)-3-3 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-16-8 อัตรา 19 กก.และ46-0-0 

อตัรา 8 กก.ร่วมกบั 0-0-60 อตัรา 3 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 25 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

18-3-0 (6+12)-3-0 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 15 กก.และ46-0-0 

อตัรา 8 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 26 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

18-0-6 (6+12)-0-6 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 46-0-0 อัตรา 13 กก.ร่วมกบั 0-0-

60 อตัรา 10 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 26 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

18-0-3 (6+12)-0-3 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 46-0-0 อัตรา 13 กก.ร่วมกบั 0-0-

60 อตัรา 5 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 26 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

18-0-0 (6+12)-0-0 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 46-0-0 อตัรา 13 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 26 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 
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คาํแนะนาํปุ๋ยสาํหรบัขา้วพนัธุไ์มไ่วตอ่ชว่งแสง (ตอ่) 

อตัราปุ๋ ย 

N-P2O5-K2O 

(กิโลกรมัต่อไร)่ 

การแบ่งใสปุ่๋ ยN สตูรปุ๋ ยและอตัราท่ีแนะนําต่อไร ่

12-6-6 (4.8+6.9)-6-6 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกบั 0-

0-60 อตัรา 10 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 15 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

 12-6-3 (4.8+6.9)-6-3 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกบั 0-

0-60 อตัรา 5 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 15 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

12-6-0 (4.8+6.9)-6-0 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อตัรา 30 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 15 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

12-3-6 (6.08+6.0)-3-6 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 15 กก.และ 46-0-

0 อตัรา 8 กก.ร่วมกบั 0-0-60 อตัรา 10 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 13 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

12-3-3 (6.08+6.0)-3-3 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 15 กก.และ 46-0-

0 อตัรา 8 กก.ร่วมกบั 0-0-60 อตัรา 5 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 13 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

12-3-0 (6.08+6.0)-3-0 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 15 กก.และ 46-0-

0 อตัรา 8 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 13 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

12-0-6 (4.1+7.8)-0-6 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 46-0-0 อัตรา 9 กก.ร่วมกับ 0-0-

60 อตัรา 10 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 17 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

12-0-3 (4.1+7.8)-0-3 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 46-0-0 อัตรา 9 กก.ร่วมกับ 0-0-

60 อตัรา 5 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 17 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

12-0-0 (4.1+7.8)-0-0 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 46-0-0 อตัรา 9 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 17 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 
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คาํแนะนาํปุ๋ยสาํหรบัขา้วพนัธุไ์มไ่วตอ่ชว่งแสง (ตอ่) 

อตัราปุ๋ ย 

N-P2O5-K2O 

(กิโลกรมัต่อไร)่ 

การแบ่งใสปุ่๋ ยN สตูรปุ๋ ยและอตัราท่ีแนะนําต่อไร ่

6-6-6 (4.8+1.4)-6-6 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 30 กก.ร่วมกับ 0-

0-60 อตัรา 10 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-6-3 (4.8+1.4)-6-3 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกบั 0-

0-60 อตัรา 5 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-6-0 (4.8+1.4)-6-0 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อตัรา 30 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-3-6 (2.4+3.7)-3-6 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกบั 0-

0-60 อตัรา 10 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

 6-3-3 (2.4+3.7)-3-3 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกบั 0-

0-60 อตัรา 5 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-3-0 (2.4+3.7)-3-0 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 16-20-0 อตัรา 15 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-0-6 (2.3+3.7)-0-6 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 46-0-0 อัตรา 5 กก.ร่วมกับ 0-0-

60 อตัรา 10 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-0-3 (2.4+3.7)-0-3 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 46-0-0 อัตรา 5 กก.ร่วมกับ 0-0-

60 อตัรา 5 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-0-0 (2.4+3.7)-0-0 รองพ้ืนดว้ยปุ๋ยสตูร 46-0-0 อตัรา 5 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

หมายเหต ุ :     ปุ๋ยไนโตรเจนอตัราสงู อาจแบ่งใส ่3 ครัง้ 
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คาํแนะนาํปุ๋ยสาํหรบัขา้วพนัธุไ์วตอ่ชว่งแสง 

อตัราปุ๋ ย 

N-P2O5-K2O 

(กิโลกรมัต่อไร)่ 

การแบ่งใสปุ่๋ ยN สตูรปุ๋ ยและอตัราท่ีแนะนําต่อไร ่

9-6-6 (4.8+4.6)–6-6 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกับ 0-0-60 

อตัรา 10 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 10 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

9-6-3 (4.8+4.6)-6-3 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกับ 0-0-60 

อตัรา 5 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 10 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

9-6-0 (4.8+4.6)-6-0 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อตัรา 30 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 10 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

9-3-6 (4.4+4.6)-3-6 รองพ้ืนดว้ย 16-16-8 อัตรา 19 กก.และ46-0-0 อัตรา 

3 กก.ร่วมกบั 0-0-60 อตัรา 8 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 10 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

9-3-3 (4.7+4.6)-3-3 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 15 กก.และ 46-0-0 อัตรา 

5 กก.ร่วมกบั 0-0-60 อตัรา 5 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 10 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

9-3-0 (4.7+4.6)-3-0 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 15 กก. และ 46-0-0  อัตรา 5 

กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 10 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

9-0-6 (4.6+4.6)-0-6 รองพ้ืนดว้ย 46-0-0  10 กก.ร่วมกบั 0-0-60 อัตรา 10 

กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 10 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

9-0-3 (4.6+4.6)-0-3 รองพ้ืนดว้ย 46-0-0  อัตรา 10 กก.ร่วมกับ 0-0-60 

อตัรา 5 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 10 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

9-0-0 (4.6+4.6)-0-0 รองพ้ืนดว้ย 46-0-0 อตัรา 10 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 10 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-6-6 (4.8+1.4)-6-6 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 30 กก.ร่วมกับ 0-0-60 

อตัรา 10 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 
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คาํแนะนาํปุ๋ยสาํหรบัขา้วพนัธุไ์วตอ่ชว่งแสง (ตอ่) 

อตัราปุ๋ ย 

N-P2O5-K2O 

(กิโลกรมัต่อไร)่ 

การแบ่งใสปุ่๋ ยN สตูรปุ๋ ยและอตัราท่ีแนะนําต่อไร ่

6-6-3 (4.8+1.4)-6-3 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกับ 0-0-60 

อตัรา 5 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-6-0 (4.8+1.4)-6-0 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อตัรา 30 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-3-6 (2.4+3.7)-3-6 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60 

อตัรา 10 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-3-3 (2.4+3.7)-3-3 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60 

อตัรา 5 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-3-0 (2.4+3.7)-3-0 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อตัรา 15 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-0-6 (2.3+3.7)-0-6 รองพ้ืนดว้ย 46-0-0 อัตรา 5 กก.ร่วมกบั 0-0-60 อัตรา 10 

กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-0-3 (2.4+3.7)-0-3 รองพ้ืนดว้ย 46-0-0 อัตรา 5 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 5 

กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

6-0-0 (2.4+3.7)-0-0 รองพ้ืนดว้ย 46-0-0 อตัรา 5 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 8 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

3-6-6 (2.4+1.38)-6-6 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60 

อตัรา 10 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

3-6-3 (2.4+1.38)-6-3 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60 

อตัรา 5 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

3-6-0 (2.4+1.38)-6-0 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อตัรา 15 กก.  

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 
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คาํแนะนาํปุ๋ยสาํหรบัขา้วพนัธุไ์วตอ่ชว่งแสง (ตอ่) 

อตัราปุ๋ ย 

N-P2O5-K2O 

(กิโลกรมัต่อไร)่ 

การแบ่งใสปุ่๋ ยN สตูรปุ๋ ยและอตัราท่ีแนะนําต่อไร ่

3-3-6 (2.4+1.38)-3-6 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60 

อตัรา 10 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

3-3-3 (2.4+1.38)-3-3 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60 

อตัรา 5 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

3-3-0 (2.4+1.38)-3-0 รองพ้ืนดว้ย 16-20-0 อตัรา 15 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

3-0-6 (2.4+1.38)-0-6 รองพ้ืนดว้ย 46-0-0 อัตรา 4 กก.ร่วมกบั 0-0-60 อัตรา 10 

กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

3-0-3 (2.4+1.38)-0-3 รองพ้ืนดว้ย 46-0-0 อัตรา 4 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 5 

กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

3-0-0 (2.4+1.38)-0-0 รองพ้ืนดว้ย 46-0-0  อตัรา  4 กก. 

ครัง้ที่ 2 ใส ่46-0-0 อตัรา 3 กก. ระยะตัง้ทอ้ง 

หมายเหต ุ :     ปุ๋ยไนโตรเจนอตัราสงู อาจแบ่งใส ่3 ครัง้ 
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 ปุ๋ยท่ีจะใชผ้สมคาํนวณมาจากเปอรเ์ซ็นตธ์าตไุนโตรเจน ธาตฟุอสฟอรัส และธาตุ

โพแทสเซียม ท่ีมอียู่ในปุ๋ยผสมตามเกรดท่ีเราตอ้งการ เชน่ 

 ตัวอย่าง 

 ตอ้งการปุ๋ยสตูร 16-16-8 จํานวน 100 กิโลกรัม จะตอ้งใชแ้ม่ปุ๋ยชนิดต่างๆ 

อย่างละกีก่โิลกรมั ชนดิแมปุ๋่ยท่ีเหมาะสม คือ 

  - ไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต [18-46-0 (DAP)]  

  - ยเูรีย [46-0-0 (Urea)] 

  - โพแทสเซียมคลอไรด ์[0-0-60 (KCl) ]  

วธีิการคํานวณ 

 1.  คาํนวณหาธาตฟุอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์(P2O5) ก่อน เนื่องจากแม่ปุ๋ยได

แอมโมเนยีมฟอสเฟต (18-46-0) มเีปอรเ์ซ็นตธ์าตฟุอสฟอรสัท่ีเป็นประโยชน ์(P2O5) อยู่

ในปุ๋ยสงูกว่าเปอรเ์ซ็นต ์ธาตไุนโตรเจนท่ีเป็นประโยชน ์(N) มวิีธีคาํนวณ ดงันี ้ 

ปริมาณ P2O5  46 กโิลกรมั ตอ้งใชแ้มปุ๋่ย DAP = 100 กโิลกรมั 

ปริมาณ P2O5  1 กโิลกรมั   ตอ้งใชแ้มปุ๋่ย DAP = 100 x 1 กโิลกรมั 

              46 

ปริมาณ P2O5  16 กโิลกรมั ตอ้งใชแ้มปุ๋่ย DAP = 100 x 16 กโิลกรมั 

              46 

      = 34.78 กโิลกรมั 

เพราะฉะนัน้ตอ้งใชแ้มปุ๋่ย 18-46-0 (DAP)  = 35   กโิลกรมั 

 2.  คาํนวณหาปริมาณไนโตรเจนท่ีเป็นประโยชน ์(N) [ปริมาณท่ีตอ้งการ คือ 16 

กโิลกรมั] มวิีธีการคาํนวณ ดงันี ้

  2.1 คาํนวณหาปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชนว่์าติดมากบัแม่ปุ๋ย DAP 

มจีาํนวนเท่าไร ดงันี ้ 

แมปุ๋่ย DAP จาํนวน 100 กโิลกรมั มปีริมาณธาต ุN = 18 กโิลกรมั 

แมปุ๋่ย DAP จาํนวน 1 กโิลกรมั มปีริมาณธาต ุN     = 18 x 1 กโิลกรมั 

                100  

แมปุ๋่ย DAP จาํนวน 35 กโิลกรมั มปีริมาณธาต ุN = 18 x 35 กโิลกรมั 

                100  

ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่เป็นประโยชนต์ดิมากบัแมปุ๋่ย DAP = 6.30 กิโลกรมั 

  2.2 คาํนวณหาว่าปริมาณธาตไุนโตรเจนท่ีเป็นประโยชนย์ังขาดอีกเท่าไร

จากท่ีตอ้งการ ดงันี ้ 

ตอ้งการใชป้ริมาณไนโตรเจนท่ีเป็นประโยชน ์           = 16 กโิลกรมั 

การคํานวณปุ๋ ย 
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ปริมาณไนโตรเจนท่ีเป็นประโยชนต์ดิมากบัปุ๋ย DAP   = 6.3  กโิลกรมั 

เพราะฉะนัน้ยงัขาดปริมาณไนโตรเจนท่ีเป็นประโยชน ์ = 9.7  กโิลกรมั 

  2.3 คาํนวณหาปริมาณไนโตรเจนท่ีเป็นประโยชนท่ี์ยงัขาดจากแมปุ๋่ยยเูรีย 

(46-0-0) ดงันี ้ 

ปริมาณธาตไุนโตรเจน 46 กิโลกรมั ตอ้งใชแ้มปุ๋่ยยเูรีย = 100 กิโลกรมั 

ปริมาณธาตไุนโตรเจน 1 กิโลกรมั ตอ้งใชแ้มปุ๋่ยยเูรีย   = 100x1 กิโลกรมั 

                        46  

ปริมาณธาตไุนโตรเจน 9.7 กิโลกรมั ตอ้งใชแ้มปุ๋่ยยเูรีย = 100x9.7 กิโลกรมั 

                           46  

            = 21.09 กิโลกรมั 

เพราะฉะนัน้จะตอ้งใชแ้มปุ๋่ยยเูรีย (46-0-0)        = 22 กโิลกรมั 

 3. คํานวณหาปริมาณธาตโุพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ (K2O)    [ปริมาณท่ี

ตอ้งการใช ้= 8 กโิลกรมั] ดงันี ้ 

ปริมาณธาตโุพแทสเซียม 60 กิโลกรมั ตอ้งใชแ้มปุ๋่ย MOP= 100 กิโลกรมั 

ปริมาณธาตโุพแทสเซียม 1 กิโลกรมั ตอ้งใชแ้มปุ๋่ย MOP  =100x1 กิโลกรมั 

                           60 

ปริมาณธาตโุพแทสเซียม 8 กิโลกรมั ตอ้งใชแ้มปุ๋่ย MOP  = 100x8 กิโลกรมั 

                        60  

เพราะฉะนัน้ตอ้งใชแ้มปุ๋่ย MOP (0-0-60)          = 14 กิโลกรมั 

 4.  คาํนวณหานํา้หนกัของสารตวัเตมิ (Filler) ท่ีตอ้งใชเ้พ่ิมใหไ้ดปุ๋้ยผสมสตูร 16-

16-8 มนีํา้หนกัครบ จาํนวน 100 กโิลกรมั ดงันี ้

 ปุ๋ยผสมสตูร 16-16-8 จาํนวน 100 กโิลกรมั มปีริมาณนํา้หนกัธาตอุาหารดงันี ้ 

แมปุ๋่ยสตูร 18-46-0 =35 กโิลกรมั + แมปุ๋่ยสตูร 46-0-0 = 22 กโิลกรมั + แมปุ๋่ยสตูร 

0-0-60 = 14 กิโลกรัม รวมเป็น 71  กิโลกรัม เพราะฉะนัน้จะตอ้งเพ่ิมนํา้หนกัสารตวั

เตมิ (Filler) จาํนวน 100-71 = 29 กโิลกรมั 


