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บทนํา
จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย และ มันสําปะหลัง
เป็ นต้น พื้นที่ลม่ ุ ส่วนใหญ่ของจังหวัดจะใช้เพื่อการทํานาข้าว ซึ่งถือเป็ นวัฒนธรรมของคน
ในท้องถิ่ น ส่วนที่ดอนจะใช้เพื่ อการปลูกพืชไร่ ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้กาํ หนด
นโยบายด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานทด
เทน เช่น เอทานอล และมีการกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตเอทานอลจากอ้อยและมันสําปะหลังในประเทศไทย ทําให้เกษตรกรมีความสนใจ
และขยายพื้นที่ปลูกอ้อย และมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น เพื่อให้การผลิตพืชพลังงานคุม้ ค่าต่อ
การลงทุนของเกษตรกร ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด และ ระบบ
การผลิตเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ การจัดการดินที่เหมาะสมจึงเป็ นเรื่องสําคัญ
คู่มือเล่นนี้ได้รวบรวมข้อมูลโดยสังเขปของลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มชุดดินที่ปลูก
อ้อย มันสําปะหลังและข้าวจังหวัดขอนแก่น โดยจัดทําข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์ของกลุม่
ชุดดินต่างๆ แนวทางการจัดการดินสําหรับการปลูกพืชตามกลุ่มชุดดิน อัตราการใช้
ปุ๋ ยเคมีตามกลุ่มเนือ้ ดินและตามค่าวิเคราะห์ เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชต่อไป
พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นมีกลุ่มชุดดินทัง้ สิ้น 34 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 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 โดยมีแผนที่กลุ่มชุดดินราย
อําเภอทัง้ 26 อําเภอ ดังต่อไปนี้

2

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

3

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

4

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

5

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

6

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

7

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

8

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอนํา้ พอง จังหวัดขอนแก่น

9

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

10

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

11

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

12

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

13

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอเปื อยน้อย จังหวัดขอนแก่น

14

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

15

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

16

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

17

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

18

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

19

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

20

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

21

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

22

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

23

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

24

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

25

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

26

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

27

แผนที่กลุม่ ชุดดิน
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

28

กลุม่ ชุดดินที่พบการปลูกอ้อย มันสําปะหลังและข้าวจังหวัดขอนแก่น

อ้อย
กลุ่มชุ ดดินทีพ่ บการปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 4
กลุ่มชุดดินที่ 6
กลุ่มชุดดินที่ 7
กลุ่มชุดดินที่ 17
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 20
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 24
กลุ่มชุดดินที่ 28
กลุ่มชุดดินที่ 31
กลุ่มชุดดินที่ 33
กลุ่มชุดดินที่ 35
กลุ่มชุดดินที่ 36
กลุ่มชุดดินที่ 38
กลุ่มชุดดินที่ 40
กลุ่มชุดดินที่ 41
กลุ่มชุดดินที่ 44
กลุ่มชุดดินที่ 56

มันสําปะหลัง
กลุ่มชุดดินทีพ่ บการปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 4
กลุ่มชุดดินที่ 6
กลุ่มชุดดินที่ 7
กลุ่มชุดดินที่ 17
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 20
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 24
กลุ่มชุดดินที่ 28
กลุ่มชุดดินที่ 31
กลุ่มชุดดินที่ 33
กลุ่มชุดดินที่ 35
กลุ่มชุดดินที่ 36
กลุ่มชุดดินที่ 38
กลุ่มชุดดินที่ 40
กลุ่มชุดดินที่ 41
กลุ่มชุดดินที่ 44
กลุ่มชุดดินที่ 56

ข้าว

กลุ่มชุดดินทีพ่ บการปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 4
กลุ่มชุดดินที่ 6
กลุ่มชุดดินที่ 7
กลุ่มชุดดินที่ 17
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 20
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 24
กลุ่มชุดดินที่ 28
กลุ่มชุดดินที่ 31
กลุ่มชุดดินที่ 33
กลุ่มชุดดินที่ 35
กลุ่มชุดดินที่ 36
กลุ่มชุดดินที่ 38
กลุ่มชุดดินที่ 40
กลุ่มชุดดินที่ 41
กลุ่มชุดดินที่ 44
กลุ่มชุดดินที่ 46
กลุ่มชุดดินที่ 47
กลุ่มชุดดินที่ 48
กลุ่มชุดดินที่ 49
กลุ่มชุดดินที่ 52
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 4
ลักษณะประจํา
ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
กลุ่มชุดดิน
ประโยชน์
ดิ น เหนีย วลึ ก มากที่ มี น ํ้า ท่ ว มขัง ในฤดู ดินเหนียว
เกิ ด จากตะกอนลํ า ฝน, ไถพรวนยาก
นํ้ า ที่ มี อ ายุยั ง น้อ ย
ป ฏิ กิ ริ ย า ดิ น เ ป็ น
กลางถึงเป็ นด่าง

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ไม่ แ นะนํ า ให้ป ล กู เนื่อ งจากมี ข อ้ จํา กัด เรื่ อ งนํ้า ท่ ว มขัง
ในช่ว งฤดูฝ นที่ ร นุ แรง ต้อ งมี ก ารปรั บ สภาพพื้ น ที่ ซึ่ ง ใช้
งบประมาณสูง ไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน แต่สามารถปลูกพืช
ไร่ ที่ มี อ ายุสั้ น ช่ ว งฤดูแ ล้ง หลั ง การทํ า นาถ้า อยู่ใ นเขต
ชลประทานหรืออยูใ่ กล้แหล่งนํา้ ธรรมชาติ
หากต้องการปลูกจําเป็ นต้องทําคั นดิ นล้อมรอบ
พื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันนํา้ ท่วมและยกร่องปลูกเพื่อการ
ระบายนํา้ ของดินและต้องมีประตูปิดและเปิ ด เพื่อระบายนํา้
เข้าและออกจากพื้นที่ ปรับปรุงดินด้วยอินทรียว์ ัตถุปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืช
ปุ๋ ยสด ถัว่ พร้า 8-10 กก./ไร่ ถัว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอ
เทื อง 4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช้
ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ ตามชนิดพืชที่ปลูก

แนวทางการจัดการ ไถพรวนขณะที่ ดิ น มี ค วามชื้ น เหมาะสม ไถกลบตอซั ง
ดินสําหรับการปลู ก ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านโสนอัฟ
ริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50ข้าว
70 วั น ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ 1-2 สั ป ดาห์ ) ร่ ว มกั บ การใช้ปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้ หรือปุ๋ ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปั กดํา 3540 วัน พัฒนาแหล่งนํา้ ไว้ใช้ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้ หรือทํานา
ครั้งที่ 2 หรื อ ใช้ปลูกพื ชไร่ห รื อ พื ชผัก หลังเก็ บเกี่ ยวข้าว
โดยทําร่องแบบเตีย้ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยคอก
1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 6
ลักษณะประจํา
ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
กลุ่มชุดดิน
ประโยชน์
ดิ น เหนี ย วลึ ก มากที่ มีนาํ้ ท่วมขังในฤดู ดินเหนียว
เกิดจากตะกอนลํานํา้ ฝน
ปฏิ กิริยาดินเป็ นกรด
จัดมากถึงเป็ นกรดจัด

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรั บการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ไม่ แ นะนํ า ให้ป ล กู เนื่อ งจากมี ข อ้ จํา กัด เรื่ อ งนํ้า ท่ ว มขัง
ในช่ว งฤดูฝ นที่ ร นุ แรง ต้อ งมี ก ารปรั บ สภาพพื้ น ที่ ซึ่ ง ใช้
งบประมาณสูง ไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน แต่สามารถปลูกพืช
ไร่ ที่ มี อ ายุสั้ น ช่ ว งฤดูแ ล้ง หลั ง การทํ า นาถ้า อยู่ใ นเขต
ชลประทานหรืออยูใ่ กล้แหล่งนํา้ ธรรมชาติ
หากต้องการปลูกจําเป็ นต้องทําคันดินล้อมรอบพื้นที่
เพาะปลูกเพื่อป้องกันนํา้ ท่วมและยกร่องปลูกเพื่อการระบาย
นํา้ ของดินและต้องมีประตูปิดและเปิ ด เพื่อระบายนํา้ เข้าและ
ออกจากพื้นที่ ควรปรับปรุงดินด้วยอิ นทรี ย์วัตถุปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืช
ปุ๋ ยสด ถัว่ พร้า 8-10 กก./ไร่ ถัว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอ
เทื อง 4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช้
ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ ตามชนิดพืชที่ปลูก

แนวทางการจัดการ ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อย
ดินสําหรั บการปลู ก ไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านโสนอัฟริกัน
หรื อโสนอิ นเดีย 4-6 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน
ข้าว
ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ าํ้ หรือ
ปุ๋ ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปั กดํา 35-40 วัน ในพื้นที่ที่
เป็ นกรดจัดมากใช้วสั ดุปูน 200-300 กก./ไร่ เพื่อเพิ่มความ
เป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิ น พัฒนาแหล่งนํ้าไว้ใช้
ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้ หรือทํานาครัง้ ที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือ
พืชผักหลังเก็ บเกี่ยวข้าว โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือ
ปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 7
ลักษณะประจํา
ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
กลุ่มชุดดิน
ประโยชน์
ดิ น เหนี ย วลึ ก มากที่ มีนาํ้ ท่วมขังในฤดู ดินเหนียว
เกิดจากตะกอนลํานํ้า ฝน, ไถพรวนยาก
การระบายนํา้ ค่อนข้าง
เลว ปฏิ กิ ริ ยาดินเป็ น
กลางถึงเป็ นด่าง

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ไม่ แ นะนํ า ให้ป ล กู เนื่อ งจากมี ข อ้ จํา กัด เรื่ อ งนํ้า ท่ ว มขัง
ในช่ว งฤดูฝ นที่ ร นุ แรง ต้อ งมี ก ารปรั บ สภาพพื้ น ที่ ซึ่ ง ใช้
งบประมาณสูง ไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน แต่สามารถปลูกพืช
ไร่ ที่ มี อ ายุสั้ น ช่ ว งฤดูแ ล้ง หลั ง การทํ า นาถ้า อยู่ใ นเขต
ชลประทานหรืออยูใ่ กล้แหล่งนํา้ ธรรมชาติ
หากต้องการปลูกจําเป็ นต้องทําคันดินล้อมรอบพื้นที่
เพาะปลูกเพื่อป้องกันนํา้ ท่วมและยกร่องปลูกเพื่อการระบาย
นํา้ ของดินและต้องมีประตูปิดและเปิ ด เพื่อระบายนํา้ เข้าและ
ออกจากพื้นที่ ควรปรับปรุงดินด้วยอิ นทรี ย์วัตถุปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืช
ปุ๋ ยสด ถัว่ พร้า 8-10 กก./ไร่ ถัว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอ
เทื อง 4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช้
ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ ตามชนิดพืชที่ปลูก

แนวทางการจัดการ ไถพรวนขณะที่ ดิ น มี ค วามชื้ น เหมาะสม ไถกลบตอซั ง
ดินสําหรับการปลู ก ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านโสนอัฟ
ริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50ข้าว
70 วั น ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ 1-2 สั ป ดาห์ ) ร่ ว มกั บ การใช้ปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้ หรือปุ๋ ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปั กดํา 3540 วัน พัฒนาแหล่งนํา้ ไว้ใช้ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้ หรือทํานา
ครั้งที่ 2 หรื อ ใช้ปลูกพื ชไร่ห รื อ พื ชผักหลังเก็ บ เกี่ ย วข้า ว
โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยคอก
1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 17
ลักษณะประจํา
ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
กลุ่มชุดดิน
ประโยชน์
ดิ น ร่ ว นละเอี ย ดลึ ก มีนาํ้ ท่วมขังในฤดู ดินร่วน
มากที่เกิดจากตะกอน ฝน
ละเอียด
ลํ า นํ้ า ปฏิ กิ ริ ย าดิ น
เป็ นกรดจัดมาก

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรั บการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ไม่ แ นะนํ า ให้ป ล กู เนื่อ งจากมี ข อ้ จํา กัด เรื่ อ งนํ้า ท่ ว มขัง
ในช่วงฤดูฝน ต้องมีการปรับสภาพพื้นที่ซึ่งใช้งบประมาณ
สูง ไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน แต่สามารถปลูกพืชไร่ที่มอี ายุสนั้
ช่วงฤดูแล้งหลังการทํานาถ้าอยู่ในเขตชลประทานหรืออยู่
ใกล้แหล่งนํา้ ธรรมชาติ
หากต้องการปลูกจําเป็ นต้อ งทํา คัน ดินล้อ มรอบ
พื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันนํา้ ท่วมและยกร่องปลูกเพื่อการ
ระบายนํา้ ของดินและต้องมีประตูปิดและเปิ ด เพื่อระบายนํา้
เข้า และออกจากพื้ น ที่ ปรั บ ปรุง ดิน ด้ว ยปุ๋ ยหมัก หรื อ ปุ๋ ย
คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านเมล็ ดถัว่
พร้า 8-10 กิ โ ลกรัม /ไร่ เมล็ ด ถัว่ พุ่ม 6-8 กิ โ ลกรัม /ไร่
หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะออกดอก ปล่อย
ไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้

แนวทางการจัดการ ในพื้นที่ที่เป็ นกรดจัดมาก หว่านวัสดุปูน 200-300 กก./
ดินสําหรั บการปลู ก ไร่ เพื่ อ เพิ่ มความเป็ นประโยชน์ข องธาตุอ าหารในดิน ไถ
ข้าว
กลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรื อไถกลบพืชปุ๋ ยสด
(โสนอัฟริกนั หรือโสนอินเดีย 4-6 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ
50-70 วั น ปล่ อ ยไว้ 1-2 สั ป ดาห์ ) ร่ ว มกั บ การใช้ปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้ หรือปุ๋ ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปั กดํา 3545 วัน พัฒนาแหล่งนํา้ และจัดระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่ขา้ ว
ขาดนํา้ หรือใช้ทาํ นาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืช
ตระกูลถัว่ หลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุง
ดินด้วยปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมี
หรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 18
ลักษณะประจํา
ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
กลุ่มชุดดิน
ประโยชน์
ดิ น ร่ ว นละเอี ย ดลึ ก มีนาํ้ ท่วมขังในฤดู ดินร่วน
มากที่เกิดจากตะกอน ฝน
ละเอียด
ลํ า นํ้ า ปฏิ กิ ริ ย าดิ น
เป็ นกลางหรือเป็ นด่าง

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ไม่ แ นะนํ า ให้ป ล กู เนื่อ งจากมี ข อ้ จํา กัด เรื่ อ งนํ้า ท่ ว มขัง
ในช่วงฤดูฝน ต้องมีการปรับสภาพพื้นที่ซึ่งใช้งบประมาณ
สูง ไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน แต่สามารถปลูกพืชไร่ที่มอี ายุสนั้
ช่วงฤดูแล้งหลังการทํานาถ้าอยู่ในเขตชลประทานหรืออยู่
ใกล้แหล่งนํา้ ธรรมชาติ
หากต้องการปลูกจําเป็ นต้อ งทํา คัน ดินล้อ มรอบ
พื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันนํา้ ท่วมและยกร่องปลูกเพื่อการ
ระบายนํา้ ของดินและต้องมีประตูปิดและเปิ ด เพื่อระบายนํา้
เข้า และออกจากพื้ น ที่ ปรับ ปรุง ดิน ด้ว ยปุ๋ ยหมัก หรื อ ปุ๋ ย
คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านเมล็ ดถัว่
พร้า 8-10 กิโลกรัม /ไร่ เมล็ ดถัว่ พุ่ม 6-8 กิโลกรัม /ไร่
หรื อ ปอเทื อ ง 4-6 กิ โ ลกรั ม /ไร่ ไถกลบระยะออกดอก
ปล่ อ ยไว้ 1-2 สั ป ดาห์ ) ร่ ว มกั บ การใช้ปุ๋ ยเคมี ห รื อ ปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้

แนวทางการจัดการ ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด
ดินสําหรับการปลู ก (หว่านโสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กก./ไร่ ไถกลบ
เมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการ
ข้าว
ใช้ปุ๋ยอินทรียน์ าํ้ หรือปุ๋ ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปั กดํา
35-45 วัน พัฒนาแหล่งนํา้ และจัดระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่
ข้าวขาดนํา้ หรื อ ใช้ทํา นาครั้ง ที่ 2 หรื อ ปลูกพื ชไร่ พื ชผัก
หรือพืชตระกูลถัว่ หลังเก็ บเกี่ยวข้าว โดยทําร่องแบบเตี้ย
ปรั บ ปรุง ดิ น ด้ว ยปุ๋ ยหมั ก หรื อ ปุ๋ ยคอก 2-3 ตั น /ไร่
ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 20
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดินเค็มเกิดจากตะกอน
ลํ า นํ้ า มี ค ราบเกลื อ
ลอยหน้ า หรื อมี ชั้ น
ดานแข็งที่สะสมเกลือ

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
มีชนั้ ดานแข็งสะสม
ดินร่วน
เกลือ, มีคราบเกลือ ละเอียด
มาก

แนวทางการจัดการ ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากเป็ นดินเค็ มและมักขาดแคลน
ดินสําหรั บการปลู ก นํา้ ในช่วงฤดูแล้ง
พืชไร่
หากต้อ งการปลูก จํา เป็ นต้อ งคัด เลื อ กพัน ธุ์ที่ทน
(อ้อย มันสําปะหลัง) เค็ มและแก้ปัญหาความเค็ มของดินด้วยการล้างดินด้ว ย
นํา้ ฝนหรือนํา้ ชลประทาน ป้องกันการแพร่กระจายของดิน
เค็มด้วยการปลูกไม้ยืนต้นบนพื้นที่รับนํา้ ปรับปรุงดินเค็ม
ด้วยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ ยหมัก อัตรา 4-5 ตัน/ไร่ อย่าง
ต่อเนือ่ งเป็ นเวลาหลายปี ใช้วสั ดุปรับปรุงดิน เช่น แกลบ ขี้
เลื่อย ฟางข้าว ฯลฯ เพื่อให้ดินร่วนซุย ไม่แน่นทึบ ไถกลบ
พืชปุ๋ ยสด (หว่านเมล็ ดถัว่ พร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ ด
ถัว่ พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่
ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการ
ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้

แนวทางการจัดการ เลือกพันธุข์ า้ วที่ทนเค็มมาใช้ปลูก ปล่อยให้มีนาํ้ ขังและล้าง
ดินสําหรั บการปลู ก เกลือออกไปจากดิน ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์
หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านโสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย
ข้าว
6-8 กก./ไร่ ไถกลบเมื่อ อายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2
สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ าํ้ หรือปุ๋ ยเคมี ใช้กล้า
ข้าวที่มีอายุ 30-35 วัน จํานวน 5-8 ต้น/จับ ระยะปั กดํา
20x20 ซม. ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปั กดํา 35-45 วัน พัฒนา
แหล่งนํา้ และจัดระบบการให้นาํ้ ในแปลงปลูก
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 22
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดินร่วนหยาบลึกมาก
ที่ เ กิ ด จากตะกอนลํา
นํา้ เนือ้ หยาบ

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
มีนาํ้ ท่วมขังในฤดู ดินร่วน
ฝน, เนือ้ ดินค่อนข้าง
หยาบ
เป็ นทราย

ไม่ แ นะนํ า ให้ป ล กู เนื่อ งจากมี ข อ้ จํา กัด เรื่ อ งนํ้า ท่ ว มขัง
ในช่วงฤดูฝน ต้องมีการปรับสภาพพื้นที่ซึ่งใช้งบประมาณ
สูง ไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน แต่สามารถปลูกพืชไร่ที่มอี ายุสนั้
ช่วงฤดูแล้งหลังการทํานาถ้าอยู่ในเขตชลประทานหรืออยู่
ใกล้แหล่งนํา้ ธรรมชาติ
หากต้องการปลูกจําเป็ นต้อ งทํา คัน ดินล้อ มรอบ
พื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันนํา้ ท่วมและยกร่องปลูกเพื่อการ
ระบายนํา้ ของดินและต้องมีประตูปิดและเปิ ด เพื่อระบายนํา้
เข้า และออกจากพื้ น ที่ ปรับ ปรุง ดิน ด้ว ยปุ๋ ยหมัก หรื อ ปุ๋ ย
คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านเมล็ ดถัว่
พร้า 8-10 กิโลกรัม /ไร่ เมล็ ดถัว่ พุ่ม 6-8 กิโลกรัม /ไร่
หรื อ ปอเทื อ ง 4-6 กิ โ ลกรั ม /ไร่ ไถกลบระยะออกดอก
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้

แนวทางการจัดการ ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด
ดินสําหรับการปลู ก (หว่านโสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 6-8 กก./ไร่ ไถกลบ
เมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการ
ข้าว
ใช้ปุ๋ยอินทรียน์ าํ้ หรือปุ๋ ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปั กดํา
35-45 วัน มีระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้ หรือทํานา
ครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถัว่ หลังเก็บ
เกี่ยวข้าว โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยหมัก
หรือปุ๋ ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 24
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดินทรายลึกมากเกิด
จากตะกอนลํานํา้ ที่ มี
เนื้อ ดิน เป็ นดิน ทราย
หนา

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรั บการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
มีนาํ้ ท่วมขังในฤดู ดินทราย
ฝน เนื้ อ ดิ น เ ป็ น
ทรายหนา

ไม่ แ นะนํ า ให้ป ล กู เนื่อ งจากเป็ นดิ น ทรายที่ ค วามอุด ม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติตาํ่ ถึงตํา่ มากและมีนาํ้ ขังแฉะในบาง
ช่วงของฤดูฝน ต้องปรับสภาพพื้นที่เพื่อช่วยในการระบาย
นํ้า ปรั บ ปรุง ความอุด มสมบูร ณ์ข องดิ น และสมบั ติ ท าง
กายภาพ ซึ่ งอาจต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง แต่
ผลผลิตที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ตาํ่ จึงอาจไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน
หากต้อ งการปลูก จํา เป็ นต้อ งทํา คัน ดิน รอบพื้ น ที่
เพื่อป้องกันนํา้ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน และยกร่องปลูกพืชเพื่อ
ช่วยในการระบายนํา้ ของดิน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยหมักหรือ
ปุ๋ ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านเมล็ ด
ถัว่ พร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถัว่ พุม่ 8-10 กิโลกรัม/
ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้
มีวสั ดุคลุมดิน

แนวทางการจัดการ ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด
ดินสําหรั บการปลู ก ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ าํ้ หรือปุ๋ ยเคมี (หว่านโสนอัฟริ
ข้าว
กัน หรือโสนอินเดีย 6-8 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70
วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปั กดํา 3545 วัน มีระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้ หรื อใช้ปลูก
พืชไร่ พืชผักหรื อพืชตระกูลถัว่ หลังเก็ บเกี่ยวข้าว โดยทํา
ร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยคอก 3-4
ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 28
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดินเหนียวลึกมากสีดาํ
ที่ มี ร อยแตกระแหง
กว้างและลึก

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
ดิน เหนีย วจัด ดิน ดินเหนียว
แห้งแข็ง ดินเปี ยก
เ ห นี ย ว ม า ก , ไ ถ
พรวนยาก

ปรับปรุงดินด้วยอิ นทรี ย์วัต ถุปุ๋ยหมัก หรื อ ปุ๋ ยคอก 2-3
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืชปุ๋ ยสด ถัว่ พร้า 810 กก./ไร่ ถัว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กก./ไร่
ไถกลบก่ อ นออกดอก) ร่ ว มกั บ การใช้ปุ๋ ยเคมี ห รื อ ปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้ ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งนํา้ และจัดระบบ
การให้นาํ้ ในแปลงปลูก

แนวทางการจัดการ ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็ นลูกคลื่นลอน
ดินสําหรับการปลู ก ลาดถึงลาดชัน การไถเตรียมดิน การไถปรับระดับและการ
ข้าว
เก็ บกักนํา้ ให้เพียงพอต่อการปลูกข้าวทําได้ยาก การปรับ
พื้นที่และทําคันนาเพื่อเก็บกักนํา้ ต้องลงทุนสูง อาจไม่คมุ้ ค่า
ต่อการลงทุน
หากต้องการปลูกควรเลือกปลูกข้าวไร่ที่ไม่ตอ้ งมี
การขังนํา้ โดยใช้พันธุท์ ี่มีอายุเบาที่ปลูกต้นฤดูฝนและเก็ บ
เกี่ยวได้ปลายฤดูฝน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพื้นที่
ขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4
สัปดาห์ ปรับปรุงดินด้วยอินทรียว์ ัตถุปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ยคอก
2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืชปุ๋ ยสด ถัว่ พร้า
8-10 กก./ไร่ ถัว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กก./
ไร่ ไถกลบก่ อ นออกดอก) ร่ วมกับการใช้ปุ๋ ยเคมี หรื อปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 31
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดิ น เหนี ย วลึ ก ถึ ง ลึ ก
มาก ปฏิกริยาดินเป็ น
กลางหรือเป็ นด่าง

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรั บการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
ส ภ า พ พื้ น ที่ มี ดินเหนียว
ความลาดชั น สูง
ง่ายต่อการชะล้าง
พังทลายของหน้า
ดิน, ขาดแคลนนํา้
ในช่วงฤดูแล้ง

เลื อ กพื้ น ที่ ค่อ นข้า งราบเรี ย บ ปรับ ปรุง ดิน ด้ว ยปุ๋ ยหมัก
หรื อ ปุ๋ ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพื ชปุ๋ ยสด (หว่าน
เมล็ ด ถั ่ว พร้า 8-10 กิ โ ลกรั ม /ไร่ เมล็ ด ถั ่ว พุ่ ม 6-8
กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะ
ออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ มีระบบอนุรักษ์ดนิ และนํา้ เช่น ไถพรวน
และปลูก พื ช ตามแนวระดั บ มี วั ส ดุค ลุม ดิ น ปลู ก พื ช
หมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็ นแถบ พัฒนาแหล่งนํา้ และ
จัดระบบการให้นาํ้ ในแปลงปลูก

แนวทางการจัดการ ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็ นลูกคลื่นลอน
ดินสําหรั บการปลู ก ลาดถึงเป็ นเนินเขา การไถเตรียมดิน การไถปรับระดับและ
ข้าว
การเก็ บกักนํา้ ให้เพียงพอต่อการปลูกข้าวทําได้ยาก การ
ปรับพื้นที่และทําคันนาเพื่อเก็บกักนํา้ ต้องลงทุนสูง อาจไม่
คุม้ ค่าต่อการลงทุน
หากต้องการปลูกควรเลือกปลูกข้าวไร่ที่ไม่ตอ้ งมี
การขังนํา้ โดยใช้พันธุท์ ี่มีอายุเบาที่ปลูกต้นฤดูฝนและเก็ บ
เกี่ ย วได้ป ลายฤดูฝ น ไถพรวนดิ น ตามความลาดเทของ
พื้นที่ขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้
3-4 สัปดาห์ ปรับปรุงดินด้วยอิ นทรี ย์วัตถุปุ๋ยหมักหรื อ
ปุ๋ ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืชปุ๋ ยสด
ถัว่ พร้า 8-10 กก./ไร่ ถัว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง
4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ มีระบบการให้นาํ้ ในช่วงข้าวขาดนํา้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 33
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดินทรายแป้งละเอียด
มากที่เกิดจากตะกอน
แม่นาํ้ หรื อตะกอนนํา้
พารูปพัด

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
ข า ด แ ค ล น นํ้ า
ดินร่วน
ใ น ช่ ว ง ฤ ดู แ ล้ ง ,
ละเอียด
บางพื้ น ที่ อ าจพบ
ชัน้ ดานแข็ง

ไถพรวนขณะที่ ดิ น มี ค วามชื้ น ที่ เ หมาะสมและที่ ค วาม
แตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อทําลายชั้นดานและป้องกันการ
เกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูก
พืชบํารุงดินอยู่ดว้ ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยคอก
2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านเมล็ดถัว่ พร้า 810 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ ดถัว่ พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรื อปอ
เทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 12 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ มีวสั ดุ
คลุมดิน หรือทําแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ ย
อิ น ท รี ย์ นํ้ า ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ พื ช ที่ ป ลู ก เ พื่ อ รั ก ษ า
ความสามารถในการผลิ ต ของดิ น ไว้ไ ม่ใ ห้เ สื่ อ มโทรมลง
พัฒนาแหล่งนํา้ และจัดระบบการให้นาํ้ ในแปลงปลูก

แนวทางการจัดการ เลือกพื้นที่ที่เป็ นบริเวณตํา่ สุดเพราะเมื่อทําคันนาจะเก็บกัก
ดินสําหรับการปลู ก นํา้ ได้ดีและใช้ปลูกข้าวได้ในฤดูฝน ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้
ข้าว
3-4 สัปดาห์ ปรับปรุงดินด้วยอิ นทรี ย์วัตถุปุ๋ยหมักหรื อ
ปุ๋ ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืชปุ๋ ย
สด ถัว่ พร้า 8-10 กก./ไร่ ถัว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรื อ ปอ
เทือง 4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช้
ปุ๋ ยเคมีหรื อปุ๋ ยอิ นทรี ย์นาํ้ มีระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่ ขา้ ว
ขาดนํา้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 35
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดินร่วนละเอียดลึกถึง
ลึกมาก ปฏิกิริยาดิน
เป็ นกรดจัดมาก

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรั บการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
เ กิ ด ก า ร ช ะ ล้ า ง
ดินร่วน
พั ง ทลายสูญ เสี ย ละเอียด
ห น้ า ดิ น ใ น พื้ น ที่
ลาดชัน, ขาดแคลน
นํา้ ในช่วงฤดูแล้ง

เลื อ กพื้ น ที่ ค่อ นข้า งราบเรี ย บ ปรับ ปรุง ดิน ด้ว ยปุ๋ ยหมัก
หรื อ ปุ๋ ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพื ชปุ๋ ยสด (หว่าน
เมล็ ด ถั ่ว พร้ า 8-10 กิ โ ลกรั ม /ไร่ เมล็ ด ถั ่ว พุ่ ม 6-8
กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ
ออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
ปลูกพืชสลับเป็ นแถบ พัฒนาแหล่งนํา้ และจัดระบบการให้
นํ้า ในแปลงปลูก พื้ น ที่ ที่ เ ป็ นกรดจัด มาก ควรใช้วัส ดุปูน
200-300 กิโลกรัม/ไร่

แนวทางการจัดการ ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็ นลูกคลื่นลอน
ดินสําหรั บการปลู ก ลาดถึงเป็ นเนินเขา การไถเตรียมดิน การไถปรับระดับและ
ข้าว
การเก็ บ กั ก นํ้า ให้เ พี ย งพอต่ อ การปลูก ข้า วทํ า ได้ย าก
เนือ่ งจากดินเก็บนํา้ ไม่คอ่ ยอยู่
หากต้องการปลูกควรเลือกปลูกข้าวไร่ที่ไม่ตอ้ งมี
การขังนํา้ โดยใช้พันธุ์ที่มีอายุเบาที่ปลูกต้นฤดูฝนและเก็ บ
เกี่ยวได้ปลายฤดูฝน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพื้นที่
ขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว้
3-4 สัปดาห์ ปรับปรุงดินด้วยอินทรียว์ ตั ถุปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ย
คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืชปุ๋ ยสด
ถัว่ พร้า 8-10 กก./ไร่ ถัว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรื อปอเทื อง
4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ มีระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้ ใน
พื้นที่ที่เป็ นกรดจัดมาก หว่านวัสดุปูน 200-300 กก./ไร่
เพื่อเพิ่มความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 36
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดินร่วนละเอียดลึกถึง
ลึกมาก ปฏิกิริยาดิน
เป็ นกลางหรื อ เป็ น
ด่าง

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
เ กิ ด ก า ร ช ะ ล้ า ง
ดินร่วน
พั ง ทลายสูญ เสี ย ละเอียด
ห น้ า ดิ น ใ น พื้ น ที่
ลาดชัน, ขาดแคลน
นํา้ ในช่วงฤดูแล้ง

เลื อ กพื้ น ที่ ค่อ นข้า งราบเรี ย บ ปรับ ปรุง ดิ น ด้ว ยปุ๋ ยหมัก
หรื อ ปุ๋ ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพื ชปุ๋ ยสด (หว่าน
เมล็ ด ถั ่ว พร้ า 8-10 กิ โ ลกรั ม /ไร่ เมล็ ด ถั ่ว พุ่ ม 6-8
กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ
ออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
ปลูกพืชสลับเป็ นแถบ พัฒนาแหล่งนํา้ และจัดระบบการให้
นํา้ ในแปลงปลูก

แนวทางการจัดการ ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็ นลูกคลื่นลอน
ดินสําหรับการปลู ก ลาดถึ งที่ลาดเชิงเขา การไถเตรี ยมดิน การไถปรับระดับ
ข้าว
และการเก็ บกักนํา้ ให้เพี ย งพอต่อ การปลูกข้า วทําได้ย าก
เนือ่ งจากดินเก็บนํา้ ไม่คอ่ ยอยู่
หากต้องการปลูกควรเลือกปลูกข้าวไร่ที่ไม่ตอ้ งมี
การขังนํา้ โดยใช้พันธุ์ที่มีอายุเบาที่ปลูกต้นฤดูฝนและเก็ บ
เกี่ยวได้ปลายฤดูฝน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพื้นที่
ขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว้
3-4 สัปดาห์ ปรับปรุงดินด้วยอินทรียว์ ตั ถุปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ย
คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืชปุ๋ ยสด
ถัว่ พร้า 8-10 กก./ไร่ ถัว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรื อปอเทื อง
4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ มีระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 38
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดินร่วนหยาบลึกมาก
ที่ เกิ ดจากตะกอนริ ม
แม่นาํ้

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรั บการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
เนื้ อ ดิ น ค่ อ นข้ า ง
ดินร่วน
เป็ นทราย เกิดการ
หยาบ
ช ะ ล้ า ง พั ง ท ล า ย
สูญ เสี ย หน้า ดิน ใน
พื้ น ที่ ล าดชัน ขาด
แคลนนํา้ ในช่วงฤดู
แล้ง

เลื อ กพื้ น ที่ ค่อ นข้า งราบเรี ย บ ปรับ ปรุง ดิน ด้ว ยปุ๋ ยหมัก
หรื อ ปุ๋ ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพื ชปุ๋ ยสด (หว่าน
เมล็ ด ถั ่ว พร้ า 8-10 กิ โ ลกรั ม /ไร่ เมล็ ด ถั ่ว พุ่ ม 6-8
กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ
ออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้ มีวัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝก
เฉพาะต้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ ปลูก เพื่อรักษา
ความสามารถในการผลิ ต ของดิ น ไว้ไ ม่ใ ห้เ สื่ อ มโทรมลง
จัดระบบการให้นาํ้ ในแปลงปลูก

แนวทางการจัดการ ไม่แนะนําให้ปล ูก เนื่องจากดินมีความสามารถในการอุม้
ดินสําหรั บการปลู ก นํา้ ตํา่ การเก็บกักนํา้ ให้เพียงพอต่อการปลูกข้าวทําได้ยาก
ข้าว
เนือ่ งจากดินเก็บกักนํา้ ไม่ได้
หากต้องการปลูกควรเลือกปลูกข้าวไร่ที่ไม่ตอ้ งมี
การขังนํา้ โดยใช้พันธุ์ที่มีอายุเบาที่ปลูกต้นฤดูฝนและเก็ บ
เกี่ ย วได้ป ลายฤดูฝ น ควรไถกลบตอซั ง ปล่ อ ยไว้ 3-4
สัปดาห์ ปรับปรุงดินด้วยอินทรียว์ ัตถุปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ยคอก
2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืชปุ๋ ยสด ถัว่ พร้า
8-10 กก./ไร่ ถัว่ พุม่ 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กก./
ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่ วมกับการใช้ปุ๋ ยเคมีห รื อ ปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้ มีระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 40
ลักษณะประจํา
ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
กลุ่มชุดดิน
ประโยชน์
ดินร่วนหยาบลึกมาก เ กิ ด ก า ร ช ะ ล้ า ง
ดินร่วน
พั ง ทลายสูญ เสี ย
หยาบ
ห น้ า ดิ น ใ น พื้ น ที่
ลาดชัน, ขาดแคลน
นํา้ ในช่วงฤดูแล้ง

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

เลื อ กพื้ น ที่ ค่อ นข้า งราบเรี ย บ ปรับ ปรุง ดิ น ด้ว ยปุ๋ ยหมัก
หรื อ ปุ๋ ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพื ชปุ๋ ยสด (หว่าน
เมล็ ด ถั ่ว พร้ า 8-10 กิ โ ลกรั ม /ไร่ เมล็ ด ถั ่ว พุ่ ม 6-8
กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4 -6 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ
ออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืช
สลับเป็ นแถบ พัฒ นาแหล่งนํา้ และจัดระบบการให้น ํ้า ใน
แปลงปลูก

แนวทางการจัดการ ไม่แนะนําให้ปล ูก เนื่องจากดินมีความสามารถในการอุม้
ดินสําหรับการปลู ก นํา้ ตํา่ การเก็บกักนํา้ ให้เพียงพอต่อการปลูกข้าวทําได้ยาก
ข้าว
เนือ่ งจากดินเก็บกักนํา้ ไม่ได้
หากต้องการปลูกควรเลือกปลูกข้าวไร่ที่ไม่ตอ้ งมี
การขังนํา้ โดยใช้พันธุ์ที่มีอายุเบาที่ปลูกต้นฤดูฝนและเก็ บ
เกี่ยวได้ปลายฤดูฝน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพื้นที่
ขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว้
3-4 สัปดาห์ ปรับปรุงดินด้วยอินทรียว์ ตั ถุปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ย
คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืชปุ๋ ยสด
ถัว่ พร้า 8-10 กก./ไร่ ถัว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรื อปอเทื อง
4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ มีระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 41
ลักษณะประจํา
ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
กลุ่มชุดดิน
ประโยชน์
ดิ น ทรายหนาปาน เ กิ ด ก า ร ช ะ ล้ า ง ดินทราย
กลาง
พั ง ทลายสูญ เสี ย
หน้า ดิ น เกิ ด เป็ น
ร่ อ งในแปลงปลูก
พื ช, ขาดแคลนนํา้
ในช่วงฤดูแล้ง
แนวทางการจัดการ
ดินสําหรั บการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ย
สด (หว่านเมล็ดถัว่ พร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถัว่ พุ่ม
8-10 กิโลกรัม /ไร่ หรื อ ปอเทื อ ง 6-8 กิโลกรัม /ไร่ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่ อ ยไว้ 1-2 สั ป ดาห์ ) ร่ ว มกั บ
ปุ๋ ยเคมีห รื อ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์นาํ้ มีวัสดุคลุม ดิน หรื อ ปลูก พื ช
สลับเป็ นแถบ พัฒ นาแหล่งนํา้ และจัดระบบการให้น ํ้า ใน
แปลงปลูก ในพื้นที่ตาํ่ ควรทําร่องหรือทางระบายนํา้ เพื่อ
ป้องกันนํา้ ขังบริเวณรากพืช

แนวทางการจัดการ ไม่แนะนําให้ปล ูก เนื่องจากดินมีความสามารถในการอุม้
ดินสําหรั บการปลู ก นํา้ ตํา่ การเก็บกักนํา้ ให้เพียงพอต่อการปลูกข้าวทําได้ยาก
ข้าว
เนือ่ งจากดินเก็บกักนํา้ ไม่ได้
หากต้องการปลูกควรเลือกปลูกข้าวไร่ที่ไม่ตอ้ งมี
การขังนํา้ โดยใช้พันธุ์ที่มีอายุเบาที่ปลูกต้นฤดูฝนและเก็ บ
เกี่ยวได้ปลายฤดูฝน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพื้นที่
ขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว้
3-4 สัปดาห์ ปรับปรุงดินด้วยอินทรียว์ ตั ถุปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ย
คอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านเมล็ ดถัว่
พร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถัว่ พุ่ม 8-10 กิโลกรัม/
ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก
ปล่ อ ยไว้ 1-2 สั ป ดาห์ ) ร่ ว มกั บ การใช้ปุ๋ ยเคมี ห รื อ ปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้ มีระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 44
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดินทรายหนา

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
เ กิ ด ก า ร ช ะ ล้ า ง ดินทราย
พั ง ทลายสูญ เสี ย
หน้า ดิ น เกิ ด เป็ น
ร่ อ งในแปลงปลูก
พื ช, ขาดแคลนนํา้
ในช่วงฤดูแล้ง

จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ย
สด (หว่านเมล็ดถัว่ พร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถัว่ พุ่ม
8-10 กิโลกรัม /ไร่ หรื อ ปอเทื อ ง 6-8 กิโลกรัม /ไร่ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่ อ ยไว้ 1-2 สั ป ดาห์ ) ร่ ว มกั บ
ปุ๋ ยเคมีห รื อ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์นาํ้ มีวัสดุคลุม ดิน หรื อ ปลูก พื ช
สลับเป็ นแถบ พัฒ นาแหล่งนํา้ และจัดระบบการให้น ํ้า ใน
แปลงปลูก

แนวทางการจัดการ ไม่แนะนําให้ปล ูก เนื่องจากดินมีความสามารถในการอุม้
ดินสําหรับการปลู ก นํา้ ตํา่ การเก็บกักนํา้ ให้เพียงพอต่อการปลูกข้าวทําได้ยาก
ข้าว
เนือ่ งจากดินเก็บกักนํา้ ไม่ได้
หากต้องการปลูกควรเลือกปลูกข้าวไร่ที่ไม่ตอ้ งมี
การขังนํา้ โดยใช้พันธุ์ที่มีอายุเบาที่ปลูกต้นฤดูฝนและเก็ บ
เกี่ยวได้ปลายฤดูฝน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพื้นที่
ขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว้
3-4 สัปดาห์ ปรับปรุงดินด้วยอินทรียว์ ตั ถุปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ย
คอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านเมล็ ดถัว่
พร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถัว่ พุ่ม 8-10 กิโลกรัม/
ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก
ปล่ อ ยไว้ 1-2 สั ป ดาห์ ) ร่ ว มกั บ การใช้ปุ๋ ยเคมี ห รื อ ปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้ มีระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 46
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดิน ตื้ น ถึ ง ก้อ นกรวด
หรือเศษหินปนลูกรัง
หนามาก

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรั บการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
ดินตื้น, เกิดการชะ ดินเหนียว
ล้ า ง พั ง ท ล า ย
สูญเสียหน้าดินใน
พื้นที่ลาดชัน, ขาด
แคลนนํา้ ในช่วงฤดู
แล้ง

เลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี ห น้า ดิ น หนาและมี ส ภาพพื้ น ที่ ค่ อ นข้า ง
ราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี และ
ปลูกพืชบํารุงดินร่วมอยู่ดว้ ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยหมัก
หรือปุ๋ ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่าน
เมล็ ดถัว่ พร้า 10-12 กิโลกรัม /ไร่ เมล็ ดถัว่ พุ่ม 8-10
กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ
ออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ย
อิ นทรี ย์นาํ้ มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํา้ เช่น การไถ
พรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรื อทํา
ฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งนํา้ และจัดระบบการ
ให้นาํ้ ในแปลงปลูก
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 47
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดินตืน้ ถึงชัน้ หินพื้น

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
ดิ น ตื้ น ถึ งชั้ น หิ น ดินเหนียว
พื้น, เกิดการชะล้าง
พั ง ทลายสูญ เสี ย
ห น้ า ดิ นในพื้ น ที่
ลาดชัน, ขาดแคลน
นํา้ ในช่วงฤดูแล้ง

เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
ตลอดทั้งปี ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยหมักหรื อปุ๋ ยคอก 3-4
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านเมล็ดถัว่ พร้า 1012 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถัว่ พุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ ไถพรวน
ตามแนวระดับ มีวสั ดุคลุมดิน หรือปลูกพืชตามแนวระดับ
ปลูกพืชสลับเป็ นแถบ พัฒนาแหล่งนํา้ และจัดระบบการให้
นํา้ ในแปลงปลูก
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 48
ลักษณะประจํา
ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
กลุ่มชุดดิน
ประโยชน์
ดินตืน้ ถึงก้อนหินหรือ ดิ น ตื้ น , เกิ ด การ ดินเหนียว
เศษหิน
ชะล้ า งพั ง ทลาย
สูญเสียหน้าดินใน
พื้นที่ลาดชัน, ขาด
แคลนนํา้ ในช่วงฤดู
แล้ง
แนวทางการจัดการ
ดินสําหรั บการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย)

เลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี ห น้า ดิ น หนาและมี ส ภาพพื้ น ที่ ค่ อ นข้า ง
ราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี และ
ปลูกพืชบํารุงดินร่วมอยู่ดว้ ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยหมัก
หรือปุ๋ ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่าน
เมล็ ดถัว่ พร้า 10-12 กิ โลกรัม /ไร่ เมล็ ดถัว่ พุ่ม 8-10
กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ไถกลบระยะ
ออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้ ไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือ
ปลูก พื ช ตามแนวระดับ ปลูก พื ช สลับ เป็ นแถบ พัฒ นา
แหล่งนํา้ และจัดระบบการให้นาํ้ ในแปลงปลูก
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 49
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดิ น ตื้ น ถึ ง ลูก รั ง หรื อ
ชั้ น เ ชื่ อ ม แ ข็ ง ข อ ง
เหล็กทับอยู่บนชัน้ ดิน
เหนียว

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย)

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
ดิ น ตื้ น , เกิ ด การ ดินเหนียว
ชะล้ า งพั ง ทลาย
สูญเสียหน้าดินใน
พื้นที่ลาดชัน, ขาด
แคลนนํา้ ในช่วงฤดู
แล้ง

เลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี ห น้า ดิ น หนาและมี ส ภาพพื้ น ที่ ค่ อ นข้า ง
ราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี และ
ปลูกพืชบํารุงดินร่วมอยู่ดว้ ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยหมัก
หรือปุ๋ ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่าน
เมล็ดถัว่ พร้า 10-12 กก./ไร่ เมล็ดถัว่ พุม่ 8-10 กก./
ไร่ หรื อ ปอเทื อ ง 6-8 กก./ไร่ ไถกลบระยะออกดอก
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีห รื อ ปุ๋ ย
อินทรียน์ าํ้ การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวสั ดุ
คลุม ดิ น หรื อ ทํา แนวรั้ ว หญ้า แฝก พั ฒ นาแหล่ ง นํ้า และ
จัดระบบการให้นาํ้ ในแปลงปลูก
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 52
ลักษณะประจํา
ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
กลุ่มชุดดิน
ประโยชน์
ดิ น ตื้ น ถึ ง ชั้ น ม า ร์ ดิ น แห้ ง แข็ ง ดิ น
ดินร่วน
ลหรือก้อนปูน
เปี ยกเหนี ย วมาก
ละเอียด
ไถพรวนยาก ขาด
แคลนนํา้ ในช่วงฤดู
แล้ง

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรั บการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย)

เลือกชนิดพืชที่ชอบดินเป็ นด่างมาปลูก ไถพรวนดินในขณะ
ที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยหมักหรือ
ปุ๋ ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านเมล็ด
ถัว่ พร้า 8-10 กก./ไร่ เมล็ดถัว่ พุม่ 6-8 กก./ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กก./ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ ยอิ นทรี ย์นาํ้
ไถพรวนและปลูกพืชขวางความลาดชัน ปลูกพืชหมุนเวียน
ปลูกสลับเป็ นแนว ปลูกพืชคลุมดิน ทําคันดินร่วมกับปลูก
หญ้าแฝก พัฒนาแหล่งนํา้ และจัดระบบการให้นาํ้ ในแปลง
ปลูก
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กลมุ่ ช ุดดินที่ 56
ลักษณะประจํา
กลุ่มชุดดิน
ดิ น ลึ ก ปานกลางถึ ง
ชั้ น หิ น พื้ น เ ศ ษ หิ น
หรื อลูกรัง ปฏิ กิริยา
ดินเป็ นกรดจัด

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
พืชไร่
(อ้อย มันสําปะหลัง)

แนวทางการจัดการ
ดินสําหรับการปลู ก
ข้าว

ข้อจํากัดในการใช้ กลุ่มเนื้อดิน
ประโยชน์
ดิ น ลึ ก ปานกลาง
ดินร่วน
ถึงชัน้ หินพื้น, เกิด
ละเอียด
ก า ร ช ะ ล้ า ง
พั ง ทลายสูญ เสี ย
ห น้ า ดิ น ใ น พื้ น ที่
ลาดชัน, ขาดแคลน
นํา้ ในช่วงฤดูแล้ง
เลื อ กพื้ น ที่ ค่ อ นข้า งราบเรี ย บ จั ด ระบบการปลูก พื ช ให้
หมุน เวี ย นตลอดทั้ง ปี ปรั บ ปรุง ดิ น ด้ว ยปุ๋ ยหมัก หรื อ ปุ๋ ย
คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านเมล็ ดถัว่
พร้า 8-10 กก./ไร่ เมล็ ด ถั ว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรื อ ปอ
เทื อ ง 4-6 กก./ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2
สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอิ นทรี ย์นาํ้ ไถพรวนและ
ปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ ยสด มีวสั ดุคลุมดิน ปลูก
พืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็ นแถบ ทําแนวรั้วหญ้าแฝก
พัฒนาแหล่งนํา้ และจัดระบบการให้นาํ้ ในแปลงปลูก
ไม่แนะนําให้ปลกู เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็ นลูกคลื่นลอน
ลาดถึ งที่ลาดเชิงเขา การไถเตรี ยมดิน การไถปรับระดับ
และการเก็ บกักนํา้ ให้เพี ย งพอต่อ การปลูกข้าวทํา ได้ย าก
เนือ่ งจากดินเก็บนํา้ ไม่คอ่ ยอยู่
หากต้องการปลูกควรเลือกปลูกข้าวไร่ที่ไม่ต อ้ งมี
การขังนํา้ โดยใช้พันธุ์ที่มีอายุเบาที่ปลูกต้นฤดูฝนและเก็ บ
เกี่ยวได้ปลายฤดูฝน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพื้นที่
ขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ควรไถกลบตอซัง ปล่อยไว้
3-4 สัปดาห์ ปรับปรุงดินด้วยอินทรียว์ ตั ถุปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ย
คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรื อไถกลบพืชปุ๋ ยสด (หว่านพืชปุ๋ ยสด
ถัว่ พร้า 8-10 กก./ไร่ ถัว่ พุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรื อปอเทื อง
4-6 กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ ยอินทรียน์ าํ้ มีระบบการให้นาํ้ ในช่วงที่ขา้ วขาดนํา้
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การใช้ป๋ ยเคมี
ุ
ตามกลมุ่ เนื้อดินและตามค่าวิเคราะห์
ดินที่เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชมีความต้องการธาตุอาหารแตกต่างกัน
เนื่อ งจากมีส ภาพการเกิด และวัต ถุต น้ กํา เนิด ดิน รวมถึ ง การถูก นํา ไปใช้ป ระโยชน์ที่ ไ ม่
เหมื อ นกัน ส่ ง ผลให้ดิ น มี ค วามอุด มสมบูร ณ์แ ตกต่า งกัน ดัง นั้น ถ้า เกษตรกรมี ก าร
วิเคราะห์ดินก่อนปลูกจะสามารถประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ถกู ต้อง และ
จะทําให้การจัดการดินและธาตุอาหารพืชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่หากเกษตรกรไม่
สามารถนําดินมาวิเคราะห์กอ่ นปลูกได้สามารถใช้คาํ แนะนําการใช้ปุ๋ยตามลักษณะกลุ่มเนือ้
ดินไปใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นได้
ในคูม่ อื คําแนะนําการจัดการดินเบื้องต้นสําหรับอ้อย มันสําปะหลังและข้าว จังหวัด
ขอนแก่นนี้ จะมีคาํ แนะนําการใช้ปุ๋ยเคมีตามกลุ่มเนือ้ ดินและตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรับพืช
เศรษฐกิจหลัก 3 ชนิดได้แก่ อ้อย มันสําปะหลังและข้าว โดยมีตวั อย่างวิธีการคํานวณปุ๋ ย
ด้านท้ายเล่มของคูม่ อื ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การใช้ปุ๋ยเคมีสาํ หรับอ้อย
ในกรณีที่ไม่ทราบผลวิเคราะห์ดนิ แนะนําให้ใช้ปุ๋ยตามกลุม่ เนือ้ ดินดังต่อไปนี้
การใช้ป๋ ยุ
อัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ที่แนะนํา
ตามกลมุ่ เนื้อดิน
อ้อยปล ูก
อ้อยตอ
12-6-12
24-12-24
ดินเหนียว
12-6-12
24-12-24
ดินร่วน
12-6-12
18-9-18
ดินร่วนหยาบ
12-6-12
18-9-18
ดินทราย
ที่มา: สมปอง นิลพันธ์. 2556. คําแนะนําการจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
เศรษฐกิจในประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดนิ กรมพัฒนาที่ดนิ .
88 หน้า
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หมายเหต ุ
1. ในเขตชลประทานควรมีการแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครัง้ ส่วนในเขตอาศัยนํา้ ฝนแบ่งใส่ 3
ครัง้
2. ในเขตพื้นที่ดินทรายการใช้ปุ๋ยเคมีสตู ร 21-0-0 มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่า
การใช้ปุ๋ยเคมีสตู ร 46-0-0 และปุ๋ ยสูตร 16-0-0
3. เมื่อทราบอัตราปุ๋ ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ที่แนะนําตามกลุ่มเนื้อดิน
แล้ว นําอัตราปุ๋ ยที่แนะนําไปคํานวณหาอัตราปุ๋ ยตามสูตรปุ๋ ยที่เหมาะสมตามคําแนะนํา
ต่อไปตามตัวอย่างการคํานวณปุ๋ ยท้ายเล่มของคูม่ อื

การใช้ป๋ ยสํ
ุ าหรับอ้อยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ค่าวิเคราะห์
อินทรียวัตถุ (OM, %)
<1
1-2
>2
ฟอสฟอรัส (P, มก.กก.)
<7
15-30
>30
โพแทสเซียม (K, มก.กก.)
<30
30-60
>60

อัตราปุ๋ยที่ใส่
อ้อยปล ูก

อัตราปุ๋ยที่ใส่
อ้อยตอ

ปุ๋ ย N 12 กก./ไร่
ปุ๋ ย N 12 กก./ไร่
ปุ๋ ย N 6 กก./ไร่

ปุ๋ ย N 18 กก./ไร่
ปุ๋ ย N 18 กก./ไร่
ปุ๋ ย N 12 กก./ไร่

ปุ๋ ย P2O5 6 กก./ไร่ ปุ๋ ย P2O5 9 กก./ไร่
ปุ๋ ย P2O5 6 กก./ไร่ ปุ๋ ย P2O5 9 กก./ไร่
ปุ๋ ย P2O5 3 กก./ไร่ ปุ๋ ย P2O5 6 กก./ไร่
ปุ๋ ย K2O 12 กก./ไร่ ปุ๋ ย K2O 18 กก./ไร่
ปุ๋ ย K2O 12 กก./ไร่ ปุ๋ ย K2O 18 กก./ไร่
ปุ๋ ย K2O 6 กก./ไร่ ปุ๋ ย K2O 12 กก./ไร่

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร. 2548. คําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. เอกสาร
วิชาการลําดับที่ 8/2548. ISBN 974-436-434-3 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 121 น.

เมื่อทราบอัตราปุ๋ ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ที่แนะนําตามค่าวิ เคราะห์ดิน
แล้วสามารถนําอัตราปุ๋ ยดังกล่าวไปเทียบเคียงกับสูตรปุ๋ ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่สาํ หรับ
อ้อยปลูกและอ้อยตอได้ดงั ตารางในหน้าถัดไป
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คําแนะนําปุ๋ ยสําหรับอ้อยปลูก
อัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O
(กิโลกรัมต่อไร่)
12-3-12

12-3-6

12-6-12

12-6-6

6-3-12

6-3-6

6-6-12

6-6-6

สูตรปุ๋ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่
ใช้สตู ร 15-7-18 อัตรา 80 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ 1-2
ตัน /ไร่ โดยแบ่ ง ใส่ 2 ครั้ง ครั้ง แรกใส่ค รึ่ ง หนึ่ง หลัง ปลูก 1
เดือ น อี ก ครึ่ ง หนึ่ง ใส่ห ลัง ปลูก 3 เดือ น ถ้า มีก ารให้น ํ้า เพิ่ ม
46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 16-8-8 อัตรา 75 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ 1-2
ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่ งหนึ่งหลังปลูก 1
เดือ น อี ก ครึ่ ง หนึ่ง ใส่ห ลัง ปลูก 3 เดือ น ถ้า มีก ารให้น ํ้า เพิ่ ม
46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 15-7-18 อัตรา 86 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ 1-2
ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่ งหนึ่งหลังปลูก 1
เดือ น อี ก ครึ่ ง หนึ่ง ใส่ห ลัง ปลูก 3 เดือ น ถ้า มีก ารให้น ํ้า เพิ่ ม
46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 16-8-8 อัตรา 75 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ 1-2
ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่ งหนึ่งหลังปลูก 1
เดือ น อี ก ครึ่ ง หนึ่ง ใส่ห ลัง ปลูก 3 เดือ น ถ้า มีก ารให้น ํ้า เพิ่ ม
46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 14-10-35 อัตรา 43 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ 12 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1
เดือ น อี ก ครึ่ ง หนึ่ง ใส่ห ลัง ปลูก 3 เดือ น ถ้า มีก ารให้น ํ้า เพิ่ ม
46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 20-8-20 อัตรา 38 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ 1-2
ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่ งหนึ่งหลังปลูก 1
เดือ น อี ก ครึ่ ง หนึ่ง ใส่ห ลัง ปลูก 3 เดือ น ถ้า มีก ารให้น ํ้า เพิ่ ม
46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 14-10-32 อัตรา 60 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ 12 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1
เดือ น อี ก ครึ่ ง หนึ่ง ใส่ห ลัง ปลูก 3 เดือ น ถ้า มีก ารให้น ํ้า เพิ่ ม
46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ 12 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่งหนึ่งหลังปลูก 1
เดือ น อี ก ครึ่ ง หนึ่ง ใส่ห ลัง ปลูก 3 เดือ น ถ้า มีก ารให้น ํ้า เพิ่ ม
46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
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คําแนะนําปุ๋ ยสําหรับอ้อยตอ
อัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O
(กิโลกรัมต่อไร่)
12-6-12

12-6-18

12-9-12

12-9-18

18-6-12

18-6-18

18-9-12

18-9-18

สูตรปุ๋ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่
ใช้สตู ร 15-7-18 อัตรา 86 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ 12 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่งหนึ่งหลังปลูก
1 เดือน อีกครึ่งหนึง่ ใส่หลังปลูก 3 เดือน ถ้ามีการให้นาํ้ เพิ่ม
46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 15-7-18 อัตรา 100 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์
1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่ งหนึ่งหลัง
ปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใส่หลังปลูก 3 เดือน ถ้ามีการให้
นํา้ เพิ่ม 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 15-7-18 อัตรา 129 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์
1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่ งหนึ่งหลัง
ปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใส่หลังปลูก 3 เดือน ถ้ามีการให้
นํา้ เพิ่ม 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 15-7-18 อัตรา 129 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์
1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่ งหนึ่งหลัง
ปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใส่หลังปลูก 3 เดือน ถ้ามีการให้
นํา้ เพิ่ม 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 15-7-18 อัตรา 120 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์
1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่ งหนึ่งหลัง
ปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใส่หลังปลูก 3 เดือน ถ้ามีการให้
นํา้ เพิ่ม 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 15-7-18 อัตรา 120 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์
1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่ งหนึ่งหลัง
ปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใส่หลังปลูก 3 เดือน ถ้ามีการให้
นํา้ เพิ่ม 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 15-7-18 อัตรา 129 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์
1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่ งหนึ่งหลัง
ปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใส่หลังปลูก 3 เดือน ถ้ามีการให้
นํา้ เพิ่ม 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
ใช้สตู ร 15-7-18 อัตรา 129 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์
1-2 ตัน/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ครึ่ งหนึ่งหลัง
ปลูก 1 เดือน อีกครึ่งหนึ่งใส่หลังปลูก 3 เดือน ถ้ามีการให้
นํา้ เพิ่ม 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ในครัง้ ที่ 2
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การใช้ปุ๋ยเคมีสาํ หรับมันสําปะหลัง
ในกรณีที่ไม่ทราบผลวิเคราะห์ดนิ แนะนําให้ใช้ปุ๋ยตามกลุม่ เนือ้ ดินดังต่อไปนี้
การใช้ป๋ ยุ
อัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ที่แนะนํา
ตามกลมุ่ เนื้อดิน
4-4-8
ดินเหนียว
8-4-8
ดินร่วนเหนียว
16-8-16
ดินร่วนหยาบ
16-8-16
ดินทราย
ที่มา: สมปอง นิลพันธ์. 2556. คําแนะนําการจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
เศรษฐกิจในประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดนิ กรมพัฒนาที่ดนิ .
88 หน้า

หมายเหต ุ
1. การใส่ปุ๋ยมันสําปะหลัง ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสองข้างต้นมันสําปะหลังระยะปลูก 1x1
เมตร หรือ 1x0.8 เมตร แล้วกลบปุ๋ ยครัง้ เดียวหลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังกําจัดวัชพืช
เมื่อ ดิ น มีค วามชื้น พอเหมาะ เพื่ อ การใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น อย่ า งยัง่ ยื น แนะนํา ให้ใ ช้ปุ๋ ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ และการไถกลบซากต้นใบมันสําปะหลัง ควรจัดทําระบบอนุรกั ษ์ดนิ และ
นํา้ ในพื้นที่ลาดเท
2. เมื่อทราบอัตราปุ๋ ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ที่แนะนําตามกลุ่มเนื้อดิน
แล้ว นําอัตราปุ๋ ยที่แนะนําไปคํานวณหาอัตราปุ๋ ยตามสูตรปุ๋ ยที่เหมาะสมตามคําแนะนํา
ต่อไปตามตัวอย่างการคํานวณปุ๋ ยท้ายเล่มของคูม่ อื
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การใช้ป๋ ยสํ
ุ าหรับมันสําปะหลังตามค่าวิเคราะห์ดิน
ค่าวิเคราะห์
อินทรียวัตถุ (OM, %)
<1
1-2
>2
ฟอสฟอรัส (P, มก.กก.)
<7
15-30
>30
โพแทสเซียม (K, มก.กก.)
<30
30-60
>60

อัตราปุ๋ยที่ใส่
ปุ๋ ย N 16 กก./ไร่
ปุ๋ ย N 8 กก./ไร่
ปุ๋ ย N 4 กก./ไร่
ปุ๋ ย P2O5 8 กก./ไร่
ปุ๋ ย P2O5 4 กก./ไร่
ปุ๋ ย P2O5 0 กก./ไร่
ปุ๋ ย K2O 16 กก./ไร่
ปุ๋ ย K2O 8 กก./ไร่
ปุ๋ ย K2O 4 กก./ไร่

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร. 2548. คําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. เอกสาร
วิชาการลําดับที่ 8/2548. ISBN 974-436-434-3 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 121 น.

เมื่อทราบอัตราปุ๋ ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ที่แนะนําตามค่าวิ เคราะห์ดิน
แล้วสามารถนําอัตราปุ๋ ยดังกล่าวไปเทียบเคียงกับสูตรปุ๋ ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่สาํ หรับ
มันสําปะหลังได้ดงั ตารางในหน้าถัดไป
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คําแนะนําปุ๋ ยสําหรับมันสําปะหลัง
อัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O
(กิโลกรัมต่อไร่)
16-8-16
16-8-8
16-8-4
16-4-16
16-4-8
16-4-4
16-0-16

16-0-8

16-0-4

8-8-16
8-8-8
8-8-4
8-4-16
8-4-8
8-4-4
8-0-16

8-0-8

สูตรปุ๋ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่
ใช้ปุ๋ย 15-7-18 อัตรา 100 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 16-8-8 อัตรา 100 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 16-8-8 อัตรา 100 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 15-7-18 อัตรา 100 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 16-8-8 อัตรา 100 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 18-4-5 อัตรา 100 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 35 กก./ไร่ ผสมกับปุ๋ ย 0-0-60
อัตรา 27 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือใช้ปุ๋ย 15-7-18
อัตรา 100 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 35 กก./ไร่ ผสมกับปุ๋ ย 0-0-60
อัตรา 14 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือใช้ปุ๋ย 16-8-8
อัตรา 100 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 35 กก./ไร่ ผสมกับปุ๋ ย 0-0-60
อัตรา 7 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือใช้ปุ๋ย 18-4-5
อัตรา 89 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 12-11-18 อัตรา 89 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 53 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 14-10-32 อัตรา 57 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 15-7-18 อัตรา 57 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 16-8-18 อัตรา 50 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 18 กก./ไร่ ผสมกับปุ๋ ย 0-0-60
อัตรา 27 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือใช้ปุ๋ย 14-4-24
อัตรา 67 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 18 กก./ไร่ ผสมกับปุ๋ ย 0-0-60
อัตรา 14 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือใช้ปุ๋ย 9-3-9
อัตรา 89 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือ ใช้ปุ๋ย 15-7-18
อัตรา 53 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
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คําแนะนําปุ๋ ยสําหรับมันสําปะหลัง (ต่อ)
อัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O
สูตรปุ๋ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่
(กิโลกรัมต่อไร่)
ใช้ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 18 กก./ไร่ ผสมกับปุ๋ ย 0-0-60
8-0-4
อัตรา 7 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือใช้ปุ๋ย 9-3-9
อัตรา 89 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือ ใช้ปุ๋ย 15-7-18
อัตรา 53 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 6-12-24 อัตรา 67 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
4-8-16
ใช้ปุ๋ย 8-24-24 อัตรา 50 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
4-8-8
ใช้ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 33 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
4-8-4
ใช้ปุ๋ย 6-12-24 อัตรา 67 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
4-4-16
ใช้ปุ๋ย 9-3-9 อัตรา 133 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
4-4-8
หรือปุ๋ ย 15-7-18 อัตรา 57 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 27 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
4-4-4
ใช้ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร่ ผสมกับปุ๋ ย 0-0-60
4-0-16
อัตรา 27 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือใช้ปุ๋ย 13-7-35
อัตรา 46 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร่ ผสมกับปุ๋ ย 0-0-60
4-0-8
อัตรา 14 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือใช้ปุ๋ย 9-3-9
อัตรา 89 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือใช้ปุ๋ย 15-7-18
อัตรา 44 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
ใช้ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร่ ผสมกับปุ๋ ย 0-0-60
4-0-4
อัตรา 7 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือใช้ปุ๋ย 9-3-9
อัตรา 44 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือใช้ปุ๋ย 15-7-18
อัตรา 27 กก./ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน
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การใช้ปุ๋ยเคมีสาํ หรับข้าว
ในกรณีที่ไม่ทราบผลวิเคราะห์ดนิ แนะนําให้ใช้ปุ๋ยตามกลุม่ เนือ้ ดินดังต่อไปนี้
ข้าวพันธไ์ ุ ม่ไวต่อช่วงแสง
ปริมาณธาต ุอาหาร
สูตรปุ๋ยที่แนะนํา
แนะนํา
(N1+N2)-P2O5-K2O
ใส่ปุ๋ยครัง้ แรก
ใส่ปุ๋ยครัง้ ที่สอง
(กก./ไร่)
(6+6)-4-0
16-20-0 หรือ
46-0-0 อัตรา
ดินเหนียว
20-20-0 อัตรา 13 กก./ไร่
35 กก./ไร่
(6+6)-4-3
16-16-8 หรือ
46-0-0 อัตรา
ดินร่วน
15-15-15
13 กก./ไร่
อัตรา 35 กก./ไร่
(6+6)-4-3
16-16-8 หรือ
46-0-0 อัตรา
ดินร่วนหยาบ
20-20-0 อัตรา 13 กก./ไร่
35 กก./ไร่
(6+6)-4-3
16-16-8 หรือ
46-0-0 อัตรา
ดินทราย
15-15-15
13 กก./ไร่
อัตรา 35 กก./ไร่
ที่มา: สมปอง นิลพันธ์. 2556. คําแนะนําการจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
การใช้ป๋ ยุ
ตาม
กลมุ่ เนื้อดิน

เศรษฐกิจในประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดนิ กรมพัฒนาที่ดนิ .
88 หน้า
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ข้าวพันธไ์ ุ วต่อช่วงแสง
ปริมาณธาต ุอาหาร
สูตรปุ๋ยที่แนะนํา
แนะนํา
(N1+N2)-P2O5-K2O
ใส่ปุ๋ยครัง้ แรก
ใส่ปุ๋ยครัง้ ที่สอง
(กก./ไร่)
(4+4)-5-0
16-20-0 หรือ
46-0-0 อัตรา
ดินเหนียว
20-20-0 อัตรา 9 กก./ไร่
25 กก./ไร่
(6+6)-5-2
16-16-8 หรือ
46-0-0 อัตรา
ดินร่วน
15-15-15
9 กก./ไร่
อัตรา 25 กก./ไร่
(6+6)-5-2
16-16-8 หรือ
46-0-0 อัตรา
ดินร่วนหยาบ
15-15-15
9 กก./ไร่
อัตรา 25 กก./ไร่
(6+6)-5-2
16-16-8 หรือ
46-0-0 อัตรา
ดินทราย
15-15-15
9 กก./ไร่
อัตรา 25 กก./ไร่
ที่มา: สมปอง นิลพันธ์. 2556. คําแนะนําการจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
การใช้ป๋ ยุ
ตาม
กลมุ่ เนื้อดิน

เศรษฐกิจในประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดนิ กรมพัฒนาที่ดนิ .
88 หน้า

หมายเหต ุ
ระยะการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยต้น
ข้าว การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนควรแบ่งใส่ครึ่งหนึง่ ของปริมาณที่แนะนํา ส่วนปุ๋ ยฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมให้ใส่ทั้งหมดของปริมาณที่แนะนํา เนือ่ งจากธาตุไนโตรเจนเป็ นธาตุที่สญ
ู เสีย
ไปกับนํา้ และดินได้งา่ ยจึงควรมีการแบ่งใส่ โดยเฉพาะในดินทราย นาดําควรใส่ปุ๋ยเคมีกอ่ น
ปั กดํา 1 วันหรือหลังปั กดําแล้ว 7 วัน ส่วนนาหว่านควรใส่ปุ๋ยหลังจากข้าวงอกแล้ว 30
วัน ระยะต่อมาคือ ระยะกําเนิดช่อดอกหรือระยะที่ขา้ วสร้างรวงอ่อน ให้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
ส่วนที่เหลือ เพื่อช่วยเสริมสร้างรวงให้สมบูรณ์เพิ่มจํานวนเมล็ดดีในรวงให้มากขึน้

62

การใช้ป๋ ยสํ
ุ าหรับข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน
ค่าวิเคราะห์

อัตราปุ๋ยที่ใส่
ข้าวพันธไ์ ุ ม่ไวต่อ
ช่วงแสง

อัตราปุ๋ยที่ใส่
ข้าวพันธไ์ ุ วต่อ
ช่วงแสง

อินทรียวัตถุ (OM, %)
<1
ปุ๋ ย N 18 กก./ไร่ ปุ๋ ย N 9 กก./ไร่
1-2
ปุ๋ ย N 12 กก./ไร่ ปุ๋ ย N 6 กก./ไร่
>2
ปุ๋ ย N 6 กก./ไร่
ปุ๋ ย N 3 กก./ไร่
ฟอสฟอรัส (P, มก.กก.)
<5
ปุ๋ ย P2O5 6 กก./ไร่ ปุ๋ ย P2O5 6 กก./ไร่
5-10
ปุ๋ ย P2O5 3 กก./ไร่ ปุ๋ ย P2O5 3 กก./ไร่
>10
ปุ๋ ย P2O5 0 กก./ไร่ ปุ๋ ย P2O5 0 กก./ไร่
โพแทสเซียม (K, มก.กก.)
<60
ปุ๋ ย K2O 6 กก./ไร่ ปุ๋ ย K2O 6 กก./ไร่
60-80
ปุ๋ ย K2O 3 กก./ไร่ ปุ๋ ย K2O 3 กก./ไร่
>80
ปุ๋ ย K2O 0 กก./ไร่ ปุ๋ ย K2O 0 กก./ไร่
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร. 2548. คําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. เอกสาร
วิชาการลําดับที่ 8/2548. ISBN 974-436-434-3 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 121 น.

เมื่อทราบอัตราปุ๋ ย N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ที่แนะนําตามค่าวิเคราะห์ดิน
แล้วสามารถนําอัตราปุ๋ ยดังกล่าวไปเทียบเคียงกับสูตรปุ๋ ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่สาํ หรับ
ข้าวได้ดงั ตารางในหน้าถัดไป

63

คําแนะนําปุ๋ ยสําหรับข้าวพันธุไ์ ม่ไวต่อช่วงแสง
อัตราปุ๋ย
N-P2O5-K2O
(กิโลกรัมต่อไร่)
18-6-6

(8+10)–6-6

18-6-3

(8+10)-6-3

18-6-0

(7+11)-6-0

18-3-6

(7+11)-3-6

18-3-3

(7+11)-3-3

18-3-0

(6+12)-3-0

18-0-6

(6+12)-0-6

18-0-3

(6+12)-0-3

18-0-0

(6+12)-0-0

การแบ่งใส่ป๋ ยN
ุ

สูตรปุ๋ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-16-8 อัตรา 38 กก. และ 46-00 อัตรา 4 กก. ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 22 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-16-8 อัตรา 38 กก.และ46-0-0
อัตรา 4 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 22 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก.และ46-0-0
อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 24 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-16-8 อัตรา 19 กก.และ46-0-0
อัตรา 8 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 8 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 25 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-16-8 อัตรา 19 กก.และ46-0-0
อัตรา 8 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 3 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 25 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กก.และ46-0-0
อัตรา 8 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 26 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก.ร่วมกับ 0-060 อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 26 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก.ร่วมกับ 0-060 อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 26 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 26 กก. ระยะตัง้ ท้อง
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คําแนะนําปุ๋ ยสําหรับข้าวพันธุไ์ ม่ไวต่อช่วงแสง (ต่อ)
อัตราปุ๋ย
N-P2O5-K2O
(กิโลกรัมต่อไร่)
12-6-6

การแบ่งใส่ป๋ ยN
ุ

(4.8+6.9)-6-6

12-6-3

(4.8+6.9)-6-3

12-6-0

(4.8+6.9)-6-0

12-3-6

(6.08+6.0)-3-6

12-3-3

(6.08+6.0)-3-3

12-3-0

(6.08+6.0)-3-0

12-0-6

(4.1+7.8)-0-6

12-0-3

(4.1+7.8)-0-3

12-0-0

(4.1+7.8)-0-0

สูตรปุ๋ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่

รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกับ 00-60 อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 15 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกับ 00-60 อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 15 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 15 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กก.และ 46-00 อัตรา 8 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 13 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กก.และ 46-00 อัตรา 8 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 13 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กก.และ 46-00 อัตรา 8 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 13 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก.ร่วมกับ 0-060 อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 17 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก.ร่วมกับ 0-060 อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 17 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 17 กก. ระยะตัง้ ท้อง
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คําแนะนําปุ๋ ยสําหรับข้าวพันธุไ์ ม่ไวต่อช่วงแสง (ต่อ)
อัตราปุ๋ย
N-P2O5-K2O
(กิโลกรัมต่อไร่)
6-6-6

การแบ่งใส่ป๋ ยN
ุ

(4.8+1.4)-6-6

6-6-3

(4.8+1.4)-6-3

6-6-0

(4.8+1.4)-6-0

6-3-6

(2.4+3.7)-3-6

6-3-3

(2.4+3.7)-3-3

6-3-0

(2.4+3.7)-3-0

6-0-6

(2.3+3.7)-0-6

6-0-3

(2.4+3.7)-0-3

6-0-0

(2.4+3.7)-0-0

หมายเหตุ :

สูตรปุ๋ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่

รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก.ร่วมกับ 00-60 อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกับ 00-60 อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 00-60 อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 00-60 อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก.ร่วมกับ 0-060 อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก.ร่วมกับ 0-060 อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง

ปุ๋ ยไนโตรเจนอัตราสูง อาจแบ่งใส่ 3 ครัง้
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คําแนะนําปุ๋ ยสําหรับข้าวพันธุไ์ วต่อช่วงแสง
อัตราปุ๋ย
N-P2O5-K2O
(กิโลกรัมต่อไร่)
9-6-6

(4.8+4.6)–6-6

9-6-3

(4.8+4.6)-6-3

9-6-0

(4.8+4.6)-6-0

9-3-6

(4.4+4.6)-3-6

9-3-3

(4.7+4.6)-3-3

9-3-0

(4.7+4.6)-3-0

9-0-6

(4.6+4.6)-0-6

9-0-3

(4.6+4.6)-0-3

9-0-0

(4.6+4.6)-0-0

6-6-6

(4.8+1.4)-6-6

การแบ่งใส่ป๋ ยN
ุ

สูตรปุ๋ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่
รองพื้ นด้วย 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกับ 0-0-60
อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 10 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้ นด้วย 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกับ 0-0-60
อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 10 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 30 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 10 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 16-16-8 อัตรา 19 กก.และ46-0-0 อัตรา
3 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 8 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 10 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 15 กก.และ 46-0-0 อัตรา
5 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 10 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 15 กก. และ 46-0-0 อัตรา 5
กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 10 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 46-0-0 10 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 10
กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 10 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้ น ด้ว ย 46-0-0 อัต รา 10 กก.ร่ ว มกับ 0-0-60
อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 10 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 46-0-0 อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 10 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้ น ด้ว ย 16-20-0 อั ต รา 30 กก.ร่ ว มกับ 0-0-60
อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
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คําแนะนําปุ๋ ยสําหรับข้าวพันธุไ์ วต่อช่วงแสง (ต่อ)
อัตราปุ๋ย
N-P2O5-K2O
(กิโลกรัมต่อไร่)
6-6-3

(4.8+1.4)-6-3

6-6-0

(4.8+1.4)-6-0

6-3-6

(2.4+3.7)-3-6

6-3-3

(2.4+3.7)-3-3

6-3-0

(2.4+3.7)-3-0

6-0-6

(2.3+3.7)-0-6

6-0-3

(2.4+3.7)-0-3

6-0-0

(2.4+3.7)-0-0

3-6-6

(2.4+1.38)-6-6

3-6-3

(2.4+1.38)-6-3

3-6-0

(2.4+1.38)-6-0

การแบ่งใส่ป๋ ยN
ุ

สูตรปุ๋ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 30 กก. ร่วมกับ 0-0-60
อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 30 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60
อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60
อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 15 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 46-0-0 อัตรา 5 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 10
กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 46-0-0 อัตรา 5 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 5
กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 46-0-0 อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 8 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้ นด้วย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60
อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้ นด้วย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60
อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 15 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
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คําแนะนําปุ๋ ยสําหรับข้าวพันธุไ์ วต่อช่วงแสง (ต่อ)
อัตราปุ๋ย
N-P2O5-K2O
(กิโลกรัมต่อไร่)
3-3-6

(2.4+1.38)-3-6

3-3-3

(2.4+1.38)-3-3

3-3-0

(2.4+1.38)-3-0

3-0-6

(2.4+1.38)-0-6

3-0-3

(2.4+1.38)-0-3

3-0-0

(2.4+1.38)-0-0

หมายเหตุ :

การแบ่งใส่ป๋ ยN
ุ

สูตรปุ๋ยและอัตราที่แนะนําต่อไร่
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60
อัตรา 10 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 15 กก. ร่วมกับ 0-0-60
อัตรา 5 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 16-20-0 อัตรา 15 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 46-0-0 อัตรา 4 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 10
กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 46-0-0 อัตรา 4 กก.ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 5
กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง
รองพื้นด้วย 46-0-0 อัตรา 4 กก.
ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 3 กก. ระยะตัง้ ท้อง

ปุ๋ ยไนโตรเจนอัตราสูง อาจแบ่งใส่ 3 ครัง้

การคํานวณปุ๋ย
ปุ๋ ยที่จะใช้ผสมคํานวณมาจากเปอร์เซ็ นต์ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุ
โพแทสเซียม ที่มอี ยู่ในปุ๋ ยผสมตามเกรดที่เราต้องการ เช่น
ตัวอย่าง
ต้องการปุ๋ ยสูตร 16-16-8 จํานวน 100 กิโลกรัม จะต้องใช้แม่ปุ๋ยชนิดต่างๆ
อย่างละกีก่ โิ ลกรัม ชนิดแม่ปุ๋ยที่เหมาะสม คือ
- ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต [18-46-0 (DAP)]
- ยูเรีย [46-0-0 (Urea)]
- โพแทสเซียมคลอไรด์ [0-0-60 (KCl) ]
วิธีการคํานวณ
1. คํานวณหาธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (P2O5) ก่อน เนื่องจากแม่ปุ๋ยได
แอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) มีเปอร์เซ็นต์ธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (P2O5) อยู่
ในปุ๋ ยสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ ธาตุไนโตรเจนที่เป็ นประโยชน์ (N) มีวิธีคาํ นวณ ดังนี้
กิโลกรัม
ปริมาณ P2O5 46 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ย DAP = 100
ปริมาณ P2O5 1 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ย DAP = 100 x 1 กิโลกรัม
46
ปริมาณ P2O5 16 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ย DAP = 100 x 16 กิโลกรัม
46
= 34.78
กิโลกรัม
เพราะฉะนัน้ ต้องใช้แม่ปุ๋ย 18-46-0 (DAP) = 35
กิโลกรัม
2. คํานวณหาปริมาณไนโตรเจนที่เป็ นประโยชน์ (N) [ปริมาณที่ตอ้ งการ คือ 16
กิโลกรัม] มีวิธีการคํานวณ ดังนี้
2.1 คํานวณหาปริมาณไนโตรเจนที่เป็ นประโยชน์ว่าติดมากับแม่ปุ๋ย DAP
มีจาํ นวนเท่าไร ดังนี้
แม่ปุ๋ย DAP จํานวน 100 กิโลกรัม มีปริมาณธาตุ N = 18 กิโลกรัม
แม่ปุ๋ย DAP จํานวน 1 กิโลกรัม มีปริมาณธาตุ N = 18 x 1 กิโลกรัม
100
แม่ปุ๋ย DAP จํานวน 35 กิโลกรัม มีปริมาณธาตุ N = 18 x 35 กิโลกรัม
100
ปริมาณปุ๋ ยไนโตรเจนที่เป็ นประโยชน์ตดิ มากับแม่ปุ๋ย DAP = 6.30 กิโลกรัม
2.2 คํานวณหาว่าปริมาณธาตุไนโตรเจนที่เป็ นประโยชน์ยังขาดอีกเท่าไร
จากที่ตอ้ งการ ดังนี้
ต้องการใช้ปริมาณไนโตรเจนที่เป็ นประโยชน์
= 16 กิโลกรัม
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ปริมาณไนโตรเจนที่เป็ นประโยชน์ตดิ มากับปุ๋ ย DAP = 6.3 กิโลกรัม
เพราะฉะนัน้ ยังขาดปริมาณไนโตรเจนที่เป็ นประโยชน์ = 9.7 กิโลกรัม
2.3 คํานวณหาปริมาณไนโตรเจนที่เป็ นประโยชน์ที่ยงั ขาดจากแม่ปุ๋ยยูเรีย
(46-0-0) ดังนี้
ปริมาณธาตุไนโตรเจน 46 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ยยูเรีย = 100 กิโลกรัม
ปริมาณธาตุไนโตรเจน 1 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ยยูเรีย = 100x1 กิโลกรัม
46
ปริมาณธาตุไนโตรเจน 9.7 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ยยูเรีย = 100x9.7 กิโลกรัม
46
= 21.09 กิโลกรัม

เพราะฉะนัน้ จะต้องใช้แม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)
= 22
กิโลกรัม
3. คํา นวณหาปริ ม าณธาตุโ พแทสเซี ย มที่ เ ป็ นประโยชน์ (K2O) [ปริ ม าณที่
ต้องการใช้ = 8 กิโลกรัม] ดังนี้
ปริมาณธาตุโพแทสเซียม 60 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ย MOP= 100 กิโลกรัม
ปริมาณธาตุโพแทสเซียม 1 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ย MOP =100x1 กิโลกรัม
60
ปริมาณธาตุโพแทสเซียม 8 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ย MOP = 100x8 กิโลกรัม
60
เพราะฉะนัน้ ต้องใช้แม่ปุ๋ย MOP (0-0-60)
= 14 กิโลกรัม

4. คํานวณหานํา้ หนักของสารตัวเติม (Filler) ที่ตอ้ งใช้เพิ่มให้ได้ปุ๋ยผสมสูตร 1616-8 มีนาํ้ หนักครบ จํานวน 100 กิโลกรัม ดังนี้
ปุ๋ ยผสมสูตร 16-16-8 จํานวน 100 กิโลกรัม มีปริมาณนํา้ หนักธาตุอาหารดังนี้
แม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 =35 กิโลกรัม + แม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 = 22 กิโลกรัม + แม่ปุ๋ยสูตร
0-0-60 = 14 กิโลกรัม รวมเป็ น 71 กิโลกรัม เพราะฉะนัน้ จะต้องเพิ่มนํา้ หนักสารตัว
เติม (Filler) จํานวน 100-71 = 29 กิโลกรัม

