


บทนํา 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย “การตลาดนําการผลิต” การบริหารจัดการสินค้าเกษตร สร้างความ
สมดุลทางการตลาด เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เช่ือมโยงการผลิตและการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน โดยดําเนินการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการ
บริหารสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุล เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต สินค้าเกษตรมีตลาดรองรับแน่นอน 
ผลผลิตไม่ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากย่ิงขึ้นอย่างไรก็ตาม สภาพการ 
ภาคการเกษตรในปัจจุบันพบว่า เกษตรกรยังมีปัญหาหน้ีสิน อันเน่ืองมาจากต้นทุนการผลิตที่สูง ราคาผลผลิต
ตกตํ่า ผลผลิตล้นตลาด ทําให้เกษตรกรยังมีภาระหน้ีสินซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องเร่งจัดการลดภาระให้แก่
เกษตรกร ภาครัฐจึงได้พักชําระหน้ีสินให้แก่เกษตรกรเป็นเวลา 3 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ระดม
ความคิดในการวางแผนเพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพของเกษตรกร สร้างอาชีพใหม่หรือทางเลือกพืชใหม่ให้เกษตรกรมีรายได้
เพียงพอในการชําระหน้ีสิน 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในปี 2560/61 มีพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 
70 ล้านไร่ มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวอยู่ไม่น้อยกว่า 3.7 ล้านครัวเรือน ผลผลิตข้าวรวมท้ังสิ้น 32.63 ล้านตันข้าวเปลือก 
แบ่งเป็นข้าวนาปี 58.9 ล้านไร่ ผลผลิต 24.074 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวนาปรัง 12.258 ล้านไร่ ผลผลิต 
8.556 ล้านตันข้าวเปลือก ในขณะที่ความต้องการข้าวของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีประมาณ 30.88 ล้านตัน
ข้าวเปลือก ซึ่งการผลิตเกินความต้องการอยู่ 1.75 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเทียบเป็นพ้ืนที่การผลิต 
ในฤดูนาปรัง ประมาณ 2.61 ล้านไร่ และจากการบริหารจัดการตามแผนข้าวครบวงจรต้องการรักษาความ
สมดุลในการบริหารจัดการข้าว จําเป็นต้องหากิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงการปลูก
ข้าวนาปรัง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เ น่ืองจากเป็นวัตถุ ดิบที่สําคัญ 
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค้าการส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี และ
ปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดใน
ปี 2559/60 คาดว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 8 ล้านตัน ในขณะ 
ที่ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศมีเพียง 5 ล้านตัน ทําให้ต้องมีการนําเข้าข้าวสาลีเพ่ือเป็น
วัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2560/61 ภาครัฐได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีมาตรการ
รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร โดยจัดทําโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่ถูกต้อง และเพิ่มพ้ืนที่ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง เพ่ือให้มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพียงพอกับความต้องการ และกระจาย
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยดําเนินการในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาม Zoning by Agri-map จํานวน 33 จังหวัด  

ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการในการกําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
ในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานา ตาม Zoning by Agri-map พร้อมนําฐานข้อมูลด้าน
การจัดการทรัพยากรดินพร้อมคําแนะนําด้านการจัดการดิน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร จึงได้จัดทําคู่มือการใช้เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือสนับสนุน
การจัดการข้าวโพดหลังนา สําหรับเป็นฐานข้อมูลประกอบการดําเนินงานและให้คําแนะนําเกษตรกรในระดับ
พ้ืนที่ และเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่และระดับนโยบายต่อไป 



วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการกําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย และเขตการ

ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานา 
2) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและการจัดการดินให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ

ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานา 
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3. การวิเคราะห์พื้นท่ีเหมาะสมการปลกูข้าวโพดเลีย้งสัตว์หลังฤดูทํานา 
 3.1 ฐานข้อมูลที่ใช้ในการกําหนดพื้นที่ความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานา 
   1) ข้อมูลป่าไม้ (ขอ้มูลจากกรมป่าไม้) 
   2) ข้อมูลพ้ืนที่อนุรักษ์ (ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช) 
   3) ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ข้อมลูจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม) 
   4) ข้อมูลนิคมสหกรณ์เพ่ือการเกษตร (ข้อมลูจากกรมส่งเสริมสหกรณ)์ 
   5) ข้อมูลเขตชลประทาน (ข้อมูลจากกรมชลประทาน) 
   6) ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
   7) ข้อมูลกลุม่ชุดดิน (ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน) 
   8) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน เฉพาะพ้ืนที่นาข้าว (ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน) 

 3.2 หลักเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน 
   การจัดทําเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้หลักการประเมินความเหมาะสมที่ดิน 
(Qualitative Land Evaluation) ตามหลักการของ FAO Framework  
   การประเมินความเหมาะสมที่ดินเป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วยทรัพยากรที่ดินต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในการจัดการที่แตกต่างกัน วิธีการประเมินใช้วิธีการจับคู่ (Matching) ระหว่าง
คุณภาพที่ดิน (Land Quality) และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  (Crop Requirement) 
   สามารถจัดลําดับความเหมาะสมของพืชออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  

 S1  :  ช้ันที่มีความเหมาะสมสูง (Highly suitable) 
 S2  :  ช้ันที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitable) 
 S3  :  ช้ันที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally suitable) 
  N   :  ช้ันท่ีไม่มีความเหมาะสม (Not suitable) 

   คุณภาพที่ดินเป็นคุณภาพของที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช โดยคุณภาพ
ที่ดินประกอบด้วยคุณลักษณะของดิน (Soil Characteristic) ตัวเดียวหรือหลายตัว คุณภาพที่ดินในระบบ
ของ FAO ได้กําหนดไว้ 25 ชนิด แต่ภายใต้เง่ือนไขการคัดเลือกคุณภาพที่ดินต้องประกอบด้วยเง่ือนไขครบ 
3 ประการ ได้แก่ สมบัติดินต้องมีผลต่อพืชนั้นๆ ต้องมีค่าวิกฤตที่พบในพื้นที่ที่ปลูกพืช และเป็นข้อมูลที่
สามารถรวบรวมได้ 
   จากเงื่อนไขการคัดเลือกคุณภาพที่ดินดังกล่าว สามารถคัดเลือกคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 คุณลักษณะดินท่ีเป็นตัวแทนของคุณภาพที่ดิน 
คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพล 

ต่อการเจริญเติบโตของพืช (Land Quality) 
คุณลักษณะดินท่ีเป็นตัวแทน 
(Soil Characteristic) 

1. ความชุ่มชื้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture 
Availability : m) 

- ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบปี 
-  ความต้องการน้ําในช่วงการเจริญเติบโตของพืช 
-  เนื้อดิน 

2. ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen 
Availability  : o) 

-  สภาพการระบายน้ําของดิน 

3. ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (Nutrient 
Availability  : s) 

-  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
-  ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ( ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) อยู่ระหว่าง) 

4. ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (Nutrient Retention : n) - ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange 
Capacity : C.E.C.) 

 -  ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (Base Saturation : B.S.) 
5.ความเสียหายจากน้ําท่วม  (Flood Hazard  : f) - จํานวนคร้ังท่ีน้าํท่วมในรอบปีท่ีกําหนด 
6.สภาวะการหย่ังลึกของรากพืช (Rooting Conditions : r) - ความลึกของดิน 

- ชั้นการหย่ังลึกของรากพืช 
7. การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts  : x) - ความเค็มของดินนิยมวัดค่าการนําไฟฟ้า (Electrical 

Conductivity : EC.) 
8.  สารพิษ (Soil Toxicities  : z) - ระดับความลึกของจุดประสีเหลืองฟางข้าวซ่ึงมีสารประกอบ

จาโรไซต์  (jarosite) มีค่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
อยู่ระหว่าง ต่ํามาก 

9.  สภาวะการเขตกรรม (Soil workability :k) - ชั้นความยากง่ายในการไถพรวน 
10. ศักยภาพการใช้เครื่องจักร (Potential for 
Mechanization : w) 
 

- ความลาดชันของพ้ืนท่ี 
- ปริมาณหินโผล่ 
- ปริมาณก้อนหิน 
- การมีเนื้อดินเหนียวจัด 

11. ความเสียหายจากการกัดกร่อน ( Erosion Hazard : e) - ความลาดชันของพ้ืนท่ี 

ที่มา : กองวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2542) 
 

   กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําแผนที่กลุ่มชุดดินที่แสดงขอบเขตกลุ่มชุดดินพร้อมตารางคุณลักษณะของกลุ่ม
ของดิน ตัวอย่างคุณลักษณะดินตามกลุ่มชุดดิน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างคุณลักษณะดินตามกลุ่มชุดดิน 

คุณลักษณะดิน หน่วย กลุ่มชุดดิน 
7 15 22 28 31B 33b 35B 

เนื้อดินบน - cl sil sl c cl sil sl 
เนื้อดินล่าง - c sicl sl c c sicl scl 
การระบายน้ํา - เลว ค่อนข้าง

เลว 
ค่อนข้าง

เลว 
ดีปานกลาง ดี 

ปานกลาง 
ดีปานกลาง 
ค่อนข้างเลว 

ดี 

อินทรียวัตถุ - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ต่ํา สูง ปาน
กลาง 

ต่ํา ต่ํา 

ความอุดมสมบรูณ์
ของดิน 

- ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ต่ํา สูง ปาน
กลาง 

ปานกลาง ปาน
กลาง 

ปฏิกิริยาดินบน - 5.0-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 6.5-8.0 6.0-7.0 5.5-6.5 5.5-6.5 

ปฏิกิริยาดินล่าง - 6.0-7.0 6.5-8.0 5.5-6.5 8.0-8.5 5.5-7.0 7.0-8.5 4.5-5.0 

ความจุในการ
แลกเปล่ียนประจุ
บวก  (C.E.C.) 

% 10-20 10-20 <10 >20 >20 <10 <10 

ความอิ่มตัวด้วย
ประจุบวกท่ีเป็นด่าง 
(B.S.) 

% >75 35-75 35-75 35-75 35-75 >75 <35 

ความลึกของดิน cm. >150 >150 >150 >150 >150 >150 >150 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(EC.) 

mmho./
cm. 

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

ความลาดชัน % 0-2 0-2 0-2 0-2 2-5 0-2 2-5 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2560) 

 
 3.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของพืช (Crop Requirement) 
   พืชแต่ละชนิดมีความต้องการปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ปัจจัยความต้องการด้านพืช 
ประกอบด้วย ปริมาณนํ้าฝนหรือความต้องการน้ําในช่วงการเจริญเติบโตของพืช การระบายนํ้าของดิน ความอุดมสวม
บูรณ์ของดิน ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ความอ่ิมตัวด้วยประจุที่เป็นด่าง ฯลฯ 
   การกําหนดระดับความต้องการปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชกําหนดโดยอาศัยช่วงค่าความ
เหมาะสมจากการคาดคะเนปัจจัยร่วม หากมีช่วงค่าความเหมาะสมมากจะให้ค่าพิสัยสูง แต่ค่าปัจจัยใดที่มี
ช่วงที่มีผลต่อการหยุดชะงักการเจริญเติบโตของพืชจะให้ค่าพิสัยตํ่า เช่น อุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืชชนิดหน่ึงจะถูกกําหนดให้มีค่าพิสัยสูง แต่ช่วงอุณหภูมิที่ทําให้พืชเจริญเติบโตช้าหรือ
หยุดชะงัก การเจริญเติบโตจะถูกกําหนดให้มีค่าพิสัยตํ่าสุด   
   การกําหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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ตารางที่ 3 การกําหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หลังฤดูทํานา 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ค่าพิสัย 
คุณภาพที่ดิน คุณลักษณะดิน หน่วย S1 S2 S3 N 

ความเป็นประโยชน์ของ
ออกซิเจนต่อรากพืช (o) 

สภาพการระบายน้ําของดิน class ดีมาก
เกินไป  ดี 

ดีปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
เลว 

เลว  เลว
มาก 

ความเป็นประโยชน์ของ 
ธาตุอาหาร (s) 

ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน class สูงมาก  สูง  
ปานกลาง 

ต่ํา - - 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 
(n) 

C.E.C. ดินล่าง meq./100g. >15 3-15 <3 - 
B.S. ดินล่าง % >35 <35 - - 

สภาวะการหยั่งลึกของราก (r) ความลึกของดิน cm. >100 50-100 25-50 <25 
ปริมาณกรวดหรือเศษหินท่ี
พบในหน้าตัดดิน 

% <15 15-40 40-80 >80 

ความเสียหายจากน้ําท่วม (f) จํานวนคร้ังท่ีน้ําท่วมในช่วง 
รอบปี 

year/time 10 5-9 3-5 1-2 

การมีเกลือมากเกินไป (x) ค่าการนําไฟฟ้า (EC.) mmho./cm. <2 2-4 4-8 >8 
สารพิษ (z) ระดับความลึกของชั้นจุดประ

สีเหลืองฟางข้าวซ่ึงจะมี
อิทธิพลต่อปฏิกิริยาดิน 

cm. >150 100-
150 

50-100 <50 

ศักยภาพการใช้เครื่องจักร (w) ความลาดชันของพ้ืนท่ี % <12 12-20 20-35 >35 
ความเสียหายจากการกัดกร่อน 
(e) 

ความลาดชันของพ้ืนท่ี % <5 5-12 12-20 >20 

ที่มา : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2542) 

 3.4 วิธีการประเมิน 
   จากตารางสมบัติของดินในแต่ละกลุ่มชุดดินจะนํามาทําการประเมินความเหมาะสมตามระดับความ
เหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับ ยกตัวอย่างเช่น 

ตารางที่ 4 ตัวอย่างคุณสมบัติดินที่ใช้ประกอบการประเมินความเหมาะสมสําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

กลุ่มชุด
ดิน  

คุณสมบัติดิน 

เนื้อ
ดิน

บน
 

กา
รร

ะบ
าย

น้ํา
 

อิน
ทร

ียวั
ตถุ

 

คว
าม

อุด
มส

มบ
ูรณ์

ขอ
ง

ดิน
 

ปฏิ
กิร

ิยา
ดิน

บน
 

คว
าม

จุใ
นก

าร
แล

กเป
ลี่ย

นป
ระ

จุบ
วก

 
(C

.E.
C.)

 

คว
าม

อิ่ม
ตัว

ด้ว
ยป

ระ
จุ

บว
กที่

เป
็นด่

าง
 (B

.S.
) 

คว
าม

ลึก
ขอ

งดิ
น 

ค่า
กา

รนํ
าไฟ

ฟ้า
 (E

C.)
 

คว
าม

ลา
ดช

ัน 

4 sic-c เลว ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 >20 35-75 >150 - 0-2 
33 sil ดี ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 <10 35-75 >150 - 0-2 
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   กลุ่มชุดดินที่ 4 พิจารณาการระบายนํ้าเมื่อดูเทียบกับปัจจัยความต้องการของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว
พบว่า การระบายน้ําเลว อยู่ในระดับไม่เหมาะสม (N) มีปัจจัยที่ต้องแก้ไขในเร่ืองความเป็นประโยชน์ของ
ออกซิเจนต่อรากพืช 
   เมื่อพิจารณาเรื่องปริมาณอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในกลุ่มชุดดินที่ 4 มีปริมาณ
อินทรียวัตถุระดับปานกลาง เมื่อนําไปพิจารณาปัจจัยความต้องการของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า อยู่ในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) เมื่อพิจารณาจนครบทุกปัจจัยแล้วนําความเหมาะสมที่ได้มาพิจารณาความเหมาะสม
รวม ในระดับที่ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุด ในกรณีตัวอย่างการประเมินความเหมาะสมของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ในกลุ่มชุดดินที่ 4 ที่ประเมินได้จะพบว่า 
   - ปัจจัยในเร่ืองความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช อยู่ในระดับไม่เหมาะสม (N) 
   - ปัจจัยในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของดิน อยู่ในระดับเหมาะสมสูง (S1) 
  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมรวมมีปัจจัยที่มีผลกระทบรุนแรงที่สุดในระดับไม่เหมาะสม (N) ดังน้ัน ความ
เหมาะสมของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มชุดดินที่ 4 อยู่ในระดับไม่เหมาะสม (N) 

   กลุ่มชุดดินท่ี 33 พิจารณาการระบายนํ้าเมื่อดูเทียบกับปัจจัยความต้องการของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว 
พบว่า การระบายนํ้าดีอยู่ในระดับเหมาะสมสูง (S1)   
   เมื่อพิจารณาเรื่องปริมาณอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในกลุ่มชุดดินที่ 33 มีปริมาณ
อินทรียวัตถุระดับปานกลาง เมื่อนําไปพิจารณาปัจจัยความต้องการของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า อยู่ในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1)  
   เมื่อพิจารณาเรื่องความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) ในกลุ่มชุดดินที่ 33 มีปริมาณความจ ุ
ในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) น้อยกว่า 10 คือ ระดับตํ่า เมื่อนําไปพิจารณาปัจจัยความต้องการของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า อยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2)  
   เมื่อพิจารณาจนครบทุกปัจจัยแล้วนําความเหมาะสมที่ได้มาพิจารณาความเหมาะสมรวม ในระดับที่
ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดในกรณีตัวอย่างการประเมินความเหมาะสมของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มชุดดินที่ 33  
ที่ประเมินได้จะพบว่า  
   - ปัจจัยในเร่ืองความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช อยู่ในระดับเหมาะสมสูง (S1) 
   - ปัจจัยในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของดิน อยู่ในระดับเหมาะสมสูง (S1) 
   - ปัจจัยในเรื่องปริมาณความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง 
(S2) 
    เมื่อพิจารณาความเหมาะสมรวมมีปัจจัยที่มีผลกระทบรุนแรงที่สุดในระดับเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ดังน้ัน ความเหมาะสมของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มชุดดินที่ 33 อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง (S2) มีปัจจัย 
ที่ต้องแก้ไขในเรื่องปริมาณความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) 

3.5 ขั้นตอนการซ้อนทับข้อมูลด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   1) นําแผนที่กลุ่มชุดดิน (Soil map) มาซ้อนทับกับแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (เฉพาะพ้ืนที่นาข้าว) แผน
ที่โครงการชลประทาน เพ่ือจัดทําข้อมูลหน่วยที่ดิน 

2) วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินตามเง่ือนไขภายใต้หลักเกณฑ์การจับคู่
(Matching) ระหว่างคุณลักษณะของดินและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

3) ได้แผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน (land suitability map) 
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4) วิเคราะห์แผนที่เขตป่าไม้ตามกฎหมายโดยการซ้อนทับแผนที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และนิคมสหกรณ์เพ่ือ
การเกษตร ภายใต้เง่ือนไขพ้ืนที่ป่าไม้ที่ยกให้สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
และพื้นที่ป่าไม้ที่นิคมสหกรณ์เพ่ือการเกษตรขอใช้จะแยกเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  

5) ซ้อนทับแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน (land suitability map) กับเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เพ่ือ
กันขอบเขตป่าและเขตเกษตรกรรมออกจากกัน  

6) ซ้อนทับข้อมูลที่ได้จากข้อ 5) กับขอบเขตการปกครอง 

ตารางที่ 5 พื้นที่ เหมาะสมตามศักยภาพของที่ ดินสําหรับการปลูกข้าวโพดฤดูแล้ง (ในพื้นที่ทํานา)  
เขตชลประทาน 

จังหวัด  ระดับความเหมาะสม  เนื้อที่ (ไร่)  มาก (S1) ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3) 
 ชัยนาท 3,514  654,182  119  657,815  
 สระบุรี 1,490  328,533   - 330,023  
 ปราจีนบุรี 848  257,086   - 257,934  
 กําแพงเพชร 114,735  607,434  205  722,374  
 เชียงราย 14,901  297,670  883  313,454  
 ตาก 15,684  22,037  260  37,981  
 นครสวรรค์ 34,025  344,033   - 378,058  
 น่าน 3,983  32,967  219  37,169  
 พะเยา  - 96,735  650  97,385  
 พิจิตร 83,035  523,245  734  607,014  
 พิษณุโลก 21,912  598,962   - 620,874  
 เพชรบูรณ์ 4,995  69,320  678  74   ,993  
 แพร่ 24,717  183,304  1,355  209,376  
 ลําปาง 4,219  139,211  15,804  159,234  
 ลําพูน 4,069  61,614  149  65,832  
 สุโขทัย 16,412  380,405  901  397,718  
 อุตรดิตถ์ 11,933  108,848  5,680  126,461  
 อุทัยธานี 3,475  124,283   - 127,758  
 กาฬสินธ์ุ 1,101  472,654  1,320  475,075  
 ขอนแก่น 5,860  200,704  239  206,803  
 ชัยภูมิ 22,828  133,636   - 156,464  
 นครพนม 15,641  228,427  55,587  299,655  
 นครราชสีมา 29,787  688,073  4,881  722,741  
 บุรีรัมย์ 7,861  225,579  2,911  236,351  
 มหาสารคาม 4,041  164,211  573  168,825  
 ร้อยเอ็ด 15,715  178,376  4,500  198,591  
 ศรีสะเกษ 724  211,887  234  212,845  
 สกลนคร 144  319,645  26,394  346,183  
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

จังหวัด  ระดับความเหมาะสม  เนื้อที่ (ไร่)  มาก (S1) ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3) 
 สุรินทร์ 3,332  133,475  4,074  140,881  
 หนองคาย 1,058  58,593  2,001  61,652  
 หนองบัวลําภู 1,248  137  372  1,757  
 อุดรธานี  - 133,566   - 133,566  
 อุบลราชธานี 1,597  279,607  12,519  293,723  

รวม 474,884  8,258,439  143,242  8,876,565  
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ตัวอย่างแผนที่  พ้ืนที่เหมาะสมตามศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกข้าวโพดฤดูแล้ง (ในพ้ืนที่ทํานา)  

เขตชลประทาน จังหวัดพิษณุโลก 
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4. การวิเคราะห์เพื่อกําหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลงัฤดูทํานา  
(2.8 ล้านไร่) 

 4.1. พ้ืนที่ S1 และ S2 ของข้าวโพดจากกรมพัฒนาที่ดิน เฉพาะในเขตชลประทาน 
8.876 ล้านไร่ 
 4.2 พ้ืนที่ชลประทานอ่างเก็บน้ฎาขนาดใหญ่และขนาดกลาง 23.5 ล้านไร่ 
 4.3 พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทานโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA 3.85 ล้านไร่ 
 4.4 พ้ืนที่เป้าหมายโดยการคัดเลือกจากพ้ืนที่ 32 จังหวัด ที่มีกลุ่มผู้ใช้นํ้าเข้มแข็ง ได้พ้ืนที่ศักยภาพ 2.82 
ล้านไร่ 

ตารางที่ 6 พื้นทีเ่หมาะสมสําหรบัการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (S1 และ S2) ในพืน้ที่เพาะปลูกข้าวในพืน้ที่
ชลประทาน 

จังหวัด 
พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ไร่) 

เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) รวม 
กาฬสินธ์ุ 164.36 239,962.43 240,126.79 
กําแพงเพชร 37,929.01 301,233.37 339,162.38 
ขอนแก่น 674.73 69,966.00 70,640.74 
ชัยนาท 721.56 338,892.22 339,613.78 
ชัยภูมิ 1,858.31 16,917.20 18,775.51 
เชียงราย 6,172.56 112,763.48 118,936.04 
ตาก 1,434.14 4,729.24 6,163.38 
นครพนม 6.86 2,105.94 2,112.80 
นครราชสีมา 2,036.74 49,595.93 51,632.67 
นครสวรรค์ 19,790.47 242,937.77 262,728.25 
น่าน 902.34 4,579.15 5,481.49 
บุรีรัมย์ 267.78 8,360.75 8,628.53 
ปราจีนบุร ี -  9,905.78 9,905.78 
พะเยา -  4,152.77 4,152.77 
พิจิตร 47,586.87 337,971.71 385,558.58 
พิษณุโลก 7,702.37 134,605.75 142,308.12 
เพชรบูรณ์ 636.77 9,124.64 9,761.41 
แพร่ 3,422.84 44,550.99 47,973.83 
มหาสารคาม 2,602.08 61,720.27 64,322.36 
ร้อยเอ็ด 420.77 40,161.95 40,582.73 
ลําปาง 353.66 21,596.06 21,949.71 
ลําพูน 151.51 8,170.88 8,322.40 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

จังหวัด 
พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ไร่) 

เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) รวม 
ศรีสะเกษ 15.72 41,739.85 41,755.58 
สกลนคร -  75,232.60 75,232.60 
สระบุรี 33.27 63,828.22 63,861.49 
สุโขทัย 5,197.41 198,028.64 203,226.05 
สุรินทร์ 162.35 27,597.83 27,760.19 
หนองคาย 214.88 23,655.14 23,870.02 
อุดรธานี -  11,210.75 11,210.75 
อุตรดิตถ์ 719.90 40,373.10 41,093.01 
อุทัยธานี 870.40 32,348.98 33,219.39 
อุบลราชธานี 8.46 98,696.22 98,704.68 

รวม 142,058.16 2,676,715.64 2,818,773.79 

หมายเหตุ :  พ้ืนท่ีเป้าหมายตามศักยภาพในท่ีนี้ยังมิได้ตัดพ้ืนท่ีลุ่มทุ่งรับน้ํา และพื้นท่ีดินเหนียวออก  
     การดําเนินปรับปรุงพ้ืนท่ีเหมาะสม โดยตัดพ้ืนท่ีทุ่งรับน้ํา และพื้นท่ีดินเหนียวจัดในบริเวณท่ีไม่สามารถระบายน้ํา
ออกได้ทันภายในเดือนธันวาคม (คงเหลือพ้ืนท่ีศักยภาพจากพ้ืนท่ีเป้าหมาย 1,776,710 ไร่) 
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ตัวอย่างแผนที่  พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการปลกูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (S1 และ S2) ในพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในพ้ืนที่

ชลประทาน (พ้ืนที่เป้าหมาย) จังหวัดพิษณุโลก  
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5. ลักษณะดินท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตวห์ลังฤดูทํานา 
 5.1 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1) ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 31 33 38 ซึ่งกลุ่มชุดดินเหล่าน้ีเป็นกลุ่มชุดดิน  
ที่เป็นดินในพ้ืนที่ดอนเหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว แต่เกษตรกรมีการจัดการพ้ืนที่
เหล่าน้ีโดยการป้ันคันนาเพ่ือทํานาหลังจากฤดูทํานาหากทําการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็สามารถทําได้ แต่พ้ืนที่
เหล่าน้ีต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้นํ้าชลประทาน นํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ หรือนํ้าบาดาล โดยมีรายละเอียดของ
ลักษณะกลุ่มชุดดินที่มีรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

   กลุ่มชุดดินที่ 31 
   ลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีนํ้าตาล เหลือง แดง พบบริเวณพ้ืนที่ดินที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึง 
ลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 3-20 % เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี ปานกลางถึงดี ระดับนํ้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า  
1 เมตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : นํ้าซึมผ่านช้ันดินปานกลางถึงช้า ดินอุ้มนํ้าปานกลางถึงสูง ระดับนํ้าใต้
ดินตํ่า 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : เป็นดินที่มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะ
การระบายนํ้าค่อนข้างดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

   กลุ่มชุดดินที่ 33 
   ลักษณะเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง ดินมีสีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลปนแดง บางแห่งในดินล่างลึก  
มีจุดประสีเทาหรือสีนํ้าตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือปูนปะปน พบบนสันดอนริมนํ้าเก่า และเนินตะกอนรูปพัด  
มีพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-12% เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ํา 
ดีถึงดีปานกลาง ระดับน้ําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตร ตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ดินช้ันบน 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.5-7.5 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีความเสี่ยงต่อการขาดนํ้าได้ในบางปี 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะการ
ระบายนํ้าค่อนข้างดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

   กลุ่มชุดดินที่ 38 
   ลักษณะเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายละเอียด สีดินเป็นสีนํ้าตาลอ่อน อาจพบจุดประ 
สีเทาและสีนํ้าตาล ในช้ันดินล่างอาจมีแร่ไมกาหรือก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย พบบนสันดินริมนํ้าที่มีสภาพพ้ืนที่
ค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-7.0 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เน้ือดินบนค่อนข้างเป็นทราย ในบางปีจะมีนํ้าท่วมฉับพลันจากแม่นํ้า 
และอาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าขณะฝนท้ิงช่วง 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะการ
ระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
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 5.2 พื้นท่ีที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ กลุ่มชุดดิน 7 15 16 17 18 ซึ่งกลุ่มชุดดินเหล่าน้ี เป็น
กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่นํ้าขังเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในความเหมาะสมปานกลาง เพราะมีความเสี่ยงต่อการ
ระบายนํ้าเลว หากทําการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานาจะทําให้ ความชุ่มช้ืนในดินคงอยู่ พืชสามารถ 
นํานํ้าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ แต่ก็เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการขังนํ้าหากมีฝนตกต่อเน่ือง ควรระวังการจัดการพ้ืนที่
ในแปลงปลูก พ้ืนที่เหล่าน้ีประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน ที่มีรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

   กลุ่มชุดดินที่ 7 
   ลักษณะเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อน  
มีสีเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทา พบจุดประสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดช้ันดิน พบตามพ้ืนที่ราบเรียบ 
ถึงค่อนข้างราบเรียบ มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง การระบายนํ้า
ค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.0-8.0 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ฤดูฝนมีนํ้าแช่ขังนาน 3-5 เดือน 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกว่าปลูกพืชไร่  
แต่ถ้าในฤดูแล้งมีแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือชลประทานก็สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 

   กลุ่มชุดดินที่ 15 
   ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีนํ้าตาลปนเทา ดินล่าง 
สีนํ้าตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีนํ้าตาลปนเหลืองตลอดช้ันดิน ในดินช้ันล่างมักพบ 
ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีส พบบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน 
การระบายนํ้าค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.0-7.0 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : บางแห่งดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่าแต่พอปรับปรุงได้ 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : ศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกว่าปลูกพืชไร่ แต่ถ้าใน 
ฤดูแล้งมีแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือชลประทานก็สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 

   กลุ่มชุดดินที่ 16 
   ลักษณะเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีดินสีนํ้าตาลอ่อน หรือ 
สีนํ้าตาลปนเทา และมีจุดประกายสีนํ้าตาลเข้ม สีเหลือง หรือสีแดงในดินช้ันล่าง ในบางพ้ืนที่อาจพบ 
ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสปะปน พบบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีนํ้าแช่ขังใน 
ช่วงฤดูฝน การระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่าถึงค่อนข้างตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.0-6.0 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : หน้าดินแน่นทึบทําให้ข้าวแตกกอได้ยาก ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ฤดูฝนมี 
นํ้าแช่ขังนาน 4-5 เดือน 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : ศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกว่าปลูกพืชไร่ แต่ถ้าในฤดูแล้ง 
มีแหล่งน้ําธรรมชาติหรือชลประทานก็สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 
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   กลุ่มชุดดินที่ 17 
   ลักษณะเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วน
เหนียว มีสีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลง
อ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินช้ันล่าง พบบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
ลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายนํ้าส่วนใหญ่ค่อนข้างเลว ดินมีความ
สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
อยู่ระหว่าง 4.5-5.5 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย ฤดูฝนขังนํ้านาน 2-4 เดือน ความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : ศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกว่าปลูกพืชไร่ แต่ถ้าในฤดูแล้งมี
แหล่งนํ้าธรรมชาติหรือชลประทานก็สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 

   กลุ่มชุดดินที่ 18 
   ลักษณะเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดิน
ร่วนเหนียวมีสีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลง
อ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินช้ันล่าง พบบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายนํ้าส่วนใหญ่ค่อนข้างเลว ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างตํ่า ดินช้ันบนมักมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่
ระหว่าง 5.0-6.0 ส่วนดินช้ันล่างจะเป็นกรดน้อยกว่า มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.0-7.5 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย พืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้า ความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่า ฤดูฝนขังนํ้านาน 4 เดือน  
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : ศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกว่าปลูกพืชไร่ แต่ถ้าในฤดูแล้ง 
มีแหล่งน้ําธรรมชาติหรือชลประทานก็สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 

   กลุ่มชุดดินที่ 21 
   ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วน ร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีนํ้าตาลปนเทาหรือนํ้าตาล
อ่อน พบจุดประสีเทา สีนํ้าตาลปนเหลืองตลอดช้ันดินปริมาณเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะมีแร่ไมกาปะปนอยู่ด้วย พบ
บริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง
ถึงค่อนข้างเลว ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-7.0 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย ฤดูฝนขังนํ้านาน 2-3 เดือน ส่วนใหญ่ในฤดูฝน
ใช้ทํานาแต่มักจะขาดแคลนนํ้าได้ บริเวณท่ีมีแหล่งน้ําสามารถปลูกพืชผักได้ 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : ศักยภาพเหมาะสมในการทํานาในช่วงฤดูฝน และเหมาะสมในการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง ข้าวที่ปลูกอาจถูกนํ้าท่วมในบางที่ และบางพ้ืนที่ที่ไม่มีการชลประทาน 
จะขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูแล้ง 
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   กลุ่มชุดดินที่ 22 
   ลักษณะเน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย  
สีพ้ืนเป็นสีเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนนํ้าตาล และอาจพบมีศิลาแลง
อ่อนในดินช้ันล่าง พบบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการ
ระบายนํ้าส่วนใหญ่ค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง 
เป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 4.5-5.5 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย มีความสามารถในการอุ้มนํ้าตํ่า และมีความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่า 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : ศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกว่าปลูกพืชไร่ แต่ถ้าในฤดูแล้ง 
มีแหล่งน้ําธรรมชาติหรือชลประทานก็สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 

   กลุ่มชุดดินที่ 23 
   ลักษณะเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย สีดินเป็นสีเทา พบจุดประสีนํ้าตาล  
สีเหลือง บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในเน้ือดิน พบบริเวณที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนินชายฝั่งทะเล บริเวณ
ที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างเลวถึงเลว  
มีความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) อยู่ระหว่าง 6.0-7.0 แต่ถ้ามีเปลือกหอยปะปนอยู่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 7.0-8.5 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินทรายจัด ฤดูฝนนํ้าแช่ขังนาน 4-5 เดือน ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : เน้ือดินเป็นทราย ถ้าในฤดูแล้งมีแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือชลประทาน
ก็สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 

   กลุ่มชุดดินที่ 24 
   ลักษณะเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน หรือดินทราย สีดินเป็นสีนํ้าตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู  
พบจุดประสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีเทา ในดินช้ันล่างบางแห่งจะพบช้ันที่มีการสะสมอินทรียวัตถุ เป็นช้ันบางๆ 
พบบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกมากที่มีการระบายนํ้า
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่ามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เน้ือดินเป็นทรายจัด พืชมักแสดงอาการขาดนํ้าในช่วงฝนทิ้ง และ 
มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามาก 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : เน้ือดินเป็นทรายจัด ถ้าในฤดูแล้งมีแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือ
ชลประทานก็สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 

 5.3 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ กลุ่มชุดดิน 30 ซึ่งกลุ่มชุดดินเหล่าน้ี เป็นกลุ่มชุดดิน 
ในพ้ืนที่ดอนท่ีมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวลึก การระบายนํ้าดี ง่ายต่อการขาดแคลนนํ้า มีรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
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   กลุ่มชุดดินที่ 30 
   ลักษณะเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว พบบนพ้ืนที่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่ สีดินเป็นสีแดง เป็นกลุ่มดินลึกมากที่มี
การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเป็นกรดแก่ถึงเป็นกรด
เล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินที่เกิดอยู่ในบริเวณที่มีระดับความสูงมาก มีความลาดชันสูง มี
แนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย 
   ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : มีศักยภาพค่อนข้างไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออํานวย 
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6. คําแนะนําพืน้ฐานในการจัดการดิน น้าํ ปุ๋ย ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานา 
บนพื้นฐานทรัพยากรดิน  

 6.1 กลุ่มเนื้อดินทราย และดินรว่นปนทราย 
 ดินทรายจัด ดินร่วนปนทราย 
ลักษณะดินทั่วไป ดินทรายเน้ือหยาบ สากมือ ป้ันให้เกิด

เป็นรูปร่างได้ยากหรือไม่ได้เลย ดินมีการ
อุ้มนํ้าตํ่า การระบายนํ้าขึ้นอยู่กับสภาพ
พ้ืนที่ 

ดินทรายเน้ือหยาบ สากมือ ป้ันให้เกิด
เป็นรูปร่างได้  ดินมีการอุ้มนํ้าตํ่าถึงปาน
กลาง การระบายนํ้าขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที ่

ประเด็นสําคญัสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาที่ดิน 

ควรตรวจสอบว่าดินมีช้ันก้ันนําหรือไม่ 
หากมี อยู่ที่ความลึกเท่าใด  เน่ืองจาก
เป็นข้อบ่งช้ีเรื่อง การแช่ขังและการ
ระบายนํ้า (ใช้ออร์เกอร์เจาะดู) 
หากไม่มีช้ันก้ันนํ้า แสดงว่า ดินนาน้ีปลูก
ข้าวในสภาพที่มีนํ้าซึมผ่านในช่วงฤดูฝน  
ปัญหาหลักในช่วงฤดูแล้งคือการไม่อุ้ม
นํ้า ระบายนํ้าดี ต้องระวังเร่ืองนํ้า 
หากพบช้ันก้ันนํ้า ลึกกว่า 50 ซม. เป็น
ดินที่เหมาะสําหรับการปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานา มีปัญหาเรื่องนํ้า
น้อยหากพบช้ันก้ันนํ้า ต้ืนกว่า 50 ซม. 
ให้ระวังการให้นํ้า ถ้าให้มากไปนํ้าอาจ
แช่ขังได้ 

ควรตรวจสอบว่าดินมีช้ันก้ันนําหรือไม่ 
หากมี อยู่ที่ความลึกเท่าใด  เน่ืองจาก
เป็นข้อบ่งช้ีเร่ือง การแช่ขังและการ
ระบายนํ้า (ใช้ออร์เกอร์เจาะดู) 
หากไม่มีช้ันก้ันนํ้า หรือพบช้ันก้ันนํ้า  
ลึกกว่า 50 ซม. เป็นดินที่เหมาะสําหรับ
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานา 
มีปัญหาเร่ืองน้ําน้อย เพราะดินอุ้มนํ้าได้
และระบายนํ้าได้ หากพบช้ันก้ันนํ้า ต้ืน
กว่า 50 ซม. ให้ระวังการให้นํ้า ถ้าให้
มากไปนํ้าอาจแช่ขังได้ 
ชั้นก้ันน้ํา คือ ช้ันดินที่นํ้าซึมผ่านได้ยาก 
หรือช้ามาก  มกัเป็นช้ันดินเหนียวแน่น 
หรือค่อนข้างเหนียว แตกต่างจากช้ันบน 

กลุ่มชุดดิน 23 24 
(ดินดอน 41 42 43 44) 

17 18 19 21 22 59 
(35 36 37 38 40 60) 

ข้อจํากัดที่ควรระวัง ดินอุ้มนํ้าตํ่า ควรหม่ันตรวจดูความช้ืน
ดินอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วง
วิกฤต 

 

การจัดการตอซังข้าว หากมีตอซังข้าวมาก จัดการได้ 2 วิธี 
- ไถกลบตอซัง พร้อมใช้นํ้าหมัก พด.2 (จะใช้เวลาเตรียมดินนานข้ึน เพ่ือรอต่อซัง
ย่อยสลายระดับหน่ึง) 
- ตัดตอซังข้าวออกส่วนหน่ึง ก่อนไถกลบส่วนที่เหลือ พร้อมใช้นํ้าหมัก พด.2 จะ
ช่วยลดเวลาการเตรียมดินให้สั้นลง 

การเตรียมดิน - หว่านปูนโดโลไมต์ (ถ้าม)ี 50-100 กก./
ไร่  เพ่ือเสริมธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม 
- ไถด้วยผาลเจด็ หรือใช้รถไถเดินตาม 
เน่ืองจากดินทรายจัด ดินแตกตัวได้ง่าย 
ไม่ต้องใช้กําลังเครื่องจักรมาก 

- หว่านปูนโดโลไมต์ (ถ้าม)ี 50-100 กก./
ไร่  เพ่ือเสริมธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม 
- ไถด้วยผาลเจด็ หรือสามารถใช้รถไถ
เดินตามได้ หากดินแตกตัวได้ง่าย 
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 ดินทรายจัด ดินร่วนปนทราย 
- ยกร่องตํ่า (สงูประมาณ 15-25 ซม.) 
ระยะระหว่างสันร่อง 75 ซม. 

โดยมากเป็นกลุ่มดินร่วนปนทรายหยาบ 
(กลุ่มชุดดินที่ 19 21 22 59) 
- ยกร่องตํ่า (สงูประมาณ 15-25 ซม.) 
ระยะระหว่างสันร่อง 75 ซม. 

การปลูก ปลูกแถวเด่ียว บนสันร่อง   ระยะห่างระหว่างต้น 25 ซม. หยอดเมล็ด 1-2 เมล็ด 
ขึ้นกับอัตราการงอกของเมล็ดพันธ์ุ (อยู่ที่ความเช่ือมั่นในเมล็ดพันธ์ุของบริษัทที่
จําหน่าย) หากยกร่องห่างและสูงเกินไป อาจะปลูกเป็นแถวคู่ โดยมีระยะระหว่าง
ต้น 25 ซม. และควรปลูกสลบัฟันปลา หยอดเมล็ดด้านข้างสันร่อง 1-2 เมล็ด 

ความอุดมสมบูรณ์
พื้นฐานของดิน 

อินทรียวัตถุ–ฟอสฟอรัส–โพแทสเซียม 
ตํ่า – ตํ่า – ตํ่า 

อินทรียวัตถุ–ฟอสฟอรัส–โพแทสเซียม 
ตํ่า – ตํ่า – ตํ่า 

การจัดการปุ๋ย ยึดตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีบริษัท 
กรณีที่เกษตรกรต้องการคําแนะนําทางวิชาการ ให้คําแนะนําดังน้ี 
  - แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง  ใส่โดยการหยอดข้างต้น แล้วกลบ 

ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 1  
(ปุ๋ยรองพ้ืน) 
- ใส่พร้อมปลูก 
- รองก้นหลุมและ
กลบดินก่อน แล้ว
จึงหยอดเมล็ด 

กรณี ผสมปุ๋ยใช้เอง  ใช้สูตร (ควรแนะนําเกษตรกรใช้การผสมปุ๋ย) 
18-46-0 อัตรา 22 กก./ไร่ ร่วมกับ  
46-0-0 อัตรา 8 กก./ไร่ ร่วมกับ 
0-0-60 อัตรา 13 กก./ไร่ 
กรณี ใช้ปุ๋ยผสมเสร็จ ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 67 กก./ไร่ (ไม่ควรแนะนํา 
เน่ืองจากใช้ปุ๋ยมาก ทําใหส้ิ้นเปลือง และต้นทุนสูง แต่ควรทราบไว้ตอบคําถาม) 

ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 2  
ใส่หลังปลูก 25-30 
วัน 

- ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียม (ตามคําแนะนําใหม่กรมวิชาการเกษตร 2561) 
- ขุดหลมุข้างต้นใส่ปุ๋ย หรือโรยข้างแถวปลูก แล้วพรวนดินกลบ 
ใช้สูตร 46-0-0  อัตรา  17 กก./ไร่ ร่วมกับ   0-0-60   อัตรา  13 กก./ไร ่

ความเสี่ยงการขาด
ธาตุอาหาร 

นอกจากธาตุอาหารหลักแล้ว ในดินทรายจดัและดินร่วนปนทราย ควรเฝา้สังเกต
ติดตามการขาดธาตุ แมกนีเซยีม (ตามรูป) และแคลเซียม (ยอดกุด) ด้วย  ส่วนธาตุ
อาหารอ่ืนๆ มกัไม่แสดงอาการ (ข้าวโพดไม่ค่อยอ่อนไหวต่อการขาดจุลธาตุ)  

19



 ดินทรายจัด ดินร่วนปนทราย 

การจัดการน้าํ ให้นํ้าตามร่อง ทุกๆ 7-10 วัน  แต่ควร
ตรวจดูความช้ืนของดินก่อนให้นํ้า 
- หากมีการระบายนํ้าดี (ไม่พบช้ันก้ันนํ้า) 
ควรให้ทีละน้อยแต่บ่อยคร้ัง (ทุก 7 วัน) 
- หากพบช้ันก้ันนํ้า ลึกกว่า 50 ซม. 
สามารถยืดเวลาให้นํ้าได้ (ทุก 10-15 วัน) 
- หากพบช้ันก้ันนํ้า ต้ืนกว่า 50 ซม. ควร
ระวังการให้นํ้าในแต่ละครั้งให้มากข้ึน 
ควรให้ทีละน้อยแต่บ่อยคร้ัง (ทุก 7 วัน) 

ให้นํ้าตามร่อง ทุกๆ 7-10 วัน  แต่ควร
ตรวจดูความช้ืนของดินก่อนให้นํ้า 
- หากมีไม่พบช้ันก้ันนํ้า หรือพบลึกกว่า 
50 ซม. สามารถยืดเวลาให้นํ้าได้ (ทุก 
10-15 วัน) 
- หากพบช้ันก้ันนํ้า ต้ืนกว่า 50 ซม. ควร
ระวังการให้นํ้าในแต่ละครั้งให้มากข้ึน 
ควรให้ทีละน้อยแต่บ่อยคร้ัง (ทุก 7 วัน) 

ช่วงเวลาการให้น้ํา ควรให้นํ้าช่วงเช้า เพ่ือให้ข้าวโพดดูดนํ้าไปใช้ในการสังเคราะห์แสง 
ช่วงวิกฤตของน้ํา - ช่วงแรกของการเจริญเติบโต 30 วันแรก  ข้าวโพดควรได้นํ้าสม่ําเสมอ ไม่ขาดน้ํา  

หากข้าวโพดขาดน้ําในช่วงระยะเจรญิเติบโตทางลําต้นและใบก่อนที่จะออกดอกตัวผู้  
ผลผลิตจะลดลง 25% 
- ช่วงออกดอกตัวผู้ อายุ 50-60 วัน ข้าวโพดห้ามขาดน้ํา หากข้าวโพดขาดนํ้า
ในช่วงต้ังแต่ออกดอกตัวผู้  จนกระทั่งเร่ิมสร้างเมล็ด  ผลผลิตจะลดลง 50% 
- นอกจาก 2 ช่วงวิกฤตแล้ว ความต้องการนํ้ายังมีอยู่แต่ไม่ตรึงเครียดมาก หาก
ข้าวโพดขาดนํ้าในช่วงหลังจากระยะสร้างเมล็ดสมบูรณ ์ผลผลิตจะลดลง 21% 
ดังนั้น ควรเก็บน้ําสํารองไว้ใช้สาํหรับช่วง 50-60 วัน เป็นสาํคญั 

ใบปกติ และใบขาดธาตุอาหาร 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

ไนโตรเจน และแมกนีเซียม 

ไม่ขาดธาตุอาหาร แต่ 
ขาดน้ํา เป็นโรค และโดนสาร

กําจัดวัชพืช ตามลําดับ 

20



 ดินทรายจัด ดินร่วนปนทราย 

 
ที่มา http://nsfcrc-news.blogspot.com/2018/03/blog-post_6.html 

 
6.2 กลุ่มเนื้อดินปนทรายแป้ง 

 ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ลักษณะดินทั่วไป ดินที่มีอนุภาคทรายแป้งมาก เน้ือเนียน ไม่

สากมือ ป้ันเป็นรูปร่างได้ ไม่เหนียวแน่น
มาก ใส่นํ้ามากจะเละปั้นนานๆ จะเกาะกัน
ดี ไม่เหนอะหนะ คล้ายดินนํ้ามัน 
ดินมีการอุ้มนํ้าปานกลาง การระบายนํ้า
ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ 

ดินที่มีอนุภาคทรายแป้งมาก แต่เหนียว
แน่น มีความลืน่ของเน้ือเนียนอยู่ ใส่นํ้า
มากจะเละป้ันนานๆ จะเกาะกันดี  ถ้าตาก
แห้งจะแข็งเป็นลูกกระสุนทีแ่ตกได้ 
ดินมีการอุ้มนํ้าปานกลางถึงสูง 
การระบายนํ้าขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ 

ประเด็นสําคญั
สําหรบัเจ้าหนา้ท่ี
พัฒนาที่ดิน 

ดินทรายแป้ง เป็นดินที่ยากต้องการแยกแยะ  โดยเฉพาะดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง  
แต่หากได้มีโอกาสสัมผสัและรู้จักแล้ว จะแยกได้ไม่ยากนัก  มักพบในบริเวณตะกอน 
รูปพัด ตามหุบเขา และตามสนัดินริมนํ้า  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ดินทรายแป้ง หากมีการใช้พ้ืนที่ในการทํานา มีความเป็นไปได้ว่า มีช้ันดินก้ันนํ้าอยู่ หรือ
อยู่ในที่ตํ่า หรอืมีช้ันดินนํ้าระบายช้าอยู่ในดิน (โดยเฉพาะในดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง)  
ฉะนั้น ดินกลุ่มน้ีจึงไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเรื่องความช้ืนในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลัง 
ฤดูทํานาไม่เพียงพอ หากมีแหล่งนํ้าสํารอง และอากาศไมแ่ห้งจนเกินไป 

ตารางแสดงความต้องการนํ้าของ
ข้าวโพดเป็นรายสัปดาห ์
ทั้งนี้ไม่ได้ความว่า ต้องให้น้ํา

ในปริมาณนีทุ้กๆ สัปดาห์ แต่ใช้
ประกอบว่า ควรให้น้ําเท่าไหร่ 
หากมีฝนตก 20 mm. ก็สามารถ
ลดปริมาณน้ําทีใ่ห้ลงไป 20 mm. 

เมื่อให้น้ําในแตล่ะครั้งแล้ว 
น้ําจะมีเหลือเป็นความชื้นในดนิ
มากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับชนิดดนิ 
และสภาพอากาศ หากอากาศไม่
แห้งมากนกั และดินอุ้มน้ําได้ดี 
ความชื้นในดินเหลือมากพอ ก็ไม่
ต้องให้น้ําได ้

แต่ควรให้น้ําในช่วงวกิฤต 
เสมอ ไม่ควรใหข้าดนํ้า 
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 ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
หากมีโอกาส ควรตรวจสอบเรื่องการระบายนํ้าของดินช้ันล่างๆ  ขุดด้วยออร์เกอร์และ
ตรวจวัดสี  หากดินมีสีเทาเขม้และจุดประสเีหลือง-แดง ตลอดทุกช้ัน ต้องระวังการแช่ขัง
ของน้ํา แม้ในหน้าแล้ง  หากดินมีสีนํ้าตาลปนสีเทา การปลูกข้าวโพดหน้าแล้งค่อนข้าง
ปลอดภัย 

*** ดินที่มีสีเทาเข้มและมีจุดประสีเหลือง-แดง แสดงถึงการแช่ขังนํ้า *** 
กลุ่มชุดดิน 15 16 

กรณีดินดอนอาจพบกลุ่ม 32 33 ที่นํามาใช้ทํานา หรืออาจพบกลุ่ม 38 ที่สันดินริมนํ้า 
ข้อจํากัดที่ควร
ระวัง 

เมื่อผิวดินโดนนํ้า เม็ดดิน 
จะแตก และตกตะกอนเป็น
ช้ันบางๆ ปกคลุมผิวดิน เมื่อ
แห้งจะมีความแข็งมากเพียง
พอที่จะทําให้ต้นอ่อนข้าวโพด
งอกพ้นดินไม่ได้ เรียกว่า Soil 
crust (แผ่นแขง็หน้าดิน) ต้อง
คอยกระเทาะออก 

การจัดการตอซัง
ข้าว 

หากมีตอซังข้าวมาก จัดการได้ 2 วิธี 
- ไถกลบตอซัง พร้อมใช้นํ้าหมัก พด.2 (จะใช้เวลาเตรียมดินนานข้ึน เพ่ือรอต่อซังย่อย
สลายระดับหน่ึง) 
- ตัดตอซังข้าวออกส่วนหน่ึง ก่อนไถกลบส่วนที่เหลือ พร้อมใช้นํ้าหมัก พด.2 จะช่วยลด
เวลาการเตรียมดินให้สั้นลง 

การเตรียมดิน - ไถด้วยผาลเจด็ หรือใช้รถไถเดินตาม 
 
- ยกร่องตํ่า (สงูประมาณ 15-25 ซม.) 
ระยะระหว่างสันร่อง 75 ซม. 

- ไถด้วยผาลเจด็  ดินเหนียวมากอาจไม่
สามารถใช้รถไถเดินตามได้ 
- ยกร่องปานกลาง (สูงประมาณ 25 ซม.) 
กันนํ้าขัง  ระยะระหว่างสันร่อง 75 ซม. 

การปลูก ปลูกแถวเด่ียว บนสันร่อง   ระยะห่างระหว่างต้น 25 ซม. หยอดเมล็ด 1-2 เมล็ด ขึ้นกับ
อัตราการงอกของเมล็ดพันธ์ุ (อยู่ที่ความเช่ือมั่นในเมล็ดพันธ์ุของบริษัทที่จําหน่าย) 
หากยกร่องห่างและสูงเกินไป อาจะปลูกเป็นแถวคู่ โดยมรีะยะระหว่างต้น 25 ซม. และ
ควรปลูกสลับฟันปลา หยอดเมล็ดด้านข้างสันร่อง 1-2 เมล็ด 

ความอุดมสมบูรณ์
พื้นฐานของดิน 

อินทรียวัตถุ–ฟอสฟอรัส–โพแทสเซียม 
ปานกลาง – ตํ่า – ตํ่า 

อินทรียวัตถุ–ฟอสฟอรัส–โพแทสเซียม 
ปานกลาง – ตํ่า – ตํ่า 

การจัดการปุ๋ย ยึดตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีบริษัท 
กรณีที่เกษตรกรต้องการคําแนะนําทางวิชาการ ให้คําแนะนําดังน้ี 
  - แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง  ใส่โดยการหยอดข้างต้น แล้วกลบ 

ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 1  
- ใส่พร้อมปลูก 

กรณี ผสมปุ๋ยใช้เอง  ใช้สูตร (ควรแนะนําเกษตรกรใช้การผสมปุ๋ย) 
18-46-0 อัตรา 22 กก./ไร่ ร่วมกับ  
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 ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
- รองก้นหลุม
และกลบดิน
ก่อน แล้วจึง
หยอดเมล็ด 

46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร่ ร่วมกับ 
0-0-60 อัตรา 13 กก./ไร่ 
กรณี ใช้ปุ๋ยผสมเสร็จ ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 67 กก./ไร่ (ไม่ควรแนะนํา เน่ืองจากใช้
ปุ๋ยมาก ทําใหส้ิ้นเปลือง และต้นทุนสูง แต่ควรทราบไว้ตอบคําถาม) 

ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 2  
ใส่หลังปลูก 25-
30 วัน 

- ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียม (ตามคําแนะนําใหม่กรมวิชาการเกษตร 2561) 
- ขุดหลมุข้างต้นใส่ปุ๋ย หรือโรยข้างแถวปลูก แล้วพรวนดินกลบ 
ใช้สูตร 46-0-0  อัตรา  11 กก./ไร่ ร่วมกับ   0-0-60   อัตรา  13 กก./ไร ่

ความเสี่ยงการ
ขาดธาตุอาหาร 

ดินทรายแป้ง ไม่ค่อยมีปัญหาการขาดธาตุอาหารรองและจุลธาตุ (ธาตุอาหารเสริม)   
จึงไม่แนะนําการใส่โดโลไมต์ เว้นแต่จะตรวจพบว่าขาด  

การจัดการน้าํ ให้นํ้าตามร่อง ทุกๆ 7-10 วัน  แต่ควรตรวจดูความช้ืนของดินก่อนให้นํ้า 
- หากผิวดินแห้ง ให้เปิดตรวจสอบความช้ืนใต้ดิน เพราะปกติแผ่นเปลือกที่แข็งหน้าดิน
จะป้องกันความช้ืนในดินล่างไว้ 
- หากพบว่า หลังการให้นํ้าหรือหลังฝนตกมนํ้ีาขังในร่องเน่ืองจากนํ้าซึมผ่านลงดินช้า 
ควรยืดเวลาการให้นํ้าในแต่ละรอบ เพราะแสดงถึงดินระบายนํ้าช้าความช้ืนอยู่ในดินนาน 

*** อย่างไรก็ตาม ไม่ควรให้ดินทรายแป้งแห้งจนขาดนํ้า เพราะจะทําให้ดินรัดตัว และทาํ
ให้แน่น เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของราก *** 

ช่วงเวลาการให้น้ํา ควรให้นํ้าช่วงเช้า เพ่ือให้ข้าวโพดดูดนํ้าไปใช้ในการสังเคราะห์แสง 
ช่วงวิกฤตของน้ํา - ช่วงแรกของการเจริญเติบโต 30 วันแรก  ข้าวโพดควรได้นํ้าสม่ําเสมอ ไม่ขาดน้ํา  หาก

ข้าวโพดขาดนํ้าในช่วงระยะเจริญเติบโตทางลําต้นและใบก่อนที่จะออกดอกตัวผู้  ผลผลิต
จะลดลง 25% 
- ช่วงออกดอกตัวผู้ อายุ 50-60 วัน ข้าวโพดห้ามขาดน้ํา หากข้าวโพดขาดนํ้าในช่วง
ต้ังแต่ออกดอกตัวผู้  จนกระทัง่เร่ิมสร้างเมล็ด  ผลผลิตจะลดลง 50% 

ใบปกติ และใบขาดธาตุอาหาร 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ไนโตรเจน และ

แมกนีเซียม ตามลําดับ 

ไม่ขาดธาตุอาหาร แต่  ขาดน้ํา เป็นโรค และโดน
สารกําจัดวัชพืช ตามลําดับ 
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 ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
- นอกจาก 2 ช่วงวิกฤตแล้ว ความต้องการนํ้ายังมีอยู่แต่ไม่ตรึงเครียดมาก หากข้าวโพด
ขาดน้ําในช่วงหลังจากระยะสร้างเมล็ดสมบูรณ์ ผลผลิตจะลดลง 21% 
ดังนั้น ควรเก็บน้ําสํารองไว้ใช้สาํหรับช่วง 50-60 วัน เป็นสาํคญั 

 
ที่มา http://nsfcrc-news.blogspot.com/2018/03/blog-post_6.html 

 
6.3 กลุ่มเนื้อดินเหนียว 

 ดินร่วนเหนียว ถึงดินเหนียว ดินเหนียวจัด 
ลักษณะดินทั่วไป ดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว ไม่

เนียนมือ (ต่างจากดินปนทรายแป้ง)  
ป้ันเป็นรูปร่างได้ดี ทิ้งให้แห้งจะแข็ง
เป็นลูกกระสุนที่แตกได้ 
ดินมีการอุ้มนํ้าปานกลางถึงสูง ช่วง
ความเป็นประโยชน์ของน้ําปานกลาง
ถึงตํ่า 
การระบายนํ้าเลว (กรณีดินนา) 
 

ดินเหนียวแน่นมาก เมื่อแห้งจะแข็งมากๆ 
เมื่อเปียกจะต้องใช้แรงมากช่วงแรกๆ ใน
การป้ันเป็นรูปร่าง  ทิ้งให้แหง้จะแข็งเป็น
ลูกกระสุนทีแ่ขง็มาก 
ดินมักแตกระแหงเป็นร่องลึก เมื่อแห้ง 
ดินมีการอุ้มนํ้าสูง แต่ช่วงความเป็น
ประโยชน์ของนํ้าตํ่า 
การระบายนํ้าเลว (กรณีดินนา) 

ตารางแสดงความต้องการน้าํ
ของข้าวโพดเป็นรายสปัดาห์ 

ทั้งน้ีไม่ได้ความว่า ต้องให้นํ้า
ในปริมาณน้ีทกุๆ สัปดาห์ แต่ใช้
ประกอบว่า ควรให้นํ้าเท่าไหร่ 
หากมีฝนตก 20 mm. ก็สามารถ
ลดปริมาณนํ้าที่ให้ลงไป 20 mm. 

เมื่อให้นํ้าในแต่ละครั้งแล้ว 
นํ้าจะมีเหลือเป็นความช้ืนในดิน
มากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับชนิดดิน 
และสภาพอากาศ หากอากาศไม่
แห้งมากนัก และดินอุ้มนํ้าได้ดี 
ความช้ืนในดินเหลือมากพอ ก็ไม่
ต้องให้นํ้าได้ 

แต่ควรให้นํ้าในช่วงวิกฤต 
เสมอ ไม่ควรให้ขาดน้ํา 
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 ดินร่วนเหนียว ถึงดินเหนียว ดินเหนียวจัด 
ประเด็นสําคญัสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาที่ดิน 

- ควรตรวจสอบว่า ดินเหนียวเกินไปหรือไม่  มีการแตกระแหงเป็นร่องลึกไหม  ถ้า
ใช่แสดงถึงเป็นดินเหนียวจัด ซึ่งส่งผลต่อการจัดการนํ้าอย่างมากต่างจากดินเหนียว
อ่ืนๆ 
- ดินเหนียวที่ใช้ทํานา โดยปกติอยู่ในที่ลุ่มตํ่า ระบายนํ้าเลว  จึงต้องระวังเร่ืองการ
แช่ขังของนํ้า  ควรตรวจสอบพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการระบายนํ้า
หากจําเป็น 
- ตรวจสอบทศิทางการไหลของน้ํา (สังเกตจากเวลาเกษตรกรถ่ายน้ําระหว่างแปลง) 
เพ่ือกําหนดทิศทางการยกร่อง เผื่อกรณีต้องมีการระบายนํ้า 
- ตรวจสอบพ้ืนที่รอบข้าง มีการทํานาปรังหรือไม่  ซึ่งนํ้าอาจซึมผ่านถึงกันได้  หาก
จําเป็นต้องขุดร่องระบายนํ้ารอบแปลง 
*** ปกติ ไม่ควรแนะนําเกษตรกรปลูก เน่ืองจากมีการลงทุนที่สูงกว่าในดินชนิด
อ่ืนๆ 

กลุ่มชุดดิน 5 6 (เหนียวระบายนํ้าเลว) 
7 (เหนียวระบายนํ้าค่อนข้างเลว 
สังเกตจากดินมีสีนํ้าตาลปนเทา) 

1 (เหนียวจัด แตกระแหงร่องลึก) 
4 (เหนียวจัด แตกระแหงบ้าง) 

ข้อจํากัดที่ควรระวัง เฝ้าระวัง การแช่ขังของนํ้า 
ในกลุ่มชุดดินที่ 7 ปัญหาจะน้อยกว่า 

เฝ้าระวัง การแช่ขังของนํ้า และ 
การแตกระแหงของดิน 

การจัดการตอซังข้าว หากมีตอซังข้าวมาก จัดการได้ 2 วิธี 
- ไถกลบตอซัง พร้อมใช้นํ้าหมัก พด.2 (จะใช้เวลาเตรียมดินนานข้ึน เพ่ือรอต่อซัง
ย่อยสลายระดับหน่ึง) 
- ตัดตอซังข้าวออกส่วนหน่ึง ก่อนไถกลบส่วนที่เหลือ พร้อมใช้นํ้าหมัก พด.2 จะ
ช่วยลดเวลาการเตรียมดินให้สั้นลง 

การเตรียมดิน - ไถดะ ด้วยผาลสาม พร้อมกลบตอซัง
- ไถแปร ด้วยผาลเจ็ด 
- ปกติดินจะเหนียวเกินกว่าจะใช้รถไถ
เดินตาม ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
- ยกร่องปานกลาง (สูงประมาณ  
25 ซม.) ระยะระหว่างสนัร่อง 75 ซม. 

- ไถดะ ด้วยผาลสาม พร้อมกลบตอซัง 
- ไถแปร ด้วยผาลเจ็ด 
- ต้องไถในช่วงความช้ืนเหมาะสม ไมแ่ฉะ
ไป (รถจม) ไมแ่ห้งไป (เปลืองแรง) 
- ยกร่องปานกลาง (สูงประมาณ 25 ซม.) 
ระยะระหว่างสันร่อง 75 ซม. 

การปลูก ปลูกแถวเด่ียว บนสันร่อง   ระยะห่างระหว่างต้น 25 ซม. หยอดเมล็ด 1-2 เมล็ด 
ขึ้นกับอัตราการงอกของเมล็ดพันธ์ุ (อยู่ที่ความเช่ือมั่นในเมล็ดพันธ์ุของบริษัทที่
จําหน่าย) 
การยกร่องในดินเหนียวสําคัญมากๆ ถ้ายกร่องสูงและห่างเพ่ือหวังปลูกแถวคู่ ต้อง
มั่นใจว่า จากทอ้งร่องถึงตําแหน่งยอดเมล็ดต้องมีความต่างระดับมากกว่า 15 ซม. 

ความอุดมสมบูรณ์
พื้นฐานของดิน 

อินทรียวัตถุ–ฟอสฟอรัส–
โพแทสเซียม 
สูง – ตํ่า – ตํ่า 

อินทรียวัตถุ–ฟอสฟอรัส–โพแทสเซียม 
สูง – ปานกลาง – สูง 
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 ดินร่วนเหนียว ถึงดินเหนียว ดินเหนียวจัด 
การจัดการปุ๋ย ยึดตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีบริษัท 

กรณีที่เกษตรกรต้องการคําแนะนําทางวิชาการ ให้คําแนะนําดังน้ี 
  - แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง  ใส่โดยการหยอดข้างต้น แล้วกลบ 
  - ควรแนะนําเกษตรกรใช้การผสมปุ๋ยใช้เอง  มากกว่าการใช้ปุ๋ยผสมเสร็จเพ่ือลด
ต้นทุน 

ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 1  
(ปุ๋ยรองพ้ืน) 
- ใส่พร้อมปลูก 
- รองก้นหลุมและ
กลบดินก่อน แล้วจึง
หยอดเมล็ด 

กรณี ผสมปุ๋ยใช้เอง  ใช้สูตร 
18-46-0 อัตรา 22 กก./ไร่ ร่วมกับ 
0-0-60 อัตรา 13 กก./ไร่ 
 
กรณี ใช้ปุ๋ยผสมเสร็จ ใช้สูตร 15-
15-15 อัตรา 67 กก./ไร่ 

กรณี ผสมปุ๋ยใช้เอง  ใช้สูตร 
18-46-0 อัตรา 11 กก./ไร่ ร่วมกับ  
46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร่ ร่วมกับ 
0-0-60 อัตรา 5 กก./ไร่ 
กรณี ใช้ปุ๋ยผสมเสร็จ ใช้สูตร 15-15-15 
อัตรา 34 กก./ไร่ 

ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 2  
ใส่หลังปลูก 25-30 วัน 

- ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียม (ตามคําแนะนําใหม่กรมวิชาการเกษตร, 2561) 
- ขุดหลมุข้างต้นใส่ปุ๋ย หรือโรยข้างแถวปลูก แล้วพรวนดินกลบ 
46-0-0 อัตรา 6 กก./ไร่ ร่วมกับ 
0-0-60 อัตรา 13 กก./ไร่ 

46-0-0 อัตรา 6 กก./ไร่ ร่วมกับ  
0-0-60 อัตรา 5 กก./ไร่ 

ความเสี่ยงการขาด
ธาตุอาหาร 

ดินเหนียว ไม่ค่อยพบปัญหาการขาดธาตุอาหารรอง และจลุธาตุ (ธาตุอาหารเสริม) 

ใบปกติ และใบขาดธาตุอาหาร 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ไนโตรเจน และ
แมกนีเซียม 

ไม่ขาดธาตุอาหาร แต่ ขาดน้ํา เป็นโรค และโดนสาร
กําจัดวัชพืช ตามลําดับ 

การจัดการน้าํ ให้นํ้าตามร่อง ทุกๆ 7-10 วัน  แต่ควรตรวจดูความช้ืนของดินก่อนให้นํ้า 
- ดินเหนียวจะมีพลังในการดึงนํ้าไว้ได้สูง แม้ว่าดินช้ืนอาจพบว่าข้าวโพดขาดนํ้าได้ 
ให้สังเกตอาการจากใบข้าวโพด  ถ้าใบเริ่มหอ่แสดงว่าความช้ืนในดินไม่เพียงพอ 
- กรณีดินเหนียวจัด อย่าปล่อยให้ดินแตก รากข้าวโพดจะขาด  ข้าวโพดไม่ใช่ข้าว 
ไม่ต้องทําเปียกสลับแห้ง  ควรให้ความช้ืนอย่างสมํ่าเสมอ 
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 ดินร่วนเหนียว ถึงดินเหนียว ดินเหนียวจัด 
- รากข้าวโพด ต้องการอากาศในช่วงความลึกอย่างน้อย 15 เซนติเมตร หากพบว่า
มีนํ้าแช่ขังสูง ต้องเร่งระบายน้ํา การยกร่องและปลูกบนสนัร่อง สร้างโอกาสให้เกิด
การแช่ขังนํ้าน้อยกว่า 

ช่วงเวลาการให้น้ํา ควรให้นํ้าช่วงเช้า เพ่ือให้ข้าวโพดดูดนํ้าไปใช้ในการสังเคราะห์แสง 
ช่วงวิกฤตของน้ํา - ช่วงแรกของการเจริญเติบโต 30 วันแรก  ข้าวโพดควรได้นํ้าสม่ําเสมอ ไม่ขาดน้ํา  

หากข้าวโพดขาดนํ้าในช่วงระยะเจริญเติบโตทางลําต้นและใบก่อนที่จะออกดอกตัว
ผู้  ผลผลิตจะลดลง 25 % 
- ช่วงออกดอกตัวผู้ อายุ 50-60 วัน ข้าวโพดห้ามขาดน้ํา หากข้าวโพดขาดนํ้า
ในช่วงต้ังแต่ออกดอกตัวผู้  จนกระทั่งเร่ิมสร้างเมล็ด  ผลผลิตจะลดลง 50 % 
- นอกจาก 2 ช่วงวิกฤตแล้ว ความต้องการนํ้ายังมีอยู่แต่ไม่ตรึงเครียดมาก หาก
ข้าวโพดขาดนํ้าในช่วงหลังจากระยะสร้างเมล็ดสมบูรณ ์ผลผลิตจะลดลง 21 % 
ดังนั้น ควรเก็บน้ําสํารองไว้ใช้สาํหรับช่วง 50-60 วัน เป็นสาํคญั 

 
ที่มา http://nsfcrc-news.blogspot.com/2018/03/blog-post_6.html 

 

ตารางแสดงความต้องการน้าํ
ของข้าวโพดเป็นรายสปัดาห์ 

ทั้งน้ีไม่ได้ความว่า ต้องให้นํ้า
ในปริมาณน้ีทกุๆ สัปดาห์ แต่ใช้
ประกอบว่า ควรให้นํ้าเท่าไหร่ 
หากมีฝนตก 20 mm. ก็สามารถ
ลดปริมาณนํ้าที่ให้ลงไป 20 mm. 

เมื่อให้นํ้าในแต่ละครั้งแล้ว 
นํ้าจะมีเหลือเป็นความช้ืนในดิน
มากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับชนิดดิน 
และสภาพอากาศ หากอากาศไม่
แห้งมากนัก และดินอุ้มนํ้าได้ดี 
ความช้ืนในดินเหลือมากพอ ก็ไม่
ต้องให้นํ้าได้ 

แต่ควรให้นํ้าในช่วงวิกฤต 
เสมอ ไม่ควรให้ขาดน้ํา 
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7. การใช้น้ําหมักชีวภาพท่ีผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในการจัดการตอซัง และส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของข้าวโพด 

จากการดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา ตามนโยบาย
การตลาดนําการผลิตเพ่ือรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพการจัดการตอซังข้าว และตอซังต้นข้าวโพด โดยการไถกลบลงดินหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้ว เป็นแนวทางหน่ึงที่สามารถเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน และเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารกลับคืนสู่ดิน 
ช่วยปรับปรุงสบบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน มีผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตพืชเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยงดการเผาเศษตอซังพืชในพ้ืนที่เกษตรกรรมอีกด้วย  

7.1 ผลเสียจากการเผาตอซัง 
   การเผาตอซังข้าวมีผลกระทบอย่างมากต่อการทําลายโครงสร้างของดิน จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตที่เป็น
ประโยชน์ในดิน ความร้อนจากการเผาตอซังก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1) ทําให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงไป เน้ือดินจับตัวกันแน่นและแข็งทําให้รากพืชแคระแกร็น 
อ่อนแอ ไม่สมบูรณ์ และความสามารถในการหาอาหารของรากพืชลดลง รวมถึงมีผลทําให้เช้ือโรคพืชสามารถเข้า
ทําลายได้ง่าย 

2) สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน เมื่ออินทรียวัตถุในดินถูกเผาจะกลายเป็นก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์สูญเสียไปในบรรยากาศ ส่วนธาตุอาหารจะแปรสภาพไปอยู่ในรูปที่สามารถสูญเสียไปจากดิน 
ได้ง่าย 

3) ทําลายจุลินทรีย์และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน ทําให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน
ลดลง เช่น จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน ซึ่งทําหน้าที่ในการเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศให้อยู่ในรูปของ
สารประกอบไนโตรเจนท่ีพืชใช้ประโยชน์ได้ จุลินทรีย์ที่ละลายสารประกอบฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปของฟอสเฟต
ที่ละลายนํ้าได้ และการย่อยสลายอินทรียสารเป็นการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดิน นอกจากน้ันตัวอ่อนของแมลง
ศัตรูพืช เช่น ตัวหํ้า ตัวเบียน ที่อาศัยอยู่ในดินหรือตอซังพืชรวมทั้งจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมโรคพืชถูกเผา
ทําลายไป ซึ่งหากระบบนิเวศของดินไม่สมดุลจะทําให้การแพร่ระบาดของโรคพืชเกิดได้ง่ายขึ้น 

4) สูญเสียนํ้าในดิน การเผาตอซังพืชทําให้ผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส นํ้าในดินจะระเหย
สู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ทําให้ความช้ืนของดินลดลงหรือดินแห้งแข็งมากขึ้น 

5) ทําให้เกิดฝุ่นละออง เถ้าเขม่า และก๊าชหลายชนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ และเป็นสาเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เน่ืองจากเกิดควันไฟบดบัง 
ทัศนวิสัยการคมนาคม 
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 7.2 การไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ําหมักชีวภาพ 
การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบตอซังข้าว หรือพืชไร่ที่มีอยู่ในไร่นา ภายหลังจากการเก็บเก่ียว

ผลผลิตแล้วลงไปในดินระหว่างการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกขณะที่ดินมีความช้ืน และปล่อยทิ้งไว้ในช่วงระยะเวลา
หน่ึง เพ่ือให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดิน ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช แล้วจึง
ปลูกพืชหลักตามที่ต้องการต่อไป 

ปัจจุบันมีการนํานํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 เพ่ือช่วยลดระยะเวลาในการหมัก
วัสดุสด อวบนํ้า สามารถผลิตนํ้าหมักชีวภาพได้เร็วขึ้น และมีคุณภาพ โดยสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 จํานวน 1 
ซอง สามารถผลิตนํ้าหมักชีวภาพได้ 50 ลิตร น้ําหมักชีวภาพที่หมักจากผักหรือผลไม้จะใช้เวลาในการหมักเพียง 
7-10 วัน ส่วนนํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากปลา หรือหอยเชอรี่ ใช้เวลาในการหมัก 21 วัน ซึ่งคุณสมบัติของ 
น้ําหมักชีวภาพมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการหมัก แต่โดยหลักแล้วประกอบด้วยสารเสริมการ
เจริญเติบโต ได้แก่ ฮอร์โมนออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน นอกจากน้ียังมีกรดอะมิโน และกรดอินทรีย์ 
รวมถึงวิตามินบีหลายชนิด จึงมีการนํานํ้าหมักชีวภาพมาใช้กันอย่างแพร่หลายทางด้านการใช้เป็นสารเสริมการ
เจริญเติบโต ช่วยให้พืชเจริญเติบโต ติดดอกออกผลดีขึ้น อย่างไรก็ตามมีการประยุกต์ใช้น้ําหมักชีวภาพในการ
หมักตอซัง โดยการกระตุ้นการเจริญและเพ่ิมจํานวนของจุลินทรีย์ดินให้ทําหน้าที่ย่อยสลายตอซังได้ดีขึ้น ตอซัง
อ่อนนุ่มย่อยสลายได้ง่าย และไถกลบได้สะดวกขึ้น 
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 7.3 วิธีการไถกลบตอซังข้าว 
พ้ืนที่ปลูกข้าว 1 ไร่ มีปริมาณฟางข้าวและตอซังเฉลี่ย 650 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณไนโตรเจน 3.32 

กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส 0.91 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียม 10.08 กิโลกรัมต่อไร่จากการประเมินการเผา
ทิ้งเศษเหลือจากตอซังและฟางข้าว ทําให้พ้ืนที่เกษตรสูญเสียไนโตรเจนเทียบเท่าปุ๋ยยูเรีย 7.22 กิโลกรัมต่อไร่ 
ฟอสฟอรัสเทียบเท่าปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต 1.98 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียมเทียบเท่าปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ 16.80 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่า 367 บาทต่อไร่ ดังน้ันจึงควรมีการไถกลบฟางข้าว 
ลงไปในดินหลังการเก็บเก่ียวข้าวในแต่ละฤดูวิธีการน้ีสามารถทําได้ทั้งในพ้ืนที่ เขตชลประทานและนอก 
เขตชลประทาน 

1) การไถกลบตอซังข้าวในเขตชลประทาน ในเขตพ้ืนที่ชลประทานซึ่งสามารถปลูกข้าวได้ต่อเนื่อง 
ทั้งปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วในกรณีที่จะปลูกข้าวโพดหลังนาไม่ควรเผาตอซังและฟางข้าว ให้ปฏิบัติดังน้ี 

1.1 ผสมนํ้าหมักชีวภาพ จํานวน 5 ลิตรต่อน้ํา 100 ลิตร (ใช้ในพ้ืนที่ 1 ไร่) 
1.2 เปิดนํ้าเข้าแปลงนาให้พอปริ่มตอซัง เทสารละลายนํ้าหมักชีวภาพไหลไปตามนํ้าขณะที่เปิดน้ํา

เข้านาให้ทั่วแปลงนาขณะเดียวกันใช้รถยํ่าฟางหรือตอซังข้าวให้จมลงดิน 
1.3 ปล่อยให้ย่อยสลาย 10-15 วัน  
1.4 หลังจากนั้นจึงเตรียมดินปลูกข้าวโพดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การไถกลบตอซังข้าวนอกเขตชลประทาน ในกรณีที่เกษตรกรต้องการปลูกข้าวโพดหลังจากการ
เก็บเก่ียวข้าวในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งมีน้ําจํากัดให้ปฏิบัติดังน้ี 

2.1 ผสมนํ้าหมักชีวภาพจํานวน 5 ลิตรต่อไร่ กับนํ้า 100 ลิตร 
      2.2 ใช้รถบรรทุกสารละลายนํ้าหมักชีวภาพสาดให้ทั่วแปลงนาอย่างสม่ําเสมอ แล้วใช้รถไถยํ่าตอซัง
ให้จมดิน หมักทิ้งไว้ 10-15 วัน 

2.3 หลังจากหมักฟาง 10-15 วัน เตรียมแปลงพร้อมที่จะปลูกข้าวโพดหลังนาต่อไป 
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 7.3 วิธีการไถกลบตอซังต้นข้าวโพด 
พ้ืนที่ในการปลูกพืชไร่โดยเฉพาะข้าวโพด เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีตอซังต้นข้าวโพดจํานวนมาก

เหลือทิ้งในแปลง ซึ่งไม่มีการนํามาใช้ประโยชน์ จากการประเมินพบว่าพ้ืนที่ 1 ไร่ มีปริมาณตอซังต้นข้าวโพด
เฉลี่ย 490 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณไนโตรเจน 2.59 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส 0.73 กิโลกรัมต่อไร่ และ
โพแทสเซียม 10.82 กิโลกรัมต่อไร่ จากการประเมินการเผาทิ้งเศษเหลือจากตอซังต้นข้าวโพ ทําให้พ้ืนที่เกษตร
สูญเสียไนโตรเจนเทียบเท่าปุ๋ยยูเรีย 5.91 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัสเทียบเท่าปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต 1.64 
กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียมเทียบเท่าปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 20.90 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่า 357 บาท
ต่อไร่ จากปริมาณดังกล่าว เกษตรกรสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตอซังต้นข้าวโพดหลังจากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ให้ทําการไถกลบลงในดินระหว่างการเตรียมแปลงปลูกพืชใหม่ต่อไปได้ โดยตอซังต้นข้าวโพดในพ้ืนที่  
1 ไร่ ใช้น้ําหมักชีวภาพอัตรา 1 ลิตร ผสมกับนํ้า 40 ลิตร นํามาฉีดพ่นแล้วไถกลบทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง 
1) ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความเหมาะสม 

- ทําให้ดินโปร่งร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดิน การปักดํากล้า และทําให้ระบบรากพืชสามารถ
แพร่กระจายในดินได้มากขึ้น 

- การระบายอากาศของดินเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อการหายใจของระบบ
รากพืชในดิน 

- การซึมผ่านของน้ําได้อย่างเหมาะสม และการอุ้มนํ้าของดินให้ดีขึ้น 
2) เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารพืชในดิน 

     เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง อาจมีปริมาณธาตุอาหารน้อย แต่จะมีปริมาณธาตุอาหาร
ครบถ้วนตามที่พืชต้องการทั้งธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ธาตุอาหารรอง 
(แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน) และจุลธาตุ (เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม และ
คลอรีน) และค่อยๆ ปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว ส่งผลให้เกลือใต้ดินไม่สามารถระเหยนํ้า
ขึ้นมาได้ 

3) เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน 
     อินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานของจุลินทรียดินมีผลทําให้ปริมาณและกิจกรรมของ
จุลินทรีย์เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์
ต่อพืช นอกจากน้ีอินทรียวัตถุมีลักษณะคล้ายฟองน้ํา ประกอบด้วยโพรง หรือห้องขนาดเล็กอยู่เป็นจํานวนมาก 
จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์และสัตว์เล็กๆ ในดินด้วย การเพ่ิมปริมาณหรือจํานวนของจุลินทรีย์ดินมีผล
ช่วยลดปริมาณเช้ือสาเหตุโรคพืชบางชนิดในดินให้ลดน้อยลงอีกด้วย 
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 7.4 การใชน้้ําหมักชีวภาพท่ีผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ต่อการส่งเสรมิการเจริญเติบโตของพืช 
   ในนํ้าหมักชีวภาพประกอบด้วยสาระสําคัญที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับพืช ดังน้ี 
   1) ฮอร์โมนพืชออกซิน ช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ เร่งการเกิดราก ควบคุมการขยายตัวของเซลล์ 
ควบคุมการเจริญเติบโตของใบ ราก ลําต้น และส่งเสริมการออกดอก จิบเบอเรลลิน ช่วยกระตุ้นการยืดตัวของ
เซลล์พืชในทางยาว เร่งการเกิดดอก กระตุ้นการงอกของเมล็ดและตา ไซโตไคนิน ช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ด้าน
ลําต้นของพืช กระตุ้นการเจริญของตาข้างทําให้ตาข้างเจริญเป็นก่ิงได้ 
   2) กรดอะมิโน ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์และไซโตพลาสซึมสร้าง
คลอโรฟิลล์ สังเคราะห์ฮอร์โมนพืช ลดความเครียดของพืช การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ อุณหภูมิสูง ความช้ืนตํ่า แห้งแล้ง นํ้าท่วม เกิดโรคระบาด ปริมาณธาตุอาหารตํ่า 
มลภาวะเป็นพิษ  
     ซึ่งคุณภาพของนํ้าหมักชีวภาพข้ึนอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก วัตถุดิบจากเน้ือสัตว์และพืชจะให้
ปริมาณของฮอร์โมนพืช และกลุ่มของกรดอะมิโนที่แตกต่างกัน ปลาเป็นวัตถุดิบที่เมื่อหมักทํานํ้าหมักชีวภาพจะ
ให้ปริมาณฮอร์โมนพืชทั้ง 3 ชนิดสูง และให้กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชสูง ได้แก่ ไกลซีน ใช้
สร้างคลอโรฟิลล์ เมไธโอนีน ช่วยส่งเสริมการผสมเกสร ไทโรซีน ช่วยลดความเครียดเมื่อเกิดสภาวะไม่เหมาะสม 
แอสปาติค แอซิค ใช้เป็นแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจน ส่วนผักและผลไม้จะให้ปริมาณกรดอะมิโนชนิดอ่ืนๆ สูง 
ได้แก่ อาร์จินีน ใช้สร้างฮอร์โมนไซโตไคนิน กลูตามิค แอซิค ช่วยในการเปิดปิดปากใบ เป็นต้น ดังน้ันจึงควรใช้
นํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากปลา และหรือผลไม้ร่วมกันเพ่ือให้ได้ฮอร์โมนพืชและกรดอะมิโนที่สําคัญครบทุกชนิด  

 7.5 การใช้ประโยชน์น้าํหมักชีวภาพสาํหรับขา้วโพด 
   ใช้ในช่วงการเจริญเติบโตอัตรานํ้าหมักชีวภาพ 1 ลิตร เจือจางด้วยนํ้า 500 ลิตร ใช้ในพ้ืนที่ 5 ไร่ โดย
ทําการฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก 10 วัน ก่อนออกดอกและช่วงติดผล 
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         เปนแอปพลิเคชันที่ใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลดินขอมูลการจัดการดิน การใชปุย
และการเพาะปลูกพืช 6 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง  ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา 
ปาลมน้ำมัน และออยโรงงาน แสดงผลไดทั้งแผนที่ฐาน (Base Map) แผนที่ภาพถายทาง
อากาศออรโธสี และแผนที่ Google Map  

รูไวใชดินเปน
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     เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการดิน การ
ใช้ปุ๋ย และการเพาะปลูกพืช 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และอ้อยโรงงาน แสดงผลได้ทั้งแผนที่ฐาน (Base Map) 
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี และแผนที่ Google Map
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      ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด เปนระบบที่ใหบริการสืบคนขอมูล
สารสนเทศทรัพยากรดิน โดยเปนการบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ของ
กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย ขอมูลกลุมชุดดิน (Soil Group) และขอมูลการใชประโยชน
ที่ดิน (Land Use) อยูในรูปแบบ GIS (Geographic Information System)มาจัดทำเปน
แผนที่สำเร็จรูปพรอมคำอธิบายประกอบแผนที่ เพื่อใหเกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
สามารถสืบคนขอมูลแผนที่แตละประเภทได ทั้งระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และสามารถ
นำขอมูลไปประกอบการตัดสินใจวางแผนทำการเกษตร หรือการจัดการดานตาง ๆ นำไปสูนำขอมูลไปประกอบการตัดสินใจวางแผนทำการเกษตร หรือการจัดการดานตาง ๆ นำไปสู
การพัฒนาและการจัดการอยางยั่งยืนตอไป

ประโยชนที่ไดรับ
  1. เจาหนาที่ เกษตรกรทราบรายละเอียดของขอมูลดิน 
     เชน ลักษณะเดนของดิน สมบัติของดิน การใชประโยชน 
     ปญหา แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช 
  2. เจาหนาที่ เกษตรกร สามารถนำขอมูลนำไปประกอบการตัดสินใจ
     วางแผนทำการเกษตร หรือการจัดการดานตาง ๆ 

วิธีการใชงาน
   1. คลิกเขาใชงาน
   2. ใสเงื่อนไขการคนหา
   3. เลือกแผนที่ที่ตองการ
   4. สามารถดาวนโหลดแผนที่พรอม
      คำอธิบายสำหรับใชงานได 

ขอมูลที่ใหบริการ
       แผนที่กลุมชุดดิน ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 76 จังหวัด  
       แผนที่การใชประโยชนที่ดิน ระดับจังหวัด 77 จังหวัด 

ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด
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