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การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ยังคงเป็นสิ่งจาํเป็นและมีความสาํคัญในการเพ่ิมผลผลิตพืชต่อไร่ให้สงูขึ้น แม้ว่า

ในปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยเคมีกนัอย่างกว้างขวาง แต่ส่วนใหญ่ยังใช้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (อาจใส่ตามๆกนัไป ตาม

คําแนะนําอย่างกว้างๆ ของคนขายปุ๋ย) หากใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารน้อยกว่าความต้องการของพืชก็จะทาํให้พืช

เจริญเติบโตช้า แคระแกรน ให้ผลผลิตตํ่า หากใส่มากเกินไปหรือใส่ไม่ตรงตามความต้องการของพืช นอกจากจะมี

ต้นทุนสูงกว่าที่ควรจะเป็นแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ความต้านทานต่อโรคแมลงศัตรูพืช 

และสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อนจัด หนาวจัด ลมแรง โรคแมลงระบาด พืชขาดภูมิต้านทาน ทาํให้ได้รับ

ความเสียหายอย่างรุนแรงได้ง่าย จนกระทบต่อการให้ผลผลิตของพืช ทาํให้เกิดความจาํเป็นต้องใช้สารเคมีในการ

ป้องกนักาํจัดศัตรพืูช การใช้สารเคมีแต่ละคร้ังมีผลต่อสขุภาพของเกษตรกร เกดิผลกระทบเกี่ยวกบัสารพิษตกค้างใน

ผลผลิต และปนเป้ือนในสภาพแวดล้อม และทาํให้มีต้นทุนการผลิตสงูขึ้นไปอกี  
 

การใชปุ๋้ยเคมีตามค่าวิเคราะหดิ์น/การใชปุ๋้ยแบบสัง่ตดั 
 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน คือการใช้ปุ๋ยเท่าที่จาํเป็น(พอดี) ตามความต้องการของพืช หากดินมีปัญหา

ต้องมีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีการประเมินหรือวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการปลูกพืช ซ่ึง

อาจได้จากการตรวจสอบจากโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช หรือเกบ็ตัวอย่างดินวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบถึง

ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน สภาพความเป็นกรด-เป็นด่าง แล้วนาํมาเปรียบเทยีบกับปริมาณความต้องการธาตุ

อาหารของพืชที่ปลูกในแต่ละฤดู จากน้ันจึงคาํนวณปริมาณธาตุอาหารหลัก เพ่ิมตามคาํแนะนาํ ซ่ึงอาจเลือกปุ๋ยสตูรที่มี

สดัส่วนใกล้เคียงกบัคาํแนะนาํการใช้ปุ๋ยให้มากที่สดุ(ถ้ามี) ซ่ึงปัจจุบันมีสตูรปุ๋ยที่หลากหลายให้เลือกใช้  
หากในตลาดไม่มีปุ๋ยสตูรที่แนะนาํ ให้ใช้แม่ปุ๋ยมาผสม ตามอตัราที่กาํหนด แล้วใส่ให้กบัพืช เรียกว่า ”การใช้

ปุ๋ยแบบสัง่ตดั”  แต่ถ้าดินมีปัญหา / ข้อจาํกดั เช่น ดนิเปร้ียว ดินเคม็ ดนิเสื่อมโทรม ดินตื้น มีนํา้ท่วมขงั ต้องหา

มาตรการป้องกนั ปรับปรงุแก้ไขก่อนการปลูกพืช/ก่อนการใส่ปุ๋ย เพ่ือเป็นการลดข้อจาํกดัของการดูดใช้ธาตุอาหาร

ของพืช เพ่ิมประสทิธภิาพการใช้ปุ๋ย หรือแก้ไขข้อจาํกดัด้านเคมี กายภาพ ชีวภาพ ฯลฯ   
เช่น จังหวัดสพุรรณบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,348,775.01 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว ทั้งข้าวนาปีและนา

ปรัง 2,396,265 ไร่ ปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสาํปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ สบัปะรด 715,945 ไร่ พืชผัก 

ได้แก่ คะน้า ข้าวโพดฝกัอ่อน พริกขี้หนูใหญ่ หน่อไม้ฝร่ัง กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดหวาน 23,070 ไร่  ซ่ึงบางแห่งมี
ปัญหาดินเปร้ียวจัด ดินกรด ดินเคม็ ฯลฯ ส่งผลต่อประสทิธภิาพของการปลูกพืช  ซ่ึง การปลูกพืชในดินเปร้ียวไม่ได้
ผลดีเท่าที่ควร  เพราะ ดินมีความเป็นกรดสงู หรือมี pH ตํ่า (pH ตํ่ากว่า 5.0 ) ทาํให้มี พืชดูดธาตุอาหารบางธาตุไป
ใช้ได้น้อยลง เช่น ไนโตรเจน และแคลเซียม พืชที่ปลูกมักขาดธาตุฟอสฟอรัส เน่ืองจากฟอสฟอรัสเปล่ียนไปอยู่ในรูปที่
พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ ดินมีปริมาณธาตุอาหารบางธาตุอยู่ในปริมาณน้อย เช่น แมกนีเซียม และโปตัสเซียม ดินเปร้ียว
มักมีธาตุบางอย่างละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืช เช่น เหลก็ อลูมิเนียม และแมงกานีส นอกจากน้ัน ดินเปร้ียว

จัดทาํให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือสิ่งมีชีวิตเลก็ๆ ในดินไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี และไม่สามารถดาํเนินกจิกรรม
ได้ตามปกติ ทาํให้เกดิแกส๊และความเป็นพิษของแกส๊ในดินต่อพืช ทาํให้ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ธาตุอาหารรอง 
และธาตุอาหารเสริมในดินเป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยลง จนถึงขาดแคลน พืชขาดความสมดุลในการดูดใช้ธาตุอาหาร 

ทาํให้พืชขาดภมิูต้านทาน อ่อนแอ ผลผลิตตํ่า เกดิผลกระทบต่อสภาพที่ไม่เหมาะสมและเสยีหายได้ง่าย   
 การใชปุ๋้ยเคมีที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการแก้ไขข้อจาํกัดของดิน เช่น ดินเปร้ียว ดินเคม็ ดินเสื่อมโทรม 

ฯลฯ เสยีก่อน และควรมีการปรับปรงุบาํรงุดินด้วยปุ๋ยอนิทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ร่วมด้วย  
 
 

การใชปุ๋้ยเคมีตามค่าวิเคราะหดิ์นและการใชปุ๋้ยแบบสัง่ตดั 
สถานีพัฒนาที่ดนิสุพรรณบรุี 74 หมู่ 4 ต.ทับตเีหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี http://r01.ldd.go.th/spb/     . 
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หลกัการใส่ปุ๋ยเคมีใหมี้ประสิทธิภาพ พิจารณาจาก 

1. ชนิดของปุ๋ยที่จะใช้ ควรตัดสนิใจก่อนว่าปุ๋ยที่ต้องการใช้เป็นปุ๋ยอะไรเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยว หรือปุ๋ยเชิงประกอบ 

แล้วจัดเตรียมปุ๋ยไว้ให้พร้อม 
2. ชนิดของพันธุข้์าวที่จะปลูก ควรตัดสนิใจว่าจะใช้พันธุข้์าวอะไรปลูก เช่น ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงซ่ึงตอบสนอง

ต่อปุ๋ยสงู ให้ผลผลิตสงูและปลูกได้ตลอดปี หรือข้าวไวต่อช่วงแสง ซ่ึงตอบสนองต่อปุ๋ยตํ่า ให้ผลผลิตปานกลาง และ

ปลูกได้เพียงปีละคร้ังในฤดูฝน 
3. ดินที่ปลูกข้าว เกบ็ตัวอย่างดินหลังการเกบ็เกี่ยวมาวิเคราะห์ โดยส่งให้หน่วยราชการ เช่น สถานีพัฒนา

ที่ดิน กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยที่มีคณะเกษตร และศูนย์วิจัยทุกแห่งที่อยู่ทั่วประเทศ 
4. ระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ย ต้องรู้ระยะเวลาที่ควรใส่ปุ๋ยข้าว ข้าวไวต่อช่วงแสง ควรใส่ 2 คร้ัง คือระยะแรกในช่วงปัก

ดาํ/ ในนาหว่าน 15-20 วันหลังข้าวงอก และระยะที่ข้าวกาํเนิดช่อดอก ส่วนในข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ควรใส่ 3 ระยะ

คือระยะแรกในช่วงปักดาํ/ในนาหว่าน 15-20 วันหลังข้าวงอก ระยะที่ข้าวแตกกอสงูสดุและระยะที่ข้าวกาํเนิดช่อดอก 
5. วิธีการใส่ปุ๋ย ใช้วิธีที่เหมาะสมเพ่ือให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพ เช่น หว่านปุ๋ยแล้วคราดกลบก่อนปักดาํ 

หรือหว่านเมื่อข้าวเร่ิมเจริญเติมโต ระยะข้าวเจริญเติมโตเตม็ที่ และระยะสร้างรวงอ่อน  
6. วิธปีลูก มีหลายวิธ ีเช่น หว่านข้าวแห้ง หว่านนํา้ตม ปักดาํ นาโยน วิธเีหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองกาํหนดชนิดของ

ปุ๋ย เวลาในการใส่ รวมทั้งอตัราที่ใส่ให้เหมาะสม 
7. อตัราปุ๋ยที่ใช้ โดยพิจารณาจากค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือให้การใช้ปุ๋ยมีประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

การประเมินความอุดมสมบูรณข์องดินนา   
คาํแนะนาํปุ๋ยที่เผยแพร่อยู่ทั่วไปจะมีประสทิธภิาพมากขึ้นถ้าผู้ใช้สามารถเรียนรู้และทาํความเข้าใจ ตลอดจน

นาํคาํแนะนาํน้ันไปใช้อย่างถูกต้องการประเมินความอดุมสมบูรณข์องดินนา มีตั้งแต่การสงัเกตจากผลผลิตข้าวในปีที่

ผ่านมา หรือการพิจารณาการเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงปลูก รวมทั้งการทาํความรู้จักลักษณะของดินนาในแปลง

ปลูกข้าวตนเอง ซ่ึงเบื้องต้นจะจาํแนกได้ง่าย ๆ เป็นดนิ 3 ลักษณะ คือ 

-ดินเหนียว ประเมินได้ว่ามีความอดุมสมบูรณส์งูกว่าดนิลักษณะอื่น ๆ 

-ดินร่วน ประเมินความอดุมสมบูรณข์องดินตํ่ากว่าดนิเหนียว แต่คงสงูกว่าดินทราย 

-ดินทราย หรือ ดินร่วนปนทราย ประเมินเป็นดินที่มีความอดุมสมบูรณท์ี่ตํ่าสดุ 

จากการประเมินโดยวิธีข้างต้น การวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินสามารถวัดได้ในระดับหน่ึง ซ่ึงในปัจจุบัน 

การประเมินความอดุมสมบูรณข์องดินสามารถทาํได้ละเอยีดมากขึ้น คือการวัดจากค่าวิเคราะห์ดิน ซ่ึงวิธกีารวิเคราะห์

ดินในปัจจุบันมีขั้นตอนที่ ง่ายขึ้ น มีเคร่ืองมือที่สามารถทาํได้รวดเร็ว ค่าวิเคราะห์ดินที่ได้ ได้แก่ อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเน้ือดิน ทั้งน้ีค่าวิเคราะห์ที่อ่านได้จะต้องนาํมาประเมินให้ได้ระดับความอุดมสมบูรณ ์

ของดินและนาํไปใช้ในการเลือกสตูร และอตัราปุ๋ย ซ่ึงวิธกีารอ่านค่าวิเคราะห์ดินสามารถทาํได้ดังน้ี 
 

คําแนะนาํการใชปุ๋้ยเคมีในนาขา้วตามค่าวิเคราะหดิ์น 
กรมการข้าว ได้ดาํเนินการค้นคว้าวิจัย การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวเป็นระยะเวลายาวนาน จึงได้มีการปรับปรุงใช้

ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร โดยจัดทาํเป็นเอกสาร “แนะนําการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน” ขึ้ น โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องตามความ ต้องการของข้าว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลด

ต้นทุนการผลิต  ซ่ึงการกาํหนดคาํแนะนาํการใช้ปุ๋ยในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดินได้จากการทดสอบผลผลิตข้าวใน

แปลงเกษตรกร ในโครงการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวที่ได้ดาํเนินการในทุกภาคของประเทศ โดยแจกตามชนิดข้าว 
 

หลกัการใส่ปุ๋ยเคมีใหมี้ประสิทธิภาพในนาขา้ว 
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ http://www.brrd.in.th/rkb/data_004/rice_xx2-04_manage_006_04.html 
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ซ่ึงชนิดข้าวหรือพันธุข้์าวที่ทางราชการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอยู่ทุกวันน้ี สามารถแบ่งออกตามลักษณะการ

ตอบสนองต่อช่วงแสงได้เป็น 2 พวกใหญ่ ๆ ดังน้ี 
 

1. พนัธุข์า้วไม่ไวต่อช่วงแสง 
 

เป็นพันธุข้์าวลูกผสมต้นเตี้ย ให้ผลผลิตสงู ต้านทานต่อโรคและแมลงมีการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยในอตัราที่

สงู โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน เป็นพันธุข้์าวที่มีอายุการเกบ็เกี่ยวที่ค่อนข้างแน่นอน (นับจากวันตกกล้า หรือวันข้าวงอก 

จนถึงวันเกบ็เกี่ยว) มีอายุตั้งแต่ 100 วัน จนถึง 140 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละพันธุ์ข้าวแต่โดยเฉล่ียประมาณ 120-130 

วัน เม่ือมีอายุครบถึงเวลาที่จะออกดอกกส็ามารถที่จะออกดอกได้เลย โดยไม่ต้องอาศัยช่วงแสงเป็นตัวกาํหนด ทาํให้

พันธุ์ข้าวชนิดน้ีสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี (ทั้งฤดูนาปี และนาปรัง) อายุของพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได้เลก็น้อยทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัปัจจัยหลายอย่าง เช่น วิธีปลูกแบบนาหว่านนํา้ตม จะทาํให้ข้าวมีอายุสั้นลงอีก

ประมาณ 10-12 วัน การปลูกในดินที่มีความสมบูรณ์สูง อายุของข้าวยาวมากกว่าในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 

นอกจากน้ียังพบว่าบางพันธุเ์ม่ือปลูกในช่วงต่าง ๆ ของฤดูนาปีและฤดูนาปรัง หรือปลูกในภาคต่าง ๆ อายุของข้าวจะ

มีการเปล่ียนแปลงที่สั้นลงหรือยาวขึ้น ข้าวพันธุไ์ม่ไวต่อช่วงแสงส่วนใหญ่ได้มาจากผสมพันธุ ์และได้จากวิธกีารอื่นบ้าง 

เช่น จากการชักนาํให้เปล่ียนแปลงกรรมพันธุโ์ดยการอาบรังสเีป็นต้น 
 

2. พนัธุข์า้วไวต่อช่วงแสง 
 

พันธุข้์าวน้ีมักมีต้นสงู มีการแตกกอน้อย การตอบสนองต่อปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนได้ตํ่า ให้ผลผลิตสงูสดุ

ได้ตํ่า และมีการต้านทานต่อโรคและแมลงน้อย เป็นพันธุข้์าวที่ต้องการช่วงแสงหรือช่วงระยะกลางวันสั้นในการเปล่ียน

จากการ เจริญเติบโตทางลาํต้น และใบ มาเป็นการเจริญเติบโตทางสร้างช่อดอก พันธุข้์าวพวกน้ีจะทาํให้การกาํเนิดช่อ

ดอกหรือออกดอกกต่็อเม่ือช่วงกลางวัน น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง (เวลากลางวันสั้นกว่ากลางคืน) ความต้องการช่วงแสง

สั้นของพันธุข้์าวแต่ละพันธุมี์ความแตกต่างกนั ทาํให้พันธุข้์าวออกดอกไม่พร้อมกนั แบ่งออกเป็น       
2.1 พันธุ์ข้าวเบา เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้องการช่วงแสงสั้นกว่า 12 ช่ัวโมง ไม่มากนักกจ็ะมีการเร่ิมสร้างช่อดอก  

พันธุข้์าวน้ีจะออกดอกประมาณกลางเดือนกนัยายน-ตุลาคม 
2.2 พันธุข้์าวกลาง เป็นพันธุข้์าวต้องการช่วงแสงสั้นกว่าพันธุข้์าวเบาในการที่จะสร้างช่อดอก พันธุข้์าวน้ีจะ

ออกดอกในช่วงตุลาคม –มกราคม 
 

อย่างไรกต็ามถ้ามีการปลูกช้ากว่าปกติ การออกดอกของพันธุข้์าวไวต่อช่วงแสงเหล่าน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลง

ไปได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงพันธุ์ข้าวเบาพันธุ์ ข้าวไวต่อช่วงแสงทั้งที่ได้จากพันธุ์พ้ืนเมืองหรือคัดเลือกมาจากพันธุ์

พ้ืนเมืองการผสมพันธุ ์หรือโดยอาบรังส ีพันธุข้์าวเหล่าน้ีมีความเหมาะสมใช้ปลูกได้ในแต่ละภาคของประเทศไทย 
 

นอกจากน้ีทั้งพันธุข้์าวไม่ไวต่อช่วงแสงและพันธุข้์าวไวต่อช่วงแสง บางพันธุอ์าจจัดเป็นพันธุท์ี่ขึ้นตามสภาพนํา้

ในพ้ืนที่ที่ปลูกข้าว เรียกว่า “พันธุข้์าวขึ้นนํา้ หรือพันธุข้์าวนํา้ลึก” ซ่ึงหมายถงึพันธุท์ี่ปลูกในสภาพที่ซ่ึงมีระดับนํา้สงูกว่า 
50 เซนติเมตร โดยทั่วไปถ้าสามารถปลูกได้ในระดับนํา้ไม่เกนิ 1 เมตร จะเรียกว่าข้าวนํา้ลึกหรือข้าวทนนํา้ลึกแต่ถ้า

สามารถปลูกได้ในระดับนํา้มากกว่า 1 จนถงึ 2-3 เมตร จะเรียกว่าข้าวขึ้นนํา้ ความสงูของพันธุข้์าวขึ้นนํา้เปล่ียนแปลง

ได้ตามระดับนํา้ เช่น ถ้าระดับนํา้ไม่สงูของพันธุ์ข้าวขึ้นนํา้เปล่ียนแปลงได้ตามระดับนํา้ เช่น ถ้าระดับนํา้ไม่สงูมากนัก

ต้นข้าวอาจสูงประมาณ 1.50 เมตร แต่ถ้าระดับนํา้สูงมาก ความสูงของพันธุ์ข้าวเดียวกันอาจสูงถึง 2-3 เมตรได้ 

เพราะพันธุ์ข้าวพวกน้ีจะมีความสามารถในการยืดปล้องได้ดี พันธุ์ข้าวต่างๆ รวมทั้งพันธุ์ข้าวไร่ และข้าวญ่ีปุ่น ซ่ึง 

สามารถคาํนวนสตูรปุ๋ยเคมีอตัโนมัติจากค่าวิเคราะห์ดินได้ที่ http://www.brrd.in.th/rkb/fertilizer_calc/index.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม/เข้าถงึความรู้ การบริการได้ที่  
สถานพีัฒนาท่ีดินสพุรรณบุร ี74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  http://r01.ldd.go.th/spb/     



หมอดิน สพุรรณบุรี 2556 4

ตวัอย่าง 
ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

สําหรบัขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง(ขา้วนาปรงั) โดยใชแ้ม่ปุ๋ย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 
http://www.brrd.in.th/rkb/data_004/rice_xx2-04_manage_T02.html 
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ตวัอย่าง 
ตารางปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่จากค่าวิเคราะหดิ์น 

 

ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 
สําหรบัขา้วไวต่อช่วงแสง(ขา้วนาปี) โดยใชแ้ม่ปุ๋ย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 

http://www.brrd.in.th/rkb/data_004/rice_xx2-04_manage_T01.html 

 

หมายเหตุ 
 เปอร์เซน็ตไ์นโตรเจน = เปอร์เซน็ต์อนิทรียวัตถุ x 0.05 
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ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

สําหรบัขา้วไวต่อช่วงแสง โดยใชแ้ม่ปุ๋ย 18-46-0, 46-0-0 และ 0-0-60  

 

หมายเหตุ 
 เปอร์เซน็ตไ์นโตรเจน = เปอร์เซน็ต์อนิทรียวัตถุ x 0.05 
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ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

สําหรบัขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง โดยใชแ้ม่ปุ๋ย 18-46-0, 46-0-0 และ 0-0-60 
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ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

สําหรบัขา้วไวต่อช่วงแสง โดยใชแ้ม่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 และแม่ปุ๋ย 46-0-0, 0-0-60 
 

 

หมายเหตุ 
 เปอร์เซน็ตไ์นโตรเจน = เปอร์เซน็ต์อนิทรียวัตถุ x 0.05 
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ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

สําหรบัขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง โดยใชแ้ม่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 และแม่ปุ๋ย 46-0-0, 0-0-60 

 

หมายเหตุ 
 เปอร์เซน็ตไ์นโตรเจน = เปอร์เซน็ต์อนิทรียวัตถุ x 0.05 
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ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

สําหรบัขา้วไวต่อช่วงแสง โดยใชแ้ม่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 และแม่ปุ๋ย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 
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ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

สําหรบัขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง โดยใชแ้ม่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 และแม่ปุ๋ย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 

 

หมายเหตุ  เปอร์เซน็ตไ์นโตรเจน = เปอร์เซน็ต์อนิทรียวัตถุ x 0.05 


