
คําแนะนําการใชปุย 
N‐P‐K

โปรแกรมปุยสั่งตัด



ปริมาณหินปูน (CaCO3)  บดละเอียดที่แนะนําใหใชในการ
แกไขความเปนกรดของดิน เพื่อยกระดับ pH ใหได 7.0

ปริมาณหินปูน (CaCO3)  บดละเอียดที่แนะนําใหใชในการ
แกไขความเปนกรดของดิน เพื่อยกระดับ pH ใหได 7.0

คาคา  pH pH หินปูนบดละเอียดหินปูนบดละเอียด  ((กกกก..ตอไรตอไร))

ดินทรายดินทราย ดินรวนปนดินรวนปน

ทรายทราย

ดินรวนดินรวน ดินเหนียวดินเหนียว

รวนเหนียวรวนเหนียว
5.0 200 300 400 500

4.5 700 800 1,000 1,100

4.0 1,100 1,300 1,800 2,100

3.5 1,600 2,000 2,500 3,000

ปูนขาว (Ca(OH)2 = ตัวเลขในตาราง x 0.74 กก./ไร  
หนิปูนเผา (CaO) = ตัวเลขในตาราง x 0.56 กก./ไร  
ปูนโดโลไมท (CaMgCO3)2) = ตัวเลขในตาราง x 0.92 กก./ไร  
ปูนมารล = ตัวเลขในตาราง x 1.25 กก./ไร  



ชุดดิน ต่ํา

มาก

ต่ํา ปาน

กลาง

สูง ผลผลิต

ที่คาด

คะเน

บานหมี่
(Bm)

เอ็น 8 4 0 930 
กก./ไรพี 4 3 2

เค 7 2 0



รายการวิเคราะห รหัสตัวอยาง หมายเหตุ

1.คาความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 4.0 ดินทราย

2.ไนโตรเจนในรูปNH4
+ ต่ํามาก

3.ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ปานกลาง

4.ปริมาณโพแทสเซียม (K) สูง

ผลการวิเคราะหดิน Soil Test Kitผลการวิเคราะหดิน Soil Test Kit

การใสปูน  ปริมาณความตองการปูนในการปรับ สภาพความเปนกรดในดิน เทากับ.............

กก.CaCO3 ตอไร     ปูนมารล.............1375............(กก./ไร) หินปูนเผา.........616.......(กก./ไร)

โดโลไมท.............1012.........กก./ไร      ปูนขาว ..........814......กก./ไร 



คําแนะนําการใชปุยเคมีคําแนะนําการใชปุยเคมี

ความตองการธาตุอาหาร N‐P‐K =.......................8-3-

0..........................ชนิดพืช ระยะเวลา ปุยเคมี อัตราที่ใช กิโลกรัม/ไร

ขาวไมไวแสง ครั้งที่ 1 สูตร  16-20-0 15 กก./ไร

สูตร    46-0-0 4 กก/ไร

สูตร

ครั้งที่ 2 สูตร    46-0-0 9 กก./ไร

สูตร

สูตร



ชุดดิน ต่ํา

มาก

ต่ํา ปาน

กลาง

สูง ผลผลิต

ที่คาด

คะเน

รังสิต
(Rs)

เอ็น 8 4 2 873 
กก./ไรพี 4 3 2

เค 4 3 1

แบบฝกหัดแบบฝกหัด



รายการวิเคราะห รหัสตัวอยาง หมายเหตุ

1.คาความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 3.5 ดินเหนียวรวนเหนียว

2.ไนโตรเจนในรูปNH4
+ ต่ํามาก

3.ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ต่ํา

4.ปริมาณโพแทสเซียม (K) สูง

ผลการวิเคราะหดิน Soil Test Kitผลการวิเคราะหดิน Soil Test Kit

การใสปูน  ปริมาณความตองการปูนในการปรับ สภาพความเปนกรดในดิน เทากับ..............

กก.CaCO3 ตอไร     ปูนมารล.............3750...........(กก./ไร) หินปูนเผา........1680......(กก./ไร)

โดโลไมท.............2760........กก./ไร      ปูนขาว ..........2220......กก./ไร 



คําแนะนําการใชปุยเคมีคําแนะนําการใชปุยเคมี

ความตองการธาตุอาหาร N‐P‐K =.......................8-4-

1..........................ชนิดพืช ระยะเวลา ปุยเคมี อัตราที่ใช กิโลกรัม/ไร

ขาวไมไวแสง ครั้งที่ 1 สูตร  16-20-0 20 กก./ไร

สูตร    46-0-0 2 กก/ไร

สูตร

ครั้งที่ 2 สูตร    46-0-0 9 กก./ไร

สูตร

สูตร



ชุดดิน ต่ํา

มาก

ต่ํา ปาน

กลาง

สูง ผลผลิต

ที่คาด

คะเน

ลพบรุีต่ํา
(Lb)

เอ็น 8 4 2 880 
กก./ไรพี 4 3 2

เค 5 2 0

แบบฝกหัดแบบฝกหัด



รายการวิเคราะห รหัสตัวอยาง หมายเหตุ

1.คาความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 8.0 ดินเหนียวรวนเหนียว

2.ไนโตรเจนในรูปNH4
+ ต่ํามาก

3.ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ต่ํา

4.ปริมาณโพแทสเซียม (K) ต่ํา

ผลการวิเคราะหดิน Soil Test Kitผลการวิเคราะหดิน Soil Test Kit

การใสปูน  ปริมาณความตองการปูนในการปรับ สภาพความเปนกรดในดิน เทากับ..............

กก.CaCO3 ตอไร     ปูนมารล.............-...........(กก./ไร) หินปูนเผา........-...............(กก./ไร)

โดโลไมท.............-.......กก./ไร      ปูนขาว ..........-.............กก./ไร 



คําแนะนําการใชปุยเคมีคําแนะนําการใชปุยเคมี

ความตองการธาตุอาหาร N‐P‐K =.......................8-4-

1..........................ชนิดพืช ระยะเวลา ปุยเคมี อัตราที่ใช กิโลกรัม/ไร

ขาวไมไวแสง ครั้งที่ 1 สูตร  16-20-0 20 กก./ไร

สูตร    46-0-0 2 กก/ไร

สูตร

ครั้งที่ 2 สูตร    46-0-0 9 กก./ไร

สูตร

สูตร


