
  . 

การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ยังคงเป็นสิ่งจาํเป็นและมีความสาํคัญในการเพ่ิมผลผลิตพืชต่อไร่ให้สูงข้ึน แม้ว่า

ในปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยเคมีกนัอย่างกว้างขวาง แต่ส่วนใหญ่ยังใช้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (อาจใส่ตามๆกันไป ตาม

คําแนะนําอย่างกว้างๆ ของคนขายปุ๋ย) หากใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารน้อยกว่าความต้องการของพืชก็จะทาํให้พืช

เจริญเติบโตช้า แคระแกรน ให้ผลผลิตตํ่า หากใส่มากเกินไปหรือใส่ไม่ตรงตามความต้องการของพืช นอกจากจะมี

ต้นทุนสูงกว่าที่ควรจะเป็นแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ความต้านทานต่อโรคแมลงศัตรูพืช 

และสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อนจัด หนาวจัด ลมแรง โรคแมลงระบาด พืชขาดภูมิต้านทาน ทาํให้ได้รับ

ความเสียหายอย่างรุนแรงได้ง่าย จนกระทบต่อการให้ผลผลิตของพืช ทาํให้เกิดความจาํเป็นต้องใช้สารเคมีในการ

ป้องกนักาํจัดศัตรูพืช การใช้สารเคมีแต่ละคร้ังมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกร เกิดผลกระทบเกี่ยวกับสารพิษตกค้างใน

ผลผลิต และปนเป้ือนในสภาพแวดล้อม และทาํให้มีต้นทุนการผลิตสงูข้ึนไปอกี  
 

การใชปุ๋้ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน/การใชปุ๋้ยแบบสัง่ตดั 
 คือการใช้ปุ๋ยเท่าที่จําเป็น (พอดี) ตามความต้องการของพืช หากดินมีปัญหาต้องมีการจัดการที่ถูกต้อง

เหมาะสม โดยมีการประเมินหรือวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการปลูกพืช ซ่ึงอาจได้จากการตรวจสอบจาก

โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช หรือเกบ็ตัวอย่างดินวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน 

สภาพความเป็นกรด-เป็นด่าง แล้วนาํมาเปรียบเทยีบกับปริมาณความต้องการธาตุอาหารของพืชที่ปลูกในแต่ละฤดู 

จากน้ันจึงคาํนวณปริมาณธาตุอาหารหลัก( เอน็-พี- เค ) เพ่ิมตามคาํแนะนาํ ซ่ึงอาจเลือกปุ๋ยสตูรที่มีสัดส่วนใกล้เคียง

กับคาํแนะนาํการใช้ปุ๋ยให้มากที่สุด(ถ้ามี) ซ่ึงปัจจุบันมีสูตรปุ๋ยที่หลากหลายให้เลือกใช้ หากไม่มีปุ๋ยสูตรที่แนะนาํ ให้

ใช้แม่ปุ๋ยมาผสมแล้วใส่ให้กบัพืช”ปุ๋ยสัง่ตดั” ถ้าดินมีปัญหา เช่น ดินเปร้ียว ดินเคม็ ดินเสื่อมโทรม ต้องปรับปรุงแก้ไข

ก่อนการปลูกพืช/ก่อนการใส่ปุ๋ย เพ่ือเป็นการลดข้อจาํกดัของการดูดใช้ธาตุอาหารของพืช เพ่ิมประสทิธภิาพการใช้ปุ๋ย 

 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพ้ืนที่ทาํการเกษตรทั้งหมด 1,238,373 ไร่ (เป็นนาข้าว 1,072,084 ไร่) แต่มี

ปัญหาดินเปร้ียวจัดมากถึง 75 เปอร์เซน็ต์ของพ้ืนที่ คือประมาณ 928,780 ไร่ ส่งผลต่อประสทิธภิาพของการปลูกพืช   
 

สาเหตุทีทํ่าใหก้ารปลูกพืชในดินเปร้ียวไม่ไดผ้ลดเีท่าทีค่วร  เน่ืองจาก  

1.  ดินมีความเป็นกรดสงู หรือมี pH ตํ่า (pH ตํ่ากว่า 5.0 ) ทาํให้มีผลต่อเน่ืองต่อพืช คือ 

 -  พืชดูดธาตุอาหารบางธาตุไปใช้ได้น้อยลง เช่น ไนโตรเจน และแคลเซียม 

 -  พืชที่ปลูกมักขาดธาตุฟอสฟอรัส เน่ืองจากฟอสฟอรัสเปล่ียนไปอยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

 -  ดินมีปริมาณธาตุอาหารบางธาตุอยู่ในปริมาณน้อย เช่น แมกนีเซียม และโปตัสเซียม 

 -  ดินเปร้ียวมักมีธาตบุางอย่างละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืช เช่น เหลก็ อลูมิเนียม และแมงกานีส 

2.  จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือสิ่งมีชีวิตเลก็ๆ ในดินไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี และไม่สามารถดาํเนิน

กิจกรรมได้ตามปกติ ทาํให้เกิดแกส๊และความเป็นพิษของแกส๊ในดินต่อพืช ทาํให้ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ธาตุ

อาหารรอง และธาตุอาหารเสริมในดินเป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยลง จนถึงขาดแคลน พืชขาดความสมดุลในการดูดใช้

ธาตุอาหาร ทาํให้พืชขาดภมิูต้านทาน อ่อนแอ ผลผลิตตํ่า เกดิผลกระทบต่อสภาพที่ไม่เหมาะสมและเสียหายได้ง่าย  

การใชปุ๋้ยเคมีทีมี่ประสิทธิภาพ ต้องมีการแก้ไขข้อจาํกัดของดิน เช่น ดินเปร้ียว ดินเคม็ ฯลฯ เสียก่อน และ

ควรมีการปรับปรุงบาํรุงดินด้วยปุ๋ยอนิทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ที่ง่ายที่สดุคือการไถกลบตอซัง ร่วมด้วย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
* ผู้อาํนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา  ที่อยู่ 92/2 หมู่ 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา    
13000 โทร. 035-345882  345893 ขอเชิญเข้าชมเวป็ไซต์  http://r01.ldd.go.th/aya/ เพ่ือเข้าถึงความรู้และการบริการ 

การใชปุ๋้ยเคมีตามค่าวิเคราะหดิ์นและการใชปุ๋้ยแบบสัง่ตดั  
  *  นายวันชัย วงษา 

http://r01.ldd.go.th/aya/


 

 

 
 

 

วตัถุประสงค ์เพ่ือช่วยให้เกษตรกรได้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณธาตุอาหารพืชที่จาํเป็น ลักษณะของดิน 

ความเหมาะสมของดินสาํหรับพืชแต่ละชนิด  ความเป็นกรด-เป็นด่างของดิน พร้อมทั้งคาํแนะนาํชนิดและปริมาณของปุ๋ย 

ปูนหรือวิธปีรับปรุงแก้ไขต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้การปลูกพืชมีประสทิธภิาพผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร 
 

 

ช่วงเวลาเก็บตวัอย่างดิน    ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือหลังจากเกบ็เกี่ยวพืชผลแล้ว ไม่ควรเกบ็ตัวอย่างดินในขณะที่ดินยัง

เปียกมาก ไม่ควรเกบ็ตัวอย่างดินในบริเวณที่เป็น บ้านเก่า  คอกสตัว์เก่า หรือ  บริเวณที่มีปุ๋ยตกค้างอยู่  
 

วิธีเก็บตวัอย่างดิน    ต้องถางหญ้าหรือกวาดเศษพืช และใบไม้ที่คลุมดินอยู่ออกทิ้งเสียก่อน แล้วใช้จอบ เสียม หรือพล่ัว

ขุดหลุมเป็นรูปตัว V  ลึกประมาณ 15 ซม. หรือ 6 น้ิวฟุตจากผิวดิน (สาํหรับการปลูกพืชไร่ทั่วๆไป หากเป็นไม้ยืนต้นลึก

ประมาณ 30 - 60 ซม.  หลังจากน้ันแล้วจึงใช้เสียมแซะดินขนานลงไปจากปากหลุมถึงก้นหลุมให้หนาประมาณ 2-3 ซม. แล้ว

งัดข้ึน ดินที่ต้องการกจ็ะติดตามมาบนพล่ัวจอบหรือเสียม เอาดินน้ีไปใส่ถังหรือกระบุง ทาํอย่างน้ีจนครบทุกหลุม โดยปกติ

แปลงขนาด เน้ือที่ 10-20 ไร่ ควรขุดประมาณ 10-20 หลุม ในที่ต่างๆกันให้กระจายทั่วแปลง โดยยึดหลกัการที่ว่า พ้ืนที่ที่มี

ความลาดเทแตกต่างกัน สีดิน, เน้ือดิน  ปลูกพืชต่างชนิดกัน  เคยใส่ปุ๋ยหรือหินปูนต่างกัน ต้องเกบ็แยกกันเป็นคนละ

ตัวอย่าง  

หลังจากขุดดินครบทุกหลุม ตามที่ต้องการ แล้วนาํดินเหล่าน้ีมาทุบให้เป็นก้อนเลก็ๆ(หากดินเปียกให้ผ่ึงไว้ในที่ร่ม

จนแห้ง)คลุกเคล้าให้ทั่วสมํ่าเสมอ แล้วแบ่งดินประมาณ 1 กโิลกรัม   ใส่ถุงพลาสติกที่สะอาด  พร้อมเขียนรายละเอียดต่างๆ 

(ตามแบบฟอร์มดา้นขา้งน้ี หากมีมากกว่า 1 ตัวอย่างใหน้ําไปถ่ายอกสารก่อน)   พับใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ไว้ข้างใน

ถุงพลาสติกที่ใส่ตัวอย่างดินอกีท(ีเพ่ือป้องกนัรายละเอยีดของข้อมูลที่กรอกเลอะเลือน)  
 

 

    ส่งตวัอย่างดิน  ผ่านหมอดินอาสา สาํนักงานเกษตรอาํเภอ หรือนาํมาส่งด้วยตนเอง ที่ สถานีพฒันาที่ดิน

พระนครศรีอยุธยา    92/2 หมู่ 2   ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.035-345882 และ 345893 

เวป็ไซต์  http://r01.ldd.go.th/aya/  เพ่ือเข้าถึงความรู้และการบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 

วิธีเก็บตวัอย่างดินเพือ่การวิเคราะห ์

สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา  92/2 หมู่ 2  ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.035-345882 

ขอ้มูลประกอบการเก็บตวัอย่างดินเพือ่วิเคราะห ์
สถานีพฒันาท่ีดินพระนครศรีอยุธยา   

92/2 หมู่ 2  ต.หันตรา อ. จ.พระนครศรีอยุธยา 

ชือ่ผูส่้ง   ............................................................... 

ที่อยู่       ............................................................. 

 ........................................................................... 

ให้ส่งผลวิเคราะห์ดินมาที่  .................................... 

............................................................................ 

..................................................................        

แปลงที ่ ... ......./...... .. 
สภาพพื้ นที ่  (ลุ่ม ดอน ลาดเท)……… 

…………………… 

พ้ืนที่ประมาณ              ...................................   ไร่ 

 เคยปลูก/ปัจจุบนัปลูก    .. ....................................... 

 .......... .................................................................. 

เคยใช ้ปุ๋ยสตูร.......................................................... 

และปุ๋ยสตูร........................................................ 

เคยใชปู้น( โดโลไมท ์ ปูนขาว  ปูนมาร์ล) . ..................... 

   อตัรา.......... ................ ............................................. 

ปัญหาเฉพาะที่ตอ้งการทราบ   

- %OM P2O5   K2O  pH หากสงสยัว่าเป็นดนิเคม็ให้ระบุด้วย 

- และ ................................................................    

- สูตรและอตัราปุ๋ยที่ใช้ในการปลูก......................... 

.......................................................................... 
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หลกัการใส่ปุ๋ยเคมีใหมี้ประสิทธิภาพ พิจารณาจาก 

1. ชนิดของปุ๋ยที่จะใช้ ควรตัดสินใจก่อนว่าปุ๋ยที่ต้องการใช้เป็นปุ๋ยอะไรเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยว หรือปุ๋ยเชิงประกอบ 

แล้วจัดเตรียมปุ๋ยไว้ให้พร้อม 

2. ชนิดของพันธุข้์าวที่จะปลูก ควรตัดสนิใจว่าจะใช้พันธุข้์าวอะไรปลูก เช่น ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงซ่ึงตอบสนอง

ต่อปุ๋ยสูง ให้ผลผลิตสูงและปลูกได้ตลอดปี 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 

หรือหว่านเม่ือข้าวเร่ิมเจริญเติมโต ระยะข้าวเจริญเติมโตเตม็ที่ และระยะสร้างรวงอ่อน  

6. วิธปีลูก มีหลายวิธี เช่น หว่านข้าวแห้ง หว่านนํา้ตม ปักดาํ นาโยน วิธเีหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองกาํหนดชนิดของ

ปุ๋ย เวลาในการใส่ รวมทั้งอตัราที่ใส่ให้เหมาะสม 

7. อตัราปุ๋ยที่ใช้ โดยพิจารณาจากค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือให้การใช้ปุ๋ยมีประสทิธภิาพสูงสดุ 
 

การประเมินความอุดมสมบูรณข์องดินนา   

คาํแนะนาํปุ๋ยที่เผยแพร่อยู่ทั่วไปจะมีประสทิธภิาพมากข้ึนถ้าผู้ใช้สามารถเรียนรู้และทาํความเข้าใจ ตลอดจน

นาํคาํแนะนาํน้ันไปใช้อย่างถูกต้องการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินนา มีต้ังแต่การสงัเกตจากผลผลิตข้าวในปีที่

ผ่านมา หรือการพิจารณาการเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงปลูก รวมทั้งการทาํความรู้จักลักษณะของดินนาในแปลง

ปลูกข้าวตนเอง ซ่ึงเบ้ืองต้นจะจาํแนกได้ง่าย ๆ เป็นดิน 3 ลักษณะ คือ 

-ดินเหนียว ประเมินได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์สูงกว่าดินลักษณะอื่น ๆ 

-ดินร่วน ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่ากว่าดินเหนียว แต่คงสูงกว่าดินทราย 

-ดินทราย หรือ ดินร่วนปนทราย ประเมินเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ตํ่าสุด 

จากการประเมินโดยวิธีข้างต้น การวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินสามารถวัดได้ในระดับหน่ึง ซ่ึงในปัจจุบัน 

การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินสามารถทาํได้ละเอยีดมากข้ึน คือการวัดจากค่าวิเคราะห์ดิน ซ่ึงวิธีการวิเคราะห์

ดินในปัจจุบันมีข้ันตอนที่ ง่ายข้ึน มีเคร่ืองมือที่สามารถทําได้รวดเร็ว ค่าวิเคราะห์ดินที่ได้ ได้แก่ อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเน้ือดิน ทั้งน้ีค่าวิเคราะห์ที่อ่านได้จะต้องนาํมาประเมินให้ได้ระดับความอุดมสมบูรณ์ 

ของดินและนาํไปใช้ในการเลือกสตูร และอตัราปุ๋ย ซ่ึงวิธกีารอ่านค่าวิเคราะห์ดินสามารถทาํได้ดังน้ี 
 

คําแนะนาํการใชปุ๋้ยเคมีในนาขา้วตามค่าวิเคราะหดิ์น 

กรมการข้าว ได้ดาํเนินการค้นคว้าวิจัย การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวเป็นระยะเวลายาวนาน จึงได้มีการปรับปรุงใช้

ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร โดยจัดทาํเป็นเอกสาร “แนะนําการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน” ข้ึน โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องตามความ ต้องการของข้าว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลด

หลกัการใส่ปุ๋ยเคมีใหมี้ประสิทธิภาพในนาขา้ว 

กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ http://www.brrd.in.th/rkb/data_004/rice_xx2-04_manage_006_04.html 
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ต้นทุนการผลิต  ซ่ึงการกาํหนดคาํแนะนาํการใช้ปุ๋ยในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดินได้จากการทดสอบผลผลิตข้าวใน

แปลงเกษตรกร ในโครงการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวที่ได้ดาํเนินการในทุกภาคของประเทศ โดยแจกตามชนิดข้าว 
 

ซ่ึงชนิดข้าวหรือพันธุข้์าวที่ทางราชการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอยู่ทุกวันน้ี สามารถแบ่งออกตามลักษณะการ

ตอบสนองต่อช่วงแสงได้เป็น 2 พวกใหญ่ ๆ ดังน้ี 
 

1. พนัธุข์า้วไม่ไวต่อช่วงแสง 
 

เป็นพันธุข้์าวลูกผสมต้นเตี้ย ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงมีการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยในอัตราที่

สงู โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน เป็นพันธุข้์าวที่มีอายุการเกบ็เกี่ยวที่ค่อนข้างแน่นอน (นับจากวันตกกล้า หรือวันข้าวงอก 

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

วัน เม่ือมีอายุครบถึงเวลาที่จะออกดอกกส็ามารถที่จะออกดอกได้เลย โดยไม่ต้องอาศัยช่วงแสงเป็นตัวกาํหนด ทาํให้

พันธุ์ข้าวชนิดน้ีสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี (ทั้งฤดูนาปี และนาปรัง) อายุของพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได้เลก็น้อยทั้งน้ีข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วิธีปลูกแบบนาหว่านนํา้ตม จะทาํให้ข้าวมีอายุสั้นลงอีก

ประมาณ 10-12 วัน การปลูกในดินที่มีความสมบูรณ์สูง อายุของข้าวยาวมากกว่าในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 

นอกจากน้ียังพบว่าบางพันธุเ์ม่ือปลูกในช่วงต่าง ๆ ของฤดูนาปีและฤดูนาปรัง หรือปลูกในภาคต่าง ๆ อายุของข้าวจะ

มีการเปล่ียนแปลงที่สั้นลงหรือยาวข้ึน ข้าวพันธุไ์ม่ไวต่อช่วงแสงส่วนใหญ่ได้มาจากผสมพันธุ ์และได้จากวิธีการอื่นบ้าง 

เช่น จากการชักนาํให้เปล่ียนแปลงกรรมพันธุโ์ดยการอาบรังสเีป็นต้น 
 

2. พนัธุข์า้วไวต่อช่วงแสง 
 

พันธุข้์าวน้ีมักมีต้นสงู มีการแตกกอน้อย การตอบสนองต่อปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนได้ตํ่า ให้ผลผลิตสูงสุด

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 บางพันธุ์อาจจัดเป็นพันธุ์ที่ข้ึนตามสภาพนํา้ในพ้ืนที่

ที่ปลูกข้าว เรียกว่า “พันธุ์ข้าวข้ึนนํา้ หรือพันธุ์ข้าวนํา้ลึก” ซ่ึงหมายถึงพันธุ์ที่ปลูกในสภาพที่ซ่ึงมีระดับนํา้สูงกว่า 50 

เซนติเมตร โดยทั่วไปถ้าสามารถปลูกได้ในระดับนํ้าไม่เกิน 1 เมตร จะเรียกว่าข้าวนํ้าลึกหรือข้าวทนนํ้าลึกแต่ถ้า

สามารถปลูกได้ในระดับนํา้มากกว่า 1 จนถึง 2-3 เมตร จะเรียกว่าข้าวข้ึนนํา้ ความสงูของพันธุ์ข้าวข้ึนนํา้เปล่ียนแปลง

ได้ตามระดับนํา้ เช่น ถ้าระดับนํา้ไม่สูงของพันธุ์ข้าวข้ึนนํา้เปล่ียนแปลงได้ตามระดับนํา้ เช่น ถ้าระดับนํา้ไม่สูงมากนัก

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   

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

 
  

http://blog.taradkaset.com/wp-content/uploads/2010/11/77.jpg
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ตวัอย่าง 

ตารางปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่จากค่าวิเคราะหด์ิน 
 

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 

 เปอร์เซน็ต์ไนโตรเจน = เปอร์เซน็ต์อนิทรียวัตถุ x 0.05 

  

http://blog.taradkaset.com/wp-content/uploads/2010/11/76.jpg
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ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

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

 
หมายเหตุ 

 เปอร์เซน็ต์ไนโตรเจน = เปอร์เซน็ต์อนิทรียวัตถุ x 0.05 

 
 

http://blog.taradkaset.com/wp-content/uploads/2010/11/78.jpg


 8 

ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

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

 
 
 
 
 

http://blog.taradkaset.com/wp-content/uploads/2010/11/79.jpg
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ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

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

 
หมายเหตุ 

 เปอร์เซน็ต์ไนโตรเจน = เปอร์เซน็ต์อนิทรียวัตถุ x 0.05 

 

http://blog.taradkaset.com/wp-content/uploads/2010/11/80.jpg
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ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

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

 

หมายเหตุ 

 เปอร์เซน็ต์ไนโตรเจน = 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 

 

 

http://blog.taradkaset.com/wp-content/uploads/2010/11/82.jpg
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ค่าวิเคราะหดิ์นเพือ่การปลูกขา้ว ปริมาณธาตุอาหารตามคําแนะนาํและปริมาณแม่ปุ๋ยทีต่อ้งใส่ 

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

 

หมายเหตุ  เปอร์เซน็ต์ไนโตรเจน = เปอร์เซน็ต์อนิทรียวัตถุ x 0.05 
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