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ค�ำน�ำ
การผลิ ต ข้ า วของประเทศไทยปั จ จุ บั น เกิ น ความ
ต้องการใช้ในประเทศจ�ำนวนมาก ประกอบกับการส่งออกข้าว
ของไทยมีการแข่งขันเพิม่ ขึน้ จากประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ รี าคาต�ำ่ กว่า 
ท� ำ ให้ ป ริ ม าณผลผลิ ต ข้ า วคงคลั ง ในโกดั ง กลางของรั ฐ บาล
มีจ�ำนวนมากและส่งผลต่อราคาข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่ รัฐบาลได้
เห็นความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน
วางแผนการผลิตข้าวครบวงจร เพื่อพิจารณาวางแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร โดยใช้หลัก “ตลาดน�ำการผลิต”
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้บริหารจัดการพื้นที่
เพาะปลู ก ข้ า ว โดยการลดรอบพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ข้ า วฤดู น าปรั ง
และหากิจกรรมทางเลือกพืชที่เหมาะสมเข้าไปทดแทน ซึ่งในอดีต
พื้นที่นาเหล่านี้ มีการท�ำนาเชิงระบบ กล่าวคือ ปลูกข้าวร่วมกับ
พื ช อื่ น โดยผลผลิ ต พื ช ที่ ป ลู ก สลั บ การท� ำ นา  ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
ป้อนโรงงานอาหารสัตว์ และแปรรูปอาหาร ซึ่งในแต่ละปี มีความ
ต้องการจ�ำนวนมาก ในสภาวการณ์ปัจจุบันการเข้าไปสนับสนุน
ให้ชาวนาลดรอบการท�ำนาไปปลูกพืชอื่น ที่มีความเหมาะสม
จึงช่วยลดความเสี่ยง เรื่องราคาผลผลิตข้าวตกต�่ำ ท�ำให้ชาวนา
มีรายได้จากการเพาะปลูกพืชอื่น ที่มีผลตอบแทนที่ดี ส่งผลให้
เกิดความยั่งยืนในอาชีพท�ำนาต่อไป
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บทน�ำ

ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายลดพื้นที่การท�ำนาปรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นที่นาในเขตชลประทาน เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน�้ำในช่วงฤดูแล้ง
ราคาข้าวตกต�่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ผลตอบแทนต�่ำ ดังนั้น ทางราชการจึงส่งเสริมให้
เกษตรกรหันมาปลูกพืชทีใ่ ช้นำ�้ น้อย ได้แก่ พืชไร่ และพืชผักต่างๆ นอกจากจะใช้พนื้ ทีน่ า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง
พืชที่เหมาะสมส�ำหรับปลูกในนาข้าว ควรเป็นพืชอายุสั้น ใช้น�้ำน้อย และ
ทนแล้งได้ดี มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ได้แก่

ทานตะวัน

พืชไร่ เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วพุ่ม ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดเทียน ข้าวฟ่าง งา  มันเทศ และ

ถั่วเขียว

ถั่วเหลืองฝักสด

ถั่วพุ่ม

ถั่วลิสง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดฝักอ่อน
การปลูกพืชหลังนา

1

พื ช ผั ก เช่ น คะน้ า  กะเพรา  โหระพา  แมงลั ก ผั ก กาดหอม
ผั ก กาดเขี ย วกวางตุ ้ ง ผั ก กาดหั ว ผั ก กาดเขี ย วปลี ผั ก กาดขาวปลี
กะหล�่ำปลี ผักชี มะเขือเทศ มะเขือเทศเชอร์รี่ มะเขือเปราะ มะเขือยาว/มะเขือม่วง
มะระจีน ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม แตงโม แตงกวา/แตงร้าน แคนตาลูป พริกขี้หนู/
พริกมัน/พริกหนุ่ม และผักบุ้งจีน

2

คะน้า

กะเพรา

โหระพา

แมงลัก

ผักกาดหอม

ผักกาดหัว

ผักกาดเขียวกวางตุ้ง

ผักกาดเขียวปลี

ผักกาดขาวปลี

กะหล�่ำปลี

ผักชี

มะเขือเทศ
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ไม้ดอก เช่น แอสเตอร์ บานไม่รู้โรย ดาวเรืองตัดดอก ทานตะวันตัดดอก
และบานชื่น

แอสเตอร์

บานไม่รู้โรย

ทานตะวันตัดดอก

ดาวเรืองตัดดอก

บานชื่น

พืชปรับปรุงดิน เช่น โสนอัฟริกัน ถั่วพุ่ม และถั่วพร้า

โสนอัฟริกัน

ถั่วพุ่ม

ถั่วพร้า

การปลูกพืชในสภาพหลังการท�ำนา  จ�ำเป็นต้องมีการให้น�้ำชลประทาน
หรืออาศัยความชื้นในดินที่หลงเหลืออยู่หลังเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งข้อจ�ำกัดทางด้าน
สภาพแวดล้อมส�ำหรับการปลูกพืชไร่ในสภาพหลังการท�ำนา  คือ ช่วงแสงวันสั้น
อุณหภูมิต�่ำในระยะแรก อุณหภูมิสูงในระยะหลัง กระทบแล้งในช่วงออกติดฝัก
และสภาพดินอัดตัวแน่น
การปลูกพืชหลังนา
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ลักษณะพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำ�หรับปลูกหลังนา
1. อายุสนั้ ในช่วงหลังการท�ำนามีชว่ งเวลาทีค่ อ่ นข้างจ�ำกัด การปลูกพืช
หลังนาโดยอาศัยความชื้นที่เหลืออยู่ พืชที่มีอายุสั้นจะได้เปรียบพืชที่มี
อายุยาว เนื่องจากช่วงอายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่า สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบแล้งในช่วง
ติดดอกออกฝักได้
2. ทนแล้ง เนือ่ งจากความชืน้ ทีห่ ลงเหลืออยูห่ ลังเก็บเกีย่ วข้าว มีความชืน้
เพียงพอส�ำหรับการปลูกพืชในระยะแรกประมาณ 1 เดือน
3. ความแข็ ง แรงของต้ น กล้ า ในระยะแรกของการเจริ ญ เติ บ โต
พื ช ควรมี ค วามสามารถในการเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ในสภาพที่
ต้ อ งแข่ ง ขั น กั บ วั ช พื ช และความชื้ น ในดิ น ที่ จ� ำ กั ด ตลอดจนผลกระทบอื่ น ๆ
ในสภาพแวดล้อมนั้น เช่น โรคและแมลง เป็นต้น
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4. ไม่ไวแสง ช่วงหลังการท�ำนาในฤดูแล้ง เป็นช่วงวันสั้น หากปลูกพืช
ที่ตอบสนองต่อช่วงแสง เช่น ถั่วเหลืองบางพันธุ์ และงา  ท�ำให้ออกดอก
เร็วเกินไป ดังนั้น พันธุ์พืชที่เหมาะสมต้องไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง
5. ทนทานต่อน�้ำขัง ช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้าวมักประสบปัญหาน�้ำท่วมขัง
ในระยะแรก เนือ่ งจากการจัดการน�ำ้ ทีไ่ ม่เหมาะสม นอกจากนี้ ระยะออกดอก
ถึงเก็บเกี่ยว มักประสบปัญหาฝนตก โดยเฉพาะพืชที่เก็บเกี่ยวฝักแก่ จะได้รับความ
เสียหายอย่างมาก ดังนั้น พันธุ์พืชที่เหมาะสม จึงควรทนทานต่อการท�ำลายของ
น�้ำฝน และควรมีความสามารถในการให้ผลผลิตได้ แม้ว่าจะใช้ปัจจัยการผลิตต�่ำ
เช่น ใช้ปุ๋ยและสารป้องกันก�ำจัดแมลงน้อย
6. ลักษณะอื่นๆ คือ ต้านทานโรคและแมลง ฝักไม่แตก มีการพักตัว
ของเมล็ด ล�ำต้นไม่หักล้ม เป็นต้น

การปลูกพืชหลังนา

5

ประโยชน์ของการปลูกพืชหลังนา
1. ใช้ น�้ ำ น้ อ ย การปลู ก ข้ า วนาปรั ง ใช้ น�้ ำ สู ง ถึ ง 1,200 มิ ล ลิ เ มตร
(1,920 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) ในขณะที่พืชไร่อายุสั้น เช่น ข้าวโพด
ถั่วเหลือง และถั่วเขียว ใช้น�้ำน้อยกว่าการท�ำนาประมาณ 3-5 เท่า  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของดินและสภาพภูมิอากาศ
2. ลดการระบาดของแมลง การเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเป็นพืชไร่
ที่ใช้น�้ำน้อย ช่วยตัดวงจรของเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล และช่วยลดการ
ระบาดของหอยเชอรี่ในแปลงนาได้
3. เพิ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต การขยายพื้ น ที่ ป ลู ก พื ช ไร่ (ข้ า วโพดและ
ถั่วเหลือง) ในพื้นที่นาที่มีศักยภาพเพื่อทดแทนนาปรัง เป็นแนวทางที่จะ
เพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ
4. คุณภาพดีและราคาดี การปลูกพืชไร่ทดแทนการท�ำนาปรังในช่วง
ฤดูแล้ง ท�ำให้ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีตามความต้องการของตลาด เนือ่ งจาก
ในช่วงเก็บเกี่ยวเป็นช่วงที่มีแสงแดดและอุณหภูมิสูง ท�ำให้สามารถลดความชื้นลง
ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในฤดูแล้ง นับว่าเป็นฤดูการผลิต
ที่ดีที่สุด เนื่องจากได้ผลผลิตสูงและเมล็ดที่มีคุณภาพดี ส่งผลให้ได้ราคาดี
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5. ผลผลิตสูง สภาพแวดล้อมในช่วงฤดูแล้งหลังเก็บเกีย่ วข้าว เหมาะส�ำหรับ
การเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตของพืชไร่บางชนิดที่มีประสิทธิภาพ
ในการใช้แสงมาก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (การปลูกในช่วงฤดูแล้งให้ผลผลิตสูงกว่า
การปลูกในช่วงฤดูฝน ประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้สภาพการจัดการทีเ่ หมือนกัน)
และถั่วเหลือง (การปลูกในฤดูแล้งให้ผลผลิตสูงกว่าในฤดูฝน ประมาณ 20-30
เปอร์เซ็นต์ เนือ่ งจากสามารถควบคุมความชืน้ ในดินทีเ่ หมาะสม ประกอบกับมีแสงแดด
เพียงพอ ในขณะเดียวกันโรคและแมลงจะพบน้อยกว่าการปลูกโดยอาศัยน�้ำฝน)
6. ผลตอบแทนสูง ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีอัตราส่วนตอบแทนต่อเงินลงทุน
มากที่สุด คือ 75 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ข้าวนาปรัง (62 เปอร์เซ็นต์)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (56 เปอร์เซ็นต์) และถั่วเหลือง (47 เปอร์เซ็นต์)
7. เพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น การปลู ก พื ช ไร่ ท ดแทนนาปรั ง
ช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ เศษซากพืชที่เหลืออยู่ในแปลง
ท� ำ ให้ คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น ทางเคมี แ ละฟิ สิ ก ส์ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ข ้ า วซึ่ ง เป็ น พื ช หลั ก
มีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ ในถั่วเหลืองที่มีปมที่ราก สามารถสลายตัวปล่อย
สารประกอบไนโตรเจนให้แก่ดนิ ซึง่ จะเป็นประโยชน์สำ� หรับพืชทีป่ ลูกตามอย่างมาก
โดยทั่วไปในพื้นที่ 1 ไร่ จะมีธาตุไนโตรเจนตกค้างอยู่ในดินหลังจากปลูกถั่ว 10-15
กิโลกรัม หรือเทียบเท่ากับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 50-100 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอที่จะ
ให้พืชอื่นๆ ที่ปลูกตามถั่ว ใช้ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่
การปลูกพืชหลังนา
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ข้อควรระวังในการปลูกพืชหลังนา
1. ชนิดของพืชที่จะปลูก ควรเลือกชนิดของพืช ดังนี้
		
• ตลาดต้องการ
		
• ผลผลิตมีราคาดี
		
• มีแหล่งรับซื้อ
		
• เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตที่ปลูก
2. ลักษณะพืน้ ที่ เลือกพืน้ ทีท่ รี่ าบเรียบ จะต้องปรับพืน้ ทีก่ อ่ นการท�ำนา 
และให้มีความลาดเท เพื่อการส่งน�้ำและระบายน�้ำ
3. การเตรียมดิน ควรไถเตรียมดินเมื่อความชื้นพอเหมาะ โดยเฉพาะ
ดินเหนียว หากไถในสภาพที่ดิน มีความชื้นสูง จะท�ำให้ดินเป็นก้อนโต
หากไถในสภาพที่ดินแห้งเกินไป จะท�ำให้ไถเตรียมดินยาก และไถได้ไม่ลึก
4. ช่วงเวลาปลูก พืชไร่แต่ละชนิดมีอายุเก็บเกีย่ วแตกต่างกัน จะต้องปลูก
ในช่วงที่เหมาะสม โดยไม่ให้ระยะออกดอกและติดฝัก ตรงกับช่วงที่
อุณหภูมสิ งู เพราะจะท�ำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ พืชไร่บางชนิดไม่ชอบ
อากาศหนาวเย็น เช่น ถัว่ เขียว ไม่ควรปลูกในช่วงทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ กว่า 15 องศาเซลเซียส
N
P
K

ผลผลิต

5. การให้ปุ๋ย ไม่จ�ำเป็นต้องให้ปุ๋ย โดยอาศัยปุ๋ยตกค้างจากการท�ำนา 
ยกเว้นข้าวโพด ซึง่ ต้องการปุย๋ ไนโตรเจนส�ำหรับการเจริญเติบโตและสร้าง

6. การให้นำ�้ อย่าให้ขาดน�ำ้ ในระยะออกดอก ซึง่ เป็นระยะวิกฤตของพืช
จะท�ำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก หรือให้นำ�้ มากเกินไปในระยะแรก จะท�ำให้
เกิดภาวะน�้ำท่วมขัง ส่งผลให้พืชตายได้
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ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในช่วงการปลูกพืชหลังนา
1. ความยาวช่วงแสง มีผลต่อการควบคุมพัฒนาการไปสู่การออกดอก
ประเทศไทยตัง้ อยูใ่ กล้เส้นศูนย์สตู ร จึงมีการเปลีย่ นแปลงของช่วงแสงไม่มาก
ระหว่างกลางวันกับกลางคืน ดังนัน้ พืชทีต่ อบสนองต่อช่วงแสง เช่น ถัว่ เขียว จะมีการ
พัฒนาเป็นดอก เมือ่ ได้รบั แสงวันสัน้ ลงกว่าช่วงวิกฤตของพันธุน์ นั้ ๆ แต่ความยาวช่วงแสง
ในประเทศไทยไม่ทำ� ให้อายุการออกดอกแตกต่างกัน ส่วนถัว่ เขียวผิวด�ำจะแสดงการ
ตอบสนองต่อช่วงแสง เมื่อปลูกในสภาพที่มีช่วงแสงวันสั้น จะท�ำให้ถั่วเขียวผิวด�ำ
ออกดอกเร็วขึ้น และเมื่อปลูกในช่วงแสงวันยาวก็จะท�ำให้ออกดอกช้าลง การปลูก
ถั่วเขียวและถั่วเขียวผิวด�ำสามารถปลูกได้ดี ถึงแม้ว่าจะออกดอกเร็ว ซึ่งท�ำให้การ
เจริญเติบโตทางล�ำต้นน้อย ผลผลิตจึงต�่ำกว่าการปลูกในสภาพปกติ (ปลายฤดูฝน)
แนวทางหนึ่งที่จะให้ผลผลิตถั่วเขียวเพิ่มขึ้น คือ การเพิ่มอัตราปลูกให้สูงขึ้น
2. อุณหภูมิ ช่วงฤดูแล้งหลังเก็บเกีย่ วข้าว จะมีอณ
ุ หภูมคิ อ่ นข้างต�ำ่ ในช่วง
เดือนธันวาคม – มกราคม ถัว่ เขียวเป็นพืชทีม่ กี ารตอบสนองต่ออุณหภูมติ ำ�่
จะท�ำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงักหรือชะลอลง และอาจถึงตายได้เมื่อมีน�้ำค้างแข็ง
ส�ำหรับอุณหภูมวิ กิ ฤติของถัว่ เขียวอยูท่ ี่ 15 องศาเซลเซียส นับว่าเป็นอุณหภูมิ
ต�่ำสุดที่ถั่วเขียวสามารถจะให้ผลผลิตได้ตามปกติ (อุณหภูมิที่เหมาะสม
คือ 28–30 องศาเซลเซียส) ดังนั้น การปลูกถั่วเขียว ควรหลีกเลี่ยง
อุณหภูมิต�่ำในช่วงที่ต้นอ่อนโผล่พ้นพื้นดิน อุณหภูมิต�่ำสุดที่เมล็ด
จะงอกโผล่พ้นจากดินได้จะอยู่ ประมาณ 9.5 องศาเซลเซียส
ในพืชวงศ์ถวั่ ต่างๆ จะมีการงอกช้าลง เมือ่ อุณหภูมลิ ดลง นอกจากนี้
อุณหภูมิที่สูงในระยะหลัง โดยเฉพาะเดือนมีนาคม – เมษายน
จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตของข้าวโพด
ซึ่งอุณหภูมิที่สูงในระยะออกดอกเป็นอันตรายต่อการผสมเกสรของ
ข้าวโพด ท�ำให้ผลผลิตค่อนข้างต�่ำ
การปลูกพืชหลังนา
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3. ความชืน้ และน�ำ้ การปลูกพืชหลังการท�ำนาในสภาพทีอ่ าศัยความชืน้
ในดินทีห่ ลงเหลืออยูห่ ลังเก็บเกีย่ วข้าว มักประสบปัญหาขาดน�ำ้ ในระยะหลัง
หรือระยะเจริญพันธุ์
ผลกระทบของน�้ ำ ท่ ว มขั ง และการขาดน�้ ำ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและ
สร้างผลผลิตของพืชไร่ชนิดต่างๆ ที่ปลูกในสภาพนา มีดังนี้
		
• น�้ำท่วมขัง เนื่องจากในสภาพแปลงนาข้าว เป็นลักษณะดินที่
อัดตัวกันแน่น ระบายน�้ำยาก มักจะเกิดปัญหาน�้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในระยะแรก
ของการเจริญเติบโต จะท�ำให้การเจริญเติบโตไม่ดี เตี้ย แคระแกร็น ถั่วเขียว และ
ข้าวโพด เป็นพืชทีไ่ ม่ชอบน�ำ้ ท่วมขัง โดยเฉพาะในระยะแรก ช่วงงอกและระยะต้นกล้า 
น�้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการงอก เนื่องจากเมล็ดและต้นอ่อนเน่าเสียหายได้ง่าย
หลังเมล็ดงอกแล้ว นอกจากนี้ ในพืชวงศ์ถั่วเมื่อประสบปัญหาน�้ำท่วมขังเป็นระยะ
เวลานาน จะท�ำให้ปมทีร่ ากถัว่ ร่วงได้ มีผลท�ำให้ตน้ ถัว่ ขาดไนโตรเจนและ มีการเจริญ
เติบโตลดลง การปลูกข้าวโพดในสภาพน�้ำท่วมขัง ท�ำให้น�้ำหนักเมล็ดแห้งลดลง โดย
เฉลี่ย 18 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแปลงที่ให้น�้ำตามปกติ
		
• การขาดน�้ำ ผลผลิตจะลดลงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของพืช
ระดับความรุนแรง ความยาวนาน และช่วงเวลาการขาดน�ำ้ ถัว่ เขียวจัดเป็นพืชทีม่ กี าร
ตอบสนองต่อการขาดน�้ำอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับถั่วลิสง ถั่วพุ่ม และถั่วเหลือง
ถั่วเขียวเมื่อขาดน�้ำในระยะต่างๆ ให้ผลผลิตลดลงต่างกัน ตั้งแต่ 28–45 เปอร์เซ็นต์
โดยเฉพาะการขาดน�้ำในระยะเจริญพันธุ์ จัดว่าเป็นช่วงวิกฤตที่มีผลกระทบต่อการ
สร้างผลผลิตมากที่สุด

10

กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลเสียหายต่อผลผลิตเมื่อพืชไร่บางชนิดขาดน�้ำในแต่ละระยะการเจริญเติบโต มีดังนี้

ชนิดพืช
ระยะการเจริญเติบโตที่ขาดน�้ำ
ผลผลิตลดลง (%)
ข้าวโพด • การเจริญทางล�ำต้นและใบ
25
• ออกดอกตัวผู้ – ออกไหม – เริ่มสร้างเมล็ด
50
• หลังสร้างเมล็ด
21
12
ถั่วเหลือง • การเจริญทางล�ำต้นและใบ
• เริ่มออกดอก – ออกดอกเต็มที่
24
• ช่วงท้าย ของการออกดอก – เริ่มติดฝัก
35
• ช่วงท้าย ของการติดฝัก – ฝักแก่เต็มที่
13
ถั่วลิสง • การเจริญทางล�ำต้นและใบ – ออกดอกและเริ่มลงฝัก
36
• ช่วงลงฝักเต็มที่ – เริ่มสร้างเมล็ด
24
• ช่วงท้าย ของการสร้างเมล็ด – ฝักแก่เต็มที่
12
4. ลักษณะของดิน สภาพแปลงนาหลังเก็บเกี่ยวข้าว เป็นลักษณะดินที่
อัดตัวกันแน่นและระบายน�ำ้ ยาก ในขณะที่ พืชไร่จะชอบลักษณะดินโปร่ง
และระบายน�้ ำ ดี การปลู ก พื ช ไร่ มั ก มี ก ารไถพรวนดิ น เพื่ อ ให้ ดิ น โปร่ ง ร่ ว นซุ ย
ก�ำจัดวัชพืช กลบทับตอซัง เพื่อให้สลายตัวให้ธาตุอาหารแก่พืช และสามารถ
ช่วยปรับปรุงการถ่ายเทอากาศในดินได้ดีขึ้น ช่วยให้ดินมีลักษณะทางกายภาพที่ดี
เหมาะส�ำหรับการงอกและการเจริญเติบโต แต่การไถพรวนมีข้อเสีย คือ ท�ำให้ดิน
สูญเสียความชืน้ เร็วขึน้ และท�ำลายโครงสร้างของดิน
ท�ำให้ดนิ อัดตัวกันแน่น เนือ่ งจากการใช้เครือ่ งมือหนัก
ในการไถพรวน ในขณะทีก่ ารไม่ไถพรวน
มีข้อเสีย คือ มีการสูญเสียไนโตรเจน
ลงสูร่ ะดับลึกสูง และการควบคุมวัชพืช
ต้องมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิธีการ
จัดการดินในสภาพนาเป็นปัจจัยที่
ส�ำคัญมาก
การปลูกพืชหลังนา
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การปรับพื้นที่นาเพื่อปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก
ควรมีการปรับระดับความลาดชันของพื้นที่ก่อนการเตรียมดิน เพื่อให้
สามารถระบายน�้ำได้ดีขึ้น โดยให้ทางหัวแปลงและท้ายแปลงมีความสูงต่างกัน คือ
พื้นที่ยาว 100 เมตร หัวแปลงและท้ายแปลงควรมีความสูงต่างกัน 1–1.15 เมตร
และหัวแปลงควรจะมีร่องส่งน�้ำ ส่วนท้ายแปลงควรมีร่องระบายน�้ำ เพื่อให้สามารถ
ควบคุมการให้น�้ำพืชได้
การเตรียมดินปลูกพืชหลังนา เช่น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก มีดังนี้
1. ระบายน�้ำออกจากแปลงนา เพื่อให้พื้นที่นาแห้ง
2. ไถเตรียมดิน โดยใช้ผาน 3 หรือไถหัวหมู และตากดินอย่างน้อย 1 วัน
3. ใช้สารปรับสภาพดิน เช่น ปูนมาร์ล ยิปซั่ม ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก
ตามความจ�ำเป็น โดยใช้เครื่องหว่านปุ๋ย หรือใช้คนหว่าน
4. พรวนย่อยดินและคลุกปุ๋ย โดยใช้ผาน 7
5. ไถยกร่องเพื่อปลูกพืช ดังนี้
		
• พืชไร่ ระยะห่างระหว่างร่อง 75 เซนติเมตร ยกแปลงเป็น
ร่องตื้น ส�ำหรับให้น�้ำทางร่อง
		
• พื ช ผั ก ระยะห่ า งระหว่ า งร่ อ งตามความเหมาะสมของพื ช
ยกแปลงเป็นร่องส�ำหรับให้น�้ำสูง 10–12 เซนติเมตร
		
• ไม้ดอก ระยะห่างระหว่างร่อง 25–30 เซนติเมตร ยกแปลง
เป็นร่องส�ำหรับให้น�้ำสูง 20–30 เซนติเมตร
6. พรวนย่ อ ยดิ น อี ก ครั้ ง ก่ อ นการปลู ก พื ช เพื่ อ ย่ อ ยดิ น ให้ ล ะเอี ย ด
เหมาะส�ำหรับการเจริญเติบโตของพืชและเพื่อเก็บความชื้นไว้ในดิน
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การเตรียมดินปลูกพืชในนาข้าว

ปริมาณน�้ำที่พืชต้องการตลอดฤดูของพืช คือ
• พืชผักต่างๆ ใช้น�้ำประมาณ 300–450 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
• พืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้น�้ำประมาณ 450-500 มิลลิเมตร
(720-800 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) ถั่วเหลือง ใช้น�้ำประมาณ 300-350 มิลลิเมตร
(480-560 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) และถั่วเขียว ใช้น�้ำประมาณ 200-250 มิลลิเมตร
(320-400 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่)
ระบบการให้น�้ำพืช ที่เกษตรกรปฏิบัติทั่วไป คือ
		 1. การให้น�้ำแบบร่องคู
โดยยกร่องเป็นลูกฟูก เหมาะส�ำหรับพืชไร่
		 2. การลากสายยางรด
โดยใช้แรงงานคน เหมาะส�ำหรับพืชผักต่าง ๆ
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เกษตรกรควรเลือกใช้ระบบน�้ำที่มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมของพืช ดังนี้
• ระบบน�ำ้ หยด เหมาะส�ำหรับ
พืชผักบางชนิดที่ไม่ต้องการให้น�้ำสัมผัสใบ
ล�ำต้น และส่วนอื่นๆ ของต้นพืช เป็นระบบ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ประหยัดน�ำ้ และควบคุม
วัชพืชได้ง่าย แต่มีราคาแพง และต้องการ
การดูแลรักษาอย่างพิถีพิถัน
• ระบบมินิสปริงเกลอร์ รัศมี

การเหวี่ยงน�้ำ 3–6 เมตร อัตราการปล่อย
น�้ำหัวละ 40–300 ลิตรต่อชั่วโมง เม็ดน�้ำ
มีขนาดไม่ใหญ่มาก เหมาะส�ำหรับการปลูก
ผักในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มาก
• ระบบสปริงเกลอร์ ชนิดทีอ่ อกแบบส�ำหรับใช้กบั การปลูกพืชผัก รัศมี

การเหวี่ยงน�้ำ 10–13 เมตร อัตราการปล่อยน�้ำหัวละ 300–1,500 ลิตรต่อชั่วโมง
เหมาะส�ำหรับการปลูกผักเป็นแปลงใหญ่ หัวสปริงเกลอร์ที่มีรัศมีการเหวี่ยงน�้ำตั้งแต่
13 เมตร จะให้ละอองน�้ำขนาดใหญ่ และมีน�้ำหนักมาก เหมาะส�ำหรับการปลูกพืชไร่
ระบบมินิสปริงเกลอร์ และระบบสปริงเกลอร์ เป็นการให้น�้ำครอบคลุม
เต็มพื้นที่ จึงอาจมีวัชพืชเกิดขึ้นมาก
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การระบายน�้ำ
ควรท�ำทางระบายน�้ำ เนื่องจากพืชผักและพืชไร่เป็นพืชที่ต้องการระบาย
น�้ำที่ดี ส�ำหรับพืชผัก ควรท�ำร่องระบายน�้ำกว้าง 20–30 เซนติเมตร รอบพื้นที่ทุกๆ
ครึ่งงานหรือ 200 ตารางเมตร ส�ำหรับพืชไร่ ควรท�ำร่องระบายน�้ำทุกๆ พื้นที่ 3 งาน
หรือ 1 ไร่
การปรับปรุงบำ�รุงดินก่อนการปลูกพืช
การปรับสภาพพื้นที่นาเพื่อปลูกพืชชนิดอื่น โดยเฉพาะการปลูกพืชที่มี
ลักษณะแตกต่างกันเป็นอย่างมาก เช่น ท�ำนาแล้วมาปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ดอก
ไม้ประดับ เกษตรกรควรตรวจวิเคราะห์ดนิ ก่อนปลูกพืชเป็นอันดับแรก เพือ่ จะได้รถู้ งึ
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน ตลอดจนสภาวะธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อพืช รวมไปถึงการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน การให้ค�ำแนะน�ำการ
จัดการดิน การใช้ปุ๋ย และค�ำแนะน�ำอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
1. การใช้ปุ๋ยคอก ควรใช้ในอัตรา 1–3 ตันต่อไร่ โดยใส่ขณะเตรียมดิน
กรณีที่ใช้มูลสัตว์ที่ยังไม่ได้ผ่านการหมัก ควรไถกลบทิ้งไว้ประมาณ 15–30 วัน
ก่อนการปลูกพืช ส�ำหรับพื้นที่ปลูกพืชไปแล้ว ควรใช้มูลสัตว์แห้งเก่าๆ โรยเป็นแถบ
แล้วจึงพรวนดินกลบ
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2. การใช้ปุ๋ยหมัก
		
• พืชไร่ ใช้ในอัตรา 2–3 ตันต่อไร่ โดยใส่เป็นแถวตามแนวปลูกพืช
แล้วคลุกเคล้ากับดิน
		
• พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ ใช้อัตรา 3–4 ตันต่อไร่ โดยหว่าน
ให้ทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนการปลูกพืช 7–14 วัน
3. การใช้ปุ๋ยพืชสด ไถกลบส่วนต่างๆ ของพืชที่ยังสดอยู่ลงในดิน
เพือ่ ให้เน่าเปือ่ ยเป็นปุย๋ ส่วนใหญ่จะใช้พชื ตระกูลถัว่ เพราะให้ธาตุไนโตรเจนสูง และ
ย่อยสลายง่าย โดยเฉพาะในระยะออกดอก พืชที่นิยมน�ำไปใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่
โสนอัฟริกัน โสนอินเดีย ปอเทือง ถั่วเขียว ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม เป็นต้น
คุณสมบัติของพืชปุ๋ยสดที่ใช้ในการปรับปรุงบำ�รุงดิน

ชนิดของ ลักษณะของพื้นที่
พืชปุ๋ยสด
ที่เหมาะสม

ฤดูปลูกที่
เหมาะสม

ชอบที่ดอนที่มี
การระบายน�้ำดี
ชอบดินเหนียว
โสนอินเดีย
ทนเค็ม
ดิ น ที่ ด อนและลุ ่ ม
โสนอัฟริกนั
ทนเค็ม
ถั่วพุ่ม
ที่ดอน ทนแล้ง
ชอบดินเหนียวและ
ถั่วพร้า
ดินกรด ทนแล้ง
ชอบดินที่ดอน
ถั่วเขียว
ทนแล้ง

ก่อนหรือ
ปลายฤดูฝน

ปอเทือง
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จ�ำนวน
วัน
วัน
เมล็ดพันธุ์ที่
ออกดอก ไถกลบ
ใช้หว่าน
(วัน)
(วัน)
(กก./ไร่)
5

50

45-50

ก่อนฤดูฝน

5

60

60

ก่อนฤดูฝน

5

45

45

ก่อนฤดูฝน
ก่อนหรือ
ปลายฤดูฝน

8

45

40

10

45–50

60

7

34-60

40

ก่อนฤดูฝน

ไถกลบปอเทือง

ไถกลบพืชตระกูลถั่ว

4. การคลุมดิน นิยมใช้เศษพืชคลุมดิน เพือ่ รักษาความชืน้ ในดิน ป้องกัน
วัชพืชขึ้น และเมื่อเศษพืชเหล่านี้สลายตัว ก็จะกลายเป็นปุ๋ย เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ดิน เศษพืชที่นิยมใช้คลุมดิน ได้แก่ ฟางข้าว เปลือกถั่ว เป็นต้น
5. ใช้เศษเหลือของพืช หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ส่วนของต้นพืช
เศษพืชทีเ่ หลือ เช่น ต้นและเปลือก แกลบ ตอซัง หรือวัสดุอนื่ ๆ ถ้าไม่มกี ารใช้ประโยชน์
ควรไถกลบคืนลงไปในดิน
6. การปลูกพืชหมุนเวียน ควรมีพืชตระกูลถั่วซึ่งมีคุณสมบัติบ�ำรุงดิน
ร่วมอยู่ด้วย เพื่อให้การใช้ธาตุอาหารจากดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ให้ชั้นดินมีเวลาพักตัว ในกรณีพืชที่ปลูกมีระบบรากลึกแตกต่างกัน
การปรับปรุงบ�ำรุงดิน ควรใช้หลายๆ วิธีดังกล่าวข้างต้นร่วมกัน เช่น
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ หากใช้เพียงชนิดเดียวต้องใช้ในปริมาณมาก ควรพิจารณา
ปริมาณการใช้ตามก�ำลังความสามารถที่มี หากใช้หลายชนิดร่วมกัน ปริมาณการใช้
ในแต่ละชนิดก็ลดลง และควรมีการปฏิบัติบ�ำรุงดินอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรักษา
ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สูงอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ต่อการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรในระยะยาวต่อไป
การปลูกพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว
ในพื้นที่ที่มีปัญหาดินเปรี้ยว เกษตรกรจะต้องมีการปรับปรุงดินโดยใช้
ปูนขาว, ปูนมาร์ล, หินฝุ่น หรือโดโลไมท์ ในทางปฏิบัติเกษตรกรจะใช้ปูนมาร์ล
เพราะราคาถูก และสามารถแก้ความเป็นกรดได้นานประมาณ 3–5 ปี โดยถ้าเป็น
ดินเปรี้ยวน้อย ใช้อัตรา  0.5 ตันต่อไร่ ดินเปรี้ยวปานกลาง ใช้อัตรา  1 ตันต่อไร่
และดินเปรี้ยวจัด ใช้อัตรา 2 ตันต่อไร่
P
H
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การปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม
ในพืน้ ทีน่ าข้าวทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งของดินเค็ม เนือ่ งจากในระยะทีเ่ ป็นช่วงแล้ง
หรือฝนทิ้งช่วง ผิวดินแห้ง ท�ำให้น�้ำใต้ดินที่มีเกลือละลายอยู่ด้วยระเหยขึ้นสู่ผิวดิน
เมื่อน�้ำระเหยออกไปแล้วจะเหลือแต่ขุยหรือคราบขาวบนผิวหน้าดิน เมื่อสะสม
ปริมาณมากขึน้ และมีความเข้มข้นของเกลือสูง จะท�ำให้พชื ทีป่ ลูกตายหรือได้ผลผลิต
น้อย การแก้ปญ
ั หาท�ำได้โดยการใช้วธิ ปี รับปรุงบ�ำรุงดิน และการจัดการใช้ประโยชน์
จากที่ดินเค็ม ดังต่อไปนี้
1. การล้างดินเค็ม โดยอาศัยน�ำ้ ฝน ปล่อยให้นำ�้ ฝนชะคราบเกลือระบาย
ออกไปก่อน แล้วจึงขังน�้ำทิ้งไว้ในนา  ให้ซึมลงใต้ดินจนกระทั่งดินอิ่มตัว น�้ำก็จะ
เริ่มเค็ม สังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของน�้ำเป็นสีน�้ำตาลอ่อนๆ แล้วจึงระบายน�้ำทิ้ง
ท�ำ 2–3 ครั้ง แล้วจึงไถพรวน
2. การใช้ ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม มั ก จะขาดอิ น ทรี ย วั ต ถุ ม าก
ควรปรับปรุงโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสดไถกลบ เพื่อให้ปุ๋ยคลุกเคล้า
กับดินเสียก่อน ซึ่งจะท�ำให้โครงสร้างและคุณสมบัติของดินดีขึ้น
3. การใช้ แ กลบ ใส่ ใ นนาข้ า วและไถกลบ จะช่ ว ยท� ำ ให้ ดิ น โปร่ ง
ร่วนซุย ความแน่นของดินลดลง มีการถ่ายเทอากาศ
และน�้ำดีขึ้น ท�ำการปักด�ำกล้าได้ง่าย นอกจากนี้
แกลบยังมีธาตุซิลิก้า  เมื่อแกลบสลายตัวแล้วจะเป็น
ประโยชน์ต่อต้นข้าว ท�ำให้ต้นข้าวแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย
สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดี
4. การใช้ปูน ได้แก่ ปูนขาว หินปูนบด
ปูนมาร์ล สามารถใช้ปรับปรุงดินในกรณีที่ดินเค็มนั้น
เป็นกรด
5. การใช้ยปิ ซัม่ ในกรณีทดี่ นิ เค็มเป็นดินด่าง
เช่น ดินชุดทุ่งกุลาร้องไห้ ส่วนใหญ่เป็นดินที่แน่น
การใส่ยปิ ซัม่ จะช่วยให้ดนิ นัน้ ระบายน�ำ้ ได้ดขี นึ้ และเป็น
ประโยชน์ในการล้างเกลือ หรือลดความเค็มออกจากดิน
P
H
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เกษตรกรสามารถเลือกชนิดของพืชที่ปลูก ซึ่งมีความทนต่อความเค็มของดิน ดังนี้
1. การน�ำไฟฟ้า 
(มิลลิโมลท์/เซนติเมตร) 2
4
8
12-16
หรือเดซิชีเมน/เมตร
2. เปอร์เซ็นต์เกลือ
0.12
0.25
0.5
0.75–1.0
(โดยประมาณ)
3. ชั้นคุณภาพของดิน เค็มน้อย
เค็มปานกลาง
เค็มมาก
4. อาการของพืช
บางชนิด
พืชทั่วไปมีอาการ พืชทนเค็มบางชนิดและพืชชอบ
แสดงอาการ
เกลือเท่านัน้ ทีเ่ ติบโตให้ผลผลิตได้
เค็มน้อย
เค็มปานกลาง
เค็มมาก
ถั่วฝักยาว บวบ, กะหล�่ำดอก ผักโขม, หน่อไม้ฝรั่ง, ผักกาดหัว
ผักกาด
พริกยักษ์, กะหล�ำ่ ปลี คะน้ า , มะเขื อ เทศ, กะเพรา,
ขึ
น
้
ฉ่
า
ย
ถั่วลันเตา, มันฝรั่ง ถั่วพุ่ม, ผักบุ้งจีน, ชะอม
พืชผัก
พริกไทย
น�้ำเต้า, กระเทียม
แตงร้าน
หอมใหญ่, หอมแดง
แตงไทย
แตงโม, ผักกาดหอม
องุน่ , แคนตาลูป, ผักชี
เค็มน้อย
เค็มปานกลาง
เค็มมาก
เยอบีร่า
กุหลาบ
บานบุรี, คุณนายตื่นสาย, บานไม่รู้โรย
ไม้ดอก
เข็ม, เล็บมือนาง, เขียวหมื่นปี
ชบา, แพรเซี่ยงไฮ้, เฟื่องฟ้า
เค็มน้อย
เค็มปานกลาง
เค็มมาก
ถั่วเขียว
ข้าว, โสนอินเดีย หญ้านวลน้อย, ฝ้าย, โสนคางคก
ถั่วเหลือง ป่าน, โสนพื้นเมือง หญ้าแพรก, ข้าวทนเค็ม
ถั่วลิสง
ทานตะวัน, ปอแก้ว หญ้าไฮบริดเนเบียร์, ค�ำฝอย
ถั่วแดง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, หญ้าชันอากาศ, โสนอัฟริกัน
พืชไร่และพืชอาหารสัตว์ ถั่วแขก
หม่อน, ข้าวฟ่าง, หญ้าแห้วหมู, มันเทศ
ถั่วปากอ้า หญ้าเจ้าชู,้ ถัว่ อัญชัน ป่านศรนารายณ์
งา
ข้าวโพดหวาน
สับปะรด
มันส�ำปะหลัง
ถั่วพุ่ม, ถั่วพร้า
หมายเหตุ ช่องทีล่ งพืชตรงกับค่าของความเค็มข้างบน แสดงว่าพืชนัน้ สามารถเจริญเติบโตได้ใน
ช่วงความเค็มนั้น และให้ผลผลิตลดลงไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์
การปลูกพืชหลังนา 19

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2556. เอกสารวิชาการ เรื่อง การผลิตพืชไร่ในระบบ
การปลู ก ข้ า ว. สถาบั น วิ จั ย พื ช ไร่ และพื ช ทดแทนพลั ง งาน
กรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการจัดระบบการปลูกข้าว. 130 หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 2556. คู ่ มื อ โครงการจั ด ระบบการปลู ก ข้ า ว
ปี 2556. 75 หน้า
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2543. เอกสารการปลูกพืชในนา  เนื่องในวโรกาส
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนิน
ในพิธีเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
จังหวัดสุพรรณบุรี. 133 หน้า
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ภาคผนวก

คำ�แนะนำ�การปลูกพืชไร่หลังนา

ถั่วเหลือง
พันธุ์		

ศรีส�ำโรง 1 เชียงใหม่ 2 สจ.5
เชียงใหม่ 60 และเชียงใหม่ 6

ฤดูปลูก		

ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม คือ
กลางเดือนพฤศจิกายน–ปลายเดือนมกราคม

อัตราปลูก		

ใช้เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 12–15 กิโลกรัมต่อไร่

ระยะปลูก		

ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น
20 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 3–4 เมล็ด

N
P
K

ควรคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียมทุกครั้ง และใส่ปุ๋ยสูตร
				 12–24–12 หรือ 15–15–15 อัตรา 20–30 กิโลกรัมต่อไร่
การใส่ปุ๋ย		

• ใช้สารก�ำจัดวัชพืชพ่นก่อนวัชพืชงอก หรือก�ำจัดวัชพืช
ด้วยมือ 1–2 ครัง้ ครัง้ แรก 15–20 วันหลังงอก และครัง้ ที่ 2
เมือ่ วัชพืชขึน้ หนาแน่นมาก (หลังจากครัง้ แรกประมาณ 15 วัน)
				 • พ่นสารเคมีเพื่อป้องกันหนอนแมลงวันเจาะล�ำต้น
7–10 วันหลังปลูก และหมั่นตรวจแปลงสม�่ำเสมอ
				 • ให้นำ�้ อย่างสม�ำ่ เสมอทุก 10–14 วัน และไม่ควรปล่อย
ให้ขาดน�้ำในช่วงหลังออกดอก–สร้างเมล็ด
การดูแลรักษา

เก็บเกีย่ วเมือ่ ใบร่วงและฝักแก่เปลีย่ นสี 95 เปอร์เซ็นต์ แล้ววาง
เรียงเป็นแถวตากไว้ในแปลง หรือเก็บไว้ในโรงเรือนยกพืน้ ทีม่ กี าร
				 ถ่ายเทอากาศดี แล้วน�ำออกตากจนแห้ง นวดด้วยเครือ่ งนวด
ถั่วเหลือง ขณะที่มีความชื้นของเมล็ดประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์
การเก็บเกี่ยว
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ถั่วเหลืองฝักสด
พันธุ์		

เชียงใหม่ 1 และเอจีเอส 292

ฤดูปลูก

ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม คือ
เดือนพฤศจิกายน–ต้นเดือนมกราคม

อัตราปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 12–15 กิโลกรัมต่อไร่

ระยะปลูก

เตรียมแปลงปลูกและยกร่องปลูก 2 แถว บนสันร่องระยะ
ระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 20 เซนติเมตร
ปลูกหลุมละ 2–3 เมล็ด ไม่ต้องถอนแยก

N
P
K

คลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียม และใส่ปุ๋ย 4 ครั้ง คือ
			
• ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก ปุ๋ยสูตร 15–15–15
หรือ 16–16–16 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
			
• ครัง้ ที่ 2 ใส่ปยุ๋ สูตร 15–15–15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และให้
				ปุ๋ยทางใบ สูตร 30–20-10 เมื่อถั่วเหลือง อายุ 14–20 วัน
			
• ครั้งที่ 3 ใส่ปุ๋ย สูตร 13–13–21 หรือ 14–14-21 อัตรา 
25 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อถั่วเหลือง อายุ 40–46 วัน
			
• ครั้งที่ 4 ใส่ปุ๋ย สูตร 46–0–0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่
และให้ปุ๋ยทางใบสูตร 30–20–10 เมื่อถั่วเหลือง อายุ
45–50 วัน เพื่อช่วยให้ฝักถั่วเต่งและสมบูรณ์
การใส่ปุ๋ย		

• ใช้สารก�ำจัดวัชพืชพ่นก่อนวัชพืชงอก หรือก�ำจัดวัชพืช
					ด้วยมือ 1–2 ครั้ง ที่อายุ 15 วัน และ 25–30 วันหลังปลูก
				 • พ่ น สารเคมี เ พื่ อ ป้ อ งกั น หนอนแมลงวั น เจาะล� ำ ต้ น
7–10 วันหลังปลูก และหมั่นตรวจแปลงสม�่ำเสมอ
				 • ให้น�้ำอย่างสม�่ำเสมอทุก 7–10 วัน และไม่ควรปล่อยให้
ขาดน�้ำในช่วงหลังออกดอก–สร้างเมล็ด
การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว

เมือ่ ถัว่ เหลืองอายุ 62–65 วัน ในพันธุเ์ อจีเอส 292 และ 80 วัน
ในพันธุ์เชียงใหม่ 1
การปลูกพืชหลังนา
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ถั่วเขียว
พันธุ์		

ชัยนาท 72 ชัยนาท 36
ก�ำแพงแสน 1 และก�ำแพงแสน 2

ฤดูปลูก		

ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม คือ
เดือนธันวาคม–เดือนกุมภาพันธ์

อัตราปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 3–4 กิโลกรัมต่อไร่ ในกรณีปลูก
เป็นแถว และประมาณ 5–6 กิโลกรัมต่อไร่ กรณีปลูกแบบหว่าน

ระยะปลูก

ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น
20 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 3–4 เมล็ด และถอนแยก
ให้เหลือ 3 ต้นต่อหลุม ประมาณ 10–15 วันหลังปลูก
หรื อ โรยเป็ น แถวแล้ ว ถอนแยกให้ เ หลื อ 15–20 ต้ น
ต่อความยาวแถว 1 เมตร

การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยสูตร 12–24–12 อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่

การดูแลรักษา

• ใช้สารก�ำจัดวัชพืชพ่นก่อนวัชพืชงอก หรือก�ำจัดวัชพืช
ด้วยมือ 1–2 ครัง้ ครัง้ แรก 15–20 วันหลังงอก และครัง้ ที่ 2
เมือ่ วัชพืชขึน้ หนาแน่นมาก หลังจากครัง้ แรกประมาณ 15 วัน
• พ่นสารเคมีเพื่อป้องกันหนอนแมลงวันเจาะล�ำต้น
7–10 วัน และหมั่นตรวจแปลงสม�่ำเสมอ
• ควรให้น�้ำทุก 10–14 วัน และไม่ควรปล่อยให้ขาดน�้ำ
ในช่วงหลังออกดอก–สร้างเมล็ด

N
P
K

			

			
			
การเก็บเกี่ยว
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ใช้วิธีการปลิดฝักแก่ที่เปลี่ยนสีเป็นสีด�ำ เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง
เมื่อถั่วเขียวอายุประมาณ 65 วัน และ 75 วัน

N
P
K

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พันธุ์

นครสวรรค์ 3 และพันธุ์ลูกผสม
ภาคเอกชน

ฤดูปลูก

ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม คือ
เดือนพฤศจิกายน–เดือนธันวาคม

อัตราปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 3.0–3.5 กิโลกรัมต่อไร่

ระยะปลูก

ระยะระหว่างแถว 70-75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม
20 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 1–2 เมล็ด และถอนแยก
ให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม ประมาณ 10–15 วัน หลังปลูก
หรือปลูกโดยยกแปลงแถวเดี่ยว หรือแถวคู่ก็ได้

การใส่ปุ๋ย

รองพื้นด้วยปุ๋ยสูตร 16–16–8 หรือ 15–15–15 อัตรา 
25 กิโลกรัมต่อไร่ เมือ่ ข้าวโพดอายุได้ 20–30 วันหลังปลูก
ใส่ปุ๋ยสูตร 46–0–0 อัตรา  15 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ
ปุย๋ เคมีสตู ร 16–16–8 หรือ 15–15–15 อัตรา 25 กิโลกรัม
ต่อไร่ และใส่ปุ๋ยสูตร 46–0–0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่
ในระยะออกดอก

การดูแลรักษา

• ใช้ ส ารก� ำ จั ด วั ช พื ช พ่ น ก่ อ นวั ช พื ช งอก หรื อ ท� ำ รุ ่ น
ในแปลงปลูก
• ให้นำ�้ ครัง้ แรกหลังท�ำรุน่ และให้นำ�้ อีกประมาณ 2–3 ครัง้
และไม่ควรปล่อยให้ข้าวโพดขาดน�้ำ ในช่วงออกไหม
และสร้างเมล็ด

			

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวข้าวโพดเมื่อฝักแก่จัดและแห้งสนิท โดยปล่อย
ให้ตน้ แห้งสนิท เมล็ดจะมีความชืน้ ประมาณ 20–25 เปอร์เซ็นต์
หลังจากเก็บเกีย่ วควรน�ำฝักมาตากแดดประมาณ 1–2 แดด
เพื่อลดความชื้น จากนั้นน�ำไปกะเทาะเมล็ด
การปลูกพืชหลังนา

25

ข้อจำ�กัดของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสภาพนา

1. หลีกเลี่ยงพื้นที่ต�่ำ ราบลุ่ม และน�้ำท่วมขัง
2. หลีกเลี่ยงดินเหนียวถึงเหนียวจัด ระบายน�้ำไม่ดี
3. หลีกเลี่ยงดินกรดถึงกรดจัด (pH ต�่ำกว่า 5.0)
4. ไม่ควรปลูกหลังเดือนธันวาคม จะท�ำให้ผลผลิตต�่ำ
5. ต้องไถเตรียมดินอย่างดี และยกแปลงปลูกในกรณีปลูกโดยไถพรวนดิน
6. ต้องใช้สารก�ำจัดวัชพืชก่อนปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณี
ปลูกโดยไม่ไถพรวนดิน
7. เมล็ดพันธุ์จะต้องมีความงอกมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
8. ต้องควบคุมประชากรข้าวโพดให้ได้ตามก�ำหนด
9. ต้องการปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงกว่าการปลูกในฤดูฝน
10. อย่าให้ขาดน�้ำในระยะออกดอกและผสมเกสร
11. ต้องควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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N
P
K

ข้าวโพดหวาน
พันธุ์

เอ ที เอส-5 ซูการ์ 75
ไฮบริกซ์ 3 และอินทรี 2

ฤดูปลูก

ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม คือ
เดือนพฤศจิกายน–เดือนมกราคม

อัตราปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 1–1.5 กิโลกรัมต่อไร่

ระยะปลูก

ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม
25 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 1–2 เมล็ดและถอนแยก
ให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม ประมาณ 10–14 วันหลังปลูก

การใส่ปุ๋ย

รองพื้นด้วยปุ๋ยสูตร 16–20–0 หรือ 15–15–15 อัตรา 
50 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ เมื่ อ ข้ า วโพดอายุ ไ ด้ 20–30 วั น
หลังปลูกใส่ปุ๋ยสูตร 46–0–0 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่

การดูแลรักษา

• คลุกเมล็ดก่อนปลูก ด้วยสารเคมีเอพรอน 65 เอสดี
อัตรา 7 กรัมต่อข้าวโพด 1 กิโลกรัม เพื่อป้องกันโรค
ราน�้ำค้าง
• ใช้สารก�ำจัดวัชพืชพ่นก่อนวัชพืชงอก หรือท�ำรุน่ ในแปลงปลูก
• ให้นำ�้ ทุก 10–14 วัน และไม่ควรปล่อยให้ขา้ วโพดขาดน�ำ้
ในช่วงออกไหมและสร้างเมล็ด

			
			
การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานหลังจากออกไหม 18–20 วัน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ข้าวโพดหวานฝักสดมีความหวานสูง
และเปลื อ กเมล็ ด บาง เหมาะส� ำ หรั บ การบริ โ ภคฝั ก สด
และแปรรูป

การปลูกพืชหลังนา
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ข้าวโพดฝักอ่อน
พันธุ์

เกษตรศาสตร์ 2 KBSC605
แปซิฟิค 271 ซี.พี.B.468 SG17 SG20

ฤดูปลูก

ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม คือ
เดือนพฤศจิกายน–เดือนมกราคม

อัตราปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 2.5–3 กิโลกรัมต่อไร่

ระยะปลูก

ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม
25 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2–3 เมล็ดและถอนแยก
ให้เหลือ 2 ต้นต่อหลุม ประมาณ 10–14 วันหลังปลูก

การใส่ปุ๋ย

รองพื้นด้วยปุ๋ยสูตร 16–20–0 หรือ 15–15–15 อัตรา 
50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดอายุได้ 20 –30 วัน
หลังปลูกใส่ปุ๋ยสูตร 46–0–0 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่

การดูแลรักษา

• ใช้สารก�ำจัดวัชพืชพ่นก่อนวัชพืชงอก หรือท�ำรุน่ ในแปลงปลูก
• ให้นำ�้ ทุก 10–14 วัน และไม่ควรปล่อยให้ขา้ วโพดขาดน�ำ้
• เมื่อข้าวโพดอายุ 40–45 วันหลังปลูก ควรดึงช่อดอก
ตัวผู้ทิ้งเสียก่อนที่ดอกตัวผู้บาน

การเก็บเกี่ยว

เริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากถอดดอกตัวผู้ 2–3 วัน โดยทั่วไป
จะเก็บเกี่ยวเมื่อไหมยาวประมาณ 3–5 เซนติเมตร

			
			

28

กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารคำ�แนะนำ�ที่

4/2560

การปลูกพืชหลังนา
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
นายสงกรานต์ ภักดีคง
นายประสงค์ ประไพตระกูล
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์
นายส�ำราญ สาราบรรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

เรียบเรียง

นายวิโรจน์ จันทร์ขาว
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว
นางสาวปรินดา ศรีรัตนะ
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว
ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดทำ�

นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
นางสาวอ�ำไพพงษ์ เกาะเทียน
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการ
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
ส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการเกษตร

w w w . d o a e . g o . t h

ที่ปรึกษา

