
การใสปุ่๋ ยในแปลงกลา้ 
ควรใชมู้ลสัตว์หรือปุ๋ ยคอกในอัตรา 500 กรัม 

(น้ําหนักแหง้) รว่มกบัปุ๋ ย 16-16-8 อัตรา 10 กรัม ตอ่
พืน้ที ่1 ตารางเมตร หวา่นรองพืน้กอ่นหวา่นเมล็ดพันธุ ์
1 วัน หรอือาจแยกหวา่นปุ๋ ย 16-16-8 ที ่10–15 วัน
หลังหว่านเมล็ดก็ได ้แต่ในชว่ง 7 วันกอ่นถอนกลา้ไม่
ควรใหปุ้๋ ยไนโตรเจน 

การจดัการปุ๋ ยในแปลงนา 
1. การหมุนเวียนใช้เศษวัสดุอนิทรีย์ในไร่นา  

ควรหมนุเวยีนใชเ้ศษวัสดอุนิทรยีใ์นไรน่า เพราะ
ในระยะยาวจะทําใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของดนิดีขึน้
และผลผลติสงูขึน้ ซึง่สามารถทําไดห้ลายวธิ ีเชน่ การ
ไถกลบฟางขา้ว การใส่ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก แกลบดิบ 
เ ป็นตน้  การใส่เศษวัสดุอินทรีย์ในไร่นายังเ ป็น
สิง่จําเป็นในพืน้ทีท่ีใ่ชปุ้๋ ยทีไ่มม่ธีาตโุพแทสเซยีมเป็น
องค์ประกอบ เช่นปุ๋ ยสูตร 16-20-0 เพราะเศษวัสดุ
อนิทรยีเ์หลา่นีจ้ะมธีาตโุพแทสเซยีมในปรมิาณสงู  

2. การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์  

การใส่ซากพืช เช่น กระถินณรงค์ ขี้เหล็ก 
กระถนิเทพา ใบเสยีว เป็นตน้ ควรไถกลบกอ่นปักดํา
ขา้วประมาณ 1-2 สัปดาห ์ในอัตราประมาณ 250 กก. 
น้ําหนักแหง้/ไร่/ปี เป็นอย่างนอ้ย และควรใส่ร่วมกับ
ปุ๋ ยเคม ีเพือ่ใหธ้าตอุาหารเพยีงพอตอ่การเจรญิเตบิโต
ของขา้ว แต่วธิีการตัดแลว้นําไปใส่ในแปลงนาอาจ
ยุง่ยากในการปฏบิัต ิการนําเอาวธิกีารนี้ไปปฏบิัตอิยา่ง
ง่ายๆ คอืการปลูกไมย้ืนตน้เหล่านี้บนคันนาหรือตาม
บรเิวณทีว่า่งในนา เมือ่ตน้ไมเ้จรญิเตบิโตพอเหมาะจงึ
ตัดกิง่กา้นและใบเป็นปุ๋ ยใสใ่นแปลงนา ชนดิตน้ไมท้ีม่ี
ความเหมาะสมสําหรับปลกูในนาควรมทีรงพุ่มไมใ่หญ่
จนเกนิไป เจรญิเตบิโตเร็วและมคีวามทนแลง้ ดังเชน่
ตน้ไมท้ีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

การใชปุ้๋ ยพชืสด ที่ควรใชม้ี 2 ชนิดคือโสน
และแหนแดง สําหรับโสน เชน่ A. afraspera และ    
S. rostrata ควรปลกูกอ่นนา โดยหวา่นเมล็ดพันธุใ์น
อัตรา 4-5 กก./ไร่ เมือ่ดนิมคีวามชืน้เพียงพอแลว้ไถ
กลบ เมล็ดจะทยอยงอกเอง ในดินที่มีความอุดม
สมบรูณ์ตํา่ควรใสปุ่๋ ยฟอสเฟตใหโ้สนในอัตราประมาณ 
8 กก. P2O5/ไร ่หรอืปุ๋ ยคอกในอตัรา 500 กก./ไร ่เพือ่
เร่งการเจรญิเตบิโต ควรไถกลบโสนก่อนปักดําขา้ว
ประมาณ 2-3  สปัดาห ์หากไถกลบแลว้ปักดําทันทจีะ
ทําใหก้รดอนิทรยีท์ีเ่กดิจากการยอ่ยสลายโสนเกดิเป็น
พษิตอ่ขา้วจนสง่ผลตอ่การเจรญิเตบิโตและทําใหก้ลา้
ขา้วบางสว่นตายได ้ 

ส่วนการใชแ้หนแดง เช่น A. pinnata,          
A. caroliniana และ A. microphylla ทําไดทั้ง้กอ่น
และหลังการปักดําหรอืใชทั้ง้สองวธิรีว่มกนั การเลีย้ง 

กอ่นปักดํา ควรเริม่เลีย้งประมาณ 3 สปัดาหก์อ่นปักดํา
แลว้ไถกลบในชว่งปักดํา สว่นการเลีย้งหลังปักดําควร
เริม่เลีย้งทันททีีปั่กดําเสร็จ ทัง้สองวธิมีวีธิกีารจัดการ
โดยทั่วไปเหมือนกันคือใชอ้ัตราเชื้อพันธุ์แหนแดง 
50–100 กก./ไร่  ควรใส่ปุ๋ ยฟอสเฟตเพื่อเร่งการ
เจริญเติบโตดว้ยโดยแบ่งใส่ 2 ครัง้ ครัง้แรกในวัน
หว่านเชื้อพันธุ์ และครั ้งที่สองเมื่อแหนแดงมีอาย ุ     
7-10 วัน อัตราครัง้ละ 3 กก. P2O5 ต่อไร่ ในนาดนิ
ทรายควรใสปุ่๋ ยโพแทซดว้ยโดยใสใ่นวันทีใ่สเ่ชือ้พันธุ์
แหนแดงเชน่กัน ในอัตรา 3-4 กก. K2O ต่อไร่ การ
เลีย้งแหนแดงทัง้สองวธินีี้ใหผ้ลผลติขา้วไม่แตกต่าง
กั น  แต่ ใ นก า ร ทํ า น าอ าศั ย น้ํ า ฝน เ ช่น ใ นภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีไ่ม่สามารถควบคุมเรื่องน้ําได ้
การเลีย้งขยายแหนแดงพรอ้มปักดําขา้วจะสะดวกใน
การปฏบิตัมิากกวา่ 

นอกจากโสนและแหนแดงแลว้ ยังมพีืชตระกลู
ถ่ัวอกีหลายชนดิทีส่ามารถใชเ้ป็นปุ๋ ยพชืสดในนาขา้ว
ได ้เชน่ถ่ัวเขยีว ปอเทอืง ถ่ัวพรา้ ถ่ัวพุ่ม เป็นตน้ โดย
อาจหวา่นกอ่นขา้วแลว้ไถกลบกอ่นการปักดํา ในระยะ
ที่พืชปุ๋ ยสดเริม่ออกดอก หรือหว่านพรอ้มการหว่าน
ขา้วก็ได ้

 
การปลกูพชืตระกลูถั่วกอ่นขา้วเพือ่เป็นปุ๋ ยพชืสด 

3. การใช้ปุ๋ยเคมี  

ควรใสปุ่๋ ยขา้วตลอดฤดูกาล 3 ครัง้คอื ครัง้ที ่1 
เป็นการใส่ปุ๋ ยรองพื้นคือใส่ปุ๋ ยแลว้ไถหรือคราดกลบ
ก่อนปักดํา 1 วัน หรือใส่ในวันปักดําหรืออาจจะใส่
หลังจากปักดําแลว้ 7-15 วัน (เมือ่ตน้ขา้วตัง้ตัวแลว้) 
โดยในนาดินเหนียวแนะนําใหใ้ชปุ้๋ ยสูตร 16-20-0 
หรอื 20-20-0 ในอัตรา 20-25 กก./ไร่ สว่นในนาดนิ
รว่นปนทรายหรอืดนิทรายแนะนําใหใ้ชปุ้๋ ยสตูร 16-16-
8 หรือ 18-12-6 ในอัตรา 20-25 กก./ไร่ การใส่ปุ๋ ย
ครัง้ที ่2 แนะนําใหใ้สปุ่๋ ย 46-0-0 อตัรา 5 กก./ไร ่หรอื
ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา   10 กก./ไร่ ทีร่ะยะ
ขา้วแตกกอ สว่นการใสค่รัง้ที ่3 ใสปุ่๋ ยชนดิและอัตรา
เดยีวกนักบัครัง้ทีส่อง ทีร่ะยะกําเนดิชอ่ดอก 

การจดัการปุ๋ ยในขา้วนานํา้ฝน 
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