
















3.1 What: การจัดการธาตุอาหารในนาขาวอยางมีประสิทธิภาพ

 หมายถึง การจัดการใชปุยในนาขาว ซึ่งการจัดการใชปุยในที่นี้คือการใชปุยเคมีในนาขาวเปนกรณีหลัก ซึ่งจำเปนตองมีการจัดเตรียม

กระบวนการตั้งแตการปลูกขาว เพ�อใหตนขาวไดรับปุยไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการเพ�อการจัดการธาตุอาหารในนาขาวอยางมีประสิทธิภาพ 

ไดแก 

 (1) เรียนรูสภาพพื้นที่ ลักษณะความอุดมสมบูรณของดินที่จะปลูกขาว จัดหาแหลงน้ำที่สมบูรณสามารถใชไดตลอดฤดูปลูก

 (2) เรียนรูระยะการเจริญเติบโตของตนขาว เพ�อจับประเด็นถึงระยะการเจริญเติบโตที่เปนระยะสำคัญที่สามารถเพิ่มผลผลิตขาวได 

  ควรจะใสปุยใหตนขาวเม�อใด ใสปุยอะไร และใสปุยในปริมาณเทาไร

 (3) รูจุดออนของตนขาววาอยูที่ ไหน และมีขอควรปฏิบัติอยางไร เพ�อไมใหเกิดผลกระทบตอการสรางผลผลิตของตนขาว

3.2 Why: เหตุผลที่ตองจัดการธาตุอาหารในนาขาวอยางมีประสิทธิภาพ

 การใสปุยในนาขาว เปนการเพิ่มธาตุอาหารที่จำเปนใหกับตนขาว เพ�อใหตนขาวไดรับธาตุอาหารเพ�อการเจริญเติบโตอยางเพียงพอ 

แมวาในดินจะมีธาตุอาหารปริมาณหนึ่ง ซึ่งอาจเพียงพอตอความตองการของขาวไดในระดับหนึ่งเทานั้น การใสปุยเพิ่มผลผลิตขาว จึงจำเปน

ตองเรียนรูชวงเวลาที่ขาวตองการใชธาตุอาหารในการเจริญเติบโต โดยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม มีดังนี้

 (1) ใสปุยในชวงที่ขาวอยูในระยะตนกลา เพ�อสรางราก ลำตน และใบขาว

 (2) ใสปุยอีกครั้ง เม�อขาวเริ่มสรางหนอ เปนการแตกหนอใหม เพ�อเพิ่มจำนวนตนขาวตอกอ 

 (3) ใสปุยในชวงที่ขาวเริ่มสรางรวงและเมล็ดในระยะขาวสรางรวงออน เพ�อเพิ่มจำนวนเมล็ดตอรวง ซึ่งเปนการเพิ่มผลผลิตขาว

  และเปนระยะที่สำคัญอยางยิ่ง

3.3 When: ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใชปุยเพ�อเพิ่มผลผลิตขาว

 การใสปุยอยางเหมาะสม ตองพิจารณาระยะที่ขาวตองการดูดซับขึ้นไปใช และปริมาณที่เพียงพอที่ขาวตองการ เพ�อสรางสวนตาง ๆ 

ของตนขาว ถานอยเกินไปตนขาวจะไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอตอการนำไปสรางผลผลิต หรือถาใสปุยมากเกินไป โดยเฉพาะปุยไนโตรเจน

จะมีผลใหเกิดการระบาดของโรคและการเขาทำลายของแมลงได  

 อยางไรก็ตาม การใสปุยใหตนขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ เกษตรกรตองเรียนรูวา ตนขาวตองการใชปุยเม�อใด และเรียนรูระยะการ

เจริญเติบโตของตนขาววา ตนขาวมีระยะการเจริญเติบโตชวงใดบางที่เปนระยะสำคัญในการเพิ่มผลผลิตขาว 

(1) ระยะกลา*

 เม�อตนกลาขาวอายุ 15 – 20 วัน หลังจากตนขาวงอกจากเมล็ดไดเต็มที่ 

และใชธาตุอาหารที่สะสมไวในเมล็ดขาวเปลือกหมดแลว ขาวจะเริ่มใช “อาหารจากดิน” 

ผานทางรากขาว โดยรากจะดูดธาตุอาหารที่ละลายแลวในน้ำ เพ�อไปสราง ราก ลำตน 

และใบขาว ดวยการเพิ่มปริมาณรากขาว สรางใบ และยืดลำตนขึ้นไปรับแสงแดด

(2) ระยะแตกกอ** 

 ตนขาวจะมีอายุที่ประมาณ 35 – 40 วัน เปนระยะที่ขาวสามารถเพิ่มผลผลิตขาว 

ดวยการเพิ่มจำนวนตนขาว โดยการแตกกอเพ�อสรางหนอใหมจากขอที่สามของตนขาว 

และขาวตนใหมนี้จะตองรีบเติบโตใหทันกับขาวตนหลัก หรือเรียกกันวา ตนแม ซึ่งชวงนี้

ตนขาวจำเปนตองใชอาหารปริมาณมาก เพ�อใหหนอใหมที่เกิดมาสามารถเจริญเติบโต

ใหทันกับตนแม จึงเปนหนอที่แตกมาในชวง 7 วัน นับแตเริ่มแตกกอใหม

(3) ระยะขาวสรางรวงออน***
 

 ระยะขาวสรางรวงออน หรือ กำเนิดชอดอก (Panicle Initiation: PI) เปนระยะการ

เจริญเติบโตของตนขาวที่สำคัญมาก เปนระยะที่ขาวจะเพิ่มจำนวนเมล็ดตอรวงขาวตาม

ศักยภาพของพันธุขาว ในระยะนี้ มีลักษณะลำตนของตนขาวที่สามารถสังเกตไดจาก

ขอบนสุดของลำตนขาวที่เปลี่ยนลักษณะเปนไตแข็ง และเปลี่ยนลักษณะจาก “.. ตนแบน 

...เปน... ตนกลม..” ที่อายุขาวประมาณ  55 – 60 วัน ขึ้นอยูกับอายุและกลุมพันธุขาว

(4) ระยะขาวตั้งทอง:
 

 เปนระยะชวง 5 – 7 วัน หลังจากระยะขาวสรางรวงออน (PI) ลำตนขาวมีลักษณะ

เปนตนกลมแลว ซึ่งชวงระยะขาวตั้งทองนี้ ขาวจะผานชวงที่ตนขาวสรางจำนวนเมล็ด

ตอรวง โดยตนขาวจะไมสรางจำนวนเมล็ดเพิ่มขึ้นอีก

(5) ระยะขาวออกดอก:
 

 หลังจากระยะขาวสรางรวงออนประมาณ 30 วัน ตนขาวมีอายุประมาณ 

80 – 90 วัน เปนระยะที่ขาวออกดอก ซึ่งการประเมินวันออกดอกของขาวสามารถ

ใชวิธีการประเมินโดยสังเกตระยะขาวโพลง ประมาณ 75 – 80% ของพื้นที่ เปนกำหนด

วันออกดอก ขึ้นอยูกับอายุและกลุมพันธุขาว

(6) ระยะเก็บเกี่ยว:
 

 หลังจากขาวออกดอกประมาณ 28 – 30 วัน ตนขาวจะสุกแกและพรอมใหเก็บ

เกี่ยวได สามารถสังเกตไดจากรวงขาวที่โนมลง ลักษณะสีของรวงขาวจะเริ่มเปลี่ยน

เปนสีเหลืองจากปลายรวงเขามาที่โคนรวง ในระยะที่รวงขาวมีสีเหลืองสามในสี่สวน 

เมล็ดขาวมีเปลือกแข็ง เปนระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได เรียกระยะนี้วา 

“ระยะพลับพลึง” 

เทคโนโลยีที่ 3  การจัดการธาตุอาหารในนาขาวอยางมีประสิทธิภาพ

(Site-Specific Nutrient Management: SSNM)

ระยะเวลาการเจริญเติบโตของ “ตนขาว”
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2
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6

1 ก.ค. 15-20 ก.ค. 20 ส.ค. 20 ก.ย. 20 ต.ค. 20 พ.ย.

หวาน ตนกลา แตกกอ สรางรวงออน(PI) ออกดอก เก็บเกี่ยว

ขาวตั้งทอง
ขาวไวตอชวงแสง

(ขาวดอกมะลิ 105)

0 15 35-45 70-75 90-105 วัน

ขาวไมไวตอชวงแสง

(อายุสั้นเฉลี่ย 90-105 วัน)

หวาน ตนกลา แตกกอ สรางรวงออน(PI) ออกดอก เก็บเกี่ยว

ขาวตั้งทอง

วงจรการเจริญเติบโตของตนขาวพันธุตางๆ

ขาวไมไวตอชวงแสง

(อายุเฉลี่ย 115-120 วัน)0 15 30-35 55-60 85-90 115-120 วัน

หวาน ตนกลา แตกกอ สรางรวงออน(PI) ออกดอก เก็บเกี่ยว

ขาวตั้งทอง



3.4 How: การจัดการธาตุอาหารในนาขาวอยางเหมาะสมเฉพาะพื้นที่ ทำไดอยางไร

 การจัดการธาตุอาหารในนาขาว คือการใสปุยเพ�อเพิ่มธาตุอาหารใหเพียงพอตอความตองการของตนขาว โดยการใชปุยใหเหมาะสม

กับพื้นที่ พิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่ ลักษณะของดิน หรือความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งการอานคาวิเคราะหดินแลวประเมิน

ความเปนไปไดในการใสปุยปริมาณตาง ๆ มีหลักการขั้นตอนการปฏิบัติจัดการอยู 4 ประเด็น คือ ชนิด เวลา อัตรา และวิธี สำหรับการใชปุยเคมี

เพ�อเพิ่มผลผลิตขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

 (1) การพิจารณาปจจัยที่สำคัญในขั้นตอนการใชปุยในนาขาว:

  มีหลักการขั้นตอนการปฏิบัติจัดการ เพ�อใชเปนแนวทางในการใสปุยอยางถูกตอง ดังนี้ 

ชนิด

การพิจารณาชนิดของปุยที่จะใช ไมวาจะเปนปุยเคมีหรือ

ปุยอินทรีย เลือกใชสูตรปุยเคมีที่เหมาะสมกับชวงระยะของการ

ปลูกขาว รวมทั้งรูจักพันธุขาวที่ปลูกวาเปนขาวประเภทใด เชน 

ขาวที่ ไวตอชวงแสง ขาวที่ ไมไวตอชวงแสง หรือขาวที่มีอายุสั้น

เวลา

ชวงเวลาที่เหมาะสมในการใสปุยในนาขาว โดยการใสปุยเคมี

ในชวงระยะเจริญเติบโตตาง ๆ ของขาว ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงการ

เก็บเกี่ยว จึงจำเปนตองรูความตองการปุย ธาตุอาหาร ในแตละชวง

ระยะการเจริญเติบโตของขาว เพ�อเพิ่มผลผลิตขาวได

อัตรา

ปริมาณของธาตุอาหารแตละชนิดที่ตนขาวตองการ หรือ

อัตราปุยเคมีเทาไรที่ควรจะใชตอพื้นที่ 1 ไร ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญ

ตอการจัดการธาตุอาหารในนาขาว เพราะการใสปุยในปริมาณหรือ

อัตราที่ ไมเพียงพอ ขาวจะไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอตอการ

เจริญเติบโต แตหากใสปุยในปริมาณสูงเกินไปจะทำใหเปนโทษ 

สงผลใหตนขาวออนแอ เปนโรค หรือแมลงเขาทำลายไดงาย

วิธี

วิธีการใสปุยทั้งปุยเคมีและปุยอินทรีย จะมีวิธีการใชที่แตกตางกันไป 

แตมีเปาหมายเดียวกัน คือการทำใหปุยนั้นเปนอาหารใหกับตนขาวได

อยางรวดเร็ว ลดการสูญเสียของธาตุอาหารในนาขาวได

ปจจัยสำคัญ

ในขั้นตอนการใชปุย

ปุย

เคมี ปุย

อินทรีย

ปุย

เคมี

ปุย

อินทรีย

1 ไร


























