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การจัดการดินพ้ืนท่ีนาปลูกข้าวหลังน้ำท่วม
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ร่วมคืนชีวิต  คืนความอดุมสมบรูณ ์ ใหกั้บดนิ

 ากการเกิดสภาวะน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
เป็นจำนวนมาก แม้แต่พื้นที่นาปลูกข้าวมี

น้ำท่วมขังเป็นปริมาณมาก และเป็นระยะเวลา
นาน ก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ขา้วทีป่ลกู ดังนัน้
หลงัจากนำ้ลดลงอยูใ่นระดบัปกต ิจำเปน็ตอ้งเขา้
ไปดูแลจัดการดินและพืชให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีน้ันๆ

กรณีที่ 2 ข้าวที่ปลูกได้รับความเสียหายมากไม่
สามารถเก็บผลผลิตได้

- ระบายนำ้ออก ปล่อยใหดิ้นแห้ง
- ไถกลบตอซังข้าว
- เตรียมดินปลูกพืชอายุส้ัน

กรณีท่ี 1 ข้าวท่ีปลูกได้รับความเสียหายเล็กน้อยและ
อยู่ในช่วงเจริญเติบโต

-  ระบายน้ำออก ควบคุมระดับน้ำให้เหลือประมาณ
5-10 เซนติเมตร

- ใส่ปุ๋ยให้ข้าวตามอัตราท่ีกำหนด
- ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (1:500) บำรุงต้นข้าวหรือ

ใสล่งนำ้อตัรา 5 ลติรต่อไรต่่อครัง้ เม่ือขา้วอาย ุ50 และ
60 วัน

- เก็บเก่ียวผลผลิตข้าว เม่ือถึงอายุเก็บเก่ียว

พืชที่แนะนำ
1. ถ่ัวเหลือง : พันธ์ุ สจ.4 สจ.5 (ใช้เมล็ด 10-13

กก./ไร่) เชียงใหม ่60 (ใช้เมล็ด 12-15 กก./ไร่)
- ตัดตอซังข้าว หรือไถกลบ
- นำเมล็ดถ่ัวเหลืองคลุกเช้ือไรโซเบียม แล้วปลูกเป็น

แถว โดยใช้ไม้ปลายแหลมทำหลุมกว้าง 2-3 เซนติเมตร ลึก
3-4 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดพันธ์ุ 4-5 เมล็ดต่อหลุม

- ในสภาพนาและสภาพไร่ ถ้าดินมีความเป็นกรด
ด่าง ต่ำกว่า 5.5 ให้หว่านปูนขาว อัตรา 100-200 กิโลกรัม
ต่อไร่

- ระยะปลกูท่ีเหมาะสม 25x25 เซนติเมตร
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ปอเทือง
- ปลูกแบบโรยเป็นแถว ระยะระหว่างแถว 75-100

เซนติเมตร ใช้เมล็ด 3-5 กิโลกรัมต่อไร่
- ปลูกแบบหยอดเป็นหลุมๆละ 3-5 เมล็ด ระยะ

ระหว่างต้น 50-75 เซนติเมตร ใช้เมล็ด 3-5 กิโลกรัมต่อไร่
- อาย ุ2-3 สัปดาห ์ถอนแยกเหลอืหลมุละ 1-2 ต้น

พรวนดินกลบโคนตน้
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 3-9-6 หรือสูตรใกล้เคียงอัตรา 20-

25 กิโลกรัมต่อไร่
- เก็บเก่ียวเม่ืออาย ุ120-150 วัน ตากเมล็ดไว้ 4-5

วัน นวดเกบ็ใหมิ้ดชิด เก็บรกัษาได้นาน 1-2 ปี

การใส่ปุ๋ย
- ดินร่วนทราย  อินทรียวัตถุต่ำ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 10-

20-10 อัตรา 25-35 กก./ไร่ หรือปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา
20-30 กก./ไร่

- ดินเหนียว ดินร่วนเหนียวสีน้ำตาล ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
10-20-10 หรือปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กก./ไร่

- ดินเหนียวสีดำ  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-45-0 อัตรา
15-20 กก./ไร่

- วิธกีารใสปุ่ย๋รองกน้หลมุ หรอืโรยเปน็แถวพรอ้ม
ปลูกหรือหลังปลูก 20-25 วัน

- เก็บผลผลติ เม่ืออาย ุ90 วัน
- ไถกลบต้นถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว เพื่อปลูก

ข้าวต่อไป
2. ปลูกผักอายุสั้น เช่น ผักคะน้า ถั่วฝักยาว

ข้าวโพดออ่น ผักบุง้จีน เปน็ตน้
- ปล่อยดินแห้ง สามารถเตรียมดินได้
- ไถกลบตอซงัใสปุ่ย๋คอก หรอืปุย๋หมกั 2 ตันตอ่ไร่

คลุกเคล้ากับดิน
- เตรียมดินละเอียด ยกแปลงกว้าง 4-5 เมตร

ร่องนำ้ กว้าง 50 เซนตเิมตร
- ปลูกผักชนิดต่างๆ
- ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำเฉพาะพืช และฉีดพ่นหรือ

รดด้วยปุย๋อนิทรยีน์ำ้ เจือจาง 1:500 ทกุ 15 วัน
3. ปลกูพชืปุย๋สดเพือ่เกบ็เมลด็พนัธุ์

การเตรียมพื้นที่
- ปล่อยดินแห้งแล้วเข้าเตรียมดินโดยไถดะ ไถแปร

หรือคราด
- นำเมลด็ถ่ัวคลกุเช้ือไรโซเบยีม ก่อนนำไปปลกู

ถั่วพร้า
- ปลูกแบบโรยเป็นแถว ระยะระหว่างแถว 75-100

เซนติเมตร ใช้เมล็ด 5-8 กิโลกรัมต่อไร่
- ปลูกแบบหยอดเป็นหลุมๆละ 2-3 เมล็ด ระยะ

ระหว่างต้น 50-75 เซนติเมตร ใช้เมล็ด 3-5 กิโลกรัมต่อไร่
- อายุ 2-3 สัปดาห์ ถอนแยกเหลือหลุมละ 1-2

ต้นพรวนดินกลบโคนตน้
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 3-9-6 หรือสูตรใกล้เคียง อัตรา 20-

25 กิโลกรัมต่อไร่
- เก็บเก่ียวเม่ืออาย ุ120-150 วัน ตากเมล็ดไว้ 4-5

วัน นวดเกบ็ใหมิ้ดชิด เก็บรกัษาได้นาน 1-2 ปี


