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การทดสอบการปลูกขาวแบบปราณีตบนพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัด 

สายใจ  มณีรัตน�, บุญญา จินดาวงศ� และฮากีมีน บินดอเลาะ 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 

บทคัดย�อ 

 การทดสอบการปลูกข-าวแบบประณีตบนพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด ดำเนินการในป0 พ.ศ. 2562 ภายในพื้นท่ีแปลง
ทดลองศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิวาส ใช-แปลงทดสอบขนาด 29x35 
เมตร ใช-เมล็ดพันธุ�ข-าวพันธุ�ซีบูกันตัง 5 อัตรา 1 กิโลกรัมต<อไร< ป>กดำกล-าท่ีระยะห<างระหว<างต-นและแถว 
40x40 เซนติเมตร ป>กดำกล-า 1 ต-นต<อหลุม พบว<า จากการวิเคราะห�ตัวอย<างดินก<อนการทดสอบ ค<าความเปCน
กรด-ด<าง เท<ากับ 5 จากการทดสอบข-าวมีการเจริญเติบโตด-านความสูง การแตกกอ และผลผลิตดี โดยการ
เจริญเติบโตด-านความสูงท่ี 30 วันก<อนการเก็บเก่ียว ต-นข-าวมีความสูง 48.70 เซนติเมตร 60 วัน ก<อนการเก็บ
เก่ียว ต-นมีความข-าวสูง 72.08 เซนติเมตร และก<อนเก็บเก่ียวต-นข-าวมีความสูง 110.80 เซนติเมตร การแตกกอ
ท่ีระยะ30 วัน ก<อนการเก็บเก่ียว ต-นข-าวมีการแตกกอ 7 ต-น/กอ 60 วัน ก<อนการเก็บเก่ียวต-นข-าวมีการแตกกอ 
19 ต-น/กอ และก<อนเก็บเก่ียวต-นข-าวมีการแตกกอ 24 ต-น/กอ ส<วนผลผลิต พบว<า การปลูกข-าวแบบประณีตให-
ผลผลิตสูงกว<าเม่ือเทียบกับการปลูกข-าวแบบด้ังเดิม 492.80 กิโลกรัมต<อไร<  

 
 
คำสำคัญ : ข-าวปราณีต  ดินเปรี้ยวจัด 

 
หลักการและเหตุผล 

หลังจากดำเนินการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดด-วยวิธีการแกล-งดินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จนประสบผลสำเร็จ ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได-
ขยายผลสู<พ้ืนท่ีเกษตรกรพร-อมท้ังศึกษาวิจัยและทดลองเพ่ือหาวิธีการทำการเกษตรในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดให-
ได-ผลผลิตในอัตราสูง เพ่ือให-เกษตรกรมีชีวิตความเปCนอยู<ท่ีดีข้ึน สามารถใช-ชีวิตได-อย<างพอเพียงและยั่งยืน 
โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกข-าวเปCนหลัก ซ่ึงข-าวท่ีปลูกส<วนใหญ<เปCนข-าวพันธุ�พ้ืนเมือง อาทิ ข-าว
หอมกระดังงา เฉ้ียงพัทลุง ซีบูกันตัง สังข�หยด และลูกนาก เปCนต-น ประกอบกับพ้ืนท่ีทำนาส<วนใหญ<เปCนดิน
เปรี้ยวจัด ดินมีธาตุอาหารท่ีจำเปCนต<อการเจริญเติบโตของพืชในปริมาณต่ำ ลักษณะทางกายภาพของดินไม<
เหมาะสมต<อการทำการเกษตร ส<งผลให-ข-าวท่ีปลูกได-ผลผลิตค<อนข-างต่ำ อีกท้ังสภาวะเศรษฐกิจในป>จจุบันส<งผล
ให-ต-นทุนในการผลิตสูงข้ึน เช<น ค<าปุKยเคมี ทำให-เกษตรกรได-ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีไม<คุ-มทุนเพ่ือเปCนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำนาให-ได-ผลผลิตท่ีสูงข้ึน และลดต-นทุนในการปลูกข-าว อีกท้ังเพ่ือปรับปรุงบำรุงดินไม<ให-
เสื่อมคุณภาพ สามารถให-ประสิทธิภาพในการผลิตได-อย<างเหมาะสมและยั่งยืน ดังนั้น ศูนย�ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงดำเนินการทดสอบการปลูกข-าวแบบประณีตในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดข้ึน 
เพ่ือเปCนแนวทางในการปลูกข-าวในดินเปรี้ยวจัดท่ีจะส<งเสริมแก<เกษตรกรในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวต<อไป 
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อุปกรณ(และวิธีการ 

1.อุปกรณ( 
1.1 เมล็ดพันธุ�ข-าวซีบูกันตัง 5 
1.2 ปุKยเคมีสูตร 46-0-0 และ 0-0-60 
1.3 อุปกรณ�ในการเก็บข-อมูลการเจริญเติบโต 
1.4 อุปกรณ�ในการเก็บตัวอย<างดิน 
1.5 ยาปLองกันกำจัดหนู โรค และแมลง 

2. วิธีการ 
2.1 การเตรียมแปลง สำหรับปลูกข-าวนาปรัง ขนาดแปลงทดสอบ 29×35 เมตร 

 1) การเตรียมพ้ืนท่ี ทำการไถดะ 1 ครั้ง หลังจากนั้นขังน้ำไว- 1 สัปดาห� จึงทำการไถแปร 1 ครั้ง
ก<อนคราดทำเทือกถอนวัชพืชท่ีไม<ตายออกให-หมดแปลง ใส<ปุKยอินทรีย�ระหว<างเตรียมแปลงก<อนเพาะปลูกและ
ก<อนป>กดำ 

 2) การเก็บตัวอย<างดิน เพ่ือวิเคราะห�สมบัติทางเคมี ได-แก< ค<าความเปCนกรด-ด<างของดิน ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ไนโตรเจนท้ังหมดในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปCนประโยชน� ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปCนประโยชน� 
ปริมาณเหล็กและอะลูมินัมท่ีสกัดได-สำหรับใช-เปCนข-อมูลในการใส<ปุKย ก<อนและหลังการทดลอง 

2.2 การเตรียมเมล็ดพันธุ� ใช-เมล็ดพันธุ�ข-าวซีบูกันตัง 5 แช<เมล็ดพันธุ�ในน้ำประมาณ 12-24 ชั่วโมง ใน
น้ำอุ<น 30-50 องศาเซลเซียส จากนั้นเอาเมล็ดพันธุ�ผึ่งลมให-แห-ง เนื้อท่ีเพาะปลูก 1 ไร< ใช-เมล็ดพันธุ� 1 กิโลกรัม  

2.3เพาะกล-าก<อนปลูก 8-15 วัน ถอนกล-าเม่ือต-นกล-ามีใบ 2 ใบเท<านั้น  
2.4การดำนาหรือป>กดำ ป>กดำกล-าท่ีระยะห<างระหว<างต-นและแถวเท<ากับ 40×40 เซนติเมตร ป>กดำ

กล-า 1 ต-นต<อหลุม 
2.5 การควบคุมน้ำในแปลงนา ทำร<องน้ำเพ่ือช<วยในการระบายน้ำเข-า-ออก แปลงป>กดำไม<ควรมีน้ำ

ท<วมขัง เพียงแต<ทำให-ดินโคลน ขณะท่ีข-าวแตกหน<อ (1-2 เดือนหลังป>กดำ) ปล<อยน้ำเข-านาสูง 2 เซนติเมตร
ทุกๆ เช-า แล-วปล<อยน้ำออกในช<วงบ<าย หรือสามารถปล<อยท้ิงให-นาแห-งประมาณ 2-6 วัน เม่ือข-าวแตกกอ 
ปล<อยให-แปลงข-าวแห-งลงไปในดิน ขณะท่ีข-าวต้ังท-องจนเริ่มออกรวงให-ปล<อยน้ำท<วมสูงประมาณ 1-2 
เซนติเมตร พอต-นข-าวเริ่มลู<ลงเพราะน้ำหนักเมล็ดข-าว ให-ปล<อยนำออกจากนาจนแห-ง จนถึงเวลาเก็บเก่ียว 

1) ช<วงป>กดำ ขังน้ำพอดินเปCนโคลนสำหรับป>กดำต-นกล-า 
2) ช<วงระยะเจริญเติบโต ปล<อยให-ดินแห-งไม<ขังน้ำ 
3) ช<วงข-าวเริ่มออกรวงจนถึงข-าวเริ่มต้ังท-อง ปล<อยให-น้ำท<วมต้ืนๆ ระดับน้ำสูง 1-2 เซนติเมตร 
4) ช<วงข-าวเริ่มลู<ลงเพาะน้ำหนักเมล็ดข-าว ปล<อยน้ำออกจากนาจนกว<าจะแห-งถึงเวลาเก็บเก่ียว 

  2.6 การดูแลรักษา  
   1)การใส<ปุKย แบ<งใส< 2 ครั้ง คือ 
   - ครั้งท่ี 1 (ปุKยรองพ้ืน) ปุKยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร< ร<วมกับปุKยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 

กก./ไร< 
  - ครั้งท่ี 2 (ปุKยแต<งหน-า) ปุKยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร< ในช<วงข-าวเริ่มต้ังท-อง (ก<อนข-าว
ออกดอก 30 วัน) 
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2.7 เก็บข-อมูล สุ<มเก็บข-อมูล แปลงละ 10 จุด ขนาดแปลง 3×5 เมตร โดยเก็บข-อมูล ดังนี้ 
  1) ข-อมูลการเจริญเติบโต ได-แก< ความสูงของข-าว จำนวนต-นต<อกอ จำนวนรวงต<อกอท่ีข-าว

อายุ 30 วัน 60 วันและก<อนเก็บเก่ียว 
  2) ข-อมูลผลผลิต ได-แก< ผลผลิตต<อไร< 
2.8 รวบรวมและวิเคราะห�ข-อมูล 
2.9 สรุปและเขียนรายงานวิจัย 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ( 

1.ผลการวิเคราะห�ตัวอย<างดิน 
 จากการเก็บตัวอย<างดินก<อนการทดลองมาวิเคราะห� พบว<า ค<าปฏิกิริยาดินมีความเปCนกรดจัด มีค<า
ความเปCนกรด-ด<างของดิน (pH) เท<ากับ 5 ความอุดมสมบูรณ�ของดินสูงมาก มีปริมาณอินทรียวัตถุอยู< 5.96 % 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปCนประโยชน�สูงมาก เท<ากับ 66 mg.kg-1และมีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปCนประโยชน�อยู<ใน
เกณฑ�ท่ีต่ำมาก เท<ากับ 14 mg.kg-1 (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห�ดินก<อนการปลูกข-าว 

 
2. ผลการเจริญเติบโตและการให-ผลผลิตข-าว 
 การทดสอบการปลูกข-าวแบบประณีตในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด พบว<า การปลูกข-าวแบบประณีต ป>กดำกล-า
ท่ีระยะห<าง 40×40 เซนติเมตร โดยป>กดำกล-า 1 ต-นต<อหลุม ข-าวมีการเจริญเติบโตด-านความสูง การแตกกอ 
และผลผลิตดีกว<าเม่ือเทียบกับการปลูกข-าวแบบด้ังเดิม โดย 30 วัน หลังป>กดำต-นข-าวมีความสูงเฉลี่ย48.70 
เซนติเมตร การแตกกอเฉลี่ย 7 ต-นต<อกอ ระยะ 60 วัน หลังป>กดำต-นข-าวมีความสูงเฉลี่ย 72.08 เซนติเมตร 
การแตกกอเฉลี่ย 19 ต-นต<อกอ และก<อนเก็บเก่ียวผลผลิตต-นข-าวมีความสูงเฉลี่ย 110.8 เซนติเมตร การแตกกอ
เฉลี่ย 24 ต-นต<อกอ และผลผลิตเฉลี่ย 492.8 กิโลกรัมต<อไร< ซ่ึงการทำนาแบบด้ังเดิม ป>กดำกล-าท่ีระยะ 25x25 
เซนติเมตร โดยป>กดำ 1 ต-นต<อหลุม พบว<า การเจริญเติบโตของต-นข-าวท่ี 30 วัน หลังป>กดำต-นข-าวมีความสูง
เฉลี่ย 48.95 เซนติเมตร การแตกกอเฉลี่ย 7 ต-นต<อกอ ระยะ 60 วัน หลังป>กดำต-นข-าวมีความสูงเฉลี่ย 71.23 
เซนติเมตร การแตกกอเฉลี่ย 15 ต-นต<อกอ และก<อนเก็บเก่ียวผลผลิตต-นข-าวมีความสูงเฉลี่ย 107.78 เซนติเมตร 
การแตกกอเฉลี่ย 20 ต-นต<อกอ และผลผลิตเฉลี่ย 310.17 กิโลกรัมต<อไร< (ตารางท่ี 2) เนื่องจากการปลูกข-าว
แบบประณีตมีระยะปลูกและความหนาแน<นของต-นข-าวต<อพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมจึงช<วยให-ข-าวใช-ป>จจัยสำหรับการ
เจริญเติบโต เช<น แสง น้ำ และธาตุอาหาร ได-อย<างมีประสิทธิภาพทำให-ต-นข-าวแข็งแรง การแตกกอ และ
เจริญเติบโตได-ดีกว<า 
 
 

ค<าเฉลี่ย 
pH 

1:1 H2O 
OM 
(%) 

Total N 
(%) 

Avail.P 
(mg.kg-1) 

Avail.k 
(mg.kg-1) 

Fe 
(mg.kg-1) 

Exch. Al 
cmol(+) kg-1 

ก<อนทดลอง 5 5.69 0.57 66 14 205 0.73 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตข-าวของการทำนาแบบด้ังเดิมกับการทำนาแบบประณีต 
ขอมูล ทำนาแบบดั้งเดิม ทำนาแบบประณีต 

1.ความสูงของต-น (ซม.) 
-30 วัน หลังป>กดำ 
-60 วัน หลังป>กดำ 
-ก<อนเก็บเก่ียวผลผลิต 

 
48.95 
71.23 
107.78 

 
48.70 
72.08 
110.8 

2.การแตกกอ (ต-น/กอ) 
-30 วัน หลังป>กดำ 
-60 วัน หลังป>กดำ 
-ก<อนเก็บเก่ียวผลผลิต 

 
7 
15 
20 

 
7 
19 
24 

3.จำนวนรวง (รวง/กอ) 20 24 
4.น้ำหนักเมล็ด (กิโลกรัมต<อไร<) 310.17 492.80 

 
3. ต-นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข-าวพันธุ�ซีบูกันตังแบบประณีตในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 
 การปลูกข-าวแบบประณีตเปCนระบบการผลิตข-าวท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตข-าวได-แต<ต-นทุนการผลิตลดลง 
เปCนระบบการผลิตข-าวท่ีสร-างสภาพแวดล-อมให-เอ้ืออำนวยต<อการแสดงศักยภาพของต-นข-าวอย<างเต็มท่ี ลดการ
ใช-ป>จจัยการผลิตจากภายนอก และลดปริมาณเมล็ดพันธุ� ทำให-ได-รับผลผลิตต<อไร<สูงแต<ต-นทุนการผลิตต่ำ จาก
การทดสอบปลูกข-าวพันธุ�ซีบูกันตังแบบประณีตในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด พบว<า ใช-ต-นทุนในการผลิตข-าว3,782 บาท
ต<อไร< (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3 ต-นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข-าวพันธุ�ซีบูกันตังแบบประณีตในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 
กิจกรรม ต-นทุน รายได- (บาท) 

1.ค<าเมล็ดพันธุ�ข-าวเปลือก 1 
กก./ไร< 

12 ข-าวเปลือก 492.8 กก./ไร<ราคา กก. ละ 12 บาท 

2.ค<าไถเตรียมพ้ืนท่ี (ไถ 2 ครั้ง)
ดูแลรักษา และค<าเก็บเก่ียว 

1,500  

3.ค<าแรงงานป>กดำกล-า 2 คน 
คนละ 300 

600  

3.ค<าปุKย  1,670  
รวม 3,782 5,913.60 

กำไรสุทธิ (รายได--ต-นทุน)  2,131.60 
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สรุป 

จากการศึกษาการทดสอบการปลูกข-าวแบบประณีตบนพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด โดยเตรียมแปลงทดสอบ 
ขนาด 29x35 เมตร ใช-เมล็ดพันธุ�ข-าวซีบูกันตัง 5 จำนวน 1 กิโลกรัมต<อไร< ควบคุมระดับน้ำภายในแปลง ทำร<อง
น้ำเพ่ือระบายน้ำเข-า-ออก พบว<า การปลูกข-าวแบบประณีต โดยป>กดำกล-าท่ีระยะห<าง 40×40 เซนติเมตร ป>ก
ดำกล-า 1 ต-นต<อหลุม พบว<า ค<าความเปCนกรด-ด<าง เท<ากับ 5 จากการทดสอบข-าวมีการเจริญเติบโตด-านความ
สูง การแตกกอ และผลผลิตดี โดยการเจริญเติบโตด-านความสูงท่ี 30 วันก<อนการเก็บเก่ียว ต-นข-าวมีความสูง 
48.70 เซนติเมตร 60 วัน ก<อนการเก็บเก่ียว ต-นมีความข-าวสูง 72.08 เซนติเมตร และก<อนเก็บเก่ียวต-นข-าวมี
ความสูง 110.80 เซนติเมตร การแตกกอท่ีระยะ30 วัน ก<อนการเก็บเก่ียว ต-นข-าวมีการแตกกอ 7 ต-น/กอ 60 
วัน ก<อนการเก็บเก่ียวต-นข-าวมีการแตกกอ 19 ต-น/กอ และก<อนเก็บเก่ียวต-นข-าวมีการแตกกอ 24 ต-น/กอ ส<วน
ผลผลิต พบว<า การปลูกข-าวแบบประณีตให-ผลผลิตสูงกว<าเม่ือเทียบกับการปลูกข-าวแบบด้ังเดิม 492.80 
กิโลกรัมต<อไร< 

 

 


