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บทบรรณาธิการ 
 

 

 วารสารขาวเกษตรชลประทานฉบับนี้ เปนฉบับท่ี 82  ประจําเดือน  กรกฎาคม – กันยายน 
พ.ศ. 2560   กองบรรณาธิการฯ นําเสนอเนื้อหาประกอบดวยคอลัมนบทความ เรื่อง ปุยสั่งตัด  
คอลัมนในวงงาน เรื่อง ปริมาณการใชน้ําของขาวประเภทนาดํา-นาหวานน้ําตม ตามชวงอายุการ
เจริญเติบโต รายจังหวัด ซ่ึงฉบับนี้นําเสนอของจังหวัดกรุงเทพมหานครและกาญจนบุรี สวนคอลัมน
ปกิณกะ เรื่อง พืชท่ีใชน้ํานอย สําหรับฉบับนี้นําเสนอเรื่อง ถ่ัวฝกยาว  สาระเพ่ือชีวิต เรื่อง เปนแชมป
และรักษาแชมป ทานถามเราตอบ เรื่อง ผลการเสี่ยงทาย ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
ประจําป 2560 
 เนื้อหาท้ังหมดในวารสารขาวเกษตรชลประทานฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารขาวเกษตร
ชลประทาน หวังวาทานผูอานจะไดรับความรูอยางเต็มท่ี  แลวพบกันใหมโอกาสหนา...  
 
 

                  

           กองบรรณาธิการ 
       วารสารขาวเกษตรชลประทาน 
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..ปุยส่ังตัด.. 

                   ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 

ทราบกันดีวาในการผลิตพืชใหไดผลผลิตท่ีดีนั้น ประกอบดวยปจจัยตางๆ หลายปจจัย ไดแก ดิน น้ํา 

แสงแดด พันธุพืช แรงงาน(ตัวเกษตรกรเองหรือเครื่องจักรกล) และปจจัยท่ีสําคัญท่ีขาดไมไดคือ ปุย ซ่ึงปฏิเสธ

ไมไดวาตนทุนในการปลูกพืชเกินกวาครึ่งเปนการจัดหา จัดซ้ือปุย ดังนั้นเกษตรกรจะไดกําไรหรือขาดทุนข้ึนอยู

กับคาใชจายในการซ้ือปุย เกษตรกรสวนใหญมักมีวิธีการใสปุยท่ีเปนในลักษณะคลายๆ กัน คือ ซ้ือตาม

คําแนะนําจากตัวแทนขายปุย จากคําแนะนําของเกษตรกรดวยกัน หรือบางคนอาจจะใสตามคําแนะนําซ่ึงสวน

ใหญยังคงเปนคําแนะนําอยางกวางๆ แตปญหาคือ เกษตรกรไมทราบวาควรใชปุยสูตรใด อัตราเทาไหร จึงจะ

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและพืชท่ีปลูก เพ่ือใหพืชนําปุยไปใชประโยชนไดมากท่ีสุด “ปุยสั่งตัด” จึงเขามาเปนตัวชวย

หนึ่งในการพิจารณาเลือกใชปุยของเกษตรกร วารสารขาวเกษตรชลประทานฉบับนี้จึงขอสรุปและรวบรวมเรื่อง

ปุยสั่งตัดใหผูอานไดรูจักและเขาใจพอสังเขป 

ปุยสั่งตัดเปนการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพ้ืนท่ี โดยนําขอมูลชุดดินและขอมูลปริมาณ เอ็น-พี-เค 

จากการวิเคราะหดินมาประกอบการตัดสินใจเลือกสูตรและปริมาณปุยในการปลูกพืช เนื่องจากดินท่ีใช

เพาะปลูกพืชมีมากมายหลายรอยชุดดิน แตละชุดดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตพืชแตกตางกัน ถึงแมวาคา

วิเคราะหปริมาณ เอ็น-พี-เค ไดคาท่ีเหมือนกัน แตปริมาณปุยท่ีใสจะแตกตางกัน นอกจากนี้ยังนําปจจัยหลักท่ี

เก่ียวของกับการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช เชน พันธุพืช แสงแดด อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ฯลฯ 

มาใชประกอบในการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุยเคมี ทําใหการใชปุยมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
หากเปรียบเทียบการใชปุยกับการเลือกซ้ือเส้ือ  

การซ้ือปุยตามทองตลาดท่ัวไป เปรียบเหมือนกับการซ้ือเสื้อโหลมาใส (เสื้อท่ีมีขนาดเดียว) คือ ใชปุย

เหมือนกันกับดินทุกชนิดในทุกพ้ืนท่ีโดยไมมีการวิเคราะหธาตุอาหารในดิน เชน การแนะนําใสปุยสูตร 29-5-18 

กับยางพาราหลังเปดกรีด 

การใชปุยตามคาวิเคราะหดินหรือคาทดสอบดิน ซ่ึงเปนคําแนะนําเหมือนกันท่ัวประทศ เปรียบ

เหมือนกันซ้ือเสื้อตามขนาด เชน เล็ก-กลาง-ใหญ โดยนําคาวิเคราะห เอ็น-พี-เค ในดินขณะนั้นมาใชกําหนด 

อัตราการใชปุย เอ็น-พี-เค โดยไมไดคํานึงถึงขอมูลชุดดินในแตละพ้ืนท่ี 

การใสปุยสั่งตัด เปรียบเหมือนการท่ีผูใสเสื้อวัดขนาดตัวแลวทําการตัดเสื้อ เสื้อท่ีไดจะมีขนาดพอดีกับ

ตัวผูสวมใส โดยนําคาวิเคราะห เอ็น-พี-เค ในขณะนั้นรวมกับขอมูลชุดดินมาพิจารณาในการใชปุย เชน ชุดดิน

มโนรมย และ ชุดดินองครักษ ซ่ึงเปนชุดดินท่ีใชปลูกขาว และมีคาวิเคราะห เอ็น พี เค ในระดับต่ําเชนเดียวกัน  

แตปริมาณปุยท่ีใชแตกตางกัน 

หลักการสําคัญของการใชปุยส่ังตัด  

เกษตรกรท่ีตองการใชปุยเคมีแบบ “สั่งตัด” เพ่ือชวยใหการใชปุยเคมีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ

สามารถลดตนทุนการผลิตได ควรมีความรูความเขาใจใน 3 ข้ันตอน ไดแก  

 

บทความ 
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1. การตรวจสอบขอมูลชุดดิน     
เกษตรกรสามารถใชคูมือการตรวจสอบชุดดิน หรือ เปดแผนท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดินเพ่ือหาชื่อชุดดิน

ของตนเองได หรือสอบถามจากเจาหนาท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดินใกลบาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูป แสดงตัวอยางแผนท่ีชุดดิน 
ท่ีมา :  http://oss101.ldd.go.th/web_th_soilseries/03_north/50_chiangmai/50_map/50_AMP/5001.pdf 

2. การเก็บตัวอยางดินและการตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน  

           หลักการสําคัญของการเก็บตัวอยางดินคือ ตองเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีท่ีมีความสมํ่าเสมอ และขนาด

ของพ้ืนท่ี ไมควรเกิน 25 ไร หากพ้ืนท่ีมีขนาดใหญเกินไปหรือเปนพ้ืนท่ีท่ีไมสมํ่าเสมอควรแบงพ้ืนท่ีเปนแปลง

ยอยๆ และวิเคราะหดินโดยใชชุดตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดินคือ เอ็น-พี-เค ซ่ึงเกษตรกรสามารถวิเคราะห 

ไดดวยตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

  รูปแสดงตัวอยางจุดเก็บตัวอยางดิน 

3. การใชคําแนะนําปุยสั่งตัดโดยใชคูมือหรือโปรแกรมสําเร็จรูป 

  ในปจจุบันมีการจัดทําโปรแกรม การจัดการปุยรายพ้ืนท่ีจากหลายหนวยงาน   เกษตรกรสามารถ

ดาวนโหลดโปรแกรมไดผานทางเวปไซต http://www.ssnm.info/ ซ่ึงมีคําแนะนําธาตุอาหารเฉพาะพ้ืนท่ี

สําหรับพืช 3  ชนิด  คือ  ขาว  ขาวโพด และออย หรือโปรแกรมการจัดการดินและปุยรายแปลง สามารถ

ดาวนโหลดผานทางเวปไซต http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17863 ซ่ึงมีคําแนะนํา

สําหรับพืชเศรษฐกิจในแตละพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเพาะเปนรายแปลง การใชปุยแมนยํายิ่งข้ึน และสามารถลด

ตนทุนดานการผลิตลงเกิดความคุมคาในการลงทุน ไดกําไรสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเพ่ือใหรองรับการใช

งานผานโทรศัพทมือถือท้ังระบบ android และ ระบบ ios ชวยใหเกษตรกรสามารถใชไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

แบบทะแยงมุม แบบซิกแซก แบบกระจายท่ัวแปลง 

http://oss101.ldd.go.th/web_th_soilseries/03_north/50_chiangmai/50_map/50_AMP/5001.pdf
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รูป แสดงโปรแกรมคําแนะนําธาตุอาหารเฉพาะพ้ืนท่ี 
ท่ีมา : http://www.ssnm.info/ 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

รูป แสดงโปรแกรมคําแนะนําการจัดการดินและปุยรายแปลง 
ท่ีมา: http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssnm.info/
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เอกสารอางอิง 

กรมพัฒนาท่ีดิน. มปป. ปุยรายแปลง (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.ldd.go.th/www/ 

lek_web/ web.jsp?id=17863 (14 มิถุนายน 2560) 

ทีมงานวิจัยการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพ้ืนท่ี .  มปป. ปุยสั่ งตัด (ระบบออนไลน ) .  แหลงขอมูล : 

http://www.ssnm.info/ (14 มิถุนายน 2560) 

http://www.ldd.go.th/www/
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ปริมาณการใชนํ้าของขาวประเภทนาดํา – นาหวานนํ้าตม 
ตามชวงอายุการเจริญเติบโต 

รายจังหวัด 
 

ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 
 

 การสงน้ําชลประทานสูแปลงเกษตรกรของพ้ืนท่ีรับน้ําจากชลประทานหรือพ้ืนท่ีโครงการสง
น้ํ า แล ะบํ า รุ ง รั กษา  นั้ น ได ม าจ าก  คํ านว ณจากค า สั มปร ะสิ ทธิ์ ก า ร ใช น้ํ า ของ พืช (Kc) 
ซ่ึงไดจากการศึกษาและทดลองจากสถานีทดลองการใชน้ําชลประทานท้ัง 9 แหง  คูณกับคาปริมาณ
การใชน้ําของพืชอางอิง (ETo) มีคาแตกตาง ตามรายภาคและรายจังหวัด ซ่ึงการประเมินความ
ตองการน้ําของขาวนี้จะเปนไปตามเง่ือนไขในการคํานวณท่ีกําหนดไวดังนี้ 
 1. การคํานวณชวงเวลาความตองการน้ําของขาวใหเปนไปตามปฎิทินการเพาะปลูกรายภาค 
 2.การคํานวณปริมาณการใชน้ํ าของขาวจะเปนการคํานวณเปนรายสัปดาห ซ่ึงจะ
คลาดเคลื่อนบางกับรายเดือน ซ่ึงมีจํานวนวันระหวาง 28 – 31 วัน ในแตละเดือน 
 3. การคํานวณจะใชคาสัมประสิทธิ์ขาว (Kc)  โดยวิธีการ Penman-Monteith  
 4. ปริมาณการใชน้ําของพืชอางอิง (ETo) โดยวิธีของ  Penman-Monteith โดยใชขอมูล
อุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป  (พ.ศ. 2514 - 2543) 
 5. คาท่ีคํานวณไดเปนคาความตองการตามทฤษฎีในแปลงนาโดยตรง ไมรวมประสิทธิภาพ
การสงน้ําชลประทานและคาสูญเสียตาง ๆ 
 6. คาการซึมลึกของน้ําลงสูผิวดินชั้นลางไดประมาณรวมไป ซ่ึงไดประมาณอัตราการซึมลึก
ของแปลงนาในเขตภาคกลาง วันละ 1.0  มม. ภาคอ่ืนๆ วันละ  1.5  มม. 
 7. ชวงอายุการเจริญเติบโตไดแยกเปนระยะการเจริญเติบโต 4  ระยะ  ไดแก  ระยะขาวตั้ง
ตัว   ระยะขาวตั้งทอง   ระยะขาวออกดอก-รวง และระยะแกเก็บเก่ียว 
 8. การคํานวณปริมาณการใชน้ําของขาวจะแยกเปนนาหวานน้ําตมและแปลงนาดํา และจะ
คํานวณเฉพาะฤดูนาปรังเทานั้น   
 9. ปริมาณความตองการน้ําของขาวยังไมรวมปริมาณน้ําเตรียมแปลง (มีคา 200 มม. หรือ 
300  ลูกบาศกเมตรตอไร ) 
 สําหรับขอมูลปริมาณการใชน้ําของขาวประเภทนาดํา – นาหวานน้ําตมตามชวงอายุการ
เจริญเติบโตท่ีนํามาลงในวารสารฉบับนี้เปนจังหวัดภาคกลาง ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานครและ
กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 

 ในวงงาน 



ข้าวนาปรังภาคกลาง (นาปรัง)

ตาราง การคํานวณหาความต้องการตั�งแต่ปลูกถึงเก็บเกี�ยวของข้าวนาปรังประเภทนาดําของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

ปักดํา

สัมประสิทธิ�การใช้นํ�าของข้าว (Kc) 1.03 1.07 1.12 1.29 1.38 1.45 1.50 1.48 1.42 1.34 1.23 0.94 0.86

ปริมาณการใช้นํ�าของพืชอ้างอิง (ETo) *           (มม./วัน) 3.72 4.52 4.52 4.52 4.52 5.07 5.07 5.07 5.07 5.23 5.23 5.23 5.23

ความต้องการนํ�าของข้าว                                 (มม./วัน) 3.83 4.84 5.06 5.83 6.24 7.35 7.61 7.50 7.20 7.01 6.43 4.92 4.50

อัตราการรั�วซึม                                                  (มม./วัน) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ความต้องการนํ�าของข้าวรวมอัตราการรั�วซึม**   (มม./วัน) 4.83 5.84 6.06 6.83 7.24 8.35 8.61 8.50 8.20 8.01 7.43 5.92 5.50

ความต้องการนํ�าของข้าว                              (มม./สัปดาห์) 33.82 40.85 42.44 47.82 50.66 58.46 60.24 59.53 57.40 56.06 52.03 41.41 38.48

ความต้องการนํ�าของข้าว                       (ลบ.ม/ไร่/สัปดาห์) 54.11 65.37 67.90 76.50 81.06 93.54 96.38 95.24 91.83 89.69 83.25 66.26 61.58

ความต้องการนํ�าระยะตั�งตัว-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะตั�งท้อง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะสร้างผลผลิต-ข้าวสุก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะแก่ งดส่งนํ�าชลประทาน (ลบ.ม/ไร่)

รวมปริมาณความต้องการนํ�าตลอดอายุ    (ลบ.ม/ไร่)

หมายเหตุ

     * ให้ปรับเปลี�ยนตามจังหวัดที�ปลูก

     **จังหวัดในภาคกลางใช้ค่าการรั�วซึม 1.00 มม./วัน จังหวัดในภาคอื�นใช้ค่าการรั�วซึม 1.50 มม./วัน

128

1023

ม.ีค เม.ย. พค. มค. ก.พ.

264

366

265

ระยะกลา้ 
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ข้าวนาปรังภาคกลาง (นาปรัง)

ตาราง การคํานวณหาความต้องการตั�งแต่ปลูกถึงเก็บเกี�ยวของข้าวนาปรังประเภทนาดําของจังหวัดกาญจนบุรี

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

ปักดํา

สัมประสิทธิ�การใช้นํ�าของข้าว (Kc) 1.03 1.07 1.12 1.29 1.38 1.45 1.50 1.48 1.42 1.34 1.23 0.94 0.86

ปริมาณการใช้นํ�าของพืชอ้างอิง (ETo) *           (มม./วัน) 3.59 4.42 4.42 4.42 4.42 5.23 5.23 5.23 5.23 5.64 5.64 5.64 5.64

ความต้องการนํ�าของข้าว                                 (มม./วัน) 3.70 4.73 4.95 5.70 6.10 7.58 7.85 7.74 7.43 7.56 6.94 5.30 4.85

อัตราการรั�วซึม                                                  (มม./วัน) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ความต้องการนํ�าของข้าวรวมอัตราการรั�วซึม**   (มม./วัน) 4.70 5.73 5.95 6.70 7.10 8.58 8.85 8.74 8.43 8.56 7.94 6.30 5.85

ความต้องการนํ�าของข้าว                              (มม./สัปดาห์) 32.88 40.11 41.65 46.91 49.70 60.08 61.92 61.18 58.99 59.90 55.56 44.11 40.95

ความต้องการนํ�าของข้าว                       (ลบ.ม/ไร่/สัปดาห์) 52.61 64.17 66.64 75.06 79.52 96.14 99.06 97.89 94.38 95.85 88.90 70.58 65.52

ความต้องการนํ�าระยะตั�งตัว-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะตั�งท้อง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะสร้างผลผลิต-ข้าวสุก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะแก่ งดส่งนํ�าชลประทาน (ลบ.ม/ไร่)

รวมปริมาณความต้องการนํ�าตลอดอายุ    (ลบ.ม/ไร่)

หมายเหตุ

     * ให้ปรับเปลี�ยนตามจังหวัดที�ปลูก

     **จังหวัดในภาคกลางใช้ค่าการรั�วซึม 1.00 มม./วัน จังหวัดในภาคอื�นใช้ค่าการรั�วซึม 1.50 มม./วัน

136

1046

ม.ีค เม.ย. พค. มค. ก.พ.

258

373

279

ระยะกลา้ 
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ข้าวนาปรังภาคกลาง (นาปรัง)

ตาราง การคํานวณหาความต้องการตั�งแต่ปลูกถึงเก็บเกี�ยวของข้าวนาปรังประเภทนาหว่านนํ�าตมของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

สัมประสิทธิ�การใช้นํ�าของข้าว (Kc) 0.80 1.05 1.25 1.40 1.50 1.60 1.63 1.68 1.60 1.60 1.50 1.36 1.08 0.65

ปริมาณการใช้นํ�าของพืชอ้างอิง (ETo) *           (มม./วัน) 3.72 3.72 4.52 4.52 4.52 4.52 5.07 5.07 5.07 5.07 5.23 5.23 5.23 5.23

ความต้องการนํ�าของข้าว (มม./วัน) 2.98 3.91 5.65 6.33 6.78 7.23 8.26 8.52 8.11 8.11 7.85 7.11 5.65 3.40

อัตราการรั�วซึม (มม./วัน) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ความต้องการนํ�าของข้าวรวมอัตราการรั�วซึม** (มม./วัน) 3.98 4.91 6.65 7.33 7.78 8.23 9.26 9.52 9.11 9.11 8.85 8.11 6.65 4.40

ความต้องการนํ�าของข้าว (มม./สัปดาห)์ 27.83 34.34 46.55 51.30 54.46 57.62 64.85 66.62 63.78 63.78 61.92 56.79 46.54 30.80

ความต้องการนํ�าของข้าว (ลบ.ม/ไร/่สัปดาห)์ 44.53 54.95 74.48 82.07 87.14 92.20 103.76 106.60 102.05 102.05 99.06 90.86 74.46 49.27

ความต้องการนํ�าระยะหว่านข้าว ระบายนํ�าแห้ง***

ความต้องการนํ�าระยะตั�งตัว-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร)่

ความต้องการนํ�าระยะตั�งท้อง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร)่

ความต้องการนํ�าระยะสร้างผลผลิต-ข้าวสุก   (ลบ.ม/ไร)่

ความต้องการนํ�าระยะแก่ งดส่งนํ�าชลประทาน (ลบ.ม/ไร)่

รวมปริมาณความต้องการนํ�าตลอดอายุ    (ลบ.ม/ไร)่

หมายเหตุ

     * ให้ปรับเปลี�ยนตามจังหวัดที�ปลูก

     **จังหวัดในภาคกลางใช้ค่าการรั�วซึม 1.00 มม./วัน จังหวัดในภาคอื�นใช้ค่าการรั�วซึม 1.50 มม./วัน

     ***เริ�มสัปดาห์ที� 3 ส่งนํ�าครั�งแรกหลังข้าวอายุประมาณ 15 วัน เป็นปริมาณนํ�า 50 - 80 มม.หรือเท่ากับ 80 - 128 ลบ.ม/ไร่

1163

343

405

292

124

พค. มค. ก.พ. มี.ค เม.ย.

ระบายนํ�าแห้ง

ระบายนํ�าแห้ง
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ข้าวนาปรังภาคกลาง (นาปรัง)

ตาราง การคํานวณหาความต้องการตั�งแต่ปลูกถึงเก็บเกี�ยวของข้าวนาปรังประเภทนาหว่านนํ�าตมของจังหวัดกาญจนบุรี

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

สัมประสิทธิ�การใช้นํ�าของข้าว (Kc) 0.80 1.05 1.25 1.40 1.50 1.60 1.63 1.68 1.60 1.60 1.50 1.36 1.08 0.65

ปริมาณการใช้นํ�าของพืชอ้างอิง (ETo) *           (มม./วัน) 3.59 3.59 4.42 4.42 4.42 4.42 5.23 5.23 5.23 5.23 5.64 5.64 5.64 5.64

ความต้องการนํ�าของข้าว (มม./วัน) 2.87 3.77 5.53 6.19 6.63 7.07 8.52 8.79 8.37 8.37 8.46 7.67 6.09 3.67

อัตราการรั�วซึม (มม./วัน) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ความต้องการนํ�าของข้าวรวมอัตราการรั�วซึม**   (มม./วัน) 3.87 4.77 6.53 7.19 7.63 8.07 9.52 9.79 9.37 9.37 9.46 8.67 7.09 4.67

ความต้องการนํ�าของข้าว (มม./สัปดาห)์ 27.10 33.39 45.68 50.32 53.41 56.50 66.67 68.50 65.58 65.58 66.22 60.69 49.64 32.66

ความต้องการนํ�าของข้าว (ลบ.ม/ไร/่สัปดาห)์ 43.37 53.42 73.08 80.51 85.46 90.41 106.68 109.61 104.92 104.92 105.95 97.11 79.42 52.26

ความต้องการนํ�าระยะหว่านข้าว ระบายนํ�าแห้ง***

ความต้องการนํ�าระยะตั�งตัว-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร)่

ความต้องการนํ�าระยะตั�งท้อง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร)่

ความต้องการนํ�าระยะสร้างผลผลิต-ข้าวสุก   (ลบ.ม/ไร)่

ความต้องการนํ�าระยะแก่ งดส่งนํ�าชลประทาน (ลบ.ม/ไร)่

รวมปริมาณความต้องการนํ�าตลอดอายุ    (ลบ.ม/ไร)่

หมายเหตุ

     * ให้ปรับเปลี�ยนตามจังหวัดที�ปลูก

     **จังหวัดในภาคกลางใช้ค่าการรั�วซึม 1.00 มม./วัน จังหวัดในภาคอื�นใช้ค่าการรั�วซึม 1.50 มม./วัน

     ***เริ�มสัปดาห์ที� 3 ส่งนํ�าครั�งแรกหลังข้าวอายุประมาณ 15 วัน เป็นปริมาณนํ�า 50 - 80 มม.หรือเท่ากับ 80 - 128 ลบ.ม/ไร่

1187

336

412

308

132

พค. มค. ก.พ. มี.ค เม.ย.

ระบายนํ�าแห้ง

ระบายนํ�าแห้ง
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    “ถ่ัวฝกยาว” 
 

 

จากสภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซา ราคาสินคาเกษตรหลักสวนใหญไมวาจะเปนขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน 

มันสําปะหลัง หรือผลไม มีราคาคอนขางต่ํา ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวน เกิดภัยแลงสงผลให

ผลผลิตตกต่ํา ทําใหรายไดของเกษตรกรลดลงบางครอบครัวไมเพียงพอกับรายจาย ดังนั้นวารสารเกษตร

ชลประทานฉบับนี้จึงนําพืชท่ีสามารถปลูกไดในทุกพ้ืนท่ี เปนท่ีนิยมของตลาด เพ่ิมรายไดเสริมมาฝากทานผูอาน 

คือ ถั่วฝกยาว 

ถ่ัวฝกยาวเปนพืชท่ีนิยมปลูกกันท่ัวทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากปลูกไดตลอดป และปลูกไดทุกภาค

ของประเทศ ชอบอากาศคอนขางรอน ปลูกไดในดินทุกชนิด โดนเฉพาะดินรวนปนทราย ระบายน้ําดี ตองการ

แสงแดดตลอดวัน เปนผักท่ีบริโภคไดท้ังบริโภคสด และใชปรุงอาหาร  นอกจากนั้นยังใชเปนวัตถุดิบในดาน

อุตสาหกรรมบรรจุกระปองและแชแข็งดวย มีคุณคาทางอาหารสูง มีปริมาณกากใย ไฟเบอรมาก  มีคุณสมบัติ

ชวยลดคลอเรสเตอรอลในเสนเลือด  อุดมไปดวยวิตามินซี ดูดซับธาตุเหล็ก  

 

 

 ถ่ัวฝกยาวมีมากหมายหลายพันธุท้ังพันธุท่ีเปนพันธุของทางราชการ หรือพันธุของเอกชน รวมท้ังพันธุ

พ้ืนเมืองทองถ่ินตางๆ เชน ก2-1A, พิจิตร 1 ,มก.8, RW 24, สองสี, เขียวดก, กรีนพอท, แอรโรว, เอเชียนนิโกร

, เกาชุง, ถ่ัวดวง (สระบุรี), ดําเนิน (ราชบุรี), พ้ืนเมือง (ตรัง), พ้ืนเมือง (หนองคาย) เปนตน 

 

 

การเตรียมดิน ควรไถดะลึก 6-8 นิ้ว ตากดิน 5-7 วันจากนั้นไถ

พรวน ใสปุยคอกหรือปุยหมักท่ีสลายตัวแลวอัตรา 1-2 ตันตอไร ยกรอง

กวาง 1-1.2 เมตร ระยะระหวางรองกวาง 0.5-0.8 เมตร ความยาวแปลง

ข้ึนกับขนาดพ้ืนท่ี 

การปลูก ขุดหลุมใหระยะระหวางแถวหางกัน 0.6-0.8 เมตร ระยะ

ระหวางหลุม 0.5 เมตร ใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 6-12-12 อัตรา 10-15 กรัมตอหลุม คลุกเคลาให

เขากัน หยอดเมล็ดหลุมละ 2-4 เมล็ด กลบดิน แลวรดน้ําทันที ใหน้ํา

อยางสมํ่าเสมอตั้งแตปลูกจนถึงระยะเก็บเก่ียว หลังหยอดเมล็ด 5-7 วัน 

เมล็ดเริ่มงอก เม่ือมีใบจริงประมาณ 4 ใบ ใหถอนแยกเหลือตนแข็งแรง

ไว 2 ตนตอหลุม  

 

  ปกิณกะ 

 

ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 

 

พันธุถ่ัวฝกยาว 
 

การปลูก
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การใหน้ํา ใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ แตไมควรแฉะเกินไป หลังถอนแยกควรใหน้ําทุก 3-5 วัน การใหน้ําอาจใชวิธีให

น้ําเขาตามรอง หรือตักรด ข้ึนอยูกับแหลงน้ํา สภาพพ้ืนท่ีปลูกและแรงงาน 

การปกคาง ถ่ัวฝกยาวเปนพืชท่ีตองอาศัยคางเพ่ือเกาะพยุงลําตนให

เจริญเติบโต ปกไมคางใหมีความสูงประมาณ 2 เมตร หลังจากถ่ัวฝกยาวงอก  

15-20 วัน โดยจับตนถ่ัวฝกยาวใหพันเลื้อยข้ึนคางในลักษณะ ทวนเข็ม

นาฬิกา  

การใสปุย ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 25-30 กรัมตอหลุม เม่ือตนถ่ัว

อายุประมาณ 15 วัน และเม่ืออายุประมาณ 50-55 วัน ใส ใสในอัตรา 50 

กรัมตอหลุม หลังจากนั้นใสปุยทุก 7-10 วัน การใสปุยสมํ่าเสมอในชวงเก็บ

เก่ียวเพ่ือใหผลผลิตสามารถเก็บเก่ียวได

นาน มีคุณภาพและผลผลิตสูง 

 

 

หนอนเจาะฝก เขาทําลายระยะออกดอกจนถึงฝกติดเมล็ด โดยกัดกิน

ภายในดอก ทําใหดอกรวง ผลผลิตเสียหาย ปองกันกําจัดโดยใชไซเพอรเมทริน 

หรือโฟซาโลน อัตรา 40-60 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร 

หนอนกระทูหอม กัดกินใบ ดอก ผล หรือเจาะฝกกัดกินเมล็ด หม่ันตรวจแปลงหากพบไมมากเก็บ

ทําลาย หากพบมากกวา 1 ตัว/ตน ใช บีที อัตรา 60-80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือไดฟลูเบนซูรอน 25% WP 

อัตรา 30-40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร  

หนอนแมลงวันเจาะตนถั่ว กัดกินเนื้อเยื่อของใบ และโคนลําตน ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโตหรือ

ตาย ปองกันกําจัดโดย ใชพันธุตานทาน พนดวย คารโบซัลแฟน อัตรา 40 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 

หนอนผีเส้ือสีน้ําเงิน กัดกินดานในฝก  ปองกันกําจัดโดย ใชพันธุตานทาน หรือพนดวย คารโบซัลแฟน 

อัตรา 40 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 

เพล้ียออนทําลายโดยดูดน้ําเลี้ยงท่ีใบออน ยอดออน ชอดอก และฝกออน ทําใหสังเคราะหแสงไดนอย 

ชะงักการเจริญเติบโต แคระแกรน ดอกรวง ฝกบิดเบี้ยว และผลผลิตลดลงหากพบระบาด พนดวยไตรอะไซฟอส 

40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรือคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร 

หรือแลมปดาไซฮาโลทริน 2.5 อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร 

 

 

 

การดูแลรักษา 

 
 

ศัตรูท่ีสําคัญ 
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โรคราสนิม เกิดจากเชื้อรา Uromyces fabae Pers 

ลักษณะอาการของโรค  ดานใตใบเปนจุดสีสนิมหรือน้ําตาลแดง ขนาดเล็ก ใบท่ีเปนโรคมากเปนผงสีน้ําตาล มัก

เกิดกับใบแกทางตอนลางของลําตน แลวลามข้ึนดานบน เริ่มพบในระยะออกดอก ถาเปนรุนแรงมากจะทําใหใบ

แหงรวงหลนไป 

การปองกันกําจัด ไมปลูกถ่ีจนเกินไป ทําความสะอาดแปลง กําจัดเศษซากพืชท่ีเปนโรค ปลูกพืชหมุนเวียน หาก

พบระบาดใช สารปองกันกําจัดโรคพืช เชน กํามะถันผงชนิดละลายน้ําอัตรา 30-40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร พน

สัปดาหละครั้ง หรือ ออกซ่ีคารบอกซิน อัตรา 10-20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 

เอกสารอางอิง 

กรมสงเสริมการเกษตร. มปป. ถ่ัวฝกยาว (ออนไลน). แหลงขอมูล.  
http://www.agriman.doae.go.th/home/t.n/t.n1/5vagetable_Requirement/08_long%2
0bean.pdf: วันท่ีสืบคน 15 มิถุนายน 2560 

กรมวิชาการเกษตร. มปป.  ถ่ัวฝกยาวพันธุใหม พิจิตร 84-3 (ออนไลน). แหลงขอมูล.  http://www.doa.go.th 
/ pvp/images/stories/indexpp2518/AnnoDOA_nameplant/t725.pd : วันท่ีสืบคน 15 
มิถุนายน 2560 

สํานักงานเขตหนองจอก. 2554. เอกสารเผยแพรทางวิชาการโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม คูมือการปลูกผักสวน
ครัว (ออนไลน). แหลงขอมูล. http://km.nongchoktravel.com/attach/knowledge_ 
1438932994_kasetmanual.pdf. วันท่ีสืบคน 10 มิถุนายน 2560 

 
 
 

 

 

 

โรคท่ีสําคัญ 

 
 

http://www.doa.go.th/
http://km.nongchoktravel.com/attach/knowledge_%201438932994_kasetmanual.pdf
http://km.nongchoktravel.com/attach/knowledge_%201438932994_kasetmanual.pdf
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     ... เปนแชมปและรักษาแชมป ... 

        ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 
  

   

“การเปนแชมปวายากแลว แตการรักษาแชมปย่ิงยากกวา” ผูอานคงเคยไดยินประโยคนี้
กันมาบาง  ทานเคยอยูในสถานการณแบบนี้หรือไม และทานเห็นดวยกับประโยคนี้หรือไม   

 “แชมป” ในท่ีนี้ไมไดหมายถึง แคการแขงขันตางๆ ท่ีแขงขันจนชนะเลิศ ไดรับรางวัล 
เหรียญทอง หรือไดถวยรางวัลชนะเลิศ เทานั้น ซ่ึงถานําคําวา CHAMPION แปลจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย แปลไดวา  ผูชนะเลิศ  ผูสนับสนุน  ผูมีชัย  ดังนั้นถาประโยคนี้นํามาใชกับการปฏิบัติงาน  การ
ดําเนินชีวิต  ก็มีผูนํามาใชกันบอย ๆ ในสถานการณตาง ๆ  

ผูเขียนในฐานะกลุมของคนทํางาน การเปนแชมป หมายถึง การท่ีเราหรือหนวยงานสังกัดของ
เรา เปนแชมปในประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือดานใดดานหนึ่ง คือ การท่ีเราหรือหนวยงานของเราปฏิบัติ
ภารกิจหนาท่ีดวยความมุงม่ัน ตั้งใจ ถูกตอง เปนท่ียอมรับวาดี เกิดประโยชนและผลดีตอคนอ่ืน ๆ ตอ
หนวยงาน  จนไดรับคําสรรเสริญ  ชื่นชม  ยินดี โดยประกาศใหคนอ่ืน ๆ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ไดรับรู   สราง
ขวัญและกําลังใจใหแกหนวยงานและบุคลากรในหนวยงานนั้น ๆ   

เม่ือเปน “แชมป” ในการทํางานงาน จะรักษา “แชมป” อยางไร รักษา”แชมป” ในการ
ทํางานหมายถึง เราหรือหนวยงานเราจะปฏิบัติงานอยางไร เพ่ือใหมาตรฐานการเปนแชมปนั้น อยางนอยท่ีสุด
จะยังคงอยูกับหนวยงานเราและถาจะดีมากกวานั้น คือ การพัฒนางานตอไปเรื่อยๆ ไมหยุดพัฒนา 

แตปญหาคือ “การเปนแชมปวายากแลว แตการรักษาแชมปยิ่งยากกวา”  การทํางานทุก
หนวยงานยอมมีการเปลี่ยนแปลงมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนตําแหนงหนาท่ี การยายเขา ยายออก ของบุคลากร
หมุนเวียนเปลี่ยนไป การยาย สับเปลี่ยน จึงไปแตเพียงตัวบุคคล  สิ่งท่ียังคงอยูคือ งานและภารกิจของ
หนวยงานท่ีไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้นถาหนวยงานนั้นเคยเปน “แชมป” ดานตาง ๆ การเปลี่ยนแปลง สับเปลี่ยน
โยกยาย บุคลากรภายในหนวยงานจึงเปนการเปลี่ยนแปลง สับเปลี่ยน โยกยายแคตัวบุคคล แตบทบาทหนาท่ี
และความเปนแชมป จะยังคงอยูกับหนวยงานเพ่ือใหผูมารับหนาท่ีใหมในหนวยงานนั้น รักษา และสืบสาน
ตอไป  การทําหนาท่ีของบุคลากรท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีแทน  จะทําอยางไร ใหแชมป ยังคงอยูกับหนวยงาน
ตอไปแมเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงถือเปนความทาทาย แตเชื่อวาความทาทายนี้ จะสงผลใหหนวยงานเกิดการ
พัฒนาตอไปอยางแนนอน  ... เพราะคงไมมีใครอยากใหสิ่งดี ๆ ท่ีคนอ่ืนสรางไว มาพังในมือของเรา... 

สวัสด ี

สาระเพือ่ชีวิต 
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... ผลการเสี่ยงทาย ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

ประจําป 2560.... 
 

ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 
 
ถาม    ผลการเสี่ยงทาย ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจําป 2560 
 ความหมายคืออะไร 
ตอบ   ผลการเสี่ยงทายปรากฏวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ขอขอบคุณผูอานวารสารขาวเกษตรชลประทาน ท่ีกรุณาใหความไววางใจทางกองบรรณาธิการวารสาร
ขาวเกษตรชลประทาน ไดคนควาหาขอมูลตาง ๆ มาเพ่ือตอบขอซักถาม และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความ
กรุณาจากทานอีกในโอกาสตอไป 
 

 

....สวัสด.ี... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ทานถาม - เราตอบ 

 พระโคเพ่ิมและพระโคพูล เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง   ไดแก  ขาวเปลือก  ขาวโพด  ถ่ัวเขียว  
งา   เหลา  น้ํา  หญา ปรากฏวา พระโค   กินขาว  ขาวโพด  หญา   

พยากรณวา  ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณดี น้ําทาจะบริบูรณพอสมควร ธัญญาหาร
ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณดี 
  

 ในการเสี่ยงทายผานุงเสี่ยงทาย พระยาแรกนา หยิบผานุง 5 คืบ  พยากรณวา น้ําปนี้จะมี
ปริมาณพอดี ขาวกลาในนาจะไดผลบริบูรณและผลาหาร  มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ 
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วัตถุประสงค 
เพ่ือเผยแพรความรูดานการใชน้ําชลประทานทางการเกษตร  และเปนสื่อกลาง

ในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกันระหวางเจาหนาท่ีชลประทาน    
เจาหนาท่ีการเกษตร  นักอุทกวิทยา และผูสนใจท่ัวไป 

ที่ปรึกษา: อธิบดีกรมชลประทาน 
 รองอธิบดีกรมชลประทาน 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 ผูอํานวยการสวนการใชน้ําชลประทาน 
 หัวหนาฝายวิจัยการใชน้ําชลประทาน 
                หวัหนาฝายสถิติการใชน้ําชลประทาน 

บรรณาธิการ :  นายพงษเทพ  ประกอบธรรม 
กองบรรณาธิการ: นางสาวฉวีวรรณ  สุดจิตร          นายสถาพร  นาคคนึง    
 นางสาวทัศนีย  แกวมรกฎ  

หนวยงาน :     ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน (ตึกอํานวยการช้ัน4  หอง 04-06) 
 สวนการใชน้ําชลประทาน       สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 กรมชลประทาน สามเสน         เขตดุสิต กทม. 10300 
                         http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/db/default.htm  
 โทร. (02) 241-0741-9   ตอ 2395    Fax: (02) 241-4794 
 
  

พมิพ์สําเนาโดย ฝ่ายการพมิพ์   

สํานักเลขานุการกรม กรมชลประทาน 

 

 

 


	เรื่องในฉบับ
	หน้า
	(
	บทบรรณาธิการ
	(
	ในวงงาน
	ปกิณกะ


	(
	สาระเพื่อชีวิต

	ท่านถามเราตอบ
	(ผลการเสี่ยงทาย ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560

	ค่าสัมประสิทธิ์พืช
	ในวงงาน

	นาปรัง
	นาปรังดำ(ต้น)

	นาปรัง
	นาปรังดำ(ต้น)

	นาปรัง
	นาปรังดำ(ต้น)

	นาปรัง
	นาปรังหว่าน(ต้น)

	นาปรัง
	นาปรังหว่าน(ต้น)

	ท่านถามเราตอบ
	ท่านถาม - เราตอบ

	วัตถุประสงค์
	วัตถุประสงค์
	กองบรรณาธิการ: นางสาวฉวีวรรณ  สุดจิตร          นายสถาพร  นาคคนึง
	นางสาวทัศนีย์  แก้วมรกฎ
	หน่วยงาน :     ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน (ตึกอำนวยการชั้น4  ห้อง 04-06)


