
การปรบัปรงุดนิเปรีย้วจดัปลกูขา้วหอมกระดงังา 

ขา้วหอมกระดงังา เป็นขา้วพนัธพ์ื้ นเมืองของจงัหวดันราธิวาส มี

ลักษณะคล้ายข้าวสังข์หยด สนี า้ตาลเข้ม และมีความหอมคล้ายข้าว

ขาวดอกมะลิ 105 ปลูกเป็นข้าวนาปี ใช้ระยะเวลาปลูก 150 วัน มี

สรรพคุณทางยาช่วยรักษาอาการเหนบ็ชา จึงเป็นที่นิยมปลูกและเป็น

ที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน หน่วยงานราชการต่างๆ 

ในจังหวัดนราธวิาส ได้มีการส่งเสริมให้ปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัด 

เพ่ือปลูกข้าวหอมกระดังงา รวมถึงการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ซ่ึงเป็น

การต่อยอดวิถีชีวิตและอนุรักษ์พันธข้์าวพ้ืนเมืองต่อไป 

 ในภาคใต ้

การเตรียมพ้ืนที ่

 ปรับระดับพ้ืนที่กระทงนาและคันนาให้สม ่าเสมอ เพ่ือสะดวก

ในการขังและระบายน า้ 

 ตรวจสอบความเป็นกรดของดิน เพ่ือค านวณอตัราปูนที่ต้องใช้

เพ่ือลดความเป็นกรด (เพ่ิมพีเอชดิน) โดยแนะน าให้ใส่ใน

อตัราคร่ึงหน่ึงของความต้องการปูนจากค่าวิเคราะห์ดิน  

 หลังจากใส่ปูนแล้ว ท าการไถ แล้วปล่อยน า้เข้าแช่ขังประมาณ 

10-14 วัน จากน้ันระบายน า้ออกเพ่ือชะล้างความเป็นกรด

ออกจากดิน แล้วขังน า้อกีรอบเพ่ือใช้ท าเทอืกและปักด า  

 ในกรณีที่มีน า้มากพอ เพ่ือลดต้นทุนการใช้ปูน อาจใช้การขัง

น า้ในนา 4-5 คร้ัง ดังน้ี  

 คร้ังที่ 1 หลังจากไถดะ ปล่อยน า้ให้แช่ขัง 7 วัน แล้วระบายออก 

 คร้ังที่ 2 หลังจากไถแปร ปล่อยน า้ให้แช่ขัง 10 วัน แล้วระบายออก 

 คร้ังที่ 3 หลังปักด า ปล่อยน า้ให้แช่ขัง 14 วัน แล้วระบายออก  

 หลังจากน้ัน แช่ขังน า้และระบายออก จนกระทั่งข้าวตั้งท้องกไ็ม่

 จ าเป็นต้องระบายออกอกี  

การปลกู 

 การปักด า ใช้ต้นกล้าอายุ 30-35 วัน ปักด ากอละ 3 ต้น  

 การหว่านน า้ตม แช่เมลด็ข้าวในน า้ 12 ช่ัวโมง จากน้ันหุ้ม

ในผ้าขาว 24-36 ช่ัวโมง และน าไปหว่านในแปลงนา 

อตัรา 15 กโิลกรัมต่อไร่ 

 

การใสปุ๋่ยเคม ี 

ควรแบ่งใส่ 2 คร้ัง  

 การใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 1 ระยะปักด าหรือก่อนปักด า ใช้ปุ๋ยเคมี

สตูร 16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 อตัรา 

20-25 กโิลกรัมต่อไร่  

 การใส่ปุ๋ยคร้ังที่สอง ใส่เม่ือข้าวอายุ 25-30 วัน โดยใช้

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อตัรา 5-10 กโิลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ย

แอมโมเนียมซัลเฟต สตูร 21-0-0 อตัรา 10-20 

กโิลกรัมต่อไร่  



ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

ในอดีต การปลูกข้าวในดินเปร้ียวจัด ผลผลิตข้าวที่ได้รับประมาณ 50-100 

กโิลกรัมต่อไร่ หลังจากที่มีการปรับปรุงดินโดยการใช้หินปูนฝุ่ นร่วมกบัการ

จัดการน า้ในนาข้าว ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นเป็น 400-550 กิโลกรัมต่อไร่  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ค านวณผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการ

ปลูกข้าวหอมกระดังงา ดังน้ี  

1. ต้นทุนการผลิต (ได้แก่ ปูน เมลด็พันธุ ์ปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน) มีค่าโดยเฉล่ีย 

4,921 บาทต่อไร่  

2. รายได้จากการขายเป็นข้าวเปลือกโดยเฉล่ีย 13,750 บาทต่อไร่ (คิดจาก 

550 กโิลกรัมๆ ละ 25 บาท) และหากขายเป็นข้าวซ้อมมือ มีรายได้โดย

เฉล่ีย 20,000 บาทต่อไร่  (คิดจาก 400 กโิลกรัมๆ ละ 50 บาท)  

3. ก าไรสทุธโิดยเฉล่ีย 8,829 บาทต่อไร่  ส าหรับขายเป็นข้าวเปลือก และ

ก าไรสทุธโิดยเฉล่ีย 15,079 บาทต่อไร่  ส าหรับเป็นข้าวซ้อมมือ  

————————————————————— 

การสงัเกตพื้ นทีด่ินเปร้ียวจัดในภาคใต ้

 เป็นทีร่าบลุ่ม มกัใชใ้นการท านาหรือเคย

ใชใ้นการท านามาก่อน  

 หากยงัใชท้ านาอยู่จะสงัเกตว่าขา้วไม่

แตกกอ เมือ่ถอนตน้ขา้วด ูจะเห็นรากมี

สีด า ขา้วแหง้ตายหลงัปักด า ผลผลิตต ่า  

 น า้ในพ้ืนทีดิ่นเปร้ียวจดัจะใสคลา้ยน า้

แกวง่ดว้ยสารสม้ หากชิมดจูะมีรส

เปร้ียวหรือฝาด  

 มีพืชพวกเสมด็ จูด กก ทรงกระเทียม 

หญา้โครงเครงขึ้นอยู่ทัว่ไปในพ้ืนที ่

 เมือ่ขดุลึกลงไปในดินประมาณ 50-

100 เซนติเมตร จะพบจดุประสีเหลือง

คลา้ยฟางขา้วกระจายอยู่ตามเน้ือดิน 

 

————————————————————— 

การใช้น า้หมักชีวภาพ  

เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของราก ล าต้น และการแตกกอของข้าว ควรใช้น า้

หมักชีวภาพเมื่อข้าวอายุ 30 50 และ 60 วัน โดยใส่คร้ังละ 5 ลิตรต่อไร่ 

เจือจาง 1 : 500 ฉีดพ่นต้นหรือใส่พร้อมการปล่อยน า้เข้านา  

การจัดการน า้ในแปลงนา  

ให้มีน า้ขังสูงจากผิวดินประมาณ 5-10 เซนติเมตร ตลอดฤดูกาลปลูก และ 

ระบายน า้ออกในช่วงก่อนเกบ็เกี่ยวข้าวประมาณ 20 วัน ไม่ปล่อยให้ดินแห้ง

จนแตกระแหง เพ่ือป้องกนัการเกดิกรดเพ่ิมข้ึน  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มว ิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว  
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กทม โทร 02-579-7562 


