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การปลูกพืชอายุสั้นในสภาวะแหงแลง 
 

  สภาวะแหงแลง หรือภัยแลง  หมายถึง  สภาวะที่ขาดแคลน
ปริมาณน้ําฝน อยางผิดปกติ  จนไมเพียงพอตอความตองการ นานเกินกวา  

2 สัปดาหขึ้นไป และเกิดครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวางเปนผลสืบเนื่อง 

มาจากปริมาณฝนตกในชวงตนปที่ผานมานอยกวาปกติทําใหเกิดปญหา 

ขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตรในชวงฤดูแลง คือ ชวง ธันวาคม-เมษายน 

อยางรุนแรงซึ่งมีผลตอการประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยตรง 

 

  เมื่อหมดฤดูนาปแลวจําเปนตองใหเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ 

อายุสั้นที่ใชน้ํานอยแทนการทํานาปรังในสวนที่ทําได    ซ่ึงพืชที่แนะนําไดแก 

ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ขาวโพด ทานตะวัน และพืชผักตางๆ ซ่ึงพืชไรอายุสั้น

เหลานี้ใชน้ํานอยเพียง 300 – 400 ลูกบาศกเมตรตอไร แตถาทํานาขาวจะใชน้ํา

ถึง 5 เทา คือ 1,500 – 2,000 ลูกบาศกเมตรตอไร 

 

  แตการปลูกพืชอายุสั้นนั้นการเตรียมดินจะยุงยาก เนื่องจากดินนา

สวนใหญเปนดินเหนียว การระบายน้ําคอนขางเลว จึงตองเตรียมดินใหรวนแลว

ทํารองชวยระบายน้ําและเปนการเพิ่มความลึกของหนาดิน หากระบายน้ําออก

ไมไดหรือน้ํายังทวมขังไมควรปลูกพืชอายุสั้นใด ๆ 
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การปลกูพืชอายสุั้นทดแทนนาปรงั 

 

 ควรปฏิบัติดังนี้ 

 

 1. ระยะเวลาปลูก 

 

          ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวลิสง  ขาวโพดหวาน  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ควร

ปลูกในชวง 15 ธันวาคม -15 มกราคม เพราะชวงนี้ดินมีความชื้นสูง และพืช

เหลานี้ยังทนตออุณหภูมิตํ่าไดดี ขาวโพดฝกออน สามารถปลูกไดถึงเดือน

กุมภาพันธ แตถ่ัวเขียวควรปลูกในเดือนกุมภาพันธ 

 

 2. ยกรองแปลงปลูก 

 

              ยกรองกวาง 1.5 เมตร ทําคลองสงน้ําและคูระบายน้ําให

เหมาะสมกับความยาวของรองปลูก เพื่อสามารถใหน้ําอยางมีประสิทธิภาพโดย

ใหน้ําทวมถึงบริเวณสันรองปลกูแลวปลอยน้ําคอย ๆ ซึมเขาไปในแปลงปลูก  
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 3. พื้นที่ที่เปนดินทรายจัด 

 

     ควรปลูกถ่ัวเหลืองโดยไมเตรียมดิน การใหน้ําควรปลอยน้ําให 

ทวมแปลงแลวระบายออกเปนการใหน้ําปริมาณสูงกวาการใหน้ําแบบยกรองปลูก

แตประหยัดน้ํากวาการทํานาปรัง 

 

 4. ควรใชฟางขาวหรือเศษวัชพืชคลุมสันรองปลูกพืชไร  

( ยกเวนถั่วลิสง ) 

 

 5. ระยะเวลาการใหนํ้า  

 

     ขาวโพดหวาน  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ขาวโพดฝกออน  ถ่ัวเหลือง   

ถ่ัวลิสง  ควรใหน้ํา 14 วันตอครั้ง ต้ังแตปลูกจนถึงระยะออกดอก  จากนั้นใหน้ํา 

7 วันตอครั้ง  จนอีก 14 วัน กอนจะเก็บเกี่ยวจึงงดใหน้ําโดยสิ้นเชิง ( ยกเวน

ขาวโพดหวาน  ขาวโพดฝกออน ควรงดใหน้ํา 7 วัน กอนเก็บเกี่ยว ) 

      ถ่ัวเขียว ควรใหน้ํา 21 วัน ตอครั้ง และงดใหน้ํา 14 วัน กอนเก็บเกี่ยว

ครั้งสุดทาย 
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การจะเลอืกปลูกพืชไรชนิดใดมขีอเสนอแนะ 

 

  ควรปฏิบัติดังนี้ 

 

  1. พืชตนฤดู ควรเปนพืชอายุสั้น ( 70 – 80 วัน ) ทนแลง แตถา

ไมสามารถปลูกไดภายในเดือนพฤษภาคม เพราะฝนมาลาชา ไมควรปลูก

พืชอายุสั้น เพราะเปนการเสี่ยงในชวงเก็บเกี่ยวจะเจอฝนหนัก  ดังนั้นถาฝน 

มาลาชาควรปลูกพืชที่อายุยาวเพียงพืชเดียว 

 

  2. พืชที่สอง ควรปลูกทันทีหลังเก็บเกี่ยวเพราะฝนจะไมทิ้งชวง

นานในชวงนี้ ถาปลูกลาชาไปจะมีผลกระทบตอผลผลิต และถาฝนตกหนัก

ตามมาจะทําใหเตรียมพื้นที่ปลกูไดยาก 

  พืชที่สองนี้ตองพิจารณาชนิดพืชเปนสําคัญและระยะเวลาฤดูฝนที่

ยังเหลืออยูวามีกี่วัน โดยถือวาฝนจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 

 

การปลกูถั่วเขยีว 

 

     ควรปลูกในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ

หลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว ความชื้นในดิน 

ยังเหลืออยูในภาคเหนือและอีสานควรปลูกใน

เดือนกุมภาพันธ เพราะเปนชวงหมดฤดูหนาว

จะทําใหถ่ัวเจริญเติบโตไดดี พันธุที่แนะนํา คือ  

อูทอง 1  ฝกไมแตกงาย อายุ 60 – 70 วัน  
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กําแพงแสน 2  เหมาะปลูกในฤดูแลงนอกเขตชลประทาน อายุ 65 – 75 วัน   

ชัยนาท 72  อายุ 63 วัน 

 

การปลกูทานตะวนั 

 

  ทานตะวันเปนพืชที่ทนตอ

สภาวะแหงแลงไดดีกวาถั่วเหลือง พันธุที่

แนะนํา คือ พันธุลูกผสม เพื่อการผลิตน้ํามัน

พืช เพราะมีระบบรากที่ดีรากแผกวางดูดซับ

ความชื้นไดดี ตอบสนองตอปุยและมีแมลงศัตรูรบกวนนอย อายุเก็บเกี่ยว 

 90 – 100 วัน    ทานตะวันสามารถปลูกแทนขาวนาปรังได ในบางพื้นที่ที่มีการ

จัดการดี และสภาพพื้นที่นาที่มีการระบายน้ําดีไมทวมขังในที่นาดอนก็ปลูกได

เหมือนพืชไรทั่ว ๆ ไป เชน ขาวโพด  ถ่ัวตาง ๆ 

 

การปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว 

 

  พันธุที่แนะนําคือ พันธุลูกผสม จะ 

ทนแลงไดดีกวาพันธุผสมเปด ไดแก สุวรรณ 3851 

นครสวรรค 72    สุวรรณ 4452  ( ลูกผสมเดี่ยว

พันธุใหมใหผลผลิตสูง ) และพันธุลูกผสมจาก

บริษัทเอกชนตาง ๆ จะทนแลงไดดี อายุเก็บเกี่ยว 

110 -120 วัน ขอควรระวัง ในการปลูกขาวโพด คือ ชวงผสมเกสร อยาใหขาด

น้ํา เพราะจะทําใหติดเมล็ดไมดี เมล็ดจะลีบ และชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป 
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หนูจะระบาดอยางรุนแรง เพราะเปนชวงที่อาหารเริ่มขาดแคลนควรหาทาง

ปองกันหนไูวแตเนิ่น ๆ 

 

การปลกูหอม  กระเทียม  และพืชผักอื่น ๆ 

 

  ใหคลุมดวยฟางขาว  หญาแหง  เพื่อลดการระเหยของน้ํา และ 

ลดความรุนแรงจากแสงแดดสองโดยตรงรวมทั้งรักษาความชื้นในดิน และบัง

แสงสวางทําใหเมล็ดวัชพืชไมสามารถงอกได 

  การปลูกพืชอายุสั้น นอกจากจะแกปญหา เรื่องขาดแคลนน้ํา

โดยตรงแลว ยังมีประโยชนอีกมากมายที่ตามมาไดแก 

  1. เปนการตัดวงจรชีวิตของศัตรูขาว  เชน เพลี้ยกระโดดสี

น้ําตาล  โรคไหมคอรวง เปนตน 

  2. เปนการปรับคุณสมบัติทางกายภาพของดินใหดีขึ้น 

  3. ลดการเสี่ยง เนื่องจากผลผลิตนาปรังอาจเสียหายเมื่อน้ําไม

เพียงพอ เกษตรกรจะมีรายไดชดเชยหรือไดมากกวาการทํานาปรัง 

 

  

เรียบเรียง   : เกตุอร  ทองเครอื กรมสงเสรมิการเกษตร 

     ประเวศ  แสงเพชร กรมวิชาการเกษตร 

     อุทัย  อารมณรัตน กรมวิชาการเกษตร 

ผลิตและเผยแพรโดย :  กลุมสื่อสงเสริมการเกษตร    

     สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 

     กรมสงเสรมิการเกษตร  
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