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นายพิชิต เกียรติสมพร
ปราชญ์ เกษตร
เรื่ อง การผลิตข้ าวเพื่อบริโภค
ตาบลสวนแตง อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี
การผลิตข้ าวเพื่อบริโภค

1. สถานการณ์ ทางการเกษตร
การทําการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยหมักในการผลิตพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการปรับปรุ งบํารุ ง
ดิน รวมถึงการทําการเกษตรแบบไร่ นาสวนผสม โดยการใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ ยหมักจากเศษวัสดุ
2. จุดเด่ นของการเกษตร
2.1 สามารถวิเคราะห์ดินเป็ น
2.2 รู ้จกั วิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์
2.3 สามารถลดปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ขา้ ว, ปุ๋ ย, สารเคมีฯลฯ
2.4 มีการทําบัญชีครัวเรื อน
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3. การคัดเลือกพันธุ์
3.1 คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และฤดูกาล มี ความต้านทานโรค/แมลง เป็ นที่ ตอ้ งการของ
ตลาด รวมทั้ง ให้ผลผลิตสู ง
3.2 ซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่หลงเชื่อคําโฆษณา

วิธีการแช่ขา้ ว
1) คัดแยกสิ่ งเจือปนออก
2) แช่ในบ่อซีเมนต์ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง พร้อมใส่ เชื้อราไตโครเดอร์มา
3) เสร็ จนําเมล็ดข้าวที่แช่ข้ ึนจากบ่อซี เมนต์ คลุมด้วยกระสอบป่ าน ประมาณ 1-2 วัน และ
ให้น้ าํ ทุก ๆ 12 ชัว่ โมง
4. การเตรียมดิน
4.1 ปลูกพืชบํารุ งดิน จําพวกพืชตระกูลถัว่ เช่น ถัว่ เขียว ถัว่ ลิสง ปอเทือง ฯลฯ

4.2 ใส่ปุ๋ยหมักหรื อปุ๋ ยคอก
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4.3 ไม่เผาฟาง แต่ใช้วิธีการไถกลบ หรื อใช้วิธีปล่อยนํ้าเข้านา และใช้น้ าํ หมักชีวภาพ หมักทิ้งไว้ 715 วัน ก่อนยํ่าเทือก
การเก็บตัวอย่างดิน
1. เก็บตัวอย่างดินให้ทวั่ แปลงนา ประมาณ 15 จุด/แปลง

2. ปัดกวาดเศษตอซังออกให้หมด ในบริ เวณที่จะขุด
3. ขุดหลุมลึก 10 ซ.ม. หนา 2-3 ซ.ม.
4. นํามาผึ่งไว้ในที่ร่ม
5. บดให้ละเอียด
6. คลุกเคล้าให้เข้ากัน
7. แบ่งมา 1 ส่วน ประมาณ ½ กิโลกรัม
➢ สู ตรนํ้าหมักชีวภาพ
1. สู ตรนํ้าแม่
วัสดุ 1.หน่อกล้วย 3 กิโลกรัม 2. ผักบุง้ 3 กิโลกรัม 3. ใบจามจุรี 3 กิโลกรัม 4. กากนํ้าตาล
1 ลิตร 5. นํ้าเปล่า 10 ลิตร
วิธีการทํา
1) นําหน่อกล้วย และผักบุง้ มาหัน่ หรื อสับให้ละเอียด
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2) นําวัสดุที่เตรี ยมไว้ท้ งั หมด มาหมักรวมกัน ทิ้งไว้ 1 เดือน จึงสามารถนํามาใช้ได้
2. สู ตรนํ้าพ่อ
วัสดุ 1. มะระกอสุก 3 กิโลกรัม 2. ฟักทอง 3 กิโลกรัม 3. กล้วย 3 กิโลกรัม 4. กากนํ้าตาล 1
ลิตร 5.นํ้าเปล่า 10 ลิตร
วิธีการทํา
1) นําวัสดุที่เตรี ยมไว้ท้ งั หมด มาหมักรวมกัน ทิ้งไว้ 1 เดือน จึงสามารถนํามาใช้ได้
3. สูตรจาวปลวก
วัสดุ 1. จาวปลวก 1 กิโลกรัม 2. ข้าวสุก 10 กิโลกรัม 3. นํ้าเปล่า 200 ลิตร
วิธีการทํา
1) นําวัสดุที่เตรี ยมไว้ท้ งั หมด มาหมักรวมกัน ทิ้งไว้ 15 วัน จึงสามารถนํามาใช้ได้
5. การดูแลรักษา
5.1 หลังหว่านข้าวได้ 2-3 วัน ฉีดสารเคมีคุมวัชพืช
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5.2 มีการสํารวจแปลงนาเป็ นประจําอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

5.3 ใช้ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ ยหมัก/ปุ๋ ยคอก เมื่อข้าวอายุ 15-20 วัน
➢ ปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่
1. ปุ๋ ยมูลไก่
วิธีการทํา
1) เตรี ยมมูลไก่ 4 กระสอบ ลํา 4 กิโลกรัม นํ้า 10 ลิตร
2) ผสมกับนํ้าปลาหมัก 1 ลิตร ใส่ โม่ปูนปั่นให้เข้ากัน
3) นําปุ๋ ยมูลไก่ใส่ ในนา หว่านในอัตราส่วน 20 กระสอบ/ไร่
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5.4 การใช้ปุ๋ยเคมี ต้องใช้ให้ถูกเวลา ถูกวิธี ถูกสูตร
1) ระยะข้าวแตกกอ
ใช้ปุ๋ยสูตร18 - 46 - 0 ใส่ 9 ก.ก./ไร่
2) ระยะข้าว
ใช้ปุ๋ยสูตร46 – 0 – 0 ใส่ 3–5 ก.ก/ไร่
5.5 ใช้สารชีวภาพและชีวภัณฑ์ ป้องกันกําจัดโรคแมลง ได้แก่
• สารไตรโครเดอร์มา
วิธีการทํา
1) เตรี ยมเชื้อไตรโคเดอร์มา 2 ช้อนโต๊ะ กากนํ้าตาล 1 กิโลกรัม นํ้าเปล่า 20 ลิตร
2) หมักทิ้งไว้ 7 วัน
3) เมื่อครบกําหนด 7 วันแล้ว สามารถนําไปใช้ได้ โดยเทไปกับนํ้าในนาข้าว หรื อฉี ดทางใบ

• สารบิวเวอร์เรี ย
วิธีการทํา
1) นําเชื้อบิวเวอร์เรี ย 1 ขีด แป้งข้าวโพด 1 กิโลกรัม นํ้าเปล่า 20 ลิตร
2) ต้มนํ้าให้เดือด ละลายแป้งใส่ น้ าํ 1 ลิตร กวนให้เป็ นแป้งเปี ยก ทิง้ ไว้ให้เย็น
3) ใส่ เชื้อหมักทิ้งไว้ 15 วัน จึงสามารถนําไปใช้ได้
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➢ โรคข้าว
• สูตร นํ้าส้มควันไม้ – พริ กแกง
วิธีการทํา
1) เตรี ยมนํ้าส้มควันไม้ 1 ลิตร พริ กแกง 1 กิโลกรัม
2) นําส่วนผสมแช่รวมกัน ทิ้งไว้ประมาณ 12 ชัว่ โมง (เช้า – เย็น) จึงสามารถนําไปฉี ดได้ใน
อัตราส่วนต่อนํ้า 200 ลิตร
• สูตร นํ้าส้มควันไม้หมักสมุนไพร
วิธีการทํา
1) นําสมุนไพร (หัวกลอย เปื อกซาก ผลมันแกว ฟ้าทลายโจร พริ กไท หางไหลแดง –ขาว)
หมักกับนํ้าส้มควันไม้ 7 วัน จึงสามารถนําเอาไปใช้ได้
• สูตร นํ้าส้มควันไม้ + เหล้าขาว + นํ้าส้มสายชู
วิธีการทํา
1) นํ้าส้มควันไม้ 1 ลิตร เหล้าขาว 1 ขวดกระทิงแดง นํ้าส้มสายชู 1 ขวดกระทิงแดง ใส่
รวมกัน
2) ใช้ในจํานวน 3 ช้อนโต๊ะ ต่อนํ้า 20 ลิตร
ฮอร์ โมนบารุงข้ าว
• การทาฮอร์ โมนไข่
วัสดุ 1) นําไข่ไก่ 5 กิโลกรัม (บดให้ละเอียดทั้งเปลือก)
2) แป้งข้าวหมาก 1 ลูก (บดให้ละเอียด)
3) นมเปรี้ ยว 1 ขวด
4) นํ้าตาลทรายแดง หรื อกลูโคส 5 ลิตร
วิธีการทํา
1) นําส่วนผสมทุกอย่างผสมกันในถังพลาสติก
2) เสร็จแล้วปิ ดฝาให้สนิททิง้ ไว้ และคนทุก 15วัน ทิง้ ไว้ 1 เดือน จึงสามารถนํามาใช้ได้
วิธีการใช้ นําฮอร์โมนไข่ในอัตรา 30–50 ซีซี ผสมนํ้าเปล่า 20 ลิตร ฉี ดพ่นบํารุ งตอนข้าวเริ่ มตั้งท้อง
• น้าหมักสะเดาบด
วิธีการทํา
1) นําสะเดาบด 5 กิโลกรัม
2) เทใส่ถงั พลาสติก
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3) ใส่เหล้าขาว 4 ลิตร
4) นํ้าส้มสายชู ½ ลิตร
5) นํ้าสะอาด 5 ลิตร หมักไว้ 3 วัน กรองนํ้าออกเก็บไว้ (นํ้าที่1)
6) เติมนํ้าส้มสายชู ½ ลิตร เหล้าขาว 2 ลิตร นํ้าสะอาด 2 ลิตร หมักไว้ 3 วัน กรองนํ้าออก
(นํ้าที่2)
7) นํานํ้าที่ 1 และนํ้าที่ 2 มาผสมรวมกัน ใช้น้ าํ หมักสะเดา 50 ซีซี ต่อนํ้า 20 ลิตร ฉี ดพ่นไล่
แมลง

*** ต้ องการรายละเอียด (เพิม่ เติม) สามารถติดต่ อได้ ที่
แหล่งข้ อมูล
โดย : นายพิชิต เกียรติสมพร
ที่อยู่ : 22/2 หมู่ 4 ตาบลสวนแตง อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี
เบอร์ โทรศัพท์ : 081-2567371

