
ความอุดมสมบูรณ์ ถ่ัวพร้า ถ่ัวพุ่ม ปอเทอืง โสนอฟัริกัน
ของดิน

ต่ำ – ปานกลาง 10-12 8-10 6-8 6-8
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การเลือกพ้ืนท่ีปลูก
พ้ืนท่ีปลูกข้าว ควรอยู่ห่างจากถนนหลวง มีพ้ืนท่ี

ขนาดใหญ่ติดต่อกัน มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการ
เพาะปลูก มีการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินและน้ำ
และทำประวัติการทำการเกษตรของพื้นที่

การวางแผนการปอ้งกนัสารปนเปือ้น
ปลกูพืชเปน็แนวกนัชน  หา่งจากพ้ืนทีข้่างเคยีง

ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ประกอบด้วยพืชกันลมเพื่อ
กรองสารเคมีไม่ให้เข้ามาในแปลง ได้แก่ ยูคาลิปตัส
แคฝรัง่ แนวกระถนิ เปน็ตน้

การจัดการดิน
เน้นการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ เพื ่อเพิ ่มความอุดม

สมบูรณ์ให้กับดิน และทำให้ดินมีกำลังการผลิตที่
เพียงพอโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สามารถทำได้โดยการเพิ่ม
ปรมิาณซากพชื เพ่ิมธาตอุาหารพชืในดนิ และกระตุน้
ให้เกิดกิจกรรมทางชีวภาพในดิน โดยใช้วัสดุจาก
ธรรมชาต ิ ดังนี้

 ารผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่เน้น
การใช้วัสดุธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์
และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในทุกข้ันตอน

การผลติและในระหวา่งการเก็บรกัษาผลผลติ การ
ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 แบบเกษตรอินทรีย์
ให้ได้ผลผลิตดีที ่สุด ต้องมีการจัดการวางแผน
การปลกู และจดัหาปจัจัยการผลติ ดังนี ้คอื

การใช้ปุ๋ยพืชสด

เพื ่อเพิ ่มธาตุอาหารพืชและปรับปรุงโครง
สร้างของดิน ตามอัตราแนะนำของกรมพัฒนาที่ดิน
โดยปลูกพืชปุ๋ยสดก่อนปลูกข้าวประมาณ 2 เดือน
แลว้ไถกลบทีอ่าย ุ45 วัน หรอืพรอ้มกบัการไถดะจาก
นั ้นปล่อยทิ ้งไว้ 14 วัน จึงทำการปลูกข้าวตาม
อัตราของเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่ใช้ขึ ้นอยู่กับระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และชนิดของพืชปุ๋ยสด
ดังน้ี

การใช้ปุ๋ยคอก

ในพืน้ทีท่ีส่ามารถหาปุย๋คอกไดง่้าย กรมพัฒนา
ทีดิ่นแนะนำใหใ้ช้ปุย๋คอกในอตัรา 2-6 ตันตอ่ไร ่ในดนิ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลางและใช้อัตรา
1-4 ตันต่อไร่ ในดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ถึงสูง

การไถกลบตอซัง

ทำการเตรียมดินพร้อมกับไถกลบตอซังและ
ฟางข้าว ทิง้ไว้เปน็เวลา 15-20 วัน เพ่ือใหวั้สดตุอซงั
ย ่อยสลายเส ีย
ก่อน จึงปลอ่ยนำ้
เข ้าส ู ่ แปลงนา
เพื ่อเตรียมปลูก
ต่อไป
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 การวางแผนการจัดการศัตรูพืชและโรคพืช
ช่วงก่อนปลูก

แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำร้อน หรือคลุกเมล็ดด้วย
จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช เลือกใช้พันธุ ์ต ้านทาน
ไถพรวน และตากดนิแปลงปลกู 1-2 สปัดาห ์ ใช้ปนู
ขาวปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดิน
ช่วงปลูกพืชแล้ว

ใช้สารและผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืขที ่ได้จาก
ธรรมชาติ เช่น สารสกดัจากมะรมุ มะละกอ กระชาย
มหาหิงส์ ใช้ในการป้องกันกำจัดเชื ้อราและเชื ้อ
แบคทีเรีย ใช้สารสกัดจากสะเดา บอระเพ็ด ยาสูบ
เพ่ือป้องกันเพล้ียกระโดดสน้ีำตาล เป็นต้น นอกจากนี้
ว ิธ ีการใช้ตัวห้ำตัวเบียน หรือการป้องกันกำจัด
โดยวิธีกล เช่น ใช้กับดักแสงไฟเพื่อล่อแมลง หรือ
กับดักกาวเพ่ือดักจับแมลงก็เป็นอีกวิธีหน่ึงซ่ึงสามารถ
ใช้ได้

การวางระบบพืช
ปลูกพืชตัดวงจรชีวิตแมลง

โดยปลูกพืชหมุนเวียนในระบบการผลิต เช่น
ปลูกพืชปุ๋ยสดหมุนเวียนกับการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ
105 หรือการปลูกพืชปุ๋ยสด หลังการล้มตอซัง เป็นต้น
ปลูกพืชไล่แมลง

ปลูกพืชที่มีคุณสมบัติในการไล่แมลงศัตรูพืช
ในบรเิวณรอบเขตนาหรอืตามคนันา เช่น ตะไครห้อม
สะเดา ข่า เถาวัลย ์เปรยีง นำ้นมราชสหี ์บอระเพด็
เป็นต้น

การปลูกข้าวหอมมะลิในระบบอินทรีย์
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ที ่ได้จากการหมักวัสดุธรรมชาติ
หรืออินทรีย์สาร เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและ
กระตุ ้นให้เกิดกิจกรรมทางชีวภาพในดิน
รวมทั ้งป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคพืช
วิธกีารหมกัปุย๋อนิทรยีน์ำ้ โดยใชเ้ช้ือจลุนิทรยีสารเรง่
พด.2 มีอตัราสว่น คอื
  ปลา,หอย  :  กากนำ้ตาล : ผลไม ้: นำ้   อตัรา 3:1:1:1

ผลไม ้:  กากนำ้ตาล : นำ้         อตัรา 4:1:1
โดยการหมักสูตรปลา,หอย เป็นเวลา 21 วัน

และสตูรผลไมเ้ปน็เวลา 7 วัน เม่ือเปน็ปุย๋อนิทรยีน์ำ้
แลว้อตัราการใช้ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ 1 สว่น ผสมนำ้ 500
สว่น ฉดีพ่นทีใ่บและลำตน้หรอืรดลงดนิเพือ่ปรบัปรงุ
ดินและเพิ่มผลผลิตพืช

การใช้อินทรียวัตถุทดแทนปุ๋ยเคมี
ธาตไุนโตรเจน : แหนแดง สาหรา่ยสเีขียวแกม

น้ำเง ิน กากเมล็ดสะเดา เลือดสัตว์แห้ง และ
กระดูกป่น

ธาตฟุอสฟอรสั : หนิฟอสเฟต กระดกูปน่ มูลไก่
มูลคา้งคาว กากเมลด็พืช ข้ีเถาไม้ และสาหรา่ย

ธาตโุพแทสเซยีม : ข้ีเถาและหนิปนูบางชนดิ
ธาตแุคลเซยีม : ปนูขาว โดโลไมท ์เปลอืกหอย

และกระดูกป่น


