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การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพข้าว

 กษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ปลูกข้าวเป็นดินเหนียวก่ึงดินร่วนเหนียวเป็น
ที่ราบลุ่ม และสามารถอุ้มน้ำได้ดี ระดับ

หนา้ดินลกึไม่นอ้ยกวา่ 15 เซนตเิมตร มีคา่ความ
เป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.0-6.5

การเลือกพันธุ์ข้าว พันธุ์ข้าวไม่ไวแสง
ได้แก่ ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 90
ข้าวเจ้าหอม  คลองหลวง 1  ชัยนาท 1
พิษณุโลก 2 กข. 10 แพร่ 1 สกลนคร และ
สันป่าตอง 1 สำหรับพันธุ ์ข้าวไวแสง ได้แก่
กข.6 และขาวดอกมะล ิ 105

1.2 ปลูกพืชปุ ๋ยสดบำรุงดินก่อนปลูกข้าว
โดยหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสดหลังจากตอซังย่อยสลายแล้ว
2 สัปดาห์ เช่น ปลกูโสนอฟัริกันใชอ้ตัราเมลด็พันธุ ์5
กิโลกรมัต่อไร ่ ในช่วงระหว่างมีการปลูกพืชปุ๋ยสดนั้น
ทำการฉีดพ่นหรือรดลงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อัตรา
5 ลิตรต่อไร่ โดยนำมาเจือจางอัตราส่วน 1:500
ทำการฉีดทุก 10 วัน เมื่อพืชปุ๋ยสดออกดอก หรือ
มีอาย ุ50 วัน จึงทำการไถกลบและปลอ่ยใหพื้ชปุ๋ยสด
ยอ่ยสลายเปน็เวลา 7-15 วัน จึงทำการปลกูข้าว

1.3 การเตรียมดินสำหรับเพาะกล้าข้าว
ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตันต่อไร่ ในแปลงเพาะกล้าข้าว
ในกรณีทำนาปักดำ

2. ช่วงการเตรียมดินปลูกข้าว หลักจาก
ไถกลบพืชปุ๋ยสดแล้วทำการไถดะทิ้งไว้ 7-10 วัน
ไถแปร นำน้ำเข้าแช่ขี้ไถให้พอเหมาะกับการคราด
คราดปรับระดับผิวดินแล้วทำเทือก

การเตรียมดิน
1. ช่วงการไถเตรียมดินเพื่อปลูกพืชปุ๋ยสด

ก่อนทำการปลกูข้าว 50 วัน

1.1 ทำการไถพรวนดินด้วยไถผานสาม 2
คร้ัง พร้อมฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำท่ีผลิตจากสารเร่ง พด.2
อตัรา 5 ลติรต่อไร ่โดยเจอืจาง 1:500 แลว้ ปลอ่ยให้
ตอซังเกิดการย่อยสลายประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อ
ไถกลบตอซงัและเปน็การกำจดัวัชพืชด้วย จากนัน้ทำ
การไถพรวนดินด้วยผานเจ็ด 1 ครั้ง ทำการปรับ
ระดับผิวดินให้สม่ำเสมอ เพื่อความสะดวกในการ
ควบคุมระดับน้ำ ทำให้สามารถใช้ระดับน้ำช่วยใน
การควบคุมวัชพืชได้
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกัเทคโนโลยชีีวภาพทางดนิ  โทร 0-2579-0679
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

การจ ัดการด ินเพ ื ่อปล ูกข ้าวโดยใช ้
ปุ๋ยอินทรีย์ ดังกล่าวน้ีจะสามารถลดอัตราการใช้
ปุ๋ยเคมีลงได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และ
สามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึนได้ประมาณ 20
เปอรเ์ซ็นต์ เม่ือเปรยีบเทยีบกับวิธีการเดิมของ
เกษตรกร

1.2 ใช้ปุย๋อนิทรยีน์ำ้เม่ือขา้วมีอายไุด้ 50 วัน
เพื่อให้ต้นข้าวมีลำต้นโตและแข็งแรง รากกระจาย
หนาแน่นมาก ใบต้ังแข็ง แมลงไม่กวน และใบมีสีเขียว
นวล

1.3 ใช้ปุย๋อนิทรยีน์ำ้เม่ือขา้วมีอายไุด้ 60 วัน
จะทำให้รวงข้าวเจริญสมบูรณ์สม่ำเสมอกัน

2. การป้องกันโรคแมลงศตัรูพืช ทำการฉดีพ่น
ด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยนำมาเจือจางอัตราส่วน 1:500
ก่อนช่วงที่จะมีการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

ข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิธีการปลกู
การเตรียมพันธุ ์ข้าวก่อนทำการตกกล้าหรือ

หว่านในนาข้าว ให้ทำการแช่เมล็ดพันธุ ์ข ้าวใน
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยเจือจาง 1:500 (1ฝา ต่อน้ำ 20
ลติร หรอื 1 ปีบ๊) เปน็เวลา 12 ช่ัวโมง แลว้นำขึน้พกั
ไว้ 1 วัน จึงนำไปตกกลา้หรอืหวา่นลงพืน้ทีป่ลกู

1. วิธปีกัดำ  ใช้อตัราเมลด็พันธุ ์8-10 กิโลกรมั
ต่อไร ่สำหรบัตกกลา้ในอตัรา 50 กรัมต่อตารางเมตร
เม่ือกลา้อาย ุ30 วัน ปักดำ 3-4 ต้นต่อจับ ระยะปกัดำ
20x20 เซนตเิมตร

2. วิธหีวา่นนำ้ตม  หรอืหวา่นขา้วแหง้ ใช้อตัรา
เมล็ดพันธ์ุ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากข้าวออกรวง
80 เปอร์เซ็นต์ แล้วประมาณ 20 วัน ให้ระบายน้ำออก

การดูแลรักษา
1. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในช่วงปลูกข้าว ใช้

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 5 ลิตรต่อไร่ นำมาเจือจาง 1:500
ปฏิบัติดังนี้

1.1 เมื่อข้าวมีอายุได้เพียง 30 วัน ฉีดพ่น
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ใบให้ทั่วถึง หรือใส่ลงในน้ำของแปลง
นาในช่วงเช้าหรือมีแดดอ่อน หรือเวลาเย็นจะ
เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ต้นข้าวมีการแตกใบมากขึ้น
แข็งแรง ทนทานตอ่การรบกวนของแมลงและทนตอ่
โรค

การจดัการดนิหลงัเกบ็เกีย่ว
ให้ทำการไถกลบตอซงั แล้วจึงปลูกพืชตระกูลถ่ัว

บำรงุดิน เช่น ปลกูถ่ัวพร้า ใช้อตัราเมลด็ 10 กิโลกรมั
ต่อไร่ หรือปลูกถ่ัวพุ่ม ใชัน้ำจากบ่อน้ำในไร่นา ใช้อัตรา
เมล็ดถั่วุพุ่ม 8 กิโลกรัมต่อไร่ ในระหว่างปลูกพืช
ตระกูลถั่วทำการฉีดพ่นหรือรดลงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์
น้ำ เจือจางอัตราส่วน 1:500 ทุก 10 วัน ก่อนพืช
ออกดอก เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช


