รอบรูเ้ ทคโนโลยี

“

เตรียมดินปลูกข้าว
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรือ่ งพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ผ่านสือ่ ประสม

ในเขตพืน้ ทีล่ มุ่ ภาคกลางซึง่ เป็นพืน้ ที่
ในเขตชลประทาน จะมีการทำนา 2-3 ครั้ง/ปี
ควรมีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
โดยการหมักฟาง การหมักฟางสามารถใช้
น้ำหมัก พด. 2 หรือน้ำหมักจุลนิ ทรีย์หน่อกล้วย
ทีเ่ กษตรกรได้ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ดำเนินการ
ก็ได้

- การหมักฟาง ด้วยน้ำหมัก พด. 2 มีขน้ั ตอน
ดังนี้
1. ใช้นำ้ หมัก พด. 2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่
2. ไขน้ำพร้อมน้ำหมักเข้านา โดยให้มรี ะดับน้ำ
ในนาประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร
3. ไถตีดินสลายฟาง แล้วหมักไว้ 7 วัน จึง
ไถคราด

- เหมาะสำหรับช่วงทีม่ นี ำ้ ให้หมักฟาง
การหมักฟางด้วยน้ำหมักจุลนิ ทรียห์ น่อกล้วย
1. ใช้นำ้ หมักหน่อกล้วย 5 ลิตร/ไร่
2. ไขน้ำเข้านาพร้อมน้ำหมักจุลินทรีย์ แล้ว
หมัก ทิง้ ไว้ 7 วัน
3. วันที่ 8 ตีดนิ วันที่ 9 ทำเทือก
(ลดต้นทุนการปลูกข้าว โดยครูติดแผ่นดิน
“ข้าว” : กรมส่งเสริมการเกษตร)
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ข้อควรระวังในการเตรียมดิน
1. ควรปล่อยให้ดนิ มีโอกาสแห้งสนิทบ้าง และ
ถ้าสามารถไถพลิกดินล่างขึ้นมาตากให้แห้ง
ได้กจ็ ะดียง่ิ ขึน้ เพราะถ้าดินเปียกน้ำติดต่อกัน
โดยไม่มโี อกาสแห้ง จะเกิดสารพิษสะสม เช่น
แก๊สไข่เน่า และกรดอินทรีย์ ถ้ามีปริมาณมาก
จะเป็นอันตรายต่อพืชได้

2. ควรมีการหมักฟาง หญ้า รวมทัง้ อินทรียว์ ตั ถุ
เพือ่ ให้สลายตัวสมบูรณ์ ประมาณ 2 สัปดาห์
หลังการไถเตรียมดิน เพือ่ ให้ดนิ ปรับตัวมีสภาพ
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของข้าว และ
สามารถปล่อยธาตุอาหารทีจ่ ำเป็น ออกมาให้
ต้นข้าว

3. ดินกรดจัดหรือดินเปรีย้ วจัด ควรขังน้ำไว้
อ้ ย่างน้อย 1 เดือน ก่อนปลูกข้าวเพือ่ ให้ความ
เป็นกรดของดิน ลดลงสูส่ ภาวะปกติดนิ กลุม่ นี้
ถ้ามีการขังน้ำตลอดปี หรือทำนาปีละ 2 ครัง้
ก็สามารถลดภาวะการเป็นกรดลงได้
(องค์ความรูเ้ รือ่ งข้าว : กรมการข้าว)
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เกร็ดความรู้
การทำน้ำหมัก พด. 2 (สูตรหอยเชอร)ี่
ส่วนผสม
1. ปลาหรือหอยเชอรี่ 30 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาล
10 กิโลกรัม
3. ผลไม้
10 กิโลกรัม
4. น้ำ
10 ลิตร
5. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 1 ซอง
วิธที ำ
1. สาวรเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1ซองผสม
น้ำ 10-15 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที
2. หอยเชอรี ่ ผลไม้ (สั บ ละเอี ย ด) และ
กากน้ำตาล ลงในถังหมัก ขนาด 120 ลิ ต ร
แล้ ว เทสารละลายในข้ อ 1 ลงไปผสม
3.คลุกเคล้าหรือคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครัง้
และตั้งในที่ร่ม
4. ให้กวนทุก 7 วัน เพือ่ ระบายก๊าซคาร์บอนไดร์
ออกไซด์
5. ปิดฝาไม่ตอ้ งสนิท หมักไว้ 21 วัน
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การทำน้ำหมัก พด. 2 (สูตรผักผลไม้)
ส่วนผสม
1. ผักหรือผลไม้
40 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาล
10 กิโลกรัม
3. น้ำ
10 ลิตร
4. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 1 ซอง
วิธที ำ
- ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับสูตรหอยเชอรี่แต่ไม่ตอ้ ง
คนทุก 7 วัน
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การทำน้ำหมักจุลนิ ทรียห์ น่อกล้วย
ส่วนผสม
1. เลือกหน่อกล้วยอวบใหญ่มใี บ 2-3 ใบ โดย
ขุ ด ให้ ต ิ ด รากเหง้ า ไม่ ต ้ อ งล้ า งดิ นออกตำ
หรือ สับให้ละเอียด หมักกับกากน้ำตาล 1
กิโลกรัม /กล้วย 3 หน่อ
2. กรณีใช้ในการหมักฟางเพือ่ กำจัด ข้าวดีด
ข้าวเด้ง ให้หมักไว้ 7วันแล้วคั้นเอาแต่ นำ้
(เก็บไว้ได้ 6 เดือน) วิธกี ารใช้ ผสมจุลนิ ทรีย์
หน่อกล้วย 15 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร กรณีใช้หมัก
ฟาง ใช้นำ้ หมัก อัตรา 5 ลิตร /ไร่ หมักไว้ 7 วัน
ก่อนตีดนิ
3. กำจัดข้าวดีด ข้าวเด้งเพิม่ การหมักจุลนิ ทรีย์
หน่อกล้วยเป็น 20 วัน - 1 เดือน
4. ใช้ป้องกันเชื้อราใบขาวนำจุลินทรีย์หน่อ
กล้วย 1 ลิตรผสมเหล้าขาว 1 ขวด น้ำส้มสายชู
2 ขวด หมักไว้ 1 วัน วิธใี ช้ ผสมจุลนิ ทรียห์ น่อ
กล้วย15 ซีซ.ี /น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นป้องกันเชือ้ รา
ใบขาว

(http://r07.ldd.go.th/nan01/amazing/
pordor2.html)

5. สำหรับกากที ่ ไ ด้ จากการหมักจุลินทรี ย ์
หน่อกล้วย นำไปโรยในแปลงนาป้องกันโรค
หนอนกอ.
(ลดต้นทุนการปลูกข้าว โดยครูติดแผ่นดิน
“ข้าว” : กรมส่งเสริมการเกษตร)
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เรียบเรียงโดย จุฑามาส จงศิริ
นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบตั กิ าร
รวบรวมจาก
-องค์ความรูเ้ รือ่ งข้าว
สำนักวิจยั และพัฒนาข้าว กรมการข้าว
-ลดต้นทุนการปลูกข้าว
โดย...ครูตดิ แผ่นดิน กลุม่ สือ่ ส่งเสริมการเกษตร
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการเกษตร

- http://r07.ldd.go.th
- http://kasetporpeang.com
- http://marker.onlineoops.com
- http://chiangmainews.co.th
- http://irw101.ldd.go.th
- http://suansing.com
- http://okantion.net
- http://emkyusei.net
- http://ndoae.doae.go.th
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รอบรู้เทคโนโลยี เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร เทคโนโลยีวชิ าการ ด้านการเผยแพร่และการสือ่ สาร ไปสูเ่ จ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม
การเกษตร โดยรวบรวม เรียบเรียง จากแหล่งความรูต้ า่ งๆ
จัดทำโดย
กลุม่ พัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 02-5793852 E-mail : agritech51@doae.go.th

