องค์ความรู้ ฐานที่ 1 การทานาโยน
ศู นย์ เรียนรู้ การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตรตาบลบ้ านติว้
การทานาโยน (parachute)
เป็ นการทานาอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ต้นกล้าตั้งตัวได้เร็ ว
เนื่องจากไม่ถูกกระทบกระเทือนมากนักจึงสามารถแตกกอได้มาก ชาวนาสามารถควบคุมวัชพืชได้
ข้ อดีการทานาโยน
1. ใช้เมล็ดพันธุ์นอ้ ย ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อไร่
2. ใช้แรงงานในการโยนกล้าน้อย (เกษตรกร 1 ราย โยนกล้าได้ประมาณ 2-3 ไร่ /วัน)
3. ควบคุมวัชพืช/ข้าววัชพืช
4. ข้าวแตกกอดี (มีช่องว่างระหว่างต้นมากกว่านาหว่าน, ไม่หยุดชะงักการเจริ ญเติบโตเหมือนนาดา)
ขั้นตอนการทานาโยน
1. ตกกล้าในถาดเพาะกล้า
- ใช้เมล็ดพันธุ์ 2-3 เมล็ดต่อหลุม
- เพาะกล้า อายุ 15 วัน พร้อมนาไปโยน
2. การเตรี ยมแปลง
- เตรี ยมแปลง 2 รอบ เพื่อกาจัดวัชพืช/ข้าววัชพืช
- ปรับพื้นที่ให้มีความสม่าเสมอ ทาร่ องระบายน้ า
3. การโยนกล้า
- รักษาระดับน้ า ประมาณ 1 เซนติเมตร
-นากล้าอายุ 15 วัน มาโยนในแปลง (ใช้ 60-70 ถาดต่อไร่ ) โดยโยนขึ้นเหนือศรี ษะ ให้ส่วนรากของต้น
กล้าพุง่ ลง
- หลังจากโยนกล้า ประมาณ 3 วัน ต้นข้าวตั้งตัวได้แล้ว เพิ่มระดับน้ าในแปลงประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อ
ควบคุมวัชพืช
หลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการทานาโยน การดูแลแปลงข้าว ก็เหมือนการทานาทัว่ ๆไป

ตาราง 1 เปรี ยบเทียบต้นทุน (บาท/ไร่ ) ของการปลูกข้าวปทุมธานี1 ด้วยวิธีการปลูกแบบต่างๆ
(ไม่รวมค่าสารเคมีป้องกันกาจัดโรค แมลง และน้ ามันสู บน้ าเข้านา) /ปรับปรุ งจาก นิตยาและคณะ, (2549)
ขั้นตอนการทานา

หว่านนา้ ตม

นาดา

โยนกล้า

1. เตรี ยมดิน

610

610

610

2. เมล็ดพันธุ์

345

138

92

3. ตกกล้า

-

300

300

4. หว่าน (ปั กดา โยนกล้า) 40

672

50

5. ปุ๋ ย

948

948

948

6.สารเคมีคุมวัชพืช

200

-

-

7. เก็บเกี่ยว

600

600

600

8. รวมต้นทุน

2,743

3,268

2,600

9. ผลผลิต

775

875

880

องค์ความรู้ ฐานที่ 2 การปรับปรุงดิน
ศู นย์ เรียนรู้ การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตรตาบลบ้ านติว้
การไถกลบตอซัง
การไถกลบตอซังข้าวนาภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วลงไปในดินระหว่างการเตรี ยมพื้นที่
เพาะปลูกขณะที่ดินมีความชื้น และปล่อยทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดินซึ่ งจะ
กลายเป็ นแหล่งของอินทรี ยวัตถุและธาตุอาหารพืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตามที่ตอ้ งการต่อไป ในพื้นที่ปลูกข้าว 1
ไร่ มีปริ มาณฟางข้าวและตอซัง โดยเฉลี่ย 650 กิโลกรัม
มีปริ มาณธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแทสเซียม เฉลี่ย 0.51 0.14 และ
1.55 เปอร์ เซ็นต์ มีปริ มาณธาตุอาหารรองของพืชได้แก่ แคลเซี ยม แมกนีเซี ยม และซัลเฟอร์ เฉลี่ย 0.47 0.25 และ
0.17 เปอร์เซ็นต์
ประโยชน์
- ทาให้ดินโปร่ ง ร่ วนซุ ย ง่ายต่อการเตรี ยมดิน การปั กดากล้า และทาให้ระบบรากพืชสามารถแพร่ กระจาย
ในดินได้มากขึ้น
- การระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น
- เพิ่มการซึ มผ่านของน้ า และการอุม้ น้ าของดินให้ดีข้ ึน
- เป็ นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง
- ช่วยดูดยึดธาตุอาหารจากการใส่ ปุ๋ยเคมีไม่ให้สูญเสี ยไปจากดินซึ่ งพืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
เป็ นการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ และลดปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)
ขนาดลาต้นสู ง 150 - 170 ซม.ลาต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก ดอกสี เหลือง จะออกดอกเมื่ออายุ
ประมาณ 45-50 วัน
การปลูก
แบบหว่านเพื่อไถกลบใช้เมล็ดประมาณ 5 กิโลกรัมต่อไร่
การใช้ ประโยชน์
เพื่อใช้เป็ นปุ๋ ยพืชสด ควรทาการไถกลบในช่วงเวลาออกดอก ที่อายุประมาณ 50 วัน ให้น้ าหนัก
สดประมาณ 1.5- 5 ตันต่อไร่ ให้ธาตุไนโตรเจนประมาณ 8.7 ถึง 28.9 กิโลกรัมต่อไร่
หลังจากไถกลบแล้ว 45 วัน ก็จะสลายตัวสมบูรณ์ หลังจากนั้นก็ปลูกพืชหลักตามได้ ปอเทืองจะ
มีเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมคือ 1.98 , 0.30 และ 2.41 ตามลาดับ

ปุ๋ยหมัก
เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิดหนึ่งเกิดจากการนาซากหรื อเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกัน และผ่านกระบวนการ
ย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรี ย ์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็ นวัสดุที่มีลกั ษณะอ่อนนุ่ม เปื่ อยยุย่ ไม่แข็งกระด้าง
และมีสีน้ าตาลปนดา
ส่ วนผสม
เศษพืชแห้ง 1,000 กิโลกรัม, มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม, ปุ๋ ยไนโตรเจน 2 กิโลกรัม, สารเร่ ง พด.1 1 กิโลกรัม
วิธีทา
การกองปุ๋ ยหมัก 1 ตัน มีขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สู ง 1.5 เมตร การกองมี 2 วิธี ขึ้นกับชนิด
ของวัสดุที่มีขนาดเล็กให้คลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันแล้วจึงกองเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ส่ วนวัสดุที่มีชิ้นส่ วนยาวให้
กองเป็ นชั้น ๆ ประมาณ 3-4 ชั้น โดยแบ่งส่ วนผสมที่จะกองออกเป็ น 3-4 ส่ วน ตามจานวนชั้นที่จะกอง มีวธิ ี การ
กองดังนี้
1. ผสมสาร พด.1 ในน้ า 20 ลิตร นาน 10-15 นาที เพื่อกระตุน้ ให้จุลินทรี ยอ์ อกจากสภาพที่เป็ นสปอร์ และ
พร้อมที่จะเกิดกิจกรรมการย่อยสลาย
2. การกองชั้นแรกให้นาวัสดุที่แบ่งไว้ส่วนที่หนึ่งมากองเป็ นชั้นมีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สู ง 3040 เซนติเมตร ย่าให้พอแน่นและรดน้ าให้ชุ่ม
3. นามูลสัตว์โรยที่ผวิ หน้าเศษพืช ตามด้วยปุ๋ ยไนโตรเจน แล้วราดสารละลายสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.1 ให้
ทัว่ โดยแบ่งใส่ เป็ นชั้น ๆ
4. หลังจากนั้นนาเศษพืชมากองทับเพื่อทาชั้นต่อไป ปฏิบตั ิเหมือนการกองชั้นแรก ทาเช่นนี้อีก 2-3 ชั้น
ชั้นบนสุ ดของกองปุ๋ ยควรปิ ดทับด้วยเศษพืชที่เหลืออยูเ่ พื่อป้ องกันการสู ญเสี ยความชื้น
กลับกอง 10 วันต่อครั้ง เพื่อเพิ่มออกซิ เจน ลดความร้อนในกองปุ๋ ย และช่วยให้วสั ดุคลุกเคล้ากัน หรื อใช้
ไม้ไผ่เจาะรู ให้ทะลุตลอดทั้งลาและเจาะรู ดา้ นข้างปั กรอบ ๆ กองปุ๋ ยหมัก ห่างกันลาละ 50-70 เซนติเมตร
การนาไปใช้
ข้าว : ใช้ 2 ตันต่อไร่ หว่านให้ทวั่ พื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืช
ประโยชน์
- ปรับปรุ งสมบัติทางกายภาพของดิน ทาให้ดินร่ วนซุ ย การระบายอากาศ และการอุม้ น้ าของดินดีข้ ึน ราก
พืชแพร่ กระจายได้ดี
- เป็ นแหล่งธาตุอาหารพืชทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง
- ดูดยึดและเป็ นแหล่งเก็บธาตุอาหารในดินไม่ให้ถูกชะล้างสู ญเสี ยไปได้ง่าย และปลดปล่อยออกมาให้
พืชใช้ประโยชน์ทีละน้อยตลอดฤดูปลูก

ปุ๋ยอินทรีย์นา้
ปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นรู ปของเหลว ซึ่ งได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรื อสัตว์ลกั ษณะสด อวบน้ า
หรื อมีความชื้นสู งโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรี ยท์ ้ งั ในสภาพที่ไม่มีอากาศและมีอากาศ ได้ของเหลวสี น้ าตาล
ประกอบด้วยฮอร์ โมนหรื อสารเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช เช่น ออกซิ น จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน รวมทั้ง
กรดอินทรี ยห์ ลายชนิด เช่น กรดแลคติก กรดอะซิ ติก กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก
ส่ วนผสม
ปุ๋ยอินทรีย์นา้ จากผักหรื อผลไม้
- ผักหรื อผลไม้ 40 กิโลกรัม, กากน้ าตาล 10 กิโลกรัม, น้ า 10 ลิตร, สารเร่ ง พด.2 1 ซอง
ปุ๋ยอินทรีย์นา้ จากสั ตว์
- ชิ้นส่ วนของสัตว์ 30 กิโลกรัม, ผลไม้ 10 กิโลกรัม, กากน้ าตาล 10 กิโลกรัม, น้ า 10 ลิตร, สารเร่ ง พด.2 1
ซอง
วิธีทา
1. หัน่ หรื อสับวัสดุพืชหรื อสัตว์ให้เป็ นชิ้นเล็ก ๆ ผสมกับกากน้ าตาลในถังหมัก
2. นาสารเร่ ง พด.2 จานวน 1 ซอง ผสมในน้ า 10 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที
3. เทสารละลายสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.2 ในถังหมัก คนส่ วนผสมให้เข้ากันปิ ดฝาไม่ตอ้ งสนิทและตั้งไว้ในที่
ร่ ม
4. ในระหว่างการหมัก คนหรื อกวน 1-2 ครั้ง/วัน เพื่อระบายก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และทาให้ส่วนผสม
คลุกเคล้าได้ดียงิ่ ขึ้น
การนาไปใช้
- เจือจางปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ า ต่อ น้ า อัตราส่ วน 1:500 - 1: 1,000
- ฉี ดพ่น หรื อรดลงดิน ในช่วงการเจริ ญเติบโตของพืช
ประโยชน์
ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช โดยพบว่าปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ ามีฮอร์ โมน และกรดอินทรี ยห์ ลายชนิด เช่น ออก
ซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน กรดแลคติก กรดอะซิติก กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก

องค์ความรู้ ฐานที่ 3 การป้องกันกาจัดโรค และแมลง
ศู นย์ เรียนรู้ การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตรตาบลบ้ านติว้
การป้ องกันกาจัดโรค และแมลง
เชื้อราไตรโคเดอร์ ม่า
จัดเป็ นเชื้อราชั้นสู งที่เป็ นเชื้ อราปรปั กษ์ที่สามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การผลิต
อุปกรณ์ ทใี่ ช้
1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ
2. ถ้วยตวง หรื อแก้วน้ า
3. ทัพพีตกั ข้าว
4. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8 x 12 นิ้ว
5. หัวเชื้อ
6. ยางวง
7. เข็มหมุด
8. ข้าวสาร
วิธีการเพาะเลีย้ ง
1. หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยใช้ขา้ ว 3 ส่ วน + น้ า 2 ส่ วน
2. ตักข้าวสุ กประมาณ 2 ทัพพีครึ่ ง ใส่ ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8x12 นิ้ว หรื อประมาณ 2 ขีดครึ่ ง
(250 กรัม) ต่อถุง
3. เกลี่ยข้าวให้แบนราบ รี ดอากาศออกจากถุง ให้ถุงพลาสติกแนบกับข้าว เพื่อลดการเกิดหยดน้ ารอให้
ข้าวอุ่นหรื อถุงเกือบเย็น จึงนาไปใส่ หวั เชื้อ
4. ใส่ หวั เชื้อเพียงเล็กน้อยประมาณ 2–3 เหยาะ (1-1.5 กรัม) ต่อถุง
5. รัดยางตรงปากถุงให้แน่น เขย่าหรื อบีบข้าวเบา ๆ เพื่อให้หวั เชื้ อกระจายทัว่ รวบถุงให้บริ เวณปากถุง
พอง ก่อนใช้เข็มแทงรอบ ๆ ปากถุงที่รัดยางไว้ไม่นอ้ ยกว่า 30 รู
6. บ่มเชื้อ เมื่อครบ 2 วัน ขยาข้าวที่มีเส้นใยของเชื้ อเจริ ญอยูใ่ ห้แตก แล้ววางถุงไว้เหมือนเดิม แล้วบ่มใน
สภาพเดิมต่ออีก 4 - 5 วัน
7. เชื้อสดที่ผลิตได้ควรนาไปใช้ทนั ที หรื อเก็บในตูเ้ ย็นช่องธรรมดาไม่เกิน 1 เดือน
การนาไปใช้
1. คลุกเมล็ด ใช้ไตรโคเดอร์ ม่า 10 กรัม หรื อ 1 ช้อนแกงต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม
2. ฉี ดพ่น ใช้ไตรโคเดอร์ ม่า 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 200 ลิตร
3. ปล่อยไปกับระบบน้ า ใช้ไตรโคเดอร์ ม่า 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 200 ลิตร

เชื้อราบิวเวอร์ เรีย
เป็ นเชื้ อจุ ลินทรี ยท์ ี่ จดั เป็ นพวก “เชื้ อราทาลายแมลง” มีคุณสมบัติในการทาลายแมลงได้หลายชนิ ด
ทาลายแมลงโดยผลิตเอนไซน์ที่เป็ นพิษต่อศัตรู พืช และเป็ นเชื้อราที่อาศัยกินเศษซากที่ผพุ งั
การผลิต
อุปกรณ์ ทใี่ ช้
1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ
2. ถ้วยตวง หรื อแก้วน้ า
3. ทัพพีตกั ข้าว
4. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8 x 12 นิ้ว
5. หัวเชื้อ
6. ยางวง
7. เข็มหมุด
8. ข้าวสาร
วิธีการเพาะเลีย้ ง
1. หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยใช้ขา้ ว 3 ส่ วน + น้ า 2 ส่ วน
2. ตักข้าวสุ กประมาณ 2 ทัพพีครึ่ ง ใส่ ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8x12 นิ้ว หรื อประมาณ 2 ขีดครึ่ ง
(250 กรัม) ต่อถุง
3. เกลี่ยข้าวให้แบนราบ รี ดอากาศออกจากถุง ให้ถุงพลาสติกแนบกับข้าว เพื่อลดการเกิดหยดน้ ารอให้
ข้าวอุ่นหรื อถุงเกือบเย็น จึงนาไปใส่ หวั เชื้อ
4. ใส่ หวั เชื้อเพียงเล็กน้อยประมาณ 2–3 เหยาะ (1-1.5 กรัม) ต่อถุง
5. รัดยางตรงปากถุงให้แน่น เขย่าหรื อบีบข้าวเบา ๆ เพื่อให้หวั เชื้ อกระจายทัว่ รวบถุงให้บริ เวณปากถุง
พอง ก่อนใช้เข็มแทงรอบ ๆ ปากถุงที่รัดยางไว้ไม่นอ้ ยกว่า 30 รู
6. บ่มเชื้อ เมื่อครบ 2 วัน ขยาข้าวที่มีเส้นใยของเชื้ อเจริ ญอยูใ่ ห้แตก แล้ววางถุงไว้เหมือนเดิม แล้วบ่มใน
สภาพเดิมต่ออีก 4 - 5 วัน
7. เชื้อสดที่ผลิตได้ควรนาไปใช้ทนั ที หรื อเก็บในตูเ้ ย็นช่องธรรมดาไม่เกิน 1 เดือน
การนาไปใช้
1. ใช้เชื้อราบิวเวอร์ เรี ย อัตรา 1 กก. ต่อ น้ า 20 ลิตร ฉี ดพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรู พืชหรื อบริ เวณที่แมลง
ศัตรู พืชเกาะหรื ออาศัยอยูใ่ ห้มากที่สุด

สารสกัดสมุนไพรป้ องกันแมลงศัตรู พืช
ชนิดสมุนไพร
- สมุนไพรที่ใช้ป้องกันพวกเพลี้ย ได้แก่ ตะไคร้หอม หางไหล สาบเสื อ หนอนตายหยาก บอระเพ็ด
กระทกรก และข่า เป็ นต้น
- สมุนไพรป้ องกันหนอนกระทู ้ หนอนชอนใบ ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร หางไหล ตะไคร้หอม เปลือกแค
สาบเสื อ หนอนตายหยาก สะเดา ว่านเศรษฐี และว่านน้ า เป็ นต้น
- สมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงไม่ให้วางไข่ ได้แก่ คาแสด มะกรู ด ตะไคร้ เมล็ดละหุ่ง มะนาว พริ ก และ
พริ กไทย เป็ นต้น
แบบหมัก
ได้จากการย่อยสลายพืชสมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรี ยใ์ นสภาพที่ไม่มีออกซิ เจน ได้ของเหลวสี น้ าตาล
ใส ซึ่งประกอบด้วยกรดอินทรี ยห์ ลายชนิดในปริ มาณสู ง รวมทั้งสารออกฤทธิ์ ประเภทต่าง ๆ และสารไล่แมลงที่
สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ ใช้ในการป้ องกันแมลงศัตรู พืช
ส่ วนผสม
1. สมุนไพร 30 กิโลกรัม, น้ าตาล 10 กิโลกรัม, น้ า 50 ลิตร, สารเร่ ง พด.7 1 ซอง
วิธีทา
1. สับพืชสมุนไพรให้เป็ นชิ้นเล็ก ทุบหรื อตาให้แตก
2. นาพืชสมุนไพรและน้ าตาลใส่ ลงในถังหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. ละลายสารเร่ ง พด.7 ในน้ า 50 ลิตร ผสมให้เข้ากันนาน 5 นาที
4. เทสารละลายสารเร่ ง พด.7 ใส่ ลงในถังหมักคลุกเคล้าหรื อคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้ง
5. ปิ ดฝาไม่ตอ้ งสนิท และตั้งไว้ในที่ร่มใช้ระยะเวลาในการหมัก 20 วัน
แบบกลัน่
ได้จากการกลัน่ พืชสมุนไพร ได้ของเหลวสี น้ าตาลใส ซึ่ งประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ ประเภทต่าง ๆ และ
สารไล่แมลงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ ใช้ในการป้ องกันแมลงศัตรู พืช
ส่ วนผสม
- สมุนไพร 10 กิโลกรัม, น้ าเปล่า 10 ลิตร
วิธีทา
1. สับพืชสมุนไพรให้เป็ นชิ้นเล็ก ทุบหรื อตาให้แตก
2. นาพืชสมุนไพรใส่ ลงในถังกลัน่
3. เติมน้ า 10 ลิตร
4. กลัน่ จนได้ของเหลวใสสี น้ าตาล
การนาไปใช้
- แบบหมัก เจือจาง สารป้ องกันแมลงศัตรู พืช : น้ า เท่ากับ 1: 500
- แบบกลัน่ เจือจาง สารป้ องกันแมลงศัตรู พืช : น้ า เท่ากับ 50 มิลลิลิตร: 20 ลิตร

- ฉี ดพ่นสารป้ องกันแมลงศัตรู พืชที่เจือจางแล้วอัตรา 50 ลิตร ต่อไร่ โดยฉี ดพ่นที่ใบ ลาต้น และรดลงดิน
ทุก 7 วัน
ประโยชน์
ป้ องกันแมลงศัตรู พืช เช่น เพลี้ยต่าง ๆ หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู ้ หนอนกอ ไร
แดง และแมลงหวี่ เป็ นต้น
เลีย้ งเป็ ดในนาข้ าว
เลี้ยงเป็ ดหลังการโยนกล้า/ปักดา 2-3 สัปดาห์ เป็ นช่วงที่ขา้ วแตกกอแล้ว เป็ ดช่วยกาจัดศัตรู ขา้ วในนา เช่น
หอย ปู แมลง วัชพืช ฯลฯ

องค์ ความรู้ ฐานที่ 4 การใช้ นา้ อย่ างรู้ คุณค่ า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่ นดิน
(การทานาเปี ยกสลับแห้ ง แกล้งข้ าว)
ศูนย์ เรียนรู้ การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตรตาบลบ้ านติว้
การทานาเปี ยกสลับแห้ ง แกล้ งข้ าว
การทานาในประเทศไทย ในเขตพื้นที่ชลประทาน พบว่าเกษตรกรต้องใช้น้ าอย่างน้อย 1,200 ลูกบาศก์
เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ เนื่ องจากต้องมีน้ าขังในนาตั้งแต่เริ่ มดานาจนข้าวออกรวง การทานาเปี ยกสลับแห้ง แกล้งข้าว"
ซึ่ งพบว่าทั้งประหยัดน้ า ประหยัดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตด้วย
การทานาเปี ยกสลับแห้ง แกล้งข้าวนั้น ได้มีการศึกษาวิจยั มาก่อนและพบว่าสามารถลดปริ มาณการใช้น้ า
ในการทานาข้าวได้ถึง 28% ของปริ มาณน้ าที่ใช้ในการทานาแบบทัว่ ไป ซึ่ งโดยปกติจะใช้น้ าปริ มาณ 1,200
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แต่ถา้ ทานาแบบแกล้งข้าวจะใช้น้ าเพียง 860 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เท่านั้น
การแกล้งข้าวนั้น จะปล่อยให้ขา้ วขาดน้ าในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้รากและลาต้น
ข้าวแข็งแรงส่ งผลโดยตรงต่อการเจริ ญเติบโตและการสร้างผลผลิต โดยเริ่ มต้นจากการขังน้ าในแปลงนาที่ระดับ
ความลึก 5 ซม. ในช่วงหลังปั กดาจนกระทัง่ ข้าวอยูใ่ นช่วงตั้งท้องออกดอก จึงจะเพิ่มระดับน้ าในแปลงอยูท่ ี่ 7-10
ซม. จากนั้นจะปล่อยให้ขา้ วขาดน้ าครั้งที่ 1 ในช่วงการเจริ ญเติบโตทางลาต้น หรื อข้าวมีอายุประมาณ 35-45 วัน
เป็ นเวลา 14 วัน หรื อจนกว่าระดับน้ าในแปลงลดลงต่ากว่าผิวแปลง 10-15 ซม.หรื อดินในแปลงนาแตกระแหง
จากนั้นถึงปล่อยน้ าเข้านา จนกระทัง่ ข้าวแตกกอสู งสุ ด หรื อข้าวอายุประมาณ 60-65 วัน ก็จะปล่อยให้ขา้ วขาดน้ า
ครั้งที่ 2 เป็ นระยะเวลาอีก 14 วัน

องค์ ความรู้ ฐานที่ 5 การแปรรู ปข้ าว
ศูนย์ เรียนรู้ การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตรตาบลบ้ านติว้
การแปรรู ปข้ าว
ชาวนาส่ วนใหญ่ จะขายข้าวในรู ปแบบของข้าวเปลือก ซึ่ งขายได้ราคาต่า ทาให้ประสบปั ญหาการขาดทุน
การนาข้าวเปลือกมาผ่านกระบวนการแปรรู ป เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าว
การนาข้าวเปลือกมาผ่านการสี เอาเปลือกออก จนได้เป็ นผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้อง ที่มีคุณค่าทางอาหารสู ง ขาย
ได้ในราคาที่สูงกว่าข้าวเปลือกหลายเท่า
ข้ าวกล้องไรซ์ เบอรี่
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ เป็ นผลิตภัณฑ์เด่นของศูนย์ฯ โดยการนาเอาข้าวเปลือกไรซ์เบอรี่ มาสี เอาเปลือกออก
ด้วยเครื่ องสี ขา้ วขนาดเล็ก เป็ นข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ขา้ ว จาหน่ายได้ในราคาสู ง
คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสู ง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซา
นอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสู ง มีดชั นีน้ าตาลต่า-ปานกลาง
นอกจากนี้ เส้นใยอาหาร (fiber) มีอยูป่ ริ มาณมากในข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ ช่วยลดระดับไขมันและ
คอเลสเตอรอล ป้ องกันโรคหัวใจ ช่วยควบคุมน้ าหนัก ช่วยระบบขับถ่าย
กระบวนการแปรรู ปข้ าวกล้ องไรซ์ เบอรี่
วัสดุ อุปกรณ์
1. เครื่ องสี ขา้ ว (ขนาดเล็ก)
2. เครื่ องแยกข้าวเปลือก
3. ข้าวเปลือกไรซ์เบอรี่
การสี ข้าว และการคัดแยก
1. นาข้าวเปลือกป้ อนเข้าเครื่ องสี ขา้ ว จนได้เป็ นข้าวกล้องออกมา (มีขา้ วเปลือกปนอยู)่
2. นาข้าวที่ผา่ นการสี (มีขา้ วเปลือกปนอยู)่ มาป้ อนเข้าเครื่ องคัดแยกข้าวเปลือก เพื่อแยกข้าวเปลือก
ออกไป จนได้เป็ นข้าวกล้องพร้อมจาหน่าย
เมื่อได้ขา้ วกล้องที่ผา่ นการสี และคัดแล้ว ก็จะบรรจุถุง เพื่อจาหน่ายต่อไป โดยทางศูนย์ฯ จาหน่ายใน
ราคา กิโลกรัมละ 60 บาท
ตารางเปรียบราคาผลิตภัณฑ์ ข้าวไรซ์ เบอรี่
ศูนย์ เรียนรู้ การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตรตาบลบ้ านติว้
ชนิดผลิตภัณฑ์
- ข้าวเปลือก
- ข้าวกล้อง

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่ ) ราคา (บาท/กิโลกรัม)
600
15
360
60

มูลค่าที่ได้ (บาท/ไร่ )
9,000
21,000

