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โครงการถ่ายทอดองค์ความรูฯ้ (โรงเรียนชาวนาบ้านคลองรี่) โดย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ชัยนาท 

 

ค าน า 
 
 “องค์ความรู้กับการปลูกข้าว” หนังสือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเกษตรกรชาวนามือใหม่ หรือผู้สนใจ

เกี่ยวกับการปลูกข้าวโดยใช้วิถีธรรมชาติ ใช้สมุนไพรและสิ่งของที่อยู่รอบตัวน ามาใช้ในการจัดการผลิตข้าว และ
จัดท าขึ้นเพ่ือเกษตรกรชาวนาที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมที่มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
หันมาใช้สมุนไพร ชีวผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการจัดการผลิตข้าว นอกจากนี้ยังแนะแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตของเกษตรกรให้มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ประหยัด ลดต้นทุนในการท านาและการด ารงชีวิต 
 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ใหญ่สุนทร มณฑา คุณเสรี กล่ าน้อย และวิทยากรจาก
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.ชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าว จ.ชัยนาท และ อ.สุวัฒน์ ทรัพยะ
ประภา ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กับนักเรียนเกษตรกรชาวนา 
 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ให้การสนับสนุนการจัดท าโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ เรื่องข้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจัดท าโครงการและหนังสือเล่มนี้ 
 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณผู้ใหญ่สุนทร มณฑา ผู้เอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการจัดท าโครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ฯ เรื่องข้าว 
 คณะผู้จัดท าหวังว่าหนังสือองค์ความรู้กับการปลูกข้าวเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้กับผู้อ่าน
ทุกท่านได้เป็นอย่างด ีหากผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
 
       คณะผู้จัดท า 
     ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
       1 สิงหาคม 2562 
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องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าว 
 

 ลักษณะของใบข้าวที่ดีต้องมีใบสีเขียว ตั้งชู สู้แสง แสงมีความจ าเป็นส าหรับพืชทุกชนิดรวมถึงข้าว ซึ่ง
สิ่งที่อยู่ในขบวนการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ 
 
ขบวนการเจริญเติบโตของพืช 
1. การสังเคราะห์แสง (Phytosynthesis) 
 คือกระบวนการสร้างอาหารของพืช เพ่ือเลี้ยงตัวเอง วัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์แสงของพืช 
เพ่ือให้ 1. พืชด ารงชีวิตอยู่ได้ 2. เพ่ือให้ผลผลิต 3. เพ่ือสภาพแวดล้อม และ 4. เพ่ือให้มนุษย์มีอากาศบริสุทธิ์
หายใจ พืชที่มีสีเขียวจะสังเคราะห์แสงได้ โดยจะเกิดปฏิกิริยา ดังสมการ  
 

แสง 
CO2 + H2O   น้ าตาล/กลูโคส/แป้ง + O2. 

Chlorophyll 
 
โดยปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดในคลอโรพลาสต์ (chloroplast) ในเซลล์พืช โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และไฮโดรเจน (H) จากน้ าให้กลายเป็นสารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรต
และมีก๊าซออกซิเจน (O2) เกิดขึ้นจากภาพที่ 1 แสดงการสังเคราะห์แสงของพืช ซึ่งเกิดในคลอโรพลาสต์ใน
เซลล์พืชในคลอโรพลาสต์จะมีรงควัตถุ (สารที่สามารถดูดกลืนแสงได้) ซึ่งคลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุท่ีพบบนใบไม้ 
สามาถดูดกลืนแสงสีม่วง แดง น้ าเงิน (ความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร) ได้ดี แต่สะท้อนแสงสีเขียวจึงท าให้
เราเห็นใบไม้เป็นสีเขียว 
 

 
ภาพที่ 1 การสังเคราะห์แสงของพืช 

 

CO2 

CO2 

H2O 

คลอโรฟิลล์ดูดพลังงานแสง
จากดวงอาทิตย์ 
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 ผลพลอยได้จากการสังเคราะห์แสง จะได้น้ าตาล น้ าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ซึ่งประโยชน์
ของน้ าตาลที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของพืช คือ น้ าตาลจะไปช่ วยเรื่องโครงสร้างของพืช เช่น เป็น
ส่วนประกอบของ Cellulose Hemicellulose และ Lignin นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการสะสมอาหารในพืช ท า
ให้พืชมีน้ าตาล แป้ง ไขมัน กรดอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อการสร้างผลผลิต 
 
2. การหายใจ (Respiration) 
 การหายใจของพืชจะท าให้พืชปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ า และพลังงานออกมา ดังสมการ 
 

น้ าตาลกลูโคส + ออกซิเจน                    คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ า + พลังงาน 
C6H12O6 + O2                   CO2 + H2O + ATP 

 
3. การสังเคราะห์โปรตีน 
 การสังเคราะห์แสงจะท าให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์พืชเกิดข้ึน ดังสมการ 
 

ไนโตรเจน + กรดอินทรีย์                 กรดอะมิโน 
S + N + CHO                CHON + S 

 
กรดอะมิโนที่ได้จะต่อเรียงกันเป็นสาย เรียกว่า โปรตีน ท าหน้าที่แบ่งเซลล์ ขยายขนาดเซลล์ ส่งผลต่อการเจริญ
ของยอดเจริญพืช และเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชทั้งหมด 
 
4. การคายน  า 
 คือ การไหลของน้ าจากดินผ่านเข้าทางรากออกสู่อากาศทางปากใบ ช่วยพืชในเรื่องของการระบาย
ความร้อน และเคลื่อนย้ายน้ าและแร่ธาตุ ดังภาพที่ 2  

 
ภาพที่ 2 แสดงการคายน้ าของพืช 

H2O และ แร่ธาตุ 

ไอน  า 

ไอน  า 
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การย่อยสลายทางชีวภาพ 
 เป็นกระบวนการท าให้สิ่ง ๆ นั้นเล็กลงหรือหายไป เป็นการเปลี่ยนอินทรียวัตถุให้สิ่งมีชีวิตสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ในเซลล์ได้ 
 
ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช 
 ธาตุอาหารที่พืชต้องการมี 16 ธาตุ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ
ธาตุอาหารเสริม นอกจากนี้ยังมีอีก 3 ธาตุ ที่อยู่ในอากาศ คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (C) ไฮโดรเจน (H) และ 
ออกซิเจน (O) ดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4 แสดงถึงหน้าที่และความส าคัญของธาตุอาหารแต่ละธาตุที่มีต่อพืช 
1. ธาตุอาหารหลัก 
 ธาตุอาหารหลักที่จ าเป็นส าหรับพืช ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K) ธาตุ
เหล่านี้จ าเป็นส าหรับพืช ขาดไม่ได้ ซึ่งธาตุต่าง ๆ ก็จะท าหน้าที่ในการส่งเสริมพืชแตกต่างกันไป ไนโตรเจนจะ
ท าหน้าที่สร้างต้น กิ่ง ก้าน ใบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ฟอสฟอรัสจะท าหน้าที่ในกระบวนการ
สังเคราะห์แสง สร้างราก สร้างเมล็ด โพแทสเซียมจะท าหน้าที่ในการสร้างแป้ง น้ าตาล เคลื่อนย้ายธาตุอาหาร 
หยุดการท างานของไนโตรเจน  
2. ธาตุอาหารรอง 
 เป็นธาตุอาหารที่พืชไม่ต้องการในปริมาณมาก แต่ก็ขาดไม่ได้ ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) 
และ ซัลเฟอร์ (S) 
3. ธาตุอาหารเสริม 
 เป็นธาตุอาหารที่พืชไม่ต้องการในปริมาณมาก แต่ก็น้อยกว่าธาตุอาหารรอง และขาดไม่ได้เช่นกัน 
ได้แก่ เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) นิเกิล (Ni) ซิลิกอน (Si) สังกะสี (Zn) โบรอน (B) โคบอล (Co) แมงกานีส 
(Mn) โมลิบดีนัม (Mo) และ คลอรีน (Cl) 
การน าธาตุอาหารไปใช้ 
 ก่อนอ่ืนควรรู้จักกับค าว่า เรโช (Ratio) ของปุ๋ย คือ การน าธาตุอาหารหลักไนโตรเจนรวมกับ
ฟอสฟอรัสรวมกับโพแทสเซียม ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกว่า ปุ๋ยผสม ดังตัวอย่าง  
 

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) 
16 8 8 
46 0 0 
0 0 60 
18 46 0 

  
นอกจากนี้เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยใช้เองได้ โดยใช้แม่ปุ๋ยหลัก ๆ 3 ตัว ดังแสดงในภาพที่ 6  
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แหล่งที่มา : โรงเรียนชาวนา บ้านคลองรี่ หมู่ 4 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

ภาพที่ 3 แสดงธาตุอาหารส าหรับการเจริญเติบโตของต้นข้าว 
 

 
แหล่งที่มา : โรงเรียนชาวนา บ้านคลองรี่ หมู่ 4 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

ภาพที่ 4 แสดงธาตุอาหารที่ต้นข้าวต้องใช้ต่อการผลิตข้าวเปลือก 100 ถังต่อไร่ 
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แหล่งที่มา : โรงเรียนชาวนา บ้านคลองรี่ หมู่ 4 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

ภาพที่ 5 แสดงสูตรปุ๋ยที่ผสมใช้เองในการปลูกข้าว 

 
หลักของการเรียนรู้ (ใช้ได้ทุกช่วงชีวิต) 
 หลักของการเรียนรู้ ทุกคนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา รวมถึงเกษตรกรที่สนใจในการ
ค้นหาสิ่งใหม่ๆ มีหลักการง่าย ๆ คือ หัดสังเกต จดจ า เปรียบเทียบ หลักของธรรมชาติสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏเป็น 
ผล ล้วนเกิดจาก เหตุ อาศัยกับ ปัจจัย ร่วมกันเกิดข้ึนจะไม่ปรากฏเป็นอิสระโดดเดี่ยวล าพัง 
 

เหตุดี + ปัจจัยดี                      ผลดี 
เหตุดี + ปัจจัยไม่ดี                   ผลดีลดลงหรือไม่ได้ผล 
เหตุไม่ดี + ปัจจัยดี                   ผลไม่ดีหรือผลไม่ดีลดลง 
เหตุไม่ดี + ปัจจัยไม่ดี                ผลไม่ดี 
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อิทธิพลและปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตข้าว 
 ตั้งแต่หว่านข้าวลงนาจนกระทั่งเก็บเกี่ยว มีอิทธิพลต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต
ของข้าว เริ่มตั้งแต่การเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ดีผลผลิตที่ได้ก็จะออกมาดี ถ้าเมล็ดพันธุ์ไม่ดี เป็นโรค มี
วัชพืชปนเยอะ ผลผลิตที่ได้ก็จะน้อยลง และในระหว่างที่ข้าวก าลังเจริญเติบโตอาจจะมีเรื่องของศัตรูพืชต่าง ๆ 
แมลง โรค และวัชพืช สภาพแวดล้อม อากาศ เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 ปัจจัยและอิทธิพลต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตข้าว 

 
 
 
 
 
 

เมล็ดพันธุ์ข้าว  
(เหตุ) 

ข้าวเปลือก  
(ผล) 

ดิน 
ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 

หอย 

น  า 

ลม 
อุณหภูมิ 

แสง 

นก 

โรคข้าว 

สารป้องกันก าจัด

แมลง 

ปุ๋ย 

แมลงศัตรูข้าว 

แมลงด ี

น  าค้าง 
หมอก 

เมฆ 

ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลง 

สารป้องกันก าจัดโรคข้าว 

ฝน 

จุลินทรีย ์

หนู 

ปูนา 
ทุน 

แรงงาน 

เคร่ืองมือ 

น  ามัน 

วัชพืช 

ยาคุม/ฆ่าวัชพืช 

ฮอร์โมน 

ยาจับใบ 

ใจ 

ฤดูกาล 
ความรู้ 

อินทรีย์วัตถุ 

การจัดการ 

เวลา 



9 
 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูฯ้ (โรงเรียนชาวนาบ้านคลองรี่) โดย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ชัยนาท 

 

ศัตรูพืชของข้าวที่พบในแต่ละระยะ 
 เกษตรกรสามารถพบโรคและแมลงเหล่านี้ได้ในแปลงนา ดังตารางที่ 1 ดังนั้นควรหมั่นส ารวจแปลงใน
ทุกระยะ เพ่ือหาทางป้องกันก าจัดได้ทันเวลา และควรพิจารณาว่าจ านวนศัตรูพืชที่พบอยู่ในระดับใด สร้าง
ความเสียหายหนักหรือไม่ หากพบไม่เยอะเกษตรกรสามารถใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดได้ทัน จะท าให้
เกษตรกรลดต้นทุนได้มาก ซึ่งน้ าหมักต่าง ๆ ที่ช่วยป้องกันก าจัดโรค แมลง และส่งเสริมการเจริญเติบโตมี
รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 
 
ตารางท่ี 1 ตารางการจัดการศัตรูข้าว 
 

ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะตั้งท้อง ระยะออกรวง ระยะเก็บเก่ียว 

- โรคไหม้ - โรคใบขีดโปร่งแสง - โรคไหม้ - โรคไหม้ - โรคใบขีดโปร่งแสง 
- โรคถอดฝักดาบ - โรคใบขีดสีน้ าตาล - โรคถอดฝักดาบ - โรคถอดฝักดาบ  
- โรคขอบใบแห้ง - โรคใบสีแสด - โรคขอบใบแห้ง - โรคขอบใบแห้ง  
- โรครากปม - โรคไหม้ - โรคกาบใบแห้ง - โรคเมล็ดด่าง  
- โรคใบสีส้ม - โรคขอบใบแห้ง - โรครากปม - โรคกาบใบแห้ง  
 - โรคถอดฝักดาบ - โรคใบขีดโปร่งแสง - โรครากปม  

 - โรคกาบใบแห้ง - โรคใบสีส้ม - โรคกาบใบเนา่  
 - โรครากปม  - โรคใบจุดสีน้ าตาล  
 - โรคใบจุดสีน้ าตาล    
 - โรคใบหงิก    
 - โรคเหลืองเตี้ย    

เพลี้ยไฟ หนอนกอ เพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาล 

แมลงสิง  

มวนง่าม เพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาล 

หนอนห่อใบข้าว หนอนกระทู้คอรวง  

หนอนแมลงวันเจาะ
ยอด 

หนอนห่อใบข้าว หนอนกอ หนอนกอ  

หนอนกระทู้กล้า แมลงด าหนาม แมลงหล่า   
เพลี้ยกระโดดหลัง

ขาว 
แมลงหล่า แมลงสิง   

 หนอนปลอก    
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การปอ้งกันก าจัดศตัรูพืชขา้วโดยชีววิธี  
(โรงเรียนชาวนา บ้านคลองรี่ หมู่ 4 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท) 

 
สมุนไพรก าจัดแมลง (ที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน) 

- สารสกัดสะเดา 
- สารสกัดยาสูบ 
- สารสกัดกระเทียม + พริกไทย + พริกป่น 
- ยาสูบ + กะทิสด + กาแฟ 
- น้ าสับปะรด 

 
สมุนไพรต้านโรคพืช (มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน) 

- เปลือกมังคุด + ขม้ิน + ผงพะโล้ 
- น้ าขี้เถ้า 

ใช้สิ่งมีชีวิตในการป้องกันก าจัดแมลง 
- เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ก าจัดหนอน เป็นประเภทกินแล้วตาย 
- เชื้อรา Beauveria sp. ใช้ก าจัดหนอน เพลี้ย เป็นประเภทถูกตัวตาย 
- เชื้อรา Metarhizium sp. ใช้ก าจัดมด ปลวก เป็นประเภทถูกตัวตาย 

 
ใช้สิ่งมีชีวิตในการป้องกันก าจัดโรคพืช 

- เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ โรคแอนแทรคโนส 
- เชื้อรา Trichoderma harzianum ป้องกันก าจัดโรครากเน่า โคนเน่า 

 
วิธีการสกัดสมุนไพรมีมากมายหลายวิธี ได้แก่ 

1. การสกัดด้วยน้ า 
2. การสกัดด้วยแอลกอฮอล์ ผสมน้ าส้มสายชู 5% 
3. การสกัดด้วยการกลั่น 
4. การสกัดด้วยการบีบคั้น 
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ภาคผนวก 
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แหล่งที่มา : ส านักส่งเสริมการผลติข้าว กรมการข้าว 

ภาพที่ 4 ปฏิทินแสดงขั้นตอนการปลูกข้าวในเขตนาชลประทาน 
 

รายละเอียดขั้นตอนการปลูกข้าวได้มีการประยุกต์ใช้จากปฏิทินแสดงขั้นตอนการปลูกข้าวในเขตนา
ชลประทาน ของส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว (ภาพที่ 4) 
 
ขั นตอนการเตรียมการก่อนปลูก การเตรียมดิน 

- เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์เพ่ือก าหนดปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม 
- หลังการเก็บเก่ียวให้พักดิน 1-2 เดือน และไม่เผาฟาง/ตอซัง โดยใช้ฮอร์โมนไส้กล้วย กับ เชื้อราไตรโค

เดอร์มาปล่อยลงในนาพร้อมกับน้ า เพ่ือย่อยสลายฟางข้าวก่อนตีดิน 
- ไถกลบตอซังทิ้งไว้ 10-15 วัน ถ้าระเบิดดินดานใช้ผานหัวหมู 7 นิ้ว จะท าให้ผลผลิตเพ่ิม และลดปุ๋ยเคมี

ได้มาก 
- ระบายน้ าเข้านาแล้วไถย่ าด้วยจอบหมุน แล้วปรับหน้าดินให้สม่ าเสมอ 
- ระบายน้ าออกและท าร่องระบายน้ าโดยชักร่องให้ตรงเป็นแนว ระยะห่างระหว่าง 2-3 เมตร 
 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
- ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ 
- น าเมล็ดพันธุ์มาเตรียมตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
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การเพาะเมล็ดและคลุกข้าวงอกก่อนน าไปหว่าน 
1. น าข้าวใส่กะละมังท่ีปูด้วยมุ้ง/ตาข่ายเขียว 
2. เทน้ าใส่ในกะละมังให้ท่วม เก็บเมล็ดข้าวที่ลอยน้ าออกไป ให้เหลือแต่เมล็ดที่จมอยู่ 
3. ใส่น้ าหมักไตรโคเดอร์มา 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร เพ่ือป้องกันเชื้อรา โรครากเน่าโคนเน่า 
4. ใส่ฮอร์โมนไข่ 20 ซีซี/น้ า 1 ลิตร เพ่ือเร่งการเจริญของตาข้าว หน่อข้าว  
5. ห่อข้าวด้วยตาข่ายเขียว และบ่มไว้ 12 ชั่วโมง 
6. เมื่อครบ 12 ชั่วโมง ให้คลุกข้าวงอกด้วยของขมก่อนน าไปหว่าน 
7. คลุกด้วยสารสกัดเมล็ดสะเดา 1 กก./ข้าว 1 ถัง เพ่ือป้องกันเพลี้ย หนอน ไม่ให้กินหน่อข้าว 
8. คลุกด้วยผงฟ้าทะลายโจร 1 ขีด/ข้าว 1 ถัง เพ่ือป้องกันนก หนู มากินเมล็ดข้าว 
9. คลุกด้วยซิลิกอน (silicon) 1 ขีด/ข้าว 1 ถัง เพ่ือบ ารุงต้นให้แข็งแรง และต้านทาน 
10. คลุกด้วยฮอร์โมนไส้กล้วย 20 ซีซี/น้ า 1 ลิตร เพ่ือเร่งการเจริญของหน่อข้าว ในไส้กล้วยมีฮอร์โมน GA 
11. น าข้าวงอกไปหว่านได้ 

 
ระยะกล้า (ข้าวอายุ 1-25 วัน) 

- ระบายน้ าออกให้ดินแห้งจนอายุข้าว 20 วัน 
- ใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1 สูตร 18-20-0 อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่ เมื่ออายุข้าว 20 วัน 
- ระบายน้ าเข้ารักษาระดับน้ าประมาณ 5 เซนติเมตร 
- ส ารวจแปลงนา หากไม่พบศัตรูพืชไม่ต้องฉีดพ่นสารก าจัดศัตรูพืช 

 
ระยะแตกกอ (ข้าวอายุ 25-55 วัน) 

- ข้าวอายุ 40 วัน กรณีสามารถระบายน้ าได้ให้ระบายน้ าออก หรือไม่ต้องสูบน้ าเข้านา ปล่อยให้นาแห้ง
ประมาณ 5 วัน แล้วใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่  

- ระบายน้ าเข้า รักษาระดับน้ า 5-10 เซนติเมตร 
- ส ารวจแปลงนา หากไม่พบศัตรูพืชไม่ต้องฉีดพ่นสารก าจัดศัตรูพืช 
- ใช้แหนแดงในการคลุมดินเพ่ือตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงมา ช่วยให้ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรง 

 
ระยะข้าวตั งท้อง (ข้าวอายุ 55-90 วัน) 

- ข้าวอายุ 55-60 วัน (ระยะแตกกอสูงสุด) 
- ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งท่ี 3 (หาข้าวมีอาการขาดปุ๋ย) สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ 
- ระบายน้ าเข้า รักษาระดับน้ า 5-10 เซนติเมตร ระวังไม่ให้ข้าวขาดน้ า 
- ส ารวจแปลงนา 
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- ไม่พบแมลงศัตรูพืชไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี กรณีพบเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเฉลี่ย 1 ตัว/ต้น จึงใช้สารเคมี 
ชนิดดูดซึมตามค าแนะน าในฉลาก 

- เมื่อพบพันธุ์ปนข้าวเรื้อให้ถอนท าลายออกนอกแปลงนา 
 
ระยะน  านมและข้าวสุกแก่ (ข้าวอายุ 90-120 วัน) 

- ส ารวจแปลงนา 
- ข้าวอายุ 100 วัน ระบายน้ าออกให้แห้ง เพ่ือเร่งให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน 
- เก็บเก่ียวเมื่อข้าวอยู่ในระยะพลับพลึง 110-115 วัน หรือ 28-30 วันหลังออกดอก 
- ไม่พบแมลงศัตรูพืชไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี กรณีพบเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเฉลี่ย 1 ตัว/ต้น จึงใช้สารเคมี 

ชนิดดูดซึมตามค าแนะน าในฉลาก 
- เมื่อพบพันธุ์ปนข้าวเรื้อให้ถอนท าลายออกนอกแปลงนา 

 
วิธีการท าแป้งกล้วย 

1. หั่นกล้วยก่อน เคล็ดลับ หั่นกล้วยอย่างไรไม่ให้ด า (ให้ใช้กล้วยสุก 70-80%) 
2. น าเห็ดนางรมมาท าน้ ายาฟอกขาว (เนื่องจากเห็ดมีสารอุลตาไธโอน) 
3. หั่นเห็ด 100 กรัม จากนั้นน าไปต้มในน้ า 10 ลิตร (ให้น้ าเดือดก่อนค่อยใส่เห็ดลงไป) 
4. ทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 30 นาที จากนั้นน าไปตากให้แห้ง 
5. ท าการบดกล้วยให้ละเอียด 

 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการก าจัดศัตรูพืช 
กลุ่มสมุนไพร 

1. รสขม ป้องกันก าจัด แมลงปากกัด ปากดูด หนอน และเพลี้ย 
2. รสเผ็ดร้อน ป้องกันก าจัดแมลง เพลี้ย แมลงหวี่ขาว และ ไรชนิดต่างๆ 
3. กลิ่นฉุน ไล่แม่ผีเสื้อ แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ 
4. รสฝาด ป้องกันแมลงกัดกินใบ แมลงดูดกินน้ าเลี้ยงและโรคพืชชนิดต่างๆ 
5. มีน้ ายางสีขาว ก าจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ 

 
1. สารสกัดสมุนไพรชีวภาพ 
วัสดุ : สมุนไพรสด 1 กก. + จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร 
วิธีท า : โขลกหรือบดสมุนไพร 1-3 อย่าง ในกลุ่มเดียวกัน หมักกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยนาน 7 วัน คั้นเอาแต่น้ า

เก็บไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน 
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2. สารสกัดสะเดา 
วัสดุ : แอลกอฮอล์ 70% 900 ซีซี + นาโนเวท (น้ ายาดูดซึม) 100 ซีซี + ผลสะเดาแห้งบด 500 กรัม 
วิธีท า : หมักในภาชนะ มีฝาปิดสนิทนาน 7 วัน แล้วบีบกรองเอาส่วนน้ าใสเก็บไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 20 ซีซ/ีน้ า 20 ลิตร 
สรรพคุณ : ป้องกันก าจัดหนอน 

 

3. สารสกัดสุขสมหวัง 
วัสดุ : แอลกอฮอล์ 70% 900 ซีซี + นาโนเวท (น้ ายาดูดซึม) 100 ซีซี + ผงขมิ้นชัน 100 กรัม + ผงเปลือก

มังคุด 50 กรัม + ผลพะโล้ 100 กรัม 
วิธีท า : หมักในภาชนะมีฝาปิดสนิทนาน 7 วัน คั้นเอาแต่น้ าเก็บไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 20 ซซีี/น้ า 20 ลิตร 
สรรพคุณ : ไล่แมลง ป้องกันโรคพืช 
 

4. สารสกัดดีพร้อม 
วัสดุ : แอลกอฮอล์ 70% 450 ซีซี + นาโนเวท (น้ ายาดูดซึม) 100 ซีซี + น้ าส้มสายชูกลั่น 5% 450 ซีซี + 

กระเทียมกลีบสดบด 300 กรัม + พริกป่น 100 กรัม + พริกไทยด าป่น 100 กรัม 
วิธีท า : หมักในภาชนะมีฝาปิดนาน 14 วัน คั้นเอาแต่น้ าเก็บไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร 
สรรพคุณ : ไล่แมลง ป้องกันโรคพืช 
 
5. สารสกัดข่า กระเทียม พริก 
วัสดุ : แอลกอฮอล์ 70% 450 ซีซี + นาโนเวท (น้ ายาดูดซึม) 100 ซีซี + น้ าส้มสายชูกลั่น 5% 450 ซีซี + เหง้า

ข่าแก่บด 250 กรัม + กระเทียมกลีบสดบด 200 กรัม + พริกป่น 50 กรัม 
วิธีท า : หมักในภาชนะมีฝาปิดนาน 14 วัน คั้นเอาแต่น้ าเก็บไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร 
สรรพคุณ : ไล่แมลง ป้องกันโรคพืช 
 
6. สารสกัดยาสูบ 
วัสดุ : แอลกอฮอล์ 70% 450 ซีซี + นาโนเวท (น้ ายาดูดซึม) 100 ซีซี + น้ าส้มสายชูกลั่น 5% 450 ซีซี + เส้น

ยาฉุน 200 กรัม 
วิธีท า : หมักในภาชนะมีฝาปิดนาน 7 วัน คั้นเอาแต่น้ าเก็บไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร 
สรรพคุณ : ป้องกันก าจัดหนอนและเพลี้ย 
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7. สารสกัดยาสูบ กะทิ กาแฟ 
วัสดุ : มะพร้าวแกงขูด 200 กรัม + เส้นยาฉุน 100 กรัม + น้ าร้อนเดือด 1 ลิตร + กาแฟด า 200 กรัม 
วิธีท า : ผสมมะพร้าวแกงขูดกับเส้นยาฉุนให้เข้าด้วยกัน เทน้ าร้อนเดือดลงไป ทิ้งไว้ให้เย็นจึงคั้นน้ า จากนั้นใส่ผง

กาแฟลงไปในน้ าที่ค้ันได้ คนให้เข้ากันแล้วเก็บไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร 
สรรพคุณ : ป้องกันก าจัดหนอนและเพลี้ย 
 
8. สารสกัดยาสูบ กะทิ พริกป่น กาแฟ 
วัสดุ : มะพร้าวแกงขูด 200 กรัม + เส้นยาฉุน 100 กรัม + น้ าร้อนเดือด 1 ลิตร + กาแฟด า 200 กรัม + พริก

ป่น 200 กรัม 
วิธีท า : ผสมมะพร้าวแกงขูดกับเส้นยาฉุนและพริกป่นให้เข้าด้วยกัน เทน้ าร้อนเดือดลงไป ทิ้งไว้ให้เย็นจึงคั้นน้ า 

จากนั้นใส่ผงกาแฟลงไปในน้ าที่ค้ันได้ คนให้เข้ากันแล้วเก็บไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร 
สรรพคุณ : ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ 
 
9. น้ าคั้นสับปะรด 

ผลสับปะรดสุก มีน้ าย่อยโปรตีนและน้ าย่อยไคติน น าน้ าคั้นไปฉีดพ่นท าลายไข่และตัวอ่อนของแมลง
ได ้ 
วัสดุ : ผลสับปะรดสุก  
วิธีท า : ผลสับปะรดสุกเอาจุกและก้านออก น ามาหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่เครื่องปั่นน้ าผลไม้หรือท่อด้วย

ผ้ามุ้งไนล่อนน าไปโขลกหรือใช้มือสวมถุงมือยางขย าให้และบีบคั้นเอาแต่น้ าเก็บไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ผสมร่วมกับสารสกัดสมุนไพรหรือสารอ่ืนที่ฉีดพ่นเข้าทางใบ 
สรรพคุณ : เสริมการป้องกันก าจัดหนอนและเพลี้ย 
 
10. เชื้อแบคทีเรีย บีที 
วัสดุ : น้ า 10 ลิตร + นมรสจดื 2 กล่อง (กล่องละ 250 ซีซี) + น้ าตาลทราย 100 กรัม + ไข่ไก่ 1 ฟอง + หัว

เชื้อแบคทีเรีย บีที 20 กรัม + กากน้ าตาล 1 กก. 
วิธีท า : น าส่วนผสมทุกอย่างตีให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่ในภาชนะเติมอากาศด้วยเครื่อง เป่าอากาศแบบตู้

ปลานาน 24-72 ชม. หากต้องการใช้ด่วน หลังเป่าอากาศไปแล้ว 24 ชม. น ามาใช้ได้ เมื่อเป่าอากาศครบ 
72 ชม. เติมกากน้ าตาลลงไป 1 กก. คนให้เข้ากัน เก็บไว้ใช้ 

อัตราการใช้ : 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
สรรพคุณ : ป้องกันก าจัดหนอน 
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11. เชื้อราบิวเวอเรีย 
วัสดุ : น้ า 10 ลิตร + นมข้าว 1 กล่อง (กล่องละ 250 ซีซี) + นมข้าวโพด 1 กล่อง (กล่องละ 250 ซีซี) + หัว

เชื้อราบิวเวอเรีย 20 กรัม + กากน้ าตาล 1 กก. 
วิธีท า : น าส่วนผสมทุกอย่างตีให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่ในภาชนะเติมอากาศด้วยเครื่อง เป่าอากาศแบบตู้

ปลานาน 24-72 ชม. หากต้องการใช้ด่วน หลังเป่าอากาศไปแล้ว 24 ชม. น ามาใช้ได้ เมื่อเป่าอากาศครบ 
72 ชม. เติมกากน้ าตาลลงไป 1 กก. คนให้เข้ากัน เก็บไว้ใช้ 

อัตราการใช้ : 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
สรรพคุณ : ป้องกันก าจัดหนอนและเพลี้ย 
 
12. เชื้อราเมตาไรเซียม 
วัสดุ : น้ า 10 ลิตร + นมข้าว 1 กล่อง (กล่องละ 250 ซีซี) + นมข้าวโพด 1 กล่อง (กล่องละ 250 ซีซี) + หัว

เชื้อราบิวเวอเรีย 20 กรัม + กากน้ าตาล 1 กก. 
วิธีท า : น าส่วนผสมทุกอย่างตีให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่ในภาชนะเติมอากาศด้วยเครื่อง เป่าอากาศแบบตู้

ปลานาน 24-72 ชม. หากต้องการใช้ด่วน หลังเป่าอากาศไปแล้ว 24 ชม. น ามาใช้ได้ เมื่อเป่าอากาศครบ 
72 ชม. เติมกากน้ าตาลลงไป 1 กก. คนให้เข้ากัน เก็บไว้ใช้ 

อัตราการใช้ : 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
สรรพคุณ : ป้องกันก าจัดหนอนและเพลี้ย 
 
13. น้ ายาด่างทับทิม 5% 
วัสดุ : น้ า 1 ลิตร + ผงด่างทับทิม 50 กรัม 
วิธีท า : ละลายผงด่างทับทิมในน้ า คนให้ด่างทับทิมละลายจนหมด เก็บไว้ในขวดสีชาและน าไปใช้ได้ 
อัตราการใช้ : 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
สรรพคุณ : ใช้ล้างน้ าฝนหลังฝนหยุด ล้างน้ าค้าง ล้างหมอกบนใบข้าว ป้องกันก าจัดโรค 
 
14. น้ าขี้เถ้า 20% 
วัสดุ : น้ า 1 ลิตร + ขี้เถ้าเตาฟืน 200 กรัม 
วิธีท า : ใส่ขี้เถ้าลงผสมในน้ า คนให้ขี้เถ้ากระจายตัวสักพัก ทิ้งค้างคืนให้ตกตะกอน รินหรือกรองเอาน้ าใส ๆ 
เก็บใส่ขวดไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
สรรพคุณ : ใช้ล้างน้ าฝนหลังฝนหยุด ล้างน้ าค้าง ล้างหมอกบนใบข้าว ป้องกันก าจัดโรค 
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15. น้ าปูนใส 
วัสดุ : น้ า 1 ลิตร + ปูนกินหมาก 200 กรัม 
วิธีท า : ใส่ปูนกินหมากละลายลงในน้ า คนให้กระจายตัวสักพัก ทิ้งค้างคืนให้ปูนตกตะกอน รินหรือกรองเอาน้ า

ใส ๆ เก็บใส่ขวดไว้ใช้  
อัตราการใช้ : 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
สรรพคุณ : ใช้ล้างน้ าฝนหลังฝนหยุด ล้างน้ าค้าง ล้างหมอกบนใบข้าว ป้องกันก าจัดโรค 
 

16. สารสกัดเปลือกผลมังคุด 
วัสดุ : น้ าขี้เถ้า/น้ าปูนใส 20% 1 ลิตร + นาโนเวท (น้ ายาดูดซึม) 100 ซีซี + ผลเปลือกมังคุด 200 กรัม 
วิธีท า : หมักในภาชนะมีฝาปิดนาน 7 วัน บีบคั้นเอาแต่น้ าใส เก็บใส่ภาชนะไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
สรรพคุณ : ป้องกันก าจัดโรค 
 

17. จุลินทรีย์หน่อกล้วย 
วัสดุ : หน่อกล้วย 3 กก. + กากน้ าตาล 1 กก. 
วิธีท า : หน่อกล้วยสับชิ้นเล็ก คลุกเคล้ากับกากน้ าตาล คนสองเวลา เช้าและเย็น นาน 7 วัน คั้นเอาแต่น้ าเก็บไว้ใช้ 
อัตราการใช้ : 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
สรรพคุณ : ใช้ล้างน้ าฝนหลังฝนหยุด ล้างน้ าค้าง ล้างหมอกบนใบข้าว ป้องกันก าจัดโรค 
 

18. เชื้อราไตรโคเดอรม์า ขยายแบบไม่ใช้อากาศ 
วัสดุ : จุลินทรีย์หน่อกล้วย + กากน้ าตาล + เหล้าขาว 35 ดีกรี + น้ าส้มสายชูกลั่น 5% อย่างละ 1 ถ้วยตวง 
วิธีท า : ผสมส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากัน หมักท้ิงไว้ 24 ชม. น ามาใช้ได ้
อัตราการใช้ : 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
สรรพคุณ : ป้องกันก าจัดโรค 
 
19. เชื้อราไตรโคเดอร์มา ขยายแบบใช้อากาศ 
วัสดุ : น้ า 10 ลิตร + น้ านมขาว 1 กล่อง (250 ซีซี) + นมข้าวโพด 1 กล่อง (250 ซีซี) + หัวเชื้อราไตรโคเดอร์

มา 20 กรัม 
วิธีท า : น าส่วนผสมทุกอย่างตีให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่ในภาชนะเติมอากาศด้วยเครื่อง เป่าอากาศแบบตู้

ปลานาน 24-72 ชม. หากต้องการใช้ด่วน หลังเป่าอากาศไปแล้ว 24 ชม. น ามาใช้ได้ เมื่อเป่าอากาศครบ 
72 ชม. เติมกากน้ าตาลลงไป 1 กก. คนให้เข้ากัน เก็บไว้ใช้ 

อัตราการใช้ : 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
สรรพคุณ : ป้องกันก าจัดโรค 


