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องคความรู

การเพิ่มผลผลิตขาว
และ

การลดตนทุนการผลิตขาว
รวบรวมโดย
นนท สมานหมู
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
การจัดการความรู สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
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การทําสารไลแมลงศัตรูพชื

Sena

สวนประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หนอนตากหยาก 3 กิโลกรัม
หางไหลขาวและหางไหลแดง 3
หัวกลอย
3 กิโลกรัม
บอระเพ็ด
3 กิโลกรัม
หัวมันแกวบด
3 กิโลกรัม
เมล็ดสะเดาบด 3 กิโลกรัม
ยาสูบ
3 กิโลกรัม
ไพล
3 กิโลกรัม
แอลกอฮอล
10 ลิตร

กิโลกรัม (อยางละ 1.5 กิโลกรัม)

วิธีการทํา ผสมทุกอยางเขาดวยกัน คนเชา-เย็น หมักไว 1 เดือน
วิธีใช

กรองเอาน้าํ 100 ซีซี ตอน้ํา 25 ลิตร ฉีดพนได 1 ไร
ฉีดพนทุก 7 - 15 วัน พรอมกับการสํารวจแมลงศัตรูพืชควบคูไปดวย

การจัดการความรู สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
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การทําน้ําหมักชีวภาพ

Sena

สวนประกอบ
1. สูตรหัวปลา ประกอบดวย

1
1
1

กิโลกรัม
กิโลกรัม
ซอง

2. สูตรหอยเชอรี่ ประกอบดวย หอยเชอรีแ่ ละไข
กากน้ําตาล
สาร พ.ด.2 จํานวน

2
1
1

กิโลกรัม
กิโลกรัม
ซอง

3. สูตรผัก

3
1
1

กิโลกรัม
กิโลกรัม
ซอง

ประกอบดวย

หัวปลา
กากน้ําตาล
สาร พ.ด. 2 จํานวน

ผัก
กากน้ําตาล
สาร พ.ด.2 จํานวน

วิธีการทํา ในแตละสูตรใหผสมทุกอยางในสูตรนั้นเขาดวยกัน คนเชา-เย็น
หมักไว 1 เดือน

วิธีใช

กรองเอาน้าํ 20 - 30 ซีซี ตอน้ํา 25 ลิตร ฉีดพนได 1 ไร บํารุงพืช
หรือใชหมักฟางปลอยไปกับน้ําที่เขานาปริมาณ 5 ลิตรตอไร
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การทําฮอรโมนไข

Sena

สวนประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไข
100 ฟอง
กลูโคลส ฟรุกโตส
5 กิโลกรัม
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง
0.5 กิโลกรัม
สาหรายทะเล สีเขียวแกมน้ําเงิน
0.5 กิโลกรัม
แคลเซียม โบรอน
100 บาท
นมวัว หรือ น้าํ มะพราว หรือ น้ําเปลา 20 ลิตร

วิธีการทํา ผสมทุกอยางใหเขากัน คนเชา-เย็น หมักไว 7 – 15 วัน
วิธีใช

ใช 20 - 30 ซีซี ตอน้ํา 25 ลิตร ฉีดพนได 1 ไร
ฉีดบํารุงขาวไดจนถึงระยะออกรวง

การจัดการความรู สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
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สมุนไพรปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชื

Sena

สามารถแยกตามชนิดของแมลงศัตรูพืชไดดังนี้
1. หนอนกระทู - มันแกว สาบเสือ ยี่โถ สะเดา
หนอนตายหยาก ใบมะเขือเทศ ดาวเรือง ขมิ้นชัน
ขา ขิง คูน นอยหนา
2. หนอนคืบกระหล่ํา - มันแกว สาบเสือ ยาสูบ ยี่โถ
สะเดา หนอนตายหยาก ใบมะเขือเทศ ดาวเรือง
ขมิ้นชัน คูน ตะไครหอม
3. หนอนใยผัก - มันแกว ยี่โถ สะเดา หนอนตาย
หยาก ใบมะเขือเทศ ดาวเรือง ขมิ้นชัน
คูน ตะไครหอม
4. หนอนกอขาว - ยาสูบ บอระเพ็ด ใบมะเขือเทศ
5. หนอนหอใบขาว - ผกากรอง
6. หนอนชอนใบ - ยาสูบ ใบมะเขือเทศ
7. หนอนกระทูกลา - สะเดา
8. หนอนหลอดหอม - ยี่โถ สะเดา หนอนตายหยาก
ใบมะเขือเทศ ตะไครหอม
9. หนอนหนังเหนียว - ยี่โถ สะเดา หนอนตายหยาก
ใบมะเขือเทศ คูน
10. หนอนมวนใบ - ยี่โถ สะเดา หนอนตายหยาก
ใบมะเขือเทศ คูน ตะไครหอม
11. หนอนกัดใบ - ยี่โถ สะเดา หนอนตายหยาก ใบ
มะเขือเทศ คูน ตะไครหอม
12. หนอนเจาะยอดเจาะดอก - ยี่โถ สะเดา ขมิ้นชัน
คูน
13. หนอนเจาะลําตน - สะเดา ใบมะเขือเทศ คูน
14. หนอนแกว - ใบมะเขือเทศ ขมิ้นชัน ตะไครหอม
15. หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก - ใบมะเขือเทศ
ดาวเรือง
16. หนอนผีเสื้อตางๆ - มันแกว หนอนตายหยาก
สะเดา คูน
17. ดวงหมัดกระโดด - มันแกว วานน้ํา มะระขี้นก
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ยาสูบ กระเทียม
18. ดวงเจาะเมล็ดถั่ว - ขมิ้นชัน ดวงกัดใบ มะระ
ขี้นก คูน
19. ดวงเตาฟกทอง - สะเดา กระเทียม นอยหนา
20. ดวงหรือมอดทําลายเมล็ดพันธุ - ยี่โถ กระเทียม
ขมิ้นชัน ขา ขิง
21. มอดขาวเปลือก - วานน้ํา
22. มวนเขียว - มันแกว ยาสูบ
23. มวนหวาน มันแกว ยาสูบ
24. แมลงสิงหขาว - มะระขี้นก
25. เพลี้ยออน - มันแกว ยาสูบ สะเดา หนอนตาย
หยาก ดาวเรือง กระเทียม นอยหนา
26. เพลี้ยไฟ - ยางมะละกอ สะเดา สาบเสือ ยาสูบ
หนอนตายหยาก กระเทียม
27. เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล - สะเดา สาบเสือ
บอระเพ็ด
28. เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว - สะเดา สาบเสือ บอระเพ็ด
29. เพลี้ยหอย - สาบเสือ
30. เพลี้ยแปง - ยาสูบ สะเดา ไรแดง ยาสูบ
ขมิ้นชัน ไรขาว ยาสูบ ขมิ้นชัน
31. แมลงหวี่ขาว - ดาวเรือง กระเทียม
32. แมลงวันแดง - วานน้ํา นอยหนา สลอด ขาเล็ก
เงาะ บัวตอง ขิง พญาไรใบ
33. แมลงวันทอง - วานน้ํา หนอนตายหยาก บัว
ตอง มันแกว แสลงใจ
34. แมลงปากกัดผัก - วานน้าํ
35. แมลงกัดกินรากและเมล็ดในหลุมปลูก - มะรุม
36. จิ้งหรีด - ละหุง สบูดํา สลอด
37. ปลวก - ละหุง
38. ตั๊กแตน - สะเดา

ปอเทือง

Sena

การปลูก ปอเทือง เพื่อลดตนทุนการใชปุยเคมี
ปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร : Crotalaria jncea
การจัดการความรู สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา

ลักษณะทางพฤกษาศาสตร : ปอเทือง เปนพืชตระกูลถั่ว ฤดูเดียว ลําตนตั้งตรงแตกกิ่งกานสาขามาก สูงประมาณ 150 – 190
เซนติเมตร ใบเปน ใบเดียวยาวรี ชอดอกเปนแบบบราซีม (racemes)ซึ่งอยูปลายกิ่งกานสาขา ประกอบดวย ดอกยอย 8 – 20
ดอก ดอกสีเหลืองมีการผสมขามฝก เปนทรงกระบอกยาว 3 – 6 เซนติเมตร
กวาง 1 – 2 เซนติเมตร หนึ่งฝกมีประมาณ 6
เมล็ด เมื่อเขยาฝกแกจะมีเสียงดัง เนื่องจากเมล็ดกระทบกัน เมล็ดมีรูปรางคลายหัวใจสีนา้ํ ตาลหรือดํา เมล็ด 1 กิโลกรัม จะมี
เมล็ด จํานวน 40,000 – 50,000 เมล็ด หรือ 1 ลิตร จะมีประมาณ 34,481 เมล็ด
วิธีการปลูก : ปลูกโรยเปนแถว ระหวางแถว 80 – 100 ซม. หรือปลูกเปนหลุม ใชระยะปลูก 50 X 100 หลุม ๆ ละ 1 – 3 ตน
อัตราเมล็ดที่ใชปลูก : การปลูกแบบหวานเพื่อไถกลบใชเมล็ดประมาณ 3 – 5 กิโลกรัมตอไร ปลูกเปนหลุมใชเมล็ด 2 – 4
กิโลกรัมตอไร
การดูแลรักษา : จะทําการถอนเพือ่ จัดระยะปลูกเมื่ออายุ 2 – 3 สัปดาห ตองพรวนดินกลบโคนและกําจัดวัชพืช ใชปุย สูตร 1515-15 อัตรา 20 – 30 กิโลกรัม ตอไร พนยากําจัดเชื้อรา และแมลงศัตรูพืช อาจมีการพนปุยทางใบ และสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชในชวงออกดอกติดฝก เชน ปุย 10-52-17 และ NAA ความเขมขน ประมาณ 100 – 200 ppm. อาจจะเพิ่ม
ผลผลิตถึง 150 – 200 กิโลกรัม ตอไร ในระยะเก็บเกีย่ ว หากมีฝนซึง่ มักจะตกในชวงระหวางฤดูหนาวกับฤดูแลง ทําใหฝก
ปอเทืองขึ้นรา ดังนั้น จึงควรเก็บใหทันอยาใหถูกฝน

การใชประโยชน : ปอเทืองเปนพืชตระกูลถั่วที่ใหน้ําหนักสด
ตอไร 2 -5 ตัน/ไร เมื่อไถกลบจะปลดปลอยธาตุอาหาร โดยเฉพาะไนโตรเจนในปริมาณสูง นิยมปลูกเปนปุยพืชสดเพื่อ เพิ่ม
ปริมาณธาตุอาหารใหกับดิน โดยเฉพาะ ในการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย เจริญเติบโตไดดีในสภาพพื้นที่ดอน โดยปลูกใน
รูปแบบของพืชหมุนเวียน โดยหวานหรือโรยเมล็ดกอนการปลูกหลัก เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย หรืออาจปลูกใน
รูปแบบของพืชแซม โดยปลูกระหวางแถวพืชหลัก เชน ระหวางแถว ออย มันสําปะหลัง แลวไถ/สับกลบเมื่อปอเทืองอายุ
ประมาณ 50 – 60 วัน ในขณะที่ดนิ ยังมีความชื้นแลวทิ้งไว 7 – 10 วัน ปลูกหลังจากพืชหลัก
ปุยพืชสด คือ ปุยอินทรียชนิดหนึง่ ที่ไดจากการไถกลบหรือตัด สับ ตน ใบ และสวนตาง ๆ ของพืชในขณะที่ยังสดปกตินิยม
ใช พืชตระกูลถั่วเพื่อเจริญเติบโตเร็วขึ้นไดในดินหลายชนิด ทีส่ ําคัญ คือ พืชตระกูลถั่วสามารถจับหรือตรึงธาตุไนโตรเจน (ที่เปน
ธาตุอาหารหลักของพืชจากอากาศได) โดยไถกลบในชวงออกดอกซึ่งเปนชวงที่มีธาตุอาหารและน้ําหนักสูงสุด ทิ้งไว ใหยอยสลายผุ
พังแลวปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชที่จะปลูกตามมา พืชที่ใชปลูกเปนปุยพืชสด ไดแก ปอเทือง ถั่วพรา ถั่วพุม โสนอัฟริกัน ถั่ว
มะแฮะ ไมยราบไรหนาม พืชตระกูลถั่วตาง ๆ เปนตน

การจัดการความรู สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา

