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วธีิการใช้เช้ือจุลนิทรีย์พโิกในการย่อยสลายตอซังข้าว 

วธีิการใช้เช้ือจุลนิทรีย์พโิกในการย่อยสลายตอซังข้าว 
จุลินทรียพ์ิโก ยอ่ยสลายตอซงัขา้ว เป็นหวัเช้ือจุลินทรีย ์เขม้ขน้ 1 กิโลกรัม ผสมน ้าได ้2,000 ลิตร ใชไ้ดก้บันา 10 ไร่ 

จะช่วยยอ่ยสลายตอซงัขา้วใหก้ลายเป็นปุ๋ยอินทรีย ์ช่วยยอ่ยสลายเมล็ดวชัพืช ขา้วดีดขา้วลายขา้วนก ช่วยยอ่ยไข่หอยเชอร่ี ไข่
เพล้ีย ตดัวงจรการแพร่ระบาดของเพล้ียไฟ มีจุลินทรียท่ี์ท าใหดิ้นร่วนซุย และมีจุลินทรียท่ี์ช่วยยบัย ั้งเช้ือราท่ีเป็นสาเหตุของ
โรคขา้วต่างๆ ในแปลงนา ช่วยใหดิ้นดี น ้าดี ไม่มีสารพิษตกคา้ง  

จุลินทรียใ์นพิโกจะยอ่ยสลาย ตอซงัขา้ว, วสัดุเหลือจากการเกษตร อยา่งชา้ๆ โดยช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารท่ีส าคญั
ในดินใหแ้ก่พืช อีกทั้งสร้างเอนไซมลิ์กเนส ช่วยยอ่ยสลายสารลิกนินท่ีเป็น โครงสร้างตน้ขา้ว, เอนไซมเ์ฮมิเซลลูเลส, เซลลู
เลส ช่วยยอ่ยสลายเยือ่ใยไฟเบอร์ของตน้พืชใหแ้ตกตวั, เอนไซมเ์พก็ติเนส ช่วยยอ่ยสลายสารเพก็ตินท่ีเป็น โครงสร้างเปลือก
ไมย้นืตน้. นอกจากนั้นจุลินทรียใ์นพิโกยงัผลิตสารแบคทีริโอซิน และ อิทุริน ซ่ึงมีคุณสมบติัในการก าจดัเช้ือแบคทีเรียและ
เช้ือราท่ีก่อใหเ้กิดโรคพืชหลายๆชนิด และท าลาย ไข่ไส้เดือนฝอย (nematode) รวมถึงไข่ของแมลงดว้ย ซ่ึงเป็นการตดัวงจร
ชีวติของแมลงนั้น 

ใช ้300 กรัม ผสมน ้า 200 ลิตร ราดรดใหท้ัว่แปลงนาขา้ว 1 ไร่ โดยท าหลงัจากเก็บเก่ียวตน้ขา้วจากนาและราดรดเม่ือ
ท าการไถพลิกดิน จุลินทรียจ์ากพิโก จะเร่งขบวนการยอ่ยสลายตอซงัใหก้ลบัมาเป็นปุ๋ยทางธรรมชาติในดินอยา่งรวดเร็ว 

วธีิและขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการหมกั 

1. เช้ือจุลินทรียพ์ิโก จ านวน 1000 กรัม หรือ 1 กิโลกรัม

2. ถงัหมกัจุลินทรียถ์งัละ 200 ลิตร (ใช ้10 ถงั), หรือ 1,000 ลิตร (ใช ้2 ถงั)

3. เคร่ืองมือในการฉีดพน่ปุ๋ย หรือ สารเคมี (ตอ้งลา้งใหส้ะอาดไม่มี ยาฆ่าแมลงตกคา้ง)

 ขั้นตอนหมกัเช้ือเช้ือจุลินทรียพ์ิโก  (1 กิโลกรัม ใชก้บันาขา้วได ้10 ไร่) 
1. น าถงัท่ีเตรียมไวใ้ส่น ้าสะอาดท่ีไม่มีคลอรีน หรือ ยาฆ่าแมลง ลงในถงั 200 ลิตร (ใช ้10 ถงั)

2. น าหวัเช้ือพิโก 100 กรัม เทลงในถงั 200 ลิตร ต่อ 1 ถงั (1 กก. ท าไดจ้  านวน 10 ถงั), หรือน าหวัเช้ือพิโก 500 กรัม

ผสมลงในถงั 1,000 ลิตร (1 กก. ท าไดจ้  านวน 2 ถงั), จากนั้นใหก้วนส่วนผสมใหเ้ขา้กนัอยา่งดี

3. หมกัหวัเช้ือพิโกทิ้งไว ้1 วนั 1 คืน ควรเปิดฝาถงั เพราะจุลินทรียต์อ้งการอากาศหายใจ และควรหมกัในท่ีมีแดดจดั จะ

ยิง่ท  าใหเ้ช้ือเจริญไดอ้ยา่งรวดเร็ว

4. วนัรุ่งข้ึนน าไปฉีดพน่ใหท้ัว่พื้นท่ี 10 ไร่ ในเวลาตอนเชา้ ปรับหวัฉีดใหเ้ป็นละอองเมด็ใหญ่



ขั้นตอนในการปฏิบติัในการขบวนการยอ่ยสลาย (ใชห้วัเช้ือพิโกจ านวน 1 กก. / 10 ไร่) 
1. ปล่อยน ้าเขา้แปลงนา ใหท้่วมพอประมาณ

2. เอารถย  ้าตอซงัใหจ้มน ้าจนทัว่แปลงนา ใหฟ้างจมน ้า ถา้ฟางไม่จมน ้าจะยอ่ยไม่ได ้น าน ้าสารละลายไปฉีดพน่ใหท้ัว่

พื้นท่ี 10 ไร่ ในเวลาตอนเชา้ ปรับหวัฉีดใหเ้ป็นละอองเมด็ใหญ่

3. ทิ้งไวใ้หค้รบ 3-5 วนั ก็เป็นการส้ินสุดการยอ่ยสลาย สามารถท าการคราดหรือไถต่อไดเ้ลย

การย่อยจะเกดิผลดีดังนีคื้อ 

 ฟางขา้วเม่ือเน่าสลายจะใหป้ลดปล่อยธาตุอาหารแก่พืชเม่ือฟางขา้วยอ่ยสลายแลว้จะไดธ้าตุไนโตรเจน (N) ธาตุ

ฟอสฟอรัส (P) ธาตุโพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และซิลิกา้ (SiO2) การไถกลบฟางขา้วจ านวน

1 ตนั จะไดธ้าตุอาหารทั้งธาตุหลกัและธาตุรอง ดงัน้ีคือ ไนโตรเจน (N) 6 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส (P2O5) 1.4 กิโลกรัม

โพแทสเซียม (K2O) 17 กิโลกรัม แคลเซียม (Ca) 1.2 กิโลกรัม แมกซีเซียม (Mg) 1.3 กิโลกรัม และท่ีส าคญัคือไดธ้าตุ

ซิลิกา้ (SiO2) จ านวน 50 กิโลกรัม โดยประมาณแลว้ 1 ไร่จะไดฟ้างขา้ว 800-1,000 กิโลกรัม/ไร่ และตอซงัอีก 1,200

– 1,500 กิโลกรัม/ไร่

 ยอ่ยวชัพืชในแปลงนา โดยเฉพาะขา้วดีด ขา้วหาง ขา้วลาย ขา้วนก จะถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรีย ์เป็นการขจดัวชัพืช

ในแปลงนาอยา่งไดผ้ล

 ท าใหดิ้นร่วนซุย ท าใหต้น้ขา้วออกรากลึกและรากเยอะ ช่วยใหต้น้ขา้วหาอาหารไดม้าก ล าตน้แขง็แรง

 ช่วยก าจดัควบคุมจุลินทรีย ์และเช้ือราซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ของตน้ขา้ว

 ยอ่ยสลายไข่เพล้ีย เพล้ียไฟ เพล้ียกระโดย ซ่ึงเป็นการตดัวงจรชีวิต ท าใหก้ารแพร่ระบาดลดลง

 ยอ่ยสลายไข่หอยเชอร่ีซ่ึงเป็นการตดัวงจรชีวติ ท าใหก้ารแพร่ระบาดลงลดการสูญเสียการท าลายของตน้ขา้ว

 จุลินทรียจ์ะช่วยปรับสภาพดินท่ีเป็นกรด-ด่าง ใหเ้ป็นกลาง และเพิ่มความร่วนซุยของดินใหดี้ยิง่ข้ึน




