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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การไถกลบตอซัง เพิม่ อินทรียววั์ ตั ถุและจุลนิ ทรียดดิ์ นิ
1. ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มคี วามเหมาะสม
- ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดิน
การปักดำกล้า และทำให้ระบบรากพืชสามารถแพร่
กระจายในดินได้มากขึน้
- การระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น ทำให้
มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อการหายใจของระบบราก
พืชในดิน
- เพิ่มการซึมผ่านของน้ำได้อย่างเหมาะสมและ
การอุม้ น้ำของดินให้ดขี น้ึ
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ารไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบตอซัง
ข้ า วหรื อ พื ช ไร่ ท ี ่ อ ยู ่ ใ นไร่ น าภายหลั ง การ
เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ลงไปในดินระหว่างการ
เตรียมพืน้ ทีเ่ พาะปลูกขณะทีด่ นิ มีความชืน้ และปล่อย
ทิง้ ไว้ชว่ งระยะเวลาหนึง่ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการย่อย
สลายในดิน ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารพืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตาม
ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางชีวภาพ
โดยการนำปุ ๋ ย อิ น ทรี ย น้ ำ ที ่ ไ ด้ จ ากการหมั ก วั ส ดุ
เศษปลา หอยเชอรี ่ ผั ก ผลไม้ ห รื อ เศษอาหาร
บ้านเรือน โดยกิจกรรมของจุลนิ ทรียม์ าใช้ประโยชน์
ในการหมักตอซัง ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ มีประโยชน์เป็นสาร
เสริมการเจริญเติบโตประกอบด้วยฮอร์โมนออกซิน
จิบเบอร์เรลลิน และไซโตไคนิน และกรดอินทรีย์
รวมถึ ง วิ ต ามิ น บี ห ลายชนิ ด ช่ ว ยในการกระตุ ้ น
การเจริญและเพิม่ จำนวนของจุลนิ ทรียด์ นิ ทำหน้าที่
ย่อยสลายตอซังได้ดี ตอซังอ่อนนุม่ ย่อยสลายได้งา่ ย
และไถกลบสะดวกขึน้

2. เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารพืชในดินและปรับปรุง
สมบัตทิ างเคมีของดิน
- เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง
อาจจะมีปริมาณธาตุน้อย แต่จะมีธาตุอาหารครบถ้วน
ตามทีพ่ ชื ต้องการ ทัง้ ธาตุอาหารหลัก (ไนโตเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม) ธาตุอาหารรอง (แคลเซียม แมกนีเซียม
และ กำมะถัน) และจุลธาตุ (เหล็ก แมงกานีส ทองแดง
สังกะสี โบรอน โมลิบดินมั และคลอรีน) และจะค่อยๆ
ปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ตอ่ พืชในระยะยาว
- ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญเสียไป
จากดิน พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

งดเผาตอซัง สร้างดินยัง่ ยืน ฟืน้ สิง่ แวดล้อม
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ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

การไถกลบตอซัง เพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ดิน

3. เพิม่ จุลนิ ทรียท์ เ่ี ป็นประโยชน์ในดิน
- อินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงาน
ของจุลนิ ทรียด์ นิ มีผลทำให้ปริมาณและกิจกรรมจุลนิ ทรีย์
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน
แปลงธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
นอกจากนีอ้ นิ ทรียวัตถุมลี กั ษณะคล้ายฟองน้ำ ประกอบ
ด้วยโพรงหรือห้องขนาดเล็กอยูเ่ ป็นจำนวนมาก จึงเป็น
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของจุลนิ ทรียแ์ ละสัตว์เล็กๆ ในดิน
- การเพิ่มปริมาณหรือจำนวนของจุลินทรีย์ดิน
มีผลช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิดในดิน
ลดน้อยลง

วิธีการไถกลบตอซังข้าว
1. พืน้ ทีเ่ ขตชลประทาน ในเขตพืน้ ทีช่ ลประทานซึง่
สามารถปลูกข้าวได้ต่อเนื่อง 2-3 ครั้งต่อปี หลังจาก
เก็บเกีย่ วข้าวแล้วไม่ตอ้ งเผาตอซังและฟางข้าว ให้ปฏิบตั ิ
ดังนี้
- ผสมปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จำนวน 3 ลิตรต่อไร่กบั น้ำ
100 ลิตร
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- เทสารละลายปุ๋ยอินทรีย์น้ำไหลไปตามน้ำ
ขณะที่เปิดน้ำเข้านาจนทั่วแปลงหรือใช้รถบรรทุก
สารละลายปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ น ้ ำ สาดให้ ท ั ่ ว แปลงนา
ขณะเดียวกันใช้รถตีฟาง ย่ำฟางให้จมลงดิน
- หมักฟางทิง้ ไว้เป็นเวลา 10 วัน ใส่ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้
2 ลิตรผสมกับน้ำ 100 ลิตร สาดให้ทว่ั แปลงนาอีกครัง้
หมักไว้อกี 5 วัน
- จากนั้นจึงทำเทือกเพื่อเตรียมหว่านหรือปักดำ
ข้าวครัง้ ใหม่ตอ่ ไป หรือสามารถปลูกพืชไร่เศรษฐกิจชนิด
อืน่ ได้ เช่น พืชตระกูลถัว่ ข้าวโพด และฟ่าง เป็นต้น
2. พื้นที่เขตเกษตรน้ำฝน ที่มีการปลูกข้าวเป็นพืช
หลักเพียงอย่างเดียวตลอดฤดูเพาะปลูก หลังจากการ
เก็บเกีย่ วข้าวให้ทง้ิ ฟางข้าวและตอซังไว้ในพืน้ ที่ เพือ่ เป็น
การคลุมผิวหน้าดิน จากนัน้ เมือ่ เข้าสูต่ น้ ฤดูฝนประมาณ
ปลายเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
- ผสมปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จำนวน 3 ลิตรต่อไร่กบั น้ำ
100 ลิตร
- ใส่สารละลายปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ตามบริเวณคันนา
หรือสาดให้ทว่ั สม่ำเสมอ แล้วใช้รถไถย่ำฟางให้จมดิน
หมักฟางทิง้ ไว้ 7 วัน
- ใส่ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้ 2 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร
ให้ทว่ั แปลงนาอีครัง้ แล้วใช้รถไถตีฟางตามไปด้วย
- ปล่อยให้ยอ่ ยสลายอีก 7 วัน
- จากนัน้ จึงทำเทือกเตรียมแปลงพร้อมทีจ่ ะปลูก
ข้าวต่อไป
หรือที่
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- ช่วยรักษาความสมดุลเปลี่ยนแปลงความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน ให้มคี วามเหมาะสมต่อการเพิม่
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน
- ช่วยลดความเป็นพิษของเหล็กและแมงกานีส
ในดิน เนื่องจากธาตุดังกล่าวนี้จะละลายออกมามากใน
สภาพดินกรดหรือดินเปรีย้ ว ทำให้ธาตุอาหารพืชถูกตรึง
ไว้ในดิน
- ช่วยลดความเป็นพิษจากดินเค็ม โดยตอซังช่วย
ให้การอุม้ น้ำในดิน ทำให้ดนิ มีความชุม่ ชืน้ ส่งผลให้เกลือ
ใต้ดนิ ไม่สามารถระเหยขึน้ มาได้

