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พืชปุ๋ยสด “การสร้างโรงงานปุ๋ยไว้ในไร่นา” 

การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
 

ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  ที่ได้จากการไถกลบหรือตัด  สับ ต้น ใบและส่วนต่างๆ ของพืชในขณะที่ยังสด 
ปกตินิยมใช้พืชตระกูลถั่ว เพื่อเจริญเติบโตเร็ว ขึ้นได้ในดินหลายชนิด ที่ส าคัญคือ พืชตระกูลถั่วสามารถจับหรือตรึงธาตุ
ไนโตรเจน  (ที่เป็นธาตุอาหารหลักของพืช  จากอากาศได)้   โดยไถกลบในช่วงออกดอกซ่ึงเป็นช่วงที่มี ธาตุอาหารและน้ าหนัก
สูงสุด ทิ้งไว้ให้ย่อยสลายผุพัง แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชที่จะปลูกตามมา  พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่  ปอเทือง 
ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน ถั่วมะแฮะ  พืชตระกูลถั่วต่างๆ เป็นต้น 
 

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด มีดังนี้ 
 1. เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (น้ าหนักสด 2-7 ตัน/ไร่  = การใส่ปุ๋ยหมัก 800 - 2,800 กก./ไร่ )  
2. บ ารุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพ่ิมธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช 
3. กรดที่เกิดจากผุผังของพืชปุ๋ยสดช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้ดีมากยิ่งขึ้น  
4.  ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและท าให้ดินอุ้มน้ าได้ดีขึ้น เสมือนคลุกเคล้า/ฝังฟองน้ าจ านวนมากไว้ในดิน 
5.  ท าให้ดินร่วนซุย สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน เพราะมีอินทรียวัตถุเข้าไปแทรกระหว่างเม็ดดิน 
6.  ช่วยในการควบคุม ปราบหรือตัดวงจรวัชพืชบางชนิดได้เป็นอย่างดี พืชปุ๋ยสดที่แนะน าเจริญเติบโตเร็ว 
7.  ลดการปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มาก ใช้ในการเพิ่มธาตุอาหารเพื่อท าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
8.  ลดอัตราการสูญเสียดินจากการชะล้าง รากช่วยเกาะยึดดิน ขณะที่ต้นช่วยคลุมดิน ลดการกระแทกเม็ดเม็ดฝน 
9.  เพ่ิมผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น เพราะกระบวนการใช้พืชปุ๋ยสดช่วยเพิ่มเติมความเหมาะสมหลายอย่างให้แก่ดิน 

 

ลักษณะทั่วไปของปุ๋ยพืชสด 
 1.  ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว   ระบบรากแข็งแรง  ออกดอกในระยะเวลาอันสั้น  คือ  ประมาณ 30-60 วัน 
 2.  สามารถให้น้ าหนักพืชสดสูง  ตั้งแต ่ 2,000-7,000  กิโลกรัมต่อไร่      
 3.  ทนแล้งและทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี สามารถปลูกได้ทุฤดูกาล            
 4.  มีความต้านทานต่อโรคและแมลง 
 5.  สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาก และขยายพันธุ์ได้เร็วเพ่ือให้ทันและเพียงพอต่อ ความต้องการ เมล็ดงอกง่ายและมี

เปอร์เซ็นต์ความงอกสูง                                                                                                      6.  ล ำต้นอ่อน  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สนใจติดต่อ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 (ศูนย์ราชการแห่งท่ี 2)  
โทร.แฟกซ์. 035-454081  เว็ปไซต์   http://r01.ldd.go.th/spb/     
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 6.  ล าต้นอ่อน ตัดสับหรือไถกลบได้ง่าย เมื่อไถกลบแล้วเน่าเปื่อยผุผังได้เร็ว ปลูกพืชหลักตามได้ใน 7-15วัน   
   7. มีธาตุอาหารหลักค่อนข้างสูง ไนโตรเจนได้จากการตรึงจากอากาศ ส่วนฟอสฟอรัส โพแทสเซี่ยม และธาตุ 

อาหารตัวอ่ืนๆ ได้จากการดูดใช้หรือหมุนเวียนภายในดิน โดยเฉพาะกรณีท่ีมีปุ๋ยเคมีตกค้างในดินมากๆ แต่พืชปกติใช้ไม่ได้ 
พืชตระกูลถั่วจะช่วยหมุนเวียนและปลดปล่อยออกมาใช้พืชหลักใช้ได้เมื่อมีการไถกลบพืชปุ๋ยสดแล้ว  
 

วิธีการใช้พืชปุ๋ยสด  สามารถแบ่งการใช้ได้ 3 วิธี คือ 
 

1. ปลูกพืชสดในพื้นที่แปลงใหญ่ แล้วท าการตัดสับและไถกลบลงไปในพ้ืนที่นั้นเลย 
2. ปลูกพืชสดแซมในระหว่างแถวหรือร่องพืชหลัก อาจปลูกพืชสดพร้อมพืชหลัก หรือปลูกหลังจากพืชหลัก

เจริญเติบโตเต็มระยะหนึ่งแล้ว 
3. ปลูกพืชสดในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า แล้วตัดสับเอาส่วนของพืชสดน ามาใส่ในแปลงที่จะปลูกพืชหลัก และไถกลบลง

ไปในดิน 
 

การปลูกพืชปุ๋ยสด ในการปลูกพืชปุ๋ยสดให้ได้ผลดีควรปฏิบัติดังนี้ 
 

       1. ลักษณะของดิน   ก่อนปลูกควรปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสม  เช่น ถ้าเป็นดินกรด หรือดินเปรี้ยวควรใส่ปูน
ลงไปก่อน จะช่วยให้พืชสดเจริญเติบโตและให้น้ าหนักพืชสดสูงด้วย 
 2. เวลาและฤดูกาลที่ปลูก  เวลาที่เหมาะสมท่ีสุดคือ ปลูกช่วงต้นฤดูฝน หรือปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวพืช   ซึ่งความชื้น
ในดินยังคงมีอยู่ หรือปลูกก่อนการปลูกพืชหลัก ประมาณ 3 เดือน               
 3.  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  ที่ใช้ปลูกเพ่ือไถกลบในพ้ืนที่ 1 ไร่ ควรใช้อัตราเมล็ดดังนี้    ปอเทือง 5 กก./ไร่ โสนอินเดีย 
3-5 กก./ไร่ โสนคางคก 3-5 กก./ไร่ ถั่วพร้า 10 กก./ไร่ ถั่วเขียว 5 กก./ไร่ ถั่วเหลือง 8 กก./ไร่ ถั่วพุ่ม 8 กก./ไร่ ถั่วนา 8 
กก./ไร่ ถั่วลาย 2 กก./ไร่ ถั่วเสี้ยนป่า 2 กก./ไร่ ไมยราพไร้หนาม 2-3 กก./ไร่  ฯลฯ 
 
 

ตาราง ปริมาณธาตุอาหารของพืชปุ๋ยสดบางชนิด จากน้้าหนักแห้ง (น้้าหนักแห้ง =  น้้าหนักสด ÷ 5 โดยประมาณ) 
 

 

ชนิดพืชปุ๋ยสด/พืชตระกูลถั่ว 
ไนโตรเจน 
(% N ) 

ฟอสฟอรัส 
(%P2O5) 

โพแทสเซียม 
(%K2O) 

1. ปอเทือง 2.76 0.22 2.40 
2. ถั่วพร้า 2.72 0.51 2.14 
3. ถั่วพุ่ม 2.68 0.39 2.46 
4. ถั่วมะแฮะ 2.34 0.25 1.11 
5. โสนอัฟริกัน 2.87 0.42 2.06 
6. แหนแดง  3.30 0.57 1.23 
7. ใบฉ าฉา 2.10 0.09 0.40 
8. เปลือกสับปะรด. 1.79 0.85 5.46 
9. ต้นยาสูบ. 3.70 0.60 4.50 

 
 

การไถกลบ หรือตัดสับพืชปุ๋ยสด            
  การไถกลบหรือการตัดสับพืชปุ๋ยสดนั้น  จ าเป็นต้องพิจารณาถึงอายุของพืชสดเป็นส าคัญ  ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการตัดสับและไถกลบ  ควรท าขณะที่ต้นถั่วเริ่มออกดอกไปจนถึงระยะดอกบานเต็มท่ี  เนื่องจาก ในระยะนี้ ต้น
ถั่วเจริญงอกงามสูงสุด เมื่อไถกลบจะท าให้ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุไนโตรเจนสะสม และธาตุอ่ืนๆ อยู่ในดินสูงด้วย  ไถกลบ
ได้ง่าย ย่อยสลายเร็ว จึงปลูกพืชหลักตามหลังได้ไว (หลังไถกลบ 7 - 15 วัน ) 
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การไถกลบตอซัง เศษพืชหลังเก็บเกี่ยว 

“อินทรียวัตถุ สมบัติล้้าค่า ใกล้ตัวเกษตรกร” 
 
 
 
 

          

         
  
 
 
 

ปัจจุบัน พ้ืนที่การเกษตรกรรมของประเทศไทยมีระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดินค่อนข้างต่ ามาก  คือ ดินที่มี
อินทรียวัตถุประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่า มีพ้ืนที่มากถึง 191 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
เนื่องจากธาตุอาหารในดิน  จะสูญเสียไปในรูปผลผลิตที่เก็บเก่ียวออกไปจ าหน่ายหรือบริโภค ซึ่งสูญเสียไปอย่าถาวร(ไป
ประเทศไหนไม่รู)้ และสูญเสียไปในรูปตอซัง/เศษพืชที่เกษตรกรเผ่าทิ้งหลังเก็บเก่ียว  จากการส ารวจวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรของประเทศไทย พบว่า  ในแต่ละปีมีปริมาณมากกว่า 39.1 ล้านตัน  แบ่งเป็นตอซังฟางข้าว 26.9 ล้านตัน ซัง
ข้าวโพด 7.8 ล้านตัน เศษใบอ้อย 2 ล้านตัน วัสดุพืชไร่ชนิดอื่นๆ ประมาณ 2.4 ล้านตันต่อปี จากปริมาณวัสดุดังกล่าว เมื่อ
ค านวณเป็นปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม 2.8,  0.7 และ 5.9 แสนตัน  คิดเป็นมูลค่า 1,930.2,  741.4 
และ 4,731.4 ล้านบาท  ตามล าดับ รวมเป็นมูลค่าของปุ๋ยทั้งสิ้น 7,043 ล้านบาท  ดังนั้นการน าส่วนของพืชออกไปจากพ้ืนที่
การเกษตรแต่ละครั้ง  จึงเท่ากับเป็นการสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินเป็นจ านวนมาก  การไถกลบตอซัง  เป็นการ
ปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งเพื่อเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดินโดยตรง สะดวกและง่ายที่สุดที่เกษตรกรท าได้ เพาระไม่ต้องผ่านกระบวนการ
แปรรูป ไม่ต้องซื้อหา ไม่ต้องขนส่งหรือเคลื่อนย้ายมาจากที่อ่ืน  ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ในการพัฒนา
ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน 

 

ความหมายของการไถกลบตอซัง  

              การไถกลบตอซงั หมายถึง การไถกลบ วัสดุเศษซากพืชที่มีอยู่ในไร่นาหลังจากการเก็บเก่ียว ผลผลิต โดยท าการ
ไถกลบวัสดุเศษพืชในระหว่างการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกแล้วทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดิน
ก่อนที่จะท าการปลูกพืชต่อไป ปกติแนะน าให้ฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ เพ่ือช่วยสลายตอซังหรือเศษ
พืช เป็นการเพ่ิมชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารพืช และช่วย
รักษาระบบนิเวศวิทยาที่ดีในดิน 

 

วิธีการไถกลบตอซัง 
1. การไถกลบตอซังในพ้ืนที่ปลูกข้าว 
1.1) กรณีการปลูกข้าวเป็นพืชหลักชนิดเดียว หากยังไม่รีบท านาอาจทิ้งฟางข้าวและตอซังข้าวไว้ในแปลงนาเพื่อ

รักษา  ผิวหน้าดิน  เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ให้ฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ สูตร พด .2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ไถกลบตอซังและฟางข้าว ทิ้งไว้ 7-
15วัน เพ่ือให้ตอซังย่อยสลาย แล้วจึงไถพรวนและท าเทือกเพ่ือเตรียมปลูกข้าวต่อไป 

1.2) การปลูกพืชไร่หลังนาหรือปลูกพืชหมุนเวียน ให้ฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ สูตร พด .2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ไถกลบ
ตอซังและฟางข้าว ทิ้งไว้ 7-15 วัน เพ่ือให้ตอซังย่อยสลาย จึงไถพรวนแล้วปลูกพืชไร่ตามปกติ  และเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตพืชไร่
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แล้วให้ทิ้งตอซังไว้เมื่อถึงฤดูท านาจึงไถกลบวัสดุเหล่านี้  ทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน ก่อนจะท าการปลูกข้าวต่อไป  การฉีดพ่นน้ า
หมักชีวภาพ จะช่วยตอซังย่อยสลายตัวเร็วขึ้น ลดปัญหาข้าวเมาหัวซัง และแก๊สไข่เน่า ที่เป็นอันตรายต่อการปลูกข้าว ได้   

2. การไถกลบตอซังในพ้ืนที่ปลูกพืชไร่และพืชผัก ในสภาพพ้ืนที่ดอน ซึ่งมีการปลูกพืชไร่และพืชผักหลายชนิดให้
ฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ก่อนไถกลบตอซังทิ้งไว้   7-15 วัน เพ่ือให้ตอซังย่อยสลาย แล้วจึงไถพรวน
และปลูกตามปกต ิ

 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายวัสดุตอซัง  
            1. ชนิดของวัสดุ วัสดุที่ย่อยสลายยากได้แก่ ตอซังข้าว หรือ ฟางข้าวจะใช้ระยะเวลาการย่อยสลาย ประมาณ 20 
วัน ส าหรับวัสดุตอซังข้าวโพด และพืชตระกูล ถั่ว จะใช้เวลาประมาณ 7 - 15 วัน 
            2. อุณหภูมิ อุณหภูมิในดินที่มีระดับสูงขึ้น จะมีผลท าให้วัสดุตอซังมีการย่อยสลาย ได้เร็วขึ้น 
            3. ความชื้น  ดินที่มีปริมาณความชื้นพอเหมาะ จะท าให้เกิดการย่อยสลายวัสดุได้ดีข้ึน 
ประโยชน์ของการไถกลบตอซัง  

1. ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินมีความโปร่งร่วนซุย อุ้มน้ าได้ดี และความ
หนาแน่นของดินลดลง 
            2. เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน อินทรียวัตถุ จะดูดซับธาตุอาหารในดิน และ
ปลดปล่อยออกมาอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและลดความเป็นพิษของเหล็กและแมงกานีสในดิน  
            3. เพ่ิมปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน   

4. ช่วยลดระดับความเค็ม ช่วยรักษาระดับความเป็นกรดและด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  
             5. เพ่ิมผลผลิตให้กับพืช การไถกลบตอซังในพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างสม่ าเสมอ  จะท าให้ผลผลิตพืชเพ่ิมข้ึน เมื่อ
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่เผาตอซัง รวมทั้งลดปัญหามลภาวะสภาพแวดล้อม และการเกิดอุบัติเหตุ 
ผลของการเผาวัสดุตอซังต่อสมบัติของดิน และสภาพแวดล้อม  
           1. โครงสร้างของดินจับกันแน่นแข็ง กระด้าง และการแพร่กระจายของรากพืชลดลง 
           2. เกิดการสูญเสียอินทรียวัตถุ ธาตุ
อาหาร และน้ าในดิน จ านวนมากและรวดเร็ว 
           3. แมลง สัตว์เล็กๆ และจุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ในดินถูกท าลาย          

  4.ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม มลภาวะเป็นพิษ และเกิด
อุบัติเหตุ เป็นสาเหตุหนึ่งขอภาวะโลกร้อน 

 

การลดต้นทุนการผลิต และการปลูก
พืชปลอดสารพิษจะท าไม่ได้เลย ถ้าเรายังไม่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง เราต้องหันมาสร้างพลังให้กับดิน  ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ทั้ง
ในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และที่ง่ายที่สุดคือการไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยว(ทันท)ี เมื่อดินมีพลังพืชจึงแข็งแรงตาม
ธรรมชาติ ต้านทานโรค การใช้ยาฆ่าแมลงจึงไม่จ าเป็น  ต้องการค าปรึกษาหรือการบริการเพิ่มเติม ติดต่อที่สถานีพัฒนาที่ดิน 
หรือ หมอดินอาสาที่อยู่ใกล้บ้านท่าน              

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  
โทร.แฟกซ์.035-454081 mail: spb01@ldd.go.th เข้าถึงความรู้/การบริการที่เว็ปไซต ์http://r01.ldd.go.th/spb/    

mailto:spb01@ldd.go.th
http://r01.ldd.go.th/spb
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ค่าเฉลี่ย ธาตุอาหารในวัสดุอินทรีย์ ที่ใช้ท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน 2551 
 

วัตถุดิบ  
ประมาณธาตุอาหาร (เปอร์เซ็นต)์  รวมประมาณธาตุ

อาหารหลัก ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  
1. กากถั่วเหลือง  8.50 2.13 1.91 12.54 
2. กากถั่วลิสง. 7.20 1.50 1.20 9.90 
3. กากเมล็ดฝ้าย. 6.50 2.50 1.50 10.50 
4. กากเมล็ดนุ่น. 7.50 2.50 1.50 11.50 
5. เปลือกกุ้ง. 7.80 4.20 0.00 12.00 
6. ปลาป่น  9.50 5.50 3.80 18.80 
7. กากน้ าปลา. 3.87 7.31 0.05 11.23 
8. เลือดแห้ง  10.50 1.50 0.80 12.80 
9. ขนไก่ 13.26 0.12 0.07 13.45 
10. หนังสัตว์ 9.01 0.53 0.02 9.56 
11. ร าข้าว  2.10 5.00 1.09 8.19 
12. มูลสุกร  2.41 3.38 1.31 7.10 
13. มูลโค/กระบือ 1.48 0.96 2.08 4.52 
14. มูลไก่ 3.19 4.73 3.01 10.93 
15. มูลเป็ด 2.21 4.81 2.34 9.36 
16. กากผงชูรส 4.93 0.35 2.47 7.75 
17. มูลกระบือ 1.82 1.92 0.12 3.86 
18. มูลแพะ 3.74 1.56 5.29 10.59 
19. กระดูกป่น  3.50 19.00 0.68 23.18 
20. กากกาแฟ 3.21 1.64 2.60 7.45 
21. ละอองข้าว 2.71 0.68 0.59 3.98 
22. กากส่าเหล้า 2.06 0.17 1.03 3.26 
23. แหนแดง 3.30 0.57 1.23 5.10 
24. มูลค้างคาว  2.00 13.50 1.84 17.34 
25. หินฟอสเฟต  0.15 16.00 0.10 16.25 
26. ขี้เถ้าไม้ยาง  1.13 0.06 13.48 14.67 
27. เปลือกเมล็ดกาแฟ  0.93 0.14 6.22 7.29 
28. เปลือกสับปะรด. 1.79 0.85 5.46 8.10 
29. ใบยาสูบ. 4.00 0.50 6.00 10.50 
30. ต้นยาสูบ. 3.70 0.60 4.50 8.80 
31. ฟางข้าว 0.59 0.08 1.72 2.39 
32. แกลบดิบ(15% SiO2) 0.46 0.26 0.70 1.42 
33. แกลบด า(85% SiO2) 0.00 0.15 0.81 0.96 
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         สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  สพข.1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

การผลิตปุ๋ยหมัก สูตร พด.1 
 

คือ ปุ๋ยหมัก ที่ได้จากการน าเศษพืชและหรือมูลสัตว์มาหมักโดยใช้สารเร่งจุลินทรีย์ พด .1 เป็นตัวเร่ง ท าให้ได้
ปุ๋ยหมักคุณภาพดี และใช้เวลาไม่นาน(ประมาณ 1-1.5 เดือน) เพ่ือใช้ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพดิน ทั้งทางด้านกายภาพ 
เคมีและชีวภาพ คือท าให้ดินร่วนซุย ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินหรือจากปุ๋ยเคมีที่ใส่เพ่ิมเติมไม่ให้สูญเสียได้ง่าย เป็นแหล่ง
ธาตุอาหารพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ช่วยต้านทานความเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็น
ด่างของดิน ช่วยเพิ่มปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน จึงช่วยให้พืชเจริญเติบโต มีความแข็งแรงตาม
ธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีเม่ือมีการใช้ร่วมกัน จึงช่วยลดปริมาณปุ๋ยเคมีลงได้ 

วัสดุส้าหรับผลิตปุ๋ยหมัก (ประมาณ 1 ตัน) คือ เศษพืช เช่น ฟางข้าว เศษพืช เศษหญ้า  ใบไม้ ขี้เลื่อย แกลบ  1 
ตัน มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม(หากไม่มีให้ใช้หน้าดินดีๆแทน) ปุ๋ยยูเรีย 2 กิโลกรัม สารเร่ง พด .1  1 ซอง  โดยละลายสารเร่ง พด  
1 ในน้ า 1 ปีบ(หรือมากกว่าก็ได้ ให้เพียงพอที่จะราดให้ทั่วบนกองเศษพืช 1 ตัน) หากมีน้ าหมักชีวภาพ พด .2 .ให้ผสมลงไป
ด้วย 1-2 ลิตร คนให้เข้ากันนานอย่างน้อย 10 นาที จากนั้นน ามาราดบนกองวัสดุ/เศษพืช มูลสัตว์ และปุ๋ยยูเรีย แล้ว
คลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยราดน้ าที่ละลายสารเร่ง พด .1 และหรือน้ าหมักชีวภาพ พด .2 บนกองวัสดุให้ชุ่ม ถ้าไม่ชุ่มให้ใช้น้ าราด
ลงไปให้ชุ่ม(ความชื้นประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต)์ หากเป็นฟางข้าวหรือเศษพืชที่มีชิ้นส่วนยาวๆ อาจกองเป็นชั้นๆ โดยแบ่ง
วัสดุดังกล่าวออกเป็น 2-3 ส่วนหรือชั้น ขณะราดสารเร่ง พด .1 หรือน้ า ต้องย่ ากองวัสดุดังกล่าวให้แน่น (มิฉะนั้น วัสดุ
ดังกล่าวจะดูดซับน้ าได้น้อย กองหลวมเกินไป ท าให้แห้งเร็ว เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตและท าหน้าที่ได้ดี) ควรมีการ
รดน้ า กลับกอง/คลุกเคล้า ทุก 7-15 วัน ประมาณ 1-1.5 เดือน วัสดุดังกล่าวจะสลายตัวเป็นปุ๋ยหมัก   

อัตราการใช้ ในนาข้าว พืชไร่ ไม้ดอก ใช้ 1-3 ตัน/ไร่ พืชผัก 3-4 ตัน/ไร่ ไม้ผลยืนต้น 5-20 กิโลกรัม/หลุม 
(คลุกเคล้ากับดินรองก้นหลุมก่อนปลูก) และโรย/หว่านรอบทรงพุ่ม แล้วพรวนดินกลบ 20-50 กิโลกรัม/ต้นปีละ1-2 ครั้ง 

 

น้้าหมักชีวภาพ(ปุ๋ยอินทรีย์น้้า) สูตร พด.2 
คือ น้ าหมักชีวภาพที่ได้จากสกัดน้ าเลี้ยงของเซลล์พืชและหรือเซลล์สัตว์โดยใช้น้ าตาล ด้วยจุลินทรีย์ทั้งที่

ต้องการและไม่ต้องการอากาศในการย่อยสลาย ท าให้ได้น้ าสกัดชีวภาพสีน้ าตาลใสถึงด า มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน กรดอะมิโน ฮิวมิกแอซิด ฮอร์โมน วิตามิน และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากมาย จึงเป็นแหล่งธาตุอาหารพืช และ
ฮอร์โมน ท าให้พืชแข็งแรง ช่วยเร่งการเจริญเติบโต การติดดอกออกผล โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยที่ให้ทางดิน 

ขั้นตอนและวิธีการท้า  (ในถังขนาด 120 ลิตร) ละลายกากน้ าตาล 30 กก. ร าข้าว 1 กก. น้ าหรือน้ ามะพร้าว 
40 ลิตร พร้อมสารเร่ง พด.2  2 ซอง น าวัสดุหมัก คือ ปลา และ หรือ หอยเชอรี่ ผัก ผลไม้ ที่หั่นหรือบดแล้ว รวม 70-80 กก.

การใช/้การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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ในน้ าที่ละลายกากน้ าตาลและสารเร่งไว้แล้ว เติมน้ าให้ท่วม (เพ่ือคนได้สะดวก ) แต่ต้องต่ ากว่าขอบปากถังลงมาอย่างน้อย 20 
ซม. คลุกเคล้า/คนส่วนผสมดังกล่าวให้เข้ากัน คนบ่อยๆ เพื่อให้วัสดุหมักย่อยสลายเร็วขึ้น 1 เดือนขึ้นไปจึงกรองน าไปใช้  

อัตราและวิธีการใช้   หมักดิน ตอซัง  โดยผสมน้ าฉีดพ่น สาดหรือหยดที่ทางน้ าเข้านา อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ขลุบ
หมักท้ิงไว้ 10-15 วัน เพ่ือช่วยสลายฟางข้าวให้เปื่อยยุ่ย ไถพรวนได้ง่าย (**หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะเหลือตอซังฟางข้าวในนา
ประมาณ 1.0 -1.3 ตัน/ไร่ **)  อาจหยดที่ทางน้ าเข้านา 5 ลิตร / ไร่ / ครั้ง ระยะข้าวแตกกอ( 35-40วัน) และเม่ือข้าวเริ่ม
ออกรวง(60-75 วัน) หรือผสมน้ าฉีดพ่นให้ทางใบ อัตรา 50-80 ซีซี /น้ า 20 ลิตร เมื่อข้าวอายุประมาณ 35-40 และ 60 -75 
วัน   ในแปลงพืชไร่  เมื่ออายุ 20, 40 และ 60 วัน ในแปลงไม้ผล  ทุก 15-30 วัน  * ในแปลงพืชผัก ทุก 3-7 วัน โดยผสมให้
เจือจางกว่าการใช้ในนา ข้าวพืชไร่ หรือไม้ผล คือใช้อัตรา 30-50 ซีซี/น้ า 20 ลิตร      

*** มีเกษตรกรหลายราย น าน้ าหมักชีวภาพ พด .2  อัตรา 2-5 ลิตร/น้ า 200 ลิตร ผสมกับยาฆ่าหญ้า คุมหญ้า 
อัตราปกติ ฉีดพ่นในแปลงพืชไร่ ช่วยให้การคุมหรือฆ่าหญ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดินร่วนซุย พืชที่ปลูกมีรากมาก  ดูดซึมปุ๋ย
ได้ดีขึ้น 

ปุ๋ยหมักชีวภาพจานด่วน (สูตร พด.1, 2, 3 และ พด.12) 
ปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากการน าวัสดุอินทรีย์ชนิดต่างๆ มาหมักใช้อย่างเร่งด่วน โดยใช้สารเร่งจุลินทรีย์ ร่วมด้วย  

ประโยชน์ ท าให้ดินร่วนซุย เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน เชื้อบาซิลลัสและไตรโครเดอร์มาใน พด .3 ช่วยป้องกันโรครากเน่า 
โคนเน่าในพืชผัก ไม้ผล รากแข็งแรง มีปริมาณมาก ช่วยให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารเป็นประโยชน์ให้พืชดีขึ้น 
วัสดุที่ใช้   แกลบดิบและแกลบด ารวม 6 กระสอบปุ๋ย +มูลสัตว์ 10 กระสอบปุ๋ย + ร าละเอียด 6 กก.+ กากน้ าตาล 1 กก. + 
สารเร่ง พด.1 + พด.3 อย่างละ 1 ซอง + น้ าหมักชีวภาพ 3 ลิตร + น้ า หรือน้ ามะพร้าว 200-250  ลิตร   
วิธีท้า    คลุกเคล้า แกลบดิบ แกลบด า ร าข้าว มูลสัตว์ให้เข้ากัน  ราดน้ าที่ผสมสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์พด ..3  
กากน้ าตาล และน้ าหมักชีวภาพที่ผสมทิ้งไว้นาน 10 นาที โดยราดบนกองวัสดุคลุกเคล้าเข้ากันให้ชุ่ม ให้ได้ความชื้นประมาณ 
70 % (ก าแล้วมีน้ าไหลง่ามมือ เมื่อคลายออกวัสดุยังคงรูป ) ตั้งกองวัสดุให้สูง 50 ซม. คลุมด้วยกระสอบป่าน  ผ้ากระสอบปุ๋ย 
หรือกรอกใส่กระสอบปุ๋ย ตั้งไว้ในร่มเป็นเวลา 7-15 วัน ก่อนน าไปใช้   
จากนั้น  อาจใช้เป็นวัสดุเริ่มต้นในการท าปุ๋ยชีวภาพ พด.12  โดยละลาย พด.12 จ านวน 1 ซอง และน้ า แล้วคลุกเคล้าให้ทั่ว/
ให้ชุ่ม แล้วกองหรือกรอกใส่กระสอบปุ๋ย วางไว้ในที่ร่ม ก่อนน าไปใช้อย่างน้อย 4 วัน ก่อนน าไปใช้ 
อัตราและวิธีการใช้ พืชไร่ นาข้าว พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับ  200–300 กก./ไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงก่อนไถพรวน /ท า
เทือก หรือใส่ระหว่างแถวหลังปลูกพืช ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 1-3 กก./ต้น โดยรองก้นหลุมหรือรอบทรงพุ่มทุกปี  ใน แปลงเพาะ
กล้า 1-2 กก./พ้ืนที่ 10 ตร.เมตร โรยแล้วคลุกเคล้าให้ทั่วแปลงเพาะกล้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี  

น้้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร สูตร พด.6 

เพ่ือใช้ดับกลิ่นเหม็น ใช้ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องครัว คอกสัตว์ บ่อปลา ช่วยบ าบัดน้ าเสีย และลดกลิ่นเหม็น
ตามท่อระบายน้ าและกองขยะ ใช้หมักดิน เศษพืช ตอซัง หรือผสมน้ าฉีดพ่นให้ทางใบพืช ช่วยลดขยะในครัวเรือน 

วัสดุและวิธีท้า (ในถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร) เศษอาหาร ขยะสด 60-80 กก. + กากน้ าตาล 20-30 กก. น้ า
หรือน้ ามะพร้าว 20-40 ลิตร(แล้วแต่ประเภทเศษอาหารว่ามีน้ า สดหรือแห้ง ) + สารเร่ง พด .6 จ านวน 2 ซอง ** กรณีท่ี
ต้องการใช้ดับกลิ่นในห้องน้ าหรือในครัวเรือนเท่านั้น ใช้น้ ามะพร้าว (แทนน้ าและเศษอาหาร ) 80 ลิตร/กากน้ าตาล 20 กก.** 
คนและหมักไว้  15 วัน สูตรเร่งด่วน  ให้ใช้น้ า 100 ลิตร + สับปะรด(หรือเปลือก) 5 กก.+กากน้ าตาล 10-20 กก.ร าละเอียด 
1-3 กก. หมัก 3-5 วันก่อนน าไปใช้ ก่อนน าไปใช้   อัตราและวิธีการใช้  ใช้น้ าหมักชีวภาพฯ 15 ลิตร/พ้ืนที่น้ าเสีย 1 ไร่ หรือ
ใช้น้ าหมักชีวภาพ อัตรา  1 ลิตร/ปริมาตรน้ าเน่าเสีย  10 ลบ.เมตร บริเวณกองขยะ/คอกปศุสัตว์  น้ าหมักอัตรา 2-5 ลิตร/น้ า 
20 ลิตร ราด ฉีดพ่นทุก 3 วัน บ่อปลา ใช้น้ าหมักฯ สาดหรือฉีดพ่นให้ทั่วบ่อ 15 ลิตร/ไร่/ครั้ง หมักดิน ใช้อัตรา 5-8 ลิตร/ไร่ 
สาด ราด หยดพร้อมน้ าที่ปล่อยลงนา หรือฉีดพ่นให้ทั่วในนาข้าว แล้วหมักตอซังทิ้งไว้ 10-15 วันก่อนไถพรวน แล้วปล่อย
พร้อมน้ าเข้านาเมื่อข้าวอายุ 30-35 วัน และ 60-65 วัน หรือผสมน้ าฉีดพ่นให้ทางใบ  อัตรา 50-80 ซีซี/น้ า 20 ลิตร เพื่อเร่ง
การเจริญเติบโต ระบบราก การแตกกอ และการติดดอกออกผล   
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สารสกัดสมุนไพรป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช สูตร พด.7 
เป็นสารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุน รสเผ็ด ขม สารเบื่อเมา เพ่ือป้องกัน,ไล่,ก าจัดแมลงศัตรูพืช  เช่น เปลือกซาก ใบ

หรือเมล็ดน้อยหน่า เสือมอบ โล่ติ้น สะเดา หัวกลอย ตะไคร้หอม สบู่ด า ข่า ขิง พริก มะกรูดกระเพรา ใบ /ดอกล าโพง หนอน
ตายหยาก เมล็ดมันแกว จากพืชมียางหรือรสฟาดเพ่ือผลิตสารป้องกันก าจัดเชื้อรา  เช่น ว่านน้ า กระเทียม เปลือกมังคุด  
กล้วยดิบ ลูกตาลสุก ใบยูคา ใบ/ผลมะกรูด ใบมะรุม  ลูกมะเกลือ หมากสด หัวไพล ขม้ินชัน ข่าแก่  ฝักคูน 

วิธีท้า (ในถังขนาด 120 ลิตร)  ละลายกากน้ าตาล 5-10 กก. กับน้ าหรือน้ ามะพร้าว 40 ลิตร  พร้อมสารเร่ง 
พด.7 จ านวน 2 ซอง น าสมุนไพรอย่างน้อย 3-4 ชนิดขึ้นไป บดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ รวม 50-60 กก. ใส่ลงในน้ าที่ละลาย
กากน้ าตาลและสารเร่งฯไว้แล้ว เติมน้ าให้ท่วมวัสดุหมัก แต่ต้องต่ ากว่าขอบปากถังลงมาอย่างน้อย 20 เซนติเมตร  คลุกเคล้า
และคนส่วนผสมดังกล่าวให้เข้ากัน ควรคนบ่อยๆ หมัก 21 วันขึ้นไป จึงกรองหรือคั้นน้ าน าไปใช้ 

วิธีและอัตราการใช้  ผสมน้ าฉีดพ่นป้องกันโรค แมลงศัตรูพืช อัตรา 80-150 ซีซี/น้ า 20 ลิตร หรือ 0.8-1.5 
ลิตร/น้ า 200 ลิตร ทุก 3-5 วัน เมื่อแมลงเริ่มระบาด กากน าไปท าปุ๋ยหมักหรือน าไปหว่านในแปลงพืชผักเพ่ือป้องกันโรค 
แมลงศัตรูพืช 

 

การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
  คือ ปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบเศษหรือต้นพืชขณะที่ยังสดลงไปในดิน ปล่อยให้ย่อยสลายระยะหนึ่ง แล้วจึง

ปลูกพืชหลักตาม ปกตินิยมใช้พืชตระกูลถั่วเป็นพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ โสนต่างๆ ฯลฯ เนื่องจาก
ปลูกง่าย สามารถตรึงธาตุอาหารไนโตรเจนจากอากาศได้ดี ไม่ระบาดเป็นวัชพืชในภายหลัง  โดยไถกลบในช่วงที่พืชก าลังออก
ดอกประมาณ 50% เพราะจะได้ปุ๋ยพืชสดคุณภาพดี น้ าหนักสดต่อไร่สูงและย่อยสลายง่าย จึงปลูกพืชหลักตามได้ไวขึ้น 
สามารถด าเนินการได้อย่างกว้างขวางในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ พืชตระกูลถั่วที่แนะน าได้แก่ 

ปอเทือง – นิยมปลูก/หว่านในแปลงพืชไร่,นาข้าว หรือโรยระหว่างแถวปลูกอ้อยใช้เมล็ดพันธุ์ 3-5 กก./ไร่ ไถ
กลบอายุ 50-70 วัน จะได้ปุ๋ยสด 2 - 6 ตัน/ไร่ จะให้ธาตุไนโตรเจน  /ฟอสฟอรัส /โพแทสเซียม ประมาณ 1.98 / 0.30 / 
2.41 % ของ น้ าหนักแห้ง 

ถั่วพุ่ม - นิยมปลูกท้ังในแปลงพืชไร่ นาข้าว(ที่น้ าไม่แฉะ)หรือในแปลงไม้ผลยืนต้น ใช้เมล็ดหว่านอัตรา 5-8 กก./
ไร่ ไถกลบอายุ 45-60 วัน จะได้ปุ๋ยสด 2-3 ตัน/ไร่ จะให้ธาตุไนโตรเจน /ฟอสฟอรัส/โพแทสเซียม  ประมาณ 2.05 / 0.22 / 
3.20 % ของ น้ าหนักแห้ง *(น้ าหนักแห้ง=น้ าหนักสด÷ 5) การไถกลบพืชปุ๋ยสด คือ การฝังฟองน้ า  และปุ๋ยอินทรีย์จ านวน
มหาศาลไว้ในดิน 

ถั่วพร้า   - นิยมปลูกในแปลงพืชไร่,นาข้าว ทนแล้งได้ดี โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 8-10 กก./ไร่  ไถกลบเมื่ออายุ 60-80 
วัน ได้ปุ๋ยพืชสดประมาณ  3 ตัน/ไร่ ซึ่งจะให้ธาตุไนโตรเจน /ฟอสฟอรัส /โพแทสเซียม ประมาณ 3.03/0.37/3.12 % ของ 
นน.แห้ง 

โดยไถกลบขณะที่พืชปุ๋ยสดออกดอกประมาณ 50 % เพราะจะได้ปริมาณธาตุอาหารและน้ าหนักสดต่อไร่สูง 
ล าต้นยังไม่แข็งมาก สามารถปลูกพืชหลักตามได้ภายใน 7-10 วัน หากพืชปุ๋ยสดอายุมากกว่านี้ อาจไถพรวน/ไถกลบยาก 
และต้องไถกลบทิ้งไว้นานกว่านี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  
โทร.แฟกซ์.035-454081 mail: spb01@ldd.go.th เข้าถึงความรู้/การบริการที่เว็ปไซต ์http://r01.ldd.go.th/spb/    

mailto:spb01@ldd.go.th
http://r01.ldd.go.th/spb
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หลุมพอเพียงหลุมพอเพียง  เปน็การเปน็การบริหารเวลาและบริหารเวลาและใชป้ระโยชน์ทีด่นิเกิน ใชป้ระโยชน์ทีด่นิเกิน 110000  %%  
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ผอ.วันชัย วงษา สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 081-9899475 

 

  

 

  คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว (ขนาด 80 - 100 เซนติเมตร) ระยะห่างระหว่างหลุม 4 x 4 เมตร พื้นท่ี 1 ไร่ 
จะได้ 100 หลุม อาจปลูกตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน รอบบ่อน้ า ทางเดิน แม้แต่พื้นที่เพียง 4-5 ตารางเมตรก็ปลูกได้ ซึ่งพอท่ี
เกษตรกรจะมีพื้นที่ มีเวลา หรือมีก าลังพอท าได้  ตามทางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนขยายผลสู่โครงการทฤษฎีใหม่ ได้
อย่างมั่นคงและย่ังยืน (จาก 1 หลุมเป็น 1 ไร่ เป็น 10 ไร่ 100 ไร่ ในโอกาสต่อไป) โดยปลูกไม้ 4-5 ประเภทในหลุมเดียว ( 5-10 
กว่าชนิดพืช) เพื่อลดภาระการปลูก/รดน้ า/ก าจัดศัตรูพืช/ดูแลรักษา ให้ทุกอย่างเกื้อกูลกันเอง  ได้แก่ 

 

  1. ไม้พี่เลี้ยง คือ ที่ให้ร่มเงา เก็บน้ า ความชื้น โดยเฉพาะช่วงร้อน/ช่วงแล้ง เช่น หญ้าแฝก กล้วยน้ าว้า ถ้าเป็นกล้วย ควร
ปลูกทิศเหนือหรือใต้ จะได้ไม่บังแสงพืชที่ปลูกร่วมมากเกินไป ช่วยรักษาความชุ่มชื่นของหลุม  ได้กล้วยเครือแรกเมื่อปลูก 1 ป ี 
          2. ไม้ฉลาด / ไม้ข้ามปี คือ ไม้ที่เอาตัวรอดได้ดี เก็บผลนานพอสมควร เช่น ชะอม ผักหวาน มะเขือพวง มะละกอ ผักติ้ว 
ผักเม็ก มะตูมแขก เริ่มเก็บกินได้ต้ังแต่ 1 เดือน และเรื่อยๆไป 
          3. ไม้ปัญญาอ่อน/ไม้รายวัน คือ ไม้ล้มลุก ปลูกง่าย ตายเร็ว ต้องคอยปลูกและดูแลใกล้ชิด แต่เก็บผลได้ไว เช่น พริก 
มะเขือ กระเพรา โหระพา ตะไคร ้ข่า ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า ฯลฯ เริ่มเก็บกินได้ต้ังแต่ 15 วัน 
          4. ไม้บ้านาญ คือ ไม้ผลยืนต้นอายุยืน ท่ีใช้เวลาปลูกนานหน่อย (2-4 ปี) แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว สามารถเก็บกิน เก็บขาย 
ได้เรื่อยๆ เช่น  ขนุน มะม่วง  มะนาว มะขาม กระท้อน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา มะนาว (ปลูกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
          5. ไม้มรดก คือ ไม้ใช้สอย ไม้ยืนต้นอายุยืน ท่ีใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน ถ้า
ขายจะได้ เงินก้อนใหญ่ เช่น ประดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พยุง ชิงชัน ซึ่งจะเป็นไม้ขนาดใหญ่ ปลูกตรงข้ามกับกล้วย 

 

โดยใช้แนวคิดท่ีว่า หากปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผลยืนต้นอย่างเดียว ต้องรออีก 3 – 10 ปี หรือมากกว่านั้นกว่าจะได้ผลผลิต 
(ระหว่างนั้นจะกินอะไร ?) พื้นที่ใต้ร่มเงาหรือบริเวณหลุมท่ีมีการเตรียมดิน/ใส่ปุ๋ย/ปรับปรุงดิน/รดน้ า/ดูแล ยังสามารถใช้
ประโยชน์ได้อีกมาก แทนท่ีจะปล่อยให้วัชพืชขึ้นเป็นภาระท่ีต้องคอยก าจัด การปลูกพืชบางอย่าง(หลายอย่าง)มีกลิ่นเฉพาะที่
ช่วยไล่แมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้าท าลายหรือไม่ท าความเสียหาย นอกจากนั้นยังเป็นกุศลบายท่ีท าให้พืชหลักที่ต้องการปลูก เช่น ไม้
ผลยืนต้น/ไม้ป่ายืนต้น เจริญเติบโตและมีโอกาสรอดสูง เพราะผู้ปลูกจะคอยห่วงใย มั่นดูแล/รดน้ า/ใส่ปุ๋ย/พรวนดิน ท าให้พืช
หลักดังกล่าวเจริญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วย และหากพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอื่นมากเกินไป ให้คอยควบคุมให้
เหมาะสม มีการตัดแต่งทรงพุ่ม จัดพืช/เถาเลื้อยให้เหมาะสม และให้มีกล้วยเพียง 1-2 ต้น เท่านั้น 

 

หมายเหตุ   ใช้ต้นแบบเริ่มต้นของพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาค า เจ้าคณะต าบลจุมจัง  
เลขท่ี 106 หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ มาตั้งแต่ปี 2553  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สนใจติดต่อ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4  ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  (ศูนย์ราชการแห่งท่ี 2 ) 
ที่เว็ปไซต์  http://r01.ldd.go.th/spb/ หรือ หมอดินอาสาใกล้บ้าน  
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การเลี้ยงหมูคร้ังนี้ ต้องการให้มีการเรียนรู้ วิธีการเลี้ยงหมูป่าในหลุมประยุกต์  ท่ีมีการยกหลุมมาตั้งบนพื้นดินหรือ
ซีเมนต์ เพื่อการระบายอากาศท่ีดี สะดวก ในการเลี้ยง การจัดการ เพื่อสุขภาพสัตว์ท่ีดี เหมาะส าหรับเมืองร้อนอย่างบ้านเรา  

คือ ต้องการให้เห็นช่องทางอาชีพ(เสริม)  โดยใช้การเลี้ยงหมูหลุม  4 ตัว ให้เป็น (1) เครื่องก้าจัดขยะสด  และเศษ
อาหารในครัวเรือน เศษพืช วัชพืช เช่น จอก แหน ผักตบชวา หญ้าขน ใบกระถิน หยวกกล้วย (2) เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยหมักชั้น
ดี ไว้ใช้ในไร่นา ในการปลูกผัก ไม้ผล หรือท านา หรือขายขี้หมูเป็นรายได้เสริม (3) เป็นกระปุกออมสิน  ประจ าครัวเรือน จาก
รายได้การขายหมูป่า (ให้ร้านอาหารป่า) เป็นเงินก้อน ซึ่งเกษตรกรและประชาชนสามารถเลี้ยงได้ในชุมชนโดยไม่มีมลภาวะ ทั้ง
ทางเสียง ทางกลิ่น และของเสียในชุมชน (4) ให้ลูกหลานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ (ช่วยเลี้ยงหมู)   
 ด้วยการเลี้ยงลูกหมูป่า 4 ตัว ในโรงเรือน ขนาด 4x3 เมตร =12 ตารางเมตร พื้นดินหรือคอนกรีต หลังคามุง หญ้า
แฝกหรือกระเบ้ือง กั้นคอกด้วยอิฐบล็อกสูง 4 ก้อน แล้วท าเป็นลูกกรงเหล็กหรือไม้  ขึ้นมาอีกประมาณ 30 เซนติเมตร ประตู
คอกท าเป็นลูกกรงเหล็ก กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร   
รายจ่าย ในการเลี้ยงหมูหลุมประยุกต์ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ว่ามีราคาแพง หาได้เองหรือไม่ 

รวมค่าใช้จ่าย สิ่งก่อสร้างและวัสดุถาวร             เป็นเงิน 10,500 บาท 
รวม ค่าใช้จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุในการเลี้ยง     เป็นเงิน 11,220 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย วัสดุถาวร และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง ทั้งสิ้นเป็นเงิน 21,720 บาท 

รายรับ-จากการขายหมูป่าและข้ีหมู (ทุก 5 – 6 เดือน) โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งหรือไม่ 
หมู 4 ตัว ตัวละ 60 กิโลกรัม ๆ ละ 65 บาท          เป็นเงิน 15,600 บาท 
ขายขี้หมู (จากวัสดุรองพื้นท่ีใช้หมัก ปีบละ 30 บาท) เป็นเงิน   7,200 บาท   
รวมรายได ้ เป็นเงิน 22,800 บาท   

ก้าไรสุทธิ   โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับต้นทุน ค่าใช้จ่าย และราคาที่ขาย  
5-6 เดือนแรก = 22,800 – 21,720  เป็นเงิน 1,080 บาท (เพราะมีต้นทุนสิ่งก่อสร้างและวัสดุถาวร) 
5-6 เดือนหลัง และรุ่นต่อๆไป  = 22,800 – 11,220 เป็นเงิน 11,580 บาท  
ปีแรก  ก าไรสุทธิ    12,660 บาท 
ปีต่อๆไป     ก าไรสุทธิ    23,160 บาท  

ด้านการเรียนรู้ แบบอย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนท่ัวไปและลูกหลานในครอบครัว ท่ีสามารถมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการขยะ ของเสีย วัสดุเหลือใช้ในบ้าน ในไร่นา และการพึ่งพาตนเอง แบบครบวงจร อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สนใจติดต่อ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4  ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  (ศูนย์ราชการแห่งท่ี 2 ) 
ที่เว็ปไซต์  http://r01.ldd.go.th/spb/ หรือ หมอดินอาสาใกล้บ้าน 
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หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้นฟูดิน และรักษาสภาพแวดล้อม  
  

 
................................................... 
 

 
 
 

 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหญ้าแฝก ทดแทนหรือร่วมกับสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม 

เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้นฟูดิน รวมทั้งรักษาสภาพ  
แวดล้อม หญ้าแฝกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ หญ้าแฝกลุ่ม(หญ้าแฝกหอม) และหญ้าแฝกดอน 
 

ลักษณะการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก มีดังนี ้
              1. ปลูกเป็นก าแพงหญ้าแฝกตามแนวระดับ ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 5-10 ซม. ระยะ 
ห่างระหว่างแถว(แนวดิ่ง) 50 – 100 ซม. (ในพ้ืนที่ที่มีการขุดถม – พื้นที่มีความลาดชันตาม 
ธรรมชาติ)  อาจปลูกเป็นแถบ แถวเดี่ยว หรือหลายแถวก็ได้  เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตและ 
ตั้งตัวดีแล้ว แถวหญ้าแฝกที่เบียดชิดกันแน่น(ส่วนของต้นที่อยู่เหนือดิน) จะเปรียบเสมือน 
“ก าแพงที่มีชีวิต”  ช่วยชะลอความเร็วของน้ าที่ไหลบ่า น้ าจึงมีโอกาสซึมซาบลงไปเก็บไว้ในดินได้มากข้ึน เพ่ิมความชุ่มชื้นใน
พ้ืนที่สูง เหลือน้ าไหลบ่า(ขณะที่ฝนตก)น้อยลง จึงช่วยลดความรุนแรงและอ านาจการกัดเซาะของน้ า  รากของหญ้าแฝกที่มี
ปริมาณมาก ลึก และมีลักษณะสานกันแน่น จะช่วยเกาะยึดดินไม่ให้พังทลายได้เป็นอย่างดี 
           2.  ปลูกเป็นแนวควบคุมการไถพรวนตามแนวระดับ  ใช้ระยะระหว่างต้น 5-10 ซม. ระหว่างแถว 20-60 เมตร แล้ว
ปลูกพืชไร่หรือพืชล้มลุก ระหว่างแถวหญ้าแฝก แถวหญ้าแฝกถือเป็นแนวพืชถาวร การไถพรวนหรือปลูกพืชตามแนวระดับครั้ง
ต่อๆไป ก็สามารถท าได้โดยง่าย(แค่เพียงปลูกพืชตามแนวระดับอย่างเดียวในพ้ืนที่ความลาดเทไม่เกิน 8 % ก็สามารถลดการชะ
ล้างพังทลายได้ถึง 50%)   ริ้วรอยของไถพรวน และแถวพืชที่ปลูกตามแนวระดับจ านวนมากในพ้ืนที่ จะช่วยกระจาย และเฉลี่ย
น้ าให้ซึมซาบลงไปเก็บในดินได้มากและสม่ าเสมอท่ัวทั้งแปลง  พืชจึงเจริญเติบโตสม่ าเสมอและทนแล้งได้นานกว่าการปลูกพืช
ตามแนวขึ้นลง  แถบหญ้าแฝกจะ ช่วยกรอง(ดัก)ตะกอนดิน อินทรียวัตถุ และความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ไหล ปะปนมากับน้ า 
เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ให้สูญเสียไปจากพ้ืนที่   

3.  ปลูกเป็นรูปตัววี ( V )คว่ าขวางในร่องน้ า  เพ่ือชะลอความเร็วของน้ าในร่องน้ า  ลดการกัดเซาะและดักตะกอนดิน 
เมื่อตะกอนดินตกทับถมมากข้ึนกอหญ้าแฝกก็จะเจริญเติบโตและยืดกอสูงตาม เป็นฝายน้ าล้นที่มีชีวิต ต่อไป 

4.  ปลูกเป็นรูปวงกลมหรือครึ่งวงกลมรอบทรงพุ่ม  ในแปลงไม้ผลหรือไม้ยืนต้น   ระยะห่างระหว่างต้นหญ้าแฝก 10 
ซม.  ให้แนวหญ้าแฝกรูปวงกลมหรือครึ่งวงกลมห่างจากโคนต้นอย่างน้อย 1.5 เมตร หรือห่างจากรอบทรงพุ่มเล็กน้อย  หาก
พ้ืนที่มีความลาดชันให้ปลูกเป็นรูปครึ่งวงกลม ให้ครึ่งวงกลมหงายรับน้ าไหลบ่าจากพ้ืนที่ด้านบน ราก ใบและกอหญ้าแฝกช่วย
รักษาความชุ่มชื้น และปรับปรุงโครงสร้างของดิน(ความร่วนซุย) รอบทรงพุ่มพืชที่ปลูกให้ดียิ่งขึ้น   

5. ปลูกหญ้าแฝกเป็นผืนเพื่อฟ้ืนฟูดิน  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นดาน ดินทรายจัด ดินลูกรัง และดินเสื่อมโทรมต่างๆ ใช้
ปลูกระยะหลุม 50 x 50 ซม. เต็มพ้ืนที่ รากหญ้าแฝกที่มีปริมาณมาก เมื่อหมดอายุหรือตายไปก็จะเป็นการเพิ่มเติมอินทรียวัตถุ 
กลายเป็นฮิวมัสและปุ๋ยให้แก่ดิน  เป็นการปรับปรุงบ ารุงดินทั้งหน้าตัดดิน (เท่าท่ีรากหญ้าแฝกหยั่งลึกลงไปถึง ) ท าให้ดินมีความ
พรุน ร่วนซุย มีความสามารถในการอุ้มน้ า ความชื้นและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น “ไม่มีวิธีไหนที่สามารถปรับปรุงบ ารุงดินได้
ลึกมากเท่ากับการปลูกหญ้าแฝก”  

 
 

นอกจากนี้บริเวณรากหญ้าแฝกจะมีจุลินทรีชนิดดีมาอาศัยเป็นจ านวนมาก ท าให้ระบบนิเวศวิทยาบริเวณดังกล่าวดีขึ้น  
รากจ านวนมากของหญ้าแฝกยังช่วยดูดซับสารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนหรือสารพิษที่ปนเปื้อนมากับน้ าไหลบ่า ไม่ให้ไหลลง
ไปสะสมในพื้นท่ีด้านล่าง แหล่งน้ า แม่น้ าล าคลองหรือแม้แต่ในแหล่งน้ าใต้ดิน โดยรากหญ้าแฝกจะท าหน้าที่ดูดซับสารเคมี 
สารพิษต่างๆไปพร้อมกับน้ าและธาตุอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต สารเคมี สารพิษเม่ือผ่านกระบวนการทางชีวะเคมีข้างต้น 
ก็จะสลายตัว ลดความเข้มข้นและความเป็นพิษลง 
 

ต้องการค าแนะน าเพิ่มเติม  ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  ที่อยู่ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 2 74 หมู่ที่ 4 
บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร .แฟกซ์.  035-454081 เข้าถึงความรู้/การบริการที่เว็ปไซต์   
http://r01.ldd.go.th/spb/   
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การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห ์
 

 

วัตถุประสงค์     เพ่ือช่วยให้เกษตรกรได้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณธาตุอาหารพืชที่จ้าเป็น ลักษณะของดิน ความ

เหมาะสมของดินส้าหรับพืชแต่ละชนิด  ความเป็นกรด-เป็นด่างของดิน พร้อมทั้งค้าแนะน้าชนิดและปริมาณของปุ๋ย ปูน หรือวิธีปรับปรุง
แก้ไขต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม  เพ่ือให้การปลูกพืชมีประสิทธิภาพ ผลผลิตและรายได้ของ

เกษตรกรเพ่ิมขึ้น    ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างดิน    ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือหลังจากเก็บ
เกี่ยวพืชผลแล้ว ไม่ควรเก็บตัวอย่างดินในขณะที่ดินยังเปียกมาก ไม่ควรเก็บตัวอย่างดินใน

บริเวณที่เป็น บ้านเก่า คอกสัตว์เก่า บริเวณที่มีปุ๋ยตกค้าง หรือสังเกต
ได้ว่าไม่ใช่ดินที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
 

วิธีเก็บตัวอย่างดิน   ต้องถากหญ้า หรือกวาดเศษพืช และใบไม้ที่

คลุมดินอยู่ออกทิ้งเสียก่อน แล้วใช้จอบ เสียมหรือพลั่ว ขุดหลุมเป็น
รูปตัว V (ดูรูปด้านล่าง) ลึกตามแนวด่ิง 0 - 15 ซม. หรือ 6 นิ้วฟุต

จากผิวดิน ส้าหรับการปลูกข้าว พืชผัก หรือ พืชไร่ทั่วๆไป หากเป็นไม้ยืนต้น ขุดลึกตามแนวด่ิง 0 - 30 ซม. จากนั้นใช้เสียมแซะดินขนาน
ลงไปจากปากหลุมถึงก้นหลุมให้หนาประมาณ 2-3 ซม. แล้วงัดขึ้น ดินที่ต้องการก็จะติดตามมาบนพลั่ว จอบ หรือ เสียม เป็นแนวขนาน
ต้ังแต่ผิวดินถึงก้นหลุม เอาดินนี้ไปใส่ถังหรือกระป๋องพลาสติกที่สะอาด ท้าอย่างนี้จนครบทุกหลุม ปกติ 1 แปลงจะขุดไม่น้อยกว่า 5 หลุม 
หากพื้นที่ 10-20 ไร่ ควรขุดประมาณ 10-20 หลุม ท่ีเป็นตัวแทนของดินในแปลงนั้น เป็นการเก็บตัวอย่างดิน 1 ตัวอย่าง หรือ 1 แปลง   

โดยยึดหลักที่ว่า พ้ืนที่ที่มีความลาดเทแตกต่างกัน สีดิน, เนื้อดิน  ปลูกพืชต่างชนิดกัน เคยใส่ปุ๋ย หรือปูนต่างกัน ต้องเก็บแยกกันเป็นคน

ละตัวอย่าง  ตัวอย่างท่ีเท่าไร? อยู่บริเวณใด? ผู้ส่งตัวอย่างดิน ต้องจดบันทึกไว้เอง เพ่ือป้องกันการน้าค้าแนะน้าท่ีได้ไปใช้ผิดแปลง ซ่ึงอาจ

เกิดความเสียหายต่อการปลูกพืชได้  หลังขุดดินครบทุกหลุม ตามที่ต้องการ แล้วน้าดินเหล่านี้มาทุบให้เป็นก้อนเล็กๆ (หากดิน
เปียกให้ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้ง)คลุกเคล้าให้ทั่วสม่้าเสมอ แล้วแบ่ง
ดินประมาณ 1 กิโลกรัม   ใส่ถุงพลาสติกที่สะอาด  พร้อมเขียน
รายละเอียดต่างๆ (ตามแบบฟอร์มด้านข้างนี้) หรือ น้าไปถ่าย
อกสารก่อน เขียนแล้วพับใส่ถุงพลาสติก ใส่ไว้ข้างใน
ถุงพลาสติกที่ใส่ตัวอย่างดินอีกที เพ่ือป้องกันรายละเอียดของ
ข้อมูลที่กรอกเลอะเลือน (ให้ชื่อ/ที่อยู่มองเห็นจากด้านนอกถุง)  
ส่งตัวอย่างดิน  ผ่านหมอดินอาสา หรือน ามาส่งเองที่ สถานี

พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี   ( สพข.1 ) ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  โทร .แฟกซ.์035-454081 

ขอ้มูลประกอบการเก็บตวัอย่างดินเพือ่วิเคราะห ์

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  (สพข.1 )  
ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี-  

ชื่อผูส่้ง     ....................................................  
ที่อยู่      
  .....................................................  
................................................................. ......

.......................................................... ....... 
ให้ส่งผลวิเคราะห์ดินมาที่ .................... .............. 
.......................................................................

...............................................................         
แปลงที่  ... ......./...... .. 

สภาพพื้ นที่   ........ ลุ่ม     .........ดอน      ..........ลาดเท  

พ้ืนที่ประมาณ       ....................... ...............   ไร่ 

เคยปลูก/ปัจจุบนัปลูก  ................... ..................... 
................................. ................. .......... …......... 

เคยใชปุ๋้ย สตูร ………......................................   
และปุ๋ยสตูร... ..................................................  
เคยใชปู้น(โดโลไมท ์ปูนขาว ปูนมาร์ล). ... ............. ....  

อตัรา ........................... ..................... .............. 
.................. ...................... ................. .............. 
 ปัญหาเฉพาะทีต่อ้งการทราบ   
- %OM P2O5 K2O pH หากสงสยัว่าเป็นดนิเคม็ให้ระบุด้วย 

- สตูรและอตัราปุ๋ยที่ใช้ในการปลูก........................  
- และ.................................. ................. ....................  
.......................................................................
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