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สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 1 ปทุมธานี กรมพัฒนาที่ดิน
สวัสดีครับชาวหมอดินทุกท่าน
ฉบับนี้เป็นฉบับที่2ของปีงบประมาณ 2556 ฉบับนี้ได้มี
การนําความเปลี่ยนแปลงของกรมฯ มาแนะนําให้ท่าน
หมอดินได้ทราบความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาอาทิ งานวันคล้าย
วันสถาปนากรมฯ 50 ปี เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม
2556 ที่ผ่านมาเล่าสู่กันฟังสําหรับท่านที่พลาดโอกาสและ
ท่านที่ไปคงจะได้รับสาระความรู้และความบันเทิงกันเต็มที่
นะครับ
เริ่มที่งานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ50ปี
เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 ณ กรมพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่องาน“กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน ธํารงถิ่นเกษตรกร
ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย
อาทิ กิจกรรมประกวดวาดภาพ การฝึกอบรมหลักสูตร
การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรม มีการทําบุญ เลี้ยงพระ
และประพรมน้ําพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงาน การประชุมเสวนาวิชาการ
จัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงต่างๆ ของเหล่าดารา
ตลกและกิจกรรมเล่นเกม พร้อมกันนี้กรมฯได้มีการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 สําหรับ
ผลิตสารบําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็นและลูกน้ํายุงรําคาญ
สรรพคุณ
บําบัดน้าํ เสีย และลดกลิ่นเหม็นตามแหล่งน้ําเสีย และท่อระบายน้ํา
ขจัดกลิ่นเหม็นจากขยะสด พื้นที่เน่าเหม็น และทําความสะอาด
คอกสัตว์ กําจัดลูกน้าํ ยุงรําคาญ ซึ่งเป็นสาเหตุโรคไข้สมองอักเสบ
ส่วนผสม ในการผลิตผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น
(จํานวน 50 ลิตร)
1. เศษอาหาร 40 กิโลกรัม
2. กากน้าํ ตาล 10 กิโลกรัม(กรณที่มีวัสดุมีไขมันมาก
เพิ่มกากน้าํ ตาลเป็น 20 กิโลกรัมหรือน้ําตาลทราย 5 – 10
กิโลกรัม )

3. น้ําประมาณ 10 ลิตร (หรือท่วมวัสดุหมัก)
4. สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 1 ซอง (25 กรัม)
วิธีทํา
1.ผสมกากน้าํ ตาลกับน้ําลงในถังหมักแล้วคนให้เข้ากัน
2.ละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 ในส่วนผสมของน้ําและกาก
น้ําตาล คนประมาณ 5 - 10 นาที
3.เทเศษอาหารลงในถังหมักแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากัน
4.ปิดฝาไม่ต้องสนิท คนวัสดุหมักสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง
ใช้ระยะเวลาหมัก 20 วัน แล้วกรองนําน้าํ ไปใช้ได้
อัตราและวิธีการใช้
1.บําบัดน้าํ เสียใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา ใช้สารบําบัดน้ําเสียและ
ขจัดกลิ่นเหม็น 1 ลิตรต่อน้ํา 10 ลูกบาศก์เมตร ทุก 10 วัน
2.ทําความสะอาดคอกสัตว์ เจือจาง สารบําบัดน้ําเสียและ
ขจัดกลิ่นเหม็นในน้ํา 1: 10 ราดให้ทั่วบริเวณที่บําบัดทุกวัน
หรือทุกๆ 3 วัน
3. กําจัดลูกน้าํ ยุงลําคาญใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6จํานวน1 ซอง
(แบบผงแห้ง 25 กรัม ) ในพื้นที่ 100 ตารางเมตร โรยกระจาย
ให้ทั่วและให้สัมผัสลูกน้ํายุงรําคาญ
คําแนะนํา
* เก็บสารเร่งซุปเปอร์พด.6 ไว้ในที่ร่ม
* เมื่อเปิดซองแล้วควรใช้ให้หมดในครั้งเดียว

ทั้งนี้การใช้ทั้งสองวิธีดังกล่าวร่วมกัน ก็จะสามารถเพิ่ม
ปริมาณของแหนแดงให้แก่นาข้าวได้มากยิ่งขึ้น การที่จะ
รู้จักกับแหนแดง
เลื อ กเลี้ ย งขยายแหนแดงก่ อ นหรื อ พร้ อ มปั ก ดํ า ข้ า วนั้ น
แหนแดง (Azolla, Water fern) เป็นพืชลอย
บนผิวน้ํา ลักษณะโดยทั่วไปของแหนแดง ประกอบด้วยส่วน ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย เรื่ อ งน้ํ า เป็ น สํ า คั ญ ในแหล่ ง ที่ ส ามารถ
ต่างๆ คือ ลําต้น ราก และใบ มีกิ่งแยกจากลําต้น ใบเกิดตาม ควบคุมน้ําได้ เช่นในเขตชลประทาน การเลี้ยงแหนแดง
กิ่งเรียงสลับกันไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือใบบน และใบล่าง ก่อนปักดําข้าวทําได้โดยง่าย ในกรณีพื้นที่นาน้ําฝนที่ไม่
มีขนาดใกล้เคียงกัน รากของแหนแดงจะห้อยลงไปในน้าํ ตาม สามารถควบคุมเรื่องน้ําได้ ปัญหาเรื่องน้ําเป็นปัญหาใหญ่
แนวดิ่งและอาจฝังลงไปในดินโคลนได้ ใบบนมีโพรงใบและมี เนื่องจากชาวนาไม่สามารถหาน้ํามาใช้ในระยะก่อนปักดํา
สาหร่ายสีนา้ํ เงินแกมเขียวอาศัยอยูใ่ นลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่ง ข้าวได้อย่างเพียงพอ แต่ระยะหลังปักดําข้าวแล้วพื้นที่นา
กันและกันสาหร่ายสีนา้ํ เงินแกมเขียวนี้สามารถตรึงไนโตรเจน ส่วนใหญ่จะมีน้ําขังอยู่ตลอด ดังนั้นในพื้นที่นาน้ําฝนการ
เพาะเลี้ ย งแหนแดงพร้ อ มหรือหลัง ปัก ดํ า ข้า วจึ ง มีค วาม
จากอากาศแล้วเปลีย่ นให้เป็นสารประกอบในรูปของ
เป็นไปได้สูง สะดวกในการปฏิบัติมากกว่า
แอมโมเนียมให้แหนแดงใช้ประโยชน์ได้ ทําให้แหนแดง
สรุปและข้อเสนอแนะ
เจริญเติบโตได้เร็วและมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูง และ
แหนแดงเป็นพืชน้าํ ทีห่ าได้ง่ายและพบเห็นตามทีท่ ี่
การทีม่ ีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงทําให้แหนแดงสลายตัว
มีน้ําขังโดยทั่วไป เช่น หนองน้าํ คูนา้ํ หรือแม้แต่ในนาข้าว
ได้ง่ายและปลดปล่อยไนโตรเจนและธาตุอาหารพืชอืน่ ๆ
ออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อให้พืชอืน่ หรือจุลนิ ทรียน์ าํ ไปใช้ต่อไป เอง และจากการที่แหนแดงสามารถขยายปริมาณได้อย่าง
จากการศึกษาพบว่าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจน รวดเร็ว มีธาตุไนโตรเจนและธาตุอาหารอืน่ ๆสูงย่อยสลาย
ได้เร็ว จึงเหมาะที่จะนํามาใช้เป็นปุย๋ พืชสดในนาข้าว ทัง้ ยัง
ในต้นแหนแดงจะถูกปลดปล่อยออกมาภายใน 8 สัปดาห์
ทําให้ประสิทธิภาพของปุย๋ เคมีสูงขึน้ โดยอาจใช้ร่วมกับ
หลังจากการไถกลบ
ปุย๋ เคมีและปุย๋ อินทรียช์ นิดอืน่ ๆ และเหมาะใช้เป็นอาหาร
วิธีการใช้ประโยชน์ในนาข้าว
ปลากินพืชที่เลีย้ งในนาข้าว
สามารถทําได้ 3 วิธีหลักๆ ดังนี้คือ
อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวในพืน้ ทีท่ มี่ ีความอุดม
- เลี้ยงแหนแดงก่อนปักดําข้าว หลังจาการเตรียมดิน
สมบูรณ์ของดินต่ํา เช่นนาดินทราย หรือพืน้ ทีน่ าโดยทั่วไป
เรียบร้อยแล้ว รักษาระดับน้าํ ในนาให้ลกึ 5-10 เซ็นติเมตร
ให้หว่านแหนแดงที่เลีย้ งไว้กอ่ นแล้ว 50 – 100 กิโลกรัมต่อ การใช้แหนแดงอย่างเดียวธาตุอาหารที่จาํ เป็นอาจไม่
เพียงพอกับความต้องการของข้าว ควรจะมีการใช้ปยุ๋
ไร่ แล้วใส่ปยุ๋ ฟอสเฟต อัตรา 3 –6 กก.P2O5 ต่อไร่ ในดิน
ทรายทีข่ าดโพแทสเซียมใส่ปยุ๋ โพแทสเซียม อัตรา 3.5-4 กก. แบบผสมผสาน เช่นใช้ร่วมกับปุย๋ เคมี หรือปุย๋ อินทรียช์ นิด
K2O ต่อไร่ ใส่เชื้อพันธุ์แหนแดง และใส่ปยุ๋ ฟอสเฟตปริมาณ อืน่ ๆ และกําหนดวิธีและเวลาการใส่ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของข้าว และในแง่การเพิม่ อินทรียวัตถุให้กบั ดิน
เท่าเดิมหลังจากแหนแดงอายุ 7-10 วัน ซึ่งในสภาพทีไ่ ม่มี
การใช้แหนแดงในนาข้าวพบว่าเพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ
ปัญหาโรคแมลงรบกวน สิ่งแวดล้อมเหมาะสมแหนแดงจะ
เจริญเติบโตเต็มพืน้ ทีใ่ ห้นา้ํ หนักสด 2-3 ตันต่อไร่ภายใน 2-3 น้อยมาก เพราะแหนแดงสลายตัวได้เร็ว ดังนัน้ ควรใช้
สัปดาห์ จากนัน้ ระบายน้าํ ออก ไถกลบแหนแดงลงดิน เพือ่ ให้ แหนแดงร่วมกับปุย๋ อินทรียช์ นิดอืน่ ๆ เช่น ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก
หรือปุย๋ พืชสดชนิดอืน่ ๆ เป็นต้นเพื่อเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์
เน่าเปื่อยผุพังแล้วจึงปักดํากล้าข้าวต่อไป
- เลี้ยงแหนแดงภายหลังปักดําข้าว ภายหลังปักดําข้าวแล้ว
ของดินในระยะยาว
นําแหนแดงมาเลีย้ งในนาข้าว อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่
ใส่ปยุ๋ เช่นเดียวกับวิธีที่ 1 เมื่อแหนแดงขยายตัวเต็มเนือ้ ที่ จึง
ระบายน้าํ ออกแล้วจึงย่ําแหนแดงลงดิน และระบายน้าํ
กลับมาอีกครั้งหนึ่ง หรืออาจใช้วิธีกดแหนแดงลงดินโดยไม่
ต้องระบายน้าํ ออกก็ได้ หรืออาจปล่อยให้ตายไปเองตาม

การเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด
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