
  
 

การท าปุ๋ยหมักและใช้ประโยชน์จากผักตบชวา  
 

 

            

ผักตบชวา หรือ ผักป่อง มี
ช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า Eichlornia 
crassipes Solms ช่ือสามัญ Water 
Hyacinth วงศ์ Pontederiaceae 
น าเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย มาใน
ประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี 2444  

  

เป็นพืชน้ าประเภทใบเล้ียง
เด่ียว ลอยน้ าได้โดยไม่ต้องมีท่ียึด
เกาะ แผ่นใบคล้ายรูปหัวใจเป็นมัน
หนา ก้านใบพองออกตรงช่องกลาง 
ภายในมีลักษณะเป็นรูพรุนช่วยพยุง
ล าต้นให้ลอยน้ าได้  ขยายพันธุ์จาก
ไหลและเมล็ด สามารถแพร่พันธุ์ได้
รวดเร็วมาก  

 

ผักตบชวา สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ า ท้ังในน้ าสกปรกและน้ าสะอาด เจริญเติบโตได้ดีท่ี pH 4 - 10 
และอุณหภูมิของน้ าไม่สูงกว่า 34 Co และในต้นพืชจะมีน้ าเฉล่ียประมาณร้อยละ 95 ( ในใบร้อยละ 89 และในก้าน
ใบร้อยละ 96.7 ) ผักตบชวาช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย โดยอาศัยคุณสมบัติท าหน้าท่ีเป็นตัวกรอง ผักตบชวาท่ีขึ้นอยู่
อย่างหนาแน่น เปรียบได้กับการบรรจุวัสดุพรุน ซึ่งกรองน้ าท่ีไหลผ่านกอผักตบชวาอย่างช้าๆ จึงท าให้ของแข็ง
แขวนลอยต่างๆ ท่ีปนอยู่ในน้ าถูกสกัดกั้น นอกจากนั้น ระบบรากท่ีมีจ านวนมาก ช่วยกรองสารอินทรีย์ที่ละเอียด 
และจุลินทรีย์ที่อาศัยเกาะอยู่ท่ีราก ช่วยดูดสารอินทรีย์ไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง รากผักตบชวาจะดูดสารอาหารที่อยู่ในน้ า 
ล าเลียงไปยังใบเพื่อสังเคราะห์แสง และสร้างการเจริญเติบโต ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ าเสีย จึงถูกเคล่ือนย้าย
ไปอยู่ในส่วนของต้นผักตบชวา อย่างไรก็ตามไนโตรเจนในน้ าเสียนั้น ส่วนมากจะอยู่ในรูปสารประกอบทางเคมี เช่น 
สารอินทรีย์ไนโตรเจน แอมโมเนียไนโตรเจน และไนเตรทไนโตรเจน ซึ่งพบว่า ผักตบชวาสามารถดูดซับไนโตรเจนได้
ท้ัง 3 ชนิด แต่ในปริมาณท่ีแตกต่างกันคือ ผักตบชวาสามารถดูดอินทรีย์ไนโตรเจนได้สูงกว่าไนโตรเจนในรูปอื่นๆ คือ 
ประมาณร้อยละ 95 ขณะท่ีไนเตรทไนโตรเจน และแอมโมเนียไนโตรเจน จะถูกดูดซับประมาณร้อยละ 80 และร้อย
ละ 77 ตามล าดับ แต่การใช้ผักตบชวาบ าบัดน้ าเสียท่ีมีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูง จะส่งผลให้ผักตบชวา
เจริญเร็วขึ้นและปกคลุมพื้นท่ีผิวน้ ามากขึ้น จึงควรมีการดูแลระบบเก็บต้นท่ีเจริญเต็มท่ีขึ้นจากน้ าอย่างสม่ าเสมอ 
ไม่เช่นนั้น เมื่อผักตบชวาตาย จะเน่าเสีย หมักหมมอยู่ในน้ า ท าให้น้ าเสียเสียเอง  นอกจากนี้รากของผักตบชวายังมี
แบคทีเรียท่ีใช้ออกซิเจนแกรมลบ คือ Azospirillum spp. และมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถตรึงไนโตรเจนได้ประมาณ 
2.5 กิโลกรัม/เอเคอร์/วัน   

   

ด้วยผักตบชวา เป็นพืชท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผักตบชวา 1 ต้น สามารถผลิตเมล็ดมากถึง 5,000 
เมล็ด เมล็ดผักตบชวาเมื่ออยู่ในแหล่งน้ าจะมีชีวิตได้นานถึง 15 ปี  แต่ส่วนใหญ่ผักตบชวาจะขยายพันธุ์ได้ด้วยการ
แตกหน่อ ผักตบชวา 2 ต้น สามารถแตกใบและเจริญเติบโตเป็นต้นได้ถึง 30 ต้น ภายในเวลา 20 วัน หรือเพิ่ม
น้ าหนักขึ้น 1 เท่าตัว ภายใน 10 วัน  สามารถขยายตัวครอบคลุมผิวน้ าในอัตราร้อยละ 8 ต่อ วัน   คือ ถ้าเริ่มปล่อย 
 
* ผู้อ านวยการ สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  โทร. 035 - 454081   

วันชัย วงษา เรียบเรียง * 
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ผักตบชวาในแหล่งน้ าเพียง 10 ต้น จะสามารถแพร่กระจายเพิ่มปริมาณเป็น 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ผักตบชวาได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในแถบท่ีราบลุ่มภาคกลาง  โดยเฉพาะในท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าท่า
จีน เนื่องจากการเกิดมลภาวะจากการเกษตรกรรม ( ท่ีมีการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยไนโคตรเจน ในปริมาณสูง เหลือ
แล้วปนเป้ือนไหลลงสู่แม่น้ า แหล่งน้ า) น้ าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม ตลอดจนน้ าท้ิงจากบ่อปลา และฟาร์มสุกร 
ท าให้ในน้ ามีธาตุอาหารพืชสูง ส่งผลให้ผักตบชวาเติบโตและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี 
จะเกิดผลกระทบกับแหล่งน้ าและแม่น้ าต่างๆ ท าให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
 

               1. ด้านการชลประทาน เพื่อการเกษตร การระบายน้ า เพื่อบริหารจัดการน้ าท่วม ผักตบชวาท าให้การ
พัฒนาแหล่งน้ าไม่ได้ผลตามเป้าหมาย เป็นอุปสรรคในการสัญจรทางน้ า ประสิทธิภาพการไหลของน้ าลดลง ช้ินส่วนท่ี
ตายและกระบวนการย่อยสลายในน้ า ท าให้คุณภาพน้ าและปริมาตรการเก็บกักน้ าลดลง  หากมีผักตบชวาหนาแน่น 
และอยู่หน้าประตูระบายน้ า จะขัดขวางการระบายน้ าของประตูน้ า ท าให้อัตราการไหลของน้ าลดลงประมาณ 40 % 
เมื่อต้นผักตบหมดอายุ/ตายและจมลง ท าให้เกิดการตื้นเขินของแหล่งน้ าต้องขุดลอกบ่อย ผักตบชวาท าให้การระเหย
น้ าเพิ่มข้ึนมากกว่าพื้นท่ีท่ีไม่มีผักตบชวาปกคลุม  
 

2. ด้านการผลิตไฟฟ้า ผักตบชวาจะลดอายุการใช้งานของเข่ือน เนื่องจากต้นผักตบหมดอายุ/ตาย จะ
จมลง ท าให้เขื่อนตื้นเขิน ลดปริมาณการกับเก็บน้ า ท่ีจะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังท าให้ปริมาณน้ าลดลง 
เนื่องจากการระเหยน้ าของผักตบชวามากกว่าปกติสูงถึง 3 - 5 เท่า ดังกล่าวมาแล้ว  

 

หมายเหตุ ผักตบชวาท าให้การระเหยน้ าเพิ่มข้ึนมากกว่าพื้นท่ีท่ีไม่มีผักตบชวาปกคลุม สูงถึง 3 - 5 เท่า ในพื้นท่ี 1 
ตารางเมตร ผักตบชวาสามารถระเหยน้ าได้สูงถึง 0.35 ลูกบาศก์เมตร/วัน ถ้าคิดเป็นพื้นท่ีท่ัวประเทศ จะสูญเสีย
ประมาณละ 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 
         

 แต่การลอยน้ าได้ของผักตบชวา ช่วยให้การเก็บเกี่ยวง่ายข้ึน ถ้ามีลมพัดมาหรือกระแสน้ า ช่วยพัดพา
มาให้เครื่องเก็บเกี่ยว อาจขึงลวดสลิงติดทุนลอยขวางล าน้ าให้เป็นมุมลู่มาทางท่ีต้ังเครื่องเก็บเกี่ยว ก็มีส่วนช่วยให้การ
เก็บเกี่ยวไปได้สะดวกมากขึ้น เป็นการป้องกันมิให้ผักตบชวาลอยไปขยายพันธุ์ที่อื่น  

 

แม่น้ าท่าจีน เป็นแม่น้ าท่ียกตัวออกจากแม่น้ าเจ้าพระยา ท่ีต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
ไหลผ่าน จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และไหลออกสู่อ่าวไทย ท่ีต าบลบ้านแพรก อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร มีความยาวทั้งหมด 325 กิโลเมตร เฉพาะท่ีไหลผ่านอ าเภอเดิมบางนางบวช สามชุก ศรีประจันต์ เมือง 
บางปลาม้า และสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมระยะทาง 123 กิโลเมตร ปี 2557 ต้ังแต่ วันท่ี 21 กรกฎาคม 
เป็นต้นมา จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รณรงค์ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ า เพื่อฟื้นฟู/คืนชีวิต
แม่น้ าสุพรรณบุรี (ท่าจีน) ท่ีมีผักตบชวาหนาแน่นประมาณ 70 กิโลเมตร คาดว่ามีผักตบชวาและวัชพืชน้ า มีน้ าหนัก
สดประมาณ 173,250 ตัน และในเขตพื้นท่ีโครงการชลประทาน ล าน้ า คู คลอง สาขา อีกประมาณ 15 สายน้ า 
รวมระยะทางประมาณ 89 กิโลเมตร 

 

การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา เช่น การบ าบัดน้ าเสีย (แต่ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด) การน ามาจัก
สาน เป็นงานหัตถกรรม การน ามาเป็นเช้ือเพลิง การน ามาบริโภค การน ามาเพาะเห็ดฟาง เป็นอาหารสัตว์ ฯลฯ ซึ่ง
มักไม่สอดคล้องกับอัตราการขยายพันธุ์ หรือเพิ่มปริมาณของผักตบชวา ท่ีมากกว่าหลายเท่า การน ามาผลิตเป็นปุ๋ย
หมัก วัสดุคลุมดิน หรือวัสดุปรับปรุงดิน จากการก าจัด/น าผักตบชวาและวัชพืชน้ า ในการฟื้นฟูแหล่งน้ า จึงเป็นการ
บริหารจัดการวัสดุดังกล่าว ท่ีสามารถท าได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ ด้วยผักตบชวามีโปแตสเซียม อยู่มาก
เป็นพิเศษ (เมื่อคิดท่ีน้ าหนักแห้ง) ส่วนธาตุในโตรเจน และฟอสฟอรัส ก็มีพอสมควร และขึ้นอยู่กับสภาพของน้ าท่ีมัน
ขึ้นอยู่ การน าผักตบชวา มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สามารถท าได้ 3 รูปแบบ คือ  

 

/ 1. ปล่อยให้ผักตบชวาแห้ง 
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1. ปล่อยให้ผักตบชวาแห้ง แล้วเผา เพื่อเก็บขี้เถ้า ซึ่งมีโปแตสเซียม มากกว่า  20 %  เอาไปใส่ให้แก่
พืชท่ีปลูก มีข้อได้เปรียบตรงท่ีไม้ต้องขนให้หนัก แต่การเผาก็ได้ท าลายอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชตัวอื่นๆ  
จ านวนมาก ให้หมดไป 

 

2. ท าเป็นปุ๋ยหมักโดยกองสลับช้ันกับดิน ปุ๋ยคอก ขยะ ซึ่งจะเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยหมัก น าไปใช้ได้ภายใน  
2  - 5 เดือน ระหว่างหมัก ควรกลับกองปุ๋ยหมักทุกๆ 15 - 30 วัน โดยเอาส่วนบนลงล่าง และส่วนล่างขึ้นบน ควร
มีการกลับกองปุ๋ยหมักอย่างน้อย 2 ครั้ง จากนั้นก็ปล่อยให้ค่อยๆ กลายเป็นปุ๋ยหมักซึ่งจะมีสีด าคล้ า ปุ๋ยหมักจาก
ผักตบชวา จะ มีองค์ประกอบ คือ ไนโตรเจน 2.05 % ฟอสฟอรัส 1.1 % โปแตสเซียม 2.5 % (ของน้ าหนักแห้ง 
คือ 5 – 10 % ของน้ าหนักสด) รวมท้ังมีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ท่ีจ าเป็นแก่การเจริญเติบโตของพืช 
อย่างครบถ้วน   

 

3. ท าวัสดุคลุมดิน โดยน าเอาผักตบชวาไปคลุมพืชปลูก เพื่อช่วยรักษาความชุ่มช้ืนไว้ในดิน ป้องกัน
ไม่ให้วัชพืชข้ึน และเมื่อสลายตัว ก็กลายเป็นอินทรียวัตถุและปุ๋ยให้แก่พืชท่ีปลูก เช่น ในสวนผลไม้ สวนผัก พืชไร่  

 

ปัญหาข้อจ ากัด การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา   
 

1. ความยุ่งยากในการน าผักตบชวาและวัชพืชน้ าจ านวนมากๆ ข้ึนมาจากแหล่งน้ า มักมีความยุ่งยาก
และค่าใช้จ่ายสูง เกินก าลังของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจะด าเนินการโดยล าพังได้  

2. การวาง/กองเพื่อท าเป็นปุ๋ยหมัก ด้วยปริมาณท่ีน าขึ้นมาจากแหล่งน้ า ครั้งละมากๆ การกองจึงเป็น
การกองขนาดใหญ่ ท่ีมีการย่อยสลายค่อนข้างช้า ท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน ไม่น้อยกว่า 5 เดือน เพราะบริเวณกลางๆ 
กอง มักจะฉ่ าไปด้วยน้ า ช้ินส่วนของพืชท่ีเก็บมาสดๆ ก็จะสดอยู่นาน สารเร่งจุลินทรีย์ พด.1 ไม่สามารถย่อยสลายได้ 
โดยจะย่อยสลายเมื่อเซลล์พืชตายแล้ว และมีความช้ืนเหมาะสม ไม่เปียกแฉะเกินไป ส่วนด้านนอกกองก็มักจะแห้ง
เกินไป จุลินทรีย์ก็ท าหน้าท่ีได้ไม่ดี 

3. ด้วยผักตบชวามีน้ าอยู่ในช้ินส่วนและล าต้น ประมาณร้อยละ 95 เมื่อสลายตัวก็จะเหลือปุ๋ยหมักให้
น าไปใช้ ประมาณร้อยละ 5- 10 (เมื่อความช้ืนในปุ๋ยหมักด้วยแล้ว) เท่านั้น  

4. บางแห่งประชาชนขาดจิตส านึก ในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ า มีการท้ิงขยะจ านวนมากลงไปใน
น้ า โดยเฉพาะในแหล่งน้ าใกล้แหล่งชุมชน  

5. ด้วยปริมาณท่ีน าขึ้นมาครั้งละมากๆ ประกอบกับต้องกองไว้ครั้งละนานหลายเดือน ประชาชน หรือ
เกษตรกรไม่ยินยอมให้กอง ในพื้นท่ีของตนเอง  

 

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะการจัดการ 
  

1. ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาพส่วน และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น เรือก าจัดผักตบชวา
รวมท้ังรถบรรทุกเพียงพอท่ีจะล าเลียง ขนถ่ายผักตบชวาและวัชพืชน้ า ไปกองในสถานท่ีท่ีเหมาะสม จากนั้น เฝ้า
ระวัง มั่นตรวจสอบ อย่าปล่อยให้มีผักตบชวา ขึ้นหนาแน่น การเก็บครั้งละไม่มาก แต่ช่วยตัดวงจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถท าได้   

2. กองปุ๋ยหมักไม่ให้ใหญ่มากนัก สามารถกลับกองได้ง่าย ได้บ่อย จึงได้ปุ๋ยหมักใช้ได้ไวขึ้น รวมท้ังใช้
สารเร่ง พด.1 จ านวน 1 ซอง ละลายกับน้ า และน้ าหมักชีวภาพ พด .2 จ านวน 5 - 10 ลิตร ต่อผักตบชวาสด 10 
ตัน  โดยคนให้เข้ากันอย่างน้อย 10 นาที ราดหรือฉีดพ่นให้ท่ัวกอง เพราะจุลินทรีย์ในน้ าหมักชีวภาพ พด .2 จะช่วย
ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ที่มีลักษณะสดหรือแฉะ อีกท้ังยังช่วยดับกล่ินเหม็น ในกระบวนการย่อยสลาย ส่วนจุลินทรีย์ใน
สารเร่ง พด.1 จะช่วยย่อยสลายเมื่อเศษพืชค่อนข้างแห้งหรือมีความช้ืนพอเหมาะ การมั่นกลับกอง จะช่วยให้ปุ๋ยหมัก
สลายตัวได้เร็ว และสม่ าเสมอ 

3. ช้ีแจงท าความเข้าใจ ในการผลิตปุ๋ยหมักท่ีถูกต้องเหมาะสม และต้องท าใจว่าเราจะได้ปุ๋ยหมัก
จ านวนเท่านี้ คือไม่เกินร้อยละ 5 - 10 ของน้ าหนักสด เท่านั้น  
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4. สร้างจิตส านึก และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ
ประโยชน์จากแหล่งน้ าร่วมกัน ต้องไม่ท้ิงขยะลงไปให้น้ า เพราะจะยิ่งเป็นการเพิ่มมลภาวะ มลพิษทางน้ า เป็นท่ีน่า
รังเกียจ ท่ีคนจะมาร่วมกันก าจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ า หรือแม้แต่การน าไปกองท าปุ๋ยหมัก  

5. การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เห็นผลทันที คือ การใช้ผักตบชวาคลุมดินในสวนผลไม้ แปลง
พืชไร่ หรือพืชผัก เพราะจะช่วยคลุมดิน รักษาความชุ่มช้ืนให้กับกันได้นาน ช่วยควบคุมวัชพืชในไร่ ในสวน ได้เป็น
อย่างดี และเมื่อสลายตัว ก็จะได้ปุ๋ยหมักช้ันดี ท่ีไม่ต้องเล่ือนย้ายอีกเลย     

 
 

การผลิตปุ๋ยหมัก สูตร พด.1 และ พด.2 
 

 

 ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการน าเศษพืชและหรือมูลสัตว์มาหมักโดยใช้สารเร่งจุลินทรีย์ พด .1 
เป็นตัวเร่ง ท าให้ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดี และใช้เวลาไม่นาน(ประมาณ 1-1.5 เดือน แล้วแต่ชนิดวัสดุ) เพื่อใช้ส าหรับ
การปรับปรุงคุณภาพดิน ท้ังทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ คือท าให้ดินร่วนซุย ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินหรือ
จากปุ๋ยเคมีท่ีใส่เพิ่มเติมไม่ให้สูญเสียได้ง่าย เป็นแหล่งธาตุอาหารพืช ท้ังธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุ
อาหารเสริม ช่วยต้านทานความเปล่ียนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ช่วยเพิ่มปริมาณและกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน จึงช่วยให้พืชเจริญเติบโต มีความแข็งแรงตามธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี
เมื่อมีการใช้ร่วมกัน จึงช่วยลดปริมาณปุ๋ยเคมีลงได้ 
วัสดุส าหรับผลิตปุ๋ยหมัก  (ประมาณ 1 ตัน) คือ เศษพืช เช่น ฟางข้าว เศษพืช เศษหญ้า ใบไม้ ขี้เล่ือย แกลบ 
ผักตบชวาแห้ง ฯลฯ  1 ตัน ( หากเป็นผักตบชวาสดให้ใช้ 10 ตัน ) มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม (หากไม่มีให้ใช้หน้าดินดีๆ
แทน) ปุ๋ยยูเรีย 2 กิโลกรัม สารเร่ง พด .1  1 ซอง  โดยละลายสารเร่ง พด  1 ในถังน้ าความจุ 100 ลิตร  ( หรือ
มากกว่าก็ได้ ให้เพียงพอท่ีจะราดให้ท่ัวบนกองเศษพืช 1 ตัน ) ควรใช้น้ าหมักชีวภาพ พด .2 .ให้ผสมลงไปด้วย 5 - 
10 ลิตร (เพื่อช่วยก าจัดกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ และช่วยย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ในส่วนท่ีแฉะไปด้วยน้ า )  คนให้เข้ากัน
นานอย่างน้อย 10 นาที จากนั้นน ามาราดบนกองวัสดุ/เศษพืช มูลสัตว์ และปุ๋ยยูเรีย แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดย
ราดน้ าท่ีละลายสารเร่ง พด .1 และหรือน้ าหมักชีวภาพ พด .2  บนกองวัสดุให้ชุ่ม ถ้าไม่ชุ่มให้ใช้น้ าราดลงไปให้ชุ่ม
(ความช้ืนประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์) หากเป็นฟางข้าวหรือเศษพืชท่ีมีช้ินส่วนยาวๆ อาจกองเป็นช้ันๆ โดยแบ่ง
วัสดุดังกล่าวออกเป็น 2-3 ส่วนหรือช้ัน ขณะราดสารเร่ง พด .1 หรือน้ า ต้องย่ ากองวัสดุดังกล่าวให้แน่น (มิฉะนั้น 
วัสดุดังกล่าวจะดูดซับน้ าได้น้อย กองหลวมเกินไป ท าให้แห้งเร็ว เช้ือจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตและท าหน้าท่ีได้
ดี) ควรมีการรดน้ า กลับกอง/คลุกเคล้า ทุก 7 - 15 วัน ประมาณ 1 - 1.5 เดือน วัสดุดังกล่าวจะสลายตัวเป็นปุ๋ย
หมัก แต่หากใช้ผักตบชวาสด จะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน    
อัตราการใช้ ในนาข้าว พืชไร่ ไม้ดอก อัตรา 2 ตัน/ไร่ ( แต่แนะน าให้ใช้วิธีไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยว หรือใช้พืชปุ๋ย
สด จะเป็นวิธีท่ีสะดวก และท าได้อย่างกว้างขวางกว่า )  ส่วนในแปลงพืชผัก ควรปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดแล้ว
เพิ่มเติมด้วยปุ๋ยหมัก 2 - 4 ตัน/ไร่  ไม้ผลยืนต้น 5-20 กิโลกรัม /หลุม (คลุกเคล้ากับดินรองก้นหลุมก่อนปลูก) และ
โรย/หว่านรอบทรงพุ่ม แล้วพรวนดินกลบ 20-50 กิโลกรัม/ต้น ปีละ 1- 2 ครั้ง 
 

น  าหมักชีวภาพ(ปุ๋ยอินทรีย์น  า) สูตร พด.2 
 

คือน้ าหมักชีวภาพ ท่ีได้จากสกัดน้ าเล้ียงของเซลล์พืชและหรือเซลล์สัตว์โดยใช้น้ าตาล ด้วยจุลินทรีย์ ท้ัง
ท่ีต้องการและไม่ต้องการอากาศในการย่อยสลาย ท าให้ได้น้ าสกัดชีวภาพสีน้ าตาลใสถึงด า มีองค์ประกอบของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ฮิวมิกแอซิด ฮอร์โมน วิตามิน และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากมาย จึงเป็นแหล่ง
ธาตุอาหารพืช และฮอร์โมน ท าให้พืชแข็งแรง ช่วยเร่งการเจริญเติบโต การติดดอกออกผล โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยทางดิน 
ขั นตอนและวิธีการท า  (ในถังขนาด 120 ลิตร) ละลายกากน้ าตาล 20 - 30 กิโลกรัม ร าข้าว 1 กิโลกรัม น้ าหรือ
น้ ามะพร้าว 40 ลิตร พร้อมสารเร่ง พด .2  2 ซอง น าวัสดุหมัก คือ ปลา และ หรือ หอยเชอรี่ ผัก ผลไม้ ท่ีหั่นหรือ
บดแล้ว รวม 70 - 80 กิโลกรัม ในน้ าท่ีละลายกากน้ าตาลและสารเร่งไว้แล้ว เติมน้ าให้ท่วม (เพื่อคนได้สะดวก ) แต่
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ต้องต่ ากว่าขอบปากถังลงมาอย่างน้อย 20 เซนติเมตร หากต้องการบ าบัดน้ าเสีย ในบ่อกุ้ง บ่อปลา ท่อระบายน้ า 
กองขยะ ให้ใส่เปลือกสับปะรด ถังละ 10-30 กิโลกรัม  คลุกเคล้า/คนส่วนผสมดังกล่าวให้เข้ากัน คนบ่อยๆ เพื่อให้
วัสดุหมักย่อยสลายเร็วขึ้น 1 เดือนขึ้นไปจึงกรองน าไปใช้  
อัตราและวิธีการใช้  หมักดิน ตอซัง โดยผสมน้ าฉีดพ่น สาดหรือหยดท่ีทางน้ าเข้านา อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ขลุบหมักท้ิง
ไว้ 10 -15 วัน เพื่อช่วยสลายฟางข้าวให้เป่ือยยุ่ย ไถพรวนได้ง่าย (**หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะเหลือตอซังฟางข้าวใน
นาประมาณ 1.0 -1.3 ตัน/ไร่ **)  อาจหยดท่ีทางน้ าเข้านา 5 ลิตร / ไร่ / ครั้ง ระยะข้าวแตกกอ( 35-40วัน) และ
เมื่อข้าวเริ่มออกรวง  ( 60 - 75 วัน) หรือ ผสมน้ าฉีดพ่นให้ทางใบ อัตรา 50 - 80 ซีซี /น้ า 20 ลิตร เมื่อข้าวอายุ
ประมาณ 35 - 40 และ 60 - 75 วัน ในแปลงพืชไร่  เมื่ออายุ 20, 40 และ 60 วัน ในแปลงไม้ผล  ทุก 15 - 30 
วัน  * ในแปลงพืชผัก ทุก 3-7 วัน โดยผสมให้เจือจางกว่าการใช้ในนา ข้าวพืชไร่หรือไม้ผล ใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย  ใน
บ่อเล้ียงกุ้ง บ่อเล้ียงปลา ดับกล่ินเหม็นในคอกปศุสัตว์ ห้องน้ ากองขยะได้เป็นอย่างดี บ าบัดน้ าเสียอัตรา 1 ลิตร/น้ า
เน่าเสีย 10 ลูกบาศก์เมตร หรือ 5 - 10 ลิตร/ไร่      
*** มีเกษตรกรหลายราย  น าน้ าหมักชีวภาพ พด .2  อัตรา 2-5 ลิตร/น้ า 200 ลิตร ผสมกับยาฆ่าหญ้า คุมหญ้า 
อัตราปกติ ฉีดพ่นในแปลงพืชไร่ ช่วยให้การคุมหรือฆ่าหญ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดินร่วนซุย พืชท่ีปลูกมีรากมาก 
ดูดซึมปุ๋ยได้ดีขึ้น 
 
 

ที่มา ; เอกสารอ้างอิง 
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