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หญา้แฝกเพ่ือป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน ฟ้ืนฟูดิน และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และ 84 พรรษา มหาราชินี 
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การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีพืช/หญา้แฝก ทดแทนหรือร่วมกบัส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรม 
เพ่ือการอนุรักษดิ์นและน ้า ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน ฟ้ืนฟูดิน รวมทั้งรักษาสภาพแวด- 
ลอ้ม หญา้แฝกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ หญา้แฝกลุ่ม(หญา้แฝกหอม)  และ หญา้แฝกดอน 
 

ลักษณะการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก มีดงัน้ี 
 

              1. ปลูกเป็นก าแพงหญา้แฝกตามแนวระดบั ใชร้ะยะห่างระหว่างตน้ 5-10 ซม. ระยะห่าง 
ระหว่างแถว(แนวด่ิง) 50 – 100 ซม. (ในพ้ืนท่ีท่ีมีการขดุถม–พ้ืนท่ีมีความลาดชนัตามธรรมชาติ) 
อาจปลูกเป็นแถบ แถวเด่ียว หรือหลายแถวก็ได ้ เม่ือหญา้แฝกเจริญเติบโตและตั้งตวัดีแลว้ แถว 
หญา้แฝกท่ีเบียดชิดกนัแน่น (ส่วนของตน้ท่ีอยูเ่หนือดิน ) จะเปรียบเสมือน “ก าแพงท่ีมีชีวิต”  ช่วย 
ชะลอความเร็วของน ้าท่ีไหลบ่า น ้ าจึงมีโอกาสซึมซาบลงไปเก็บไวใ้นดินไดม้ากข้ึน เพ่ิมความชุ่มช้ืนในพ้ืนท่ีสูง เหลือน ้าไหลบ่า
(ขณะท่ีฝนตก)นอ้ยลง จึงช่วยลดความรุนแรงและอ านาจการกดัเซาะของน ้า  รากของหญา้แฝกท่ีมีปริมาณมาก ลึก และมีลกัษณะ
สานกนัแน่น จะช่วยเกาะยึดดินไม่ให้พงัทลายไดเ้ป็นอยา่งดี 
           2.  ปลูกเป็นแนวควบคุมการไถพรวนตามแนวระดบั ใชร้ะยะระหว่างตน้ 5-10 ซม. ระหว่างแถว 20-60 เมตร แลว้ปลูกพืช
ไร่หรือพืชลม้ลุก ระหว่างแถวหญา้แฝก แถวหญา้แฝกถือเป็นแนวพืชถาวร การไถพรวนหรือปลูกพืชตามแนวระดบัคร้ังต่อๆไป 
ก็สามารถท าได้โดยง่าย(แค่เพียงปลูกพืชตามแนวระดบัอย่างเดียวในพ้ืนท่ีความลาดเทไม่เกิน 8 % ก็สามารถลดการชะล้าง
พงัทลายไดถึ้ง 50%)   ร้ิวรอยของไถพรวน และแถวพืชท่ีปลูกตามแนวระดบัจ านวนมากในพ้ืนท่ี จะช่วยกระจาย และเฉล่ียน ้าให้
ซึมซาบลงไปเก็บในดินไดม้ากและสม ่าเสมอทัว่ทั้งแปลง  พืชจึงเจริญเติบโตสม ่าเสมอและทนแลง้ไดน้านกว่าการปลูกพืชตาม
แนวข้ึนลง  แถบหญา้แฝกจะช่วยกรอง(ดกั)ตะกอนดิน อินทรียวตัถุ และความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีไหลปะปนมากบัน ้า เป็นการ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ให้สูญเสียไปจากพ้ืนท่ี   

3.  ปลูกเป็นรูปตวัวี( V )คว ่าขวางในร่องน ้ า เพ่ือชะลอความเร็วของน ้าในร่องน ้ า ลดการกดัเซาะและดกัตะกอนดิน เม่ือ
ตะกอนดินตกทบัถมมากข้ึนกอหญา้แฝกก็จะเจริญเติบโตและยืดกอสูงตาม เป็นฝายน ้าลน้ท่ีมีชีวิต ต่อไป 

4.  ปลูกเป็นรูปวงกลมหรือคร่ึงวงกลมรอบทรงพุ่ม ในแปลงไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้ ระยะห่างระหว่างตน้หญา้แฝก 10 ซม.  
ให้แนวหญ้าแฝกรูปวงกลมหรือคร่ึงวงกลมห่างจากโคนตน้อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือห่างจากรอบทรงพุ่มเล็กน้อย  หากพ้ืนท่ีมี
ความลาดชนัให้ปลูกเป็นรูปคร่ึงวงกลม ให้คร่ึงวงกลมหงายรับน ้ าไหลบ่าจากพ้ืนท่ีดา้นบน ราก ใบและกอหญ้าแฝกช่วยรักษา
ความชุ่มช้ืน และปรับปรุงโครงสร้างของดิน(ความร่วนซุย) รอบทรงพุ่มพืชท่ีปลูกให้ดียิ่งข้ึน   

5. ปลูกหญา้แฝกเป็นผืนเพ่ือฟ้ืนฟูดิน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเป็นดาน ดินทรายจดั ดินลูกรัง และดินเส่ือมโทรมต่างๆ ใช้
ปลูกระยะหลุม 50 x 50 ซม. เต็มพ้ืนท่ี รากหญา้แฝกท่ีมีปริมาณมาก เม่ือหมดอายุหรือตายไปก็จะเป็นการเพ่ิมเติมอินทรียวตัถุ 
กลายเป็นฮิวมสัและปุ๋ ยให้แก่ดิน  เป็นการปรับปรุงบ ารุงดินทั้งหน้าตดัดิน(เท่าท่ีรากหญา้แฝกหยัง่ลึกลงไปถึง) ท าให้ดินมีความ
พรุน ร่วนซุย มีความสามารถในการอุม้น ้า ความช้ืนและมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน “ไม่มีวิธีไหนท่ีสามารถปรับปรุงบ ารุงดินได้
ลึกมากเท่ากบัการปลูกหญา้แฝก”  

 

นอกจากน้ีบริเวณรากหญา้แฝกจะมีจุลินทรีชนิดดีมาอาศยัเป็นจ านวนมาก ท าให้ระบบนิเวศวิทยาบริเวณดงักล่าวดีข้ึน  
รากจ านวนมากของหญา้แฝกยงัช่วยดูดซบัสารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ ยไนโตรเจนหรือสารพิษท่ีปนเป้ือนมากบัน ้าไหลบ่า ไม่ให้ไหลลง
ไปสะสมในพ้ืนท่ีด้านล่าง แหล่งน ้ า แม่น ้ าล  าคลองหรือแมแ้ต่ในแหล่งน ้ าใตดิ้น โดยรากหญ้าแฝกจะท าหน้าท่ีดูดซับสารเคมี 
สารพิษต่างๆไปพร้อมกบัน ้าและธาตุอาหารเพ่ือใชใ้นการเจริญเติบโต สารเคมี สารพิษเม่ือผา่นกระบวนการทางชีวะเคมีขา้งตน้ ก็
จะสลายตวั ลดความเขม้ขน้และความเป็นพิษลง   

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

ต้องการค าแนะน าเพิ่มเติม ติดต่อ สถานีพัฒนาทีด่ินสุพรรณบุรี   74 หมู่ท่ี 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  
โทร.แฟกซ์.035-454081 mail: spb01@ldd.go.th  เข้าถึงความรู้/การบริการที่เว็ปไซต์   http://r01.ldd.go.th/spb/                                          
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การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในด้านเกษตรกรรมและด้านวิศวกรรม  
 

     *  ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี 
     **   นายวนัชัย  วงษา 

                 หญ้ าแฝก  (Vetiver grass)  พื ช
ตระกูลหญ้าที่มีระบบรากลึก ปริมาณราก
มาก รากมีลักษณะสานกันแน่น  และ
แพร่กระจายลงในแนวด่ิง เจริญเติบโตไดดี้
ในดินเกือบทุกชนิด หญา้แฝกแบ่งออกเป็น 
2  ชนิดใหญ่ๆ  คือ    

 1. หญ้าแฝกลุ่มหรือหญ้าแฝกหอม  
( Vetiveria zizanioides ) มีตน้ ใบและทรงกอตั้ง หลงัใบมีลกัษณะโคง้มน ปลายใบแบน สีเขียวเขม้ เรียบเป็นมนัและมี
ลกัษณะอวบน ้ า ทอ้งใบออกสีขาวซีดกว่าด้านหลงัใบ รากมักมีกล่ินหอม สามารถปลูกและขยายพนัธุ์ค่อนขา้งง่าย 
เจริญเติบโตไดดี้ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก หรือมีความช้ืนในดินค่อนขา้งสูง หากขาดน ้ าใบจะมว้น แหง้และตายไดง่้าย อายุ
การใชง้านนอ้ยกว่าแฝกดอน แต่มีปริมาณรากค่อนขา้งมากและลึก ลกัษณะเฉพาะแต่ละสายพนัธุ ์คือ สายพนัธุ์มอนโต 
มกัถูกรบกวนหรือท าลายจากปลวก มดคนัไฟ และหนอนกอไดง่้าย พนัธุ์สุราษฎร์ธานี, สงขลา 3 เจริญเติบโตไดดี้ใน
พื้นที่ที่เป็นดินเหนียวและลูกรัง พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ทนน ้ าท่วมขงั เจริญเติบโตไดดี้ทั้งในดินทรายดาน ดินทรายและ
ลูกรัง มีรากมากและแขง็แรง มีกล่ินเฉพาะที่หนูไม่ชอบ พนัธุศ์รีลงักาและพระราชทาน ขึ้นไดดี้ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาว
เยน็ พนัธุ์แม่แฮ และพระราชทาน สามารถสกดัน ้ ามนัหอมระเหยไดม้ากและมีคุณภาพดี แต่พนัธุ์พระราชทาน มกัถูก
รบกวนจากหนูและสัตวเ์ล้ียงได้ง่าย(ววั ควาย ชอบกิน) 
พนัธุ์ศรีลังกา สงขลา 3 และสุราษฎร์ธานี    ส่วนของใบ  
หรือล าตน้ มีลกัษณะเล่ือมเป็นมนั  อวบน ้ า  ใบยาว เหนียว
นุ่ม  เหมาะที่จะน ามาใช้ท  างานหัตถกรรม เคร่ืองใช้หรือ
เฟอร์นิเจอร์ 

2. หญ้ าแฝกดอน (Vetiveria nemoralis ) มี
ทรงตน้ ใบตอนปลายโคง้ลงคล้ายกอตะไคร้ มีทรงกอที่
แข็งแกร่ง มีทรงกอที่แข็งแกร่ง ใบมีสีเขียวซีด หลงัใบพบั
เป็นสันสามเหล่ียม เน้ือใบหยาบ สากคาย ท้องใบสี
เดียวกับหลังใบแต่สีซีดกว่า การขยายพนัธุ์ตอ้งพิถีพิถัน
(ขยายพันธุ์ยาก)กว่าหญ้าแฝกลุ่ม เจริญเติบโตช้าใน
ช่วงแรก แต่เม่ือปลูกและรอดตายแลว้จะมีอายกุารใชง้าน
ที่ยาวนานกวา่  
*  ผูอ้  านวยการ ศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง จ.เชียงใหม่   ** นักวิชาการเกษตร  กองอนุรักษ์ดินและน ้ า กรมพฒันาท่ีดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร  “ การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ”  12-15 ธนัวาคม 2543 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย        

หญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกลุ่ม 
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เจริญเติบโตไดดี้ในเกือบทุกสภาพพื้นที่ ทนแลง้และทนสภาพน ้ าแช่ขงั ทนทานต่อโรค แมลงและศตัรูพืชต่างๆ ได้ดี 
ลกัษณะเฉพาะแต่ละสายพนัธุ์ คือ พนัธุร้์อยเอ็ดเจริญเติบโตไดดี้ในดินทราย พนัธุ์นครสวรรค์, ก าแพงเพชร 1, ราชบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ ์เลย  เจริญเติบโตไดดี้ทั้งในดินลูกรัง ดินทรายถึงดินร่วนเหนียว พนัธุน์ครสวรรค ์ววั,ควายชอบกินและ
มกัถูกหนูรบกวนไดง่้าย (ปกติววัควายชอบกินหญ้าแฝกดอนที่แตกยอดออกมาใหม่ๆ มากกว่าหญ้าแฝกลุ่ม) พนัธุ์
ราชบุรี,ประจวบคีรีขนัธ์ทนเคม็ไดค้่อนขา้งดี ใบหญา้แฝกดอนน ามาสานเป็นตบั ใชมุ้งหลงัคาไดส้วยงาม ทนทานกว่า
แฝกลุ่มและหญา้คา 

ส่วนหญา้คา(Cogon grass) ที่คนทัว่ไปมกัสับสนคิดว่าเป็นหญา้แฝก หญา้คามีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Imperata 
cylindrica จะมีลกัษณะล าตน้ตั้งตรง โคนตน้มีลกัษณะกลม ใบแบนยาว ขอบใบคม มีรากน้อย แต่มีขนาดใหญ่และต้ืน 
ส่วนที่เรียกวา่ใหล(stolon)อยูใ่ตดิ้นเล้ือยไปใตดิ้น ท าให้ยากต่อการท าลาย นอกจากน้ีเมล็ดยงัปกคลุมดว้ยขนสีขาวคลา้ย
ไหม เม่ือแก่สามารถปลิวไปตามลมระบาดไปไดไ้กลอีกดว้ย  เป็นวชัพชืร้ายแรงเป็น 1 ใน 10 อนัดบัแรกของโลก หา้ม
น ามาใชใ้นการอนุรักษดิ์นและน ้ าเด็ดขาด    

หญา้อีกชนิด ที่มีลกัษณะคลา้ย
หญา้แฝกมากอีกชนิดคือแฝกเถ่ือน มีช่ือ
วิทยาศาสตร์ว่า Themada spp. ลักษณะ
ทั่วไปคล้ายหญ้าแฝกมาก แต่มีกอสูง
โปร่ง ช่อดอกใหญ่ ปลายช่อโคง้ลง ราก
ไม่มีกล่ินหอม ใบแบนและกวา้งกว่าเส้น
กลางใบจะมี สีขาวในใบอ่อนและจะ
ก ล าย เป็ น สี ชม พู อ ม ม่ ว ง ใน ใบ แ ก่ 

ประสิทธิภาพในการอนุรักษดิ์นและน ้ าต  ่ากวา่หญา้แฝกมาก 

 ปัจจุบนัการใชม้าตราการทางวิศวกรรมในการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน หรือเพื่อการอนุรักษดิ์น
และน ้ า นบัว่าใชไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพมากในหลายๆ พื้นที่และในหลายๆ กรณี  แต่หากจะน ามาตรการทางพชืมา
ผสมผสานให้สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน ก็น่าจะท าให้การป้องกันดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
กรมพฒันาที่ดินไดมี้การศึกษาวจิยั ทดลองใชม้าหลายชนิดพชืและหลายวธีิการ ซ่ึงก็ไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ ไม่วา่จะเป็น
การไถพรวนและปลูกพืชเป็นแถวตามแนวระดบั การปลูกพืชสลบัเป็นแถบตามแนวระดบั การปลูกพชืแซม  การปลูก
พชืเหล่ือมฤดู การปลูกพชืหมุนเวียน การปลูกพืชคลุมดินเป็นตน้  ซ่ึงสามารถน ามาใชท้ดแทนหรือเสริมประสิทธิภาพ
ส่ิงก่อสร้างทางวศิวกรรมไดดี้มากในหลายกรณี 
 ดว้ยพระอจัฉริยะภาพและสายพระเนตรอนัยาวไกล ขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ที่ทรงริเร่ิมใหมี้

การใชห้ญา้แฝกเพือ่อนุรักษดิ์นและน ้ าและป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย
ของดิน  เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2534     ไดจุ้ดประกายใหพ้วกเราไดห้นั
มาสนใจหญา้แฝกซ่ึงเป็นพชืดัง่เดิมของเมืองไทยมากขึ้น ซ่ึงก่อนหนา้น้ี
เรารู้จกัหญา้แฝกเพยีงวา่ใบสามารถน ามาสานเป็นตบัใชมุ้งหลงัคาได้
คงทนถาวรกวา่หญา้คา ไฟไหมก้็ไม่ตายและเม่ือแตกยอดหรือหน่อ
อ่อนมาววัควายก็ชอบกิน พบวา่ขึ้นทัว่ไปทั้งในดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ต ่าและพื้นที่ดินเส่ือมโทรมต่าง ๆ  
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 จากการศึกษาและท าความรู้จกักบัหญา้แฝกอยา่งละเอียดมากขึ้น ท าใหเ้ราพบขอ้ดีและขอ้ไดเ้ปรียบอีกหลาย
ประการ  ไม่วา่จะปลูกขยายพนัธุไ์ดไ้ม่ยาก สามารถเจริญเติบโตไดดี้ทั้งในพื้นที่ดินมีปัญหา ไม่วา่จะเป็นดินเปร้ียว ดิน
เคม็ ดินทราย ดินเหนียว ไฟไหม ้น ้ าท่วม หากไม่นานนักก็สามารถฟ้ืนตวัขึ้นมาได ้โรคและแมลงก็ไม่รบกวนมากนัก 
จึงมีอายหุลายปี (อาจเป็นร้อยปีถา้ไม่ขดุมนัทิ้งเสียก่อน) และก็แปลกที่มนัไม่ยกัระบาดเหมือนวชัพชืชนิดอ่ืน ปลูกหรือ
ขึ้นอยูต่รงไหนก็จะอยูต่รงนั้นตลอดไป มีทรงกอที่แน่นแขง็แรงพอที่จะชะลอความเร็วของน ้ าไหลบ่าได ้รากมีลกัษณะ
สานกนัแน่นท าการเกาะยดึดินไดดี้ รากมีมากและยาวจะเจริญลงไปในแนวลึกมากกว่าดา้นขา้ง จึงไม่แยง่อาหารและ
รบกวนการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกขา้งเคียงมากนัก สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย
ของดิน หรือการอนุรักษดิ์นและน ้ า ทั้งในและนอกพื้นที่เกษตรกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    และหากจะน าขอ้ดีของ
การอนุรักษดิ์นและน ้ า หรือป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน โดยวธีิทางวศิวกรรม มาผสมผสานกบัวธีิทางการจดัการ
พชื หญา้แฝกก็เป็นพชืที่มีศกัยภาพสูงสามารถท าหนา้ที่ดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

     การใช้หญ้าแฝกด้านชีวะ-วศิวกรรม(Soil Bio-Engineering)เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดนิ  
 การใชห้ญา้แฝกในงานดา้น Soil Bio-Engineering  คือ  การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีหญา้แฝกเป็น Bio-
Technic ร่วมกบัการใชส่ิ้งก่อสร้างหรือโครงสร้างทางวศิวกรรมอยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม กลมกลืนกบัธรรมชาติและ
สภาพปัญหา  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตราการอนุรักษ์ดินและน ้ า การป้องกันการชะล้างพงัทลายของดิน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่บนพื้นที่ที่มีความลาดชนั  ซ่ึงขบวนการลดหรือป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน จะเกิดขึ้นทั้งส่วน
ที่อยูเ่หนือดินและใตผ้ิวดิน กล่าวคือ กอหญา้แฝกที่เจริญเติบโตเบียดชิดกนัแน่นเหมือนแนวร้ัว หรือก าแพงธรรมชาติ 
ช่วยขวางและชะลอการไหลบ่าของน ้ า ผวิดิน ช่วยกรองเศษพืช ตะกอนดินและความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ที่ถูกน ้ าพดัพา
มา ใหต้กตะกอนอยูด่า้นหนา้หรือแนวหญา้แฝก   
 เม่ือตะกอนดินมาตกทบัถมมากขึ้น หญา้แฝกก็ปรับตวั แตกกอ 
เจริญเติบโตสูงขึ้นเหนือผวิตลอดเวลา ส่วนใตผ้วิดินระบบราก 
หญา้แฝกจะแผข่ยายกวา้งประมาณ 50 ซม. และเจริญเติบโตลง 
ในแนวด่ิงค่อนขา้งมากซ่ึงอาจลึกถึง 3 – 4 เมตร  รากมีลกัษณะ 
ประสานกนัแน่นเหมือนแนวม่าน หรือก าแพง ใตดิ้น  คอยยดึ 
เหนียวเม็ดดินไม่ใหถู้กกดัเซาะหรือชะลา้งพงัทลายไดง่้าย ใน 
ดินต้ืน ดินแน่น ดินทราย ดินลูกรัง และดินเส่ือมโทรม ตน้ ใบ 
และรากหญา้แฝกจ านวนมากจะเป็นวสัดุปรับปรุงบ ารุงดิน เพิม่ 
เติมความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมใหก้บัดิน     เม่ือความ 
เสียหายไดรั้บการแกไ้ขแลว้ ธรรมชาติยงัไดรั้บการฟ้ืนฟูและกลบั 
มาใชป้ระโยชน์พื้นที่นั้น ไดดี้อีกคร้ัง 
 

 ข้อได้เปรียบของการใช้หญ้าแฝก สรุปไดด้งัน้ี 
1. แฝกเป็นพืชที่ปลูกและขยายพนัธุ์ได้ไม่ยาก ขึ้นได้ในดินแทบทุกประเภท ศตัรูพืชไม่ค่อยรบกวน จึงไม่

ตอ้งการการดูและรักษามากนกั 
2. อาจไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกัเพือ่ช่วยในการปฏิบติังาน(ใชเ้คร่ืองมือง่ายๆ ร่วมกบัแรงงานคน) 
3. มีส่วนช่วยฟ้ืนฟูและคืนสมดุลย ์ใหก้บัสภาพแวดลอ้มและกลมกลืนกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
4. เป็นวสัดุธรรมชาติที่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์(ผลพลอยได)้ ไดห้ลายอยา่ง เช่น ใชมุ้งหลงัคา ใชเ้ป็นวสัดุ

ก่อสร้าง งานหตัถกรรม พชือาหารสตัว ์วสัดุเพาะเห็ด ปุ๋ ยหมกั คลุมดิน ฯลฯ 
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5. สามารถฟ้ืนตวัเองได ้แมไ้ดรั้บความเสียหายจากการเหยยีบย  า่ ความแห้งแลง้ ไฟไหมห้รือน ้ าท่วม หากไม่

นานนกัหรือเม่ือหญา้แฝกเจริญเติบโตเตม็ที่แลว้ น ้ าท่วมก็ไม่ตาย 
6. รากจ านวนมากที่ค่อนขา้งยาวและลึกท าใหห้ญา้แฝกทนแลง้กว่าพชืทัว่ไป บริเวณรากหญา้แฝกจะมีจุลินทรีย์

ที่ดี (จุลินทรียท์ี่มีประโยชน์) อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ช่วยรักษาระบบนิเวศวทิยาในดินและสภาพแวดลอ้มใหดี้ขึ้น 
7. ขอ้ส าคญัคือการใชร้ะบบหญา้แฝก เกษตรกรสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง ไม่มีขั้นตอนยุง่ยากซับซ้อน 

แมไ้ม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการมากนัก ก็ไม่เกิดผลกระทบเสียหายรุนแรง จึงน าไปประยกุตใ์ชห้รือผสมผสานกบัวธีิทาง
วศิวกรรมไดดี้แทบทุกกิจกรรม 

ข้อควรระวงัและข้อจ ากดัการใช้หญ้าแฝกในด้านชีวะ-วศิวกรรม 
1.  ความสามารถป้องกนัอยูใ่นขีดจ ากดั เม่ือเปรียบเทียบกบัการก่อสร้างทางวศิวกรรม 
2.  ตอ้งการการปฏิบติัดูแลรักษาพอควร เพราะเป็นส่ิงมีชีวติที่มีการเจริญเติบโต ทรุดโทรมและตายได ้
3.  ตอ้งรอเวลาตั้งตวัระยะหน่ึงก่อน จึงจะท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  ชนิดหญ้าแฝกอาจมีขอ้จ ากัดเฉพาะตัว เช่น หญ้าแฝกดอนขยายพนัธุ์ค่อนข้างยากกว่าแฝกลุ่ม แฝกลุ่ม

ตอ้งการการดูแลรักษามากกว่าแฝกดอน  แฝกดอนมีอายุการใช้งานนานกว่าหญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกสายพนัธุ์อาจ
เจริญเติบโตไดดี้หรือเหมาะสมเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น เป็นตน้ 

5. การเจริญเติบโตของหญา้แฝก อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือแก่งแยง่แข่งขนักบัพชืที่ปลูก
ขา้งเคียงได(้หากปลูกใกลแ้นวหญา้แฝกมากเกินไป) จึงตอ้งมีการก าหนดระยะปลูกใหเ้หมาะสม และมีการตดัแต่งเป็น
คร้ังคราว 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกตามสภาพปัญหา 
เป็นการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกทดแทนหรือร่วมกับส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรม เพื่อป้องกนัการชะลา้ง

พงัทลาย ฟ้ืนฟูดิน,สภาพแวดลอ้มรวมทั้งการอนุรักษดิ์นและน ้ า ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของปัญหา  ดงัน้ี 
 1. ปลูกเป็นแถวตามแนวระดับเพ่ือชะลอความเร็วของน ้าไหลบ่า เป็นแนวบังคับการไถพรวน อาจปลูกเป็น
แถวเด่ียวหรือหลายแถวก็ได ้ เม่ือหญา้แฝกเจริญเติบโตและตั้งตวัดีแลว้  แถบหญา้แฝกที่เบียดชิดกนัแน่น(ส่วนของตน้
ที่อยูเ่หนือดิน)จะเปรียบเสมือนก าแพงมีชีวิต  ช่วยชะลอความเร็วของน ้ าที่ไหลบ่า แถบหญา้แฝกจะช่วยกรองและดัก
ตะกอนดินที่ไหลปะปนมากบัน ้ า เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไวไ้ม่ให้สูญเสียไปจากพื้นที่ น ้ าจึงมีโอกาส
ซึมซาบลงไปเก็บไวใ้นดินไดม้ากขึ้น เหลือน ้ าไหลบ่าบนผวิดินนอ้ยลง อ านาจการกดัเซาะหนา้ดินก็จะนอ้ยลง  
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การปลูกเป็นแถวตามแนวระดบัยงัเป็นแนวควบคุมการไถพรวนไดเ้ป็นอยา่งดี  เน่ืองจากแถวหญา้แฝกถือ

เป็นแนวพชืที่ถาวร  การไถพรวนหรือปลูกพชืคร้ังต่อๆ ไปก็สามารถท าตามแนวระดบัไดโ้ดยง่าย (การปลูกพชืตามแนว
ระดบัในพื้นที่ความลาดเทไม่เกิน 8 % สามารถลดการชะลา้งพงัทลายไดถึ้ง 50%)  ร้ิวร่องของไถพรวนและแถวพชืที่
ปลูกตามแนวระดบัในพื้นที่ จะช่วยกระจายและเฉล่ียน ้ าใหซึ้มซาบลงไปเก็บในดินไดม้ากและสม ่าเสมอทัว่ทั้งแปลง  
พชืจึงเจริญเติบโตสม ่าเสมอและทนแลง้ไดน้านกวา่การปลูกพชืตามแนวขึ้นลง   เป็นการป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย
ของดินแบบร้ิวร่องหรือเป็นแผน่ (Rill and Sheet erosion)ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยปลูกหญา้แฝกเป็นแถวตามแนว
ระดบัใหร้ะยะห่างในแนวด่ิง (V.I) ประมาณ 1.0-1.5 เมตร ระยะห่างระหวา่งตน้ 10 เซนติเมตร 

2. ปลูกเป็นรูปตัววี( V )คว ่าขวางในร่องน ้า เพ่ือชะลอความเร็วของน ้าในร่องน ้า ลดการกัดเซาะและดัก
ตะกอนดิน เม่ือตะกอนดินตกทบัถมมากขึ้นกอหญา้แฝกกจ็ะเจริญเติบโตและยดืกอสูงตาม ช่วยป้องกนัการกดัเซาะแบบ
ร่องลึก (Gully erosion)ไดเ้ป็นอยา่งดี   หากร่องน ้ าดงักล่าวมีปริมาณน ้ าไหลบ่ามาก ก็อาจก่อสร้างอาคารชะลอความเร็ว
ของน ้ า ซ่ึงอาจจะสร้างอยา่งง่าย ๆ ดว้ยคนัหิน กล่องตะแกรงใส่หิน ฝายไมไ้ผห่รือคอนกรีต แลว้ปลูกแถบหรือแถวหญา้
แฝก บริเวณดา้นหนา้และดา้นหลงัฝ่าย เพือ่เสริมความมัน่คงใหก้บัส่ิงก่อสร้างดงักล่าว เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

3. ปลูกเป็นรูปวงกลม หรือคร่ึงวงกลมรอบทรงพุ่ม 
ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น  โดยใหแ้นวหญา้แฝกห่างจากโคนตน้ อยา่ง 
นอ้ย 1.5 เมตร หรือห่างจากรอบทรงพุม่เล็กนอ้ย  หากพื้นที่มีความ 
ลาดเทใหป้ลูกเป็นรูปคร่ึงวงกลมหงายรับน ้ าที่ไหลบ่าจากดา้นบน  
ราก ใบและกอหญา้แฝกช่วยรักษาความชุ่มช้ืน และปรับปรุงโครง 

4.ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือฟ้ืนฟูดินเส่ือมโทรม โดยปลูกเป็น 
ผนืเตม็พื้นที่ ระยะปลูกห่างแต่ละหลุม 50 x 50 ซม. ส่วนของตน้ ใบ และรากจ านวนมาก  เม่ือหมดอายหุรือตายไปก็จะ
เป็นการเพิม่เติมอินทรียว์ตัถุ กลายเป็นฮิวมสัและปุ๋ ยใหแ้ก่ดินในที่สุด เป็นการปรับปรุงทั้งทั้งบริเวณผวิดินและลึกลงไป
ในหนา้ตดัดิน(เท่าที่ราก 
หยัง่ลึกลงไปถึง) ท าใหดิ้น 
มีความพรุน ร่วนซุย มีความ 
สามารถในการอุม้น ้ า ความ 
ช้ืนและมีความอุดมสมบูรณ์ 
มากขึ้น    

 
 

“ ไม่มวีธีิไหนทีส่ามารถฟ้ืนฟูดนิ ปรับปรุงบ ารุงดนิได้ลกึเท่าน้ี ” 
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 นอกจากน้ี รากจ านวนมากที่ค่อนขา้งยาวและลึก ยงัช่วยดูดซบัสารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ ยไนโตรเจนหรือสารพษิที่
ปนเป้ือนมากบัน ้ าไหลบ่า ไม่ใหไ้หลลงไปสะสมในพื้นที่ดา้นล่าง แหล่งน ้ า แม่น ้ าล าคลองหรือแมแ้ต่ในแหล่งน ้ าใตดิ้น 
โดยรากหญา้แฝกจะท าหน้าที่ดูดซับสารเคมี สารพิษต่างๆไปพร้อมกับน ้ าและธาตุอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต 
สารเคมี สารพษิเม่ือผา่นกระบวนการทางชีวะเคมี  ก็จะสลายตวั ลดความเขม้ขน้และความเป็นพษิลง 

5. ปลูกเป็นแถวบริเวณไหล่ถนน ฝ่าย คันบ่อ ริมตลิ่ง หรือพื้นที่ที่มีการขุดถม  เม่ือมีการขุดถมหรือก่อสร้าง
งานดิน  มกัจะพบปัญหาการยบุตวัของดิน และเป็นตน้เหตุของการที่ดินจะพงัทลายในภายหลงัการก่อสร้าง เช่น การ
สร้างถนนผา่นแนวพื้นที่น ้ าซบั อาจเป็นทางน ้ าเดิม(ล าธารตามธรรมชาติ) เม่ือฝนตกหนักติดต่อกนั ปริมาณน ้ าสะสมมี
มาก ดินที่ถมเกิดการทรุดตวั รวมทั้งดินตดัที่อยูสู่งกว่าพงัทลายลงมา ดินและเศษไมข้วางอุดตนัทางระบายน ้ าและท่อ
ระบายน ้ าลอดใตถ้นนท าใหน้ ้ าไหลบ่าขา้มถนนกดัเซาะพื้นถนนและดินถมดา้นล่างพงัทลายลงมาไดง่้าย แนวทางแกไ้ข 
การปลูกแถบหญา้แฝกจะช่วยลดปัญหาดงักล่าวระหวา่งรอการซ่อมแซมไดม้าก  

-  เชิงลาดดินตดัเหนือคดัทาง (Back slope) ควรมีการปรับแต่งสภาพพื้นที่ดินตดั เพื่อลดความลาดชนัหรือแบ่ง
พื้นที่รับน ้ าเป็นช่วง ๆ ตามแนวระดบั อาจท าเป็นขั้นบนัไดดิน (Bench terraces) หรือคูรับน ้ าชายเขา (Hillside ditches) 
เพื่อเบนน ้ าไปลงในที่ที่ปลอดภยั หากจ าเป็นควรจดัท ารางระบายน ้ าคอนกรีตตามแนวนอนและแนวด่ิง เพื่อระบายน ้ า
ไปลงทางระบายน ้ าหรือคูระบายน ้ าริมถนน ปลูกแฝกเป็นแนวทั้งดา้นบนและดา้นล่างของส่ิงก่อสร้างใหเ้ร็วที่สุด หาก
แนวส่ิงก่อสร้างมีระยะห่างในแนวด่ิง (V.I) มาก ใหป้ลูกแนวแฝกเสริม โดยใชค้่า V.I  = 1.0-1.5 เมตร  หากพื้นที่มีความ
ลาดชันมากอาจใช้ค่า V.I = 0.5-1.0 เมตร ร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนตน้   ในพื้นที่ดินตดัน้ีปริมาณธาตุ
อาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดินจะต ่ามาก เพราะหนา้ดินถูกตดัออกไป การปลูกแฝก หรือพืชพรรณต่างๆ  ควรมี
การใส่ปุ๋ ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดินบา้ง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ซ่ึงนับว่า
จ  าเป็นมาก 

-  เชิงลาดดินถมใตค้นัทาง (Side slope) ทางดา้นดินถม เม่ือตดัดินสร้างทางบนพื้นที่ลาดชนัมาก ๆ ไม่ควรทิ้ง
ดินที่เกิดจากการตดัถนนลงไหล่ทางเบื้องล่าง เพราะจะไปกลบฝังไมป่้า พืชพรรณดั้งเดิม ท าให้ดินจบัตวักนัหลวม ๆ 
เม่ือฝนตกหนกัน ้ าจะกดัเซาะเกิดเป็นร่องน ้ าและอาจจะลึกจนทะลุดินเดิมไดง่้าย ซ่ึงตน้ไมแ้ละวชัพชืเดิมที่ตายแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งดินที่ถมใหม่จะพงัทลายตามลงไปดว้ย ในทางปฏิบติัหรือเม่ือมีงบประมาณจ ากดัมกัจะทิ้งดินลงบนไหล่
ทางดา้นดินถม หากความสูงของดินถมมีมาก ๆ โอกาสพงัทลายก็มีมากเช่นกนั จึงจ าเป็นตอ้งท ารางระบายน ้ าคอนกรีต 
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ทั้งแนวนอน,แนวด่ิง และพื้นที่ล่อแหลมต่อการพงัทลายของดิน ควรปลูกหญา้แฝกทั้งดา้นบนและดา้นล่างรางระบายน ้ า
ที่ก่อสร้างทนัที (ปลูกเป็นแนวระดบัขวางความลาดชนัทุก ๆ ระยะห่างตามแนวด่ิง 0.5–1.0 เมตร) ระหวา่งแนวแฝกและ
ส่ิงก่อสร้างใหป้ลูกพชืคลุมดินหรือไมป่้ายนืตน้ที่มีรากแกว้ที่แข็งแรง เพือ่ช่วยเกาะยดึดินบนที่ถมใหม่กบัดินล่างซ่ึงเป็น
ดินเดิมไดเ้หนียวแน่นยิง่ขึ้น 
 6. ปลูกแนวหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของฝั่งแม่น ้าโดยกระแสคล่ืน (Wave action) นอกจากการใชว้ธีิ
ลาดคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงเป็นวิธีที่ตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในการก่อสร้างสูง  บางคร้ังอาจจะไม่สะดวกหรือไม่สวยงามและดู
ขดักบัธรรมชาติ หากไม่แขง็แรงพอหรือเสียหายภายหลงั การแกไ้ข ซ่อมแซมอาจจะยุง่ยากมากอีกดว้ย การใชว้ธีิเรียง
หินแลว้ปลูกหญา้แฝกและไมย้นืตน้ในระหวา่งแนวหรือซอกหิน จึงน่าจะเป็นวธีิการแกไ้ขปัญหาระยะยาว ดูร่มร่ืนและ
กลมกลืนกบัธรรมชาติ การดูแลหรือบ ารุงรักษาก็ประหยดัและง่ายกวา่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          นอกจากน้ียงัช่วยลดความเสียหายจากการเกิด
น ้ าท่ วม   (Flood damage prevention) หรือบรรเท า
ความเสียหายที่เกิดจากน ้ าป่าหลาก น ้ าท่วมเอ่อทน้ตล่ิง 
ลดความรุนแรงของคล่ืนที่ซัดมากระทบฝ่ัง จะตอ้ง
ก าหนดระยะทางระหว่างแถวแฝก ให้สัมพันธ์กับ
ความลาดเทและคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของแถบ
หญา้แฝก ร่วมกบัการก่อสร้างพนังดินกั้นน ้ าที่บริเวณ

ฝ่ังน ้ าหรือคนัดินในพื้นที่ไร่-นา  แถบหญา้แฝกจะลดความรุนแรงของกระแสน ้ าทั้งเม่ือน ้ าเร่ิมท่วม และเม่ือน ้ าเร่ิมลดลง 
แถบช่วยสะสมตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของดินไวใ้นพื้นที่หลงัจากน ้ าลดไดอี้กดว้ย 
   สุดทา้ยก็อยากจะฝาก “ ก าแพงมีชีวิต ” ที่มีช่ือวา่ “ หญ้าแฝก ” ไวเ้ป็นทางเลือก เพือ่ปรับใชใ้นงานดา้น
เกษตรกรรม วศิวกรรม และรักษาสภาพแวดลอ้ม ของทุกคนดว้ย หากตอ้งการค าแนะน าเพิม่เติม หรือรับบริการพนัธุ์
หญา้แฝก ติดต่อไดท้ี่  ศูนยป์ฏิบติัการพฒันาที่ดินโครงการหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร.  053-890984 ส านกัวจิยัและ
พฒันาการจดัการที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน เขตจตุจกัร กทม. โทร.02-579179 หรือที่ สถานีพฒันาทีด่ินสุพรรณบุรี ที่อยู ่74 
หมู่ที่ 4 บา้นโพธ์ิเขียว ต.ทบัตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร.แฟกซ์. 035-454081  
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ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน เชิญชวน และบรรยาย ขั้นตอน
วิธีการท าปุ๋ยหมัก เป็นองค์ความรู้ให้กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไทยท้ังประเทศ ดังพระราชด าริ 
ว่า "ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่าย ๆ เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา สวน ของเรา พืชผล จึงจะงามดี 
เด๋ียวนี้ปุ๋ย ท่ีซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาท าปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า" 

ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยท่ีได้จากการน าเศษพืชและหรือมูลสัตว์มาหมักรวมกัน ให้ความช้ืน ผสมคลุกเคล้าหรือกลับ
กองเป็นระยะๆ โดยน าเศษพืชมากองในหลุม คอก  หรือบนพื้นดิน คอนกรีต แล้วแต่ความสะดวก  

วิธีท า ใช้เศษพืชและหรือมูลสัตว์มากอง อาจคลุกเคล้าหรือแบ่งเป็นช้ันๆ รดน้ า ย้ าให้แน่นขนาดคนเหยียบ
แล้วไม่ยุบอีก ช้ันหนึ่งๆ สูงราว 1 คืบ รดน้ าให้ชุ่มแล้วโรยปุ๋ยเคมี (สูตร 16-20-0 หรือ 14-14-14, 21–0-0 หรือ 
46–0-0) ประมาณ 2 กิโลกรัม (ต่อเศษพืช 1 ตัน) จากนั้น โรยด้วยปุ๋ยคอกหรือดินให้ท่ัวหนา 2 องคุลี สลับด้วยซากพืช
แล้วรดน้ าท าเป็นช้ันๆ อย่างนี้ 3-4 ช้ัน จนปุ๋ยเต็มคอก (กองเศษพืช 2 x 5 x 0.9 เมตร น้ าหนักประมาณ 1 ตัน) ช้ันบน
ใช้ดินโรยให้ท่ัวหนา 2 องคุลี เพื่อช่วยรักษาความชุ่มช้ืนและป้องกันแสงแดด  

กรณีไม่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมี และต้องการปุ๋ยท่ีให้ปริมาณธาตุอาหารพืชสูงๆ เพื่อใช้ในระบบการเกษตร
อินทรีย์ อาจใช้มูลสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น กากสมุนไพร ฟิลเตอร์เค้ก มูลโค มูลไก่ไข่ มูลไก่เนื้อ ร าข้าว นอกจากนี้ ร าข้าว
ยังเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ แกลบท่ีปนในมูลไก่เนื้อมีธาตุซิลิก้าสูง และเพิ่มความร่วนซุย/ความโปร่งในกองปุ๋ยหมัก ช่วย
ระบายความร้อน ความช้ืนในขณะหมักปุ๋ย เมื่อใส่ลงไปในดิน ท าให้ดินร่วยซุย(นาน) วัสดุหมัก 1,000 กิโลกรัม ให้ใช้น้ า
หมักชีวภาพ สูตร พด. 2 จ านวน 10-15 ลิตร และสารเร่ง พด.1 จ านวน 1 ซอง โดยผสมในถัง 100 ลิตร คนให้เข้ากัน 
อย่างน้อย 5 นาที จากนั้นน ามาราดบนกองวัสดุ/เศษพืช มูลสัตว์ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยราดน้ าท่ีละลายสารเร่ง 
พด.1 และน้ าหมักชีวภาพ บนกองวัสดุให้ชุ่ม ถ้าไม่ชุ่มให้ใช้น้ าราดลงไปให้ชุ่ม (ความช้ืนประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์) 
หากเป็นเศษพืช ฟางข้าวหรือเศษพืชท่ีมีช้ินส่วนยาวๆ อาจกองเป็นช้ันๆ โดยแบ่งวัสดุดังกล่าวออกเป็น 2 - 3 ส่วนหรือช้ัน 
ขณะราดสารเร่ง พด.1 และน้ าหมักชีวภาพ ต้องย่ ากองวัสดุดังกล่าวให้แน่น (มิฉะนั้น วัสดุดังกล่าวจะดูดซับน้ าได้น้อย 
กองหลวมเกินไป ท าให้แห้งเร็ว เช้ือจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตและท าหน้าท่ีได้ดี) ควรมีการรดน้ า กลับกอง/
คลุกเคล้า ทุก 10 - 15 วัน ประมาณ 1 - 1.5 เดือน วัสดุดังกล่าวจะสลายตัวเป็นปุ๋ยหมัก ท่ีใช้ส าหรับการปรับปรุง
คุณภาพดิน ท้ังทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ คือท าให้ดินร่วนซุย ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินหรือจากปุ๋ยเคมีท่ีใส่
เพิ่มเติมไม่ให้สูญเสียได้ง่าย เป็นแหล่งธาตุอาหารพืช ท้ังธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ช่วย
ต้านทานความเปล่ียนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ช่วยเพิ่มปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในดิน 
จึงช่วยให้พืชเจริญเติบโต มีความแข็งแรงตามธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี(เมื่อมีการใช้ร่วมกัน) จึงใช้ทดแทน
หรือลดการใช้ปุ๋ยเคมี ได้ 

อัตราการใช้ ในนาข้าว พืชไร่ ไม้ดอก อัตรา 2 ตัน/ไร่ เป็นการใส่บ ารุงในพื้นท่ีแคบๆ หากพื้นท่ีกว้างขวาง 
แนะน า ให้ใช้วิธีไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยว หรือใช้พืชปุ๋ยสด จะเป็นวิธีท่ีสะดวก และอยู่ในวิสัยท่ีจะท าได้อย่างกว้างขวาง
กว่า แปลงพืชผัก ควรปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดแล้วเพิ่มเติมด้วยปุ๋ยหมัก 2-4 ตัน/ไร่  ไม้ผลยืนต้น 5-20 กิโลกรัม/หลุม 
โดยคลุกเคล้ากับดินรองก้นหลุมก่อนปลูก และโรย/หว่านรอบทรงพุ่ม พรวนดินกลบ 20-50 กก./ต้น ปีละ 1 - 2 ครั้ง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สนองพระราชด าริ โดย  สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร 035-454081 
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การไถกลบตอซัง เศษพืชหลังเก็บเกี่ยว  
 “อินทรียวัตถ ุสมบัติล ้าค่าใกล้ตัวเกษตรกร” 

 
 
 
 

          

         
  
 
 
 

 
ปัจจุบันพื้นท่ีการเกษตรกรรมของประเทศไทยมีระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดินค่อนข้างต่ ามาก คือ ดินท่ีมี

อินทรียวัตถุประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่า มีพื้นท่ีมากถึง 191 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีท้ังหมด 
เนื่องจากธาตุอาหารในดิน จะสูญเสียไปในรูปผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวออกไปจ าหน่ายหรือบริโภค ซึ่งสูญเสียไปอย่าถาวร(ไป
ประเทศไหนไม่รู้) และสูญเสียไปในรูปตอซัง/เศษพืชท่ีเกษตรกรเผ่าท้ิงหลังเก็บเกี่ยว  จากการส ารวจวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรของประเทศไทย พบว่า ในแต่ละปีมีปริมาณมากกว่า 39.1 ล้านตัน แบ่งเป็นตอซังฟางข้าว 26.9 ล้านตัน ซัง
ข้าวโพด 7.8 ล้านตัน เศษใบอ้อย 2 ล้านตัน วัสดุพืชไร่ชนิดอื่นๆ ประมาณ 2.4 ล้านตันต่อป ีจากปริมาณวัสดุดังกล่าว เมื่อ
ค านวณเป็นปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน  ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 2.8,  0.7 และ 5.9 แสนตัน  คิดเป็นมูลค่า 
1,930.2,  741.4 และ 4,731.4 ล้านบาท  ตามล าดับ รวมเป็นมูลค่าของปุ๋ยท้ังส้ิน 7,043 ล้านบาท  ดังนั้นการน าส่วน
ของพืชออกไปจากพื้นท่ีการเกษตรแต่ละครั้ง จึงเท่ากับเป็นการสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินเป็นจ านวน
มาก การไถกลบตอซัง เป็นการปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินโดยตรง สะดวกและง่ายท่ีสุดท่ีเกษตรกรท า
ได้ เพาระไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป ไม่ต้องซื้อหา ไม่ต้องขนส่งหรือเคล่ือนย้ายมาจากท่ีอื่น  ตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน 

 
 

ความหมายของการไถกลบตอซัง               
การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบ วัสดุเศษซากพืชท่ีมีอยู่ในไร่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว ผลผลิต โดยท า

การไถกลบวัสดุเศษพืชในระหว่างการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกแล้วทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายใน
ดินก่อนท่ีจะท าการปลูกพืชต่อไป ปกติแนะน าให้ฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ เพื่อช่วยสลายตอซัง
หรือเศษพืช เป็นการเพิ่มชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในดิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารพืช 
และช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยาท่ีดีในดิน 

 
 

วิธีการไถกลบตอซัง 
1. การไถกลบตอซังในพื้นท่ีปลูกข้าว 
1.1) กรณีการปลูกข้าวเป็นพืชหลักชนิดเดียว หากยังไม่รีบท านาอาจท้ิงฟางข้าวและตอซังข้าวไว้ในแปลงนา

เพื่อรักษา  ผิวหน้าดิน  เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ให้ฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ไถกลบตอซังและฟางข้าว 
ท้ิงไว้7-15วัน เพื่อให้ตอซังย่อยสลาย แล้วจึงไถพรวนและท าเทือกเพื่อเตรียมปลูกข้าวต่อไป 

1.2) การปลูกพืชไร่หลังนาหรือปลูกพืชหมุนเวียน ให้ฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ไถ
กลบตอซังและฟางข้าว ท้ิงไว้ 7-15 วัน เพื่อให้ตอซังย่อยสลาย จึงไถพรวนแล้วปลูกพืชไร่ตามปกติ  และเมื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตพืชไร่แล้วให้ท้ิงตอซังไว้เมื่อถึงฤดูท านาจึงไถกลบวัสดุเหล่านี้ ท้ิงไว้ประมาณ 15 วัน ก่อนจะท าการปลูกข้าวต่อไป 
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การฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ จะช่วยตอซังย่อยสลายตัวเร็วขึ้น ลดปัญหาข้าวเมาหัวซัง และแก๊สไข่เน่า ท่ีเป็นอันตรายต่อการ
ปลูกข้าว ได้   

2. การไถกลบตอซังในพื้นท่ีปลูกพืชไร่และพืชผัก ในสภาพพื้นท่ีดอน ซึ่งมีการปลูกพืชไร่และพืชผักหลาย
ชนิดให้ฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ก่อนไถกลบตอซังท้ิงไว้  7-15 วัน เพื่อให้ตอซังย่อยสลาย แล้ว
จึงไถพรวนและปลูกตามปกติ 

 
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายวัสดุตอซัง  
            1. ชนิดของวัสดุ วัสดุท่ีย่อยสลายยากได้แก่ ตอซังข้าว หรือ ฟางข้าวจะใช้ระยะเวลาการย่อยสลาย ประมาณ 20 
วัน ส าหรับวัสดุตอซังข้าวโพด และพืชตระกูล ถั่ว จะใช้เวลาประมาณ 7 - 15 วัน 
            2. อุณหภูม ิอุณหภูมิในดินท่ีมีระดับสูงขึ้น จะมีผลท าให้วัสดุตอซังมีการย่อยสลาย ได้เร็วขึ้น 
            3. ความช้ืน  ดินท่ีมีปริมาณความช้ืนพอเหมาะ จะท าให้เกิดการย่อยสลายวัสดุได้ดีขึ้น 
ประโยชน์ของการไถกลบตอซัง  

1. ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินมีความโปร่งร่วนซุย อุ้มน้ าได้ดี และ
ความหนาแน่นของดินลดลง 
            2. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน อินทรียวัตถุ จะดูดซับธาตุอาหารในดิน และ
ปลดปล่อยออกมาอยู่ในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชและลดความเป็นพิษของเหล็กและแมงกานีสในดิน 
            3. เพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ในดิน   

4. ช่วยลดระดับความเค็ม ช่วยรักษาระดับความเป็นกรดและด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
            5. เพิ่มผลผลิตให้กับพืช การไถกลบตอซังในพื้นท่ีเกษตรกรรมอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้ผลผลิตพืชเพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นท่ีเผาตอซัง รวมทั้งลดปัญหามลภาวะสภาพแวดล้อม และการเกิดอุบัติเหตุ 

 
 

ผลของการเผาวัสดุตอซังต่อสมบัติของดิน และสภาพแวดล้อม  
           1. โครงสร้างของดินจับกันแน่นแข็ง กระด้าง และการแพร่กระจายของรากพืชลดลง 
           2. เกิดการสูญเสียอินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร และน้ าในดิน จ านวนมากและรวดเร็ว 
           3. แมลง สัตว์เล็กๆ 
และจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ใน
ดินถูกท าลาย          

  4.ท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม มลภาวะ
เป็นพิษ และเกิดอุบัติเหตุ เป็น
สาเหตุหนึ่งขอภาวะโลกร้อน 

 
 

การลด ต้น ทุนการ
ผลิต และการปลูกพืชปลอด
สารพิษจะท าไม่ได้เลย ถ้าเรายัง
ไม่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง เราต้อง
หันมาสร้างพลังให้กับดิน  ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ท้ังในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และท่ีง่ายท่ีสุดคือการไถกลบตอซัง
หลังเก็บเกี่ยว(ทันที) เมื่อดินมีพลังพืชจึงแข็งแรงตามธรรมชาติ ต้านทานโรค การใช้ยาฆ่าแมลงจึงไม่จ าเป็น  ต้องการ
ค าปรึกษาหรือการบริการเพิ่มเติม ติดต่อท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน หรือ หมอดินอาสาท่ีอยู่ใกล้บ้านท่าน             
 
 
 
 
 
--------- ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ --------- ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ --  
 

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี  ท่ีอยู่ 74 หมู่ท่ี 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  
โทร.แฟกซ์.035-454081 mail: spb01@ldd.go.th เข้าถึงความรู้/การบริการท่ีเว็ปไซต์ http://r01.ldd.go.th/spb/    
 

mailto:spb01@ldd.go.th
http://r01.ldd.go.th/spb
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         สถานีพฒันาที่ดนิสพุรรณบุรี  สพข.1 กรมพฒันาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
การผลิตปุ๋ยหมัก สูตร พด.1 

 

คือ ปุ๋ยหมัก ท่ีได้จากการน าเศษพืชและหรือมูลสัตว์มาหมักโดยใช้สารเร่งจุลินทรีย์ พด.1 เป็นตัวเร่ง ท าให้ได้
ปุ๋ยหมักคุณภาพดี และใช้เวลาไม่นาน(ประมาณ 1-1.5 เดือน) เพื่อใช้ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพดิน ท้ังทางด้านกายภาพ 
เคมีและชีวภาพ คือท าให้ดินร่วนซุย ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินหรือจากปุ๋ยเคมีท่ีใส่เพิ่มเติมไม่ให้สูญเสียได้ง่าย เป็นแหล่ง
ธาตุอาหารพืช ท้ังธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ช่วยต้านทานความเปล่ียนแปลงความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ช่วยเพิ่มปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในดิน จึงช่วยให้พืชเจริญเติบโต มีความแข็งแรง
ตามธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีเม่ือมีการใช้ร่วมกัน จึงช่วยลดปริมาณปุ๋ยเคมีลงได้ 

วัสดุส้าหรับผลิตปุ๋ยหมัก (ประมาณ 1 ตัน) คือ เศษพืช เช่น ฟางข้าว เศษพืช เศษหญ้า ใบไม้ ขี้เล่ือย 
แกลบ 1 ตัน มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม(หากไม่มีให้ใช้หน้าดินดีๆแทน) ปุ๋ยยูเรีย 2 กิโลกรัม สารเร่ง พด.1  1 ซอง  โดยละลาย
สารเร่ง พด 1 ในน้ า 1 ปีบ(หรือมากกว่าก็ได้ ให้เพียงพอท่ีจะราดให้ท่ัวบนกองเศษพืช 1 ตัน) หากมีน้ าหมักชีวภาพ พด.2 .
ให้ผสมลงไปด้วย 1-2 ลิตร คนให้เข้ากันนานอย่างน้อย 10 นาที จากนั้นน ามาราดบนกองวัสดุ/เศษพืช มูลสัตว์ และปุ๋ยยู
เรีย แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยราดน้ าท่ีละลายสารเร่ง พด.1 และหรือน้ าหมักชีวภาพ พด.2 บนกองวัสดุให้ชุ่ม ถ้าไม่ชุ่ม
ให้ใช้น้ าราดลงไปให้ชุ่ม(ความช้ืนประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์) หากเป็นฟางข้าวหรือเศษพืชท่ีมีช้ินส่วนยาวๆ อาจกองเป็น
ช้ันๆ โดยแบ่งวัสดุดังกล่าวออกเป็น 2-3 ส่วนหรือช้ัน ขณะราดสารเร่ง พด.1 หรือน้ า ต้องย่ ากองวัสดุดังกล่าวให้แน่น 
(มิฉะนั้น วัสดุดังกล่าวจะดูดซับน้ าได้น้อย กองหลวมเกินไป ท าให้แห้งเร็ว เช้ือจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตและท า
หน้าท่ีได้ดี) ควรมีการรดน้ 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 

 

น ้าหมักชีวภาพ(ปุ๋ยอินทรีย์น ้า) สูตร พด.2 
คือน้ าหมักชีวภาพ ท่ีได้จากสกัดน้ าเล้ียงของเซลล์พืชและหรือเซลล์สัตว์โดยใช้น้ าตาล ด้วยจุลินทรีย์ท้ังท่ี

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

ขั นตอนและวิธีการท้า (ในถังขนาด 120 ลิตร) ละลายกากน้ าตาล 30 กก. ร าข้าว 1 กก. น้ าหรือน้ า
มะพร้าว 40 ลิตร พร้อมสารเร่ง พด.2  2 ซอง น าวัสดุหมัก คือ ปลา และ หรือ หอยเชอรี่ ผัก ผลไม้ ท่ีหั่นหรือบดแล้ว 
รวม 70-80 กก.ในน้ าท่ีละลายกากน้ าตาลและสารเร่งไว้แล้ว เติมน้ าให้ท่วม(เพื่อคนได้สะดวก) แต่ต้องต่ ากว่าขอบปากถัง

การใช้/การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ของกรมพัฒนาทีด่ิน 
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ลงมาอย่างน้อย 20 ซม. คลุกเคล้า/คนส่วนผสมดังกล่าวให้เข้ากัน คนบ่อยๆ เพื่อให้วัสดุหมักย่อยสลายเร็วขึ้น 1 เดือนขึ้น
ไปจึงกรองน าไปใช้  

อัตราและวิธีการใช้  หมักดิน ตอซัง โดยผสมน้ าฉีดพ่น สาดหรือหยดท่ีทางน้ าเข้านา อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ขลุบ
หมักท้ิงไว้ 10-15 วัน เพื่อช่วยสลายฟางข้าวให้เปื่อยยุ่ย ไถพรวนได้ง่าย (**หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะเหลือตอซังฟางข้าวใน
นาประมาณ 1.0 -1.3 ตัน/ไร่ **)  อาจหยดท่ีทางน้ าเข้านา 5 ลิตร / ไร่ / ครั้ง ระยะข้าวแตกกอ(35-40วัน) และเมื่อข้าว
เริ่มออกรวง(60-75 วัน) หรือผสมน้ าฉีดพ่นให้ทางใบอัตรา 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 โดย
ผสมให้เจือจางกว่าการใช้ในนา 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 คุม
หญ้า อัตราปกติ ฉีดพ่นในแปลงพืชไร่ ช่วยให้การคุมหรือฆ่าหญ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดินร่วนซุย พืชท่ีปลูกมีรากมาก 
ดูดซึมปุ๋ยได้ดีขึ้น 

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

ประโยชน์ ท าให้ดินร่วนซุย เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช้ือบาซิลลัสและไตรโครเดอร์มาใน พด.3 ช่วยป้องกันโรคราก
เน่า 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 าท่ีผสมสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์พด ..3  
กากน้ าตาล และน้ าหมักชีวภาพท่ีผสมท้ิงไว้นาน 10 นาที โดยราดบนกองวัสดุคลุกเคล้าเข้ากันให้ชุ่ม ให้ได้ความช้ืน
ประมาณ 70 % (ก าแล้วมีน้ าไหลง่ามมือ เมื่อคลายออกวัสดุยังคงรูป ) ต้ังกองวัสดุให้สูง 50 ซม. คลุมด้วยกระสอบป่าน  
ผ้ากระสอบปุ๋ย หรือกรอกใส่กระสอบปุ๋ย ต้ังไว้ในร่มเป็นเวลา 7-15 วัน ก่อนน าไปใช้   
จากนั น  อาจใช้เป็นวัสดุเริ่มต้นในการท าปุ๋ยชีวภาพ พด.12  โดยละลาย พด.12 จ านวน 1 ซอง และน้ า แล้วคลุกเคล้าให้
ท่ัว/ให้ชุ่ม แล้วกองหรือกรอกใส่กระสอบปุ๋ย วางไว้ในท่ีร่ม ก่อนน าไปใช้อย่างน้อย 4 วัน ก่อนน าไปใช้ 
อัตราและวิธีการใช้ พืชไร่ นาข้าว พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับ 200–300 กก./ไร่ โดยหว่านให้ท่ัวแปลงก่อนไถพรวน/ท า
เทือก หรือใส่ระหว่างแถวหลังปลูกพืช ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 1-3 กก./ต้น โดยรองก้นหลุมหรือรอบทรงพุ่มทุกปี  ในแปลง
เพาะกล้า 1-2 กก./พื้นท่ี 10 ตร.เมตร โรยแล้วคลุกเคล้าให้ท่ัวแปลงเพาะกล้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี  

 

น ้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร สตูร พด.6 

เพื่อใช้ดับกล่ินเหม็น ใช้ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องครัว คอกสัตว์ บ่อปลา ช่วยบ าบัดน้ าเสีย และลดกล่ิน
เหม็นตามท่อระบายน้ าและกองขยะ ใช้หมักดิน เศษพืช ตอซัง หรือผสมน้ าฉีดพ่นให้ทางใบพืช ช่วยลดขยะในครัวเรือน 

วัสดุและวิธีท้า (ในถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร) เศษอาหาร ขยะสด 60-80 กก. + กากน้ าตาล 20-30 กก. 
น้ าหรือน้ ามะพร้าว 20-40 ลิตร(แล้วแต่ประเภทเศษอาหารว่ามีน้ า สดหรือแห้ง) + สารเร่ง พด.6 จ านวน 2 ซอง ** กรณี
ท่ีต้องการใช้ดับกล่ินในห้องน้ 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 า
ละเอียด 1-3 กก. หมัก 3-5 วันก่อนน าไปใช้ ก่อนน าไปใช้   อัตราและวิธีการใช้  ใช้น้ าหมักชีวภาพฯ 15 ลิตร/พื้นท่ีน้ า
เสีย 1 ไร่ หรือใช้น้ าหมักชีวภาพ อัตรา 1 ลิตร/ปริมาตรน้ าเน่าเสีย 10 ลบ.เมตร บริเวณกองขยะ/คอกปศุสัตว์ น้ าหมัก
อัตรา 2-5 ลิตร/น้ า 20 ลิตร ราด ฉีดพ่นทุก 3 วัน บ่อปลา ใช้น้ าหมักฯ สาดหรือฉีดพ่นให้ท่ัวบ่อ 15 ลิตร/ไร่/ครั้ง หมักดิน 
ใช้อัตรา 5-8 ลิตร/ไร่ สาด ราด หยดพร้อมน้ าท่ีปล่อยลงนา หรือฉีดพ่นให้ท่ัวในนาข้าว แล้วหมักตอซังท้ิงไว้ 10-15 วัน
ก่อนไถพรวน แล้วปล่อยพร้อมน้ าเข้านาเมื่อข้าวอายุ 30-35 วัน และ 60-65 วัน หรือผสมน้ าฉีดพ่นให้ทางใบ อัตรา 50-
80 ซีซี/น้ า 20 ลิตร เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ระบบราก การแตกกอ และการติดดอกออกผล   
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สารสกัดสมุนไพรป้องกันโรคแมลงศัตรพูืช สูตร พด.7 
 

เป็นสารสกัดจากพืชท่ีมีกล่ินฉุน รสเผ็ด ขม สารเบ่ือเมา เพื่อป้องกัน,ไล่,ก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น เปลือกซาก 
ใบหรือเมล็ดน้อยหน่า เสือมอบ โล่ต้ิน สะเดา หัวกลอย ตะไคร้หอม สบู่ด า ข่า ขิง พริก มะกรูดกระเพรา ใบ/ดอกล าโพง 
หนอนตายหยาก เมล็ดมันแกว จากพืชมียางหรือรสฟาดเพื่อผลิตสารป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น ว่านน้ า กระเทียม เปลือก
มังคุด  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 บดหรือหั่นเป็นช้ินเล็กๆ รวม 50-60 กก. ใส่ลงในน้ าท่ีละลาย
กากน้ าตาลและสารเร่งฯไว้แล้ว เติมน้ าให้ท่วมวัสดุหมัก แต่ต้องต่ ากว่าขอบปากถังลงมาอย่างน้อย 20 เซนติเมตร  
คลุกเคล้าและคนส่วนผสมดังกล่าวให้เข้ากัน ควรคนบ่อยๆ หมัก 21 วันขึ้นไป จึงกรองหรือค้ันน้ 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 าไปหว่านในแปลงพืชผักเพื่อป้องกันโรค 
แมลงศัตรูพืช 

 

การปรบัปรุงบ้ารงุดินด้วยปุย๋พืชสด 
  คือ ปุ๋ยท่ีได้จากการไถกลบเศษหรือต้นพืชขณะท่ียังสดลงไปในดิน ปล่อยให้ย่อยสลายระยะหนึ่ง แล้วจึง

ปลูกพืชหลักตาม ปกตินิยมใช้พืชตระกูลถั่วเป็นพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่ วพร้า ถั่วมะแฮะ โสนต่างๆ ฯลฯ 
เนื่องจากปลูกง่าย สามารถตรึงธาตุอาหารไนโตรเจนจากอากาศได้ดี ไม่ระบาดเป็นวัชพืชในภายหลัง  โดยไถกลบในช่วงท่ี
พืชก าลังออกดอกประมาณ 50% เพราะจะได้ปุ๋ยพืชสดคุณภาพดี น้ าหนักสดต่อไร่สูงและย่อยสลายง่าย จึงปลูกพืชหลัก
ตามได้ไวขึ้น สามารถด าเนินการได้อย่างกว้างขวางในพื้นท่ีขนาดใหญ่ พืชตระกูลถั่วท่ีแนะน าได้แก่ 

ปอเทอืง – นิยมปลูก/หว่านในแปลงพืชไร,่นาข้าว หรือโรยระหว่างแถวปลูกอ้อยใช้เมล็ดพันธุ์ 3-5 กก./ไร ่
ไถกลบอายุ 50-70 วัน จะได้ปุ๋ยสด 2 - 6 ตัน/ไร ่จะให้ธาตุไนโตรเจน /ฟอสฟอรัส /โพแทสเซียม ประมาณ 1.98 / 0.30 
/ 2.41 % ของ น้ าหนักแห้ง 

ถ่ัวพุ่ม - นิยมปลูกท้ังในแปลงพืชไร่ นาข้าว(ท่ีน้ 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 และปุ๋ยอินทรีย์
จ านวนมหาศาลไว้ในดิน 

ถ่ัวพร้า   - 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 

โดยไถกลบขณะท่ีพืชปุ๋ยสดออกดอกประมาณ 50 % เพราะจะได้ปริมาณธาตุอาหารและน้ าหนักสดต่อไร่
สูง ล าต้นยังไม่แข็งมาก สามารถปลูกพืชหลักตามได้ภายใน 7-10 วัน หากพืชปุ๋ยสดอายุมากกว่านี้ อาจไถพรวน/ไถกลบ
ยาก และต้องไถกลบท้ิงไว้นานกว่านี้ 
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หลุมพอเพียง เป็นการบริหารเวลาและใช้ประโยชน์ที่ดินเกิน หลุมพอเพียง เป็นการบริหารเวลาและใช้ประโยชน์ที่ดินเกิน 110000  %%  
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ผอ.วันชัย วงษา สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 081-9899475 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว (ขนาด 80 - 100 เซนติเมตร) ระยะห่างระหว่างหลุม 4 x 4 เมตร พื้นที่ 

1 ไร่ จะได้ 100 หลุม อาจปลูกตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน รอบบ่อน้ า ทางเดิน แม้แต่พื้นที่เพียง  4 -5 ตารางเมตร ก็ปลูก
ได้ ซึ่งพอที่เกษตรกรจะมีพื้นที่ มีเวลา หรือมีก าลังพอท าได้ ตามทางแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง ก่อนขยายผลสู่โครงการทฤษฎี
ใหม่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน (จาก 1 หลุมเป็น 1 ไร่ เป็น 10 ไร่ 100 ไร่ ในโอกาสต่อไป) โดยปลูกไม้ 4-5 ประเภทในหลุม
เดียว ( 5 -10 กว่าชนิดพืช) เพื่อลดภาระการปลูก/รดน้ า/ก าจัดศัตรูพืช/ดูแลรักษา ให้ทุกอย่างเกื้อกูลกันเอง  ได้แก่ 

 
 

  1. ไม้พี่เล้ียง คือ ที่ให้ร่มเงา เก็บน้ า ความชื้น โดยเฉพาะช่วงร้อน/ช่วงแล้ง เช่น หญ้าแฝก กล้วยน้ าว้า ควรปลูกทิศ
ตะวันตก เพราะช่วยบังแสงช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัด เป็นพี่เลี้ยงให้พืชที่ไม่ชอบแดดจัดมาก ได้กล้วยเครือแรกเมื่อปลูก 1 ปี  
          2. ไม้ฉลาด / ไม้ข้ามปี คือ ไม้ที่เอาตัวรอดได้ดี เก็บผลนานพอสมควร เช่น ชะอม ผักหวาน มะละกอ ผักต้ิว ผักเม็ก 
มะตูมแขก เริ่มเก็บกินได้ต้ังแต่ 1 เดือน และเรื่อยๆไป 

  3. ไม้ปัญญาอ่อน/ไม้รายวัน คือ ไม้ล้มลุก ปลูกง่าย ตายเร็ว ต้องคอยปลูกและดูแลใกล้ชิด แต่เก็บผลได้ไว เช่น พริก 
มะเขือ กระเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า ฯลฯ  เริ่มเก็บกินได้ต้ังแต่ 15 วัน 
          4. ไม้บ านาญ คือ ไม้ผลยืนต้นอายุยืน ที่ใช้เวลาปลูกนานหนอ่ย (2-4 ปี) แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว สามารถเก็บกิน เก็บ
ขาย ได้เรื่อยๆ เช่น ขนุน มะม่วง  มะนาว มะขาม กระท้อน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา มะนาว (ปลูกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
          5. ไม้มรดก คือ ไม้ใช้สอย ไม้ยืนต้นอายุยืน ที่ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้ใช้ในบ้ันปลายชีวิต หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน 
ถ้าขายจะได้ เงินก้อนใหญ่ เช่น ประดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พยุง ชิงชัน ซึ่งจะเป็นไม้ขนาดใหญ่ ปลูกตรงข้ามกับกล้วย 

 

โดยใช้แนวคิดที่ว่า หากปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผลยืนต้นอย่างเดียว ต้องรออีก 3 – 10 ปี หรือมากกว่านั้น กว่าจะได้
ผลผลิต (ระหว่างนั้นจะกินอะไร ?) พื้นที่ใต้ร่มเงา หรือบริเวณหลุม ที่มีการเตรียมดิน / ใส่ปุ๋ย /ปรับปรุงดิน /รดน้ า /ดูแล ยัง
สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก แทนที่จะปล่อยให้วัชพืชข้ึนรก เป็นภาระที่ต้องคอยก าจัด การปลูกพืชบางอย่าง(หลายอย่าง)มี
กลิ่นเฉพาะที่ช่วยไล่แมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้าท าลายหรือไม่ท าความเสียหาย นอกจากนั้นยังเป็นกุศลบายที่ท าให้พืชหลักที่
ต้องการปลูก เช่น ไม้ผลยืนต้น/ไม้ป่ายืนต้น เจริญเติบโตและมีโอกาสรอดสูง เพราะผู้ปลูกจะคอยห่วงใย มั่นดูแล /รดน้ า /ใส่
ปุ๋ย /พรวนดิน ท าให้พืชหลักดังกล่าวเจริญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วย   และหากพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอื่นมาก
เกินไป   ให้คอยควบคุมให้เหมาะสม มีการตัดแต่งทรงพุ่ม จัดพืช /เถาเลื้อยให้เหมาะสม และให้มีกล้วยเพียง 1-2 ต้น เท่านั้น 

 

หมายเหตุ  ใช้ต้นแบบ/เริ่มต้นของพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาค า เจ้าคณะต าบลจุมจัง  
106 หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (ขณะด ารงต าแหน่ง ผอ.พัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ต้ังแต่ปี 2553)  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สนใจติดต่อ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4  ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 (ศูนย์ราชการแห่งท่ี 2)  
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