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สวัสดีครับชาวหมอดินทุกท่าน  
ฉบับนี้เป็นฉบับที่2ของปีงบประมาณ 2556 ฉบับนี้ได้มี
การนําความเปล่ียนแปลงของกรมฯ มาแนะนําให้ท่าน
หมอดินได้ทราบความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาอาทิ งานวนัคลา้ย
วันสถาปนากรมฯ 50 ปี เม่ือวันที่ 22-24 พฤษภาคม
2556 ที่ผ่านมาเล่าสู่กันฟังสําหรับท่านที่พลาดโอกาสและ
ท่านที่ไปคงจะได้รับสาระความรู้และความบันเทิงกันเต็มที่
นะครับ

3. น้ําประมาณ    10 ลิตร (หรือท่วมวัสดุหมัก)
4. สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 1 ซอง (25 กรัม)
วิธีทํา
1.ผสมกากน้าํตาลกับน้ําลงในถังหมักแล้วคนให้เข้ากัน
2.ละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 ในส่วนผสมของน้ําและกาก
น้ําตาล คนประมาณ 5 - 10 นาที
3.เทเศษอาหารลงในถังหมักแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากนั
4.ปิดฝาไม่ต้องสนิท คนวัสดุหมักสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง
ใช้ระยะเวลาหมัก 20 วัน แล้วกรองนาํน้าํไปใช้ได้
อัตราและวิธีการใช้
1.บําบัดน้าํเสียใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา ใช้สารบาํบัดน้ําเสียและ
ขจัดกลิ่นเหม็น 1 ลิตรต่อน้ํา 10 ลูกบาศก์เมตร ทุก 10 วัน
2.ทําความสะอาดคอกสัตว์ เจือจาง สารบาํบัดน้ําเสียและ
ขจัดกลิ่นเหม็นในน้ํา  1: 10 ราดให้ท่ัวบริเวณท่ีบําบัดทุกวัน 
หรือทุกๆ 3 วัน
3. กาํจัดลูกน้าํยุงลําคาญใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6จาํนวน1 ซอง 
(แบบผงแห้ง 25 กรัม ) ในพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร โรยกระจาย
ให้ท่ัวและให้สัมผัสลูกน้ํายุงราํคาญ
คําแนะนํา
* เก็บสารเร่งซุปเปอร์พด.6 ไว้ในท่ีร่ม
* เม่ือเปิดซองแล้วควรใช้ให้หมดในคร้ังเดียว 

เริ่มท่ีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดินครบรอบ50ปี 
เม่ือวันท่ี 22-24 พฤษภาคม 2556 ณ กรมพัฒนาท่ีดิน
กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่องาน“ก่ึงศตวรรษพัฒนาที่ดิน ธํารงถ่ินเกษตรกร
ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย
อาทิ กิจกรรมประกวดวาดภาพ การฝึกอบรมหลักสูตร
การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรม มีการทําบญุ เลี้ยงพระ
และประพรมน้ําพระพุทธมนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่
ผู้บริหาร เจ้าหนา้ท่ี และผู้ร่วมงาน การประชุมเสวนาวิชาการ
จัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงต่างๆ ของเหล่าดารา 
ตลกและกิจกรรมเล่นเกม พร้อมกันนี้กรมฯได้มีการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 สําหรับ
ผลิตสารบําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็นและลูกน้ํายุงรําคาญ
สรรพคุณ
บําบัดน้าํเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามแหล่งน้ําเสีย และท่อระบายน้ํา
ขจัดกลิ่นเหม็นจากขยะสด พ้ืนท่ีเน่าเหม็น และทําความสะอาด
คอกสัตว์ กําจัดลูกน้าํยุงรําคาญ ซ่ึงเป็นสาเหตุโรคไข้สมองอักเสบ
ส่วนผสม ในการผลิตผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น
(จาํนวน 50 ลิตร)

1. เศษอาหาร  40 กิโลกรัม
2. กากน้าํตาล  10 กิโลกรัม(กรณท่ีมีวัสดุมีไขมันมาก

เพ่ิมกากน้าํตาลเป็น 20 กิโลกรัมหรือน้ําตาลทราย  5 – 10
 กิโลกรัม )

 



การเลี้ยงแหนแดงเพื่อเปน็ปุ๋ยพืชสด
รู้จักกบัแหนแดง

 แหนแดง (Azolla, Water fern) เปน็พชืลอย
บนผิวน้ํา ลกัษณะโดยทั่วไปของแหนแดง ประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ คือ ลาํตน้  ราก และใบ มีกิ่งแยกจากลําตน้ ใบเกดิตาม
กิ่งเรยีงสลบักนัไป แบ่งออกเปน็ 2 ส่วนคือใบบน และใบล่าง 
มีขนาดใกล้เคยีงกนั รากของแหนแดงจะหอ้ยลงไปในน้าํตาม
แนวดิ่งและอาจฝังลงไปในดนิโคลนได้ ใบบนมีโพรงใบและมี
สาหร่ายสนี้าํเงินแกมเขยีวอาศัยอยูใ่นลกัษณะพึ่งพาอาศัยซ่ึง
กนัและกนัสาหร่ายสนี้าํเงินแกมเขยีวนี้สามารถตรึงไนโตรเจน
จากอากาศแล้วเปลีย่นให้เปน็สารประกอบในรปูของ
แอมโมเนยีมให้แหนแดงใชป้ระโยชนไ์ด้ ทาํให้แหนแดง
เจรญิเตบิโตได้เร็วและมีไนโตรเจนเปน็องค์ประกอบสูง และ
การทีมี่ไนโตรเจนเปน็องคป์ระกอบสูงทําใหแ้หนแดงสลายตัว
ได้ง่ายและปลดปล่อยไนโตรเจนและธาตอุาหารพชือ่ืนๆ 
ออกมาอยา่งรวดเร็วเพื่อใหพ้ืชอ่ืนหรอืจุลนิทรย์ีนาํไปใช้ต่อไป 
จากการศึกษาพบว่าประมาณ 80 เปอร์เซ็นตข์องไนโตรเจน
ในตน้แหนแดงจะถูกปลดปลอ่ยออกมาภายใน 8 สัปดาห์
หลังจากการไถกลบ
วิธีการใชป้ระโยชนใ์นนาข้าว

 สามารถทําได้ 3 วิธีหลกัๆ ดังนี้คือ
- เลี้ยงแหนแดงก่อนปกัดาํขา้ว หลังจาการเตรียมดนิ
เรียบรอ้ยแล้ว รักษาระดบัน้าํในนาใหล้กึ 5-10 เซ็นติเมตร 
ใหห้ว่านแหนแดงที่เลีย้งไว้กอ่นแล้ว 50 – 100 กิโลกรัมตอ่
ไร่ แล้วใสปุ่ย๋ฟอสเฟต อัตรา 3 –6 กก.P2O5 ต่อไร่ ในดนิ
ทรายทีข่าดโพแทสเซียมใสปุ่ย๋โพแทสเซียม อัตรา 3.5-4 กก.
K2O ตอ่ไร่ ใสเ่ชื้อพนัธุ์แหนแดง และใสปุ่ย๋ฟอสเฟตปรมิาณ
เท่าเดิมหลังจากแหนแดงอายุ 7-10 วัน ซ่ึงในสภาพทีไ่ม่มี
ปญัหาโรคแมลงรบกวน สิ่งแวดล้อมเหมาะสมแหนแดงจะ
เจรญิเตบิโตเตม็พืน้ทีใ่หน้้าํหนกัสด 2-3 ตันตอ่ไรภ่ายใน 2-3 
สปัดาห์ จากนัน้ระบายน้าํออก ไถกลบแหนแดงลงดนิ เพือ่ให้
เนา่เปื่อยผพุังแล้วจึงปักดํากล้าข้าวต่อไป
- เลี้ยงแหนแดงภายหลังปกัดําข้าว  ภายหลังปกัดาํขา้วแล้ว 
นาํแหนแดงมาเลีย้งในนาขา้ว อัตรา 50-100 กิโลกรมัต่อไร่ 
ใสปุ่ย๋เชน่เดยีวกับวิธีที่ 1 เม่ือแหนแดงขยายตัวเต็มเนือ้ที่ จึง
ระบายน้าํออกแล้วจึงยํ่าแหนแดงลงดนิ และระบายน้าํ
กลบัมาอีกครั้งหนึ่ง หรอือาจใช้วิธีกดแหนแดงลงดนิโดยไม่
ต้องระบายน้าํออกกไ็ด้ หรอือาจปลอ่ยใหต้ายไปเองตาม

ธรรมชาต ิ

 ทั้งนี้การใช้ทั้งสองวิธีดังกล่าวร่วมกัน ก็จะสามารถเพิ่ม
ปริมาณของแหนแดงให้แก่นาข้าวได้มากย่ิงขึ้น การที่จะ
เลือกเลี้ยงขยายแหนแดงก่อนหรือพร้อมปักดําข้าวนั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องน้ําเป็นสําคัญ ในแหล่งที่สามารถ
ควบคุมน้ําได้ เช่นในเขตชลประทาน การเลี้ยงแหนแดง
ก่อนปักดําข้าวทําได้โดยง่าย ในกรณีพื้นที่นาน้ําฝนที่ไม่
สามารถควบคุมเรื่องน้ําได้ ปัญหาเรื่องน้ําเป็นปัญหาใหญ่
เนื่องจากชาวนาไม่สามารถหาน้ํามาใช้ในระยะก่อนปักดํา
ข้าวได้อย่างเพียงพอ แต่ระยะหลังปักดําข้าวแล้วพื้นที่นา
ส่วนใหญ่จะมีน้ําขังอยู่ตลอด ดังนั้นในพื้นที่นาน้ําฝนการ
เพาะเลี้ยงแหนแดงพร้อมหรือหลังปักดําข้าวจึงมีความ
เป็นไปได้สูง สะดวกในการปฏิบัติมากกว่า
สรปุและข้อเสนอแนะ

 แหนแดงเปน็พชืน้าํทีห่าได้ง่ายและพบเหน็ตามทีท่ี่
มีน้ําขังโดยทั่วไป เชน่ หนองน้าํ คูน้าํ  หรอืแม้แตใ่นนาข้าว
เอง  และจากการที่แหนแดงสามารถขยายปริมาณไดอ้ย่าง
รวดเร็ว  มีธาตุไนโตรเจนและธาตอุาหารอ่ืนๆสูงยอ่ยสลาย
ได้เร็ว จึงเหมาะที่จะนํามาใช้เปน็ปุย๋พชืสดในนาข้าว ทัง้ยัง
ทาํใหป้ระสทิธภิาพของปุย๋เคมีสูงขึน้ โดยอาจใช้ร่วมกบั
ปุย๋เคมีและปุย๋อินทรย์ีชนดิอ่ืนๆ และเหมาะใช้เปน็อาหาร
ปลากนิพชืที่เลีย้งในนาขา้ว

 อย่างไรก็ตาม การปลกูขา้วในพืน้ทีท่ีมี่ความอุดม
สมบรูณ์ของดนิต่ํา เชน่นาดนิทราย หรอืพืน้ทีน่าโดยทั่วไป 
การใช้แหนแดงอยา่งเดยีวธาตุอาหารที่จําเปน็อาจไม่
เพียงพอกบัความต้องการของข้าว  ควรจะมีการใชปุ้ย๋
แบบผสมผสาน เชน่ใชร้่วมกบัปุย๋เคมี หรอืปุย๋อินทรย์ีชนดิ
อ่ืนๆ  และกําหนดวิธีและเวลาการใสใ่ห้เหมาะสมกบัความ
ต้องการของขา้ว และในแงก่ารเพิม่อินทรยีวัตถุใหก้บัดนิ
การใช้แหนแดงในนาข้าวพบว่าเพิม่อินทรียวัตถุให้แกด่นิ
นอ้ยมาก เพราะแหนแดงสลายตัวได้เร็ว ดังนัน้ ควรใช้
แหนแดงรว่มกบัปุย๋อินทรย์ีชนดิอ่ืนๆ เชน่ ปุย๋หมัก ปุย๋คอก 
หรอืปุย๋พืชสดชนดิอ่ืนๆ เปน็ตน้เพื่อเพิม่ความอุดมสมบรูณ์

ของดนิในระยะยาว          


