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 ใ นปจจุบันการทําเกษตรสวนใหญหันมาใชปุยเคมีและสารเคมีเปนจํานวนมาก  สงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมระบบนิเวศนเปนพิษและยังสงผลกระทบตอฐานะเศรษฐกิจทําใหผลผลิตตกต่ําอันเนื่องมาจาก

ปุยเคมีสารเคมีแพงข้ึนทุกวัน  ฉะนั้นแลวเกษตรกรควรหันมาทําเกษตรแบบเกษตรอินทรีย  หรือเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวทางพระราชดํารัส  ขององคสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงทรงตรัส  โดยหันมาใชปุยชีวภาพ  เชน  

ปุยคอก  ปุยหมัก  น้ําหมักชีวภาพ สารไลแมลง  ซ่ึงท้ังหมดพ่ีนองเกษตรกร   สามารถท่ีจะผลิตไดทําได   

ตนทุนในการผลิตก็ต่ํา  เนื่องจากวัตถุดิบมีในทองถ่ินอยูแลวเกือบจะไมตองซ้ือมูลโค   สุกร  ไก    มีอยูใน

ประจําบานอยูแลว  เศษปลาก็หาซ้ือไดตามทองตลาด    หอยเชอรี่ก็หาตามหนอง   ทุงนาเยอะแยะในชวงหอย

ระบาดมีอยางเดียวท่ีจะตองซ้ือคือ   กากน้ําตาล   ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการท่ีจะหมักปุยอินทรียน้ํา  

                 ในสมัยกอนรุน  ปู  ยา ตา ยาย ของเราทานไมเคยรูจักปุยเคมี สารเคมีในการเพาะปลูกตางๆก็

ใชแตปุยคอก  ปุยหมักอยางเดียวผลผลิตท่ีไดก็ดีมีคุณภาพ  ไมมีสารตกคางผูบริโภคก็ปลอดภัย อีกท้ังรสชาติก็

อรอยดีดวย  จะสังเกตไดวาอายุคนแกจะมีอายุเปนรอยปไมเหมือนคนสมัยนี้อายุแค  50-60 ป ก็ตายดวยโรค

ตางๆไมวา  โรคมะเร็ง   ความดันโลหิต  เบาหวาน  ฯลฯ  เนื่องจากกินผัก  ผลไมท่ีมีสารพิษตกคางทําใหสะสม

ในรางกายมากข้ึนทําใหเกิดโรคตางๆดังกลาวซ่ึงผลเกิดจากการใชสารเคมีตางๆ  

                  จนมาถึง ณ สมัยนี้เปนยุคโลกาวิวัฒน  เกษตรกรหันมาใชปุยเคมี สารเคมีมากข้ึนแบบไมลืมหู

ลืมตา  วาปุยเคมีใชไดดีแลวไดผลเร็ว   แตหารูไมวาดินท่ีคุณใชระบบนิเวศนท่ีคุณใชไมไดเสื่อมลงทุกที  โดยท่ี

คุณไมรูตัวกวาจะรูตัวก็สายไปเสียแลว  จะแกไขตองใชเวลา 2-3 ป กวามันจะฟนเหมือนเดิมฉะนั้นแลว  ผมจึง

อยากจะรณรงคการใชสารชีวภาพตางๆไมวาจะเปนปุยหมัก  ปุยคอก  สารไลแมลงตางๆ  เพ่ือทดแทนสารเคมี

ตางๆได  ซ่ึงในระยะแรกการใชปุยชีวภาพอาจใชไมไดผลหรือไดผลชา  เนื่องจากการฟนฟูสภาพดินท่ีเสื่อม

โทรม  การเปนกรดจากการใชปุยเคมีมากเกินไปในระยะเวลานาน  ทุกอยางคอยเปนคอยไปลดสารเคมีทีละนิด  

จนในท่ีสุด  ลดละเลิกการใชสารเคมี โดยสิ้นเชิงจะทําใหตนทุนในการผลิตลดลง  คุณภาพผลิตผลเพ่ิมข้ึนจึง

สงผลใหผูบริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรไดอยางปลอดภัยความเปนอยูดีข้ึน  การทําเกษตรกรรม  แผนใหม

ระบบอินทรียเพ่ือลดตนทุนเพ่ิมผลผลิตนั้นเนนถึงองค 

ประกอบหลายประการดังนี้ 

          1.โครงสรางของดิน 

                        การปลูกพืชผัก  ผลไม   ผลพืชไรหรืออ่ืนๆจะไดผลดีนั้นโครงสรางของดินตองดีมีความรวน

ซุย  มีอินทรียวัตถุมีธาตุอาหารครบถวนตามความตองการของพืชนั้นๆ   เราจะไดรูอยางไรวาดินในบริเวณในไร

สวนหรือบริเวณนั้นดีหรือไมกับการปลูกพืชนั้นๆเราควรท่ีจะนําดินนั้นมาใหทางกรมพัฒนาท่ีดินหรืหมอดิน
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อาสาประจําหมูบานตรวจจะดีกวาเพราเราจะไดรูวาดินนั้นมีธาตุอะไรบาง   มีธาตุ  N, P, K คา PH ความเปน

กรด เปนดางเทาไร การแกไขนั้นมีวิธีการอยางไร หมอดินแกไขไดยกตัวอยางเชน นาย ก.  นําดินมาตรวจ  ซ่ึง

หมอดินตรวจแลวใหคาดังนี้ PH=5.5N = ต่ํา, P = ต่ํา   และ K  สูง   ถาหากวาพ้ืนท่ีแปลงนี้ตองการปลูกลําไย  

หมอดินจะคํานวณตามสูตร  แนะนําใหนาย ก.จะตองปรับ PH ของดินใหอยูระหวาง  6.5 -7  ในตัวอยาง

วิเคราะหคา PH.5.5 แสดงวาดินนั้นเปนกรด  วิธีแกไขใหใสปูนขาวปรับคา   PH  ใหไดดังกลาวประมาณ  6.5  

หรืออาจใชปุยหมักปรับก็ได  ความตองการของธาตุอาหารแตละชนิดของลําไยท่ีตองการแตละป นายก.  ควร

ใสปุย N-900 กรัม P = 900 กรัม   และ  K = 500 ตอตนตอป สรุปแลวในหนึ่งปลําไยตองการปุยเคมีเพียง  

2.3 กก.  เทานั้น   ในจํานวนนี้จะแบงใสเปน  3  ครั้ง 3  ระยะ เฉลี่ย 7 ขีด / ครั้ง / ตน ถาหาก นาย ก. ไมนํา

ดินมาตรวจวิเคราะหก็ไมสามารถใสปุยไดถูกตองตามความตองการของลําไย หรือไมก็ นาย ก. อาจจะใชปุยใน

อัตราท่ีมากกวานี้  เปนการสะสมปุยเคมีในดิน  ทําใหดินเปนกรดข้ึน 

    

 การปรับปรุง  บํารุงดินใหมีธาตุอาหาร ดินรวนซุย  ใหดินมีความอุดมสมบูรณนั้นมีหลายวิธี 

                        1.1 การใชปุยคอก  ปุยหมักทุกๆปในบริเวณทรงพุมหรือท่ัวแปลงในพืชไร  พืชผัก  1000 

-  3000   ตน / ป หรือ 50 กก. / ตน ในไมผล แลวแตทรงพุมของไมผล   ขอแนะนําการใชปุยอินทรียหรือปุย

คอก  ปุยหมัก ควรใชปุยหมักดีกวาปุยคอก   เพราะปุยหมักเปนปุยท่ีผานขบวนการยอยสลายของกลุมจุลิน-

ทรียท่ีมีประโยชนทําลายจุลินทรียท่ีไมเปนประโยชนระหวางการหมัก และทําลาย  เม็ดหญาท่ีสัตวกินแสงถาย

เปนมูลสัตว  จากความรอนท่ีเกิดข้ึนในระหวางการหมัก  สวนการใชปุยคอกโดยตรงนั้นทําใหพืชนั้นเสียหายได

เหมือนกัน  เม่ือเราใสปุยคอกลงไปในดินในระยะหนึ่งเกิดขบวนการยอยสลายระหวางเศษพืชและปุยคอกและ

จุลินทรียในดินทําใหเกิดความรอนในดิน  รากพืชในบริเวณนั้นเสียหาย   เกิดโรคเหี่ยวในพืชได   และจุลินทรีย

ท่ีไมเปนประโยชน อาจจะข้ึนลําตนหรือใบ  ทําใหเกิดโรคพืชเชื้อราตางๆท้ังบนตนและในดินได 

                         1.2 การปลูกปุยพืชสด  เชน  ปอเทือง  ถ่ัวดําพุม โสน  ไถกลบ เม่ือพืชนั้นกําลังดอกซ่ึง

ปุยพืชสดจําพวกนี้จะตรึงไนโตรเจนจากอากาศเม่ือไถกลบ   แลวจะเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน   โดยเฉพาะธาตุ

ไนโตรเจน   สําหรับแปลงไมผลก็สามารถหวานไดท้ังในทรงพุมและนอกทรงพุม  จะปลูกไวคลุมดินหรือจะตัด

ดวยเครื่องตัดหญาก็ได  แตการไถกลบนั้นคงยากเพราะทรงพุมของไมผลชนกัน ระบบรากชิดกัน  โดยเฉพาะ

ลําไยพืชเศรษฐกิจ  การตัดหญาดวยเครื่องตัดหญานั้นประโยชนเม่ือตัดแลวใบ ลําตนจะละเอียด ปกคลุมดิน

รักษาความชื้นหนาดินไดตอไปสลายเปนปุยหนาดิน   สวนรากปุยพืชสดเม่ือถูกตัดรากจะเนาเปนปุยในดินและ
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เกิดชองวางในดินจากรากท่ีเนาไนโตรเจนในอากาศสามารถเขาไปในดินสะดวก  ปุยพืชสดท่ีผมใช  คือ  ปอ

เทือง 

                        1.3 หญาแฝก   เปนหญามหัศจรรยอยางหนึ่งมีประโยชนท้ังตนกําเนิดน้ําทําใหดินชุมชื้น

ปองกันดินถลม  และเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินไดอีกดวย  หญาแฝกเปนหญาชนิดหนึ่งคลายคา มีรากฝอยเปน

แขนงในแนวดิ่งลึกตั้งแต 50cm – 5 เมตร รากหญาแฝกสามารถดูดซับแรธาตุตางรวมถึงน้ําในดินข้ึนมาบนผิว

ดิน  ทําใหแรธาตุตางๆสะสมในรากหญาแฝก และลําตนในบริเวณรากหญาแฝกจะมีแรธาตุและจุลินทรียมาก 

ถาเราปลูกระหวางพืชจะทําใหดินบริเวณนั้นดี  ถาหากปลูก / ตามทางลากชัน แนวขวางจะทําใหหนาดินดี

เนื่องจากแนวหญาแฝกขวางทางการไหลตะกอนหนาดิน  ถาหากเราปลูกใชประโยชนจากใบหญาแฝกตัดไปใช

รากหญาแฝกท่ีอยูในดินจะตายและสลายเปนปุยเกิดชองวางในดินเหมือนกับปอเทืองปุยพืชสด  เรื่องประโยชน

ของหญาแฝกยังมีมากมายในท่ีนี้ขอกลาวการปรับปรุงดินเทานั้น 

                        1.4 การใชปุยอินทรียน้ําพด. 2  เปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถท่ีจะปรับปรุงบํารุงดินได  โดยราด

ลงดิน  อัตรา 2 : 200  ทุกๆ 10 วัน / ครั้ง ก็จะชวยใหดินดี จากกิจกรรมทํางานของกลุมจุลินทรียในพด. 2 

นั่นเองการใสหรือราด ปุยอินทรียน้ําพด. 2 ในอัตราสูงกวาเดิม 1 : 200 เปน 2 :200 เพราะจะได N ท่ีสูง 20 

กรัม เทาครั้ง หนึ่งของปุย 46-0-0 วิเคราะหตามสูตรของผมเอง การราดปุยอินทรียพด. 2 บอยๆ นั้นเพ่ือ

จุลินทรียการยอยสลายดันไดดี  เพ่ิมแรธาตุใหมากข้ึน                    

            2. ตองรูวาพืชนั้นตองการธาตุอาหารอะไร   ตองใหตามความตองการของพืชชนิดนั้น  ตามความ

เหมาะสม                       

            3. บํารุงตามระยะเวลาของพืชนั้น    วาชวงตัดแตงก่ิงจะทําอยางไร   ชวงเตรียมตน 

ชวงดอก   ชวงเก็บเก่ียวทําอยางไร 

                         นอกจากโครงสรางของดินจะดีแลว   การบํารุงทางลําตนและใบตองดีดวย  ซ่ึงการทํา

การเกษตรอินทรียจะเนนถึงการใชสารชีวภาพท่ีทําดวยตนเองใชวัสดุในทองถ่ินตนเอง  ลดสารเคมีหรือสารเคมี

ใหนอยลง หรือ งด โดยสิ้นเชิง  ถึงจะเรียกวา เกษตรอินทรีย  หรืเกษตรปลอดสารพิษ  เพ่ือสินคาปลอด

สารพิษ ผูบริโภคก็ปลอดภัยชีวิตความเปนอยูดี  ในระบบนิเวศนก็ดีข้ึนเหมือนกัน 

                         ในเม่ือในยุคสมันนี้ สารเคมี  ปุยเคมี  ภาวะท่ีแพงข้ึนพ่ีนองเกษตรกรควรหันจะมาใชหรือ

ผลิต  ปุยชีวภาพดีกวาเพราะวัสดุอยูในทองถ่ินของเราอยูแลว  กอนท่ีเราจะผลิตปุยชีวภาพหรือ  ฮอรโมน  สาร

ไลแมลงตางๆ  เราควรศึกษากอนวาวัสดุนั้นมีประโยชนในดานไหน  เม่ือผลิตแลวจะใชอยางไรใหผลอยางไร 
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การใชประโยชนที่ดิน 

- พ้ืนท่ีตําบลปาไผมีท้ังหมด  80,183  ไร   เปนปา  48,735  ไร  ท่ีอาศัย  2,255  ไร  การเกษตร  29,193  ไร 

-   ประชากร   7,298  คน  หรือ  2,411  ครัวเรือน 

-   กลุมดินพ้ืนท่ีสวนใหญท่ีใชประโยชนเปนกลุมดิน   29B/48B, 31B, 48C, 48D , 60 

-  พ้ืนท่ีสวนใหญ   ปลูกลําไย  ขาวโพด  ขาว  กระเทียม   ผัก 

    ขาว   พืชผัก  กระเทียม  3%  หรือ   1,000   ไร 

     พืชไร   ขาวโพด            4%  หรือ  6,500    ไร 

     ไมผล  ( ลําไย)             22%  หรือ  22,000   ไร 

การจัดการดิน   

                ดินสวนใหญจะขาดธาตุอาหาร   หรือดินเปนกรดจัดเนื่องจากเกษตรกรใชปุยเคมีเปนเวลานาน   

ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 

การแกไข   
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-  ไมผล  แนะนําใหเกษตรกรหันมาใชปุยหมัก   ปุยคอก  หรือใชปุยอินทรียน้ํา  พด.2  ราดลงดิน 

-   พืชไร  ในตําบลสวนใหญจะปลูกขาวโพด  แนะนําไมควรเผาตนตอขาวโพด  ควรท่ีจะไถกลบเพ่ือเพ่ิม

จุลินทรียในดิน  ทําใหดินรวน   โปรง  หรือนําเอาตนขาวโพดมาหมักเปนปุยหมัก   ซ่ึงจะไดนํามาปรับปรุงดิน  

การปรับปรุงบํารุงดินอีกวิธีโดยการใชปุยพืชสด  เมล็ดพันธุท่ีปรับปรุงบํารุงดินดี  คือ  ปอเทืองดีกวาถ่ัวพุมดํา 

-   พืชผัก   เศษพืช  หรือฟางขาวควรท่ีจะไถกลบ  หวานปุยหมักหรือปูนขาว  เพ่ือปรับ  Ph   และเพ่ิมธาตุ

อาหาร 

หญาแฝก 

               สวนปญหาการพังทลายของดินภายในตําบลมีนอยมาก   แนะนําใหความรูเกษตรกรปลูกหญาแฝก  

ตามแนวขวางท่ีลาดขวาง  หรือปลูกรอบทรงพุมของตนไมผล  จะชวยปองกันการพังทลายของดินเพ่ิมความชื้น

อีกดวย 

               การปลูกรอบไมผล   รากหญาแฝกจะหยั่งลึกลงในดิน  2-3  เมตร  จะดูดแรธาตุและความชื้น

ข้ึนมาบนผิวดิน  ทําใหรากไมผลไดรับความชื้น  หรือดูดน้ําเลี้ยงจากหญาแฝกไดอยางดี  ทําใหตนไมผลสมบูรณ  

ติดผลทุกป 

สารเรง  พด.1 

  สารเรง  พด. 1 หรือ กรมพัฒนาท่ีดิน  1  ซ่ึงเปนสารเรงจุลินทรียสูตรแรกของกรมพัฒนาท่ีดินใชเปนสารเรง

การทําปุยหมักระยะการหมักการยอยสลายของกองปุยหมักใชระยะเวลาประมาณ  30 – 45 วัน ถารักษา

ความชื้นภายในกองท่ีพอเหมาะไมแหงหรือแฉะจนเกินไป ตลอดท้ังควรกลับกองเปนระยะเพ่ือระบายความรอน

ภายในกอง และเพ่ือใหจุลินทรียบางชนิดภายในกองตองการอากาศ   วัสดุท่ีชุมชนของกระผมใชทํา   เชน ฟาง

ขาว ซังขาวโพด, ตนขาวโพด ปุยคอกจะใชมูลวัวและมูลไก 

        สวนผสม:  เศษพืช 1 ตัน + มูลสัตว 200 กก. + ยูเรีย 2 กก. + โดโลไมล 50 กก. สารเรง พด. 1  1ซอง 
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การนําไปใชประโยชน   ดินรวนซุย  ปรับ PH, ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน 

1. ใชปรับปรุงบํารุงดิน  ท้ังไมผล , พืชไร , พืชผัก  และไมดอก 

1.1  ใสทุกระยะ  หรือกอนเพาะปลูกพืช  

1.2  ไมผล  ใสรอบทรงพุมประมาณ  20-50  กก. / ตน 

1.3  พืชผัก , พืชไร  หวานท่ัวแปลงในระยะเตรียมดินกอนเพาะปลูก 

                  ประโยชนเปนการปรับสภาพดินใหคา Ph ท่ีเหมาะสม   โดยปกติท่ัวไปแลวในดินถาใชปุยเคมี

มากเกินไปหรือไมใชปุยคอกปุยหมักเขารวม จะทําใหดินนั้นเปนกรด รากพืชนั้นไมสามารถดูดธาตุอาหารตางๆ 

ในดินไดถาหากเราใชปุยหมักประมาณครั้งหรือสองครั้ง เชื้อจุลินทรียในปุยหมักจะสลายเม็ดดินท่ีจับตัวเปน

กอน ทําใหดินรวนซุย การซึมของน้ําไดดี 

                  จากการทดลองการใชปุยหมักกับตนลําไยท่ีมีลักษณะใบเหลือง , เหี่ยว   ดินใตตนแข็ง   นําปุย

หมักใสรอบทรงพุม  ใชจอบสับเปนระยะ  อัตราการใสปุยเปนประมาณ  20 -50 กก.   รดน้ําใหชุม  รด

ประมาณ   5-7   วัน  / ครั้ง  หรือใหดินชื้นตลอด  ใชเวลาประมาณ  3สัปดาห  ใบท่ีเหลืองเหี่ยวกลับสภาพ

เปนสีเขียวใบแตง    

          สรุปแลววาปุยหมักสามารถยอยสลายดินแข็งกระดางใหรวนซุย  อุมน้ําดี   ทําใหพืชนั้นหรือรากดูดหา

อาหารไดปกติ   และอีกขอหนึ่ง   ปุยหมักสลายปุยเคมีท่ีตกคางในดินใหรากพืชดูดไปใชไดโดยไมตองใสปุยเคมี  

            2. การใชปุยหมักกับไมผล ( ลําไย ) 

                      2.1  ใสในระยะหลังการตัดแตงก่ิง  โดยนําปุยหมักท่ีหมักเสร็จแลวอัตราสวน  2 :1:1  คือใช

ปุยหมัก   2  สวน  ผสมปุยเคมีสูตร 15-15-15    1 สวน  และปุยสูตร  46-0 – 0     1 สวน นําสวนผสมมา

คลุกใหเขากัน   ใสรอบทรงพุมตนไมจํานวน   1-2  กก. / ตน  เหตุผลการนําปุยหมักผสมปุยเคมีเพราะปองกัน

ไมใหดินเปนกรดในดิน   การยอยสลายปุยเคมีในดินดีข้ึน  สูตรนี้ใชสําหรับเกษตรกรตองการเรงยอดและผลให

เร็วกวาปกติ 
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                      2.2   ใสท้ังระยะการเจริญเติบโตของผล , ใบ  จะทําใหผล หรือใบใหญ  เนื่องจากราก

สามารถดูดธาตุอาหารไดดี 

            3. การใชปุยหมักลงในบอเล้ียงปลา  ปรับสภาพน้ํา 

                        บอเลี้ยงปลาท่ีมีน้ําสกปรก   ขุน  ก็สามารถใชปุยหมักลงในบอเลี้ยงปลา  เพ่ือเพ่ิมจุลินทรีย

ในน้ํา ทําใหบอน้ําใสเขียวสะอาดอีกท้ังเปนอาหารปลาได 

                         วิธีการใส      นําปุยหมักใสรอบขอบอาง  หรือหวานตรงกลางก็ได 

                 4. ใชผสมเช้ือเพาะเห็ดฟาง 

                       ทําใหเพ่ิมธาตุอาหารของเชื้อเห็ด  ทําใหเห็ดอวบใหญ   น้ําหนักดี  

 

การทําปุยหมัก  แบบไมกลับกอง   โดยวิธีการเติมอากาศ 

ข้ันตอนการทําปุยหมักระบบกองเติมอากาศ 

 1. เตรียมวัตถุดิบตางๆ  เชน  เศษพืช , มูลสัตว , ยูเรีย , สารเรง พด.1  

 2. การข้ึนกองปุย  นําทอ  PVC ขนาด  4  นิ้ว  เจาะรูโดยตลอดตรงปลายทอปด  นําเศษไมขนาด  

30 CM    มา วางเรียงบนทอ PVC ขนาด 4 นิ้ว  ข้ันตอนการกองทําตามคําแนะนําของกรมพัฒนาท่ีดิน  

 3. การเติมอากาศ  ใชพัดลมขนาดมอเตอร  3 แรงมา  นํามาตอทอ PVC ขนาด 4 นิ้ว  เติมอากาศ

ในวันท่ี 3     ของการหมัก  เพ่ือระบายความรอนภายในกอง   และจุลินทรียบางชนิดตองการอากาศ  การเติม

อากาศ วันละ 2 ครั้ง   เชาและเย็น   ครั้งละ 15  นาที  เปนเวลา  25-30  วัน  ภายใน 2-5  วันแรก  อุณหภูมิ

ในกอง   จะสูงถึง 60-80  องศา 

 4. การดูแลกองปุย  ตรวจความชื้นภายในกองทุกๆ  4-5  วัน ถาวัสดุภายในกองแหง   ใหเติมน้ํา

โดยใชไมแทงในแนวดิ่งกลางกองปุยหมัก  แลวเติมน้ําพอชุม 

 5.  การนําไปบมและบรรจุ  เม่ือการหมักสิ้นสุดลง  ยายองปุยผึ่งในท่ีรม  เพ่ือใหมีความเสถียรไมให

เกิดการ ยอยสลายข้ึนอีกในภายหลัง 

 6.  นํา  พด. 3 มาหมักตามวิธีของกรมพัฒนาท่ีดิน  
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 ขอมูลตนทุน  1  กอง  ของกลุมเกษตรอินทรีย  ม.9  ต.ปาไผ  

              1.  มูลโค  50  กระสอบ              750  บาท 

                     2.  คาไฟฟา                                100   บาท 

                     3.  คากระสอบ                            300   บาท 

                     4.  คาวัตถุดิบ                                 -         ( มีมากตามชนบท , ตามฤดูกาล ) 

                     5.  คาแรง                                       -        ( สมาชิกชวยกันทํา ) 

                                                        รวม       1,150   บาท 

  ปุย  1   กอง  ผลิตได   60  กระสอบ ๆ ละ  80  บาท          รวม            4,800   บาท 

            ตนทุน      1,500   บาท 

            กําไร        3,650  บาท 

 

 

 

 

 

                                                   

 

   สูตรปุยอินทรีย + เคมี ( ไมผล ) 

        1. ปุยหมัก                             100 กก.        ( ปุยหมักผานการหมักพด.3แลว ) 
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       2. หินฟอสเฟส ( 0-3-0 )      20  กก. 

       3. โดโลไมล                            10  กก. 

       4.  0-0-60                                  5  กก. 

       5.  0-46-0                                  4  กก. 

       6.  ดินดํา                                   10 กก 

       7.  ปุยน้ํา พด.2                            1ลิตร 

                 นําสวนผสมท้ังหมดผสมใหเขากัน แลวบรรจุในกระสอบหมัก7วันนํามาใชได 

      วิธีใช ใหใชเฉพาะไมผล(ลําไย) อัตรา  3-5 กก. ตอตน เดือนละครั้ง (ปุยสูตรนี้ใสมากเปนยาฆาหญาได ) 

                                                                

   สูตรปุยอินทรีย+เคมี ( พืชผัก) 

         1.ปุยหมัก                          100 กก. 

             2. หินฟอสเฟส                    10 กก. 

             3. 0-0-60                            2 กก. 

             4. 46-0-0                              2 กก. 

             5. ดินดํา                              20 กก. 

             6. ปุยน้ํา พด.2                     1 ลิตร 
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การประยุกตใชประโยชนโดยภูมิปญญาทองถิ่น 

 

                                                      ปุยหมักสูตรพิเศษ 

 สวนผสม  -  ปุยหมัก  พด.1  หมักเสร็จสมบูรณใสสารเรง  พด.3  จํานวน  100 กก. , ปุยน้ํา  พด.2  

อัตรา  1  ลิตร  ผสมน้ํา  20  ลิตร  นําสวนผสมท้ังหมดมาคลุกเคลาใหเขากัน  หมักประมาณ  7  วัน  จึง

นํามาใชได ปุยเคมีจากปุยน้ํา พด.2 

            การทําสูตร  15-15-15  ใชปุยน้ํา  1.6  ลิตร +ปุยเคมีสูตร 0-46-0  จํานวน   33   กก. นํามาผสม

กันจนทําใหเม็ดปุยเคมีละลาย   ถาไมละลายใหเติมน้ํา 

           สูตร  16- 20- 0  ใชปุยน้ํา  1.4   ลิตร + ปุยเคมีสูตร   0- 46 -0   จํานวน  37  กก.  ทําข้ันตอน

เหมือนสูตร  15-15-15 

              วิธีการใช      พนทางใบ   อัตราสวน   1: 500 

                                   ทางดิน        อัตราสวน   1: 200    10วัน / ครั้ง 
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                                                    สารเรง  พด. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เปนกลุมจุลินทรียท่ีมีความสามารถยอยสลายลักษณะเปยก    โดยดําเนินกิจกรรมการหมักในสภาพไมมี

ออกซิเจนจะไดของเหลวและประกอบดวยกรดอินทรียและฮอรโมน  

       สารเรง  พด. 2   เปนตัวท่ีสองท่ีกรมพัฒนาท่ีดินผลิตข้ึนมาเพ่ือนํามาผลิตเปนปุยน้ํา   หรือท่ีเรียกกันวา   

“  ปุยน้ําชีวภาพ ”  ใชสําหรับพนทางใบ  และราดทางดิน    กอนท่ีกระผมจะรูจักสารเรง  พด.2   ใชสําหรับ

ทําปุยน้ํานั้น  กระผมเคยใชสารเรง  พด.1  มาหมักเปนปุยน้ําแทน  พด.2  ไดผลเชนเดียวกันแตการยอยสลาย

ตองใชเวลาเปนเวลา  1เดือน  ข้ึนไป  กระผมเริ่มรูจักสารเรง  พด. 2  เม่ือป พ.ศ.  2545  ก็เริ่มทําปุยน้ํา  พด. 

2  เปนตนมาจนถึงปจจุบัน   ซ่ึงก็ไดประสบผลสําเร็จเปนท่ีพอใจ 

    การนําไปใชและประโยชน 

    1. ใชกับพืชผักตางๆ  เชน พริก  ผักกาด  กระล่ําปลี  กระเทียม  ฯลฯ 

               ประโยชน 
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             -   ทําใหลําตน , ใบ , หัวของผักอวบ  ใบใหญ     น้ําหนักด ี

             -  เรงการเจริญเติบโตทุกสวนของผัก  หรือลดเวลาการผลิต  ปกติใชเวลาปลูกประมาณ  45 -50     

วัน   ถาใชปุยหมักรวมกับปุยน้ํา  พด. 2  ใชเวลาปลูกประมาณ  30 -40  วัน 

 

                            

  อัตราการใช 

              ใชปุยน้ํา  พด.2  1 : 500  หรือ  40 cc / 20 L ผสมกันพนใหท่ัวใบและดินทุกๆ  7  วัน   หากมี

แมลงรบกวนใหพนปุยน้ํา  พด. 7  ทุก 3 -5   วัน 

        2.  ใชกับไมผล ( ลําไย ) 

            -  สรางความสมบูรณใหกับตนลําไย   ทําใหใบใหญ   ใบหนา  เขียวเขม   มันวาว   ไมมีแมลง

รบกวน 

           -   สรางคุณภาพ  ลูกใหญ   น้ําหนักดี  ผิวเหลือง  เปลือกหนา 

           -   กระตุนสรางตาดอกไดดี   ลูกดก 

                    -   ทําใหข้ัวเหนียว   ลดการหลุดรวงของผล 

                    -   ทําใหตนลําไยแข็งแรง   ตานทานโรคแมลงไดด ี

       อัตราการใช 

      -  ฉีดพนทางใบใชปุยน้ํา  พด. 2  จํานวน  400cc - 500cc ตอน้ํา 200 ลิตร พนทุก 7 -10 วัน ท้ัง 

        นอกทรงพุม   และในพุม 

       -  ทางดิน  ใชปุยน้ํา  พด.2  จํานวน  1,000cc / น้ํา 200 ลิตร พนหรือราดทางดินทุก   10 วัน 

 

ประยุกตใชการประโยชนโดยภูมิปญญาทองถิ่น 
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   1.  ใชเปนปุยทางดิน   ราดรอบทรงพุมแนวราดสารโปแตสเซียมคลอเรท   เพ่ือเรงรากใหออกใหม  

โดยปกติแลว    แนวราดสารรากจะเนา   ในระยะเวลารากจะออกใหมประมาณ  15-20  วัน  หลังจากราดปุย

น้ํา  พด. 2  ใหราดทุก 10 วัน  ในอัตรา  1: 200 

   2.  ใชเปนอาหารสัตว   เนื่องจากปุยน้ํา พด.  2  มีสวนผสมของปลา  ผลไมตาง ๆ  จึงมีแรธาตุ  

โปรตีน  วิตามีน  ตางๆ  สามารถนํามาเปนอาหารสัตวตาง ๆได  เชน  อาหารสุนัข   เปด  ไก  ปลา  หมู  ฯลฯ  

ทําใหสัตวอวนโตเร็ว 

   3.   นําไปปรับปรุงเปนสูตรปุยทางเคมีได  เชน  สูตร 15- 15- 15   สูตร 16- 20- 0    และสูตรอ่ืน ๆ  

   4.  ใชทําเปนปุยหมักแทนยูเรี่ยได   การยอยสลายของกองวัสดุดีเทากับยูเรีย   อัตราการใช  1  ลิตร  

/ น้ํา  200 ลิตร  

   5.  ทําลายเชื้อราแปงในดินได  โดยเฉพาะเห็ดหาในโคนตนลําไย  ซ่ึงมีมากในตําบลปาไผ  อําเภอลี้   

ไดผลประมาณ  80 %  สามารถทําลายเชื้อได 

   6.  ใชกําจัดวัชพืชได   ประเภทใบออน   และหญาท่ีกําลังงอก  

   7.  เรงการงอกของเมล็ด   แชเมล็ดกอนปลูก   1  คืน  ทําใหเปอรเซ็นตการงอก  80%  

   8. ขับไลแมลงศัตรูพืช  

   สูตรปุยน้ํา  พด.2  สูตรเฉพาะ 

            พด.2  สูตร 1 

         ฟกทอง  10  กก. + มะละกอ 10 กก .+ กลวยสุก 10กก. +กากน้ําตาล 10 กก. + น้ํา 10 ลิตร  + พด.

2 1ซอง  หมักเวลา20วัน 

            พด.2  สูตร  2 

            ตระกูลผัก   10  กก.+ตระกูลหญา 10กก.+ ตระกูลถ่ัว 10 กก. + กากน้ําตาล 10 กก. + พด 2 1 

ซอง หมักเวลา20วัน  

                                                                           

การผสมสูตร 
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             สูตรเรงใบ และยอด  

พด2.สูตร1 จํานวน 10 สวน + พด.2 สูตร2 จํานวน 1 สวน อัตราการใช 1; 500 ใชสาหรับพืชผัก ไมผล 

                   สูตรเรงดอก 

พด.2 สูตร 1จํานวน 5 สวน +  พด.2 สูตร 2 จํานวน 5 สวน อัตราการใช 1: 500 ใชกับ ชวงการออกดอก 

                   สูตรเรงผล 

พด.2 สูตร 1 จํานวน 1 สวน + พด.2 สูตร 2 จํานวน 10 สวน อัตราการใช 1: 500 ใชกับเรงผล พืชผักเรงหัว 

  

ปุยน้ําพด.2 สูตรสําเร็จ  (ปุยปลา) 

 ปลาสดท้ังตัว 30 กก. + ผลไม ( กลวย ฟกทอง มะละกอ สับปะรด) 40 กก. +กากน้ําตาล 10 กก.+ รําออน 1

กก.+ น้ํา 20 ลิตร + พด. 2 จํานวน 2 ซอง  หมักเวลา 3 วัน  

  อัตราการใช    ไมผล                            500cc ตอ น้ํา 200ลิตร    พน 10 วัน / ครั้ง 

                          พืชผัก  พืชไร ไมดอก  300 cc ตอน้ํา 200 ลิตร    พน 10 วัน/ครั้ง     

   

นานาสาระปุยน้ําพด. 2 

 *  ชวยยอยสลายเศษพืชได  -  โดยการใช     2 ลิตร: 200 ลิตร            พนทุก 10 วัน ใหฉํ่า 

 *  ใชรองพ้ืนกอนปลูก         -  อัตราการใช 5 ลิตร : 200 ลิตร + ยาคุม 300 cc   

 *  ฆาหญา                      -  อัตราการใช  5 ลิตร : 200 ลิตร   + กรัมโมกโซน 300 cc + เกลือ 5 กก. +    

                                     แฟป      1 ซอง   พนชวงแดดจัด 

 

            จุดไตตําตอพด.2 
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         การทําปุยน้ําพด.2 ใชกับพืชผักชนิดไหนใหนําวัสดุสิ่งนั้นมาหมัก เชน ใชกับลําไยก็นําผลลําไยสุกมาหมัก  

พืชผักก็เอาเศษพืชนั้นๆมาหมัก  

         เหตุผล เนื่องจากเปนวัฏจักรของพืชจะมีแรธาตุอาหารนั้นท่ีพืชตองการอยูในตัว พืชสามรถนําใชไดทันที

ไมตองเพ่ิมแรธาตุอ่ืนๆ 

 

ธาตุอาหารในธรรมชาติ 

         ไนโตรเจน       -   ตระกูลถ่ัว ,  กระถิน ,  เนื้อปลาสด 

        ฟอสฟอรัส      -   กลวยสุก , มะละกอ , ฟกทอง , ผลไมรสหวาน 

        โพแทสเซียม   -  กลวยสุก , มะละกอ , ฟกทอง , แตง 

        แคลเซียม        -   กระดูกสัตว , เปลือกไข, ยิปซัม  

        แมกนีเซียม     -  เปลือกสับปะรด , กระดูกสัตว, โดโลไมล 

        กํามะถัน        -   พืชกลิ่นฉุน , หอมแดง , กระเทียม , พริกสด 

        เหล็ก              -  นมสด , ฟกทอง  

        ทองแดง          -  ตระกูลถ่ัว 

        สังกะสี            -   มันแกว , เมล็ดฟกทอง , บวบ ,แตง 

        แมงกานีส       -  มะเขือเทศสุก , ผลตําลึงสุก  

       โบรอน            -  ยอดออนพืชไมเลื้อยทุกชนิด 

        ซิลิกา               -  หญาคา , กากน้ําตาล, แกลบ  

        คารบอน         - แกลบดํา ,ข้ีเถา 

        จิ๊บเบอเรลลิน  -  น้ํามะพราว,เมล็ดเริ่มงอก  

       ไซโตไคนิน     -  หนอไม , 
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        NAA           -   หัวกวาวเครือขาวสด 

                

   สูตรฮอรโมนไข 

           ไขสด   5  กก.  +  กากน้ําตาล  5 กก.  +  แปงขาวหมาก  1  ลูก+  ยาคู   1  ขวด +ปุยน้ํา พด. 2    

1  ลิตร 

            หมักเวลา  20  วัน   

            วิธีใช   100cc / น้ํา 200   ลิตร พนชวงกอนออกดอกและพนพืชไมดอกไมประดับ 

 

    สูตรฮอรโมนไข   (สูตร พด.) 

           ไขสด   5  กก.  +  กากน้ําตาล  5 กก.  +  พด.2 จํานวน 1 ซอง+  พด.6 จํานวน 1ซอง  +ปุยน้ํา 

พด. 2    1  ลิตร 

            หมักเวลา  20  วัน   

            วิธีใช   100cc / น้ํา 200   ลิตร พนชวงกอนออกดอกและพนพืชไมดอกไมประดับ 

                                                               

 

 จุดไตตําตอปุยน้ํา  พด.2 

       การทําปุยน้ํา พด.2  ใชกับพืชผักชนิดไหนใหนําวัสดุสิ่งนั้นมาทํา เชน   ฮอรโมนลําไยก็เอาผลลําไยมา

หมัก   พืชผักก็เอาเศษผักนั้นๆมาหมัก จะใชกับพืชอะไรก็เอาตัวนั้นมาหมัก  

        เหตุผล   เปนวัฏจักรของพืชจะมีธาตุอาหารนั้นท่ีพืชตองการอยูในตัว  พืชสามารถนําไปใชไดในทันทีโดย

ไมตองเพ่ิมแรธาตุอ่ืนๆ 

สารจับใบจําเปนหรือไม 

  1.  สารจับใบไมจําเปนตองใชเพราะมีอยูในพด. 2 อยูแลว 
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สังเกตได    1.1  เวลาฉีดพนในระยะหนึ่ง  มือท่ีถูกละอองน้ําท่ีพน   มือรูสึกเหนียว 

                    1.2  สังเกตการณติดโลหะหรือการติดใบไมแหง จะเห็นคราบติดแนน 

         2.  ตามสื่อโฆษณาวาเปนสารขยายปากใบหรือทําใหติดใบดี   สารจับใบเปนสารเคมี เม่ือไปถูก ใบพืช

หรือปากพืชบางชนิดอาจไมตอบสนอง  หรืออาจปดปากใบได 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                       

 

 

 

สารเรง  พด.3 

    เปนกลุมจุลินทรียท่ีสามารถปองกันควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ  สาเหตุโรคพืช  โรครากเนาโคน

เนา  ของพืชผัก ผลไม 

สวนผสม   ปุยหมัก  100 กก. + รําขาว 1 กก.  สารเรง พด. 3     1  ซอง 
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วิธีผสม      นําสารเรงพด. 3 รําขาว  น้ํา  5  ลิตร  คนเขากัน แลวผสมกับปุยหมัก ใหหมักไว  7  วัน  

      นําไปใชได  

วิธีใช   พืชผักใชรองกนหลุมหรือใสระหวางแถว  อัตรา  100 กก./ไร   ไมผล  ใสรอบทรงพุม  

     5 – 10   กก./ ตน 

การประยุกตการใชประโยชน 

   การทําสวนลําไยในตําบลปาไผนั้นมักจะมีปญหาอีกหลายอยาง  เชน มวนลําไยระบาดในบางพ้ืนท่ี  

การปองกันกําจัดโดยใชชีววิธีใชตัวห้ํา  แตนเบียนรวมปุยน้ํา พด. 7   ก็ไดผลดี  อีกอยางคือ  เห็ดหาข้ึนอยูตาม

โคนตนลําไยท่ีมีนักวิชาการหรือศูนยวิจัยตางๆ มาทดลองไมไดผล    

แตผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดินสามารถทําลายเชื้อราท่ีทําใหเห็ดหาเกิดข้ึนได  

   เห็ดหามีลักษณะเหมือนเห็ดตับเตา ( จะเปนตัวเดียวกันหรือก็ไมทราบ )  สีดํา  หรือน้ําตาลแกเนื้อแข็ง  

ดอกตูมขนาดเทากับกําปนข้ึนไป  เจริญเติบโตในโคนตนลําไยเม่ือขุดดูบริเวณราก  จะมีเชื้อราขาว – น้ําตาล

เกาะเต็มราก เนื่องจากเชื้อเห็ดหาจะดูดกินน้ําเลี้ยงรากลําไย ทําใหลําไยตายในท่ีสุด  

การทําลายนั้นมีหลักการงายๆคือ 

     1. ถากถางเอาหนาดินออกใหหมดใสกระสอบไปท้ิงบริเวณอ่ืน เชน   ปาหรือลําหวย    

 ปองกันขยายเชื้อ  

     2. ใชโดโมไมลใส  อัตราประมาณ  20  กก./ตน แลวแตบริเวณทรงพุง  รดน้ําใหโชก  

     3. อีกหนึ่งอาทิตยตอมาใสปุยหมัก  พด. 3 จํานวน  5 – 10 กก. / ตน  ราดดวย  พด. 2  อัตราสวน   

 1: 5  ( พด. 5  ก็ได  )   รอบทรงพุมทุกๆ  7  วัน จํานวน 3 ครั้ง 

     4.  ถาออกอีกใหราดสาร พด.จนกวาจะหมด ท้ังหมดผมเคยทดทองประมาณ  1   เดือน   เห็นผล  

 อีกสูตรหนึ่งใชกากสมุนไพร  พด.7 ท่ีหมักแลวนําไปใสบริเวณตนไดผลเหมือนข้ันตอนแร 

 สารเรง  พด.  5 
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   สารเรง  พด. 5  ใชทําปุยน้ําชีวภาพกําจัดวัชพืชท้ังใบแคบ   ใบกวาง  ซ่ึงสูตรในการหมักไมตางจาก  

พด. 2  ตางกันท่ี  พด. 5  ไมใชผลไมแตเพ่ิมน้ําหนักเศษปลาเทานั้น  ผลท่ีไดความเปนกรดใกลเคียงกัน  

ระหวาง  3 – 4 

สวนผสม   ปลาสด40 กก. + กากน้ําตาล 10 กก. + น้ํา 10 ลิตร + สารเรง 1 ซอง    หมักเวลา 20 วัน  

การนําไปใชประโยชน 

       1.  หญาใบแคบ  ใชอัตราสวน  1: 1 หญาตีนกา, หญาแฝก 

       2.  หญาใบออน   ใบกวาง  ใชอัตราสวน  1: 5 ไมยราบ  

       3. ใชกําจัดวัชพืช  แปลงผักกอนเพาะปลูก  หรือใตโคนตนไมผล  ซ่ึงจะใหประโยชนท้ังการกําจัดวัชพืช

และใหปุยทางดิน 

    

ประยุกตใชการประโยชนโดยภูมิปญญาทองถิ่น 

1.  การกําจัดเชื้อราในดินเหมือน พด. 2  คือ เห็ดหาระบาดในโคนตนลําไยใน อ.ลี้  จ.ลําพูน 

2.  สูตรยาฆาหญา 

                 1. เกลือแกง                                    5           กิโลกรัม    (ตมในน้ําเดือด 5 ลิตร) 

                    2. สารกําจัดวัชพืช  พด.5                    5            ลิตร 

           3.  ยูเรีย                                        2            กิโลกรัม 

                 นําสวนผสมท้ังหมดมาผสมกันจนละลาย 

               วิธีใช        1000  ซีซี/    20 ลิตร 

                                 10 ลิตร/    200 ลิตร 

                             พนตอนแดดจัด     อีก 3 วันใหพนซํ้า 

            ขอเสีย  ถาพนยาฆาหญาสูตรนี้บอยอาจทําใหดินเปนกรดได เนื่องจากความเค็มของเกลือ และปุยยู

เรีย 
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 วิธีแกไข   

               ใสปูนโดโลไมล ไถกลบแลวปลูกปุยพืชสดไถเม่ือกําลังดอก 

 ปจจัยการท่ีหญาตายจากการฆาหญา 

           1.  เนื่องจากความเปนกรด สูงของยาฆาหญา 

 2.  พืชไดรับธาตุอาหารมากจนเกินไปสาเหตุพืชตายไดเหมือนกัน   

 3.  พืชขาดการสังเคราะหแสง       
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  สารเรง   พด. 6 

         สารเรง  พด.6  ใชทําปุยน้ําชีวภาพ  กําจัดน้ําเสีย  เชน  ทอระบายน้ําเสีย , กําจัดกลิ่นเหม็นโรงเลี้ยง

สัตว  เชน  คอกหมู  วัว  สุนัข  ฯลฯ 

สวนผสม   เศษอาหาร 40 กก. + กากน้ําตาล 10 กก. + น้ํา10 ลิตร + สารเรงพด. 6  1ซอง    หมักเวลา 30 

วัน 

ประยุกตใชการประโยชนโดยภูมิปญญาทองถิ่น 

 

                1. กําจัดกลิ่นเหม็นจากทอระบายน้ําเสีย  หรือท่ี ๆ มีน้ําขัง 

                2. กําจัดกลิ่นเหม็นโรงเลี้ยงสัตว   เชน  คอกหมู  สุนัข  ฯลฯ 

                3. สามารถใชฉีดพน หรือราดตนไมและพืชผักได 

                4. ผสมดับกลิ่นคาวปลาใน  พด. 2  ได 

                5. ใชลางมือดับกลิ่นคาวปลาได 

                6. สามารถนํามาผสมน้ําใชอาบน้ําใหสัตวเลี้ยง  เชน  หมู  สุนัข  ทําใหสัตวเลี้ยงสะอาดไมมีกลิ่น 

                7. ลางหองน้ําดับกลิ่นสวมไดด ี
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สารเรง  พด.  7 

      สารเรง  พด. 7  ใชทําปุยน้ําชีวภาพ   กําจัดแมลงศัตรูพืช  ใชพนแทนสารเคมีกําจัดแมลงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และปลอดภัยตอผูใช 

สวนผสม   สมุนไพร 30 กก. + กากน้ําตาล 20 กก. + น้ํา 20 ลิตร + พด. 7  1 ซอง    หมักเวลา 30 วัน 

การนําไปใชประโยชน 

           1. กําจัดจําพวกแมลงปกแข็ง  หนอนตาง ๆ 

             2. ปองกันโรคพืช  เชื้อราตาง ๆ เชน  ราแปง  ราดํา 

             3. นําราดดิน  ทําลายไขหนอน  หรือเชื้อรา  แบคทีเรียบางชนิด 

             4. ปองกันการลอกคราบของตัวหนอน 

             5. กําจัดเพลี้ยแปง  เพลี้ยหนอนในสวนไมผล 

             6. ใชผสมอาบน้ําสัตวเลี้ยง   เชน  สุนัข   หมู  ฯลฯ  ปองกันหมัด  เห็บ 

             7. ทําลายแหลงเพาะพันธยุงได 

              อัตราการใช 

   -  ไมผล  1: 200 หรือ 1 ลิตร / น้ํา 200 ลิตร พนทุกวัน 7 -10 วัน หากมีโรคและแมลงระบาดมากใหใช 
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        สวนผสมของน้ําสมสายชู   1  สวน  เหลาขาว  40  และ พด. 7  ในอัตราสวน 1 : 1:1 ผสมกันแลวใชใน

อัตรา ปกติ 

    -  พืชผัก  ใชอัตรา 1: 500 หรือ 400cc / น้ํา 200 ลิตร พนทุก  7 วัน 

สมุนไพรท่ีนํามาหมัก   พด. 7 

        สมุนไพรกําจัดหนอน 

        เชน  นอยหนา    หนอนตายหยาก   สะเดา   หางไหล  กลอย   หญาดอกขาว  ลําโพง  สาบเสือ  

ยาสูบ  บอระเพ็ด   มะเขือเทศ  ขม้ินชัน  ดาวเรือง  พริก  พริกไทย   ตะไครหอม  หัวไพล  ผักคุณแก   ใบยอ 

ฯลฯ 

     

 

 สมุนไพรไลแมลง 

        เชน   ตะไครหอม  หัวกลอย   ยาสูบ  โหระพา   พริกไทย  กระเทียม  ขิง   กระชาย  กรูด  ขา  พริก

สด  สาบเสือ  เมล็ดนอยหนา   วานน้ํา  ลําโพง   ดอกดาวเรือง ฯลฯ 

        สมุนไพรกําจัดโรค       ( รา  แบคทีเรีย  ไวรัส  ) 

         เชน  สบูตน  เปลือกเงาะ  เปลือกมังคุด   เปลือกตนแค  เปลือกงวงกลวย  กระเทียม   หญาดอกขาว         

พริกสด  ใบยูคาลิปตัส    หัวไพล   ขม้ินชัน   มะละกอ  ตะไครหอม  ขิง   มะกรูด    ใบมะเขือเทศ  ฯลฯ  

     สมุนไพลทําผิวลําไย     เชน  ดอกดาวเรือง  ขม้ิน  หัวไพล   

       สมุนไพรทําจับใบ        เชน  ลูกบาชัก  บวกปา   

        เปนท่ีสังเกตสมุนไพรแตละชนิดสรรพคุณแตกตางกันไป   วิธีการจํางายๆ  คือ  สมุนไพรชนิดท่ีใหความ

เผ็ด  ขม   รอน  แสดงวาสมุนไพรชนิดนั้น   กําจัดหนอนและไลแมลง   ถาหากสมุนไพรชนิดท่ีใหความรอน

ฝาด  แสดงวาสมุนไพรชนิดนั้น   กําจัดโรค    นอกจากสมุนไพรดังกลาวยังมีสมุนไพรชนิดไหนท่ีแมลงไม

รบกวนอันนั้นแหละเราสามารถนํามาเปนสารไลแมลงได 

 ประยุกตใชการประโยชนโดยภูมิปญญาทองถิ่น 
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       ซ่ึงสมุนไพรดังกลาว   กระผมไดนํามาหมักโดยใชสารเรง  พด. 7  การยอยสลายสมุนไพรดีมาก

เม่ือกอนตอนไมมีสารเรง  พด . 7  กระผมใชสารเรง  พด. 2  มีผลดีเชนกัน  แตการยอยสลายไมคอยดี

เทาท่ีควร 

                   ในความคิดของเกษตรกรบางคนวาสมุนไพรนั้น   ไมสามารถฆาแมลงหรือปองกันเชื้อราได  

สารสมุนไพรไมสามารถจะฆาแมลงแบบทันที   แตละทําลายทีละนิด   เม่ือถูกตัวทําใหแมลงนั้นเปนหมัน  เบื่อ

อาหารกินไมไดตายในท่ีสุด   ถาเปนตัวหนอนก็ไมสามารถลอกคราบได 

                    เหตุใดท่ีปุยอินทรียน้ํา  พด. 7 จึงไลหรือฆาแมลงได   โดยปกติแลวแมลงท่ีเคยอยูกับพืชนั้น ๆ  

เคยกลิ่นพืชนั้น  เกาะกินอาหารจนสืบพันธุขยายตัวเปนหม่ืน ๆ ตัว  เม่ือเราพนน้ําปุย  พด.  7  ซ่ึงมีกลิ่นฉุน   

เผ็ด  ขม   ถูกตัวตายก็มี   กลิ่นปุยน้ํา  พด. 7  นี้ทําใหแมลงนั้น ๆ จําไมไดวาพืชท่ีเคยอยูนั้นมีกลิ่นแปลกก็พา

กันหนีไปท่ีสวนท่ีไมไดพน 

 

 

    ในการใชสารกําจัดศัตรูพืชใหไดผลดีนั้น ควรท่ีจะหมักสมุนไพรหลายๆสูตร เพ่ือปองกันโรคและแมลง

การดื้อสมุนไพร การหมักแตละสูตรควรมีสมุนไพรประมาณ 5 ชนิดข้ึนไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ดีกวาการหมัก

สมุนไพรเดี่ยวๆ   

วิธีการใชก็ควรท่ีจะพนสลับสูตรปองกันแมลงดื้อสมุนไพร 

             การทดลองความมีประสิทธิภาพของสมุนไพรท่ีหมักแลว 

   --   นําเอาลูกน้ํายุง  ใสในแกวน้ําสารสมุนไพรพด.7  อัตรา1ชอนชา  ประมาณ10นาทีลูกน้ําจะตาย 

  --   การพนกําจัดแมลงครั้งท่ีหนึ่งอาจไมไดผลครั้งท่ี 2-3 แมลงจะไมมี 

                                           

สารไลและฆาแมลงสูตรเด็ด  พด. 7 

  - ปุยน้ํา พด. 7                                                            อัตรา    1  ลิตร 

     -   น้ําสมสายชู อสร.                    .                               อัตรา      1 ลิตร 
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     -  เหลาขาว  40 ดีกรี                                                     อัตรา     1 ลิตร 

   นําสวนผสมท้ังหมดผสมกัน  หมักไวหนึ่งคืน  นํามาใชได 

วิธีการใช      ไมผล    1: 500 – 1: 200   

                        พืชผัก   1 : 500 

ประโยชน        ฆาเพลี้ยแปง   เพลี้ยหอย   หนอนไดดี 

ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงดวย  พด 7 

       นําปุย พด.7 100 cc   หรือพอสมควรใสบริเวณท่ีมีลูกน้ํา สามารถทําลายได 

 

 

                                               

 

 

การปลูกหญาแฝก 

   หญาแฝกเปนหญาท่ีอัศจรรยท่ีสุดกวาหญาท่ัว ๆไป  มีลําตนเหมือนตนคา   รากยาวหยั่งลึกในแนวดิ่ง  

ยาวถึง  2  เมตรระดับผิวดิน  เปนหญาท่ีมีประโยชนมาก  ท้ังรากและลําตน  เชน 

               1. ลําตนนําไปเปนเครื่องจักรสานตาง ๆ เชน กระเปา   เกาอ้ี  ไมอัด   มุงหลังคา   เสื่อ  ฯลฯ 

               2. ลําตนและใบ  ตัดมาเปนปุยหมัก   คลุมหนาดินรักษาความชื้น   เพ่ิมอินทรียวัตถุ 

               3. อนุรักษหนาดิน  ตามตลิ่งชัน  ปองกันการถลมทลายของหนาดิน  ดูดซับโลหะจากหนาดิน 

               4. เพ่ิมความชื้นหนาดิน 
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ประยุกตใชการประโยชนโดยภูมิปญญาทองถิ่น 

     1.  ราก  นํามาหมัก พด. 2 เปนฮอรโมนไดธาตุอาหารมากท่ีสุด  เนื่องจากรากหญาแฝกยาวหยั่งลึก  

สามารถดูดหาแรธาตุในดินและจะสะสมแรธาตุในราก 

     2.  หญาแฝกใชปลูกรอบตนไมหรือลําไย   เม่ือหญาแฝกเติบโตรากสามารถหยั่งลึกใตดินจะดูดน้ําหรือ  

ความชื้นและธาตุอาหารในดินข้ึนมาผิวดิน    รากลําไยสามารถดูดน้ําจากรากหญาแฝกได  จึงประหยัด 

การใหน้ํากับตนไมหรือลําไย   อีกท้ังยังไดแรธาตุตางๆ  ในดินอีกดวย 

    3. หญาแฝกสามารถปลูกในสวนทําใหธาตุอาหารในดินอุดมสมบูรณ  ดินมีคา Ph 6 - 6.5 ซ่ึงในสวนของ

กระผมปลูกแฝกรอบตนลําไยเต็มสวนในพ้ืนท่ี 3 ไร  นําดินไปตรวจปรากฏวา ธาตุอาหารซ่ึงมี  N,P, K คาสูง

ท้ังหมดโดยท่ีกระผมไมตองใชปุยเคมีใดๆเลย   

 

การใชประโยชนหญาแฝกในสวนลําไย 

           1. เพ่ิมความชื้นในดิน 

           2.หญาแฝกใชปลูกรอบตนลําไยระยะนอกทรงพุมประมาณ  1  เมตร เม่ือรากหญาแฝกเติบโตสามารถอยางลึก

ใตดินจะดูดน้ําหรือความชื้นและแรธาตุในดินข้ึนมาผิวดิน  รากลําไยสามารถดูดน้ําจากรากหญาแฝกได  จึงประหยัด

การใหน้ําจากตนลําไยไดอีกท้ังไดแรธาตุตางๆในดินอีกดวย 

            3. ลําตนใบตัดมาทําปุยหมักคลุมหนาดินรักษาความชื้น เพ่ิมอินทรียวัตถุ  

            4. ท้ังรากใบลําตนนํามาหมัก พด. 2  เปนฮอรโมนขยายเซลลพืชไก 
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            5.ปลูกในสวนลําไยขับไลแมลงได 

            6. รากหญาแฝกนํามาตมแกโรคปวดหลังได 

            7. ปลูกรอบตนลําไยปองกันการโคนลมจากพายุลมแรงไดเพราะรากหญาแฝกจะชวยดึง                                         

         รากลําไยไว 

      8. รากหญาแฝกหาตาน้ําได สังเกตจากการปลูกหญาแฝกเปนแถวยาว  มีจุดหนึ่งหญา  แฝก เจริญเร็วสมบูรณ    

เจาะน้ําบาดาลได      หรือขุดสระ 

      9.ปลูกหญาแฝกบงบอกความอุดมสมบูรณของดินพ้ืนท่ีไหนปลูกแฝกเติบโตไดดีปลูกงายแสดงวาดินนั้นดี  

           10. หญาแฝกทําใหตนไมอุดมสมบูรณใบเขียว ตนไมโทรมในฤดูแลง 

           11 .ธาตุอาหาร อินทรียวัตถุเพ่ิมข้ึน สังเกตไดจากวัชพืชมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

                              

                                              

ตัวอยางงานวิจัยหญาแฝก 

1.แฝกแตกใบ  วันละ 2ซม. ในคา Ph 6.8 ในระยะ 13วัน ใบหญาแฝกยาวถึง60ซม.จากเดิม30ซม.แสดงวา

ภายใน13วันใบหญาแฝกยาว 30 ซม. 
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วันแรก 
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  เหตุผลการวิจัย    

            1.  เพ่ือศึกษาการแตกใบของหญาแฝก 

            2. เพ่ือเปรียบเทียบและประยุกตใชกับพืชอ่ืน 

            3. รากหญาแฝกกับปจจัยการเจริญเติบโตของพืช 

วันที่ 13  
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ปลูกหญาแฝกรอบตนลําไย 
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การปลูกหญาแฝกแบบครึ่งวงกลม 
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         การปลูกในสวนหรือรอบสระน้ํา  ปองกันการพังทลายของหนาดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ปลูกในสวนลําไย เพ่ือรักษาความชุมช้ืนของดิน  
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    ปลูกในสวนมะมวง  เพ่ือรักษาความชุมช้ืนของดิน 
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         ปลูกริมถนน  เพ่ือปองกันการพังทลายของหนาดิน 

 

ปุยพืชสด 

  ปุยพืชสดมีคุณประโยชนมากไมแพกับปุยหมัก   วิธีการงายกวาการทําปุยหมัก  ปุยพืชสดมี 

ธาตุไนโตรเจนมากในพืชตระกูลถ่ัว   สามารถปลูกปรับปรุงบํารุงและคลุมดินได 

ประโยชนการนําไปใช 

             1. ใชปลูกปรับปรุงบํารุงดินท่ีขาดธาตุอาหารไถกลบทําใหดินรวนซุย  กอนเพาะปลูก 

             2. ปลูกคลุมดินในสวนไมผล   เพ่ือรักษาความชื้น  และคลุมวัชพืช 

             3. ปลูกไวเก็บเก่ียวเอาผลผลิต   

             4. เพ่ิมผลผลิตลดตนทุนการผลิต  50 % 
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ประยุกตใชการประโยชนโดยภูมิปญญาทองถิ่น 

  1.  ตนนํามาทําปุยหมัก 

  2. ปลูกปุยพืชสด ( ปอเทือง) บริเวณหญาคา  สามารถกําจัดหญาคาได  

    3. นําเมล็ดปุยพืชสดมาเพาะในระยะเม็ดงอก นํามาหมักพด.2 สกัดสารจิบเบอเรลลิลได  

   การวิเคราะหดิน 

   เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญใชปุยเคมีเปนเวลานานไมปรับปรุงอินทรียวัตถุ   ทําใหสภาพดินเปนกรด  

พืชผักผลไมจึงไมสมบูรณ   เติบโตชา  เพราะรากของพืชไมสามารถดูดธาตุอาหารไดเต็มท่ี   การใชปุยเคมีแต

ละครั้งนั้นใชมากจนเกินไป   พืชก็นําไปใชไมหมดก็ตกคางอยูในดิน   ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายเพ่ิมตนทุนไปอีก  

       ฉะนั้นแลว  เราควรท่ีจะนําเอาดินมาวิเคราะหเพ่ือหาธาตุอาหารในดินวามี  N, P, K ความเปนกรดตาง

เทาไร   เราก็สามารถใชปุยเคมีไดถูกตองตามสูตร   และอัตราการใชท่ีถูกตอง 

       การคํานวณคาของธาตุอาหารจะถูกตองแมนยํานั้นข้ึนอยูกับการเก็บตัวอยางดิน  วาเก็บตัวอยางถูกตอง

ตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนดหรือไม    ระหวางการวิเคราะหดินวิเคราะหถูกตองหรือไม  

       ตอไปนี้เปนสูตรการคํานวณการใชปุยเคมี   หลักจากการวิเคราะหดินมาแลวจะไดคา N,P,K  ต่ํา, ปาน

กลาง , สูง , แลวแตดินนั้น ๆ 
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    สูตรคํานวณปุยไมผล ( ลําไย )  

   

   N =                                                  × 100 =               x  1,000 =                      x   ป 

               1,000   

             46     

                                        ×  100  =             x 1,000 =               x   ป 

  P =     

               1,000   

             46     

                                        ×  100  =             x 1,000 =               x   ป 

   K =     

               1,000   

             60   

 ตารางคํานวณปุยลําไย 

แมปุย 

  N 

46- 0- 

0 

   P 

0- 46- 

0 

    K 

0- 0- 

60 

ธาตุอาหารท่ีแนะนํา     70      70    105 

ต่ํา  ( 100 % )     70      70     105 

ปานกลาง ( 70 % )      49      49     73.5 

N 

    

P 
  

K   
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สูง ( 50 % )       35      35     52.5 

ยกตัวอยาง        วิเคราะหดิน  นาย ก. มี  N = ต่ํา, P = ปานกลาง, K = สูง หาคาตามตาราง 

           100 %       70 %        50 % 

หาคา N = 70 x 100   = 0.152 x 1,000 = 152 กรัม x 10 ป (อายุ) / 100 = 1.52 กก. /ตน  

    1,000 

         46  

หาคา P = 49 x 100   = 0.152 x 1,000 = 152 กรัม x 10 ป (อายุ) / 100 = 1.52 กก. /ตน  

    1,000 

         46  

หาคา K = 52.5 x 100   = 0.087 x 1,000 = 87.8 กรัม x 10 ป (อายุ) = 0.875 กก. /ตน  

    1,000 

         60  

  การใชปุยเคมี   พืชท่ีปลูก  ลําไยอายุ   10  ป 

              การใหปุยจํานวน  1  ป ท้ังหมด      ( N)  สูตร 40- 0- 0 จํานวน 1.52 กก. /  ตน /ป 

                                                                      ( P)   สูตร 0- 46- 0 จํานวน 1.52 กก. / ตน / ป 

                                                                      ( K) สูตร 0- 0 – 60 จํานวน 900 กรัม / ตน / ป 

               ซ่ึงการใสปุยเคมีท้ังหมดจะมากเกินไปถาใสครั้งเดียว  ใหใส  3 ครั้ง / ป /ตน 

              จะไดสูตรปุย   46 – 0 -  0 =  500  กรัม / ตน /ครั้ง 

                                       0-   46 -  0 =  500  กรัม / ตน /ครั้ง 

                                       0-   0-   60 =  300  กรัม /ตน/ครั้ง 
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             ใหใส  3 ระยะ     1.  ระยะแทงชอดอก 

                                    2.  ระยะผลเล็ก 

                                    3.  ระยะกอนเก็บเก่ียว 

         ชนิดดิน 

      ปลูกพืช 

                     อัตราของธาตุอาหาร  ( กก. / ไร ) 

         ต่ํา ( 100%  

) 

  ปานกลาง( 

70%) 

    สูง ( 50% ) 

พริก, มะเขือ             

ดินเหนียว           8   – 8 – 

8 

  7 –    7   –  7  9 – 9 –  9 

ดินทราย         14 – 10 - 

10 

      15 – 11 -  

11 

     16 – 12 - 

12 

ดินรวน          12 -  8 - 8       13.5 – 9 - 9     15 – 10 - 

10 

หอม,กระเทียม    

ดินเหนียว          8 – 4 -4        9 -  4.5  -  

4.5 

       10 -  5 - 

5 

ดินทราย        12 -  12 -  

12 

   13.5 -  13.5  -  

9 

   15 -  15  -  

10 

ดินรวน        12 -  8 -  8        13.5 -  9  -  

9 

    15 -  10  - 

10 

กะหล่ํากลี , คะนา    
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 การวิเคราะหดิน  คํานวณปุยเคมี  พืชผัก 

หลักการคํานวณ  เหมือนคํานวณไมผลตางกันท่ีพืชผักแยกชนิดดินเทานั้น 

              N 

สูตร       P            = จํานวนธาตุอาหารท่ีตองการ = กก. /ไร 

         K              

ตัวอยาง      นําดินเหนียวปลูกพริก  ไดคา N = ต่ํา, P = ปานกลาง, K = สูง 

ดูวงกลมเปนตัวอยางในตาราง 

                   N =  8  (100%) x100  = 17.39 กก. 

       46  

                   P= 5 (70 % ของ 7 ) x100  = 10.86 กก. 

       46  

                   K = 4.5 (50% ของ 9) x100 = 7.5 กก. 

       60  

 

ดินเหนียว          6 -  6 - 6          7 -  7 -  7        8 -  8 – 8 

ดินทราย         12 -  8 -  8       13.5 -   9  - 

9 

     15 -  10 -  

10 

ดินรวน         10 -  5  -  5       11 -  5.5 -  

5.5 

        12  - 6 – 

6 
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ผลการวิเคราะหการใชปุยเคมี 

          ใหใสปุยเคมีสูตร     46 -  0  - 0   อัตรา   17.39  กก. 

                                           0  - 46- 0    อัตรา   10.86  กก. 

                                           0 -   0-  60  อัตรา     7.5     กก. 

                                                             รวม   35.75  กก. / ไร 

          เห็นไดวาเกษตรกรจะลดตนทุนประมาณ   30 %   ปกติตองใชปุย   50  กก. / ไร  อีกท้ังยังใชปุยตรง

ตามความตองการของพืชผักนั้นๆ 

          แตท้ังนี้ก็ควรปรับปรุงอินทรียวัตถุดวยการปรับ  PH ของดิน ใสปูนขาว ปุยหมัก พด. 1 -  3  ใชปุย  

พด. 5  กําจัดวัชพืช  พด. 2   สารกระตุนการเจริญเติบโต    พด. 7   สารไลแมลง  เขารวมดวย   การใชเคมี

จะมีประสิทธิภาพและจะลดตนทุนการผลิตไดถึง  50 % 

          ท้ังหมดนี้เปนประสบการณท่ีกระผมไดใชสูตรการใชสูตรวิเคราะหดินซ่ึงอาจไดผลดีละเอียดกวาคูมือท่ี

แจกให  ถาหากเกษตรกรสงสัยหรือสนใจก็สอบถามได 

             ท้ังหมดเปนตัวอยางการคํานวณสูตรปุยหลังการวิเคราะหดิน  ซ่ึงจะไดผลเกือบ  100%  ถานําผล

วิเคราะหจากหองแลบ   สูตรการวิเคราะหนี้หมอดินสวนใหญมักจะไมคอยจะรูจักมากนัก  จึงนํามาเผยแพรใน
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ท่ีนี้   การนําเอาตัวอยางนี้มาแสดงเนื่องจากในพ้ืนท่ีของกระผมสวนใหญจะปลูกลําไยมาก    ถาเปนไมผลอ่ืนดู

ในคูมือในตารางธาตุอาหารท่ีแนะนํา 

 

 ผลงานการวิเคราะหดิน 

  ป   2548         300  ตัวอยาง 

  ป   2549         500 ตัวอยาง 

  ป   2550         300 ตัวอยาง 

       สรุป ดินในตําบลปาไผ  มีอินทรียวัตถุสูง  และ โปรแตสเชี่ยม ,ฟอสฟอรัสสูงมาก  ทําใหเกษตรกรลดการ

ใชปุยเคมีได  ถึง 60%  โดยการใชแมปุยไดถูกตองและประหยัด 

สูตรการแปรผลวิเคราะหดิน(ลําไย) 

            ลําไยตองการปุย กก./ตน/ป 

 ต่ํา ปานกลาง สูง 

ไนโตรเจน       (N) 1000 1000 800 

ฟอสฟอรัส      (P) 1200 1000 700 

โปรแตสเชี่ยม (K) 1700 1200 800 

 

ตัวอยาง   ผลวิเคราะหดิน           N=ต่ํา                            P=สูง                               K=สูง 

 

ลําไยตองการปุย                           1000  g                           700  g                                   

800 g 

                  (250)                  (175)                         (200) 
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2:1:1(หลังเก็บเก่ียว)              500 g                                      175 g 200  g 

1:2:1(กอนออกดอก)             250   g                                     350 g 200  g 

1:1:2(กอนเก็บเก่ียว)              250   g                                    175 g 400  g 

  ระยะเวลา  3 ปท่ีผานมา  ท่ีไดเผยแพรความรูใหแกเกษตรกรใหนําไปใช   ทุกปากทุกเสียงออกมาเสียง

เดียวกันวา   ผลผลิตดีมากและสามารถลดตนทุนประมาณ   50 -  70 %   คุณภาพไมแพกับสินคาท่ีมีขายตาม

ทองตลาด   แตผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดินราคาหรือตนทุนต่ํากวาทองตลาด   50% 

      ซ่ึงในตารางดังตอไปนี้  กระผมไดนําขอมูลจากเกษตรกรท่ีไดนําเอาสารเรง  พด.   ตาง ๆไปใชมาแสดง  

                         ตารางผลผลิตเฉล่ีย  ตนทุนการผลิต  ระหวางปุยเคมีและสารเรง พด. 1  -  7 

ชื่อพืช 

           ผลลิต / ไร / กก. 

          ใชปุยเคมี 

      ผลผลิต / ไร / กก. 

        ใช พด. 7 ท่ีมา 

   ผลผลิต    ตนทุน    ผลผลิต   ตนทุน 

ลําไย     1,000     4,000     2,000    1,000 นาย สุรัตน   รุกขรัตน   หมู 

9 

ขาวนาป      650     2,040      900     1,500 นาย สุรัตน  รุกขรัตน  หมู  9 

ขาวโพด      750     1,700  900 - 1,000     1,400 นาย ลออ   ออนโตะ  หมู 8 

กระเทียม     2,500    10,000  5,000-

6,000 

    7,000 นายประจักษ  อุปนันท  หมู 

4 

กะหล่ําปลี     4,000     3,500     5,000     2,000 นาย ศรีมา  บุญเรือง  หมู  7 

มันฝรั่ง     1,800   12,000     2,600     9,000 นาย ทศพล   หลาหนัก  หมู 

9 
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หมายเหตุ    -  การใช  พด. 1- 7 ในพืชทุกชนิดจะใชปุยเคมีรวม  50% 

              -  รายละเอียดการปลูกลดตนทุนจะไมขอกลาว  ถาตองการรายละเอียดใหสอบถามไดท่ี  

                  หมอดิน  สุรัตน   รุกขรัตน 

 

 

       ขอคิดเห็นท่ีเกษตรกรนําสารเรง  พด.1 -  7  ไปใช    

                    -  ใชกับไมผลลําไย   ใบหนา  เขียวเขมเปนมัน ( ใชพด. 2 ) 

                                                                              นาย  เจริญ   อินไชยวงศ   หมู  2  ต.ปาไผ 

                    -  ใช  พด.2  พนลําไย  ทําผิวเหลือง   ผลใหญ   น้ําหนักดี  ใชไดผล  2 ป 

                                                                               นาย  บุญชวย   โพธาคํา   หมู 9   ต.ปาไผ 

                     -  ใช  พด. 2  ท้ังพนและราดทางดิน  ทําใหใบเขียวเขม    หมักสวนตัว  200  ลิตร 

                                                                             นาง แสงจันทร   เปงโรจน  หมู 9  ต. ปาไผ 

                     -  ใช  พด.2 พนผสมสารคลอเรทพนลําไยปองกันใบไหม   กระตุนตาดอก 

                                                                              นาย  วิโรจน   ไชยพิน  หมู 9  ต.ปาไผ 

                    - ใช  พด.2     3  ชอนโตะ   ผสมสารคลอเรท   น้ํา   10  ลิตร  ราดใตตนลําไย  กระตุนการ

ออกดอกดี   กวาไมใสสาร  พด.2 

                                                                              นาย  คําแสน  ยีคํา  หมู 9  ต.ปาไผ 

                      -  ใช  พด.2 , พด.7   พนกระเทียมทําใหลําตนใหญ  เขียว  ใบไมเหลือง 

                                                                        นาย  บัญชา   ปญโปธา   หมู 2   ต.แมลาน  อ.ลี ้
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                       -  ใช พด.2  ผสมยาฆาหญาพนในสวนขาวโพด  ทําใหหญาตายไดดี  ดินไมเสีย  ขาวโพดใบ 

  สวย เขียว 

                                                                                  นาย  อินสม  ยะดอย  หมู  2  ต.ปาไผ                                                                              

                       -  ใช  พด.2   พนตลอด  ทําใหการติดดอกดี  ข้ัวเหนียว  ผิวเหลือง 

                                                                                    นาย ชิด     วันดี    หมู   11  ต.ปาไผ 

                      ซ่ึงในท้ังหมดนี้เปนบางสวนท่ีไดสัมภาษณมา   ยังมีอีกเปนอีกมากท่ีใชไดผล 

 

      การลดตนทุนการผลิตลําไย และใหไดผลผลิตทุกป โดยการใชสารเรง พ.ด 1-7  ปุยพืชสด , หญาแฝก 

                                                               ระบบเกษตรอินทรีย  

  

  ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1.หลังเก็บเกี่ยว      ใหตัดแตงก่ิงใหโลงประมาณ 50% - 70% ตัดก่ิงประโดง 

ก่ิงน้ําคาง  ก่ิงท่ีไขวกันออก   

   เหตุผล       -  การตัดแตงก่ิงใหโลงเพ่ือปองกันและทําลาย  เปนท่ีอาศัยของโรคและแมลง 

                   - การตัดก่ิงประดง  เพ่ือตองการแตกก่ิงทางดานขางใหมากปองกันการสูง  

ของตนลําไย 

-   การตัดแตงก่ิงให  อยูในรูปฝาชีหงายเพ่ือใหก่ิงหรือหนอลําไยออกตรง 

กลางใหมากจะไดผลลําไย ผลผลิตไดมากและมีคุณภาพ 

ทางดิน 1       -   หากหญาใตตนรกใหตัดไมตองถางหนาดินออก  ถามีกลาหญาแฝกให 

                       ปลูกรอบทรงพุมลําไยออกมา  1  เมตร  หากพ้ืนท่ีชันใหปลูกครึ่งวงกลม 

                       หรือปลูกแนวขวาง 
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   เหตุผล       -   การไมถางหนาดินออก เพ่ือปองกัน หนาดินแหง, แข็ง เพ่ิมอินทรียวัตถุ 

                       ภายในตน 

- การปลูกหญาแฝกในแปลงไมผล ทําใหหนาดิน ชุมชื้นแมแตในฤดูแลง 

สังเกตไดวาตนลําไยจะเขียวสด  ใบเขม   เหตุผลท่ีวาเม่ือฤดูแลง  หลังจาก 

ปลูกแฝกในฤดูฝน  เดือน ส.ค-เม.ย  เปนเวลา  8  เดือน  รากหญาแฝกเจริญ 

เติบโตเต็มท่ี  รากลําไยสามารถเกาะกินน้ําจากรากหญาแฝกมีลักษณะคลายฟองน้ําไมตองรด

น้ํา 

ทางดิน 2      -      ใสปุยหมัก  พด.1 + พด.3 อัตรา  50  กก./  ตน    แลวแตทรงพุมของตน   ราดดวยปุย

น้ํา พด.2  อัตรา  2:200 

   เหตุผล     -   ปุยหมักถึงแมธาตุอาหารจะมีนอยมาก  แตประโยชนมีมาก ดานการชวยยอยสลาย วัสดุเศษ

พืช ใหตนรวนซุย  รากสามารถหาอาหารในดินไดดี  พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุยเคมี  

  เหตุผล      -     สวนการราดปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารท่ีสําคัญ  เชน  ไนโตรเจน , ฟอสฟอรัส 

โปรแทสเซียม , ออกซิน, ไชโตไคนิน    ประโยชนการเรงรากการผสมปุยน้ํา พด. 2  อัตรา 3 :200 จะให

ไนโตรเจน  30 % สูงกวายูเรีย   1  กระสอบ  ฉะนั้นแลวเกษตรกรไม ควรใชปุยเคมีเพ่ิม 

 ทางดิน 3     -   ใหขุดดิน นําไปตรวจวิเคราะหหาธาตุอาหารในดิน 

   เหตุผล       -  การนําดินไปตรวจนั้น  ทําใหเรารูวาในดินท่ีเราเพาะปลูกนั้นมีธาตุอะไรบาง  มากนอย

เพียงใด ท่ี  ตรงความตองการของลําไยแตละป    จะไมคํานวณใชปุยเคมีถูกตองตามสูตร  

 ทางใบ       -   พนปุยอินทรีย พด. 2  จํานวน 400 cc / 200   + ปุยน้ํา พด. 7  อัตรา         1,000 cc / 

200 ลิตรใหพนทุกๆ  10 วัน   จนถึงระยะออกดอก 

2. ระยะกอนออกดอก    1 เดือน   ประมาณเดือน พ.ย 

    ทางดิน         -    งดน้ํา 

    ทางใบ          -    พนฮอรโมนใขอัตรา  100cc / ปุยน้ําพด. 2  อัตรา  400  cc และปุยน้ํา พด.7 
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                               อัตรา  1,000  cc ท้ัง3 / 200 ลิตร ใหพน 7 วัน / ครั้ง จํานวน 3 ครั้ง 

    เหตุผล           -   ฮอรโมนไข  มีแปงและน้ําตาลมาก  สามารถแทนสูตร 0-52-34   ได 

                           -   พด. 2   จากผลไม  มีธาตุอาหาร , N.P.K ไคนิน, ออกซิน 

                            -  พด. 7  สารปองกันแมลง  และ 

3. ระยะกระตุนตาดอก        ประมาณเดือน ธค. 

                            -  ประมาณปลายเดือน ธค. กระตุนตาดอก  ดวยสารฮอรโมนไข  อัตรา 200 cc 

                                + ปุยอินทรียน้ํา พด. 2  400cc + พด. 7   1,000  cc 

                             -  พนทุกๆ  7 วัน  จํานวน  3  ครั้ง 

    เหตุผล              -  การพนฮอรโมนไข   ตองการกระตุนการออกดอกเนื่องจากมีฮอรโมนสูง 

                             -  การผสมปุยอินทรียน้ํา  พด.2 + พด. 7  นั้นปองกันใบออนไหม 

 

4. ระยะชอ – เก็บเกี่ยว 

     ทางดิน            -  ราดปุยอินนทรียน้ํา  2,000  cc/ 200 /  ปุยอินทรียน้ํา พด. 7  1,000  cc 

     เหตุผล             -  การพ้ืนปุยน้ํา พด. 2  ทําใหการยอยสลายจุลินทรียในดินเพ่ิมแรธาตุในดิน 

                              - สวน พด. 7 ทําลายเชื้อราในดิน  และแมลง ไข แมลงท่ีไมเปนประโยชนได 

   ทางใบ              - พนปุยอินทรียน้ํา  พด. 2  อัตรา 400 cc + พด. 7  1,000 cc /200 ลิตร 

                              - ระยะเวลาใหพนทุกๆ 10  วัน  จนถึงเก็บเก่ียว ถาหากแมลงศัตรูพืช ระบาดให 

                 ใชสวนผสมของน้ําสมสายชู  5%   100 cc   +  เหลาขาว35   100  cc ปุยน้ํา    +  

พด. 7       1,000 cc /  น้ํา  200  ลิตร  สามารถทําลายเพลี้ย, หนอนตางๆได 
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ปจจัยการออกดอกของลําไย 

1. ความพรอมของตน 

                        ลําไยโดยปกติแลวตามธรรมชาตินั้นจะออกดอกปเวนป  ตามคนรุน ปู ยา ตา ยาย  เลามา  

ตามความคิดกระผมจะออกป เวนป นั้นคือ ถาเปนชวงเวลาหนึ่ง ประมาณ   24  เดือน   ดอกออกครั้งและ

สมบูรณดวย  เพราะลําไยมีการดูดซับอาหารแรธาตุตางๆ เพ่ือใชในการสะสมอาหารในตน นานท่ีตนลําไยจะ

สมบูรณได  ถาหากโครงสรางของดินของเราดีไมมีการใชสารเคมีหรือปุยเคมี   จะมีธาตุในดินมาก การพนสาร

สกัดจากธรรมชาติบอยๆ ทําใหตน ใบ สมบูรณ ก็สามารถออกดอกไดทุกป  

 ในปจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม การพนปุยเคมีหรือปุยเคมีทางดิน  จะใชสูตรหนักทาย เชน  0 

– 52 – 34   หรือ 8 – 24 – 24 ทางดิน นั้นเปนการเรงการสะสมอาหาร แตผลเสียทําใหดินเปนกรด ใบเล็ก 

ฉะนั้นแลวเกษตรกรจะเลือกเอาวิธีไหนระหวาง ใชชีวภาพตนทุนต่ํา ใชเคมีตนทุนสูงและทําลายสิ่งแวดลอม  

              2.  สภาวะของอากาศ 

              ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดของการออกดอก เม่ือปท่ีผานมากระผมเคยสังเกตปไหนท่ีไมคอยจะหนาว  

หนาวเหมือนกันแตชวงเวลาสั้นๆลําไยจะติดดอกนอยหรือไมเต็มตน  ปไหนท่ีหนาวจัด  อุณหภูมิระหวาง  9 – 

13  องศา  ประมาณ  15  วัน  ลําไยออกดอกแนนอน ในความคิดของกระผมคิดวาความหนาวเย็นมากเกินไป

นั้นจะทําใหทอน้ําเลี้ยงนั้นหยุด  การลําเลียงอาหาร  สังเกตกอนออกดอกใบลําไยจะดื้อไมโปรง  ยอดจะสี

น้ําตาลเขม  แข็ง  หมายถึงการออกดอก 

         3. ดินตองแหงไมมีความช้ืน 

               การท่ีดินแหงนั้นปองกันการเคลื่อนไนโตรเจนสูลําตนไมใหใบโปรง  ซ่ึงอาจจะหมายถึง การ

กักน้ําหรือทรมานตนเพ่ือเรงการออกดอก  วิธีทําใหลําไยออกดอก  มีหลายวิธี  
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     1 .ราดสารโปรแตสเซียม 

2. ฉีดสารโปรแตสเซียม  เขาลําตน 

3. การรัดก่ิง 

4. การพนสารโปรแตสเซียม 

5. การรมควัน 

6. การใชสารชีวภาพ ( ฮอรโมนไข ) 

 

  การประมาณตนทุน  การผลิตลําไย 

ขอมูลนี้วิเคราะหลําไย อายุ  10-15  ป   8 ไร    100  ตน 

 พด.1   ข้ีวัว   200  กระสอบ    15  บาท     3,000   บาท  

  พด.3 รําละเอียด   100  กก.      5   บาท    500  บาท  

 พด.2  ปลาสด        90   กก.    10   บาท     900  บาท 

           กากน้ําตาล    30   กก.    10   บาท      300  บาท  

               ผลไม    30   กก.      5  บาท     150  บาท 

               ผลิตได       200  ลิตร  

 พด. 7    กากน้ําตาล    20   กก.     10  บาท   ( 100  ลิตร )     200  บาท  

             สมุนไพร  ( หาในทองถ่ิน  100  ลิตร  )      -    บาท 

                        รวมตนทุนผลิตปุยพด.1,2,3,7         5,050  บาท   

                ระยะการพน   ก.ย- ก.ค  รวม   8  เดือน 

                พนเดือนละ   2  ครั้ง  ละ ( 3 ถัง  200  ลิตร )                       
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                ตนทุนครั้งละ    น้ํามันรถยนต+น้ํามันเครื่องพน 

                    1  เดือนพน   2  ครั้ง   200 = 400   จํานวน 8 เดือน       3,200 บาท 

                   คาจางคนงาน   ครั้งละ  150*2 = 300*8 เดือน               2,400 บาท 

  ตัดหญา  3  ครั้ง ๆละ 300 บาท      900  บาท 

                ไมคํ้า 6 ศอก  ( 7  บาท )  จํานวน  800 ทอน                     4,200  บาท 

                      รวมรายจายคาบํา                                               10,700  บาท 

                 รวมตนทุนการผลิตปุย+รายจายการบํารุง                     15,750  บา ท 

                เฉลี่ยตนทุน / ตน /  150 กก.    157  บาท  ( ตนทุนประมาณ กก. ละ 1 บาท  ) 

                 จํานวน กก. / ตน  150 กก. * 100 ตน = 15,000   กก. 

            ขายลําไยได                                          150,000   บาท 

                 หักรายจาย (  แรงงาน   20วัน  )               40,000   บาท  

                              คงเหลือ                                    110,000  บาท 

                              หักตนทุนการผลิตท้ังหมด          15,750  บาท 

                              กําไรสุทธิ                                    94,250  บาท 

                  เฉลี่ยตนทุนการผลิตท้ังหมด  6  บาท / กก. 

              คิดกําไร                                  5  บาท / กก. 

                  ขายลําไย กก.ละ   12   บาท                                                                              

          ขอมูลเม่ือวันท่ี    15  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 

คํานํา 
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หลักสูตรภูมิปญญาเลมนี้ไดจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการเผยแพรความรู   ประสบการณ  

ภูมิปญญาตางๆ ทางดานเกษตรอินทรียใหแกเกษตรกรท่ีสนใจเทคโนโลยีในดานการเกษตรโดยไมหวังผลการ

ตอบแทน  ท่ีจะนําองคความรูท่ีขาพเจาไดสะสมมาป พ.ศ.2545 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  

ซ่ึงเปนการกลับคืนสูเกษตรแบบธรรมชาติท่ีทํามาในอดีตรุนปู ยา ตา ยาย ใหหวนคืนมาอีกครั้ง หาก

เปรียบเทียบในปจจุบันใชเทคโนโลยีใหมๆ ไมวาเครื่องจักร  ปุยเคมี  สารเคมี ใชกันอยางแพรหลายโดยไม

คํานึงถึง การมีผลกระทบตอทางนิเว ศสิ่งแวดลอม เชน  โครงสรางของดิน    สัตวแมลง  ตัวห้ําตัวเบียนอันมี

ประโยชนตองสูญหายไป อีกท้ังการลงทุนตนทุนสูงอีกดวย กวาท่ีเกษตรกรจะรูตนปลายสาเหตุ ตองหันมาใช

แบบเกษตรธรรมชาตินั้นคงจะฟนระบบทางธรรมชาติยาก หรือไมตองใชเวลานาน 

           และเพ่ือการปลูกฝงกลุมเยาวชน  นักเรียน  เกษตรกรรุนเการุนใหมในเรื่องเกษตรธรรมชาติซ่ึงวัตถุดิบ

มีอยูตามธรรมชาติในทองถ่ิน ดวยภูมิปญญาความคิดของชุมชนท่ีจะแกไขปญหาในชุมชนของตน  

           ฉะนั้นแลวขาพเจาจึงอยากใหเกษตรกรหันมาสูเกษตรอินทรียวิถีไทย โดยเลิกใชสารเคมีจะดีกวา เพ่ือ

ชีวิตของผูผลิตคือตัวเรา  ผูบริโภค อีกท้ังสิ่งแวดลอมท่ีดีถาหากเกษตรกรรวมมือรวมใจกัน เดินตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวง  ทําใหอยูได ไมตองเดือดรอน  มีสิ่งจําเปนท่ีทําไดโดยตัวเองไมตองแขงขันกับ

ใคร และมีเหลือเพ่ือชวยเหลือผูท่ีไมมี อันนําไปสูการแลกเปลี่ยนในชุมชน  และขยายไปจนสามารถท่ีจะเปน

สินคาสงออก วิธีการเชนนี้จะดึงศักยภาพของ ประชาชนออกมาสรางความเขมแข็งของครอบครัวตอไป  

 

 

       นายสุรัตน รุกขรัตน  

           ปราชญชาวบาน 
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