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นปจจุบันการทําเกษตรสวนใหญหันมาใชปุยเคมีและสารเคมีเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมระบบนิเวศนเปนพิษและยังสงผลกระทบตอฐานะเศรษฐกิจทําใหผลผลิตตกต่ําอันเนื่องมาจาก
ปุยเคมีสารเคมีแพงขึ้นทุกวัน ฉะนั้นแลวเกษตรกรควรหันมาทําเกษตรแบบเกษตรอินทรีย หรือเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชดํารัส ขององคสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งทรงตรัส โดยหันมาใชปุยชีวภาพ เชน
ปุยคอก ปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ สารไลแมลง ซึ่งทั้งหมดพี่นองเกษตรกร สามารถที่จะผลิตไดทําได
ตนทุนในการผลิตก็ต่ํา เนื่องจากวัตถุดิบมีในทองถิ่นอยูแลวเกือบจะไมตองซื้อมูลโค สุกร ไก มีอยูใน
ประจําบานอยูแลว เศษปลาก็หาซื้อไดตามทองตลาด หอยเชอรี่ก็หาตามหนอง ทุงนาเยอะแยะในชวงหอย
ระบาดมีอยางเดียวที่จะตองซื้อคือ กากน้ําตาล ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการที่จะหมักปุยอินทรียน้ํา
ในสมัยกอนรุน ปู ยา ตา ยาย ของเราทานไมเคยรูจักปุยเคมี สารเคมีในการเพาะปลูกตางๆก็
ใชแตปุยคอก ปุยหมักอยางเดียวผลผลิตที่ไดก็ดีมีคุณภาพ ไมมีสารตกคางผูบริโภคก็ปลอดภัย อีกทั้งรสชาติก็
อรอยดีดวย จะสังเกตไดวาอายุคนแกจะมีอายุเปนรอยปไมเหมือนคนสมัยนี้อายุแค 50-60 ป ก็ตายดวยโรค
ตางๆไมวา โรคมะเร็ง ความดันโลหิต เบาหวาน ฯลฯ เนื่องจากกินผัก ผลไมที่มีสารพิษตกคางทําใหสะสม
ในรางกายมากขึ้นทําใหเกิดโรคตางๆดังกลาวซึ่งผลเกิดจากการใชสารเคมีตางๆ
จนมาถึง ณ สมัยนี้เปนยุคโลกาวิวัฒน เกษตรกรหันมาใชปุยเคมี สารเคมีมากขึ้นแบบไมลืมหู
ลืมตา วาปุยเคมีใชไดดีแลวไดผลเร็ว แตหารูไมวาดินที่คุณใชระบบนิเวศนที่คุณใชไมไดเสื่อมลงทุกที โดยที่
คุณไมรูตัวกวาจะรูตัวก็สายไปเสียแลว จะแกไขตองใชเวลา 2-3 ป กวามันจะฟนเหมือนเดิมฉะนั้นแลว ผมจึง
อยากจะรณรงคการใชสารชีวภาพตางๆไมวาจะเปนปุยหมัก ปุยคอก สารไลแมลงตางๆ เพื่อทดแทนสารเคมี
ตางๆได ซึ่งในระยะแรกการใชปุยชีวภาพอาจใชไมไดผลหรือไดผลชา เนื่องจากการฟนฟูสภาพดินที่เสื่อม
โทรม การเปนกรดจากการใชปุยเคมีมากเกินไปในระยะเวลานาน ทุกอยางคอยเปนคอยไปลดสารเคมีทีละนิด
จนในที่สุด ลดละเลิกการใชสารเคมี โดยสิ้นเชิงจะทําใหตนทุนในการผลิตลดลง คุณภาพผลิตผลเพิ่มขึ้นจึง
สงผลใหผูบริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรไดอยางปลอดภัยความเปนอยูดีขึ้น การทําเกษตรกรรม แผนใหม
ระบบอินทรียเพื่อลดตนทุนเพิ่มผลผลิตนั้นเนนถึงองค
ประกอบหลายประการดังนี้
1.โครงสรางของดิน
การปลูกพืชผัก ผลไม ผลพืชไรหรืออื่นๆจะไดผลดีนั้นโครงสรางของดินตองดีมีความรวน
ซุย มีอินทรียวัตถุมีธาตุอาหารครบถวนตามความตองการของพืชนั้นๆ เราจะไดรูอยางไรวาดินในบริเวณในไร
สวนหรือบริเวณนั้นดีหรือไมกับการปลูกพืชนั้นๆเราควรที่จะนําดินนั้นมาใหทางกรมพัฒนาที่ดินหรืหมอดิน
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อาสาประจําหมูบานตรวจจะดีกวาเพราเราจะไดรูวาดินนั้นมีธาตุอะไรบาง มีธาตุ N, P, K คา PH ความเปน
กรด เปนดางเทาไร การแกไขนั้นมีวิธีการอยางไร หมอดินแกไขไดยกตัวอยางเชน นาย ก. นําดินมาตรวจ ซึ่ง
หมอดินตรวจแลวใหคาดังนี้ PH=5.5N = ต่ํา, P = ต่ํา และ K สูง ถาหากวาพื้นที่แปลงนี้ตองการปลูกลําไย
หมอดินจะคํานวณตามสูตร แนะนําใหนาย ก.จะตองปรับ PH ของดินใหอยูระหวาง 6.5 -7 ในตัวอยาง
วิเคราะหคา PH.5.5 แสดงวาดินนั้นเปนกรด วิธีแกไขใหใสปูนขาวปรับคา PH ใหไดดังกลาวประมาณ 6.5
หรืออาจใชปุยหมักปรับก็ได ความตองการของธาตุอาหารแตละชนิดของลําไยที่ตองการแตละป 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
อัตราที่มากกวานี้ เปนการสะสมปุยเคมีในดิน ทําใหดินเปนกรดขึ้น

การปรับปรุง บํารุงดินใหมีธาตุอาหาร ดินรวนซุย ใหดินมีความอุดมสมบูรณนั้นมีหลายวิธี
1.1 การใชปุยคอก ปุยหมักทุกๆปในบริเวณทรงพุมหรือทั่วแปลงในพืชไร พืชผัก 1000
- 3000 ตน / ป หรือ 50 กก. / ตน ในไมผล แลวแตทรงพุมของไมผล ขอแนะนําการใชปุยอินทรียหรือปุย
คอก ปุยหมัก ควรใชปุยหมักดีกวาปุยคอก เพราะปุยหมักเปนปุยที่ผานขบวนการยอยสลายของกลุมจุลินทรียที่มีประโยชนทําลายจุลินทรียที่ไมเปนประโยชนระหวางการหมัก และทําลาย เม็ดหญาที่สัตวกินแสงถาย
เปนมูลสัตว จากความรอนที่เกิดขึ้นในระหวางการหมัก สวนการใชปุยคอกโดยตรงนั้นทําใหพืชนั้นเสียหายได
เหมือนกัน เมื่อเราใสปุยคอกลงไปในดินในระยะหนึ่งเกิดขบวนการยอยสลายระหวางเศษพืชและปุยคอกและ
จุลินทรียในดินทําใหเกิดความรอนในดิน รากพืชในบริเวณนั้นเสียหาย เกิดโรคเหี่ยวในพืชได และจุลินทรีย
ที่ไมเปนประโยชน อาจจะขึ้นลําตนหรือใบ ทําใหเกิดโรคพืชเชื้อราตางๆทั้งบนตนและในดินได
1.2 การปลูกปุยพืชสด เชน ปอเทือง ถั่วดําพุม โสน ไถกลบ เมื่อพืชนั้นกําลังดอกซึ่ง
ปุยพืชสดจําพวกนี้จะตรึงไนโตรเจนจากอากาศเมื่อไถกลบ แลวจะเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยเฉพาะธาตุ
ไนโตรเจน สําหรับแปลงไมผลก็สามารถหวานไดทั้งในทรงพุมและนอกทรงพุม จะปลูกไวคลุมดินหรือจะตัด
ดวยเครื่องตัดหญาก็ได แตการไถกลบนั้นคงยากเพราะทรงพุมของไมผลชนกัน ระบบรากชิดกัน โดยเฉพาะ
ลําไยพืชเศรษฐกิจ การตัดหญาดวยเครื่องตัดหญานั้นประโยชนเมื่อตัดแลวใบ ลําตนจะละเอียด ปกคลุมดิน
รักษาความชื้นหนาดินไดตอไปสลายเปนปุยหนาดิน สวนรากปุยพืชสดเมื่อถูกตัดรากจะเนาเปนปุยในดินและ
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เกิดชองวางในดินจากรากที่เนาไนโตรเจนในอากาศสามารถเขาไปในดินสะดวก ปุยพืชสดที่ผมใช คือ ปอ
เทือง
1.3 หญาแฝก เปนหญามหัศจรรยอยางหนึ่งมีประโยชนทั้งตนกําเนิดน้ําทําใหดินชุมชื้น
ปองกันดินถลม และเพิ่มอินทรียวัตถุในดินไดอีกดวย หญาแฝกเปนหญาชนิดหนึ่งคลายคา มีรากฝอยเปน
แขนงในแนวดิ่งลึกตั้งแต 50cm – 5 เมตร รากหญาแฝกสามารถดูดซับแรธาตุตางรวมถึงน้ําในดินขึ้นมาบนผิว
ดิน ทําใหแรธาตุตางๆสะสมในรากหญาแฝก และลําตนในบริเวณรากหญาแฝกจะมีแรธาตุและจุลินทรียมาก
ถาเราปลูกระหวางพืชจะทําใหดินบริเวณนั้นดี ถาหากปลูก / ตามทางลากชัน แนวขวางจะทําใหหนาดินดี
เนื่องจากแนวหญาแฝกขวางทางการไหลตะกอนหนาดิน ถาหากเราปลูกใชประโยชนจากใบหญาแฝกตัดไปใช
รากหญาแฝกที่อยูในดินจะตายและสลายเปนปุยเกิดชองวางในดินเหมือนกับปอเทืองปุยพืชสด เรื่องประโยชน
ของหญาแฝกยังมีมากมายในที่นี้ขอกลาวการปรับปรุงดินเทานั้น
1.4 การใชปุยอินทรียน้ําพด. 2 เปนวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะปรับปรุงบํารุงดินได โดยราด
ลงดิน อัตรา 2 : 200 ทุกๆ 10 วัน / ครั้ง ก็จะชวยใหดินดี จากกิจกรรมทํางานของกลุมจุลินทรียในพด. 2
นั่นเองการใสหรือราด ปุยอินทรียน้ําพด. 2 ในอัตราสูงกวาเดิม 1 : 200 เปน 2 :200 เพราะจะได N ที่สูง 20
กรัม เทาครั้ง หนึ่งของปุย 46-0-0 วิเคราะหตามสูตรของผมเอง การราดปุยอินทรียพด. 2 บอยๆ นั้นเพื่อ
จุลินทรียการยอยสลายดันไดดี เพิ่มแรธาตุใหมากขึ้น
2. ตองรูวาพืชนั้นตองการธาตุอาหารอะไร ตองใหตามความตองการของพืชชนิดนั้น ตามความ
เหมาะสม
3. บํารุงตามระยะเวลาของพืชนั้น วาชวงตัดแตงกิ่งจะทําอยางไร ชวงเตรียมตน
ชวงดอก ชวงเก็บเกี่ยวทําอยางไร
นอกจากโครงสรางของดินจะดีแลว การบํารุงทางลําตนและใบตองดีดวย ซึ่งการทํา
การเกษตรอินทรียจะเนนถึงการใชสารชีวภาพที่ทําดวยตนเองใชวัสดุในทองถิ่นตนเอง ลดสารเคมีหรือสารเคมี
ใหนอยลง หรือ งด โดยสิ้นเชิง ถึงจะเรียกวา เกษตรอินทรีย หรืเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อสินคาปลอด
สารพิษ ผูบริโภคก็ปลอดภัยชีวิตความเปนอยูดี ในระบบนิเวศนก็ดีขึ้นเหมือนกัน
ในเมื่อในยุคสมันนี้ สารเคมี ปุยเคมี ภาวะที่แพงขึ้นพี่นองเกษตรกรควรหันจะมาใชหรือ
ผลิต ปุยชีวภาพดีกวาเพราะวัสดุอยูในทองถิ่นของเราอยูแลว กอนที่เราจะผลิตปุยชีวภาพหรือ ฮอรโมน สาร
ไลแมลงตางๆ เราควรศึกษากอนวาวัสดุนั้นมีประโยชนในดานไหน เมื่อผลิตแลวจะใชอยางไรใหผลอยางไร
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การใชประโยชนที่ดิน
- พื้นที่ตําบลปาไผมีทั้งหมด 80,183 ไร เปนปา 48,735 ไร ที่อาศัย 2,255 ไร การเกษตร 29,193 ไร
- ประชากร 7,298 คน หรือ 2,411 ครัวเรือน
- กลุมดินพื้นที่สวนใหญที่ใชประโยชนเปนกลุมดิน 29B/48B, 31B, 48C, 48D , 60
- พื้นที่สวนใหญ 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 ควรที่จะไถกลบเพื่อเพิ่ม
จุลินทรียในดิน ทําใหดินรวน โปรง หรือนําเอาตนขาวโพดมาหมักเปนปุยหมัก ซึ่งจะไดนํามาปรับปรุงดิน
การปรับปรุงบํารุงดินอีกวิธีโดยการใชปุยพืชสด เมล็ดพันธุที่ปรับปรุงบํารุงดินดี คือ ปอเทืองดีกวาถั่วพุมดํา
- พืชผัก เศษพืช หรือฟางขาวควรที่จะไถกลบ หวานปุยหมักหรือปูนขาว เพื่อปรับ

Ph และเพิ่มธาตุ

อาหาร
หญาแฝก
สวนปญหาการพังทลายของดินภายในตําบลมีนอยมาก แนะนําใหความรูเกษตรกรปลูกหญาแฝก
ตามแนวขวางที่ลาดขวาง หรือปลูกรอบทรงพุมของตนไมผล จะชวยปองกันการพังทลายของดินเพิ่มความชื้น
อีกดวย
การปลูกรอบไมผล รากหญาแฝกจะหยั่งลึกลงในดิน 2-3 เมตร จะดูดแรธาตุและความชื้น
ขึ้นมาบนผิวดิน ทําใหรากไมผลไดรับความชื้น หรือดูดน้ําเลี้ยงจากหญาแฝกไดอยางดี ทําใหตนไมผลสมบูรณ
ติดผลทุกป
สารเรง พด.1
สารเรง พด. 1 หรือ กรมพัฒนาที่ดิน 1 ซึ่งเปนสารเรงจุลินทรียสูตรแรกของกรมพัฒนาที่ดินใชเปนสารเรง
การทําปุยหมักระยะการหมักการยอยสลายของกองปุยหมักใชระยะเวลาประมาณ 30 – 45 วัน ถารักษา
ความชื้นภายในกองที่พอเหมาะไมแหงหรือแฉะจนเกินไป ตลอดทั้งควรกลับกองเปนระยะเพื่อระบายความรอน
ภายในกอง และเพื่อใหจุลินทรียบางชนิดภายในกองตองการอากาศ วัสดุที่ชุมชนของกระผมใชทํา 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 ทั้งไมผล , พืชไร , พืชผัก และไมดอก
1.1 ใสทุกระยะ หรือกอนเพาะปลูกพืช
1.2 ไมผล ใสรอบทรงพุมประมาณ 20-50 กก. / ตน
1.3 พืชผัก , พืชไร หวานทั่วแปลงในระยะเตรียมดินกอนเพาะปลูก
ประโยชนเปนการปรับสภาพดินใหคา Ph ที่เหมาะสม โดยปกติทั่วไปแลวในดินถาใชปุยเคมี
มากเกินไปหรือไมใชปุยคอกปุยหมักเขารวม จะทําใหดินนั้นเปนกรด รากพืชนั้นไมสามารถดูดธาตุอาหารตางๆ
ในดินไดถาหากเราใชปุยหมักประมาณครั้งหรือสองครั้ง เชื้อจุลินทรียในปุยหมักจะสลายเม็ดดินที่จับตัวเปน
กอน ทําใหดินรวนซุย การซึมของน้ําไดดี
จากการทดลองการใชปุยหมักกับตนลําไยที่มีลักษณะใบเหลือง , เหี่ยว ดินใตตนแข็ง นําปุย
หมักใสรอบทรงพุม ใชจอบสับเปนระยะ อัตราการใสปุยเปนประมาณ 20 -50 กก. รดน้ําใหชุม รด
ประมาณ 5-7 วัน / ครั้ง หรือใหดินชื้นตลอด ใชเวลาประมาณ 3สัปดาห ใบที่เหลืองเหี่ยวกลับสภาพ
เปนสีเขียวใบแตง
สรุปแลววาปุยหมักสามารถยอยสลายดินแข็งกระดางใหรวนซุย อุมน้ําดี ทําใหพืชนั้นหรือรากดูดหา
อาหารไดปกติ และอีกขอหนึ่ง ปุยหมักสลายปุยเคมีที่ตกคางในดินใหรากพืชดูดไปใชไดโดยไมตองใสปุยเคมี
2. การใชปุยหมักกับไมผล ( ลําไย )
2.1 ใสในระยะหลังการตัดแตงกิ่ง โดยนําปุยหมักที่หมักเสร็จแลวอัตราสวน 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 การยอยสลายปุยเคมีในดินดีขึ้น สูตรนี้ใชสําหรับเกษตรกรตองการเรงยอดและผลให
เร็วกวาปกติ

7

2.2 ใสทั้งระยะการเจริญเติบโตของผล , ใบ จะทําใหผล หรือใบใหญ เนื่องจากราก
สามารถดูดธาตุอาหารไดดี
3. การใชปุยหมักลงในบอเลี้ยงปลา ปรับสภาพน้ํา
บอเลี้ยงปลาที่มีน้ําสกปรก ขุน ก็สามารถใชปุยหมักลงในบอเลี้ยงปลา เพื่อเพิ่มจุลินทรีย
ในน้ํา ทําใหบอน้ําใสเขียวสะอาดอีกทั้งเปนอาหารปลาได
วิธีการใส

นําปุยหมักใสรอบขอบอาง หรือหวานตรงกลางก็ได

4. ใชผสมเชื้อเพาะเห็ดฟาง
ทําใหเพิ่มธาตุอาหารของเชื้อเห็ด ทําใหเห็ดอวบใหญ น้ําหนักดี

การทําปุยหมัก แบบไมกลับกอง โดยวิธีการเติมอากาศ
ขั้นตอนการทําปุยหมักระบบกองเติมอากาศ
1. เตรียมวัตถุดิบตางๆ เชน เศษพืช , มูลสัตว , ยูเรีย , สารเรง พด.1
2. การขึ้นกองปุย นําทอ

PVC ขนาด 4 นิ้ว เจาะรูโดยตลอดตรงปลายทอปด นําเศษไมขนาด

30 CM มา วางเรียงบนทอ PVC ขนาด 4 นิ้ว ขั้นตอนการกองทําตามคําแนะนําของกรมพัฒนาที่ดิน
3. การเติมอากาศ ใชพัดลมขนาดมอเตอร 3 แรงมา นํามาตอทอ
ในวันที่ 3

PVC ขนาด 4 นิ้ว เติมอากาศ

ของการหมัก เพื่อระบายความรอนภายในกอง 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 เมื่อการหมักสิ้นสุดลง ยายองปุยผึ่งในที่รม เพื่อใหมีความเสถียรไมให
เกิดการ ยอยสลายขึ้นอีกในภายหลัง
6. นํา พด. 3 มาหมักตามวิธีของกรมพัฒนาที่ดิน
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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

-

5. คาแรง

รวม

ปุย 1 กอง ผลิตได 60 กระสอบ ๆ ละ 80 บาท
ตนทุน

1,500 บาท

กําไร

3,650 บาท

( มีมากตามชนบท , ตามฤดูกาล )
( สมาชิกชวยกันทํา )

1,150 บาท
รวม

4,800 บาท

สูตรปุยอินทรีย + เคมี ( ไมผล )
1. ปุยหมัก

100 กก.

( ปุยหมักผานการหมักพด.3แลว )
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2. หินฟอสเฟส ( 0-3-0 )
3. โดโลไมล

20 กก.
10 กก.

4. 0-0-60

5 กก.

5. 0-46-0

4 กก.

6. ดินดํา

10 กก

7. ปุยน้ํา พด.2

1ลิตร

นําสวนผสมทั้งหมดผสมใหเขากัน 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 นําสวนผสมทั้งหมดมาคลุกเคลาใหเขากัน 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. ทําขั้นตอน
เหมือนสูตร 15-15-15
วิธีการใช

พนทางใบ อัตราสวน 1: 500
ทางดิน

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

เปนกลุมจุลินทรียที่มีความสามารถยอยสลายลักษณะเปยก โดยดําเนินกิจกรรมการหมักในสภาพไมมี
ออกซิเจนจะไดของเหลวและประกอบดวยกรดอินทรียและฮอรโมน
สารเรง พด. 2 เปนตัวที่สองที่กรมพัฒนาที่ดินผลิตขึ้นมาเพื่อนํามาผลิตเปนปุยน้ํา หรือที่เรียกกันวา
“ ปุยน้ําชีวภาพ ” ใชสําหรับพนทางใบ และราดทางดิน กอนที่กระผมจะรูจักสารเรง พด.2 ใชสําหรับ
ทําปุยน้ํานั้น กระผมเคยใชสารเรง พด.1 มาหมักเปนปุยน้ําแทน พด.2 ไดผลเชนเดียวกันแตการยอยสลาย
ตองใชเวลาเปนเวลา 1เดือน ขึ้นไป กระผมเริ่มรูจักสารเรง พด. 2 เมื่อป พ.ศ. 2545 ก็เริ่มทําปุยน้ํา พด.
2 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งก็ไดประสบผลสําเร็จเปนที่พอใจ
การนําไปใชและประโยชน
1. ใชกับพืชผักตางๆ เชน พริก ผักกาด กระล่ําปลี กระเทียม ฯลฯ
ประโยชน
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- ทําใหลําตน , ใบ , หัวของผักอวบ ใบใหญ

น้ําหนักดี

- เรงการเจริญเติบโตทุกสวนของผัก หรือลดเวลาการผลิต ปกติใชเวลาปลูกประมาณ 45 -50
วัน ถาใชปุยหมักรวมกับปุยน้ํา พด. 2 ใชเวลาปลูกประมาณ 30 -40 วัน

อัตราการใช
ใชปุยน้ํา พด.2 1 : 500 หรือ 40 cc / 20 L ผสมกันพนใหทั่วใบและดินทุกๆ 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
- ทําใหขั้วเหนียว ลดการหลุดรวงของผล
- ทําใหตนลําไยแข็งแรง ตานทานโรคแมลงไดดี
อัตราการใช
- ฉีดพนทางใบใชปุยน้ํา พด. 2 จํานวน 400cc - 500cc ตอน้ํา 200 ลิตร พนทุก 7 -10 วัน ทั้ง
นอกทรงพุม และในพุม
- ทางดิน ใชปุยน้ํา พด.2 จํานวน 1,000cc / น้ํา 200 ลิตร พนหรือราดทางดินทุก 10 วัน

ประยุกตใชการประโยชนโดยภูมิปญญาทองถิ่น
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1. ใชเปนปุยทางดิน ราดรอบทรงพุมแนวราดสารโปแตสเซียมคลอเรท เพื่อเรงรากใหออกใหม
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 และสูตรอื่น ๆ
4. ใชทําเปนปุยหมักแทนยูเรี่ยได การยอยสลายของกองวัสดุดีเทากับยูเรีย อัตราการใช 1 ลิตร
/ น้ํา 200 ลิตร
5. ทําลายเชื้อราแปงในดินได โดยเฉพาะเห็ดหาในโคนตนลําไย ซึ่งมีมากในตําบลปาไผ อําเภอลี้
ไดผลประมาณ 80 % สามารถทําลายเชื้อได
6. ใชกําจัดวัชพืชได ประเภทใบออน และหญาที่กําลังงอก
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.+ ตระกูลถั่ว 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)
ปลาสดทั้งตัว 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 ใหฉ่ํา

* ใชรองพื้นกอนปลูก

- อัตราการใช 5 ลิตร : 200 ลิตร + ยาคุม 300 cc

* ฆาหญา

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

จุดไตตําตอพด.2

1 ซอง พนชวงแดดจัด
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การทําปุยน้ําพด.2 ใชกับพืชผักชนิดไหนใหนําวัสดุสิ่งนั้นมาหมัก เชน ใชกับลําไยก็นําผลลําไยสุกมาหมัก
พืชผักก็เอาเศษพืชนั้นๆมาหมัก
เหตุผล เนื่องจากเปนวัฏจักรของพืชจะมีแรธาตุอาหารนั้นที่พืชตองการอยูในตัว พืชสามรถนําใชไดทันที
ไมตองเพิ่มแรธาตุอื่นๆ

ธาตุอาหารในธรรมชาติ
ไนโตรเจน

- ตระกูลถั่ว , 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

- ตระกูลถั่ว

สังกะสี

- มันแกว , เมล็ดฟกทอง , บวบ ,แตง

แมงกานีส

- มะเขือเทศสุก , ผลตําลึงสุก

โบรอน

- ยอดออนพืชไมเลื้อยทุกชนิด

ซิลิกา
คารบอน

- หญาคา , กากน้ําตาล, แกลบ
- แกลบดํา ,ขี้เถา

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 เปนวัฏจักรของพืชจะมีธาตุอาหารนั้นที่พืชตองการอยูในตัว พืชสามารถนําไปใชไดในทันทีโดย
ไมตองเพิ่มแรธาตุอื่นๆ
สารจับใบจําเปนหรือไม
1. สารจับใบไมจําเปนตองใชเพราะมีอยูในพด. 2 อยูแลว
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สังเกตได 1.1 เวลาฉีดพนในระยะหนึ่ง มือที่ถูกละอองน้ําที่พน มือรูสึกเหนียว
1.2 สังเกตการณติดโลหะหรือการติดใบไมแหง จะเห็นคราบติดแนน
2. ตามสื่อโฆษณาวาเปนสารขยายปากใบหรือทําใหติดใบดี สารจับใบเปนสารเคมี เมื่อไปถูก ใบพืช
หรือปากพืชบางชนิดอาจไมตอบสนอง หรืออาจปดปากใบได

สารเรง พด.3
เปนกลุมจุลินทรียที่สามารถปองกันควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ 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 มวนลําไยระบาดในบางพื้นที่
การปองกันกําจัดโดยใชชีววิธีใชตัวห้ํา แตนเบียนรวมปุยน้ํา พด. 7 ก็ไดผลดี อีกอยางคือ เห็ดหาขึ้นอยูตาม
โคนตนลําไยที่มีนักวิชาการหรือศูนยวิจัยตางๆ มาทดลองไมไดผล
แตผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินสามารถทําลายเชื้อราที่ทําใหเห็ดหาเกิดขึ้นได
เห็ดหามีลักษณะเหมือนเห็ดตับเตา ( จะเปนตัวเดียวกันหรือก็ไมทราบ ) สีดํา หรือน้ําตาลแกเนื้อแข็ง
ดอกตูมขนาดเทากับกําปนขึ้นไป เจริญเติบโตในโคนตนลําไยเมื่อขุดดูบริเวณราก จะมีเชื้อราขาว – น้ําตาล
เกาะเต็มราก เนื่องจากเชื้อเห็ดหาจะดูดกินน้ําเลี้ยงรากลําไย ทําใหลําไยตายในที่สุด
การทําลายนั้นมีหลักการงายๆคือ
1. ถากถางเอาหนาดินออกใหหมดใสกระสอบไปทิ้งบริเวณอื่น 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 ทั้งหมดผมเคยทดทองประมาณ 1 เดือน เห็นผล
อีกสูตรหนึ่งใชกากสมุนไพร พด.7 ที่หมักแลวนําไปใสบริเวณตนไดผลเหมือนขั้นตอนแร
สารเรง พด. 5
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สารเรง พด. 5 ใชทําปุยน้ําชีวภาพกําจัดวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกวาง ซึ่งสูตรในการหมักไมตางจาก
พด. 2 ตางกันที่ พด. 5 ไมใชผลไมแตเพิ่มน้ําหนักเศษปลาเทานั้น ผลที่ไดความเปนกรดใกลเคียงกัน
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 ซึ่งจะใหประโยชนทั้งการกําจัดวัชพืช
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

นําสวนผสมทั้งหมดมาผสมกันจนละลาย
วิธีใช

1000 ซีซี/ 20 ลิตร
10 ลิตร/ 200 ลิตร
พนตอนแดดจัด

อีก 3 วันใหพนซ้ํา

ขอเสีย ถาพนยาฆาหญาสูตรนี้บอยอาจทําใหดินเปนกรดได เนื่องจากความเค็มของเกลือ และปุยยู
เรีย
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วิธีแกไข
ใสปูนโดโลไมล ไถกลบแลวปลูกปุยพืชสดไถเมื่อกําลังดอก
ปจจัยการที่หญาตายจากการฆาหญา
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 หรือที่ 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. ลางหองน้ําดับกลิ่นสวมไดดี
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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
สมุนไพรที่นํามาหมัก พด. 7
สมุนไพรกําจัดหนอน
เชน นอยหนา หนอนตายหยาก สะเดา หางไหล กลอย หญาดอกขาว ลําโพง สาบเสือ
ยาสูบ บอระเพ็ด มะเขือเทศ ขมิ้นชัน 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 ขมิ้นชัน มะละกอ ตะไครหอม ขิง มะกรูด ใบมะเขือเทศ ฯลฯ
สมุนไพลทําผิวลําไย
สมุนไพรทําจับใบ

เชน ดอกดาวเรือง ขมิ้น หัวไพล
เชน ลูกบาชัก บวกปา

เปนที่สังเกตสมุนไพรแตละชนิดสรรพคุณแตกตางกันไป วิธีการจํางายๆ คือ สมุนไพรชนิดที่ใหความ
เผ็ด ขม รอน แสดงวาสมุนไพรชนิดนั้น กําจัดหนอนและไลแมลง ถาหากสมุนไพรชนิดที่ใหความรอน
ฝาด แสดงวาสมุนไพรชนิดนั้น กําจัดโรค นอกจากสมุนไพรดังกลาวยังมีสมุนไพรชนิดไหนที่แมลงไม
รบกวนอันนั้นแหละเราสามารถนํามาเปนสารไลแมลงได
ประยุกตใชการประโยชนโดยภูมิปญญาทองถิ่น
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ซึ่งสมุนไพรดังกลาว กระผมไดนํามาหมักโดยใชสารเรง พด. 7 การยอยสลายสมุนไพรดีมาก
เมื่อกอนตอนไมมีสารเรง พด . 7 กระผมใชสารเรง พด. 2 มีผลดีเชนกัน แตการยอยสลายไมคอยดี
เทาที่ควร
ในความคิดของเกษตรกรบางคนวาสมุนไพรนั้น ไมสามารถฆาแมลงหรือปองกันเชื้อราได
สารสมุนไพรไมสามารถจะฆาแมลงแบบทันที แตละทําลายทีละนิด เมื่อถูกตัวทําใหแมลงนั้นเปนหมัน เบื่อ
อาหารกินไมไดตายในที่สุด ถาเปนตัวหนอนก็ไมสามารถลอกคราบได
เหตุใดที่ปุยอินทรียน้ํา พด. 7 จึงไลหรือฆาแมลงได โดยปกติแลวแมลงที่เคยอยูกับพืชนั้น ๆ
เคยกลิ่นพืชนั้น เกาะกินอาหารจนสืบพันธุขยายตัวเปนหมื่น ๆ ตัว เมื่อเราพนน้ําปุย พด. 7 ซึ่งมีกลิ่นฉุน
เผ็ด ขม ถูกตัวตายก็มี กลิ่นปุยน้ํา พด. 7 นี้ทําใหแมลงนั้น ๆ จําไมไดวาพืชที่เคยอยูนั้นมีกลิ่นแปลกก็พา
กันหนีไปที่สวนที่ไมไดพน

ในการใชสารกําจัดศัตรูพืชใหไดผลดีนั้น ควรที่จะหมักสมุนไพรหลายๆสูตร เพื่อปองกันโรคและแมลง
การดื้อสมุนไพร การหมักแตละสูตรควรมีสมุนไพรประมาณ 5 ชนิดขึ้นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดีกวาการหมัก
สมุนไพรเดี่ยวๆ
วิธีการใชก็ควรที่จะพนสลับสูตรปองกันแมลงดื้อสมุนไพร
การทดลองความมีประสิทธิภาพของสมุนไพรที่หมักแลว
-- นําเอาลูกน้ํายุง ใสในแกวน้ําสารสมุนไพรพด.7 อัตรา1ชอนชา ประมาณ10นาทีลูกน้ําจะตาย
-- การพนกําจัดแมลงครั้งที่หนึ่งอาจไมไดผลครั้งที่ 2-3 แมลงจะไมมี

สารไลและฆาแมลงสูตรเด็ด พด. 7
- ปุยน้ํา พด. 7
- น้ําสมสายชู อสร.

อัตรา 1 ลิตร
.

อัตรา

1 ลิตร
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- เหลาขาว 40 ดีกรี

อัตรา

1 ลิตร

นําสวนผสมทั้งหมดผสมกัน หมักไวหนึ่งคืน นํามาใชได
วิธีการใช

ไมผล 1: 500 – 1: 200
พืชผัก 1 : 500

ประโยชน

ฆาเพลี้ยแปง เพลี้ยหอย หนอนไดดี

ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงดวย พด 7
นําปุย พด.7 100 cc หรือพอสมควรใสบริเวณที่มีลูกน้ํา สามารถทําลายได

การปลูกหญาแฝก
หญาแฝกเปนหญาที่อัศจรรยที่สุดกวาหญาทั่ว ๆไป มีลําตนเหมือนตนคา รากยาวหยั่งลึกในแนวดิ่ง
ยาวถึง 2 เมตรระดับผิวดิน เปนหญาที่มีประโยชนมาก ทั้งรากและลําตน เชน
1. ลําตนนําไปเปนเครื่องจักรสานตาง ๆ เชน กระเปา เกาอี้ ไมอัด มุงหลังคา เสื่อ ฯลฯ
2. ลําตนและใบ ตัดมาเปนปุยหมัก คลุมหนาดินรักษาความชื้น เพิ่มอินทรียวัตถุ
3. อนุรักษหนาดิน ตามตลิ่งชัน ปองกันการถลมทลายของหนาดิน ดูดซับโลหะจากหนาดิน
4. เพิ่มความชื้นหนาดิน
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ประยุกตใชการประโยชนโดยภูมิปญญาทองถิ่น
1. ราก นํามาหมัก พด. 2 เปนฮอรโมนไดธาตุอาหารมากที่สุด เนื่องจากรากหญาแฝกยาวหยั่งลึก
สามารถดูดหาแรธาตุในดินและจะสะสมแรธาตุในราก
2. หญาแฝกใชปลูกรอบตนไมหรือลําไย เมื่อหญาแฝกเติบโตรากสามารถหยั่งลึกใตดินจะดูดน้ําหรือ
ความชื้นและธาตุอาหารในดินขึ้นมาผิวดิน รากลําไยสามารถดูดน้ําจากรากหญาแฝกได จึงประหยัด
การใหน้ํากับตนไมหรือลําไย อีกทั้งยังไดแรธาตุตางๆ ในดินอีกดวย
3. หญาแฝกสามารถปลูกในสวนทําใหธาตุอาหารในดินอุดมสมบูรณ ดินมีคา Ph 6 - 6.5 ซึ่งในสวนของ
กระผมปลูกแฝกรอบตนลําไยเต็มสวนในพื้นที่ 3 ไร นําดินไปตรวจปรากฏวา ธาตุอาหารซึ่งมี

N,P, K คาสูง

ทั้งหมดโดยที่กระผมไมตองใชปุยเคมีใดๆเลย

การใชประโยชนหญาแฝกในสวนลําไย
1. เพิ่มความชื้นในดิน
2.หญาแฝกใชปลูกรอบตนลําไยระยะนอกทรงพุมประมาณ 1 เมตร เมื่อรากหญาแฝกเติบโตสามารถอยางลึก
ใตดินจะดูดน้ําหรือความชื้นและแรธาตุในดินขึ้นมาผิวดิน รากลําไยสามารถดูดน้ําจากรากหญาแฝกได จึงประหยัด
การใหน้ําจากตนลําไยไดอีกทั้งไดแรธาตุตางๆในดินอีกดวย
3. ลําตนใบตัดมาทําปุยหมักคลุมหนาดินรักษาความชื้น เพิ่มอินทรียวัตถุ
4. ทั้งรากใบลําตนนํามาหมัก พด. 2 เปนฮอรโมนขยายเซลลพืชไก

27

5.ปลูกในสวนลําไยขับไลแมลงได
6. รากหญาแฝกนํามาตมแกโรคปวดหลังได
7. ปลูกรอบตนลําไยปองกันการโคนลมจากพายุลมแรงไดเพราะรากหญาแฝกจะชวยดึง
รากลําไยไว
8. รากหญาแฝกหาตาน้ําได สังเกตจากการปลูกหญาแฝกเปนแถวยาว มีจุดหนึ่งหญา แฝก เจริญเร็วสมบูรณ
เจาะน้ําบาดาลได

หรือขุดสระ

9.ปลูกหญาแฝกบงบอกความอุดมสมบูรณของดินพื้นที่ไหนปลูกแฝกเติบโตไดดีปลูกงายแสดงวาดินนั้นดี
10. หญาแฝกทําใหตนไมอุดมสมบูรณใบเขียว ตนไมโทรมในฤดูแลง
11 .ธาตุอาหาร อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น สังเกตไดจากวัชพืชมากขึ้น

ตัวอยางงานวิจัยหญาแฝก
1.แฝกแตกใบ วันละ 2ซม. ในคา Ph 6.8 ในระยะ 13วัน ใบหญาแฝกยาวถึง60ซม.จากเดิม30ซม.แสดงวา
ภายใน13วันใบหญาแฝกยาว 30 ซม.
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วันแรก

29

วันที่ 13

เหตุผลการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการแตกใบของหญาแฝก
2. เพื่อเปรียบเทียบและประยุกตใชกับพืชอื่น
3. รากหญาแฝกกับปจจัยการเจริญเติบโตของพืช

30

ปลูกหญาแฝกรอบตนลําไย

31

การปลูกหญาแฝกแบบครึ่งวงกลม

32

การปลูกในสวนหรือรอบสระน้ํา ปองกันการพังทลายของหนาดิน

ปลูกในสวนลําไย เพื่อรักษาความชุมชื้นของดิน

33

ปลูกในสวนมะมวง เพื่อรักษาความชุมชื้นของดิน

34

ปลูกริมถนน เพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน

ปุยพืชสด
ปุยพืชสดมีคุณประโยชนมากไมแพกับปุยหมัก วิธีการงายกวาการทําปุยหมัก ปุยพืชสดมี
ธาตุไนโตรเจนมากในพืชตระกูลถั่ว สามารถปลูกปรับปรุงบํารุงและคลุมดินได
ประโยชนการนําไปใช
1. ใชปลูกปรับปรุงบํารุงดินที่ขาดธาตุอาหารไถกลบทําใหดินรวนซุย กอนเพาะปลูก
2. ปลูกคลุมดินในสวนไมผล เพื่อรักษาความชื้น และคลุมวัชพืช
3. ปลูกไวเก็บเกี่ยวเอาผลผลิต
4. เพิ่มผลผลิตลดตนทุนการผลิต 50 %
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ประยุกตใชการประโยชนโดยภูมิปญญาทองถิ่น
1. ตนนํามาทําปุยหมัก
2. ปลูกปุยพืชสด ( ปอเทือง) บริเวณหญาคา สามารถกําจัดหญาคาได
3. นําเมล็ดปุยพืชสดมาเพาะในระยะเม็ดงอก นํามาหมักพด.2 สกัดสารจิบเบอเรลลิลได
การวิเคราะหดิน
เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญใชปุยเคมีเปนเวลานานไมปรับปรุงอินทรียวัตถุ ทําใหสภาพดินเปนกรด
พืชผักผลไมจึงไมสมบูรณ เติบโตชา เพราะรากของพืชไมสามารถดูดธาตุอาหารไดเต็มที่ การใชปุยเคมีแต
ละครั้งนั้นใชมากจนเกินไป พืชก็นําไปใชไมหมดก็ตกคางอยูในดิน ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายเพิ่มตนทุนไปอีก
ฉะนั้นแลว เราควรที่จะนําเอาดินมาวิเคราะหเพื่อหาธาตุอาหารในดินวามี N, P, K ความเปนกรดตาง
เทาไร เราก็สามารถใชปุยเคมีไดถูกตองตามสูตร และอัตราการใชที่ถูกตอง
การคํานวณคาของธาตุอาหารจะถูกตองแมนยํานั้นขึ้นอยูกับการเก็บตัวอยางดิน วาเก็บตัวอยางถูกตอง
ตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนดหรือไม ระหวางการวิเคราะหดินวิเคราะหถูกตองหรือไม
ตอไปนี้เปนสูตรการคํานวณการใชปุยเคมี หลักจากการวิเคราะหดินมาแลวจะไดคา N,P,K ต่ํา, ปาน
กลาง , สูง , แลวแตดินนั้น ๆ
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สูตรคํานวณปุยไมผล ( ลําไย )
N

N=

× 100 =

x 1,000 =

x ป

× 100 =

x 1,000 =

x ป

× 100 =

x 1,000 =

x ป

1,000

46
P

P=
1,000

46
K

K=
1,000

60
ตารางคํานวณปุยลําไย

แมปุย

N

P

K

46- 0-

0- 46-

0- 0-

0

0

60

ธาตุอาหารที่แนะนํา

70

70

105

ต่ํา ( 100 % )

70

70

105

ปานกลาง ( 70 % )

49

49

73.5

37

สูง ( 50 % )
ยกตัวอยาง

35

35

52.5

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 พืชที่ปลูก ลําไยอายุ 10 ป
การใหปุยจํานวน 1 ป ทั้งหมด

( 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

ซึ่งการใสปุยเคมีทั้งหมดจะมากเกินไปถาใสครั้งเดียว 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. ระยะกอนเก็บเกี่ยว

ชนิดดิน

อัตราของธาตุอาหาร ( กก. / ไร )

ปลูกพืช

ต่ํา ( 100%
)

ปานกลาง(

สูง ( 50% )

70%)

พริก, มะเขือ
8 –8 –

ดินเหนียว

7– 7 – 7

9–9– 9

8
14 – 10 -

ดินทราย
10
ดินรวน

15 – 11 11

12 - 8 - 8

16 – 12 12
15 – 10 -

13.5 – 9 - 9
10

หอม,กระเทียม
ดินเหนียว

9 - 4.5 -

8 – 4 -4
4.5
12 - 12 -

ดินทราย
12
ดินรวน

5

13.5 - 13.5 9

15 - 15 10

13.5 - 9 -

12 - 8 - 8
9

กะหล่ํากลี , คะนา

10 - 5 -

15 - 10 10
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ดินเหนียว

6- 6-6

ดินทราย

12 - 8 - 8

7- 7- 7
13.5 - 9 9

ดินรวน

10

5.5

การวิเคราะหดิน คํานวณปุยเคมี พืชผัก
หลักการคํานวณ เหมือนคํานวณไมผลตางกันที่พืชผักแยกชนิดดินเทานั้น
N
P

= จํานวนธาตุอาหารที่ตองการ = 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

15 - 10 -

11 - 5.5 -

10 - 5 - 5

สูตร

8- 8–8

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 อีกทั้งยังใชปุยตรง
ตามความตองการของพืชผักนั้นๆ
แตทั้งนี้ก็ควรปรับปรุงอินทรียวัตถุดวยการปรับ PH ของดิน ใสปูนขาว ปุยหมัก พด. 1 - 3 ใชปุย
พด. 5 กําจัดวัชพืช พด. 2 สารกระตุนการเจริญเติบโต พด. 7 สารไลแมลง เขารวมดวย การใชเคมี
จะมีประสิทธิภาพและจะลดตนทุนการผลิตไดถึง 50 %
ทั้งหมดนี้เปนประสบการณที่กระผมไดใชสูตรการใชสูตรวิเคราะหดินซึ่งอาจไดผลดีละเอียดกวาคูมือที่
แจกให ถาหากเกษตรกรสงสัยหรือสนใจก็สอบถามได
ทั้งหมดเปนตัวอยางการคํานวณสูตรปุยหลังการวิเคราะหดิน ซึ่งจะไดผลเกือบ 100% ถานําผล
วิเคราะหจากหองแลบ สูตรการวิเคราะหนี้หมอดินสวนใหญมักจะไมคอยจะรูจักมากนัก จึงนํามาเผยแพรใน
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ที่นี้ การนําเอาตัวอยางนี้มาแสดงเนื่องจากในพื้นที่ของกระผมสวนใหญจะปลูกลําไยมาก ถาเปนไมผลอื่นดู
ในคูมือในตารางธาตุอาหารที่แนะนํา

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

1700

1200

800

โปรแตสเชี่ยม (K)

ตัวอยาง ผลวิเคราะหดิน

ลําไยตองการปุย

N=ต่ํา

P=สูง

1000

g

K=สูง

700

800 g
(250)

(175)

(200)

g
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2:1:1(หลังเก็บเกี่ยว)

500 g

175 g 200

g

1:2:1(กอนออกดอก)

250 g

350 g 200

g

1:1:2(กอนเก็บเกี่ยว)

250 g

175 g 400

g

ระยะเวลา 3 ปที่ผานมา

ที่ไดเผยแพรความรูใหแกเกษตรกรใหนําไปใช ทุกปากทุกเสียงออกมาเสียง

เดียวกันวา ผลผลิตดีมากและสามารถลดตนทุนประมาณ 50 - 70 % คุณภาพไมแพกับสินคาที่มีขายตาม
ทองตลาด แตผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินราคาหรือตนทุนต่ํากวาทองตลาด 50%
ซึ่งในตารางดังตอไปนี้ กระผมไดนําขอมูลจากเกษตรกรที่ไดนําเอาสารเรง พด. ตาง ๆไปใชมาแสดง
ตารางผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนการผลิต ระหวางปุยเคมีและสารเรง พด. 1 - 7
ผลลิต / ไร / กก.
ชื่อพืช

ลําไย

ผลผลิต / ไร / กก.

ใชปุยเคมี

ใช พด. 7

ที่มา

ผลผลิต

ตนทุน

ผลผลิต

ตนทุน

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-

7,000 นายประจักษ อุปนันท หมู

6,000

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 ถาตองการรายละเอียดใหสอบถามไดที่
หมอดิน สุรัตน รุกขรัตน

ขอคิดเห็นที่เกษตรกรนําสารเรง 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 ทั้งพนและราดทางดิน 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.ลี้
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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 ขั้วเหนียว ผิวเหลือง
นาย ชิด

วันดี หมู 11 ต.ปาไผ

ซึ่งในทั้งหมดนี้เปนบางสวนที่ไดสัมภาษณมา ยังมีอีกเปนอีกมากที่ใชไดผล

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

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.หลังเก็บเกี่ยว

ใหตัดแตงกิ่งใหโลงประมาณ 50% - 70% ตัดกิ่งประโดง

กิ่งน้ําคาง กิ่งที่ไขวกันออก
เหตุผล

- การตัดแตงกิ่งใหโลงเพื่อปองกันและทําลาย เปนที่อาศัยของโรคและแมลง
- การตัดกิ่งประดง เพื่อตองการแตกกิ่งทางดานขางใหมากปองกันการสูง
ของตนลําไย
- การตัดแตงกิ่งให อยูในรูปฝาชีหงายเพื่อใหกิ่งหรือหนอลําไยออกตรง
กลางใหมากจะไดผลลําไย ผลผลิตไดมากและมีคุณภาพ

ทางดิน 1

- หากหญาใตตนรกใหตัดไมตองถางหนาดินออก ถามีกลาหญาแฝกให
ปลูกรอบทรงพุมลําไยออกมา 1 เมตร หากพื้นที่ชันใหปลูกครึ่งวงกลม
หรือปลูกแนวขวาง
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เหตุผล

- การไมถางหนาดินออก เพื่อปองกัน หนาดินแหง , แข็ง เพิ่มอินทรียวัตถุ
ภายในตน
- การปลูกหญาแฝกในแปลงไมผล ทําใหหนาดิน ชุมชื้นแมแตในฤดูแลง
สังเกตไดวาตนลําไยจะเขียวสด ใบเขม เหตุผลที่วาเมื่อฤดูแลง หลังจาก
ปลูกแฝกในฤดูฝน เดือน ส.ค-เม.ย เปนเวลา 8 เดือน รากหญาแฝกเจริญ
เติบโตเต็มที่ 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 พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยเคมี
เหตุผล

-

สวนการราดปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพื่อเพิ่มธาตุอาหารที่สําคัญ เชน ไนโตรเจน , ฟอสฟอรัส

โปรแทสเซียม , ออกซิน, ไชโตไคนิน ประโยชนการเรงรากการผสมปุยน้ํา พด. 2 อัตรา 3

:200 จะให

ไนโตรเจน 30 % สูงกวายูเรีย 1 กระสอบ ฉะนั้นแลวเกษตรกรไม ควรใชปุยเคมีเพิ่ม
ทางดิน 3
เหตุผล

- ใหขุดดิน นําไปตรวจวิเคราะหหาธาตุอาหารในดิน
- การนําดินไปตรวจนั้น ทําใหเรารูวาในดินที่เราเพาะปลูกนั้นมีธาตุอะไรบาง มากนอย

เพียงใด ที่ 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 ทั้ง3 / 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

- การพื้นปุยน้ํา พด. 2 ทําใหการยอยสลายจุลินทรียในดินเพิ่มแรธาตุในดิน
- สวน พด. 7 ทําลายเชื้อราในดิน และแมลง ไข แมลงที่ไมเปนประโยชนได

ทางใบ

- พนปุยอินทรียน้ํา พด. 2 อัตรา 400 cc + พด. 7 1,000 cc /200 ลิตร
- ระยะเวลาใหพนทุกๆ 10 วัน จนถึงเก็บเกี่ยว 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 เพื่อใชในการสะสมอาหารในตน นานที่ตนลําไยจะ
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
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สุดของการออกดอก เมื่อปที่ผานมากระผมเคยสังเกตปไหนที่ไมคอยจะหนาว
หนาวเหมือนกันแตชวงเวลาสั้นๆลําไยจะติดดอกนอยหรือไมเต็มตน ปไหนที่หนาวจัด อุณหภูมิระหวาง 9 –
13 องศา ประมาณ 15 วัน ลําไยออกดอกแนนอน ในความคิดของกระผมคิดวาความหนาวเย็นมากเกินไป
นั้นจะทําใหทอน้ําเลี้ยงนั้นหยุด การลําเลียงอาหาร สังเกตกอนออกดอกใบลําไยจะดื้อไมโปรง ยอดจะสี
น้ําตาลเขม แข็ง หมายถึงการออกดอก
3. ดินตองแหงไมมีความชื้น
การที่ดินแหงนั้นปองกันการเคลื่อนไนโตรเจนสูลําตนไมใหใบโปรง ซึ่งอาจจะหมายถึง การ
กักน้ําหรือทรมานตนเพื่อเรงการออกดอก วิธีทําใหลําไยออกดอก มีหลายวิธี
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1 .ราดสารโปรแตสเซียม
2. ฉีดสารโปรแตสเซียม เขาลําตน
3. การรัดกิ่ง
4. การพนสารโปรแตสเซียม
5. การรมควัน
6. การใชสารชีวภาพ ( ฮอรโมนไข )

การประมาณตนทุน การผลิตลําไย
ขอมูลนี้วิเคราะหลําไย อายุ 10-15 ป 8 ไร 100 ตน
พด.1 ขี้วัว 200 กระสอบ 15 บาท
พด.3 รําละเอียด 100 กก.
พด.2

ปลาสด

3,000 บาท

5 บาท 500 บาท
90 กก. 10 บาท

กากน้ําตาล 30 กก. 10 บาท
ผลไม 30 กก.
ผลิตได

5 บาท

900 บาท

300 บาท
150 บาท

200 ลิตร

พด. 7 กากน้ําตาล 20 กก.

10 บาท ( 100 ลิตร )

สมุนไพร ( หาในทองถิ่น 100 ลิตร )

-

รวมตนทุนผลิตปุยพด.1,2,3,7
ระยะการพน ก.ย- ก.ค รวม 8 เดือน
พนเดือนละ 2 ครั้ง ละ ( 3 ถัง 200 ลิตร )

200 บาท

บาท
5,050 บาท
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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

ไมค้ํา 6 ศอก ( 7 บาท ) จํานวน 800 ทอน

4,200 บาท
10,700 บาท

รวมรายจายคาบํา
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

หักตนทุนการผลิตทั้งหมด

15,750 บาท

กําไรสุทธิ

94,250 บาท

เฉลี่ยตนทุนการผลิตทั้งหมด 6 บาท / กก.
คิดกําไร

5 บาท / กก.

ขายลําไย กก.ละ 12 บาท
ขอมูลเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550

คํานํา
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หลักสูตรภูมิปญญาเลมนี้ไดจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการเผยแพรความรู ประสบการณ
ภูมิปญญาตางๆ ทางดานเกษตรอินทรียใหแกเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีในดานการเกษตรโดยไมหวังผลการ
ตอบแทน ที่จะนําองคความรูที่ขาพเจาไดสะสมมาป พ.ศ.2545 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
ซึ่งเปนการกลับคืนสูเกษตรแบบธรรมชาติที่ทํามาในอดีตรุนปู ยา ตา ยาย ใหหวนคืนมาอีกครั้ง หาก
เปรียบเทียบในปจจุบันใชเทคโนโลยีใหมๆ ไมวาเครื่องจักร ปุยเคมี สารเคมี ใชกันอยางแพรหลายโดยไม
คํานึงถึง การมีผลกระทบตอทางนิเว ศสิ่งแวดลอม เชน โครงสรางของดิน สัตวแมลง ตัวห้ําตัวเบียนอันมี
ประโยชนตองสูญหายไป อีกทั้งการลงทุนตนทุนสูงอีกดวย กวาที่เกษตรกรจะรูตนปลายสาเหตุ ตองหันมาใช
แบบเกษตรธรรมชาตินั้นคงจะฟนระบบทางธรรมชาติยาก หรือไมตองใชเวลานาน
และเพื่อการปลูกฝงกลุมเยาวชน นักเรียน เกษตรกรรุนเการุนใหมในเรื่องเกษตรธรรมชาติซึ่งวัตถุดิบ
มีอยูตามธรรมชาติในทองถิ่น ดวยภูมิปญญาความคิดของชุมชนที่จะแกไขปญหาในชุมชนของตน
ฉะนั้นแลวขาพเจาจึงอยากใหเกษตรกรหันมาสูเกษตรอินทรียวิถีไทย โดยเลิกใชสารเคมีจะดีกวา เพื่อ
ชีวิตของผูผลิตคือตัวเรา ผูบริโภค อีกทั้งสิ่งแวดลอมที่ดีถาหากเกษตรกรรวมมือรวมใจกัน

เดินตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวง ทําใหอยูได ไมตองเดือดรอน มีสิ่งจําเปนที่ทําไดโดยตัวเองไมตองแขงขันกับ
ใคร และมีเหลือเพื่อชวยเหลือผูที่ไมมี อันนําไปสูการแลกเปลี่ยนในชุมชน

และขยายไปจนสามารถที่จะเปน

สินคาสงออก วิธีการเชนนี้จะดึงศักยภาพของ ประชาชนออกมาสรางความเขมแข็งของครอบครัว ตอไป

นายสุรัตน รุกขรัตน
ปราชญชาวบาน
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