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ค าน า 
 

เอกสารเผยแพร่ เร่ืองการเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัเล่มน้ี  
เป็นผลท่ีสืบเน่ืองมาจากงานวจิยั เร่ือง ศึกษาการเพิม่ผลผลติการ
ปลูกมนัส าปะหลงัด้วยวธีิการปรับปรุงดนิด้วยถั่วพร้าร่วมกบัการ
ใช้น า้สกดัมูลสุกร ท่ีใหค้วามส าคญัของการปรับปรุงสภาพดินโดย
ใชถ้ัว่พร้าเป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อใหดิ้นมีสภาพท่ีร่วนซุย เหมาะส าหรับ
การปลูกพืช ใชส้ารป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั และใช้
น ้ าสกดัมูลสุกรทดแทนปุ๋ยเคมี  
 เอกสารเล่มน้ีจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไดถ้า้ไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนทุนการวจิยั ในปีงบประมาณ 2553 จากส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นางขนิษฐา  โสภานนท ์
ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร ตลอดจน
คณะครู และพนกังาน ทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลืองานวจิยั
ดงักล่าว จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอ้บรม ผูเ้รียน เกษตรกร และบุคคลท่ีสนใจทัว่ไป  
 

พนัธ์ทว ี  สหะรัตน์ 
             เมษายน  2554 
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มันส าปะหลงั:  
พชืเศรษฐกจิส าคญัของไทย 
 
ลกัษณะของมนัส าปะหลงั 

มนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีเกบ็สะสมอาหารในรูปของคาร์โบไฮเดรต
หรือแป้งไวใ้นราก โดยทัว่ไปหวัมนัท่ีมีอายุ 12 เดือนท่ีไดรั้บปริมาณ
น ้าฝนเพียงพอและไม่มีฝนตกชุกขณะเกบ็เก่ียว จะมีองคป์ระกอบส่วน
ใหญ่เป็นแป้งถึงร้อยละ 70-80 ดงันั้นมนัส าปะหลงัจึงเป็นพืชท่ีส าคญั
ชนิดหน่ึงท่ีเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตท่ีใหพ้ลงังานแก่คนและสัตวไ์ดดี้
ท่ีสุด 

มนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีปลกูอยูใ่นเขตร้อน เหมาะสมในดินร่วน
ปนทราย แต่เป็นพืชทนแลง้ จึงสามารถท าการปลกูไดใ้นดินทุกชนิด 
แมแ้ต่ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า โดยมนัส าปะหลงัท่ีปลกูกนัทัว่โลก   
มีหลายประเภท แต่มนัส าปะหลงัท่ีปลกูเพื่อการคา้นั้นมีเพียง Manihot 
esculenta Crantz (ช่ือเดิมคือ Manihot utilissima Pohl) ซ่ึงมนัส าปะหลงั
ท่ีปลกูแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ มนัส าปะหลงัชนิดหวาน (Sweet type) และ 
มนัส าปะหลงัชนิดขม (Bitter type) ซ่ึงชนิดน้ีเป็นมนัส าปะหลงัท่ีให้
ปริมาณแป้งสูง จึงนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมการแปรรูปต่าง ๆ 

ประเทศไทยสามารถปลกูมนัส าปะหลงัไดทุ้กภาค และปลกูได้
ตลอดปี แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลกูช่วงตน้ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึง
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เดือนมิถุนายน) และช่วงปลายฤดูฝน (เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน) 
เน่ืองจากการปลกูในช่วงฤดูฝนใหผ้ลผลิตหวัสดสูงกวา่ในช่วงอ่ืน ๆ 
หวัมนัส าปะหลงัท่ีผลิตไดใ้นประเทศไทยส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นวตัถุดิบท่ี
ส าคญัในอุตสาหกรรมมนัเส้นและมนัอดัเมด็ และอุตสาหกรรมแป้งมนั
ส าปะหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอ! มีประโยชน์หลายอยา่ง
จริงๆ นะเจา้มนัส าปะหลงัน้ี
แลว้จะปลูกอยา่งไรดีนะ 
ถึงจะไดผ้ลผลิตมากๆ 
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ขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2553 จงัหวดั

ก าแพงเพชรมีเกษตรกรปลกูมนัส าปะหลงั จ  านวน 30,348 ราย พื้นท่ี
เพาะปลกูจ านวน 776,123.75 ไร่ แบ่งเป็น อ  าเภอเมือง 198,613.ไร่ อ  าเภอ
ลานกระบือ 3,802 ไร่ อ  าเภอไทรงาม 9,487 ไร่ อ  าเภอบึงสามคัคี 914 ไร่ 
อ  าเภอทรายทองวฒันา 1,328 ไร่ อ  าเภอพรานกระต่าย 51,925 ไร่ อ  าเภอ
คลองลาน 108,008 ไร่ อ  าเภอคลองขลุง 60,582 ไร่ อ  าเภอขาณุฯ 223,286 
ไร่ อ  าเภอปางศิลาทอง 60,822 ไร่ และอ าเภอโกสัมพี 56,689 ไร่  

แต่ปัญหาส่วนใหญ่ของพื้นท่ีท่ีใชใ้นการปลกูมนัส าปะหลงัคือ 
สภาพภาพดินท่ีเส่ือมโทรม ขาดธาตุอาหาร เพราะในช่วง 20-30 ปีท่ีผา่น
มาจงัหวดัก าแพงเพชรเป็นใชพ้ื้นท่ีทางเกษตรในการปลกูออ้ยมาเป็น
ระยะเวลานานท าใหดิ้นมีสภาพเส่ือมโทรม  เพราะการดึงธาตุอาหารจาก
ดินไปใชม้ากแต่ไม่สามารถทดแทนธาตุอาหารกบัมาสู่ดินไดใ้นปริมาณ
ท่ีพืชน าไปใช ้ ท าใหห้วัมนัส าปะหลงัมีขนาดเลก็ ผลผลิตของมนั
ส าปะหลงัท่ีไดรั้บประมาณ 2,123,332 ตนั  เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีเพาะปลกู
จ านวนมาก เฉล่ีย  3.03  ตนั/ไร่ (ขอ้มูลประจ า 2549-2550 ของส านกังาน
เกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร) เบ้ืองตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ดินไดสู้ญเสียธาตุ

มาเขา้เร่ืองของเราชาวเกษตร 
แห่งเมืองก าแพงเพชรกนั 
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อาหารโดยการน าไปใชข้องพืช  นบัวา่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นสาเหตุท า
ใหผ้ลผลิตของมนัส าปะหลงัมีปริมาณนอ้ย 

จากขอ้มูลของลกัษณะดินชุดก าแพงเพชร  มีคุณสมบติัเป็นดินลึก
มาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน ้าตาลถึงสีน ้าตาล
เขม้ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง(pH 6.0-7.0) ดินล่าง 
เป็นดินร่วนปนทรายแป้งถึงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาลหรือ 
สีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย (pH 5.5-
6.5) มีธาตุ ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ระดบัความลึก 0-25 เซนติเมตร 
อยูใ่นระดบัปานกลางระดบัความลึก  25-50 เซนติเมตร และ 50-100 
เซนติเมตร อยูใ่นระดบัต ่า ส่วนโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ ระดบั 
ความลึก 0-25 เซนติเมตร อยูใ่นระดบัสูงระดบัความลึก  25-50 
เซนติเมตร อยูใ่นระดบัสูงและ 50-100 เซนติเมตร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
แสดงใหเ้ห็นธาตุอาหารต่างท่ีมีในดินเพียงพอกบัความตอ้งการในการ
เจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตท่ีดี  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยงัไม่ไดป้ลกูเลย มีปัญหาแลว้ 
จะท าไรกนัดีนะ 
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ดนิ: กบัการเกษตร               

                                                        
                                                
 
 
 
 

ความหมายของดนิ (soils) 

  ดิน ในดา้นของการเกษตร หมายถึง วตัถุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
จากหิน และแร่ท่ีสลายตวัผพุงัเป็นช้ินเลก็ช้ินนอ้ย มาผสมคลุกเคลา้กบั
อินทรียวตัถุท่ีเน่าเป่ือยผพุงั รวมตวักบัน ้าและอากาศในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม เกิดเป็นชั้นๆ ห่อหุม้เปลือกโลกไวช่้วยใหพ้ืชเจริญเติบโตและ
ยงัชีพอยูไ่ด ้
ความส าคญัของดนิ 
 ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิต  
บนพื้นโลกคือ 
 2.1 ความส าคญัของดนิ   ดินเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
ของมนุษยเ์ป็นท่ีมาของปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั 
และยารักษาโรค อนัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการยงัชีพ และการเจริญเติบโต
ของมนุษย ์ซ่ึงอาจเป็นการไดม้าทางตรง หรือทางออ้มกไ็ด้ 

ดินเก่ียวขอ้งอะไร 
กบัการเกษตร 

 

ก่อนอ่ืนเรามาท าความเขา้ใจเร่ืองดินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเกษตร“ดิน” เป็นตวัวตัถุท่ีพืชในการยดึเกาะราก 
เป็นท่ีอยูข่องธาตุอาหารพืชท่ีใชใ้นการเจริญเติบโต 
พืชสามารถดึงธาตุอาหารมาใชใ้นการเจริญเติบโต และใหผ้ล

ผลิต 
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 2.2 ความส าคญัของดนิที่มีต่อพชื   พืชโดยทัว่ไปจะเจริญเติบโต
อยูบ่นดิน อาศยัดินเป็นท่ีหยัง่รากยดึล าตน้ใหต้ั้งอยูไ่ด ้พืชยงัไดรั้บน ้า
และธาตุอาหารต่าง ๆ จากดิน ส าหรับใชใ้นการเจริญเติบโต สร้างล าตน้ 
ใบ ดอก และผล นอกจากน้ีพืชยงัไดรั้บอากาศท่ีมีอยูใ่นดินมาใชส้ าหรับ
การหายใจอีกดว้ย 
 2.3 ความส าคญัของดนิที่มีต่อประเทศชาติ  คือ ประเทศท่ีมีดินดี
เหมาะแก่การเพาะปลกูจะท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรสูง ประเทศชาติ  
จะมีรายไดดี้ มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีการกินดี
อยูดี่ แต่ในทางกลบักนัหากประเทศมีสภาพดินเลวไม่เหมาะสม  แก่การ
เพาะปลกู ท าใหป้ระเทศชาติตอ้งส้ินเปลืองงบประมาณส าหรับแกไ้ข
ปรับปรุงดิน ใหส้ามารถปลกูพืชไดอี้กทั้งผลผลิตพืชอาจมีคุณภาพต ่าและ
ปริมาณนอ้งไม่พอเพียงกบัความตอ้งการของประชากร บางคร้ังอาจตอ้ง
สั่งซ้ือจากต่างประเทศ ซ่ึงมีผลท าใหส้ภาพเศรษฐกิจและสังคมตกต ่า  
และท าใหป้ระเทศเสียดุลการคา้กบัต่างประเทศ 
 

ส่วนประกอบของดนิ (soil component) 
 ดินโดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นของแขง็ ของเหลว และก๊าซ
ซ่ึงสามารถแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ออกไดด้งัน้ีคือ 
 3.1 แร่ธาตุ หรืออนินทรีย์วตัถุ (mineral  matter) เป็นช้ินส่วนท่ี
เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินและแร่ชนิดต่าง ๆ โดยทางเคมี ทาง
ฟิสิกส์ และทางชีวเคมี ส่วนน้ีท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดธาตุอาหารใหแ้ก่
พืช จุลินทรียดิ์น และควบคุมเน้ือดิน โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นอนุภาค 
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ดินเหนียว จะเป็นส่วนส าคญัท าใหเ้กิดขบวนการทางเคมีต่าง ๆ ในดิน 
องคป์ระกอบของดินส่วนน้ีจะมีปริมาณมากท่ีสุด 
 3.2 อนิทรียวตัถุ (organic  matter) เป็นส่วนท่ีเกิดจากซากพืช 
ซากสัตวท่ี์เน่าเป่ือยผพุงัแลว้และทั้งท่ีก าลงัสลายตวัอยูท่บัถมกนัอยูบ่น
ดิน อินทรียวตัถุมีส่วนช่วยใหโ้ครงสร้างของดินดีมีความร่วนซุยและดูด
ซบัน ้าไดดี้ นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งพลงังานของจุลินทรียดิ์น และแหล่ง
ธาตุอาหารพืชบางอยา่งเช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถนั 
 3.3 น า้ (water) พบอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งเมด็ดิน หรืออนุภาคดิน 
ไม่สามารถมองเห็นน ้าไดด้ว้ยตาเปล่า แต่สามารถหาปริมาณน ้าในดินได ้
โดยการเกบ็ตวัอยา่งดินมาชัง่น ้ าหนกัแลว้น าไปอบใหแ้หง้ในตูอ้บ ท่ี
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เม่ือน ามาชัง่ใหม่จะ
พบวา่ น ้าหนกันอ้ยลงกวา่เดิม น ้าหนกัท่ีหายไป คือน ้าท่ีอยูใ่นช่องวา่ง
ดงักล่าว น ้าในดินมีประโยชน์ต่อพืชคือเป็นตวัละลายแร่ธาตุต่าง ๆ ท าให้
พืชสามารถดูดไปใชเ้ป็นอาหารได ้ถา้น ้าในดินมีนอ้ย พืชอาจเกิดอาการ
ขาดน ้าท าใหใ้บและล าตน้เห่ียวได้ 
 3.4 อากาศ (air) อยูร่่วมกบัน ้าภายในดิน คือ  อยูต่ามช่องวา่งของ
เมด็ดินหรืออนุภาคอากาศในดินประกอบดว้ย ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน 
และคาร์บอนไดออกไซด ์ปริมาณของอากาศในอนุภาคดินไม่ท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามความมากนอ้ยของน ้าในดิน 
 ดินท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืช ควรจะมีสัดส่วนของ
ส่วนประกอบดินโดยปริมาตร ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 คือ 
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อนนิทรยี์

สาร

45%

อนิทรยีวตัถุ

5%

น ้า

25%

อากาศ

25%

แร่ธาตุหรืออนินทรียว์ตัถุ 45  %  อินทรียวตัถุ    5  % 
น ้า    25  %    อากาศ  25  % 
 

 ส่วนประกอบของดินทั้ง 4 ส่วน เป็นตวัก าหนดสมบติัต่าง ๆ ทาง
เคมีและทางกายภาพ    ของดินในการวิเคราะห์ดินเพื่อศึกษาหาขอ้มูล
เก่ียวกบัสมบติัต่าง ๆ ของดินจึงมุ่งไปท่ี 4 ส่วนน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่วน
ท่ีเป็นแร่ธาตุ และอินทรียวตัถุ ซ่ึงเปรียบเหมือนคลงัอาหารของพืช และ
ยงัมีอิทธิพลต่อสมบติัทางกายภาพของดิน เช่น การยดึตวัของเมด็ดิน การ
ยดืหดตวัของดิน ความสามารถในการอุม้น ้าของดินตลอดจนโครงสร้าง
ของดิน ดงันั้น ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ จึงไดม้าจากส่วนท่ี
เป็นแร่ธาตุและอินทรียวตัถุเกือบทั้งส้ิน 
 

                                                                        
                                                            

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงส่วนประกอบของดินท่ีเหมาะสม 
ต่อการเจริญเติบโตของพืช 
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ช้ันดนิ (Soil Horizon)  
ช้ันดนิ 
:  

เกิดข้ึนจากกระบวนการ เพ่ิมเติม สูญเสีย 
คลุกเคลา้ เคล่ือนยา้ย 
และ เปล่ียนแปลง ของพลงังาน และวสัดุต่างๆท่ี
เป็นองคป์ระกอบของดิน  

 

ดนิช้ัน 
O :  

เป็นชั้นดินอินทรียวตัถุท่ีพบในชุดดินบางประเภท
เท่านั้น ดินชั้นน้ีเป็นชั้นบนสุด เกิดจากการทบัถม
ของเศษพืชท่ีผพุงัทบัถม  
ดินส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย ชั้นดินหลกัดงัต่อไปน้ี 
:  

ดนิช้ัน 
A  :  

 เป็นดินชั้นแร่ธาตุท่ีอยูบ่นสุดในดินทัว่ไป มีการ
สะสมอินทรียค์าร์บอนมากกวา่ดินชั้นถดัลงไป  

ดนิช้ัน 
B  : 

เป็นดินชั้นแร่ธาตุท่ี มีการสะสมปริมาณ แร่ดิน
เหนียว เหลก็ อะลูมินมั หรือ ฮิวมสั มากกวา่ดิน
ชั้นอ่ืนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

ดนิช้ัน 
C  :  

 เป็นดินชั้นแร่ธาตุท่ียงัไม่ไดรั้บผลกระทบจาก
กระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึนในดินดงัดินชั้น
ขา้งบน ยกเวน้ดินมีการเปล่ียนแปลงจากการท่ีมี
น ้ าขงัเป็นเวลานาน หรือมีการสะสมคาร์บอเนต 
และเกลือท่ีละลายน ้ าได ้ 

  ดนิแต่ละช้ันมีสมบัตทิางเคมี และสมบัตทิางฟิสิกส์แตกต่างกนั อนัจะ
ส่งผลถงึคุณภาพของดนิในแง่การใช้ประโยชน์ด้านผลติพชื ด้าน
วศิวกรรม และความยากง่ายในการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมแตกต่างกนัไป  
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ชุดดนิก ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet series: Kp) 

 

 
 

กลุ่มชุดดนิที่ 33 
การจ าแนกดิน Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic 
(Ultic) Haplustalfs 
การก าเนิด เกิดจากตะกอนน ้าพาบริเวณสันดินริมน ้า  
สภาพพืน้ที่ ค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย  
ความลาดชนั 1-3 % การระบายน ้า ดีปานกลาง การไหลบ่าของน ้าบนผิว
ดินชา้  การซึมผา่นไดข้องน ้า ปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน พืชไร่ เช่น ขา้วโพด ออ้ย ยาสูบ ถัว่ต่างๆ พืชผกั และ 
ไมผ้ล การแพร่กระจาย พบมากในภาคเหนือ 
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การจัดเรียงช้ันดนิ Ap(A)-Bt  ลกัษณะและสมบติัดิน เป็นดินลึกมาก  
ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน ้าตาลถึงสีน ้าตาลเขม้ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0)  
            ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายแป้งถึงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
สีน ้าตาลหรือสีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรด
เลก็นอ้ย (pH 5.5-6.5)  
ชุดดินท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุดดินก าแพงแสน และชุดดินดงยางเอน   
ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ ดินท่ีใชป้ลกูพืชไร่มานาน ใตช้ั้นไถพรวนมกั
แน่นทึบ รากชอนไชไดย้าก  
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ท าลายชั้นดานใตช้ั้นไถพรวนโดยไถให้
ลึกกวา่ปกติและใชอิ้นทรียวตัถุในการปรับสภาพดินใหร่้วนซุย ปรับปรุง
บ ารุงดินอยูเ่สมอโดยเพิ่มอินทรียวตัถุ และใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสู้งข้ึน 
ความลึก 

(ซม.) 
อินทรี
ยวตัถุ 

ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตวัเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน์  

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน์  

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน  

0-25  ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 

50-100 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า ปานกลาง ต ่า 
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แลว้เราจะแกปั้ญหาอยา่งไรกนัดีละ
คะ่ 

เออ! จริงๆ ดว้ย

นะ 

แลว้จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ดินมาธาตุอาหารอะไรอยู ่จะไดใ้ส่ปุ๋ยใหถ้กู 

คราวน้ีมารู้ขั้นตอนการเกบ็ตวัอยา่งดินไปวิเคราะห์กนั 

กต็อ้งเกบ็ตวัอยา่งดินในแปลงท่ีปลกูพืชไปวิเคราะห์ ท่ีหมอ
ดินอาสา ส านกังานพฒันาท่ีดินอ าเภอ หรือจงัหวดั หรือ
หอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์ดิน 
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การเกบ็ตวัอย่างดนิเพือ่วเิคราะห์ส าหรับการปลูกพชื 
 

จุดประสงค์ของการวเิคราะห์ดนิ  เพื่อใหท้ราบถึงความอุดมสมบูรณ์และ
ปัญหาของดินในแปลงปลกูพืชพร้อมกบัค าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุง  
บ ารุงดิน เช่น การใชปุ๋้ย การใชปู้นปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใชว้สัดุ
หรือสารปรับปรุงดินอยา่งอ่ืนตามความจ าเป็นเพื่อใหก้ารปลกูพืชไดผ้ล
ผลิตเพิ่มมากข้ึน และมีคุณภาพดีข้ึน 
 

การเกบ็ตวัอย่างดนิที่ถูกต้อง  ตวัอยา่งดินท่ีเกบ็มาจะตอ้งเป็นตวัแทนท่ีดี
ท่ีสุดของดินแปลงนั้น ถา้เกบ็ตวัอยา่งดินไม่ถกูตอ้ง ผลการวิเคราะห์กจ็ะ
ไม่ตรงกบัคุณสมบติัของดิน ค าแนะน าการใชปุ๋้ยและการจดัการดินจะ
ผิดพลาดทั้งหมด หลกัส าคญัของการเกบ็ตวัอยา่งดินมีดงัต่อไปน้ี 

1. ควรเกบ็หลงัจากเกบ็เก่ียวผลผลิตแลว้ หรือก่อนเตรียมดิน 
ปลกูพืชคร้ังต่อไป ค าแนะน าจากผลการวิเคราะห์ดินหลายอยา่งจะตอ้ง
น ามาใชใ้หท้นัในการเตรียมดินปลกูพืช เช่น การใส่ปูน การไถกลบ
อินทรียว์ตัถุ การใส่ปุ๋ยรองพื้น เป็นตน้ จะลงมือเกบ็ตวัอยา่งดิน เม่ือใด
นั้นจะตอ้งเผื่อเวลาส าหรับการส่งตวัอยา่งไปวิเคราะห์ ระยะเวลาท างาน
ของงหอ้งปฏิบติัการ จนถึงการส่งผล กลบัให ้รวมแลว้ประมาณ 1 – 2 
เดือน 
              ส าหรับการเกบ็ตวัอยา่งดินเพื่อจะใหห้น่วยวิเคราะห์ดินเคล่ือน  
ท่ีมาบริการใหน้ั้นจะตอ้งเกบ็ก่อนวนันดัหมาย 1 – 2 สัปดาห์ เพื่อให้
ตวัอยา่งดินแหง้จึงจะวิเคราะห์ได ้ 
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2. พื้นท่ีท่ีจะเกบ็ตวัอยา่งดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน ้าท่วมขงั 
จะท าใหเ้ขา้ท างานล าบากแต่ถา้แหง้เกินไปดินจะแขง็  ดินควรมีความช้ืน
เลก็นอ้ยจะท าใหข้ดุและเกบ็ไดง่้ายข้ึน  

3. ไม่เกบ็ตวัอยา่งดินบริเวณท่ีเคยเป็นบา้น หรือโรงเรือนเก่า  
จอมปลวก เกบ็ใหห่้างไกลจากบา้นเรือน อาคารท่ีอยูอ่าศยั คอกสัตว ์และ
บริเวณจุดท่ีมีปุ๋ยตกคา้ง  

4. อุปกรณ์ท่ีใชเ้กบ็ตวัอยา่งดินตอ้งสะอาด ไม่เป้ือนดิน ปุ๋ย  
ยาฆ่าแมลง ยาปราบศตัรูพืช หรือ สารเคมีอ่ืน ๆ  

5. ตอ้งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัอยา่งดินของแต่ละ 
ตวัอยา่งตามแบบฟอร์ม “บนัทึกรายละเอียดตวัอยา่งดิน” ใหม้ากท่ีสุด 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใหค้  าแนะน าการจดัการดินใหถ้กูตอ้งท่ีสุด   
 

เคร่ืองมือที่ใช้เกบ็ตวัอย่างดิน  

      ก. เคร่ืองมือส าหรับขดุตวัอยา่งดิน เป็นเคร่ืองมือท่ีหาไดท้ัว่ไป  
ตามบา้นเรือน เช่น พลัว่ จอบ และ เสียม หรือ เคร่ืองมือส าหรับเจาะเกบ็ 
ตวัอยา่งดินโดยเฉพาะ เช่น สวา่นเจาะ หลอดเจาะ และกระบอกเจาะ  
เป็นตน้ 

      ข. ภาชนะส าหรับเกบ็ตวัอยา่งดิน ไดแ้ก่ ถงั กระบุง ฯลฯ ส าหรับเกบ็
รวบรวมตวัอยา่งดิน ท่ีขดุแต่ละหลุมและกล่องกระดาษแขง็ ถุงพลาสติก 

ส าหรับบรรจุตวัอยา่งดิน เพื่อส่งไป ใหห้มอดิน หรือหอ้งปฏิบติัการ
วิเคราะห์ดิน 

 

 



~ 18 ~ 
 

งานวิจยัและพฒันาวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร 

       เคร่ืองมือท่ีใชข้ดุดิน และภาชนะบรรจุดิน จะตอ้งสะอาดไม่มีดิน ปุ๋ย 
ยาฆ่าแมลง ยาปราบศตัรูพืช และวชัพืช หรือผงสกปรกอ่ืน ๆ ติดอยู ่แมจ้ะ
เขา้ไปปะปนเพียงนอ้ยนิดกต็าม  
   

 

  
 วธีิการเกบ็ตวัอย่าง 
     2.1  แบ่งพื้นท่ี (กรณีพื้นท่ีใหญ่ หรือดินมีความแตกต่างกนั) เม่ือแบ่ง
พื้นท่ีแลว้ใหห้มายเลขแต่ละแปลง หรือท าแผนท่ีแสดงการแบ่งแปลง 
เพื่อป้องกนัการลืม 
 

 
  

     2.2  เกบ็ตวัอยา่งดิน 
     1)  กรณีท่ีเป็นพื้นท่ีไร่นา หรือพื้นท่ียงัไม่มีการ  ปลกูพืช ใหเ้ดินสุ่ม
เกบ็ตวัอยา่งดินใหท้ัว่แปลงในแต่ละแปลง แปลงละประมาณ 15 จุด 
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      2)  กรณีท่ีเป็นสวนไมผ้ล ใหเ้กบ็ดินภายในทรงพุม่ตน้ละจุด 
ประมาณ 15 ตน้ ในแต่ละแปลง 

 
 

       การเกบ็ดินแต่ละจุดใหใ้ชพ้ลัว่ขดุดินเป็นรูปล่ิมลึกประมาณ  15 ซม. 
หลงัจากนั้นเกบ็ดิน โดยใชพ้ลัว่แซะดินขา้งหลุม (ดา้นเรียบ) ใหไ้ดดิ้น
เป็นแผน่หนาประมาณ   2-3 ซม. จนถึงกน้หลุม ดินท่ีไดเ้กบ็รวบรวมใส่
ถุง หรือถงัพลาสติก 
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     2.3  คลุกเคลา้ดินแต่ละแปลงท่ีเกบ็มาใหเ้ขา้กนัแลว้เทลงบนผา้
พลาสติก ท าการคลุกเคลา้อีกคร้ังโดยยกมุมผา้พลาสติกทีละ 2 มุม ท่ีอยู่
ตรงขา้มกนั ท าสลบัมุมกนั   3-4 คร้ัง 

 
 

   หลงัจากนั้นกองดินใหเ้ป็นรูปฝาชี แลว้ใชมื้อตบยอดกองใหแ้บนราบ 
หลงัจากนั้นใชน้ิ้วมือขีดเป็นกากบาด (+) บนยอดกอง  ซ่ึงจะท าใหดิ้นถูก
แบ่งแยกเป็น 4 ส่วน 
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      เกบ็ตวัอยา่งจากกองดินน้ีเพียง 1 ส่วน ใหไ้ดดิ้นหนกัประมาณคร่ึง
กิโลกรัม หรือถา้ดินมีหินกรวดปนมาก อาจเกบ็มา 1-2 กิโลกรัม ใส่ดิน
ลงในถุงพลาสติกท่ีเตรียมไวเ้พื่อส่งวิเคราะห์ 
      2.4  เขียนป้ายเบอร์แปลง พร้อมรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัตวัอยา่ง
ดิน ผกูติดไวก้บัถุงตวัอยา่งดิน ป้ายน้ีเกษตรกรควรท าไวอี้กชุดหน่ึงเพื่อ
เกบ็ไวก้นัลืม 
หมายเหตุ  ตวัอยา่งท่ีเกบ็น้ีเป็นตวัอยา่งดินบนถา้เกษตรกรตอ้งการทราบ
ลกัษณะของดินล่างๆ จะตอ้งเกบ็ตวัอยา่งเพิ่มเติมอีกแปลงละ 1 ตวัอยา่ง 
โดยเกบ็ดินท่ีระดบัความลึก 40-50 ซม. เกบ็แปลงละ 2-3 จุด แลว้   รวม
เป็น 1 ตวัอยา่ง 
 

 

 

 
 

รู้เร่ืองดินแลว้เอาไปท า
อะไรได ้งงมาก จริงๆ 

กเ็อาไวใ้นการเลือกใชปุ๋้ยใหเ้หมาะกบัพืช 
ท่ีปลกูอยา่งไรเล่าจะไดเ้สียเงินค่าปุ๋ยนอ้ยลง 
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บันทึกรายละเอยีดตวัอย่างดิน 
1.  ช่ือผูส่้ง……………ตวัอยา่ง…………………………………… 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี……………………….หมู่……………ต าบล……………
อ าเภอ…………………จงัหวดั………………………. 
โทรศพัท…์……………………………………………… 
2. ตวัอยา่งดินท่ี……………..รหสั  ตวัอยา่ง.............................  
สถานท่ีเกบ็ตวัอยา่ง หมู่……………ต าบล……………………… 
อ าเภอ………………จงัหวดั…………………เน้ือท่ี……………..ไร่ 
ลกัษณะของพื้นท่ี    ท่ีลุ่ม    ท่ีราบ ท่ีลาดเท ท่ีสูง ๆ ต ่า ๆ   
ท่ีภูเขา 
เกบ็ตวัอยา่งเม่ือวนัท่ี…………เดือน………………พ.ศ……………… 
3. เคยปลกูพืช……………………ผลผลิตต่อไร่……………………… 
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร………….……อตัรา…………………………………… 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย…์………..……อตัรา…………………………………… 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน………………………………………………………… 
พืชท่ีตอ้งการจะปลกู…………………………………………………… 
ปัญหาน ้าเพื่อการเกษตร……………………………………….……….. 
4.ปัญหาเฉพาะท่ีตอ้งการ
ค าแนะน า……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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การเพิม่อนิทรียวตัถุให้แก่ดนิ ท าไดโ้ดยการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ซ่ึงมี
หลายชนิดดว้ยกนัเช่น การใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยหมกั เป็นตน้ แต่มีขอ้จ ากดั คือ 
ตอ้งใชใ้นปริมาณมากต่อไร่ ไม่สะดวกแก่การขนยา้ยปุ๋ย และหาไดไ้ม่
เพียงพอ ดงันั้นวิธีการเพิ่ม อินทรียวตัถุ ใหแ้ก่ดินอีกวิธีหน่ึง ท่ีมีวิธีการ
ปฏิบติัง่ายกคื็อ การใชปุ๋้ยพชืสด 

ปุ๋ยพชืสด คือ ปุ๋ยอินทรียช์นิดหน่ึง ท่ีไดจ้ากการไถกลบ ตน้ ใบ 
และส่วนต่างๆของพืช โดยเฉพาะพืชตระกลูถัว่ ในระยะช่วงออกดอก 
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีธาตุอาหารสูงสุด แลว้ปล่อยท้ิงไวใ้หเ้น่าเป่ือยผพุงั ยอ่ย
สลายเป็นอาหารแก่พืชท่ีจะปลกูตามมา พืชท่ีใชป้ลกูเป็นปุ๋ยพืชสด ไดแ้ก่ 
โสนอนิเดยี ปอเทือง อญัชัน ไมยราพไร้หนาม พชืตระกูลถั่วต่างๆ  
เป็นตน้ 

พืชท่ีปลกูเป็นปุ๋ยพชืสด ส่ิงท่ีเกษตรกรคุน้เคยมากในการเพิ่ม
ผลผลิตพืชกคื็อ การใชปุ๋้ยเคมี แต่การใชปุ๋้ยเคมีเพียง อยา่งเดียว โดยไม่มี
การเพิ่มอินทรียวตัถุ ใหแ้ก่ดิน จะท าใหดิ้นสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไป
อยา่งรวดเร็ว ดินจะแขง็ไม่ร่วนซุย ดูดซบัน ้า และแร่ธาตุอาหารพืช ได้
นอ้ยลงท าใหก้ารปลกูพืชไม่ไดผ้ลหรือไดผ้ลไม่ดีเท่าท่ีควร 
 

ประโยชน์ของปุ๋ยพชืสด 
1. เพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุในดิน  
2. เพิ่มธาตุไนโตรเจนซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกัใหแ้ก่พืช  
3. กรดท่ีเกิดจากการผพุงัของพืชสด ช่วยละลายธาตุอาหารใน

ดินใหแ้ก่พืชไดม้ากยิง่ข้ึน  
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4. บ ารุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
5. รักษาความชุ่มช้ืนในดินและใหดิ้นอุม้น ้าไดดี้ข้ึน  
6. ท าใหดิ้นร่วนซุย สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน  
7. ช่วยในการปราบวชัพืชบางชนิดไดเ้ป็นอยา่งดี  
8. ลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีลงไดบ้างส่วน  
9. ลดอตัราการสูญเสียดินอนัเกิดจากการชะลา้ง  
10. เพิ่มผลผลิตของพืชใหสู้งข้ึน  

ลกัษณะทั่วไปของพชืปุ๋ยสด 
1. ปลกูง่าย เจริญเติบโตเร็ว ระบบรากแขง็แรง ออกดอกใน

ระยะเวลาอนัสั้น คือประมาณ 30 – 60 วนั  
2. สามารถใหน้ ้ าหนกัพืชสดสูง ตั้งแต่ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่  

ข้ึนไป  
3. ทนแลง้และทนต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆไดดี้ สามารถปลกู  

ไดทุ้กฤดูกาล  
4. มีความตา้นทานต่อโรคและแมลง  
5. สามารถผลิตเมลด็พนัธ์ุไดม้าก และขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็ว 

เพื่อใหท้นัและเพียงพอต่อความตอ้งการ เมลด็งอกง่ายและมี
เปอร์เซ็นตค์วามงอกสูง  

6. ท าการเกบ็เก่ียว ตดัสับและไถกลบไดง่้าย ไม่ควรเป็นเถาเล้ือย
มากเพราะจะท าใหไ้ม่สะดวกแก่การไถกลบ  

7. ล าตน้อ่อน เม่ือไถกลบแลว้เน่าเป่ือยผพุงัไดเ้ร็วและมีธาตุอาหาร
พืชสูง  
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การปลูกพชืปุ๋ยสด 
1. ลกัษณะของดิน ก่อนปลกูควรปรับปรุงสภาพของดินให้

เหมาะสม เช่นถา้เป็นดินเปร้ียวควรใส่ปูนลงไปก่อน จะช่วยให้
พืชสดเจริญเติบโตและใหน้ ้ าหนกัพืชสดสูงดว้ย  

2. เวลาและฤดูกาลท่ีปลกู เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ปลกูช่วงตน้
ฤดูฝน หรือปลกูหลงัจากเกบ็เก่ียวพืช ซ่ึงความช้ืนในดินยงัคงมี
อยู ่หรือปลกูก่อนการปลกูพืชหลกั ประมาณ 3 เดือน  

เมลด็พนัธ์ุพชืปุ๋ยสด ท่ีใชป้ลกูเพื่อไถกลบในพื้นท่ี 1 ไร่ ควรใชอ้ตัรา
เมลด็ดงัน้ี ปอเทือง 5 กก., โสนอินเดีย 5 กก., โสนคางคก 5 กก.,  
โสนไตห้วนั 5 กก., ถัว่พร้า 5 กก., ถัว่เขียว 5 กก., ถัว่เหลือง  8 กก.,  
ถัว่พุม่ 8 กก., ถัว่นา 8 กก., ถัว่ลาย 2 กก., ถัว่เส้ียนป่า 2 กก., ไมยราพไร้
หนาม 2 กก.,  ถัว่เวล็เวท็ 10 กก., คาโลโปโกเนียม 2 กก., อญัชนั 3 กก.,  
 

วธีิการใช้พชืปุ๋ยสด 
วิธีการใชพ้ืชปุ๋ยสด สามารถแบ่งการใชไ้ด ้3 วิธี คือ 

1. ปลกูพืชสด ในพื้นท่ีแปลงใหญ่ แลว้ท าการตดัสับและไถกลบ
ลงไปในพื้นท่ีนั้นเลย  

2. ปลกูพืชสดแซมในระหวา่งร่องพืชหลกัท่ีท าการปลกู โดยปลกู
พืชสดหลงัจากพืชหลกัเจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้  

3. ปลกูพืชสดในพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่า แลว้ตดัสับเอาส่วนของพืช
สดน ามาใส่ในแปลงท่ีจะปลกูพืชหลกัแลว้ไถกลบลงไปในดิน  
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การตดัสับและไถกลบพชืสด 
การตดัสับและการไถกลบพชืสดนั้น จ  าเป็นตอ้งพิจารณาถึงอายุ

ของพืชสดเป็นส าคญั ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในการตดัสับ และไถกลบ 
ควรท าขณะท่ีตน้ถัว่ เร่ิมออกดอกไปจนถึงระยะดอกบานเตม็ท่ี เน่ืองจาก
ในระยะน้ีตน้ถัว่เจริญงอกงามสูงสุด เม่ือไถกลบแลว้จะท าใหป้ริมาณ
อินทรียวตัถุและธาตุไนโตรเจนสะสมอยูใ่นดินสูงดว้ย 

 

อายุการตดัสับและไถกลบของพชืปุ๋ยสดแต่ละชนิด 

ชนิดพชืสด อายุการตดัสับ 
และไถกลบ (วนั) 

น า้หนักสดที่
ได้ (ตนั/ไร่) 

ธาตุไนโตรเจน 
(กก./ไร่) 

ปอเทือง 
ถัว่พุ่ม 
ถัว่นา 
ถัว่เหลือง 
ถัว่เขียว 
โสนจีนแดง 

75 – 90 
40 – 50 
60 – 75 
50 – 6 
40 – 50 
75 – 90 

3 – 4 
2 – 3 
3 – 4 

1.5 – 2 
2 

3 – 4 

15 – 20 
20 
20 
5 

5 – 6 
7 – 8 

 

การใชปุ๋้ยพืชสด เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินไปพร้อมๆกบัการ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดินนอกจากจะท าใหดิ้นร่วนซุยแลว้ยงัเพิ่ม
ธาตุอาหารใหแ้ก่พืชดว้ย พืชท่ีนิยมปลกูเพื่อท าปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง 
ถัว่พร้า  
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ปอเทือง เป็นพืชตระกลูถัว่ชนิดหน่ึงข้ึนไดดี้ทั้งบนท่ีดอนและในท่ี
ลุ่มท่ีไม่มีน ้าแช่ขงั ปอเทืองทนต่อความแหง้แลง้ข้ึนไดใ้นดินเลว ปอเทือง
สามารถสร้างธาตุอาหารข้ึนเองไดโ้ดยเฉพาะไนโตรเจน จึงสามารถปลกู
เป็นพืชเพื่อผลิตเมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ยสด 

การปลกูปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด ใหป้ลกูโดยวิธีหวา่น โดยใช้
เมลด็อตัรา 5 กก.ต่อไร่ ไถแลว้คราดกลบ แลว้จึงไถกลบเม่ือปอเทืองอายุ
ประมาณ 50 วนั เป็นช่วงเวลาออกดอกเลก็นอ้ย ดินควรมีความช้ืนขณะ
ไถกลบ จะไดน้ ้ าหนกัสดตั้งแต่ 2 – 5 ต่อไร่ ข้ึนอยูก่บัการเจริญเติบโต
ของปอเทือง หลงัไถกลบประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ จึงปลกูพืชไร่ตาม 
 

 
ทุ่งปอเทือง ท่ีปลกูเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด 



~ 28 ~ 
 

งานวิจยัและพฒันาวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร 

ถั่วพร้า ถัว่พร้ามีอยูด่ว้ยกนั 2 พนัธ์ุ คือ  
1.  ถั่วพร้าเมลด็ขาว (Jack bean) ช่ือวทิยาศาสตร์ Canavalia 

ensiformis  ลักษณะโดยทั่วไป เป็นพืชตระกลูถัว่เมืองร้อน ลกัษณะเป็น
ทรงพุม่เจริญเติบโตและปรับตวัไดดี้ในสภาพดินฟ้าอากาศเกือบทุกภาค
ของประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต ้และภาคตะวนัออก มีล าตน้แขง็แรงและระบบรากลึก สามารถข้ึน
ไดดี้ในสภาพดินเหนียวและดินกรด 

วธีิการปลูก  ปลกูเป็นหลุมระยะปลกู 50 x 50 ซม. ใชเ้มลด็อตัรา 10-
12 กิโลกรัมต่อไร่ หรือวิธีการหวา่นแลว้พรวนกลบเมลด็ ถา้ปลกูเพื่อ
ผลิตเมลด็พนัธ์ุใชร้ะยะปลกู 75 x 100 ซม. อตัราเมลด็ 10 กิโลกรัม  

การใช้ประโยชน์  
- เพื่อใชเ้ป็นปุ๋ยพืชสด  ควรท าการไถกลบเม่ืออายปุระมาณ 64 วนั 

ระยะ  ออกดอกใหผ้ลผลิตน ้าหนกัสด 3-4 ตนัต่อไร่  ใหป้ริมาณธาตุ
ไนโตรเจน ประมาณ 35.55 กิโลกรัมต่อไร่  

1)  ถัว่พร้าชอบท าเลพื้นท่ีท่ีมีแดดค่อนขา้งจดั แต่กส็ามารถข้ึนไดดี้
ในบริเวณพุม่ เงาไม ้ทนแลง้และเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกนอ้ย
ประมาณ 700  ม.ม. จนกระทัง่ฝนตกมากถึง 4,200 ม.ม. ต่อปีโดยทัว่ไป 
ชอบดินดอนระบายน ้าดีทนต่อสภาพความเคม็ไดดี้กวา่พืชถัว่ชนิดอ่ืน ๆ   

2)  เพื่อใชค้ลุมดินป้องกนัการชะลา้งพงัทลายใชค้ลุมไดอ้ายสุั้น 
ไม่เกิน 6 เดือน เพราะมีทรงพุม่แตกก่ิงกา้นสาขาไดดี้ ใบขนาดใหญ่
ประสานกนัมีจ านวนมาก จึงสามารถป้องกนัเมด็ฝนตกระทบผิวดินได ้
น ้าหนกัสดท่ีมีผลต่อการคลุมดินประมาณ 4 ตนัต่อไร่ ซ่ึงอยูใ่นเกณฑสู์ง 
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ปริมาณธาตุอาหารท่ีได ้หลงัจากไถกลบแลว้ 2-3 สัปดาห์ สามารถปลกู
พืชหลกัตามได ้มีเปอร์เซ็นตธ์าตุอาหารพืช N, P, K ประมาณ 3.04, 0.37, 
3.12 ตามล าดบั 

2. ถั่วพร้าเมลด็แดง (Sword bean)  ช่ือวทิยาศาสตร์ Canvalia 
gladiata  ลกัษณะทั่วไป แตกต่างจากถัว่พร้าเมลด็ขาวตรงท่ีจะมียอดออก
สีแดงและเล้ือย ฝักจะมีขนาดใหญ่กวา่ และเมลด็มีสีแดงหรือสีแดงลาย  

 

 
ลกัษณะตน้ และดอกถัว่พร้า 

 
 
 
 
 

อธิบายเร่ืองดินมามากแลว้ คราวน้ีมาถึง 
การเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงับา้งละนะ 
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ขั้นตอนการเพิม่ผลผลติมนัส าปะหลงั 

1. เร่ิมตน้จากการเกบ็ตวัอยา่งดินเพื่อตรวจสอบคุณสมบติั 

และธาตุอาหารของดินก่อนปลกู เพื่อหาธาตุอาหารท่ีมีอยูใ่นดิน โดยการ

เกบ็ตวัอยา่งดินส่งไปวิเคราะห์ ท่ีส านกังานพฒันาท่ีดินอ าเภอ หรือ

จงัหวดั หมอดินอาสา (ไดผ้ลออกมาเป็นค่าประมาณการวา่มีธาตุอาหาร

มากหรือนอ้ย)หรือหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์ดิน(ไดผ้ลเป็นเปอร์เซ็นต์

ออกมาชดัเจน) 
 

 
การเกบ็ตวัอยา่งในแปลงมนัส าปะหลงัก่อนปลกู  

เพื่อน าไปหาธาตุอาหารพืชท่ีมีอยูใ่นดิน 
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2. ปรับสภาพดินใหมี้ความเหมาะสมกบัการปลกูมนั 
ส าปะหลงั (อยา่ลืมวา่ดินท่ีปลกูมนัในพื้นท่ีส่วนมากเป็นดินทราย)  
โดยการปลกูพืชตระกลูถัว่ (ท่ีพฒันาท่ีดินแจกให)้  เม่ือเร่ิมออกดอก 
กไ็ถกลบ ท้ิงไวป้ระมาณ 15-20 วนั กท็  าการไถยกร่องปลกู(เกบ็ตรวจ
อยา่งดินส่งตรวจอีกคร้ังเพื่อจะไดรู้้วา่ ดินมีคุณสมบติัอยา่งไร เช่น  
โปร่งร่วนซุยข้ึน และธาตุอาหารอะไรเพิ่มข้ึนบา้ง เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการใชปุ๋้ย) 
 

 
เมลด็ถัว่พร้าท่ีเร่ิมงอกหลงัจากปลกูประมาณ 5 วนั 
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ลกัษณะตน้ของถัว่พร้า 

 

ดอกถัว่พร้าเร่ิมบาน 
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ไถกลบถัว่พร้าเพื่อใหเ้ป็นปุ๋ยพืชสดกลบัลงไปในดิน  
 

3. ปลกูมนัส าปะหลงั โดยเลือกพนัธ์ุและระยะการปลกู  
ท่ีท่านคิดวา่เหมาะสม แช่ท่อนพนัธ์ุดว้ยน ้าสกดัมูลสุกร (การปลกูจ านวน
ตน้มากไม่ไดแ้สดงวา่ใหผ้ลผลิตมากตามไปดว้ย)  

ในท่ีน้ีเราใชปุ๋้ยท่ีไดจ้ากวสัดุทางการเกษตรท่ีเหลือใช ้ 
คือ ข้ีหมู(หมูขนุ หรือหมูพนัธ์ุท่ีเล้ียงโดยหวัอาหาร เพราะมีธาตุอาหาร
สูง) ขั้นตอนการท า ดงัน้ี 

3.1 น าน ้าใส่ถงัขนาด 200 ลิตรจนเกือบเตม็ 
(ประมาณ 180 ลิตร) 

3.2 น าข้ีหมูตากแหง้น ้าหนกั 20 กิโลกรัม ใส่ถุงผา้ตาข่าย 
สีฟ้า มดัปากถุงใหแ้น่น แช่ลงในถงัน ้า ท้ิงไวป้ระมาณ 24-30 ชัว่โมง  
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3.3 น าถุงข้ีหมูข้ึนจากถงัน ้า เม่ือครบเวลา หรือน ้าเปล่ียนเป็น 
สีน ้าตาล (ไม่ควรแช่ท้ิงไวน้านเพราะจะท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็ และมี
ตะกอนในน ้ามาก เม่ือน าไปฉีดพน่อาจท าใหห้วัฉีดอุดตนัได)้  
 

 
น าข้ีหมูแหง้ 20 กิโลกรัม ใส่ถุงผา้ มดัปากถุงใหแ้น่น 
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น าถุงผา้แช่ลงในถงั ท้ิงไวน้าน 24-30 ชัว่โมง 

 

4. หลงัจากปลกูไดป้ระมาณ 30 วนั เร่ิมใหปุ๋้ยคร้ังแรก โดยการ 
ฉีดพน่ทางใบ ในอตัราส่วน 1:10 คือ น ้าข้ีมูล 1ลิตร น ้าเปล่า 10 ลิตร 

5. หลงัจากนั้นควรฉีดพน่ข้ีหมูทุกๆ 15 วนั จนกวา่จะเกบ็ 
ผลผลิต 

หมายเหตุ ฉีดใหท้ัว่ทั้งใบล าตน้และลงดินบริเวณรอบโคนตน้มนั 
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แช่ท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัก่อนปลกูดว้ยน ้าสกดัมูลสุกร(ปุ๋ยข้ีหมู) 

 

ปลกูท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัลงในแปลงท่ียกร่องเรียบร้อย 
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ตน้มนัส าปะหลงัหลงัอายปุระมาณ 30 วนั หลงัปลกู 
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หวัมนัส าปะหลงัปลกู อาย ุประมาณ 2 เดือน  
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มนัส าปะหลงัอายมุนั7 เดือน  
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ตารางการดูแล 

 วนั/เดือน/ปี หมายเหตุ 
ปลกูพืชปรับปรุงดิน  ถัว่พร้า ปอเทือง เป็นตน้ 
ไถกลบ  ถัว่พร้า/ปอเทืองออกดอก 
ไถยกแปลงปลกูมนั
ส าปะหลงั 

  

แช่ท่อนพนัธ์ุ/ปลกูมนั  แช่น ้าปุ๋ยข้ีหมู 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 1  หลงัจากปลกู 30 วนั 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 2  มนัอายไุด ้45 วนั 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 3  มนัอายไุด ้60 วนั(2 เดือน) 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 4  มนัอายไุด ้75 วนั 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 5  มนัอายไุด ้90 วนั(4 เดือน) 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 6  มนัอายไุด ้105 วนั 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 7  มนัอายไุด ้120 วนั(6 เดือน) 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 8  มนัอายไุด ้135 วนั 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 9  มนัอายไุด ้150 วนั(7 เดือน) 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 10  มนัอายไุด ้165 วนั 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 11  มนัอายไุด ้180 วนั(8 เดือน) 
ฉีดปุ๋ย คร้ังท่ี 12  มนัอายไุด ้195 วนั 
เกบ็ผลผลติ  ไดเ้ม่ือตอ้งการเกบ็ผลผลิต 
หมายเหตุ ฉีดปุ๋ยน ้าข้ีหมูจนกวา่ตอ้งการเกบ็ผลผลิต 
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การปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรดูไม่มีปัญหาหรือ
อุปสรรคใดๆ ท่ีจะท าใหผ้ลผลิตสูงข้ึนจากการปรับปรุงดิน 
ใชปุ๋้ยน ้าข้ีหมู(น ้าสกดัมูลสุกร) แต่เกษตรกรกพ็บปัญหาจนได้
เม่ือศตัรูทางธรรมชาติของมนัส าปะหลงัมาเยีย่มเม่ือถึงช่วง
สภาวะอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลง เม่ือความแหง้แลง้มาถึง 
ศตัรูท่ีส าคญักม็าตามกระแสลม นั้นคือ เพล้ียแป้งมนั
ส าปะหลงั 
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เพลีย้แป้งมันส าปะหลงั 
 

 เพล้ียแป้งเป็นแมลงปากดูด ล าตวัมีขนาดเลก็ อ่อนนุ่ม  มีไขแป้งปก
คลุมล าตวั มีเส้นแป้งอยูร่อบล าตวั ท่ีพบระบาดในมนัส าปะหลงั  ปัจจุบนั
พบแลว้อยา่งนอ้ย 4 ชนิด ไดแ้ก่  

1. เพลีย้แป้งลาย พบระบาดทัว่ไปแต่ยงัไม่เคยสร้างปัญหา 
รุนแรงต่อผลผลิตมนัส าปะหลงั ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนคือ 
ตวัเตม็วยัเพศเมียค่อนขา้งยาวรี มีเส้นแป้งยาว 1 คู่ทางส่วนทา้ย หากแป้ง
ดา้นหลงัหลุดออกจะมองเห็นจุดสีเขม้ 2 แถบ ทางดา้นหลงั 

2. เพลีย้แป้งสีเทา หรือเพลีย้แป้งแจ็คเบียดส์เล่ย์ คลา้ยกบั 
ชนิดแรกต่างกนัท่ีดา้นขา้งมีเส้นแป้งจ านวนมาก รอบล าตวั  

3. เพลีย้แป้งมันส าปะหลงัสีเขียว ตวัเตม็วยัเพศเมีย ลกัษณะ 
คลา้ยรูปไข่มีสีเขียวอ่อนแตกต่างจาก 2 ชนิดแรก คือ มีเส้นแป้งดา้นขา้ง
สั้นและดา้นหลงัมีแป้งปกคลุมนอ้ย  

4. เพลีย้แป้งมันส าปะหลงัสีชมพู ตวัเตม็วนัเพศเมีย ลกัษณะ 
คลา้ยรูปไข่มีสีชมพรููปร่างคลา้ยชนิดท่ี 3 แต่แตกต่างกนัท่ีมีสีชมพ ูและ
แตกต่างจาก 2 ชนิดแรก คือ มีเส้นแป้งดา้นขา้งสั้นและดา้นหลงัมีแป้งปก
คลุมนอ้ย  

ต่อไปน้ีมารู้จกัเพล้ียแป้งศตัรูตวัส าคญัของ 
มนัส าปะหลงัและวธีิการป้องกนัก าจดักนั 
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การระบาดของเพลีย้แป้งมันส าปะหลงั 
การระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัท่ีพบเขา้ท าลายมี 2 ชนิด 

คือ เพล้ียแป้งชนิดวางไข่ และเพล้ียแป้งชนิดออกลกูโดยเพล้ียแป้งวางไข่
มีลกัษณะตวัค่อนขา้งแบน บนหลงัและดา้นขา้งมีแป้งปกคลุมมากเวลา
วางไข่จะสร้างถุงไข่ไวใ้ตท้อ้งเป็นใยคลา้ยส าลีหุม้ไวอี้กชั้นหน่ึง ขนาด
ตวัเตม็วยัเฉล่ียกวา้ง 1.83 มิลลิเมตร ยาว 3.03 มิลลิเมตร เพศผูจ้ะสร้างใย
หุม้ตวั 2-3 วนัก่อนเป็นตวัเตม็วยั ซ่ึงมีปีก 1 คู่ยาวกวา่ล าตวัและมีหนวด
ยาว ส่วนชนิดออกลกู มีลกัษณะตวัป้อม กลมรี ส่วนหลงัและดา้นขา้งมี
แป้งเกาะ ตวัเตม็วยัขนาดกวา้งเฉล่ีย 0.05 มิลลิเมตร ยาว 2.09 มิลลิเมตร 
เพล้ียแป้งจะแพร่กระจายตามใตใ้บและล าตน้ของมนัส าปะหลงัจนเตม็   

เพล้ียแป้งชนิดออกลกูจะเคล่ือนไหวไดร้วดเร็วกวา่ชนิดวางไข่ 
หากสภาพอากาศแหง้แลง้และฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานาน  
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จะขยายปริมาณอยา่งรวดเร็ว ตวัอ่อนเป็นวยัท่ีจะเคล่ือนยา้ยไปตามส่วน
ต่างๆ ของพืช เป็นวยัท่ีส าคญัในการแพร่กระจายไปสู่พื้นท่ีอ่ืนๆ โดยการ
ติดไปกบัท่อนพนัธ์ุและกระแสลม 

 

ลกัษณะการท าลายของเพลีย้แป้ง 
เพล้ียแป้งท าความเสียหายต่อมนัส าปะหลงั โดยการดูดกินน ้าเล้ียง

ตามส่วนต่างๆ เช่น ใบ ยอด และตา ในส่วนของตน้ท่ียงัอ่อนอยู่ ยอดท่ี
ถกูท าลายจะงอหงิกเป็นพุม่ ล  าตน้จะบิดเบ้ียว มีช่วงขอ้ถ่ี  ท าใหมี้ผลต่อ
คุณภาพท่อนพนัธ์ุ หวัมีขนาดเลก็ เปอร์เซ็นตแ์ป้งต ่า หากการระบาด
รุนแรงยอดจะแหง้ตาย ถา้มีระบาดในช่วงท่ีมนัส าปะหลงัอายนุอ้ย อาจ
ท าใหต้น้มนัส าปะหลงัตายหรือไม่สามารถสร้างหวัได้ เพล้ียแป้งจะ
ระบาดรุนแรงในฤดูแลง้มากกวา่ในฤดูฝนโดยเฉพาะฝนท้ิงช่วงเป็น
เวลานาน แปลงท่ีมีการระบาดอยา่งรุนแรงความเสียหายเกิดข้ึนเกือบ 100 
เปอร์เซ็นต ์ 

เพล้ียแป้งดูดน ้าเล้ียงจากมนัส าปะหลงั โดยใชป้ากท่ีมีลกัษณะเป็น
ท่อยาวแทงเขา้ไปในส่วนของใบ ยอด หรือตาจากนั้นกจ็ะขบัถ่ายมูลท่ีมี
ลกัษณะเป็นของเหลวเหนียวๆ ออกมา เรียกวา่  
มูลหวาน ซ่ึงจะเป็นท่ีอาศยั และอาหารของราด า เม่ือราด าเจริญเติบโตท า
ใหก้ารสังเคราะห์แสงของมนัส าปะหลงัเกิดข้ึนไดไ้ม่เตม็ท่ี  

 

ความเสียหาย  
การระบาดของเพล้ียแป้งรุนแรงหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ี 

ระยะห่างจากพื้นท่ีระบาด สภาพภูมิอากาศ ลกัษณะของดินท่ีปลกู  และ



~ 45 ~ 
 

งานวิจยัและพฒันาวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร 

อายมุนัส าปะหลงัขณะถกูท าลาย ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อพืชและ
เกษตรกรผูป้ลกูมนัส าปะหลงั ดงัน้ี 

1.  ตน้ทุนสูงข้ึน การระบาดขณะตน้มนัส าปะหลงัอายนุอ้ย มีความ
รุนแรงมากกวา่การระบาดในตน้ท่ีอายมุาก ในกรณีท่ีรุนแรงมากอาจตอ้ง
ไถท้ิงและปลกูใหม่ แต่มกัประสบปัญหาระบาดซ ้ าอีก เน่ืองจากยงัมีเพล้ีย
แป้งหลงเหลืออยูบ่นเศษซากตน้ และมีการระบาดจากแปลงขา้งเคียง  ท า
ใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน เพราะจ าเป็นตอ้งใชท่้อนพนัธ์ุเพิ่มข้ึน และพน่
สารฆ่าแมลง 
 2.  ผลผลิตลดลง มนัส าปะหลงัในแปลงท่ีมีการระบาดของเพล้ีย
แป้งมนัส าปะหลงัผลผลิตลดลงประมาณ 20-80 เปอร์เซ็นต ์ 

3.  การใชส้ารฆ่าแมลงเพิ่มข้ึนและใชไ้ม่ถกูตอ้ง ซ่ึงบางคร้ังการท่ี
เกษตรกรใชส้ารฆ่าแมลงไม่เหมาะกบัชนิดของแมลงศตัรูพืชเป็นสาเหตุ
ใหเ้กิด “แมลงด้ือยา”  

 

 
 
 
 
 
 

                                                            เพล้ียดูดกินน ้าเล้ียง 
                                                           ท าใหย้อดบิดงอ  
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สมุนไพรในการป้องกนัและก าจัดเพลีย้แป้ง 

สะเดา  

สะเดามีช่ือสามญั : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinine  
ช่ือวิทยาศาสตร์Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis  Valeton  
ช่ืออ่ืนๆ ท่ีเรียกตามภูมิภาค เช่น  ภาคเหนือ เรียกวา่ “สะเลียม” ภาคใต ้
เรียกวา่ “กะเดา” มีลกัษณะเป็นไมต้น้สูง 5-10 เมตร เปลือกตน้แตกเป็น
ร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน ้าตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 
ออกเรียงสลบัรูปใบหอก กวา้ง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม.โคนใบมนไม้เท่ากนั 
ขอบใบจกัเป็นฟันเล่ือย แผน่ใบเรียบ สีเขียวเป็นมนั ดอกออกเป็นช่อ 
ท่ีปลายก่ิงขณะแตกใบอ่อน ดอกสีขาวนวล กลีบเล้ียงมี 5 แฉก กลีบดอก
โคนติดกนั ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผล รูปทรงรี ขนาด 0.8 - 1 ซม. ผิวเรียบ 
ผลอ่อนสีเขียว เม่ือผลสุกมีสีเป็นสีเหลืองส้ม เมลด็เด่ียวรูปรี   
 

ชนิดของสะเดา   
สะเดา แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  สะเดาอินเดีย สะเดาไทย และ

สะเดาชา้ง ซ่ึงจะมีลกัษณะใบและตน้แตกต่างกนั 
 

มาถึงทางแกปั้ญหาในการป้องกนัและก าจดัเพล้ียแป้งกนั 
โดยใชส้มุนไพรพื้นบา้นท่ีเรามีกนัมากมายใหเ้กิดประโยชน์ 
ท่ีส าคญัประหยดัค่าใชจ่้าย 
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1. สะเดาอนิเดยี มีลกัษณะขอบใบหยกัเป็นฟันเล่ือย ปลาย 
ของฟันเล่ือยแหลมโคนใบเบ้ียว ปลายใบแหลมเรียวแคบมากคลา้ยเส้น
ขน ผลสุกในเดือน กรกฎาคม- สิงหาคมสารท่ีพบไดแ้ก่ สารอะซาดิแรด
ติน พบมากในเมลด็ ประมาณ 7.6 มก./กรัม โดยเฉล่ีย 

2. สะเดาไทย มีลกัษณะของใบหยกัเป็นฟันเล่ือย แต่ปลาย 
ของฟันเล่ือยทู่ โคนใบเบ้ียวแต่กวา้งกวา่ ปลายใบแหลม ผลสุกในเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม   สารท่ีพบไดแ้ก่สารอะซาดิแรดติน พบมากใน
เมลด็ ประมาณ6.7 มก./กรัม โดยเฉล่ีย 

3. สะเดาช้าง หรือตน้เทียม ไมเ้ทียม ขอบใบจะเรียบ หรือ 
ปัดข้ึนลงเลก็นอ้ย โคนใบเบ้ียว ปลายเป็นต่ิงแหลม ขนาดใบและผลใหญ่
กวา่ 2 ชนิดแรก ผลสุกในเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม สารท่ีพบไดแ้ก่ 
สารอะซาดิแรดติน พบมากในเมลด็ ประมาณ 4.0 มก./กรัม โดยเฉล่ีย    
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ส่วนที่เป็นประโยชน์ : ดอกช่อดอก  ขนอ่อน ยอด เปลือก กา้นใบ 
กระพี้  ยาง แก่น ราก ใบ ผล ตน้ เปลือกราก น ้ามนัจากเมลด็  

 

สรรพคุณ :  
ดอก ยอดอ่อน  -  แกพ้ิษโลหิต ก าเดา แกริ้ดสีดวงในล าคอ คนัดุจมี

ตวัไต่อยู ่บ ารุงธาตุ ขบัลม ใชเ้ป็นอาหารผกัไดดี้  
ขนอ่อน - ถ่ายพยาธิ แกริ้ดสีดวง แกปั้สสาวะพิการ  
เปลอืกต้น - แกไ้ข ้เจริญอาหาร แกท้อ้งเดิน บิดมูกเลือด  
ก้านใบ - แกไ้ข ้ท ายารักษาไขม้าลาเรีย  
กระพี ้- แกถุ้งน ้าดีอกัเสบ  
ยาง - ดบัพิษร้อน  
แก่น - แกอ้าเจียน ขบัเสมหะ  
ราก - แกโ้รคผิวหนงั แกเ้สมหะ ซ่ึงเกาะแน่นอยูใ่นทรวงอก  
ใบ,ผล - ใชเ้ป็นยาฆ่าแมลง บ ารุงธาตุ  
ผล มีสารรสขม - ใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธิ และยาระบาย แกโ้รคหวัใจ

เดินผิดปกติ  
เปลอืกราก - เป็นยาฝาดสมาน แกไ้ข ้ท าใหอ้าเจียน แกโ้รคผิวหนงั  
น า้มันจากเมลด็ - ใชรั้กษาโรคผิวหนงั และยาฆ่าแมลง 

 

วธีิและปริมาณที่ใช้ : 
เป็นยาขมเจริญอาหาร ช่อดอกไม่จ ากดั ลวกน ้าร้อน จ้ิมน ้าปลา

หวาน หรือน ้าพริก หรือใชเ้ปลือกสด ประมาณ 1 ฝ่ามือ ตม้น ้า 2 ถว้ยแกว้ 
รับประทานคร้ังละ 1/2 ถว้ยแกว้  
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ใช้เป็นยาฆ่าแมลง สะเดาใหส้ารสกดัช่ือ Azadirachin ใชฆ่้าแมลง
โดยสูตร สะเดาสด 4 กิโลกรัม ข่าแก่ 4 กิโลกรัม  ตะไคร้หอม 4 กิโลกรัม 
น าแต่ละอยา่งมาบดหรือต าใหล้ะเอียด หมกักบัน ้า 20 ลิตร 1 คืน น ้าน ้ายา
ท่ีกรองไดม้า 1 ลิตร ผสมน ้า 200 ลิตร ใชฉี้ดฆ่าแมลงในสวนผลไม ้และ
สวนผกัไดดี้ โดยไม่มีพิษและอนัตราย  
 

สารเคมีที่พบในสะเดา : 
 ผล   มีสารขมช่ือ bakayanin 

           ช่อดอก   มีสารพวกไกลโคไซด ์ช่ือ nimbasterin 0.005% 
และน ้ามนัหอมระเหยท่ีมีรสเผด็จดัอยู ่0.5%  นอกนั้นพบ  nimbecetin, 
nimbesterol, กรดไขมนั และสารท่ีมีรสขม 
           เมลด็  มีน ้ามนัขมช่ือ margosic acid 45% หรือบางท่ีเรียก 
Nim Oil และสารขมช่ือ nimbin, nimbidin  

   Nim Oil  มี nimbidin  เป็นส่วนมากและเป็นตวัออกฤทธ์ิมี
ก ามะถนัอยูด่ว้ย 
 

สารประกอบทางเคมีของสะเดา    
สารอินทรียท่ี์สกดัได ้จากเมลด็สะเดามีอยูป่ระมาณ 35 สาร 

สารอะซาดิแรดติน (Azadirachtin) ท่ีสกดัไดจ้ากเมลด็สะเดาเป็นสารท่ี
นกักีฎวิทยาใหค้วามสนใจท่ีจะน าไปใชท้ดลองป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  

สารอะซาดิแรคติน   ออกฤทธ์ิในการป้องกนัก าจดัแมลงไดห้ลาย
รูปแบบ คือเป็นสารฆ่าแมลง สารไล่แมลง ท าใหแ้มลงไม่ชอบกินอาหาร 
ท าใหก้ารเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแมลง 
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มีผลท าใหห้นอนไม่สามารถ ลอกคราบเจริญเติบโตต่อไป หนอนจะตาย
ในระยะลอกคราบ เพราะสารออกฤทธ์ิมีผลต่อการสร้างฮอร์โมน ซ่ึงท า
ใหก้ารผลิตไข่และปริมาณการฟักไข่จะลดนอ้ยลง แต่สารอะซาดิแรดติน
จะมีอนัตรายนอ้ยต่อมนุษยแ์ละสัตว ์ศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูพืช
และสภาพแวดลอ้ม  

สารอะซาดิแรดติน ใหผ้ลดีในการป้องกนัก าจดัแมลงชนิดปากดูด 
เช่น เพล้ียจกัจัน่ เพล้ียไฟ เพล้ียอ่อน ส าหรับหนอน เช่น หนอนใยผกั 
หนอนเจาะยอดคะนา้ หนอนชอนใบ หนอนกระทู ้หนอนหนามเจาะ
สมอฝ้าย หนอนหลอดหอม และหนอนบุง้  แต่ไม่ไดผ้ล คือ มวนแดง 
หมดักระโดดตวัเตม็วยั ดว้งปีกแขง็ มวนเขียว หนอนเจาะฝัก ถัว่เขียว 
เพล้ียแป้ง เพล้ียหอย 
 

วธีิใช้สารสกดัจากเมลด็สะเดา   
น าเมลด็สะเดาแหง้ท่ีประกอบดว้ยเปลือกหุม้เมลด็และเน้ือเมลด็  

มาบดใหล้ะเอียดแลว้น าผงเมลด็สะเดามาหมกักนัน ้าในอตัรา  1 กิโลกรัม/
น ้า 20 ลิตร โดยใชผ้งสะเดาใส่ไวใ้นถุงผา้ขาวบางแลว้น าไปแช่ในน ้า 
นาน 24 ชัว่โมง เม่ือจะใชก้ย็กถุงผา้ออก พยายามใชมื้อบีบถุงตรงส่วน
ของผงสะเดา เพื่อสารอะซาดิแรดติน ท่ีอยูใ่นผงสะเดาสลายตวัออกมาให้
มากท่ีสุด แลว้น าไปฉีดป้องกนัก าจดัแมลง ก่อนน าไปฉีดแมลงควรผสม
สารจบัใบเพื่อใหส้ารจบักบัใบพืชไดดี้ข้ึน  ควรใชส้ารสกดัน้ี ฉีดพน่ใน
เวลาเยน็จะมีผลในการฆ่าแมลงไดดี้ ใชฉี้ดพน่ 5-7 วนัต่อคร้ัง  
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ตะไคร้หอม 
ตะไคร้หอมมี ช่ือสามญั : Citronella Grass  ช่ือวิทยาศาสตร์ : 

Cymbopogon nardus (Linn.)Rendle และช่ืออ่ืน ๆ ตะไคร้แดง, ตะไคร้
มะขดู, จะไคมาขดู ตะไคร้หอมเป็นพืชตระกลูหญา้ชนิดหน่ึง  ล าตน้สี
แดง ตน้ยาวใบยาวกวา่ตะไคร้กอมาก ดอกออกเป็นพวงเป็นช่อฝอยสี
น ้าตาล แทงข้ึนจากกลางล าตน้ คลา้ยดอกออ้หรือแขม ใบและตน้มีกล่ิน
หอมฉุนจดั (มีน ้ามนัหอมละเหยอยูใ่นส่วนของใบและล าตน้) เจริญไดดี้
ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อยขา้งสูง และมีปริมาณน ้าฝนตลอดปี
สูง 1,500-1,800 มิลลิเมตร  
 

ลกัษณะทั่วไป :  
ต้น : เป็นพรรณไมล้ม้ลุก ท่ีเกิดจากหวัหรือเหงา้ท่ีอยูใ่ตดิ้น ล าตน้

จะตั้งตรง แต่จะแตกออกมาเป็นกอ ท่ีโคนจะเป็นกาบชั้น ๆ เหมือนกบั
ตะไคร้บา้น แต่ล าตน้จะเป็นสีแดงยาว สูงประมาณ 2 เมตร 
 ใบ : มีใบท่ียาวกวา่ตะไคร้บา้น ลกัษณะของใบแคบและยาว 1.0 
เมตร กวา้ง5-20 ม.ม. มีสีเขียว ผิวเกล้ียงและมีกล่ินหอม 

ดอก : ออกเป็นช่อฝอย มีช่อดอกขนาดใหญ่ยาวประมาณ 2 ฟุตจะ
คลา้ยกบัดอกออ้ ช่อดอกจะแยกออกเป็นแขนง ซ่ึงในแต่ละแขนงนั้นมี
ช่อยอ่ยอยู ่4-5 ช่อ 

 
 



~ 52 ~ 
 

งานวิจยัและพฒันาวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร 

การขยายพนัธ์ุ : เป็นพรรณไมท่ี้เจริญเติบโตไดดี้ในดินท่ีร่วนซุย 
และมีการระบายน ้าไดดี้ ขยายพนัธ์ุดว้ยการแยกหน่อหรือเหงา้ไปปลกู 
 

ความเป็นพษิต่อเซลล์ (Cytotoxic acitivity) สารสกดัดว้ย
แอลกอฮอล ์และน ้า (1:1) ไม่มีผลต่อ CA-9KB แมจ้ะใหถึ้ง 20 
ไมโครกรัม/ซีซี กจ็ะท าใหเ้ซลลต์ายเพียงคร่ึงเดียว ขอ้มูลทางคลีนิค : 
น ้ามนัหอมระเหยซ่ึงมีฤทธ์ิไล่แมลง (Insect repellant) 
 

สารที่ออกฤทธ์ิในการควบคุมแมลงศตัรูพืชท่ีพบในตะไคร้หอม 
ไดแ้ก่ geraniol, citronellal, linalool, neral, limonene   
วธีิใช้ตะไคร้หอมก าจัดแมลง  

วิธีท่ี 1 : น ้ามนัของตน้ตะไคร้หอม ใชผ้สมกบัน ้ามนัอ่ืนๆ ฉีดพน่
ไล่แมลงศตัรูพืช  

วิธีท่ี 2 : ใชใ้บสดท่ีแก่จดัผสมกบัหวัข่าสด และใบสะเดาสด 
จากนั้นน าไปบดใหล้ะเอียด ใชใ้นอตัรา 4:4:4 กก. แช่ในน ้า 2 ป๊ีบ หมกั
ท้ิงไว ้1 คืน กรองเอาเฉพาะน ้ามาเป็นหวัเช้ือ เม่ือจะน ามาใช้ ใหใ้ชห้วัเช้ือ
ท่ีหมกัได ้ในอตัรา 10 ชอ้นแกง ผสมกบัน ้า 20 ลิตร ฉีดพน่ก าจดัแมลงใน
พืชผกั ขา้ว และ ไมผ้ลบางชนิด เช่น ส้มเขียวหวาน ไดผ้ลดี  

วิธีท่ี 3 : น าใบแหง้ มาใชร้องพื้นยุง้ฉาง จะช่วยลดการเขา้ท าลาย
ของมอดขา้วเปลือก หรือรองไวใ้นรังไก่จะช่วยท าใหไ้รไก่ไม่มารบกวน 

วิธีท่ี 4 : โดยปลกูตะไคร้หอมใตต้น้ไมผ้ล หรือในแปลงผกัเป็น
ระยะ ๆ เม่ือถึงช่วงมืดค ่ากใ็ช ้ไมฟ้าดท่ีตน้ตะไคร้หอม เพื่อใหก้ล่ินน ้ามนั
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หอมระเหยออกมา กล่ินจะฟุ้ งกระจายไป ในอากาศ ช่วยขบัไล่ผีเส้ือ
กลางคืน ไม่ใหม้าวางไข่ 

วิธีท่ี 5 : สูตรก าจดัหนอน น าเหงา้และใบตะไคร้หอมมาหัน่เป็น
ช้ินเลก็ๆ แลว้บดใหล้ะเอียดประมาณ 5 ขีด น าไปผสมกบัน ้า 10 ลิตร แช่
ท้ิงไว ้1 คืน จากนั้นใชผ้า้ขาวบางกรองเอาแต่น ้าไปใชฉี้ดพน่ก าจดัหนอน
ท่ีรบกวนในแปลงพืช ก่อนน าไปใชใ้หผ้สมกบัสารจบัใบ เช่น สบู่ แชมพ ู
เป็นตน้ 
 

กลอย (Wild Yam)  

กลอยมีช่ือสามญัวา่ : Dioscorea hispida ช่ือวิทยาศาสตร์วา่ 
Dioscorea hispida  Dennst. Var. hispida และช่ือท่ีเรียกทัว่ไป กลอย มนั
กลอย กลอยขา้วเหนียว กลอยหวัเหนียว (นครราชสีมา)  กลอยนก กอย 
(ภาคเหนือ) คล้ี (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 
 

ลกัษณะทั่วไป 
ต้นกลอย เป็นพืชไมเ้ถาเล้ือยประเภทแป้ง ลกัษณะล าตน้เป็นเถา  

มีการเจริญเติบโต โดยการเล้ือยพนัตน้ไมอ่ื้น ล าตน้มีหนามเลก็ๆกระจาย
อยูท่ ัว่ มีขนสีขาวนุ่มๆอยูต่ามล าตน้ เม่ือโตเตม็ท่ีจะมีหวัอยูใ่ตดิ้น เรียกวา่ 
“หวักลอย” มีลกัษณะกลมรีๆ มีรากเลก็ๆ อยูร่อบๆ หวักลอย ตน้หน่ึงจะ
มีหวักลอยประมาณ 4 – 5 หวั หวักลอยมีเปลือกบางสีน ้าตาลแกมเหลือง 
เน้ือภายในหวักลอยมี 2 ชนิด คือ “เน้ือสีขาว”เรียกกนัวา่ กลอยหวัเหนียว 
และ “เน้ือสีครีม” เรียกวา่ “กลอยไข่ หรือ กลอยเหลือง” 
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ใบ เป็นใบประกอบ กา้นใบยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร มีใบ
ยอ่ย 3 ใบ มีรูปรีปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ความกวา้งของใบประมาณ 
3 – 5 เซนติเมตร ใบยาว 8 – 10 เซนติเมตร เส้นใบนูน บนแผน่ใบมีขน
ปกคลุม 

ดอก ออกเป็นช่อ ตามซอกของกา้นใบ มีดอกเลก็ๆติดอยูบ่นกา้น
ดอกประมาณ 30 – 50 ดอก 

ผล มี 3 พ ูคลา้ยกบัมะเฟือง แต่ละพู มี 1 เมลด็ เม่ือแก่ ผลจะแตก 
เมลด็ลกัษณะแบนมีปีกบางใสรอบเมลด็ ช่วยในการปลิวลอยไปกบัลม
ได ้

 

สารพษิที่พบคอื พืชในสกลุ Dioscorea มีสารพิษ ช่ือวา่ ไดออสคอ
รีน (dioscorine) ซ่ึงเป็นแอลคาลอยดก์ลุ่ม tropane กลุ่มเดียวกบั hyoscine 
ท่ีพบในใบ ราก ดอก และเมลด็ในปริมาณท่ีแตกต่างกนัในแต่ละชนิดหวั
กลอยท่ีมีขนาดใหญ่มีอายมุาก กจ็ะมีสารพิษมากกวา่หวักลอยท่ียงัมี
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ขนาดเลก็ พิษชนิดน้ีจะมีฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงประสาท
ส่วนกลางมีผลต่อการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน การ
สัมผสัทางกาย ดงันั้นคนท่ีรับประทานกลอยท่ีมีสารพิษเขา้ไปจึงมกัมี
อาการ คนัท่ีปาก ล้ิน คอ โดยจะมีฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้
เป็นอมัพาต หรือหยดุหายใจได ้นอกจากน้ี อาการท่ีพบไดบ่้อย ไดแ้ก่ 
อาการปวดแสบปวดร้อนและคนัท่ีปากและคอ คล่ืนไส้ อาเจียน มึนงง 
หายใจขดั หมดสติและถา้กินมากอาจท าใหถึ้งตายไดห้ลงัจากท่ีกินแลว้
ประมาณ 6 ชัว่โมง 

 

สารเร่ง พด.7 

สารเร่งพด.7 เป็นเช้ือจุลินทรียมี์คุณสมบติัเพิ่มประสิทธิภาพในการ
หมกั และยอ่ยสลายพืชสมุนไพรต่างๆในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจนเหมาะ
ส าหรับใชผ้ลิตสารป้องกนัแมลงศตัรูพืช 
 

ชนิดของจุลนิทรีย์ในสารเร่ง พด.7 
1. ยสีตผ์ลิตแอลกอฮอล ์และกรดอินทรีย ์
2. แบคทีเรียผลิตเอนไซมเ์ซลลเูลสยอ่ยสลายสารประกอบ

เซลลโูลส 
3. แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 
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ประโยชน์ของสารเร่ง พด.7 
ป้องกนัแมลงศตัรูพืช เช่น เพล้ียต่าง ๆ หนอนเจาะผลและล าตน้ 

หนอนใยผกั หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอ ไรแดง 
และแมลงหวี่ เป็นตน้ 
 

การผลติสารป้องกนัแมลงศัตรูพชืโดยสารเร่ง พด.7 
สารป้องกนัแมลงศตัรูพืชท่ีผลิตจากสารเร่ง พด.7 เป็นปุ๋ยอินทรีย์

น ้ าท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายพืชสมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรียใ์นสภาพท่ี
ไม่มีออกซิเจนไดข้องเหลวสีน ้าตาลใส  

ซ่ึงประกอบดว้ยกรดอินทรียห์ลายชนิดในปริมาณสูงรวมทั้งสาร
ออกฤทธ์ิประเภทต่างๆ และสารไล่แมลงท่ีสกดัไดจ้ากพืชสมุนไพรชนิด
นั้นๆ ใชใ้นการป้องกนัศตัรูพืช  
 

กากน า้ตาล (Molasse) 

กากน ้าตาลเป็นของเหลวสีด าท่ีเหนียวขน้ ซ่ึงไม่สามารถจะตกผลึก
น ้าตาลไดอี้ก จดัเป็นเน้ือของส่ิงท่ีไม่ใช่น ้าตาลท่ีละลายปนอยูใ่นน ้าออ้ย 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยน ้าตาลซูโครส น ้าตาลอินเวอร์ท (invert sugar) และ
สารเคมี เช่น ปูนขาว ซ่ึงใชใ้นการตกตะกอนใหน้ ้าออ้ยใส ส่วนประกอบ
ของกากน ้าตาลจะปรวนแปรไม่แน่นอน แลว้แต่วา่ไดม้าจากออ้ยพนัธ์ุ
ไหนและผา่นกรรมวิธีอยา่งไร  แต่จะมีน ้าตาลซูโครส น ้าตาลอินเวอร์ท
กบัน ้า โดยทัว่ๆ ไปจะมีซูโครสปนอยูใ่นกากน ้าตาลเฉล่ีย 7.5 เปอร์เซ็นต ์
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กากน า้ตาลแบ่งออกได้ 3 ชนิด  
1. กากน ้ าตาลท่ีไดจ้ากการผลิตน ้ าตาลทรายขาว 

(plantation white sugar) เรียกวา่ black–strap molasses จะมีปริมาณน ้ าตาลอยู่
ประมาณ 50–60% 

2. กากน ้ าตาลท่ีไดจ้ากการผลิตน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  
(refine sugar) เรียกวา่ refinery molasses จะมีปริมาณน ้ าตาลอยูป่ระมาณ 48% 

3. กากน ้าตาลท่ีไดจ้ากการท าบางส่วนของน ้าออ้ย 
แปรสภาพใหเ้ขม้ขน้โดยการระเหย (inverted can juice) เรียกวา่ invert 
molasses หรือ hightest molasses วิธีน้ีเป็นการผลิตกากน ้าตาลโดยตรง 

   

ประโยชน์ของกากน า้ตาล 
1. ใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตเหลา้และแอลกอฮอล์ ผลผลิตท่ีได ้

จากการหมกักากน ้าตาลไดแ้ก่ เอทิลแอลกอฮอล ์บิวธิลแอลกอฮอล ์อาซี
โตน กรดซิตริก กลีเซอรอล (glycerol) และ ยสีต ์เอทิลแอลกอฮอลใ์ชท้ า
กรด อาซีติค เอธีลอีเธอร์ ฯลฯ สารประกอบอ่ืนท่ี ไดจ้ากการหมกั
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กากน ้าตาล ไดแ้ก่ เอธิลอาซีเตท บิวธิลอา-ซีเตท อามีลอาซีเตท 
คาร์บอนไดออกไซดแ์ขง็และน ้าส้มสายชู นอกจากน้ีกากน ้าตาลยงัใชท้ า
ยสีตส์ า หรับท าขนมปังและเหลา้ไดด้ว้ย ยสีตบ์างชนิดท่ีใหโ้ปรตีนสูงคือ 
Torulopsis utilis กส็ามารถเล้ียงข้ึนมาไดจ้าก กากน ้าตาล กากน ้าตาล
สามารถน ามาท ากรดเป็นแลคติคได  ้

2. ใชใ้นการเล้ียงสัตวโ์ดยผสมกากน ้าตาลลงในอาหารสัตว์ หรือ 
ท าหญา้หมกั (Silage) หมายถึง พืชอาหารสัตวต่์างๆ เช่น ขา้วโพด ขา้ว
ฟ่าง หญา้ และถัว่ต่างๆ ท่ีเกบ็เก่ียวในขณะท่ีมีความช้ืนพอเหมาะ แลว้
น ามาหมกัเกบ็ไวใ้นสภาพไร้อากาศ (Anaerobic condition) คือเกบ็ถนอม
ไวใ้นสภาพหมกัดอง เม่ือพืชอาหารสัตวเ์หล่าน้ีไดเ้ปล่ียนสภาพเป็นพืช
หมกัแลว้ จะสามารถอยูไ่ดเ้ป็นเวลานานโดยคุณค่าทางอาหารไม่
เปล่ียนแปลง ซ่ึงสัตวส์ามารถเปล่ียนสารคาร์โบไฮเดรตในกากน ้าตาลไป
เป็นโปรตีน  

- ใชใ้นการผลิตยางสังเคราะห์ พลาสติก เรซิน  
และสารชกัเงา 

- ใชท้ าปุ๋ยหรือปรับคุณภาพดิน กากน ้าตาลมีส่วนประกอบ
ของโพแทสเซียม อินทรียว์ตัถุ และธาตุรองอ่ืนๆ 
นอกจากนั้นยงัเหมาะส าหรับปรับสภาพดินทราย หรือ
ดินเลวท่ีไม่มีการเกาะตวั เน่ืองจากขาดอินทรียวตัถุ 
อีกดว้ย  

- ใชผ้สมกบัชานออ้ยส าหรับท าถ่านใชใ้นครัวเรือน 
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น ้าส้มควนัไม้ 

น ้าส้มควนัไม ้ เป็นของเหลวสีน ้าตาลใสมีกล่ินควนัไฟท่ีไดจ้าก
การควบแน่นควนัไฟควนัท่ีไดจ้ากการผลิตถ่านไมใ้นช่วงท่ีไมก้ าลงั
เปล่ียนเป็นถ่าน อุณหภูมิในเตาอยูร่ะหวา่ง 300 – 400 องศาเซลเซียส 
สารประกอบต่าง ๆ ในไมฟ้ื้นจะถกูสลายดว้ยดว้ยความร้อนเกิดเป็น
สารประกอบใหม่ ควนัท่ีไดจ้ากการเผาถ่านภายใตส้ภาพอบัอากาศ 
(Airless Condition) หรือเรียกวา่กระบวนการคาร์บอนไนเซชัน่ โดยผา่น
กระบวนการท าใหแ้ก๊สท่ีเกิดจากการเผาไหมไ้มส้ดสัมผสักบัอากาศเยน็  
จะท าใหไ้อความร้อนนั้นกลัน่ตวัลงจนกลายเป็นของเหลว  

น ้าส้มควนัไมส้ามารถเกบ็ไดโ้ดยอาศยัการถ่ายเทความร้อนจาก
ปล่องควนัท่ีมีอุณหภูมิสูง สู่อากาศรอบปล่องดกัควนัท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่  
ความช้ืนในควนักจ็ะควบแน่นเป็นหยดน ้า จากนั้นน ามารวบรวมท าให้
บริสุทธ์ิ 

จุดส าคญัของการเกบ็น ้าส้มควนัไมคื้อ  ตอ้งใหป้ล่องดกัควนัอยู่
ห่างจากปลายปล่องควนัของเตาผลิตถ่าน ประมาณ  10-30  เซนติเมตร  
(จิระพงษ ์: เกษตรธรรมชาติ หนา้ 64)ส่วนประกอบของน ้าส้มควนัไมดิ้บ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1.  น ้ามนัไม่เขม้ขน้ (ลอยอยูข่า้งบน) 
2.  น ้าส้มควนัไม ้(อยูต่รงกลาง) 
3.  น ้ามนัดิน หรือทาร์ (ตกตะกอนบริเวณกน้ภาชนะ) 
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น ้าส้มควนัไม ้จดัเป็นสารปรับปรุงดิน และสารเร่งการเจริญเติบโต
ของพืช (Plant growth accelerating substances) สารป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช และควบคุมโรคพืชสาเหตุจากไส้เดือนฝอย (Nematode) เช้ือรา  
มีสารประกอบทางเคมีมากกวา่ 200 ชนิด ท่ีส าคญั คือ กรดอะซิติก 
(acetic acid), ฟอฺร์มาลดิไฮด ์(formaldehyde), เอธิล เอน็ วาเลอเรต 
(ethyl-n-valerate), เมทธานอล (methanol), น ้ามนัทาร์ (tar) ฯลฯ 
สารประกอบท่ีส าคญัในน ้าส้มควนัไม ้ 

1. กรดอะซิตริก  เป็นสารกลุ่มออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค เช้ือรา  
เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือไวรัส 

2. สารประกอบฟีนอล  เป็นสารในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช 

3. ฟอร์มอลดีไฮด ์ เป็นสารในกลุ่มออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค และ 
แมลงศตัรูพืช 

4. เอธิล เอน็ วาเลอเรด เป็นสารในกลุ่มท่ีเร่งการเจริญเติบโต 
ของพืช 

5. เมทธานอล  เป็นสารในกลุ่มออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค เช้ือรา  
เช้ือแบคมีเรีย และเช้ือไวรัส 
 6. น ้ามนัทาร์  เป็นสารจบัใบ ใชก้ าจดัปลวกไดผ้ลดียิง่ 
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วสัดุส าหรับผลติสารป้องกนัแมลงศัตรูพชื (จ านวน 50 ลติร) 
1. พืชสมุนไพร  30  กิโลกรัม 
2. กากน ้าตาล    1  กิโลกรัม 
3. น ้า    50  ลิตร 
4. สารเร่ง พด.7   1  ซอง (25 กรัม) 

วธีิท า  
1. สับพืชสมุนไพรใหเ้ป็นช้ินเลก็ ทุบหรือต าใหแ้ตก 
2. น าพืชสมุนไพรใส่ลงในถงัหมกั 
3. ละลายกากน ้าตาลในน ้า 10  ลิตร ผสมคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัเทลง

ในถงัหมกั 
4. สารละลายเร่ง พด.7 ในน ้า 5 ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนันาน 5 นาที 
5. เทสารละลายสารเร่ง พด.7 ใส่ลงในถงัหมกัผสมคลุกเคลา้ให้

เขา้กนัอีกคร้ัง 
6. เติมน ้าใหเ้ตม็ปิดฝาไม่ตอ้งสนิท ตั้งไวใ้นท่ีร่ม ใชร้ะยะเวลาใน

การหมกั 7-15 วนั 
ลกัษณะทางกายภาพในระหว่างการหมัก 

1. การเจริญของจุลินทรีย ์จะเกิดฝ้าของเช้ือจุลินทรียเ์จริญ 
เตม็ผิวหนา้ หลงัจากการหมกั 1-3 วนั 

2. การเกิดฟองก๊าซ CO2 มีฟองก๊าซเกิดข้ึนบนผิวและใตผ้ิว 
วสัดุหมกั 

3. การเกิดกล่ินแอลกอฮอล์ ไดก้ล่ินแอลกอฮอลฉุ์นมาก 
4. ความใสของสารละลาย เป็นของเหลวใสและมีสีเขม้ 
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การพจิารณาสารป้องกนัแมลงศัตรูพชืที่สมบูรณ์แล้ว 
1. การเจริญของจุลินทรียล์ดลง  
2. กล่ินแอลกอฮอลล์ดลงแต่กล่ินเปร้ียวเพิ่มสูงข้ึน 
3. ไม่ปรากฏฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
4. ไดข้องเหลวสีน ้าตาลใส 
5. pH ของสารป้องกนัแมลงศตัรูพืชต ่ากวา่ 4 

อตัราการใช้ 
1. พืชไร่และไมผ้ล เจือจางสารป้องกนัแมลงศตัรูพืชกบัน ้า 1 

ต่อ 200 ลิตร 
2. พืชผกัและไมด้อก เจือจางสารป้องกนัแมลงศตัรูพืชกบัน ้า 1  

ต่อ 500 ลิตร 
 

วธีิการใช้ 
1. สารป้องกนัแมลงศตัรูพืชท่ีเจือจางแลว้อตัรา 50 ลิตร/ไร่  

ส าหรับใชใ้นพืชไร่ พืชผกัและไมด้อก 
2. สารป้องกนัแมลงศตัรูพืชท่ีเจือจางแลว้อตัรา 100 ลิตร/ไร่  

ส าหรับใชใ้นผลไมโ้ดยฉีดพน่ท่ีใบ ล าตน้ และรดลงดินทุก 20 วนั หรือ
ในช่วงท่ีมีแมลงศตัรูพืชระบาดใหฉี้ดพน่ทุก 3 วนัติดต่อกนั 3 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 63 ~ 
 

งานวิจยัและพฒันาวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร 

ผลจากงานวิจยั พนัธ์ทวี  สหะรัตน์ เร่ืองศึกษาการเพิม่ผลผลติการปลูก
มันส าปะหลงัด้วยวธีิการปรับปรุงดนิด้วยถั่วพร้าร่วมกบัการใช้น า้สกดั
มูลสุกร พบวา่ เม่ือเกบ็ตวัอยา่งดินไปวิเคราะห์ สภาพดินในแปลงทดลอง
ท่ีมีลกัษณะเป็นดินทราย อินทรียวตัถุต ่า เป็นกรดจดั ธาตุอาหารในดินต ่า 
หลงัจากปลกูถัว่พร้าและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เกบ็ตวัอยา่งส่งวิเคราะห์
คร้ังท่ี 2 พบวา่ ดินมีสภาพโปร่งและร่วนซุยข้ึน เพราะมีอินทรียว์ตัถุ
เพิ่มข้ึน ความเป็นกรดลดลง และมีธาตุอาหารเพิ่มข้ึน เหมาะส าหรับการ
ปลกูมนัส าปะหลงั  

นอกจากนั้นเม่ือใชน้ ้ าสกดัมูลสุกร(ปุ๋ยข้ีหมู)ฉีดพน่ ทดแทนปุ๋ยเคมี 
พบวา่ ตน้ของมนัส าปะหลงัมีอตัราการเจริญเติบโตสูงกวา่แปลงท่ีใช้
ปุ๋ยเคมี ผลผลิตมนัส าปะหลงัเพิ่มข้ึนมากกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์เทียบกบั
ผลผลิตท่ีเกษตรกรเคยไดรั้บ  
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