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“ผมเคยพูดตลอดเวลาว่าอย่าเผาซังข้าวเพราะเผาจะทำลายจลิุนทรีย์
ในดิน ทำให้ผลผลิตต่อไร่ตก ท่ีเวียดนามนอกจากเขาไม่เผาแล้ว ยังเปิดน้ำ
เข้าไปขังให้ตัวซังข้าวยุ่ยเน่าก็เกิดจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน
ทางนี้ไปทดลองกันหลายขั้นตอน  เอาแปลงแต่ละอย่างมาเปรียบเทียบ
เพราะวันน้ีท่ีทำกันผลผลิตต่อไร่ 400 กว่ากิโลกรัมเท่าน้ันเอง  ปรากฏว่าเขา
ไปทำกรณีดีท่ีสุด คือ หน่ึงไม่เผาฟาง ตีคลุมฟาง และหมักจุลินทรีย์ โดยใช้
ปุ๋ยเคมีใส่ไปแค่ 30% ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และให้อาหารทางใบโดยเรอืเหาะ
ราคาไม่แพงครับถูกมากนักวิทยาศาสตร์ไทยทำเอง  เอาเรือเหาะพ่นยาทาง
ใบโดยผ่านอุปกรณ์ Ultra Low Volume เพ่ือใช้ทำตลอดฤดูกาลทำนา
ต้นทุนตกไร่ละ 2,083 บาท  ปรากฏว่าได้ผลผลิต 1,102 กิโลกรัม
ถ้าเปรียบเทียบเป็นเกวียนได้ 1.1 เกวียนต่อไร่ประมาณ 4,000 กว่าบาท
เกือบ 5,000 บาท  อันน้ีข้าวธรรมดานะครบั  แต่ต้นทุน 2,000 บาท  ฉะน้ัน
ได้กำไร 100% ถ้าทำให้ถูกวิธี แต่ไปดูวิธีด้ังเดิมคือเผาฟาง ไม่มีคลุมฟางหมัก
จุลินทรีย์ด้วย  และใช้ปุ๋ยเคมี 100% ใช้ยาฆ่าแมลง  ไม่มีการให้อาหารทางใบได้
มา 700 กว่ากิโลกรัมต่อไร่  ต้นทุนแพงข้ึน 2,200 บาท กำไรประมาณ  600-
700 บาทต่อไร่  แต่ถ้าหากใช้ระบบเตม็ท่ีได้กำไรเท่าตัว  เพราะฉะน้ันอันน้ี
จะนำไปสู่การประยุกต์เพื่อให้มีการเผยแพร่วิธีการกับเกษตรกรทั่วไป
เบ้ืองต้นอยากจะขอร้องพ่ีน้องท่ีทำเกษตรท้ังหลายอย่าเผาฟาง ตีคลุมแล้วไป
หมักจุลินทรีย์จะทำใหผ้ลผลิตดีข้ึน เอาแค่น้ีก็ดีข้ึนเยอะแล้ว นอกจากน้ัน
ถ้ามีการให้อาหารทางใบจะทำใหผ้ลผลิตมากข้ึน เรียนให้พ่ีน้องเกษตรกร
ทราบเป็นความรู้ท่ีผมได้มาจากการท่ีนักวิทยาศาสตร์สรุปให้ฟัง”

คำกล่าวของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในรายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน”
ทางคล่ืนเอฟ.เอ็ม. 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เวลา 08.00 น. วันเสาร์ท่ี 8 พฤศจิกายน  2546
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1. º·¹Ó
รัฐบาลได้ประกาศขับเคลื่อน

เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ใน
การดำเนินงานได้ให้ความสำคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของ
เกษตรกรที่แต่เดิมต้องพึ่งพาการใช้
ปุ ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นจำนวนมาก
อันเป็นภาระของเกษตรกรในเร ื ่อง
ต้นทุนการผลิตและความเสี ่ยงต่อ
พิษภัยของสารเคมีให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพ ทดแทน
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากขึ้น กิจกรรมหนึ่งที ่มีความสำคัญ และรัฐได้ให้

การส่งเสริมอันเป็นการสนับสนุน
การดำเนินการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติได้แก่
“รณรงค ์ งดเผาตอซงั สรา้งดนิ
ย่ังยืน ฟ้ืนส่ิงแวดล้อม” โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรงดการเผาและหนัมา
ไถกลบตอซ ังร ่วมก ับการใช ้
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพ่ือช่วยให้มีการย่อย
สลายได้ง่ายข้ึนกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ในดิน

 
 



ด้วยตระหนักว่าประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตร 131 ล้านไร่ ดังนั้น
จึงมีเศษเหลือของวัสดุจากตอซังข้าว ข้าวโพด และอ่ืนๆ กว่า 35 ล้านตันต่อปี
หรือคิดเป็นเศษวัสดุการเกษตรเหลอืท้ิงในไร่นาเฉล่ียไร่ละเกือบ 300 กิโลกรัม
เศษเหลือของวัสดุทางการเกษตรเหล่านี้มีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชทั้ง
ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองมากกว่า 500 ล้านกิโลกรัม แต่เกษตรกรยัง
ขาดการจัดการที่เหมาะสม มีการเผาทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะช่วยให้การ
ไถพรวนทำไดง่้ายข้ึน การกระทำดังกล่าวทำให้ดินสูญเสียอินทรียวัตถุ ซ่ึงถือว่า
เป็นส่วนท่ีสำคัญท่ีสุดในการปรบัปรุงบำรุงดินเพ่ือการเกษตรอยา่งย่ังยืน ทำให้
ดินเสื่อมโทรมลง ต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากขึ้นทุกวันๆ มีผู้

ประเมินว่าเฉพาะการเผาทิ้งเศษเหลือจาก
ตอซังและฟางข้าวเพียงอย่างเดียว ทำให้ดิน
ต้องสูญเสียธาตุอาหารหลักที่เป็นไนโตร-
เจนถึง 90 ล้านกิโลกรัม ฟอสฟอรัส 20
ล้านก ิโลกร ัม และโพแทสเซ ียม 260
ล้านกิโลกรัม ยังไม่นับการสูญเสียธาตุ
อาหารรอง เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และ
ซัลเฟอร์ อีกกว่า 150 ล้านกิโลกรัมต่อปี
คิดเป็นมูลค่ากว่าห้าพันล้านบาท  ซึ ่ง
เกษตรกรต้องจ่ายเงินซื ้อปุ ๋ยเคมีเพื ่อใส่
ในไร่นาทดแทนการสญูเสียท่ีหายไปจากการ

เผาตอซัง เพื่อที ่จะทำให้ได้ผลผลิตคงเดิม
อย่างไรก็ตามกรมพัฒนาท่ีดินเป็นหน่วยงานหลักของ

ประเทศในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ และได้รณรงค์ให้
เกษตรกรปรับเปล่ียนทัศนคติไม่ เผาตอซัง โดยให้นำวัสดุตอซังท่ีเหลือใช้จากไร่นา
มาเป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ผสมผสานการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 12
มหัศจรรย์  กรมพัฒนาท่ีดิน ช่วยเพ่ิมคุณภาพดิน เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต
รักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์
สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล
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ผลเสียจากการเผาตอซัง
การเผาตอซังข้าวมีผลกระทบอยา่งมากต่อการทำลายโครงสรา้งของดิน

จุลินทรีย์และส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ในดิน   เน่ืองจากความร้อนจากการเผาตอซัง
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพยากรดิน ดังน้ี

(1) ทำให้โครงสร้างของดินเปล่ียนแปลงไป เน้ือดินจับตัวกันแน่นและแข็ง
ทำให้รากพืชแคระแกร็น ไม่สมบูรณ์ อ่อนแอ และความสามารถในการหาอาหาร
ของรากพืชลดลง  รวมถึงมีผลทำให้เช้ือโรคพืชสามารถเข้าทำลายได้ง่าย

(2) สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน เม่ืออินทรียวัตถุในดินถูก
เผาจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูญเสียไปในบรรยากาศ ส่วนธาตุอาหารจะ
แปรสภาพให้อยู่ในรูปท่ีสามารถสูญเสียไปจากดินได้ง่าย

(3) ทำลายจุลินทรีย์และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ปริมาณ
และกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินลดลง เช่น
จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนซึ่งทำหน้าที่
ในการเปลี ่ยนก๊าซไนโตรเจนจาก
บรรยากาศให้อยู่ในรูปของสารประกอบ
ไนโตรเจนท่ีพืชใช้ประโยชน์ได้จุลินทรีย์
ที่ละลายสารประกอบฟอสฟอรัสให้
อยู่ในรูปของฟอสเฟตที่ละลายน้ำได้
และการย่อยสลายอินทรียสารเป็นการ
เพ่ิมธาตอุาหารใหแ้ก่ดิน นอกจากนัน้
ตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืช เช่น ตัวห้ำ
ตัวเบียน ท่ีอาศัยอยู่ในดินหรือตอซังพืช
รวมทั้งจุลินทรีย์ที ่สามารถควบคุม
โรคพืชถูกเผาทำลายไป ซึ่งหากระบบ
นิเวศน์ของดินไม่สมดุล จะทำให้การแพร่
ระบาดของโรคเกิดได้ง่ายข้ึน
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(4) สูญเสียน้ำในดิน การเผาตอซังพืชทำให้ผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90
องศาเซลเซียส น้ำในดินจะระเหยสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ทำให้ความช้ืนของ
ดินลดลงหรือดินแห้งแข็งมากขึ้น

(5) ทำให้เกิดฝุ่นละออง เถ้าเขม่า และก๊าซหลายชนิดท่ีก่อให้เกิดมลพิษ
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดนิหายใจ และเป็นสาเหตุทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนหลวง เน่ืองจากเกิดควันไฟบดบังทัศนวิสัยบริเวณส่วน
พื้นที่การคมนาคมอย่างมาก

ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพโดยการนำปุย๋อินทรีย์น้ำท่ีได้การหมัก
วัสดุเศษปลา หอยเชอรี ่ ผักผลไม ้หรือเศษ
อาหารบ้านเรือน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
มาใช ้ประโยชน ์ในการหมักตอซ ัง โดย
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำมีประโยชน์เป็นสารเสริมการ
เจริญเติบโตประกอบด้วยฮอร์โมนออกซิน
จิบเบอร์เรลลิน  ไซโตไคนิน และกรดอินทรีย์
รวมถึงวิตามินบีหลายชนิด ช่วยในการกระตุ้น
การเจริญและเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ดิน
ทำหน้าท่ีย่อยสลายตอซังได้ดีข้ึน ตอซัง อ่อนนุ่ม
ย่อยสลายได้ง่าย และไถกลบสะดวกข้ึน
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2.1การไถกลบตอซงั หมายถึง การไถกลบตอซังข้าวหรือพืชไร่ที่มี

อยู่ในไร่นาภายหลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิตแล้วลงไปในดินระหว่างการเตรียม
พ้ืนท่ีเพาะปลูกขณะท่ีดินมีความช้ืน และปล่อยท้ิงไว้ช่วงระยะเวลาหนึง่  เพ่ือให้
เกิดกระบวนการย่อยสลายในดินซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุและ
ธาตุอาหารพืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตามที่ต้องการต่อไป



2.2 ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง
(1) ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความเหมาะสม

ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดิน การปักดำกล้า
และทำให้ระบบรากพืชสามารถแพร่กระจายในดินได้มากขึ้น

การระบายอากาศของดินเพ่ิมมากข้ึน ทำให้มีปริมาณออกซิเจน
เพียงพอต่อการหายใจของระบบรากพืชในดิน

เพ่ิมการซึมผ่านของน้ำได้อย่างเหมาะสม  และการอุ้มน้ำของ
ดินให้ดีขึ้น

(2) เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารพืชในดิน
เป็นการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง อาจจะมีปริมาณธาตุ

อาหารน้อย แต่จะมีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการทั้งธาตุอาหารหลัก
(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ธาตุอาหารรอง (แคลเซียม แมกนีเซียม
และกำมะถัน) และจุลธาตุ (เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม
และคลอรีน) และจะค่อยๆ ปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว

ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญเสียไปจากดินซึ่งพืช
สามารถนำไปใชป้ระโยชนไ์ด้
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ช ่ ว ย ร ั กษ าคว าม
สมดุลการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ทำให้ค่า pH ของดิน
เป็นกลางมีความเหมาะสมต่อการเพิ่ม
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารใน
ดิน

ช่วยลดความเป็นพิษ
ของเหล็กและแมงกานีสในดิน เน่ืองจาก
ธาตุดังกล่าวนี้จะละลายออกมามากในสภาพดินกรด หรือดินเปรี้ยว ซึ่งทำให้
ธาตุอาหารพืชถูกตรึงไว้ในดิน

ช่วยลดความเป็นพิษจากดินเค็ม โดยตอซังช่วยให้การอุ้มน้ำ
ในดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้น ส่งผลให้เกลือใต้ดินไม่สามารถระเหยขึ้นมาได้

(3) เพ่ิมจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ในดิน
อินทรียว ัตถุเป ็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานของ

จุลินทรย์ี ดินมีผลทำใหป้รมิาณและกจิกรรมของจลิุนทรย์ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่เป็น
ประโยชนต่์อพืช นอกจากน้ีอินทรียวัตถุมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ ประกอบดว้ย
โพรงหรือห้องขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของจุลินทรีย์
และสัตว์เล็กๆ ในดินด้วย

การเพิ่มปริมาณหรือจำนวนของจุลินทรีย์ดินมีผลช่วยลด
ปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิดในดินลดน้อยลง
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2.4 วิธีการไถกลบตอซังข้าว
(1) พ้ืนท่ีเขตชลประทาน ในเขตพ้ืนท่ีชลประทานซ่ึงสามารถปลูก

ข้าวได้ต่อเน่ือง 2-3 คร้ังต่อปี หลังจากเก็บเก่ียวข้าวแล้วไม่ต้องเผาตอซัง และฟางข้าว
ให้ปฏิบัติดังน้ี

ผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำจำนวน 3 ลิตรต่อไร่กับน้ำ 100 ลิตร
 เทสารละลายปุย๋อินทรีย์น้ำไหลไปตามนำ้ขณะท่ีเปิดน้ำเข้านา

จนทั่วแปลงนา หรือใช้รถบรรทุกสารละลายปุ๋ยอินทรีย์น้ำสาดให้ทั่วแปลงนา
ขณะเดียวกันใช้รถตีฟางย่ำฟางให้จมลงดิน

 ปล่อยให้ย่อยสลาย 10 วัน
หลังจากหมักฟางเป็นเวลา 10 วัน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 2 ลิตร

ผสมกับน้ำ 100 ลิตร สาดให้ทั่ว
แปลงนาอีกคร้ัง แล้วใช้รถไถตีฟาง
ตามอีกคร้ัง หมักท้ิงไว้อีก 5 วัน

แล้วจึงทำเทือก
เพื่อเตรียมหว่านหรือปักดำข้าว
ครั้งใหม่ต่อไป หรือสามารถปลูก
พืชไร่เศรษฐกิจชนิดอื่นได้ เช่น
พืชตระกูลถ่ัว  ข้าวโพด  และข้าวฟ่าง
เป็นต้น
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ผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำจำนวน 3 ลิตรต่อไร่กับน้ำ 100 ลิตร
ใส่สารละลายปุ๋ยอินทรีย์น้ำตามบริเวณคันนา หรือสาดให้ท่ัว

สม่ำเสมอ แล้วใช้รถไถย่ำฟางให้จมดิน หมักท้ิงไว้ 7 วัน
หลังจากหมกัฟาง 7 วัน ใส่ปุ๋ยอินทรย์ีน้ำ 2 ลิตร ผสมนำ้

100 ลิตร ใหท้ัว่แปลงนาแลว้ใชร้ถไถตฟีางตามไปดว้ย
ปล่อยให้ย่อยสลายอีก 7 วัน
แล้วจึงทำเทือกเตรียมแปลงพร้อมที่จะปลูกข้าวต่อไป

(2) พื้นที่เขตเกษตรน้ำฝน
ในกรณีที่เกษตรกรมีการปลูกข้าวเป็น
พืชหลักเพียงอย่างเดียวตลอดฤดู
เพาะปลูกโดยอาศัยน้ำฝน หลังจาก
การเก็บเกี่ยวข้าว ให้ทิ้งฟางข้าวและ
ตอซังไว้ในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อ
เป็นการคลุมผิวหน้าดิน จากนั้นเมื่อ
เข้าสู ่ต้นฤดูฝนประมาณปลายเดือน
เมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม ให้
ปฏิบัติดังนี้
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3. ¡ÒÃ¤ÅØÁ Ố¹ é́ÇÂµÍ«Ñ§ ªèÇÂ»¡»éÍ§Ë¹éÒ Ố¹ à¾ÔèÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¢Í§ Ø̈ÅÔ¹·ÃÕÂì́ Ô¹
การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ตอซังหรือฟางข้าว กล่าวได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ

ในขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากการใช้
ประโยชน์จากตอซังเพ่ือการไถกลบลงดินแล้ว ยังสามารถนำมาคลุมดิน เพ่ือเป็น
การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ได้อย่างดีด้วย  เป็นการปกป้องหน้าดิน
จากแสงแดดและฝนท่ีตกลงมาอย่างรุนแรงกระทบผิวหน้าดิน

การใช้วัสดุคลุมดิน หมายถึง การใช้วัสดุอย่างใดอย่างหน่ึงปกคลุมผิวหน้าดิน
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยส่วนใหญ่
มักเป็นวัสดุธรรมชาติ ซ่ึงเป็นเศษซากพืชหรือวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร เช่น ฟางข้าว
ตอซังพืช แกลบ ข้ีเถ้าแกลบ ข้ีเล่ือย ตลอดจนเศษใบไมแ้ละหญ้าแห้ง การจะ
เลือกใช้วัสดุประเภทใด ขึ้นอยู่กับปริมาณราคา และประสิทธิภาพของการใช้
ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม และตรงต่อวัตถุประสงค์ หรือไม่เพียงใด โดยการนำ
วัสดุมาคลุมโคนต้น และระหว่างแถวพืชท่ีปลูก ในระหว่างการเพาะปลูก หรืออาจจะ
คลุมหลังจากการเก็บเก่ียว เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมดินให้เหมาะสมกับการ
เจรญิเตบิโตของพชื และเมือ่เศษซากพชืคลุมดินเหลา่น้ีสลายตวัจะไดอิ้นทรยี
วัตถุสำหรับปรับปรุงบำรุงดินด้วย พืชหลักหรือพืชท่ีเพาะปลูกซ่ึงมีความต้องการ
วัสดุคลุมดิน มีดังน้ีคือ

ข้าว: พื้นที่ปลูกข้าวในที่ลุ่มหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวแล้ว ในกรณีที่ไม่มีการปลูกพืชต่อเนื่อง
ควรตัดตอซังข้าวและใช้ฟางข้าวคลุมดิน เพื่อรักษา
ผวิหนา้ดิน เพ่ิมอินทรยีวตัถแุละธาตอุาหารบางชนดิ
ให้กับดินก่อนการปลูกข้าวในฤดูต่อไป สำหรับใน
พื้นที่ปลูกข้าวไร่ซึ่งมีความลาดเท การคลุมดินเป็น
สิ ่งที ่จำเป็นมาก และหลังการเก็บเกี ่ยวข้าวแล้ว
เกษตรกรควรทิ้งตอซังและฟางข้าวไว้ในแปลง เพื่อ
การคลุมดินและไถกลบในฤดูต่อไป

คู่มือ งดเผาตอซงั สร้างดนิยัง่ยนื ฟ้ืนส่ิงแวดลอ้ม 11



พืชไร ่: การคลุมดินสามารถ
ปฏิบัติโดยมีการคลุมดินด้วยฟางข้าว
หรือตอซัง หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
และถ้ามีการกำจัดวัชพืช  เกษตรกรควร
ทิ้งเศษวัชพืชไว้ในแปลง หรือคลุมต้น
พืชหลัก และหลังจากเก็บเกี่ยวควรทิ้ง
เศษพืชไว้ในแปลง เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ
และลดการระเหยของน้ำ สำหรับใช้
ประโยชน์ในฤดูต่อไป

ไม้ผล: มักจะคลุมโคนต้นด้วย
ฟางข้าว หรือเปลือกถ่ัว ปกติแล้วควรจะ
เริ่มคลุมโคนตอนปลายฤดูฝนหรือช่วง
ฤดูแล้ง

พืชผัก: การคลุมดินสามารถ
ปฏิบัติได้ โดยเมื่ออยู่ในระยะเพาะกล้า
จำเป็นต้องมีการคลุมดินด้วยฟางข้าว
หรือแกลบ หรือวัสดุเศษพืชคลุมดิน
อ่ืนๆ เพ่ือให้ดินมีความช้ืนสม่ำเสมอและ
มีความเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด
พืชผัก หลังจากนั ้นใช้ว ัสดุฟางข้าว
คลุมดินระหว่างแถวของต้นพืชผักใน
แปลงปลูก

พืชชนิดอื ่น:  ไม้ดอก หรือ
สตรอเบอร ี ่ มีความจำเป็นต้องมีการ
คลุมดินเช่นกัน ซึ ่งอาจจะคลุมด้วย
ฟางข้าว  แกลบหรือเปลือกถ่ัว
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3.1 ชนิดวัสดุคลุมดิน
ชนิดของวัสดุคลุมดินโดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นวัสดุเหลือใช้จาก

การเกษตรกรรม เม่ือพิจารณาถงึแหลง่ทีม่าของวสัดุคลุมดิน สามารถจำแนก
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

(1) วัสดุคลุมดินจากไร่นา เป็นวัสดุเศษพืชที่ได้มาหลังจากการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร โดยทำการตัดวัสดุเหล่านั้น แล้วคลุม
ผิวหน้าดินไว้ ได้แก่ ฟางข้าว ตอซังพืช หญ้าแห้ง ลำต้นแห้งของพืช และ
เปลือกพืชตระกูลถ่ัว เป็นต้น หรือถ้าต้องการใช้ปริมาณมาก ในกรณีท่ีคลุมดิน
เพ่ือลดการระเหยของน้ำจากหน้าดิน อาจจะกระทำได้โดยการผลิตข้ึนเองในพ้ืนท่ี
ได้แก่ การปลูกพืชท่ีจะใช้เป็นวัสดุคลุมดิน เช่น ถ่ัวพุ่ม ถ่ัวดำ ถ่ัวพร้า ถ่ัวเวอราโน
และถ่ัวสไตโล ข้ึนในพ้ืนท่ีก่อนทำการปลูกพืชหลักแล้วตัดคลุมดิน

นอกจากน้ันมีอีกวิธีการหน่ึงโดยการปลูกพืชตระกูลถ่ัวบางชนิด ท่ีให้
ปรมิาณน้ำหนักแหง้มาก เช่น ถ่ัวมัคคุนา (Mucuna utilis) ซ่ึงนยิมปลกูใน
ภาคเหนือบ้างแล้ว โดยทำการปลกูในปีแรกเป็นพืชคลุมดิน หลังจากเก็บเก่ียว
ผลผลิตแล้ว ถั่วดังกล่าวจะแห้งตายในฤดูแล้ว และเศษเหลือของพืชจำนวน
มากจะคลุมดิน ลดการระบาดของวัชพืชได้ เมื่อถึงฤดูกาลปลูกปีต่อไปจะ

สามารถปลูกพืชบนซากถ่ัวมัคคุนาได้
ระบบนี ้ใช้ได้ในกรณีที ่ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ำ และไม่จำเป็นต้องใช้
ปลูกพืชหลักติดต่อกันทุกปี ในการ
ปฏิบัติดังกล่าวนี ้ควรจะได้มีการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปใช้ให้
กว้างขวาง แทนท่ีจะนำเศษวัสดุเหลือ
ใช้เหล่านี้ไปเผาทิ้ง ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการรักษาสภาพของดิน
ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
พืช
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(2) วัสดุคลุมดินจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร เป็นวัสดุ
คลุมดินท่ีได้มาจากการแปรสภาพผลผลิตจากการเกษตรในโรงงานอตุสาหกรรม
ได้แก่ วัสดุแกลบ ข้ีลีบข้าว และรำหยาบจากโรงสข้ีาว วัสดุกากอ้อยจากโรงงาน
น้ำตาล ข้ีเล่ือยจากโรงงานไมแ้ปรรปู ขุยไผ่และไส้ปอจากโรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษ เปลือกและกากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตแป้ง มันสำปะหลัง
และวัสดุเศษพืชจากโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและผลไมก้ระป๋อง เป็นต้น
วัสดุเศษพืชต่างๆ ดังกล่าวน้ีสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุคลุมดินในพ้ืนท่ีการเกษตร
ได้ดี

3.2 วิธีการใส่วัสดุคลุมดิน การใส่วัสดุคลุมดินในไร่นา โดยท่ัวไปใส่ใน
อัตราระหวา่ง 600-800 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงวิธีการใส่วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
สำหรับคลุมดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ

(1) การคลุมดินด้วยเศษเหลือของพืช โดยปล่อยเศษเหลือของ
พืชไว้ในไร่นาหลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิตของพืช  ซ่ึงวิธีน้ีการย่อยสลายของ
วัสดุอินทรีย์จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และสามารถควบคุมการชะล้างพังทลายของ
ผิวหน้าดินได้ดี

(2) การคลุกเคล้าวัสดุคลุมดินกับดินอย่างหยาบๆ ในกรณีท่ีดินน้ันมี
ลักษณะของเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงสภาพทาง
กายภาพของดินด้วย เช่น ดินมีการเกาะตัวดีข้ึน ดินร่วนซุย และเพ่ิมอัตราการ
ซึมน้ำของดิน เป็นต้น แต่วิธีนี้อินทรียวัตถุจะมีอัตราการย่อยสลายค่อนข้าง
เร็วกว่าวิธีแรก
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ประโยชน์ของการใช้วัสดุตอซังคลุมดิน
1. เพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน
2. เพ่ือปกคลุมผิวดินป้องกันการสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร

ในดิน
3. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์น้ำในดินเป็นการลดการระเหยของนำ้
4. เพ่ือควบคุมอุณหภูมิของดินให้มีความสม่ำเสมอโดยลดอุณหภูมิ

ของดินให้เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ดิน
5. เพ่ิมผลผลิตของพืชระหว่าง 20-30 เปอร์เซ็นต์ และลดต้นทุนการ

ผลิต
6. เพื่อควบคุมและลดการเจริญเติบโตของวัชพืช

4. ÀÙÁÔ»Ñ--Ò´Õà´è¹¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã

4.1 ข้าวอินทรีย์-ไร้สารพิษ
ชมรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน  อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี
วิธีการ ทำการปลูกข้าวอินทรีย์และไม่เผาฟางข้าว แต่จะนำฟางมาหมัก

เพ่ือใช้เป็นปุ๋ยในนาข้าว โดยหลังจากเก็บเก่ียวข้าวแล้วจะใส่ปุ๋ยหมักในนา 500
กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านลงบนฟางข้าวจากนั้นใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำ
ประมาณ 5 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร หมักฟางด้วยน้ำหมักจนฟางเน่าเป่ือยประมาณ
20-30 วัน จากน้ันใช้รดย่ำฟางตฟีางลงดนิแล้วจงึทำการหวา่นข้าว
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คุณภาพข้าวและลดต้นทุนการผลิต
ต้นข้าวแข็งแรง กอใหญ่ ออกรวง

เกือบทุกต้น ระบบรากสมบูรณ์ รากใหญ่
เมล็ดข้าวสวย รสชาติดี ดินร่วนซุย มีสีเข้ม

ลดต้นทุนการผลติ จากเดิม 3,150
บาทตอ่ไร ่ เปน็ 2,225 บาทตอ่ไร ่  โดยไมใ่ช้
ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงและวัชพืช

4.2ปลูกถ่ัวเหลืองหลังนา โดยไม่ไถเตรียมดิน
1. นายสวัสด์ิ สลับเงิน

บ้านคอนสาร  ต.คอนสาร อ. คอนสาร จ.ชัยภูมิ
2. นายวิจิตร ทองฃำ
บ้านเลขท่ี 125 หมู่ 3 บ้านเชินใต้  ต.โนนคอม  อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
วิธีการ ปลูกถั่วเหลืองหลังนา โดยไม่ไถเตรียมดินแต่จะใช้การ

คราดลม้ตอซงัหรอืตดัตอซงัคลมุดิน สามารถทำได ้ 2 รปูแบบคอื
รูปแบบท่ี 1 หลังจากเก็บเก่ียวข้าวแล้ว สูบน้ำเข้าแปลงใหร้ะดับ

น้ำสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ทำร่องในแปลง โดยใช้รถไถเดินตามกรีดร่อง
แล้วจึงหว่านเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเหลือง อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ แล้ว ทำการคลาด
ล้มตอซังข้าวโดยใช้
รถไถเดินตามคราด 1
รอบ เพ่ือให้ตอซังล้ม
และกลบเมล ็ดถ ั ่ ว
เหลือง จากน้ันแช่น้ำขัง
เมล็ดไว้ 6-12 ช่ัวโมง
แล้วจึงระบายน้ำออก
ให้แห้ง เมล็ดถ่ัวเจริญ
ต่อไป
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รูปแบบท่ี 2 คล้ายกับรูปแบบท่ี 1 โดยเม่ือสูบน้ำเข้าแปลงให้สูง
ประมาณ 5 เซนติเมตร ใช้รถไถเดินตามไถกรีดร่องน้ำ จากน้ันจึงหว่านเมล็ด
พันธ์ุถ่ัวเหลืองอัตรา20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ลงในแปลงขณะเดียวกันก็ใช้รถไถเดิน
ตามซ่ึงติดใบมีดตัดตอซังให้ล้มและกลบเมล็ดให้น้ำแช่ขังเมล็ดนาน 6-12 ช่ัวโมง
จึงระบายน้ำออก

ลดต้นทุนการผลิต
ลดต้นทุนในการผลิตในขั้นตอนการไถเตรียมดิน สามารถปลูก

ถั่วเหลืองได้เร็วขึ้นไม่ต้องเผาฟาง ตอซังเป็นเศษพืชที่ช่วยบำรุงดิน และช่วย
รักษาความชื้นในดินได้ดี ช่วยลดการให้น้ำแก่พืช และสามารถลดต้นทุนใน
การกำจัดวัชพืชซ่ึงเป็นผลมาจากการกลบฟางได้อีกด้วย

4.3 การทำนาไร้สารพิษ ไม่เผาฟาง
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ  บ้านม่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
วิธีการ ทำการปลูกข้าวโดยไม่เผาฟางข้าวหลังเก็บเก่ียวและทำการหมัก

ฟางข้าวใช้เป็นปุ๋ยโดยหลังจากเก็บเก่ียวแล้วจะฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ และนำ
ไปผสมกับปุ๋ยหมัก เพ่ือให้ได้
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งปุ๋ยหมัก
ทำได้โดยใช้วัสดุในท้องถ่ิน เช่น
รำ แกลบ มูลสัตว์  ผสมกับ
น้ำหมักจุลินทรีย์ กากน้ำตาล
หมักท้ิง ไว้ 7-10 วัน จากน้ัน
นำไปหว่านในอัตรา 150–250
กิโลกรัมต่อไร่ จากน้ันฉีดพ่น
น้ำหมักจุลินทรีย์อีกครั้ง จึง
ไถกลบตอซัง ท้ิงไว้ 3 เดือน แล้ว
ทำการปลูกข้าว
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4.4 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำช่วยย่อยสลายตอซังข้าวเพ่ิมปุ๋ยให้กับดิน
นายจ่อย  สอนเครือ 47/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหม่ี

จังหวัดลพบุรี  ปลูกข้าวพันธ์ุชัยนาท 1
วิธีการ โดยมีการเตรียมดินเริ่มจากหลังเกี่ยวข้าวทำการเกลี่ยฟาง

ใช้รถไถเดินตามเหยียบตอซังให้ล้ม สูบน้ำเข้าแปลงนาให้น้ำท่วมทั้งแปลง
ขณะสูบน้ำใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหยดตาม
น้ำเข้าแปลงในอตัรา 5 ลิตร/ไร่ หมัก
ฟางไว้ 2 วัน วันท่ี 3 หว่านเมล็ดปอเทือง
แช่ไว้ในแปลง 1 คืน เช้าปล่อยน้ำออกจาก
แปลงให้แห้ง จากน้ันแมล็ดข้าวท่ีตกอยู่
ในแปลง และหน่อของต้นข้าวเริ ่ม
งอกเป็นต้น ข้าวพร้อมท้ังเมล็ดปอเทือง
เริ่มงอก เป็นต้นพร้อมกัน และเจริญ

เติบโตดี ตอซังและฟางข้าวท่ีผ่านการหมัก  ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจะกรอบ
ย่อยสลายง่าย ปล่อยต้นข้าวและต้นปอเทือง ให้เจริญเติบโตได้อายุ 45 วัน จึงสูบ
น้ำเข้าแปลงนาพร้อมปล่อยปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ด้วยเพ่ือหล่อนาข้าว ต้นปอเทืองจึงยุบและ
ตายต้นข้าวจะเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี

เพ่ิมผลผลิต
ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึนจาก 850 เป็น 924 กิโลกรัมต่อไร่

เพ่ิมผลผลิต
เพิ ่มผลผลิตในปีแรก 330

กิโลกรัมต่อไร่ ปีต่อๆมาผลผลิตเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆในปีที่ 5 ผลผลิตสูงถึง 1,248
กิโลกรมัต่อไร่ และจะเหน็ว่าดินในแปลง
จะมีความอุดมสมบูรณ์และร่วนซุยขึ้น
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เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีความสามารถ

ในการย่อยสลายเศษพืช ปลา และ
หอยเชอรี่ในลักษณะสด เพื่อผลิตเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สำหรับใช้ในการเร่งการ
เจริญเติบโตของราก ใบ ลำต้น การ
ออกดอกและติดผล
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ศูนย์อำนวยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
ต้ังอยู่ภายในกรมพัฒนาท่ีดิน  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-1181
สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กรมพัฒนาทีดิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร. 0-2579-2875
สำนักตรวจราชการ
กรมพัฒนาทีดิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0731
หรือท่ี  http:// www.ldd.go.th
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ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 12 มหัศจรรย์
กรมพัฒนาที่ดิน ช่วยเพิ่มคุณภาพดิน
เพิ่มผลผลิตพืช รักษาสิ่งแวดล้อม

และสนับสนุนการขับเคลือนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์


