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“ผมเคยพูดตลอดเวลาว่าอย่าเผาซังข้าวเพราะเผาจะทำลายจุลนิ ทรีย์
ในดิน ทำให้ผลผลิตต่อไร่ตก ทีเ่ วียดนามนอกจากเขาไม่เผาแล้ว ยังเปิดน้ำ
เข้าไปขังให้ตวั ซังข้าวยุย่ เน่าก็เกิดจุลนิ ทรียใ์ นดิน ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิม่ ขึน้
ทางนี้ไปทดลองกันหลายขั้นตอน เอาแปลงแต่ละอย่างมาเปรียบเทียบ
เพราะวันนีท้ ท่ี ำกันผลผลิตต่อไร่ 400 กว่ากิโลกรัมเท่านัน้ เอง ปรากฏว่าเขา
ไปทำกรณีดที ส่ี ดุ คือ หนึง่ ไม่เผาฟาง ตีคลุมฟาง และหมักจุลนิ ทรีย์ โดยใช้
ปุย๋ เคมีใส่ไปแค่ 30% ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และให้อาหารทางใบโดยเรือเหาะ
ราคาไม่แพงครับถูกมากนักวิทยาศาสตร์ไทยทำเอง เอาเรือเหาะพ่นยาทาง
ใบโดยผ่านอุปกรณ์ Ultra Low Volume เพือ่ ใช้ทำตลอดฤดูกาลทำนา
ต้นทุนตกไร่ละ 2,083 บาท ปรากฏว่าได้ผลผลิต 1,102 กิโลกรัม
ถ้าเปรียบเทียบเป็นเกวียนได้ 1.1 เกวียนต่อไร่ประมาณ 4,000 กว่าบาท
เกือบ 5,000 บาท อันนีข้ า้ วธรรมดานะครับ แต่ตน้ ทุน 2,000 บาท ฉะนัน้
ได้กำไร 100% ถ้าทำให้ถกู วิธี แต่ไปดูวธิ ดี ง้ั เดิมคือเผาฟาง ไม่มคี ลุมฟางหมัก
จุลนิ ทรียด์ ว้ ย และใช้ปยุ๋ เคมี 100% ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่มกี ารให้อาหารทางใบได้
มา 700 กว่ากิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนแพงขึน้ 2,200 บาท กำไรประมาณ 600700 บาทต่อไร่ แต่ถา้ หากใช้ระบบเต็มทีไ่ ด้กำไรเท่าตัว เพราะฉะนัน้ อันนี้
จะนำไปสู่การประยุกต์เพื่อให้มีการเผยแพร่วิธีการกับเกษตรกรทั่วไป
เบือ้ งต้นอยากจะขอร้องพีน่ อ้ งทีท่ ำเกษตรทัง้ หลายอย่าเผาฟาง ตีคลุมแล้วไป
หมักจุลนิ ทรียจ์ ะทำให้ผลผลิตดีขน้ึ เอาแค่นก้ี ด็ ขี น้ึ เยอะแล้ว นอกจากนัน้
ถ้ามีการให้อาหารทางใบจะทำให้ผลผลิตมากขึน้ เรียนให้พน่ี อ้ งเกษตรกร
ทราบเป็นความรูท้ ผ่ี มได้มาจากการทีน่ กั วิทยาศาสตร์สรุปให้ฟงั ”
คำกล่าวของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในรายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน”
ทางคลืน่ เอฟ.เอ็ม. 92.5 สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เวลา 08.00 น. วันเสาร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2546
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1. º·¹Ó
รัฐบาลได้ประกาศขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ใน
การดำเนินงานได้ให้ความสำคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของ
เกษตรกรที่แต่เดิมต้องพึ่งพาการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นจำนวนมาก
อั น เป็ น ภาระของเกษตรกรในเรื ่ อ ง
ต้ น ทุ น การผลิ ต และความเสี ่ ย งต่ อ
พิษภัยของสารเคมีให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพ ทดแทน
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากขึ้น กิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ และรัฐได้ให้
การส่งเสริมอันเป็นการสนับสนุน
การดำเนินการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติได้แก่
“รณรงค์ งดเผาตอซัง สร้างดิน
ยัง่ ยืน ฟืน้ สิง่ แวดล้อม” โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรงดการเผาและหันมา
ไถกลบตอซั ง ร่ ว มกั บ การใช้
ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ เพือ่ ช่วยให้มกี ารย่อย
สลายได้งา่ ยขึน้ กลายเป็นปุย๋ อินทรีย์
ในดิน
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ด้วยตระหนักว่าประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตร 131 ล้านไร่ ดังนั้น
จึงมีเศษเหลือของวัสดุจากตอซังข้าว ข้าวโพด และอืน่ ๆ กว่า 35 ล้านตันต่อปี
หรือคิดเป็นเศษวัสดุการเกษตรเหลือทิง้ ในไร่นาเฉลีย่ ไร่ละเกือบ 300 กิโลกรัม
เศษเหลือของวัสดุทางการเกษตรเหล่านี้มีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชทั้ง
ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองมากกว่า 500 ล้านกิโลกรัม แต่เกษตรกรยัง
ขาดการจัดการที่เหมาะสม มีการเผาทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะช่วยให้การ
ไถพรวนทำได้งา่ ยขึน้ การกระทำดังกล่าวทำให้ดนิ สูญเสียอินทรียวัตถุ ซึง่ ถือว่า
เป็นส่วนทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการปรับปรุงบำรุงดินเพือ่ การเกษตรอย่างยัง่ ยืน ทำให้
ดินเสื่อมโทรมลง ต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากขึ้นทุกวันๆ มีผู้
ประเมินว่าเฉพาะการเผาทิ้งเศษเหลือจาก
ตอซังและฟางข้าวเพียงอย่างเดียว ทำให้ดนิ
ต้องสูญเสียธาตุอาหารหลักที่เป็นไนโตรเจนถึง 90 ล้านกิโลกรัม ฟอสฟอรัส 20
ล้ า นกิ โ ลกรั ม และโพแทสเซี ย ม 260
ล้ า นกิ โ ลกรั ม ยั ง ไม่ น ั บ การสู ญ เสี ย ธาตุ
อาหารรอง เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และ
ซัลเฟอร์ อีกกว่า 150 ล้านกิโลกรัมต่อปี
คิ ด เป็ น มู ล ค่ า กว่ า ห้ า พั น ล้ า นบาท ซึ ่ ง
เกษตรกรต้ อ งจ่ า ยเงิ น ซื ้ อ ปุ ๋ ย เคมี เ พื ่ อ ใส่
ในไร่นาทดแทนการสูญเสียทีห่ ายไปจากการ
เผาตอซัง เพื่อที่จะทำให้ได้ผลผลิตคงเดิม
อย่างไรก็ตามกรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นหน่วยงานหลักของ
ประเทศในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ และได้รณรงค์ให้
เกษตรกรปรับเปลีย่ นทัศนคติไม่ เผาตอซัง โดยให้นำวัสดุตอซังทีเ่ หลือใช้จากไร่นา
มาเป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ผสมผสานการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชวี ภาพ 12
มหัศจรรย์ กรมพัฒนาทีด่ นิ ช่วยเพิม่ คุณภาพดิน เพิม่ ผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต
รักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์
สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล
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ผลเสียจากการเผาตอซัง
การเผาตอซังข้าวมีผลกระทบอย่างมากต่อการทำลายโครงสร้างของดิน
จุลนิ ทรียแ์ ละสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในดิน เนือ่ งจากความร้อนจากการเผาตอซัง
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพยากรดิน ดังนี้
(1) ทำให้โครงสร้างของดินเปลีย่ นแปลงไป เนือ้ ดินจับตัวกันแน่นและแข็ง
ทำให้รากพืชแคระแกร็น ไม่สมบูรณ์ อ่อนแอ และความสามารถในการหาอาหาร
ของรากพืชลดลง รวมถึงมีผลทำให้เชือ้ โรคพืชสามารถเข้าทำลายได้งา่ ย
(2) สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน เมือ่ อินทรียวัตถุในดินถูก
เผาจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สญ
ู เสียไปในบรรยากาศ ส่วนธาตุอาหารจะ
แปรสภาพให้อยูใ่ นรูปทีส่ ามารถสูญเสียไปจากดินได้งา่ ย
(3) ทำลายจุลินทรีย์และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ปริมาณ
และกิจกรรมของจุลนิ ทรียด์ นิ ลดลง เช่น
จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนซึ่งทำหน้าที่
ในการเปลี ่ ย นก๊ า ซไนโตรเจนจาก
บรรยากาศให้อยูใ่ นรูปของสารประกอบ
ไนโตรเจนทีพ่ ชื ใช้ประโยชน์ได้จลุ นิ ทรีย์
ที่ละลายสารประกอบฟอสฟอรัสให้
อยู่ในรูปของฟอสเฟตที่ละลายน้ำได้
และการย่อยสลายอินทรียสารเป็นการ
เพิม่ ธาตุอาหารให้แก่ดนิ นอกจากนัน้
ตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืช เช่น ตัวห้ำ
ตัวเบียน ทีอ่ าศัยอยูใ่ นดินหรือตอซังพืช
รวมทั้งจุ ลินทรีย์ท ี่สามารถควบคุม
โรคพืชถูกเผาทำลายไป ซึ่งหากระบบ
นิเวศน์ของดินไม่สมดุล จะทำให้การแพร่
ระบาดของโรคเกิดได้งา่ ยขึน้
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(4) สูญเสียน้ำในดิน การเผาตอซังพืชทำให้ผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90
องศาเซลเซียส น้ำในดินจะระเหยสูบ่ รรยากาศอย่างรวดเร็ว ทำให้ความชืน้ ของ
ดินลดลงหรือดินแห้งแข็งมากขึ้น
(5) ทำให้เกิดฝุน่ ละออง เถ้าเขม่า และก๊าซหลายชนิดทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษ
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ และเป็นสาเหตุทำ
ให้เกิดอุบตั เิ หตุบนถนนหลวง เนือ่ งจากเกิดควันไฟบดบังทัศนวิสยั บริเวณส่วน
พื้นที่การคมนาคมอย่างมาก

2. ¡ÒÃä¶¡ÅºµÍ«Ñ§ à¾ÔÁè ÍÔ¹·ÃÕÂÇÑµ¶ØáÅÐ¨ØÅ¹Ô ·ÃÕÂ´ì ¹Ô
2.1การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบตอซังข้าวหรือพืชไร่ที่มี
อยูใ่ นไร่นาภายหลังจากการเก็บเกีย่ วผลผลิตแล้วลงไปในดินระหว่างการเตรียม
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกขณะทีด่ นิ มีความชืน้ และปล่อยทิง้ ไว้ชว่ งระยะเวลาหนึง่ เพือ่ ให้
เกิดกระบวนการย่อยสลายในดินซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุและ
ธาตุอาหารพืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตามที่ต้องการต่อไป
ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพโดยการนำปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ทีไ่ ด้การหมัก
วัสดุเศษปลา หอยเชอรี่ ผักผลไม้ หรือเศษ
อาหารบ้านเรือน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการหมั ก ตอซั ง โดย
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำมีประโยชน์เป็นสารเสริมการ
เจริญเติบโตประกอบด้วยฮอร์โมนออกซิน
จิบเบอร์เรลลิน ไซโตไคนิน และกรดอินทรีย์
รวมถึงวิตามินบีหลายชนิด ช่วยในการกระตุน้
การเจริญและเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ดิน
ทำหน้าทีย่ อ่ ยสลายตอซังได้ดขี น้ึ ตอซัง อ่อนนุม่
ย่อยสลายได้งา่ ย และไถกลบสะดวกขึน้
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2.2 ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง
(1) ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มคี วามเหมาะสม
 ทำให้ดน
ิ โปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดิน การปักดำกล้า
และทำให้ระบบรากพืชสามารถแพร่กระจายในดินได้มากขึ้น
 การระบายอากาศของดินเพิม
่ มากขึน้ ทำให้มปี ริมาณออกซิเจน
เพียงพอต่อการหายใจของระบบรากพืชในดิน
 เพิม
่ การซึมผ่านของน้ำได้อย่างเหมาะสม และการอุม้ น้ำของ
ดินให้ดีขึ้น
(2) เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารพืชในดิน
 เป็นการเพิม
่ ธาตุอาหารให้แก่ดนิ โดยตรง อาจจะมีปริมาณธาตุ
อาหารน้อย แต่จะมีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการทั้งธาตุอาหารหลัก
(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ธาตุอาหารรอง (แคลเซียม แมกนีเซียม
และกำมะถัน) และจุลธาตุ (เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินมั
และคลอรีน) และจะค่อยๆ ปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ตอ่ พืชในระยะยาว
 ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญเสียไปจากดินซึ่งพืช
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

8

คูม
่ อื งดเผาตอซัง สร้างดินยัง่ ยืน ฟืน
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ช่วยรักษาความ
สมดุลการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ทำให้คา่ pH ของดิน
เป็นกลางมีความเหมาะสมต่อการเพิ่ม
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารใน
ดิ น
 ช่วยลดความเป็นพิษ
ของเหล็กและแมงกานีสในดิน เนือ่ งจาก
ธาตุดังกล่าวนี้จะละลายออกมามากในสภาพดินกรด หรือดินเปรี้ยว ซึ่งทำให้
ธาตุอาหารพืชถูกตรึงไว้ในดิน
 ช่วยลดความเป็นพิษจากดินเค็ม โดยตอซังช่วยให้การอุม
้ น้ำ
ในดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้น ส่งผลให้เกลือใต้ดินไม่สามารถระเหยขึ้นมาได้

(3) เพิม่ จุลนิ ทรียท์ เ่ี ป็นประโยชน์ในดิน


อิ น ทรี ย วั ต ถุ เ ป็ น แหล่ ง อาหารและแหล่ ง พลั ง งานของ
จุลนิ ทรีย์ ดินมีผลทำให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลนิ ทรียเ์ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ พืช นอกจากนีอ้ นิ ทรียวัตถุมลี กั ษณะคล้ายฟองน้ำ ประกอบด้วย
โพรงหรือห้องขนาดเล็กอยูเ่ ป็นจำนวนมาก จึงเป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของจุลนิ ทรีย์
และสัตว์เล็กๆ ในดินด้วย
 การเพิ่มปริมาณหรือจำนวนของจุลินทรีย์ดินมีผลช่วยลด
ปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิดในดินลดน้อยลง

คูม
่ อื งดเผาตอซัง สร้างดินยัง่ ยืน ฟืน
้ สิง่ แวดล้อม

ไถกลบ
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หมักไว้ 2-3 อาทิตย์ แล้วปักดำข้าว

2.4 วิธกี ารไถกลบตอซังข้าว
(1) พืน้ ทีเ่ ขตชลประทาน ในเขตพืน้ ทีช่ ลประทานซึง่ สามารถปลูก
ข้าวได้ตอ่ เนือ่ ง 2-3 ครัง้ ต่อปี หลังจากเก็บเกีย่ วข้าวแล้วไม่ตอ้ งเผาตอซัง และฟางข้าว
ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
 ผสมปุย
๋ อินทรียน์ ำ้ จำนวน 3 ลิตรต่อไร่กบั น้ำ 100 ลิตร
 เทสารละลายปุย
๋ อินทรียน์ ำ้ ไหลไปตามน้ำขณะทีเ่ ปิดน้ำเข้านา
จนทั่วแปลงนา หรือใช้รถบรรทุกสารละลายปุ๋ยอินทรีย์น้ำสาดให้ทั่วแปลงนา
ขณะเดียวกันใช้รถตีฟางย่ำฟางให้จมลงดิน
 ปล่อยให้ยอ
่ ยสลาย 10 วัน
 หลังจากหมักฟางเป็นเวลา 10 วัน ใส่ปย
ุ๋ อินทรียน์ ำ้ 2 ลิตร
ผสมกับน้ำ 100 ลิตร สาดให้ทั่ว
แปลงนาอีกครัง้ แล้วใช้รถไถตีฟาง
ตามอีกครัง้ หมักทิง้ ไว้อกี 5 วัน
 แล้วจึงทำเทือก
เพื่อเตรียมหว่านหรือปักดำข้าว
ครั้งใหม่ต่อไป หรือสามารถปลูก
พืชไร่เศรษฐกิจชนิดอื่นได้ เช่น
พืชตระกูลถัว่ ข้าวโพด และข้าวฟ่าง
เป็นต้น

A16
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(2) พื้นที่เขตเกษตรน้ำฝน
ในกรณีที่เกษตรกรมีการปลูกข้าวเป็น
พื ช หลั ก เพี ย งอย่ า งเดี ย วตลอดฤดู
เพาะปลูกโดยอาศัยน้ำฝน หลังจาก
การเก็บเกี่ยวข้าว ให้ทิ้งฟางข้าวและ
ตอซังไว้ในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อ
เป็นการคลุมผิวหน้าดิน จากนั้นเมื่อ
เข้าสู่ต้นฤดูฝนประมาณปลายเดือน
เมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม ให้
ปฏิบัติดังนี้


ผสมปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จำนวน 3 ลิตรต่อไร่กบั น้ำ 100 ลิตร
 ใส่สารละลายปุย
๋ อินทรียน์ ำ้ ตามบริเวณคันนา หรือสาดให้ทว่ั
สม่ำเสมอ แล้วใช้รถไถย่ำฟางให้จมดิน หมักทิง้ ไว้ 7 วัน
 หลังจากหมักฟาง 7 วัน ใส่ปย
ุ๋ อินทรียน์ ำ้ 2 ลิตร ผสมน้ำ
100 ลิตร ให้ทว่ั แปลงนาแล้วใช้รถไถตีฟางตามไปด้วย
 ปล่อยให้ยอ
่ ยสลายอีก 7 วัน
 แล้วจึงทำเทือกเตรียมแปลงพร้อมที่จะปลูกข้าวต่อไป

คูม
่ อื งดเผาตอซัง สร้างดินยัง่ ยืน ฟืน
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การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ตอซังหรือฟางข้าว กล่าวได้วา่ เป็นหัวใจสำคัญ
ในขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากการใช้
ประโยชน์จากตอซังเพือ่ การไถกลบลงดินแล้ว ยังสามารถนำมาคลุมดิน เพือ่ เป็น
การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ได้อย่างดีดว้ ย เป็นการปกป้องหน้าดิน
จากแสงแดดและฝนทีต่ กลงมาอย่างรุนแรงกระทบผิวหน้าดิน
การใช้วสั ดุคลุมดิน หมายถึง การใช้วสั ดุอย่างใดอย่างหนึง่ ปกคลุมผิวหน้าดิน
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยส่วนใหญ่
มักเป็นวัสดุธรรมชาติ ซึง่ เป็นเศษซากพืชหรือวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร เช่น ฟางข้าว
ตอซังพืช แกลบ ขีเ้ ถ้าแกลบ ขีเ้ ลือ่ ย ตลอดจนเศษใบไม้และหญ้าแห้ง การจะ
เลือกใช้วัสดุประเภทใด ขึ้นอยู่กับปริมาณราคา และประสิทธิภาพของการใช้
ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม และตรงต่อวัตถุประสงค์ หรือไม่เพียงใด โดยการนำ
วัสดุมาคลุมโคนต้น และระหว่างแถวพืชทีป่ ลูก ในระหว่างการเพาะปลูก หรืออาจจะ
คลุมหลังจากการเก็บเกีย่ ว เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมดินให้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช และเมือ่ เศษซากพืชคลุมดินเหล่านีส้ ลายตัวจะได้อนิ ทรีย
วัตถุสำหรับปรับปรุงบำรุงดินด้วย พืชหลักหรือพืชทีเ่ พาะปลูกซึง่ มีความต้องการ
วัสดุคลุมดิน มีดงั นีค้ อื
ข้าว: พื้นที่ปลูกข้าวในที่ลุ่มหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวแล้ว ในกรณีที่ไม่มีการปลูกพืชต่อเนื่อง
ควรตัดตอซังข้าวและใช้ฟางข้าวคลุมดิน เพื่อรักษา
ผิวหน้าดิน เพิม่ อินทรียวัตถุและธาตุอาหารบางชนิด
ให้กับดินก่อนการปลูกข้าวในฤดูต่อไป สำหรับใน
พื้นที่ปลูกข้าวไร่ซึ่งมีความลาดเท การคลุมดินเป็น
สิ ่ ง ที ่ จ ำเป็ น มาก และหลั ง การเก็ บ เกี ่ ย วข้ า วแล้ ว
เกษตรกรควรทิ้งตอซังและฟางข้าวไว้ในแปลง เพื่อ
การคลุมดินและไถกลบในฤดูต่อไป
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พื ช ไร่ : การคลุ ม ดิ น สามารถ
ปฏิบัติโดยมีการคลุมดินด้วยฟางข้าว
หรือตอซัง หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
และถ้ามีการกำจัดวัชพืช เกษตรกรควร
ทิ้งเศษวัชพืชไว้ในแปลง หรือคลุมต้น
พืชหลัก และหลังจากเก็บเกี่ยวควรทิ้ง
เศษพืชไว้ในแปลง เพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุ
และลดการระเหยของน้ ำ สำหรั บ ใช้
ประโยชน์ในฤดูต่อไป
ไม้ผล: มักจะคลุมโคนต้นด้วย
ฟางข้าว หรือเปลือกถัว่ ปกติแล้วควรจะ
เริ่มคลุมโคนตอนปลายฤดูฝนหรือช่วง
ฤดูแล้ง
พื ช ผั ก : การคลุ ม ดิ น สามารถ
ปฏิบัติได้ โดยเมื่ออยู่ในระยะเพาะกล้า
จำเป็นต้องมีการคลุมดินด้วยฟางข้าว
หรือแกลบ หรือวัสดุเศษพืชคลุมดิน
อืน่ ๆ เพือ่ ให้ดนิ มีความชืน้ สม่ำเสมอและ
มีความเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด
พื ช ผั ก หลั ง จากนั ้ น ใช้ ว ั ส ดุ ฟ างข้ า ว
คลุมดินระหว่างแถวของต้นพืชผักใน
แปลงปลูก
พื ช ชนิ ด อื ่ น : ไม้ ด อก หรื อ
สตรอเบอรี่ มีความจำเป็นต้องมีการ
คลุ ม ดิ น เช่ น กั น ซึ ่ ง อาจจะคลุ ม ด้ ว ย
ฟางข้าว แกลบหรือเปลือกถัว่

คูม
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3.1 ชนิดวัสดุคลุมดิน
ชนิดของวัสดุคลุมดินโดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรกรรม เมือ่ พิจารณาถึงแหล่งทีม่ าของวัสดุคลุมดิน สามารถจำแนก
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
(1) วัสดุคลุมดินจากไร่นา เป็นวัสดุเศษพืชที่ได้มาหลังจากการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร โดยทำการตัดวัสดุเหล่านั้น แล้วคลุม
ผิวหน้าดินไว้ ได้แก่ ฟางข้าว ตอซังพืช หญ้าแห้ง ลำต้นแห้งของพืช และ
เปลือกพืชตระกูลถัว่ เป็นต้น หรือถ้าต้องการใช้ปริมาณมาก ในกรณีทค่ี ลุมดิน
เพือ่ ลดการระเหยของน้ำจากหน้าดิน อาจจะกระทำได้โดยการผลิตขึน้ เองในพืน้ ที่
ได้แก่ การปลูกพืชทีจ่ ะใช้เป็นวัสดุคลุมดิน เช่น ถัว่ พุม่ ถัว่ ดำ ถัว่ พร้า ถัว่ เวอราโน
และถัว่ สไตโล ขึน้ ในพืน้ ทีก่ อ่ นทำการปลูกพืชหลักแล้วตัดคลุมดิน
นอกจากนัน้ มีอกี วิธกี ารหนึง่ โดยการปลูกพืชตระกูลถัว่ บางชนิด ทีใ่ ห้
ปริมาณน้ำหนักแห้งมาก เช่น ถัว่ มัคคุนา (Mucuna utilis) ซึง่ นิยมปลูกใน
ภาคเหนือบ้างแล้ว โดยทำการปลูกในปีแรกเป็นพืชคลุมดิน หลังจากเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตแล้ว ถั่วดังกล่าวจะแห้งตายในฤดูแล้ว และเศษเหลือของพืชจำนวน
มากจะคลุมดิน ลดการระบาดของวัชพืชได้ เมื่อถึงฤดูกาลปลูกปีต่อไปจะ
สามารถปลูกพืชบนซากถัว่ มัคคุนาได้
ระบบนี ้ ใ ช้ ไ ด้ ใ นกรณี ท ี ่ ด ิ น มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ตำ่ และไม่จำเป็นต้องใช้
ปลูกพืชหลักติดต่อกันทุกปี ในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ด ั ง กล่ า วนี ้ ค วรจะได้ ม ี ก าร
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปใช้ให้
กว้างขวาง แทนทีจ่ ะนำเศษวัสดุเหลือ
ใช้เหล่านี้ไปเผาทิ้ง ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการรักษาสภาพของดิน
ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
พืช
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(2) วัสดุคลุมดินจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร เป็นวัสดุ
คลุมดินทีไ่ ด้มาจากการแปรสภาพผลผลิตจากการเกษตรในโรงงานอุตสาหกรรม
ได้แก่ วัสดุแกลบ ขีล้ บี ข้าว และรำหยาบจากโรงสีขา้ ว วัสดุกากอ้อยจากโรงงาน
น้ำตาล ขีเ้ ลือ่ ยจากโรงงานไม้แปรรูป ขุยไผ่และไส้ปอจากโรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษ เปลือกและกากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตแป้ง มันสำปะหลัง
และวัสดุเศษพืชจากโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและผลไม้กระป๋อง เป็นต้น
วัสดุเศษพืชต่างๆ ดังกล่าวนีส้ ามารถนำมาใช้เป็นวัสดุคลุมดินในพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ได้ดี

3.2 วิธกี ารใส่วสั ดุคลุมดิน การใส่วสั ดุคลุมดินในไร่นา โดยทัว่ ไปใส่ใน
อัตราระหว่าง 600-800 กิโลกรัมต่อไร่ ซึง่ วิธกี ารใส่วสั ดุเหลือใช้จากการเกษตร
สำหรับคลุมดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ
(1) การคลุมดินด้วยเศษเหลือของพืช โดยปล่อยเศษเหลือของ
พืชไว้ในไร่นาหลังจากการเก็บเกีย่ วผลผลิตของพืช ซึง่ วิธนี ก้ี ารย่อยสลายของ
วัสดุอินทรีย์จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และสามารถควบคุมการชะล้างพังทลายของ
ผิวหน้าดินได้ดี
(2) การคลุกเคล้าวัสดุคลุมดินกับดินอย่างหยาบๆ ในกรณีทด่ี นิ นัน้ มี
ลักษณะของเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงสภาพทาง
กายภาพของดินด้วย เช่น ดินมีการเกาะตัวดีขน้ึ ดินร่วนซุย และเพิม่ อัตราการ
ซึมน้ำของดิน เป็นต้น แต่วิธีนี้อินทรียวัตถุจะมีอัตราการย่อยสลายค่อนข้าง
เร็วกว่าวิธแี รก
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ประโยชน์ของการใช้วสั ดุตอซังคลุมดิน
1. เพิม่ อินทรียวัตถุให้กบั ดิน
2. เพือ่ ปกคลุมผิวดินป้องกันการสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
ในดิน
3. เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์นำ้ ในดินเป็นการลดการระเหยของน้ำ
4. เพือ่ ควบคุมอุณหภูมขิ องดินให้มคี วามสม่ำเสมอโดยลดอุณหภูมิ
ของดินให้เหมาะสมต่อการทำงานของจุลนิ ทรียด์ นิ
5. เพิม่ ผลผลิตของพืชระหว่าง 20-30 เปอร์เซ็นต์ และลดต้นทุนการ
ผลิต
6. เพื่อควบคุมและลดการเจริญเติบโตของวัชพืช

4. ÀÙÁÔ»Ñ--Ò´Õà´è¹¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã
4.1 ข้าวอินทรีย-์ ไร้สารพิษ
ชมรมเพือ่ นช่วยเพือ่ น อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
วิธกี าร ทำการปลูกข้าวอินทรียแ์ ละไม่เผาฟางข้าว แต่จะนำฟางมาหมัก
เพือ่ ใช้เป็นปุย๋ ในนาข้าว โดยหลังจากเก็บเกีย่ วข้าวแล้วจะใส่ปยุ๋ หมักในนา 500
กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านลงบนฟางข้าวจากนั้นใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำ
ประมาณ 5 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร หมักฟางด้วยน้ำหมักจนฟางเน่าเปือ่ ยประมาณ
20-30 วัน จากนัน้ ใช้รดย่ำฟางตีฟางลงดินแล้วจึงทำการหว่านข้าว
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คุณภาพข้าวและลดต้นทุนการผลิต
ต้นข้าวแข็งแรง กอใหญ่ ออกรวง
เกื อ บทุ ก ต้ น ระบบรากสมบู ร ณ์ รากใหญ่
เมล็ดข้าวสวย รสชาติดี ดินร่วนซุย มีสเี ข้ม
ลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 3,150
บาทต่อไร่ เป็น 2,225 บาทต่อไร่ โดยไม่ใช้
ปุย๋ เคมี ยาฆ่าแมลงและวัชพืช

4.2ปลูกถัว่ เหลืองหลังนา โดยไม่ไถเตรียมดิน
1. นายสวัสดิ์ สลับเงิน
บ้านคอนสาร ต.คอนสาร อ. คอนสาร จ.ชัยภูมิ
2. นายวิจติ ร ทองฃำ
บ้านเลขที่ 125 หมู่ 3 บ้านเชินใต้ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
วิธีการ ปลูกถั่วเหลืองหลังนา โดยไม่ไถเตรียมดินแต่จะใช้การ
คราดล้มตอซังหรือตัดตอซังคลุมดิน สามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ
รูปแบบที่ 1 หลังจากเก็บเกีย่ วข้าวแล้ว สูบน้ำเข้าแปลงให้ระดับ
น้ำสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ทำร่องในแปลง โดยใช้รถไถเดินตามกรีดร่อง
แล้วจึงหว่านเมล็ดพันธุถ์ ว่ั เหลือง อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ แล้ว ทำการคลาด
ล้ ม ตอซั ง ข้ า วโดยใช้
รถไถเดินตามคราด 1
รอบ เพือ่ ให้ตอซังล้ม
และกลบเมล็ ด ถั ่ ว
เหลือง จากนัน้ แช่นำ้ ขัง
เมล็ดไว้ 6-12 ชัว่ โมง
แล้วจึงระบายน้ำออก
ให้แห้ง เมล็ดถัว่ เจริญ
ต่อไป
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รูปแบบที่ 2 คล้ายกับรูปแบบที่ 1 โดยเมือ่ สูบน้ำเข้าแปลงให้สงู
ประมาณ 5 เซนติเมตร ใช้รถไถเดินตามไถกรีดร่องน้ำ จากนัน้ จึงหว่านเมล็ด
พันธุถ์ ว่ั เหลืองอัตรา20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ลงในแปลงขณะเดียวกันก็ใช้รถไถเดิน
ตามซึง่ ติดใบมีดตัดตอซังให้ลม้ และกลบเมล็ดให้นำ้ แช่ขงั เมล็ดนาน 6-12 ชัว่ โมง
จึงระบายน้ำออก
ลดต้นทุนการผลิต
ลดต้นทุนในการผลิตในขั้นตอนการไถเตรียมดิน สามารถปลูก
ถั่วเหลืองได้เร็วขึ้นไม่ต้องเผาฟาง ตอซังเป็นเศษพืชที่ช่วยบำรุงดิน และช่วย
รักษาความชื้นในดินได้ดี ช่วยลดการให้น้ำแก่พืช และสามารถลดต้นทุนใน
การกำจัดวัชพืชซึง่ เป็นผลมาจากการกลบฟางได้อกี ด้วย

4.3 การทำนาไร้สารพิษ ไม่เผาฟาง
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ บ้านม่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
วิธกี าร ทำการปลูกข้าวโดยไม่เผาฟางข้าวหลังเก็บเกีย่ วและทำการหมัก
ฟางข้าวใช้เป็นปุย๋ โดยหลังจากเก็บเกีย่ วแล้วจะฉีดพ่นน้ำหมักจุลนิ ทรีย์ และนำ
ไปผสมกับปุย๋ หมัก เพือ่ ให้ได้
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งปุ๋ยหมัก
ทำได้โดยใช้วสั ดุในท้องถิน่ เช่น
รำ แกลบ มูลสัตว์ ผสมกับ
น้ำหมักจุลนิ ทรีย์ กากน้ำตาล
หมักทิง้ ไว้ 7-10 วัน จากนัน้
นำไปหว่านในอัตรา 150–250
กิโลกรัมต่อไร่ จากนัน้ ฉีดพ่น
น้ำหมักจุลินทรีย์อีกครั้ง จึง
ไถกลบตอซัง ทิง้ ไว้ 3 เดือน แล้ว
ทำการปลูกข้าว
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เพิม่ ผลผลิต
เพิ ่ ม ผลผลิ ต ในปี แ รก 330
กิโลกรัมต่อไร่ ปีต่อๆมาผลผลิตเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆในปีที่ 5 ผลผลิตสูงถึง 1,248
กิโลกรัมต่อไร่ และจะเห็นว่าดินในแปลง
จะมีความอุดมสมบูรณ์และร่วนซุยขึ้น

4.4 ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ช่วยย่อยสลายตอซังข้าวเพิม่ ปุย๋ ให้กบั ดิน
นายจ่อย สอนเครือ 47/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี ปลูกข้าวพันธุช์ ยั นาท 1
วิธีการ โดยมีการเตรียมดินเริ่มจากหลังเกี่ยวข้าวทำการเกลี่ยฟาง
ใช้รถไถเดินตามเหยียบตอซังให้ล้ม สูบน้ำเข้าแปลงนาให้น้ำท่วมทั้งแปลง
ขณะสูบน้ำใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหยดตาม
น้ำเข้าแปลงในอัตรา 5 ลิตร/ไร่ หมัก
ฟางไว้ 2 วัน วันที่ 3 หว่านเมล็ดปอเทือง
แช่ไว้ในแปลง 1 คืน เช้าปล่อยน้ำออกจาก
แปลงให้แห้ง จากนัน้ แมล็ดข้าวทีต่ กอยู่
ในแปลง และหน่ อ ของต้ น ข้ า วเริ ่ ม
งอกเป็นต้น ข้าวพร้อมทัง้ เมล็ดปอเทือง
เริ่มงอก เป็นต้นพร้อมกัน และเจริญ
เติบโตดี ตอซังและฟางข้าวทีผ่ า่ นการหมัก ร่วมกับการใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้ จะกรอบ
ย่อยสลายง่าย ปล่อยต้นข้าวและต้นปอเทือง ให้เจริญเติบโตได้อายุ 45 วัน จึงสูบ
น้ำเข้าแปลงนาพร้อมปล่อยปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ด้วยเพือ่ หล่อนาข้าว ต้นปอเทืองจึงยุบและ
ตายต้นข้าวจะเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี
เพิม่ ผลผลิต
ผลผลิตข้าวเพิม่ ขึน้ จาก 850 เป็น 924 กิโลกรัมต่อไร่
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»ØÂë ÍÔ¹·ÃÕÂ¹ì Óé ÊÙµÃ ¾´.2
เป็นกลุม่ จุลนิ ทรียท์ ม่ี คี วามสามารถ
ในการย่ อ ยสลายเศษพื ช ปลา และ
หอยเชอรี่ในลักษณะสด เพื่อผลิตเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สำหรับใช้ในการเร่งการ
เจริญเติบโตของราก ใบ ลำต้น การ
ออกดอกและติดผล

ÊÍº¶ÒÁ¢éÍÁÙÅà¾ÔÁè àµÔÁä´é·è Õ


ศูนย์อำนวยการส่งเสริมเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ
ตัง้ อยูภ่ ายในกรมพัฒนาทีด่ นิ ถนนพหลโยธิน จตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-1181
 สำนักวิจย
ั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน
กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร. 0-2579-2875
 สำนักตรวจราชการ
กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0731
 หรือที่ http:// www.ldd.go.th
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ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 12 มหัศจรรย์
กรมพัฒนาที่ดิน ช่วยเพิ่มคุณภาพดิน
เพิ่มผลผลิตพืช รักษาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการขับเคลือนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์

