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บทคัดยอ 

การทดลองเพิ่มปริมาณแหนแดงเพ่ือการผลิตวัสดุพาสําหรับการผลิตปุยชีวภาพในบอทดลองขนาด

เสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร มีวัตถุประสงคเพ่ือหาอัตราที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณแหนแดง  ดําเนินการที่

กลุมงานวิจัยจุลินทรียดินระหวางเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 โดยใชแหนแดงในอัตราเริ่มตน 100  200 

และ 300 กิโลกรัม/ไร โดยเก็บเกี่ยวเมื่อแหนเต็มกระชัง พบวาเมื่อใชแหนแดงอัตรา 300 กิโลกรัม/ไร มีแนวโนมให

ผลผลิตแหนแดงสดสูงที่สุดในแตละครั้งที่เก็บเกี่ยว และสามารถเก็บเกี่ยวได 6 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือน คือ 

2046 2016 2076 2154 2003 และ 2130 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ ในขณะที่การใชแหนแดงอัตรา 200 และ 

100 กก./ไร เก็บเก่ียวได 5 และ 4 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน ตามลําดับ  เมื่อทดลองเก็บเก่ียวแหนแดงใน

ระยะเวลาทุก  2 สัปดาห เปนระยะเวลา 3 เดือน โดยใสแหนแดงในอัตราเริ่มตน คือ 100  200 และ 300 

กิโลกรัมตอไร จํานวน 6 ครั้งหลังเก็บเก่ียวแหนแดงในบอทดลองขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซ็นติเมตร พบวา การ

ใสแหนแดงในกระชังอัตรา 300 กิโลกรัมตอไร ใหน้ําหนักรวมแหนแดงสดสูงที่สุด คือ 12907 กรัม/ตารางเมตร 

เชนเดียวกับการเก็บเกี่ยวแหนแดงในแตละครั้ง โดยเก็บเก่ียวแหนแดงสดทั้ง 6 ครั้ง ดังนี้ 1874  2175  2374  

2045  2309  และ 2130 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ รองลงมาไดแก การใสแหนแดงในกระชังอัตรา 200 

กิโลกรัมตอไร ใหน้ําหนักรวมแหนแดงสด เทากับ 9029  กรัม/ตารางเมตร ซึ่งการเก็บเกี่ยวแหนแดงสดทั้ง 6 ครั้ง 

ไดผลดังนี้ 1189  1813  1276  1488  1639  และ 1624 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ สวนการใสแหนแดงใน

กระชังอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร ใหน้ําหนักรวมแหนแดงสดต่ําสุด เทากับ 5375  กรัม/ตารางเมตร ซึ่งการเก็บเกี่ยว

แหนแดงสดทั้ง 6 ครั้ง ไดผลดังนี้ 725  905  1131  1076  826  และ 712 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คํานํา 

แหนแดงจัดเปนปุยชีวภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกนํามาใชในรูปแบบของปุยพืชสดอยางแพรหลายในนาขาว 

เนื่องจากในโพรงใบของแหนแดงมีจุลินทรียจําพวกไซยาโนแบคทีเรียอาศัยอยู ซึ่งแบคทีเรียนี้สามารถตรึงกาซ

ไนโตรเจนจากบรรยากาศ แลวเปลี่ยนเปนแอมโมเนียมมาใชประโยชนอยางเพียงพอสําหรับตัวจุลินทรียเองและแหน

แดง  ไซยาโนแบคทีเรียที่อยูในโพรงใบแหนแดงนั้นสามารถตรึงไนโตรเจนไดถึง 5–10 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร และ

เปลี่ยนไปเปนสารประกอบไนโตรเจนใหแหนแดงนําไปใชในการเจริญ เติบโต ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหแหนแดงสามารถ

เจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว และมีน้ําหนักสดสูงถึง 3 ตันตอไร ภายในระยะเวลา 30 วัน ดวยอัตราเริ่มตนของแหน

แดงเพียง 300 กก./ไร (ประยูร, 2530) แหนแดงมีอัตรา C:N ต่ํา (ประมาณ 10)  นอกจากนี้แหนแดงมีความสามารถ

ในการดูดซับโพแทสเซียมที่ไมเปนประโยชนในดินไดสูง (2-3.5 %K, (Lui, 1987))  และจากการที่แหนแดงสามารถเพิ่ม

มวลชีวภาพไดอยางรวดเร็ว ใหน้ําหนักเพิ่มขึ้นหนึ่งเทาตัวไดภายในเวลา 3-5 วัน (Watanabe, 1982) แตถาหากมี

ฟอสฟอรัสปริมาณที่เหมาะสม จะสามารถเพิ่มน้ําหนักไดรวดเร็วขึ้นคือ 2-3 วัน(Tung และ Shen, 1981; Watanabe 

และ Ramirez, 1984)  และเปนแหลงวัสดุอินทรียที่มีธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูง รวมถึงมีโปรตีนและกรดอะมิ

โนตางๆ เปนองคประกอบในปริมาณสูง (Alalade และ Lyayi, 2006) และราคาตนทุนการผลิตต่ํามาก นอกจากนี้

แลวแหนแดงจะเปนสวนสําคัญในการเพิ่มปริมาณจุลินทรียในดินเนื่องจากองคประกอบตาง ๆ ที่มีอยูในแหนแดง

อาจเปนประโยชนโดยตรงตอจุลินทรีย  ดวยคุณสมบัติตาง ๆ ที่ดีของแหนแดง จึงมีแนวคิดที่สามารถจะนําแหนแดง

มาเปนวัสดุพาเพื่อทดแทนดินพีท ซึ่งการผลิตแหนแดงนั้นหากสามารถทําใหแหนแดงกระจายอยูทั่วไปในประเทศได 

ก็จะทําใหเรามีทรัพยากรที่มีประโยชนไดใชอยางไมมีที่สิน้สุด 

จากสถานการณของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใชและกําลังจะหมดไปเรื่อยๆไมสามารถที่จะสรางขึ้นมา

ทดแทนไดในระยะเวลาอันสั้นซึ่งปจจุบันเปนวัสดุพา (carier) ที่สําคัญในการใชผลิตปุยชีวภาพ ตาง ๆ 

เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการที่ทําใหจุลินทรียมีชีวิตรอดสูงและมีระยะเวลาในการเก็บ

รักษาไดนานซึ่งปจจุบันมีปริมาณลดลงและมีราคาแพง เนื่องจากแหลงดินพีทที่นํามาใชสวนใหญนั้นไดมาจาก

ดินพรุและมักอยูในเขตปาสงวนประกอบกับการขุดเพื่อเอาดินพีทมาใชนั้นเปนการทําลายสภาพแวดลอมและใช

ทรัพยากรธรรมชาติแบบใชแลวหมดไปไมสามารถหามาทดแทนได  การหาวัสดุพาชนิดอื่นมาทดแทนการใชดิน



พีทเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหไมตองทําลายทรัพยากร ธรรมชาติและควรจะตองเปนวัสดุที่มีคุณภาพแนนอน 

หาไดงายในประเทศ มีปริมาณมากและใชไดอยางตอเนื่องรวมทั้งราคาไมแพงสามารถชวยใหจุลินทรียอาศัยอยู

ไดและมีการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณไดดี นําปุยชีวภาพไปใชไดงายและทําใหปุยชีวภาพมีอายุการเก็บได

ยาวนาน  วัสดุพาที่สามารถนํามาใชผลิตปุยชีวภาพนอกจากดินพีทแลวยังมีอีกหลายชนิดไดแก ผงถาน ปุยหมัก

ที่ยอยสลายดีแลว ดินเหนียว เปนตนซึ่งวัสดุพาแตละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกตางกันออกไปทั้งทางเคมีและ

ฟสิกส แตคุณสมบัติที่ดีของวัสดุพานั้นตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ การดูดซับความชื้นไดดี ไมเปนพิษตอจุลินทรีย 

งายตอการทําใหแหงและบดเปนผงละเอียด ไมมีจุลินทรียที่เปนอันตรายตอจุลินทรียที่ใชผลิตเปนปุยชีวภาพ 

(วิทยา, 2545)  

การผลิตปุยชีวภาพนั้น วัสดุพาเปนสิ่งจําเปนในการที่จะใชพาจุลินทรียในปุยชีวภาพไปสูมือของผูใชวัสดุพา

ที่มีคุณภาพจะทําใหปุยชีวภาพนั้นสามารถมีอายุการใชงานไดนานและมีปริมาณจุลินทรียตามที่ พรบ. ปุยชีวภาพ 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 กําหนด   วัสดุพาท่ีใชกันทั่วไปไดแก  ดินพีท รําขาวสาลี    แคลเซียมอัลจิเนท ดินที่ผสมดวย

หินฟอสเฟต ปุยหมักที่ยอยสลายสมบูรณแลว  สําหรับการผลิตปุยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตรนั้นใชดินพีทเปน

วัสดุพา แตในปจจุบันปริมาณดินพีทในประเทศไทยที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการผลิตปุยชีวภาพนั้นมีปริมาณ

จํากัด  จึงทําใหราคาตนทุนการผลิตสูงขึ้นอยางมาก    เพื่อเตรียมการผลิตปุยชีวภาพจึงจําเปนตองวิจัยหาสัดสวนที่

เหมาะสมของวัสดุพาชนิดอื่นที่สามารถทําใหจุลินทรียหัวเชื้อปุยชีวภาพสามารถมีอัตราการรอดชีวิตไดสูงเปนระยะ

เวลานาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาไดผลิตภัณฑปุยชีวภาพที่มีคุณภาพกอนจะแนะนําใหแกเกษตรกรเพื่อใชในพื้นที่

อื่นๆ ตอไป  การใชแหนแดงซึ่งมีคุณสมบัติและคุณภาพคอนขางคงตัว รวมถึงสามารถผลิตไดเปนจํานวนมาก และมี

ตนทุนการผลิตต่ํา จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะนํามาทดสอบเพื่อใชเปนวัสดุพาในการผลิตปุยชีวภาพเพื่อทดแทนดินพีท 

โดยแหนแดงมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยูในปริมาณมาก รวมทั้งเปนแหลงของกรดอมิโนตางๆ ที่

จําเปนตอการเจริญเติบโตและการเพิ่มปริมาณของแบคทีเรีย รวมถึงแหนแดงสามารถขยายเพิ่มปริมาณไดอยาง

รวดเร็วและสามารถผลิตไดอยางไมมีที่สิ้นสุด  เพื่อที่จะสามารถผลิตปุยชีวภาพใหไดคุณภาพดี โดยไมจําเปนตองพึง

พาดินพีท จึงจําเปนตองทดสอบหาวัสดุพาชนิดใหมที่มีคุณภาพ ราคาถูก และหาไดงายมาทดแทน รวมถึงศึกษา

วิธีการและสัดสวนที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตปุยชีวภาพ 

 

วิธีดําเนินการ 

การดําเนินงาน   

วางแผนแบบ CRD  ม ี4 ซ้ํา 3 กรรมวิธี คือ การใชแหนแดงอัตรา 100, 200, และ 300 กก./ไร  

วิธีการปฏิบัติ  



เตรียมบอทดลองขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร เติมดินนา และปลอยน้ําใหทวมขังความลึก 15 

เซนติเมตร จากนั้นปลอยแหนแดงในอัตราตามกรรมวิธีที่กําหนด หลังจากนั้นรักษาระดับน้ําประมาณ    5-10 

เซนติเมตร ตลอดระยะเวลา 100 วัน  

การบันทึกขอมูล   

บันทึกน้ําหนักแหนแดงเปนเมื่อแหนแดงมีการเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่เต็มพื้นที่และเมื่อปลอย แหนแดง

ในอัตราที่กําหนดทุก 2 สัปดาห 

สถานที่ทําการทดลอง   

ดําเนินการทดลองที่กลุมงานวิจัยจุลินทรียดิน กลุมวิจัยปฐพีวิทยา สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทาง

การเกษตร ระหวางเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ : 

 

1. ผลของการใชแหนแดงอัตราเริ่มตนที่แตกตางกันตอผลผลิตการเก็บเกี่ยวเมื่อปลอยใหแหนแดง เจริญเติบโต

เต็มบอทดลอง 

 จากการทดลองเพิ่มปริมาณแหนแดงเพ่ือการผลิตวัสดุพาสําหรับการผลิตปุยชีวภาพในบอทดลองขนาด

เสนผาศูนยกลาง 80 เซ็นติเมตร โดยใชแหนแดงในอัตราเริ่มตน 100  200 และ 300 กิโลกรัม/ไร โดยเก็บเกี่ยวเมื่อ

แหนเต็มกระชัง พบวา เมื่อใชแหนแดงอัตรา 300 กิโลกรัม/ไร มีแนวโนมใหผลผลิตแหนแดงสดสูงที่สุดในแตละครั้ง

ที่เก็บเกี่ยว และสามารถเก็บเกี่ยวได 6 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือน คือ 2046 2016 2076 2154 2003  และ 

2130 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ ในขณะที่การใชแหนแดงอัตรา 200 กก./ไร เก็บเกี่ยวแหนแดงสดได  5 ครั้ง ใน

ระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้  1894  2030  1872  1958  และ 1740 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ   และการใชแหน

แดงอัตรา 100 กก./ไร เก็บเกี่ยวแหนแดงสดได  4 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน คือ  1809  1926  1782  และ 

1890  กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ 

2. ผลของการใชแหนแดงอัตราเริ่มตนที่แตกตางกัน เมื่อเก็บเกี่ยวทุก 2 สัปดาห 



เมื่อทดลองเก็บเกี่ยวแหนแดงในระยะเวลาทุก  2 สัปดาห เปนระยะเวลา 3 เดือน โดยใสแหนแดงในอัตรา

เริ่มตน คือ 100  200 และ 300 กิโลกรัมตอไร จํานวน 6 ครั้งหลังเก็บเกี่ยวแหนแดงในบอทดลองขนาด

เสนผาศูนยกลาง 80 เซ็นติเมตร พบวา การใสแหนแดงในกระชังอัตรา 300 กิโลกรัมตอไร ใหน้ําหนักรวมแหนแดง

สดสูงที่สุด คือ 12907 กรัม/ตารางเมตร เชนเดียวกับการเก็บเกี่ยวแหนแดงในแตละครั้ง โดยเก็บเกี่ยวแหนแดงสด

ทั้ง 6 ครั้ง ดังนี้ 1874  2175  2374  2045  2309  และ 2130 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ รองลงมาไดแก การใส

แหนแดงในกระชังอัตรา 200 กิโลกรัมตอไร ใหน้ําหนักรวมแหนแดงสด เทากับ 9029  กรัม/ตารางเมตร ซึ่งการเก็บ

เกี่ยวแหนแดงสดทั้ง 6 ครั้ง ไดผลดังนี้ 1189  1813  1276  1488  1639  และ 1624 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ 

สวนการใสแหนแดงในกระชังอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร ใหน้ําหนักรวมแหนแดงสดต่ําสุด เทากับ 5375  กรัม/ตาราง

เมตร ซึ่งการเก็บเกี่ยวแหนแดงสดทั้ง 6 ครั้ง ไดผลดังนี้ 725  905  1131  1076  826  และ 712 กรัม/ตารางเมตร 

ตามลําดับ  

ตารางที่ 1  แหนแดงอัตราตาง ๆ ตอผลผลิตการเก็บเกี่ยวเมื่อปลอยใหแหนแดงเจริญเติบโตเต็มบอทดลอง 

 
ครั้งที่ 1       

(กรัม/ตร.ม.) 

ครั้งที่ 2       

(กรัม/ตร.ม.) 

ครั้งที่ 3        

(กรัม/ตร.ม.) 

ครั้งที่ 4        

(กรัม/ตร.ม.) 

ครั้งที่ 5        

(กรัม/ตร.ม.) 

แหนแดงอัตรา 100 กก./ไร 1809 1926 1782 1890  

แหนแดงอัตรา 200 กก./ไร 1894 2030 1872 1958  

แหนแดงอัตรา 300 กก./ไร 2046 2016 2076 2154 2003 

 

ตารางที่ 2  แหนแดงอัตราตาง ๆ ตอผลผลิตแหนแดง เมื่อเก็บเก่ียวทุก 2 สัปดาห 

 
ครั้งที่ 1       

(กรัม/ตร.ม.) 

ครั้งที่ 2       

(กรัม/ตร.ม.) 

ครั้งที่ 3        

(กรัม/ตร.ม.) 

ครั้งที่ 4        

(กรัม/ตร.ม.) 

ครั้งที่ 5        

(กรัม/ตร.ม.) 

ครั้งที่ 6        

(กรัม/ตร.ม.) 

น้ําหนักรวม

(กรัม/ตร.ม.) 

แหนแดงอัตรา 100 กก./ไร 725 905 1131 1076 826 712 5375 

แหนแดงอัตรา 200 กก./ไร 1189 1813 1276 1488 1639 1624 9029 

แหนแดงอัตรา 300 กก./ไร 1874 2175 2374 2045 2309 2130 12907 

 



สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

การใชแหนแดงอัตรา 100, 200 และ 300 กิโลกรัม/ไร  พบวาการเจริญเติบโตของแหนแดงปกคลุมพ้ืนที่

ไดในระยะ 14-24 วัน  การใชแหนแดงอัตรา 300 กิโลกรัม/ไร  สามารถเพิ่มปริมาณไดรวดเร็วที่สุด และใหผลผลิต

ที่สูงที่สุด 
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