
แหนแดง 
พืชน ้ำมหัศจรรย์ โรงงำนผลิตปุ๋ยไนโตรเจน

โดย ส้ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4 อุบลรำชธำนี กรมวิชำกำรเกษตร



แหนแดง แหนเป็ด



แหนแดงคืออะไร
แหนแดง (Azolla spp.) เป็นเฟิร์นน ้ำขนำดเล็กพบอยู่ทั่วไป

บริเวณน ้ำนิ่ง มีคุณสมบัติเป็นทั งปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภำพ และอำหำร
สัตว์ เนื่องจำกในใบของแหนแดงมีสำหร่ำยสีเขียวแกรมน ้ำเงิน 
(Cyanobacteria) อำศัยอยู่ ซึ่งสำมำรถตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศได้ 
ท้ำให้แหนแดงเจริญเติบโตได้เร็วและมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูง 
แหนแดงสำมำรถสลำยตัวได้ง่ำยและปลดปล่อยไนโตรเจนและธำตุ
อำหำรพืชอื่นๆ ออกมำได้เร็ว จำกคุณสมบัติดังกล่ำวจึงมีกำรน้ำ
แหนแดงแห้งมำใช้เป็นแหล่งธำตุไนโตรเจนให้กับผักโดยเฉพำะผัก
รับประทำนใบและล้ำต้น



สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของแหนแดง
- แหนแดงเจริญเติบโตได้ดีในน ้ำที่ไม่ลึกมำกนัก 
- แหนแดงเจริณได้ดีในน ้ำที่มีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ประมำณ 3.5 – 10
- แหนแดงสำมำรถเจริญเติบโตได้ในบริเวณที่ได้รับแสงเต็มที่ไปจนถึงบริเวณที่
เป็นร่มเงำ หำกแหนแดงเจริญเติบโตในที่ที่แสงส่องถึงน้อยจะท้ำให้กำร
เจริญเติบโตของแหนแดงลดลง 
- แหนแดงต้องกำรธำตุอำหำรคล้ำยกับพืชทั่วไปเพื่อใชใ้นกำรเจริญเติบโต ซึ่ง
หนึ่งในธำตุอำหำรที่เป็นตัวจ้ำกัดกำรเจรญิเติบโตของแหนแดง คือ ฟอสฟอรัส 
หำกขำดธำตุดังกล่ำว จะท้ำให้กำรเจริญเติบโตของแหนแดงลดลง และแหน
แดงจะเปลี่ยนเป็นสีแดงคล ำ้ 
- แหนแดงสำมำรถเจริญเติบโตดีในน ้ำที่มีอุณหภูมิประมำณ 18 – 26 องศำ
เซลเซียส



คุณสมบัติของแหนแดงพันธุ์กรมวิชำกำรเกษตร
เนื่องจำกกำบใบบนด้ำนหลังของแหนแดงมีโพรงใบและมีสำหร่ำยสี

เขียวแกมน ้ำเงินอำศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดง เมื่อน้ำมำวิเครำะห์
พบว่ำมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 4.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่ำพืชตระกูล
ถั่วที่มีอยู่ประมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อหว่ำนแหนแดงไปในนำ 1 ไร่
จะมีผลผลิตแหนแดง 3,000 กก. (3 ตัน) เทียบได้กับปุ๋ยยูเรีย 7-10 กก. ซึ่ง
เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของข้ำว



 ใช้แหนแดงในระหว่ำงข้ำว
เจริญเติบโต
 ใช้แหนแดงไถกลบก่อน
ปลูกข้ำว

วิธีกำรใช้แหนแดงในนำข้ำว



โดยใช้แหนแดงอัตรำ 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
หว่ำนแหนแดงหลังกำรปลูกข้ำว
ข้ำวจะได้ปุ๋ยไนโตรเจนจำกแหนแดงในรอบถัดไป 

 กำรใช้แหนแดงในระหว่ำงข้ำวเจริญเติบโต







โดยใช้แหนแดงอัตรำ 300 กิโลกรัมต่อไร่
ข้ำวจะได้รับปุ๋ยไนโตรเจนจำกแหนแดงทันทีหลังไถกลบ 

 กำรใช้แหนแดงหลังไถกลบก่อนปลูกข้ำว



กำรขยำยพันธุ์แหนแดง
1) ใส่ดินและมูลสัตว์ในสัดส่วนประมำณ 4:1 (ดิน:มูลสัตว์) ให้มี
ควำมสูงห่ำงจำกขอบบ่อประมำณ 20-30 เซนติเมตร
2) เติมน ้ำให้มีควำมสูงจำกผิวดินประมำณ 5-10 เซนติเมตร 
จำกนั นปล่อยทิ งไว้ให้ตกตะกอน แล้วตักเศษที่ลอยบนผิวน ้ำออก
3) ใส่แหนแดงสดลงในบ่อ เมื่อแหนแดงขยำยเต็มบ่อให้ตักออก
ครึ่งหนึ่ง น้ำแหนแดงที่ตักออกไปตำกแดดประมำณ 2 วัน เพื่อท้ำ
แหนแดงแห้งส้ำหรับใช้เป็นปุ๋ยต่อไป
4) เติมมูลสัตว์เพิ่มลงในบ่อประมำณ 100 กรัม ทุกๆ 14 วัน





กำรเตรียมบ่อแม่พันธุ์แหนแดง

1. เริ่มต้นด้วยกำรใส่ดินนำประมำณ 10 ซม. เติมปุ๋ยคอก 1 กก. 
เติมน ้ำให้สูงจำกระดับดิน ประมำณ 10 เซนติเมตร



2. ใส่แหนแดงลงในบ่อแม่พันธุ์แหนแดง 50 กรัม



3. เมื่อเพำะเลี ยงแหนแดงจนเจริญเติบโตเต็มบ่อจนแน่น 
ปล่อยน ้ำออกจำกบ่อ หรือน้ำไปขยำยต่อในที่ต้องกำร









4. กระชังขยำยพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมำณแหนแดง



วิธีกำรเพิ่มปริมำณแหนแดงในนำข้ำว

1 ไร่  
(3,000 กก.)

50 ตร.ม.
(10 กก.) 

7-10 วัน 

ขยำย 7-10 วัน ขยำย 

7-10 วัน 

10 ไร่



กำรเพิ่มปริมำณของแหนแดง เป็น 2 เท่ำ ภำยใน 3-5 วัน

แหนแดง 100 กรัม/ 1 ตำรำงเมตร 

แหนแดงสด 2 กิโลกรัม / 1 ตำรำงเมตร 

บ่อแหนแดงขนำด 10 x 3 เมตร                                
แหนแดงสด 60 กิโลกรัม  



กำรท้ำบ่อแหนแดงรูปแบบต่ำงๆ

















รำยกำรวิเครำะห์ TN (%) TP (%) TK (%) Ca (%) Mg (%)

แหนแดง 2.8 1.4 1.7 1.0 0.6

ตรวจวิเครำะห์ปุ๋ย

Dry
Matter

Crude
Protein %

Crude Fat 
%

Crude 
Fiber %

Cellulose 
%

Hemicellu
lose %

แหนแดง 4.56 22.16 1.60 42.12 36.73 5.96

ตรวจวิเครำะห์อำหำรสัตว์





ใช้เป็นอำหำรสัตว์













เนื่องจำกแหนแดง เพิ่มปริมำณตัวเองอย่ำงรวดเร็วเก็บ
รวบรวมมำตำกแดดไว้ประมำณ 2วันก็แห้ง เก็บใส่กระสอบ

ส้ำหรับใช้ปลูกพืช อัตรำที่น้ำแหนแดงแห้งไปใช้ประมำณ    
20 กรัมต่อดินวัสดุเพำะ 1 กก. เพรำะองค์ประกอบของแหนแดงมี

ไนโตรเจนค่อนข้ำงสูง เมื่อ เทียบกับปุ๋ยยูเรีย แหนแดงแห้ง      
6 กก. เท่ำกับปุ๋ยยูเรียประมำณ 10-12 กก. ซึ่ง
เพียงพอส้ำหรับกำรปลูกพืช

แหนแดงแห้ง





แมลงศัตรูของแหนแดง    
หนอนผีเสื อ











วิธีป้องกัน

ท้ำมุ้งป้องกันหนอนผีเสื อเข้ำไปวำงไข่



ประโยชน์ของแหนแดง
1.ทดแทน หรือลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน 
2. ใช้ควบคุมวัชพืชในนำข้ำว ลดปริมำณกำรใช้แทนเคมีก้ำจัดวัชพืช
3. ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี หรือลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี มีต้นทุนกำรผลิตลดลง
4. เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน
5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ปุ๋ยเคมี หำกใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยเคมี
อัตรำแนะนำสำมำรถเพิ่ม ผลผลิตข้ำวได้ประมำณ 15%
6. สำมำรถใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ส้ำหรับพืชผัก และไม้ผลอื่นๆ ได้
7. สำมำรถน้ำไปใช้เป็นอำหำรสัตว์จ้ำพวกเป็ด ไก่ ปลำ และสุกรได้
8. มีต้นทุนกำรผลิตต่้ำ





ขอบคุณคะ

สนใจติดต่อ
กลุ่มวิชำกำร ส้ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4

ต.ท่ำช้ำง อ.สว่ำงวีระวงศ์ จ.อุบลรำชธำนี
เบอร์โทรศัพท์ 045 -949669


