






หนัังสืือองค์์ค์วามรู้้� การู้ใช้�ปรู้ะโยช้น์ัป๋�ยหมักยาส้ืบเป็นัธาตุ๋อาหารู้

หลัักแลัะสืารู้ชี้วภััณฑ์์ป้องกันัศััตุรู้้พืืช้ จััดทำำาข้ึ้�นัเพืื�อปรู้ะโยช้น์ัในัการู้จััดการู้

ค์วามรู้้�แลัะการู้ปรู้ะย๋กต์ุใช้�เทำค์โนัโลัยีส่ื�งแวดลั�อมทำางด�านัการู้เกษตุรู้ 

สืำาหรัู้บเกษตุรู้กรู้กล๋ั�มผัักปลัอดสืารู้พ่ืษ เทำศับาลัตุำาบลัออนัใตุ� จัังหวัด

เชี้ยงใหม� ซ้ึ่�งได�อธ่บายกรู้ะบวนัการู้แลัะการู้ปฏ่ิบัตุ่งานัในัภัาค์สืนัาม 

อย�างเป็นัขัึ้�นัตุอนั ทัำ�งนีั�เพืื�อให�เกษตุรู้กรู้ออนัใตุ� (พืื�นัทีำ�ว่จััย) ตุลัอดจันั

เกษตุรู้กรู้ผั้�ทีำ�สืนัใจัทัำ�วไป สืามารู้ถนัำาค์วามรู้้�ทีำ�ได�ไปปฏ่ิบัตุ่แลัะขึ้ยายผัลั

ด�วยตุนัเองได�อย�างเป็นัรู้้ปธรู้รู้ม สืำาหรัู้บเนืั�อหาในัหนัังสืือองค์์ค์วามรู้้�ฉบับ

นีั�ค์รู้อบค์ล๋ัมกรู้ะบวนัการู้เช่้งสัืงค์มแลัะเช่้งเทำค์น่ัค์ รู้วมถ้งผัลัลััพืธ์ทีำ�เก่ด

ข้ึ้�นัจัากการู้ดำาเน่ันัก่จักรู้รู้มโค์รู้งการู้ เรืู้�อง การู้ใช้�ปรู้ะโยช้น์ัป๋�ยหมักยาส้ืบ

เป็นัธาตุ๋อาหารู้หลัักแลัะสืารู้ชี้วภััณฑ์์ป้องกันัศััตุรู้้พืืช้สืำาหรัู้บกล๋ั�มเกษตุรู้

ปลัอดสืารู้พ่ืษช๋้มช้นัออนัใตุ� จัังหวัดเชี้ยงใหม� โดยได�รัู้บการู้สืนัับสืน๋ันั

งบปรู้ะมาณภัายใตุ� โค์รู้งการู้การู้จััดการู้ค์วามรู้้�เพืื�อการู้ใช้�ปรู้ะโยช้น์ั 

สืำานัักงานัการู้ว่จััยแห�งช้าตุ่ ปรู้ะจัำาปี 2563 แลัะหากมขีึ้�อผ่ัดพืลัาดปรู้ะการู้

ใดปรู้ากฏิอย้�ในัหนัังสืือองค์์ค์วามรู้้�ฉบับนีั� ค์ณะผ้ั�ว่จััยขึ้อนั�อมรัู้บไว�เพืื�อการู้

ปรัู้บปรู๋้งในัโอกาสืตุ�อไป
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เกษตุรู้กรู้เทำศับาลัตุำาบลัออนัใตุ� ซ้ึ่�งได� รัู้บการู้สืนัับสืน๋ันัจัากหนั�วยงานัทีำ� เกี�ยวขึ้�อง 

ในัพืื�นัทีำ�ได�รู้วมกล๋ั�มทำางด�านัการู้เกษตุรู้โดยเนั�นัการู้ผัล่ัตุพืืช้แลัะผัักปลัอดสืารู้พ่ืษ ตุลัอด

จันัการู้ผัล่ัตุป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์จัากชี้วมวลัแลัะม้ลัสัืตุว์ภัายในัช๋้มช้นัสืำาหรัู้บใช้�ในัแปลังการู้เกษตุรู้  

เพืื�อเป็นัทำางเลัือกด�านัอาหารู้ปลัอดภััยตุ�อส๋ืขึ้ภัาพืแลัะการู้ปรู้ะกอบอาช้ีพืเกษตุรู้กรู้รู้มให�

แก�ช๋้มช้นั อย�างไรู้ก็ตุาม ในัปัจัจ๋ับันัพืบว�ากล๋ั�มเกษตุรู้กรู้เรู้่�มหันักลัับมาใช้�สืารู้เค์มีในัการู้

ผัล่ัตุเพ่ื�มส้ืงข้ึ้�นั ทัำ�งนีั� เนืั�องจัากเกษตุรู้กรู้ปรู้ะสืบปัญหาการู้ขึ้าดแค์ลันัม้ลัสัืตุว์สืำาหรัู้บใช้�เป็นั

วัตุถ๋ด่บในัการู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักค๋์ณภัาพืดีไว�ใช้�เอง สืาเหตุ๋มาจัากเกษตุรู้กรู้ผั้�เลีั�ยงสัืตุว์น่ัยมเก็บ

รู้วบรู้วมม้ลัสัืตุว์ไว�จัำาหนั�ายโดยตุรู้งมากกว�าแบ�งปันัสืำาหรัู้บการู้ผัล่ัตุป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์เช้�นัในัอดีตุ  

จ้ังสื�งผัลัให�ค์�าใช้�จั�ายในัการู้จััดซืึ่�อม้ลัสัืตุว์เป็นัอ๋ปสืรู้รู้ค์แลัะเปน็ัขึ้�อจัำากัดตุ�อการู้ผัล่ัตุป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์ขึ้อง

กล๋ั�มเกษตุรู้ปลัอดสืารู้พ่ืษดังนัั�นั การู้หาวัตุถ๋ด่บหรืู้อวัสืด๋เหลืัอท่ำ�งทีำ�มีศัักยภัาพืเพืื�อใช้�เป็นัแหลั�งธาตุ๋

อาหารู้ทำดแทำนัม้ลัสัืตุว์ จ้ังมีค์วามจัำาเป็นัแลัะตุ�องการู้อย�างเรู้�งด�วนัสืำาหรัู้บการู้ผัล่ัตุป๋�ยอ่นัทำรีู้ยใ์ห�แก�

กล๋ั�มเกษตุรู้ปลัอดสืารู้พ่ืษเทำศับาลัตุำาบลัออนัใตุ�เพืื�อการู้เกษตุรู้ปลัอดภััยอย�างยั�งยืนั
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การใช้ประโยชน์ปุ๋ ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

จัากการู้พืัฒนัาองค์์ค์วามรู้้�เพืื�อปรู้ะย๋กต์ุใช้�วัสืด๋เหลัือท่ำ�งยาส้ืบเป็นัแหลั�งธาตุ๋อาหารู้หลัักทำดแทำนั

การู้ใช้�ม้ลัสัืตุว์ในัการู้ผัล่ัตุป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์โดยเทำค์โนัโลัยีกองสืถ่ตุด้ดอากาศั (Negative pressure mode 

composting) โดยค์ณะผั้�ว่จััย พืบว�ารู้ะบบการู้หมักให�ปรู้ะส่ืทำธ่ภัาพืการู้ย�อยสืลัายวัสืด๋เหลืัอท่ำ�งยาส้ืบ

ค์�อนัขึ้�างเร็ู้ว นัอกจัากนีั� ค๋์ณภัาพืขึ้องป๋�ยหมักยาส้ืบทีำ�ได�จัากการู้หมักพืบว�าผั�านัเกณฑ์์มาตุรู้ฐานัทีำ�กรู้ม

ว่ช้าการู้เกษตุรู้กำาหนัด (พื.ศั.2551) แลัะสืามารู้ถใช้�เป็นัแหลั�งธาตุ๋ไนัโตุรู้เจันัทำดแทำนัม้ลัสัืตุว์ได�อย�างมี

ปรู้ะส่ืทำธ่ผัลั อย�างไรู้ก็ตุาม ในัการู้นัำาผัลังานัว่จััยส้ื�การู้ใช้�ปรู้ะโยช้น์ัอย�างเป็นัรู้้ปธรู้รู้ม จัำาเป็นัอย�างย่�ง 

ทีำ�ตุ�องอาศััยกรู้ะบวนัการู้จััดการู้ค์วามรู้้� โดยเนั�นัการู้มีสื�วนัรู้�วมขึ้องช๋้มช้นัทำ�องถ่�นัในัการู้ปฏ่ิบัตุ่จัรู่้ง 

รู้ะดับแปลังทำดสือบ ดังนัั�นั หนัังสืือองค์์ค์วามรู้้� เรืู้�อง การู้ใช้�ปรู้ะโยช้น์ัป๋�ยหมักยาส้ืบเป็นัธาตุ๋อาหารู้หลััก

แลัะสืารู้ช้วีภััณฑ์์ป้องกันัศััตุรู้้พืืช้ฉบบันีั� ได�ถ�ายทำอดการู้ทำำาก่จักรู้รู้มการู้จััดการู้ค์วามรู้้�เช่้งปฏิบั่ตุ่การู้รู้ะดบั

แปลังสืาธ่ตุภัายใตุ�ค์วามรู้�วมมือขึ้องกล๋ั�มเกษตุรู้ปลัอดสืารู้พ่ืษช๋้มช้นัออนัใตุ� จัังหวัดเชี้ยงใหม� โดยมี 

เป้าหมายเพืื�อลัดรู้ายจั�ายแลัะลัดการู้ใช้�สืารู้เค์มี อีกทัำ�งยังเป็นัการู้สื�งเสืรู่้มการู้เกษตุรู้ปลัอดสืารู้พ่ืษ ซ้ึ่�งมี 

ค์วามปลัอดภััยตุ�อผ้ั�บรู่้โภัค์แลัะเป็นัม่ตุรู้ตุ�อส่ื�งแวดลั�อมอย�างยั�งยืนั
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มน๋ัษย์เรู้านัั�นัรู้้�จัักทำำาแลัะใช้�ป๋�ยหมักในัการู้เกษตุรู้มานัานักว�าสืองพัืนัปีลั�วงมาแลั�ว นัอกจัากนีั�  

สืมัยกรีู้ก โรู้มันั แลัะช้นัเผั�าโบรู้าณขึ้องอ่สืรู้าเอลั ได�มีปรู้ะวัตุ่แลัะบันัท้ำกพือเป็นัหลัักฐานัทีำ�บ�งชี้�ให�เห็นั

ว�าในัอดีตุเค์ยมีการู้หมักป๋�ยด�วยหนัอนัหรืู้อไสื�เดือนัรู้วมถ้งการู้ใช้�สืารู้บำารู๋้งด่นัจัากอ่นัทำรู้ีย์วัตุถ๋แลัะ 

ม้ลัสัืตุว์ในัการู้เพืาะปล้ัก ซ้ึ่�งตุ�อมาทัำ�งในัซีึ่กโลักตุะวนััออกแลัะซึ่กีโลักตุะวนััตุก เช้�นั อเมรู่้กาใตุ� จีันั ญี�ป๋�นั 

แลัะ อ่นัเดีย เปน็ัตุ�นั ก็พืบว�ามีการู้ใช้�ทัำ�งม้ลัสืตัุว์แลัะม้ลัค์นัเปน็ัป๋�ยบำารู๋้งด่นัในัการู้เกษตุรู้อย�างแพืรู้�หลัาย  

(Martin and Gershuny, 1992) อย�างไรู้ก็ตุาม ในัปี ค์.ศั. 1943 โดย เซึ่อร์ู้ อัลัเบ่ร์ู้ตุ โฮเวอร์ู้ตุ  

(Sir Albert Howard) ผ้ั�ทีำ�ได�รัู้บการู้ยกย�องว�าเป็นับ่ดาสืมัยใหม�แห�งการู้ใช้�อ่นัทำรีู้ย์วัตุถ๋สืำาหรัู้บการู้เกษตุรู้  

ได�ตีุพ่ืมพ์ืหนัังสืือ เรืู้�อง An Agriculture Testament ซึ่้�งเป็นัการู้เผัยแพืรู้�ค์วามรู้้�แลัะปรู้ะสืบการู้ณ์

เกี�ยวกับการู้หมักป๋�ยแลัะการู้ใช้�ป๋�ยหมัก ตุลัอดช้�วงรู้ะยะเวลัาการู้ทำำางานัขึ้องเขึ้าในัหลัายปรู้ะเทำศั

ขึ้องโลัก จ้ังทำำาให�การู้ป๋�ยหมักเป็นัทีำ�รู้้�จัักอย�างแพืรู้�หลัายในัเช่้งศัาสืตุร์ู้ว่ช้าการู้นัับแตุ�นัั�นัเป็นัตุ�นัมา 

สืำาหรัู้บในัปรู้ะเทำศัไทำย ผ้ั�เขีึ้ยนัมีค์วามเห็นัว�าการู้ทำำาป๋�ยหมักนั�าจัะเป็นัภ้ัม่ปัญญาดั�งเด่มขึ้องบ�านั

เรู้าด�วยเช้�นักันั เนืั�องจัากปรู้ะเทำศัขึ้องเรู้าตัุ�งแตุ�อดีตุจันัถ้งปัจัจ๋ับันั เป็นัปรู้ะเทำศัทีำ�ทำำาเกษตุรู้กรู้รู้ม

แลัะกส่ืกรู้รู้มเป็นัหลััก ดังค์ำากลั�าวทีำ�ว�า เมืองอ้�ขึ้�าวอ้�นัำ�า ดังนัั�นั ถ้งแม�จัะไม�ได�มีการู้บันัท้ำกเป็นัหลััก

ฐานัไว� ผ้ั�เขีึ้ยนัเชื้�อว�าค์นัไทำยในัอดีตุย�อมมีภ้ัม่ค์วามรู้้�เกี�ยวกับการู้บำารู๋้งแลัะรัู้กษาด่นัด�วยอ่นัทำรีู้ย์

วัตุถ๋ช้น่ัดตุ�างๆ ให�ด่นัอ๋ดมสืมบรู้้ณ์แลัะเหมาะสืำาหรัู้บการู้เพืาะปล้ัก อย�างไรู้ก็ตุาม ปรู้ะมาณ

เกือบหน้ั�งรู้�อยปีทีำ�ผั�านัมา (พื.ศั. 2471) ปรู้ะเทำศัไทำยเรู่้�มมีการู้บันัท้ำกแลัะรู้ายงานัว่วัฒนัาการู้

เกี�ยวกับการู้ใช้�ป๋�ย (ป๋�ยค์อก ป๋�ยสืด ป๋�ยผััก ป๋�ยธาตุ๋ผัสืม ฯลัฯ) บำารู๋้งด่นัแลัะพืืช้อย�างตุ�อเนืั�อง  

แลัะในัรู้าวปี พื.ศั. 2509 หนั�วยงานัภัาค์รัู้ฐ (กรู้มกส่ืกรู้รู้ม) เรู่้�มมีบทำบาทำสืำาคั์ญในัการู้ขัึ้บเค์ลืั�อนัการู้ผัล่ัตุ

แลัะการู้ใช้�ป๋�ยหมักหรืู้อป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์ โดยเรู่้�มทำดลัองการู้ทำำาป๋�ยหมักจัากวัสืด๋เหลืัอท่ำ�งทำางการู้เกษตุรู้ เช้�นั  

ตุ�นัขึ้�าวโพืด ผัักตุบช้วา แลัะฟางขึ้�าว ผัสืมม้ลัสัืตุว์ใช้�ม้ลัไก�แลัะม้ลัโค์ ในัถงัหมักซีึ่เมนัต์ุโดยมีวัตุถ๋ปรู้ะสืงค์์

เพืื�อทีำ�จัะศ้ักษากรู้รู้มว่ธีการู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักในัรู้้ปแบบตุ�าง ๆ ในัปี พื.ศั. 2518 กรู้มสื�งเสืรู่้มการู้เกษตุรู้  

ได�เรู่้�มมีการู้แนัะนัำาสืาธ่ตุการู้ทำำาป๋�ยหมักข้ึ้�นัเป็นัค์รัู้�งแรู้กในั 16 จัังหวัดภัาค์ตุะวันัออกเฉียงเหนืัอ แลัะได�

ดำาเน่ันัการู้สื�งเสืรู่้มสืืบเนืั�องตุ่ดตุ�อกันัมาจันัถ้งปัจัจ๋ับันั ในัปี พื.ศั. 2524 กรู้ะทำรู้วงเกษตุรู้แลัะสืหกรู้ณ์ 

ได�มอบหมายให�กรู้มพัืฒนัาทีำ�ด่นัดำาเน่ันัการู้ตุามโค์รู้งการู้เรู้�งรัู้ดปรัู้บปรู๋้งบำารู๋้งด่นัด�วยอ่นัทำรีู้ยวัตุถ๋ 

(ป๋�ยหมัก) เพืื�อเรู้�งรัู้ดให�เกษตุรู้กรู้ทำำาป๋�ยหมักข้ึ้�นัใช้�เองโดยใช้�สืารู้เรู้�ง แลัะตัุ�งแตุ�ปี พื.ศั. 2530 จันัถ้ง

ปัจัจ๋ับันั กรู้มสื�งเสืรู่้มการู้เกษตุรู้ยังค์งรู้ณรู้งค์์การู้ทำำาป๋�ยหมัก เพืื�อลัดตุ�นัท๋ำนัการู้ผัล่ัตุแลัะสื�งเสืรู่้มการู้ใช้�

ป๋�ยหมักให�แก�เกษตุรู้กรู้ เป็นัตุ�นั (ส๋ืพืจัน์ั ชั้ยว่มลั, 2544)

ก�รผลิตปุ๋ ยหมัก
หรือปุ๋ ยอินทรีย์
ในการเกษตร



การใช้ประโยชน์ปุ๋ ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

ก�รผลิตปุ๋ ยหมัก
หรือปุ๋ ยอินทรีย์
ในการเกษตร

น่ัยามขึ้องป๋�ยหมัก (Compost) ทีำ�เขึ้�าใจัได�ง�ายโดยทัำ�วไปนัั�นั หมายถ้งสืารู้บำารู๋้ง

ด่นัธรู้รู้มช้าตุ่ทีำ�ได�จัากการู้นัำาเศัษอ่นัทำรีู้ย์วัตุถ๋แทำบท๋ำกช้น่ัดมาหมักเป็นัรู้ะยะเวลัาหน้ั�ง  

หลัังจัากนัั�นัวัสืด๋หมักจัะย�อยสืลัายแลัะเก่ดการู้เปลีั�ยนัสืภัาพืมีลัักษณะย๋�ยค์ลั�ายด่นั  

จันัในัทีำ�ส๋ืดกลัายเป็นัป๋�ยแลัะสืามารู้ถนัำาไปใช้�ปรู้ะโยช้น์ัในัการู้เพืาะปล้ักได�ท๋ำกปรู้ะเภัทำ 

เช้�นั ไรู้� นัา สืวนั พืืช้ผััก ไม�ผัลั ไม�ปรู้ะดับ ฯลัฯ ในัทำางว่ช้าการู้นัั�นั Epstein (1997) 

ได�น่ัยามกรู้ะบวนัการู้หมักป๋�ย (Composting process) หมายถ้งกรู้ะบวนัการู้ย�อยสืลัาย

สืารู้อ่นัทำรีู้ย์ทำางช้วีภัาพืภัายใตุ�สืภัาวะการู้ค์วบค๋์มแบบใช้�อากาศั วัสืด๋หมักจัะกลัายเปน็ั

วัสืด๋ทีำ�ค์งตัุว สีืนัำ�าตุาลัเขึ้�มถ้งดำา เนืั�อรู้�วนัซ๋ึ่ยลัักษณะค์ลั�ายด่นั (Humus like) ซ้ึ่�งสืามารู้ถ

นัำาไปใช้�ปรู้ะโยช้น์ัเป็นัสืารู้บำารู๋้งแลัะปรัู้บปรู๋้งด่นั (Soil fertilizer and conditioner)  

ได�โดยไม�สื�งผัลักรู้ะทำบตุ�อส่ื�งแวดลั�อม สืำาหรัู้บอ่นัทำรีู้ย์วัตุถ๋ทีำ�เรู้าสืามารู้ถนัำามาใช้�ในัการู้

หมักป๋�ยได�แก� ม้ลัสัืตุว์ เศัษขึ้ยะอาหารู้ เศัษผัักผัลัไม� กากตุะกอนันัำ�าเสีืย นัำ�ากากสื�า 

เศัษหญ�าแลัะเศัษใบไม�สืด เศัษใบไม�แลัะเศัษก่�งไม�แห�ง รู้วมถ้งเศัษวัสืด๋เหลืัอท่ำ�งทำาง 

การู้เกษตุรู้ (ฟางขึ้�าว แกลับ ข๋ึ้ยมะพืรู้�าว ก�อนัเห็ดเก�า ฯลัฯ) ยกเว�นัเศัษอ่นัทำรีู้ย์วัตุถ๋

ทีำ�มีการู้ปนัเป้�อนัสืารู้พ่ืษ แลัะเศัษอ่นัทำรีู้ย์วัตุถ๋ทีำ�ย�อยสืลัายยาก เช้�นั กรู้ะดาษแข็ึ้งหรืู้อ

อาบมันัทีำ�ไม�ค์วรู้นัำามาใช้�เป็นัวัตุถ๋ด่บในัการู้หมักป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์ โดยทัำ�วไปแลั�ว เรู้าสืามารู้ถ

จัำาแนักวัตุถ๋ด่บทีำ�ใช้�ในัการู้หมักป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์ออกเป็นั 2 สื�วนัหลััก คื์อ 1) วัสืด๋หมักหลััก

หรืู้อวัสืด๋สืด หมายถ้ง เศัษวัสืด๋หลัักทีำ�ตุ�องการู้กำาจััดหรืู้อใช้�หมักเพืื�อทำำาป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์ ได�แก� 

เศัษอาหารู้ เศัษผัักแลัะผัลัไม� ม้ลัสัืตุว์ แลัะเศัษอ่นัทำรีู้ย์วัตุถ๋เหลืัอท่ำ�งจัากช๋้มช้นั โดย

สื�วนัใหญ�จัะเป็นัวัสืด๋หมักทีำ�ย�อยสืลัายได�ง�ายแลัะมีปรู่้มาณค์วามชื้�นัรู้วมถ้งธาตุ๋อาหารู้

ไนัโตุรู้เจันัค์�อนัขึ้�างส้ืง แลัะ 2) วัสืด๋หมักรู้�วมหรู้ือวัสืด๋แห�ง หมายถ้ง เศัษวัสืด๋ทีำ�ใช้�

ในัการู้เพ่ื�มปรู่้มาตุรู้ ปรัู้บปรู๋้งโค์รู้งสืรู้�าง แลัะสืภัาพืการู้รู้ะบายอากาศัให�แก�กองหมัก 

รู้วมถ้งใช้�ปรัู้บอัตุรู้าสื�วนัธาตุอ๋าหารู้ (ค์ารู้บ์อนัตุ�อไนัโตุรู้เจันั) ให�เหมาะสืมแก�วสัืด๋หมัก  

เช้�นั เศัษใบไม�แลัะก่�งไม�แห�ง ขีึ้�เลืั�อย ฟางขึ้�าว ขีึ้�เลืั�อย แกลับ ฯลัฯ เป็นัตุ�นั โดยสื�วนัใหญ� 

จัะเป็นัวัสืด๋ทีำ�ย�อยสืลัายได�ยากกว�าวัสืด๋หมักหลััก สื�วนัค์�าปรู่้มาณค์วามชื้�นัแลัะธาตุ๋

อาหารู้ไนัโตุรู้เจันัจัะค์�อนัขึ้�างตุำ�ากว�าวัสืด๋หมักหลััก (Polprasert, 1996) สืำาหรัู้บ

ปรู้ะเทำศัไทำยซึ่้�งเป็นัปรู้ะเทำศัเกษตุรู้กรู้รู้ม แลัะมีการู้ทำำาฟาร์ู้มเลีั�ยงสัืตุว์ในัท๋ำกรู้ะดับ 

(เล็ัก กลัาง ใหญ�) นัอกจัากนีั�ยังมีการู้พัืฒนัาอ๋ตุสืาหกรู้รู้มการู้แปรู้รู้้ปผัล่ัตุภััณฑ์์

การู้เกษตุรู้แลัะอาหารู้อย�างตุ�อเนืั�อง ดังนัั�นั ปรู่้มาณวัสืด๋เหลืัอท่ำ�ง (อ่นัทำรีู้ย์วัตุถ๋) จัาก

ภัาค์การู้เกษตุรู้ ภัาค์การู้เลีั�ยงสัืตุว์ แลัะภัาค์อ๋ตุสืาหกรู้รู้มจ้ังมีในัปรู่้มาณมากแลัะ

เหมาะแก�การู้นัำามาผัล่ัตุเป็นัป๋�ยหมักหรืู้อป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์สืำาหรัู้บการู้บำารู๋้งแลัะปรู้ับปรู๋้งด่นั

ได�เป็นัอย�างดี
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ธาตุอาหารโดยประมาณในมูลสัตว์และปุ๋ ยหมักมูลสัตว์

หมายเหตุ: คำานวนที่ฐานมวลเปียก; aTN= NH
4
-N+organic N

ที่มา: ดัดแปลงจาก Midwest Plan Service (1985)

นัอกจัากการู้แปรู้รู้้ปวัสืด๋เหลืัอท่ำ�งทำางการู้เกษตุรู้เป็นัป๋�ยหมักเพืื�อใช้�บำารู๋้งแลัะปรัู้บปรู๋้งด่นัแลั�ว  

ค์วาม สืำาคั์ญทำางอ�อมปรู้ะการู้หน้ั�งขึ้องการู้หมักป๋�ยกับการู้จััดการู้วัสืด๋เหลัือท่ำ�งทำางการู้เกษตุรู้ คื์อ 

การู้บรู้รู้เทำาปัญหามลัภัาวะทำางอากาศัจัากการู้เผัาเศัษวัสืด๋เหลืัอท่ำ�งทำางการู้เกษตุรู้ ซ้ึ่�งมักเก่ดข้ึ้�นัในั

หลัายพืื�นัทีำ�โดยเฉพืาะช้�วงฤด้แลั�งในัเขึ้ตุภัาค์เหนืัอตุอนับนัขึ้องปรู้ะเทำศัท๋ำกปี ปรู้ะกอบกับปรู้ะเทำศัไทำยมี

ปรู่้มาณวัสืด๋เหลืัอท่ำ�งทำางการู้เกษตุรู้ตุ�อปีค์�อนัขึ้�างส้ืง วัสืด๋หรืู้อชี้วมวลัเหลืัอท่ำ�งเหลั�านีั�มีค์าร์ู้บอนัเป็นัองค์์

ปรู้ะกอบหลััก จ้ังมีศัักยภัาพืล๋ักตุ่ดไฟได�ง�ายแลัะสืะดวกตุ�อเกษตุรู้กรู้ในัการู้เผัาทำำาลัาย เพืื�อการู้เตุรีู้ยม

พืื�นัทีำ�สืำาหรัู้บการู้ทำำาเกษตุรู้ในัฤด้กาลัถัดไป ดังนัั�นั ในัปัจัจ๋ับันัเรู้าจัะเห็นัว�าหนั�วยงานัภัาค์รัู้ฐทีำ�เกี�ยวขึ้�อง

มักสื�งสืรู่้มบทำบาทำขึ้องการู้หมักป๋�ยทัำ�งปรู้ะโยช้น์ัด�านัการู้ผัล่ัตุให�แก�กล๋ั�มเกษตุรู้กรู้ค์วบค้์�กับการู้อน๋ัรู้ักษ์

ค๋์ณภัาพือากาศัไปพืรู้�อมกันั

 
ส่ิงแวดล้อม สำหรับอินทรีย์วัตถุท่ีเราสามารถนำมาใช้ในการหมักปุ๋ยได้แก่ มูลสัตว์ เศษขยะอาหาร เศษผักผลไม้ 

กากตะกอนน้ำเสีย น้ำกากส่า เศษหญ้าและเศษใบไม้สด เศษใบไม้และเศษก่ิงไม้แห้ง รวมถึงเศษวัสดุเหลือท้ิงทาง

การเกษตร (ฟางข้าว แกลบ ขุยมะพร้าว ก้อนเห็ดเก่า ฯลฯ) ยกเว้นเศษอินทรีย์วัตถุท่ีมีการปนเป้ือนสารพิษ และเศษ

อินทรีย์วัตถุท่ีย่อยสลายยาก เช่น กระดาษแข็งหรืออาบมันท่ีไม่ควรนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการหมักปุ๋ยอินทรีย์ 

โดยท่ัวไปแล้ว เราสามารถจำแนกวัตถุดิบท่ีใช้ในการหมักปุ๋ยอินทรีย์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) วัสดุหมักหลักหรือ

วัสดุสด หมายถึง เศษวัสดุหลักที่ต้องการกำจัดหรือใช้หมักเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ มูล

สัตว์ และเศษอินทรีย์วัตถุเหลือท้ิงจากชุมชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุหมักท่ีย่อยสลายได้ง่ายและมีปริมาณความช้ืน

รวมถึงธาตุอาหารไนโตรเจนค่อนข้างสูง และ 2) วัสดุหมักร่วมหรือวัสดุแห้ง หมายถึง เศษวัสดุท่ีใช้ในการเพ่ิม

ปริมาตร ปรับปรุงโครงสร้าง และสภาพการระบายอากาศให้แก่กองหมัก รวมถึงใช้ปรับอัตราส่วนธาตุอาหาร 

(คาร์บอนต่อไนโตรเจน) ให้เหมาะสมแก่วัสดุหมัก เช่น เศษใบไม้และก่ิงไม้แห้ง ข้ีเล่ือย ฟางข้าว ข้ีเล่ือย แกลบ ฯลฯ 

เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุท่ีย่อยสลายได้ยากกว่าวัสดุหมักหลัก ส่วนค่าปริมาณความช้ืนและธาตุอาหาร

ไนโตรเจนจะค่อนข้างต่ำกว่าวัสดุหมักหลัก (Polprasert, 1996) สำหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศเกษตรกรรม และ

มีการทำฟาร์มเล้ียงสัตว์ในทุกระดับ (เล็ก กลาง ใหญ่) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ปริมาณวัสดุเหลือท้ิง (อินทรีย์วัตถุ) จากภาคการเกษตร ภาคการเล้ียง

สัตว์ และภาคอุตสาหกรรมจึงมีในปริมาณมากและเหมาะแก่การนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการ

บำรุงและปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดี 

ธาตุอาหารโดยประมาณในมูลสัตว์และปุ๋ยหมักมูลสัตว์ 

 

ชชนนิิดดมมููลลสสััตตวว์์  มมววลลแแหห้้งง  คคววาามมเเขข้้มมขข้้นนขขอองงธธาาตตุุออาาหหาารร  ((llbb//ttoonn))  
  ((%%))  NNHH44--NN  TTNNaa  PP22OO55  KK22OO  

มูลสุกร, ไม่มีวัสดุรอง 18 6 10 9 8 

มูลสุกร, มีวัสดุรอง 18 5 6 7 7 

มูลโค, ไม่มีวัสดุรอง 52 7 21 14 23 

มูลโค, มีวัสดุรอง 50 8 21 18 26 

ฟาร์มวัว, ไม่มีวัสดุรอง 18 4 9 4 10 

ฟาร์มวัว, มีวัสดุรอง 21 5 9 4 10 

มูลแกะ, ไม่มีวัสดุรอง 28 5 18 11 26 

มูลแกะ, มีวัสดุรอง 28 5 14 9 25 

มูลสัตว์ปีก, ไม่มีวัสดุรอง 45 26 33 48 34 

มูลสัตว์ปีก, มีวัสดุรอง 75 36 56 45 34 

มูลม้า, มีวัสดุรอง 46 4 14 4 14 

ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ปีก 45 1 17 39 23 

ปุ๋ยหมักฟาร์มวัว 45 <1 12 12 26 

ปุ๋ยหมักผสม(วัว สุกร สัตว์ปีก) 43 <1 11 11 10 



การใช้ประโยชน์ปุ๋ ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

ที่มา: สมศรี คันธจันทร์ (2556)

ธาตุอาหารในปุ๋ ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและมูลสัตว์
 
 

ธาตุอาหารในปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและมูลสัตว์ 

 

ชชนนิิดดขขอองงปปุุ�� ยยหหมมัักก %%ธธาาตตุุออาาหหาารรขขอองงพพืืชช 
NN PP22OO55 KK22OO 

ปุ๋ยหมักจากฟางข้าว 0.85 0.11 0.76 

ปุ๋ยหมักฟางข้าว+มูลไก่ 1.07 0.46 0.94 

ปุ๋ยหมักฟางข้าว+มูลโค 1.51 0.26 0.98 

ปุ๋ยหมักฟางข้าว+มูลเป็ด 0.91 1.30 0.79 

ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา 1.43 0.48 0.47 

ปุ๋ยหมักผักตบชวา+มูลสุกร 1.85 4.81 0.79 

ปุ๋ยหมักจากหญ้าแห้ง 1.23 1.26 0.76 

หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลกระบือ 0.82 1.43 0.59 

หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลโค 2.33 1.78 0.46 

หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลแพะ 1.11 4.04 0.48 

หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลม้า 0.82 2.83 0.33 

ท่ีมา: สมศรี คันธจันทร์ (2556) 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดี-ข้อจำกัดของการผลิตปุ๋ยหมัก 
การหมักปุ๋ย เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีหนึ่งโดยกระบวนการควบคุมทางชีวภาพท่ีสำคัญต่อการกำจัดขยะ

อินทรีย์และวัสดุเหลือท้ิงอินทรีย์เกือบทุกประเภทจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น ชุมชน เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และ

อุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นผลพลอยได้ คือ ปุ๋ยหมัก อย่างไรก็ตาม กระบวนการหมักปุ๋ยย่อมมีท้ังข้อดี

และข้อจำกัดท่ีควรรู้เพื่อที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 

ข้อดีและข้อจำกัดของการหมักปุ๋ย 
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ปุ๋ยหมักจากฟางข้าว 0.85 0.11 0.76 
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ปุ๋ยหมักฟางข้าว+มูลโค 1.51 0.26 0.98 

ปุ๋ยหมักฟางข้าว+มูลเป็ด 0.91 1.30 0.79 

ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา 1.43 0.48 0.47 

ปุ๋ยหมักผักตบชวา+มูลสุกร 1.85 4.81 0.79 

ปุ๋ยหมักจากหญ้าแห้ง 1.23 1.26 0.76 

หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลกระบือ 0.82 1.43 0.59 

หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลโค 2.33 1.78 0.46 

หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลแพะ 1.11 4.04 0.48 

หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลม้า 0.82 2.83 0.33 

ท่ีมา: สมศรี คันธจันทร์ (2556) 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดี-ข้อจำกัดของการผลิตปุ๋ยหมัก 
การหมักปุ๋ย เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีหนึ่งโดยกระบวนการควบคุมทางชีวภาพท่ีสำคัญต่อการกำจัดขยะ

อินทรีย์และวัสดุเหลือท้ิงอินทรีย์เกือบทุกประเภทจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น ชุมชน เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และ

อุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นผลพลอยได้ คือ ปุ๋ยหมัก อย่างไรก็ตาม กระบวนการหมักปุ๋ยย่อมมีท้ังข้อดี

และข้อจำกัดท่ีควรรู้เพื่อที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 

ข้อดีและข้อจำกัดของการหมักปุ๋ย 

 

 

 

ข้อดี-ข้อจำากัดของการผลิตปุ๋ ยหมัก
การู้หมักป๋�ย เป็นัศัาสืตุร์ู้แลัะเทำค์โนัโลัยีหน้ั�งโดยกรู้ะบวนัการู้ค์วบค๋์มทำางชี้วภัาพืทีำ�สืำาคั์ญตุ�อ

การู้กำาจััดขึ้ยะอ่นัทำรู้ีย์แลัะวัสืด๋เหลืัอท่ำ�งอ่นัทำรู้ีย์เกือบท๋ำกปรู้ะเภัทำจัากแหลั�งกำาเน่ัดตุ�างๆ เช้�นั ช๋้มช้นั 

เกษตุรู้กรู้รู้ม ปศ๋ัสัืตุว์ แลัะอ๋ตุสืาหกรู้รู้ม เพืื�อแปรู้รู้้ปขึ้ยะอ่นัทำรีู้ย์เป็นัผัลัพืลัอยได� คื์อ ป๋�ยหมัก อย�างไรู้

ก็ตุาม กรู้ะบวนัการู้หมักป๋�ยย�อมมีทัำ�งขึ้�อดีแลัะขึ้�อจัำากัดทีำ�ค์วรู้รู้้�เพืื�อทีำ�เรู้าจัะสืามารู้ถปรู้ะย๋กต์ุใช้�ให�เก่ด

ปรู้ะโยช้น์ัอย�างส้ืงส๋ืด

9
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ข้อดีและข้อจำ�กัด
ของการหมักปุ๋ ย

ข้อดี ข้อจำากัด

กลั�าวโดยสืรู๋้ปว�า การู้รู้้�จัักใช้�อ่นัทำรีู้ย์วัตุถ๋แลัะม้ลัสัืตุว์ในัการู้บำารู๋้งด่นัเพืื�อการู้เกษตุรู้ ถือเป็นัภ้ัม่ปัญญา

ดั�งเด่มในัอดีตุขึ้องมน๋ัษย์เรู้ากว�าพัืนัปีลั�วงมาแลั�ว ในัปัจัจ๋ับันัศัาสืตุร์ู้แลัะว่ช้าการู้ด�านัการู้หมักป๋�ยได�มี 

การู้พัืฒนัาอย�างตุ�อเนืั�องเพืื�อการู้ปรู้ะย๋กต์ุใช้�ปรู้ะโยช้น์ัให�กว�างขึ้วางมากย่�งข้ึ้�นั ในัปรู้ะเทำศัไทำยการู้หมัก

ป๋�ยถือเป็นัเทำค์โนัโลัยีหน้ั�งทีำ�สืำาคั์ญตุ�อการู้จััดการู้ขึ้ยะม้ลัฝอยช๋้มช้นัแบบค์รู้บวงจัรู้ การู้จััดการู้วัสืด๋เหลืัอท่ำ�ง

ทำางการู้เกษตุรู้ การู้สืรู้�างค์วามเขึ้�มแข็ึ้งด�านัปัจัจััยการู้ผัล่ัตุให�แก�เกษตุรู้กรู้ รู้วมถ้งการู้ค์วบค๋์มปัญหาทำาง

ด�านัส่ื�งแวดลั�อม โดยเฉพืาะปัญหามลัพ่ืษทำางอากาศัจัากการู้เผัาไหม�ชี้วมวลัจัากภัาค์การู้เกษตุรู้ เป็นัตุ�นั

การู้หมักป๋�ยช้�วยกำาจััดแลัะบำาบัดขึ้ยะ

อ่นัทำรีู้ย์จัากแหลั�งกำาเน่ัดอย�างถ้กตุ�องตุามหลััก

ว่ช้าการู้ แลัะลัดปัญหามลัภัาวะทำางสื่�งแวดลั�อม 

(ด่นั นัำ�า อากาศั) ทีำ�อาจัเก่ดข้ึ้�นั

การู้หมักป๋�ยให�พืลัอยได�เป็นัวัสืด๋หรืู้อสืารู้

บำารู๋้งแลัะปรู้ับปรู๋้งด่นั ทีำ�อ๋ดมด�วยอ่นัทำรีู้ย์วัตุถ๋

แลัะธาตุ๋อาหารู้ทีำ�พืืช้ตุ�องการู้ จ้ังเหมาะแก�การู้

ใช้�ในัด�านัเกษตุรู้กรู้รู้ม

การู้หมักป๋�ยช้�วยลัดค์วามตุ�องการู้พืื�นัทีำ�ในั

การู้ฝังกลับสืำาหรัู้บการู้กำาจััดม้ลัฝอย การู้หมัก

ป๋�ยอาจัปรู้ะย๋กต์ุใช้�เป็นัเทำค์โนัโลัยีทำางเลืัอก 

ในัการู้บำาบัดสืารู้มลัพ่ืษได�

ในัรู้ะหว�างกรู้ะบวนัการู้หมักป๋�ย อาจัก�อให�

เกด่ปัญหาเรู้ื�อง กลั่�นั แลัะก๊าซึ่ขึ้้�นัได� (ตุ�องมกีารู้

ค์วบค์๋มปัจัจััยการู้หมักอย�างเหมาะสืม)

กรู้ณีหมักป๋�ยม้ลัฝอยช๋้มช้นั โรู้งหมักป๋�ย

อาจัมีค์วามตุ�องการู้ด�านัพืื�นัทีำ�เพ่ื�มข้ึ้�นัสืำาหรัู้บ

การู้กองเก็บวัสืด๋แลัะผัลัผัล่ัตุป๋�ยหมัก รู้วมถ้ง

อ๋ปกรู้ณ์ตุ�างๆ

ค๋์ณภัาพืป๋�ยหมักข้ึ้�นัอย้�กับช้น่ัดขึ้องวัสืด๋

หมักแลัะการู้จััดการู้ปัจัจััยการู้หมัก ซ้ึ่�งค์�อนั

ขึ้�างยากตุ�อการู้ค์วบค๋์มให�ป๋�ยหมักมีปรู่้มาณธาตุ๋

อาหารู้ตุามทีำ�ตุ�องการู้อย�างสืมำ�าเสืมอ



การใช้ประโยชน์ปุ๋ ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

เทคโนโลยีก�รหมักปุ๋ ย
แบบกองแถวสถิตย์

เติมอากาศ
รู้ะบบการู้หมักป๋�ยแบบกองแถวสืถ่ตุย์เตุ่ม

อากาศั (Aerated static piles or forced 

aeration) ถือเป็นัเทำค์โนัโลัยีรู้ะดับส้ืงว่ธีหน้ั�ง

ทีำ�ใช้�เค์รืู้�องจัักรู้กลั เช้�นั พัืดลัม (Blowers)  

รู้�วมกับทำ�อกรู้ะจัายอากาศั (Perforated pipe) 

ในัการู้เตุ่มอากาศัให�แก�กองหมักโดยไม�มีการู้

พืล่ักกลัับกองป๋�ยหมัก เทำค์โนัโลัยีการู้หมักป๋�ย

แบบกองแถวสืถ่ตุย์เตุ่มอากาศัถ้กพัืฒนัาข้ึ้�นัค์รัู้�ง

แรู้กในัปี ค์.ศั. 1970 โดยค์ณะผ้ั�ว่จััยขึ้อง USDA 

(U.S. Department of Agriculture) เพืื�อใช้�เป็นั

ทำางเลืัอกในัการู้กำาจััดตุะกอนัจ๋ัล่ันัทำรีู้ย์สื�วนัเก่นั

ทีำ�เก่ดข้ึ้�นัจัากรู้ะบบบำาบัดนัำ�าเสีืยช๋้มช้นั (Willson, 

1980) โดยมีวัตุถ๋ปรู้ะสืงค์์หรืู้อเป้าหมายหลััก

เพืื�อเพ่ื�มปรู้ะส่ืทำธ่ภัาพืการู้เตุ่มอากาศัให�แก�กอง

ป๋�ยหมัก ลัดรู้ะยะเวลัาการู้หมัก จััดการู้ปัญหา

เรืู้�องก๊าซึ่แลัะกล่ั�นัรู้ะเหยจัากกองหมัก โดย

เฉพืาะอย�างย่�งเป็นัเทำค์โนัโลัยีทีำ�พัืฒนัาข้ึ้�นัเพืื�อ

ใช้�สืำาหรัู้บการู้หมักอ่นัทำรีู้ย์วัตุถ๋ทีำ�มีค์วามชื้�นัส้ืง 

เนืั�องจัากเป็นัเทำค์โนัโลัยีทีำ�ให�ปรู้ะส่ืทำธ่ผัลัการู้

หมักทีำ�ดี สืามารู้ถผัล่ัตุป๋�ยในัอัตุรู้าทีำ�ส้ืงแลัะไม�

จัำาเป็นัตุ�องพืล่ักกลัับกอง ภัายหลัังตุ�อมาจ้ังเป็นั

ทีำ�น่ัยมนัำาไปปรู้ะย๋กต์ุใช้�ในัการู้หมักป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์

วัตุถ๋หลัากหลัายช้น่ัด สืำาหรัู้บหลัักการู้ทัำ�วไป  

จ๋ัดเด�นั-จ๋ัดด�อย พือสัืงเขึ้ปขึ้องเทำค์โนัโลัยีแบบ

กองแถวสืถ่ตุย์เตุ่มอากาศั มีดังนีั�

หลักการทั่วไป
ว่ธีการู้หมักป๋�ยแบบกองแถวสืถ่ตุย์เตุ่มอากาศันีั� 

เป็นัเทำค์โนัโลัยีทีำ�อาศััยเค์รืู้�องจัักรู้กลั (พัืดลัม) 

ในัการู้เตุ่มอากาศัเป็นัหลัักแลัะไม�มีการู้พืล่ัก

กลัับกองวัสืด๋หมัก ดังนัั�นั จ้ังจัำาเป็นัตุ�องมี 

การู้ออกแบบรู้ะบบกรู้ะจัายอากาศัให�แก�กองหมัก 

เพืื�อเพ่ื�มปรู้ะส่ืทำธ่ภัาพืการู้สัืมผััสือากาศัขึ้องวัสืด๋

หมักค์วบค้์�กันั นัอกจัากวัตุถ๋ปรู้ะสืงค์์การู้ให�

ออกซ่ึ่เจันัแก�กองหมักแลั�ว การู้เตุ่มอากาศัด�วย

เค์รืู้�องจัักรู้กลัยังมีวัตุถ๋ปรู้ะสืงค์์เพืื�อรัู้กษาสืมด๋ลั

ค์วามรู้�อนัทีำ�เก่ดข้ึ้�นัให�แก�กองหมักอย�างเหมาะสืม 

ลัดค์วามชื้�นั รู้วมทัำ�งกำาจััดก๊าซึ่แลัะกล่ั�นัทีำ�อาจัเก่ด

ข้ึ้�นัรู้ะหว�างการู้หมัก ดังนัั�นัจ้ังสืามารู้ถปรู้ะย๋กต์ุ

ใช้�กับวัสืด๋หมักทีำ�มีลัักษณะค์�อนัขึ้�างเปียกหรืู้อมี

ค์วามชื้�นัส้ืงได�ดี เทำค์น่ัค์การู้เตุ่มอากาศัหรู้ือการู้

ให�อากาศัแก�กองป๋�ยหมัก สืามารู้ถกรู้ะทำำาได�สือง

ลัักษณะ คื์อ การู้อัดอากาศัเขึ้�าส้ื�กองหมัก (Positive 

pressure mode) หรืู้อการู้ด้ดอากาศัออกจัากกอง

หมัก (Negative pressure mode) โดยผั�านัพัืดลัม

เตุ่มอากาศั (Fans) แลัะรู้ะบบทำ�อกรู้ะจัายอากาศั 

(Perforated pipe network) สืำาหรัู้บการู้ค์วบค๋์ม

รู้้ปแบบการู้เตุ่มอากาศัอาจัเป็นัลัักษณะการู้เตุ่ม

อากาศัแบบตุ�อเนืั�อง (Continuous mode) หรืู้อ

การู้เตุ่มอากาศัแบบเป็นัช้�วงๆ (Intermittent 

mode) ในัตุ�างปรู้ะเทำศัน่ัยมค์วบค๋์มอัตุรู้าแลัะ 
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เนืั�องจัากเป็นัว่ธีการู้หมักแบบกองสืถ่ตุย์ทีำ�ไม�มีการู้พืล่ักกลัับกอง ดังนัั�นัหากตุ�องการู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักในั

อัตุรู้าทีำ�ส้ืง (กองหมักขึ้นัาดใหญ�) ค์วรู้สัืบย�อยลัดขึ้นัาดวัสืด๋หมักให�เล็ักลังเพืื�อช้�วยให�วัสืด๋หมักสัืมผััสืกับ

อากาศัอย�างทัำ�วถ้ง การู้ย�อยสืลัายสืารู้อ่นัทำรีู้ย์จ้ังจัะเก่ดข้ึ้�นัได�ดี การู้เตุ่มอากาศัให�แก�กองหมักนัอกจัาก

จัะทำำาให�เก่ดการู้ย�อยสืลัายแบบใช้�ออกซ่ึ่เจันัแลั�วยังเป็นัการู้ค์วบค๋์มอ๋ณหภ้ัม่ภัายในักองวสัืด๋หมักอีกด�วย 

ดังนัั�นัในัการู้ดำาเน่ันัรู้ะบบการู้หมักจ้ังจัำาเป็นัตุ�องศ้ักษาอัตุรู้าการู้เตุ่มอากาศัทีำ�เหมาะสืม ซ้ึ่�งข้ึ้�นัอย้�กับ

ช้น่ัดแลัะลัักษณะสืมบัตุ่ขึ้องวัสืด๋หมักรู้วมทัำ�งขึ้นัาดขึ้องกองหมัก โดยทัำ�วไปแลั�วเรู้าสืามารู้ถข้ึ้�นักองหมัก

ทีำ�ขึ้นัาดค์วามส้ืงได�ถ้ง 2-4 เมตุรู้ แลัะค์วามกว�างปรู้ะมาณ 3-10 เมตุรู้ ทัำ�งนีั�ข้ึ้�นัอย้�กับช้น่ัดอ๋ปกรู้ณ์แลัะ

เค์รืู้�องจัักรู้กลัทีำ�ใช้�ในัการู้ข้ึ้�นักอง รู้ะยะเวลัาการู้หมักโดยทัำ�วไปปรู้ะมาณ 3-6 สัืปดาห์ แลั�วจ้ังเขึ้�าส้ื�รู้ะยะ

เวลัาการู้บ�มอย�างตุ�อเนืั�องอีกปรู้ะมาณ 2-4 สัืปดาห์ (Rynk and Richard, 2001) อย�างไรู้ก็ตุาม รู้ะยะ

เวลัาขึ้องการู้หมักข้ึ้�นัอย้�กับช้น่ัดขึ้องวัสืด๋หมัก ขึ้นัาดขึ้องกองหมัก อัตุรู้าการู้เตุ่มอากาศั รู้ะยะเวลัา 

การู้เตุ่มอากาศั แลัะเงื�อนัไขึ้ขึ้องสืภัาพือากาศัด�วยเช้�นักันั

เทคโนโลยกี�รหมกัแบบกองแถวสถติยเ์ตมิอ�ก�ศ (เทคนคิก�รอัดอ�ก�ศและก�รดดูอ�ก�ศ)
ที�ม�: ดดัแปลงจ�ก Polprasert (1996)

ภ�คตดัขว�งอุณหภมูขิองกองหมกั แบบกองแถวสถติย์เตมิอ�ก�ศ
โดย Stentiford et al. (1985) (a) เทคนคิก�รอัดอ�ก�ศ และ (b) เทคนคิก�รดดูอ�ก�ศ

ที�ม�: Polprasert (1996)

รู้้ปแบบการู้เตุ่มอากาศัโดยรู้ะบบอัตุโนัมัตุ่ ซ้ึ่�งการู้ค์วบค๋์มจัะสัืมพัืนัธ์กับการู้พัืฒนัาหรืู้อการู้เปลีั�ยนัแปลัง

อ๋ณหภ้ัม่ขึ้องกองหมกั สืำาหรู้บัปรู้ะเทำศัไทำย การู้สืงัเกตุแลัะตุรู้วจัวดัอ๋ณหภ้ัม่ขึ้องกองหมกัอย�างง�ายค์วบค้์�

กับการู้ปรัู้บอัตุรู้าแลัะช้�วงเวลัาการู้เตุ่มอากาศัแบบธรู้รู้มดาด�วยมือ ก็สืามารู้ถปฏ่ิบัตุ่ได�ผัลัดีเช้�นักันั
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นัอกจัากจัะทำำาให�เก่ดการู้ย�อยสืลัายแบบใช้�ออกซ่ึ่เจันัแลั�วยังเป็นัการู้ค์วบค๋์มอ๋ณหภ้ัม่ภัายในักอง

วัสืด๋หมักอีกด�วย ดังนัั�นัในัการู้ดำาเน่ันัรู้ะบบการู้หมักจ้ังจัำาเป็นัตุ�องศ้ักษาอัตุรู้าการู้เตุ่มอากาศัทีำ�เหมาะ

สืม ซ้ึ่�งข้ึ้�นัอย้�กับช้น่ัดแลัะลัักษณะสืมบัตุ่ขึ้องวัสืด๋หมักรู้วมทัำ�งขึ้นัาดขึ้องกองหมัก โดยทัำ�วไปแลั�วเรู้า

สืามารู้ถข้ึ้�นักองหมักทีำ�ขึ้นัาดค์วามส้ืงได�ถ้ง 2-4 เมตุรู้ แลัะค์วามกว�างปรู้ะมาณ 3-10 เมตุรู้ ทัำ�งนีั�ข้ึ้�นัอย้�

กับช้น่ัดอ๋ปกรู้ณ์แลัะเค์รืู้�องจัักรู้กลัทีำ�ใช้�ในัการู้ข้ึ้�นักอง รู้ะยะเวลัาการู้หมักโดยทัำ�วไปปรู้ะมาณ 3-6 สัืปดาห์  

แลั�วจ้ังเขึ้�าส้ื�รู้ะยะเวลัาการู้บ�มอย�างตุ�อเนืั�องอีกปรู้ะมาณ 2-4 สัืปดาห์ (Rynk and Richard, 2001) อย�างไรู้

ก็ตุาม รู้ะยะเวลัาขึ้องการู้หมักข้ึ้�นัอย้�กับช้น่ัดขึ้องวัสืด๋หมัก ขึ้นัาดขึ้องกองหมัก อัตุรู้าการู้เตุ่มอากาศั 

รู้ะยะเวลัาการู้เตุ่มอากาศั แลัะเงื�อนัไขึ้ขึ้องสืภัาพือากาศัด�วยเช้�นักันั

จุดเดน่-จุดดอ้ย
จ๋ัดเด�นัขึ้องการู้หมักป๋�ยแบบกองแถวสืถ่ตุย์เตุ่มอากาศั คื์อ รู้ะบบมีปรู้ะส่ืทำธ่ภัาพืการู้หมักแลัะ 

ให�อัตุรู้าการู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักทีำ�ส้ืง รู้ะยะเวลัาการู้หมักค์�อนัขึ้�างสัื�นั ไม�ตุ�องมีการู้พืล่ักกลัับกอง รู้ะบบมีค์วาม

ยืดหย๋�นัตุ�อการู้หมักม้ลัฝอยหรู้อือ่นัทำรีู้ย์วัตุถ๋หลัายช้น่ัดโดยเฉพืาะม้ลัฝอยค์วามชื้�นัส้ืง แลัะมีค์วามตุ�องการู้

พืื�นัทีำ�ค์�อนัขึ้�างนั�อย นัอกจัากนีั�การู้ปรู้ะย๋กต์ุใช้�เทำค์น่ัค์การู้ด้ดอากาศั (Negative pressure mode) สืามารู้ถ

ลัดปัญหาเรืู้�องก๊าซึ่แลัะกล่ั�นัทีำ�เก่ดข้ึ้�นัรู้ะหว�างการู้หมักได� โดยอาจัใช้�ป๋�ยหมักทีำ�หมักแลั�วเสืร็ู้จัหรืู้อชี้วมวลั

ทีำ�มีค์วามพืรู๋้นั เช้�นั เศัษช่้�นัไม� ขีึ้�กบ ฯลัฯ เป็นัตัุวกรู้องก๊าซึ่แลัะกล่ั�นัเหลั�านัั�นั ขึ้�อเสีืยขึ้องรู้ะบบการู้หมัก

แบบกองสืถ่ตุย์เตุ่มอากาศั คื์อ ค์�าใช้�จั�ายในัการู้ลังท๋ำนัแตุ�ในัรู้ะยะยาวจัะค๋์�มท๋ำนัเพืรู้าะสืามารู้ถใช้�พืื�นัทีำ�

ได�ค๋์�มค์�า มีค์วามตุ�องการู้ในัการู้ด้แลัรู้ะบบแลัะงบปรู้ะมาณในัการู้บำารู๋้งรัู้กษา นัอกจัากนีั�การู้ออกแบบ

อัตุรู้าการู้เตุ่มอากาศัแลัะรู้ะยะเวลัาการู้เตุ่มอากาศัทีำ�ไม�เหมาะสืมอาจัสื�งผัลัเสีืยตุ�อรู้ะบบการู้หมักได�
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ก�รผลติปุ๋ยหมักย�สูบร่วมกบั
เกษตรกรกลุ่มผัก
ปลอดสารพิษ

ในัการู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักยาส้ืบเพืื�อใช้�เป็นัเป็นัแหลั�งธาตุ๋อาหารู้หลัักแลัะสืารู้ช้ีวภััณฑ์์ป้องกันัศััตุรู้้พืืช้ 

ให�แก�กล๋ั�มเกษตุรู้ปลัอดสืารู้พ่ืษ บ�านัแม�ผัาแหนั ช๋้มช้นัออนัใตุ� ได�ทำำาการู้ถ�ายทำอดค์วามรู้้�แลัะเทำค์โนัโลัยี

เช่้งปฏ่ิบัตุ่การู้รู้�วมกันั โดยมีกล๋ั�มเกษตุรู้กรู้ผัักปลัอดสืารู้พ่ืษเป็นัผ้ั�ดำาเน่ันัการู้หลัักรู้�วมกับค์ณาจัารู้ย์แลัะ

นัักศ้ักษา ค์ณะว่ศัวกรู้รู้มศัาสืตุร์ู้ มหาว่ทำยาลััยเทำค์โนัโลัยีรู้าช้มงค์ลัลั�านันัา ในัการู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักยาส้ืบได�

ปรู้ะย๋กต์ุใช้�เทำค์โนัโลัยีกองสืถ่ตุย์ด้ดอากาศัในัการู้หมกัวัสืด๋เหลืัอท่ำ�งยาส้ืบรู้�วมกับเศัษใบไม�แห�ง (Bulking 

agent) ทีำ�อัตุรู้าสื�วนัผัสืม 1:1 โดยมวลั (วัสืด๋เหลืัอท่ำ�งยาส้ืบ:เศัษใบไม�แห�ง) แลัะใช้�ป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์ช้น่ัดเม็ด

เป็นัตุ�นัเชื้�อจ๋ัล่ันัทำรีู้ย์ (Inoculums) ทีำ�อัตุรู้าสื�วนัผัสืมรู้�อยลัะ 3-5 โดยมวลั การู้ดำาเน่ันัก่จักรู้รู้มถ�ายทำอด

องค์์ค์วามรู้้�แลัะเทำค์โนัโลัยี มีขัึ้�นัตุอนัดังนีั�

1. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
วัสืด๋เหลืัอท่ำ�งยาส้ืบแลัะเศัษใบไม�แห�ง (ชี้วมวลั

เหลัือท่ำ�งในัช๋้มช้นั) ซ้ึ่�งใช้�เป็นัวัสืด๋หมักหลัักแลัะ

วัสืด๋หมักรู้�วมจัะถ้กเก็บรู้วบรู้วมแลัะทำำาการู้สัืบ

ย�อยลัดขึ้นัาดลังเหลืัอปรู้ะมาณ 0.5-1 น่ั�ว เพืื�อช้�วย

ให�การู้ย�อยสืลัายขึ้องวสัืด๋หมักเป็นัไปอย�างรู้วดเรู้ว็

ตัวัอย่่างกองหมักัขนาด 
1 ตันั (1,000 กโิลกรััมั)

อัตุรู้าสื�วนัผัสืม วัสืด๋เหลืัอท่ำ�งยาส้ืบ :

เศัษใบไม�แห�ง : ป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์ช้น่ัดเม็ด  

ปรู้ะมาณเทำ�ากับ 500:500:50 ก่โลักรัู้ม
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2. ขั้นตอนการติดตั้งระบบการหมักปุ๋ ย
ดำาเนั่นัการู้ตุ่ดตุั�งรู้ะบบการู้หมักแบบกองสืถ่ตุด้ดอากาศัตุามรู้ายลัะเอียดขึ้องรู้ะบบการู้หมัก แลัะ

ทำ่ศัทำางการู้ไหลัขึ้องอากาศัทำี�แทำรู้กซ้ึ่มกรู้ะจัายทำั�วกองหมักโดยผั�านัรู้ะบบทำ�อด้ดอากาศัทำี�ทำำาการู้เจัาะรู้้ 

(Perforated pipe) ภัายในักองหมัก

เลืัอกใช้�พัืดลัมด้ดอากาศั ขึ้นัาด ½ แรู้งม�า ทีำ�อัตุรู้าด้ดอากาศั 0.3 ลับ.ม/นัาทีำ/กอง พืรู้�อม

ทัำ�งตุ่ดตัุ�งฐานักรู้ะจัายอากาศัสืามเหลีั�ยม แลัะกรู๋้ตุาขึ้�ายพืลัาสืตุ่ก เพืื�อป้องกันัการู้อ๋ดตัุนัแลัะลัด 

การู้ส้ืญเสีืยค์วามดันัในัเสื�นัทำ�ออันัเนืั�องจัากการู้กดทัำบขึ้องวัสืด๋หมักรู้ะหว�างการู้ดำาเน่ันัรู้ะบบ
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3. ขั้นตอนการขึ้นกองหมักปุ๋ ย

ในัการู้เรู้่�มตุ�นัการู้หมัก ผัสืมวัสืด๋หมักได�แก� วัสืด๋เหลืัอท่ำ�งยาส้ืบแลัะเศัษใบไม�แห�ง ให�เขึ้�ากันัทีำ�

อัตุรู้าสื�วนัผัสืม 1:1 โดยมวลั แลั�วทำำาการู้ผัสืมป๋�ยอ่นัทำรู้ย์ีช้น่ัดเมด็สืำาหรู้บัใช้�เป็นัตุ�นัเชื้�อจ๋ัล่ันัทำรู้ย์ีทีำ�อัตุรู้าสื�วนั

ผัสืมรู้�อยลัะ 5 โดยมวลัตุ�อกอง

หลัังจัากนัั�นัปรัู้บค์�าค์วามชื้�นัเรู่้�มตุ�นัให�แก�กองหมักให�อย้�ในัช้�วงทีำ�เหมาะสืม ปรู้ะมาณรู้�อยลัะ 50-60 

จ้ังทำำาการู้ข้ึ้�นักองหมัก โดยกองหมักมีขึ้นัาดปรู้ะมาณ 1-1.5 ตัุนั แลัะกำาหนัดค์วามส้ืงเรู่้�มตุ�นัขึ้องกอง

หมักปรู้ะมาณ 1.20 เมตุรู้ ตุามลัำาดับ
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วิธีทีดสอบความชื้้�นทีเ่หมาะสม (50-60%) ของวัสดหุมกัในภาคสนาม
• ส๋ื�มตัุวอย�างวัสืด๋หมักจัากกองหมักปรู่้มาณขึ้นัาดเต็ุม 1 กำามือ (หมายเลัขึ้ 1)

• บีบวัสืด๋หมักในักำามือ ค์วรู้มีนัำ�าหยดออกมาตุามง�ามน่ั�วเพีืยงเล็ักนั�อย 2-3 หยด (หมายเลัขึ้ 2-3) 

  หากมีนัำ�าไหลัเป็นัทำางออกตุามง�ามน่ั�วแสืดงว�าวัสืด๋หมักเปียกหรืู้อชื้�นัเก่นัไป

• ค์ลัายหรู้ือแบมือออกพืบว�าวัสืด๋หมักยังค์งจัับตุัวเป็นัก�อนัรู้�วนัซ๋ึ่ยเลั็กนั�อย (หมายเลัขึ้ 4) หาก 

แบ  มือออกพืบว�าวัสืด๋หมักไม�จัับตัุวรู้�วนัซ๋ึ่ยแยกออกจัากกันัแสืดงว�าวัสืด๋หมักแห�งเก่นัไป

ควรหมัน่ตรวจสอบความชื้้�นของกองหมักอยา่งสมำาเสมอ
โดยเฉพาะช่ื้วง 1-3 สัปดาหแ์รกของการหมกั

โดยทัำ�วไปแลั�วเทำค์โนัโลัยีรู้ะบบกองสืถ่ตุด้ดอากาศัสืำาหรัู้บการู้หมักป๋�ย เป็นัรู้ะบบทีำ�มีการู้ใช้�พัืดลัม 

ด้ดอากาศั (Blower) เพืื�อเพ่ื�มปรู้ะส่ืทำธ่ภัาพืการู้เตุ่มอากาศัแลัะการู้ย�อยสืลัายสืารู้อ่นัทำรีู้ย์ให�แก�กองหมัก 

ซ้ึ่�งขึ้�อดีขึ้องรู้ะบบเทำค์โนัโลัยีกองสืถ่ตุด้ดอากาศั ได�แก� รู้ะบบการู้หมักสืามารู้ถปรู้ะย๋กต์ุใช้�กับวัสืด๋เหลืัอ

ท่ำ�งได�หลัายช้น่ัดแลัะมีปรู่้มาณมาก โดยเฉพืาะขึ้ยะอ่นัทำรีู้ย์ทีำ�มีค์วามชื้�นัส้ืง จัากการู้ว่จััยทีำ�ผั�านัมาพืบว�า

จ๋ัดเด�นัในัการู้ดำาเน่ันัรู้ะบบขึ้องเทำค์โนัโลัยีกองสืถ่ตุด้ดอากาศัไม�ย๋�งยาก ไม�ซัึ่บซึ่�อนั ใช้�พืลัังงานันั�อย (0.5 

แรู้งม�า) ไม�ตุ�องการู้แรู้งงานัในัการู้ดำาเน่ันัรู้ะบบ การู้ด้แลัรัู้กษารู้ะบบค์�อนัขึ้�างง�าย จ้ังจััดเป็นัเทำค์โนัโลัยี

หน้ั�งทีำ�เหมาะสืมตุ�อการู้ถ�ายทำอดส้ื�ช๋้มช้นัทำ�องถ่�นั (Appropriate community-base technology) สืำาหรู้บั

การู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักรู้ะดับช๋้มช้นั

1 2

3 4
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4. ขั้นตอนการดำาเนินระบบและ
      ติดตามกองหมักปุ๋ ย

การดำาเนนิระบบแบง่ออกเป็น 
3 ชื้ว่ง
ช้�วงทีำ� 1 กำาหนัดด้ดอากาศัเรู่้�มตุ�นัทีำ� 2 ชั้�วโมง

ตุ�อวันั ค์วบค้์�กับการู้ตุรู้วจัวัดการู้พัืฒนัาอ๋ณหภ้ัม่

ขึ้องกองหมักช้�วง 14 วันัแรู้ก (อ๋ณหภ้ัม่จัะเพ่ื�มส้ืง

ข้ึ้�นัอย�างตุ�อเนืั�อง)

ช้�วงทีำ� 2 หากการู้พัืฒนัาอ๋ณหภ้ัม่ขึ้องกอง

หมักหลัังจัาก 14 วันัแรู้กขึ้องการู้หมัก พืบว�าลัด

ลังตุำ�ากว�า 60 oC จัะทำำาการู้ปรัู้บลัดช้�วงเวลัาการู้

ด้ดอากาศัเหลืัอเพีืยง 1 ชั้�วโมงตุ�อวันั แลัะค์อย

สัืงเกตุการู้พัืฒนัาอ๋ณหภ้ัม่ขึ้องกองหมัก (ค์วรู้มี

ค์�า > 50 oC) 

ช้�วงทีำ� 3 หลัังจัาก 30 วันัแรู้กขึ้องการู้หมัก 

หากอ๋ณหภ้ัม่ขึ้องกองหมักลัดลังปรู้ะมาณ 50 oC 

หรืู้อตุำ�ากว�า จัะทำำาการู้หย๋ดการู้ด้ดอากาศั ปลั�อย

กองหมักตัุ�งท่ำ�งไว�จันัส่ื�นัส๋ืดการู้หมัก
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5. คุณภาพปุ๋ ยหมักยาสูบ
       ของกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านแม่ผาแหน

หลัังจัากวันัทีำ� 60 ขึ้องการู้หมักเป็นัตุ�นัไป สัืงเกตุได�ว�าวัสืด๋หมักขึ้องกองหมักได�แปรู้สืภัาพืเป็นั

ป๋�ยหมักยาส้ืบ โดยเนืั�อวัสืด๋มีค์วามรู้�วนัซ๋ึ่ย สีืนัำ�าตุาลัเขึ้�มถ้งดำา มีกล่ั�นัลัักษณะค์ลั�ายด่นัไม�มีกล่ั�นัฉ๋นั 

(แอมโมเนีัย) จัากผัลัการู้ว่เค์รู้าะห์ค๋์ณภัาพืป๋�ยหมัก พืบว�าป๋�ยหมักยาส้ืบทีำ�กล๋ั�มผัักปลัอดสืารู้พ่ืษผัล่ัตุข้ึ้�นั

มีค๋์ณภัาพืใกลั�เคี์ยงกับผัลัการู้ว่จััยทีำ�ผั�านัมา (บัญจัรัู้ตุน์ั โจัลัานัันัท์ำ แลัะ เกศัส๋ืดา ส่ืทำธ่สัืนัตุ่ก๋ลั, 2562) 

คื์อ ปรู่้มาณอ่นัทำรีู้ยวัตุถ๋ แลัะ ธาตุ๋อาหารู้ N-P-K ปรู้ะมาณรู้�อยลัะ 47, 4.1, 0.8, 4.7 (โดยมวลัแห�ง) 

ตุามลัำาดับ นัอกจัากนีั�ไม�พืบการู้ปนัเป้�อนัขึ้องสืารู้กล๋ั�มโลัหะหนััก เช้�นั สืารู้ตุะกั�ว โค์รู้เมียม แค์ดเมียม 

แลัะปรู้อทำ (Pb/Cr/Cd/Hg < 0.005 mg/kg) ตุามเกณฑ์์มาตุรู้ฐานัป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์ทีำ�กำาหนัดโดยกรู้มว่ช้าการู้

เกษตุรู้ กรู้ะทำรู้วงเกษตุรู้แลัะสืหกรู้ณ์ (2548/2551) ดังนัั�นัป๋�ยหมักยาส้ืบ จ้ังสืามารู้ถนัำาไปใช้�ปรู้ะโยช้น์ั

แลัะทำดสือบในัแปลังทำดลัองได�ในัลัำาดับตุ�อไป
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6. การประยุกต์ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
       และ พด.7

นัอกเหนืัอจัากกรู้รู้มว่ธ ีขัึ้�นัตุอนั แลัะกรู้ะบวนัการู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักยาส้ืบทีำ�ได�จััดการู้ค์วามรู้้�รู้�วมกบักล๋ั�ม

ผัักปลัอดสืารู้พ่ืษบ�านัแม�ผัาแหนั ดังรู้ายลัะเอียดทีำ�กลั�าวมาขึ้�างตุ�นัแลั�ว เกษตุรู้กรู้ยังสืามารู้ถปรัู้บใช้�ค์วาม

รู้้�แลัะตุ�อยอดโดยทำำาการู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักยาส้ืบรู้�วมกับสืารู้เรู้�งซ๋ึ่ปเปอร์ู้ พืด.1 (ถ�ามี) ขึ้องกรู้มพัืฒนัาทีำ�ด่นัได�

เป็นัอย�างดี เนืั�องจัากสืารู้เรู้�งซ๋ึ่ปเปอร์ู้ พืด.1 เป็นักล๋ั�มจ๋ัล่ันัทำรีู้ย์ปรู้ะกอบด�วยเชื้�อรู้าแลัะแอค์ตุ่โนัมัยซีึ่สืทีำ�

มีปรู้ะส่ืทำธ่ภัาพืในัการู้ย�อยสืลัายวัสืด๋เหลืัอท่ำ�งหรืู้อเศัษชี้วมวลัจัากการู้เกษตุรู้ ซ้ึ่�งเศัษชี้วมวลัเหลั�านีั�จัะมี

เซึ่ลัลัล้ัโลัสืเป็นัองค์์ปรู้ะกอบหลัักแลัะย�อยสืลัายได�ยาก ดังนัั�นัจ้ังอาจัช้�วยลัดรู้ะยะเวลัาการู้หมักลังแลัะ

ผัล่ัตุป๋�ยหมักในัเวลัาทีำ�สัื�นัข้ึ้�นัได�

สืำาหรัู้บการู้ใช้�ปรู้ะโยช้นั์ป๋�ยหมักยาส้ืบเป็นัธาตุ๋อาหารู้หลัักแลัะสืารู้ช้ีวภััณฑ์์ป้องกันัศััตุรู้้พืืช้โดยตุรู้ง

แลั�ว เกษตุกรู้ยังสืามารู้ถปรัู้บใช้�ค์วามรู้้�การู้ผัล่ัตุสืารู้ชี้วภััณฑ์์จัากพืืช้ยาส้ืบรู้�วมกับสืารู้เรู้�งซ๋ึ่ปเปอร์ู้ พืด.7 

(ถ�ามี) ขึ้องกรู้มพัืฒนัาทีำ�ด่นัค์วบค้์�กันัได� เพืื�อเพ่ื�มปรู้ะส่ืทำธ่ภัาพืแลัะปรู้ะส่ืทำธ่ผัลัในัการู้ค์วบค๋์มแมลังศััตุรู้้

พืืช้ในัแปลัง เนืั�องจัากสืารู้เรู้�งซ๋ึ่ปเปอร์ู้ พืด.7 เป็นักล๋ั�มจ๋ัล่ันัทำรีู้ย์ทีำ�เพ่ื�มปรู้ะส่ืทำธ่ภัาพืการู้สืกัดสืารู้ออกฤทำธ่�

ทำางชี้วภัาพืจัากพืืช้สืม๋นัไพืรู้ตุ�างๆ สืารู้สืกัดทีำ�ได�จัากการู้หมัก (นัำ�า) น่ัยมนัำามาทำำาเจืัอจัาง (สืารู้สืกัด: 

นัำ�า เทำ�ากับ 1:100) แลัะฉีดพื�นัทำางใบ ลัำาตุ�นั หรืู้อบรู่้เวณทีำ�มีแมลังศััตุรู้้พืืช้อาศััยอย้� จ้ังสืามารู้ถใช้�ปรู้ะโยช้น์ั

ค์วบค้์�กับการู้ใสื�ป๋�ยหมักยาส้ืบในัด่นัไปพืรู้�อมกันั

ส่วนผสมที่แนะนำาในการผลิตปุ๋ ยหมักยาสูบขนาด 1 ตัน
วัสดุเหลือทิ้งย�สูบ  500 กิโลกรัม
เศษใบไม้แหง้  500 กิโลกรัม
ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดเม็ด    50 กิโลกรัม
ส�รเร่งซุปเปอร์ พด.1 (ถ้�มี)     1  ซอง
 

ส่วนผสมที่แนะนำาในการผลิตสารสกัดพ้ชื้ยาสูบ 
(โดยกรมพัฒนาที่ดิน)
เศษพืชย�สูบสด  30 กิโลกรัม
ก�กน้ำ�ต�ล  10 กิโลกรัม
รำ�ข้�ว   100 กรัม
น้ำ�   30 ลิตร หรือ ท่วมวัสดุ
ส�รเร่งซุปเปอร์ พด.7    1 ซอง

 

หมักนาน
ประมาณ
21 วัน
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7. การประเมินเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในการผลิต    
      ปุ๋ ยหมักยาสูบระดับชุมชน

ในัการู้ปรู้ะเม่นัผัลัทำางเศัรู้ษฐศัาสืตุร์ู้เบื�องตุ�นัขึ้องรู้ะบบเทำค์โนัโลัยีกองสืถ่ตุด้ดอากาศัสืำาหรัู้บการู้

ผัล่ัตุป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์จัากวัสืด๋เหลืัอท่ำ�งยาส้ืบ โดยสืามารู้ถข้ึ้�นักองหมักจัำานัวนั 2 กองตุ�อค์รัู้�ง ได�ทำำาการู้ปรู้ะเม่นั

ตุ�นัท๋ำนั/ค์�าใช้�จั�ายขึ้องรู้ะบบ/แลัะผัลัตุอบแทำนัโดยไม�ค่์ดค์�าเสืื�อมรู้าค์าขึ้องรู้ะบบ พืบว�ารู้ะบบการู้หมัก 

มีรู้ะยะเวลัาคื์นัท๋ำนั 1.38 ปี แลัะตุ�นัท๋ำนัการู้ผัล่ัตุปรู้ะมาณ 0.59 บาทำตุ�อก่โลักรัู้มป๋�ยหมัก ซ้ึ่�งเงื�อนัไขึ้ทีำ�ใช้�

ปรู้ะกอบการู้ปรู้ะเม่นัผัลัทำางเศัรู้ษฐศัาสืตุร์ู้เบื�องตุ�นัแสืดงดังนีั�
 

ขข้้ออมมููลลใในนกกาารรปปรระะเเมมิินน  คค่่าาททีี��กกํําาหหนนดด  
จำนวนครั้งการหมักปุย๋ 10 ครั้ง/ปี 

ระยะเวลาการหมกั 35 วัน/ครั้ง 

จำนวนกองหมักปุ๋ย 2 กอง/ครั้ง 

งบค่าแรง 300 บาท/คน (2 คน/ครั้ง) 

งบโรงเรือน (4x6 เมตร) 25,000 บาท 

งบวัสดุอุปกรณ์ 15,000 บาท/2 กอง 

ระยะเวลาเติมอากาศ 2 ช่ัวโมง/วัน 

พัดลมดูดอากาศ 0.373 kW, Eff. 50% 

งบวัสดุบัลกิ้งเอเจนท์ (เศษใบไม้แห้ง) ไมม่ ี

อัตราการผลิตปุ๋ยหมัก 600 กก/กอง 

ราคาปุ๋ยหมกั 3 บาท/กก 

รราายยกกาารร  คค่่าาใใชช้้จจ่่าายย  ((บบาาทท))  
ต้นทุนคงที่ 

 ระบบพัดลมดูดอากาศขนาด ½ แรงม้า พร้อมระบบท่อดูดอากาศ 

 โรงเรือนปุ๋ยหมัก ขนาด 4 x 6 เมตร 

 

15,000 

25,000 

รวม 40,000 

ค่าใช้จ่ายรายปี (บาท/ปี) 

 ค่าไฟฟ้า  ( 2.93 บาท/วัน x 35 วัน/ครั้ง x 10 ครั้ง/ปี ) 

 ค่าแรงงาน (สำหรับข้ึนกองปุ๋ยหมัก 2 คน/ครั้ง ที่ 300 บาท/วัน) 

 

1,026 

6,000 

รวม 7,026 

ผลตอบแทน (บาท/ป)ี 

 ได้ปุ๋ยหมัก (รอ้ยละ 60โดยน้ำหนัก) 
 ผลตอบแทนจากการขายปุ๋ยหมัก (ราคาขาย 3 บาท/กก.ปุย๋) 

 

12,000 

36,000 

ระยะเวลาคืนทนุ (ปี) 1.38 

ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.ปุ๋ยหมัก) 0.59 

 

 

 

การใช้ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ 

ป้องกันศัตรูพืชระดับแปลงทดลองของเกษตรกร 
การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

ร่วมกับกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบ้านแม่ผาแหน (หมู่ 6) เทศบาลตำบลออนใต้ โดยมีเป้าหมายการจัดการความรู้ท่ีมุ่ง

สู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับข้ันตอนดำเนินกิจกรรมมีดังนี้ 
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ก�รใชปุ้๋ยหมกัย�สูบ
เป็นธ�ตอุ�ห�รหลกัและ
ส�รชวีภณัฑ์ป้องกนัศัตรู
พืชระดบัแปลงทดลองของ
เกษตรกร

การู้จััดการู้ค์วามรู้้� เรืู้�อง การู้ใช้�ปรู้ะโยช้น์ัป๋�ยหมักยาส้ืบเป็นัธาตุ๋อาหารู้หลัักแลัะสืารู้ชี้วภััณฑ์์ป้องกันั

ศััตุรู้้พืืช้รู้�วมกับกล๋ั�มเกษตุรู้ปลัอดสืารู้พ่ืษบ�านัแม�ผัาแหนั (หม้� 6) เทำศับาลัตุำาบลัออนัใตุ� โดยมีเป้าหมาย

การู้จััดการู้ค์วามรู้้�ทีำ�ม๋�งส้ื�การู้ใช้�ปรู้ะโยช้น์ัอย�างเป็นัรู้้ปธรู้รู้ม สืำาหรัู้บขัึ้�นัตุอนัดำาเน่ันัก่จักรู้รู้มมีดังนีั�

วัตุถ๋ปรู้ะสืงค์์สืำาคั์ญปรู้ะการู้หน้ั�งขึ้องการู้จััดการู้ค์วามรู้้� คื์อ กล๋ั�มเป้าหมายตุ�องสืามารู้ถปรู้ับ

หรืู้อปรู้ะย๋กต์ุใช้�ค์วามรู้้�นัั�นัเพืื�อนัำาไปส้ื�การู้ใช้�ปรู้ะโยช้น์ัอย�างเหมาะสืมภัายใตุ�บรู่้บทำหรืู้อสืภัาพืเงื�อนัไขึ้

ขึ้องตุนัให�เก่ดเป็นัรู้้ปธรู้รู้ม ดังนัั�นัในัเบื�องตุ�นัจ้ังได�พ่ืจัารู้ณาคั์ดเลืัอกเกษตุรู้กรู้กล๋ั�มผัักปลัอดสืารู้พ่ืษ 

บ�านัแม�ผัาแหนัเป็นัผ้ั�ดำาเน่ันัการู้หลััก ทัำ�งนีั�เนืั�องจัากเป็นัผ้ั�ทีำ�มีค์วามตุรู้ะหนัักแลัะให�ค์วามสืำาคั์ญถ้ง 

ค์วามปลัอดภััยในัการู้ผัล่ัตุ ปลัอดจัากการู้ใช้�สืารู้เค์ม ีรู้วมทัำ�งเป็นัผ้ั�ทีำ�ปรู้ะสืบปญัหาการู้ขึ้าดแค์ลันัม้ลัสืตัุว์

สืำาหรัู้บใช้�เป็นัวัตุถ๋ด่บในัการู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักค๋์ณภัาพืดีไว�ใช้�เอง

1. ขั้นตอนการประสานงานและเตรียมความพร้อม 
     เกษตรกร

เกษตัรักรักลุ่มัผักปลอดสารัพิษ
ผู้ร่ัวมัดำาเนินการั



การใช้ประโยชน์ปุ๋ ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

การู้เตุรู้ยีมค์วามพืรู้�อมในัการู้ปฏิบั่ตุ่งานัรู้�วมกนััรู้ะหว�างเกษตุรู้กรู้ปลัอดสืารู้พ่ืษแลัะค์ณะว่จััย ถือเป็นั

ขัึ้�นัตุอนัแรู้กทีำ�มีค์วามสืำาคั์ญย่�ง เพืื�อสืรู้�างค์วามเขึ้�าใจัถ้งเป้าหมายแลัะบทำบาทำในัการู้ดำาเน่ันังานัรู้�วมกันั

เป็นัทีำม ในัขัึ้�นัตุอนันีั� ก่จักรู้รู้มทีำ�ได�ดำาเน่ันัการู้ค์รู้อบค์ล๋ัมทัำ�งการู้ลังพืื�นัทีำ�สืำารู้วจัแปลังทำดลัองขึ้องเกษตุรู้กรู้

ตุ�นัแบบ การู้ทำบทำวนัองค์์ค์วามรู้้�การู้ใช้�ปรู้ะโยช้นั์ป๋�ยหมักยาส้ืบเป็นัธาตุ๋อาหารู้หลัักแลัะสืารู้ช้ีวภััณฑ์์

ป้องกันัศััตุรู้้พืืช้ พืรู้�อมทัำ�งการู้ปรู้ะช๋้มหารู้ือแลัะชี้�แจังแนัวทำางการู้ปฏิ่บัตุ่งานัรู้�วมกันักับกล๋ั�มเกษตุรู้กรู้

ตุ�นัแบบ นัอกจัากการู้ลังสืำารู้วจัพืื�นัทีำ�แปลังทำดลัองขึ้องเกษตุรู้กรู้ท๋ำกรู้าย ยังได�ทำำาการู้เก็บตัุวอย�างด่นัในั

แปลังทำดลัองเพืื�อว่เค์รู้าะห์สืมบัตุ่ทำางกายภัาพืแลัะทำางเค์มีขึ้องด่นัในัห�องปฏ่ิบัตุ่การู้

 

 
 

2.58 6.06 0.059 0.16 6.96 142.73 

1.97 6.10 0.873 0.12 19.62 123.35 

1.00 6.04 0.037 0.07 5.65 229.80 

2.61 6.02 0.049 0.19 116.56 155.81 

 

หมายเหตุ: วิเคราะห์โดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเตรียมแปลงและกล้าพืชทดสอบ 

ในการทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชระดับแปลงทดลอง
ของเกษตรกรกลุ่มผักปลอดสารพิษ บ้านแม่ผาแหน เทศบาลตำบลออนใต้ ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของปุ๋ย
หมักยาสูบ ภายใต้เงื่อนไขการให้ปุ๋ยที่แตกต่างกันจำนวน 3 กรรมวิธี คือ 1) กรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย 2) กรรมวิธีใส่ปุ๋ยหมัก
ทั่วไป และ 3) กรรมวิธีใส่ปุ๋ยหมักยาสูบที่ชุมชนผลิตขึ้น 
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2. ขั้นตอนการเตรียมแปลงและกล้าพืชทดสอบ
ในัการู้ทำดสือบการู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบเปน็ัธาตุอ๋าหารู้หลัักแลัะสืารู้ช้วีภััณฑ์์ป้องกันัศััตุรู้้พืืช้รู้ะดบัแปลัง

ทำดลัองขึ้องเกษตุรู้กรู้กล๋ั�มผัักปลัอดสืารู้พ่ืษ บ�านัแม�ผัาแหนั เทำศับาลัตุำาบลัออนัใตุ� ได�ศ้ักษาเปรีู้ยบเทีำยบ

ปรู้ะส่ืทำธ่ผัลัขึ้องป๋�ยหมักยาส้ืบ ภัายใตุ�เงื�อนัไขึ้การู้ให�ป๋�ยทีำ�แตุกตุ�างกันัจัำานัวนั 3 กรู้รู้มว่ธี คื์อ 1) กรู้รู้มว่ธี

ไม�ใสื�ป๋�ย 2) กรู้รู้มว่ธีใสื�ป๋�ยหมักทัำ�วไป แลัะ 3) กรู้รู้มว่ธีใสื�ป๋�ยหมักยาส้ืบทีำ�ช๋้มช้นัผัล่ัตุข้ึ้�นั

สืำาหรัู้บช้น่ัดพืืช้ทำดสือบในัการู้จััดการู้ค์วามรู้้� คื์อ ผัักกาดกวางตุ๋�ง (ใบ) โดยเกษตุรู้กรู้จัะทำำาการู้

เพืาะเมล็ัดผัักกาดกวางตุ๋�ง ลังบนัถาดเพืาะ เมื�อตุ�นัอ�อนัอาย๋ปรู้ะมาณ 7-10 วันั จ้ังถอนัแยกไปปล้ักในั

แปลังทำดลัองขึ้นัาดปรู้ะมาณ ยาว 4 เมตุรู้ กว�าง 1 เมตุรู้ กำาหนัดรู้ะยะห�างรู้ะหว�างตุ�นั 25 เซึ่นัตุ่เมตุรู้  

ปล้ักผัักกาดกวางตุ๋�งใบ แถวเดี�ยว ได� 15 ตุ�นัตุ�อแปลัง ทำำาซึ่ำ�า 4 ซึ่ำ�า (4 แปลัง) ตุ�อกรู้รู้มว่ธี ดังนัั�นั จัำานัวนั

ตุ�นักวางตุ๋�งทัำ�งหมดตุ�อกรู้รู้มว่ธี เทำ�ากับ 15x4=60 ตุ�นั



การใช้ประโยชน์ปุ๋ ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

3. ขั้นตอนการปลูกและการใส่ปุ๋ ย
การู้ทำดสือบการู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบรู้ะดับแปลังทำดลัอง ได�กำาหนัดว่ธีการู้ใสื�ป๋�ยในัการู้ปล้ักผัักกาด

กวางตุ๋�ง สืำาหรัู้บกรู้รู้มว่ธีทีำ� 2 (ป๋�ยหมักทัำ�วไป) แลัะกรู้รู้มว่ธีทีำ� 3 (ป๋�ยหมักยาส้ืบทีำ�ช๋้มช้นัผัล่ัตุข้ึ้�นั) ดังนีั�

ค์รัู้�งทีำ� 1 (เรู่้�มปล้ักตุ�นัอ�อนัลังในัแปลัง) โรู้ยป๋�ยหมักให�ทัำ�วแปลัง อัตุรู้า 8 ก่โลักรัู้มตุ�อแปลัง แลัะ 

ค์ล๋ักเค์ลั�าให�ล้ักปรู้ะมาณ 15-20 เซึ่นัตุ่เมตุรู้ ก�อนัปล้ัก

ค์รัู้�งทีำ� 2 (หลัังปล้ักเป็นัเวลัา 2 สัืปดาห์) โรู้ยป๋�ยหมักให�ทัำ�วแปลัง อัตุรู้า 8 ก่โลักรัู้มตุ�อแปลัง หลัังปล้ัก
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4. ขั้นตอนการติดตามการเจริญเติบโต
      ของพืชทดสอบ

ตุลัอดรู้ะยะเวลัาปฏิบั่ตุ่การู้ในัแปลังทำดลัอง เกษตุรู้กรู้ทีำ�เขึ้�ารู้�วมดำาเน่ันัการู้ท๋ำกรู้ายได�ค์วบค๋์มเงื�อนัไขึ้

การู้ปล้ักผัักกาดกวางตุ๋�งตุามแผันัการู้ทำดลัองทีำ�กำาหนัด แลัะได�มกีารู้ตุ่ดตุามผัลัดำาเน่ันัการู้ในัแปลังทำดลัอง

ขึ้องเกษตุรู้กรู้ตุ�นัแบบ เพืื�อเปรีู้ยบเทีำยบปรู้ะส่ืทำธ่ผัลัขึ้องการู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบเป็นัธาตุ๋อาหารู้หลัักแลัะ 

สืารู้ชี้วภััณฑ์์ป้องกันัศััตุรู้้พืืช้ในัแปลังทำดลัอง
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5. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและการประเมินผล
เกษตุรู้กรู้ตุ�นัแบบรู้�วมกับเจั�าหนั�าทีำ�เกษตุรู้ตุำาบลัออนัใตุ�แลัะเจั�าหนั�าทีำ�เกษตุรู้อำาเภัอสัืนักำาแพืง จัังหวัด

เชี้ยงใหม�ได�ตุ่ดตุามแลัะปรู้ะเม่นัผัลัดำาเน่ันัการู้ในัแปลังทำดลัอง (ช้�วงเกบ็เกี�ยว) โดยการู้บนััท้ำกขึ้�อม้ลัการู้

เจัรู่้ญเตุ่บโตุแลัะผัลัผัล่ัตุขึ้องพืืช้ทำดสือบ รู้วมทัำ�งการู้ส๋ื�มสืำารู้วจัช้น่ัดแลัะปรู่้มาณแมลังศััตุรู้้พืืช้ แมลังศััตุรู้้

ธรู้รู้มช้าตุ่แลัะส่ื�งมีชี้ว่ตุในัด่นั
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6. ขั้นตอนการวิเคราะหป์ระสิทธผิลการใช้ปุ๋ ยหมัก   
      ยาสูบเป็นธาตุอาหารหลัก

สถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) เพ่้อศึกษาความแตกต่างของแต่ละ
ชืุ้ดการทดลอง และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของชืุ้ดการทดลองโดยวิธีขีอง 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)

จัากผัลัการู้ว่เค์รู้าะห์ขึ้�อม้ลัแลัะค์�าทำางสืถ่ตุ่ทีำ�ช้�วงเวลัาเก็บเกี�ยวพืบว�า พืารู้าม่เตุอร์ู้การู้เจัรู่้ญเตุ่บโตุ

ขึ้องผัักกาดกวางตุ๋�ง ได�แก� ค์วามส้ืงลัำาตุ�นั ค์วามยาวขึ้องก�านัใบ ค์วามกว�างขึ้องใบ ค์วามยาวขึ้องใบ 

จัำานัวนัใบ แลัะนัำ�าหนัักตุ�นั ขึ้องผัักกาดกวางตุ๋�งทีำ�ปล้ักโดยกรู้รู้มว่ธีทีำ�แตุกตุ�างกันัมีการู้เจัรู่้ญเตุ่บโตุทีำ�แตุก

ตุ�างกันัอย�างมีนััยสืำาคั์ญทำางสืถ่ตุ่ (P ≤ 0.05) หากเปรีู้ยบเทีำยบเงื�อนัไขึ้รู้ะหว�างกรู้รู้มว่ธีการู้ใสื�ป๋�ยหมัก

ยาส้ืบแลัะกรู้รู้มว่ธีการู้ไม�ใสื�ป๋�ยพืบว�าท๋ำกพืารู้าม่เตุอร์ู้ทีำ�ทำดสือบแตุกตุ�างกันัอย�างมีนััยสืำาคั์ญ (P ≤ 0.05) 

ขึ้ณะทีำ�เงื�อนัไขึ้กรู้รู้มว่ธีการู้ใสื�ป๋�ยหมักทัำ�วไปพืบว�าพืารู้าม่เตุอร์ู้ทีำ�ทำดสือบสื�วนัใหญ�มีค์�าเฉลีั�ยโนั�มเอียงใกลั�

เคี์ยงกับกรู้รู้มว่ธีการู้ไม�ใสื�ป๋�ยมากกว�ากรู้รู้มว่ธีการู้ใสื�ป๋�ยหมักยาส้ืบ ดังนัั�นั การู้ปล้ักพืืช้ทำดสือบ (ผัักกาด

กวางตุ๋�ง) ภัายใตุ�เงื�อนัไขึ้ใสื�ป๋�ยหมักยาส้ืบทีำ�ช๋้มช้นัผัล่ัตุข้ึ้�นัสื�งผัลัให�การู้เจัรู่้ญเตุ่บโตุแลัะผัลัผัล่ัตุมีค์�าส้ืงส๋ืด

หมายเหตุ :  ค่าแสดงในตารางคือ ค่าเฉล่ีย±ค่าเบ่ีี่ยงเบี่นมาตรฐาน
               *  = แตกต่างกันทางสถิิติท่ีระดับี่ความเช่ืื่อม่ัน 95% 
   a,b ตัวเลขท่ีมีอักษรกำากับี่ต่างกันตามแนวสดมภ์์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิิติ

   ท่ีระดับี่ความเช่ืื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ประสิทธิผลการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลัก 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและค่าทางสถิติท่ีช่วงเวลาเก็บเก่ียวพบว่า พารามิเตอร์การเจริญเติบโตของ

ผักกาดกวางตุ้ง ได้แก่ ความสูงลำต้น ความยาวของก้านใบ ความกว้างของใบ ความยาวของใบ จำนวนใบ และ

น้ำหนักต้น ของผักกาดกวางตุ้งท่ีปลูกโดยกรรมวิธีท่ีแตกต่างกันมีการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (P ≤ 0.05) หากเปรียบเทียบเงื่อนไขระหว่างกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยหมักยาสูบและกรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยพบว่าทุก

พารามิเตอร์ท่ีทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P ≤ 0.05) ขณะที่เงื่อนไขกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยหมักทั่วไปพบว่า

พารามิเตอร์ท่ีทดสอบส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียโน้มเอียงใกล้เคียงกับกรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยมากกว่ากรรมวิธีการใส่ปุ๋ยหมัก

ยาสูบ ดังนั้น การปลูกพืชทดสอบ (ผักกาดกวางตุ้ง) ภายใต้เงื่อนไขใส่ปุ๋ยหมักยาสูบท่ีชุมชนผลิตข้ึนส่งผลให้การ

เจริญเติบโตและผลผลิตมีค่าสูงสุด 

 

สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกต่างของแต่ละชุดการทดลอง และเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

ของชุดการทดลองโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

พารามิเตอร์ กรรมวิธี F-
test 

C.V. 
(%) ไม่ใส่ปุ� ย

(Control) 
ปุ� ยหมักทั�วไป 
อัตรา 8 กก./

แปลง 

ปุ� ยหมักยาสบู 
อัตรา 8 กก./

แปลง 
ความสูงต้น (ซม.) 22.088a±6.984 26.643ab±2.866 34.088b±3.053 * 12.43% 

ความยาวก้านใบ 

(ซม.) 

17.540a±6.940 20.012ab±3.690 23.667b±4.096 * 10.92% 

ความกว้างใบ (ซม.) 10.588a±2.497 12.430ab±1.723 16.260b±1.105 * 17.08% 

ความยาวใบ (ซม.) 16.625a±3.646 21.103a±1.453 28.650b±3.381 * 15.03% 

จำนวนใบ (ใบ) 3.990a±0.668 4.878ab±0.865 6.565b±0.618 * 15.03% 

น้ำหนักตน้ (กรัม) 60.418a±18.897 90.348a±29.715 181.965b±38.034 * 29.50% 

 

หมายเหตุ :  ค่าแสดงในตารางคือ ค่าเฉลีย่±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

               *  = แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมัน่ 95%  

   a,b ตัวเลขท่ีมีอักษรกำกับต่างกันตามแนวสดมภ์มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ 

   ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 

กล่าวได้ว่าผักกาดกวางตุ้งมีการตอบสนอง (เจริญงอกงามและให้ผลผลิตสูงสุด) ต่อปุ๋ยหมักยาสูบมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ปุ๋ยหมักท่ัวไป และ การไม่ใส่ปุ๋ย ตามลำดับ โดยการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบส่งผลให้ค่าความสูงต้น ความ

ยาวใบ และความกว้างใบ มีค่าสูงกว่าเงื่อนไขการใช้ปุ๋ยหมักท่ัวไปและการไม่ใส่ปุ๋ย อยู่ในช่วงประมาณ 1.28-1.54, 

1.36-1.72, และ 1.31-1.54 เท่า 
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กลั�าวได�ว�าผัักกาดกวางตุ๋�งมีการู้ตุอบสืนัอง (เจัรู่้ญงอกงามแลัะให�ผัลัผัล่ัตุส้ืงส๋ืด) ตุ�อป๋�ยหมักยาส้ืบ

มากทีำ�ส๋ืด รู้องลังมา คื์อ ป๋�ยหมักทัำ�วไป แลัะ การู้ไม�ใสื�ป๋�ย ตุามลัำาดับ โดยการู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบสื�งผัลั

ให�ค์�าค์วามส้ืงตุ�นั ค์วามยาวใบ แลัะค์วามกว�างใบ มีค์�าส้ืงกว�าเงื�อนัไขึ้การู้ใช้�ป๋�ยหมักทัำ�วไปแลัะการู้ 

ไม�ใสื�ป๋�ย อย้�ในัช้�วงปรู้ะมาณ 1.28-1.54, 1.36-1.72, แลัะ 1.31-1.54 เทำ�า

โดยเฉพืาะอย�างย่�งนัำ�าหนัักผัลัผัล่ัตุทีำ�ได�จัากการู้เก็บเกี�ยว พืบว�าการู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบให�ค์�านัำ�าหนััก

ผัลัผัล่ัตุตุ�อตุ�นัส้ืงกว�าเงื�อนัไขึ้การู้ใช้�ป๋�ยหมักทัำ�วไปแลัะการู้ไม�ใสื�ป๋�ย ส้ืงถ้ง 2.01-3.01 เทำ�า ซ้ึ่�งนัำ�าหนััก

ผัลัผัล่ัตุตุ�อตุ�นัทีำ�ส้ืงกว�าย�อมสื�งผัลัให�เกษตุรู้กรู้มีรู้ายได�เพ่ื�มส้ืงข้ึ้�นัขึ้ณะทีำ�รู้ายจั�ายด�านัปัจัจััยการู้ผัล่ัตุค์งเด่ม

ค�่เฉลี�ยน้ำ�หนกัผลผลติตอ่ตน้ของผกัก�ดกว�งตุง้ (เกษตรกรร�ยที� 1)

ค�่เฉลี�ยคว�มสูงตน้และคว�มย�วก�้นใบของผกัก�ดกว�งตุง้ (เกษตรกรร�ยที� 1)
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ค�่เฉลี�ยคว�มสูงตน้และคว�มย�วก�้นใบของผกัก�ดกว�งตุง้ (เกษตรกรร�ยที� 2)

ค�่เฉลี�ยน้ำ�หนกัผลผลติตอ่ตน้ของผกัก�ดกว�งตุง้ (เกษตรกรร�ยที� 2)
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ค�่เฉลี�ยคว�มสูงตน้และคว�มย�วก�้นใบของผกัก�ดกว�งตุง้ (เกษตรกรร�ยที� 3)

ค�่เฉลี�ยน้ำ�หนกัผลผลติตอ่ตน้ของผกัก�ดกว�งตุง้ (เกษตรกรร�ยที� 3)
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ค�่เฉลี�ยคว�มสูงตน้และคว�มย�วก�้นใบของผกัก�ดกว�งตุง้ (เกษตรกรร�ยที� 4)

ค�่เฉลี�ยน้ำ�หนกัผลผลติตอ่ตน้ของผกัก�ดกว�งตุง้ (เกษตรกรร�ยที� 4)
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7. ขั้นตอนการวิเคราะหป์ระสิทธผิลการใช้ปุ๋ ยหมัก  
      ยาสูบเป็นสารชีวภัณฑ์

จัากการู้สืำารู้วจัแลัะปรู้ะเม่นัรู้�อยลัะการู้รู้ะบาดตุ�อหนั�วยพืื�นัทีำ�ขึ้องแมลังศััตุรู้้พืืช้ พืบว�าแปลังทำดสือบ

ทีำ�เงื�อนัไขึ้ทีำ�ไม�ใสื�ป๋�ยพืบการู้รู้ะบาดตุ�อหนั�วยพืื�นัทีำ�ส้ืงส๋ืด รู้องลังมา คื์อ เงื�อนัไขึ้การู้ใช้�ป๋�ยหมักทัำ�วไป 

แลัะการู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบซ้ึ่�งพืบว�ามีการู้รู้ะบาดขึ้องแมลังศััตุรู้้พืืช้ตุ�อหนั�วยพืื�นัทีำ�ตุำ�าส๋ืด ตุามลัำาดับ บ�งชี้�

ว�าการู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบเป็นัสืารู้ชี้วภััณฑ์์สืามารู้ถค์วบค๋์มแลัะป้องกันัแมลังศััตุรู้้พืืช้ได�อย�างมีปรู้ะส่ืทำธ่ผัลั 

นัอกจัากนีั�ยังพืบว�าการู้รู้ะบาดแมลังศััตุรู้้พืืช้ตุ�อหนั�วยพืื�นัทีำ�ขึ้องเพืลีั�ยอ�อนัมีค์�ามากทีำ�ส๋ืด (เฉลีั�ย 40-60%)  

รู้องลังมา คื์อ แมลังหวี�ขึ้าว (เฉลีั�ย 27-33%) ด�วงหมัดผััก (เฉลีั�ย 27-33%) หนัอนักรู้ะท้ำ�ผััก (เฉลีั�ย 7-17%) 

ตัุ�กแตุนัหนัวดสัื�นั (เฉลีั�ย 3-13%) เพืลีั�ยแป้ง (เฉลีั�ย 3-10%) แลัะหนัอนัใยผััก (เฉลีั�ย 0-10%) ตุามลัำาดับ
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นัอกจัากนีั� เกษตุรู้กรู้กล๋ั�มผัักปลัอดสืารู้พ่ืษยังได�ทำำาสัืงเกตุลัักษณะทำางกายภัาพืแลัะสืำารู้วจั 

การู้เปลีั�ยนัแปลังขึ้องส่ื�งมีชี้ว่ตุในัด่นัภัายหลัังการู้เก็บเกี�ยวในัแปลังทำดสือบ โดยเฉพืาะทีำ�เงื�อนัไขึ้การู้ใช้�

ป๋�ยหมักทัำ�วไปแลัะการู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบเพืื�อบำารู๋้งแลัะปรัู้บปรู๋้งด่นั ซ้ึ่�งพืบว�าด่นัมีค์วามรู้�วนัซ๋ึ่ยมากย่�งข้ึ้�นั

แลัะมีปรู่้มาณไสื�เดือนัด่นัเป็นัจัำานัวนัมากอาศััยในัด่นั ดังนัั�นั การู้พืบปรู่้มาณไสื�เดือนัด่นัจัำานัวนัมาก 

ในัแปลังทำดสือบขึ้องเกษตุรู้กรู้ สืนัับสืน๋ันัแลัะสืรู๋้ปได�ว�า การู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบ (ปัจัจััยการู้ผัล่ัตุ) สืามารู้ถ

ปรู้ะย๋กต์ุใช้�เป็นัสืารู้ชี้วภััณฑ์์ป้องกันัศััตุรู้้พืืช้ด�านัการู้เกษตุรู้ (พืืช้ผััก) ได�อย�างมีปรู้ะส่ืทำธ่ผัลัแลัะ 

ให�ปรู้ะส่ืทำธ่ภัาพืในัการู้ป้องกันัแมลังศััตุรู้้พืืช้ส้ืงกว�าเงื�อนัไขึ้ในัแปลังทำดสือบทีำ�ใช้�ป๋�ยหมักทัำ�วไปแลัะไม�ใสื�ป๋�ย

อย�างชั้ดเจันั นัอกจัากนีั�ยังพืบว�า ทัำ�งกรู้ณีการู้ใช้�ป๋�ยหมักทัำ�วไปแลัะป๋�ยหมักยาส้ืบช้�วยเพ่ื�มค์วามสืมบ้รู้ณ์

ให�แก�ด่นั ช้�วยบำารู๋้งแลัะปรัู้บปรู๋้งค๋์ณภัาพืด่นัทัำ�งทำางกายภัาพืแลัะธาตุ๋อาหารู้ รู้วมทัำ�งไม�ก�อสืารู้ปนัเป้�อนั

ทีำ�สื�งผัลัเป็นัพ่ืษตุ�อส่ื�งมีชี้ว่ตุในัด่นั



การใช้ประโยชน์ปุ๋ ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

“ด่นั” แลัะค์วามอ๋ดมสืมบรู้้ณ์ขึ้องด่นัเป็นัปัจัจััยการู้ผัล่ัตุทีำ�สืำาคั์ญปัจัจััยหน้ั�งเพืื�อการู้เกษตุรู้แลัะ

การู้เลีั�ยงสัืตุว์ จัากปัญหาสืภัาพืด่นัเด่มขึ้องเทำศับาลัตุำาบลัออนัใตุ�เป็นัลัักษณะด่นัทำรู้ายแลัะมีค์วาม

อ๋ดมสืมบ้รู้ณ์ตุำ�า จ้ังไม�เอื�ออำานัวยตุ�อการู้เจัรู่้ญเตุ่บโตุขึ้องพืืช้ ปรู้ะกอบกับการู้ใช้�สืารู้เค์มีในัรู้ะบบการู้

ผัล่ัตุทีำ�ผั�านัมาอย�างตุ�อเนืั�องเป็นัรู้ะยะเวลัานัานั จ้ังมีผัลัตุ�อค์วามเสืื�อมโทำรู้มขึ้องด่นัรู้วมทัำ�งปรู่้มาณแลัะ

ค๋์ณภัาพืขึ้องผัลัผัล่ัตุทีำ�ลัดตุำ�าลัง ดังนัั�นัการู้สื�งเสืรู่้มการู้ใช้�ป๋�ยหมัก ป๋�ยอ่นัทำรีู้ย์ หรืู้อสืารู้ชี้วภัาพืทำดแทำนั

สืารู้เค์มี นัอกจัากเป็นัการู้ปรัู้บปรู๋้งด่นัให�มีค์วามอ๋ดมสืมบ้รู้ณ์แลัะการู้อน๋ัรัู้กษ์ด่นัแลั�ว ยังสื�งเสืรู่้มแลัะ

ขัึ้บเค์ลืั�อนัการู้เกษตุรู้ปลัอดสืารู้พ่ืษขึ้องกล๋ั�มเกษตุรู้กรู้ออนัใตุ� ซ้ึ่�งสือดค์ลั�องกับนัโยบายขึ้องเทำศับาลั

ตุำาบลัออนัใตุ� ทีำ�ว�า ช๋้มช้นัอาหารู้ปลัอดภััย ผัักปลัอดสืารู้พ่ืษ แลัะการู้ทำ�องเทีำ�ยวเช่้งน่ัเวศั ตุามลัำาดับ

การู้จััดการู้ค์วามรู้้�เช่้งปฏ่ิบัตุ่การู้ในัการู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักยาส้ืบแลัะการู้ใช้�ปรู้ะโยช้น์ั โดยเนั�นัการู้มี

สื�วนัรู้�วมในัการู้ดำาเน่ันังานักับเกษตุรู้กรู้ตุ�นัแบบ (กล๋ั�มผัักปลัอดสืารู้พ่ืษบ�านัแม�ผัาแหนั) รู้ะดับแปลัง

ทำดลัอง ค์�นัพืบว�าบทำบาทำแลัะการู้มสีื�วนัรู้�วมขึ้องค์ณะผั้�ว่จััยในัการู้หน๋ันัเสืรู่้มการู้เรู้ยีนัรู้้�ขึ้องเกษตุรู้กรู้

อย�างเป็นัขัึ้�นัเป็นัตุอนั ปรู้ะกอบกับปรู้ะสืบการู้ณ์ การู้สัืงเกตุ แลัะค์วามม๋�งมั�นัในัการู้เรีู้ยนัรู้้�รู้�วมกันั

ขึ้องเกษตุรู้กรู้ตุ�นัแบบ ลั�วนัเป็นัองค์์ปรู้ะกอบแลัะปัจัจััยทีำ�สืำาคั์ญย่�งตุ�อกรู้ะบวนัการู้จััดการู้ค์วามรู้้� 

เพืื�อให�เกษตุรู้กรู้เก่ดการู้ซ้ึ่มซัึ่บ การู้ตุ�อยอด แลัะการู้ยกรู้ะดบัค์วามรู้้�แลัะค์วามเชี้�ยวช้าญขึ้องตุนั รู้วม

ทัำ�งยังเป็นัการู้สืรู้�างเค์รืู้อขึ้�ายค์วามรู้�วมมือทัำ�งภัายในัแลัะภัายนัอกช๋้มช้นัตุามลัำาดับ

สรุปส่งท้าย
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ป๋�ยหมักยาส้ืบทีำ�เกษตุรู้กรู้กล๋ั�มผัักปลัอดสืารู้

พ่ืษผัล่ัตุข้ึ้�นัมีค๋์ณภัาพืผั�านัเกณฑ์์มาตุรู้ฐานัป๋�ย

อ่นัทำรีู้ย์ทีำ�กำาหนัดโดยกรู้มว่ช้าการู้เกษตุรู้ (พื.ศั. 

2548/2551) ไม�พืบการู้ปนัเป้�อนัขึ้องสืารู้กล๋ั�ม

โลัหะหนัักแลัะปลัอดภััยตุ�อการู้นัำาไปใช้�ปรู้ะโยช้น์ั

ในัการู้บำารู๋้งแลัะปรัู้บปรู๋้งด่นัทำางด�านัการู้เกษตุรู้

ขึ้องช๋้มช้นั การู้ปรู้ะย๋กต์ุใช้�เทำค์โนัโลัยีแบบกอง

สืถ่ตุย์ด้ดอากาศัให�ผัลัตุอบแทำนัจัากการู้ขึ้ายป๋�ย

หมักปรู้ะมาณ 36,000 บาทำตุ�อปี ขึ้ณะเดียวกันั 

รู้ะบบการู้หมักมีรู้ะยะเวลัาคื์นัท๋ำนั 1.38 ปี (16.57 

เดือนั) แลัะตุ�นัท๋ำนัการู้ผัล่ัตุ 0.59 บาทำตุ�อก่โลักรัู้ม

ป๋�ย นัอกจัากนีั� เกษตุรู้กรู้ให�ค์วามเห็นัว�าสืามารู้ถ

ปรัู้บใช้�เทำค์โนัโลัยีรู้ะบบการู้หมักแบบกองสืถ่ตุย์ด้ด

อากาศัได�เป็นัอย�างดี

สืำาหรู้ับปรู้ะส่ืทำธ่ผัลัการู้ใช้�ปรู้ะโยช้นั์ ป๋�ย

หมักยาส้ืบเป็นัธาตุ๋อาหารู้หลัักแลัะสืารู้ช้ีวภััณฑ์์

ป้องกันัศััตุรู้้พืืช้ สืรู๋้ปได�ว�าการู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบ

ทีำ�ช๋้มช้นัผัล่ัตุข้ึ้�นัสื�งผัลัให�ผัักกาดกวางตุ๋�ง (พืืช้

ทำดสือบ) เจัรู่้ญเตุ่บโตุแลัะให�ผัลัผัล่ัตุส้ืงส๋ืดอย�าง

ชั้ดเจันัแลัะตุอบสืนัองตุ�อป๋�ยหมักยาส้ืบมากทีำ�ส๋ืด  

รู้องลังมา คื์อ ป๋�ยหมักทัำ�วไป แลัะ การู้ไม�ใสื�ป๋�ย 

โดยเฉพืาะอย�างย่�งนัำ�าหนัักผัลัผัล่ัตุทีำ�ได�จัากการู้

เก็บเกี�ยวพืบว�าการู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบให�ค์�านัำ�าหนััก

ผัลัผัล่ัตุตุ�อตุ�นัส้ืงกว�าเงื�อนัไขึ้การู้ใช้�ป๋�ยหมักทัำ�วไป

แลัะการู้ไม�ใสื�ป๋�ย ปรู้ะมาณ 2.01-3.01 เทำ�า แลัะ

แตุกตุ�างอย�างมีนััยสืำาคั์ญ (P ≤ 0.05) ซ้ึ่�งนัำ�าหนััก

ผัลัผัล่ัตุตุ�อตุ�นัทีำ�ส้ืงกว�าย�อมสื�งผัลัให�เกษตุรู้กรู้

มีรู้ายได�ทีำ�เพ่ื�มส้ืงข้ึ้�นั นัอกจัากนีั�ป๋�ยหมักยาส้ืบ

ยังให�ปรู้ะส่ืทำธ่ผัลัในัการู้ค์วบค๋์มการู้รู้ะบาดขึ้อง

แมลังศััตุรู้้พืืช้มากส๋ืดอย�างชั้ดเจันั การู้ใสื�ป๋�ยหมัก

ยาส้ืบสืามารู้ถค์วบค๋์มการู้รู้ะบาดตุ�อหนั�วยพืื�นัทีำ� 

ขึ้องแมลังศััตุรู้้พืืช้ท๋ำกช้น่ัด (เพืลีั�ยอ�อนั แมลังหวี�

ขึ้าว ด�วงหมัดผััก หนัอนักรู้ะท้ำ�ผััก ตัุ�กแตุนัหนัวดสัื�นั 

เพืลีั�ยแป้ง แลัะหนัอนัใยผััก) ทีำ�ศ้ักษามีค์�าตุำ�าส๋ืด 

การู้ใช้�ป๋�ยหมักยาส้ืบยังช้�วยเพื่�มค์วามสืมบ้รู้ณ์ให�

แก�ด่นั ช้�วยบำารู๋้งแลัะปรู้ับปรู๋้งค๋์ณภัาพืด่นัทัำ�งทำาง

กายภัาพืแลัะธาตุ๋อาหารู้ ทำำาให�ด่นัมีค์วามรู้�วนัซ๋ึ่ย

มากย่�งข้ึ้�นัเนืั�องจัากพืบปรู่้มาณไสื�เดือนัด่นัเป็นั

จัำานัวนัมากอาศััยอย้�ในัด่นั ดังนัั�นัการู้ผัล่ัตุแลัะใช้�

ป๋�ยหมักยาส้ืบจ้ังบรู้รู้ล๋ัเป้าหมายการู้ใช้�ปรู้ะโยช้น์ั

ด�านัปัจัจััยการู้ผัล่ัตุขึ้องกล๋ั�มผัักปลัอดสืารู้พ่ืษ ทัำ�ง

การู้ใช้�เป็นัธาตุ๋อาหารู้บำารู๋้งด่นัแลัะสืารู้ชี้วภััณฑ์์

ป้องกันัศััตุรู้้พืืช้ นัอกจัากนีั� เกษตุรู้กรู้ยังสืามารู้ถ

ปรัู้บใช้�ค์วามรู้้�แลัะตุ�อยอดการู้ผัล่ัตุป๋�ยหมักรู้วม

ถ้งการู้ผัล่ัตุสืารู้ชี้วภััณฑ์์ค์วบค๋์มศััตุรู้้พืืช้จัากพืืช้

ยาส้ืบโดยใช้�สืารู้เรู้�งซ๋ึ่ปเปอร์ู้ พืด.1 (ถ�ามี) แลัะ

สืารู้เรู้�งซ๋ึ่ปเปอร์ู้ พืด.7 (ถ�ามี) ตุามค์ำาแนัะนัำาขึ้อง

กรู้มพัืฒนัาทีำ�ด่นัค์วบค้์�กันัได�อย�างมีปรู้ะส่ืทำธ่ผัลั

ในัการู้ขึ้ยายผัลัการู้ผัล่ัตุแลัะการู้ใช้�ปรู้ะโยช้นั์

ป๋�ยหมักยาส้ืบสืำาหรัู้บการู้เกษตุรู้ปลัอดสืารู้พ่ืษขึ้อง

เกษตุรู้กรู้ออนัใตุ�ให�มีปรู้ะส่ืทำธ่ผัลัแลัะยั�งยืนัตุาม

วัตุถ๋ปรู้ะสืงค์์ เทำศับาลัตุำาบลัออนัใตุ�ค์วรู้มีบทำบาทำ

สืำาคั์ญในัการู้เป็นัผ้ั�นัำาผัลัักดันันัโยบาย การู้มี

สื�วนัรู้�วม แผันังานั แลัะงบปรู้ะมาณ ขึ้ณะทีำ�กล๋ั�ม

เกษตุรู้ปลัอดสืารู้พ่ืษแลัะศ้ันัย์บรู่้การู้แลัะถ�ายทำอด

เทำค์โนัโลัยีการู้เกษตุรู้ปรู้ะจัำาตุำาบลัเป็นักลัไกหลััก

ในัการู้ขึ้ับเค์ลืั�อนั รู้วมทัำ�งการู้สืรู้�างค์วามรู้�วมมือ

กับภัาค์เอกช้นัทีำ�เกี�ยวขึ้�องในัการู้ดำาเน่ันัการู้แลัะ

สืนัับสืน๋ันัแผันังานั



คุณภ�พของปุ๋ ยหมักย�สูบ
ที�ได้จ�กก�รหมักพบว่�ผ่�น
เกณฑ์ม�ตรฐ�นที�กรมวิช�ก�ร
เกษตรกำ�หนด และส�ม�รถ
ใช้เป็นแหล่งธ�ตุไนโตรเจน
ทดแทนมูล สัตว์ ได้อย่ �งมี
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