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ค ำน ำ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักสู่ชุมชน 

เป็นการน าองค์ความรู้ จากการพัฒนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์สู่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในชุมชน
ชนบท โดยมุ่งหวังให้เกิดการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ต่อการปรับปรุงคุณภาพดิน และน ามาซึ่งการ
พัฒนาในอาชีพเกษตรกรรม รวมไปถึงคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร  

ปีงบประมาณ 2557 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุน
งบประมาณให้คณะท างาน ด าเนินงานโครงการ เรื่อง 
“โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชนบ้าน
หนองหม้อแตก ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม” โครงการได้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองระบบกองเติมอากาศ ให้กับ
ชุมชนดังกล่าว ในการนี้ คณะท างานได้จัดท า “คู่มือการ
ผลิ ตปุ๋ ยหมั กและปุ๋ ยอั ด เม็ ด  จากวั สดุ เหลื อ ใช้ ทา ง
การเกษตร” ขึ้น เพื่อเป็นองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกร 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร และผู้ ท่ีสนใจ ได้ใช้เป็น
แนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยได้รวบรวมและเรียบ



เรียงเนื้อหาตามหลักวิชาการ และถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติจริงกับชุมชน   

“คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอัดเม็ด จากวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ ได้แก่ 
ความส าคัญของดิน ชนิดของปุ๋ย การใช้ปุ๋ยกับพืช ข้อดี-
ข้อเสียของปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี หลักการผลิตปุ๋ยหมัก และ
กรณีศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองระบบกองเติม
อากาศ การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด คุณภาพและต้นทุนการผลิตปุ๋ย
หมักและปุ๋ยอัดเม็ด และบทสรุปของเทคโนโลยีท่ีน ามา
ถ่ายทอด ซึ่งเกษตรกรและผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปปรับใช้ได้
ตามความเหมาะสมกับบริบทชุมชน และหวังให้เกิดแนวคิด
การพัฒนาทักษะความสามารถของเกษตรกร ในการผลิตปุ๋ย
ส าหรับการปลูกพืชระดับครัวเรือนและชุมชน การสร้าง
ความเข้าใจ และความตระหนักในการลดใช้ปุ๋ยเคมี อันจะ
น าไปสู่การลดต้นทุนการผลิตพืช รวมท้ังยังประโยชน์ต่อการ
พัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรแบบย่ังยืนต่อไป 

หากคู่มือท่ีจัดท าขึ้นนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทาง
คณะท างานต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ และยินดีน้อมรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อติชมต่างๆ จากทุกท่าน เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขคู่มือให้ถูกต้องและเหมาะสม ส าหรับจัดท าใน
โอกาสต่อไป 

คณะท างาน 
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ดินและปุ๋ย 
 

ความส าคัญของดิน ดินเกิดจากการผุพังสลายตัว
ของหินและแร่ ผสมกับซากพืชซากสัตว์ทับถมกันเป็นเวลา
หลายล้านปี การปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปริมาณ
อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชในดินหมดไป ดินจึงแน่นทึบ 
ในการปลูกพืชนอกจากพันธ์ุพืช น้ า ความชื้น (ลม) แสงแดด 
อุณหภูมิ และการจัดการไร่นาของเกษตรกร คุณภาพดินยัง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ
การปลูกพืช  

 
ดินจึงเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตเกษตรกร 

(คุณภาพของดินเท่ากับคุณภาพชีวิตเกษตรกร) 

 
การวิเคราะห์ดิน จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ

การเพาะปลูก ดังนั้น เกษตรกรจึงควรรู้จักคุณสมบัติของดิน 
ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนและหลังปลูกพืชว่ามีสมบัติ
เช่นไร อาทิ ความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งเกิดจากการใช้ดิน
และวิธีการปรับปรุงดินอย่างไม่ถูกวิธี เช่น ใช้ปุ๋ยเคมีมาก
เกินไปเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปลูกพืช
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และเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปจากแปลง ธาตุอาหารจะติดไป
กับผลผลิตเป็นผลให้สูญเสียธาตุอาหารไปจากดินอย่างถาวร 
จึงต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมลงไปในดิน เพื่อชดเชยธาตุ
อาหารในดินท่ีสูญเสียไปทุกครั้งท่ีปลูกพืช เพื่อคงความอุดม
สมบูรณ์ของดิน กล่าวได้ว่า ดินดีเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุด
ต่อการปลูกพืช 
 
ดินดีเป็นอย่างไร? ดินดีมี 4 องค์ประกอบหลักคือ 

1) มีธาตุอาหารเพียงพอ 
2) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ระดับ

ความเป็นกรด-ด่างของดินควรอยู่ในระดับ 6 - 7 โดยช่วง 
pH ของดินมีช่วง ตั้งแต่ 1 - 141 

3) ดินมีความโปร่งและร่วนซุย 
4) มีจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ 

ท้ังนี้จึงมีค ากล่าวท่ีว่า 
“ถ้าดินดีย่อมใช้ปุ๋ยน้อย ต้นทุนการผลิตต ่า” 

 
“ถ้าไม่รู้จักดิน ไม่รู้จักปุ๋ย... 

จะปรับปรุงดินหรือใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?” 
 

                                                           
1 (pH 1-6 : ดินเป็นกรด, pH 7 : ดินเป็นกลาง, pH 8-14 : ดินเป็นด่าง) 
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อย่างไรก็ตาม การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินให้มี
ประสิทธิภาพนั้นเกษตรกรต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด
ของปุ๋ย ท้ังปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์  

 
ปุ๋ยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ และ

ปุ๋ยเคมี 
1) ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยท่ีได้จากสิ่งท่ีมีชีวิต ได้แก่ 

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสด ขี้ค้างคาว กระดูกป่นและเลือด
แห้ง เป็นต้น 

2) ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยท่ีได้จากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น จากหิน 
หรือแร่ธาตุต่างๆ หรือจากการสังเคราะห์ขึ้น เช่น ปุ๋ยยูเรีย
แอมโมเนียมซัลเฟต หินฟอสเฟตบด หรือปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ 
ท่ีใช้กันอยู่โดยทั่วไป เป็นต้น  

แม้ว่าปุ๋ยเคมีจะมีธาตุอาหารพืชอยู่มากกว่าปุ๋ย
อินทรีย์ก็ตาม แต่ปุ๋ยเคมีไม่สามารถทดแทนปุ๋ยอินทรีย์ได้
ท้ังหมด เพราะปุ๋ยเคมีไม่มีคุณสมบัติ  ในการปรับปรุง
โครงสร้างของดิน ให้โปร่งและร่วนซุยได้ นอกจากนั้น 
ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่มักจะไม่มีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหาร
เสริม ครบทุกธาตุ เหมือนปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยเคมี ท่ัวไปจะ
เกี่ยวข้องกับธาตุอาหารอยู่ 3 ธาตุ คือ ธาตุไนโตรเจน 
ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียม 
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การใช้ปุ๋ยกับพืชแต่ละชนิด ให้ถูกต้องนั้น มีปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องหลายอย่าง ได้แก่ ชนิดพืช ชนิดดิน เวลาในการใช้
ปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ย เพราะพืชแต่ละชนิดมีความต้องการ
ธาตุอาหาร แต่ละธาตุมากน้อยต่างกัน บางชนิดต้องการธาตุ
ไนโตรเจนมาก บางชนิดต้องการธาตุโพแทสเซียมมาก หรือ
ในพืชชนิดเดียวกันแต่ต่างเวลาก็อาจต้องการธาตุอาหาร
ต่างๆ มากน้อยต่างกัน เช่น ในช่วงท่ีพืชสร้างใบจะต้องการ
ธาตุไนโตรเจนมาก แต่ในช่วงสร้างผลจะต้องการธาตุ
โพแทสเซียมมาก เป็นต้น ดินแต่ละชนิดก็มีปริมาณธาตุ
แตกต่างกัน ดินบางชนิดอาจมีธาตุโพแทสเซียมสูง ส่วนดิน
ทรายมักจะมีโพแทสเซียมน้อย เป็นต้น 

 
วิธีการใช้ปุ๋ยก็มีหลายวิธี เช่น วิธีหว่าน วิธีโรยเป็น

แถว หยอดเป็นหลุม เป็นต้น แต่ละวิธีก็มีประสิทธิภาพและ
ความสะดวกไม่เท่ากัน ดังนั้น การใช้ปุ๋ยเพือ่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดนั้น  

สิ่งท่ีควรค านึงถึง คือ 
1) ใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตร คือ การใช้ปุ๋ยท่ีถูกชนิด หรือ

การใช้ปุ๋ยท่ีถูกต้องนั้น หมายถึง สูตรเรโชและรูปของธาตุ
อาหารในปุ๋ย ปุ๋ยเคมีจะมีท้ังสามอย่างนี้ แตกต่างกันออกไป
อย่างกว้างขวาง สูตรปุ๋ย หรือบางทีเรียกว่า "เกรดปุ๋ย" 
หมายถึง ตัวเลขเขียนบอกปริมาณธาตุอาหาร ท่ีมีอยู่ใน
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ปุ๋ยเคมี โดยบอกเป็นค่าของเปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนักของ
ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (N) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์ (P2O5) และปริมาณโพแทสเซียมท่ีละลายน้ าได้ 
(K2O)  

สูตรปุ๋ยจะเขียนไว้ท่ีกระสอบปุ๋ย เห็นได้อย่างชัดเจน 
เช่น 20-10-5 ตัวเลขแรกจะบอกปริมาณไนโตรเจนว่ามีอยู่ 
20 กิโลกรัม เลขท่ีสองบอกปริมาณ ฟอสฟอรัสที่ เป็น
ประโยชน์มีอยู่ 10 กิโลกรัม เลขตัวท่ีสามบอกปริมาณ
โพแทสเซียมที่ละลายน้ าได้ มีอยู่ 5 กิโลกรัม รวมเป็นธาตุ
อาหารท้ังหมด 35 กิ โลกรัม ในปุ๋ยหนัก 100 กิ โลกรัม 
(ปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ มีน้ าหนัก 50 กิโลกรัม) (ภาพท่ี 1) 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 การแสดงปริมาณธาตุอาหารหลักบนกระสอบปุ๋ย 
 

เลขตัวแรก คือ ไนโตรเจน ตัวกลาง คือ ฟอสฟอรัส  
ตัวสุดท้าย คือ โพแทสเซยีม  

บอกปริมาณ
ไนโตรเจน 

ว่ามีอยู ่20 กิโลกรัม 

บอกปริมาณฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 
ว่ามีอยู่ 10 กิโลกรัม 

บอกปริมาณโพแทสเซียม 
ที่ละลายน้ าได ้

ว่ามีอยู ่5 กิโลกรัม 
20-10-5 
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เป็นท่ีทราบกันเป็นสากลว่าจะไม่มีการสลับท่ีกันจึง
ไม่จ าเป็นต้องเขียนตัวหนังสือก ากับไว้  

 เมื่อดินขาดธาตุอาหาร N P และ K ชนิดของ
ธาตุอาหารในปุ๋ยท่ีใส่ก็จะต้องมีธาตุ N P และ K  

 แต่ถ้าดินขาดธาตุอาหาร N และ P ส่วน K ใน
ดินตามธรรมชาติมีเพียงพออยู่แล้ว ธาตุอาหารในปุ๋ยก็ควรมี
แต่ N และ P เท่านั้น อาทิ ดินนาในภาคกลาง ซึ่งขาดแต่ N 
และ P เป็นส่วนใหญ่ ปุ๋ยท่ีใช้ในนาข้าวจึงมีแต่ N และ P 
เท่านั้น เช่น ปุ๋ยสูตร 18-46-0, 28-28-0, 20-20-0 และ 16-
20-0 เป็นต้น  

ปุ๋ยเคมีจะมีสัดส่วนระหว่าง N:P:K แตกต่างกัน 
แล้วแต่การน าไปใช้กับชนิดของพืช และกับท่ีดินท่ีมีระดับ
ธาตุอาหาร N P และ K แตกต่างกัน กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ 
ก่อนใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง ควรรู้จักดิน และรู้จักพืชที่ปลูก 
เนื่องจากดินแต่ละแห่ง และแต่ละชนิด มีระดับธาตุอาหาร
ปุ๋ยในดินแตกต่างกัน ส่วนพืชท่ีปลูกต่างชนิดกัน หรือแม้แต่
อายุพืชแตกต่างกัน ก็มีความต้องการธาตุอาหาร N P Kใน
ปริมาณ และสัดส่วน เพื่อการเจริญเติบโต และสร้างผลิตผล
แตกต่างกันเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน 
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2) ใช้ปุ๋ยให้ถูกปริมาณ ปริมาณปุ๋ยท่ีพอเหมาะ 
หมายถึง อัตราปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่ (หรือต่อต้น) ความพอเหมาะ
นี้มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ  

2.1) พอเหมาะในแง่ของปริมาณที่พืชควร
ได้รับ เพื่อให้ได้ผลิตผลสูงสุด เพราะหากน้อยเกินไปจะท า
ให้พืชไม่เจริญเติบโต หรือให้ผลิตผลไม่มากเท่าท่ีควร หรือ
หากมากเกินไปอาจเป็นพิษแก่พืชหรือท าให้พืชไม่เติบโต 
และผลิตผลไม่ดี ส่งผลให้การเกษตรกรสูญเสียเงินโดยเปล่า
ประโยชน์ และ  

2.2) พอเหมาะในแง่ของหลักเศรษฐกิจ 
กล่าวคือ การใช้ปุ๋ยต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาของปุ๋ย และ
ราคาของผลิตผลท่ีจะขาย เพราะการใช้ปุ๋ยท่ีพอเหมาะในแง่
นี้เป็นการใส่ปุ๋ยจ านวนหนึ่ง (ต่อไร่หรือต่อต้น) ซึ่งจะมีผลท า
ให้ผลิตผลสูงขึ้นท่ีระดับหนึ่ง (ไม่จ าเป็นต้องเป็นผลิตผล
สูงสุด) ท าให้ได้ก าไรต่อเงินลงทุนมากท่ีสุด  

การพิจารณาความพอเหมาะพอดีของจ านวนปุ๋ย 
หรืออัตราปุ๋ยท่ีใช้ต้องอาศัยหลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ 
ประกอบการพิจารณา อาทิ ชนิดพืช ระดับความชื้น ความ
อุดมสมบูรณ์ดิน วิธีการปลูก การดูแลการบ ารุงรักษา 
ตลอดจนราคาของปุ๋ยและผลผลิตพืช 
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3) ใช้ปุ๋ยให้ถูกช่วงเวลา คือ การใส่ปุ๋ยในขณะท่ีพืช
ต้องการ พืชท่ีปลูกในดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ มักแคระ
แกร็น และให้ผลิตผลต่ า ดังนั้นการใส่ปุ๋ยจึงมีส่วนช่วย
ยกระดับปริมาณธาตุอาหาร ให้มีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของพืช อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยท่ีใส่ให้กับดินประเภท
เดียวกันกับพืชชนิดเดียวกันอาจจะให้ผลแตกต่างกัน ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลา (timing) ของการให้ปุ๋ยแก่พืชนั้นตรง
กับระยะเวลาที่พืชมีความต้องการธาตุอาหารนั้นๆ มาก
ที่สุดหรือไม่ ช่วงจังหวะความต้องการธาตุอาหารมากท่ีสุด
ของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป พืชท่ีมีอายุสั้น เช่น พืช
ไร่และข้าว จะมีจังหวะการดึงดูดธาตุอาหารท่ีแตกต่างกัน
อย่างเด่นชัด 3 ช่วง คือ 

3.1) ช่วงแรกท่ีพืชเริ่มงอก และการเติบโตใน
ระยะ 30-45 วันแรก พืชต้องการธาตุอาหารน้อยและช้า 
เพราะระบบรากยังน้อย และต้นยังเล็กอยู่  

3.2) ช่วงท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เป็นระยะท่ีพืชต้องการธาตุอาหารเป็นจ านวนมาก ส าหรับ
ข้าวจะเป็นระยะท่ีก าลังแตกกอ และระยะท่ีก าลังสร้างตา
ดอก หรือประมาณ 30 วัน ก่อนออกดอก ถ้าเป็นข้าวโพด
จะเป็นระยะที่มีอายุ 45 - 60 วัน  
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3.3) ช่วงท่ีมีการเติบโตเต็มท่ีแล้ว และเป็น
ระยะสร้างเมล็ดหรือสร้างผล ความต้องการธาตุอาหารใน
ระยะนี้จะลดลงเรื่อยๆ จนกระท่ังฝักหรือเมล็ดแก่ 

ระยะท่ีพืชต้องการธาตุอาหารและดึงดูดธาตุอาหาร
จากดินในอัตราท่ีรวดเร็วมากท่ีสุด คือ ช่วงท่ีสอง เพราะเป็น
ระยะที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการสะสมธาตุอาหาร
ไว้ในต้นและใบ เพื่อให้เพียงพอส าหรับการสร้างเมล็ดและ
ผลในช่วงท่ีสาม ดังนั้นการให้ปุ๋ยแก่พืชระยะท่ีส าคัญ จึงควร
แบ่งใส่ให้พอเหมาะกับระยะท่ีพืชต้องการ จะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพของปุ๋ยมากย่ิงขึ้น 

 
4) ใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธี คือ การใส่ปุ๋ยให้พืชตรงจุดท่ีพืช

สามารถน าไปใช้ประโยชน์  ได้ง่ายและเร็ว ท่ีสุด ท้ังนี้
เนื่ อ งจากในทันที ท่ีปุ๋ ยลงไปอยู่ ในดิน  ปฏิกิ ริ ยาการ
เปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนย้ายของปุ๋ยจะเกิดขึ้นทันที 
กล่าวคือ 

 
ธาตุไนโตรเจน ในปุ๋ยจะเคลื่อนท่ีได้รวดเร็วมาก 

เพราะละลายน้ า ไ ด้ ง่ า ย  ไน โตร เจน ในรู ป ไน เทรต 
จะถูกน้ าพัดพาออกไปจากชั้นของดินได้อย่างรวดเร็ว ถ้าราก
พืชดูดเอาไว้ไม่ทันก็จะสูญเสียไปหมด และไม่เกิดประโยชน์
ต่อพืชแต่อย่างใด ปกติแล้วปุ๋ยไนโตรเจนในดินจะสูญเสียไป 
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โดยการชะล้างประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ใส่ลงไป 
ไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียม ถึงแม้จะดูดยึดอยู่ท่ีผิวของ
อนุภาคดินเหนียวได้และถูกชะล้างได้ยากก็จริง เมื่อดินมีการ
ถ่ายเทอากาศดีจะถูกแปรรูปโดยจุลินทรีย์ในดินที่ท าปฏิกิริยา
เพิ่มออกซิเจน (oxidized) ให้กลายเป็น ไนเทรต (NO3- N) 
ได้ง่ายและเร็วมาก  

 
ธาตุฟอสฟอรัส ในปุ๋ยถึงแม้จะละลายน้ าได้ง่าย แต่

เมื่ออยู่ในดินจะท าปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับแร่ธาตุต่างๆ ใน
ดิน กลายเป็นสารประกอบท่ีละลายน้ ายาก ความเป็น
ประโยชน์ต่อพืชลดลง และไม่เคลื่อนย้ายไปไหน เมื่อใส่ปุ๋ย
ฟอสเฟตตรงจุดไหน ฟอสเฟตที่ละลายน้ าได้ง่าย ก็มักจะ
อยู่ตรง จุดนั้น  ถ้ าจะเคลื่ อนย้ายจากจุดเดิม  ก็ เป็น
ระยะใกล้ๆ ในรัศมี 1-5 ซม. เท่านั้น ดังนั้นการใส่ปุ๋ย
ฟอสเฟตให้กับพืช จึงต้องให้อยู่ใกล้กับรากมากท่ีสุด การใส่
บนผิวดินจึงเป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยกว่าใส่ใต้ผิวดินใน
บริเวณท่ีรากแพร่กระจายไป ซึ่งผิดกับปุ๋ยไนโตรเจนท่ีควรใส่
บนผิวดินเพราะสามารถซึมลงมายังบริเวณรากได้ง่าย ดังนั้น 
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนใต้ผิวดินจึงไม่มีข้อดีไปกว่าใส่บนผิวดิน 
ปุ๋ยโพแทสเซียมจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าฟอสเฟต แต่จะช้า
กว่าไนโตรเจน  
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ธาตุโพแทสเซียม ในปุ๋ยละลายน้ าได้ใกล้เคียงกับ
ไนโตรเจน แต่เนื่องจากโพแทสเซียมมีประจุบวก จึงถูกดูด
ยึดอยู่ที่ผิวของอนุภาคดินเหนียว และถูกชะล้างได้ยาก 
ท าให้ เป็นประโยชน์ แก่พืชได้ ง่ าย  ดั งนั้ นการใส่ปุ๋ ย
โพแทสเซียม จึงสามารถใส่ได้ท้ังบนผิวดินหรือใต้ผิวดิน แต่
การเคลื่อนย้ายจะช้ากว่าไนโตรเจน และในเวลาเดียวกันการ
สูญเสียโดยการชะล้างก็จะน้อยกว่าด้วย 

จากหลักการท้ัง 4 ข้อท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว 
เกษตรกรจึงควรด าเนินการให้ถูกต้องตามค าแนะน าการใช้
ปุ๋ย ส าหรับพืชแต่ละชนิด ซึ่งนักวิชาการได้ให้ไว้  พืชแต่ละ
ชนิดจะเจริญเติบโตได้ดี ในดินท่ีมีช่วงความเป็นกรด-ด่าง 
ต่างกัน แต่พืชทั่วๆ ไปจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงความเป็น
กรด-ด่าง 6-7  
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เมื่อพิจารณาด้านการน ามาใช้ปรับปรุงดินเลวให้เป็น
ดินดีนั้น ท้ังปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีต่างก็มีข้อได้เปรียบและ
เสียเปรียบ พอสรุปได้ดังนี้ 

ข้อได้เปรียบของปุ๋ยอินทรีย์ 
1) ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติ

ทา งฟิ สิ กส์ ของดิ น  เช่ น  ความ โปร่ ง  ความร่ วนซุ ย 
ความสามารถในการอุ้มน้ า และธาตุอาหารพืชของดินดีขึ้น 
ข้อดีข้อนี้ปุ๋ยอินทรีย์ท าได้แต่ผู้เดียว ปุ๋ยเคมีไม่สามารถท าได้  

2) อยู่ในดินได้นาน และปลดปล่อยธาตุอาหารพืช
อย่างช้าๆ  

3) เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็น
ประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4) ส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในดินโดยเฉพาะพวกท่ีมี
ประโยชน์ต่อการบ ารุงดินให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ข้อเสียเปรียบของปุ๋ยอินทรีย์  
1) มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ า 
2) ใช้เวลานานกว่าปุ๋ยเคมีในการปลดปล่อยธาตุ

อาหารท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่พืช  
3) ราคาแพงกว่าปุ๋ยเคมี เมื่อคิดเทียบในแง่ราคาต่อ

หน่วยน้ าหนักของธาตุอาหารพืช 
4) หายาก หากต้องการเป็นปริมาณมาก  
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ข้อได้เปรียบของปุ๋ยเคมี  
1) มีปริมาณธาตุอาหารต่อหน่วยน้ าหนักของปุ๋ยสูง 

ใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็พอ  
2) ราคาถูก เมื่อคิดเป็นราคาต่อหน่วยน้ าหนักของ

ธาตุอาหาร ประกอบกับการขนส่ง และเก็บรักษาค่อนข้าง
สะดวก  

3) หาได้ง่าย ถ้าต้องการเป็นปริมาณมาก เพราะมี
กระบวนการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม  

4) ให้ผลทางด้านธาตุอาหารเร็วกว่าปุ๋ยอินทรีย์ 
ข้อเสียเปรียบของปุ๋ยเคมี 
1) ปุ๋ยเคมีไม่มีคุณสมบัติปรับปรุงสภาพทางฟิสิกส์

ของดิน กล่าวคือ ไม่ท าให้ดินโปร่งร่วนซุยเหมือนปุ๋ยอินทรีย์  
2) ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม ถ้าใช้ เป็น

ปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท าให้ดินเป็นกรด
เพิ่มขึ้น จ าเป็นต้องใช้ปูนปรับสภาพความเป็นกรดของดิน 

3) ปุ๋ยเคมีทุกชนิดมีความเค็ม หากใช้ในอัตราสูง 
หรือใส่ท่ีใกล้โคนต้นพืช จะเกิดอันตรายแก่พืชและการงอก
ของเมล็ด การใช้จึงต้องระมัดระวัง  

4) ผู้ ใช้ต้องมีความรู้  ความเข้าใจ เรื่องปุ๋ยเคมี
พอสมควร มิฉะนั้นอาจมีผลเสียหายต่อพืช และต่อภาวะ
เศรษฐกิจของผู้ใช้ เป็นผลท าให้ขาดทุน เนื่องจากปุ๋ยเคมี
ราคาค่อนข้างแพง 
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จะเห็นว่าปุย๋อินทรีย์และปุ๋ยเคมี มีบทบาทสนับสนุน
และส่งเสริมกัน การปรับปรุงบ ารุงดินท่ีถูกต้องจึงควรใช้ท้ัง
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก 
ช่วยปรับปรุงสภาพกายภาพของดิน (ความโปร่ง ร่วนซุย 
การระบายน้ า ถ่ายเทอากาศ) ในขณะท่ีปุ๋ยเคมีให้ธาตุ
อาหารเป็นหลัก เป็นการสร้างผลประโยชน์ท่ีดี มากกว่าการ
เป็นท่ีคู่แข่ง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญต่อการใช้ปุ๋ยใหม้ีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ปุ๋ยยังขึ้นอยู่กับ ระบบการ
ผลิตพืชของเกษตรกรเป็นหลักอีกด้วย ถ้าเกษตรกรมีการ
ผลิตพืชในระบบเกษตรดี ท่ีเหมาะสม หรือท่ีรู้จักกันว่า 
ระบบ GAP (good agricultural practice) และระบบการ
ผลิตพืชในระบบเกษตรปลอดสารพิษ ท้ัง 2 ระบบการผลิตนี้
เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ แต่ถ้า
เกษตรกรมีการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์  จะไม่
สามารถใช้ปุ๋ยเคมีได้ สามารถใช้ได้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้น 
ดังนั้น การเลือกใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชจึงขึ้นอยู่กับระบบ
การผลิตท่ีเกษตรกรใช้ด้วย  
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“ปุ๋ยหมกั” 

ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่ผ่านกระบวนการหมัก 

ช่วยในการบ ารุงดิน  

ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืช  

ถ้าหากผลิตปุ๋ยหมกัจากเศษวัตถุดิบเหลือใช้ทาง

การเกษตรได้  

ถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างคุ้มค่า  

และเป็นการลดต้นทุนการผลิตพืช  

อันเกิดจากการใช้ปุ๋ยที่ผลิตได้เอง  

ไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง 
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หลักการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในไร่นา ในการผลิต
ปุ๋ยหมักควรมีหลักเกณฑ์ท่ีพิจารณาถึงปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการ
ท าปุ๋ยหมัก ดังนี้ คือ 

1. การเลือกสถานท่ีท่ีจะใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก การ
เลือกสถานท่ีหรือบริเวณท่ีจะผลิตปุ๋ยหมักมีความส าคัญ 
ท้ังนี้เพื่อเป็นการสะดวก ประหยัดแรงงาน และเวลาในการ
จัดท ากองปุ๋ยหมัก จึงมีหลักในการพิจารณา ดังนี้ คือ 

ก) ควรเป็นบริเวณท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งท่ีมีซากพืช
และซากสัตว์มากท่ีสุด เพื่อความสะดวกในการขนย้ายใน
การท าปุ๋ยหมัก และสะดวกในการขนย้ายไปใช้ในไร่นา เช่น 
ลานนวดข้าว ลานสีข้าวโพดและข้าวฟ่าง เป็นต้น 

ข) ควรเป็นบริเวณท่ีอยู่ใกล้แหล่งน้ า ท้ังนี้เพื่อ
ความสะดวกในการรดน้ าให้กองปุ๋ยหมัก แต่ควรมีระยะห่าง
จากแหล่งน้ าบริโภค 

ค) ควรเป็นบริเวณท่ีดอน น้ าท่วมไม่ถึง และมี
ระดับพื้นราบเรียบเสมอกันให้มากที่สุด 

2. แรงงาน ในการกองปุ๋ยหมักปริมาณมากๆ 
จะต้องใช้แรงงานในการขนย้ายวัสดุและกลับกองปุ๋ยหมัก 
ดังนั้นควรพิจารณาถึงปริมาณแรงงานท่ีจะใช้ ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละครั้ง 

3. การเตรียมวัสดุต่างๆ ท่ีน ามาใช้ผลิตปุ๋ยหมัก ใน
แต่ละท้องถิ่นจะมีวัสดุต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก
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ได้แตกต่างกัน อาทิ ซากพืช ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ปูนขาว 
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก (คราด มีด จอบ) 
เป็นต้น  

ลักษณะปุ๋ยหมักที่น าไปใช้ได้แล้ว สังเกตได้จาก 
1. อุณหภูมิในกองลดลงเท่ากับอุณหภูมิภายนอก

รอบๆ กองปุ๋ย 
2. สีของเศษวัสดุเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลด า และมี

ลักษณะอ่อนนุ่มและเปื่อยยุ่ย 
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนของก๊าซต่างๆ 
4. อาจมีหญ้าหรือเห็ดขึ้นบนกองปุ๋ยหมักได้ (มุกดา  

สุขสวัสดิ์, 2548) 
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อุปกรณ์ 

1) ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว  
2) เครื่องยนต์เป่าลม (โบลเวอร์ ขนาด 3 แรงม้า) 
3) วาล์วปิด-เปิดท่อพีวีซี 
4) กิ่งไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ยาว

ประมาณ 50 เซนติเมตร 
 
วัตถุดิบ 

1) เศษพืช 5 ส่วน (เศษพืช ได้แก่ ผักตบชวา ตะไคร้ 
ใบไม้ ฯลฯ) 

2) มูลสัตว์ 1 ส่วน (มูลสัตว์ ได้แก่ มูลแพะ มูลโค มูล
หมู ฯลฯ) 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมวัตถุดิบ โดยการย่อยเศษพืช
เป็นชิ้นเล็กๆ คลุกเคล้ากับมูลสัตว์ในสัดส่วน 5:1 โดย
ปริมาตร (ภาพท่ี 2) 

 

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง 

ระบบกองเติมอากาศ 
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ภาพท่ี 2 คลุกเคล้าเศษผักตบชวากับมูลแพะ 
 

ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นกองปุ๋ย น าท่อพีวีซีมาเจาะรูห่างกัน 
5 ซม. ต่อเข้ากับเครื่องเป่าลม แล้วจึงวางเศษกิ่งไม้บน
ท่อพีวีซี เพื่อช่วยป้องกันวัสดุหมักไปอุดตันช่องระบาย
อากาศในกองปุ๋ยหมัก จากนั้นจึงน าวัตถุดิบท่ีคลุกเคล้ากอง
ทับลงไป พร้อมกับรดน้ าพอหมาด กองปุ๋ยท่ีได้ควรมีขนาด
กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3.5 เมตร สูง 1.3 เมตร (ไม่ต้องขึ้น
เหยียบ) (ตามภาพท่ี 3ก – 3ง) 
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ภาพท่ี 3 การขึ้นกองปุ๋ยหมัก 

 
ขั้นตอนที่ 3 : การเติมอากาศ  
เปิดเครื่องยนต์เป่าลมทุกวัน วันละ 2 ครั้ง (เช้าและ

เย็น) ครั้งละ 15 นาที เปิดจนกว่ากระบวนการหมักเสร็จสิ้น 
สังเกตจากปุ๋ยท่ีหมักเสร็จจะไม่เห็นลักษณะเดิมของเศษพืช 
แต่จะเบาร่วน นุ่ม มีสีด าคล้ า และไม่มีกลิ่น  
 
 
 
 

3ก 3ข 

3ค 3ง 
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ขั้นตอนที่ 4: การดูแลกองปุ๋ย  
รดน้ าประมาณ 3-4 วันต่อครั้ง โดยรดน้ าภายนอก

ให้ชุ่ม ส่วนภายในใช้ไม้แทงลงไปในกองปุ๋ยแนวดิ่งทุกระยะ 
40 เซนติเมตร กรอกน้ าลงไป แล้วปิดรูให้เหมือนเดิม เพื่อให้
กองปุ๋ยมีความชื้นสม่ าเสมอท้ังภายในและภายนอกกองปุ๋ย 
(ภาพท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 การดูแลกองปุ๋ยหมัก 

 
 
 
 
 
 
 

 

40 เซนติเมตร 

ไม้ 
สายยาง 
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ภาพท่ี 5 รูปแบบการจัดวางระบบปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
ระบบกองเติมอากาศ 
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การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด 
 

 
 
อุปกรณ์  

1) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย (เครื่องบดหมูประยุกต์) 
2) ลานหรือชั้นอุปกรณ์ผ่ึงปุ๋ยอัดเม็ด 
3) กระสอบบรรจุปุ๋ย (ขนาด 40 กิโลกรัม) 

 
วัตถุดิบ  

1) ปุ๋ยหมัก (ผลิตจากส่วนผสมของมูลแพะและ
ผักตบชวา)  

2) น้ าหรือน้ าหมักชีวภาพ 
3) ปุ๋ยเคมี 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมวัตถุดิบก่อนเข้าเครื่องอัดเม็ด 
น าปุ๋ยหมักท่ีผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
100 กิโลกรัม ผสมกับปุ๋ยเคมี จ านวน 0.5 กิโลกรัม จากนั้น
เจือจางน้ าหมักชีวภาพ 5 ลิตร ในน้ า 50 ลิตร ราดลงไปกอง
ปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทดสอบโดยการใช้มือปั้นแล้วจับ
กันเป็นก้อน (ภาพท่ี 6) 
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ภาพท่ี 6 ผสมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี และน้ าหมักชีวภาพ 
 
ขั้นตอนที่ 2 อัดเม็ดปุ๋ยหมัก 
ทยอยใส่ปุ๋ยหมักท่ีคลุกเคล้าจนมีความชื้นเหมาะสม

ลงในเครื่องอัดเม็ด จากนั้นน าภาชนะมารองรับปุ๋ยอัดเม็ดท่ี
ไหลออกมา (ภาพท่ี 7) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7 อัดเม็ดปุ๋ยหมัก 
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ขั้นตอนที่ 3 ผึ่งปุ๋ยอัดเม็ด น าปุ๋ยอัดเม็ดไปผึ่งลมให้แห้ง 
ประมาณ 3 วัน หรือจนกระท่ังปุ๋ยแห้ง จากนั้นบรรจุใส่ถุง
เก็บไว้ (ภาพท่ี 8) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ปุ๋ยอัดเม็ดผึ่งลมให้แห้ง 
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ต้นทุนการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอัดเม็ด 
ในการผลิตปุ๋ยหมักมีต้นทุนการผลิตท้ังสิ้น 2,900 

บาท ต่อ 1 กอง (ตารางท่ี 3) ได้ปุ๋ยหมัก 750 กิโลกรัม คิด
เป็นต้นทุนการผลิต ประมาณ 4 บาท/กิโลกรัม ส่วนการ
ผลิตปุ๋ยอัดเม็ดใช้ต้นทุนการผลิตท้ังสิ้น 3,050 บาท ได้ปุ๋ย
อัดเม็ด 500 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนการผลิต ประมาณ 
6.50 บาท/กิโลกรัม (ตารางท่ี 4)  
ตารางท่ี 3 ต้นทุนการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษผักตบชวา 
 ผสมมูลแพะ อัตราส่วน 5:1 (ต่อกอง)  

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
- มูลแพะ (200 กิโลกรัม x 1 บาท) 200 
- ผักตบชวา (1,000 กิโลกรัม x 2 บาท)2 2,000 
- ค่าจ้างขึ้นกองปุ๋ยหมัก 600 
- ค่าน้ า ค่าไฟ 50 
- ค่าเสื่อมวัสดุ 50 

รวม 
ได้ปุ๋ยหมัก 750 กก./กอง 

2,900 

ต้นทุนการผลิต 3.86 หรือ 4 บาท/กก. และ
จ าหน่ายราคา 5 บาท/กก. 
                                                           
2 ค านวณจากค่าแรงเหมาจ่าย 



27 

ตารางท่ี 4 ต้นทุนการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด (500 กิโลกรัม/ครั้ง 
 ของการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด) 
 

รายการ 
จ านวนเงิน 

 (บาท) 
- ปุ๋ยหมัก 
(500 กิโลกรัม x 5 บาท) 

2,500 

- ค่าแรงอัดเม็ด 
(2 คน x 150 บาท) (ท างาน 4 ชั่วโมง/คน) 

300 

- ค่าแรงเก็บปุ๋ย 
(1 คน x 150 บาท) (ท างาน 4 ชั่วโมง/คน) 

150 

- ค่าไฟ ค่าน้ า 100 
- น้ าหมักชีวภาพจากรกหมู 
(เป็นของแกนน าสนับสนุน) 

- 

รวม 3,050 

ต้นทุน 6.10 หรือ 6.50 บาท/กก. และจ าหน่าย
ราคา 7.50-8.00 บาท/กก. 
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บทสรุปของเทคโนโลยีที่น ามาถ่ายทอด 
การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองระบบกองเติม

อากาศ (Aerated Static Pile System) เป็นผลจากการ
วิจัยของคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เพื่อศึกษาวิจัยให้ได้ระบบการผลิตปุ๋ยหมักท่ีไม่ต้องพลิกกลับ
กองปุ๋ย ท่ีเป็นข้อจ ากัดของการผลิตปุ๋ยหมักท่ีผ่านมาของ
เกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพ
ดี ราคาถูกไว้ใช้เองมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถหมักปุ๋ยได้
เสร็จภายในเวลา 45 วัน (โดยประมาณ พิจารณาจากภาพท่ี 
9) ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดี มีองค์ประกอบธาตุอาหารตาม
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน 

การหมักปุ๋ยท าโดยกองบนพื้นดินกลางแจ้งและไม่
ต้องมีโรงเรือน ท าให้เกษตรกรสามารถผลิตได้ทุกฤดูกาล 
ท้ังนี้มีข้อเสนอแนะส าหรับการกองปุ๋ยหมักในฤดูต่างๆ 
ดังนี้ 

ฤดูฝน เกษตรกรควรใช้วัสดุคลุมบนกองปุ๋ยหมัก 
อาทิ พลาสติก สแลนหรือตาข่ายกรองแสง ใบทางมะพร้าว 
เพื่อลดความแรงของเม็ดฝน รวมไปถึงปริมาณน้ าท่ีวัสดุหมัก
ดูดซับไว้ ซึ่งจะท าให้กองปุ๋ยมีความชื้นมากเกินไป อาจจก่อ
ให้เกิดการหมักแบบไร้อากาศ ปุ๋ยหมักท่ีได้อาจจะมีสภาพ
เป็นกรดและมีกลิ่นเหม็น 
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ส าหรับฤดูร้อนและฤดูหนาว เกษตรกรควรหมั่น
ตรวจดูความชื้น ภายในกองปุ๋ยให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
คือ ประมาณร้อยละ 50-60 (โดยน้ าหนัก) ซึ่งสามารถ
ทดสอบความชื้นท่ีเหมาะสมในกองปุ๋ยได้ โดยใช้มือก าวัสดุ
หมักแล้วบีบ จะมีหยดน้ าเพียง 1-3 หยดหรือมีความรู้สึก
เหมือนฟองน้ าท่ีบีบน้ าออกแล้ว เพราะถ้าความชื้นในกองปุ๋ย
หมักน้อยเกินไป จะท าให้ขบวนการย่อยสลายเกิดขึ้นได้ช้า  

อย่างไรก็ตาม การหมักปุ๋ยระบบดังกล่าวมีการ
ท างานท่ีง่ายและใช้พลังงานต่ า ช่วยให้เกษตรกรสามารถน า
ระบบนี้ไปผลิตปุ๋ยหมักจ าหน่ายในชุมชน หรือเชิงพาณิชย์ 
เป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี 
 
จุดเด่นของระบบการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองระบบ
กองเติมอากาศ 

1) มีการเติมอากาศเพิ่มเติมแก่บริเวณกลางกองปุ๋ย
เป็นครั้งๆ ด้วยพัดลมเติมอากาศ ท าให้ภายในกองปุ๋ยมี
ออกซิเจน ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการย่อยสลายโดย
จุลินทรีย์ การย่อยสลายก็จะสามารถด าเนินไปได้อย่าง
รวดเร็ว ท้ังนี้กองปุ๋ยหมักท่ีไม่ได้กลับกองปุ๋ยจะใช้เวลาย่อย
สลายนานกว่า 3-4 เท่า นอกจากนี้ การกลับกองปุ๋ยหมักจะ
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ท าให้อุณหภูมิสูงมากขึ้น และมีส่วนช่วยท าลายเมล็ดวัชพืช
และโรคพืชได้3 

2) จากการท่ีไม่ต้องพลิกกลับ จะท าให้การสูญเสีย
ไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียไนโตรเจน ท่ีระเหยสู่อากาศ
ลดลงได้  

3) สามารถตัดต่อท่ออากาศพีวีซี เพื่อเพิ่มจ านวน
กองปุ๋ยให้เป็น 10 กอง (ภาพท่ี 8) แล้วเลือกเปิดเติมอากาศ
ทีละกอง โดยใช้พัดลมเติมอากาศเพียงเครื่องเดียว ซึ่งจะท า
ให้ผลิตปุ๋ยหมักได้หลายตันต่อเดือน 

 
การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองระบบกองเติม

อากาศ อาศัยหลักการง่ายๆ คือ จัดองค์ประกอบภายในกอง
ปุ๋ยหมัก ให้มีความเหมาะสมต่อการย่อยสลายเศษพืช ด้วย
จุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนให้มากท่ีสุด ด้วยปัจจัยที่ช่วยเร่ง
อัตราการหมักปุ๋ย ประกอบด้วย 

1) การจัดรูปร่ างของกองปุ๋ ยหมั ก ให้ เป็นรูป
สามเหลี่ยมปริซึม 

2) ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของวัตถุดิบ 
จุลินทรีย์ต้องการท้ังสองธาตุในกระบวนการเมทาบอลิซึม 
เพื่อให้ได้พลังงานและสร้างเซลล์ใหม่โดยปกติคาร์บอนจะได้

                                                           
3 http://www.gotoknow.org/posts/428550 
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จากเศษพืช และไนโตรเจนจะได้จากมูลสัตว์ การผลิตปุ๋ย
หมักระบบกองเติมอากาศต้องการค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนอยู่ในช่วง 20:1 ถึง 25:1 

3) ขนาดของวัตถุดิบ เศษพืชต้องมีขนาดเล็ก
ประมาณ 1-3 นิ้วเพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวในการย่อยสลายโดย
จุลินทรีย์ 

4) การรักษาความชื้นท่ีพอเหมาะสมอยู่เสมอ ซึ่งจะ
ท าให้กองปุ๋ยหมักสามารถสะสมความร้อนท่ีเกิดจาก
ปฏิกิริยาย่อยสลายเอาไว้ภายในกองปุ๋ยหมักได้ 

5) มีจุลินทรีย์มากพอ แหล่งจุลินทรีย์ท่ีหาได้ง่าย 
เช่น มูลสัตว์ทุกชนิด ปุ๋ยหมักท่ีเพิ่งหมักเสร็จ หรือหัวเชื้อ
พด.1 เป็นต้น 

6) มีออกซิเจนภายในกองปุ๋ยเพียงพอส าหรับการ
ผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศจะใช้วิธีเติมอากาศเข้า
กองปุ๋ยด้วย เครื่องยนต์เป่าลม (Blower) เป็นครั้งๆ 

7) มีอุณหภูมิสูงภายในกองปุ๋ย (วดัอุณหภูมิทั้ง
ภายในและภายนอกกองปุ๋ยทุกวัน) 
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