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ค าน า 

หลักส ำคัญในกระบวนกำรผลิตพืชอินทรีย์ คือกำรไม่ใช้สำร
สังเครำะห์หรือสำรเคมีใดๆในกระบวนกำรผลิตพืชอินทรีย์นั้นๆ ใน
กำรผลิตพืชอินทรีย์เพื่อให้ได้คุณภำพดีข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย หนึ่งใน
ปัจจัยที่ส ำคัญคือ ดิน หรือควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินที่ขำดควำม
อุดมสมบูรณ์หรือควำมอุดมสมบูรณ์ของดินต่ ำส่วนใหญ่จะมีปริมำณ
อินทรียวัตถุอยู่ในดินที่ต่ ำ ส่งผลให้พืชไม่สำมำรถน ำธำตุอำหำรที่มี
อยู่ในดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ กำรฟ้ืนฟูดินให้กลับมำมีควำมอุดม
สมบูรณ์อีกครั้งได้โดยกำรเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ้น แหล่ง
อินทรียวัตถุท่ีเกษตรกรหำได้ง่ำยและส ำคัญที่สุดได้แก่ ปุ๋ยคอก และ
ปุย๋หมัก โดยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักท่ีมีคุณภำพดีจะต้องผ่ำน
กระบวนกำรหมักที่เหมำะสมโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลำนำน 5-6 เดือน 
สิ้นเปลืองแรงงำน และเกษตรกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำปุ๋ย
คอกปุ๋ยหมักให้ได้คุณภำพ   ท ำให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่มี
คุณภำพต่ ำ กรมวิชำกำรเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนำปัจจัยกำรผลิต
ทำงกำรเกษตร ได้พัฒนำระบบเติมอำกำศในกำรผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือ
กำรผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ ท ำให้ได้ระบบกำรผลิตปุ๋ยหมักที่มี
คุณภำพ ใช้ระยะเวลำสั้น ใช้แรงงำนน้อย และต้นทุนที่คุ้มค่ำกว่ำ
และพร้อมที่จะถ่ำยทอดเทคโนโลยีดังกล่ำวแก่เกษตรกรและผู้ที่
สนใจ 



                                                                                        

 โครงกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ผ่ำนระบบกำรผลิตแบบเติมอำกำศในแตงโมอินทรีย์เป็นกำร
น ำผลกำรวิจัยของกรมวิชำกำรเกษตรไปใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชน
ผู้ผลิตแตงโมในระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรดีที่เหมำะสม หรือ
ระบบกำรผลิตแตงโมปลอดสำรพิษ เพ่ือช่วยเพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์
ของดิน เพ่ิมผลผลิตและคุณภำพของพืช และลดต้นทุนกำรผลิตเพ่ิม
รำยได้ให้เกษตรกร ผลผลิตที่ได้มีมำตรฐำนรับรอง และมีมูลค่ำเพ่ิม 
 
    คณะผู้จัดท ำ 
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ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 
1. ความหมายของปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยหมัก หมำยถึง ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จำกหมักบ่มสำรอินทรีย์
ซึ่งมีคำร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ท ำ
หน้ำที่ย่อยสลำยอินทรียวัตถุให้สลำยตัว และผุพังไปบำงส่วน ท ำให้
ได้ปุ๋ยที่มีลักษณะสีคล้ ำด ำ มีลักษณะเป็นผงละเอียดเหมำะส ำหรับ
กำรปรับปรุงดิน และให้ธำตุอำหำรแก่พืช 
 วัสดุอินทรีย์ที่ใช้ส ำหรับกำรหมัก อำจเป็นเศษพืชสด วัสดุ
อินทรีย์เผำ รวมถึงอำจผสมซำกของสัตว์ หรืออำจผสมปุ๋ยคอกก็ได้ 
และหำกน ำมำกองรวมกัน พร้อมรดน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ จุลินทรีย์ก็จะ
ท ำกำรย่อยสลำยเร็วขึ้นซึ่งสังเกตได้จำกกองปุ๋ยหมักจะมีควำมร้อน
เกิดขึ้น เมื่อเกิดควำมร้อนจึงจ ำเป็นต้องคลุกกลับกองปุ๋ย และรดน้ ำ
ให้ทั่ว ซึ่งจะท ำให้จุลินทรีย์ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ได้อย่ำงทั่วถึง และ
หำกควำมร้อนในกองปุ๋ยหมักมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันในทุกจุด และ
ควำมร้อนมีน้อยจึงจะแสดงได้ว่ำ ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งำนแล้ว 
 ปุ๋ยหมักที่ย่อยสลำยได้ดีแล้วจะมีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดสี
น้ ำตำลด ำ มีควำมร่วนซุย และมีกลิ่นฉุนของกำรหมัก เมื่อน ำปุ๋ย
หมักไปใช้ในแปลงเกษตรก็จะช่วยเพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้ง
ช่วยเพิ่มแร่ธำตุ อินทรีย์วัตถุ ปรับสภำพควำมเป็นกรด-ด่ำง และช่วย
ให้ดินอุ้มน้ ำได้ดีข้ึน เป็นต้น (ภัสชญภณ และคณะ. 2558) 



                                                                                        

2. ระบบเติมอากาศในการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อการผลิตพืช
ระบบเกษตรอินทรีย์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ 

2.1 อำคำรศูนย์ต้นแบบกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ 
 ภัสชญภณ และคณะ. 2559 ได้พัฒนำอำคำรศูนย์ต้นแบบ
กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศเริ่มต้นมีกำรพัฒนำมำตั้งแต่ปี 
2557 จวบจนถึงปัจจุบัน ได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงรูปแบบให้มี
ควำมเหมำะสมและหลำกหลำยขนำดมำกขึ้น โดยอำคำรศูนย์
ต้นแบบกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ มีองค์ประกอบหลักอยู่ 
2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
 2.1.1ระบบเติมอำกำศ 
  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย พั ด ล ม อั ด อ ำ ก ำ ศ  ( Brower) 
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 10 นิ้ว มอเตอร์ 0.5-1.0 แรงม้ำ  9.5 มิลลิเมตร 
หนำ 4.5 มิลลิเมตร เพ่ือรองรับวัสดุและกระจำยลม และมีระบบ
เปิด-ปิดพัดลมอัดอำกำศด้วยนำฬิกำอัตโนมัติ 

  
ภำพที1่ พัดลมอัดอำกำศเข้ำซองหมกั   ภำพที ่2  นำฬิกำควบคุมกำรปิด-เปิดระบบอัตโนมัต ิ
 



                                                                                        

2.1.2 ตัวอำคำรและซองหมัก 
  ตัวอำคำรประกอบโครงสร้ำงอำคำรมีหลังคำ
ป้องกันแดดและฝนเป็นแบบสังกะสีหรือกระเบื้องใยหินลูกฟูกก็ได้ มี
ควำมแน่นหนำถำวร ทนทำนต่อพำยุฝน ตัวอำคำรสำมำรถใช้งำนได้
หลำยปีมีทั้งแบบเคลื่อนที่และติดตั้งถำวรไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ 
ส่วนซองหมักผนังเป็นคอนกรีตบล็อกฉำบเรียบ มีขนำด กว้ำง ยำว 
สูง แตกต่ำงกันไปตำมขนำดของตัวอำคำร (ควำมสูงของซองหมักไม่
ควรเกิน 2 เมตร) ด้ำนหลังมีบ่อรับน้ ำปุ๋ยหมัก มีขนำด กว้ำง ลึก 
แตกต่ำงกันขนำดของตัวอำคำรและซองหมัก สำมำรถแบ่งออกเป็น 
3 ขนำดตำมปริมำตรดังนี้ 
2.1.2.1 ขนำดเล็กแบ่งออกเป็น 2 แบบย่อย ดังนี้ 
 1) ขนำดเล็กเคลื่อนย้ำยได ้
 ขนำดเล็กเคลื่อนย้ำยได้มีขนำด 1.1x1.4x1.0 เมตร ผลิตปุ๋ย
ได้ 1.54 ตัน โครงสร้ำงท ำจำกไม้ยูคำหลังคำท ำจำกสังกะสี และใช้
แผ่นยิปซั่มเป็นฝำ เจำะแผ่นยิปซั่มด้ำนล่ำงเป็นตระแกรงขนำด 
20x100 เซนติเมตร ใช้ปั๊มลมขนำด 0.5 แรงม้ำ เป็นตัวเติมอำกำศ 
 2) ขนำดเล็กแบบถำวร 
 ขนำดเล็กแบบถำวรเคลื่อนย้ำยไม่ได้มีขนำด 3x3x1.5 เมตร 
(กxยxส)  มีซองหมักจ ำนวน 1 ซอง ผลิตปุ๋ยได้ 13.5 ตัน โครงสร้ำง
ท ำจำกเหล็ก หลังคำท ำจำกสังกะสี ด้ำนล่ำงเป็นตระแกรงเหล็ก
หรือสแตนเลส หนำ 3 มิลลิเมตร เจำะรูขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 9.5 



                                                                                        

มิลลิเมตร ระยะห่ำง 20 เซนติเมตร ช่วยกระจำยลม ใช้ปั๊มลมขนำด 
1แรงม้ำ เป็นตัวเติมอำกำศ และมีนำฬิกำอัตโนมัติเป็นตัวเปิด-ปิดปั๊ม
ลม 

   
ภำพที ่3 โรงปุ๋ยหมกัขนำดเล็กเคลื่อนยำ้ยได้ ภำพที ่4  โรงปุ๋ยหมักขนำดเล็กแบบถำวร 
 

  
ภำพที ่5 ผังพื้นโรงปุ๋ยหมักขนำดเล็ก     ภำพที ่6 นำฬิกำตั้งเวลำ ปิด-เปิด ส ำหรบั โบว์เวอร ์



                                                                                        

   
ภำพที ่7 ท่อพวีีซีเพื่อต่อเข้ำกับปั้มลม       ภำพที่ 8  ระบบเติมอำกำศใช้ปั๊มอัดลม 
                                   ขนำด 0.5 แรงม้ำ 

2.1.2.2 ขนำดกลำงแบ่งออกเป็น 3 แบบย่อย ดังนี้ 
 1) ขนำดกลำงแบบที่ 1 
 ขนำดกลำงแบบที่ 1 พ้ืนที่ทั้งหมด 10x6 เมตร เป็นซอง
หมักปุ๋ยขนำด 9x5x1.5 เมตร (กxยxส) แบ่งเป็นซองหมักจ ำนวน 2 
ช่อง กว้ำงช่องละ 4.5 เมตร บรรจุวัสดุได้ประมำณ 67.5 ตัน ระบบ
เติมอำกำศประกอบด้วย พัดลมอัดอำกำศ มอเตอร์ขนำด 1 แรงม้ำ 
จ ำนวน 4 เครื่อง ใช้ระบบไฟฟ้ำ 220 โวลต์ มีตะแกรงเหล็กหรือ
ตะแกรงสแตนเลส หนำ 4.5 มิลลิเมตร เจำะรูขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
9.5 มิลลิเมตร ระยะห่ำง 20 มิลลิเมตร ช่วยกระจำยลม มีนำฬิกำตั้ง
เวลำอัตโนมัติเป็นตัวเปิด-ปิดระบบ 

2) ขนำดกลำงแบบที่ 2 
 ขนำดกลำงแบบที่ 2 พ้ืนที่ทั้งหมด 6x10 เมตร เป็นซอง
หมักปุ๋ยขนำด 5x8x1.5 เมตร (กxยxส) แบ่งเป็นซองหมักจ ำนวน 2 
ช่อง กว้ำงช่องละ 2.5 เมตร บรรจุวัสดุได้ประมำณ 60 ตัน ระบบ



                                                                                        

เติมอำกำศ ประกอบด้วย พัดลมอัดอำกำศ ขนำดมอเตอร์ 0.5 
แรงม้ำ จ ำนวน 2 เครื่อง ใช้ระบบไฟฟ้ำ 220 โวลต์ มีตะแกรงเหล็ก
หรือตะแกรงสแตนเลส หนำ 4.5 มิลลิ เมตร  เจำะรู ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 9.5 มิลลิเมตร ระยะห่ำง 20 มิลลิเมตรช่วย
กระจำยลม มีนำฬิกำตั้งเวลำอัตโนมัติเป็นตัวเปิด-ปิดระบบ 

3) ขนำดกลำงแบบที่ 3 
 ขนำดกลำงแบบที่ 3 พ้ืนที่ทั้งหมด 11x13.5 เมตร เป็นซอง
หมักปุ๋ยขนำด 9x5x1.7 เมตร (กxยxส) มีซองหมักจ ำนวน 1 ช่อง 
กว้ำง 5 เมตร บรรจุวัสดุได้ประมำณ 76.5 ตัน ระบบเติมอำกำศ
ประกอบด้วย พัดลมอัดอำกำศ ขนำดมอเตอร์ 0.5 แรงม้ำ จ ำนวน 2 
เครื่อง ใช้ระบบไฟฟ้ำ 220 โวลต์ มีตะแกรงสแตนเลส หนำ 4.5 
มิลลิเมตร เจำะรูขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 9.5 มิลลิเมตร ระยะห่ำง 
20 มิลลิเมตร ช่วยกระจำยลม มีนำฬิกำตั้งเวลำอัตโนมัติเป็นตัวเปิด-
ปิดระบบ 

   
ภำพที ่9 โรงปุ๋ยหมกัขนำดกลำง1           ภำพที่ 10 ผังพื้นโรงปุ๋ยหมักขนำดกลำง 1 



                                                                                        

   
ภำพที ่11  โรงปุ๋ยหมักขนำดกลำง 2       ภำพที ่12  ผังพื้นโรงปุ๋ยหมักขนำดกลำง 2 

   
ภำพที ่13 โรงปุ๋ยหมกัขนำดกลำง 3         ภำพที ่14  ผังพื้นโรงปุ๋ยหมักขนำดกลำง 3 

2.1.2.3 ขนำดใหญ่ มี 1 แบบย่อย 
 ขนำดใหญ่ พ้ืนที่ทั้งหมด 11x12 เมตร  เป็นซองหมักปุ๋ย
ขนำด 9x6x2 เมตร (กxยxส) มีซองหมักจ ำนวน 1 ช่อง กว้ำง9 เมตร 
บรรจุวัสดุได้ประมำณ 108 ตัน ระบบเติมอำกำศประกอบด้วย พัด
ลมอัดอำกำศ ขนำดมอเตอร์ 0.5 แรงม้ำ จ ำนวน 2 เครื่อง ใช้ระบบ
ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ มีตะแกรงสแตนเลส หนำ  3 มิลลิเมตร เจำะรูขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 9.5 มิลลิเมตร ระยะห่ำง 20 มิลลิเมตร ช่วย
กระจำยลม มีนำฬิกำตั้งเวลำอัตโนมัติเป็นตัวเปิด-ปิดระบบ 



                                                                                        

   
ภำพที่ 15  โรงปุ๋ยหมักขนำดใหญ่               ภำพที ่16 ด้ำนหน้ำของโรงปุ๋ยหมกัขนำดใหญ ่  
 

   
ภำพที ่17 ตะแกรงเหล็กช่องระบำยอำกำศ     ภำพที่ 18  ผังพื้นโรงปุ๋ยหมักขนำดใหญ่ 

  โดยอำคำรต้นแบบแต่ละชนิดขนำด จะมี ขนำด ปริมำณ
ควำมจุในกำรหมักแต่ละครั้ง งบประมำณในกำรก่อสร้ำง ปริมำณปุ๋ย
หมักที่สำมำรถผลิตได้ตลอดปี และมีควำมเหมำะสมกับขนำดของ
ฟำร์ม แตกต่ำงกันไป กำรที่เกษตรกรจะเลือกใช้แบบไหน ขนำด
เท่ำไหร่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเกษตรกรว่ำ มีวัตถุประสงค์ในกำร
ผลิตปุ๋ยหมักเพ่ืออะไร เช่น ไว้ใช้เอง เพ่ือจ ำหน่ำย หรือทั้งสองอย่ำง 
ในกำรตัดสินใจเลือกใช้อำคำรต้นแบบ แบบใดจึงจะเหมำะสม 
 



                                                                                        

ตำรำงที ่1 เปรียบเทียบขนำด ปริมำณควำมจุ งบประมำณ ปริมำณกำรผลิต ขนำดของฟำร์มที่เหมำะสม 
ชนิดของโรงปุ๋ยหมัก ขนาด กxยxส 

(เมตร) 
ปริมาณ
ความจุ 

(ตัน/คร้ัง) 

งปม. 
(บาท) 

ปริมาณการ
ผลิตขั้นต่ าต่อ

ปี1 (ตัน) 

ขนาดของฟาร์มที่
เหมาะสมกับปริมาณ

การผลิต2 (ไร่) 
ขนาดเล็กเคลื่อนย้ายได้ 1.1 x 1.4 x 1.0 1.54 5,576 2.5-3.0 <5 
ขนาดเล็กแบบถาวร 3 x 3 x 1.5 13.5 18,777 21.0-23.0 20-30 
ขนาดกลาง 1 9x5x1.5 67.5 200,000 100-180 80-100 
ขนาดกลาง 2 5x8x1.5 60.0 200,000 100-180 80-100 
ขนาดกลาง 3 9x5x1.7 76.5 500,000 150-200 100-150 
ขนาดใหญ่ 9x6x2 108 430,000 250-300 >150 

หมำยเหตุ   1 สำมำรถผลิตปุย๋ได้อย่ำงนอ้ย 3 คร้ัง ต่อป ี 
  2 ขนำดของฟำร์มที่เหมำะสมกับปริมำณกำรผลิต ขึ้นอยูก่ับ ชนิด อำยุ วิธกีำรปลูก ของพืช และ 
       ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 



                                                                                        

3. วัสดุอินทรีย์ท่ีเป็นส่วนผสม 
 ส่วนผสมของวัสดุอินทรีย์มีควำมส ำคัญมำกต่อคุณภำพของ
ปุ๋ยหมัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรผลิตเพ่ือใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ 
เพรำะต้องกำรธำตุอำหำรพืชที่ย่อยสลำยและแปรสภำพมำจำก
สำรประกอบอินทรีย์ในวัสดุอินทรีย์ที่หมัก หำกวัสดุอินทรีย์มี
ไนโตรเจนหรือโปรตีนสูง ก็จะได้ปุ๋ยหมักที่มีไนโตรเจนสูง และหำก
วัสดุ อินทรีย์มีฟอสฟอรัสสู งก็ จะได้ปุ๋ ยหมักที่ฟอสฟอรัสสู ง
เช่นเดียวกัน 
 ในขณะเดียวกันปุ๋ยหมักก็เป็นแหล่งอินทรียวัตถุที่ส ำคัญ ใน
กำรบ ำรุงดิน เนื่องจำกวัสดุอินทรีย์ในปุ๋ยหมักมีคำร์บอนเป็น
องค์ประกอบหลัก ดังนั้นเมื่อใส่ปุ๋ยหมักก็จะหมักก็จะหมำยถึงเป็น
กำรใส่ อินทรียวัตถุลงไปในดิน ท ำ ให้ดินมี อินทรียวัตถุ เป็น
องค์ประกอบมำกขึ้นด้วย ส่วนผสมของวัสดุในกำรผลิตปุ๋ยหมัก จึง
เน้นกำรใช้วัสดุอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนสูงและคำร์บอน ที่มีในท้องถิ่น
มำผสมรวมกัน โดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยยูเรีย เพรำะปุ๋ยเคมีห้ำมใช้ใน
ระบบกำรผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นส่วนผสมที่ส ำคัญ
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 

3.1 วัสดุที่มีไนโตรเจนสูง ส ำหรับให้ไนโตรเจนกับจุลินทรีย์ 
ในกองปุ๋ยหมัก ได้แก่ มูลไก่แกลบหรือมูลไก่เนื้อ และมูลสัตว์เคี้ยว
เอ้ือง หำกส่วนผสมมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงเกินไปจะท ำให้มี
กลิ่นฉุน เพรำะเกิดแก๊สแอมโมเนีย ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรสูญเสีย



                                                                                        

ไนโตรเจน มักพบในสภำพที่มีควำมชื้นสูง สมบัติกรด-ด่ำงในกองปุ๋ย
หมักเป็นด่ำงและอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักสูงเกิน 60 องศำเซลเซียส 
ในสภำพกองใหญ่ๆ หำกมีไนโตรเจนสูงจะท ำให้กองปุ๋ยหมักมี
อุณหภูมิสูงมำกติดต่อกันนำนมำกกว่ำ 1 เดือน เพรำะกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ในธรรมชำติหรือจำกมูลสัตว์มีกำรย่อยสลำยประกอบ
โปรตีนซึ่งมีไนโตรเจนสูง ให้เป็นสำรอินทรีย์ไนโตรเจนที่มีโมเลกุล
ขนำดเล็กๆลงจนเป็นธำตุอำหำรที่รำกพืชดูดไปใช้ได้โดยตรง 
ตัวอย่ำงวัสดุที่ให้ไนโตรเจน ได้แก่ มูลไก่ มูลช้ำง มูลแพะ มูลวัว มูล
สุกร และมูลสัตว์อ่ืนๆที่หำได้ 
ตัวอย่างวัสดุให้ไนโตรเจน 
 

       
        ภำพที ่19     มูลไกแ่กลบ                                 ภำพที ่20   มูลช้ำง 

 
 



                                                                                        

      
           ภำพที ่21  มูลแพะ                                        ภำพที่ 22   มูลววั 

3.2  วัสดุที่มีคำร์บอนสูง เพ่ือเป็นแหล่งพลังงำนของ 
จุลินทรีย์และช่วยลดควำมแน่นทึบในกองปุ๋ยหมักเพ่ิมกำรระบำย
อำกำศภำยในกองปุ๋ยวัสดุเหล่ำนี้ ได้แก่ เศษพืช ใบไม้ ขี้เลื่อย ขุย
มะพร้ำว ทะลำยมะพร้ำวและใบมะพร้ำวหรือทะลำยปำล์มบด เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        

ตัวอย่างวัสดุให้คาร์บอน 
 

        
                ภำพที่ 23  ฟำงข้ำว                     ภำพที่ 24  เปลือกพืชตระกลูถั่ว 

 

    
           ภำพที ่25 ซังข้ำวโพด                              ภำพที่ 26 ทลำยปำล์ม 

 
 
 
 



                                                                                        

ตัวอย่างวัสดุอินทรีย์ท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยหมักเติม
อากาศแบบต่างๆ 
1) มูลวัวแห้ง 1 ส่วนฟำงข้ำว 2 ส่วน 
2) มูลวัวแห้ง 1 สว่นฟำงข้ำว 2 ส่วนหรือ มูลไก่แกลบ 3 ส่วนเศษพืช 
1 ส่วน 
3) มูลไก่แห้ง 3 ส่วนมูลวัวแห้ง 3 ส่วนทลำยปำล์มบด 1 ส่วน 
4) มูลไก่ 3 ส่วนมูลช้ำงหรือมูลกระบือ 1 ส่วนขุยมะพร้ำวหรือใบ
มะพร้ำวบด 1 ส่วน 
5) มูลหมู 3 ส่วน มูลวัว 1 ส่วน เศษพืช 1 ส่วน 
6) มูลไก่แกลบ 2 ส่วน มูลวัว 2 ส่วน เศษใบไม้แห้ง1ส่วน 
7) มูลไก่แกลบ 3 ส่วน มูลวัว 3 ส่วน เปลือกถ่ัวเขียว 1 ส่วน 
8) มูลไก่แกลบ 2 ส่วน มูลวัว 1 ส่วน เปลือกกำแฟ 1 ส่วน 
9) มูลไก่แกลบ 2 ส่วน มูลวัว 1 ส่วน ฟำงข้ำว 1 ส่วน 
10) มูลไก่แกลบ 2 ส่วน มูลววั 1 ส่วน ทะลำยปำล์มบด1 ส่วน 
11) มูลไก่แกลบ 2 ส่วน มูลววั 1 ส่วน เปลือกและซังข้ำวโพด1 ส่วน 
12) มูลไก่แกลบ 3 ส่วน มูลววั 3 ส่วน ซังข้ำวโพด 1 ส่วน 
13) มูลไก่แกลบ 1 ส่วน มูลวัวนม 1 ส่วน เปลือกมะพร้ำวสับ 1 ส่วน 
 
 
 



                                                                                        

ตำรำงที่ 2 เปอร์เซ็นต์ควำมเข้มข้นเฉลี่ยของธำตุอำหำรหลักพืชในมูลสัตว์ 
ชนิดของมูลสัตว์ ความเข้มข้นเฉลี่ยของธาตุอาหารหลัก (%) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
มูลแกะ 0.94 0.54 1.07 
มูลแพะ 1.03 0.66 0.64 
มูลเป็ด 1.20 2.20 0.80 
มูลโคนม 1.27 0.48 1.42 
มูลโคเนื้อ 1.36 0.51 1.71 
มูลไก่ไข ่ 2.59 1.96 2.29 
มูลสุกร 2.69 3.24 1.12 

มูลค้างคาว 6.0 10.0 2.4 
ที่มำ: กรมวิชำกำรเกษตร. 2559 

 



                                                                                        

ตำรำงที่ 3 เปอร์เซ็นต์ควำมเข้มข้นเฉลี่ยของธำตุอำหำรหลักพืชในวัสดุอินทรีย์ 
วัตถุอินทรีย์ ความเข้มข้นเฉลี่ยของธาตุอาหารหลัก (%) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
เปลือกไข่ไก ่ 1.06 0.29 0.47 

ใบคะน้า 3.01 0.37 2.58 
กวางตุ้ง 3.21 0.63 5.19 

ใบกระถินเทพา 2.93 0.15 0.73 
จอก 2.22 0.41 2.23 

ผักตบชวา 1.68 0.26 4.05 
ใบไผ่ 2.77 0.25 2.51 

ฝักถั่วพร้า 1.29 0.07 1.37 
กากมะพร้าว 0.32 0.05 1.01 

ต้นยาสูบ 1.32 0.20 2.59 
ที่มำ: กรมวิชำกำรเกษตร. 2559 



                                                                                        

ตำรำงที ่3 เปอร์เซ็นต์ควำมเข้มข้นเฉลี่ยของธำตุอำหำรหลักพืชในวัสดุอินทรีย์ (ต่อ) 
วัตถุอินทรีย์ ความเข้มข้นเฉลี่ยของธาตุอาหารหลัก (%) 

 ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
ใบยาสูบ 2.86 0.34 1.38 
ขี้ไส้เดือน 0.83 0.32 1.09 
ข้าวโพด 1.94 0.70 1.73 

ซังข้าวโพด 0.52 0.04 0.91 
ทะลายปาล์ม 0.51 0.42 1.05 

ก้อนเห็ดนางฟ้า 0.24 0.18 0.42 
ผักเบี้ยหิน 2.94 0.27 5.83 
แห้วหมู 2.40 0.91 3.60 

ที่มำ: กรมวิชำกำรเกษตร. 2559 

 



                                                                                        

ตำรำงที ่3 เปอร์เซ็นต์ควำมเข้มข้นเฉลี่ยของธำตุอำหำรหลักพืชในวัสดุอินทรีย์ (ต่อ) 
วัตถุอินทรีย์ ความเข้มข้นเฉลี่ยของธาตุอาหารหลัก (%) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
ใบมะขาม 2.01 0.14 0.76 

ใบสัก 1.48 0.10 0.49 
ใบมะม่วง 1.36 0.11 0.79 
ใบล าไย 1.74 0.24 1.07 
ใบกล้วย 1.35 1.65 1.48 

หญ้าตีนนก 1.54 0.28 2.25 
หญ้านกสีชมพู 2.96 0.35 5.40 
หญ้าขจรจบ 2.42 0.12 3.72 

ผักยาง 3.59 0.35 5.25 
ที่มำ: กรมวิชำกำรเกษตร. 2559 



                                                                                        

4. วิธีการหมัก 
 ปุ๋ยหมักเติมอำกำศ เป็นกระบวนกำรผลิตปุ๋ยหมักรูปแบบ
หนึ่งที่เน้นกำรผสมรวมกันระหว่ำงวัสดุอินทรีย์ที่ให้คำร์บอนและ
ไนโตรเจนให้มีสัดส่วน 30/1 ซึ่งได้จำกพวกซำกพืชซำกสัตว์ และ
วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร และมีกำรเติมอำกำศทดแทนกำรกลับ
กองเพ่ือให้สภำพในกองปุ๋ยเป็นสภำพที่มีอำกำศที่เหมำะสมเพ่ือเร่ง
กระบวนกำรย่อยสลำยวัสดุอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ในธรรมชำติในกอง
ปุ๋ย เมื่อย่อยสลำยสมบูรณ์แล้ว วัสดุอินทรีย์จะแปรสภำพเป็นปุ๋ย
หมัก ที่ มีลั กษณะสีด ำคล้ ำหรือสีน้ ำตำลปนด ำ  ไม่มีกลิ่ นซึ่ ง
สำรอินทรีย์ได้แปรสภำพเป็นสำรอนินทรีย์ หรือธำตุอำหำรพืชใน
รูปอิออน ที่รำกพืชสำมำรถดูดไปใช้ได้ 
 ท ำกำรผสมวัสดุทั้งหมดโดยปรับสัดส่วนให้มีสัดส่วนของ
คำร์บอนและไนโตรเจนใกล้เคียง 30/1 เ พ่ือให้มีสำ รอำหำร
เหมำะสมกับจุลินทรีย์ย่อยสลำยในกระบวนกำรหมักอย่ำงสมดุล ไม่
ท ำให้เกิดกำรสูญเสียไนโตรเจนและเกิดกลิ่นเหม็นจำกกำรสูญเสีย
แอมโมเนียและก๊ำซไข่เน่ำ ถ้ำมีสัดส่วนคำร์บอนและไนโตรเจน
มำกกว่ำ 40/1 จะส่งผลให้กระบวนกำรหมักเกิดขึ้นช้ำ เพรำะมี
ปริมำณไนโตรเจนน้อยไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของจุลินทรีย์   
 เมื่อผสมวัสดุอินทรีย์จนได้สัดส่วนที่เหมำะสมแล้วให้รดน้ ำ
ให้ชุ่มหรือประมำณ 60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ ำหนัก คลุกเคล้ำให้ทั่วถึง
กันแล้วย้ำยวัสดุผสมเข้ำบ่มในซองหมัก เติมอำกำศด้วยพัดลมอัด



                                                                                        

อำกำศ วันละ 6 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง พ่นน้ ำบนกองปุ๋ยเ พ่ือรักษำ
ระดับควำมชื้นในกองปุ๋ยให้เหมำะสมสม่ ำเสมอ เมื่อครบ 60 วัน 
ย้ำยเข้ำลำนตำก เพ่ือลดควำมชื้นให้ต่ ำกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ และเริ่ม
ใช้ในกำรผลิตพืชได้ กำรทดสอบดัชนีกำรงอกของเมล็ดก่อนน ำไปใช้
ก็จะท ำให้มั่นใจปุ๋ยหมักย่อยสลำยสมบูรณ์ และไม่เป็นอันตรำยต่อ
พืชที่เรำปลูก 
ตัวอย่างการเตรียมวัสดุเข้าซองปุ๋ยหมัก 

        
ภำพที ่27 เตรียมวัสดุที่เป็นใบพืช                         ภำพที่ 28  เตรียมวัสดุที่เป็นฟำงข้ำว  

            
ภำพที่ 29  กำรน ำวัสดุเข้ำซองหมัก                        ภำพที่ 30  กำรรดน้ ำเพื่อให้ควำมชื้น 



                                                                                        

      
ภำพที ่31  กองวัสดุในซองหมักพร้อมรดน้ ำให้ชุ่ม       ภำพที ่32  สภำพปุย๋หมกัเติมอำกำศ 
                                                                             ที่หมกัสมบูรณ์ 

5. การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักเติมอากาศในการผลิตพืช
อินทรีย์ 
5.1 กำรทดสอบวัสดุที่ใช้ท ำปุ๋ยหมักเติมอำกำศต่อคุณภำพ

ปุ๋ยหมัก 
5.1.1 กำรเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ท ำปุ๋ยหมักต่อ 

คุณภำพปุ๋ยหมัก ด ำเนินกำรทดสอบโดยใช้ วัสดุหมัก จ ำนวน 5 สูตร 
ดังนี้ สูตรที่ 1 มูลโค : มูลไก่ : ใบไม้สับ : กำกมัน อัตรำส่วน 3 : 3 : 
0.5 : 0.5 สูตรที่ 2 มูลไก่แกลบ : มูลโคนม : ฟิวเตอร์เค้ก : เปลือกถ่ัว
เขียว  อัตรำส่วน 3 : 3 : 1 : 0.5 สูตรที่ 3 มูลไก่แกลบ : มูลโค : 
เปลือกถ่ัวเขียว อัตรำส่วน 3 : 3 : 1 สูตรที่ 4 มูลไก่แกลบ : มูลโค : 
เศษพืช  อัตรำส่วน 2 :  2 : 1 และสูตรที่ 5 มูลโค : มูลไก่ : ใบไม้สับ 
: กำกมัน  อัตรำส่วน 3 : 3 : 0.5 : 0.5  โดยวัสดุหมัก ที่เป็นวัสดุหลัก
จ ำเป็นได้แก่ มูลโค และมูลไก่ อำจจะเป็น มูลโคนม มูลโคเนื้อ มูลไก่
ไข่ หรือมูลไก่เนื้อก็ได้ ส่วนวัสดุอื่นๆ ได้แก่ เศษใบไม้ กำกมัน



                                                                                        

ส ำปะหลัง เปลือกถั่วต่ำงๆ ฟำงข้ำว แกลบดิบ หรือวัสดุเหลือใช้ทำง
กำรเกษตร ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นจะสำมำรถหำได้ ผลกำรทดสอบ 
พบว่ำ ปุ๋ยหมักที่ใช้วัสดุต่ำงชนิดกัน ให้คุณภำพปุ๋ยหมักไม่แตกต่ำง
กันมำกนักโดยปุ๋ยหมักทุกสูตรมีวิเครำะห์สูงกว่ำเกณฑ์ข้ันต่ ำ และ
ต้นทุนโดยเฉลี่ยของทุกสูตรรำคำประมำณ 2.30-2.50 บำทต่อ
กิโลกรัม (ตำรำงที ่4) 

5.2 ผลทดสอบกำรใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศในกำรผลิต
พืชอินทรีย์ 

5.2.1 กำรทดสอบกำรใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศในแตงโม 
อินทรีย์ในสภำพไร่ ด ำเนินกำรทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เกษตรยโสธรต ำบลคูเมือง อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ท ำกำร
ทดสอบในสภำพไร่ ดินทรำยจัด ปลำยฤดูฝน ท ำกำรทดสอบเป็น
แปลงใหญ่ ในพ้ืนที่ 2 ไร่ ท ำกำรเปรียบเทียบกำรใช้ปุ๋ยหมักแบบเติม
อำกำศกับกำรใช้ปุ๋ยมูลไก่ โดยใช้ระยะปลูก 2x3 เมตร คือระยะหลุม 
2 เมตร ระยะแถว 3 เมตร เตรียมหลุมปลูก ขนำดกว้ำง ยำว ลึก 
30x30x30 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักเติมอำกำศ และปุ๋ย
มูลไก่ อัตรำ 3 กิโลกรัมต่อหลุม หรืออัตรำ 800 กิโลกรัมต่อไร่  
คลุกเคล้ำให้เข้ำกันกับดินแล้วปลูก ปลูกโดยใช้วิธีย้ำยกล้ำอำยุ
ประมำณ 10 วัน จำกถำดเพำะ ปลูกหลุมละ 1 ต้น ท ำกำรป้องกัน
ก ำจัดวัชพืชโดยวิธีกล และกำรป้องกันก ำจัดโรคและแมลงโดยใช้ชีว
ภัณฑ์เนื่องจำกเป็นกำรปลูกในระบบอินทรีย์ จำกกำรทดสอบพบว่ำ  



                                                                                        

ขนำดของผลและน้ ำหนักผลเฉลี่ย โดยกำรใช้ปุ๋ยหมักเติมอำกำศมี
น้ ำหนักผลอยู่ระหว่ำง 2.0-2.8 กิโลกรัม น้ ำหนักผลเฉลี่ย 2.4 
กิโลกรัมต่อผล และได้ผลผลิตต่อไร่ 1,862 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใช้ปุ๋ย
มูลไก่อย่ำงเดียวมีน้ ำหนักอยู่ระหว่ำง 1.6-3.8 กิโลกรัมน้ ำหนักผล
เฉลี่ย 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ และได้ผลผลิตต่อไร่ 1,888 กิโลกรัมต่อไร่ 
ส่วนควำมหวำนพบว่ำกำรใช้ปุ๋ยหมักเติมอำกำศมีควำมหวำน 10.3 
องศำบริ๊กซ์ กำรใช้ปุ๋ยมูลไก่มีควำมหวำน 10.5 องศำบริ๊กซ์ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนที่ 10.0 องศำบริ๊กซ์ ส่วนต้นทุนค่ำปุ๋ย กำรใช้ปุ๋ยหมัก
เตมิอำกำศมีต้นทุนค่ำปุ๋ย 2,000 บำทต่อไร่ มีรำยได้เฉลี่ยหลังหักค่ำ
ปุ๋ย 16,620 บำทต่อไร่ ส่วนปุ๋ยมูลไก่มีต้นทุนค่ำปุ๋ย 2,400 บำทต่อไร่ 
มีรำยได้เฉลี่ยหลังหักค่ำปุ๋ย 16,480 บำทต่อไร่ และเมื่อน ำแตงโมที่
ได้มำคัดมำตรฐำนแยกเกรดตำมน้ ำหนักพบว่ำ กำรใช้ปุ๋ยหมักแบบ
เติมอำกำศ ได้สัดส่วนเกรด B (น้ ำหนักผล 2.0-2.9 กิโลกรัม) 100 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนกำรใช้ปุ๋ยมูลไก่ ได้สัดส่วนเกรด C (น้ ำหนักผล 1.0-
1.9 กิโลกรัม)  เกรด B (น้ ำหนักผล 2.0-2.9 กิโลกรัม)  และเกรด A 
(น้ ำหนักผล >3.0 กิโลกรัม) 20 60 และ20 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 
(ตำรำงท่ี 5 และตำรำงที่ 6) 

5.2.2 ผลกำรทดสอบกำรใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศในกำร 
ผลิตแตงโมอินทรีย์ในสภำพหลังนำ ด ำเนินกำรที่ ต ำบลลุมพุก 
อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ท ำกำรทดสอบในสภำพหลังนำ 
ดินทรำยจัด ท ำกำรทดสอบเป็นแปลงใหญ่ ในพ้ืนที่ 4 ไร่ ท ำกำร



                                                                                        

เปรียบเทียบกำรใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศกับกำรใช้ปุ๋ยเกษตรกร 
โดยใช้ระยะปลูก 2x3 เมตร คือระยะหลุม 2 เมตร ระยะแถว 3 เมตร 
เตรียมหลุมปลูก ขนำดกว้ำง ยำว ลึก 30x30x30 เซนติเมตร รองก้น
หลุมด้วยปุ๋ยหมักเติมอำกำศ และปุ๋ยเกษตรกร อัตรำ 3 กิโลกรัมต่อ
หลุม หรืออัตรำ 800 กิโลกรัมต่อไร่  คลุกเคล้ำให้เข้ำกันกับดินแล้ว
ปลูก ปลูกโดยใช้วิธีหยอดเมล็ด ปลูกหลุมละ 3 ต้น ท ำกำรป้องกัน
ก ำจัดวัชพืชโดยวิธีกล และกำรป้องกันก ำจัดโรคและแมลงโดยใช้ชีว
ภัณฑ์เนื่องจำกเป็นกำรปลูกในระบบอินทรีย์ จำกกำรทดสอบพบว่ำ 
ขนำดของผลและน้ ำหนักผลเฉลี่ย กำรใช้ปุ๋ยหมักเติมอำกำศมี
น้ ำหนักผลอยู่ระหว่ำง 0.9-5.9 กิโลกรัม น้ ำหนักผลเฉลี่ย 2.8 
กิโลกรัมต่อผล และได้ผลผลิตต่อไร่ 1,489 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใช้ปุ๋ย
เกษตรกรอย่ำงเดียวมีน้ ำหนักอยู่ระหว่ำง 1.6-3.4 กิโลกรัมน้ ำหนัก
ผลเฉลี่ย 2.1 กิโลกรัมต่อไร่ และได้ผลผลิตต่อไร่ 1,888 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ส่วนควำมหวำน พบว่ำกำรใช้ปุ๋ยหมักเติมอำกำศมีควำมหวำน 
11.5 องศำบริ๊กซ์ กำรใช้ปุ๋ยมูลไก่มีควำมหวำน 10.6 องศำบริ๊กซ์ 
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่ 10.0 องศำบริ๊กซ์ ส่วนต้นทุนค่ำปุ๋ย กำรใช้ปุ๋ย
หมักเติมอำกำศมีต้นทุนค่ำปุ๋ย 2,000 บำทต่อไร่ มีรำยได้เฉลี่ยหลัง
หักค่ำปุ๋ย 13,558 บำทต่อไร่ ส่วนปุ๋ยมูลไก่มีต้นทุนค่ำปุ๋ย 2,400 บำท
ต่อไร่ มีรำยได้เฉลี่ยหลังหักค่ำปุ๋ย 9,913 บำทต่อไร่ และเมื่อน ำ
แตงโมที่ได้มำคัดมำตรฐำนแยกเกรดตำมน้ ำหนักพบว่ำ กำรใช้ปุ๋ย
หมักแบบเติมอำกำศ ได้สัดส่วนมำตรฐำนแตงโมแตงโม เกรด C 



                                                                                        

(น้ ำหนักผล 1.0-1.9 กิโลกรัม)   เกรด B (น้ ำหนักผล 2.0-2.9 
กิโลกรัม) และเกรด A (น้ ำหนักผล >3.0 กิโลกรัม) 15 61 และ 24 
เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ส่วนกำรใช้ปุ๋ยเกษตรกร ได้สัดส่วนมำตรฐำน
แตงโม เกรด C (น้ ำหนักผล 1.0-1.9 กิโลกรัม)  เกรด B (น้ ำหนักผล 
2.0-2.9 กิโลกรัม)  และเกรด A (น้ ำหนักผล >3.0 กิโลกรัม) 30 61 
และ 9 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 7 และตำรำงท่ี 8) 

5.2.3 ผลกำรทดลองใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศในกำรผลิต 
แตงโมอินทรีย์สภำพนำ ด ำเนินกำรร่วมกับเกษตรกร จ ำนวน 10 รำย 
ในพ้ืนที่จ ำนวน 10 ไร่ (เก็บเก่ียวผลผลิตได้ 6 รำย) โดยใช้ระยะปลูก 
2x3 เมตร คือระยะหลุม 2 เมตร ระยะแถว 3 เมตร เตรียมหลุมปลูก 
ขนำดกว้ำง ยำว ลึก 30x30x30 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก
เติมอำกำศ อัตรำ 3 กิโลกรัมต่อหลุม หรืออัตรำ 800 กิโลกรัมต่อไร่  
คลุกเคล้ำให้เข้ำกันกับดินแล้วปลูก ปลูกโดยใช้วิธีหยอดเมล็ด ปลูก
หลุมละ 3 ต้น ท ำกำรป้องกันก ำจัดวัชพืชโดยวิธีกล และกำรป้องกัน
ก ำจัดโรคและแมลงโดยใช้ชีวภัณฑ์เนื่องจำกเป็นกำรปลูกในระบบ
อินทรีย์ ผลกำรทดลองใช้พบว่ำ เกษตรกรมีระดับควำมพึงพอ
เกี่ยวกับกำรใช้ปุ๋ยหมักเติม ระดับมำกถึงมำกที่สุด ได้น้ ำหนักเฉลี่ย
ต่อผลอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง คือ 2.4 กิโลกรัมต่อผล ได้ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ 1,430 กิโลกรัมต่อไร่ มีควำมหวำนเฉลี่ย 11.5 องศำบริ๊กซ์ ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนที่ 10.0 องศำบริ๊กซ์ มีรำยได้เฉลี่ยรวม 14,741 บำท
ต่อไร่ (ตำรำงที่ 9) 



                                                                                        

5.2.4 ผลกำรทดลองใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศในศูนย์ 
เรียนรู้กำรผลิตพืชอินทรีย์หลังนำ บ้ำนขี้เหล็ก ต ำบลลุมพุก อ ำเภอ
ค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ทดลองใช้กับพืชผัก 4 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง 
กวำงตุ้ง ผักกำดหอม และข้ำวโพดข้ำวเหนียว ผลกำรทดลองใช้ปุ๋ย
หมักแบบเติมอำกำศ พบว่ำ  

กำรทดลองใช้ปลูกผักบุ้งจีน เตรียมดิน 3 ครั้ง โดยใช้ปุ๋ย 
อัตรำ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่โดยกำรหว่ำน
ให้ทั่วแปลง พร้อมเตรียมดิน 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่โดย
กำรหว่ำนให้ทั่วแปลงหลังเมล็ดผักบุ้งงอก 20 วัน อัตรำ 1,000 
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อผักบุ้งครบอำยุเก็บเกี่ยว 45 วัน มีควำมยำวต้น
เฉลี่ย 43.5 เซนติเมตร สำมำรถให้ผลผลิต 7,280 กิโลกรัมต่อไร่ 
เกษตรกรมีรำยได้รวม 58,240 บำทต่อไร่   

กำรทดลองใช้ปลูกผักกวำงตุ้ง ใช้ระยะปลูก 10x10  
เซนติเมตร เตรียมดิน 3 ครั้ง โดยใช้ปุ๋ยอัตรำ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่โดยกำรหว่ำนให้ทั่วแปลง พร้อมเตรียมดิน 
1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่โดยกำรหว่ำนให้ทั่วแปลงหลังย้ำย
กล้ำปลูกเมื่ออำยุ 25 วัน อัตรำ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อผักกวำงตุ้ง
ครบอำยุเก็บเก่ียว 45-50 วันหลังย้ำยกล้ำปลูก มีควำมยำวต้นเฉลี่ย 
35.0 เซนติเมตร สำมำรถให้ผลผลิต 7,360 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกร
มีรำยได้รวม 73,600 บำทต่อไร่ เกษตรกรมีระดับควำมควำมพึง



                                                                                        

พอใจมำกที่สุดเกี่ยวกับกำรใช้ปุ๋ยหมักเติมอำกำศกับพืชผักทั้ง 2 ชนิด
ข้ำงต้น  

กำรทดลองใช้ปลูกผักกำดหอม ใช้ระยะปลูก 20x20  
เซนติเมตร เตรียมดิน 3 ครั้ง ใช้ปุ๋ยอัตรำ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่ง
ใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่โดยกำรหว่ำนพร้อมเตรียมดิน 1,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่โดยกำรหว่ำนให้ทั่วแปลงหลังย้ำยกล้ำปลูก 30 วัน 
อัตรำ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อผักกำดหอมครบอำยุเก็บเกี่ยว 55-
60 วัน สำมำรถให้ผลผลิต 4,230 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรำยได้
รวม 63,450 บำทต่อไร่ เกษตรกรมีระดับควำมควำมพึงพอใจมำก
เกี่ยวกับกำรใช้ปุ๋ยหมักเติมอำกำศ  

กำรทดลองใช้ปลูกข้ำวโพดข้ำวเหนียว ใช้ระยะปลูก 50x50 
 เซนติเมตร เตรียมดิน 2 ครั้ง  โดยใช้ปุ๋ยอัตรำ 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่โดยกำรรองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรำ 0.3 
กิโลกรัมต่อหลุม ครั้งที่ 2 ใส่โดยโรยข้ำงต้นแล้วพรวนกลบเมื่อ
ข้ำวโพดอำยุ 25 วัน อัตรำ 0.2 กิโลกรัมต่อหลุม เมื่อข้ำวโพดครบอำยุ
เก็บเก่ียว 60 วัน สำมำรถให้ผลผลิต 1,550 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกร
มีรำยได้รวม 6,200 บำทต่อไร่ เกษตรกรมีระดับควำมควำมพึงพอใจ
น้อยที่สุดเก่ียวกับกำรใช้ปุ๋ยหมักเติมอำกำศ (ตำรำงที่ 10) 

 
 



                                                                                        

ตำรำงที่ 4 ชนิด สัดส่วนของวัสดุที่ใช้ในกำรท ำปุ๋ยหมัก และคุณภำพปุ๋ยหมักสูตรต่ำงๆ 
 คุณลกัษณะของปุ๋ ยหมกั 

มาตรฐานปุ๋ยหมักอ้างอิง1/ 
ตัวอย่างปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศอายุ 60 วนั2/ 

สูตรท่ี 

เกณฑ์ขั้นต ่า มอกช. มอก. มกท. 1 2 3 4 5 

ปฏิกริิยา กรด-ด่าง  5.5-8.5 5.5-8.5 - - 8.40 7.70 7.02 9.00 7.17 
ความช้ืน (%)  30 35 35 - 8.08 9.59 58.58 16.93 37.14 

ไนโตรเจนทั้งหมด (%)  1 1 1 - 1.4 1.9 2.3 1.4 1.3 
ฟอสฟอรัส (%)  0.5 0.5 0.5 - 2.5 2.6 4.3 3.4 1.2 
โพแทชเซียมทั้งหมด (%) 0.5 0.5 1 - 1.8 1.8 4.1 1.5 1.6 
โซเดยีม (%)  1 - - -      
การน าไฟฟ้า (dS/m)  10 3.5 3.5 - 3.44 4.32 2.10 3.15 1.66 
ปริมาณอนิทรีย์คาร์บอน (%)     30.31 24.27 24.18 13.04 19.41 
อนิทรียวตัถุ (%)  20 30 35 - 52.26 41.84 41.69 22.48 33.46 
C/N ratio  20:1 20:1 25:1 - 21/1 12/1 10/1 9/1 14/1 

 



                                                                                        

1/ เกณฑ์ขั้นต ่าตามประกาศกรมวชิาการเกษตร มอกช.: ส่านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอก.: ส่านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  
มกท.: มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 2/ค่าเฉลีย่จากการวเิคราะห์ 3 ซ ้า 
สูตรท่ี 1 มูลววั : มูลไก่ : ใบไมส้บั : กากมนั  อตัราส่วน 3 : 3 : 0.5 : 0.5 
สูตรท่ี 2 มูลไก่แกลบ : มูลโคนม : ฟิวเตอร์เคก้ : เปลือกถัว่เขียว  อตัราส่วน 3 :3 : 1 : 0.5 
สูตรท่ี 3 มูลไก่แกลบ : มูลโค : เปลือกถัว่เขียว อตัราส่วน 3 : 3 : 1 
สูตรท่ี 4 มูลไก่แกลบ : มูลโค : เศษพืช  อตัราส่วน 2 :  2 : 1 
สูตรท่ี 5 มูลโค : มูลไก่ : ใบไมส้บั : กากมนั  อตัราส่วน 3 : 3 : 0.5 : 0.5 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        

ตำรำงที ่5 ผลกำรเปรียบเทียบปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศกับปุ๋ยมูลไก่ในกำรผลิตแตงโมอินทรีย์  
แปลงทดสอบปลำยฤดูฝน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรยโสธร ปี 2559 

 
ชนิดปุ๋ย น้ าหนักผล 

น้อย-มาก 
(กิโลกรัม) 

น้ าหนักผล
เฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 

ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

ความหวาน 
(องศาบร๊ิกซ)์ 

ค่าปุ๋ย 
(บาทต่อไร่) 

รายได้เฉลี่ย 
(บาทต่อไร่) 

รายได้หลัง
หักค่าปุ๋ย 

(บาทต่อไร่) 
ปุ๋ยหมักเติม

อากาศ 
2.0-2.8 2.4 1,862 10.3 2,000 18,620 16,620 

ปุ๋ยมูลไก ่ 1.6-3.8 2.5 1,888 10.5 2,400 18,880 16,480 
 
 
 
 



                                                                                        

ตำรำงที ่6 สัดส่วนมำตรฐำนแตงโมที่ได้จำกกำรใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศเปรียบเทียบกับปุ๋ยมูลไก่ในกำรผลิต 
 แตงโมอินทรีย์แปลงทดสอบปลำยฤดูฝน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรยโสธร ปี 2559  

ชนิดปุ๋ย สัดส่วนมาตรฐานแตงโมอินทรีย์ (เปอร์เซ็นต์) 
เกรด C เกรด B เกรด A 

ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 0 100 0 
ปุ๋ยมูลไก ่ 20 60 20 

หมำยเหตุ    เกรด A = น้ ำหนักผล >3.0 กิโลกรัม รำคำกิโลกรัมละ 15 บำท 
   เกรด B = น้ ำหนักผล 2.0-2.9 กิโลกรมั รำคำกิโลกรัมละ 10 บำท 
   เกรด C = น้ ำหนักผล 1.0-1.9 กิโลกรมั รำคำกิโลกรัมละ 5 บำท 

 
 
 
 
 



                                                                                        

ตำรำงที ่7 ผลกำรเปรียบเทียบปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศเปรียบเทียบกับปุ๋ยเกษตรกรในกำรผลิตแตงโมอินทรีย์  
แปลงทดสอบหลังนำ ต ำบลลุมพุก อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ป ี2560 

 
ชนิดปุ๋ย น้ าหนักผล 

น้อย-มาก 
(กิโลกรัม) 

น้ าหนักผล
เฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 

ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

ความหวาน 
(องศาบร๊ิกซ)์ 

ค่าปุ๋ย 
(บาทต่อไร่) 

รายได้เฉลี่ย 
(บาทต่อไร่) 

รายได้หลัง
หักค่าปุ๋ย 

(บาทต่อไร่) 
ปุ๋ยหมักเติม

อากาศ 
0.9-5.9 2.8 1,489 11.5 2,000 15,558 13,558 

ปุ๋ย
เกษตรกร 

1.6-3.4 2.5 1,134 10.5 2,400 12,313 9,913 

 
 
 
 



                                                                                        

ตำรำงที่ 8 สัดส่วนมำตรฐำนแตงโมที่ได้จำกกำรใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศเปรียบเทียบกับปุ๋ยเกษตรกรในกำร 
 ผลิตแตงโมอินทรีย์ แปลงทดสอบหลังนำ ต ำบลลุมพุก อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ปี 2560 

ชนิดปุ๋ย สัดส่วนมาตรฐานแตงโมอินทรีย์ (เปอร์เซ็นต์) 
เกรด C เกรด B เกรด A 

ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 15 61 24 
ปุ๋ยเกษตรกร 30 61 9 

หมำยเหตุ เกรด A = น้ ำหนักผล >3.0 กิโลกรัม รำคำกิโลกรัมละ 15 บำท 

   เกรด B = น้ ำหนักผล 2.0-2.9 กิโลกรมั รำคำกิโลกรัมละ 10 บำท 
   เกรด C = น้ ำหนักผล 1.0-1.9 กิโลกรมั รำคำกิโลกรัมละ 5 บำท 
 

 
 
 
 



                                                                                        

ตำรำงที่ 9 ผลกำรทดลองใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศในกำรผลิตแตงโมอินทรีย์ร่วมกับเกษตรกร 
แปลงทดสอบหลังนำ ต ำบลลุมพุก อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ป ี2560 
รำยชื่อ น้ าหนักผล 

น้อย-มาก 
(กิโลกรัม) 

น้ าหนักผล
เฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 

ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ 

(กิโลกรัม) 

รายได้เฉลี่ย 
(บาทต่อไร่) 

ความหวาน 
(องศาบริ๊กซ์) 

ความพึงพอใจ 
(1-5) 

นายวิรัตน์ เสมา 2.1-2.9 2.4 1,440 14,400 11.3 มำกที่สุด 
นายจ ารัส แก้วแฝด 0.9-1.8 1.3 780 3,900 11.2 มำก 
นายสุพันธ์ น าภา 1.2-2.4 1.9 1,140 8,950 11.4 มำก 
นางสุวิมล สุทธิบุตร 2.0-2.7 2.3 1,380 13,800 11.1 มำก 
น.ส.มสัชกุาญจน์ ปัญญาใส 3.9-5.9 4.7 2,820 42,300 12.3 มำกที่สุด 
นายสมพร อุตสาดี 1.4-1.8 1.7 1,020 5,100 11.4 มำกที่สุด 

เฉลี่ย - 2.4 1,430 14,741 11.5 - 
หมำยเหต ุเกษตรกรร่วมทดสอบ 10 รำย แต่สำมำรถเก็บเกีย่วผลผลิตได้ 6 รำย 
 



                                                                                        

ตำรำงที่ 10  ผลกำรทดลองใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศในศูนย์เรียนรู้กำรผลิตพืชอินทรีย์หลังนำ บ้ำนขี้เหล็ก  
ต ำบลลุมพุก อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ปี 2560 

ชนิดพืช ปริมาณปุ๋ย
ที่ใช้ 

 (กิโลกรัม) 

ความยาว
ต้น/ฝัก 

(เซนติเมตร) 

ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

ราคาท่ีขายได้ 
(บาทต่อ
กิโลกรัม) 

ค่าปุ๋ย 
(บาทต่อไร่) 

รายได้เฉลี่ย 
(บาทต่อไร่) 

ความพึง
พอใจ 
(1-5) 

ผักบุ้ง 2,000 43.5 7,280 8 4,000 58,240 มำกที่สุด 
กวางตุ้ง 2,000 35.0 7,360 10 4,000 73,600 มำกที่สุด 

ผักกาดหอม 2,000 - 4,230 15 4,000 63,450 มำก 
ข้าวโพด

ข้าวเหนียว 
3,000 11.8 1,550 4 6,000 6,200 น้อยที่สุด 

      
 



                                                                                        

5.2.5 ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรปลูกและกำรใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศใน
กำรผลิตแตงโมอินทรีย์ 
1) กำรเตรียมเมล็ดพันธุ์และกำรเพำะกล้ำ 

ห่อเมล็ดด้วยผ้ำขำวบำง แล้วแช่ในน้ ำอุ่นที่อุณหภูมิ 50-55 
องศำเซลเซียส ทิ้งไว้ประมำณ 1 คืน น ำเมล็ดไปเพำะลงในถำดเพำะ
ที่เตรียม โดยวัสดุที่ใช้ในถำดเพำะจะใช้แกลบเผำผสมดินอัตรำ 1:1 
โดยน้ ำหนัก รดน้ ำให้ชุ่มเช้ำเย็นจนต้นกล้ำอำยุประมำ 10 วัน จึงย้ำย
กล้ำปลูก (ก่อนย้ำยกล้ำปลูกควรงดให้น้ ำ 2-3 วัน) 

       
ภำพที ่ 33 ขั้นตอนกำรเตรียมต้นกล้ำโดยกำรหอ่เมล็ดด้วยผ้ำขำวบำงแช่น้ ำอุ่น 5-6 ชั่วโมง
เพื่อกระตุ้นกำรงอกก่อนย้ำยเมล็ดลงถำดเพำะ 

2) กำรเตรียมหลุมปลูกและกำรปลูก 
 เมื่อต้นกล้ำได้อำยุ 10 วัน ให้เตรียมหลุมปลูกขนำด กว้ำง 
ยำว ลึก 30x30x30 เซนติเมตร ระยะปลูก 2x3 เมตร ใส่ปุ๋ยหมักเติม
อำกำศหลุมละ 3 กิโลกรัม คลุกเคล้ำให้เข้ำกันกับดินอย่ำงละครึ่ง 
เสร็จแล้วรดน้ ำให้ชุ่มแล้วย้ำยกล้ำปลูก 3 ต้นต่อหลุม หลังปลูกเสร็จ
ให้น้ ำอีกครั้ง (กำรปลูกหลังนำจะไม่มีกำรเตรียมกล้ำ) 
 



                                                                                        

   
ภำพท ี34 ขั้นตอนกำรเตรียมหลุมปลูก ขนำด 30x30x30 เซ็นติเมตรและกำรยำ้ยกลำ้ปลูก 

3) กำรดูแลรักษำ 
หลังปลูกควรให้น้ ำช่วย 4-5 วัน หลังแตงโมตั้งตัวได้ก็สำมำรถงดกำร
ให้น้ ำได้เลยกรณีปลูกโดยกำรอำศัยน้ ำฝน แต่ถ้ำเป็นกำรปลูกโดยมี
ระบบน้ ำควรให้น้ ำอย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้ำเย็น หลังปลูกประมำณ 
1 สัปดำห์ควรมีกำรถอนแยกให้เหลือหลุมละไม่เกิน 2 ต้น ไว้ผลที่ติด
ตั้งแต่ข้อที่ 13 ขึ้นไป และไว้ผลไม่เกินหลุมละ 3-4 ผล โดยควรมีกำร
เด็ดผลที่เกิดก่อนข้อที่ 13 ทิ้ง เพรำะจะท ำให้ได้ผลที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อ
ผลมีกำรพัฒนำได้ประมำณเท่ำไข่ไก่ ควรหำวัสดุรองก้นผล เช่น ฟำง
ข้ำว หรือแกลบดิบ และตั้งผลให้ตรงจะท ำให้ได้ผลแตงโมทรงที่
สวยงำม ส่วนกำรดูแลรักษำโรคและแมลงจะใช้วิธีกล และสำรสกัด
ชีวภำพในกำรป้องกันก ำจัด  

  
ภำพที ่35 กำรให้น้ ำ กำรใช้วัสดุรองก้นผลและกำรใช้ตระกร้ำสำนป้องกันอกีำเข้ำท ำลำย 

 
 



                                                                                        

4) กำรเก็บเกี่ยว 
กำรเก็บเกี่ยวจะขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ที่ใช้ ถ้ำเป็นพันธุ์เบำ

อำยุเก็บเกี่ยวประมำณ 60-65 วันหลังปลูก ถ้ำเป็นพันธุ์หนักอำยุเก็บ
เกี่ยวประมำณ 65-70 วันหลงัปลูก ปกติถ้ำมีกำรเด็ดผล และไว้ผล
ตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น กำรสุกแก่จะใกล้เคียงกันสำมำรถเก็บเกี่ยวที่
เดียวเกือบทั้งแปลง ส ำหรับแตงโมอินทรีย์ภำชนะท่ีใส่ผลผลิตควร
เป็นภำชนะท่ีสะอำดป้องกันสิ่งเจือปนรวมถึงพำหนะที่ใช้ขนย้ำย 
ส่วนผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวต้องมีกำรคัดแยกเกรดตำมน้ ำหนักของผล 
และวัดควำมหวำน 

 
ภำพที ่36 กำรขนย้ำย กำรคัดแยกเกรด และกำรสุ่มวัดควำมหวำน 

   
ภำพที ่37 กำรเข้ำท ำลำยของแมลงศัตรู แลสัตว์ศัตรู ด้วงเต่ำแตง เสี้ยนดิน และอีกำ    

 


