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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้การผลิตปุ๋ยชีวอินทรีย์และผลพลอยได้จากผักตบชวาสู่
เยาวชนและชุมชนคลองโยง”  นี้ส าเร็จได้ดังที่มุ่งหวังโดยมีผลผลิตและผลลัพท์ตามตัวชี้วัดที่
ต้องการ คณะผู้วิจัยฯ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ที่ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์การ
วิจัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการ คณะคุณครู และนักเรียน
ของชุมชนคลองโยง ได้แก่ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ประธาน
สหกรณ์บ้านคลองโยงจ ากัด (คุณบุญลือ เจริญมี) ผู้น าและปราชญ์ชุมชน (คุณโชติ สายยืนยง) และ
ชุมชนชาวคลองโยง ที่ให้ข้อมูลพื้นถิ่นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนในอดีตถึงปัจจุบันต่างๆ 
พร้อมทั้งเข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักชีว
อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ต่างๆจากผักตบชวา การให้ค าแนะน า สถานที่ และความร่วมมือ
ต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมต่างๆ นายกเทศมนตรีต าบลคลองโยง และ
นายอ าเภอพุทธมณฑล ที่ให้การสนับสนุนจัดการขุดลอกคูคลองรอบๆ โรงเรียนและชุมชนฯ ช่าง
เทคนิค และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ที่มีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ  จนงานวิจัยฯ นี้ส าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างดียิ่ง ประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่ทุกท่านที่
สนใจศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปผักตบชวาให้น าไปใช้ประโยขน์ต่อชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิง
ธุรกิจได้  
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ค าน า 

 

           คู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้การผลิต
ปุ๋ยชีวอินทรีย์และผลพลอยได้จากผักตบชวาสู่เยาวชนและชุมชนคลองโยง” เป็นการศึกษาค้นคว้า
องค์ความรู้จากทฤษฎี วรรณกรรม และประสบการณ์จริงจากคณะผู้วิจัย เพื่อให้เยาวชน ชุมชน
คลองโยง หรือผู้สนใจสามารถน าข้อมูลในคู่มือนี้ไปเรียนรู้ถึงเหตุผลและการน าไปปฏิบัติงานใช้ได้
จริงโดยเกิดประโยชน์ เป็นการสร้างพลังความสามัคคีของชุมชนในการช่วยกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ทางน้ า และสามารถน าผักตบชวาที่เป็นวัชพืชน้ ามาสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งเป็นแรงดึงดูดให้ชุมชนกลับมาใช้ปุ๋ยชีวอินทรีย์จากผักตบชวาที่ได้
ตามมาตรฐารกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาทดแทนปุ๋ยเคมี หรือลดการใช้
ปุ๋ยเคมีลง เพ่ือเป็นการเตรียมการระบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคต การน าเส้นใยผักตบชวามาท าเป็น
กระถางต้นไม้อย่างสวยงามและสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยใช้เครื่องผลิตกระถาง ซึ่งท าให้ได้ผลิตภัณฑ์
กระถางที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวพื้นที่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 3 
ทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวัน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-พุทธเกษตร ต าบลคลองโยง อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม 
            ผู้จัดท าคาดหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าคู่มือฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่
อาศัยอยู่ริมคลอง หรือเกษตรกรที่มีวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ได้ หรือ ผู้ที่สนใจศึกษาท่องเที่ยง
เชิงวัฒนธรรม-พุทธเกษตร เป็นอย่างด ี
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บทที่ 1 องค์ความรู้ “ปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์ผักตบชวา” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผักตบชวาเป็นพืชที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตคิดจากพื้นที่ผิว 1.012-
1.017 ตารางเมตร/วัน จากจ านวนต้น 1,610 ต้นจาก 10 ต้น ภายใน 10 เดือน จากน้ าหนักแห้ง 
40-80 กรัม/ตารางเมตร/วัน  (Rezania etal., 2015) การแพร่พันธุ์ของผักตบชวามีทั้งใช้เมล็ด
และการแตกหน่อจึงมีอัตราการเติบโตสัมพันธุ์สูงสุดเท่ากับ 1.5% ต่อวัน โดยผักตบชวา 1 ต้น 
สามารถผลิตเมล็ดมากถึง 5,000 เมล็ด เมล็ดผักตบชวาเมื่ออยู่ในแหล่งน้ าจะมีชีวิตได้นานถึง 15 ปี 
แต่ส่วนใหญ่ผักตบชวาจะขยายพันธุ์ได้ด้วยการแตกหน่อ ผักตบชวา 2 ต้น สามารถแตกใบและ
เจริญเติบโตเป็นต้นได้ถึง 30 ต้น ภายในเวลา 20 วัน หรือเพิ่มน้ าหนักขึ้น 1 เท่าตัว ภายใน 10 วัน 
สามารถขยายตัวครอบคลุมผิวน้ าในอัตราร้อยละ 8 ต่อวัน คือ ถ้าเริ่มปล่อยผักตบชวาในแหล่งน้ า
เพียง 10 ต้น จะสามารถแพร่กระจายเพิ่มปริมาณเป็น 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี (นพพล
เกตุประสาท, 2550) 

ผักตบชวาได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยเฉพาะในที่ราบลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาและแม่น้ าท่าจีน เนื่องจากการเกิดมลภาวะจากการเกษตรกรรม (ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี 

1.1 แหล่งที่มาและองค์ประกอบ “ผักตบชวา” 
ผักตบชวา (Water hyacinth) เป็นวัชพืชน้ าล้มลุก 

ล าต้นอวบน้ าภายในเป็นรูพรุนท าให้ลอยน้ าได้ แผ่นใบรูป
หัวใจ ฐานใบเว้า ช่อดอกคล้ายกับดอกไม้ไฮยาชินธ์ รากมีสี
ม่วงด า แตกออกมาจากล าต้นบริเวณข้อ  

ประเทศไทยได้น าผักตบชวาเข้ามาในปี พ.ศ.2544 สมัย
รัชกาลที่  5 จากการเสด็จประพาสอินโดนี เซีย ต่อมา
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแพร่พันธุ์เต็มแม่น้ าล าคลอง 
สมัยรัชกาลที่ 6 ออกพระราชบัญญัติก าจัดผักตบชวาใน 
พ.ศ. 2456 (วิกิพีเดีย, 2564ก) จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2564  
กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่ส ารวจปัญหาผักตบชวาที่
เคล่ือนที่หนาแน่นเต็มแม่น้ าท่าจีน จ.นครปฐม คาดการณ์ว่า
มีปริมาณมากกว่า 30,000 ตัน จึงได้น าเรือก าจัดวัชพืชและ
รถแบ็กโฮ เร่งก าจัดผักตบชวา เพื่อลดปัญหาการติดค้างอยู่
ตามจุดต่างๆ ท าให้สัญจรไม่ได้ (ผู้จัดการออนไลน์, 2564) 
 

 
รูปที่ 1.1 ผักตบชวา จาก 

https://sukkaphap-d.com/ 8-

สรรพคุณประโยชน์ของผัก/ 

 
รูปที่ 1.2 ก าจัดผักตบชวา จาก 
https://www.posttoday.com/ 
social/general/645545 

https://www.posttoday.com/
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โดยเฉพาะปุ๋ยไนโคตรเจน ในปริมาณสูง เหลือแล้วปนเปื้อนไหลลงสู่แม่น้ า แหล่งน้ า) น้ าเสียจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรม ตลอดจนน้ าทิ้งจากบ่อปลา และฟาร์มสุกร ท าให้ในน้ ามีธาตุอาหารพืชสูง 
ส่งผลให้ผักตบชวาเติบโตและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลา 1 ปี ผักตบชวาจะเจริญเติบโต
สูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายนและมีการเจริญเติบโตต่ าสุดในช่วงเดือนมกราคม ก่อให้เกิดปัญหากับ
แหล่งกับแหล่งน้ าต่าง ๆ มากกว่า 64 จังหวัด ทั่วประเทศ คิดเป็นปริมาณน้ าหนักสดจะมีมากกว่า 
5 ล้านตันต่อปี หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี จะเกิดผลกระทบกับแหล่งน้ าและแม่น้ าต่างๆ ท าให้
เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม (ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ , 2537)  
 

องค์ประกอบทางเคมขีองผักตบชวา 
ผักตบชวา เมื่อน ามาตากแห้งแล้วพบว่ามีน้ าหนักแห้ง 9.3±0.5% ของน้ าหนักสด  เมื่อน าไป

วิเคราะห์องค์ประกอบเคมี ไดด้ังนี้ โปรตีนรวม (crude protein) 10.5±0.5%, เส้นใยหรือไฟเบอร์
รวม (crude fiber) 26.9±0.5%, Nitrogen free extracts  48.7±1.2%, Ether extracts  
1.5±0.3% ขี้เถ้า(tota ash) 17-19 ±% แสดงว่าผักตบชวามีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม
น ามาใช้เป็นอาหารได้ (Hossain etal., 2015) เมื่อมีการทดลองน าผักตบชวาไปเป็นปุ๋ยชีวภาพ
พบว่ามีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ได ้(Vidya and Girish, 2014) 

รากผักตบชวา สามารถดูดสารอาหารที่อยู่ในน้ าล าเลียงไปยังใบเพื่อสังเคราะห์แสงไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสในน้ําเสียจึงถูกก าจัดไปอย่างไรก็ตามไนโตรเจนในน้ าเสียนั้นส่วนมากจะอยู่ในรูป
สารประกอบทางเคมี เช่น สารอินทรีย์ไนโตรเจน แอมโมเนียไนโตรเจน และไนเตรทไนโตรเจน
พบว่าผักตบชวาสามารถดูดไนโตรเจนได้ทั้ง 3 ชนิดแต่ในปริมาณที่แตกต่างกันคือผักตบชวา
สามารถดูดอินทรีย์ไนโตรเจนได้สูงกว่าไนโตรเจนในรูปอื่นๆคือประมาณร้อยละ 95  ขณะที่ไนเตรท
ไนโตรเจน และ แอมโมเนียไนโตรเจน จะลดลงประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 77 ตามล าดับแต่
การใช้ผักตบชวาบ าบัดน้ าเสียที่มีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงจะส่งผลให้ผักตบชวาเจริญ
เร็วขึ้นและปกคลุมพื้นที่ผิวน้ ามากขึ้นจึงควรมีการดูแลระบบเก็บต้นที่ เจริญเต็มที่ขึ้นจากน้ าอย่าง
สม่ าเสมอไม่เช่นนั้นเมื่อผักตบชวาตายจะเน่าอยู่ในน้ า ท าให้น้ าเสียนั้นมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
เพ่ิมขึ้นอีกนอกจากนี้รากของผักตบชวามีแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนแกรมลบคือ Azospirillum  sp. 
และ Acinetobacter sp. (นัยนันทน์ อริยากานนท์, 2561) โดยมีคุณสมบัติพิเศษสามารถตรึง
ไนโตรเจนได้ประมาณ 2.5 กิโลกรัม/เอเคอร์/วัน (นพพล เกตุประสาท, 2550) 

ใบและล าต้นผักตบชวา โปรตีนที่พบในใบได้แก่ กลูตามีน (glutamine) แอสพาราจีน 
(asparagine) และลิวซีน (leucine) ส่วนล าต้นสดน้ าหนัก 100 กิโลกรัม หลังจากตากให้แห้งจะมี
น้ าหนักเหลือ 5 กิโลกรัม หรือเฉล่ียร้อยละ 5 ของน้ าหนักทั้งหมด (อมรรัตน์ สีสุกอง และคณะ, 
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2550)  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบผักตบชวา พบว่าประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส 
ลิกนิน และแร่ธาตุอื่น ดังแสดงในตารางที่ 1.1 (ทิพย์วัลย์ ค าเหม็ง และคณะฯ, 2530) 

 

ตารางท่ี 1.1 ส่วนประกอบทางเคมีในใบ ล าต้น และรากของผักตบชวาแห้งในหน่วยเปอร์เซ็นต์   
 

รายการวิเคราะห์ ใบ ล าต้น ราก 
เถ้าท้ังหมด (Total Ash) 11.52-15.57 16.65-19.47 10.58-12.67 
ไนโตรเจน (Nitrogen) 2.21-3.14 1.04-1.72 0.75-1.14 
โปรตีนหยาบ (Crude Protein) 13.81-19.63 6.50-10.75 4.69-7.12 
โซเดียม (Na) 0.11-0.68 0.61-0.60 0.12-0.32 
โปแตสเซียม (K) 1.49-2.29 0.69-1.18 0.37-1.43 
แคลเซียม (Ca) 0.81-2.71 0.23-1.25 0.20-0.32 
แมกนีเซียม (Mg) 0.20-0.52 0.20-0.48 0.21-0.81 
แมงกานีส (Mn) 0.02-0.08 0.03-0.08 0.01-0.04 
เหล็ก (Fe) 0.01-0.04 0.01-0.05 0.09-1.93 
สังกะสี (Zn) 0.003-0.004 0.003-0.005 0.003-0.005 
ทองแดง (Cu) 0-0.001 0-0.004 0-0.003 
ฟอสฟอรัส (P) 0.31-0.70 0.13-0.28 0.05-0.09 
ซัลเฟอร์ (S) 0.03-0.10 0.02-0.05 0.09-0.25 
คลอไรด์ (CI) 0.18-1.23 0.07-1.24 0.02-0.68 
 

การน าผักตบชวามาใช้ประโยชน์ (ทิพย์วัลย์ ค าเหม็ง และคณะฯ, 2530) 
 

1) ใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย ช่วยดูดส่ิงสกปรกและแร่ธาตุต่างๆในน้ า เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 
ใช้ท าหน้าที่ดูดซับโลหะหนักและสารพิษต่างๆ  

2) ใช้เป็นธาตุอาหารปศุสัตว์จ าพวก วัว ควาย หมู แกะ แพะ ในบางประเทศใช้เป็นอาหาร
เสริมโปรตีน 

3) ใช้เป็นวัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดิน และผักตบชวาจะสลายเป็นปุ๋ยหมักที่มี
ธาตุโปแตสเซียมอยู่มาก นิยมน าไปใช้ร่วมกับดิน ปุ๋ยคอก ขยะ ขี้เถ้า  

4) ท าการสกัดส่วนต่างๆของผักชวาออกใช้เป็นเคมีภัณฑ์หลายอย่าง เช่น 

 จิบเบอเรลลิน ได้มาจากรากของผักตบชวา สารนี ใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
จ าพวก ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วและปอกระเจา 
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 ผลึกแคลเซียมออกซาเลท ซึ่ งสามารถเปล่ียนไปเป็นกรดออกซาลิกใช้ ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ 

 ยาฆ่าแบคทีเรีย สกัดได้จากเนื้อเยื่อของผักตบชวามีสมบัติเช่นเดียวกับเพนนิซิลลิน 

 ใช้ท าวัสดุต่างๆ เช่น เยื่อกระดาษ เครื่องเรือน เครื่องถักสาน เส่ือ เปลญวนกระบุง 
ตะกร้า ชะลอม และเชือก เป็นต้น 

 ใช้ผลิตแก๊สชีวภาพ โดยใช้แบคทีเรียช่วยจนเกิดแก๊สมีเทนซึ่งเป็นแก๊สหุงต้มด้วย 
5) การน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ผลิตเครื่องจักรสาน วัสดุกั้นกระแทก และปุ๋ยหมัก

อินทรีย์ เป็นต้น 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ความส าคัญและที่มา “ปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์” 
“ปุ๋ยอินทรีย์” คือ ปุ๋ยที่ได้จากสารอินทรีย์หรือวัสดุอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ อาทิ 

การสับ การบด การหมัก การสกัด หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลงทาง
ชีวภาพด้วยย่อยสลายของจุลินทรีย์ก่อนที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อพืช (ส านักควบคุมพืชและวัสดุ

การเกษตร, 2564) 
ชนิดปุ๋ยอินทรีย์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ปุ๋ยหมัก หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการหมักซากพืช ซากสัตว์ รวมถึงมูลสัตว์ เพื่อให้
จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์สารจนผุพังกลายเป็นอาหารแก่พืช ด้วยการน าวัตถุดิบเหล่านั้นมากอง
รวมกัน และรดน้ าให้ช้ืนแล้วน าผ้าพลาสติกมาคลุม และปล่อยให้เกิดการย่อยสลาย การแปรสภาพ 
จนกลายเป็นเศษอินทรีย์วัตถุสีด าหรือสีน้ าตาลเข้ม ที่มีลักษณะพรุน ยุ่ย มีความร่วนซุยจนถึงขั้น
เป็นฮิวมัส ก่อนน าไปใช้บ ารุงดินหรือว่านโรยแก่พืช 

2. ปุ๋ยคอก หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากมูลของสัตว์ ทั้งในรูปของเหลว และของแข็งที่สัตว์
ขับถ่ายออกมารวมถึงน้ าล้างคอก เศษฟาง และวัสดุรองคอกที่รวมกันกับมูลสัตว์ ปุ๋ยชนิดนี้ ไม่

   
     รูปที่ 1.3 ตะกร้าและกระเปาสาน1           รูปที่ 1.4 วัสดุกันกระแทก2           รูปที่ 1.5 ปุ๋ยหมัก 
1 จาก https://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/p/130/กระเป๋าผักตบชวา.html  
2 จาก https://www.chutnews.com/2020/09/21/2823/ 
 

อินทรีย์ผักตบชวา 

 

 

 

ปท่ี 3 

https://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/p/130/กระเป๋าผักตบชวา.html
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จ าเป็นต้องเตรียมให้มีขนาดเล็ก เนื่องจากถูกย่อยจากตัวสัตว์มาแล้ว ถือเป็นปุ๋ยฮิวมัสที่
ประกอบด้วยอินทรีย์สาร และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จ านวนมาก ทั้งนี้จะมีมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่
กับชนิดของสัตว์ และอาหารที่สัตว์กิน ปุ๋ยคอกที่นิยมน ามาใช้มากในปัจจุบัน ได้แก่ มูลโค มูล
กระบือ มูลสุกร มูลไก่ มูลนก และมูลสัตว์อื่นๆ 

3. ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากต้นพืชในแปลงไร่นาที่ปลูกให้เจริญเติบโตจนถึงระยะที่
เหมาะสมในการไถกลบลงดินขณะที่พืชยังยืนต้นอยู่ เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุหรือธาตุอาหารให้แก่ดิน
จาการเน่าเปื้อย และย่อยสลายหลังการไถกลบ และเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร และ
เชื้อจุลินทรีย์ให้แก่ดินโดยตรง โดยเฉพาะการปลูกพืชตระกูลถั่วที่มีเชื้อไรโซเบียม และธาตุ
ไนโตรเจนที่พืชตระกูลถั่วตรึงได้ โดยพืชที่ปลูกจะเรียกว่า “พืชปุ๋ยสด” (green manure crop) 

4. ปุ๋ยอินทรีย์น  า หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวได้จากการย่อยสลายจากพืชหรือ
สัตว์ที่มีลักษณะอวบน้ าหรือมีความชื้น โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่มีอากาศน้อยจนถึงไม่มี
อากาศ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย กรดอินทรีย์ และฮอร์โมนพืช 

ปุ๋ยอินทรีย์มีความส าคัญต่อการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรดิน เพราะว่า เป็นแหล่ง
อินทรียวัตถุและเป็นแหล่งธาตุอาหารให้กับพืชและจุลินทรีย์ในดิน  ส่งผลท าให้ดินมีความอุด
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น เพราะท าให้สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของดินดีขึ้นและ
เหมาะสมกับการปลูกพืช และสามารถน าปุ๋ยอินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ในระบบการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ พอเพียง มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน 
พร้อมดัวย “ความรู้คู่คุณธรรม” ในการด าเนินงานของตนเอง 

 “ปุ๋ยชีวภาพ” ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2550 หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากการน า
จุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือทางชีวเคมี และให้หมายความรวมถึง หัว
เช้ือจุลินทรีย์ 

“ปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์ผักตบชวา” จึงหมายถึง ปุ๋ยหมักด้วยจุลินทรีย์หลายชนิด ซึ่งท าการ
หมักที่สภาวะเหมาะสมเพื่อย่อยผักตบชวาและวัตถุดิบส าคัญอื่นๆ ให้เป ล่ียนสภาพเป็น
สารประกอบอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมต่างๆ อย่างครบถ้วนมี
คุณสมบัติช่วยบ ารุงแร่ธาตุในดิน เร่งการเจริญเติบโต และเพ่ิมผลผลิตของพืช 

รูปแบบการผลิตปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์ 
1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกองพื้นสูงหรือกองในหลุม และน าไปใช้โดยไม่ผ่านการอัดเม็ด 
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกองพื้นสูงหรือกองในหลุม และน าไปใช้โดยผ่านการอัดเม็ด 
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ความส าคัญของปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์ 
ปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์ มีความส าคัญต่อการปรับปรุงดินใหม้ีสภาพดีขึ้น และให้แร่ธาตุอาหาร

แก่พืช เพราะประกอบด้วยอินทรียวัตถุและแร่ธาตุต่างๆ มีสภาพดีขึ้น ดังนี้ 
1. ปุ๋ยอินทรีย์มีแร่ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหารรอง รวมถึง

จุลชีพที่พอเพียงหรือเพียงพอต่อความต้องการของพืช 
2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระยะแรกอาจท าให้พืชมีผลผลิตไม่มากนัก แต่หากใช้ในระยะ

ยาว ผลผลิตพืชจะเพ่ิมขึ้นมาก เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ท าให้คุณสมบัติของดินดินดีขึ้นเรื่อยๆ 
3. ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ความเป็นกรด-ด่างของดินมีความเหมาะสมต่อการเติบโตของพืช 

รวมถึงช่วยในการดูดยึดธาตุอาหารไว้ในดินได้มากขึ้น 
4. ช่วยให้อนุภาคของดินจับตัวกันเป็นก้อนหรือเม็ดดินได้ดี เนื้อดินไม่อัดตัวกันแน่น มี

ความร่วนซุย การถ่ายเทอากาศ การอุ้มน้ า และการไหลซึมของน้ าในดินดีขึ้น 
5. ช่วยให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินสามารถเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากอินทรีย์วัตถุ

สามารถเอื้อประโยชน์ และสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
6. ช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้ดีขึ้นจากปริมาณ

จุลินทรีย์ในดินที่เพ่ิมขึ้น 
7. เป็นปุ๋ยที่สามารถหาได้ง่าย และท าขึ้นได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้มี

ราคาถูกสามารถใช้วัตถุดิบทั่วไปตามท้องถิ่น 
8. มีวิธีการการใส่ไม่ยุ่งยาก และไม่เป็นอันตรายหรือมีผลข้างเคียงต่อเกษตรกร 
9. ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์มีโอกาสสูญเสียจากการซึม การไหลบ่าของน้ า การ

เส่ือมสภาพ อย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวท าให้มีข้อเสียพอสมควร ได้แก่ 

 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์มากเกินความจ าเป็นจะเป็นการเพิ่มแร่ไนโตรเจนมากเกินควร
ท าให้พืชเติบโตเฉพาะในส่วนใบ และล าต้น ท าให้ผลผลิตของผล หรือเมล็ดน้อย 

 ปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณธาตุอาหารหลักน้อย หากต้องการผลผลิตมากจ าเป็นต้องใช้
ปุ๋ยเคมีที่มีแร่ธาตุอาหารหลักสูงร่วมด้วย 

 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณมาก อาจมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าแรง ค่าน้ ามัน 
มากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่างเดียว 

 
 
  

รูปที่ 1.6 ปุ๋ยอนิทรีย์ดีต่อพืช จาก 
https://kaset.today/ปุ๋ ย/หมกั/ 
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1.3 บทบาทของจุลินทรีย์และสารเร่งซุปเปอร์  
1.3.1 จุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยหมัก แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ (พิทยากร ล่ิมทอง และคณะ, 2534ก) และ (Hesham, M. A. 2007)  
1) เชื อรา (Fungi) มีบทบาทในการย่อยสลายเศษวัสดุในกองปุ๋ยหมักให้มีขนาดเล็กลงจะ

เห็นเป็นลักษณะเส้นใยต่อกัน และมีสปอร์กระจัดกระจายอยู่บริเวณผิวนอกของกองปุ๋ยหมัก เชื้อ
รานี้เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศ (aerobe) ที่พบในช่วงอุณหภูมิ 40 -60 องศาเซลเซียส 
ได้แก่ Chaetomium thermophile, Humicolar insolens, Thermoascus aurantiacus, 
Humicola lanuginosus, Aspergillus fumigatus, Mucor pusillus, Pennicillium deponil 
โดยในระยะแรกของการหมักมักพบเชื้อราพวก Geotrichum candidium และ Aspergillus 
Fumigitus  เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 45 -55 องศาเซลเซียส จะพบเชื้อราพวก Cladosporium sp., 
Aspergillus sp. และ Mucor sp. เมื่ออุณหภูมิสูงกว่านี้อาจจะพบเชื้อราพวก Penicilium 
duponti เมื่อกองปุ๋ยหมักมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 65 องศาเซลเซียสจะไม่พบเชื้อราใดๆ เชื้อราแต่ละ
ชนิดที่พบนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นกับวัสดุที่ท าปุ๋ยหมัก ความชื้น และอุณหภูมิกองปุ๋ยหมัก ถ้ากอง
ปุ๋ยมีอุณหภูมิและความชื้นสูงก็จะเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียมากกว่าเชื้อรา 
เชื้อราสีขาวนี้ยิ่งขึ้นเยอะยิ่งดีไม่เป็นอันตรายต่อพืชและมนุษย์ ส่วนเชื้อราที่ควรระวังคือเชื้อราสี
เขียวหรือสีฟ้านั่นคือราที่เป็นอันตรายต่อพืชและมนุษย์ 

2) แบคทีเรีย (Bacteria) เป็นจุลินทรีย์ที่พบมากในกองปุ๋ยหมัก ประมาณ 80 – 90% 
ของจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่พบในกองปุ๋ยหมัก ขึ้นอยู่กับวัสดุที่น ามาท าปุ๋ยหมัก แบคทีเรียมี
บทบาทส าคัญในกระบวนการย่อยสลายและเกิดความร้อนในกองปุ๋ยหมัก ในระยะแรกของการ
หมักอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมักจะไม่สูงมากนักจะพบเป็นพวก Bacillus sp.  Pseudomonas 
sp. ,  Cellulomonas sp.,  Favobacterium sp., Micrococcus sp., Achromobacter 
sp. ระยะต่อมาเมื่อกองปุ๋ยหมักมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น ในช่วงอุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส 
แบคทีเรียที่เจริญได้ดีจะเป็นพวก Bacillus subtilis และ Bacillus stearothermophilus ในช่วง
อุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักสูง ในบางกรณีอาจสูงถึง 65 – 70 องศาเซลเซียส แบคทีเรียที่เจริญได้และ
สามารถทนความร้อนได้สูงได้แก่ พวก Thermus sp. ที่สามารถเจริญได้ในช่วงอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส และพวก Bacillus sp. ที่สามารถสร้างสปอร์ นอกจากนี้ยังพบแบคทีเรียที่สามารถสร้าง
สปอร์ได้เช่นกัน แต่เจริญในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน ได้แก่ Clostridium sp. 

3) แอคติโนมัยซิท (Actinomycetes) จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้า
กว่าเช้ือราและแบคทีเรีย เจริญได้ดีในสภาพที่มีอากาศพอเพียง เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน
ในการเจริญเติบโต สามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 65 – 75 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 
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75 องศาเซลเซียสมักจะไม่พบ  ลักษณะของเชื้อแอคติโนมัยซิทที่พบบนกองปุ๋ยหมักจะเจริญเป็น
กลุ่มเห็นเป็นจุดสีขาวคล้ายๆ ผงปูน มีบทบาทส าคัญในการย่อยสลายอินทรียสาร เช่น เซลลูโลส 
ลิกนิน ไคติน และโปรตีน ที่มีอยู่ในกองปุ๋ยหมักขณะที่มีอุณหภูมิสูง เชื้อที่มักพบเสมอในกองปุ๋ย
หมัก ได้แก่  Thermoactinomyces  sp. และ Thermomonospora sp.  เป็นพวกที่ผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสออกมาย่อยเซลลูโลสได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจพบ   Streptomyces sp. 
และ  Micropolyspora sp. เช่นกัน 

ประโยชน์ของกิจกรรมจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมัก การย่อยวัสดุเศษพืชโดยกิจกรรมของ
จุลินทรีย์แบบต้องการอากาศจะมีผลท าให้สภาพแวดล้อมทั้งด้ายกายภาพ เคมี และชีวภาพ ภายใน
กองปุ๋ยหมักเปล่ียนไปจากเดิม ซึ่งมีผลต่อเชื้อโรคพืชและศัตรูพืชบางชนิด (พิทยากร ล่ิมทอง และ
คณะ, 2534ก) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) การเร่งอัตราการย่อยสลายในกองปุ๋ยหมัก ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 3 กลุ่ม ดังกล่าว
ข้างต้น โดยจุ ลินทรีย์ปลดปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลายเศษพืช ท าให้ได้
สารประกอบหลายชนิด อาทิ เช่น กรดอินทรีย์ต่างๆ สารเช่ือมท าให้ดินจับตัวเป็นก้อน 
ร่วนซุย ธาตุอาหาร และฮิวมัส ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช 

2) การช่วยยับยั้งหรือท าลายโรคพืชบางชนิดในกองปุ๋ยหมัก อัตราการย่อยสลายเศษพืชที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการสะสมความร้อนในกองปุ๋ยหมักอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนานซึ่งมีผลโดยตรงต่อเชื้อโรคพืชหลายชนิดที่มีอยู่ในกองปุ๋ย นองจากนี้เชื้อรา 
Aspergillus sp., Trichoderms spp. และแอคติโนมัยซิสพวก Streptomyces sp.
บางชนิด มีความสามารถสร้างสารปฏิชีวนะออกมายับยั้งหรือท าลายเชื้อโรคพืช 

3) การช่วยท าลายไข่ของแมลงบางชนิด ความร้อนที่เกิดขึ้นยางครั้งสูงถึง 60 – 80 องศา
เซลเซียส จากการท าปุ๋ยหมักจะท าลายไข่ของแมลงศัตรูพืชโดยท าให้ไข่ฝ่อ ไม่สามารถ
เจริญเติบโตเป็นแมลงได้ และท าลายเมล็ดวัชพืชที่ติดมากับเศษพืชด้วยเช่นกัน 

4) การช่วยเพ่ิมคุณภาพของปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์บางชนิด เช่น Azotobacter sp. สามารถ
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และเปล่ียนเป็นธาตุอาหารไนโตรเจนที่พืชน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เป็นการช่วยลดปุ๋ยประเภทไนโตรเจน 

5) การช่วยลดต้นทุนในการท าปุ๋ยหมักโดยการต่อเชื้อ จากการใช้สารเร่งซุปเปอร์ในการ
ท าปุ๋ยหมักท าให้หมักปุ๋ยได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งสามารถท าการต่อเชื้อด้วยปุ๋ย
หมักหรือจุลินทรีย์ของเดิมได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สารตัวเร่งซุปเปอร์ใหม่ทุกครั้ง  
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1.3.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด. (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564) 
ปัจจุบันมีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท าการผลิตจุลินทรีย์ผสมหลาย

ชนิดบรรจุในซองเดียวกัน โดยมีการเผยแพรแ่ละส่งเสริม 9 ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
กลุ่มท่ี 1  จุลินทรีย์ปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ิมธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ได้แก่  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                             รูปท่ี 1.7 สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  ส าหรับผลิตน้ าหมักชีวภาพ (ปุ๋ยอินทรีย์น้ า) เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่

ช่วยย่อยสลายวัสดุการเกษตรในลักษณะสดและอวบน้ า และมีความชื้นสูง โดยด าเนิน
กิจกรรมทั้งในสภาพที่ไม่มีอากาศและมีอากาศ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ คือ (1) 
ยีสต์ Pichia membranifaciens (2)แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก Lactobacillus 
fermentum (3) แบคทีเรียย่อยโปรตีน Bacillus megaterium (4) แบคทีเรียย่อยไขมัน 
Bacillus subtilis และ (5) แบคทีเรียละลายฟอสเฟต Burkholderia unamae  

 
 

 

ยีสต์ผลติแอลกอฮอลแ์ละกรดอินทรีย ์ แบคทีเรียผลิตกรดแลคตกิ แบคมีเรียย่อยสลายโปรตีน 

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1.8 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 

 
 

แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน แบคทีเรียละลายอนินทรียฟอสฟอรัส 

 สารเร่งซุปเปอร์ พด.1  ส าหรับการผลิตปุ๋ยหมัก เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิ
สูง ย่อยเซลลูโลส และย่อยไขมันได้สูง มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายเศษวัสดุพืชได้รวดเร็ว 
พด.1 มีจุลินทรีย์8 สายพันธุ์ ประกอบด้วย (1) เชื้อแบคทีเรีย 2 สายพันธุ์ กลุ่ม Bacillus 
subtilis sp. (A),(B),   

  

 

 

 

 (A),(B), (2) แอคติโนมัยซิส 2 สายพันธุ์ กลุ่ม Streptomyces sp., 
Strep. Champavatii  sp. และ (3) เช้ือรา 4 สายพันธุ์ ได้แก่ 
Scopolariopsis brevicaulis sp., Chaetomium thermophilum 
sp., Helicomyces sp.หรือ Scytalidium thermophilis sp., และ
Trichoderma sp.(A) Corynascus verrocosas sp. 
 

file:///C:/Users/CHE/Desktop/ทุนว%20KM%20วช%20-%2063%20ปุ๋ย/รายงายสมบูรณ์/(มหัศจรรย์%20พด.%20–%20กรมพัฒนาที่ดิน%20https:/www.ldd.go.th/menu_5wonder/
file:///C:/Users/CHE/Desktop/ทุนว%20KM%20วช%20-%2063%20ปุ๋ย/รายงายสมบูรณ์/(มหัศจรรย์%20พด.%20–%20กรมพัฒนาที่ดิน%20https:/www.ldd.go.th/menu_5wonder/
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 สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์เพิ่มประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน
เปรี้ยวน้อยซึ่งเป็นดินกรดก ามะถัน ที่มีความรุนแรง แต่ค่าพีเอช (pH) ต้องไม่ต่ ากว่า 5  

 
 

รูปท่ี 1.9 สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 
 

กลุ่มท่ี 2  จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ 
 จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 เป็นจุลินทรีย์กลุ่ม Rhizobium 

ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอาศัยอยู่ใน
ปมรากและล าต้นของพืช และกลุ่มที่ผลิตกรดอินทรีย์ เพ่ือละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตที่
อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น Burkholderia sp.  เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุง
บ ารุงดนิ โดยแบ่งเป็น พด.11 ส าหรับโสนอัฟริกัน และพด.11 ส าหรับปอเทือง  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.10 สารเร่งซุปเปอร์ พด.11 
 

 จุลินทรีย์ส าหรับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุ
อาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้าง
ฮอร์โมนส่งเสริม การเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ (1) จุลินทรีย์
ที่อยู่อย่างอิสระในดิน สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศเปล่ียนให้อยู่ในรูปแอมโมเนียมที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ Azotobacter chroococcum (2) จุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์
ปลดปล่อยออกมาละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟต ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดใช้ ได้ (3) 
จุลินทรีย์ที่ปลดปล่อยกรดอินทรีย์ช่วยละลายแร่ธาตุที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ ให้อยู่ในรูป
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ที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ Bacillus megaterium และ (4) จุลินทรีย์ที่สร้าง
ฮอร์โมนให้พืช ช่วยกระตุ้นการเจริญของรากและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืช 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 1.11 สารเร่งซุปเปอร์ พด.12 
 

กลุ่มท่ี 3  จุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3   เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อสาเหตุ 

โรคพืชในดินโดยมีความสามารถป้องกันหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืช ที่ท าให้เกิดอาการราก
หรือ โคนเน่า และแปรสภาพแร่ธาตุในดินบางชนิด ให้ เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์
มา (Trichoderma sp.) และ บาซิลลัส (Bacillus sp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1.12 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
 

 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6  เป็นเชื้อจุ ลินทรีย์ที่มี คุณสมบัติในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารส าหรับท าความสะอาด
คอกสัตว์ บ าบัดน้ าเสีย  และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ า 

 

 

  

แข่งขันการใช้อาหารและ 
เจริญได้ดีกว่าเชื อสาเหตุโรคพืช 

เข้าท าลายเส้นใยเชื อ 
สาเหตุโรคพืช 

สร้างสารปฏิชีวนะควบคุม 
เชื อสาเหตุโรคพืช 

 
  

 



13 
 

 
ยีสต์ผลติแอลกอฮอล ์ 

กรดอินทรีย ์

 
แบคทีเรียผลิตเอนไซม์โปรทีเอส  

ย่อยสลายโปรตีน 

  

                     แบคทีเรียผลิตเอนไซม์ไลเปส                       แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 
                            ย่อยสลายไขมัน   

รูปท่ี 1.13 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
 

 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7  เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช โดย
มีคุณสมบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในสภาพที่ไม่มี
ออกซิเจน กลุ่มจุลินทรีย์นี้เป็นประเภทยีสต์และแบคทีเรียบางชนิดโดย (1) ยีสต์ผลิตแอลกอฮอล์ 
และกรดอินทรีย์ (2) แบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสย่อยสลายสารประกอบเซลลูโลส และ (3) 
แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 

 

 
 

รูปท่ี 1.14 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 
 

เกษตรกรท่านใดสนใจสารเร่งซุปเปอร์ พด. สามารถติดต่อขอรับบริการได้จาก สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัด  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  สายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 1760  หรือ www.ldd.go.th, 
www.facebook.com/ldd.go.th   

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาที่ดินได้ทดลองสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณธาตุอาหารที่สูงขึ้น 
เรียกว่า “ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” โดยใชผ้ลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่กล่าวข้างต้นมาผสมกันได้ขึ้นกับชนิด
วัสดุที่น ามาใช้ท าปุ๋ยหมักและสภาวะแวดล้อมของกองปุ๋ย 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ldd.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Z6sP1pexPD_qm7UfV74e7jkbMRX4TxG6-5rR6Hhe4J_cVPL3scgOfcsA&h=AT2CIgLqdQTYwOb6tVaWHDKgE00WBC6ivLVtR-X_TTbg6NJkcFV0rESu37B6faqOm_5je-0RthpnbEAtNty5gsEpyqb1A7RbveoQz1m0tDgA3lPlwDZUeQbcaF5emG2rPwyB_9o2hbGQgvUP-6w&__tn__=-UK*F
http://www.facebook.com/ldd.go.th สายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน%20โทร.%201760
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1.4 ธาตุอาหารส าคัญของพืช  (บ. สยามเฆมี, 2564 ; ธงชัย มาลา, 2546) 
ธาตุอาหารพืช แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) ธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
2) ธาตุอาหารรอง ประกอบด้วย แคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน 
3) ธาตุอาหารเสริม ประกอบด้วย เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิดินัม 

คลอรีน และนิเกิล 
หน้าท่ีของแร่ธาตุ 

1) ไนโตรเจน ใช้ส าหรับระยะแรกของการเติบโต 
 บ ารุงยอด ใบมีสีเขียวเข้ม กิ่งและล าต้นส าหรับในกระบวน 
การสร้าง คลอโรฟิลล์ โปรตีน และเอนไซม์ 

อาการขาดธาตุไนโตรเจน ท าใหก้ารเจริญเติบโต 
ของพืชจะชะงัก ใบมีสีเหลืองหรือเหลืองปนส้ม   เนื่องจาก 
ขาดคลอโรฟิลล์ หากเป็นมากใบจะมีสีน้ าตาล โดยจะเริ่ม 
ที่ใบแก่ส่วนล่างก่อน ส่วนใบอ่อนในระยะแรกจะยังมีธาตุไนโตรเจนให้ใช้อยู่จากได้รับจากใบแก่ที่อยู่
ด้านล่าง หากธาตุนี้มีอยู่น้อยมาก ใบด้านล่างจะเหลือง หลุดร่วง และลุกลามไปยังใบอ่อนที่อยู่
ด้านบน ท าให้ใบอ่อนมีสีเขียวซีด และเหลือง การเจริญเติบโตของยอดหยุดชะงัก ล าต้นผอมสูง 
แคระแกร็น ใบ กิ่งก้านลีบเล็ก และมีจ านวนน้อย การแตกกิ่งก้าน และการแตกกอของธัญพืชมี
น้อย ในพืชบางชนิด รากของพืชยืดยาวผิดปกติ และมีการแตกแขนงเพียงเล็กน้อย พืชมีการสะสม
แป้งหรือน้ าตาลมากกว่าปกติ การสร้างเซลลูโลสมากขึ้น ท าให้เนื้อเยื่อพืชแข็งกระด้าง มีความ
เหนียว ไม่น่ารับประทาน 

2) ฟอสฟอรัส ใช้ส าหรับบ ารุงรากทั้งรากแก้ว รากฝอยและรากแขนง ช่วยการออกดอก 
การติดผล และการสร้างเมล็ด ช่วยให้ล าต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย  ท าหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายทอด
พลังงาน เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสร้างสารต่างๆ และควบคุมระดับความเป็นกรด-ด่าง ของ
กระบวนการล าเลียงน้ าและแร่ธาตุส่งไปเล้ียงส่วนต่างๆของต้นพืช สภาพดินที่เป็นกลาง พืชจะน า
ฟอสเฟตไอออนมาใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าความเป็นกรด-ด่าง 

อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส ใบพืชจะมีสีเขียวเข้ม ล าต้นและก้านใบมีสีชมพู อาการจะเริ่ม
ที่ใบแก่ก่อน ใบมีขนาดเล็ก จ านวนใบน้อย ใบแห้งเป็นจุดๆ การเจริญเติบโตของพืชหยุดชะงัก ล า
ต้นแคระแกร็น รากเปล่ียนเป็นสีเหลืองหรือน้ าตาล การขาดธาตุนี้ยังมีผลต่อการออกดอกช้า 
จ านวนดอก ผล และเมล็ดน้อยลง ผลผลิตต่ าจากใบพืชที่เส่ือม และร่วงหล่นเร็วกว่าปกติ   แต่ถ้า
ได้รับฟอสฟอรัสมากเกินไปพืชจะแก่เร็ว อาการขาดฟอสฟอรัสจะแตกต่างกันขึ้นกับชนิดพืช ได้แก่ 

 

     รูปที่ 1.15 ธาตุอาหารพืช จาก
https://ampagronomy.com/managing-
cn-ratios-in-our-soils/ 
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– ข้าว ข้าวโพด จะมีล าต้นบิดเกลียว เนื้อไม้แข็ง แต่เปราะและหักง่าย 
– ข้าวโพด ใบ และล าต้นจะมีสีม่วง 
– สับปะรด ใบจะมีสีเขียวเข้ม และเปลี่ยนเป็นสีม่วง 
– ล้ินจี่จะแสดงอาการที่ปลายใบ และขอบใบแก่ตายใบม้วน แห้ง และร่วงหล่น 
– มะเขือเทศใบจะมีสีม่วงบริเวณใต้ใบ โดยเฉพาะที่เส้นใบ และแผ่นใบ ใบมีขนาดเล็ก ใบ

ย่อยม้วนลง และจะตายก่อนอายุ 
– พริกจะมีขนาดเล็กแคบ และห่อ ใบแก่มีสีเหลือง และขอบใบมีสีชมพู ผลจะมีขนาดเล็ก 

และผิดรูปร่าง 
– แครอท จะมีเนื้อของหัวแข็งกระด้าง เพราะมีการสะสมสารแห้งมากขึ้น 
– ส้ม ปริมาณใบน้อย ผลมีกรดมาก และร่วงก่อนแก่ 
3) โพแทสเซียม ใช้ส าหรับระยะเร่งดอก ผล และ หัว ท าให้พืชมีสีสัน เพิ่มขนาด และ

เพิ่มความหวาน โดยกระบวนการสร้างแป้ง และน้ าตาลในล าต้น ใบ ผลหรือเมล็ด เร่งการดูดซับ
ไนโตรเจน และการสังเคราะห์แสง ช่วยในการล าเลียงอาหาร 

อาการขาดธาตุโพแทสเซียม จะท าให้โพแทสเซียมที่สะสมในใบแก่ และเซลล์อื่นๆ 
เคล่ือนไปเล้ียงเนื้อเยื่อที่ก าลังเจริญ ท าให้ส่วนดังกล่าวมีอาการผิดปกติ เช่น ใบเหลืองเป็นแนว ซึ่ง
มักเกิดขึ้นในใบแก่ก่อน และใบแห้งตายเป็นจุดๆ โดยเฉพาะบริเวณขอบ และปลายใบ ใบม้วนงอ 
ล าต้นมีปล้องส้ัน ยอดใบเป็นจุดๆ ในพืชใบเล้ียงคู่ ใบจะซีด และแห้งตายเป็นจุดๆ ส่วนพืชใบเล้ียง
เด่ียว เช่น ใบถั่ว ข้าวโพด และธัญพืช ปลายใบและขอบใบจะตายก่อน และลามไปส่วนโคนใบ เช่น 

– สับปะรดจะมีอาการใบเป็นจุดสีน้ าตาล ปลายใบเห่ียว ใบมีขนาดเล็ก ส้ัน แคบกว่าปกติ  
– ล้ินจี่ จะมีอาการใบเหลือง ปลายใบ และขอบใบตาย ใบร่วง ติดผลน้อย  
– มะเขือเทศ จะมีอาการของใบที่แก่เต็มที่มีสีเหลืองและไหม้ แล้วลุกลามเข้าสู่เส้นใบ การ

เจริญเติบโตช้า ล าต้นอ่อนแอ เชื้อจุลินทรีย์เข้าท าลายรากได้ง่าย ล าต้นโค้งงอ และหักล้มได้ง่าย 
พืชที่ได้รับโพแทสเซียมไม่เพียงพอ จะท าให้กระบวนการสังเคราะห์แสงลดลง การควบคุม

การปิด-เปิดปากใบผิดปกติ ปากใบเปิดเล็กน้อย ท าให้มีผลต่อกระบวนการสร้าง และเคล่ือนย้าย
น้ าตาลลดลง มีผลต่อคุณภาพของสี ขนาด น้ าหนัก ความหวาน และคุณภาพของผลหรือเมล็ด 

4) แคลเซียม ช่วยเสริมการน าธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น  ใช้บ ารุง
บริเวณส่วนที่ก าลังเติบโต เช่น ยอด และปลายราก ดอก ผล ขั้วผล และเมล็ด ปรับสมดุลฮอร์โมน 

5) แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบของส่วนที่เป็นสีเขียว ทั้งใบ ล าต้น ผล และส่วนอื่นๆ มี
บทบาทส าคัญในกระบวนการสร้างอาหาร และโปรตีน เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์  ช่วยใน
การเคล่ือนย้ายฟอสฟอรัส ช่วยในการสังเคราะห์อะมิโนแอสิด ไขมัน วิตามิน และน้ าตาล 
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6) ก ามะถัน เป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของการสร้างโปรตีน และวิตามินบางชนิด เช่น 
วิตามินบี 1 นอกจากนี้ ยังมีผลทางอ้อมต่อการสร้างส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช ช่วยในกระบวนการ
หายใจ และการสังเคราะห์อาหาร ช่วยเพิ่มกล่ินของดอก และผลเพิ่มปริมาณน้ ามันในพืชบางชนิด 
เป็นองค์ประกอบของสารระเหยที่มีกลิ่นเฉพาะตัว เช่น หอม กระเทียม เป็นต้น  

7) เหล็ก ธาตุนี้เป็นองค์ประกอบของโปรตีน และมีบทบาทในการสังเคราะห์อาหาร ช่วย
กระตุ้นกระบวนการหายใจ และกระบวนการปรุงอาหารให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ บ ารุงยอดอ่อนให้มี
ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง และคลอโรฟิลล์ และช่วยในการดูดซึมอาหาร และเป็น
องค์ประกอบของเอนไซม์หลายชนิด 

8) ทองแดง ช่วยเสริมระบบฮอร์โมน เสริมการออกดอก ผล ช่วยเพิ่มโมเลกุลคลอโรฟิลล์ 
ป้องกันการท าลายส่วนสีเขียวซึ่งอาจเกิดจากการขาดธาตุไนโตรเจน ช่วยให้ต้นพืชแข็งแรง และอายุ
ยาวขึ้น เป็นส่วนประกอบของน้ าย่อยในพืช ช่วยในการสังเคราะห์อาหาร และการติดดอกออกผล 
ช่วยในการล าเลียงเหล็กไปเล้ียงส่วนต่างๆ ช่วยในการคายน้ า เพ่ิมกลิ่น เพ่ิมสี และรสหวาน 

9) สังกะสี มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนพืช  พืชที่ขาดสังกะสีจะท า
ให้ปริมาณฮอร์โมนไอ-เอ-เอ (IAA) ที่ตายอดลดลง ท าให้ตายอด ข้อ และปล้องไม่ขยาย ใบออกซ้อน
กัน นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างน้ าย่อยหลายชนิด ขยายดอก เพิ่มความแข็งแรง และช่วยต้าน
สภาวะอ่อนไหวจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศ มีผลทางอ้อมในการสร้างส่วนสีเขียว 

10) แมงกานีส มีผลต่อใบ เนื่องจากมีบทบาทในการสังเคราะห์แสง ช่วยสร้างส่วนสีเขียว 
ช่วยกระตุ้นการท างานของน้ าย่อย เสริมการท างานของธาตุเหล็กและไนโตรเจน กระตุ้นการท างาน
ของน้ าเล้ียง และสร้างวิตามินที่ขาดแคลน 

11) โมลิบดินั่ม ช่วยเสริมและตรึงธาตุไนโตรเจน เสริมสร้างส่วนสีเขียว เปล่ียนไนเตรทให้
เป็นไนไตรท์ ท าให้พืชน าไนโตรเจนไปใช้ได้ง่ายขึ้น ในพืชที่มีอาการขาดธาตุโมลิบดินัม เช่น พืชผัก 
มักแสดงอาการที่ใบแก่โดยเป็นจุดด่างเป็นดวงๆ ขณะที่เส้นใบยังเขียว ถ้าขาดธาตุนี้รุนแรงใบม้วน
เข้าข้างใน ลักษณะที่ปลายและขอบแห้ง สาหรับมะเขือเทศแสดงอาการขาดธาตุโมลิบดินัมที่ใบ
ส่วนล่าง โดยขอบใบหงิกงอ ดอกร่วงและผลแคระแกรนเติบโตไม่เต็มที่ 

12) โบรอน ท าหน้าที่ช่วยให้พืชดูดธาตุแคลเซียม และไนโตรเจนได้มากขึ้น หากพืช
ต้องการแคลเซียมมากย่อมต้องการโบรอนมากเช่นกัน และยังช่วยให้พืชใช้ธาตุโปแตสเซียมได้มาก
ขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการสังเคราะห์แสง การย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ควบคุมการดูด 
และการคายน้ าของพืชในกระบวนการสังเคราะห์อาหาร และเพิ่มคุณภาพของรสชาติ ขนาด และ
น้ าหนักผลโบรอน อาการขาดธาตุโบรอนจะพบได้ที่ยอด และใบอ่อน โดยพบลักษณะยอด และตา
ยอดบิดงอ ใบอ่อนบาง มีความโปร่งใสผิดปกติ เส้นกลางใบหนากร้าน ใบตกกระ พบมีสารเหนียว
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ออกตามเปลือกล าต้น กิ่งก้านเห่ียว เปลือกผลหนา และผลแตกเป็นแผล ผลเล็ก และแข็งผิดปกติ 
พืชตระกูลกะหล่ าจะพบจุดสีน้ าตาลหรือด า 

13) คลอรีน  ธาตุนี้มักพบในรูปของสารประกอบของเกลือโซเดียม โดยเฉพาะดินเค็มใน
แถบชายฝ่ังทะเล และดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคลอรีนมีความส าคัญต่อ
กระบวนการสังเคราะห์แสง ช่วยเร่งใบ และผลของพืชให้แก่เร็วขึ้น พืชที่ขาดธาตุคลอรีนจะมีใบซีด 
เห่ียว และใบมีสีเหลือง แต่พืชได้รับคลอรีนมาก ขอบใบจะแห้ง ใบเหลืองก่อนก าหนด  

14) นิเกิล เป็นธาตุที่ส าคัญต่อเอนไซม์ Urease โดยท าหน้าที่ช่วยปลดปล่อยไนโตรเจนให้
อยู่ในรูปที่พืชน าไปใช้ได้ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต่อกระบวนการดูดซับธาตุเหล็ก ช่วยในกระบวนการ
งอกของเมล็ด หากนิเกิลไม่เพียงพอต่อความต้องการ พืชอาจไม่ให้ผลผลิตเต็มที่ 
 

1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตปุ๋ยหมักฯ  
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์ โดยการให้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายตัวซาก

พืชและวัสดุต่างๆในกองปุ๋ยหมักได้อย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอ (อ านาจ สุวรรรฤทธิ์, 2548) มีดังนี้ 
1) ชนิดและความสดของเศษวัสดุหมักแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ประเภทที่สลายตัวเร็ว 

เช่น ฟางข้าว ผักตบชวา เปลือกถั่ว และต้นถั่ว เศษวัชพืชต่าง ๆ และ (2) ประเภทที่
สลายตัวยาก เช่น แกลบ ขี้เล่ือย ข้าวลีบ กากอ้อย ขุยมะพร้าว และซังข้าวโพด เป็นต้น 
ดังนั้นการกองปุ๋ยหมักไม่ควรเอาเศษวัสดุที่สลายตัวเร็วและสลายตัวยากมากองปนกัน 
เพราะท าให้ได้ปุ๋ยหมักที่ไดไ้ม่สม่ าเสมอ เนื่องจากเศษพืชบางส่วนยังสลายตัวไม่หมด  
กรณีท่ีใช้เศษพืชสด อาจต้องน าไปตากแดดก่อนเพ่ือลดความชื้น เพ่ือช่วยให้กองปุ๋ยหมักฯ
ไม่ชื้นจนเกินไป หรือโดยการเติมน้ าผสมกองหมักลดน้อยลง 

2) ขนาดและรูปร่างของเศษวัสดุหมัก ต้องมีขนาดเล็กและมีขนาดที่เหมาะสม เพื่อสามารถ
ถูกย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักได้ดีและเร็วกว่าเศษวัสดุที่มีขนาดใหญ่ แต่ถ้ามีขนาดเล็กเกินไป 
อาจท าให้การระบายอากาศในกองปุ๋ยหมักไม่ดี อกาศผ่านเข้า-ออกได้ยาก  

3) อัตราส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจน (C/N ratio) ตามปกติเซลล์จุลินทรีย์มีค่า C/N 
ratio ประมาณ 10-15 หมายความว่าเมื่อจุลินทรีย์ดูดสารอินทรีย์คาร์บอนเข้าไปใช้ใน
เซลล์ 10-15 หน่วย จะต้องใช้สารประกอบไนโตรเจน 1 หน่วย (Kumari A., 2008) โดย
แบ่งวัตถุดิบส าหรับท าปุ๋ยหมักที่มีอัตราส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจนต่ าที่สลายยาก คือ
มีค่า C/N ratio> 100:1 ดังแสดงในตารางที่ 1.2  ส่วนเศษวัสดุพืชที่สลายเร็วมีค่า C/N 
ratio< 100:1 ดังแสดงในตารางที่ 1.3 การใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีค่า C/N 
ratio ต่ า อาจไม่จ าเป็นต้องเติมสารไนโตรเจนเพ่ิมในการท าปุ๋ยหมัก   
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    ตารางท่ี 1.2 วัสดุย่อยสลายยากที่มีค่า C/N ratio>100:1 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

วัสดุ ธาตุอาหาร (%) %OC C/N 
N P2O5 K2O 

ขี้เล่ือย 0.33 0.09 0.36 56 170 
ขุยมะพร้าว 0.35 0.05 0.58 48 140 
แกลบ 0.27 0.03 0.47 52 128 
เปลือกเมล็ดปาล์มบด 0.52 0.03 0.30 61 117 
กากอ้อย 0.50 0.03 0.18 53 107 
เส้นใยปาล์ม 0.54 0.39 1.87 56 104 

      

         ตารางท่ี 1.3 วัสดุย่อยสลายยากที่มีค่า C/N ratio<100:1 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

วัสดุ ธาตุอาหาร (%) %OC C/N 
N P2O5 K2O 

ฟางข้าว 0.55 0.09 2.39 49 89 
เปลือกเมล็ดกาแฟ 0.93 0.14 6.22 65 70 
ต้นข้าวโพด 0.53 0.15 2.21 33 62 
ทลายปาล์ม 0.84 0.19 2.35 52 62 
เปลือกทุเรียน 0.83 0.19 2.15 51 61 
เปลือกกล้วย 0.90 0.08 0.75 53 59 
ซังข้าวโพด 0.96 0.22 2.27 50 52 
เปลือกมันส าปะหล้ง 0.61 0.08 0.60 29 47 
เปลือกฝักข้าวโพด 0.90 0.05 0.65 37 40 
ผักตบชวา 1.38 0.71 4.84 47 34 
กากปาล์มน้ ามันขี้เถ้าแกลบ 1.59 0.50 0.73 42 27 
ขี้เถ้าแกลบ 0.17 0.30 0.51 5 27 
ขี้ตะกรันอ้อย 1.29 2.44 0.52 32 25 
กากกาแฟ 4.46 0.29 2.85 51 11 

 
นอกจากนี้ค่า C/N ratio ยังใช้ในการพิจารณาว่าปุ๋ยหมักนั้นจะใช้ได้หรือไม่ โดยปกติถ้า

ปุ๋ยหมักมีค่า C/N ratioประมาณ 26–35 ถือว่าสามารถน าปุ๋ยหมักไปใส่ในดินได้โดยไม่ท าให้พืช
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เป็นอันตราย และถ้าค่า C/N ratio ลดลงถึง 20 ถือว่าปุ๋ยหมักนั้นมีคุณภาพดี (พิทยากร ล่ิมทอง 
และคณะ, 2534ข ; วรรณลดา สุนันทพงศ์. 2544)  

4) การระบายน  าและอากาศในกองปุ๋ย โดยการเติมอากาศเข้าไปในกองปุ๋ย หรือการพลิก
กลับกองปุ๋ยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่กองปุ๋ยเป็นการช่วยกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ และถ้ากองปุ๋ยระบายน้ าออกไม่ได้ก็จะเกิดการเน่า และอาจมี
แก๊สพิษเกิดขึ้น รวมทั้งมีการสูญเสียธาตุไนโตรเจนไปเป็นแก๊สด้วย 

5) ความชื นในกองปุ๋ย ควรเติมน้ าในกองปุ๋ยหมักฯให้มีความชื้นประมาณ 50-60% โดย
น้ าหนักแห้ง ต้องสม่ าเสมอไม่แห้ง หรือแฉะเกินไป ถ้าความชื้นน้อยกว่า 30% กิจกรรม
การย่อยสลายจะเกิดขึ้นช้าๆ แต่ถ้าความชื้นมากกว่า 80% กองปุ๋ยหมักขาดออกซิเจน การ
ย่อยสลายจะช้าลง 

6) อุณหภูมิในกองปุ๋ย ควรจะอยู่ระหว่าง 52–58 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ย่อยสลาย ถ้าอุณหภูมิสูงจะช่วยท าลายเชื้อโรคและเมล็ดวัชพืช การควบคุมอุณหภูมิอาจ
ท าได้โดยมีรูระบายภายในกองปุ๋ย หรือโดยการพลิกกลับกองปุ๋ยหมักจะช่วยลดอุณหภูมิใน
กองปุ๋ยแล้วยังช่วยกระจายความชื้น และท าใหเ้กิดการสลายตัวได้ทั่วทุกส่วน 

7) ความเป็นกรด-ด่าง การเกิดกรดอินทรีย์ในระหว่างการหมัก รวมทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้น ท าให้
ความเป็นกรด-ด่างเปลี่ยนแปลงและกลับสู่สมดุลเมื่อการย่อยสลายสมบูรณ์ 

8) จุลินทรีย์ในการท าปุ๋ยหมักมีหลายชนิด มีบทบาทเกี่ยวข้องกัน แต่ละชนิดเหมาะกับชนิด
ของวัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมักและสภาวะในแต่ละช่วงเวลาของการหมักปุ๋ย 

9) ขนาดของกองปุ๋ยหมัก ควรมีความกว้างไม่เกิน 2-3 เมตร สูงไม่เกิน 1-1.50เมตร เพราะ
ถ้ามีขนาดใหญ่เกินไป จะท าให้เกิดความร้อนเกิน 70 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเป็นผลท าให้
เช้ือจุลินทรีย์ตายได้ แต่ถ้ากองปุ๋ยหมักมีขนาดเล็กเกินไป จะท าให้เก็บรักษาความร้อนและ
ความชื้นไว้ได้น้อย ท าให้เศษพืชสลายตัวเป็นปุ๋ยหมักได้ช้า 

10) สารช่วยเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก กากน้ าตาล ร าข้าว เป็นต้น ที่
ใส่เพิ่มเติมเข้าไปในกองปุ๋ย 

 



บทที่ 2 กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักชวีอินทรีย์ผักตบชวา 

2.1 ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักฯ  
2.1.1 วัตถุดิบ พิจารณาจากคุณสมบัตขิองวัสดุต่างๆ (ส านักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 2551) 

1) ผักตบชวา ผักตบชวาที่ขุดลอกขึ้นมาเป็นผักตบชวาสด มีน้ าเป็นส่วนประกอบในตัว
ของผักตบชวาและน้ าที่ติดมากับการขุดลอกกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพืชที่มีระบบราก
ฝอยจ านวนมากที่ดูดซับแร่ธาตุต่างๆ จากตะกอนในน้ าเก็บไว้ในส่วนของต้นและราก 
เฉล่ียมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ไม่น้อยกว่า 1, 0.25, และ 4
เปอร์เซ็นต์ ส าหรับโลหะหนักพบในเกณฑ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ สัดส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนประมาณ 30:1 จัดเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่าย ดังนั้นผักตบชวาจึง
เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับท าปุ๋ยหมัก 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.1 การเก็บผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่นตามคลองต่างๆ 

 

2) ร าข้าว(ละเอียด) โดยทั่วไปมีองค์ประกอบคุณค่าทางอาหารดังนี้ คาร์โบไฮเดรต (25-
43%) รองลงมาคือ ไขมัน (13-20%) โปรตีน(12-14%) เถ้า(12%) และกากใย(8-14%) 
และมีไวตามินบีชนิดต่างๆ (กิตติมา ไตรรัตนศิริชัย และ สาโรจน์ รอดคืน, 2012) กรณี
ธาตุอาหารหลักของพืชมีไนโตรเจน 1.9-2.3 % ฟอสฟอรัส 4-6 % และโปแตสเซียม 
1.09 % (ส านักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 2551) 

3) กากถั่วเหลือง ถั่วเหลืองประกอบด้วยโปรตีน 40 % น้ ามัน 20 % ส่วนที่เหลือเป็น
คาร์โบไฮเดรต 35 % และแร่ธาตุจ่างๆ (วิกิพีเดีย,  2564) ในส่วนของกากถั่วเหลือง
ประกอบด้วยแร่ธาตุหลักส าหรับพืชคือ ไนโตรเจน 7-10 % ฟอสฟอรัส 2.13 % และ 
โปแตสเซียม 1.12-2.70 % (ส านักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 2551) 

4) มูลโค มูลสุกร หรือ มูลไก่ ประกอบด้วยแร่ธาตุหลักส าหรับพืชคือ ไนโตรเจน 
1.2-3.3 % ฟอสฟอรัส 1.2-3.3 % และ โปแตสเซียม 1.3-2.0 % (ส านัก
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 2551) 
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5) ปลาป่น ใช้ประกอบในสูตรอาหารสัตว์มีโปรตีนสูงประมาณ 50-60 % ขึ้นอยู่กับชนิด
ของปลาและขั้นตอนการผลิต มีกรดอะมิโน ไลซีนและเมทไธโอนีนสูง มีธาตุแคลเซียม
และฟอสฟอรัสสูง มีไวตามินบีสูงโดยเฉพาะไวตามินบี 12 และ บี 2 (ส านักพัฒนา
อาหารสัตว์, 2564ก) มีแร่ธาตุหลักส าหรับพืชคือ ไนโตรเจน 9.0-10.0% ฟอสฟอรัส 
5.0-6.0% และ โพแทสเซียม 3.8% (ส านักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 2551) 

6) กระดูกป่น เป็นแหล่งในการให้ทั้งธาตุแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส โดยให้แคลเซี่ยม 24% 
และฟอสฟอรัส 12-18% (ส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 2564ข) มีแร่ธาตุหลักส าหรับพืช
คือ ไนโตรเจน 3.0-4.0% ฟอสฟอรัส 15.0-23.0% และ โพแทสเซียม 0.7% (ส านัก
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 2551) 

7) แร่หินฟอสเฟต คือสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต มีองค์ประกอบธาตุอาหารหลัก
ได้แก่ ไนโตรเจน 0.15% ฟอสฟอรัส 15-17% โปแตสเซียม 0.10% และมีธาตุอาหาร
รองคือ แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม ใช้เป็นปุ๋ยเชิงเด่ียวชนิดผงไว้รองก้นหลุม หรือใช้ผสมปุ๋ย
หมักเป็นส่วนประกอบเพ่ิมประสิทธิภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก จะช่วยให้พืชออกรากมาก
โตเร็ว ลดความเป็นกรดของดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย เพิ่มแร่ธาตุในดินที่ละลายได้ให้มาก
ขึ้น ผลพลอยได้ คือ จุลธาตุต่างๆ ที่ตกค้างในดินสามารถละลายออกมาเป็นประโยชน์
ต่อพืชมากขึ้น (บริษัททีเคเค เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด, 2564) 

 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.2 แร่หินฟอสเฟต 
 

8)  สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์จ าพวกแบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัย
ซิส รวม 8 สายพันธุ์ เป็นจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิสูง และผลิตเอนไซม์เซลลูเลสท าการ
ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของเซลลูโลสได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง(ดังรูปที่ 
1.6)  โดยทั่วไปการท าปุ๋ยหมักขนาด 1 ตัน จะใช้วัสดุแห้ง 1 ตัน สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
จ านวน 1 ซอง (สัดส่วน 1: 1) แต่กรณีผักตบชวาเป็นวัสดุที่ย่อยง่ายและมีจุลินทรีย์
อาศัยที่ราก จึงสามารถลดปริมาณการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เป็น 100 : 1 
(ผักตบชวาสด 100 ตัน ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จ านวน 1 ซอง) (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2564) 
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9)  สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  ส าหรับผลิตน้ าหมักชีวภาพ (ปุ๋ยอินทรีย์น้ า) เป็นเชื้อจุลินทรีย์
ที่ช่วยย่อยสลายวัสดุการเกษตรในลักษณะสดและอวบน้ า และมีความชื้นสูง โดยด าเนิน
กิจกรรมทั้งในสภาพที่ไม่มีอากาศและมีอากาศ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ คือ 
(1) ยีสต์ Pichia membranifaciens (2)แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก Lactobacillus 
fermentum (3) แบคทีเรียย่อยโปรตีน Bacillus megaterium (4) แบคทีเรียย่อย
ไขมัน Bacillus subtilis และ (5) แบคทีเรียละลายฟอสเฟต Burkholderia unamae 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2564) 
 

10) สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์จ าพวกยีสต ์แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกช่วย
ตกตะกอนสารอินทรีย์ที่แขวนลอยในน้ าช่วยให้น้ าใสขึ้น แบคทีเรียผลิตเอนไซม์โปรทีเอ
สย่อยสลายโปรตีน แบคทีเรียผลิตเอนไซม์ไลเปสย่อยสลายไขมัน (ดังรูปที่ 1.12) ที่ถูก
ปลดปล่อยออกมาเร่งกระบวนการย่อยสลายเร็วขึ้น และช่วยลดการเกิดสารที่ก่อให้เกิด
กล่ินเหม็น จึงใช้ส าหรับบ าบัดกล่ินเหม็นจากกองปุ๋ยหมักที่เกิดจากการหมักแบบไม่มี
อากาศ และน้ าเสียที่ออกจากกองปุ๋ยหมัก เนื่องจากในสภาพไม่มีอากาศสารอินทรีย์
หลายชนิดถูกย่อยสลายก่อให้เกิดสารระเหยและสารประกอบที่มีกล่ินเกิดขึ้ น เช่น 
ammonium hydrogen sulfide, methyl mercaptum, dimethyl disulfide, 
methanethiol, volatile fatty acids, amines เป็นต้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564) 

 

11) เช้ือ EM (Effective Microorganisms) คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยในปรับสภาพดินให้
ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุพืช สามารถเปล่ียนสภาพความเป็นกรด-
ด่าง ให้สมดุล ช่วยป้องกันเชื้อโรคและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 
3 กลุ่มคือ (1) กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Bacteria) คุณสมบัติ 
สังเคราะห์สารอินทรีย์และสร้างความอุดมสมบูรณ์ (2) กลุ่มจุลินทรีย์สร้างกรดแลคติก 
(Lactic Acid Bacteria) คุณสมบัติต่อต้านเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นโทษ และ (3) 
กลุ่มจุลินทรีย์หมัก เช่น ยีสต์ คุณสมบัติช่วยในการย่อยสลาย (Kygadmin, 2015)  
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 เช้ือ EM จาก https://puechkaset.com/หัวเชื้อจุลินทรีย์em/ 
 

https://puechkaset.com/หัวเชื้อจุลินทรีย์em/
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12)กากน้ าตาล (molasses "โมลาส") เป็นของเหลวลักษณะเหนียวข้นสีน้ าตาลด า อุดม
ด้วยธาตุอาหาร เป็นผลพลอยไดก้ารผลิตน้ าตาลทราย มีองค์ประกอบดังในตารางที่ 2.1  
 

ตารางท่ี 2.1 องค์ประกอบกากน้ าตาลเป็นร้อยละ(วิกิพีเดีย, 2564ข) 

ส่วนประกอบ เปอร์เซ็นต์ % 
น้ าตาลท่ีใช้หมักเช้ือ 50.1 
ซูโครส 36.66 
น้ า 20.65 
เถ้าซัลเฟต 15 
น้ าตาลรีดิวซ์  13 
ขี้ผ้ึง  0.38 
ยางและแป้ง 3.43 
แคลเซียม CaO 1.35 
แมกนีเซียม MgO 1.12 
ซิลิกาในรูป SiO2 0.46 
ไนโตรเจน 0.95 
ฟอสเฟต P2O5 0.12 
โปแตสเซียม K2O 4.19 

  
13) สารโซเดียมไบคาร์บอเนต หรือ เบคกิ้งโซดา (Baking Soda) เป็นสารประกอบ 

ประเภทเดียวกับเกลือ มีลักษณะเป็นผลึกเล็กๆ ผงสีขาว  ไม่มีกล่ิน สามารถละลายน้ า
ได้ดี เมื่อละลายน้ าความเข้มข้น 1% ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แล้วจะมีฤทธิ์เป็น
ด่างมีค่าพีเอช 8.6 จึงสามารถย่อยสลายเศษวัสดุพืชได้ และเมื่อใช้ผสมกับสารที่มีฤทธิ์
เป็นกรดก็จะช่วยคงความเป็นกลางไว้ (Foodmany, 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.5  กากน้ าตาล จาก 

https://www.nongduen.com/product/

กากน า้ตาล-7-กิโลกรัม/ 

 

 

รูปที่ 2.6 เบคกิ้งโซดา จาก https://www.gangbeauty.com/variety/101077 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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2.1.2 อุปกรณ์ และ เครื่องมือ  
 ถังพลาสติก จอบ พล่ัว คราด มีด เขียง 

 รถเข็น/รถสามล้อ/รถบรรทกุ  

 เครื่องชั่งน้ าหนัก เพ่ือชั่งวัตถุดิบต่างๆ 

 แผ่นพลาสติกคลุมกองปุ๋ย เพื่อกันฝนและการระเหยน้ าออกจากกองปุ๋ย 

 ระบบท่อและข้อต่อเปน็พลาสติกพีวีซี ที่เจาะรูโดยรอบมีขนาดรู 6-10 มม.  

 พัดลมเป่าอากาศ  ใช้เติมอากาศใหก้องปุ๋ยหมักผักตบชวา  

 เครื่องสับบดผักตบชวา 

 เครื่องผสมวัตถุดิบ 

 เครื่องบดละเอียดปุ๋ย 

 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 
 

2.1.3 สูตรส่วนผสมวัตถุดิบของปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์ผักตบชวา สามารถท าได้หลาย
สูตรดังแสดงในตารางที่ 2.2 ถึง 2.7 ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2.2 สูตรท่ี 1 ปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์จากผักตบชวาสด 

วัตถุดิบ 
ปริมาณ 

น้ าหนัก ร้อยละโดยน้ าหนัก 
ผักตบชวาสด 1000 กก. (1 ตัน) 65.8 
มูลวัว/มูลสุกร 300 กก. 19.7 
ร าละเอียด  100 กก. 6.6 
แร่หินฟอสเฟต 120 กก. 7.9 
กากน้ าตาล 20 กก. --- 
เช้ือจุลินทรีย์แบบน้ า (EM) 10 กก. --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 20 กรัม (2 ซอง) --- 
เบคกิ้งโซดา 80 กรัม --- 
น้ า(รวมกากน้ าตาล)  300 กก. --- 

 

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเช้ือจุลินทรีย์แบบน้ า (EM) ก็สามารถต่อเช้ือได้โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
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ตารางท่ี 2.3 สูตรท่ี 2 ปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์จากผักตบชวาแห้ง 

วัตถุดิบ 
ปริมาณ 

น้ าหนัก ร้อยละโดยน้ าหนัก 
ผักตบชวาแห้ง 1000 กก. (1 ตัน) 47.6 
มูลวัว/มูลสุกร 400 กก. 19.1 
ร าละเอียด  200 กก. 9.5 
แร่หินฟอสเฟต 300 กก. 14.3 
กากถ่ัวเหลือง 200 กก. 9.5 
กากน้ าตาล 30 กก. --- 
เช้ือจุลินทรีย์แบบน้ า (EM) 40 กก. --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 30 กรัม (3 ซอง) --- 
เบคกิ้งโซดา 320 กรัม --- 
น้ า(รวมกากน้ าตาล) 1,000 กก. --- 

 

หมายเหตุ: 1) การหมักผักตบชวาแห้งจะใช้เวลาการหมักนานกว่าผักตบชวาสดสดประมาณ 5-10 วัน 
2) ถ้าไม่มีเช้ือจุลินทรีย์แบบน้ า (EM) ก็สามารถต่อเช้ือได้โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 

 

ตารางท่ี 2.4 สูตรท่ี 3 ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากผักตบชวา (กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 
2560)  

วัตถุดิบ 
ปริมาณ 

น้ าหนัก ร้อยละโดยน้ าหนัก 
ผักตบชวาสด 1000 กก. (1 ตัน) 100 
กากน้ าตาล 45 กก. --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 1 ซอง --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 1 ซอง --- 
น้ า(รวมกากน้ าตาล) 45 กก. --- 

 

หมายเหตุ:   1) สูตรนี้ใช้ระยะเวลาหมักนานประมาณ 60 วัน  
2) การขยายเช้ือ พด.6 ใช้กากน้ าตาล 15 กก.ละลายน้ า 15 กก. เติม พด.1 ลงไป แล้ว

กวนให้เข้ากัน และปิดฝาท้ิงไว้ 3 วัน จึงจะน ามาใส่ พด.1 ลงไป แล้วเติมน้ าเพิ่มเป็น 
สารละลายเช้ือผสม 45 กก. กวนให้เข้กันได้ดี แล้วน าไปราดบนผักตบชวาสดและ
คลุกเช้ือให้ท่ัวผสมกับผักตบชวา 
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ตารางท่ี 2.5 สูตรท่ี 4 ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากวัสดุพืชแห้ง (กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 
2564ก) 

วัตถุดิบ 
ปริมาณ 

น้ าหนัก ร้อยละโดยน้ าหนัก 
ผักตบชวาแห้ง/วัสดุพืชแห้ง 1000 กก. (1 ตัน) 80 
มูลวัว/มูลสุกร 200 กก. 20 
น้ าหมักชีวภาพจากปลา  10 กก. --- 
กากน้ าตาล 10 กก. --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 1 ซอง --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 1 ซอง --- 
น้ า(รวมกากน้ าตาล) 600 กก. --- 

 

หมายเหตุ:   1) สูตรนี้ใช้ระยะเวลาหมักนานประมาณ 60 วัน  
2) การผลิตน้ าหมักชีวภาพจากปลา โดยการใช้ปลาเล็กปลาน้อย 30 กก. ผลไม้ฉ่ าน้ า 10 

กก. กากน้ าตาล 10 กก. น้ า 10 ลิตร สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จ านวน 1 ซอง หมักไว้
เป็นเวลา 15 - 20 วัน 

 

ตารางท่ี 2.6 สูตรท่ี 5 ปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์คุณภาพสูงจากผักตบชวาสด 

วัตถุดิบ 
ปริมาณ 

น้ าหนัก ร้อยละโดยน้ าหนัก 
ผักตบชวาสด 1000 กก. (1 ตัน) 50 
มูลวัว/มูลสุกร 200 กก. 10 
ร าละเอียด  300 กก. 15 
แร่หินฟอสเฟต 300 กก. 15 
กระดูกป่น 200 กก. 10 
กากน้ าตาล 30 กก. --- 
เช้ือจุลินทรีย์แบบน้ า (EM) 20 กก. --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 20 กรัม (2 ซอง) --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 10 กรัม (1 ซอง) --- 
เบคกิ้งโซดา 160 กรัม --- 
น้ า(รวมกากน้ าตาล)   600 กก. --- 
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ตารางท่ี 2.7 สูตรท่ี 6 ปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์คุณภาพสูงจากผักตบชวาแห้ง 

วัตถุดิบ 
ปริมาณ 

น้ าหนัก ร้อยละโดยน้ าหนัก 
ผักตบชวาแห้ง 1000 กก. (1 ตัน) 40.8 
มูลวัว/มูลสุกร 350 กก. 14.3 
ร าละเอียด  300 กก. 12.2 
แร่หินฟอสเฟต 400 กก. 16.3 
กระดูกป่น 200 กก. 8.2 
กากถ่ัวเหลือง 200 กก. 8.2 
กากน้ าตาล 30 กก. --- 
เช้ือจุลินทรีย์แบบน้ า (EM) 40 กก. --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 30 กรัม (3 ซอง) --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 10 กรัม (1 ซอง) --- 
เบคกิ้งโซดา 320 กรัม --- 
น้ า(รวมกากน้ าตาล) 1,200 กก. --- 

 

ตารางท่ี 2.8 สูตรท่ี 7 ปุ๋ยหมักชีวอินทรียคุณภาพสูงจากสูตรกรมพัฒนาที่ดิน (กอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 2564ข) 

วัตถุดิบ 
ปริมาณ 

น้ าหนัก ร้อยละโดยน้ าหนัก 
ผักตบชวาแห้ง (ไม่ใช้) --- --- 
มูลวัว/มูลสุกร 100 กก. 10 
ร าละเอียด  100 กก. 10 
แร่หินฟอสเฟต 240 กก. 24 
กระดูกป่น 160 กก. 16 
กากถ่ัวเหลือง 400 กก. 40 
กากน้ าตาล 5 กก. --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 10 กรัม (1 ซอง) --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 10 กรัม (1 ซอง) --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 10 กรัม (1 ซอง) --- 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 10 กรัม (1 ซอง) --- 
น้ า(รวมกากน้ าตาล) 500 กก. --- 
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หมายเหตุ: 1) เตรียมขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 โดยผสมกากน้ าตาล 5 กิโลกรัม ต่อ น้ า 50 ลิตร ใส่สาร
เร่งซุปเปอร์ พด.2 จ านวน 1 ซอง คนให้เข้ากันปิดฝาต้ังไว้ในท่ีร่ม เป็นเวลา 3 วัน 

2) น าสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 จ านวน 1 ซอง เทใส่ลงในสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ท่ีขยายเช้ือใน
กากน้ าตาลไว้แล้ว (จากข้อ 1) คน 10 - 15 นาที น าไปรดบนกองวัตถุดิบ โดยคลุกเคล้าให้ท่ัว 

3) เมื่อกองปุ๋ยหมักอุณหภูมิลดลงแล้ว  ให้เติมสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 
อย่างละ 1 ซอง คลุกเคล้าให้ท่ัวกองปุ๋ย จากนั้นหมักต่ออีก 3 วัน จะได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

 

2.1.4 วิธีการท าปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์ผักตบชวา มีขั้นตอนดังนี้ 
1) เตรียมผักตบชวาที่เก็บมาจากล าคลอง แล้วล าเลียงมาพักกองไว้ ณ.สถานที่ต้องการ

ผลิตปุ๋ย ดังเช่น ลานตากที่สหกรณ์บ้านคลองโยง โดยใช้รถเข็น/รถสามล้อ/รถบรรทุก ดังรูปที่ 2.7  
 

 
 
 
 
 

                    รูปท่ี 2.7 รถเข็น/รถสามล้อ/รถบรรทุก 
2) น าต้นผักตบชวามาเข้าเครื่องสับบดทั้งต้นก็ได้ แต่ถ้าต้องการให้สับบดได้รวดเร็วขึ้น

ควรท าการห่ันเอารากออกไปสับเอง เนื่องจากรากมักเข้าไปพันเครื่องสับ ท าให้ต้องหยุดท างานเพื่อ
ท าความสะอาดเครื่องสับ ผักตบชวาที่ออกมาจากเครื่องจะเป็นชิ้นเล็กๆ ดังรูปที่ 2.8    

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.8 การสับบดผักตบชวาด้วยเครื่องสับบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ 
 

3) จากนั้นน าชิ้นผักตบชวาสด และวัตถุดิบอื่นๆ มาชั่งน้ าหนักให้ได้ตามสูตรที่ก าหนด
ไว้ ได้แก่ ผักตบชวา ร าข้าว กากถั่วเหลือง ขี้ เถ้าแกลบด า ฟอสเฟต มูลสัตว์ แล้วเทลงตาม
อัตราส่วนที่ก าหนดไว้ในแต่ละสูตรลงในเครื่องผสมท าการผสมจนเข้ากันได้ดีประมาณ 5-10 นาที 
การผสมวัตถุดิบต่างในแต่ละครั้งน้ าหนักรวมประมาณ 50 กก. ดังรูปที่ 2.9   
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                       รูปท่ี 2.9 การผสมวัตถุดิบต่างๆ ตามสูตรปุ๋ยโดยใช้เครื่องผสม 
 

4) เมื่อวัตถุดิบผสมเข้ากันดีแล้วเทออกจากเครื่องผสมมากองไว้ที่ลานตากซีเมนต์เกล่ีย
รองพื้นให้สูงจากพื้น 25-30 ซม. โดยวางให้เป็นรูปตามโครงระบบท่อเติมอากาศ ดังรูปที่ 2.10 
จากนั้นน าท่อเติมอากาศวางทับไปบนกองปุ๋ย แล้วน าวัตถุดิบผสมเททับบนท่อให้สูง 25-30 ซม. 

 
 
 
 
 

                   รูปท่ี 2.10 การผสมวัตถุดิบต่างๆ ตามสูตรปุ๋ยโดยใช้เครื่องผสม 
 

5) การเตรียมเช้ือจุลินทรีย์ผสม โดยใชส้ารเร่งซุปเปอร์ พด.1(หรืออาจใช้ยี่ห้อไบโอนิก 
1) เช้ือ EM กับสารเพ่ิมอาหารให้จุลินทรีย์ ได้แก่ กากน้ าตาล ใช้น้ าผสมแล้วกวนจนสารละลาย
เป็นเนื้อเดียวกันมีความเข้นข้นตามสูตร  โดยทั่วไป EM เป็นกรด 4.5-5.0 ถ้าให้ได้ผลดีมี
เชื้อจุลินทรีย์มากขึ้นควรเตรียมเชื้อผสมนี้ก่อน 3 วัน จากนั้นปรับค่าพีเอชด้วยเบคกิ้งโซดาให้
สารละลายมีค่าพีเอชช่วง 6.5-8.0 ท าการตรวจวัดค่าพีเอชด้วยกระดาษลิตมัส ดังรูปที่ 2.11 
แล้วใช้ฝักบัวตักสารละลายเชื้อจุลินทรีย์ผสมราดลงบนกองวัตถุดิบผสมผักตบชวาตามปริมาณที่
ก าหนด เพ่ือให้กองวัตถุดิบหมักมีความชื้นของประมาณ 60 % ด้วยเครื่องมือวัดความชื้น 

 

 

 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.11 การเตรียมเช้ือจุลินทรีย์ผสมเพื่อราดลงบนกองวัตถุดิบ 
 

 

  

 
  

 

 

 

กระดาษลิตมัส      เคร่ืองวัดความช้ืน   
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6) เมื่อราดสารละลายเชื้อจุลินทรีย์ผสมตามปริมาณในสูตรจนหมดแล้ว ท าการคลุมผิว
กองวัตถุดิบหมักด้วยแผ่นพลาสติกด าโดยปิดคลุมไว้ และน าก้อนหินวางตามมุมต่างๆ เพื่อ
ป้องกันลมพัดพลาสติกปลิวออกจากกอง แล้วทิ้งไว้ทุกๆ 5 วันให้น าพัดลมเป่าเติมอากาศมาต่อ
กับระบบท่อที่อยู่ในกองปุ๋ยหมัก 0.5-1 ชั่วโมง ท าการตรวจหาความชื้นถ้ามากเกิน 60% ให้เปิด
ผ้าคลุมพลาสติกขณะเติมอากาศ ถ้าความชื้นน้อยไปให้รดน้ าเพิ่ม ถ้าเชื้อราไม่ขึ้นให้เติมน้ าผสม
สารละลายเช้ือจุลินทรีย์ พด.6 ท าการวัดค่าพีเอช และธาตุ N,P,K กองปุ๋ยหมักด้วยเครื่องมืดวัด 
ดังแสดงในรูปที่ 2.12 เมื่อเติมอากาศเสร็จแล้วให้ปิดคลุมกองไว้เหมือนเดิม ท าการเติมอากาศ
เช่นนี้จนครบ 35-40 วัน แล้วเปิดผ้าคลุมพลาสติกออกท าการพลิกกับกองเพื่อระบายความชื้น
ออก 3-5 วัน ตรวจวัดค่าต่างๆ ของปุ๋ยหมัก และสังเกตได้ว่าไม่มีกล่ินเหม็น มีสีด า และเนื้อยุ่ย 

 

 
 
 
 
 

 
    รูปท่ี 2.12 การปิดคลุมผิวกองปุ๋ยด้วยแผ่นพลาสติดด าและการเติมอากาศด้วยพัดลม 

 

7) เมื่อครบก าหนดการหมัก 35-40 วัน ให้เก็บตัวอย่างปุ๋ยประมาณ 20 กรัม มา
บดละเอียดด้วยเครื่องบด แล้วน ามาวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชคือธาตุ N, P, K
จากชุดตรวจวัด Rapid test  ของม.เกษตรศาสตร์ หรือยี่ห้อต่างๆ  โดยทั่วไปพบว่าธาตุต่างๆอยู่
ในช่วงเพียงพอหรือมากซึ่งแสดงว่าปุ๋ยหมักมีคุณภาพดี ดังแสดงในรูปที่ 2.13  

 
 
 
 

         รูปท่ี 2.13 ชุดตรวจวัดแร่ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมยี่ห้อต่างๆ 
 

8) เมื่อลดความชื้นปุ๋ยหมักได้ที่แล้ว  ให้น าปุ๋ยหมักมาบดให้ละเอียดในเครื่อง
บดละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 2.14 แล้วบรรจุใส่ถุงสามารถน าไปใช้งานได้ทันที 

 

 

 

   

 

เคร่ืองวัดความช้ืน  เคร่ืองวัดปุ๋ยและพีเอช 
   

 



31 
 

 
 
 
 
 
 

                          รูปท่ี 2.14 การบดปุ๋ยหมักให้ละเอียดด้วยเครื่องบดละเอียด 
 

9) การผลิตปุ๋ยหมักฯ แบบอัดเม็ด สามารถท าได้ดังนี้ น าปุ๋ยหมักที่บดละเอียดแล้วมา
ผสมกับน้ าในอัตราส่วนปุ๋ยต่อน้ าเป็น 5:1 โดยน้ าหนักด้วยเครื่องผสม และใช้เครื่องวัดความชื้น
ช่วยตรวจวัดในทุกจุดของเครื่องผสม แล้วน าไปใส่ลงในเครื่องอัดเม็ด ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
อัดเม็ดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ยาวประมาณ 10-15 มม. ปุ๋ยอัดเม็ดยังคงมี
ความชื้นอยู่จึงต้องน าไปตากแดดเพ่ือลดความชื้นลงประมาณ 1-2 ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 2.15 

 
 
 
 
 

 
              รูปท่ี 2.15 การผสมปุ๋ยหมักกับน้ าด้วยเครื่องผสม และการอัเม็ดปุ๋ยด้วยเครื่องอัดเม็ด 

10) ชุมชนคลองโยงที่ร่วมกันช่วยท าการผลิตปุ๋ยหมักฯ ได้พร้อมใจเสนอให้ท าการ
ออกแบบรูปแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์ผักตบชวาเป็นยี่ห้อ “ดร.อ๊อด”เป็น
ชื่อของผู้วิจัยฯ ดังแสดงในรูปที่ 2.16  

 
 
 
 
 
 
 

            รูปท่ี 2.16 ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์ผักตบชวาเป็นยี่ห้อ “ดร.อ๊อด” 
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2.2 หลักเกณฑพ์ิจารณาปุ๋ยหมักที่เสรจ็สมบูรณ์และคุณภาพด ี
ข้อก าหนดในการบ่งชี้ว่าการท าปุ๋ยหมักที่หมักเสร็จสมบูรณ์และมีคุณภาพดีคือค่าอัตราส่วน

สารประกอบของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของวัสดุ (C:N) ควรมีค่าเท่ากับหรือต่ ากว่า 20:1 ความเป็น
กรดเป็นด่าง(ค่าpH) อยู่ระหว่าง 6.0 -7.5 จะต้องมีปริมาณอินทรีย์วัตถุอยู่ระหว่าง 25 -50 % ซึ่ง
เมื่อน าปุ๋ยหมักนี้ใส่ลงในดินแล้วจะไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อพืช แต่ในการปฏิบัติงานจริงใช้การ
พิจารณาว่าปุ๋ยหมักมีการย่อยสลายได้ที่แล้วสามารถพิจารณาได้จากลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) สีของวัสดุเศษพืช มีสีน้ าตาลเข้มจนถึงสีด า  
2) ลักษณะของวัสดุเศษพืช จะอ่อนนุ่ม ยุ่ย ขาดออกจากกันง่าย 
3) กลิ่นของวัสดุปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์ จะไม่มีกลิ่นเหม็น  
4) ความร้อนในกองปุ๋ย อุณหภูมิภายในและภายนอกกองปุ๋ยใกล้เคียงกัน  
5) สังเกตเห็นการเจริญของพืชบนกองปุ๋ยหมัก แสดงว่าน าไปใช้จะไม่เป็นอันตรายต่อพืช 

 

2.3 หลักการใช้ปุย๋ชนิดต่างๆ 
ปุ๋ยมี 3 ประเภท คือ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ตามค านิยามของการใช้ปุ๋ยจึง

แตกต่างกันและวัตถุประสงค์ของการใช้ก็มีประเด็นที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.9 
 

ตารางท่ี 2.9 การเปรียบเทียบผลการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ (ยงยุทธ โอสถสภา และคณะะ, 2551) 

การเปรียบเทียบ ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ 
1. ธาตุอาหารพืชที่ดินได้รับ    

จ านวนธาตุอาหารรองและเสริม  มาก น้อย น้อย 
ปริมาณแต่ละธาตุหลัก (N,P,K)  น้อย มาก ขึ้นกับชนิดจุลินทรีย์ 
อัตราการใส่ (กก./พื้นท่ี)  สูง ต่ า ต่ า 
ปลดปล่อยให้พืชเร็วหรือช้า  ช้า เร็ว ปานกลาง 

2. ผลต่อสมบัติทางเคมีของดิน    
การน าไฟฟ้า (EC)  เพิ่ม --- --- 
ความจุบัฟเฟอร์  เพิ่ม --- --- 
ผลตกค้างด้านสภาพกรดด่าง  --- กรด ด่าง หรือไม่มีผล  --- 

3. ผลต่อสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน    
ความหนาแน่นรวม  ลด  --- --- 
การเกิดเม็ดดิน  เพิ่ม --- --- 
ความช้ืนท่ีเป็นประโยชน์  เพิ่ม --- --- 
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ตารางท่ี 2.9 การเปรียบเทียบผลการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ (ยงยุทธ โอสถสภา และคณะ, 2551) (ต่อ) 

การเปรียบเทียบ ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ 
2. ธาตุอาหารพืชที่ดินได้รับ    

จ านวนธาตุอาหารรองและเสริม  มาก น้อย น้อย 
ปริมาณแต่ละธาตุหลัก (N,P,K)  น้อย มาก ขึ้นกับชนิดจุลินทรีย์ 
อัตราการใส่ (กก./พื้นท่ี)  สูง ต่ า ต่ า 
ปลดปล่อยให้พืชเร็วหรือช้า  ช้า เร็ว ปานกลาง 

2. ผลต่อสมบัติทางเคมีของดิน    
การน าไฟฟ้า (EC)  เพิ่ม --- --- 
ความจุบัฟเฟอร์  เพิ่ม --- --- 
ผลตกค้างด้านสภาพกรดด่าง  --- กรด ด่าง หรือไม่มีผล  --- 

3. ผลต่อสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน    
ความหนาแน่นรวม  ลด  --- --- 
การเกิดเม็ดดิน  เพิ่ม --- --- 
ความช้ืนท่ีเป็นประโยชน์  เพิ่ม --- --- 

4. ผลต่อจุลินทรีย์ดิน    
แหล่งธาตุอาหาร  หลายธาตุ  บางธาตุ  --- 
แหล่งพลังงาน  ให้พลังงาน  บางธาตุ  --- 
สารอาหาร  กรดอะมิโน

โปรตีน 
วิตามิน  

และอื่นๆ 

--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 

สมดุลของจุลินทรีย์ดิน  ดีขึ้น  --- ดีขึ้น 
 

1) การใช้ปุ๋ยเคมี คือการให้สารประกอบซึ่งมีธาตุอาหารพืชรูปที่เป็นประโยชน์ โดยวิธีใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่นใส่ทางดิน ให้ทางใบหรือระบบชลประทาน (ยงยุทธ โอสถสภา, 
2547 และ 2549) การใช้ปุ๋ยเคมีที่ดี คือการให้ธาตุอาหารแต่ละธาตุตรงกับที่พืชขาดแคลน ใน
ปริมาณที่พอเหมาะ เพ่ือให้พืชได้รับธาตุอาหารต่างๆครบถ้วน มีปริมาณที่เพียงพอและสมดุล จึงจะ
ช่วยให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี แต่ถ้าใส่มากเกินไปจะส่งผลระยะยาว (Brady and Weil, 
2004) 

2) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คือการใส่ปุ๋ยที่เป็นอินทรียสารจากธรรมชาติลงไปในดิน เพื่อให้ธาตุ
อาหารปรับปรุงทางดินด้านกายภาพ เคม ีและชีวภาพ 
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3) การใช้ปุ๋ยชีวภาพ คือการใส่เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปในดิน เพื่อให้จุลินทรีย์
เหล่านั้นเพ่ิมปริมาณธาตุอาหาร เช่นใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มไนโตรเจน หรือ
เปลี่ยนรูปของธาตุอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อพืช  เช่นใช้เชื้อราไมคอร์ไรซาและ
จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต ดังตารางที่ 2.10 

 

  ตารางท่ี 2.10 ปุ๋ยชีวภาพและผลจากการใช้ (ยงยุทธ โอสถสภา และคณะ, 2551) 

ปุ๋ยชีวภาพ ชนิดของจุลินทรีย์  ประโยชน์ 
เช้ือไรโซเบียม แบคทีเรีย อยู่ในปมรากถั่วและช่วยตรึงไนโตรเจนจาก

อากาศมาให้พืชใช้ประโยชน์ 
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ า
เงิน 

ไซยาโนแบคทีเรีย ใส่ในนาข้าวและช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
แบบอิสระมาให้รากข้าวใช้ประโยชน์ 

เช้ือราไมคอร์ไรซา รา อยู่ร่วมกับรากพืชและช่วยเพิ่ประสิทธิภาพการดูด
น้ าและการดูดใช้ฟอสฟอรัสของรากพืช 

จุลินทรีย์ย่อยฟอสเฟต แบคทีเรียและรา ช่วยย่อยสลายสารประกอบฟอสเฟตท่ีละลาย 
ยาก ให้อยู่ในรูปท่ีรากพืชใช้ประโยชน์ได้ 

 

2.3.1 หลักการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานหรือเชิงบูรณาการ 
การใช้ปุ๋ยต่างชนิดกันท าให้ได้ระบบการจัดการดินที่ดี 2 ระบบคือ 1) ระบบเกษตร

อินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสานกับปุ๋ยชีวภาพ และ 2) ระบบที่ใช้ปุ๋ยเคมีผสมผสานกับปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ โดยใช้ปุ๋ยแต่ละอย่างในช่วงเวลาและด้วยวิธีการที่เหมาะกับแต่ละพืช รวมทั้งการใส่
วัสดุปรับปรุงดินที่จ าเป็น ส าหรับแก้ไขสมบัติทางเคมีและทางด้านกายภาพของดินบางอย่างที่
บกพร่องให้ดีข้ึนอีกด้วย โดยทั้งสองระบบมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังตารางที่ 2.11 

 

  ตารางท่ี 2.11 เปรียบเทียบแนวทางการใช้ปุ๋ยทั้งสามแบบ (ยงยุทธ โอสถสภา และคณะ, 2551) 

ปุ๋ยและอืน่ๆ เกษตรอินทรีย์ ระบบผสมผสาน ระบบที่ไม่แนะน า 
ปุ๋ยเคมี  ไม่ใช้ ใช้ ใช้ 
ปุ๋ยอินทรีย์  ใช้ ใช้ ไม่ใช้ 
ปุ๋ยชีวภาพ  ใช้ ใช้ ไม่ใช้ 
การจัดการซากพืช  คืนสู่ดิน คืนสู่ดิน เผา 
การปลูกพืช  ระบบหมุนเวียน ระบบหมุนเวียน เชิงเด่ียว 

 

เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่มีปริมาณธาตุอาหารพืชหลักและธาตุอาหารรองอยู่น้อย  
แต่ธาตุอาหารเสริมมีปริมาณพอเพียงหรือเกือบเพียงพอกับความต้องการของพืช หากต้องการให้
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พืชได้รับปริมาณธาตุอาหารหลักที่เพียงพอจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณมาก  ท าให้ส้ินเปลือง
แรงงานและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสูง (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; ธงชัย มาลา, 2549; 
อ านาจ สุวรรณฤทธิ์, 2548) ดังนั้นเพื่อให้พืชได้รับปริมาณธาตุอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด จึงควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ดังรายงานวิจัยของ 
กรรณิกา และคณะ (2554) พบว่าจากการใส่ปุ๋ยหมักฟางข้าวและปุ๋ยเคมีระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ 
2515 – 2543 แล้วหยุดใส่ปุ๋ยตั้งแต ่พ.ศ. 2544 – 2553 ในนาดินทรายปนดินร่วน พบว่าเวลา 25 
ปี แปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตข้าวเฉล่ีย 380 กก.ต่อไร่ แปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวให้ผลผลิตข้าว
เฉล่ีย 523 กก.ต่อไร่ แปลงที่ใส่ปุ๋ยหมักอย่างเดียวอัตรา 500 1,000 1,500 และ 2,000 กก.ต่อไร่ 
ให้ผลผลิตข้าวเฉล่ีย 448, 501, 529 และ 558 กก.ต่อไร่ตามล าดับ ส่วนแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับ
ปุ๋ยหมักอัตราต่างๆ ให้ผลผลิตข้าวเฉล่ีย 613, 633, 663 และ 690 กก.ต่อไร่ตามล าดับ และเมื่อ
หยุดใส่ปุ๋ย 10 ปี พบว่าการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมียังสามารถรักษาระดับผลผลิตข้าว
ได้ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว 

ดังนั้นการใส่ปุ๋ยแบบผสมผสานท าให้ผลผลิตต่อไร่ และผลก าไรจากรายได้สุทธิมากกว่าใส่
ปุ๋ยเคมีชนิดเดียว เพราะปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นการบ ารุงดินทั้งด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพตลอดจนปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆ แต่โดยทั่วไปธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของกับพืช จึงต้องเสริมด้วยปุ๋ยเคมี โดยการประเมินความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และชนิดของพืชที่ปลูกเป็นตัวก าหนดชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมีที่ต้องการใช้  เพราะ
ค านึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนคือ
ระบบเกษตรอินทรีย์จะได้ราคาผลผลิตสูงกว่าและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งมีข้อก าหนอห้ามใช้
ปุ๋ยเคมีใดๆ เกษตรกรจึงต้องปรับปรุงสูตรปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงแบบมีธาตุใดธาตุหนึ่งสูง เช่น 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม โดยใช้การค านวณเบื้องต้นจากองค์ประกอบแร่ธาตุวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติแต่ละชนิดก่อนมาท าปุ๋ยหมัก ที่เน้นแต่ละธาตุสูง จากนั้นท าการค านวณปริมาณของปุ๋ย
หมักแต่ละชนิดว่าควรจะใส่ปริมาณเท่าใด และช่วงเวลาใดของพืชที่ต้องการแร่ธาตุนั้นๆ 
 

2.3.2 อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564) 
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ได้จากสูตรกรมพัฒนาที่ดินตามสูตรที่ 3 เป็นแหล่งธาตุอาหารหลัก

ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมแก่พืชด้วย เนื่องจากมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช 
เพิ่มความต้านทานต่อการเปล่ียนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน การอุ้มน้ าของดินดีขึ้น ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหาร  จึงเป็นทางเลือกให้กับ
เกษตรกรในการทดแทนปุ๋ยเคมี หรือลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี  รวมทั้งเกษตรกรสามารถรวมกลุ่ม 



36 
 

ผลิตใช้เองได้โดยง่าย โดยมีอัตราและวิธีการน าไปใช้ในตารางที่ 2.12 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.12  อัตราและวิธีการน าปุ๋ยหมักอินทรีย์ไปใช้กับพืชชนิดต่างๆ  

ชนิดพืช อัตรา วิธีการใส่ 
ข้าว 2 ตัน/ไร ่ หว่านให้ท่ัวพื้นท่ีแล้วไถกลบก่อนปลูกพืช 
พืชผัก 4 ตัน/ไร ่ หว่านให้ท่ัวแปลงปลูกไถกลบขณะเตรียมดิน 
พืชไร ่ 2 ตัน/ไร ่ โรยเป็นแถวตามแนวปลูกพืชแล้วคลุกเคล้ากับดิน 
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 20 กก./หลุม เตรียมหลุมปลูก โดยคลุกเคล้าปุ๋ยหมักกับดินใส่

รองก้นหลุม 
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 20-50 กก./ต้น ต้นพืชท่ีเจริญแล้ว โดยขุดร่องลึก 10 ซม. ตามแนว

ทรงพุ่มของต้น ใส่ปุ๋ยหมักในร่องและกลบด้วยดิน
หรือหว่านให้ท่ัวภายใจต้ทรงพุ่ม 

ไม้ตัดดอก 2 ตัน/ไร ่ --- 
ไม้ดอกยืนต้น 5-10 กก./หลุม --- 

 

2.3.3 อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564) 
ปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้จากสูตรกรมพัฒนาที่ดินตามสูตรที่ 6 เป็นแหล่งธาตุ

อาหารหลักโดยมีปริมาณธาตุอาหารของพืชดังนี้ ไนโตรเจน 3.50 - 4.98 % ฟอสฟอรัส 3.49 - 
8.17 % และโพแทสเซียม 0.99 %  ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของพืชในการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิต และมีแหล่งธาตุอาหารรอง และธาตอุาหารเสริมแก่พืชด้วย เนื่องจากมีจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ต่อดินและพืชโดยช่วยควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า และจุลินทรีย์ช่วยละลายฟอสเฟตท าให้
การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชเป็นแบบช้าๆ ท าให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร  จึงเป็นทางเลือก
ให้กับเกษตรกรในการทดแทนปุ๋ยเคมี หรือลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี  รวมทั้งเกษตรกรสามารถ
รวมกลุ่มผลิตใช้เองไดโ้ดยง่าย โดยมีอัตราและวิธีการน าไปใช้ในตารางที่ 2.13 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.13  อัตราและวิธีการน าปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงไปใช้กับพืชชนิดต่างๆ  

ชนิดพืช อัตรา วิธีการใส่ 
พืชผัก 300 กก./ไร่ หว่านให้ท่ัวแปลงตอนเตรียมดิน 
พืชไร ่ 300 กก./ไร่ หว่านให้ท่ัวแปลงตอนเตรียมดิน 
ไม้ผล 10 กก./ต้น รองก้นหลุมตอนปลูกพืช และหว่านรอบทรงพุ่ม

ในช่วงพืชเจริญเติบโต 
ข้าวหอมมะลิ 400 กก./ไร่ งานวิจัย: นุชจรี กองพลพรหม และคณะ (2558) 
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2.4 ประโยชน์ของปุย๋หมัก 
1) ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินการใส่ปุ๋ยหมักลงในดินจะท าให้โครงสร้างและเนื้อ

ดินดีขึ้นในดินละเอียดอัดตัวแน่น เช่น ดินเหนียว ปุ๋ยหมักจะช่วยท าให้ดินนั้นมีสภาพร่วนซุยมากขึ้น
ไม่อัดตัวกันแน่นทึบมีการระบายน้ าและอากาศดีขึ้น ส่วนในดินเนื้อหยาบอเช่น ดินทรายการใส่ปุ๋ย
หมักจะช่วยให้ดินแน่นขึ้นสามารถอุ้มน้ าหรือดูดซับความชื้นไว้ให้พืชได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน (เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต ์และคณะ, 2534)  นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความจุความ
ต้านทานในการเปลี่ยนแปลงระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน  

2) เพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดิน ปุ๋ยหมักมีแร่ธาตุอาหารที่ส าคัญส าหรับพืชครบถ้วนคือมีไนโตรเจน
ทั้งหมด 0.4–2.5 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 0.2–2.5 เปอร์เซ็นต์และ
โพแทสเซียมในรูปที่ละลายน้ าได้ 0.5–1.8 เปอร์เซ็นต์ และยังมีธาตุอาหารชนิดอื่นๆเช่นแคลเซียม 
แมกนีเซียม ก ามะถัน เหล็ก สังกะสี แมงกานีส โบรอน ทองแดง เป็นต้น จึงช่วยปรับปรุงคุณภาพ
ดินให้ดีขึ้น (ปรัชญา ธัญญาดี และคณะ. 2534) นอกจากนี้ปุ๋ยหมักยังช่วยท าให้ธาตุอาหารพืชที่มี
อยู่ในดินแปรสภาพมาอยู่ในรูปที่พืชน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นและย่อยสลายอย่างช้าๆในดินก็จะ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาท าให้พืชสังเคราะห์แสงได้เพิ่มขึ้นและให้ผลผลิตสูงขึ้น  

3) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมี และสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ (นุชจรี กองพล
พรหม และคณะ, 2558) 

4) การใส่ปุ๋ยหมักลงดินช่วยเพิ่มอาหารให้แก่จุลินทรีย์ท าให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน นอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์บางชนิดที่ผลิตสารปฏิชีวนะช่วยลดการระบาดและ
ความรุนแรงของโรคพืชบางชนิดได้ (Hoitink and Fahy, 1986) และจุลินทรีย์บางชนิดท าให้เกิด
กรดอินทรีย์ เช่น กรดฟอร์มิก และอะซิติก เป็นต้น กรดอินทรีย์บางชนิดจะถูกพืชน าไปใช้ได้
โดยตรง บางชนิดมีผลต่อการปลดปล่อยและการเปล่ียนแปลงธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชท า
ให้แร่ธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดินแปรสภาพมาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่าย 

5) การใส่ปุ๋ยหมักช่วยควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดิน เนื่องจากจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูของ
ไส้เดือนฝอยสามารถเจริญเติบโตได้ดีจึงขับสารอัลคาลอยด์และกรดไขมันบางชนิดที่เป็นพิษออกมา
ท าลายไส้เดือนฝอยได ้(เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์, 2534) 

6) ควรมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชน “ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์” โดยมุ่งเน้นให้
เกษตรกรน าเอาวัชพืชน้ าในล าคลอง ได้แก่ผักตบชวา ซึ่งขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นในล าคลองต่างๆ เศษ
วัสดุพืชเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร น ามาฝากไว้ที่
ธนาคาร และกลุ่มเกษตรกรมาช่วยท าการผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักหลายๆ สูตร เพื่อให้เกษตรกรใน
ท้องที่สามารถมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์ โดยต้องน าวัสดุมาแลก หรือมาซื้อในราคาถูก  
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2.6 คุณภาพและมาตรฐานปุ๋ยหมักฯ 
ปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์จากผักตบชวาที่ขุดลอกจากคลองชัยขันต์และด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักฯ ที่ 

สหกรณ์บ้านคลองโยง จ ากัด โดยคณะผู้วิจัยร่วมกับเยาวชนและชุมชนคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม ได้รับการทดสอบคุณภาพปุ๋ยหมักฯจากห้องปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย 
และส่ิงแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอน าผลการวิเคราะห์ปุ๋ยหมักฯ
นี้ไปท าการเปรียบเทียบกับปุ๋ยหมักผักตบชวาที่ผลิตขึ้นจากกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และ
มาตรฐานปุ๋ยหมัก Q และของกรมพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2563) ดังตารางที่ 2.14 

  

ตารางท่ี 2.14 เปรียบเทียบปุ๋ยหมักผักตบชวาจากแหล่งผลิตต่างๆกับมาตรฐานปุ๋ยหมักต่างๆ  

 
 

รายการ 

ปุ๋ยหมัก
ผักตบชวาจาก
ผู้วิจัยฯ ร่วมกับ
ชุมชนคลองโยง 

ปุ๋ยหมักผักตบชวา
(กองเทคโนโลยี 
ชีวภาพทางดิน, 

2560) 

ปุ๋ยหมัก 
มาตรฐาน Q 

กรมพัฒนาที่ดิน 
มาตรฐาน
ปุ๋ยอินทรีย ์

มาตรฐาน
ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง 

อินทรียวัตถุ (%)  27.13 25 -36 ≥20 ≥20 ≥20 
C/N ratio  13.98 17 -20 ≤20 ≤20 ≤20 
ไนโตรเจน (% N)  1.13 0.84-1.13 ≥1 ≥1 ≥1 
ฟอสฟอรัส (% P2O5)  2.16 0.35-0.54 ≥0.5 ≥0.5 ≥2.5 
โพแทสเซียม (% K2O)  1.57 1.21 -2.00 ≥0.5 ≥0.5 ≥1.0 
แคลเซียม (%)  7.51 2.23 -6.58 --- --- --- 
แมกนีเซียม (%)  0.69 0.47 -0.71 --- --- --- 
โซเดียม  (%) 0.54 --- --- ≤1 ≤1 
ซัลเฟอร์ (%)  0.17 0.32-0.62 --- --- --- 
pH (1:4)  7.49 7.02 -7.59 ≥5.5, ≤8.5 ≥5.5, ≤8.5 ≥5.5, ≤10 
EC (dS/m)  4.78 1.40 -2.69 ≤10 ≤10 ≤15 
สารหนู (มก./กก.)  0.12 8.03 -12.64 ≤50 ≤50 ≤50 
แคดเมียม (มก./กก.)  1.65 0.10 -0.30 ≤5 ≤5 ≤5 
โครเมียม (มก./กก.)  34.13 10.40-23.60 ≤300 ≤300 ≤300 
ทองแดง (มก./กก.)  19.61 15.40-23.70 ≤500 ≤500 ≤500 
ตะกั่ว (มก./กก.)  27.65 8.10-11.70 ≤500 ≤500 ≤500 
ปรอท (มก./กก.)  0.002 <0.04 - 0.06 ≤2 ≤2 ≤2 
ปริมาณความช้ืน(%) 7.61 --- ≤30 ≤30 ≤30 
ขนาดของปุ๋ย(มม.xมม.) ไม่เกิน --- ≤12.5x12.5 ≤12.5x12.5 ≤12.5x12.5 
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หมายเหตุ :  มาตรฐาน Q ยึดตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2556  

 

ดังนั้นปุ๋ยหมักชีวอินทรีย์จากผักตบชวาที่ผลิตขึ้นจากชุมชนคลองโยงนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน และของมาตรฐาน Q  โดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักนี้มีทั้งแบบบดผงและ
แบบอัดเม็ด (ซึ่งแบบอัดเม็ดจะสะดวกในการใช้งานมากกว่า) จากตารางเปรียบเทียบที่ 2.14 นั้น
พบว่าโดยเฉล่ียมีปริมาณอินทรีย์วัตถุปริมาณธาตุอาหารหลักได้แก่ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียมมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยหมักที่ก าหนดไว้ (แต่ถ้าต้องการให้ได้ปุ๋ยชีวอินทรีย์จาก
ผักตบชวาที่มีคุณภาพสูงจะต้องใช้สูตรปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงในการผลิต) มีปริมาณธาตุอาหาร
รอง ได้แก่ แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม ทองแดง โซเดียม ก ามะถัน ในปุ๋ยหมักปริมาณที่เหมาะสม ความ
เป็นกรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า(EC) และค่า C:N ratio ปริมาณความชื้น ขนาดของปุ๋ยอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนดทั้งหมด การตรวจส่ิงแปลกปลอมพบว่าไม่มีเศษหิน กรวด พลาสติก แก้ว หรือโลหะอื่นๆ 
ปนมากับปุ๋ยหมักฯ รวมถึงการปนเปื้อนของปริมาณโลหะหนักอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐานที่
ก าหนด ดังนั้นเกษตรกรสามารถน าผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักฯที่ผลิตขึ้นจากชุมชนคลองโยงนี้ไปใช้ในปลูก
พืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค 
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บทที่ 3 กระบวนการผลิตกระถางจากเส้นใยผักตบชวา 

3.1 ส่วนประกอบของเครื่องท ากระถาง 

เครื่องท ำกระถำงได้ด ำเนินกำรออกแบบ ประกอบ และทดสอบสมรรถนะโดยคณะผู้วิจัย

ฯ พบว่ำสำมำรถผลิตกระถำงต้นจำกเส้นใยผักตบชวำได้อย่ำงสวยงำมและคงทนต่อกำรใช้งำน 

ดังนั้นจึงได้จัดท ำคู่มือประกอบกำรใช้งำนขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งำนใช้เครื่องมือได้อย่ำงถูกต้องและ

ปลอดภัย โดยอธิบำยตั้งแต่ส่วนประกอบของเครื่องฯซึ่งมีหลักกำรท ำงำนที่ง่ำย ไม่ซับซ้อน โดย

น ำส่ิงที่เป็นวัชพืชที่สร้ำงปัญหำแก่ชุมชนริมคลอง คือ ผักตบชวำ ได้น ำล ำต้นมำใช้เป็นวัตถุดิบ

ในกำรผลิตกระถำง เพื่อใช้เพำะต้นอ่อนพืช หรือเป็นกระถำงสวยงำมใช้ตกแต่ง สำมำรถสร้ำง

งำน สร้ำงรำยได้ แก่ชุมชน โดยชุมชนสำมำรต่อยอดลักษณะผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบต่ำงๆ ได้อีก 

นอกจำกส่วนประกอบของเครื่องแล้ว ในคู่มือยังอธิบำยขั้นตอนกำรใช้งำน รวมทั้งกำรใช้

เครื่องมือในกำรทดลองผลิตกระถำง โดยมีสูตรผสมกำวแป้งมันส ำปะหลังที่ใช้เป็นตัวประสำน

เส้นใยผักตบชวำให้ยึดติดกัน สูตรกำรผสมเส้นใยผักตบชวำกับกำวแป้งมันเพื่อเป็นวัตถุดิบใน

กำรขึ้นรูปกระถำง ปริมำณวัตถุดิบที่ใช้ในกำรขึ้นรูป และเทคนิควิธีกำรช่วยไม่ให้วัตถุดิบติดที่

พิมพ์ที่ใช้กดกระถำง รวมทั้งระยะเวลำที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน เพื่อ ประโยชน์ในกำรคิดค ำนวณ

ต้นทุน จุดคุ้มทุนของกำรลงทุนซื้อเครื่องท ำกระถำง กำรอธิบำยขั้นตอนกำรท ำงำนจะมีรูปภำพ

ประกอบเพื่อง่ำยต่อกำรเข้ำใจ ผู้จัดท ำหวังว่ำคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน และชุมชนที่

น ำเครื่องต้นแบบไปใช้งำน 

ส่วนประกอบของเครื่องท ากระถาง 
1) ตู้ควบคุมการท างานของฮีทเตอร์ท่ีให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์ตัวผู้ และแม่พิมพ์ตัว

เมีย (เบอร์1) 

เครื่องท ำกระถำงที่ประกอบขึ้นมำนี้มีควำมแข็งแรงและสำมำรถเคล่ือนย้ำยได้

สะดวกดังแสดงในรูปที่ 3.1 และรูปที่ 3.2 ประกอบด้วยแผงควบคุม 2 แผง แผงด้ำนบน 

(1.1) ใช้ควบคุมอุณหภูมิของฮีทเตอร์ที่ให้ควำมร้อนแก่แม่พิมพ์ตัวผู้ สำมำรถให้ควำม

ร้อนได้ถึง 150 องศำเซลเซียส โดยใช้ฮีทเตอร์แบบแท่ง 3 แท่ง แท่งละ 250 วัตต์ ส่วน

แผงควบคุมด้ำนล่ำง (1.2)  ใช้ควบคุมอุณหภูมิของฮีทเตอร์ที่ให้ควำมร้อนแก่แม่พิมพ์ตัว

เมีย สำมำรถให้ควำมร้อนได้ถึง180 องศำเซลเซียส โดยใช้ฮีทเตอร์แบบแท่ง 3 แท่ง แท่ง
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ละ 300 วัตตแ์ต่ละแผงควบคุมมีสวิทช์ปิด-เปิด ใช้งำนแยกกัน และมีสวิทช์หลักควบคุม

กำรท ำงำนทั้งหมดอีกขั้นหนึ่งเพื่อควำมปลอดภัย ที่แผงควบคุมมีปุ่มตั้งค่ำอุณหภูมิที่

ต้องกำร มีจอแสดงตัวเลขค่ำของอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงระหว่ำงกำรใช้งำน 

2) แม่พิมพ์ตัวผู้ (เบอร์2) 

ท ำจำกเหล็กเครื่องมือ และชุบเคลือบผิวแข็งด้วยโครเมียม (hard chrome) มี

ลักษณะเป็นกรวยตัด มีน้ ำหนักที่สำมำรถช่วยให้เพิ่มแรงกดแก่วัสดุที่อยู่ในพิมพ์ตัวเมีย 

กำรเคล่ือนที่ขึ้น-ลง ของแม่พิมพ์ตัวผู้ จะควบคุมโดยใช้มือหมุน(เบอร์4) และสลักล็อค

แม่พิมพ์(เบอร์5) ในกรณีที่ต้องกำรขึ้นรูปและให้ควำมร้อนแก่วัสดุที่ต้องกำรขึ้นรูปไปด้วย 

สำมำรถตั้งอุณหภูมิได้ที่ตู้ควบคุม โดยใช้แผงควบคุมอุณหภูมิอันบน 
 

 
รูปท่ี 3.1 เครื่องท ำกระถำงจำกเส้นใยผักตบชวำ 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

1.1 

1.2 
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3) แม่พิมพ์ตัวเมีย(เบอร์3) 
ท ำจำกเหล็กเครื่องมือ และชุบเคลือบผิวแข็งด้วยโครเมียม (hard chrome) มี

ลักษณะเป็นกรวยตั้งบำนออกรับกับพิมพ์ตัวผู้ ใช้ใส่วัสดุที่ต้องกำรขึ้นรูปในปริมำณที่

พอเหมำะ เมื่อกดพิมพ์ตัวผู้ลงแรงกดจะท ำให้วัสดุไหลขึ้นตำมช่องว่ำงระหว่ำงพิมพ์ตัวผู้

และพิมพ์ตัวเมีย เกิดเป็นรูปทรงตำมลักษณะของพิมพ์ ที่ก้นด้ำนล่ำงของพิมพ์ตัวเมียมี

ชิ้นส่วนเป็นแผ่นจำนที่ยกขึ้นได้โดยใช้กระเดื่อง ท ำให้สำมำรถปลดชิ้นงำนออกจำกพิมพ์ 

โดยกดปุ่มปลดชิ้นงำน(เบอร์6) ในกรณีที่ต้องกำรขึ้นรูปและให้ควำมร้อนแก่วัสดุที่

ต้องกำรขึ้นรูปสำมำรถตั้งอุณหภูมิได้ที่ตู้ควบคุม โดยใช้แผงควบคุมอุณหภูมิอันล่ำง 

4) มือหมุน(เบอร์4) 

เป็นวงล้อที่มีมือจับ ใช้หมุนเพื่อเคล่ือนแม่พิมพ์ตัวผู้ขึ้น-ลง กำรเคล่ือนที่ใช้ระบบ

เฟืองสะพำน (rack & pinion) โดยแรงในกำรขับเคล่ือนมำจำกก ำลังของผู้ใช้งำน 

5) สลักล็อคแม่พิมพ์(เบอร์5) 

เป็นกระเดื่องเพ่ือใช้ล็อคต ำแหน่งสูงสุดของแม่พิมพ์ตัวผู้ไม่ให้ตกลงมำขณะท ำกำร

ปลดช้ินงำน ช่วยให้ผู้ใช้งำนไม่ต้องออกแรงขณะยกแม่พิมพ์ค้ำงไว้ และมีควำมปลอดภัย

ระหว่ำงกำรท ำงำน 

6) ปุ่มปลดช้ินงาน(เบอร์6) 

เป็นปุ่มใช้แรงกดเพื่อกระแทกกับกระเดื่องด้ำนล่ำงที่เป็นคำนต่อกับจำนที่ก้น

แม่พิมพ์ตัวเมีย ใช้ช่วยปลดหรือดันชิ้นงำนออกจำกแม่พิมพ์ตัวเมีย 

7) ปั๊มลมพร้อมปืนฉีดลม(เบอร์7) 

        ปั๊มลม เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยให้ควำมสะดวกในกำรท ำควำมสะอำดแม่พิมพ์ 

โดยกำรใช้แรงลมช่วยเป่ำเศษวัสดุออกจำกแม่พิมพ์ 
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รูปท่ี 3.2 ภำพด้ำนข้ำงเครื่องท ำกระถำง 
 

3.2 ขั้นตอนการใช้เครื่องท ากระถาง 
3.2.1 กรณีต้องการให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์ 

1) ถ้ำวัตถุดิบเป็นแผ่น หรือเป็นเส้นใย เช่น ใบบัว ใบตอง ใยมะพร้ำว ให้น ำใบมำ

เรียงซ้อนกันประมำณ 4-5 ชั้น หรือตำมควำมหนำของแผ่นวัสดุที่มี เนื่องจำกควำมหนำของ

กระถำงที่ออกแบบไว้ประมำณ 5 มิลลิเมตร แต่ละชั้นใช้กำวแป้งเปียกทำบำงๆเพื่อช่วยให้

ยึดติดกัน  

2) เสียบปล๊ักไฟ ปุ่มไฟสีเหลืองที่ตู้ควบคุมจะสว่ำงขึ้น ตำมรูปด้ำนล่ำง กดสวิทช์สี

เขียวตัวบนเพื่อให้กระแสไฟฟ้ำแก่ฮีทเตอร์ชุดที่ติดตั้งอยู่ที่แม่พิมพ์ตัวผู้ กดปุ่ม SET ที่แผง

ควบคุมอุณหภูมิตัวบน กดปุ่มสีเหลืองเพื่อตั้งอุณหภูมิ แม่พิมพ์ตัวผู้ ปุ่มสีเหลืองขวำสุดตั้ง

อุณหภูมิหลักหน่วย ปุ่มสีเหลืองอันกลำงตั้งอุณหภูมิหลักสิบ และ ปุ่มสีเหลืองซ้ำยสุดตั้ง

อุณหภูมิหลักร้อย แต่ละปุ่มจะมีรูปลูกศรขึ้น -ลง เพื่อปรับอุณภูมิขึ้นลง เมื่อตั้งค่ำได้ตำม

ต ำแหน่งท่ีติดต้ัง
แท่งฮีทเตอร์ 
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ต้องกำรกดที่ SET ที่หน้ำจอจะแสดงตัวเลขที่เป็นค่ำอุณหภูมิขณะนั้นของฮีทเตอร์ที่สูงขึ้น

เรื่อยๆ จนกระทั่งอุณหภูมิของฮีทเตอร์เท่ำกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้  
 

 
 

รูปท่ี 3.3 ตู้ควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องท ำกระถำง 
 

3) กดสวิทช์สีเขียวตัวล่ำงเพื่อให้กระแสไฟฟ้ำแก่ฮีทเตอร์ชุดที่ติดตั้งอยู่ที่แม่พิมพ์ตัว

เมีย กดปุ่ม SET ที่แผงควบคุมอุณหภูมิตัวล่ำง ท ำเช่นเดียวกับกำรต้ังอุณหภูมิแม่พิมพ์ตัวผู้ที่

อธิบำยไว้ในข้อ2. 

4) ในขั้นตอนกำรท ำงำน ผู้ท ำหน้ำที่กดพิมพ์กระถำงควรสวมถุงเพื่อกันควำมร้อน

จำกแม่พิมพ์ และเพ่ือควำมปลอดภัย  

4.1 กำรขึ้นรูปกระถำงท ำได้โดยกำรน ำแผ่นวัสดุที่เตรียมไว้จำกข้อ1. กรุลงบนพิมพ์

ตัวเมีย จำกนั้นจับที่มือหมุน หมุนพวงมำลัยให้พิมพ์ตัวผู้เคล่ื อนลงมำ 

จนกระทั่งสวมทับลงบนแผ่นวัสดุและพิมพ์ตัวเมีย ออกแรงกดพิมพ์ตัวผู้ค้ำงไว้

ระยะเวลำหนึ่ง จนกระทั่งวัสดุแห้งแข็งเป็นรูปทรงกระถำงตำมต้องกำร 

4.2 หมุนพวงมำลัยให้พิมพ์ตัวผู้เคล่ือนที่ขึ้น จนถึงต ำแหน่งของสูงสุด ใช้สลักล็อค

แม่พิมพ์ ล็อคแม่พิมพ์ตัวผู้ค้ำงไว้ด้ำนบนเพ่ือควำมสะดวกในกำรท ำงำน  

4.3 กดปุ่มปลดช้ินงำน กระเดื่องด้ำนล่ำงจะช่วยยกกระถำงที่ขึ้นรูปแล้วโผล่พ้น

พิมพ์ตัวเมีย หยิบกระถำงออกจำกพิมพ์ตัวเมีย วำงผ่ึงให้เย็นบนตะแกรง ท ำ

ขั้นตอน 4.1-4.3 ซ้ ำในกำรขึ้นรปูชิ้นต่อๆไป 
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5) เมื่อเลิกใช้งำน กดปิดสวิทช์สีเขียวทั้งตัวบน และ ตัวล่ำง รอจนกระทั่งแม่พิมพ์ทั้ง

สองตัวเย็นลง ใช้ลมเป่ำเศษวัสดุที่ติดค้ำงอยู่ในแม่พิมพ์ตัวเมีย ตัวผู้  และบนโต๊ะงำน 

จำกนั้นใช้ผ้ำชุบน้ ำหมำดๆเช็ดท ำควำมสะอำด แม่พิมพ์ทั้งสองตัว ใช้ผ้ำแห้งเช็ดอีกครั้ง

หนึ่ง ควรดูแลรักษำให้แม่พิมพ์สะอำดอยู่เสมอหลังกำรใช้งำนทุกครั้ง 
 

3.2.2 กรณีไม่ต้องการให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์ 

1) ใช้กับวัสดุที่สำมำรถปั้น กด ขึ้นรูปได้ เช่น เส้นใยผักตบชวำ เตรียมจำกก้ำนของ

ผักตบชวำสด น ำมำบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น อบแห้ง น ำผงเส้นใยผักตบชวำแห้งมำผสม

กับกำวแป้งเปียกที่กวนจำกแป้งมันส ำปะหลัง โดยใช้เส้นใยผักตบชวำแห้ง 2 ส่วน ต่อแป้ง

เปียก 1 ส่วน โดยน้ ำหนัก และ กวนผสมให้เข้ำเป็นเนื้อเดียวกัน (สัดส่วนนี้เป็นโดยประมำณ 

ขึ้นอยู่กับลักษณะเส้นใยของพืชที่น ำมำใช้ และควำมยำก ง่ำย เมื่อน ำมำทดลองกดขึ้นรูป)  

2) กำรขึ้นรูปกระถำง  

2.1 น ำแผ่นพลำสติกที่ใช้ห่อหุ้มอำหำร หรือแผ่นพลำสติกเนื้อบำง กรุรอบๆพิมพ์

ตัวเมีย  

2.2 ปั้นก้อนเส้นใยผักตบชวำที่ผสมแป้งเปียกน้ ำหนักประมำณ 200 กรัม หรือใส่

จนเต็มพิมพ์ตัวเมีย จำกนั้น จำกนั้นจับที่มือหมุน หมุนพวงมำลัยให้พิมพ์ตัวผู้

เคล่ือนลงมำ จนกระทั่งสวมทับลงบนก้อนเส้นใยผักตบชวำที่ผสมแป้งเปียก 

ปำดวัสดุที่ล้นออกจำกพิมพ์ตัวเมีย ออกแรงกดพิมพ์ตัวผู้ค้ำงไว้ระยะเวลำหนึ่ง  

2.3 หมุนพวงมำลัยให้พิมพ์ตัวผู้เคล่ือนที่ขึ้น จนถึงต ำแหน่งของสูงสุด ใช้สลักล็อค

แม่พิมพ์ ล็อคแม่พิมพ์ตัวผู้ค้ำงไว้ด้ำนบนเพ่ือควำมสะดวกในกำรท ำงำน  

2.4 น ำกระถำงที่ขึ้นรูปออกจำกพิมพ์ตัวเมีย โดยกำรดึงแผ่นพลำสติกที่รอง

กระถำงขึ้น หรือกดปุ่มปลดชิ้นงำนเพื่อช่วยดันกระถำงขึ้น ค่อยๆแกะ/ดึง 

ออกจำกพิมพ์ ในช่วงนี้สำมำรถตัดแต่งขอบกระถำงให้เรียบสม่ ำเสมอกัน

ด้วยคัตเตอร์ เศษเส้นใยผักตบชวำส่วนที่ล้นจำกพิมพ์ หรือเศษที่เหลือจำกกำร

ตัดแต่งสำมำรถน ำกลับมำปั้นใส่พิมพ์ขึ้นรูปได้อีก น ำกระถำงผักตบชวำที่ขึ้น

รูปได้วำงเรียงบนตะแกรง น ำออกตำกแดด 3-4 วัน หรือ จนกระทั่งแห้งดี 

หรือ ใส่ตู้อบแห้ง อบที่อุณหภูมิ 60-70 C ประมำณ 3-4 ชั่วโมง 
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2.5 เมื่อเลิกใช้งำน ใช้ลมเป่ำเศษวัสดุที่ติดค้ำงอยู่ในแม่พิมพ์ตัวเมีย ตัวผู้ และบน

โต๊ะงำน จำกนั้นใช้ผ้ำชุบน้ ำหมำดๆเช็ดท ำควำมสะอำด แม่พิมพ์ทั้งสองตัว ใช้

ผ้ำแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่ง ควรดูแลรักษำให้แม่พิมพ์สะอำดอยู่เสมอหลังกำรใช้

งำนทุกครั้ง 
 

3.3 ขั้นตอนการผลิตกระถางจากเส้นใยผักตบชวา 
ขั้นตอนกำรขึ้นรูปกระถำงจำกผักตบชวำ ที่จะอธิบำยต่อไปนี้เป็นกำรขึ้นรูปแบบที่ให้

ควำมร้อนแก่แม่พิมพ์ โดยใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไปคือประมำณ 50-60 องศำเซลเซียส เพื่อ

ใช้ในกำรให้ควำมร้อนแก่แผ่นพลำสติกที่รองแม่พิมพ์ ท ำให้ดึงตัวกระถำงออกจำกแม่พิมพ์ได้

ง่ำยขึ้น มีขั้นตอนตำมที่อธิบำยไว้แล้วในข้อ 3.2 และเพิ่มเติมขั้นตอนกำรท ำงำนด้วยภำพ

เพ่ือให้เข้ำใจง่ำยยิ่งขึ้น 

1) การเตรียมเส้นใยผักตบชวา 

 ขนำดครอบครัว 

น ำผักตบชวำที่เก็บจำกล ำน้ ำคลองโยง มำตัดแยกรำกและใบทิ้งไป น ำ

เฉพำะส่วนก้ำนไปล้ำงให้สะอำด ห่ันให้มีขนำดประมำณ 1 นิ้ว น ำไปปั่นด้วย

เครื่องปั่นและกรองเพื่อแยกน้ ำออกจำกกำกเส้นใยผักตบชวำ น ำไปอบแห้ง

ด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิประมำณ 90 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั่วโมง 

น ำไปบดให้เป็นผงโดยใช้เครื่องปั่นจะได้ลักษณะเส้นใยผักตบชวำแห้ง ดัง

แสดงในรูปที่ 3.4 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 ลักษณะเส้นใยผักตบชวำและ ผงเส้นใยผักตบชวำแห้ง  
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 ขนำดวิสำหกิจชุมชน 
น ำต้นผักตบชวำจำกล ำคลองมำสถำนที่ท ำกำร ท ำกำรตัดใบและรำกออก

กัน แล้วน ำล ำต้นใส่เข้ำไปในมำเครื่องสับบดละเอียดก็จะได้ผักตบชวำเป็นชิ้น
ส้ันๆ และฝอยๆ แล้วน ำไปตำกแห้งที่ลำนตำกปูนซีเมนต์ประมำณ 2-3 วันก็
จะได้เส้นใยผักตบชวำแห้ง ดังแสดงในกลุ่มรูปที่ 3.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ก) กำรตัดรำก ล ำต้น ใบ    (ข) กำรสับบดล ำต้นด้วยเครื่องสับ    (ค) กำรตำกแห้งเส้นใย 
รูปท่ี 3.5 กำรเตรียมเส้นใยผักตบชวำแห้ง 

 

กำรท ำให้ผักตบชวำเป็นเส้นใยแห้งแล้วน ำมำผสมกับตัวประสำนคือกำวแป้ง

เปียกจะท ำใหเ้ป็นเนื้อเดียวกันได้ง่ำยขึ้น และถ้ำต้องกำรให้กระถำงมีเนื้อนวลละเอียด

มำกขึ้นท ำได้โดยน ำไปบดละเอียดอีกครั้งในเครื่องบดละเอียดดังแสดงในกลุ่มรูปที่ 

3.6 เมื่อกดขึ้นรูปจะไหลตำมช่องว่ำงของพิมพ์ กระถำงที่กดได้จำกพิมพ์จะมีผิวเรียบ 

หำกใช้เป็นกระถำงตกแต่งดอกไม้แห้งเพื่อเป็นกระถำงประดับจะดูสวยงำม แต่หำก

ต้องกำรใช้เป็นกระถำงเพำะช ำ/ปลูกต้นกล้ำ ไม่จ ำเป็นต้องบดให้เป็นผงก็ได้  

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.6 กำรเตรียมเส้นใยผักตบชวำบดผง 
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2) การเตรียมกาวประสาน   

 ชั่งแป้งมันส ำปะหลัง 200 กรัม และตวงน้ ำปริมำตร 1 ลิตร 

 ผสมแป้งมันส ำปะหลังและน้ ำ กวนให้เข้ำกัน จำกนั้นต้มให้ควำมร้อนที่
อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส กวนต่อไปเรื่อยๆ จนกำวมีลักษณะหนืด และเป็น
สีใส ดังรูปที่ 3.7 

 

 
 

รูปท่ี 3.7 กำวแป้งมันส ำปะหลัง 
 

3) การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 
ใช้เส้นใยผักตบชวำแห้ง 200 กรัม ผสมกับกำวจำกแป้งมันส ำปะหลัง 400 

มิลลิลิตร กวนและนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันจนสำมำรถปั้นเป็นก้อนได้ ตั้งพักไว้เพื่อให้
เส้นใยดูดซึมกำวจนอิ่มตัว ดังรูปที่ 3.8 

 

 
 

รูปท่ี 3.8 เส้นใยผักตบชวำที่กวนผสมกับกำวแป้งมันส ำปะหลัง 
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3.1) กำรหุ้มตัวแม่พิมพ์ด้วยแผ่นพลำสติก โดยน ำแผ่นพลำสติกที่ใช้ห่อหุ้มอำหำร 
หรือแผ่นพลำสติกเนื้อบำงชนิดถุงห้ิว กรุรอบๆพิมพ์ตัวเมีย ดังรูปที่ 3.9 และ
หำกพันรอบพิมพ์ตัวผู้ด้วยจะท ำให้วัสดุที่จะขึ้นรูปไม่ติดที่ผิวของพิมพ์ 

 

        
 

รูปท่ี 3.9 กำรห่อโมลด์ตัวผู้และตัวเมียด้วยแผ่นพลำสติก 
 

3.2) น ำก้อนเส้นใยผักตบชวำที่ผสมแป้งเปียกน้ ำหนักประมำณ 200 กรัม หรือใส่
จนเต็มพิมพ์ตัวเมีย จำกนั้นจับที่มือหมุน หมุนพวงมำลัยให้พิมพ์ตัวผู้เคล่ือนลง
มำ จนกระทั่งสวมทับลงบนก้อนเส้นใยผักตบชวำที่ผสมแป้งเปียก ปำดวัสดุที่
ล้นออกจำกพิมพ์ตัวเมีย ออกแรงกดพิมพ์ตัวผู้ค้ำงไว้ระยะเวลำหนึ่ง ดังแสดง
ในรูปที่ 3.10 

 

 
 

รูปท่ี 3.10 กำรกดขึ้นรูปพิมพ์กระถำงจำกเส้นใยผักตบชวำ 
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3.3) หมุนพวงมำลัยให้พิมพ์ตัวผู้เคล่ือนที่ขึ้นจนถึงต ำแหน่งของสูงสุด ใช้สลักล็อค

แม่พิมพ์ ล็อคแม่พิมพ์ตัวผู้ค้ำงไว้ด้ำนบนเพื่อควำมสะดวกในกำรท ำงำน ดัง

แสดงในรูปที่ 3.11 

 

 
 

รูปท่ี 3.11 กำรล็อคแม่พิมพ์ตัวผู้ 

 

3.4) น ำกระถำงที่ขึ้นรูปออกจำกพิมพ์ตัวเมีย โดยกำรดึงแผ่นพลำสติกที่รอง
กระถำงขึ้น หรือกดปุ่มปลดชิ้นงำนเพื่อช่วยดันกระถำงขึ้น ค่อยๆแกะ/ดึง กะ
ถำงออกจำกพิมพ์ และแกะออกจำกแผ่นพลำสติกรองพิมพ์ ดังรูปที่ 3.12  

 

               
 

รูปท่ี 3.12  กำรน ำกระถำงออกจำกแม่พิมพ์ตัวเมีย 
 

3.5) หำกกระถำงที่แกะออกจำกพิมพ์ยังไม่ได้ลักษณะที่เรียบร้อยสวยงำม สำมำรถ
ตัดแต่งบริเวณขอบ ผิว โดยใช้กรรไกร เนื่องจำกวัสดุยังมีควำมนิ่ม สำมำรถขึ้น
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รูปได้ เศษวัสดุที่ตัดออกยังสำมำรถใช้เป็นวัตถุดิบขึ้นโมลกระถำงใหม่ได้อีก 
ตัดแต่งจนกระทั่งได้รูปแบบที่สวยงำมดังรูปที่ 3.13 

  

    
 

รูปท่ี 3.13 กำรตัดแต่งขอบกระถำงให้สวยงำม 
   

3.6) น ำกระถำงที่ขึ้นรูปและตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยวำงผ่ึงบนตะแกรง ทิ้งไว้ให้
ควำมชื้นระเหยออกและวัสดุกระถำงคงรูปดี จำกนั้นน ำไปตำกแดดประมำณ 
3-4 วัน จะได้กระถำงที่แห้งดี สำมำรถใช้ปลูกพืชเป็นกระถำงย่อยสลำยได้ 
หรือเป็นกระถำงสวยงำมตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์ ที่มีน้ ำหนักเบำ มี ควำม
ทนทำน ไม่แตกง่ำย กระถำงจำกเส้นใยผักตบชวำที่แห้งแล้วจะมีสีน้ ำตำลอ่อน
ตำมธรรมชำติ ดังรูปที่ 3.14 และยังสำมำรถขัดผิวให้เรียบ โดยยังคงเห็น
ลักษณะเส้นใยตำมธรรมชำติได้ดังรูปที่ 3.15 

 

     
 

รูปท่ี 3.14 ลักษณะกระถำงที่ขึ้นรูปได้ (ซ้ำย) และ กระถำงที่แห้งแล้ว (ขวำ) 
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  รูปท่ี 3.15 กระถำงผักตบชวำที่ผ่ำนกำรขัดผิวแล้ว 
  

4) การทดสอบผลิตภัณฑ์กระถาง 
จำกกำรทดลองขึ้นรูปโดยใช้เครื่องท ำกระถำงจำกเส้นใยผักตบชวำโดยมี

ขั้นตอนกำรทดลองดังข้อ 3) พบว่ำ  
 กระถำงที่ขึ้นรูปได้และแห้งแล้วมีรูปทรงสม่ ำเสมอ มีน้ ำหนักเบำ มีควำม

แข็งแรง สำมำรถเก็บได้นำนหลำยเดือนโดยไม่เส่ือมสภำพ ไม่ขึ้นรำ 
 เมื่อน ำเส้นใยผักตบชวำแห้ง 200 กรัม ผสมกับกำวแป้งมันส ำปะหลัง 400 

มิลลิลิตร สำมำรถขึ้นรูปกระถำง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงด้ำนบนประมำณ 9 
เซนติเมตรและที่ก้นกระถำงประมำณ 7 เซนติเมตร ควำมสูง 7 เซนติเมตร 
ควำมหนำ 5 มิลลิเมตร มีน้ ำหนักเฉล่ีย 60-70 กรัม ได้ครั้งละ 6-7 ใบ 

 เครื่องขึ้นรูปกระถำงสำมำรถใช้งำนได้ง่ำย ใช้แรงกดขึ้นรูปจำกผู้ปฏิบัติงำน 
สำมำรถใช้ได้ทั้งหญิงและชำย  

 ในกำรขึ้นรูปกระถำงจำกเส้นใยผักตบชวำ กระถำง 1 ใบ ใช้เวลำในกำร เตรียม
พิมพ์ กดพิมพ์ และแกะกระถำงออกจำกพิมพ์และตัดแต่งกระถำงให้ได้รูปทรง
สวยงำมประมำณ 5 นำที  

 เวลำที่ใช้ในกำรเตรียมกำวแป้งมันส ำปะหลัง และกำรกวนผสมเส้นใยผักตบชวำ
แห้งกับกำว ประมำณ 1 ชัวโมง 

 ขนำดของเส้นใยผักตบชวำแห้ง และควำมชื้นของเส้นใยที่เตรียมได้ มีผลต่อกำร
กวนผสมเส้นใยกับกำวแป้ง และลักษณะของผลิตภัณฑ์กระถำงที่ได้ กล่ำวคือ
หำกเส้นใยมีควำมหยำบ กำรกวนผสมกับกำวแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันจะใช้
เวลำนำนขึ้น กำรขึ้นรูปจะขึ้นได้ยำกกว่ำเนื่องจำกวัสดุไหลในโมลได้ยำก และ
กระถำงที่ขึ้นรูปได้เมื่อแห้งแล้วจะมีผิวหยำบกว่ำ  
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 หำกน ำกระถำงเส้นใยผักตบชวำไปใช้ในกำรตกแต่ง อำจเพิ่มควำมแตกต่ำงและ
สีสันของพื้นผิวโดยผสมวัตถุดิบจำกธรรมชำติเช่น กลีบดอกกุหลำบแห้ง กลีบ
ดอกดำวเรื่องแห้งลงในส่วนผสมเส้นใยก่อนน ำไปกดขึ้นพิมพ์กระถำง เมื่อแห้ง
แล้วจะได้สีและพื้นผิวที่แตกต่ำงดังรูปที่ 3.16 ซึ่งจะเห็นว่ำกระถำงเส้นใย
ผักตบชวำผสมกลีบกุหลำบแห้งจะมีสีเข้มกว่ำและมีลำยสีแดงเข้มจำกสีของ
กลีบกุหลำบแห้ง 

 

       
               

             รูปท่ี 3.16 กระถำงเส้นใยผักตบชวำ และ กระถำงเส้นใยผักตบชวำ 
       ผสมกลีบกุหลำบแห้ง 

 

 เมื่อน ำกระถำงจำกเส้นใยผักตบชวำผสมกลีบกุหลำบแห้งไปใช้ในกำรตกแต่ง 
ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ให้มีควำมสวยงำมจะสำมำรถเพิ่มมูลค่ำของกระถำงเส้นใย
ผักตบชวำขึ้นได้อีกดังรูปที่ 3.17 โดยกระถำงด้ำนขวำมีกำรขัดตกแต่งผิว
กระถำงให้มีควำมเรียบ 

 

 
 

   รูปท่ี 3.17 กระถำงจำกเส้นใยผักตบชวำผสมกลีบกุหลำบแห้งใช้ในกำรตกแต่ง 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-พุทธเกษตร  
 ต.คลองโยง จ.นครปฐม 

จัดท าโดย 
ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน  
@ สหกรณ์บ้านคลองโยง จ.นครปฐม 
ID line: Nuttawan.yos 
โทร. 089 1999 691 
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บทที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถพีุทธ ต.คลองโยง จ.นครปฐม 
 

4.1 ถิ่นฐานพื้นที่และประวัติศาสตร์ชุมชนคลองโยง 

ถิ่นฐานพ้ืนท่ีและประวัติศาสตร์ของชุมชน (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2560) บ้านคลอง
โยง เป็นบ้านที่ตั้งขึ้นราว 3-4 ชั่วอายุคน ชื่อบ้านเรียกตาม “คลองโยง” ซึ่งเป็นคลองที่มีมาเก่าแก่
ดังปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 3 สุนทรภู่ ได้เคยใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางไปนมัสการองค์พระปฐม
เจดีย์ และได้บรรยายสภาพของชุมชนคลองโยงไว้ในนิราศพระประธม ดังนี้ 

“ ที่ริมคลองสองฝ่ังเขาตั้งบ้าน น่าส าราญเรียงรัยคันโขมง 
ถึงชะวากปากช่องชื่อคลองโยง เป็นทุ่งโล่งลิบล่ิวหวิวหวิวใจ 
มีบ้านช่องสองฝ่ังชื่อบางเชือก ล้วนตมเปือกเปอะปะสวะไสว 
ที่เรือน้อยลอยล่องค่อยคล่องไป ที่เรือใหญ่โป้งโล้งต้องโยงควาย 
เวทนากาสรสู้ถอนถีบ เขาตีรีบเร่งไปน่าใจหาย..... 

 

และอีกครั้งหนึ่งสุนทรภู่ได้บรรยายถึงสภาพการสัญจร 
ไปมาของผู้คนในคลองโยงไว้ในนิราศสุพรรณ ดังนี้ 

 “ ล่วงย่านบ้านวัดร้าง เรือนโรง 
ตกทุ่งถึงคลองโยง หย่อมไม้ 
วัดใหม่ธงทองโถง ที่ติด ตื้นแฮ 
ควายลากฝากเชือกไขว ้เคล่ือนคล้อยลอยเลนฯ” 

 

และในนิราศพระแท่นดงรัง สุนทรภู่ ได้บรรยายถึงสภาพความยากล าบากในการเดินทางบริเวณ
คลองโยง ดังนี้ 

มาตะบึงลุถึงหัวโยงเชือก เป็นโคลนเทือกท้องนาชลาสินธุ์ 
คลองก็เล็กน้ าตื้นเห็นพื้นดิน ไม่น่ากินน้ าท่าระอาใจ 
ต้องจ้างโยงโยงเรือเหลือล าบาก ให้ควายลากเรือเล่ือนเขยื้อนไหว 
ผูกระนาวยาวยืดเป็นพืดไป ทั้งเจ๊กไทยปนกันสนั่นอึง 
ไม่พักแจวพักถ่อให้รอรา เป็นราคาจ้างประจ าล าสลึง 
ควายก็เกินดันดังกันกังกึง พอเชือกตึงเรือตามกันหลามมา 
จนพลบค่ าน้ าค้างลงพร่างพร้อย พระจันทร์ลอยเด่นดวงช่วงเวหา 
ดาวประดับวับวามอร่ามตา ดูท้องฟ้าอ้างว้างกลางอัมพร 

 
รูปที่ 4.1 แผนที่คลองโยงและบ้านลานตากฟ้า 

สมัยรัชกาลที่ 1 – 3  
(อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2560 

 
 
) 
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ดูแลทุ่งกับป่ายิ่งอาวรณ์ อนาถนอนนิ่งนึกคะนึงนาง 
ไม่มีมุง้ยุงกัดสะบัดหนาว ทั้งลมว่าวพัดต้องยิ่งหมองหมาง 
เห็นเพ่ือนเรือเมื่อจวนจะรุ่งราง มีมุ้งกลางกอดเมียอยู่เคลียคลอ 
แสนอาภัพก็แต่เราช่างเปล่าปลอด ไม่ได้กอดเหมือนอย่างเขาหรือเราหนอ 
นอนก็อัดอุดอู้คุดคู้งอ ในใจคอคับแคบแทบจะตาย 
ทั้งคับใจคับที่เจ้าพี่เอ๋ย ไม่หลับเลยจนสว่างกระจ่างฉาย 
เขาโยงเรือรีบรุดไม่หยดุ ควาย มาจนสายจึงพ้นต ำบลโยงฯ 
 

 ในสมัยแผ่นดินพระพุทธจ้าหลวง พระมเหสีที่คอยดูแลเครื่องพระกระยาเสวยให้กับรัชกาล
ที่ 5 คือ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี -นาถ ปิยมหาราชปดิวรัดา เป็นผู้ที่พิถีพิถันในการ
ประดิษฐ์คิดปรุงเครื่องเสวยทุกขั้นตอน โดยยึดหลักโภชนาการ คือ ต้องสะอาด ปลอดภัย สวยงาม 
และรสชาตชิวนบริโภค นับแต่การหุงพระกระยาเสวยให้เป็นที่พอพระทัย ต้องมีกรรมวิธีเฉพาะ ทั้ง
มีความกรุ่นไปด้วยกล่ินหอมธรรมชาติของเมล็ดข้าวมีความนุ่มนวลก าลังพอเหมาะ ไม่แฉะและไม่
สวยกราก วิธีคัดสรรพระกระยาเสวยและกรรมวิธีการหุงที่พิถีพิกันดังนี้ คือ ข้าวสารที่จะใช้ส าหรับ
เป็นเครื่อง พระกระยาเสวยนั้น จะต้องเป็น “ข้าวไร”่ ส่ังพิเศษฉพาะจากเมืองนครไชยศรี ซึ่งเป็นที่
ทราบกันดีว่าเป็นถิ่นแห่งข้าวพันธุ์ดีและมีคุณภาพยอดเยี่ยม คัดเฉพาะที่แก่จัด แต่ยัง ไม่เหลืองดี 
น ามาใส่ในครกกระเดื่องต าข้าว การต าข้าวชนิดนี้ค่อนข้างยากกว่าข้าวสารธรรมดาทั่วไป เนื่องด้วย
ข้าวยังไม่มีสีเหลืองจัด เมล็ดมีความนุ่มนิ่ม แตกหักง่าย ต้องค่อย ๆ ต าอย่างเบาที่สุด 
 เมื่อต าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเมล็ดข้าวสารแตกหักเป็นจ านวนมาก ต้องค่อย ๆ บรรจง
ร่อนเอาแต่ที่เป็นเมล็ดข้าวสวย ๆ ที่มีความสมบูรณ์เท่านั้น มาตวงบรรจุใส่ลงในถุงผ้าดิบ น ามาผูก
เชือก ประทับครั่ง ถุงหนึ่งจะบรรจุได้เพียง 3 ลิตรเท่านั้น ถ้าบรรจุในปริมาณมากกว่านี้เมล็ด
ข้าวสารจะทับกันหัก  ไม่สวยงาม 
 เมื่อได้ข้าวสารชั้นดีคัดพิเศษนี้มาแล้วแม่ครัวจะน ามา 
หุงด้วยน้ าฝนใสสะอาดจนสุกหอม เมื่อสุกแล้วคดข้าวออกจาก 
หม้อดินเผาจะมีความนุ่มนวล กลิ่นหอมชวนกินเป็นอย่างยิ่งน า  
มาใส่ในหม้อตุ๋นอีกครั้งหนึ่ง เทน้ าเดือดหล่อไว้รอบชั้นนอกของ 
หม้อ เพ่ือให้ข้าวสวยชั้นในร้อนอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่จะน าขึ้น 
ทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นเครื่องพระกระยาเสวยต่อไป 
 

 

 
รูปที่ 4.2 พระวิมาดาเธอ พระองศ์เจ้าสายวลีภิรมย์ 

กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา  
ประมุขห้องเครื่องต้นในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง 

(อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2560) 

 



61 
 

พระกระยาเสวยจากข้าวไร่นี้ จะมีลักษณะหุงสวยเป็นตัว เมล็ดเป็นมัน มีความเหนียว
แต่นุ่มนิ่มที่ สุดคล้ายกับข้าวเหนียวชั้นดี ห้องครื่องในวังสามารถใช้ข้าวสวยนี้ปรุงอาหารที่
จ าเป็นต้องใช้แทนข้าวเหนียวได้อย่างยอดเยี่ยม โดยฉพาะในฤดูร้อน เดือนมีนาคม - เมษายน 
มะม่วงออกผลดก และก าลังเหลืองสุกได้ที่ เครื่องเสวยที่เป็นเครื่องหวานในบางครั้งจะเป็นข้าวไร่
ชั้นดี มูลด้วยหัวกะทิสดหอมมัน และน ามาผัดกับหัวหอมแดงซอยเจียวกับน้ ามันหมูจนกรอบเหลือง
หอม ผสมกับน้ าเคยดีหรือน้ าปลาดีเล็กน้อย ตั้งเป็นเครื่องเสวยร่วมกับมะม่วงกะล่อนสุกหรือมะม่วง
อกร่องสุกที่น ามาริ้วแบบมะปรางริ้วอีกด้วย 
 

 
 

รูปที่ 4.3 ห้องเครื่องต้นในก ากับของพระวิมาดาเธอ พระองศ์เจ้าสายวลีภิรมย์  
กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2560) 

 

ดินช้ันดีท่ีคลองโยง: ดินท่ีดีท่ีสุดของแหล่งปลูกข้าวท่ีดีท่ีสุดในสยาม 
 ดร.คาเมทาโร โทยามะ เป็นนายช่างไหมใหญ่ รับหน้าที่ในการส ารวจพันธุ์ข้าวที่มณฑลนคร
ไชยศรีในครั้งนั้น (พ.ศ. 2445) ได้ด าเนินการส ารวจในระหว่างวันที่ 3 - 9  ปีเดียวกัน (พ.ศ. 2445) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

*************************************************************** 

รำยงำนกำรตรวจเข้ำเปลือก 
กระทรวงเกษตราธิการ 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 121 
  ข้าพเจ้ามิสเตอร์เค. โทยามะ นายช่างไหมใหญ่ เรียนมายังท่านปลัดทูล
ฉลองกระทรวงเกษตราธิการด้วยตามค าส่ังของท่าน ให้ข้าพเจ้าตรวจเข้าเปลือกนั้น 
บัดนี้ข้าพเจ้าขอชี้แจงในการที่ข้าพเจ้าได้ออกตรวจต่อไปนี้ดังนี้ 

 เมื่อวันที่ 3 เดือนนี้ข้าพเจ้าได้ออกตรวจที่พระปฐม แลวันที่ 4 ได้ไปตรวจที่
บ้านหนองขาหย่างห่างจากพระปฐมไปทางทิศประมาณ 2 - 3 ไมล์ รุ่งขึ้นวันที่ ๕ ได้
ไปตรวจ บ้านสรวงใหม่, บ้านมาบแค แลวัดกลางซึ่งอยู่ข้างทิศเหนือ 
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  วันที่ 2 เวลา . โมง ข้าพเจ้าออกเรือไปตรวจที่คลองโยง ถึงคลองโยงเวลา 3 
ยาม 50 นาที แล้วรุ่งขึ้นวันที่ 7 ข้าพเจ้าได้กลับมาที่อ าเภอเมือง แล้ววันที่ 8 
ข้าพเจ้าได้ไปตรวจที่บ้านท่าตลาดแล้วกลับมาพระปฐม  วันที่ 9 เวลาเช้า 2 โมง 50 
นาที แล้วเลยกลับมาบางก๊อกเหตุผลที่ตรวจได้นั้นดังที่จะแจ้งต่อไปนี้ 
 

เนื้อดิน 
  พื้นดินในที่เหล่านี้ เป็นดินเหนียวโดยมาก ดีกว่า  เนื้อดินที่แถวใกล้ ๆ บาง
ก๊อกนิดหน่อยเท่านั้น แลเนื้อดินก็คล้าย ๆ กับดินที่บางก๊อก แลยังไม่รู้ว่าผิดกัน
อย่างไร โดยไม่มีเครื่องตรวจ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าต้องท าเป็นตรวจทดลอง
เปรียบเทียบดินเหล่านี้ดูก่อน แต่ข้าพเจ้าได้พบดินดีในที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า
คลองโยง มีดินฟูหรือปุย ซึ่งเรียก ว่าโลมมี่ซอยล์ หนาประมาณ 10 เซนมิตเต้อ แล
ใต้นั้นลงไปเป็นดินเหนียวเช่นกับที่อื่น ๆ ถึงกระนั้นก็ดี ยังผิดกับดิน  ในแขวงนี้แล
ดินที่ในเมืองนครไชยศรี แต่จะผิดกันมากกับท าให้เม็ดเข้าผิดกันได้ หรือไม่นั้น 
ข้าพเจ้าต้องลองตรวจดูด้วยเครื่องตรวจเสียก่อน 

 

                                                                                                                                                                                           
 

รูปที่ 4.4 ดร. คาเมทาโร โทยามะ (Dr. Kametaro Toyama 1867 - 1918) 
นายช่างไหมชาวญี่ปุ่นรับหน้าท่ีส ารวจพันธุ์ข้าวนครไชยศรี (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2560) 

 

คนเก่าคนแก่ในพื้นที่ได้เล่าถึงที่มาของคลองโยงว่า “คลองโยงตรงนี้แต่ก่อนเค้าเรียก “ล า
ประโดง”เรียกไปเรียกมาเลยเป็นคลองโยงไป ลานตากฟ้า ตรงปากคลอง แต่ก่อนเค้าก็เรียก “ลาน
ตากผ้า” เนื่องจากมีการเล่าปากต่อปากกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณว่ามีเรือส าเภาของคนจีน  แล่นผ่าน
แม่น้ านครชัยศรี แล้วมาถึงปำกคลองโยงเรือส าเภาได้ล่มและจมลงไป คนในเรือได้เอาผ้ามาตากที่
ลานวัด  เรียกไปเรียกมาจึงเพี้ยนเป็นวัดลานตากฟ้าไป” (ช่วย สิทธิสุนทร, สัมภาษณ์วันที่ 4 
มิถุนายน 2553) ช่วง 40-50 ป ีที่ผ่านมา ในฤดูแล้งยามน้ าลดมากๆ ชาวบ้านยังเคยเห็นเสากระโดง
เรือส าเภาโผล่ขึ้นมาบริเวณปากคลองดังกล่าว ก่อนปี พ.ศ. 2403 พื้นที่คลองโยงจึงมีความส าคัญ
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ต่อการเดินทางน้ า เพราะเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ านครชัยศรีหรือแม่
น้ าท่าจีน จนกระทั่งมีการขุดคลองมหาสวัสดิ์ในช่วงรัชกาลที่ 4 

ชาวบ้านคลองโยงเป็นผู้อพยพมาจากพื้นที่ “เจริญ” ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน มีผู้คน
จับจองที่ดินท ากินอันอุดมสมบูรณ์มาเก่าแก่บริเวณลุ่มน้ านครชัยศรี เพื่อมาหักร้างถางพง หรือ
บุกเบิกที่ดินแห่งใหม่เพื่อท านาที่ห่างไกลจากชายแม่น้ าและมีผู้คนจับจองอยู่น้อย ดังครอบครัวของ 
ลุงช่วย (ช่วย สิทธิสุนทร อาย ุ83 ป ี) ที่อพยพมาจาก ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ตั้งแต่
สมัยรุ่นปู่และย่า ซึ่งแกเล่าใหฟั้งว่า “แต่ก่อนมันเป็นเฟือย ต้นเฟือย ต้นพง ก็ไม่มีที่ท ากิน ก็ตรงนี
มันเป็นที่น้ าคลึง น้ าไม่แห้ง แต่ก่อนปู่ย่าตายายก็มาถางกันจับจองที่ริมคลอง  ใครมีแรงมากก็ถางได้
มากหน่อย ใครมีแรงน้อยก็ถางได้น้อยหน่อย แล้วก็ขุดโคก ขุดถมโคกแล้วก็ปลูกบ้านกระต๊อบอยู่
กัน” (ช่วย สิทธิสุนทร, สัมภาษณ์วันที่ 4 มิถุนายน 2553) การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวบ้าน
คลองโยงส่วนใหญ่จึงอยู่บริเวณริมคลอง ส่วนที่ท ากินซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่นาจะอยู่ถัดขึ้นไปจากหลัง
บ้านเรือน แต่ภายหลังการพัฒนาที่ดิน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดรูปที่ดินในปี 2524 และการ
พัฒนาคลองส่งน้ าและการตัดถนนผ่านผืนนา ท าให้การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเปล่ียนไป โดย
บ้านเรือนกระจายออกไปปลูกตามแปลงนาที่ได้รับจัดสรร และตามแนวถนนทที่ตัดใหม่เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางที่เปล่ียนไปจากเดิม  การครอบครองที่ดินท ากินจะแตกต่างไปตาม
ความสามารถในการบุกเบิกจับจอง ดังเช่น ครอบครัวของบุญลือ เจริญมี ประธานสหกรณ์คลอง
โยงคนปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) เคยมีการบุกเบิกจับจองเอาไว้ถึง 80 ไร ่(บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2 
พฤษภาคม 2553) ความเปล่ียนแปลงในด้านการถือครองที่ดินเกิดขึ้นหลังการพัฒนาคูคลองในที่
ราบลุ่มภาคกลางช่วงรัชกาลที่ 4 และ 5 คลองใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกหลายคลอง เช่น คลองชัยขันธ์หรือ
คลองเจ๊ก คลองก านันขาว ฯลฯ ความเปล่ียนแปลงด้านการถือครองที่ดินส าคัญในช่วงที่มีการขุด
คลองมหาสวัสดิ์ในปี 2400 ซึ่งขุดขึ้นในรัชกาลที่ 4 เริ่มขุดในปี 2400 เมื่อได้ขุดแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ.2404 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์จับจองที่ดินว่างเปล่าริมคลอง
ทางแขวงเมืองนนทบุรีฝ่ังเหนือ 1,620 ไร่ แขวงเมืองนครชัยศรีฝ่ังเหนือ 9,396 ไร่ ฝ่ังใต้ 5,184 ไร่ 
รวมเป็นนาทั้งหมด 16,200 ไร ่แบ่ง 50 ส่วน ได้ส่วนละ 324 ไร่ เป็นที่นายาว 60 เส้น กว้าง 5 เส้น 
8 วา เพ่ือพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอ และให้บ่าวไพร่ไปท านา จาก
การจับจองที่ดินโดยพระบรมวงศานุวงศ์ ท าให้ชาวบ้านคลองโยงต้องกลายเป็นผู้เช่านาทั้งหมด เป็น
ที่นาผืนใหญ่จ านวนราว 1,800 ไร่ ซึ่งเคยเป็นที่ดินของเจ้าจอมมารดาชุ่ม และมีการเก็บค่าเช่านา
โดยปรากฏใบเสร็จค่าเช่าออกให้โดยวังดิศกุล ต่อมาปี 2519 มีการขายให้กับสหกรณ์บ้านคลองโยง
ฯภายใต้โครงการจัดหาที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรเพ่ือให้ชาวนามีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  
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บ้านคลองโยงนี้มีพัฒนาการอยู่ภายใต้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจการปลูกข้าวเพื่อส่งออก
ของที่ราบลุ่มภาคกลาง ในพื้นที่การพัฒนาระบบชลประทาน ระบบคูคลอง ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการ
พัฒนาคลองรังสิตในที่ราบลุ่มด้านตะวันออกของเมืองหลวง  ปัจจุบันยังมีสภาพเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมที่ชาวบ้านยังมีอาชีพหลักคือ การท านาและพืชการเกษตรที่เป็นต้องการของตลาดใน
เมือง แม้สภาพบ้านคลองโยงในสายตาคนนอกพื้นที่อาจไม่แตกต่างไปจากสภาพหมู่บ้านในชนบท
ภาคกลางอื่นๆ กล่าวคือ การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกระจัดกระจายและล้อมรอบด้วยนาข้าว นาบัว 
แปลงผัก และสวนผลไม้ มีแนวมะพร้าวและกล้วยแบ่งผืนนาออกเป็นแปลงขนาดใหญ่ ภายใต้ระบบ
ชลประทานสมัยใหม่ซึ่งท าการปลูกข้าวได้ถึง 5 รุ่นใน 2 ปี  

การเป็น “พ้ืนท่ีโฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย” โดยท่านนายกรัฐมนตรีสมัย
นั้นคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้มอบโฉนดชุมชนให้กับสหกรณบ้านคลองโยง จ ากัด เมื่อวันที่ 
12 ก.พ.2554 ดังแสดงในรูปที่ 4.5 ซึ่งมีการก าหนดการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของสมาชิก ต้องใช้
ท่ีดินเพ่ือท าประโยชน์ในการเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัยเท่านั้น  ห้ามน าท่ีดินไปท าธุรกิจ
อุตสาหกรรม และกิจกรรมท่ีท าลายสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และมีข้อตกลงร่วมกันว่า สมาชิกมี
หน้าท่ีท่ีจะต้องช่วยกันปรับรูปแบบการผลิตให้พัฒนาไปสู่การเกษตรกรรมยั่งยืน (หนังสือพิมพ์
ประชาไท, 2011) โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรประมาณ 1,800 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรมีอาชีพปลูกข้าว ท านาบัว และปลูกผักสวนครัว ดังนั้นชุมชนนี้จึงมีโรงสีข้าวของ
ชุมชนเองที่จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ โดยโรงสีข้าวนี้ใช้ในการสีข้าวเปลือกของประชาชนในต าบล
คลองโยงที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ จากการที่จังหวัดนครปฐมมีค าขวัญ  “คลองสวย น้ าใส” 
จึงมีนโยบายให้ทุกชมชนที่อยู่ตามริมคลอง หรือแม่น้ า ให้ช่วยกันก าจัดผักตบชวา เนื่องจาก
ขัดขวางการจราจรทางน้ า ประกอบกับการวงจรการแพร่พันธุ์ของผักตบชวาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มาก จึงท าให้เก ิดมลภาวะทางน้ า ชุมชนต่างๆที ่อยู ่ร ิมคลองจึงต้องท าการเก็บ
ผักตบชวาขึ้นมาจากล าน้ า เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมจึงสมควรที่จะน าผักตบชวามา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ ชุมชนจึงมีความคิดว่าน่าจะน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ ๋ย หมักชีว
อินทรีย์มาใช้ในชุมชน เพื่อทดแทนการสั่งซื้อปุ๋ยจากร้านค้า และอาจเป็นการริเริ ่มส าหรับ
ชาวบ้านบางท่านได้ลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยที่เป็นสารเคมี นอกจากนี้แล้วชุมชนนี้มี
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ ได้กล่าวข้างต้น และชุมชนเป็นเกษตรกรโดยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น 
“ชาวนา” ตั้งแต่ยุคดั้งเดิมจวบจนทุกวันนี้ ประกอบกับเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ชุมชนสหกรณ์บ้าน
คลองโยงฯได้มีการประชุมเรื่องการพลิกพื้นผืนนาปลูกข้าวพื้นถิ่น จึงได้เลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดข้าวโลกที่เมืองเรไยนา (Regina) ประเทศแคนดา ในปี 2476 
โดยมีลักษณะเด่น คือ เมล็ดข้าวยาวเรียว ข้าวสุกร่วน ไม่มีกล่ินหอม มีท้องไข่น้อย ปริมาณอมิโลส 
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26.28 เปอร์เซ็นต์  ปริมาณโปรตีน 9.73% ความคงตัวของแป้งสุกแข็ง  อัตราการยืดตัวของข้าวสุก  
1.6 เท่า เป็นพันธุ์ข้าวไม่กลัวน้ าท่วม เนื่องจากล าต้นสามารถสูงได้ถึง 3-4 เมตร นั่นคือ “ข้าว
ปิ่นแก้ว” ดังแสดงในรูปที่ 4.6 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมอบโฉนดชุมชน     รูปท่ี 4.6 เมล็ดพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว 

ดังนั้นในปี 2557 มีการประชุมสหกรณ์ฯ ได้มีมติเห็นพ้องว่าปัจจุบันชาวนาปลูกข้าวเพื่อ
ขายให้โรงสี เมื่อได้เงินมาก็น าเงินไปซื้อข้าวจากที่อื่นมาบริโภค การปลูกข้าวเพื่อบริโภครวมถึง
วัฒนธรรมการท านาที่ลงแขกกันก็ไม่มีให้เห็นแล้วในพื้นที่ สหกรณ์ฯ จึงมีแนวคิดที่จะปลูกข้าวเพื่อ
การบริโภคในชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาในพื้นที่ จึงไป
ศึกษาข้อมูลพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม พบว่าข้าวปิ่นแก้ว เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนครปฐมที่นิยมและมี
ชื่อเสียงมากในอดีตดังค าขวัญประจ าจังหวัดนครปฐมที่ว่า “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม” 
ซึ่งปัจจุบันพันธุ์ข้าวปิ่นแก้วนี้เป็นพันธุ์หวงห้าม และหาไม่ได้แล้ว จากความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิรากแก้วในเครือข่ายของมูลนิธิ
ปิดทองหลังพระ ได้ท าการประสานงานไปยังกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จึงท าให้ชุมชน
ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว GS. No. 2101 นี้มาจ านวน 10 กรัม (300 เมล็ด) ในเดือนกันยายนปี 
2559 และได้ท าการเพาะกล้าและปลูกแบบนาด าในเดือนตุลาคมปี 2559 ผลปรากฏว่าปีแรกต้น
ข้าวเกิดสภาวะ“ตายชายคากระโปรง” เนื่องจากปลูกนอกฤดูกาลท าให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตที่เป็น
ข้าวเปลือกได้ อย่างไรก็ตามชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาคือน าล าต้นมาเพาะพันธุ์เป็นต้นกล้าใหม่ และมี
การทดลองปลูกใหม่ในปีที่ 2 (2560) โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมเทศกาลข้าวใหม่ (ดัง
แสดงในรูปที่ 4.7) ชุมชนฯได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก พระองค์ท่านมีพระด ารัสถึงข้าวปิ่นแก้วว่า “เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของโลก 2 ปี
ซ้อน ชุมชนคงต้องรักษาพันธุ์ข้าวนี้ไว้ให้เป็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย อยากให้มีการปลูกอย่าง
แพร่หลาย” หลังจากเข้าเฝ้าแล้ว ที่แปลงนาข้าวพบว่าขณะที่ข้าวเริ่มตั้งท้องออกรวงมีกล่ินหอม
ประกอบกับปลูกแบบปลอดสารเคมีและล าต้นสูงใหญ่ประมาณ 2 เมตร มีฝูงนกกระจิบกระจอกมา
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รุมกินรวงข้าวจนเกือบหมดท าให้ได้ข้าวเปลือกปริมาณน้อยมาก แต่ชุมชนยังคงมุมานะไม่ยอมแพ้จึง
ตั้งใจท าการเพาะปลูกอีกครั้ง ต่อมาชุมชนฯได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (องค์ที่ 20) ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร) เพ่ือถวายรายงานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการปลูกข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว 
ดังนั้นในปีที่ 3 (2561) นี้จึงได้รับทุนสนับสนุนจัดสร้างตาข่ายกั้นนกจากส านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐมโดยผ่านช่องทางอ าเภอพุทธมณฑล ท าให้ปีนี้ได้ผลผลิตข้าวเปลือก 290 กิโลกรัมในพื่นที่
แปลงนาข้าว 2 งาน สาเหตุที่ได้ปริมาณน้อยเนื่องจากเกิดฝนตกและมรสุมพายุแรงมากท าให้ต้น
ช้าวปิ่นแก้วที่มีรวงข้าวแต่ยังอ่อนอยู่เอนล้มลงจุ่มน้ าทั้งหมด ในวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2562 นี้ ชุมชน
สหกรณ์บ้านคลองโยงฯจึงมีความตั้งใจน าข้าวเปลือกที่ท าการคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์จ านวน 30 
กิโลกรัมไปทูลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช (ดังแสดงในรูปที่ 4.8)  เพื่อให้พระองค์ท่านโปรด
ประทานแก่ศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ และชาวนาที่ได้รับการคัดสรรแล้วน าไปขยายเพาะพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว
ในพื้นที่อื่นๆ  ต่อไป  

 

                   
                  (ก) ต้นข้าวปิ่นแก้ว                         (ข) การถวายข้าวใส่บาตรสมเด็จพระสังฆราชฯ 

รูปท่ี 4.7 กิจกรรมเทศกาลข้าวใหม่ปี 2560 

           
(ก) ทูลถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว                       (ข) ผู้ร่วมถวายพันธุ์ข้าวสมเด็จพระสังฆราชฯ 

รูปท่ี 4.8 การทูลถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวปิ่นแก้วปี 2562 
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ดังนั้น “ข้าวปิ่นแก้ว...ข้าวพื้นถิ่นที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้เพ่ือคนไทย” ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านใน
การจุดประกายให้กับชุมชนต่างๆ เกิดความสามัคคี มุมานะ สืบเสาะหาพันธุ์ข้าวหรือพันธุ์พืชพื้นถิ่น
อื่นๆ มารื้อฟื้นเพาะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นใหม่ เพราะในอนาคตจะเกิดสภาวะโลกร้อนท าให้บางพื้นที่
เกิดภาวะน้ าท่วม บางพื้นที่จะแห้งแล้ง ดังนั้นพันธุ์พืชพื้นถิ่นซึ่งมีความต้านทานต่อหลายโรคได้
มากกว่าในคราวเดียวจะเข้ามาแทนที่พันธุ์พืชปัจจุบันที่มีความต้านทานเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งได้สูง
กว่า รวมทั้งการช่วยกันรื้อฟื้น “วัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับข้าว” สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งเป็นเหตุปัจจัย
การปลูกฝังพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรแก่
คนไทยและสังคมไทยด้วย 

ในส่วน “ประเพณีวัฒนธรรมข้าว” โดย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความร่วมมือกับ มูลนิธิรากแก้ว และบริษัททีพีไอชีวอินทรีย์  จ ากัด ร่วมกัน
สนับสนุนจัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน  สืบสาน และถ่ายทอดประเพณีที่ส าคัญเกี่ยวกับ “ข้าว”
ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในชุมชน และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเกษตรกรในชุมชนเป็น
ผู้เล่าขานให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับประเพณี “ข้าวไทย..วิถีไทย” ตั้งแต่
การด านา (ดังแสดงในรูปที่ 4.9) การท าขวัญข้าว“แม่พระโพสพ” ” (ดังแสดงในรูปที่ 4.10) และ
การลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้สหกรณ์บ้านคลองโยงฯเป็น
ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab.) “วิถีข้าว...วิถีไทย” ดังนั้น”ข้าวปิ่นแก้ว” จึงเป็นบทบาท
เริ่มต้นการรื้อฟื้นการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนถิ่นที่ประสบผลส าเร็จในการก าหนดวิถีชีวิตแบบพอเพียงของ
คนไทยและจะคงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 

 

                   
      รูปท่ี 4.9 ประเพณีด านา                   รูปท่ี 4.10 ประเพณีแม่พระโพสพ 
 

การท่องเท่ียวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน..จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ชูเกียรติ  
นพเกตุ, 2542) เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่
มุ่งเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
และเข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมใหม่ๆเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
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และวัฒนธรรมโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยเป็นชาติ
ที่มีความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่บรรพกาลซึ่งเป็น
มรดก และเป็นสมบัติล้ าค่าที่แสดงถึงความเป็นไทยที่แตกต่างจากชาติอื่น  ดังนั้นการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์ของชุมชนคลองโยงนี้จะต้องมีประเพณี “ข้าวไทย..วิถีไทย” โดยใช้
จุดเด่นที่เกี่ยวกับ “ข้าวปิ่นแก้ว” และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตพลอยได้จากข้าวปิ่นแก้ว อาทิเช่น 
เครื่องดื่มพรีเมี่ยมจากร าข้าว อาหารเสริมสุขภาพข้าวปิ่นแก้วประเภทสแน็คบาร์ เป็นต้น 

 

4.2 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-พุทธเกษตร  
ชุมชนคลองโยงถือเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมายาวนาน ดังที่มี

นิราศต่างๆ เช่น นิราศสุพรรณ (สันนิษฐานว่าแต่ง พ.ศ. 2374) นิราศพระประธม (สันนิษฐานว่า
แต่ง พ.ศ. 2385) นิราศพระแท่นดงรัง (สันนิษฐานว่าแต่ง พ.ศ. 2386) แสดงให้เห็นความเก่าแก่
และความเป็นชุมชนมาแต่โบราณ บรรยายภาพของทุ่งนากว้างใหญ่ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีล า
คลองไหลผ่านหลายสาย เหมาะแก่การท าการเกษตร ชาวคลองโยงจึงมีอาชีพเป็นเกษตรกรชาวนา
มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

วัฒนธรรมข้าวไทย-วิถีไทย ของชาวต าบลคลองโยง นับได้ว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน เนื่องจากคลองโยงเป็นคลองธรรมชาติและเป็นเสมือนสายเลือด
หลักของชาวต าบลคลองโยง จึงท าให้การท านาเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านในแถบนี้มาแต่โบราณ 
วัฒนธรรมข้าวดังกล่าวนับเป็นทุนวัฒนธรรมที่สามารถน ามาจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร- วัฒนธรรม 
“ข้าวคลองโยง” เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมีดังนี้ 

 

 4.2.1 องค์ความรู้วัฒนธรรมข้าวของชาวคลองโยง แบ่งเป็นองค์ความรู้ด้านต่างๆ ดังนี้  
1) ความรู้เรื่องการปลูกข้าวท านา  

ในปัจจุบันการท านาของชุมชนคลองโยง ปรากฏให้เห็นลักษณะการท านาที่ส าคัญใน
สองรูปแบบคือ การท านาด า และการท านาหว่าน จากข้อมูลการสัมภาษณ์ชาวชุมชนคลองโยง พบ
ลักษณะของการท านา  ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.1 การท านาด า  
เริ่มจากการไถดินเตรียมการปลูกต้นกล้า หมักดินให้ดินเหลว จากนั้นจึงใช้คราด

คราดดินเพ่ือให้หน้าดินเสมอกัน จากนั้นก็จะน าต้นกล้าที่ถูกมัดเป็นกอ มาปักลงดินที่เตรียมไว้ บุญ
ลือ เจริญมี (สัมภาษณ์, 2562) กล่าวว่า “ตอนแรกจะไถก่อน แล้วก็หมักดินเพื่อให้มันเหลว แล้วก็
ใช้คราดคราดอีกที ให้เถือกมันเสมอกัน เรียบร้อยดีแล้ว ก็จะด า เอาต้นกล้ามาด า สมัยก่อนจะเอา
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แรงชาวบ้านมาด านับไปคนละงาน ๆ มาด ากัน ... เตรียมกล้า ท านาด า เรียกว่าถอนกล้า แล้วก็มัดๆ 
เสร็จแล้วก็น าไปด าปลูก ก็คือถอนกล้า มัดเป็นกอแล้วก็ไปด า น ามาปลูก” 

1.2 การท านาหว่าน 
ในชุมชนคลองโยง การท านาหว่านนั้นได้รับความนิยมมากกว่าการท านาด า เพราะ

มีความสะดวกรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ไม่ต้องใช้แรงงานจากควาย
อีกต่อไป บุญลือ เจริญมี (สัมภาษณ์, 2562) กล่าวว่า “การท านาในชุมชน จะมีการท าทั้งนาด าและ
นาหว่าน ความต่างตอนนาด าจะใช้คน ส่วนนาหว่านใช้รถไถเลย นาด าก็มีเครื่องท าได้ แต่แพง เลย
นิยมใช้คนมากกว่า” ส่วน วันทนา เอี่ยมสุวรรณ (สัมภาษณ์, 2562) กล่าวว่า “ถ้าหว่านขั้นแรกใช้
คนหว่าน มือหว่านเอา แต่อย่างว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือเขาทันสมัย เพิ่งจะเข้ามาเมื่อปี 2 ปีนี่เอง
สมัยก่อนท านาด า แต่ตอนนี้นาหว่าน เพราะว่า คนท าไม่ค่อยมีไง เหมือนกับว่านาด าใช้คนด า แต่
นาหว่านเดี๋ยวนี้ใช้รถกันแล้ว”  ส่วนพันธุ์ข้าวที่ชาวบ้านนิยมท านาหว่าน คือ ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 
กข 41กข 51 สุพรรณบุรี  (วันทนา เอี่ยมสุวรรณ ,สัมภาษณ์, 2562) 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าคุณภาพของการท านาด านั้นดีกว่านา
หว่าน เนื่องจากนาหว่านจะพบกับปัญหาสารเคมีตกค้างจากการป้องกันหญ้า และปัญหาเรื่องข้าว
ดีดที่ต้องใช้การท านาด าเข้าช่วยแก้ไขปัญหา (บุญลือ เจริญมี , สัมภาษณ์, 2562)  

ข้าวดีดเป็นข้าวผสม ระหว่างข้าวเกษตรกับข้าวป่าหรือพื้นเมือง เป็นข้าวที่กลาย
พันธุ์คัดไม่ขาดจากสายพันธุ์เดิม จ าเป็นต้องก าจัดทิ้ง เนื่องจากว่าข้าวดีดที่หลุดออกจากรวงแล้วฝัง
อยู่ในดินสามารถขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลา เก็บเอาไว้จะแย่งสารอาหารจากข้าวสายพันธุ์ปกติ จาก
ข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า นาด า จะไม่มีปัญหาเรื่องข้าวดีดเหมือนนาหว่าน เพราะนาด าจะมีน้ าอุ้มใน
ดิน ท าให้หญ้าที่จะขึ้นมารบกวนต้นข้าวนั้นมีน้อยกว่านาหว่าน ซึ่งผลจากเทคโนโลยีจึงท าให้ปัญหา
ข้าวดีดในการท านาหว่านนั้นมีจ านวนลดลงด้วย  (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) นอกจากนี้
เกษตรกรยังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยว่า 

“ข้าวดีดก าจัดยาก ก าจัดโดยการเอาไม้ลวกพันผ้าที่ไม้แล้วก็ชุบยาฆ่า
หญ้าที่มีขายทั่วไป อีกวิธีหนึ่งคือการกลับไปท านาด า แต่ลุงยังไม่เคยเกิดปัญหาข้าว
ดีด เพราะท านาโดยการย้ายที่เปล่ียนที่การปลูกข้าวไปนาอื่น นาที่ท าอยู่ในปัจจุบัน
คือนาหว่าน นาหว่านคือช่วงที่ต้องปล่อยให้ดินแห้งเพื่อให้เมล็ดข้าวที่หว่านลงไปมัน
แตกต้นขึ้นมาและนั่นแหละที่ข้าวดีดจะขึ้นมาพร้อมข้าวของเรา แต่ถ้าเป็นนาด าจะ
ไม่เกิดปัญหาข้าวดีด เพราะต้องรักษาระดับน้ าให้คงที่ตลอดปี ข้าวดีดจึงไม่มีโอกาส
โผล่ขึ้นมาได้” (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) 
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แม้ว่าลักษณะของการท านาด าและนาหว่านจะแตกต่างกันในการด าเนินการ แต่ส่ิง
ที่เหมือนกันคือ เราสามารถใช้พันธุ์ข้าวต่าง ๆ ปลูกได้ทั้งนาด าและนาหว่าน อีกทั้งสมัยก่อนอุปกรณ์
ในการท านายังไม่แตกต่างกันอีกด้วย (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) 

ส่วนช่วงเวลาในการท านาของชาวคลองโยงนั้น สมัยก่อนชาวคลองโยงจะท านากัน
เพียงปีละครั้ง แต่ปัจจุบันชาวบ้านหันมาเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข มากขึ้น ซึ่งเป็นข้าวที่สามารถ
เพาะปลูกได้ประมาณ 2 ครั้งต่อปี ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
(บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) นอกจากนี้ ช่วย สิทธิสุนทร เกษตรกรอาวุโสในชุมชนคลองโยง
ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า (สัมภาษณ์, 2562) 

 

  “จะเริ่มท านาในเดือนห้าเดือนหก ก็จะเริ่มไถนา ท าเทือก ตกกล้า ปัก
ด า ส่วนการเก็บยุ้งฉางก็จะต้องว่างจากการท านา ปกติจะท านาปีละครั้ง ถ้าเป็นข้าว
หนักก็จะไปเกี่ยวในเดือนยี่  ผลผลิตที่ได้ก็จะมีข้าวลูกผสม (ส่ีเดือนเกี่ยว) ข้าว
พื้นเมือง ข้าวขาวบางพระ ปิ่นแก้ว ขาวป่า เหลืองลาย (ข้าวเดือน 11 เขาเรียก ข้าว
ปลา)” 

ด้านการเก็บเกี่ยวข้าว เดิมชุมชนจะใช้เคียวเหล็กเกี่ยวข้าวแต่ปัจจุบันใช้รถเครื่อง
เก็บเกี่ยวข้าวกันมากขึ้น การเก็บเกี่ยวในอดีตนั้นมีวิธีการคือ “จะเกี่ยวเป็นก าแล้วก็ซุ่มซักไว้ ปล่อย
ไว้ให้แห้ง เอาหัวขึ้นหางลง แล้วเวลาแห้งก็หอบไปตีกับหัวคันนา เสร็จแล้วก็มัดแล้วค่อยหาบเข้า
บ้าน” (ช่วย สิทธิสุนทร, สัมภาษณ์, 2562) ส่วนการเก็บเกี่ยวในปัจจุบันนั้น ตั้งแต่สมัยสงครามโลก
ครั้ง ๒ เริ่มมีเครื่องมาขาย “เด๋ียวนี้เขามีเครื่องและ ไปซื้อเครื่องมาวิดน้ าขึ้น ตั้งแต่หลังสงครามโลก
มีเครื่องมาขาย เราก็ไปซื้อ” (วันทนา เอี่ยมสุวรรณ ,สัมภาษณ์, 2562) “เวลาท าเทือกเอารถลงไปตี 
เอารถแทร็กเตอร์ตีเลย” (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) 

นอกจากนี้ วิถีชีวิตที่เปล่ียนไป ยังท าให้ความใกล้ชิดสนิทสนมของชาวบ้านในชุมชน
ที่เคยมีความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันหายไป เพราะปัจจุบันกลับพบปัญหาการใน
รูปแบบการจ้างงานมากขึ้น ดังที่ วันทนา เอี่ยมสุวรรณ (สัมภาษณ์, 2562)  
 

2) ความรู้เครื่องมือและสัตว์ท่ีเกี่ยวกับการท านา  
ในการท านาของชาวคลองโยงนั้น มีเครื่องมือและสัตว์โดยเฉพาะควาย ที่ใช้เป็นเครื่อง

ทุ่นแรงในการท านามาแต่ด้ังเดิม เครื่องมือเครื่องใช้ในการท านามักเป็นการใช้วัสดุพื้นถิ่นแล้วใช้ภูมิ
ปัญญางานช่างพื้นบ้านประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือไว้ใช้งานภายในครัวเรือน หรือในชุมชน ดังนี้ 
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2.1 ความรู้เรื่องเครื่องมือท่ีเกี่ยวกับการท านา 
เครื่องมือที่เกี่ยวกับการท านาของชาวคลองโยงที่ส าคัญ ได้แก่ หางยาม คันชัก แอ่ง

น้อย เทือก ตะพาย เคียว คราด ไถไม้ โกกควาย ไถตีนเดี่ยว ไถตีนคู่ โป๊ยซัด มีดตอก (สรุปความ
จาก บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) โดยเกษตรกรชาวคลองโยงได้ให้รายละเอียดเครื่องมือต่างๆ 
ไว้ ดังแสดงในกลุ่มรูปที่ 4.11 และ 4.12 ดังนี้ 
 

   
(ก) ไถตีนเด่ียว                          (ข) ไถตีนคู่   

รูปท่ี 4.11  เครื่องไถดินชนิดต่างๆ  
 

 “หางยาม (หางคันไถที่ถือ) คันชัก (ส่วนประกอบของคันไถส าหรับเทียม
วัวหรือควาย) แอกน้อย เทือก ตะพาย (ที่ผูกโยงจากหลังควาย) เคียว (ใช้เก็บ
เกี่ยวข้าว)” (ช่วย สิทธิสุนทร, สัมภาษณ์, 2562) 

“อุปกรณ์การท านา ส่วนมากใช้ควายเหล็ก ไถไม้ คราดไม้ ท าด้วยไม้หมด 
จะไม่มีเหล็กมาข้องเกี่ยวในชีวิต โกกควาย (ใช้คล้องควาย) เคียวอย่างเดียวเป็น
เหล็ก” (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) 

“มีดตอก หรือ มีดจักตอก ใช้เวลามัดข้าวกล้า นี่ก็ตะแกรงขนาดเล็ก 
ขนาดใหญ่ก็มี เอาร าออก เอาข้าวสารไว้ ตะแกรงอันใหญ่ก็มี” (วันทนา เอี่ยม
สุวรรณ, สัมภาษณ์, 2562) 

 

    
(ก)  ตะแกรงเล็ก                                (ข) ตะแกรงใหญ่ 

รูปท่ี 4.12  ตะแกรงชนิดต่างๆ  
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2.2 ความรู้เรื่องสัตว์ท่ีเกี่ยวกับการท านา 
สัตว์เกี่ยวกับการท านาของชาวคลองโยงในที่นี้คือ “ควาย” สืบเนื่องมาจากที่ชาว

ชุมชนคลองโยงมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ควายจึงเป็นสัตว์ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับชาวชุมชนในการ
ประกอบอาชีพมานานแล้ว แต่ปัจจุบันการท านาของชุมชนคลองโยงไม่ได้ใช้ควายในการไถนาอีก
ต่อไป เพราะเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ได้เข้ามาแทนที่แรงงานวัวควาย (บุญลือ 
เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) อย่างไรก็ดี จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าชาวคลองโยงมีภูมิปัญญา
ในการคัดเลือกควาย การจ าแนกลักษณะควาย เพ่ือให้ได้ควายดีมาใช้ท านา ดังตัวอย่าง 

 “ถ้าจะให้ควายอีสาน มาใช้ที่บ้านเราก็ไม่ได้ เพราะควายอีสานตัวจะเล็ก 
อีสานจึงไม่น าควายมาใช้ไถนา แต่จะใช้วัวไถแทน เพราะวัวตัวใหญ่ก าลังดี แต่จะ
ไม่ชอบน้ า แต่ภาคกลางใช้ควายเพราะควายมันชอบน้ า เค้าเรียกควายกรุงกับ
ควายเมือง ควายกรุง มาจากควายอยุธยาบ้าง อ่างทองบ้าง ตัวมันจะใหญ่หน่อย 
ตาของลุงไปซื้อควายมาจากอยุธยาทั้งนั้น” (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) 

ในการบังคับควายนั้น มีการตอกจมูกแล้วร้อยเชือกที่จมูกควาย โดยใช้เชือกปอ
กระเจา จะท าเมื่อควายเริ่มเป็นหนุ่มตัวใหญ่ เริ่มใช้งานได้จะน ามาตอกเพื่อบังคับให้ควายท าตาม
ค าส่ัง และต้องท าแบบนี้กับควายทุกตัว  (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) นอกจากนี้ยังมีภาษาที่
ใช้ส่ือสารระหว่างคนกับควายอีกด้วย เช่น “เฮ้ย” หมายถึง ส่ังให้ควายเดิน “ ยอ” หมายถึง ส่ังให้
ควายหยุด “ทูน” หมายถึง ส่ังให้ควายเดินไปทางซ้าย “ถาด” หมายถึง ส่ังให้ควายเดินไปทางขวา  
(ช่วย สิทธิสุนทร, สัมภาษณ์, 2562) 

 

3) ความรู้เรื่องประเพณีพิธีกรรมและความเช่ือเกี่ยวกับข้าว 
ชุมชนคลองโยงแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนาน อันเป็นบ่อ

เกิดของประเพณี วัฒนธรรม และเทศกาลส าคัญที่ชาวชุมชนคลองโยงมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าบางประเพณีจะเลือนหายไปตามกาลเวลา หรืออาจไม่ได้รับความนิยม จนเลิก
ปฏิบัติไปแล้วในปัจจุบัน ดังนั้นการลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์ชาวชุมชนคลองโยงเกี่ยวกับเรื่องประเพณี 
ท าให้ทราบถึงที่มาและความส าคัญของประเพณีที่เคยปรากฏในชุมชนคลองโยงตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต  
ซึ่งประเพณีหรืองานเทศกาลที่พบในชุมชนคลองโยงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชาวนา มีดังนี้  

3.1 ประเพณี ๑๒ เดือน (เฉพาะที่เกี่ยวกับการท านา)  
เดือนยี่ (มกราคม)  ในเดือนนี้ก็เริ่มมีการหว่านข้าว  เริ่มด้วยการบอกเจ้าของที่

เจ้าของทางด้วยดอกไม้ธูปเทียน แต่สมัยนี้ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่เป็นพิธีมากนัก   (วันทนา เอี่ยม
สุวรรณ, สัมภาษณ์, 2562)   
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เดือนสาม (กุมภาพันธ์)  ในเดือนนี้ก็จะเริ่มมีท าขวัญข้าวกันบ้างแล้วในที่นาบางแห่ง 
ดังแสดงในรูปที่ 17 เนื่องจากการหว่านข้าวในปัจจุบัน แต่ละนาจะหว่านข้าว และเก็บเกี่ยวไม่
พร้อมกัน (วันทนา เอี่ยมสุวรรณ, สัมภาษณ์, 2562) สมัยก่อนนี้บริเวณคลองโยงมีการท าขวัญข้าว  
ส่ิงที่ต้องเตรียมในการท าพิธี ได้แก่ ก้านไผ่ เศษผ้า เพื่อน ามาท าธง 7 สี อ้อยควั่น ถั่ว งา และ
ชะลอม (เง็ก เจริญมี และจันทร์ เข็มกลัด, สัมภาษณ์, 2562) ชาวบ้านละแวกนี้มักไปขอเศษผ้ามา
เย็บติดกับก้านไผ่เพื่อท าเป็นธง ขั้นตอนต่อไปก็คือการท าชะลอม ซึ่งการเย็บผ้าและการจักสานนี้ก็
เหมือนเป็นกุศโลบายที่คนโบราณต้องการให้ลูกหลานเย็บผ้าเป็นและท าเครื่องจักสานเป็น  ด้วย
ความที่มีความเชื่อว่าแม่โพสพเป็นผู้หญิงก าลังตั้งท้อง การเตรียมของเพื่อไปท าขวัญข้าวก็เหมือน
การจัดแจงข้าวของไปให้คนท้องกิน ให้มีเส้ือผ้าสวย ๆ ใส่ และก็จัดของเปรี้ยว ๆ ไปให้  ส่วนส่ิงของ
ที่ต้องเตรียมเพ่ือน าไปใส่ไว้ในชะลอมได้แก่ เผือก มัน ของเปรี้ยว เช่น องุ่นดอง ส้ม เป็นต้น (บุญลือ 
เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) รวมไปถึงกล้วย หมากพลู ไข่ต้ม และข้าวปากหม้อ (เง็ก เจริญมี, 
สัมภาษณ์, 2562) จากนั้นก็ไหว้ 4 มุม และน าธงใหญ่มาปักไว้ (จันทร์ เข็มกลัด, สัมภาษณ์, 2562)  

  

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.13 ชาวบ้านคลองโยงเมื่อ ๒๕ ปีก่อน-ปัจจุบัน กับพิธีท าขวัญข้าว 
 

ในการท าขวัญข้าวนั้นคนโบราณจะใช้ค าพูดของตัวเอง ที่เป็นภาษาเรียบง่ายเพื่อ
บอกกล่าวกับแม่โพสพ อาจไม่มีพิธีรีตองมากนัก (จันทร์ เข็มกลัด, สัมภาษณ์, 2562)   ซึ่งขั้นตอน
อย่างง่ายที่สุดคือ ผู้ประกอบพิธีต้องตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็อัญเชิญแม่โพสพให้มากินของเซ่นไหว้ที่ได้
เตรียมมา เช่น อาจกล่าวว่า “ขอเชิญแม่โพสพมารับเครื่องเซ่น ขอให้ข้าวออกสุกออกรวงดี ๆ” (เง็ก 
เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562)  อย่างเช่นเวลาเผาฟาง จะมีการเว้นเอาไว้มุมหนึ่งของนา จากนั้นก็กล่าว
เชิญให้ท่านมาหลบอยู่ที่มุมนี้ก่อน จะได้ไม่ร้อน คนโบราณมีความเชื่อกันว่า ห้ามขายข้าวในวันศุกร์ 
(จันทร์ เข็มกลัด, สัมภาษณ์, 2562)  

เดือนเจ็ด (มิถุนายน) เดือนนี้เป็นช่วงที่มีการหว่านข้าวรอบสอง ซึ่งการหว่านรอบ
สองจะขึ้นอยู่กับการหว่านรอบแรก (วันทนา เอี่ยมสุวรรณ, สัมภาษณ์, 2562)  
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เดือนแปด (กรกฎาคม)  เริ่มท าขวัญข้าวรอบสอง มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา วัน
อาสาฬหบูชา และช่วงกลางเดือนจะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา  (วันทนา เอี่ยมสุวรรณ, สัมภาษณ์, 
2562)  ผู้อาวุโสมักจะไปท าบุญที่วัดทุกสัปดาห์  ไปค้างคืนที่วัดในวัดพระเพื่อถือศีล จนถึงเทศกาล
ออกพรรษา (แจ๋ว แร่มี, สัมภาษณ์, 2562) ซึ่งในเทศกาลเข้าพรรษานี้ ชาวชุมชนคลองโยงนิยมท า
ข้าวต้มมัดมาตักบาตรและถวายพระ น าข้าวที่ปลูกได้ในคลองโยงไปท าข้าวต้มมัด ในการท าข้าวต้ม
มัดจะใช้ข้าวเหนียวในการท า ชาวคลองโยงจะปลูกข้าวเหนียวไว้ส าหรับท าขนมโดยเฉพาะ เมื่อได้
ผลผลิตมาก็มักจะเก็บเข้ายุ้ง  ไม่น าข้าวเหนียวมาขาย ซึ่งในปัจจุบันยังมีการท าข้าวต้มมัดอยู่ แต่ไม่
มีการท าลูกโยนแล้ว  (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562)   

เดือนเก้า (สิงหาคม)  มีการท าสลากภัต การท าสลากภัตสามารถน าผลไม้ที่ปลูกไว้ที่
บ้าน หรือแทรกตามคันนาทุกชนิดมาท าสลากภัตได้ เช่น ทุเรียน มะม่วง สับปะรด  (เง็ก เจริญมี, 
สัมภาษณ์, 2562) สมัยก่อนที่คลองโยงมีการท าสลากภัตมะม่วง ประมาณช่วงเดือน  9 - 10 ซึ่งเป็น
ช่วงเข้าพรรษาและเป็นหน้ามะม่วงพอดี ชาวบ้านจึงนิยมน ามะม่วงมาท าสลากภัต เช่น มะม่วงพันธุ์
ทุเรียน อกร่อง  แก้มแดง แก้ว เป็นต้น เนื่องจากมะม่วงไม่ได้มีปลูกกันทุกบ้าน การน ามะม่วงไปท า
สลากภัตก็เหมือนเป็นการไปน าท าบุญท าทาน เมื่อพระฉันเสร็จ ใครอยากรับประทานก็ไปเอา
มะม่วงที่เหลือมากินได้ บ้านที่ ไม่มีมะม่วงก็ไปซื้อหามาท าบุญด้วย (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 
2562) วิธีแห่สลากภัตทางเรือนั้นท าโดยการน าอาหารและผลไม้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมจัดใส่ส ารับ
เป็นขันเงิน ขันทองเหลือง และจานกระเบื้อง โดยมีฝาครอบเพื่อป้องกันอาหารและผลไม้กระเด็น
ออกจากส ารับ เพราะเรือจะโคลงเคลงไปมา จากนั้นจึงน าของที่จัดไว้ทั้งหมดลงในเรือ  (เง็ก เจริญมี
, สัมภาษณ์, 2562) แล้วแต่ละบ้านก็ต่างคนต่างแห่สลากภัตของตนไปที่วัด  (บุญลือ เจริญมี, 
สัมภาษณ์, 2562) 

เดือนสิบ (กันยายน)  เทศกาลสารทไทย  ชาวบ้านจะมารวมตัวกันเพื่อท ากระยา
สารท (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) การท ากระยาสารทเป็นประเพณีที่ทุกบ้านต้องท า (จันทร์ 
เข็มกลัด, สัมภาษณ์, 2562) นอกจากจะท ากระยาสารทเพื่อน าไปท าบุญแล้ว ยังท าเก็บใส่ปี๊บ  

(จันทร์ เข็มกลัด, สัมภาษณ์, 2562)  หรือหม้ออวย (หม้อมีหู เป็นเครื่องเคลือบชนิดหนึ่ง รั่วง่าย 
ปัจจุบันจึงเลิกใช้ไปแล้ว) ไว้กินเป็นขนมในเดือนต่อๆ ไปอีกด้วย  (จันทร์ เข็มกลัด, สัมภาษณ์, 
2562) เมื่อท าเสร็จใหม่ ๆ ก็เก็บใส่ปี๊บเอาไว้ เวลาจะเอาออกมากินก็ใช้ส่ิวงัดหรือตอกออกมา 
เนื่องจากกระยาสารทเก็บไว้ได้เป็นปี (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562) เมื่อก่อนขนมหากินยากไม่
เหมือนสมัยนี้ ท าตุนไว้เป็นขนมเอาไว้ไปกินเวลาไปท านา   (จันทร์ เข็มกลัด, สัมภาษณ์, 2562) 
เพราะสมัยก่อนจะมีขนมอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น กาละแมและกระยาสารท แต่กาละแมจะต้องใช้กะทิ
เยอะ เก็บไว้ได้แค่ 3 – 4 เดือน คนจึงไม่นิยมมากนัก (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562)  ส่วนข้าว
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ทิพย์กับข้าวยาคูที่นี่จะไม่นิยมท ากันเนื่องจากคนโบราณที่นี่เชื่อกันว่าการท าข้าวยาคูเป็นบาปที่
ยิ่งใหญ่ เหมือนการท าแท้ง เพราะแม่โพสพก าลังตั้งท้องอยู่ ยังไม่ได้คลอด เมื่อไปรีดน้ าออกมาจาก
ข้าวจะออกมาเป็นน้ าแป้ง จากนั้นก็น าไปโขลก เหมือนเป็นการทรมานแม่โพสพ ถ้าจะเป รียบก็
เหมือนคนท้องประมาณ 3 - 4 เดือน แล้วไปท าแท้ง ที่นี่จึงไม่นิยมท ารับประทาน เพราะคิดว่ามัน
เป็นบาป (บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 2562)    

เดือนสิบเอ็ด (ตุลาคม) เทศกาลออกพรรษา ในเทศกาลออกพรรษาสมัยก่อนจะมี
การท าห่อลูกโยน แต่ในปัจจุบันที่คลองโยงไม่มีการท าห่อลูกโยนแล้ว (จันทร์ เข็มกลัด, สัมภาษณ์, 
2562)  

3.2 ความเช่ือเกี่ยวกับพิธีกรรมชีวิต (เฉพาะที่เกี่ยวกับการท านา) 
สังคมชาวคลองโยงเป็นสังคมชาวนาที่นับถือพระพุทธศาสนา สองส่ิงนี้มี

ความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น และเกิดเป็นประเพณีไทยพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีกรรมเกี่ยวกับ
ชีวิต ไดแ้ก่ การเกิด การบวช การแต่งงาน และการตาย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการชีวิต
นั้นก็มีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละสังคมว่าด าเนินและสืบทอดและสภาพแวดล้อมเป็น
อย่างไร ท าให้กลายเป็นเอกลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ ดังตัวอย่างในพิธีศพ 

การจัดงานในชุมชนคลองโยงนี้ดูทั่วๆไปแล้วก็เหมือนกับงานอื่น ๆ คือมีการตั้งศพ 
ประกอบพิธีทางศาสนา แต่ส่ิงที่แตกต่างไปจากชุมชนอื่น ๆ ก็คือจะมีกระบุงข้าว แล้วใส่ข้าวเปลือก 
ดังแสดงในรูปที่ 18จากนั้นจึงน ากะลาวางอยู่บนข้าวเปลือก แล้วก็จุดเทียนตั้งไว้หน้าหีบพระธรรม 
ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าการที่น ากะลามะพร้าวมาตั้งพร้อมกับน ามาประกอบให้มีลักษณะ
เหมือนกับมนุษย์ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ตายให้มาฟังสวดอภิธรรมศพด้วยกัน เพราะจะได้รับรู้ว่า
ชีวิตนั้นไม่จีรังยั่งยืน สักวันก็ต้องดับส้ิน โดยข้าวสารที่โรยรอบๆ กะลามะพร้าวส่ือถึงวิถีชีวิตของ
ผู้ตายว่ามีความผูกพันกับการเกษตร เทือกสวนไร่นา เป็นอาชีพที่หล่อหลอมเล้ียงดูให้ผู้ตายมีชีวิต
อยู่ได้จนกระทั่งถึงคราวอวสาน และในทางธรรมสอนคนเป็นให้พิจารณาดูว่าข้าวสารคือแก่นข้าว 
คนเราถ้าถึงแก่นคนก็ไม่ต้องเกิดตายอีกข้าวสารก็เหมือนกันจะเอาไปเพาะปลูกก็ไม่เกิดอีกและเทียน
ไขที่จุดบนกะลามะพร้าวนั้นก็เหมือนกับกาลเวลาของผู้ตายว่าชีวิตที่เคยรุ่งโรจน์นั้น สักวันมันก็ต้อง
ดับสูญเหมือนกับเทียนไขเล่มนี้ แสดงถึงพระธรรมที่ว่า ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน นอกเสียจากความดี
ของผู้ตายที่จะคงอยู่เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานสืบไป (จ านงค์ พวงสร้อยทอง, สัมภาษณ์, 
2562)  
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รูปท่ี 4.14 ตะเกียงกะลาบนกระบุงข้าวเปลือกในงานศพของชาวคลองโยง 

 

การใช้กะลามะพร้าวแทนตะเกียง น าผ้ามาท าไส้เทียน แล้วใช้เป็นแสงส่องสว่าง 
เปรียบได้กับมนุษย์  4 ประเภท  (ศรีนวล เข็มกลัด, สัมภาษณ์, 2562) ได้แก่ 

(ก) มืดมามืดไป   บุคคลนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณขี้ริ้ว ไม่น่าดู เป็นคนเตี้ย มีอาพาธ
มาก เป็นคนบอด คนมือเท้ากุด คนกระจอก หรือเป็นคนง่อย มักไม่ได้ข้าว น้ า ผ้า ยานพาหนะ 
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ประทีป เขาย่อมประพฤติ
ทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจ   ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย 
วาจา ใจแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะความแตกแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
บุคคล 

(ข) มืดมาสว่างไป บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เกิดในภายหลัง ในตระกูลต่ า 
คือตระกูลคนจัณฑาล  ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างสาน ตระกูลช่างหนัง ตระกูลคนเทดอกไม้ ซึ่ง
ขัดสน มีข้าวน้ าโภชนะน้อย มีความเป็นอยู่ฝืดเคือง มีอาหารที่จะพึงกิน มีผ้านุ่งห่มหาได้ยาก และ
บุคคลนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณขี้ริ้ว ไม่น่าดู เป็นคนเตี้ย มีอาพาธมาก เป็นคนบอด คนมือเท้ากุด คน
กระจอก หรือเป็นคนง่อย มักไม่ได้ข้าว น้ า ผ้า ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน 
ที่อยู่อาศัย วัตถุอุปกรณ์แก่ประทีป เขาย่อมประพฤติสุจริตทางกาย ประพฤติสุจริตทางวาจา 
ประพฤติสุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะความ
แตกแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ บุคคล 

(ค) สว่างมามืดไป บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เกิดแล้วในภายหลัง ในตระกูล
สูง คือตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล ตระกูลคหบดีมหาศาล ซึ่งมีอ านาจวาสนา
มาก มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินเพียงพอ มีอุปกรณ์เครื่องปล้ืมใจเพียงพอ มีทรัพย์และ
ข้าวเปลือกเพียงพอ และบุคคลนั้นเป็นผู้มีรูปงาม น่าดูน่าชม น่าเล่ือมใส ประกอบด้วยเป็นผู้มีสรีระ
มีสีราวกับทอง มีปกติได้ข้าว น้ า ผ้า ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย 
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วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ประทีป เขาย่อมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทางวาจา ประพฤติ
ทุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะความแตกแห่ง
กาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคล 

(ง) สว่างมาสว่างไป บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เกิดแล้วในภายหลัง ใน
ตระกูลสูง คือตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาลซึ่งมี
อ านาจวาสนามาก มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินเพียงพอ มีอุปกรณ์เครื่องปล้ืมใจ
เพียงพอ มีทรัพย์และข้าวเปลือกเพียงพอ และบุคคลนั้นเป็นผู้มีรูปงาม น่าดูน่าชม น่าเล่ือมใส 
ประกอบด้วยความเป็นผู้มีสรีระมีสีราวกับทอง มีปกติได้ข้าว น้ า ผ้า ยานพาหนะ  ดอกไม้ ของหอม 
เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ประทีป เขาย่อมประพฤติสุจริตทางกาย 
ประพฤติสุจริตทางวาจา ประพฤติสุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจแล้ว เบื้อง
หน้าแต่ตาย เพราะความแตกแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ ซึ่งมนุษย์ประเภทสุดท้ายนี้จัดได้
ว่าเป็นพวกที่เข้าถึงพระธรรมแล้ว คนมีบุญวาสนา  

การมัดศพใช้ด้ายดิบหรือสายสิญจน์ขนาดใหญ่ มัดทั้ง 3 บ่วง ได้แก่ คอ ข้อมือ และ
ข้อเท้า เปรียบเสมือนกับ ลูก ภรรยา สามี คือไม่ให้เรายึดติดผูกพันกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยู่ตลอดเวลา 
รวมถึงการต้ังหีบศพถ้าหากมีพื้นที่ที่บ้านกว้างพอก็ต้องหันหัวไปทางทิศตะวันตก แต่ถ้ามุมบ้านแคบ
จะหันไปทางทิศใดก็ได้แล้วแต่สะดวก (ศรีนวล เข็มกลัด, สัมภาษณ์, 2562) 

3.3 ความเช่ือเกี่ยวกับพิธีกรรมเฉพาะการท านา 
ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจและปริวรรต สมุดไทยขาวเรื่อง “ต ารา

พรหมชาติและต าราท านาปลูกผลไม้” เขียนโดย พระฉาย เป็นสมบัติของนายบุญลือ เจริญมี 
ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งในสมุดไทยขาวดังกล่าว ได้กล่าวถึงความ
เช่ือเกี่ยวกับการท านาไว้ดังตัวอย่าง ฤกษ์ท านา แรกนา เกี่ยวข้าว กล่าวถึงวันมงคลส าหรับเกี่ยวข้าว 
และท ากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับข้าว และผลไม้ เพ่ือให้เกิดสิริมงคลได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ความว่า 

วัน ๑ ๒ ๕ ท่านให้เกี่ยวข้าวดี วัน ๕ ให้เอาข้าวเข้าลานลานดี วัน ๖ ให้แรก
นาดี วัน ๑ ให้ข้าวตากกินดี วัน ๒ ๔ ๕ ให้ถากลานดี วัน ๖ ๕   ให้แรกหว่านข้าวดี 
วัน ๗ ๔ ให้ฝ่ังเสาเกียดดี วัน ๗ ให้ท าขวัญข้าวในลานดี วัน ๔ ให้แรกเอาข้าวขึ้นยุ้ง
ดี วัน ๒ ๑ ให้แรกปลูกอ้อยดี  วัน ๓ ให้ปลูกพลูดี วัน ๔ ให้ปลูกเผือกดีและขมิ้นดี 

ถ้าบุคคลผู้ใดจะท ากินให้ท าตามดังนี้ดีนักแล๚๛ ถ้าคนปีชวดให้วัน ๕ ปีฉลู
ให้แรกวัน ๖ ปีขาลให้แรกวัน ๖ปีเถาะให้แรกวัน ๒ ปีมะโรงให้แรกวัน ๑ ปีมะเส็ง
ให้แรกวัน ๓ ปี มะเมียให้แรกวัน ๔ ปีมะแมให้แรกวัน ๕ ปีวอกให้แรกวัน ๔ ปีระกา
ให้แรกวัน ๓ ปีจอให้แรกวัน ๒ ปีกุนให้ แรกวัน ๑ ๏†๛ พระฉายเขียนไว้ให้ท่าน
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ทั้งหลาย ที่ท่านท ามาหากินจงดูตามนี้เทอญ ะ๛ ดูตามต าราท่านกล่าวมาดีนักนะ
ท่านผู้ท ากิน ฉันจะขอบุญ ท่านบางที่ท่านเป็นลักเลงท ากิน มิได้ไปข้างไหนนอนอยู่
กับเมียให้ สวัสดีมีชัย เทอญฯะ๛ 
 

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์เอาข้าวขึ้นยุ้ง ซึ่งสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องผี
ตะมอย  (เป็นผีเพศชาย ตัวผอมไม่สวมเส้ือ นุ่งผ้าหยักรั้งแบบนักมวยไทยโบราณ มือถือเคียว เป็นผี
ขี้ขโมย) โดยมีคติมาแต่โบราณว่า เมื่อเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวน าข้าวขึ้นยุ้งฉางแล้ว ทุกบ้านต้องท าพิธี 
"แรกตักข้าว" คือเป็นวันแรกที่จะท าการตักข้าวที่เก็บเกี่ยวจากปีก่อนออกจากยุ้งฉางมาสี โ ดย
ก าหนดวันแรกตักไว้ มีความเช่ือว่าถ้าตักข้าวเก่าในฉางออกมาก่อนวันที่ก าหนดนี้ ข้าวในฉางจะถูก
ผีตะมอย กิน คือถ้าตักหนึ่งขัน ข้าวในฉางก็จะหายไปหนึ่งขัน เพื่อไม่ให้น าข้าวใหม่มาสีกินก่อนเวลา
อันควร มีเนื้อความดังนี้ 

๏ สิทธิการิยะ จะกล่าวถึงเอาข้าวขึ้นยุ้งก็ดี จะตักข้าวในยุ้งก็ดี ถ้าศพผี
ตะมอยมันกินด้วยทุกที ครั้นตักทีใดมันตักด้วยทุกที เมื่อจะตักอย่าให้ต้องผีตะมอย
จึงดีแล๚ ถ้าเดือนขึ้น ๑ ค่ า มันกิน ๙ คน ๚ ๒ ค่ า มันกินด้วย ๑ คน๚ ขึ้น ๓ ค่ า 
มันกินด้วยเรา ๒ คน ๚ ขึ้น ๔ ค่ า ปลอดดี๚ ขึ้น ๕ ค่ า มันกินด้วยเรา ๔ คน๚ ขึ้น 
๖ ค่ า มันกินด้วยเรา ๔ คน ๚ ขึ้น ๗ ค่ า มันกินด้วยเรา ๖ คน ขึ้น ๘ ค่ า มันกิน
ด้วยเรา  ๒ คน๚ ขึ้น ๙ ค่ า มันกินด้วยเรา ๒ คน๚  ขึ้น ๑๐ ค่ า มันกินด้วยเรา ๓ 
คน๚ ขึ้น ๑๑ ค่ า มันกินด้วยเรา ๖ คน๚ ขึ้น ๑๒ ค่ าปลอดดี๚ ขึ้น ๑๓ ค่ า ปลอด
ดี๚ ขึ้น ๑๔ ค่ า มันกินด้วยเรา ๑ คน๚ ขึ้น ๑๕ ค่ า มันกินด้วยเรา ๓ คน๚ เดือน
ขึ้น เดือนแรมเหมือนกันแล๚ 
 

อนึ่ง ในชุมชนคลองโยงยังมีสถานที่ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการท านา และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของชาวนา นอกเหนือไปจากวัดในชุมชน ได้แก่ 
 

(ก) หลวงพ่อสิทธัตถะ หลวงพ่อสิทธัตถะเป็นพระพุทธรูปส าคัญของวัดมะเกลือ 
มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางทุกรกิริยา ประดิษฐานอยู่ในวิหาร ชาวบ้านนิยม  บนบานหลวง
พ่อสิทธัตถะด้วยเรื่องเกี่ยวกับฟ้าฝน กล่าวคือ ชาวบ้านมักบนขอให้ฝนไม่ตกในเวลาที่มีการจัดงาน
ส าคัญ เช่น งานบวช นอกจากนั้นก็บนในเรื่องทั่วๆ ไปที่ต้องการให้สมปรารถนา ส่วนการแก้บน
หลวงพ่อสิทธัตถะ นิยมใช้ประทัด ๒-๓ กล่อง และดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เชื่อกันว่าหลวงพ่อ
ชอบ มีผู้เชื่อว่าดอกดาวเรืองที่น ามาถวายหลวงพ่อจะโรยช้า อาจอยู่ได้ถึง ๙-๑๐ วัน ในขณะที่
ดอกไม้ชนิดอื่น เช่น ดอกกุหลาบ อยู่ได้ไม่นานก็จะโรยไปตามธรรมชาติ 
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รูปท่ี 4.15 หลวงพ่อสิทธัตถะ วัดมะเกลือ  
 

(ข) ศาลแม่โพสพ แม่โพสพ มีลักษณะเป็นเทวรูปสตรีถือรวงข้าว ประดิษฐาน
อยู่ในศาลใกล้กับวิหารหลวงพ่อสิทธัตถะ ที่วัดมะเกลือ ชาวบ้านที่มีอาชีพท านามักมาบนเจ้าแม่
โพสพขอให้ข้าวได้ผลผลิตดี เมื่อส้ินฤดูเก็บเกี่ยวก็จะน าข้าว ๑ กระสอบมาถวาย 

 

 
 

รูปท่ี 4.16 ศาลเจ้าแม่โพสพ ที่วัดมะเกลือ 
 

(ค) ศาลเจ้าพ่อลูกทุ่งในท้องนา ศาลเจ้าพ่อลูกทุ่งในท้องนามักจะตั้งอยู่ตาม
ท้องนา ไม่มีสถานที่ชัดเจน ต้ังอยู่กลางนาเป็นเจ้าที่เจ้าทางในท้องนา ชาวบ้านเคารพบูชากันมาก มี
ครั้งหนึ่งชาวบ้านท ากุญแจหายระหว่างที่ไถนา งมหาเท่าไรก็หาไม่เจอเสียที จึงไปบนศาลเจ้าพ่อ
ลูกทุ่งในท้องนา มางมอีกครั้งหนึ่งก็พบกุญแจ ชาวบ้านจึงเช่ือในความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่เพราะที่นา
สิบไร่นั้นกว้างขวางมาก ยากที่จะหากุญแจพบแต่ไปบนพ่อปู่ก็เจอทันที ชาวบ้านบนเหล้าหนึ่งขวด 
ไก่หนึ่งตัว ต่อมาเมื่อชาวบ้านหาอะไรไม่พบก็จะอธิษฐานจิตว่า ถ้าพบจะให้ไข่ต้มกับข้าวปากหม้อ 
ข้าวปากหม้อคือ ข้าวที่หุงใหม่ ๆ แล้วตักเลย ไม่นานชาวบ้านก็จะพบส่ิงนั้น จึงกลายมาเป็นความ
เช่ือของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น  (ช่วย สิทธิสุนทร, สัมภาษณ์, 2562) 



80 
 

(ง)  ศาลเจ้าพ่อปากล า  เจ้าพ่อปากล าตั้งอยู่บริเวณปากคลองล าทหาร เป็นที่
เคารพบูชาของคนในพื้นที่นั้น ชาวบ้านเล่าว่า เจ้าพ่อชอบดูดกัญชา โดยเมื่อมีการขอพร แล้วสม
ปรารถนานั้น จะมีการน าเครื่องเซ่นไหว้มาถวาย โดยจะมีกัญชาและอ้อยใส่กะละมังเอาไว้ ส่วน
เรื่องที่นิยมขอพรนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วย การขอฝน ท าให้มีน้ าท า
การเกษตรตลอดปี ส่วนเรื่องที่เจ้าพ่อปากล าไม่รับบนนั้น เป็นเรื่องของการเข้ารับเกณฑ์ทหาร ซึ่ง
ชาวบ้านมีความเช่ือว่า เกิดเป็นผู้ชายจะต้องเป็นทหาร หากใครไปขอให้รอดพ้นจากการเป็นทหาร
นั้น ก็จะไม่สมปรารถนา เช่นเดียวกับหลวงพ่อไร่ขิง (ช่วย สิทธิสุนทร, สัมภาษณ์, 2562) 
 

4.3 กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวในต าบลคลองโยง 
จากทุนทางวัฒนธรรมข้าวที่เป็นประวัติศาสตร์มาแต่สมัยโบราณของต าบลคลองโยงที่

คณะผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้างต้นโดยมีการประชุมร่วมกันกับผู้น าชุมชนคลองโยงและประเมินสถานที่ๆ
มีจุดเด่น มีศักยภาพ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจุดพักเยี่ยมชม “เชิงวัฒนธรรม-พุทธเกษตร” 
จากนั้นจึงได้เดินทางไปส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวพร้อมพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเจ้าของสถานที่ 
แล้วจึงน ามาพัฒนาเป็นกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวในต าบลคลองโยง “ในน้ ามีปลา – ในนามี
ข้าวและบัว”  จ านวน 2 โปรแกรม คือการท่องเที่ยวครึ่งวัน กับ เต็มวัน (One Day Trip) ดังนี้ 

 

 โปรแกรมท่ี 1 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม – พุทธเกษตร (ครึ่งวัน) 
การเดินทางท่องเที่ยวสามารถขับรถไปได้ด้วยตนเองพร้อมครอบครัว หรือจัดเป็นกลุ่ม

นักท่องเที่ยวและติดต่อกับผู้น าชุมชนคลองโยงโดยตรง ก าหนดจุดปลายทางระบบ GPS คือ 
สหกรณ์บ้านคลองโยง จ ากัด หรือโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ก็ได้ เพื่อสะดวกในการเป็น
สถานที่จอดรถสามารถจอดได้มากถึง 40 คัน หลังจากนั้นสามารถเดินทางด้วยการเดินออกก าลัง
กาย หรือขี่จักรยานเยี่ยมชมจุดพักต่างๆ ได้ เนื่องจากแต่ละจุดห่างกันไม่เกิน 2 กม. 

 

 สหกรณ์บ้านคลองโยง จ ากัด 
ศูนย์กลางของชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรมข้ าว ฟังบรรยาย

ประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมข้าวชุมชนจากผู้น าชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้การ
จัดการผักตบชวา ชมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน 
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รูปท่ี 4.17 สถานที่ท าการสหกรณ์บ้านคลองโยง จ ากัด 
 
 
 
 
 
 

                   รูปท่ี 4.18 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร และปุ๋ยชีวอินทรีย์ผักตบชวา 
 

 "บ้านทวารวดี"  
บ้านทวารวดี เป็นแหล่งสร้างสรรค์งานศิลปะที่ประยุกต์งานช่างทองโบราณมา

สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลายรูปแบบ โดยนายชัชวาล สายยืนยง (33/1 ถนน
ประชาอุทิศ หมู่ 8 คลองโยง)   ผลงานเป็นงานศิลปหัตถกรรม งานประยุกต์การท าอัญ
มณียุคโบราณ พุทธศิลป์โบราณและร่วมสมัย สอนเทคนิคการท าทองโบราณ แกะดุน
ทอง นักท่องเที่ยวสามารถฝึกท าแหวน ตุ้มหู สร้อยข้อมือ สร้อยคอ สไตล์ DIY ชิ้นเดียว
ในโลก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าเป็นของที่ระลึกได้ ซึ่งอยู่ติดกับสหกรณ์บ้าน
คลองโยงฯ สามารถเดินทางด้วยการเดินออกก าลังกาย หรือขี่จักรยานได้ 

      
 
      
 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.19 สถานที่จัดกิจกรรมงานช่างทองโบราณ 

 

  
              (ก) บ้านทวารวดี               (ข) งานพุทธศิลป์       (ค) งานอัญมณียุคโบราณ         
 

  
            (ก) ด้านหน้า                                         (ข) ด้านใน           
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 "นาบัว"  
เยี่ยมชมนาบัว พัฒนาการของนาข้าวคลองโยงที่ชาวนาบางส่วนพลิกนาข้าว
เป็นนาบัว จนกลายเป็นแหล่งปลูกและจ าหน่ายบัวแหล่งส าคัญของประเทศ 
ตัดดอกขายส่งที่ปากคลองตลาด ตลาดดอกไม้แห่งใหญ่ นักท่องเที่ยวจะได้
พายเรือชมนาบัวและเก็บดอกบัวเตรียมไปไหว้หลวงปู่สดที่โรงเรียนบ้านคลอง
สว่างอารมณ์ หรือน าไปไหว้พระที่โรงเรียนวัดมะเกลือ ในกิจกรรมยามบ่าย
เพ่ิมเติมก็ได ้ จุดพักนี้อยู่ห่างจากบ้านทวารวดีประมาณ 400 เมตร 

 

 
 
 
 
 
 

  รูปท่ี 4.20 สถานที่จัดกิจกรรมเก็บบัวและพีบกลับบัว 
 

 นาข้าวโฉนดชุมชน 
เยี่ยมชมนาข้าวโฉนดชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพันธุ์พื้นถิ่น “ข้าวปิ่นแก้ว” เป็นพันธุ์ข้าวไทยที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดข้าวโลกที่เมืองเรไยนา (Regina) ประเทศแคนดา ในปี 2476 
โดยมีลักษณะเด่น คือ เมล็ดข้าวยาวเรียว ข้าวสุกร่วน ไม่มีกล่ินหอม มีท้องไข่น้อย 
ปริมาณอมิโลส 26.78 เปอร์เซ็นต์  ปริมาณโปรตีน 9.73% จึงเป็นข้าวเพื่อสุขภาพคือ
รับประทานแล้วไม่อ้วน ล าต้นข้าวสามารถสูงได้ถึง 3-4 เมตร จากการที่ชุมชนสหกรณ์
บ้านคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ “โฉนดชุมชนแห่ง
แรกของประทศไทย”  

การจัดกิจกรรมนี้เป็นสร้างความผูกพัน  สืบสาน และถ่ายทอดประเพณีที่ส าคัญ
เกี่ยวกับ “ข้าว” โดยมีเกษตรกรในชุมชนเป็นผู้เล่าขานให้ความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับประเพณี “ข้าวไทย..วิถีไทย” ตั้งแต่การด านา การท า
ขวัญข้าว“แม่พระโพสพ” และการลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปี 2559 ถึง
ปัจจุบัน กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวนี้จัดขึ้นตามฤดูกาล โดยสถานที่จัดกิจกรรมอยู่
ฝ่ังตรงข้ามกับนาบัว หรือบริเวณอื่นแต่ระยะทางก็ไม่ไกลจากสหกรณ์บ้านคลองโยงฯ 

 

  
(ก) การพับกลีบบัว                     (ข) นั่งเรือเก็บดอกบัว 
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รูปท่ี 4.21 กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี “ข้าว” 
 

 "ไร่สวนพลู" คลองโยง 
เยี่ยมชมไร่สวนพลู ที่บ้านคลองโยง ปัจจุบันเป็นสินค้าส่งออกที่ประเทศไต้หวัน 

เจ้าของเป็นคนรุ่นใหม่ คือ นายสมบัติ นิ่มรักษา (24/3 ถนนประชาอุทิศเช่นกัน) ได้แบ่ง
พื้นที่เป็น 2 ส่วนคือเปล่ียน "นาข้าว" เป็น "ไร่สวนพลู"  เมื่อมาถึงนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม
สวนพลู ฝึกการใช้เครื่องมือ “เล็บเก็บพลู” ฝึกลองเจียนใบพลู และลองรับประทานหมาก
พลูแบบโบราณ หรือ ฝึกจัดชุดหมากพลูเพื่อไปถวายส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ไร่สวนพลูนี้อยูห่างจาก
สหกรณ์บ้านคลองโยงฯประมาณ 1.5 กม. 

คนที่จะกินหมากจะต้องม ี“เช่ียนหมาก” โดยมีอุปกรณ์อื่นๆได้แก่ เต้าใส่ปูน ตะบัน
หมาก กรรไกรหนีบหมาก ซองใส่พลู ขี้ผ้ึงเคลือบริมฝีปากไม่ให้ปากตึงเพราะยางหมาก 
การเค้ียวหมากพลูนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่หมากกับพลูเพียงแค่สองอย่างเท่านั้น “หมากพลู
หนึ่งค าหมาก” จะประกอบไปด้วยใบพลูสด หมาก ปูนแดง ยาเส้น สีเสียด และเครื่องปรุง
รสที่ช่วยเพิ่มรสชาติต่างๆ เช่น อบเชย กระวาน การบูร ชะเอม ยี่หร่า และมะพร้าวแห้ง 
ซึ่งส่วนผสมทั้งหมดมีสรรพคุณทางยาทั้งส้ิน หลังจากม้วนใส่ปากแล้วเค้ียวหมากจนจืด
แล้วคายหมากทิ้ง ส่วนยาเส้นจะปั้นเป็นก้อนเล็กๆ แล้วน ามาขัดฟันเพื่อก าจัดยางหมาก
พลูที่ติดอยู่ที่ฟัน ปิดท้ายด้วยทาขี้ผ้ึง ใช้ทาริมฝีปากเพื่อป้องกันริมฝีปากแห้งแตก  

ดังนั้นคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณจึงนิยมการเค้ียวหมาก เพราะหมากช่วยให้เจริญ
อาหาร บ ารุงธาตุ และมีสารอัลคาลอยด์ (Alkaloid) ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่น 
เพ่ิมการเต้นของหัวใจ ใบพลูสดช่วยแก้อาการปวดฟัน ลดกล่ินปาก ท าให้เหงือกและฟัน
แข็งแรง ขับเสมหะ กระตุ้นน้ าลาย ฆ่าเช้ือ บรรเทาอาการไอ เจ็บคอ ปูนแดงน ามาท าเป็น
กระสายยา ช่วยแก้บิดและแก้ท้องเสีย ส่วนสีเสียดนั้นมีคุณสมบัติเป็นยาบ ารุงธาตุ แก้
อาการลงแดง แก้ไข้ บรรเทาอาการไอ เป็นต้น (Hellokhunmor, 2564) 

 

  

  

https://hellokhunmor.com/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C/
https://hellokhunmor.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3-true-camphor/
https://hellokhunmor.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5/%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7/
https://hellokhunmor.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87/
https://hellokhunmor.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A/
https://hellokhunmor.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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(ก) กิจกรรมเยี่ยมชมไร่ และเก็บใบพลู  

 

รูปท่ี 4.22 สถานที่จัดกิจกรรมในไร่สวนพลู 

         
 

            (ข) ฝึกใช้เครื่องมือ “เล็บเก็บพลู”          (ค) การรับประทานหมากพลูโบราณ      
 

รูปท่ี 4.23 สถานที่จัดกิจกรรมในไร่สวนพลู (ต่อ) 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 4.22 ฝึกจัดชุดหมากพลูเพื่อไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

 

 "หลวงพ่อสด" แห่งโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  
กิจกรรมสุดท้ายคือน าดอกบัวจากนาบัว และหมากพลูที่ได้จัดชุดไว้จากสวนพลู

คลองโยง แล้วน ามาถวายหลวงปู่สด ที่หอพระประจ าโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 
ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เพื่อขอพรให้สมปรารถนาและ
เสริมมงคลแห่งชีวิต 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือเรียกว่า หลวงปู่สด วัดปากน ้า ภาษีเจริญ 
พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  พระเดช

 
 



85 
 

พระคุณหลวงปู่สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร หลวงปู่
ยืนยันค าสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริง และดีจริง ขอให้เรามีความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในค าสอนที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก โดยเฉพาะค าว่า "ธรรมกาย" แสดงถึงพระ
รัตนตรัยที่อยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน สามารถเข้าถึงได้ด้วยการท าใจหยุดนิ่งไว้ที่
ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด  เพ่ือความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตัวเอง  

วัตถุมงคลของหลวงปู่ในอดีตเป็นที่เล่ืองลือปรากฏทั้งด้านเมตตามหานิยม มหา
ลาภ และแคล้วคลาด จนมีค ากล่าวถึงพระพุทธคุณขององค์หลวงปู่ว่า “ถ้าท่านมีพระ
วัดปากน ้าอยู่กับตัวแล้ว.....ในน ้าไม่ตาย บนบกไม่ตาย กลางอากาศไม่ตาย ลาภผลไม่
ขาดมือ และมีค่าเท่ากับสมบัตินับพันล้าน หรือมุ่งหวังส่ิงใดก็ให้อธิษฐานเถิดจักเกิด
สัมฤทธิผลทุกประการ” แต่ประการส าคัญก็คือ ผู้นั้นต้องปฏิบัติให้เข้าถึงองค์พระให้ได้
ก่อน ด้วยการท าสมาธิจนนิมิตเห็นองค์พระใสเป็นแก้ว และสามารถก ากับขนาดใหญ่
เล็กได้ตามต้องการ พร้อมท่องพระคาถาภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง”  

 

         
                (ก) ศาลาในโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์      (ข) หลวงพ่อสด         

 

รูปท่ี 4.24 ศาลาหลวงพ่อสด 
 

แนวทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร-วัฒนธรรม โดยเน้นประเด็นเรื่องวิถีวัฒนธรรม
ข้าวของชาวคลองโยง ที่น าเสนอทุนทางวัฒนธรรมและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวดัง
น าเสนอมาข้างต้นนี้ สามารถด าเนินการได้จริง และได้ทดลองแล้ว หากการพัฒนา
ดังกล่าวเกิดขึ้นจะช่วยท าให้เศรษฐกิจในชุมชนเข้มแข็ง เกิดกระแสส านึกรักบ้านเกิด 
เยาวชนไม่ต้องเข้าไปท างานในเมืองใหญ่ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน และเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง 
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 โปรแกรมท่ี 2 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม– พุทธเกษตร (เต็มวัน) 
กิจกรรมช่วงเช้า 

 สหกรณ์บ้านคลองโยง จ ากัด 
นักท่องเที่ยวเดินทางถึงสหกรณ์บ้านคลองโยง จ ากัด ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต าบลคลอง

โยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการบริหารจัดการ
วัฒนธรรมข้าว ฟังบรรยายประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมข้าวชุมชนจากผู้น าชุมชน 
พร้อมชมการสาธิตการแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์และกระถางต้นไม้จาก
ผักตบชวา พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน 

 

 "บ้านทวารวดี"  
บ้านทวารวดี เป็นแหล่งสร้างสรรค์งานศิลปะที่ประยุกต์งานช่างทองโบราณมา
สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลายรูปแบบ โดยนายชัชวาล สายยืนยง (33/1 ถนน
ประชาอุทิศ หมู่ 8 คลองโยง)   ผลงานเป็นงานศิลปหัตถกรรม งานประยุกต์การ
ท าอัญมณียุคโบราณ พุทธศิลป์โบราณและร่วมสมัย สอนเทคนิคการท าทอง
โบราณ แกะดุนทอง นักท่องเที่ยวสามารถฝึกท าแหวน ตุ้มหู สร้อยข้อมือ สร้อยคอ 
สไตล์ DIY ชิ้นเดียวในโลก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าเป็นของที่ระลึกได้  
 

 นาบัว/นาข้าวโฉนดชุมชน 
เยี่ยมชมนาบัว พัฒนาการของนาข้าวคลองโยงที่ชาวนาบางส่วนพลิกนาข้าวเป็น

นาบัว จนกลายเป็นแหล่งปลูกและจ าหน่ายบัวแหล่งส าคัญของประเทศ ตัดดอกขายส่ง
ที่ปากคลองตลาด ตลาดดอกไม้แห่งใหญ่ นักท่องเที่ยวจะได้พายเรือชมนาบัวและเก็บ
ดอกบัวเตรียมไปไหว้พระที่วัดมะเกลือ ในกิจกรรมยามบ่าย 

 

 ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่ 
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่ประจ าต าบลศาลายา 

มีปราชญ์เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และความรู้
ในด้านต่าง ๆ เช่น แปรรูปอาหารและผลไม้ บัว กล้วยหอ ส้มโอ มะพร้าว มะม่วง 
กระท้อน เป็นต้น โดยมี นางสาวจงดี เศรษฐอ านวย เป็นปราชญ์ให้ความรู้  โทร 092-
6191792 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร และเป็น
ผลิตผลจากการท าเกษตรอินทรีย์ เช่น ผักปลอดสารพิษ พร้อมชมวิถีชิวิตชุมชน 
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รูปท่ี 4.25 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 รับประทานของว่าง – เมี่ยงดอกบัว ณ. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ 
เมื่อพูดถึง “บัว“ หลายคนคงคิดถึงแต่ ดอกบัว ที่น าไปไหว้พระ แต่จริงๆ แล้ว 

“บัว” นั้นมีประโยชน์ตั้งแตด่อกถึงปลายราก มีผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่า 
 

สรรพคุณ: กลีบบัว  ช่วยบ ารุงร่างกาย ห้ามเลือด อีกท้ังยังมีใยอาหารสูง 
 เมล็ดหรือเม็ดบัว ช่วยบ ารุงก าลัง ท าให้นอนหลับดี และแก้ไข้ 
เกสรบัว เป็นยาสมานแผลในร่างกาย บ ารุงหัวใจ และบ ารุงประสาท 
ดีบัว เมื่อทานจะรู้สึกขม คุณสมบัติของดีบัวคือขยายหลอดเลือดในหัวใจ 

 

และในเครื่องของ เมี่ยงค าบัวหลวง?นั้นก็ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้น ทั้งพริก 
หอมแดง ขิง มะนาว และพิเศษไปกว่าเมี่ยงค าธรรมด๊าธรรมดาด้วยเกสรบัว บวกกับ
เพ่ิมความหอมหวานด้วย มะพร้าวค่ัวกับน้ าราดเมี่ยงค า 

จากนั้นรับประทานของว่าง เมี่ยงค าดอกบัวหลวง นวัตกรรมทางอาหารที่ใช้กลีบ
ดอกบัวเป็นใบเมี่ยง เพ่ือให้เกิดความหอมของดอกไม้ จากแปลงนาบัวเกษตรอินทรีย์ที่
ไม่ใช้สารเคมี รับประทานกับเครื่องเคียงซึ่งเป็นผักที่ปลูกในสวนตามแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

      
 
 

รูปท่ี 4.26 เมี่ยงค าดอกบัวหลวง 
ข้อมูลจาก: www.thaismefranchise.com 

  

  

http://www.thaismefranchise.com/
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 วัดมะเกลือ  
กราบไหว้ขอพรท าการสักการะ 3 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ คู่กับต าบลคลองโยง ได้แก่ (1) 

หลวงพ่อสิทธัตถะ (2) แม่โพสพเทวีแห่งข้าว และ (3) ศาลเจ้าพ่อธรรมยา (ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 
4 ถนนศาลายา - บางภาษี ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม) 
นักท่องเที่ยวน าดอกบัวที่พับและเก็บมาจากนาบัวมาสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 
จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ โดยชุมชนวัดมะเกลือนั้นตั้งอยู่ริม
คลองนราภิรมย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) มีพระบรม
ราชโองการให้ขุดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2421  

 

 
(ก) วิหารหลวงพ่อสิทธัตถะ พระพุทธรูปเก่าแก่ของชาววัดมะเกลือ 

 

       
                  (ข) รูปหล่อแม่โพสพ                       (ค) ศาลเจ้าพ่อธรรมยา 

 

                      รูปท่ี 4.27 สถานที่สักการะ 3 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดมะเกลือ  
 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือนั้นที่มาจากคนในท้องถิ่นเห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงภายในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาภายนอกนั้นนับวันก็จะ
รุนแรงและรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ มี
จุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชน ไม่ให้ชุมชนลืมรากเหง้า
ของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องการสร้างจิตส านึก และความผูกพันกับชุมชน 
ครอบครัว และบ้านเกิดของตน ในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ การจัดแสดงน าเสนอประวัติ
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ความเป็นมาของคลองนราภิรมย์ ประวัติชุมชนและวัดมะเกลือ เครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 

  
รูปท่ี 4.28 พิพิธภัณฑ์วัดมะเกลือ 

 
 
 
 
 
(ก) กระบอกไมไ้ผ่                          (ข) อุปกรณ์หุงต้มโบราณ  

 
 
 
 
 

 (ค) เรือและอุปกรณ์หาปลา                   (ง) โอ่งและไหโบราณ 
 

รูปท่ี 4.29 เครื่องมือต่างๆ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของวัดมะเกลือ 
 

 กิจกรรมหยอดขนมจีน 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักท่องเที่ยวเห็นการแปรรูปข้าว น าข้าวมาหมัก

และมาต าเป็นขนมจีน ซึ่งชาวบ้านจะเตรียมแป้งที่หมักและต าไว้ 1 คืนแล้ว มาให้
นักท่องเที่ยวหยอดเส้นขนมจีน และจับเส้นขนมจีน เพื่อเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมข้าวสู่การ
แปรรูปเป็นอาหารในท้องถิ่นของชุมชนวัดมะเกลือ จากนั้นร่วมกันท าห่อหมกปลาช่อน
นา เป็นเมนูปลาจากในนา ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวคลองโยง โดยนักท่องเที่ยวจะ
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ได้ร่วมท าห่อหมก คลุกปลา ใส่เครื่องปรุงและนึ่งห่อหมก ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง
วัฒนธรรมอาหารกับชาวนาคลองโยง และรับประทานอาหารร่วมกัน 

 

       
   (ก) การหยอดเส้นขนมจีน                 (ข) การจับเส้นขนมจีน 

 

รูปท่ี 4.30 การท าขนมจีน 
 

           
 

         (ก) การปรุงส่วนผสม              (ข) การคลุกปลา               (ค) การนึ่งห่อหมก 
 

รูปท่ี 4.31 การท าห่อหมกปลาช่อนนา 
 
กิจกรรมช่วงบ่าย 

 กิจกรรมผ้ามะย้อมมะเกลือ 
กิจกรรมย้อมผ้า เป็นการใข้ประโยชน์จากต้นไม้ประจ าท้องถิ่นคือ ผลมะเกลือ 

จากต้นมะเกลือ ของชุมชนวัดมะเกลือ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปะ โดยกลุ่มคน
รักษ์ถิ่นบ้านวัดมะเกลือ โดย คุณวลี สวดมาลัย ผู้น าชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้ทดลอง
ท าผ้ามัดย้อมมะเกลือ ด้วยลวดลายที่เราสามารถสร้างสรรค์ได้เองเป็นผืนเดียวในโลก 
เมื่อเสร็จแล้วตากไว้ให้แห้ง แล้วไปท ากิจกรรมอื่นก่อน เมื่อเสร็จแล้วขากลับแวะรับ
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเป็นของที่ระลึก 
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            (ก) สถานท่ีจัดกิจกรรมย้อมผ้า           (ข) ผ้าย้อมมะเกลือ             (ค) ลูกมะเกลือ 
 

รูปท่ี 4.32 สถานที่จัดกิจกรรมผ้ามะย้อมมะเกลือ 
 

 สะพาน 100 ปี วัดมะเกลือ สะพานข้ามจังหวัด ชมตลาดเก่า 
จากนั้นเดินข้ามสะพาน 100 ปีวัดมะเกลือ เป็นสะพานไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ 

เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมแรงร่วมใจกันของคนทั้งสองฝ่ังคลองเพื่อสัญจรไปมา และ
มาท าบุญที่วัดมะเกลือ สะพานนี้มีเกร๊ดประวัติศาสตร์มากมาย เล่าว่าครั้งหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จฯ ส่วนพระองค์มาทรงส ารวจ
เส้นทางน้ าเพื่อป้องกันอุทกภัย  

สะพานนี้ฝ่ังหนึ่งอยู่ในต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อีกฝ่ัง
หนึ่งอยู่ต าบลหนองเพรางาม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อข้ามสะพานไปจะพบ
ตลาดเก่าวัดมะเกลือ ชมบรรยากาศร่องรอยของตลาดโบราณในย่านนี้ เป็นแหล่งซื้อ
ขายส าคัญในอดีตของชาวคลองโยง 

 

 
 

รูปท่ี 4.33 สะพานข้ามจังหวัด เยี่ยมชมตลาดเก่า 
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  “เลมอน มี ฟาร์ม” หรือ สวนมะนาวลอยฟ้า 
คุณฉัตรชัย ดีสวัสดิ์ วิศวกรหนุ่ม ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์  “Lemon me” เกิด

จากการน าเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และข้อมูล (scientific data) มาสร้างโอกาส
จากผลมะนาวสวน  น ามาแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างคุณค่าใหม่  ที่ตอบโจทย์ 
ecosystem ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลาย  ตั้งอยู่ที่  44/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองโยง 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ปัจจุบัน เลมอน มีฟาร์ม มีพื้นที่เพาะปลูกมะนาว
ประมาณ 70 ไร่ แต่ใช้มะนาวจากสวนเลมอน มี ฟาร์มแค่ 10% เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้รับ
ซื้อ และแปรรูปผลผลิตจากมะนาว  

Lemon Me Farm & Cafe นครปฐม คาเฟ่ในโทนสีขาวสบายตาได้กล่ินอาย
ของความเป็นญี่ปุ่นแบบมินิมอลเบาๆ แถมแต่ละมุมภายในร้าน ยังตกแต่งได้น่ารัก 
ทั้งก าแพงรูปวงกลมสีขาวที่ซ้อนเรียงกันกลายเป็นมุมถ่ายภาพคูล แถมยังมีมุมอื่น
ภายในร้านอีกเพียบ ส่วนเมนูเครื่องดื่มมีทั้ง Coffee / Non – Coffee  เน้น
ส่วนผสมของเลมอนสดใหม่จากสวน ได้ความหอมของเลมอนและความเปรี้ยวที่ลง
ตัว ทั้ง  Lemon Me Farm Americano กาแฟอเมริกาโน่ผสมมะนาว  Mojito 
Americano Lemon Me Matcha Honey Lemon ทุกเมนูดื่มแล้วสดชื่นและได้
ความหอมของเลมอนสุดๆ 

  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.34 บรรยายการปลูกและวิธีการผลิตน้ ามะนาว “Lemon Me” 
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เส้นทางท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม- พุทธเกษตร ต.คลองโยง (ครึ่งวัน) ตามระบบ GPS   
 

 
 
 

เส้นทางท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม- พุทธเกษตร ต.คลองโยง (เต็มวัน) ตามระบบ GPS   
 

 
 
 

 

ไร่สวนพล ู

นาบัว 
*สหกรณบ์้านคลองโยง 
*บ้านทวารวด ี
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ไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก บ. SCG Chemical จ้ากัด และ บ. Dow Chemical Thailand จ้ากัด  

5. หัวหน้าโครงการ “วิศวะมหิดลเพื่อสังคม” ในปี 2558-2562 ประมาณ 100 โครงการ โดยได้รับทุน

สนับสนุนการด้าเนินงานจากหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชนเป็นหลัก 

6. หัวหน้าโครงการ การด้าเนินงานปรับปรุง “ห้องสมุดพี่ให้น้อง” ให้กับโรงเรียนชนบทท่ีขาดแคลนจาก 

บริษัทเดอเบลล์ จ้ากัด จ้านวน 7 โรงเรียน ในปี 2558-2562 

7.  หัวหน้าโครงการ“ประเพณีการปลูกข้าวพื้นถ่ิน ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว”จาก บ.ทีพีไอโพลีน จ้ากัด ในปี 

2561 

9. รางวัลผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคม 
1. รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โครงการ “Science & Technology Initiative and Sustainability Awards 

2013 (STISA 6th)หรือ“รางวัลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนครั้งท่ี6”(ระดับชาติ)  หัวข้อ “การพัฒนาเครื่องด่ืมชาสมุนไพรว่านชัดมดลูกด้วยเทคนิค

นวัตกรรม” วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556   

2. รางวัลดีเด่นอันดับที่ 2 โครงการ “Science & Technology Initiative and Sustainability Awards 

2013 (STISA 6th) หรือ “รางวัลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 6” (ระดับชาติ) หัวข้อ“การพัฒนาเครื่องสเตอร์ริไลซ์เซอร์แบบต่อเนื่องส้าหรับ

เครื่องด่ืมน้้าตาลสดผสมว่านหางจระเข้ขนาดระดับชุมชน” วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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3. รางวัลทุนมูลนิธิโทเรด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ครั้งท่ี 19 ได้รับ 1 ทุนในจ้านวน 20 ทุนวิจัย ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

4. รางวัล “Best Paper Awards” International Conference on Plastics, Rubber and 

Composites (IRPRC) 2014  in article “Optimization of O-ring Formulation containing of 

Natural Rubber on swelling behavior” at Langkawi, Malaysia, June 20th 2014, Presented 

by Teerawat Manakhajoornvej.   

5. รางวัล “บทความดีเด่น” หัวข้อ “การผลิตเครื่องด่ืมน้้าตาลสดด้วยเครื่องสเตอริไรซ์ด้วยความดัน

แบบต่อเนื่อง” ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งท่ี 2 ระดับประเทศ (FENETT’ 

2016) ณ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในวันท่ี 19 เมษายน 2559  

6. รางวัล “บทความวิชาการและวิจัยยอดเยี่ยม” หัวข้อ “การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซม์

เซลลูเลสจากเช้ือรา” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งท่ี 3 ณ.

โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนช้ัน กรุงเทพฯ ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2559  

7. รางวัล “The Giver Awards” มหาวิทยาลัยมหิดลมอบให้กับผู้ท่ีท้าความดีท่ีโดดเด่น มีคุณค่าเป็น

แบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ในโครงการ Mahidol Day of Service เนื่องในวันมหิดลของปี 2560 โดยรับ

รางวัลในวัน 49 ปีพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี 4 มีนาคม 2561 

8. รางวัล “Best Presentation Awards” หัวข้อ “Project 9101 Bio-Organic Fertilizer from 

Water Hyacinth for Sustainable Development in context of Ban Klong Yong 

Cooperative” ในการประชุมวิชาการ The 4th Asean Regional conference 2018. Rising to 

the challenge of SGDs in the Asia through the University-Community Engagement. The 

Empress Hotel. Chiang Mai. Thailand. 26-28 Nov. 2018. 

9. รางวัล “ศาลายาสดุดี คร้ังที่ 9” ในการอุทิศตนให้ความช่วยเหลือสังคมในพื้นท่ีอ้าเภอพุทะมณฑล 

จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 

10. รางวัล “50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยหน่วยงาน

วิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับ 4 รางวัลดังนี ้(1) โครงการ “วิศวะร่วมสานพลังถ่ายทอด

ความรู้นวัตกร Play and Learn” (2) โครงการ “ห้องสมุดพี่ให้น้องปีท่ี 13” (3) โครงการ “วิศวะจิต

อาสาสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา” (4) โครงการ “วิศวะวัยใส 

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” 
 

********************************** 



ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาง เพ็ญพรรณ์  ทะสะโส   
ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Penpun Tasaso  

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100500397868 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก 

     ภาควิชา วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
      25/25 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 
      โทรศัพท์  086-978-4788                โทรสาร  02 889 2138 ต่อ 6129       
      E – mail  penpun.tas@mahidol.ac.th       

5. ประวัติการศึกษา 
                  ปริญญาโท  วศ.ม (วิศวกรรมเคมี ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2532   

         ปริญญาตรี วศ.บ (วิศวกรรมเคมี )  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2526 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
     การสกัดสารส าคัญจากสมุนไพรโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหนือจุดวิกฤติ  การสกัดเพคตินจากเปลือกส้ม

โอและการน าไปใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนความร้อนและมวล  การสังเคราะห์ CMC จากวัสดุเหลือท้ิง
ทางการเกษตรด้วยเทคนิด Mechano-chemical 

7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย  
- การผลิตแผ่นฟิล์มย่อยสลายได้โดยใช้เพคตินสกัดจากเปลือกส้มโอ ทุนอุดหนุนวิจัยประเภท
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553     
- การผลิตสารเคลือบผิวผลไม้จากเปลือกส้มโอและเปลือกทุเรียน ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555  
- การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรด้วยเครื่องบดแบบเพลนทารี่ 
ทุนส่งเสริมการท าวิจัยจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2557 
- เครื่องด่ิมสุขภาพผสมใยอาหารและสารต้านอนุมุลอิสระ (หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องด่ืมพรีเมี่ยมจากสมุนไพรและเปลือกผลไม้) 
ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
-    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมสุขภาพเสริมพรีไบโอติกและสารต้านอนุมูลอิสระ (หัวหน้าโครงการ
ย่อยภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องด่ืม อาหารว่างและระบบ
อัจฉริยะเพื่อสุขภาพท่ีดีของผู้สูงวัย) ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย โครงการศูนย์เรียนรู้และ
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พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
มหิดล ประจ าปี 2557 
- วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนเทศบาลคลองโยง (หัวหน้าโครงการย่อย ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง 
การยกระดับรายได้ เศรษฐกิจ และการพัฒนาเยาวชน-ชุมชนเทศบาลคลองโยงด้วยนวัตกรรมการศึกษา
และแปรรูปผลผลิตการเกษตรยุค 4.0)  ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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