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คํานํา 
คู่มือ การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช 

จัดทําขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางด้าน
การเกษตร สําหรับเกษตรกรกลุ่มผักปลอดสารพิษ เทศบาลตําบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้
อธิบายกระบวนการและการปฏิบัติงานในภาคสนามอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งน้ีเพ่ือให้เกษตรกรออนใต้ 
(พ้ืนที่วิจัย) ตลอดจนเกษตรกรผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนําความรู้ที่ได้จากคู่มือไปปฏิบัติและขยายผล
ด้วยตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม สําหรับเน้ือหาในคู่มือครอบคลุมกระบวนการเชิงสังคมและเชิงเทคนิค 
รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมโครงการ เรื่อง การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุ
อาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชสําหรับกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษชุมชนออนใต้ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ โครงการการจัดการความรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์ 
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2563 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี และขอขอบคุณ 
กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ กลุ่มผักปลอดสารพิษ บ้านแม่ผาแหน เทศบาลตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และ
ร่วมมือจนการดําเนินงานแล้วเสร็จ อน่ึง หากมีข้อผิดพลาดประการใดปรากฏอยู่ในคู่มือ คณะผู้วิจัยขอ
น้อมรับไว้เพ่ือการปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
 

คณะผู้วิจัย (2563) 
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บทนํา 
จากบทเรียนในอดีตชุมชนเกษตรกรเทศบาลตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้รับผลกระทบจากการสัมผัสและการใช้สารเคมี (ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง) อย่างเข้มข้นในการ
เพาะปลูก รวมถึงการบริโภคอาหารที่ปนเป้ือนสารพิษและสารเคมีจากแปลงของตนหรือจากการซื้อใน
ตลาดภายในชุมชนอย่างต่อเน่ือง เช่น การตรวจพบสารเคมีในเลือดของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม
เกษตรกรภายในชุมชนท้องถิ่น สภาพปัญหาดินที่แข็งด้านและเสื่อมโทรมลงเน่ืองจากการใช้สารเคมี
ติดต่อกันในปริมาณมาก ประกอบกับราคาสารเคมี (ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง) ได้ถีบตัวเพ่ิมสูงขึ้นจึงส่งผลให้
ต้นทุนการเกษตรของชุมชนเพ่ิมสูงขึ้นแต่รายได้จากการขายผลผลิตกลับลดตํ่าลง ดังน้ันต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เกษตรกรเทศบาลตําบลออนใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในพ้ืนที่ได้รวมกลุ่มทางด้านการเกษตรโดยเน้นการผลิตพืชและผักปลอดสารพิษ ตลอดจน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากชีวมวลและมูลสัตว์ภายในชุมชนสําหรับใช้ในแปลงการเกษตร เพ่ือเป็น
ทางเลือกด้านอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่ชุมชน อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบันพบว่ากลุ่มเกษตรกรเร่ิมหันกลับมาใช้สารเคมีในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งน้ี เน่ืองจาก
เกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนมูลสัตว์สําหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพดีไว้ใช้
เอง สาเหตุมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นิยมเก็บรวบรวมมูลสัตว์ไว้จําหน่ายโดยตรงมากกว่าแบ่งปัน
สําหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เช่นในอดีต จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมูลสัตว์เป็นอุปสรรคและเป็น
ข้อจํากัดต่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษดังน้ัน การหาวัตถุดิบหรือวัสดุเหลือทิ้งที่
มีศักยภาพเพ่ือใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารทดแทนมูลสัตว์ จึงมีความจําเป็นและต้องการอย่างเร่งด่วน
สําหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษเทศบาลตําบลออนใต้เพ่ือการเกษตร
ปลอดภัยอย่างย่ังยืน 

พ้ืนที่เทศบาลตําบลออนใต้ จัดเป็นพ้ืนที่หน่ึงในเขตภาคเหนือที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ 
(โรงงานยาสูบ) ให้ทําการเพาะปลูกพืชยาสูบเป็นรายได้เสริมหลังฤดูทํานา โดยเฉพาะพืชยาสูบสาย
พันธ์ุเวอร์ยิเนียร์ จากการลงพ้ืนที่สํารวจพบว่าในพ้ืนที่เทศบาลตําบลออนใต้มีอัตราการผลิตพืชยาสูบ
มากกว่า 10 ตัน (มวลแห้ง) ต่อปี ดังน้ัน พ้ืนที่เทศบาลตําบลออนใต้จึงมีเศษชีวมวลเหลือทิ้งยาสูบ 
(ก้านยาสูบ เศษใบยาสูบ และเศษฝุ่นใบยา) ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปลูกพืชยาสูบ 
(เศษสด) และการบ่มใบยา (เศษก้านและใบยา) ในปริมาณสูงโดยเฉล่ียประมาณ 3-5 ตันต่อปี (มวล
แห้ง) ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ เหมาะสม เช่น การเผาทําลาย อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมชุมชนได้โดยรอบ 
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อย่างไรก็ตาม จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าชีวมวลเหลือทิ้งยาสูบมีปริมาณธาตุ

ไนโตรเจนและโพแทสเซียมค่อนข้างสูง และยังมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของพืช นอกจากน้ีหลายผลงานได้บ่งช้ีว่า สารสกัดจากพืชยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) ซึ่งมี
นิโคติน (Nicotine) เป็นสารประกอบอัลคาลอยด์ชนิดหน่ึง สามารถให้ฤทธ์ิทางชีวภาพในการกําจัด
และฆ่าแมลงศัตรูพืชด้านการเกษตรได้ดีเช่นเดียวกัน ดังที่กล่าวมา วัสดุเหลือทิ้งยาสูบจึงมีศักยภาพใช้
ทดแทนมูลสัตว์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก เพ่ือใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักและสามารถใช้
เป็นสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชสําหรับกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ เทศบาลตําบลออนใต้ จังหวัด
เชียงใหม่ จึงถือเป็นทางเลือกการจัดการวัสดุเหลือทิ้งยาสูบเพ่ือป้องกันปัญหามลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเป็นการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งยาสูบได้อย่างเหมาะสม 

จากการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุอาหารหลัก
ทดแทนการใช้มูลสัตว์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยเทคโนโลยีกองสถิตดูดอากาศ (Negative pressure 
mode composting) โดยคณะผู้วิจัย พบว่าระบบการหมักให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายวัสดุเหลือ
ทิ้งยาสูบค่อนข้างเร็ว นอกจากน้ี คุณภาพของปุ๋ยหมักยาสูบที่ได้จากการหมักพบว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด (พ.ศ.2551) และสามารถใช้เป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนทดแทน
มูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ในการนําผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติจริงระดับแปลงทดสอบ ดังน้ัน โครงการน้ี จึงดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ
ระดับแปลงสาธิตแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีว
ภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชสําหรับกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คือ การลดรายจ่ายและลดการใช้สารเคมี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
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การผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร 

มนุษย์เรานั้นรู้จักทําและใช้ปุ๋ยหมักในการเกษตรมานานกว่าสองพันปีล่วงมาแล้ว นอกจากน้ี 
สมัยกรีก โรมัน และชนเผ่าโบราณของอิสราเอล ได้มีประวัติและบันทึกพอเป็นหลักฐานที่บ่งช้ีให้เห็น
ว่าในอดีตเคยมีการหมักปุ๋ยด้วยหนอนหรือไส้เดือนรวมถึงการใช้สารบํารุงดินจากอินทรีย์วัตถุและมูล
สัตว์ในการเพาะปลูก ซึ่งต่อมาทั้งในซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก เช่น อเมริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น 
และ อินเดีย เป็นต้น ก็พบว่ามีการใช้ทั้งมูลสัตว์และมูลคนเป็นปุ๋ยบํารุงดินในการเกษตรอย่าง
แพร่หลาย (Martin and Gershuny, 1992) อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1943 โดย เซอร์ อัลเบิร์ต โฮ
เวอร์ต (Sir Albert Howard) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาสมัยใหม่แห่งการใช้อินทรีย์วัตถุสําหรับ
การเกษตร ได้ตีพิมพ์หนังสือ เรื่อง An Agriculture Testament ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกับการหมักปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยหมัก ตลอดช่วงระยะเวลาการทํางานของเขาในหลาย
ประเทศของโลก จึงทําให้การปุ๋ยหมักเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเชิงศาสตร์วิชาการนับแต่น้ันเป็นต้น
มา สําหรับในประเทศไทย ผู้เขียนมีความเห็นว่าการทําปุ๋ยหมักน่าจะเป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมของบ้านเรา
ด้วยเช่นกัน เน่ืองจากประเทศของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นประเทศท่ีทําเกษตรกรรมและ
กสิกรรมเป็นหลัก ดังคํากล่าวที่ว่า เมืองอู่ข้าวอู่นํ้า ดังน้ัน ถึงแม้จะไม่ได้มีการบันทึกเป็นหลักฐานไว้ 
ผู้เขียนเช่ือว่าคนไทยในอดีตย่อมมีภูมิความรู้เก่ียวกับการบํารุงและรักษาดินด้วยอินทรีย์วัตถุชนิดต่างๆ 
ให้ดินอุดมสมบรูณ์และเหมาะสําหรับการเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม ประมาณเกือบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2471) ประเทศไทยเริ่มมีการบันทึกและรายงานวิวัฒนาการเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยสด 
ปุ๋ยผัก ปุ๋ยธาตุผสม ฯลฯ) บํารุงดินและพืชอย่างต่อเน่ือง และในราวปี พ.ศ. 2509 หน่วยงานภาครัฐ 
(กรมกสิกรรม) เริ่มมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ โดย
เริ่มทดลองการทําปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ต้นข้าวโพด ผักตบชวา และฟางข้าว 
ผสมมูลสัตว์ใช้มูลไก่และมูลโค ในถังหมักซีเมนต์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะศึกษากรรมวิธีการผลิตปุ๋ย
หมักในรูปแบบต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2518 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เริ่มมีการแนะนําสาธิตการทําปุ๋ย
หมักขึ้นเป็นครั้งแรกใน 16 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ดําเนินการส่งเสริมสืบเน่ือง
ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2524 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนา
ที่ดินดําเนินการตามโครงการเร่งรัดปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ (ปุ๋ยหมัก) เพ่ือเร่งรัดให้
เกษตรกรทําปุ๋ยหมักขึ้นใช้เองโดยใช้สารเร่ง และต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริม
การเกษตรยังคงรณรงค์การทําปุ๋ยหมัก เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักให้แก่
เกษตรกร เป็นต้น (สุพจน์ ชัยวิมล, 2544) 
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นิยามของปุ๋ยหมัก (Compost) ที่เข้าใจได้ง่ายโดยทั่วไปน้ัน หมายถึงสารบํารุงดินธรรมชาติที่

ได้จากการนําเศษอินทรีย์วัตถุแทบทุกชนิดมาหมักเป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากน้ันวัสดุหมักจะย่อย
สลายและเกิดการเปลี่ยนสภาพมีลักษณะยุ่ยคล้ายดิน จนในที่สุดกลายเป็นปุ๋ยและสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ทุกประเภท เช่น ไร่ นา สวน พืชผัก ไม้ผล ไม้ประดับ ฯลฯ ในทาง
วิชาการน้ัน Epstein (1997) ได้นิยามกระบวนการหมักปุ๋ย (Composting process) หมายถึง
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีวภาพภายใต้สภาวะการควบคุมแบบใช้อากาศ วัสดุหมักจะ
กลายเป็นวัสดุที่คงตัว สีน้ําตาลเข้มถึงดํา เน้ือร่วนซุยลักษณะคล้ายดิน (Humus like) ซึ่งสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์เป็นสารบํารุงและปรับปรุงดิน (Soil fertilizer and conditioner) ได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับอินทรีย์วัตถุที่เราสามารถนํามาใช้ในการหมักปุ๋ยได้แก่ มูลสัตว์ เศษขยะ
อาหาร เศษผักผลไม้ กากตะกอนนํ้าเสีย น้ํากากส่า เศษหญ้าและเศษใบไม้สด เศษใบไม้และเศษกิ่งไม้
แห้ง รวมถึงเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (ฟางข้าว แกลบ ขุยมะพร้าว ก้อนเห็ดเก่า ฯลฯ) ยกเว้น
เศษอินทรีย์วัตถุที่มีการปนเป้ือนสารพิษ และเศษอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายยาก เช่น กระดาษแข็งหรือ
อาบมันที่ไม่ควรนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการหมักปุ๋ยอินทรีย์ โดยทั่วไปแล้ว เราสามารถจําแนกวัตถุดิบที่
ใช้ในการหมักปุ๋ยอินทรีย์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) วัสดุหมักหลักหรือวัสดุสด หมายถึง เศษวัสดุ
หลักที่ต้องการกําจัดหรือใช้หมักเพ่ือทําปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ มูลสัตว์ และ
เศษอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งจากชุมชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุหมักที่ย่อยสลายได้ง่ายและมีปริมาณ
ความช้ืนรวมถึงธาตุอาหารไนโตรเจนค่อนข้างสูง และ 2) วัสดุหมักร่วมหรือวัสดุแห้ง หมายถึง เศษ
วัสดุที่ใช้ในการเพ่ิมปริมาตร ปรับปรุงโครงสร้าง และสภาพการระบายอากาศให้แก่กองหมัก รวมถึงใช้
ปรับอัตราส่วนธาตุอาหาร (คาร์บอนต่อไนโตรเจน) ให้เหมาะสมแก่วัสดุหมัก เช่น เศษใบไม้และกิ่งไม้
แห้ง ขี้เลื่อย ฟางข้าว ขี้เลื่อย แกลบ ฯลฯ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากกว่าวัสดุ
หมักหลัก ส่วนค่าปริมาณความช้ืนและธาตุอาหารไนโตรเจนจะค่อนข้างตํ่ากว่าวัสดุหมักหลัก 
(Polprasert, 1996) สําหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีการทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใน
ทุกระดับ (เล็ก กลาง ใหญ่) นอกจากน้ียังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
และอาหารอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน ปริมาณวัสดุเหลือทิ้ง (อินทรีย์วัตถุ) จากภาคการเกษตร ภาคการ
เลี้ยงสัตว์ และภาคอุตสาหกรรมจึงมีในปริมาณมากและเหมาะแก่การนํามาผลิตเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
อินทรีย์สําหรับการบํารุงและปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดี 
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ธาตุอาหารโดยประมาณในมูลสัตว์และปุ๋ยหมักมูลสัตว์ 
ชนิดมูลสัตว์ มวลแห้ง ความเข้มข้นของธาตุอาหาร (lb/ton) 
 (%) NH4-N TNa P2O5 K2O 
มูลสุกร, ไม่มีวัสดุรอง 18 6 10 9 8 
มูลสุกร, มีวัสดุรอง 18 5 6 7 7 
มูลโค, ไม่มีวัสดุรอง 52 7 21 14 23 
มูลโค, มีวัสดุรอง 50 8 21 18 26 
ฟาร์มวัว, ไม่มีวัสดุรอง 18 4 9 4 10 
ฟาร์มวัว, มีวัสดุรอง 21 5 9 4 10 
มูลแกะ, ไม่มีวัสดุรอง 28 5 18 11 26 
มูลแกะ, มีวัสดุรอง 28 5 14 9 25 
มูลสัตว์ปีก, ไม่มีวัสดุรอง 45 26 33 48 34 
มูลสัตว์ปีก, มีวัสดุรอง 75 36 56 45 34 
มูลม้า, มีวัสดุรอง 46 4 14 4 14 
ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ปีก 45 1 17 39 23 
ปุ๋ยหมักฟาร์มวัว 45 <1 12 12 26 
ปุ๋ยหมักผสม(วัว สุกร สัตว์ปีก) 43 <1 11 11 10 

หมายเหตุ: คํานวนท่ีฐานมวลเปียก; aTN= NH4-N+organic N 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Midwest Plan Service (1985) 
 

นอกจากการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือใช้บํารุงและปรับปรุงดินแล้ว 
ความ สําคัญทางอ้อมประการหน่ึงของการหมักปุ๋ยกับการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร คือ การ
บรรเทาปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งมักเกิดขึ้นในหลาย
พ้ืนที่โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศทุกปี ประกอบกับประเทศไทยมี
ปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อปีค่อนข้างสูง วัสดุหรือชีวมวลเหลือทิ้งเหล่าน้ีมีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบหลัก จึงมีศักยภาพลุกติดไฟได้ง่ายและสะดวกต่อเกษตรกรในการเผาทําลาย เพ่ือการ
เตรียมพ้ืนที่สําหรับการทําเกษตรในฤดูกาลถัดไป ดังน้ัน ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้องมักส่งสริมบทบาทของการหมักปุ๋ยทั้งประโยชน์ด้านการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรควบคู่กับ
การอนุรักษ์คุณภาพอากาศไปพร้อมกัน 
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ธาตุอาหารในปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและมูลสัตว์ 
ชนิดของปุ๋ยหมัก %ธาตุอาหารของพืช 

N  P2O5 K2O 
ปุ๋ยหมักจากฟางข้าว 0.85  0.11  0.76  
ปุ๋ยหมักฟางข้าว+มูลไก่ 1.07  0.46  0.94  
ปุ๋ยหมักฟางข้าว+มูลโค 1.51  0.26  0.98  
ปุ๋ยหมักฟางข้าว+มูลเป็ด 0.91  1.30  0.79  
ปุ๋ยหมักจากผกัตบชวา 1.43  0.48  0.47  
ปุ๋ยหมักผักตบชวา+มูลสุกร 1.85  4.81  0.79  
ปุ๋ยหมักจากหญ้าแห้ง 1.23  1.26  0.76  
หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลกระบือ 0.82  1.43  0.59  
หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลโค 2.33  1.78  0.46  
หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลแพะ 1.11  4.04  0.48  
หญ้าหมัก+กระดูกป่น+มูลมา้ 0.82  2.83  0.33  

ที่มา: สมศร ีคันธจันทร์ (2556) 
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ข้อดี-ข้อจํากัดของการผลิตปุ๋ยหมัก 

การหมักปุ๋ย เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีหน่ึงโดยกระบวนการควบคุมทางชีวภาพที่สําคัญต่อ
การกําจัดขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งอินทรีย์เกือบทุกประเภทจากแหล่งกําเนิดต่างๆ เช่น ชุมชน 
เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม เพ่ือแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นผลพลอยได้ คือ ปุ๋ยหมัก อย่างไร
ก็ตาม กระบวนการหมักปุ๋ยย่อมมีทั้งข้อดีและข้อจํากัดที่ควรรู้เพ่ือที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 
 
ข้อดีและข้อจํากัดของการหมักปุ๋ย 

ข้อดี ข้อจํากัด 
 การหมักปุ๋ยช่วยกําจัดและบําบัดขยะอินทรีย์

จากแหล่งกําเนิดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และลดปัญหามลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อม (ดิน นํ้า อากาศ) ที่อาจเกิดขึ้น 

 ในระหว่างกระบวนการหมักปุ๋ย อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาเร่ือง กลิ่น และก๊าซขึ้นได้ 
(ต้องมีการควบคุมปัจจัยการหมักอย่าง
เหมาะสม) 

 การหมักปุ๋ยใหพ้ลอยได้เป็นวัสดุหรือสาร
บํารุงและปรับปรุงดิน ที่อุดมด้วย
อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่พืชต้องการ จึง
เหมาะแก่การใช้ในด้านเกษตรกรรม 

 กรณีหมักปุ๋ยมลูฝอยชุมชน โรงหมักปุ๋ยอาจมี
ความต้องการด้านพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นสําหรับการ
กองเก็บวัสดุและผลผลิตปุ๋ยหมัก รวมถึง
อุปกรณ์ต่างๆ 

 การหมักปุ๋ยช่วยลดความต้องการพ้ืนที่ใน
การฝังกลบสําหรับการกําจัดมูลฝอย 

 การหมักปุ๋ยอาจประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยี
ทางเลือกในการบําบัดสารมลพิษได้ 

 คุณภาพปุ๋ยหมักขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุหมัก
และการจัดการปัจจัยการหมกั ซึ่งค่อนข้าง
ยากต่อการควบคุมให้ปุ๋ยหมกัมีปริมาณธาตุ
อาหารตามที่ต้องการอย่างสม่ําเสมอ 

 
กล่าวโดยสรุปว่า การรู้จักใช้อินทรีย์วัตถุและมูลสัตว์ในการบํารุงดินเพ่ือการเกษตร ถือเป็นภูมิ

ปัญญาด้ังเดิมในอดีตของมนุษย์เรากว่าพันปีล่วงมาแล้ว ในปัจจุบันศาสตร์และวิชาการด้านการหมัก
ปุ๋ยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น ในประเทศไทย
การหมักปุ๋ยถือเป็นเทคโนโลยีหน่ึงที่สําคัญต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร การจัดการ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งด้านปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร รวมถึงการ
ควบคุมปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ชีวมวลจาก
ภาคการเกษตร เป็นต้น 
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เทคโนโลยีการหมักปุ๋ยแบบกองแถวสถิตย์เติมอาศ 

ระบบการหมักปุ๋ยแบบกองแถวสถิตย์เติมอากาศ (Aerated static piles or forced 
aeration) ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูงวิธีหน่ึงที่ใช้เครื่องจักรกล เช่น พัดลม (Blowers) ร่วมกับท่อ
กระจายอากาศ (Perforated pipe) ในการเติมอากาศให้แก่กองหมักโดยไม่มีการพลิกกลับกองปุ๋ย
หมัก เทคโนโลยีการหมักปุ๋ยแบบกองแถวสถิตย์เติมอากาศถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1970 โดย
คณะผู้วิจัยของ USDA (U.S. Department of Agriculture) เพ่ือใช้เป็นทางเลือกในการกําจัดตะกอน
จุลินทรีย์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน (Willson, 1980) โดยมีวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายหลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเติมอากาศให้แก่กองปุ๋ยหมัก ลดระยะเวลาการหมัก จัดการ
ปัญหาเรื่องก๊าซและกลิ่นระเหยจากกองหมัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้
สําหรับการหมักอินทรีย์วัตถุที่มีความช้ืนสูง เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิผลการหมักที่ดี 
สามารถผลิตปุ๋ยในอัตราท่ีสูงและไม่จําเป็นต้องพลิกกลับกอง ภายหลังต่อมาจึงเป็นที่นิยมนําไป
ประยุกต์ใช้ในการหมักปุ๋ยอินทรีย์วัตถุหลากหลายชนิด สําหรับหลักการท่ัวไป จุดเด่น-จุดด้อย พอ
สังเขปของเทคโนโลยีแบบกองแถวสถิตย์เติมอากาศ มีดังน้ี 

 หลักการท่ัวไป 
วิธีการหมักปุ๋ยแบบกองแถวสถิตย์เติมอากาศน้ี เป็นเทคโนโลยีที่อาศัยเคร่ืองจักรกล (พัดลม) 

ในการเติมอากาศเป็นหลักและไม่มีการพลิกกลับกองวัสดุหมัก ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีการออกแบบ
ระบบกระจายอากาศให้แก่กองหมักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสัมผัสอากาศของวัสดุหมักควบคู่กัน 
นอกจากวัตถุประสงค์การให้ออกซิเจนแก่กองหมักแล้ว การเติมอากาศด้วยเครื่องจักรกลยังมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาสมดุลความร้อนที่เกิดขึ้นให้แก่กองหมักอย่างเหมาะสม ลดความช้ืน รวมท้ัง
กําจัดก๊าซและกลิ่นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการหมัก ดังน้ันจึงสามารถประยุกต์ใช้กับวัสดุหมักที่มี
ลักษณะค่อนข้างเปียกหรือมีความช้ืนสูงได้ดี เทคนิคการเติมอากาศหรือการให้อากาศแก่กองปุ๋ยหมัก 
สามารถกระทําได้สองลักษณะ คือ การอัดอากาศเข้าสู่กองหมัก (Positive pressure mode) หรือ
การดูดอากาศออกจากกองหมัก (Negative pressure mode) โดยผ่านพัดลมเติมอากาศ (Fans) 
และระบบท่อกระจายอากาศ (Perforated pipe network) สําหรับการควบคุมรูปแบบการเติม
อากาศอาจเป็นลักษณะการเติมอากาศแบบต่อเน่ือง (Continuous mode) หรือการเติมอากาศแบบ
เป็นช่วงๆ (Intermittent mode) ในต่างประเทศนิยมควบคุมอัตราและรูปแบบการเติมอากาศโดย
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งการควบคุมจะสัมพันธ์กับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกองหมัก 
สําหรับประเทศไทย การสังเกตและตรวจวัดอุณหภูมิของกองหมักอย่างง่ายควบคู่กับการปรับอัตรา
และช่วงเวลาการเติมอากาศแบบธรรมดาด้วยมือ ก็สามารถปฏิบัติได้ผลดีเช่นกัน 
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เทคโนโลยีการหมักแบบกองแถวสถิตย์เติมอากาศ (เทคนิคการอัดอากาศและการดูดอากาศ) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Polprasert (1996) 

 

 
 

ภาคตัดขวางอุณหภูมิของกองหมักแบบกองแถวสถิตย์เติมอากาศ 
โดย Stentiford et al. (1985) (a) เทคนิคการอัดอากาศ และ (b) เทคนิคการดูดอากาศ 

ที่มา: Polprasert (1996) 
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เน่ืองจากเป็นวิธีการหมักแบบกองสถิตย์ที่ไม่มีการพลิกกลับกอง ดังน้ันหากต้องการผลิตปุ๋ย
หมักในอัตราที่สูง (กองหมักขนาดใหญ่) ควรสับย่อยลดขนาดวัสดุหมักให้เล็กลงเพ่ือช่วยให้วัสดุหมัก
สัมผัสกับอากาศอย่างทั่วถึง การย่อยสลายสารอินทรีย์จึงจะเกิดขึ้นได้ดี การเติมอากาศให้แก่กองหมัก
นอกจากจะทําให้เกิดการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนแล้วยังเป็นการควบคุมอุณหภูมิภายในกองวัสดุ
หมักอีกด้วย ดังน้ันในการดําเนินระบบการหมักจึงจําเป็นต้องศึกษาอัตราการเติมอากาศท่ีเหมาะสม 
ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะสมบัติของวัสดุหมักรวมทั้งขนาดของกองหมัก โดยทั่วไปแล้วเราสามารถ
ขึ้นกองหมักที่ขนาดความสูงได้ถึง 2-4 เมตร และความกว้างประมาณ 3-10 เมตร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับชนิด
อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการขึ้นกอง ระยะเวลาการหมักโดยทั่วไปประมาณ 3-6 สัปดาห์ แล้ว
จึงเข้าสู่ระยะเวลาการบ่มอย่างต่อเน่ืองอีกประมาณ 2-4 สัปดาห์ (Rynk and Richard, 2001) 
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของการหมักขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุหมัก ขนาดของกองหมัก อัตราการเติม
อากาศ ระยะเวลาการเติมอากาศ และเง่ือนไขของสภาพอากาศด้วยเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จุดเด่น-จุดด้อย 
จุดเด่นของการหมักปุ๋ยแบบกองแถวสถิตย์เติมอากาศ คือ ระบบมีประสิทธิภาพการหมักและ

ให้อัตราการผลิตปุ๋ยหมักที่สูง ระยะเวลาการหมักค่อนข้างสั้น ไม่ต้องมีการพลิกกลับกอง ระบบมีความ
ยืดหยุ่นต่อการหมักมูลฝอยหรืออินทรีย์วัตถุหลายชนิดโดยเฉพาะมูลฝอยความช้ืนสูง และมีความ
ต้องการพ้ืนที่ค่อนข้างน้อย นอกจากน้ีการประยุกต์ใช้เทคนิคการดูดอากาศ (Negative pressure 
mode) สามารถลดปัญหาเร่ืองก๊าซและกลิ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักได้ โดยอาจใช้ปุ๋ยหมักที่หมัก
แล้วเสร็จหรือชีวมวลที่มีความพรุน เช่น เศษช้ินไม้ ขี้กบ ฯลฯ เป็นตัวกรองก๊าซและกลิ่นเหล่าน้ัน 
ข้อเสียของระบบการหมักแบบกองสถิตย์เติมอากาศ คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนแต่ในระยะยาวจะคุ้ม
ทุนเพราะสามารถใช้พ้ืนที่ได้คุ้มค่า มีความต้องการในการดูแลระบบและงบประมาณในการบํารุงรักษา 
นอกจากนี้การออกแบบอัตราการเติมอากาศและระยะเวลาการเติมอากาศที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสีย
ต่อระบบการหมักได้ 
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การผลิตปุ๋ยหมักยาสูบร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

ในการผลิตปุ๋ยหมักยาสูบเพ่ือใช้เป็นเป็นแหล่งธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ศัตรูพืชให้แก่กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ บ้านแม่ผาแหน ชุมชนออนใต้ ได้ทําการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการร่วมกัน โดยมีกลุ่มเกษตรกรผักปลอดสารพิษเป็นผู้ดําเนินการหลักร่วมกับ
คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการผลิต
ปุ๋ยหมักยาสูบได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกองสถิตย์ดูดอากาศในการหมักวัสดุเหลือทิ้งยาสูบร่วมกับเศษ
ใบไม้แห้ง (Bulking agent) ที่อัตราส่วนผสม 1:1 โดยมวล (วัสดุเหลือทิ้งยาสูบ:เศษใบไม้แห้ง) และใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดเป็นต้นเช้ือจุลินทรีย์ (Inoculums) ที่อัตราส่วนผสมร้อยละ 3-5 โดยมวล การ
ดําเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี มีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
 

 
 

 

 

วัสดุเหลือทิ้งยาสูบและเศษใบไม้
แห้ง (ชีวมวลเหลือทิ้งในชุมชน) ซึ่ง
ใช้เป็นวัสดุหมักหลักและวัสดุหมัก
ร่วมจะถูกเก็บรวบรวมและทําการ
สับย่อยลดขนาดลงเหลือประมาณ 
0.5-1 น้ิว เ พ่ือช่วยให้การย่อย
สลายของวัสดุหมักเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

ตัวอย่างกองหมักขนาด 1 ตัน 
(1,000 กิโลกรัม) 

อัตราส่วนผสม วัสดุเหลือทิ้ง
ยาสูบ : เศษใบไม้แห้ง : ปุ๋ย
อินทรี ย์ช นิด เม็ด  ประมาณ
เท่ากับ 500:500:50 กิโลกรัม 
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ขั้นตอนการติดตั้งระบบการหมักปุ๋ย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ดําเนินการติดต้ังระบบการหมักแบบกองสถิตดูดอากาศตามรายละเอียดของระบบการหมัก 
และทิศทางการไหลของอากาศที่แทรกซึมกระจายท่ัวกองหมักโดยผ่านระบบท่อดูดอากาศที่
ทําการเจาะรู (Perforated pipe) ภายในกองหมัก 

เลือกใช้พัดลมดูดอากาศ 
ขนาด ½ แรงม้า ที่อัตราดูด
อากาศ 0.3 ลบ .ม/นาที/
กอง  พร้อมทั้ ง ติด ต้ังฐาน
กระจายอากาศสามเหลี่ยม 
และกรุตาข่ายพลาสติก เพ่ือ
ป้องกันการอุดตันและลด
การสูญเสียความดันในเส้น
ท่ออันเน่ืองจากการกดทับ
ของวัสดุหมักระหว่างการ
ดําเนินระบบ 
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ขั้นตอนการขึ้นกองหมักปุ๋ย 
 
 

 
 

 

 
 

ในการเริ่มต้นการหมัก ผสม
วัสดุหมักได้แก่ วัสดุเหลือทิ้ง
ยาสูบและเศษใบไม้แห้ง ให้
เข้ากันที่ อัตราส่วนผสม 1:1 
โดยมวล แล้วทําการผสมปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเม็ดสําหรับใช้เป็น
ต้ น เ ช้ื อ จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ อั ต ร า
ส่วนผสมร้อยละ 5 โดยมวล
ต่อกอง 

หลังจากน้ันปรับค่าความช้ืน
เริ่มต้นให้แก่กองหมักให้อยู่
ในช่วงที่เหมาะสม ประมาณ
ร้อยละ 50-60 จึงทําการขึ้น
กองหมัก โดยกองหมักมีขนาด
ประมาณ  1 -1 . 5  ตัน  และ
กําหนดความสูงเร่ิมต้นของกอง
หมักประมาณ 1.20 เมตร 
ตามลําดับ 
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วิธีทดสอบความชื้นทีเ่หมาะสม (50-60%) ของวัสดุหมักในภาคสนาม 
 สุ่มตัวอย่างวัสดุหมักจากกองหมักปริมาณขนาดเต็ม 1 กํามือ (หมายเลข 1) 
 บีบวัสดุหมักในกํามือ ควรมีนํ้าหยดออกมาตามง่ามน้ิวเพียงเล็กน้อย 2-3 หยด 

(หมายเลข 2-3) หากมีนํ้าไหลเป็นทางออกตามง่ามน้ิวแสดงว่าวัสดุหมักเปียก
หรือช้ืนเกินไป 

 คลายหรือแบมอืออกพบว่าวัสดุหมักยังคงจับตัวเป็นก้อนร่วนซุยเล็กน้อย 
(หมายเลข 4) หากแบบมือออกพบว่าวัสดุหมักไม่จบัตัวร่วนซุยแยกออกจากกัน
แสดงว่าวัสดุหมักแห้งเกินไป 

ควรหม่ันตรวจสอบความช้ืนของกองหมักอย่างสมํ่าเสมอ 
โดยเฉพาะช่วง 1-3 สัปดาห์แรกของการหมัก 

1  4

3 2 
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โดยทั่วไปแล้วเทคโนโลยีระบบกองสถิตดูดอากาศสําหรับการหมักปุ๋ย เป็นระบบที่มีการใช้พัด

ลมดูดอากาศ (Blower) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเติมอากาศและการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้แก่กอง
หมัก ซึ่งข้อดีของระบบเทคโนโลยีกองสถิตดูดอากาศ ได้แก่ ระบบการหมักสามารถประยุกต์ใช้กับวัสดุ
เหลือทิ้งได้หลายชนิดและมีปริมาณมาก โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่มีความช้ืนสูง จากการวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าจุดเด่นในการดําเนินระบบของเทคโนโลยีกองสถิตดูดอากาศไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ใช้พลังงาน
น้อย (0.5 แรงม้า) ไม่ต้องการแรงงานในการดําเนินระบบ การดูแลรักษาระบบค่อนข้างง่าย จึงจัดเป็น
เทคโนโลยีหน่ึงที่เหมาะสมต่อการถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น (Appropriate community-base 
technology) สําหรับการผลิตปุ๋ยหมักระดับชุมชน 

ขั้นตอนการดําเนินระบบและติดตามกองหมักปุ๋ย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินระบบแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
 ช่วงที่ 1 กําหนดดูดอากาศเริ่มต้นที่ 2 ช่ัวโมงต่อวัน ควบคู่กับการตรวจวัดการพัฒนา

อุณหภูมิของกองหมักช่วง 14 วันแรก (อุณหภูมิจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง) 
 ช่วงที่ 2 หากการพัฒนาอุณหภูมิของกองหมักหลังจาก 14 วันแรกของการหมัก พบว่า

ลดลงตํ่ากว่า 60 oC จะทําการปรับลดช่วงเวลาการดูดอากาศเหลือเพียง 1 ช่ัวโมงต่อวัน 
และคอยสังเกตการพัฒนาอุณหภูมิของกองหมัก (ควรมีค่า > 50 oC)  
 ช่วงที่ 3 หลังจาก 30 วันแรกของการหมัก หากอุณหภูมิของกองหมักลดลงประมาณ 50 

oC หรือตํ่ากว่า จะทําการหยุดการดูดอากาศ ปล่อยกองหมักต้ังทิ้งไว้จนสิ้นสุดการหมัก 
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คุณภาพปุ๋ยหมักยาสูบของกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านแม่ผาแหน 
หลังจากวันที่ 60 ของการหมักเป็นต้นไป สังเกตได้ว่าวัสดุหมักของกองหมักได้แปรสภาพเป็น

ปุ๋ยหมักยาสูบ โดยเน้ือวัสดุมีความร่วนซุย สีนํ้าตาลเข้มถึงดํา มีกลิ่นลักษณะคล้ายดินไม่มีกลิ่นฉุน 
(แอมโมเนีย) จากผลการวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมัก พบว่าปุ๋ยหมักยาสูบที่กลุ่มผักปลอดสารพิษผลิตขึ้น
มีคุณภาพใกล้เคียงกับผลการวิจัยที่ผ่านมา (บัญจรัตน์ โจลานันท์ และ เกศสุดา สิทธิสันติกุล, 2562) 
คือ ปริมาณอินทรียวัตถุ และ ธาตุอาหาร N-P-K ประมาณร้อยละ 47, 4.1, 0.8, 4.7 (โดยมวลแห้ง) 
ตามลําดับ นอกจากนี้ไม่พบการปนเป้ือนของสารกลุ่มโลหะหนัก เช่น สารตะก่ัว โครเมียม แคดเมียม 
และปรอท (Pb/Cr/Cd/Hg < 0.005 mg/kg) ตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ที่กําหนดโดยกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2548/2551) ดังน้ันปุ๋ยหมักยาสูบ จึงสามารถนําไปใช้
ประโยชน์และทดสอบในแปลงทดลองได้ในลําดับต่อไป 
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การประยุกต์ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด.7 
นอกเหนือจากกรรมวิธี ขั้นตอน และกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักยาสูบที่ได้จัดการความรู้

ร่วมกับกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านแม่ผาแหน ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เกษตรกรยัง
สามารถปรับใช้ความรู้และต่อยอดโดยทําการผลิตปุ๋ยหมักยาสูบร่วมกับสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 (ถ้ามี) 
ของกรมพัฒนาที่ดินได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ประกอบด้วยเช้ือ
ราและแอคติโนมัยซีสที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งหรือเศษชีวมวลจากการเกษตร 
ซึ่งเศษชีวมวลเหล่าน้ีจะมีเซลลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักและย่อยสลายได้ยาก ดังน้ันจึงอาจช่วยลด
ระยะเวลาการหมักลงและผลิตปุ๋ยหมักในเวลาที่สั้นขึ้นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สําหรับการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
โดยตรงแล้ว เกษตกรยังสามารถปรับใช้ความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์จากพืชยาสูบร่วมกับสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.7 (ถ้ามี) ของกรมพัฒนาที่ดินควบคู่กันได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลง เน่ืองจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
การสกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรต่างๆ สารสกัดที่ได้จากการหมัก (นํ้า) นิยมนํามาทํา
เจือจาง (สารสกัด:น้ํา เท่ากับ 1:100) และฉีดพ่นทางใบ ลําต้น หรือบริเวณที่มีแมลงศัตรูพืชอาศัยอยู่ 
จึงสามารถใช้ประโยชน์ควบคู่กับการใส่ปุ๋ยหมักยาสูบในดินไปพร้อมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนผสมที่แนะนําในการผลติปุ๋ยหมักยาสบูขนาด 1 ตัน 
วัสดุเหลือทิ้งยาสูบ 500 กิโลกรัม 
เศษใบไม้แห้ง  500 กิโลกรัม 
ปุ๋ยอินทรีย์ชนดิเม็ด 50  กิโลกรัม 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 (ถ้ามี) 1 ซอง 

ส่วนผสมที่แนะนําในการผลติสารสกัดพืชยาสูบ (โดยกรมพัฒนาที่ดิน) 
เศษพืชยาสูบสด  30 กิโลกรัม 
กากน้ําตาล  10 กิโลกรัม 
รําข้าว   100 กรัม 
น้ํา   30 ลิตร หรือ ท่วมวัสดุ 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7  1 ซอง 

หมักนาน
ประมาณ 
21 วัน 
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การประเมินเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในการผลิตปุ๋ยหมักยาสูบระดับชุมชน 
ในการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นของระบบเทคโนโลยีกองสถิตดูดอากาศสําหรับ

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งยาสูบ โดยสามารถข้ึนกองหมักจํานวน 2 กองต่อครั้ง ได้ทําการ
ประเมินต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของระบบ/และผลตอบแทนโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคาของระบบ พบว่าระบบ
การหมักมีระยะเวลาคืนทุน 1.38 ปี และต้นทุนการผลิตประมาณ 0.59 บาทต่อกิโลกรัมปุ๋ยหมัก ซึ่ง
เง่ือนไขที่ใช้ประกอบการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นแสดงดังน้ี 
 
ข้อมูลในการประเมิน ค่าท่ีกําหนด 
จํานวนคร้ังการหมักปุ๋ย 10 ครั้ง/ปี 
ระยะเวลาการหมัก 35 วัน/ครั้ง 
จํานวนกองหมักปุ๋ย 2 กอง/ครั้ง 
งบค่าแรง 300 บาท/คน (2 คน/ครั้ง) 
งบโรงเรือน (4x6 เมตร) 25,000 บาท 
งบวัสดุอุปกรณ์ 15,000 บาท/2 กอง 
ระยะเวลาเติมอากาศ 2 ชั่วโมง/วัน 
พัดลมดูดอากาศ 0.373 kW, Eff. 50% 
งบวัสดุบัลกิ้งเอเจนท์ (เศษใบไม้แห้ง) ไม่มี 
อัตราการผลิตปุ๋ยหมัก 600 กก/กอง 
ราคาปุ๋ยหมัก 3 บาท/กก 
รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 
ต้นทุนคงที่ 
 ระบบพัดลมดูดอากาศขนาด ½ แรงม้า พร้อมระบบท่อดูดอากาศ 
 โรงเรือนปุ๋ยหมัก ขนาด 4 x 6 เมตร 

 
15,000 
25,000 

รวม 40,000 
ค่าใช้จ่ายรายปี (บาท/ปี) 
 ค่าไฟฟ้า  ( 2.93 บาท/วัน x 35 วัน/ครั้ง x 10 ครั้ง/ปี ) 
 ค่าแรงงาน (สําหรับข้ึนกองปุ๋ยหมัก 2 คน/ครั้ง ท่ี 300 บาท/วัน) 

 
1,026 
6,000 

รวม 7,026 
ผลตอบแทน (บาท/ปี) 
 ได้ปุ๋ยหมัก (ร้อยละ 60โดยน้ําหนัก) 
 ผลตอบแทนจากการขายปุ๋ยหมัก (ราคาขาย 3 บาท/กก.ปุ๋ย) 

 
12,000 
36,000 

ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 1.38 
ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.ปุ๋ยหมัก) 0.59 
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การใช้ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ 
ป้องกันศัตรูพืชระดับแปลงทดลองของเกษตรกร 

การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์
ป้องกันศัตรูพืชร่วมกับกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบ้านแม่ผาแหน (หมู่ 6) เทศบาลตําบลออนใต้ โดยมี
เป้าหมายการจัดการความรู้ที่มุ่งสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สําหรับขั้นตอนดําเนินกิจกรรมมี
ดังน้ี 

ขั้นตอนการประสานงานและเตรียมความพร้อมเกษตรกร 
วัตถุประสงค์สําคัญประการหน่ึงของการจัดการความรู้ คือ กลุ่มเป้าหมายต้องสามารถปรับ

หรือประยุกต์ใช้ความรู้น้ันเพ่ือนําไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมภายใต้บริบทหรือสภาพเงื่อนไข
ของตนให้เกิดเป็นรูปธรรม ดังน้ันในเบ้ืองต้นจึงได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มผักปลอดสารพิษ
บ้านแม่ผาแหนเป็นผู้ดําเนินการหลัก ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นผู้ที่มีความตระหนักและให้ความสําคัญถึง
ความปลอดภัยในการผลิต ปลอดจากการใช้สารเคมี รวมท้ังเป็นผู้ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนมูล
สัตว์สําหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพดีไว้ใช้เอง 
 

 

 

เกษตรกรกลุ่มผักปลอดสารพิษ 
ผู้ร่วมดําเนินการ 
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การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรปลอดสารพิษและคณะวิจัย 

ถือเป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความสําคัญย่ิง เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายและบทบาทในการดําเนินงาน
ร่วมกันเป็นทีม ในขั้นตอนน้ี กิจกรรมที่ได้ดําเนินการครอบคลุมทั้งการลงพ้ืนที่สํารวจแปลงทดลองของ
เกษตรกรต้นแบบ การทบทวนองค์ความรู้การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสาร
ชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช พร้อมทั้งการประชุมหารือและช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันกับกลุ่ม
เกษตรกรต้นแบบ นอกจากการลงสํารวจพ้ืนที่แปลงทดลองของเกษตรกรทุกราย ยังได้ทําการเก็บ
ตัวอย่างดินในแปลงทดลองเพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินในห้องปฏิบัติการ 
 

 
 

เกษตรกร 
พารามิเตอร์ 

OM(%) pH EC(ds/m) N(mg/kg) P(mg/kg) K(mg/kg) 
จํารัส วงษา 2.58 6.06 0.059 0.16 6.96 142.73 
ทองคํา อินตายวง 1.97 6.10 0.873 0.12 19.62 123.35 
ธนสาร กรรเจียกพงษ์ 1.00 6.04 0.037 0.07 5.65 229.80 
ทัศน์ สามปิมปา 2.61 6.02 0.049 0.19 116.56 155.81 

หมายเหตุ: วิเคราะห์โดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ขั้นตอนการเตรียมแปลงและกล้าพืชทดสอบ 
ในการทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชระดับ

แปลงทดลองของเกษตรกรกลุ่มผักปลอดสารพิษ บ้านแม่ผาแหน เทศบาลตําบลออนใต้ ได้ศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลของปุ๋ยหมักยาสูบ ภายใต้เง่ือนไขการให้ปุ๋ยที่แตกต่างกันจํานวน 3 กรรมวิธี 
คือ 1) กรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย 2) กรรมวิธีใส่ปุ๋ยหมักทั่วไป และ 3) กรรมวิธีใส่ปุ๋ยหมักยาสูบที่ชุมชนผลิตขึ้น 

สําหรับชนิดพืชทดสอบในการจัดการความรู้ คือ ผักกาดกวางตุ้ง (ใบ) โดยเกษตรกรจะทําการ
เพาะเมล็ดผักกาดกวางตุ้ง ลงบนถาดเพาะ เมื่อต้นอ่อนอายุประมาณ 7-10 วัน จึงถอนแยกไปปลูกใน
แปลงทดลองขนาดประมาณ ยาว 4 เมตร กว้าง 1 เมตร กําหนดระยะห่างระหว่างต้น 25 เซนติเมตร 
ปลูกผักกาดกวางตุ้งใบ แถวเด่ียว ได้ 15 ต้นต่อแปลง ทําซ้ํา 4 ซ้ํา (4 แปลง) ต่อกรรมวิธี ดังน้ัน 
จํานวนต้นกวางตุ้งทั้งหมดต่อกรรมวิธี เท่ากับ 15x4=60 ต้น 
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ขั้นตอนการปลูกและการใส่ปุ๋ย 
การทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบระดับแปลงทดลอง ได้กําหนดวิธีการใส่ปุ๋ยในการปลูก

ผักกาดกวางตุ้ง สําหรับกรรมวิธีที่ 2 (ปุ๋ยหมักทั่วไป) และกรรมวิธีที่ 3 (ปุ๋ยหมักยาสูบที่ชุมชนผลิตขึ้น) 
ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 (เริ่มปลูกต้นอ่อนลงในแปลง) โรยปุ๋ยหมักให้ทั่วแปลง อัตรา 8 กิโลกรัมต่อแปลง 
และคลุกเคล้าให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ก่อนปลูก 

ครั้งที่ 2 (หลังปลูกเป็นเวลา 2 สัปดาห์) โรยปุ๋ยหมักให้ทั่วแปลง อัตรา 8 กิโลกรัมต่อแปลง 
หลังปลูก 
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ขั้นตอนการติดตามการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ 
ตลอดระยะเวลาปฏิบัติการในแปลงทดลอง เกษตรกรที่เข้าร่วมดําเนินการทุกรายได้ควบคุม

เง่ือนไขการปลูกผักกาดกวางตุ้งตามแผนการทดลองท่ีกําหนด และได้มีการติดตามผลดําเนินการใน
แปลงทดลองของเกษตรกรต้นแบบ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุ
อาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชในแปลงทดลอง 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและการประเมินผล 
เกษตรกรต้นแบบร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรตําบลออนใต้และเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามและประเมินผลดําเนินการในแปลงทดลอง (ช่วงเก็บเกี่ยว) โดยการบันทึก
ข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชทดสอบ รวมทั้งการสุ่มสํารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูพืช 
แมลงศัตรูธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตในดิน 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ประสิทธิผลการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลัก 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและค่าทางสถิติที่ช่วงเวลาเก็บเก่ียวพบว่า พารามิเตอร์การ

เจริญเติบโตของผักกาดกวางตุ้ง ได้แก่ ความสูงลําต้น ความยาวของก้านใบ ความกว้างของใบ ความ
ยาวของใบ จํานวนใบ และนํ้าหนักต้น ของผักกาดกวางตุ้งที่ปลูกโดยกรรมวิธีที่แตกต่างกันมีการ
เจริญเติบโตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) หากเปรียบเทียบเง่ือนไขระหว่าง
กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยหมักยาสูบและกรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยพบว่าทุกพารามิเตอร์ที่ทดสอบแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญ (P ≤ 0.05) ขณะที่เง่ือนไขกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยหมักทั่วไปพบว่าพารามิเตอร์ที่ทดสอบส่วน
ใหญ่มีค่าเฉล่ียโน้มเอียงใกล้เคียงกับกรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยมากกว่ากรรมวิธีการใส่ปุ๋ยหมักยาสูบ ดังน้ัน 
การปลูกพืชทดสอบ (ผักกาดกวางตุ้ง) ภายใต้เง่ือนไขใส่ปุ๋ยหมักยาสูบที่ชุมชนผลิตขึ้นส่งผลให้การ
เจริญเติบโตและผลผลิตมีค่าสูงสุด 
 
สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของแต่ละชุดการทดลอง และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
พารามิเตอร ์ กรรมวิธ ี F-test C.V. (%) 

ไม่ใสปุ่๋ย(Control) ปุ๋ยหมักท่ัวไป 
อัตรา 8 กก./แปลง 

ปุ๋ยหมักยาสูบ 
อัตรา 8 กก./แปลง 

ความสูงต้น (ซม.) 22.088a±6.984 26.643ab±2.866 34.088b±3.053 * 12.43% 
ความยาวกา้นใบ (ซม.) 17.540a±6.940 20.012ab±3.690 23.667b±4.096 * 10.92% 
ความกว้างใบ (ซม.) 10.588a±2.497 12.430ab±1.723 16.260b±1.105 * 17.08% 
ความยาวใบ (ซม.) 16.625a±3.646 21.103a±1.453 28.650b±3.381 * 15.03% 
จํานวนใบ (ใบ) 3.990a±0.668 4.878ab±0.865 6.565b±0.618 * 15.03% 
นํ้าหนักต้น (กรัม) 60.418a±18.897 90.348a±29.715 181.965b±38.034 * 29.50% 
หมายเหตุ :  ค่าแสดงในตารางคือ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
               *  = แตกตา่งกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  

   a,b ตัวเลขท่ีมีอกัษรกาํกับต่างกันตามแนวสดมภ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธ ีDMRT 

 
กล่าวได้ว่าผักกาดกวางตุ้งมีการตอบสนอง (เจริญงอกงามและให้ผลผลิตสูงสุด) ต่อปุ๋ยหมัก

ยาสูบมากที่สุด รองลงมา คือ ปุ๋ยหมักทั่วไป และ การไม่ใส่ปุ๋ย ตามลําดับ โดยการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบ
ส่งผลให้ค่าความสูงต้น ความยาวใบ และความกว้างใบ มีค่าสูงกว่าเง่ือนไขการใช้ปุ๋ยหมักทั่วไปและ
การไม่ใส่ปุ๋ย อยู่ในช่วงประมาณ 1.28-1.54, 1.36-1.72, และ 1.31-1.54 เท่า 
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงนํ้าหนักผลผลิตที่ได้จากการเก็บเก่ียว พบว่าการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบให้ค่า

นํ้าหนักผลผลิตต่อต้นสูงกว่าเง่ือนไขการใช้ปุ๋ยหมักทั่วไปและการไม่ใส่ปุ๋ย สูงถึง 2.01-3.01 เท่า ซึ่ง
นํ้าหนักผลผลิตต่อต้นที่สูงกว่าย่อมส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นขณะที่รายจ่ายด้านปัจจัยการ
ผลิตคงเดิม 
 

 
ค่าเฉลี่ยความสูงต้นและความยาวก้านใบของผักกาดกวางตุ้ง (เกษตรกรรายที่ 1) 

 

 
ค่าเฉลี่ยนํ้าหนักผลผลิตต่อต้นของผักกาดกวางตุ้ง (เกษตรกรรายที่ 1) 
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ค่าเฉลี่ยความสูงต้นและความยาวก้านใบของผักกาดกวางตุ้ง (เกษตรกรรายที่ 2) 

 

 
ค่าเฉลี่ยนํ้าหนักผลผลิตต่อต้นของผักกาดกวางตุ้ง (เกษตรกรรายที่ 2) 
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ค่าเฉลี่ยความสูงต้นและความยาวก้านใบของผักกาดกวางตุ้ง (เกษตรกรรายที่ 3) 

 

 
ค่าเฉลี่ยนํ้าหนักผลผลิตต่อต้นของผักกาดกวางตุ้ง (เกษตรกรรายที่ 3) 
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ค่าเฉลี่ยความสูงต้นและความยาวก้านใบของผักกาดกวางตุ้ง (เกษตรกรรายที่ 4) 

 

 
ค่าเฉลี่ยนํ้าหนักผลผลิตต่อต้นของผักกาดกวางตุ้ง (เกษตรกรรายที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 



 สํานักงานการวจิัยแห่งชาติ (National Research Council of Thailand) 

คู่มือการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช |  29 

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ประสิทธิผลการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นสารชีวภัณฑ์ 
ป้องกันศัตรูพืช 
จากการสํารวจและประเมินร้อยละการระบาดต่อหน่วยพ้ืนที่ของแมลงศัตรูพืช พบว่าแปลง

ทดสอบที่เง่ือนไขที่ไม่ใส่ปุ๋ยพบการระบาดต่อหน่วยพ้ืนที่สูงสุด รองลงมา คือ เง่ือนไขการใช้ปุ๋ยหมัก
ทั่วไป และการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบซึ่งพบว่ามีการระบาดของแมลงศัตรูพืชต่อหน่วยพ้ืนที่ตํ่าสุด ตามลําดับ 
บ่งช้ีว่าการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นสารชีวภัณฑ์สามารถควบคุมและป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อย่างมี
ประสิทธิผล นอกจากน้ียังพบว่าการระบาดแมลงศัตรูพืชต่อหน่วยพ้ืนที่ของเพลี้ยอ่อนมีค่ามากที่สุด 
(เฉลี่ย 40-60%) รองลงมา คือ แมลงหว่ีขาว (เฉลี่ย 27-33%) ด้วงหมัดผัก (เฉลี่ย 27-33%) หนอน
กระทู้ผัก (เฉลี่ย 7-17%) ต๊ักแตนหนวดสั้น (เฉลี่ย 3-13%) เพลี้ยแป้ง (เฉลี่ย 3-10%) และหนอนใย
ผัก (เฉลี่ย 0-10%) ตามลําดับ 
 

 
ร้อยละการระบาดแมลงศัตรูพืชในแปลงทดสอบ 
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นอกจากน้ี เกษตรกรกลุ่มผักปลอดสารพิษยังได้ทําสังเกตลักษณะทางกายภาพและสํารวจ

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในดินภายหลังการเก็บเก่ียวในแปลงทดสอบ โดยเฉพาะที่เง่ือนไขการใช้
ปุ๋ยหมักทั่วไปและการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบเพ่ือบํารุงและปรับปรุงดิน ซึ่งพบว่าดินมีความร่วนซุยมากย่ิงขึ้น
และมีปริมาณไส้เดือนดินเป็นจํานวนมากอาศัยในดิน ดังน้ัน การพบปริมาณไส้เดือนดินจํานวนมากใน
แปลงทดสอบของเกษตรกร สนับสนุนและสรุปได้ว่า การใช้ปุ๋ยหมักยาสูบ (ปัจจัยการผลิต) สามารถ
ประยุกต์ใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชด้านการเกษตร (พืชผัก) ได้อย่างมีประสิทธิผลและให้
ประสิทธิภาพในการป้องกันแมลงศัตรูพืชสูงกว่าเง่ือนไขในแปลงทดสอบที่ใช้ปุ๋ยหมักทั่วไปและไม่ใส่ปุ๋ย
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว่า ทั้งกรณีการใช้ปุ๋ยหมักทั่วไปและปุ๋ยหมักยาสูบช่วยเพ่ิมความสมบูรณ์
ให้แก่ดิน ช่วยบํารุงและปรับปรุงคุณภาพดินทั้งทางกายภาพและธาตุอาหาร รวมทั้งไม่ก่อสารปนเป้ือน
ที่ส่งผลเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในดิน 
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สรุปส่งท้าย 

“ดิน” และความอุดมสมบรูณ์ของดินเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญปัจจัยหน่ึงเพ่ือการเกษตร
และการเลี้ยงสัตว์ จากปัญหาสภาพดินเดิมของเทศบาลตําบลออนใต้เป็นลักษณะดินทรายและมีความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่า จึงไม่เอ้ืออํานวยต่อการเจริญเติบโตของพืช ประกอบกับการใช้สารเคมีในระบบการ
ผลิตที่ผ่านมาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน จึงมีผลต่อความเสื่อมโทรมของดินรวมทั้งปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตที่ลดตํ่าลง ดังน้ันการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารชีวภาพทดแทน
สารเคมี นอกจากเป็นการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และการอนุรักษ์ดินแล้ว ยังส่งเสริมและ
ขับเคล่ือนการเกษตรปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรออนใต้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาล
ตําบลออนใต้ ที่ว่า ชุมชนอาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามลําดับ 

การจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการในการผลิตปุ๋ยหมักยาสูบและการใช้ประโยชน์ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานกับเกษตรกรต้นแบบ (กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านแม่ผาแหน) ระดับแปลง
ทดลอง ค้นพบว่าบทบาทและการมีส่วนร่วมของคณะผู้วิจัยในการหนุนเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกร
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ประกอบกับประสบการณ์ การสังเกต และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ร่วมกันของ
เกษตรกรต้นแบบ ล้วนเป็นองค์ประกอบและปัจจัยที่สําคัญย่ิงต่อกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือให้
เกษตรกรเกิดการซึมซับ การต่อยอด และการยกระดับความรู้และความเช่ียวชาญของตน รวมท้ังยัง
เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกชุมชนตามลําดับ 

ปุ๋ยหมักยาสูบที่เกษตรกรกลุ่มผักปลอดสารพิษผลิตขึ้นมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ปุ๋ยอินทรีย์ที่กําหนดโดยกรมวิชาการเกษตร (พ.ศ. 2548/2551) ไม่พบการปนเป้ือนของสารกลุ่ม
โลหะหนักและปลอดภัยต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในการบํารุงและปรับปรุงดินทางด้านการเกษตร
ของชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบกองสถิตย์ดูดอากาศให้ผลตอบแทนจากการขายปุ๋ยหมัก
ประมาณ 36,000 บาทต่อปี ขณะเดียวกัน ระบบการหมักมีระยะเวลาคืนทุน 1.38 ปี (16.57 เดือน) 
และต้นทุนการผลิต 0.59 บาทต่อกิโลกรัมปุ๋ย นอกจากน้ี เกษตรกรให้ความเห็นว่าสามารถปรับใช้
เทคโนโลยีระบบการหมักแบบกองสถิตย์ดูดอากาศได้เป็นอย่างดี 
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สําหรับประสิทธิผลการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์

ป้องกันศัตรูพืช สรุปได้ว่าการใช้ปุ๋ยหมักยาสูบที่ชุมชนผลิตขึ้นส่งผลให้ผักกาดกวางตุ้ง (พืชทดสอบ) 
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุดอย่างชัดเจนและตอบสนองต่อปุ๋ยหมักยาสูบมากที่สุด รองลงมา คือ 
ปุ๋ยหมักทั่วไป และ การไม่ใส่ปุ๋ย โดยเฉพาะอย่างย่ิงนํ้าหนักผลผลิตที่ได้จากการเก็บเก่ียวพบว่าการใช้
ปุ๋ยหมักยาสูบให้ค่านํ้าหนักผลผลิตต่อต้นสูงกว่าเง่ือนไขการใช้ปุ๋ยหมักทั่วไปและการไม่ใส่ปุ๋ย ประมาณ 
2.01-3.01 เท่า และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P ≤ 0.05) ซึ่งนํ้าหนักผลผลิตต่อต้นที่สูงกว่าย่อมส่งผล
ให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากน้ีปุ๋ยหมักยาสูบยังให้ประสิทธิผลในการควบคุมการระบาด
ของแมลงศัตรูพืชมากสุดอย่างชัดเจน การใส่ปุ๋ยหมักยาสูบสามารถควบคุมการระบาดต่อหน่วยพ้ืนที่
ของแมลงศัตรูพืชทุกชนิด (เพลี้ยอ่อน แมลงหว่ีขาว ด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้ผัก ต๊ักแตนหนวดสั้น 
เพลี้ยแป้ง และหนอนใยผัก) ที่ศึกษามีค่าตํ่าสุด การใช้ปุ๋ยหมักยาสูบยังช่วยเพ่ิมความสมบูรณ์ให้แก่ดิน 
ช่วยบํารุงและปรับปรุงคุณภาพดินทั้งทางกายภาพและธาตุอาหาร ทําให้ดินมีความร่วนซุยมากย่ิงขึ้น
เน่ืองจากพบปริมาณไส้เดือนดินเป็นจํานวนมากอาศัยอยู่ในดิน ดังน้ันการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักยาสูบจึง
บรรลุเป้าหมายการใช้ประโยชน์ด้านปัจจัยการผลิตของกลุ่มผักปลอดสารพิษ ทั้งการใช้เป็นธาตุอาหาร
บํารุงดินและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช นอกจากน้ี เกษตรกรยังสามารถปรับใช้ความรู้และต่อยอด
การผลิตปุ๋ยหมักรวมถึงการผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชจากพืชยาสูบโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
(ถ้ามี) และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 (ถ้ามี) ตามคําแนะนําของกรมพัฒนาที่ดินควบคู่กันได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

ในการขยายผลการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบสําหรับการเกษตรปลอดสารพิษ
ของเกษตรกรออนใต้ให้มีประสิทธิผลและย่ังยืนตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตําบลออนใต้ควรมีบทบาท
สําคัญในการเป็นผู้นําผลักดันนโยบาย การมีส่วนร่วม แผนงาน และงบประมาณ ขณะที่กลุ่มเกษตร
ปลอดสารพิษและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เก่ียวข้องในการดําเนินการและสนับสนุน
แผนงาน 
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