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1. คู่วามืเปุ๋็นมืาของ “เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก”1. คู่วามืเปุ๋็นมืาของ “เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก”  

  เคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกั เป็ุ๋นผลิงานวิจยัในโคู่รงการ “การพัืฒนาต้นแบบเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกั เป็ุ๋นผลิงานวิจยัในโคู่รงการ “การพัืฒนาต้นแบบ
ระบบกำาจัด้ขยะขนาด้เลิก็ส่ำาหรับบ้านเรือน” (ลิกัขณา แลิะคู่ณะ, 2552) ระบบกำาจัด้ขยะขนาด้เลิก็ส่ำาหรับบ้านเรือน” (ลิกัขณา แลิะคู่ณะ, 2552) 
แลิะโคู่รงการ “การพืัฒนาต้นแบบระบบหมัืกขยะอินทรีย์แบบใช้แลิะโคู่รงการ “การพืัฒนาต้นแบบระบบหมัืกขยะอินทรีย์แบบใช้
อากาศัแลิะอ๋ปุ๋กรณ์ช�วยผส่มือัตโนมืัติ ส่ำาหรับบ้านเรือนแลิะองคู่์กรอากาศัแลิะอ๋ปุ๋กรณ์ช�วยผส่มือัตโนมืัติ ส่ำาหรับบ้านเรือนแลิะองคู่์กร
ช๋มืชน” (ลิักขณา แลิะคู่ณะ, 2555) ที�ได้้รับท๋นอ๋ด้หน๋นการวิจัยจากช๋มืชน” (ลิักขณา แลิะคู่ณะ, 2555) ที�ได้้รับท๋นอ๋ด้หน๋นการวิจัยจาก
ส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการวิจัยแห�งชาติ ปุ๋ระจำาปุ๋ีงบปุ๋ระมืาณ 2550 ส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการวิจัยแห�งชาติ ปุ๋ระจำาปุ๋ีงบปุ๋ระมืาณ 2550 
แลิะ 2553 ตามืลิำาด้บั เมืื�อส่ิ�นส่ด๋้งานวจิยัได้้มืกีารถ่�ายทอด้เทคู่โนโลิยีแลิะ 2553 ตามืลิำาด้บั เมืื�อส่ิ�นส่ด๋้งานวจิยัได้้มืกีารถ่�ายทอด้เทคู่โนโลิยี
แลิะขยายการใช้งานนวัตกรรมืเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักส่่�การใช้แลิะขยายการใช้งานนวัตกรรมืเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักส่่�การใช้
ปุ๋ระโยชน์จวบจนถ่่งปุ๋ัจจ๋บัน ได้้มืีการนำา “เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก” ไปุ๋ใช้ปุ๋ระโยชน์จวบจนถ่่งปุ๋ัจจ๋บัน ได้้มืีการนำา “เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก” ไปุ๋ใช้
งานแลิ้วในหลิายภาคู่ส่�วน ได้้แก� หน�วยงานภาคู่รัฐ (โรงเรียน งานแลิ้วในหลิายภาคู่ส่�วน ได้้แก� หน�วยงานภาคู่รัฐ (โรงเรียน 
องคู่์การบริหารส่�วนตำาบลิ เทศับาลิ ฯลิฯ) ภาคู่คู่รัวเรือน แลิะภาคู่องคู่์การบริหารส่�วนตำาบลิ เทศับาลิ ฯลิฯ) ภาคู่คู่รัวเรือน แลิะภาคู่
การเกษตร เปุ๋็นต้น ได้้รับการส่นับส่น๋นงบปุ๋ระมืาณในกิจกรรมืการเกษตร เปุ๋็นต้น ได้้รับการส่นับส่น๋นงบปุ๋ระมืาณในกิจกรรมื
ส่�งเส่ริมืแลิะส่นับส่น๋นการวิจัยเพืื�อการต�อยอด้ขยายผลิงานวิจัยส่ิ�งส่�งเส่ริมืแลิะส่นับส่น๋นการวิจัยเพืื�อการต�อยอด้ขยายผลิงานวิจัยส่ิ�ง
ปุ๋ระด้ิษฐ์แลิะนวัตกรรมืส่่�ช๋มืชน จากส่ำานักงานการวิจัยแห�งชาติ ปุ๋ระด้ิษฐ์แลิะนวัตกรรมืส่่�ช๋มืชน จากส่ำานักงานการวิจัยแห�งชาติ 
ปุ๋ระจำาปีุ๋งบปุ๋ระมืาณ 2562-2563 จากการด้ำาเนินโคู่รงการฯ ได้ม้ืีการปุ๋ระจำาปีุ๋งบปุ๋ระมืาณ 2562-2563 จากการด้ำาเนินโคู่รงการฯ ได้ม้ืีการ
ติด้ตามืปุ๋ระเมืินผลิการใช้งานมืาอย�างต�อเนื�อง ในการนี� พืบว�าผ่้ใช้ติด้ตามืปุ๋ระเมืินผลิการใช้งานมืาอย�างต�อเนื�อง ในการนี� พืบว�าผ่้ใช้
งานมืีคู่วามืพื่งพือใจแลิะยอมืรับในปุ๋ระส่ิทธีิภาพืแลิะปุ๋ระส่ิทธิีผลิงานมืีคู่วามืพื่งพือใจแลิะยอมืรับในปุ๋ระส่ิทธีิภาพืแลิะปุ๋ระส่ิทธิีผลิ
ของนวัตกรรมืเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมัืกนี�เปุ๋็นอย�างมืาก มีืผ่้นำาเคู่รื�องของนวัตกรรมืเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมัืกนี�เปุ๋็นอย�างมืาก มีืผ่้นำาเคู่รื�อง
ผลิิตปุ๋๋�ยหมืักไปุ๋ใช้งานแลิ้วไมื�น้อยกว�า 200 ชิ�นงาน ใน 45 จังหวัด้ผลิิตปุ๋๋�ยหมืักไปุ๋ใช้งานแลิ้วไมื�น้อยกว�า 200 ชิ�นงาน ใน 45 จังหวัด้
ทั�วปุ๋ระเทศั ทั�วปุ๋ระเทศั 

 “เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก” “เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก” จ่งเปุ๋็นอีกนวัตกรรมืที�มืีศัักยภาพืทาง จ่งเปุ๋็นอีกนวัตกรรมืที�มืีศัักยภาพืทาง
ด้้านเศัรษฐกิจแลิะด้้านส่งัคู่มื อกีทั�งยงัมืคีู่วามืเหมืาะส่มืแลิะส่อด้คู่ล้ิองด้้านเศัรษฐกิจแลิะด้้านส่งัคู่มื อกีทั�งยงัมืคีู่วามืเหมืาะส่มืแลิะส่อด้คู่ล้ิอง
กับบริบท ของสั่งคู่มืไทยที�กำาลิังจะขาด้แคู่ลินแรงงาน เนื�องจากกับบริบท ของสั่งคู่มืไทยที�กำาลิังจะขาด้แคู่ลินแรงงาน เนื�องจาก
ปุ๋ระเทศัไทยจะเข ้าส่่ � สั่งคู่มืผ่ ้ส่่งอาย๋เต็มืร่ปุ๋แบบในปุ๋ี 2564 ปุ๋ระเทศัไทยจะเข ้าส่่ � สั่งคู่มืผ่ ้ส่่งอาย๋เต็มืร่ปุ๋แบบในปุ๋ี 2564 
(ปุ๋ระชากรอาย๋มืากกว�า 60 ปีุ๋ มืากกว�า 20% ของจำานวนปุ๋ระชากรทั�ง(ปุ๋ระชากรอาย๋มืากกว�า 60 ปีุ๋ มืากกว�า 20% ของจำานวนปุ๋ระชากรทั�ง
ปุ๋ระเทศั) ปุ๋ระเทศั) 
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  หากภาคู่รัฐด้ำาเนินการส่�งเส่ริมืแลิะส่นับส่น๋นให้ปุ๋ระชาชนนำาหากภาคู่รัฐด้ำาเนินการส่�งเส่ริมืแลิะส่นับส่น๋นให้ปุ๋ระชาชนนำา
เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักไปุ๋ใช้เพืื�อการทำาปุ๋๋�ยหมืักทั�งในภาคู่คู่รัวเรือนแลิะเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักไปุ๋ใช้เพืื�อการทำาปุ๋๋�ยหมืักทั�งในภาคู่คู่รัวเรือนแลิะ
ภาคู่การเกษตร อย�างแพืร�หลิายแลิ้วนั�น จะช�วยบรรเทาปุ๋ัญหาภาคู่การเกษตร อย�างแพืร�หลิายแลิ้วนั�น จะช�วยบรรเทาปุ๋ัญหา
มืลิพืิษส่ิ�งแวด้ลิ้อมืของปุ๋ระเทศัได้้ เนื�องจากเปุ๋็นเคู่รื�องมืือที�ช�วยมืลิพืิษส่ิ�งแวด้ลิ้อมืของปุ๋ระเทศัได้้ เนื�องจากเปุ๋็นเคู่รื�องมืือที�ช�วย
อำานวยคู่วามืส่ะด้วกแลิะย�นระยะเวลิาในการทำาปุ๋๋�ยหมัืก จ่งจ่งใจอำานวยคู่วามืส่ะด้วกแลิะย�นระยะเวลิาในการทำาปุ๋๋�ยหมัืก จ่งจ่งใจ
แลิะเอื�อต�อการส่�งเส่ริมืให้ปุ๋ระชาชนนำาขยะอินทรีย์จากคู่รัวเรือนแลิะเอื�อต�อการส่�งเส่ริมืให้ปุ๋ระชาชนนำาขยะอินทรีย์จากคู่รัวเรือน
แลิะวัส่ด๋้เหลิอืใช้ทางการเกษตรมืาทำาปุ๋๋�ยหมัืกมืากข่�น อน่�งการส่�งเส่รมิืแลิะวัส่ด๋้เหลิอืใช้ทางการเกษตรมืาทำาปุ๋๋�ยหมัืกมืากข่�น อน่�งการส่�งเส่รมิื
กิจกรรมืการทำาปุ๋๋�ยหมืักนอกจากจะช�วยลิด้ปุ๋ัญหาด้้านการจัด้การกิจกรรมืการทำาปุ๋๋�ยหมืักนอกจากจะช�วยลิด้ปุ๋ัญหาด้้านการจัด้การ
ขยะมื่ลิฝอยของปุ๋ระเทศัได้้ทั�งในด้้านของการลิด้ปุ๋ริมืาณขยะ ขยะมื่ลิฝอยของปุ๋ระเทศัได้้ทั�งในด้้านของการลิด้ปุ๋ริมืาณขยะ 
การเก็บขน แลิะยังช�วยลิด้ปุ๋ัญหาการขาด้แคู่ลินส่ถ่านที�ฝังกลิบการเก็บขน แลิะยังช�วยลิด้ปุ๋ัญหาการขาด้แคู่ลินส่ถ่านที�ฝังกลิบ
ขยะมืล่ิฝอยได้้อีกด้้วย นอกจากนี� การทำาปุ๋๋�ยหมัืกยงัช�วยลิด้ปัุ๋ญหาด้้านขยะมืล่ิฝอยได้้อีกด้้วย นอกจากนี� การทำาปุ๋๋�ยหมัืกยงัช�วยลิด้ปัุ๋ญหาด้้าน
การเผาวัส่ด้๋เหลืิอใช้ทางการเกษตร ซ่ึ่�งส่�งผลิต�อการลิด้ลิงของการเผาวัส่ด้๋เหลืิอใช้ทางการเกษตร ซ่ึ่�งส่�งผลิต�อการลิด้ลิงของ
มืลิพืิษอากาศั เปุ๋็นต้น ส่ำาหรับผลิผลิิตปุ๋๋�ยหมัืกที�ได้้รับก็ทำาให้ผ่้ใช้มืลิพืิษอากาศั เปุ๋็นต้น ส่ำาหรับผลิผลิิตปุ๋๋�ยหมัืกที�ได้้รับก็ทำาให้ผ่้ใช้
งานเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักมืีรายได้้เพืิ�มืข่�น ทั�งจากการจำาหน�ายปุ๋๋�ยงานเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักมืีรายได้้เพืิ�มืข่�น ทั�งจากการจำาหน�ายปุ๋๋�ย
หมืัก การจำาหน�ายวัส่ด้๋ปุ๋ลิ่กหรือด้ินปุ๋ลิ่ก การจำาหน�ายพืืชผักในส่วน หมืัก การจำาหน�ายวัส่ด้๋ปุ๋ลิ่กหรือด้ินปุ๋ลิ่ก การจำาหน�ายพืืชผักในส่วน 
รวมืถ่่งการมืีรายจ�ายในการซืึ่�อปุ๋๋�ยเคู่มืีลิด้ลิง นอกจากนี� การทำาปุ๋๋�ยรวมืถ่่งการมืีรายจ�ายในการซืึ่�อปุ๋๋�ยเคู่มืีลิด้ลิง นอกจากนี� การทำาปุ๋๋�ย
หมืักแลิะใช้ปุ๋ระโยชน์ปุ๋๋�ยหมืักในพืื�นที�ยังช�วยส่�งเส่ริมืให้ส่ภาพืด้ินมืีหมืักแลิะใช้ปุ๋ระโยชน์ปุ๋๋�ยหมืักในพืื�นที�ยังช�วยส่�งเส่ริมืให้ส่ภาพืด้ินมืี
คู่วามือ๋ด้มืด้้วยอนิทรียวตัถ๋่แลิะธีาตอ๋าหาร ก�อเกิด้คู่วามือ๋ด้มืส่มืบ่รณ์คู่วามือ๋ด้มืด้้วยอนิทรียวตัถ๋่แลิะธีาตอ๋าหาร ก�อเกิด้คู่วามือ๋ด้มืส่มืบ่รณ์
ของด้ินในปุ๋ระเทศัไทยได้้อีกปุ๋ระการหน่�งด้้วย ของด้ินในปุ๋ระเทศัไทยได้้อีกปุ๋ระการหน่�งด้้วย 



2. ลิักษณะเด้�นแลิะคู่๋ณส่มืบัติของเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก2. ลิักษณะเด้�นแลิะคู่๋ณส่มืบัติของเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก

 “เคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกั” “เคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกั”  เป็ุ๋นเคู่รื�องมือืที�ช�วยอำานวยคู่วามืส่ะด้วกเป็ุ๋นเคู่รื�องมือืที�ช�วยอำานวยคู่วามืส่ะด้วก
แลิะจง่ใจในการทำาปุ๋๋�ยหมืกั ช�วยย�นระยะเวลิาในการทำาปุ๋๋�ยหมัืก ทำาให้แลิะจง่ใจในการทำาปุ๋๋�ยหมืกั ช�วยย�นระยะเวลิาในการทำาปุ๋๋�ยหมัืก ทำาให้
ผ้่ใช้งานได้้ปุ๋๋�ยหมืกัในเวลิาที�เรว็ข่�นกว�าวิธีีการด้ั�งเด้มิื มืคีู่วามืเหมืาะส่มืผ้่ใช้งานได้้ปุ๋๋�ยหมืกัในเวลิาที�เรว็ข่�นกว�าวิธีีการด้ั�งเด้มิื มืคีู่วามืเหมืาะส่มื
กับขยะอินทรีย์ที�ย�อยส่ลิายได้้ง�ายท๋กปุ๋ระเภท เช�น ขยะอินทรีย์กับขยะอินทรีย์ที�ย�อยส่ลิายได้้ง�ายท๋กปุ๋ระเภท เช�น ขยะอินทรีย์
ในบ้านเรือน ได้้แก� เศัษผัก เปุ๋ลิือกผลิไมื้ เศัษอาหาร ฯลิฯ วัชพืืชนำ�า ในบ้านเรือน ได้้แก� เศัษผัก เปุ๋ลิือกผลิไมื้ เศัษอาหาร ฯลิฯ วัชพืืชนำ�า 
ได้้แก� ผักตบชวา จอก แหน ตาลิปัุ๋ตรฤาษี ฯลิฯ วัส่ด้เ๋หลืิอใช้ทางการเกษตร ได้้แก� ผักตบชวา จอก แหน ตาลิปัุ๋ตรฤาษี ฯลิฯ วัส่ด้เ๋หลืิอใช้ทางการเกษตร 
ได้้แก� ต้นข้าวโพืด้ ต้นกล้ิวย ใบอ้อย หญ้าเนเปีุ๋ยร์ กระถิ่น ฯลิฯ  ได้้แก� ต้นข้าวโพืด้ ต้นกล้ิวย ใบอ้อย หญ้าเนเปีุ๋ยร์ กระถิ่น ฯลิฯ  

     ก) ขนาด้ถ่ังหมืัก 80 ลิิตร          ข) ขนาด้ถ่ังหมืัก 400 ลิิตร ก) ขนาด้ถ่ังหมืัก 80 ลิิตร          ข) ขนาด้ถ่ังหมืัก 400 ลิิตร 

ภาพืที� 1 นวัตกรรมืเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักภาพืที� 1 นวัตกรรมืเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก

 ลิักษณะเด้�น ลิักษณะเด้�น  คู่ือ ภายในถ่ังหมืักมืีใบกวนผส่มืช�วยในการพืลิิกคู่ือ ภายในถ่ังหมืักมืีใบกวนผส่มืช�วยในการพืลิิก
กลิับกองแลิะชักนำาอากาศัเข้าส่่�อินทรียวัตถ่๋ภายในถ่ัง ซึ่่�งส่�งเส่ริมืให้กลิับกองแลิะชักนำาอากาศัเข้าส่่�อินทรียวัตถ่๋ภายในถ่ัง ซึ่่�งส่�งเส่ริมืให้
เกิด้ส่ภาวะที�เหมืาะส่มืส่ำาหรับจ๋ลิินทรีย์กลิ๋�มืที�ต้องการใช้ออกซึ่ิเจนเกิด้ส่ภาวะที�เหมืาะส่มืส่ำาหรับจ๋ลิินทรีย์กลิ๋�มืที�ต้องการใช้ออกซึ่ิเจน
ในการด้ำารงชีวิต ซึ่่�งจะส่�งผลิให้กระบวนการย�อยส่ลิายอินทรียวัตถ่๋ในการด้ำารงชีวิต ซึ่่�งจะส่�งผลิให้กระบวนการย�อยส่ลิายอินทรียวัตถ่๋
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ภายในถ่ังหมืักเกิด้ได้้เร็ว ช�วยย�นระยะเวลิาในการทำาปุ๋๋�ยหมัืก ภายในถ่ังหมืักเกิด้ได้้เร็ว ช�วยย�นระยะเวลิาในการทำาปุ๋๋�ยหมัืก 
ไมื�มืีกลิิ�นเหมื็น แลิะเปุ๋็นมืิตรกับส่ิ�งแวด้ลิ้อมื ไมื�มืีกลิิ�นเหมื็น แลิะเปุ๋็นมืิตรกับส่ิ�งแวด้ลิ้อมื 

 คู่๋ณส่มืบัติแลิะลิักษณะเฉพืาะ คู่๋ณส่มืบัติแลิะลิักษณะเฉพืาะ
 1) เปุ๋็นเคู่รื�องอำานวยคู่วามืส่ะด้วกในการทำาปุ๋๋�ยหมัืกแลิะ1) เปุ๋็นเคู่รื�องอำานวยคู่วามืส่ะด้วกในการทำาปุ๋๋�ยหมัืกแลิะ
ท๋�นแรงในการพืลิิกกลัิบกอง เหมืาะส่ำาหรับการใช้งานในบ้านเรือน ท๋�นแรงในการพืลิิกกลัิบกอง เหมืาะส่ำาหรับการใช้งานในบ้านเรือน 
หรือหน�วยงานที�มืีขยะอินทรีย์ปุ๋ระเภทเศัษผัก เศัษอาหาร ใบไมื้แห้ง หรือหน�วยงานที�มืีขยะอินทรีย์ปุ๋ระเภทเศัษผัก เศัษอาหาร ใบไมื้แห้ง 
หรือเหมืาะส่ำาหรับเกษตรกรที�มืีวัส่ด้๋เหลิือใช้ทางการเกษตร เช�น หรือเหมืาะส่ำาหรับเกษตรกรที�มืีวัส่ด้๋เหลิือใช้ทางการเกษตร เช�น 
ต้นข้าวโพืด้ ต้นกลิ้วย ใบอ้อย หญ้าเนเปุ๋ียร์ กระถ่ิน หรือวัชพืืชนำ�า ต้นข้าวโพืด้ ต้นกลิ้วย ใบอ้อย หญ้าเนเปุ๋ียร์ กระถ่ิน หรือวัชพืืชนำ�า 
เช�น ผกัตบชวา จอก แหน ซ่ึ่�งส่ามืารถ่ใช้เป็ุ๋นวัตถ๋่ด้บิในการผลิติปุ๋๋�ยหมัืกเช�น ผกัตบชวา จอก แหน ซ่ึ่�งส่ามืารถ่ใช้เป็ุ๋นวัตถ๋่ด้บิในการผลิติปุ๋๋�ยหมัืก
ได้้เปุ๋็นอย�างด้ีได้้เปุ๋็นอย�างด้ี
 2) เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักมืีอ๋ปุ๋กรณ์กวนผส่มืเพืื�อให้วัส่ด้๋อินทรีย์ 2) เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักมืีอ๋ปุ๋กรณ์กวนผส่มืเพืื�อให้วัส่ด้๋อินทรีย์
ที�อย่�ภายในเคู่รื�องคู่ลิ๋กเคู่ลิ้ากันเปุ๋็นการช�วยเติมือากาศั เมืื�อเปุ๋ิด้ที�อย่�ภายในเคู่รื�องคู่ลิ๋กเคู่ลิ้ากันเปุ๋็นการช�วยเติมือากาศั เมืื�อเปุ๋ิด้
เคู่รื�องใช้งานการกวนผส่มืจะทำาให้อากาศัไหลิเวียนเข้าไปุ๋ ทำาให้เกิด้เคู่รื�องใช้งานการกวนผส่มืจะทำาให้อากาศัไหลิเวียนเข้าไปุ๋ ทำาให้เกิด้
ส่ภาวะเอื�อต�อการเจรญิเตบิโตของจล๋ินิทรย์ีกลิ๋�มืที�ต้องการออกซึ่เิจน ส่ภาวะเอื�อต�อการเจรญิเตบิโตของจล๋ินิทรย์ีกลิ๋�มืที�ต้องการออกซึ่เิจน 
ส่�งผลิให้กระบวนการย�อยส่ลิายเกิด้ได้้เร็ว ทำาให้ได้้ส่ารฮิิวมืสั่ (Humus) ส่�งผลิให้กระบวนการย�อยส่ลิายเกิด้ได้้เร็ว ทำาให้ได้้ส่ารฮิิวมืสั่ (Humus) 
ที�มืีส่ีด้ำาคู่ลิำ�า มืีลิักษณะคู่ลิ้ายดิ้น ภายในระยะเวลิา 1-2 ส่ัปุ๋ด้าห์ ที�มืีส่ีด้ำาคู่ลิำ�า มืีลิักษณะคู่ลิ้ายดิ้น ภายในระยะเวลิา 1-2 ส่ัปุ๋ด้าห์ 
 3) เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก มืี 2 ขนาด้ ได้้แก� ขนาด้เล็ิกส่ำาหรับ 3) เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก มืี 2 ขนาด้ ได้้แก� ขนาด้เล็ิกส่ำาหรับ
คู่รัวเรือน (ถ่ังหมืัก 80 ลิิตร) แลิะ ขนาด้ใหญ�ส่ำาหรับภาคู่การเกษตร คู่รัวเรือน (ถ่ังหมืัก 80 ลิิตร) แลิะ ขนาด้ใหญ�ส่ำาหรับภาคู่การเกษตร 
(ถั่งหมืัก 400 ลิิตร) ภายในถั่งหมืักมืีใบกวนผส่มืหมื๋นได้้ 2 ทิศัทาง (ถั่งหมืัก 400 ลิิตร) ภายในถั่งหมืักมืีใบกวนผส่มืหมื๋นได้้ 2 ทิศัทาง 
(หมื๋นไปุ๋หน้าแลิะกลิับหลิัง) ใช้มือเตอร์ไฟฟ้า 1.5 แรงมื้า กระแส่ไฟ (หมื๋นไปุ๋หน้าแลิะกลิับหลิัง) ใช้มือเตอร์ไฟฟ้า 1.5 แรงมื้า กระแส่ไฟ 
220 โวลิต ์  มืีระบบปุ๋ ้องกันกระแส่ไฟฟ้าเกิน (Overload)220 โวลิต ์  มืีระบบปุ๋ ้องกันกระแส่ไฟฟ้าเกิน (Overload)
เพืื�อปุ๋้องกันคู่วามืเส่ียหายของมือเตอร์ แลิะมีืลิ้อเลิื�อน 4 ลิ้อ เพืื�อปุ๋้องกันคู่วามืเส่ียหายของมือเตอร์ แลิะมีืลิ้อเลิื�อน 4 ลิ้อ 
เพืื�อให้ส่ะด้วกต�อการเคู่ลิื�อนย้าย พืร้อมืทั�งลิ็อคู่เบรกเพืื�อคู่วบคู่๋มืเพืื�อให้ส่ะด้วกต�อการเคู่ลิื�อนย้าย พืร้อมืทั�งลิ็อคู่เบรกเพืื�อคู่วบคู่๋มื
ไมื�ให้เคู่ลิื�อนที�ขณะปุ๋ฏิิบัติงานไมื�ให้เคู่ลิื�อนที�ขณะปุ๋ฏิิบัติงาน
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3. โคู่รงส่ร้างแลิะส่�วนปุ๋ระกอบเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก3. โคู่รงส่ร้างแลิะส่�วนปุ๋ระกอบเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก

 นวัตกรรมืเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักจากงานวิจัย มืี 2 ขนาด้ ได้้แก�  นวัตกรรมืเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักจากงานวิจัย มืี 2 ขนาด้ ได้้แก� 
1) เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักขนาด้เลิ็ก (80 ลิิตร) ส่ำาหรับการใช้งาน1) เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักขนาด้เลิ็ก (80 ลิิตร) ส่ำาหรับการใช้งาน
ในคู่รวัเรอืน (เหมืาะส่ำาหรับบ้านเด้ี�ยว ที�มืพีืื�นที�ส่ำาหรับปุ๋ลิก่ผักส่วนคู่รัวในคู่รวัเรอืน (เหมืาะส่ำาหรับบ้านเด้ี�ยว ที�มืพีืื�นที�ส่ำาหรับปุ๋ลิก่ผักส่วนคู่รัว
แลิะมืีต้นไมื้ในบริเวณบ้าน) แลิะ (2) เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมัืกขนาด้ใหญ� แลิะมืีต้นไมื้ในบริเวณบ้าน) แลิะ (2) เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมัืกขนาด้ใหญ� 
(400 ลิิตร) ส่ำาหรับการใช้งานในภาคู่การเกษตร หรือหน�วยงานที�มืี(400 ลิิตร) ส่ำาหรับการใช้งานในภาคู่การเกษตร หรือหน�วยงานที�มืี
ปุ๋ริมืาณขยะอินทรีย์ปุ๋ริมืาณมืาก ภาพืที� 2 แส่ด้งโคู่รงร�างด้้านหน้า ปุ๋ริมืาณขยะอินทรีย์ปุ๋ริมืาณมืาก ภาพืที� 2 แส่ด้งโคู่รงร�างด้้านหน้า 
(Front view) ของเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมัืกขนาด้ใหญ� (400 ลิติร)(Front view) ของเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมัืกขนาด้ใหญ� (400 ลิติร)

ภาพืที� 2 โคู่รงร�างด้้านหน้า (Front view) ของเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกัภาพืที� 2 โคู่รงร�างด้้านหน้า (Front view) ของเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกั
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ภาพืวาด้โคู่รงส่ร้างเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักภาพืวาด้โคู่รงส่ร้างเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก

ภาพืที� 3 โคู่รงส่ร้างแลิะส่�วนปุ๋ระกอบของเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักภาพืที� 3 โคู่รงส่ร้างแลิะส่�วนปุ๋ระกอบของเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก
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ส่�วนปุ๋ระกอบเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักส่�วนปุ๋ระกอบเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก

ภาพืที� 4 เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักขนาด้ถ่ังหมืัก  400  ลิิตรภาพืที� 4 เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักขนาด้ถ่ังหมืัก  400  ลิิตร
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4. วิธีีใช้งานเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก4. วิธีีใช้งานเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก

 เคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกันี�ส่ามืารถ่ใช้ได้้กบัขยะอนิทรย์ีที�ย�อยส่ลิายง�ายเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกันี�ส่ามืารถ่ใช้ได้้กบัขยะอนิทรย์ีที�ย�อยส่ลิายง�าย
ทก๋ปุ๋ระเภท เช�น เศัษผัก เศัษผลิไม้ื เศัษอาหาร (ไมื�รวมืนำ�า) วชัพืชืนำ�า ทก๋ปุ๋ระเภท เช�น เศัษผัก เศัษผลิไม้ื เศัษอาหาร (ไมื�รวมืนำ�า) วชัพืชืนำ�า 
วสั่ด้เ๋หลิอืใช้ทางการเกษตร (ไมื�รวมืวสั่ด้ท๋ี�ย�อยส่ลิายยากทก๋ปุ๋ระเภท วสั่ด้เ๋หลิอืใช้ทางการเกษตร (ไมื�รวมืวสั่ด้ท๋ี�ย�อยส่ลิายยากทก๋ปุ๋ระเภท 
เช�น กิ�งไมื้ ขี�เลิื�อย ฟางข้าว เปุ๋็นต้น)เช�น กิ�งไมื้ ขี�เลิื�อย ฟางข้าว เปุ๋็นต้น)
 วิธีีการใช้งานเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกั คืู่อ ผ้่ใช้ส่ามืารถ่เติมืขยะอนิทรย์ี วิธีีการใช้งานเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกั คืู่อ ผ้่ใช้ส่ามืารถ่เติมืขยะอนิทรย์ี
ลิงไปุ๋ในถ่งัหมัืกได้้ทก๋วันแลิะทก๋เวลิาถ้่ามืขียะอินทรีย์เกดิ้ข่�นในคู่รัวเรอืน ลิงไปุ๋ในถ่งัหมัืกได้้ทก๋วันแลิะทก๋เวลิาถ้่ามืขียะอินทรีย์เกดิ้ข่�นในคู่รัวเรอืน 
หรือในแปุ๋ลิงเกษตร โด้ยมืีหลิักการทำาปุ๋๋�ยหมัืกที�ต้องคู่ำาน่งถ่่ง หรือในแปุ๋ลิงเกษตร โด้ยมืีหลิักการทำาปุ๋๋�ยหมัืกที�ต้องคู่ำาน่งถ่่ง 
คู่ือ คู่วรคู่วบคู่๋มืส่ัด้ส่�วน หรืออัตราส่�วนของขยะอินทรีย์ในกลิ๋ �มืคู่ือ คู่วรคู่วบคู่๋มืส่ัด้ส่�วน หรืออัตราส่�วนของขยะอินทรีย์ในกลิ๋ �มื
อินทรียวัตถ๋่สี่เขียวแลิะกลิ๋�มือินทรียวัตถ๋่สี่นำ�าตาลิที�ใส่�ลิงไปุ๋ในอินทรียวัตถ๋่สี่เขียวแลิะกลิ๋�มือินทรียวัตถ๋่สี่นำ�าตาลิที�ใส่�ลิงไปุ๋ใน
เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักให้มืีคู่วามืเหมืาะส่มื รวมืถ่่งต้องหมืั�นตรวจส่อบเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักให้มืีคู่วามืเหมืาะส่มื รวมืถ่่งต้องหมืั�นตรวจส่อบ
คู่วามืชื�นให้อย่�ในปุ๋รมิืาณที�เหมืาะส่มื (ทด้ส่อบโด้ยใช้มือืกำาอินทรยีวตัถ๋่ คู่วามืชื�นให้อย่�ในปุ๋รมิืาณที�เหมืาะส่มื (ทด้ส่อบโด้ยใช้มือืกำาอินทรยีวตัถ๋่ 
เมืื�อคู่ลิายมืือออก อินทรียวัตถ่๋นั�นจะยังรวมืตัวกันเปุ๋็นก้อนไมื�แตกตัวเมืื�อคู่ลิายมืือออก อินทรียวัตถ่๋นั�นจะยังรวมืตัวกันเปุ๋็นก้อนไมื�แตกตัว
เมืื�อคู่ลิายมืือ แลิะไมื�มืีนำ�าไหลิออกมืาตามืง�ามืนิ�ว) หากส่ามืารถ่เมืื�อคู่ลิายมืือ แลิะไมื�มืีนำ�าไหลิออกมืาตามืง�ามืนิ�ว) หากส่ามืารถ่
คู่วบคู่๋มืสั่ด้ส่�วนของขยะอินทรีย์แลิะคู่วามืชื�นให้มีืคู่วามืเหมืาะส่มืได้้คู่วบคู่๋มืสั่ด้ส่�วนของขยะอินทรีย์แลิะคู่วามืชื�นให้มีืคู่วามืเหมืาะส่มืได้้
จะทำาให้กระบวนการย�อยส่ลิายภายในถั่งหมืกัเกิด้ได้้เรว็ จากการศ่ักษา จะทำาให้กระบวนการย�อยส่ลิายภายในถั่งหมืกัเกิด้ได้้เรว็ จากการศ่ักษา 
ของลิักขณา แลิะคู่ณะ (2555) พืบว�าเมืื�อใช้เศัษอาหาร 2 ส่�วน ต�อของลิักขณา แลิะคู่ณะ (2555) พืบว�าเมืื�อใช้เศัษอาหาร 2 ส่�วน ต�อ
เศัษผัก 1 ส่�วน แลิะใบไม้ืแห้ง 1 ส่�วน (โด้ยนำ�าหนกั) หรือใช้เศัษอาหาร เศัษผัก 1 ส่�วน แลิะใบไม้ืแห้ง 1 ส่�วน (โด้ยนำ�าหนกั) หรือใช้เศัษอาหาร 
แลิะเศัษผัก 1 ส่�วน ต�อใบไมื้แห้ง 3 ส่�วน (โด้ยปุ๋ริมืาตร) ขยะอินทรีย์แลิะเศัษผัก 1 ส่�วน ต�อใบไมื้แห้ง 3 ส่�วน (โด้ยปุ๋ริมืาตร) ขยะอินทรีย์
ในถ่ังหมืักจะเกิด้การย�อยส่ลิายแลิะเปุ๋ลิี�ยนส่ภาพืเปุ๋็นปุ๋๋�ยหมืักได้้ในถ่ังหมืักจะเกิด้การย�อยส่ลิายแลิะเปุ๋ลิี�ยนส่ภาพืเปุ๋็นปุ๋๋�ยหมืักได้้
ภายในระยะเวลิาเพืยีง 1-2 ส่ปัุ๋ด้าห์ ภายในระยะเวลิาเพืยีง 1-2 ส่ปัุ๋ด้าห์ 
 ในการใช้งานข่�นอย่�กับปุ๋ริมืาณขยะอินทรีย์ที�มีื ถ่้ามีืปุ๋ริมืาณ ในการใช้งานข่�นอย่�กับปุ๋ริมืาณขยะอินทรีย์ที�มีื ถ่้ามีืปุ๋ริมืาณ
มืากก็ใส่�ขยะอินทรย์ีลิงคู่รั�งเด้ยีวจนเต็มื เมืื�อคู่รบ 7 วัน จง่นำาปุ๋๋�ยหมัืกมืากก็ใส่�ขยะอินทรย์ีลิงคู่รั�งเด้ยีวจนเต็มื เมืื�อคู่รบ 7 วัน จง่นำาปุ๋๋�ยหมัืก
ออกกองหรือใส่�เข�งตั�งทิ�งไว้ให้การย�อยส่ลิายส่มืบ่รณ์ (ไมื�มืคีู่วามืร้อน) ออกกองหรือใส่�เข�งตั�งทิ�งไว้ให้การย�อยส่ลิายส่มืบ่รณ์ (ไมื�มืคีู่วามืร้อน) 
ก�อนนำาไปุ๋ใช้งาน ในกรณีที�มืีขยะอินทรีย์เพืียงปุ๋ริมืาณเล็ิกน้อยก�อนนำาไปุ๋ใช้งาน ในกรณีที�มืีขยะอินทรีย์เพืียงปุ๋ริมืาณเล็ิกน้อย
แต�มืีท๋กวัน ก็ส่ามืารถ่เติมืขยะอินทรีย์ลิงถ่ังหมืักได้้เรื�อยๆ จนกว�าแต�มืีท๋กวัน ก็ส่ามืารถ่เติมืขยะอินทรีย์ลิงถ่ังหมืักได้้เรื�อยๆ จนกว�า
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จะเต็มืถ่ัง จ่งนำาปุ๋๋�ยหมืักออกมืากองหรือใส่�เข�งตั�งทิ�งไว้จนมืีอ๋ณหภ่มืิจะเต็มืถ่ัง จ่งนำาปุ๋๋�ยหมืักออกมืากองหรือใส่�เข�งตั�งทิ�งไว้จนมืีอ๋ณหภ่มืิ
เท�ากับอ๋ณหภ่มิืของบรรยากาศั ซ่ึ่�งแส่ด้งถ่่งส่ภาวะการย�อยส่ลิายเท�ากับอ๋ณหภ่มิืของบรรยากาศั ซ่ึ่�งแส่ด้งถ่่งส่ภาวะการย�อยส่ลิาย
เส่ร็จส่มืบ่รณ์จ่งนำาไปุ๋ใช้งานได้้ ในการนี� ได้้นำาปุ๋๋�ยหมัืกที�ผลิิตได้้เส่ร็จส่มืบ่รณ์จ่งนำาไปุ๋ใช้งานได้้ ในการนี� ได้้นำาปุ๋๋�ยหมัืกที�ผลิิตได้้
ไปุ๋ตรวจวิเคู่ราะห์ พืบว�ามีืคู่ณ๋ลิกัษณะตามืเกณฑ์์มืาตรฐานปุ๋๋�ยหมัืกของ ไปุ๋ตรวจวิเคู่ราะห์ พืบว�ามีืคู่ณ๋ลิกัษณะตามืเกณฑ์์มืาตรฐานปุ๋๋�ยหมัืกของ 
กระทรวงเกษตรแลิะส่หกรณ์ (กระทรวงเกษตรแลิะส่หกรณ์, 2548) คืู่อ กระทรวงเกษตรแลิะส่หกรณ์ (กระทรวงเกษตรแลิะส่หกรณ์, 2548) คืู่อ 
มืปีุ๋รมิืาณไนโตรเจนอย่�ในช�วง 2.5-3.0% ฟอส่ฟอรัส่ 0.4-1.0% แลิะ มืปีุ๋รมิืาณไนโตรเจนอย่�ในช�วง 2.5-3.0% ฟอส่ฟอรัส่ 0.4-1.0% แลิะ 
โพืแทส่เซึ่ียมื 0.8-2.0% โด้ยนำ�าหนัก ส่ามืารถ่นำาไปุ๋ใช้ปุ๋ระโยชน์เพืื�อโพืแทส่เซึ่ียมื 0.8-2.0% โด้ยนำ�าหนัก ส่ามืารถ่นำาไปุ๋ใช้ปุ๋ระโยชน์เพืื�อ
เป็ุ๋นปุ๋๋�ยต้นไม้ื หรอืเพืื�อการบำารง๋แลิะปุ๋รับปุ๋ร๋งด้ินได้้เปุ๋็นอย�างด้ีเป็ุ๋นปุ๋๋�ยต้นไม้ื หรอืเพืื�อการบำารง๋แลิะปุ๋รับปุ๋ร๋งด้ินได้้เปุ๋็นอย�างด้ี

 ขั�นตอนการใช้งานเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก ขั�นตอนการใช้งานเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก
 1)  เส่ียบปุ๋ลิั�กไฟ แลิะเปุ๋ิด้เบรกเกอร์ที�อย่�ข้างต่้คู่อนโทรลิ1)  เส่ียบปุ๋ลิั�กไฟ แลิะเปุ๋ิด้เบรกเกอร์ที�อย่�ข้างต่้คู่อนโทรลิ
 2) เติมืขยะอินทรีย์หรือวัส่ด้๋เหลิือทางการเกษตรที�ตัด้ส่ับ 2) เติมืขยะอินทรีย์หรือวัส่ด้๋เหลิือทางการเกษตรที�ตัด้ส่ับ
เป็ุ๋นชิ�นเลิก็ๆ ลิงไปุ๋ในถั่งหมืกั จากนั�นบดิ้ส่วติช์เด้นิหน้าเพืื�อกวนส่�วนผส่มืเป็ุ๋นชิ�นเลิก็ๆ ลิงไปุ๋ในถั่งหมืกั จากนั�นบดิ้ส่วติช์เด้นิหน้าเพืื�อกวนส่�วนผส่มื
ให้คู่ลิก๋เคู่ล้ิากัน (หากเกิด้การติด้ขดั้ให้บดิ้ส่วิตช์ถ่อยหลัิง 3-5 วนิาท)ี ให้คู่ลิก๋เคู่ล้ิากัน (หากเกิด้การติด้ขดั้ให้บดิ้ส่วิตช์ถ่อยหลัิง 3-5 วนิาท)ี 
 3) คู่วบคู่๋มืคู่วามืชื�นของอินทรียวัตถ๋่ในถ่ังหมืักให้เหมืาะส่มื  3) คู่วบคู่๋มืคู่วามืชื�นของอินทรียวัตถ๋่ในถ่ังหมืักให้เหมืาะส่มื 
(ใช้มืือกำาอินทรียวัตถ่๋แลิะบีบเบาๆ หากพืบว�ารวมืตัวกันเปุ๋็นก้อนไมื�(ใช้มืือกำาอินทรียวัตถ่๋แลิะบีบเบาๆ หากพืบว�ารวมืตัวกันเปุ๋็นก้อนไมื�
แตกตวัเมืื�อคู่ลิายมือื แลิะไมื�มืนีำ�าไหลิออกมืาแส่ด้งว�าคู่วามืชื�นเหมืาะส่มื) แตกตวัเมืื�อคู่ลิายมือื แลิะไมื�มืนีำ�าไหลิออกมืาแส่ด้งว�าคู่วามืชื�นเหมืาะส่มื) 
 4) ปุ๋ลิ�อยให้อินทรียวัตถ๋่อย่�ในถั่งหมืัก 7 วัน โด้ยแต�ลิะวันให้ 4) ปุ๋ลิ�อยให้อินทรียวัตถ๋่อย่�ในถั่งหมืัก 7 วัน โด้ยแต�ลิะวันให้
บดิ้ส่วติช์เด้นิหน้า เพืื�อชักนำาอากาศัเข้าส่่�กองปุ๋๋�ยหมัืกท๋กวันๆ ลิะ 1 นาที บดิ้ส่วติช์เด้นิหน้า เพืื�อชักนำาอากาศัเข้าส่่�กองปุ๋๋�ยหมัืกท๋กวันๆ ลิะ 1 นาที 
 5) เมืื�ออินทรยีวตัถ๋่เริ�มืย�อยส่ลิายเป็ุ๋นฮิิวมืสั่จะมีืส่นีำ�าตาลิถ่่งด้ำา 5) เมืื�ออินทรยีวตัถ๋่เริ�มืย�อยส่ลิายเป็ุ๋นฮิิวมืสั่จะมีืส่นีำ�าตาลิถ่่งด้ำา
คู่ลิำ�า แลิะมืีกลิิ�นคู่ลิ้ายด้ิน เมืื�อคู่รบ 7 วัน ให้นำาออกจากถั่งหมัืกแลิะคู่ลิำ�า แลิะมืีกลิิ�นคู่ลิ้ายด้ิน เมืื�อคู่รบ 7 วัน ให้นำาออกจากถั่งหมัืกแลิะ
ใส่�เข�งตั�งทิ�งไว้ รอจนกระทั�งปุ๋๋�ยหมืกัย�อยส่ลิายส่มืบ่รณ์ คืู่อ ไมื�มืคีู่วามืร้อน ใส่�เข�งตั�งทิ�งไว้ รอจนกระทั�งปุ๋๋�ยหมืกัย�อยส่ลิายส่มืบ่รณ์ คืู่อ ไมื�มืคีู่วามืร้อน 
ในกองปุ๋๋�ยหมืัก จ่งนำาไปุ๋ใช้งานได้้ในกองปุ๋๋�ยหมืัก จ่งนำาไปุ๋ใช้งานได้้
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ขั�นตอนการผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก โด้ยใช้เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักขั�นตอนการผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก โด้ยใช้เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก

ภาพืที� 5 ขั�นตอนการผลิิตปุ๋๋�ยหมืักภาพืที� 5 ขั�นตอนการผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก

10



11

5. การด้่แลิแลิะบำาร๋งรักษาเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก5. การด้่แลิแลิะบำาร๋งรักษาเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก

1) ตรวจเช็คู่ระดั้บนำ�ามืันเกียร์ ท๋กๆ 6 เด้ือน เมืื�อเห็นว�ามีืระดั้บลิด้ 1) ตรวจเช็คู่ระดั้บนำ�ามืันเกียร์ ท๋กๆ 6 เด้ือน เมืื�อเห็นว�ามีืระดั้บลิด้ 
    ลิงให้เติมืหรือเปุ๋ลิี�ยนนำ�ามืันเกียร์ (ใช้นำ�ามัืนเกียร์เบอร์ 90)    ลิงให้เติมืหรือเปุ๋ลิี�ยนนำ�ามืันเกียร์ (ใช้นำ�ามัืนเกียร์เบอร์ 90)
2) ตรวจเชค็ู่แกนหมืน๋ทั�ง 2 ข้าง ทก๋ๆ 6 เดื้อน แลิะคู่วรอัด้จารบีเพืิ�มื 2) ตรวจเชค็ู่แกนหมืน๋ทั�ง 2 ข้าง ทก๋ๆ 6 เดื้อน แลิะคู่วรอัด้จารบีเพืิ�มื 
    หรือเมืื�อส่ังเกตว�ามืีเส่ียงด้ังมืาจากแกนใบกวนผส่มื     หรือเมืื�อส่ังเกตว�ามืีเส่ียงด้ังมืาจากแกนใบกวนผส่มื 
3) ตรวจเชค็ู่คู่วามืต่ง-หย�อนของโซึ่� แลิะหยอด้นำ�ามัืนหลิ�อลิื�นทก๋ๆ 6 เดื้อน3) ตรวจเชค็ู่คู่วามืต่ง-หย�อนของโซึ่� แลิะหยอด้นำ�ามัืนหลิ�อลิื�นทก๋ๆ 6 เดื้อน
4) เมืื�อหย๋ด้การใช้งานเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก หรือหย๋ด้ทำาปุ๋๋�ยหมัืก       4) เมืื�อหย๋ด้การใช้งานเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก หรือหย๋ด้ทำาปุ๋๋�ยหมัืก       
    เป็ุ๋นระยะเวลิานานๆ  คู่วรทำาการล้ิางทำาคู่วามืส่ะอาด้ภายในถั่งหมืกั        เป็ุ๋นระยะเวลิานานๆ  คู่วรทำาการล้ิางทำาคู่วามืส่ะอาด้ภายในถั่งหมืกั    
    แลิะเช็ด้ให้แห้งท๋กคู่รั�ง เพืื�อปุ๋้องกันการส่่กกร�อนของเหล็ิกหรือ     แลิะเช็ด้ให้แห้งท๋กคู่รั�ง เพืื�อปุ๋้องกันการส่่กกร�อนของเหล็ิกหรือ 
    การเกิด้ส่นิมื    การเกิด้ส่นิมื
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6. ปุ๋ัจจัยที�คู่วรพืิจารณาในการทำาปุ๋๋�ยหมืัก6. ปุ๋ัจจัยที�คู่วรพืิจารณาในการทำาปุ๋๋�ยหมืัก

 1) สั่ด้ส่�วนที�ใช้ทำาปุ๋๋�ยหมัืกข่�นกับปุ๋ระเภทของอินทรียวัตถ๋่ที�1) สั่ด้ส่�วนที�ใช้ทำาปุ๋๋�ยหมัืกข่�นกับปุ๋ระเภทของอินทรียวัตถ๋่ที�
นำามืาใช้ทำาปุ๋๋�ยหมัืก ซ่ึ่�งแต�ลิะปุ๋ระเภทอาจมืคีู่วามืชื�นหรอืนำ�าในปุ๋ริมืาณนำามืาใช้ทำาปุ๋๋�ยหมัืก ซ่ึ่�งแต�ลิะปุ๋ระเภทอาจมืคีู่วามืชื�นหรอืนำ�าในปุ๋ริมืาณ
ที�แตกต�างกัน หากใส่�อินทรียวัตถ๋่ที�ต้องการทำาปุ๋๋�ยหมัืกลิงไปุ๋ในถ่ังที�แตกต�างกัน หากใส่�อินทรียวัตถ๋่ที�ต้องการทำาปุ๋๋�ยหมัืกลิงไปุ๋ในถ่ัง
แลิ้วพืบว�ามีืคู่วามืชื�นมืากเกินไปุ๋ ก็ให้แก้ปุ๋ัญหาโด้ยการใส่�ใบไมื้แห้งแลิ้วพืบว�ามีืคู่วามืชื�นมืากเกินไปุ๋ ก็ให้แก้ปุ๋ัญหาโด้ยการใส่�ใบไมื้แห้ง
เพืื�อช�วยด้่ด้ซัึ่บคู่วามืชื�นแลิะเป็ุ๋นวัส่ด๋้ช�วยพืย๋งโคู่รงส่ร้างไมื�ให้อัด้ตัวเพืื�อช�วยด้่ด้ซัึ่บคู่วามืชื�นแลิะเป็ุ๋นวัส่ด๋้ช�วยพืย๋งโคู่รงส่ร้างไมื�ให้อัด้ตัว
กนัแน�นเกินไปุ๋ ใบไม้ืแห้งจะช�วยทำาให้อากาศัไหลิเวียนเข้าไปุ๋ในกองได้้กนัแน�นเกินไปุ๋ ใบไม้ืแห้งจะช�วยทำาให้อากาศัไหลิเวียนเข้าไปุ๋ในกองได้้
ง�าย นอกจากนี�ยังทำาหน้าที�เปุ๋็นตัวกรองกลิิ�นได้้อีกด้้วยง�าย นอกจากนี�ยังทำาหน้าที�เปุ๋็นตัวกรองกลิิ�นได้้อีกด้้วย
 2) ให้คู่วบคู่ม๋ืคู่วามืชื�นของอนิทรยีวตัถ๋่ภายในถ่งัหมืกั ให้อย่� 2) ให้คู่วบคู่ม๋ืคู่วามืชื�นของอนิทรยีวตัถ๋่ภายในถ่งัหมืกั ให้อย่�
ในช�วง 40-50% วิธีีการส่ังเกตว�าคู่วามืชื�นมืีคู่วามืเหมืาะส่มื คู่ือ ให้ในช�วง 40-50% วิธีีการส่ังเกตว�าคู่วามืชื�นมืีคู่วามืเหมืาะส่มื คู่ือ ให้
ใช้มืือหยิบปุ๋๋�ยหมัืกข่�นมืา 1 กำามืือ แลิะลิองบีบปุ๋๋�ยหมัืกในมืือให้แน�นใช้มืือหยิบปุ๋๋�ยหมัืกข่�นมืา 1 กำามืือ แลิะลิองบีบปุ๋๋�ยหมัืกในมืือให้แน�น
แล้ิวคู่ลิายมือืออก หากปุ๋๋�ยหมัืกยงัรวมืตวักนัเป็ุ๋นก้อนไมื�แตกตัวออกเมืื�อ แล้ิวคู่ลิายมือืออก หากปุ๋๋�ยหมัืกยงัรวมืตวักนัเป็ุ๋นก้อนไมื�แตกตัวออกเมืื�อ 
คู่ลิายมือืเป็ุ๋นส่�วนใหญ�ก็ถ่อืว�าใช้ได้้ หากพืบว�ามีืนำ�าไหลิออกมืามืากตามื คู่ลิายมือืเป็ุ๋นส่�วนใหญ�ก็ถ่อืว�าใช้ได้้ หากพืบว�ามีืนำ�าไหลิออกมืามืากตามื 
ง�ามืนิ�วแส่ด้งว�ามืีคู่วามืชื�นมืากหรือแฉะเกินไปุ๋ ให้นำาใบไมื้แห้งมืาเติมื ง�ามืนิ�วแส่ด้งว�ามืีคู่วามืชื�นมืากหรือแฉะเกินไปุ๋ ให้นำาใบไมื้แห้งมืาเติมื 
ลิงไปุ๋เพืื�อช�วยซึ่ับคู่วามืชื�น ในกรณีกลิับกันถ่้าพืบว�ายังแห้งเกินไปุ๋ลิงไปุ๋เพืื�อช�วยซึ่ับคู่วามืชื�น ในกรณีกลิับกันถ่้าพืบว�ายังแห้งเกินไปุ๋
กใ็ห้เตมิืนำ�าลิงไปุ๋เพืิ�มื แลิะให้ทำาการทด้ส่อบคู่วามืชื�นให้มืคีู่วามืเหมืาะส่มื กใ็ห้เตมิืนำ�าลิงไปุ๋เพืิ�มื แลิะให้ทำาการทด้ส่อบคู่วามืชื�นให้มืคีู่วามืเหมืาะส่มื 
ตามืวิธีีการที�กลิ�าวแลิ้วข้างต้นอีกคู่รั�งหน่�งตามืวิธีีการที�กลิ�าวแลิ้วข้างต้นอีกคู่รั�งหน่�ง
 3) เมืื�อใส่�อนิทรียวตัถ๋่ลิงไปุ๋ในถ่งัหมืกัเพืื�อทำาปุ๋๋�ยหมัืก ในวนัแรก  3) เมืื�อใส่�อนิทรียวตัถ๋่ลิงไปุ๋ในถ่งัหมืกัเพืื�อทำาปุ๋๋�ยหมัืก ในวนัแรก 
ให้กวนผส่มืให้คู่ลิ๋กเคู่ลิ้ากันด้ีปุ๋ระมืาณ 20-30 นาที แลิะทำาการหมืักให้กวนผส่มืให้คู่ลิ๋กเคู่ลิ้ากันด้ีปุ๋ระมืาณ 20-30 นาที แลิะทำาการหมืัก
ไว้ในถ่งัปุ๋ระมืาณ 7 วนั โด้ยวนัที� 2 ถ่่งวนัที� 7 ให้มืาเปิุ๋ด้เคู่รื�องเพืื�อกวนไว้ในถ่งัปุ๋ระมืาณ 7 วนั โด้ยวนัที� 2 ถ่่งวนัที� 7 ให้มืาเปิุ๋ด้เคู่รื�องเพืื�อกวน
ผส่มืให้อากาศัเข้าไปุ๋ในกองทก๋วันๆ ลิะ 1 นาที จากนั�นให้นำาปุ๋๋�ยหมัืกออกผส่มืให้อากาศัเข้าไปุ๋ในกองทก๋วันๆ ลิะ 1 นาที จากนั�นให้นำาปุ๋๋�ยหมัืกออก
มืากอง หรือใส่�ไว้ในเข�ง/กระส่อบ/ถ๋่งด้ำาเจาะร่ แลิ้วตั�งทิ�งไว้เพืื�อให้มืากอง หรือใส่�ไว้ในเข�ง/กระส่อบ/ถ๋่งด้ำาเจาะร่ แลิ้วตั�งทิ�งไว้เพืื�อให้
จ๋ลิินทรีย์ทำาการย�อยส่ลิายส่�วนที�ยังย�อยไมื�หมืด้จนเข้าส่่�ส่ภาวะการจ๋ลิินทรีย์ทำาการย�อยส่ลิายส่�วนที�ยังย�อยไมื�หมืด้จนเข้าส่่�ส่ภาวะการ
ย�อยส่ลิายเส่รจ็ส่มืบ่รณ์ โด้ยส่งัเกตจากอ๋ณหภมิ่ืของปุ๋๋�ยหมืกัจะเยน็ลิงย�อยส่ลิายเส่รจ็ส่มืบ่รณ์ โด้ยส่งัเกตจากอ๋ณหภมิ่ืของปุ๋๋�ยหมืกัจะเยน็ลิง
จนเท�ากับอ๋ณหภ่มืิบรรยากาศั แลิะก�อนนำาปุ๋๋�ยหมืักไปุ๋ใช้งานคู่วรนำาจนเท�ากับอ๋ณหภ่มืิบรรยากาศั แลิะก�อนนำาปุ๋๋�ยหมืักไปุ๋ใช้งานคู่วรนำา
ออกไปุ๋ผ่�งไว้ในที�ร�มืเพืื�อให้คู่วามืชื�นลิด้ลิงจนเหลิอืปุ๋ระมืาณ 20-30% ออกไปุ๋ผ่�งไว้ในที�ร�มืเพืื�อให้คู่วามืชื�นลิด้ลิงจนเหลิอืปุ๋ระมืาณ 20-30% 
วธีิีการสั่งเกตคู่�าคู่วามืชื�น คืู่อ ให้ลิองใช้มือืกำาแลิะบีบด้ ่หากแบมือืออก วธีิีการสั่งเกตคู่�าคู่วามืชื�น คืู่อ ให้ลิองใช้มือืกำาแลิะบีบด้ ่หากแบมือืออก 
แล้ิวปุ๋๋�ยหมืกัแตกออกจากกันเป็ุ๋นส่�วนใหญ�ก็ถ่อืว�าใช้ได้้ แล้ิวปุ๋๋�ยหมืกัแตกออกจากกันเป็ุ๋นส่�วนใหญ�ก็ถ่อืว�าใช้ได้้ แต�ถ้่ายังรวมืตวัแต�ถ้่ายังรวมืตวั
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เป็ุ๋นก้อน แส่ด้งว�ายังมืคีู่วามืชื�นส่ง่อย่�ให้นำาไปุ๋ใส่�เข�งหรือกองทิ�งไว้ในเป็ุ๋นก้อน แส่ด้งว�ายังมืคีู่วามืชื�นส่ง่อย่�ให้นำาไปุ๋ใส่�เข�งหรือกองทิ�งไว้ใน
ที�ร�มือีกส่กัระยะหน่�งก�อน ทั�งนี� ไมื�คู่วรนำาปุ๋๋�ยหมืกัไปุ๋ตากแด้ด้เพืื�อทำาให้ ที�ร�มือีกส่กัระยะหน่�งก�อน ทั�งนี� ไมื�คู่วรนำาปุ๋๋�ยหมืกัไปุ๋ตากแด้ด้เพืื�อทำาให้ 
ปุ๋๋�ยหมืักแห้งส่นิท เนื�องจากคู่วามืร้อนของแส่งแด้ด้จะทำาให้เกิด้การปุ๋๋�ยหมืักแห้งส่นิท เนื�องจากคู่วามืร้อนของแส่งแด้ด้จะทำาให้เกิด้การ
ส่่ญเส่ียธีาต๋ไนโตรเจนออกไปุ๋จากปุ๋๋�ยหมัืกได้้ ซ่ึ่�งจะทำาให้ปุ๋๋�ยหมัืกมีืส่่ญเส่ียธีาต๋ไนโตรเจนออกไปุ๋จากปุ๋๋�ยหมัืกได้้ ซ่ึ่�งจะทำาให้ปุ๋๋�ยหมัืกมีื
ปุ๋ริมืาณธีาต๋อาหารลิด้ลิงปุ๋ริมืาณธีาต๋อาหารลิด้ลิง
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7. ส่่ตรหรือส่ัด้ส่�วนในการทำาปุ๋๋�ยหมืัก7. ส่่ตรหรือส่ัด้ส่�วนในการทำาปุ๋๋�ยหมืัก

 จากการศ่ักษาวิจัยฯ ได้้มืกีารนำาวัส่ด้อ๋นิทรย์ีหลิากหลิายปุ๋ระเภท  จากการศ่ักษาวิจัยฯ ได้้มืกีารนำาวัส่ด้อ๋นิทรย์ีหลิากหลิายปุ๋ระเภท 
เช�น เศัษผัก เศัษผลิไม้ื เปุ๋ลืิอกผลิไม้ื เศัษอาหาร ใบไม้ืแห้ง แลิะวัชพืืชเช�น เศัษผัก เศัษผลิไม้ื เปุ๋ลืิอกผลิไม้ื เศัษอาหาร ใบไม้ืแห้ง แลิะวัชพืืช
นำ�า (ผักตบชวา จอก แหน ฯลิฯ) มืาทำาปุ๋๋�ยหมืักโด้ยใช้เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยนำ�า (ผักตบชวา จอก แหน ฯลิฯ) มืาทำาปุ๋๋�ยหมืักโด้ยใช้เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ย
หมืกั ส่ามืารถ่ส่รปุ๋๋อย�างของส่ต่รหรือสั่ด้ส่�วนที�ใช้ในการทำาปุ๋๋�ยหมัืก ด้งันี� หมืกั ส่ามืารถ่ส่รปุ๋๋อย�างของส่ต่รหรือสั่ด้ส่�วนที�ใช้ในการทำาปุ๋๋�ยหมัืก ด้งันี� 

1) ปุ๋๋�ยหมืักจากขยะอินทรีย์คู่รัวเรือน1) ปุ๋๋�ยหมืักจากขยะอินทรีย์คู่รัวเรือน
    ส่�วนผส่มืที�ใช้ส่�วนผส่มืที�ใช้
          (1) เศัษอาหาร/เศัษผัก/เศัษผลิไม้ื 1-2    ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (1) เศัษอาหาร/เศัษผัก/เศัษผลิไม้ื 1-2    ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  
  (2) ใบไมื้แห้ง                          2-3    ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (2) ใบไมื้แห้ง                          2-3    ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร

2) ปุ๋๋�ยหมืักจากผักตบชวา2) ปุ๋๋�ยหมืักจากผักตบชวา
    ส่�วนผส่มืที�ใช้ส่�วนผส่มืที�ใช้
 (1) ผักตบชวาส่ับเปุ๋็นชิ�นเลิ็กๆ       4        ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร(1) ผักตบชวาส่ับเปุ๋็นชิ�นเลิ็กๆ       4        ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
 (2) ใบไมื้แห้ง                          2-3   ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (2) ใบไมื้แห้ง                          2-3   ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร 
 (3) มื่ลิส่ัตว์                     1       ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร       (3) มื่ลิส่ัตว์                     1       ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร      
 จากการตรวจวิเคู่ราะห์ปุ๋ริมืาณธีาต๋อาหารในปุ๋๋�ยหมืักที�ได้้รับ จากการตรวจวิเคู่ราะห์ปุ๋ริมืาณธีาต๋อาหารในปุ๋๋�ยหมืักที�ได้้รับ
พืบว�ามีืปุ๋รมิืาณอินทรียวตัถ๋่ 40% ไนโตรเจน 1.5% ฟอส่ฟอรสั่ 0.6% พืบว�ามีืปุ๋รมิืาณอินทรียวตัถ๋่ 40% ไนโตรเจน 1.5% ฟอส่ฟอรสั่ 0.6% 
แลิะโพืแทส่เซึ่ียมื 1.1%แลิะโพืแทส่เซึ่ียมื 1.1%

3) ปุ๋๋�ยหมืักจากใบไมื้แห้ง3) ปุ๋๋�ยหมืักจากใบไมื้แห้ง
    ส่�วนผส่มืที�ใช้ส่�วนผส่มืที�ใช้
 (1) ใบไมื้แห้ง     3  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร                                  (1) ใบไมื้แห้ง     3  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร                                 
     (2) มื่ลิส่ัตว์       1   ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร      (2) มื่ลิส่ัตว์       1   ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร 
 จากการตรวจวิเคู่ราะห์ปุ๋ริมืาณธีาตอ๋าหารในปุ๋๋�ยหมัืก พืบว�ามืี  จากการตรวจวิเคู่ราะห์ปุ๋ริมืาณธีาตอ๋าหารในปุ๋๋�ยหมัืก พืบว�ามืี 
ปุ๋ริมืาณอินทรียวัตถ๋่ 50% ไนโตรเจน 1.1% ฟอส่ฟอรัส่ 0.3% แลิะปุ๋ริมืาณอินทรียวัตถ๋่ 50% ไนโตรเจน 1.1% ฟอส่ฟอรัส่ 0.3% แลิะ
โพืแทส่เซึ่ียมื 1.9%โพืแทส่เซึ่ียมื 1.9%



4) ปุ๋๋�ยหมืักจากจอก4) ปุ๋๋�ยหมืักจากจอก
    ส่�วนผส่มืที�ใช้ ส่�วนผส่มืที�ใช้
 (1) จอก                 2-3  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร (1) จอก                 2-3  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
  (2) ใบไมื้แห้ง                        1-2     ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (2) ใบไมื้แห้ง                        1-2     ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
  (3) มื่ลิส่ัตว์             1   ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (3) มื่ลิส่ัตว์             1   ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
 จากการตรวจวิเคู่ราะห์ปุ๋ริมืาณธีาตอ๋าหารในปุ๋๋�ยหมัืก พืบว�ามีื  จากการตรวจวิเคู่ราะห์ปุ๋ริมืาณธีาตอ๋าหารในปุ๋๋�ยหมัืก พืบว�ามีื 
ปุ๋ริมืาณอินทรียวัตถ๋่ 32% ไนโตรเจน 3.5% ฟอส่ฟอรัส่ 2% แลิะปุ๋ริมืาณอินทรียวัตถ๋่ 32% ไนโตรเจน 3.5% ฟอส่ฟอรัส่ 2% แลิะ
โพืแทส่เซึ่ียมื 3.5%โพืแทส่เซึ่ียมื 3.5%

5) ปุ๋๋�ยหมืักจากต้นกลิ้วย5) ปุ๋๋�ยหมืักจากต้นกลิ้วย
    ส่�วนผส่มืที�ใช้ ส่�วนผส่มืที�ใช้
 (1) ต้นกลิ้วยส่ับเปุ๋็นชิ�นเลิ็กๆ    2   ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร(1) ต้นกลิ้วยส่ับเปุ๋็นชิ�นเลิ็กๆ    2   ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
 (2) มื่ลิส่ัตว์      2      ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร (2) มื่ลิส่ัตว์      2      ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
 จากการตรวจวิเคู่ราะห์ปุ๋ริมืาณธีาตอ๋าหารในปุ๋๋�ยหมัืก พืบว�ามีื  จากการตรวจวิเคู่ราะห์ปุ๋ริมืาณธีาตอ๋าหารในปุ๋๋�ยหมัืก พืบว�ามีื 
ปุ๋ริมืาณอินทรียวัตถ๋่ 44% ไนโตรเจน 1.6% ฟอส่ฟอรัส่ 0.5% แลิะปุ๋ริมืาณอินทรียวัตถ๋่ 44% ไนโตรเจน 1.6% ฟอส่ฟอรัส่ 0.5% แลิะ
โพืแทส่เซึ่ียมื 1.8%โพืแทส่เซึ่ียมื 1.8%
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8. อัตราการใช้ปุ๋๋�ยหมืัก8. อัตราการใช้ปุ๋๋�ยหมืัก

 การใช้ปุ๋๋�ยหมัืกในการปุ๋ลิ่กพืืชมีืข้อดี้ คู่ือ ช�วยเพืิ�มืทั�งปุ๋ริมืาณ การใช้ปุ๋๋�ยหมัืกในการปุ๋ลิ่กพืืชมีืข้อดี้ คู่ือ ช�วยเพืิ�มืทั�งปุ๋ริมืาณ 
ธีาต๋อาหารแก�ต้นไมื้ที�ปุ๋ลิ่กแลิะช�วยเพืิ�มืปุ๋ริมืาณอินทรียวัตถ๋่ให้ธีาต๋อาหารแก�ต้นไมื้ที�ปุ๋ลิ่กแลิะช�วยเพืิ�มืปุ๋ริมืาณอินทรียวัตถ๋่ให้
แก�ด้ินด้้วย หากปุ๋ลิ่กพืืชในกระถ่างมัืกนิยมืใช้ด้ินทั�วไปุ๋ 2-3 ส่�วน แก�ด้ินด้้วย หากปุ๋ลิ่กพืืชในกระถ่างมัืกนิยมืใช้ด้ินทั�วไปุ๋ 2-3 ส่�วน 
ต�อปุ๋๋�ยหมัืก 1 ส่�วน แลิะเมืื�อต้นพืืชที�ปุ๋ลิ่กเริ�มืโตจ่งให้ใช้ปุ๋๋ �ยหมืักต�อปุ๋๋�ยหมัืก 1 ส่�วน แลิะเมืื�อต้นพืืชที�ปุ๋ลิ่กเริ�มืโตจ่งให้ใช้ปุ๋๋ �ยหมืัก
ในอัตรา 1 กำามืือท๋กๆ 7 วัน ส่�วนการปุ๋ลิ่กพืืชผักในแปุ๋ลิงปุ๋ลิ่กนั�น ในอัตรา 1 กำามืือท๋กๆ 7 วัน ส่�วนการปุ๋ลิ่กพืืชผักในแปุ๋ลิงปุ๋ลิ่กนั�น 
แนะนำาให้ใช้ปุ๋๋�ยหมัืกในอัตราไมื�เกนิ 2 กิโลิกรัมื ต�อพืื�นที� 1 ตารางเมืตร แนะนำาให้ใช้ปุ๋๋�ยหมัืกในอัตราไมื�เกนิ 2 กิโลิกรัมื ต�อพืื�นที� 1 ตารางเมืตร 
หากต้องการปุ๋รับส่ภาพืด้ินที�มืีคู่วามืเปุ๋็นกรด้ให้ใช้ปุ๋๋�ยหมืักในอัตรา หากต้องการปุ๋รับส่ภาพืด้ินที�มืีคู่วามืเปุ๋็นกรด้ให้ใช้ปุ๋๋�ยหมืักในอัตรา 
1 ตัน ต�อไร� เพืื�อปุ๋รับส่ภาพืคู่วามืเปุ๋็นกรด้ของด้ิน1 ตัน ต�อไร� เพืื�อปุ๋รับส่ภาพืคู่วามืเปุ๋็นกรด้ของด้ิน
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9. การผลิิตด้ินปุ๋ลิ่ก หรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก9. การผลิิตด้ินปุ๋ลิ่ก หรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก

 ด้ินปุ๋ลิ่ก หรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก หมืายถ่่งด้ินที�ได้้รับการผส่มื ด้ินปุ๋ลิ่ก หรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก หมืายถ่่งด้ินที�ได้้รับการผส่มื
ด้้วยวัส่ด้๋ต�างๆ ที�เปุ๋็นปุ๋ระโยชน์ต�อต้นไมื้ นิยมืนำามืาปุ๋ลิ่กต้นไมื้หรือด้้วยวัส่ด้๋ต�างๆ ที�เปุ๋็นปุ๋ระโยชน์ต�อต้นไมื้ นิยมืนำามืาปุ๋ลิ่กต้นไมื้หรือ
พืืชผักส่วนคู่รัว ในพืื�นที�จำากัด้ เช�น การปุ๋ลิ่กพืืชในกระถ่างหรือในพืืชผักส่วนคู่รัว ในพืื�นที�จำากัด้ เช�น การปุ๋ลิ่กพืืชในกระถ่างหรือใน
แปุ๋ลิงผัก เปุ๋็นต้น ปุ๋ัจจ๋บัน การผลิิตด้ินปุ๋ลิ่กหรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่กแปุ๋ลิงผัก เปุ๋็นต้น ปุ๋ัจจ๋บัน การผลิิตด้ินปุ๋ลิ่กหรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก
ได้้รบัคู่วามืนิยมืเพืิ�มืมืากข่�น ซ่ึ่�งปัุ๋จจบั๋นพืบว�ามืจีำาหน�ายในท้องตลิาด้ ได้้รบัคู่วามืนิยมืเพืิ�มืมืากข่�น ซ่ึ่�งปัุ๋จจบั๋นพืบว�ามืจีำาหน�ายในท้องตลิาด้ 
มืากมืายหลิายยี�ห้อ มืีคู่วามืแตกต�างกันทั�งในด้้านคู่๋ณภาพืแลิะราคู่า มืากมืายหลิายยี�ห้อ มืีคู่วามืแตกต�างกันทั�งในด้้านคู่๋ณภาพืแลิะราคู่า 
การผลิิตดิ้นปุ๋ลิ่กหรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก ได้้รับคู่วามืนิยมืเนื�องจาก การผลิิตดิ้นปุ๋ลิ่กหรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก ได้้รับคู่วามืนิยมืเนื�องจาก 
คู่นเริ�มืหันมืานิยมืการปุ๋ลิ่กพืืชปุ๋ระเภทไมื้ด้อก ไมื้ปุ๋ระด้ับ ในกระถ่างคู่นเริ�มืหันมืานิยมืการปุ๋ลิ่กพืืชปุ๋ระเภทไมื้ด้อก ไมื้ปุ๋ระด้ับ ในกระถ่าง
กันมืากข่�น อีกทั�งในบางพืื�นที� เช�น ในเขตเทศับาลิ หรือช๋มืชนเมืือง กันมืากข่�น อีกทั�งในบางพืื�นที� เช�น ในเขตเทศับาลิ หรือช๋มืชนเมืือง 
พืื�นที�หรือด้ินที�ใช้ส่ำาหรับปุ๋ลิ่กต้นไมื้ยังหาได้้ยากอีกด้้วย ดั้งนั�นการพืื�นที�หรือด้ินที�ใช้ส่ำาหรับปุ๋ลิ่กต้นไมื้ยังหาได้้ยากอีกด้้วย ดั้งนั�นการ
ผลิิตดิ้นปุ๋ลิ่กเพืื�อจำาหน�ายจ่งเป็ุ๋นอีกทางเลืิอกหน่�งที�ส่ามืารถ่นำามืาผลิิตดิ้นปุ๋ลิ่กเพืื�อจำาหน�ายจ่งเป็ุ๋นอีกทางเลืิอกหน่�งที�ส่ามืารถ่นำามืา
ซึ่่�งการส่ร้างรายได้้อย�างยั�งยืน ซึ่่�งการส่ร้างรายได้้อย�างยั�งยืน 
 การผลิิตด้ินปุ๋ลิ่กมืีวัตถ๋่ปุ๋ระส่งคู่์ในการนำาไปุ๋ใช้งานเพืื�อการ การผลิิตด้ินปุ๋ลิ่กมืีวัตถ๋่ปุ๋ระส่งคู่์ในการนำาไปุ๋ใช้งานเพืื�อการ
ปุ๋ลิก่พืชื ดั้งนั�นจง่ต้องทำาการปุ๋รับปุ๋รง๋คู่ณ๋ภาพืของดิ้นปุ๋ลิก่ให้มีืคู่วามื ปุ๋ลิก่พืชื ดั้งนั�นจง่ต้องทำาการปุ๋รับปุ๋รง๋คู่ณ๋ภาพืของดิ้นปุ๋ลิก่ให้มีืคู่วามื 
เหมืาะส่มืต�อการเจริญเตบิโตของพืชื เช�น การเพืิ�มือนิทรยีวตัถ๋่แลิะเหมืาะส่มืต�อการเจริญเตบิโตของพืชื เช�น การเพืิ�มือนิทรยีวตัถ๋่แลิะ
คู่วามืชื�นให้แก�ด้ิน ส่ิ�งที�มืักนิยมืนำามืาใช้เปุ๋็นส่�วนผส่มืของด้ิน ได้้แก� คู่วามืชื�นให้แก�ด้ิน ส่ิ�งที�มืักนิยมืนำามืาใช้เปุ๋็นส่�วนผส่มืของด้ิน ได้้แก� 
ปุ๋๋�ยหมืัก แกลิบด้ำา ข๋ยมืะพืร้าว กาบมืะพืร้าวสั่บ แกลิบด้ิบ ผักตบปุ๋๋�ยหมืัก แกลิบด้ำา ข๋ยมืะพืร้าว กาบมืะพืร้าวสั่บ แกลิบด้ิบ ผักตบ
ชวาสั่บแห้ง เป็ุ๋นต้น ซ่ึ่�งโด้ยทั�วไปุ๋ดิ้นผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิก่เมืื�อนำามืาปุ๋ลิก่ต้นไม้ืชวาสั่บแห้ง เป็ุ๋นต้น ซ่ึ่�งโด้ยทั�วไปุ๋ดิ้นผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิก่เมืื�อนำามืาปุ๋ลิก่ต้นไม้ื
ในระยะแรกจะเจรญิเติบโตดี้ เพืราะเป็ุ๋นแหลิ�งส่ะส่มืส่ารอาหารทำาให้ในระยะแรกจะเจรญิเติบโตดี้ เพืราะเป็ุ๋นแหลิ�งส่ะส่มืส่ารอาหารทำาให้
ต้นไมื้คู่�อยๆ ด้่งธีาต๋อาหารไปุ๋ใช้ในการเติบโต แต�ระยะต�อมืาเมืื�อต้นไมื้คู่�อยๆ ด้่งธีาต๋อาหารไปุ๋ใช้ในการเติบโต แต�ระยะต�อมืาเมืื�อ
ธีาตอ๋าหารลิด้ลิงอัตราการเจริญเติบโตจะลิด้ลิงด้้วย ด้งันั�นเมืื�อปุ๋ลิก่พืชืธีาตอ๋าหารลิด้ลิงอัตราการเจริญเติบโตจะลิด้ลิงด้้วย ด้งันั�นเมืื�อปุ๋ลิก่พืชื
ไปุ๋ระยะหน่�งแล้ิวคู่วรพิืจารณาเติมืธีาตอ๋าหารแลิะอินทรยีวตัถ๋่ในรปุ่๋ของไปุ๋ระยะหน่�งแล้ิวคู่วรพิืจารณาเติมืธีาตอ๋าหารแลิะอินทรยีวตัถ๋่ในรปุ่๋ของ
ปุ๋๋�ยหมืกัลิงไปุ๋อย�างส่มืำ�าเส่มือ หรอืทก๋ๆ 7 วันปุ๋๋�ยหมืกัลิงไปุ๋อย�างส่มืำ�าเส่มือ หรอืทก๋ๆ 7 วัน
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 บทบาทของดิ้นปุ๋ลิก่ต�อการเจริญเตบิโตของพืืช ส่ามืารถ่จำาแนก บทบาทของดิ้นปุ๋ลิก่ต�อการเจริญเตบิโตของพืืช ส่ามืารถ่จำาแนก
ได้้ 4 ปุ๋ระการ คืู่อได้้ 4 ปุ๋ระการ คืู่อ
 1) ช�วยคู่ำ�าจ๋นส่�วนของพืืชที�อย่�เหนือวัส่ด้๋ปุ๋ลิ่กให้ตั�งตรงอย่�ได้้ 1) ช�วยคู่ำ�าจ๋นส่�วนของพืืชที�อย่�เหนือวัส่ด้๋ปุ๋ลิ่กให้ตั�งตรงอย่�ได้้
 2) ช�วยเก็บส่ำารองธีาต๋อาหารพืืช 2) ช�วยเก็บส่ำารองธีาต๋อาหารพืืช
 3) ช�วยกักเก็บนำ�าไว้ส่�วนหน่�งเพืื�อให้ด้นิมืคีู่วามืช๋�มืชื�น  3) ช�วยกักเก็บนำ�าไว้ส่�วนหน่�งเพืื�อให้ด้นิมืคีู่วามืช๋�มืชื�น 
 4) ช�วยแลิกเปุ๋ลิี�ยนอากาศัระหว�างรากพืืชกับช�องว�างรอบๆ  4) ช�วยแลิกเปุ๋ลิี�ยนอากาศัระหว�างรากพืืชกับช�องว�างรอบๆ 
ภาชนะที�ใช้ในการปุ๋ลิ่กภาชนะที�ใช้ในการปุ๋ลิ่ก

 ส่ำาหรับปุ๋ัจจัยที�คู่วรพิืจารณาเพิื�มืเติมืในการทำาด้ินปุ๋ลิ่ก  ส่ำาหรับปุ๋ัจจัยที�คู่วรพิืจารณาเพิื�มืเติมืในการทำาด้ินปุ๋ลิ่ก 
หรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก เพืื�อการปุ๋ลิ่กพืืช ได้้แก� หรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก เพืื�อการปุ๋ลิ่กพืืช ได้้แก� 
 - ต้องร่จ้กัธีรรมืชาติของพืชืนั�นๆ ก�อนว�าพืชืแต�ลิะชนิด้ที�เราจะ - ต้องร่จ้กัธีรรมืชาติของพืชืนั�นๆ ก�อนว�าพืชืแต�ลิะชนิด้ที�เราจะ
ปุ๋ลิก่นั�นชอบด้ินแบบไหน เช�น ชอบด้ินร�วน ชอบด้ินโปุ๋ร�งระบายนำ�าด้ี ปุ๋ลิก่นั�นชอบด้ินแบบไหน เช�น ชอบด้ินร�วน ชอบด้ินโปุ๋ร�งระบายนำ�าด้ี 
หรือเปุ๋็นพืืชอิงอาศััยที�ต้องการคู่วามืโปุ๋ร�งของวัส่ด้๋ปุ๋ลิ่กมืากๆหรือเปุ๋็นพืืชอิงอาศััยที�ต้องการคู่วามืโปุ๋ร�งของวัส่ด้๋ปุ๋ลิ่กมืากๆ
 - วัส่ด๋้ที�หาได้้ส่ะด้วก คืู่อ การเลืิอกใช้วัส่ด้ใ๋กล้ิตวัมืาเป็ุ๋นวสั่ด้ปุ๋๋ลิก่ - วัส่ด๋้ที�หาได้้ส่ะด้วก คืู่อ การเลืิอกใช้วัส่ด้ใ๋กล้ิตวัมืาเป็ุ๋นวสั่ด้ปุ๋๋ลิก่
ไมื�จำาเปุ๋็นจะต้องเหมืือนตามืที�ตำาราระบ๋ไว้ท๋กอย�าง แต�คู่วรเลืิอกให้ไมื�จำาเปุ๋็นจะต้องเหมืือนตามืที�ตำาราระบ๋ไว้ท๋กอย�าง แต�คู่วรเลืิอกให้
เหมืาะกับคู่วามืต้องการของพืืชชนิด้นั�นๆ เปุ๋็นส่ำาคู่ัญเหมืาะกับคู่วามืต้องการของพืืชชนิด้นั�นๆ เปุ๋็นส่ำาคู่ัญ
 - ส่่ตรผส่มืด้ินส่ามืารถ่ปุ๋รับเปุ๋ลิี�ยนได้้ตามืบริบทของพืืชที� - ส่่ตรผส่มืด้ินส่ามืารถ่ปุ๋รับเปุ๋ลิี�ยนได้้ตามืบริบทของพืืชที�
เราจะปุ๋ลิ่ก หากสั่งเกตพืบว�าพืืชที�ซืึ่�อมืาเริ�มืมืีอาการรากเน�าคู่วรเราจะปุ๋ลิ่ก หากสั่งเกตพืบว�าพืืชที�ซืึ่�อมืาเริ�มืมืีอาการรากเน�าคู่วร
ปุ๋ร๋งด้ินให้มืีคู่วามืโปุ๋ร�งระบายนำ�าได้้ด้ี ปุ๋ร๋งด้ินให้มืีคู่วามืโปุ๋ร�งระบายนำ�าได้้ด้ี 
 - วัส่ด้๋ปุ๋ลิ่กบางชนิด้มืีอาย๋ส่ั�น หรือมืีการเส่ื�อมืส่ภาพืเร็ว เช�น  - วัส่ด้๋ปุ๋ลิ่กบางชนิด้มืีอาย๋ส่ั�น หรือมืีการเส่ื�อมืส่ภาพืเร็ว เช�น 
ผักตบชวาหั�นตากแห้ง ข๋ยมืะพืร้าว คู่วรเปุ๋ลิี�ยนด้ินในกระถ่างอย�างผักตบชวาหั�นตากแห้ง ข๋ยมืะพืร้าว คู่วรเปุ๋ลิี�ยนด้ินในกระถ่างอย�าง
ส่มืำ�าเส่มืออย�างน้อย 6 เดื้อนต�อคู่รั�ง  (การใช้กาบมืะพืร้าวสั่บ ขย๋มืะพืร้าว ส่มืำ�าเส่มืออย�างน้อย 6 เดื้อนต�อคู่รั�ง  (การใช้กาบมืะพืร้าวสั่บ ขย๋มืะพืร้าว 
คู่วรแช�นำ�าเปุ๋ลิ�าทิ�งไว้ก�อนการใช้งานสั่ก 2-3 วนั เพืื�อลิด้ปุ๋รมิืาณส่ารแทนคู่วรแช�นำ�าเปุ๋ลิ�าทิ�งไว้ก�อนการใช้งานสั่ก 2-3 วนั เพืื�อลิด้ปุ๋รมิืาณส่ารแทน
นนิ) นนิ) 
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ส่ัด้ส่�วนในการผลิิตด้ินปุ๋ลิ่กหรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่กส่ัด้ส่�วนในการผลิิตด้ินปุ๋ลิ่กหรือด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก

1) ด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก-ส่่ตร 11) ด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก-ส่่ตร 1
     ส่�วนผส่มืที�ใช้ ส่�วนผส่มืที�ใช้
  (1) ด้ินร�วน     1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร (1) ด้ินร�วน     1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
  (2) ปุ๋๋�ยหมืัก         1-2 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (2) ปุ๋๋�ยหมืัก         1-2 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
  (3) กาบมืะพืร้าวส่ับ    1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (3) กาบมืะพืร้าวส่ับ    1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
  (4) ขี�เถ่้าแกลิบ      0.5-1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (4) ขี�เถ่้าแกลิบ      0.5-1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
2) ด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก-2) ด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก-ส่่ตร 2ส่่ตร 2
       ส่�วนผส่มืที�ใช้ ส่�วนผส่มืที�ใช้
   (1) ด้ินร�วน         1-2  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร(1) ด้ินร�วน         1-2  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
  (2) แกลิบด้ิบ    1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (2) แกลิบด้ิบ    1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
  (3) ปุ๋๋�ยหมืัก         1-2 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (3) ปุ๋๋�ยหมืัก         1-2 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
  (4) ทรายหยาบ  1  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (4) ทรายหยาบ  1  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
3) ด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก-3) ด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก-ส่่ตร 3ส่่ตร 3
       ส่�วนผส่มืที�ใช้ ส่�วนผส่มืที�ใช้
  (1) ด้ินร�วน     1  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร (1) ด้ินร�วน     1  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
  (2) ขี�เถ่้าแกลิบ   1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (2) ขี�เถ่้าแกลิบ   1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
  (3) แกลิบด้ิบ      1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (3) แกลิบด้ิบ      1 ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร
  (4) ผกัตบชวาส่บัตากแห้ง    1  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร  (4) ผกัตบชวาส่บัตากแห้ง    1  ส่�วน โด้ยปุ๋ริมืาตร

 ส่ำาหรับส่�วนผส่มืต�างๆ ที�จะใช้ในการทำาดิ้นปุ๋ลิ่กหรือด้ินผส่มื ส่ำาหรับส่�วนผส่มืต�างๆ ที�จะใช้ในการทำาดิ้นปุ๋ลิ่กหรือด้ินผส่มื
พืร้อมืปุ๋ลิ่กนั�นไมื�มืีส่่ตรหรืออัตราส่�วนผส่มืที�แน�นอนตายตัว ผ่้ใช้งานพืร้อมืปุ๋ลิ่กนั�นไมื�มืีส่่ตรหรืออัตราส่�วนผส่มืที�แน�นอนตายตัว ผ่้ใช้งาน
ส่ามืารถ่ทำาการปุ๋รับเปุ๋ลิี�ยนส่�วนผส่มืได้้ตามืคู่วามืเหมืาะส่มื ทั�งนี� แนะนำา ส่ามืารถ่ทำาการปุ๋รับเปุ๋ลิี�ยนส่�วนผส่มืได้้ตามืคู่วามืเหมืาะส่มื ทั�งนี� แนะนำา 
ให้ใช้วตัถ๋่ด้บิที�มีือย่�แล้ิวหรอืหาได้้ง�ายในท้องถิ่�น เพืื�อช�วยลิด้ต้นทน๋หรือ ให้ใช้วตัถ๋่ด้บิที�มีือย่�แล้ิวหรอืหาได้้ง�ายในท้องถิ่�น เพืื�อช�วยลิด้ต้นทน๋หรือ 
คู่�าใช้จ�าย อีกทั�งยังเป็ุ๋นการนำาวัส่ด้เ๋หลิอืใช้ต�างๆ มืาใช้ให้เกดิ้ปุ๋ระโยชน์คู่�าใช้จ�าย อีกทั�งยังเป็ุ๋นการนำาวัส่ด้เ๋หลิอืใช้ต�างๆ มืาใช้ให้เกดิ้ปุ๋ระโยชน์
อย�างส่่งส่๋ด้อีกด้้วย อย�างส่่งส่๋ด้อีกด้้วย 
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10. การถ่�ายทอด้เทคู่โนโลิยีแลิะใช้ปุ๋ระโยชน์เคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมัืก10. การถ่�ายทอด้เทคู่โนโลิยีแลิะใช้ปุ๋ระโยชน์เคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมัืก

 ปัุ๋จจบั๋น มืกีารนำาเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกัไปุ๋ใช้งานในภาคู่ส่�วนต�างๆ  ปัุ๋จจบั๋น มืกีารนำาเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมืกัไปุ๋ใช้งานในภาคู่ส่�วนต�างๆ 
ทั�งในภาคู่ราชการ (เช�น โรงเรียน เทศับาลิ องค์ู่กรปุ๋กคู่รองส่�วนท้องถิ่�น ฯลิฯ) ทั�งในภาคู่ราชการ (เช�น โรงเรียน เทศับาลิ องค์ู่กรปุ๋กคู่รองส่�วนท้องถิ่�น ฯลิฯ) 
ภาคู่เอกชนแลิะปุ๋ระชาชนทั�วไปุ๋ (เช�น ร้านอาหาร บ้านเรือน เกษตรกร ฯลิฯ) ภาคู่เอกชนแลิะปุ๋ระชาชนทั�วไปุ๋ (เช�น ร้านอาหาร บ้านเรือน เกษตรกร ฯลิฯ) 
อย�างเปุ๋็นร่ปุ๋ธีรรมืแลิ้วไมื�น้อยกว�า 200 แห�ง โด้ยกระจายอย่�ใน อย�างเปุ๋็นร่ปุ๋ธีรรมืแลิ้วไมื�น้อยกว�า 200 แห�ง โด้ยกระจายอย่�ใน 
45 จังหวัด้ทั�วปุ๋ระเทศั (ภาพืที� 6) มืีศ่ันย์การเรียนร่้ต้นแบบส่ำาหรับ45 จังหวัด้ทั�วปุ๋ระเทศั (ภาพืที� 6) มืีศ่ันย์การเรียนร่้ต้นแบบส่ำาหรับ
ผ้่ศ่ักษาด่้งานจำานวนไมื�น้อยกว�า 15 แห�ง เกิด้ผลิกระทบทางด้้านเศัรษฐกิจ ผ้่ศ่ักษาด่้งานจำานวนไมื�น้อยกว�า 15 แห�ง เกิด้ผลิกระทบทางด้้านเศัรษฐกิจ 
คู่ือ ก�อเกิด้รายได้้ให้แก�กลิ๋�มืผ่้ใช้งานโด้ยการนำาปุ๋๋�ยหมัืกไปุ๋จำาหน�ายคู่ือ ก�อเกิด้รายได้้ให้แก�กลิ๋�มืผ่้ใช้งานโด้ยการนำาปุ๋๋�ยหมัืกไปุ๋จำาหน�าย
ในเชิงการคู่้าแลิ้วไมื�น้อยกว�า 8 แบรนด้์ (ภาพืที� 7) ส่ร้างรายได้้ในเชิงการคู่้าแลิ้วไมื�น้อยกว�า 8 แบรนด้์ (ภาพืที� 7) ส่ร้างรายได้้
ให้แก�กลิ๋�มืเกษตรกรได้้ปุ๋ระมืาณ 3,000 – 12,000 บาท ต�อ เดื้อนให้แก�กลิ๋�มืเกษตรกรได้้ปุ๋ระมืาณ 3,000 – 12,000 บาท ต�อ เดื้อน

  
 

 
ภาพืที� 6 การใช้ปุ๋ระโยชน์เคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมัืก จำาแนกรายจังหวดั้ภาพืที� 6 การใช้ปุ๋ระโยชน์เคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมัืก จำาแนกรายจังหวดั้
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 ตัวอย�างแบรนด้์ผลิิตภัณฑ์์ปุ๋๋�ยหมัืกแลิะด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก ตัวอย�างแบรนด้์ผลิิตภัณฑ์์ปุ๋๋�ยหมัืกแลิะด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่ก
ที�ผลิติด้้วยเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมัืกแลิะจัด้จำาหน�ายเชิงการคู้่า ได้้แก�ที�ผลิติด้้วยเคู่รื�องผลิติปุ๋๋�ยหมัืกแลิะจัด้จำาหน�ายเชิงการคู้่า ได้้แก�

 1) แบรนด้์ “อถ่ลิ.ยายชา” ของกลิ๋�มือาส่าส่มืัคู่รท้องถ่ิ�นรักษ์ 1) แบรนด้์ “อถ่ลิ.ยายชา” ของกลิ๋�มือาส่าส่มืัคู่รท้องถ่ิ�นรักษ์
โลิก ตำาบลิยายชา อำาเภอส่ามืพืราน จังหวัด้นคู่รปุ๋ฐมืโลิก ตำาบลิยายชา อำาเภอส่ามืพืราน จังหวัด้นคู่รปุ๋ฐมื
 2) แบรนด์้ “E-ด้อกลิก่ด้ก” ของโรงเรียนวถิ่ชีวีติเศัรษฐกจิพือ 2) แบรนด์้ “E-ด้อกลิก่ด้ก” ของโรงเรียนวถิ่ชีวีติเศัรษฐกจิพือ
เพืยีง โรงเรียนส่ถ่าพืรวิทยา ตำาบลิบางเลิน จังหวัด้นคู่รปุ๋ฐมืเพืยีง โรงเรียนส่ถ่าพืรวิทยา ตำาบลิบางเลิน จังหวัด้นคู่รปุ๋ฐมื
 3) แบรนด้์ “กองท๋นช๋มืชนวัด้ท�าพื่ด้” ของกลิ๋�มืกองท๋นช๋มืชน 3) แบรนด้์ “กองท๋นช๋มืชนวัด้ท�าพื่ด้” ของกลิ๋�มืกองท๋นช๋มืชน
เมืืองวดั้ท�าพืด่้ ตำาบลิไร�ขิง อำาเภอส่ามืพืราน จังหวัด้นคู่รปุ๋ฐมืเมืืองวดั้ท�าพืด่้ ตำาบลิไร�ขิง อำาเภอส่ามืพืราน จังหวัด้นคู่รปุ๋ฐมื
 4) แบรนด้์ “ด้ินด้ี ต.ห้วยข้อง” ของกลิ๋�มืศั่นย์เรียนร่้เศัรษฐกิจ 4) แบรนด้์ “ด้ินด้ี ต.ห้วยข้อง” ของกลิ๋�มืศั่นย์เรียนร่้เศัรษฐกิจ
พือเพืียง ตำาบลิห้วยข้อง อำาเภอบ้านลิาด้ จังหวัด้เพืชรบ๋รีพือเพืียง ตำาบลิห้วยข้อง อำาเภอบ้านลิาด้ จังหวัด้เพืชรบ๋รี
  
 ผลิิตภัณฑ์์ปุ๋๋�ยหมืักแลิะดิ้นผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่กที�กลิ๋�มืเกษตรกร ผลิิตภัณฑ์์ปุ๋๋�ยหมืักแลิะดิ้นผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่กที�กลิ๋�มืเกษตรกร
ด้ำาเนินการโด้ยใช้ปุ๋ระโยชน์จากเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก แส่ด้งในภาพืที� 7ด้ำาเนินการโด้ยใช้ปุ๋ระโยชน์จากเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก แส่ด้งในภาพืที� 7

ภาพืที� 7 ผลิิตภัณฑ์์ปุ๋๋�ยหมืักแลิะด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่กแบรนด้์ต�างๆภาพืที� 7 ผลิิตภัณฑ์์ปุ๋๋�ยหมืักแลิะด้ินผส่มืพืร้อมืปุ๋ลิ่กแบรนด้์ต�างๆ
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  นอกจากนี�ยังได้้มีืการถ่�ายทอด้เทคู่โนโลิยีแลิะการเผยแพืร�นอกจากนี�ยังได้้มีืการถ่�ายทอด้เทคู่โนโลิยีแลิะการเผยแพืร�
ผลิงานการผลิิตปุ๋๋�ยหมืักโด้ยใช้เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก ผ�านคู่ลิิปุ๋วีด้ีโอผลิงานการผลิิตปุ๋๋�ยหมืักโด้ยใช้เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก ผ�านคู่ลิิปุ๋วีด้ีโอ
แลิะส่ื�อต�างๆ ผ่้ส่นใจส่ามืารถ่ศ่ักษาข้อมื่ลิเพืิ�มืเติมืได้้จากวิด้ีโอ แลิะส่ื�อต�างๆ ผ่้ส่นใจส่ามืารถ่ศ่ักษาข้อมื่ลิเพืิ�มืเติมืได้้จากวิด้ีโอ 
ที�เผยแพืร�ไว้ในช�องทาง YouTubeที�เผยแพืร�ไว้ในช�องทาง YouTube

1) เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักส่ร้างรายได้้ให้ช๋มืชน1) เคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักส่ร้างรายได้้ให้ช๋มืชน
https://www.youtube.com/watch?v=AtVH9yQk42c&-https://www.youtube.com/watch?v=AtVH9yQk42c&-
feature=you tu.befeature=you tu.be

2) วิธีีใช้งานแลิะบำาร๋งรักษาเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก2) วิธีีใช้งานแลิะบำาร๋งรักษาเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก
https://www.youtube.com/watch?v=k5xxduX9eu0&-https://www.youtube.com/watch?v=k5xxduX9eu0&-
feature=youtu.befeature=youtu.be

3) วิธีีการทำาปุ๋๋�ยหมืักโด้ยใช้ใบไมื้แห้งแลิะมื่ลิส่ัตว์3) วิธีีการทำาปุ๋๋�ยหมืักโด้ยใช้ใบไมื้แห้งแลิะมื่ลิส่ัตว์
https://www.youtube.com/watch?v=a9PqKYiAE0k&-https://www.youtube.com/watch?v=a9PqKYiAE0k&-
feature=you tu.befeature=you tu.be

4) วิธีีการทำาปุ๋๋�ยหมืักจากเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก มืก-วช4) วิธีีการทำาปุ๋๋�ยหมืักจากเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก มืก-วช
https://youtu.be/S11rz45qFZA https://youtu.be/S11rz45qFZA 

5) วิธีีการทำาปุ๋๋�ยหมืักจากเปุ๋ลิือกท๋เรียน5) วิธีีการทำาปุ๋๋�ยหมืักจากเปุ๋ลิือกท๋เรียน
https://youtu.be/gwj3zDF-L2M    https://youtu.be/gwj3zDF-L2M    
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11. บทส่ร๋ปุ๋11. บทส่ร๋ปุ๋ 

 การผลิติแลิะการใช้ปุ๋ระโยชน์ปุ๋๋�ยหมืกัในภาคู่การเกษตรก�อเกิด้ การผลิติแลิะการใช้ปุ๋ระโยชน์ปุ๋๋�ยหมืกัในภาคู่การเกษตรก�อเกิด้
ผลิกระทบเชิงบวกทั�งในด้้านการเพืิ�มืผลิผลิติ การเพืิ�มืปุ๋รมิืาณอินทรียวตัถ๋่ผลิกระทบเชิงบวกทั�งในด้้านการเพืิ�มืผลิผลิติ การเพืิ�มืปุ๋รมิืาณอินทรียวตัถ๋่
แลิะธีาต๋อาหารในดิ้น การลิด้รายจ�ายจากการใช้ปุ๋๋�ยเคู่มีื รวมืถ่่งแลิะธีาต๋อาหารในดิ้น การลิด้รายจ�ายจากการใช้ปุ๋๋�ยเคู่มีื รวมืถ่่ง
การเพืิ�มืรายได้้จากผลิผลิติที�ได้้รับ เป็ุ๋นต้น อย�างไรก็ตามื ปัุ๋ญหาหน่�งการเพืิ�มืรายได้้จากผลิผลิติที�ได้้รับ เป็ุ๋นต้น อย�างไรก็ตามื ปัุ๋ญหาหน่�ง
ของเกษตรกรไทย คืู่อ มืกัย่ด้ตดิ้อย่�กบัคู่วามืเห็นเด้มิืๆ ว�ากระบวนการของเกษตรกรไทย คืู่อ มืกัย่ด้ตดิ้อย่�กบัคู่วามืเห็นเด้มิืๆ ว�ากระบวนการ
ทำาปุ๋๋�ยหมัืกเปุ๋็นเรื�องย๋�งยาก ต้องใช้แรงงาน แลิะใช้ระยะเวลิานานทำาปุ๋๋�ยหมัืกเปุ๋็นเรื�องย๋�งยาก ต้องใช้แรงงาน แลิะใช้ระยะเวลิานาน
กว�าจะได้้ปุ๋๋�ยหมัืกมืาใช้งาน จ่งพืากันไปุ๋ใช้ปุ๋๋�ยเคู่มืีที�เห็นผลิด้้านการกว�าจะได้้ปุ๋๋�ยหมัืกมืาใช้งาน จ่งพืากันไปุ๋ใช้ปุ๋๋�ยเคู่มืีที�เห็นผลิด้้านการ
เจรญิเตบิโตของพืชืที�เรว็ทนัใจกว�าการใช้ปุ๋๋�ยหมืกัโด้ยไมื�คู่ำาน่งถ่่งผลิกระทบ เจรญิเตบิโตของพืชืที�เรว็ทนัใจกว�าการใช้ปุ๋๋�ยหมืกัโด้ยไมื�คู่ำาน่งถ่่งผลิกระทบ 
ในเชงิลิบ เช�น การเพืิ�มืต้นท๋นการผลิิต แลิะการทำาให้ด้ินเส่ื�อมืส่ภาพื ในเชงิลิบ เช�น การเพืิ�มืต้นท๋นการผลิิต แลิะการทำาให้ด้ินเส่ื�อมืส่ภาพื 
เปุ๋็นต้นเปุ๋็นต้น
  
 ด้้วยเหต๋นี� โคู่รงการ “การถ่�ายทอด้องค์ู่คู่วามืร่ก้ารผลิติปุ๋๋�ยหมัืก ด้้วยเหต๋นี� โคู่รงการ “การถ่�ายทอด้องค์ู่คู่วามืร่ก้ารผลิติปุ๋๋�ยหมัืก
แลิะพืืชอินทรีย์ยั�งยืน โด้ยปุ๋ระย๋กต์ใช้นวัตกรรมืเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืักแลิะพืืชอินทรีย์ยั�งยืน โด้ยปุ๋ระย๋กต์ใช้นวัตกรรมืเคู่รื�องผลิิตปุ๋๋�ยหมืัก
ในการเพืิ�มืศัักยภาพืการผลิิต” จ่งจัด้ทำาคู่่�มืือ “การทำาปุ๋๋�ยหมัืกด้้วยในการเพืิ�มืศัักยภาพืการผลิิต” จ่งจัด้ทำาคู่่�มืือ “การทำาปุ๋๋�ยหมัืกด้้วย
นวัตกรรมื” ข่�น เพืื�อเผยแพืร�เทคู่โนโลิยีแลิะนวตักรรมืที�เป็ุ๋นผลิงานวจิยันวัตกรรมื” ข่�น เพืื�อเผยแพืร�เทคู่โนโลิยีแลิะนวตักรรมืที�เป็ุ๋นผลิงานวจิยั
ซ่ึ่�งได้้รับท๋นอ๋ด้หน๋นการวิจัยจากส่ำานักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช) ซ่ึ่�งได้้รับท๋นอ๋ด้หน๋นการวิจัยจากส่ำานักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช) 
ส่่�ผ้่ใช้ปุ๋ระโยชน์ในภาคู่ปุ๋ระชาชน แลิะช๋มืชน เพืื�อส่นบัส่นน๋ต�อการด้ำาเนินส่่�ผ้่ใช้ปุ๋ระโยชน์ในภาคู่ปุ๋ระชาชน แลิะช๋มืชน เพืื�อส่นบัส่นน๋ต�อการด้ำาเนิน
นโยบาย “ไทยแลินด้์ 4.0” หรือ “ปุ๋ระเทศัไทย 4.0” ที�เปุ๋็นโมืเด้ลิใหมื�นโยบาย “ไทยแลินด้์ 4.0” หรือ “ปุ๋ระเทศัไทย 4.0” ที�เปุ๋็นโมืเด้ลิใหมื�
ของการขับเคู่ลิื�อนเศัรษฐกิจของปุ๋ระเทศัที�มื๋�งปุ๋รับเปุ๋ลิี�ยนโคู่รงส่ร้างของการขับเคู่ลิื�อนเศัรษฐกิจของปุ๋ระเทศัที�มื๋�งปุ๋รับเปุ๋ลิี�ยนโคู่รงส่ร้าง
เศัรษฐกจิไปุ๋ส่่� “เศัรษฐกิจที�ขบัเคู่ลิื�อนด้้วยนวตักรรมื” เพืื�อผลิักด้ันให้เศัรษฐกจิไปุ๋ส่่� “เศัรษฐกิจที�ขบัเคู่ลิื�อนด้้วยนวตักรรมื” เพืื�อผลิักด้ันให้
ปุ๋ระเทศัไทยส่ามืารถ่ก้าวข้ามืกับด้ักปุ๋ระเทศัรายได้้ปุ๋านกลิางเข้าส่่�ปุ๋ระเทศัไทยส่ามืารถ่ก้าวข้ามืกับด้ักปุ๋ระเทศัรายได้้ปุ๋านกลิางเข้าส่่�
ปุ๋ระเทศัแห�งการพัืฒนาทางด้้านการเกษตรแลิะอาหาร รวมืถ่่งปุ๋ระเทศัแห�งการพัืฒนาทางด้้านการเกษตรแลิะอาหาร รวมืถ่่ง
เพืื�อช�วยส่�งเส่ริมืให้ระบบการผลิติในภาคู่การเกษตรส่ามืารถ่เตบิโตเพืื�อช�วยส่�งเส่ริมืให้ระบบการผลิติในภาคู่การเกษตรส่ามืารถ่เตบิโต
ข่�นท�ามืกลิางบริบทใหมื�ทางเศัรษฐกิจได้้อย�างเข้มืแข็งแลิะยั�งยืนข่�นท�ามืกลิางบริบทใหมื�ทางเศัรษฐกิจได้้อย�างเข้มืแข็งแลิะยั�งยืน
ส่ืบไปุ๋ส่ืบไปุ๋
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ภาคู่ผนวกภาคู่ผนวก
ก. คู่วามืหมืายของปุ๋๋�ยหมืักก. คู่วามืหมืายของปุ๋๋�ยหมืัก

 ปุ๋๋�ยหมืัก คู่ือ ผลิิตผลิที�ได้้จากการนำาเศัษซึ่ากพืืช เศัษอาหาร  ปุ๋๋�ยหมืัก คู่ือ ผลิิตผลิที�ได้้จากการนำาเศัษซึ่ากพืืช เศัษอาหาร 
ใบไม้ืแห้ง ซึ่ากสั่ตว์ ตลิอด้จนมืล่ิสั่ตว์ หรือวสั่ด้อ๋นิทรย์ีเหลิอืใช้ชนิด้ต�างๆ ใบไม้ืแห้ง ซึ่ากสั่ตว์ ตลิอด้จนมืล่ิสั่ตว์ หรือวสั่ด้อ๋นิทรย์ีเหลิอืใช้ชนิด้ต�างๆ 
มืาคู่ลิก๋เคู่ล้ิารวมืกันแล้ิวปุ๋ลิ�อยให้วสั่ด้อิ๋นทรย์ีนั�นๆ เกดิ้การย�อยส่ลิายมืาคู่ลิก๋เคู่ล้ิารวมืกันแล้ิวปุ๋ลิ�อยให้วสั่ด้อิ๋นทรย์ีนั�นๆ เกดิ้การย�อยส่ลิาย
โด้ยจ๋ลิินทรีย์ แลิะเชื�อรา จนกระทั�งได้้ปุ๋๋�ยหมืักที�มีืส่ีนำ�าตาลิปุ๋นด้ำาโด้ยจ๋ลิินทรีย์ แลิะเชื�อรา จนกระทั�งได้้ปุ๋๋�ยหมืักที�มีืส่ีนำ�าตาลิปุ๋นด้ำา
หรือส่ีนำ�าตาลิเข้มื มืีลิักษณะคู่ลิ้ายดิ้นที�พืร๋นย๋�ยหรือร�วนซ๋ึ่ย หรือหรือส่ีนำ�าตาลิเข้มื มืีลิักษณะคู่ลิ้ายดิ้นที�พืร๋นย๋�ยหรือร�วนซ๋ึ่ย หรือ
อาจเรียกว�าฮิิวมัืส่ (Humus) นำาไปุ๋ใช้ปุ๋ระโยชน์เพืื�อการบำาร๋งดิ้น อาจเรียกว�าฮิิวมัืส่ (Humus) นำาไปุ๋ใช้ปุ๋ระโยชน์เพืื�อการบำาร๋งดิ้น 
เนื�องจากจะอ๋ด้มืไปุ๋ด้้วยอินทรียวัตถ่๋ แลิะธีาต๋อาหารที�มืีคู่วามืส่ำาคู่ัญเนื�องจากจะอ๋ด้มืไปุ๋ด้้วยอินทรียวัตถ่๋ แลิะธีาต๋อาหารที�มืีคู่วามืส่ำาคู่ัญ
ต�อพืืช ได้้แก� ธีาต๋อาหารหลัิก คืู่อ ไนโตรเจน ฟอส่ฟอรัส่ แลิะต�อพืืช ได้้แก� ธีาต๋อาหารหลัิก คืู่อ ไนโตรเจน ฟอส่ฟอรัส่ แลิะ
โพืแทส่เซีึ่ยมื ธีาต๋อาหารรอง คืู่อ แคู่ลิเซึ่ียมื แมืกนีเซึ่ียมื แลิะโพืแทส่เซีึ่ยมื ธีาต๋อาหารรอง คืู่อ แคู่ลิเซึ่ียมื แมืกนีเซึ่ียมื แลิะ
ซึ่ัลิเฟอร์ แลิะจ๋ลิธีาต๋ คู่ือ โบรอน โมืลิิบด้ินัมื เหลิ็ก ทองแด้ง ส่ังกะส่ี ซึ่ัลิเฟอร์ แลิะจ๋ลิธีาต๋ คู่ือ โบรอน โมืลิิบด้ินัมื เหลิ็ก ทองแด้ง ส่ังกะส่ี 
คู่ลิอรีน แมืงกานีส่ แลิะนิกเกิลิ เปุ๋็นต้น คู่ลิอรีน แมืงกานีส่ แลิะนิกเกิลิ เปุ๋็นต้น 
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ข. คู่วามืส่ำาคู่ัญแลิะปุ๋ระโยชน์ของปุ๋๋�ยหมืักข. คู่วามืส่ำาคู่ัญแลิะปุ๋ระโยชน์ของปุ๋๋�ยหมืัก

 การผลิติปุ๋๋�ยหมัืก เป็ุ๋นกิจกรรมืที�มืปีุ๋ระโยชน์เป็ุ๋นอย�างยิ�งทั�งต�อ  การผลิติปุ๋๋�ยหมัืก เป็ุ๋นกิจกรรมืที�มืปีุ๋ระโยชน์เป็ุ๋นอย�างยิ�งทั�งต�อ 
ระบบการเพืาะปุ๋ลิก่พืชืแลิะส่ิ�งแวด้ลิ้อมื ด้ังนี� ระบบการเพืาะปุ๋ลิก่พืชืแลิะส่ิ�งแวด้ลิ้อมื ด้ังนี� 

ปุ๋ระโยชน์ในการปุ๋รับปุ๋ร๋งลิักษณะทางกายภาพืแลิะเคู่มืีของด้ิน ปุ๋ระโยชน์ในการปุ๋รับปุ๋ร๋งลิักษณะทางกายภาพืแลิะเคู่มืีของด้ิน 
 ปุ๋๋�ยหมืกั มืคีู่ณ๋ส่มืบตัใินการช�วยปุ๋รับปุ๋รง๋ด้นิให้เหมืาะส่มืต�อการ ปุ๋๋�ยหมืกั มืคีู่ณ๋ส่มืบตัใินการช�วยปุ๋รับปุ๋รง๋ด้นิให้เหมืาะส่มืต�อการ
เจรญิเตบิโตของพืชื เนื�องจากอ๋ด้มืไปุ๋ด้้วยอินทรยีวตัถ๋่แลิะธีาตอ๋าหารเจรญิเตบิโตของพืชื เนื�องจากอ๋ด้มืไปุ๋ด้้วยอินทรยีวตัถ๋่แลิะธีาตอ๋าหาร
ที�เปุ๋็นปุ๋ระโยชน์ต�อพืืช ตัวอย�างเช�น ในกรณีที�ด้ินมืีเนื�อลิะเอียด้อัด้ตัวที�เปุ๋็นปุ๋ระโยชน์ต�อพืืช ตัวอย�างเช�น ในกรณีที�ด้ินมืีเนื�อลิะเอียด้อัด้ตัว
กันแน�น เช�น ด้ินเหนียว การใส่�ปุ๋๋�ยหมืักลิงไปุ๋จะช�วยให้ด้ินเหนียวนั�นกันแน�น เช�น ด้ินเหนียว การใส่�ปุ๋๋�ยหมืักลิงไปุ๋จะช�วยให้ด้ินเหนียวนั�น
มืสี่ภาพืร�วนซ๋ึ่ยมืากข่�น  เนื�องจากการใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกช�วยเพืิ�มือนิทรยีวตัถ๋่ มืสี่ภาพืร�วนซ๋ึ่ยมืากข่�น  เนื�องจากการใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกช�วยเพืิ�มือนิทรยีวตัถ๋่ 
ในดิ้นทำาให้ดิ้นมืเีนื�อโปุ๋ร�ง ทำาให้ดิ้นมืกีารระบายนำ�าแลิะการระบายอากาศั ในดิ้นทำาให้ดิ้นมืเีนื�อโปุ๋ร�ง ทำาให้ดิ้นมืกีารระบายนำ�าแลิะการระบายอากาศั 
ในด้นิดี้ข่�น ทำาให้รากพืชืได้้รับธีาตอ๋าหารเพืิ�มืมืากข่�น พืชืจง่เจรญิเตบิโตในด้นิดี้ข่�น ทำาให้รากพืชืได้้รับธีาตอ๋าหารเพืิ�มืมืากข่�น พืชืจง่เจรญิเตบิโต
ได้้เร็ว แขง็แรง มืกีารแตกใบแลิะกิ�งก้านได้้มืาก มีืระบบรากที�ส่มืบ่รณ์ ได้้เร็ว แขง็แรง มืกีารแตกใบแลิะกิ�งก้านได้้มืาก มีืระบบรากที�ส่มืบ่รณ์ 
ซ่ึ่�งจะส่�งผลิให้พืชืส่ามืารถ่ด้ด่้นำ�าแลิะแร�ธีาตต๋�างๆ ที�มืปีุ๋ระโยชน์ไปุ๋ใช้ได้้ซ่ึ่�งจะส่�งผลิให้พืชืส่ามืารถ่ด้ด่้นำ�าแลิะแร�ธีาตต๋�างๆ ที�มืปีุ๋ระโยชน์ไปุ๋ใช้ได้้
อย�างมืีปุ๋ระส่ิทธีิภาพื ส่�งผลิให้พืืชมืีการเจริญเติบโตแลิะงอกงามืด้ี อย�างมืีปุ๋ระส่ิทธีิภาพื ส่�งผลิให้พืืชมืีการเจริญเติบโตแลิะงอกงามืด้ี 
ส่�วนด้ินที�มืีเนื�อหยาบ เช�น ด้ินทรายแลิะด้ินร�วนปุ๋นทราย ซ่ึ่�งมืักมืีส่�วนด้ินที�มืีเนื�อหยาบ เช�น ด้ินทรายแลิะด้ินร�วนปุ๋นทราย ซ่ึ่�งมืักมืี
คู่วามือ๋ด้มืส่มืบ่รณ์ตำ�า มีืส่ารอินทรย์ีอย่�น้อยแลิะไมื�อ้๋มืนำ�า การใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกคู่วามือ๋ด้มืส่มืบ่รณ์ตำ�า มีืส่ารอินทรย์ีอย่�น้อยแลิะไมื�อ้๋มืนำ�า การใส่�ปุ๋๋�ยหมัืก
ลิงไปุ๋ในด้นิปุ๋ระเภทนี�จะช�วยเพืิ�มืคู่วามือ๋ด้มืส่มืบ่รณ์ให้แก�ด้นิ ทำาให้ด้ินลิงไปุ๋ในด้นิปุ๋ระเภทนี�จะช�วยเพืิ�มืคู่วามือ๋ด้มืส่มืบ่รณ์ให้แก�ด้นิ ทำาให้ด้ิน
ส่ามืารถ่ด้่ด้ซัึ่บนำ�าได้้มืากข่�นแลิะพืืชส่ามืารถ่นำาธีาต๋อาหารที�มืีอย่�ในส่ามืารถ่ด้่ด้ซัึ่บนำ�าได้้มืากข่�นแลิะพืืชส่ามืารถ่นำาธีาต๋อาหารที�มืีอย่�ใน
ด้นิไปุ๋ใช้ปุ๋ระโยชน์ได้้เพืิ�มืข่�น นอกจากนี� ปุ๋๋�ยหมืกัยงัช�วยลิด้คู่วามืเป็ุ๋นกรด้ด้นิไปุ๋ใช้ปุ๋ระโยชน์ได้้เพืิ�มืข่�น นอกจากนี� ปุ๋๋�ยหมืกัยงัช�วยลิด้คู่วามืเป็ุ๋นกรด้
ของด้ิน ทำาให้ด้ินกลิับมืามืีคู่�าพืีเอชที�เปุ๋็นกลิาง ปุ๋๋�ยเคู่มืีที�เคู่ยถ่่กตร่งของด้ิน ทำาให้ด้ินกลิับมืามืีคู่�าพืีเอชที�เปุ๋็นกลิาง ปุ๋๋�ยเคู่มืีที�เคู่ยถ่่กตร่ง
ส่ะส่มืในด้นิในรปุ่๋ที�ไมื�ลิะลิายนำ�า ก็จะเปุ๋ลิี�ยนมืาอย่�ในรปุ่๋ที�ลิะลิายนำ�าที�พืชืส่ะส่มืในด้นิในรปุ่๋ที�ไมื�ลิะลิายนำ�า ก็จะเปุ๋ลิี�ยนมืาอย่�ในรปุ่๋ที�ลิะลิายนำ�าที�พืชื
ส่ามืารถ่นำาไปุ๋ใช้ปุ๋ระโยชน์ได้้ทันท ีแลิะปุ๋๋�ยหมืกัช�วยลิด้การจับตวัเป็ุ๋นส่ามืารถ่นำาไปุ๋ใช้ปุ๋ระโยชน์ได้้ทันท ีแลิะปุ๋๋�ยหมืกัช�วยลิด้การจับตวัเป็ุ๋น
แผ�นแขง็ของหน้าด้นิ (Soil crust) ทำาให้เมืลิ็ด้มืกีารงอกด้ ีช�วยให้แผ�นแขง็ของหน้าด้นิ (Soil crust) ทำาให้เมืลิ็ด้มืกีารงอกด้ ีช�วยให้
นำ�าซ่ึ่มืลิงไปุ๋ในด้นิได้้ส่ะด้วกข่�น ทำาให้ลิด้การพัืด้พืาหรือชะเอาหน้าดิ้นนำ�าซ่ึ่มืลิงไปุ๋ในด้นิได้้ส่ะด้วกข่�น ทำาให้ลิด้การพัืด้พืาหรือชะเอาหน้าดิ้น
ที�ส่มืบ่รณ์ไปุ๋ เนื�องจากการซ่ึ่มืลิงดิ้นของนำ�าจะช�วยลิด้การไหลิบ�าของที�ส่มืบ่รณ์ไปุ๋ เนื�องจากการซ่ึ่มืลิงดิ้นของนำ�าจะช�วยลิด้การไหลิบ�าของ
นำ�าฝนได้้นำ�าฝนได้้
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การเปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิงลิกัษณะทางกายภาพืของดิ้นจากการใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกการเปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิงลิกัษณะทางกายภาพืของดิ้นจากการใส่�ปุ๋๋�ยหมัืก
  1) ส่�งเส่ริมืการเกิด้เมื็ด้ด้ิน (Soil aggregation) ปุ๋๋�ยหมืักที�1) ส่�งเส่ริมืการเกิด้เมื็ด้ด้ิน (Soil aggregation) ปุ๋๋�ยหมืักที�
ใส่�ลิงในด้นิจะมืปีุ๋รมิืาณอินทรยีวตัถ๋่ส่ง่ทำาให้ไปุ๋ช�วยปุ๋รบัปุ๋รง๋คู่ณ๋ภาพืใส่�ลิงในด้นิจะมืปีุ๋รมิืาณอินทรยีวตัถ๋่ส่ง่ทำาให้ไปุ๋ช�วยปุ๋รบัปุ๋รง๋คู่ณ๋ภาพื
ของด้นิให้ด้ขี่�น  ฮิิวมัืส่ในปุ๋๋�ยหมืกัเป็ุ๋นส่ารอินทรย์ีที�มืปีุ๋ระจล๋ิบจะเป็ุ๋นตัวช�วยของด้นิให้ด้ขี่�น  ฮิิวมัืส่ในปุ๋๋�ยหมืกัเป็ุ๋นส่ารอินทรย์ีที�มืปีุ๋ระจล๋ิบจะเป็ุ๋นตัวช�วย
ด้ด่้ยด่้ธีาต๋อาหาร แลิะมีืผลิให้อนภ๋าคู่ด้นิเกาะตัวกนั นอกจากนี�ส่ารเมือืกด้ด่้ยด่้ธีาต๋อาหาร แลิะมีืผลิให้อนภ๋าคู่ด้นิเกาะตัวกนั นอกจากนี�ส่ารเมือืก
ที�ปุ๋ลิด้ปุ๋ลิ�อยจากแบคู่ทีเรียบางชนิด้ที�มืีอย่�ในปุ๋๋�ยหมืักจะช�วยส่�งเส่ริมืที�ปุ๋ลิด้ปุ๋ลิ�อยจากแบคู่ทีเรียบางชนิด้ที�มืีอย่�ในปุ๋๋�ยหมืักจะช�วยส่�งเส่ริมื
การเกาะกลิ๋�มืเปุ๋็นเมื็ด้ด้ินแลิะก้อนด้ินได้้อีกด้้วยการเกาะกลิ๋�มืเปุ๋็นเมื็ด้ด้ินแลิะก้อนด้ินได้้อีกด้้วย
 2) ปุ๋๋�ยหมืกัช�วยปุ๋รับปุ๋รง๋โคู่รงส่ร้างของด้นิให้ด้ขี่�น โด้ยจะเข้าไปุ๋ 2) ปุ๋๋�ยหมืกัช�วยปุ๋รับปุ๋รง๋โคู่รงส่ร้างของด้นิให้ด้ขี่�น โด้ยจะเข้าไปุ๋
แทรกตัวในอน๋ภาคู่ของดิ้น ทำาให้ดิ้นมืีการระบายอากาศัได้้เพืิ�มืข่�น แทรกตัวในอน๋ภาคู่ของดิ้น ทำาให้ดิ้นมืีการระบายอากาศัได้้เพืิ�มืข่�น 
ระบบรากพืืชจ่งส่ามืารถ่แผ�กระจายลิงไปุ๋ในดิ้นได้้ลิ่กแลิะกว้าง ระบบรากพืืชจ่งส่ามืารถ่แผ�กระจายลิงไปุ๋ในดิ้นได้้ลิ่กแลิะกว้าง 
ทำาให้พืืชส่ามืารถ่ด้่ด้ธีาต๋อาหารเพืื�อไปุ๋เลิี�ยงลิำาต้นได้้เพืิ�มืข่�นทำาให้พืืชส่ามืารถ่ด้่ด้ธีาต๋อาหารเพืื�อไปุ๋เลิี�ยงลิำาต้นได้้เพืิ�มืข่�น

การเปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิงลิักษณะทางเคู่มืีของด้ินจากการใส่�ปุ๋๋�ยหมืักการเปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิงลิักษณะทางเคู่มืีของด้ินจากการใส่�ปุ๋๋�ยหมืัก
 1) เนื�องจากปุ๋๋�ยหมัืกมืกัทำามืาจากวัส่ด้อ๋นิทรย์ี หรือเศัษพืชืต�างๆ  1) เนื�องจากปุ๋๋�ยหมัืกมืกัทำามืาจากวัส่ด้อ๋นิทรย์ี หรือเศัษพืชืต�างๆ 
จง่มืธีีาต๋อาหารหลัิกแลิะธีาตอ๋าหารรอง คู่�อนข้างคู่รบถ้่วนต�อการนำาไปุ๋จง่มืธีีาต๋อาหารหลัิกแลิะธีาตอ๋าหารรอง คู่�อนข้างคู่รบถ้่วนต�อการนำาไปุ๋
ใช้ปุ๋ระโยชน์เพืื�อการเจริญเติบโตของพืืช อีกทั�งยังเปุ๋็นแหลิ�งส่ำาคู่ัญใช้ปุ๋ระโยชน์เพืื�อการเจริญเติบโตของพืืช อีกทั�งยังเปุ๋็นแหลิ�งส่ำาคู่ัญ
ของธีาตไ๋นโตรเจน รวมืถ่่งจล๋ิธีาตห๋รือธีาตอ๋าหารเส่ริมืที�ส่ำาคู่ญั เช�น ของธีาตไ๋นโตรเจน รวมืถ่่งจล๋ิธีาตห๋รือธีาตอ๋าหารเส่ริมืที�ส่ำาคู่ญั เช�น 
เหลิ็ก ทองแด้ง ส่งักะสี่ โบรอน โมืลิบิด้นิมัื ฯลิฯ ด้งันั�นการใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกจง่เหลิ็ก ทองแด้ง ส่งักะสี่ โบรอน โมืลิบิด้นิมัื ฯลิฯ ด้งันั�นการใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกจง่
เป็ุ๋นการเพืิ�มืธีาต๋อาหารให้แก�ดิ้นได้้โด้ยตรง โด้ยธีาตอ๋าหารในปุ๋๋�ยหมืกัเป็ุ๋นการเพืิ�มืธีาต๋อาหารให้แก�ดิ้นได้้โด้ยตรง โด้ยธีาตอ๋าหารในปุ๋๋�ยหมืกั
จะถ่่กปุ๋ลิ�อยออกมืาได้้ช้ากว�าปุ๋๋�ยเคู่มีื ทั�งนี�การที�ปุ๋๋�ยหมืกัมีืการปุ๋ลิด้ปุ๋ลิ�อยจะถ่่กปุ๋ลิ�อยออกมืาได้้ช้ากว�าปุ๋๋�ยเคู่มีื ทั�งนี�การที�ปุ๋๋�ยหมืกัมีืการปุ๋ลิด้ปุ๋ลิ�อย
ธีาตอ๋าหารออกมืาช้าๆ ทำาให้เกิด้ปุ๋ระโยชน์ต�อพืชืแลิะส่�งผลิต�อคู่วามืธีาตอ๋าหารออกมืาช้าๆ ทำาให้เกิด้ปุ๋ระโยชน์ต�อพืชืแลิะส่�งผลิต�อคู่วามื
อด๋้มืส่มืบร่ณ์ของด้ินได้้ในระยะยาว อด๋้มืส่มืบร่ณ์ของด้ินได้้ในระยะยาว 
 2) ปุ๋๋�ยหมัืกช�วยลิด้คู่วามืเป็ุ๋นพิืษต�อพืชื ในกรณีที�ด้นิมืธีีาตอ๋าหาร 2) ปุ๋๋�ยหมัืกช�วยลิด้คู่วามืเป็ุ๋นพิืษต�อพืชื ในกรณีที�ด้นิมืธีีาตอ๋าหาร
บางชนิด้มืากเกินไปุ๋ เช�น การใช้ปุ๋๋�ยหมืักในด้ินกรด้ส่ามืารถ่ลิด้คู่วามืบางชนิด้มืากเกินไปุ๋ เช�น การใช้ปุ๋๋�ยหมืักในด้ินกรด้ส่ามืารถ่ลิด้คู่วามื
เป็ุ๋นพืษิของธีาต๋อลิมิ่ืนมัืแลิะแมืงกานสี่ โด้ยปุ๋๋�ยหมืกัจะช�วยด้ด่้ยด่้ธีาต๋เป็ุ๋นพืษิของธีาต๋อลิมิ่ืนมัืแลิะแมืงกานสี่ โด้ยปุ๋๋�ยหมืกัจะช�วยด้ด่้ยด่้ธีาต๋
อลิมิ่ืนัมืแลิะแมืงกานสี่ไว้ ทำาให้ธีาตน๋ั�นลิะลิายในด้นิได้้ลิด้ลิง นอกจากนี� อลิมิ่ืนัมืแลิะแมืงกานสี่ไว้ ทำาให้ธีาตน๋ั�นลิะลิายในด้นิได้้ลิด้ลิง นอกจากนี� 
ยังพืบว�าการใช้ปุ่๋นขาวร�วมืกับปุ๋๋�ยหมืักจะช�วยลิด้คู่วามืเปุ๋็นพิืษของ ยังพืบว�าการใช้ปุ่๋นขาวร�วมืกับปุ๋๋�ยหมืักจะช�วยลิด้คู่วามืเปุ๋็นพิืษของ 
อลิ่มืินัมืแลิะแมืงกานีส่ได้้ด้ียิ�งข่�นอลิ่มืินัมืแลิะแมืงกานีส่ได้้ด้ียิ�งข่�น
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 3) การใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกในดิ้นเปุ๋็นการช�วยเพืิ�มืคู่วามืต้านทานการ 3) การใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกในดิ้นเปุ๋็นการช�วยเพืิ�มืคู่วามืต้านทานการ
เปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิงระด้ับคู่วามืเปุ๋็นกรด้-ด้�าง (Buffer capacity) ทำาให้เปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิงระด้ับคู่วามืเปุ๋็นกรด้-ด้�าง (Buffer capacity) ทำาให้
คู่�าพืีเอชหรือคู่วามืเปุ๋็นกรด้-ด้�าง ของดิ้นไมื�เกิด้การเปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิงคู่�าพืีเอชหรือคู่วามืเปุ๋็นกรด้-ด้�าง ของดิ้นไมื�เกิด้การเปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิง
อย�างรวด้เรว็จนเป็ุ๋นอนัตรายหรอืส่�งผลิกระทบต�อการเจรญิเตบิโตของพืืชอย�างรวด้เรว็จนเป็ุ๋นอนัตรายหรอืส่�งผลิกระทบต�อการเจรญิเตบิโตของพืืช

การเปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิงลิักษณะทางชีวภาพืของด้ินจากการใส่�ปุ๋๋�ยหมืักการเปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิงลิักษณะทางชีวภาพืของด้ินจากการใส่�ปุ๋๋�ยหมืัก 
 1) การใส่�ปุ๋๋�ยหมืักลิงดิ้นช�วยเพิื�มือาหารให้แก�จ๋ลิินทรีย์ในด้ิน  1) การใส่�ปุ๋๋�ยหมืักลิงดิ้นช�วยเพิื�มือาหารให้แก�จ๋ลิินทรีย์ในด้ิน 
เช�น จล๋ินิทรีย์จำาพืวกเฮิทเทอโรโทรฟ (Heterotroph microorganisms) เช�น จล๋ินิทรีย์จำาพืวกเฮิทเทอโรโทรฟ (Heterotroph microorganisms) 
ซ่ึ่�งเป็ุ๋นกลิ๋�มืที�ใช้ส่ารอินทรย์ีเป็ุ๋นแหลิ�งอาหารจะมีืปุ๋รมิืาณเพืิ�มืข่�น โด้ยซ่ึ่�งเป็ุ๋นกลิ๋�มืที�ใช้ส่ารอินทรย์ีเป็ุ๋นแหลิ�งอาหารจะมีืปุ๋รมิืาณเพืิ�มืข่�น โด้ย
จล๋ินิทรีย์กลิ๋�มืนี�มีืปุ๋ระโยชน์ต�อพืืช คืู่อ ช�วยในกระบวนการที�เกี�ยวข้อง จล๋ินิทรีย์กลิ๋�มืนี�มีืปุ๋ระโยชน์ต�อพืืช คืู่อ ช�วยในกระบวนการที�เกี�ยวข้อง 
กับการเปุ๋ลิี�ยนร่ปุ๋ของธีาต๋อาหารในด้ินทำาให้รากพืืชส่ามืารถ่ด้่ด้ซ่ึ่มืกับการเปุ๋ลิี�ยนร่ปุ๋ของธีาต๋อาหารในด้ินทำาให้รากพืืชส่ามืารถ่ด้่ด้ซ่ึ่มื
ไปุ๋ใช้ปุ๋ระโยชน์ได้้มืากข่�น พืืชจ่งเจริญเติบโตแลิะแข็งแรงในด้ินที�ไปุ๋ใช้ปุ๋ระโยชน์ได้้มืากข่�น พืืชจ่งเจริญเติบโตแลิะแข็งแรงในด้ินที�
มืีอินทรียวัตถ่๋ส่่งๆ มืากกว�าด้ินที�มืีอินทรียวัตถ่๋ตำ�า มืีอินทรียวัตถ่๋ส่่งๆ มืากกว�าด้ินที�มืีอินทรียวัตถ่๋ตำ�า 
 2) การใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกทำาให้ปุ๋ริมืาณแบคู่ทีเรียที�มืปีุ๋ระโยชน์ต�อคู่วามื 2) การใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกทำาให้ปุ๋ริมืาณแบคู่ทีเรียที�มืปีุ๋ระโยชน์ต�อคู่วามื
อ๋ด้มืส่มืบ่รณ์ของด้ินมืีปุ๋ริมืาณเพืิ�มืข่�น เช�น เชื�อจ๋ลิินทรีย์ในกลิ๋�มือะโซึ่อ๋ด้มืส่มืบ่รณ์ของด้ินมืีปุ๋ริมืาณเพืิ�มืข่�น เช�น เชื�อจ๋ลิินทรีย์ในกลิ๋�มือะโซึ่
โตแบคู่เตอร์โตแบคู่เตอร ์(Azotobacter sp.)  (Azotobacter sp.) (Marchesini,(Marchesini,et.al.et.al., 1988) , 1988) 
ซ่ึ่�งจ๋ลิินทรีย์เหลิ�านี�ส่ามืารถ่ยบัยั�งการเจรญิเตบิโตแลิะลิด้คู่วามืรน๋แรงซ่ึ่�งจ๋ลิินทรีย์เหลิ�านี�ส่ามืารถ่ยบัยั�งการเจรญิเตบิโตแลิะลิด้คู่วามืรน๋แรง
ในการก�อโรคู่ของเชื�อบางชนิด้ได้้ โด้ยเฉพืาะอย�างยิ�งการเกิด้โรคู่ในในการก�อโรคู่ของเชื�อบางชนิด้ได้้ โด้ยเฉพืาะอย�างยิ�งการเกิด้โรคู่ใน
บรเิวณใกล้ิรากพืชื นอกจากนี� ปุ๋๋�ยหมืกัยังช�วยส่�งเส่รมิืการเจริญเตบิโตบรเิวณใกล้ิรากพืชื นอกจากนี� ปุ๋๋�ยหมืกัยังช�วยส่�งเส่รมิืการเจริญเตบิโต
ของเชื�อราไตรโคู่เด้อร์มืา ของเชื�อราไตรโคู่เด้อร์มืา (Trichorderma sp.)(Trichorderma sp.) ซ่ึ่�งเป็ุ๋นเชื�อจ๋ลินิทรีย์ ซ่ึ่�งเป็ุ๋นเชื�อจ๋ลินิทรีย์
ปุ๋ฏิปัิุ๋กษ์หรือเป็ุ๋นศััตรต่�อเชื�อราส่าเหตโ๋รคู่พืชืหลิายชนิด้ โด้ยมืกัพืบว�า ปุ๋ฏิปัิุ๋กษ์หรือเป็ุ๋นศััตรต่�อเชื�อราส่าเหตโ๋รคู่พืชืหลิายชนิด้ โด้ยมืกัพืบว�า 
การใส่�ปุ๋๋�ยหมืักในดิ้นจะช�วยลิด้ปุ๋ริมืาณของเชื�อโรคู่บางชนิด้ในด้ินการใส่�ปุ๋๋�ยหมืักในดิ้นจะช�วยลิด้ปุ๋ริมืาณของเชื�อโรคู่บางชนิด้ในด้ิน
ได้้ ทำาให้พืืชมืีอตัราการเกิด้โรคู่ลิด้น้อยลิง ได้้ ทำาให้พืืชมืีอตัราการเกิด้โรคู่ลิด้น้อยลิง 
 3) การเจริญของจ๋ลิินทรีย์ทำาให้เกิด้กรด้อินทรีย์หลิายชนิด้  3) การเจริญของจ๋ลิินทรีย์ทำาให้เกิด้กรด้อินทรีย์หลิายชนิด้ 
เช�น กรด้ฟอร์มืกิ แลิะกรด้อะซิึ่ตกิ เป็ุ๋นต้น กรด้อินทรย์ีเหลิ�านี�จะถ่่กพืชืเช�น กรด้ฟอร์มืกิ แลิะกรด้อะซิึ่ตกิ เป็ุ๋นต้น กรด้อินทรย์ีเหลิ�านี�จะถ่่กพืชื
นำาไปุ๋ใช้โด้ยตรง โด้ยบางชนิด้มืผีลิต�อการปุ๋ลิด้ปุ๋ลิ�อยแลิะการเปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิงนำาไปุ๋ใช้โด้ยตรง โด้ยบางชนิด้มืผีลิต�อการปุ๋ลิด้ปุ๋ลิ�อยแลิะการเปุ๋ลิี�ยนแปุ๋ลิง
ธีาต๋อาหารที�เปุ๋็นปุ๋ระโยชน์ต�อพืืชธีาต๋อาหารที�เปุ๋็นปุ๋ระโยชน์ต�อพืืช
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 4) การใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกมืผีลิต�อการคู่วบคู่ม๋ืปุ๋ริมืาณไส้่เด้อืนฝอยในด้นิได้้ 4) การใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกมืผีลิต�อการคู่วบคู่ม๋ืปุ๋ริมืาณไส้่เด้อืนฝอยในด้นิได้้ 
เนื�องจากปุ๋๋�ยหมืักช�วยส่�งเส่ริมืให้จ๋ลิินทรีย์ที�เปุ๋็นศััตร่ของไส่้เด้ือนเนื�องจากปุ๋๋�ยหมืักช�วยส่�งเส่ริมืให้จ๋ลิินทรีย์ที�เปุ๋็นศััตร่ของไส่้เด้ือน
ฝอยเจรญิเตบิโตได้้ด้ ีโด้ยจ๋ลินิทรย์ีเหลิ�านี�จะขบัส่ารปุ๋ระเภทอัลิคู่าลิอยด์้ ฝอยเจรญิเตบิโตได้้ด้ ีโด้ยจ๋ลินิทรย์ีเหลิ�านี�จะขบัส่ารปุ๋ระเภทอัลิคู่าลิอยด์้ 
แลิะกรด้ไขมืนับางชนิด้ที�เป็ุ๋นพิืษต�อไส้่เดื้อนฝอย ดั้งนั�นการใส่�ปุ๋๋�ยหมัืกแลิะกรด้ไขมืนับางชนิด้ที�เป็ุ๋นพิืษต�อไส้่เดื้อนฝอย ดั้งนั�นการใส่�ปุ๋๋�ยหมัืก
จ่งส่�งผลิให้มืีปุ๋ริมืาณไส่้เด้ือนฝอยในด้ินลิด้ลิงได้้อีกด้้วยจ่งส่�งผลิให้มืีปุ๋ริมืาณไส่้เด้ือนฝอยในด้ินลิด้ลิงได้้อีกด้้วย
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คู่. กระบวนการแลิะปุ๋ัจจัยที�มืีผลิต�อการทำาปุ๋๋�ยหมืักคู่. กระบวนการแลิะปุ๋ัจจัยที�มืีผลิต�อการทำาปุ๋๋�ยหมืัก

กระบวนการทำาปุ๋๋�ยหมืักกระบวนการทำาปุ๋๋�ยหมืัก
 กระบวนการทำาปุ๋๋�ยหมัืก ส่ามืารถ่จำาแนกได้้เป็ุ๋น 2 ปุ๋ระเภท ได้้แก�กระบวนการทำาปุ๋๋�ยหมัืก ส่ามืารถ่จำาแนกได้้เป็ุ๋น 2 ปุ๋ระเภท ได้้แก�

1. การทำาปุ๋๋�ยหมืักแบบใช้อากาศั (Aerobic composting) 1. การทำาปุ๋๋�ยหมืักแบบใช้อากาศั (Aerobic composting) 
 การทำาปุ๋๋�ยหมืักแบบนี�จะอาศััยจ๋ลิินทรีย์ชนิด้ที�ใช้ออกซึ่ิเจน การทำาปุ๋๋�ยหมืักแบบนี�จะอาศััยจ๋ลิินทรีย์ชนิด้ที�ใช้ออกซึ่ิเจน 
(Aerobic Microorganism) เพืื�อการย�อยส่ลิายอินทรียวัตถ๋่ (Aerobic Microorganism) เพืื�อการย�อยส่ลิายอินทรียวัตถ๋่ 
จล๋ินิทรีย์ที�มืบีทบาทส่ำาคัู่ญ ได้้แก� เชื�อรา แบคู่ทีเรีย แลิะแอคู่ตโินมืยัซึ่ที จล๋ินิทรีย์ที�มืบีทบาทส่ำาคัู่ญ ได้้แก� เชื�อรา แบคู่ทีเรีย แลิะแอคู่ตโินมืยัซึ่ที 
(Rebollido, (Rebollido, et.alet.al, 2008) ซ่ึ่�งจะทำาให้ได้้ผลิผลิิต คืู่อ ปุ๋๋�ยหมัืก , 2008) ซ่ึ่�งจะทำาให้ได้้ผลิผลิิต คืู่อ ปุ๋๋�ยหมัืก 
ก๊าซึ่คู่าร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ นำ�า ไนเตรท ซัึ่ลิเฟต แลิะคู่วามืร้อน ทั�งนี�ก๊าซึ่คู่าร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ นำ�า ไนเตรท ซัึ่ลิเฟต แลิะคู่วามืร้อน ทั�งนี�
จะต้องจัด้ส่ภาวะภายในของกองปุ๋๋�ยหมัืกให้มืีคู่วามืเหมืาะส่มืต�อการจะต้องจัด้ส่ภาวะภายในของกองปุ๋๋�ยหมัืกให้มืีคู่วามืเหมืาะส่มืต�อการ
เจริญเติบโตของจ๋ลิินทรีย์ชนิด้ที�ใช้ออกซึ่ิเจน ด้ังนี�เจริญเติบโตของจ๋ลิินทรีย์ชนิด้ที�ใช้ออกซึ่ิเจน ด้ังนี�
 1) ภายในกองปุ๋๋�ยหมืักจะต้องมืีอากาศั หรือมีืออกซิึ่เจนให้ 1) ภายในกองปุ๋๋�ยหมืักจะต้องมืีอากาศั หรือมีืออกซิึ่เจนให้
จ๋ลิินทรีย์ใช้อย�างเพืียงพือ จ๋ลิินทรีย์ใช้อย�างเพืียงพือ 
 2) วัตถ่๋ด้ิบที�จะนำามืาใช้ทำาปุ๋๋�ยหมืักคู่วรมืีอาหารของจ๋ลิินทรีย์ 2) วัตถ่๋ด้ิบที�จะนำามืาใช้ทำาปุ๋๋�ยหมืักคู่วรมืีอาหารของจ๋ลิินทรีย์
ในส่ดั้ส่�วนที�เหมืาะส่มื คู่อื จะต้องมีือตัราส่�วนของคู่าร์บอนต�อไนโตรเจนในส่ดั้ส่�วนที�เหมืาะส่มื คู่อื จะต้องมีือตัราส่�วนของคู่าร์บอนต�อไนโตรเจน
ไมื�น้อยกว�า 25-30 : 1 ไมื�น้อยกว�า 25-30 : 1 
 3) คู่วรมืีคู่�าคู่วามืชื�นภายในกองปุ๋๋�ยหมืักปุ๋ระมืาณ 40-60%  3) คู่วรมืีคู่�าคู่วามืชื�นภายในกองปุ๋๋�ยหมืักปุ๋ระมืาณ 40-60% 
(นันทวัน, 2556) (นันทวัน, 2556) 
 ทั�งนี�เพืื�อส่ร้างเส่ริมืส่ภาวะที�เหมืาะส่มืต�อการเจริญเติบโตของ ทั�งนี�เพืื�อส่ร้างเส่ริมืส่ภาวะที�เหมืาะส่มืต�อการเจริญเติบโตของ
จ๋ลิินทรีย์ หากขาด้สิ่�งใด้สิ่�งหน่�งไปุ๋จะทำาให้กระบวนการย�อยส่ลิายจ๋ลิินทรีย์ หากขาด้สิ่�งใด้สิ่�งหน่�งไปุ๋จะทำาให้กระบวนการย�อยส่ลิาย
แบบใช้อากาศัเกิด้ข่�นได้้ไมื�ด้หีรอืไมื�เกดิ้ข่�นก็เป็ุ๋นได้้แบบใช้อากาศัเกิด้ข่�นได้้ไมื�ด้หีรอืไมื�เกดิ้ข่�นก็เป็ุ๋นได้้
 
2. การทำาปุ๋๋�ยหมัืกแบบไมื�ใช้อากาศั (Anaerobic composting) 2. การทำาปุ๋๋�ยหมัืกแบบไมื�ใช้อากาศั (Anaerobic composting) 
  การทำาปุ๋๋�ยหมัืกแบบไมื�ใช้อากาศั จะอาศััยจ๋ลิินทรีย์ชนิด้ที�ไมื�การทำาปุ๋๋�ยหมัืกแบบไมื�ใช้อากาศั จะอาศััยจ๋ลิินทรีย์ชนิด้ที�ไมื�
ใช้ออกซึ่ิเจนในการย�อยส่ลิายอินทรียวัตถ่๋ ผลิผลิิตที�ได้้ คู่ือ ปุ๋๋�ยหมืัก ใช้ออกซึ่ิเจนในการย�อยส่ลิายอินทรียวัตถ่๋ ผลิผลิิตที�ได้้ คู่ือ ปุ๋๋�ยหมืัก 
คู่าร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ นำ�า ก๊าซึ่มืีเทน ก๊าซึ่แอมืโมืเนีย ก๊าซึ่ไข�เน�า แลิะคู่าร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ นำ�า ก๊าซึ่มืีเทน ก๊าซึ่แอมืโมืเนีย ก๊าซึ่ไข�เน�า แลิะ
คู่วามืร้อน ใช้ระยะเวลิาในการหมืักนานกว�าแบบใช้ออกซึ่ิเจน คู่วามืร้อน ใช้ระยะเวลิาในการหมืักนานกว�าแบบใช้ออกซึ่ิเจน 
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ปุ๋ัจจัยที�มืีผลิต�อการทำาปุ๋๋�ยหมืักปุ๋ัจจัยที�มืีผลิต�อการทำาปุ๋๋�ยหมืัก

1. อ๋ณหภ่มืิ1. อ๋ณหภ่มืิ
 อ๋ณหภมิ่ืในกองปุ๋๋�ยหมืกั บ�งชี�ถ่่งกจิกรรมืการย�อยส่ลิายอินทรียวตัถ๋่ อ๋ณหภมิ่ืในกองปุ๋๋�ยหมืกั บ�งชี�ถ่่งกจิกรรมืการย�อยส่ลิายอินทรียวตัถ๋่
ของจ๋ลิินทรีย์ หากอัตราการเผาผลิาญอาหารของจ๋ลิินทรีย์หรือของจ๋ลิินทรีย์ หากอัตราการเผาผลิาญอาหารของจ๋ลิินทรีย์หรือ
อัตราการเจริญเติบโตของจ๋ลิินทรีย์มืีมืากจะทำาให้อ๋ณหภ่มิืภายในอัตราการเจริญเติบโตของจ๋ลิินทรีย์มืีมืากจะทำาให้อ๋ณหภ่มิืภายใน
กองปุ๋๋�ยหมัืกยิ�งเพืิ�มืส่่งข่�นในทางกลิับกันหากอัตราการเผาผลิาญกองปุ๋๋�ยหมัืกยิ�งเพืิ�มืส่่งข่�นในทางกลิับกันหากอัตราการเผาผลิาญ
อาหารลิด้ลิง หรือจ๋ลินิทรีย์มืกีจิกรรมืการย�อยส่ลิายลิด้ลิง ก็จะทำาให้อาหารลิด้ลิง หรือจ๋ลินิทรีย์มืกีจิกรรมืการย�อยส่ลิายลิด้ลิง ก็จะทำาให้
อ๋ณหภมิ่ืภายในกองลิด้ลิงตามืไปุ๋ด้้วย เรามืกัใช้อ๋ณหภมิ่ืเพืื�อตรวจส่อบอ๋ณหภมิ่ืภายในกองลิด้ลิงตามืไปุ๋ด้้วย เรามืกัใช้อ๋ณหภมิ่ืเพืื�อตรวจส่อบ
ว�ากระบวนการย�อยส่ลิายอินทรียวัตถ๋่ของจ๋ลิินทรีย์ไปุ๋เป็ุ๋นปุ๋๋�ยหมืักว�ากระบวนการย�อยส่ลิายอินทรียวัตถ๋่ของจ๋ลิินทรีย์ไปุ๋เป็ุ๋นปุ๋๋�ยหมืัก
ใกล้ิเส่รจ็ส่มืบ่รณ์แล้ิวหรอืยงั ถ้่าหากอ๋ณหภมิ่ืของปุ๋๋�ยหมืกัคู่�อยๆลิด้ลิง ใกล้ิเส่รจ็ส่มืบ่รณ์แล้ิวหรอืยงั ถ้่าหากอ๋ณหภมิ่ืของปุ๋๋�ยหมืกัคู่�อยๆลิด้ลิง 
แลิะลิด้ลิงจนเท�าอ๋ณหภม่ืห้ิอง แส่ด้งว�ากระบวนการย�อยส่ลิายเส่ร็จส่มืบ่รณ์ แลิะลิด้ลิงจนเท�าอ๋ณหภม่ืห้ิอง แส่ด้งว�ากระบวนการย�อยส่ลิายเส่ร็จส่มืบ่รณ์ 
ส่ามืารถ่นำาปุ๋๋�ยหมืักนั�นไปุ๋ใช้ได้้ส่ามืารถ่นำาปุ๋๋�ยหมืักนั�นไปุ๋ใช้ได้้
2. การเติมือากาศั2. การเติมือากาศั
  ออกซิึ่เจนเป็ุ๋นส่ิ�งจำาเป็ุ๋นส่ำาหรับจล๋ินิทรย์ีเพืื�อใช้ในการย�อยส่ลิายอนิออกซิึ่เจนเป็ุ๋นส่ิ�งจำาเป็ุ๋นส่ำาหรับจล๋ินิทรย์ีเพืื�อใช้ในการย�อยส่ลิายอนิ
ทรยีวตัถ๋่ ด้ังนั�นการกลัิบกองปุ๋๋�ยหมัืกเป็ุ๋นระยะ  ๆ จง่เป็ุ๋นการเติมือากาศัเข้าส่่�ทรยีวตัถ๋่ ด้ังนั�นการกลัิบกองปุ๋๋�ยหมัืกเป็ุ๋นระยะ  ๆ จง่เป็ุ๋นการเติมือากาศัเข้าส่่�
กองปุ๋๋�ยหมัืกเพืื�อให้จล๋ินิทรีย์ได้้รับออกซิึ่เจนอย�างเพีืยงพือ ซ่ึ่�งจะช�วยเร�งกองปุ๋๋�ยหมัืกเพืื�อให้จล๋ินิทรีย์ได้้รับออกซิึ่เจนอย�างเพีืยงพือ ซ่ึ่�งจะช�วยเร�ง
กระบวนการหมัืกให้เรว็ข่�น กองปุ๋๋�ยหมัืกที�ไมื�ได้้กลิบัจะใช้เวลิาย�อยส่ลิายกระบวนการหมัืกให้เรว็ข่�น กองปุ๋๋�ยหมัืกที�ไมื�ได้้กลิบัจะใช้เวลิาย�อยส่ลิาย
นานกว�า 3-4 เท�า ถ่้ามืีการเติมือากาศัเข้าส่่�กองปุ๋๋�ยหมืักยิ�งมืากก็จะนานกว�า 3-4 เท�า ถ่้ามืีการเติมือากาศัเข้าส่่�กองปุ๋๋�ยหมืักยิ�งมืากก็จะ
ยิ�งทำาให้การย�อยส่ลิายเกิด้ข่�นได้้มืากแลิะเร็ว ด้ังนั�นจ่งคู่วรพืลิิกกลิับยิ�งทำาให้การย�อยส่ลิายเกิด้ข่�นได้้มืากแลิะเร็ว ด้ังนั�นจ่งคู่วรพืลิิกกลิับ
กองปุ๋๋�ยหมัืกเพืื�อให้อากาศัหมืน๋เวียนในกองปุ๋๋�ยหมืกั ซ่ึ่�งจะทำาให้การย�อยกองปุ๋๋�ยหมัืกเพืื�อให้อากาศัหมืน๋เวียนในกองปุ๋๋�ยหมืกั ซ่ึ่�งจะทำาให้การย�อย
ส่ลิายเกดิ้ได้้เรว็ข่�น อน่�งการ ย�อยส่ลิายแบบไมื�ใช้ออกซิึ่เจนมืกัไมื�เป็ุ๋นที�นยิมื ส่ลิายเกดิ้ได้้เรว็ข่�น อน่�งการ ย�อยส่ลิายแบบไมื�ใช้ออกซิึ่เจนมืกัไมื�เป็ุ๋นที�นยิมื 
เนื�องจากการย�อยส่ลิายเกิด้ข่�นช้าแลิะเกิด้กลิิ�นเหมืน็ในระหว�างการหมัืก เนื�องจากการย�อยส่ลิายเกิด้ข่�นช้าแลิะเกิด้กลิิ�นเหมืน็ในระหว�างการหมัืก 
3. คู่วามืชื�น3. คู่วามืชื�น
 คู่วามืชื�นที�เพืียงพือมืีคู่วามืจำาเปุ๋็นต�อการเจริญเติบโตของ คู่วามืชื�นที�เพืียงพือมืีคู่วามืจำาเปุ๋็นต�อการเจริญเติบโตของ
จล๋ินิทรีย์ ในกองปุ๋๋�ยหมืกัคู่วรคู่วบคู่ม๋ืคู่วามืชื�นให้อย่�ในช�วงที�เหมืาะส่มื คู่ือ จล๋ินิทรีย์ ในกองปุ๋๋�ยหมืกัคู่วรคู่วบคู่ม๋ืคู่วามืชื�นให้อย่�ในช�วงที�เหมืาะส่มื คู่ือ 
40-60% ถ่้ากองปุ๋๋�ยหมัืกแห้งเกินไปุ๋การย�อยส่ลิายจะเกิด้ได้้ไมื�ด้ี 40-60% ถ่้ากองปุ๋๋�ยหมัืกแห้งเกินไปุ๋การย�อยส่ลิายจะเกิด้ได้้ไมื�ด้ี 
หรอืไมื�มืปีุ๋ระสิ่ทธีภิาพื เนื�องจากมืสี่ภาวะไมื�เหมืาะส่มืต�อการเจริญเตบิโตหรอืไมื�มืปีุ๋ระสิ่ทธีภิาพื เนื�องจากมืสี่ภาวะไมื�เหมืาะส่มืต�อการเจริญเตบิโต

30



แลิะการด้ำารงชีวิตของจ๋ลิินทรีย์ ถ่้าหากกองปุ๋๋�ยหมืักมืีนำ�า มืากเกินไปุ๋แลิะการด้ำารงชีวิตของจ๋ลิินทรีย์ ถ่้าหากกองปุ๋๋�ยหมืักมืีนำ�า มืากเกินไปุ๋
จะทำาให้เกดิ้การย�อยส่ลิายโด้ยจล๋ินิทรย์ีชนิด้ที�ไมื�ใช้อากาศัเข้ามืาแทนที�จะทำาให้เกดิ้การย�อยส่ลิายโด้ยจล๋ินิทรย์ีชนิด้ที�ไมื�ใช้อากาศัเข้ามืาแทนที�
จล๋ินิทรีย์ที�ใช้อากาศั อีกทั�งยงัมืกีลิิ�นเหมืน็เพิื�มืข่�นอกีด้้วย การจะทด้ส่อบว�าจล๋ินิทรีย์ที�ใช้อากาศั อีกทั�งยงัมืกีลิิ�นเหมืน็เพิื�มืข่�นอกีด้้วย การจะทด้ส่อบว�า
กองปุ๋๋�ยหมืกัมืคีู่วามืชื�นเหมืาะส่มืแล้ิวหรอืยงัทำาได้้โด้ยใช้มือืกำาอินทรยีวตัถ๋่กองปุ๋๋�ยหมืกัมืคีู่วามืชื�นเหมืาะส่มืแล้ิวหรอืยงัทำาได้้โด้ยใช้มือืกำาอินทรยีวตัถ๋่
แลิ้วลิองบีบด้่ โด้ยให้ส่ังเกตว�าอินทรียวัตถ๋่จะรวมืตัวกันเปุ๋็นก้อนแลิ้วลิองบีบด้่ โด้ยให้ส่ังเกตว�าอินทรียวัตถ๋่จะรวมืตัวกันเปุ๋็นก้อน
แลิะไมื�แตกตัวเมืื�อคู่ลิายมืือ หรือจะมืีหยด้นำ�าไหลิออกมืาตามืง�ามืมืือแลิะไมื�แตกตัวเมืื�อคู่ลิายมืือ หรือจะมืีหยด้นำ�าไหลิออกมืาตามืง�ามืมืือ
เพืียง 1-2 หยด้เท�านั�น หากมืีนำ�าไหลิออกมืาตามืง�ามืมืือมืากกว�านั�นเพืียง 1-2 หยด้เท�านั�น หากมืีนำ�าไหลิออกมืาตามืง�ามืมืือมืากกว�านั�น
แส่ด้งว�าแฉะเกินไปุ๋ ให้ทำาการเติมือนิทรียวตัถ๋่ส่นีำ�าตาลิ เช�น ใบไม้ืแห้ง แส่ด้งว�าแฉะเกินไปุ๋ ให้ทำาการเติมือนิทรียวตัถ๋่ส่นีำ�าตาลิ เช�น ใบไม้ืแห้ง 
ลิงไปุ๋เพืื�อให้มืีคู่วามืชื�นเหมืาะส่มืลิงไปุ๋เพืื�อให้มืีคู่วามืชื�นเหมืาะส่มื
4. ขนาด้ของอินทรียวัตถ่๋4. ขนาด้ของอินทรียวัตถ่๋
 ขนาด้ของอนิทรยีวตัถ๋่ที�นำามืาใช้ทำาปุ๋๋�ยหมืกัมีืผลิต�อกระบวนการ ขนาด้ของอนิทรยีวตัถ๋่ที�นำามืาใช้ทำาปุ๋๋�ยหมืกัมีืผลิต�อกระบวนการ
ย�อยส่ลิาย กลิ�าวคืู่อ อินทรียวตัถ๋่ยิ�งเลิก็จะทำาให้กระบวนการย�อยส่ลิายเกิด้ย�อยส่ลิาย กลิ�าวคืู่อ อินทรียวตัถ๋่ยิ�งเลิก็จะทำาให้กระบวนการย�อยส่ลิายเกิด้
ข่�นได้้เรว็ข่�น เนื�องจากมืพีืื�นที�ผวิให้จล๋ินิทรีย์เข้าส่มัืผสั่หรอืย�อยส่ลิายข่�นได้้เรว็ข่�น เนื�องจากมืพีืื�นที�ผวิให้จล๋ินิทรีย์เข้าส่มัืผสั่หรอืย�อยส่ลิาย
ได้ม้ืากข่�น โด้ยขนาด้ของอนิทรียวตัถ๋่ที�เหมืาะส่มื คู่อื ไมื�คู่วรเกนิ 2 นิ�ว ได้ม้ืากข่�น โด้ยขนาด้ของอนิทรียวตัถ๋่ที�เหมืาะส่มื คู่อื ไมื�คู่วรเกนิ 2 นิ�ว 
แลิะในบางคู่รั�งการที�วตัถ๋่ด้บิมืคีู่วามืหนาแน�นมืากหรือมืคีู่วามืชื�นมืากๆ แลิะในบางคู่รั�งการที�วตัถ๋่ด้บิมืคีู่วามืหนาแน�นมืากหรือมืคีู่วามืชื�นมืากๆ 
เช�น เศัษหญ้าที�ตัด้จากส่นามืก็มืีผลิต�อกระบวนการย�อยส่ลิายของเช�น เศัษหญ้าที�ตัด้จากส่นามืก็มืีผลิต�อกระบวนการย�อยส่ลิายของ
จ๋ลิินทรีย์ด้้วยเหมืือนกัน คืู่อ อากาศัจะผ�านเข้าไปุ๋ในกองปุ๋๋�ยหมัืกจ๋ลิินทรีย์ด้้วยเหมืือนกัน คืู่อ อากาศัจะผ�านเข้าไปุ๋ในกองปุ๋๋�ยหมัืก
ได้้น้อย ด้ังนั�นหากใช้อินทรยีวตัถ๋่ที�มืคีู่วามืหนาแน�นส่ง่หรือมืคีู่วามืชื�นได้้น้อย ด้ังนั�นหากใช้อินทรยีวตัถ๋่ที�มืคีู่วามืหนาแน�นส่ง่หรือมืคีู่วามืชื�น
ส่่งๆ จ่งคู่วรนำาอินทรียวัตถ๋่ที�เบาแลิะแห้ง เช�น ใบไมื้แห้ง ฟางข้าว ส่่งๆ จ่งคู่วรนำาอินทรียวัตถ๋่ที�เบาแลิะแห้ง เช�น ใบไมื้แห้ง ฟางข้าว 
หรือกระด้าษผส่มืเข้าไปุ๋ด้้วยทั�งนี�เพืื�อให้อากาศัถ่�ายเทหรือช�วยหรือกระด้าษผส่มืเข้าไปุ๋ด้้วยทั�งนี�เพืื�อให้อากาศัถ่�ายเทหรือช�วย
ให้การระบายอากาศัในกองปุ๋๋�ยหมืักเกิด้ได้้ด้ีข่�น   ให้การระบายอากาศัในกองปุ๋๋�ยหมืักเกิด้ได้้ด้ีข่�น   
5. อัตราส่�วนคู่าร์บอนต�อไนโตรเจน5. อัตราส่�วนคู่าร์บอนต�อไนโตรเจน
 จ๋ลิินทรี ย์จะใช้คู่าร์บอนเพืื�อเป็ุ๋นแหลิ�งพืลิังงานแลิะใช้ จ๋ลิินทรี ย์จะใช้คู่าร์บอนเพืื�อเป็ุ๋นแหลิ�งพืลิังงานแลิะใช้
ไนโตรเจนส่ำาหรบัการสั่งเคู่ราะห์โปุ๋รตนี ในการย�อยส่ลิายอินทรยีวตัถ๋่ ไนโตรเจนส่ำาหรบัการสั่งเคู่ราะห์โปุ๋รตนี ในการย�อยส่ลิายอินทรยีวตัถ๋่ 
จ๋ลิินทรีย์ต้องการใช้คู่าร์บอน 30 ส่�วน ต�อ ไนโตรเจน 1 ส่�วน  จ๋ลิินทรีย์ต้องการใช้คู่าร์บอน 30 ส่�วน ต�อ ไนโตรเจน 1 ส่�วน  
(C:N = 30:1 โด้ยนำ�าหนัก)(C:N = 30:1 โด้ยนำ�าหนัก)
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ซ่ึ่�งอัตราส่�วนนี�มืีคู่วามืเหมืาะส่มืทำาให้การย�อยส่ลิายอินทรียวัตถ๋่ซ่ึ่�งอัตราส่�วนนี�มืีคู่วามืเหมืาะส่มืทำาให้การย�อยส่ลิายอินทรียวัตถ๋่
ของจ๋ลิินทรีย์เกิด้ข่�นได้้เร็ว ถ่้ากองปุ๋๋�ยหมัืกมีืส่�วนผส่มืของวัส่ด้๋หมืักของจ๋ลิินทรีย์เกิด้ข่�นได้้เร็ว ถ่้ากองปุ๋๋�ยหมัืกมีืส่�วนผส่มืของวัส่ด้๋หมืัก
ที�มืีคู่าร์บอนต�อไนโตรเจนส่่งมืาก (มีืคู่าร์บอนมืาก) การย�อยส่ลิายที�มืีคู่าร์บอนต�อไนโตรเจนส่่งมืาก (มีืคู่าร์บอนมืาก) การย�อยส่ลิาย
จะ เกดิ้ข่�นช้า ถ้่ากองปุ๋๋�ยหมัืกมืสี่�วนผส่มืที�มืคีู่าร์บอนต�อไนโตรเจนตำ�ามืาก จะ เกดิ้ข่�นช้า ถ้่ากองปุ๋๋�ยหมัืกมืสี่�วนผส่มืที�มืคีู่าร์บอนต�อไนโตรเจนตำ�ามืาก 
(มีืไนโตรเจนส่่ง) จะเกิด้การส่่ญเสี่ยไนโตรเจนไปุ๋ในร่ปุ๋แบบของ(มีืไนโตรเจนส่่ง) จะเกิด้การส่่ญเสี่ยไนโตรเจนไปุ๋ในร่ปุ๋แบบของ
แอมืโมืเนยีส่่�บรรยากาศัแลิะจะทำาให้เกิด้กลิิ�นเหมืน็ ด้งันั�น อนิทรยีวตัถ๋่แอมืโมืเนยีส่่�บรรยากาศัแลิะจะทำาให้เกิด้กลิิ�นเหมืน็ ด้งันั�น อนิทรยีวตัถ๋่
ที�จะนำามืาใช้ในการทำาปุ๋๋�ยหมืักคู่วรต้องนำาอินทรียวัตถ๋่ต�างชนิด้กันที�จะนำามืาใช้ในการทำาปุ๋๋�ยหมืักคู่วรต้องนำาอินทรียวัตถ๋่ต�างชนิด้กัน
มืาผส่มืกันเพืื�อให้ได้้อัตราส่�วน C:N = 30:1 ยกตัวอย�างเช�น มืาผส่มืกันเพืื�อให้ได้้อัตราส่�วน C:N = 30:1 ยกตัวอย�างเช�น 
การผส่มืมืล่ิวัวที�มื ีC:N เท�ากบั 20:1 จำานวน 2 ถ๋่ง เข้ากบัลิำาต้นข้าวโพืด้การผส่มืมืล่ิวัวที�มื ีC:N เท�ากบั 20:1 จำานวน 2 ถ๋่ง เข้ากบัลิำาต้นข้าวโพืด้
ที�มืี C:N เท�ากับ 60:1 จำานวน 1 ถ่๋ง จะได้้กองปุ๋๋�ยหมืักที�มืี C:N ที�มืี C:N เท�ากับ 60:1 จำานวน 1 ถ่๋ง จะได้้กองปุ๋๋�ยหมืักที�มืี C:N 
เท�ากับ (20:1+20:1+60:1)/3 = 33:1 (คู่�า C:N ด้ต่ามืตารางที� คู่-1)เท�ากับ (20:1+20:1+60:1)/3 = 33:1 (คู่�า C:N ด้ต่ามืตารางที� คู่-1)

ตารางที� คู่-1 ตวัอย�างของวตัถ๋่ด้บิส่ำาหรับทำาปุ๋๋�ยหมัืก แลิะอตัราส่�วน C:Nตารางที� คู่-1 ตวัอย�างของวตัถ๋่ด้บิส่ำาหรับทำาปุ๋๋�ยหมัืก แลิะอตัราส่�วน C:N

ที�มืา: http://www.vcharkarn.com/varticle/38803 แลิะ ที�มืา: http://www.vcharkarn.com/varticle/38803 แลิะ 
       นันทวัน, 2556.       นันทวัน, 2556.

 ชนิด้ของวัตถ่๋ด้ิบ อัตราส่�วน C:Nชนิด้ของวัตถ่๋ด้ิบ อัตราส่�วน C:N

 เศัษผัก      12-20:1 เศัษผัก      12-20:1
 เศัษอาหาร            18:1 เศัษอาหาร            18:1
 พืืชตระก่ลิถ่ั�ว         13:1 พืืชตระก่ลิถ่ั�ว         13:1
 มื่ลิวัว                 20:1 มื่ลิวัว                 20:1
 ใบไมื้      40-80:1 ใบไมื้      40-80:1
 ลิำาต้นข้าวโพืด้  60:1 ลิำาต้นข้าวโพืด้  60:1
 เศัษใบหญ้า    20:1 เศัษใบหญ้า    20:1
 ปุ๋๋�ยคู่อกมื้า       60:1 ปุ๋๋�ยคู่อกมื้า       60:1
 ฟางข้าว       80-100:1 ฟางข้าว       80-100:1
 เศัษพืืชตัด้แต�ง                                  12-20:1 เศัษพืืชตัด้แต�ง                                  12-20:1
 ขี�เลิื�อย                600:1 ขี�เลิื�อย                600:1
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เมืื�อทำาปุ๋๋�ยหมัืกเส่รจ็แล้ิวจะต้องพิืจารณาว�าปุ๋๋�ยหมัืกนั�นๆ มืคีู่ณ๋ลิกัษณะเมืื�อทำาปุ๋๋�ยหมัืกเส่รจ็แล้ิวจะต้องพิืจารณาว�าปุ๋๋�ยหมัืกนั�นๆ มืคีู่ณ๋ลิกัษณะ
เป็ุ๋นไปุ๋ตามืมืาตรฐานของปุ๋๋�ยหมัืก ถ้่าหากไมื�ได้้มืาตรฐานอาจเป็ุ๋นพิืษเป็ุ๋นไปุ๋ตามืมืาตรฐานของปุ๋๋�ยหมัืก ถ้่าหากไมื�ได้้มืาตรฐานอาจเป็ุ๋นพิืษ
ต�อพืืชแลิะส่ิ�งแวด้ลิ้อมืได้้ ส่ำาหรับมืาตรฐานปุ๋๋�ยหมืักของปุ๋ระเทศัไทย ต�อพืืชแลิะส่ิ�งแวด้ลิ้อมืได้้ ส่ำาหรับมืาตรฐานปุ๋๋�ยหมืักของปุ๋ระเทศัไทย 
กำาหนด้ให้เปุ๋็นไปุ๋ตามืปุ๋ระกาศักรมืวิชาการเกษตร เรื�อง มืาตรฐานกำาหนด้ให้เปุ๋็นไปุ๋ตามืปุ๋ระกาศักรมืวิชาการเกษตร เรื�อง มืาตรฐาน
ปุ๋๋�ยอินทรีย์ พื.ศั. 2548 (กรมืวิชาการเกษตร, 2548) ด้ังตารางที� ปุ๋๋�ยอินทรีย์ พื.ศั. 2548 (กรมืวิชาการเกษตร, 2548) ด้ังตารางที� 
คู่-2คู่-2

คู่๋ณลิักษณะ                               เกณฑ์์กำาหนด้ คู่๋ณลิักษณะ                               เกณฑ์์กำาหนด้ 

1. ขนาด้ของปุ๋๋�ย             ไมื�เกนิ 12.5x12.5 มืลิิลิเิมืตร1. ขนาด้ของปุ๋๋�ย             ไมื�เกนิ 12.5x12.5 มืลิิลิเิมืตร

2. ปุ๋รมิืาณคู่วามืชื�นแลิะส่ิ�งที�ระเหยได้้    ไมื�เกิน 35% โด้ยนำ�าหนัก2. ปุ๋รมิืาณคู่วามืชื�นแลิะส่ิ�งที�ระเหยได้้    ไมื�เกิน 35% โด้ยนำ�าหนัก

3. ปุ๋ริมืาณหินแลิะกรวด้        ขนาด้ใหญ�กว�า 5 มืิลิลิิเมืตร3. ปุ๋ริมืาณหินแลิะกรวด้        ขนาด้ใหญ�กว�า 5 มืิลิลิิเมืตร

                                             ไมื�เกิน 5% โด้ยนำ�าหนัก                                             ไมื�เกิน 5% โด้ยนำ�าหนัก

4. พืลิาส่ติก แก้ว วัส่ด้๋มืีคู่มื            ต้องไมื�มืี4. พืลิาส่ติก แก้ว วัส่ด้๋มืีคู่มื            ต้องไมื�มืี

 แลิะโลิหะอื�นๆ แลิะโลิหะอื�นๆ

5. ปุ๋ริมืาณอินทรียวัตถ๋่            ไมื�น้อยกว�า 30% โด้ยนำ�าหนัก5. ปุ๋ริมืาณอินทรียวัตถ๋่            ไมื�น้อยกว�า 30% โด้ยนำ�าหนัก

6. คู่�าคู่วามืเปุ๋็นกรด้-ด้�าง (pH)   5.5-8.56. คู่�าคู่วามืเปุ๋็นกรด้-ด้�าง (pH)   5.5-8.5

7. อตัราส่�วนคู่าร์บอนต�อไนโตรเจน (C/N) ไมื�เกิน 20 : 17. อตัราส่�วนคู่าร์บอนต�อไนโตรเจน (C/N) ไมื�เกิน 20 : 1

8. คู่�าการนำาไฟฟ้า                       ไมื�เกิน 3 มืลิิลิซีิึ่เมืนต์/เซึ่นตเิมืตร8. คู่�าการนำาไฟฟ้า                       ไมื�เกิน 3 มืลิิลิซีิึ่เมืนต์/เซึ่นตเิมืตร

(EC: Electrical Conductivity) (EC: Electrical Conductivity) 
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ตารางที� คู่-2 รายลิะเอียด้กำาหนด้คู่๋ณส่มืบัติของปุ๋๋�ยอินทรีย์ (ต�อ)ตารางที� คู่-2 รายลิะเอียด้กำาหนด้คู่๋ณส่มืบัติของปุ๋๋�ยอินทรีย์ (ต�อ)

คู่๋ณลิักษณะ    เกณฑ์์กำาหนด้ คู่๋ณลิักษณะ    เกณฑ์์กำาหนด้ 

9. ปุ๋ริมืาณธีาต๋อาหารหลิัก       - ไนโตรเจน (Total N) 9. ปุ๋ริมืาณธีาต๋อาหารหลิัก       - ไนโตรเจน (Total N) 

                                                   ไมื�น้อยกว�า 1.0% โด้ยนำ�าหนัก                                                   ไมื�น้อยกว�า 1.0% โด้ยนำ�าหนัก

                                         - ฟอส่ฟอรสั่ (Total PO )                                              - ฟอส่ฟอรสั่ (Total PO )     

                                                   ไมื�น้อยกว�า 0.5% โด้ยนำ�าหนัก                                                                      ไมื�น้อยกว�า 0.5% โด้ยนำ�าหนัก                   

                                        - โพืแทส่เซึ่ียมื (Total  KO)                                        - โพืแทส่เซึ่ียมื (Total  KO)

     ไมื�น้อยกว�า 0.5% โด้ยนำ�าหนกั     ไมื�น้อยกว�า 0.5% โด้ยนำ�าหนกั

10. การย�อยส่ลิายที�ส่มืบ่รณ์ มืากกว�า 80%10. การย�อยส่ลิายที�ส่มืบ่รณ์ มืากกว�า 80%

11. ส่ารหน่ (Arsenic)  ไมื�เกิน 50 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื11. ส่ารหน่ (Arsenic)  ไมื�เกิน 50 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื

12. แคู่ด้เมืียมื (Cadmium) ไมื�เกิน 5 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื12. แคู่ด้เมืียมื (Cadmium) ไมื�เกิน 5 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื

13. โคู่รเมืียมื (Chromium) ไมื�เกิน 300 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื13. โคู่รเมืียมื (Chromium) ไมื�เกิน 300 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื

14. ทองแด้ง (Copper)  ไมื�เกิน 500 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื14. ทองแด้ง (Copper)  ไมื�เกิน 500 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื

15. ตะกั�ว (Lead)   ไมื�เกิน 500 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื15. ตะกั�ว (Lead)   ไมื�เกิน 500 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื

16. ปุ๋รอท (Mercury)  ไมื�เกิน 2 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื16. ปุ๋รอท (Mercury)  ไมื�เกิน 2 มืิลิลิิกรัมื/กิโลิกรัมื

2  5

2  
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