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การปรับปรุงดิน

รศ. นิพนธ ไชยมงคล
สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

ดนิเปนปจจัยที่สํ าคัญในการปลูกพืช ทํ าหนาที่ยึดรากพืช แหลงแรธาตุอาหาร น้ํ า
ออกซิเจน ซึ่งจ ําเปนสํ าหรับการเจริญเติบโตของพืช ดินท่ีเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืชประกอบ
ดวยธาตุอาหาร 45 % อินทรียวัตถุ 5 % น้ํ า 25 % อากาศ 25 % แรธาตุอาหารสะลายตัวมา
จากหิน อินทรียวัตถุ เกิดจากการยอยสะลายของซากพืชและสัตว ซ่ึงอาจจะอยูในระหวางการสะ
ลายตัว(compost) หรือเสร็จส้ินกระบวนการเส่ือมสะลาย (humus)

การเส่ือมของดินและผลกระทบดานลบตอระบบนิเวศนวิทยา ซึ่งเกิดจากการใชสารเคมี
ทางการเกษตร เชน การใชปุย และสารเคมีที่ที่ใชปองกันและก ําจัดศัตรูพืช มากเกินไปหรือขาด
ความรู เปนผลใหเกิดมลภาวะทางนํ ้า อากาศ คุณสมบัติของดินเส่ือม ส่ิงมีชีวิตในดินลดลง
หลายประเทศหันมาผลิตสินคาเกษตรแบบยั่งยืน เชน การปลูกพืชโดยระบบอินทรีย
การท ําปุยหมักจากเศษพืช สัตวท่ีเหลือในฟารม เพื่อก ําจัดขยะ และนํ ากลับไปใชประโยชนใน
ดานการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน เพ่ิมความสามารถในการอุม
น้ํ าและธาตุอาหาร เพ่ิมส่ิงมีชีวิตในดิน ซ่ึงจะนํ าไปสูการเพ่ิมผลผลิต ตลอดจนลดผลกระทบดาน
มลภาวะทางนิเวศนวิทยา

ความสํ าเร็จของการปลูกผักอินทรียข้ึนอยูกับ คุณภาพและความอุดมสมบูรณของดิน
การปรับปรุงคุณภาพของดินใหมีความสมบูรณ โดยใชปุยอินทรีย เพื่อใหเพียงพอตอความ
ตองการส ําหรับการเจริญเติบโตของพืช และรักษาความอุดมสมบูรณของดิน ทดแทนการใชปุย
เคมี เปนงานท่ีใชเวลานาน เนื่องจากปุยอินทรียที่ไดจากเศษซากพืชและสัตว พืชไมสามารถนํ า
ไปใชประโยชนไดทันท ีจํ าเปนตองผานกระบวนการเส่ือมสะลายโดยจุลินทรียในดิน
(mineralization) อัตราการยอยสะลายของวัสดุอินทรีย ข้ึนอยูกับ ชนิดของดิน อุณหภูมิ และ
ความช้ืน ตลอดจนชนิดและปริมาณจุลินทรียในดิน

ธาตุอาหารในปุยอินทรียประกอบดวยชนิดและปริมาณ ตลอดจนอัตราของธาตุอาหาร
ที่พืชสามารถนํ าไปใชประโยชนไดคอนขางต่ํ าและไมแนนอน ข้ึนอยูกับชนิดและแหลงผลิตของ
วัสดุท่ีนํ ามาใชท ําปุยหมัก ควรจะท ําการศึกษา วิเคราะหธาตุอาหารกอน เพ่ือเปนแนวทางใน
การนํ าไปใชประโยชนตอไป

กอนปลูกพืชควรท ําการวิเคราะหดินและศึกษาความตองการของพืช เพื่อการจัดการปุย
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใสปุยโดยไมมีขอมูลธาตุอาหารในดินหรือความตองการ
ธาตุอาหารของพืช อาจจะท ําใหมีธาตุอาหารบางชนิดมากเกินไปหรือบางชนิดอาจจะมีนอยเกิน
ไป ทํ าใหมีผลสืบเน่ืองถึงการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของพืช ในบางกรณีอาจจะท ําให
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ตนทุนการผลิตสูง หรือ เม่ือมีธาตุอาหารบางชนิด เชน ฟอสฟอรัสสูง จะจ ํากัดการนํ าไนโตรเจน
ข้ึนไปใชประโยชนของพืช ทํ าใหพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารเปนตน

ตารางท่ี 1 ดรรชนีแสดงคุณภาพดิน
คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางชีวภาพ

Bulk density
Rooting depth
Water infiltration rate
Water holding capacity
Aggregate stability

pH
Electrical conductivity
Cation-exchange capacity
Organic matter
Mineralizable nitrogen
Exchangeable potassium
Exchangeable calcium

Microbial biomass carbon
Microbial biomass nitrogen
Earthworms
Enzymes
Disease suppressiveness

การปรับปรุงดินโดยใชปุยหมัก
ปุยหมักเกิดจากการเส่ือมสะลายของวัสดุอินทรีย เชน พืช มูลสัตว วัสดุเหลาน้ีถูกยอยสะลาย
โดยการทํ างานของจุลินทรีย หลังจากผานกระบวนการยอยสะลายเรียกปุยหมัก ใชปรับปรุงดิน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอยสะลายของวัสดุอินทรียคือ ชนิด ปริมาณและการทํ างานของจุลิน-
ทรีย
ในสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสม จะจ ํากัดการทํ างานของจุลินทรีย และจ ํากัดกระบวนการยอยสะ
ลาย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการยอยสะลาย
การระบายอากาศ
ออกซิเจนจ ําเปนสํ าหรับการเจริญและการท ํางานของจุลินทรีย (aerobic condition) ในบางกรณี
กระบวนการยอยสะลายอาจเกิดข้ึนในสภาพท่ีไมมีออกซิเจน (anaerobic condition) แต
กระบวนการจะใชเวลามาก มีกล่ินเหม็น การผลิตปุยหมักในสภาพขาดออกซิเจน ไมนิยมทํ า
ใกลที่อยูอาศัย  การกลับกอง หน่ึงถึงสองคร้ังตอเดือนจะชวยเพิม่ออกซิเจนในกอง และเรง
กระบวนการยอยสะลาย โดยไมกลับกองใชเวลานานกวาการกลับกองสีถึงหาเทา การผสมวัสดุ
กอนกอง ชวยใหอุณหภูมิในกองสูง ชวยท ําลายเมล็ดพันธุวัชพืชและจุลินทรียบางชนิด
ความช้ืน
ความชื้นที่เหมาะสมชวยในการทํ างานของจุลินทรีย ในกองที่ขาดความชื้นกระบวนการยอยสะ
ลายจะชา ในสภาพที่ฝนทิ้งชวง ควรใหน้ํ าเพ่ือรักษาอัตราการยอยสะลายใหสม่ํ าเสมอ การใหน้ํ า
มากเกินไป ท ําใหขาดออกซิเจนในกอง
ขนาดของวัสดุ
วัสดุท่ีมีขนาดเล็ก เส่ือมสะลายไดเร็ว ควรตัด สับ หรือบด ใหวัสดุที่นํ ามาทํ าปุยหมักมีขนาดเล็ก
โดยเฉพาะวัสดุที่แข็ง เชน กิ่งไม เปนตน
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 ธาตุอาหารและปูนขาว
อัตราสวนระหวางคารบอนไดออกไซดและไนโตรเจน (C/N ratio) มีอิทธิพลตอการ

ทํ างานของจุลินทรีย เน่ืองจากจุลินทรียตองการไนโตรเจนสํ าหรับการเจริญเติบโต ในสภาพที่
ขาดไนโตรเจนจะชะลอกระบวนการยอยสะลาย วัสดุที่มีปริมาณคารบอนสูงกวาไนโตรเจน เชน
ฟางขาว ข้ีเล่ือย จะเสื่อมสะลายชา ใบพืชมีไนโตรเจนสูงกวาฟางขาว แตการเพิ่มไนโตรเจน ชวย
ใหเส่ือมสะลายไดเร็วข้ึน ใบหญาท่ีมีขนาดเล็กจะมีไนโตรเจนสูง เม่ือผสมกับวัสดุอ่ืนในอัตราท่ี
เหมาะสม สามารถเรงกระบวนการยอยสะลายได ปุยคอก เชน มูลโค มูลไก หรือเลือดแหง
สามารถใชเปนแหลงของไนโตรเจนสํ าหรับปุยหมักอินทรีย หรือไนโตรเจนจากแหลงอ่ืน ๆ ที่มี
สวนประกอบของไนโตรเจน 10-30 %

ในระยะเร่ิมตนของกระบวนการยอยสะลาย จะสราง กรดอินทรีย (organic acid ) ท ํา
ให pH ในกองปุยหมักลดลง จํ าเปนตองใสปูนขาว เพื่อใหเหมาะสมสํ าหรับการท ํางานของจุลินท
รีย แตการใสมากเกินไป จะเปล่ียนรูปแอมโมเนียม ไนโตรเจน เปนแกสแอมโมเนีย และระเหย
ออกไป ทํ าใหปริมาณไนโตรเจนในกองปุยหมักต่ํ า

pH ของปุยหมักท่ีเสร็จส้ินกระบวนการยอยสะลายมีสภาพเปนดางเล็กนอยหรืออยู
ระหวาง 7.1-7.5

การใชเศษพืชผัก ไมผลจ ํานวนมากทํ าปุยหมัก จ ําเปนท่ีจะตองเพ่ิมปูนขาว
เชื้อสาเหตุที่ทํ าใหเกิดโรคและเมล็ดวัชพืช จะถูกท ําลายโดยความรอนในกองปุยหมัก ซึ่ง

ในระหวางกระบวนการยอยสะลายจะสูงถึง 65-71 o ซ
ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอคุณภาพของปุยหมัก

•  คณุภาพจะขึ้นอยูกับวัสดุที่นํ ามาใชท ําปุยหมัก เชน พืชตระกูลถั่วจะให ไนโตรเจนสูง
เสนใบ ตนยาสูบ ใหโพแทสเซียมสูง หรืออาจจะเสริมดวย หินฟอสเฟต เพื่อเพิ่ม
ฟอสฟอรัส เปนตน

•   ชนิดของมูลสัตวท่ีนํ ามาใชเรง กระบวนการยอยสะลาย
•   วธิีการท ําปุยหมัก
•   การใชเศษพืชหลายชนิด ชวยใหมีชนิดและปริมาณธาตุอาหารในปุยหมักเพ่ิมข้ึน

การเลือกวัสดุท่ีนํ ามาทํ าปุยหมัก ควรคํ านึงถึงตนทุนปุยหมักและผลตอบแทนของ
เกษตรกร ในกรณีท่ีตองการปรับปรุงสภาพดิน ปุยหมักที่ใชควรจะมีราคาถูก เชน 1
บาทตอกิโลกรัม สวนการนํ ามาใชเปนวัสดุเพาะหรือวัสดุปลูกพืชในโรงเรือนหรือการ
ผลิตผักอินทรีย อาจจะเพ่ิมคุณคาทางดานธาตุอาหารและ ขายในราคาสูงกวา เปนตน

วิธีทํ าปุยหมัก
1. แบบธรรมชาติ (Traditional Methods) ซ่ึงอาจใชระบบปดไมมีการถายเทอากาศ หรือ
ระบบเปด มีการถายเทอากาศ โดยการกลับกองหรือใชทอเจาะรู (Passively Aerated
Windrows) ชวยเพิ่มการถายเทอากาศ ลดความรอนในกอง ใชเวลา 3-8 เดือน
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2. แบบรวดเร็ว (Rapid Methods) ใชระบบเปด ขบวนการยอยสะลายจะเสร็จส้ินภายในเวลา
4-5 อาทิตย

3. ใชไสเดือน Vermi-Composting  การใชไสเดือนยอยสะลายเศษพืชสัตว ใชเวลาเร็วกวาการ
ท ําปุยหมักแบบธรรมชาติ ใหคุณภาพของปุยหมักสูงกวา

การท ําปุยหมักแบบธรรมชาติ เกษตรกรในเมือง บังกะลอ ประเทศอินเดีย (Indian Bangalore
Method) จะนํ าเศษพืช สัตวมากองรวมกันและใชหลักปองกันกองลม หรือใสลงไปในบอดินทํ า
ปุยหมัก สวนใหญจะเปนระบบปด ใชเวลา 6-8 เดือน
การกองเฉพาะปุยมูลสัตว เพื่อใหยอยสะลาย จะใชเวลา 1-2 ป การกลับกอง 2-3 คร้ัง ชวย
เพิ่มการระบายอากาศ และชวยเรงกระบวนการยอยสะลาย หรือใชเวลา 4 เดือน
เกษตรกรในประเทศจีน จะกลับกองบอยหรือใชทอเจาะรูเพ่ือชวยระบายอากาศใสเขาไปในกอง
กระบวนการยอยสะลายจะเสร็จส้ินในเวลา 2-3 เดือน
วิธีน้ีสามารถใชวัสดุท่ีหาไดงายในทองถ่ิน ใชตนทุนต่ํ า แตเกษตรกรในประเทศที่ก ําลังพัฒนาใช
เพื่อกํ าจัดขยะ ในฟารม ไมแพรหลาย เน่ืองจาก ใชแรงงานมากและใชระยะเวลานาน

 การกลับกองในการผลิตปุยหมักเพ่ือการคา อาจจะใชเคร่ืองทุนแรงฟารม เชน รถแทรคเตอร
หรือรถตัก กลับกองบอย ๆ การกลับกองจะชวยผสมวัสดุที่ใชท ําปุยหมัก เพ่ิมการะบายอากาศ
ลดความรอนในกอง เพื่อใหเหมาะสํ าหรับการท ํางานของจุลินทรียซึ่งชวยยอยสะลายวัสดุที่ใชท ํา
ปุยหมัก ใชเวลา 8 อาทิตย การใชทอเจาะรูชวยระบายอากาศ (Passively Aerated Windrows)
เพื่อลดตนทุนในการกลับกอง ใชเวลา 10-12 อาทิตย

การท ําปุยหมักแบบรวดเร็ว
แบบ Berkley Rapid Composting และ North Dakota State University Hot Composting สับ
หรือตัดเศษพืชใหเปนชิ้นเล็ก โดยใชเคร่ืองตัด ใสปุยเคมี เชน แอมโมเนียมซัลเฟต มูลไก ปสวะ
สัตว กลับกองทุกวัน ใชเวลา 2-3 อาทิตย

การใชจุลินทรีย EM base Quick Compost Process
ใชจุลินทรียกลุม aerobic ชวยในการยอยสะลาย ฟางขางหรือเปลือกขาว และมูลโค โดยทํ าการ
หมักในหลุม ซึ่งชวยเรงกระบวนการยอยสะลายจาก 12 อาทิตย เปน 4 อาทิตย
IBS Rapid Composting ใชจุลินทรีย Trichoderma harzianum ชวยในการยอยสะลาย cellulose
โดยสับวัสดุใหเปนช้ินเล็ก ๆ ใสจุลินทรียและใสทอระบายอากาศ ใชเวลา 4 อาทิตย

Mechanical forced aeration and accelerated mechanical turning method
การใชเคร่ืองจักรกลชวยในการปมลมเพิม่ออกซิเจนในกองปุยหมัก และกลับกองโดย

อัตโนมัติ ใชผลิตปุยหมักเพ่ือการคาขนาดใหญ (20-50 ตัน) โดยใสวัสดุในถัง ซ่ึงมีพัดลมและ
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ทอเพิ่มอากาศในถัง ตลอดจนมีแกนหมุนเพ่ือใหวัสดุจากดานลางข้ึนสูดานบน เพื่อชวยใหวัสดุ
ยอยสะลายไดเร็ว ประหยัดพื้นที่ ประหยัดคาแรงงาน แตการลงทุนสูง

Vermicomposting
ใชไสเดือนยอยสะลายวัสดุ ท ําใหไดปุยอินทรียที่มีคุณภาพสูง แตจะตองจัดการกองปุย

หมักใหมีขนาดท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการระบายอากาศและ รักษาอุณหภูมิใหคงที่ มีสภาพแวด
ลอมท่ีเหมาะสมสํ าหรับการเจริญและเพิ่มประสิทธิภาพในการท ํางานของไสเดือน ใชระยะเวลา
6-12 อาทิตย

การท ําปุยหมักแบบรวดเร็ว
เพื่อเรงกระบวนการเส่ือมสะลายของวัสดุอินทรีย อาจจะใชวิธีการหลาย ๆวิธีรวมกัน เชน

•  สับหรือตัดวัสดุใหเปนช้ินเล็ก ๆ
•  กลับกองบอย ๆ
•   ใสวัสดุที่เปนแหลงไนโตรเจน
•   เพิ่มจุลินทรียที่เปนประโยชน (Effective Micro-organisms; EM)
•   ใชไสเดือน
•   เพ่ิมการระบายอากาศ
•   ใชวธีิการกลับกองโดยอัตโนมัติ เปนตน

Berkley Rapid Composting Method
•  ตัดวัสดุท่ีนํ ามาทํ าปุยหมักใหมีขนาดระหวาง 1/2 ถึง 1 1/2  น้ิว วัสดุท่ีออน อวบ
น้ํ า ไมควรตัดใหมีขนาดเล็ก เน่ืองจากสามารถยอยสะลายไดงาย วัสดุที่เหนียว แข็ง
ควรตัดใหมีขนาดเล็กที่สุดเทาที่จะทํ าได วัสดุบางชนิดเชน กิ่งไม ควรจะปนให
ละเอียด

•   กระบวนการเส่ือมสะลายจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว เม่ือวัสดุต้ังตนมีอัตรา คารบอน
และไนโตรเจน (C:N ratio) = 30:1 การใชสวนผสมของพืชสดและพืชแหงอัตรา
50: 50 จะมี C:N ratio ประมาณ 30:1

•   วัสดุท่ีไมควรใสลงไปในวัสดุทํ าปุยหมัก เชน ดิน เถาจากไม ปุยคอกจากสัตวกิน
เน้ือ

•  เม่ือกองวัสดุทํ าปุยหมักเรียบรอยและเร่ิมกระบวนการเส่ือมสะลาย ไมควรเพ่ิมวัสดุ
อ่ืนๆ ลงไป เน่ืองจากกระบวนการเสื่อมสะลายจะใชเวลาชวงระยะเวลาหนึ่ง เม่ือ
เพิ่มวสัดุใหมเขาไป กระบวนการจะเร่ิมใหม ท ําใหใชเวลานาน

•   ในวัสดุทํ าปุยหมักจะมีจุลินทรียที่ชวยในการยอยสะลายตามธรรมชาต ิเม่ือมีสภาพ
แวดลอมท่ีเหมาะสมจะขยายตัวและเร่ิมกระบวนการยอยสะลาย



6

•   กระบวนการยอยสะลายจะเร็วเม่ือวัสดุเบ้ืองตนมีความช้ืน 50 % ในกรณีท่ีมี
ความช้ืนในกองวัสดุสูง จะท ําใหกระบวนการเส่ือมสะลายชา มีกล่ินเหม็น

•   ความรอนในกอง ซึ่งจํ าเปนสํ าหรับการเส่ือมสะลายของวัสดุอินทรีย เกิดจากการ
หายใจของจุลินทรีย ระหวางการยอยสะลายวัสด ุเพ่ือปองกันการสูญเสียความรอน
ในกอง ควรใชกองวัสดุขนาด 90 x 90 x 90 เซนติเมตร อุณหภูมิในกองที่เหมาะ
สมสํ าหรับการท ํางานของจุลินทรียและการเส่ือมสะลายของวัสดุเบ้ืองตนคือ 71 o ซ

•   การกลับกองจะชวยลดอุณหภูมิ เพิม่อากาศในกอง เน่ืองจากอุณหภูมิสะสมในกอง
อาจจะสูงกวา 71 o ซ ซึ่งท ําใหจุลินทรียตายได เม่ืออุณหภูมิในกองลดลง กระบวน
การเส่ือมสะลายจะเร่ิมตนใหม โดยวัสดุท่ีอยูดานนอกซ่ึงมีอุณหภูมิและความช้ืนต่ํ า
จะกลับเขามาอยูสวนกลางของกอง ซ่ึงสามารถรักษาอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะ
สมไดดี การคลุมกองวัสดุ จะท ําใหกระบวนการเส่ือมสะลายเกิดข้ึนเร็วกวาการไม
คลุมกอง การกลับกองทุกวันกระบวนการเส่ือมสะลายจะเสร็จส้ินในเวลา 2 อาทิตย
การกลับกองทุก 2 วัน กระบวนการเส่ือมสะลายจะเสร็จส้ินในเวลา 3 อาทิตย

•  กองวัสดุทํ าปุยหมักที่ถูกตอง อุณหภูมิจะสูงข้ึนภายในเวลา 24-48 ชั่วโมง ในกรณี
ท่ีมีความชืน้สูงหรือต่ํ าเกินไป ขาดสวนของพืชท่ีสดหรือขาดไนโตรเจน อุณหภูมิใน
กองจะไมสูง
ควรเพิ่มแหลงของไนโตรเจน เชน ใบพืชสดสับเปนช้ินเล็ก ๆ  มูลไกสด เปนตน

•  ในกรณีท่ี C:N ratio ต่ํ ากวา 30:1 กระบวนการเส่ือมสะลายจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว
แตจะมีการสูญเสียไนโตรเจนสูง โดยระเหยออกไปในรูปแอมโมเนีย มีกล่ินเหม็น
ควรเพิ่มเศษพืชที่แหงเขาไปในกอง เชน ข้ีเล่ือย ซ่ึงมีปริมาณคารบอนสูงและ
ไนโตรเจนต่ํ า จะชวยลดการสูญเสียไนโตรเจน

•  กระบวนการเส่ือมสะลายสามารถสังเกตุไดจากกล่ิน ความรอนในกอง การเจริญ
ของเสนใยเชื้อราสีขาว ขนาดกองลดลง การเปล่ียนสีของวัสดุเบ้ืองตน เม่ือเสร็จส้ิน
กระบวนการ อุณหภูมิจะลดลง

North Dakota State University Hot Composting
ใชวัสดุขนาดความยาว 15-23 เซนติเมตร กองวัสดุสูง 1.8 เมตร หรือสรางถังหมัก

ขนาด 1.5 x1.5 x 1.8 เมตร สามารถบรรจุวัสดุทํ าปุยหมักได 4.3 คิวบิคเมตร ใชเวลา 4-6
อาทิตย ใสปุยไนโตรเจน 0.12 กิโลกรัมตอน้ํ าหนักแหงของวัสดุ 1 คิวบิคฟุต เจาะรูกลางกอง
4-5 รู ตัวอยางเชน น้ํ าหนักแหงปุยหมัก 150  คิวบิคฟุต เพิ่มไนโตรเจน 3 ระยะคือกองสูง 60
เซนติเมตร 1.2 เซนติเมตร และ 180 เซนติเมตร แตละช้ันใสไนโตรเจน 5.7 กิโลกรัม รวม
สามชัน้ใสไนโตรเจนท้ังหมด 17-18 กิโลกรัม
วิธีน้ีในกองจะมีอุณหภูมิสูง (49-71 o ซ) ซ่ึงเหมาะสํ าหรับการท ํางานของเช้ือแบคทีเรีย ที่ชวย
ยอยสะลายวัสดุ ควรกลับกองทุก 3-4 วัน กระบวนการเส่ือมสะลายจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วใน
ฤดูรอน
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การปรับปรุงคุณภาพดินโดยใชจุลินทรีย
การใชจุลินทรีย หรือ Effective microorganisms (EM) คือจุลินทรียท่ีเปนประโยชนอยูในรูป
สารละลาย เพ่ือใชในการปรับปรุงดิน ชวยยอยสะลายอินทรียวัตถุใหอยูในรูปที่เปนประโยชนตอ
พืช โดยไมมีผลกระทบดานลบตอสภาพแวดลอม ตลอดจนใชปองกันและกํ าจัดศัตรูพืช
จุลินทรียที่ใชควรเปนจุลินทรียในทองถิ่น (Indigenous Microorganism: IMO) ซ่ึงสามารถเจริญ
และทํ างานไดดี ในสภาพแวดลอมของแปลงปลูก ชวยในการยอยสะลายวัสดุและเปล่ียนรูปธาตุ
อาหารใหอยูในรูปท่ีพืชสามารถนํ าไปใชประโยชนได
การเก็บเชื้อจุลินทรีย (Mr. Cho )

1. ท ํากรอบไมหนา 3 เซนติเมตร ปดดานลางดวยกระดาษสาหรือกระดาษฟาง ใสขาว
เหนียว ½ ของภาชนะ เกลี่ยใหสมํ ่าเสมอ ปดดวยผาขาว และท ํากลองพลาสติก
ครอบ เพื่อปองกันฝน ปองกันมด นกและหนู วางไวไตตนไผซ่ึงมีใบถับถมมานาน
รดน้ํ าใหมีความช้ืน ทิ้งไว 5-6 วัน รอใหจุลินทรียเจริญบนผิวหนาของขาว โดยสัง
เกตุจากเสนใยของเช้ือราสีขาวเจริญข้ึนมา

2.  ใสขาวลงไปในโองดินเผา เติมน้ํ าตาลทรายแดง 1/3 ของน้ํ าหนักขาว ทิ้งไว 1
อาทิตย วัสดุจะเร่ิมสะลาย มีน้ํ าเพ่ิมข้ึน

3.  ผสมน้ํ าที่ไดจากการหมัก 0.2 % กับรํ าขาว รักษาความชื้น 65 %  กระบวนการ
หมักเร่ิมข้ึน อุณหภูมิในกองรํ าขาวจะสูงข้ึน ทิ้งไว 2-3 วัน

4.  เพ่ิมมูลสัตว 30-50 เทาของน้ํ าหนักรํ าขาว และใสดิน 20 % ของน้ํ าหนักมูลสัตว
อุณหภูมิจะสูงข้ึน 40-50 องศา ในเวลา 2-3 วัน หลังจากน้ันจะเย็นลง กระบวน
การจะเสร็จส้ินภายในเวลา 3 สัปดาห ใชหวานในแปลงในรูปปุยหมัก

การใช Effective Micro-organisms (EM) Hiraoka (2002)
สวนผสม

•   มูลโค 2 สวน
•   เปลือกขาว 1 สวน
•   เถาแกลบ 1 สวน
•   รํ า                     1  สวน
•   EM 33 ลิตร

การเตรียมหัวเชื้อ EM 1 ลิตร
! EM 10  ml
!  โมลาส 40  ml
!  น้ํ า                       950 ml

ทิ้งไว 5-7 วัน ข้ึนอยูกับอุณหภูมิ หลังจากน้ันเพ่ิมโมลาส 1 ลิตร และน้ํ า 98 ลิตร ซึ่งจะได EM
พรอมท่ีจะนํ าไปใช 100 ลิตร EM จะชวยเรงกระบวนการเส่ือมสะลายใหเร็วข้ึน



8

การใช เชื้อจุลินทรียยอยสะลายเซลลูโลส (Celluloytic Culture)
ผสมวสัดุใสในบอ ขนาด ความยาว 1.8 เมตร กวาง 1.2 เมตร ลึก 0.9 เมตร กองช้ันแรกสูง
15 ซม. ราด EM และใสวัสดุช้ันตอไป ราด EM จนกระท้ังเต็มบอ ปดปากบอดวยพลาสติก หลัง
จากน้ัน 2-3 อาทิตย กลับกอง เพ่ือระบายอากาศ ลดความรอนในกอง แตละบอจะใหปุยหมัก
900 กิโลกรัม ซ่ึงจะใชเวลาในกระบวนการยอยสะลาย 21-45 วัน
.ใชเชื้อ Tricoderma harzianum  ชวยในการยอยสะลายเซลลูโลสหรือเสนใย ลงไปในกองวัสดุ
โดยการเลี้ยงเชื้อจุลินทรียในขี้เลื่อย ผสมใบกระถิน การทํ าปุยหมัก

•  ใชวัสดุเชน ฟางขาว วัชพืช เศษพืช สับ/ตัดเปนช้ินเล็ก ๆ
•  แชวัสดุในน้ํ า เพื่อเพิ่มความชื้น

สวนผสมของวัสดุ
"  ฟางขาว  3 สวน + ใบกระถิน    1 สวน
"  ฟางขาว  4 สวน +  มูลไก    1 สวน
"   วัชพืช            4 สวน +  พืชตระกูลถั่ว   1 สวน  + มูลไก    1 สวน

•  กองวัสดุในรม
•  กองหลวม ๆ เพ่ือการระบายอากาศ
•  พื้นกองควรสูงจากพื้น 30 เซนติเมตร
•  หวานเช้ือจุลินทรียลงบนช้ันในกองวัสดุ โดยใช 1 % ของน้ํ าหนักวัสดุ
•  เพิ่มทอเจาะรู เพ่ือการระบายอากาศในกอง
•   ปดกองปุยหมักดวยพลาสติก เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้น
•   รักษาอุณหภูมิในกอง 50 o ซ หรือสูงกวา
•   สองอาทิตยแรก กลับกองทุก 5-7 วัน หลังจากน้ันกลับกอง สองอาทิตยตอครั้ง
•   หลังจากอาทิตยแรก กองจะยุบตัวลง 1 ใน 4 หลังจากอาทิตยที่สอง จะยุบตัวเหลือ
เพียง 50 % ของปริมาณท่ีเร่ิมตน

•   เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการยอยสะลาย นํ าออกไปตากแดด ประมาณ 2 วัน หลังจาก
น้ันนํ าไปบรรจุถุง เก็บไวในที่รม ความช้ืนท่ีเหมาะสมประมาณ 10-20 %

การผลิตปุยหมักเพ่ือการคา
วิธีนี้จะใชวัสดุอินทรียเชนเดียวกับการท ําปุยหมักทั่วไป แตจะมีขนาดใหญ และใชเคร่ืองมืทุนแรง
ชวย เชน

•  อาคาร หรือเรือนโรง ปองกันสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสม
•  เคร่ืองตัดหรือห่ันวัสดุใหเปนช้ินเล็ก ๆ
•   เคร่ืองผสมวัสดุและเคร่ืองกลับกอง
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•   เคร่ืองตัด ปน เศษวัสดุที่แข็ง เชนก่ิงไม
•   เครื่องอบแหงปุยหมักเพื่อจ ําหนาย

ปุยหมักจากฟางขาว
•  แชฟางจนกระท้ังอ่ิมตัว
•   เตรียมสถานท่ีกองปุยหมัก
•   กองปุยหมักเปนชั้น ๆ แตละช้ันสูง 10-15 เซนติเมตร
•   แตละชั้นเพิ่มเศษพืชสด มูลไก หินฟอสเฟต แหลงไนโตรเจน หรือ EM เพื่อชวยเรง
กระบวนการยอยสะลาย

•   ใสในปริมาณ 15-25 % ของน้ํ าหนักวัสดุทั้งหมด
•   คลุมกองปุยหมักดวยพลาสติกหรือใบกลวย
•  ใหความช้ืนสม่ํ าเสมอ
•   ใชเวลา 1 เดือน หรืออุณหภูมิลดลง และยุบตัวเหลือ 30 %

การเพ่ิมอากาศในกองปุยหมัก
วางระบบทอระบายอากาศใหทั่วกอง ใชเครื่องปมลมชวย เพ่ิมแรงดันอากาศ สามารถใชกับกอง
วัสดุขนาดใหญ โดยไมจ ําเปนตองกลับกอง
การเพิ่มอากาศในกองอยางพอเพียงและสม่ํ าเสมอ จะชวยเรงกระบวนการเส่ือมสะลายของวัสดุ
ใหเร็วข้ึน โดยทั่วไปใชเวลา 3-5 อาทิตย
การกองวัสดุ ความสูงของกอง 5-8 ฟุตข้ึนอยูกับ ชนิดของวัสดุ ฤดูกาล และเคร่ืองมือทุนแรงท่ี
ใช หลังจากกองวัสดุเปนช้ัน ๆ เรียบรอยแลว ควรคลุมกองดวยปุยหมักหนา 6 น้ิว เพื่อรักษา
ความชื้น อุณหภูมิในกอง ปองกันแมลงวันและกล่ินเหม็นท่ีเกิดจากการระเหยของแอมโมเนียม
วิธีกองวัสดุอาจจะกองแบบกองเด่ียว เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการจะนํ าวัสดุใหมมาทํ าปุยหมักตอ
หรือทํ าแบบตอเน่ือง โดยเติมวัสดุใหมเขาไป

วิธีกองวัสดุแบบกองเด่ียว ใชกองขนาด ความกวาง ความยาว 3.0-5.0 เมตร ความสูง 1.5-
2.4 เมตร วางทอระบายอากาศตามความยาวของกอง
เน่ืองจากวิธีนี้จะไมกลับกอง สวนผสมของวัสดุท่ีนํ ามาทํ าเปนปุยหมัก จะมีความสํ าคัญตอ
กระบวนการเสื่อมสะลาย วัสดุที่ใชควรมีสวนผสมที่มีลักษณะโปรง เพ่ือการระบายอากาศ
ตลอดจนเพ่ือเรงกระบวนการยอยสะลาย วัสดุที่นิยมใช เชน ฟางขาว ตนถ่ัวเหลือง ตนและซัง
ขาวโพด เศษพืช และ เปลือกไมเปนตน
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การเลือกระบบปมลมและทอระบายอากาศ
การควบคุมระบบปมลมอาจจะท ํางานแบบตอเน่ือง หรือเปนคร้ังคราว โดยต้ังเวลาอัตโนมัติ
หรือเคร่ืองมือตรวจสอบเม่ือมีอุณหภูมิในกองสูง อัตราความเร็วของลม ข้ึนอยูกับน้ํ าหนักแหง
ของวัสดุที่นํ ามาใช ขนาดของกอง แรงดันของลม เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวัสดุที่
ใช
การระบายอากาศในกองปุยหมัก มีสองวิธีคือ
1. ดูดอากาศออกจากกอง เพื่อใหอากาศใหมเขามาแทนที่
2.  เปาอากาศใหมเขาไปในกอง

การผลิตปุยหมักในเรือนโรง
วิธีน้ีจะผลิตปุยหมักในเรือนโรง และใชภาชนะบรรจ ุหรือกองในเรือนโรง เพ่ือปองกันฝน ปอง
กนัแสงแดดและอุณหภูมิสูงเกินไป ทํ าใหน้ํ าและไนโตรเจนในกองปุยหมักระเหย และจุลินทรีย
อาจตายได

การใชภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุวสัดุท ําปุยหมัก อาจท ําจากไม หรือไมไผ หรืออิฐบลอก เปนรูปทรงกลม หรือ สี่
เหลี่ยม สามารถกองไดสูง เพิม่ทอระบายอากาศ และเครื่องปมลม เพื่อลดแรงงานในการกลับ
กอง หรืออาจจะใชเครื่องจักรกลกลับกองปุยหมักหรือยายใสภาชนะบรรจุใหม
การกองวัสดุสูง อาจจะมีปญหาในการระบายอากาศ จ ําเปนตองเพิ่มทอใหกระจายทั่วกอง ทั้ง
แนวนอนและแนวต้ัง หรือเพ่ิมแรงดันของลมหรือใชเคร่ืองปมลมแรงดันสูง เปนตน

วิธีกองวัสดุ
วิธีน้ีใชเคร่ืองตัก ผานทอดูดและพนวัสดุออกมาเรียงกันเปนช้ัน ๆหรือใชสายพาน โดยกองวัสดุ
กวาง 2.0-6.0 เมตร ข้ึนอยูกับสถานที ่ขนาดของปม หรือเคร่ืองทุนแรงท่ีใชในการกลับกอง
การใชเคร่ืองมือทุนแรงกลับกอง เครื่องมือจะมีประสิทธิภาพสูง เม่ือกองวัสดุมีขนาดความกวาง
3.0 เมตร ความยาว 30 เมตร กลับกองทุกวัน ใชเวลาประมาณ 10 วัน

การทํ าปุยหมักในถัง
หมักวัสดุท่ีผสมแลวในถังกลม ที่สามารถเปดดานลางได โดยใสวัสดุท่ีผสมใหมดานบนของถัง
และนํ าวัสดุท่ีผานกระบวนการยอยสะลายออกมาดานลาง
วางทอระบายอากาศใหทั่วถัง เพ่ือเรงกระบวนการยอยสะลาย ใชเวลาประมาณ 2 อาทิตย หลัง
จากน้ันจะเปดน ําปุยหมักออกดานลาง และใสวัสดุผสมใหมดานบน สามารถใสไดทุกวัน

การใชถังแบบหมุน
วางถังในแนวนอนใหเอียงเล็กนอย มีแกนหมุน ถังขนาดเสนผาศูนยกลาง 11 ฟุต สูง 120 ฟุต
บรรจุวัสดุได 50 ตัน หมุน ใชเวลา 3 วัน หลังจากน้ันนํ าไปกองหรือบรรจุในภาชนะอ่ืน ๆ เพื่อ
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การผสมวัสดุที่ใชท ําปุยหมัก และเรงกระบวนการยอยสะลาย โดยเฉพาะวัสดุที่อวบนํ ้าและ
ตองการปริมาณออกซิเจนสูง

การผลิตปุยหมักโดยใชไสเดือน (Vermicomposting)
วิธีน้ีใชไสเดือนยอยสะลายวัสดุอินทรีย เน่ืองจากไสเดือนกินวัสดุอินทรียทุกชนิด และกินอาหาร
น้ํ าหนักเทากับนํ ้าหนักตัวตอวัน ตัวอยางเชน น้ํ าหนักของไสเดือนรวมกัน 1 กิโลกรัม  จะกิน
อาหาร 1 กิโลกรัมตอวัน ข้ีไสเดือนท่ีขับถายออกมาเปนปุยอินทรีย มีคุณคาทางอาหารสูง เชน
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสที่พืชนํ าไปใชประโยชนได โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม นอก
จากน้ีการทํ างานของไสเดือนจะกระตุนใหเกิดการเจริญของแบคทีเรียและ actinomycetes โดย
เฉพาะอยางยิ่ง actinomycetes ท่ีอยูในข้ีไสเดือนจะมีปริมาณสูงกวาปกติ 6 เทา
ชนิดของไสเดือน
การใสไสเดือนในกองวัสดุอินทรีย สามารถผสมวัสดุตาง ๆในกอง เพ่ิมการระบายอากาศ เรง
กระบวนการยอยสะลาย ในกองวัสดุท่ีมีความช้ืน กวาง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร สูง 0.6 เมตร
ใชไสเดือน 50,000 ตัว
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสํ าหรับการเจริญและการท ํางานของไสเดือน คือบอบรรจุวัสดุท่ีต้ืน
ควรเลือกชนิดของไสเดือนท่ีเหมาะสม เชน Red worm (Lumbricus rubellus) และ Eisenia
foetida ซึ่งเปนสายพันธุที่ทนทานตออุณหภูมิสูง Field worm: Allobophora caliginosa และ
Night crawlers : Lumbicus terrestris กินวัสดุอินทรียจากดานลางของกอง ไมทนทานตอ
อุณหภูมิสูง

สายพันธุ European Night Crawlers (Dendrabaena veneta ) หรือ (Eisenia
hortensis หลายบริษัทไดขยายพันธุเพื่อการคา สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี night
crawler มีความยาว 4-8 น้ิว African Night Crawler : Eudrilus eugeniae เปนสายพันธุเขต
รอน มีขนาดใหญ ทนทานตออุณหภูมิสูงไดดีกวา Eisenia foetida โดยเฉพาะเม่ือมีความช้ืน
อยางพอเพียง แตไมสามารถเจริญไดในอุณหภูมิต่ํ ากวา 7 o ซ
วิธีการขยายพันธุไสเดือน (Cuba)
ใชปุยคอก เชน มูลโค กองกวาง 2 ฟุต ยาว 6 ฟุต ท ําเปนช้ัน ๆ แตละช้ันสูงประมาณ 3-4 น้ิว
ใสไสเดือนลงไป  เติมปุยคอกใหม 10 วัน ใหน้ํ าทุกวัน เพ่ือใหความช้ืนในกองและลดอุณหภูมิ
เปนเวลา 2 เดือน หลังจากนั้นจะแยก ไสเดือนออก เพื่อใชส ําหรับกองวัสดุใหม
วธิกีารทํ าปุยอินทรีย
ท ําบอกวาง x สูง  3 x 3 ฟุต ยาวตามขนาดหรือพ้ืนท่ีของเรือนโรง กองมูลโคกวาง 3 ฟุต ยาว 3
ฟุต และสูง 3 ฟุต ใสไสเดือนลงไป หลังจากท่ีไสเดือนกินอาหารไปประมาณ 30 วัน เติมวัสดุ
ใหมปริมาณเทาเดิมลงไปตอจากกองเกา เม่ือเติมวัสดุใหมเพ่ิมเขาไปในบอระยะหน่ึง ไสเดือนจะ
เคลื่อนยายจากกองเกาไปกองใหม สามารถตักปุยอินทรียออกมาใชประโยชน และเติมวัสดุใหม
ลงไปและทยอยตักปุยอินทรียออกมาจากกองเกา

•  วัสดุที่ใชอาจจะใช เปลือกขาว หรือกากออย ผสมกับมูลโค
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•  คลุมกองวัสดุดวยใบกลวยหรือใบปาลม เพ่ือรักษาความช้ืนและลดอุณหภูมิ
•   อาจจะติดต้ังระบบน้ํ าหยด หรือพนฝอย บนกอง เพ่ือความสะดวกในการใหน้ํ า
•   ปริมาณไสเดือนจะเพ่ิมข้ึน เปนสองเทาในเวลา 60-90 วัน

วิธีการขยายพันธุไสเดือน (Philippines)
•  ใช ไสเดือนสายพันธุ Lumbricus rubellus และ/หรือ Perionyx excavator ขยาย
พันธุในกะบะไมขนาด กวาง 45 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 20 ซม. มีรูระบายน้ํ า เก็บไว
ในท่ีรม

•   วัสดุอินทรียท่ีใชเล้ียงไสเดือน เชน ข้ีเล่ือย ฟางขาว เปลือกขาว เศษพืช เปนตน
•   ผสมวัสดุและใหน้ํ า ปดดวยกระสอบเปยก เพ่ือควบคุมความช้ืน กลับกองบอย ๆ
เก็บไว 1 เดือน

•   ใสวัสดุในกะบะ วัสดุควรรวนซุย รักษาความช้ืนได เพื่อการระบายอากาศและเพื่อ
ใหเหมาะสมสํ าหรับการท ํางานของไสเดือน

•   หลังจากน้ันเพ่ิมมูลไกหรือมูลโค ใบพืชสด เชนใบกระถิน ผักตบชะวา เปนตน สวน
ผสมของอาหารไสเดือนควรมีโปรตีน 15 %

•   pH เปนกลาง อุณหภูมิ 20-27 o ซ อณุหภูมิสูงจะจํ ากัดการทํ างาน อุณหภูมิต่ํ าจะ
พักตัว

•  กองวัสดุขนาด 100 ตารางเซนติเมตร ใชไสเดือนหนัก 100 กรัม ใหอาหารพอ
เพียง เน่ืองจากไสเดือนจะกินอาหารตลอด 24 ชั่วโมง

•  ควรปองกันศัตรูของไสเดือน  เชน มด หนู นก และกบ เปนตน
การผลิตเพ่ือการคา

•  ใชบอขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตรและลึก 1 เมตร พ้ืนลาดเอียงเล็กนอย วาง
ไมไผดานลางและปูพ้ืนดวยแผนไม เพ่ือการระบายน้ํ า ในกรณีท่ีมีน้ํ าขังไสเดือนอาจ
ตายได

•  ผนังอาจจะใชไมไผสาน แผนไมหรือกระสอบปุย เพ่ือปองกันไสเดือนออกจากบอ
และเพ่ือการระบายน้ํ า

•   ใชวัสดุท ําปุยหมัก เชน ฟางขาว เศษพืชสด มูลสัตว ใหน้ํ าและทิ้งไว 1 อาทิตย
•   กอนปลอยไสเดือนลงไป ควรรดน้ํ า 1-2 จุด เพ่ือใหไสเดือนลงไปดานลางของบอ
เม่ือกระบวนการยอยสะลายเสร็จส้ิน ตักปุยอินทรียออกตามความยาว 2 ใน 3 ใสบอ

ใหมที่ปูพื้นดวยใบกลวยหรือกระดาษ
! บอเกาเติมวัสดุใหมลงไป กระบวนการยอยสะลายจะเร่ิมตนใหม
!  บอใหม เน่ืองจากไสเดือนตองการออกซิเจน แบงพื้นที่ใสปุยอินทรียจากบอเกาและ
เติมวัสดุทํ าปุยหมักใหม ไสเดือนจะยายไปกินอาหารใหมและมีออกซิเจนสูง หรือใช
ตระแกรงรอนปุยอินทรียออกมาและนํ าไสเดือนไปใสบอใหม
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!  เม่ือมีปริมาณไสเดือนมาก อาจจะขายใหเกษตรกรรายอื่น ๆ ขายเปนอาหารสัตว
หรือ ขายเปนเหยื่อตกปลา เปนตน

! กระบวนการยอยสะลายจะใชเวลาประมาณ 2 เดือน ไสเดือนหนัก 1 กิโลกรัม
สามารถผลิตปุยอินทรียได 10 กิโลกรัม

คุณภาพของปุยอินทรียจากไสเดือน
ประกอบดวย OM 9.3 % ไนโตรเจน 8.3 % ฟอสฟอรัส 4.5 % โพแทสเซียม 1.0 %

แคลเซียม 0.4 % แมกนีเซียม 0.1 %

การผลิตปุยอินทียโดยใชไสเดือน (India)
•  อุปกรณ ไสเดือน กะบะไม และวัสดุอินทรีย
•  กะบะสูง 2 ½ ฟุต กวาง 4 ฟุต ยาวตามขนาดของพ้ืนท่ี
•   สับวัสดุใหมีขนาดเล็ก เพ่ือเรงการยอยสะลาย
•   ใสวสัดุท่ีมีปริมาณเสนใยสูง เชน ข้ีเล่ือย ฟางขาว และวัสดุท่ีมีไนโตรเจนสูง เชน
พืชตระกูลถั่ว มูลสัตว เศษปลา เปนตน เพื่อปรับ C/N ratio 30:1 หรือ 40 : 1
การผสมวัสดุหลายขนิดจะใหปุยหมักหรือปุยอินทรียที่มีคุณภาพสูง ประกอบดวย
ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ในปริมาณท่ีสูง

•   รักษาอุณหภูมิในกองใหอยูระหวาง 50-55 o ซ เปนเวลา 7-10 วัน หลังจากน้ัน
ควบคุมใหอยูระหวาง 28-30 o ซ อุณหภูมิสูงหรือต่ํ าเกินไป จะมีอิทธิพลตอการ
เจริญและการทํ างานของไสเดือนและจุลินทรียในดิน

•  pH ของวัสดุท่ีนํ ามาทํ าปุยอินทรียอยูระหวาง 6.5-7.0
•   รักษาความช้ืนในกอง 40-45 %

กระบวนการยอยสะลายเสร็จสิ้น หลังจากปลอยไสเดือนลงไป 1 เดือน หรือ สังเกตุจากวัสดุ
เปล่ียนเปนสีดํ า รวนซุย น้ํ าหนักเบา
การแยกไสเดือนออกจากกองปุยอินทรีย โดยการเติมวัสดุใหม งดน้ํ าในกองวัสดุท่ีเสร็จส้ิน
กระบวนการยอยสะลาย หรือ 1 เดือนหลังจากปลอยไสเดือน ทิ้งไวอีก 1 เดือน เพ่ือใหไสเดือน
เคลื่อนยายจากกองเกาไปกองใหม หลังจากน้ันจึงนํ าออกมาใชประโยชน

การใชปุยน้ํ าสะกัดจากวัสดุอินทรีย
วัสดุอินทรียหลายชนิดเปนแหลงของธาตุอาหารพืช การสะกัดธาตุอาหารโดยไมใชสาร

เคมี จะชวยเพ่ิมธาตุอาหารใหพอเพียงกับความตองการของพืชแตละชนิดได บางพืชอาจจะใช
ปองกันโรคและแมลงได
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กรดอะมิโนจากปลา
กรดอะมิโนจากปลา เปนแหลงไนโตรเจนสํ าหรับพืช
•  ใชปลาหรือเศษปลา ผสมกับน้ํ าตาลทรายแดง ในปริมาณ/น้ํ าหนักเทากัน เพื่อสะ
กัดกรดอะมิโนออกมา จากกระบวนการหมัก

•  ใสปลาและน้ํ าตาลทรายแดงในโองดินเผา ซึ่งมีที่เปด ปดน้ํ าดานลาง ใสกรวดลงไป
ประมาณ 1 ฟุต ใชผาขาวปด เพ่ือกรองน้ํ าท่ีสะกัดออกมา ปดปากโองดวยผาขาว
เก็บไวในท่ีมืดเย็น น้ํ าปลาจะถูกสะกัดออกมาจากกระบวนการหมัก ในระยะแรกจะ
มีกล่ินเหม็น เม่ือกระบวนการหมักดํ าเนินไประยะหน่ึง กล่ินจะหมดไป กระบวน
การหมักจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 1-3 สัปดาห

•   ใชปุยนํ ้าท่ีสะกัดออกมา ผสมน้ํ าอัตราสวน 1 ตอ 1000 นํ าไปฉีดพนหรือรดตนพืช

การผลิตนํ ้าสมสายชูจากขาวกลอง
น้ํ าสมสายชูใชสํ าหรับสกัดธาตุอาหารที่จํ าเปนสํ าหรับพืช ใชรวมกับปุยหมัก เพื่อใหพืชไดรับธาตุ
อาหารเพียงพอส ําหรับการเจริญเติบโตเชน กระดูกเผา ซ่ึงเปนแหลงของฟอสฟอรัส กานใบ
ยาสูบ แหลงของ โพแทสเซียม เปลือกไข แหลงของแคลเซียม เปนตน นอกจากน้ีสามารถใชพน
ใบพืชเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรียธรรมชาติซึ่งเจริญบนปากใบพืช ใชเปนอาหารสัตวสํ าหรับลูกไก
ที่ออนแอ เปนโรคหวัด เปนตน

•  โองดินเผา มีท่ีเปด ปดน้ํ าดานลาง ใสกรวดลงไป ประมาณ 1 ฟุต ใชผาขาวบางปด
เพื่อกรองน้ํ าท่ีสะกัดออกมา ปดปากโองดวยผาขาว เก็บไวในที่มืดเย็น

•  ใสขาวกลอง 1 สวน ใสสุรากลั่นลงไปใหทวม
•   หลังจากน้ัน 1 สัปดาห เติมสุรากล่ันลงไป 5-6 เทาของท่ีใสลงไปคร้ังแรก
•   ทิ้งไว 1-2 สัปดาห

วิธีสกัดธาตุอาหาร
•  ใชโองดินเผา เชนเดียวกับการทํ าน้ํ าสมสายช ูใสกรวดและผาขาวบาง
•   แยกใสวัสดุท่ีตองการ เชน กระดูกปนเผา หรือกานยาสูบ หรือเปลือกไขบด เพื่อ
แยกธาตุอาหารและนํ ามาผสมใชตามผลการวิเคราะหดินและความตองการของพืช

•   ใชเวลา 20 วัน
•   นํ ามาผสมน้ํ าอัตราสวน 1 : 1000  นํ าไปฉีดพนหรือใหปุยนํ้ าทางดิน

การทํ าปุยน้ํ าจากเศษพืช
•  ใชหมักเศษพืช เชน ใบ ตนออน ผล หรือหัว ตัด/สับเปนช้ินเล็ก ๆ
•  ผสมน้ํ าตาลรายแดง/โมลาส ปริมาณ ½ หรือ 1/3 ของน้ํ าหนักเศษพืช
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•  ใสในภาชนะประมาณ2/3 ของความสามารถในการบรรจุ
•  ใชเวลาประมาณ 22 วัน
•  น้ํ าทีไ่ดจากการหมัก จะมีสีน้ํ าตาล เก็บไวในที่มืด อุณหภูมิต่ํ า
•   นํ าไปผสมน้ํ าใหพืชทางดินหรือ ฉีดพนทางใบ หรือ ฉีดพนคอกสัตว เพื่อกระตุน
การทํ างานของจุลินทรียและกํ าจัดกล่ิน

•   กากหรือเศษเหลือนํ าไปใชเปนปุยหมัก
รูปแบบภาชนะบรรจุท ําปุยหมัก

      แบบถังกลมสูง     แบบถังกลมขนาดใหญ

แบบกะบะไมสี่เหลี่ยม      เรือนโรงเพ่ือการคา
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