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	 ขอสมคัรเปน็สมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย 

	 	 สมาชกิประเภทสามญั	

	 	 	 รายป	

	 	 	 	 สมคัรใหม	่ชำระคา่ลงทะเบยีน		50.-	บาท	และคา่บำรงุรายป	ีปลีะ	150.-	บาท	

	 	 	 	 ตอ่อายสุมาชกิ	เลขที	่.......................	ชำระเฉพาะคา่บำรงุรายป	ีปลีะ	150.-	บาท	

	 	 	 ตลอดชพี	(ชำระครัง้เดยีว)	

	 	 	 	 ชำระคา่ลงทะเบยีน	50.-	บาท	และคา่บำรงุ	1,500.-	บาท	

	 	 	 สมาชกิประเภทวสิามญั 

	 	 	 	 สมคัรใหม	่ชำระคา่ลงทะเบยีน	50.-	บาท	และคา่บำรงุรายป	ีปลีะ	100.-	บาท	

	 	 	 	 ตอ่อายสุมาชกิ	เลขที	่........................	ชำระเฉพาะคา่บำรงุรายป	ีปลีะ	100.-	บาท		

	 ชำระเงนิโดย	(เลอืกชำระเพยีงอยา่งเดยีว)	

	 	 เงนิสด	จำนวนเงนิ	................................	บาท	

	 	 โอนเขา้บญัช	ีธนาคารกรงุเทพ	สาขาบางเขน	บญัชเีงนิฝากสะสมทรพัย	์เลขที	่161–095654–0	

ชื่อบัญช	ี สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย	 จำนวนเงิน	 .........................	 บาท	 และแนบหลักฐานการโอนเงิน										

เขา้บญัช	ีมาพรอ้มกบัใบสมคัรนี้	

	 	 ธนาณตั	ิสัง่จา่ย	ปณ.	เสนานคิม	ในนาม	นางเกษร	พรพจิติรทรพัย	์กองคลงั	กรมพฒันาทีด่นิ	ถนนพหลโยธนิ	

แขวงลาดยาว	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900		จำนวนเงนิ	................................	บาท	

	 	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับและระเบียบการต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่แล้ว	 และ/หรือจะมีต่อไป			

เพือ่ประโยชนส์ว่นรวมและความเจรญิกา้วหนา้ของสมาคมฯนีท้กุประการ	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 							(ลงชือ่)	..........................................................................	ผูส้มคัร	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(	.......................................................................	)	

หมายเหต	ุ	เลอืกเครือ่งหมาย	ใน			ทีต่อ้งการ	

	

	 สมาชกิใหม	่เลขที	่.......................		

 สมาชกิเกา่	เลขที	่.........................		
					(เฉพาะเจา้หนา้ที)่	
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วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ประจำป	ี..............................	ขนาดเนือ้ทีด่งัตอ่ไปนี้	

	 	 	 (โปรดกา	ในชอ่งสีเ่หลีย่มตามตอ้งการ)	
	 	 	 ปกหลงันอก	4	ส	ี 	 ปกในหนา้,	หลงั		4	ส	ี	

		 	 	 หนา้ธรรมดา	ขาวดำ	
		 	 	 เตม็หนา้	 	 ครึง่หนา้		

	 	 	 รายละเอยีดของการโฆษณา	

		 	 	 มบีลอ๊คโฆษณาแนบมาดว้ย	
		 	 	 ขอใหผู้จ้ดัทำวารสารทำบลอ๊คตามขอ้ความทีก่ำหนด		
	 	 	 คดิคา่โฆษณาทัง้สิน้	...................................................	บาท	(	.........................................................................	)	

	 และใหเ้จา้หนา้ทีม่าเกบ็คา่โฆษณาจำนวน	............................................	บาท	(	...........................................................	)	

	 ในทกุครัง้ที่ไดล้งโฆษณาใหแ้ลว้พรอ้มดว้ยหนงัสอืที่ไดล้งโฆษณาใหจ้ำนวน	ฉบบัละ	5	เลม่	

									 	 	 	 	 	 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนบัถอื	

																																																																																							...............................................................................	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (	..............................................................................	)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ตำแหนง่	..............................................................................	

	



 

อตัราคาโฆษณา/อตัราคาสมาชกิ 

 อตัราคา่โฆษณาระยะเวลา1ปจำนวน3ฉบบั

	 	 	ปกหลงันอก	พมิพ	์4	ส	ี เตม็หนา้	 ราคา	 20,000	 บาท	

	 	 	ปกใน(หนา้-หลงั)		พมิพ	์4	ส	ี		 เตม็หนา้	 ราคา	 16,000	 บาท	

	 	 	เนือ้ใน(หนา้ธรรมดา)	พมิพ	์ขาว-ดำ				
	 	 	 	 	 เตม็หนา้	 ราคา	 12,000	 บาท	

	 	 	 	 	 ครึง่หนา้	 ราคา	 6,000	 บาท	

 ประเภทของสมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย

  1.	สมาชิกสามัญ	 ได้แก	่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เกษตรกร	 ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ

สมาคม	

	 	 2.	สมาชกิวสิามญัซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิสมทบ	ไดแ้ก	่นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	ทีส่นใจในกจิกรรม

ของสมาคม	

	 	 3.	สมาชิกกิตติมศักดิ	์ ได้แก	่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒ	ิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ	 หรืออาจอำนวย

ประโยชนแ์กก่ารดำเนนิงานของสมาคมทีค่ณะกรรมการบรหิารของสมาคมพจิารณาเหน็สมควร	 และเชญิ

เขา้เปน็สมาชกิกติตมิศกัดิ์	

 การเขา้เปนสมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย

	 	 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม	 และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต	่								

วนัทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมไดพ้จิารณาลงมตริบัเขา้เปน็สมาชกิ	

 อตัราคา่ลงทะเบยีน(คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้)และคา่บำรงุ

	 	 	 	 	 คา่ลงทะเบยีน	 คา่บำรงุปลีะ	 ตลอดชพี	

	 	 สมาชกิสามญั	 50	บาท	 150	บาท			 1,500	บาท	

	 	 สมาชกิวสิามญั	 50	บาท	 100	บาท	 -	

	 	 สมาชกิกติตมิศกัดิ	์ ไมม่	ี ไมก่ำหนด	 -	

 สมาชกิจะขาดจากสมาชกิภาพเมือ่

	 	 1.	ตาย	

	 	 2.	ลาออก	

	 	 3.	พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ	 เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม	 หรือ

กระทำการอนัใดอนันำมาซึง่ความเสือ่มเสยีของสมาคมหรอืสมาชกิอืน่	 หรอืถกูจำคกุโดยคำพพิากษาของ

ศาล	 (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท)	 หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ	

หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ	

หมายเหตุ	: 

	 	 วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เป็นวารสารขนาด	 8	 หน้ายก	 ปก	 4	 สี	 กำหนดออกปีละ	 3	 ฉบับ														

พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า	1,000	เล่ม	เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม	นักวิชาการ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป	
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สาราณยีกรแถลง

ว
ารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ฉบบัเดอืนเมษายน2556นี	้ถอืเปน็ฉบบัที	่2	ภายใต้

การนำของนายกสมาคมฯ	 คนปัจจุบัน	 ได้นำเรื่องราวผลงานวิชาการด้าน

การอนรุกัษด์นิและนำ้ทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิในพืน้ทีม่าบอกเลา่ใหท้ราบกนั	คอื	การ

ศึกษามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบผสมผสานใน

พื้นที่ปลูกสับปะรด	 และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 เขตพัฒนาที่ดินตำบล

ห้วยทราย	 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ	์ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ	์ ตลอดจนงานวิจัยที่น่าสนใจอื่นๆ	

ได้แก	่ การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บ

รักษาน้ำหมักชีวภาพที่ยังคงประสิทธิภาพ	 การใช	้							

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับน้ำหมักชีวภาพในการ

เพิ่มผลผลิตข้าวนาปรังในจังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี การ

ผลติปุย๋อนิทรยีป์ัน้เมด็แบบมปีระสทิธภิาพ	 ระบบการบรหิารจดัการการตดัสนิใจ

เชงิพืน้ทีท่ีก่รมพฒันาทีด่นิไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยขีึน้มา	 แนวความคดิของนกั

วทิยาศาสตรท์างดนิเกีย่วกบั	Zero	Net	Land	Degradation	และสาระอืน่ๆ	คบั

เลม่มาใหอ้า่นเสรมิความรู	้และไดผ้อ่นคลายกบัธรรมะดีๆ 	ทีน่ำมาใหอ้า่นกนั	

	 	 กองสาราณยีกรขอขอบคณุทกุทา่นทีม่สีว่นรว่มในการจดัเตรยีมเนือ้หาของ

ตน้ฉบบัเลม่นี	้และขอใหผู้อ้า่นทกุทา่นมคีวามสขุกบัเนือ้หาดีๆ 	ทีน่ำมาฝากกนั	

	

	
	 	 	 	 	 	 	 																		สาราณยีกร	

ผลติปุย๋อนิทรยีป์ัน้เมด็แบบมปีระสทิธภิาพ	 ระบบการบรหิารจดัการการตดัสนิใจ



 บทนำ

	 	 พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยสองพี่น้องตำบล

หว้ยทราย	 อำเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ	์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ	์ เปน็บรเิวณพืน้ทีส่งู	 พืน้ทีม่คีวามลาดเท	 12-20	

เปอรเ์ซน็ต	์การใชป้ระโยชนท์ีด่นิสว่นใหญป่ลกูสบัปะรด	และปลกูมะพรา้ว	ปญัหาทีพ่บคอื	ดนิสว่นใหญเ่ปน็ดนิตืน้	

และเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายปนกรวด	 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเนื่อง	 โดยขาดความรู้ทางหลักวิชาการที่ถูก

ต้อง	 ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที	่ ส่งผลทำให้พื้นที่เกิดการชะล้างพังทลาย	 สูญเสียหน้าดิน	 สูญเสีย									

ธาตุอาหารพืชไปจากดิน	 ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติลดลง	 สุดท้ายคือผลผลิตพืชต่ำ	 ดังนั้นการใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการเกษตรให้ ได้ผลผลิตสูงและเกิดความยั่งยืน	 จำเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ	

และการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสม	 จากการศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศ	 สภาพภูมิอากาศ	

ทรพัยากรดนิ	 และศกึษาสภาพปญัหาในพืน้ที	่ ศกึษาแนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสม	 ขณะเดยีวกนัทำการสาธติ

วธิกีารใชม้าตรการอนรุกัษด์นิและนำ้แบบผสมผสาน	 เพือ่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื	

สามารถเพิ่มผลผลิตสับปะรด	 และพืชชนิดอื่นๆที่ปลูกในพื้นที	่ และจัดตั้งจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินด้านต่างๆ									

ในศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาทีด่นิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงตำบลหว้ยทราย		อำเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ	์เพือ่เปน็

แหลง่เรยีนรู้ ใหเ้กษตรกร	และผูส้นใจ	ไดม้าศกึษาเรยีนรูแ้ละนำไปปรบัใช้ในพืน้ทีข่องตนเอง	ตามสภาพปญัหาที่

เกดิขึน้จรงิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	เหมาะสมตามหลกัวชิาการ	และมกีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งยัง่ยนืตลอดไป	

	 	 จากสภาพปัญหาของพื้นที่ที่ทำการทดสอบและสาธิตมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 ในพื้นที่ปลูกสับปะรด	

คอืเปน็ทีล่าดเชงิเขา	 สลบักบัรอ่งนำ้ธรรมชาต	ิ ความ

ลาดเท	12-20	เปอรเ์ซน็ต	์ลกัษณะดนิทีอ่ยูด่า้นบนตดิ

กบัเชงิเขา	ลกัษณะดนิเปน็ดนิรว่นปนทราย	ถงึปนกรวด	

เป็นดินตื้น	 ถัดลงมาเป็นดินลึกปานกลาง	 ปฏิกิริยา

เป็นกรดแก่ถึงกรดเล็กน้อย	 ค่าความเป็น	 กรดเป็น

ด่าง	 5.0-6.5	 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ	 พื้นที่ส่วนใหญ่

ใชป้ลกูสบัปะรด	 โดยเกษตรกรปลกูสบัปะรดตามแนว

ขึ้นลง	 ซึ่งมีผลต่อหน้าดินที่ถูกชะลา้งเปน็รอ่งลกึ	 และ

ได้ผลผลิตต่ำ	 ดังนั้นจึงได้ทำการสาธิตทดสอบ

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบผสมผสานในพื้นที่
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การศกึษามาตรการอนรุกัษดนิและนำ้แบบผสมผสานในพืน้ทีป่ลกูสบัปะรด 

และศนูยเรยีนรูการพฒันาทีด่นิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง   

เขตพฒันาทีด่นิตำบลหวยทราย อำเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ 

* กลุม่วจิยัและพฒันาการถา่ยทอดการพฒันาทีด่นิ สำนกัวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ 

สะอาด บตุรเลก็* 

	 	 จากสภาพปัญหาของพื้นที่ที่ทำการทดสอบและสาธิตมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 ในพื้นที่ปลูกสับปะรด	



	 แนวทางการดำเนนิการและผลการดำเนนิงาน

	 	 1.มาตรการวธิกีลทีน่ำไปใชม้หีลายวธิกีารผสมผสานกนัดงันี้

					 	 1)	 การจดัทำครูบันำ้รอบเขา	ความยาว	10,600	เมตร	ดำเนนิการในพืน้ทีส่ว่นบนตอ่จากพืน้ทีภ่เูขา	

พืน้ทีม่คีวามลาดเทมากกวา่	15	เปอรเ์ซน็ต	์เพือ่ปลกูยางพารา			

	 	 	 กรณีด้านบน	 โดยทำทางลำเลียง	 คูรับน้ำรอบเขา	 แนวที่อยู่บนสุดจะทำหน้าที่เบนน้ำจากพื้นที่เหนือ

แปลงลงรอ่งนำ้ธรรมชาต	ิ ชว่ยปอ้งกนัการไหลมาของนำ้เขา้แปลงเกษตร	 สว่นแนวครูบันำ้รอบขอบเขาทีอ่ยูถ่ดั

ลงมาสามารถลดการไหลบ่าของน้ำ	 ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได	้ ซึ่งสังเกตได้จากในช่วงหลังฝนตก	

พบวา่		นำ้และตะกอนดนิจะถกูเกบ็กกัอยูบ่รเิวณครูบันำ้รอบเขา	นำ้ไม่ไหลออกจากแปลงเกษตร	ซมึลงดนิสรา้ง

ความชุม่ชืน้ในดนิ	แปลงสาธติการใชม้าตรการอนรุกัษด์นิและนำ้แบบผสมผสาน	มรีอ่งรอยการกดัเซาะนอ้ยมาก		

เนื่องจากการทำคันคูรับน้ำรอบเขา	 และการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกสับปะรดเป็นแถวขวางความลาดเท		

ช่วยชะลอการไหล่บ่าของน้ำ	 ลดการกระแทกหน้าดิน	

ทำใหก้ารชะลา้งพงัทลายเกดินอ้ยลง	

	 		 	 2)	 สรา้งทางลำเลยีงในไรน่า	ความยาว	1,600	

เมตร	 เป็นเส้นทางในการลำเลียงผลผลิตออกจากแปลง

เกษตรกรได้รับความสะดวกมากขึ้น	 ทางลำเลียงก่อสร้าง

ในแนวขวางความลาดเทของพื้นที่เป็นการลดความยาว

ของความลาดเทของพื้นที	่ ทำหน้าที่เบนน้ำจากแปลง

เกษตรลงร่องน้ำธรรมชาติหรือบ่อดักตะกอน	 แนวทาง

ลำเลียงด้านบนเหนือแปลงเกษตร	 ทำหน้าที่เบนน้ำจาก

ภูเขาและน้ำนอกแปลงลงสู่ร่องน้ำธรรมชาต	ิ หรือบ่อ							

ดักตะกอน	 ช่วยลดความเสียหายจากการไหลบ่าของน้ำ	

และลดการชะล้างผิวหน้าดินในแปลงเกษตรที่อยู่ด้านล่าง

ทางลำเลยีงได	้		

	 	 	 3)	 ขดุบอ่ดกัตะกอน	จำนวน	12	บอ่	กอ่สรา้ง

ขวางรอ่งนำ้	ชว่ยชะลอและเกบ็กกันำ้และตะกอนดนิที่ไหล

มากับน้ำ	 ทำให้ตะกอนดินตกตะกอน	 น้ำซึมลงดินสร้าง

ความชุ่มชื้นในพื้นที	่ เกษตรกรนำน้ำไปใช้ ในแปลงเกษตร	

นอกจากนี้คันบ่อดักตะกอนทำหน้าที่เชื่อมต่อทางลำเลียง

ในไรน่าผา่นรอ่งนำ้ธรรมชาตทิำใหก้ารลำเลยีงผลผลติออก

จากแปลงไดอ้ยา่งสะดวก	

ปลกูสบัปะรด	 เพือ่เปรยีบเทยีบกบัวธิกีารของเกษตรกร	และเปน็ตวัอยา่งใหเ้กษตรกรไดศ้กึษา	 เรยีนรูแ้ละนำไป

ปฏบิตัริวมทัง้การสง่เสรมิการตัง้จดุเรยีนรูด้า้นตา่งๆ	ตลอดจนการถา่ยทอดเทคโนโลย	ี		
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	 	 	 ประโยชนท์ี่ ไดร้บัจากการสาธติวธิกีารอนรุกัษด์นิและนำ้วธิกีลแบบตา่งๆ	 พบวา่	 ชว่ยลดการกดัเซาะ		

และพงัทลายของดนิ	ชะลอความแรงของนำ้ที่ไหลบา่จากดา้นบนลงดา้นลา่งของพืน้ที	่กกัเกบ็นำ้	และตะกอนไม่

ใหล้งไปทบัถมดา้นลา่ง	ลดการสญูเสยีธาตอุาหารพชื	ลดตน้ทนุการผลติ	และเพิม่รายได้ใหเ้กษตรกร	

	  2.มาตรการวธิพีชื

		 	 	 1)	 การปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเท	 ความลาดเทของพื้นที	่ 5-12	 เปอร์เซ็นต	์ ในแปลงปลูก

สบัปะรด	และพชืหมนุเวยีน	 ไดแ้ก	่ ขา้วโพด	พรกิ	 เปน็ตน้	 ใชห้ญา้แฝกพนัธุส์รุาษฎรธ์าน	ีปลกูแบบเปลอืยราก		

ความตา่งระดบัระหวา่งแถว	1-2	เมตร	ระยะปลกูระหวา่งตน้	5	เซนตเิมตร	พบวา่	ในชว่งหลงัปลกู	ถงึ	7	เดอืน	

หญา้แฝกแตกกอยงัไมช่ดิกนั	 แถวหญา้แฝกชว่ยลดการไหลบา่ของนำ้	 และตะกอนดนิไดบ้างสว่น	 ตะกอนดนิยงั

ถูกพัดพาผ่านระหว่างแถวหญ้าแฝกได	้ แต่เมื่อหญ้าแฝกมีอายุหลังจากนั้น	 ต้นหญ้าแฝกแตกกอ	 ลำต้นชิดเป็น

แถบสามารถชะลอการไหลมาของนำ้และตะกอนดนิ	ซึง่สงัเกตไดจ้ากตะกอนดนิทีท่บัถมบรเิวณหนา้แถวหญา้แฝก		

ในปทีี	่3	ของการปลกูหญา้แฝกมตีะกอนดนิทบัถมหนา้แถวหญา้แฝกเปน็ชานกวา้งเฉลีย่	40	เซนตเิมตร	ความสงู

ของตะกอนดินที่ทับถมสูงจากระดับดินเดิมด้านหน้าแถบแฝก

เฉลี่ย	 18	 เซนติเมตร	 การดูแลแถวหญ้าแฝกจะตัดใบในทุก										

2-3	 เดือน	 ได้น้ำหนักมวลชีวภาพหญ้าแฝกประมาณ	 420	

กิโลกรัมต่อไร่ต่อครั้ง	 นำใบหญ้าแฝกคลุมแปลงช่วยรักษา

ความชื้นของดินและป้องกันวัชพืช	 เมื่อย่อยสลายช่วยเพิ่ม

อนิทรยีวตัถใุนดนิดว้ย	

	 	 	 การปลกูขา้วโพด	ป	ี2553/2554	ในพืน้ทีแ่ปลงปลกู

พืชหมุนเวียนที่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 (ปลูกระหว่าง

แถวหญ้าแฝก)	 โดยปลูกข้าวโพดขวางความลาดเท	 พบว่า	

ขา้วโพดทีป่ลกูใหผ้ลผลติสงู	 650	 กโิลกรมัตอ่ไร	่ มูลค่าผลผลิต	

6,500	บาทตอ่ไร	่โดยลงทนุ	3,950	บาทตอ่ไร	่เกษตรกรมรีาย

ได	้ 2,550	บาทตอ่ไร	่ หลงัจากเกบ็เกีย่วขา้วโพด	 เกษตรกรได้

ปลูกพริกเป็นแถวขวางความลาดเท	 โดยใช้น้ำที่กักเก็บไว้ ใน

บอ่ดกัตะกอน	 พบวา่	 พรกิเจรญิเตบิโตไดด้	ี และใหผ้ลผลติสงู	

1,480	 กโิลกรมัตอ่ไร	่ มลูคา่ผลผลติ	 51,000	 บาทตอ่ไร	่ โดย

ลงทนุ	21,176		บาทตอ่ไร	่ เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้	29,828	

บาทตอ่ไร่	

	 	 	 2)	 ปลูกหญ้าแฝกขอบคูรับน้ำรอบเขา	 ปลูกหญ้า

แฝกบริเวณขอบคูรับน้ำรอบเขา	 เพิ่มประสิทธิภาพและรักษา

คันคูรับน้ำรอบเขาให้เกิดความแข็งแรง	 พบว่า	 หญ้าแฝก

สามารถยึดดินบริเวณขอบคูรับน้ำรอบเขาให้อยู่ในสภาพที่ด	ี	

มีการตัดใบหญ้าแฝกคลุมโคนพืชในแปลงเพื่อรักษาความ

ชุม่ชืน้	และปอ้งกนัวชัพชื	
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	 	 	 3)	 ปลกูหญา้แฝกบรเิวณคนับอ่ดกัตะกอน	 ไหลท่างลำเลยีงและสองขา้งรอ่งนำ้	 ปลกูหญา้แฝกเปน็

แถวบรเิวณคนับอ่ดกัตะกอน	 ปลกูหญา้แฝกเฉพาะดา้นตรงกนัขา้มกบับอ่เกบ็ตะกอน	 แถวหญา้แฝกทีป่ลกูระยะ

หา่งระหวา่งแถว	80-100	 เซนตเิมตร	ตลอดความยาวของความลาดเทคนั	บอ่ดกัตะกอน	พบวา่	 เมือ่แถวหญา้แฝก

แตกกอลำตน้ชดิกนัสามารถปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของคนับอ่ดกัตะกอนได	้ ไมพ่บรอ่งลอยการกดัเซาะของ

คนับอ่ดกัตะกอน	สว่นการปลกูบรเิวณไหลท่างลำเลยีง	และคเูบนนำ้ดา้นขา้งทางลำเลยีง	โดยปลกูหญา้เปน็แถว		

พบว่า	 เมื่อหญ้าแฝกแตกกอลำต้นชิดกันสามารถป้องกันน้ำไหล่บ่ากัดเซาะทางลำเลียง	 และขอบคูเบนน้ำได	้	

ชว่ยรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพที่ใชง้านไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	 การปลกูหญา้แฝกสองขา้งรอ่งนำ้	 และปลกูหญา้แฝกเปน็รปู

ตวัวคีวำ่	(Λ)		ขวางรอ่งนำ้เปน็ระยะ	พบวา่สามารถปอ้งกนัการกดัเซาะสองขา้งรอ่งนำ้	และดกัตะกอนดนิที่ไหล
มากบันำ้	ทำใหร้อ่งนำ้ตืน้ขึน้	สามารถใชป้ลกูพชืได้	

	 	 	 4)	 การปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเท	 ดำเนินการปลูกพืชเป็นแถวขนานกับแนวคูรับน้ำ

รอบเขา	และแถวหญา้แฝกทีด่ำเนนิการไวก้อ่นการปลกูพชืหลกั	ซึง่ประกอบดว้ย	ยางพารา	สบัปะรด	ขา้วโพด	

พรกิ	 พบวา่	 แนวปลกูพชืทีป่ลกูตามแนวระดบัขวางความลาดเท	สามารถลดการชะลา้งผวิหนา้ดนิได	้ ลดการสญูเสยี

ธาตอุาหารพืช	 ทำให้พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตและ

ให้ผลผลิตสูงได	้ มาตรการดังกล่าว	 เป็นวิธีการ

ผสมผสานกบัมาตรการอนรุกัษด์นิและนำ้	แบบวธิกีล	

และวิธีพืช	 	 (แถบหญ้าแฝก)	 เพิ่มประสิทธิภาพการ

ป้องกันการชะล้างผิวหน้าดินได้ดียิ่งขึ้น	 ส่งผล

โดยตรงตอ่การเจรญิเตบิโตของพชืทีป่ลกู				

	 	 3.ศึกษาการปลูกสับปะรดเป็นแถวขวาง

ความลาดเทระหวา่งแถวหญา้แฝก

							 การปลูกสับปะรดเป็นแถวขวางความ

ลาดเทระหวา่งแถวหญา้แฝก	ดำเนนิการในพืน้ทีศ่นูย์

เรียนรู้ฯ	 กลุ่มชุดดินที	่ 40	 (ชุดดินหุบกะพง)	 พื้นที่

ดำเนนิการ	จำนวน	2	ไร	่ดำเนนิการ	2	วธิ	ีคอื	วธิกีาร

ที	่1	ปลกูสบัปะรดเปน็แถวขวางความลาดเทระหวา่ง

แถวหญา้แฝก	 วธิกีารที	่ 2	 ปลกูสบัปะรดเปน็แถวขึน้

ลงตามความลาดเท	 (วิธีเกษตรกร)	 ปลูกสับปะรด

แถวเดี่ยว	 ระยะปลูก	 40x80	 เซนติเมตร	 การดูแล	

ใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตร	 ใส่ปุ๋ย

เคมสีตูร	21-0-0	จำนวน	10	กรมัตอ่ตน้	ปุย๋เคมสีตูร	

13-13-21	 จำนวน	 15	 กรมัตอ่ตน้ตอ่ครัง้	 จำนวน	 2	

ครัง้	ฉดีพน่ดว้ยนำ้หมกัชวีภาพ	อตัรา	1:500	โดยฉดี	

2	เดอืนตอ่ครัง้		
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	 	 	 ผลการศึกษาในปที	่ 1	 (2552/2553)	 แปลงสับปะรดที่มีการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบ

ผสมผสานปลูกสับปะรดขวางความลาดเทระหว่างแถวหญ้าแฝกได้ผลผลิตสับปะรดสูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ปลูก

สบัปะรดขึน้-ลงตามความลาดเท	คอื	 ไดผ้ลผลติ	6,120	และ	5,658	กโิลกรมัตอ่ไร	่ตามลำดบั	 เนือ่งจาก	แถว

หญ้าแฝกช่วยชะลอการไหลบ่าของน้ำ	 ลดการชะล้างหน้าดิน	 และธาตุอาหารพืชไปจากดิน	 ประเด็นสำคัญ	

ไดแ้ก	่ แถวหญา้แฝกชว่ยเกบ็กกันำ้	 และความชืน้ไว้ในดนิไดย้าวนานกวา่	 ซึง่ระดบัความชืน้ในดนิทีถ่กูเกบ็กกัไว	้

นา่จะมผีลตอ่การเจรญิเตบิโตของสปัปะรด	และสง่ผลใหผัลผลติสงูกวา่แปลงที่ไมม่มีาตรการอนรุกัษด์นิและนำ้	

	 	 	 ผลการศกึษาในปที	่2	(2553/2554)	พบวา่แปลงปลกูสบัปะรดทีม่กีารใชร้ะบบอนรุกัษด์นิและนำ้แบบ

ผสมผสานปลูกสับปะรดขวางความลาดเทระหว่างแถวหญ้าแฝกได้ผลผลิตสับปะรด	 3,607	 กิโลกรัมต่อไร	่							

ซึง่มากกวา่แปลงเกษตรกรที่ไมม่กีารใชร้ะบบอนรุกัษด์นิและนำ้	ที่ใหผ้ลผลติสบัปะรดเพยีง	2,985	กโิลกรมัตอ่ไร	่

ในปทีี	่2	สบัปะรดใหผ้ลผลติตำ่กวา่ในปแีรก	ทัง้นีเ้นือ่งจากประสบปญัหาขาดนำ้	มปีรมิาณฝนนอ้ย		

	 	 	 จากการวเิคราะหต์น้ทนุการผลติและผลตอบแทนที่ ได้รับ	 พบว่า	 ในปีที	่ 1	 การปลูกสับปะรดขวาง

ความลาดเทระหว่างแถวหญ้าแฝก	 มีต้นทุนผันแปร	

14,299	บาทตอ่ไร	่	ไดผ้ลผลติ	6,120	กโิลกรมัตอ่ไร	่

รายได	้ 30,600	 บาทตอ่ไร	่ ผลตอบแทนเหนอืตน้ทนุ

ผันแปร	 16,301	 บาทต่อไร	่ และผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจสูงกว่าการปลูกสับปะรดขึ้นลงตามความ

ลาดเท	 ที่มีต้นทุนผันแปร	 16,935	 บาทต่อไร	่ ได้

ผลผลติ	 5,658	 กโิลกรมัตอ่ไร	่ รายได	้ 28,250	 บาท

ตอ่ไร	่ผลตอบแทนเหนอืตน้ทนุผนัแปร	11,315	บาท

ตอ่ไร	่	

	 	 	 ในปทีี	่2	พบวา่ผลตอบแทนลดลงทัง้	2	วธิี

การ	 เนื่องจากประสบภาวะแล้ง	 สับปะรดเจริญ

เติบโตได้ ไม่ดีเท่าที่ควร	 ผลผลิตที่ ได้จึงลดลง	 และ

ราคาสบัปะรดลดลง	อยา่งไรกต็ามผลตอบแทนเหนอื

ตน้ทนุผนัแปรที่ไดเ้ปน็ไปในทำนองเดยีวกบัปทีี	่ 1	 คอื	

การปลกูสบัปะรดขวางความลาดเทระหวา่งแถวหญา้

แฝก	 มีต้นทุนผันแปร	 5,211	 บาทต่อไร	่ ได้ผลผลิต	

3,607	กโิลกรมัตอ่ไร	่รายได	้10,821	บาทตอ่ไร	่ผล

ตอบแทนเหนอืตน้ทนุผนัแปร	5,610	บาท	ตอ่ไร	่ ซึง่

สงูกวา่การปลกูสบัปะรดขึน้ลงตามความลาดเท	ซึง่มี

ต้นทุนผันแปร	 5,757	 บาทต่อไร	่ ได้ผลผลิต	 2,985	

กโิลกรมัตอ่ไร	่รายได	้8,955	บาทตอ่ไร	่ผลตอบแทน

เหนอืตน้ทนุผนัแปร	3,198	บาท	ตอ่ไร	่	
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	 	 	 เมื่อพิจารณาธาตุอาหารพืชในดิน	 พบว่าแปลงปลูกสับปะรดขวางความลาดเทระหว่างแถวหญ้าแฝก		

กอ่นปลกูสบัปะรดดนิมปีรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุ 0.67	 เปอรเ์ซน็ต	์ ปรมิาณฟอสฟอรสั	 3	 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	 และ

ปรมิาณโพแทสเซยีม	10	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั		หลงัเกบ็ผลผลติในปทีี	่2	ดนิมปีรมิาณอนิทรยีวตัถลุดลงเปน็	0.6	

เปอร์เซ็นต	์ ปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นเล็กนอ้ย	 เป็น	 5	 มิลลิกรัมต่อกโิลกรัม	 และปริมาณโพแทสเซียมเพิ่มขึ้น

เปน็	 19	 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	 ซึง่ฟอสฟอรสั	 และโพแทสเซยีมเพิม่ขึน้เลก็นอ้ยจากปุย๋เคมทีี่ใสล่งไปและตกคา้ง

สะสมอยู่ในดิน	 ในขณะที่การปลูกสับปะรดขึ้นลงตามความลาดเท	 พบว่า	 ก่อนปลูกสับปะรด	 ดินมีปริมาณ

อนิทรยีวตัถ	ุ 0.74	 เปอรเ์ซน็ต	์ปรมิาณฟอสฟอรสั	10	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	และโพแทสเซยีม	12	มลิลกิรมัตอ่

กโิลกรมั	และหลงัเกบ็ผลผลติในปทีี	่2	ดนิมปีรมิาณอนิทรยีวตัถลุดลงเหลอื	0.47	เปอรเ์ซน็ต	์ปรมิาณฟอสฟอรสั

ลดลงเหลือ	 7	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 และปริมาณโพแทสเซียมลด

ลงเหลอื	 6	 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	 ธาตอุาหารทีล่ดลงเนือ่งจากการ

ดดูใชข้องสบัปะรด	 และบางสว่นอาจถกูชะละลายไปกบัตะกอนดนิ

ทีถ่กูชะลา้งออกไปจากหนา้ดนิ		

				 	 ผลการวเิคราะหป์รมิาณธาตอุาหารพชืในดนิแสดงใหเ้หน็

ไดว้า่	 แปลงปลกูสบัปะรดทีม่กีารใชม้าตรการอนรุกัษด์นิและนำ้คอื

การปลกูสบัปะรดขวางความลาดเทระหวา่งแถวหญา้แฝก	ปรมิาณ	

ธาตุอาหารพืชในดินสูญเสียน้อยกว่าแปลงปลูกสับปะรดที่ไม่มีการ

ใชม้าตรการอนรุกัษด์นิและนำ้	

	 	 4.มาตรการฟน้ฟคูณุภาพ

								 ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินด้านต่างๆ	

เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมต่อการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืช	 ได้แก	่ การปรับปรุงบำรุงดินแปลงปลูก

สบัปะรดดว้ยปุย๋เคม	ีนำ้หมกัชวีภาพ	พด.2	การใชปุ้ย๋พชืสดรว่มกบันำ้หมกัชวีภาพ	พด.2	และปุย๋ชวีภาพ	พด.12	

ในแปลงปลูกพืชหมุนเวียน	 การทำเกษตรผสมผสาน/เกษตรอินทรีย	์ ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ผลิตสารป้องกัน

แมลงศตัรพูชื	 โดยใชส้ารเรง่ซปุเปอร	์ (พด.7)	แปลงขยายพนัธุห์ญา้แฝก	การผลติเมลด็พนัธุพ์ชืปุย๋สด	และการ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย	์ น้ำหมักชีวภาพ	 ปุ๋ยชีวภาพ	 จากผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน	 จากการดำเนินงานจุดเรียนรู้

การพฒันาทีด่นิดา้นตา่งๆ	ในพืน้ทีศ่นูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาทีด่นิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงฯ	สรปุไดด้งันี้	

	 	 	 1)	 จดุเรยีนรูท้ี	่ 1	 การผลติปุย๋อนิทรยี	์ นำ้หมกัชวีภาพ	 และปุย๋ชวีภาพ	 จากผลติภณัฑข์องกรม

พฒันาทีด่นิ	ประกอบดว้ย			

	 	 	 	 1.1	 การผลิตและใช้ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร	์ พด.1	 ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุที่หาได้

งา่ยในทอ้งถิน่	 ไดแ้ก	่ขยุมะพรา้ว	และปุย๋คอก	โดยใชส้ารเรง่ซปุเปอร	์พด.1	ซึง่ตน้ทนุการผลติปุย๋หมกั	อยูร่ะหวา่ง	

800-1,000	 บาทต่อตัน	 การใช้ปุ๋ยหมักในแปลงเกษตรที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ	 เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย	

เป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถ	ุ เพิ่มธาตุอาหารพืช	 ปรับปรุงโครงสร้างและคุณภาพของดินให้ดีขึ้น		

สารประกอบฮิวมัสในปุ๋ยหมักช่วยดูดยึดธาตุอาหารพืชและมีผลให้อนุภาคดินเกาะตัวกัน	 ทำให้ดินมีความ

สามารถในการอุม้นำ้ไดด้ขีึน้ชว่ยเพิม่อนิทรยีวตัถใุนดนิ	 การใสปุ่ย๋หมกัอยา่งตอ่เนือ่งในแปลงเกษตรผสมผสาน/

เกษตรอนิทรยี	์สามารถเพิม่ปรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุเพิม่ธาตอุาหารพชื	และทำใหด้นิเกบ็ความชืน้ไดด้ี	
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	 	 	 	 1.2	 การผลติและใชน้ำ้หมกัชวีภาพ	 จากสารเรง่ซปุเปอร	์ พด.2	 ซึง่วตัถดุบิที่ใชค้อื	 เศษปลา	 ผกั	

ผลไม	้เกษตรกรสามารถหาวสัดไุดง้า่ยในทอ้งถิน่	พบวา่	สามารถผลตินำ้หมกัชวีภาพไดป้ลีะ	1,500	ลติร	ตน้ทนุ

ลิตรละ	 15	 บาท	 ผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพอย่างเนื่องเพื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ	 และราดลงดิน	 ใช้ ในแปลงปลูก

สบัปะรด	ใชน้ำ้หมกัชวีภาพ	1	ลติร	ผสมนำ้	500	ลติร	ฉดีพน่ทางใบทกุ	1	เดอืน	เพือ่เรง่การเจรญิเตบิโตจนถงึ

กอ่นบงักบัดอก	1	เดอืน	และหลงัตดิดอก	1	เดอืน	อกี	2	ครัง้		หา่งกนั	1	เดอืนเพือ่ขยายผล	ใชน้ำ้หมกัชวีภาพ

แทนปุย๋ทางใบในแปลงปลกูขา้วโพด	พรกิ	โดยฉดีพน่ทางใบ	อตัรานำ้หมกัชวีภาพ	1	ลติร	ผสมนำ้	500	ลติร	ฉดี

พ่นทางใบ	 และราดลงดินทุก	 10	 วัน	 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้น้ำ

หมักชีวภาพ	 ผลการใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร	์ พด.2	 พบว่า	 ข้าวโพด	 พริก	 เจริญเติบโตและให้

ผลผลติเพิม่ขึน้	พรกิตน้สมบรูณ	์ระยะเวลาการเกบ็เกีย่วไดน้านกวา่ปกต	ิทำให้ ไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้	จากการใชน้ำ้

หมกัชวีภาพ	พด.	2	ทีผ่ลติจากผกั	ฉดีพน่ใหข้า้วทีร่ะยะ	ขา้วอาย	ุ30	50	และ	60	วนัหลงังอก	ในแปลงขา้วที่ใช้

ปุ๋ยพืชสดและใช้น้ำหมักชีวภาพอัตรา	 25	 ลิตรต่อไร	่ ให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย	 2	 ป	ี สูงสุดคือ	 969	 กิโลกรัมต่อไร	่								

ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำอย่างเดียว	 (8-8-0	 กิโลกรัม	 N-P
2
O
5
-K
2
O	 ต่อไร่)	 หรือใช้ปุ๋ยพืชสดอย่าง

เดยีวใหผ้ลผลติขา้วเฉลีย่	906	และ	948	กโิลกรมัตอ่ไร	่ตามลำดบั		

	 	 	 	 1.3	 การผลิตและใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช	 โดยสารเร่งซุปเปอร	์ พด.3	 ในแปลง

ปลกูสบัปะรด	เพือ่ปอ้งกนัโรครากตน้เนา่	จากเชือ้รา	Pythopthera	sp.	ใช้ในอตัรา	100	กโิลกรมัตอ่พืน้ที	่1	ไร	่

ในช่วงปลูกสับปะรด	 ในแปลงปลูกข้าวโพด	 และพริก	 โดยโรยระหว่างแถวก่อนปลูกผลการใช้จุลินทรีย์เพื่อ

ควบคมุเชือ้สาเหตโุรคพชื	 โดยสารเรง่ซปุเปอร	์ พด.3	 สามารถปอ้งกนัและควบคมุเชือ้สาเหตโุรคพชืได้	 ลดการ

ระบาดของโรคพชื	พชืเจรญิเตบิโตและใหผ้ลผลติได	้ลดการใชถ้งึไมต่อ้งใชส้ารเคม	ีทำใหล้ดคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุ

การผลติได	้	

	 	 	 	 1.4	 การผลิตและใช้น้ำหมักสมุนไพรเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช	 ใช้สารเร่งซุปเปอร	์ พด.7										

พชืสมนุไพรที่ใช	้ ไดแ้ก	่หางไหล	หนอนตาหยาก	ตะไครห้อม	ขา่	บอระเพด็	 	สาบเสอื	 เมลด็สะเดา	พญาไร้ใบ	

ลกูยอ	 เปน็ตน้	 ใชป้อ้งกนัแมลงศตัรพูชื	 เพือ่ลดการใชส้ารเคม	ี อตัราที่ใช้ในไมผ้ล	 พชืไร	่ ใชส้ารปอ้งกนัแปลง

ศตัรพูชื	:	นำ้	เทา่กบั	1:200	เจอืจางแลว้อตัรา	100	ลติรตอ่ไร	่ในพชืไร	่50	ลติรตอ่ไร	่ในพชืผกัใชเ้ทา่กบั	1:500	

เจอืจางแลว้อตัรา	50	ลติรตอ่ไร	่โดยฉดีพน่ที่ใบ	ลำตน้	และรดลงดนิทกุ	10-20	วนั	หรอืในชว่งทีม่แีมลงศตัรพูชื

ระบาดใหฉ้ดีพน่ทกุๆ	3	วนั	ตดิตอ่กนั	3	ครัง้	ใชส้ารสมนุไพรในชว่งตอนเชา้หรอืตอนเยน็เพือ่ไม่ใหส้ารออกฤทธิ์

ในพืชสมุนไพรถูกแสงแดด	 ผลการใช้สารสมุนไพร	 พบว่า	 สามารถป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช	 จำพวก	

หนอน	กระทู	้ หนอนชอนใบ	 เพลีย้ไฟ	 ไรแดง	 ในแปลงขา้วโพด	พรกิ	 	 และพชืผกัสวนครวัไดล้ดการใชส้ารเคม	ี

ไดถ้งึ	90	เปอรเ์ซน็ต	์ลดคา่ใชจ้า่ย	ปลอดภยัตอ่เกษตรกร	และผูบ้รโิภค	

	 	 	 	 1.5	 การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ	 พด.12	 ดำเนินการขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ	 พด.12	 ในปุ๋ยหมักและ									

รำขา้ว	ใชเ้วลา	4	วนั	นำไปใช้ในพชืตา่งๆ	พชืไร	่พชืผกั	ใสร่ะหวา่งแถว	คลกุเคลา้กบัดนิ	ใชอ้ตัรา	300	กโิลกรมัตอ่ไร	่

สำหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้น	 ใส่คลุกเคล้ากับดินรองก้นหลุมในช่วงเตรียมดิน	 ปลูกพืชแล้ว	 ใส่รอบทรงพุ่มหรือ

หว่านให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่ม	 ใช้อัตรา	 3-5	 กิโลกรัมต่อต้น	 ผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพ	 พด.12	 ช่วยเพิ่มความเป็น

ประโยชนข์องไนโตรเจน	 ฟอสฟอรสั	 และโพแทสเซยีมในดนิ	 เพิม่ประสทิธภิาพการใชปุ้ย๋	 ชว่ยรกัษาความสมดลุ

ของธาตอุาหารพชื	ลดปรมิาณการใชปุ้ย๋เคม	ีนำไปใชก้บัพชืตา่งๆ	ไดแ้ก	่สบัปะรด	ขา้วโพด	พรกิ	และแตงโม			
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 	 	 	 2)	 จดุเรยีนรูท้ี	่2	การใชปุ้ย๋พชืสดรว่มกบัปุย๋ชวีภาพ	และนำ้หมกัชวีภาพ 

	 	 	 จัดทำจุดเรียนรู้การใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในแปลงปลูกพืชหมุนเวียนได้แก	่ ข้าวโพด

หวาน	 พริก	 โดยใช้ปุ๋ยพืชสด	 (ปอเทือง)	 หว่านและสับกลบลงดินหลังออกดอก	 50	 เปอร์เซ็นต	์ ขยายเชื้อ

จุลินทรีย์ป้องกันสาเหตุโรครากโคนเน่า	 ซุปเปอร	์ พด.3	 ใช้น้ำหมักชีวภาพ	 ซุปเปอร	์ พด.2	 ผสมน้ำ	 ในอัตรา										

1:500	ฉดีพน่	ทกุๆ	7-10	วนั	รว่มกบัสารสมนุไพรปอ้งกนักำจดัแมลงศตัรพูชื	ซปุเปอร	์พด.7	และนำ้สม้ควนัไม	้	

ผลการการปลกู	 ขา้วโพดหวาน	 และพรกิ	 ป	ี 2553/2554	 พบวา่	 ขา้วโพดหวานไดผ้ลผลติ	 650	 กโิลกรมัตอ่ไร	่	

พรกิไดผ้ลผลติ	1,480	กโิลกรมัตอ่ไร	่พบวา่	ลดการใชปุ้ย๋เคม	ีและสารเคมปีอ้งกนักำจดัแมลงไดถ้งึ	50	เปอรเ์ซน็ต	์		

	 	 	 3)	จดุเรยีนรูท้ี	่3	การปรบัปรงุดนิกรดดว้ยวสัดปุนู		 

	 	 	 โดยดำเนนิการในแปลงปลกูขา้วโพด	และพรกิ	เนือ่งจากดนิมปีญัหาเปน็ดนิกรด	จากผลการศกึษา	พบ

วา่	ดนิมคีา่ความเปน็กรดเปน็ดา่ง	5.0	เปน็กรดจดัมาก	การใสป่นูโดโลไมท	์ในอตัราตามคา่วเิคราะหด์นิ	จำนวน	

300	กโิลกรมัตอ่ไร	่ในชว่งเตรยีมดนิ	หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติ	เกบ็ตวัอยา่งดนิวเิคราะห	์พบวา่	มคีา่ความเปน็กรด

เปน็ดา่ง	เพิม่เปน็	5.9	เปน็กรดปานกลาง	ซึง่สง่ผลตอ่ความเปน็ประโยชนข์องธาตอุาหารพชืในดนิ		

	 	 	 หลงัการใสป่นูควรใชปุ้ย๋อนิทรยีจ์ำพวกปุย๋พชืสด	นำ้หมกัชวีภาพ	และปุย๋ชวีภาพ	พด.12	เพือ่ทำใหด้นิ

เหมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตของพชืทีป่ลกู	ขา้วโพด	และพรกิ	เจรญิเตบิโตไดด้ีในชว่งความเปน็กรดเปน็ดา่ง	5.5-

7.0	 การเลอืกปลกูพชืทีเ่จรญิเตบิโตได้ในสภาพดนิเปน็กรด	 ไดแ้ก	่ สบัปะรด	ยางพารา	 เปน็แนวทางหนึง่ในการ

แก้ ไขปญัหาดนิกรดเชน่กนั	

	 	 	 4)	 จดุเรยีนรูท้ี	่4	การทำเกษตรผสมผสาน/เกษตรอนิทรยี์ 

	 	 	 ดำเนนิการจดัการดนิและใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีบ่รเิวณรอบทีอ่ยูอ่าศยัและพืน้ทีศ่าลาศนูยเ์รยีนรู	้ พืน้ที	่ 0.5	 ไร	่

โดยจดัการดนิดว้ยปุย๋อนิทรยีน์ำ้หมกัชวีภาพ	และปุย๋ชวีภาพจากผลติภณัฑก์รมพฒันาทีด่นิ	ไม่ใชส้ารเคมแีละปุย๋

เคม	ี ปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเทเพื่อป้องกันการชะล้างผิวหน้าดิน	 และรักษาความชุ่มชื้น	 ปลูกพืชแบบ

ผสมผสานได้แก	่ ไม้ผลยืนต้นและพืชผักสวนครัว	 มากกว่า	 20	 ชนิด	 เช่น	 ทุเรียน	 ลองกอง	 มะพร้าวน้ำหอม	

กลว้ย	มะละกอ	ผกัหวาน	มนัป	ูถัว่ฝกัยาว	มะเขอื	พรกิ	เปน็ตน้	ดำเนนิการตอ่เนือ่งรวม	3	ป	ี		

	 	 	 ผลการทำเกษตรอนิทรยี	์ พบวา่	 กอ่นดำเนนิการ	 ไดเ้กบ็ตวัอยา่งดนิเพือ่วเิคราะห	์ พบวา่	 ก่อนดำเนิน

การมีปริมาณอินทรียวัตถ	ุ 0.60	 เปอร์เซ็นต	์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ	 เพิ่มเป็น	 0.67	 เปอร์เซ็นต	์ 0.74	 และ	 1.10	

เปอรเ์ซน็ต	์ อยู่ในเกณฑต์ำ่-คอ่นขา้งตำ่	 กอ่นดำเนนิการมคีา่	

pH	6.4	 เพิม่เปน็	 6.5	และ	6.7	 ในปทีี	่ 2	และ	3	จากกรด

เลก็นอ้ย	 จนเปน็กลาง	 มปีรมิาณฟอสฟอรสั	 9	 มลิลกิรมัตอ่

กโิลกรมั	อยู่ในเกณฑต์ำ่	เพิม่เปน็	15,	13	และ	25	มลิลกิรมั

ต่อกิโลกรัม	 อยู่ ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง	 เพิ่มขึ้น	 16	

มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	มปีรมิาณโพแทสเซยีม	13	มลิลกิรมัตอ่

กิโลกรัม	 อยู่ ในเกณฑ์ต่ำมาก	 เพิ่มเป็น	 15,	 21	 และ	 93	

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 อยู่ในเกณฑ์ต่ำมากถึงสูง	 เพิ่มขึ้น	 80	

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 ทำให้ผลผลิตพืชที่ปลูกมีคุณภาพ	 และ

ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน	 ลดค่าใช้จ่าย	 และจำหน่าย

เปน็รายได	้	2,500-3,500	บาทตอ่เดอืน			
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	 	 	 5)	 จดุเรยีนรูท้ี	่5	แปลงรวบรวมพนัธุพ์ชืสมนุไพร 

	 	 	 ทำการรวบรวมพนัธุพ์ชืสมนุไพรทีม่สีารออกฤทธิ์ในการปอ้งกนัแมลงศตัรพูชืทีม่อียู่ในทอ้งถิน่	 มาปลกู

เปน็แปลง	เนือ้ที	่0.5	ไร	่ประกอบดว้ยสมนุไพรชนดิทีม่ลีำตน้เปน็กอ	เปน็พุม่และแบบเถาเลือ้ย	จำนวน	20	ชนดิ	

เชน่	หางไหล	หนอนตายหยาก	บอระเพด็	ดปีล	ีตะไครห้อม	ขา่	พญาไร้ใบ	เปน็ตน้		นอกจากเปน็แปลงเรยีนรู้

ชนิดพืชสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ในการป้องกันแมลงศัตรูพืช	 และใช้ผลิตสารสมุนไพรไว้ ใช้แล้ว	 ยังสามารถ

จำหนา่ยสมนุไพร	 และตน้พนัธุพ์ชืสมนุไพรเปน็รายไดอ้กีดว้ย	 ผลการใชส้ารสมนุไพร	 พบวา่	 สามารถลดตน้ทนุ		

และลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงได้มากกว่า	 90	 เปอร์เซ็นต	์ และสามารถจำหน่ายผลผลิตเป็นรายได	้		

ปลีะ	 4,000-5,000	 บาท	 กจิกรรมดงักลา่ว	 สามารถใชส้นบัสนนุการผลตินำ้หมกัชวีภาพทีม่กีารใชส้ารสมนุไพร

เป็นส่วนประกอบร่วมกับ	 สารเร่งซุปเปอร	์ พด.7	 โดยเน้นถึงการใช้สมบัติของพืชสมุนไพรเหล่านี	้ ทดแทนสาร

เคมกีำจดัศตัรพูชื	

	 	 	 6)	 จดุเรยีนรูท้ี	่6	การปลกูหญา้แฝกเพือ่ขยายพนัธุ	์และฟน้ฟดูนิ 

	 	 	 จัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก	

เนื้อที	่ 1	 ไร	่ เพื่อผลิตกล้าหญ้าแฝกไว้ปลูก

เพิ่มเติม	 และแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่

ใกล้ เคียง	 การจัดทำแปลงขยายพันธุ	์				

หญา้แฝก	สายพนัธุส์รุาษฎรธ์าน	ีพืน้ที	่1	ไร	่

รวม	 19,200	 กลา้	 ดแูลรกัษา	 ตดัใบ	 เมือ่

หญ้าแฝกอาย	ุ 7	 เดือน	 แตกกอจำนวน

เฉลี่ย	 20	 ต้นต่อกอ	 ดำเนินการจำนวน	 2	

ครัง้	 ตดิตอ่กนั	 2	 ป	ี หลงัจากขดุหญา้แฝก

ออกจากแปลงเพื่อปลูกในพื้นที	่ จากการ

เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ผลที่ ได้รับ		

พบว่า	 ก่อนปลูกหญ้าแฝก	 ดินมีค่า	 pH	

ระหว่าง	 6.7	 เป็นกลาง	 มีปริมาณ

อนิทรยีวตัถ	ุ 0.33	 เปอรเ์ซน็ต	์ อยู่ในเกณฑ์

ต่ำมาก	 ไม่มีฟอสฟอรัส	 และปริมาณ

โพแทสเซียมต่ำมาก	 (19	 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม)	 หลังปลูกหญ้าแฝกปีที	่ 1	 ดิน					

มีปริมาณอินทรียวัตถ	ุ เพิ่มขึ้นเป็น	 0.47	

เปอรเ์ซน็ต	์ปรมิาณฟอสฟอรสั	3	มลิลกิรมั

ต่อกิโลกรัม	 และมีปริมาณโพแทสเซียม	

เพิม่ขึน้เปน็	37	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั			

เกษตรกร กลุมเกษตรกร หมอดนิอาสาเขาเรยีนรู และรบับรกิารปจจยัการผลติ หนวยงาน และคณะคร ู   

 นกัเรยีนในพืน้ที ่ เขาศกึษาดงูานพฒันาทีด่นิภายในศนูยฯ ขยายผลการจดัทำเขตพฒันาทีด่นิในพืน้ทีอ่ืน่ๆ 
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 	 	 	 จากการวเิคราะหด์นิในแปลงปทีี	่ 2	 หลงัขดุกลา้หญา้แฝกออกจากแปลงนำไปปลกู	 พบวา่	 ดนิมคีวาม

อดุมสมบรูณม์ากขึน้	มปีรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุ1.27	เปอรเ์ซน็ต	์อยู่ในเกณฑค์อ่นขา้งตำ่	ปรมิาณฟอสฟอรสัเพิม่ขึน้

เปน็	11	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	และปรมิาณโพแทสเซยีมเพิม่ขึน้เปน็	42	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	จะเหน็ไดว้า่	การปลกู

หญา้แฝกในลกัษณะแปลงขยายพนัธุห์ลงัจากขดุกลา้หญา้แฝก	ใบ	และรากหญา้แฝกยอ่ยสลาย	สามารถฟืน้ฟสูภาพ

ดนิ	ทำใหด้นิอดุมสมบรูณ	์ปลกูพชืชนดิอืน่ไดเ้ปน็อยา่งด	ีผลติกลา้หญา้แฝก	ไดป้ลีะ	110,000-130,000	กลา้	ขยาย

กลา้หญา้แฝกลงถงุ	ปลีะ	10,000	ถงุ	

	 	 	 7)	 จดุเรยีนรูท้ี	่7	การผลติเมลด็พนัธุพ์ชืปุย๋สดไดแ้ก	่ปอเทอืง	ถัว่พรา้	เพือ่เกบ็เมลด็พนัธุ์ ไว้ใช้ใน

ปรบัปรุงบำรุงดินแปลงต่างๆ	 ของศูนย์เรียนรู	้ และสนบัสนนุการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุพ์ืชปุ๋ยสดประจำศูนย์

เรียนรู	้ ในช่วงป	ี 2552-2554	 สามารถเก็บผลผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองได้	 เฉลี่ย	 193	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อป	ี และ

ผลผลติเมลด็พนัธุถ์ัว่พรา้ได	้ เฉลีย่	 220	กโิลกรมัตอ่ไรต่อ่ป	ี เกษตรกรเรยีนรูก้ารผลติเมลด็พนัธุพ์ชืปุย๋สด	 เกบ็เมลด็

พันธุ์ ไว้ ใช้ปรับปรุงบำรุงดินและขยายในแปลงอื่นอย่างต่อเนื่อง	 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดส่วนที่เหลือใช	้ สามารถ

จำหนา่ยเปน็รายไดเ้ฉลีย่ไรล่ะ	4,825	และ	5,500	บาท	(คดิราคาเมลด็พนัธุก์โิลกรมัละ	25-30	บาท)	นอกจากนี	้

การไถกลบตอซงัพชืปุย๋สด	ลงดนิหลงัเกบ็เกีย่วผลผลติ	เปน็การเพิม่อนิทรยีวตัถใุนดนิอกีดว้ย	กจิกรรมการผลติ

เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	 เป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดินอย่าง

ยัง่ยนื	สามารถผลติและใช้ในพืน้ทีข่องตนเอง	แตจ่ำเปน็ตอ้งมกีารจดัแบง่เวลาการปลกูพชืหลกัและพชืปุย๋สดให้

เหมาะสมกบัปรมิาณนำ้และความชืน้ในดนิดว้ย	

	 ประโยชนท์ี่ ไดร้บั

	 	 1.	ทรัพยากรดินภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ	 ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน	 ได้รับการอนุรักษ	์ ฟื้นฟ	ู สามารถใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม	เกดิประโยชนส์งูสดุและยัง่ยนื	เกษตรกรลดการใชปุ้ย๋เคม	ีและสารเคมเีกษตร	ลดตน้ทนุ

การผลติ		มรีายไดเ้พิม่ขึน้	

	 	 2.	เปน็แหลง่เรยีนรู	้ ศกึษา	ดงูาน	 งานพฒันาทีด่นิทีเ่นน้การแก้ ไขพฒันาทีด่นิในพืน้ที	่ ใหก้บัหมอดนิอาสา		

เกษตรกร	 กลุม่เกษตรกร	 นกัเรยีน	 นกัศกึษา	 และหนว่ยงานตา่งๆ	 สามารถใชเ้ปน็ศนูยต์น้แบบขยายผลสูพ่ืน้ที่

ใกลเ้คยีง	และขบัเคลือ่นการดำเนนิ	งานจดัทำเขตพฒันาทีด่นิในพืน้ทีอ่ืน่ๆ	ตอ่ไป	

	 	 3.	สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง	ดำเนนิการใหค้รอบคลมุงานดา้นการเกษตรทกุดา้น	

	 	 4.	เพือ่เปน็ขอ้มลูทางเลอืกใหเ้กษตรกรนำไปพฒันาพืน้ทีด่นิทีม่ปีญัหาความลาดชนัและความอดุมสมบรูณ์

ตำ่ใหส้ามารถใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่ไดส้งูสดุ	ลดปญัหาความเสีย่งตอ่การขาดทนุ	เกดิความยัง่ยนื	และไมม่ผีลกระทบ

ตอ่สภาพแวดลอ้ม	

	 	 5.	เพือ่ใชเ้ปน็เอกสารคูม่อืในการแนะนำสง่เสรมิเกษตรกร	ใหพ้ฒันาพืน้ทีด่นิปญัหาความลาดชนัและความ

อุดมสมบูรณ์ต่ำ	 อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ได้ผลผลิตพืชสูงและได้ตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน	 และ

สามารถใชเ้ปน็ขอ้มลูในการศกึษาวจิยัตอ่ยอดสำหรบั	 เจา้หนา้ทีข่องรฐั	 นสิติ	 นกัศกึษา	 และเกษตรกรสามารถ

นำขอ้มลูความรู้ ไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาพืน้ทีข่องตนเอง	
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1 
ศนูยป์ฎบิตักิารพฒันาทีด่นิโครงการหลวง สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 

2 
หอ้งปฎบิตักิารกลาง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

สภุาวด ี บญุธรรม
1 
กนกวรรณ  ศรงีาม

2
 และปวณีา  ไตรโสภณ

1 

 บทคดัยอ่

	 	 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพที่ยังคงประสิทธิภาพ	 ดำเนินการใน

ปีงบประมาณ	 2551-2553	 ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง	 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	 6																		

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความโปร่งแสงของภาชนะบรรจุต่อการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพที่อุณหภูมิห้อง				

หาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพจากสูตรปลา	 ผัก	 และผลไม้ที่ยังคงประสิทธิภาพ	 ช่วง

การสลายตัวของฮอร์โมนชนิดต่างๆ	 และปริมาณธาตุอาหารในน้ำหมักชีวภาพขณะทำการเก็บรักษา	 และ

เปรยีบเทยีบผลของนำ้หมกัชวีภาพสตูรปลา	ผกั	และผลไม	้ตอ่อตัราการเจรญิเตบิโตของพชื	 	

	 	 ผลการทดลองพบวา่	ระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการเกบ็รกัษานำ้หมกัชวีภาพ	สตูรปลา	ผกั	และผลไม	้พบวา่

ฮอร์โมนในน้ำหมักชีวภาพจะคงประสิทธิภาพในช่วงระยะของการเก็บรักษา	 3	 เดือน	 และธาตุอาหารพืชจะคง

ประสทิธภิาพในชว่งระยะของการเกบ็รกัษา	 10	 เดอืน	 สว่นการใชภ้าชนะทบึแสงและโปรง่แสงในการเกบ็รกัษา

นำ้หมกัชวีภาพไมม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของฮอร์โมนและธาตอุาหารพชื	นอกจากนี	้นำ้หมกัชวีภาพสตูรปลามี

ประสทิธภิาพเพิม่เปอรเ์ซน็ตอ์ตัราการเจรญิเตบิโตของพชืสงูทีส่ดุรองลงมาเปน็สตูรผกัและสตูรผลไม	้	

	 คำนำ

	 	 กระบวนการหมักที่เกิดขึ้นเมื่อนำเศษพืช	 สัตว	์ ที่เป็นวัสดุอินทรีย์ ไปหมักกับการน้ำตาล	 กากน้ำตาล								

จะทำให้น้ำจากเซลล์พืชหรือสัตว์ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์ ไหลออกมาจากเซลล	์ โดยขบวนการ	

พลาสโมไลซีส	 (plasmolysis)	 จุลินทรีย์ในธรรมชาติและที่ติดมากับวัสดุที่นำมาหมักจะเจริญเติบโตโดยใช้กาก

นำ้ตาลและสารประกอบอนิทรยีจ์ากวสัดเุหลา่นัน้เปน็แหลง่อาหารและพลงังาน	 ในนำ้หมกัชวีภาพจงึประกอบไป

ดว้ย		ฮอร์โมนพชื	(Plant	Hormones)	ฮอร์โมนพชืทีพ่บในปุย๋อนิทรยีน์ำ้ม	ี3	ชนดิดว้ยกนั	คอื		ฮอร์โมนออกซนิ	

(auxin)	 จบิเบอเรลลนิ	 (gibberellin)	 และไซโตไคนนิ	 (cytokinin)	 ซึง่ฮอร์โมนทัง้	 3	 ชนดินี	้ มบีทบาทหนา้ทีท่ี่

แตกตา่งกนัออกไปและตา่งกม็บีทบาทตอ่การเจรญิเตบิโตของพชื	 เชน่	 เรง่การเจรญิเตบิโตของพชื	 ควบคมุการ

เจรญิเตบิโตของตาขา้งและกิง่	การควบคมุการเจรญิของผล	ควบคมุการเกดิราก	เรง่การออกดอก	(กรมพฒันา	
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 ทีด่นิ,	2549)	นอกจากนีย้งัมสีว่นประกอบอืน่ๆอกีไดแ้ก	่คาร์โบไฮเดรท	(carbohydrates)	กรดอนิทรยี	์(organic		

acids)	กรดอะมโิน	(amino	acids)	กรดฮวิมกิ	(humic	acid)	นำ้ยอ่ย	(enzymes)	วติามนิ	(vitamins)	แรธ่าตอุาหาร								

ที่สำคัญและจำเป็นต่อพืช	 (กรมพัฒนาที่ดิน,	 2545)	 โดยแต่ละชนิดของวัสดุหมักก็ให้ปริมาณฮอร์โมนและ								

ธาตอุาหารทีแ่ตกตา่งกนั							

	 	 ปัญหาหนึ่งที่พบในการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพของเกษตรกรก็คือ	 เกษตรกรไม่ทราบว่าน้ำหมัก

ชีวภาพ	 ที่ทำมีอายุการใช้งานได้นานแค่ไหน	 หมดอายุลงเมื่อไร	 มีรายงานว่า	 การเก็บไว้ที่อุณหภูม	ิ 20	 องศา

เซลเซยีส-45	 องศาเซลเซยีส	 (อยา่เกบ็ในตูเ้ยน็)	 โดยปดิฝาใหส้นทิ	 อยา่ใหอ้ากาศเขา้ได	้ ถา้เปดิใชแ้ลว้ตอ้งรบี

ปดิทนัท	ีจะสามารถเกบ็รกัษาไว้ ไดป้ระมาณ	6-8	เดอืน	หรอืมากกวา่นัน้	(http://www.clinictech.most.go.th

/techlist/0214/agriculture/00000-13.html)	 การวจิยัเกีย่วกบัระยะเวลาในการเกบ็รกัษานำ้หมกัชวีภาพจงึมี

ความสำคัญ	 ในการบ่งชี้ถึงวันหมดอายุของน้ำหมักชีวภาพ	 โดยใช้ปริมาณของระดับฮอร์โมนออกซิน	 (auxin)	

จบิเบอเรลลนิ	(gibberellin)	และไซโตไคนนิ	(cytokinin)	และปรมิาณธาตอุาหารเปน็ตวัชีว้ดั		ดงันัน้การวจิยันี้

จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 เปรียบเทียบความโปร่งแสงของภาชนะบรรจุต่อการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพที่

อุณหภูมิห้อง	 (2)	 หาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพจากสูตรปลา	 ผัก	 และผลไม้ที่ยังคง

ประสิทธิภาพ	 (3)	 หาช่วงการสลายตัวของฮอร์โมนชนิดต่างๆ	 และปริมาณธาตุอาหารในน้ำหมักชีวภาพขณะ

ทำการเกบ็รกัษา	 และ	 (4)	 เพือ่เปรยีบเทยีบผลของนำ้หมกัชวีภาพสตูรปลา	 ผกั	 และผลไม	้ ตอ่อตัราการเจรญิ

เตบิโตของพชื	

 อปุกรณแ์ละวธิกีาร

	  การทดลองแบง่เปน็2สว่นดงันี้

	 	 สว่นที	่1	หาการเปลีย่นแปลงของปรมิาณฮอร์โมนออกซนิ	จบิเบลเรลลนิ	ไซโตไคนนิ	และปรมิาณธาตอุาหาร		

ไนโตรเจน	ฟอสฟอรสั	โพแทสเซยีม	แคลเซยีม	แมกนเีซยีม	ในนำ้หมกัชวีภาพ	3	สตูรที	่1	คอืสตูรปลา	สตูรที	่2		

คือสูตรผัก	 และสูตรที	่ 3	 คือสูตรผลไม	้ ที่เก็บรักษา	 2	 วิธีการคือ	 ในภาชนะโปร่งแสงและภาชนะทึบแสงเป็น

ระยะเวลา	0-19	 เดอืน	วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ	์Completely	Radomized	Design	 (CRD)	ม	ี2	ซำ้		

17		วธิกีาร	ดงันี้	

	 	 	 วธิกีารที	่1	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	0	เดอืน			

	 	 	 วธิกีารที	่2	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	1	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิใส)	

	 	 	 วธิกีารที	่3	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	1	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิทบึ)	

	 	 	 วธิกีารที	่4	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	3	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิใส)	

	 	 	 วธิกีารที	่5	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	3	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิทบึ)	

	 	 	 วธิกีารที	่6	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	5	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิใส)	

	 	 	 วธิกีารที	่7	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	5	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิทบึ)	

	 	 	 วธิกีารที	่8	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	7	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิใส)	

	 	 	 วธิกีารที	่9	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	7	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิทบึ)	
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	 	 	 วธิกีารที	่10	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	10	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิใส)	

	 	 	 วธิกีารที	่11	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	10	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิทบึ)	

	 	 	 วธิกีารที	่12	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	13	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิใส)	

	 	 	 วธิกีารที	่13	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	13	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิทบึ)	

	 	 	 วธิกีารที	่14	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	16	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิใส)	

	 	 	 วธิกีารที	่15	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	16	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิทบึ)	

	 	 	 วธิกีารที	่16	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	19	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิใส)	

	 	 	 วธิกีารที	่17	 นำ้หมกัชวีภาพทีเ่กบ็รกัษาระยะเวลา	19	เดอืน	 (เกบ็รกัษาในขวดพลาสตกิทบึ)	

	 	 สว่นที	่2	ทดสอบประสทิธภิาพนำ้หมกัชวีภาพทัง้	3	สตูร	สตูรที	่1	คอืสตูรปลา	สตูรที	่2	คอืสตูรผกั	และ

สตูรที	่	3		คอืสตูรผลไม	้กบัพชืทดสอบ	(ผกับุง้)	โดยวธิกีารผสมนำ้รด	อตัราสว่น	1:200	ทกุ	2	วนั	ซึง่ปลกูใน

กระถางโดยการเตรียมวัสดุปลูกที่เหมือนกันในทุกตำรับการทดลอง	 โดยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของผักบุ้ง		

ไดแ้ก	่ ความสงู	 นำ้หนกัรวม	 ความยาวขอ้	 นำ้หนกัตน้และนำ้หนกัราก	 วางแผนการทดลองในแตล่ะเดอืนแบบ

สุม่สมบรูณ	์Complete	Radomized	Design	(CRD)	ม	ี5	ซำ้	7	วธิกีาร	ดงันี้	

	 	 	 วธิกีารที	่1	 พน่นำ้เปลา่	

	 	 	 วธิกีารที	่2	 ปุย๋อนิทรยีน์ำ้สตูรผกั	 เกบ็รกัษา	 x	 เดอืน	ในภาชนะทบึแสง	

	 	 	 วธิกีารที	่3	 ปุย๋อนิทรยีน์ำ้สตูรผกั	 เกบ็รกัษา	 x	 เดอืน	ในภาชนะโปรง่แสง	

	 	 	 วธิกีารที	่4	 ปุย๋อนิทรยีน์ำ้สตูรผลไม	้ เกบ็รกัษา	 x	 เดอืน	ในภาชนะทบึแสง	

	 	 	 วธิกีารที	่5	 ปุย๋อนิทรยีน์ำ้สตูรผลไม	้ เกบ็รกัษา	 x	 เดอืน	ในภาชนะโปรง่แสง	

	 	 	 วธิกีารที	่6	 ปุย๋อนิทรยีน์ำ้สตูรปลา	 เกบ็รกัษา	 x	 เดอืน	ในภาชนะทบึแสง	

	 	 	 วธิกีารที	่7	 ปุย๋อนิทรยีน์ำ้สตูรปลา	 เกบ็รกัษา	 x	 เดอืน	ในภาชนะโปรง่แสง	

	 	 	 หมายเหต	ุ:	x	คอืระยะเวลาของกีเ่กบ็รกัษา	0,	1,	3,	5,	7,	10,	13,	16,	19	เดอืน		

	 ผลลการทดลอง

	 	 ทดลองสว่นที	่ 1	 ผลการวเิคราะหป์รมิาณฮอร์โมนและธาตอุาหารพชืในนำ้หมกัสตูรผกั	 สตูรผลไม	้ และ

สตูรปลา	ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลา	0-19	เดอืน		

	 	 จากขอ้มลูปรมิาณฮอร์โมนและปรมิาณธาตอุาหาร	 ในนำ้หมกัชวีภาพสตูรผกั	ผลไม	้และปลา	ทีเ่กบ็รกัษา

เปน็ระยะเวลา	0,	1,	3,	5,	7,	10,	13,	16,	19	เดอืน	พบวา่ระยะเวลามผีลทำใหร้ะดบัของปรมิาณฮอร์โมนและ

ปรมิาณธาตอุาหาร	มกีารเปลีย่นแปลงลดลง	ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี	้	

	 	 ฮอร์โมนออกซนิ	 

	 	 พบวา่นำ้หมกัชวีภาพสตูรปลาใหป้รมิาณฮอร์โมนออกซนิสงูทีส่ดุ	(1,409.36	มลิลกิรมั/ลติร)	รองลงมาเปน็

สตูรผกัและผลไม	้(321.58,	258.55	มลิลกิรมั/ลติร)	ตามลำดบั	สว่นการเปลีย่นแปลงปรมิาณพบวา่ออกซนิ	ใน

สตูรปลามปีรมิาณคงเหลอืตำ่กวา่	50	เปอรเ์ซน็ต	์ในเดอืนที	่3	ของการเกบ็รกัษา	ในขณะทีน่ำ้หมกัชวีภาพสตูร

ผกัและผลไมม้ปีรมิาณออกซนิลดลง	อยา่งชา้ๆ	คงเหลอืตำ่กวา่	50%	ในเดอืนที	่10	(ภาพที	่1)		
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  ฮอร์โมนไซโตไคนนิ 

	 	 พบวา่นำ้หมกัชวีภาพสตูรผลไม้ใหป้รมิาณฮอร์โมนไซโตไคนนิสงูทีส่ดุ	 (319.85	 มลิลกิรมั/ลติร)	 รองลงมา

เปน็สตูรปลาและผกั	 (119.5	และ	47.2	มลิลกิรมั/ลติร)	ตามลำดบั	สว่นการเปลีย่นแปลงปรมิาณไซโตไคนนิใน

สตูรผลไม	้ปลา	และผกั	พบวา่ลดลงอยา่งรวดเรว็ลดตำ่กวา่	50	เปอรเ์ซน็ต	์เฉลีย่ในเดอืนที	่1,	1	และ	5	ตาม

ลำดบั	(ภาพที	่2)		

	 	 จบิเบอเรลลนิของ	 

	 	 พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาให้ปริมาณฮอร์โมนจิบเบอเรลลินสูงที่สุด	 (43.6	 มิลลิกรัม/ลิตร)	 รองลงมา

เป็นสูตรผลไม	้ และ	 ผัก	 (38.6	 และ	 36.8	 มิลลิกรัม/ลิตร)	 ตามลำดับ	 ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณจิบ

เบอเรลลนิในสตูรปลา	 ผลไมแ้ละผกัพบวา่ลดลงอยา่งรวดเรว็ลดตำ่กวา่	 50	 เปอรเ์ซน็ต	์ เฉลีย่ในเดอืนที	่ 3,	 5	

และ	3	ตามลำดบั	(ภาพที	่3)	

	

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 

ไซโตไคนนิ (mg/I) 

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

ออกซนิ (mg/I) 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 

ภาพที ่1  แสดงปรมิาณและการเปลีย่นแปลงฮอรโมนออกซนิในนำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษา ในระยะเวลาทีต่างกนั 

ภาพที ่2 แสดงปรมิาณและการเปลีย่นแปลงฮอรโมนไซโตไคนนิของนำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนั 
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	 	 ไนโตรเจน 

	 	 พบวา่นำ้หมกัชวีภาพสตูรปลาใหป้รมิาณไนโตรเจนสงูทีส่ดุ	 (1.67	 เปอรเ์ซน็ต)์	 รองลงมาเปน็สตูรผกัและผลไม	้	

(0.33	และ	0.19	เปอรเ์ซน็ต)์	ตามลำดบั	สว่นการเปลีย่นแปลงปรมิาณไนโตรเจนในนำ้หมกัชวีภาพสตูรปลา	พบ

วา่ลดลงอยา่งชา้ๆมปีรมิาณคงเหลอืตำ่กวา่	50	เปอรเ์ซน็ต	์หลงัจากเดอืนที	่13	ของการเกบ็รกัษา	สว่นนำ้หมกั

ชวีภาพสตูรผกัและผลไมม้ปีรมิาณไนโตรเจนทีว่ดัไดน้อ้ยและมแีนวโนม้คงทีต่ลอดการเกบ็รกัษา	(ภาพที	่4)	

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 

จบิเบอเรลลนิ (mg/I) 

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 

%N 

ภาพที ่3 แสดงปรมิาณและการเปลีย่นแปลงฮอรโมนจบิเบอเรลลนิของนำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลา 

   ทีต่างกนั 

ภาพที ่4 แสดงปรมิาณและการเปลีย่นแปลงธาตไุนโตรเจนของนำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนั 
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 	 	 ฟอสฟอรสั 

	 	 พบวา่นำ้หมกัชวีภาพสตูรปลาใหป้รมิาณฟอสฟอรสัสงูทีส่ดุ	(6,480	มลิลกิรมั/กโิลกรมั)	รองลงมาเปน็สตูร

ผกัและผลไม	้(694	และ	383	มลิลกิรมั/กโิลกรมั)	ตามลำดบั	สว่นการเปลีย่นแปลงปรมิาณฟอสฟอรสัในนำ้หมกั

ชีวภาพสูตรปลา	 สูตรผลไม	้ และสูตรผัก	 พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ	 แม้ทำการเก็บรักษาเป็นเวลา	 19	

เดอืน	แตป่รมิาณฟอสฟอรสัลดลงไปเพยีง	50	20	และ	12.5	เปอรเ์ซน็ต	์ตามลำดบั	(ภาพที	่5)	

	 	 โพแทสเซยีม 

	 	 พบวา่นำ้หมกัชวีภาพสตูรปลาใหป้รมิาณโพแทสเซยีมสงูทีส่ดุ	 (23,100	 มลิลกิรมั/กโิลกรมั)	 รองลงมาเปน็

สูตรผลไม	้ และผัก	 (11,000	 และ	 10,660	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)	 ตามลำดับ	 ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

โพแทสเซยีมในนำ้หมกัชวีภาพสตูรปลา	พบวา่ลดลงอยา่งชา้ๆมปีรมิาณคงเหลอืตำ่กวา่	 50	 เปอรเ์ซน็ต	์ ในเดอืนที	่

13	 สว่นนำ้หมกัชวีภาพสตูรผกัและผลไมเ้ริ่มมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลงในเดือนที	่ 10	 ของการเก็บรักษา	

เมือ่เกบ็รกัษาเปน็เวลา	19	เดอืน	มปีรมิาณโพแทสเซยีมลดลงไป	20.5	และ	20	เปอรเ์ซน็ต	์ตามลำดบั	(ภาพที	่6)	

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

ภาพที ่5 แสดงปรมิาณและการเปลีย่นแปลงธาตฟุอสฟอรสัของนำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนั 

ฟอสฟอรสั (ppm) 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 

โพแทสเซยีม (ppm) 

ภาพที ่6 แสดงปรมิาณและการเปลีย่นแปลงธาตโุพแทสเซยีมของนำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนั 
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	 	 แคลเซยีม 

	 	 พบวา่นำ้หมกัชวีภาพสตูรปลาใหป้รมิาณแคลเซยีมสงูทีส่ดุ	(28,720	มลิลกิรมั/กโิลกรมั)	รองลงมาเปน็สตูร

ผกัและผลไม	้ (1,440	และ	1,248	มลิลกิรมั/กโิลกรมั)	ตามลำดบั	สว่นการเปลีย่นแปลงปรมิาณแคลเซยีมในนำ้

หมกัชวีภาพสตูรปลา	พบวา่ลดลงอยา่งรวดเรว็มปีรมิาณคงเหลอืตำ่กวา่	 50	 เปอรเ์ซน็ต	์ตัง้แตก่ารเกบ็รกัษาใน

เดอืนที	่1	สว่นนำ้หมกัชวีภาพสตูรผกัและผลไมเ้ริม่มแีนวโนม้การเปลีย่นแปลงลดลงในเดอืนที	่10	ของการเกบ็

รักษาเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา	 19	 เดือนมีปริมาณมีปริมาณแคลเซียมลดลงเหลือ	 41.6	 และ	 25.6	 เปอร์เซ็นต	์

ตามลำดบั	(ภาพที	่7)	

	 	 แมกนเีซยีม 

	 	 พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาให้ปริมาณแมกนีเซียมสูงที่สุด	 (3,184	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)	 รองลงมาเป็น

สตูรผลไมแ้ละผกั	(1,120	และ	998	มลิลกิรมั/กโิลกรมั)	ตามลำดบั	สว่นการเปลีย่นแปลงปรมิาณแมกนเีซยีมใน

นำ้หมกัชวีภาพสตูรปลา	 พบวา่เริม่มแีนวโนม้ลดลงในเดอืนที	่ 10	 และมปีรมิาณคงเหลอืตำ่กวา่	 50	 เปอรเ์ซน็ต	์

เมือ่เกบ็รกัษาในเดอืนที	่19	สว่นนำ้หมกัชวีภาพสตูรผลไมแ้ละผกัมแีนวโนม้การเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้เลก็นอ้ย	ซึง่

จะเหน็ไดว้า่ในกลุม่ธาตอุาหารรองแคลเซยีมมอีตัราการสลายตวัเรว็กวา่แมกนเีซยีม	(ภาพที	่8)	

ภาพที ่7 แสดงปรมิาณและการเปลีย่นแปลงธาตแุคลเซยีมของนำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนั 

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

แคลเซยีม (ppm) 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 

แมกนเีซยีม (ppm) 

ภาพที ่8 แสดงปรมิาณและการเปลีย่นแปลงธาตแุมกนเีซยีมของนำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนั 
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 	 	 เหลก็ 

	 	 พบวา่นำ้หมกัชวีภาพสตูรปลาใหป้รมิาณเหลก็สงูทีส่ดุ	(326	มลิลกิรมั/กโิลกรมั)	รองลงมาเปน็สตูรผกัและ

ผลไม	้(111	และ	105	มลิลกิรมั/กโิลกรมั)	ตามลำดบั	สว่นการเปลีย่นแปลงปรมิาณเหลก็ในนำ้หมกัชวีภาพสตูร

ปลา	พบวา่ลดลงอยา่งรวดเรว็มปีรมิาณคงเหลอืตำ่กวา่	60	เปอรเ์ซน็ต	์ตัง้แตก่ารเกบ็รกัษาในเดอืนที	่1	สว่นนำ้

หมกัชวีภาพสตูรผกัและผลไมม้ปีรมิาณการเปลีย่นแปลงคงทีต่ลอดการเกบ็รกัษา	(ภาพที	่9)	

	 	 สงักะสี 

	 	 พบวา่นำ้หมกัชวีภาพสตูรปลาใหป้รมิาณสงักะสสีงูทีส่ดุ	 (10	 มลิลกิรมั/กโิลกรมั)	 รองลงมาเปน็สตูรผกัและ

ผลไม	้(7	และ	6	มลิลกิรมั/กโิลกรมั)	ตามลำดบั	สว่นการเปลีย่นแปลงปรมิาณสงักะสีในนำ้หมกัชวีภาพสตูรปลา	

ผกัและผลไมพ้บวา่ลดลงอยา่งรวดเรว็มปีรมิาณคงเหลอืตำ่กวา่	 50	 เปอรเ์ซน็ต	์ ตัง้แตก่ารเกบ็รกัษาในเดอืนที	่ 1		

(ภาพที	่10)	

ภาพที ่9 แสดงปรมิาณและการเปลีย่นแปลงธาตเุหลก็ของนำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนั 

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 

สงักะส ี(ppmI) 

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

เหลก็ (ppmI) 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 

ภาพที ่10 แสดงปรมิาณและการเปลีย่นแปลงธาตสุงักะสขีองนำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนั 
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	 	 แมงกานสี 

	 	 พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรผลไม้ให้ปริมาณแมงกานีสสูงที่สุด	 (51	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)	 รองลงมาเป็นสูตร

ปลาและผัก	 (33	 และ	 25	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)	 ตามลำดับ	 ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณแมงกานีสในน้ำหมัก

ชีวภาพสูตรปลาพบว่าปริมาณคงเหลือต่ำกว่า	 50	 เปอร์เซ็นต	์ ตั้งแต่การเก็บรักษาในเดือนที	่ 19	 ส่วนสูตรผัก

และผลไม	้พบวา่มปีรมิาณเพิม่ขึน้หลงัหมกัจนถงึเดอืนที	่10	หลงัจากนัน้มแีนวโนม้ลดลง	(ภาพที	่11)	

	 	 สำหรับการทดลองเพื่อเปรียบเทียบภาชนะบรรจุน้ำหมักชีวภาพ	 ชนิดโปร่งแสงและทึบแสง	 จากผลการ

วเิคราะหเ์พือ่เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของระดบัฮอร์โมน	 และปรมิาณธาตอุาหารในขวดโปรง่แสงและขวด

ทึบแสงซึ่งเก็บรักษาเป็นเวลา	 19	 เดือน	 ในอุณหภูมิห้องพบว่าขวดบรรจุน้ำหมักชีวภาพแบบโปร่งแสงและทึบ

แสงใหผ้ลไมแ่ตกตา่งกนั		

	 	 ผลการทดลองส่วนที	่ 2	 ทดสอบประสิทธิภาพน้ำหมักชีวภาพทั้ง	 3	 สูตร	 ที่ผ่านการเก็บรักษา	 0-19	

เดอืน	 โดยการรดปุย๋ทางใบอตัรา	 1:200	 ทกุๆ	 2	 วนั	 ใหก้บัผกับุง้เปรยีบเทยีบกบัการรดดว้ยนำ้เปลา่	 ผลการ

ทดลองพบวา่นำ้หนกัรวม	ความสงู	และความยาวขอ้	ของพชืทดสอบ(ผกับุง้)	ที่ไดร้บันำ้หมกัชวีภาพทัง้	3	สตูร

และน้ำเปล่ามีความแตกต่างกันทางสถิต	ิ ดังแสดงในภาพที	่ 12-14	 และเมื่อนำมาเปรียบเทียบอัตราการเจริญ

เติบโตพบว่าสูตรปลาให้เปอร์เซ็นต์อัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด	 รองลงมาเป็นสูตรผักและสูตรผลไม	้

และมแีนวโนม้ของอตัราการเจรญิเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้ลดลงตำ่กวา่	 50	 เปอรเ์ซน็ต์ในเดอืนที	่ 10	ของการเกบ็รกัษา	

ดงัแสดงในตารางที	่1	และ	2	สว่นความยาวขอ้	พบวา่สตูรปลาใหเ้ปอรเ์ซน็ตค์วามยาวขอ้ทีเ่พิม่ขึน้สงูทีส่ดุ	รองลงมา

เป็นสูตรผักและสูตรผลไม	้ และมีแนวโน้มของความยาวข้อที่เพิ่มขึ้นลดลงต่ำกว่า	 50	 เปอร์เซ็นต์ในเดือนที	่ 5	

ของการเกบ็รกัษา	ดงัแสดงในตารางที	่3	

ภาพที ่11 แสดงปรมิาณและการเปลีย่นแปลงธาตแุมงกานสีของนำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนั 

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

แมงกานสี (ppmI) 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 
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ตารางที	่1		แสดงความสงูของผกับุง้ทีเ่พิม่ขึน้เมือ่ไดร้บันำ้หมกัชวีภาพทัง้	3	สตูรทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลา	

	 	 	 	 ทีต่า่งกนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบันำ้เปลา่	(เปอรเ์ซน็ต)์	

	 ลำดบัที	่ 0	เดอืน	 1	เดอืน	 3	เดอืน	 5	เดอืน	 7	เดอืน	 10	เดอืน	 13	เดอืน	 16	เดอืน	 19	เดอืน 

	 1.	 ปลา	 51.09	 38.72	 56.57	 64.07	 56.33	 49.13	 45.61	 21.99	 20.87	

	 2.	 ผกั	 47.57	 37.19	 54.87	 43.68	 35.23	 34.86	 33.31	 21.07	 19.45	

	 3.	 ผลไม	้ 7.16	 19.32	 24.33	 29.41	 29.29	 24.97	 18.59	 11.30	 10.95	

ภาพที ่12 แสดงความสงูของตนผกับุงที่ไดรบันำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูร ทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนัเมือ่เปรยีบเทยีบ 

   กบันำ้เปลา 

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

นำ้เปลา 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 

ความสงู (ซม.) 

ภาพที ่13 แสดงนำ้หนกัรวมของตนผกับุงที่ไดรบันำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูรทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนัเมือ่เปรยีบเทยีบ 

   กบันำ้เปลา 

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

นำ้เปลา 

นำ้หนกัรวม (กรมั) 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 
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ตารางที	่2	 แสดงนำ้หนกัรวมของผกับุง้ทีเ่พิม่ขึน้เมือ่ไดร้บันำ้หมกัชวีภาพทัง้	3	สตูรทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลา	

	 	 	 	 ทีต่า่งกนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบันำ้เปลา่	(เปอรเ์ซน็ต)์		

	 ลำดบัที	่ 0	เดอืน	 1	เดอืน	 3	เดอืน	 5	เดอืน	 7	เดอืน	 10	เดอืน	 13	เดอืน	 16	เดอืน	 19	เดอืน 

	 1.	 ปลา	 66.61	 77.68	 177.46	 207.09	 155.09	 57.14	 46.72	 47.44	 41.82	

	 2.	 ผกั	 32.02	 62.79	 130.06	 61.42	 59.86	 48.57	 23.16	 23.97	 20.00	

	 3.	 ผลไม	้ 19.37	 33.93	 63.00	 58.27	 39.78	 36.19	 21.31	 19.67	 18.34	

ตารางที	่3	 แสดงความยาวขอ้ของผกับุง้ทีเ่พิม่ขึน้เมือ่ไดร้บันำ้หมกัชวีภาพทัง้	3	สตูรทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลา	

	 	 	 	 ทีต่า่งกนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบันำ้เปลา่	(เปอรเ์ซน็ต)์			

	 ลำดบัที	่ 0	เดอืน	 1	เดอืน	 3	เดอืน	 5	เดอืน	 7	เดอืน	 10	เดอืน	 13	เดอืน	 16	เดอืน	 19	เดอืน 

	 1.	 ปลา	 73.13	 110.29	 105.15	 49.49	 43.58	 20.00	 16.57	 16.94	 15.38	

	 2.	 ผกั	 51.25	 76.47	 118.38	 41.69	 16.55	 15.68	 14.86	 13.22	 12.55	

	 3.ผลไม	้ 49.38	 52.94	 71.32	 47.46	 22.97	 16.21	 14.29	 12.81	 10.12	

ภาพที ่14 แสดงความยาวขอของตนผกับุงที่ไดรบันำ้หมกัชวีภาพทัง้ 3 สตูรทีเ่กบ็รกัษาในระยะเวลาทีต่างกนั 

   เมือ่เปรยีบเทยีบกบันำ้เปลา 

ผกั 

ผลไม 

ปลา 

นำ้เปลา 

ความยาวขอ (ซม.) 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา(เดอืน) 
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การเกบ็รกัษาแบบภาชนะทบึและโปรงแสง   เครือ่งแปลผล 

เครือ่งมอืวเิคราะหฮอรโมน พชืทดสอบ (ผกับุง) 

การเกบ็รกัษาแบบภาชนะทบึและโปรงแสง  เครือ่งแปลผล 

เครือ่งมอืวเิคราะหฮอรโมน พชืทดสอบ (ผกับุง) 

 สรปุผลการทดลอง

	 	 ระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการเกบ็รกัษานำ้หมกัชวีภาพ	สตูรผกั		ผลไม	้และปลา	ทีย่งัคงประสทิธภิาพดา้น

ฮอร์โมนอยู่ในชว่งระยะของการเกบ็รกัษา	3	เดอืน	ดา้นธาตอุาหารอยู่ในชว่งระยะของการเกบ็รกัษา	10	เดอืน	

สว่นการใชภ้าชนะทบึแสงและโปรง่แสงในการเกบ็รกัษานำ้หมกัชวีภาพไมม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของฮอร์โมน

และธาตุอาหารพืช	 นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลามีประสิทธิภาพในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์อัตราการ

เจรญิเตบิโตของพชืสงูทีส่ดุรองลงมาเปน็สตูรผกัและสตูรผลไม	้	

28	

 เอกสารอา้งองิ

	 	 กรมพฒันาทีด่นิ.	2545.	คูม่อืการผลติและประโยชนข์องปุย๋อนิทรยีน์ำ้.		57		หนา้.	

	 	 กรมพฒันาทีด่นิ.	2549.	คูม่อืการผลติและประโยชนข์องปุย๋อนิทรยีน์ำ้.		27		หนา้.	 	

	 	 http://www.clinictech.most.go.th/techlist/0214/agriculture/00000-13.html	
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 บทคดัยอ่

	 	 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับน้ำหมักชีวภาพเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ	 และตาม

คา่วเิคราะหด์นิ	ไดด้ำเนนิการในพืน้ทีเ่กษตรกร	หมูท่ี	่2	ตำบลเลมด็	อำเภอไชยา	จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ีเพือ่ให้ ได้

ข้อมูลการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธาน	ี 1	 และผลตอบแทนทางด้าน

เศรษฐกจิ	การศกึษามกีารวางแผนการทดลองแบบ	Randomized	Complete	Block	Design	3	ซำ้	ประกอบดว้ย	

4	วธิกีาร	คอื	1.	ใสปุ่ย๋เคมตีามคำแนะนำของกรมวชิาการเกษตร	2.	ใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	3.	ใชน้ำ้หมกั

ชีวภาพสตูร	 พด.2	 รว่มกบัปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	 และ	 4.	 ใชน้ำ้หมกัชวีภาพสตูร	 พด.2	 รว่มกบั	 1/2	 ปุย๋อนิทรยี์

คณุภาพสงู	ผลการศกึษาพบวา่	การใสปุ่ย๋เคมตีามคำแนะนำของกรมวชิาการเกษตรไดผ้ลผลติขา้วสงูสดุ	 809.5	

กิโลกรัมต่อไร	่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินได้ผลผลิต	 768.1	 กิโลกรัมต่อไร	่

และวิธีการที่ใช้น้ำหมักชีวภาพสูตร	 พด.2	 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ผลผลิตข้าว	 737.9	 กิโลกรัมต่อไร	่

ส่วนวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพสูตร	 พด.2	 ร่วมกับอัตราครึ่งหนึ่งของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ผลผลิตข้าวต่ำสุด	

691.80	 กิโลกรัมต่อไร	่ ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ	 พบว่า	 การใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการ

เกษตร	 ได้ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จ่ายผันแปร	 สูงสุด	 7,170.50	 บาทต่อไร	่ ตามด้วย	 การใส่ปุ๋ยเคมีตาม								

ค่าวิเคราะห์ดิน	 6,852.80	 บาทต่อไร	่ การใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราครึ่งหนึ่งของ					

คำแนะนำได้ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จ่ายผันแปร	 5,018.65	 บาทต่อไร	่ และการใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับ							

ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูอตัราเตม็	ไดผ้ลตอบแทนเหนอืคา่ใชจ้า่ยผนัแปร	4,735.20	บาทตอ่ไร	่ตามลำดบั	

	

คำสำคญั	:	ปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	นำ้หมกัชวีภาพสตูร	พด.2	ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	

	

พบชาย  สวสัด ี
1
 และอมัพร  พวงพวา 

1 

1
สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่28 ฉบบัที ่2 เมษายน 2556 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.28  No.2  April  2013 

รว่มกบันำ้หมกัชวีภาพ

ในการเพิม่ผลผลติขา้วนาปรงั

ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



 
	 คำนำ

	 	 การปลกูขา้วของประเทศไทยตอ้งพึง่พาปจัจยัการใช้

ปุย๋เคมีในการเพิม่ผลผลติขา้ว	 เพือ่ใหม้กีารสง่เสรมิการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถผลิตในท้องถิ่น	 โดยการนำวัสดุที่

สามารถให้ธาตุอาหารสูงมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคม	ี โดยใช้

กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากกรมพัฒนา

ที่ดิน	 มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสมบัติของดิน	 โดยการ

ปรับปรุงโครงสร้าง	 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ	์ และเพิ่ม

ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน	 ไม่มีผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม	 โดยปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูเปน็ปุย๋อนิทรยีท์ี่ได้

มาจากการนำวัสดุอินทรีย์และหรืออนินทรีย์ธรรมชาติ

ทางการเกษตรทีม่ธีาตอุาหารไนโตรเจนหรอืฟอสฟอรสัสงู

มาผ่านกระบวนการหมักจนสลายตัวสมบูรณ	์ หรือการนำ

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักและสลายตัวสมบูรณ์

แล้วมาผสมกับวัสดุอินทรีย์หรืออนินทรีย์ธรรมชาติ

ทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนและหรือ

ฟอสฟอรัสสูง	 ซึ่งสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ตรง

ตามความต้องการของพืช	 และในช่วงการเจริญเติบโต

ของพืชแต่ละชนิด	 ลดการใช้ปุ๋ย	 ลดต้นทุนและเพิ่ม

ผลผลิต	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ								

ทีปุ่ย๋เคมมีรีาคาแพง	 กรมพฒันาทีด่นิจงึไดด้ำเนนิการจดัทำโครงการนำรอ่งสง่เสรมิการใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู

สตูรกรมพฒันาทีด่นิ	 ในพืน้ทีป่ลกูขา้วอนิทรยีข์องกลุม่เกษตรกรทีม่คีวามพรอ้มพฒันาเขา้สูร่ะบบเกษตรอนิทรยี	์

หรอืกลุม่เกษตรกรผลติขา้วอนิทรยีเ์พือ่สรา้งเครอืขา่ยการผลติและใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูสตูรกรมพฒันาทีด่นิ

ภายในชุมชน	 ที่มีความพร้อมในการพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์และบูรณการปฏิบัติงานการใช	้								

ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูเพือ่ทดแทนปุย๋เคม	ีสำหรบัการเพาะปลกูขา้วอยา่งยัง่ยนืตอ่ไป	

	 วตัถปุระสงค์

	 	 1	 เพือ่ให้ ไดข้อ้มลูการจดัการดนิและปุย๋ทีเ่หมาะสมในการเพิม่ผลผลติขา้วพนัธุป์ทมุธาน	ี1	

	 	 2.	ศกึษาผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ 

	 การตรวจเอกสาร

	 	 อินทรียวัตถุในดินเป็นส่วนประกอบที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน				

เปน็แหลง่อาหารและพลงังานใหก้บัสิง่มชีวีติเลก็ๆ	ซึง่อาศยัอยู่ในดนิ	ดนิมสีิง่มชีวีติอยู่ในดนิเปน็จำนวนมาก	โดย

เฉพาะอยา่งยิง่จลุนิทรยีท์ีเ่ปน็ประโยชน	์จลุนิทรยี์ในดนิหลายกลุม่	มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกบัระบบรากพชืในดนิ
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	 	 น้ำหมักชีวภาพ	 หมายถึง	 น้ำหมักอินทรีย์ในรูป

ของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืช	

หรอืสตัวล์กัษณะสด	 โดยกจิกรรมของจลุนิทรยี์ในสภาพ

ที่ ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ ได้มีลักษณะ

เป็นของเหลวสีน้ำตาลซึ่งประกอบด้วย	 คาร์โบไฮเดรท								

(carbohydrates)	กรดอนิทรยี	์ (organic	acid)	กรดอะมโิน								

(amino	 acid)	 กรดฮิวมิก	 (humic	 acid)	 น้ำย่อย										

(enzymes)	 วิตามิน	 (vitamins)	 ฮอร์โมน	 (growth		

hormones)	 และแร่ธาต	ุ จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต

ของรากพชื	เพิม่การขยายตวัของใบและลำตน้	

	 	 การผลตินำ้หมกัชวีภาพโดยใชส้ารเรง่ซปุเปอร	์ พด.2	 มสีว่นผสมในการผลตินำ้หมกัชวีภาพ	 คอื	 ปลา

และผลไม้หรือผักผลไม้จำนวน	 40	 กิโลกรัม	 กากน้ำตาล	 10	 กิโลกรัม	 น้ำ	 10	 ลิตร	 สารเร่งซุปเปอร	์ พด.2			

จำนวน	1	ซอง	(25	กรมั)	โดยนำสารเรง่ซปุเปอร	์พด.	2	จำนวน	1	ซอง	ผสมในนำ้	10	ลติร	คนใหเ้ขา้กนันาน	

5	นาท	ีผสมปลาและผลไม	้หรอืผกัผลไม	้และกากนำ้ตาลลงในถงัหมกั	แลว้เทสารละลายซปุเปอร	์พด.2	ลงใน

ถงัหมกัที่ใสส่ว่นผสมดงักลา่วขา้งตน้	 คลกุเคลา้หรอืคนสว่นผสมใหเ้ขา้กนัอกีครัง้และตัง้อยู่ในทีร่ม่	 แลว้ปดิฝาไม่

ตอ้งสนทิ	ใชร้ะยะเวลาหมกั	21	วนั	(กรมพฒันาทีด่นิ,	2545)	

	 	 การใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว	 ในระยะปลูกข้าว	 ตั้งแต่เมล็ดข้าวงอกมีรากออกมานับว่าเป็นจุดเริ่มต้น

ของการเจรญิเตบิโต	 การปลกูขา้วโดยการปกัดำ	 เรยีกวา่เป็นระยะกล้าถึงระยะปักดำ	 ระยะปลูกเป็นระยะที่ข้าว

มีอายุประมาณ	 1	 เดือน	 ระยะนี้ข้าวต้องการธาตุอาหารจากดินสูง	 ควรใส่ปุ๋ยครั้งแรกเร็วกว่าใส่ปุ๋ยรองพื้น	

เปน็การใสปุ่ย๋ฟอสฟอรสัและโพแทสเซยีม	 ปรมิาณทัง้หมดของปรมิาณทีแ่นะนำเพยีงครัง้เดยีว	 ในระยะแตกกอ	

เมือ่พน้ระยะตัง้ตวัของตน้ขา้ว	ตน้ขา้วจะหยัง่รากลกึลงในดนิจนสามารถแตกรากใหมอ่อกมาได	้ตน้ขา้วจะสรา้งใบ

ใหม่มากขึ้น	 และเริ่มแตกหน่อเป็นต้นใหม่มากขึ้น	 เรียกว่าระยะเริ่มแตกกอ	 การใส่ปุ๋ยในระยะนี้ทำให้ต้นข้าว

สามารถแตกกอได้ดีและสมบูรณ	์ ระยะกำเนิดช่อดอกหรือระยะข้าวสร้างรวงอ่อน	 ต้นข้าวมีความต้องการน้ำ

และอาหารที่สมบูรณ	์ เพื่อให้ต้นข้าวทุกต้นในกอสามารถสร้างรวงอ่อนที่สมบูรณ	์ มีอาหารเพียงพอ	 ที่ทำให้แต	่

ละรวงทีเ่กดิขึน้มจีำนวนเมลด็ตอ่รวงมาก	ทำใหผ้ลผลติขา้วสงูขึน้	ในระยะนีต้น้ขา้วตอ้งการธาตไุนโตรเจน	ระยะ

ออกดอก	ขา้วจะออกดอกหลงัระยะกำเนดิชอ่ดอกแลว้ประมาณ	1	เดอืน	ในระยะขา้วออกดอก	ธาตไุนโตรเจนจาก

สว่นตา่งๆ	 ของขา้วโดยเฉพาะใบจะถกูนำไปใช้ในการสรา้งดอกและเมลด็ทำใหข้า้วขาดไนโตรเจนที่ใบ	 สงัเกตได้

จากปลายใบแก่หรือใบข้าวตอนล่างจะมีสีเหลืองหรือสีเขียวจางกว่าส่วนอื่นๆ	 ระยะนี้อาจใส่ปุ๋ยไนโตรเจน

รวมถงึอนิทรยีวตัถใุนดนิ	(วรรณลดา,	2543)	ในสภาพธรรมชาตอินิทรยีวตัถใุนดนิไดม้าจากวสัดเุศษพชืเปน็สว่น

ใหญ	่ อนิทรยีวตัถใุนดนิจะชว่ยปรบัปรงุสมบตัทิางกายภาพ	 เคม	ี และทางชวีภาพของดนิใหด้ขีึน้	 จะชว่ยใหด้นิจบั

ตัวเป็นก้อน	 (aggregation)	 ทำให้ดินโปร่งร่วนซุยถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น	 ทำให้ดินมีความสามารถในการ

แลกเปลี่ยนประจุบวกเพิ่มขึ้น	 20-70	 เปอร์เซ็นต	์ อินทรียวัตถุในดินจะช่วยให้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินไม่

เปลี่ยนแปลงมากนัก	 และอินทรียวัตถุจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชหลักที่ปลูกต่อมา	 ทั้งยังเป็นการเพิ่ม

ปรมิาณจลุนิทรยีด์นิอกีดว้ย	(Bohn,	1985)		
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	 	 ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	 เปน็ปุย๋ที่ไดจ้ากการนำวสัดอุนิทรยีแ์ละหรอือนนิทรยีจ์ากธรรมชาตทิางการเกษตร

ที่มีธาตุอาหารสูงผ่านการหมักจนสลายตัวสมบูรณ์แล้วผสมกับวัสดุอินทรีย์หรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการ

เกษตรทีม่ธีาตอุาหารสงู	 นอกจากนีว้สัดเุชน่	 หนิฟอสเฟต	

กระดูกสัตว	์ มูลสัตว์ต่างๆ	 ยังประกอบด้วยธาตุอาหาร

รอง	 โดยเฉพาะแคลเซียม	 ซึ่งจะทำให้ต้นพืชแข็งแรง

ต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคพืช	 นอกจากการใช้

วัตถุดิบที่มีธาตุอาหารสูงแล้ว	 ได้นำจุลินทรีย์ที่มี

ประสทิธภิาพในการแปรสภาพแรธ่าตตุา่งๆ	 ใหอ้ยู่ในรปู

ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช	 โดยจุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์ย่อย

สลายเซลลูโลส	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของพืช	

จลุนิทรยีท์ีย่อ่ยสลายโปรตนี	ไขมนั	และละลายฟอสเฟต

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการยอ่ยสลายองคป์ระกอบของ

อินทรีย์ ไนโตรเจนและไขมันเพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจนในระหว่างกระบวนการหมัก	 และลดกลิ่นแอมโมเนีย	

การนำจุลินทรีย์ที่ละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส	 และจุลินทรีย์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของ

วัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งฟอสฟอรัส	 เช่น	 หินฟอสเฟต	 และกระดูกป่น	 โดยมีคุณสมบัติที่ให้ธาตุอาหารหลักใน

ปริมาณสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น	 และปลดปล่อยให้แก่พืชช้าๆ	 ลดการสูญเสียธาตุอาหาร	 มีจุลินทรีย์ที่มี

ประโยชนต์อ่ดนิและ	พชื	มปีรมิาณอนิทรยีวตัถมุากกวา่หรอืเทา่กบั	20	 เปอรเ์ซน็ต์โดยนำ้หนกั	ม	ีC:N	 เทา่กบั	

20:1	มคีา่นำไฟฟา้นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั	15	เดซซิเีมนตอ่เมตร	คา่ความเปน็กรดเปน็ดา่ง	5.5-10	ม	ีN	มากกวา่

เทา่กบั	 1.0	 โดยนำ้หนกัฟอสฟอรสั	 มากกวา่หรอืเทา่กบั	 2.5	 เปอรเ์ซน็ต์โดยนำ้หนกั	 โพแทสเซยีมมากวา่หรอื

เทา่กบั	1.0	เปอรเ์ซน็ต์โดยนำ้หนกั	(กรมพฒันาทีด่นิ,	2551)	

เลก็นอ้ยเพือ่เสรมิสว่นทีข่าดไป	 ในระยะเกบ็เกีย่วหลงัจากขา้วออกดอกประมาณ	 3	 สปัดาห	์ รวงขา้วจะเริม่สกุ							

สีเหลืองและเริ่มโน้มรวง	 หลังจากข้าวออกดอก	 28	 วัน	 หรือ	 4	 สัปดาห	์ เรียกว่าระยะพลับพลึง	 เป็นระยะที่

เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวข้าว	 จากระยะออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีก	 เพราะถ้าใส่ปุ๋ยในระยะนี้ต้น

ข้าวจะนำไปสร้างใบ	 ทำให้ข้าวแก่ช้า	 เรียกว่าข้าวเฝือใบ	 จะทำให้มีปัญหาในการเก็บเกี่ยว	 เมล็ดข้าวหลัง

เก็บเกี่ยวแล้วนำไปสีจะเสีย	 หายมาก	 (กรมวิชาการเกษตร,	 2543)	 สำหรับความต้องการธาตุไนโตรเจน	

ฟอสฟอรัส	 และโพแทสเซียม	 เฉลี่ย	 3.55,	 0.22	 และ	 1.8	 เปอร์เซ็นต	์ ตามลำดับ	 ปริมาณธาตุแคลเซียม	

แมกนเีซยีม	และกำมะถนั	0.20,	0.20	และ	0.11	เปอรเ์ซน็ต	์ตามลำดบั	(พชิติ,	2532)		
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	 อปุกรณแ์ละวธิกีาร

	 	 อปุกรณ์ 

	 	 	 เมลด็ขา้วพนัธุป์ทมุธาน	ี1	

	 	 	 นำ้หมกัชวีภาพไดจ้ากการหมกัหอยเชอรร์ี	่ปลาและเศษผกั	โดยใชส้ารเรง่ซปุเปอร	์พด.2	

	 	 	 ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	สตูรกรมพฒันาทีด่นิ		

	 	 	 ปุย๋เคม	ี16-20-0		
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	 	 	 ปุย๋เคม	ี46-0-0	

	 	 	 ปุย๋เคม	ี0-0-60	

	 	 วธิกีารทดลอง	วางแผนการทดลองแบบ	Randomized	Complete	Block	3	ซำ้	

	 	 	 ประกอบดว้ย	4	วธิกีาร	คอื	

	 	 	 1.	ใสปุ่ย๋เคมตีามคำแนะนำของกรมวชิาการเกษตร	

	 	 	 2.	ใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	

	 	 	 3.	ใชน้ำ้หมกัชวีภาพสตูร	พด.2	+	ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู		

	 	 	 4.	ใชน้ำ้หมกัชวีภาพสตูร	พด.2	+	1/2		ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู		

		 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน

	 	 1)	คัดเลือกพื้นที่ของเกษตรกรขนาด	 20x20	 เมตรต่อวิธีการ	 ตามคันนาเดินของเกษตรกร	 ได้พื้นที่

ดำเนนิการทัง้หมดจำนวน	3	ไร	่	

	 	 2)	เกบ็ตวัอยา่งดนิทีร่ะดบัความลกึ	0-15	เซนตเิมตร	เพือ่ศกึษาคณุสมบตัทิางเคม	ี	

	 	 3)	ดำเนินการตามระเบียบวิธีการทดลอง	 การใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตร	 การใช	้							

ปุย๋เคม	ีครัง้ที	่1	สตูร	16-20-0	อตัรา	35	กโิลกรมัตอ่ไร	่ ใสห่ลงัขา้วงอก	20	วนั	และใชปุ้ย๋เคมคีรัง้ที	่2	สตูร	

46-0-0	อตัรา	10	กโิลกรมัตอ่ไร	่ใสร่ะยะขา้วกำเนดิชอ่ดอก	

	 	 4)	การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	 สิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย	 ปริมาณอินทรียวัตถ	ุ ปริมาณ

ฟอสฟอรสั	 และปรมิาณโพแทสเซยีมทีว่เิคราะห์ได้	 และชนดิพชืทีป่ลกู	 ซึง่ในทีน่ีเ้กษตรกรปลกูขา้วปทมุธานี	 1		

ซึง่เปน็ขา้วไม่ไวตอ่ชว่งแสง	และปรมิาณธาตอุาหารทีต่อ้งใสเ่พิม่เตมิ	6-0-6	กโิลกรมั	N-P
2
O
5
-K
2
O	ตามลำดบั		

(นพรตันแ์ละคณะ,	2547)			

	 	 5)	ผลวเิคราะหด์นิของแปลงนาทีท่ำการศกึษา	 หมูท่ี	่ 2	 ตำบลเลมด็	 อำเภอไชยา	 จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ี		

พบวา่กอ่นทำการศกึษามปีรมิาณอนิทรยีวตัถเุทา่กบั	2.5	เปอรเ์ซน็ต	์อยู่ในระดบัปานกลาง	ปรมิาณฟอสฟอรสัที่

เป็นประโยชน์เท่ากับ	 43.23	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 อยู่ในระดับสูง	 และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์

เท่ากับ	 32.80	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 จากข้อมูลเมื่อเทียบกับตารางแสดงการแนะนำ							

ปุย๋สำหรบัขา้วไม่ไวตอ่ชว่งแสง	ตามคา่วเิคราะหด์นิจะใชแ้มปุ่ย๋สตูร	46-0-0,	0-0-60	และปรมิาณธาตอุาหารที่

ตอ้ง	ใสเ่ทา่กบั	6	กโิลกรมั	N	ตอ่ไร	่และ	6	กโิลกรมั	K
2
O	ตอ่ไร	่นัน่คอื	การใสปุ่ย๋เคมคีรัง้ที	่1	หลงัขา้วงอก	20	

วนั	โดยคดิเปน็แมปุ่ย๋สตูร	46-0-0	อตัรา	5	กโิลกรมัตอ่ไร	่และแมปุ่ย๋สตูร	0-0-60	อตัรา	10	กโิลกรมัตอ่ไร	่การ

ใสปุ่ย๋ครัง้ที	่2	เมือ่ขา้วอาย	ุ45	วนั	ใชแ้มปุ่ย๋สตูร	46-0-0	อตัรา	4	กโิลกรมัตอ่ไร	่และครัง้ที	่3	เมือ่ขา้วอาย	ุ65	วนั	

ใชแ้มปุ่ย๋	46-0-0	อตัรา	4	กโิลกรมัตอ่ไร่	

	 	 6)	การใชน้ำ้หมกัชวีภาพสตูร	 พด.2	 การเตรยีมเมลด็พนัธุข์า้วสำหรบัปลกูนำเมลด็ขา้วพนัธุป์ทมุธาน	ี 1	

จำนวน	20	กโิลกรมั	มาแช่ในนำ้หมกัชวีภาพ	20	มลิลลิติรตอ่นำ้	20	ลติร	เปน็เวลา	12	ชัว่โมง	แลว้นำขึน้พกัไว	้

1	 วัน	 จึงนำไปหว่านปลูก	 การใส่หรือฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร	์ พด.2	 ช่วงการเจริญ

เติบโตของข้าว	 ทำการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพอัตรา	 5	 ลิตรต่อไร	่ (โดยเจือจาง	 1	 ต่อน้ำ	 500-1,000)	 ผสมใน

เครือ่งฉดีสะพายหลงั	อตัราสว่น	800	มลิลลิติร	ตอ่นำ้	40	ลติร	ฉดีลงในนาขา้วทัว่แปลงในพืน้ที	่1	ไร	่จำนวน	

3	ครัง้		เมือ่ขา้วมอีาย	ุ30,	50	และ	60	วนั		
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	 	 7)	การใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	 ในขา้วไม่ไวตอ่ชว่งแสงตอ้งการธาตอุาหารหลกั	 ไนโตรเจน	 ฟอสฟอรสั	

โพแทสเซียม	 เท่ากับ	 6-0-6	 N-P
2
O
5
-K

2
O	 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ	 จากผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมี

ปริมาณธาตุอาหารหลัก	 ดังนี	้ ธาตุไนโตรเจน	 3.2	 เปอร์เซ็นต	์ ธาตุฟอสฟอรัส	 5.2	 เปอร์เซ็นต	์ และธาตุ

โพแทสเซียม	 1.2	 เปอร์เซ็นต	์ จะต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจำนวน	 187.5	 กิโลกรัมต่อไร	่ ร่วมกับ	 0-0-60	

อตัรา	3.75	กโิลกรมัตอ่ไร	่ในวธิกีารที	่3	และใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูอตัรา	93.75	กโิลกรมัตอ่ไรร่ว่มกบั	0-0-

60	อตัรา	1.87	กโิลกรมัตอ่ไร	่ในวธิกีารที	่4	โดยการหวา่นกอ่นการหวา่นขา้ว					

	 	 8)	การดแูลรกัษา	ทำการควบคมุวชัพชื	เชน่	หญา้	กก	และปอ้งกนักำจดัศตัรขูา้ว	เชน่	หอยเชอรร์ี	่หน	ู

ป	ูปอ้งกนักำจดัโรคและแมลงศตัรขูา้ว	เชน่	โรคใบหงกิ	เพลีย้กระโดด	หนอนกอ	ตัก๊แตน	

	 	 9)	การเกบ็บนัทกึขอ้มลู	 เกบ็ตวัอยา่งดนิทีร่ะดบัความลกึ	 0-15	 เซนตเิมตร	 กอ่นการทดลอง	 และหลงั

เกบ็เกีย่วขา้ว	 วเิคราะหส์มบตัเิคมขีองดนิ	 ไดแ้ก	่ ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ	 ปรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุ ฟอสฟอรสั

และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน	์ เก็บข้อมูลผลผลิตข้าวขนาด	 1x1	 เมตร	 เก็บข้อมูลผลตอบแทนทางด้าน

เศรษฐกจิ	

	 	 10)	 การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน	 	 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน		

วเิคราะหค์วามแปรปรวนเพือ่แสดงความแตกตา่งของวธิกีาร	 วเิคราะหร์ายไดเ้หนอืตน้ทนุผนัแปรแยกตามวธิกีาร	

จดัทำรายงานสง่สำนกังานเกษตรและสหกรณจ์งัหวดัสรุาษฎรธ์านี	

	

 ผลการศกึษาและวจิารณ์

  การเปลีย่นแปลงสมบตัทิางเคมขีองดนิ

	 	 จากการศกึษาพบวา่สมบตัทิางเคมขีองดนิกอ่นการทดลอง	 (ตารางที	่ 1)	 คา่ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ

วดัได	้4.55	ดนิเปน็กรดรนุแรง	และจากการตรวจสอบหนา้ตดัดนิ	(ชว่งแลง้)	ไมพ่บสารประกอบจาโรไซด	์แสดง

วา่ดนิไม่ไดเ้กดิจากวตัถตุน้กำเนดิทีม่เีหลก็และกำมะถนัซึง่แสดงวา่ไม่ไดเ้ปน็ดนิเปรีย้ว	 แตเ่กดิจากตะกอนนำ้พา

มาทับถมในพื้นที่ราบตะกอนน้ำพา	 (ตะพักลำน้ำระดับต่ำ)	 ในสภาพราบเรียบ	 ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ใน

ระดบัปานกลาง		มคีา่ความเปน็ประโยชนข์องฟอสฟอรสัอยู่ในระดบัสงู	และมคีา่โพแทสเซยีมทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยู่

ในระดบัปานกลาง			

	

ฉดีนำ้หมกัชวีภาพเพือ่เพิม่ผลผลติ ใสปุยอนิทรยีคณุภาพสงู สตูรกรมพฒันาทีด่นิ ฉดีนำ้หมกัชวีภาพเพือ่เพิม่ผลผลติ 



ตารางที	่1		แสดงสมบตัทิางเคมขีองดนิทีร่ะดบัความลกึ	0-15	เซนตเิมตร	

	
 
สมบตัทิางเคมขีองดนิ

	 กอ่นการ	 	 	หลงัการทดลอง	

	 	 ทดลอง	 วธิกีารที	่1		 วธิกีารที	่2	 	 วธิกีารที	่3	 วธิกีารที	่4 

	 ความเปน็กรดเปน็ดา่ง	 4.55	 5.13	 4.76	 4.67	 4.61	

	 อนิทรยีวตัถใุนดนิ		 2.50	 2.62	 2.68	 2.85	 2.56	

	 ฟอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชน	์	 43.23	 48.8	 40.4	 46.6	 36.5	

	 (มลิลกิรมั/กโิลกรมั)			

	 โพแทสเซยีมทีเ่ปน็ประโยชน	์ 32.80	 8.91	 10.5	 9.42	 6.57	

	 (มลิลกิรมั/กโิลกรมั)	

	  1)	คา่ความเปน็กรดเปน็ดา่ง	 

	 	 กอ่นการทดลองดนิมคีา่	 pH	 4.55	 หลงัทดลองพบวา่	 ทกุวธิกีารดนิมคีา่	 pH	 เพิม่ขึน้เลก็นอ้ย	 มคีา่พสิยั	

pH	 ระหวา่ง	 4.61-5.13	 การเพิม่ขึน้ของคา่	 pH	 เลก็นอ้ย	 อาจเนือ่งจากผลของการไถกลบตอซงัในทกุวธิกีาร

ทดลอง	 และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพที่ใส่ลงในดิน	 เนื่องจากอินทรียวัตถุในดินมีประจุลบเป็น

จำนวนมากและมีความสามารถในการดูดซับไอออนบวกได้สูงขึ้น	 และมีสภาพความเป็น	 buffer	 ต่อต้านการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	 ทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเปลี่ยนแปลง

เลก็นอ้ย	(คณาจารยภ์าควชิาปฐพวีทิยา,	2541)	

	 	 2)	อนิทรยีวตัถใุนดนิ 

	 		 กอ่นการทดลอง	ดนิมอีนิทรยีวตัถอุยู่ในระดบัปานกลางวดัได	้2.50	เปอรเ์ซน็ต	์และหลงัจากการเกบ็เกีย่ว

ขา้วแลว้	 ในทกุวธิทีดลองมแีนวโนม้เพิม่ขึน้มคีา่พสิยั	 ระหวา่ง	 2.56-2.85	 เปอรเ์ซน็ต	์ การเพิม่ขึน้ของปรมิาณ

อินทรียวัตถุหลังการทดลอง	 น่าจะเป็นผลมาจากการไถกลบตอซัง	 	 และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปุ๋ยอินทรีย์

คณุภาพสงูและนำ้หมกัชวีภาพทีส่ง่ผลใหร้ะบบนเิวศนท์างดนิดขีึน้		

	 	 3)	ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชน์ในดนิ 

	 		 ก่อนการทดลองดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง	 43.23	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 หลัง

การทดลองพบวา่ในทกุวธิกีารทดลอง	ดนิมปีรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชนม์คีา่เพิม่ขึน้เลก็นอ้ย	ซึง่สอดคลอ้ง

กบัการเปลีย่นแปลงของคา่ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ	 กลา่วคอืเมือ่คา่ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิเพิม่ขึน้

ความเปน็ประโยชนข์องฟอสฟอรสักจ็ะเพิม่ขึน้	 (Palm,	 1989)	 สว่นในวธิกีารทีม่กีารใชน้ำ้หมกัชวีภาพทีท่ำจาก

ปลาจะมีฟอสเฟตตกค้างและในปุ๋ยอินทรีย์คณุภาพสงูจะมจีลุนิทรยีท์ีเ่ปน็ประโยชน์ในการยอ่ยสลายฟอสเฟตให้

อยู่ในรปูทีเ่ปน็ประโยชน	์ รวมทัง้ฟอสฟอรสัที่ได้จากการไถกลบตอซัง	 ทั้งนี้จะเป็นภาพรวมที่ทำให้ระบบนิเวศน์

ทางดนิดขีึน้	(ประเสรฐิและคณะ,	2529)	
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หมายเหต	ุ**	=	 แตกตา่งทางสถติทิีร่ะดบัความเปน็ไปได	้0.01	เปอรเ์ซน็ต์	

										 	 	

ตารางที	่2	แสดงผลผลติขา้วทีป่ลกูแบบนาหวา่น	(กโิลกรมัตอ่ไร)่	แยกตามวธิกีาร		

	

วธิกีารทดลอง

	 ผลผลติ		

	 	 (กโิลกรมัตอ่ไร)่ 

	 1.	ใสปุ่ย๋เคมตีามคำแนะนำของกรมวชิาการเกษตร	 809.5	a	

	 2.	ใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 768.1	a	

	 3.	ใชน้ำ้หมกัชวีภาพสตูร	พด.2	+	ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	 737.9	ab	

	 4.	ใชน้ำ้หมกัชวีภาพสตูร	พด.2	+	1/2	ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	 691.8	b	

	 	 	 F-test	 **	

	 	 	 C.V.(%)	 3.76	

	 	 4)	ปรมิาณโพแทสเซยีมทีเ่ปน็ประโยชน์ในดนิ 

	 	 ก่อนการทดลอง	 ดินมีปริมาณโพแทสเซียมในระดับปานกลาง	 32.8	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 และหลังการ

ทดลอง	 พบว่ามีค่าปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์มีแนวโน้มลดลงในทุกวิธีการ	 คือ	 มีค่าพิสัย	 ระหว่าง		

6.57-10.5	 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	 (ดงัตารางที	่ 1)	 ทัง้นี	้ เปน็เพราะมกีารใสปุ่ย๋เคมีในปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัความ

ต้องการของข้าว	 และข้าวนำไปใช้ในการสร้างการเจริญเติบโตและผลผลิต	 และเกิดกระบวบการชะละลาย	 (

leaching)	ลงสูด่นิชัน้ลา่ง	

	 ผลผลติขา้ว

	 	 จากการทดลองปลกูขา้วนาหวา่นพนัธุป์ทมุธาน	ี1	ในพืน้ทีเ่ขตชลประทาน	พบวา่วธิกีารที่ใสปุ่ย๋เคมตีามคำ

แนะนำของกรมวิชาการเกษตรได้ผลผลิตข้าวสูงสุด	 809.5	 กิโลกรัมต่อไร	่ ไม่แตกต่างกับวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีตาม	

ค่าวิเคราะห์ดินได้ผลผลิต	 768.1	 กิโลกรัมต่อไร	่ และวิธีการที่ใช้น้ำหมักชีวภาพสูตร	 พด.2	 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสูงไดผ้ลผลิตข้าว	 737.9	 กโิลกรมัตอ่ไร	่ สำหรบัวิธกีารใช้นำ้หมกัชีวภาพสูตร	 พด.2	 รว่มกบัอัตราครึง่

หนึง่ของปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูไดผ้ลผลติขา้วตำ่สดุ	691.80	กโิลกรมัตอ่ไร	่แตผ่ลที่ได้ ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถติกิบั

ใชน้ำ้หมกัชวีภาพสตูร	พด.2	รว่มกบัปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	ดงัแสดงในตารางที	่2		

	

36	
วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่28 ฉบบัที ่2 เมษายน 2556 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.28  No.2 April  2013 



	 	 การใสปุ่ย๋เคมตีามคำแนะนำของกรมวชิาการเกษตร	 และการใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิใหผ้ลผลติขา้ว

สูงกว่า	 วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งประกอบไปด้วยน้ำหมักชีวภาพ	 และปุ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสูง	 กล่าวคือข้าวมีการตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีมากกว่า	 ซึ่งในสภาพดินนาที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวจะมี

อนภุาคดนิเหนยีวทีม่ปีระจลุบสามารถจบัยดึแอมโมเนยีมออิอนทีม่าจากปุย๋เคม	ี ทำใหข้า้วสามารถดดูกนิปุย๋เคมี

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการที่ใช้ผลิตชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน	 ส่งผลให้การใช้ปุ๋ยเคมี

ไดผ้ลผลติขา้วสงูกวา่	คดิเปน็	9.37	เปอรเ์ซน็ต	์	

	 	 เมื่อพิจารณาในด้านสมบัติทางเคมีของดินพบว่าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุแต่เดิมอยู่ในระดับปานกลางซึ่ง

ส่งผลให้ปุ๋ยเคมีที่ ใส่ลงไปนั้น	 ถูกจับยึดไว้ ในดินและข้าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที	่ ปริมาณ

ฟอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยู่ในระดบัสงู	 เพยีงพอกบัการเจรญิเตบิโตและใหผ้ลผลติ	ปรมิาณโพแทสเซยีมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง	ซึง่ทัง้หมดนีน้า่จะเปน็ผลมาจากการตกคา้งของปุย๋เคมทีีเ่กษตรกรทำนาปลีะหลายๆ	ครัง้ในเขต

ชลประทาน	 และใชปุ้ย๋เคมีในอตัราทีส่งูมาโดยตลอด	 เพราะเมือ่พจิารณาสมบตัทิางเคมขีองดนิชดุบางนราแลว้

จะพบวา่ดนิมธีาตอุาหารตามธรรมชาต	ิคอืฟอสฟอรสั	และโพแทสเซยีมอยู่ในระดบัตำ่	

	 	 จากการศกึษาพบวา่เกษตรกรสามารถเลอืกใชว้ธิกีารจดัการดนิไดท้ัง้ในรปูแบบการใชปุ้ย๋เคม	ี ซึง่ประกอบ

ไปดว้ยการใสปุ่ย๋เคมตีามคำแนะนำของกรมวชิาการเกษตร	 หรอืการใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 และรปูแบบ

การใชผ้ลติภณัฑช์วีภาพของกรมพฒันาทีด่นิ	 ซึง่ประกอบไปดว้ยการใชน้ำ้หมกัชวีภาพสตูร	พด.2	 รว่มกบัการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราเต็ม	 ก็ส่งผลให้ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงผล

ตอบแทนทางดา้นเศรษฐกจิประกอบการตดัสนิใจดว้ย	
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เกบ็เกีย่วผลผลติขาวพนัธุปทมุธาน ี1 



 

 
กจิกรรม

	 คา่ใชจ้า่ยผนัแปรตอ่ไร	่(บาท)	

	 	 วธิกีารที	่1	 วธิกีารที	่2	 	 วธิกีารที	่3	 วธิกีารที	่4	

ตารางที	่3	ผลตอบแทนเหนอืคา่ใชจ้า่ยผนัแปรตอ่ไร	่		

หมายเหต	ุ:	 ปุย๋เคมสีตูร	16-20-0	 ราคากระสอบละ	 790	 บาท	

	 ปุย๋เคมสีตูร	46-0-0		 ราคากระสอบละ	 825	 บาท	

	 ปุย๋เคมสีตูร	0-0-60		 ราคากระสอบละ	 1,040	 บาท	

	 นำ้หมกัชวีภาพ	(ปลา)		15.2	ลติรๆ	ละ		 10	 บาท	

	 ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู		กโิลกรมัละ		 9	 บาท	

 1.	การเตรยีมดนิ	 500.00	 500.00	 500.00	 500.00 

	 	 1.1	ไถ	คราด	จำนวน	2	ครัง้	 500.00	 500.00	 500.00	 500.00	

	 2.	ปลกู	 	 75.00	 75.00	 75.00	 75.00 

	 	 2.1	เตรยีมพนัธุ-์หวา่นขา้ว	 75.00	 75.00	 75.00	 75.00	

	 3.	ดแูลรกัษา	 860.00	 935.00	 1,165.00	 1,165.00 

	 	 3.1	ใสปุ่ย๋เคม	ี		 150.00	 225.00	 -	 -	

	 	 3.2	ใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	 -	 -	 155.00	 155.00	

	 	 3.3	ใสน่ำ้หมกัชวีภาพ	(ฉดีพน่	2	ถงั	3	ครัง้)	 	 	 300.00	 300.00	

	 	 3.4	กำจดัวชัพชื	 155.00	 155.00	 155.00	 155.00	

	 	 3.5	กำจดัศตัรพูชื		 155.00	 155.00	 155.00	 155.00	

	 	 3.6	ใหน้ำ้		 400.00	 400.00	 400.00	 400.00	

	 4.	เกบ็เกีย่ว		 700.00	 700.00	 700.00	 700.00 

	 	 4.1	เกบ็เกีย่ว	(รวมทกุกจิกรรมหลงัเกบ็เกีย่ว)	 700.00	 700.00	 700.00	 700.00	

	 5.	คา่วสัดกุารเกษตร	 1,218.00	 922.50	 2,417.50	 1,534.75 

	 	 5.1	พนัธุข์า้วพนัธุป์ทมุธาน	ี1		 500.00	 500.00	 500.00	 500.00	

	 	 5.2	ปุย๋เคม	ีสตูร	0-0-60		 -	 208.00	 78.00	 39.00	

	 	 5.3	ปุย๋เคม	ีสตูร	16-20-0	 553.00	 	 -	 -	

	 	 5.4	ปุย๋เคม	ีสตูร	46-0-0	 165.00	 214.50	 -	 -	

	 	 5.5	นำ้หมกัชวีภาพ	 	 	 152.00	 152.00	

	 	 5.6	ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	 -	 -	 1687.50	 843.75	

	 	 	 รวมคา่ใชจ้า่ย	 3,353.00	 3,132.50	 4,857.50	 3,974.75 

	 ผลผลติตอ่ไร	่(กโิลกรมั)	 809.50	 768.10	 737.90	 691.80	

	 ราคาผลผลติตอ่กโิลกรมั	(บาท)	 13.00	 13.00	 13.00	 13.00	

	 มลูคา่ผลผลติตอ่ไร	่(บาท)	 10,523.50	 9,985.30	 9,592.7	 8,993.40	

	 คา่ใชจ้า่ยในการผลติตอ่กโิลกรมั	(บาท)	 4.15	 4.08	 6.59	 5.74	

	 ผลตอบแทนเหนอืคา่ใชจ้า่ยผนัแปรตอ่ไร	่(บาท)	 7,170.50	 6,852.80	 4,735.20	 5,018.65 
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 ตน้ทนุผนัแปรตอ่ไรแ่ละรายไดเ้หนอืตน้ทนุผนัแปรของขา้ว

	 	 การใสปุ่ย๋เคมตีามคำแนะนำของกรมวชิาการเกษตร	มคีา่ใชจ้า่ยในการผลติ	3,353.00	บาทตอ่ไร	่ไดผ้ลผลติ	

809.50	กโิลกรมัตอ่ไร	่ราคาผลผลติ	13.00	บาทตอ่กโิลกรมั	มลูคา่ผลผลติ	10,523.50	บาทตอ่ไร	่คา่ใชจ้า่ยใน

การผลติ	4.15	บาทตอ่กโิลกรมั	ผลตอบแทนเหนอืคา่ใชจ้า่ยผนัแปร	7,170.50	บาทตอ่ไร	่		

	 	 การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	 มีค่าใช้จ่ายในการผลิต	 3,132.50	 บาทต่อไร	่ ได้ผลผลิต	 768.10	

กโิลกรมัตอ่ไร	่ราคาผลผลติ	13.00	บาท	ตอ่กโิลกรมั	มลูคา่ผลผลติ	9,985.30	บาทตอ่ไร	่คา่ใชจ้า่ยในการผลติ	

4.08	บาทตอ่กโิลกรมั	ผลตอบแทนเหนอืคา่ใชจ้า่ยผนัแปร		6,852.80	บาทตอ่ไร	่	

	 	 การใสน่ำ้หมกัชวีภาพรว่มกบัปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	มคีา่ใชจ้า่ยในการผลติ	4,857.50	บาทตอ่ไร	่ ไดผ้ลผลติ	

737.90	กโิลกรมัตอ่ไร	่ราคาผลผลติ	13.00	บาท	ตอ่กโิลกรมั	มลูคา่ผลผลติ	9,592.70	บาทตอ่ไร	่คา่ใชจ้า่ยใน

การผลติ	6.59	บาทตอ่กโิลกรมั	ผลตอบแทนเหนอืคา่ใชจ้า่ยผนัแปร	4,735.20	บาทตอ่ไร	่	

	 	 การใส่น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราครึ่งหนึ่งของคำแนะนำ	 มีค่าใช้จ่ายในการผลิต		

3,974.75	 บาทต่อไร	่ ได้ผลผลิต	 691.8	 กิโลกรัมต่อไร	่ ราคาผลผลิต	 13.00	 บาทต่อกิโลกรัม	 มูลค่าผลผลิต	

8,993.40	บาทตอ่ไร	่คา่ใชจ้า่ยในการผลติ	5.74	บาทตอ่กโิลกรมั	ผลตอบแทนเหนอืคา่ใชจ้า่ยผนัแปร	5,018.65		

บาทตอ่ไร	่	

	 	 เมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ	 พบว่า	 การใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร				

ได้ผลตอบแทนเหนอืค่าใช้จ่ายผันแปร	 7,170.50	 บาทต่อไร	่ สูงสุด	 ตามด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน			

6,853.30	บาทตอ่ไร	่การใชน้ำ้หมกัชวีภาพรว่มกบัปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูอตัราครึง่หนึง่ของคำแนะนำ	ไดผ้ลตอบแทน

เหนือค่าใช้จ่ายผันแปร	 5,018.65	 และการใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ผลตอบแทนเหนือ

คา่ใชจ้า่ยผนัแปร	4,735.20	บาทตอ่ไร	่ตามลำดบั	

	 	 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า	 ข้าวมีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการ

เกษตรมากที่สุดส่งผลให้ ได้ผลผลิตสูงสุด	 และทำให้ ได้ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จ่ายผันแปรสูงสุด	 ค่าใช้จ่ายใน

การผลติตอ่หนว่ยกโิลกรมัตำ่สดุ	 ทัง้นีถ้งึแมว้า่คา่วสัดกุารเกษตร	 คอื	 ปุย๋เคม	ี จะสงูกวา่วธิกีารอืน่ๆ	 แตค่า่แรง

งานในการผลิตจะต่ำกว่า	 ดังนั้นวิธีการนี้จะเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมากๆ	 จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวสามารถลดต้นทุนในด้านแรงงาน	 และมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น	 	 แต่ในทางปฏิบัติเนื่องจากเป็น

พืน้ที่ในเขตชลประทานมนีำ้เพยีงพอตอ่การปลกูขา้วหลายครัง้ตอ่ปี	 เกษตรกรควรมกีารพกัดนิ	 หรอืเปลีย่นการ

ใชป้ระโยชนท์ีด่นิเปน็การปลกูพชืชนดิอืน่เพือ่ตดัวงจรโรคและแมลง	 หรอืมกีารปลกูพชืปุย๋สดในการปรบัปรงุดนิ	

เช่น	 โสนอัฟริกัน	 หรือปอเทือง	 แล้วไถกลบ	 เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร	 และอินทรียวัตถุให้กับดิน	 ก็จะทำให	้								

ปุย๋เคมทีี่ใชม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้	

	 	 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินจะให้ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ

ของกรมวชิาการเกษตร	 และใหค้า่ตอบแทนเหนอืคา่ใชจ้า่ยใกลเ้คยีงกนั	 คอืแตกตา่งกนัประมาณ	 4	 เปอรเ์ซน็ต	์

เหมาะสมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยทั่วไปที่สามารถใช้แรงงานในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนด้านแรงงานเนือ่งจาก

มีการใส่ปุ๋ยเคมีมากครั้งกว่าการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร	 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมี

ความเหมาะสมในดา้นวชิาการ	 เกษตรกรสามารถรูต้น้ทนุของธาตอุาหารในดนิและจดัการธาตอุาหารใหเ้หมาะสม	

กบัชนดิดนิและพนัธุข์า้ว	
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 	 	 การใชน้ำ้หมกัชวีภาพสตูรพด.2	 ทีผ่ลติจากปลารว่มกบัการใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูทัง้อตัราเตม็และอตัรา

ครึง่หนึง่ของคำแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิ	 ถงึแมจ้ะไดผ้ลผลติขา้วไมแ่ตกตา่งกนัทางสถติ	ิ แตผ่ลผลติที่ไดน้อ้ย

กวา่	 รวมทัง้มตีน้ทนุการผลติสงูกวา่เนือ่งจากใชแ้รงงานในการผลติมาก	 ซึง่เปน็ผลมาจากการใชแ้รงงานในการ

ฉดีพน่นำ้หมกัชวีภาพถงึ	3	ครัง้ในรอบการผลติขา้ว	การใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูเมือ่คดิจากผลวเิคราะหด์นิซึง่มี

ปรมิาณอนิทรยีวตัถอุยู่ในระดบัปานกลาง	ปรมิาณฟอสฟอรสัอยู่ในระดบัสงูและปรมิาณโพแทสเซยีมอยู่ในระดบั

ปานกลาง	 รวมทัง้องคป์ระกอบของปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสแูละความตอ้งการของขา้ว	 ทำให้ใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพ

สงูจำนวน	187.50	กโิลกรมัตอ่ไร	่และ	93.75	กโิลกรมัตอ่ไร	่และตอ้งเพิม่ปุย๋เคมสีตูร	0-0-60	อกี	3.75	และ	

1.87		กโิลกรมั		ตามลำดบั		เพือ่ใหธ้าตอุาหารเพยีงพอกบัความตอ้งการของขา้ว	การแนะนำในดา้นการปฏบิตัิ

เพือ่การปลกูขา้วพนัธุป์ทมุธาน	ี 1	 ในเขตชลประทานนัน้	 เกษตรกรตอ้งไถกลบตอซงัขา้ว	 ซึง่ประเสรฐิและคณะ														

(2529)	ใหข้อ้มลูวา่ฟางขา้วและตอซงัประกอบดว้ย	ธาตไุนโตรเจน	6.90	เปอรเ์ซน็ต	์	ฟอสฟอรสั	0.08	เปอรเ์ซน็ต	์

โพแทสเซยีม	1.56	 เปอรเ์ซน็ต	์แคลเซยีม	0.38	 เปอรเ์ซน็ต	์แมกนเีซยีม	0.23	 เปอรเ์ซน็ต	์และซลัเฟอร	์0.80	

เปอรเ์ซน็ต	์			

	 	 การใช้น้ำหมักชีวภาพก่อนการไถกลบต่อซังข้าวหรือฟางข้าวควรผสมน้ำหมักชีวภาพอัตรา	 5	 ลิตรต่อไร	่	

ก่อนการเตรียมพื้นที	่ (กรมพัฒนาที่ดิน,	 2553)	 ถ้าดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในระดับกรดจัดหรือกรด

รนุแรงควรเพิม่ระยะเวลาในการขงันำ้ในแปลงนาใหม้ากขึน้เพือ่ยกระดบัคา่ความเปน็กรดเปน็ดา่งใหส้งูขึน้	 เพือ่

การดูดกินธาตุอาหารของข้าวจะได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเกษตรกรสามารถเลือกใช้ปุ๋ยเคมีได้ทั้งตามคำแนะนำ

ของกรมวชิาการเกษตร	และตามคา่วเิคราะหด์นิซึง่ใหผ้ลผลติไมแ่ตกตา่งกนัทางสถติ	ิแตก่ารใชต้ามคา่วเิคราะห์

ดินจะรู้ว่าต้นทุนธาตุอาหารในดินเป็นอย่างไร	 ส่วนผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจการใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ

ของกรมวชิาการเกษตรจะสงูกวา่เลก็นอ้ย	 ไดผ้ลตอบแทนเหนอืคา่ใชจ้า่ยผนัแปรสงูกวา่ประมาณ	4	 เปอรเ์ซน็ต	์	

เกษตรกรสามารถเลือกใช้วิธีการที่มีการใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	 แต่ในด้านแรงงาน

เกษตรกรควรใช้แรงงานในครัวเรือนซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได	้ ทั้งนี้เกษตรกรควรมีการพักดิน	 หรือ

เปลีย่นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเปน็การปลกูพชืชนดิอืน่เพือ่ตดัวงจรโรคและแมลง	 หรอืมกีารปลกูพชืปุย๋สดในการ

ปรบัปรงุดนิ	 เชน่	 โสนอฟัรกินั	หรอืปอเทอืง	แลว้ไถกลบ	เพือ่เพิม่ปรมิาณธาตอุาหาร	และอนิทรยีวตัถใุหก้บัดนิ	

กจ็ะทำใหปุ้ย๋เคมทีี่ใชม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้และมกีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิในการปลกูขา้วทีย่ัง่ยนื			

	 สรปุ

	 	 จากการทดลองปลกูขา้วนาหวา่นพนัธุป์ทมุธาน	ี1	ในพืน้ทีเ่ขตชลประทาน	พบวา่วธิกีารที่ใสปุ่ย๋เคมตีามคำ

แนะนำของกรมวิชาการเกษตรได้ผลผลิตข้าวสูงสุด	 809.5	 กิโลกรัมต่อไร	่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีการ								

ใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	และวธิกีารที่ใชน้ำ้หมกัชวีภาพสตูร	พด.2	รว่มกบัปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	

	 	 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ	 พบว่า	 การใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร	 ได้ผล

ตอบแทนเหนือค่าใช้จ่ายผันแปร	 สูงสุด	 7,170.50	 บาทต่อไร	่ ตามด้วย	 การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน			

6,852.80	 บาทต่อไร	่ การใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราครึ่งหนึ่งขอคำแนะนำได้ผล

ตอบแทนเหนอืค่าใช้จ่ายผันแปร	 5,018.65	 บาทต่อไร	่ และการใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

อตัราเตม็	ไดผ้ลตอบแทนเหนอืคา่ใชจ้า่ยผนัแปร	4,735.20	บาทตอ่ไร	่ตามลำดบั		
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	 ประโยชนท์ี่ ไดร้บั

	 	 1)	 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธาน	ี 1	 ในเขตชลประทาน	 ในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มดินที	่ 6	 ชุดดินบางนรา						

มีข้อมูลและทางเลือกในการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยเคม	ี และผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรม

พฒันาทีด่นิซึง่ประกอบดว้ย	นำ้หมกัชวีภาพสตูร	พด.2	และปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	อยา่งมปีระสทิธภิาพ	

	 	 2)	 สนับสนุนและรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางดินใน

ระยะยาว	

	 	 3)	 ทำใหเ้กษตรกรผูป้ลกูขา้วไม่ไวแสง	มทีางเลอืกในการจดัการดนิเพือ่ลดตน้ทนุในการผลติขา้ว		

	 	 4)	 เปน็ขอ้มลูเผยแพรก่บัเกษตรกร	นสิตินกัศกึษา	และผูท้ีส่นใจ	ใชป้ระกอบในการศกึษาตอ่ไป	

	 กติตกิรรมประกาศ

	 	 เอกสารวิชาการเรื่อง	 การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว		

สำเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการ

ประสานแผนงานและงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี และคุณวีระวุฒ	ิ อครธราดล	 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

สุราษฎร์ธาน	ี ประสานงานในการคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่ในการจัดทำแปลงทดลอง	 เพื่อทำให้การดำเนิน

งานเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย	และเอกสารวชิาการมคีวามสมบรูณม์ากขึน้	ขอขอบคณุเปน็อยา่งสงู	
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	 	 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเม็ดเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน	 ทั้งการผลิตเพื่อใช้เองหรือเพื่อ

จำหน่าย	 เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก	 เก็บรักษาได้นาน	 และขนย้ายได้ง่าย	 จึงเป็นข้อดีกว่าการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ชนิดผง	 แต่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้น	 เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ทางหนึ่ง	

และเปน็การนำวตัถดุบิทีม่อียู่ในทอ้งถิน่	เชน่	มลูสตัว	์เศษซากพชื	มาใช้ใหเ้กดิประโยชน์ในการปรบัปรงุบำรงุดนิ	

ซึง่จากการวจิยัพบวา่ดนิมอีนิทรยีวตัถเุฉลีย่ตำ่กวา่	 1%	 มคีวามจำเปน็ตอ้งปรบัปรงุดนิใหม้ปีรมิาณอนิทรยีวตัถุ

เพิ่มมากขึ้น	 ถึงแม้ว่าปุ๋ยอินทรีย์จะมีประสิทธิภาพด้อยกว่าปุ๋ยเคมีในเรื่องธาตุอาหารและต้องใช้ในปริมาณที่มา

กกว่า	 และได้ให้ผลผลิตต่ำในระยะแรกก็ตาม	 หากมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตร่วมกับการนำวัสดุ

ปรับปรุงดินต่างๆ	 มาผสมรวมในปุ๋ยอินทรีย์ทำให้มีคุณภาพสูงขึ้น	 ซึ่งบทความนี้จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ	

เพือ่การผลติปุย๋อนิทรยีป์ัน้เมด็ใหเ้กดิประสทิธภิาพ	ทัง้ดา้นคณุภาพและปรมิาณ	รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี	้	

 การผลติปุย๋อนิทรยีเ์มด็

	 	 การผลติปุย๋อนิทรยีเ์มด็	 โดยทัว่ไปสามารถผลติได	้ 2	 ลกัษณะ	 คอื	ปุย๋อนิทรยีอ์ดัเมด็	 และปุย๋อนิทรยี์

ปัน้เมด็	 ลกัษณะเมด็ปุย๋ที่ไดจ้ะมคีวามแตกตา่งกนั	 เนือ่งจากเครือ่งจกัรที่ใชผ้ลติ	 การผลติปุย๋อนิทรยีอ์ดัเมด็จะ

ใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยที่เป็นลักษณะเกลียวอัด	 เม็ดปุ๋ยที่ได้จึงมีลักษณะเป็นท่อน	 หรือเม็ดกิมจ๊อ	 ส่วนการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ปั้นเม็ดจะใช้เครื่องจักรที่เรียกว่าจานปั้นเม็ดปุ๋ย	 เม็ดปุ๋ยที่ ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลม	 ในกระบวนการ

ผลติปุย๋อนิทรยีเ์มด็	 สามารถใชว้สัดหุลากหลายชนดิผสมกนัเชน่	 ปุย๋หมกั	 ปุย๋คอกหรอืมลูสตัว	์ เศษซากพชื	 นำ้

หมักชีวภาพ	 หินและแร่ธรรมชาต	ิ หรือแม้กระทั่งกากเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม	 อาจมีการเสริมธาตุ

อาหารหลกั	 ธาตอุาหารรอง	 ธาตอุาหารเสรมิ	 เพือ่ใหปุ้ย๋อนิทรยีเ์มด็	 มทีัง้อนิทรยีวตัถ	ุ ธาตอุาหาร	 จลุนิทรยีท์ี่

เปน็ประโยชน	์ฮอร์โมน	และวสัดปุรบัสภาพดนิ	ทำใหปุ้ย๋อนิทรยีเ์มด็มธีาตอุาหารตา่งๆ	สงูขึน้	จงึทำให้ ไดผ้ลผลติ

สงูขึน้กวา่ปุย๋อนิทรยีท์ัว่ไป	 และสามารถใช้ในปรมิาณทีน่อ้ยลงได	้ การผลติปุย๋อนิทรยีเ์มด็คณุภาพสงูจงึสนบัสนนุ

การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย	์ ซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศกำลังมีอัตราการ

เตบิโตสงูขึน้	ยงัผลใหม้ปีรมิาณความตอ้งการสนิคา้เกษตรอนิทรยีเ์พิม่ขึน้	

ดร.มงคล ตะ๊อุน่* 

* สาขาทรพัยากรทีด่นิและสิง่แวดลอ้ม ภาควชิาพชืศาสตรแ์ละทรพัยากรการเกษตร 

  คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

(EfficiencyofGranuleOrganic

FertilizerProduction)
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 	 	 การผลติปุย๋อนิทรยีเ์มด็	 กอ่นนำวตัถดุบิเขา้สูก่ระบวนการอดัเมด็ปุย๋หรอืปัน้เมด็ปุย๋	 มขีัน้ตอนการเตรยีม

วตัถดุบิเหมอืนกนั	ประกอบดว้ย	การหมกัวตัถดุบิ	การบดวตัถดุบิ		และการรอ่น	ซึง่มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี	้	

	 	 1.	 การหมักวัตถุดิบ	 วัตถุดิบที่นำมาใช้ต้องผ่านการย่อยสลายอย่างสมบูรณ	์ มีค่า	 C/N	 (อัตราส่วน

คารบ์อน/ไนโตรเจน)	 อยู่ในชว่งไมเ่กนิ	 20:1	 ซึง่เปน็คา่การยอ่ยสลายอนิทรยีส์ารทีส่มบรูณข์องวสัดทุัว่ไป	 หมายถงึ

กระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เสร็จสิ้นแล้ว	 เมื่อนำวัสดุอินทรีย์ใส่ลงดินพืชไม่แสดงอาการใบเหลือง	 ใบ

ไหม้เนื่องจากจุลินทรีย์ทำงานน้อยจึงไม่แย่งธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนจากพืช	 โดยทั่วไปวัตถุดิบก่อน

การหมกัจะมคีา่	C/N	แตกตา่งกนั	 เมือ่หมกัจนยอ่ยสลายดแีลว้คา่	C/N	จะลดลงมาอยู่ในชว่งทีเ่หมาะสม	 เชน่	

คา่	C/N	เริม่ตน้ของวตัถดุบิอยูท่ีน่อ้ยกวา่	20	ใชเ้วลาหมกัไมน่อ้ยกวา่	12	วนั	คา่	C/N	เริม่ตน้ของวตัถดุบิอยูท่ี	่

20-50	ใชเ้วลาหมกัมากกวา่	14	วนั	และ	คา่	C/N	เริม่ตน้ของวตัถดุบิที	่50-100	ใชเ้วลาหมกัมากกวา่	21	วนั	

ซึ่งเมื่อหมักวัตถุดิบจนสมบูรณ์แล้วจะไม่มีความร้อนเกิดขึ้น	 นอกจากนี้วัตถุดิบก่อนการปั้นเม็ดต้องไม่มีเชื้อโรค		

และสิง่ปะปนอืน่ๆ		

	 	 2.	 กระบวนการตปีน่วตัถดุบิ	วตัถดุบิทีผ่า่นการยอ่ยสลายแลว้อาจมบีางสว่นทีย่งัมสีภาพหยาบ	จงึตอ้งนำ

ไปทำให้ละเอียดโดยใช้เครื่องตีป่น	 เพื่อให้มีขนาดเล็กละเอียดจนอยู่ในสภาพเหมือนผงแป้งซึ่งจะปั้มเม็ดได้ง่าย

ขึน้	ซึง่อนภุาคขนาดใหญจ่ะปัน้เปน็เมด็ไดย้าก	ซึง่ในการผลติปุย๋อนิทรยีเ์มด็	จะใชน้ำ้หรอืวตัถตุา่งๆ	ทีม่ลีกัษณะ

เหนยีวเมือ่ถกูนำ้	หรอืมสีภาพทีแ่ปรเปลีย่นเปน็กาวเชือ่มไดง้า่ยเปน็ตวัประสานใหว้ตัถดุบิรวมตวัเปน็เมด็		

	 	 3.	 กระบวนการร่อนวัตถุดิบ	 เมื่อผ่านการตีป่นจนมีลักษณะเหมือนแป้งแล้ว	 วัตถุดิบจะถูกนำไปสู่

เครือ่งรอ่น	 ซึง่มตีะแกรงรอ่นใชแ้ยกวตัถดุบิทีล่ะเอยีดแลว้ออกจากวตัถดุบิทีย่งัหยาบอยู	่ วตัถดุบิทีล่ะเอยีดแลว้

จะถกูนำไปเตรยีมปัน้เมด็ตอ่ไป	สว่นวตัถดุบิทีย่งัหยาบอยูก่จ็ะถกูนำไปตปีน่อกีครัง้หนึง่		

 การผลติปุย๋อนิทรยีป์ัน้เมด็

	 	 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ด	 เครื่องจักรที่ใช้ ในการผลิตแตกต่างกัน	 คือแบบอาศัยแรงคน	 แบบใช้

มอเตอร์ ไฟฟ้า	 และต้นกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินซึ่งมีระดับราคาที่หลากหลาย	 ตั้งแต่

ราคาไมแ่พงจนถงึแพงมาก	 ซึง่แตล่ะเครือ่งจกัรมปีระสทิธภิาพการทำงาน	 และขอ้ดขีอ้เสยีแตกตา่งกนั	 การเลอืกใช้

งานจงึขึน้กบัปจัจยัตา่งๆ	ไดแ้ก	่ปรมิาณการผลติตอ่วนั	เงนิทนุ	เปน็ตน้	การปัน้เมด็เปน็การใชว้ตัถดุบิทีผ่า่นการ

หมกัอยา่งสมบรูณแ์ลว้มาปัน้เปน็เมด็	กระบวนการเพิม่ความชืน้ใหปุ้ย๋จงึอยู่ในขัน้ตอนการปัน้		โดยการฉดีพน่นำ้

หรอืนำ้หมกัชวีภาพเพือ่ใหผ้งปุย๋คอ่ยๆ	 รวมตวักนัเปน็เมด็	 เมด็ปุย๋จะใหญห่รอืเลก็ขึน้อยูก่บัระยะเวลาในการปัน้	

ยิง่ปัน้นานมกีารฉดีนำ้หมกัอยูต่ลอดเมด็ปุย๋ทีเ่คลอืบนำ้หมกักจ็ะจบัผงปุย๋	 	 เพิม่ขนาดไปเรือ่ยๆ	 เนือ่งจากการใช้

วตัถดุบิทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ทัง้ปุย๋หมกั	ปุย๋คอกหรอืมลูสตัว	์และเศษพชืจะใหธ้าตอุาหารบางตวันอ้ย	ปจัจบุนัจงึนยิม

นำหินและแร่ธรรมชาติมาผสมในระหว่างการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ด	 เช่น	 หินฟอสเฟต	 หินภูไมท	์ ปูนเผา									

(CaO)	ปนูขาว	[Ca(OH)
2
]	หนิปนูบด	(CaCO

3
)	ตะกรนัหรอืเบสคิแสลค	(CaSiO

3
)	โดโลไมต	์[CaMg(CO

3
)
2
]	คลัไซต	์

(CaCO
3
)	 ปูนมาร์ล	 เปลือกหอยเผา	 ฯลฯ	 ซึ่งเป็นการเพิ่มธาตุอาหาร	 และมีส่วนช่วยในการปรับสภาพดินให้มี

ความเหมาะสมสำหรบัการปลกูพชืมากขึน้	 เมือ่ไดปุ้ย๋เมด็แลว้จะทำการลดความชืน้กอ่นการจะบรรจถุงุ	 โดยการ

อบความรอ้น	ตากแดด	ตากลม	หรอืทิง้ไว้ใหแ้หง้เอง	ซึง่เมด็ปุย๋ที่ไดม้ลีกัษณะกลมมน	และมขีนาดไมแ่นน่อน	

	 	 ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ดเครื่องจักรที่สำคัญในการผลิตคือ	 จานปั้นเม็ด	 ลักษณะการทำงานจะ

หมุนรอบตัวเองในลักษณะแนวแกนเอียงวัตถุดิบจะถูกคลึงและค่อยๆ	 รวมตัวกันเป็นเม็ดตั้งแต่เม็ดเล็กจนถึง
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	 ขัน้ตอนการผลติปุย๋อนิทรยีป์ัน้เมด็

	 	 ขั้นตอนแรกของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด	

กค็อืการทำปุย๋อนิทรยีแ์บบผงกอ่นเพือ่ทีจ่ะนำแบบผง

ไปสูก่ระบวนการของปัน้เมด็ตอ่ไป		

	 	 1.	 การทำวัตถุดิบให้เป็นผงละเอียด	 ผสม

วัตถุดิบต่างๆ	 ทั้งปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว	์									

เศษวสัดอุนิทรยีอ์ืน่ๆ	วสัดปุรบัปรงุดนิตา่งๆ	ใสเ่ครือ่ง

ตี ให้เป็นผงละเอียด	 และนำวัตถุดิบที่ ได้ ไปผ่าน

กระบวนการร่อนเพื่อแยกส่วนที่ยังหยาบอยู่กับส่วนที่

ละเอยีดออกจากกนั		สว่นทีล่ะเอยีดกจ็ะนำไปปัน้เมด็

ในขัน้ตอนตอ่ไป	สว่นทีห่ยาบกจ็ะนำมาตปีน่ใหม	่หรอื

ถา้มหีนิมาก	 กจ็ะแยกออกไป	 ถา้ไมต่อ้งการทำปุย๋ปัน้

เม็ดก็สามารถนำปุ๋ยอินทรีย์แบบผงที่ละเอียดนี้ ไปใช้

ปรับปรุงบำรุงดินในการปลูกพืชผักได้เลย	 แต่ถ้า

ต้องการไปปั้นเม็ดก็นำไปเข้ากระบวนการปั้นเม็ดใน

ขัน้ตอนตอ่ไป			

ขนาดใหญข่ึน้	 ซึง่การทำใหว้ตัถดุบิจบัตวัเปน็เมด็ไดด้จีะมเีครือ่งฉดีพน่นำ้หมกัพน่ใหเ้นือ้ปุย๋คอ่ยๆ	 จบักนัทลีะนอ้ย		

ไดเ้มด็ปุย๋ลกัษณะกลมมน	ขนาดของจานปัน้เมด็ปุย๋ที่ใชจ้ะขึน้กบักำลงัผลติ	เชน่	1-5	ตนัตอ่วนั,	5-10	ตนัตอ่วนั,	

10-15	 ตนัตอ่วนั	 เปน็ตน้	 จานประกอบดว้ยฐานตัง้ตวัจาน	 ขา้งหลงัมมีอเตอรเ์พือ่เปน็ตน้กำลงัในการหมนุจาน		

ทอ้งจานจะเปน็สว่นที่ใสว่ตัถดุบิเพือ่ใหม้กีารปัน้เปน็เมด็	สว่นทอ้งจานจะมวีงกลมวงนอก	และวงใน	วงกลมดา้น

ในสว่นใหญจ่ะมคีวามลกึ	 และวงกลมรอบนอกจะลกึนอ้ยกวา่	 การทำงานจะเริม่จากการใสว่ตัถดุบิไหลไปปัน้อยู่

ในส่วนของวงกลมด้านในเมื่อปันเป็นเม็ดในวงกลมด้านในจะไหลต่อไปคลึงที่วงกลมรอบนอกเพื่อให้เม็ดปุ๋ยกลม

มากยิง่ขึน้	 เมือ่เสรจ็สิน้กระบวนการ	 เมด็ปุย๋กจ็ะไหลออกนอกจานซึง่สามารถนำกระสอบมารองรบัได	้ หนา้จาน

จะมแีทง่เหลก็ทีต่ดิแผน่เหลก็แบนๆ	 ยืน่ออกมา	 ซึง่เปน็อปุกรณช์ว่ยใหเ้นือ้ปุย๋ไมต่ดิทอ้งจาน	 และชว่ยใหเ้มด็ปุย๋

กลิ้งออกไปคลึงต่อที่ขอบนอกและกลิ้งจากขอบนอกออกจากตัวจานลงถงุปุ๋ย	 เมื่อเริ่มเดินเครื่องจะมีการฉีดพ่น

น้ำหมักเพื่อเป็นตัวประสานเนื้อปุ๋ยเข้าด้วยกัน	 จนเป็นเม็ดขนาดที่ต้องการ	 ความสามารถในการผลิตของจาน

เปน็เมด็ขนาดทีต่อ้งการ	 ความสามารถในการผลติของจานปัน้เมด็จะมากกวา่เครือ่งจกัรที่ใชอ้ดัเมด็ปุย๋	 เพราะ

ทำงานได้ต่อเนื่อง	 รวมทั้งในระยะยาวจะมีการสึกหรอช้า	 โดยปกติจานปั้นเม็ดปุ๋ยขนาดใหญ่ตัวท้องจานจะเป็น

ลกัษณะแผน่วงกลมแบน	 ขณะทำงานจะใสปุ่ย๋ผงบดละเอยีดพรอ้มกบัการฉดีพน่นำ้หมกัจานจะหมนุปัน้เมด็	 อาจใช้

พลัว่ขดูทอ้งจานเพือ่กนัปุย๋ตดิจานหมนุ	แตเ่ครือ่งปัน้เมด็ปุย๋แบบจนี	ตวัทอ้งจานจะมวีงกลมดา้นนอกและวงกลม

ด้านใน	 ปุ๋ยผงจะต้องใส่ลงในพื้นที่วงกลมด้านในและฉีดพ่นน้ำหมักตลอดเวลา	 เมื่อเม็ดเข้ารูปได้ดีในระดับหนึ่ง								

ก็จะไหลออกไปที่วงกลมรอบนอกเพื่อทำการคลึงเม็ด

ปุย๋ตอ่ไปอกีชว่งหนึง่	 จากนัน้กจ็ะไหลออกนอกจานซึง่

สามารถนำกระสอบปุ๋ยมารองตรงพื้นที่ที่เม็ดปุ๋ยหล่น

ออกมาได	้	
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 	 	 2.	 กระบวนการปัน้เมด็โดยใชเ้ครือ่งจกัร	 นำ

วัตถุดิบผสมที่บดละเอียดแล้วใส่ถังบรรจ	ุ หรือ

ลำเลียงทางสายพานขึ้นจานปั้น	 การปั้นก็คือการ

ทำให้วัตถุดิบละเอียดกลิ้งลงบนจานพร้อมๆ	 กับฉีด

พ่นน้ำหรือสเปรย์น้ำหมักชีวภาพลงไปบนวัตถุดิบใน

ระหว่างการกลิ้งเป็นเม็ด	 ผงปุ๋ยก็จะกลิ้งจับตัวเป็น

เม็ดปุ๋ย	 ในขนาดที่ต้องการและลำเลียงปุ๋ยที่ปั้นเป็น

เมด็	 เขา้สูก่ระบวนการลดความชืน้	 และกระบวนการ

คัดขนาดเม็ดปุ๋ย	 เพื่อให้ ได้ขนาดที่ต้องการ	 จึงบรรจุ

ใสก่ระสอบ	เพือ่ใชง้านตอ่ไป			

	 	 3.	 กระบวนการปั้นเม็ดโดยใช้คนเป็นส่วน

ใหญ่ 

	 	 	 3.1	 การใส่วัตถุดิบในจานปั้น	 เดินเครื่อง

จานปัน้เมด็	 ใชค้นตกัวตัถดุบิทีผ่า่นการหมกัใสจ่านปัน้

ประมาณ	 30-50	 กิโลกรัม	 เพื่อป้องกันการล้นออก

นอกจานเวลาหมนุ	และใสว่สัดปุรบัปรงุดนิอืน่ๆ	ไดแ้ก	่

หนิฟอสเฟต	ในขัน้ตอนปัน้เมด็ดว้ย	โดยใชห้นิฟอสเฟต

ทีบ่ดเปน็ผงละเอยีดแลว้	 500-1000	 กรมั	 จะใชเ้วลา

ในการปัน้เรว็ขึน้	เชน่	ใชเ้วลาประมาณ	10-15	นาท	ี	

	 	 	 3.2	 การฉีดพ่นน้ำหรือน้ำหมักชีวภาพ	 ซึ่ง

จะแบ่งช่วงการฉีดพ่นน้ำหมักเป็น	 3	 ช่วง	 เพื่อดูด

ความชืน้	ปอ้งกนัไม่ใหเ้มด็ปุย๋ชืน้เกนิไปจนทำใหข้นาด

ใหญเ่กนิทีต่อ้งการ	รวมทัง้ตอ้งใชพ้ลัว่คอยขดูปุย๋ทีพ่ืน้

จานปั้นออกให้สามารถปั้นเป็นเม็ดต่อ	 เพราะเมื่อปั้น

เมด็ปุย๋ไปชว่งเวลาหนึง่จะมปีุย๋ตดิพืน้จานปัน้		

	 	 	 3.3	 การลดความชื้นของเม็ดปุ๋ย	 ปุ๋ยเม็ดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะนำไปตากเพื่อลดความชื้น	 ใช้เวลา

ประมาณ	10-15	นาท	ีใหส้งัเกตสขีองเมด็ปุย๋ทีเ่ขม้ขึน้		

	 	 4.	 กระบวนการลดความชื้นเม็ดปุ๋ย/การตากเม็ดปุ๋ยอินทรีย์	 เนื่องจากการหว่านปุ๋ยนิยมใช้เครื่องพ่น

หรือเครื่องหยอดเม็ดปุ๋ย	 ถ้าปุ๋ยมีความชื้นมาก	 เม็ดปุ๋ยจะติดเครื่องพ่นหรือเครื่องหยอด	 จึงจำเป็นต้องลด

ความชื้นเม็ดปุ๋ยโดยการตากลดความชื้น	 เทเม็ดปุ๋ยที่เพิ่งปั้นเสร็จลงบนผ้าใบที่วางบนลานตาก	 โดยให้มีความ

หนาของเมด็ปุย๋ขึน้ประมาณ	3-4	เซนตเิมตร	แต่ไมเ่กนิ	5	เซนตเิมตร	ในการตากแดดจะเริม่ตากตอน	7	โมงเชา้	

เมื่อถึงเวลา	 10	 โมงเช้าก็มากลับกองตากต่อไปจนถึงบ่ายโมงก็สามารถเก็บไปบรรจุถุงได	้ ความชื้นก็จะอยู่ใน

ระดบัพอด	ี ตอ้งควบคมุอณุหภมูใิห้ ไมเ่กนิ	 60	 องศาเซลเซยีส	 เพราะจลุนิทรยีท์ีเ่ปน็ประโยชนจ์ะตาย	 หากแดด

แรงมากกส็ามารถยา้ย	เขา้ไปตากในแดดรำ่ไรได	้เมือ่แดดออ่นจงึนำกลบัมาตากใหม	่หรอืใชว้ธิอีืน่ๆ	ไดแ้ก	่วธิทีี	่1	

ใชว้ธิผีึง่แดด	1	วนั	กเ็กบ็และบรรจกุระสอบได	้ วธิทีี	่ 2	 ใหน้ำปุย๋ทีป่ัน้เสรจ็แลว้ไปผึง่ในทีร่ม่	 โดยกองเมด็ปุย๋ให	้				

มคีวามหนา	15	ซม.	ผึง่นานประมาณ	2-3	วนั	จะเกดิราสขีาวในกองปุย๋	ราสขีาวนีม้สีว่นชว่ยใชค้วามชืน้หรอืไล่
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ความชืน้	 ทำใหปุ้ย๋แหง้ขึน้ประมาณ	 1	 สปัดาหจ์งึนำไปใช้ ได	้ วธิทีี	่ 3	 ใหน้ำเมด็ปุย๋ทีป่ัน้เสรจ็แลว้ไปใสก่ระสอบ		

แลว้เปดิปากกระสอบเอาไวป้ระมาณ	 10	 วนั	 ปุย๋จะแหง้นำไปใช้ ได	้ วธิทีี	่ 4	 ใชก้ระบวนการอบไลค่วามชืน้ดว้ย

ท่ออบร้อน-อบเย็น	 ปุ๋ยเม็ดที่ผ่านการปั้นแล้วจะถกูลำเลียงเข้าสู่การอบ	 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่อบร้อนผ่านท่อด้านบน

ก่อนมีเกลียวพาไหลผ่านไปจนสุดท่อ	 จากนั้นจึงไหลลงท่อด้านล่างเพื่อผ่านการอบเย็นแล้วไปอบร้อนและเย็น

สลบักนัไป		เปน็การคอ่ยๆ	ไลค่วามชืน้ดว้ยอณุหภมูติำ่ไมเ่กนิ	60	องศาเซลเซยีส	เมือ่อบเสรจ็ความชืน้จะอยู่ใน

ระดบัทีพ่รอ้มใช	้ปุย๋จะถกูสง่ไปบรรจใุสก่ระสอบ		

	 	 ในการแก้ ไขปญัหาเมด็ปุย๋ตดิเครือ่งพน่หรอืเครือ่งหยอด	 อาจใชว้ธิกีารนำวสัดปุรบัปรงุดนิ	 เชน่	 หนิฟอสเฟต	

หินยิบซั่ม	 หินภูเขาไฟหรือ	 แร่เพอร์ ไลท์หรือหินปูนต่างๆ	 ที่บดให้เป็นผงละเอียดนำไปคลุกในเม็ดปุ๋ยในอัตรา	

วสัดปุรบัปรงุดนิ	1	กโิลกรมั	ตอ่ปุย๋อนิทรยี	์50	กโิลกรมั	ซึง่วสัดปุรบัปรงุดนิดงักลา่วจะชว่ยดดูความชืน้	ทำให้

เมด็ปุย๋มคีวามชืน้นอ้ยลงแยกตวัเปน็อสิระตอ่กนั	สามารถเขา้เครือ่งพน่หรอืเครือ่งหยอดได้โดยไมต่ดิเครือ่ง	

เครือ่งตสีวนผสมวสัดอุนิทรยีใหละเอยีดกอนนำไปผสมกบัวสัดอุืน่ๆเพือ่ทีจ่ะนำไปปนเมด็ตอไป 

 

 เทคนคิการปัน้เมด็ปุย๋อนิทรยี์ใหม้ปีระสทิธภิาพ

		 	 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเม็ด	 โดยการปั้นเม็ด	 ซึ่งขนาดของเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ควรมีขนาดที่เหมาะสม	

สำหรบัการนำไปใชก้บัเครือ่งหยดหรอืเครือ่งหวา่นปุย๋ได	้ปกตถิา้เมด็ปุย๋มขีนาดเลก็จะมกีารกระจายในการหวา่น

ไดด้กีวา่ขนาดใหญ	่หรอืขนาดเลก็มาก	โดยทัว่ไปขนาดเมด็ปุย๋ทีเ่หมาะสมควรมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางระหวา่ง	3-6	มม.	

ซึง่เปน็ขนาดทีน่ยิมกนัโดยทัว่ไป	 มขีนาดใหญเ่คยีงกบัปุย๋เคม	ี เทคนคิในการควบคมุขนาดของเมด็ปุย๋ใหม้ขีนาด

เล็ก	 หรือใหญ่ทำได้โดยการควบคุมปริมาณปุ๋ยในจานปั้นเม็ด	 และการเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ดจากการใช้

จาน	จะไดป้รมิาณมากหรอืนอ้ยเพยีงใด	ขึน้กบัปจัจยั	ดงัตอ่ไปนี้	

	 	 1.	 ในชว่งเริม่ตน้การปัน้เมด็ปุย๋ดว้ยเครือ่งปัน้ปุย๋		ถา้มกีารใสผ่งปุย๋อนิทรยีผ์สมทีบ่ดละเอยีดแลว้ลงไป

ในจานปั้นปริมาณมากเกินไป	 เกือบเต็มวงจาน	 จะทำให้เม็ดปุ๋ยมีขนาดเล็ก	 ขนาด	 2-3	 มิลลิเมตร	 ไม่เกิน	 5	

มลิลเิมตร			

	 	 2.	 ในตรงกนัขา้ม	 การใสผ่งปุย๋อนิทรยีผ์สมทีบ่ดละเอยีดแลว้ลงในจานปัน้ปรมิาณนอ้ยเกนิไป	 ไมถ่งึ

ครึง่จานจะทำใหเ้มด็ปุย๋มขีนาดใหญ	่มากเกนิไปได้	
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 	 	 3.	 ความถี่ในการเติมผงปุ๋ยอินทรีย์ผสมที่บดละเอียดแล้วลงในจานปั้น	 พบว่าการใส่ปุ๋ยลงในจานปั้น

บอ่ยๆ	หรอืใสถ่ี่ๆ 	จะทำใหเ้มด็ปุย๋มขีนาดเลก็	แตถ่า้นานๆ	คอ่ยเตมิครัง้หนึง่	จะทำใหเ้มด็ปุย๋มขีนาดใหญข่ึน้	

	 	 4.	 ขนาดของเม็ดปุ๋ยหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดปุ๋ย	 ขึ้นกับกับตำแหนง่การฉีดนำ้หมักชีวภาพลงบน

ผงปุ๋ยอินทรีย์ผสมที่บดละเอียดแล้ว	 กล่าวคือ	 ตำแหน่งของการฉีดน้ำหมักชีวภาพห่างจากขอบจานปั้นปุ๋ยมาก

เกินไปจะทำให้ ได้ปุ๋ยเม็ดมีขนาดเล็ก	 แต่ถ้าตำแหน่งการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพห่างจากขอบจานน้อย	 หรือยู่ชิด

ขอบจานมาก	ขนาดของเมด็ปุย๋จะใหญข่ึน้		

	 	 5.	 ความเอยีงของจานปัน้ปุย๋	ความเอยีงของจานปัน้ปุย๋ทีเ่หมาะสมจะอยูป่ระมาณ	60	องศา	แต่ในทาง

ปฏิบัต	ิ ควรปรับตั้งองศาหรือความเอียงของจานปั้นให้สอดคล้องกับน้ำหนักของผงปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสม	 ก็จะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพหรือกำลังการผลิตปุ๋ยต่อวันให้มากขึ้นได	้ ถ้าปุ๋ยมีน้ำหนักเบา	 ต้องปรับให้จานปั้นปุ๋ยมีความ

เอยีงมากขึน้เกนิ	60	องศา	จะผลติปุย๋ไดป้รมิาณมากโดยเมด็ปุย๋ออกมามาก	เพราะถา้เอยีงจานนอ้ย	ปุย๋จะกลิง้

ในจานนาน	จะปัน้ปุย๋ไดน้อ้ย	แตจ่ะมขีอ้เสยีเหมอืนกนั	คอืเมด็ปุย๋ที่ไดจ้ะไมแ่นน่	ไมค่อ่ยกลม		

	 	 6.	 วัตถุดิบที่นำมาปั้นจะต้องบดให้ละเอียดไม่จับเป็นก้อน	 และมีความชื้นพอเหมาะคือประมาณ	 10-

15%	 เพราะถ้าผงปุ๋ยหมักแห้งมาก	 ทำให้ต้องใช้น้ำหรือน้ำหมักฉีดพ่นปริมาณมากเพื่อให้เกิดการจับเม็ด	 ทำให้

กำลงัการผลติลดลง	ปรมิาณปุย๋ทีป่ัน้ไดน้อ้ยลง	เกดิฝุน่ละอองมาก			

	 	 7.	 ส่วนผสมของวัตถุดิบ	 ถ้าเป็นอินทรียวัตถุจากปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์หรือเศษพืชจะปั้นเม็ดได้

ยาก	 เพราะไมม่ตีวัเชือ่มเมด็	 จงึควรนำวตัถดุบิมาผสมในผงปุย๋ทีป่ัน้เมด็เพือ่ชว่ยใหป้ัน้เมด็งา่ยขึน้	 ไดแ้ก	่ การใช้

หนิโดโลไมต	์ ปนูมารล์	 ปนูยบิซัม่	 หนิฟอตเฟตหรอื	 มลูไก	่ มลูคา้งคาวกน้ถำ้หรอืกวัโนคา้งคาว	 ซึง่วสัดปุรบัปรงุ

ดนิเหลา่นีเ้มือ่ถกูนำ้จะมคีวามเหนยีวชว่ยในการปัน้เมด็ไดง้า่ย	 การใสส่ามารถใส่ไดต้ัง้แต	่ 10-30%	 การใชว้สัดุ

ปรบัปรงุดนินอกจากจะเปน็ตวัเชือ่มเมด็แลว้ซึง่ไดธ้าตอุาหารหลกั	 ธาตอุาหารรอง	 ธาตเุสรมิของพชื	 และชว่ย

ปรบัสภาพความเปน็กรดของดนิไดด้ว้ย	 เชน่	ดนิในทอ้งทีม่ธีาตอุาหารอยูแ่ตก่ถ็กูตรงึไวด้ว้ยสภาพความเปน็กรด	

การที่ได้วัสดุปรับปรุงดิน/แร่ธรรมชาติอย่างที่มีแคลเซียม	 แมกนีเซียมลงไปเป็นการปรับสภาพดิน	 ดินมีความ	

เปน็กลางขึน้	ธาตอุาหารทีม่อียู่ในดนิกจ็ะถกูปลดปลอ่ยออกมา	ในกรณทีี่ใชด้นิเหนยีวเปน็สว่นผสม	ในวสัดเุชือ่ม

เม็ดปุ๋ย	 ควรระมัดระวังเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดที่ได้จะทำให้คุณภาพปุ๋ยลดลงแต่ทำการผลิตได้ปริมาณมาก

เครือ่งสายพานลำเลยีงวสัดอุนิทรยีไปสูจานปนเมด็ปุย สามารถชวยทำงานไดเพยีงคนเดยีวทัง้ขนวสัดแุละปนปุย 
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	 	 8.	 วางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	 จานปั้นเม็ดปุ๋ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ปั้นเม็ด	 ดังนั้นจึงควรวางแผนการผลิตโดยแบ่งการทำงานเป็นช่วง	 ก็จะทำให้การผลิตได้ปริมาณตามที่

ตอ้งการ	ใน	1	วนั	สามารถแบง่การทำงานในการปัน้เมด็ปุย๋ออกเปน็	3	ชว่ง	คอื	ชว่งเชา้	ชว่งบา่ย	และชว่งเยน็		

เกษตรกรสามารผลติปุย๋เองโดยการรวมกลุม่กนัในชมุชนจะทำใหร้าคาของปุย๋อนิทรยีล์ดลง	 รปูแบบของเมด็จะ

สะดวกตอ่การใชง้าน	ปุย๋ผงจะใชง้านยากสำหรบัการหวา่นพชืไร	่และนาขา้วหากทำการผลติดว้ยตวัเองจะทำให้

ปุย๋อนิทรยีท์ีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	

ขึ้น	 เช่น	 การปั้นเม็ดปั้นอินทรีย์ที่มีการผสมดินลงโดยใส่ดินเกาลินคือหน้าดินที่ไถมารวมกันเอามาตีให้ละเอียด	

จะใส่ไปประมาณ	20-50%	เพือ่ใหจ้บัเมด็	เมือ่มกีารนำปุย๋นี้ ไปใชจ้ะทำใหเ้หน็ผลชา้	

การควบคมุการปลอยวสัดลุงจานปนเมด็ปุยและควบคมุการปลอยนำ้ใหมคีวามชืน้เหมาะสมตอการปนเมด็ปุย 

	 สว่นผสมของปุย๋อนิทรยีป์ัน้เมด็ทีม่คีณุภาพ

	 	 ปจัจบุนัดนิมคีวามเสือ่มโทรมอยา่งมาก	 อนิทรยีวตัถทุีอ่ยู่ในดนิ	 มไีมถ่งึ	 1%	 รวมทัง้ธาตอุาหารในดนิกอ็ยู่

ในระดบัตำ่	การใชป้ยุ๋เคมมีาเปน็ยาวนานจงึทำใหส้ภาพดนิมสีภาพเปน็ดนิกรด	ไมเ่หมาะกบัการเจรญิเตบิโตของ

พชื	ซึง่การใชปุ้ย๋อนิทรยีท์ีม่อีนิทรยีวตัถเุปน็แนวทางหนึง่ทีส่ามารถปรบัปรงุสภาพดนิใหด้ขีึน้มาได	้และการใชห้นิ

และแรธ่รรมชาต	ิ มสีว่นชว่ยสนบัสนนุการผลติพชืแบบอนิทรยี	์ สนบัสนนุใหเ้กษตรใชปุ้ย๋อนิทรยี์ในการปลกูพชื	

แต่มีข้อด้อยคือ	 ต้องใช้ในปริมาณมาก	 เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคม	ี รวมทั้งวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์

เมือ่ตรวจสอบธาตอุาหารหรอืทำการวเิคราะห	์ พบวา่ยงัมธีาตอุาหารทีจ่ำเปน็ตอ่พชืบางตวั	 ทัง้ธาตอุาหารหลกั	

ธาตอุาหารรอง	ธาตอุาหารเสรมิ	มอียู่ในปรมิาณทีน่อ้ย	ซึง่ปจัจบุนัไดน้ำเอาหนิและแรธ่รรมชาตทิีม่คีณุคา่	มาใช้

เปน็วตัถดุบิในการผลติปุย๋อนิทรยี์ใหม้คีณุภาพมากขึน้	

	 	 1.	สารอนนิทรยีท์ีเ่ปน็หนิและแรธ่รรมชาตทิีอ่นญุาตให้ใช้ในการผลติพชือนิทรยี	์ประกอบดว้ย 

	 	 	 1.1	 หนิบด	(stone	meal)	ใหธ้าต	ุCa,	Mg	

	 	 	 1.2	 หนิฟอสเฟต	 (phosphate	 rock)	 ใหธ้าต	ุ P,	 Ca	 จะตอ้งมแีคดเมยีมเปน็องคป์ระกอบไมเ่กนิ	 90	

มลิลกิรมั	ตอ่กโิลกรมั	P
2
O
5	
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 	 	 	 1.3	 หนิปนูบด	(ground	limestone)	ใหธ้าต	ุCa,	Mg	ในรปูของแรแ่คลไซทห์รอืโดโลไมท	์หา้มใชห้นิ

ปนูโดโลมท์ีน่ำไปเผาไฟ	

	 	 	 1.4	 ยบิซัม่	(gypsum)		ใหธ้าต	ุCa,	S	

	 	 	 1.5	 แคลเซยีมซลิเิกต	(calcium	silicate)	ใหธ้าต	ุCa,	Si	

	 	 	 1.6		แมกนเีซยีมชลัเฟต	(magnesium	sulfate)	ใหธ้าต	ุMg,	S	

	 	 	 1.7		แรด่นิเหนยีว	(clay	minerals)	ใหธ้าต	ุCa,	Mg,	Trace	ตา่งๆ	

	 	 	 1.8	 แรเ่ฟลดส์ปาร	์(feldspar)	ใหธ้าต	ุK,	Mg,	S,	Trace	ตา่งๆ	

	 	 	 1.9	 แรเ่พอร์ไลท	์(perlite)	ซีโอไลท	์(zeolite)	เบนโทไนท	์(bentonite)	ใหธ้าต	ุCa,	Mg,	Trace	ตา่งๆ	

	 	 	 1.10	 หนิโพแทส	(potash)	ใหธ้าต	ุK,	Cl	

	 	 2.	สารอนนิทรยีท์ีเ่ปน็	สารอนนิทรยีอ์ืน่ๆ	ทีอ่นญุาตให้ใช้ในการผลติพชือนิทรยี	์ประกอบดว้ย 

	 	 	 2.1	 แคลเซยีมจากสาหรา่ยและสาหรา่ยทะเล	(algae	and	seaweed)	ใหธ้าต	ุCa,	Mg,	S	

	 	 	 2.2	 เปลอืกหอย(shell)	ใหธ้าต	ุCa,	Mg	

	 	 2.3	 เถา้ถา่น	(wood	ash)	ใหธ้าต	ุCa,	Mg,	K	ตอ้งไมผ่ลติ

จากการเตมิสารสงัเคราะห	์	

	 	 2.4	 เปลอืกไขบ่ด	(eggshell)	ใหธ้าต	ุCa,	Mg	

	 	 2.5	 กระดกูปน่และเลอืดแหง้	(bone/dry	blood)	ใหธ้าต	ุP,	

N,	S,	Ca,	Mg,	trace	ตา่งๆ	

	 	 2.6	 โพแทสเซยีมซลัเฟตทีผ่ลติจากกระบวนการทางกายภาพ	

ใหธ้าต	ุK,	S	

	 	 2.7	 เกลอืสนิเธาว	์(mined	salt)	ใหธ้าต	ุK,	Na,	Cl	

	 	 2.8	 บอแรกช	์(borax)	ใหธ้าต	ุB	

	 	 2.9	 กำมะถนั(sulfur)	ใหธ้าต	ุS	

	 	 2.10	ธาตอุาหารเสรมิ	 (trace)	 เชน่	 B	Cu	 Fe	Mn	Mo	 Zn	

ตอ้งไดร้บัการรบัรองอยา่งเปน็ทางการกอ่น	

	 	 3.	สว่นผสมของปุย๋อนิทรยีป์ัน้เมด็คณุภาพสงู 

	 	 	 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย	์ เพื่อให้ ได้ธาตุอาหารใน

ปริมาณสูง	 และครบถ้วนทัดเทียมกับปุ๋ยเคมีควรใช้วัตถุดิบที่มี

คณุภาพสงู	การใชปุ้ย๋ใดๆ	กต็าม	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทำใหด้นิดเีปน็

ดนิทีม่ชีวีติ	เพิม่ผลผลติและลดตน้ทนุการผลติ	จงึตอ้งมปีุย๋อนิทรยี์

หลากหลายสูตร	 ต้องรู้ว่าพืชที่ปลูกต้องการธาตุอาหารใดในช่วง

เวลาใด	และพืน้ทีท่ี	่เพาะปลกูนัน้ลกัษณะดนิเปน็อยา่งไร	เปน็ดนิที่

มีอินทรียวัตถุมากหรือน้อย	 จะต้องปรับสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิต	 ให้

เหมาะสมกับความต้องการของพืช	 จึงจะให้ผลผลิตที่สูง	 และมี

คุณภาพ	 นอกจากตัวปุ๋ย	 ซึ่งก็คือปุ๋ยหมักที่ได้จากการหมักเศษพืช	

หรอืมลูสตัว	์แลว้วตัถดุบิที่ใชต้อ้งมคีณุภาพสงูดว้ย	อยา่งเชน่		

 ตะแกรงแยกเมด็ปุยอนิทรยีเพือ่ใหไดขนาด 

 ใกลเคยีงกนั เมด็ที่ใหญจะถกูนำไปบดและ 

 ผสมเพือ่ไปปนเมด็ปุยตอไป 

 ตะแกรงแยกเมด็ปุยอนิทรยีเพือ่ใหไดขนาด 
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	 	 	 วัตถุดิบส่วนที	่ 1	 ใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดเป็นวัตถุดิบที่ให้ธาตุไนโตรเจนสูง	 เช่น	 กาก

ตะกอนของจลุนิทรยี	์หรอื	กากชรูส	ซึง่ไดจ้ากโรงงานผลติผงชรูส	จะมไีนโตรเจน	ไมต่ำ่กวา่	4%	แลว้ยงัมอีะมิ

โนโปรตนีมากกวา่	 10%	 นอกจากนี	้ มวีสัดอุืน่ๆ	 เชน่	 เลอืดแหง้	 หนงัสตัว	์ กากถัว่	 กากเมลด็ฝา้ย	 กระดกูปน่	

เปน็ตน้	 ซึง่จะให	้ ธาตไุนโตรเจนมากกวา่	 3-7%	 การใชว้ตัถดุบิทีม่ธีาตไุนโตเจนสงู	 เพือ่เรง่การเจรญิเตบิโตของ

พชื	 ซึง่จะสามารถใหผ้ลผลติทีส่งูหรอืไมน่อ้ยกวา่ปุย๋เคมี	 การเตรยีมวตัถดุบิตวันีจ้ะนำไปผา่นกระบวนการผึง่ให้

แหง้	และนำไปตีใหล้ะเอยีด	กอ่นทีจ่ะนำไปผสมกบัสว่นผสมตวัอืน่ๆ	

 	 	 วตัถดุบิสว่นที	่2	ใชเ้ปน็สว่นผสมของปุย๋อนิทรยีป์ัน้เมด็เปน็วตัถดุบิที่ใหธ้าตฟุอสฟอรสัสงู	เชน่	ขีค้า้งคาว

หรอืกวัโนหรอืขีค้า้งคาวกน้ถำ้	หรอืขีค้า้งคาวหนกั	ซึง่สงัเกตจะมทีัง้	หนิ	และฟอสเฟตปนมากวัโนคา้งคาว	นีจ้ะมี

องคป์ระกอบคอื	ฟอสฟอรสัเปน็หลกั	ซึง่มอียูป่ระมาณ	14%	ขึน้ไป	นอกจากนี	้มวีสัดอุืน่ๆ	เชน่	กระดกูปน่	หนิ

ฟอสเฟต	เปน็ตน้	มปีรมิาณธาตฟุอสฟอรสัมากกวา่	3-27%	ซึง่วตัถดุบิเหลา่นีจ้ะให	้ฟอสฟอรสัจะชว่ยทำใหร้าก

พืชเจริญเติบโต	 ทำให้พืชแข็งแรง	 ซึ่งปริมาณฟอสฟอรัสในวัตถุดิบเหล่านี้มีมาก	 สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได	้

การใชต้อ้งนำมาผึง่ใหแ้หง้หรอืพอหมาดๆ	 แลว้นำไปเขา้เครือ่งต	ี แลว้รอ่น	 เพือ่ให้ ไดม้สีว่นผสมทีล่ะเอยีดพรอ้ม

ทีจ่ะนำไปปัน้เมด็ตอ่ไป			

	 	 	 วตัถดุบิสว่นที	่ 3	 ใชเ้ปน็สว่นผสมของปุย๋อนิทรยีป์ัน้เมด็เปน็วตัถดุบิที่ใหธ้าตโุพแทสเซยีมสงู	 ที	่ ไดแ้ก	่

กากส่าของแอลกอฮอล	์ หรือกากส่าเหล้า	 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์หรือเหล้านั้น	 ซึ่งจะใช้กากน้ำตาลเป็น

วัตถุดิบแล้วใช้ยีสต์เปลี่ยนกากน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์	 จากนั้นก็ผ่านกระบวนการกลั่น	 กากที่ได้เมื่อ	 นำไป

ตรวจสอบจะพบวา่มไีนโตรเจนมากกวา่	2%	และมีโพแทสเซยีมมากกวา่	6%	นอกจากนี	้มวีสัดอุืน่ๆ	 เชน่	ขีเ้ถา้

แกลบ	ขีเ้ถา้กากปาลม์	กากถัว่ตา่งๆ		หนิโพแทส	เปน็ตน้	ซึง่จะให	้ธาตโุพแทสเซยีมมากกวา่	2-40%	ซึง่วตัถดุบิ

เหล่านี้เป็นผลผลิตที่เหลือจากการผลิตทางการเกษตร	 ทางอุตสาหกรรม	 แต่สามารถที่จะนำมาเป็นส่วนผสม

ของปุย๋อนิทรยี	์	ฉะนัน้จงึเปน็แหลง่วตัถดุบิทีด่ทีี	่นำมาใช้ในการผลติปุย๋อนิทรยี	์		

	 	 	 วตัถดุบิสว่นที	่4		ไดแ้ก	่วตัถดุบิที่ใชเ้ปน็วสัดปุรบัสภาพดนิหรอืวสัดปุรบัปรงุดนิ	เชน่	หนิบด	(stone	

meal)	หนิฟอสเฟต	(phosphate	rock)	หนิปนูบด	(ground	 limestone)	ยบิซัม่	 (gypsum)	แคลเซยีมซลิเิกต									

(calcium	silicate)	แมกนเีซยีมชลัเฟต	(magnesium	sulfate)	แรด่นิเหนยีว	(clay	minerals)	แรเ่ฟลดส์ปาร	์			

(feldspar)	 แรเ่พอร์ไลท	์ (perlite)	 ซีโอไลท	์ (zeolite)	 เบนโทไนท	์ (bentonite)	 หนิโพแทส	 (potash)	 ปนูเผา									

(CaO)	 ปนูขาว	 [Ca(OH)
2
]	 หนิปนูบด	 (CaCO

3
)	 ตะกรนัหรอืเบสคิแสลค	 (CaSiO

3
)	 โดโลไมต	์ [CaMg(CO

3
)
2
]									

คลัไซต	์ (CaCO
3
)	ปนูมารล์	 เปลอืกหอยเผา	 เมือ่ดนิมกีารใชง้านเปน็เวลานานเชน่	 30-50	ปทีีผ่า่นมา	มกีารใช้

ปุย๋เคมมีาก	ทำใหด้นิอยู่ในสภาพทีเ่ปน็กรด	สภาพดนิทีเ่ปน็กรดพชืไมส่ามารถดดูซมึธาตอุาหารทีม่อียู่ในดนิไปใช้

ประโยชน	์ จึงต้องปรับสภาพดินที่เป็นกรดด้วยการเอาวัตถุที่มีอยู่ในธรรมชาติที่มีธาตุแคลเซียมไปช่วยปรับ

สภาพดนิ	เชน่โดโลไมท	์มอีงคป์ระกอบเปน็แคลเซยีมประมาณ	30%	และแมกนเีซยีม	ประมาณ	21%	ซึง่ทัง้สอง

ตัวจะเป็นธาตุอาหารรองของพืช	 เมื่อใส่ลงไปในการปลูกพืชจะช่วยส่งเสริมการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ของพืช

ทำใหพ้ชืใบเขยีว		

	 	 4.	สตูรผสมปุย๋อนิทรยีป์ัน้เมด็ทีน่ยิมใชก้นัในปจัจบุนั	ประกอบดว้ย 

	 	 	 4.1	 สตูรทัว่ไป-1	:	 

	 	 	 	 1)	 ปุย๋หมกั	ปุย๋คอกมลูสตัวต์า่งๆ	70-80	สว่น	2)	แกลบดำ	5	สว่น	3)	รำ	5	สว่น	4)	หนิโดโลไมต์

บด	5-10	สว่น	และ	5)	หนิฟอสเฟตบดหรอืมลูคา้งคาว	5-10	สว่น		
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 	 	 	 4.2	 สตูรทัว่ไป	-2:	 

	 	 	 	 1)	 ปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ต่างๆ	 80-90	 ส่วน	 2)	 หินโดโลไมต์บด	 5-10	 ส่วน	 3)	 และหิน

ฟอสเฟตบดหรอืมลูคา้งคาว	5-10	สว่น		

	 	 	 4.3	 สตูรทัว่ไป	-3:	 

	 	 	 	 1)	 ปุย๋หมกั	ปุย๋คอกมลูสตัวต์า่งๆ	35	สว่น	2)	รำละเอยีด	5	สว่น	3)	ขีเ้ถา้	10	สว่น	4)	มลูคา้งคาว	

30	สว่น	5)	หนิฟอสเฟตบด	10	สว่น	และ	6)	หนิโดโลไมตบ์ด	10	สว่น			

	 	 	 4.4	 สตูรผสมแรธ่รรมชาตเิขม้ขน้	:	 

	 	 	 	 1)	 ปุย๋หมกั	ปุย๋คอกมลูสตัวต์า่งๆ	60-80	สว่น	2)	หนิโดโลไมตบ์ด	10-20	สว่น	3)	หนิฟอสเฟต

บดละเอยีด	5-10	สว่น	และ	4)	มลูคา้งคาว/มลูไก่ไข	่	5-10	สว่น		

	 	 	 4.5	 สตูรผสมแรธ่รรมชาตปิรงุแตง่	:	 

	 	 	 	 1)	 ปุย๋อนิทรยีต์า่งๆ	ทีผ่า่นการหมกัเรยีบรอ้ยแลว้	ปุย๋หมกัตา่งๆ	ปุย๋คอกมลูววั	ควาย	หม	ูไก	่ที่

บดละเอยีด	60-80	สว่น	2)	หนิโดโลไมตบ์ด	10-20	สว่น	3)	หนิฟอสเฟตบดละเอยีด	5-10	สว่น	4)	หนิโพแทส

บดละเอยีด	1-	2	สว่น	5)	ปุย๋ยเูรยี	1-3	สว่น	และปุย๋สตูร	15-15-15	จำนวน	3-5	สว่น	

บรรณานกุรม

มงคล	ตะ๊อุน่,	ณกรณ	์ประชนักาญจณา,	เกรยีงศกัดิ	์จนัโททยั,	วทิยา	ตร	ีโลเกศ,	ชลุมีาศ	บญุไทย	อวิาย,	นวิตั	เหลอืงชยัศร	ี

และวิบูลย	์ มีมะโน.	 2555.	 การฟื้นฟูดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง.	 รายงาน

บรกิารวชิาการแกส่งัคม	คณะเกษตรศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแกน่.	26หนา้.	

มงคล	 ตะ๊อุน่,	 สมบรูณ	์ ประภาพรรณพงษ,์	 เชาวว์ชั	 หนทูอง	 และ	ณฎัภมู	ิ สดุแกว้.	 2551.	 คูม่อืการผลติปุย๋อนิทรยี	์								

อดัเมด็-ปัน้เมด็.	สำนกัพมิพ	์เกษตรกรรมธรรมชาต	ิ98	หนา้.	

มงคล	 ต๊ะอุ่น,	 สุทธิพงศ	์ เปรื่องค้า	 และไพทูรย	์ ประทุมรุ่ง.	 2549.	 การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ.	 คลินิก

เทคโนโลยมีหาวทิยาลยัขอนแกน่	คณะวศิวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแกน่,	ISBN	974-94488-1-2,	87	น.	

มงคล	 ตะ๊อุน่.	 2549.	 การผลติปุย๋อนิทรยีอ์ดัเมด็จากมลูสตัวเ์ทคโนโลยอีดัเมด็เพือ่การผลติพชื.	 เกษตรธรรมชาต	ิ 9(3):	

50-255.	

มงคล	 ต๊ะอุ่น,	 สันติภาพ	 ปัญจพรรค์,	 พัชร	ี ธีรจินดาขจร	 และ	 กิตติชัย	 ไตรรัตนศิริชัย.	 2546.	 เทคโนโลยีการผลิต										

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อการผลิตพืช.	 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	 คณะเกษตรศาสตร	์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,	

115	หนา้.	

มงคล	 ต๊ะอุ่น.	 2546.	 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดโดยเครื่องอเนกประสงค์แบบมิกเซอร์.	 ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและ

สิง่แวดลอ้ม	คณะเกษตรศาสตร	์และ	คณะวศิวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแกน่	16	น.	

Mongkon	 Ta-oun,	 Thanapong	 Tula,	 Somposh	 Kaewrahun	 and	 Sutipong	 Pruangka.	 2012.	 Using	 Soil	

Improvement	 Materials	 for	 Drought	 Resistant	 of	 Rubber.	 Paper	 Presented	 at	 The	 3nd	

International	Conference	on	Environmental	and	Rural	Development,	January	21-22,	2012,	Khon	

Kaen,	Thailand.		

Mongkon	Ta-oun,	 Santibhab	Panchaban,	 Suttipong	Pruangka	and.	 Patcharee	Therajindakajorn.	 2006.	

Application	of	Mineral	Fertilizer	with	Soil	Amendment	Materials	on	Yield	and	Quality	of	Papaya.	

14
th

	World	Fertilizer	Congress,	Fertilizers	and	Fertilizations:	Stewardship	for	Food	Security,	Food	

Quality,	Environment	and	Nature	Conservation.	22-27	January	2006,	Chiang	Mai,	Thailand.	

	

52	
วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่28 ฉบบัที ่2 เมษายน 2556 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.28  No.2 April  2013 



 กรมพฒันาทีด่นิ ไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยี ดา้น

การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ มาใช้การบริหารจัดการ

กิจกรรมต่างๆ	 ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีของ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร	์ และการบริหารจัดการ

ฐานขอ้มลู	 ตลอดจนการพฒันาโปรแกรมการประยกุต์

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร	์ ที่เป็นปัจจุบันและ

ให้บริการผ่านช่องทาง	 Internet	 ได	้ ซึ่งม	ี 3	

องคป์ระกอบหลกั	คอื	

	 สว่นที	่ 1	 ระบบฐานขอ้มลู	 ประกอบดว้ยขอ้มลู

เชิงพื้นที	่ และข้อมูลอธิบายประกอบ	 โดยจะมี

ขอ้มลูอยูด่ว้ยกนัอยู	่2	ลกัษณะ 

	 1.1	ขอ้มลูในรปูแบบของ	Static	Map	เปน็ขอ้มลู

ที่ไมม่กีารเปลีย่นแปลง	เชน่	ขอ้มลูแผนทีภ่าพถา่ยทาง

อากาศส	ี มาตรสว่น	 1:4,000	 โดยขอ้มลูดงักลา่ว	 จะ

ถกูนำมาจดัทำใหอ้ยู่ในรปูแบบของ	Tile	Image	(Map	

Cache)	 ซึ่งไม่สามารถที่จะทำการแก้ ไขได	้ แต่มี

ประโยชน์ในดา้นการแสดงภาพไดอ้ยา่งรวดเรว็	ขอ้มลู

ของกรมพฒันาทีด่นิ	 ทีน่ำมาจดัทำเปน็	Map	 Cache		

ม	ี6	รายการ	ประกอบดว้ย	

	 	 1)		LDD_LU_CACHE	 แสดงข้อมูลการใช้

ประโยชนท์ีด่นิของกรมพฒันาทีด่นิ	

	 	 2)		LDD_BASEMAP_CACHE	 แสดงข้อมูล

แผนทีฐ่าน	

	 	 3)		LDD_RASTER_CACHE	 แสดงข้อมูล

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีของกรมพัฒนาที่ดิน	

มาตราสว่น	1:4,000	

(ExecutiveInformationSystem-EIS

ดา้นการพฒันาทีด่นิ:http://eis.ldd.go.th)

	 	 4)		LDD_VGT_CACHE	 แสดงขอ้มลูโครงการ

พืน้ทีป่ลกูหญา้แฝกของกรมพฒันาทีด่นิ	

	 	 5)		LDD_SOIL_CACHE	 แสดงข้อมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์ชุดดิน	 ชั้นความเหมาะสมของ

พืชกับชุดดิน	 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน

ปัญหา	 และวิธีการแก้ ไขปัญหาที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว

ประเทศ	

	 	 6)		LDD_HYBRID_CACHE	แสดงขอ้มลูแผนที่

ฐานสำหรบันำไปใชป้ระกอบขอ้มลูแผนทีภ่าพถา่ยทาง

อากาศสขีองกรมพฒันาทีด่นิ	

	 1.2	ขอ้มลูในรปูแบบของ	Dynamic	เปน็ขอ้มลูทีม่ี

การเปลีย่นแปลงได	้ เชน่	 ขอ้มลูงานโครงการ,	 ขอ้มลู

การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ	 เปน็ตน้	 ซึง่ขอ้มลูดงักลา่ว	 ผู้ ใช้

งานสามารถทำการแก้ ไข	เพิม่เตมิ	ปรบัปรงุได้	

	 ส่วนที	่ 2	 ระบบซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศ	

ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการ

ขอ้มลูภมูสิารสนเทศ	ม	ี2	ประเภท	คอื 

	 2.1	ซอฟต์แวร์จัดการและบริการข้อมูลภูมิ

สารสนเทศผา่นระบบเครอืขา่ย	 (GIS	Server)	ซึง่เปน็

ซอฟตแ์วรท์ี่ใช้ในการบรหิาร	จดัการ	และเผยแพรข่อ้มลู

ผ่านระบบเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดิน	 สามารถให้

บรกิารไดท้ัง้ในรปูแบบของ	Intranet	และ	Internet			

	 2.2	ซอฟต์แวร์จัดการการปรับปรุงข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ	 (GIS	 Editor)	 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน

บนเครือ่งคอมพวิเตอร	์Desktop	สำหรบัการปรบัปรงุ

ฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศ	ใหม้คีวามเปน็ปจัจบุนั	ตลอด

จนการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูแบบของการซอ้นทบั	
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 	 สว่นที	่ 3	การพฒันาโปรแกรมประยกุต	์ เพือ่ใช้

ใหบ้รกิารประชาชน/ผูส้นใจทัว่ไปม	ี6	ระบบ	คอื	

	 3.1	ระบบเตือนภัยธรรมชาต	ิ (Natural	

disasters	warning)		

	 เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ ในการบริหารจัดการ

ภยัธรรมชาต	ิ	

 		 เพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานในพื้นที่แจ้งเหตุ

ของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น	 โดยสามารถกำหนดราย

ละเอียดของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น	 เช่น	

ประเภทของเหต	ุ สถานที่เกิดเหต	ุ ความ

เสียหาย	 สถานะของเหต	ุ ภาพถ่าย	 หรือ	

วดิีโอของตำแหนง่ทีเ่กดิเหตุ	

 		มี ร ะ บบก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ไ ป ยั ง

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง	

 		ส ามารถติ ดตามสถานะของ

เหตกุารณต์า่งๆ	ได้	

 		สามารถสรปุขอ้มลู	เพือ่นำไปใช้ใน

การวเิคราะหท์างสถติเิพือ่หาพืน้ทีเ่สีย่งภยัได	้

มฟีงักช์ัน่สำหรบัการใหบ้รกิารประชาชน/ผูส้นใจคน้หา

ได	้2	ฟงักช์ัน่	คอื	

 		รายงานการแจง้เหตฉุกุเฉนิ	

 		รายงานพืน้ทีเ่กษตรทีเ่สยีหาย	

	 ตวัอยา่ง	ฟงักช์ัน่รายงานแจง้เหตฉุกุเฉนิ	มขีัน้ตอน 

ดงันี้ 

	 	 1.	คลกิเลอืกฟงักช์ัน่รายงานการแจง้เหตฉุกุเฉนิ	

ระบบแสดงหนา้จอรายงานการแจง้เหตฉุกุเฉนิ	(ดงัรปู)	

พรอ้มแสดงการจำแนกสพีืน้ทีแ่ยกตามจำนวนเตอืนภยั	

และขยายไปยงัขอบเขตพืน้ทีต่ามเงือ่นไขทีร่ะบุ	

	 	 4.		คลิกที	่ 	 	 	 ระบบจะแสดงผลเป็นกราฟ

รายงานการแจง้เหตฉุกุเฉนิ	

	 	 5.		คลิกที่ข้อมูลตามระดับขอบเขต	 ระบบจะ

แสดงข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดในขอบเขตที่เลือก	 และ

เมื่อคลิกที่เหตุการณ	์ ระบบจะขยายภาพแผนที่ ไปยัง

ตำแหนง่ขอ้มลูทีเ่ลอืก	

	 	 2.	ระบเุงือ่นไขการคน้หา	 ไดแ้ก	่ ระดบัขอบเขต	

สามารถจำแนกข้อมูลเป็นระดับขอบเขตการปกครอง	

ภาค	จงัหวดั	อำเภอ	และตำบลได้	

	 	 3.	ระบบแสดงรายการผลลพัธต์ามระดบัขอบเขต	

	 3.2	ระบบการบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่าน

โทรศพัทม์อืถอื 

	 เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ประชาชน	 หรือผู้ประสบ

เหต	ุ สามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือเข้ามายัง

ระบบได้ทันท	ี โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งหมด	 6	

ฟงักช์ัน่	คอื	

 เพิม่ตำแหนง่เกดิเหตจุากตำแหนง่ปจัจบุนั	

 		นำเขา้/ปรบัปรงุตำแหนง่เกดิเหตุ	

 		 เพิ่มตำแหน่งเกิดเหตุจากตำแหน่ง

ปจัจบุนั	(ประชาชน)	

 		คน้หาตำแหนง่เกดิเหตุ	

 		รายงานการแจง้เหตฉุกุเฉนิ	

	 ตวัอยา่ง	ฟงักช์นัเพิม่ตำแหนง่เกดิเหตุ

จากตำแหนง่ปจัจบุนั	(ประชาชน)	มขีัน้ตอน	ดงันี้ 

	 	 1.		คลิกเลือกฟังก์ชัน	 จากนั้นคลิกเลือก	 “เพิ่ม

ตำแหน่งเกิดเหตุจากตำแหน่งปัจจุบัน	 (ประชาชน)”	

ระบบแสดงหนา้ตา่งกำหนดตำแหนง่และรายละเอยีด	
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 		สามารถจัดทำแผนที่รายงานจำนวนศูนย์ฯ	

แยกตามพืน้ทีท่ีต่อ้งการได	้(Thematic	Map)	

 		มีระบบการแจ้งเตือนที่สามารถ

แจง้เตอืน	ตดิตามสถานะของงานได้	

	 มีฟังก์ชั่นที่ให้บริการสำหรับประชาชน/	

ผูส้นใจคน้หาได	้ทัง้หมด	6	ฟงักช์ัน่	คอื	

 		ค้นหาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

แปลงสาธติ	

 		สอบถามข้อมูลศูนย์ถ่ ายทอด

เทคโนโลยแีละแปลงสาธติ	

 		รายงานข้ อมู ลศู นย์ ถ่ ายทอด

เทคโนโลยแีละแปลงสาธติ	

 		รายงานผลการดำเนนิงานของศนูยถ์า่ยทอด

เทคโนโลยแีละแปลงสาธติจดุเรยีนรู้	

 		รายงานประวัติศูนย์ถ่ ายทอด

เทคโนโลยแีละแปลงสาธติ	

 		รายงานพื้นที่ที่ไม่พบศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละแปลงสาธติจดุเรยีนรู้	

	 ตัวอย่าง	 ฟังก์ชั่นค้นหาศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีและแปลงสาธิต	 มีขั้นตอน	

ดงันี้ 

	 	 1.		คลกิเลอืก	 “ฟงักช์ัน่”	 จากนัน้คลกิ

เลือก	 “ค้นหาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

แปลงสาธติ”	 ระบบแสดงหนา้ตา่งคน้หาศนูยถ์า่ยทอด

เทคโนโลยแีละแปลงสาธติ	(ดงัรปู)	

	 	 2.		กรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น	โดยตอ้งระบทุกุ

ขอ้มลูทีม่เีครือ่งหมาย	“	*	”	จากนัน้	กดปุม่	บนัทกึ		

	 	 3.		หลังจากบันทึกรายละเอียด	 ระบบจะ

อนญุาตใหเ้พิม่ขอ้มลู	 ภาพถา่ย	 วดีีโอ	 และขอ้มลูการ

แจง้เตอืนได้	

	 3.3	ระบบบริหารและติดตามศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	 และแปลงสาธิตจุด

เรยีนรู้ 

	 การพฒันาทีด่นิประจำตำบล 

	 เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ ใช้ ในการบริหารและ

ตดิตามงาน	

 		 เพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานค้นหาและ

สอบถามข้อมูลตามพื้นที	่ ประเภทของศูนย	์ และร้อย

ละ	ผลการดำเนนิงานตลอดจนสถานะของศนูย์ได้	

 		สามารถจัดทำรายงาน	 ประกอบด้วย	

รายงานผลการดำเนนิการของศนูย	์ประวตัขิองศนูย์	
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 	 	 2.		ระบเุงือ่นไขการคน้หา	จากนัน้กดปุม่	 “ตกลง”	

ระบบจะแสดงผลลพัธต์ามเงือ่นไขทีร่ะบุ	

	 	 3.		คลิกที่รายการผลลัพธ	์ ระบบจะขยายภาพ

แผนที่ไปยงัตำแหนง่ขอ้มลู	 แสดงรายละเอยีดขอ้มลูที่

เลอืก		

	 	 3.		คลิกที่รายการผลลัพธ	์ ระบบจะขยายภาพ

แผนที่ ไปยังตำแหน่งข้อมูล	 และแสดงรายละเอียด

ของขอ้มลูทีเ่ลอืก	

	 3.4	ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน											

(Present	land	use	monitoring) 

	 เปน็โปรแกรมประยกุตท์ี่ใช้ในการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ีด่นิและรายงานการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ	ดงันี้	

 		 เพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานค้นหา/สอบถาม

การใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพืน้ทีท่ีส่นใจได้	

 		สามารถสง่ออกขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ได้	

 		มีระบบการแจ้งเตือนที่สามารถแจ้งเตือน	

ตดิตามสถานะของงานได้	

	 มีฟังก์ชั่นที่ ให้บริการสำหรับประชาชน/ผู้สนใจ

คน้หาได	้1	ฟงักช์ัน่	คอื	คน้หาประเภทการใชป้ระโยชน์

ทีด่นิตามจงัหวดั/อำเภอ/ตำบล	

	 ตวัอยา่ง	 ฟงักช์ัน่คน้หาประเภทการใชป้ระโยชน์

ทีด่นิตามจงัหวดั/อำเภอ/ตำบล	มขีัน้ตอน	ดงันี้ 

	 	 1.		คลิกเลือกฟังก์ชั่นค้นหาประเภทการใช้

ประโยชนท์ีด่นิตามจงัหวดั/อำเภอ/ตำบล		

	 	 2.		ระบุเงื่อนไขการค้นหา	 ได้แก	่ จังหวัด	 เขต/

อำเภอ	แขวง/ตำบล	หนว่ยงานหลกั	และประเภทขอ้มลู	

คลิกปุ่ม	 “ตกลง”	 จากนั้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ตาม

เงือ่นไขทีร่ะบุ	

	 3.5	ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูก

หญา้แฝก	(Vetiver	Grass	Tracking	:	VGT) 

	 เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ ใช้ ในการบริหารและ

ตดิตามโครงการปลกูหญา้แฝก	ดงันี้	

 		 เพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานค้นหาข้อมูล

โครงการ	 โดยอาศัยข้อมูลเชิงพื้นที	่ เช่น	 ระยะรัศมี

จากจดุทีส่นใจได	้พืน้ทีท่ีส่นใจได	้เปน็ตน้	

 		สามารถจดัทำแผนทีร่ายงานจำนวนโครงการฯ	

แยกตามพืน้ทีท่ีต่อ้งการได	้(Thematic	Map)	

 		มีระบบการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่

ตอ้งการได้	

	 มีฟังก์ชั่นที่ ให้บริการสำหรับประชาชน/ผู้สนใจ

คน้หาได	้ทัง้หมด		3	ฟงักช์ัน่	คอื	

 	 คน้หาโครงการปลกูหญา้แฝก	
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 	 สอบถามขอ้มลูโครงการปลกูหญา้แฝก	

 	 รายงานขอ้มลูโครงการปลกูหญา้แฝก	

	 ตวัอยา่ง		ฟงักช์ัน่คน้หาโครงการปลกูหญา้แฝก	

มขีัน้ตอน	ดงันี้ 

	 	 1.		คลิกเลือก	 “ฟังก์ชั่น”	 จากนั้นคลิกเลือก	

“ค้นหาโครงการปลูกหญ้าแฝก”	 ระบบแสดงหน้าต่าง

คน้หาโครงการปลกูหญา้แฝก	

	 	 2.		ระบเุงือ่นไขการคน้หา	จากนัน้กดปุม่	 “ตกลง”	

จากนัน้ระบบจะแสดงผลลพัธต์ามเงือ่นไขทีร่ะบุ	

	 	 3.		คลิกที่รายการผลลัพธ	์ ระบบจะขยายภาพ

แผนที่ ไปยังตำแหน่งข้อมูล	 และแสดงรายละเอียด

ของขอ้มลูทีเ่ลอืก	

	 3.6	 ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน	 (Soil	 Series)	

มาตราสว่น	1:25,000 

	 เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ ในการนำเสนอข้อมูล

ชดุดนิ	ดงันี้	

 		 เพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานสอบถามข้อมูล

ดินได	้ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล

ดิน	 ประกอบด้วย	 ชื่อชุดดิน	 ขนาดพื้นที	่ คุณสมบัต	ิ

ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน	 ปัญหาของดิน	 ความ

เหมาะสมในการเพาะปลกู	แนวทางการจดัการดนิ	จดุ

เกบ็ตวัอยา่งดนิทีส่มัพนัธก์บัพืน้ที่ไดเ้ลอืก	เปน็ตน้	

 		สามารถค้นหาจุดเก็บตัวอย่างตามพื้นที่ที่

ตอ้งการ	

 		สามารถจัดทำแผนที่ดิน	 และแผนที่ความ

เหมาะสมในการเพาะปลกูได้	

 		สามารถจัดทำรายงานการจัดการดิน	 ค่า

สมบัติทางเคมีของดิน	 และสรุปขนาดพื้นที่ข้อมูลดิน

แยกตามการใชป้ระโยชน	์ในพืน้ทีท่ีต่อ้งการได้	

	 มีฟังก์ชั่นที่ ให้บริการสำหรับประชาชน/ผู้สนใจ

คน้หาได	้ทัง้หมด	9	ฟงักช์ัน่	คอื	

 		สอบถามขอ้มลูดนิ	

 		คน้หาตำแหนง่	(Locator	Tools)	

 		คน้หาจดุเกบ็ตวัอยา่งดนิ	

 		แผนทีด่นิ	ระดบัตำบล	

 		แผนทีค่วามเหมาะสมในการเพาะปลกู	

 		รายงานการจดัการดนิ	

 		รายงานคา่สมบตัทิางเคมขีองดนิ	

 		รายงานสรุปขนาดพื้นที่แยกตามการใช้

ประโยชน์	

 		ขอ้มลูสารสนเทศทรพัยากรดนิ	(เวบ็ไซต)์	

	 ตวัอยา่ง	ฟงักช์ัน่รายงานแผนทีช่ดุดนิ	มขีัน้ตอน 

ดงันี้ 

	 	 1.		คลิกเลือก	 “ฟังก์ชั่น”	 จากนั้นคลิกเลือก	

“แผนทีด่นิ	 ระดบัตำบล”	 ระบบแสดงหนา้ตา่งรายงาน

แผนที่ชุดดิน	 จากนั้นระบุเงื่อนไขการค้นหา	 จากนั้น	

กดปุม่	“ตกลง”	

57	
วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่28 ฉบบัที ่2 เมษายน 2556 

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.28  No.2  April  2013 



 

	 	 2.		แสดงผลลพัธก์ารคน้หา	พรอ้มกบัขยายภาพ

แผนที่ไปยงัขอบเขตตามเงือ่นไขทีร่ะบุ	

	 	 3.		คลกิทีแ่ถวขอ้มลูระบบจะขยายภาพแผนที่ไป

ยงัตำแหนง่ขอ้มลูทีเ่ลอืก	

	 ตัวอย่าง	 ฟังก์ชั่นแผนที่ความเหมาะสมในการ

เพาะปลกู	มขีัน้ตอน	ดงันี้ 

	 	 1.		คลิกเลือก	 “ฟังก์ชั่น”	 จากนั้นคลิกเลือก	

“แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูก”	 จากนั้นระบุ

เงือ่นไขการคน้หา	จากนัน้กดปุม่	“ตกลง”	

	 	 2.		ระบบแสดงการจำแนกสีบนภาพแผนที่ตาม

เงือ่นไขและระดบัขอบเขตทีก่ำหนด	พรอ้มกบัแสดงคำ

อธบิายของสญัลกัษณส์ี	

	 ระบบโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดนี้ ได้ ให้บริการ

ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน(http://www.ldd.go.th)	

ซึ่งในแต่ละระบบผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงเรียกดูและ

เรียกสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทาง	 Internet	 Mobile	

Phone	และ	Tablet	Computer	ได	้
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  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555	 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม	 “สัปดาห์ดินโลก	 2012”	 (Global	

Soil	Week	2012)	ณ	กรงุเบอรล์นิ	ประเทศสหพนัธรฐัเยอรมนั	ซึง่หนึง่ในหวัขอ้การประชมุ	เปน็การประชมุเพือ่

หาแนวทางร่วมกันในการแก้ ไขปัญหาทรัพยากรดินและปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินให้เป็นศูนย	์ โดยใช้ชื่อ

หวัขอ้วา่	“Zero	Net	Land	Degradation”	เปน็การเสรมิสรา้งความรู	้ความเขา้ใจและการแลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ระหวา่งนกัวชิาการ	 นกัวทิยาศาสตร	์ นกัเศรษฐศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม	 เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการแก้ ไข

ปญัหาและนำมาปฏบิตัจิรงิใหเ้กดิความยัง่ยนื	

	 	 	 	 การประชมุในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความรู	้ ความเขา้ใจและการแลกเปลีย่น	 ความคดิเหน็ระหวา่ง

นกัวทิยาศาสตร	์ เจา้หนา้ทีห่นว่ยงานรฐั	นกัธรุกจิและนกัสงัคม	 เพือ่ทีจ่ะสนบัสนนุและแลกเปลีย่นประสบการณ์

ดา้นดนิ	เพือ่นำไปสูแ่ผนปฏบิตัเิพือ่การจดัการดนิและพืน้ทีอ่ยา่งยัง่ยนื	และเปน็ตดิตามความกา้วหนา้การปฏบิตัิ

งานหลงัการประชมุพฒันาทีด่นิอยา่งยัง่ยนืในงาน	Rio+20	อกีดว้ย	

	 	 ทรพัยากรทีด่นิเปน็ทรพัยากรทีส่ามารถเพิม่ความสามารถในการใหผ้ลผลติ	 (Land	productivity)	 ใหม้าก

ขึน้	 การใชแ้ละการจดัการที่ไมด่ทีำใหค้วามสามารถในการใหผ้ลผลติของทีด่นิลดลง	และอาจจะไมม่ผีลผลติจาก

ทีด่นินัน้เลย	เพราะเกดิการเสือ่มโทรมขึน้กบัทรพัยากรทีด่นิ	ทำใหค้ณุภาพของสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรอืน่ๆ	มี

คณุภาพเลวลง	 เชน่	 พชืพรรณ	 นำ้	 อากาศ	 เพราะวา่ทีด่นิปกคลมุเปน็ชัน้บางๆ	 หอ่หุม้ผวิโลก	 ซึง่เปน็ตวักลาง

ระบบพลังงานจากดวงอาทิตย	์ รับน้ำในรูปต่างๆ	 จากบรรยากาศ	 และที่สำคัญที่สุดเป็นตัวกลางให้พืชทุกชนิด

เจริญเติบโต	 เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว	์ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ดีที่สุด	 เพราะฉะนั้นการใช้ที่ดินร่วมกับการ

จดัการทรพัยากรทีด่นิทีด่	ีจะทำใหป้ระชากรทีอ่าศยับนทีด่นินัน้มคีวามอยูด่กีนิด	ีมสีภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม

ที่ด	ี รวมทั้งมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด	ี แต่ในทางตรงกันข้าม	 หากว่ามีการใช้ที่ดินและการจัดการที่ดินไม่ดีแล้ว	

ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านอาหาร	 การแก้ ไขปัญหาความยากจนและการบรรเทาสภาพเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศโลกคงไมป่ระสบผลสำเรจ็		

โดย บรรเจดิลกัษณ จนิตฤทธิ์ 
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 	 			การประชมุ	“สปัดาหด์นิโลก	2012”	ครัง้นี	้นอกจากเจา้ภาพจดัประชมุไดเ้ชญินกัวชิาการดา้นการจดัการ

ดนิแลว้	 ทีป่ระชมุไดเ้ชญิผู้ ใชท้ีด่นิ	 ผูเ้กีย่วขอ้งดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม	 นกัการเมอืง	 เขา้รว่มประชมุ	 เรือ่ง	 ปญัหา

ดนิและการจดัการดนิ	 ซึง่ปญัหาดงักลา่ว	ณ	ปจัจบุนั	 เปน็ปญัหาทีส่ำคญัของโลก	 และการปฏบิตัคิวรเกดิขึน้ใน

ทุกระดับ	 เป้าหมายของการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนควรจะถูกบรรจุอยู่ในวาระด้านการพัฒนาในป	ี ค.ศ.	 2015		

ดนิและการใชท้ีด่นิในปจัจบุนัเปน็สิง่ทีท่า้ทาย	และปญัหาทีท่ำให้ ไมเ่กดิความยัง่ยนืดา้นการใชท้ีด่นิ	ไดแ้ก	่ปญัหา

เมือง	 ปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย	 และปัญหาการปนเปื้อน	 เป็นต้น	 ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี	้											

มมีากกวา่	400	คน	จากตวัแทน	65	ประเทศ	พุง่เปา้หมายไปยงัความยัง่ยนื	(Sustainability)		

	 ผลจากการประชมุมคีวามเหน็วา่ควรมกีารดำเนนิการอยา่งเรง่ดว่นดงันี้

	 	 1)	Strengthening	Science	and	Technology	 

					 การศกึษาดา้นปฐพวีทิยาและการศกึษาแบบองคร์วม	ทำใหเ้กดิความรูท้ีท่รงคณุคา่	 อยา่งไรกต็าม	ควรเชือ่มโยง

ระหว่างดิน	 นิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องและความต้องการ	 เพื่อพัฒนาแบบผสมผสานในการแก้ ไขปัญหาด้านความ

เสื่อมโทรมของที่ดินอย่างยั่งยืน	 มีความจำเป็นต้องร่วมกันในการประเมินเพื่อแก้ปัญหาในระดับโลก	 (Global	

Scale)		

	 	 2)	Capacity	Building	 

				ความเสือ่มโทรมของทีด่นิ	เปน็การบรหิารจดัการระดบัโลก	ตอ้งการผลการตอบสนองจากทัว่โลก	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งควรเน้นในพื้นที่มีปัญหามาก	 และในขณะเดียวกันในบริเวณพื้นที่ที่มีผลผลิตสูง	 ควรจะรักษาไว้ ให้เป็น

พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเพือ่การเรยีนรู้	

	 	 3)	Partnership	for	Change 

	 	 	 	 	 ควรจะมีความร่วมมือในด้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	

นเิวศวทิยาและสงัคม	เสน้ทางทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่การพฒันาทีด่นิอยา่งยัง่ยนื	ซึง่มคีวามจำเปน็เรง่ดว่นในขณะนี้	

	 	 4)	Soil	Awareness		Raising 

					 มคีวามตระหนกัถงึความสำคญัของดนิ	จำเปน็ตอ้งมกีารพฒันาเครือ่งมอื	สรา้งนวตักรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ

เพิม่มากขึน้		เพือ่แก้ ไขปญัหาอยา่งรวดเรว็และยัง่ยนื	

					 หลงัจากการประชมุ	 “สปัดาหด์นิโลก	 2012”	 ในครัง้นี	้ ขัน้ตอนการประชมุในครัง้ตอ่ไปทีค่วรนำมาพจิารณา	

ไดแ้ก่	

	 	 	 1)	 Facilitate	the	Science-Policy-	Public	Interface 

	 	 	 ควรจะพิจารณาถึงความต้องการศาสตร์เพื่อความยั่งยืนในด้านดิน	 ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง

เศรษฐกจิ	 สงัคม	 และสิง่แวดลอ้ม	 ความรูท้ีห่ามาไดจ้ะชว่ยพฒันาคำตอบอยา่งผสมผสานดา้นการแก้ ไขปญัหา

ความเสือ่มโทรมของทีด่นิ	และความรูท้ี่ไดร้บันีจ้ะตอ้งถกูนำไปถา่ยทอดกวา้งขวางตอ่สาธารณชน	

										2)	 Global	Soil	Week	as	a	Continuous	Process 

	 	 	 สร้างความเข้มแข็งในการผสมผสานความร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆ	 ภายในโลก	 ในการนี้ควร

สนบัสนนุและผลกัดนัใหม้กีารประชมุทกุปี	

										3)	 Towards	on	Agenda	for	Action 
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					 	 ผูเ้ขา้รว่มประชมุ	ควรมคีวามเหน็รว่มกนัในดา้นความรว่มมอืกนั	ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั	

วาระทีส่ำคญัควรจะมุง่ไปที่	

	 	 	 3.1	 Multi	Level	governance	for	zero	net	land	and	soil	degradation	 

							 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐนั้น	 	 มีความจำเป็นต้องยกปัญหาด้านความยั่งยืน	 โดยเริ่มต้นจาก

ระดับท้องถิ่นจนไปถึงระดับนานาชาต	ิ 	 ซึ่งหน่วยงานต้องให้ความชัดเจนและยืนยันได้ว่าดินนั้นจะได้รับการ

พฒันาอยา่งยัง่ยนื	และขอ้ตกลงทีร่ว่มกนัดำเนนิการนัน้ไดร้บัการรบัรอง	

	 	 	 3.2	 Sustainable	land	and	soil	management	 

	 	 	 การจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนมีความจำเป็น	 การปฏิบัติอย่างยั่งยืนนั้นควรจะพิจารณา	 2	 ด้านคือ	 (1)	

ความสำคญัระหวา่งทรพัยากรดนิและความตอ้งการของมนษุย	์ และ	 (2)	 ความจำเปน็นีต้อ้งขยายผลไปยงัพืน้ที่

ชนบทและพืน้ทีเ่มอืงเชน่เดยีวกนั	

	 	 	 3.3	 Communication	for	change 

	 	 	 ผูด้ำเนนิการตอ้งแบง่ปนัขอ้มลูดา้นการจดัการและสนบัสนนุดา้นการสง่เสรมิใหด้ขีึน้	

	 	 ประโยชน์ที่ ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี	้ ทำให้ทราบบทบาทและแนวทางการจัดการปัญหา

ทรพัยากรดนิและบทบาทของเวทีโลกตอ่แนวทางการแก้ ไขปญัหาดนิเสือ่มโทรม	 ซึง่แนวทางการแก้ ไขเปน็การ

ผสมผสานแบบองค์รวมด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในประเทศและนานา

ประเทศในดา้นดนิ	 และนำความรูท้ี่ไดร้บัมาถา่ยทอดแกน่กัวชิาการทัว่ไปและนำความรูน้ัน้มาปฏบิตัแิก้ ไขใหเ้ปน็

จรงิ	(From	Knowledge	To	Action)	

ทองเทีย่วเชงิเกษตร ศนูยการเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง ผลติผลไมปลอดภยั 
อนัเนือ่งมาจากโครงการในพระราชดำริ 

บา้นสวนลงุฉลวยรสีอรท์	หมูบ่า้นสองหอ้ง	ต.รำพนั	อ.ทา่ใหม	่จ.จนัทบรุี	

สนใจตดิตอ่	:	087-9099730	คณุลงุฉลวย		087-0587173		คณุนริตุ		087-1650063		คณุวลัยา	

ชมิผลไม-พรอมซือ้ผลไมในสวนกลบับานราคาเปนกนัเอง 

 ราคาบานพกั วนัธรรมดา (2 ทาน) วนั ศ-ส เทศกาล ทีน่อนเสรมิ หมายเหตุ 

 ก.ค.-ม.ีค. 600 800 150 ไมมอีาหารเชา 

 เม.ย.-ม.ิย. ฤดผูลไม 1200 1200 300 อาหารเชา/ผลไมตามฤดกูาล 

 ราคาเตน็ท วนัธรรมดา(2 ทาน) วนั ศ-ส เทศกาล หมายเหตุ 

 ก ค.-มี ค. 200/หลงั 2 ทาน 200/หลัง 2 ทาน ไมมอีาหารเชา 

 เมย.-มยิ. ฤดผูลไม 500/หลงั 2 ทาน 500/หลัง 2 ทาน อาหารเชา/ผลไมตามฤดกูาล 

 ราคาทองเทีย่ว/เชงิเกษตร คนไทย ตางชาต ิ หมายเหตุ 

 ก ค.-มี ค. ฟร ี 100/ทาน  

 เม ย.-มิ ย. ฤดผูลไม 150/ทาน 250/ทาน เดนิชมสวนผลไม/ตามฤดกูาล 

 รบัทวัรเ์ปนหมูคณะ   จองลวงหนา 

 รบัทำอาหารกลางวนั 250/ทาน  เดนิชมสวน  

 เปนหมูคณะ (ตดิตอลวงหนา)   อาหารกลางวนั/ผลไมตามฤดกูาล 

	087-9099730	คณุลงุฉลวย		087-0587173		คณุนริตุ		087-1650063		คณุวลัยา	
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  กล่าวสำหรับ Coco substrates

เปน็วสัดปุลกูพชืแทนดนิทีน่ยิมใชก้นัในตา่ง

ประเทศ	 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรป	

ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริโภคพืชผักที่

ปลอดสารเคม	ี พืชที่เป็นออร์แกนิก	 หรือ

การปลูกพืชกินเอง	 แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว	 วัสดุ

เหลอืใชท้างการเกษตร	 เปน็สิง่ของหางา่ย	 ราคาถกู	 หรอื

แถมไมม่รีาคา	แตเ่มือ่นำมาแปรรปูกลบัสามารถเพิม่มลูคา่

เพิม่ใหว้สัดเุหลอืใชท้างการเกษตรไดเ้ปน็อยา่งดี	

	 	 รัตชา	 เดชานุภาพ	 กรรมการบริหาร	 บริษัท	

คานาพ	(ประเทศไทย)	จำกดั	ยอมรบัวา่	วสัดปุลกูพชืแทน

ดิน	 ยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับในประเทศไทย	 เนื่องจาก

ประเทศไทยมีวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรจำนวนมาก

และมีการใช้กันในท้องถิ่นอยู่แล้ว	 แต่เป็นการใช้ระดับ

ครัวเรือน	 ในปริมาณที่ ไม่มาก	 แต่ในต่างประเทศมีการ

ผลติวสัดปุลกูพชืแทนดนิมานานกวา่	20	ปี	

	 	 “วัสดุปลูกพืชแทนดินคุณภาพสูงที่เราผลิตเรียกว่า 

Coco substrates ผลิตมาจากเปลือกมะพร้าวและขุย

มะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่มีอยู่ทั่วไป

ในท้องถิ่นของสุราษฎร์ธาน ี จึงเป็นเหตุผลหลักในการตั้ง

โรงงานที่จ.สุราษฎร์ธาน ี นอกจากเปลือกมะพร้าวแล้ว 

วตัถดุบิสำคญัอกีตวั คอื นำ้ โดยนำนำ้ในบอ่ธรรมชาต ิไป

ทดสอบในห้องปฏิบัติการของบริษัทแม่ที่เนเธอร์แลนด ์

พบวา่ เปน็นำ้ที่ไมม่กีารเจอืปนของสารอนัตราย ไมม่ขีอง

เสียสะสม เป็นน้ำที่มีแร่ธาต ุ และสารอาหารสมบูรณ์อยู่

แลว้” 

	 	 รัตชาเผยต่อว่า	 สำหรับกำลังการผลิตสูงสุดของ

โรงงานอยู่ที	่ 5	 หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อป	ี แต่ส่วนใหญ่จะ

ทำการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า	 เนื่องจากเรามี

ผลิตภัณฑ	์ 5	 ชนิด	 ลูกค้าสั่งตัวไหนมาก็ผลิตให้ตามนั้น	

ส่วนของวัตถุดิบ	 เราซื้อเปลือกมะพร้าวจากชาวสวน

มะพรา้ว	และซือ้ขยุมะพรา้ว	ซึง่เปน็ของเหลอืจากโรงงาน

ทำทีน่อนใยมะพรา้ว	และดว้ยราคาพชืผลทางการเกษตรมี

การขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา	 ส่งผลใหต้้นทุนราคาวัตถดุบิของ

โดย...สวุรรณ ีบณัฑศิกัดิ์ 

เราไม่นิ่ง	 ส่วนการซื้อขายเปลือกมะพร้าว

ทัว่ไปจะซือ้เปน็คนัรถ	รถบรรทกุ	6	ลอ้	คนัละ	

400	 บาท	 ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าการรับซื้อใน

ท้องตลาด	 โดยราคาทั่วไปอยู่ที	่ 250	 บาท	

โดยโรงงานรับซื้อเปลือกมะพร้าววันละ	 1	

หมื่นลูก	 ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้ทางการ

เกษตร	และเสรมิรายได้ใหเ้กษตรกรได้	

	 	 “ก่อนหน้านี ้ เปลือกมะพร้าวจะถูกทิ้งอยู่ ใน

ธรรมชาต ิบางครัง้มกีารเผา จนกระทัง่มีโรงงานทำทีน่อน

ใยมะพร้าวในพื้นที่ ใกล้เคียง แต่ก็ยังมีเปลือกมะพร้าว

เหลืออยู่จำนวนมาก เราไม่กังวลเรื่องการขาดแคลน

วัตถุดิบ เนื่องจากมะพร้าวเป็นพืชที่คนไทยบริโภคมายา

วนาน และเป็นวิถีชีวิต อาจจะมีปัญหาด้านราคาบ้างใน

บางชว่ง” 

	 	 เธอระบุอีกว่า	 สำหรับตลาด	 เป็นตลาดในต่าง

ประเทศ	60	เปอรเ์ซน็ต	์ เชน่	กลุม่ประเทศยโุรป	ฝรัง่เศส	

สว่นตลาดในประเทศ	 40	 เปอรเ์ซน็ตน์ัน้	 ลกูคา้สว่นหนึง่ก็

เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ ในประเทศไทย	 กลุ่มลูกค้า

ส่วนใหญ	่ จะเน้นการปลูกพืชปลอดสารเคม	ี หรือพืช

ออรแ์กนกิ	 ซึง่เปน็ทีน่ยิมในตา่งประเทศ	 หรอืกลุม่ลกูคา้ที่

อยู่ในเมืองใหญ	่ เช่น	 กรุงเทพ	 เชียงใหม	่ มีพื้นที่ปลูกพืช

นอ้ย	แตต่อ้งการปลกูพชืรบัประทานเอง	กจ็ะใชผ้ลติภณัฑ์

ของเรา	

	 	 ส่วนลูกค้าคนไทยยังไม่นิยมสินค้าประเภทนี	้

เนือ่งจากคนไทยใหค้วามสำคญัดา้นราคามากกวา่คณุภาพ	

ในทอ้งถิน่จะมกีารนำเปลอืกมะพรา้วมาหัน่หรอืสบัใหเ้ลก็ๆ	

แล้วเอาไปปลูกต้นไม	้ พวกดอกไม	้ กล้วยไม	้ ซึ่งต่างจาก

ผลิตภัณฑ์ของคานาพ	 ที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการปลูกพืช

แบบออร์แกนิก	 ซึ่งตลาดออร์แกนิกในต่างประเทศเป็น

ตลาดที่ใหญ	่		

	 	 นับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ทางภาคการเกษตร

ที่แปรสภาพของเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาสร้างงาน	

สรา้งมลูคา่ไดเ้ปน็	

ทีม่า: คมชดัลกึ ออนไลน ์วนัที ่14 มนีาคม 2556 

การปลูกพืชกินเอง	 แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว	 วัสดุ

เราไม่นิ่ง	 ส่วนการซื้อขายเปลือกมะพร้าว

ทัว่ไปจะซือ้เปน็คนัรถ	รถบรรทกุ	6	ลอ้	คนัละ	

400	 บาท	 ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าการรับซื้อใน

ท้องตลาด	 โดยราคาทั่วไปอยู่ที	่ 250	 บาท	

โดยโรงงานรับซื้อเปลือกมะพร้าววันละ	 1	

หมื่นลูก	 ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้ทางการ
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	 	 การสวดมนต	์ จัดว่าเป็นวิธีการหัดทำสมาธิได้

อย่างดีประการหนึ่ง	 ขณะที่จิตใจอยู่ในความฟุ้งซ่าน	

จนไมส่ามารถทีจ่ะสงบระงบัได้	 มวีธิทีีจ่ะหกัหา้มความ

นกึคิด	 ทำจติใจใหเ้ป็นปกติได้ดีที่สุดคือ	 การสวดมนต์

ตามแบบปฏบิตัใินทางพระพทุธศาสนากำหนดใหม้กีาร

สวดมนต์ทำวัตรทั้ง

เช้าและเย็นเฉพาะ	

ผู้ที่มี โอกาสน้อยไม่

สามารถจะบำเพ็ญ

วัตรได้บริบูรณ์ในชั่ว

ระยะวันหนึ่งคนืหนึง่

จะเป็นเวลาใดก็แล้ว	

แต่ โอกาสจะเหมาะ		

จงพยายามสวดมนต์

ให้ ได้สักครั้งหนึ่ง	 เพื่อเป็นการฝึกหัดทำจิตของเราให้

เปน็สมาธเิปน็ประจำ	

	 	 การสวดมนตน์ัน้	ควรมดีอกไมธ้ปูเทยีนบชูา	ถา้หาก

ไม่มีก็พึงเอามือสิบนิ้วและปากกับใจของเราเป็น

เครือ่งบชูาโนน้นาวเอากระแสสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์๓	ประการคอื	

	 	 1.	กระแสของพระรัตนตรัย	 คือ	 พระพุทธ	

พระธรรม	พระสงฆ์	

	 	 2.	กระแสของบดิามารดา	

	 	 3.	กระแสของครบูาอาจารย์	

	 	 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง	 3	 ประการนี	้ ให้มา

ช่วยอุปถัมภ์สมาธิให้บังเกิด	 และพึงปฏิบัติให้ ได้เป็น

นิจการทำสมาธินั้นก็คือ	 การตั้งจิตมั่นอยู่ในอารมณ์

เดียว	 มีพระบรมพุทโธวาทว่า	 “สะมาธิงภิกขะเว								

ภาเวถะ	สะมาหโิต	ยะถาภตูงั	ปะชานาต”ิ	ความวา่	

“ภิกษุทั้งหลาย	 ท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิด		

การสวดมนต์

หนงัสอื	:	 กฐนิทานงานบญุมหากศุล	ครัง้ที	่10	ประจำป	ีพ.ศ.	2555	โดย	อาจารยว์ารนิทร	์	บวัวริตันเ์ลศิ	วหิารหลวงปู	่	

	 	 	 หมูบ่า้นสขุโิต	

ชนผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว	 ย่อมรู้ตามความเป็นจริง”	

อำนาจจิตที่เป็นสมาธินั้น	 เป็นอำนาจจิตที่มีอานุภาพ	

เพราะได้รับการฝึกฝนมาดีแล้ว	 ย่อมมีอำนาจที่จะทำ

สิง่ซึง่เรามองไมเ่หน็ไดด้ว้ยตาปกต	ิใหบ้งัเกดิขึน้ได้	

	 	 การสวดมนต์ก็ด	ี การฟังมนต์ที่พระสวดก็ด ี

กอ่นอืน่เราควรทราบกอ่นวา่ สวดมนตอ์ะไร? ของใคร? 

เพือ่อะไร? เพราะวา่เมือ่เราทราบชดัแลว้ จะเปน็งาน

ที่เราทำด้วยความรู ้ ความเข้าใจไม่ ใช่ทำโดยไม่รู ้         

ไม่เข้าใจ หรือทำตามเขาทำกัน เพราะการทำอะไร

ได้ความรู้เป็นความสบายใจ รู้สึกเป็นสุขในขณะที่ทำ 

และทำแลว้เบกิบานแชม่ชืน่ 

	 	 มนต์แต่ละบทที่เราได้สวดนั้น	 แต่ละบทหรือ

แต่ละตัวอักษรล้วนเป็นวิทยาคุณของท่านผู้ทรงคุณ

ควรแกก่ารคารวะ	และมนตท์ีเ่รานยิมสวดกนันัน้	สว่น

มากเปน็มนตข์องพระพทุธเจา้หรอืสาวกของพระพทุธเจา้	

นยิมเรยีกว่า	 พระพุทธมนต	์ เปน็คำสอนอนัเปน็หลกั

ปฏบิตัใินชวีติประจำวนั	 ดงันัน้ในการสวดมนตท์กุครัง้	

ก็เท่ากับว่าเราได้ทำการท่องบ่นคำสอนอันเป็นหลัก

ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน	 เพื่อให้จำได	้ และนำไปคิด

พิจารณาจะได้เกิดปัญญาในเรื่องนั้นๆ	 ไม่ใช่สวดเพื่อ

ให้เกิดความขลัง	 หรือเพื่อเรื่องที่จะทำให้เราเป็นไป

โดยความขลังเพียงอย่างเดียว	 และในการสวดมนต์

นัน้	 เวลาสวดควรสวดใหม้จีงัหวะจะโคน	 อยา่เรว็เกนิ

ไปพยายามสวดให้มีวรรคตอนพอดีๆจะได้เกิดความ

สบายใจ	 ในขณะที่สวดก็คงจะคิดไม่ทันถึงความหมาย

ของถ้อยคำที่เราสวดแต่ว่าเราควรสวดเพื่อให้จำได้

ก่อน	 เมื่อจำได้แล้ว	 ก็เอาไปพิจารณาในตอนหลังถึง

ความหมายของบทสวดมนต์แต่ละบท	 ก็จะเกิดความ

เขา้ใจขึน้เอง	
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33	หมู	่13	ถนนสขุมุวทิ	ตำบลพลบัพลา	

อำเภอเมอืง	จงัหวดัจนัทบรุี	

จำหนาย มงัคดุ ลำไย ลองกอง ทเุรยีน 

ดำเนนิการโดย 
ผอ.ชวนิ เจมิสวุรรณ 
โทรศพัท 081-8621111 
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17 ศกึษาระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการเกบ็รกัษา 

 การศกึษาระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการเกบ็รกัษานำ้หมกัชวีภาพทีย่งัคงประสทิธภิาพ 

ดำเนินการในปงบประมาณ 2551-2553 ที่ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความโปรงแสงของภาชนะ

บรรจุตอการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพที่อุณหภูมิหอง หาชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บ

รกัษานำ้หมกัชวีภาพจากสตูรปลา ผกั และผลไมทีย่งัคงประสทิธภิาพ ชวงการสลายตวัของ

ฮอรโมนชนิดตางๆ และปริมาณธาตุอาหารในน้ำหมักชีวภาพขณะทำการเก็บรักษา และ

เปรียบเทียบผลของน้ำหมักชีวภาพสูตรปลา ผัก และผลไม ตออัตราการเจริญเติบโต       

ของพชื 

การผลติปุยอนิทรยีปนเมด็ 

 การผลติปุยอนิทรยีแบบเมด็เปนทีน่ยิมอยางแพรหลาย

ในปจจุบัน ทั้งการผลิตเพื่อใชเองหรือเพื่อจำหนาย เนื่องจาก

สามารถใชงานไดสะดวก เก็บรักษาไดนาน และขนยายไดงาย 

จงึเปนขอดกีวาการใชปุยอนิทรยีชนดิผง แตมกีระบวนการผลติ

ที่ซับซอนมากขึ้น เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกปุยอินทรีย ได

ทางหนึง่ และเปนการนำวตัถดุบิทีม่อียูในทองถิน่ เชน มลูสตัว 

เศษซากพชื มาใชใหเกดิประโยชนในการปรบัปรงุบำรงุดนิ 

ในปจจุบัน

จงึเปนขอดกีวาการใชปุยอนิทรยีชนดิผง แตมกีระบวนการผลติ

ที่ซับซอนมากขึ้น เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกปุยอินทรีย ได

ทางหนึง่ และเปนการนำวตัถดุบิทีม่อียูในทองถิน่ เชน มลูสตัว 


