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กรมพัฒนาที่ดิน ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดานการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ มาใชการบริหารจัดการกิจกรรม
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กันอยู 2 ลักษณะ
สวนที่ 2 ระบบซอฟตแวรดา นภูมสิ ารสนเทศ ประกอบดวยซอฟตแวรที่ ใช ในการบริหารจัดการขอมูลภูมิ
สารสนเทศ มี 2 ประเภท
สวนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต เพือ่ ใช ใหบริการประชาชน/ผูส นใจทัว่ ไปมี 6 ระบบ
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 สมาชิกใหม่ เลขที่ .......................
 สมาชิกเก่า เลขที่ .........................
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

ใบสมัครเปนสมาชิก
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
วันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. ทีอ่ ยูเ่ ลขที่ ................................ หมูท่ ี่ ........................
ถนน .............................................................................. ตรอก/ซอย .................................................. ตำบล/แขวง ....................................................
อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ........................................
อาชีพ ..................................... สำนักงาน .............................................. สถานทีต่ งั้ .....................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................... ความรู/้ ความชำนาญ .................................................................................................................................
ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
 สมาชิกประเภทสามัญ
 รายป
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 150.- บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ....................... ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 150.- บาท
 ตลอดชีพ (ชำระครัง้ เดียว)
 ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุง 1,500.- บาท
 สมาชิกประเภทวิสามัญ
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ........................ ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท
ชำระเงินโดย (เลือกชำระเพียงอย่างเดียว)
 เงินสด จำนวนเงิน ................................ บาท
 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 161–095654–0
ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน ......................... บาท และแนบหลักฐานการโอนเงิน
เข้าบัญชี มาพร้อมกับใบสมัครนี้
 ธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ. เสนานิคม ในนาม นางเกษร พรพิจติ รทรัพย์ กองคลัง กรมพัฒนาทีด่ น
ิ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 จำนวนเงิน ................................ บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับและระเบียบการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และ/หรือจะมีต่อไป
เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมและความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯนีท้ กุ ประการ
(ลงชือ่ ) .......................................................................... ผูส้ มัคร
( ....................................................................... )
หมายเหตุ เลือกเครือ่ งหมาย ใน  ทีต่ อ้ งการ

ใบสัง่ ลงโฆษณา
หนังสือวารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
เขียนที่ ................................................................................................
วันที่ ................. เดือน ..................................... พ.ศ. ....................
เรียน สาราณียกร
ข้าพเจ้า ...................................................................................................................................................................................
สำนักงานชือ่ ......................................................................................... ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ .................................................................
ถนน ............................................................. ตรอก/ซอย ........................................... ตำบล/แขวง ...............................................
อำเภอ/เขต ............................................................................ จังหวัด...................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์ ................................ มีความประสงค์จะลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือ
วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำประจำปี .............................. ขนาดเนือ้ ทีด่ งั ต่อไปนี้
(โปรดกา  ในช่องสีเ่ หลีย่ มตามต้องการ)
 ปกหลังนอก 4 สี
 ปกในหน้า, หลัง 4 สี
 หน้าธรรมดา ขาวดำ
 เต็มหน้า
 ครึง่ หน้า
รายละเอียดของการโฆษณา
 มีบล๊อคโฆษณาแนบมาด้วย
 ขอให้ผจู้ ดั ทำวารสารทำบล๊อคตามข้อความทีก่ ำหนด
คิดค่าโฆษณาทัง้ สิน้ ................................................... บาท ( ......................................................................... )
และให้เจ้าหน้าทีม่ าเก็บค่าโฆษณาจำนวน ............................................ บาท ( ........................................................... )
ในทุกครัง้ ที่ ได้ลงโฆษณาให้แล้วพร้อมด้วยหนังสือที่ ได้ลงโฆษณาให้จำนวน ฉบับละ 5 เล่ม
ขอแสดงความนับถือ
...............................................................................

( .............................................................................. )
ตำแหน่ง ..............................................................................

อัตราคาโฆษณา/อัตราคาสมาชิก
อัตราค่าโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบับ
 ปกหลังนอก พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 20,000 บาท
 ปกใน(หน้า-หลัง) พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 16,000 บาท
 เนือ้ ใน(หน้าธรรมดา) พิมพ์ ขาว-ดำ
เต็มหน้า ราคา 12,000 บาท
ครึง่ หน้า ราคา 6,000 บาท
ประเภทของสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ
สมาคม
2. สมาชิกวิสามัญซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ทีส่ นใจในกิจกรรม
ของสมาคม
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ หรืออาจอำนวย
ประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมทีค่ ณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณาเห็นสมควร และเชิญ
เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
การเข้าเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่
วันทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมได้พจิ ารณาลงมติรบั เข้าเป็นสมาชิก
อัตราค่าลงทะเบียน(ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) และค่าบำรุง
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำรุงปีละ
ตลอดชีพ
สมาชิกสามัญ
50 บาท
150 บาท
1,500 บาท
สมาชิกวิสามัญ
50 บาท
100 บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ไม่มี
ไม่กำหนด
สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเมือ่
1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือ
กระทำการอันใดอันนำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียของสมาคมหรือสมาชิกอืน่ หรือถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของ
ศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หมายเหตุ :
วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวารสารขนาด 8 หน้ายก ปก 4 สี กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ
พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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ว

ารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำฉบับเดือนเมษายน 2556 นี้ ถือเป็นฉบับที่ 2 ภายใต้
การนำของนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน ได้นำเรื่องราวผลงานวิชาการด้าน
การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริงในพืน้ ทีม่ าบอกเล่าให้ทราบกัน คือ การ
ศึกษามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบผสมผสานใน
พื้นที่ปลูกสับปะรด และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เขตพัฒนาที่ดินตำบล
ห้ ว ยทราย อำเภอเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนงานวิจัยที่น่าสนใจอื่นๆ
ได้แก่ การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บ
รักษาน้ำหมักชีวภาพที่ยังคงประสิทธิภาพ การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับน้ำหมักชีวภาพในการ
เพิ่มผลผลิตข้าวนาปรังในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การ
ผลิตปุย๋ อินทรียป์ นั้ เม็ดแบบมีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจ
เชิงพืน้ ทีท่ กี่ รมพัฒนาทีด่ นิ ได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีขนึ้ มา แนวความคิดของนัก
วิทยาศาสตร์ทางดินเกีย่ วกับ Zero Net Land Degradation และสาระอืน่ ๆ คับ
เล่มมาให้อา่ นเสริมความรู้ และได้ผอ่ นคลายกับธรรมะดีๆ ทีน่ ำมาให้อา่ นกัน
กองสาราณียกรขอขอบคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดเตรียมเนือ้ หาของ
ต้นฉบับเล่มนี้ และขอให้ผอู้ า่ นทุกท่านมีความสุขกับเนือ้ หาดีๆ ทีน่ ำมาฝากกัน
สาราณียกร

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556

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

การศึกษามาตรการอนุรกั ษดนิ และน้ำแบบผสมผสานในพืน้ ทีป่ ลูกสับปะรด
และศูนยเรียนรูก ารพัฒนาทีด่ นิ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เขตพัฒนาทีด่ นิ ตำบลหวยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ

สะอาด บุตรเล็ก*

บทนำ
พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยสองพี่น้องตำบล
ห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นบริเวณพืน้ ทีส่ งู พืน้ ทีม่ คี วามลาดเท 12-20
เปอร์เซ็นต์ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ส่วนใหญ่ปลูกสับปะรด และปลูกมะพร้าว ปัญหาทีพ่ บคือ ดินส่วนใหญ่เป็นดินตืน้
และเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายปนกรวด มีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเนื่อง โดยขาดความรู้ทางหลักวิชาการที่ถูก
ต้อง ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ ส่งผลทำให้พื้นที่เกิดการชะล้างพังทลาย สูญเสียหน้าดิน สูญเสีย
ธาตุอาหารพืชไปจากดิน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติลดลง สุดท้ายคือผลผลิตพืชต่ำ ดังนั้นการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการเกษตรให้ ได้ผลผลิตสูงและเกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ
และการปรับ ปรุงบำรุงดินที่เหมาะสม จากการศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ
ทรัพยากรดิน และศึกษาสภาพปัญหาในพืน้ ที่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาทีเ่ หมาะสม ขณะเดียวกันทำการสาธิต
วิธกี ารใช้มาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแบบผสมผสาน เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
สามารถเพิ่มผลผลิตสับปะรด และพืชชนิดอื่นๆที่ปลูกในพื้นที่ และจัดตั้งจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินด้านต่างๆ
ในศูนย์เรียนรูก้ ารพัฒนาทีด่ นิ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ เป็น
แหล่งเรียนรู้ ให้เกษตรกร และผูส้ นใจ ได้มาศึกษาเรียนรูแ้ ละนำไปปรับใช้ ในพืน้ ทีข่ องตนเอง ตามสภาพปัญหาที่
เกิดขึน้ จริงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ และมีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
จากสภาพปัญหาของพื้นที่ที่ทำการทดสอบและสาธิตมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ปลูกสับปะรด
คือเป็นทีล่ าดเชิงเขา สลับกับร่องน้ำธรรมชาติ ความ
ลาดเท 12-20 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินทีอ่ ยูด่ า้ นบนติด
กับเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ถึงปนกรวด
เป็นดินตื้น ถัดลงมาเป็นดินลึกปานกลาง ปฏิกิริยา
เป็นกรดแก่ถึงกรดเล็กน้อย ค่าความเป็น กรดเป็น
ด่าง 5.0-6.5 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่
ใช้ปลูกสับปะรด โดยเกษตรกรปลูกสับปะรดตามแนว
ขึ้นลง ซึ่งมีผลต่อหน้าดินที่ถูกชะล้างเป็นร่องลึก และ
ได้ ผ ลผลิ ต ต่ ำ ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ท ำการสาธิ ต ทดสอบ
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบผสมผสานในพื้นที่
* กลุม่ วิจยั และพัฒนาการถ่ายทอดการพัฒนาทีด่ นิ สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ
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ปลูกสับปะรด เพือ่ เปรียบเทียบกับวิธกี ารของเกษตรกร และเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้ศกึ ษา เรียนรูแ้ ละนำไป
ปฏิบตั ริ วมทัง้ การส่งเสริมการตัง้ จุดเรียนรูด้ า้ นต่างๆ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

แนวทางการดำเนินการ และผลการดำเนินงาน
1. มาตรการวิธกี ล ทีน่ ำไปใช้มหี ลายวิธกี าร ผสมผสานกันดังนี้
1) การจัดทำคูรบั น้ำรอบเขา ความยาว 10,600 เมตร ดำเนินการในพืน้ ทีส่ ว่ นบนต่อจากพืน้ ทีภ่ เู ขา
พืน้ ทีม่ คี วามลาดเทมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เพือ่ ปลูกยางพารา
กรณีด้านบน โดยทำทางลำเลียง คูรับน้ำรอบเขา แนวที่อยู่บนสุดจะทำหน้าที่เบนน้ำจากพื้นที่เหนือ
แปลงลงร่องน้ำธรรมชาติ ช่วยป้องกันการไหลมาของน้ำเข้าแปลงเกษตร ส่วนแนวคูรบั น้ำรอบขอบเขาทีอ่ ยูถ่ ดั
ลงมาสามารถลดการไหลบ่าของน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ ซึ่งสังเกตได้จากในช่วงหลังฝนตก
พบว่า น้ำและตะกอนดินจะถูกเก็บกักอยูบ่ ริเวณคูรบั น้ำรอบเขา น้ำไม่ ไหลออกจากแปลงเกษตร ซึมลงดินสร้าง
ความชุม่ ชืน้ ในดิน แปลงสาธิตการใช้มาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแบบผสมผสาน มีรอ่ งรอยการกัดเซาะน้อยมาก
เนื่องจากการทำคันคูรับน้ำรอบเขา และการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกสับปะรดเป็นแถวขวางความลาดเท
ช่ ว ยชะลอการไหล่ บ่ า ของน้ ำ ลดการกระแทกหน้ า ดิ น
ทำให้การชะล้างพังทลายเกิดน้อยลง
2) สร้างทางลำเลียงในไร่นา ความยาว 1,600
เมตร เป็นเส้นทางในการลำเลียงผลผลิตออกจากแปลง
เกษตรกรได้รับความสะดวกมากขึ้น ทางลำเลียงก่อสร้าง
ในแนวขวางความลาดเทของพื้นที่เป็นการลดความยาว
ของความลาดเทของพื้ น ที่ ทำหน้ า ที่ เ บนน้ ำ จากแปลง
เกษตรลงร่องน้ำธรรมชาติหรือบ่อดักตะกอน แนวทาง
ลำเลียงด้านบนเหนือแปลงเกษตร ทำหน้าที่เบนน้ำจาก
ภู เ ขาและน้ ำ นอกแปลงลงสู่ ร่ อ งน้ ำ ธรรมชาติ หรื อ บ่ อ
ดักตะกอน ช่วยลดความเสียหายจากการไหลบ่าของน้ำ
และลดการชะล้างผิวหน้าดินในแปลงเกษตรที่อยู่ด้านล่าง
ทางลำเลียงได้
3) ขุดบ่อดักตะกอน จำนวน 12 บ่อ ก่อสร้าง
ขวางร่องน้ำ ช่วยชะลอและเก็บกักน้ำและตะกอนดินที่ ไหล
มากับน้ำ ทำให้ตะกอนดินตกตะกอน น้ำซึมลงดินสร้าง
ความชุ่มชื้นในพื้นที่ เกษตรกรนำน้ำไปใช้ ในแปลงเกษตร
นอกจากนี้คันบ่อดักตะกอนทำหน้าที่เชื่อมต่อทางลำเลียง
ในไร่นาผ่านร่องน้ำธรรมชาติทำให้การลำเลียงผลผลิตออก
จากแปลงได้อย่างสะดวก
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ประโยชน์ที่ ได้รบั จากการสาธิตวิธกี ารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำวิธกี ลแบบต่างๆ พบว่า ช่วยลดการกัดเซาะ
และพังทลายของดิน ชะลอความแรงของน้ำที่ ไหลบ่าจากด้านบนลงด้านล่างของพืน้ ที่ กักเก็บน้ำ และตะกอนไม่
ให้ลงไปทับถมด้านล่าง ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช ลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ รายได้ ให้เกษตรกร

2. มาตรการวิธพ
ี ชื
1) การปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเท ความลาดเทของพื้นที่ 5-12 เปอร์เซ็นต์ ในแปลงปลูก
สับปะรด และพืชหมุนเวียน ได้แก่ ข้าวโพด พริก เป็นต้น ใช้หญ้าแฝกพันธุส์ รุ าษฎร์ธานี ปลูกแบบเปลือยราก
ความต่างระดับระหว่างแถว 1-2 เมตร ระยะปลูกระหว่างต้น 5 เซนติเมตร พบว่า ในช่วงหลังปลูก ถึง 7 เดือน
หญ้าแฝกแตกกอยังไม่ชดิ กัน แถวหญ้าแฝกช่วยลดการไหลบ่าของน้ำ และตะกอนดินได้บางส่วน ตะกอนดินยัง
ถูกพัดพาผ่านระหว่างแถวหญ้าแฝกได้ แต่เมื่อหญ้าแฝกมีอายุหลังจากนั้น ต้นหญ้าแฝกแตกกอ ลำต้นชิดเป็น
แถบสามารถชะลอการไหลมาของน้ำและตะกอนดิน ซึง่ สังเกตได้จากตะกอนดินทีท่ บั ถมบริเวณหน้าแถวหญ้าแฝก
ในปีที่ 3 ของการปลูกหญ้าแฝกมีตะกอนดินทับถมหน้าแถวหญ้าแฝกเป็นชานกว้างเฉลีย่ 40 เซนติเมตร ความสูง
ของตะกอนดินที่ทับถมสูงจากระดับดินเดิมด้านหน้าแถบแฝก
เฉลี่ย 18 เซนติเมตร การดูแลแถวหญ้าแฝกจะตัดใบในทุก
2-3 เดือน ได้น้ำหนักมวลชีวภาพหญ้าแฝกประมาณ 420
กิโลกรัมต่อไร่ต่อครั้ง นำใบหญ้าแฝกคลุมแปลงช่วยรักษา
ความชื้นของดินและป้องกันวัชพืช เมื่อย่อยสลายช่วยเพิ่ม
อินทรียวัตถุในดินด้วย
การปลูกข้าวโพด ปี 2553/2554 ในพืน้ ทีแ่ ปลงปลูก
พืชหมุนเวียนที่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปลูกระหว่าง
แถวหญ้าแฝก) โดยปลูกข้าวโพดขวางความลาดเท พบว่า
ข้าวโพดทีป่ ลูกให้ผลผลิตสูง 650 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิต
6,500 บาทต่อไร่ โดยลงทุน 3,950 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีราย
ได้ 2,550 บาทต่อไร่ หลังจากเก็บเกีย่ วข้าวโพด เกษตรกรได้
ปลูกพริกเป็นแถวขวางความลาดเท โดยใช้น้ำที่กักเก็บไว้ ใน
บ่อดักตะกอน พบว่า พริกเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตสูง
1,480 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิต 51,000 บาทต่อไร่ โดย
ลงทุน 21,176 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ 29,828
บาทต่อไร่
2) ปลูกหญ้าแฝกขอบคูรับน้ำรอบเขา ปลูกหญ้า
แฝกบริเวณขอบคูรับน้ำรอบเขา เพิ่มประสิทธิภาพและรักษา
คันคูรับน้ำรอบเขาให้เกิดความแข็งแรง พบว่า หญ้าแฝก
สามารถยึดดินบริเวณขอบคูรับน้ำรอบเขาให้อยู่ ในสภาพที่ดี
มี ก ารตั ด ใบหญ้ า แฝกคลุ ม โคนพื ช ในแปลงเพื่ อ รั ก ษาความ
ชุม่ ชืน้ และป้องกันวัชพืช
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3) ปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันบ่อดักตะกอน ไหล่ทางลำเลียงและสองข้างร่องน้ำ ปลูกหญ้าแฝกเป็น
แถวบริเวณคันบ่อดักตะกอน ปลูกหญ้าแฝกเฉพาะด้านตรงกันข้ามกับบ่อเก็บตะกอน แถวหญ้าแฝกทีป่ ลูกระยะ
ห่างระหว่างแถว 80-100 เซนติเมตร ตลอดความยาวของความลาดเทคัน บ่อดักตะกอน พบว่า เมือ่ แถวหญ้าแฝก
แตกกอลำต้นชิดกันสามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของคันบ่อดักตะกอนได้ ไม่พบร่องลอยการกัดเซาะของ
คันบ่อดักตะกอน ส่วนการปลูกบริเวณไหล่ทางลำเลียง และคูเบนน้ำด้านข้างทางลำเลียง โดยปลูกหญ้าเป็นแถว
พบว่า เมื่อหญ้าแฝกแตกกอลำต้นชิดกันสามารถป้องกันน้ำไหล่บ่ากัดเซาะทางลำเลียง และขอบคูเบนน้ำได้
ช่วยรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง การปลูกหญ้าแฝกสองข้างร่องน้ำ และปลูกหญ้าแฝกเป็นรูป
ตัววีคว่ำ (Λ) ขวางร่องน้ำเป็นระยะ พบว่าสามารถป้องกันการกัดเซาะสองข้างร่องน้ำ และดักตะกอนดินที่ ไหล
มากับน้ำ ทำให้รอ่ งน้ำตืน้ ขึน้ สามารถใช้ปลูกพืชได้
4) การปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเท ดำเนินการปลูกพืชเป็นแถวขนานกับแนวคูรับน้ำ
รอบเขา และแถวหญ้าแฝกทีด่ ำเนินการไว้กอ่ นการปลูกพืชหลัก ซึง่ ประกอบด้วย ยางพารา สับปะรด ข้าวโพด
พริก พบว่า แนวปลูกพืชทีป่ ลูกตามแนวระดับขวางความลาดเท สามารถลดการชะล้างผิวหน้าดินได้ ลดการสูญเสีย
ธาตุอาหารพืช ทำให้พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตและ
ให้ ผ ลผลิ ต สู ง ได้ มาตรการดั ง กล่ า ว เป็ น วิ ธี ก าร
ผสมผสานกับมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ แบบวิธกี ล
และวิธีพืช (แถบหญ้าแฝก) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้ อ งกั น การชะล้ า งผิ ว หน้ า ดิ น ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผล
โดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืชทีป่ ลูก

3. ศึกษาการปลูกสับปะรดเป็นแถวขวาง
ความลาดเทระหว่างแถวหญ้าแฝก
การปลู ก สั บ ปะรดเป็ น แถวขวางความ
ลาดเทระหว่างแถวหญ้าแฝก ดำเนินการในพืน้ ทีศ่ นู ย์
เรียนรู้ฯ กลุ่มชุดดินที่ 40 (ชุดดินหุบกะพง) พื้นที่
ดำเนินการ จำนวน 2 ไร่ ดำเนินการ 2 วิธี คือ วิธกี าร
ที่ 1 ปลูกสับปะรดเป็นแถวขวางความลาดเทระหว่าง
แถวหญ้าแฝก วิธกี ารที่ 2 ปลูกสับปะรดเป็นแถวขึน้
ลงตามความลาดเท (วิธีเกษตรกร) ปลูกสับปะรด
แถวเดี่ยว ระยะปลูก 40x80 เซนติเมตร การดูแล
ใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตร ใส่ปุ๋ย
เคมีสตู ร 21-0-0 จำนวน 10 กรัมต่อต้น ปุย๋ เคมีสตู ร
13-13-21 จำนวน 15 กรัมต่อต้นต่อครัง้ จำนวน 2
ครัง้ ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพ อัตรา 1:500 โดยฉีด
2 เดือนต่อครัง้
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ผลการศึกษาในปที่ 1 (2552/2553) แปลงสับปะรดที่มีการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบ
ผสมผสานปลูกสับปะรดขวางความลาดเทระหว่างแถวหญ้าแฝกได้ผลผลิตสับปะรดสูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ปลูก
สับปะรดขึน้ -ลงตามความลาดเท คือ ได้ผลผลิต 6,120 และ 5,658 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ เนือ่ งจาก แถว
หญ้าแฝกช่วยชะลอการไหลบ่าของน้ำ ลดการชะล้างหน้าดิน และธาตุอาหารพืชไปจากดิน ประเด็นสำคัญ
ได้แก่ แถวหญ้าแฝกช่วยเก็บกักน้ำ และความชืน้ ไว้ ในดินได้ยาวนานกว่า ซึง่ ระดับความชืน้ ในดินทีถ่ กู เก็บกักไว้
น่าจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของสัปปะรด และส่งผลใหัผลผลิตสูงกว่าแปลงที่ ไม่มมี าตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
ผลการศึกษาในปที่ 2 (2553/2554) พบว่าแปลงปลูกสับปะรดทีม่ กี ารใช้ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแบบ
ผสมผสานปลูกสับปะรดขวางความลาดเทระหว่างแถวหญ้าแฝกได้ผลผลิตสับปะรด 3,607 กิโลกรัมต่อไร่
ซึง่ มากกว่าแปลงเกษตรกรที่ ไม่มกี ารใช้ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ที่ให้ผลผลิตสับปะรดเพียง 2,985 กิโลกรัมต่อไร่
ในปีที่ 2 สับปะรดให้ผลผลิตต่ำกว่าในปีแรก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากประสบปัญหาขาดน้ำ มีปริมาณฝนน้อย
จากการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตและผลตอบแทนที่ ได้รับ พบว่า ในปีที่ 1 การปลูกสับปะรดขวาง
ความลาดเทระหว่างแถวหญ้าแฝก มีต้นทุนผันแปร
14,299 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต 6,120 กิโลกรัมต่อไร่
รายได้ 30,600 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุน
ผันแปร 16,301 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจสูงกว่าการปลูกสับปะรดขึ้นลงตามความ
ลาดเท ที่มีต้นทุนผันแปร 16,935 บาทต่อไร่ ได้
ผลผลิต 5,658 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้ 28,250 บาท
ต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 11,315 บาท
ต่อไร่
ในปีที่ 2 พบว่าผลตอบแทนลดลงทัง้ 2 วิธี
การ เนื่ อ งจากประสบภาวะแล้ ง สั บ ปะรดเจริ ญ
เติบโตได้ ไม่ดีเท่าที่ควร ผลผลิตที่ ได้จึงลดลง และ
ราคาสับปะรดลดลง อย่างไรก็ตามผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผันแปรที่ ได้เป็นไปในทำนองเดียวกับปีที่ 1 คือ
การปลูกสับปะรดขวางความลาดเทระหว่างแถวหญ้า
แฝก มีต้นทุนผันแปร 5,211 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต
3,607 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้ 10,821 บาทต่อไร่ ผล
ตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 5,610 บาท ต่อไร่ ซึง่
สูงกว่าการปลูกสับปะรดขึน้ ลงตามความลาดเท ซึง่ มี
ต้นทุนผันแปร 5,757 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต 2,985
กิโลกรัมต่อไร่ รายได้ 8,955 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน
เหนือต้นทุนผันแปร 3,198 บาท ต่อไร่
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เมื่อพิจารณาธาตุอาหารพืชในดิน พบว่าแปลงปลูกสับปะรดขวางความลาดเทระหว่างแถวหญ้าแฝก
ก่อนปลูกสับปะรดดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ 0.67 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
ปริมาณโพแทสเซียม 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังเก็บผลผลิตในปีที่ 2 ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุลดลงเป็น 0.6
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมเพิ่มขึ้น
เป็น 19 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึง่ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปุย๋ เคมีที่ใส่ลงไปและตกค้าง
สะสมอยู่ ในดิน ในขณะที่การปลูกสับปะรดขึ้นลงตามความลาดเท พบว่า ก่อนปลูกสับปะรด ดินมีปริมาณ
อินทรียวัตถุ 0.74 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียม 12 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และหลังเก็บผลผลิตในปีที่ 2 ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุลดลงเหลือ 0.47 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส
ลดลงเหลือ 7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมลด
ลงเหลือ 6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ธาตุอาหารทีล่ ดลงเนือ่ งจากการ
ดูดใช้ของสับปะรด และบางส่วนอาจถูกชะละลายไปกับตะกอนดิน
ทีถ่ กู ชะล้างออกไปจากหน้าดิน
ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินแสดงให้เห็น
ได้วา่ แปลงปลูกสับปะรดทีม่ กี ารใช้มาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำคือ
การปลูกสับปะรดขวางความลาดเทระหว่างแถวหญ้าแฝก ปริมาณ
ธาตุอาหารพืชในดินสูญเสียน้อยกว่าแปลงปลูกสับปะรดที่ ไม่มีการ
ใช้มาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ

4. มาตรการฟน้ ฟูคณ
ุ ภาพ
ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ ดินด้านต่า งๆ
เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมต่อการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืช ได้แก่ การปรับปรุงบำรุงดินแปลงปลูก
สับปะรดด้วยปุย๋ เคมี น้ำหมักชีวภาพ พด.2 การใช้ปยุ๋ พืชสดร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ พด.2 และปุย๋ ชีวภาพ พด.12
ในแปลงปลูกพืชหมุนเวียน การทำเกษตรผสมผสาน/เกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ผลิตสารป้องกัน
แมลงศัตรูพชื โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ (พด.7) แปลงขยายพันธุห์ ญ้าแฝก การผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สด และการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ จากผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน จากการดำเนินงานจุดเรียนรู้
การพัฒนาทีด่ นิ ด้านต่างๆ ในพืน้ ทีศ่ นู ย์เรียนรูก้ ารพัฒนาทีด่ นิ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ สรุปได้ดงั นี้
1) จุดเรียนรูท้ ี่ 1 การผลิตปุย๋ อินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และปุย๋ ชีวภาพ จากผลิตภัณฑ์ของกรม
พัฒนาทีด่ นิ ประกอบด้วย
1.1 การผลิตและใช้ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุที่หาได้
ง่ายในท้องถิน่ ได้แก่ ขุยมะพร้าว และปุย๋ คอก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซึง่ ต้นทุนการผลิตปุย๋ หมัก อยูร่ ะหว่าง
800-1,000 บาทต่อตัน การใช้ปุ๋ยหมักในแปลงเกษตรที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย
เป็ น การเพิ่ ม ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ เพิ่ ม ธาตุ อ าหารพื ช ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและคุ ณ ภาพของดิ น ให้ ดี ขึ้ น
สารประกอบฮิวมัสในปุ๋ยหมักช่วยดูดยึดธาตุอาหารพืชและมีผลให้อนุภาคดินเกาะตัวกัน ทำให้ดินมีความ
สามารถในการอุม้ น้ำได้ดขี นึ้ ช่วยเพิม่ อินทรียวัตถุในดิน การใส่ปยุ๋ หมักอย่างต่อเนือ่ งในแปลงเกษตรผสมผสาน/
เกษตรอินทรีย์ สามารถเพิม่ ปริมาณอินทรียวัตถุ เพิม่ ธาตุอาหารพืช และทำให้ดนิ เก็บความชืน้ ได้ดี
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1.2 การผลิตและใช้นำ้ หมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ซึง่ วัตถุดบิ ที่ใช้คอื เศษปลา ผัก
ผลไม้ เกษตรกรสามารถหาวัสดุได้งา่ ยในท้องถิน่ พบว่า สามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพได้ปลี ะ 1,500 ลิตร ต้นทุน
ลิตรละ 15 บาท ผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพอย่างเนื่องเพื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ และราดลงดิน ใช้ ในแปลงปลูก
สับปะรด ใช้นำ้ หมักชีวภาพ 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 1 เดือน เพือ่ เร่งการเจริญเติบโตจนถึง
ก่อนบังกับดอก 1 เดือน และหลังติดดอก 1 เดือน อีก 2 ครัง้   ห่างกัน 1 เดือนเพือ่ ขยายผล ใช้นำ้ หมักชีวภาพ
แทนปุย๋ ทางใบในแปลงปลูกข้าวโพด พริก โดยฉีดพ่นทางใบ อัตราน้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 ลิตร ฉีด
พ่นทางใบ และราดลงดินทุก 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกรที่ ไม่ ได้ ใช้น้ำ
หมักชีวภาพ ผลการใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พบว่า ข้าวโพด พริก เจริญเติบโตและให้
ผลผลิตเพิม่ ขึน้ พริกต้นสมบูรณ์ ระยะเวลาการเก็บเกีย่ วได้นานกว่าปกติ ทำให้ ได้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ จากการใช้นำ้
หมักชีวภาพ พด. 2 ทีผ่ ลิตจากผัก ฉีดพ่นให้ขา้ วทีร่ ะยะ ข้าวอายุ 30 50 และ 60 วันหลังงอก ในแปลงข้าวที่ใช้
ปุ๋ยพืชสดและใช้น้ำหมักชีวภาพอัตรา 25 ลิตรต่อไร่ ให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 2 ปี สูงสุดคือ 969 กิโลกรัมต่อไร่         
ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำอย่างเดียว (8-8-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) หรือใช้ปุ๋ยพืชสดอย่าง
เดียวให้ผลผลิตข้าวเฉลีย่ 906 และ 948 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 
1.3 การผลิตและใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในแปลง
ปลูกสับปะรด เพือ่ ป้องกันโรครากต้นเน่า จากเชือ้ รา Pythopthera sp. ใช้ ในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อพืน้ ที่ 1 ไร่
ในช่วงปลูกสับปะรด ในแปลงปลูกข้าวโพด และพริก โดยโรยระหว่างแถวก่อนปลูกผลการใช้จุลินทรีย์เพื่อ
ควบคุมเชือ้ สาเหตุโรคพืช โดยสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สามารถป้องกันและควบคุมเชือ้ สาเหตุโรคพืชได้ ลดการ
ระบาดของโรคพืช พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ ลดการใช้ถงึ ไม่ตอ้ งใช้สารเคมี ทำให้ลดค่าใช้จา่ ยและต้นทุน
การผลิตได้ 
1.4 การผลิ ต และใช้ น้ ำ หมั ก สมุ น ไพรเพื่ อ ป้ อ งกั น แมลงศั ต รู พื ช ใช้ ส ารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.7          
พืชสมุนไพรที่ใช้ ได้แก่ หางไหล หนอนตาหยาก ตะไคร้หอม ข่า บอระเพ็ด  สาบเสือ เมล็ดสะเดา พญาไร้ ใบ
ลูกยอ เป็นต้น ใช้ปอ้ งกันแมลงศัตรูพชื เพือ่ ลดการใช้สารเคมี อัตราที่ใช้ ในไม้ผล พืชไร่ ใช้สารป้องกันแปลง
ศัตรูพชื : น้ำ เท่ากับ 1:200 เจือจางแล้วอัตรา 100 ลิตรต่อไร่ ในพืชไร่ 50 ลิตรต่อไร่ ในพืชผักใช้เท่ากับ 1:500
เจือจางแล้วอัตรา 50 ลิตรต่อไร่ โดยฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น และรดลงดินทุก 10-20 วัน หรือในช่วงทีม่ แี มลงศัตรูพชื
ระบาดให้ฉดี พ่นทุกๆ 3 วัน ติดต่อกัน 3 ครัง้ ใช้สารสมุนไพรในช่วงตอนเช้าหรือตอนเย็นเพือ่ ไม่ให้สารออกฤทธิ์
ในพืชสมุนไพรถูกแสงแดด ผลการใช้สารสมุนไพร พบว่า สามารถป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช จำพวก
หนอน กระทู้ หนอนชอนใบ เพลีย้ ไฟ ไรแดง ในแปลงข้าวโพด พริก  และพืชผักสวนครัวได้ลดการใช้สารเคมี
ได้ถงึ 90 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าใช้จา่ ย ปลอดภัยต่อเกษตรกร และผูบ้ ริโภค
1.5 การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ดำเนินการขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ในปุ๋ยหมักและ         
รำข้าว ใช้เวลา 4 วัน นำไปใช้ ในพืชต่างๆ พืชไร่ พืชผัก ใส่ระหว่างแถว คลุกเคล้ากับดิน ใช้อตั รา 300 กิโลกรัมต่อไร่
สำหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ใส่คลุกเคล้ากับดินรองก้นหลุมในช่วงเตรียมดิน ปลูกพืชแล้ว ใส่รอบทรงพุ่มหรือ
หว่านให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่ม ใช้อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น ผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ช่วยเพิ่มความเป็น
ประโยชน์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ ช่วยรักษาความสมดุล
ของธาตุอาหารพืช ลดปริมาณการใช้ปยุ๋ เคมี นำไปใช้กบั พืชต่างๆ ได้แก่ สับปะรด ข้าวโพด พริก และแตงโม  

13

14
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2) จุดเรียนรูท้ ี่ 2 การใช้ปยุ๋ พืชสดร่วมกับปุย๋ ชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ
จัดทำจุดเรียนรู้การใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในแปลงปลูกพืชหมุนเวียนได้แก่ ข้าวโพด
หวาน พริก โดยใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) หว่านและสับกลบลงดินหลังออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ขยายเชื้อ
จุลินทรีย์ป้องกันสาเหตุโรครากโคนเน่า ซุปเปอร์ พด.3 ใช้น้ำหมักชีวภาพ ซุปเปอร์ พด.2 ผสมน้ำ ในอัตรา
1:500 ฉีดพ่น ทุกๆ 7-10 วัน ร่วมกับสารสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพชื ซุปเปอร์ พด.7 และน้ำส้มควันไม้
ผลการการปลูก ข้าวโพดหวาน และพริก ปี 2553/2554 พบว่า ข้าวโพดหวานได้ผลผลิต 650 กิโลกรัมต่อไร่
พริกได้ผลผลิต 1,480 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า ลดการใช้ปยุ๋ เคมี และสารเคมีปอ้ งกันกำจัดแมลงได้ถงึ 50 เปอร์เซ็นต์
3) จุดเรียนรูท้ ี่ 3 การปรับปรุงดินกรดด้วยวัสดุปนู
โดยดำเนินการในแปลงปลูกข้าวโพด และพริก เนือ่ งจากดินมีปญ
ั หาเป็นดินกรด จากผลการศึกษา พบ
ว่า ดินมีคา่ ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0 เป็นกรดจัดมาก การใส่ปนู โดโลไมท์ ในอัตราตามค่าวิเคราะห์ดนิ จำนวน
300 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงเตรียมดิน หลังเก็บเกีย่ วผลผลิต เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ พบว่า มีคา่ ความเป็นกรด
เป็นด่าง เพิม่ เป็น 5.9 เป็นกรดปานกลาง ซึง่ ส่งผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในดิน
หลังการใส่ปนู ควรใช้ปยุ๋ อินทรียจ์ ำพวกปุย๋ พืชสด น้ำหมักชีวภาพ และปุย๋ ชีวภาพ พด.12 เพือ่ ทำให้ดนิ
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชทีป่ ลูก ข้าวโพด และพริก เจริญเติบโตได้ดีในช่วงความเป็นกรดเป็นด่าง 5.57.0 การเลือกปลูกพืชทีเ่ จริญเติบโตได้ ในสภาพดินเป็นกรด ได้แก่ สับปะรด ยางพารา เป็นแนวทางหนึง่ ในการ
แก้ ไขปัญหาดินกรดเช่นกัน
4) จุดเรียนรูท้ ี่ 4 การทำเกษตรผสมผสาน/เกษตรอินทรีย์
ดำเนินการจัดการดินและใช้ประโยชน์พนื้ ทีบ่ ริเวณรอบทีอ่ ยูอ่ าศัยและพืน้ ทีศ่ าลาศูนย์เรียนรู้ พืน้ ที่ 0.5 ไร่
โดยจัดการดินด้วยปุย๋ อินทรียน์ ำ้ หมักชีวภาพ และปุย๋ ชีวภาพจากผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาทีด่ นิ ไม่ใช้สารเคมีและปุย๋
เคมี ปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเทเพื่อป้องกันการชะล้างผิวหน้าดิน และรักษาความชุ่มชื้น ปลูกพืชแบบ
ผสมผสานได้แก่ ไม้ผลยืนต้นและพืชผักสวนครัว มากกว่า 20 ชนิด เช่น ทุเรียน ลองกอง มะพร้าวน้ำหอม
กล้วย มะละกอ ผักหวาน มันปู ถัว่ ฝักยาว มะเขือ พริก เป็นต้น ดำเนินการต่อเนือ่ งรวม 3 ปี
ผลการทำเกษตรอินทรีย์ พบว่า ก่อนดำเนินการ ได้เก็บตัวอย่างดินเพือ่ วิเคราะห์ พบว่า ก่อนดำเนิน
การมีปริมาณอินทรียวัตถุ 0.60 เปอร์เซ็นต์ อยู่ ในเกณฑ์ต่ำ เพิ่มเป็น 0.67 เปอร์เซ็นต์ 0.74 และ 1.10
เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ตำ่ -ค่อนข้างต่ำ ก่อนดำเนินการมีคา่
pH 6.4 เพิม่ เป็น 6.5 และ 6.7 ในปีที่ 2 และ 3 จากกรด
เล็กน้อย จนเป็นกลาง มีปริมาณฟอสฟอรัส 9 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ตำ่ เพิม่ เป็น 15, 13 และ 25 มิลลิกรัม
ต่ อ กิ โ ลกรั ม อยู่ ใ นเกณฑ์ ป านกลางถึ ง สู ง เพิ่ ม ขึ้ น 16
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีปริมาณโพแทสเซียม 13 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม อยู่ ในเกณฑ์ต่ำมาก เพิ่มเป็น 15, 21 และ 93
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ ในเกณฑ์ต่ำมากถึงสูง เพิ่มขึ้น 80
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทำให้ผลผลิตพืชที่ปลูกมีคุณภาพ และ
ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่าย และจำหน่าย
เป็นรายได้ 2,500-3,500 บาทต่อเดือน
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5) จุดเรียนรูท้ ี่ 5 แปลงรวบรวมพันธุพ์ ชื สมุนไพร
ทำการรวบรวมพันธุพ์ ชื สมุนไพรทีม่ สี ารออกฤทธิ์ในการป้องกันแมลงศัตรูพชื ทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ มาปลูก
เป็นแปลง เนือ้ ที่ 0.5 ไร่ ประกอบด้วยสมุนไพรชนิดทีม่ ลี ำต้นเป็นกอ เป็นพุม่ และแบบเถาเลือ้ ย จำนวน 20 ชนิด
เช่น หางไหล หนอนตายหยาก บอระเพ็ด ดีปลี ตะไคร้หอม ข่า พญาไร้ ใบ เป็นต้น นอกจากเป็นแปลงเรียนรู้
ชนิดพืชสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ ในการป้องกันแมลงศัตรูพืช และใช้ผลิตสารสมุนไพรไว้ ใช้แล้ว ยังสามารถ
จำหน่ายสมุนไพร และต้นพันธุพ์ ชื สมุนไพรเป็นรายได้อกี ด้วย ผลการใช้สารสมุนไพร พบว่า สามารถลดต้นทุน
และลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และสามารถจำหน่ายผลผลิตเป็นรายได้
ปีละ 4,000-5,000 บาท กิจกรรมดังกล่าว สามารถใช้สนับสนุนการผลิตน้ำหมักชีวภาพทีม่ กี ารใช้สารสมุนไพร
เป็นส่วนประกอบร่วมกับ สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 โดยเน้นถึงการใช้สมบัติของพืชสมุนไพรเหล่านี้ ทดแทนสาร
เคมีกำจัดศัตรูพชื
6) จุดเรียนรูท้ ี่ 6 การปลูกหญ้าแฝกเพือ่ ขยายพันธุ์ และฟน้ ฟูดนิ
จัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก
เนื้อที่ 1 ไร่ เพื่อผลิตกล้าหญ้าแฝกไว้ปลูก
เพิ่ ม เติ ม และแจกจ่ า ยเกษตรกรในพื้ น ที่
ใกล้ เ คี ย ง การจั ด ทำแปลงขยายพั น ธุ์
หญ้าแฝก สายพันธุส์ รุ าษฎร์ธานี พืน้ ที่ 1 ไร่
รวม 19,200 กล้า ดูแลรักษา ตัดใบ เมือ่
หญ้ า แฝกอายุ 7 เดื อ น แตกกอจำนวน
เฉลี่ย 20 ต้นต่อกอ ดำเนินการจำนวน 2
ครัง้ ติดต่อกัน 2 ปี หลังจากขุดหญ้าแฝก
ออกจากแปลงเพื่อปลูกในพื้นที่ จากการ
เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลที่ ไ ด้ รั บ
พบว่ า ก่ อ นปลู ก หญ้ า แฝก ดิ น มี ค่ า pH
ระหว่ า ง 6.7 เป็ น กลาง มี ป ริ ม าณ
อินทรียวัตถุ 0.33 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์
ต่ ำ มาก ไม่ มี ฟ อสฟอรั ส และปริ ม าณ
โพแทสเซี ย มต่ ำ มาก (19 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
กิ โ ลกรั ม ) หลั ง ปลู ก หญ้ า แฝกปี ที่ 1 ดิ น
มีปริมาณอินทรียวัตถุ เพิ่มขึ้นเป็น 0.47
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส 3 มิลลิกรัม
ต่ อ กิ โ ลกรั ม และมี ป ริ ม าณโพแทสเซี ย ม
เพิม่ ขึน้ เป็น 37 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม


เกษตรกร กลุม เกษตรกร หมอดินอาสาเขาเรียนรู และรับบริการปจจัยการผลิต หนวยงาน และคณะครู
นักเรียนในพืน้ ที่ เขาศึกษาดูงานพัฒนาทีด่ นิ ภายในศูนยฯ ขยายผลการจัดทำเขตพัฒนาทีด่ นิ ในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
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จากการวิเคราะห์ดนิ ในแปลงปีที่ 2 หลังขุดกล้าหญ้าแฝกออกจากแปลงนำไปปลูก พบว่า ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึน้ มีปริมาณอินทรียวัตถุ 1.27 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์คอ่ นข้างต่ำ ปริมาณฟอสฟอรัสเพิม่ ขึน้
เป็น 11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมเพิม่ ขึน้ เป็น 42 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะเห็นได้วา่ การปลูก
หญ้าแฝกในลักษณะแปลงขยายพันธุห์ ลังจากขุดกล้าหญ้าแฝก ใบ และรากหญ้าแฝกย่อยสลาย สามารถฟืน้ ฟูสภาพ
ดิน ทำให้ดนิ อุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชชนิดอืน่ ได้เป็นอย่างดี ผลิตกล้าหญ้าแฝก ได้ปลี ะ 110,000-130,000 กล้า ขยาย
กล้าหญ้าแฝกลงถุง ปีละ 10,000 ถุง
7) จุดเรียนรูท้ ี่ 7 การผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สดได้แก่ ปอเทือง ถัว่ พร้า เพือ่ เก็บเมล็ดพันธุ์ ไว้ ใช้ ใน
ปรับปรุงบำรุงดินแปลงต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุพ์ ืชปุ๋ยสดประจำศูนย์
เรียนรู้ ในช่วงปี 2552-2554 สามารถเก็บผลผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองได้ เฉลี่ย 193 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ
ผลผลิตเมล็ดพันธุถ์ วั่ พร้าได้ เฉลีย่ 220 กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี เกษตรกรเรียนรูก้ ารผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สด เก็บเมล็ด
พันธุ์ ไว้ ใช้ปรับปรุงบำรุงดินและขยายในแปลงอื่นอย่างต่อเนื่อง เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดส่วนที่เหลือใช้ สามารถ
จำหน่ายเป็นรายได้เฉลีย่ ไร่ละ 4,825 และ 5,500 บาท (คิดราคาเมล็ดพันธุก์ โิ ลกรัมละ 25-30 บาท) นอกจากนี้
การไถกลบตอซังพืชปุย๋ สด ลงดินหลังเก็บเกีย่ วผลผลิต เป็นการเพิม่ อินทรียวัตถุในดินอีกด้วย กิจกรรมการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในการปรับปรุงบำรุงดินอย่าง
ยัง่ ยืน สามารถผลิตและใช้ ในพืน้ ทีข่ องตนเอง แต่จำเป็นต้องมีการจัดแบ่งเวลาการปลูกพืชหลักและพืชปุย๋ สดให้
เหมาะสมกับปริมาณน้ำและความชืน้ ในดินด้วย

ประโยชน์ที่ ได้รบั
1. ทรัพยากรดินภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สามารถใช้
ประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุดและยัง่ ยืน เกษตรกรลดการใช้ปยุ๋ เคมี และสารเคมีเกษตร ลดต้นทุน
การผลิต  มีรายได้เพิม่ ขึน้
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน งานพัฒนาทีด่ นิ ทีเ่ น้นการแก้ ไขพัฒนาทีด่ นิ ในพืน้ ที่ ให้กบั หมอดินอาสา  
เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เป็นศูนย์ตน้ แบบขยายผลสูพ่ นื้ ที่
ใกล้เคียง และขับเคลือ่ นการดำเนิน งานจัดทำเขตพัฒนาทีด่ นิ ในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ต่อไป
3. สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ดำเนินการให้ครอบคลุมงานด้านการเกษตรทุกด้าน
4. เพือ่ เป็นข้อมูลทางเลือกให้เกษตรกรนำไปพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ ทีม่ ปี ญ
ั หาความลาดชันและความอุดมสมบูรณ์
ต่ำให้สามารถใช้ประโยชน์พนื้ ที่ ได้สงู สุด ลดปัญหาความเสีย่ งต่อการขาดทุน เกิดความยัง่ ยืน และไม่มผี ลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม
5. เพือ่ ใช้เป็นเอกสารคูม่ อื ในการแนะนำส่งเสริมเกษตรกร ให้พฒ
ั นาพืน้ ทีด่ นิ ปัญหาความลาดชันและความ
อุดมสมบูรณ์ต่ำ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ผลผลิตพืชสูงและได้ตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน และ
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจยั ต่อยอดสำหรับ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นิสติ นักศึกษา และเกษตรกรสามารถ
นำข้อมูลความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาพืน้ ทีข่ องตนเอง 
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ศึกษาระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเก็บรักษา
			 น้ำหมักชีวภาพทีย่ งั คงประสิทธิภาพ
สุภาวดี บุญธรรม1 กนกวรรณ ศรีงาม2 และปวีณา ไตรโสภณ1

บทคัดย่อ
การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพที่ยังคงประสิทธิภาพ ดำเนินการใน
ปี ง บประมาณ 2551-2553 ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาที่ ดิ น โครงการหลวง สำนั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 6                  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความโปร่งแสงของภาชนะบรรจุต่อการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพที่อุณหภูมิห้อง    
หาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพจากสูตรปลา ผัก และผลไม้ที่ยังคงประสิทธิภาพ ช่วง
การสลายตัวของฮอร์ โมนชนิดต่างๆ และปริมาณธาตุอาหารในน้ำหมักชีวภาพขณะทำการเก็บรักษา และ
เปรียบเทียบผลของน้ำหมักชีวภาพสูตรปลา ผัก และผลไม้ ต่ออัตราการเจริญเติบโตของพืช
ผลการทดลองพบว่า ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพ สูตรปลา ผัก และผลไม้ พบว่า
ฮอร์โมนในน้ำหมักชีวภาพจะคงประสิทธิภาพในช่วงระยะของการเก็บรักษา 3 เดือน และธาตุอาหารพืชจะคง
ประสิทธิภาพในช่วงระยะของการเก็บรักษา 10 เดือน ส่วนการใช้ภาชนะทึบแสงและโปร่งแสงในการเก็บรักษา
น้ำหมักชีวภาพไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมนและธาตุอาหารพืช นอกจากนี้ น้ำหมักชีวภาพสูตรปลามี
ประสิทธิภาพเพิม่ เปอร์เซ็นต์อตั ราการเจริญเติบโตของพืชสูงทีส่ ดุ รองลงมาเป็นสูตรผักและสูตรผลไม้ 

คำนำ
กระบวนการหมักที่เกิดขึ้นเมื่อนำเศษพืช สัตว์ ที่เป็นวัสดุอินทรีย์ ไปหมักกับการน้ำตาล กากน้ำตาล        
จะทำให้น้ำจากเซลล์พืชหรือสัตว์ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์ ไหลออกมาจากเซลล์ โดยขบวนการ
พลาสโมไลซีส (plasmolysis) จุลินทรีย์ในธรรมชาติและที่ติดมากับวัสดุที่นำมาหมักจะเจริญเติบโตโดยใช้กาก
น้ำตาลและสารประกอบอินทรียจ์ ากวัสดุเหล่านัน้ เป็นแหล่งอาหารและพลังงาน ในน้ำหมักชีวภาพจึงประกอบไป
ด้วย  ฮอร์โมนพืช (Plant Hormones) ฮอร์โมนพืชทีพ่ บในปุย๋ อินทรียน์ ำ้ มี 3 ชนิดด้วยกัน คือ  ฮอร์โมนออกซิน
(auxin) จิบเบอเรลลิน (gibberellin) และไซโตไคนิน (cytokinin) ซึง่ ฮอร์โมนทัง้ 3 ชนิดนี้ มีบทบาทหน้าทีท่ ี่
แตกต่างกันออกไปและต่างก็มบี ทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น เร่งการเจริญเติบโตของพืช ควบคุมการ
เจริญเติบโตของตาข้างและกิง่ การควบคุมการเจริญของผล ควบคุมการเกิดราก เร่งการออกดอก (กรมพัฒนา
1 ศูนย์ปฎิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ โครงการหลวง สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
2 ห้องปฎิบตั กิ ารกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ทีด่ นิ , 2549) นอกจากนีย้ งั มีสว่ นประกอบอืน่ ๆอีกได้แก่ คาร์โบไฮเดรท (carbohydrates) กรดอินทรีย์ (organic  
acids) กรดอะมิโน (amino acids) กรดฮิวมิก (humic acid) น้ำย่อย (enzymes) วิตามิน (vitamins) แร่ธาตุอาหาร        
ที่สำคัญและจำเป็นต่อพืช (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) โดยแต่ละชนิดของวัสดุหมักก็ ให้ปริมาณฮอร์ โมนและ        
ธาตุอาหารทีแ่ ตกต่างกัน      
ปัญหาหนึ่งที่พบในการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพของเกษตรกรก็คือ เกษตรกรไม่ทราบว่าน้ำหมัก
ชีวภาพ ที่ทำมีอายุการใช้งานได้นานแค่ ไหน หมดอายุลงเมื่อไร มีรายงานว่า การเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส-45 องศาเซลเซียส (อย่าเก็บในตูเ้ ย็น) โดยปิดฝาให้สนิท อย่าให้อากาศเข้าได้ ถ้าเปิดใช้แล้วต้องรีบ
ปิดทันที จะสามารถเก็บรักษาไว้ ได้ประมาณ 6-8 เดือน หรือมากกว่านัน้ (http://www.clinictech.most.go.th
/techlist/0214/agriculture/00000-13.html) การวิจยั เกีย่ วกับระยะเวลาในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพจึงมี
ความสำคัญ ในการบ่งชี้ถึงวันหมดอายุของน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้ปริมาณของระดับฮอร์โมนออกซิน (auxin)
จิบเบอเรลลิน (gibberellin) และไซโตไคนิน (cytokinin) และปริมาณธาตุอาหารเป็นตัวชีว้ ดั   ดังนัน้ การวิจยั นี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบความโปร่งแสงของภาชนะบรรจุต่อการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพที่
อุณหภูมิห้อง (2) หาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพจากสูตรปลา ผัก และผลไม้ที่ยังคง
ประสิทธิภาพ (3) หาช่วงการสลายตัวของฮอร์โมนชนิดต่างๆ และปริมาณธาตุอาหารในน้ำหมักชีวภาพขณะ
ทำการเก็บรักษา และ (4) เพือ่ เปรียบเทียบผลของน้ำหมักชีวภาพสูตรปลา ผัก และผลไม้ ต่ออัตราการเจริญ
เติบโตของพืช

อุปกรณ์และวิธกี าร
การทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 หาการเปลีย่ นแปลงของปริมาณฮอร์โมนออกซิน จิบเบลเรลลิน ไซโตไคนิน และปริมาณธาตุอาหาร  
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ในน้ำหมักชีวภาพ 3 สูตรที่ 1 คือสูตรปลา สูตรที่ 2  
คือสูตรผัก และสูตรที่ 3 คือสูตรผลไม้ ที่เก็บรักษา 2 วิธีการคือ ในภาชนะโปร่งแสงและภาชนะทึบแสงเป็น
ระยะเวลา 0-19 เดือน วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ Completely Radomized Design (CRD) มี 2 ซ้ำ
17  วิธกี าร ดังนี้
วิธกี ารที่ 1 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 0 เดือน  
วิธกี ารที่ 2 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 1 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกใส)
วิธกี ารที่ 3 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 1 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกทึบ)
วิธกี ารที่ 4 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 3 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกใส)
วิธกี ารที่ 5 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 3 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกทึบ)
วิธกี ารที่ 6 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 5 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกใส)
วิธกี ารที่ 7 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 5 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกทึบ)
วิธกี ารที่ 8 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 7 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกใส)
วิธกี ารที่ 9 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 7 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกทึบ)
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วิธกี ารที่ 10 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 10 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกใส)
วิธกี ารที่ 11 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 10 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกทึบ)
วิธกี ารที่ 12 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 13 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกใส)
วิธกี ารที่ 13 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 13 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกทึบ)
วิธกี ารที่ 14 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 16 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกใส)
วิธกี ารที่ 15 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 16 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกทึบ)
วิธกี ารที่ 16 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 19 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกใส)
วิธกี ารที่ 17 น้ำหมักชีวภาพทีเ่ ก็บรักษาระยะเวลา 19 เดือน (เก็บรักษาในขวดพลาสติกทึบ)
ส่วนที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร สูตรที่ 1 คือสูตรปลา สูตรที่ 2 คือสูตรผัก และ
สูตรที  
่ 3  คือสูตรผลไม้ กับพืชทดสอบ (ผักบุง้ ) โดยวิธกี ารผสมน้ำรด อัตราส่วน 1:200 ทุก 2 วัน ซึง่ ปลูกใน
กระถางโดยการเตรียมวัสดุปลูกที่เหมือนกันในทุกตำรับการทดลอง โดยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของผักบุ้ง  
ได้แก่ ความสูง น้ำหนักรวม ความยาวข้อ น้ำหนักต้นและน้ำหนักราก วางแผนการทดลองในแต่ละเดือนแบบ
สุม่ สมบูรณ์ Complete Radomized Design (CRD) มี 5 ซ้ำ 7 วิธกี าร ดังนี้
วิธกี ารที่ 1 พ่นน้ำเปล่า
วิธกี ารที่ 2 ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ สูตรผัก เก็บรักษา x เดือน ในภาชนะทึบแสง
วิธกี ารที่ 3 ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ สูตรผัก เก็บรักษา x เดือน ในภาชนะโปร่งแสง
วิธกี ารที่ 4 ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ สูตรผลไม้ เก็บรักษา x เดือน ในภาชนะทึบแสง
วิธกี ารที่ 5 ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ สูตรผลไม้ เก็บรักษา x เดือน ในภาชนะโปร่งแสง
วิธกี ารที่ 6 ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ สูตรปลา เก็บรักษา x เดือน ในภาชนะทึบแสง
วิธกี ารที่ 7 ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ สูตรปลา เก็บรักษา x เดือน ในภาชนะโปร่งแสง
หมายเหตุ : x คือระยะเวลาของกีเ่ ก็บรักษา 0, 1, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 19 เดือน 

ผลลการทดลอง
ทดลองส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนและธาตุอาหารพืชในน้ำหมักสูตรผัก สูตรผลไม้ และ

สูตรปลา ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลา 0-19 เดือน 
จากข้อมูลปริมาณฮอร์โมนและปริมาณธาตุอาหาร ในน้ำหมักชีวภาพสูตรผัก ผลไม้ และปลา ทีเ่ ก็บรักษา
เป็นระยะเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 19 เดือน พบว่าระยะเวลามีผลทำให้ระดับของปริมาณฮอร์โมนและ
ปริมาณธาตุอาหาร มีการเปลีย่ นแปลงลดลง ดังรายละเอียดต่อไปนี 
้

ฮอร์โมนออกซิน
พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาให้ปริมาณฮอร์โมนออกซินสูงทีส่ ดุ (1,409.36 มิลลิกรัม/ลิตร) รองลงมาเป็น
สูตรผักและผลไม้ (321.58, 258.55 มิลลิกรัม/ลิตร) ตามลำดับ ส่วนการเปลีย่ นแปลงปริมาณพบว่าออกซิน ใน
สูตรปลามีปริมาณคงเหลือต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนที่ 3 ของการเก็บรักษา ในขณะทีน่ ำ้ หมักชีวภาพสูตร
ผักและผลไม้มปี ริมาณออกซินลดลง อย่างช้าๆ คงเหลือต่ำกว่า 50% ในเดือนที่ 10 (ภาพที่ 1) 
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ออกซิน (mg/I)

ผัก
ผลไม
ปลา
ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณและการเปลีย่ นแปลงฮอรโมนออกซินในน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษา ในระยะเวลาทีต่ า งกัน

ฮอร์โมนไซโตไคนิน

พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรผลไม้ ให้ปริมาณฮอร์โมนไซโตไคนินสูงทีส่ ดุ (319.85 มิลลิกรัม/ลิตร) รองลงมา
เป็นสูตรปลาและผัก (119.5 และ 47.2 มิลลิกรัม/ลิตร) ตามลำดับ ส่วนการเปลีย่ นแปลงปริมาณไซโตไคนินใน
สูตรผลไม้ ปลา และผัก พบว่าลดลงอย่างรวดเร็วลดต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เฉลีย่ ในเดือนที่ 1, 1 และ 5 ตาม
ลำดับ (ภาพที่ 2)
ไซโตไคนิน (mg/I)

ผัก
ผลไม
ปลา

ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)
ภาพที่ 2 แสดงปริมาณและการเปลีย่ นแปลงฮอรโมนไซโตไคนินของน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกัน

จิบเบอเรลลินของ
พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาให้ปริมาณฮอร์โมนจิบเบอเรลลินสูงที่สุด (43.6 มิลลิกรัม/ลิตร) รองลงมา
เป็นสูตรผลไม้ และ ผัก (38.6 และ 36.8 มิลลิกรัม/ลิตร) ตามลำดับ ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณจิบ
เบอเรลลินในสูตรปลา ผลไม้และผักพบว่าลดลงอย่างรวดเร็วลดต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เฉลีย่ ในเดือนที่ 3, 5
และ 3 ตามลำดับ (ภาพที่ 3)
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จิบเบอเรลลิน (mg/I)

ผัก
ผลไม
ปลา

ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)
ภาพที่ 3 แสดงปริมาณและการเปลีย่ นแปลงฮอรโมนจิบเบอเรลลินของน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลา
ทีต่ า งกัน

ไนโตรเจน
พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาให้ปริมาณไนโตรเจนสูงทีส่ ดุ (1.67 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็นสูตรผักและผลไม้
(0.33 และ 0.19 เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ ส่วนการเปลีย่ นแปลงปริมาณไนโตรเจนในน้ำหมักชีวภาพสูตรปลา พบ
ว่าลดลงอย่างช้าๆมีปริมาณคงเหลือต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเดือนที่ 13 ของการเก็บรักษา ส่วนน้ำหมัก
ชีวภาพสูตรผักและผลไม้มปี ริมาณไนโตรเจนทีว่ ดั ได้นอ้ ยและมีแนวโน้มคงทีต่ ลอดการเก็บรักษา (ภาพที่ 4)
%N

ผัก
ผลไม
ปลา

ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)
ภาพที่ 4 แสดงปริมาณและการเปลีย่ นแปลงธาตุไนโตรเจนของน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกัน
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ฟอสฟอรัส
พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาให้ปริมาณฟอสฟอรัสสูงทีส่ ดุ (6,480 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) รองลงมาเป็นสูตร
ผักและผลไม้ (694 และ 383 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ตามลำดับ ส่วนการเปลีย่ นแปลงปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำหมัก
ชีวภาพสูตรปลา สูตรผลไม้ และสูตรผัก พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ แม้ทำการเก็บรักษาเป็นเวลา 19
เดือน แต่ปริมาณฟอสฟอรัสลดลงไปเพียง 50 20 และ 12.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ภาพที่ 5)
ฟอสฟอรัส (ppm)

ผัก
ผลไม
ปลา

ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)
ภาพที่ 5 แสดงปริมาณและการเปลีย่ นแปลงธาตุฟอสฟอรัสของน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกัน

โพแทสเซียม
พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาให้ปริมาณโพแทสเซียมสูงทีส่ ดุ (23,100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) รองลงมาเป็น
สูตรผลไม้ และผัก (11,000 และ 10,660 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ตามลำดับ ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
โพแทสเซียมในน้ำหมักชีวภาพสูตรปลา พบว่าลดลงอย่างช้าๆมีปริมาณคงเหลือต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนที่
13 ส่วนน้ำหมักชีวภาพสูตรผักและผลไม้เริ่มมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลงในเดือนที่ 10 ของการเก็บรักษา
เมือ่ เก็บรักษาเป็นเวลา 19 เดือน มีปริมาณโพแทสเซียมลดลงไป 20.5 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ภาพที่ 6)
โพแทสเซียม (ppm)

ผัก
ผลไม
ปลา

ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)
ภาพที่ 6 แสดงปริมาณและการเปลีย่ นแปลงธาตุโพแทสเซียมของน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกัน
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แคลเซียม
พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาให้ปริมาณแคลเซียมสูงทีส่ ดุ (28,720 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) รองลงมาเป็นสูตร
ผักและผลไม้ (1,440 และ 1,248 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ตามลำดับ ส่วนการเปลีย่ นแปลงปริมาณแคลเซียมในน้ำ
หมักชีวภาพสูตรปลา พบว่าลดลงอย่างรวดเร็วมีปริมาณคงเหลือต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ตัง้ แต่การเก็บรักษาใน
เดือนที่ 1 ส่วนน้ำหมักชีวภาพสูตรผักและผลไม้เริม่ มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงลดลงในเดือนที่ 10 ของการเก็บ
รักษาเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 19 เดือนมีปริมาณมีปริมาณแคลเซียมลดลงเหลือ 41.6 และ 25.6 เปอร์เซ็นต์
ตามลำดับ (ภาพที่ 7)
แคลเซียม (ppm)

ผัก
ผลไม
ปลา

ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)
ภาพที่ 7 แสดงปริมาณและการเปลีย่ นแปลงธาตุแคลเซียมของน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกัน

แมกนีเซียม
พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาให้ปริมาณแมกนีเซียมสูงที่สุด (3,184 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) รองลงมาเป็น
สูตรผลไม้และผัก (1,120 และ 998 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ตามลำดับ ส่วนการเปลีย่ นแปลงปริมาณแมกนีเซียมใน
น้ำหมักชีวภาพสูตรปลา พบว่าเริม่ มีแนวโน้มลดลงในเดือนที่ 10 และมีปริมาณคงเหลือต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
เมือ่ เก็บรักษาในเดือนที่ 19 ส่วนน้ำหมักชีวภาพสูตรผลไม้และผักมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ซึง่
จะเห็นได้วา่ ในกลุม่ ธาตุอาหารรองแคลเซียมมีอตั ราการสลายตัวเร็วกว่าแมกนีเซียม (ภาพที่ 8)
แมกนีเซียม (ppm)

ผัก
ผลไม
ปลา

ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)
ภาพที่ 8 แสดงปริมาณและการเปลีย่ นแปลงธาตุแมกนีเซียมของน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกัน
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เหล็ก
พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาให้ปริมาณเหล็กสูงทีส่ ดุ (326 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) รองลงมาเป็นสูตรผักและ
ผลไม้ (111 และ 105 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ตามลำดับ ส่วนการเปลีย่ นแปลงปริมาณเหล็กในน้ำหมักชีวภาพสูตร
ปลา พบว่าลดลงอย่างรวดเร็วมีปริมาณคงเหลือต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ตัง้ แต่การเก็บรักษาในเดือนที่ 1 ส่วนน้ำ
หมักชีวภาพสูตรผักและผลไม้มปี ริมาณการเปลีย่ นแปลงคงทีต่ ลอดการเก็บรักษา (ภาพที่ 9)
เหล็ก (ppmI)

ผัก
ผลไม
ปลา
ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)

ภาพที่ 9 แสดงปริมาณและการเปลีย่ นแปลงธาตุเหล็กของน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกัน

สังกะสี
พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาให้ปริมาณสังกะสีสงู ทีส่ ดุ (10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) รองลงมาเป็นสูตรผักและ
ผลไม้ (7 และ 6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ตามลำดับ ส่วนการเปลีย่ นแปลงปริมาณสังกะสีในน้ำหมักชีวภาพสูตรปลา
ผักและผลไม้พบว่าลดลงอย่างรวดเร็วมีปริมาณคงเหลือต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ตัง้ แต่การเก็บรักษาในเดือนที่ 1
(ภาพที่ 10)
สังกะสี (ppmI)

ผัก
ผลไม
ปลา

ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)
ภาพที่ 10 แสดงปริมาณและการเปลีย่ นแปลงธาตุสงั กะสีของน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกัน
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แมงกานีส
พบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรผลไม้ ให้ปริมาณแมงกานีสสูงที่สุด (51 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) รองลงมาเป็นสูตร
ปลาและผัก (33 และ 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ตามลำดับ ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณแมงกานีสในน้ำหมัก
ชีวภาพสูตรปลาพบว่าปริมาณคงเหลือต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่การเก็บรักษาในเดือนที่ 19 ส่วนสูตรผัก
และผลไม้ พบว่ามีปริมาณเพิม่ ขึน้ หลังหมักจนถึงเดือนที่ 10 หลังจากนัน้ มีแนวโน้มลดลง (ภาพที่ 11)
แมงกานีส (ppmI)

ผัก
ผลไม
ปลา

ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)
ภาพที่ 11 แสดงปริมาณและการเปลีย่ นแปลงธาตุแมงกานีสของน้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกัน

สำหรับการทดลองเพื่อเปรียบเทียบภาชนะบรรจุน้ำหมักชีวภาพ ชนิดโปร่งแสงและทึบแสง จากผลการ
วิเคราะห์เพือ่ เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของระดับฮอร์โมน และปริมาณธาตุอาหารในขวดโปร่งแสงและขวด
ทึบแสงซึ่งเก็บรักษาเป็นเวลา 19 เดือน ในอุณหภูมิห้องพบว่าขวดบรรจุน้ำหมักชีวภาพแบบโปร่งแสงและทึบ
แสงให้ผลไม่แตกต่างกัน
ผลการทดลองส่วนที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพน้ำหมักชีวภาพทั้ง 3 สูตร ที่ผ่านการเก็บรักษา 0-19
เดือน โดยการรดปุย๋ ทางใบอัตรา 1:200 ทุกๆ 2 วัน ให้กบั ผักบุง้ เปรียบเทียบกับการรดด้วยน้ำเปล่า ผลการ
ทดลองพบว่าน้ำหนักรวม ความสูง และความยาวข้อ ของพืชทดสอบ(ผักบุง้ ) ที่ ได้รบั น้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร
และน้ำเปล่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังแสดงในภาพที่ 12-14 และเมื่อนำมาเปรียบเทียบอัตราการเจริญ
เติบโตพบว่าสูตรปลาให้เปอร์เซ็นต์อัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด รองลงมาเป็นสูตรผักและสูตรผลไม้
และมีแนวโน้มของอัตราการเจริญเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ ลดลงต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในเดือนที่ 10 ของการเก็บรักษา
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ส่วนความยาวข้อ พบว่าสูตรปลาให้เปอร์เซ็นต์ความยาวข้อทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงทีส่ ดุ รองลงมา
เป็นสูตรผักและสูตรผลไม้ และมีแนวโน้มของความยาวข้อที่เพิ่มขึ้นลดลงต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนที่ 5
ของการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางที่ 3
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ผัก

ความสูง (ซม.)

ผลไม
ปลา
น้ำเปลา

ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)
ภาพที่ 12 แสดงความสูงของตนผักบุง ที่ไดรบั น้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกันเมือ่ เปรียบเทียบ
กับน้ำเปลา

ตารางที่ 1 แสดงความสูงของผักบุง้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ ได้รบั น้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตรทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลา
ทีต่ า่ งกันเมือ่ เปรียบเทียบกับน้ำเปล่า (เปอร์เซ็นต์)
ลำดับที่ 0 เดือน 1 เดือน 3 เดือน
1. ปลา 51.09 38.72 56.57
2. ผัก
47.57 37.19 54.87
3. ผลไม้
7.16 19.32 24.33

5 เดือน 7 เดือน 10 เดือน 13 เดือน 16 เดือน 19 เดือน
64.07 56.33
49.13
45.61 21.99 20.87
43.68 35.23
34.86
33.31 21.07 19.45
29.41 29.29
24.97
18.59 11.30 10.95

น้ำหนักรวม (กรัม)

ผัก
ผลไม
ปลา
น้ำเปลา
ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)
ภาพที่ 13 แสดงน้ำหนักรวมของตนผักบุง ที่ไดรบั น้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตรทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกันเมือ่ เปรียบเทียบ
กับน้ำเปลา
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ตารางที่ 2 แสดงน้ำหนักรวมของผักบุง้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ ได้รบั น้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตรทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลา
ทีต่ า่ งกันเมือ่ เปรียบเทียบกับน้ำเปล่า (เปอร์เซ็นต์)
ลำดับที่ 0 เดือน 1 เดือน 3 เดือน
1. ปลา 66.61 77.68 177.46
2. ผัก
32.02 62.79 130.06
3. ผลไม้ 19.37 33.93 63.00

ความยาวขอ (ซม.)

5 เดือน 7 เดือน 10 เดือน 13 เดือน 16 เดือน 19 เดือน
207.09 155.09
57.14
46.72 47.44 41.82
61.42 59.86
48.57
23.16 23.97 20.00
58.27 39.78
36.19
21.31 19.67 18.34

ผัก
ผลไม
ปลา
น้ำเปลา
ระยะเวลาการเก็บรักษา(เดือน)

ภาพที่ 14 แสดงความยาวขอของตนผักบุง ที่ไดรบั น้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตรทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลาทีต่ า งกัน
เมือ่ เปรียบเทียบกับน้ำเปลา

ตารางที่ 3 แสดงความยาวข้อของผักบุง้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ ได้รบั น้ำหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตรทีเ่ ก็บรักษาในระยะเวลา
ทีต่ า่ งกันเมือ่ เปรียบเทียบกับน้ำเปล่า (เปอร์เซ็นต์)
ลำดับที่ 0 เดือน 1 เดือน 3 เดือน
1. ปลา 73.13 110.29 105.15
2. ผัก
51.25 76.47 118.38
3.ผลไม้
49.38 52.94 71.32

5 เดือน 7 เดือน 10 เดือน 13 เดือน 16 เดือน 19 เดือน
49.49 43.58
20.00
16.57 16.94 15.38
41.69 16.55
15.68
14.86 13.22 12.55
47.46 22.97
16.21
14.29 12.81 10.12
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สรุปผลการทดลอง
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพ สูตรผัก ผลไม้ และปลา ทีย่ งั คงประสิทธิภาพด้าน
ฮอร์โมนอยู่ในช่วงระยะของการเก็บรักษา 3 เดือน ด้านธาตุอาหารอยู่ในช่วงระยะของการเก็บรักษา 10 เดือน
ส่วนการใช้ภาชนะทึบแสงและโปร่งแสงในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมน
และธาตุอาหารพืช นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำหมักชีวภาพสูตรปลามีประสิทธิภาพในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์อัตราการ
เจริญเติบโตของพืชสูงทีส่ ดุ รองลงมาเป็นสูตรผักและสูตรผลไม้



การเก็บรักษาแบบภาชนะทึบและโปรงแสง



เครือ่ งแปลผล



เครือ่ งมือวิเคราะหฮอรโมน



พืชทดสอบ (ผักบุง )
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กรมพัฒนาทีด่ นิ . 2549. คูม่ อื การผลิตและประโยชน์ของปุย๋ อินทรียน์ ำ้ . 27 หน้า.
http://www.clinictech.most.go.th/techlist/0214/agriculture/00000-13.html
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การใช้ปยุ๋ อิทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ
ในการเพิม่ ผลผลิตข้าวนาปรัง
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบชาย สวัสดี 1 และอัมพร พวงพวา 1

บทคัดย่อ
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับน้ำหมักชีวภาพเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ และตาม
ค่าวิเคราะห์ดนิ ได้ดำเนินการในพืน้ ทีเ่ กษตรกร หมูท่ ี่ 2 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ ให้ ได้
ข้อมูลการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และผลตอบแทนทางด้าน
เศรษฐกิจ การศึกษามีการวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 3 ซ้ำ ประกอบด้วย
4 วิธกี าร คือ 1. ใส่ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2. ใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ 3. ใช้นำ้ หมัก
ชีวภาพสูตร พด.2 ร่วมกับปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง และ 4. ใช้นำ้ หมักชีวภาพสูตร พด.2 ร่วมกับ 1/2 ปุย๋ อินทรีย์
คุณภาพสูง ผลการศึกษาพบว่า การใส่ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรได้ผลผลิตข้าวสูงสุด 809.5
กิโลกรัมต่อไร่ แต่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินได้ผลผลิต 768.1 กิโลกรัมต่อไร่
และวิธีการที่ ใช้น้ำหมักชีวภาพสูตร พด.2 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ผลผลิตข้าว 737.9 กิโลกรัมต่อไร่
ส่วนวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพสูตร พด.2 ร่วมกับอัตราครึ่งหนึ่งของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ผลผลิตข้าวต่ำสุด
691.80 กิโลกรัมต่อไร่ ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการ
เกษตร ได้ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จ่ายผันแปร สูงสุด 7,170.50 บาทต่อไร่ ตามด้วย การใส่ปุ๋ยเคมีตาม        
ค่าวิเคราะห์ดิน 6,852.80 บาทต่อไร่ การใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราครึ่งหนึ่งของ     
คำแนะนำได้ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จ่ายผันแปร 5,018.65 บาทต่อไร่ และการใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับ       
ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงอัตราเต็ม ได้ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปร 4,735.20 บาทต่อไร่ ตามลำดับ
คำสำคัญ : ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ น้ำหมักชีวภาพสูตร พด.2 ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง

1สำนักงานพัฒนาทีด
่ นิ เขต

11 กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

29

30
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คำนำ
การปลูกข้าวของประเทศไทยต้องพึง่ พาปัจจัยการใช้
ปุย๋ เคมีในการเพิม่ ผลผลิตข้าว เพือ่ ให้มกี ารส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถผลิตในท้องถิ่น โดยการนำวัสดุที่
สามารถให้ ธ าตุ อ าหารสู ง มาใช้ ท ดแทนปุ๋ ย เคมี โดยใช้
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากกรมพัฒนา
ที่ดิน มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสมบัติของดิน โดยการ
ปรับปรุงโครงสร้าง ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน ไม่มีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม โดยปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงเป็นปุย๋ อินทรียท์ ี่ ได้
มาจากการนำวัสดุอินทรีย์และหรืออนินทรีย์ธรรมชาติ
ทางการเกษตรทีม่ ธี าตุอาหารไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสสูง
มาผ่านกระบวนการหมักจนสลายตัวสมบูรณ์ หรือการนำ
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักและสลายตัวสมบูรณ์
แล้ ว มาผสมกั บ วั ส ดุ อิ น ทรี ย์ ห รื อ อนิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ
ทางการเกษตรที่ มี ธ าตุ อ าหารไนโตรเจนและหรื อ
ฟอสฟอรัสสูง ซึ่งสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ตรง
ตามความต้องการของพืช และในช่วงการเจริญเติบโต
ของพื ช แต่ ล ะชนิ ด ลดการใช้ ปุ๋ ย ลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม
ผลผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
ทีป่ ยุ๋ เคมีมรี าคาแพง กรมพัฒนาทีด่ นิ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนำร่องส่งเสริมการใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
สูตรกรมพัฒนาทีด่ นิ ในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวอินทรียข์ องกลุม่ เกษตรกรทีม่ คี วามพร้อมพัฒนาเข้าสูร่ ะบบเกษตรอินทรีย์
หรือกลุม่ เกษตรกรผลิตข้าวอินทรียเ์ พือ่ สร้างเครือข่ายการผลิตและใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงสูตรกรมพัฒนาทีด่ นิ
ภายในชุมชน ที่มีความพร้อมในการพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์และบูรณการปฏิบัติงานการใช้
ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงเพือ่ ทดแทนปุย๋ เคมี สำหรับการเพาะปลูกข้าวอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1 เพือ่ ให้ ได้ขอ้ มูลการจัดการดินและปุย๋ ทีเ่ หมาะสมในการเพิม่ ผลผลิตข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1
2. ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

การตรวจเอกสาร
อินทรียวัตถุในดินเป็นส่วนประกอบที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
เป็นแหล่งอาหารและพลังงานให้กบั สิง่ มีชวี ติ เล็กๆ ซึง่ อาศัยอยู่ในดิน ดินมีสงิ่ มีชวี ติ อยู่ในดินเป็นจำนวนมาก โดย
เฉพาะอย่างยิง่ จุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นประโยชน์ จุลนิ ทรีย์ในดินหลายกลุม่ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับระบบรากพืชในดิน
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รวมถึงอินทรียวัตถุในดิน (วรรณลดา, 2543) ในสภาพธรรมชาติอนิ ทรียวัตถุในดินได้มาจากวัสดุเศษพืชเป็นส่วน
ใหญ่ อินทรียวัตถุในดินจะช่วยปรับปรุงสมบัตทิ างกายภาพ เคมี และทางชีวภาพของดินให้ดขี นึ้ จะช่วยให้ดนิ จับ
ตัวเป็นก้อน (aggregation) ทำให้ดินโปร่งร่วนซุยถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น ทำให้ดินมีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกเพิ่มขึ้น 20-70 เปอร์เซ็นต์ อินทรียวัตถุในดินจะช่วยให้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก และอินทรียวัตถุจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชหลักที่ปลูกต่อมา ทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ปริมาณจุลนิ ทรียด์ นิ อีกด้วย (Bohn, 1985)
น้ำหมักชีวภาพ หมายถึง น้ำหมักอินทรีย์ ในรูป
ของเหลวที่ ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืช
หรือสัตว์ลกั ษณะสด โดยกิจกรรมของจุลนิ ทรีย์ในสภาพ
ที่ ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ ได้มีลักษณะ
เป็นของเหลวสีน้ำตาลซึ่งประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรท
(carbohydrates) กรดอินทรีย์ (organic acid) กรดอะมิโน
(amino acid) กรดฮิวมิก (humic acid) น้ำย่อย
(enzymes) วิตามิน (vitamins) ฮอร์ โมน (growth
hormones) และแร่ธาตุ จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต
ของรากพืช เพิม่ การขยายตัวของใบและลำต้น
การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 มีสว่ นผสมในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ คือ ปลา
และผลไม้หรือผักผลไม้จำนวน 40 กิโลกรัม กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
จำนวน 1 ซอง (25 กรัม) โดยนำสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 จำนวน 1 ซอง ผสมในน้ำ 10 ลิตร คนให้เข้ากันนาน
5 นาที ผสมปลาและผลไม้ หรือผักผลไม้ และกากน้ำตาลลงในถังหมัก แล้วเทสารละลายซุปเปอร์ พด.2 ลงใน
ถังหมักที่ใส่สว่ นผสมดังกล่าวข้างต้น คลุกเคล้าหรือคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครัง้ และตัง้ อยู่ในทีร่ ม่ แล้วปิดฝาไม่
ต้องสนิท ใช้ระยะเวลาหมัก 21 วัน (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2545)
การใช้ปุ๋ยเคมี ในการปลูกข้าว ในระยะปลูกข้าว ตั้งแต่เมล็ดข้าวงอกมีรากออกมานับว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเจริญเติบโต การปลูกข้าวโดยการปักดำ เรียกว่าเป็นระยะกล้าถึงระยะปักดำ ระยะปลูกเป็นระยะที่ข้าว
มีอายุประมาณ 1 เดือน ระยะนี้ข้าวต้องการธาตุอาหารจากดินสูง ควรใส่ปุ๋ยครั้งแรกเร็วกว่าใส่ปุ๋ยรองพื้น
เป็นการใส่ปยุ๋ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ปริมาณทัง้ หมดของปริมาณทีแ่ นะนำเพียงครัง้ เดียว ในระยะแตกกอ
เมือ่ พ้นระยะตัง้ ตัวของต้นข้าว ต้นข้าวจะหยัง่ รากลึกลงในดินจนสามารถแตกรากใหม่ออกมาได้ ต้นข้าวจะสร้างใบ
ใหม่มากขึ้น และเริ่มแตกหน่อเป็นต้นใหม่มากขึ้น เรียกว่าระยะเริ่มแตกกอ การใส่ปุ๋ยในระยะนี้ทำให้ต้นข้าว
สามารถแตกกอได้ดีและสมบูรณ์ ระยะกำเนิดช่อดอกหรือระยะข้าวสร้างรวงอ่อน ต้นข้าวมีความต้องการน้ำ
และอาหารที่สมบูรณ์ เพื่อให้ต้นข้าวทุกต้นในกอสามารถสร้างรวงอ่อนที่สมบูรณ์ มีอาหารเพียงพอ ที่ทำให้แต่
ละรวงทีเ่ กิดขึน้ มีจำนวนเมล็ดต่อรวงมาก ทำให้ผลผลิตข้าวสูงขึน้ ในระยะนีต้ น้ ข้าวต้องการธาตุไนโตรเจน ระยะ
ออกดอก ข้าวจะออกดอกหลังระยะกำเนิดช่อดอกแล้วประมาณ 1 เดือน ในระยะข้าวออกดอก ธาตุไนโตรเจนจาก
ส่วนต่างๆ ของข้าวโดยเฉพาะใบจะถูกนำไปใช้ ในการสร้างดอกและเมล็ดทำให้ขา้ วขาดไนโตรเจนที่ใบ สังเกตได้
จากปลายใบแก่หรือใบข้าวตอนล่างจะมีสีเหลืองหรือสีเขียวจางกว่าส่วนอื่นๆ ระยะนี้อาจใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
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เล็กน้อยเพือ่ เสริมส่วนทีข่ าดไป ในระยะเก็บเกีย่ วหลังจากข้าวออกดอกประมาณ 3 สัปดาห์ รวงข้าวจะเริม่ สุก
สีเหลืองและเริ่มโน้มรวง หลังจากข้าวออกดอก 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์ 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 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ปริมาณธาตุแคลเซียม
แมกนีเซียม และกำมะถัน 0.20, 0.20 และ 0.11 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (พิชติ , 2532)
ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง เป็นปุย๋ ที่ ได้จากการนำวัสดุอนิ ทรียแ์ ละหรืออนินทรียจ์ ากธรรมชาติทางการเกษตร
ที่มีธาตุอาหารสูงผ่านการหมักจนสลายตัวสมบูรณ์แล้วผสมกับวัสดุอินทรีย์หรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการ
เกษตรทีม่ ธี าตุอาหารสูง นอกจากนีว้ สั ดุเช่น หินฟอสเฟต
กระดูกสัตว์ มูลสัตว์ต่างๆ ยังประกอบด้วยธาตุอาหาร
รอง โดยเฉพาะแคลเซียม ซึ่งจะทำให้ต้นพืชแข็งแรง
ต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคพืช นอกจากการใช้
วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ธ าตุ อ าหารสู ง แล้ ว ได้ น ำจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการแปรสภาพแร่ธาตุตา่ งๆ ให้อยู่ในรูป
ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยจุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์ย่อย
สลายเซลลู โ ลส ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ของพื ช
จุลนิ ทรียท์ ยี่ อ่ ยสลายโปรตีน ไขมัน และละลายฟอสเฟต
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการย่อยสลายองค์ประกอบของ
อินทรีย์ ไนโตรเจนและไขมันเพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจนในระหว่างกระบวนการหมัก และลดกลิ่นแอมโมเนีย
การนำจุลินทรีย์ที่ละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส และจุลินทรีย์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของ
วัตถุดิบที่ ใช้เป็นแหล่งฟอสฟอรัส เช่น หินฟอสเฟต และกระดูกป่น โดยมีคุณสมบัติที่ ให้ธาตุอาหารหลักใน
ปริมาณสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น และปลดปล่อยให้แก่พืชช้าๆ ลดการสูญเสียธาตุอาหาร มีจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ตอ่ ดินและ พืช มีปริมาณอินทรียวัตถุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มี C:N เท่ากับ
20:1 มีคา่ นำไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 เดซิซเี มนต่อเมตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-10 มี N มากกว่า
เท่ากับ 1.0 โดยน้ำหนักฟอสฟอรัส มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก โพแทสเซียมมากว่าหรือ
เท่ากับ 1.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2551)

อุปกรณ์และวิธกี าร
อุปกรณ์
เมล็ดข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1
น้ำหมักชีวภาพได้จากการหมักหอยเชอร์รี่ ปลาและเศษผัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง สูตรกรมพัฒนาทีด่ นิ
ปุย๋ เคมี 16-20-0
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ปุย๋ เคมี 46-0-0
ปุย๋ เคมี 0-0-60
วิธกี ารทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 3 ซ้ำ
ประกอบด้วย 4 วิธกี าร คือ
1. ใส่ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
2. ใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
3. ใช้นำ้ หมักชีวภาพสูตร พด.2 + ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง 
4. ใช้นำ้ หมักชีวภาพสูตร พด.2 + 1/2  ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง 

ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
1) คัดเลือกพื้นที่ของเกษตรกรขนาด 20x20 เมตรต่อวิธีการ ตามคันนาเดินของเกษตรกร ได้พื้นที่
ดำเนินการทัง้ หมดจำนวน 3 ไร่ 
2) เก็บตัวอย่างดินทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพือ่ ศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมี 
3) ดำเนินการตามระเบียบวิธีการทดลอง การใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตร การใช้        
ปุย๋ เคมี ครัง้ ที่ 1 สูตร 16-20-0 อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลังข้าวงอก 20 วัน และใช้ปยุ๋ เคมีครัง้ ที่ 2 สูตร
46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ระยะข้าวกำเนิดช่อดอก
4) การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน สิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณ
ฟอสฟอรัส และปริมาณโพแทสเซียมทีว่ เิ คราะห์ ได้ และชนิดพืชทีป่ ลูก ซึง่ ในทีน่ เี้ กษตรกรปลูกข้าวปทุมธานี 1  
ซึง่ เป็นข้าวไม่ ไวต่อช่วงแสง และปริมาณธาตุอาหารทีต่ อ้ งใส่เพิม่ เติม 6-0-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตามลำดับ  
(นพรัตน์และคณะ, 2547)  
5) ผลวิเคราะห์ดนิ ของแปลงนาทีท่ ำการศึกษา หมูท่ ี่ 2 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
พบว่าก่อนทำการศึกษามีปริมาณอินทรียวัตถุเท่ากับ 2.5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์เท่ากับ 43.23 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ ในระดับสูง และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
เท่ากับ 32.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ ในระดับปานกลาง จากข้อมูลเมื่อเทียบกับตารางแสดงการแนะนำ       
ปุย๋ สำหรับข้าวไม่ ไวต่อช่วงแสง ตามค่าวิเคราะห์ดนิ จะใช้แม่ปยุ๋ สูตร 46-0-0, 0-0-60 และปริมาณธาตุอาหารที่
ต้อง ใส่เท่ากับ 6 กิโลกรัม N ต่อไร่ และ 6 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ นัน่ คือ การใส่ปยุ๋ เคมีครัง้ ที่ 1 หลังข้าวงอก 20
วัน โดยคิดเป็นแม่ปยุ๋ สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และแม่ปยุ๋ สูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ การ
ใส่ปยุ๋ ครัง้ ที่ 2 เมือ่ ข้าวอายุ 45 วัน ใช้แม่ปยุ๋ สูตร 46-0-0 อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ และครัง้ ที่ 3 เมือ่ ข้าวอายุ 65 วัน
ใช้แม่ปยุ๋ 46-0-0 อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่
6) การใช้นำ้ หมักชีวภาพสูตร พด.2 การเตรียมเมล็ดพันธุข์ า้ วสำหรับปลูกนำเมล็ดข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1
จำนวน 20 กิโลกรัม มาแช่ในน้ำหมักชีวภาพ 20 มิลลิลติ รต่อน้ำ 20 ลิตร เป็นเวลา 12 ชัว่ โมง แล้วนำขึน้ พักไว้
1 วัน จึงนำไปหว่านปลูก การใส่หรือฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ช่วงการเจริญ
เติบโตของข้าว ทำการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ (โดยเจือจาง 1 ต่อน้ำ 500-1,000) ผสมใน
เครือ่ งฉีดสะพายหลัง อัตราส่วน 800 มิลลิลติ ร ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดลงในนาข้าวทัว่ แปลงในพืน้ ที่ 1 ไร่ จำนวน
3 ครัง้   เมือ่ ข้าวมีอายุ 30, 50 และ 60 วัน 
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7) การใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ในข้าวไม่ ไวต่อช่วงแสงต้องการธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม เท่ากับ 6-0-6 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ จากผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมี
ปริมาณธาตุอาหารหลัก ดังนี้ ธาตุไนโตรเจน 3.2 เปอร์เซ็นต์ ธาตุฟอสฟอรัส 5.2 เปอร์เซ็นต์ และธาตุ
โพแทสเซียม 1.2 เปอร์เซ็นต์ จะต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจำนวน 187.5 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ 0-0-60
อัตรา 3.75 กิโลกรัมต่อไร่ ในวิธกี ารที่ 3 และใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงอัตรา 93.75 กิโลกรัมต่อไร่รว่ มกับ 0-060 อัตรา 1.87 กิโลกรัมต่อไร่ ในวิธกี ารที่ 4 โดยการหว่านก่อนการหว่านข้าว
8) การดูแลรักษา ทำการควบคุมวัชพืช เช่น หญ้า กก และป้องกันกำจัดศัตรูขา้ ว เช่น หอยเชอร์รี่ หนู
ปู ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูขา้ ว เช่น โรคใบหงิก เพลีย้ กระโดด หนอนกอ ตัก๊ แตน
9) การเก็บบันทึกข้อมูล เก็บตัวอย่างดินทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ก่อนการทดลอง และหลัง
เก็บเกีย่ วข้าว วิเคราะห์สมบัตเิ คมีของดิน ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ เก็บข้อมูลผลผลิตข้าวขนาด 1x1 เมตร เก็บข้อมูลผลตอบแทนทางด้าน
เศรษฐกิจ
10) การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน
วิเคราะห์ความแปรปรวนเพือ่ แสดงความแตกต่างของวิธกี าร วิเคราะห์รายได้เหนือต้นทุนผันแปรแยกตามวิธกี าร
จัดทำรายงานส่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสุราษฎร์ธานี



ฉีดน้ำหมักชีวภาพเพือ่ เพิม่ ผลผลิต



ใสปยุ อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง สูตรกรมพัฒนาทีด่ นิ

ผลการศึกษาและวิจารณ์
การเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีของดิน

จากการศึกษาพบว่าสมบัตทิ างเคมีของดินก่อนการทดลอง (ตารางที่ 1) ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
วัดได้ 4.55 ดินเป็นกรดรุนแรง และจากการตรวจสอบหน้าตัดดิน (ช่วงแล้ง) ไม่พบสารประกอบจาโรไซด์ แสดง
ว่าดินไม่ ได้เกิดจากวัตถุตน้ กำเนิดทีม่ เี หล็กและกำมะถันซึง่ แสดงว่าไม่ ได้เป็นดินเปรีย้ ว แต่เกิดจากตะกอนน้ำพา
มาทับถมในพื้นที่ราบตะกอนน้ำพา (ตะพักลำน้ำระดับต่ำ) ในสภาพราบเรียบ ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ ใน
ระดับปานกลาง มีคา่ ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสอยู่ในระดับสูง และมีคา่ โพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์อยู่
ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 1 แสดงสมบัตทิ างเคมีของดินทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร
สมบัตทิ างเคมีของดิน
ความเป็นกรดเป็นด่าง
อินทรียวัตถุในดิน
ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
โพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

ก่อนการ
ทดลอง
4.55
2.50
43.23

วิธกี ารที่ 1
5.13
2.62
48.8

32.80

8.91

หลังการทดลอง
วิธกี ารที่ 2 วิธกี ารที่ 3
4.76
4.67
2.68
2.85
40.4
46.6
10.5

9.42

วิธกี ารที่ 4
4.61
2.56
36.5
6.57

1) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ก่อนการทดลองดินมีคา่ pH 4.55 หลังทดลองพบว่า ทุกวิธกี ารดินมีคา่ pH เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย มีคา่ พิสยั
pH ระหว่าง 4.61-5.13 การเพิม่ ขึน้ ของค่า pH เล็กน้อย อาจเนือ่ งจากผลของการไถกลบตอซังในทุกวิธกี าร
ทดลอง และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพที่ ใส่ลงในดิน เนื่องจากอินทรียวัตถุในดินมีประจุลบเป็น
จำนวนมากและมีความสามารถในการดูดซับไอออนบวกได้สูงขึ้น และมีสภาพความเป็น buffer ต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวทิ ยา, 2541)

2) อินทรียวัตถุในดิน
ก่อนการทดลอง ดินมีอนิ ทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลางวัดได้ 2.50 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากการเก็บเกีย่ ว
ข้าวแล้ว ในทุกวิธที ดลองมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ มีคา่ พิสยั ระหว่าง 2.56-2.85 เปอร์เซ็นต์ การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณ
อินทรียวัตถุหลังการทดลอง น่าจะเป็นผลมาจากการไถกลบตอซัง และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพทีส่ ง่ ผลให้ระบบนิเวศน์ทางดินดีขนึ้

3) ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ในดิน
ก่อนการทดลองดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง 43.23 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลัง
การทดลองพบว่าในทุกวิธกี ารทดลอง ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์มคี า่ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ซึง่ สอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงของค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน กล่าวคือเมือ่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเพิม่ ขึน้
ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสก็จะเพิม่ ขึน้ (Palm, 1989) ส่วนในวิธกี ารทีม่ กี ารใช้นำ้ หมักชีวภาพทีท่ ำจาก
ปลาจะมีฟอสเฟตตกค้างและในปุ๋ยอินทรีย์คณ
ุ ภาพสูงจะมีจลุ นิ ทรียท์ เี่ ป็นประโยชน์ในการย่อยสลายฟอสเฟตให้
อยู่ในรูปทีเ่ ป็นประโยชน์ รวมทัง้ ฟอสฟอรัสที่ ได้จากการไถกลบตอซัง ทั้งนี้จะเป็นภาพรวมที่ทำให้ระบบนิเวศน์
ทางดินดีขนึ้ (ประเสริฐและคณะ, 2529)
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4) ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์ในดิน
ก่อนการทดลอง ดินมีปริมาณโพแทสเซียมในระดับปานกลาง 32.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และหลังการ
ทดลอง พบว่ามีค่าปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์มีแนวโน้มลดลงในทุกวิธีการ คือ มีค่าพิสัย ระหว่าง
6.57-10.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ดังตารางที่ 1) ทัง้ นี้ เป็นเพราะมีการใส่ปยุ๋ เคมีในปริมาณทีเ่ หมาะสมกับความ
ต้องการของข้าว และข้าวนำไปใช้ ในการสร้างการเจริญเติบโตและผลผลิต และเกิดกระบวบการชะละลาย (
leaching) ลงสูด่ นิ ชัน้ ล่าง

ผลผลิตข้าว
จากการทดลองปลูกข้าวนาหว่านพันธุป์ ทุมธานี 1 ในพืน้ ทีเ่ ขตชลประทาน พบว่าวิธกี ารที่ใส่ปยุ๋ เคมีตามคำ
แนะนำของกรมวิชาการเกษตรได้ผลผลิตข้าวสูงสุด 809.5 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกับวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีตาม
ค่าวิเคราะห์ดินได้ผลผลิต 768.1 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีการที่ใช้น้ำหมักชีวภาพสูตร พด.2 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงได้ผลผลิตข้าว 737.9 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับวิธกี ารใช้นำ้ หมักชีวภาพสูตร พด.2 ร่วมกับอัตราครึง่
หนึง่ ของปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงได้ผลผลิตข้าวต่ำสุด 691.80 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ผลที่ ได้ ไม่แตกต่างกันทางสถิตกิ บั
ใช้นำ้ หมักชีวภาพสูตร พด.2 ร่วมกับปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตข้าวทีป่ ลูกแบบนาหว่าน (กิโลกรัมต่อไร่) แยกตามวิธกี าร
วิธกี ารทดลอง
1. ใส่ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
2. ใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
3. ใช้นำ้ หมักชีวภาพสูตร พด.2 + ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
4. ใช้นำ้ หมักชีวภาพสูตร พด.2 + 1/2 ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
F-test
C.V.(%)
หมายเหตุ ** = แตกต่างทางสถิตทิ รี่ ะดับความเป็นไปได้ 0.01 เปอร์เซ็นต์

ผลผลิต
(กิโลกรัมต่อไร่)
809.5 a
768.1 a
737.9 ab
691.8 b
**
3.76
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การใส่ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร และการใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ ให้ผลผลิตข้าว
สูงกว่า วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งประกอบไปด้วยน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง กล่าวคือข้าวมีการตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีมากกว่า ซึ่งในสภาพดินนาที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวจะมี
อนุภาคดินเหนียวทีม่ ปี ระจุลบสามารถจับยึดแอมโมเนียมอิออนทีม่ าจากปุย๋ เคมี ทำให้ขา้ วสามารถดูดกินปุย๋ เคมี
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการที่ใช้ผลิตชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ส่งผลให้การใช้ปุ๋ยเคมี
ได้ผลผลิตข้าวสูงกว่า คิดเป็น 9.37 เปอร์เซ็นต์
เมื่อพิจารณาในด้านสมบัติทางเคมีของดินพบว่าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุแต่เดิมอยู่ ในระดับปานกลางซึ่ง
ส่งผลให้ปุ๋ยเคมีที่ ใส่ลงไปนั้น ถูกจับยึดไว้ ในดินและข้าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่ ปริมาณ
ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง เพียงพอกับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึง่ ทัง้ หมดนีน้ า่ จะเป็นผลมาจากการตกค้างของปุย๋ เคมีทเี่ กษตรกรทำนาปีละหลายๆ ครัง้ ในเขต
ชลประทาน และใช้ปยุ๋ เคมีในอัตราทีส่ งู มาโดยตลอด เพราะเมือ่ พิจารณาสมบัตทิ างเคมีของดินชุดบางนราแล้ว
จะพบว่าดินมีธาตุอาหารตามธรรมชาติ คือฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยู่ในระดับต่ำ
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรสามารถเลือกใช้วธิ กี ารจัดการดินได้ทงั้ ในรูปแบบการใช้ปยุ๋ เคมี ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยการใส่ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร หรือการใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ และรูปแบบ
การใช้ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพของกรมพัฒนาทีด่ นิ ซึง่ ประกอบไปด้วยการใช้นำ้ หมักชีวภาพสูตร พด.2 ร่วมกับการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราเต็ม ก็ส่งผลให้ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงผล
ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประกอบการตัดสินใจด้วย



เก็บเกีย่ วผลผลิตขาวพันธุป ทุมธานี 1
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ตารางที่ 3 ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปรต่อไร่
กิจกรรม

วิธกี ารที่ 1

1. การเตรียมดิน
1.1 ไถ คราด จำนวน 2 ครัง้
2. ปลูก
2.1 เตรียมพันธุ-์ หว่านข้าว
3. ดูแลรักษา
3.1 ใส่ปยุ๋ เคมี
3.2 ใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
3.3 ใส่นำ้ หมักชีวภาพ (ฉีดพ่น 2 ถัง 3 ครัง้ )
3.4 กำจัดวัชพืช
3.5 กำจัดศัตรูพชื
3.6 ให้นำ้
4. เก็บเกีย่ ว
4.1 เก็บเกีย่ ว (รวมทุกกิจกรรมหลังเก็บเกีย่ ว)
5. ค่าวัสดุการเกษตร
5.1 พันธุข์ า้ วพันธุป์ ทุมธานี 1
5.2 ปุย๋ เคมี สูตร 0-0-60
5.3 ปุย๋ เคมี สูตร 16-20-0
5.4 ปุย๋ เคมี สูตร 46-0-0
5.5 น้ำหมักชีวภาพ
5.6 ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
รวมค่าใช้จา่ ย
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
ราคาผลผลิตต่อกิโลกรัม (บาท)
มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท)
ค่าใช้จา่ ยในการผลิตต่อกิโลกรัม (บาท)
ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปรต่อไร่ (บาท)
หมายเหตุ : ปุย๋ เคมีสตู ร 16-20-0
ปุย๋ เคมีสตู ร 46-0-0
ปุย๋ เคมีสตู ร 0-0-60
น้ำหมักชีวภาพ (ปลา)
ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง

ค่าใช้จา่ ยผันแปรต่อไร่ (บาท)
วิธกี ารที่ 2
วิธกี ารที่ 3

500.00
500.00
75.00
75.00
860.00
150.00
-

500.00
500.00
75.00
75.00
935.00
225.00
-

155.00
155.00
400.00
700.00
700.00
1,218.00
500.00
553.00
165.00

155.00
155.00
400.00
700.00
700.00
922.50
500.00
208.00

3,353.00
809.50
13.00
10,523.50
4.15
7,170.50

3,132.50
768.10
13.00
9,985.30
4.08
6,852.80

ราคากระสอบละ 790 บาท
ราคากระสอบละ 825 บาท
ราคากระสอบละ 1,040 บาท
15.2 ลิตรๆ ละ
10 บาท
กิโลกรัมละ
9 บาท

214.50

500.00
500.00
75.00
75.00
1,165.00
155.00
300.00
155.00
155.00
400.00
700.00
700.00
2,417.50
500.00
78.00
152.00
1687.50
4,857.50
737.90
13.00
9,592.7
6.59
4,735.20

วิธกี ารที่ 4
500.00
500.00
75.00
75.00
1,165.00
155.00
300.00
155.00
155.00
400.00
700.00
700.00
1,534.75
500.00
39.00
152.00
843.75
3,974.75
691.80
13.00
8,993.40
5.74
5,018.65
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ต้นทุนผันแปรต่อไร่และรายได้เหนือต้นทุนผันแปรของข้าว
การใส่ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร มีคา่ ใช้จา่ ยในการผลิต 3,353.00 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต
809.50 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาผลผลิต 13.00 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าผลผลิต 10,523.50 บาทต่อไร่ ค่าใช้จา่ ยใน
การผลิต 4.15 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปร 7,170.50 บาทต่อไร่  
การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน มีค่าใช้จ่ายในการผลิต 3,132.50 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต 768.10
กิโลกรัมต่อไร่ ราคาผลผลิต 13.00 บาท ต่อกิโลกรัม มูลค่าผลผลิต 9,985.30 บาทต่อไร่ ค่าใช้จา่ ยในการผลิต
4.08 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปร  6,852.80 บาทต่อไร่ 
การใส่นำ้ หมักชีวภาพร่วมกับปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง มีคา่ ใช้จา่ ยในการผลิต 4,857.50 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต
737.90 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาผลผลิต 13.00 บาท ต่อกิโลกรัม มูลค่าผลผลิต 9,592.70 บาทต่อไร่ ค่าใช้จา่ ยใน
การผลิต 6.59 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปร 4,735.20 บาทต่อไร่ 
การใส่น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราครึ่งหนึ่งของคำแนะนำ มีค่าใช้จ่ายในการผลิต  
3,974.75 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต 691.8 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาผลผลิต 13.00 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าผลผลิต
8,993.40 บาทต่อไร่ ค่าใช้จา่ ยในการผลิต 5.74 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปร 5,018.65  
บาทต่อไร่ 
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
ได้ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จ่ายผันแปร 7,170.50 บาทต่อไร่ สูงสุด ตามด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน   
6,853.30 บาทต่อไร่ การใช้นำ้ หมักชีวภาพร่วมกับปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงอัตราครึง่ หนึง่ ของคำแนะนำ ได้ผลตอบแทน
เหนือค่าใช้จ่ายผันแปร 5,018.65 และการใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ผลตอบแทนเหนือ
ค่าใช้จา่ ยผันแปร 4,735.20 บาทต่อไร่ ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ข้าวมีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการ
เกษตรมากที่สุดส่งผลให้ ได้ผลผลิตสูงสุด และทำให้ ได้ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จ่ายผันแปรสูงสุด ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตต่อหน่วยกิโลกรัมต่ำสุด ทัง้ นีถ้ งึ แม้วา่ ค่าวัสดุการเกษตร คือ ปุย๋ เคมี จะสูงกว่าวิธกี ารอืน่ ๆ แต่คา่ แรง
งานในการผลิตจะต่ำกว่า ดังนั้นวิธีการนี้จะเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมากๆ จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวสามารถลดต้นทุนในด้านแรงงาน และมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น   แต่ในทางปฏิบัติเนื่องจากเป็น
พืน้ ที่ในเขตชลประทานมีนำ้ เพียงพอต่อการปลูกข้าวหลายครัง้ ต่อปี เกษตรกรควรมีการพักดิน หรือเปลีย่ นการ
ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เป็นการปลูกพืชชนิดอืน่ เพือ่ ตัดวงจรโรคและแมลง หรือมีการปลูกพืชปุย๋ สดในการปรับปรุงดิน
เช่น โสนอัฟริกัน หรือปอเทือง แล้วไถกลบ เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร และอินทรียวัตถุให้กับดิน ก็จะทำให้         
ปุย๋ เคมีที่ใช้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินจะให้ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ
ของกรมวิชาการเกษตร และให้คา่ ตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยใกล้เคียงกัน คือแตกต่างกันประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์
เหมาะสมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยทั่วไปที่สามารถใช้แรงงานในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนด้านแรงงานเนือ่ งจาก
มีการใส่ปุ๋ยเคมีมากครั้งกว่าการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมี
ความเหมาะสมในด้านวิชาการ เกษตรกรสามารถรูต้ น้ ทุนของธาตุอาหารในดินและจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสม
กับชนิดดินและพันธุข์ า้ ว
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การใช้นำ้ หมักชีวภาพสูตรพด.2 ทีผ่ ลิตจากปลาร่วมกับการใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงทัง้ อัตราเต็มและอัตรา
ครึง่ หนึง่ ของคำแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดนิ ถึงแม้จะได้ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ผลผลิตที่ ได้นอ้ ย
กว่า รวมทัง้ มีตน้ ทุนการผลิตสูงกว่าเนือ่ งจากใช้แรงงานในการผลิตมาก ซึง่ เป็นผลมาจากการใช้แรงงานในการ
ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพถึง 3 ครัง้ ในรอบการผลิตข้าว การใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงเมือ่ คิดจากผลวิเคราะห์ดนิ ซึง่ มี
ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในระดับสูงและปริมาณโพแทสเซียมอยู่ในระดับ
ปานกลาง รวมทัง้ องค์ประกอบของปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูและความต้องการของข้าว ทำให้ ใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพ
สูงจำนวน 187.50 กิโลกรัมต่อไร่ และ 93.75 กิโลกรัมต่อไร่ และต้องเพิม่ ปุย๋ เคมีสตู ร 0-0-60 อีก 3.75 และ
1.87  กิโลกรัม  ตามลำดับ  เพือ่ ให้ธาตุอาหารเพียงพอกับความต้องการของข้าว การแนะนำในด้านการปฏิบตั ิ
เพือ่ การปลูกข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 ในเขตชลประทานนัน้ เกษตรกรต้องไถกลบตอซังข้าว ซึง่ ประเสริฐและคณะ              
(2529) ให้ขอ้ มูลว่าฟางข้าวและตอซังประกอบด้วย ธาตุไนโตรเจน 6.90 เปอร์เซ็นต์   ฟอสฟอรัส 0.08 เปอร์เซ็นต์
โพแทสเซียม 1.56 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 0.38 เปอร์เซ็นต์ แมกนีเซียม 0.23 เปอร์เซ็นต์ และซัลเฟอร์ 0.80
เปอร์เซ็นต์   
การใช้น้ำหมักชีวภาพก่อนการไถกลบต่อซังข้าวหรือฟางข้าวควรผสมน้ำหมักชีวภาพอัตรา 5 ลิตรต่อไร่  
ก่อนการเตรียมพื้นที่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) ถ้าดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ ในระดับกรดจัดหรือกรด
รุนแรงควรเพิม่ ระยะเวลาในการขังน้ำในแปลงนาให้มากขึน้ เพือ่ ยกระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้สงู ขึน้ เพือ่
การดูดกินธาตุอาหารของข้าวจะได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเกษตรกรสามารถเลือกใช้ปุ๋ยเคมีได้ทั้งตามคำแนะนำ
ของกรมวิชาการเกษตร และตามค่าวิเคราะห์ดนิ ซึง่ ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การใช้ตามค่าวิเคราะห์
ดินจะรู้ว่าต้นทุนธาตุอาหารในดินเป็นอย่างไร ส่วนผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจการใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ
ของกรมวิชาการเกษตรจะสูงกว่าเล็กน้อย ได้ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปรสูงกว่าประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์  
เกษตรกรสามารถเลือกใช้วิธีการที่มีการใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง แต่ ในด้านแรงงาน
เกษตรกรควรใช้แรงงานในครัวเรือนซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ทั้งนี้เกษตรกรควรมีการพักดิน หรือ
เปลีย่ นการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เป็นการปลูกพืชชนิดอืน่ เพือ่ ตัดวงจรโรคและแมลง หรือมีการปลูกพืชปุย๋ สดในการ
ปรับปรุงดิน เช่น โสนอัฟริกนั หรือปอเทือง แล้วไถกลบ เพือ่ เพิม่ ปริมาณธาตุอาหาร และอินทรียวัตถุให้กบั ดิน
ก็จะทำให้ปยุ๋ เคมีที่ใช้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และมีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในการปลูกข้าวทีย่ งั่ ยืน  

สรุป
จากการทดลองปลูกข้าวนาหว่านพันธุป์ ทุมธานี 1 ในพืน้ ทีเ่ ขตชลประทาน พบว่าวิธกี ารที่ใส่ปยุ๋ เคมีตามคำ
แนะนำของกรมวิชาการเกษตรได้ผลผลิตข้าวสูงสุด 809.5 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีการ        
ใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ และวิธกี ารที่ใช้นำ้ หมักชีวภาพสูตร พด.2 ร่วมกับปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ได้ผล
ตอบแทนเหนือค่าใช้จ่ายผันแปร สูงสุด 7,170.50 บาทต่อไร่ ตามด้วย การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน   
6,852.80 บาทต่อไร่ การใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราครึ่งหนึ่งขอคำแนะนำได้ผล
ตอบแทนเหนือค่าใช้จ่ายผันแปร 5,018.65 บาทต่อไร่ และการใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อัตราเต็ม ได้ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปร 4,735.20 บาทต่อไร่ ตามลำดับ 
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ประโยชน์ที่ ได้รบั
1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในเขตชลประทาน ในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มดินที่ 6 ชุดดินบางนรา
มีข้อมูลและทางเลือกในการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยเคมี และผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรม
พัฒนาทีด่ นิ ซึง่ ประกอบด้วย น้ำหมักชีวภาพสูตร พด.2 และปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนและรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางดินใน
ระยะยาว
3) ทำให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวไม่ ไวแสง มีทางเลือกในการจัดการดินเพือ่ ลดต้นทุนในการผลิตข้าว
4) เป็นข้อมูลเผยแพร่กบั เกษตรกร นิสติ นักศึกษา และผูท้ สี่ นใจ ใช้ประกอบในการศึกษาต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
เอกสารวิชาการเรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
สำเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการ
ประสานแผนงานและงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคุณวีระวุฒิ อครธราดล ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
สุราษฎร์ธานี ประสานงานในการคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่ ในการจัดทำแปลงทดลอง เพื่อทำให้การดำเนิน
งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเอกสารวิชาการมีความสมบูรณ์มากขึน้ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

41

42

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556

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

  เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2543. เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยในนาข้าว. สถาบันวิจัยข้าว. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 124 หน้า
กรมพัฒนาทีด่ นิ . 2545. คูม่ อื การผลิตและประโยชน์ของปุย๋ อินทรียน์ ำ้ .กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 57  หน้า.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2551. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง. คู่มือ การจัดการอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. กรุงเทพฯ.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2553. คู่มือการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. ISBN 978-974-9537-56-5  236 หน้า.
นพรัตน์  ม่วงประเสริฐ  องอาจ วีระโสภณ วิวฒ
ั น์ อิงคะประดิษฐ์ ลัดดาวัลย์ กรรณนุช และ จินตนา หัสวายุกลุ .
2547. คำแนะนำการใช้ปยุ๋ เคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดนิ . สถาบันวิจยั ข้าว. กรมวิชาการเกษตร. 48
หน้า (http://www.brrd.in.th/rkb/manual/data_012/E-book/Eb_014.pdf) 30 เมษายน 2555
ประเสริฐ  สองเมือง  สมศักดิ  ์ เหลืองศิโรรัตน์  วิทยา  ศรีทานันท์  แพรวพรรณ  กุลนทีทพิ ย์ และชอบ  คณะฤกษ์.
2529. การศึกษาการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวระยะยาวต่อสรีระ-นิเวศน์ของข้าวและคุณสมบัติของดิน, หน้า  
331-356 ในรายงานผลการค้นคว้าวิจยั ดินและปุย๋ . กลุม่ งานวิจยั ดินและปุย๋ ข้าว. กองปฐพี. กรมวิชาการ
เกษตร.
พิชิต พงษ์สกุล และ ปรีดา พากเพียร. 2532. ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ในคู่มือการ
ปรับปรุงดินและการใช้ปยุ๋ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: หน้า 157-190
วรรณลดา สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ.์ 2543. เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปยุ๋ อินทรีย์ ในเอกสารวิชาการ กองอนุรกั ษ์ดนิ
และน้ำ ฉบับที่ 53-04 :122 หน้า
Bohn, H.L., Brain L.M. and George A.O. 1985. Soil Chemistry. John Wiley & Sons,Inc. New York:
341 pp.
Palm, C. 1989. Soil Organic Matter and Biology, First Training  Workshop on Acid Tropical Soils
Management and Land Development Practices. IBSRAM Technical Notes No2.

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556

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

การผลิตปุย๋ อินทรียป์ นั้ เม็ด

แบบมีประสิทธิภาพ

(Efficiency of Granule Organic
Fertilizer Production)
ดร.มงคล ต๊ะอุน่ *

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเม็ดเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งการผลิตเพื่อใช้เองหรือเพื่อ

จำหน่าย เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก เก็บรักษาได้นาน และขนย้ายได้ง่าย จึงเป็นข้อดีกว่าการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดผง แต่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ทางหนึ่ง
และเป็นการนำวัตถุดบิ ทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ เช่น มูลสัตว์ เศษซากพืช มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน
ซึง่ จากการวิจยั พบว่าดินมีอนิ ทรียวัตถุเฉลีย่ ต่ำกว่า 1% มีความจำเป็นต้องปรับปรุงดินให้มปี ริมาณอินทรียวัตถุ
เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าปุ๋ยอินทรีย์จะมีประสิทธิภาพด้อยกว่าปุ๋ยเคมี ในเรื่องธาตุอาหารและต้องใช้ ในปริมาณที่มา
กกว่า และได้ ให้ผลผลิตต่ำในระยะแรกก็ตาม หากมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตร่วมกับการนำวัสดุ
ปรับปรุงดินต่างๆ มาผสมรวมในปุ๋ยอินทรีย์ทำให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งบทความนี้จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ
เพือ่ การผลิตปุย๋ อินทรียป์ นั้ เม็ดให้เกิดประสิทธิภาพ ทัง้ ด้านคุณภาพและปริมาณ รายละเอียดดังต่อไปนี 
้

การผลิตปุย๋ อินทรียเ์ ม็ด
การผลิตปุย๋ อินทรียเ์ ม็ด โดยทัว่ ไปสามารถผลิตได้ 2 ลักษณะ คือ ปุย๋ อินทรียอ์ ดั เม็ด และปุย๋ อินทรีย์
ปัน้ เม็ด ลักษณะเม็ดปุย๋ ที่ ได้จะมีความแตกต่างกัน เนือ่ งจากเครือ่ งจักรที่ใช้ผลิต การผลิตปุย๋ อินทรียอ์ ดั เม็ดจะ
ใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยที่เป็นลักษณะเกลียวอัด เม็ดปุ๋ยที่ ได้จึงมีลักษณะเป็นท่อน หรือเม็ดกิมจ๊อ ส่วนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ปั้นเม็ดจะใช้เครื่องจักรที่เรียกว่าจานปั้นเม็ดปุ๋ย เม็ดปุ๋ยที่ ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลม ในกระบวนการ
ผลิตปุย๋ อินทรียเ์ ม็ด สามารถใช้วสั ดุหลากหลายชนิดผสมกันเช่น ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอกหรือมูลสัตว์ เศษซากพืช น้ำ
หมักชีวภาพ หินและแร่ธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งกากเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม อาจมีการเสริมธาตุ
อาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม เพือ่ ให้ปยุ๋ อินทรียเ์ ม็ด มีทงั้ อินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร จุลนิ ทรียท์ ี่
เป็นประโยชน์ ฮอร์โมน และวัสดุปรับสภาพดิน ทำให้ปยุ๋ อินทรียเ์ ม็ดมีธาตุอาหารต่างๆ สูงขึน้ จึงทำให้ ได้ผลผลิต
สูงขึน้ กว่าปุย๋ อินทรียท์ วั่ ไป และสามารถใช้ ในปริมาณทีน่ อ้ ยลงได้ การผลิตปุย๋ อินทรียเ์ ม็ดคุณภาพสูงจึงสนับสนุน
การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศกำลังมีอัตราการ
เติบโตสูงขึน้ ยังผลให้มปี ริมาณความต้องการสินค้าเกษตรอินทรียเ์ พิม่ ขึน้
* สาขาทรัพยากรทีด่ นิ และสิง่ แวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การผลิตปุย๋ อินทรียเ์ ม็ด ก่อนนำวัตถุดบิ เข้าสูก่ ระบวนการอัดเม็ดปุย๋ หรือปัน้ เม็ดปุย๋ มีขนั้ ตอนการเตรียม
วัตถุดบิ เหมือนกัน ประกอบด้วย การหมักวัตถุดบิ การบดวัตถุดบิ   และการร่อน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี 
้
1. การหมักวัตถุดิบ วัตถุดิบที่นำมาใช้ต้องผ่านการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ มีค่า C/N (อัตราส่วน
คาร์บอน/ไนโตรเจน) อยู่ในช่วงไม่เกิน 20:1 ซึง่ เป็นค่าการย่อยสลายอินทรียส์ ารทีส่ มบูรณ์ของวัสดุทวั่ ไป หมายถึง
กระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อนำวัสดุอินทรีย์ ใส่ลงดินพืชไม่แสดงอาการใบเหลือง ใบ
ไหม้เนื่องจากจุลินทรีย์ทำงานน้อยจึงไม่แย่งธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนจากพืช โดยทั่วไปวัตถุดิบก่อน
การหมักจะมีคา่ C/N แตกต่างกัน เมือ่ หมักจนย่อยสลายดีแล้วค่า C/N จะลดลงมาอยู่ในช่วงทีเ่ หมาะสม เช่น
ค่า C/N เริม่ ต้นของวัตถุดบิ อยูท่ นี่ อ้ ยกว่า 20 ใช้เวลาหมักไม่นอ้ ยกว่า 12 วัน ค่า C/N เริม่ ต้นของวัตถุดบิ อยูท่ ี่
20-50 ใช้เวลาหมักมากกว่า 14 วัน และ ค่า C/N เริม่ ต้นของวัตถุดบิ ที่ 50-100 ใช้เวลาหมักมากกว่า 21 วัน
ซึ่งเมื่อหมักวัตถุดิบจนสมบูรณ์แล้วจะไม่มีความร้อนเกิดขึ้น นอกจากนี้วัตถุดิบก่อนการปั้นเม็ดต้องไม่มีเชื้อโรค  
และสิง่ ปะปนอืน่ ๆ 
2. กระบวนการตีปน่ วัตถุดบิ วัตถุดบิ ทีผ่ า่ นการย่อยสลายแล้วอาจมีบางส่วนทีย่ งั มีสภาพหยาบ จึงต้องนำ
ไปทำให้ละเอียดโดยใช้เครื่องตีป่น เพื่อให้มีขนาดเล็กละเอียดจนอยู่ ในสภาพเหมือนผงแป้งซึ่งจะปั้มเม็ดได้ง่าย
ขึน้ ซึง่ อนุภาคขนาดใหญ่จะปัน้ เป็นเม็ดได้ยาก ซึง่ ในการผลิตปุย๋ อินทรียเ์ ม็ด จะใช้นำ้ หรือวัตถุตา่ งๆ ทีม่ ลี กั ษณะ
เหนียวเมือ่ ถูกน้ำ หรือมีสภาพทีแ่ ปรเปลีย่ นเป็นกาวเชือ่ มได้งา่ ยเป็นตัวประสานให้วตั ถุดบิ รวมตัวเป็นเม็ด 
3. กระบวนการร่อนวัตถุดิบ เมื่อผ่านการตีป่นจนมีลักษณะเหมือนแป้งแล้ว วัตถุดิบจะถูกนำไปสู่
เครือ่ งร่อน ซึง่ มีตะแกรงร่อนใช้แยกวัตถุดบิ ทีล่ ะเอียดแล้วออกจากวัตถุดบิ ทีย่ งั หยาบอยู่ วัตถุดบิ ทีล่ ะเอียดแล้ว
จะถูกนำไปเตรียมปัน้ เม็ดต่อไป ส่วนวัตถุดบิ ทีย่ งั หยาบอยูก่ จ็ ะถูกนำไปตีปน่ อีกครัง้ หนึง่  

การผลิตปุย๋ อินทรียป์ นั้ เม็ด
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ด เครื่องจักรที่ ใช้ ในการผลิตแตกต่างกัน คือแบบอาศัยแรงคน แบบใช้
มอเตอร์ ไฟฟ้า และต้นกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินซึ่งมีระดับราคาที่หลากหลาย ตั้งแต่
ราคาไม่แพงจนถึงแพงมาก ซึง่ แต่ละเครือ่ งจักรมีประสิทธิภาพการทำงาน และข้อดีขอ้ เสียแตกต่างกัน การเลือกใช้
งานจึงขึน้ กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปริมาณการผลิตต่อวัน เงินทุน เป็นต้น การปัน้ เม็ดเป็นการใช้วตั ถุดบิ ทีผ่ า่ นการ
หมักอย่างสมบูรณ์แล้วมาปัน้ เป็นเม็ด กระบวนการเพิม่ ความชืน้ ให้ปยุ๋ จึงอยู่ในขัน้ ตอนการปัน้   โดยการฉีดพ่นน้ำ
หรือน้ำหมักชีวภาพเพือ่ ให้ผงปุย๋ ค่อยๆ รวมตัวกันเป็นเม็ด เม็ดปุย๋ จะใหญ่หรือเล็กขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาในการปัน้
ยิง่ ปัน้ นานมีการฉีดน้ำหมักอยูต่ ลอดเม็ดปุย๋ ทีเ่ คลือบน้ำหมักก็จะจับผงปุย๋    เพิม่ ขนาดไปเรือ่ ยๆ เนือ่ งจากการใช้
วัตถุดบิ ทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ ทัง้ ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอกหรือมูลสัตว์ และเศษพืชจะให้ธาตุอาหารบางตัวน้อย ปัจจุบนั จึงนิยม
นำหินและแร่ธรรมชาติมาผสมในระหว่างการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ด เช่น หินฟอสเฟต หินภูไมท์ ปูนเผา         
(CaO) ปูนขาว [Ca(OH)2] หินปูนบด (CaCO3) ตะกรันหรือเบสิคแสลค (CaSiO3) โดโลไมต์ [CaMg(CO3)2] คัลไซต์
(CaCO3) ปูนมาร์ล เปลือกหอยเผา ฯลฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มธาตุอาหาร และมีส่วนช่วยในการปรับสภาพดินให้มี
ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชมากขึน้ เมือ่ ได้ปยุ๋ เม็ดแล้วจะทำการลดความชืน้ ก่อนการจะบรรจุถงุ โดยการ
อบความร้อน ตากแดด ตากลม หรือทิง้ ไว้ ให้แห้งเอง ซึง่ เม็ดปุย๋ ที่ ได้มลี กั ษณะกลมมน และมีขนาดไม่แน่นอน
ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ดเครื่องจักรที่สำคัญในการผลิตคือ จานปั้นเม็ด ลักษณะการทำงานจะ
หมุนรอบตัวเองในลักษณะแนวแกนเอียงวัตถุดิบจะถูกคลึงและค่อยๆ รวมตัวกันเป็นเม็ดตั้งแต่เม็ดเล็กจนถึง
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ขนาดใหญ่ขนึ้ ซึง่ การทำให้วตั ถุดบิ จับตัวเป็นเม็ดได้ดจี ะมีเครือ่ งฉีดพ่นน้ำหมักพ่นให้เนือ้ ปุย๋ ค่อยๆ จับกันทีละน้อย
ได้เม็ดปุย๋ ลักษณะกลมมน ขนาดของจานปัน้ เม็ดปุย๋ ที่ใช้จะขึน้ กับกำลังผลิต เช่น 1-5 ตันต่อวัน, 5-10 ตันต่อวัน,
10-15 ตันต่อวัน เป็นต้น จานประกอบด้วยฐานตัง้ ตัวจาน ข้างหลังมีมอเตอร์เพือ่ เป็นต้นกำลังในการหมุนจาน
ท้องจานจะเป็นส่วนที่ใส่วตั ถุดบิ เพือ่ ให้มกี ารปัน้ เป็นเม็ด ส่วนท้องจานจะมีวงกลมวงนอก และวงใน วงกลมด้าน
ในส่วนใหญ่จะมีความลึก และวงกลมรอบนอกจะลึกน้อยกว่า การทำงานจะเริม่ จากการใส่วตั ถุดบิ ไหลไปปัน้ อยู่
ในส่วนของวงกลมด้านในเมื่อปันเป็นเม็ดในวงกลมด้านในจะไหลต่อไปคลึงที่วงกลมรอบนอกเพื่อให้เม็ดปุ๋ยกลม
มากยิง่ ขึน้ เมือ่ เสร็จสิน้ กระบวนการ เม็ดปุย๋ ก็จะไหลออกนอกจานซึง่ สามารถนำกระสอบมารองรับได้ หน้าจาน
จะมีแท่งเหล็กทีต่ ดิ แผ่นเหล็กแบนๆ ยืน่ ออกมา ซึง่ เป็นอุปกรณ์ชว่ ยให้เนือ้ ปุย๋ ไม่ตดิ ท้องจาน และช่วยให้เม็ดปุย๋
กลิ้งออกไปคลึงต่อที่ขอบนอกและกลิ้งจากขอบนอกออกจากตัวจานลงถุงปุ๋ย เมื่อเริ่มเดินเครื่องจะมีการฉีดพ่น
น้ำหมักเพื่อเป็นตัวประสานเนื้อปุ๋ยเข้าด้วยกัน จนเป็นเม็ดขนาดที่ต้องการ ความสามารถในการผลิตของจาน
เป็นเม็ดขนาดทีต่ อ้ งการ ความสามารถในการผลิตของจานปัน้ เม็ดจะมากกว่าเครือ่ งจักรที่ใช้อดั เม็ดปุย๋ เพราะ
ทำงานได้ต่อเนื่อง รวมทั้งในระยะยาวจะมีการสึกหรอช้า โดยปกติจานปั้นเม็ดปุ๋ยขนาดใหญ่ตัวท้องจานจะเป็น
ลักษณะแผ่นวงกลมแบน ขณะทำงานจะใส่ปยุ๋ ผงบดละเอียดพร้อมกับการฉีดพ่นน้ำหมักจานจะหมุนปัน้ เม็ด อาจใช้
พลัว่ ขูดท้องจานเพือ่ กันปุย๋ ติดจานหมุน แต่เครือ่ งปัน้ เม็ดปุย๋ แบบจีน ตัวท้องจานจะมีวงกลมด้านนอกและวงกลม
ด้านใน ปุ๋ยผงจะต้องใส่ลงในพื้นที่วงกลมด้านในและฉีดพ่นน้ำหมักตลอดเวลา เมื่อเม็ดเข้ารูปได้ดี ในระดับหนึ่ง
ก็จะไหลออกไปที่วงกลมรอบนอกเพื่อทำการคลึงเม็ด
ปุย๋ ต่อไปอีกช่วงหนึง่ จากนัน้ ก็จะไหลออกนอกจานซึง่
สามารถนำกระสอบปุ๋ยมารองตรงพื้นที่ที่เม็ดปุ๋ยหล่น
ออกมาได้

ขัน้ ตอนการผลิตปุย๋ อินทรียป์ นั้ เม็ด
ขั้นตอนแรกของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
ก็คอื การทำปุย๋ อินทรียแ์ บบผงก่อนเพือ่ ทีจ่ ะนำแบบผง
ไปสูก่ ระบวนการของปัน้ เม็ดต่อไป
1. การทำวั ต ถุ ดิ บ ให้ เ ป็ นผงละเอี ย ด ผสม
วั ต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ ทั้ ง ปุ๋ ย หมั ก ปุ๋ ย คอกหรื อ มู ล สั ต ว์
เศษวัสดุอนิ ทรียอ์ นื่ ๆ วัสดุปรับปรุงดินต่างๆ ใส่เครือ่ ง
ตี ใ ห้ เ ป็ น ผงละเอี ย ด และนำวั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ด้ ไปผ่ า น
กระบวนการร่อนเพื่อแยกส่วนที่ยังหยาบอยู่กับส่วนที่
ละเอียดออกจากกัน ส่วนทีล่ ะเอียดก็จะนำไปปัน้ เม็ด
ในขัน้ ตอนต่อไป ส่วนทีห่ ยาบก็จะนำมาตีปน่ ใหม่ หรือ
ถ้ามีหนิ มาก ก็จะแยกออกไป ถ้าไม่ตอ้ งการทำปุย๋ ปัน้
เม็ดก็สามารถนำปุ๋ยอินทรีย์แบบผงที่ละเอียดนี้ ไปใช้
ปรั บ ปรุ ง บำรุ ง ดิ น ในการปลู ก พื ช ผั ก ได้ เ ลย แต่ ถ้ า
ต้องการไปปั้นเม็ดก็นำไปเข้ากระบวนการปั้นเม็ดใน
ขัน้ ตอนต่อไป

45

46
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2. กระบวนการปัน้ เม็ดโดยใช้เครือ่ งจักร นำ
วั ต ถุ ดิ บ ผสมที่ บ ดละเอี ย ดแล้ ว ใส่ ถั ง บรรจุ หรื อ
ลำเลี ย งทางสายพานขึ้ น จานปั้ น การปั้ น ก็ คื อ การ
ทำให้วัตถุดิบละเอียดกลิ้งลงบนจานพร้อมๆ กับฉีด
พ่นน้ำหรือสเปรย์น้ำหมักชีวภาพลงไปบนวัตถุดิบใน
ระหว่างการกลิ้งเป็นเม็ด ผงปุ๋ยก็จะกลิ้งจับตัวเป็น
เม็ดปุ๋ย ในขนาดที่ต้องการและลำเลียงปุ๋ยที่ปั้นเป็น
เม็ด เข้าสูก่ ระบวนการลดความชืน้ และกระบวนการ
คัดขนาดเม็ดปุ๋ย เพื่อให้ ได้ขนาดที่ต้องการ จึงบรรจุ
ใส่กระสอบ เพือ่ ใช้งานต่อไป
3. กระบวนการปั้นเม็ดโดยใช้คนเป็นส่วน
ใหญ่
3.1 การใส่วัตถุดิบในจานปั้น เดินเครื่อง
จานปัน้ เม็ด ใช้คนตักวัตถุดบิ ทีผ่ า่ นการหมักใส่จานปัน้
ประมาณ 30-50 กิโลกรัม เพื่อป้องกันการล้นออก
นอกจานเวลาหมุน และใส่วสั ดุปรับปรุงดินอืน่ ๆ ได้แก่
หินฟอสเฟต ในขัน้ ตอนปัน้ เม็ดด้วย โดยใช้หนิ ฟอสเฟต
ทีบ่ ดเป็นผงละเอียดแล้ว 500-1000 กรัม จะใช้เวลา
ในการปัน้ เร็วขึน้ เช่น ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
3.2 การฉีดพ่นน้ำหรือน้ำหมักชีวภาพ ซึ่ง
จะแบ่งช่วงการฉีดพ่นน้ำหมักเป็น 3 ช่วง เพื่อดูด
ความชืน้ ป้องกันไม่ให้เม็ดปุย๋ ชืน้ เกินไปจนทำให้ขนาด
ใหญ่เกินทีต่ อ้ งการ รวมทัง้ ต้องใช้พลัว่ คอยขูดปุย๋ ทีพ่ นื้
จานปั้นออกให้สามารถปั้นเป็นเม็ดต่อ เพราะเมื่อปั้น
เม็ดปุย๋ ไปช่วงเวลาหนึง่ จะมีปยุ๋ ติดพืน้ จานปัน้
3.3 การลดความชื้นของเม็ดปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะนำไปตากเพื่อลดความชื้น ใช้เวลา
ประมาณ 10-15 นาที ให้สงั เกตสีของเม็ดปุย๋ ทีเ่ ข้มขึน้
4. กระบวนการลดความชื้นเม็ดปุ๋ย/การตากเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากการหว่านปุ๋ยนิยมใช้เครื่องพ่น
หรือเครื่องหยอดเม็ดปุ๋ย ถ้าปุ๋ยมีความชื้นมาก เม็ดปุ๋ยจะติดเครื่องพ่นหรือเครื่องหยอด จึงจำเป็นต้องลด
ความชื้นเม็ดปุ๋ยโดยการตากลดความชื้น เทเม็ดปุ๋ยที่เพิ่งปั้นเสร็จลงบนผ้าใบที่วางบนลานตาก โดยให้มีความ
หนาของเม็ดปุย๋ ขึน้ ประมาณ 3-4 เซนติเมตร แต่ ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ในการตากแดดจะเริม่ ตากตอน 7 โมงเช้า
เมื่อถึงเวลา 10 โมงเช้าก็มากลับกองตากต่อไปจนถึงบ่ายโมงก็สามารถเก็บไปบรรจุถุงได้ ความชื้นก็จะอยู่ ใน
ระดับพอดี ต้องควบคุมอุณหภูมใิ ห้ ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส เพราะจุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นประโยชน์จะตาย หากแดด
แรงมากก็สามารถย้าย เข้าไปตากในแดดร่ำไรได้ เมือ่ แดดอ่อนจึงนำกลับมาตากใหม่ หรือใช้วธิ อี นื่ ๆ ได้แก่ วิธที ี่ 1
ใช้วธิ ผี งึ่ แดด 1 วัน ก็เก็บและบรรจุกระสอบได้ วิธที ี่ 2 ให้นำปุย๋ ทีป่ นั้ เสร็จแล้วไปผึง่ ในทีร่ ม่ โดยกองเม็ดปุย๋ ให้
มีความหนา 15 ซม. ผึง่ นานประมาณ 2-3 วัน จะเกิดราสีขาวในกองปุย๋ ราสีขาวนีม้ สี ว่ นช่วยใช้ความชืน้ หรือไล่
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เครือ่ งตีสว นผสมวัสดุอนิ ทรียใหละเอียดกอนนำไปผสมกับวัสดุอนื่ ๆเพือ่ ทีจ่ ะนำไปปน เม็ดตอไป

ความชืน้ ทำให้ปยุ๋ แห้งขึน้ ประมาณ 1 สัปดาห์จงึ นำไปใช้ ได้ วิธที ี่ 3 ให้นำเม็ดปุย๋ ทีป่ นั้ เสร็จแล้วไปใส่กระสอบ
แล้วเปิดปากกระสอบเอาไว้ประมาณ 10 วัน ปุย๋ จะแห้งนำไปใช้ ได้ วิธที ี่ 4 ใช้กระบวนการอบไล่ความชืน้ ด้วย
ท่ออบร้อน-อบเย็น ปุ๋ยเม็ดที่ผ่านการปั้นแล้วจะถูกลำเลียงเข้าสู่การอบ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่อบร้อนผ่านท่อด้านบน
ก่อนมีเกลียวพาไหลผ่านไปจนสุดท่อ จากนั้นจึงไหลลงท่อด้านล่างเพื่อผ่านการอบเย็นแล้วไปอบร้อนและเย็น
สลับกันไป เป็นการค่อยๆ ไล่ความชืน้ ด้วยอุณหภูมติ ำ่ ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส เมือ่ อบเสร็จความชืน้ จะอยู่ใน
ระดับทีพ่ ร้อมใช้ ปุย๋ จะถูกส่งไปบรรจุใส่กระสอบ
ในการแก้ ไขปัญหาเม็ดปุย๋ ติดเครือ่ งพ่นหรือเครือ่ งหยอด อาจใช้วธิ กี ารนำวัสดุปรับปรุงดิน เช่น หินฟอสเฟต
หินยิบซั่ม หินภูเขาไฟหรือ แร่เพอร์ ไลท์หรือหินปูนต่างๆ ที่บดให้เป็นผงละเอียดนำไปคลุกในเม็ดปุ๋ยในอัตรา
วัสดุปรับปรุงดิน 1 กิโลกรัม ต่อปุย๋ อินทรีย์ 50 กิโลกรัม ซึง่ วัสดุปรับปรุงดินดังกล่าวจะช่วยดูดความชืน้ ทำให้
เม็ดปุย๋ มีความชืน้ น้อยลงแยกตัวเป็นอิสระต่อกัน สามารถเข้าเครือ่ งพ่นหรือเครือ่ งหยอดได้ โดยไม่ตดิ เครือ่ ง

เทคนิคการปัน้ เม็ดปุย๋ อินทรีย์ ให้มปี ระสิทธิภาพ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเม็ด โดยการปั้นเม็ด ซึ่งขนาดของเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ที่ ได้ควรมีขนาดที่เหมาะสม
สำหรับการนำไปใช้กบั เครือ่ งหยดหรือเครือ่ งหว่านปุย๋ ได้ ปกติถา้ เม็ดปุย๋ มีขนาดเล็กจะมีการกระจายในการหว่าน
ได้ดกี ว่าขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กมาก โดยทัว่ ไปขนาดเม็ดปุย๋ ทีเ่ หมาะสมควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 3-6 มม.
ซึง่ เป็นขนาดทีน่ ยิ มกันโดยทัว่ ไป มีขนาดใหญ่เคียงกับปุย๋ เคมี เทคนิคในการควบคุมขนาดของเม็ดปุย๋ ให้มขี นาด
เล็ก หรือใหญ่ทำได้ โดยการควบคุมปริมาณปุ๋ยในจานปั้นเม็ด และการเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ดจากการใช้
จาน จะได้ปริมาณมากหรือน้อยเพียงใด ขึน้ กับปัจจัย ดังต่อไปนี้
1. ในช่วงเริม่ ต้นการปัน้ เม็ดปุย๋ ด้วยเครือ่ งปัน้ ปุย๋ ถ้ามีการใส่ผงปุย๋ อินทรียผ์ สมทีบ่ ดละเอียดแล้วลงไป
ในจานปั้นปริมาณมากเกินไป เกือบเต็มวงจาน จะทำให้เม็ดปุ๋ยมีขนาดเล็ก ขนาด 2-3 มิลลิเมตร ไม่เกิน 5
มิลลิเมตร
2. ในตรงกันข้าม การใส่ผงปุย๋ อินทรียผ์ สมทีบ่ ดละเอียดแล้วลงในจานปัน้ ปริมาณน้อยเกินไป ไม่ถงึ
ครึง่ จานจะทำให้เม็ดปุย๋ มีขนาดใหญ่ มากเกินไปได้
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3. ความถี่ ในการเติมผงปุ๋ยอินทรีย์ผสมที่บดละเอียดแล้วลงในจานปั้น พบว่าการใส่ปุ๋ยลงในจานปั้น
บ่อยๆ หรือใส่ถๆี่ จะทำให้เม็ดปุย๋ มีขนาดเล็ก แต่ถา้ นานๆ ค่อยเติมครัง้ หนึง่ จะทำให้เม็ดปุย๋ มีขนาดใหญ่ขนึ้
4. ขนาดของเม็ดปุ๋ยหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดปุ๋ย ขึ้นกับกับตำแหน่งการฉีดน้ำหมักชีวภาพลงบน
ผงปุ๋ยอินทรีย์ผสมที่บดละเอียดแล้ว กล่าวคือ ตำแหน่งของการฉีดน้ำหมักชีวภาพห่างจากขอบจานปั้นปุ๋ยมาก
เกินไปจะทำให้ได้ปุ๋ยเม็ดมีขนาดเล็ก แต่ถ้าตำแหน่งการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพห่างจากขอบจานน้อย หรือยู่ชิด
ขอบจานมาก ขนาดของเม็ดปุย๋ จะใหญ่ขนึ้
5. ความเอียงของจานปัน้ ปุย๋ ความเอียงของจานปัน้ ปุย๋ ทีเ่ หมาะสมจะอยูป่ ระมาณ 60 องศา แต่ในทาง
ปฏิบัติ ควรปรับตั้งองศาหรือความเอียงของจานปั้นให้สอดคล้องกับน้ำหนักของผงปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสม ก็จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพหรือกำลังการผลิตปุ๋ยต่อวันให้มากขึ้นได้ ถ้าปุ๋ยมีน้ำหนักเบา ต้องปรับให้จานปั้นปุ๋ยมีความ
เอียงมากขึน้ เกิน 60 องศา จะผลิตปุย๋ ได้ปริมาณมากโดยเม็ดปุย๋ ออกมามาก เพราะถ้าเอียงจานน้อย ปุย๋ จะกลิง้
ในจานนาน จะปัน้ ปุย๋ ได้นอ้ ย แต่จะมีขอ้ เสียเหมือนกัน คือเม็ดปุย๋ ที่ ได้จะไม่แน่น ไม่คอ่ ยกลม
6. วัตถุดิบที่นำมาปั้นจะต้องบดให้ละเอียดไม่จับเป็นก้อน และมีความชื้นพอเหมาะคือประมาณ 1015% เพราะถ้าผงปุ๋ยหมักแห้งมาก ทำให้ต้องใช้น้ำหรือน้ำหมักฉีดพ่นปริมาณมากเพื่อให้เกิดการจับเม็ด ทำให้
กำลังการผลิตลดลง ปริมาณปุย๋ ทีป่ นั้ ได้นอ้ ยลง เกิดฝุน่ ละอองมาก
7. ส่วนผสมของวัตถุดิบ ถ้าเป็นอินทรียวัตถุจากปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์หรือเศษพืชจะปั้นเม็ดได้
ยาก เพราะไม่มตี วั เชือ่ มเม็ด จึงควรนำวัตถุดบิ มาผสมในผงปุย๋ ทีป่ นั้ เม็ดเพือ่ ช่วยให้ปนั้ เม็ดง่ายขึน้ ได้แก่ การใช้
หินโดโลไมต์ ปูนมาร์ล ปูนยิบซัม่ หินฟอตเฟตหรือ มูลไก่ มูลค้างคาวก้นถ้ำหรือกัวโนค้างคาว ซึง่ วัสดุปรับปรุง
ดินเหล่านีเ้ มือ่ ถูกน้ำจะมีความเหนียวช่วยในการปัน้ เม็ดได้งา่ ย การใส่สามารถใส่ ได้ตงั้ แต่ 10-30% การใช้วสั ดุ
ปรับปรุงดินนอกจากจะเป็นตัวเชือ่ มเม็ดแล้วซึง่ ได้ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุเสริมของพืช และช่วย
ปรับสภาพความเป็นกรดของดินได้ดว้ ย เช่น ดินในท้องทีม่ ธี าตุอาหารอยูแ่ ต่กถ็ กู ตรึงไว้ดว้ ยสภาพความเป็นกรด
การที่ ได้วัสดุปรับปรุงดิน/แร่ธรรมชาติอย่างที่มีแคลเซียม แมกนีเซียมลงไปเป็นการปรับสภาพดิน ดินมีความ
เป็นกลางขึน้ ธาตุอาหารทีม่ อี ยู่ในดินก็จะถูกปลดปล่อยออกมา ในกรณีที่ใช้ดนิ เหนียวเป็นส่วนผสม ในวัสดุเชือ่ ม
เม็ดปุ๋ย ควรระมัดระวังเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดที่ ได้จะทำให้คุณภาพปุ๋ยลดลงแต่ทำการผลิตได้ปริมาณมาก



เครือ่ งสายพานลำเลียงวัสดุอนิ ทรียไปสูจ านปน เม็ดปุย สามารถชวยทำงานไดเพียงคนเดียวทัง้ ขนวัสดุและปน ปุย
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ขึ้น เช่น การปั้นเม็ดปั้นอินทรีย์ที่มีการผสมดินลงโดยใส่ดินเกาลินคือหน้าดินที่ ไถมารวมกันเอามาตี ให้ละเอียด
จะใส่ ไปประมาณ 20-50% เพือ่ ให้จบั เม็ด เมือ่ มีการนำปุย๋ นี้ ไปใช้จะทำให้เห็นผลช้า
8. วางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง จานปั้นเม็ดปุ๋ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ปั้นเม็ด ดังนั้นจึงควรวางแผนการผลิตโดยแบ่งการทำงานเป็นช่วง ก็จะทำให้การผลิตได้ปริมาณตามที่
ต้องการ ใน 1 วัน สามารถแบ่งการทำงานในการปัน้ เม็ดปุย๋ ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น
เกษตรกรสามารผลิตปุย๋ เองโดยการรวมกลุม่ กันในชุมชนจะทำให้ราคาของปุย๋ อินทรียล์ ดลง รูปแบบของเม็ดจะ
สะดวกต่อการใช้งาน ปุย๋ ผงจะใช้งานยากสำหรับการหว่านพืชไร่ และนาข้าวหากทำการผลิตด้วยตัวเองจะทำให้
ปุย๋ อินทรียท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้



การควบคุมการปลอยวัสดุลงจานปน เม็ดปุย และควบคุมการปลอยน้ำใหมคี วามชืน้ เหมาะสมตอการปน เม็ดปุย

ส่วนผสมของปุย๋ อินทรียป์ นั้ เม็ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ปัจจุบนั ดินมีความเสือ่ มโทรมอย่างมาก อินทรียวัตถุทอี่ ยู่ในดิน มีไม่ถงึ 1% รวมทัง้ ธาตุอาหารในดินก็อยู่
ในระดบัตำ่ การใชป้ยุ๋เคมมีาเปน็ยาวนานจงึทำใหส้ภาพดนิมสีภาพเปน็ดนิกรด ไมเ่หมาะกบัการเจรญ
ิ เตบิโตของ
พืช ซึง่ การใช้ปยุ๋ อินทรียท์ มี่ อี นิ ทรียวัตถุเป็นแนวทางหนึง่ ทีส่ ามารถปรับปรุงสภาพดินให้ดขี นึ้ มาได้ และการใช้หนิ
และแร่ธรรมชาติ มีสว่ นช่วยสนับสนุนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ สนับสนุนให้เกษตรใช้ปยุ๋ อินทรีย์ในการปลูกพืช
แต่มีข้อด้อยคือ ต้องใช้ ในปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี รวมทั้งวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์
เมือ่ ตรวจสอบธาตุอาหารหรือทำการวิเคราะห์ พบว่ายังมีธาตุอาหารทีจ่ ำเป็นต่อพืชบางตัว ทัง้ ธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม มีอยู่ในปริมาณทีน่ อ้ ย ซึง่ ปัจจุบนั ได้นำเอาหินและแร่ธรรมชาติทมี่ คี ณ
ุ ค่า มาใช้
เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตปุย๋ อินทรีย์ให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้

1. สารอนินทรียท์ เี่ ป็นหินและแร่ธรรมชาติทอี่ นุญาตให้ ใช้ ในการผลิตพืชอินทรีย์ ประกอบด้วย
1.1 หินบด (stone meal) ให้ธาตุ Ca, Mg
1.2 หินฟอสเฟต (phosphate rock) ให้ธาตุ P, Ca จะต้องมีแคดเมียมเป็นองค์ประกอบไม่เกิน 90
มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม P2O5
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1.3 หินปูนบด (ground limestone) ให้ธาตุ Ca, Mg ในรูปของแร่แคลไซท์หรือโดโลไมท์ ห้ามใช้หนิ
ปูนโดโลม์ทนี่ ำไปเผาไฟ
1.4 ยิบซัม่ (gypsum) ให้ธาตุ Ca, S
1.5 แคลเซียมซิลเิ กต (calcium silicate) ให้ธาตุ Ca, Si
1.6 แมกนีเซียมชัลเฟต (magnesium sulfate) ให้ธาตุ Mg, S
1.7 แร่ดนิ เหนียว (clay minerals) ให้ธาตุ Ca, Mg, Trace ต่างๆ
1.8 แร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) ให้ธาตุ K, Mg, S, Trace ต่างๆ
1.9 แร่เพอร์ ไลท์ (perlite) ซีโอไลท์ (zeolite) เบนโทไนท์ (bentonite) ให้ธาตุ Ca, Mg, Trace ต่างๆ
1.10 หินโพแทส (potash) ให้ธาตุ K, Cl

2. สารอนินทรียท์ เี่ ป็น สารอนินทรียอ์ นื่ ๆ ทีอ่ นุญาตให้ ใช้ ในการผลิตพืชอินทรีย์ ประกอบด้วย
2.1 แคลเซียมจากสาหร่ายและสาหร่ายทะเล (algae and seaweed) ให้ธาตุ Ca, Mg, S
2.2 เปลือกหอย(shell) ให้ธาตุ Ca, Mg
2.3 เถ้าถ่าน (wood ash) ให้ธาตุ Ca, Mg, K ต้องไม่ผลิต
จากการเติมสารสังเคราะห์
2.4 เปลือกไข่บด (eggshell) ให้ธาตุ Ca, Mg
2.5 กระดูกป่นและเลือดแห้ง (bone/dry blood) ให้ธาตุ P,
N, S, Ca, Mg, trace ต่างๆ
2.6 โพแทสเซียมซัลเฟตทีผ่ ลิตจากกระบวนการทางกายภาพ
ให้ธาตุ K, S
2.7 เกลือสินเธาว์ (mined salt) ให้ธาตุ K, Na, Cl
2.8 บอแรกช์ (borax) ให้ธาตุ B
2.9 กำมะถัน(sulfur) ให้ธาตุ S
2.10 ธาตุอาหารเสริม (trace) เช่น B Cu Fe Mn Mo Zn
ต้องได้รบั การรับรองอย่างเป็นทางการก่อน

3. ส่วนผสมของปุย๋ อินทรียป์ นั้ เม็ดคุณภาพสูง



ตะแกรงแยกเม็ดปุย อินทรียเ พือ่ ใหไดขนาด
ใกลเคียงกัน เม็ดที่ใหญจะถูกนำไปบดและ
ผสมเพือ่ ไปปน เม็ดปุย ตอไป

กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ ได้ธาตุอาหารใน
ปริมาณสูง และครบถ้วนทัดเทียมกับปุ๋ยเคมีควรใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพสูง การใช้ปยุ๋ ใดๆ ก็ตาม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทำให้ดนิ ดีเป็น
ดินทีม่ ชี วี ติ เพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต จึงต้องมีปยุ๋ อินทรีย์
หลากหลายสูตร ต้องรู้ว่าพืชที่ปลูกต้องการธาตุอาหารใดในช่วง
เวลาใด และพืน้ ทีท่ ี่ เพาะปลูกนัน้ ลักษณะดินเป็นอย่างไร เป็นดินที่
มีอินทรียวัตถุมากหรือน้อย จะต้องปรับสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิต ให้
เหมาะสมกับความต้องการของพืช จึงจะให้ผลผลิตที่สูง และมี
คุณภาพ นอกจากตัวปุ๋ย ซึ่งก็คือปุ๋ยหมักที่ ได้จากการหมักเศษพืช
หรือมูลสัตว์ แล้ววัตถุดบิ ที่ใช้ตอ้ งมีคณ
ุ ภาพสูงด้วย อย่างเช่น
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วัตถุดิบส่วนที่ 1 ใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดเป็นวัตถุดิบที่ให้ธาตุไนโตรเจนสูง เช่น กาก
ตะกอนของจุลนิ ทรีย์ หรือ กากชูรส ซึง่ ได้จากโรงงานผลิตผงชูรส จะมีไนโตรเจน ไม่ตำ่ กว่า 4% แล้วยังมีอะมิ
โนโปรตีนมากกว่า 10% นอกจากนี้ มีวสั ดุอนื่ ๆ เช่น เลือดแห้ง หนังสัตว์ กากถัว่ กากเมล็ดฝ้าย กระดูกป่น
เป็นต้น ซึง่ จะให้ ธาตุไนโตรเจนมากกว่า 3-7% การใช้วตั ถุดบิ ทีม่ ธี าตุไนโตเจนสูง เพือ่ เร่งการเจริญเติบโตของ
พืช ซึง่ จะสามารถให้ผลผลิตทีส่ งู หรือไม่นอ้ ยกว่าปุย๋ เคมี การเตรียมวัตถุดบิ ตัวนีจ้ ะนำไปผ่านกระบวนการผึง่ ให้
แห้ง และนำไปตีให้ละเอียด ก่อนทีจ่ ะนำไปผสมกับส่วนผสมตัวอืน่ ๆ
วัตถุดบิ ส่วนที่ 2 ใช้เป็นส่วนผสมของปุย๋ อินทรียป์ นั้ เม็ดเป็นวัตถุดบิ ที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสสูง เช่น ขีค้ า้ งคาว
หรือกัวโนหรือขีค้ า้ งคาวก้นถ้ำ หรือขีค้ า้ งคาวหนัก ซึง่ สังเกตจะมีทงั้ หิน และฟอสเฟตปนมากัวโนค้างคาว นีจ้ ะมี
องค์ประกอบคือ ฟอสฟอรัสเป็นหลัก ซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 14% ขึน้ ไป นอกจากนี้ มีวสั ดุอนื่ ๆ เช่น กระดูกป่น หิน
ฟอสเฟต เป็นต้น มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสมากกว่า 3-27% ซึง่ วัตถุดบิ เหล่านีจ้ ะให้ ฟอสฟอรัสจะช่วยทำให้ราก
พืชเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรง ซึ่งปริมาณฟอสฟอรัสในวัตถุดิบเหล่านี้มีมาก สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้
การใช้ตอ้ งนำมาผึง่ ให้แห้งหรือพอหมาดๆ แล้วนำไปเข้าเครือ่ งตี แล้วร่อน เพือ่ ให้ ได้มสี ว่ นผสมทีล่ ะเอียดพร้อม
ทีจ่ ะนำไปปัน้ เม็ดต่อไป  
วัตถุดบิ ส่วนที่ 3 ใช้เป็นส่วนผสมของปุย๋ อินทรียป์ นั้ เม็ดเป็นวัตถุดบิ ที่ให้ธาตุโพแทสเซียมสูง ที่ ได้แก่
กากส่าของแอลกอฮอล์ หรือกากส่าเหล้า กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์หรือเหล้านั้น ซึ่งจะใช้กากน้ำตาลเป็น
วัตถุดิบแล้วใช้ยีสต์เปลี่ยนกากน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ จากนั้นก็ผ่านกระบวนการกลั่น กากที่ ได้เมื่อ นำไป
ตรวจสอบจะพบว่ามีไนโตรเจนมากกว่า 2% และมีโพแทสเซียมมากกว่า 6% นอกจากนี้ มีวสั ดุอนื่ ๆ เช่น ขีเ้ ถ้า
แกลบ ขีเ้ ถ้ากากปาล์ม กากถัว่ ต่างๆ  หินโพแทส เป็นต้น ซึง่ จะให้ ธาตุโพแทสเซียมมากกว่า 2-40% ซึง่ วัตถุดบิ
เหล่านี้เป็นผลผลิตที่เหลือจากการผลิตทางการเกษตร ทางอุตสาหกรรม แต่สามารถที่จะนำมาเป็นส่วนผสม
ของปุย๋ อินทรีย  ์ ฉะนัน้ จึงเป็นแหล่งวัตถุดบิ ทีด่ ที ี่ นำมาใช้ ในการผลิตปุย๋ อินทรีย  
์
วัตถุดบิ ส่วนที่ 4 ได้แก่ วัตถุดบิ ที่ใช้เป็นวัสดุปรับสภาพดินหรือวัสดุปรับปรุงดิน เช่น หินบด (stone
meal) หินฟอสเฟต (phosphate rock) หินปูนบด (ground limestone) ยิบซัม่ (gypsum) แคลเซียมซิลเิ กต         
(calcium silicate) แมกนีเซียมชัลเฟต (magnesium sulfate) แร่ดนิ เหนียว (clay minerals) แร่เฟลด์สปาร์    
(feldspar) แร่เพอร์ ไลท์ (perlite) ซี โอไลท์ (zeolite) เบนโทไนท์ (bentonite) หินโพแทส (potash) ปูนเผา         
(CaO) ปูนขาว [Ca(OH)2] หินปูนบด (CaCO3) ตะกรันหรือเบสิคแสลค (CaSiO3) โดโลไมต์ [CaMg(CO3)2]         
คัลไซต์ (CaCO3) ปูนมาร์ล เปลือกหอยเผา เมือ่ ดินมีการใช้งานเป็นเวลานานเช่น 30-50 ปีทผี่ า่ นมา มีการใช้
ปุย๋ เคมีมาก ทำให้ดนิ อยู่ในสภาพทีเ่ ป็นกรด สภาพดินทีเ่ ป็นกรดพืชไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารทีม่ อี ยู่ในดินไปใช้
ประโยชน์ จึงต้องปรับสภาพดินที่เป็นกรดด้วยการเอาวัตถุที่มีอยู่ ในธรรมชาติที่มีธาตุแคลเซียมไปช่วยปรับ
สภาพดิน เช่นโดโลไมท์ มีองค์ประกอบเป็นแคลเซียมประมาณ 30% และแมกนีเซียม ประมาณ 21% ซึง่ ทัง้ สอง
ตัวจะเป็นธาตุอาหารรองของพืช เมื่อใส่ลงไปในการปลูกพืชจะช่วยส่งเสริมการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ของพืช
ทำให้พชื ใบเขียว 

4. สูตรผสมปุย๋ อินทรียป์ นั้ เม็ดทีน่ ยิ มใช้กนั ในปัจจุบนั ประกอบด้วย
4.1 สูตรทัว่ ไป-1 :
1) ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอกมูลสัตว์ตา่ งๆ 70-80 ส่วน 2) แกลบดำ 5 ส่วน 3) รำ 5 ส่วน 4) หินโดโลไมต์
บด 5-10 ส่วน และ 5) หินฟอสเฟตบดหรือมูลค้างคาว 5-10 ส่วน 
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4.2 สูตรทัว่ ไป -2:
1) ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ต่างๆ 80-90 ส่วน 2) หินโดโลไมต์บด 5-10 ส่วน 3) และหิน
ฟอสเฟตบดหรือมูลค้างคาว 5-10 ส่วน 
4.3 สูตรทัว่ ไป -3:
1) ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอกมูลสัตว์ตา่ งๆ 35 ส่วน 2) รำละเอียด 5 ส่วน 3) ขีเ้ ถ้า 10 ส่วน 4) มูลค้างคาว
30 ส่วน 5) หินฟอสเฟตบด 10 ส่วน และ 6) หินโดโลไมต์บด 10 ส่วน  
4.4 สูตรผสมแร่ธรรมชาติเข้มข้น :
1) ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอกมูลสัตว์ตา่ งๆ 60-80 ส่วน 2) หินโดโลไมต์บด 10-20 ส่วน 3) หินฟอสเฟต
บดละเอียด 5-10 ส่วน และ 4) มูลค้างคาว/มูลไก่ ไข่  5-10 ส่วน 
4.5 สูตรผสมแร่ธรรมชาติปรุงแต่ง :
1) ปุย๋ อินทรียต์ า่ งๆ ทีผ่ า่ นการหมักเรียบร้อยแล้ว ปุย๋ หมักต่างๆ ปุย๋ คอกมูลวัว ควาย หมู ไก่ ที่
บดละเอียด 60-80 ส่วน 2) หินโดโลไมต์บด 10-20 ส่วน 3) หินฟอสเฟตบดละเอียด 5-10 ส่วน 4) หินโพแทส
บดละเอียด 1- 2 ส่วน 5) ปุย๋ ยูเรีย 1-3 ส่วน และปุย๋ สูตร 15-15-15 จำนวน 3-5 ส่วน
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ระบบการบริหารจัดการ
การตัดสินใจเชิงพืน้ ที่

(Executive Information System-EIS
ด้านการพัฒนาทีด่ นิ : http://eis.ldd.go.th)

กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยี ด้าน
การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ มาใช้การบริหารจัดการ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่เป็นปัจจุบันและ
ให้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทาง Internet ได้ ซึ่ ง มี 3
องค์ประกอบหลัก คือ
ส่วนที่ 1 ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูล
เชิ ง พื้ น ที่ และข้ อ มู ล อธิ บ ายประกอบ โดยจะมี
ข้อมูลอยูด่ ว้ ยกันอยู่ 2 ลักษณะ
1.1 ข้อมูลในรูปแบบของ Static Map เป็นข้อมูล
ที่ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง เช่น ข้อมูลแผนทีภ่ าพถ่ายทาง
อากาศสี มาตรส่วน 1:4,000 โดยข้อมูลดังกล่าว จะ
ถูกนำมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของ Tile Image (Map
Cache) ซึ่ ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะทำการแก้ ไขได้ แต่ มี
ประโยชน์ในด้านการแสดงภาพได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูล
ของกรมพัฒนาทีด่ นิ ทีน่ ำมาจัดทำเป็น Map Cache  
มี 6 รายการ ประกอบด้วย
1) LDD_LU_CACHE แสดงข้ อ มู ล การใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ของกรมพัฒนาทีด่ นิ
2) LDD_BASEMAP_CACHE แสดงข้อมูล
แผนทีฐ่ าน
3) LDD_RASTER_CACHE แสดงข้ อ มู ล
แผนที่ ภ าพถ่ า ยทางอากาศสี ข องกรมพั ฒ นาที่ ดิ น
มาตราส่วน 1:4,000

4) LDD_VGT_CACHE แสดงข้อมูลโครงการ
พืน้ ทีป่ ลูกหญ้าแฝกของกรมพัฒนาทีด่ นิ
5) LDD_SOIL_CACHE แสดงข้ อ มู ล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ชุดดิน ชั้นความเหมาะสมของ
พืชกับชุดดิน ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน
ปัญหา และวิธีการแก้ ไขปัญหาที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ
6) LDD_HYBRID_CACHE แสดงข้อมูลแผนที่
ฐานสำหรับนำไปใช้ประกอบข้อมูลแผนทีภ่ าพถ่ายทาง
อากาศสีของกรมพัฒนาทีด่ นิ
1.2 ข้อมูลในรูปแบบของ Dynamic เป็นข้อมูลทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงได้ เช่น ข้อมูลงานโครงการ, ข้อมูล
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เป็นต้น ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว ผู้ ใช้
งานสามารถทำการแก้ ไข เพิม่ เติม ปรับปรุงได้
ส่วนที่ 2 ระบบซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศ
ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ ใช้ ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ มี 2 ประเภท คือ
2.1 ซอฟต์ แ วร์ จั ด การและบริ ก ารข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย (GIS Server) ซึง่ เป็น
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ ในการบริหาร จัดการ และเผยแพร่ขอ้ มูล
ผ่านระบบเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถให้
บริการได้ทงั้ ในรูปแบบของ Intranet และ Internet
2.2 ซอฟต์ แ วร์ จั ด การการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศ (GIS Editor) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน
บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ Desktop สำหรับการปรับปรุง
ฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ ให้มคี วามเป็นปัจจุบนั ตลอด
จนการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบของการซ้อนทับ
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ส่วนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพือ่ ใช้
ให้บริการประชาชน/ผูส้ นใจทัว่ ไปมี 6 ระบบ คือ
3.1 ระบบเตื อ นภั ย ธรรมชาติ (Natural
disasters warning)
เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ ใช้ ในการบริหารจัดการ
ภัยธรรมชาติ
 เพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานในพื้นที่แจ้งเหตุ
ของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยสามารถกำหนดราย
ละเอี ย ดของภั ย ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เช่ น
ประเภทของเหตุ สถานที่ เ กิ ด เหตุ ความ
เสียหาย สถานะของเหตุ ภาพถ่าย หรือ
วิดีโอของตำแหน่งทีเ่ กิดเหตุ
 มี ร ะ บ บ ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ไ ป ยั ง
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
 สามารถติดตามสถานะของ
เหตุการณ์ตา่ งๆ ได้
 สามารถสรุปข้อมูล เพือ
่ นำไปใช้ ใน
การวิเคราะห์ทางสถิตเิ พือ่ หาพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยได้
มีฟงั ก์ชนั่ สำหรับการให้บริการประชาชน/ผูส้ นใจค้นหา
ได้ 2 ฟังก์ชนั่ คือ
 รายงานการแจ้งเหตุฉก
ุ เฉิน
 รายงานพืน
้ ทีเ่ กษตรทีเ่ สียหาย
ตัวอย่าง ฟังก์ชนั่ รายงานแจ้งเหตุฉกุ เฉิน มีขนั้ ตอน
ดังนี้
1. คลิกเลือกฟังก์ชนั่ รายงานการแจ้งเหตุฉกุ เฉิน
ระบบแสดงหน้าจอรายงานการแจ้งเหตุฉกุ เฉิน (ดังรูป)

พร้อมแสดงการจำแนกสีพนื้ ทีแ่ ยกตามจำนวนเตือนภัย
และขยายไปยังขอบเขตพืน้ ทีต่ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
4. คลิ ก ที่
ระบบจะแสดงผลเป็ น กราฟ
รายงานการแจ้งเหตุฉกุ เฉิน
5. คลิกที่ข้อมูลตามระดับขอบเขต ระบบจะ
แสดงข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดในขอบเขตที่เลือก และ
เมื่อคลิกที่เหตุการณ์ ระบบจะขยายภาพแผนที่ ไปยัง
ตำแหน่งข้อมูลทีเ่ ลือก

3.2 ระบบการบั น ทึ ก ตำแหน่ ง เกิ ด เหตุ ผ่ า น
โทรศัพท์มอื ถือ
เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ประชาชน หรือผู้ประสบ
เหตุ สามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือเข้ามายัง
ระบบได้ ทั น ที โดยมี ฟั ง ก์ ชั่ น การใช้ ง านทั้ ง หมด 6
ฟังก์ชนั่ คือ
 เพิม
่ ตำแหน่งเกิดเหตุจากตำแหน่งปัจจุบนั
 นำเข้า/ปรับปรุงตำแหน่งเกิดเหตุ
 เพิ่มตำแหน่งเกิดเหตุจากตำแหน่ง
ปัจจุบนั (ประชาชน)
 ค้นหาตำแหน่งเกิดเหตุ
 รายงานการแจ้งเหตุฉก
ุ เฉิน
ตัวอย่าง ฟังก์ชนั เพิม่ ตำแหน่งเกิดเหตุ
2. ระบุเงือ่ นไขการค้นหา ได้แก่ ระดับขอบเขต จากตำแหน่งปัจจุบนั (ประชาชน) มีขนั้ ตอน ดังนี้
1. คลิกเลือกฟังก์ชัน จากนั้นคลิกเลือก “เพิ่ม
สามารถจำแนกข้อมูลเป็นระดับขอบเขตการปกครอง
ตำแหน่งเกิดเหตุจากตำแหน่งปัจจุบัน (ประชาชน)”
ภาค จังหวัด อำเภอ และตำบลได้
3. ระบบแสดงรายการผลลัพธ์ตามระดับขอบเขต ระบบแสดงหน้าต่างกำหนดตำแหน่งและรายละเอียด
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2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยต้องระบุทกุ 		 สามารถจัดทำแผนที่รายงานจำนวนศูนย์ฯ
ข้อมูลทีม่ เี ครือ่ งหมาย “ * ” จากนัน้ กดปุม่ บันทึก
แยกตามพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการได้ (Thematic Map)
		 มี ร ะบบการแจ้ ง เตื อ นที่ ส ามารถ
แจ้งเตือน ติดตามสถานะของงานได้
มีฟังก์ชั่นที่ ให้บริการสำหรับประชาชน/
ผูส้ นใจค้นหาได้ ทัง้ หมด 6 ฟังก์ชนั่ คือ
		 ค้นหาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
แปลงสาธิต
		 สอบถามข้ อ มู ล ศู น ย์ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีและแปลงสาธิต
		 รายงานข้ อ มู ล ศู น ย์ ถ่ า ยทอด
3. หลั ง จากบั น ทึ ก รายละเอี ย ด ระบบจะ เทคโนโลยีและแปลงสาธิต
อนุญาตให้เพิม่ ข้อมูล ภาพถ่าย วีดี โอ และข้อมูลการ 		 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ถา่ ยทอด
แจ้งเตือนได้
เทคโนโลยีและแปลงสาธิตจุดเรียนรู้
		 รายงานประวั ติ ศู น ย์ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีและแปลงสาธิต
 รายงานพื้นที่ที่ ไม่พบศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและแปลงสาธิตจุดเรียนรู้
ตัวอย่าง ฟังก์ชั่นค้นหาศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี แ ละแปลงสาธิ ต มี ขั้ น ตอน
ดังนี้
1. คลิกเลือก “ฟังก์ชนั่ ” จากนัน้ คลิก
เลือก “ค้นหาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
แปลงสาธิต” ระบบแสดงหน้าต่างค้นหาศูนย์ถา่ ยทอด
3.3 ระบบบริ ห ารและติ ด ตามศู น ย์ ถ่ า ยทอด เทคโนโลยีและแปลงสาธิต (ดังรูป)
เทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาที่ ดิ น และแปลงสาธิ ต จุ ด
เรียนรู้
การพัฒนาทีด่ นิ ประจำตำบล
เป็ น โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารและ
ติดตามงาน
		 เพื่ อ ให้ ป ระชาชน/หน่ ว ยงานค้ น หาและ
สอบถามข้อมูลตามพื้นที่ ประเภทของศูนย์ และร้อย
ละ ผลการดำเนินงานตลอดจนสถานะของศูนย์ ได้
		 สามารถจั ด ทำรายงาน ประกอบด้ ว ย
รายงานผลการดำเนินการของศูนย์ ประวัตขิ องศูนย์
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2. ระบุเงือ่ นไขการค้นหา จากนัน้ กดปุม่ “ตกลง”
ระบบจะแสดงผลลัพธ์ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
3. คลิกที่รายการผลลัพธ์ ระบบจะขยายภาพ
แผนที่ ไปยังตำแหน่งข้อมูล แสดงรายละเอียดข้อมูลที่
เลือก 

3. คลิกที่รายการผลลัพธ์ ระบบจะขยายภาพ
แผนที่ ไปยังตำแหน่งข้อมูล และแสดงรายละเอียด
ของข้อมูลทีเ่ ลือก
3.4 ระบบตรวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น           
(Present land use monitoring)
เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ ในการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ และรายงานการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ดังนี้
		 เพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานค้นหา/สอบถาม
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีท่ สี่ นใจได้
		 สามารถส่งออกข้อมูลการใช้ประโยชน์ ได้
		 มี ร ะบบการแจ้ ง เตื อ นที่ ส ามารถแจ้ ง เตื อ น
ติดตามสถานะของงานได้
มี ฟั ง ก์ ชั่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสำหรั บ ประชาชน/ผู้ ส นใจ
ค้นหาได้ 1 ฟังก์ชนั่ คือ ค้นหาประเภทการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ตามจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
ตัวอย่าง ฟังก์ชนั่ ค้นหาประเภทการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ตามจังหวัด/อำเภอ/ตำบล มีขนั้ ตอน ดังนี้
1. คลิ ก เลื อ กฟั ง ก์ ชั่ น ค้ น หาประเภทการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ตามจังหวัด/อำเภอ/ตำบล 
2. ระบุเงื่อนไขการค้นหา ได้แก่ จังหวัด เขต/
อำเภอ แขวง/ตำบล หน่วยงานหลัก และประเภทข้อมูล
คลิกปุ่ม “ตกลง” จากนั้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ตาม
เงือ่ นไขทีร่ ะบุ

3.5 ระบบบริ ห ารและติ ด ตามโครงการปลู ก
หญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT)
เป็ น โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารและ
ติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ดังนี้
		 เพื่ อ ให้ ป ระชาชน/หน่ ว ยงานค้ น หาข้ อ มู ล
โครงการ โดยอาศัยข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น ระยะรัศมี
จากจุดทีส่ นใจได้ พืน้ ทีท่ สี่ นใจได้ เป็นต้น
		 สามารถจัดทำแผนทีร
่ ายงานจำนวนโครงการฯ
แยกตามพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการได้ (Thematic Map)
		 มี ร ะบบการแจ้ ง เตื อ นไปยั ง หน่ ว ยงานที่
ต้องการได้
มี ฟั ง ก์ ชั่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสำหรั บ ประชาชน/ผู้ ส นใจ
ค้นหาได้ ทัง้ หมด  3 ฟังก์ชนั่ คือ
			 ค้นหาโครงการปลูกหญ้าแฝก
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สอบถามข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก
			 รายงานข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก
ตัวอย่าง  ฟังก์ชนั่ ค้นหาโครงการปลูกหญ้าแฝก
มีขนั้ ตอน ดังนี้
1. คลิ ก เลื อ ก “ฟั ง ก์ ชั่ น ” จากนั้ น คลิ ก เลื อ ก
“ค้นหาโครงการปลูกหญ้าแฝก” ระบบแสดงหน้าต่าง
ค้นหาโครงการปลูกหญ้าแฝก

ดินได้ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ดิน ประกอบด้วย ชื่อชุดดิน ขนาดพื้นที่ คุณสมบัติ
ประเภทสภาพการใช้ ที่ ดิ น ปั ญ หาของดิ น ความ
เหมาะสมในการเพาะปลูก แนวทางการจัดการดิน จุด
เก็บตัวอย่างดินทีส่ มั พันธ์กบั พืน้ ที่ ได้เลือก เป็นต้น
		 สามารถค้ น หาจุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งตามพื้ น ที่ ที่
ต้องการ
		 สามารถจั ด ทำแผนที่ ดิ น และแผนที่ ค วาม
เหมาะสมในการเพาะปลูกได้
		 สามารถจั ด ทำรายงานการจั ด การดิ น ค่ า
สมบัติทางเคมีของดิน และสรุปขนาดพื้นที่ข้อมูลดิน
แยกตามการใช้ประโยชน์ ในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการได้
มี ฟั ง ก์ ชั่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสำหรั บ ประชาชน/ผู้ ส นใจ
ค้นหาได้ ทัง้ หมด 9 ฟังก์ชนั่ คือ
		 สอบถามข้อมูลดิน
2. ระบุเงือ่ นไขการค้นหา จากนัน้ กดปุม่ “ตกลง” 		 ค้นหาตำแหน่ง (Locator Tools)
จากนัน้ ระบบจะแสดงผลลัพธ์ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
		 ค้นหาจุดเก็บตัวอย่างดิน
3. คลิกที่รายการผลลัพธ์ ระบบจะขยายภาพ 		 แผนทีด่ นิ ระดับตำบล
แผนที่ ไปยังตำแหน่งข้อมูล และแสดงรายละเอียด 		 แผนทีค่ วามเหมาะสมในการเพาะปลูก
ของข้อมูลทีเ่ ลือก
		 รายงานการจัดการดิน
		 รายงานค่าสมบัตท
ิ างเคมีของดิน
		 รายงานสรุ ป ขนาดพื้ น ที่ แ ยกตามการใช้
ประโยชน์
		 ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน (เว็บไซต์)
ตัวอย่าง ฟังก์ชนั่ รายงานแผนทีช่ ดุ ดิน มีขนั้ ตอน
ดังนี้
1. คลิ ก เลื อ ก “ฟั ง ก์ ชั่ น ” จากนั้ น คลิ ก เลื อ ก
“แผนทีด่ นิ ระดับตำบล” ระบบแสดงหน้าต่างรายงาน
แผนที่ชุดดิน จากนั้นระบุเงื่อนไขการค้นหา จากนั้น
กดปุม่ “ตกลง”
3.6 ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series)
มาตราส่วน 1:25,000
เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ ใช้ ในการนำเสนอข้อมูล
ชุดดิน ดังนี้
		 เพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานสอบถามข้อมูล
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2. แสดงผลลัพธ์การค้นหา พร้อมกับขยายภาพ
2. ระบบแสดงการจำแนกสีบนภาพแผนที่ตาม
แผนที่ ไปยังขอบเขตตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
เงือ่ นไขและระดับขอบเขตทีก่ ำหนด พร้อมกับแสดงคำ
3. คลิกทีแ่ ถวข้อมูลระบบจะขยายภาพแผนที่ ไป อธิบายของสัญลักษณ์สี
ยังตำแหน่งข้อมูลทีเ่ ลือก

ตัวอย่าง ฟังก์ชั่นแผนที่ความเหมาะสมในการ
เพาะปลูก มีขนั้ ตอน ดังนี้
1. คลิ ก เลื อ ก “ฟั ง ก์ ชั่ น ” จากนั้ น คลิ ก เลื อ ก
“แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูก” จากนั้นระบุ
เงือ่ นไขการค้นหา จากนัน้ กดปุม่ “ตกลง”

ระบบโปรแกรมประยุ ก ต์ ทั้ งหมดนี้ ได้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน(http://www.ldd.go.th)
ซึ่งในแต่ละระบบผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงเรียกดูและ
เรียกสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทาง Internet Mobile
Phone และ Tablet Computer ได้ 
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Zero Net Land Degradation
การแก้ ไขปญหาความเสือ
่ มโทรมของทีด่ นิ
เพือ่ นำไปสูก่ ารพัฒนาทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืน
โดย บรรเจิดลักษณ จินตฤทธิ์

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 ผู้เขียนได้มี โอกาสเข้าร่วมประชุม “สัปดาห์ดินโลก 2012” (Global
Soil Week 2012) ณ กรุงเบอร์ลนิ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน ซึง่ หนึง่ ในหัวข้อการประชุม เป็นการประชุมเพือ่
หาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินและปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินให้เป็นศูนย์ โดยใช้ชื่อ
หัวข้อว่า “Zero Net Land Degradation” เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหาและนำมาปฏิบตั จิ ริงให้เกิดความยัง่ ยืน
การประชุมในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจและการแลกเปลีย่ น ความคิดเห็นระหว่าง
นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานรัฐ นักธุรกิจและนักสังคม เพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุนและแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ด้านดิน เพือ่ นำไปสูแ่ ผนปฏิบตั เิ พือ่ การจัดการดินและพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืน และเป็นติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตั ิ
งานหลังการประชุมพัฒนาทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืนในงาน Rio+20 อีกด้วย
ทรัพยากรทีด่ นิ เป็นทรัพยากรทีส่ ามารถเพิม่ ความสามารถในการให้ผลผลิต (Land productivity) ให้มาก
ขึน้ การใช้และการจัดการที่ ไม่ดที ำให้ความสามารถในการให้ผลผลิตของทีด่ นิ ลดลง และอาจจะไม่มผี ลผลิตจาก
ทีด่ นิ นัน้ เลย เพราะเกิดการเสือ่ มโทรมขึน้ กับทรัพยากรทีด่ นิ ทำให้คณ
ุ ภาพของสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรอืน่ ๆ มี
คุณภาพเลวลง เช่น พืชพรรณ น้ำ อากาศ เพราะว่าทีด่ นิ ปกคลุมเป็นชัน้ บางๆ ห่อหุม้ ผิวโลก ซึง่ เป็นตัวกลาง
ระบบพลังงานจากดวงอาทิตย์ รับน้ำในรูปต่างๆ จากบรรยากาศ และที่สำคัญที่สุดเป็นตัวกลางให้พืชทุกชนิด
เจริญเติบโต เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นการใช้ที่ดินร่วมกับการ
จัดการทรัพยากรทีด่ นิ ทีด่ ี จะทำให้ประชากรทีอ่ าศัยบนทีด่ นิ นัน้ มีความอยูด่ กี นิ ดี มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ดี รวมทั้งมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ ในทางตรงกันข้าม หากว่ามีการใช้ที่ดินและการจัดการที่ดินไม่ดีแล้ว
ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านอาหาร การแก้ ไขปัญหาความยากจนและการบรรเทาสภาพเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศโลกคงไม่ประสบผลสำเร็จ
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   การประชุม “สัปดาห์ดนิ โลก 2012” ครัง้ นี้ นอกจากเจ้าภาพจัดประชุมได้เชิญนักวิชาการด้านการจัดการ
ดินแล้ว ทีป่ ระชุมได้เชิญผู้ ใช้ทดี่ นิ ผูเ้ กีย่ วข้องด้านเศรษฐกิจ-สังคม นักการเมือง เข้าร่วมประชุม เรือ่ ง ปัญหา
ดินและการจัดการดิน ซึง่ ปัญหาดังกล่าว ณ ปัจจุบนั เป็นปัญหาทีส่ ำคัญของโลก และการปฏิบตั คิ วรเกิดขึน้ ใน
ทุกระดับ เป้าหมายของการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนควรจะถูกบรรจุอยู่ในวาระด้านการพัฒนาในปี ค.ศ. 2015  
ดินและการใช้ทดี่ นิ ในปัจจุบนั เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทาย และปัญหาทีท่ ำให้ ไม่เกิดความยัง่ ยืนด้านการใช้ทดี่ นิ ได้แก่ ปัญหา
เมือง ปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และปัญหาการปนเปื้อน เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี            ้
มีมากกว่า 400 คน จากตัวแทน 65 ประเทศ พุง่ เป้าหมายไปยังความยัง่ ยืน (Sustainability) 

ผลจากการประชุม มีความเห็นว่า ควรมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้
1) Strengthening Science and Technology

    การศึกษาด้านปฐพีวทิ ยาและการศึกษาแบบองค์รวม ทำให้เกิดความรูท้ ที่ รงคุณค่า อย่างไรก็ตาม ควรเชือ่ มโยง
ระหว่างดิน นิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องและความต้องการ เพื่อพัฒนาแบบผสมผสานในการแก้ ไขปัญหาด้านความ
เสื่อมโทรมของที่ดินอย่างยั่งยืน มีความจำเป็นต้องร่วมกันในการประเมินเพื่อแก้ปัญหาในระดับโลก (Global
Scale) 

2) Capacity Building

    ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ เป็นการบริหารจัดการระดับโลก ต้องการผลการตอบสนองจากทัว่ โลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งควรเน้นในพื้นที่มีปัญหามาก และในขณะเดียวกันในบริเวณพื้นที่ที่มีผลผลิตสูง ควรจะรักษาไว้ ให้เป็น
พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพเพือ่ การเรียนรู้

3) Partnership for Change

      ควรจะมีความร่วมมือในด้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
นิเวศวิทยาและสังคม เส้นทางทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืน ซึง่ มีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้

4) Soil Awareness  Raising

     มีความตระหนักถึงความสำคัญของดิน จำเป็นต้องมีการพัฒนาเครือ่ งมือ สร้างนวัตกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพิม่ มากขึน้   เพือ่ แก้ ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยัง่ ยืน
     หลังจากการประชุม “สัปดาห์ดนิ โลก 2012” ในครัง้ นี้ ขัน้ ตอนการประชุมในครัง้ ต่อไปทีค่ วรนำมาพิจารณา
ได้แก่
1) Facilitate the Science-Policy- Public Interface
ควรจะพิจารณาถึงความต้องการศาสตร์เพื่อความยั่งยืนในด้านดิน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ความรูท้ หี่ ามาได้จะช่วยพัฒนาคำตอบอย่างผสมผสานด้านการแก้ ไขปัญหา
ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ และความรูท้ ี่ ได้รบั นีจ้ ะต้องถูกนำไปถ่ายทอดกว้างขวางต่อสาธารณชน
          2) Global Soil Week as a Continuous Process
สร้างความเข้มแข็งในการผสมผสานความร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆ ภายในโลก ในการนี้ควร
สนับสนุนและผลักดันให้มกี ารประชุมทุกปี
          3) Towards on Agenda for Action
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ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ควรมีความเห็นร่วมกันในด้านความร่วมมือกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
วาระทีส่ ำคัญควรจะมุง่ ไปที่
3.1 Multi Level governance for zero net land and soil degradation
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐนั้น มีความจำเป็นต้องยกปัญหาด้านความยั่งยืน โดยเริ่มต้นจาก
ระดับท้องถิ่นจนไปถึงระดับนานาชาติ ซึ่งหน่วยงานต้องให้ความชัดเจนและยืนยันได้ว่าดินนั้นจะได้รับการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และข้อตกลงทีร่ ว่ มกันดำเนินการนัน้ ได้รบั การรับรอง
3.2 Sustainable land and soil management
การจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนมีความจำเป็น การปฏิบัติอย่างยั่งยืนนั้นควรจะพิจารณา 2 ด้านคือ (1)
ความสำคัญระหว่างทรัพยากรดินและความต้องการของมนุษย์ และ (2) ความจำเป็นนีต้ อ้ งขยายผลไปยังพืน้ ที่
ชนบทและพืน้ ทีเ่ มืองเช่นเดียวกัน
3.3 Communication for change
ผูด้ ำเนินการต้องแบ่งปันข้อมูลด้านการจัดการและสนับสนุนด้านการส่งเสริมให้ดขี นึ้
ประโยชน์ที่ ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทำให้ทราบบทบาทและแนวทางการจัดการปัญหา
ทรัพยากรดินและบทบาทของเวที โลกต่อแนวทางการแก้ ไขปัญหาดินเสือ่ มโทรม ซึง่ แนวทางการแก้ ไขเป็นการ
ผสมผสานแบบองค์รวมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในประเทศและนานา
ประเทศในด้านดิน และนำความรูท้ ี่ ได้รบั มาถ่ายทอดแก่นกั วิชาการทัว่ ไปและนำความรูน้ นั้ มาปฏิบตั แิ ก้ ไขให้เป็น
จริง (From Knowledge To Action)

ทองเทีย่ วเชิงเกษตร ศูนยการเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง ผลิตผลไมปลอดภัย
อันเนือ
่ งมาจากโครงการในพระราชดำริ
บ้านสวนลุงฉลวยรีสอร์ท หมูบ
่ า้ นสองห้อง ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ราคาบานพัก วันธรรมดา (2 ทาน)
ก.ค.-มี.ค.
600
เม.ย.-มิ.ย. ฤดูผลไม
1200
ราคาเต็นท
ก.ค.-มี.ค.
เมย.-มิย. ฤดูผลไม

วัน ศ-ส เทศกาล
800
1200

วันธรรมดา(2 ทาน)
200/หลัง 2 ทาน
500/หลัง 2 ทาน

ราคาทองเทีย่ ว/เชิงเกษตร
ก.ค.-มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย. ฤดูผลไม
รับทัวร์เปนหมูค ณะ
รับทำอาหารกลางวัน
เปนหมูค ณะ (ติดตอลวงหนา)

คนไทย
ฟรี
150/ทาน
250/ทาน

ทีน่ อนเสริม
หมายเหตุ
150
ไมมอี าหารเชา
300
อาหารเชา/ผลไมตามฤดูกาล

วัน ศ-ส เทศกาล
200/หลัง 2 ทาน
500/หลัง 2 ทาน

ตางชาติ
100/ทาน
250/ทาน

หมายเหตุ
ไมมอี าหารเชา
อาหารเชา/ผลไมตามฤดูกาล

หมายเหตุ
เดินชมสวนผลไม/ตามฤดูกาล
จองลวงหนา
เดินชมสวน
อาหารกลางวัน/ผลไมตามฤดูกาล

สนใจติดต่อ : 087-9099730 คุณลุงฉลวย 087-0587173 คุณนิรตุ 087-1650063 คุณวัลยา

ชิมผลไม-พรอมซือ้ ผลไมในสวนกลับบานราคาเปนกันเอง
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โดย...สุวรรณี บัณฑิศกั ดิ์
กล่าวสำหรับ Coco substrates
เป็นวัสดุปลูกพืชแทนดินทีน่ ยิ มใช้กนั ในต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรป
ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริโภคพืชผักที่
ปลอดสารเคมี พืชที่เป็นออร์แกนิก หรือ
การปลู ก พื ช กิ น เอง แต่ ส ำหรั บ ประเทศไทยแล้ ว วั ส ดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร เป็นสิง่ ของหาง่าย ราคาถูก หรือ
แถมไม่มรี าคา แต่เมือ่ นำมาแปรรูปกลับสามารถเพิม่ มูลค่า
เพิม่ ให้วสั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี
รั ต ชา เดชานุ ภ าพ กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท
คานาพ (ประเทศไทย) จำกัด ยอมรับว่า วัสดุปลูกพืชแทน
ดิ น ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก สำหรั บ ในประเทศไทย เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยมีวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรจำนวนมาก
และมีการใช้กันในท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่เป็นการใช้ระดับ
ครัวเรือน ในปริมาณที่ ไม่มาก แต่ ในต่างประเทศมีการ
ผลิตวัสดุปลูกพืชแทนดินมานานกว่า 20 ปี
“วัสดุปลูกพืชแทนดินคุณภาพสูงที่เราผลิตเรียกว่า
Coco substrates ผลิตมาจากเปลือกมะพร้าวและขุย
มะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่มีอยู่ทั่วไป
ในท้องถิ่นของสุราษฎร์ธานี จึงเป็นเหตุผลหลักในการตั้ง
โรงงานที่จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากเปลือกมะพร้าวแล้ว
วัตถุดบิ สำคัญอีกตัว คือ น้ำ โดยนำน้ำในบ่อธรรมชาติ ไป
ทดสอบในห้องปฏิบัติการของบริษัทแม่ที่เนเธอร์แลนด์
พบว่า เป็นน้ำที่ ไม่มกี ารเจือปนของสารอันตราย ไม่มขี อง
เสียสะสม เป็นน้ำที่มีแร่ธาตุ และสารอาหารสมบูรณ์อยู่
แล้ว”
รัตชาเผยต่อว่า สำหรับกำลังการผลิตสูงสุดของ
โรงงานอยู่ที่ 5 หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่ส่วนใหญ่จะ
ทำการผลิ ต ตามคำสั่ ง ซื้ อ ของลู ก ค้ า เนื่ อ งจากเรามี
ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ลูกค้าสั่งตัวไหนมาก็ผลิตให้ตามนั้น
ส่ ว นของวั ต ถุ ดิ บ เราซื้ อ เปลื อ กมะพร้ า วจากชาวสวน
มะพร้าว และซือ้ ขุยมะพร้าว ซึง่ เป็นของเหลือจากโรงงาน
ทำทีน่ อนใยมะพร้าว และด้วยราคาพืชผลทางการเกษตรมี
การขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ต้นทุนราคาวัตถุดบิ ของ

เราไม่ นิ่ ง ส่ ว นการซื้ อ ขายเปลื อ กมะพร้ า ว
ทัว่ ไปจะซือ้ เป็นคันรถ รถบรรทุก 6 ล้อ คันละ
400 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าการรับซื้อใน
ท้องตลาด โดยราคาทั่วไปอยู่ที่ 250 บาท
โดยโรงงานรั บ ซื้ อ เปลื อ กมะพร้ า ววั น ละ 1
หมื่นลูก ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร และเสริมรายได้ ให้เกษตรกรได้
“ก่ อ นหน้ า นี้ เปลื อ กมะพร้ า วจะถู ก ทิ้ ง อยู่ ใ น
ธรรมชาติ บางครัง้ มีการเผา จนกระทัง่ มีโรงงานทำทีน่ อน
ใยมะพร้ า วในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง แต่ ก็ ยั ง มี เ ปลื อ กมะพร้ า ว
เหลื อ อยู่ จ ำนวนมาก เราไม่ กั ง วลเรื่ อ งการขาดแคลน
วัตถุดิบ เนื่องจากมะพร้าวเป็นพืชที่คนไทยบริโภคมายา
วนาน และเป็นวิถีชีวิต อาจจะมีปัญหาด้านราคาบ้างใน
บางช่วง”
เธอระบุ อี ก ว่ า สำหรั บ ตลาด เป็ น ตลาดในต่ า ง
ประเทศ 60 เปอร์เซ็นต์ เช่น กลุม่ ประเทศยุโรป ฝรัง่ เศส
ส่วนตลาดในประเทศ 40 เปอร์เซ็นต์นนั้ ลูกค้าส่วนหนึง่ ก็
เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ ในประเทศไทย กลุ่มลูกค้า
ส่ ว นใหญ่ จะเน้ น การปลู ก พื ช ปลอดสารเคมี หรื อ พื ช
ออร์แกนิก ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มในต่างประเทศ หรือกลุม่ ลูกค้าที่
อยู่ ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกพืช
น้อย แต่ตอ้ งการปลูกพืชรับประทานเอง ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์
ของเรา
ส่ ว นลู ก ค้ า คนไทยยั ง ไม่ นิ ย มสิ น ค้ า ประเภทนี้
เนือ่ งจากคนไทยให้ความสำคัญด้านราคามากกว่าคุณภาพ
ในท้องถิน่ จะมีการนำเปลือกมะพร้าวมาหัน่ หรือสับให้เล็กๆ
แล้วเอาไปปลูกต้นไม้ พวกดอกไม้ กล้วยไม้ ซึ่งต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ของคานาพ ที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการปลูกพืช
แบบออร์แกนิก ซึ่งตลาดออร์แกนิกในต่างประเทศเป็น
ตลาดที่ใหญ่
นับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ทางภาคการเกษตร
ที่แปรสภาพของเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาสร้างงาน
สร้างมูลค่าได้เป็น
ทีม่ า: คมชัดลึก ออนไลน์ วันที่ 14 มีนาคม 2556
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การสวดมนต์
การสวดมนต์ จัดว่าเป็นวิธีการหัดทำสมาธิได้
อย่างดีประการหนึ่ง ขณะที่จิตใจอยู่ ในความฟุ้งซ่าน
จนไม่สามารถทีจ่ ะสงบระงับได้ มีวธิ ที จี่ ะหักห้ามความ
นึกคิด ทำจิตใจให้เป็นปกติได้ดีที่สุดคือ การสวดมนต์
ตามแบบปฏิบตั ใิ นทางพระพุทธศาสนากำหนดให้มกี าร
สวดมนต์ ท ำวั ต รทั้ ง
เช้ า และเย็ น เฉพาะ
ผู้ ที่ มี โ อกาสน้ อ ยไม่
สามารถจะบำเพ็ ญ
วัตรได้บริบูรณ์ ในชั่ว
ระยะวันหนึ่งคืนหนึง่
จะเป็นเวลาใดก็แล้ว
แต่ โ อกาสจะเหมาะ  
จงพยายามสวดมนต์
ให้ ได้สักครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการฝึกหัดทำจิตของเราให้
เป็นสมาธิเป็นประจำ
การสวดมนต์นนั้ ควรมีดอกไม้ธปู เทียนบูชา ถ้าหาก
ไม่ มี ก็ พึ ง เอามื อ สิ บ นิ้ ว และปากกั บ ใจของเราเป็ น
เครือ่ งบูชาโน้นนาวเอากระแสสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ๓ ประการคือ
1. กระแสของพระรั ต นตรั ย คื อ พระพุ ท ธ
พระธรรม พระสงฆ์
2. กระแสของบิดามารดา
3. กระแสของครูบาอาจารย์
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ประการนี้ ให้มา
ช่วยอุปถัมภ์สมาธิให้บังเกิด และพึงปฏิบัติให้ ได้เป็น
นิจการทำสมาธินั้นก็คือ การตั้งจิตมั่นอยู่ ในอารมณ์
เดียว มีพระบรมพุทโธวาทว่า “สะมาธิ ง ภิ ก ขะเว        
ภาเวถะ สะมาหิโต ยะถาภูตงั ปะชานาติ” ความว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงยังสมาธิ ให้เกิด  

ชนผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริง”
อำนาจจิตที่เป็นสมาธินั้น เป็นอำนาจจิตที่มีอานุภาพ
เพราะได้รับการฝึกฝนมาดีแล้ว ย่อมมีอำนาจที่จะทำ
สิง่ ซึง่ เรามองไม่เห็นได้ดว้ ยตาปกติ ให้บงั เกิดขึน้ ได้
การสวดมนต์ ก็ ดี การฟั ง มนต์ ที่ พ ระสวดก็ ดี
ก่อนอืน่ เราควรทราบก่อนว่า สวดมนต์อะไร? ของใคร?
เพือ่ อะไร? เพราะว่าเมือ่ เราทราบชัดแล้ว จะเป็นงาน
ที่ เ ราทำด้ ว ยความรู้ ความเข้ า ใจไม่ ใ ช่ ท ำโดยไม่ รู้
ไม่เข้าใจ หรือทำตามเขาทำกัน เพราะการทำอะไร
ได้ความรู้เป็นความสบายใจ รู้สึกเป็นสุขในขณะที่ทำ
และทำแล้วเบิกบานแช่มชืน่
มนต์ แ ต่ ล ะบทที่ เ ราได้ ส วดนั้ น แต่ ล ะบทหรื อ
แต่ละตัวอักษรล้วนเป็นวิทยาคุณของท่านผู้ทรงคุณ
ควรแก่การคารวะ และมนต์ทเี่ รานิยมสวดกันนัน้ ส่วน
มากเป็นมนต์ของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้า
นิยมเรียกว่า พระพุทธมนต์ เป็นคำสอนอันเป็นหลัก
ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวัน ดังนัน้ ในการสวดมนต์ทกุ ครัง้
ก็เท่ากับว่าเราได้ทำการท่องบ่นคำสอนอันเป็นหลัก
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้จำได้ และนำไปคิด
พิจารณาจะได้เกิดปัญญาในเรื่องนั้นๆ ไม่ ใช่สวดเพื่อ
ให้เกิดความขลัง หรือเพื่อเรื่องที่จะทำให้เราเป็นไป
โดยความขลังเพียงอย่างเดียว และในการสวดมนต์
นัน้ เวลาสวดควรสวดให้มจี งั หวะจะโคน อย่าเร็วเกิน
ไปพยายามสวดให้มีวรรคตอนพอดีๆจะได้เกิดความ
สบายใจ ในขณะที่สวดก็คงจะคิดไม่ทันถึงความหมาย
ของถ้อยคำที่เราสวดแต่ว่าเราควรสวดเพื่อให้จำได้
ก่อน เมื่อจำได้แล้ว ก็เอาไปพิจารณาในตอนหลังถึง
ความหมายของบทสวดมนต์แต่ละบท ก็จะเกิดความ
เข้าใจขึน้ เอง 

หนังสือ : กฐินทานงานบุญมหากุศล ครัง้ ที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2555 โดย อาจารย์วารินทร์  บัววิรตั น์เลิศ วิหารหลวงปู 
่
หมูบ่ า้ นสุขโิ ต

63

33 หมู่ 13 ถนนสุขมุ วิท ตำบลพลับพลา
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

จำหนาย มังคุด ลำไย ลองกอง ทุเรียน
ดำเนินการโดย

ผอ.ชวิน เจิมสุวรรณ
โทรศัพท 081-8621111

การผลิตปุย อินทรียป น เม็ด

หนา

43

การผลิตปุย อินทรียแ บบเม็ดเปนทีน่ ยิ มอยางแพรหลาย
ในปจจุบัน ทั้งการผลิตเพื่อใชเองหรือเพื่อจำหนาย เนื่องจาก
สามารถใชงานไดสะดวก เก็บรักษาไดนาน และขนยายไดงาย
จึงเปนขอดีกวาการใชปยุ อินทรียช นิดผง แตมกี ระบวนการผลิต
ที่ซับซอนมากขึ้น เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกปุยอินทรีย ได
ทางหนึง่ และเปนการนำวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูในทองถิน่ เชน มูลสัตว
เศษซากพืช มาใช ใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงบำรุงดิน
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การศึกษาระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพทีย่ งั คงประสิทธิภาพ
ดำเนินการในปงบประมาณ 2551-2553 ที่ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความโปรงแสงของภาชนะ
บรรจุตอการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพที่อุณหภูมิหอง หาชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บ
รักษาน้ำหมักชีวภาพจากสูตรปลา ผัก และผลไมทยี่ งั คงประสิทธิภาพ ชวงการสลายตัวของ
ฮอร โมนชนิดตางๆ และปริมาณธาตุอาหารในน้ำหมักชีวภาพขณะทำการเก็บรักษา และ
เปรียบเทียบผลของน้ำหมักชีวภาพสูตรปลา ผัก และผลไม ตออัตราการเจริญเติบโต
ของพืช

