
การทําปุ�ยหมักเติมอากาศเพื่อให�ได�ปุ�ยอินทรีย�
ที่มีคุณภาพ

ศูนย�วิจัยและพัฒนาป&จจัยการผลิตทางการเกษตร
ขอนแก+น

กรมวิชาการเกษตร
(ข�อมูล ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ�งและคุณกัลยกร โปร+งจันทึก)
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ปุ�ยคอก

“ปุ�ยที่ได�หรือทํามาจาก
วัสดุอินทรีย�โดยวิธีการ
ต+าง ๆ  รวมถึงวัสดุ
อินทรีย�ที่ถูกย+อยสลาย
ด�วยจุลินทรีย�”

ปุ�ยหมัก

ปุ�ยพืชสด

ปุ�ยอินทรีย�
(ตาม พรบ.ปุ�ย พ.ศ.2550)



มาตรฐานปุ�ยอินทรีย� ตาม ประกาศกรมวิชาการเกษตร    

รองรับ พรบ.ปุ�ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

(ควบคุมการผลิตเพื่อการค�า)
ลักษณะของปุ�ยอินทรีย� ที่ไม+เป@นของเหลว มาตรฐาน

• ไนโตรเจนทั้งหมด ไม+น�อยกว+า 1%

• ฟอสเฟตทั้งหมด ไม+น�อยกว+า 0.5%

• โพแทชทั้งหมด ไม+น�อยกว+า 0.5%

• อินทรียวัตถุ ไม+น�อยกว+า 20%

• อัตราส+วนคาร�บอนต+อไนโตรเจน ไม+เกิน 20:1



ลักษณะของปุ�ยอินทรีย� ที่ไม+เป@นของเหลว มาตรฐาน

• การย+อยสลายที่สมบูรณ� ไม+น�อยกว+า 80%

• ค+าการนําไฟฟGา ไม+เกิน 10 เดซิซีเมนส�ต+อเมตร

• ปริมาณเกลือ (โซเดียมคลอไรด�) ไม+เกิน 1%

• ขนาดเม็ดปุ�ย ไม+เกิน 12.5 x 12.5 มม.

• หินกรวด ขนาด 5 มม.ขึ้นไป ไม+เกิน 2%

• ความชื้น ไม+เกิน 30%

มาตรฐานปุ�ยอินทรีย� ที่ไม+เป@นของเหลว 



 ให�ธาตุอาหารอยู+ในรูปที่เป@นประโยชน�
 ทําลายเมล็ดวัชพืชและเชื้อที่ก+อให�เกิดโรค
 สะดวกในการเก็บรักษา ขนส+งและนําไปใช�
 ช+วยลดต�นทุนการกลบักองปุ�ยหมักและขั้นตอน
    ในการดําเนินงาน

ประโยชน�ของการผลิตปุ�ยหมักเติมอากาศ
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 ไม+ใช�ยูเรียเป@นส+วนผสมเหมาะสําหรับการผลิต
    ระบบเกษตรอินทรีย�
 ระยะเวลาในการหมักสั้น

ประโยชน�ของการผลิตปุ�ยหมักเติมอากาศ (ต+อ)
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ขั้นตอนการผลิตปุ�ยหมักเติมอากาศ

 ผสมวัสดุอินทรีย�ให�มีสัดส+วนคาร�บอนต+อไนโตรเจน 25-30/1
 ปรับความชื้นในวัสดุอินทรีย�ผสมให�ชุ+มหรือประมาณ 

   60 เปอร�เซ็นต�โดยน้ําหนัก ตลอดกระบวนการหมัก
 เติมอากาศทดแทนการกลับกอง โดยให�มีการเติมอากาศ

   วันละ 6 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง ห+างกันครั้งละ 3 ชั่วโมง
 เมื่ออุณหภูมิในกองปุ�ยลดลงเท+ากับอุณหภูมิอากาศ 
        ก็สามารถนําไปใช�เป@นปุ�ยในการปลกูพืชได�
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1. วางแผน  คํานวณและการเตรียมวัสดุอินทรีย�ผสมให�ได�
สัดส+วนคาร�บอน และไนโตรเจน 25-30/1

กระบวนการผลิตปุ�ยหมักเติมอากาศ
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คุณภาพของปุ�ยหมักขึ้นอยู+กับ 
“วัตถุดิบ”

1. วัตถุดิบที่มี ไนโตรเจน (N) สูง
     ได�แก+  กากถั่วเหลือง  ปลาปPน  เลือดแห�ง  
กระดูกปPน  มูลสัตว� (มูลไก+ มูลสุกร)



2. วัตถุดิบที่มี ฟอสฟอรัส (P) สูง
    กระดูกปPน  หินฟอสเฟต  ปลาปPน  กากถั่วเหลือง  
มูลค�างคาว  มูลไก+  มูลสุกร

3. วัตถุดิบที่มี โพแทสเซียม (K) สูง
     ฟางข�าว  ขี้เถ�า  แกลบ  กากน้ําตาล   น้ํากากส+า 



  ทําการผสมวัสดุทั้งหมดโดยปรับสัดส+วนให�มีสัดส+วนของ
คาร�บอนและไนโตรเจนใกล�เคียง 30/1 เพื่อให�มีสารอาหาร
เหมาะสมกับจุลินทรีย�ย+อยสลายในกระบวนการหมักอย+างสมดุล 
ไม+ทําให�เกิดการสูญเสียไนโตรเจนและเกิดกลิ่นเหม็นจากการ
สูญเสียแอมโมเนียและกSาซไข+เน+า
 ถ�ามีสัดส+วนคาร�บอนและไนโตรเจนมากกว+า 40/1 จะ
ส+งผลให�กระบวนการหมักเกิดขึ้นช�า เพราะมีปริมาณไนโตรเจน
น�อยไม+เพียงพอกับความต�องการของจุลินทรีย�  

ขั้นตอนการเตรียมวัสดุในการผลิต
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1. วัสดุให�ไนโตรเจน ได�แก+ มูลไก+ มูลวัว มูลแพะ และมูลสุกร เป@นต�น 

ขั้นตอนการเตรียมวัสดุในการผลิต

มูลไก+แกลบ

มูลวัวนม มูลแพะ

มูลวัวเนื้อ
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C/N C N P2O5 K2O

มูลวัว 19 – 28 25 - 40 0.89 - 2.10 0.55 - 4.81 1.6 - 3.5

มูลแพะ 16 – 21 36 – 48 1.6 - 2.4 1.50 - 5.27 1.9 - 4.0

มูลสุกร 17 – 31 40 – 54 1.6 - 2.9 1.0 - 7.1 0.16 - 1.93

มูลไก+ไข+ 9 – 14 27 – 32 0.6 - 2.9 1.4 - 6.8 0.77 - 3.80

มูลไก+ไข+ 11 - 28 25 – 47 1.8 - 2.5 2.11 - 6.60 1.41 - 3.60

ที่มา  Fertilizer guideline 2001

วัตถุดิบทําปุ�ยหมัก (ต+อ)



2. วัสดุให�คาร�บอน และปรับสภาพหรือวัสดุเพิ่มช+องว+างขนาดใหญ+ ได�แก+ ฟาง
ข�าว เศษพืช ขุยมะพร�าว แกลบ เปลือกไม� ทะลายปาล�มบด ขี้เลื่อย ซังข�าวโพด
บด หรือใบไม� หากมีขนาดใหญ+ควรทําการบด สับ ตัด หรือย+อยให�มีขนาดเล็ก 
เพื่อลดระยะเวลาในการหมัก 

ขั้นตอนการเตรียมวัสดุในการผลิต

ฟางข�าว

เปลือกถั่วเขียวทลายปาล�ม

ขุยมะพร�าว ต�นข�าวโพด
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วัตถุดิบทําปุ$ยหมัก
วัตถุดิบ C/N C N P2O5 K2O

ฟางข+าว 78 – 88 54 - 56 0.64 - 0.69 0.05 - 0.11 2.00 - 2.10

แกลบ 70 - 106 39 - 52 0.48 - 0.70 0.11 - 0.45 0.28 - 1.30

ต+นข+าวโพด 68 55 0.81 0.37 1.61

ต+นถั่วลิสง 30 42 1.30 0.37 1.31

เปลือกถั่วลิสง 28 49 1.73 0.37 1.27

Crotalaria 30.2 53.7 1.78 0.46 2.28

โสน 23.5 38 - 56 1.3 – 4.0 0.28 - 1.00 0.85 - 2.83

ขี้เลื่อย 57 40 0.70 0.30 0.72
ที่มา  Fertilizer guideline 2001
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คํานวณปริมาณวัตถุดิบในการผลิตปุ�ยหมักเติมอากาศ



การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ�
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ขั้นตอนการเตรียมวัสดุในการผลิต
  เมื่อผสมวัสดุอินทรีย�จนได�สัดส+วนที่เหมาะสมแล�วให�รดน้ําให�
ชุ+มหรือประมาณ 60 เปอร�เซ็นต�โดยน้ําหนัก คลุกเคล�าให�ทั่วถึงกันแล�ว
ย�ายวัสดุผสมเข�าบ+มในซองหมัก เติมอากาศด�วยพัดลมอัดอากาศ วัน
ละ 6 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 

พ+นน้ําบนกองปุ�ยเพื่อรักษาระดับความชื้นในกองปุ�ยให�
เหมาะสมสม่ําเสมอ เมื่อครบ 60 วัน ย�ายเข�าลานตาก เพื่อลดความชื้น
ให�ต่ํากว+า 30 เปอร�เซ็นต� และ

เริ่มใช�ในการผลิตพืชได� การทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ด
ก+อนนําไปใช�ก็จะทําให�มั่นใจปุ�ยหมักย+อยสลายสมบูรณ� และไม+เป@น
อันตรายต+อพืชที่เราปลูก

22



การผลิตปุ�ยหมัก
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บันทึกการดําเนินงาน
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วัตถุประสงค�
          เพื่อทดสอบความเป@นพิษ (Toxicity) ของสารสําคัญในปุ�ย
อินทรีย� (Phytotoxins) เนื่องจากการย+อยสลายไม+สมบูรณ� ก+อนการ
นํา ไป ใช �ง านบนพื ้น ฐ านกา รอน ุร ักษ �ท ร ัพย ากรธ ร รมชาต ิแล ะ
สิ่งแวดล�อม

ที่มา : https://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=1677.php

30

การย+อยสลายสมบูรณ�ของปุ�ยอินทรีย�
โดยวิธีการวัดดัชนีการงอกของเมล็ด
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การทดสอบการย+อยสลายสมบูรณ�ของปุ�ยอินทรีย�
โดยวิธีการวัดดัชนีการงอกของเมล็ด

1.บอกถึงคุณภาพปุ�ยในแง+ของความเป@นพิษต+อพืช : 
    มาก/กลาง/ไม+พบความเป@นพิษ
2.บอกถึงกระบวนการผลิตปุ�ยนั้นๆด�วย : 
    สภาวะที่ได�รับออกซิเจนเพียงพอ/ขาดออกซิเจน
3.ประเมินเสถียรภาพการย+อยสลายอินทรียวัตถุ : 
    ยังมีการย+อยสลาย/ไม+มีการย+อยสลายอินทรีย�วัตถุ  



การทดสอบการย+อยสลายสมบูรณ�ของปุ�ยอินทรีย� 
โดยการวัดดัชนีการงอกของเมล็ดผักกวางตุ�งอย+างง+าย

อุปกรณ�

• ขวดเขย+าสารละลายปุ�ยมีฝาปoด ขนาด 50 cc.

• ช�อนตักตัวอย+างขนาด 5 กรัม

• กระดาษทิชชู

• หลอดฉีดยาขนาด 5 cc. 

• จานเพาะพลาสติกหรือภาชนะที่มีฝาปoด

• ที่คีบเมล็ด

• เมล็ดผักกวางตุ�ง 

• พลาสติกสําหรับหุ�ม

• กล+องสําหรับบ+มตัวอย+าง(ทึบแสง)
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เตรียมสารละลายตัวอย+างปุ�ย

• ชั่งตัวอย+างปุ�ยด�วยช�อนขนาด 5 กรัม 

     อัตราส+วนตัวอย+างต+อน้ํากลั่น 1:10

• เขย+าเป@นเวลา 5 นาที

• ตั้งทิ้งไว�ให�ตกตะกอนประมาณ 15 นาที

• ได�สารละลายตัวอย+างปุ�ย
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เตรียมจานเพาะเชื้อ

• ใส+กระดาษทิชชูประมาณ 4-5 ชิ้นในจานเพาะเชื้อ/ภาชนะที่มีฝาปoด

• ดูดน้ํากลั่น 1 ชุด (ด�วยหลอดฉีดยา) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร

• ดูดสารละลายตัวอย+างปุ�ย (ด�วยหลอดฉีดยา) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร
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การทดสอบการย+อยสลายสมบูรณ�ของปุ�ยอินทรีย�

• นําเมล็ดผักกวางตุ�งวางในภาชนะที่เตรียมไว� จานละ 10 เมล็ด

• ปoดฝาภาชนะ หุ�มด�วยพลาสติก

    (เพื่อให�อากาศถ+ายเทและกันน้าํระเหย)

• เก็บไว�ที่มืดอุณหภูมิปกติไม+ควรเกิน 50 องศาเซลเซียส เป@นเวลา 2 วัน 
(นับตั้งแต+การบ+มเมล็ดในที่มืด) 

• นําเมล็ดผักที่ผ+านการบ+มแล�วมาวัดความยาวราก และคํานวณหาดัชนี
การงอกของเมล็ดผักกวางตุ�งของตัวอย+างเทียบกับน้ํากลั่น
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การวัดคุณภาพปุ�ยหมักอย+างง+าย
เมล็ดกวางตุ+ง

เก็บไว+ในที่มืด 2 คืน แล+วนํามาเช็คผลเทียบกับน้ําเปลEา

กระดาษทิชชูE

น้ําสะอาด

ปุ$ยหมักผสมกับน้ํา
สะอาด 1:10
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การคํานวณและการแปรผล

%GI  = ดัชนีการงอกของปุ�ย
            ดัชนีการงอกของน้ํากลั่น
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ผลการทดสอบ

ผล %GI > 80 ปุ�ยอินทรีย�ย+อยสลายสมบูรณ� 
ความเป@นพิษหรืออยู+ในระดับที่ไม+กระทบต+อพืช 
สามารถนําตัวอย+างไปใช�ได�
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ผล %GI <  80 ปุ�ยอินทรีย�ย+อยสลายไม+สมบูรณ� ยัง
มีสารก+อพิษอยู+ในระดับที่กระทบต+อพืช ไม+สามารถ
นําไปใช�งานได� ต�องมีการปรับสภาวะและระยะเวลา
การหมักให�นานขึ้น



น้ําเปล+า
ตัวอย+างที่ 2 
ผ+านการหมัก
ที่สมบูรณ�

แล�ว

ตัวอย+างที่ 
1 การหมัก

ที่ยังไม+
สมบูรณ�

ตัวอย+างที่ 3 
ผ+านการหมัก
ที่สมบูรณ�

แล�ว

การวัดคุณภาพปุ�ยหมักอย+างง+าย
(ต+อ)
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การแปลผลการทดสอบการย+อยสลายสมบูรณ�ของปุ�ยอินทรีย�
โดยการวัดดัชนีการงอกของเมล็ด

%GI ความหมาย

<50 มีความเป@นพิษต+อพืชสูง (high phytotoxicity)

50-80 มีความเป@นพิษต+อพืชระดับปานกลาง 
(medium phytotoxicity)

80-100 % ไม+พบความเป@นพิษต+อพืช 
(absence phytotoxicity)

>100 มีคุณสมบัติของสารกระตุ�นการเจริญเติบโต 
(phytonutrient, phytostilmulants)

ความเป@นพิษ (phytotoxicity) หมายถึง ระดับสารประกอบต+างๆที่เกิดขึ้นในภาวะการย+อยไม+สมบูรณ� (ขาดออกซิเจน)



ตัวอย+างสูตรปุ�ยหมักเติมอากาศ

 สูตรที่ 1 (โดยน้ําหนักแห�ง)
มูลวัวแห�ง 1 ส+วน
ฟางข�าว 2 ส+วน

 สูตรที่ 1 (โดยน้ําหนักแห�ง)
มูลวัวแห�ง 1 ส+วน
ฟางข�าว 2 ส+วน
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สูตรที่ 2
มูลไก+แกลบอย+างเดียว

หรือ มูลไก+แกลบ 3 ส+วน
เศษพืช 1 ส+วน

ตัวอย+างสูตรปุ�ยหมักเติมอากาศ
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สูตรที่ 3 (สุราษฏร� 1)
มูลไก+แห�ง 3 ส+วน
มูลวัวแห�ง 3 ส+วน
ทลายปาล�มบด 1 ส+วน

ตัวอย+างสูตรปุ�ยหมักเติมอากาศ
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สูตรที่ 4 (สมุย 1)
มูลไก+ 3 ส+วน
มูลช�างหรือมูลกระบือ 1 ส+วน
ขุยมะพร�าวหรือใบมะพร�าวบด
1 ส+วน

สูตรที่ 4 (สมุย 1)
มูลไก+ 3 ส+วน
มูลช�างหรือมูลกระบือ 1 ส+วน
ขุยมะพร�าวหรือใบมะพร�าวบด
1 ส+วน

ตัวอย+างสูตรปุ�ยหมักเติมอากาศ
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สูตรที่ 5
มูลหมู  3 ส+วน
มูลวัว  1 ส+วน
เศษพืช 1 ส+วน

สูตรที่ 5
มูลหมู  3 ส+วน
มูลวัว  1 ส+วน
เศษพืช 1 ส+วน

ตัวอย+างสูตรปุ�ยหมักเติมอากาศ
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สูตรที่ 6 มูลไก+แกลบ 2 ส+วน มูลวัว 2 ส+วน เศษใบไม�แห�ง 1 ส+วน

สูตรที่ 7 มูลไก+แกลบ 3 ส+วน มูลวัว 3 ส+วน เปลือกถั่วเขียว 1 ส+วน

สูตรที่ 8 มูลไก+แกลบ 2 ส+วน มูลวัว 1 ส+วน เปลือกกาแฟ 1 ส+วน

สูตรที่ 9 มูลไก+แกลบ 2 ส+วน มูลวัว 1 ส+วน ฟางข�าว 1 ส+วน

สูตรที่ 10 มูลไก+แกลบ 2 ส+วน มูลวัว 1 ส+วน ทะลายปาล�มบด 1 ส+วน

สูตรที่ 11 มูลไก+แกลบ 2 ส+วน มูลวัว 1 ส+วน เปลือกและซังข�าวโพด  

         1 ส+วน

สูตรที่ 12 มูลไก+แกลบ 3 ส+วน มูลวัว 3 ส+วน ซังข�าวโพด 1 ส+วน

สูตรที่ 13 มูลไก+แกลบ 1 ส+วน มูลวัวนม 1 ส+วน เปลือกมะพร�าวสับ 

        1 ส+วน

ตัวอย+างสูตรปุ�ยหมักเติมอากาศ
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 เ ริ่มต�นการหมักและระหว+ างการหมักควรให� มีความ ชื้น 60 
เปอร�เซ็นต�โดยน้ําหนัก ซึ่งสามารถเช็คระดับความชื้นด�วยการกําวัสดุ
ผสมแล�วคลายมือออก หากวัสดุผสมมีความชื้นมากกว+า 60 
เปอร�เซ็นต� น้ําจะในวัสดุผสมจะไหลผ+านร+องนิ้วออกมา แต+ถ�าหาก
วัสดุมีความชื้น 60 เปอร�เซ็นต� หลังจากคลายมือออก วัสดุผสมจะคง
ตัวอยู+เล็กน�อย เมื่อใช�หัวแม+มือกดจึงค+อยแตกออกจากกัน

 เมื่อสิ้นสุดการหมัก ควรลดความชื้นของปุ�ยหมักให� ต่ํากว+า 30 
เปอร�เซ็นต�โดยน้ําหนัก  

   การปรับความชื้นวัสดุอินทรีย�
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 การออกแบบปุ�ยหมักระบบเติมอากาศ

โรงผลิตปุ�ยหมักแบบระบบเติม
อากาศเพื่อการผลิตพืชระบบ
เกษตรอินทรีย� 
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8713

50



โรงผลิตปุ�ยหมักแบบ
ระบบเติมอากาศเพื่อการ

ผลิตพืชระบบเกษตร
อินทรีย�

อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 8713
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ขนาด 1.1x1.4x1.0 เมตร (กxยxส) ผลิตปุ�ยได� 
1.54 ตัน โครงสร�างทําจากไม�ยูคา หลังคาทําจาก
สังกะสีเก+า และใช�แผ+นยิปซั่มเป@นฝา เจาะแผ+นยิป
ซั่มด�านล+างเป@นตะแกรงขนาด 20x100 
เซนติเมตร ในการระบายลม ใช�ป&xมลมขนาด 0.5 
แรงม�า เป@นตัวเติมอากาศ

          ราคาก+อสร�าง 5,576 บาท
พัฒนาโดย ศวพ.มหาสารคาม

แบบที่ 1 ขนาดเล็กเคลื่อนย�ายได�
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ขนาดโรงปุ�ยหมัก 
1.1x1.4x1.0 เมตร (กxยxส)
ผลิตปุ�ยได�ครั้งละ 1.54 ตัน
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ฝาทั้ง 3 ด�าน ใช�แผ+นยิปซั่ม 
ขนาด 8 มิลลิเมตร จํานวน 3 แผ+น 

พื้น ใช�แผ+นยิปซั่ม ขนาด 10 มิลลิเมตร 
จํานวน 1 แผ+น

พื้นและฝาข�าง
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ใช�ท+อพีวีซี
เพื่อต+อเข�ากับป&xมลม

วางท+อระบบเติมอากาศใต�พื้นโรงปุ�ยหมัก
ระบบเติมอากาศใช�ป&yมอัดลม

ขนาด 0.5 แรงม�า

ระบบเติมอากาศ
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เจาะแผ+นยิปซั่มด�านล+างเป@นตะแกรงตามแนวท+อ
ขนาด 20x100 เซนติเมตร เพื่อรองรับวัสดุและช+วย
กระจายลม
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รายการ ราคา/หน+วย (บาท) จํานวน เป@นเงิน(บาท)

1. สังกะสีเก+า ฟุตละ 8 32 256
2. แผ+นยิปซั่มขนาด 10 มม. 1,000 1 1,000
3. แผ+นยิปซั่มขนาด 8 มม. 600 3 1,800
4. ป&xมอัดลม ขนาด 0.5 แรงม�า 1,300 1 1,300
5. ท+อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 ม. 200 1 200
6. ท+อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ลดปลาย 2 นิ้ว 100 1 100
7. วาล�วปoด-เปoด ขนาด 2 นิ้ว 30 1 30
8. ท+อสามทาง ขนาด 2 นิ้ว 30 1 30
9. ฝาอุดท+อ ขนาด 4 นิ้ว 100 1 100
10. กาวซิลิโคน 100 3 300
11. ไม�ยูคา (ทําเสาและคาน ) 24 15 360
12. ตะปู - - 100

รวม 5,576 บาท

 ราคาค+าก+อสร�างโรงปุ�ยหมักเติมอากาศแบบย+อ (แบบที่ 1)
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ขนาดย+อ แบบที่ 2 
(ศวพ.มหาสารคาม)

ขนาดกว�าง 1.1x1.4x1.0 เมตร (กxยxส) ผลิต
ปุ�ยได� 1.54 ตัน โครงสร�างทําจากเหล็กเก+า 
หลังคาทําจากสังกะสีเก+า และใช�แผ+นยิปซั่มเป@น
ฝา เจาะแผ+นยิปซั่มด�านล+างเป@นตะแกรงขนาด 
20x100 เซนติเมตร ในการระบายลม ใช�ป&xมลม
ขนาด 0.5 แรงม�า เป@นตัวเติมอากาศ และมี
นาฬิกาอัตโนมัติเป@นตัวเปoด-ปoดป&xมลม

ราคาก+อสร�าง 6,676 บาท
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ใช�ท+อเหล็ก
เป@นโครงแทนไม�ยู

คา

นาฬิกาอัตโนมัติ 
ช+วยเปoด-ปoด ป&xมลม
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สรุปขนาดของโรงปุ�ยหมักเติมอากาศ

 ขนาดเล็ก บรรจุวัสดุได�ประมาณ 10 – 20 ตัน
 สามารถผลิตปุ�ยหมักได� 8 – 16 ตัน/ครั้ง
 ขนาดกลางบรรจุวัสดุได�ประมาณ 50 – 80 ตัน
 สามารถผลิตปุ�ยหมักได� 40 – 64 ตัน/ครั้ง
 ขนาดใหญ+บรรจุวัสดุได� 80 ตัน ขึ้นไป
 สามารถผลิตปุ�ยหมักได� 64 ตัน/ครั้ง ขึ้นไป
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โรงปุ�ยหมักระบบเติมอากาศ ขนาดกลางแบบที่ 1

พื้นที่ทั้งหมด 10x6 เมตร เป@นซองหมักปุ�ย 9x5x1.5 เมตร (กxยxส) 
แบ+งเป@นซองหมักจํานวน 2 ช+อง กว�างช+องละ 4.5 เมตร บรรจุวัสดุได�
ประมาณ 67.5 ตัน 61



โรงปุ�ยหมักระบบเติมอากาศ ขนาดกลางแบบที่ 2

พื้นที่ทั้งหมด 6x10 เมตร เป@นซองหมักปุ�ยขนาด 5x8x1.5 เมตร (กxยxส) 
แบ+งเป@นซองหมัก จํานวน 2 ช+อง กว�างช+องละ 2.5 เมตร บรรจุวัสดุได�ประมาณ 
60 ตัน
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โรงปุ�ยหมักระบบเติมอากาศ ขนาดกลางแบบที่ 3

พื้นที่ทั้งหมด 11x13.5 เมตร เป@นซองหมักปุ�ย
ขนาด 9x5x1.7 เมตร (กxยxส) มีซองหมักจํานวน 
1 ช+อง กว�าง 5 เมตร บรรจุวัสดุได�ประมาณ 76.5 
ตัน

ระบบเติมอากาศประกอบด�วย พัดลมอัด
อากาศ ขนาดมอเตอร� 0.5 แรงม�า จํานวน 2 
เครื่อง ใช�ระบบไฟฟGา 220 โวลต�

63



โรงปุ�ยหมักระบบเติมอากาศ ขนาดใหญ+

  พื้นที่ทั้งหมด 11x12 เมตร มีซองหมักจํานวน 1 
ช+อง ขนาดซองหมักปุ�ย 9x6x2 เมตร (กxยxส) 
บรรจุวัสดุได�ประมาณ 108  ตัน

ระบบเติมอากาศประกอบด�วย พัดลมอัด
อากาศ ขนาดมอเตอร� 0.5 แรงม�า จํานวน 2 
เครื่อง ใช�ระบบไฟฟGา 220 โวลต�
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5. ผลการใช�ปุ�ยหมักแบบเติมอากาศ
    ในการผลิตพืช
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ตารางที่ 1 ผลตอบแทนจากการใช�ปุ�ยหมักเติมอากาศในการผลิต
         มันสําปะหลัง ของ ศวพ.มหาสารคาม ป{ 2558

กรรมวิธี
ผลผลิต

(ตัน/ไร+)

ค+าปุ�ยเคมี

(บาท/ไร+)

ค+าปุ�ยหมัก1

(บาท/ไร+)

รายได�ทั้งหมด2

(บาท/ไร+)

รายได�เพิ่ม

(บาท/ไร+)

ไม+ใส+ปุ�ย 4.27 0 0 8,326 0

ใส+ปุ�ยเคมี 100% ตามค+าวิเคราะห�ดิน 6.36 1,100 0 12,402 4,076

ใส+ปุ�ยเคมีเพียง 75% ตามค+าวิเคราะห�

ดิน
5.42 826 0 10,569 2,243

ใส+ปุ�ยเคมีเพียง 75% ตามค+าวิเคราะห�

ดิน + ปุ�ยหมักระบบเติมอากาศ 25% 

ของอัตราธาตุอาหารที่ใส+

6.12 826 750 11,934 3,608

เฉลี่ย 5.54 917 750 10,808 3,309
1ราคาปุ$ยหมักแบบเติมอากาศของ ศวพ.มหาสารคาม กิโลกรัมละ 2.50 บาท
2ราคามันสําปะหลัง กิโลกรัมละ 1.95 บาท
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ตารางที่ 2 ผลตอบแทนจากการใช�ปุ�ยหมักเติมอากาศในการผลิต
   ข�าวโพดหวาน ของ ศวพ.อุตรดิตถ� ป{ 2558

กรรมวิธี
ผลผลิต ต�นทุน รายได�ทั้งหมด1 รายได�สุทธิ

(ตัน/ไร+) (บาท/ไร+) (บาท/ไร+) (บาท/ไร+)

ไม+ใส+ปุ�ย 2.26 4,980 10,157 5,177

ใส+ปุ�ยเคมี 100% ตามค+าวิเคราะห�ดิน 2.68 5,701 12,038 6,337

ใส+ปุ�ยเคมีเพียง 75% ตามค+าวิเคราะห�ดิน 2.25 5,588 10,116 4,528

ใส+ปุ�ยเคมีเพียง 75% ตามค+าวิเคราะห�ดิน + 

ปุ�ยหมักระบบเติมอากาศ 25% ของอัตราธาตุ

อาหารที่ใส+

2.52 5,808 11,318 5,510

เฉลี่ย 2.43 5,519 10,907 5,388

1ข+าวโพดหวาน กิโลกรัมละ 4.50 บาท
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ตารางที่ 3 ผลตอบแทนจากการใช�ปุ�ยหมักเติมอากาศในการผลิต
   ผักบุ�งจีน ของ ศวพ.ฉะเชิงเทรา ป{ 2558

กรรมวิธี
ผลผลิต ต�นทุน รายได�ทั้งหมด1 รายได�สุทธิ

(ตัน/ไร+) (บาท/ไร+) (บาท/ไร+) (บาท/ไร+)

ไม+ใส+ปุ�ย 1.33 5,446 26,597 2,151

ใส+ปุ�ยเคมี 100% ตามค+าวิเคราะห�ดิน 3.22 8,511 64,493 55,982

ใส+ปุ�ยเคมีเพียง 75% ตามค+าวิเคราะห�ดิน 3.00 8,316 60,229 51,913

ใส+ปุ�ยเคมีเพียง 75% ตามค+าวิเคราะห�ดิน 

+ ปุ�ยหมักระบบเติมอากาศ 25% ของ

อัตราธาตุอาหารที่ใส+

3.41 8,717 68,224 59,507

เฉลี่ย 2.74 7,747 54,886 42,388

1ผักบุ+งจีน กิโลกรัมละ 20 บาท 68





ฟารMมเกษตรอินทรียMต+นแบบ
นางเกศแก+ว เข็มเพชร

วารินชําราบ อุบลราชธานี
 โทร. 089-5593191

ผักแบบผสมผสาน



เกษตรอินทรีย�



คือ ระบบจัดการการผลิตด�านการเกษตรแบบองค�รวม ที่
เกื้อหนุนต+อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
วงจรชีวภาพ โดยเน�นการใช�วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช�
วัตถุดิบจากการสังเคราะห� และไม+ใช�พืช สัตว� หรือจุลินทรีย�ที่
ไ ด� ม า จ า ก เ ท ค นิ ค ก า ร ดั ด แ ป ร พั น ธุ ก ร ร ม  ( genetic 
modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ�โดยเน�นการแปรรูป
ด�วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป@นเกษตรอินทรีย� 
และ คุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑ�ในทุกขั้นตอน 

เกษตรอินทรีย�



ป&จจัยการผลิต
1. ปุ�ย = ปุ�ยหมัก  ปุ�ยพืชสด  ปุ�ยชีวภาพ 

2. พันธุ�พืช = ไม+ผ+านการดัดแปลงพันธุกรรม เมล็ดพันธุ�
และส+วนขยายพันธุ�พืชต�องมาจากระบบเกษตรอินทรีย�

3. อารักขาพืช = ชีวภัณฑ�ควบคุมศัตรูพืช และสารสกัด
จากธรรมชาติ

1. ปุ�ย = ปุ�ยหมัก  ปุ�ยพืชสด  ปุ�ยชีวภาพ 

2. พันธุ�พืช = ไม+ผ+านการดัดแปลงพันธุกรรม เมล็ดพันธุ�
และส+วนขยายพันธุ�พืชต�องมาจากระบบเกษตรอินทรีย�

3. อารักขาพืช = ชีวภัณฑ�ควบคุมศัตรูพืช และสารสกัด
จากธรรมชาติ

ไส�เดือนฝอยศัตรูแมลง ไวรัส NPV เชื้อราเขียวเมตตาไรเซียม



กระบวนการผลิต
1. ปรับพื้นที่สู+เกษตรอินทรีย� 
   1) ระยะปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเกษตรเคมีสู+เกษตรอินทรีย� เพื่อ
สร�างระบบนิเวศและปรับปรุงดินให�อุดมสมบูรณ� 

- พืชล�มลุกใช�เวลา  12  เดือน 

- พืชยืนต�นใช�เวลา  18  เดือน 

   2) ปGองกันการปนเป�xอนสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยสร�างแนวกัน
ชนพืช คันดิน หรือร+องระบายน�า 

   3) การจัดการแหล+งน้ํา บําบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ําก+อนใช� หาก
แหล+งน้ํามีความเสี่ยงต+อการปนเป�xอนสารเคมีและจุลินทรีย� 



2. ระบบการผลิต 
    1) ระบบการปลูกพืช : ปลูกพืชผสมผสาน พืชหมุนเวียน พืช
ร+วม พืชสลับ หรือพืชกับดัก 

    2) การดูแลรักษา : ควบคุมศัตรูพืชแบบ ชีววิธี วิธีเขตกรรม 
หรือวิธีกล 

    3) การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  การแปร
รูป และการขนส+ง : รักษาความเป@นผลิตผลและผลิตภัณฑ�
อินทรีย� ไม+ให�ปะปนกับพืชทั่วไป และสารหรือวัสดุที่ห�ามใช� 

กระบวนการผลิต



ระยะปรับเปลี่ยน 

พืชล�มลุก  12  เดือน

ระยะปรับเปลี่ยน 

พืชยืนต�น  18  เดือน



ร+องระบายน้ํา

เลี้ยงสัตว�เพื่อให�ปุ�ย และช+วยกําจัดวัชพืช

พืชแนวกันชนการปลูกพืชร+วม





การรับรองมาตรฐาน
ขอบข+าย : พืชอาหาร
มนุษย�และพืชอาหารสัตว�
ตลอดห+วงโซ+การผลิต 
ตั้ ง แต+ แหล+ ง ผ ลิ ต  คั ด
บรรจุ แปรรูป รวบรวม
แ ล ะ จํ า ห น+ า ย  ต า ม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย� 



การรับรองมาตรฐาน



ศูนย�วิจัยและพัฒนาป&จจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก+น
กองวิจัยพัฒนาป&จจัยการผลิตทางการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร
โทร. 0-4324-6800

โทรสาร 0-4324-6800

สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่

81


