
ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นในกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์การใช้

กำรกองปุ๋ยเป็นรูปสำมเหลี่ยม เม่ือจุลินทรีย์มีกำรย่อยสลำยจะคำยควำมร้อนท�ำให้เกิดควำมร้อนภำยในกองปุ๋ย อำกำศร้อนภำยใน    
กองปุ๋ยมีควำมเบำ จะลอยตัวสูงขึ้น ท�ำให้อำกำศภำยนอกที่เย็นกว่ำไหลเวียนเข้ำไปแทนที่ภำยในกองปุ๋ย เรียกว่ำกำรพำควำมร้อน 
(Chimney Convection) อำกำศภำยนอกทีไ่หลหมนุเวยีนเข้ำกองปุย๋ ช่วยท�ำให้เกดิสภำวะกำรย่อยสลำยของจลุนิทรย์ีแบบใช้อำกำศ 
(Aerobic Decomposition) ท�ำให้ไม่ต้องพลิกกลับกอง

มูลสัตว์

วัสดุอุปกรณ์
ฟางข้าว หรือเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือผักตบชวา
*เศษพืชทั่วไป เช่น ใบไม้ ต้นถั่ว หรือเศษหญ้า 
เป็นต้น ให้ใช้ 3 ส่วน

1 ส่วน4 ส่วน

รักษำควำมช้ืนภำยในกองปุ๋ยให้มีควำมเหมำะสมอยู่เสมอตลอดเวลำ (มีค่ำ

ประมำณร้อยละ 60–70) โดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. รดน�้ำภำยนอกกองปุ๋ยวันละครั้ง โดยฉีดพรมน�้ำบริเวณผิวของกองปุ๋ย        

ด้ำนนอกให้ชุ่ม ไม่ให้น�้ำไหลนองมำกเกินไป

2. ทุก 10 วัน ใช้ไม้แทงกองปุ๋ยให้เป็นรูลึกถึงข้ำงล่ำงแล้วกรอกน�้ำลงไป     

โดยมีระยะห่ำงระหว่ำงรูประมำณ 40 เซนติเมตร เมื่อเติมน�้ำลงไปแล้ว    

ให้ปิดรู เพื่อไม่ให้สูญเสียควำมร้อนภำยในกองปุ๋ย 

เมื่อกองปุ๋ยมีอำยุครบ 60 วัน หยุดให้ควำมชื้น กองปุ๋ยจะมีควำมสูงเหลือเพียง 1 

เมตร แล้วท�ำปุย๋อินทรีย์ให้แห้งเพ่ือให้จลุนิทรย์ีสงบตวั โดยแผ่กระจำยให้มคีวำมหนำ

ประมำณ 20-30 ซม. ปุย๋จะแห้งภำยใน 3-4 วนั จำกนัน้สำมำรถน�ำปุย๋ไปใช้ได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 การดูแลกองปุ๋ย

ขั้นตอนการทำ�

ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นกองปุ๋ย

ฟางข้าว 4 ส่วน หนา 10 ซม.

โรยมูลสัตว์ แล้วรดน�้าทุกชั้น

ชั้นมูลสัตว์ 1 ส่วน
เกลี่ยให้ทั่ว

ความกว้างกอง
2.5 เมตร

ความยาวกองไม่จ�ากัด
ยาวเท่าไหร่ก็ได้

วางกองปุ๋ยเป็นรูป
สามเหลี่ยมสูง 1.5 เมตร  
*ห้ามขึ้นเหยียบกอง 

ชั้นบนสุด
เป็นมูลสัตว์

โดยทั่วไปกำรผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้องพลิกกลับกอง เพื่อน�ำออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ใช้ย่อยสลำยทำงชีวภำพ              
ซึ่งกำรพลิกกลับกองต้องใช้แรงงำนและสิ้นเปลืองเวลำ คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้พัฒนำ
นวตักรรมกำรผลติปุย๋อินทรย์ีแบบไม่พลกิกลบักอง ทีเ่รยีกว่ำวธิ ี“วศิวกรรมแม่โจ้ 1” โดยใช้เวลำผลติปุย๋เพยีง 60 วนั สำมำรถ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูงและมีค่ำตำมมำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวชิำกำรเกษตร พ.ศ. 2551

ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

หัวใจของการทำ�ปุ๋ยหมัก�

ในกองปุ๋ยต้อง
มีออกซิเจน

ในกองปุ๋ยต้อง   
มีความชื้น

ในกองปุ๋ยต้อง
มีจุลินทรีย์ 

ในกองปุ๋ยต้องมีสัดส่วนคาร์บอน (มีใน
เศษพืช) และไนโตรเจน (มีในมูลสัตว์) 
ที่เหมาะสมส�าหรับการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์

- นำข้ำว 300-3,000 กก./ไร่/ปี    - ไม้ผล 50 กก./ต้น/ปี  

- พืชผัก 2 กก./ตำรำงเมตร    - อ้อย 600-1,200 กก./ไร่/ปี 

ทั้งนี้ขึ้นกับคุณภำพของดิน กำรท�ำกองปุ๋ยควำมยำว 4 เมตร สูง 1.5 เมตร ได้ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน



การทำาปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
ในวงตาข่าย

วัสดุอุปกรณ์

ตาข่ายเหล็กหรือไนล่อนความยาวประมาณ 3.2 เมตร 
สูง 0.9-1 เมตร เมื่อท�าเป็นวงแล้ว
จะได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

กำรใช้ตำข่ำยเพื่อให้มีอำกำศ (หรือออกซิเจน) จำกภำยนอกไหลเวียนเข้ำไปภำยในวงตำข่ำย กำรใส่     

เศษพืชในแต่ละชั้นสำมำรถกดให้แน่นพอดี แต่ไม่ควรแน่นจนเกินไป เพรำะจะท�ำให้อำกำศไหลเวียน   

ไม่ได้ เมื่อครบ 2 เดือน แกะวงตำข่ำยออก เศษพืชในวงจะกลำยเป็นปุ๋ยหมัก หลังจำกนั้นท�ำให้แห้ง   

ก่อนน�ำไปใช้ 

หำกต้องกำรทรำบค่ำคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีผลิตได้ 

สำมำรถส่งตรวจวิเครำะห์ได้ที่ส�ำนักงำนพัฒนำท่ีดินประจ�ำ

จังหวัด หรือศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรประจ�ำเขตหรือ

จังหวัด (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) หรือห้องปฏิบัติกำรดินปุ๋ยของคณะ

เกษตร มหำวิทยำลัยต่ำงๆ (มีค่ำใช้จ่ำย)

รายการ หน่วย เกณฑ์มาตรฐาน 

ปริมำณอินทรียวัตถุ (% by wt) % >=20

ค่ำอัตรำส่วนคำร์บอนต่อไนโตรเจน <=20

ค่ำกำรน�ำไฟฟ้ำ (dS/m) dS/m <=10

ค่ำกำรย่อยสลำยสมบูรณ์ % >= 80

ค่ำควำมชื้น % <= 30

ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง -

ปริมำณธำตุอำหำรหลัก (% by wt)

1) ไนโตรเจน (Total N)

2) ฟอสฟอรัส (Total P2O5)

3) โพแทสเซียม (Total K2O)

4) รวมทั้งหมด

% 

% 

% 

%

1) >=1

2) >=0.5

3) >=0.5

4) >=2

ที่มำ: กรมวิชำกำรเกษตร. 2551

ตารางแสดงค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร�

1 เมตร

*สามารถท�าในเข่ง ตะกร้าผ้า  
หรือใช้ไม้ตอกรอบ หรืออาจท�า  
เป็นลักษณะวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส     
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร

1. มูลสัตว์ ประมำณ 900 บำท
 (กระสอบละ 30 กิโลกรัม ใช้ 30 กระสอบ)
2. เศษพืชและน�้ำ คิดประมำณ 100 บำท    

ต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์�1�ตัน

  ราคาวัตถุดิบ 1,000 บาท

 รำคำจ�ำหน่ำยโดยทั่วไป 5-10 บำท/กิโลกรัม

  1 ตัน = 5,000 บาท
  ก�าไรกองละ 4,000 บาท

การดูแลปุ๋ยหมักใน     
วงตาข่ายท�าเช่นเดียวกับ   
การดูแลปุ๋ยที่ขึ้นกอง   
แบบสามเหลี่ยม

มูลสัตว ์1 ส่วน
หนาประมาณ 2-3 ซม.

เศษพืช หรือใบไม ้หนา 10 ซม.
ฟาง หญ้า ผักตบชวา ใช ้4 ส่วน

ใบไม้ใช ้3 ส่วน

ขี้วัวอยู่บนสุด
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