องค์ความรู้
สัมมาชีพต้นแบบการทาเกษตรผสมผสาน
“เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง”

เผยแพร่โดยสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๖๗๘ โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๖๗๙

ข้อมูลโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญากูร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รวบรวมและเผยแพร่โดย : สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

คำนำ
นายเครื่ อ ง เสมา เกษตรกรที่ ไ ด้รับ การคั ดเลื อกให้ เป็ น
เกษตรกรต้ น แบบสั ม มาชี พ เรื่ อ งการท าเกษตรกรผสมผสานของ
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ สนับสนุน
ให้ เข้ารั บ การฝึ กอบรมเรื่ องการผลิ ตปุ๋ ย อินทรีย์วิธีใหม่ “วิศวกรรม
แม่ โ จ้ 1”(ผลการค้ น คว้ า วิ จั ย ของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธี ร ะพงษ์
สว่างปัญญากูร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
แม้โจ้ ) ณ มหาวิทยาลั ยแม่โจ้ จั งหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่ าการผลิ ตปุ๋ ย
อินทรีย์วิธีใหม่ที่ได้จากการฝึกอบรมฯ เป็นการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิก
กลับกอง ต่างจากวิธีการทาปุ๋ยหมักที่เคยเรียนรู้มาแต่เดิมซึ่งหากผลิต
ในปริ ม าณมากจะต้ อ งใช้ แ รงงานคน หรื อ แรงงานเครื่ อ งจั ก รกล
มาช่วยเสริม จึงไม่เหมาะกับการผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต
แต่ตามหลักการและขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ พลิกกลับกอง
สามารถทาเองได้ ไม่ต้องจ้างแรงงาน/เครื่องจักรกลเพื่อพลิกกลับกอง
ซึ่งต่างจากวิธีการผลิตแบบเดิม หากเกษตรกรนาไปปรับใช้จะช่วยให้
ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตลงได้ จึงได้นาความรู้ดังกล่าวถ่ายทอดในการ
ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจากแปลงสัมมาชีพต้นแบบ
เรื่องการทาเกษตรผสมผสานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
อนึ่ง เพื่อเป็นโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของ
เกษตรกร สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้รวบรวมองค์ความรู้
เรื่ อ งการผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ แ บบไม่ พ ลิ ก กลั บ กอง จั ด ท าเป็ น เอกสาร
เผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้นาไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต่อไป

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง
วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ ๑

ควำมจำเป็น
ของกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
สาเหตุประการหนึ่งของปัญหาหมอก ควันพิษที่เกิดใน 8
จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยของทุกปี ก็คือการเผา
ทาลายเศษพืชที่เหลือจากการเกษตรกรรม เช่น เปลือกและซังข้าวโพด
เศษใบไม้ และฟางข้าว เป็ นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรไม่มี
ทางเลือกที่เหมาะสมในการจั ดการเศษพืช ปริมาณ มากที่เกิดขึ้น
ในขณะที่การนาเศษพืชมาทาเป็ นปุ๋ยอิน ทรีย์ก็มีปัญหาการต้องพลิ ก
กลับกองปุ๋ย ที่สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน การเผาทาลายเศษพืชจึงยัง
เป็นวิธีการจัดการเศษพืชที่ง่ายที่สุดของเกษตรกรที่ผ่านมา
ในการเพาะปลูกของเกษตรกรสิ่งที่มีความจาเป็นและสาคัญ
ที่สุด คือ ความอุดม สมบูรณ์ของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะ
ได้มาจากการที่มีอินทรีย์วัตถุสะสมอยู่ในดินอยู่มาก จุลินทรีย์ดินจะใช้
อินทรีย์วัตถุเป็นสารอาหารแล้วปลดปล่อยแร่ธาตุที่จาเป็น ให้แก่พืชใน
ปริ ม าณที่ พื ช ต้ อ งการอย่ า งเพี ย งพอ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ธาตุ อ าหารหลั ก
(ไนโตรเจน-N ฟอสฟอรัส-P2O5 และโพแทสเซียม-K2O) ธาตุอาหาร
รอง (กามะถัน แคลเซียม และแมกนีเซียม) และจุลธาตุ (แมงกานีส
ทองแดง โบรอน โมลิบดินัม เหล็ก และสังกะสี ) ซึ่งโดยปกติแล้วดัชนีชี้
วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินก็คือไส้เดือน เราจึงมักจะพบว่าดินดาใน
ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงที่สามารถปลูกพืชได้ทุก ชนิดโดยไม่ต้องใช้
ปุ๋ยเคมีใด ๆ จะมีไส้เดือนอยู่มาก
นอกจากนี้ ในอดีตก่อนที่จ ะมีการผลิ ตปุ๋ยเคมีขึ้นในโลก
เกษตรกรในประเทศไทยก็ได้มีการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินใน
การเพาะปลูก โดยการใช้มูลสัตว์ต่าง ๆ เช่น มูลโค มูลกระบือ และมูล
ไก่ เป็นต้น ประเทศไทยในขณะนั้นสามารถส่งออกข้าวเป็นที่ 1 ของ
โลกมาโดยตลอด ทั้ง ๆ ที่ไม่มีปุ๋ยเคมีใช้

ในอดีตก่อนที่จะมีการผลิตปุ๋ยเคมีขึ้นในโลก เกษตรกรใน
ประเทศไทยก็ ไ ด้ มี ก ารสร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ ห้ กั บ ดิ น ในการ
เพาะปลูก โดยการใช้มูลสัตว์ต่าง ๆ เช่น มูลโค มูลกระบือ และมูลไก่
เป็นต้น ประเทศไทยในขณะนั้นสามารถส่งออกข้าวเป็นที่ 1 ของโลก
มาโดยตลอด ทั้ง ๆ ที่ไม่มีปุ๋ยเคมีใช้
แต่ปัจจุบัน ภายหลังจากการ “ปฏิวัติเขียว” หรือการนาปุ๋ยเคมี
เข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2503 การเกษตร
กรรมของไทยก็ได้ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าหญ้าอย่างหนัก โดยลืม
ที่ จ ะสร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น อย่ า งแต่ ก่ อ น การใช้ ปุ๋ ย เคมี
สารเคมี และยาฆ่าหญ้าอย่างยาวนาน 40 - 50 ปี ได้ทาให้ดิน
เพาะปลูกเสื่อมสภาพลงอย่างมาก กลายเป็นดินที่แน่น แข็ง และเป็น
กรด รากพืชไม่สามารถชอนไชหาอาหารได้ดี ความเป็นกรดของดินทา
ให้เกิดการละลายของธาตุอะลูมิเนียมออกมาแล้วดูดซึมเข้า ทางราก
พืช ทาให้พืชไม่แข็งแรงกลายเป็นโรคง่าย เกษตรกรจึงต้องใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีทาให้มีต้นทุนสูงขึ้น และในขณะเดียวกัน
การเผาทาลายเศษพืชในแต่ละครั้งก็ส่งผลให้อินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์
ดินที่ มีอยู่น้อยพลอยสลายตัวหายไปอีก
เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินกลับคืนมาเกษตรกรจึงควรงด
การเผาเศษพืช และนาเศษพืชมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีแล้ว
นาไปปรับปรุงบารุงดินเพื่อ เพิ่มอินทรีย์วัตถุและความอุดมสมบูรณ์
ให้กับดิน ที่จะส่งผลให้การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีลดลง ซึ่งหมายถึง
ต้นทุนการผลิตก็จะลดลง มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีผลกาไรมากขึ้น
ตามไปด้วย ดินเพาะปลูกจะกลับมาเป็นดินดาที่ฟู นุ่ม โครงสร้างเม็ด
ดินจะร่วนซุยขึ้น มีไส้เดือนกลับคืนมาที่ช่วยการชอนไชของรากพืช พืช
ก็จะกลับมาแข็งแรง เกษตรกรและประชาชนจะมีสุขภาวะที่ดีจากการ
ลดปัญหาหมอกควันพิษจากการเผาและลด การใช้สารเคมี

การผลิตปุ๋ยอินทรียว์ ธิ ีใหม่
“วิศวกรรมแม่โจ้ ๑”
จากผลการค้นคว้าวิจัยของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีนวัตกรรมใหม่ในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ต้องพลิกกลับกอง เกษตรกรจะสามารถผลิตได้ปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพดีปริมาณมากครั้งละ 10 – 100 ตัน ปุ๋ยอินทรีย์ที่
ผลิตได้มีค่าตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.
2551 เสร็จภายในเวลาเพียง 60 วัน เรียกว่าวิธี “วิศวกรรมแม่โจ้
1” ที่ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นและน้าเสีย
วัตถุดิบมีเพียงเศษพืชกับมูลสัตว์เพียง 2 อย่างเท่านั้น โดยถ้าเศษพืช
เป็นฟางข้าวอัตราส่วนระหว่างฟางข้าวกับมูลสัตว์คือ 4 ต่อ 1 โดย
ปริมาตร และถ้าเป็นเศษใบไม้ให้ใช้อัตราส่วน 3 ต่อ 1 โดยปริมาตร

ขั้นตอนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี “วิศวกรรมแม่โจ้ 1”
ขั้นตอนที่ 1
นาฟางข้าว 4 เข่ง วางเป็นชั้นบาง ๆ สูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ฐานกว้าง
2.5 เมตร โปรยทับด้วยมูลสัตว์ 1 เข่ง แล้วรดน้า ทาเช่นนี้ 15 - 17
ชั้น รดน้าแต่ละชั้นให้มีความชื้น ขึ้นกองเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความสูง
1.50 เมตร กองปุ๋ยจะมีความยาวเท่าไรก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเศษพืช
และมูลสัตว์ที่มี ความสาคัญของการที่ต้องทาเป็นชั้นบาง ๆ 15 - 17
ชั้นก็เพื่อให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในมูลสัตว์ได้ใช้ทั้งธาตุคาร์บอนที่มี อยู่ใน
เศษพืชและธาตุไนโตรเจนที่มีในมูลสัตว์ในการเจริญเติบโตและสร้าง
เซลล์ ซึ่งจะทาให้การย่อยสลายวัตถุดิบเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ฟางข้าว ๔ ส่วน มูลโค ๑ ส่วน วางเป็นชั้นบางๆ หน้า ๑๐ ซม. ฐานกว้าง ๒.๕ เมตร รดน้าแต่ละชั้นให้ชุ่ม

วางฟางกับมูลสัตว์ ๑๕ – ๑๗ ชั้น กองเป็นรูปสามเหลี่ยม สูง ๑.๕ เมตร มีความยาวของกองไม่จากัด

ขั้นตอนที่ 2
รักษาความชื้นภายในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอตลอดเวลา
(มีค่าประมาณร้อยละ 60 – 70) โดยมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
* ขั้นตอนที่ 1 รดน้าภายนอกกองปุ๋ยทุกวัน ๆ ละครั้ง โดยไม่ให้มี
น้าไหลนองออกมาจากกองปุ๋ย
* ขั้นตอนที่ 2 เมื่อครบวันที่ 10 ใช้ไม้แทงกองปุ๋ยให้เป็นรูลึกถึง
ข้างล่างแล้วกรอกน้าลงไป ระยะห่างของรูประมาณ 40 เซนติเมตร ทา
ขั้นตอนที่สองนี้ 5 ครั้ง ระยะเวลาห่างกัน 10 วัน เมื่อเติมน้าเสร็จแล้วให้
ปิดรูเพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนภายในกองปุ๋ย ขั้นตอนนี้แม้ว่าอยู่ในช่วง
ของฤดูฝนก็ยังต้องทา เพราะน้าฝนไม่สามารถไหลซึมเข้าไปในกองปุ๋ยได้
จากข้อดีที่น้าฝนไม่ส ามารถชะล้ างเข้าไปในกองปุ๋ยได้ เกษตรกรจึง
สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีนี้ในฤดูฝนได้ด้วย
ภายในเวลา 5 วันแรก กองปุ๋ยจะมีค่าอุณหภูมิสูงขึ้นมาก
บางครั้งสูงถึง 70 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเรื่องปกติสาหรับกองปุ๋ยที่ทาได้
ถูกวิธี หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลงจนมีค่าอุณหภูมิปกติที่อายุ
60 วัน

ขั้นตอนที่ ๓
เมื่อกองปุ๋ยมีอายุครบ 60 วัน ก็หยุดให้ความชื้นกองปุ๋ยจะมี
ความสูงเหลือเพียง 1 เมตร แล้วทาปุ๋ยอินทรีย์ให้แห้งเพื่อให้จุลินทรีย์
สงบตัว และไม่ให้เป็นอันตรายต่อรากพืช วิธีการทาปุ๋ยอินทรีย์ให้แห้ง
อาจทาโดยทิ้งไว้ในกองเฉยๆ ประมาณ 1 เดือน หรืออาจแผ่กระจาย
ให้มีความหนาประมาณ 20 – 30 ซม. ซึ่งจะแห้งภายในเวลา 3 – 4
วัน สาหรับผู้ที่ต้องการจาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ก็อาจนาปุ๋ยอินทรีย์ที่แห้ง
แล้วไปตีป่นให้มีขนาดเล็กสม่าเสมอ ซึ่งจะมีราคาประมาณกิโลกรัมละ
5 - 7 บาท สามารถเก็บได้นานหลายปี

สภาพปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวอายุ ๖๐ วัน โดยไม่พลิกกลับกอง

ขั้นตอนแรก รักษาความชื้นภายนอกกองโดยรดน้าวันละครั้ง ขัน้ ตอนที่สองเอาไม้แทงกองปุ๋ยทุก ๑๐ วันเพือ่ เติมน้าภายในกอง

กองปุ๋ยต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง ๑.๕ เมตร ฐาน ๒.๕ เมตร วางวัสดุเป็นชั้นๆ รดน้าทุกชั้น โดยต้องไม่ขึ้นเหยียบกอง

หัวใจสำคัญของกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี “วิศวกรรมแม่โจ้ 1”
หัวใจสาคัญของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีนี้ คือ ต้องรักษา
ความชื้นภายในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอตลอดเวลาทั้งภายใน
และภายนอกกองปุ๋ยด้วยวิธีการ 2 ขั้นตอนข้างต้น บริเวณใดที่แห้ง
เกินไปหรือแฉะเกินไป จุลินทรีย์จะไม่สามารถย่อยสลายได้ ทาให้วัสดุไม่
ย่อยสลาย กระบวนการอาจใช้เวลานานถึง 6 เดือนถึง 1 ปีก็ได้
ข้อห้ำมของกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี “วิศวกรรมแม่โจ้ 1”
๑. ห้ามขึ้นเหยียบกองปุ๋ยให้แน่น หรือเอาผ้าคลุมกองปุ๋ย หรือเอา
ดินปกคลุมบนกองปุ๋ย เพราะจะทาให้อากาศไม่สามารถไหลถ่ายเทได้
๒. ห้ามละเลยการดูแลความชื้นทั้ง 2 ขั้นตอน เพราะถ้ากองปุ๋ย
แห้งเกินไปจะทาให้ระยะเวลาแล้วเสร็จนานและปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพต่า
๓. ห้ามวางเศษพืชเป็นชั้นหนาเกินไป ชั้นพืชหนาเกินไปจะทาให้
จุลินทรีย์ที่มีในมูลสัตว์ไม่สามารถ เข้าไปย่อยสลายเศษพืชได้
๔. ห้ามทากองปุ๋ยใต้ต้นไม้ เพราะความร้อนของกองปุ๋ยอาจทา
ให้ต้นไม้ตายได้
๕. ห้ามระบายความร้อนออกจากกองปุ๋ย เพราะความร้อนสูงใน
กองปุ๋ยจะช่วยให้จุลินทรีย์ทางานได้ดีมากขึ้น และยังช่วยให้เกิดการ
ไหลเวียนของอากาศผ่านกองปุ๋ยอีกด้วย

เศษพืชทุกชนิดสามารถนามาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีนี้ได้ เช่น ฟางข้าว ซัง
และเปลือกข้าวโพด ผักตบชวา เศษผักจากตลาด และเศษใบไม้ทั้งสดและแห้ง
เป็นต้น ส่วนมูลสัตว์สามารถนามาใช้ได้ทั้งมูลโค มูลไก่ และมูลสุกร ทั้งแห้งและ
เปียก โดยพบว่า ฟางข้าว ผักตบชวา และเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นเศษพืชที่
ย่อยสลายได้ง่ายที่สุด ส่วนเมล็ดลาไยหรือลิ้นจี่ก็สามารถนามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้
แต่ต้องนาไปตีบดในเครื่องย่อยเศษพืชเสียก่อน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีนี้จะช่วยลดการเผาฟางข้าวในนาได้ โดยการไถ
กลบตอซังแล้วนาฟางข้าวกับมูลสัตว์ขึ้นกองปุ๋ยวิธีใหม่นี้ในนาใกล้แหล่งน้า เมื่อ
ปุ๋ยอินทรีย์แห้งหรือถึงฤดูการเพาะปลูกก็นาไปใช้ในอัตรา 500 – 1,000 กก.
ต่อไร่ แล้วไถกลบไปพร้อมกับการเตรียมดินได้เลย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและ
แรงงานในการขนวัสดุได้มาก
ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกผักอินทรีย์คือ 500 – 2,000 กก.
ต่อไร่ หรือประมาณ 1 กก.ต่อ 1 ตารางเมตร ในการทากองปุ๋ยอินทรีย์ยาว 4
เมตร จะให้ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน ใช้มูลสัตว์ประมาณ 30 กระสอบ คิดเป็นต้นทุนใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตันละ 750 บาท ในขณะที่ราคาจาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ใน
ท้องตลาดคือตันละ 5,000 – 7,000 บาท
รูปตัวอย่ำงกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ ๑

คาถามที่พบบ่อย
คำถำม ถ้าไม่มีเวลารดน้าประจาวันหรือเจาะกองปุ๋ยเพื่อเติมน้าทุก ๑๐ วัน จะใช้วิธีติด
สปริงเกอร์และใช้ท่อน้าเจาะรูติดตั้งไว้ตรงกลางกองปุ๋ยแล้ว เปิดวาวล์ได้หรือไม่
คำตอบ การติดตั้งสปริงเกอร์ ลดปัญหาการรดน้ากองปุ๋ยประจาวันสามารถทาได้ แต่
ต้องระวังอย่ารดนานเพราะจะทาให้มีน้านองและมีน้ามูลสัตว์ที่ ประกอบด้วยไนโตรเจน
ไหลออกมา ส่วนการใช้ท่อน้าเจาะรูติดตั้งกลางกองปุ๋ยทาไม่ได้เพราะน้าไม่สามารถฉีด
ผ่านรูไปยังทุกส่วนของกองปุ๋ยได้ เพราะปุ๋ยอินทรีย์มีคุณสมบัติชอบอุ้มน้า

คำถำม จะเอาขี้เลื่อยจากการเพาะเห็ดหรือแกลบดิบมาทาปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะขี้เลื่อยกับแกลบมีขนาดเล็กเกินไปจนอากาศไม่สามารถไหลเวียนเข้ากอง
ปุย๋ ได้ และขี้เลื่อยกับแกลบก็ยังประกอบไปด้วยลิกนินที่จุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลาย ให้เสร็จ
ในเวลา 2 เดือนได้ แต่การนาขี้เลื่อยหรือแกลบเข้าในกระบวนการ เช่น ฟาง 4 ส่วน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบ 1 ส่วน ขี้วัว 1 ส่วน วางเป็นชั้นบาง ๆ สลับกันก็เป็นการใช้ประโยชน์จากขี้เลื่อยหรือแกลบ
ได้ทางหนึ่ง เพราะถึงแม้ขี้เลื่อยหรือแกลบไม่ย่อยสลายสมบูรณ์ดี แต่เมื่อนาปุ๋ยอินทรีย์นี้ไปใช้ ดิน
เพาะปลูกจะมีความร่วนซุยมากขึ้น
คำถำม ถ้าไม่ได้รดน้าเป็นเวลา 10 วัน กองปุ๋ยนั้นจะเสียหายอย่างไรบ้าง
คำตอบ ถ้าไม่ได้รดน้าเป็นเวลา 10 วัน เมื่อกลับมามีการรดน้าได้ตามปกติ มีการดูแล
ความชื้นทั้งการรดประจาวันและการเจาะกองปุ๋ยเติมน้าทุก 10 วัน จุลินทรีย์ก็จะสามารถฟื้น
ตัวและกลับมาทางานย่อยสลายได้ใหม่ แต่ระยะเวลาการแล้วเสร็จอาจเลื่อนออกไปบ้าง

คำถำม ควรใช้ผ้ายางคลุมกองปุ๋ยเพื่อให้เก็บความร้อนหรือไม่
คำตอบ ไม่ ควร เพราะผ้ายางจะขัดขวางการระบายอากาศระหว่างกองปุ๋ยกับอากาศ
ภายนอก ทาให้จุลินทรีย์ขาดออกซิเจนในกระบวนการย่อยสลาย การเป็นปุ๋ยอินทรีย์จะช้า
ลง ทาให้ปุ๋ยอินทรีย์มีความเป็นกรด และมีกลิ่นเหม็นจากการเปลี่ยนเป็นกระบวนการย่อย
สลายแบบไม่ใช้อากาศ

คำถำม ควรขึ้นเหยียบกองปุ๋ยให้แน่นหรือไม่
คำตอบ ไม่ ควร เพราะกองปุ๋ยที่แน่นเกินไปจะมีการระบายอากาศที่ไม่ดี มีผลให้จุลินทรีย์
ชนิดใช้ออกซิเจนหยุดการทางาน และจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนจะพัฒนาขึ้นมาทางาน
แทน ซึ่งจะมีการย่อยสลายที่ช้าและเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น

คำถำม จะวางเศษพืชเป็นชั้นหนาสัก 50 เซนติเมตรได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ ได้ เพราะการวางเศษพืชเป็นชั้นหนาเกินไปจะทาให้จุลินทรีย์ที่มีในมูลสัตว์ไม่
สามารถเข้าไปย่อยสลายเศษพืชได้สมบูรณ์ ดังนั้น การทาปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองจึง
กาหนดให้เศษพืชมีความหนาเพียงประมาณ 10 ซม. เท่านั้น

คำถำม ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทาด้วยวิธีนี้ให้คุณภาพแตกต่างจากการทาด้วยวิธีอื่นอย่างไร
คำตอบ ปุ๋ย อินทรีย์ที่ทาด้วยวิธีนี้มีคุณภาพไม่แตกต่างจากวิธีอื่นและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ปุ๋ยอินทรีย์ ของประทศเหมือ นกัน แต่ แตกต่างกันตรงที่ วิธีการท า กล่าวคือ วิธี นี้จูงใจให้
เกษตรกรหันมาทาปุ๋ยอินทรีย์ได้มากกว่าจากการที่ไม่ต้อง พลิกกลับกอง มีความง่าย ไม่ต้องเติม
สารพิเศษอื่น ใช้ระยะเวลาในกระบวนการสั้น สามารถทาในนาหรือในสวนผลไม้ก็ได้ และที่สาคัญ
คือได้ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณครั้งละมาก ๆ โดยไม่ต้องมีพื้นคอนกรีตหรือหลังคา

แปลงสัมมำชีพต้นแบบกำรทำเกษตรผสมผสำน
นำยเครื่อง เสมำ เกษตรสัมมำชีพต้นแบบ อำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก
ฐำนกำรเรียนรู้กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
“วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ ๑”

