เทคนิคการทําปุยอินทรียชีวภาพ
ปุยหมัก ปุย อินทรีย ปุยชีวภาพ และอีกหลาย ๆ ชื่อ มีการใหคําจํากัดความในทางวิชาการที่คอ นขาง
หลากหลาย ในที่นี้ “ปุยอินทรียชีวภาพ” หมายถึง สารธรรมชาติที่ไดจากกระบวนการหมักบม วัตถุดิบจากธรรมชาติ
ตาง ๆ ทั้งพืช และสัตวจนสลายตัวสมบูรณเปนฮิวมัส วิตามิน ฮอรโมน และสารธรรมชาติตาง ๆ (ดินปา) ซึ่งเปนทั้ง
อาหารของดิน (สิ่งมีชีวิตในดิน) ตัวเรงการทํางาน (catalize) ของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่อาศัยอยูในดิน และอาศัยอยูปลาย
รากของพืช (แบคทีเรีย แอคติโนมัยซิส และเชื้อรา ฯลฯ) ที่สามารถสรางธาตุอาหารกวา 93 ชนิดใหแกพืช ภายใต
หลักการกสิกรรมธรรมชาติที่วา “เลี้ยงดิน เพื่อให ดินเลีย้ งพืช” (Feed the soil and let the soil feed the plant) การให
ความสําคัญของดินดวยการเคารพบูชาดินเสมือน “แม” ภูมิปญญาดั้งเดิมในการดูแลรักษาดิน ที่เรียกวา “พระแม
ธรณี” สังคมไทยไดพัฒนาการผลิตอาหารใหแกดิน หรือปจจุบันเรียกวา ปุย ไวหลายรูปแบบ ดวยเทคโนโลยีที่
ลึกซึ้งแนบแนนกับธรรมชาติ
ประโยชนของปุยอินทรียช ีวภาพ
1. เปนอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน เชน แบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยซิส
2. ใหธาตุอาหาร และกระตุนใหจุลินทรียสรางอาหารกวา 93 ชนิดแกพืช
3. ชวยปรับปรุงคุณสมบัติ และโครงสรางดินใหดีขึ้น
4. ชวยดูดซับ หรือดูดยึดธาตุอาหารไวใหแกพชื
5. ชวยปรับคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของดินใหอยูในระดับที่เหมาะแกการเจริญเติบโตของพืช
6. ชวยกําจัด และตอตานเชื้อจุลนิ ทรียที่กอโรคตาง ๆ
7. ทําใหพืชสามารถสรางพิษไดเอง สามารถตานทานโรค และแมลงไดดี
สูตรปุยอินทรียชีวภาพชนิดตางๆ
ไดจากประสบการณของเกษตรกร และนักวิชาการเครือขายตาง ๆ ที่พัฒนามาจนไดปุยอินทรียชวี ภาพที่มี
คุณภาพ ใหคุณคาทางธาตุอาหารโดยตรงแกพืช และกระตุนใหจุลนิ ทรียในดินสรางอาหารกวา 93 ชนิดทีพ่ ืช
ตองการ ทดแทนการใชปยุ เคมี ซึ่งมีธาตุอาหารเพียง 3 ชนิด (N P K) และไดคุณภาพของผลผลิตที่สูงกวา ไดรสชาติ
ที่ดีกวา และตนทุนที่ต่ํากวาการใชปุยเคมี โดยในปจจุบนั พบวามีสูตรการผลิตปุยอินทรียชีวภาพมากกวา 100 สูตร
ซึ่งมีการพัฒนาการผลิตมาชานานแตใชในวงจํากัดไมแพรหลายเหมือนกับปุยเคมี
ปุยหมักอินทรียชีวภาพชนิดน้ํา
เปนสารละลายสีน้ําตาลขนที่ไดจากากรยอยสลายของพืช หรือเซลลสัตว โดยผานกระบวนการหมักของจุลินทรียที่
ตองการออกซิเจน และไมตองการออกซิเจน ดวยการเติมน้ําตาลทรายแดง หรือกากน้าํ ตาลใหเปนแหลงพลังงาน
ของจุลินทรียท ี่ทําหนาที่
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ยอยสลาย ซึ่งมี จุลินทรียในกลุมแบคทีเรีย อาทิเชน Bacillus sp., Lactobacillus sp., Streptococcus sp. กลุมเชื้อรา
อาทิเชน Aspergillus niger, Pennicillium sp., Rhizopus และกลุมยีสต อาทิเชน Canida sp. ฉะนั้นใหน้ําสกัดอินทรีย
ชีวภาพที่ผานกระบวนการยอยสลายอยางสมบูรณแลว จึงประกอบดวยจุลินทรียหลากหลายาชนิด และสารประกอบ
จากเซลลพืช เซลลสัตว ไดแก คารโบไฮเดตร โปรตีน กรดอะมิโน ธาตุอาหาร เอ็นไซม และฮอรโมนพืช ในปริมาณ
ที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่นํามาใชดังเชนสูตรตัวอยางตางๆ ดังตอไปนี้
1. สูตรหญาผสมขี้ไก
สวนประกอบ
1. หญาสด 50 กิโลกรัม
2. ขี้ไก 5 กิโลกรัม (ควรเลือกไกที่ไมกินยาปฏิชีวนะ เพราะจะทําใหมกี ลิ่นเหม็นเนา และเปนอันตรายตอจุลินทรีย
ในดิน และที่ปลายรากพืช)
วิธีทํา
1. นําหญาสด 10 กิโลกรัม ใสลงในถังหมักพลาสติกขนาด 200 ลิตร ย่ําใหแนน (จะสูงประมาณ 20 ซม.)
2. โรยขี้ไกหมาด ๆ 1 กิโลกรัม ทับลงบนหญา
3. ทําซ้ําเชนเดิมอีก 4 ชั้น
4. ปดฝาเก็บไวในที่รม
5. บมไวประมาณ 45 วัน ขึ้นไป จะไดปยุ น้ําเขมขน คุณภาพดี
วิธีใช
1. ผสมน้ํา 1:200-500 รดราดดิน
2. ผสมน้ํา 1:300-1,000 ฉีดพนลําตนและใบ
2. สูตรเศษอาหาร (ปุยคน)
สวนประกอบ
1. เศษอาหารในครัวเรือนทุกชนิดรวมทั้งน้ําแกง น้ําพริก เปลือกผลไม เปลือกหอย เปลือกกุง กางปลา หัวปลา น้ํายา
ลางจาน เปนตน จํานวน 3 กิโลกรัม
2. น้ําตาลแดง หรือกากน้ําตาล 1 กิโลกรัม
3. น้ําสะอาด 1-10 ลิตร (แลวแตเศษอาหารมีน้ํามากหรือไม)
4. หัวเชื้อจุลนิ ทรียเขมขน 1 ลิตร
วิธีทํา
1. นําเศษอาหาร 3 กก. ใสลงในถังพลาสติก
2. ผสมน้ํากับน้ําตาลใหเขากัน เปนเนื้อเดียวกัน
3. เติมหัวเชื้อจุลินทรียเขมขนในน้ํา และน้าํ ตาล
4. เททับลงในถังที่ใสเศษอาหารใหทวั่ ๆ
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5. ปดฝาใหสนิท (ไมใหแสงและอากาศเขาได)
6. บมทิ้งไวประมาณ 90 วัน จะไดปุยน้ําคุณภาพดี กลิ่นหอม รสเปรี้ยว (pH ประมาณ 3 )
หมายเหตุ : ปริมาณสวนผสมตาง ๆ ปรับไดตามสวน
วิธีใช
1. ผสมน้ํา 1:100-400 รดราดโคน
2. ผสมน้ํา 1: 200-1,000 ฉีดพนลําตน และใบ
3. สูตรพืชผัก
สวนประกอบ
1. เศษพืชผักผลไมทุกชนิด 3 กิโลกรัม
2. น้ําตาลแดง หรือกากน้ําตาล 1 กิโลกรัม
3. น้ําสะอาด 10 ลิตร
4. หัวเชื้อจุลนิ ทรียเขมขน 1 ลิตร
วิธีทํา
1. สับ และนําเศษผักผลไม ใสลงในถังพลาสติก
2. ผสมน้ํากับน้ําตาลใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน
3. เติมหัวเชื้อจุลินทรียเขมขน ผสมลงในน้าํ และน้ําตาล
4. เททับลงบนเศษผักผลไมในถังใหทวั่
5. ใชไมไผขัดกดใหเศษผักจมน้ํา
6. ปดฝาใหสนิท ไมใหแสงและอากาศเขา
7. บมทิ้งไวในที่รมประมาณ 90 วัน เปนอยางนอย ก็จะไดปุยน้ําคุณภาพดี กลิ่นหอม และรสเปรี้ยว (pH 3.3) เหมาะ
สําหรับรดพืชผักทุกชนิด
หมายเหตุ :ถาตองการรดผักชนิดไหน ใหใชผักชนิดนัน้ หมักเปนหลัก รวมกับพืชผักหรือวัชพืชที่ชอบกับผักชนิดนั้น
วิธีใช
1. ผสมน้ํา 1:100 รดราดดิน
2. ผสมน้ํา 1:200-400 ฉีดพนใบ และลําตน
4. สูตรหอยเชอรี่ หรือสูตรปลา
สวนประกอบ
1. หอยเชอรี่ หรือปลาสด 3 กิโลกรัม
2. น้ําตาลทรายแดง หรือกากน้ําตาล 1 กิโลกรัม
3. น้ําสะอาด 10 ลิตร
4. หัวเชื้อจุลนิ ทรียเขมขน 1 ลิตร
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วิธีทํา
1. นําหอยเชอรี่ หรือปลามาสับ ทุบ หรือ บด ใหพอแหลก
2. ผสมน้ํา น้ําตาล และหัวเชือ้ จุลินทรียเขมขนใหเขาเปนเนื้อเดียวกันแลวเททับลงบนหอยเชอรี่ หรือปลาในถัง
3. ใชไมไผขัดกดใหหอยเชอรี่ หรือปลาจมลงในน้ํา
4. ปดฝาใหสนิทไมใหแสง และอากาศเขา บมทิ้งไวในทีร่ มประมาณ 90 วันเปนอยางนอย
หมายเหตุ : ไมควรใชสูตรหอยเชอรี่ หรือสูตรปลากับพืชเพียงอยางเดียว เพราะจะทําใหตนไมแคระแกรน ควรใช
รวมกับสูตรพืชผักหรือสูตรสมุนไพรดวย
ผลการวิเคราะหปุยน้ําอินทรียชีวภาพ
สูตรหอยเชอรี่
ธาตุอาหารหลัก (%)
สวนที่นํามาหมัก

ตัวหอย+เปลือกหอย
ไขหอย
ไขหอย+พืชสด
ไขหอย+เนื้อหอย
เนื้อหอย+พืชสด

คา pH

คา EC

4.9
4.6
4.3
4.3
4.2

17350
17020
16110
12280
15510

N

P

K

0.84
1.23
0.87
1.62
0.74

0.6
0.9
0.64
0.33

1.67
1.66
1.68
2.04
1.83

ฮิวมัค
แอซิค
(%)

อินทรีย
วัตถุ
(%)

3.07
4.45
4.47
4.31
3.57

15.13
26.51
26.67
20.44
30.68

ที่มา : เอกสารความรูเรื่องปุย ศูนยสงเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียนเกษตรกรภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 31 สิงหาคม 2544

5. สูตรสะสมตาดอก
สวนประกอบ
1. เศษพืชสด วัชพืช 1 สวน
2. ผลไมดิบ 1 สวน
3. ผลไมสุก 2 สวน
4. เมล็ดพืช / เมล็ดวัชพืช 2 สวน
5. ซากสัตว 2 สวน
6. หัวเชื้อจุลนิ ทรียเขมขน 1 สวน
7. นมสด 1 สวน
8. ไขทั้งเปลือก 1 สวน
9. กากน้ําตาล 1 สวน
10. น้ํามะพราว 1 สวน
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วิธีทํา
1. นําวัสดุสวนผสมที่เปนพืช และซากสัตวทั้งหมดบดปนละเอียด (น้ําที่ออกมาอยาทิง้ บรรจุลงในถังหมัก หรือ
ภาชนะที่ไมใชโลหะ)
2. นํากากน้ําตาล น้ํามะพราว หัวเชื้อจุลินทรียเขมขน นมสด และไขทั้งเปลือกผสมใหเขากัน แลวเททับลงบนวัสดุที่
บดละเอียดแลว
3. คลุกเคลาสวนผสมทั้งหมดใหเขาเปนเนือ้ เดียวกัน
4. ปดฝาถังหมักใหสนิท เก็บไวในที่รมประมาณ 90 วัน
วิธีใช
1. ผสมน้ํา 100 ลิตร : ปุย 200 ซีซี รดราดดิน
2. ผสมน้ํา 100 ลิตร : ปุย 100 ซีซี ฉีดพนใบ และลําตน
6. สูตรเปดตาดอก
สวนประกอบ
1. ดอกไมตูม พรอมเกสร 10 สวน
2. ผลไมดิบ 1 สวน
3. ผลไมสุก 10 สวน
4. เมล็ดพืช 1 สวน
5. ซากสัตว 10 สวน
6. หัวเชื้อจุลนิ ทรียเขมขน 5 สวน
7. นมสด 5 สวน
8. ไขทั้งเปลือก 5 สวน
9. กากน้ําตาล 5 สวน
10. น้ํามะพราว 5 สวน
วิธีทํา
1. นําวัสดุสวนผสมทั้งหมดบดปนละเอียด แลวเทลงในถังหมัก
2. นํากากน้ําตาล น้ํามะพราว หัวเชื้อจุลินทรียเขมขน นมสด และไขทั้งเปลือกผสมใหเขากัน แลวเททับลงบนวัสดุที่
บดละเอียดแลว
3. คลุกเคลาสวนผสมทั้งหมดใหเขาเปนเนือ้ เดียวกัน
4. ปดฝาถังหมักใหสนิท เก็บไวในที่รมประมาณ 90 วัน
วิธีใช
1. ผสมน้ํา 100 ลิตร : ปุย 200 ซีซี รดราดดิน
2. ผสมน้ํา 100 ลิตร : ปุย 100 ซีซี ฉีดพนใบ และลําตน
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ปุยหมักแหงอินทรียชีวภาพชนิดผง
เปนปุยที่ไดจากการนํามูลสัตวชนิดตาง ๆ มาผสมคลุกเคลากับขี้เถาแกลบ กากออย รําขาว และเศษซากพืชตาง ๆ
โดยใชน้ําตาล และหัวเชื้อจุลนิ ทรียเขมขนเปนตัวเรงปฏิกริ ิยาการยอยสลาย เมื่อหมักและยอยสลายสมบูรณแลว จะ
ไดปุยหมักแหงอินทรียชีวภาพที่มีคุณภาพ ซึ่งสวนผสมตาง ๆ สามารถดัดแปลงไดตามวัดสุที่มีอยูใ นทองถิ่นนั้น ๆ
1. สูตรมูลสัตว
สวนประกอบ
1. มูลสัตว 1 กระสอบ
2. แกลบ เศษใบไม หรือซังขาวโพด 1 กระสอบ
3. ขี้เถาแกลบ 1 กระสอบ
4. รําออน 1 กระสอบ
5. น้ําสะอาด 10 ลิตร (ถาวัตถุดิบแหงมาก ก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ําได)
6. หัวเชื้อจุลนิ ทรียเขมขน 1 ลิตร
วิธีทํา
1. นํามูลสัตว แกลบ ขี้เถาแกลบ และรําออนมาผสมคลุกเคลาใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน
2. ผสมน้ํา กับหัวเชื้อจุลินทรียเขมขนใหเขากัน รดลงบนกองวัสดุ และทําการผสมใหเขากันจนมีความชื้นประมาณ
35% (โดยทดลองกําดู) จะสามารถเกาะกันเปนกอนได แตไมเหนียวและเมื่อปลอยทิ้งลงพื้นจากความสูงประมาณ
1 เมตร กอนปุย จะแตก แตยังมีรอยนิ้วมือเหลืออยู
3. คลุกเคลาใหเขากันดี ตักปุยใสกระสอบ และมัดปากถุงใหแนน
4. กองกระสอบปุยซอนทับกันเปนชัน้ ๆ และควรวางกระสอบแตละตั้งใหหางกัน เพื่อใหความรอนสามารถระบาย
ออกไดทั้ง 4 ดาน (เพื่อไมตองกลับกระสอบทุกวัน)
5. ทั้งไวประมาณ 5-7 วัน ตรวจดูถามีกลิ่นหอม และไมมไี อรอนก็สามารถนําไปใชงานได และสามารถเก็บรักษาไว
ไดนาน
วิธีใช
ควรใชตั้งแตในขั้นตอนการเตรียมดิน โดยผสมคลุกเคลากับดินในแปลง เสร็จแลวคลุมดินดวยฟาง ใบไม หรือ
กิ่งไม และควรหมักดินทิ้งไวประมาณ 7 วัน จึงจะเริ่มลงมือปลูกพืช (ในกรณีที่เปนนาขาว พืชไร และพืชผัก)
อัตราการใช
1. นาขาว 200 กิโลกรัม ตอ 1 ไร
2. พืชไร พืชผัก 2 กํามือ ตอ 1 ตารางเมตร
3. ไมยืนตน พืชสวน 1 กิโลกรัม ตอ 1 ตารางเมตร
ขอแนะนํา
ในการใชปุยหมักแหงอินทรียชีวภาพใหไดผลดีนั้น หลังจากหวานหรือคลุกผสมปุยหมักแหงกับดินแลว
ควรคลุมดวยดวยฟาง เศษหญา หรือเศษใบไมตาง ๆ จากนั้นใชปุยน้ําหมักอินทรียชีวภาพรดราดลงไป ในอัตราสวน
1 : 200 จะชวยใหดินรวนซุย และฟูขึ้น ทําใหรากพืชเติบโตไดดี
สํานักงานเกษตรอําเภอลาดบัวหลวง โทร.035-379146

ปุยอินทรียช ีวภาพชนิดเม็ด
จุดประสงคของการปนเม็ดก็เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา สะดวกตอการเก็บและการใชงาน โดยการทําปุยเม็ดนั้น
จะตองมีอุปกรณ และเครื่องจักรกลเจามาเพิม่ เติม จึงไมสามารถที่จะทําในระดับครัวเรือนได เพราะลงทุนสูงโดยไม
จําเปน
สวนประกอบ
1. ปุยหมักแหงชีวภาพ (ชนิดผง) 700 กิโลกรัม
2. มูลไก/มูลวัว/มูลคางคาว 100 กิโลกรัม
3. ดินฟอสเฟต 200 กิโลกรัม
4. ปุยน้ําหมักชีวภาพสูตรหอย กุง ปู 30 ลิตร
5. ปุยน้ําหมักชีวภาพสูตรหญา ขาว มูลไก 20 ลิตร
6. น้ําสะอาด 50 ลิตร
วิธีทํา
1. นําปุยหมักแหงชีวภาพ มูลสัตว ดินฟอสเฟต มาบดใหละเอียด
2. ผสมปุยน้ําหมักชีวภาพสูตรหอย กุง ปู, สูตรหญา ขาว มูลไก และ น้ําสะอาดคนใหเขากัน
3. นําปุยหมักแหงชีวภาพ มูลสัตว และดินฟอสเฟตที่บดละเอียดแลวมาผสมคลุกเคลาใหเขากัน
4. เอาสวนผสมทั้งอยางแหง และอยางน้ํามาผสมกันใหมคี วามชื้นพอเหมาะสําหรับการปนเม็ด
5. นําสวนผสมที่ไดเขาเครื่องปนเม็ดปุย และอบแหงดวยความรอนประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส จนมีความชืน้
ประมาณรอยละ 9-12
6. บรรจุปุยเม็ดอินทรียชวี ภาพลงกระสอบ เพื่อนําไปเก็บ (ควรเก็บไวในที่รม อากาศแหง และถายเทสะดวก)
อัตราการใช
1. นาขาว 50 กิโลกรัม ตอ 1 ไร
2. พืชไร พืชผัก 100-200 กรัม ตอ 1 ตารางเมตร
3. ไมยืนตน พืชสวน 100-200 กรัม ตอ 1 ตารางเมตร
ขอแนะนํา
ในการใชปยุ หมักแหงอินทรียชีวภาพใหไดผลดีนั้น หลังจากหวานหรือคลุกผสมปุยหมักแหงกับดินแลว ควรคลุม
ดินดวยฟาง เศษหญา หรือเศษใบไมตาง ๆ จากนั้นใชปุยน้ําหมักอินทรียชีวภาพรดราดลงไป ในอัตราสวน 1 : 200
จะชวยใหดนิ รวนซุย และฟูขนึ้ ทําใหรากพืชเติบโตไดดี

สํานักงานเกษตรอําเภอลาดบัวหลวง โทร.035-379146

