
 

  

น่ีคอืจดุทีด่ทีีส่ดุ
ส ำหรบัค ำแถลง
พนัธกจิ 
คณุสำมำรถใชแ้ผ่นพบัแบบมอื
อำชพีรูปแบบใหม่นีต้ำมทีม่ ีหรอื
ก ำหนดเองไดอ้ย่ำงง่ำยดำย 

บนหนำ้ถดัไป เรำไดเ้พิม่เคล็ดลบั
สองสำมอย่ำง (เชน่ เคล็ดลบันี)้ 
เพือ่ชว่ยคณุเร ิม่ตน้ใชง้ำน 
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Tips: ธาตอุาหารเสรมิส าหรบัผกัสวนครวั 

1. เปลือกไข่ น ำไปตำกแหง้บดใหล้ะเอียดเก็บไว ้ใชโ้รยรอบแปลงผักหรือกระถำงเพำะเมล็ด 

ช่วยป้องกนัหอยทำกมำกินตน้อ่อนพืชได ้หรือใชโ้รยในถังไสเ้ดือนช่วยลดควำมเป็นกรดของ

ดินและก ำจัดไรแดงในถังเลี้ยงได ้

2. เปลือกถัว่ลิสง มีไนโตรเจนสงูตำกแหง้แลว้บดหยำบๆ ผสมกับดินปลกู ช่วยบ ำรงุตน้ไม้

และพืชผักไดเ้ป็นอย่ำงด ี

3. เปลือกกลว้ย มำกองรวมกันบริเวณโคนตน้ไม ้หรือใส่ในกระถำง แลว้รอวันที่เปลอืก

กลว้ยย่อยสลำย ใหส้ำรโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และสำรอำหำรอ่ืน ๆ ในเปลือกกลว้ยชว่ย

บ ำรงุดแูลสขุภำพตน้ไมใ้หเ้ติบโตแข็งแรง 

Tips: ปุ๋ ยหมกัน ้า 

1. หำกผสมสมนุไพร เช่น สะเดำ ตะไครห้อม ยำสบู ดีปลี หรือพริกขีห้น ูโดยใส่ผงสมนุไพร 

2 – 5 ชอ้นโต๊ะลงไปในสว่นผสมของขัน้ตอนกำรหมักปุ๋ยอินทรียน์ ำ้แต่แรก จะสำมำรถใชเ้ป็น

สำรไล่แมลงไดด้ว้ย 

2. สำมำรถใชปุ๋้ยอินทรียน์ ำ้ในกำรบ ำบัดน ำ้เสียและก ำจัดครำบไขมันอดุตันในท่อ โดยใชผ้สม

น ำ้ในอัตรำสว่น 1: 11 เทใส่ในท่อน ำ้ท้ิง บ่อบ ำบัดไขมัน/ บ่อน ำ้เสีย ทิ้งไวห้นึง่คืนแลว้จึงรำด

น ำ้ตำม 

3. ไม่ควรเก็บปุ๋ยอินทรียน์ ำ้ไวใ้นที่ท่ีโดนแดด ควรเก็บไวท้ีอ่ณุหภมิูหอ้งประมำณ 21 – 31 

องนำเซลเซียส จะเก็บไดน้ำน 6 เดอืน  

4. ปุ๋ยอินทรียน์ ำ้มีธำตอุำหำรคอ่นขำ้งนอ้ย แต่มีสว่นส ำคญัเป็นอย่ำงย่ิงต่อกำรปรับปรงุ

โครงสรำ้งและคณุภำพดนิ ดังนั้นจึงอำจใชร้่วมกับปุ๋ยเคมีในปริมำณเล็กนอ้ยเพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรบ ำรงุตน้ไม ้

 

คณุประโยชนข์องปุ๋ ยหมกั 
 

1. เพิ่มควำมอดุมสมบรูณ์ของดิน ทัง้ปริมำณอินทรียว์ตัถ ุแร่ธำตอุำหำร 

ไนโตรเจน  ( N( ฟอสฟอรัส (P( และโพแทสเซียม (K( 

2. ช่วยในกำรย่อยสลำยซำกพืช ซำกสตัวใ์นดิน ท ำใหธ้ำตอุำหำรถกูพืช

น ำไปใชไ้ดร้วดเร็วขึ้น 

3. ช่วยเพิ่มจลุินทรียท์ี่มีประโยชนใ์นดิน 

4. ช่วยตำ้นกำรแพร่ของจลุินทรียท์ี่ก่อโรคพืชชนิดต่ำงๆในดนิ 

5. ท ำใหด้ินมีควำมร่วนซยุ จำกองค์ประกอบของดินที่มีอินทรียว์ตัถ ุน ำ้ และ

อำกำนในสดัส่วนที่เหมำะสม 

6. ช่วยปรับสภำพ pH ของดิน ใหเ้หมำะสมกบักำรปลกูพืช 

7. ช่วยเพิ่มประสิทธภิำพในกำรดึงแร่ธำตขุองพืชจำกปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอ่ืนที่

เกษตรกรใสล่งไป 

8. ช่วยดดูซบัควำมชื้นไวใ้นดินใหน้ำนขึ้น ท ำใหด้ินชุ่มชื้นตลอดเวลำ 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

สำขำวิทยำนำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม  

อำคำรเรียนรวมและปฏิบตัิกำรเทคโนโลยีสำรสนเทนชัน้ 7 

คณะวิทยำนำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสรุำษฎร์ธำนี  

272 หมู่ 9 ต.ขนุทะเ ล อ .เมือง จ.สรุำษฎรธ์ำนี 84111         

โทรนพัท์  177 -913-366 

เว็บไซต ์http://www.envsci.sci.sru.ac.th หรือ https://www.facebook.com/envist.sru 

 
อำ้งอิงขอ้มลู 

1. บำ้นและสวน: www.baanlaesuan.com 

2. กรีนพีซ: www.greenpeace.org/thailand 

3. มลูนิธิกสิกรรมธรรมชำติ www.agrinature.or.th 

4. กรมวิชำกำรเกษตร www.doa.go.th 

5.  

http://www.envsci.sci.sru.ac.th/
http://www.envsci.sci.sru.ac.th/
https://www.facebook.com/envist.sru


 

 

 

 

ท ำใหเ้ป็นแบบของคณุ 
เมือ่ตอ้งกำรเร ิม่ตน้ใชง้ำนทนัท ีเพยีงเลอืกตวัแทน
ขอ้ควำมใดๆ (เชน่ ตวัแทนขอ้ควำมนี)้ และเร ิม่พมิพ ์
เพือ่แทนทีด่ว้ยขอ้ควำมของคณุ 

ก ำหนดสิง่ต่ำงๆ ในแบบของคุณไดใ้นเวลำ
เพยีงเลก็น้อย 

คณุคดิว่ำเอกสำรทีด่ดูแีบบนีจ้ะตอ้งจดัรูปแบบยำกใช่
ไหม ไม่เลย! เมือ่ตอ้งกำรน ำกำรจดัรูปแบบขอ้ควำม
ทีค่ณุเห็นในเอกสำรนีไ้ปใช ้เพยีงแตะทีแ่ท็บหนำ้แรก
ใน Ribbon แลว้ดทูีส่ไตล ์

 

ดแูละแกไ้ขเอกสำรนีใ้น Word บนคอมพวิเตอร ์แท็บ
เล็ต หรอืโทรศพัทข์องคณุ คณุสำมำรถแกไ้ขขอ้ควำม 
แทรกเนือ้หำไดอ้ย่ำงง่ำยดำย และบนัทกึเอกสำรไปยงั
ระบบคลำวดจ์ำก Word บนอปุกร ์Windows, Mac, 
Android หรอื iOS ของคณุไดอ้ย่ำงรำบร ืน่ 

เนน้สิง่ทีค่ณุท ำไดด้ทีีส่ดุ 
คณุอำจลองสรุปผลประโยชนจ์ำกกำรแข่งขนัที่

ดำ้นซำ้ย และสรุปเร ือ่งรำวควำมส ำเรจ็เกีย่วกบั
ไคลเอ็นตส์ ัน้ๆ หรอืบำงส่วนของกำรรบัรองไวต้รงกลำง 

 

คณุอำจตอ้งกำรกล่ำวถงึไคลเอ็นตท์ีน่่ำประทบัใจทีส่ดุ
ของคณุทีน่ี่: 

 บรษิทัส ำคญัทีม่ขีนำดใหญ ่

 บรษิทัทีใ่ครๆ กร็ูจ้กั 

 บรษิทัทีน่่ำประทบัใจมำก 

ตดิตอ่เรำ 
ชือ่บรษิทั 
ทีอ่ยู่ 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
โทรศพัท ์
อเีมล 

เว็บไซต ์

 

ชนิดของปุ๋ ยหมกั 

แบ่งตำมส่วนผสมเป็น 2 ชนดิ คือ ปุ๋ยหมักทัว่ไป และปุ๋ยหมักชีวภำพ 

1. ปุ๋ ยหมกัแบบทัว่ไป  

ปุ๋ยหมักแบบทัว่ไป เป็นปุ๋ยที่ไดจ้ำกกำรน ำวัสดอิุนทรีย์ชนิดต่ำงๆมำ

หมักตำมกระบวนกำรทำงธรรมชำต ิโดยไม่มีกำรเตมิหัว

เชือ้จลุินทรียเ์พื่อเร่งกำรหมัก ซึ่งกำรหมักจะเกิดกำรย่อยสลำย

อินทรียว์ัตถจุำกจลุินทรีย ์ท ำใหม้ีกำรปลดปล่อย ธำตอุำหำร

ออกมำไดร้วดเร็วขึน้ 

2. ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ  

ปุ๋ยหมักชวีภำพ เป็นวิธีกำรท ำปุ๋ยหมักทีม่ีกำรพัฒนำขึน้ เพื่อใหก้ำร

ย่อยสลำยเกิดขึน้อย่ำงรวดเร็วดว้ยกำรเตมิหัวเชือ้จลุินทรีย ์หรือ 

EM เพื่อเร่งกระบวนกำรหมัก ท ำใหเ้กิดปุ๋ยจำกอินทรียว์ัตถทุีม่ีกำร

ปลดปล่อยธำตอุำหำรออกมำไดเ้ร็วขึน้ แบ่งเป็นชนดิตำ่งๆ ไดแ้ก่  

   

 

 ปุ๋ ยหมกั าก       

ปุ๋ ยคอก 

ส่วนผสม 

– ปุ๋ยคอก 1 ส่วน  

– แกลบเผำ/ด ำ 1 ส่วน 

– ร ำละเอียด 1 ส่วน 

– เชื้อ EM 20 ซีซี 

– กำกน ำ้ตำล 100 ซีซี 

– น ำ้ 10 ลิตร 

 ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ าก 

เ  อาหารและขยะ 

 

ส่วนผสม 

– ปุ๋ยคอก 1 ใน 4 ส่วน 

– แกลบด ำ 2 ถัง (ถำ้ม)ี 

– น ำ้ผสม EM 1 ลิตร 

– กำกน ำ้ตำล 1 ลิตร 

 

 

 ปุ๋ ยหมกั ากพืช 

 

 

ส่วนผสม 

– ฟำงแหง้สับ 1 ส่วน  

– แกลบดบิ/เผำ 1 ส่วน 

– ปุ๋ยยเูรีย 200 กรัม 

– กำกน ำ้ตำล 100 ซีซี 

– เชื้อ EM 20 ซีซี 

– น ำ้ 10 ลิตร 

 

  

 

วิธีท าปุ๋ ยหมกัน ้า/ปุ๋ ยน ้า 

1.ใสผ่กั/ผลไมล้งในภำชนะทึบแสงมีฝำปิด (เชน่ ถงัด ำ เป็นตน้( 

2.ละลำยน ำ้และกำกน ำ้ตำลหรือน ำ้ตำลทรำยแดงใหเ้ขำ้กนั และเติมลง

ในภำชนะใสผ่กั/ผลไมท่ี้เตรียมไวค้ลกุเคลำ้ใหเ้ขำ้กนั 

3.เติมหัวเชื้อจลิุนทรีย ์คนใหท้ัว่ 

4.ปิดฝำใหส้นิทเก็บใหม้ิดชิดในท่ีรม่ 

5.สำมำรถเติมขยะสดเพ่ิมลงไปไดท้กุวัน น ำ้ท่ีน  ำไปใชไ้ดจ้ะมีลกัษณะ

เป็นสีน ำ้ตำลเขม้ กล่ินหอมอมเปร้ียวอมหวำน สว่นกำกสำมำรถน ำไป

ตำกใหแ้หง้ โรยเป็นปุ๋ยใหก้บัตน้ไมต้อ่ไปได ้

ปุ๋ ยหมกัน ้า 

1. เ  ผกั /ผลไม้ 3 สว่น 

2.หวัเช้ือ ลุนิทรยีE์M 1 สว่น 

3. น ้าสะอาด 10 สว่น 

4. กากน ้าตาลหรอื 

น ้าตาลทรายแดง 

1 สว่น 

สว่นผสม 

1. อินทรียว์ัตถ ุเชน่ใบไม ้หญำ้ ฟำง 4 ส่วน 

2. มลูสัตวห์รือปุ๋ยคอก 1 ส่วน 

3. ร ำ (ถำ้มี( 

4. น ำ้สะอำด + ปุ๋ยน ำ้ 

วิธีท าปุ๋ ยแหง้ 

1. คลกุเคลำ้อินทรียวั์ตถกุับมลูสัตวห์รือปุ๋ยคอก 

2. โรยร ำ (ถำ้มี (และปุ๋ยน ำ้ผสมน ำ้ ( 1/211(  คลกุเคลำ้ใหเ้ขำ้

กัน แค่พอชืน้ๆไม่ตอ้งแฉะ 

3. ปิดคลมุทิง้ไว ้3 สัปดำห์ 

4. เจำะกองปุ๋ยโดยเอำไมแ้ทงลงไปในกองเพื่อเตมิอำกำนและน ำ้

เพื่อชว่ยในกำรย่อยสลำย 

5. ทกุ ๆ 15 วัน เจำะจดุใหม่เตมิน ำ้และอำกำนเพิ่ม 

6. ท ำทัง้หมด 6 ครั้ง (ประมำณเดอืนที่ 4 ใชง้ำนได้(  

 ขอ้แนะน า     
ในกำรใชปุ๋้ยหมกัแหง้ใหไ้ดผ้ลดีนัน้ หลงัจำกหว่ำนหรือคลุกผสมปุ๋ยหมักแหง้กบัดิน

แลว้ ควรคลมุดินดว้ยฟำง เนษหญำ้ หรือเนษใบไม ้จำกนัน้ใชปุ๋้ยหมกัน ำ้รดลงไป ใน

อตัรำส่วน 1 : 211 จะช่วยใหด้ินร่วนซยุและฟูขึ้น ท ำใหร้ำกพืชเติบโตไดด้ี  

 


