บทความวิชาการ

โรงงานปุยอินทรียขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา : โรงงานปุยตัวอยางระดับตําบล
ดาริกา วสุนธรากุล* สมภพ อินทสุวรรณ** และ นุกูล อินทระสังขา**
*นิสิตปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
**ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยมีการใชปุยเคมีเพื่อเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น และสวนใหญ
ตองนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศ ทําใหสูญเสียเงินออกนอกประเทศจํานวนมาก รายงานจาก
สํานักงานวิจัยธุรกิจธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) พบวาประเทศไทยนําเขาปุย เคมีในป พ.ศ.
2548 ปริมาณ 3.6 ลานตัน คิดเปนมูลคา 36,050 ลานบาท(1) ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจของประเทศแลว ผลจากการใชปุยเคมีติดตอกันเปนเวลานานหรือใชไมถกู ตองขาดความ
ระมัดระวังยังสงผลกระทบในดานลบตอสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะกับทรัพยากรดินซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในการทําการเกษตร พื้นที่สวนใหญในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณต่ํามีอินทรียวัตถุนอยกวา
รอยละ 1.5 โดยทั่วไปมักขาดธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนและฟอสฟอรัส สวนโพแทสเซียมจะ
ขาดมากโดยเฉพาะในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหสงผลกระทบตอการผลิตพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญของประเทศ ปญหาสวนใหญเกิดจากเกษตรกรเพิ่มผลผลิตดวยการใชปยุ เคมีโดยไมมีการ
ปรับปรุงบํารุงดินควบคูก ันไปทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลงซึ่งอาจเปนปญหาสําคัญตอการ
พัฒนาการเกษตรในอนาคต(2)
จากปญหาดังกลาวคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เสนอแนวทาง
การรณรงคการผลิตและการใชปุยอินทรียแ ละปุยชีวภาพใหแพรหลาย โดยใหถือเปนวาระแหงชาติ
เรื่องเกษตรอินทรีย เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรผลิตและใชปุยอินทรียแ ละปุยชีวภาพทํา
การเกษตรใหมากขึ้น เนื่องจากปุยอินทรียเปนอินทรียสารที่ชวยเพิ่มปริมาณของอินทรียวัตถุในดิน
และปุยชีวภาพเปนปุยที่มจี ลุ ินทรียชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินดาน
กายภาพและชีวภาพ
ทําใหสามารถฟนฟูคุณภาพของดินที่เสื่อมโทรมจากการทําเกษตรกรรม
แบบเดิมทีใ่ ชปุยเคมีจนทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ นอกจากนีน้ ายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร ยังไดเตรียมแผนลงทุนสรางโรงงานปุยอินทรียกวา 7,000 แหงทัว่ ประเทศ เพื่อผลิตปุย
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จําหนายแกเกษตรกรในชุมชน(3) โดยใชวตั ถุดิบจากวัสดุเหลือใชในชุมชน เชน ฟางขาว แกลบ มูล
สัตว ขี้เลื่อย กากออย กากปาลมน้ํามัน และกากตะกอนจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เปน
ตน โดยวิธีการผลิตนั้นตองอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นผสานกับความรูท างวิทยาศาสตรทั้งในประเทศ
และตางประเทศควบคูกัน
โรงงานผลิตปุยอินทรียขององคการบริหารสวนตําบลทาขามตั้งอยูที่หมู 4 บานเกาะปลัก
ต.ทาขาม อ. หาดใหญ จ. สงขลา (แสดงดังรูปที่ 1) เปนโรงงานผลิตปุยตัวอยางในระดับตําบลที่
สรางจากเงินกองทุนมิยาซาวาที่รัฐบาลจัดสรรใหแกหมูบา นละ 1 ลานบาท เมื่อป 2546 โรงงาน
แหงนี้ตั้งขึน้ ในรูปแบบสหกรณที่เกิดจากการรวมกลุมของเกษตรกรในหมูบานที่ประกอบอาชีพทํา
สวนยางพารา และทํานา ซึ่งกระบวนการผลิตปุยของโรงงานแหงนี้ ใชวสั ดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรที่มภี ายในหมูบานเปนวัตถุดิบ สวนสูตรและวิธีการผลิตนั้นไดคดิ คนขึน้ เอง จากการ
ผลิตและนําไปใชในพืน้ ที่พบวาปุยที่ผลิตนั้นมีคุณภาพดี
เมื่อนําไปใชกบั ยางพาราทําใหเพิม่
เปอรเซ็นตน้ํายาง(4) ทําใหปุยของโรงงานแหงนี้ (แสดงดังรูปที่ 2) เปนที่รูจักและเปนที่ตองการของ
คนในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียงทําใหการผลิตปุยในแตละวันไมเพียงพอตอการจําหนาย
ดังนัน้
โรงงานแหงนีจ้ ึงอาจเปนโรงงานปุยตัวอยางแกชุมชนอืน่ อีกกวาพันแหงทั่วประเทศได

รูปที่ 1 โรงงานปุยอินทรียขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
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รูปที่ 2 ปุยอินทรียขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ความหมายและประเภทของปุยอินทรีย
ปุยอินทรีย คือ ปุยที่มีองคประกอบหลักเปนสารอินทรียตาง ๆ ซึ่งไดมาจากซากพืช ซาก
สัตว รวมทั้งสิง่ ขับถายจากสัตว เศษเหลือของสารอินทรียตาง ๆ เซลลจุลินทรียและผลิตภัณฑ
จะเปนประโยชนตอพืชเมื่อผานกระบวนการยอยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรียเสียกอน ปุยอินทรียที่ใชกนั อยางแพรหลายไดแก ปุยคอก ปุยพืชสด และปุยหมักชนิดตาง ๆ (5)
ปุยอินทรียมหี ลายชนิดขึ้นอยูกับวัตถุที่นํามาใชและกรรมวิธีการผลิตเชน ปุยหมัก ปุยคอก
ปุยพืชสด เปนตน สําหรับลักษณะของปุยอินทรียที่มกี ารผลิตและจําหนายในปจจุบันมีอยู 3 รูป
แบบคือ
1. ปุยอินทรียชนิดหยาบหรือเปนผงซึ่งพบในรูปของปุยหมัก ปุยคอก
2. ปุยอินทรียชนิดเม็ดที่ผานกระบวนการปนเม็ดเหมือนปุย เคมีหรือกระบวนการอัดเม็ด
เหมือนอาหารสัตว
3. ปุยอินทรียชนิดน้ําหรือปุยน้าํ ชีวภาพ มีลกั ษณะเปนของเหลวสีน้ําตาลเขมซึ่งไดมาจาก
กระบวนการหมักวัตถุดิบสด เชน เศษผัก ผลไม เศษซากสัตว หรือวัสดุเหลือทิ้งจาก
อุตสาหกรรมการเกษตร ผสมกับกากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายแดง โดยผานกิจกรรม
ของจุลินทรียซ ึ่งทําใหวัตถุดบิ ดังกลาวสลายตัวเปนธาตุอาหารพืช สารปรับปรุงบํารุง
ดิน สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช วิตามิน กรดอะมิโนตางๆ รวมไปถึง
สารอินทรียตางๆ และสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยทั่วไปปุยอินทรียชนิดน้ําผลิตจาก
วัตถุดิบหลักๆ ดังนี้
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3.1 ปุยอินทรียชนิดน้ําจากพืชผัก ผลไม
3.2 ปุยอินทรียช นิดน้ําจากสัตว
3.3 ปุยอินทรียช นิดน้ําจากการผสมระหวางพืชผัก ผลไม และสัตว
ปจจุบันปุย อินทรียชนิดน้ําหรือปุยน้ําชีวภาพไดรับการยอมรับจากเกษตรกรมากขึ้น เนื่อง
จากเปนปุย ที่สามารถผลิตไดเองโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น ใชพื้นที่ในการผลิตนอยและใชระยะเวลา
ในการผลิตสั้น ทําใหเกษตรกรบางทองถิ่นผลิตใชเอง ขณะเดียวกันเกษตรกรหลายรายพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพโดยอาศัยประสบการณและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเพิ่มคุณภาพของปุย ใหไดตาม
ความตองการหรือวัตถุ ประสงคของการใชงาน

วัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตปุยอินทรียขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
วัตถุดิบ
วัตถุดิบและขัน้ ตอนการผลิตปุยอินทรียของโรงงานแหงนี้ ใชวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ที่มีในหมูบานคือ รําละเอียด ขี้ไก แกลบเผา แกลบหมัก ผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย พด. 1 ของกรม
พัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ผสมสารปรับปรุงดินคือ ผงซิลิกอน และโดโลไมต ซึ่งผงซิลิกอนเปนสาร
ที่ทําใหพืชแข็งแรงตานทานโรคและแมลงได สวนโดโลไมตเปนสารที่ชวยปรับคาความเปนกรดดางในดิน เพิม่ ปริมาณแคลเซียมซึ่งเปนธาตุอาหารรองของพืช และผสมกับน้ําหมักชีวภาพที่ผลิต
จากเศษปลา น้ําหมักที่ผลิตไดจะผสมกับหัวเชื้อจุลินทรียพด. 2 ของกรมพัฒนาที่ดินแลวนําสวน
ตาง ๆ ดังกลาวที่ผสมกันแลวเขาเครื่องอัดเม็ด อบใหแหงที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส จากนัน้
นําปุยอินทรียอ ัดเม็ดที่ไดตากทิ้งไวเปนเวลา 2-3 วัน จึงบรรจุกระสอบพรอมขายหรือนําไปใช ซึ่ง
ขั้นตอนการผลิต(รูปที่ 3) มี5 ขั้นตอนดังนี้
1. เตรียมวัตถุดิบตามสูตร
รําละเอียด
5 กิโลกรัม
ขี้ไก
80 กิโลกรัม
แกลบเผา
20 กิโลกรัม
แกลบหมัก
5 กิโลกรัม
ผงซิลิกอน
50 กิโลกรัม
โดโลไมต
25 กิโลกรัม
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วัตถุดิบดังกลาวสามารถผลิตปุยไดประมาณ 200 กิโลกรัม ซึ่งแตละวันโรงงานแหงนี้ผลิต
ปุยได 2 ตัน ใชตนทุนในการผลิตวันละ 10,000 บาท
2. การผสมวัตถุดิบ
หลังจากเตรียมวัตถุดิบเรียบรอยแลว นําวัตถุดิบแตละชนิดเขาเครื่องผสมเปนเวลา 10-15
นาที เมื่อผสมเขากันดีแลวนําน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากเศษปลาประมาณ 500 มิลลิลิตรและหัว
เชื้อจุลินทรียพด.1 ของกรมพัฒนาที่ดิน ผสมกับน้ําเปลาจํานวน 20 ลิตร นําไปพรมในเครื่องผสม
ใหทวั่ ๆ ไมเปยกหรือแหงจนเกินไป โดยสังเกตจากการสัมผัส หากจับดูแลวไมเปยกหรือแหง
เกินไป ก็สามารถนําไปอัดเม็ดได
3. การอัดเม็ด
นําวัตถุดิบที่ผา นการผสมเรียบรอยแลวเขาเครื่องอัดเม็ด โดยเครื่องอัดเม็ดจะมีอยู 2
ระบบคือ แบบมอเตอร และแบบเครื่องยนตในชุดเดียวกัน เมื่อนําเขาเครื่องอัดเม็ด เม็ดปุยที่
ออกมาจะลําเลียงขึ้นสายพานกางปลาและไหลลงสูทออบ
4. การอบ
ชุดทออบใชพลังงานความรอนจากการเผาแกลบ ควบคุมอุณหภูมิดวยระบบคอมพิวเตอร
สามารถตั้งคาอุณหภูมิไดตามที่ตองการ ตั้งแต 50 ถึง 250 องศาเซลเซียส เม็ดปุยที่อยูในทออบจะ
ไหลหมุนเวียนไปสูปลายทอซึ่งมีชองใหเม็ดปุยไหลออก และหลังจากอบเม็ดปุย แลวนําไปตากไว
ประมาณ 2-3 วัน เพื่อใหความรอนในตัวปุยระบายออก จากนั้นบรรจุกระสอบขาย
5. การบรรจุกระสอบ
หลังจากตากเม็ดปุยไว 2-3 วัน แลวนําไปบรรจุกระสอบขนาด 25 กิโลกรัม และขายราคา
150 บาท ชวงเวลา 2-3 วันที่นําปุยผึ่งลมไวซึ่งนอกจากชวยใหความรอนในตัวปุยระบายออกแลว
ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่จะทําใหเกิดจุดสีขาวคลายผงปูนปกคลุมบนกองปุย
ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวเกิดจากการเจริญของแอคติโนมัยซีท(4) และเปนเกณฑบงชีว้ า ปุยอินทรียทผี่ ลิตนั้นสามารถ
นําไปบรรจุกระสอบขายหรือนําไปใชได ซึ่งการเกิดจุดสีขาวคลายผงปูนปกคลุมบนกองปุยนั้นจะ
สงผลดีตอคุณภาพของปุยเปนอยางยิ่ง เพราะแอคติโนมัยซีทเปนจุลินทรียที่นอกจากจะมีคณ
ุ สมบัติ
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ในการยอยสลายเศษพืชแลวยังมีคุณสมบัตใิ นการสรางสารปฏิชีวนะทําลายจุลินทรียอนื่ โดยเฉพาะจุ
ลินทรียที่ทําใหเกิดโรคพืชไดอีกดวย

วัตถุดิบที่ใชทําปุยอินทรีย

เครื่องอัดเม็ด

ตากแหง

เครื่องผสม

เครื่องอบ

บรรจุกระสอบ

รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการผลิตปุยอินทรียขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
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โรงงานผลิตปุยอินทรียขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลานอกจากเปนโรงงานตนแบบใหกับตําบลอื่น ๆ ในเรื่องของกระบวนการผลิตแลว ปุยของ
โรงงานนี้ยังไดรับความสนใจจากนักวิจยั หลายสถาบันเพื่อศึกษาถึงบทบาทของจุลินทรียที่มีสวน
เกี่ยวของในกระบวนการผลิต
การศึกษาของนักวิจยั จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณเกีย่ วกับแอคติโนมัยซีทในการสรางสารปฏิชีวนะยับยั้งสาเหตุโรคพืช โดยนํา
ตัวอยางปุย ในขั้นตอนการบรรจุกระสอบพรอมขายหรือนําไปใช เพื่อคัดแยกเชื้อแอคติโนมัยซีทที่
สามารถสรางสารปฏิชีวนะยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิดคือ Erwinia sp. เปนเชือ้ แบคทีเรียที่กอ
โรคเนากับพืชที่มีลักษณะอวบน้ําเชน ผัก ผลไมและไมดอกบางชนิดและเชื้อรา Sclerotium rolfsii
เปนเชื้อที่กอโรครากและโคนเนา ซึ่งสรางความเสียหายแกพืชหลายชนิด เชน พริก มะเขือเทศ
มันฝรั่ง และถั่วตางๆ เปนตน ผลการศึกษาสามารถคัดแยกเชื้อแอคติโนมัยซีทได 7 ไอโซเลต ที่
สามารถยับยั้งการเจริญของ Sclerotium rolfsii ได (ขอมูลยังไมเผยแพร)

บทสรุป
ปจจุบันเกษตรกรนิยมใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น ผลเสียที่ตามมาคือ
ดินขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหความสามารถในการเพิ่มผลผลิตพืชลดลง แนวทางหนึ่งทีจ่ ะ
ปรับปรุงใหดนิ มีความอุดมสมบูรณสามารถปลูกพืชใหไดผลผลิตสูงคือการใชปุยอินทรียเนื่องจากปุยอินทรียชว ยปรับปรุงโครงสรางของดินใหดีขึ้นทําใหดินมีการระบายน้ําและอากาศจึงชวยใหราก
พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารไดดยี ิ่งขึ้นสงผลตอการเจริญเติบโตของพืช
นอกจากนี้ยังชวยลด
ตนทุนในการทําเกษตรกรรมเนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตไดเอง ปจจุบันรัฐบาลไดสนับสนุนการ
ตั้งโรงงานโรงงานผลิตปุยอินทรียและปุย ชีวภาพในทุกตําบลของประเทศไทย โรงงานปุยอินทรีย
ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนโรงงานปุยตัวอยาง
เพราะผลิตปุยอินทรียที่ไดคณ
ุ ภาพเปนทีย่ อมรับจากเกษตรกรในพื้นทีแ่ ละชุมชนใกลเคียง ดังนั้น
โรงงานปุยอินทรียขององคการบริหารสวนตําบลทาขามอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา จึงกลายเปน
โรงงานตนแบบหรือตัวอยางใหกับโรงงานปุยในระดับตําบลแหงอื่นๆ และเปนแหลงเรียนรูและศึก
ษาวิจยั เกี่ยวกับการผลิตปุยอินทรียตอไป
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