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โครงการหมูบ้่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “การลดปัญหาหมอกควนัและการอนรัุกษ์สิงแวดล้อม

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรครบวงจรบนพืนทีสงู : กรณีศกึษาบ้านบนนา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม”่

หรือ “หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควนั” ซึงได้ดาํเนินการตามความต้องการของเกษตรกรในพืนทีดังกล่าว

ได้สําเร็จลลุ่วงด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทงัจากผู้ประสานงาน หน่วยงาน และเกษตรกร

เองทีให้ความสนใจอย่างดียิง คณะผู้ดําเนินการขอขอบคณุไว้ ณ ทีนี

ขอขอบคณุกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสํานักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทีให้ทนุสนบัสนนุการดาํเนินงานในครังนี โดยมุง่หวงัให้เป็นหมูบ้่านต้นแบบในการนําความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาเรืองหมอกควนัทีเกิดจากการเผาเปลือกและซังภายหลงัโม่เมล็ด

ออกจากฝักแล้วและการเผาตอซังทีอยู่ในไร่นา รวมถึงเพือนําไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต พัฒนาอาชีพ และ

ความเป็นอยู่ ให้ดีขึนอย่างยังยืน ขอขอบคุณภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นํา คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีให้การสนับสนุนคณะผู้ดําเนินงานและบุคลากรทีเกียวข้องไปร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณ คณุคณิต  ถิรวณิชย์  อ.องอาจ ส่องสี  อ.ดร.มะลิวลัย์ แซ่อุ้ย  คณุวรรเนตร  พลภาณุมาศ

ดร.เพิมศกัดิ  สภุาพรเหมินทร์ คณุสมศกัดิ จิรัตน์  คณุตะวนั ห่างสงูเนิน ศนูย์บริการวิชาการที 7 จังหวดั

เชียงใหม่ ทีให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและช่วยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเป็นอย่างดี ตลอดจน

นายอําเภอแมแ่จม่ ปลดัอําเภอแม่แจ่ม และ นายก อบต.ช่างเคิง ทีช่วยอํานวยความสะดวกและให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทังเจ้าหน้าทีทุกท่านทีมีส่วนช่วยดําเนินการจนสําเร็จลุลว่งตามวัตถุประสงค์

ทกุประการ

 รศ.ดร.สชุน  ตงัทวีวิพฒัน์ และคณะ

                          ตลุาคม 2555

กิตติกรรมประกาศ
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สถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศแบบอตัโนมตัิอย่างต่อเนืองของกรมควบคมุมลพิษ (คพ.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้ติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน เฉลีย

24 ชวัโมง (PM-10) พบการเพิมสงูขนึของปริมาณฝุ่ นละอองในเดือนมีนาคมสอดคล้องกับการเพิมขนึของ

จดุความร้อน (Hotspot) ซึงแปลผลได้จากภาพถ่ายดาวเทียม โดยเฉพาะการเพิมขึนของจํานวน Hotspot

ในพืนทีภาคเหนือของประเทศไทย การเพิมขึนของ Hotspot ดงักล่าว แสดงให้เห็นถึง การเพิมขึนของการ

เผาในทีโล่งในพืนทีภาคเหนือของประเทศไทย ทังนีคาดว่า เป็นสาเหตหุลกัของการเพิมสงูขนึของปริมาณ

ฝุ่ นละอองขนาดเล็กในพืนทีภาคเหนือของประเทศไทย

สําหรับในพืนทีจังหวดัเชียงใหม่  ในช่วงต้นปีของทุกปีมีสภาพหมอกควนัปกคลมุหนาแน่นเป็น

บริเวณกว้าง สาเหตุหลกัเกิดจากการเผาในทีโล่ง ทังการเผาขยะมลูฝอยในพืนทีชุมชน การเผาเศษวสัดุ

การเกษตร เชน่ ตอซัง ฟางข้าว เพือเตรียมพืนทีการเกษตร และไฟป่า ในช่วงเดือน 2554 - มีนาคม 2555

เกิดไฟไหม้ป่าขนึแล้วมากกว่า 439 ครัง มีพืนทีเสียหายเกือบ 2,791 จดุ ในชว่งเดอืนมีนาคม 2555 ปริมาณ

คา่ฝุ่ นควนัหรือค่า PM -10 ของจงัหวดัเชียงใหม่มี  24 ชวัโมงมีค่าสงูถึง 197.0 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร

ทําให้จงัหวดัเชียงใหมป่ระสบปัญหาหมอกควนัอย่างหนัก ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและ

ความเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเทียวของจังหวดัเชียงใหม่  และยงัส่งผลต่อทศันวิสยัในการเดินทางของ

ประชาชนไมว่่าจะเป็นทางรถยนต์หรือทางอากาศ จึงเกิดการเรียกร้องจากภาคประชาชน เชน่ การรวมตวักนั

ของชมรมกํานนัและผู้ใหญ่บ้านในพืนทีจงัหวดัเชียงใหม ่นกัวิชาการ และนกัธรุกิจ รวมถงึชมรมสง่เสริมการ

ท่องเทียวตา่งๆ ให้ภาครัฐฯ รีบดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควนัแบบบรูณาการและถาวรในพืนทีเป็นการ

เร่งดว่น

อาํเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ มีพืนทีเพาะปลกูกว่า 1 แสนไร่ โดยพืนทีส่วนมากปลกูข้าวโพดทงั

ข้าวโพดเลยีงสตัว์และข้าวโพดถอดดอกทีนําไปเป็นเมลด็พันธุ์ มีผลผลิตจํานวนมากถงึ 100,000 ตนั ทําให้มี

เศษซงัและเปลือกฝักข้าวโพดเหลืออยู่จํานวนมากถึง 25,000 ตนั ซึงฤดกูาลเพาะปลูกข้าวโพดจะเริมจาก

ต้นตงัแต่เดือนพฤษภาคม และเริมเก็บเกียวตงัแต่เดือนกนัยายนเป็นต้นไป  ฤดกูาลเพาะปลกูข้าวโพดและ

เก็บเกียวเป็นช่วงฤดูฝน เนืองจากพืนทีสว่นใหญ่มีสภาพลาดชันตามแนวภูเขา ต้องอาศยันําฝนตาม

ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว หลงัจากเก็บเกียวแล้ว เกษตรกรมกัทิงต้นข้าวโพดไว้ทีแปลง โดยใช้มีดตดัต้นทิง

ไว้ให้แห้งเองด้วยแสงแดดช่วงฤดรู้อน และทิงซงัและเปลือกฝักข้าวโพดกองไว้ ณ ลานโม ่จากนนัจึงจะเผา

เพราะทําได้รวดเร็วและประหยัดต้นทนุมากทีสดุ การทีทําเช่นนีก็เพือให้สะดวกตอ่การเตรียมพืนทีเพาะปลกู

สําหรับฤดกูาลต่อไป การเผาจึงเป็นสาเหตหุนึงของปัญหาหมอกควนัในจังหวดัเชียงใหมที่เกิดขนึทกุปี

บทสรุปผู้บริหาร

(Executive Summary)
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อย่างไรก็ตาม จากการรณรงค์อย่างต่อเนือง เกษตรกรสว่นหนึงเริมตระหนักถึงผลเสียจากการเผาและ

พยายามหลีกเลียงมากขึน แต่ต้องยอมรับวา่ การเผาเป็นวิถีชีวิต/วิธีปฏิบัติทีดําเนินมาอย่างยาวนาน

บางส่วนยังไม่สามารถปรับเปลียนทัศนคติได้ หน่วยงานภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถินเองก็

พยายามจดัหาวสัดุ เครืองมืออปุกรณ์ไปช่วยย่อยวสัดเุศษเหลือทางการเกษตรดงักล่าว เช่น เครืองบดย่อย

กิงไม้ เศษวสัด ุเป็นต้น เพือทําเป็นปุ๋ ยหมกั ถ่านอดัแท่ง ฯลฯ แตผ่ลทีจะได้ ยงัไมเ่ห็นเป็นรูปธรรม

ปัจจบัุน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวคิดทีจะใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเหลือประชากร

ในการประกอบอาชีพอย่างแพร่หลายทงัประเทศ โดยสนบัสนนุตามความต้องการของชมุชนให้สอดคล้อง

กบัการเปลียนแปลงของปัจจยัภายนอก มุง่เน้นสูก่ารพึงพาตนเองได้อย่างยงัยืน เรียกโครงการนีว่า “หมูบ้่าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ด้วยเหตนีุ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกบัภาควิชาสตัวศาสตร์และ

สตัว์นํา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงได้ไปสํารวจและคดัเลือกหมูบ้่านในพืนทีทีเป็นต้นเหตุ

ของการเกิดหมอกควนับ้านบนนา หมู่ที 14 ตําบลช่างเคิง อําเภอแมแ่จ่ม จังหวดัเชียงใหม่ โดยดําเนินการ

ตงัแตปี่ 2553 เพือมุง่ใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตพืชและสตัว์แบบครบวงจรสําหรับบรรเทาปัญหาหมอก

ควนัจากการเผาวสัดเุศษเหลือข้างต้น การใช้มลูสตัว์ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพสําหรับใช้หงุต้มในครัวเรือน เป็น

ต้น ซึงเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากทุกส่วน

เมือโครงการฯ เข้าไปดําเนินการ ได้วางกิจกรรมและแผนการดําเนินงานตามประเภทของวสัดเุศษ

เหลือไปแล้ว ดงันี

ส่วนของเปลือกฝักข้าวโพด

ในแตล่ะปีของพืนที อ.แมแ่จ่ม คาดวา่มีจํานวนไมน้่อยกวา่ 15,000 ตนั (ข้อมลูปี 2552) โครงการจึง

ได้นําเทคโนโลยีเหล่านีไปถ่ายทอด ฝึกปฏิบติั และดําเนินการ ได้แก่

1) การเพาะเหด็โคนน้อยจากเปลือกฝักและตอซังต้นข้าวโพด

กิจการนีได้รับความสนใจอย่างมาก มีคุณสุธรรม นะติกา และคณุสมบัติ อติยะ เป็นวิทยากร

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้/ประสบการณ์ให้หมูบ้่านอนืได้ โดยในปี 2553-2555 มีกลุม่เกษตรกรจากบ้าน

แม่นาจร โรงเรียนแม่แจ่ม สมาชิกของ ธกส. อ.แม่แจ่ม กลุ่มแม่บ้านหัวฝาย มาเรียนรู้ และเข้ารับการ

ฝึกอบรมแล้วนําไปปฏิบัติ

2) การทาํอาหารหมักและอาหารหมักผสมครบส่วน (TMR)

โดยมีสว่นของเปลือกฝักข้าวโพดเป็นแหลง่อาหารหยาบ สําหรับนําไปเป็นอาหารโคคณุภาพดี เช่น

โคนมหรือโคขนุ เป็นต้น
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กิจกรรมนี โครงการฯ ได้ขอให้สมาชิก/กลุม่ทําอาหารหมกัฯ เสนอขอรับการช่วยเหลือจาก อบต. ใน

การจัดหาถังพลาสติกขนาด 80 ลิตร ทีมีฝาปิดแบบล็อกได้เพือเป็นถังหมกั จากนันจะผลิตส่งขายให้กับ

สหกรณ์โคนมทีอยู่ในพืนทีใกล้เคียงตอ่ไป วิทยากรทีทําการถ่ายทอด/ผู้ นํากลุ่ม คือ คณุวรพงค์ ธิโน และ

คณุอรพิน อปุละ กิจกรรมนีจะรอดําเนินการในต้นปี 2556 อีกครัง หลงัจากได้รับการสนบัสนุนจาก อบต.

3) การอัดฟ่อน

เนืองจากเปลือกฝักข้าวโพดมีเหลือจํานวนมาก และจําเป็นต้องรีบเก็บให้หมดไปก่อนถึงฤดแูล้ง

การอดัฟ่อนจะช่วยให้ขนสง่เปลือกฝัก (อดัฟ่อนแล้ว) ไปยงัสถานทีไกลๆ ได้สะดวกและประหยัด เป้าหมาย

คือ นําไปจําหน่ายให้กบักลุม่ผู้ เลียงโคนมทีอยู่ในพืนทีใกล้เคียง แต่ยังมีปัญหาตรงทีเครืองอดัฟ่อน มีกําลงั

อดัไม่มาก ทําให้เปลืองพืนทีขนส่ง ต้นทนุสงู วิทยากร/ผู้ นํากลุ่มนี คือ คณุชํานาญ เตียมใจ คณุประพนัธ์

ศิริ และคณุก๋องแก้ว ปินคํา

กิจกรรมนี จะดําเนินการอีกครังในต้นปี 2556 เนืองจากภาควิชาฯ จะจัดซือเครืองอดัฟ่อนกําลงัสงู

ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ “การเพิมศักยภาพการเลียงโคนมเพือรองรับเขตการค้าเสรี (FTA)

ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” ซึงได้รับการสนบัสนุนจากสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ จากนนัจะนําไปให้เกษตรกรทดลองปฏิบัติ

4) การทาํปุ๋ยหมัก

ได้นําเปลือกฝักข้าวโพดมาหมกัร่วมกบัมลูโคแห้ง พร้อมกับใสยู่เรีย และ พด.1 ซึงเป็นสตูรเร่งการ

ทําปุ๋ ยหมกัของกรมพฒันาทีดิน ได้ทําเมือเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 จํานวนทงัสิน 15 ตนั ปรากฏวา่ ได้ปุ๋ ยทีมี

คณุภาพดีมาก ทกุคนทีร่วมทําพอใจอย่างยิง ได้แบ่งกนัเพือนําไปใส่เป็นปุ๋ ยรองก้นหลมุ และโรยรอบโคนต้น

ยางพาราของแต่ละคน พร้อมกับได้แจ้งให้โครงการฯ ทราบว่าปีหน้า (ประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ – มีนาคม

2556) จะทําปุ๋ ยหมกัเชน่นีอีก

สําหรับทีบ้านเจียง ได้พัฒนาเป็นกลุม่ผู้ผลิตปุ๋ ยหมกัจากเปลือกข้าวโพด พร้อมกับเติมแร่ธาตรุองที

จําเป็น เช่น Silicon ลงไป เพือจําหน่ายให้กับเกษตรกรในพืนที พบว่ามีผู้สนใจสงัซือจํานวนมาก และ

ต้องการทีจะซือแบบเป็นเมด็ แตเ่นืองจากการใช้เปลือกฝักข้าวโพดมาเป็นวตัถุดิบหลกั จะทําให้อดัเม็ดได้

ไม่ดี ขณะนี โครงการฯ กําลงันําปุ๋ ยหมกัจากเปลือกฝักข้าวโพดนีไปทดสอบกบัเครืองอดัเมด็ของ วว. คาดว่า

จะทราบผลในเร็วๆ นี หากใช้ได้ดี กลุม่นีจะผลิตปุ๋ ยอดัเมด็ออกจําหน่ายให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 ตนั ซึงจะช่วย

ลดปริมาณเปลือกฝักข้าวโพด รวมทังช่วยเพิมการใช้ปุ๋ ยหมกัอินทรีย์ และลดการใช้ปุ๋ ยเคมีในพืนที
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5) การทาํกระดาษ

กิจกรรมนีได้เริมในปี 2555 ทังนีเพือเพิมช่องทางการใช้เปลือกฝักข้าวโพดทีมีจํานวนมากให้

หลากหลายมากยิงขนึ ผลจากการดาํเนินการ จะให้ชาวบ้านในพืนทีทําการแยกเยือจากเปลือกฝักผสมกับ

เยือชนิดอืน เช่น ปอสา จากนนัแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกส่งเข้าโรงงานเพือทําเป็นม้วนกระดาษทีมีความ

หนาตา่งๆ ให้เหมาะสมตอ่การใช้ประโยชน์ตอ่ไป สว่นที 2 ให้สมาชิกผู้สนใจ ทําการ ขึนรูปโดยใช้แมพิ่มพ์

จากนนัทําให้แห้งด้วยการตากแดด นําไปพบัเป็นถงุกระดาษหรือทําเป็นงานฝีมือตอ่ไป (กระดาษหตัถกรรม)

วิทยากร/ผู้นํากลุม่ คือ คณุแสงดาวนั ธิโน

กิจกรรมนี มีเป้าหมายเพือนําเยือจากเปลือกฝักข้าวโพด และอาจรวมถึงตอซังต้นข้าวโพด ไปใช้

ทดแทนปอสาทีมีราคาแพงในปัจจุบัน ทงันีในปี 2556 โครงการฯ จะดําเนินกิจกรรมนีอย่างจริงจังและจะ

นําเสนอให้กบัผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่และนายอําเภอแม่แจ่มให้ช่วยเผยแพร่แนวคิดนีไปยังพืนทีอืนๆ

ตอ่ไป

ส่วนแกนฝักข้าวโพด (ซังฝัก)

ในแตล่ะปีของพืนที อ.แมแ่จ่ม คาดวา่มีจํานวนไม่น้อยกวา่ 22,500 ตนั โครงการฯ ได้นําเทคโนโลยี

เหลา่นีไปถ่ายทอด ฝึกปฏิบติัและใช้ประจํา ดงันี

1) เตาชวีมวลทใีช้แกนฝักเป็นเชือเพลิง

ได้ขอให้อาจารย์จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกแบบและประดิษฐ์เตา

ชีวมวลขนาดเลก็ มีช่องสําหรับใสแ่กนฝักข้าวโพดเป็นเชือเพลิง เพือให้สมาชิกของหมูบ้่านมาปันแล้วนําใช้

ในบ้าน (ครัวเรือน) ของตนเอง โดยมีหลกัคิดว่า หากแต่ละครัวเรือนใช้เตาชนิดนีซึงต้องใช้แกนฝักจํานวนวนั

ละ 1-2 กิโลกรัม หรือจะเท่ากบั 400-700 กิโลกรัมตอ่ปี ถ้าทกุบ้านในชมุชนใช้ทงัหมด เช่น 1,000 หลงัคา

เรือน จะเท่ากับใช้แกนฝักทงัสิน 400-700 ตนัต่อปี โดยทกุครัวเรือนนําไปเก็บสะสม (Stock) ไว้ทีบ้าน

จึงเท่ากับช่วยลดกองวสัดเุศษเหลือทีอาจจะถกูเผาในฤดแูล้งได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมนี โครงการฯ ได้พยายามผลกัดนัไปสูห่น่วยงานอืนๆ ปรากฏวา่ ได้รับความสนใจดีพอควร

ขณะนีได้ทําเตาจําหนา่ยให้กบัชุมชนอืนบ้างแล้ว คาดว่าในปี 2556 จะมียอดจําหนา่ยเพิมขนึ
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2) การทาํถ่านอัดแท่ง

ได้นําสว่นแกนฝักมาเผาในเตาเผาแบบ 200 ลิตร ของพลงังานจังหวดัเชียงใหม่ โดยไมมี่ควนัทีจะ

ก่อให้เป็นมลภาวะ จากนนันําไปอดัแท่งเป็นถ่านแบบใช้แรงงานคน วิทยากร/ผู้ นํากลุ่ม คือ คุณบุญมา

ใสนวล

ส่วนตอซังต้นข้าวโพด (ส่วนนีอยู่ในแปลง)

เนืองจากสภาพพืนทีปลกูข้าวโพดของ อ.แม่แจ่ม จะเป็นทีสงู (เนินเขา) มีความลาดชนัปานกลางถึง

สงู การปลกูข้าวโพดต้องอาศยันําฝน จึงปลกูเพียงปีละครงั เมือเก็บเกียว (หกั) ฝักข้าวโพดแล้ว จะปล่อยให้

ตอซังเหียวแห้งไปเอง ทางโครงการจึงได้พูดคยุถึงวิธีการนํามาใช้ประโยชน์ เช่น การทําร่องกลบฝัง การขน

ย้าย เป็นต้น ปรากฏวา่ทําได้ยาก อย่างไรก็ดีขณะนีได้ปรึกษากบัผู้ เชียวชาญด้านการทํากระดาษ ซึงมีความ

สนใจเส้นใยจากต้น (ตอซัง) ด้วยแล้ว แต่ต้องรอผลการวิจัยถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจก่อน คาดว่าปี

๒๕๕๖ จะเริมดําเนินการได้ ในระยะตอ่ไป โครงการฯ จะเน้นกิจกรรมทีใช้ประโยชน์จากตอซงั

สําหรับกิจกรรมประเภทอืนๆ ทีไม่เกียวข้องกบัวสัดเุศษเหลือ จําพวกเปลือกฝักและแกนฝักข้าวโพด

นนั โครงการฯ จะเน้นไปทีสง่เสริมอาชีพเพือเพิมรายได้ และลดรายจ่ายในลกัษณะของเศรษฐกิจพอเพียง

รวมทงักิจกรรมการปลกูไม้ยืนต้น เชน่ ยางพารา และกาแฟ กิจกรรมเหลา่นี ได้แก่

- การเพิมประสิทธิภาพการเลยีงไก่พืนเมืองภายในชมุชน

- การทําก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพือลดปัญหามลภาวะในชุมชน ซึงจะได้ก๊าซชีวภาพเป็น

พลงังานทดแทนในครัวเรือน

- การปลกูพืชสีเขียว เช่น ยางพารา และกาแฟ ในพืนทีปลกูข้าวโพดเดิม (ห้ามบกุรุกพืนทีป่า)

เพือให้พืนทีเกษตรยังคงความอดุมสมบูรณ์ตอ่ไป

- ฯลฯ

จากทีกลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า โครงการฯ ได้นําเทคโนโลยีตา่งๆ เข้าไปปรับใช้กบัวสัดเุศษเหลือ

จากการปลกูข้าวโพด ซึงมีรวมกนัไม่น้อยกวา่แสนตนั (รวมทงัหมดในภาคเหนือ) นับว่าเป็นเรืองทียากมาก

อย่างไรก็ดี ขณะนีก็พอเห็นแนวทางทีจะนําไปขยายผลให้กับพืนทีอืนๆ โดยผ่านการบริหารงานในท้องถิน

บ้างแล้ว แต่ยงัคงขาดการทําซําเพือให้เกิดเป็น Model ทีสามารถนําไปขยายผลได้ รวมถึงจําเป็นต้องการ

กระตุ้นให้หน่วยงานตา่งๆ และภาคเอกชนมาช่วยสนบัสนุนอย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรม
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ในการทีจะทําเป็น Model นนั โครงการฯ นมีีบ้านบนนาเป็นหมูบ้่านแมข่่าย ส่วนบ้านเจียง บ้านกอง

แขก และบ้านแมน่าจร เป็นลกูขา่ย องค์ความรู้ต่างๆ รวมทังแผนการปฏิบตัิงานในระยะทีผ่านมา สมาชิก

บ้านบนนาทีได้ร่วมทํากิจกรรมกบัโครงการฯ จะเป็นผู้ ถ่ายทอด / สง่ผลการเรียนรู้ไปยังสมาชิกของหมู่บ้าน

ลกูข่ายทงั 3 แห่ง ซึงมีสภาพปัญหาเร่งดว่นทีต้องการแก้ไขเช่นเดียวกนั คาดว่าในระยะอีก 1-2 ปีข้างหน้าจะ

สามารถจดัทําเป็น Maejam Model นําไปใช้และขยายผลไปยงัหมูบ้่านอืนๆ ได้อย่างเหมาะสมตอ่ไป

สําหรับปี  2555 ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในพนืทีบ้านบนนา มีผลสรุปโดยย่อดังนี

1. สํารวจข้อมลูพืนฐานของชมุชน โดยการสมัภาษณ์ตวัแทนชุมชนจํานวน 50 ราย ปรากฏว่า

ส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร (9%)  โดยปลกูข้าวโพดมากทีสดุ (46.94%) มีพืนทีเพาะปลกูต่อครอบครัว

เฉลีย 20 – 40  ไร่ ผลผลติข้าวโพดอยูร่ะหวา่ง 1,000 – 2,000  กิโลกรัมตอ่ไร่ อย่างไรก็ดี เกษตรกรเกือบทกุ

ครัวเรือนมีหนีสิน ซึงได้กู้ ยืมจากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กองทุนหมู่บ้าน

SML และหนีนอกระบบ

2. กิจกรรมอบรมและทัศนศกึษาดงูาน มีวตัถปุระสงค์เพือให้เกษตรกรได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดจาก

วิทยากรผู้ มีความเชียวชาญและเรียนรู้ แลกเปลียนประสบการณ์ และเยียมชมศนูย์การเรียนรู้ฯ เพือเป็น

แนวคิดและนํามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัท้องถินของตน โดยมีผู้ เข้าร่วมการอบรมจํานวน 104 ราย และ

ร่วมเดินทางพร้อมกับคณะทํางานของโครงการฯ ไปยังสถานทีต่างๆ ได้แก่ หน่วยวิจัยและพัฒนาพลงังาน

ชีวมวล สถานีวิจัยฝึกอบรมและสาธิตการเกษตรแม่เหียะ และฟาร์มปศุสตัว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์

และสตัว์นาํ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หลงัจากทีได้ไปเยียมชมแล้ว ทางเกษตรกรจะนํา

ความรู้ไปใช้และเผยแพร่ข้อมลูให้กบัคนในชมุชนตอ่ไป

3. การใช้เศษวสัดทุีเหลือจากการเกษตร (ต้นข้าวโพด/เปลือก) มาเป็นวสัดเุพาะเหด็โคนน้อย  การอดั

ฟ่อนเปลอืกฝักข้าวโพด การทําอาหารหมกัแบบผสมครบส่วน (TMR) และการทําปุ๋ ยหมกั เพือเพิมรายได้

และลดการเผาทีเป็นสาเหตใุห้เกิดหมอกควนั ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมบางรายนําได้ไปปฏิบติัจริง ในระยะแรก

นี ผลผลิตทีได้นําไปบริโภคในครัวเรือนทงัหมด มีจําหน่ายบ้างเลก็น้อยยงัไมเ่กิดเป็นธรุกิจในชมุชน

4. การปันเตาชีวมวล  ผู้ ทีเข้ารับการอบรมได้นําวิธีการปันเตาชีวมวลไปปฏิบัติและใช้จริงใน

ครัวเรือน โดยใช้ซงัข้าวโพดเป็นเชือเพลิง เฉลียครัวเรือนละประมาณ 2 กก./วนั สําหรับใช้ปรุงอาหารเช้าและ

เย็น ซึงทังปีจะเทียบเท่ากับ 14,600 กก. แต่อย่างไรก็ดีในช่วงต้นเดือนมีนาคม สภาพพืนทีในบริเวณ

ภาคเหนือของประเทศ โดยเฉพาะอําเภอแม่แจ่มแห้งแล้งจดั ประกอบกบัเกิดไฟลกุลามจากหมูบ้่านอืน ทํา

ให้กองเปลือกและซังข้าวโพดทีอยู่ลานโม่ ถูกไฟเผาไหม้ไปทงัหมด ชาวบ้านทีใช้เตาชีวมวลดังกล่าวนําซัง

ข้าวโพดมาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนได้เพียง 100 กก. เท่านนั
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 หลงัจากฝึกอบรม ทางโครงการฯ ได้ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน พบว่า เกษตรกรพอใจกับ

ประโยชน์ทีได้รับมาก และจะจดัทําแผนชมุชนภายใต้การสนบัสนนุของ อบต. และคณะกรรมการหมู่บ้าน

(กม.) ตอ่ไป

สรุปผลการดําเนินโครงการฯ

โครงการฯ ได้ดําเนินกิจกรรมทีมีผลผลิตและผลลพัธ์เมือเทียบกบัแผนทีเสนอตามข้อเสนอโครงการฯ

(ปี  2555) มีรายละเอยีดดงันี

สําหรับผลการประเมิน มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเกินเป้าหมายทีคาดไว้และได้มีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้กบัผู้ทีได้รับการฝึกอบรมตามแผนการดําเนินงานของโครงการฯ  และผลการประเมินหลงัจาก

ฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสว่นใหญ่มคีวามรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในระดบัน้อย

หลงัจากได้รับการฝึกอบรมแล้วมีความรู้เพิมมากขนึ โดยทกุคนสามารถขยายผลตอ่เองได้ และรู้สึกขอบคณุ

ทีทางโครงการฯ ให้การสนบัสนุนพร้อมกบัให้การช่วยเหลือ และให้ความรู้ ทําให้ลดรายจา่ย เพิมรายได้ และ

อาจนําไปสร้างอาชีพในอนาคต

นอกจากกิจกรรมด้านการฝึกอบรม สาธิต และฝึกปฏิบัติทีดําเนินการให้เกษตรกรโดยตรงแล้ว

ทางโครงการฯ ยงัได้ประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ในสถานทีตา่งๆ ดงันี

ร่วมแสดงนิทรรศการ

1. ร่วมแสดงนิทรรศการเชิงวิชาการเกียวกับ แนวทางการนําวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร

(จากข้าวโพด) ไปใช้ประโยชน์ เพือลดปัญหาหมอกควนัทีเกิดจากการเผา ในงานผ้าซินตีนจกแม่แจ่ม

ตัวชีวัดผลผลติ/ผลลัพธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ

ผลผลิต

1. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 100 104

2. จํานวนเทคโนโลยีทีถ่ายทอดฯ

เทคโนโลยีหลกั 3 3

เทคโนโลยีรอง 3 4

ผลลัพธ์ความพงึพอใจ

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ รับการถ่ายทอด 85 88

2. ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ นําไปใช้ประโยชน์ 30 50
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ครงัที 19 ในวนัที 3-5 กมุภาพนัธ์ 2555 ณ ทีว่าการอําเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยคณาจารย์และตวัแทน

ชมุชนเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบติัให้กบัผู้สนใจทีมาร่วมงานจํานวน 5 หัวข้อ ได้แก่

การเพาะเหด็โคนน้อย การทําอาหารหมกัแบบผสมครบสว่น (TMR) การปันเตาชีวมวล การผลิตก๊าซชีวภาพ

และการเพิมผลผลิตไก่พืนเมือง โดยมีวิทยากรบรรยายและสาธิตทงัคณาจารย์ประจําโครงการและชาวบ้าน

ทีปฏิบัติจริง ทงันีชมุชนได้จําหนา่ยเหด็โคนน้อยจากการนําเปลือกฝักข้าวโพดมาเป็นวสัดเุพาะ

2. ร่วมจดันิทรรศการหมูบ้่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน เทคโนโลยีและนวตักรรมของไทย

ประจําปี 2555 ระหว่างวันที 25-28 ตุลาคม 2555 ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา

กรุงเทพมหานคร  ซึงได้นําผลิตภณัฑ์ของหมูบ้่าน 3 ผลิตภณัฑ์ไปจัดแสดง ได้แก่ เตาชีวมวล เห็ดโคนน้อย

และกระดาษจากเปลือกฝักข้าวโพด โดยมีหวัหน้าโครงการและตวัแทนชมุชนเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ร่วมประชุม/สัมมนา

1.  วันที 8-9 ธันวาคม 2554 หัวหน้าโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาหมู่บ้านแม่ข่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภมิูภาค ครังที 1 ภาคเหนือ” ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น จ.เชียงใหม่

2. วันที 10 มกราคม  2555 หัวหน้าโครงการฯ ได้รับเชิญเป็นผู้ ดําเนินการเสวนาหมู่บ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี  2554 ณ เมืองทองธานี

กรุงเทพมหานคร ในหวัข้อเรือง การผลิตก๊าซชีวภาพสําหรับชมุชนของหมูบ้่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



หมูบานขาวโพดลดหมอกควัน อ.แมแจม จ.เชียงใหม                                                                            ตุลาคม 2555

โดยเหตทุีจงัหวดัเชียงใหมไ่ด้เกิดปัญหาวิกฤตหมอกควนั ทําให้ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม

อยา่งมากตอ่ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ทงัด้านสขุภาพของประชาชน ด้านอตุสาหกรรมการท่องเทียว

ของจังหวดัเชียงใหม่และจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน รวมทังสง่ผลตอ่ทัศนวิสัยในการเดินทางของ

ประชาชนอีกด้วย

จากสภาพปัญหาทีผ่านมาและความรุนแรงของปัญหาหมอกควนัทีมีโอกาสจะเกิดมากขนึใน

อนาคต ซึงเกิดจากสาเหตหุลายประการ แตส่าเหตสํุาคญัๆ สว่นใหญ่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทําของ

มนษุย์ อนัได้แก่ การเผาป่า การเผาในทีโลง่ และพฤติกรรมในเมืองทีสร้างมลภาวะ ทําให้เกิดการเรียกร้อง

จากภาคประชาชนโดยคณะตวัแทนชมรมกํานนั-ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่

ได้ทําหนงัสือเสนอต่อ พณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ เพือแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองหมอกควนั

แบบบูรณาการและถาวรในพืนที 8 จงัหวดัภาคเหนือและจังหวดัใกล้เคียงเป็นการเร่งด่วน ทางจังหวัด

เชียงใหม่ จึงได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควนัเป็นวาระของจังหวดัเชียงใหม่ ทีต้องดําเนินการแก้ไขอย่าง

ต่อเนือง ลงวันที 6 มกราคม 2554 จํานวน 3 เรือง ได้แก่ เรืองกําหนดเขตควบคมุไฟป่าในท้องทีจงัหวัด

เชียงใหม ่มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาป่าในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ และขอความร่วมมือในการป้องกัน

และควบคมุหมอกควนัและไฟป่า และกําหนดยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า

ประจําปี 2554 ในช่วงวิกฤติ จํานวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ควบคมุการเผาในพืนทีชุมชนและเกษตรกรรม

ควบคมุไฟป่า รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ และส่งเสริมและสนบัสนนุเทคโนโลยีทางเลือกทดแทน

การเผาในพืนทีเกษตรกรรม (ดรูายละเอียดในภาคผนวก ค) ทังนี ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้

ดําเนินการตามมาตรการดงักลา่ว ในการนี สํานกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอความ

อนเุคราะห์คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพือเป็นผู้ประสานงานกบัพืนที และดําเนินการแก้ไข

ปัญหาดงักลา่ว

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาวิกฤตหมอกควนั โดยเฉพาะการเผาเศษซังข้าวโพด เปลือกและต้น

ข้าวโพด ในเขตพืนทีอําเภอแม่แจ่ม มีปริมาณมากขนึเรือยๆ ประกอบกบัแรงจูงใจด้านราคาเฉลียของ

ข้าวโพดตอ่ไร่ทีสงูถึง 6,500 บาท จากเดิมช่วงปี 2547-2548 ทีมีราคาเฉลยีไร่ละ 4,606 บาทเท่านนั และ

สถานการณ์การปลกูข้าวโพดด้วยการบุกรุกพืนทีป่าเริมเกิดขึนอย่างจริงจังช่วงปี 2544-2545 โดยเห็นได้

ชดัเจนจากการเปิดพืนทีป่าเพิมขนึอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มทีจะขยายวงกว้างออกไปเรือยๆ แม้ว่าจะมี

หน่วยงานหลายหน่วยงานทงัส่วนราชการ เอกชนและหน่วยงานทีเกียวข้องเข้ามาดําเนินการแก้ปัญหา

หมอกควนัจากการเผาในเขตอําเภอแม่แจ่ม รวมทงัมหาวิทยาลยัหลายแห่งได้ศกึษาวิจยัเพือค้นหารูปแบบ

ทางเลือกในการแก้ปัญหาหมอกควนัแกเ่กษตรกรแตล่ะชมุชนในการจดัการกบัพืนทีเพาะปลกูหลงัฤดกูาล

เก็บเกียวทีเหมาะสมกับแต่ละพืนที แตส่ิงทียงัคงปรากฏให้เห็นในปัจจบุนั คือ ปัญหาวิกฤตหมอกควนัยงัคง

คํานํา
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เป็นสิงทีคกุคามต่อจงัหวดัในพืนทีภาคเหนือตอนบนอย่างรุนแรง และมีแนวโน้มจะรุนแรงขนึทุกปี และจาก

รายงานการวิจยัของนายจตพุร ชัยชนะ นักศกึษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

โดยการเก็บตวัอย่างชีวมวล (ฟางข้าวจ้าว ฟางข้าวเหนียว ข้าวโพดเลียงสตัว์ ข้าวโพดหวาน และเศษใบไม้)

และดินจาก 3 อําเภอในจงัหวดัเชียงใหม่ ในปี 2553 มาวิเคราะห์หาปริมาณธาตทีุตรึงในฝุ่ นพีเอม็ 10 จาก

การเผาชีวมวลชนิดตา่งๆ เพือประเมินปัจจยัการปลอ่ยและอตัราการปลอ่ยฝุ่ นพีเอ็ม 10 รวมถึงองค์ประกอบ

ของธาตชุนิดตา่งๆ ทีตรึงในฝุ่ น พบว่า ข้าวโพดให้ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นพีเอ็ม 10 มากกว่าตวัอย่าง

ชีวมวลชนิดอืนๆ ดงันนั การเผาข้าวโพดจึงเป็นแหลง่กําเนิดหลกัในการปล่อยฝุ่ นพีเอ็ม 10 โดยคิดเป็นร้อย

ละ 77 ของการเผาชีวมวลทงัหมดในพืนที ส่วนการเผาฟางข้าว และเศษใบไม้ในป่าคิดเป็นร้อยละ 17 และ

ร้อยละ 6 ตามลําดบั

ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี” มีแนวคิดทีจะช่วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพตามความต้องการของชุมชนอย่าง

แพร่หลายทงัประเทศ โดยการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีเกิดจากการวิจยัและพัฒนามาใช้

ให้เกิดประโยชน์ในชมุชน ซึงจะทําให้มีความเป็นอยู่ทีดีขนึ เพิมรายได้ ลดรายจ่ายและพฒันาคณุภาพชีวิต

ของชมุชนนนัให้ดีขนึ ด้วยเหตนีุ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกบั ภาควิชาสตัวศาสตร์และสตัว์

นํา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงได้จดัทําโครงการ “การลดปัญหาหมอกควันและการ

อนุรักษ์สงิแวดล้อมด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรครบวงจรบนพืนทีสูง กรณีศึกษาบ้าน

บนนา หมู่ 14 ต.ช่างเคงิ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่” หรือเรียกสันๆว่า  “หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน”

มีวตัถปุระสงค์เพือมุง่ใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชและสตัว์แบบครบวงจรสําหรับบรรเทาปัญหาหมอกควนัจาก

การเผาวสัดเุศษเหลือข้างต้น และสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคณุภาพชีวิต ให้ดีขนึอย่างยังยืนและพร้อมเป็น

หมูบ้่านต้นแบบในการขยายผลไปยังหมูบ้่านอืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพอื

1. ใช้ประโยชน์จากวสัดเุศษเหลือทางการเกษตร โดยเฉพาะเปลือกและซงัฝักข้าวโพดในการเพิม

มลูคา่เป็นอาหารสตัว์ และ/หรือนําไปแปรรูปเป็นปุ๋ ยและเป็นพลงังานชีวมวล

2. ร่วมกบัชมุชนกําหนดแผนการผลติปศสุตัว์เศรษฐกิจพืนบ้านให้เป็นรายได้ของครัวเรือน โดยใช้

ข้าวโพดและวสัดทุีมีในท้องถินเป็นวตัถดุิบหลกั

3. ให้องค์ความรู้ทางด้านการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรแบบครบวงจร
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ

1. เศรษฐกิจในชุมชนดีขนึ นําไปสูก่ารพึงตนเองในอนาคต

2. ชมุชนตระหนกัถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั สามารถก่อให้เกิดชมุชน

เข้มแข็ง คณุภาพชีวิตดีขนึ

3. ได้แผนการบริหารและพัฒนาชมุชนของ อบต. และคณะกรรมการหมูบ้่าน (กม.) ในปีตอ่ไป
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บทที่ 1  
สภาพปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตัง้แตช่่วงปลายเดือนกมุภาพนัธ์ท่ีผา่นมา พืน้ท่ีภาคเหนือตอนบน ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนัอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มีสภาพพืน้ท่ีเป็นแอ่งกระทะ โดยล้อมรอบ

ด้วยภเูขาสงู สภาพพืน้ท่ีดงักลา่ว ทําให้อากาศในแอ่งเมืองเชียงใหม่แห้งและเคล่ือนไหวน้อยมาก ดงันัน้เม่ือ

เกิดการเผาป่าไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม จะสง่ผลให้เกิดหมอกควนัปกคลมุอยู่เป็นบริเวณกว้าง ทัง้นี ้หมอก

ควนัจดัเป็นฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ถ้าเกิน 120 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 

(มก./ลบ.ม.) จะมีผลต่อสขุภาพและระบบทางเดินหายใจ โดยข้อมลูจากกรมควบคมุมลพิษ ระบุว่า วนัท่ี

เชียงใหม่มีคา่ PM -10 ในอากาศสงูท่ีสดุ คือ วนัท่ี 17 มีนาคม 2553 โดยสถานีตรวจวดัท่ีโรงเรียนยพุราช

วิทยาลยั ซึง่ตัง้ใจอยู่ใจกลางเมืองวดัได้ถึง 279.9 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร นัน่หมายความว่า ในเมือง

เชียงใหม่มีฝุ่ นขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางเล็กกว่า PM -10 เกินมาตรฐานท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดถึง 2 เท่า 

ขณะท่ีสถานีตรวจวดัอีกแห่งซึง่อยู่ในศนูย์ราชการฯ ห่างออกไปทาง อ.แม่ริม วดัได้ 268.4 มก./ลบ.ม. สว่น

ลําปางพบค่ามากท่ีสดุของ PM-10 คือ 160.6 มก./ลบ.ม. ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ วดัท่ีสถานีตรวจวดั

ศาลหลกัเมืองลําปาง คา่ PM-10 ในพืน้ท่ี จ.เชียงราย ก็ไม่แพ้กนัวดัได้สงูถึง 231.8 มก./ลบ.ม. ในวนัท่ี 10 

มีนาคม 2553 จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาดังกล่าวกลายเป็นประเด็นท่ีประชาชนโดยทั่วไป รัฐบาลและ

หน่วยงานทกุภาคสว่นให้ความสนใจ เน่ืองจากปัญหาหมอกควนันีส้ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนใน

พืน้ท่ีภาคเหนือตอนบน ซึง่จากข้อมลูของกระทรวงสาธารณสขุ พบว่า มีจํานวนผู้ ป่วยด้วยโรคท่ีเก่ียวข้องกบั

ปัญหาหมอกควัน เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคทางตา โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคผิวหนังในจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน อีกทัง้ปัญหาหมอกควนัยงัสง่ผลกระทบตอ่การท่องเท่ียว ทําให้จํานวนนกัท่องเท่ียวลดลง 

และเป็นอปุสรรคตอ่การคมนาคม เป็นต้น  

 

 

  

บทที่ 1 
สภาพปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ 
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 องค์ความรู้ ที่มา และผลกระทบที่เกดิขึน้จากปัญหาหมอกควัน 

หมอกควนั คือ ปรากฏการณ์ท่ีฝุ่ น ควนั และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตวักันในสภาวะท่ี

อากาศปิดหมอกควนัเกิดขึน้ได้ง่ายในสภาพอากาศแห้ง (แตกตา่งจากหมอก ท่ีสภาพอากาศต้องมีความชืน้

สงูพอ) ลกัษณะภมูิประเทศท่ีเอือ้ให้เกิดหมอกควนัปกคลมุ ได้แก่ พืน้ท่ีแอ่งกระทะ หรือพืน้ท่ีปิดระหว่างหบุ

เขา ประกอบกบับรรยากาศเหนือภูมิประเทศนัน้มีชัน้อุณหภมูิผกผนัเกิดขึน้ (Temperature Invension) 

ตามทฤษฎี มวลอากาศเย็นจะอยูใ่กล้พืน้ดนิ เพราะมีความหนาแน่น และมีนํา้หนกัมากกว่ามวลอากาศร้อน 

ถ้าหากมวลอากาศร้อน (ท่ีไหลอยู่ด้านบนของอากาศเย็น) เคล่ือนตวัอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพียงพอแล้ว 

จะปิดกัน้การถ่ายเทความร้อนและอนภุาคแขวนลอยในบรรยากาศด้านล่างไม่ให้ขึน้ด้านบน ปรากฏการณ์ 

El Nino ก็เป็นปัจจยัหนึง่ ท่ีมีผลกระทบตอ่ความรุนแรงของมวลอากาศในชัน้บรรยากาศ 

หมอกควนัจดัได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศท่ีสําคญัของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผา

ไหม้หรือสนัดาปท่ีไมส่มบรูณ์ เป็นต้นกําเนิดของสารมลพิษทางอากาศท่ีฝังตวัอยูก่บัอนภุาคฝุ่ นละอองขนาด

เล็กท่ีเม่ือเข้าไปในปอดแล้ว ไม่สามารถขับออกมาได้ สารมลพิษกลุ่มท่ีมีจํานวนชนิดมากท่ีสุดเป็น

สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีช่ือว่า พอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons) ท่ีมกัเรียกช่ือว่า พีเอเอช หรือพาห์ (PAH) ซึง่มีสารสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบชนิดท่ีเป็นสารก่อ

มะเร็ง และแทบทกุชนิดเป็นสารท่ีคงอยูใ่นสิง่แวดล้อมได้นาน ไมส่ลายตวัได้ง่าย 

คา่ PM (Particulate Matter) เป็นหน่วยวดัขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ยิ่งมีคา่ 

PM หรือขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางเล็กเท่าไร ก็ยิ่งอนัตรายมากขึน้ ค่ามาตรฐานของ PM-10 ท่ีกรมควบคมุ

มลพิษกําหนดไว้ คือ 120 มก./ลบ.ม. ใน 24 ชัว่โมง นัน่หมายความว่า ในเมืองเชียงใหม่มีฝุ่ นขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลางเลก็กวา่ PM-10 เกินมาตรฐานท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดถึง 2 เท่า ในทางการแพทย์ ฝุ่ น

ท่ีมีเส้นผา่ศนูย์กลางเลก็ขนาดนี ้เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยัอย่างยิ่ง ทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 

ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม หรือมีการสะสมของฝุ่ นในถุงลมปอด ส่งผลให้การทํางานของปอดเส่ือม 

โดยเฉพาะในเดก็ ผู้สงูอาย ุ 

นอกจาก PM-10แล้ว ยงัมีสารพิษอ่ืนๆเช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และสารอินทรีย์ระเหยท่ีเป็นมลพิษสะสมอยู่ในชัน้บรรยากาศ สง่ผล

กระทบต่อสุขภาพโดยตรง ยงัไม่นับค่าเฉลี่ยรายวนัของฝุ่ นท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน       
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(PM 2.5) ใน จ.เชียงใหม่ สงูกว่ามาตรฐานของสหรัฐ 3-6 เท่า ทําให้คนท่ีอยู่ในท่ีโลง่นานๆ แสบตา ตาแดง 

คอแห้ง หายใจตดิขดั เหน่ือยง่าย และแน่นหน้าอก 

การเกิดหมอกควนัในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคเหนือตอนบนนัน้มีสาเหตหุลายประการ บางสาเหตเุป็นสิ่ง

สดุวิสยัท่ีจะป้องกนัได้ โดยเป็นปัจจยัภายนอกและเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น หมอกควนัท่ีเกิดจาก

ความกดอากาศสงูจากประเทศจีนเคล่ือนมาปกคลมุพืน้ท่ีภาคเหนือของไทย จึงทําให้หมอกควนัไม่สามารถ

ลอดตวัสงูขึน้ได้ แตส่าเหตสํุาคญัๆ สว่นใหญ่เกิดจากพฤตกิรรมหรือการกระทําของมนษุย์ ได้แก่  

1) การเผาป่า สภาพพืน้ท่ีสงูของจงัหวดัเชียงใหม่มีชนเผ่าต่างๆ อาศยัทํากินอยู่ โดยทัว่ไปวิถีชีวิตของ

คนพืน้ท่ีสงูบางเผ่าพนัธุ์มีวิธีการเพาะปลกูแบบไร่เล่ือนลอย และนิยมเผาป่าเพ่ือขยายพืน้ท่ีการเพาะปลกู 

และเพ่ือกําจดัเศษวสัดเุหลือใช้จากการปลกูพืชไร่ จากข้อมลูดาวเทียมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเร่ือง

ความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีไฟป่ากบัการเกิดมลภาวะทางอากาศในพืน้ท่ีแอ่งเชียงใหม่ พบว่า พืน้ท่ีไฟป่ามีการ

ขยายตวัมากขึน้ และผลจากไฟป่าเหล่านัน้สร้างปัญหามลภาวะหมอกควนัแก่เมืองเชียงใหม่อย่างมาก 

นอกจากนัน้พืน้ท่ีท่ีได้รับผลจากมลภาวะขยายตวัสงูขึน้ตลอดเวลา 

เม่ือพิจารณาจากสถิติการเผาป่าในพืน้ท่ีแอ่งเชียงใหม่ อนัรวมถึงพืน้ท่ีบางส่วนของจงัหวดัลําพูน 

จะพบว่าในปี 2548 มีอตัราการเผาป่าถึง 1,745 ครัง้ อตัราการเผาป่าลดลงบ้างเล็กน้อยในปีถดัมา แตใ่นปี 

2550 อตัราการเผาป่าเพิ่มขึน้อีกเป็นจํานวน 1,694 ครัง้ และในปี 2551 อตัราการเผาป่าก็ยงัคงอยู่ท่ี 1,443 

ครัง้ รวมสถิติระหว่างปี 2548-2551 มีการเผาป่าในแอ่งเชียงใหม่ รวมทัง้สิน้จํานวน 6,048 ครัง้ การเผาป่า

เม่ือประกอบกับสภาพความกดอากาศสงูแล้วพืน้ท่ีเมืองเชียงใหม่จะเต็มไปด้วยหมอกควนัซึ่งมีสาเหตมุา

จากการเผาป่านั่นเอง ดังนัน้การเผาป่าจึงเป็นสาเหตุสําคญัของการเกิดปัญหาหมอกควัน ด้วยสาเหตุ

ดงักล่าว ถ้าหากจะแก้ปัญหาหรือลดความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน การลดอัตราการเผาป่าจะเป็น

ปัจจยัสําคญัของความสําเร็จในการลดปริมาณหมอกควนัลง 

ในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2552 การเกิดไฟป่ามีจํานวนมากถึง 1,002 ครัง้ มากกว่าปี 

พ.ศ. 2551 จํานวน 240 ครัง้ แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้หน่วยงานหลายหน่วยงานทัง้สว่นราชการ เอกชน และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะพยายามรณรงค์เพ่ือลดจํานวนการเพิ่มปริมาณไฟป่าลง แตป่ริมาณไฟป่ากลบัเพิ่ม

สงูขึน้มากกวา่ในปีท่ีผา่นมา 
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2) การเผาในท่ีโล่ง บริเวณพืน้ท่ีแอ่งเชียงใหม่ยงัมีท่ีดินท่ีเจ้าของไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปล่อยให้เป็นพืน้ท่ี

รกร้าง วชัพืชขึน้ปกคลมุ รวมทัง้พืน้ท่ีแหลง่นํา้ทัง้ของเอกชนและของราชการ ซึง่ในฤดแูล้งจะมีวชัพืชปกคลมุ

เช่นกัน ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องมกัจะกําจัดวชัพืชเหล่านีโ้ดยการเผา นอกจากนีก้ารท่ีชาวไร่ชาวนาในพืน้ท่ีแอ่ง

เชียงใหม่ยงันิยมกําจดัเศษพืชผกัท่ีไม่ใช้ (หลงัฤดกูาล) เช่น ตอข้าว ฟาง เศษผกั ฝักข้าวโพด โดยการเผา 

หรือแม้กระทัง่ขยะจากโรงงาน เศษเหลือทิง้จากการเกษตรอ่ืนๆ เช่น ใบไม้ ฯลฯ ส่วนใหญ่มกักําจดัทิง้ด้วย

การเผา ซึ่งเป็นการเผาในท่ีโล่ง เป็นสาเหตอีุกประการหนึ่งของการสร้างปัญหาหมอกควนัจากสถิติตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2552 ท่ีผ่านมาพบว่า อตัราการเผาในท่ีโลง่ในแอ่งเชียงใหม่มีถึง 

153 ครัง้ โดยแยกเป็นการเผาก่ิงไม้ การเผาพืน้ท่ีไร่และนา และเผาในชมุชนจํานวน 118 ครัง้ เป็นการเผาใน

พืน้ท่ีราบ จํานวน 29 ครัง้ และเป็นการเผาในโรงงานจํานวน 6 ครัง้ ขณะท่ีสถิติการเผาในท่ีโล่งในแอ่ง

เชียงใหมใ่นปีท่ีผา่นมาทัง้ปี (พ.ศ.2551) มีจํานวนทัง้สิน้ 226 ครัง้ ดงันัน้ในระยะเพียง 3 เดือน ในปีนีมี้อตัรา

การเผาในท่ีโลง่เกินกวา่คร่ึงหนึง่ของปีท่ีผา่นมา 
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3) พฤติกรรมในเมืองท่ีสร้างมลภาวะ ได้แก่ การเผาขยะ การปล่อยควนัเสียจากรถยนต์และโรงงาน 

แม้ว่าจะไม่มีข้อมลูท่ีชัดเจนว่า สดัส่วนของการสร้างมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากสงัคมเมืองมีปริมาณ

เท่าไร เพราะขาดการศกึษาและบนัทกึข้อมลูอยา่งตอ่เน่ือง แตเ่ป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ สว่นหนึ่งของหมอก

ควนัเกิดจากการเผาขยะ เศษไม้ การเผาอิฐ การเผาถ่าน และควนัพิษจากโรงงานและรถยนต์  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบทางด้านสุขภาพ 
ผลกระทบทางด้านสขุภาพจากมลพิษทางอากาศโดยทัว่ไป ได้แก่ การรู้สกึระคายเคืองหรือแสบตา 

ภาวะการหายใจไม่สะดวก โดยเฉพาะกับผู้ ท่ีเป็นโรคหอบหืด มีความเสี่ยงท่ีจะมีอาการทรุดหนักถึงขัน้

เสียชีวิตได้ เน่ืองจากขีดความสามารถในการทํางานของปอดลดลงอย่างรวดเร็ว และแม้ว่าอาจจะไม่

เสียชีวิตด้วยโรคหอบหืด แต่ในระยะยาว มกัจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด โดยเฉพาะในเขตอําเภอสารภี

และอําเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา มีผู้ ป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่รายปีในอัตรา        

40 : 100,000 คน ซึง่ถือวา่สงูเป็น 2 เท่าของอตัราเฉล่ียของประเทศไทย ท่ีตกปีละ 20 : 100,000 คน     

 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะในปีท่ีมีหมอกควนัมากกว่าปกติ มีสว่นทําให้รายได้เข้า

สู่ภาคธุรกิจท่องเท่ียวลดลงอย่างกะทนัหนั กล่าวคือ ช่วงใดท่ีประสบปัญหามลพิษทางอากาศ จํานวนผู้มา

ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมจ่ะลดลงทนัที ทําให้สง่ผลถึงภาวการณ์วา่งงานของประชาชน 
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ผลกระทบทางด้านอ่ืนๆ  
ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะจากหมอกควัน ทําให้โครงการพํานักระยะยาวของ

นกัท่องเท่ียวหรือบุคคลทั่วไปท่ีมาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยไม่อาจทําการ

ประชาสมัพนัธ์มาทดแทนได้ นอกจากนี ้ยงัมีผลทําให้งบประมาณตา่งๆ ท่ีควรจดัสรรเพ่ือการพฒันาจงัหวดั

ในด้านอ่ืนๆ ต้องถกูปรับมาใช้เพ่ือการป้องกนัแก้ไขปัญหาอนัเน่ืองจากมาจากมลพิษทางอากาศ 

 

ภาพลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงใหม่ในรูปแบบของเมืองในหมอกควนั อาจจะเป็นภาพท่ีปีหนึ่งมีไม่ก่ี

ครัง้ แต่ก็เป็นภาพท่ีหลอกหลอนสําหรับนกัท่องเท่ียวหรือบุคคลผู้ ท่ีมาอาศยัอยู่ในเชียงใหม่ไม่นานพอ ซึ่ง

เป็นภาพท่ียากจะลบออกจากความทรงจําของผู้มาเยือน หรือแม้กระทัง่ผู้ ท่ีได้เห็นภาพเชียงใหม่เมืองใน

หมอกควนัทางโทรทศัน์หรือหนงัสือพิมพ์ก็เช่นกนั 

 

  สภาพปัญหาที่เป็นสาเหตุทาํให้เกดิปัญหาวกิฤตหมอกควัน 
อําเภอแม่แจ่ม มีปัญหาการเผาในท่ีโลง่ โดยเฉพาะการเผาเศษซงัข้าวโพด เปลือก และต้นข้าวโพด

เป็นจํานวนมากทกุปี โดยเฉพาะในระยะ 2-3 ปีย้อนหลงั นบัตัง้แตปี่ 2550, 2551 และปี 2552 พบว่า มี

ปริมาณผลผลติเศษเหลือโดยรวมมากถึง 22,400 ตนั (ดงัภาพ)  

 

     

 
 
 
 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เป็นพืชอาหารท่ีมีความสําคญัต่ออตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์หลายชนิด ซึ่งการ

ส่งออกในรูปเนือ้สตัว์จะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าการส่งออกในรูปผลผลิตข้าวโพด ดงันัน้ ความต้องการใช้

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์จึงเพิ่มขึน้อย่างมากทุกปี จนปัจจุบันการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ภายในประเทศมีไม่

เพียงพอต่อความต้องการใช้ และจํานวนท่ีผลิตได้ในแต่ละปียงัมีปริมาณไม่แน่นอน เน่ืองจากผลผลิตจะ

ขึน้อยูก่บัสภาพดนิฟ้าอากาศ ทําให้มีความเส่ียงตอ่ความเสียหาย เช่น จากภยัแล้ง เป็นต้น 
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ข้าวโพดเลีย้งสตัว์รุ่นท่ีปลูกระหว่างฤดูฝน เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัอย่างหนึ่งของ 4 จังหวดั

ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน และแม่ฮ่องสอน มีเนือ้ท่ีเพาะปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์

รวมกนัถึง 250,024 ไร่ เฉพาะท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มีเนือ้ท่ีเพาะปลกูมากท่ีสดุ 104,382 ไร่ ซึง่สว่นใหญ่อยู่ใน

อําเภอแมแ่จ่มทัง้ 7 ตําบล รวม 81,344 ไร่ โดยแยกข้อมลูการผลติรายตําบลได้ดงันี ้

ตารางที่ 1  การผลติข้าวโพดรายตําบล 

ลาํดบัที่ ตาํบล พืน้ที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตนั)

1 แมน่าจร 14,135 16,300.8 

2 ท่าผา 13,608 16,135.8

3 ช่างเคิง่ 13,350 15,564.0

4 แมศ่กึ 12,100 13,866.0

5 ปางหินฝน 11,550 13,844.4

6 บ้านทบั 8,465 9,933.9

7 กองแขก 8,136 9,426.0

 รวม 81,344 95,070.9

ท่ีมา http://biothai.net/node/147,2551 

จากข้อมลูข้างต้น จะเห็นได้ว่า ตําบลช่างเคิ่งมีการปลกูข้าวโพดมากเป็นอนัดบั 3 ของอําเภอ    แม่

แจ่ม จึงสอดคล้องกบัการดําเนินงานของโครงการท่ีได้เลือกพืน้ท่ีนีเ้ป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยใช้ช่ือยอ่วา่ “หมูบ้่านข้าวโพดลดหมอกควนั” ซึง่มีวตัถปุระสงค์ดงัได้กลา่วมาแล้ว 
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  ข้อมูลทั่วไปของบ้านบนนา 

หมู่บ้านบนนา หมู่ท่ี 14 ตําบลช่างเคิ่ง เป็นหมู่บ้านท่ีแยกจากหมู่บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ท่ี 6 อยู่ในเขต

ของอําเภอแม่แจ่ม ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขา ทิศตะวนัตกเป็นเชิงเขาท่ีมีการทําไร่ข้าวโพด ทิศตะวนัออกเป็นท่ี

ลาดชันลงไปเป็นเขตบริเวณทํานาของหมู่ท่ี 6 จึงได้ช่ือว่า “บ้านบนนา” จํานวนประชากรมีทัง้หมด 145 

ครัวเรือน 511 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทําไร่ข้าวโพด รองลงมาคือ ทํานา และประกอบอาชีพเสริม 

ได้แก่ เลีย้งสกุร ทําสวนยางพารา และทําสวนทั่วไป แต่เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีท่ีลาดชันและขาดแคลนนํา้ 

สามารถทําการเกษตรได้เพียงฤดเูดียว จึงทําให้เกิดการว่างงานและรายได้ไม่พอเพียง เกิดปัญหาหนีส้ิน
ตามมา 

ปัญหาท่ีเคยเกิดขึน้ในหมู่บ้าน เช่น ปัญหาภยัแล้ง ขาดแคลนนํา้ เกิดวาตภยับอ่ย อากาศหนาวเย็น

ทําให้ร่างกายเจ็บป่วย แม่นํา้เป็นพิษเน่ืองจากการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีมากเกินไป เกิดดินกรดในช่วง

ต้นปีฤดูฝนและนํา้ท่วมพืชผลทางการเกษตร ทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และเน่ืองจากพืน้ท่ี

เพาะปลกูมีสภาพเป็นเนินเขาสงูชนั จึงไม่สะดวกต่อการนําเคร่ืองจกัรกลการเกษตรเข้าไปใช้ในการเตรียม

ดินและไถกลบวัชพืช  ทัง้นีก้ารเพาะปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์ จะเร่ิมปลูกในเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือน

สิงหาคม ซึ่งต้องอาศยันํา้ฝน ดงันัน้ เกษตรกรจึงใช้วิธีการเผาเพ่ือกําจัดเศษซากต้นข้าวโพด วชัพืช และ

เมล็ดวัชพืชอ่ืนๆ ท่ีพร้อมจะงอกขึน้มาเม่ือได้รับนํา้ฝน การเผาเศษวัสดุดงักล่าว จะเกิดช่วงปลายเดือน

เมษายนถึงพฤษภาคมของทกุปี 
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ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ท่ีปลกูบนพืน้ราบ โดยทัว่ไปจะเก็บเก่ียวเม่ืออายไุด้ 110-120 วนั หรือประมาณ 

60-65 วนั นบัอายหุลงัวนัออกไหม เมล็ดจะมีความชืน้มากกว่า 20% จึงต้องเก็บรักษาไว้ในยุ้งฉางท่ีมีการ

ระบายอากาศท่ีดี เพ่ือนําไปกะเทาะเมลด็ตอ่ไป สําหรับข้าวโพดเลีย้งสตัว์ซึง่ปลกูบนท่ีสงู มีทัง้ท่ีเก็บฝักขณะ

เม่ือต้นเร่ิมจะแห้งและแบบปลอ่ยให้ฝักข้าวโพดแห้งคาต้น แล้วอาศยัแรงงานคน รถมอเตอร์ไซด์ และรถยนต์ 

เป็นพาหนะในการลําเลียงฝักข้าวโพดไปรวมกนัตรงจดุท่ีจะทําการกะเทาะเมลด็ 

บริเวณท่ีทําการกะเทาะข้าวโพด คือ พืน้ท่ีโลง่ ซึง่เคร่ืองกะเทาะรับจ้างสามารถเคล่ือนย้ายเข้าไปถึง 

เม่ือผ่านกระบวนการกะเทาะเมล็ดจะถกูแยกออกและขนย้ายไปยงัแหล่งรับซือ้โดยรถบรรทุก ส่วนเปลือก

และซงัข้าวโพดจะถกูกองทิง้ไว้ หากนบัรวมกนัทัง้อําเภอแม่แจ่ม กองวสัดเุหลา่นีจ้ะมีหลายร้อยกอง และจะ

ถกูเผาทิง้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทกุปี 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษา พบว่า เปลือกฝักข้าวโพดมีคุณสมบัติค่อนข้างเหนียว ย่อยสลายได้ช้า ส่วนซัง

ข้าวโพดก็มีคณุสมบตัิค่อนข้างแข็ง ดงันัน้ เศษวสัดทุัง้สองชนิดนีจ้ึงไม่เหมาะต่อการนําไปบดย่อยเพ่ือหมกั

ทําปุ๋ ยอินทรีย์ ดงันัน้การจดัการเศษซากเปลือกและซงัข้าวโพด โดยนําไปใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น การใช้

เปลือกข้าวโพดเป็นอาหารสตัว์เลีย้งในช่วงหน้าแล้ง การนําไปใช้เป็นวสัดรุองพืน้สําหรับการเลีย้งหมหูลมุ  

การนําไปใช้เป็นวสัดเุพาะเห็ดแล้วนําไปเป็นอาหารสตัว์เลีย้ง รวมทัง้การนําไปใช้เป็นเชือ้เพลิงเพ่ือการอบ

เมล็ดข้าวโพดให้แห้งจึงน่าจะมีศกัยภาพสงู ส่วนมลูสตัว์นํามาหมกัผลิตเป็นก๊าซชีวภาพสําหรับใช้หงุต้มใน

ครัวเรือน สําหรับการใช้ประโยชน์โดยทางอ้อม อาจทําได้โดยนําซงัข้าวโพดไปแปรรูปเป็นถ่านอดัแท่ง ก็อาจ

เป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีจะช่วยลดการเผาทิง้ในท่ีโลง่ได้เช่นกนั 
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  รูปแบบทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันใน
พืน้ที่อาํเภอแม่แจ่ม ควรกระทําควบคูก่นัหลายแบบ สรุปได้ดงันี.้- 

1. ระยะสัน้ 
ก) การฝังกลบเศษพืชท่ีเป็นเชือ้เพลิงในระดบัผิวดิน วิธีการนีเ้ป็นวิธีการเฉพาะหน้าท่ีจะสามารถนํา

เศษตอซงั เปลือก และซงัข้าวโพดเป็นจํานวนมากดงักลา่วให้พ้นจากการเผาในเวลาเร่งดว่นได้มากท่ีสดุ เช่น 

การหาเคร่ืองจกัรกลหนกัจําพวก รถขดุ รถตกั จากองค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมี

เคร่ืองจกัรกลดงักลา่วท่ีสามารถให้ความร่วมมือให้กบัท้องถ่ินได้ เพ่ือไปช่วยขดุหลมุฝังกลบเศษวสัดเุหลือทิง้

ดงักลา่วไว้ในระดบัผิวดนิเพ่ือป้องกนัการลกุไหม้จากการเผา 
 

2. ระยะกลาง อาจใช้วิธีการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้เช่น  

ก) ส่งเสริมให้มีการตัง้ไซโลแล้วนําเศษตอซงั เปลือก และซงัข้าวโพดไปใช้เป็นเชือ้เพลิงของไซโลใน

การอบเมลด็ข้าวโพด 

ข) สง่เสริมให้มีการตัง้โรงงานทําถ่านอดัแท่งโดยใช้ซงัข้าวโพดเป็นวตัถดุบิ 

ค) สง่เสริมการผลติก้อนชีวมวล/เชือ้เพลงิเขียวอดัแท่งโดยใช้วสัดเุหลือทิง้ 

ง) สง่เสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดเป็นอาหารสตัว์เลีย้ง 

จ) การใช้วิธีการปลกูข้าวโพดโดยไมไ่ถ ไมเ่ผาและเหล่ือมด้วยพืชตระกลูถัว่  

ฉ) นําแนวปฏิบตัโิครงการพฒันาบ้าน วดั โรงเรียน เพ่ือสร้างฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน  

ช) นําแนวปฏิบตัิในการอยู่กับป่า และการจดัการป่าของชุมชนปกาเกอญอ บ้านแม่แพม หมู่ท่ี 8 

ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ไปใช้กับการจดัการป่าไม้โดยการมีกฎระเบียบในการ

รักษาป่าโดยชมุชนเอง 

ซ) นําแนวปฎิบตัิในการอยู่กบัป่า และการจดัการป่าของชุมชนแม่ทา ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน 

จงัหวดัเชียงใหมไ่ปปฏิบตั ิ 
 

3. ระยะยาว 
ก) วิธีการใช้ชมุชนเป็นผู้อยูก่บัป่าและดแูลรักษาป่า 

ข) กองทนุเพ่ือป้องกนัไฟป่า 
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  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากงานวิจัยของ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล 
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยการสนับสนุนทุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดงันี.้- 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-มาตรการเร่งด่วน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1. เร่งให้ความรู้ถึงผลร้ายของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพในทุกระดับ อาทิ โรงเรียนในระบบ 

การศกึษานอกโรงเรียน ชมุชน เพ่ือสร้างความตระหนกัในทกุระดบั 

2. เร่งให้ข้อมลูวิจยัจากพืน้ท่ีสู่สาธารณะในวงกว้างโดยสื่อช่องทางต่างๆ อาทิ วิทยุโทรทศัน์ ท่ีเข้าถึง

ประชาชนทกุระดบั 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-มาตรการระยะกลาง  
1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีแผนพร้อมจดัสรรงบประมาณ 

• ในการลด/งดการเผาในชุมชนอย่างมีเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ

นบัเป็นตวัชีวดัความสําเร็จของหน่วยงาน 

• มีการตรวจติดตาม เช่น ติดตัง้เคร่ืองตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดเล็กในระดบัตําบล เช่น ปีละ 

100 ตําบล 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-มาตรการระยะยาว ระดบัจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 
1. จดัทําแผนระยะยาวพร้อมจดัสรรงบประมาณให้แต่ละจงัหวดัมีคณุภาพอากาศดี เพ่ือกระตุ้นการ

ท่องเท่ียว เช่น  

• ในปี พ.ศ.2560 ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ พีเอ็ม 10 ไมเ่กิน 120 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์ (อีก 6 ปี 

ข้างหน้า!) 

• ในปี พ.ศ.2565 มีฝุ่ นพีเอ็ม 10 ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์ (มาตรฐานองค์การ

อนามยัโลก ค.ศ.2005) (อีก 11 ปีข้างหน้า!) 

 

 



 

 

 

 
1. ช่ือหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หมูบ้่านข้าวโพดลดหมอกควนั 

2. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 
2.1 ผู้รับผิดชอบ ช่ือ – นามสกุล : รศ.ดร. สุชน  ตัง้ทวีวพิัฒน์ 

ตาํแหน่ง : หวัหน้าภาควิชาสตัวศาสตร์และสตัว์นํา้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

  สถานที่ตดิต่อ : ภาควิชาสตัวศาสตร์และสตัว์นํา้  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 

                                     239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50200 

  โทรศัพท์ : 053-944070-74 ตอ่ 112, 081-8857929 โทรสาร : 053 - 357601 

  e-mail :  agani002@gmail.com, suchon.t@cmu.ac.th  

  วุฒกิารศึกษา : Ph.D. (Poultry Nutrition) Ehime University. ประเทศญ่ีปุ่ น 

  ประสบการณ์การทาํงาน : ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 25 ปี ,ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์แล้ว จํานวน 

                                                      กวา่ 90 เร่ือง และบทความจํานวนกวา่ 30 เร่ือง 

  สาขาที่เช่ียวชาญ : โภชนศาสตร์สตัว์ปีก การผลติและการจดัการฟาร์มสตัว์ปีก-สกุร และ 

                                      การผลติก๊าซชีวภาพ 

2.2 ที่ปรึกษา ช่ือ – นามสกุล : นายคณิต ถริวณิชย์ 
ตาํแหน่ง : ผู้ เช่ียวชาญสํานกัสง่เสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

สํานกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถานที่ตดิต่อ : สํานกัสง่เสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์     

                     และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท์ : 02-3333919, 081-4918868 โทรสาร : 02-3333931 

  e-mail : kanit@most.go.th 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาโท University of Wisconsin-Stout , สหรัฐอเมริกา 

สาขาที่เช่ียวชาญ : Technology Management 

 

บทที่ 2 
ข้อเสนอโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ



26 
 

หมูบานขาวโพดลดหมอกควัน อ.แมแจม จ.เชียงใหม                                                                            ตุลาคม 2555 

 
 

2.3 ผู้ร่วมโครงการ  
1) ช่ือ – นามสกุล : รศ.เพทาย  พงษ์เพยีจันทร์ 

ตาํแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 

สถานที่ตดิต่อ : ภาควิชาสตัวศาสตร์และสตัว์นํา้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

โทรศัพท์ : 053-944070-74 ตอ่ 116, 084-1699305 โทรสาร : 053-357601 

e-mail: petai@chiangmai.ac.th 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาโท  

สถาบันการศกึษา : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน : ผลงานวิจยัจํานวนมากกวา่ 60 เร่ือง 

2) ช่ือ-สกุล : อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหม่ืนอาจ    

สถานที่ตดิต่อ : ภาควิชาสตัวศาสตร์และสตัว์นํา้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

โทรศัพท์ : 053-944069-74 ตอ่ 129, 080-9904475 โทรสาร : 053-357601 

e-mail : syam611@yahoo.com, saowaluck.y@cmu.ac.th  

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาเอก 

สถาบันการศกึษา : University of Bonn, ประเทศเยอรมนั 

ประสบการณ์ทาํงาน : สอนและวิจยั 

สาขาที่เช่ียวชาญ : โภชนศาสตร์สตัว์เคีย้วเอือ้ง และ Molecular genetic 

3) ช่ือ/สกุล : อ.ดร. วรรณพร ทะพงิค์แก 
สถานที่ตดิต่อ : ภาควิชาสตัวศาสตร์และสตัว์นํา้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

โทรศัพท์ : 053-944069-74 ตอ่ 136, 081-5947833 โทรสาร : 053-357601 

e-mail : wanaporn.t@cmu.ac.th  

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาเอก 

สถาบันการศกึษา : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, ประเทศไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน : สอนและวิจยั ผลงานวิจยัมากกวา่ 10 เร่ือง 

สาขาที่เช่ียวชาญ : โภชนศาสตร์สตัว์ และ เทคโนโลยีการผลติเอ็นไซม์ 
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2.4 ผู้ประสานงาน  
1) ช่ือ/สกุล : นางสาวจันทร์จริา  ก้อนแก้ว    

ตาํแหน่ง : พนกังานปฏิบตังิาน 

สถานที่ตดิต่อ : ภาควิชาสตัวศาสตร์และสตัว์นํา้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

โทรศัพท์ : 053-944069-74 , 084-0410292 โทรสาร : 053-357601 

e-mail : jkonkaew2004@hotmail.com  

2) ช่ือ/สกุล : นางแสงดาว แบนซเิกอร์ 
ตาํแหน่ง : นกัวิชาการการศกึษา 

สถานที่ตดิต่อ : ภาควิชาสตัวศาสตร์และสตัว์นํา้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

โทรศัพท์ : 053-944069-74 ตอ่ 131, 081-9522405 โทรสาร: 053-357601 

e-mail : sangdao.cmu@gmail.com 

 

3. ลักษณะของโครงการ โปรดใสเ่คร่ืองหมาย √ ใน □ ท่ีต้องการและข้อมลูให้ครบถ้วน 

 □3.1 เป็นโครงการใหม ่

3.1.1  เป็นความต้องการของชมุชน (โปรดแนบหลกัฐาน) 

  3.1.2  อ่ืนๆ (โปรดระบ.ุ...............................................................................) 

3.2 เป็นโครงการตอ่เน่ืองภายใต้โครงการหมูบ้่านแมข่า่ย ว และ ท  

 (เร่ิมดําเนินการ ตัง้แตปี่งบประมาณ 2553) 

3.2.1 ระดบัหมูบ้่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

□3.2.2 ระดบัหมูบ้่านแมข่า่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

4. หลักการและเหตุผล  
4.1 ความเป็นมา ข้อมลูของหมูบ้่าน ปัญหาท่ีต้องการแก้ไขและแนวทางการแก้ไข 

สถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศแบบอตัโนมตัิอย่างต่อเน่ืองของกรมควบคมุมลพิษ (คพ.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้ตดิตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉล่ีย 

24 ชัว่โมง (PM-10) พบการเพิ่มสงูขึน้ของปริมาณฝุ่ นละอองในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 สอดคล้องกบัการ

เพิ่มขึน้ของจดุความร้อน (Hotspot) ซึง่แปลผลได้จากภาพถ่ายดาวเทียม โดยเฉพาะการเพิ่มขึน้ของจํานวน 
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Hotspot ในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย การเพิ่มขึน้ของ Hotspot ดงักลา่ว แสดงให้เห็นถึง การเพิ่มขึน้

ของการเผาในท่ีโล่งในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย ทัง้นีค้าดว่า เป็นสาเหตหุลกัของการเพิ่มสงูขึน้ของ

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็ในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย 

สําหรับพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ตัง้แต่ช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 มีไฟป่าเกิดขึน้แล้วมากกว่า 

350 ครัง้ มีพืน้ท่ีเสียหายเกือบ 2,000 ไร่ จากปัญหาไฟป่าซึง่เป็นปัจจยัหลกัทําให้เกิดปัญหาหมอกควนั เม่ือ

เดือนมีนาคม 2553 ปริมาณคา่ฝุ่ นควนัหรือคา่ PM-10 วดัท่ีตวัเมืองเชียงใหม่มีคา่สงูถึง 57.3 มิลลิกรัมตอ่

ลกูบาศก์เมตร หากมีไฟป่าเกิดในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มากกว่านี ้ประกอบกบัปัญหาภยัแล้ง และมีลมพดั

เอาหมอกควนัจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาอีก จะทําให้จังหวดัเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควนัอย่าง

หนกั   

อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีพืน้ท่ีเพาะปลกูกว่า 5 หม่ืนไร่ โดยพืน้ท่ีสว่นมากปลกูข้าวโพดทัง้

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์และข้าวโพดถอดดอกท่ีนําไปเป็นเมล็ดพนัธุ์ ฤดกูาลเพาะปลกูจะเร่ิมจากเดือนกมุภาพนัธ์

เป็นต้นไป และเร่ิมเก็บเก่ียวตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม ซึง่เป็นช่วงฤดฝูน เน่ืองจากพืน้ท่ีสว่นใหญ่มีสภาพลาดชนั

ตามแนวภเูขา ต้องอาศยันํา้ฝนตามธรรมชาตเิพียงอยา่งเดียว หลงัจากเก็บเก่ียวแล้ว เกษตรกรมกัทิง้ซงัและ

ตอซงัต้นข้าวโพดไว้ท่ีแปลง โดยใช้มีดตดัต้นทิง้ไว้ให้แห้งเองด้วยแสงแดดช่วงฤดรู้อน จากนัน้จงึจะเผาเพราะ

ทําได้รวดเร็วและประหยดัต้นทุนมากท่ีสดุ การท่ีทําเช่นนีก็้เพ่ือให้สะดวกต่อการเตรียมพืน้ท่ีเพาะปลกู

สําหรับฤดกูาลต่อไป การเผาจึงเป็นสาเหตหุนึ่งของปัญหาหมอกควนัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเกิดขึน้ทุกปี 

อย่างไรก็ตาม จากการรณรงค์อย่างต่อเน่ือง เกษตรกรส่วนหนึ่งเร่ิมตระหนกัถึงผลเสียจากการเผาและ

พยายามหลีกเล่ียงมากขึน้ แต่ต้องยอมรับว่า การเผาเป็นวิถีชีวิต/วิธีปฏิบตัิท่ีดําเนินมาอย่างยาวนาน 

บางส่วนยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนทศันคติได้ หน่วยงานภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเองก็

พยายามจดัหาวสัด ุ เคร่ืองมืออปุกรณ์ไปช่วยย่อยวสัดเุศษเหลือทางการเกษตรดงักลา่ว เช่น เคร่ืองบดย่อย

ก่ิงไม้ เศษวสัด ุเป็นต้น เพ่ือทําเป็นปุ๋ ยหมกั ถ่านอดัแท่ง ฯลฯ  

 ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวคิดท่ีจะใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเหลือ

ประชากรในการประกอบอาชีพอย่างแพร่หลายทัง้ประเทศ โดยสนบัสนุนตามความต้องการของชุมชนให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอก มุง่เน้นสูก่ารพึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน เรียกโครงการนีว้า่ 

“หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ด้วยเหตนีุ ้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกบัภาควิชาสตัว

ศาสตร์และสตัว์นํา้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จงึได้ไปสํารวจและคดัเลือกหมูบ้่านในพืน้ท่ีท่ี

เป็นต้นเหตขุองการเกิดหมอกควนัจากการเผาตอซงัต้นข้าวโพด อนัได้แก่ อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่
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และได้ตดัสินใจเลือกบ้านบนนา หมู่ท่ี 14 ตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการฯ 

โดยใช้ช่ือวา่ “หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน” เพ่ือมุ่งใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตพืชและสตัว์แบบครบ

วงจรสําหรับบรรเทาปัญหาหมอกควนัจากการเผาวสัดุเศษเหลือข้างต้น ทัง้นี ้เน่ืองจากหมู่บ้านบนนา มี

จํานวนประชากรประมาณ 120 ครัวเรือน สว่นใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั โดยเพาะปลกูข้าวโพดมาก

ถึงร้อยละ 80 ส่วนพืชผลเกษตรชนิดอ่ืนๆ จะประกอบด้วยข้าวไร่ ถัว่เหลือง กาแฟ ยางพารา ฯลฯ หมู่บ้าน

เป้าหมายนีจ้ึงมีวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพดเป็นจํานวนมาก สามารถนํามาใช้

ประโยชน์ได้ทกุสว่น เช่น ต้นข้าวโพดนํามาทําเป็นอาหาร TMR หรือการนําเปลือกฝัก (หลงัจากผ่านการโม่

แยกเมล็ดออกไปแล้ว) มาอัดเป็นฟ่อนเพ่ือใช้เลีย้งสัตว์เคีย้วเอือ้ง ส่วนมูลสัตว์นํามาหมักผลิตเป็นก๊าซ

ชีวภาพเพ่ือใช้หุงต้มในครัวเรือน การทําเตาชีวมวล (Gasifier) อย่างง่ายโดยใช้ซงั (ฝัก) ข้าวโพดเป็น

เชือ้เพลงิ การนําเปลือกฝักและต้นข้าวโพดมาเป็นวสัดเุพาะปลกูเห็ดโคนน้อย หรือการใช้เปลือกและซงัมาใช้

เป็นวสัดรุองพืน้สําหรับการเลีย้งหมหูลมุ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุก

ส่วน ดงันัน้ หากมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือใช้ประโยชน์จากวสัดเุศษ

เหลือดงักล่าวให้กบัผู้ เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรโดยตรง หรือผู้ รับผิดชอบในท้องถ่ิน เช่น อบต. หรือ

ผู้ ใหญ่บ้าน ตลอดจนฝ่ายวิชาการในท้องถ่ิน เช่น ครู เจ้าหน้าฝ่ายเกษตร สาธารณสขุ หรือผู้ นําชุมชน ฯลฯ 

นอกจากจะช่วยลดปัญหาการเผาเปลือกฝัก ซงั รวมถึงตอซงัต้นข้าวโพดท่ีเป็นสาเหตขุองหมอกควนัแล้ว ยงั

สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กบัครัวเรือนของเกษตรกรในชมุชนได้อีกด้วย 

 สําหรับการดําเนินการในปี 2554 ซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ทาง“หมู่บ้าน

ข้าวโพดลดหมอกควัน” ได้มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทัง้ได้ร่วมแสดงนิทรรศการในงานประจําปี

ของอําเภอแม่แจ่ม คือ งานผ้าซิ่นตีนจก เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานฯ ทําให้มีสมาชิกของหมู่บ้านอ่ืนท่ีอยู่

ใกล้เคียง ได้แก่ บ้านเจียง  บ้านกองแขก และบ้านแม่วาก ให้ความสนใจ จึงได้ส่งเจ้าหน้าท่ีของ อบต. และ

ผู้ นํากลุ่มของหมู่บ้านมาเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน รวมทัง้ได้เชิญเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และผู้ รับผิดชอบโครงการฯ (หวัหน้าโครงการ) ไปปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกของ

หมูบ้่านและผู้บริหารของชมุชน ด้วยเหตนีุ ้การดําเนินงานในปี 2555 จงึประสงค์จะกําหนดให้ชมุชนบ้านบน

นา หมู่ท่ี 14 ตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายข้าวโพดลดหมอกควนั โดยมี “บ้านเจียง 

บ้านกองแขก และบ้านแม่วาก” เป็นหมู่บ้านลูกข่าย  เพ่ือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหมูบ้่านแมข่า่ย

ไปใช้แก้ปัญหา สร้างประโยชน์ สร้างรายได้ ลดคา่ใช้จ่าย ซึง่จะเป็นการสร้างโอกาสให้กบัสมาชิกในหมู่บ้าน

ของตนเองตอ่ไป  
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4.2 เป้าหมายที่ต้องการพฒันาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเช่ียวชาญด้านใด 

เน้นเทคโนโลยีหลัก 3 เทคโนโลยี ได้แก่ 
1. การเพาะเห็ดจากเปลือกฝักและต้นข้าวโพด 

2. การปัน้เตาชีวมวล โดยใช้ซงัฝักข้าวโพดเป็นเชือ้เพลงิ 

3. การทําอาหารหมกัแบบผสมครบสว่น (TMR) หรือ Silage 

ส่วนเทคโนโลยีรอง จะดาํเนินการร่วมไปด้วย ในรายการที่มีความพร้อม เช่น 
1. การเลีย้งหมหูลมุ โดยใช้เปลือกฝักข้าวโพดเป็นวสัดรุองก้นหลมุ 

2. การทําบอ่หมกัก๊าซชีวภาพ 

3. การเลีย้งไก่พืน้เมือง 
 

4.3 ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 3 ปี (โปรดระบขุัน้ตอนการดําเนินงานท่ีตอ่เน่ืองเป็นลําดบัขัน้ตอนในการ

พฒันาเป็นหมูบ้่านแมข่า่ยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ชดัเจน) 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง ว & ท โดยเน้น 3 เทคโนโลยี ได้แก่ การเพาะเห็ดจากเปลือกฝักและต้น

ข้าวโพด  การปัน้เตาชีวมวล โดยใช้ซงัฝักข้าวโพดเป็นเชือ้เพลงิ  และการทําอาหารหมกัแบบผสม

ครบสว่น (TMR) หรือ Silage 

2. การสร้างกลุม่อาชีพ โดยอาศยัองค์ความรู้จากเทคโนโลยีในข้อ 1 

3. ถอดองค์ความรู้จากกลุม่ เพ่ือนําไปขยายผลให้กบัสถาบนัการศกึษา ประชาชนทัว่ไป และหมูบ้่าน    

ลกูขา่ย 

4. พฒันากลุม่อาชีพให้เข้มแข็ง โดยบรูณาการร่วมกบัหนว่ยงานในท้องถ่ินและหน่วยงานสนบัสนนุ       

(ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 10) 
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4.4 แผนการดาํเนินงานใน 3 ปี 

กิจกรรม ระยะเวลา (ปี) 

 2555 2556 2557 

1. สํารวจพืน้ท่ี ร่วมพบปะพูดคุย

กับผู้ นําทัง้หมู่บ้านแม่ข่ายและ

ลกูขา่ยท่ีจะดําเนินงานร่วมกนั 

   

2. จัดทําแผนความร่วมมือกับ
ชุมชนซึ่งเป็นหมู่บ้านลูกข่าย 

เพ่ือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จัดเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

   

3. ร่วมหารือกับผู้ นําชุมชนเพ่ือ
วางแผนและจัดทําแผนการ

ดําเนินงานร่วมกนั 

   

4. ถอดองค์ความรู้จากหมู่บ้านแม่
ข่าย และจัดทําแผนร่วมกับ 

อบต. ทัง้ 3 แห่ง  

   

5. ถอดองค์ความรู้และกิจกรรม
สาธิตในการผลิตหมูหลุม โดย

ใ ช้ วั ส ดุ เ ศ ษ เ ห ลื อ ท า ง

การเกษตรเป็นวัสดุรองพืน้ 

(เปลือกฝักข้าวโพด ฟาง ใบไม้ 

ฯลฯ) 

   

6. ถอดองค์ความรู้และกิจกรรม
สาธิตในการใช้วัสดุเศษเหลือ

ทางการเกษตรเพ่ือการผลิต

สัต ว์ เศรษฐกิจพื น้ บ้าน  (ไ ก่

พืน้เมือง สกุร โคเนือ้ ฯลฯ) 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา (ปี)

2555 2556 2557

7. ถอดองค์ความรู้และกิจกรรม
สาธิตในการใช้วัสดุเศษเหลือ

ทางการเกษตรเป็นวัสดุเพาะ

เห็ด 

   

8. ถอดองค์ความรู้และกิจกรรม
สาธิตในการใช้วัสดุเศษเหลือ

ทางการเกษตรเป็นอาหารสตัว์

และพลงังานชีวมวล 

   

9. กิ จ ก ร ร ม ก า ร ดู ง า น  ก า ร

ฝึกอบรม และการพบปะพดูคยุ 

เพ่ือให้เกิดกลุ่มชุมชนในแต่ละ

ด้าน 

   

10. ถอดองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริม
การใช้มูลสัตว์ สําหรับเป็น

แหลง่พลงังานในครัวเรือน 

   

11. ส นั บ ส นุ น ใ ห้  อ บ ต . 

ดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูล  / 

กิจกรรมของหมู่บ้านข้าวโพด

ลดหมอกควนัเป็นสว่นหนึง่ของ

ศูน ย์ ถ่ า ยทอด เ ทค โน โ ล ยี

ประจํา อบต. 
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4.5 ผลผลิต (ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการดาํเนินโครงการ 3 ปี) 

 

4.6  ผลลัพธ์ (ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการดาํเนินโครงการ 3 ปี) 

 

5. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. ใช้ประโยชน์จากวสัดเุศษเหลือทางการเกษตร โดยเฉพาะเปลือกและซงัฝักข้าวโพดในการเพิ่ม

มลูคา่เป็นอาหารสตัว์ และ/หรือนําไปแปรรูปเป็นปุ๋ ยและเป็นพลงังานชีวมวล 

2.   ร่วมกบัชมุชนกําหนดแผนการผลิตปศสุตัว์เศรษฐกิจพืน้บ้านให้เป็นรายได้ของครัวเรือน โดยใช้

ข้าวโพดและวสัดท่ีุมีในท้องถ่ินเป็นวตัถดุบิหลกั 

3. ให้องค์ความรู้ทางด้านการผลติโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรแบบครบวงจร 
 

ตวัชีวั้ดผลผลิต เป้าหมาย (หน่วยนับ) ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1. จํานวนผู้ รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี (คน) 

250 แบบใบสมคัร/ใบเซน็ต์ช่ือ 

2. จํานวนเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอดฯ   

- เทคโนโลยีหลกั 3  

- เทคโนโลยีรอง 3  

ตวัชีวั้ดผลลัพธ์ เป้าหมาย (หน่วยนับ) ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับ

การถ่ายทอด 

85 แบบประเมินผล

2.ร้อยละผู้ รับการถ่ายทอดฯ มี

การนําไปใช้ประโยชน์ 

30 แบบตดิตาม
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6. กลุ่มเป้าหมาย    

เกษตรกรในหมูบ้่านบนนา หมูท่ี่ 14 ต.ช่างเคิง่ อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่เป็นหมูบ้่านแมข่า่ย 

เกษตรกรในหมูบ้่านเจียง หมู ่18 เทศบาลตําบลแมแ่จ่ม อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่เป็นหมูบ้่านลกูขา่ย 

เกษตรกรในหมูบ้่านกองแขก ต.กองแขก อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่เป็นหมูบ้่านลกูขา่ย 

เกษตรกรในหมูบ้่านแมว่าก หมูท่ี่ 6 ต.แมน่าจร อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่เป็นหมูบ้่านลกูขา่ย     

 

7. พืน้ที่ดาํเนินการ    

หมูบ้่านบนนา หมูท่ี่ 14 ต.ชา่งเคิง่ อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่

หมูบ้่านเจียง หมูท่ี่ 18  เทศบาลตําบลแมแ่จ่ม อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่

หมูบ้่านกองแขก ต.กองแขก อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่ 

หมูบ้่านแมว่าก หมูท่ี่ 6 ต.แมน่าจร อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่  

 

8. ระยะเวลาดาํเนินการ : ตลุาคม 2554 – กนัยายน 2555 
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9. แนวคดิการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย ( กําหนดรายละเอียดขององค์ประกอบกระบวนการพฒันา

หมูบ้่านเป้าหมาย ในรูปแผนภมูิ ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอน  Input - Process – Output / Outcome ) 

 

 

Input 

 

 

 

 

Process  

 

 

 

 

 

 

 

Output/ 

Outcome 

 

 

 

เทคโนโลยีหลกั ๓ เทคโนโลยี ท่ีมีการใช้วสัดเุศษเหลือจากการ

โมข้่าวโพด ไปใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีรอง 

อบรม สาธิตและฝึกปฏิบติัศกึษาดงูาน ถอดองค์ความรู้จากหมูบ้่าน

แมข่่าย ไปยงัหมูบ้่านลกูข่าย 

สนับสนุนให้ อบต .

และกลุ่มดําเนินงาน

เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล /

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ไ ป ยั ง ชุ ม ช น อ่ื น ๆ 

ร ว ม ทั ้ ง ส ถ า บั น 

การศกึษาในท้องถ่ิน 

ผู้ รับการถ่ายทอดฯ สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ สร้างรายได้และลดรายจ่ายใน

ครัวเรือนได้ 

ปัญหาหมอกควนัลดลง

บรูณาการความร่วมมือกบั

หน่วยงานในท้องถ่ินและ

หน่วยงานสนบัสนนุ 
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10. หน่วยงานสนับสนุน      

หน่วยงาน รูปแบบการสนับสนุน 

1. องค์การบริหารสว่นตําบลชา่งเคิง่ เป็นผู้ประสานงานในท้องท่ี 

2. องค์การบริหารสว่นตําบลกองแขก เป็นผู้ประสานงานในท้องท่ี 

3. องค์การบริหารสว่นตําบลแมน่าจร เป็นผู้ประสานงานในท้องท่ี 

4. เทศบาลตําบลแมแ่จ่ม เป็นผู้ประสานงานในท้องท่ี 

5. ท่ีวา่การอําเภอแมแ่จ่ม  เป็นผู้ประสานงานในท้องท่ี 

6. จงเจริญฟาร์ม เป็นแหลง่เรียนรู้และช่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้

7. ศนูย์ศกึษาและพฒันาเกษตรอินทรีย์  

(เรนโบว์ฟาร์ม) 

เป็นแหลง่เรียนรู้และช่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้

 

11. การดาํเนินโครงการ 

 11.1 ขัน้ตอนการดําเนินงานในปีท่ีเสนอ  

1) การจดัทําโครงการ 
• ร่วมพบปะพดูคยุกบัผู้ นําของชมุชนเพ่ือวางแผนและจดัทําแผนการดําเนินงานร่วมกนั 

• จดัทําโครงการเพ่ือขอรับการสนบัสนนุจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้

แผนงานหมูบ้่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประจําปี 2555) 

2) กิจกรรมการแปรรูปวสัดเุศษเหลือเป็นอาหารสตัว์ 

• ให้องค์ความรู้ จดัทําแผนร่วมกบั อบต.  

• ให้องค์ความรู้และกิจกรรมสาธิตในการผลิตหมหูลมุ โดยใช้วสัดเุศษเหลือทางการเกษตร

เป็นวสัดรุองพืน้ (เปลือกฝักข้าวโพด ฟาง ใบไม้ ฯลฯ) 

• ให้องค์ความรู้และกิจกรรมสาธิตในการใช้วสัดเุศษเหลือทางการเกษตรเพ่ือการผลิตสตัว์

เศรษฐกิจพืน้บ้าน (ไก่พืน้เมือง สกุร โคเนือ้ ฯลฯ) เช่น การนํามาหมกัทําอาหารผสมครบสว่น 

(TMR) หรือการอดัฟ่อนเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดแูล้ง เป็นต้น 
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• ให้องค์ความรู้และกิจกรรมสาธิตในการใช้วสัดเุศษเหลือทางการเกษตรเป็นอาหารสําหรับ

สตัว์และเป็นพลงังานชีวมวล (เตาชีวมวลขนาดครัวเรือนโดยใช้ซงัฝักข้าวโพดเป็นเชือ้เพลงิ) 

• ให้องค์ความรู้และกิจกรรมสาธิตในการใช้วสัดเุศษเหลือมาเป็นวสัดเุพาะเห็ด เพ่ือเป็นรายได้

เสริมของครอบครัว 

3)  กิจกรรมการดงูาน การฝึกอบรม และการพบปะพดูคยุ เพ่ือให้เกิดกลุม่อาชีพของชมุชนในแตล่ะ

ด้าน โดยไปศกึษาตวัอยา่งท่ี 

• ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่

• ศนูย์ศกึษาและพฒันาเกษตรอนิทรีย์ Rainbow Farm โดย คณุตะวนั หา่งสงูเนิน อ.แมริ่ม  

จ.เชียงใหม ่

4)  สง่เสริมการใช้มลูสตัว์มาหมกัเป็นก๊าซชีวภาพเป็นแหลง่พลงังานสําหรับใช้หงุต้มในครัวเรือน 

5) สนับสนุนให้ อบต. เปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล โดยจะนําข้อมูล / กิจกรรมของ

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควนั) ไปเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นส่วน

หนึง่ของแผนการดําเนินงานของศนูย์ 

6)  วางแผนและปรึกษาร่วมกบัผู้ นําชุมชน เพ่ือกําหนดแผนการส่งเสริมการปลกูพืชอาหารสตัว์และ/

หรือพืชพลงังานชนิดใหม ่เพ่ือก่อให้เกิดการอนรัุกษ์ดนิก่อนให้ผลผลติ 

7) จดัทําแผนชมุชนและกิจกรรมรายปี (ปี 2555-2557) สําหรับจดัสรรงบประมาณ ภายใต้การ

สนบัสนนุของ อบต. และคณะกรรมการหมูบ้่าน (กม.) 
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11.2 แผนการดําเนินงาน  ปี 2555 

 

 2554 2555 รวม
เงนิ 

(บาท) 
กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมร่วมกับผู้ นํา
ชุมชนเพ่ือกําหนด

แผนการดําเนินงาน

ข อ ง โ ค ร ง ก า ร

ร่วมกนั 

     

10,000 

2. ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์

ค ว า ม รู้ โ ด ย ก า ร

บ ร ร ย า ย แล ะ ฝึ ก

ปฏิบตั ิ
 เ ท ค โ น โ ล ยี ห ลั ก 
ได้แก่ 

1.การเพาะเห็ด 

2.การปัน้เตาชีวมวล 

3.การทําอาหารหมัก 

Silage/TMR 

     

260,000 

  เ ท ค โ น โ ล ยี ร อ ง 
ได้แก่ 

1.การเลีย้งหมหูลมุ 
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กิจกรรม 

2554 2555 รวม 

เงนิ 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.การทําบ่อหมักก๊าซ

ชีวภาพ 

3.การเลีย้งไก่พืน้เมือง 

     

3. กิจกรรมการดูงาน 

การฝึกอบรม และ

การพบปะพูดคุย 

เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก ลุ่ ม

ชมุชนในแตล่ะด้าน 

     

 

30,000 

4. สนับสนุนให้ อบต. 

ดําเนินงานเผยแพร่

ข้อมูล  /  กิจกรรม

ข อ ง ห มู่ บ้ า น

ข้าวโพดลดหมอก

ควันเป็นส่วนหนึ่ง

ของศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีประจํา 

อบต. 

     

 

 

60,000 

5. ติ ด ต า ม  ใ ห้

คํ า แ น ะ นํ า แ ล ะ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล

โครงการ 

 

     

30,000 
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12. ผลผลิต    (เฉพาะที่เกดิขึน้จากการดาํเนินโครงการ ในปี 2555) 

 

 

13. ผลลัพธ์  (เฉพาะที่เกิดขึน้จากการดาํเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2555) 

 

 

 

 

 

ตวัชีวั้ดผลผลิต เป้าหมาย (หน่วยนับ) ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1. จํานวนผู้ รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี (คน) 

100 แบบใบสมคัร/ใบเซน็ต์ช่ือ 

2. จํานวนเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอดฯ   

- เทคโนโลยีหลกั 3  

- เทคโนโลยีรอง 3  

ตวัชีวั้ดผลลัพธ์ เป้าหมาย (หน่วยนับ) ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับ

การถ่ายทอด 

85 แบบประเมินผล

2.ร้อยละผู้ รับการถ่ายทอดฯ มี

การนําไปใช้ประโยชน์ 

30 แบบตดิตาม
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14. ผลกระทบ  (โปรดใสเ่คร่ืองหมาย  √  ใน  □  และระบรุายละเอียดของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และสามารถ

ระบไุด้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 ทางเศรษฐกิจ  โปรดระบ ุ

               สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในหมูบ้่านเป้าหมายได้  50,000 บาทตอ่ปี 

               สามารถลดคา่ใช้จ่ายในหมูบ้่านเป้าหมายได้ 100,000 บาทตอ่ปี 

□ ทางสังคม      โปรดระบ ุ (ไมมี่) 

 ทางส่ิงแวดล้อม โปรดระบ ุ

               ปัญหาควนัไฟจากการเผาต้น / ซงัข้าวโพดในช่วงฤดรู้อน (หน้าแล้ง) ลดลง ทําให้สภาพแวดล้อมดีขึน้ 

 

15. งบประมาณ (โปรดระบรุายการใช้จา่ยให้ชดัเจน) 

15.1  งบประมาณท่ีขอรับการสนบัสนนุประจําปี 2555 

หมวดงบประมาณ
รายจ่าย 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 

1.  งบบุคลากร วฒิุการศกึษาปริญญาตรี (9,440 บาท/เดือน 8 เดือน) 75,520  

2. งบดาํเนินการ   

 1. ค่าจัดฝึกอบรม 280,000  

 คา่ตอบแทนวิทยากร (600 บาท/วนั  x 6 ชัว่โมง x 7 ครัง้) 25,200  

 คา่อาหารกลางวนั/อาหารวา่ง (80 คน x 80 บาท x 7 ครัง้) 44,800  

 คา่เช่ารถและคา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ (7,000 บาท x 7 ครัง้) 49,000  

 คา่ท่ีพกัทีมงานและวิทยากร (3,000 บาท/ครัง้  x 7 ครัง้) 21,000  
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หมวดงบประมาณ
รายจ่าย 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 คา่เอกสารฝึกอบรมและเผยแพร่ทัว่ไป (300 ชดุ x 50 บาท/ชดุ) 15,000  

 คา่อปุกรณ์ฝึกอบรมและสาธิตในกิจกรรมตา่งๆ (5,000 บาท x 7 ครัง้) 35,000  

 คา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรมนิทรรศการในงานผ้าซ่ินตีนจก และงานฤดหูนาวฯ 50,000  

 คา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรมศกึษาดงูาน 30,000  

 คา่ติดตอ่ประสานงานและประชาสมัพนัธ์กิจกรรม 10,000  

 2. ค่าใช้จ่ายในการตดิตามประเมนิโครงการ 25,000  

 3. ค่าเอกสารสรุปงานและการตดิตามประเมนิผล 9,480  

3. งบลงทุน - -  

    

ยอดรวมทัง้หมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่าย (ทัง้ 3 หมูบ้่าน) 390,000  

หมายเหตุ : ขอถวัเฉล่ียคา่ใช้จ่ายทกุรายการเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

 

15.2  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
15.2.1 เศรษฐกิจในชมุชนดีขึน้ นําไปสูก่ารพึง่ตนเองในอนาคต 

15.2.2 ชมุชนตระหนกัถึงการใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั สามารถก่อให้เกิด  

            ชมุชนเข้มแข็ง คณุภาพชีวิตดีขึน้ 

15.2.3 ได้แผนการบริหารและพฒันาชมุชนของ อบต. และคณะกรรมการหมูบ้่าน (กม.) ในปีตอ่ไป 

16. การรายงานผล  

16.1   รายงานผลการดําเนินงานเป็นระยะทุก 3 เดือน ในระบบ Monitoring Online โดยเร่ิม  

รายงานผลการดําเนินงานตัง้แต่เดือนท่ี 6 นับจากวันท่ีได้รับงบประมาณ โดยสามารถ

รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทาง

เว็บไซด์สว่นกลาง (http://sciencevillage.most.go.th) 
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 16.2   การรายงานฉบบัสมบรูณ์ จดัทําในรูปแบบเอกสารและบนัทกึลงใน CD จํานวน 3 ชดุ 

 

17. การตดิตามและประเมินผล   

 17.1 ตดิตามทกุเดือน เดือนละ 1 ครัง้ 

 17.2 วิเคราะห์ผลการทํางานอยา่งมีสว่นร่วมกบัชมุชนและรายงานผลตอ่กระทรวงฯ ทกุ 3 เดือน 

  

 

                                                                            ............................................................. 

                                                                        (    รองศาสตราจารย์ ดร.สชุน  ตัง้ทวีวพิฒัน์     ) 

                                                                                            ผู้เสนอโครงการ 

 

 



 

 

 

  

โครงการหมูบ้่านข้าวโพดลดหมอกควนัได้ดําเนินการตัง้แตปี่ 2553 เน่ืองจาก “หมู่บ้านข้าวโพดลด
หมอกควัน” เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้จากการเรียกร้องของประธานชมรมกํานนั
ผู้ ใหญ่บ้านของอําเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ซึง่ได้ทําหนงัสือถึงนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ โดยได้ระบวุ่า ปัญหา

หมอกควนัใน จ.เชียงใหม ่และจงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคเหนือเกิดจากหลายปัจจยั เช่น การเผาวสัดเุศษเหลือทาง

การเกษตร และการเผาป่า เป็นต้น รัฐบาลต้องบรูณาการการทํางานของกระทรวง ทบวง กรมตา่งๆ และให้

เร่งดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนโดยดว่น ในระยะท่ีผ่านมาได้สร้างความเดือดร้อนอย่างมาก 

โดยเฉพาะในด้านสขุภาพของประชาชนในพืน้ท่ี และผู้มาท่องเท่ียวในภาคเหนือทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ

ทําให้สูญเสียรายได้ กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ฯลฯ นายกรัฐมนตรีจึงได้บัญชาให้ทุก

กระทรวงฯ เร่งหาวิธีการแก้ไข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้ดําเนินการทนัที  

โดยใช้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานชมรมกํานัน

ผู้ ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ ร้องทุกข์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนไปยงันายกรัฐมนตรี หลงัจากนัน้ 

คณะผู้ ทํางานจึงได้ออกไปสํารวจพืน้ท่ี และพบว่าปัญหาหนึ่งท่ีก่อให้เกิดหมอกควนั คือ การเผาวสัดเุศษ

เหลือจากการปลูกข้าวโพดในพืน้ท่ีรอบจังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละปีมีปริมาณมากกว่าหลายแสนตัน      

คณะผู้ ดําเนินการจึงได้เลือกพืน้ท่ีบ้านบนนา หมู่ท่ี 14 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นตวัแทนของ

อําเภอแม่แจ่ม ซึง่เป็นอําเภอท่ีปลกูข้าวโพดมากท่ีสดุของจงัหวดั เพ่ือนําเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปใช้กบั

วสัดเุศษเหลือ ซึ่งได้แก่ เปลือกฝัก ซงั(แกน)ฝัก และตอซงัต้นข้าวโพด ท่ีเป็นต้นตอของปัญหาข้างต้น โดย

ในช่วงก่อนนี ้ผู้ปลกูจะกองทิง้ไว้ท่ีบริเวณโม่ (บริเวณแยกเมล็ดและฝักออกจากกนั) ซึ่งส่วนใหญ่มกัเป็นท่ี

สาธารณะหรือพืน้ท่ีวา่งเปลา่ ไมมี่ผู้ใดใช้ประโยชน์ เม่ือถึงฤดแูล้งตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป กองวสัดุ

เหลา่นีก็้จะถกูเผาทิง้ 
 

สําหรับการดําเนินกิจกรรมในปี 2555 นี ้โครงการได้ดําเนินการ โดยการสํารวจสอบถาม ร่วมจดัทํา

แผนชุมชน ศึกษาดงูาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้องการของชุมชนของหมู่บ้านแม่ข่ายและลกู

ข่ายรวมไปถึงพืน้ท่ีใกล้เคียงอ่ืนๆ อีกด้วย โดยได้จดัแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้

ดําเนินการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เน่ืองจากเกษตรกรมีกิจกรรมทางการเกษตรตลอดทัง้ปี โดยแบ่ง

กิจกรรมของโครงการออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้คือ 

 

 

บทที่ 3 
ผลการดําเนินงาน
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1.  การเก็บข้อมลูพืน้ฐานเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกร 

2.  การถ่ายทอดความรู้ และการอบรม 

3.  การให้คําปรึกษา และตดิตามผลงาน 

4.  การร่วมจดักิจกรรมกบัชมุชน (แสดงผลงาน/สาธิตและอบรม) 

 
กิจกรรมที่ 1 : การเก็บข้อมูลพืน้ฐานเชงิเศรษฐกจิของเกษตรกร 
วันที่ : 19-23 พฤศจกิายน 2554  
 

ผลการสาํรวจข้อมูล 
 ทางโครงการฯ ได้ลงพืน้ท่ีทําการเก็บข้อมลูเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกรบ้านบนนา อ.แมแ่จ่ม 

จ.เชียงใหม ่โดยทําการสุม่สํารวจเกษตรกรบ้านบนนาจํานวน 50 คน  มีรายละเอียดสรุป ดงันี ้

 

 ข้อมูลทั่วไป 
 

พืน้ฐานครอบครัว 
1. อาชีพ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้ 

 
จากการสุ่มสํารวจแบบสอบถามการประกอบอาชีพหลกัและอาชีพรองของสมาชิกในชมุชน พบว่า 

สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์ 

รองลงมา คือ รับจ้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์ และการประกอบอาชีพรอง พบว่า สมาชิกในชุมชน

ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพรองมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ค้าขาย มี

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 14 เปอร์เซน็ต์ (ตารางท่ี 1) 

 

จากการสุ่มสํารวจแบบสอบถาม พบว่า สมาชิกในชุมชนมีอายุระหว่าง 51 ขึน้ไป มากท่ีสุด มี

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 38 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ อายรุะหว่าง 31 – 40  ปี 41 – 51 ปี และต่ํากว่า 30 ปี มี

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 32, 28 และ 2 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั (ตารางท่ี 1) 

 

จากการสุ่มสํารวจแบบสอบถาม พบว่า สมาชิกในชุมชนมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู่ใน

ระหว่างวยัทํางาน (25 – 60  ปี) มากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 23.47 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ระหว่างวยั

นกัศึกษา/นกัเรียน และผู้สงูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.83 และ 9.69 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั 

(ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ข้อมลูอาชีพและอายขุองเกษตรกรบ้านบนนา  
ข้อมูล คดิเป็น % 

อาชีพ  
           อาชีพหลัก  

               เกษตร 90 

               รับจ้าง 4 

               ค้าขาย 2 

               แมบ้่าน 2 

               รับราชการ 2 

           อาชีพรอง  

  เกษตร 6 

                รับจ้าง 66 

                ค้าขาย 14 

                แมบ้่าน 10 

                รับราชการ 4 

ระดบัอายุ  

                ต่ํากวา่ 30 ปี 2 

                31 – 40 ปี 32 

                41 – 50 ปี 28 

                51  ปีขึน้ไป 38 

 

จากการสุ่มสํารวจแบบสอบถาม พบว่า สมาชิกในชุมชนมีการศกึษาระดบัประถมศึกษามากท่ีสดุ  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา(ตอนปลาย) และระดับมัธยมศึกษา

(ตอนต้น) มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 12 และ 8 เปอร์เซน็ต์  ตามลําดบั (ตารางท่ี 2) 

 

จากการสุ่มสํารวจแบบสอบถาม พบว่า สมาชิกในชมุชนมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 1,000 – 5,000 

บาท มากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 78 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ น้อยกว่า 1,000 บาท 5,000 – 10,000 บาท 

และ10,000 บาท ขึน้ไป มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 8 ,8 และ 6 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั (ตารางท่ี 2)        
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ตารางที่ 2 ข้อมลูจํานวนสมาชิก ระดบัการศกึษา และรายได้ ของเกษตรกรบ้านบนนา 

ประเมินสมรรถภาพ  
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว (คา่เฉลี่ยจํานวนสมาชิก) 
               นกัศกึษา/นกัเรียน (คน/ครอบครัว) 2

               วยัทํางาน  อาย ุ25 – 60 ปี (คน/ครอบครัว)                             2

                ผู้สงูอาย ุ (60 ปีขึน้ไป/) 3

ระดบัการศึกษา  

                ประถมศกึษา (%) 80

                มธัยมศกึษา (ตอนต้น) (%) 8

                มธัยมศกึษา (ตอนปลาย) (%) 12

                อนปุริญญา (%) -

                ปริญญาตรี (%) -

รายได้ต่อเดอืน  (บาท/เดอืน) 
                น้อยกวา่  1,000 (%) 8

                1,000 – 5,000 (%) 78

                5,000 – 10,000 (%) 8

                10,000 ขึน้ไป (%) 6

 
2.  ที่ดนิเพื่ออยู่อาศัย  และที่ดนิเพื่อทาํการเกษตร 
จากการสุม่สํารวจแบบสอบถาม พบว่า สมาชิกในชมุชนมีพืน้ท่ีเพ่ือทําการเกษตร เพ่ือทําการปลกู

ข้าวโพดมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 46.94 เปอร์เซ็นต์ มีพืน้ท่ีทําการเพาะปลกูข้าวโพดมีค่าเฉลี่ยระหว่าง   

20 – 40 ไร่ รองลงมา คือ ข้าว  กาแฟ  มนัฝร่ัง และยางพารา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 20.41, 16.33, 11.22 และ 

5.10 เปอร์เซน็ต์ตามลําดบัและมีพืน้ท่ีทําการเพาะปลกูมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3 – 7, 2 – 5, 2 – 5 และ10 – 20 ไร่ 

ตามลําดบั (ตารางท่ี 3)   

ตารางที่ 3 ข้อมลูท่ีดนิเพ่ือทําการเกษตรของเกษตรกรบ้านบนนา 
พืน้ที่ทาํการเกษตร จาํนวนไร่/ครอบครัว % 

ข้าวโพด 20 - 40 46.94 

ข้าว 3 - 7 20.41 

ยางพารา 10 - 20 5.10 

กาแฟ 2 – 5 16.33 

มนัฝร่ัง 2 - 5 11.22 
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 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

1. ผลผลิตทางการเกษตร 
 จากการสุ่มสํารวจแบบสอบถาม พบว่า ผลผลิตทางการเกษตรท่ีได้มากท่ีสุด คือ ข้าวโพด มี

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 52.81 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลผลิตต่อปีมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,000 – 23,000  กก./ปี  คิดเป็นรายได้

ตอ่ปีประมาณ  4,000 – 130,000 บาท/ปี รองลงมา คือ ข้าว มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 20.22 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลผลิต

ต่อปีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 40 - 150 ถัง./ปี คิดเป็นรายได้ต่อปีประมาณ 6,000 – 22,500 บาท/ปี  กาแฟ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 14.61 เปอร์เซ็นต์  ได้ผลผลิตต่อปีมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 27 – 1,000 ถงั/ปี คิดเป็นรายได้ต่อปี

ประมาณ 1,000 – 10,000 บาท/ปี และมันฝร่ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 12.36 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลผลิตต่อปีมี

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3,000 – 9,000 กก./ปี คดิเป็นรายได้ตอ่ปีประมาณ 30,000 – 108,000 บาท/ปี (ตารางท่ี 4 ) 

 
2. รายจ่ายจากการทาํเกษตร และหนีสิ้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 จากการสุม่สํารวจแบบสอบถาม พบว่า การทําการเกษตรท่ีต้องใช้รายจ่ายมากท่ีสดุ คือ  การปลกู

ข้าวโพด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 55.13 เปอร์เซ็นต์ มีรายจ่ายเฉล่ียประมาณ 23,000 – 55,000 บาท/ปี รองลงมา 

คือ ข้าว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 17.95 เปอร์เซ็นต์ มีรายจ่ายเฉล่ียประมาณ 2,000 – 8,000 บาท/ปี กาแฟ          

มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 11.54 เปอร์เซ็นต์ มีรายจ่ายเฉล่ียประมาณ 1,000 – 2,000 บาท/ปี และมนัฝร่ัง มีคา่เฉลี่ย

เท่ากบั 11.54 เปอร์เซ็นต์ มีรายจ่ายเฉล่ียประมาณ 15,000 – 50,000บาท/ปี จะเห็นได้ว่าคา่เฉลี่ยรายจ่าย

ตอ่ปีจะมีรายจ่ายท่ีน้อยหรือมากขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีการทําการเกษตร 

 จาการสุ่มสํารวจแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่สมาชิกในชุมชนมีหนีส้ินของกองทุนหมู่บ้านมาก

ท่ีสดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 46.15 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ธกส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 29.69 เปอร์เซ็นต์ และSME 

นอกระบบ ไทยเข้มแข็ง และอ่ืนๆ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 13.19, 4.40, 1.1 และ 5.49 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั  

ตารางที่ 4 ผลผลติทางการเกษตร รายจ่ายจากการทําการเกษตร และหนีส้นิท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 
 

รายการ 
ผลผลิตเฉล่ีย 

ต่อปี 
รายได้เฉล่ีย 

ต่อปี 
(บาท) 

รายจ่ายเฉล่ียต่อ
ปี 

(บาท) 

% 

ผลผลิตทางการเกษตร     
ข้าวโพด (กก) 1,000 – 23,000 4,000 – 130,000 - 52.81

ข้าว (ถงั) 40 – 150 6,000 – 22,500 - 20.22

กาแฟ (กก.) 27 – 1,000 1,000 – 10,000 - 14.61

มนัฝร่ัง (กก.) 3,000 – 9,000 30,000 –

108,000 

- 12.36

ยางพารา (กก.) - - - -
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ตารางที่ 4 (ต่อ)     
 

รายการ 
ผลผลิตเฉล่ีย 

ต่อปี 
รายได้เฉล่ีย 

ต่อปี 
(บาท) 

รายจ่ายเฉล่ียต่อ
ปี 

(บาท) 

% 

รายจ่ายจากการทาํการเกษตร  

ข้าวโพด - - 23,000 – 55,000 55.13

ข้าว - - 2,000 – 8,000 17.95

กาแฟ - - 1,000 – 2,000 11.54

มนัฝร่ัง - - 15,000 – 50,000 11.54

ยางพารา - - - -

หนีสิ้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

กองทนุหมูบ้่าน - - - 46.15

ธกส. - - - 29.69

SME - - - 13.19

นอกระบบ - - - 4.40

ไทยเข้มแข็ง - - - 1.1

อ่ืน ๆ - - - 5.49

 
 

 การมีส่วนได้รับรู้เทคโนโลยี 
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีและร่วมประชุมกับโครงการฯ ซึ่ง

เทคโนโลยีท่ีได้รับการถ่ายทอด ได้แก่ การเพาะเห็ดโคนน้อย การอดัฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพด การทําอาหาร

ผสมครบส่วน(TMR) การปัน้เตาชีวมวล การผลิตก๊าซชีวภาพจากมลูสตัว์ และการเพิ่มผลผลิตไก่พืน้เมือง 

(ตารางท่ี 5)  หลงัจากการเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ เช่น นํามาบริโภคในครอบครัวและจําหน่าย สมาชิก

ในชุมชนมีความพึงพอใจในระดบัมาก เน่ืองจากสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้จริง ช่วยเพิ่มรายได้

และลดคา่ใช้จ่ายในครัวเรือน 

ตารางที่ 5 การมีสว่นได้รับรู้เทคโนโลยี 

 % ผู้ตอบแบบสอบถาม 
การได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ประชมุ 55.88 

อบรม 33.82 

ไมเ่คยเข้าร่วม 10.29 
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ตารางที่ 5 (ต่อ)  

 % ผู้ตอบแบบสอบถาม 
เทคโนโลยีที่เคยเข้าร่วมอบรม  

การปัน้เตาชีวมวล  13.50 

การอดัฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพด 15.43 

การทําอาหารผสมครบสว่น(TMR) 15.50 

การเพาะเห็ดโคนน้อย 36.00 

การผลติก๊าซชีวภาพจากมลูสตัว์ 10.07 

การเพิ่มผลผลติไก่พืน้เมือง 9.50 

ความพงึพอใจหลังรับการอบรม 4.54 

แบง่ระดบัความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั คือ 1 = พอใจน้อยมาก 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง  

4 = พอใจมาก  5 = พอใจมากท่ีสดุ 

 

 เทคโนโลยีที่ต้องการเข้าร่วม 
เทคโนโลยีท่ีสมาชิกในชุมชนต้องการรับการถ่ายทอดและเข้าร่วมเพิ่มเติมมากท่ีสุด คือ ปลูก

ยางพารา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.5 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ การเลีย้งไก่พืน้เมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.75 

เปอร์เซ็นต์ และต้องการเข้าร่วมน้อยท่ีสดุ คือ การเลีย้งเป็ด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.5 เปอร์เซ็นต์ ซึง่สมาชิกใน

ชุมชนจะร่วมกันผลกัดนัให้ผู้ ใหญ่บ้าน/อบต. จดัทําโครงการฯ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัด

ฝึกอบรม และเม่ือได้รับการฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนมีความต้องการให้โครงการเพิ่มเติมในด้าน         

ความรู้/วิชาการ  การจดัการด้านการตลาด และสนบัสนุนเคร่ืองมือ/อปุกรณ์ในการสาธิตหรือให้ผู้ เข้าร่วม

อบรมนัน้ได้ปฏิบตัจิริง (ตารางท่ี 6) 

  

ตารางที่ 6 เทคโนโลยีท่ีต้องการเข้าร่วม 

 % ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประเภทของกิจกรรม/เทคโนโลยีที่ต้องการเข้าร่วม  
การปัน้เตาชีวมวล 6.25 

การอดัฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพด 10 

การทําอาหารผสมครบสว่น(TMR) 3.75 

การเพาะเห็ดโคนน้อย 8.75 

การผลติก๊าซชีวภาพจากมลูสตัว์ 0 

การเพิ่มผลผลติไก่พืน้เมือง 13.75 
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ตารางที่ 6 (ต่อ)  

 % ผู้ตอบแบบสอบถาม 

การทําปุ๋ ยหมกั 11.25 

การเลีย้งหมหูลมุ 0 

ปลกูยางพารา 32.5 

การเลีย้งเป็ด 2.5 

อ่ืนๆ 11.25 

 

 การหาส่วนประกอบของฝักข้าวโพด 
 จากการเก็บข้อมูลเก่ียวกับสดัส่วนของฝักข้าวโพดท่ีปลูกแถวบ้านบนนา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่       

ท่ีปลกูในช่วงเดือนมิถนุายน และเก็บเก่ียวระหวา่งช่วงเดือนตลุาคม – ธนัวาคม ซึง่เป็นข้าวโพดท่ีปลกูในช่วง

ต้นของฤดฝูนนัน้ พบวา่ มีสดัสว่นของเปลือก แกนฝัก (ฝักข้าวโพด)และเมล็ด มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 10, 15 และ 

75 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั (ตารางท่ี 7) 
 

ตารางที่ 7 สดัสว่นของฝักข้าวโพด   

ส่วนประกอบ % 
ข้าวโพดทัง้ฝัก 100 

เปลือก 10 

แกนฝัก (ซงั) 15 

เมลด็ 75 
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กิจกรรมที่ 2 : การถ่ายทอดความรู้ และการอบรม 
 
2.1  วันที่ 10-11 ธันวาคม 2554  

หวัข้ออบรม : แนวทางการลดต้นทนุและการเตรียมความพร้อมก่อนการปลกูยางพารา 

รายละเอียด : รศ.ดร.สชุน ตัง้ทวีวิพฒัน์ หวัหน้าโครงการฯ และคณุคณิต ถิรวณิชย์ ผู้ เช่ียวชาญจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์กับ

เกษตรกรผู้ปลกูยางพารารุ่นแรกของบ้านบนนา ณ วดับ้านบนนา มีชาวบ้านเข้าร่วมจํานวน 26 คน ทัง้นี ้

ชาวบ้านได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โครงการฯ ดงันี ้  

1. ต้องการเรียนรู้ และไปศกึษาดงูานในสถานท่ีจริง  
2. ต้องการรับการฝึกอบรมและสาธิตการปลกูยางพาราในเบือ้งต้น 

3. ต้องการให้โครงการฯ สนบัสนนุกล้ายางพารา เน่ืองจากกล้ายางมีราคาท่ีสงูขึน้ 

หลงัจากฝึกอบรมแล้ว คณะทํางานของโครงการฯ ได้เดินทางเข้าสํารวจพืน้ท่ีปลกูยางพาราของ

ชาวบ้าน ซึง่สภาพพืน้ท่ีของชาวบ้านมีความลาดชนัมาก พร้อมร่วมพดูคยุกบัชาวบ้านรายแรกท่ีเร่ิมทดลอง

รีดแผน่ยางพารา  
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2.2  วันที่ 23-24 ธันวาคม 2554  

หวัข้ออบรม : การนําวสัดเุศษเหลือใช้ทางเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารสตัว์  

รายละเอียด : รศ.ดร.สชุน ตัง้ทวีวิพฒัน์ หวัหน้าโครงการ เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมประชมุกบั

ชาวบ้านเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน และจดัตัง้กลุ่มสมาชิกให้ชดัเจนตามเทคโนโลยีท่ีได้รับการถ่ายทอด

จากโครงการฯ จํานวน 5 กลุม่ ได้แก่ กลุม่อดัฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพด กลุ่มทําอาหารหมกั(TMR) กลุม่เพาะ

เห็ด กลุ่มปัน้เตาชีวมวล และกลุ่มปลกูยางพารา มีชาวบ้านเข้าร่วมจํานวน 40 คน ทัง้นี ้มีชาวบ้านจํานวน 

50 คน จะดําเนินการจดัทําบญัชีรายรับ-รายจ่ายจากกิจกรรมทางการเกษตรของตนและค่าใช้จ่ายจากการ

จดัตัง้กลุม่ดงักลา่ว 
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2.3  วันที่ 10-11 มกราคม 2555  
หวัข้ออบรม : การผลติถ่านอดัแท่งโดยใช้เตาเผาผลติถ่าน 200 ลติร และใช้เคร่ืองอดัโดยใช้ 

แรงงานคน  

รายละเอียด : โครงการฯ ได้รับเกียรติจากศนูย์บริการวิชาการท่ี 7 (จงัหวดัเชียงใหม่) 2 ท่าน คือ 

คณุมนชยั ฉายไสว และคณุเชาวลิต  ดวงดี เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตพร้อมฝึกปฏิบตัิให้กบัชาวบ้าน  

มีผู้ เข้าอบรมจํานวน 25 คน  
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2.4  วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2555  
หวัข้ออบรม : การทําปุ๋ ยหมกัอินทรีย์ โดยใช้ซงัและเปลือกฝักข้าวโพด และการปัน้เตาชีวมวล 

รายละเอียด : โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.มะลิวลัย์ แซอุ่้ย จากมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยา

เขตนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายเร่ืองการทําปุ๋ ยหมักอินทรีย์จากซังและเปลือกฝักข้าวโพดให้กับ

เกษตรกรบ้านบนนาจํานวน 15 คน ในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยทาง  อบต.ช่างเคิ่ง ได้ให้การสนบัสนนุ

มลูโคแห้ง จํานวน 300 กระสอบ  (กระสอบละ 10 กก.) สําหรับการทําปุ๋ ยหมกัอินทรีย์ มีส่วนผสมดงันี ้ซงั

และเปลือกฝักข้าวโพด มลูโคแห้ง  ปุ๋ ยยเูรีย และหวัเชือ้ซุปเปอร์ (พด.1)  จากการไปติดตามผล เม่ือวนัท่ี 10 

ต.ค. 2555 พบว่า ปุ๋ ยหมกัท่ีได้มีลกัษณะสีดําร่วนซุยทําให้สมาชิกท่ีร่วมทําปุ๋ ยหมกัมีความพึงพอใจมาก 

และได้จดัสรรแบ่งปันกนัคนละ 200– 500 กก. โดยนําปุ๋ ยหมกัไปใช้รองก้นหลมุและรอบโคนต้นยางพารา 

เป็นการปรับปรุงโครงสร้างดนิและช่วยลดคา่ใช้จ่ายอีกทางหนึง่ด้วย 
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สําหรับวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2555 โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์องอาจ ส่องสี จาก

มหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนา น่าน เป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่กลุ่มปัน้เตาบ้าน

บนนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

หมูบานขาวโพดลดหมอกควัน อ.แมแจม จ.เชียงใหม                                                                            ตุลาคม 2555 

 

2.5  วันที่ 13-16 กันยายน 2555  
หวัข้ออบรม : เทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร 

รายละเอียด : โครงการฯ ได้จดักิจกรรมทศันศกึษาดงูานและจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร หวัข้อเร่ือง 

เทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร (ดรูายละเอียดกิจกรรมการฝึกอบรมในภาคผนวก ค) ณ ศนูย์วิจยัและ

ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีตวัแทนจากหมู่บ้านบนนา 

บ้านเจียง บ้านกองแขก และบ้านแม่วาก รวมทัง้ผู้สนใจในพืน้ท่ี ได้แก่ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าท่ี และ

ผู้บริหารองค์การปกครองท้องถ่ิน ในอําเภอแมแ่จ่ม รวมทัง้สิน้ 54 คน ซึง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจ

เป็นอยา่งมากและจะนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชมุชนตอ่ไป  
 

ภาพกจิกรรม : ภาคการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ
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ภาพกจิกรรม : ภาคดงูานนอกสถานท่ี (บอ่ก๊าซชีวภาพ ฟาร์มหม ูและอ่ืน ๆ) 
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ภาพกจิกรรม : ภาคกลางคืน (บรรยาย ระดมความคดิเห็น นําเสนอ และมอบประกาศนียบตัร) 
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กิจกรรมที่ 3 : การให้คาํปรึกษา และตดิตามผลงาน 
3.1  วนัท่ี 4-7 ธนัวาคม 2554 โครงการฯ ได้ไปติดตามผลการดําเนินงานรวมทัง้ให้คําปรึกษา ทัง้นี ้

ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2554 ชาวบ้านบ้านบนนาได้ร่วมกันเก็บซังข้าวโพด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัจํานวน 210 กระสอบ และนําไปเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนกับเตาชีวมวล โดยมี 

นายก อบต.ช่างเคิง่ เป็นประธานกิจกรรมในครัง้นีด้้วย 

 

ภาพกิจกรรม : ติดตามการดําเนินงานซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันเก็บซังข้าวโพดถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
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3.2  วนัท่ี 22-25 มกราคม 2555 คณะทํางานของโครงการฯ เข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการจดั

งานผ้าซิน่ตีนจกแมแ่จ่ม ครัง้ท่ี 19  ทัง้นี ้โครงการฯ ได้นําเสนอแผนการจดังาน โดยจะร่วมจดันิทรรศการ

เชิงวิชาการ และมีกิจกรรมบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบตั ิเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีได้ให้การถ่ายทอดกบัหมู่บ้าน 

ได้แก่ การปัน้เตาชีวมวล การทําอาหารหมกัแบบผสมครบส่วน (TMR) การเพาะเห็ดโคนน้อย การทํา

ถ่านอดัแท่ง  

 

3.3  วันท่ี 21 กรกฏาคม 2555 รศ.ดร.สุชน ตัง้ทวีวิพฒัน์ หัวหน้าโครงการ ประชุมปรึกษาหารือ

ร่วมกบัตวัแทนของหมูบ้่านบนนา (แมข่า่ย) เพ่ือวางแผนการอบรมเชิงปฏิบตัิการโครงการ ”หมู่บ้านข้าวโพด

ลดหมอกควนั” และกิจกรรมการเป็นแมข่า่ยและลกูขา่ย  
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3.4  วันท่ี 30-31 สิงหาคม 2555 รศ.ดร.สุชน ตัง้ทวีวิพัฒน์ หัวหน้าโครงการ ประชุมชีแ้จง

กําหนดการเร่ือง การอบรมเชิงปฏิบตัิการ โครงการ ”หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควนั” ท่ีจะจดัขึน้ในวนัท่ี      

13-16 กนัยายน 2555 ให้แก่ หมู่บ้านบนนา (แม่ข่าย) บ้านเจียง บ้านกองแขก บ้านแม่วาก (ลกูข่าย) และ

หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม ทัง้เทศบาลตําบลแม่แจ่ม โรงเรียนบ้านเนินวิทยาและโรงเรียนแม่แจ่ม และรวบรวม

รายช่ือของผู้ ท่ีจะเข้าร่วมโครงการเพ่ือท่ีจะได้ทราบจํานวนของผู้ เข้าร่วมและเตรียมพร้อมในการจดัสถานท่ี

พกัอาศยั 
 
กิจกรรมที่ 4 : การร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชน (แสดงผลงาน/สาธิตและอบรม) 

4.1  วันท่ี 8-9 ธันวาคม 2554 หัวหน้าโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาหมู่บ้านแม่ข่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภมูิภาค ครัง้ท่ี 1 ภาคเหนือ” ณ โรงแรมศริินาถการ์เด้น จ.เชียงใหม ่ 
 

4.2  วันท่ี 10 มกราคม 2555 หัวหน้าโครงการฯ ได้รับเชิญเป็นผู้ ดําเนินการเสวนาหมู่บ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2554 ณ เมืองทองธานี 

กรุงเทพมหานคร ในหวัข้อเร่ือง การผลติก๊าซชีวภาพสําหรับชมุชนของหมูบ้่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

4.3  วนัท่ี 3-5 กุมภาพนัธ์ 2555 ร่วมจดันิทรรศการเชิงวิชาการ เก่ียวกบั แนวทางการนําวสัดเุศษ

เหลือทางการเกษตร (จากข้าวโพด) ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดจากการเผาในงานผ้าซิ่น

ตีนจกแม่แจ่ม ครัง้ท่ี 19 ณ ท่ีว่าการอําเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยคณาจารย์และตัวแทนชุมชนเป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบตัิให้กบัผู้สนใจท่ีมาร่วมงานจํานวน 5 หวัข้อ ได้แก่ การเพาะ

เห็ดโคนน้อย การทําอาหารหมกัแบบผสมครบสว่น (TMR) การปัน้เตาชีวมวล การผลิตก๊าซชีวภาพ และการ

เพิ่มผลผลติไก่พืน้เมือง โดยมีวิทยากรบรรยายและสาธิตทัง้คณาจารย์ประจําโครงการ และชาวบ้านท่ีปฏิบตัิ

จริง  ได้แก่  รศ.ดร.สชุน  ตัง้ทวีวิพฒัน์  อ.ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก  อ.ดร.เสาวลกัษณ์  แย้มหม่ืนอาจ      

น.ส.จนัทร์จิรา  ก้อนแก้ว นางแสงดาว  แบนซิเกอร์  นายคณิต  ถิรวณิชย์  นางแก้ว ชมพ ู นางป๋ัน ใสนวล  

นางสุธรรม นะติกา   นายชํานาญ เตียมใจ   นายวรพงษ์ ธิโน   นายมา  ใสนวล   นางนวล  ปันศิ ริ                

นางสมพร เตียมใจ  นางชุ่มศรี  นลูแก้ว  นางแดง วงศ์คํา  นายศรจนัทร์  ทนนัไชย  นายหน้อย  พลูพล  และ

นางแสงดาวนั  ธิโน ทัง้นี ้ชุมชนได้จําหน่ายเห็ดโคนน้อยจากการนําเปลือกฝักข้าวโพดมาเป็นวัสดุเพาะ    

อีกด้วย 

 การร่วมจดันิทรรศการเชิงวิชาการในงานผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม ครัง้ท่ี 19 ณ ท่ีว่าการอําเภอแม่แจ่ม   

จ.เชียงใหม ่ในครัง้นี ้มีผู้ เข้ารับการอบรมภายในซุ้มตามหวัข้อตา่งๆ (ตารางท่ี 8) จํานวนกว่า 150  คน  และ

มีผู้ เข้าชมนิทรรศการมากกว่า 1,000 คน (ตารางท่ี 9) จากการสอบถามภายในงาน พบว่า ผู้ เข้ารับการ

อบรมและเข้าชมนิทรรศการมีความพงึพอใจอยา่งมากและมีความต้องการให้จดักิจกรรมเช่นนีท้กุปี  
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ตารางที่ 8  กิจกรรมบรรยาย ในซุ้มงานผ้าซิน่ตีนจกแมแ่จ่ม 

เร่ืองบรรยาย ผู้บรรยาย 

การเพาะเห็ดโคนน้อย อ.ดร.วรรณพร  ทะพงิค์แก 

 นางแก้ว  ชมพ ู

 นางสมพร  เตรียมใจ  

 นางชุ่มศรี  มลูแก้ว

 นางสธุรรม  นะตกิา  

 นางป๋ัน  ใสนวล  

การผลติก๊าซชีวภาพ รศ.ดร.สชุน  ตัง้ทวีวพิฒัน์ 

 นายสมบตั ิ อตยิะ

ไก่พืน้เมือง รศ.ดร.สชุน  ตัง้ทวีวพิฒัน์ 

 ด.ช.ศวิกร  มะโนธรรม

การทําถ่านอดัแท่ง รศ.ดร.สชุน  ตัง้ทวีวพิฒัน์ 

 นางแดง  วงศ์คํา

 นายศรจนัทร์  ทนนัไชย

 นายหน้อย  พลพูล

การปัน้เตาชีวมวล รศ.ดร.สชุน  ตัง้ทวีวพิฒัน์ 

 นางแสงดาวนั  ธิโน

การทําอาหารผสมครบสว่น (TMR) อ.ดร.เสาวลกัษณ์  แย้มหม่ืนอาจ 

 

 

ตารางที่ 9 จํานวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และชมนิทรรศการภายในงานผ้าซิน่ตีนจกแมแ่จ่ม ครัง้ท่ี 19 
กิจกรรม จาํนวน  (คน) 
เข้าร่วมอบรมหวัข้อต่างๆ 150 
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
การผลติก๊าซชีวภาพ  
ไก่พืน้เมือง  
การทําอาหารหมกั  
ผู้เข้าชมนิทรรศการ 1,000 
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ภาพกจิกรรม : ร่วมจดันิทรรศการเชิงวิชาการในงานผ้าซิน่ตีนจกแมแ่จ่ม 
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4.4 วนัท่ี 25-28 ตลุาคม 2555 ร่วมจดันิทรรศการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กรุงเทพมหานคร  โดยมีหวัหน้าโครงการและตวัแทนชมุชนเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
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การประเมนิผลการฝึกอบรมและสาธิต 
 

ตามท่ีโครงการฯ ได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและสตัว์แบบครบวงจรให้กบักลุ่มชาวบ้าน

บ้านบนนา ซึง่หลงัจากการอบรม/สาธิตแล้ว ได้ทําการประเมินผลการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือวดั

ระดบัความพงึพอใจและการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ จํานวนทัง้สิน้ 70 ราย มีรายละเอียดสรุปโดยย่อ 

ดงันี ้

จากผลการประเมิน พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีระดบัความพึงพอใจด้านการให้บริการ อยู่ใน

ระดบัพอใจมาก คือ 4.49 ซึ่งจะเห็นได้จาก ผู้ เข้ารับฝึกการอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ 

ขัน้ตอนการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และสิง่อํานวยสะดวกตลอดการเข้ารับฝึกอบรม 

 

ตารางที่ 9 ข้อมลูวดัความพงึพอใจและการปรับปรุงหลกัสตูร 
รายละเอียดของกิจกรรม ค่าเฉล่ีย 

ข้อมูลวัดความพงึพอใจ 
1.ด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมคัร การ

ตดิตอ่เชิญอบรม  การประสานงานและให้ข้อมลู ฯลฯ) 

4.54 

2.เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  (เช่น  อธัยาศยัดี  ยิม้แย้มแจ่มใส ฯลฯ) 4.40 

3.สิง่อํานวยสะดวก  (สถานท่ีอบรม  อาหาร  ฯลฯ) 4.52 
ร้อยละความพงึพอใจด้านการให้บริการ 4.49 

 
สําหรับด้านการปรับปรุงหลกัสตูร มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัพอใจมาก คือ 4.14  

ซึ่งผู้ เข้ารับฝึกการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และสามารถ

นําไปใช้ปฏิบตัิได้เอง การนําความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามทกุ

คน คาดวา่จะนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  

สว่นความรู้ท่ีได้สามารถช่วยลดรายจ่ายได้ อยู่ในช่วงน้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

4 ในช่วง 1,001 – 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24  ในช่วง 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 

ในช่วง 3,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13 ในช่วง 4,001 บาท  ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 25 

(ดงัแผนภมูิท่ี 1) ซึง่จะเห็นได้วา่ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กบัเกษตรกรเป็นอยา่งดี 
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ตารางที่ 9 ข้อมลูวดัความพงึพอใจและการปรับปรุงหลกัสตูร (ตอ่)

รายละเอียดของกิจกรรม ค่าเฉล่ีย 
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  

1.การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน

ชีวิตประจําวนั) 

4.35 

2.ความเหมาะสมของเนือ้หาหลกัสตูร 4.33 

3.ความเหมาะสมของวทิยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน) 4.48 

4.ระยะเวลาการอบรม (จํานวนวนั) 4.37 

5.ช่วงเวลาการอบรม  (วนั/เดือน/ฤดท่ีูอบรม) 4.45 

6.ความคุ้มคา่เม่ือเทียบกบัเวลาและคา่ใช้จ่าย (ประโยชน์ท่ีได้รับมากกวา่

เวลาและคา่ใช้จ่ายท่ีเสียไป) 

4.49 

ร้อยละความพงึใจของการปรับหลักสูตร 4.41 

แบง่ระดบัความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั คือ  1 = พอใจน้อยมาก   2 = พอใจน้อย     3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก

                                                         5 = พอใจมากท่ีสดุ 

 

 
 
แผนภมิูที่ 1 การคาดวา่หวงั ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมจะสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ (บาท/เดือน) 

 
 



ภาคผนวก  ก

รายชื่อผูเขารวมอบรมและตอบแบบสอบถาม
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รายชื่อผูเขารวมการฝกอบรม (ท้ังหมดตลอดการดําเนินโครงการ) และตอบแบบสอบถาม

 โครงการหมูบานขาวโพดลดหมอกควัน ณ บานบนนา หมู 14 อ.แมแจม จ.เชียงใหม

ลําดับ ชื่อ นามสกุล ที่อยู ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัส อายุ โทรศัพท

        ไปรษณีย

1 อินทร มูลแกว 335 ม.14 ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม 50270 28 083-3199902

2 อรพิน นะติกา 5 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 37 -

3 สมนึก คุณานันท 66/1 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 58 087-1776108

4 ประพันธ  ศริิ 254 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 56  -

5 อรพิน อุปละ 12 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 51 082-1874559

6 สุรกรณ เตียมใจ 245 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 34  -

7 ดวงจันทร ใจหมี 22/1 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 64  -

8 เกษม สนธิคูณ 243/1 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 55 087-5777455

9 อินทร อุปลา 12 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 52  -

10 สุริยัน ตะคํา 238/1 ม.14 ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม 50270 44  -

11 ปนแกว ใสนวล 241 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 53  -

12 พัศญา สุนันตา 217 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 56 085-6246918

13 แดง วงคคํา 235 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 44  -

14 จันทรศรี อินตะมูล 299 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 61  -

15 นวล ปนศิริ 286 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 36  -

16 ปนแกว ธิโน 288 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 54  -

17 วรพงษ ธิโน 42 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 55 081-0325885

18 อรนุช จรยิา 2 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 47  -

19 เยาวลักษณ สนธิคูณ 229 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 51  -

20 ศรีลัย ใสนวล 212/1 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 52  -

21 สุรินทร ปนมูล 242 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 48  -

22 มูลแกว ชมพู 205 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 60  -

23 อุนเรอืน โกฏิคํา 296 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 41 -

24 สุรกรณ เตียมใจ 245 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 34 -

25 อุนใจ ปนคํา 272 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 54 -

26 บัวจันทร แกนุ 236/1 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 58 -

27 สุธรรม นะติกา 211/1 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 56 084-5528210

28 บุญปน ใจนวล 230 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 47 -

29 จันสม อินตะมูล 231 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 51 -

30 อรพิน นะติกา 5 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 46 -
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32 ดวงดี กรรณิกา ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 51  -

33 ดารา สนธคูิณ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 49 -

34 รวงทอง สุขใจ 229/1 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 35 -

35 ผองพรรณ บุญเกดิ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 39 -

36 ศรอีอน ปญญารัตนคุณ 216 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 42 -

37 สกล สุขใจ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 43 -

38 เกษร นิทาคํา ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 37 -

39 ปรัศนี เตียมใจ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 32 -

40 ชํานาญ เตียมใจ 245 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 51 088-4104417

41 อินทร อุปลา ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 52 -

42 จันทรตา ศรีโสดา ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 55 -

43 ชุมศรี มูลแกว 335 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 41 -

44 แสงดาวัน ธิโน 42 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 36  -

45 เกษร โกฏิคํา 314 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 41 -

46 ใฝ แสงบุญ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 47 -

47 กองแกว ปนคํา 272 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 58 -

48 ชุมพร แสงบุญ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 52 -

49 อรัญญา สุนันตา 217 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 33 085-6246198

50 คําอาย นะติกา 211 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 52 -

51 บุญมา ใสนวล 230 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 56 088-4173950

52 สุธรรม นะติกา 211/1 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 56 084-5528210

53 คํามูล แสงบุญ 246 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 54 -

54 ศรวีรรณ สมสัตย 232 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 45 -

55 สายฝน สิงหคํา 39 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 39 -

56 กุหลาบ ธิโน 2 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 39 -

57 ดวงดี แกนุ 321 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 47 -

58 ลําดวน แสงบุญ 233/1 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 44 -

59 ปนแกว ใสนวล 241 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 53 -

60 ศรจีนัทร ทนันไชย 239 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 58 -

61 สมาน สุนันตา 214 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 46 089-6321016

62 สมใจ กุฏิคํา 261 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 58 082-8997462

63 ฟองจันทร บุญเกดิ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 -

64 บัวผัน นวลทา 240 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 -

65 สุกัญญา สนธคุิณ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 -
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67 รัตนา แกนุ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 -

68 ทองใบ สุขใจ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 -

69 รุงนภา สมสัตย ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 -

70 อดุลย ธิโน ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 -

71 บุรินทร สุขนิวัฒน ม.4 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 56 080-7946405

72 อินทร อุปละ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 46 081-024037

73 อรพิน อุปละ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 44 -

74 สงวน ยารังกา - ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 52 081-8779278

75 พัชรินทร ศรีชาติ ม.18 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 52 090-4715509

76 สุดาวัลย วุฒิเม ม.18 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 48 089-4320800

77 กานดา หอมนาน ม.18 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 54 -

78 อ่ินแกว มุงศี ม.18 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 61 -

79 ณัณฐณัชช เกิดใหม ม.18 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 45 081-5301619

80 คําดวง ปโย ม.18 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 59 089-9559454

81 อิศราภรณ มูลแกว ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 24 083-4707378

82 สุรภรณ เตียมใจ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 50 081-9608570

83 จะทิ ชอบสุภาษิท ม.6 กองแขก แมแจม เชียงใหม 50270 36 084-7416930

84 พิทักษ ชมพูนุทแจมจรัส ม.2 ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม 50270 17 086-1983267

85 สมศักดิ์ แซยาง ม.2 ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม 50270 15 091-3065600

86 นิเวช แสงคํา ม.4 ยุหวา แมแจม เชียงใหม 50270 50 086-1186696

87 ฉัตรชัย ธนะพิ่ม ม.2 ทาแพ แมแจม เชียงใหม 50270 16 090-4699468

88 ดวงดี กนกคํารงแสง ม.6 กองแขก แมแจม เชียงใหม 50270 33 081-4689138

89 อุลัยรัตน บุญเกดิ ม.18 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 52 089-9512655

90 ทา แจมแจง - ปาฝาง แมแจม เชียงใหม 50270 65 089-2646647

91 ศรีนวล ทิประมูล - แมแจม แมแจม เชียงใหม 50270 52 087-6562529

92 วรยศ นามศรี ม.5 แมนาจร แมแจม เชียงใหม 50270 37 085-4254567

93 เดือนเพ็ญ ใจยา ม.16 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 41 084-3679152

94 จันทรฟอง อินตะมูล ม.5 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 50 085-7118670

95 สุรเดช กาพยไชย - ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 44 081-1688519

96 สุวิทย นักรบดอย ม.6 กองแขก แมแจม เชียงใหม 50270 24 081-9807972

97 กองคํา ชินะวัน ม.5 แมขาจร แมแจม เชียงใหม 50270 44 081-3871826

98 เกรยีงศักดิ์ ชูจิตรสมรวงศ ม.6 กองแขก แมแจม เชียงใหม 50270 29 082-1828232

99 สมฤทธิ์ พิงคะสัน ม.18 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 54 083-5678695

100 เกษร ใจหาญ ม.16 แมขาจร แมแจม เชียงใหม 50270 34 080-7909235
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101 มงคล ศรีรักษา ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 50 081-1897768

102 ทนนทชัย สทธิอุไร ม.9 กองแขก แมแจม เชียงใหม 50270 30 084-4954720

103 ธีรวัฒน ยั่งสันติวงศ ม.10 ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม 50270 18 085-7237304

104 บุญสม วิทยาอดุลยเลิศ - กองแขก แมแจม เชียงใหม 50270 43 083-2012831

105 วรัญา รูฉลาด ม.3 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

106 สมใจ กุฏิคํา ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - 082-8997462

107 บัวผัน พลผูล ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 -

108 สายทอง ศรีรักษา ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 - 086-1155792

109 จิดาภา ตั้งยะฤทธิ์ ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 - 089-5536557

110 บุญมา ใสนวล 230 ม.14 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม - 088-4173950

111 ศิริวัตน ปนศิริ 314 ม.14 - -

112 ศรจันทร ทนันไชย 239 - - - - 089-5563850

113 ศรอีอน ปญญารัตนคุณ 216 ม.14 - -

114 สุมิตรา วรรณทุง 262 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - -

115 แดง วงศคํา 253 แมแจม เชียงใหม 50270 - -

116 ปราณี ปญญารัตนคุณ 21 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - -

117 มนตชัย สําลีทอง 206 แมแจม เชียงใหม 50270 - -

118 สมศรี แกน 205 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - -

119 อดุลย ธิโน 79 ม.6 แมแจม เชียงใหม 50270 - -

120 ปนแกว ธิโน

288 /1 ม .

14  แมแจม เชียงใหม 50270 - -

121 คําปน มานกองวงศ 247 แมแจม เชียงใหม 50270 - -

122 ศรีลัย ใสนวล 212/1 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - 087-0832773

123 แสงดาวัน ธิโน 42 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - 081-0325685

124 ชึ่มศรี มูลแกว 335 แมแจม เชียงใหม 50270 - 086-1861564

125 บัวจันทร แกน 236/1 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - -

126 ออนศรี บุญทา 267/1 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - 087-1905016

127 จันทรดี ศิษยคุณ 220 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - 086-3164710

128 ดวงดี กรรณกิาร 321 แมแจม เชียงใหม 50270 - -

129 อรภิน นะติกา 2 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - 082-8975620

130 กองแกว ปนคํา 272 แมแจม เชียงใหม 50270 - -

131 โสภณ แกน 246 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - -

132 กิตติ พูนผล 232 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - 087-1891171

133 สุรนิทร ปนมูล 242 ม.14 แมแจม เชียงใหม 50270 - -
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134 วันทะนา ตะพา 20 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

135 บัวซอน อนันต 212 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - 085-6213091

136 บุญยง สุขใจ 222/1 - แมแจม เชียงใหม 50270 - 084-8086004

137 ดารา สนธคุิณ 238 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

138 เกษร โกฎิคํา 341 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - 085-5256233

139 อรนุช จรยิา

247 / 2 ม .

14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

140 สุภาพ สิงหคํา 25 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

141 ดวงดี สุขใจ 243 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

142 รุงนภา ธิโน 342 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - 085-0347961

143 อธัญญา สุนันตา 217 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - 085-6246918

144 ประพันธุ ศริิ 10 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

145 ชํานาญ เตียมใจ 245 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - 088-4104417

146 จันสม อินตะมูล 231 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

147 สมจติร แกน 260 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - 080-7690910

148 บุบผา วิเศษคุณ 211 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

149 รัตนา แกน 207/1 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - 081-7068578

150 นวล ปนศิริ 286 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

151 สุธรรม นะติกา 211/1 - แมแจม เชียงใหม 50270 - 084-5528210

152 ศรทีอง เจริญสขุ 223 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

153 สุริพร ใสนวล 241 ม.14 - แมแจม เชียงใหม 50270 - -

154 เกษม สนธคุิณ 243/1 - แมแจม เชียงใหม 50270 - 080-8547583
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• จดหมายเชิญต่างๆ 
• แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 
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• เอกสารประกอบการบรรยาย 
• แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
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การดํารงชีวิตของมนุษย
- อาหาร - ท่ีอยูอาศัย
- ยารักษาโรค - เครื่องนุงหม

เครื่องอํานวยความส ดวก- เครองอานวยความสะดวก

พืชเสนใย - สิ่งทอ

แหลงท่ีมาของเสนใย (2)

1. ใยธรรมชาติ - พืช,สัตว,แร
2. ใยประดิษฐ - เซลลูโลส - ยาง

ไ  ี โ โ- ไมมีเซลลูโลส - โลหะ
- โปรตีน - แร

แหลงเสนใยของพืชที่สําคัญของโลก (Bolton, 1995)
พืช การผลิตของโลก

(เมดริกตัน) สวนของพืชที่ใช
ไมยืนตน > 10000 sp 1,750,000 ลําตน
ไมไผ > 1250 sp 10,000 ลําตน
ฝาย 18,450 ผล
ปอกระเจา 2,300 ลําตน
ปอแกวคิวบา 970 ล้ําตน
ลินิน 830 ลําตน
ปาน 378 ใบ
ปอแกว 250 ลําตน
มาง-กัญชง (Hemp) 214 ลําตน
กาบมะพราว 100 ผล
รามี 100 ลําตน
อบากา 70 ใบ (กาบ)
Sunn hemp 70 ลําตน
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พืชเสนใย
กลุมพืชไร

- ฝาย - นุน , ง้ิว
- ปอแกว ปอคิวบา ปอกระเจา - ลินิน
- ปอสา - มาง-กัญชง
- ปานรามี - กกจันทบูรณ
- ปานศรนารายณ                           -เปลือกฝกขาวโพด

พืชเสนใย
กลุมพืชสวน

- มะพราว , ไผ , สับปะรด
 ื กลุมพืชปา

- บุก หวาย

กลุมเสนใยไหมและสัตวอื่นๆ
- ไหม/หมอน , ขนแกะ , ขนกระตาย

พืชเสนใยอ่ืนๆ
ภาคเหนือ ภาคใต

- ปุมเปง - ปอทะเล
- ปอเทือง - พลับพลา
- แกแหล - พังแหร

- ปอจง
ภาคกลาง , ภาคอีสาน 

- เศษเหลือของพืช

ปอสา
- งานรวบรวม ศึกษาพันธุ
- การใชประโยชน - ปอสา

- พืชอ่ืนๆ
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- สมุนไพร - เย่ือกระดาษ
- อาหารสัตว - เคร่ืองสําอาง (Antityrosinase) > สารเคมี 70-200 เทาอาหารสตว - เครองสาอาง (Antityrosinase)  > สารเคม 70-200 เทา
- กระดาษ,เปลือกใน - อาหารมนุษย
- พืชสวนปาแกไขมลภาวะ - ผลผลิตเก็บเกี่ยวไดหลายป

ปอสา
 เทพเจาแหงกระดาษ
 อาหารมนุษย , สัตว
 สมุนไพร
 Antityrosinase
Antioxidant

Batik paperBatik paper
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Side of the road Salt  soil

High land 
1000 m .from 
sea level Side of river

การนําเขาเย่ือกระดาษและกระดาษ ป 2550 , 2551

1,530,800  และ 1,861,000 ตัน

500 ลานเหรียญสหรัฐ

การทํากระดาษสา (เพิ่มศักด์ิ, 2538, 2545)

- การเตรียมวัตถุดิบ - การทําแผน
- การตมเปอย - การตากแหง
- การฟอก - การตรวจคุณภาพ
- การตีเยื่อ - การแปรรูป       ตลาด
- การยอมสี
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% เยื่อฟอก (จากสวนของพืชแหง)
พืช % เยื่อฟอก ความยาวเสนใย

(มม)
- เปลือกปอแกว 43 -
- เปลือกปอคิวบา 34 5 (2-6)
- เปลือกปอกระเจา 47 2 (2-5)
- เปลือกรามี 31 120 (60-250)
- เปลือกปอสา 30-36 10 (6-20)
- เศษเสนใยลินิน 53 33 (9-70)
- มาง-กัญชง 50 25 (5-55)
- ตนขาวฟาง 28 -

% เยื่อฟอก (จากสวนของพืชสด)
พืช % เย่ือ

- กิ่งปอสาสด 5
- ใบสับปะรดสด 7
- ตนรามีสด 7
- เปลือกรามีสด 18
- ตนบัวตองสด 5
- กกสามเหลี่ยม 4

% เยื่อฟอก
พืช % เยื่อฟอก

ความยาวเสนใย
(มม)

- เปลือกในสบูดํา 20 5-39
- แกนสบดํา 42 11-24 แกนสบูดา 42 11 24
- เปลือกในปอทะเล 57-68 20-23
- เปลือกนอกปอทะเล 34-39 24-26
- กง 53 -
- ปอเทือง 32 -
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                                                                              เยื่อฟอก เยื่อฟอก 3434--4747%%

                                                                                      22--66    มมมม..

บัวตอง
- พืชการทองเที่ยว  จ.แมฮองสอน
ใบ ทําปย ใชไดดีกับขาวโพด-ใบ     - ทาปุย   - ใชไดดกบขาวโพด

              -รักษาโรคมาเลเรีย
- กระดาษ ป 2541   - ถวายรายงานแดสมเด็จพระนางเจาฯ

          - สมบัติของชาวแมฮองสอน
                                -เยื่อ ตนสด 5%

Phoenix acaulis
เปง-พืชลานนา
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Industrial  Hemp

Do not

Marijuana

ช่ือช่ือ
มาง หมั้ง หมา มา มาง หมั้ง หมา มา –– กัญชงกัญชง
Industrial HempIndustrial Hemp
C biC biCannabis Cannabis 
sativa(L.)SERBEBR.sativa(L.)SERBEBR.

ssp.culta.Prol.asiatica ssp.culta.Prol.asiatica 
SEREBR.SEREBR.
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มาง - กัญชง (Industrial hemp)
- ทําผลิตภัณฑได  25,000 - 50,000 ชนิด

- สิ่งทอ - วัสดุกอสราง
่- สิ่งทอพิเศษ - ยารักษาโรค

- อาหาร - กระดาษ
- น้ํามัน - ประโยชนทางการเกษตร
- พลาสติก

กระดาษกระดาษ  เสนใยยาว เสนใยยาว //ไทยนําเขาท้ังหมดไทยนําเขาท้ังหมด
      อายุอายุ7575--9595  วันใชได   วันใชได   //ตนไมใชได ตนไมใชได 1010--2020ปป

ยา ยา         เอดส  มะเร็ง เบาหวาน  ขออักเสบ  กระเพาะ แผลเปอย    ลดเอดส  มะเร็ง เบาหวาน  ขออักเสบ  กระเพาะ แผลเปอย    ลด
h l t lh l t l

ประโยชนประโยชน

cholesterolcholesterol
นํ้ามัน นํ้ามัน Fatty acid Fatty acid --      Linoleic acid  Linoleic acid  5656..9 9 %%

Linolenic  acid  Linolenic  acid  1818..9 9 %%

การนําเขาการนําเขา((ภาคเหนือภาคเหนือ))4848//4949
•• ผาผืนผาผืน          300300,,000000  ผืน  ผืน  4242,,000000,,000000    

บาทบาท
เสนดายเสนดาย

พันธุกรรมพันธุกรรม--กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร
25382538--ปจจุบันปจจุบัน

--THC  THC  00..0404--00..2 2 % ,% ,มาตรฐาน มาตรฐาน 00..3 3 %%
--monoecious, dioeciousmonoecious, dioecious

--กฎหมายกฎหมาย//ความสับสนความสับสน//ประเพณีประเพณีฎฎ
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- พืชหลายฤดู อายุ 45-60 วัน ตัดแตงไปใชประโยชน

 ใ ็ ี่ ี  ฝ ิ ิ - เสนใยยาว แข็งแรงทีสุด เหนียวกวาฝาย ลินิน8,4 เทา
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สบูดํา
 พืชพลังงานทดแทนน้าํมันดีเซล
 การตัดแตงก่ิงลําตนเพ่ือการออกดอก/ผล
 น.น.สด ก่ิง/ลําตน จากการตัดแตง 1.4 - 19 ตัน/ไร
 เย่ือใยยาว เปลือก , แกน ทดแทนการนาํเขา
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ปอทะเล
- ผีหยิก , โพทะเล , บา , ปอฝาย , ปอนา , ปอมุก , ปอโฮงบารู
ป 2536 รวบรวมจากสงขลา ศว ร ชม- ป 2536 รวบรวมจากสงขลา---ศว.ร. ชม.

- 2553----หนูอยากกลับบาน     
- กระดาษใหมเพ่ือชุมชนชายทะเล
- นิสิต ม.สงขลานครินทร
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ทิศทางการผลิต

☯  ตลาดโลก              เทคโนโลยี, ตนทุน, รูปแบบ
☯ ใ ป ี☯  ตลาดภายในประเทศ - ความพอเพียง
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       ผล
- แปลงรวบรวมพันธุ  357  สายพันธุ/พันธุ
- พันธุแนะนํา 1 พันธุ  ปอสาหนองคาย
- ปอสา  - กระดาษ/เพียงพอ
- ปอสาชนิดอาหาร ขาดการวิจัยเกือบทุกสาขาวิชา
- พืชทางเลือกใหม - เศษเหลือของพืชไร ------ขาวโพด

- ปอเทือง/มาง
- สบูดํา เสนใยยาว
- ปอทะเล     ภาคใต/ตะวันออก

การทํากระดาษขาวโพดการทํากระดาษขาวโพด

สวนตางๆของฝกขาวโพด กรัม %

เปลือกฝก 38 18.1

แกนฝก 57 27.1

เมล็ด 110 52.4

เสนไหม(กานเกสรตัวเมีย) 5 2.4

รวม 210 100
ตารางท่ี1นํ้าหนักแหงของสวนตางๆ ของฝกขาวโพด   3ฝก 
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คํานํา
ขาวโพดเปนพืชไรท่ีสําคัญของโลกมีการใหประโยชนนําเมล็ดไปเปน
อาหารของสัตวและคนในระบบการปลูกและเก็บผลผลิตจะมีสวนท่ี
เหลือและท้ิงไวในสภาพแปลงหลังการเก็บเกี่ยวหรือขบวนการสีฝกเพื่อ
ใชประโยชนเฉพาะเมล็ดสวนท่ีเหลือท้ิงท่ีนาสนใจคือเปลือกฝกขาวโพด
ื่ ํ ไปใ ป โ ใ   ใ  ป ไ ีเพือนําไปใชประโยชนในดานของเสนใย  เชน  กระดาษ ประเทศไทยม

การนําเขามาจากตางประเทศไมต่ํากวา 1ลานตันตอป  
จึงควรนําสิ่งท่ีเหลือและในทุกเสนใยท้ังในลักษณะระบบการเกษตรไป
ใชประโยชนโดยเฉพาะจากสวนของขาวโพดเปนจํานวน  8.7ลานไร
ใชประโยชนตอไป (Field  crops  Research  
Institute, 2001)

จุดประสงคเพื่อศึกษาการทํากระดาษจากเปลือกฝกขาวโพดนําไปใช
ประโยชนสําหรับเกษตรกร

อุปกรณ
เปลือกฝกขาวโพดชนิดแหง 
สารเคมีในการเตรียมเย่ือ  ไดแก
- โซเดียมไฮดรอกไซด
- ไฮโดรเจนเปอรออกไซด       -  โซเดียมซิลิเกต
ตะแกรงสําหรับทํากระดาษแบบหัตถกรรม     ตะแกรงสาหรบทากระดาษแบบหตถกรรม
หมอตมชนิดสแตนเลส
ถาดรองตะแกรงทํากระดาษ
อุปกรณการทําความสะอาด  เชน  ถังนํ้า  กะละมัง
เครื่องช่ังแบบละเอียดมีหนวยละเอียดเปนกรัม
เครื่องตีเย่ือ ถุงตาขายใยโพลีเอสไทรอน

การทํากระดาษขาวโพดการทํากระดาษขาวโพด
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Bleaching: by Bleaching: by 
HydrogenperoxideHydrogenperoxide160160g.+silicateg.+silicate8080g./waterg./water1010L./barkL./bark11Kg. Kg. 

Boiling Boiling 11hr.hr.  Washing  by water Washing  by water 33--4 4 timestimes

Beating for pulpBeating for pulp : by beating machine or hammer: by beating machine or hammer
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Dye the pulp: with natural dye or chemicalDye the pulp: with natural dye or chemical Make sheets of paper by mould or machineMake sheets of paper by mould or machine

Paper smoothingPaper smoothing-- peel paperpeel paper-- packagepackage-- to marketto market
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นํ้าหนักตามขั้นตอน ชนิดของวัตถุดิบและเย่ือ
ไมฟอก ฟอก

นํ้าหนักเปลือกฝกขาวโพดแหง 674 674

- เปลือกฝก
ั ิ้ 174 26%)

500 500

ตารางท่ี 2 นํ้าหนักของเปลือกฝกขาวโพด ผานขบวนการเตรียมเยื่อในการทํากระดาษชนิดหัตถกรรม
                   (หนวยเปนกรัม)

- เศษคัดทิง174(26%)

นํ้าหนักเปลือกฝกหลังแช 3072 3072

นํ้าหนักเปลือกฝกหลังตม 1296 1296

- เศษคัดทิ้ง 176(12%) 176(12%)

นํ้าหนักเปลือกฝกหลังฟอก - 611.7

นํ้าหนักเย่ือไมฟอกแหง 172.7 -

% เย่ือไมฟอกแหง 34.54 -

นํ้าหนักเย่ือฟอกแหง - 99.4

% เย่ือฟอกแหง - 19.9

การทดสอบ ชนิดกระดาษ
ไมฟอก ฟอก

-นํ้าหนักเย่ือเปยก 80 กรัมตอกระดาษ
20×30 ชม.(กรัม)

80 80

-นํ้าหนักกระดาษแหง (กรัม) 10.7 13.0

ตารางท่ี 3  การทําแผนกระดาษจากเย่ือเปลือกฝกขาวโพดแบบหัตถกรรม

( )
ตอแผนขนาด20×30 ชม. จากเย่ือเปยก
80 กรัม
-ขนาดแกรมของกระดาษ(แกรม) 178.3 217

-ความคงรูปของแผนกระดาษ ดี ดี
-สีของกระดาษ เหลืองอมกากี เหลืองออน
-การลอยตัวของเย่ือ ปานกลาง ปานกลาง
-ความเรียบของกระดาษ ปานกลาง ปานกลาง
-ความยาวเย่ือ(มม.) 2->20 2-10

สรุปผล
สวนท่ีไมไดใชของฝกขาวโพด  18-20%  คือเปลือกฝก สามารถทํา
กระดาษชนิดหัตถกรรมได
เปลือกฝกแหงของขาวโพดแหงของขาวโพดใหเย่ือกระดาษแหงชนิดไมฟอก 
34.5% ชนิดฟอก 20เปอรเซ็นต  จัดเปนพืชท่ีใหเย่ือกระดาษท่ีดีและ
เปนเย่ือชนิดเย่ือใยยาว  มีขนาดใย  2->10 มิลลิเมตร ซึ่งผานกรรมวิธีการ
ตมแบบระบบเปดตมแบบระบบเปด
กระดาษจากเปลือกฝกขาวโพดแหง , มีการคงรูปไดดีใหสีกระดาษเหลืองอม
กากีจากเย่ือไมฟอก และสีเหลืองออนจากเยื่อฟอก

การลอยตัวของเยื่อเม่ือผานการทํากระดาษอยูในระดับปานกลาง
ผูเช่ียวชาญในการทํากระดาษหัตถกรรมจะทําไดดีแตตองปรับปรุงเย่ือ
ใหเหมาะกับปฏิบัติท่ัวไป  โดยผสมกับเย่ืออ่ืนท่ีลอยตัวไดดี เชนปอสา
เปนตน
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การจะนําเปลือกฝกขาวโพดไปใชประโยชนในการทํากระดาษสามารถ
ทําไดผูดําเนินการจะพัฒนา คือภาครัฐ และเอกชน ตองจริงใจรณรงคให
ชุมชนรูจักการใชประโยชน และจัดการตลาดใหเกษตรกรท่ีสามารถ
พึ่งพาตนเองไดพงพาตนเองได

ตองการเกงตองการเกง

                                                                                          เกงแนนอนเกงแนนอน
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งานงานปฎบัิติปฎบัิติ

                                                                                      การทํากระดาษการทํากระดาษ
                                                                              การยอมสีธรรมชาติการยอมสีธรรมชาติ
                                                                                        เปเปอรเปเปอรมามาเชเช

สวัสดี



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทคโนโลยีการเพาะเห็ดโคนน้อย 
โดยใช้เปลือกฝักและต้นข้าวโพดเป็นวัสดุเพาะ



21/01/56

1

การเพาะเห็ดโคนน้อย
จากต้นและเปลือกข้าวโพดเหลือท้ิง

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นํ้า
คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน

คุณค่าทางอาหารของเห็ด

โปรตีนสูง ไขมันต่ํา
สารฆ่าเชื้อก่อโรค

โ ้ ่ โ

2

สารส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
สารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันความแก่
สารกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหาร (ส่วนที่กินได้ 100 กรัม)

ชนิดของอาหาร พลังงาน
(กิโลแคลอรี)

โปรตีน
(กรัม)

ไขมัน
(กรัม)

คาร์โบไฮเดรต
(กรัม)

เส้นใยอาหาร
(กรัม)

เห็ดโคน 48.7 6.3 0.3 5.3 3.2
เห็ดนางฟา้ 33.3 3.4 0.07 4.8 2.1
เนื้อหม 376 14.1 35.0 0 0

3

เนอหมู 376 14.1 35.0 0 0
เนื้อปลา 116 20.0 4.0 0 0
ไข่ไก่ 163 12.9 11.5 0.8 0
นมวัว 62 3.4 3.2 4.9 0
นมถั่วเหลือง 37 2.8 1.5 3.6 0.1

ก้อนหัวเชื้อเห็ด  ๒  ก้อน

แป้งข้าวจ้าว      ๒  ขีด

รําละเอียด        ๒  ขีด

การเตรียมหัวเชื้อเห็ด

4
บี้ ก้อนเชื้อให้
กระจายออก

โรยแป้งข้าวจ้าว
และรําละเอียด

แกะถุงพลาสติกออก

 ผสมให้เข้ากัน
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วัสดุเพาะ

ต้นข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว

กองเปลือกข้าวโพดหลังการกะเทาะเมล็ด (ลานหน้าโรงเรียน)

ตนขาวโพดหลงการเกบเกยว

5

การเตรียมวัสดุเพาะ

ป ื ใ ่้ ใ ้ ้ ั

ปุ๋ยยูเรีย ๒  กก.
กากนํ้าตาล ๒  กก.
นํ้า        ๒๐๐  ลิตร

ต้มนาน ๕ ถึง ๑๐นาที เกลี่ยให้เย็น

เปลอืก(ใส่ถุง)ต้น(ทุบให้แตกแล้วมัด)

6

การเตรียมวัสดุเพาะ (ต่อ)

โรยหัวเชื้อที่
เตรียมไว้ลงไป

ทําซ้ําประมาณ
๓ ถึง ๔ ช้ัน

แล้วปดิท้ายด้วยวัสดุ
เพาะ

7

วางตอกด้านล่างของแบบพิมพ์ ใส่วัสดุเพาะช้ันที่ ๑ ลงไปในพมิพ์

วัสดุเพาะ
หัวเชื้อ
วัสดุเพาะ
หัวเชื้อ
วัสดุเพาะ
หัวเชื้อ
วัสดุเพาะ

การเตรียมวัสดุเพาะ (ต่อ)

มัดวัสดุเพาะด้วยตอกให้พอแน่น ก้อนวัสดุเพาะ
8

ใช้ไม้อัดลงไปให้พอแน่น เอาพิมพ์ออก
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การเพาะ

คลุมด้วยพลาสตกิสีดํา
(ดอกสีขาว และ ก้านยาว)

9

เพาะใต้ต้นไม้
(วางไม้เป็นแนวด้านล่าง)
อยา่ลืม รดน้ําพอชุ่ม

คลุมด้วยพลาสตกิ(รักษา
ความชุ่มชื้น)

วันแรก

10

ประมาณวันท่ี ๓-๕ เชื้อเดิน
(มีเส้นใยสีขาวปกคลุม)

เก็บเกี่ยวเห็ดได้วันท่ี ๗-๑๐ ถึง ๒๐
(วันละ ๒ ครั้ง)

เปรียบเทียบวัตถุเพาะ
ชนิดของวัสดุเพาะ ลักษณะของดอกเห็ด ปรมิาณเห็ดที่เก็บได้ 

(ขีด / ก้อน / วัน)
ฟางข้าว ดอกเล็ก ๔

ต้นข้าวโพด ดอกใหญ่ ๕

เปลือกข้าวโพด ดอกใหญ่ ๓

11

สรุปคา่ใช้จ่ายในการเพาะเห็ด
รายการ ราคา (บาท/ก้อน)

ต้นและเปลือกข้าวโพด ฟรี

12

ก้อนเชื้อ ๑๐
แป้งข้าวจ้าว ๑
รําละเอียด ๑
ปุ๋ยยูเรีย ๑
กากนํ้าตาล ๑
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ราคาขายเห็ด

• ราคาขายส่ง ๘๐ บาท / กก.

• ราคาขายปลีก ๑๐-  ๑๕ บาท / ขีด

13

หรือ  ๑๐๐-๑๕๐ บาท / กก.

โชว์รูปกิจกรรมที่พวกเราชว่ยกันทํา เพื่อ ...

14

เครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน

บ้านบนนา อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
15



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีการทําปุ๋ยอินทรีย์ 



เอกสารประกอบการฝกึอบรมเชิงสาธิตการผลิตปุ๋ยอนิทรีย-์ชีวภาพแบบครบวงจร 
โดย  นายสมศกัดิ์  จีรัตน์  ศนูย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
……………………………………………………….. 

ก.ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) 
 การที่จะได้มาซ่ึงอินทรียวัตถุเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบ ารุงดิน  โดยไม่ต้องรอจากการ
สลายตัวของอินทรีย์สารตามธรรมชาตินั้น การหมักเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ปุ๋ยอินทรีย์ ตามความต้องการใน
ระยะเวลาส้ัน  ถ้ามีการจัดการที่ดีทั้งสัดส่วนของวัสดุที่ใช้ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญ เติบโตและ
กิจกรรมของจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ท่ีใช้ท าปุ๋ยหมัก ในการผลิตปุ๋ยหมักมีส่ิงต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องดังนี้ คือ 
 
1.  วัสดุที่ใชใ้นการท าปุย๋อินทรีย์หรือปุ๋ยหมกั 
 วัสดุที่ใช้ในการท าปุ๋ยหมัก ต้องเป็นวัสดุอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายตัวได้ ส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้
ต่างๆจากเกษตรกรรมและวัชพืช จากอุตสาหกรรม จากขยะมูลฝอยจากครัวเรือน และจากส่ิงขับถ่ายจากสัตว์  
รวมกันแล้วมากกว่าปีละ 80 ล้าน โดยแยกออกได้คร่าวๆ ตามประเภทของวัสดุคือ 

1.1 วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช ส่วนใหญ่ได้ต้นพืชต่างๆที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว  ทั้งพืชไร่ 
พืชสวน และนาข้าว ร่วมกันประมาณมากกว่า 36 ล้านตัน 

1.2 วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม เป็นวัสดุที่ได้จากระบบอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ โรงงานน้ าตาล 
โรงงานผลิตน้ ามันพืช โรงงานแป้งมัน โรงสีข้าว โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานอาหารสัตว์ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์ ปีละประมาณ 24 ล้านตัน 

1.3 วัสดุที่ได้จากส่ิงขับถ่ายจากสัตว์ รวมถึงวัสดุรองพื้นคอกสัตว์ รวมกันประมาณ 22.5 ล้านตัน 
1.4 วัสดุจากขยะมูลฝอยจากครัวเรือน  ประมาณมากกว่า 12 ล้านตัน 

 
 วัสดุอินทรีย์ท่ีใช้ท าปุ๋ยหมักแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วัสดุที่ย่อยสลายง่าย กับ วัสดุที่ย่อยสลาย
ยาก โดยใช้ค่าสัดส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักในวัสดุเป็นเกณฑ์ คือสัดส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจน หรือ    



C/N ratio   ถ้าเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่าย เป็นวัสดุประเภทที่มี สัดส่วนต่ ากว่า 100 :1 และวัสดุที่ย่อยสลายยาก เป็น
วัสดุประเภทที่มี สัดส่วนสูงกว่า 100:1 ซ่ึงวัสดุทั้ง 2 กลุ่มมีองค์ประกอบที่เป็นธาตุอาหารพืชหลักดังแสดงไว้ใน
ตารางท่ี 1.1, 1.2 และตารางท่ี 1.3 
 
ตารางท่ี  1.1  คุณสมบัตขิองวัสดุอินทรีย์บางชนิดที่สามารถน ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได ้

ตัวอย่าง %N %P %K %OM %Ca %Mg %Mn %Zn %Cu %Fe 
แกลบ 0.35 0.014 0.52 0.22 0.22 0.027 0.039 0.002 0.001 2.744 
ใบยาสูบ 1.77 0.347 3.18 2.49 2.49 0.248 0.009 0.005 0.002 0.166 
กากตะกอนหม้อกรองน้ าอ้อย 1.96 2.670 1.13 5.91 5.91 0.350 0.055 0.020 0.003 1.904 
ขี้เถ้าเตา 0.15 0.233 1.78 0.50 0.50 0.145 0.021 0.010 0.001 0.702 
อ้อย 0.47 0.018 0.40 0.58 0.58 0.030 0.004 0.003 0.001 0.549 
กากอ้อย 0.34 0.018 0.35 0.11 0.11 0.019 0.002 0.002 0.001 0.034 
ใบอ้อย 0.94 0.149 1.53 0.29 0.29 0.082 0.002 0.002 0.001 0.024 
ขี้เถ้าแกลบ 0.22 0.008 0.50 0.05 0.05 0.057 0.013 0.010 0.001 0.042 
ซังข้าวโพดหวาน 2.13 0.342 0.94 0.05 0.05 0.114 0.002 0.010 0.001 0.018 
เปลือกข้าวโพด 1.37 0.197 1.38 0.10 0.10 0.087 0.001 0.002 0.002 0.031 
ร าอ่อน 2.64 2.521 2.09 0.03 0.03 0.617 0.008 0.010 0.001 0.015 
ขี้เลื่อยเพาะเห็ดแล้ว 2.29 1.196 0.43 0.93 0.93 0.520 0.008 0.025 0.001 0.164 

  
ตารางท่ี 1.2    คุณสมบัตขิองวัสดุอินทรีย์ท่ีย่อยสลายง่ายชนิดต่างๆ 

ชนิดของวัสด ุ N % P2O5% K2O % C % C/N  pH 

ฟางข้าว 
ผักตบชวา 
หญ้าขน 
ต้นข้าวโพด 
มันส าปะหลงั 
เปลือก (เปียก) 
เปลือก (แห้ง) 
เหง้า 
 
 
 
 

0.55 
1.27 
1.38 
0.53 

 
0.60 
0.59 
1.48 

0.09 
0.71 
0.34 
0.15 

 
0.22 
0.19 
0.48 

2.39 
1.84 
3.69 
2.21 

 
0.67 
0.77 
1.01 

48.82 
43.56 
48.66 
33.00 

 
48.85 
31.52 
54.49 

89 
34 
35 
62 
 

81 
53 
37 

8.20 
7.80 
7.10 
8.20 

 
3.60 
4.45 
4.70 

 



ชนิดของวัสด ุ N % P2O5% K2O % C % C/N  pH 

สับปะรด 
เปลือก (โรงงาน) 
ใบ(สด) 
เศษ(สด) 
ส่วนของเปลือก 
เปลือกเมล็ดกาแฟ 
เปลือกถ่ัวลิสง 
เปลือกทุเรียน 

 
1.79 
1.12 
0.82 

 
0.93 
0.73 
0.83 

 
0.85 
0.48 

- 
 

0.14 
- 

0.19 

 
5.46 
2.64 

- 
 

6.22 
- 

2.15 

 
46.80 
53.84 
49.95 

 
65.05 
58.36 
50.63 

 
26 
48 
61 
 

70 
70 
75 

 
7.60 
6.05 
9.05 

 
6.30 
6.40 
5.50 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2540 
 
ตารางท่ี 1.3    คุณสมบัตขิองวัสดุอินทรีย์ท่ีย่อยสลายยากชนิดต่างๆ 

ชนิดของวัสด ุ N % P2O5 % K2O % C % C/N  pH 
ขี้เลือ่ย 
ไม้เบญจพรรณ 
ไม้ยางเก่า 
ไม้ยางใหม ่
อ้อย 
ใบอ้อย 
กากอ้อย 
อื่นๆ 
ขุยมะพร้าว 
แกลบ 
ต้นปอกระเจา(โรงงาน) 
เปลือกเมล็ดปาล์มบด 

 
0.32 
0.25 
0.19 

 
0.49 
0.40 

 
0.36 
0.36 
0.45 
0.52 

 
0.16 
0.15 
0.36 

 
0.21 
0.15 

 
0.05 
0.09 

- 
0.03 

 
2.45 
0.53 
0.40 

 
0.58 
0.44 

 
2.94 
1.08 

- 
0.30 

 
62.70 
56.37 
58.41 

 
51.52 
57.69 

 
60.13 
54.72 
51.83 
60.65 

 
196 
225 
307 

 
105 
146 

 
167 
152 
115 
117 

 
5.40 
7.40 
7.50 

 
6.20 
6.05 

 
6.15 
6.18 
5.30 
5.49 

ค่าเฉลี่ย 0.37 0.15 1.09 57.15 170 6.19 
ที่มา : กรมพัฒนาทีด่ิน, 2540 
 
 ความแตกต่างกันของวสัดุทั้งสองประเภท คือค่าเฉล่ียไนโตรเจนและคาร์บอน วัสดุที่ย่อยสลายง่าย นอกจาก
มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเฉล่ียน้อยกว่าวัสดุที่ย่อยสลายมาก แล้วยังมีค่าเฉล่ียของไนโตรเจนมากกว่าอีกด้วย      
การที่วัสดุย่อยสลายยากมีปริมาณคาร์บอนอยู่สูง อาจเป็นเพราะมีส่วนที่เป็นเยื่อใยแข็งเป็นองค์ประกอบในเนื้อเยื่อ
พืชมากกว่า  ผลที่ตามมาคือ ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ได้ช้าลง เพราะโครงสร้างสารประกอบเหล่านี้ซับซ้อนมาก       



การสลายตัวให้เป็นชิ้นเล็กลง จ าเป็นต้องใช้พลังงานจากจุลินทรีย์มาก   จุลินทรีย์จึงต้องเพิ่มการใช้ไนโตรเจนเพื่อ
เพิ่มจ านวนประชากรให้มีกิจกรรมมากขึ้น ถ้าจะให้การย่อยสลายใช้เวลาน้อยลง ต้องเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนลงไปให้
เหมาะสม การท าปุ๋ยหมักก็จะได้ผลเร็วขึ้น 
 
2.  จุลินทรีย์ที่เกี่ยวขอ้งกับการสลายตัวของวัสดอุินทรีย ์
 จุลินทรีย์มีบทบาทส าคัญที่สุดในการย่อยสลายเยื่อใยให้เป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลเล็กลงจนเป็น
อินทรียวัตถุที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังกล่าวข้างต้น  กระบวนการย่อยสลายเกิดจากน้ าย่อยที่ปลดปล่อยออกมา
จากจุลินทรีย์หลายชนิดรวมกัน  จุลินทรีย์เหล่านี้ประกอบด้วย แบคทีเรียและเชื้อรา เป็นส่วนใหญ่โดยมีบทบาท
และหน้าที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มของจุลินทรีย์โดยมีสภาพแวดล้อมและชนิดของวัสดุเป็นตัวก าหนด 
 แบคทีเรีย (bacteria)  แบคทีเรียเป็นจุลินทรีย์ที่พบมากที่สุดในการท าปุ๋ยหมัก โดยมีทั้งพวกที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการย่อยสลายเยื่อใย และพวกอาศัยสารประกอบที่ละลายง่ายจากเนื้อเยื่อพืชเป็นแหล่งอาหารในการ
เจริญเติบโต กระบวนการย่อยของแบคทีเรียยังท าให้ความร้อนในกองปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้นอีกด้วย  ดังนั้นการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักมีผลต่อการจ ากัดชนิด และปริมาณของแบคทีเรีย ท าให้แบ่งแบคทีเรียออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ พวกที่เจริญเติบโตในระยะแรกที่อุณหภมูิกองปุ๋ยไม่เกนิ 40๐C และเจริญได้ในอุณหภูมิสูงกว่า 40๐C ถึง 65๐C 
พวกหลังนี้ส่วนมากจะเป็นพวกที่สร้างสปอร์ จึงทนอยู่ได้ในความร้อนค่อนข้างสูง 
 เชื้อรา (fungi)  เชื้อรามีบทบาทส าคัญในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ เนื่องจากสามารถปลดปล่อยเอ็นไซม์
ช่วยย่อยสลายสารประกอบที่มีโมเลกุลใหญ่  แต่เชื้อรามีข้อจ ากัดในการเจริญเติบโต คือต้องมีอากาศถ่ายเทได้ดี 
และอุณหภูมิและความชื้นไม่สูงมากนัก  ดังนั้นจะพบเชื้อรามากบริเวณรอบนอกกองปุ๋ย ในระยะเริ่มกองปุ๋ยหมัก
จนถึงอุณหภูมิไม่เกิน 55๐C  และระยะที่อุณหภูมิลดลง 
 
3.  ปัจจัยที่สนับสนุนการสลายตัวของวัสดุอนิทรีย์ 
 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ท่ีใช้ท าปุ๋ยหมักนั้น  นอกจากเชื้อจุลินทรีย์จะมีบทบาทส าคัญอย่างมากแล้ว 
ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ก็มีส่วนส าคัญที่ช่วยให้การสลายตัวเป็นไปในอัตราท่ีเร็วหรือช้าด้วย ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ 
 ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ   วัสดุที่น ามาท าปุ๋ยหมักควรเป็นวัสดุที่ชิ้นไม่ใหญ่มากนัก เพื่อสะดวกแก่การ
กองปุ๋ยและมีพ้ืนที่ผิวมาก ท าให้จุลินทรีย์เจริญได้ทั่วถึงซ่ึงจะท าให้วัสดุสลายตัวได้เร็วขึ้น  นอกจากนั้นยังสะดวก
ต่อการคลุกเคล้ากับวัสดุอื่น  และการกลับกองปุ๋ยเพื่อลดอุณหภูมิด้วย ในการน าวัสดุอินทรีย์มาใช้ท าปุ๋ยหมัก ส่ิงที่
ต้องค านึงถึงอีกอย่างหนึ่งคือ ความอ่อนและความแข็งของวัสดุ ถ้าเป็นวัสดุที่มีเนื้อเยื่ออ่อน  การย่อยสลายก็จะเร็ว
กว่าพวกที่มีเนื้อเยื่อแข็ง เช่น การท าปุ๋ยหมักจากฟางข้าว หรือเปลือกถ่ัว จะได้ปุ๋ยหมักเร็วกว่าใช้ขี้เล่ือยหรือแกลบ 
เป็นต้น 
 ความชื้น   ความชื้นหรือปริมาณในกองปุ๋ยหมัก เป็นตัวควบคุมกิจกรรมและการด ารงชีวิตของจุลินทรีย์  
ความชื้นที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายอยู่ที่ประมาณ 50-60% - โดยน้ าหนัก ถ้าความชื้นต่ ากว่า 40%  การย่อยสลาย
ของวัสดุจะช้าลง  เพราะจุลินทรีย์ขาดน้ า แต่ถ้าความชื้นเกิน 80% ท าให้กองปุ๋ยหมักมีน้ ามากเกินไป โดยน้ าเข้า



แทนที่อากาศ ท าให้กองปุ๋ยมีอากาศน้อยลง  ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หรืออีกนัยหนึ่งคือ ท าให้   
จุลินทรีย์ขาดอากาศนั่นเอง  เป็นผลให้การสลายตัวเป็นปุ๋ยหมักช้าลง หรือท าให้เศษซากพืชเน่าเสียหายก่อนที่จะ
เป็นปุ๋ยหมัก 
 อากาศ  อากาศหรือออกซิเจนมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของจุลินทรีย์ ซ่ึงจุลินทรีย์ที่ท าหน้าที่ย่อย
สลายวัสดุอินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักส่วนใหญ่ เป็นพวกที่ต้องการออกซิเจนเพื่อเป็นตัวรับอิเลคตรอนในกระบวนการ
หายใจ เพราะฉะนั้นต้องท าให้กองปุ๋ยหมักมีอากาศทั่วถึงตลอดเวลา โดยการระบายอากาศ การระบายอากาศที่
ปฏิบัติได้ง่าย และสะดวกคือ การกลับกองปุ๋ยหมัก การกลับกองปุ๋ยบ่อยครั้งจะท าให้อัตราการสลายตัวของวัสดุเร็ว
ยิ่งขึ้น หรืออาจใช้วิธีอ่ืนในการระบายอากาศ เช่นการใช้ท่อที่มีรูพรุนสอดเข้าไปในกองปุ๋ยในระยะห่างพอให้
อากาศแทรกเข้าไปได้ทั่วถึง หรืออาจใช้การอัดอากาศผ่านท่อเข้าไปภายในกองปุ๋ยหมักก็ได้ 
 ความร้อน-เย็น (อุณหภูมิ)  อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมักที่มีสัดส่วนของวัสดุ และเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสม
จะเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว ความร้อนที่เกิดขึ้นมาจากการท างานของเชื้อจุลินทรีย์ ในการย่อยสลายเนื้อเยื่อพืชให้
เป็นอาหารในการเจริญเติบโต โดยทั่วไปพบว่าอุณหภูมิจะขึ้นสูงถึง 50-60๐C ภายในระยะเวลา 2-4 วัน หลังจาก
การหมัก  ความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกกักเก็บไว้ในกองปุ๋ย  เนื่องจากวัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมักรอบนอกปิดกั้นอยู่  ความ
ร้อนจึงระบายออกภายนอกกองได้น้อย และช้า  ในกรณีเช่นนี้มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ไม่สามารถ
เจริญเติบโตในอุณหภูมิสูงได้ จะเหลือแต่พวกที่เจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิสูงเท่านั้น  ประกอบกับภายในกองมี
ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2)  ท่ีเกิดจากกระบวนการหายใจของจุลินทรีย์สะสมมากขึ้นด้วย  จึงท าให้ปริมาณ
ของจุลินทรีย์ลดน้อยลง  ซ่ึงถ้าเป็นเช่นนี้ในระยะยาวการย่อยสลายจะหยุดชะงักลงได้  ดังนั้นถ้ามีการกลับกองปุ๋ย
หรือระบายความร้อนออกบ้าง  จะท าให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ด าเนินต่อไปได้   ดังนั้นการกลับกองปุ๋ยหมักจึงมี
ประโยชน์ ทั้งช่วยระบายความร้อนและเพิ่มออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ด้วย 
 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  ในกองปุ๋ยหมัก  จากค่าความเป็นกรด-ด่าง ของวัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมักโดยเฉพาะ
เศษซากพืช โดยทั่วไปมีค่าเป็นกลางหรือเป็นกรดเล็กน้อย เมื่อน ามากองเป็นปุ๋ยหมัก ในช่วงแรกความเป็นกรด-
ด่าง จะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการปลดปล่อยกรดอินทรีย์ จากเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็
ตามความเป็นกรด-ด่างในปุ๋ยหมักไม่เปล่ียนแปลงมากนัก จะอยู่ระหว่าง 6-8 ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้ ดังนั้นใน
การกองปุ๋ยหมักไม่จ าเป็นต้องปรับความเป็นกรด-ด่าง เพราะมันจะเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของวัสดุและ
กิจกรรมของจุลินทรีย์อยู่แล้ว 
 
4.   การจัดการวัสดใุนการท าปุย๋หมัก 
 การจัดการกับวัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมัก ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ขึ้นกับลักษณะของวัสดุ ปัจจัยแวดล้อม แรงงาน 
และเครื่องทุนแรงต่างๆ  ส าหรับสถานที่ในการผลิตปุ๋ยหมัก ควรจะใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ และห่างไกลจากแหล่ง
ชุมชน  ทั้งนี้เพราะกระบวนการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์อาจส่งกล่ินไม่พึงประสงค์รบกวนได้ในการผลิต          
ถ้าผลิตใช้เองอาจกองปุ๋ยหมักบริเวณไร่นาได้เลย    แต่ถ้าจะผลิตเป็นการค้าต้องค านึงถึงการคมนาคมขนส่ง     



แหล่งนี้   และการจัดการสัดส่วนของวัสดุในการผสมให้เกิดการสลายตัวเป็นปุ๋ยหมัก ให้มีคุณภาพในเวลาส้ันที่สุด
เพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน 
 
 การกองวัสดุแบ่งได้เปน็ 2 ลกัษณะ คือ 
 1.  กองเป็นชั้น  การกองวิธีนี้เหมาะส าหรับวัสดุที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ ฟางข้าวหรือเศษวัชพืช หรือกิ่งไม้ที่
สับเป็นชิ้นเล็กมาก ๆ แล้ว  โดยกองเศษซากพืชสลับกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ ให้กองกว้างประมาณ        
2-3 เมตร สูง 1-1.5 เมตร  ความยาวไม่จ ากัด แบ่งออกเป็น 3 -4 ชั้น  สัดส่วนของวัสดุที่ใช้โดยประมาณคือ 
500:100:1  หมายความว่าถ้าใช้เศษซากพืช 500 กก. ต้องใช้มูลสัตว์ 100 กก. และปุ๋ยไนโตรเจน (ยูเรีย) 1 กก. การ
เติมปุ๋ยไนโตรเจนก็เพื่อช่วยเร่งให้จุลินทรีย์ที่ท าหน้าที่ย่อยเศษซากพืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นซ่ึงก็จะมีผลต่อการเป็น
ปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้นด้วย โดยทั่วไปแล้วมีค าแนะน าว่าควรปรับค่าคาร์บอนตอ่ไนโตรเจนในกองปุ๋ยหมักให้อยู่ที่ระดับ
ประมาณ 30-35 ต่อ 1 ชั้นบนสุดหลังจากใส่มูลสัตว์และปุ๋ยเคมีแล้ว ควรปิดทับด้วยเศษพืชหรือดินอีกชั้นหนึ่ง เพื่อ
ช่วยเก็บรักษาความชื้นภายในกองปุ๋ยหมัก 
 2. ผสมวัสดุรวมกัน  การกองวิธีนี้มักใช้กับวัสดุที่มีขนาดเล็ก ค่อนข้างละเอียด   เช่น แกลบ  และขี้เล่ือย 
เป็นต้น  โดยผสมวัสดุต่างๆ ร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์หรือมูลสัตว์ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน พร้อมกับปรับความชื้นให้
พอเหมาะ ในการคลุกเคล้าให้เข้ากันนั้น  นอกจากใช้แรงงานคนแล้ว อาจจะใช้เครื่องมือผสมหรือเครื่องจักรอ่ืน ถ้า
เป็นการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
 การกองปุ๋ยหมักทั้งสองแบบต้องให้กองปุ๋ยหมักมีความชื้นประมาณ 50-60% โดยน้ าหนัก และกลับกอง
บ่อยๆ เพื่อให้วัสดุได้รับออกซิเจนอย่างท่ัวถึง และเป็นการระบายความร้อนออกจากกองด้วย ถ้าท าได้เช่นนี้ จะท า
ให้วัสดุได้รับออกซิเจนอย่างทั่วถึง และเป็นการระบายความร้อนออกจากกองด้วย ถ้าท าได้เช่นนี้ จะท าให้วัสดุ
สลายตัวเป็นปุ๋ยหมักเร็วขึ้น 
 

 
 
 



5.   การสลายตัวของวัสดใุนการท าปุ๋ยหมกั 
 การสลายตัวเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ ในการย่อยเศษซากพืช ให้เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีขนาด
เล็กลงผลที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ า ความร้อนและอินทรียวัตถุ 
       การย่อยสลายแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  ดังนี้คือ 
ระยะที่ 1  อุณหภูมิปานกลาง (30-40 องศา)  เป็นการสลายตัวของสารประกอบที่ละลาย และย่อยสลายง่าย เช่น 
น้ าตาล  แป้งและโปรตีน ระยะนี้ใช้เวลา ประมาณ 2-3  วัน 
ระยะที่ 2  อุณหภูมิจะเพ่ิมสูงขึ้นเกิดจากการท างานของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ในระยะที่ 1 อุณหภูมิจะขึ้นไปถึง 50 ถึง 
60 องศา ระยะนี้ใช้เวลาตั้งแต่ 2-3 วัน จนถึงหลายเดือน ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ท าปุ๋ย 
ระยะที่ 3  ความร้อนลดลงสู่ปกติ จุลินทรีย์จะท าหน้าที่สลายเยื่อใยพืชที่เหลือต่อจนเป็นปุ๋ยหมักอย่างสมบูรณ์ 
 
6.   คุณสมบัติของปุ๋ยหมัก  
 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์จนเป็นปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์ใช้ค่าวิเคราะห์ของปริมาณของคาร์บอนและ
ไนโตรเจนเป็นเกณฑ์ คือต้องมีค่าสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับหรือน้อยกว่า 20:1 นอกจากนั้นต้องดู
คุณสมบัติอ่ืนๆ ประกอบกันดังนี้ คือ 

1. เศษวัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมักยุ่ย อ่อนนุ่ม และสีเปล่ียนจากเดิมเป็นสีน้ าตาลเข้มจนถึงด า 
2. ไม่มีกล่ิน  หรือมีกล่ินคล้ายดิน 
3. อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมัก ควรจะเท่ากับอุณหภูมภิายนอก 

  
 ส าหรับคุณลักษณะของปุ๋ยหมักที่ดี ทีก่ าหนดเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา มีดังนีค้ือ 

1. อัตราส่วนสารประกอบคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ไม่มากกว่า 20:1 
2. เกรดปุ๋ยไม่ควรต่ ากว่า 1.0 – 0.5 – 0.5 (%ของ N, P2O5 และ K2O โดยน้ าหนัก) 
3. ความชื้นและส่ิงท่ีระเหยไดข้องปุ๋ยหมักไมค่วรมากกว่า 35% (โดยน้ าหนกัปุ๋ยท่ียังไม่อบแห้ง) 
4. ปริมาณอินทรียวตัถุ ประมาณ 30-50% (โดยน้ าหนกั) 
5. ความเป็นกรดด่าง (pH) ประมาณ 5.5-8.5 
6. ค่าการน าไฟฟ้า (Electric Conductivity,EC.) ไม่เกนิ 6.0 เดซิซีเมน/เมตร 
7. ไม่ควรมวีัสดุเจือปนอ่ืนๆ 
       (รายละเอียดตามตารางในภาคผนวก) 
 คุณสมบัติทางเคมีในส่วนขององค์ประกอบที่เป็นธาตุหลัก และธาตุรองมีปริมาณแตกต่างกัน
ออกไปตามชนิดของวัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมัก ตามตารางที่ 1.4 และตารางที่ 1.5 จะเห็นได้ว่าโดยเฉล่ียแล้ว      
ปุ๋ยหมักที่ท าจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายมีปริมาณธาตุอาหารพืชทั้งธาตุหลัก และธาตุรองมากกว่าปุ๋ยหมักที่ได้
จากวัสดุที่สลายตัวยาก 

 



ตารางท่ี 1.4    คุณสมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมกัที่ท าจากวัสดทุี่ย่อยสลายง่ายชนิดต่างๆ 
 

ชนิดของวัสด ุ
คุณสมบัติทางเคมี (%) 

N P2O5 K2O Ca Mg S pH 
ฟางข้าว 
ผักตบชวา 
ซังข้าวโพด 
ขยะเทศบาล 

1.18 
0.78 
1.07 
0.98 

0.38 
0.54 
0.51 
1.04 

2.06 
3.16 
1.19 
1.06 

1.80 
0.51 

- 
- 

0.48 
0.28 

- 
- 

0.08 
0.06 

- 
- 

8.5 
7.9 
- 
- 

ค่าเฉลี่ย 1.08 0.48 2.00 1.62 0.45 0.08 8.2 
 
 

ตารางท่ี 1.5   คุณสมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมกัที่ท าจากวัสดุทีย่่อยสลายยากชนิดต่างๆ 

ชนิดของวัสด ุ
คุณสมบัติทางเคมี (%) 

N P2O5 K2O Ca Mg S pH 
กากอ้อย 
แกลบ 
ปอ 
ขี้เล่ือย 
ขุยมะพร้าว 

0.72 
0.54 
1.19 
0.51 
0.61 

0.18 
0.09 
0.19 
0.16 
0.14 

0.52 
0.05 
0.21 
0.43 

- 

0.70 
0.69 
0.73 

- 
- 

0.20 
0.18 
0.23 

- 
- 

0.04 
0.05 
0.05 

- 
- 

8.20 
- 
- 

7.60 
7.20 

ค่าเฉลี่ย 0.71 0.16 0.35 0.71 0.20 0.50 7.76 
ที่มา : กรมพัฒนาทีด่ิน (2540) 
 

7.  อัตราการใชปุ้๋ยหมกัที่เหมาะสม 
 จากคุณสมบัติของปุ๋ยหมักที่แตกต่างกัน ตามวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต การน าปุ๋ยหมักไปใช้ให้
เหมาะสม เพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของดิน  และความต้องการธาตุ
อาหารของพืชแต่ละชนิดควบคู่กันไปด้วย  ถ้าธาตุอาหารพืชทั้งในปุ๋ยหมักและในดินไม่เพียงพอ  ท้ังๆ ท่ีใช้ปุ๋ยหมัก
ในอัตราท่ีสูงแล้ว  จ าเป็นต้องเพิ่มปุ๋ยเคมีลงไปด้วย  พืชจึงจะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ และให้ผลผลิตสูง อัตรา
การใช้ปุ๋ยหมักในลักษณะดังกล่าวแบ่งออกตามกลุ่มของพืชตามกลุ่มของพืช ตามค าแนะน าของกรมพัฒนาที่ดิน
ตามตารางท่ี 1.6  ดังนี้ คือ 
 
 
 



ตารางท่ี 1.6  อัตราแนะน าการใส่ปุ๋ยหมัก รว่มกับปุ๋ยเคมีส าหรับพืชต่างๆ 

ชนิดพืช 
ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ต่อป ี

วิธีการใสปุ่๋ยหมกั 
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี 

1. ข้าว 
 
 

       พืชผัก 
 
 

2-4 ตัน/ไร ่
 
 
4-6 ตัน/ไร ่

15-30 กก./ไร ่
16-20-0, 18-22-0 
20-20-0, 16-16-8 
25-50 กก./ไร ่
15-15-15, 20-10-10 
15-15-10, 16-16-24 

หว่านทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อน
การปลูกพืช 

2.     พืชไร่ 2-4 ตัน/ไร ่ 25-50 กก./ไร ่
16-20-0 
18-22-0 
14-14-21 
15-15-15 

ใส่เป็นแถวตามแนวปลูกพืช
แล้วคลุกเคล้ากับดิน 

3.  ไม้ผล 
     ไม้ยืนต้น 

20-50 กก.  ต่อหลุม 100-200 กรัมต่อหลุม 
20-10-10 
15-15-15 
14-14-21 
12-24-12 

-ใส่ปุ๋ยหมักตอนเตรียมหลุม
ปลูกโดยคลุกเคล้ากับดินแล้ว
ใส่ด้านล่างของหลุม 
-ใส่ปุ๋ยหมักตอนพืชเจริญแล้ว 
โดยขุดร่องรอบต้นตามแนว
ทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยหมักในร่องแล้ว
กลบด้วยดิน 

4. ไม้ดอกไม้ประดับ 1 กก.ต่อดินเหนียว   4 กก. 
หรือ 1 กก.ต่อดนิเหนียว 
4 กก. หรือ 1 กก. ต่อดิน 
ทราย 2 กก. 

0.8-1.6กรัม/วัสดุปลูก 
10 กก. 
30-20-10 
12-24-12 
15-43-15 

ใส่ปุ๋ยหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้า
กับดิน 

 
8.   แนวทางการเพิ่มธาตุอาหารพืชในปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยหมักเป็นอินทรียวัตถุที่จุลินทรีย์สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารในการเจริญเติบโตได้ ซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่สามารถน าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มธาตุอาหารหลักของพืชในปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์ที่มีแนวโน้มมีความ
เป็นไปได้สูง คือ จุลินทรีย์เพ่ิมไนโตรเจน จุลินทรีย์ย่อยละลายหินฟอสเฟตเพื่อเพิ่มฟอสฟอรัส และจุลินทรีย์ย่อย
ละลายโพแทสเซียมเพื่อเพิ่มโพแทสเซียม โดยถ้าน าจุลินทรีย์เหล่านี้ใส่ลงในปุ๋ยหมักพร้อมกับวัตถุดิบที่เป็นแหล่ง



ของธาตุอาหารพืชดังกล่าว จะท าให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มีธาตุอาหารหลักของพืชเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นได้ 

1. การเพิ่มไนโตรเจนด้วยจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน 
การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ  เป็นการดึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศที่มีอยู่ถึง  78%  โดยจุลินทรีย์บาง

ชนิดที่มีความสามารถ  ท าให้ก๊าซไนโตรเจนรวมตัวกับก๊าซไฮโดรเจนเป็นปุ๋ยแอมโมเนีย  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

จุลินทรีย์กลุ่มนี้ได้แก่  แบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน  มีท้ังท่ีสามารถอยู่ในดินได้โดยอิสระและ
ต้องอยู่ร่วมกับพืชตัวอย่างเช่น  ไรโซเบียมกับพืชตระกูลถ่ัว และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินในต้นแหนแดง เป็นต้น 

2. การเพิ่มฟอสฟอรัสด้วยจุลินทรีย์ละลายหินฟอสเฟต 
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต และมีความส าคัญต่อพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ   

ออกดอก  ซ่ึงถ้าขาดธาตุนี้พืชอาจไม่ออกดอก หรือดอกเล็กไม่สมบูรณ์  พืชจะได้รับฟอสฟอรัสส่วนหนึ่งจากที่มีอยู่
แล้วในดิน และอีกส่วนหนึ่งจากการใส่เพิ่มเติมให้ในรูปของปุ๋ยเคมีหรือในรูปของหินฟอสเฟต  ปุ๋ยเคมีฟอสเฟต
ได้มาจากการน าหินฟอสเฟตไปแปรรูปโดยกระบวนการทางเคมีให้ได้ปุ๋ยฟอสเฟตในรูปของซูเปอร์ฟอสเฟต  ท า
ให้ปุ๋ยเคมีฟอสเฟตมีต้นทุนในการผลิตสูง และกระบวนการผลิตยังมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย  ในส่วนของ
หินฟอสเฟตนั้นปกติแล้วสามารถสลายตัวให้อนุมูลฟอสเฟตที่พืชสามารถน าไปใช้ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว  แต่
เป็นไปได้อย่างช้าๆ และดินบริเวณที่ใส่หินฟอสเฟตนั้นจะต้องเป็นกรด  จึงจะท าให้ฟอสฟอรัสละลายออกมาเป็น
ประโยชน์ได้  แต่การละลายของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์จะมีอัตราเร็วมากขึ้น  เพราะมีการพบว่า   จุลินทรีย์
บางชนิดที่สร้างเอ็นไซม์ฟอสฟาเทส (Phosphatase)  หรือกรดอินทรีย์แล้วปลดปล่อยออกมาย่อยละลายหิน
ฟอสเฟต  ซ่ึงสามารถพบได้ในกลุ่มของจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย และเชื้อรา  ความสามารถในการย่อยหินฟอสเฟต
นั้นพบว่าเชื้อรามีมากกว่าแบคทีเรีย  ประมาณ  3 – 100 เท่า  โดยที่เชื้อราละลายได้ประมาณ  1-30%  ในขณะที่  
bacteria  ละลายได้  0.01-11.0% ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 

3. จุลินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มโพแทสเซียม 
โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารที่จ าเป็นของพืชอีกชนิดหนึ่ง  ซ่ึงนอกจากจะเพิ่มความสามารถในการสร้าง

เมล็ดแล้ว  ยังเป็นตัวช่วยในการเคล่ือนย้ายน้ าตาลเพิ่มความหวานให้กับผลไม้ และอ้อยเป็นต้น จุลินทรีย์ในกลุ่มที่
ช่วยเพิ่มโพแทสเซียม  จะท าหน้าที่เช่นเดียวกับพวกที่ช่วยเพิ่มฟอสฟอรัส  โดยการผลิตกรด หรือน้ าย่อยออกมา
ละลายโพแทสเซียมท่ีอยู่ในรูปของหินแร่ต่างๆ  ท่ีโดยธรรมชาติแล้วแทบจะไม่ละลายออกมาให้พืชใช้ประโยชน์
ได้เลย  หรือละลายออกมาได้น้อยและช้ามาก  จุลินทรีย์ชนิดนี้เป็นแบคทีเรีย 

ปุ๋ยชีวภาพท่ีมีส่วนประกอบของแบคทีเรียชนิดนี้  ปัจจุบันประเทศจีนได้ผลิตออกมาในรูปของปุ๋ยชีวภาพ  
โดยสามารถผลิตหัวเช้ือได้ประมาณ  10,000 ตันต่อปี  ซ่ึงใช้ได้กับพ้ืนที่ประมาณ     4 ล้านไร่  และจากการทดสอบ
กับพืชชนิดต่างๆ ของทางผู้ผลิต   พบว่ามีผลผลิตเพ่ิมขึ้นประมาณ  11 ถึง 24 %  แล้วแต่ชนิดพืช 

ในส่วนของจุลินทรีย์อีกสองกลุ่มที่เหลือ  คือ  จุลินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารอ่ืนนอกเหนือจากธาตุหลัก 
และพวกที่มีความสามารถผลิตสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่น่าสนใจน ามาผลิตเป็นปุ๋ย



ชีวภาพได้เช่นกัน เพราะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยท าให้ธาตุต่างๆ ในดินละลายอกมาเป็นประโยชน์กับพืช  นอกจากนั้น
บางชนิดยังผลิตสารจ าพวกฮอร์โมนพืช  ซ่ึงจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดเป็นจุลินทรีย์ที่กล่าวมาแล้วข้ างต้น  
ประสิทธิภาพจะมากบ้าง  น้อยบ้างแล้วแต่ชนิดของจุลินทรีย์เหล่านั้น 

ดังนั้นในการที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งอาหารและ
พลังงานของจุลินทรีย์  โดยผสมท้ังจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนเพื่อเพิ่มไนโตรเจน     จุลินทรีย์ย่อยละลายหินฟอสเฟต
เพื่อเพิ่มฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  และจุลินทรีย์ย่อยละลาย  โพแทสเซียมจากแร่ที่มีโพแทสเซียมละลายอยู่  เพื่อ
เพิ่มโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์  ร่วมกับ     ปุ๋ยอินทรีย์และแร่ที่มีธาตุปุ๋ยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  โดยที่ธาตุ
หลักทั้ง  3 ชนิดจะเพิ่มมากขึ้น  หลังจากผสมเป็นปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ และอยู่ในสภาพท่ีมีปัจจัยแวดล้อมเหมาะสม 
และยิ่งไปกว่านั้น  ธาตุหลักเหล่านี้จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น เมื่อใส่ให้กับพืช  เพราะจุลินทรีย์จะได้รับธาตุอาหาร และ
แหล่งพลังงานเพ่ิมเติมจากสารประกอบที่ปลดปล่อยออกมาจากรากพืชดังกล่าวแล้ว  ซ่ึงจะมีผลการเจริญเติบโต
ของพืชดีขึ้น 

จากการทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพอัตราต่างๆ  ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของถ่ัวฝักยาว  โดยใส่
ปุ๋ยในอัตรา  1,000     1,500     2,000      2,500  กิโลกรัม/ไร่  เปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ย  โดยคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไร
โซเบียมก่อนปลูก  พบว่า  การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพอัตรา  2,500  และ  3,000  กิโลกรัม/ไร่  ท าให้ต้นถ่ัวมี
น้ าหนักสดมากกว่าการใส่ปุ๋ยในอัตรา  1,500  และ  2,000 กิโลกรัม/ไร่  ในขณะที่การใส่ปุ๋ยอัตรา  1,000  กิโลกรัม/
ไร่  ไม่ท าให้น้ าหนักต้นสดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับการไม่ใส่ปุ๋ย  เช่นเดียวกับน้ าหนักต้นแห้ง  การใส่ปุ๋ยใน
อัตราสูงท าให้น้ าหนักต้นแห้งเพิ่มมากขึ้น  ส าหรับผลผลิตฝักสด  และน้ าหนักฝักแห้งให้ผลเช่นเดียวกับน้ าหนกัตน้  
กล่าวคือ  การใส่ปุ๋ยในอัตรา  2,500  และ 3,000  กิโลกรัม/ไร่  ท าให้ผลผลิตมากที่สุด  แต่ก็ไม่แตกต่างอย่างส าคัญ
ทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยในอัตรา  1,500  และ  2,000  กิโลกรัม/ไร่ 

เมื่อน าปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพชนิดเดียวกันนี้ไปท าการทดลองใส่ให้กับข้าวโพดหวานพันธ์ุ brightgene 1375  
โดยมีการใส่ปุ๋ยในอัตราต่างๆเช่นเดียวกับถ่ัวฝักยาว  พบว่า  การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ  ตั้งแต่อัตรา  2,500 และ 
3,000  กิโลกรัม/ไร่  ให้ผลผลิตมากที่สุด  คือ  1,754.80  และ 1,647.10  กรัม          ต่อตารางเมตรตามล าดับ  และ
เมื่อเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ความหนาแน่นรวม (bulk density)  พบว่า  ดินที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ  ตั้งแต่  
1,000  กิโลกรัม/ไร่ขึ้นไป  ท าให้มีความหนาแน่นรวมน้อยกว่าดินที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ย  แสดงว่าปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น  ซ่ึงจะเป็นผลท าให้การระบายน้ า  การถ่ายเทอากาศ  และการชอน
ไชของรากพืชในดินเป็นไปได้ดีขึ้น  พืชจึงสามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น 
 
9.    การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ 
 1.   การผลิตเช้ือแบคทีเรีย  ได้แก่  จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน และจุลินทรีย่อยละลายโพแทสเซียม  
       (Silicate bacteria) 
 จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนที่คัดเลือกน ามาผสมในปุ๋ยอินทรีย์– ชีวภาพ  ประกอบด้วยจุลินทรีย์  3  สกุล
ด้วยกัน  คือ  อะโซโตแบคเตอร์ (Azotobacter)  อะโซสะไปริลลัม (Azospirillum) และ ไบเจอริงเคีย (Beijerinckia)  



จุลินทรีย์กลุ่มนี้นอกจากช่วยเพิ่มไนโตรเจนในปุ๋ยอินทรีย์ได้บ้างแล้ว  เมื่อใส่ลงไปในดินจะเจริญเพิ่มจ านวนมาก
ขึ้นในบริเวณรากพืชที่เหมาะสม  ท าให้มีกิจกรรมตรึงไนโตรเจนแล้วปลดปล่อยให้พืชน าไปใช้ประโยชน์  
นอกจากนั้นจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้บางชนิดโดยเฉพาะ อะโซสะไปริลลัม  ยังสามารถผลิตสารประกอบช่วยกระตุ้น
การเจริญเติบโตของพืช  (plant growth promoting substance) ได้อีกด้วย 
   
  เชื้ออะโซโตแบคเตอร์ (Azotobacter) 

อาหารที่ใช้เล้ียงเชื้ออะโซโตแบคเตอร์  ในปริมาณ   ลิตร  ประกอบด้วยสารเคมีดังนี้  คือ   
 Sucrose    20.0   กรัม  
 KH2PO4    0.15   กรัม  
 MgSO4.7H2O    0.20   กรัม 
 K2HPO4   0.05   กรัม  
 CaCl2   0.02   กรัม 
  NaMoO4  2.00   มิลลิกรัม 
 FeCl3   1.00   มิลลิกรัม 
 Na2MoO4.2H2O  1.00   มิลลิกรัม 
ปรับ pH ให้ได้ 6.2 + 0.2   น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่  121 องศาเซลเซียส  ความดัน  15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
 

   ไบเจอริงเคีย (Beijerinckia)  
อาหารที่ใช้เล้ียงในปริมาตร  1 ลิตร  ประกอบด้วยสารเคมีดังนี้  คือ 
 K2HPO4    0.05   กรัม  
 KH2PO4    0.45   กรัม  
 MgSO4.7H2O    0.20   กรัม 
 Glucose   10.0   กรัม 
ปรับ pH ให้ได้  5.0 + 0.2   นึ่งฆ่าเชื้อที่  121 องศาเซลเซียส  ความดัน  15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

  
  อะโซสะไปริลลัม (Azospirillum) 

อาหารที่ใช้เล้ียงในปริมาตร  1 ลิตร  ประกอบด้วยสารเคมีดังนี้  คือ 
 Malic acid  5.0 กรัม 
 KH2PO4    0.4 กรัม  
 KOH     4.0 กรัม 
 NaCl   0.1 กรัม 
 NaMoO4.2H2O  0.002 กรัม 



 MgSO4.7H2O    0.20 กรัม 
 FeCl3.6H2O  0.1 กรัม 
 CaCl2.7H2O  0.02 กรัม 
ปรับ pH ให้ได้  6.8 + 0.2   นึ่งฆ่าเชื้อที่  121 องศาเซลเซียส  ความดัน  15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
 

  ส าหรับเชื้อแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งใช้ประโยชน์ในการช่วยย่อยละลายโพแทสเซียม (Silicate bacteria) จาก
แร่เฟลด์สปาร์   

มีวิธีการเตรียมส่วนผสมของอาหารเล้ียงเชื้อดังนี้ 
 Yeat extract  0.5 กรัม 
 MgSO4.7H2O    0.5 กรัม 
 Sucrose    5 กรัม  
 CaCO3   0.1 กรัม 
 Na2HPO4  2.0 กรัม 
 FeCl3.6H2O  0.005 กรัม 
 KH2PO4    2.0 กรัม  
ปรับ pH ให้ได้  7.0 + 0.2    
 

 2.   การผลิตเช้ือย่อยหินฟอสเฟต จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นเชื้อรา  จึงมีวิธีการขยายเพิ่มปริมาณเช้ือแตกต่างจาก
เชื้อแบคทีเรีย ดังนี้ 

2.1 ขยายเชื้อด้วยเมล็ดข้าวฟ่าง  ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
2.1.1 น าเมล็ดข้าวฟ่างมาล้างน้ า 
2.1.2 ใส่เมล็ดข้าวฟ่างในขวดแก้วแบน  ประมาณครึ่งหนึ่งของขวดใส่น้ า 1/3  ของปริมาณข้าวฟ่าง 
2.1.3 น าไปนึ่งฆ่าเชื้อ  121 องศาเซลเซียส  ความดัน  15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  นาน 20 นาที 
2.1.4 น าเช้ือรา NEPS  033 และ NEPS  065  ที่เล้ียงในจานเพาะเชื้อใส่ในขวดเมล็ดข้าวฟ่างท่ีนึ่งฆ่า

เชื้อแล้ว 
2.1.5 ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง  รอจนกว่าเชื้อราจะเจริญประมาณ  1/3 ของเมล็ดข้าวฟ่าง 
2.1.6 ใช้แท่งแก้วที่ฆ่าเชื้อแล้วคนเมล็ดข้าวฟ่างในขวดเพื่อให้เชื้อราเจริญได้รวดเร็ว และทั่วถึงทั้ง

ขวด 
2.1.7 ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกว่าจะน าไปใช้งาน 
 
 
 



2.2 การขยายเชื้อในวัสดุพาหะ (carrier) 
2.2.1 ใช้แกลบผสมกับร าอ่อน อัตรา 1: 1 + MgSO4.7H2O   2 กรัมต่อกิโลกรัม +  น้ า   ปรับ

ความชื้นให้อยู่ที่  60% 
2.2.2 แบ่งใส่ถุงพลาสติก  ถุงละประมาณ  200 กรัม  ใส่คอขวดแล้วปิดด้วยจุดส าลี และหุ้มด้วย

กระดาษอีกครั้ง 
2.2.3 น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่  121  องศาเซลเซียส  ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 60 นาที           

3  ครั้ง  แต่ละครั้งห่างกัน  1  วัน 
2.2.4 น าหัวเชื้อที่เจริญแล้วในขวดข้าวฟ่างเขี่ยใส่ในถุงท่ีเตรียมไว้ 
2.2.5 บ่มเชื้อไว้นานประมาณ  2  สัปดาห์หรือจนกว่าเชื้อเจริญเต็มถุง จึงน าไปคลุกร่วมกับวัสดุ    

อ่ืนได้ 
 
ส่วนประกอบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ 

1. ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก)   1,000 กิโลกรัม 
2. rock phosphate   150  กิโลกรัม 
3. feldspar    50 กิโลกรัม 
4. หัวเชื้อ  Azotobacter    8  ลิตร (ปริมาณเช้ือเริ่มต้น  107  cell/g) 
5. หัวเชื้อ  Beijerinckia   8  ลิตร (ปริมาณเช้ือเริ่มต้น  107  cell/g) 
6. หัวเชื้อ  Azospirillum   8  ลิตร (ปริมาณเช้ือเริ่มต้น  107  cell/g) 
7. หัวเชื้อรา  NEPS 033   10  ถุง (ปริมาณเชื้อเริ่มต้น  107  cell/g) 
8. หัวเชื้อรา  NEPS 065   10  ถุง (ปริมาณเชื้อเริ่มต้น  107  cell/g) 
ปรับความชื้นประมาณ  60%  บ่มไว้นาน  1 เดือน 
 

ข. การผลิตน้ าหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง  
 น้ าหมักชีวภาพ เป็นของเหลวซ่ึงได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืช หรือสัตว์ที่มีลักษณะสดอวบน้ า
หรือมีความชื้นสูง โ ดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ทั้งในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจนและมีออกซิเจน 
ท าให้ได้ฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอร์เรลลินและไซโตไคนิน รวมทั้งกรด
อินทรีย์หลายชนิด ได้แก่ กรดแลคติก กรดอะซีติก กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก 
 สารเร่งซุปเปอร์  เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน ไขมัน ช่วย
ลดกล่ินเหม็นระหว่างการหมัก และเพิ่มการละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือกไข่ ก้างปลา และกระดูกสัตว์ใน
เวลาส้ันและได้คุณภาพ ซ่ึงเจริญได้ในสภาพเป็นกรด ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธ์ุ ดังนี้   ยี สต์ผลิต
แอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์  แบคทีเรียย่อยสลายโปรตีน  แบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส  แบคทีเรียผลิต
กรดแลคติค  แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน 



 2.1 การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
      (1) วัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
  1) น้ าหมักชีวภาพจากผักและผลไม้ จ านวน 50 ลิตร (ใช้เวลาการหมัก 7 วัน) 
   ผักหรือผลไม้  40  กิโลกรัม 
   กากน้ าตาล  10  กิโลกรัม 
   น้ า   10  ลิตร (หรือให้ท่วมวัสดุหมัก) 
   สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 1  ซอง (25 กรัม) 
  2) น้ าหมักชีวภาพจากปลาหรือหอยเชอรี่ จ านวน 50 ลิตร (ใช้เวลาหมัก 15-20 วัน) 
   ปลาหรือหอยเชอรี่ 30  กิโลกรัม 
   ผลไม ้   10  กิโลกรัม 
   กากน้ าตาล  10  กิโลกรัม 
   น้ า   10  ลิตร (หรือให้ทั่ววัสดุหมัก) 
   สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 1  ซอง (25 กรัม) 

     (2)  วิธีการผลิตน้ าหมักชวีภาพ 
ห่ันหรือสับวัสดุพืชหรือสัตว์ให้เป็นชิ้นเล็กๆผสมกับกากน้ าในถังหมัก ขนาด 50 ลิตร น าสารเร่ง

ซุปเปอร์ พด.2 จ านวน 1 ซอง ผสมในน้ า 10 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที เทสารละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ใน
ถังหมักคนส่วนผสมให้เข้ากัน ปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในที่ร่มในระหว่างการหมัก คนหรือกวน 1-2 ครั้ง/วัน 
เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และท าให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ดียิ่งขึ้น 
       (3) การผลิตน้ าหมักชีวภาพโดยวิธีการต่อเชื้อ 
        ท าได้โดยน าน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ท่ีหมักเป็นเวลา 5 วัน ซ่ึงจะสังเกตเห็นฝ้าสี
ขาวที่ผิวหน้าวัสดุหมัก โดยใช้จ านวน 2 ลิตร แทนการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จ านวน 1 ซอง จะสามารถผลิตน้ า
หมักชีวภาพได้ จ านวน 5 ลิตร 
 2.2 การพิจารณาน้ าหมกัชีวภาพท่ีหมักสมบูรณ์แล้ว 
        การเจริญของจุ ลินทรีย์น้อยลงโดยราบเชื้อที่พบในช่วงแรกจะลดลง ไม่พบฟองก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ กล่ินแอลกอฮอล์ลดลง 
 2.3 คุณสมบัติของน้ าหมักชีวภาพ 
  มีฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตหลายชนิด เช่น ออกซิน  จิบเบอร์เรลลิน          ไซโนไค
นิน  มีวิตามินบี เช่น วิตามินบีสองและไนอะซิน  มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 3-4 
 
 
 
 
 



1) ปริมาณฮอร์โมนและกรดฮิวมิกในน้ าหมักชีวภาพ 
 

ชนิดน้ าหมักชีวภาพ 
ฮอร์โมน (มิลลิกรัมต่อลิตร) กรดฮิวมิก 

(เปอร์เซ็นต์) ออกซิน จิบเบอร์เรลลิน ไซโตไคนิน 
น้ าหมักชีวภาพจากปลา 
น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ 
น้ าหมักชีวภาพจากผักประเภทกินใบ 
น้ าหมักชีวภาพจากประเภทกินผล 
น้ าหมักชีวภาพจากน้ านมและผลไม้ 
น้ าหมักชีวภาพจากน้ านมดิบ 
น้ าหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพร 

4.01 
6.85 
4.43 
0.27 
48.08 
1.63 
1.34 

33.07 
37.14 
16.57 
28.93 
360.60 
17.18 
17.40 

3.05 
13.62 
22.64 
11.28 
25.60 
15.12 
23.81 

3.36 
3.07 
0.95 
0.83 
0.87 
1.39 
1.01 

 
 2) ชนิดและปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในน้ าหมักชีวภาพ 
 

ชนิดน้ าหมักชีวภาพ 
ธาตุอาหาร (เปอร์เซ็นต์) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร ์
น้ าหมักชีวภาพจากผักผลไม้ 
น้ าหมักชีวภาพจากปลา 
น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ 
น้ าหมักชีวภาพจากน้ านมดิบ 

0.04 
0.98 
0.73 
0.38 

0.04 
1.12 
0.24 
0.19 

0.53 
1.03 
0.89 
0.60 

0.08 
1.66 
2.9 
0.28 

0.06 
0.24 
0.32 
0.09 

0.11 
0.20 
0.22 
0.16 

 
 
 3) การใช้ประโยชน์น้ าหมกัชีวภาพในพื้นที่การเกษตร 
 

พื้นที่การเกษตร อัตราน้ าหมักชีวภาพ วิธีการใช้ 
ข้าว 

-แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว 
 
-ช่วงเตรียมดิน 
 
-ช่วงการเจริญเติบโต 
 

พืชไร่ 
-ช่วงการเจริญเติบโต 
 

 
-น้ าหมักชีวภาพ 2 ช้อนโต๊ะ/ น้ า 1 ปี๊ป / 
เมล็ดข้าว 20 กิโลกรัม 
-น้ าหมักชีวภาพ 5 ลิตร/ไร่ 
 
-น้ าหมักชีวภาพ 15 ลิตร/ไร่ เม่ือข้าวอายุ 
30-50 และ 60 วัน 
 
-น้ าหมักชีวภาพ 20 ช้อนโต๊ะ เจือจางด้วย  
น้ า 5 ปี๊ป ในพื้นที ่1 ไร ่

 
-แช่เมล็ดข้าวเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง แล้ว
น าขึ้นพักไว้ 1 วนั จึงน าไปปลูก 
-ฉีดพ่นหรือรดลงดินระหว่างเตรียม
ดิน หรือก่อนไถกลบตอซัง 
-ฉีดพ่น หรือเทลงในนาข้าว 
 
 
-ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก 10 วัน ก่อน
ออกดอกและช่วงติดผล 



-แช่ท่อนพันธุ์อ้อยและมัน
ส าปะหลัง 
-พืชผักและไม้ดอก 
 
-ไม้ผล 
 

-น้ าหมักชีวภาพ 4 ช้อนโต๊ะ/น้ า 1 ปี๊ป 
 
-น้ าหมักชีวภาพ  8 ช้อนโต๊ะ เจือจางด้วย   
น้ า 4 ปี๊ป ในพื้นที ่1 ไร ่
-น้ าหมักชีวภาพ 50 ช้อนโต๊ะ เจือจางด้วย  
น้ า 12.5 ปี๊ป ในพื้นที่ 1 ไร่ 

-แช่ท่อนพันธุ์อ้อยหรือมันส าปะหลัง
เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง จึงลงปลูก 
-ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก 10 วัน 
 
-ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก 1 เดือน ช่วง
ก าลังเจริญเติบโต ก่อนดอกและช่วง
ติดผล 

หมายเหตุ:  1  ช้อนโต๊ะ  เท่ากับ  10 ซีซี 
      2  ปี๊ป  เท่ากับ 20 ลิตร  
 
ค.   การผลิตปุ๋ยพืชสดเพือ่การเกษตร 
 3.1 ปุ๋ยพืชสด 
  ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการตัดสับ หรือไถกลบพืชลงไปในดินในขณะที่พืช
ยังเขียวสดอยู่  โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการไถกลบ
คือ ช่วงที่พืชออกดอก ท าให้ได้น้ าหนักสดและปริมาณธาตุอาหารสูง หลังจากนั้นปล่อยให้ย่อยสลายก็จะให้ธาตุ
อาหารพืชและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับพืชที่จะปลูกต่อไป 
 3.2 พืชปุ๋ยสด  

เป็นพืชท่ีปลูกแล้วสับกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ที่นิยมปลูกทั่วไปจะเป็นพืชตระกูลถ่ัว  เนื่องจากขึ้นได้
ง่ายเจริญเติบโตได้ดี ยังมีคุณสมบัติพิเศษกว่าพืชชนิดอ่ืนคือ ที่รากพืชตระกูลถ่ัวจะเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรีย
ชนิดหนึ่ง คือ ไรโซเบียม (Rhizobium) โดยไรโซเบียมจะเจริญอยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกนัและกัน คือต่างฝ่าย
ต่างก็ได้รับประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเนื่องจากพืชตระกูลถ่ัวเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งคาร์บอนให้แก่ไร
โซเบียม ส่วนไรโซเบียมจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้กลายเป็นกรดอะมิโนและสารประกอบไนโตรเจนอ่ืนๆ 
ให้พืชน าไปใช้ได้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า  พืชตระกูลถ่ัว   ที่มีปริมาณไนโตรเจนสูงขึ้นนั้น  ก็เกิดจากการตรึง
ไนโตรเจนร่วมกันระหว่างพืชตระกูลถ่ัวและจุลินทรีย์ในดินนั่นเอง 

(1) คุณสมบัติที่ดีของพืชปุ๋ยสด 
1) ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ 

                    แห้งแล้วได้ดีและปลูกได้ทุกฤดูกาล 
  2) เป็นพืชที่สามารถขยายพันธ์ุได้ง่าย 
  3) สามารถเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขามาก 
  4) มีความแข็งแรง เจริญเติบโตได้เร็ว แข่งขันกับวัชพืชได้ 
  5) มีระบบรากลึกและแข็งแรง 

6) ต้านทานต่อโรคแมลงได้ดี ไม่เป็นแหล่งท่ีพักอาศัยของศัตรูพืช อันมีผลต่อการท าลาย 
                    พืชเศรษฐกิจที่ปลูกตามมา 



7) เป็นพืชที่มีล าต้นอ่อน กิ่งเปราะง่าย เมื่อไถกลบแล้วเน่าเป่ือยผุพังได้เร็วและมีธาตุอาหารสูง 
  8) ไม่เป็นวัชพืชในเวลาเดียวกัน 

(2) ชนิดของพืชปุ๋ยสด 
พืชตระกูลถ่ัวที่นิยมใช้เป็นพืชปุ๋ยสด ได้แก่ โสนอัฟริกัน ปอเทือง ถ่ัวพร้า ถ่ัวพุ่ม และ  

ถ่ัวมะแฮะ เป็นต้น 
 

3.3 การใช้พืชปุ๋ยสดในระบบการปลูกพืช 
(1) การใช้พืชปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation)  เป็นการปลูกพืชปุ๋ยสดที่เหมาะสมบาง

ชนิดหมุนเวียนให้พอเหมาะกับระยะเวลาในการปลูกพืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 
 1) ปลูกพืชหลักหนึ่งชนิดหมุนเวียนสลับกับปลูกพืชปุ๋ยสดหนึ่งชนิดภายในเวลาหนึ่งปี กล่าวคือ 

การปลูกพืชปุ๋ยสดในต้นฤดูฝนแล้วไถกลบหลังจากนั้นปลูกพืชหลักตามพืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง โสนต่างๆและ
พืชหลัก ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ และพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

 2) ปลูกพืชหลักต้นฤดูฝนแล้วปลูกพืชปุ๋ยสดในปลายฤดูฝน วิธีนี้เกษตรกรส่วนมากนิยมใช้กัน
แพร่หลาย เช่น ปลูกข้าวเป็นพืชหลักในฤดูนาปี และปลูกถ่ัวพร้าหรือถ่ัวพุ่มโดยหยอดเมล็ดในตอซังข้าวเป็นปุ๋ยพืช
สด เป็นต้น 

 3) ปลูกพืชหลักหนึ่งชนิดสลับหมุนเวียนกับปลูกพืชปุ๋ยสดหนึ่งชนิดในระยะเวลาสองปี กล่าวคือ 
การปลูกพืชปุ๋ยสดหรืออาจเป็นพืชปุ๋ยสดคลุมดินที่มีอายุยาวในหนึ่งปีแล้วจึงปลูกพืชหลักในปีที่สองหมุนเวียนกัน
ไปซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้กับพ้ืนที่ที่มีความลาดเทหรือพื้นที่เกษตรที่สูงท่ีมีการท าไร่เล่ือนลอย เช่น การปลูกถ่ัวแปบเป็น
ปุย๋พืชสดสลับกับถ่ัวแดงหลวง เป็นต้น  เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย 

(2) การใช้พืชปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชแซม (inter cropping)  
 เป็นการปลูกพืชปุ๋ยสดบางชนิดที่เหมาะสมแซมในแถวพืชหลัก ซ่ึงอาจเป็นการปลูกพืชหลักแล้ว

ปลูกพืชปุ๋ยสดแซมในแถวไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน หรือปลูกพืชหลักแล้วระยะเวลาหนึ่งจึงปลูกพืชปุ๋ยสด
แซมเป็นการเหล่ือมเวลากันในหนึ่งปี แบ่งเป็น 

 1) ปลูกพืชหลักหนึ่งชนิดแล้วแซมด้วยพืชปุ๋ยสดหนึ่งในหนึ่งปี วิธีนี้เป็นวิธีการท าการเกษตรในที่
ดอนในเขตเกษตรน้ าฝน เช่น ปลูกถ่ัวพร้าหรือถ่ัวพุ่มแซมในแถวข้าวโพด แบบแถวต่อแถว หรือพืช หลักแถวคู่ 
แล้วจึงแซมด้วยพืชปุ๋ยสด เม่ือได้อายุพอเหมาะท าการไถกลบหรือสับกลบพืชปุ๋ยสดพร้อมกับการสับกลบต่อซังพืช
หลัก 

 2) ปลูกพืชหลักสองชนิดแล้วแซมด้วยพืชปุ๋ยสดหนึ่งชนิดในเวลาหนึ่งปี วิธีนี้ใช้ในระบบการ
ปลูกพืชในเขตเกษตรชลประทานที่เป็นนาขา้ว โดยการปลูกข้าวเป็นพืชหลักในฤดูฝน หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจึง
ท าการปลูกพืชหลักอย่างอ่ืนโดยใช้น้ าชลประทาน เช่น ปลูกข้าวโพดเป็นพืชหลักแล้วแซมด้วยโสน หรือ ปอเทือง 
หรือ ถ่ัวพุ่ม ฯลฯ เป็นพืชปุ๋ยสดในแถวข้าวโพด  พืชปุ๋ยสดที่เป็นเถาเล้ือยที่ใช้ปลูกกันในระบบนี้ได้แก่ ถ่ัวคาโลโป
โกเนียม  ไมยราบไร้หนาม  ถ่ัวคุดซู  ถ่ัวแปบ เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม       พืชปุ๋ยสดตระกูลถ่ัวที่มีล าต้นเตี้ยเป็นทรง



พุ่ม ก็สามารถปลูกเป็นพืชคลุมดินได้เช่นกัน เช่น ถ่ัวพุ่ม  ถ่ัวพร้า เป็นต้น นอกจากการปลูกพืชในระบบนีจ้ะช่วยลด
และป้องกันการพังทลายของดินได้แล้ว ยังช่วยในการป้องกันก าจัดวัชพืชท่ีเกษตรกรไม่ต้องการได้ด้วย เนื่องจาก
พืชปุ๋ยสดเหล่านี้จะเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่จนวัชพืชอ่ืนๆไม่สามารถเจริญงอกงามได้  อีกประการหนึ่ง  ยังมี
ประโยชน์ในด้านการปรับปรุงบ ารุงดินได้ด้วยเพราะกิ่ง ก้านใบ ของพืชเหล่านี้เม่ือร่วงหล่นลงสู่ดินจะถูกจุลินทรีย์
ในดินย่อยสลายให้เป็นอินทรียวัตถุ  และช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืชหลักได้   นอกจากนี้ยัง
ช่วยอนุรักษ์      น้ าได้โดยลดการระเหยน้ าจากหน้าดินได้ ท าให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ 

 

 3.4  ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ารุงดิน  มีดังนี้ 
  1) เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินและเป็นการชดเชยอินทรียวัตถุในดินที่สูญเสียไป  เนื่องจากการ 
                     เพาะปลูก และเป็นการรักษาโครงการสร้างทางกายภาพของดินได้ดี เหมาะสมแก่การปลูกพืช 
                                    ต่อไป 
  2) เพ่ิมธาตุไนโตรเจนซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช เนื่องจากมีจุลินทรีย์ไรโซเบียม อาศัยอยู่ใน 
                                    ปมรากพืชซ่ึงสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ 
  3) บ ารุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  4) รักษาความชุ่มชื้นในดินและให้ดินอุ้มน้ าได้ดีขึ้น 
  5) ท าให้ดินร่วนซุย สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน 
  6) ช่วยในการป้องกันก าจัดวัชพืชบางชนิดได้เป็นอย่างดี 
  7) ช่วยในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชและสามารถใช้ปลูกเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคได้   
                                     Aspergillus flavus. Sclerotium rolfsi และ Rhizoctomia solani 
  8) ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้บางส่วน 
  9) ลดอัตราการสูญเสียดนิอันเกิดจากการชะล้าง การไหลบ่าของหน้าดิน อันเนื่องมาจากน้ าและ 
                   ลม 
  10) เพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พรบ.ปุ๋ยอินทรีย์แห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 

 
1. ขอบข่าย 
 มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์แห่งชาติฉบับนี้  ก าหนดเรื่องคุณภาพ  ภาชนะบรรจุ  การแสดงเครื่องหมาย และฉลาก  
และการชักตัวอย่างปุ๋ยหมัก 
2. บทนิยาม 
 ปุ๋ยอินทรีย์  หมายถึง  ปุ๋ยท่ีได้ หรือท ามาจากวัสดุอินทรีย์  ซ่ึงผลิตด้วยกรรมวิธีท าให้ชื้น  สับบด  หมัก  ร่อน  
สกัด  หรือด้วยวิธีการอ่ืน  แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี  และปุ๋ยชีวภาพ 
 ปุ๋ยหมัก  หมายถึง  ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการน าวัสดุอินทรีย์ชนิดต่างๆ มาผ่านกระบวนการย่อยสลายของ            
จุลินทรีย์  จนแปรสภาพจากรูปเดิม และผ่านการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio)  หมายถึง  อัตราส่วนโดยน้ าหนักของคาร์บอน  และไนโตรเจน 
 การตรวจพินิจ  หมายถึง  การตรวจสอบลักษณะปรากฏภายนอกของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  เช่น  ผลผลิต  ผลิตภัณฑ์  
สภาพแวดล้อมที่ปรากฏ  โดยการตรวจด้วยสายตาเป็นหลัก  แต่อาจใช้ประสาทสัมผัสอ่ืนประกอบ  เช่น  การ
สัมผัส  การดมกล่ิน  ขึ้นกับปัจจัยคุณภาพที่ต้องการตรวจสอบ  หรืออาจใช้เครื่องมือประกอบ  เช่น  แว่นขยาย  
ช่วยในการตรวจสอบ  แล้วประเมินว่าลักษณะปรากฏหรือสภาพแวดล้อมท่ีตรวจ  สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตรวจหรือไม่อย่างไร  ทั้งนี้รวมถึงการตรวจพินิจการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างานด้วย 
3. ข้อก าหนดเรื่องคุณภาพ 
 คุณลักษณะทั่วไป 
 ต้องระบุชนิดวัสดุอินทรีย์หลักที่ใช้ในการผลิต และผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยสมบูรณ์  จนได้เนื้อปุ๋ย      
สีน้ าตาลนุ่ม  ยุ่ย  ขาดจากกันได้ง่าย  อุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิอากาศ  และมีคุณลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้  
ตามตารางท่ี  1 
 
ตารางท่ี  1   คุณลักษณะปุ๋ยหมัก 
ล าดับ คุณลักษณะ เกณฑ์ท่ีก าหนด วิธีวิเคราะห ์

1 ความละเอียดของเนื้อ ไม่เกิน  12.5 x 12.5  มิลลิกรัม ใช้ตะแกรงรอ่น หรอื CATM 01 หรือ 
เทียบเท่า 

2 ปริมาณความชื้น และสิ่งท่ี
ระเหยได้ 

ไม่เกิน 30% โดยน้ าหนักปุ๋ยท่ียัง
ไม่อบแห้ง 

AOAC 950.1  หรือ  BS EN 13040  หรือ
เทียบเท่า 

3 ปริมาณหิน  กรวด  ทราย  
เศษพลาสติก ขนาด 5 มม.
ขึ้นไป 

ไม่เกิน  2% โดยน้ าหนัก CATM 01 หรือ เทียบเท่า 



 
ล าดับ คุณลักษณะ เกณฑ์ท่ีก าหนด วิธีวิเคราะห ์

4 เศษแก้ว  วัสดุคม  และ
โลหะอื่นๆ 

ไม่พบ  หรือไม่เกนิ  0.1%  โดย
น้ าหนัก 

ตรวจพินิจ หรือ CATM 01 หรือ เทียบเท่า 

5 ปริมาณอนิทรยีวัตถ ุ ไม่น้อยกว่า 20%  โดยน้ าหนัก BS EN 13039 หรือ Walkley and Black 
หรือ  เทียบเท่า 

6 ค่าความเป็นกรด – ด่าง 
(pH) 

5.5 – 8.5 Water  1:10 (น้ าหนัก : น้ าหนัก)  pH meter 
หรือ AOAC 973.04 หรือ BS EN 13037  
หรือ เทียบเท่า 

7 ปริมาณเกลอื (NaCl) ไม่เกิน 1% โดยน้ าหนกั BS EN 13038 หรือ  เทียบเท่า 
8 อัตราส่วนคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจน (C/N ratio) 
ไม่เกิน  20 : 1  BS 7755 – 3.8 หรือ  เทียบเท่า 

9 ค่าการน าไฟฟ้า 
(Electrical conductivity) 

ไม่เกิน  10 dS/cm BS EN 13038 หรือ  เทียบเท่า 

10 ปริมาณธาตุอาหารหลัก -  ไนโตรเจน (total N) ไม่น้อย
กว่า 1.0% โดยน้ าหนัก 
-  ฟอสฟอรัส (total P205) ไม่น้อย
กว่า 0.5% โดยน้ าหนัก 
-  โพแทสเซยีม  (total K20) ไม่
น้อยกว่า 0.5%โดยน้ าหนัก 

AOAC  955.04 หรือ  เทียบเท่า  
 
AOAC  958.01 หรือ  เทียบเท่า  
 
AOAC  983.02 หรือ  เทียบเท่า 

11 การย่อยสลายท่ีสมบูรณ ์ มากกว่า  80% Germination Index ตามภาคผนวก (ก) 
12 สารหนู (Arsenic) 

แคดเม่ียม (Cadmium) 
โครเม่ียม (Chromium) 
ทองแดง (Copper) 
ตะกั่ว (Lead) 
ปรอท (Mercury) 

ไม่เกิน     50 mg/kg 
ไม่เกิน       5 mg/kg 
ไม่เกิน  300 mg/kg 
ไม่เกิน  500 mg/kg 
ไม่เกิน  500 mg/kg 
ไม่เกิน      2 mg/kg 

HGAAS 
FAAS  หรือเทียบเท่า 
FAAS  หรือเทียบเท่า 
FAAS  หรือเทียบเท่า 
FAAS  หรือเทียบเท่า 
HGAAS 

หมายเหตุ 
AOAC  = official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists 
CATM 01 = A method to determine particle size distribution and physical contaminants in   

    composted  organic materials 
BS 7755 – 3.8 = Determination of organic and total carbon after dry combustion (chemical methods) 
BS EN  = British and European Standards 



BS EN 13037 = Determination of pH 
BS EN 13038   = Determination of electrical conductivity 
BS EN 13039   = Determination of organic matter and ash content 
BS EN 13040   = Sample preparation for chemical and physical methods determination of dry matter    

    content  moisture content and laboratory compacted bulk density 
FAAS  = Flame atomic absorption spectrometry 
HGAAS = Hydride generation atomic absorption spectrometry 
 
4. ภาชนะบรรจุ 
 ปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยสมบูรณ์แล้ว  ให้บรรจุในภาชนะที่ป้องกันความชื้นได้  มีความ
แข็งแรงคงทนต่อการขนส่ง  และปิดผนึกแน่นหนา 
5. การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
 การแสดงเครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายรับรองบนฉลากสามารถท าได้  ข้อความบนฉลากเห็นชัดเจน  ไม่
หลุดลอก  แสดงรายละเอียดต่อไปนี้ 
  *  ปุ๋ยหมัก  ช่ือการค้า  เครื่องหมายการค้า 
   *  วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต 
  *  ปริมาณบรรจุเป็นน้ าหนักสุทธิ (ระบบเมตริก) 
  *  วัน  เดือน  ปี  ท่ีผลิต 
  *  สถานที่ผลิต  สถานที่เก็บ  สถานที่ขาย  สถานที่ท าการ 

*  กรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ  ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
6. การชักตัวอย่าง 
 ปุ๋ยหมักแต่ละรุ่นให้ท าการชักตัวอย่างในกองปุ๋ยหมักเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีที่สุด  ตามแผนการท าก าหนด
ต่อไปนี้  หรืออาจใช้แผนอ่ืนที่เทียบเท่ากันทางวิชาการ  กับแผนที่ก าหนดไว้ 
 การชักตัวอย่างปุ๋ยหมักที่ยังไม่บรรจุกระสอบ 

แบ่งกองปุ๋ยหมักในรุ่นเดียวกันเป็นกองๆ  แต่ละกองมีปริมาณไม่เกิน  1,000 ลูกบาศก์เมตร ชักตัวอย่างไม่น้อย
กว่า  20  จุด  แต่ละจุดวัดความกว้าง  ความยาว  ความสูง  ให้ได้ขนาดกองปุ๋ยปริมาตร  1  ลุกบาศก์เมตร  เก็บ
ตัวอย่างจากด้านข้างกอง  2  จุด   ส่วนบนกอง  1  จุด  น ามาตัวอย่างที่เก็บจากทุกจุดมาเทรวมกันบนพื้นที่สะอาด  
ได้น้ าหนักไม่น้อยกว่า  50  กิโลกรัม  คลุกผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถึง  แบ่งกองปุ๋ยเป็นส่ีเส้ียว  น าเส้ียวตรงข้ามมา
รวมกัน  แล้วแบ่งเป็นส่ีเส้ียวอีก  ท าดังนี้จนได้น้ าหนักตัวอย่างปุ๋ยประมาณ  2  กิโลกรัม  เพื่อน าส่งวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ 
 การชักตัวอย่างปุ๋ยหมักที่บรรจุกระสอบแล้ว 



แบ่งกองปุ๋ยหมักในรุ่นเดียวกันเป็นกองๆ  แต่ละกองมีปริมาณไม่เกิน  15,000 กระสอบ ให้ชักตัวอย่าง 20 จุด  
ให้ได้ตัวอย่างไม่น้อยกว่า  20  กระสอบ  และไม่เกิน  40  กระสอบ  น ากระสอบตัวอย่างวางในแนวราบ  แล้วใช้
หลาวเฉพาะส าหรับการชักตัวอย่าง  แทงทแยงมุมให้ได้ตัวอย่างสม่ าเสมอตลอดแนวที่แทง  และได้ตัวอย่างจากแต่
ละกระสอบในปริมาณเท่าๆกัน  น าตัวอย่างท่ีเก็บจากทุกจุดมาเทรวมกันบนพื้นที่สะอาด  ได้น้ าหนักไม่น้อยกว่า  
50 กิโลกรัม  คลุกผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถึง  แบ่งกองปุ๋ยเป็นส่ีเส้ียว  น าเส้ียวตรงข้ามมารวมกัน  แล้วแบ่งเป็นส่ี
เส่ียวอีก  ท าดังนี้จนได้น้ าหนักตัวอย่างปุ๋ยประมาณ  2 กิโลกรัม  เพื่อน าส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ     
(หมายเหตุ :  1 ลูกบาศก์ =  600 กิโลกรัม  น้ าหนักปุ๋ย  1  กระสอบ  เท่ากับ  40  กิโลกรัม) 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีการทําอาหารหมักแบบผสม
ครบส่วน (TMR) สําหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
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การทําพืชหมักสําหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นํ้า 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหม่ืนอาจ

(ต้น + ใบพืช)

ธรรมชาติ ปลก เศษเหลอื
ไร่นา

อาหารสัตว์เคีย้วเอื้อง
อาหารข้นอาหารข้น อาหารหยาบอาหารหยาบ

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ธรรมชาต      ปลูก      เศษเหลอ
โรงงาน

สด

แห้ง หมัก

ถนอม

หญ้าแห้ง
หน้าฝน หน้าแล้ง

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

หญ้าอุดมสมบูรณ์ดี แต่ไม่มีแดด
ฝนชอบตก พืชท่ีตากไว้เน่าเสีย มีแดด แต่ไม่มีหญ้า

ถนอมไว้ในสภาพฉํ่าน้ํา ในสภาวะไร้อากาศ

ื่ ใ ้ ิ ี ์ ป ี่ ป้ ้ํ ใ ชื ิ

พืชหมัก

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

เพอใหจุลนทรยเปลยนแปงและนาตาลในพช → กรดแลคตก
กรดจะช่วยถนอมพืชไว้ไม่ให้เน่าเสีย เก็บไว้ได้นาน
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แป้ง + น้ําตาล   กรด

ิ ซิ ิ ิ ี ิ

แลคโตบาซิลัส

หลักการของการทําพืชหมกั

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

แลคตก    อะซตก บวทรก

ดีมาก ปานกลาง ไม่ดี

กลิ่นหอม เหม็น

หลุมหมักและการปิดหลุมดี

ไร้ออกซิเจน

บรรจุอย่างรวดเรว็
อัดได้แน่น

อณหภมเิหมาะสมตัดท่ีอายุเหมาะสม

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชหมัก
ห่ันขนาดพอเหมาะ

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

นํ้าตาลเพียงพอ

ชนิดของพืชที่เหมาะสม

ปริมาณกรดเพียงพอ

อุณหภูมเหมาะสม

ความชื้นเหมาะสม
พืชหมักมีคุณภาพดี

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชหมัก
1.  อายุการตัดท่ีเหมาะสม : 
   - ข้าวโพด : เส้นนํ้านมอยู่ระหว่าง  1/4 - 2/3 ของเมล็ด (ความชื้น 65%) : 110 วัน

- หญ้า : 40 วัน

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชหมัก

2. ความชื้นเหมาะสม : 60-70%
3. ขนาดที่เหมาะสม :1-2.5 ซม.
4. การบรรจุท่ีด ี: ปิดสนิท, รวดเร็ว, ไร้ออกซิเจน
5 อณหภมิเหมาะสม : 27 38 องศาเซลเซยีส

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

5. อุณหภูมเหมาะสม : 27-38 องศาเซลเซยส
- ต่ํา : เขียว คลํ้า ฉุน
- สูง : นํ้าตาลแก่ กลิ่นคล้ายนํ้าตาลไหม้
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• พืชหมักที่ดีต้องมีสีเขียวอมน้ําตาล 

• มีกลิ่นหอม และรสเปรี้ยวคล้ายผักดอง    

• มพีีเอช (ความเป็นกรด-ด่าง) ประมาณ 4

ลักษณะพืชหมักที่ดี

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

 มพเอช (ความเปนกรด ดาง) ประมาณ 4  

• มีเนื้อแน่น  

• ไม่เป็นเมือก  ไม่มีรา  

• ไม่มีกลิ่นเหม็นของกรดบิวทีริก

ความชื้นที่เหมาะสมคือ 65 – 75%

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ความชื้นที่เหมาะสมคือ 65 – 75%

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

Tower silo : ไซโลแบบหอคอย

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 
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Trench silo : เทรนซ์ไซโล

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

Trench silo : เทรนซ์ไซโล

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

Trench silo : เทรนซ์ไซโล

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

Bunker silo : บังเกอร์ไซโล

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 
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Bunker silo : บังเกอร์ไซโล

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

Bunker silo : บังเกอร์ไซโล

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

Sausage silo : ไซโลแบบไส้กรอก

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

Sausage silo : ไซโลแบบไส้กรอก

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 
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Sausage silo : ไซโลแบบไส้กรอก

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ซีพ ี– ปักธงชัย (2544)

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ขั้นตอนการทําพืชหมกั

ตัดพชืหมักเป็นระยะเวลา
 21 วัน

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ห่ันพืช

อัดใส่ภาชะบรรจุใส่สารเสริม ?

ปดิให้แน่น

วัตถุดิบที่สามารถนํามาทําพืชหมัก

พืชสด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 
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เศษเหลือจากไร่นา & โรงงาน

วัตถุดิบที่สามารถนํามาทําพืชหมัก

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

อะไรใช้ทําพืชหมักได้บ้าง?

เศษเหลือจากไร่นา & โรงงาน

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ข้าวโพดเป็นพืชทีเ่หมาะจะนํามาหมัก เพราะ
1. ให้ผลผลิตสงู ประมาณ 4 – 5 ตัน/ไร่ มีเนื้ออาหารมาก 

โปรตีนประมาณ 7%  มีพลังงานค่อนข้างสงู
2 ี ป้ ้ํ ่ ิ ี ์ใ ้ ป ี่ ใ ้ ป็

ข้าวโพดหมัก

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

2. มีแปงและนาตาลอยูสูง จุลนิทรย์ีใช้เปลยีนให้เปนกรด
แลคติกได้ดี

3. มีแบคทีเรียพวกแลคโตบาซิลัส ที่ช่วยในการหมักตดิ
มากับต้นพืชมาก ทําให้การหมักได้ผลด ีมีกรดแลคติก
เกิดขึ้นมาก

1. มีอาหารหยาบคุณภาพดีไว้เลี้ยงโคตลอดทั้งปี ทําให้โค
ได้รับอาหารสม่ําเสมอ มีสุขภาพด ีให้ผลผลิตสูง และมี
การสืบพันธุ์ดี

2 สามารถลดอาหารข้นลงได้บางส่วน

ข้อดีของการใช้ข้าวโพดหมกั

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

2. สามารถลดอาหารขนลงไดบางสวน
3. ลดภาระในการออกไปหาอาหารหยาบ ทําให้มีเวลาดูแล

โค และอยู่กับครอบครัวมากขึ้น



21/01/56

8

• มสีารอาหารมาก (เพราะมีทั้งเมล็ด ใบ และลําต้น)

โคที่ให้นมสูง โคท่ีให้นมปานกลาง, น้อย

อ้วนเกินไป
ี ื่ ใ ่ํ ี ั ้

ข้อควรระวังของข้าวโพดหมกั

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

• มเียอืใยตา กระเพาะรูเมนบบีตวนอย

      เคี้ยวเอื้องน้อย

กระเพาะเป็นกรด       ขับนํ้าลายน้อย
* ควรเสริมหญา้แห้งอย่างน้อย 3 กก./ตัว/วัน

ข้าวโพดหมัก

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ระยะการตัดต้นข้าวโพด
ที่เหมาะสมในการทําพืชหมัก

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ระยะการตัดท่ีเหมาะสม

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 
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การทําข้าวโพดหมกั : รายใหญ่

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ตัดต้นข้าวโพด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ห่ันต้นข้าวโพด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ห่ันต้นข้าวโพด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 
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ห่ันต้นข้าวโพด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ตัดข้าวโพดด้วยรถตัดในแปลง

(ฟาร์มโชคชัย)

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ซีพ ี– ปักธงชัย (2544)

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ห่ันต้นข้าวโพด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 
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ห่ันต้นข้าวโพด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

นํารถแทรกเตอร์ขึ้นเหยียบ

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

กองขา้วโพด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

คลุมด้วยพลาสติกและม้วนขอบรอบกองข้าวโพด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 
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ใช้ยางรถยนต์กดทับกองขา้วโพด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ข้าวโพดหมักหลังจากปดิกอง 21 วัน

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

การทําข้าวโพดหมักสําหรับเกษตรกรรายย่อย

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ห่ันต้นข้าวโพด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 
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บรรจุใส่ถุงพลาสตกิ 2 ชั้น 

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

บรรจุใส่ถุงพลาสตกิ 2 ชั้น 

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

อัดให้แน่น

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ดูดอากาศออกให้หมด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 
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ดูดอากาศออกให้หมด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ข้าวโพดหมัก

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ข้าวโพดหมัก

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

จังหวัดเชียงใหม่

ผลผลิตข้าวโพด
ประมาณ 180,000 ตัน

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

วัสดุเศษเหลือ
ประมาณ 90,000 ตัน   

พื้นท่ีเพาะปลูก 154,700 ไร่
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การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพด

อาหารสัตว์
 โคพื้นเมือง :

 ใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบคณุภาพตํ่าได้ดี 
 ให้ผลผลิตถึงแม้ว่าจะได้รับอาหารหยาบคณุภาพตํ่า

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ข้อจํากัด

คุณค่าทางโภชนะต่ํา 

ปริมาณลิกนินสูง 
สัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้น้อย  

ปริมาณเปลือกข้าวโพดที่สูงในช่วงเก็บเกี่ยว 

้

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

   ไม่สามารถนํามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทัน 

พืชหมัก

ส่วนประกอบ                 ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด
วัสดุแห้ง (DM)                                      27.50 28.00           
โปรตีน (CP)                             8.01 6.53             
ไขมัน (EE)                2.24  1.01              
เย่ือใย (CF)                       23.57     36.25           
NDF                        69.26                              68.19            
Hemicellulose          20.06                            22.64

สารเสรมิในการทําพืชหมกั

กากนํ้าตาล
 นํ้าตาลประมาณ 50–60%

 กระตุ้นหรอืเร่งกระบวนการหมัก
่ ้ํ ี่ ิ ี ์ ิ ใ ้ใ ิ ิ

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

 แหล่งของนําตาลทีจุลนิทรยี์กรดแลคตคิใช้ในการผลติกรดแลคติค
 เพิ่มเปอร์เซ็นต์กรดแลคติคในหญ้าหมัก
 กากนํ้าตาลอัตรา 80 กิโลกรัมต่อตันของพืช : ช่วยลด pH ให้ตํ่าลง (สมสุข 
และคณะ, 2546) 

การเสริมกากนํ้าตาล (5%) และยูเรีย 2.0%): เยื่อใย (NDF และADF) ลดลง

การหมกั

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ผสมกากนํ้าตาลกับนํ้านําไปราด
เปลือกข้าวโพด
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การหมกั

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ปั๊มดูดอากาศออก บรรจุในถุงขนาด 50x87 cm 

การหมกั

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

มัดปิดปากถุงให้แน่น ใช้เวลาในการหมัก 34 วัน 

การใช้เปลอืกและซังข้าวโพด
ในรูปอาหารผสมครบส่วน (TMR)

 โคที่ให้นมสูงต้องการโภชนะปริมาณมากทั้งจากอาหารข้นและอาหารหยาบ 
 การให้อาหารท้ัง 2 ประเภทนี้แยกกันโดยให้อาหารข้นวันละ 2 ครั้ง 
 โคต้องกินอาหารข้นครั้งละมากๆ เป็นผลให้ pH ในกระเพาะรูเมนลดตํ่าลง
 ระดับที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการทํางานของจุลินทรีย์ 
การย่อยอาหารผิดปกติ โคเบื่ออาหาร กบีเจ็บ ผลผลิตลดลงและผสมไม่ติด

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

 การยอยอาหารผดปกต โคเบออาหาร กบเจบ ผลผลตลดลงและผสมไมตด 
 วธิปี้องกันอาจทําโดยการให้อาหารข้นและอาหารหยาบผสมกันในรูปของ

อาหารผสมครบส่วน (total mixed ration, TMR)

การใช้เปลอืกและซังข้าวโพด
ในรูปอาหารผสมครบส่วน (TMR)
ส่วนผสมของอาหารผสมครบส่วน
เปลือกข้าวโพด  72 กิโลกรัม 
ข้าวโพดบด 20 กิโลกรัม 
ยูเรีย   2 กิโลกรัม 
กากนํ้าตาล 5 กโิลกรัม

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

กากนาตาล   5 กโลกรม 
เกลือ    8 ขีด 
ซัลเฟอร์    1 ขีด 
ไดแคลเซียม               1 ขีด 
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การใช้เปลอืกและซังข้าวโพด
ในรูปอาหารผสมครบส่วน (TMR)

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ละลายกากนํ้าตาลและยูเรียกับนํ้าสะอาด
โรยกากนํ้าตาลและยูเรียให้ท่ัวกองข้าวโพด

การใช้เปลอืกและซังข้าวโพด
ในรูปอาหารผสมครบส่วน (TMR)

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

ผสมวัตถุดิบท้ังหมดให้เข้ากัน

การใช้เปลอืกและซังข้าวโพด
ในรูปอาหารผสมครบส่วน (TMR)

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 

นํามาโรยในกองข้าวโพดแล้วผสมให้เข้ากัน
บรรจุใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น

การใช้เปลอืกและซังข้าวโพด
ในรูปอาหารผสมครบส่วน (TMR)

บรรจุใส่ถุงพลาสติก 
มัดปากถุงให้แน่น

อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 
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อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตไก่พ้ืนเมือง 
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ปัญหาการเล้ียงไก่พื้นเมือง

โดยโดย

รศ.ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.1 ไมมี่การคดัเลือกพ่อแมพ่นัธ ุ์
มีสาเหตมุาจาก

1. ปัญหาดา้นผลผลิตต่ํา

1.2 การผสมแบบเลือดชิด

1.3 ใชพ่้อไกค่มุฝูงนานเกินไป

1.4 ใชไ้กแ่มพ่นัธ ุอ์ายนุอ้ย

1.5 ไมมี่การใหอ้าหารเสรมิ

2.1 ไกเ่จรญิเติบโตดี แต่ยงัมีการตายสงู เน่ืองจาก
- ไมทํ่า หรือทําไม่ต่อเน่ือง

ไ ่ ั ไ ่

2. ปัญหาดา้นอตัราการตาย
มีสาเหตมุาจาก

- ชนิดไมเ่หมาะกบัอายไุก่
- ทําไมถ่กูเวลา เช่น ไกอ่่อนแอ หรอืขาดอาหาร 
- เส่ือมคณุภาพ หรอืหมดอาย ุ
- ไมมี่การใหย้าหรอืการดแูลไกท่ี่เริ่มป่วย
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2.2 ไกมี่การเจรญิเติบโตไมดี่ แคระแกรน็ และตายในท่ีสดุ
 มีสาเหตจุาก

- อาหารธรรมชาติขาดแคลน
- มีตวัเบียนรบกวน ทัง้ภายในและภายนอก
- การผสมพนัธ ุแ์บบเลือดชิด

ลกูไกอ่าย ุ1-2 เดือน ตาย ~41% 

ฤดฝูน (พฤษภาคม-สิงหาคม) ตายมากกว่าฤดอ่ืูน

 โรคท่ีพบมาก คือ หวดัหนา้บวม 

แต่ท่ีระบาดทกุปี คือ นิวคาสเซิล และอหิวาต ์
ซ่ึ่งตายยกเลา้/หม ูบ่า้น

หากมีแผนการป้องกนัโรคท่ีดีและถ่ายพยาธิดว้ย

ไกอ่าย ุ4 เดือน เลี้ยงรอดได ้77-78% (ตาย 22-23%)

โดยทั่วไป จากการเลี้ยงแม่ไก่พื้นเมือง 1 แม่ ในรอบ 1 
ป ีจะได้ผลผลิต ดังนี้

การให้ไข่   3-4 ชุดต่อปี
จํานวนไข่ 10-13 ฟองต่อชุด

ไ

ผลผลิตที่ได้จากไก่พื้นเมือง

ระยะเวลาฟักไข่ 21 วัน
ได้ลูกไก่จํานวน 8-10 ตัว/ชุด
หรือเท่ากับได้ลูกไก่   30-35 ตัวต่อแม่ต่อปี
มีชีวิตรอดถึงขายได้   ~ 20 ตัวต่อแม่ต่อปี

แนวทางการเพ่ิมผลผลิตไกพ้ื่นเมือง

โดยโดย

รศ.ดร. สชุน ตัง้ทวีวิพฒัน ์
ภาควิชาสตัวศาสตรแ์ละสตัวน้ํ์า คณะเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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 การจดัการพ่อแมพ่นัธ ุ์ 1. คดัเลือกไกท่ี่มีลกัษณะท่ีดีไวเ้ป็นพ่อแมพ่นัธ ุ์

2. มีคอกผสมพันธ ุ์ไวเ้ฉพาะ โดยใหต้ัวท่ีดีท่ีสดุ
ผสมกบัตวัท่ีดีท่ีสดุ 

2. มีคอกผสมพันธ ุ์ไวเ้ฉพาะ โดยใหต้ัวท่ีดีท่ีสดุ
ผสมกบัตวัท่ีดีท่ีสดุ 

อยา่ใหมี้การผสมเลือดชิด ควรหาพ่อพนัธ ุดี์ๆ 
มาเปล่ียนสายเลือด
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รงัไข่ควรมีจํานวนพอเพียงสําหรบัแม่ไก่

รงัไข่ควรอย ูใ่นท่ีรม่และสงูเพ่ือป้องกนัสตัวต่์างๆ   
มากินไข่
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3. การแยกแมไ่กอ่อกจากลกูไกห่ลงัจากลกูไกเ่กิด

1). กรณีการปลอ่ยใหแ้มไ่กฟั่กไขเ่อง
ตามธรรมชาติ จบัแม่ไกจ่ ุ่มน้ําวนัละ 2 ครัง้แมไ่กใ่หผ้ลผลิตไขแ่ละลกูไก่

แมไ่กย่อมใหพ่้อพนัธ ุเ์ขา้ผสม หลงัจ ุ่มน้ําจบัแมไ่กข่งัรวมกบัพ่อพนัธ ุ์
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นําแมไกมาจุมในนํ้าโดยลูบขนข้ึนเพ่ือใหน้ําสัมผัสผิวหนังไกมากท่ีสุด 

จุม่นํา้วนัละ 2 ครัง้ เป็นเวลา 5-6 วนั หรือจนกว่าแมไ่กล่ืมลกู

   หลังจุมน้ําจับแมไกขังรวมกับพอพันธุ แมไกจะออกไขและฟกรอบตอไป

จากการขยายผลของโครงการฯ ทําใหไ้ดจํ้านวน
รอบการใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิมปีละ 3-4 ชดุ หรือ
ได้จํานวนลกูไก่ 20-25 ตัวต่อแม่ เป็นปีละ 8 ชุด 
หรือ 64 ตัว/แม่ 

เกษตรกรไดล้กไก่เพ่ิมข้ึนปีละเกษตรกรไดลกูไกเพมขนปละ 
~30 ตวั/แม่
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2). กรณีการใชต้ ูฟั้กไฟฟ้าแทนการฟักไขข่องแมไ่ก่

เพ่ือ
- ลดระยะเวลาในการฟักไขข่องแมไ่ก ่ทําใหแ้ม่

ไกส่ามารถใหผ้ลผลิตเร็วข้ึนไกสามารถใหผลผลตเรวขน

- ทําใหไ้ดล้กูไกเ่ป็นชดุ ง่ายต่อการจดัการเรือ่ง
อาหาร และวคัซีน

วิธีการฟักไข่วิธีการฟักไข่วิธีการฟักไข่วิธีการฟักไข่

มี  มี  22    แบบ  คือแบบ  คือ
11.   .   วิธีธรรมชาติวิธีธรรมชาติ ใชแมไกเปนตัวฟกไขใชแมไกเปนตัวฟกไข

ไกพ้ืนเมืองฟกไข  ฯลฯไกพ้ืนเมืองฟกไข  ฯลฯ
ิ ี ิ ิ ี ิ  ใ  ฟ ํ  ี่ ไ ใ  ฟ ํ  ี่ ไ 22.   .   วิธีทางวิทยาศาสตรวิธีทางวิทยาศาสตร             ใชตูฟกทําหนาทีแทนแมไกใชตูฟกทําหนาทีแทนแมไก

3-4 วัน3-4 วัน

6-8 วัน6-8 วัน
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20 วัน

10 ชั่วโมง

ต ูฟั้กไขไ่ฟฟ้า
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จากการใชต้ ูฟั้กไขไ่ฟฟ้าแทน ทําใหไ้ด.้....
- รอบการผลิตไข่เพ่ิมข้ึนจากเดิมปีละ 3-4 ชดุ 

หรือได้ลกูไก่ 20-25 ตัวต่อแม่ เป็นปีละ 15 ชุด 
หรือ 95 ตัวต่อแม่ 

- ไดล้กูไกเ่พ่ิมข้ึนปีละ ~72 ตวั/แม่

ลกูไกพ้ื่นเมืองท่ีเกิดจากต ูฟั้ก

ไกพ้ื่นเมืองท่ีมีอายแุละน้ําหนกัใกลเ้คียงกนั

การแยกอนบุาลลกูไก่

- ลกูไก่ได้ร ับความอบอ ุ่น น้ําและอาหาร
อยา่งเต็มท่ี

เพ่ือ

อยางเตมท

- แม่ไก่เป็นหน ุ่มเป็นสาวเร็วข้ึน สามารถให้
ผลผลิตรอบใหมไ่ดเ้รว็ข้ึน

- การทําวคัซีน ไดผ้ล
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อาหารสําเรจ็รปู และอาหารเจือจาง

น้ําหนกัตวัเพ่ิมของลกูไกอ่าย ุ6 สปัดาหแ์รก (กรมั)

237.8 213.8 193.3

อาหารสําเร็จรปู อาหารสําเรจ็รปูเจือ
จางดว้ยปลายขา้ว
25, 50 และ 75% 
ช่วง 1-2, 3-4 และ 

5-6 สปัดาห์

โปรตีนจากธรรมชาติ
เจือจางดว้ยปลายขา้ว
25, 50 และ 75% ช่วง 
1-2, 3-4 และ 5-6 

สปัดาห์
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อาหารสําเร็จรปู อาหารเจือจาง โปรตีนจากธรรมชาติ

อตัราแลกน้ําหนกั (กก.อาหาร/กก.น้ําหนกัเพ่ิม)

3.91 3.98 3.16

อตัราการตาย (%)

7.73 7.30 7.93 การใหป้ลวกเป็นอาหารโปรตีนสาํหรบัไกพ้ื่นเมือง

หลังอายุ 1 - 2 เดือน ปล่อยให้ไก่หากินเอง 
และควรให้เศษอาหารในท้องถิ่นเสริมบ้าง

แมลงธรรมชาติที่หาได้
ในท้องถิ่น เช่น มวน 
ด้วง แมลงเม่า ......
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สา่เหลา้
เกษตรกรใช้
ส่าเหล้าผสม
รําเพื่อใช้
เลี้ยงไก่

ไสเดือน

เศษผัก ใบกระถิน
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ใบมันสําปะหลัง สรปุ

• การใช้ยา / ทําวัคซีน
• คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์

 แนวทางการป้องกนั/ควบคมุการ
ระบาดของโรค….ท ัว่ๆ ไป

ุ ุ

• การควบคุมแบบชีววิธี (Biosecurity)

BIOSECURITY is the best 
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การรักษา
•ฟ้าทะลายโจร แก้ไข้หวัด ลดการอักเสบ และลดอาการท้องเสีย 
ป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ 

•บอระเพ็ด 
แก้ไข้ แก้ร้อนใน ช่วยเจริญอาหาร รักษาโรคฝีดาษ ใบใช้ฆ่าพยาธิ

• ขมิ้น ฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อราบางชนดิ และยังช่วยลดการอักเสบ 
รักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แนน่ทอ้งได้ •ไพล  รักษาโรคผิวหนัง สมานแผนในลําไส้ ลดการติดเชื้อ 
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เปิดเพลงใหไ้กฟ่งั  อนาคต.......ควรทําอยา่งไร
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สมรรถภาพการสืบพนัธ ุ์ ไม่จ ุ่ม อณุหภมิูน้ําท่ีใชจ้ ุ่มแม่ไก ่(°ซ)

25 15 5

ในรอบ 1 ปี

รอบการใหผ้ลผลิต (ชดุ) 14.94b 15.64b 16.81a 16.80a

จํานวนลกูไก ่(ตวั) 113.0b 117.8b 133.1a 134.8a



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม 
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แนวคิด การจดัการและการพฒันาการเล้ียงสกุรหลมุ 

(Deep Litter in Swine Raising System)

สชุน ตัง้ทวีวิพฒัน ์และคณะ
ภาควิชาสตัวศาสตรแ์ละสตัวน้ํ์า คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

แนวคิด “เกษตรกรรมธรรมชาติ” 

 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

มาจากประเทศเกาหลี/ญ่ีปุ่ น

  

การเล้ียงสุกรหลุมการเล้ียงสุกรหลุม

ขุดหลุมลึก ไมเกิน 1 เมตร

วัสดุรองพ้ืนตางๆ  ฟาง เศษผัก แกลบ
ผลิตเน้ือหมูสําหรับคนบริโภคในทองถ่ิน

จัดการคอกไมใหมีนํ้าเสียจากฟารม

มูลสัตวสามารถกําจัดในคอก  ไมมีกล่ิน  

ตองขุดหลุมขนาดพอเหมาะ
กับจํานวนหมูท่ีจะเล้ียง 

ประทปี (2548) 

หลักการเล้ียง "สุกรหลุม"

ขนาด ก x ย x ลึก 

2.6 ม x 7.0 ม x  90 ซม

เล้ียงสุกรคอกละ 10-13 ตัว
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นิรนาม (2548)

หลักการเล้ียง "สุกรหลุม"

เกิดการหมกั
เป็นปุ๋ยอินทรีย์

เล้ียงบนพ้ืนท่ีรองดว้ยวสัดตุา่งๆ เพ่ือใหส้กุรอยู่
สบาย ไมเ่ครียด

สรางโรงเรือน

สรางดวยวัสดุหางาย ราคาถูก
ในทองถ่ิน โครงไมไผ รอบ
หลุมท้ัง 4 ดาน 

เตรียมพ้ืนคอกเปน 3 ช้ัน ๆ ละ 30 ซม. 

โดยวัสดุรองพ้ืน  แกลบ  มูลโค – กระบือ รําขาว 

 ราดดวยสารจุลินทรีย EM 

เตรียมคอก

การศึกษา เรือ่ง 
“สกุรหลมุ”

  วตัถปุระสงค์

ใหไดปุยอินทรียท่ีประหยัดตนทุน 
ใ  โ  ื ื ใใชประโยชนจากเศษเหลือของพืชผักใน
โครงการหลวงมาประยุกตเปนปุยอินทรีย
ชวยกําจัดกล่ินเหม็นจากการเลี้ยงสุกร 
ไดเน้ือสุกรท่ีปลอดภัยเน่ืองจากไมมีการใช 
สารเคมี 
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กรณีศึกษา : โครงการหลวง

เปียแตง x พ้ืนเมอืง

พ้ืนเมอืงมติรสมัพนัธ์

            สกุรสามสายเลือด

(ลารจ์ไวท ์x แลนดเ์รซ x ดรูอ๊ค)  

ดูรอคดูรอค

มิตรสัมพันธxพื้นเมืองมิตรสัมพันธxพื้นเมือง

เปยแตง x พ้ืนเมืองเปยแตง x พ้ืนเมือง
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เตรียมวัตถุดิบ

ตนเบญจมาศบดตนเบญจมาศบด

ฟางบดฟางบด

เคร่ืองยอยเคร่ืองยอย
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เตรียมเบญจมาศใสกระสอบเตรียมเบญจมาศใสกระสอบ ชั่งแกลบชั่งแกลบ

ชั่งดินและปุยคอกชั่งดินและปุยคอก ชั่งฟางชั่งฟาง

(ตวัอยา่งท่ี ขนุวาง)

ฟาง (ช้ัน ลาง)

เบญจมาศ (ช้ัน กลาง)
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แกลบ (ช้ันบน)

โดยทุกชั้น ราด พ.ด. 1  +  ปุยยูเรีย 350 กรัม
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สุกรท่ีเล้ียง ณ ทุงเรา

สุกรสามสายพันธุสุกรสามสายพันธุ

สุกรท่ีเล้ียง ณ ขุนวาง

ลูกสุกรเหมยซาน (มติรสัมพันธ)ลูกสุกรเหมยซาน (มติรสัมพันธ)
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สุกรท่ีเล้ียง ณ ขุนวาง

ลูกสุกรเปยแตง x พ้ืนเมืองลูกสุกรเปยแตง x พ้ืนเมือง

ปรมิาณวสัดรุองพืน้ นน.สด 
(กก.)

นน.ปุ๋ ยทีไ่ด ้
(กก.)

ทีค่วามชืน้ 
(%)

ขนวาง 1 824.2 682.5 34.8

สรปุน้ําหนกัของปุ๋ ยท่ีได้

ขนุวาง 1 824.2 682.5 34.8

ขนุวาง 2 1,232.0 995.7 37.7

ทุง่เรา 1,268.9 1,186.7 32.3

สรุป

1 ป๋ยอินทรยี์ รอ้ยละ 80 จากวสัดรองพ้ืน1. ปยุอนทรย                  รอยละ  80 จากวสดรุองพน
2. สามารถใชป้ระโยชนจ์ากวสัดเุหลือใชข้องโครงการหลวงได ้ 

              เศษผกัจากศนูยท์ ุ่งเรา

ตน้เบญจมาศจากศนูยข์นุวาง
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3. สกุรสายพนัธ ุ ์พ้ืนเมือง x มิตรสมัพนัธ ์และ 
พ้ืนเมือง x เปียแตง สามสาย สามารถเล้ียงไดใ้น
สภาพชนบท

สขุภาพดี ลดการกก
โตปกติตามเกณฑ์

4 สขภาพสกร คณภาพซาก และการเจริญเติบโต ไม่4. สขุภาพสกุร คณุภาพซาก และการเจรญเตบโต ไม
แตกต่างจากการเล้ียงในสภาพปกติ

5.  สามารถลดปัญหามลภาวะ 
แมลงวนั
กล่ินจาก มลู/ปัสสาวะ

กรณีศึกษา กรณีศึกษา : : มหาวิยาลัยเชียงใหมมหาวิยาลัยเชียงใหม

เน้ือท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับสุกรหลุม คือ 1.2 - 2.0 ตร.ม./ตัว 
หากใช 0.8 ตร.ม./ตัว (7 ตัว/คอก) ทําใหสมรรถภาพการผลิต ดอยลง 
ปริมาณปุยหมักเพิ่มข้ึนตามความหนาแนนของสุกร
ปยหมักจากสกรหลมมีธาตอาหารสาํหรับพืชสงกวาคามาตรฐาน

3535

ปุยหมกจากสกุรหลุมมธาตุอาหารสาหรบพชสูงกวาคามาตรฐาน

3 ตัว/คอก : 2.0 ตร.ม./ตัว สุกรสายพันธุลูกผสม ดูรอค x ลารจ
ไวท- แลนดเรซ จํานวน 60 ตัว 

วิธีการ

5 ตัว/คอก : 1.2 ตร.ม./ตัว

7 ตัว/คอก : 0.8 ตร.ม./ตัว

อาหารทดลองสุกร 3 ระยะ แบบผง
ผสมเอง (18, 16 และ 14% โปรตีน 
พลังงาน 3.2 กิโลแคลอรี/ก
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ลักษณะคอกสุกรหลุมลักษณะคอกสุกรหลุม

คอกขนาด 2x3 ม. ลึก 1 ม.

วัสดุรองพื้นคอกสุกรวัสดุรองพื้นคอกสุกร

วัสดุเพาะเห็ดที่ผา่นการใช้แล้ว วัสดุเพาะเห็ดที่ผา่นการใช้แล้ว 30 30 ซมซม..
ก้านยาสูบ ก้านยาสูบ 30 30 ซมซม. . 
ใบลําไยแห้ง ใบลําไยแห้ง 30 30 ซมซม..

  โรยรําละเอียดและมูลวัวแหงในอตัราสวน 1 และ 10% ของวัสดุรองพ้ืนในแตละช้ัน
 ยกเวนช้ันบนสุด ใสเฉพาะแกลบเทานัน้

1 เมตร

แกลบ 10 ซม

กรณีตอ้งการปุ๋ ยมากกรณีตอ้งการปุ๋ ยมาก
    หาสดัสว่นของจํานวนสกุรต่อหน่วยพ้ืนท่ีหาสดัสว่นของจํานวนสกุรต่อหน่วยพ้ืนท่ี

  ช่วงแรกใหมี้ความหนาแน่น ช่วงแรกใหมี้ความหนาแน่น 2 2 เท่าระยะขนุเท่าระยะขนุ
ศึกษาปรมิาณและคณภาพของป๋ยท่ีไดจ้ากระบบน้ีศึกษาปรมิาณและคณภาพของป๋ยท่ีไดจ้ากระบบน้ี    ศกษาปรมาณและคณุภาพของปยุทไดจากระบบนศกษาปรมาณและคณุภาพของปยุทไดจากระบบน

  เล้ียงสกุร เล้ียงสกุร 1 1 ร ุน่ไดปุ้๋ ย ร ุน่ไดปุ้๋ ย 3 3 หลมุหลมุ

3939

ระยะเล็ก-รุ่น (คละเพศ) จํานวน 48 ตัว 
น้ําหนกัตวัเริม่ตน้ 20 กก. 

วิธีการศึกษาวิธีการศึกษา

4040

40

6 ตัว/คอก : 1.0 ตร.ม./ตัว 10 ตัว/คอก : 0.6 ตร.ม./ตัว

ระยะขุน (แยกเพศ)

3 ตัว/คอก : 2.0 ตร.ม./ตัว 5 ตัว/คอก : 1.2 ตร.ม./ตัว
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วสัดรุองพ้ืนคอกสกุรวสัดรุองพ้ืนคอกสกุร

ฟางข้าว ฟางข้าว 40 40 ซมซม..

วัสดุเพาะเห็ดที่ผา่นการใช้แล้ว วัสดุเพาะเห็ดที่ผา่นการใช้แล้ว 40 40 ซมซม. . 
  โรยรําละเอียดและมูลวัวแห้งในอัตราส่วน 1 และ 
10% ของวัสดุรองพ้ืนในแต่ละช้ัน  ยกเว้นช้ันบนสุด

ใส่เฉพาะแกลบเท่าน้ัน

11 ม.

แกลบ 20 ซม.

4141

ผลการศึกษาผลการศึกษา
 สมรรถภาพการผลิตสุกรหลุม
ปริมาณการใชวัสดรองพื้นและปยหมักอินทรียที่ได

4242

ปรมาณการใชวสดุรองพนและปุยหมกอนทรยทได
 อุณหภูมิวัสดุรองพื้น

สมรรถภาพการผลิตของสุกรที่เล้ียงบนคอก สมรรถภาพการผลิตของสุกรที่เล้ียงบนคอก 
((สุกรหลุมสุกรหลุม))     ปริมาณการใชวัสดุรองพ้ืนและปุยหมักอินทรียปริมาณการใชวัสดุรองพ้ืนและปุยหมักอินทรีย
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จํานวนสุกรจํานวนสุกร//คอกคอก 66 1010

ปริมาณวัสดุรองพ้ืน (กก.) 1,332 1,457

ปริมาณปยที่ได (กก )

ปรมิาณวสัดรุองพ้ืน และปรมิาณปุ๋ ยหมกัท่ีได้
(20-60 กก.)

1/ ไดจ้ากการคํานวณ
4545

ปรมาณปุยทได (กก.)

- น้ําหนักสด (กก.) 1,512b 1,988a

- น้ําหนักเม่ืออบแหง (กก. DM) 900b 1,113a

- ความชื้น (%) 40.5b 44.0a

ปริมาณมูลสุกร (กก. DM)1// 100.8 217.2

ปริมาณวัสดุรองพื้น และปริมาณปุยหมักที่ไดปริมาณวัสดุรองพื้น และปริมาณปุยหมักที่ได ((6060--90 90 กกกก.).)   

เพศเพศ ผู้ตอนผู้ตอน เมียเมีย
จํานวนสุกรจํานวนสุกร//คอกคอก 33 55 33 55

ปริมาณวัสดุรองพื้น (กก.) 1,212 1,257 1,212 1,292

ปริมาณปุ๋ยที่ได้ (กก.)

1/ ไดจ้ากการคํานวณ
4646

ุ

- นํ้าหนักสด (กก.) 1,476b 1,780a 1,340b 1,970a

- นํ้าหนักเมื่ออบแห้ง 
(กก.DM) 812b 983a 791b 1,068a

- ความชื้น (%) 45.0 44.8 41.0b 45.8a

ปริมาณมูลสุกร (กก.DM)1// 47.0 83.1 51.3 92.6

  อุณหภูมิวัสดุรองพื้นอุณหภูมิวัสดุรองพื้น

4848
อณุหภมิูวสัดรุองพ้ืนคอกสกุรช่วงน้ําหนกั 20-60 กก.  

* * * *

*ไม่มีสกุร
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4949อณุหภมิูวสัดรุองพ้ืนคอกสกุรช่วงน้ําหนกั 60-90 กก.  

เพศผ ูต้อน เพศเมีย

* * * * * *

*ไม่มีสกุร

การใช้ปุ๋ยหมูหลุมรองพื้นต้นข้าวโพดฝักอ่อนใน
แปลงที่ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี

5050

ข้าวโพดฝักอ่อนอายุ ข้าวโพดฝักอ่อนอายุ 5555  วันหลังปลูก วันหลังปลูก 

5151

ข้าวโพดฝักอ่อนอายุ 65 วันหลังปลูก 

ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนก่อนปอกเปลือก ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนก่อนปอกเปลือก ((กก) ) และหลังปอกเปลือก และหลังปอกเปลือก ((ขข))
ก ข
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5353

  การเลี้ยงสกุรหลมุแบบหนาแน่นช่วงแรก การเลี้ยงสกุรหลมุแบบหนาแน่นช่วงแรก ((เล็กเล็ก--ร ุน่ร ุน่) ) จากนัน้จากนัน้
ลดลงครึ่งหน่ึงลดลงครึ่งหน่ึง

จํานวนที่เหมาะสมจํานวนที่เหมาะสม  6 6 ตัวตัว//คอก คอก ((11..0 0 ตรตร..มม//ตวัตวั))

สุกรระยะเล็กสุกรระยะเล็ก--รุน สามารถเลี้ยงไดถึง รุน สามารถเลี้ยงไดถึง 10 10 ตัวตัว//คอก คอก ((00..6 6 ตรตร..มม//ตัวตัว) ) 

สรปุ

สวนระยะขุน ควรใช สวนระยะขุน ควรใช 3 3 ตัวตัว//คอก คอก ((2 2 ตรตร..มม//ตัวตัว))

ปุยที่ได มีปริมาณมากขึน้ตามจํานวนสุกรที่เพ่ิมขึ้นปุยที่ได มีปริมาณมากขึน้ตามจํานวนสุกรที่เพ่ิมขึ้น

  นําไปใชเปนปุยรองพ้ืนตนขาวโพดฝกออน ที่นําไปใชเปนปุยรองพ้ืนตนขาวโพดฝกออน ที่อัตรา อัตรา 2 2 ตันตัน//ไร ไร ขึ้นไปขึ้นไป

5454

ตวัอยา่งสกุรตวัอยา่งสกุรหลมุทัว่ไปหลมุทัว่ไป
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เลี้ยงบริโภค & เป็นรายได้เสริม
ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
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พนัธ ุพ้ื์นเมือง

มี 4 สายพันธุ์ใหญ่ๆ : ไหหลํา, ควาย, พวง, ราด
ลักษณะพันธุ์ไม่แน่นอน ท้ังรูปร่าง สี หู และขนาด นํ้าหนัก 

(โตเต็มท่ี 60-120 กก.)

ใ ้ ํ ืใหหยวกผสมราํ, เศษพช

(โตชา้ มนัมาก เน้ือนอ้ย 
เล้ียงลกูเกง่ ทนสภาพต่างๆ ไดดี้)

MeishanMeishan –– จีนจีน

ตัวใหญ 130 – 140 กก.
สีดํา หนาผาก & หนังยน
โตชา (350 – 400 กรัม/วัน)
FCR 3.3

MeishanMeishan

นม นม 16 16 –– 1818  เตาเตา
ลูกดก เล้ียงลูกเกง ทนสภาพตาง ๆ ไดดีลูกดก เล้ียงลูกเกง ทนสภาพตาง ๆ ไดดี
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x

Duroc Meishan

มิตรสมัพนัธ์

ลกูผสมพ้ืนเมือง ลกูผสมพ้ืนเมือง x x มิตรสมัพนัธ์มิตรสมัพนัธ์

x

พ้ืนเมือง Pietrain (Belgium)

ลูกผสมพื้นเมือง x เปยแตรง ช้างไถนาช้างไถนา
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แนะนําโครงการหมู่บ้านข้าวโพด 
ลดหมอกควัน
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หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “เป็น
หมู่บ้านที่นําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนา ต่อ
ยอดและประยกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความยอ แล ปร ยุ ใชปร โยชนใ เ อ ช ม ว ม
เช่ียวชาญเฉพาะทางและอาชีพอ่ืนๆในชุมชนเพื่อสร้าง
งาน  สร้าง เงิน  สร้าง คุณภาพชีวิตให้ดี ข้ึน  และ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน จนสามารถเป็น
ต้นแบบสําหรับชุมชนอ่ืนๆ”

1. เ พ่ือผลักดันหมู่บ้านหรือชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนําองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในวิถีชีวิต สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

่ของชุมชนและท้องถ่ิน

2. เพื่อเป็นต้นแบบ/ตัวอย่างในการนําวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ และมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ขยายผล/แพร่กระจายไปยังชุมชนใกล้เคียง

กระทรวงวิทยาศาสตร์
ผู้สนับสนุนงบประมาณ (ว & ท)

หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีรับงบประมาณ ผู้ให้
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (เครือข่าย)

ชุมชน/หมู่บ้าน ผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผู้ให้การสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น 
โรงเรียน วัด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
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หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายผลไปยัง
หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ (สร้างลูกข่าย)

หมู่บ้าน/ชุมชน น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่
ข่ายนําไปสู่การเป็นต้นแบบความเชียวชาญให้ชุมชนอ่ืนได้ศึกษา

ยัง่ยนื

เขม้แข็ง-เติบโต

อย ูร่อด

่ ้ &

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี

ท้องถ่ิน หมูบาน ว & ท       
ต้นแบบ -ขยายผล เครือข่าย

ชุมชน/
หมูบ่้าน

ทองถน  
อปท อบต  
โรงเรียน

การดําเนินงานของ
โ ใ ปีโครงการในปี 2555
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สําหรับการดําเนินการในปี 2554 ซ่ึงเป็นการดําเนินงาน
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทาง “หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน” ได้
มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งได้ร่วมแสดงนิทรรศการใน
งานประจําปีของอําเภอแม่แจ่ม คิอ งานผ้าซ่ินตีนจก เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลงานฯ ด้วยเหตนี้ การดําเนินงานในปี 2555 จึงเผยแพรผลงานฯ ดวยเหตุน การดาเนนงานในป 2555 จง
ประสงค์จะกําหนดให้ชุมชนบ้านบนนา หมู่ที่ 14 ตําบลช่างเคิ่ง 
อําเภอแม่แจ่ม เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย

โดยมี “บ้านเจียง บ้านกองแขก บ้านแม่วาก” เป็น
หมู่บ้านลูกข่าย เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหมู่บ้านแม่ข่าย
ไปใช้แก้ปัญหา สร้างประโยชน์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ซ่ึงจะเป็น
การสร้างโอกาสให้กับสมาชิกในหมู่บ้านตนเองต่อไป

เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เน้นเทคโนโลยีหลัก 3 เทคโนโลยี ได้แก่
1) การเพาะเห็ดจากเปลือกฝักและต้นข้าวโพด1) การเพาะเหดจากเปลอกฝกและตนขาวโพด
2) การปั้นเตาชีวมวล โดยซังฝักข้าวโพดเป็นเช้ือ

เพลง
3) การทําอาหารหมักแบบผสมครบส่วน TMR

เทคโนโลยีรอง
1) การเล้ียงหมูหลุม โดยใช้เปลือกฝักข้าวโพดเป็นวสัดุรอง

ก้นหลุม
2) การทําบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
3) การเล้ียงไก่พื้นเมือง3) การเลยงไกพนเมอง
4) การผลิตกระดาษจากเปลือกข้าวโพด
5) ยางพารา
6) การทําปุ๋ยหมักอินทรีย์

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง ว & ท โดยเน้น 3 เทคโนโลยี 
ได้แก่ การเพาะเห็ดจากเปลือกฝักและต้นข้าวโพด การป้ัน
เตาชีวมวล โดยใช้ซังข้าวโพดเป็นเช้ือเพลง และการ
ทําอาหารหมักแบบผสมครบส่วน (TMR)

2. การสร้างกลุ่มอาชีพ โดยอาศัยองค์ความรู้จากเทคโนโลยี
ข้อ 1

3. ถอดองค์ความรู้จากกลุ่ม  เพื่อนําไปขยายผลให้ กับ
สถาบันการศึกษา ประชาชนท่ัวไป และหมู่บ้านลูกข่าย

4. พัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง โดยบูรณาการหน่วยงานใน
ท้องถ่ินและหน่วยงานสนับสนุน
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1. ใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร โดยเฉพาะ
เปลือกและซังฝักข้าวโพดในการเพ่ิมมูลค่าเป็นอาหารสัตว์ 
และ/หรือนําไปแปรรูปเป็นปุ๋ยและเป็นพลังงานชีวมวล
ร่วมกับชมชนกําหนด ผนการผลิตปศสัตว์ ศรษฐกิจพื้นบ้านให้2. รวมกบชุมชนกาหนดแผนการผลตปศุสตวเศรษฐกจพนบานให
เป็นรายได้ของครัวเรือน โดยใช้ซังข้าวโพดและวัสดุที่มีใน
ท้องถ่ินเป็นวัตถุดิบหลัก

3. ให้องค์ความรู้ทางด้านการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกษตรแบบครบวงจร

บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
บ้านเจียง หมู่ที่ 18 ต.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็น

้หมู่บ้านลูกข่าย
บ้านกองแขก หมู่ที่ 7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
เป็นหมู่บ้านลูกข่าย
บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
เป็นหมู่บ้านลูกข่าย

หมู่บ้านบนนา หมู่ท่ี 14 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
หมู่บ้านเจียง หมู่ท่ี 18 ต.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
หม่บ้านกองแขก หม่ท่ี 7 ต กองแขก อ แม่แจ่ม จหมูบานกองแขก หมูท 7 ต.กองแขก อ.แมแจม จ.
เชียงใหม่
หมู่บ้านแม่วาก หมู่ท่ี 6 ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่
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เทคโนโลยีหลัก 3 เทคโนโลยี ที่มีการใช้วัสดุเศษเหลือจาก
การโม่ข้าวโพด  ไปใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีรอง

ศึกษาดูงาน อบรมสาธิตและฝึกปฏิบัติ ถอดองคค์วามรู้จาก
หมูบ่้านแม่ข่าย ไปยัง

หมูบ่้านลูกข่าย

สนับสนุนให ้อบต. 
และกลุ่มดําเนินงาน 
เผยแพร่ข้อมูล/

กิจกรรมของหมูบ่้านฯ
ไปยังชมชนอื่นๆบูรณาการความร่วมมือ ไปยงชุมชนอนๆ 

รวมทั้ง 
สถาบันการศึกษาใน

ท้องถ่ิน

ผู้รับการถ่ายทอด สามมารถ
นําไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้และ

ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้

ปัญหาหมอกควันลดลง

ู
กับหน่วยงานในท้องถ่ิน

และหน่วยงาน
สนับสนุน

ปลูกพืชผัก-ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

เล้ียงเป็ด-เล้ียงไก่
เล้ียงวัว-ควาย-สุกร

เล้ียงปลา นาข้าว

คนท่ีมีคุณภาพ+คุณธรรม

อาชีพหลัก อาชีพเสริม

ร่วมกันซื้อ-ขาย-กลุ่ม-สหกรณ์

1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ดําเนินการู
4. หลักการและเหตุผล (ระบุความสําคัญ)
5. วัตถุประสงค์
6. สถานที่ดําเนินการ / กลุ่มเป้าหมาย

7. วิธีการดําเนินการ / แผนดําเนินการ 
8. ระยะเวลาดําเนินการ
9 ี ป ํ ิ9. รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
10. ตัวช้ีวัด (ระบุความคุ้มค่า)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ



 
 

 
 

 

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 



189 
 

 
 

 

 



190 
 

 



       เปลือก

            ตั

กฝักข้าวโพดที่ผ่านการ
 

ตัวอย่างเปลือกฝักข้าวโ
 

 

รต้มไม่ฟอกและฟอกข

โพดส่วนที่คัดทิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 
โ
      

                 กระดาษ

            กระดาษเป

หากต้องการแลกเปลี่
เ พิ่ ม เ ติ ม ติ ด ต่ อ ไ ด้
คณะเกษตรศาสตร์ ม
โทรศัพท์ 053-94407

เครือข่ายห
“หมู่บ

      บ้านบนนา หมู่ 1

ษเปลือกฝักข้าวโพดด้า

ปลือกฝักข้าวโพดด้านเ

ยนประสบการณ์ หรือ
ที่  ภาค วิ ช า สั ต ว ศ
หาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

70-74 

มู่บ้านวิทยาศาสตร์แล
บ้านข้าวโพดลดหมอก
14 ต.ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่

 

 

 

 

 

 

 

  

านไมเ่รียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบ 

อสอบถามรายละเอียด
ศ าสต ร์ แ ล ะสั ต ว์ น้ํ
 

ละเทคโนโลย ี

กควัน” 

จ่ม จ. เชียงใหม่ 

                             

ด
า              

 
การท

 

คือ ส่วนเม
และเก็บผ
เกี่ยวหรือจ
เหลือทิ้งที่
ด้านของเ
นําเข้าเส้น
สิ่งที่เหลือ
โดยเฉพาะ
จังหวัดต่าง
เป็นเส้นใย
จากเปลือ

ทํากระดาษ
ขาว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่สํ
มล็ดนําไปเป็นอาหารข
ลผลิต จะมีส่วนที่เหลื
จากขบวนการสีฝักเพื่

ที่น่าสนใจคือ เปลือกฝั
เส้นใยได้ เช่น กระด
นใยจากต่างประเทศไม
อทิ้งข้างต้น คือ เปลื
ะจากแหล่งพื้นที่ที่เป็
งๆ ในภาคเหนือ ซึ่งมีป
ยได้ไม่น้อยกว่า 2 แสน
อกฝักข้าวโพด โครงก

ษจากเปลือ
วโพด 

สําคัญของโลก มีการใ
ของคนและสัตว์ ในระ
ลือและทิ้งไว้ในแปลงห
พื่อใช้ประโยชน์เฉพาะ
ฝักข้าวโพด นําไปใช้ป
ดาษ จากสถิติประเท
ม่ต่ํากว่า 1 ล้านตันต่อ
ือกฝักข้าวโพด มาใ
นปัญหามลภาวะหม
ปริมาณหลายพันตัน ส
นตัน/ปี สําหรับวิธีการ
การฯ ได้ปรับปรุงจาก

อกฝก

ให้ประโยชน์
ะบบการปลูก
หลังการเก็บ
เมล็ด ส่วนที่
ประโยชน์ใน

ทศไทยมีการ
อปี จึงควรนํา
ช้ประโยชน์
อกควันของ
สามารถผลิต
รทํากระดาษ
กวิธีการของ  



ดร.เพิ่มศัก
พิเศษ  
วัสดุแ

1. เป
2. ส

- 
- 
- 

3. ต
4. ห
5. ถ
6. อุ
7. เค
8. เค
9. ถุ

 

วิธีการ
1. เลื

 
 
 
 
 
 
 

2. นํ
นํ

 
 
 
 

ดิ์  สุภาพรเหมินทร์ 

ละอุปกรณ
ปลือกฝักข้าวโพดชนดิ
สารเคมีในการเตรียมเยื

โซเดียมไฮดรอกไซ
ไฮโดรเจนเปอร์ออ
โซเดียมซิลิเกต 

ะแกรงสําหรับทํากระ
หม้อต้มชนิดสแตนเลส
าดรองตะแกรงทํากระ
ปกรณ์การทําความสะ
ครื่องชั่งแบบละเอียด
ครื่องตีเยื่อ 
งตาข่ายใยโพลีเอสไท

รทํา มีลําดับ
ลือกเปลือกฝักข้าวโพด

นําเปลือกฝักข้าวโพดจ
นําไปแช่น้ําทิ้งไว้ 1 คืน

นักวิชาการเกษตรชํ

 ไดแก 
ดแห้ง 
ยื่อ ได้แก่ 
ซด์ 
อกไซด์ 

ดาษแบบหัตถกรรม 

ะดาษ 
ะอาด เช่น ถังน้ํา กะล

รอน 

บดังนี้ 
ดที่สะอาด มีคุณภาพ 

จํานวน 500 กรัม ใ
น 

ชํานาญการ

ละมัง 

ส่ถุงตาข่าย 

3. หลังจากนั้น
ของน้ําหนัก
ล้างน้ําสะอ
ทํากระดาษ
 
 
 
 
 
 
 

4. การฟอกข
ออกไซด์ 16
สะอาดจําน

5. นําเยื่อชนิดไ
6. นําเยื่อแต่ล

เนื้อเดียวกั
แผ่นกระดา
การใช้ประโ
 

                            

นนําไปต้ม โดยใส่โซเดี
กเปลือกแห้ง ต้มนา 1
าด 3 ครั้ง แบ่งเป็น 2

ษชนิดไม่ฟอก อีกส่วนน

าว ให้นําไปต้มโดย
6% ต้มนาน 1 ชั่วโมง
นวน 3 ครั้ง 
ไม่ฟอกและฟอกขาวไ
ะชนิดตี (ใช้เยื่อจากป

กัน จะช่วยเพิ่มคุณภ
าษหัตถกรรมหรือทํา
โยชน์ต่อไป 

    

ดียมไฮดรอกไซด์ 10%
.30 ชั่วโมง แล้วนําไป
2 ส่วน ส่วนที่ 1 นําไป
นําไปฟอกขาว 

ผสมไฮโดรเจนเปอ
ง จากนั้นล้างด้วยน้ําให

ไปผ่านเครื่องตีเยื่อ 
ปอสาผสมด้วย) ให้เป็น
ภาพ จากนั้นนําไปทํ
เป็นม้วนตามลักษณ

% 
ป
ป

ร์
ห้

น
า

ะ

 

 

ตัวอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยางกระดา
ขาว

                กระดา

แผนกระดา

าษจากเปลอื
วโพด 

าษหัตถกรรม 

ษทําเปนมวน 

อกฝก



      ปัญหาสําคัญอย่างยิ่งของการเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ
ของเกษตรกร ก็คือ การมีอาหารที่ไม่เพียงพอในบางฤดูกาล 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ทําให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรน้ําหนัก
ลดลงในช่วงนี้ ปัญหาที่ตามมาก็คือ การให้ผลผลิตต่ํา อัน
เนื่องมาจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ เช่น สัตว์ไม่ยอมเป็นสัด 
หรือเป็นสัดแต่ผสมไม่ติด แม่โคผลิตนมเลี้ยงลูกโคไม่เพียงพอ 
การให้ฟางเป็นอาหารเสริมในช่วงฤดูแล้งจะทําให้สัตว์มี
น้ําหนักลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องจากฟางข้าวมีคุณค่าทาง
อาหารต่ํา การนําเปลือกและซังข้าวโพดมาหมัก จึงเป็นอีก
หนทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้สูงขึ้นและสัตว์
สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น 

 
การผลิตพืชอาหารสตัวจ์ากเปลือกและซงั
ขา้วโพด  ทางโครงการฯ ได้แนะนํา 2 วิธี คือ 
 

1. การใชเ้ปลอืกและซังข้าวโพดในรูปข้าวโพดหมัก 
  มีวิธีการ ดังนี ้
1). ปูพื้นด้วยพลาสติก บริเวณขอบพลาสติกควรหนุนด้วยไม้
เพื่อไม่น้ําไหลออก 
2).ผสมกากน้ําตาลและน้ําในอัตราส่วน 1 : 4 กวนให้เข้ากัน 
ตักใส่บัวรดน้ํา รดบนเปลือกและซังข้าวโพดให้ทั่ว ผสม
คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
3).บรรจุใส่ถุงพลาสติกที่ซ้อนทับด้วยกระสอบปุ๋ย มัดปาก
ถุงพลาสติกให้แน่น 
4).วางตั้งทิ้งไว้ 21 วัน ในโรงเก็บที่แห้ง นําไปเลี้ยงสัตว์ได ้

 
 

2. การใช้เปลือกและซังข้าวโพดในรูปอาหารผสมครบ
ส่วน (TMR : Total mixed ration)  มีวิธีการ ดังนี้ 
1).ปูพื้นด้วยพลาสติก บริเวณขอบพลาสติกควรหนุนด้วยไม้
เพื่อไม่ได้ยูเรียไหลออก 
2).ผสมกากน้ําตาล 5 กก. และยูเรีย 2 กก. กับน้ําสะอาด 30 
ลิตร กวนให้ยูเรียละลายจนหมด ตักใส่บัวรดน้ํา รดบนเปลือก
และซังข้าวโพดให้ทั่ว (ใช้เปลือกข้าวโพดประมาณ 43 กก.)  
3).ผสมวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวโพดบด  20 กก. เกลือ 8 ขีด 
ซัลเฟอร์ 1 ขีด ไดแคลเซียม 1 ขีด คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้ว
นําไปโรยให้ทั่วเปลือกและซังข้าวโพดที่ผสมกากน้ําตาลและ
ยูเรียแล้ว หลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
4).บรรจุใส่ถุงพลาสติกที่ซ้อนทับด้วยกระสอบปุ๋ย มัดปาก
ถุงพลาสติกให้แน่น 
5).วางตั้งทิ้งไว้ 21 วัน ในโรงเก็บที่แห้ง นําไปเลี้ยงสัตว์ได ้
 
นอกจากนี้เปลือกฝักข้าวโพด ยังสามารถนําไปอัด
ฟ่อน เก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย 
 

 
 

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ 
โครงการหมู่บ้านขา้วโพดลดหมอกควัน  (บ้านบนนา หมู่ 14)  
ผูร้ับผิดชอบโครงการฯ : ภาควิชาสตัวศาสตร์และสัตว์น้ํา                      
คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
โทรศัพท.์ 053-944070-74  โทรสาร. 053-357601 

ขอ้ดีของการทําอาหารหมกั (วิธีที่ 1) 
1.มีอาหารหยาบคุณภาพดีไว้เลี้ยงโคตลอดทั้งปี ทําให้โค
ได้รับอาหารสม่ําเสมอ มีสุขภาพดี ให้ผลผลิตสูงและมีการ
สืบพันธุ์ดี 
2.สามารถลดอาหารข้นลงได้บางส่วน 
3.ลดภาระในการออกไปหาอาหารหยาบ ทําให้มีเวลาดูแล
โคและอยูก่ับครอบครัวมากขึ้น 

 

ขอ้ดีของการทําอาหาร TMR (วิธีที่ 2) 
        การให้โคกินอาหารแบบ TMR นี้เป็นการรวมทั้งอาหาร
หยาบ อาหารข้น อาหารเสริมแร่ธาตุ และวิตามินเข้าด้วยกัน 
โดยคํานวณให้มีโภชนะต่างๆ เพียงพอตามความต้องการของ
สัตว์ การให้อาหารแบบนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายต่อการจัดการ 
ประหยัดเวลา และแรงงาน โดยโคจะได้รับโภชนะครบถ้วน   
มีสัดส่วนสม่ําเสมอตามความต้องการของโค ซึ่งโคจะได้รับ
ประโยชน ์ดังนี้ 
1.ความเป็นกรด-ด่าง ในกระเพาะรูเมน มีสภาพเหมาะสมต่อ
สภาวะนิเวศน์ของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
2.ทําให้กระเพาะรูเมนของโค ใช้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
3.อาหารในกระเพาะหมักมีการย่อยได้ดีขึ้น 
4.ทําให้การดูดซึมอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายดีขึ้น 
5.ทําให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดป่วยเป็นโรคมีกรดในกระเพาะมาก
กับโค 
6.ทําให้โคสามารถแสดงศักยภาพการให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การผลิตพืชอาหารสตัวจ์าก
เปลือกและซงัขา้วโพด 

 

      เป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร โดยการถนอมไว้ในสภาพฉ่ําน้ํา ใน
สภาวะไร้อากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์เปลี่ยนแป้งและ
น้ําตาลในพืชเป็นกรดแลคติก ซึ่งจะช่วยถนอมพืช
ไว้ไม่ให้เน่าเสีย และสามารถเก็บไว้ได้นาน 

 

 
 

นําเปลือกข้าวโพดมากองไว้บนแผ่นพลาสตกิ ผสมกากน้ําตาลและน้ํา 1 : 4 ราดกากน้ําตาลและน้ําให้ทั่ว คลุกเคล้าให้เขา้กัน 

อัดเปลือกข้าวโพดลงไปในถังให้แน่น
หรือใช้เครื่องดูดอากาศออกให้หมด 

ปดิฝาถังให้สนิท ตั้งทิ้งไว้ไม่น้อย
กว่า 21 วัน 

เปิดถังหรือถุง นําไปเลี้ยงสัตว์
ต่อไป 

นําเปลือกข้าวโพดมากองไว้บนแผ่นพลาสตกิ ผสมกากน้ําตาล ยูเรีย และน้ํา = 3 : 1 : 15 ผสมวัตถุดิบตามสูตรอาหาร TMR

อัดเปลือกข้าวโพดลงไปในถุงให้แน่น
หรือใช้เครื่องดูดอากาศออกให้หมด 

มัดปากถุงให้แน่นวางตั้งทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อ
รอการนําไปใช้ 



9. คลุมด้วยพลาสติกใส และพลาสติกสีดําให้
มิดชิด จากนั้นคลุมด้วยพลาสติกที่ทึบ หรือ
ผ้ า ใบ อีก ชั้น  เ พื่ อควบ คุม อุณหภู มิ ใ ห้
เหมาะสมต่อการเจริญของเห็ด 

10. ด้านล่างของวัสดุเพาะ ควรมีการรองด้วยไม้
ให้มีความสูงเหนือพื้นดินเล็กน้อย เ พื่อ
ป้องกันแมลงต่างๆ ส่วนพลาสติกที่คลุม
กองวัสดุเพาะควรให้สูงจากกองวัสดุเพาะ 
5-10 เซนติเมตร เพื่อให้เห็ดออกดอกได้ดี 
ไม่ติดกับพลาสติกที่คลุม 

11. ภายในระยะเวลา 3-5 วัน จะมีเส้นใยสีขาว
ของเห็ดเจริญทั่ววัสดุเพาะ และเห็ดจะออก
ดอกสมบูรณ์ประมาณวันที่ 7 โดยสามารถ
เก็บผลผลิตได้นานประมาณ 14 -20 วัน 

 

หมายเหตุ : สําหรับผู้ที่ทําเป็นโรงเรือน มี
วิธีการเตรียมวัสดุเพาะที่เหมือนกัน แต่สามารถ
ทําได้ปริมาณที่มากกว่า เพราะสามารถจัดเรียง
วัสดุเพาะได้หลายชั้น 
 

ข้อควรระวัง 
1. ควรมีการควบคุมความ ชื้นใ ห้ มีความ

สม่ําเสมอ ถ้าวัสดุเพาะมีความแห้งเกินไป
เห็ดจะเจริญได้ไม่ดี แก้ไขโดยการรดน้ําให้
เปียกชุ่ม 

2. ควรควบคุมอุณหภูมิไม่ไห้ร้อนจนเกินไป 
เพราะจะทําใ ห้ วัสดุแห้ง  มีการระเหย
ความชื้นออกไป เห็ดจะเจริญได้ไม่ดี 

3. ควรเก็บเห็ดในช่วงบ่าย (ประมาณบ่าย 2 
โมง) เพราะถ้าหากเก็บในตอนเย็น หรือไม่
เก็บขณะที่ดอกเห็ดเจริญเต็มที่จะทําให้เห็ด
บานภายในเวลา 3-5 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ํา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศัพท ์053-944070-74 

เครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

“หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน” 

บ้านบนนา อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 

การเพาะเห็ดโคนนอ้ยจากต้นและ
เปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณประโยชน์จากเห็ด 

เห็ดจัดเป็นอาหารประเภทผักที่ปราศจาก
ไขมัน มีปริมาณน้ําตาลและเกลือค่อนข้างต่ํา 
และยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี เมื่อเทียบกับผักอีก
หลายชนิด อีกทั้งยังมีรสชาติและกลิ่นที่ชวน
รับประทาน 

นอกจากจะให้คุณค่าทางโภชนาการแล้ว 
เห็ดยังมีสรรพคุณทางยา ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วย
เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยลดความเสี่ยง
จากโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน   
อัลไซเมอร์ (โรคหลงๆ ลืมๆ ในผู้สูงอายุ) หลอด
เลือดหัวใจอุดตัน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น 



เห็ดโคนน้อย 

จัดเป็นราชั้นสูงที่อยู่ใน ตระกูลเห็ด ใน
ประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเนื่องจากมี
การกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
โดยมีชื่อเรียกตามวัสดุเพาะ เช่น เห็ดถั่ว เห็ดถั่ว
เหลือง หรือ เห็ดถั่วเน่า เห็ดโคนน้อย เห็ดโคน
บ้าน เห็ดโคนขาว (ภาคเหนือ) เห็ดคราม เห็ด
ปลวกน้อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เห็ดโคน
เพาะ เห็ดโคนน้อย เห็ดหมึก (ภาคกลาง) เป็น
เห็ดที่ขึ้นง่าย ลักษณะคล้ายเห็ดโคน สีขาวสี
หมวกสวยงามสมส่วน ก้านดอกขนาดเท่าดินสอ
ดํา ความยาวของต้นเห็ดประมาณ 2-3 นิ้ว 
 

ต้นและเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง 
จากการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการ

ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น มีผลทําให้มี
เศษวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพด เช่น ต้น เปลือก 
และซังเหลืออยู่มาก  ซึ่ ง เศษวัสดุฯ  เหล่า นี้ 
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในรูปของวัสดุเพาะ
เห็ด และเมื่อเก็บเห็ดแล้ววัสดุเพาะเห็ดดังกล่าว
ยังสามารถนํากลับมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น โค 
กระบือ ได้อีกครั้ง โดยมีคุณค่าทางอาหารสูง
กว่าปกติ เนื่องจากย่อยได้ดีขึ้น จึงส่งผลให้อัตรา
การเจริญเติบโตของสัตว์ดีขึ้นด้วย หรือใช้ในรูป

ของปุ๋ยชีวภาพสําหรับต้นไม้ก็จะทําให้ต้นไม้
เจริญเติบโตดี ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีซึ่งทําให้ดิน
เค็มและแน่น 
 

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเพาะเห็ดโคนน้อย 

1. วัสดุที่ใช้เพาะซึ่งสามารถหาได้ในท้องถิ่น 
(ต้นและเปลือกข้าวโพด ฟางข้าวหรือเปลือก
ถั่วเหลือง) 

2. แป้งข้าวเจ้า 
3. รําละเอียด 
4. หัวเชื้อเห็ดโคนน้อย 
5. ปุ๋ยยูเรีย 
6. กากน้ําตาล 
7. ไม้แบบ หรือกระบะเพาะ ขนาดความกว้าง 

30 ยาว 50 สูง 30 เซนติเมตร ซึ่งอาจจะทํา
ด้วยไม้หรือเหล็กก็ได้ หรืออาจจะใช้ตะกร้า
ไม้ หรือตะกร้าพลาสติกทําเป็นแบบก็ได้ 

8. อุปกรณ์ในการต้มน้ํา ได้แก่ ถังน้ํามัน หรือ
หม้อต้ม และเชื้อเพลิง 

9. เชือกหรือตอกสําหรับมัดวัสดุเพาะ 
10. พลาสติกสําหรับคลุมกองวัสดุเพาะเพื่อ  

กักเก็บความชื้น และเป็นการบ่มกองวัสดุ
เพาะ 
 

ขั้นตอนและวิธีการเพาะเห็ด 

1. ต้มน้ํา 100 ลิตร ใส่ปุ๋ยยูเรียและกากน้ําตาล 
(ในอัตราส่วนอย่างละ 1 กิโลกรัมต่อน้ํา 100 
ลิตร) 

2. นําวัสดุเพาะใส่ลงไป ต้มนาน 5-10 นาที 
เพื่อให้สารอาหารจากยูเรียและกากน้ําตาล
ได้ซึมเข้าไปในวัสดุเพาะ และยังเป็นวิธีที่
ช่วยกําจัดโรคและแมลง และวัชพืชต่างๆ 

3. นําวัสดุเพาะออกจากถังต้มมาผึ่งไว้ให้หาย
ร้อน 

4. นําวัสดุเพาะวางเรียงลงในไม้แบบ ให้มี
ความหนาพอประมาณ (5-8 เซนติเมตร) 

5. โรยด้วยเชื้อเห็ดโคนน้อยที่ได้ทําการผสม
คลุกเคล้ากับรําละเอียดและแป้งข้าวเจ้า 

6. วางวัสดุเพาะทับสลับกับเชื้อเห็ดโคนน้อยให้
มีความสูงประมาณ 4-5 ชั้น โดยการใส่เชื้อ
เห็ดในชั้นล่างและชั้นบนจะใส่เชื้อเห็ดให้ทั่ว
บริเวณของวัสดุเพาะ ส่วนในชั้นอื่นๆ จะใส่
เ ชื้อลงไปบริ เวณด้านชิดขอบของวัสดุ 
เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการเก็บผลผลิต 

7. ยกไม้แบบเพาะออก มัดวัสดุเพาะรวมกันให้
แน่นด้วยเชือกหรือตอก 

8. นําไปวางไว้บริเวณที่ร่ม รําไร รดน้ําให้เปียก 



8. ตกแตง่ฐานช่องระบายอากาศและห้องระบายเถ้า 

 

                                 

 

 

 

9. เจาะรูอากาศออกที่ 2 

 

 

 

 

 

10. รอให้แห้ง 12- 24 ชัว่โมงแกะแบบออก 

 

                                 

 

 

 

 

11. เตรียมสงักะสีหุ้ม 

 

                                

 

 

 

12. หุ้มสงักะสี                              

 

 

 

                   

 

 

 

13. ปัน้ตะแกรงระบายเถ้า 

 

                             

     

 

14. ปัน้แผน่ปิดช่องเติมเชือ้เพลงิและแผน่ปิดช่อง
อากาศเข้าที่ 1 

 

                           

 

   

       

15. เตาที่ทําสมบรูณ์แล้ว 

 
                                
 
 

 

 
เตาหงุตม้กา๊ซชีวมวลสาํหรบัครวัเรอืน 

โดยใชซ้งัและตน้ขา้วโพดเป็นแหลง่พลงังาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
เตาหงุต้มก๊าซชีวมวลสําหรับครัวเรือน โดยใช้ซงัและ

ต้นข้าวโพดเป็นแหลง่พลงังาน ซึง่เป็นวสัดเุหลือทิง้ที่ได้จากการ

ผลิตข้าวโพดสําหรับใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีหลักการ

ทํางานแบบการผลิตแก๊สเชือ้เพลิงจากชีวมวล แบบอากาศ  

ไหลขึน้ โดยเป็นการเผาไหม้เชือ้เพลิงแบบจํากดัปริมาณอากาศ

ให้เกิดความร้อนบางส่วนแล้วไปเร่งปฏิกิริยาต่อเนื่องอื่นๆ    

เพื่อเปลี่ยนเชือ้เพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊สเชือ้เพลิง ได้แก่ แก๊ส

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจน (H2) และแก๊สมีเทน 

(CH2)  ซึง่สามารถติดไฟได้ และปริมาณการใช้ซงัข้าวโพดเฉลี่ย

วนัละ 2 กก./ครัวเรือน 3-5 คน (730 กก./ปี)  อีกทัง้ยงัมีต้นทนุ

ในการผลิตค่อนข้างตํ่า สามารถสร้างเป็นอาชีพได้อีกทางหนึ่ง 

ซึ่ ง ไ ด้ป รับปรุงจากต้นแบบของอาจารย์องอาจ   ส่อง สี 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน) ที่ได้รับ

งบประมาณสนบัสนนุจาก สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ   



วัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ 
1. สว่นผสม 

 ดินเหนียว   1  สว่น 

 ทราย          2  สว่น 

 ปนู             1  สว่น 

 แกลบ      0.5  สว่น  

2. แบบเตา 

3. สงักะสี 

4. ทอ่ใยหิน 4 นิว้ 

5. ตะป ู

 
วธิีการปั้นเตา มีดังนี ้
1. การเตรียมส่วนผสม 

1. นําดินเหนียว 1 สว่น บดให้ละเอียดแช่ในนํา้นาน 1-2 

วนั รินนํา้ออกนวดให้ดินแตกตวั 

2. ผสมทราย 2 สว่น ปนู 1 สว่น และแกลบ ½ สว่น 

3. นวดสว่นผสมให้เข้ากนัให้มีความเหนียวพอเหมาะ 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขัน้ตอนการปั้นเตา 
1. ทําความสะอาดและประกอบแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

2. นําสว่นผสมที่เตรียมไว้มาพอกให้รอบเตาด้านใน

หนาประมาณ 1 นิว้ 

 
 
 
 
 

 
 
3.  นําแบบห้องเผาไหมมาใสโ่ดยกดแบบลงพร้อม

หมนุเพื่อทําฐานรองตะแกรง 

 

 

 

 

 

 

 

4. นําแบบห้องเผาไหม้มาใสใ่หมพ่ร้อมทัง้ใสท่อ่เติม

เชือ้เพลงิ 

 
                                      

  
 
 
 

5. นําสว่นผสมมาพอกจนเตม็ 

 
                               

  
 
 

 
  6.  ทําช่องระบายอากาศและฐานรองเตา 

 

                                                                         

 

 

 

 

7. ถอดแบบช่องระบายอากาศและแบบห้องเผาไหม้

ออก 

 

 

                                 

สนใจตดิต่อสอบถามได้ที่ โครงการหมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควนั : บ้านบนนา หมู่ 14 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  ผู้รับผิดชอบโครงการ : ภาควิชาสตัวศาสตร์และสตัว์นํา้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โทร.053-944070-74  



 

 

 

 

 

 
 
 

                                        ภาคผนวก  ง 
• แบบสอบถาม  

• แบบประเมินผลเมื่อจบการฝึกอบรม 
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แบบสอบถามโครงการหมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน 

(การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากข้าวโพดแทนการเผา โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรแบบครบวงจร) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็น  

ช่ือ - นามสกลุ......................................................................โทรศัพท์................................................ 

บ้านเลขที่ ................... หมู่ ............... ตําบล........................อําเภอ.....................จังหวัด.................... 

1. อาชีพ หลัก (เลือกเพียง 1 ข้อ)   
 เกษตรกร   ค้าขาย   รับจ้าง 
 แม่บ้าน   รบัราชการ   อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................... 

2. อาชีพ รอง (เลือกเพียง 1 ข้อ)   
 เกษตรกร   ค้าขาย   รับจ้าง 
 แม่บ้าน   รบัราชการ   อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................... 

3. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนต้น  มธัยมศึกษาตอนปลาย 

  อนปุริญญา   ปริญญาตรี 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................. 

4. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)   

 น้อยกว่า 1,000 บาท   1,000 - 5,000 บาท 

 5,000 – 10,000 บาท  10,000 บาท ข้ึนไป (โปรดระบุ)................................. 

5. อายุ 
  ต่ํากว่า 15 ป ี   16 - 20 ป ี   21 - 30 ป ี
  31 - 40 ป ี   41 - 50 ป ี   51 ปีขึ้นไป 
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6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว ................... คน  

    ผู้สูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) .........คน  วัยทาํงาน (25-60 ป)ี .........คน  นักเรียน/นกัศึกษา ..........คน 

7. ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย จํานวน ..............................ไร่     

 ที่ดินเพ่ือทําการเกษตร  

 ข้าวโพด  จํานวน ...................... ไร่  ข้าว จํานวน ...................... ไร่ 
  ยางพารา จํานวน ...................... ไร ่  กาแฟจํานวน ...................... ไร ่
  มนัฝรัง่ จํานวน ...................... ไร่  อ่ืนๆโปรดระบุจํานวน ...................... ไร ่  
8. ผลผลิตทางการเกษตรทีไ่ด้รบั 
  ข้าวโพด  จํานวน .........................กก./ป ี คิดเปน็รายได้...............................บาท/ป ี
  ข้าว  จํานวน ..........................ถัง/ป ี คิดเป็นรายได้...............................บาท/ป ี
  ยางพารา จํานวน .........................กก./ป ี คิดเปน็รายได้...............................บาท/ป ี
  กาแฟ จํานวน .........................กก./ป ี คิดเปน็รายได้...............................บาท/ป ี
  มนัฝรัง่ จํานวน .........................กก./ป ี คิดเปน็รายได้...............................บาท/ป ี

 อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................จํานวน ............... กก./ป ี คิดเปน็รายได้................ บาท/ป ี
9. เล้ียงสัตว์จาํนวนกี่ตัว และเกิดเปน็รายได้เท่าไหร ่

 วัว    จํานวน .................... ตัว   คิดเป็นรายได.้.................. บาท/ป ี
  สุกร   จํานวน .....................ตัว   คิดเป็นรายได.้..................... บาท/ป ี
  ไก่พื้นเมือง  จํานวน .................... ตัว   คิดเป็นรายได.้...................... บาท/ป ี
  ปลา  จํานวน .................... ตัว   คิดเป็นรายได.้..................... บาท/ป ี
  แพะ  จํานวน .................... ตัว   คิดเป็นรายได.้....................... บาท/ป ี

  อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................จํานวน .......... ตัว   คิดเป็นรายได้................... บาท/ป ี

10. รายจ่ายจากการทําการเกษตร/เล้ียงสัตว์ 
  ข้าวโพด  จํานวน ...................... บาท/ป ี
  ข้าว  จํานวน ...................... บาท/ป ี
  ยางพารา จํานวน ...................... บาท/ป ี
  กาแฟ จํานวน ...................... บาท/ป ี
  มนัฝรัง่ จํานวน ...................... บาท/ป ี

 เล้ียงสัตว์ จํานวน ...................... บาท/ป ี
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 อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ จํานวน ...................... บาท/ป ี
11. หนี้สิน ที่มีอยู่ในปัจจบุนั  

 ธกส ..................................... บาท    กองทุนหมู่บ้าน ................................ บาท 

 SML ..................................... บาท   ไทยเข้มแข็ง ..................................... บาท     

 นอกระบบ ..................... บาท  อ่ืนๆ โปรดระบุ..................จํานวน............... บาท 

 

ตอนที่ 2 การมีส่วนได้รับรู้เทคโนโลยี 

1. ท่านเคยได้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม จากโครงการฯ หรือไม ่
 ประชุม จาํนวน ................... ครั้ง  

 อบรม   จาํนวน ................... ครั้ง  

 ไม่เคยเข้าร่วม เพราะ ..............................................................(ข้ามไปตอบ ตอนที่ 3) 

2. เทคโนโลยีที่เคยเข้าร่วมอบรม คืออะไร 
 การปัน้เตาชีวมวล  

 การอัดฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพด 

 การทําอาหารผสมครบส่วน (TMR) 

 การเพาะเห็ดโคนน้อย 

 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์  

 การเพ่ิมผลผลิตไก่พื้นเมือง 
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3. ท่านนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างไร จํานวนเท่าไหร่ (เช่น ผลิต/บริโภค/จําหน่าย)  

 มีเตาชีวมวลในครัวเรือน............ตัว ใช้ซังข้าวโพดเป็นเช้ือเพลิง.................กก./วัน  

 อัดฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพด จํานวน ……….……………..ฟ่อน เกิดรายได้................ บาท 

 การทําอาหารผสมครบส่วน (TMR) จํานวน........... กระสอบ  

ใช้เปลือกฝักข้าวโพด...............กก. 

 การเพาะเห็ดโคนน้อย ใช้บริโภค.............กก. จําหน่าย ...............กก. 

 เกิดรายได้ ...................บาท 

ใช้เปลือกฝักข้าวโพดเปน็วัสดุเพาะ จํานวน.....................กก.  

หรือใช้ต้นข้าวโพด......................กก. 

 มีบ่อหมกัก๊าซชีวภาพในครัวเรือน................บ่อ  

ทดแทนก๊าซหงุต้มได้ .....................บาท/เดือน 

ทดแทนฟนืได้ ......................ท่อน (กก.)/เดือน 

 ปรับปรุงผลผลิตไก่พื้นเมือง จํานวน................ตัว/ป ีเ 

กิดรายได้ .........................บาท/ป ี

 อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................. 

4. หลังจากเข้าร่วมอบรมแล้ว ท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 

 (1) ระดับน้อยที่สุด    (2) ระดับน้อย    (3) ระดับปานกลาง 

 (4) ระดับมาก   (5) ระดับมากที่สุด 
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ตอนที่ 3 เทคโนโลยีที่ต้องการเข้าร่วม  

1. ประเภทของกิจกรรม/เทคโนโลยีที่อยากจะเข้าร่วม มีอะไรบ้าง เหตุผลเพราะอะไร (เลือกได้หลายข้อ) 

 การปัน้เตาชีวมวล เพื่อนําไป  ใช้ในครัวเรือน  จําหน่าย 

 อ่ืนๆ ............................. 

 การอัดฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพด เพื่อนําไป  ใช้เล้ียงสัตว์  จําหน่าย  

 อ่ืนๆ ............ 

 การทําอาหารผสมครบส่วน (TMR) เพื่อนําไป  ใช้เล้ียงสัตว์  จําหน่าย  

 อ่ืนๆ ............ 

 การเพาะเหด็โคนน้อย เพื่อ  นํามาบริโภค  จําหน่าย  

 อ่ืนๆ ............................. 

 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อช่วย  ลดมลภาวะ  ทดแทนก๊าซหงุต้ม/ฟืน  

 การเพ่ิมผลผลิตไก่พื้นเมือง เพื่อ  นํามาบริโภค  จําหน่าย  

 อ่ืนๆ ............................. 

 การทําปุ๋ยหมัก เพื่อ  ใช้กับยางพารา จํานวน ..........................ไร่ 

 ใช้กับพืชอ่ืน โปรดระบ.ุ.............. จํานวน.................... ไร ่

 การเล้ียงหมูหลุม จํานวน ........................ตัว 

 ปลูกยางพารา จํานวน.......................ไร ่ 

 เล้ียงเป็ดไข่ จํานวน ........................ตัว 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ .......................................................................................................... 
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2. หากท่านสนใจเทคโนโลยีข้างต้น ท่านจะทําอย่างไร 

 ลงทนุด้วยตนเอง     

 จะร่วมผลักดันให้ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.จัดทําโครงการฯเพื่อขอรบังบประมาณสนับสนุน    

  อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................... 

3. หากท่านสนใจเทคโนโลยีข้างต้น ท่านต้องการสิ่งใดเพ่ิมเติมจากเทคโนโลยีที่เข้าร่วม 

 ความรู้/วิชาการ     การจัดการด้านการตลาด     งบประมาณ 

 เครื่องมือ/อุปกรณ์   อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................... 

4. หากมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ท่านต้องการเข้าร่วมกลุ่มใด ให้เรียงลําดับ  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 การปัน้เตาชีวมวล     การอัดฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพด  

 การทําอาหารผสมครบส่วน (TMR)   การเพาะเห็ดโคนน้อย  

 การเพ่ิมผลผลิตไก่พื้นเมือง   การเล้ียงหมูหลุม 

 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์  ทําปุ๋ยหมกั 

 ปลูกยางพารา    กลุ่มอ่ืนๆ โปรดระบุ ................................. 

4. มีข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ นี้อย่างไรบ้าง  

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

(คณะผู้ดําเนินงาน ขอขอบคุณทกุท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ) 
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แบบประเมินผลเมื่อจบการฝึกอบรม 

เพื่อประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็น
จริง อย่างตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีการระบุช่ือผู้ประเมินแต่อย่างใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร 

รายการ 
ระดับ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย
 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ท่านมีความพอใจในคําถามต่อไปนี้ระดับใด

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมคัร 
การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล  การดูแล และการ
ทํางานอย่างมีข้ันตอน ฯลฯ) 

  

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการ
ให้บริการ ฯลฯ) 

  

3. ส่ิงอํานวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครือ่งโสตฯ เอกสาร
อบรม ฯลฯ) 

    

ข้อมูลเพื่อการปรับปรงุหลักสูตร 
4. การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ) 

  

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร   
6. ความเหมาะสมของวิทยากร  
   (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน) 

  

7. ระยะเวลาการอบรม ( จาํนวนวัน)   
8. ช่วงเวลาการอบรม ( วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)   
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกบัเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ทีไ่ด้รบั
   มากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

  

IDProject   =…………………… 

IDPersonal = …………………… 
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10.  ท่านคาดว่าสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 

1  นําไปใช้ประโยชน์ได้  2  นําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะ 

11.  ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาท (รายได้ต่อเดือน  เลือกเพียง 1 ข้อ)      

1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 

3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท    

5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท    

7  6,001 – 7,000 บาท    8  7,001 – 8,000 บาท    

9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    

11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน ....................... บาท) 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
เอกสารอื่น ๆ 
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