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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
หลั กสู ต รสาขาวิช าเทคโนโลยีก ารผลิ ต พื ช คณะสั ต วศาสตร์แ ละเทคโนโลยีก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับรายวิชาปุ๋ยและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน หลักการขยายพันธุ์พืช การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชปลอดภัย โดยหลักสูตรได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานของสายสนับสนุนที่จะต้อง
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามบทปฏิบัติการดังกล่าว จากการรวบรวมเอกสารแผนการเรียนการสอนใน
รายวิช าที่มีบ ทปฏิบั ติการ พบว่า หลายรายวิช ามีความต้องการใช้ดินผสมส าหรับปลูกพืช เพื่ อให้
นักศึกษาได้ใช้ฝึกปฏิบัติในการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช
ดินผสมสาหรับปลูกพืชนับว่ามีความสาคัญต่อการเจริญเติ บโตของพืชเป็นอย่างมาก ดินปลูก
พืชที่ดีควรมีสมบัติร่วนซุย โปร่ง อุ้ม น้า วัสดุปลูกมีการย่อยสลาย มีการระบายอากาศได้ดี มีปริมาณ
ธาตุอาหารสูงและมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (นิรนาม, 2559) การศึกษาของ ชัยสิทธิ์ และคณะ
(2544) พบว่า วัส ดุป ลู ก ที่ มีส่ วนผสมของอิน ทรียวัตถุ อยู่ในปริมาณ 60 เปอร์เซ็น ต์ มีปริมาณธาตุ
อาหารหลักและมีสมบัติทางกายภาพดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุปลูกที่มีจาหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
วัสดุปลูกที่ดีเมื่อนามาใช้ควรมีอัตราส่วนของน้าและอากาศประมาณ 50:50 ไม่มีการอัดตัวหรือยุบตัว
เมื่อเปียกน้าหรือเมื่อใช้ไปนานๆ รากพืชสามารถแพร่กระจายได้สะดวกทั่วทุกส่วนของวัสดุปลูก (อิทธิ
สุนทร, 2555) จากปัญหาการจัดเตรียมดินสาหรับปลูกพืช เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนที่ซื้อดิน
ถุงตามท้องตลาดมาใช้แล้ว พบว่า คุณภาพของดินไม่ดีเท่าที่ควร มีธาตุอาหารน้อย วัสดุต่างๆ ยังไม่
ย่อยสลายเมื่อปลู กพืช ลงในกระถางหรือแปลงเพาะปลูกท าให้ พื ชมี การเจริญ เติบโตไม่ดี จากการ
รายงานของ พิสมัย (2534) กล่าวว่า วัสดุปลูกที่ดี เมื่อเมล็ดเริ่มงอกสามารถใช้อาหารได้ทันที เพื่อให้
ต้นกล้าเจริญเติบโต และสอดคล้องกับการทดลองของ เนตรชนก และ ชวนพิศ (2555) พบว่า การใช้
วัสดุปลูกที่ย่อยสลายจะส่งผลต่อคุณภาพของวัสดุปลูกเนื่องจากช่วยระบายอากาศและระบายน้าให้กับ
วัสดุปลูกได้อย่างดี นอกจากนั้นยังช่วยดูดซับความชื้น และเป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช ส่งผลให้พืชมี
การเจริ ญ เติบ โต ทั้ งในลั ก ษณะของความสู ง การเพิ่ ม จ านวนใบ จานวนราก และจานวนรากสด
อย่างไรก็ตาม ถ้าผลิตดินผสมใช้เองจะได้ดินผสมที่มีคุณภาพดีกว่า และผู้เขียนมีความสนใจที่จะพัฒนา
องค์ค วามรู้ ในสายงานที่ ป ฏิบั ติให้ เกิดประโยชน์ ต่อผู้ ที่ส นใจ ดั้งนั้น จึงได้ น าเศษวัส ดุเหลื อทิ้ งทาง
การเกษตรในฟาร์ ม กล้ ว ยไม้ ตัด ดอกที่ ห มดอายุ ก ารใช้ งานที่ เกษตรผู้ เ ลี้ ย งกล้ ว ยไม้ตั ด ดอกในเขต
กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี และปทุมธานี เผาทิ้งเป็นจานวนมาก ซึ่งทาให้เกิดผลกระทบ
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ต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนผสมในวัสดุปลูก เพราะเห็นว่าวัสดุที่ใช้เลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอกมีลักษณะผุและ
เปื่อยยุ่ย ซึ่งจะเป็นส่วนผสมของวัสดุปลูกได้ดีกว่าวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่ย่อยสลาย
จากความเป็ น มาและความส าคั ญ ดั งกล่ าว ผู้ เขีย นจึงมี ค วามสนใจในการเขี ย นคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืชสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานในการผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืชเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ผู้ปฏิบัติงานที่ผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืชสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2) การปฏิบัติงานในการผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืชเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน
การรวบรวมเอกสารแผนการเรียนการสอน การเสนอคณบดีพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การ
จัดทาปุ๋ยหมัก การจัดทาสูตรดินผสม และการทดสอบสูตรดินผสมสาหรับปลูกผักในกระบะแบบยก
พื้น โดยดาเนินงานที่ศูนย์ฝึกอบรมและถ่า ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร คู่มือเล่มนี้ จัดทาขึ้นสาหรับใช้
ในหน่วยงานภายในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานสาหรับ
เจ้าหน้าที่ คนงานประจาฟาร์มพืชและผู้อื่นที่สนใจ และสามารถใช้คู่มือ (ฉบับปรับปรุง 2562) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป
5. คำจำกัดควำมเบื้องต้น
มูล สัตว์ คือ มูลซึ่งสั ตว์ขับ ถ่ายและสะสมอยู่ตามพื้นคอก ตลอดจนมูล และน้าที่ล้ างคอกที่
รวมอยู่ในสระน้าทิ้ง มูลสัตว์ซึ่งรวบรวมได้มากพอที่จะใช้เป็นปุ๋ย ได้แก่ มูลโค กระบือ สุกรและสัตว์ปีก
(ยงยุทธ และคณะ, 2554)
กากตะกอนอ้อย คือ ผลิตผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการทาใสน้าอ้อย กล่าวคือ เมื่อสิ่ ง
สกปรกที่ปนมากับน้าอ้อยผสมกับสารพอลิเมอร์ (สารเร่งตกตะกอน) แล้วจะเกิดเป็นตะกอนตกลงมา
และเข้าสู่กระบวนการกรองด้วยระบบสูญญากาศ เพื่อแยกน้าอ้อยและตะกอนออกจากกัน ตะกอนที่
ผ่านการแยกนี้ จะไปเป็นวัสดุดิบสาหรับการผลิตปุ๋ยหมักหรือสารบารุงดิน (บริษัทน้าตาลเอราวัณ ,
2560)
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เถ้ า ชานอ้ อ ย คื อ การน าชานอ้ อ ยไปเผาเป็ น เชื้ อ เพลิ งเพื่ อ ให้ เกิ ด ความร้ อ นในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า เถ้าชานอ้อยจัดว่าเป็นชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนาไปทา
ปุ๋ยหรือปรับสภาพดินที่เป็นกรดซึ่งมีซิลิกอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง (ชัย, 2560)
ปุ๋ยหมัก หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการนาเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด ต้นถั่ว
ต่างๆ ซั งข้าวโพด หญ้ าแห้ ง ผั ก ตบชวา ของเหลื อทิ้ งจากโรงงานอุต สาหกรรม ขยะมู ล ฝอยตาม
บ้านเรือนมาหมักรวมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี และสารเร่งจุลินทรีย์ เป็นต้น เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่ง
แล้วเศษวัสดุจะเปลี่ยนสภาพจากเดิมเป็นสีน้าตาลปนดา มีลักษณะเปื่อยยุ่ย แล้วนาไปใส่ในไร่นา หรือ
พืชสวน เช่น ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น (ราเชนทร์ และ ศิริธรรม, 2550)
ดินผสม หมายถึง วัสดุใดๆ ก็ตาม เมื่อนามาผสมกับดินธรรมชาติแล้วจะมีคุณสมบัติร่วน โปร่ง
มีน้ าหนั กเบาระบายน้ าได้ดี ถ่ายเทอากาศได้ทั่วถึง ดูดซับน้าได้ดี มีธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่ าง
สมบูรณ์ ไม่มีความเป็นกรดเป็นด่างมากเกินไป จะมีค่า pH อยู่ประมาณ 5.5–7.5 มีความแน่นพอที่จะ
ยึดให้ลาต้นทรงตัวอยู่ได้ และไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษต่อรากพืช นอกจากจะช่วยปรับสภาพเนื้อดินให้ดี
ขึ้นแล้ว ยังพบว่า มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่อาจจะไม่มากเหมือน
ปุ๋ยเคมี (นิรนาม, 2559)
ดินร่วน หมายถึง ดินที่มีเนื้อค่อนข้างละเอียดนุ่มมือ ในสภาพดินแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็ง
พอประมาณ ในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้าง เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือแต่อาจจะรู้สึกสาก
มืออยู่บ้างเล็กน้อย เมื่อกาดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายมือออก ดินจะจับกันเป็นก้ อนไม่แตกออกจาก
กัน เป็นดินที่มีการระบายน้าได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสาหรับการเพาะปลูก
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2559)
เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอก หมายถึง กาบมะพร้าวที่ใช้เป็นวัสดุ
ปลูกและเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย ซึ่งหลังจากปลูกไปแล้วทุกๆ 3-5 ปี จะต้องรื้อต้นกล้วยไม้เก่า
และกาบมะพร้าวที่เป็นวัสดุปลูกออกเพื่อปลูกต้นใหม่ เนื่องจากมีลูกกล้วยไม้ขึ้นหนาแน่น ทาให้การ
ระบายอากาศไม่ดี และมีการสะสมโรคในต้นเก่า ประกอบกับกาบมะพร้าวเริ่มผุและเปื่อยยุ่ย ทาให้ผล
ผลิตกล้วยไม้ลดลง (นวลศรี, 2559)
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บทที่ 2
โครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1. โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
ใน พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยัง
จังหวัดใกล้เคียงกับ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเดิม (วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม) ผู้บริหารในขณะนั้นนาโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณ หญิง ไขศรี
ศรีอรุณ จึงพิจารณาหาพื้น ที่ตั้งวิทยาเขตใหม่ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี จนในที่สุดเหลือเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งวิทยาเขตใหม่ที่จังหวัดราชบุรี และมีแนวทางจัดตั้งคณะวิชาต่างๆ รวมทั้ง
"คณะอุตสาหกรรมเกษตร" ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องทั้งของจังหวัดราชบุรีและ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบความต้องการของท้องถิ่น แต่ผลความต้องการของบุคลากรในพื้นที่ไม่ตรง
กับแผนพัฒ นาเดิมที่ ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ โครงการดังกล่าวจึงชะลอไปจนในที่สุดปี พ.ศ.
2542 ศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ อธิการบดีในขณะนั้น จึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใน
การย้ ายวิท ยาเขตใหม่ไปที่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านไร่ใหม่พัฒ นา ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี และมีแผนในการจัดตั้ง "คณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร" ขึ้นเป็นคณะแรก
เนื่ อ งจากพิ จ ารณาเห็ น ว่ า พื้ น ที่ โ ดยรอบมี ป ระชากรที่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ น หลั ก
มหาวิทยาลัยจะได้ให้บริการได้โดยตรง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2544 เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2544 ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สุภสร ชโยวรรณ เป็นผู้อานวยการโครงการจัดตั้ง
คณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
เมื่อสภามหาวิทยาลั ย อนุ มัติให้ จัดตั้งคณะสั ตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตรตามที่
คณะกรรมการเสนอ ต่อ มาคณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม (คณะวิศ วกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในปัจจุบัน) ได้ทักท้วงว่าชื่อ "อุตสาหกรรมการเกษตร" ของโครงการฯ จะซ้าซ้อนกับการ
สอนของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2544 จึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโครงการจัดตั้งคณะสัตว
ศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็น "โครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร"
และอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
ต่อมาเมื่อ อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ ได้เข้าดารงตาแหน่งอธิการบดี และได้มอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (อาจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช) เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานกับ
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กรมธนารักษ์เพื่อขอพื้นที่ 200 ไร่ จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 200 ไร่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2546 ซึ่งบริเวณที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ ห่างจากพื้นที่ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประมาณ 3
กิโลเมตร ทางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เล็งเห็น
พื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมในการจัดทาเป็นฟาร์มฝึกงานเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในฝึกทดลองการเลี้ยงสัตว์และ
แปลงเกษตรของนักศึกษา การทางานวิจัยและเป็นแหล่งจัดสัมมนาให้บริการทางวิชาการทางด้าน
การเกษตรแก่ชุมชน ดังนั้น คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้ตั้งงบประมาณเพื่อการ
ก่ อ สร้ า งฟาร์ ม ปฏิ บั ติ ก ารตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็ น ต้ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น (คณะสั ต วศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร, 2562)
1.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
โครงสร้ำงองค์กร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานภายใน (ภาพที่ 1) ดังนี้
1.1.1 สานักงานคณบดี ประกอบด้วย 2 งาน
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานกิจกรรมพิเศษ
1.1.2 ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สานักงานคณบดี

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

งานบริหารทั่วไป
งานกิจกรรมพิเศษ
ภำพที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์กรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ที่มำ: คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (2562)
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1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
การบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ภาพที่ 2) แบ่ง
ออกเป็นลาดับขั้น โดยมีคณบดีเป็นผู้มีอานาจในการบริหารและตัดสินใจสูงสุด ลาดับถัดมา คือ รอง
คณบดีฝ่ายบริหารเป็น หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ทาหน้าที่พิจารณาให้
ความคิดเห็นกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่มีการดาเนินงานในฟาร์ม ซึ่งประกอบไปด้วยงานฟาร์มปศุ
สัตว์ งานฟาร์มสัตว์น้า และงานฟาร์มพืช โดยมีหัวหน้างานแต่ละงานเป็นผู้รับผิดชอบ
คณบดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

นักวิชาการสัตวบาล
หัวหน้างานฟาร์มปศุสัตว์

นักวิชาการประมง
หัวหน้างานฟาร์มสัตว์น้า

นักวิชาการเกษตร
หัวหน้างานฟาร์มพืช

ภำพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ที่มำ: คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (2562)
1.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
การปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ภาพที่ 3) มีรอง
คณบดีฝ่ ายบริห าร เป็ น หั ว หน้ าศู นย์ฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร ซึ่งท าหน้าที่ให้
คาปรึกษา พิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในงานฟาร์มปศุสัตว์
งานฟาร์มสัตว์น้ า และงานฟาร์มพืช ซึ่งในแต่ งานจะมีนักวิชาการเป็น หัวหน้างานทาหน้า ที่ควบคุม
ดูแล และสั่งการให้คนงานปฏิบัติงานในแต่ละงาน โดยมีสัตวแพทย์ประจาศูนย์ฯ ทาหน้าที่วินิจฉัยและ
รักษาโรคสัตว์
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อ.ดร วัชราภรณ์ รวมธรรม
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.น.สพ. นรินทร์ ปริยวิชญภักดี
สัตวแพทย์ประจาศูนย์ฯ

นางสาวนุชนาด สายทอง
หัวหน้างานฟาร์มปศุสัตว์

นางสาวพัชรินทร์ สายพัฒนะ
หัวหน้างานฟาร์มสัตว์น้า

นายธนกฤต เขียวอร่าม
หัวหน้างานฟาร์มพืช

นายคากร คุ้มรอด
นายอุเทน มังสา
นายประเทือง ฤทธิ์มาก
คนงาน

นางสาวธัญมน คงเหลือ
คนงาน

นายอานวย ทองดี
คนงาน
นางสาวมลฤดี ทองดี
คนงาน

ภำพที่ 3 แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ที่มำ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (2562)
1.4 ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มีภารกิจรับผิดชอบในด้านการเรียน
การสอน งานวิจัย การบริการวิช าการ การหารายได้ภ ายใต้ระเบี ยบของหน่ วยงานในกากับ การ
บริหารพึ่งตนเองในกากับของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการทางด้านการเกษตรแก่
ชุมชน (กองแผนงาน, 2555)
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2. บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
2.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง สายงาน นั ก วิ ช าการเกษตร ที่ ก าหนดโดยคณะ
กรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย (ก.บ.ม.) เมื่อ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2562 ระบุบ ทบาทหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของสายงาน นักวิชาการเกษตร ระดับ ปฏิบัติการ ดังนี้
2.1.1 หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถทาง
วิชาการในการทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการเกษตร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1.1.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1) ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ วิ ช าการเกษตร เช่ น ปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง พั น ธุ์
ขยายพันธุ์ คัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช ปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย และการเก็บรักษาผลผลิต
ทางการเกษตร ควบคุมและปฏิบัติงานในสถานีทดลอง ซึ่งดาเนินการค้นคว้าทดลอง และวิเคราะห์
วิจัย จัดทารายงานและประเมิน ผลงานเกี่ยวกับการส่งเสริ มการเกษตรและเผยแพร่วิชาการใหม่ ๆ
ทางด้ า นวิ ช าการเกษตร เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ทาง
การเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ
2) ช่ว ยตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมู ล เบื้ องต้น และทดสอบพื ช พัน ธุ์พื ช
วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี เพื่อควบคุมและดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น อบรม สาธิตการปลูกพืชและการ
ปราบศัตรูพืช และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่การเกษตรและ
เกษตรกร ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.1.2 ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.1.1.3 ด้ำนกำรประสำนงำน
1) ประสานงานทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.1.1.4 ด้ำนกำรบริกำร
1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
วิชาการเกษตร รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้าน
วิช าการเกษตร เพื่อให้ บุ คลากรทั้ งภายในหน่ว ยงานและภายนอกหน่ว ยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผู้รับ บริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
2.2 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่งตำมที่ได้รับมอบหมำย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นายธนกฤต เขียวอร่าม ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร
ระดับ ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้
1) ปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนรายวิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2) ปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการในส่ ว นของงานฟาร์ ม ที่
รับผิดชอบ
3) ปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการ โดยการถ่า ยทอดเทคโนโลยีในรูปแบบใดแบบ
หนึ่งการให้คาปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้รับบริการ และการจัดทาโครงการผลิต ในส่วนของฟาร์มที่
รับผิดชอบ
4) ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดหาวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียน
การสอน และการขอจัดซื้อครุภัณฑ์และการซ่อมบารุง
5) ปฏิบั ติด้านการจั ดการงานฟาร์มที่ รับผิดชอบให้ มีมาตรฐาน มีประสิทธิภ าพ และ
พัฒนาการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
6) ปฏิบัติหน้าที่กากับดูแล ควบคุม สั่งการ การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้าง
รายวันในส่วนของงานฟาร์มที่รับผิดชอบ
7) ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในภายหลังและ
กาหนดในข้อตกลงการปฏิบัติงาน
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะวิชามหาวิทยาลัยมอบหมาย

10

2.3 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในปัจจุบัน
บทบาทหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบของ นายธนกฤต เขี ยวอร่าม ตาแหน่ง นั กวิช าการ
เกษตร ระดับ ปฏิบัติการ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน มีดังนี้
2.3.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1) ทาหน้าที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ ได้แก่ 712111 เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย 712221 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 712311 หลักการ
ขยายพันธุ์พืช 712322 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 712421 ปุ๋ยและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 712451 การ
ผลิ ตไม้ ดอกไม้ ป ระดั บ เศรษฐกิจ 712452 การผลิ ตเห็ ดเศรษฐกิจ และ 712461 ระบบการจัดการ
ธัญพืชและเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว
2) ทาหน้าที่พัฒนางานฟาร์มพืช ให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และบริการวิชาการ เช่น จัดทาโครงการ
แปลงสาธิตการปลูกพืชต่างๆ โครงการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และดินผสม
สาหรับปลูกพืช เป็นต้น
2.3.2 ด้ำนกำรวำงแผน
ทาหน้าที่วางแผนการจัดการฟาร์มพืช ควบคุม ดูแล สั่งการ การปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรายวันให้ ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการขออนุมัติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น จัดหาวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และการ
ขอจัดซื้อครุภัณฑ์และการซ่อมบารุงต่างๆ รวมถึงการสรุปผลการดาเนินงานภายในฟาร์มพืช
2.3.3 ด้ำนกำรประสำนงำน
ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างงานฟาร์มพืชและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการท างาน ช่ ว ยแนะน าแนวทางการพั ฒ นางานฟาร์ ม ให้ มี ม าตรฐาน มี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
2.3.4 ด้ำนกำรบริกำร
ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืช การ
ผลิตเห็ด และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และดินผสมให้บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
นั กศึกษา ตลอดจนผู้ รับ บริ การได้ท ราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ ที่ ส ามารถน าไปประโยชน์ ในการ
ประกอบอาชีพ
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การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช ผู้ เขียนได้ใช้สัญ ลักษณ์ แทน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เรืองชัย, 2561) ดังนี้
หมายถึง จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงาน
หมายถึง การปฏิบัติงาน แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานหรือประมวลผลงาน
หมายถึง ตัดสินใจ แทนจุดเลือกการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
หมายถึง ทิศทาง แทนทิ ศทางของขั้น ตอนการดาเนินงานซึ่งจะปฏิบัติ
ต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรชี้
หมายถึง จุดเชื่อม แทนจุดเชื่อมต่อของผังงานในที่มีเส้นมาบรรจบเพื่อจะ
นาไปสู่การทางานที่เหมือนกัน
หมายถึง เอกสารรายงาน แทนเอกสารที่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการ
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จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง
การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาพที่ 4)
เริ่มต้น
การรวบรวบเอกสารแผนการเรียนการสอน

เสนอคณบดีพิจารณา
พิจารณา
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

การจัดทาปุ๋ยหมัก

แจ้งให้ผู้เสนอทราบ

การจัดทาสูตรดินผสม

การทดสอบสูตรดินผสม

สรุปผลการดาเนินการ ทบทวน และวิเคราะห์/
ประเมินผลสาหรับการปรับปรุงงานครั้งต่อไป

ภำพที่ 4 แสดงแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธกี ำรปฏิบัติงำน
1. หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 กำรรวบรวมเอกสำรแผนกำรเรียนกำรสอน
1.1.1 สอบถามอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาของแต่ละภาคเรียน
1.1.2 ขอเอกสารแผนการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
1.1.3 รวบรวมเอกสารแผนการเรียนการสอนของแต่ ล ะรายวิช าในบทปฏิ บั ติ การที่
เกี่ยวข้องแล้วนามาวางแผนการปฏิบัติงาน
1.2 เสนอคณบดีพิจำรณำ
ขอแบบฟอร์มใบบันทึกข้อความการจัดซื้อจัดจ้างที่งานพัสดุหรือหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ
เพื่อบันทึกรายละเอียดของวัสดุทตี่ ้องการจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
สารวจแหล่งวัสดุที่ใช้ทาปุ๋ยหมัก และดินผสม เช่น กากตะกอนอ้อย เถ้าชานอ้อย มูลวัว
และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอก จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการ จานวน 2
แห่ง แล้วขอใบสืบและเสนอราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนจัดซื้อจัดจ้าง
1.4 กำรจัดทำปุ๋ยหมัก
1.4.1 เตรียมพื้นทีท่ าปุ๋ยหมักบนพื้นปูนซีเมนต์ (ภาพที่ 5) ทาความสะอาดพื้นปูนซีเมนต์
โดยการใช้จอบดายหญ้าและเก็บเศษหญ้าไปทิ้ง จากนั้นใช้ไม้กวาดทางมะพร้าว
กวาดเศษดินและก้อนกรวดให้เรียบร้อยก่อนทาปุ๋ยหมักทุกครั้ง
1.4.2 ตรวจ ท าความสะอาดเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ท าปุ๋ ย หมั ก เช่ น จอบหรือ พลั่ ว
เทอร์ โมมิเตอร์วัดอุณ หภูมิ เครื่องวัดความชื้นในดิน และเครื่องชั่ง ให้ มีส ภาพ
พร้อมใช้งาน และถ้าเกิดชารุดให้ซ่อมแซมหรือจัดซื้อให้เรียบร้อยก่อนทาปุ๋ยหมัก
ทุกครั้ง
1.4.3 จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ทาปุ๋ยหมัก ได้แก่ กากตะกอนอ้อย เถ้าชานอ้อย มูลวัว ปุ๋ยเคมี
สูตร 18-46-0 และปุ๋ยนม ให้อยู่ในบริเวณที่หมักปุ๋ยให้เรียบร้อยก่อนทาปุ๋ยหมัก
ทุกครั้ง
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1.4.4 ผู้ป ฏิบัติงานต้องแต่งกายให้ เรียบร้อยโดยการสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
สวมหมวก สวมถุงมือ สวมรองเท้าบูท สวมแว่นตากันฝุ่น และสวมที่ปิดจมูก เพื่อ
ป้องกันฝุ่นละอองให้เรียบร้อยก่อนทาปุ๋ยหมักทุกครั้ง

ภำพที่ 5 พื้นปูนซีเมนต์สาหรับการทาปุ๋ยหมัก
1.5 กำรจัดทำสูตรดินผสม
1.5.1 เตรียมพื้นที่ทาดินผสมบนพื้นปูนซีเมนต์ ภายในโรงเรือน ทาความสะอาดภายใน
โรงเรือนด้วยการใช้ไม้กวาดดอกหญ้า กวาดเศษดินและใบไม้ที่อยู่ในโรงเรือนให้
เรียบร้อยก่อนทาดินผสมทุกครั้ง (ภาพที่ 6)
1.5.2 ตรวจ ทาความสะอาดเครื่องมืออุป กรณ์ ที่ใช้ท าดินผสม โดยตรวจสายไฟและ
ปลั๊กไฟที่ติดกับเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ถ้าปลั๊กไฟชารุดต้องแจ้งซ่อม
ทันทีโดยช่างผู้ชานาญ และควรทาความสะอาดเครื่องจักรด้วยผ้าแห้งสาหรับเช็ด
ฝุ่น ดูแลรักษาเครื่องจักรโดยการเติมน้ามันหล่อลื่น อัดจารบี และตรวจสายพาน
หากชารุดให้แจ้งซ่อมให้เรียบร้อยก่อนทาดินผสมทุกครั้ง
1.5.3 เตรียมวัสดุที่ใช้ทาดินผสม เช่น เศษวัสดุกล้วยไม้บดละเอียด ดินร่วนบดละเอียด
และปุ๋ ย หมั ก บดละเอีย ด แล้ ว ขนวัส ดุ ม าไว้ บ ริเวณเครื่ องผสมปุ๋ ย ที่ อยู่ ภ ายใน
โรงเรือน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยก่อนทาดิน
ผสมทุกครั้ง
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1.5.4 ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เรียบร้อยโดยการสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
สวมหมวก สวมถุงมือ สวมรองเท้าบูทหรือรองเท้าผ้าใบ สวมแว่นตากันฝุ่น และ
สวมที่ปิดจมูก เพื่อป้องกันฝุ่นละอองให้เรียบร้อยก่อนทาดินผสมทุกครั้ง

ภำพที่ 6 พื้นปูนซีเมนต์สาหรับการทาดินผสม
1.6 กำรทดสอบสูตรดินผสมสำหรับปลูกผักในกระบะแบบยกพื้น
1.6.1 เตรียมพื้นที่สร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง (ภาพที่ 7) โดยการใช้จอบดายหญ้าใน
บริเวณที่สร้างโรงเรือนแล้วเก็บเศษหญ้าไปทิ้ง จากนั้นปรับพื้นที่ให้เรียบแล้ววาง
ผังการสร้างโรงเรือน
1.6.2 เตรียมเหล็กแป๊ปกลม ขนาด 4 หุน ยาว 6 เมตร จานวน 12 เส้น เครื่องดัดเหล็ก
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และลวดเชื่อมให้เรียบร้อยก่อนสร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง
1.6.3 เตรีย มถังพลาสติก ขนาด 200 ลิ ตร จานวน 5 ใบ เหล็ กกล่อง ขนาด 2x1 นิ้ ว
หนา 1.20 มิลลิเมตร จานวน 8 เส้น สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง เบอร์ 8
จานวน 1 กล่อง สว่านไฟฟ้า ดอกสว่านเจาะรู ขนาด 4 หุน เครื่องตัดเหล็ก เลื่อย
วงเดือน และตลับเมตรให้เรียบร้อยก่อนทากระบะปลูกผัก
1.6.4 เตรียมวัสดุที่ใช้ทาสูตรดินผสมแล้วทาการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยเครื่องผสม
ปุ๋ย จากนั้น ทาการชั่งและบรรจุดินผสมใส่กระสอบปุ๋ย จานวน 30 กิโลกรัม ให้
เรียบร้อยก่อนใส่ลงไปในกระบะปลูกผัก
1.6.5 เตรียมเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งให้เรียบร้อยก่อนหยอดเมล็ดลงในกระบะปลูก
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1.6.6 ผู้ป ฏิบั ติงานต้องแต่งกายให้ เรียบร้อยโดยสวมเสื้ อแขนยาวและกางเกงขายาว
สวมหมวก สวมถุงมือ และสวมรองเท้าบูทหรือรองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อยก่อนการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง

ภำพที่ 7 พื้นทีส่ ร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง
2. ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน
การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช มีข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้
เครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ ในการปฏิ บั ติงาน ซึ่งผู้ ป ฏิบั ติ งานต้ องมี ความระมั ดระวังอุบั ติเหตุ ที่เกิดขึ้ น
ในขณะปฏิบัติงาน เช่น การใส่วัสดุเข้าไปในเครื่องสับย่อยและเครื่องบดละเอียดต้องระวังมือ การใช้
เครื่องผสมปุ๋ยห้ามใช้มือลงไปจับ วัสดุ เพื่อตรวจความชื้น ในขณะที่เครื่องกาลังทางาน และทุกครั้งที่
เครื่องมือและอุปกรณ์มีปัญหาต้องชักปลั๊กไฟก่อนทุกครั้ง และผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อแขนยาวและ
กางเกงขายาว สวมหมวก สวมถุงมือ สวมรองเท้าบูท โดยเฉพาะสวมแว่นตากันฝุ่นและสวมที่ปิดจมูก
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองอาจทาให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น
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บทที่ 4
เทคนิคกำรปฏิบัติงำน
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช มีเทคนิคการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กิจกรรม/แผนกำรปฏิบัติงำน (ตารางที่ 1)
ตำรำงที่ 1 กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. การรวบรวมเอกสาร
แผนการเรียนการสอน
2. เสนอคณบดีพิจารณา
3. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
4. การจัดทาปุ๋ยหมัก
5. การจัดทาสูตรดินผสม
6. การทดสอบสูตรดิน
ผสมสาหรับปลูกผักใน
กระบะแบบยกพื้น

ตค.

พย. ธค. มค.

กพ.

มีค. เมย. พค.

มิย.

กค.

สค.

2. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
2.1 กำรรวบรวมเอกสำรแผนกำรเรียนกำรสอน
กาหนดปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน โดยการสร้างตารางการปฏิบัติงานในการทาปุ๋ยหมัก
และดินผสม เพื่อให้มีดินผสมใช้สาหรับสนับสนุนการเรียนการสอนตามวันและเวลาที่กาหนดในบท
ปฏิบัติการ
2.2 เสนอคณบดีพิจำรณำ
จัดทาใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
2.3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
นาใบบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติยื่นกับงานพัสดุ เพื่อให้งานพัสดุทาการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัย

กย.
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2.4 กำรจัดทำปุ๋ยหมัก
การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ทาปุ๋ยหมัก ได้แก่ จอบหรือพลั่ว ผ้าพลาสติกคลุมกองปุ๋ยหมัก บุ้งกี๋ เครื่องชั่ง บัวรดน้า ก้อนอิฐบล็อก
สาหรับทับผ้าพลาสติกคลุมกองปุ๋ยหมัก เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดความชื้น ในดิน และ
วัสดุที่ใช้สาหรับทาหมักปุ๋ย มีดังนี้ กากตะกอนอ้อย เถ้าชานอ้อย มูลวัว ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 และปุ๋ย
นม (ภาคผนวก ก) (ภาพที่ 8)

กากตะกอนอ้อย

เถ้าชานอ้อย

ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0

มูลวัว

ปุ๋ยนม
ภำพที่ 8 วัสดุที่ใช้สาหรับการทาปุ๋ยหมัก
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การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช ผู้เขียนได้แสดงขั้นตอนการทา
ปุ๋ยหมัก ดังนี้ (ภาพที่ 9)
เริ่มต้น

เตรียมวัสดุที่ใช้ทาปุ๋ยหมัก

นากากอ้อย เถ้าชานอ้อย มูลวัว และปุ๋ยเคมีมาชั่งตามอัตราส่วนแล้วกองรวมกันบนพื้นปูนซีเมนต์

ใช้จอบคลุกเคล้าวัสดุในกองปุ๋ยหมักให้เข้ากันพร้อมกับราดปุ๋ยนม

ปรับความชื้นในกองปุ๋ยหมักโดยใช้เครื่องวัดความชื้นวัดค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 5-6

ตั้งกองปุ๋ยหมักให้มีความสูงประมาณ 1 เมตร

ใช้ผ้าพลาสติกคลุมกองปุ๋ยหมัก

กลับ กองปุ๋ ยหมักทุ กๆ 10 วัน /ครั้ง ใช้เวลาหมั กปุ๋ ย
ประมาณ 90 วั น พร้ อ มกั บ วั ด อุ ณ หภู มิ แ ละวั ด
ความชื้นก่อนกลับกองปุ๋ยหมักทุกครั้ง

สรุปผลการดาเนินการ ทบทวนและวิเคราะห์/
ประเมินผลสาหรับการปรับปรุงงานครั้งต่อไป

เก็บปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้วไว้ในโรงเรือน

ภำพที่ 9 แสดงแผนผังขั้นตอนการทาปุ๋ยหมัก
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2.4.1 สูตรกำรทำปุ๋ยหมัก จานวน 100 กิโลกรัม มีวัสดุต่างๆ (อุไรวรรณ และคณะ,
2561) ดังนี้
1) กากตะกอนอ้อย จานวน 100 กิโลกรัม
2) เถ้าชานอ้อย จานวน 10 กิโลกรัม
3) มูลวัว จานวน 10 กิโลกรัม
4) ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 จานวน 3.2 กิโลกรัม
5) ปุ๋ยนม จานวน 10 ลิตร
2.4.2 วิธีกำรและขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรทำปุ๋ยหมัก
1) น ากากตะกอนอ้ อ ย เถ้ า ชานอ้ อ ย และมู ล วั ว ของแต่ ล ะชนิ ด มาชั่ ง ตาม
อัตราส่วนที่กาหนด แล้วกองรวมกันบนพื้นปูนซีเมนต์ โดยให้วัสดุที่มีน้าหนักมากสุด คือ กากตะกอน
อ้อยอยู่ชั้นล่างสุด ลาดับถัดมาเป็นเถ้าชานอ้อย และมูลวัว แล้วทาการคลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากัน (ภาพที่
10)

ภำพที่ 10 การคลุกเคล้าวัสดุในกองปุ๋ยหมัก
2) หว่านปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 จานวน 3.2 กิโลกรัม พร้อมราดปุ๋ยนม จานวน 10
ลิตร แล้วทาการคลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง
3) ปรับ ความชื้ น ในกองปุ๋ ย หมั ก ให้ อ ยู่ ในช่ว งระหว่าง 5-6 (ภาพที่ 11) โดยใช้
เครื่องวัดความชื้นในดินวัดในกองปุ๋ยหมัก และถ้าพบว่ามีความชื้นสูงมากกว่า 6 ขึ้นไป แก้ไข โดยการ
เพิ่มวัสดุตามอัตราส่วน และถ้าพบว่า ในกองปุ๋ยหมักมีความชื้นต่ากว่า 4 แสดงว่า มีความชื้นน้อย
แก้ไข โดยการรดน้าเพิ่ม จากการรายงานของ สมศักดิ์ (2562) กล่าวว่า ความชื้นหรือปริมาณในกอง
ปุ๋ยหมักเป็นตัวควบคุมกิจกรรม และการดารงชีวิตของจุลินทรีย์ ความชื้นที่เหมาะสมต่อการย่อยสลาย
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อยู่ที่ประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ โดยน้าหนัก ถ้าความชื้นต่ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ การย่อยสลายของ
วัสดุจะช้าลง เพราะจุลินทรีย์ขาดน้า แต่ถ้าความชื้นเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ทาให้กองปุ๋ยหมักมีน้ามาก
จนเกินไป โดยน้าเข้าแทนที่อากาศทาให้กองปุ๋ยหมักมีอากาศน้อยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์ขาดอากาศมีผลต่อการสลายตัวเป็นปุ๋ยหมักช้าลงหรือทาให้วัสดุเน่าเสียหาย
ก่อนเป็นปุ๋ยหมัก

ภำพที่ 11 การวัดความชื้นในกองปุ๋ยหมัก
4) ควรตั้งกองปุ๋ยหมักให้มีความสูงประมาณ 1 เมตร (ภาพที่ 12) เพื่อให้เกิดการ
สะสมความร้อนภายในกองปุ๋ยหมัก

ภำพที่ 12 การตั้งกองปุ๋ยหมัก
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5) ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมัก วัดค่าอุณหภูมิได้ ประมาณ 55
องศาเซลเซียส (ภาพที่ 13) จากการรายงานของ ธีระพงษ์ (2562) กล่าวว่า ปฏิกิริยาการย่อยสลาย
โดยจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักจะให้ความร้อนออกมา และถ้าสามารถสะสมความร้อนนี้ไว้ภายในกองปุ๋ย
จนมีอุณหภูมิที่สูงพอประมาณ 50 -60 องศาเซลเซียส ก็จะเป็นสภาวะที่จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโต
ได้ดีส่งผลให้การหมักปุ๋ยเสร็จเร็วขึ้น

ภำพที่ 13 การวัดอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมัก
6) ใช้ผ้าพลาสติกคลุมกองปุ๋ยหมัก แล้วใช้ก้อนอิฐบล็อกทับ (ภาพที่ 14) เพื่อช่วย
รักษาความชุ่มชื้นและควบคุมอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมัก และลดการชะละลายของธาตุอาหารที่ไปกับน้า
ในเวลาทีฝ่ นตก ถ้าหมักปุ๋ยบนพื้นปูนซีเมนต์กลางแจ้ง

ภำพที่ 14 การใช้ผ้าพลาสติกคลุมกองปุ๋ยหมัก
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2.4.3 กำรดูแลรักษำกองปุ๋ยหมัก
1) ควรรดน้ าอย่างสม่าเสมออย่าปล่ อยให้ กองปุ๋ยหมักแห้ งและควรตรวจสอบ
ความชื้นโดยการใช้เครื่องวัดความชื้นในดิน วัดความชื้นทุกๆ 10 วัน
2) ควรกลับกองปุ๋ยหมัก 7-10 วัน/ครั้ง เพื่อให้จุลินทรีย์ได้รับออกซิเจนและเกิด
การกระจายตัวของจุลินทรีย์ได้ดีทาให้เกิดการย่อยสลายในกองปุ๋ยได้เร็ว
3) ควรเก็บรักษาปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้วเก็บไว้ในโรงเรือน (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2562ข) (ภาพที่ 15)

ภำพที่ 15 โรงเรือนเก็บปุ๋ยหมัก
2.4.4 ลักษณะของปุ๋ยหมักที่นำไปใช้ได้
1) อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมัก จะลดลงเท่ากับอุณหภูมิภายนอกรอบๆ กองปุ๋ย
วัดค่าได้ ประมาณ 30 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 16)

ภำพที่ 16 การวัดอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมักทีย่ ่อยสลายสมบูรณ์
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2) สีของเศษวัสดุเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลปนดา และมีลักษณะอ่อนนุ่มและเปื่อยยุ่ย
ไม่มีกลิ่นฉุนของก๊าชต่างๆ จะได้กลิ่นคล้ายดินตามธรรมชาติ และพบวัชพืชขึ้นบนกองปุ๋ยหมัก แสดง
ว่า ปุ๋ยหมักสลายตัวดีแล้ว (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562ข) โดยมีผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ตามสูตรดังกล่าว
(ดังแสดงในภาคผนวก ค)
3) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของวัตถุดิบ โดยปกติแล้วธาตุคาร์บอนจะได้
จากเศษพืช และไนโตรเจนจะได้จากมูลสัตว์ ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจนมีความสาคัญต่อการย่อย
สลายของจุลินทรีย์ เพราะจุลินทรีย์ต้องการทั้งสองธาตุในกระบวนการเมทาบอลิซึมเพื่อให้ได้พลังงาน
และส าหรั บ การสร้ างเซลล์ ใหม่ การย่ อยสลายที่ จะให้ ก ารหมั ก ปุ๋ ยเสร็จเร็ว ต้ อ งการค่ าอั ตราส่ ว น
คาร์บอนต่อไนโตรเจนอยู่ในช่วง 20 : 1 ถึง 25 : 1 วัตถุดิบที่มีค่าสัดส่วนแตกต่างไปจากนี้ มีแนวโน้มที่
การย่อยสลายจะช้าลง (ธีระพงษ์, 2562) และ การศึกษาของ วรรณลดา และคณะ (2562) พบว่า ใน
กากตะกอนอ้อยมีค่า (C/N ratio เริ่มต้น=146) ประเภทการย่อยสลายยาก ดังนั้น การใช้กากอ้อยทา
ปุ๋ยหมักต้องใช้เวลา 90 วัน ค่า C/N ratio จะลดลงเป็น 29
2.5 กำรจัดทำสูตรดินผสม
การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทาดิน
ผสม (ภาพที่ 17) ดังนี้ เครื่องสับย่อยพืชสด เครื่องบดละเอียด เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน รถเข็นดิน
จอบ บุ้ งกี๋ บั วรดน้ า เครื่อ งชั่ง ช้ อนตั กดิน ถุงบรรจุดิน เครื่องซีล ปิดปากถุงแบบมื อกด เครื่อ งวัด
ความชื้นในดิน และเครื่องวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย

เครื่องสับย่อยพืชสด

เครื่องบดละเอียด

เครื่องวัดความชื้นในดิน
ภำพที่ 17 อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการทาดินผสม

เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน

เครื่องวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย
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การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช ผู้เขียนได้แสดงขั้นตอนการทา
ดินผสม ดังนี้ (ภาพที่ 18)
เริ่มต้น

เตรียมวัสดุที่ใช้ทาดินผสม

นาเศษวัสดุกล้วยไม้ ดินร่วน และปุ๋ยหมักเข้าเครื่องบดละเอียด

ทาการชั่งเศษวัสดุกล้วยไม้ ดินร่วน และปุ๋ยหมักบดละเอียด
ตามอัตราส่วนแล้วใส่ลงในเครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน

เปิดสวิทช์ไฟฟ้าให้เครื่องผสมคลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันพร้อมรดน้าและปรับความชื้น
ในดินผสมโดยใช้เครื่องวัดความชืน้ วัดค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 3-4

วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และวัดปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)
ในดินผสมโดยใช้เครื่องวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย

บรรจุดินผสมใส่ถุงแล้วเก็บไว้ในทีร่ ่มเพื่อสาหรับใช้งาน

สรุปผลการดาเนินการ ทบทวนและวิเคราะห์/
ประเมินผลสาหรับการปรับปรุงงานครั้งต่อไป

ภำพที่ 18 แสดงแผนผังขั้นตอนการทาดินผสม
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วัสดุที่ใช้ทาสูตรดินผสม (ภาพที่ 19) มีดังนี้
1) เศษวัสดุกล้วยไม้บดละเอียด
2) ดินร่วนบดละเอียด
3) ปุ๋ยหมักบดละเอียด

เศษวัสดุกล้วยไม้บดละเอียด

ดินร่วนบดละเอียด

ปุ๋ยหมักบดละเอียด

ภำพที่ 19 วัสดุที่ใช้สาหรับการทาดินผสม
2.5.1 สูตรกำรทำดินผสม จานวน 100 กิโลกรัม มีวัสดุต่างๆ ดังนี้
1) เศษวัสดุกล้วยไม้สับละเอียด จานวน 6 กิโลกรัม (ผลวิเคราะห์ ดังแสดงใน
ภาคผนวก ค)
2) ดินร่วนบดละเอียด จานวน 24 กิโลกรัม
3) ปุ๋ยหมักบดละเอียด จานวน 70 กิโลกรัม
2.5.2 วิธีกำรและขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรผลิตดินผสม
1) นาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอกเข้าเครื่องสับ ย่อย
พืชสด โดยใช้มอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า ยี่ห้อ Mitsubishi ใช้กาลังไฟฟ้า 220 โวลต์ กาลังการผลิตใน
การสับย่อย (กาบมะพร้าว) ประมาณ 1 ตันต่อวัน (ธนกฤต, 2560) (ภาพที่ 20)

ภำพที่ 20 นาวัสดุเข้าเครื่องสับย่อยพืชสด
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2) นาปุ๋ยหมัก ดินร่วน และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอก
เข้าเครื่องบดละเอียด โดยใช้มอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า ยี่ห้อ Mitsubishi ใช้กาลั งไฟฟ้า 220 โวลต์
กาลังผลิตไม่น้อยกว่า 3 ตันต่อวัน (ธนกฤต, 2560) (ภาพที่ 21)

ภำพที่ 21 นาปุ๋ยหมักที่เป็นก้อนเข้าเครื่องบดละเอียด
3) ท าการชั่ ง เศษวั ส ดุ ก ล้ ว ยไม้ บ ดละเอี ย ด ดิ น ร่ ว นบดละเอี ย ด และปุ๋ ย หมั ก
บดละเอียดตามอัตราส่วนที่กาหนดแล้วใส่ลงในเครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน มอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า ยี่ห้อ
Mitsubishi ใช้กาลังไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม แล้วเปิดสวิทช์ไฟฟ้าให้เครื่องทาการ
ผสมคลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากัน (ธนกฤต, 2560) จากนั้นรดน้าให้มีความชื้นเล็กน้อย โดยการใช้เครื่องวัด
ความชื้นในดิน วัดค่าให้อยู่ในช่วงระหว่าง 3-4 (ภาพที่ 22)

ภำพที่ 22 การวัดค่าความชื้นในดินผสม
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4) วัดค่า pH ในสูตรดินผสมที่ผลิตขึ้น โดยใช้เครื่องวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
ปุ๋ย ยี่ห้อ Rapitest ที่ได้มาตรฐาน โดยวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ได้เท่ากับ 6.8 คือ มีค่าเป็น
กลาง (ระดับ pH 6.6-7.3) ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช (กรมพัฒ นาที่ดิน , 2562ก) (ภาพที่
23)

ภำพที่ 23 การวัดค่า pH ของดินผสม
5) วัดค่าปริมาณธาตุ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) โดยรวม
ของสู ตรดิน ผสมที่ผ ลิตขึ้น โดยใช้เครื่องวัดความอุดมสมบูรณ์ ของดินและปุ๋ย ยี่ห้ อ Rapitest ที่ได้
มาตรฐาน โดยค่าที่วัดได้ อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน 4 คือ มีปริมาณสารอาหารในดินที่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของพืชและอยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสม (ภาพที่ 24) (ภาคผนวก ค)

ภำพที่ 24 การวัดค่าปริมาณธาตุ N P และK โดยรวมของดินผสม
6) บรรจุ ดิ น ผสมใส่ ถุ ง ขนาด 28x45 เซนติ เมตร จานวน 4 กิ โลกรัม จากนั้ น ใช้
เครื่องซีลปิดปากถุงแบบมือกดด้วยความร้อนปิดปากถุง แล้วนาดินผสมที่บรรจุใส่ถุงเรียบร้อย
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แล้วไปเก็บไว้ในที่ร่ม และเมื่อต้องการใช้งานสาหรับปลูกพืชก็สามารถนาไปใช้ปลูกพืชได้ทันที
ตามความต้องการ (ธนกฤต, 2560)
2.6 กำรทดสอบสูตรดินผสมสำหรับปลูกผักในกระบะแบบยกพื้น
การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืช มีวัสดุและอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้
ในการปลูกผัก ดังนี้ กระบะสาหรับปลูกผัก ดินผสม เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง บัวรดน้า และเครื่องวัดความชื้น
ในดิน โดยมีวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการทดสอบสูตรดินผสมสาหรับปลูกผักในกระบะแบบยกพื้น
ดังนี้
1) สร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร และความสูง
2 เมตร โดยใช้เหล็ ก แป๊ ป กลม ขนาด 4 หุ น ใช้ เครื่องดัดเหล็ ก ดัด เหล็ กให้ โค้ง จานวน 4 เส้ น เพื่ อ
ประกอบเป็น โครงสร้าง จากนั้นวางเหล็กแป๊ปกลมข้างๆ ละ 2 เส้น ระยะห่างเส้นละ 60 เซนติเมตร
และวางเหล็กแป๊ปกลมด้านบน 1 เส้น ด้านหลัง 1 เส้น และด้านหน้า 2 เส้น เพื่อทาประตูเปิดปิด แล้ว
ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมเหล็กให้ติดกัน จากนั้นใช้ตาข่ายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ กั้นด้านข้างทั้งสอง
ด้าน เพื่อพรางแสงภายในโรงเรือน ส่วนด้านบนใช้มุ้งสีขาวคลุม เพื่อให้พืชได้รับแสงและป้องกันแมลง
เข้ามาทาลายพืช (ภาพที่ 25)

ภำพที่ 25 แบบโรงเรือนกางมุ้งสาหรับปลูกผัก
2) สร้างกระบะยกพื้น ขนาดความกว้าง 55 เซนติเมตร ความยาว 90 เซนติเมตร และ
ความสูง 1 เมตร โดยใช้ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร ใช้เลื่อยวงเดือนตัดถังพลาสติกตามความยาว
ของถัง จากนั้นใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรูด้านล่างของกระบะ ขนาด 4 หุน จานวน 2 รู ระยะห่างกัน 30
เซนติ เมตร เพื่ อ ระบายน้ า การท าขาตั้ ง กระบะยกพื้ น ใช้ เหล็ ก กล่ อ ง ขนาด 2x1 นิ้ ว หนา 1.20
มิล ลิ เมตร โดยใช้ ต ลั บ เมตรวัดความยาวของเหล็ ก แล้ ว ใช้ เครื่อ งตั ดเหล็ ก ตัด ที่ ความยาว 1 เมตร
จานวน 2 ท่อน ความยาว 80 เซนติเมตร จานวน 2 ท่อน และความยาว 90 เซนติเมตร จานวน 1
ท่อน แล้วนามาประกอบให้เข้ากัน จากนั้นใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมขาเหล็กให้ติดกัน ส่วนด้านบนของ
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ขาเหล็ กที่มีเหล็ กรองรับ น้ าหนัก ให้ วางกระบะแล้ ว ใช้สกรูเกลียวปล่ อยยึด ด้านข้างของขาเหล็ กกับ
กระบะปลูกผัก (ภาพที่ 26)

ภำพที่ 26 แบบกระบะยกพื้นสาหรับปลูกผัก
3) นาดินผสมในถุงปุ๋ยที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระบะปลูก (ภาพที่ 27) จานวน 30 กิโลกรัม
จากนัน้ ปรับผิววัสดุให้เรียบทาเป็น 3 แถว ระยะระหว่างแถว 15 เซนติเมตร แล้วปลูกแบบหยอดเมล็ด
ตามแนวเส้นตรงแถวละ 80 เมล็ด ระยะห่างกัน ประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นใช้ดินผสมกลบเมล็ด
ในการหยอดเมล็ดพันธุ์ไม่ควรชิดมากเกินไป เพราะจะทาให้ต้นผักบุ้งจีนเบียดกันแน่นลาต้นเล็ก และ
เป็นโรคได้ง่าย

ภำพที่ 27 ใส่ดินผสมลงในกระบะสาหรับปลูกผัก
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4) การรดน้าผักบุ้ง ผักบุ้งจีนเป็นผักที่ต้องการน้ามากและสม่าเสมอ แต่ไม่ควรรดน้ามาก
จนน้าขัง เพราะจะทาให้รากผักบุ้งจีนเน่าและไม่เจริญเติบโต ควรรดน้าวันละ 1 ครั้ง และถ้าวันไหนฝน
ตกก็ไม่จาเป็นต้องรดน้า (วีโกเทค, 2562) หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้เครื่องวัดความชื้น ในดินวัดลงใน
แปลงปลูกผักบุ้ง (ภาพที่ 28) โดยให้ค่าความชื้นที่วัดได้อยู่ในช่วงระหว่าง 4-7 เพราะความชื้นพอดี
และที่สาคัญอย่าให้ผักบุ้งจีนขาดน้า เพราะจะทาให้ผักบุ้งจีนไม่เจริญเติบโต ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง
1-3 คือ แห้งเกินไป

ภำพที่ 28 การใช้เครื่องวัดความชื้นในดินวัดในแปลงปลูกผักบุ้ง
5) เก็บเกี่ยวผักบุ้งจีนที่อายุ 25 วัน โดยการถอนทั้งต้นและราก ก่อนเก็บเกี่ยวควรรดน้าใน
แปลงให้ชุ่ม เพื่อการเก็บเกี่ยวผักบุ้งจีนจะง่ายขึ้นทาให้รากผักบุ้งจีนไม่ขาดมาก จากการเก็บผลผลิตใน
กระบะที่ปลูกผักบุ้งจีน จานวน 10 กระบะ แล้วนาผักบุ้งจีนมาชั่งน้าหนักสดทั้งต้นและราก ได้น้าหนัก
สด ประมาณ 2.0-2.4 กิโลกรัม ข้อแนะนา ถ้าจะให้ผักบุ้งจีนมีน้าหนักสดดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
46-0-0 ปริมาณครึ่งช้อนชา ละลายในน้าเปล่า 1 ลิตร ใส่ทุก 7 วัน/ครั้ง
3. กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
การปฏิบั ติงานตามคู่มือ เรื่อง การผลิ ตดิน ผสมส าหรับปลู กพืช เล่ มนี้ ผู้ ป ฏิบัติงานมีวิธีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการใช้เครื่องมือจากแบบสอบถาม สอบถามประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 1. นักศึกษาและอาจารย์ในรายวิชาเรียน 2. ผู้ปฏิบัติงานฟาร์ม และ
3. เกษตรกรผู้ใช้ดินผสม จานวน 30 คน โดยวิธีการสุ่ม แล้วทาการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างมาคิดเป็น ร้อยละ และนาผลการวิเคราะห์ ข้อมูลมาประเมินผลการใช้คู่มือ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
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บทที่ 5
ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การปฏิ บั ติ งานตามคู่ มื อ เรื่ อ ง การผลิ ต ดิ น ผสมส าหรั บ ปลู ก พื ช มี ปั ญ หาอุ ป สรรคและ
ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน/แนวทำงแก้ไข
1.1 กากอ้อยที่ใช้เป็นวัสดุในการผลิตปุ๋ยหมักมีเฉพาะบางช่วงเท่านั้น แก้ไขปัญหาโดยการหา
วัสดุชนิดอื่นๆ มาทดแทนกากอ้อยในช่วงที่ขาดแคลน เช่น เศษหญ้าหรือเศษใบไม้หรือผักตบชวาหรือ
ใช้ปุ๋ยคอกที่มีอยู่ในฟาร์มเพียงอย่างเดียวมาหมักทาปุ๋ย
1.2 ช่วงหน้าฝนไม่สามารถผลิตดินผสมได้ เนื่องจากปุ๋ยหมัก ดินร่วน และเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรในฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอกเปียกไม่สามารถสับย่อยและบดละเอียดได้ แก้ไขปัญหาโดยทา
โรงเรือนเก็บวัสดุ
1.3 เครื่องบดย่อยละเอียด ถ้าจะใช้งานให้มีประสิทธิภาพวัสดุที่ใช้บดย่อยต้องแห้ง
1.4 การทาดินผสมโดยใช้เครื่องผสมปุ๋ย อย่าให้วัสดุมีความชื้นสูง เพราะดินผสมจะเป็นก้อน
1.5 การทาดินผสม ควรมีค่าความชื้นในดินผสมอยู่ ในช่วงระหว่าง 3-4 เพราะถ้าแห้งเกินไป
เมื่อนาไปใส่ในกระถางปลูกต้นไม้ เวลารดน้าในกระถางวัสดุจะกระจายออกนอกกระถาง
1.6 การผลิตดินผสมโดยใช้เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม สามารถใส่วัสดุ
ลงในเครื่อง ผสมปุ๋ยได้ครั้งละ จานวน 75 กิโลกรัม เพราะถ้าใส่วัสดุมาก สวิทช์ไฟฟ้าเครื่องผสมปุ๋ยจะ
ไม่การทางาน
1.7 ปรับสูตรดินผสมสูตรเดิม เมื่อปลูกพืชไปได้ระยะหนึ่งพืชจะแสดงอาการใบเหลือง แสดงให้
เห็นว่าธาตุอาหารในดินผสมยังไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
จากประสบการณ์ ของผู้เขียนที่ปฏิบัติงาน เรื่องการผลิตดินผสมสาหรับปลูกพืชนี้ ผู้เขียนมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 การผลิตดินผสมไว้ใช้เองผู้ผลิตควรศึกษาถึงลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ ปฏิบัติงานต้องมี
ประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วและสามารถลดเวลาในการทางาน
2.2 ควรหาแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน เพราะจะช่วยลดค่าขนส่งและทาให้ต้นทุนการผลิตดิน
ผสมถูกลง
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2.3 ในการผลิ ต ดิน ผสมส าหรับ ปลู ก พื ช ควรใช้ วัส ดุ ป ลู กที่ มีก ารย่อยสลาย เพราะสามารถ
ปลดปล่อยธาตุอาหารให้ กับต้นพืชนาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ดีกว่าวัสดุปลูกที่ ยังสด และไม่ย่อย
สลาย
2.4 ควรมีโรงเรือนไว้สาหรับเก็บวัสดุไม่ให้เปียกฝน
2.5 ควรมีเครื่องวัดความชื้น ในดินและเครื่องวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยไว้สาหรับ
ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น เพราะจะได้รู้ค่าความชื้น ค่า pH และ ค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย
เพื่อจะได้ปรับสูตรดินผสมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
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ภำคผนวก ก
ปุ๋ยนม
อุปกรณ์สาหรับทาปุ๋ยนม มีดังนี้ ถังพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาด 50 ลิตร เครื่องชั่ง เหยือก
ตวง กะละมังพลาสติก และไม้สาหรับคนปุ๋ย และ วัสดุที่ใช้ทาปุ๋ยนม มีดังนี้ นมสด นมผง กากน้าตาล
พรีมิกซ์ และหัวเชื้อจุลินทรีย์
สูตรกำรทำปุ๋ยนม จานวน 50 ลิตร มีวัสดุต่าง ๆ ดังนี้
1. นมสด จานวน 10 ลิตร
2. นมผง จานวน 2 กิโลกรัม
3. กากน้าตาล จานวน 5 ลิตร
4. พรีมิกซ์ จานวน 100 กรัม
5. หัวเชื้อจุลินทรีย์ จานวน 200 กรัม
วิธีกำรและขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรทำปุ๋ยนม
1. นานมสด กากน้าตาล นมผง และพรีมิกซ์ ของแต่ละชนิดมาชั่งตามอัตราส่วนที่กาหนดแล้ว
เทลงในถังพลาสติก ขนาด 50 ลิตร แล้วใช้ไม้คนให้เข้ากัน ประมาณ 5 นาที
2. ละลายหัวเชื้อจุลินทรีย์ในน้าเปล่า จานวน 20 ลิตร โดยใช้ไม้คน นาน 5 นาที จากนั้นเท
สารละลายหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงในถังหมัก ขนาด 50 ลิตร แล้วทาการคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง
3. ปิดฝาถังให้เรียบร้อย เก็บไว้ในที่ร่ม และเขียนวันทีท่ าปุ๋ยนม
กำรดูแลรักษำกำรหมักปุ๋ยนม
1. ในระหว่างการหมัก คนหรือกวน 1-2 ครั้งต่อวัน เพื่อระบายก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ทาให้การผสมคลุกเคล้าดียิ่งขึ้น
2. ในระหว่างการหมัก ในช่วง 5-7 วัน จะสังเกตเห็นฝ้าสีขาวที่ผิวหน้าวัสดุหมัก (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2562ข)
ลักษณะปุ๋ยนมที่นำไปใช้
1. การเจริญของจุลินทรีย์น้อยลงโดยคราบเชื้อที่พบในช่วงแรกจะลดลง
2. ไม่พบฟองก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
3. กลิ่นแอลกอฮอล์ลดลง
4. ความเป็นกรดเป็นด่าง pH อยู่ในระหว่าง 3-4 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562ข)
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ภำคผนวก ค
ตำรำงภำคผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์
รำยกำรที่วิเครำะห์
ค่ำที่วิเครำะห์ได้
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (3:50)
6.93
ค่าการนาไฟฟ้า (1:10, dS/m)
6.50
โซเดียม (%)
0.019
ปริมาณอินทรียวัตถุ (%)
23.13
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (%)
13.42
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
6.53
ความชื้นโดยน้าหนัก (%)
27.47
การย่อยสลายของปุ๋ยอินทรีย์ (%)
89.45
ไนโตรเจนทั้งหมด (%)
2.05

18.23
8.95
ผง
ดา
100

มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์
ผลสรุป

ไม่เกิน 10 dS/m

ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้าหนัก

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของน้าหนัก

ไม่เกิน 20 : 1

ไม่เกินร้อยละ 30 ของน้าหนัก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ของ
น้าหนัก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ
น้าหนัก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ
น้าหนัก

ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร

ไม่พบ

ไม่เกินร้อยละ 2 ของน้าหนัก



ไม่พบ

ต้องไม่พบ



ฟอสเฟตทั้งหมด (%)

3.93

โพแทสทั้งหมด (%)

0.3

แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (%)
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (%)
ลักษณะปุ๋ยอินทรีย์
สีของปุ๋ยอินทรีย์
ขนาดปุ๋ย ไม่เกิน 12.5 x 12.5
มิลลิเมตร (%)
หินและกรวด ขนาด ตั้งแต่ 5
มิลลิเมตร (%)
พลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะ
อื่นๆ (%)
หมำยเหตุ:  = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 = ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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ตำรำงภำคผนวกที่ 2 คุณสมบัติของเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอก ตามผล
การวิเคราะห์ทางเคมี หน่วยวิเคราะห์ดินพืช ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
ทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
สมบัติของเศษวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรในฟำร์มกล้วยไม้ตัดดอก
ผลวิเครำะห์ทำงเคมี
pH (1:1)
7.68
OM.1(%)
0.08
CEC2(me/100g)
27.91
P3(mg/kg)
43.66
K4(mg/kg)
853.95
Ca4 (mg/kg)
1,1813.87
Mg4(mg/kg)
1,252.97

ตำรำงภำคผนวกที่ 3 ค่ามาตรฐานของปุ๋ย
Too Little2/
Ideal Range3/
Too much4/
ธำตุอำหำร
(น้อยเกินไป)
(เหมำะสม)
(มำกเกินไป)
ไนโตรเจน (N)
50 ppm1/
50-200 ppm
200 ppm ขึ้นไป
ฟอสฟอรัส (P)
4 ppm
4-14 ppm
14 ppm ขึ้นไป
โพแทสเซียม (K)
50 ppm
50-200 ppm
200 ppm ขึ้นไป
1/ppm
หมายถึง
จานวนหนึ่งส่วนในล้านส่วน
2/0-2 (Too Little)
หมายถึง
มีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอที่พืชจะนาไปใช้ได้ และ
อาจแสดงว่าในดินมีกิจกรรมของจุลินทรีย์ต่า
3/3-7 (Ideal)
หมายถึง
มีปริมาณสารอาหารในดินที่เพียงพอ อยู่ในช่วงค่าที่
เหมาะสม
4/8-9 (Too much)
หมายถึง
มีปริมาณสารอาหารในดินสูงมากเกินไป ซึ่งอาจหมายถึงมี
ปริมาณปุ๋ยเคมีที่มากเกินไป หรืออาจมีปัญหาจากดินเค็ม
อาจทาให้เกิดปัญหารากไหม้ ใบไหม้ และจุลินทรีย์ในดิน
ตายได้
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล

นายธนกฤต เขียวอร่าม

เกิดวันที่

8 ธันวาคม พ.ศ. 2522
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