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รวบรวมและเรียบเรียงโดย: บุญเรียม น้อยชุมแพ สลิลดา พัฒนศิริ และ อทิตยา วังสินธุ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การพัฒนาปุ๋ยหมัก
จาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้วิจัย

นางระเบียบ ล�ำงาม
นางสาวรจนา วงศ์จันทร์
นายกิติศักดิ์ ช�ำนิกุล

นางสาววิภา ยศบุญ
นางวสาวอุบลรัตน์ ช่วยสุข
นางสาวอรอนงค์ ไม้น้อย

มูลด้วงมะพร้าว

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ที่มาและความส�ำคัญ
ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงด้วงมะพร้าว เนื่องจากการ
เลี้ยงด้วงมะพร้าวนั้นใช้เวลา 40 วัน จึงสามารถน�ำไปจ�ำหน่ายได้ จากนั้นจะเหลือมูลของด้วงมะพร้าว ส่วนหนึ่งในมูลของด้วง
มะพร้าวมาจากอาหารที่ใช้เลี้ยง จึงท�ำให้มูลของด้วงมะพร้าวอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่พืชต้องการ คณะผู้จัดท�ำจึงได้เล็งเห็นคุณค่าและ
น�ำมาพัฒนาเป็นปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าว ส�ำหรับธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการนั้น ได้แก่ ไนโตรเจน โพแทสเซียม และ
ฟอสฟอรัส ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้พบมากในผักตบชวาเพราะผักตบชวาสามารถดูดซับธาตุอาหารได้จากน�้ำที่เน่าเสีย ท�ำให้น�้ำกลับมา
ใสสะอาด แต่ในขณะเดียวกันผักตบชวาก็ทำ� ให้การสัญจรทางน�ำ้ ติดขัดได้เช่นกัน เพราะเหตุนี้ผักตบชวาจึงเป็นวัชพืชที่รอการก�ำจัด
อย่างถูกวิธี ซึ่งหากน�ำมาเป็นส่วนผสมในการพัฒนาปุ๋ยหมักจะเป็นการก�ำจัดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ส�ำหรับน�้ำมะพร้าวนั้นมีฮอร์โมน
ไซโตไคนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ท�ำหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ท�ำให้รากรับอาหารไปใช้ การ
หันหน้าดอกไม้รับแสงแดด ควบคุมความยาวของเซลล์ และแม้กระทั่งท�ำหน้าที่เป็นสารต้านการแก่ตัวของพืชไม่ให้เน่าเปื่อยเร็ว
คณะผู้จัดท�ำจึงได้น�ำมาเป็นส่วนผสมในการพัฒนาปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าว

1

คิด(ส์)คิดวิทย์

Vol. 1 ตุลาคม 2561

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าว สูตรปรับปรุงดิน บ�ำรุงใบ และล�ำต้น และสูตร
บ�ำรุงดอกและผล
2. ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยมูลด้วงมะพร้าว สูตรปรับปรุงดิน บ�ำรุงใบ และล�ำต้น และสูตรบ�ำรุงดอกและผล เปรียบ
เทียบกับปุ๋ยมูลวัว ปุ๋ยเคมี และไม่ใส่ปุ๋ยกับพืชต่างชนิดกัน
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าว สูตรปรับปรุงดิน บ�ำรุงใบ และล�ำต้น และสูตรบ�ำรุงดอก
และผล

วัสดุอุปกรณ์

1. มูลของด้วงมะพร้าวตากแห้ง

3. น�้ำตาลทรายแดง

2. จุลินทรีย์ (EM)

4. น�้ำสะอาด

6. สารเร่งซูเปอร์ พด.1

5. น�้ำมะพร้าว

7. ร�ำอ่อน

8. ผักตบชวา
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ผลการศึกษาค้นคว้า
ด้วงมะพร้าวในแต่ละช่วงวัยมีการขับถ่ายคิดเป็น 1 ใน 3 ของน�้ำหนักตัว ได้แก่ ด้วงมะพร้าวช่วงอายุ 5 ถึง 10 วัน น�้ำหนัก
720 กรัม มีปริมาณมวลเฉลี่ย 240 กรัม ด้วงมะพร้าวช่วงอายุ 11 ถึง 20 วัน น�้ำหนัก 840 กรัม มีปริมาณมูลเฉลี่ย 277 กรัม
ด้วงมะพร้าวช่วงอายุ 21 ถึง 30 วัน น�้ำหนัก 930 กรัม มีปริมาณมูลเฉลี่ย 310 กรัม ด้วงมะพร้าว ช่วงอายุ 31 ถึง 40 วัน น�้ำหนัก
960 กรัมมีปริมาณมูลเฉลี่ย 320 กรัม ภายในเวลา 5 วัน
จากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม ในการพัฒนาปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าว พบว่าสูตรที่เหมาะสมในการปรับปรุง
ดิน บ�ำรุงใบ และล�ำต้น และสูตรบ�ำรุงดอกและผล เป็นดังนี้

สูตรปรับปรุงดิน ใบ และล�ำต้น
มูลของด้วงมะพร้าว
ร�ำอ่อน
ผักตบชวาแห้ง
จุลินทรีย์ (EM)
น�้ำตาลทรายแดง
สารเร่งซูเปอร์ พด.1
น�้ำสะอาด

2000
250
250
10
28.5
1.5
460

สูตรบ�ำรุงดอกและผล
กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิลิตร
กรัม
กรัม
มิลลิลิตร

น�้ำมะพร้าว
ร�ำอ่อน
มูลของด้วงมะพร้าว
สารเร่งซูเปอร์ พด.1
น�้ำตาลทรายแดง
จุลินทรีย์ (EM)
น�้ำสะอาด

60
250
2250
1.5
24.5
10
404

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

ทั้งสองสูตรใช้ระยะเวลาในการหมัก 30 วัน จะได้ปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าวที่มีลักษณะอ่อนนุ่มและเปื่อยยุ่ย เมื่อลอง
บีบดูไม่สามารถจับตัวกันได้ ยังมีความชื้นอยู่บ้าง มีสีน�้ำตาลเข้ม ไม่มีกลิ่นเหม็น และช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีมาก
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยหมักของด้วงมะพร้าวสูตรปรับปรุงดิน บ�ำรุงใบ และล�ำต้น เปรียบเทียบกับปุ๋ยมูลวัว ปุ๋ย
เคมีสูตร 46-0-0 และไม่ใส่ปุ๋ยกับพืชชนิดต่างๆ พบว่าปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าวสูตรดังกล่าว มีความเหมาะสมมากกว่าปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 ปุ๋ยมูลวัว และไม่ใส่ปุ๋ย ตามล�ำดับ และเมื่อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าว สูตรบ�ำรุงดอกและผล
กับปุ๋ยมูลวัว ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 และไม่ใส่ปุ๋ยกับพืชต่างชนิดกัน พบว่า ปุ๋ยจากมูลของด้วงมะพร้าวสูตรดังกล่าวมีความเหมาะสม
มากกว่าปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ปุ๋ยมูลวัว และไม่ใส่ปุ๋ยตามล�ำดับ
เมื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าวกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ที่
อาศัยในเขตอ�ำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 197 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างในการสุ่มร้อยละ 15 ความพึงพอใจของผู้ใช้ปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าวสูตรปรับปรุงดิน บ�ำรุงใบ และล�ำต้น และสูตร
สูตรบ�ำรุงดอกและผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66 และ 4.60 ตามล�ำดับ
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สรุปผลการทดลอง
เมื่อน�ำปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าว สูตรปรับปรุงดิน บ�ำรุงใบ และล�ำต้น ในอัตราส่วนที่เหมาะสม น�ำมาใส่ต้น
สะระแหน่ พบว่า มีใบเฉลี่ย 65 ใบ ล�ำต้นยาว 30 เซนติเมตร ใบสีเขียวเข้ม มีความยาวเฉลี่ย 2 เซนติเมตร ภายในเวลา 60 วัน เมื่อ
น�ำมาชั่งน�้ำหนัก มีน�้ำหนักเฉลี่ย 300 กรัม ซึ่งมีน�้ำหนักมากที่สุด และเมื่อน�ำปุ๋ยหมัก สูตรบ�ำรุงดอกและผล ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
น�ำมาใส่ต้นพริก พบว่ามีดอกเฉลี่ย 300 ดอก มีผลสมบูรณ์เฉลี่ย 280 ผล ผลไม่สมบูรณ์และร่วงเฉลี่ย 20 ผล เมื่อน�ำไปชั่งน�้ำหนัก มี
น�้ำหนักเฉลี่ย 800 กรัม ภายในเวลา 60 วัน แสดงว่าสูตรปุ๋ยทั้งสองสูตรมีผลให้ต้นไม้เจริญเติบได้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ในการท�ำหมักปุ๋ยควรตรวจสอบสังเกตและบันทึก
ผลการทดลองทุกวัน
2. ในการคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ ควรค� ำ นวณอั ต ราส่ ว นที่
เหมาะสมเพื่อลดความเสียหายจากการทดลอง
3. ควรเลือกมูลของด้วงมะพร้าวที่เพาะเลี้ยงมากกว่า
การเลี้ยงโดยวิธีธรรมชาติเพราะจะได้ควบคุมอาหารที่ใช้เลี้ยง
ด้วงมะพร้าวได้
4. การต่อยอดผลิตภัณฑ์น�ำมาพัฒนาเป็นปุ๋ยหมักอัด
เม็ด
5. ใช้เศษอาหารหรือเศษผักมาเป็นส่วนผสมและน�ำมา
เปรียบเทียบ

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาปุ๋ยหมัก
จากมูลของด้วงมะพร้าวสูตรปรับปรุงดิน บ�ำรุงใบ และล�ำต้น
และสูตรบ�ำรุงดอกและผล
2. ได้ปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าว จ�ำนวน 2 สูตร
ได้แก่ สูตรปรับปรุงดิน บ�ำรุงใบ และล�ำต้น และสูตรบ�ำรุงดอก
และผล ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าปุ๋ยมูลวัวและปุ๋ยเคมี
3. เพิ่มมูลค่าให้กับมูลของด้วงมะพร้าว
4. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากมูลของด้วงมะพร้าว สามารถ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
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