
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
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1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2. โครงการวิจัย  : การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้ง 
    กิจกรรม  : การย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ย่อยสลายยากในสภาพกองปุ๋ยหมัก 
3. ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย) : การเป็นปุ๋ยหมักของเปลือกไม้ 

ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) : Study on the composting of tree bark     
    

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง : นายพีรพงษ์ เชาวนปรีชา 
   ผู้ร่วมงาน  : นางสุปรานี  มั่นหมาย  

: นายอธิปัตย์  คลังบุญครอง 
: นางภาวนา  ลิกขนานนท์ 
: นางสาวศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 

                              กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 
5. บทคัดย่อ 

ศึกษาการท าปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสโดยทดลองใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ซึ่งเป็น 
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร และมูลโค เร่งการย่อยสลายให้เร็วขึ้น ท าการทดลองในพ้ืนที่ของ
เกษตรกรในเขตอ าเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ มี 4 กรรมวิธี ท า 3 ซ้ า 
ดังนี้  1) เปลือกไม้ 2) เปลือกไม้ ใส่มูลโค 3) เปลือกไม้ ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ 4) เปลือกไม้ ใส่มูลโค ใส่หัว
เชื้อจุลินทรีย์ฯ ผลจากการทดลองชี้ให้เห็นว่า เปลือกไม้ย่อยสลายลงจนสามารถใช้เป็นปุ๋ยหมักได้ภายในระยะเวลา 
240 วันหลังการทดลองกองปุ๋ย ในกองปุ๋ยที่การใส่มูลโค อุณหภูมิของกองปุ๋ยเปลือกไม้ที่กึ่งกลางกองสูงขึ้นหลังกอง
ปุ๋ยและสูงที่สุด 58 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาบ่ม 20 วัน หลังกองปุ๋ย ในกองปุ๋ยที่ใส่มูลโค และกองปุ๋ยที่ใส่มูลโค 
ร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ จากนั้นอุณหภูมิลดลง ปริมาณอินทรียวัตถุของปุ๋ยหมักเปลือกไม้  และค่าอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนของกองปุ๋ยในทุกกรรมวิธี ลดลงตามระยะเวลา ที่ระยะเวลาบ่ม 240 วัน มีค่าอยู่ในช่วง 28.7 
– 57.2 และ 19.2 – 48.0  ตามล าดับ ปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดของปุ๋ยหมักเปลือก
ไม้ยูคาลิปตัส มีค่าเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาบ่ม 

 
6. ค าน า  



 กระบวนการเป็นปุ๋ยหมักเป็นกระบวนการที่เป็นที่รู้จักกันมายาวนานว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

ซึ่งสามารถเปลี่ยนของเหลือทิ้งไปเป็นผลิตผลที่มีคุณค่าเอาไว้ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ Bell (1971) ให้ค าจ ากัดความไว้

ว่าเป็นกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ แบบใช้อากาศ มีช่วงอุณหภูมิสูงและสะสมความร้อนภายในตัวเองซึ่ง

เกิดข้ึนได้ตามธรรมชาติและสะสมวัสดุอินทรีย์ที่มีการย่อยสลาย ส่วน Biddlestone and Gray (1973) ให้ไว้ว่า 

กระบวนการเป็นปุ๋ยหมักเป็นการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ที่มีเนื้อต่างชนิดกัน โดยกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ ใน

สภาพแวดล้อมแบบมีอากาศและร้อนชื้น การย่อยสลายเศษซากพืชหรือวัสดุอินทรีย์และเป็นการเปลี่ยนแปลงของ

สารประกอบทางเคมีในรูปแบบที่ซับซ้อนไปเป็นสารประกอบทางเคมีรูปแบบง่าย ๆ โดยมี  จุลินทรีย์เป็นตัวการ

หลักท่ีท าให้เกิดการย่อยสลาย และการย่อยสลายนี้ถูกควบคุมโดยปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณภาพของวัสดุอินทรีย์ 

อุณหภูมิ ปริมาณน้ าที่เป็นประโยชน์ โครงสร้างและเนื้อดิน 

 เนื่องจากจุลินทรีย์เป็นตัวการส าคัญที่สุดที่ท าให้เกิดการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ จึงมีแนวคิดน าจุลินทรีย์ที่มี

ความเฉพาะเจาะจงกับการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์โดยเฉพาะพวกเศษซากพืช เพ่ิมจ านวนลงไปเพื่อเร่งปฏิกริยาการ

ย่อยสลาย กรมวิชาการเกษตรมีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์เพื่อใช้ในการท าปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์

เหลือทิ้งต่าง ๆ จึงสมควรน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์นี้มาขยายผลการใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ที่มี

สมบัติย่อยสลายยาก ได้แก่ เปลือกไม้ยูคาลิปตัสจากโรงงานแปรรูปไม้ เป็นต้น 

7.วิธีด าเนินการ 
ท าการทดลองที่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 

Block มี 4 กรรมวิธี ท า 3 ซ้ าดังนี้ 1) เปลือกไม้ 2) เปลือกไม้ ใส่มูลโค 3) เปลือกไม้ ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ 4) เปลือก
ไม้ ใส่มูลโค ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ วิธีปฏิบัติการทดลอง เก็บตัวอย่างเปลือกไม้ มูลโค เพ่ือวิเคราะห์ทางเคมี ทุก
กรรมวิธีใช้เปลือกไม้น้ าหนักเท่ากันเท่ากับ 1600 กิโลกรัมต่อกองปุ๋ย คลุกวัสดุทดลองตามกรรมวิธีที่ก าหนดให้เข้า
กันให้ทั่ว โดยใช้อัตราส่วนเปลือกไม้ต่อมูลโคเท่ากับ 6:1 โดยน้ าหนัก ปริมาณหัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ 1000 กรัมต่อ
เปลือกไม้หนัก 1,000 กิโลกรัม แล้วตั้งเป็นกองรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ให้กองที่มีฐานกว้าง 2.0 เมตร ยาว 3.0 เมตร 
สูง 1.2 เมตร ด้านคู่ขนานกว้าง 1.6 เมตร (รูปที่ 1-2) ปริมาณความชื้นกองปุ๋ยที่ได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ดูแลให้
กองปุ๋ยมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ประมาณ 60 เปอร์เซนต์ ตลอดระยะแรกของการกองปุ๋ย (0-30 วัน) กลับกองปุ๋ยที่
ระยะเวลา 10 30 60 90 150 และ 210 วัน   พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมักจากกองเพ่ือวิเคราะห์ทางเคมีที่
ระยะเวลา 30 60 90 150 180 210 และ 240 วัน วัดอุณหภูมิกองปุ๋ยทุก 1-2 วันในช่วงสัปดาห์แรกหลังกองปุ๋ย 
หลังจากนั้น ทุก 3-7 วัน จนอุณหภูมิกองปุ๋ยไม่แตกต่างจากอุณหภูมิภายนอกกองปุ๋ย 

 
 



                      
     รูปที่ 1 กองปุ๋ยเปลือกไม้ยูคาลิปตัส           รูปที่ 2 กองปุ๋ยเปลือกไม้ยูคาลิปตัสใส่มูลสัตว์ 
 
 
 
 
 
 

การบันทึกข้อมูล 

  1. อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยและภายนอกที่ระยะเวลาต่างๆ 

          2. ค่าวิเคราะห์ทางเคมีได้แก่ ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด ของวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง (เปลือกไม้ยูคาลิปตัส 
มูลโค และ ปุ๋ยหมักเปลือกไม้ยูคาลิปตัส) ที่ระยะเวลาบ่มต่างๆ  
 

 8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

สมบัติทางเคมีของวัสดุที่ใช้ในการทดลอง 

สมบัติทางเคมีของ เปลือกไม้ และมูลโค ที่ใช้ในการทดลอง แสดงไว้ในตารางที่ 1 เปลือกไม้มีค่าอัตราส่วน

คาร์บอนต่อไนโตรเจนกว้างมาก เท่ากับ 228.90 จึงยากต่อการย่อยสลายตามธรรมชาติ มีปริมาณธาตุอาหารต่ า 

คือมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.34 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.22 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณโพแทสเซียม

ทั้งหมด 0.29 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมูลโคที่ใช้ มีค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ต่ าเท่ากับ 11.61 จึงเหมาะสม

ส าหรับน ามาใช้เป็นวัตถุดิบร่วมในการท าปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้ มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน 1.74 เปอร์เซ็นต์ 

ปริมาณฟอสฟอรัส 0.85 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณโพแทสเซียม 2.13 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการทดลอง 
 



วัสดุอินทรีย ์ pH 

(1:10) 

EC  

(dS/m) 

OC 

(%) 

OM  

(%) 

C/N ratio Total N 

(%) 

Total P 

 (%) 

Total K 

 (%) 

เปลือกไม ้ 5.97 0.78 47.78 86.17 228.91 0.34 0.22 0.29 

มูลโค 6.77 3.02 20.20 34.82 11.61 1.74 0.85 2.13 

 

อุณหภูมิภายในกองปุ๋ย 

อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยที่ระดับกึ่งกลางของกองปุ๋ย ที่ระยะเวลาบ่มต่างๆแสดงไว้ในตารางที่ 2 กองปุ๋ย

จากกรรมวิธีที่ใส่มูลสัตว์มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ไม่ใส่ อุณหภูมิกองปุ๋ยเริ่มสูงขึ้นหลังเริ่มกองปุ๋ยเพียง 1 วัน ที่ระยะเวลา 

7 วันหลังกกองปุ๋ย กองปุ๋ยที่ใส่มูลสัตว์ (ทั้งใส่และไม่ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ) มีอุณหภูมิ  51 องศาเซลเซียส ในขณะที่

กองปุ๋ยที่มีแต่เปลีอกไม้มีอุณหภูมิ 45.7 องศาเซลเซียส และที่ใส่แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ มีอุณหภูมิ 42.7 องศา

เซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิภายนอกกองปุ๋ยเท่ากับ 26 องศาเซลเซียส แสดงว่ากองปุ๋ยที่ใส่มูลสัตว์เกิดการย่อย

สลายมากกว่าไม่ใส่ เพราะอุณหภูมิสูงเป็นผลมาจากกิจกรรมทางชีวภาพ ความร้อนถูกปลดปล่อยออกมาโดยการ

หายใจของจุลินทรีย์ที่ย่อยวัสดุอินทรีย์ที่อยู่ในกองปุ๋ย เนื่องจากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นของแข็งมีลักษณะการเป็นฉนวน

อยู่แล้วตามธรรมชาติ จึงท าให้เกิดการกระจายความร้อนออกไปได้น้อย ความร้อนจึงสะสมอยู่ในกองปุ๋ยนั้น จาก

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการย่อยสลายภายในกองปุ๋ยหมักมีค่าระหว่าง 45-55 

องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิในช่วง 55-60 องศาเซลเซียสติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน มีผลต่อการท าลายวัชพืชและ

เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ (Cosico, 1985)  

 

ตารางที่ 2 อุณหภูมิกองปุ๋ยที่ระยะเวลาต่างๆ 

กรรมวิธ ี อุณหภูมิเฉลี่ยกองปุ๋ย (องศาเซลเซียส) ที่ระยะเวลาหลังกองปุ๋ย (วัน) 

1 4 7 10 20 30 60 90 120 150 180 210 240 300 

1. เปลือกไม้ 42.6 43.7 45.7 48.8 47.4 44.0 39.8 43.9 43.3 44.4 45.9 46.8 49.6 46.8 

2.เปลือกไม้ มูลโค  44.2 46.9 51.8 56.8 58.1 56.1 47.9 51.4 49.1 46.7 43.9 44.1 42.2 42.8 

  3.เปลือกไม้    

  หวัเช้ือจุลินทรีย์ฯ 

40.0 40.8 42.7 45.7 45.1 43.3 40.3 44.2 44.3 44.8 45.7 47.1 47.8 45.6 



 4.เปลือกไม้ มลูโค 

หัวเช้ือจุลินทรีย์ฯ 

44.2 46.8 51.1 55.6 58.3 57.2 48.9 52.7 51.1 47.8 42.7 43.7 43.7 42.8 

   

ปริมาณอินทรียวัตถุ 

พบว่าปริมาณอินทรียวัตถุของเปลือกไม้ ก่อนท าการทดลองมีค่าเท่ากับ 86.2 เปอร์เซ็นต์ หลังการทดลอง 

ปริมาณอินทรีย์วัตถุของกองปุ๋ยหมักเปลือกไม้ลดลงตามระยะเวลาบ่มที่เ พ่ิมขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3 ปุ๋ยหมักเปลือก

ไม้ที่ ใส่มูลโค มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ ากว่าที่ ไม่ใส่มูลโคในทุกระยะเวลาบ่ม ที่ระยะเวลา 240 วัน ปริมาณ

อินทรียวัตถุของกองปุ๋ยหมักเปลือกไม้ทุกกรรมวิธีมีค่าอยู่ในช่วง 28.7 – 49.2 เปอร์เซ็นต์ 

 

รูปที่ 3 ปริมาณอินทรียวัตถุของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ ที่ระยะเวลาบ่มต่างๆ 

 

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน 

ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักใน

เปลือกไม้ ลดลงตามระยะเวลาบ่ม ดังแสดงในรูปที่ 4 ที่ระยะเวลาเริ่มต้นการทดลอง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมีค่า

เท่ากับ 47.8 เปอร์เซ็นต์ หลังกองปุ๋ยหมักได้ 30 วัน ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของกองปุ๋ยหมักในกรรมวิธีต่างๆ มีค่า

ลดลงอยู่ในช่วง 38.2 – 46.6 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ระยะเวลาบ่ม 240 วัน มีค่าอยู่ในช่วง 16.6-30.5 เปอร์เซ็นต์ 

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ยูคาลิปตัสที่มีการใส่มูลโค มีค่าต่ ากว่าที่ไม่มีการใส่มูลโค ในทุกช่วง

ระยะเวลาหมัก และการใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯไม่ได้ท าให้ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ยูคาลิปตัสมี

ค่าลดลงมากกว่าการไม่ใส่ ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าเปลือกไม้ยูคาลิปตัสเกิดการย่อยสลายขึ้น  



 

รูปที่ 4 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ ตามระยะเวลาบ่มต่าง ๆ 

 ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ในทุกกรรมวิธีการทดลอง มีค่าแคบลง

ตามระยะเวลาหมัก ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ที่

ระยะเวลาบ่ม 30 วัน มีค่าอยู่ในช่วง 54.9-131.0 และที่ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลอง 240 วัน มีค่าอยู่ในช่วง 19.2-

48.0 โดยค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของเปลือกไม้ยูคาลิปตัสที่ใส่มูลโคมีค่าแคบกว่าไม่ใส่มูลโคในทุกช่วง

ของระยะเวลาการหมัก การใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ ไม่ได้ท าให้ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของเปลือกไม้ยูคา

ลิปตัสแคบลงกว่าการไม่ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ การใส่มูลโคท าให้ได้ปุ๋ยหมักเปลือกไม้ยูคาลิปตัสที่มี อัตราส่วน

คาร์บอนต่อไนโตรเจนแคบลงกว่า 20 ภายในระยะเวลาบ่ม 210 วัน  

 

รูปที่ 5 ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ ตามระยะเวลาบ่มต่าง ๆ 

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 



 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของเปลือกไม้ก่อนท าการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.34 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้น

พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของทุกกรรมวิธีเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาบ่ม โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.64 - 1.27 

เปอร์เซ็นต ์ที่ระยะเวลาบ่ม 240 วัน (รูปที่ 6)  

 

รูปที่ 6 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ ตามระยะเวลาบ่มต่างๆ 
 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 
 

 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของเปลือกไม้ก่อนทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.22 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ในทุกกรรมวิธีมีค่าเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาบ่ม โดยที่ระยะเวลาบ่ม 240 วัน 
มีค่าอยู่ในช่วง 0.41 – 1.78 เปอร์เซ็นต ์(รูปที่ 7) 
 

 
 

รูปที่ 7 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ ที่ระยะเวลาบ่มต่างๆ 
 

ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 



 ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดของทะลายปาล์มก่อนทดลองมีค่าเท่ากับ 0.29 เปอร์เซ็นต์  พบว่าปริมาณ
โพแทสเซียมทั้งหมดของปุ๋ยเปลือกไม้ของทุกกรรมวิธีมีค่าเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาบ่ม โดยที่ระยะเวลาบ่ม 240 วัน มี
ค่าอยู่ในช่วง 058 - 1.16 เปอร์เซ็นต ์(รูปที่ 8) 
 

 
 

รูปที่ 8 ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ ที่ระยะเวลาบ่มต่างๆ 
 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 สามารถท าปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้ภายในระยะเวลา 210 วัน ปริมาณอินทรียวัตถุของปุ๋ยหมักเปลือกไม้มีค่า
สูงถึง 49 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ปริมาณธาตุ
อาหารหลักไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ของปุ๋ยหมักเปลือกไม้มีค่าเพ่ิมขึ้นหลังจากท าการกองปุ๋ยหมัก  
การใส่มูลโคสามารถเร่งกระบวนการย่อยสลายท าให้ได้ปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้ได้ภายในระยะเวลา 210 วัน ท าให้
กองปุ๋ยหมักมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าไม่ใส่ การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายฯกับวัสดุอินทรีย์ย่อยสลายยากเช่น
เปลือกไม้ยูคาลิปตัสที่มีค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนกว้างมากกว่า 200 ไม่ช่วยร่นระยะเวลาการเป็นปุ๋ยหมัก
ได้ดีเท่ามูลโค 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถแนะน าให้ท าปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้โดยใส่มูลโคเพ่ิมเพ่ือร่นระยะเวลาการท าปุ๋ยหมักลง 
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