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ปุ๋ยหม ักไตรโค ทีบ ังคลาเทศ

โดย โมเคลเซอร์ รามาน และฟิ ลิป แมทธิว เบิร์คเลย์

[บทบรรณาธิการ: เป็ นเวลาหลายปี มาแล้วที เอคโค เอเชี ยได้ร่วมทําการวิจยั จัดอบรมและส่งเสริ มการควบคุมโรคพืชด้วย
ชีววิ ธีจากเชื อราทีมี ชือว่า ไตรโคเดอร์ มาและบิ วเวอร์ เรี ย บทความนี เป็ นผลจากการค้นพบโดยคณะกรรมการกลางเมนโน
ไนท์ (Mennonite Central Committee (MCC)) บังคลาเทศและสถาบันวิจยั การเกษตรแห่งบังคลาเทศ (Bangladesh
Agricultural Research Institute (BARI)) เกี ยวกับประโยชน์และวิ ธีการใช้ป๋ ยหมั
ุ กไตรโคเดอร์ มา]

คํานํา

ปุ๋ยหมัก ไตรโคคือ อะไร?

ปุ๋ ยหมักไตรโคคือปุ๋ ยทีเกิดขึนเมือสปอร์ของเชือราทีเป็ นประโยชน์คือ ไตรโคเดอร์ มา (Trichoderma sp.) ถูก
นําไปใช้ ในขบวนการทําปุ๋ ยหมัก เชือราไตรโครเดอร์ มาเป็ นศัตรู ทางธรรมชาติของเชือราทีเป็ นอันตรายหลายชนิด และเมือ
นําไปใส่เข้ ากับปุ๋ ยหมักก็จะมีประสิทธิภาพควบคุมเชือราและปกป้องพืชผลทางการเกษตรในไร่นาได้

ไตรโคเดอร์ ม าได้ ม าจากไหน?

ไตรโคเดอร์ มา คือสกุลหนึงของเชือราทีมีประโยชน์และมีอยู่แล้ วในธรรมชาติ โดยต้ องนํามาแยกออกจากดินเพือ
จะได้ เชือไตรโคเดอร์ มาบริสทุ ธิ ซึงวิธีการคือนําดินจากบริเวณโคนรากของพืชไปทําการแยกด้ วยวิธีการเจือจาง (dilution)
ด้ วยนํากลันถึง 106 ครังจากนันจึงนํามาใช้ เป็ นหัวเชือในอาหารเลียงเชือจากวุ้นมันฝรังและนําตาลเด็กโตรส (Potato
Dextrose Agar หรื อ PDA) เพือให้ เชือราเติบโต จากโคโลนีของเชือราในอาหารเลียงเชือ PDA ไตรโคเดอร์ มา จะถูกนํามา
แยกออก (ด้ วยการสังเกตสปอร์ /โคนิเดีย) และนําไปเป็ นเชือบริสุทธิใส่ไว้ ในอาหารเลียงเชือ PDA เหมือนกัน ยิงทําการเจือ
จางดินมากเท่าไรก็จะทําให้ โคโลนีของแบคทีเรี ยเติบโตได้ ดีในอาหารมากกว่าเชื อราทีเราต้ องการ
หัวเชือไตรโคเดอร์ มาคือเชือสดและบริ สทุ ธิของเชือราไตรโคเดอร์มาทีใช้ ในการทําปุ๋ ยหมักไตรโค ซึงปกติแล้ ว
จะต้ องทําในห้ องทดลองเพือแยกสายพันธุ์และเพือเพิมปริ มาณไตรโคเดอร์ มาทีต้ องการในอาหารเลียงเชือโดยไม่มเี ชือรา
ชนิดอืนเข้ ามาปะปน

นําไตรโคเดอร์ มาคือ อะไร?

นําไตรโคเดอร์ มาเป็ นของเหลวข้ นเหนียวคล้ ายนําสบูท่ ีออกมาจากขบวนการหมักในกองปุ๋ ยหมัก (Nahar et al.,
2012) นํานีมักจะมีส่วนประกอบของสปอร์ไตรโคเดอร์มาในปริมาณสูงกว่าทีพบในกองปุ๋ ยหมักทัวไป มีประโยชน์ทีจะใช้
เป็ นอาหารสําหรับพืชและสามารถนําไปใช้ ฉีดพ่นใบได้ (เมือเจือจางแล้ ว) หรื ออาจนําไปใช้ เป็ นหัวเชือไตรโคเดอร์ มาสําหรับ
การทําปุ๋ ยหมักกองต่อไปได้ ด้วย (Deepthi and Reddy, 2013) รายละเอียดของนําไตรโคเดอร์มาจะมีการอธิบายไว้ ในส่วน
ต่อไป

การทําปุ๋ยหมัก ไตรโค
ส่ ว นผสม

เมือปี พ.ศ 2551 คณะกรรมการ MCC ได้ รับการร้ องขอจากสถาบัน BARI เพือทําการวิจยั เรื องปุ๋ ยไตรโค โดยสถานบัน
BARI ได้ จดั ทําวิธีการเพือผลิตปุ๋ ยหมักนีแล้ ว เพียงแต่ต้องการหาวิธีทีจะปรับใช้ กบั องค์กรและเกษตรกรในประเทศบังคลา
เทศ เนืองจากระบบทีเป็ นอยู่ไม่คอ่ ยมีประสิทธิภาพในการบรรลุวตั ถุประสงค์มากนัก จากนันคณะกรรมการ MCC จึงได้ ไป
พบกับกลุม่ เครือข่ายชือว่า Grameen Krishok Shahayok Sangstha (GKSS) ซึงเป็ นกลุ่มทีกําลังทําปุ๋ ยหมักจากไส้ เดือน
อยู่แล้ ว จึงได้ ตกลงทีจะให้ ความช่วยเหลือในการวิจยั และจากการวิจยั และการทดสอบภาคสนามที ได้ ทําไปทังหมด จึงได้
ส่วนผสมออกมาดังต่อไปนี:







ขีวัว 25% (อุดมไปด้ วยไนโตรเจน มีสดั ส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที 8)
ขีเลือย 5% (แหล่งคาร์ บอน)
เศษเหลือจากสัตว์ปีก 36% (มีแคลเซียมและไนโตรเจน และลดโรคทีมีสาเหตุมาจากดิน)
ผักตบชวา 33% (มีโปตัสเซียม)
ขีเถ้ า 0.5% (มีโปตัสเซียม)
รํ าข้ าวโพด หรื อข้ าวโพดบดละเอียด 0.5% (เป็ นอาหารสําหรับหัวเชือ)

ประโยชน์ ข องส่ วนผสมแต่ ล ะอย่ าง

ส่วนผสมเหล่านีมีทีมาด้ วยเหตุผลหลายอย่างด้ วยกัน อย่างแรกคือขีวัวและผักตบชวานันมีอยู่แล้ วในประเทศบัง
คลาเทศ และเป็ นแหล่งธาตุอาหารและอินทรี ย์วตั ถุทีดี
การใส่เศษเหลือจากสัตว์ปีกเป็ นการเพิมส่วนประกอบของธาตุอาหารและยังมีผลต่อการป้องกันไส้ เดือนฝอยและ
ช่วยทําลายเชือแบคทีเรี ย จากการทดลองของ MCC ทีบังคลาเทศ เราพบว่าการใส่เศษของเหลือจากสัตว์ปีกรอบๆต้ นพืช
ให้ ผลอย่างดีในการควบคุมโรคเหียวทีเกิดจากเชือแบคทีเรี ยในมะเขือเทศและมะเขือยาว (รายงานการวิจัยของ MCC) เมือ
ใช้ เศษเหลือจากสัตว์ปีกในปุ๋ ยหมักไตรโค จะทําให้ ปยหมั
ุ๋ กมีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกัน ในเศษเหลือจากสัตว์ปีกประกอบได้
ด้ วยสารฟี นอลทีทําหน้ าทีเป็ นเหมือนตัวต่อต้ านเชือแบคทีเรี ยทีเป็ นสาเหตุของโรคเหียว นอกจากนีในเศษเหลือจากสัตว์ปีก
ยังอุดมไปด้ วยไนโตรเจนและแคลเซียมทีทําให้ เซลของพืชแข็งแรงและช่วยให้ พืชมีความต้ านทานต่อโรคต่างๆเช่นโรคราก
ปมจากการทําลายของไส้ เดือนฝอย (Faruk et al., 2011) และยังช่วยป้องกันการติดเชือทีรองลงมาจากแบคทีเรี ยทีทําให้
เป็นโรคเหียวและจึงเป็ นเหมือนเกราะป้องกันอีกชันหนึงจากการระบาดของแบคทีเรียและเชือราทีทําให้ เกิดโรคเหียวและ
โรคเน่าคอดินตามลําดับ
สําหรับผักตบชวานันจะประกอบไปด้ วยสารอินทรี ย์ปริมาณมาก แต่สดั ส่วน C:N ค่อนข้ างสูง คือมีคาร์ บอนสูง
กว่าไนโตรเจนถึง 29 เท่า (Mathew et al., 2014) เศษเหลือจากสัตว์ปีกและขีวัวจะตรงกันข้ ามคือมีไนโตรเจนปริมาณมาก
และจะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วในขบวนการทําปุ๋ ยหมักและมีแนวโน้ มว่าจะสูญเสียไปในชันบรรยากาศในรูปของ
แอมโมเนีย ซึงหมายความว่าการผสมผักตบชวาเข้ ากับเศษเหลือของสัตว์ปีกจะช่วยลดสัดส่วน C:N ของกองปุ๋ ยหมักลง
และจะมีผลช่วยลดการสูญเสียไนโตรเจนให้ น้อยทีสุด (Compost Fundamentals, 2015) การใส่ผกั ตบชวาไว้ ในปุ๋ ยหมัก
ไตรโคยังเป็ นการกักไนโตรเจนไว้ ด้วยจุลินทรีย์ในช่วงระหว่างขบวนการย่อยสลาย แม้ ทีบังคลาเทศไม่มกี ารใช้ นําปั สสาวะ
จากสัตว์ในส่วนผสมปุ๋ ยหมักไตรโค แต่นําปัสสาวะนีก็เป็ นอีกทางเลือกหนึงของแหล่งไนโตรเจน เมือผักตบชวาและเศษ
เหลือของสัตว์ปีกอยู่ด้วยกัน ทังสองอย่างจะช่วยกันกักไนโตรเจนไว้ ในปุ๋ ยหมัก นอกจากนันผักตบชวาสีเขียวยังทําหน้ าที

เป็ นแหล่งคาร์ โบไฮเดรต (Luu and Getsinger, 1990) สําหรับปุ๋ ยหมักด้ วย สําหรับแหล่งคาร์ โบไฮเดรตสามารถทดแทนได้
ด้ วยวัตถุดิบสีเขียวอืนๆแต่อาจจะไม่มีปริมาณคาร์บอนมากเท่ากับทีพบในผักตบชวา
การใส่ขีเถ้ านันเพือเพิมเกลือแร่ ให้ กบั ปุ๋ ยหมัก โดยเฉพาะโปตัสเซียม ส่วนรําข้ าวโพดนันเพือเป็ นอาหาร
(คาร์ โบไฮเดรต/พลังงาน) ให้ กบั เชือไตรโคเดอร์มาทีต้ องเติบโตและเพิมปริมาณอย่างรวดเร็วในกองปุ๋ ยหมัก โดยเฉพาะ
อย่างยิงในช่วงเวลาวันแรกๆของขบวนการ
นอกจากเป็ นแหล่งคาร์บอนแล้ ว ทังขีเลือยและผักตบชวายังทําให้ กองปุ๋ ยหมักฟูซงจะช่
ึ วยเรื องการระบายอากาศ
ขีเลือยจะช่วยให้ ปยหมั
ุ๋ กทีทําเสร็จแล้ วไม่แน่นติดกันเป็ นก้ อนแต่มลี กั ษณะร่วนซุย
ส่วนผสมทังหมดนีล้ วนมีอยู่และหาได้ ในประเทศบังคลาเทศโดยทีราคาไม่แพงเมือเทียบกับส่วนผสมอืนๆที
สามารถนํามาใช้ แทน อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามราคาในท้ องตลาดอยู่เสมอเพราะราคาและวัตถุดิบเหล่านีอาจ
เปลียนแปลงได้ เมือเวลาผ่านไป

การผสมหัว เชือไตรโคเดอร์ ม า

ส่วนผสมของหัวเชือทีใช้ ในประเทศบังคลาเทศประกอบไปด้ วยหัวเชือไตรโคเดอร์ มา 1 ลิตรผสมกับกากนําตาล
0.5 กิโลกรัมและนํา 20-25 ลิตรต่อปุ๋ ยหมัก 1 ตัน โดยผสมส่วนผสมของหัวเชือเหล่านีให้ เข้ ากันและใส่เข้ าไปในส่วนผสม
ต่างๆของปุ๋ ยหมักทีกล่าวไปก่อนหน้ านี ส่วนผสมของหัวเชือและส่วนผสมของกองปุ๋ ยหมักจะต้ องกวนให้ เข้ ากันอย่างดีก่อน
นําไปใส่ในถังหมัก ในตอนแรกคณะ MCC ได้ ทดลองนําส่วนผสมใส่ลงในถังด้ วยวิธีการใส่เป็ นชันๆและโรยส่วนผสมของหัว
เชือไว้ บนชันแต่ละชัน แต่ก็พบว่าการใส่เป็ นชันแบบนีเป็ นวิธีการทีไม่ดีนกั โดยมีหลายเหตุผลคือ ต้ องใช้ แรงงานมาก เพราะ
เป็ นการยุ่งยากมากทีต้ องคอยใส่กลุ่มใยราไตรโคเดอร์ มาให้ เข้ ากับส่วนผสมอืนๆในแต่ละชันจนเป็ นเนือเดียวกันเพือจะช่วย
ให้ การย่อยสลายดีขึน (เป็ นงานทีต้ องทนกลินเหม็นมากและไม่มีคนงานอยากทํา) นอกจากนันการคนยังไปรบกวนสภาพ
อุณหภูมอิ บอุน่ ทีเชือราชอบ วิธีทีเราใช้ อยู่ในปัจจุบนั คือการหมักในวงบ่อซีเมนต์ซงจะมี
ึ การอธิบายในส่วนต่อไป และเป็ นวิธี
ทีได้ ผลดีมาก (ทําให้ ปยหมั
ุ๋ กผสมเข้ ากันได้ ดี สามารถควบคุมระดับความชืนทีเหมาะสมได้ และปุ๋ ยหมักไม่กดทับกันจน
แน่น)

ขนาดของถังปุ๋ยหมัก และการใช้ ว งบ่ อ ซีเ มนต์

ความสูงของถังทีใช้ สําหรับปุ๋ ยหมักเป็ นข้ อควรคํานึงทีสําคัญเนืองจากอาจเกิดปั ญหาเกียวกับการอัดแน่น ใน
ส่วนผสมของปุ๋ ยหมักประกอบด้ วยผักตบชวาทีมีลกั ษณะนิมและเบา เมือขบวนการย่อยสลายดําเนินไป ปริ มาณของ
ผักตบชวาก็จะลดน้ อยลงไปมาก ดังนันถ้ ากองปุ๋ ยหมักไม่สงู พอ ภายในเวลาสองสามวันกองนันก็จะยุบตัวลงเหลือเป็ นชัน
บางๆ และอาจจะไม่สามารถเก็บกักสภาพภายในทีมีความอบอุ่นตามธรรมชาติทีเชือราไตรโคเดอร์มาชอบ จากการศึกษา
ของเจ้ าหน้ าทีพบว่าถังทีเหมาะสมทีสุดสําหรับการทําปุ๋ ยหมักคือถังขนาด 10 x 5 x 4.5 ฟุต เพราะเป็ นขนาดทีเล็กพอ
สําหรับการถ่ายเทอากาศทีดีและมีขนาดใหญ่พอทีเชือไตรโคเดอร์มาจะผลิตความร้ อนของมันเองด้ วยซึงจะเป็ นการช่วยเร่ง
ขบวนการของปุ๋ ยหมัก ถ้ าถังขนาดใหญ่เกินไป ก็จะมีปัญหาเกียวกับการถ่ายเทอากาศไม่พอ และถ้ าถังเล็กเกินไปปุ๋ ยหมัก
จะสูญเสียความร้ อนสะสมและเชือไตรโคเดอร์ มาจะทํางานช้ าลง

ด้ วยข้ อจํากัดต่างๆ ปั จจุบนั ส่วนใหญ่
คณะ MCC จึงใช้ ว งบ่ อ ซีเ มนต์ ท ใช้
ี ท าํ เป็ นบ่ อ
ส้ วมนํามาทําเป็ นถังหมักปุ๋ ย โดยวางซ้ อนกันสาม
วงและใส่ส่วนผสมของปุ๋ ยหมักปริมาณ 400
กิโลกรัมและนํา 240 ลิตร และปุ๋ ยหมักทีได้ จะอยู่ที
ประมาณ 120 - 140 กิโลกรัมในแต่ละถังหมักทีทํา
มาจากบ่อซีเมนต์ 3 วง บ่อซีเมนต์นีสามารถหาได้
ทัวไปอยู่แล้ วสําหรับเกษตรกรในบังคลาเทศ และ
เป็ นวัสดุทีเหมาะสมสําหรับการนํามาใช้ เพราะมี
ขนาดทีเกษตรกรต้ องการสําหรับเกษตรกรทีมีววั
หนึงตัว โดยทัวไปถังหมักจะออกแบบมามีขนาด
10 x 5 x 4.5 ฟุต และมีพืนซีเมนต์ทีก้ นทีออกแบบ
มาไว้ สําหรับระบบการระบายนําออกทีช่วยในการ
เก็บเอานําทีไหลออกจากปุ๋ ยหมักได้ แต่ที MCC วง
บ่อซีเมนต์ทีมีก้นราคาจะค่อนข้ างสูงดังนันจึงมีการ
ใช้ แผ่นพลาสติกโพลิทีนรองด้ านล่างของบ่อวงและ
ทําหน้ าทีทดแทนพืนทีกันนําได้ ถ้าไม่มีรูฉีกขาดทีทํา
ให้ นําซึม นําจากกองปุ๋ ยหมักควรจะรองเก็บไว้ แล้ ว
เทกลับเข้ าไปยังถังปุ๋ ยหมักในระยะ 10 วันแรก นํา
จากกองปุ๋ ยหมักทีออกมาในช่วง 10 วันแรกยัง

ไม่ได้ เกิดจากขบวนการหมักจริงๆ แต่เป็ นนําทีไหล
ออกมาจากนําส่วนเกินในส่วนผสม (ทีมีสปอร์ ของ
ไตรโคเดอร์ มาอยู่) การนําเทกลับเข้ าไปจะช่วย
รักษาความชุ่มชืนของส่วนผสมปุ๋ ยหมักและช่วยเร่ง
ขบวนการย่อยสลายด้ วย เมือเริมขบวนการหมักไป
ได้ หลังจาก 15 วันแล้ วอาจเก็บนําทีไหลออกมาไว้ ในขวดเพราะสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ หลายอย่างซึงจะอธิบายใน
ส่วนต่อไป แต่ต้องระวังเวลาเก็บใส่ขวดเพราะของเหลวทีได้ นียังคงปล่อยก๊ าสออกมาอยู่และจะทําให้ ขวดพองและระเบิดได้
(Deepthi and Reddy, 2013)

(ภาพบน) อัฟทับ อาลี กับทีทําปุ๋ยหมัก พลาสติ กสีฟ้าทีพืนด้านล่าง
วงบ่อซี เมนต์ใช้เป็ นที กักเก็บของเหลวไตรโคเดอร์ มาทีไหลออกมา
(ภาพล่าง) บาสเลอร์ ราชิ ด กํ าลังผสมวัตถุดิบทีเป็ นส่วนผสมปุ๋ยหมัก
ก่อนจะเอาไปใส่ถงั หรื อบ่อซี เมนต์

การสัง เกตุถ ังหมัก และการดูแ ลรั ก ษาทีต้ อ งทําเป็ นประจํา

หลังจากทีเอาปุ๋ ยหมักใส่ในถังหมักแล้ ว จะต้ องมีการสังเกตการณ์ด้วย เจ้ าหน้ าทีของ MCC แนะนําว่าให้ ตรวจดู
อุณหภูมใิ นถังด้ วยการจิมเทอร์ โมมิเตอร์ เข้ าไป (มัดติดไว้ กบั ไม้ ) หรือใช้ เทอร์ โมมิเตอร์ แบบเข็มโดยวัดจากจุดศูนย์กลางของ
ถังหมักทุกๆ 7-15 วัน เมือเชือไตรโคเดอร์ มาเริ มเติบโตและขยายปริ มาณ อุณหภูมิของปุ๋ ยหมักควรเพิมขึนถึงประมาณ 5060oC ขึนอยู่กบั อุณหภูมภิ ายนอกและขนาดของถังหมัก ถ้ าอุณหภูมิลดลงแสดงว่ามีความชุ่มชื นไม่พอสําหรับเชือไตรโค
เดอร์ มา หรื อขบวนการหมักใกล้จะเสร็จแล้ ว การเฝ้าดูอีกอย่างคือการใช้ ไม้ จิมไปตรงกลางของปุ๋ ยหมักไปถึงพืนด้ านล่าง

และเมือดึงกลับออกมาให้ สงั เกตสีทีติดไม้ ออกมา วัสดุทีกําลังย่อยสลายอยู่จะทําให้ ไม้ มีสีเข้ มแต่ส่วนทีไม่ถกู ย่อยสลายไม้
จะไม่มสี ีเข้ ม (สีเหมือนขีวัวตามธรรมชาติ) ขบวนการย่อยสลายจะเริ มจากด้ านบนแล้ วค่อยๆไล่ลงไปด้ านล่างเนืองจาก
ปริ มาณออกซิเจนทีมีอยู่มากกว่าบริเวณด้ านบนจึงทําให้ ไตรโคเดอร์ มาเติบโตเร็ วกว่า กลินก็เป็ นอีกสิงหนึงทีบอกได้ ว่า
ขบวนการหมักใกล้ จะเสร็จหรือยัง ปุ๋ ยหมักทีเสร็จขบวนการแล้ วจะมีกลินหอมเมือเทียบกับกลินขีวัวและกลินเหมือนเน่าๆ
เมือเริมต้ น จากประสบการณ์ของ MCC ในช่วงหน้ าร้ อนทีอุณหภูมเิ ฉลียในบังคลาเทศอยู่ที 35oC ขบวนการหมักจะใช้ เวลา
ประมาณ 45 วัน ส่วนช่วงฤดูหนาวเมืออุณหภูมิอาจลดลงตําถึง 10oC บางครังขบวนการหมักจะใช้ เวลาถึง 70 วัน

การใช้ ป๋ ยหมั
ุ ก ไตรโค

ปุ๋ ยหมักไตรโคโดยทัวไปแล้ วจะใช้ เพือปรับปรุงดิน เหมือนกับปุ๋ ยหมักทีทํากันอยู่แล้ วคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้ าง
ของดิน เพิมประสิทธิภาพให้ ดินอุ้มนําได้ ดี ช่วยปรับค่า pH ในดิน และเพือช่วยรักษาอุณหภูมิของดิน สําหรับการใส่นนควร
ั
ใส่ทีอัตราส่วน 2 ถึง 2.5 ตัน/เฮกตาร์ (หรือประมาณ 320 – 400 กิโลกรัม/ไร่ ) สําหรับพืชไร่ สามารถใช้ ในระยะการเตรี ยม
ดิน และหรื อในระยะถัดมาหลังจากปลูกพืชแล้ ว

ปุ๋ ยหมักไตรโคมีประโยชน์มากกว่าปุ๋ ยหมักทัวไปคือ

 ปุ๋ ยหมักไตรโคทําหน้ าทีเหมือนเป็ นศัตรู ธรรมชาติต่อเชือราทีเป็ นอันตราย (Pythium sp, Sclerotium sp,
Phytophthora sp, Rhizoctonia sp, Fusarium sp, Botrytis sp, Sclerotonia sp ) และช่วยป้องกันโรคทีเกิด
จากดินและโรคเหียวจากเชือรา
 เนืองจากมีส่วนผสมของเศษเหลือของสัตว์ปีก ปุ๋ ยหมักไตรโคจึงช่วยต่อสู้โรคเน่าทีเกิดจากแบคทีเรี ยและความ
เสียหายจากไส้ เดือนฝอย (Gapasin, 2007; Nahar et al., 2012)
 ปุ๋ ยหมักไตรโคอาจมีประสิทธิภาพส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้ วย (Celar and Valic, 2005; Rabeerdran et
al.,2000; Inbar et al.,1994; Lynch et al.,1991; Hoyos-Carvajal et al.,2009)

ตามทีกล่าวไว้ ก่อนหน้ านีเกียวกับนําทีได้ จากปุ๋ ยหมักทีมีไตรโคเดอร์ มาอยู่ ซึงเป็ นผลพลอยได้ จากขบวนการหมักปุ๋ ย
ไตรโค และมีประโยชน์อยู่หลายอย่าง ปั ญหาหนึงในประเทศบังคลาเทศคือความยุ่งยากและซับซ้ อนเกินไปสําหรับ
เกษตรกรทีจะผลิตหัวเชือไตรโคเดอร์ มาเอง อีกทังต้ องมีการผลิตในห้ องทดลองด้ วย และสาเหตุนีจึงทําให้ เกษตรกรหาหัว
เชือไตรโคเดอร์ มาได้ ยาก และเพือแก้ ปัญหานี คณะ MCC จึงได้ ทําการศึกษาวิจยั กับเครือข่ายของเราและพบว่านําทีได้
จากถังปุ๋ ยหมักไตรโคเดอร์ มามีปริมาณสปอร์มากพอทีจะใช้ แทนหัวเชือในการทําปุ๋ ยหมักไปได้ ถงึ 6 รุ่ นก่อนทีจะต้ องใช้ หวั
เชือใหม่อกี ครัง นอกจากนียังมีการวิจยั เพิมเติมในปั จจุบนั เพือดูว่าขบวนการนีผลิตปุ๋ ยหมักทีมีคุณสมบัติเหมือนกันกับการ
ปุ๋ ยหมักทีใช้ หวั เชือใหม่หรือไม่
สําหรับประโยชน์โดยทัวไปของนําทีได้ จากปุ๋ ยหมักทีมีเชือไตรโคเดอร์ มานี ในบังคลาเทศจะนําไปใช้ ฉีดพ่นใบ โดยใน
การใช้ ต้องนําไปกรองก่อน (เพราะเศษต่างๆทีอยู่ในของเหลวอาจทําให้ หวั ฉีดอุดตัน) ก่อนจะนําไปฉีดพ่น และทําให้ เจือจาง
ก่อนที 20 มล.ต่อนํา 1 ลิตร การฉีดพ่นนีหลักๆแล้ วใช้ สําหรับไม้ ผล (ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นไม้ ผลเสมอไป) โดยมักจะฉีดในช่วง
ออกดอก เพราะจะช่วยเสริมธาตุอาหารและการทํางานของฮอร์ โมนของต้ นไม้ ในช่วงสําคัญ คณะ MCC ยังพบประโยชน์ที
ดีมากจากการฉีดพ่นต้ นกล้ าผักและผักในระยะเติบโต เพราะนําทีได้ จากปุ๋ ยหมักนีประกอบไปด้ วยสารอาหารรองด้ วย ผู้ใช้
ต้ องรู้ด้วยว่าการใช้ มากเกินไปในระยะทีพืชกําลังเติบโตอาจทําให้ พืชผลิตแต่ใบแต่ให้ ผลน้ อย (ผลจากการใส่ปยมาก
ุ๋
เกินไป) การฉีดพ่นนําปุ๋ ยหมักนีให้ กบั ไม้ ผลและผักก่อนเก็บเกียว 2-3 วันจะทําให้ ผลไม้ และผักทีเก็บมีกลินทีไม่ค่อยดีนกั
จากนําปุ๋ ยหมัก

เรืองราวเกียวกับ อับ ดุล มานนาน

[หมายเหตุ: ต่อไปนีเป็ นเรื องของเกษตรกรท่านหนึงทีอยู่ใกล้ๆกับเมื องโบกรา(Bogra) เป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ จากการใช้ป๋ ยุ
หมักไตรโค]

อับดุล มานนาน เป็ นเกษตรกรชาวบังคลาเทศจากเมืองโบกรา (Bogra) ประเทศบังคลาเทศ รายได้ หลักของเขา
ส่วนใหญ่มาจากการปลูกผัก เขามีลูกสาว 1 คนและลูกชาย 2 คน และทังหมดกําลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัย อับดุล
อาศัยอยู่กบั แม่ทีอายุมากแล้ ว และสมาชิกในครอบครัวมีทงหมด
ั
5 คน
อับดุลมีทดิี นอยูป่ ระมาณ 3 ไร่ ทีเอาไว้ ปลูกผักและข้ าวมาหลายปี ทุกๆปี เขาจะพบว่าตัวเองต้ องฉีดพ่นยาฆ่า
แมลงเป็ นจํานวนมากเพือควบคุมแมลงศัตรูพืชให้ กบั แปลงผักและแปลงข้ าว และยังต้ องใส่ปยจํ
ุ๋ านวนมากในพืนที
เพาะปลูก และเนืองจากต้ นทุนทีต้ องใช้ สงู เมือหักแล้ วเขาจึงไม่ได้ กําไรมากนักจากผลผลิตทีปลูกไว้ และเขาพบว่าลําบาก
มากทีจะต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายในครอบครัว รวมถึงค่าเรี ยนของลูกๆด้ วย
วันหนึงอับดุลได้ รับเลือกเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์จากกลุ่ม Grameen Unnayan Prokolpo หรื อ GUP ซึงเป็ น
องค์กร NGO เครื อข่ายของโครงการความมันคงทาง
อาหารของ MCC ในบังคลาเทศ โดย GUP จะทําการ
จัดหาวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน
(Implements integrated pest management หรื อ
IPM) สําหรับการปลูกผัก อับดุลได้ รับข้ อมูลเกียวกับ
IPM จากการประชุมทีลานบ้ านหลายครัง การประชุม
ลานบ้ านนีเป็ นการอบรมระยะสันให้ กบั กลุ่มเกษตรกร
ทีมาประชุมกันทีลานบ้ านของใครคนหนึง คล้ ายๆกับ
การออกภาคสนามของเกษตรกร ซึงอับดุลได้
สังเกตเห็นข้ อมูลต่างๆทีติดไว้ ในแผ่นพับและรู ปภาพที
GUP และ MCC ติดแสดงเอาไว้ ในทีจัดทําโครงการ
อับดุล มานนาน ข้างๆกับดักฟี โรโมนในแปลงปลูกบวบป้อม
หลังจากได้ รับการอบรมจากกลุ่ม GUP อับ
ดุลได้ เริ มทําปุ๋ ยหมักไตรโคและปุ๋ ยมูลไส้ เดือนดิน โดย
ทําทีบ้านของตนเอง นอกจากนีเขายังได้ ศึกษา
เกียวกับการใช้ สารฟี โรโมนเพือควบคุมแมลงทีเป็ น
อันตราย สารฟี โรโมนหรื อสารดึงดูดเพศตรงข้ ามนีเป็ น
สารทีมักจะปล่อยออกมาจากแมลงตัวเมียเพือดึงดูด
ตัวผู้ในสายพันธุ์เดียวกันเพือทําการผสมพันธุ์
(Knodel, Petzoldt, and Hoffmann, 1995) สารฟี โร
โมนสังเคราะห์จะนําไปใช้ เพือล่อแมลงตัวผู้ให้ มาติด
เหยือ แล้ วจะเหลือแค่แมลงตัวเมียทีไม่สามารถผสม
พันธุ์และแพร่ พนั ธุ์ได้ หลังจากทําปุ๋ ยหมักและฟี โรโมน
แล้ วเขาก็ได้ ใช้ ปยหมั
ุ๋ กทีได้ ในแปลงผักของเขาเอง
อับดุล มานนาน ในโรงเรื อนทําปุ๋ ยหมักไตรโค กํ าลังหยิ บปุ๋ ยหมักให้ดู
จากการใช้ ปยหมั
ุ๋ กไตรโค, ปุ๋ ยมูลไส้ เดือน

และฟี โรโมน อับดุลสามารถลดค่าใช้ จา่ ยทีต้ องซือปุ๋ ยและยาฆ่าแมลงลงได้ เป็ นจํานวนมาก นอกจากนันเขายังสามารถ
ปลูกผักทีมีคณ
ุ ภาพจากแปลงผักของเขาด้ วย ล่าสุดนีเขาปลูกมะเขือ ถัวแปบ (Lablab purpureus) ถัวฝั กยาว บวบป้อม
และพริกในทีดินของเขา การใช้ วธิ ีการทําเกษตรแบบอินทรี ย์ทีเขาได้ เรี ยนรู้มาจากกลุ่ม GUP ทําให้ อบั ดุลได้ ผลผลิตเพิมขึน
และปลูกผักทีมีสีสวยและคุณภาพดี ปี ทีแล้ วอับดุลได้ เงินจํานวน สามหมืนกว่าบาทจากการขายผัก ซึงเมือเทียบกันแล้ ว
เกษตรกรโดยทัวไปทีมีทีดินเท่าๆกันนีจะได้ ประมาณหมืนกว่าบาทเขาดีใจมากทีได้ เห็นประโยชน์และผลกําไรทีได้ จาก
วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานนี และด้ วยวิธีนีทีทําให้ เขาได้ เงินมากกว่าในปี ทีผ่านมา ขณะนีเขาและครอบครัวมี
ความสุขมากเพราะมีรายได้ เพิมขึน และจากความสําเร็จนี อับดุลจึงยังคงใช้ วิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบนีอยู่ในทีดิน
ของเขาและบอกว่าเขาจะใช้ วิธีนีต่อไปอีกในอนาคต
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