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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือสํารวจแหล่งผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพของเกษตรกร รวมทัง้ศึกษารูปแบบการ

ผลิต อนัประกอบไปด้วย แหล่งท่ีมาของวิธีการในการผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพ ชนิดพืชท่ีนําปุ๋ ยหมกัชีวภาพไปใช้และ

ปัญหาและอปุสรรคในการผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพ รวมถงึลกัษณะการผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพท่ีเกษตรกรผลิตได้ในพืน้ท่ี

จงัหวดัพทัลงุ ผลการสํารวจและสมัภาษณ์เกษตรกรท่ีผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพ และทําการบนัทึกตําแหน่งของสถานท่ี

ผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพด้วย Global Positioning System (GPS) เพ่ือนํามาจัดทําเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ พบว่าทุกอําเภอจํานวน 11 อําเภอของจังหวดัพัทลงุมีการผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพ โดยจดัได้เป็น 3 กลุ่ม

ได้แก่ ผลิตเพ่ือใช้เอง จํานวน 5 ตําบล ใน 3 อําเภอ รวมกลุ่มกนัผลิตแล้วแจกจ่ายภายในกลุ่ม จํานวน 14 ตําบล 

ใน 9 อําเภอ และผลิตเพ่ือขายทั่วไป จํานวน 7 ตําบล ใน 6 อําเภอ นอกจากนัน้ยังพบว่าวิธีการผลิตปุ๋ ยหมัก

ชีวภาพของเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดจาก 3 ทาง ได้แก่ จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากหน่วยงานรัฐบาล และ

หน่วยงานเอกชน ทัง้ยงัทราบถึงปัญหาและอปุสรรคในการผลิตปุ๋ ยของแต่ละแหล่งอีกด้วย  สรุปได้ว่าแหล่งท่ีมี

การผลติปุ๋ ยหมกัชีวภาพในจงัหวดัพทัลงุมีในทกุอําเภอ นอกจากนีปุ้๋ ยหมกัชีวภาพท่ีผลิตได้สามารถนําไปใช้ในการ

ทําเกษตรกรรมได้หลายประเภท  แต่กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพยังต้องการความช่วยเหลือทัง้ทางด้านวตัถุดิบ 

ความรู้ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของปุ๋ ยหมกัชีวภาพท่ีผลิตได้ 

คาํสาํคัญ2 : เคร่ือง GPS จงัหวดัพทัลงุ ฐานข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

 

ABSTRACT 

2 This research aims to survey the bio-fertilizer producing from agriculturists, the pattern of bio-

fertilizer production such as sources of the production, kind of plants that used the bio-fertilizer, 

problem and obstacle of bio-fertilizer production. The result of survey, interview the agriculturists who 

produce bio-fertilizer and record the location of sources by Global Positioning System (GPS) for 

create the Geological Information Systems (GIS) database showed any 11 districts of Phatthalung 

province produce bio-fertilizer. The pattern of bio-fertilizer production can divide 3 groups such as 

group 1: 5 Tambon in 3 Districts produce for themselves, group 2: 14 Tambon in 9 Districts produce 

together then distribute in their group and group 3: 7 Tambon in 6 Districts manufacture for general 
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sale. The result found the method of bio-fertilizer production to agriculturists has 3 ways, including 

from local knowledge, institutes of government and private institutes. In conclusion of this study found 

the source of bio-fertilizer production in any Districts of Phatthalung Province. In addition, bio-fertilizer 

which produce in Phatthalung Province can use in various type of agriculture. However, bio-fertilizer 

producing agriculturists need the assistance for raw materials, knowledge and potential analysis of 

bio-fertilizer. 
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คาํนํา 

 รูปแบบการทําการเกษตรในปัจจุบนัมีการใช้สารเคมีมากย่ิงขึน้ทัง้ในส่วนของปุ๋ ยเคมี สารฆ่าแมลง สาร

ปราบวชัพืช สารสงัเคราะห์ตา่งๆ  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ได้ปริมาณท่ีมากเพียงพอและมีคณุภาพสงูย่ิงขึน้สง่ผลให้เกิด

ปัญหามลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม ทัง้ในสว่นของดิน นํา้ อากาศ สารเคมีและโลหะหนกัหลายชนิดเป็นพิษต่อดิน 

และทําให้ดินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ เช่น โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลง ธาตุ

อาหารในดินบางชนิดมีน้อยหรือมีมากเกินไป เป็นต้น (มกุดา 2544) นอกจากนีก้ารใช้สารเคมีท่ีมากเกินไปใน

การเกษตรจะทําให้เกิดการสะสมหรือตกค้างในผลผลิตและทําให้เป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภคได้ ดงันัน้หน่วยงานและ

องค์กรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องจงึได้มีการคิดค้นปุ๋ ยหมกัชีวภาพ ซึง่เป็นการนําวตัถุดิบท่ีเป็นสารอินทรีย์และมีคณุสมบติั

ย่อยสลายได้ง่ายมาหมักโดยมีการเติมหัวเชือ้จุลินทรีย์ท่ีเหมาะสมลงไปในขัน้ตอนของการหมักให้เกิดอย่าง

สมบูรณ์ จากนัน้สามารถนํานํา้หมกัไปใช้หรือเอานํา้หมกัไปผสมกับวตัถุดิบอ่ืนเพ่ือทําปุ๋ ย เช่น แกลบ รํา  ยูเรีย 

และมลูสตัว์ เป็นต้น เพ่ือลดปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกร และเพ่ือเป็นการสนบัสนนุการทําเกษตรกรรมโดย

ท่ีไม่ส่งผลกระทบทางต่อสิ่งแวดล้อมและทําให้ดินมีความอดุมสมบูรณ์ (ยงยุทธ และคณะ 2551) ซึง่ในปัจจุบัน

การทําปุ๋ ยหมกัชีวภาพนิยมทํากนัอย่างแพร่หลาย โดยจงัหวดัพทัลงุเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีสําคญัของประเทศไทย 

และได้มีการผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพมาใช้ในการเกษตรหลายพืน้ท่ี ทัง้ในส่วนของการผลิตไว้ใช้เองและการรวมกลุ่ม

ผลิตเพ่ือจําหน่าย โดยเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนและเป็นทางเลือกท่ีสําคญัของเกษตรกรท่ีต้องการท่ีจะ

ทําการเกษตรท่ีใช้ต้นทนุต่ํา เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีความปลอดภยัและไมเ่กิดสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ปุ๋ ยหมกั

ชีวภาพของแต่ละพืน้ท่ีจะมีวัตถุดิบและสูตรในการผลิตท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งหากมีองค์ประกอบต่างๆใน

กระบวนการผลิตไมเ่หมาะสมจะสง่ผลให้คณุภาพของปุ๋ ยหมกัชีวภาพไมดี่เท่าท่ีควร มีปริมาณธาตอุาหารในแตล่ะ

ชนิดน้อย และไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนส่งผลให้ผลผลิตท่ีได้ไม่มีคุณภาพ เกษตรกร

ประสบกบัปัญหาขาดทุนและขาดรายได้  ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงเกิดความสนใจและเล็งเห็นถึงความสําคญัในเร่ืองของ

การผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพของกลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ีจังหวดัพัทลงุท่ีมีประสิทธิภาพ เก่ียวกับรูปแบบกระบวนการ

ผลิต วิธีการผลิต พืชท่ีนําไปใช้ โดยจะทําการสํารวจ รวบรวมแหล่งผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพภายในจงัหวดัพทัลงุเพ่ือ

นํามาจัดทําฐานความรู้ในรูปแบบแผนท่ี เพ่ือนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการ

พฒันาการเกษตรหรือพฒันาสตูรปุ๋ ยของเกษตรกร อีกทัง้ยงัสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ให้กบัหน่วยงาน

mailto:w_katemai@hotmail.com
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ต่างๆท่ีเก่ียวข้องและเกษตรกรผู้สนใจได้ ตลอดจนเป็นแนวทางในการอนุรักษ์องค์ความรู้ให้คงอยู่ในชุมชนอย่าง

ยัง่ยืนและอาจจะเป็นแนวทางเลือกในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงินให้กับคนในชุมชนโดยการสร้าง

อาชีพเสริมให้คนในชมุชนตอ่ไปในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การศกึษาข้อมลูงานวิจยัในครัง้นีท้างผู้จดัทําได้แบ่งการศกึษาข้อมลูออกเป็นสองสว่น คือ ในส่วนแรกทํา

การลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลแหล่งผลิตในการทําปุ๋ ยหมกัชีวภาพ และทําการบันทึกตําแหน่งของสถานท่ีผลิตปุ๋ ยหมกั

ชีวภาพด้วยเคร่ือง GPS เพ่ือนํามาจดัทําเป็นฐานข้อมลู สว่นท่ีสองคือ การลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูรูปแบบและวิธีการทํา

ปุ๋ ยและเก็บตวัอย่างปุ๋ ยหมกัชีวภาพโดยการใช้แบบสอบถามประกอบกบัการสมัภาษณ์ จากนัน้นําผลการศกึษา

มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ตอ่ไป 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการสํารวจ สมัภาษณ์และแบบสอบถามกลุม่ตวัอย่างท่ีผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพใน 11 อําเภอของจงัหวดั

พทัลงุ พบวา่มี 26 ตําบลท่ีมีการผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพ แตค่ณะผู้จดัทําสามารถเก็บตวัอย่างปุ๋ ยหมกัชีวภาพได้เพียง 

17 ตวัอย่าง โดยแหลง่ผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพ แสดงดงั Figure 1 สาเหตท่ีุไมส่ามารถเก็บตวัอย่างปุ๋ ยหมกัชีวภาพมา

ทําการวิเคราะห์ได้ทัง้หมด เน่ืองจากในช่วงท่ีทําการศกึษา ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูและเก็บตวัอย่างปุ๋ ยนัน้ มีบางแหล่ง

ตวัอย่างไม่ได้ผลิตปุ๋ ย เพราะหมดช่วงฤดูกาลเพาะปลูก  เกิดอุทกภัยในฤดูฝน และอีกประการท่ีสําคญัคือขาด

แคลนวตัถุดิบในการผลิต  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบจําพวกมลูค้างคาว ฮิวมสั หรือหินฟอสเฟต จากการรวบรวม

และวิเคราะห์ผลพบวา่วตัถุดิบท่ีขาดแคลนมกัเป็นองค์ประกอบเสริมท่ีช่วยให้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพมีสมบติัเพ่ิมขึน้โดย

ผลของการสํารวจแหล่ง และรูปแบบผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพทัง้ 26 ตวัอย่าง แสดงใน Table 1 ส่วน Table 2 แสดง

รูปแบบของการผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 
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Figure 1 Source of bio-fertilizer production in Phatthalung Province  

 

  



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1849 

Table 1 Sample of bio-fertilizer production in Phatthalung Province 
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อ. ควนขนุน 

5. ต. พนางตงุ 

 

 

6. ต. แหลมโตนด 

 

7. ต. ควนขนนุ 

 

8. ต. นาขยาด 

 

นาย อํามร สขุวิน  

 

 

นายจํานง อรุณรัตน์ 

 

นายเอือ้น  ปิยวาทการ 

 

คณุสขุมุ ทองขนุดํา 

 

เ ค รื อ ข่ า ย เ ก ษ ต ร

ทางเลอืก 

 

อบรม EM (สระบุรี), 

วว. 

อ บ ร ม จ า ก เ ก ษ ต ร

ธรรมชาติ EM (สระบรีุ) 

ภมูิปัญญา, กรมพฒันา

ท่ีดิน 

 

ผั ก  ข้ า ว 

ยางพารา พริก 

 

ข้าว ปาล์ม 

 

ผลไม้ ยางพารา  

ปาล์ม 

ผกั ผลไม้  

ปาล์ม 

 

ขาดแคลนเคร่ืองมือท่ีใช้

ผ ลิ ต  ( เ ค ร่ื อ ง ผ ส ม 

อดัเม็ด) 

- 

 

ขาดแคลนนํา้ , ไม่เป็นท่ี

นิยมในชมุชน 

- 

อ. ศรีบรรพต 

9. ต. ตะแพน 

 

 

10. ต. เขายา่ 

 

 

คณุบญุฤทธ์ิ รัตนพนัธ์   

 

 

นายทนงค์ แสงเกิด   

 

สํ า นั ก วิ จั ย แ ล ะ

พัฒนาการเกษตรท่ี 8 

พทัลงุ, วว. 

กรมพฒันาท่ีดิน 

 

ผั ก  ข้ า ว 

ยางพารา 

 

ผั ก ( ม ะ น า ว ) 

ยางพารา 

 

งบประมาณไมเ่พียงพอ 

 

 

เห็นผลช้า และใช้งาน

ยาก 

อ. เมือง 

11. ต. ปรางหมู ่

 

12. ต. ร่มเมือง 

 

นางสพุร  ชมเชย   

 

นายประ เสริฐ   แ ก้ว

สวุรรณ์   

 

กรมพัฒนา ท่ีดิน ,  อ . 

อรรถพล  จนัทร์อดุม 

อ. จํานง  แรกพินิจ 

 

ผั ก  มั ง คุ ด 

ยางพารา 

ยางพารา ผลไม้ 

 

วัตถุดิบในการผลิตหา

ยาก 

กลุ่มทํางานไม่เข้มแข็ง 

สวสัดิการตํ่า 

แหลง่ผลติ ช่ือผู้ให้ข้อมลู แหลง่ท่ีมาของวิธีการ

ทําปุ๋ ย 

ชนิดพืช ปัญหาและอปุสรรค 

อ. ศรีนครินทร์ 

13. ต. ลาํสนิธุ์ 

 

นายประกอบ  ขนัติปัน

 

กรมพฒันาท่ีดิน 

 

ผกั ผลไม้ 

 

ต้องการทราบสมบตัิปุ๋ ย
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14 ต. บ้านนา 

ด ี

นายจาย  ช่วยนุ้ย 

 

ภมูิปัญญา และทดลอง

เอง 

ยางพารา 

ผกั ผลไม้ 

ส มุ น ไ พ ร 

ยางพารา 

ท่ีผลติได้ 

ขาดแคลนนํา้ 

อ. ตะโหมด 

15. ต. ตะโหมด 

 

นายโกวิทย์  

ลลัหวาน 

 

ภมูิปัญญา, กรมพฒันา

ท่ีดิน 

 

ยางพารา 

 

วตัถดุิบหายาก 

อ. กงหรา 

16. ต. กงหรา 

 

1 7 .  ต .  ค ล อ ง

ทรายขาว 

 

18. ต. ชะรัต 

 

19. ต. สมหวงั 

20. ต. คลองเฉลมิ 

 

นายสชุาติ   

ยศไพโรจน์ 

นายมานะนที 

ศรียานเก็ม 

นายก้อเดช 

เสม็หมาด 

นายชม  แก้วดง 

นายอารีย์ 

เหยะหมนั 

 

กรมพฒันาท่ีดิน 

 

กรมพฒันาท่ีดิน 

 

ภมูิปัญญา, กรมพฒันา

ท่ีดิน 

ดร. สริุยา 

วว. 

 

ข มิ ้น  ต ะ ไ ค ร้ 

ยางพารา 

ผั ก  ผ ล ไ ม้ 

ยางพารา 

ผั ก  ข้ า ว 

ยางพารา 

ยางพารา 

ข้าว ยางพารา 

 

ต้องการทราบลักษณะ

ดินของ ต. กงหรา 

- 

 

วัต ถุดิ บห า ย า ก  ,  ใ ช้

เวลานาน  

วตัถดุิบหายาก 

ดินในพืน้ท่ีเป็นกรด 

อ. เขาชัยสน 

21. ต. หานโพธ์ิ 

22. ต. ควนขนนุ 

 

นายอํานวย  ดําช่วย 

นางอารีย์ จนัทร์หน ู

 

คิดค้นเอง 

ธกส. , ภมูิปัญญา 

 

พืชหลายชนิด 

ผ ล ไ ม้  ข้ า ว 

ยางพารา 

 

- 

วตัถดุิบหายาก 

อ. ป่าบอน 

23. ต. หนองธง 

 

นายสมปอง 

บญุแก้ว 

 

ภมูิปัญญา 

 

ผั ก  ( ม ะ เ ขื อ , 

คะน้ า )  ผลไ ม้ 

(มะละกอ) 

 

 

มลูววัหายาก 

แหลง่ผลติ ช่ือผู้ให้ข้อมลู แหลง่ท่ีมาของวิธีการ

ทําปุ๋ ย 

ชนิดพืช ปัญหาและอปุสรรค 

อ. บางแก้ว 

24. ต. นาปะขอ 

 

นายประเทือง 

อนนัต์ทิพย์ 

 

กรมพฒันาท่ีดิน 

 

ผัก  ( ม ะ น า ว ) 

ยางพารา 

 

วตัถดุิบหายาก 

พืน้ท่ีลุม่ นํา้ทว่มขงั 

อ. ปากพะยนู 

25. ต. หารเทา 

 

 

26. ต. เกาะหมาก 

 

นายอาคม คงนวล 

 

 

นายวีรวฒัน์  

 

ศนูย์ EM (สระบรีุ) 

 

 

ภูมิปัญญา, อบรมกับ

 

ผั ก  ผ ล ไ ม้ 

ย า ง พ า ร า 

ปาล์ม 

ผั ก ส ว น ค รั ว  

 

ต้องการทราบสมบตัิปุ๋ ย

ท่ีผลติได้ 

 

คนไม่นิยมใช้เน่ืองจาก
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อมรพิทกัษ์ หนว่ยงานรัฐ ผลไม้  

(มะละกอ) 

เห็นผลช้า 

Table 2 Pattern of bio-fertilizer production in Phatthalung Province 

 

รูปแบบของการผลติปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุม่ตวัอยา่งท่ีผลติปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ 

ผลติเพ่ือใช้เอง ต. ลายขอ่ย  ต. บ้านพร้าว  ต. บ้านนา ต. ลาํสนิธุ์ 

ต. ควนขนนุ (อ. ควนขนนุ) 

รวมกลุม่เพ่ือผลติ แล้วแจกจ่ายใช้กนัเองภายในกลุม่ ต. ป่าพะยอม ต. เขาย่า ต. ตะแพน  ต. ปรางหมู ่  

ต .  พ น า ง ตุ ง  ต .  ก ง ห ร า  ต .  ค ลอ ง ท ร า ย ข า ว   

ต. ชะรัต  ต. คลองเฉลมิ  ต. หานโพธ์ิ  ต. ตะโหมด   

ต .  ค ว น ข นุ น  ( อ .  เ ข า ชั ย ส น )   ต .  น า ป ะ ข อ   

ต. เกาะหมาก  

ผลติเพ่ือขายทัว่ไป ต. เกาะเตา่  ต. แหลมโตนด  ต. นาขยาด  ต. ร่มเมือง 

ต. สมหวงั ต. หนองธง  ต. หารเทา   

 

สรุปผลการทดลอง 

 จากการศกึษาพบวา่ จงัหวดัพทัลงุมีแหล่งผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพในทุกอําเภอ และกระจายตวัอยู่ในหลาย

ตําบล โดยพบว่าการผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบรวมกลุ่มเพ่ือผลิต แล้วแจกจ่ายใช้กันเองภายในกลุ่ม รองลงมาเป็น

แบบผลิตเพ่ือขายทัว่ไป และมีจํานวน 5 ตวัอย่างท่ีผลิตเพ่ือใช้เอง นอกจากนีเ้ป็นผลมาจากเกษตรกรในจงัหวดั

พทัลงุประกอบอาชีพทํานา ทําสวน และเลีย้งสตัว์ ซึง่ง่ายตอ่การหาวตัถดิุบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เช่น มลูสตัว์ และเศษ

วสัดทุางการเกษตร เป็นต้น สอดคล้องกบัฐานข้อมลูพลงังานจงัหวดัพทัลงุท่ีรายงานถึงพืน้ท่ีในการเพาะปลกูพืช

เศรษฐกิจของจงัหวดั ได้แก่ นางพารา ข้าวนาปี และนาปรัง มะพร้าว ปาล์ม และถัว่ลิสง เป็นต้น นอกจากนีย้งัมี

การเลีย้งสตัว์ประเภท โคเนือ้ โคนม กระบือ สกุร แพะ ไก่ไข่ ไก่เนือ้ และเป็ด เป็นต้น (กระทรวงพลงังาน, 2551) 

การทําเกษตรเหล่านีจ้ะมีวัสดุเศษเหลือท่ีสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพได้ จึงทําให้

เกษตรกรในจงัหวดัพทัลงุมีการผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพในทุกอําเภอ  แต่อย่างไรก็ตามยงัเกิดการขาดแคลนวตัถุดิบ

ในการผลิตบางแหล่ง  ซึง่ส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบจําพวกมูลค้างคาว ฮิวมสั หรือหินฟอสเฟต จากการรวบรวมและ

วิเคราะห์ผลพบว่าวตัถุดิบท่ีขาดแคลนมกัเป็นองค์ประกอบเสริมท่ีช่วยให้ปุ๋ ยหมักชีวภาพมีสมบัติเพ่ิมขึน้  แต่

วตัถดิุบหลกั ได้แก่ มลูสตัว์ แกลบ รํา และหวัเชือ้ เกษตรกรยงัสามารถหาได้ภายในท้องถ่ิน ผลของงานวิจยันีเ้ป็น

การนําเสนอข้อมลูเบือ้งต้นของการสํารวจแหล่งผลิต และการสมัภาษณ์องค์ประกอบและวิธีการผลิตปุ๋ ยภายใน

จงัหวดัพทัลงุ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
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ขอขอบคณุสถานีพฒันาท่ีดินพทัลงุ กรมโยธาธิการ จงัหวดัพทัลงุ ท่ีเอือ้เฟือ้ข้อมลูหมอดินประจําตําบล

และแผนท่ีจงัหวดัพัทลงุ ขอบคณุแหล่งผลิตปุ๋ ยหมกัชีวภาพทุกท่ีในจงัหวดัพัทลงุท่ีร่วมงานกนัจนสําเร็จเสร็จสิน้ 

งานวิจยันีไ้ด้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากทนุวิจยัร่วมเชิงบรูณาการ (สกอ. ประจําปีงบประมาณ 2554) 
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