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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การผลิตปุย๋ หมักโดยใช้สารเร่งซูปเปอร์ พด.1
ปุย๋ หมัก คืออะไร

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 คืออะไร
สารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.1 เป็ น กลุ ่ ม จุ ล ิ น ทรี ย ์ ท ี ่ ม ี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการย่ อ ยสลายวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ ากการ
เกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพือ่
ผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบ
ด้วยเชื้อราและแอคติโนมัยซีสที่ย่อยสารประกอบเซลลูโลส
และแบคทีเรียที่ย่อยไขมัน

www.ldd.go.th

จุดเด่นของสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
1. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการย่ อ ยสารประกอบ
เซลลูโลสที่ย่อยสลายยาก
2. สามารถย่อยสลายน้ำมัน ไขมันในวัสดุหมัก
3. ผลิตปุ๋ยหมักในระยะเวลารวดเร็วและมีคุณภาพ
4. เป็นจุลนิ ทรียท์ ท่ี นอุณหภูมสิ งู
5. เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างสปอร์ จึงเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ได้นาน
6. สามารถย่ อ ยวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ไ ด้ ห ลากหลายและ
ครอบคลุมมากขึ้น

ส่วนผสมของวัสดุ ในการกองปุย๋ หมัก 1 ต้น
ประกอบด้วย


เศษพืชแห้ง
1,000
มูลสัตว์
200
ปุ๋ยไนโตรเจน
2
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 1



กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ซอง

วิธกี ารกองปุย๋ หมัก

การกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน จะมีขนาดความกว้าง 2
เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร การกองมี 2 วิธี ขึน้ กับ
ชนิดของวัสดุ วัสดุที่มีขนาดเล็กให้คลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากัน
แล้วจึงกองเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ส่วนวัสดุทม่ี ชี น้ิ ส่วนยาวให้
กองเป็นชัน้ ๆ ประมาณ 3-4 ชัน้ โดยแบ่งส่วนผสมทีจ่ ะกอง
ออกเป็น 3-4 ส่วน ตามจำนวนชัน้ ทีจ่ ะกอง มีวธิ กี ารกองดังนี้
1. ผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ในน้ำ 20 ลิตร นาน
10-15 นาที เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ออกจากสภาพที่เป็น
สปอร์และพร้อมที่จะเกิดกิจกรรมการย่อยสลาย
2. การกองชั้นแรกให้นำวัสดุที่แบ่งไว้ส่วนที่หนึ่งมา
กองเป็นชัน้ มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 30-40
เซนติเมตร ย่ำให้พอแน่นและรดน้ำให้ชุ่ม นำมูลสัตว์โรยที่
ผิวหน้าเศษพืชให้ทว่ั โรยปุย๋ ไนโตรเจนทับบนชัน้ ของมูลสัตว์
แล้ ว ราดสารละลายสารเร่ ง ให้ ท ั ่ ว โดยแบ่ ง ใส่ เ ป็ น ชั ้ น ๆ
หลังจากนัน้ นำเศษพืชมากองทับเพือ่ ทำชัน้ ต่อไป ปฏิบตั เิ หมือน
การกองชัน้ แรก ทำเช่นนีอ้ กี 2-3 ชัน้ ชัน้ บนสุดของการกอง
ปุ๋ยควรปิดทับด้วยเศษพืชที่เหลืออยู่เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ความชื้น

เศษพืชทัง้ มวล ล้วนมีคณ
ุ ค่า จงรวบรวมมา ใช้ทำปุย๋ หมัก

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
หนึ่ง เกิดจากการนำซากหรือเศษ
เหลือจากพืชมาหมักรวมกันและผ่าน
กระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรม
จุลนิ ทรีย์ จนเปลีย่ นสภาพไปจากเดิม
เป็นวัสดุทม่ี ลี กั ษณะอ่อนนุม่ เปือ่ ยยุย่
ไม่แข็งกระด้าง และมีสนี ำ้ ตาลปนดำ

การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

การผลิตปุย๋ หมักโดยใช้สารเร่งซูปเปอร์ พด.1
การปฏิบตั แิ ละการดูแลรักษากองปุย๋ หมัก หลังจาก
กองปุย๋ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการดูแลรักษา

หลักการพิจารณาปุย๋ หมักทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว
1. สีของวัสดุเศษพืช ปุ๋ยหมักที่เสร็จสมบูรณ์จะมี
สีน้ำตาลเข้มจนถึงสีดำ
2. ลักษณะของวัสดุเศษพืช ปุ๋ยหมักที่เสร็จสมบูรณ์
จะมีลกั ษณะอ่อนนุม่ ยุย่ และขาดออกจากกันได้งา่ ย ไม่แข็ง
กระด้างเหมือนวัสดุเริ่มแรก
3. กลิน่ ของวัสดุปยุ๋ หมักทีส่ มบูรณ์ จะไม่มกี ลิน่ เหม็น
4. ความร้ อ นในกองปุ ๋ ย หลั ง จากกองปุ ๋ ย หมั ก
ประมาณ 2-3 วัน อุณหภูมภิ ายในกองปุย๋ จะสูงขึน้ ระยะหนึง่
แล้วจะค่อยลดลง จะกระทั่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอก
กองปุ๋ยจะถือว่าเป็นปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามควรจะ
พิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย เพราะในกรณีที่ความชื้น
น้อยหรือมากเกินไป อาจจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในกอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-2875
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ปุ๋ยหมักลดลงเช่นกัน
5. สังเกตเห็นการเจริญของพืชบนกองปุย๋ หมัก เมือ่
กองปุ๋ยหมักใช้ได้แล้ว อาจมีพืชเจริญบนกองปุ๋ยหมักได้
แสดงว่าปุ๋ยหมักนำไปใส่ในดินได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อพืช

อัตราและวิธกี ารใช้ปยุ๋ หมัก
ปุ ๋ ย หมั ก ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ป ริ ม าณธาตุ อ าหารพื ช ค่ อ น
ข้างต่ำ แต่มีบทบาทมากในการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน
อัตราการใส่ปุ๋ยหมักในดินที่เป็นดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ตำ่ โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้
ในปริมาณที่สูงกว่าในดินเหนียวหรือดินร่วนปนทราย
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางทางภาคเหนือและภาค
กลาง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยหมักเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อพืชทีป่ ลูก ควรใส่ปยุ๋ หมักในช่วงเตรียมดิน
และไถกลบลงไปในดินขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ ซึ่งจะ
ทำให้ธาตุอาหารที่มีอยู่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงสุด อัตรา
แนะนำและวิธกี ารใส่ปยุ๋ หมักสำหรับพืชชนิดต่างๆ นัน้ มีดงั นี้
 ข้าว : ใช้ 2 ตันต่อไร่ หว่านให้ทว
่ั พืน้ ทีแ่ ล้วไถกลบ
ก่อนปลูกพืช
 พืชไร่ : ใช้ 2 ตันต่อไร่ โรยเป็นแถวตามแนว
ปลูกพืช แล้วคลุกเคล้ากับดิน
 พืชผัก : ใช้ 4 ตันต่อไร่ หว่านทัว
่ แปลงปลูกไถกลบ
ขณะเตรียมดิน
 ไม้ผล ไม้ยน
ื ต้น : เตรียมหลุมปลูก : ใช้ 20 กิโลกรัม
ต่อหลุม คลุกเคล้าปุ๋ยหมักกับดินใส่รองก้นหลุม
 ต้นพืชที่เจริญแล้ว : ใช้ 20-50 กิโลกรัมต่อต้น
โดยขุดร่องลึก 10 เซนติเมตร ตามแนวทรงพุ่มของต้น
ใส่ปุ๋ยหมักในร่องและกลบด้วยดิน หรือหว่านให้ทั่วภายใต้
ทรงพุ่ม
 ไม้ตด
ั ดอก : ใส่ปยุ๋ หมัก 2 ตันต่อไร่ ไม้ดอกยืนต้นใช้
5-10 กิโลกรัมต่อหลุม
ข้อมูลจาก : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

1. รดน้ำรักษาความชื้นในกองปุ๋ย รดน้ำให้กองปุ๋ย
ชุ่มอยู่เสมอให้มีความชื้นประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ำหนัก ตรวจสอบโดยการหยิบวัสดุภายในกองปุ๋ยมาบีบดู
อย่าให้เปียกถึงขนาดมีน้ำออกจากง่ามนิ้วมือ หรือคลายมือ
ออกไม่มีน้ำติดตามฝ่ามือ ถ้าหากความชื้นน้อยเกินไปจะทำ
ให้กระบวนการย่อยสลายเกิดขึ้นได้ช้า แต่ถ้ากองปุ๋ยแฉะ
จนเกินไปจะทำให้การถ่ายเทอากาศไม่ดี เกิดสภาพขาด
ออกซิเจนจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในกองปุ๋ย
กระบวนการย่อยสลายจะเกิดขึ้นช้าเช่นกัน
2. การกลับกองปุ๋ยหมัก ให้กลับกองปุ๋ยประมาณ
7-10 วันต่อครัง้ เพือ่ เป็นการระบายอากาศ เพิม่ ออกซิเจนให้
กับกองปุ๋ยหมัก และช่วยให้วัสดุคลุมเคล้าเข้ากัน ตลอดจน
ช่วยลดความร้อนในกองปุย๋ ซึง่ จะทำให้กจิ กรรมของจุลนิ ทรีย์
ดำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง ในกรณีทไ่ี ม่มแี รงงานในการกลับกอง
ปุย๋ สามารถใช้ไม้ไผ่เจาะรูให้ทะลุตลอดทัง้ ลำ และเจาะรูดา้ น
ข้างตามข้อ(หรือท่อเอสล่อน เจาะรูโดยรอบ) ปักลงไปใน
กองปุ๋ยหมักให้ลึกรอบๆ กองปุ๋ย อาจจะห่างกันลำละ 5070 เซนติเมตร ก็จะช่วยการถ่ายเทอากาศของกองปุย๋ ได้ดขี น้ึ
3. การเก็บรักษากองปุ๋ยหมักที่เสร็จแล้ว ถ้ายัง
ไม่ได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ทันที ควรนำปุ๋ยหมักที่ได้ไปเก็บไว้ใน
โรงเรือน การที่ปล่อยให้ปุ๋ยหมักตากแดดและฝน จะทำให้
ธาตุอาหารพืชในปุ๋ยหมักสูญเสียไปได้

