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เอกสารเพื
อ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี


สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

⌫⌫
วิธขี ยายเชือ้ สารเร่ง พด.6



มอดินแอ๊ว ลักษณะภู หมอดินอาสา
ตัวอย่างของกรมพัฒนาที่ดิน อยู่บ้าน
เลขที่ 145 หมู่ 5 บ้านดอนขุนห้วย
ตำบลดอนขุ น ห้ ว ย อำเภอชะอำ จั ง หวั ด
เพชรบุรี ได้ผลิตและขายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
คุณภาพสูง โดยมีกำลังการผลิต 240 ตันต่อ
ปี

ขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
คุณภาพสูง
ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
คุณภาพสูง
1.
2.
3.
4.
5.

มูลค้างคาว
100
หินฟอสเฟต
240
กระดูกป่น
7
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลา
5
เชือ้ พด.6 ทีข่ ยายเชือ้
ในกากน้ำตาล
20
6. ปุย๋ หมักจากกากตะกอนหม้อกรอง
และมูลไก่ไข่
400
7. สารเร่ง พด.3 ทีข่ ยายเชือ้ แล้ว 10
8. สารเร่ง พด.8 ทีข่ ยายเชือ้ แล้ว 10

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

1. ขยายเชือ้ จุลนิ ทรียส์ ารเร่ง พด.6 ในกากน้ำตาล
โดยใช้อตั ราส่วน น้ำ 100 ลิตร : กากน้ำตาล 10 ลิตร
2. ใช้สารเร่ง พด.6 จำนวน 1 ซอง ผสมลงในกาก
น้ำตาลทีเ่ ตรียมไว้ แล้วคนให้เข้ากัน
3. ขยายเชือ้ จุลนิ ทรียส์ ารเร่ง พด.6 เป็นเวลา 3 วัน
จะสังเกตเห็นฝ้าสีขาวของเชื้อยีสต์ และแบคทีเรียใน
กระบวนการหมัก

วิธีการผลิตปุ๋ยหมักจากกากตะกอนหม้อ
กรอง(ฟิลเตอร์เค้ก)และมูลไก่
1. ทำการหมักกากตะกอนหม้อกรอง โดยใช้สารเร่ง
พด.1 รดน้ำให้ความชืน้ 60 เปอร์เซ็นต์ และกลับกองทุก
15 วัน หมักเป็นเวลา 2 เดือน
2. นำกากตะกอนหม้อกรองทีห่ มักแล้ว 900 กิโลกรัม
ผสมกับมูลไก่ไข่ 3,000 กิโลกรัม ปรับความชืน้ ให้ได้ 60
เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับนำสารเร่ง พด.6 ทีข่ ยายเชือ้ ไว้ใน
กากน้ำตาล 3 วัน จำนวน 20 ลิตร นำมารดให้ทว่ั กอง
เพือ่ ช่วยในการกำจัดกลิน่ ระหว่างการหมัก
3. ตัง้ กองปุย๋ หมักให้สงู ประมาณ 50 เซนติเมตร
4. กลับกองปุย๋ หมักและให้ความชืน้ ทุก 5 วัน ระยะ
เวลาการหมัก 15 วัน

ลิตร
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต

ดินมีปญ
ั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
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ขั้นตอนการผสมปุ๋ยหมักกับวัสดุอินทรีย์
ชนิดอื่น
1. นำปุย๋ หมักจากมูลไก่ และกากตะกอนหม้อกรอง
ทีผ่ า่ นการหมักแล้ว จำนวน 400 กิโลกรัมกองให้มคี วามสูง
ประมาณ 50 เซนติเมตร
2. ใส่มลู ค้างคาว 100 กิโลกรัม บนกองปุย๋ หมัก ใช้
คราดเกลีย่ มูลค้างคาวให้ทว่ั กอง
3. โรยหินฟอสเฟต 240 กิโลกรัม ให้ทว่ั กอง
4. โรยกระดูกป่น 7 กิโลกรัม ให้ทว่ั กองทับบนชัน้ หิน
ฟอสเฟต
5. รดด้วยปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จากปลาเข้มข้น 5 ลิตร
6. ผสมคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน หมักทิง้ ไว้ 1 วัน
7. หลังจากหมัก 1 วัน นำส่วนผสมเข้าเครือ่ งบด
8. นำส่วนผสมที่บดแล้วเข้าเครื่องปั้นเม็ด ซึ่งเป็น
ลักษณะจานปัน้ เม็ด และใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้ เจือจาง 1:200
ให้ความชืน้ ในระหว่างการปัน้ เม็ด โดยใช้จำนวน 200 ลิตร
ต่อการปัน้ เม็ด 1 ตัน

9. นำปุย๋ ทีป่ น้ั เม็ดแล้วเข้าเครือ่ งอบซึง่ เป็นลักษณะ
ท่อยาวประมาณ 10 เมตร จุดไฟทีป่ ากท่อเพือ่ ให้ความร้อน
และใช้พดั ลมเป่าให้ความร้อนกระจายทัว่ ทัง้ ท่อ
10. เมือ่ นำปุย๋ อินทรียอ์ อกจากเครือ่ งอบแล้วโรยด้วย
สารเร่ง พด.3 และ พด.8
ที่ทำการขยายเชื้อแล้ว
อย่างละ 10 กิโลกรัมต่อ
ปุย๋ อินทรีย์ 1 ตัน หลังจาก
ผสมให้เข้ากันแล้วให้ตั้ง
กองไว้เป็นเวลา 1 วัน จากนั้นนำมาบรรจุกระสอบๆ
ละ 50 กิโลกรัม
จากการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณธาตุ อ าหารหลั ก
ธาตุอาหารรอง และ pH ของปุย๋ อินทรียช์ วี ภาพคุณภาพ
สูงของหมอดินแอ๊ว เปรียบเทียบกับปุ๋ยหมักแต่ละชนิด
พบว่าปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองทีไ่ ด้สงู
กว่าซึง่ แสดงดังตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ธาตุอาหาร
ในปุย๋ อินทรีย์

ปริมาณธาตุอาหาร (กิโลกรัมต่อปุย๋ อินทรีย์ 100 กิโลกรัม)
ชนิดปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
คุณภาพสูงเร่งต้น
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
คุณภาพสูงเร่งดอก
ปุ๋ยหมักฟางข้าว
และผักตบชวา
ปุ๋ยหมักกากอ้อย
และแกลบ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน
2.83

8.31

3.21

16.70

2.60

3.42

6.76

2.71

11.73

3.74

16.29

4.42

1.99

7.36

1.08

0.48

2.00

1.62

0.45

0.08

8.20

0.71

0.16

0.35

0.71

0.20

0.05

7.76

ต้นทุนการผลิตและราคาขายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคณภาพสูง
รูปแบบปุ๋ยอินทรีย์
ปุย๋ อินทรียผ์ ง
ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด


pH

ต้นทุนการผลิต (บาทต่อตัน) ราคาขาย (บาทต่อตัน)
3,000
5,000
4,000
7,000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-0679
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ข้อมูลจาก : คูม่ อื ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.
กับภูมิปัญญาเกษตกร
กรมพัฒนาที่ดิน 2549
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