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           คู่มือ “การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแคลเซียมธรรมชาติเพื่อ
เพาะปลูกข้ าว  (The production of fertilizers and soil conditioners 
from natural calcium for growing rice)” ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
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กำรผลิตปุ๋ยน้ ำ สูตรกระตุ้นแตกกอ ออกรวง สร้ำงเมล็ด ได้น้ ำหนัก โดยวัตถุดิบที่ใช้
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แก่เกษตรกร จ ำนวน 245 คน  ณ เขตทุ่งกุลำร้องไห้ ต ำบลคลีกลิ้ง อ ำเภอศิลำลำด 
จังหวัดศรีสะเกษ  หวังเป็นอย่ำงยิ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจที่จะน ำเอำองค์ควำมรู้
ในคู่มือนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนำคต  
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ความส าคัญและที่มา 
 

ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นที่ราบขนาดใหญ่ประมาณ 2 ล้านไร่ อยู่ในเขต 5  
จังหวัด คือ สุรินทร์, มหาสารคาม, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, ยโสธร และร้อยเอ็ด ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ เป็นพ้ืนที่แอ่งกระทะ ฤดูฝนจึงเป็นพ้ืนที่รับน้้าที่หลากมาจากพ้ืนที่
รอบๆ ขอบแอ่งน้าธาตุอาหารต่างๆ ลงมารวมกัน สร้างความอุดมสมบูรณ์ธาตุ
อาหารแก่ดิน ด้านสภาพอากาศ ช่วงฤดูแล้งมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ช่วงฤดูฝน มี
ความชื้นในอากาศสูงและอากาศร้อน เอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์นี้เอง  จึงกลายเป็น
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่เลื่องชื่อ คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 
เป็นเมล็ดข้าวที่ความเลื่อมมัน ขาวใสและกลิ่นหอมเหมือนดอกมะลิตามธรรมชาติ   

ด้านผลผลิตข้าวหอมมะลิในเขตนี้จะเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 300-500 กก.ต่อไร่ 
เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายจัด ดินกรดและดินเค็มที่ท้าให้ขาดธาตุอาหาร  
อีกทั้งมีการขาดแคลนน้้าจากฝนทิ้งช่วงและปัญหาน้้าท่วมในช่วงต้นและช่วงปลาย
ฤดูท้านา แม้จะมีการดูแลเรื่องปุ๋ยและยาเป็นอย่างดี ตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ  
ก็ตาม โดยเฉลี่ยค่าดูแลจะอยู่ประมาณ 900-1,000 บาทต่อไร่ โดยต้นทุนรวมจะ
ประมาณ 3,500-4,000 บาทต่อไร่ ถ้าหากราคาข้าวหอมมะลิอยู่ระหว่าง 10-15 
บาทต่อกก. ชาวนาจะได้จะได้ก้าไร 6,000-11,000 บาทต่อไร่ ในปัจจุบันยังพบว่า
ความหอมของข้าวหอมมะลิลดน้อยลงและกลิ่นจางลงเรื่อยๆ ไม่คงทนเหมือนในอดีต  
ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุและวิธีแก้ไข 

จากอดีตปัญหาของข้าวหอมมะลิ คือ ต้นทุนผลิตสูง ให้ผลผลิตต ่าและราคา
จ่าหน่ายต ่า จึงท้าให้นักวิจัยได้น้าองค์ความรู้ที่ประสบความส้าเร็จในการแปรรูป
แคลเซียมจากธรรมชาติที่ราคาถูก คือ เปลือกหอยที่เป็นขยะเหลือทิ้ง และแร่หินปูน
ต่างๆ ที่ราคาถูก โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยและยา และผลพลอยได้คือ การ
เพ่ิมผลผลิตให้สูงกว่าเดิม ที่ส้าคัญ ชาวนาสามารถผลิตใช้เองได้ง่าย ๆ ไม่อันตราย และ
ปลอดภัยเมื่อน้าไปใช้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 

1. เพ่ืออธิบายวิธีการผลิตปุ๋ ยน้้ า 2  สูตร คือ สูตรฮอร์โมนเร่งการ
เจริญเติบโต ราก ล้าต้น ใบ ต้านทานโรคและแมลง และสูตรปุ๋ยน้้า กระตุ้นแตกกอ 
ออกรวง สร้างเมล็ด  และผลิตสารปรับปรุงดินสูตรต่างๆ จาก เปลือกหอยบด แร่
หินปูน และโดโลไมต์  
 2. เพ่ือแสดงตัวอย่างผลิตภัณ ฑ์ที่แปรรูปได้จากแคลเซียมธรรมชาติ         
จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จ้าหน่ายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ของชุมชนที่เกิดการ
รวมกลุ่มในการอบรมที่ผ่านมา 
 3. เพ่ือแสดงตัวอย่างความส้าเร็จของการน้าปุ๋ยที่ผ่านการอบรมไปใช้
กับข้าวหอมมะลิ  
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ยและธาตุอาหารพืช 

ปุ๋ย คือ ธาตุอินทรีย์หรืออนินทรีย์ เพ่ือบ้ารุงและสร้างความเติบโตแก่พืช    
ปุ๋ยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยที่ได้จากธาตุอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ รวมถึง ปุ๋ย
เชิงเดียว ปุ๋ยเชิงผสมและปุ๋ยเชิงประกอบแต่ไม่รวมถึงปูนขาว ดินมาร์ล ยิปซัม 
         2. ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากอินทรียวัตถุซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีท้าให้ชื้น สับ 
บด หมัก ร่อน หรือวิธีการอ่ืน  ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด  

3. ปุ๋ยชีวภาพ คือ การที่ใช้จุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทาง
กายภาพ ทางชีวเคมีและการย่อยสลายอินทรียวัตถุ ตลอดจนการปลดปล่อยธาตุ
อาหารจากพืชจากอินทรียวัตถุ  
  ธาตุอาหารพืช  คือ ธาตุต่าง ๆ ที่มีอยู่ ในดิน ที่มีความจ้าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตพืช มีจ้านวน  14  ธาตุ แบ่งตามปริมาณที่พืชต้องการ
ออกเป็น  3  กลุ่ม คือ 
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 กลุ่มที่  1 ธาตุอาหารหลัก เป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมาก และมัก
พบขาดแคลนในดินทั่วไป มี  3  ธาตุ คือ ไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P)  และ
โพแทสเซียม (K) 
 กลุ่มที่   2  ธาตุอาหารรอง เป็นธาตุที่ พืชต้องการในปริมาณมาก
เช่นเดียวกันกับธาตุอาหารหลัก มี 3  ธาตุ คือ แคลเซียม (Ca)  แมกนีเซียม (Mg)  
และ ก้ามะถัน (S)  ในอดีตมักไม่พบว่าขาด แต่ปัจจุบันเมื่อเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยและ
ยาต่าง ๆ มากขึ้น มีผลท้าให้ดินมีสภาพเป็นกรด จึงส่งผลให้ธาตุรองลดน้อยลง  
 กลุ่มที่  3  จุลธาตุ เป็นธาตุที่พืชต้องการปริมาณน้อย แต่พืชไม่สามารถ
ขาดธาตุเหล่านี้ได้  มี  8  ธาตุ เหล็ก (Fe)  ทองแดง  (Cu) สังกะสี (Zn) แมงกานีส 
(Mn)  โบรอน (B) คลอรีน (Cl)  นิกเกิล (Ni) และโมลิบดีนัม (Mo)  โดยธาตุทั้ง  8  
ธาตุนี้ ไม่มี ไม่ได้ ท้าให้พืชขาด แต่ถ้ามีมากเกินไป ก็จะเกิดภาวะความเป็นพิษแก่พืช
ได้เช่นกัน จึงต้องใช้ให้ได้ปริมาณท่ีเหมาะสม 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแคลเซียมธรรมชาติชนิดต่าง ๆ 

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน คือ แคลเซียมจากธรรมชาติ ได้แก่ 
เปลือกหอยบดและแร่หินปูน คือ ปูนขาว ปูนมาลย์ และแร่หินโดโลไมต์  ซึ่งปกติก็ใช้
เป็นสารปรับปรุงดินอยู่แล้ว โดยช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรด และปลดปล่อยธาตุ 
แคลเซียมแก่พืช  โดยองค์ประกอบทางเคมีของแคลเซียมจากธรรมชาติ ที่น้ามาผลิต 
แม่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินถูกแสดงในตารางที่  1 โดยจากการวิจัยที่ผ่านมา          
ได้วิเคราะห์ลักษณะองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกหอยพบว่า เปลือกชนิดต่าง ๆ 
จะมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ในช่วง 80-98 % โดยมีปริมาณแคลเซียม
ประกอบอยู่ในช่วง 31-42% ขึ้นอยู่กับชนิดเปลือกหอย  เช่น หอยเชอรี่ 27.85-
32.50 %Ca  ห อยนางรม  38.0-42.5%Ca หอยแครง 39.0-41.2%Ca  แล ะ
หอยแมลงภู่ 34.4-38.5%Ca  โดยปริมาณองค์ประกอบที่เหลือ จะเป็นธาตุชนิด   
อ่ืน ๆ เช่น แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี ซิลิกา แมงกานีส  และยังมีกลุ่มโปรตีนที่
เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส้าคัญ โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน
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ตามแหล่งที่อยู่ของหอยชนิดนั้น ๆ โดยองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดถือเป็นธาตุ
อาหารรองและจุลธาตุอาหารของพืช ส่วนแร่โดโลไมต์นั้น เป็นแคลเซียมแมกนีเซียม
คาร์บอเนต(CaxMgyCO3) ทีป่ลดปล่อยธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียมและแมกนีเซียม  

ตารางท่ี 1 ธาตุประกอบที่มีธาตุแคลเซียมและสูตรปุ๋ยกับสารปรับปรุงดินที่ผลิตได้ 

วัสดุ สูตรทางเคมี %Ca 
เปลือกหอยต่าง ๆ  CaCO3 30-40 
เปลือกไข ่ CaCO3 30-40 
ปูน   
หินปูน CaCO3 32 
หินโดโลไมต ์ CaCO3 + MgCO3 22 
ปูนขาว Ca(OH)2 46 
ปูนมาร์ล CaCO3 24 
ปูนสุก CaO 60 
ปุ๋ยธาตุหลัก   
แคลเซียมไนเตรท (15-0-0) Ca(NO3)2 22 
แมกนีเซียมไนเตรท (11-0-0) Mg(NO3)2  
ซุปเปอร์ฟอสเฟตธรรมดา (0-(3-20)-0) Ca(H2PO4)2+CaSO4.2H2O 18-21 
ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต 
 (0-(3-20)-0) 

Ca(H2PO4)2 13 

แมกนีเซียมมฟอสเฟต Mg(H2PO4)2  
ธาตุอื่นๆ    
ยิปซัม CaSO4.2H2O 23 
ดีเกลือ MgSO4.7H2O  
แคลเซียมอะซิเตท Ca(CH3COO)2 36 
แมกนีเซียมอะซิเตท Ca(CH3COO)2 36 
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กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยน้ าและสารปรับปรุงดิน ประโยชน์ อัตราการใช้ และต้นทุน
การผลิต 
 ในเล่มนี้จะอธิบายกรรมวิธีการผลิตสารปรับปรุงดิน “ไนโตรคีโตรฟอสโฟ
ยิปซัม”  จาก เปลือกหอยบด หินปูน และปูนโดโลไมต์ และกรรมวิธีผลิตปุ๋ยน้้า       
2 สูตร คือ สูตรฮอร์โมนเปลือกหอย เร่งการเจริญเติบโต ราก ล้าต้น ใบ ต้านทาน
โรคและแมลง  และ สูตรปุ๋ยน้้าสกัดเปลือกหอย กระตุ้นแตกกอ ออกรวง สร้างเมล็ด  
รวมถึงระบุต้นทุนการผลิตเบื้องต้น และอธิบายอัตราการใช้ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว
ในหลายๆ พื้นที่  ดังนี้ 
 
กรรมวิธีการผลิตสารปรับปรุงดิน สูตร “ไนโตรคีโตรฟอสโฟยิปซัม” 

 

ประกอบด้วย สารชนิดต่าง ๆ 10 ชนิด ใน 1 สูตร  คือ แคลเซียมไนเตรท
(15-0-0) แมกนีเซียมไนเตรท(11-0-0)  แคลเซียมฟอสเฟต(0-56-0) แมกนีเซียม
ฟอสเฟต (0-40-0)  แคลเซียมซัลเฟต(ยิปซัมหรือเกลือจืด) แมกนีเซียมซัลเฟต       
(ดีเกลือ) แคลเซียมอะซิเตท แมกนีเซียมอะซิเตท แคลเซียมคาร์บอเนต(หินปูน) และ 
แมกนีเซียมคาร์บอเนต โดยสามารถผลิตได้จากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติ 3 แหล่ง 
วัตถุดิบและอุปกรณ์แสดงในตารางที่  2  โดยราคาต้นทุนผลิตประมาณ 9 บาท      
ต่อกก. ซึ่งนับว่าถูกมาก  

ประโยชน์  คือ เป็นสารที่มีประจุลบ (เหมือนกับดิน) จึงช่วยผลักดัน ท้าให้
ดินร่วนซุย ช่วยปรับค่า pH ของดิน ปรับสภาพดินเค็ม รักษาอาการพิษของโลหะ
บางชนิด เพ่ิมเติมธาตุอาหารที่พืชต้องการ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม 
แมกนีเซียม ก้ามะถัน และจุลธาตุอ่ืน ๆ  ช่วยเพ่ิมการขยายตัวของเชื้อจุลินทรีย์      
ที่ ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้  ช่วยเพ่ิม
รากให้กับพืชได้มากกว่า 2 เท่า ทาให้ใบตั้ง ใบเขียว และมีขนมากขึ้น ป้องกันแมลง
รบกวน ช่วยลดต้นทุนในการใช้ยาฆ่าแมลง ใช้ผสมวัสดุในการตอนกิ่ง ปักช้ากิ่ง เพ่ือ
เร่งราก เร่งการงอก ทาให้ทาบกิ่งติดเร็วขึ้น ช่วยทาให้พืชมีขี้ผึ้ง สารระบบป้องกัน
ตัวเอง ป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ช่วยให้แผลของต้นไม้แห้ง แบ่งเซลล์ ขยายเซลล์ ได้
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อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันหน้ายางพารา สร้างเซลล์แผลหน้ายางให้คืนสภาพ และเพ่ิม
การไหลของน้้า ยางพารา  

  กรรมวิธีการผลิต 

1. ชั่งเปลือกหอยบดหรือ หินปูน หรือ โดโลไมต์ 50 กก. ใส่กระบะผสมปูน 
2. ชั่งสารตั้งตั้ง สแปน-2146 (SPAN-2146) จ้านวน 20-30 กก. (ปริมาณ

การใช้ในตารางที่ 2)  แล้วใช้ตัวดูดสารหรือดูดน้้า (ใช้ชนิดที่ทนการกัดกร่อนกรด
อ่อน)   ค่อยปล่อยลงไปในกระบะให้ผสมกับแคลเซียมจากธรรมชาติ ท้าการคนผสม
ด้วยจอบ 

3. คนผสมด้วยจอบประมาณ 10-20 นาที ส้าหรับแคลเซียมธรรมชาติ ที่ใช้
เป็น หินปูนหรือโดโลไมต์  จะได้สารปรับปรุงดินฟู่ขึ้นมาแห้งมาด ๆ  แต่ถ้าวัตถุดิบ
เป็นเปลืออกหอยบด จะตั้งทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-2 คืน เมื่อสารปรับปรุงดินแห้ง
ได้ที่แล้ว สามารถบรรจุกระสอบ น้าไปใช้งานได้เลย 

 

 

 

 
 รูปที่ 1  แสดงกรรมวิธีการผลิต “ไนโตรคีโตรฟอสโฟยิปซัม”  
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ตารางท่ี  2 วัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิต  

วัตถุดิบ ปริมาณ (กก.) ต้นทุน(บาท) 

สูตรที่ 1   

เปลือกหอยชนิดต่าง ๆ บด 50 250 (<5 บาท/กก.) 
SPAN-2146 30 300 (10 บาท/กก.) 

รวม 80 550 (6.88 บาท/กก.) 
สูตรที่ 2   
แร่โดโลไมต ์ 50 100 (<2 บาท/กก.) 
SPAN-2146 15 150 (10 บาท/กก.) 

รวม 80 350 (4.38 บาท/กก.) 
สูตรที่ 3   
แร่หินปูน 50 50 (<1 บาท/กก.) 
SPAN-2146 15 150 (10 บาท/กก.) 

รวม 80 200 (2.50 บาท/กก.) 
อุปกรณ์   
กระบะผสมปูนและจอบผสมปูน 1  ชุด 820 บาท 

หมายเหตุ  SPAN-2146 เป็นชื่อทางการค้า หาซื้อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ก้าจัดขยะและ
น้้าเสียชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

อัตราที่แนะน าการใช้  

1. ช่วงเตรียมดินก่อนปลูก หว่านโปรยลงดินในอัตรา 50-1,000 kg ต่อ ไร่  
2. หลังจากปลูกข้าว ที่ต้องการการเจริญเติบโต ใช้รวมกับปุ๋ยอ่ืน ๆ ผสม

สารปรับปรุงดิน 50 กก. กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ 20 กก. น้าไปหว่าน ช่วยลด
ต้นทุนปุ๋ย 
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3. ช่วงข้าวก้าลังจะแตกกอ ออกรวง ผสมสารปรับปรุงดิน 50 กก. กับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ 20 กก. น้าไปหว่าน ช่วยลดต้นทุนปุ๋ย 

 

กรรมวิธีการผลิตปุ๋ย ฮอร์โมนเปลือกหอย สูตรเร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น ใบ
ต้านทานโรคและแมลง   

      ฮอร์โมนเปลือกหอย ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม 
แมกนีเซียม ก้ามะถ้า กรดแลคติก กรดอะซีติก กรดฟอร์มิก และกรดอะมิโน จิบเบอ
เรลลิน  ออกซิน ไซโตไคนิน กรดแลคติก กรดอะซิติก กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก  
สารป้องกันแมลงศัตรูพืช  เช่น สารอะซาดิแรคติน  A, สารโรติโนน , pinene, 
neptha, quinone, geraniol citronellal, limonene แ ล ะ  phellandrene     
เป็นต้น  มีสารพวก repellant สามารถไล่แมลงชนิดต่ าง ๆ  เช่น  alkaloid, 
glycoside, saponin, gum, essential oil, tannin และ steroid เป็นต้น  

      ประโยชน์ปุ๋ย สูตรฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตบ้ารุงดิน คือ กระตุ้นการงอก
ของเมล็ด การงอกของราก การแตกราก ส่งเสริมและสร้างการเจริญเติบโต แตก
ยอด แตกใบ ใบเขียว สร้างภูมิต้านทานโรค   และไล่แมลง สร้างความแข็งแรงของ
พืชเพ่ิมผลผลิต เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น เช่น ผักชนิดต่าง ๆ และพืชที่กาลังอยู่ในช่วง
เจริญเติบโตบ้ารุงดินปรับปรุงสภาพดินด้วยจุลินทรีย์ที่มีในปุ๋ย  

      กรรมวิธีการผลิตฮอร์โมนเปลือกหอย  แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่  1 การเตรียมผงหัวเชื้อฮอร์โมนสกัดจากเปลือกหอย และแร่โดโลไมต์ 
ขั้นที่  2 การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ จากกรมพัฒนาที่ดิน พด.2 พด.3 และพด.7 
ขั้นที ่ 3 การผสมปุ๋ยน้้า ด้วย ผงหัวเชื้อจากเปลือกหอย หัวเชื้อจุลินทรีย์ 
  

ขั้นที่ 1  วิธีการเตรียมผงหัวเชื้อสกัดจากเปลือกหอยและแร่โดโลไมต์ 

วิธีการผลิต  ตารางที่  3 แสดงต้นทุนสารตั้งต้นและอุปกรณ์ 
 1. ชั่งเปลือกหอยบด 12 กก. และโดโลไมต์  8  กก. ใส่ลงในกระบะผสมปูน
 2. ชั่งสารตั้งต้น 3 ชนิด คือ เอ-50 (A-50) เอน-40 และ พี-70 ใส่ในภาชนะ
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แยก 3 ใบ จ้านวน 25  15 และ 20 กก. ตามล้าดับ แล้วท้าการเทสารลงในกระบะ 
ข้อ 1 เริ่มจากเทสาร เอ-50 (A-50) ให้หมดทันที คนให้ของเหลวผสมกับของแข็ง   
ให้ทั่ว แล้วเทสาร เอน-40 ค่อย ๆ เทและคนจนฟองยุบ จากนั้นค่อยเทสาร พี-70     
ลงไปสังเกตว่ามีฟองฟู่ขึ้นมาหรือเปล่า ถ้าไม่เยอะให้เทลงไปให้หมดทันที และกวน
ผสมไปเรื่อย  
 
ตารางท่ี  3 วัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิต  
วัตถุดิบ ปริมาณ (กก.) ต้นทุน(บาท) 
เปลือกหอยชนิดต่าง ๆ บด 12 60 (<5 บาท/กก.) 
แร่โดโลไมต ์ 8 16 (<2 บาท/กก.) 
เอ-50 (A-50) 15 1,440 (96 บาท/กก.) 
เอน-40 (N-40) 25 1,500 (60 บาท/กก.) 
พี-70 (P-70) 20 3,000 (150 บาท/กก.) 
รวม 80 6,016 (75.20 บาท/กก.) 
อุปกรณ์   
กระบะผสมปูน และจอบผสมปูน  1  ชุด 820  บาท 
หมายเหตุ   สารตั้งต้น เอ-5 (A-50)  เอน-40(N-40) และ พี-70 (P-70) เป็นชื อทาง
การค้า หาซื้อได้ที ศูนย์การเรียนรู้ก่าจัดขยะและน้่าเสียชุมชน สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 
 3. ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งในกระบะ ประมาณ 1 คืนหรือ 2 คืน เพ่ือให้แห้ง ค่อย
น้ามาบดให้ละเอียด โดยเรียกผงของแข็งนี้ว่า “ผงหัวเชื้อปุ๋ยฮอร์โมนจากเปลือกหอย
และแร่โดโลไมต”์   
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รูปที่ 2  การผลิต“ผงหัวเช้ือปุ๋ยฮอร์โมนจากเปลือกหอยและแร่โดโลไมต์” 

 

ขั้นที่ 2 วิธีการเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ จากกรมพัฒนาที่ดิน  
พด.2 พด.3 และพด.7 

 พด. 2 เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุการเกษตรใน
ลักษณะสด อวบน้้า หรือมีความชื้นสูง เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้้า โดยด้าเนินกิจกรรมทั้ง
ในสภาพที่ไม่มีอากาศและมีอากาศ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ คือ ยีสต์ 
ผลิตแอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์ แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก แบคทีเรียสลายโปรตีน 
แบคทีเรียสลายไขมัน แบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสเฟต   

พด. 3 คือ จุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช สามารถท้าลายและ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพืชได้โดยวิธีการแข่งขันการใช้อาหารเพื่อการเจริญ
ได้ดีกว่าเชื้อโรคพืช หรือการเข้าท้าลายเซลล์ของเชื้อโรคพืชโดยตรง และหรือการ
สร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืช 

พด. 7 คือ เชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักและ
ย่อยสลายพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพ่ือผลิตสารป้องกัน
แมลงศัตรูพืช  

 

วิธีการหมักจุลินทรีย์  
1. ชั่งกากน้้าตาลจ้านวน  30 กก. เติมลงไปในถังน้้าขนาด 100 ลิตรที่มีฝาปิด  

สนิท  
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2. เติมน้้าลงไปผสมกับกากน้้าตาลในข้อ 1 จนได้ปริมาตรรวม 100  ลิตร  
3. เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ พด.2  พด.3  และพด.7อย่างละซองลงไป คนเบาๆ  

ให้กระจายทั่วถังน้้า  
4. ปิดฝาถังให้สนิท  เก็บไว้ประมาณ 2-3 วัน สังเกตว่า เมื่อเปิดถังดู จะไม่มี

กลิ่นกากน้้าตาล จะมีกลิ่นของกรดอินทรีย์ หรือกลิ่น อ่ืนๆที่ต่างจาก
กากน้้าตาลเป็นอันว่าใช้ได้ หัวเชื้อนี้ เรียกว่า “หัวเชื้อฮอร์โมนน้่า” 

 

รูปที่ 3  ภาพการหมักจุลินทรีย์กับกากน้้าตาล  “หัวเชื้อฮอร์โมนน้่า” 
 
ตารางท่ี  4 วัตถุดิบและต้นทุนในการผลิต 

วัตถุดิบ ปริมาณ ต้นทุน(บาท) 
กากน้้าตาล 30 กก. 240 (<8 บาท/กก.) 
น้้าเปล่า 100 L 20 (<0.20 บาท/ลิตร) 
จุลินทรีย์รวม 150 กรัม 100  บาท (1.5 บาท/กรัม) 

รวม 100 L 360 (3.60 บาท/ลิตร) 
อุปกรณ์   
ถังน้้า 100  ลิตร  1  อัน 100 บาท 
ไม้คน 1  อัน 20 บาท 

รวม 2 อัน 120 บาท 
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รูปที่  4  ภาพการผสมปุ๋ยน้้า ด้วย ผงหัวเชื้อจากเปลือกหอย หัวเชื้อจุลินทรีย์ 
  
ตารางท่ี  5  วัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิต  
วัตถุดิบ ปริมาณ ต้นทุน(บาท) 
“ผงหั วเชื้อปุ๋ ยฮอร์โมนจาก
เปลือกหอยและแร่โดโลไมต์” 

      60 กก. 4,500 (75 บาท/กก.) 

“หัวเชื้อฮอร์โมนน้่า”   50 L 150 (<3 บาท/ลิตร.) 
น้้าธรรมดา 150 L 30 (<0.20 บาท/ลิตร.) 
รวม 200 L 4,680 (23.40 บาท/ลิตร) 

 
 

วัตถุดิบ ปริมาณ ต้นทุน(บาท) 
อุปกรณ์   
ถังน้้า 100  ลิตร  1  อัน 200 บาท 
ไม้พาย 1  อัน 20  บาท 
รวม 2 อัน 220  บาท 

 

ขั้นที่ 3 วิธีการผลิตปุ๋ยน้้า ด้วยผงหัวเชื้อจากเปลือกหอย หัวเชื้อจุลินทรีย์ 

ตารางที่ 5 แสดงวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตฮอร์โมนน้้า 200  ลิตร ดังนี้  
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1. ชั่งหัวเชื้อผง “ผงหัวเชื้อปุ๋ยฮอร์โมนจากเปลือกหอยและแร่โดโลไมต์” 
จ้านวน 60 กก. เทใสในถัง 200 ลิตร   

2. เติมน้้าลงถัง ในข้อ 1 เพ่ือละลายหัวเชื้อผงประมาณ  150 ลิตร  คนให้หัว
เชื้อละลายให้ได้มากที่สุด จะเหลือกากตะกอนขาว ๆ ไม่เกินร้อยละ 5  

3. ตวง หัวเชื้อน้้า “หัวเชื้อฮอร์โมนน้่า”  ประมาณ  50 ลิตร เติมลงไปในถังใน
ข้อ 2 ท้าการคนให้ผสมกันจะได้ฮอร์โมนน้้าที่มี “สีด่าน้่าตาล” จ้านวนรวม 
200 ลิตร 

4. บรรจุใส่ภาชนะ ติดฉลาก  น้าไปใช้ตามวิธีแนะน้าต่อไปได้เลย 
 

    

 

รูปที่ 5 ภาพแสดงบรรจุภัณฑ์และฉลากการใช้ปุ๋ย 
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อัตราที่แนะน าการใช้  

1. อัตราการใช้ 1 ลิตร ผสมน้้า 200 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน ราดดิน ฉีดพ่นปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยคอก ในการเตรียมดินก่อนปลูกพืช 

2. สร้างการเจริญเติบโต บ้ารุงพืช เร่งราก แตกยอด ออกใบ ล้าต้นแข็งแรง 
อัตราการใช้ 1 ลิตร ผสมน้้า 1000 ลิตร ฉีดพ่นโคนต้นหรือรอบๆ โคนต้น ปุ๋ย 1 ลิตร 
ใช้ได้ 10 ไร่ หรือใช้ผสมกับปุ๋ยเคมี ฉีดพ่นเคลือบปุ๋ยเคมีก่อนหว่าน แต่เพ่ือลดต้นทุน
ให้ปรับลดปุ๋ยเคมีท่ีเคยใช้ลงประมาณ 40-70% 

3. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ฉีดพ่นดิน เพ่ือบ้ารุงดินและเร่งการย่อย สลายซาก
พืชและสร้างความสมบูรณ์ให้พืช อัตราการใช้ 1 ลิตร ผสมน้้า 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือ
ราดดิน 

กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยน้ าสกัดเปลือกหอย สูตรกระตุ้นแตกกอ ออกรวง สร้างเมล็ด  

ประกอบด้วย ธาตุแคลเซียม ก้ามะถัน  ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ที่เป็น
ธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ในการแบ่งเซลล์ สร้างความแข็งแรงของพืช  

ประโยชน์ปุ๋ย คือ เร่งการงอกราก ของเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์ เสริมสร้าง
เมล็ด รากและล้าต้นให้มีความแข็งแรง เสริมสร้างการออกดอก ติดดอก ติดผล 
ส้าหรับไม้ผล ให้ผลผลิตเยอะ เช่น ล้าไย เงาะ มะม่วง มะนาว ทุเรียน มังคุด     
สตอเบอร์รี ลิ้นจี่ เป็นต้น สร้างเสริมเมล็ดของพืชที่ให้เมล็ดให้สมบูรณ์ เช่น ข้าว 
ข้าวโพด เป็นต้น ไม้ดอก กระตุ้นให้มีดอกเยอะ มีความแข็งแรงสีสด คงสภาพเก็บได้
นานหลังเก็บเกี่ยว สร้างสปอร์ของเห็ด ออกเยอะ ดอกเห็ดใหญ่ มีความแข็งแรง ได้
น้้าหนัก  ส้าหรับข้าว กระตุ้นการแตกกอ ออกรวง สร้างเมล็ด ให้มีน้้าหนัก  
  

วิธีการผลิต 

อุปกรณแ์ละวัตถุดิบแสดงในตารางที่ 6  ส่วนวิธีการผลิตดังรายละเอียดถัดไป 
 1. ชั่งเปลือกหอยบด 20 กก. ใส่ลงในกระบะผสมปูน 
 2. ชั่งสารตั้งต้น 2 ชนิด เอน-40 จ้านวน 30 กก. และ พี-70 จ้านวน 60  
ใส่ในภาชนะแยก 2 ใบ  แล้วค่อย ๆ เทสารเอน-40 ลงไปให้หมด คนไม่ให้มีฟองล้น
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กระบะ จากนั้นค่อยเท พี-70 ลงไปอย่างช้า ๆ คนไม่ให้ฟองยุบ ประมาณ 30  นาที   
ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1  คืน จะได้ “ผงหัวเชื้อปุ๋ยน้่าจากเปลือกหอย” 
 3. ชั่ง ผงหัวเชื้อปุ๋ยน้่าจากเปลือกหอย  60 กก. ใส่ลงไปในถัง 200 ลิตร  
 4. เติมน้้าลงไปในถัง 200 ลิตร ประมาณครึ่งถัง แล้วคนให้ผงหัวเชื้อปุ๋ยน้่า
จากเปลือกหอย ละลาย แล้วค่อยเติมน้้าให้ครบ 200 ลิตร ก็จะได้ปุ๋ยน้้า ดังรูปที่ 6  
 
ตารางท่ี  6 วัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิต  

วัตถุดิบ ปริมาณ  ต้นทุน(บาท) 
เปลือกหอยชนิดต่าง ๆ บด 20 กก. 100 (<5 บาท/กก.) 
เอ-5     (A-50) 15 1,440 (96 บาท/กก.) 
เอน-40 (N-40) 15 900 (60 บาท/กก.) 
พี-70    (P-70) 30 4,500 (150 บาท/กก.) 
รวม 80 6,840 (85.50 บาท/กก.) 
อุปกรณ์   
กระบะผสมปูนและจอบผสม  1  ชุด 820 บาท 
“ผงหัวเชื้อปุ๋ยน้่าจากเปลือก
หอย” 

60 กก. 5,100 (85 บาท/กก.) 

น้้าธรรมดา 200 L 40 (<0.20 บาท/ลิตร.) 
รวม 200 L 5,410 (25.70 บาท/ลิตร) 
อุปกรณ์   
ถังน้้า 200  ลิตร ไม้พาย 1  ชุด 220  บาท 
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รูปที่ 6 “ผงหัวเชื้อปุ๋ยน้่าจากเปลือกหอย” สีน้่าปุ๋ย ขวดบรรจุ และฉลากปุ๋ย 
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อัตราที่แนะน าการใช้  

1. อัตราการใช้ 1 ลิตร ผสมน้้า 1000 ลิตร ฉีดพ่นใบ ล้าต้น หรือพ่นให้ทั่ว
แปลงนา ในช่วงที่ข้าวก้าลังจะแตกกอ ออกรวง เพ่ือกระต้นการแตกกอ ออกรวง
และสร้างเมล็ด ปุ๋ย 1 ลิตร ใช้ได้ 10 ไร่ หรือใช้ผสมกับปุ๋ยเคมี ฉีดพ่นเคลือบปุ๋ยเคมี
ก่อนหว่าน แต่เพ่ือลดต้นทุนให้ปรับลดปุ๋ยเคมีท่ีเคยใช้ลงประมาณ 70-40% 

 2. อัตราการใช้ 1 ลิตร ผสมน้้า 1,000 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนา เมื่อข้าว
ก้าลังจะสร้างเมล็ด เพ่ือสร้างเมล็ด ได้สมบูรณ์ มีน้้าหนัก และต้านทานโรคและไล่
แมลง 
ตัวอย่าง ผลการทดสอบการใช้เชลล์ ฟอส โกร ทั้ง 3 สูตร 

 

รูปที่ 7  การเตรียมดิน และผลจากการใช้สารปรับปรุงดิน 
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รูปที่ 8  แสดงต้นข้าวหลังจากการใช้ปุ๋ยสูตรฮอร์โมนเปลือกหอย เร่งการเจริญเติบโต 

ราก ล้าต้น ใบต้านทานโรคและแมลง  ต้นข้าวแข็งแรง ใบชัน เขียว 
 

 
รูปที่ 9 แสดงต้นข้าวแตกกอ ออกรวงและเมล็ด สูตรปุ๋ยน้้าสกัดเปลือกหอย 

กระตุ้นแตกกอ ออกรวง สร้างเมล็ด 
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