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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.010026-2550

การผลติปุ๋ยหมักโดยใชส้ารเรง่ซปูเปอร ์พด.1

เศษพชืท้ังมวล  ล้วนมีคุณคา่  จงรวบรวมมา  ใชท้ำปุย๋หมกั

ปุ๋ยหมัก คืออะไร
ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิด

หนึ ่ง เกิดจากการนำซากหรือเศษ
เหลือจากพืชมาหมักรวมกันและผ่าน
กระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรม
จุลนิทรยี ์จนเปลีย่นสภาพไปจากเดมิ
เปน็วัสดุทีมี่ลกัษณะออ่นนุม่ เปือ่ยยุย่
ไม่แข็งกระด้าง และมสีีน้ำตาลปนดำ

สารเรง่ซปุเปอร ์พด.1 คืออะไร
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เป็นกลุ ่มจุลินทรีย์ที ่ม ี

ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการ
เกษตร และอตุสาหกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตรเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบ
ด้วยเชื้อราและแอคติโนมัยซีสที่ย่อยสารประกอบเซลลูโลส
และแบคทีเรียที่ย่อยไขมัน

จุดเด่นของสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
1. ม ีประส ิทธ ิภาพส ูงในการย ่อยสารประกอบ

เซลลูโลสที่ย่อยสลายยาก
2. สามารถย่อยสลายน้ำมัน ไขมันในวัสดุหมัก
3. ผลิตปุ๋ยหมักในระยะเวลารวดเร็วและมีคุณภาพ
4. เป็นจุลินทรย์ีท่ีทนอณุหภมิูสูง
5. เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างสปอร์ จึงเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ได้นาน
6. สามารถย่อยวัสดุเหลือใช้ได้หลากหลายและ

ครอบคลุมมากขึ้น

การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
ส่วนผสมของวสัดุ  ในการกองปุย๋หมัก 1 ต้น

ประกอบด้วย
เศษพืชแห้ง 1,000 กิโลกรัม
มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม
ปุ๋ยไนโตรเจน 2 กิโลกรัม
สารเร่งซุปเปอร ์พด.1 1 ซอง
วิธีการกองปุ๋ยหมัก
การกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน จะมีขนาดความกว้าง 2

เมตร ยาว 3 เมตร สงู 1.5 เมตร การกองม ี2 วิธ ี ข้ึนกบั
ชนิดของวัสดุ วัสดุที่มีขนาดเล็กให้คลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากัน
แล้วจึงกองเปน็รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า ส่วนวสัดุท่ีมีช้ินสว่นยาวให้
กองเปน็ชัน้ๆ ประมาณ 3-4 ช้ัน โดยแบง่สว่นผสมทีจ่ะกอง
ออกเปน็ 3-4 ส่วน ตามจำนวนชัน้ทีจ่ะกอง มีวิธีการกองดังน้ี

1. ผสมสารเร่งซุปเปอร ์พด.1 ในนำ้ 20 ลิตร นาน
10-15 นาที เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ออกจากสภาพที่เป็น
สปอร์และพร้อมที่จะเกิดกิจกรรมการย่อยสลาย

2. การกองชั้นแรกให้นำวัสดุที่แบ่งไว้ส่วนที่หนึ่งมา
กองเปน็ชัน้มขีนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สงู 30-40
เซนติเมตร ย่ำให้พอแน่นและรดน้ำให้ชุ่ม นำมูลสัตว์โรยที่
ผิวหนา้เศษพืชให้ทัว่ โรยปุย๋ไนโตรเจนทบับนชัน้ของมลูสตัว์
แล้วราดสารละลายสารเร่งให้ทั ่ว โดยแบ่งใส่เป็นชั ้นๆ
หลังจากน้ันนำเศษพืชมากองทับเพ่ือทำช้ันต่อไป ปฏิบัติเหมือน
การกองชัน้แรก ทำเชน่นีอ้กี 2-3 ช้ัน ช้ันบนสดุของการกอง
ปุ๋ยควรปิดทับด้วยเศษพืชที่เหลืออยู่เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ความชื้น

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

หรอืที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกัเทคโนโลยชีีวภาพทางดนิ  โทร 0-2579-2875
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

การปฏิบัติและการดูแลรักษากองปุ๋ยหมัก  หลังจาก
กองปุย๋เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหท้ำการดแูลรกัษา

1. รดน้ำรักษาความชื้นในกองปุ๋ย รดน้ำให้กองปุ๋ย
ชุ่มอยู่เสมอให้มีความชื้นประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ำหนัก ตรวจสอบโดยการหยิบวัสดุภายในกองปุ๋ยมาบีบดู
อย่าให้เปียกถึงขนาดมีน้ำออกจากง่ามนิ้วมือ หรือคลายมือ
ออกไม่มีน้ำติดตามฝ่ามือ ถ้าหากความชื้นน้อยเกินไปจะทำ
ให้กระบวนการย่อยสลายเกิดขึ้นได้ช้า แต่ถ้ากองปุ๋ยแฉะ
จนเกินไปจะทำให้การถ่ายเทอากาศไม่ดี เกิดสภาพขาด
ออกซิเจนจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในกองปุ๋ย
กระบวนการย่อยสลายจะเกิดขึ้นช้าเช่นกัน

2. การกลับกองปุ๋ยหมัก ให้กลับกองปุ๋ยประมาณ
7-10 วันต่อคร้ัง เพ่ือเป็นการระบายอากาศ เพ่ิมออกซิเจนให้
กับกองปุ๋ยหมัก และช่วยให้วัสดุคลุมเคล้าเข้ากัน ตลอดจน
ช่วยลดความร้อนในกองปุ๋ย ซ่ึงจะทำให้กิจกรรมของจุลินทรีย์
ดำเนินไปอย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีไม่มีแรงงานในการกลับกอง
ปุ๋ย สามารถใช้ไม้ไผ่เจาะรูให้ทะลตุลอดทัง้ลำ และเจาะรดู้าน
ข้างตามข้อ(หรือท่อเอสล่อน เจาะรูโดยรอบ) ปักลงไปใน
กองปุ๋ยหมักให้ลึกรอบๆ กองปุ๋ย อาจจะห่างกันลำละ 50-
70 เซนติเมตร ก็จะช่วยการถ่ายเทอากาศของกองปุย๋ได้ดีข้ึน

3. การเก็บรักษากองปุ๋ยหมักที่เสร็จแล้ว ถ้ายัง
ไม่ได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ทันที ควรนำปุ๋ยหมักที่ได้ไปเก็บไว้ใน
โรงเรือน การที่ปล่อยให้ปุ๋ยหมักตากแดดและฝน จะทำให้
ธาตุอาหารพืชในปุ๋ยหมักสูญเสียไปได้
หลักการพิจารณาปุ๋ยหมักท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ปุ๋ยหมักลดลงเช่นกัน
5. สังเกตเห็นการเจริญของพืชบนกองปุ๋ยหมัก เม่ือ

กองปุ๋ยหมักใช้ได้แล้ว อาจมีพืชเจริญบนกองปุ๋ยหมักได้
แสดงว่าปุ๋ยหมักนำไปใส่ในดินได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อพืช
อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมักส่วนใหญ่จะมีปริมาณธาตุอาหารพืชค่อน
ข้างต่ำ แต่มีบทบาทมากในการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน
อัตราการใส่ปุ๋ยหมักในดินที่เป็นดินทรายที่มีความอุดม-
สมบูรณ์ต่ำ โดยเฉพาะทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือจะใช้
ในปริมาณที่สูงกว่าในดินเหนียวหรือดินร่วนปนทราย
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางทางภาคเหนือและภาค
กลาง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยหมักเพื่อให้เกิด
ประโยชนส์งูสุดต่อพืชท่ีปลกู ควรใสปุ่ย๋หมกัในช่วงเตรียมดนิ
และไถกลบลงไปในดินขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ ซึ่งจะ
ทำให้ธาตุอาหารที่มีอยู่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงสุด อัตรา
แนะนำและวิธีการใส่ปุ๋ยหมักสำหรับพืชชนิดต่างๆ น้ันมีดังน้ี

ข้าว : ใช้ 2 ตันต่อไร่ หว่านใหท่ั้วพ้ืนทีแ่ล้วไถกลบ
ก่อนปลูกพืช

พืชไร่ : ใช้ 2 ตันต่อไร่ โรยเป็นแถวตามแนว
ปลูกพืช แล้วคลุกเคล้ากับดิน

พชืผัก : ใช้ 4 ตันต่อไร่ หว่านทัว่แปลงปลกูไถกลบ
ขณะเตรียมดิน

ไม้ผล ไม้ยืนต้น : เตรียมหลุมปลูก : ใช้ 20 กิโลกรัม
ต่อหลุม คลุกเคล้าปุ๋ยหมักกับดินใส่รองก้นหลุม

ต้นพืชที่เจริญแล้ว : ใช้ 20-50 กิโลกรัมต่อต้น
โดยขุดร่องลึก 10 เซนติเมตร ตามแนวทรงพุ่มของต้น
ใส่ปุ๋ยหมักในร่องและกลบด้วยดิน หรือหว่านให้ทั่วภายใต้
ทรงพุ่ม

ไม้ตัดดอก : ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ ไม้ดอกยืนต้นใช้
5-10 กิโลกรมัต่อหลมุ

1. สีของวัสดุเศษพืช ปุ๋ยหมักที่เสร็จสมบูรณ์จะมี
สีน้ำตาลเข้มจนถึงสีดำ

2. ลักษณะของวสัดุเศษพชื ปุ๋ยหมักที่เสร็จสมบูรณ์
จะมีลกัษณะออ่นนุม่ ยุย่ และขาดออกจากกนัไดง่้าย ไม่แข็ง
กระด้างเหมือนวัสดุเริ่มแรก

3. กล่ินของวัสดุปุ๋ยหมักท่ีสมบูรณ์ จะไม่มีกล่ินเหม็น
4. ความร้อนในกองปุ ๋ย หลังจากกองปุ ๋ยหมัก

ประมาณ 2-3 วัน อุณหภมิูภายในกองปุย๋จะสงูข้ึนระยะหนึง่
แล้วจะค่อยลดลง จะกระทั่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอก
กองปุ๋ยจะถือว่าเป็นปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามควรจะ
พิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย เพราะในกรณีที่ความชื้น
น้อยหรือมากเกินไป อาจจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในกอง

การผลติปุ๋ยหมักโดยใช้สารเรง่ซูปเปอร ์พด.1

ข้อมูลจาก : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย




