
กลุ่มท่ี 1 จุลินทรีย์ปรบัปรุงบํารุงดินเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ไดแ้ก่ 
 การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 

 ปุ๋ยหมัก  เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหน่ึงเกิดจากการนําซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกัน และผ่าน
กระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เป่ือยยุ่ย 
ไม่แข็งกระด้าง และมีสีนํ้าตาลปนดํา 
 สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิสูงมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ 
จากการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีองค์ประกอบของเซลลูโลสและไขมันที่ 
ย่อยสลายยากเพ่ือผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็ว สารเร่งซุปเปอร์ พด.1ประกอบด้วยราย่อยเซลลูโลส ได้แก่ 
Scytalidium thermophilum, Chaetomium thermophilum, Corynascus verrucosus Scopulariopsis breviacaulis  
แอคติโนมัยซิสย่อยเซลลูโลส Streptomyces sp. 2 สายพันธ์ุ และจุลินทรีย์ย่อยไขมัน ได้แก่ Bacillus subtilis 2 
สายพันธ์ุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเศษซากพืช และมูลสัตว์ไปหมักก่อนการนําไปใช้ประโยชน์น้ัน ความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่าง
กระบวนการย่อยสลายและสะสมอยู่ในกองปุ๋ยหมัก มีผลต่อการทําลายเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิด เช่น เช้ือรา 
Helminthosporium maydis ที่ก่อให้เกิดโรคใบไหม้ของข้าวโพด เช้ือรา Curvularia lunata ที่ก่อให้เกิดโรคใบจุด
ของข้าวโพด และเช้ือรา Collectotrichum dermatium var. truncatum ที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรคโนสของถั่ว
เหลือง รวมทั้ง ทําลายไข่พยาธิและเช้ือแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค เช่นเช้ือ Salmonella typhosa ที่ก่อให้เกิดโรค
ไทฟอยด์ เช้ือ Shigella sp. ที่เป็นสาเหตุโรคบิด เช้ือ Mycobacterium tuberculosis ที่เป็นสาเหตุวัณโรคปอด 
เป็นต้น  

Chaetomium thermophilum Scytalidium thermophilum 

Steptomyces sp. Bacillus subtilis Corynascus verrucosus 



จุดเดนของสารเรงซุปเปอร พด.1 

 1. มีประสิทธิภาพสูงในการยอยสารประกอบเซลลูโลส 

 2. สามารถยอยสลายนํ้ามนัหรือไขมันในวัสดุหมักที่สลายตัวยาก 

 3. ผลิตปุยหมักในระยะเวลารวดเร็ว และมีคุณภาพ 

 4. เปนจุลินทรียที่ทนอุณหภูมิสูง 

 5. เปนจุลินทรียที่สามารถสรางสปอรจึงเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนาน 

 6. สามารถยอยวัสดุเหลือใชไดหลากหลายและครอบคลุมมากข้ึน 

สวนผสมและวิธีการกองปุยหมัก 

 สวนผสมในการกองปุยหมัก 1 ตัน ประกอบดวย 

 เศษพืชแหง  1,000 กิโลกรัม 

 มูลสัตว    200 กิโลกรัม 

 ปุยไนโตรเจน      2 กิโลกรัม (หรือนํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากปลา 9 ลิตร) 

 สารเรงจุลินทรีย       1 ซอง 

 

 การกองปุยหมัก 

 กรณีท่ี 1 : ขนาดของวัสดุที่ใชเปนช้ินสวนเล็กๆ ใหผสมมูลสัตว ปุยเคมี และเช้ือจุลินทรียทั้งหมดเขา

ดวยกัน แลวต้ังกองปุยหมักเปนรูปสามเหลี่ยมพื้นผา กวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 กรณีท่ี 2 :ขนาดของวัสดุเปนช้ินใหญ ใหแบงวัสดุออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 1. เศษพืชแหง 1000 กิโลกรัม แบงออกเปน 3 สวนเทาๆกัน สวนละ 300 กิโลกรัม และใหเหลือ 

           100 กิโลกรัม ปดดานบนกองปุยหมักเพื่อปองกันการสูญเสียความช้ืนจากแสงแดด 

 2. มูลสัตว 200  กิโลกรัม แบงออกเปน 3 สวนเทาๆกัน สวนละ 66.67 กิโลกรัม 

 3. ยูเรีย 2 กิโลกรัม แบงออกเปน 3 สวนเทาๆกัน สวนละ 0.67 ขีด 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทําปุยหมัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) กองปุยหมัก 1 ตัน มีความกวาง 2 

   เมตร ยาว 3 เมตร  สงู 1.5 เมตร 

 

2) ผสมสารเรงซุปเปอร พด.1 ในนํ้า 20 

    ลิตร คนใหเขากันนาน 10-15 นาที 

 

3) กองชั้นแรกใหนําวัสดุท่ีแบงไวสวนท่ีหน่ึงมกอง 

   เปนชั้นมีขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สงู 

   30-40 เซนติเมตร ย่าํใหพอแนนและรดนํ้าใหชุม 

 

4) นํามูลสัตวโรยท่ีผิวหนาเศษพืช 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลรักษากองปุยหมัก 

 1. รดนํ้ารักษาความช้ืนในกองปุย  :  ใหมีความช้ืนประมาณ 50-60% 

 2. การกลับกองปุยหมัก  :  กลับกอง 10 วันตอครั้ง เพื่อเพิ่มออกซิเจน ลดความรอนในกองปุย และชวยให

วัสดุคลุกเคลากัน หรือใชไมไผเจาะรูใหทะลุตลอดทั้งลําและเจาะรูดานขางปกรอบ ๆ กองปุยหมัก หางกัน 

ลําละ 50-70 เซนติเมตร 

 3. การเก็บรักษากองปุยหมักที่เสร็จแลว  :  เก็บไวในโรงเรือน อยาตากแดดและฝนจะทําใหธาตุอาหารพืช

ในปุยหมักสูญเสียไปได 

5) โรยปุยไนโตรเจนทับบนชั้นของมูลสตัว 

    หรือรดดวยนํ้าหมักชีวภาพท่ีผลติจากปลา 

 

6) ราดสารละลายสารเรงใหท่ัวโดย 

       แบงใสเปนชั้นๆ 

 

7) นําเศษพืชมากองทับเพ่ือทําชั้นตอไป ปฏิบัต ิ

    เหมือนการกองชัน้แรก ทําเชนน้ีอีก 2-3 ชั้น ชั้น 

    บนสุดของกองปุยปดทับดวยเศษพืชท่ีเหลืออยู 

    เพ่ือปองกันการสูญเสียความชื้นชั้นๆ 

 



การกองปุยหมักโดยวิธีการตอเชื้อ 

 วัสดุในการกองปุยหมัก 1 ตัน ประกอบดวย 

 เศษพืชแหง  1,000 กิโลกรัม 

 ปุยหมักที่เปนแลว    200  กิโลกรัม 

 ปุยไนโตรเจน        2 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใชวัสดุเศษพืช 1 ตัน ผสมกับปุยหมักที่เปนแลวหรือปุยหมักที่มีอายุ 10-15 วัน จํานวน 200 กิโลกรัม และ 

ยูเรีย 2 กิโลกรัม ขอจํากัดของการตอเช้ือคือปุยหมักที่ไดจากการใชสารเรงจุลินทรียสามารถนํามาใชตอเช้ือไดเพียง 

3 ครั้ง  

 

หลักการพิจารณาปุยหมักท่ีเสร็จสมบูรณแลว 

 1. สี  :  มีสีนํ้าตาลเขมจนถึงสีดํา 

 2. ลักษณะ  :  ออนนุม ยุย ไมแข็งกระดางและขาดออกจากกันไดงาย 

3. กลิ่น  :  ปุยหมักที่เสร็จสมบูรณจะไมมีกลิ่นเหม็น 

4. ความรอนในกองปุย  :  อุณหภูมิภายในกองปุยใกลเคียงกับอุณหภูมิภายนอกกอง 

5. การเจริญของพืชบนกองปุยหมัก  :  พืชสามารถเจริญบนกองปุยหมักไดโดยไมเปนอันตราย 

6. การวิเคราะหทางเคมี  :  คาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนเทากับหรือตํ่ากวา 20:1 



อัตราและวิธีการใชปุยหมัก 

 1 ขาว : ใชอัตรา 2 ตันตอไร หวานใหทั่วพื้นที่แลวไถกลบกอนปลูกพืช 

 2 พืชไร : ใชอัตรา 2 ตันตอไร โรยเปนแถวตามแนวปลูกพืช แลวคลุกเคลากับดิน 

 3 พืชผัก :ใชอัตรา 4 ตันตอไร หวานทั่วแปลงปลูกไถกลบขณะเตรียมดิน 

 4 ไมผล ไมยืนตน  

- เตรียมหลุมปลูก :ใชอัตรา 20 กิโลกรัมตอหลุม คลุกเคลาปุยหมักกบัดินใสรองกนหลุม 

- ตนพืชที่เจริญแลว : ใชอัตรา 20-50 กิโลกรมัตอตน โดยขุดรองลึก 10 เซนติเมตร ตามแนว 

  ทรงพุมของตนใสปุยหมักในรองและกลบดวยดินหรือหวานใหทั่วภายใตทรงพุม 

  5) ไมดอก : ไมตัดดอก ใชอัตรา 2 ตันตอไร  

 ไมดอกยืนตนใช 5-10 กิโลกรัมตอหลุม 

 

ประโยชนของปุยหมัก 

 1. ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทําใหดินรวนซุย การระบายอากาศ และการอุมนํ้าของดินดีข้ึน 

           รากพืชแพรกระจายไดดี 

2. เปนแหลงธาตุอาหารพืชทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ 

3. ดูดยึดและเปนแหลงเก็บธาตุอาหารในดินไมใหถูกชะลางสูญเสียไปไดงาย และปลดปลอยออกมา 

    ใหพืชใชประโยชนทีละนอยตลอดฤดูปลูก 

4. เพิ่มความตานทานตอการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดเปนดางของดิน 
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