กลุ่มที่ 1 จุลินทรีย์ปรับปรุงบํารุงดินเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ได้แก่
การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งเกิดจากการนําซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกัน และผ่าน
กระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย
ไม่แข็งกระด้าง และมีสีน้ําตาลปนดํา
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิสูงมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีองค์ประกอบของเซลลูโลสและไขมันที่
ย่อยสลายยากเพื่อผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็ว สารเร่งซุปเปอร์ พด.1ประกอบด้วยราย่อยเซลลูโลส ได้แก่
Scytalidium thermophilum, Chaetomium thermophilum, Corynascus verrucosus Scopulariopsis breviacaulis
แอคติโนมัยซิสย่อยเซลลูโลส Streptomyces sp. 2 สายพันธุ์ และจุลินทรีย์ย่อยไขมัน ได้แก่ Bacillus subtilis 2
สายพันธุ์
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การนําเศษซากพืช และมูลสัตว์ไปหมักก่อนการนําไปใช้ประโยชน์นั้น ความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่าง
กระบวนการย่อยสลายและสะสมอยู่ในกองปุ๋ยหมัก มีผลต่อการทําลายเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิด เช่น เชื้อรา
Helminthosporium maydis ที่ก่อให้เกิดโรคใบไหม้ของข้าวโพด เชื้อรา Curvularia lunata ที่ก่อให้เกิดโรคใบจุด
ของข้าวโพด และเชื้อรา Collectotrichum dermatium var. truncatum ที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรคโนสของถั่ว
เหลือง รวมทั้ง ทําลายไข่พยาธิและเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค เช่นเชื้อ Salmonella typhosa ที่ก่อให้เกิดโรค
ไทฟอยด์ เชื้อ Shigella sp. ที่เป็นสาเหตุโรคบิด เชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่เป็นสาเหตุวัณโรคปอด
เป็นต้น

จุดเดนของสารเรงซุปเปอร พด.1
1. มีประสิทธิภาพสูงในการยอยสารประกอบเซลลูโลส
2. สามารถยอยสลายน้ํามันหรือไขมันในวัสดุหมักที่สลายตัวยาก
3. ผลิตปุยหมักในระยะเวลารวดเร็ว และมีคุณภาพ
4. เปนจุลินทรียที่ทนอุณหภูมิสูง
5. เปนจุลินทรียที่สามารถสรางสปอรจึงเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนาน
6. สามารถยอยวัสดุเหลือใชไดหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น
สวนผสมและวิธีการกองปุยหมัก
สวนผสมในการกองปุยหมัก 1 ตัน ประกอบดวย
เศษพืชแหง
1,000
กิโลกรัม
มูลสัตว
200
กิโลกรัม
ปุยไนโตรเจน
2
กิโลกรัม (หรือน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากปลา 9 ลิตร)
สารเรงจุลินทรีย
1
ซอง
การกองปุยหมัก
กรณีที่ 1 : ขนาดของวัสดุที่ใชเปนชิ้นสวนเล็กๆ ใหผสมมูลสัตว ปุยเคมี และเชื้อจุลินทรียทั้งหมดเขา
ดวยกัน แลวตั้งกองปุยหมักเปนรูปสามเหลี่ยมพื้นผา กวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร

กรณีที่ 2 :ขนาดของวัสดุเปนชิ้นใหญ ใหแบงวัสดุออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. เศษพื ช แห ง 1000 กิ โ ลกรั ม แบง ออกเป น 3 ส วนเท าๆกั น ส ว นละ 300 กิ โ ลกรั ม และให เ หลื อ
100 กิโลกรัม ปดดานบนกองปุยหมักเพื่อปองกันการสูญเสียความชื้นจากแสงแดด
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 สูง 1.5 เมตร

3) กองชั้นแรกใหนําวัสดุที่แบงไวสวนที่หนึง่ มกอง
เปนชั้นมีขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง
30-40 เซนติเมตร ย่าํ ใหพอแนนและรดน้ําใหชุม

2) ผสมสารเรงซุปเปอร พด.1 ในน้ํา 20
ลิตร คนใหเขากันนาน 10-15 นาที

4) นํามูลสัตวโรยที่ผิวหนาเศษพืช

5) โรยปุยไนโตรเจนทับบนชั้นของมูลสัตว
หรือรดดวยน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากปลา

6) ราดสารละลายสารเรงใหทั่วโดย
แบงใสเปนชั้นๆ

7) นํ า เศษพื ช มากองทั บ เพื่ อทํ าชั้ นต อไป ปฏิ บั ติ
เหมือนการกองชัน้ แรก ทําเชนนี้อีก 2-3 ชั้น ชั้น
บนสุดของกองปุยปดทับดวยเศษพืชที่เหลืออยู
เพื่อปองกันการสูญเสียความชื้นชั้นๆ

การดูแลรักษากองปุยหมัก
1. รดน้ํารักษาความชื้นในกองปุย : ใหมีความชื้นประมาณ 50-60%
2. การกลับกองปุยหมัก : กลับกอง 10 วันตอครั้ง เพื่อเพิ่มออกซิเจน ลดความรอนในกองปุย และชวยให
วัส ดุคลุก เคล ากั น หรื อ ใช ไม ไผ เ จาะรู ให ท ะลุตลอดทั้ง ลําและเจาะรูดานขางปก รอบ ๆ กองปุยหมัก หางกั น
ลําละ 50-70 เซนติเมตร
3. การเก็บรักษากองปุยหมักที่เสร็จแลว : เก็บไวในโรงเรือน อยาตากแดดและฝนจะทําใหธาตุอาหารพืช
ในปุยหมักสูญเสียไปได

การกองปุยหมักโดยวิธีการตอเชื้อ
วัสดุในการกองปุยหมัก 1 ตัน ประกอบดวย
เศษพืชแหง
1,000
ปุยหมักที่เปนแลว
200
ปุยไนโตรเจน
2

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

ใชวัสดุเศษพืช 1 ตัน ผสมกับปุยหมักที่เปนแลวหรือปุยหมักที่มีอายุ 10-15 วัน จํานวน 200 กิโลกรัม และ
ยูเรีย 2 กิโลกรัม ขอจํากัดของการตอเชื้อคือปุยหมักที่ไดจากการใชสารเรงจุลินทรียสามารถนํามาใชตอเชื้อไดเพียง
3 ครั้ง
หลักการพิจารณาปุยหมักที่เสร็จสมบูรณแลว
1. สี : มีสีน้ําตาลเขมจนถึงสีดํา
2. ลักษณะ : ออนนุม ยุย ไมแข็งกระดางและขาดออกจากกันไดงาย
3. กลิ่น : ปุยหมักที่เสร็จสมบูรณจะไมมีกลิ่นเหม็น
4. ความรอนในกองปุย : อุณหภูมิภายในกองปุยใกลเคียงกับอุณหภูมิภายนอกกอง
5. การเจริญของพืชบนกองปุยหมัก : พืชสามารถเจริญบนกองปุยหมักไดโดยไมเปนอันตราย
6. การวิเคราะหทางเคมี : คาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนเทากับหรือต่ํากวา 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 คลุกเคลาปุย หมักกับดินใสรองกนหลุม
- ตนพืชที่เจริญแลว : ใชอัตรา 20-50 กิโลกรัมตอตน โดยขุดรองลึก 10 เซนติเมตร ตามแนว
ทรงพุมของตนใสปุยหมักในรองและกลบดวยดินหรือหวานใหทั่วภายใตทรงพุม
5) ไมดอก : ไมตัดดอก ใชอัตรา 2 ตันตอไร
ไมดอกยืนตนใช 5-10 กิโลกรัมตอหลุม
ประโยชนของปุยหมัก
1. ปรับปรุง สมบัติทางกายภาพของดิน ทําใหดินรวนซุย การระบายอากาศ และการอุมน้ําของดินดีขึ้น
รากพืชแพรกระจายไดดี
2. เปนแหลงธาตุอาหารพืชทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ
3. ดูดยึ ดและเป นแหล ง เก็ บ ธาตุ อ าหารในดินไมใหถูก ชะลางสูญ เสี ยไปไดงาย และปลดปลอ ยออกมา
ใหพืชใชประโยชนทีละนอยตลอดฤดูปลูก
4. เพิ่มความตานทานตอการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดเปนดางของดิน

