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ค าน า 

 
โครงการถ่ายทอดวิชาการและคณะด าเนินการโครงการถ่ายทอดวิชาการ 

“การแปรรู ป เปลื อกหอย เป็ นแคล เซี ยมฟอส เฟต เพื่ อ ใ ช้ ท า งก าร เกษตร 
(Transformation of Shells to Calcium Phosphates for Agricultural Use) 
ได้รับงบประมาณอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประเภท
โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจ าปี 
2556 จ านวน 338,000 บาท จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
ได้รับการสนับสนุนสถานที่สร้างอาคาร ศูนย์เรียนรู้ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์วิชาการ สจล. 
ชุมพร-ชุมชนต้นแบบคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร” จากคุณสมโชค พันธุรัตน์พร้อม
ครอบครัวและคุณอนุชิตและภรรยา ท าให้ภาระกิจในการถ่ายทอดกิจกรรมการแปรรูป
เปลือกหอยจ านวนทั้งสิ้น 5 ครั้งภายในระยะเวลา 8 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธุ์ 
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556  โดยการเปิดศูนยเรียนรู้เกิดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 
2556  มีแขกผู้มีเกียรติและกลุ่มเกษตรกรในอ าเภอเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 100 คน 
นับจากวันเปิดศูนย์เรียนรู้เป็นต้นมา คณะผู้ด าเนินงานวิจัยถ่ายทอดได้จัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและได้แจกจ่ายตัวอย่างปุ๋ยแก่เกษตรกรและผู้สนใจน าไปใช้เป็นจ านวนมาก 
จนกระท่ังมาถึงเดือนกรกฏาคมนับเป็นเวลา 3 เดือน ปุ๋ยที่สกัดจากเปลือกหอยเหลือทิ้ง 
ได้ถูกทดลองใช้กับพืชหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชเศษรฐกิจ ได้แก่ ข้าว มันส าปะ
ลัง อ้อย กล้วย มะพร้าว สัปรด เงาะ ทุเรียน และพืชผักต่าง ๆ ได้แก่ แตงโม มะเขือ เม
ลอน หอม กระเทียม ผักกาด ผักชี โหระพา และอื่น ๆ จนเป็นที่สนใจของกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้ทดลองใช้ และมีการเล่าลือปากต่อปาก จนเป็นที่มาของการพัฒนาสูตร
ปุ๋ยสกัดจากเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ 2 สูตร คือ ปุ๋ยน้ าหมักสกัดจากเปลือกหอย
ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์บ ารุงและปรับปรุงดิน เร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น 
กิ่ง ก้าน ใบ และเพิ่มผลผลิต และสูตรที่ 2 คือ ปุ๋ยสกัดธรรมชาติเข้มข้นที่สกัดได้จาก
เปลือกหอยยธรรมชาติ อุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส เร่งการออกดอก ติดดอก 
ผล เพิ่มผลผลิต ทั้งสองสูตรถูกใช้และได้รับการรับรองจากเกษตรกรผู้ทดลองใช้ใน
หลาย ๆ จังหวัด และได้มีการสั่งผลิตเพื่อจ าหน่ายปริมาณมาก และยังมีการเชิญไป
อบรมบรรยายกรรมวิธีการผลิตในบางพื้นที่ที่มีวัตถุดิบ คือเปลือกหอยเหลือทิ้ง ที่
เกษตรกรไม่ทราบว่าจะน าไปท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างไร  เกษตรกรก็สามารถร่วมกลุ่ม
กันและท าหนังสือเรียนเชิญให้ไปเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดการแปรรูปเปลือกหอยได้  
หรือหากเกษตรกรไม่มีแหล่งวัตถุดิบ เกษตรกรสามารถสั่งซื้อปุ๋ยเปลือกหอยจาก ศูนย์



 
เรียนรู้การก าจัดขยะและน้ าเสียชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ในราคาที่ถูกกว่าปุ๋ยตามท้องตามทั่วไป ส่วนช่องทาง
สุดท้าย หากเกษตรกรมีวัตถุดิบ คือเปลือกหอย แต่หากสารสกัดเปลือกหอย ที่มีชื่อทาง
การค้า คือ  P-70  เกษตรกรก็สามารถหาซื้อได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การก าจัดขยะและน้ าเสีย
ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เพราะจะซื้อได้ราคาถูก เพราะเป็นสารสกัดที่ทางศูนย์ท าการผลิตขึ้นมาเอง จะท าให้ได้
ราคาที่ถูก และโดยสามารถศึกษาคู่มือการแปรรูปเปลือกหอย โดยทางคณะผู้ด าเนิน
งานวิจัยถ่ายทอด ได้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่จ านวน  30  เล่ม โดยหวังอย่างย่ิงว่าจะเป็น
คู่มือแนะน าเกษตรกรน าไปใช้ได้จริงส าหรับการสกัดเปลือกหอยและการท าปุ๋ยสกัดจาก
เปลือกหอยได้และสามารถน าไปใช้กับพืชหรือเป็นอาหารสัตว์ไดเอย่างแท้จริง จะเป็น
การลดต้นทุนได้อย่างมหาศาล  คณะผู้ด าเนินโครงการหวังอย่างย่ิงว่าการแปรรูป
เปลือกหอยเพื่อใช้ด้านเกษตรกรรม ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นจะถูก
น าไปใช้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต จึงอยากขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไม่
ว่าจะเป็น    นายอ าเภอปะทิว นายประสิทธิ์  ฟักอุดม  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการ
วิจัย สุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ พร้อมเลขานุการฝ่ายประสานงาน จุฑามาศ  ภูมิสถาน 
และรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร. 
เผชิญชัยภัต  ไชยสิทธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมรองคณบดี  และทีมงานทุกท่าน
ที่เสียสละเวลาในการร่วกิจกรรมการถ่ายทอดทุกครั้งที่ผ่านมา ขอบคุณอย่างย่ิงส าหรับ 
คณะกรรมการการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) ที่สนับสนุนงบประมาณ  ขอบคุณอย่างย่ิงส าหรับ
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมและการทดลองใช้ปุ๋ยสกัดจากเปลือกหอย และจักขอบคุณ
อย่างส าหรับผู้สนใจที่จะน าปุ๋ยเปลือกหอยสูตรที่ผลิตขึ้นนี้ไปใช้ หรือจะน าสูตรการผลิต
ไปผลิตใช้เองในอนาคต  
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บทน ำ ควำมส ำคัญและที่มำ 
 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามป่าชายเลนหรือใกล้แหล่งที่มีน ้าธรรมชาติ ในหลาย
เขตของจังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศไทย อาทิ จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี 
ที่มีอาชีพขายส่งเนื อหอยอาทิเช่น หอยแมลงภู่ หอยภู่กัน หอยลาย หอยนางรม 
หอยแครง หอยตลับ หอยขม หอยเชอรี หอยกาบ และหอยอื่น ๆ  ส่วนใหญ่จะมีปัญหา
กับปริมาณขยะเปลือกหอยที่เพิ่มขึ นเป็นจ้านวนมากและก้าจัดยาก  ด้วยเหตุนี ทาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้ค้นคว้าวิจัยการแปรรูป
เปลือกหอยดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ โดยการใช้วิธีทางเคมีที่ง่ายและปลอดภัย และได้
สารเคมีที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม โดยสามารถใช้เป็นปุ๋ยหรือ
อาหารสัตว์ ซึ่งสารดังกล่าวมีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด ที่มีชื่อเรียกกันว่า “ได
แคลเซียมฟอสเฟต โมโนแคลเซียมฟอสเฟต และไตรแคลเซียมฟอสเฟต ปุ๋ยซุปเปอร์
ฟอสเฟต ปุ๋ย ทริปเปิ้ลฟอสเฟต”   โดยสารเหล่านี ราคาค่อนข้างจะแพง ต้องน้าเข้าจาก
ต่างประเทศ แม้ผลิตจากหินฟอสเฟตภายในประเทศเองก็คุณภาพหรือเกรดก็ไม่สูงนัก 
กอปรกับเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ เป็นขยะเหลือทิ งมากมายมหาศาลในแต่ะละปี แม้มี
การท้าให้เป็นหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนต เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้เลี ยงสัตว์ 
ใช้ท้าอิฐบล๊อก ใช้ผสมซีเมนต์ ใช้ปรังปรุงดิน เป็นต้น แล้วก็ยังเหลือเป็นขยะอีกมาก 
เหตุนี  เมื่อเปลี่ยนเปลือกหอยเป็นสารแคลเซียมฟอสเฟตรูปต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้
มหาศาล  จึงท้าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการก้าจัดขยะเหลือ
ใช้  แถมมีรายได้จากการขายเปลือกหอยอีกทางหนึ่งด้วยและหากชุมชนได้เข้าร่วมการ
ถ่ายทอดและเผยแพร่การแปรรูปเปลือกหอยนี แล้ว สามารถที่จะกลับไปท้าได้เองที่บ้าน
หรือกลุ่มชุมชน ก่อให้เกิดอาชีพผลิตแคลเซียมฟอสเฟตเพื่อจ้าหน่ายหรือขายใน
ครัวเรือนหรือชุมชนได้อีกด้วย  จึงคาดว่าประโยชน์ที่เกิดขึ นนจากโครงการนี จะ
แก้ปัญหาขยะเปลือกหอยของชุมชนเพื่อให้เกิดมูลค่ามากที่สุด และจะเป็นต้นแบบให้แก่
ชุมชนอื่น ๆ ท่ัวประเทศได้ 

 สารกลุ่มแคลเซียมฟอสเฟตเป็นสารประกอบเคมีที่มีความส้าคัญในหลายๆ 
ด้านของทางวิทยาศาสตร์  ด้านการแพทย์ สารเหล่านี ใช้ท้ากระดูกเทียมและฟันปลอม 
ด้านเกษตรกรรม ส้าหรับพืช เป็นปุ๋ยที่ให้ทั งฟอสฟอรัสธาตุอาหารหลักและแคลเซียม
ธาตุอาหารรอง ส้าหรับสัตว์ เป็นอาหารเสริมแก่สัตว์เลี ยง เช่น ไก่ เป็ด ปลา กุ้ง และ
อื่นๆ ซ่ึงประเทศไทยมีการน้าเข้าสารกลุ่มนี ไม่ต่้ากว่าปีละแสนตัน รวมสารกลุ่มนี ยังเป็น
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อาหารเสริมที่ส้าคัญต่อร่างกายมนุษย์เอง ด้านอุตสาหกรรม เป็นสารเคลือบพื นผิวเหล็ก
และโลหะเกือบทุกชนิด เพื่อป้องกันการผุกร่อน ทนต่อสภาพอุณหภูมิสูง เป็นสาร
เคลือบฟิลม์พลาสติกที่สามารถฆ่าเชื อโรคได้  เช่น ฆ่าเชื อแบคทีเรีย  Eschericha coli  
สีขาวที่ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิก เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  และ
ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากที่ต้องใช้สารแคลเซียมฟอสเฟตเหล่านี   ส้าหรับ
องค์ประกอบทางเคมีของแคลเซียมฟอสเฟตรูปต่างๆ ถูกจ้าแนกแยกได้ตามหน่วยย่อย
ทางโครงสร้างของฟอสเฟตแอนไอออน คือ อรโทร-(PO4

3-),  เมทา-(PO3
-), ไพโร-

(P2O7
4-), โพลิ(PO3)n

3-, แอซิด ไฮโดรเจน (HPO4
2-) และ แอซิด ไดไฮโดรเจน 

(H2PO4
2-) ตัวอย่างของสารประกอบฟอสเฟต เช่น Ca(H2PO4)2.H2O, ได-

Ca(H2PO4)2 CaHPO4.2H2O, Ca(HPO4), Ca3(PO4)2,nH2O, ไตร-Ca3(PO4)2 , 
Ca2P2O7.5H2O, เตตระ-Ca2P2O7  ส้าหรับสารแคลเซียมฟอสเฟตสามารถจะเตรียม
ขึ นจากวัสดุที่เหลือทิ งในธรรมชาติ  คือ เปลือกหอยชนิดต่างๆ  โดยมีจ้านวนมากในจัด
หวัดแถบชายฝั่ งทะเล  เช่น  ชุ มพร สมุทรสงคราม เพชรบุ รี  สุ ราษฎร์ ธานี 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สตูล และปัตตานี  ซึ่งในแต่ละปีจะมีเปลือกหอยเหลือทิ งเป็น
จ้านวนมหาศาล แต่ก็มีการน้าเอาเปลือกหอยเหล่านี ไปผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตหรือ
ปูนขาว เพราะเปลือกหอยจะมีสารประกอบส้าคัญเป็นพวกหินปูน แคลเซียม
คาร์บอเนต (calcium carbonate) aragonite หรือ calcite หรือทั งสองอย่างปน
กัน หรืออาจจะเป็นพวกแคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate) ซิลิกา (silica) 
อะลูมินา (alumina) และอาจมีออกไซด์ของเหล็กปนอยู่บ้าง แต่สารประกอบส่วน
ใหญ่ที่พบคือแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate, CaCO3)  ซึ่งราคา
แคลเซียมคาร์บอเนตหรือปูนขาวนั นก็มีราคาที่ไม่สูงนัก (<15 บาท/กก.) พร้อมกับ
ปริมาณของเปลือกหอยนั นมีปริมาณมากในแต่ล่ะปี  ดังนั น จากงานวิจัยของกลุ่มวิจัยที่
ผ่านมา ได้มีการศึกษาวิธีการผลิตแคลเซียมฟอสเฟต 4 รูปผลึก จากเปลือกหอยชนิด
ต่ า งๆ   ได้ สารแคลเซี ยมฟอสเฟต คื อ   โม โนแคลเซียมฟอสเฟต ไฮ เดรต 
(Ca(H2PO4)2.H2O) เพื่อใช้เป็นปุ๋ยทริปเปิลฟอสเฟต  ที่ค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหาร
อย่างช้า และมีขายอยู่ในท้องตลาด โดยส่วนใหญ่ท้ามาจากหินฟอสเฟต ราคาที่ขายอยู่
ในท้องตลาดกิโลกรัมละ 3-12 บาท ส้าหรับร้อยละ 3 ของการมีฟอสฟอรัสเป็น
องค์ประกอบ แต่สารที่ผลิตได้นี  จะมีร้อยละฟอสฟอรัสสูง คือ 24 หากน้าไปผสมกับ
วัสดุปลูกหรือองค์ประกอบที่ใช้ผลิตปุ๋ย จะมีต้นทุนอยู่ไม่เกิน 7 บาทต่อกิโลกรัม  ได
แคลเซียมฟอสเฟตไฮเดรตและแอนไฮดรัส (CaHPO4.2H2O  และ CaHPO4) สารนี ถูก
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ใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยต้องการจ้านวนมากและถูกน้าเข้าจากต่างประเทศ มีชื่อทาง
การค้า คือ P-14 ราคา  3 บาทต่อกฺโลกรัม P-16 ราคา  5 บาทต่อกฺโลกรัม P-18 ราคา  
18.50 บาทต่อกฺโลกรัม และ P-21 ราคา  25.50 บาทต่อกฺโลกรัม  โดยหากผลิตจาก
เปลือกหอย จะได้ P-18  ราคาต้นทุนประมาณ  20 บาทต่อกิโลกรัม และ  P-21  ราคา
ต้นทุนประมาณ  26 บาทต่อกิโลกรัม ราคาจะสูงกว่าตลาดเล็กน้อย แต่ราคาที่ขายใน
ตลาดจะได้ราคาดังกล่าว ต้องซื อปริมาณหลายสิบตัน  แต่หากซื อจากการผลิตนี  จะซื อ
ได้ไม่จ้ากัดปริมาณ  แต่หากสารนี ถูกน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และ
ทางการแพทรย์ จะมีราคาไม่ต่้ากว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม สารตัวสุดท้าย คือไตร
แคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน้าไปใช้เป็นอาหารเสริมของ
สัตว์เลี ยง และใช้เป็นยาช่วยดูดซับสารพิษในร่างกาย  ซึ่งมีราคาไม่ต่้ากว่า  300  บาท
ต่อกิโลกรัม  แต่จากการผลิตด้วยกรรมวิธีในงานวิจัยที่ได้ด้าเนินการมาแล้ว พบว่า
ต้นทุนอยู่ประมาณ 40 บาทต่อกิโลกัรม  นับว่าเป็นการแปรรูปเปลือกหอยเหลือทิ งเพื่อ
เพิ่มมูลค่าได้อย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อหลายๆ ภาคส่วน นับตั งแต่ เกษตรกรผู้
เพาะเลี ยงหอย ผู้บริโภคหอย และผู้น้าเอาสารเหล่านี ไปใช้ภายในประเทศ ด้วยเหตุนี  
คณะผู้วิจัย จึงมีแนวคิดจะที่สร้างศูนย์ถ่ายทอดวิชาการ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการแปร
รูปเปลือกหอยเหลือทิ งให้ได้สารเคมีภัณฑ์ 4 ประเภทเพื่อการจ้าหน่าย จ่าย หรือแจก 
ในนามของศูนย์ถ่ายทอดวิชาการ  ให้แก่ชุมชน กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มต่างๆ ที่สนใจ 
ด้วยเหตุนี โครงการแปรรูปเปลือกหอยจะมีประโยชน์มหาศาลทั งเป็นการลดการน้าเข้า
สารเหล่านี จากต่างประเทศ และเพื่อการจ้ากัดขยะเหลือทิ ง เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
อีกทางหนึ่งได้ด้วย  

วัตถุประสงค์กำรอบรม 

1. เพื่อถ่ายทอดกระบวนการแปรรูปเปลือกหอยเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นปุ๋ยและ
อาหารสัตว์ ให้ชุมชน คลองบางสน ชุมชนที่สนใจ ประมาณ 5 ครั ง โดยมี
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั งละ 20  คน 

2. ได้ปุ๋ยทริปเปิลฟอสเฟต (Ca(HPO4)2.H2O)  และอาหารสัตว์ 2 ชนิด คือ 
CaHPO4.2H2O และ  CaHPO4  ที่ผลิตจากเปลือกหอยที่เป็นขยะภายใน
ท้องถิ่น จ้านวนอย่างละ  200 กก./ครั งการจัดอบรมถ่ายทอด และแจก
ผู้เข้าร่วมอบรมคนละ  10 กก. 
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3. ถ่ายทอดกรรมวิธีการแปรรูปเปลือกหอยเพื่อเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยให้กับ
ชุมชน คลองบางสน เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ  โดยมีกลุ่มชุมชนร่วมไม่ต่้ากว่า  
50  คน 

4. สร้างชุมชนต้นแบบคลองบางสน ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ถ่ายทอดวิชาการ สจล. 
วิทยาเขตชุมพร-ส่วนส่งเสริม วช. : การแปรรูปเปลือกหอยคลองบางสน” 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ระยะเวลำ งบประมำณ และสถำนที่ 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน   8 เดือน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2556 
งบประมำณ                      338,000 บาท   
สนับสนุนโดย                     ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ภายใต้ศูนย์
ภารกิจบริหารงานวิจัย 
สถำนที่จัดโครงกำร:            ศูนย์วิชาการ สจล. วิทยาเขตชุมพร: ชุมชนต้นแบบ
คลองบางสน   อ.ปะทิว จ.ชุมพร   
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ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของที่ดิน คือ คุณสมโชค  พันธุรัตน์และ
ครอบครัว และคุณอนุชิตและภรรยาในการใช้พื นที่ริมคลองบางสน และได้รับอนุญาต
จากผู้น้าชุมชนทุกภาคส่วน คือ ท่านนายกเทศบาลบางสน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
สมาชิกสภาผู้แทนเทศบาลบางสน   เพื่อใช้ปลูกสร้างอาคารเพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอด
วิชาการ สจล.  

คณะวิทยำกรฝึกอบรม 
คณะวิทยากรประกอบด้วย  5 ท่าน ดังนี   

1. ผศ.ดร. บรรจง  บุญชม   
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
02329-8400-8411 ต่อ 290, 02329-8000 ต่อ 6234 แฟกส์ 02329-8415 Email: 
kbbanjon@gmail.com 
  2. ผศ.ดร. เผชิญชัยภัต  ไชยสิทธิ์ 
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
02329-8400-8411 ต่อ 290, 02329-8000 ต่อ 6234 แฟกส์ 02329-8415 Email: 
pachernchaipat@gmail.com 

3. ผศ.ดร. มนตรี   ทองค ำ 
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
02329-8400-8411 ต่อ 290, 02329-8000 ต่อ 6234 แฟกส์ 02329-8415 Email: 
mjacky27@hotmail.com 

4. ดร.สำมำรถ   คงทวีเลิศ 
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
02329-8400-8411 ต่อ 290, 02329-8000 ต่อ 6234 แฟกส์ 02329-8415 Email: 
samart75@hotmail.com 

5. ดร. เชษรฐำ  รัตนพันธ์ 
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 02329-8400-8411 ต่อ 285, 02329-8000 ต่อ 6213 แฟกส์ 02329-
8413 Email: chesta.rattanapun@gmail.com 
 
 

 

mailto:chesta.rattanapun@gmail.com
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ตำรำงท่ี 1 หมายก้าหนดการด้าเนินการฝึกอบรม 
   
 เดือนที่กำรด ำเนินกำร 

ประจ ำปี  2556 
ก.พ  มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สร้ำงศูนย์ฯ         
เปิดศูนย์ฯและอบรม  1st          
อบรมถ่ำยทอด  2nd          
อบรมถ่ำยทอด  3rd          
อบรมถ่ำยทอด  4th          
อบรมถ่ำยทอด  5th         
สรุปกิจกรรมทั้งหมด         

 
แผนกำรด ำเนินงำน 

1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการให้ความรู้เรื่องการแปรรูปวัสดุเหลือใช้
ให้เป็นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่ม เป็นประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดการเห็นพ้อง
ต้องกัน 

2. สร้างโรงเรือน สถานที่ส้าหรับเป็นศูนย์ถ่ายทอด ที่มีศูนย์กลางอยู่ในชุมชน 
3. อบรมถ่ายทอดการแปรรูปเปลือกหอย พร้อมการใช้ประโยชน์ และช่องทาง

จ้าหน่าย หรือหน่วยงานที่จะรับสารที่ผลิตขึ นไปใช้เป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์  
โดยการอบรมจะจัดขึ นสองเดือน/ครั ง ในหนึ่งปี จะอบรมการแปรรูปภายใน
ศูนย์ถ่ายทอด จ้านวน  5  ครั ง 

4. เปิดศูนย์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดให้แก่ชุมชนใกล้เคียง 
 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเปลือกหอยชนิดต่ำง ๆ 
เปลือกหอย (Shell) 

เปลือกหอยได้จากหอยซึ่งจัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสคา ( Phylum Molluska ) เป็นไฟลัมที่
ใหญ่ที่สุดไฟลัมหนึ่งของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง พบได้ทั่วไปทั งในน ้าเค็ม น ้าจืด และ
บนบก ตัวอย่างสัตว์ในไฟลัมนี คือ หอยสองฝา (Bivalve) หอยฝาเดียว ( Gastropod ) 
ปลาหมึกและลิ่นทะเล เป็นต้น สัตว์ในไฟลัมนี มีแผ่นเท้าที่แข็งแรง มีเปลือกที่มี
สารประกอบ พวกหินปูน( Calcareous ) ซึ่งสร้างจากเยื อใต้เปลือก2 เปลือกของหอย
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เกิดขึ นตั งแต่หอยยังเป็นตัวอ่อนระยะเวลิเจอร์ ( Veliger ) และเมื่อหอยโตขึ นจะสร้าง
เปลือกเพิ่มขึ น และเปลือกที่สร้างเพิ่มเติมขึ นในช่วงหลังนี สร้างจากเยื อแมนติล เปลือก
ของหอยฝาเดียวและหอยสองฝา 
ประกอบด้วยชั นของสาร 3 ชั น คือ 

1. เพอริโอสทราคัม ( Periostracum ) เป็นชั นนอกสุด มีลักษณะเป็นแผ่น
บางมีสีส่วนประกอบทางเคมีเป็นสารโปรตีนของเขาสัตว์ มีชื่อเฉพาะว่า คอนคิโอลิน 
(Conchiolin ) 

2. พริสเมทิค (Prismatic ) เป็นชั นกลาง มีความหนามากกว่าชั นอื่น 
ส่วนประกอบทางเคมีเป็นผลึกทรงสูงของแคลเซียมคาร์บอเนต ( Calcium 
Carbonate) อัดตัวกันแน่น และเรียงตัวตั งฉากกับชั นแรกนอกจากนี ยังพบแผ่นผลึก
แคลไซด์(calcite) และอราโกไนต์(aragonite)vในชั นนี อีกด้วย 

3. เนเครียส (nacreous) เป็นชั นในสุด เป็นผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มี
ลักษณะเป็นแผ่นแบนบางและมันวาวเรียงซ้อนๆ กัน เรียกว่า ชั นมุก เพราะเป็น
บริเวณที่มีการสร้างมุก (pearl) ในหอยสองฝาบางชนิด 

หอยฝาเดียว จัดอยู่ใน Class Gastropode สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในแทบทุก
สภาพของระบบนิเวศ และเป็นกลุ่มเดียวที่สามารถขึ นมาด้ารงชีวิตอยู่บนบกได้ 4 หอย
ฝาเดียวมีรูปร่างทรงกรวย (conic) มียอดแหลมและขดเป็นวงกลม ภายใต้เปลือก
กลวง และมีตัวหอยบรรจุอยู่ หอยฝาเดียวส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลึกของหินปูน หรือ
แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) พวกอราโกไนต์ (aragonite) หรือ แคล
ไซด์ (calcite) หรือมีทั งสองอย่างปนกัน แต่ในหอยบกนั น สารประกอบแคลเซียมที่
พบบ่อยคือ แคลเซียมฟอสเฟต(calcium phosphate ) ผลึกของแคลเซียม
คาร์บอเนตนี จะปน หรือแทรกอยู่ในสารประกอบ พวกควิโนนแทนด์โปรตีน 
(quinonetanned protein) เรียกว่า คอนคิโอลิน หรือ คอนลิน (conchiolin, 
conchin) ซึ่งสาร ประกอบอินทรีย์นี มีอยู่ประมาณ 1/3 ของน ้าหนักเปลือก 
นอกจากนี อาจพบสารเคมีพวกซิลิกา(silica) อะลูมินา (alumina) และออกไซด์ 
(oxide) ของเหล็กปนอยู่ในเปลือกหอยเล็กน้อย  

หอยสองฝาจัดอยู่ใน Class Bivalia (Pelecypode) อาศัยอยู่ในทะเล น ้า
กร่อย น ้าจืด แต่ไม่สามารถขึ นมาอยู่บนบกได้ หอยสองฝาโดยทั่วไปมีล้าตัวแบนข้าง 
(Lateral compress ) เพื่อให้เหมาะสมกับการขุดโคลนทรายเพ่ือฝังตัว 
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เนื่ องจากเปลือกหอยแต่ละชนิดมีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนตหร่อหินปูน  โดยจะมีมากหรือน้อยขึ นอยู่กับชนิดของหอย  เช่น เปลือก
หอยเชอรี มีไม่ต่้ากว่า 67%  เปลือกหอยนางรม มีไม่ต่้ากว่า 95%   เปลือกหอยแครง 
มีไม่ต่้ากว่า 98%  เปลือกหอยแมลงภู่ มีไม่ต่้ากว่า 95%  เปลือกหอยตลับ มีไม่ต่้ากว่า 
96%  เปลือกหอยภู่กัน มีไม่ต่้ากว่า 98%  สรุปแล้วเปลือกต่าง ๆ มีปริมาณหินปูน
มากสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแคลเซียมฟอสเฟตได้อย่างสบาย แถมประเทศ
ไทยมีเปลือกหอยดังกล่าวปริมาณมหาศาลในแต่ละปี  

 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแคลเซียมฟอสเฟตรูปต่ำง ๆ 

แคลเซียมฟอสเฟตมีความส้าคัญและมีความต้องการอย่างมาก  ถูกใช้ใน
หลาย ๆ  ด้าน เช่น อุตสาหกรรมปุ๋ยและอาหารสัตว์ อาหารและเครื่องดื่ม เบอเกอรี 
ขนมปัง ไส้กรอก อาหารแช่แข็ง ทางการแพทย์ ด้านเครื่องส้าอางและอาหารเสริม และ
อื่น ๆ อีกมากมาย 
ประเทศไทยมีการน้าเข้าแคลเซียมฟอสเฟตจากต่างประเทศเป็นจ้านวนมาก เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปุ๋ยและอาหารสัตว์ มีปริมาณการใช้
แคลเซียมฟอสเฟตหลายพันหลายหมื่นตันต่อปี  ราคาขายส่งจะอยู่ประมาณไม่เกิน  30 
บาทต่อกิโลกรัม และหากคุณภาพสูงขึ นมา เพื่อใช้ส้าหรับอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม และทางการแพทย์ เครื่องส้าอาง ราคาก็จะสูงขึ นหลายเท่าตัว นับว่าสาร
แคลเซียมฟอสเฟตมีความจ้าเป็นที่ต้องใช้อยู่ตลอดทุกวัน ขาดไม่ได้เลย 
แคลเซียมฟอสเฟตมีหลายชนิด แต่ชนิดที่มีการใช้อยู่เป็นปริมาณมากและมีการน้าเข้า
จากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศจีนนั น  คือ ไดแคลเซียมฟอสเฟต มีทั งรูปที่มีน ้า
ในโครงผลึก คือ CaHPO4.2H2O   และรูปที่ปราศจากน ้าผลึก CaHPO4   โดยการที่สาร
ตัวนี ถูกใช้เป็นอาหารเสริมของสัตว์แทบทุกชนิด เพื่อท้าให้โครงสร้างของสัตว์แข็งแรง
เจริญเติบโตต้านทานโรคได้ดี ชื่อทางการค้า มีตั งแต่ P-14, P-16, P-18, และ P-21 
โดยแตกต่างตามปริมาณธาตุฟอสฟอรัส  ราคาอยู่ประมาณ 3.50-24.50 บาทต่อ
กิโลกรัม  หากใช้ทางเครื่องส้าอาง เช่น ยาสีฟัน  ก็เป็นสารประกอบที่ช่วยขัดฟันให้ขาว 
ด้านอาหารก็เป็นสารที่ใส่เข้าไปเพื่อเก็บความชุ่มชื่นให้อาหารแช่แข็ง หรือใส้กรอกต่าง 
ๆ                  

โมโนแคลเซียมฟอสเฟต มี  2 รูป คือ รูปที่มีน ้าในโครงผลึก คือ 
Ca(H2PO4)2.H2O และรูปที่ปราศจากน ้าผลึก Ca(H2PO4)2  สารนี ถูกใช้เป็นปุ๋ย ที่มีชื่อ
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ทางการค้าว่า ปุ๋ยทริบเปิ้ลฟอสเฟต ซุปเปอร์ฟอสเฟต มีปริมาณฟอสเฟตตั งแต่ร้อยละ 3 
ขึ นไป ราคาขายตกกิโลกรัมละ 3 บาทขึ นไป ส่วนใหญ่ผลิตจากหินฟอสเฟต   ความ
บริสุทธิ์ต่้าราคาเลยต่้า แต่ถ้าถูกใช้เป็นอาหารสัตว์ ราคาก็จะสูงขึ นอีกระดับหนึ่ง อยู่
ประมาณ 15-30 บาทต่อกิโลกรัม และหากใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องส้าอาง ราคา
จะยิ่งสูงขึ นและมักจะใช้เกรดบริสุทธิ์สูงมากกว่า 98% ราคาอาจถึงกิโลกรัมละ 300 
บาท 
ไตรแคลเซียมฟอสเฟต มี  2 รูป คือ รูปที่มีน ้าในโครงผลึก คือ Ca3(PO4)2.H2O และรูป
ที่ปราศจากน ้าผลึก Ca3(PO4)2 สารนี เป็นตัวดูดซับได้ดีมาก ใช้เป็นอาหารเสริมของสัตว์ 
และยังเป็นยาชนิดหนึ่งที่ใช้ดูดซับพิษหรือล้างพิษในทางการแพทย์ ราคาจะประมาณ
กิโลกรัมละ  300 บาท สมาคมโคนมแห่งประเทศมีความต้องการสารตัวนี ปริมาณหลาย
แสนกิโลกรัมต่อปี 

เปลือกหอยในประเทศไทย คนไทยชอบบริโภคหอย อาทิเช่น หอยเชอรี 
หอยแครง หอยนางรม หอยลาย หอยตลับ หอยแมลงภู่  เมือบริโภคแล้วก็จะเหลือ
เปลือกหอยทิ งอย่างไร้ค่า ไม่มีราคา หรือราคาต่้าปริมาณมหาศาลในแต่ละปี  นักวิจัยรู้
ว่าเปลือกหอยมีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลักของเปลือกหอยแต่ละชนิด 
โดยมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตประมาณ 50-98%  จึงเกิดแนวคิดเปลี่นยเปลือก
หอยมาเป็นแคลเซียมฟอสเฟตรูปต่าง ๆ   3  รูปด้วยกัน คือ ไดแคลเซียมฟอสเฟต โม
โนแคลเซียมฟอสเฟต  ไตรแคลเซียมฟอสเฟต  โดยต้นทุนต่้ามาก พร้อมกับกรรมวิธีการ
ผลิตก็แสนจะง่าย อีกทั งสารเหล่านี สามารถน้าไปใช้ทดแทนสารที่น้าเข้าจาก
ต่างประเทศจ้านวนมหาศาลในแต่ละปี แถมยังใช้ได้ทุกภาคส่วนทั งเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ทางการแพทย์และด้านการศึกษา  อีกทั งยังเป็นก้าลังขยะจากเปลือกหอย 
เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง  

 
กรรมวิธีกำรผลิตแคลเซียมฟอสเฟตและต้นทุนกำรผลิต 

1. กรรมวิธีกำรผลิตโมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) 
โดยปุ๋ยสูตรนื เป็นแม่ปุ๋ยทริลเปิลฟอสเฟตที่มีฟอสฟอรัส ร้อยละ 56-60 และมี

แคลเซียมร้อยละ 22-24  จากตารางวัตถุดิบและอุปกรณ์ ราคาปุ๋ย 
สูตรนี จะมีต้นทุนอยู่ระหว่าง 30-35 kg/บาท นับว่าเป็นราคาที่ถูกกกว่าในท้องตลาด ซึ่ง
แม่ปุ๋ยที่ซื ออยู่จะมีราคาแพงกว่านี  ค่อนข้างมาก อาจมากกว่าสองเท่าตัวเลยก็ว่าได้  
มาลองดูกรรมวธีการผลิตดังต่อไปนี  
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ตำรำงท่ี 2 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิตครั งล่ะ 10 kg  
วัตถุดิบ ปริมาณ ต้นทุน(บาท) 

สำรตั้งต้น   

เปลือกหอยชนิดต่าง ๆ บด 3 kg 9 
P-70          5 L 300 

รวม 11 kg 309 
อุปกรณ์   

ถังสี 20  ลิตร 1  อัน 50 
ไม้พราย 1  อัน 50 

รวม 2 อัน 100 
หมำยเหตุ    P-70  เป็นซื อทางการค้า หาซื อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ก้าจัดขยะและน ้าเสีย
ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ราคา  60 บาท
ต่อลิตร 

กระบวนกำรผลิต 
 1. กองขยะเปลือกหอย                  2.  บดเปลือกหอยให้ละเอียด 

   
 3. ชั่งเปลือกหอยที่บดละเอียดแล้ว  3  kg        4. ตวง  P-70 ปริมำตร 5 ลิตร   
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5. ค่อยเท P-70 ผสมลงไปในเปลือกหอยที่บรรจุในถัง 20 ลิตร  

 
 

6. ปั่นกวนด้วยไม้กวนไปเรื่อยจนฟองแก๊สหำยไปหมด 
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7. ผึ่งแดดหรือตำกลมให้แห้ง จะได้โมโนแคลเซียมฟอสเฟต ประมำณ 10-11 kg 

   
 

2. กรรมวิธีกำรผลิตไดแคลเซียมฟอสเฟต (CaHPO4.2H2O) 
โดยปุ๋ยสูตรนื เป็นไดแคลเซียมฟอสเฟต ทีสามารถเป็นได้ทั งอาหารสัตว์และ

ปุ๋ย ที่เรียกทางการค้าว่า  P-16, P1-8, P-22 โดยมีราคาขายในท้องตลาด ราคาปลีก
กิโลกรัมละไม่ต่้ากว่า 20 บาท ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ท้ามาจากหินปูน หรือหินภูเขา แต่
งานวิจัยนี ท้ามาจากเปลือกหอยธรรมชาติ จากตารางวัตถุดิบและอุปกรณ์ ราคาต้นทุน
อยู่ระหว่าง 20-30 kg/บาท นับว่าเป็นราคาปลีกที่ถูกกกว่าในท้องตลาดเล็กน้อย แต่
ข้อดี คือความบริสุทธิ์และไม่มีสารเคมีใด ๆ ตกค้าง เพราะวัตถุดิบที่ใช้มาจากธรรมชาติ  
มาลองดูกรรมวธีการผลิตดังต่อไปนี  
 
ตำรำงท่ี 3 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิตครั งล่ะ 10 kg  

วัตถุดิบ ปริมาณ ต้นทุน(บาท) 

สำรตั้งต้น   

เปลือกหอยชนิดต่าง ๆ บด 3  kg 9 
P-50          5 L 200 

รวม          10 kg 209 
อุปกรณ์   

ถังสี 20  ลิตร 1 อัน 50 
ไม้พราย 1 อัน 50 

รวม 2 อัน 100 
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หมำยเหตุ    P-50  เป็นซื อทางการค้า หาซื อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ก้าจัดขยะและน ้าเสีย
ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ราคา  60 บาท
ต่อลิตร 
 1. กองขยะเปลือกหอย                       2.  บดเปลือกหอยให้ละเอียด 

               
3. ชั่งเปลือกหอยที่บดละเอียดแล้ว  3  kg  4. ตวง  P-70 ปริมำตร 5 ลิตร  

       
5. ค่อยเท P-50 ผสมลงไปในเปลือกหอยที่บรรจุในถัง 20 ลิตร   
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6.  ปั่นกวนด้วยไม้กวนไปเรื่อยจนฟองแก๊สหำยไปหมด 

   
  
7. ผึ่งแดดหรือตำกลมให้แห้ง จะได้ไดแคลเซียมฟอสเฟต ประมำณ 8-10 kg  

       
 
            3. กรรมวิธีกำรผลิตไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) 

โดยไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) เป็นสารที่มีความจ้าเปป็นในหลาย 
ๆ ด้าน และสังเคราะห์ขึ นได้ ต้องใช้อุปกรณ์และต้นทุนสูง  ไตรแคลเซียมฟอสเฟตเป็น
แร่ธาตุและอหารของสัตว์ และเป็นปุ๋ยอีกชนิดชนิดหนึ่ง ที่มีขายในท้องตลาดกี่โลกรัมละ
ไม่ต่้ากว่า  50  บาท  แต่ส้าหรับการผลิตจากเปลือกหอยนี  มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ราวไม่
เกิน  40 บาท  กรรมวิธีการผลิตมีรายละเอียดดังนี  
 ตำรำงท่ี 4  สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิตครั งล่ะ 3 kg  

วัตถุดิบ ปริมาณ ต้นทุน(บาท) 

สูตรที่ 1 สำรตั้งต้น   
เปลือกหอยชนิดต่าง ๆ บด 2 kg 6 
โมโนแคลเซียมฟอสเฟต        2.5 kg 100 

รวม        3 kg 106 
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สูตรที่ 2 สำรตั้งต้น   
เปลือกหอยชนิดต่าง ๆ บด 1 kg 2 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต        3.5 kg 105 

รวม        3 kg 107 
อุปกรณ์   

ถ้วยกระเบื อง 5 ลิตร 500 
เตาเผา 1 เครื่อง 30,000 

รวม 2 อัน 30,500 
 

กรรมวิธีกำรผลิต 
 
จำกปฏิกิริยำ   
Ca(H2PO4)2.H2O  +   2CaCO3      Ca3(PO4)2   +  2CO2(g)  +  3H2O(g)   
หรือ  
2CaHPO4.2H2O  +    CaCO3      Ca3(PO4)2   +  CO2(g)  +  5H2O(g)   

1. ชั่ง โมโนแคลเซียมฟอสเฟต หรือไดแคลเซียมฟอสเฟต ตามตางรางใส่ถ้วย
กระเบื องขนาด 5 ลิตร  

2. ชั่งเปลือกหอยที่บดละเอียดตามที่ตารางระบุใส่ถ้วยกระเบื องขนาด 5 ลิตร 
อีกใบ 

3. ค่อยน ้าสารที่ชั่งทั งสองมาผสมให้เข้าเป็นเนื อเดียวกันอย่างดี   
4. น้าสารผสมที่เข้ากันอย่างดี ไปเผาที่ 900 oC  3 ชั่วโมง  
5. เมื่อเผาเสร็จแล้วก็จะได้ไตรแคลเซียมฟอสเฟต น้ามาบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย 

เพื่อใช้งานตามต้องการต่อไป 

กระบวนกำรเตรียมสำรแคลเซียมฟอสเฟตส ำหรับใช้เป็นปุ๋ยจำกงำนอื่น ๆ 
น้ ำหนักแคลเซียมฟอสเฟต 

ประโยชน์  ช่วยกระต้นการติดดอก เพื่อเปิดตาดอก  ออกผล บ้ารุงการ
เจริญเติบโต แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูก เร่งการงอก เร่งการติดตา ช่วยให้ผลไม้มีรส
หวาน ผลโต  ป้องกันรักโรคผลไม่สวย สีน ้าตาล โรคผลไม้ผิวผิดปกติ  รักษาโรคราในไม้
ผล รักษาโรคหน้ายางได้แทบทุกชนิด โรครากและโคนเน่าของไม้ผลและไม้ยืนต้น เช่น 
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ทุเรียน ส้ม และยางพารา เป็นต้น โรคเน่าคอดินและล้าต้นเน่าของพืชไร่ เช่น อ้อย มัน
ส้าปะหลัง สับปะรด ข้าวโพด พืชเส้นใยและพืชตระกูลถั่ว โรคเน่าและเหี่ยวของพืชผัก
และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น พริก มะเขือเทศ แตง กะหล่้าปลี เบญจมาศ และมะลิ เป็น
ต้น 

สูตรที่ 1  
วัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่  โมโนแคลเซียมฟอสเฟต  น ้าซาวข้าวหรือน ้ามะพร้าว  

ถังขนาด 20 ลิตร  
วิธีการ  ชั่งโมโนแคลเซียมฟอสเฟต  1 กิโลกรัม ละลายในน ้าซาวข้าวหรือน ้า

มะพร้าว 10 ลิตร ในถังขนาด 20  ลิตร  เก็บบรรจุขวดพลาสติกพื่อใช้งานต่อไป 
สูตรที่ 2  
วัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่  โมโนแคลเซียมฟอสเฟต  น ้าซาวข้าวหรือน ้ามะพร้าว 

กากน ้าตาล หรือน ้าตาลทรายแดง ถังขนาด 200 ลติร  
วิธีการ  ชั่งโมโนแคลเซียมฟอสเฟต 10 กิโลกรัม กากน ้าตาลหรือน ้าตาลทราย

แดง 1 กิโลกรัม   ละลายในน ้าซาวข้าวหรือน ้ามะพร้าว 100 ลิตร ในถังขนาด 200  
ลิตร  เก็บบรรจุขวดพลาสติกพื่อใช้งานต่อไป 

สูตรที่ 3  
วัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่  โมโนแคลเซียมฟอสเฟต  น ้า  กากน ้าตาลหรือ

น ้าตาลทรายแดง  พด. 2 ถังขนาด 100 ลิตร  
วิธีการ  ชั่งโมโนแคลเซียมฟอสเฟต  2 กิโลกรัม กากน ้าตาลหรือน ้าตาลทราย

แดง 3 กก.  ละลายในน ้า 100 ลิตร ในถังขนาด 100 ลิตร เติม พด. 2 1 ซอง หมักไว้
สัก 2-3 วัน เก็บบรรจุขวดพลาสติกพื่อใช้งานต่อไป 

สูตรท่ี 4  
วัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่  โมโนแคลเซียมฟอสเฟต  น ้า  กากน ้าตาลหรือ

น ้าตาลทรายแดง  พด. 3 ถังขนาด 100 ลิตร  
วิธีการ  ชั่งโมโนแคลเซียมฟอสเฟต  2 กิโลกรัม กากน ้าตาลหรือน ้าตาลทราย

แดง 3 กก.  ละลายในน ้า 100 ลิตร ในถังขนาด 100 ลิตร เติม พด. 3 1 ซอง หมักไว้
สัก 2-3 วัน เก็บบรรจุขวดพลาสติกพื่อใช้งานต่อไป 

วิธีการใช้งาน 
-น ้าหมัก:น ้า  1: 1000   แช่เมล็ด หรือกิ่งช้า เร่งการงอกและติดตา และใช้

กับผัก 
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-น ้าหมัก:น ้า  1: 500    ฉีดพ่นไม้ผล เร่งการออกดอก ท้าให้ผลไม้หวาน 
รักษาโรคไม้ผลต่าง ๆ  

-น ้าหมัก:น ้า  1: 250    ฉีดพ่นหน้ายาง รักษาโรคเกี่ยวกับยางพาราต่างๆ 
-น ้าหมัก:น ้า  1: 100    ใช้เป็นสารผสมในการหมัก ท้าปุ๋ยต่าง ๆ                                      

อ้างอิงจาก 
 http://www.chula-alumni.com/forum/forum_postpop.asp?FID=3&TID=105&PN=1&TPN=2 

 

 
 
กระบวนกำรผลิตปุ๋ยน้ ำหมักสกัดจำกเปลือกหอย จำกงำนวิจัยนี ้

งานวิจัยนี ผลิตปุย๋สกัดจากเปลือกหอยได้ 2 สูตรที่ผ่านการทดลองไปใช้งานได้
จริงและถูกผลิตได้เชิงพาณิชย์ กรรมวิธีการผลิตจะอธิบายให้ทราบดังนี  
 
ตำรำงท่ี 5 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิตครั งล่ะ 200 L  

วัตถุดิบ ปริมาณ ต้นทุน(บาท) 

โมโนแคลเซียมฟอสเฟต 10 kg 500 
น ้า       180 L 50 
กากน ้าตาล       20 kg 200 
หัวเชื อจุลินทรีย์       25 g ฟรี 

รวม        200 L 750 
อุปกรณ์   

ถัง 200 L 1 ใบ 500 
ไม้พราย 1 อัน 50 

รวม 2 อัน 550 

หมายเหตุ หัวเชื อจุลนทรีย์เป็นชนิดพิเศษ ผลิตได้จากศูนย์เรียนรู้การก้าจัด
ขยะและน ้าเสียชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถขอรบัไปใช้ได ้
 

http://www.chula-alumni.com/forum/forum_postpop.asp?FID=3&TID=105&PN=1&TPN=2
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สูตรที่ 1 ปุ๋ยน้ ำหมักสกัดเข้มข้นธรรมชำติ 
สรรพคุณ สร้างการเจริญเติบโต มีจุลินทรีย์บ้ารุงดิน เร่งการงอกเมล็ด เร่ง
ออกรากกิ่งพันธุ์ แตกราก รากแข็งแรง ระเบิดหัว แตกกอ ต้นใหญ่ ใบเขียว 
เร่งแตกยอด สร้างตาดอก ขัวดอกเหนี่ยว ติดผลมาก ได้ขนา ต้านทานโรค
แมลง สร้างคลอโรฟิลล์ สร้างพลังงานช่วยการสังเคราะห์แสง อัตราการใช้ 1 
ส่วน ผสมน ้าได้ 1000 ส่วน 
 
 

กระบวนการผลิต 
1.  ส่วนสมตามตารางที่ระบุ  ได้แก่ 
โมโนแคลเซียมฟอสเฟต 10 kg                   กากน ้าตาล  20 kg 

   
 
2. เติมน ้าลงในถัง 200 L  แล้วเทโมโนแคลเซียมฟอสเฟต 10 kg ลงไปละลายให้หมด 
ตามด้วยใส่กากน ้าตาลที่ชั่งไว้ 20 kg  ลงไปแล้วเติมน ้าให้ครบ  200 ลิตร 
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3. ขั นตอนสุดท้ายเติมหัวเชื อจุลินทรีย์ จ้านวน 25 กรัม ลงไป คนเบาให้ทั่ว  

 
 

4.  ปิดฝาหมักทิ งไว้ประมาณ  7  วัน แล้วค่อยออกมาบรรจุ 

  
 
5.บรรจเพื่อจ้าหน่าย 

 
 
หมำยเหตุ ติดต่อสั่งซื อได้ที่ ศูนยการเรียนรู้การก้าจัดขยะและน ้าเสียชุมชน คณะ
วิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
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กำรน ำปุ๋ยเชล ฟอส โกร สูตรปุ๋ยน้ ำหมักสกัดธรรมชำติเข้มข้น(น้ ำด ำ)  ไปใช้
ประโยชน์ 
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สูตรที่ 2 ปุ๋ยสกัดสูตรธรรมชำติบริสุทธิ์ 
สรรพคุณ สร้างความแข็งแรงล้าต้น ใบใหญ่เขียว กระตุ้นตาดอก แตกยอด แตกกอ 
สร้างสปอร์เห็ด สร้างเซลล์ผิวผลไม้ ส้าหรับไม่ผลและพืชกินหัว ต้านทานโรคผิวผลไม้
ผิดปกติ ต้านทานอุรหภูมิที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วสร้างความหวานไม่ผล สร้างดอกไม้ให้สี
สด พืชแข็งแรง เพิ่มเวลาการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว 
 
 
ตำรำงท่ี 6 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิตครั งล่ะ 200 L  

วัตถุดิบ ปริมาณ ต้นทุน(บาท) 

โมโนแคลเซียมฟอสเฟต 20 kg 1000 
น ้า       200 L 50 

รวม        200 L 1050 
อุปกรณ์   

ถัง 200 L 1 ใบ 500 
ไม้พราย 1 อัน 50 

รวม 2 อัน 550 
 
1.  โมโนแคลเซียมฟอสเฟต 10 kg          2. ถ่ายโมโนแคลเซียมฟอสเฟตลงในถัง 
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3. จากนั นใช้ไม้คนให้ โมโนแคลเซียมฟอสเฟตละลาย  เติมน ้าให้ครบ 200 ลิตรตั งทิ งไว้
ให้ตะกอนที่ไม่ละลายนอนก้น 

 
4.บรรจุเพื่อจ้าหน่าย 

 
 
กำรน ำปุ๋ยเชล ฟอส โกร สูตรปุ๋ยน้ ำสกัดธรรมชำติบริสุทธิ์(น้ ำเหลือง)ไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวอย่ำง ผลการทดสอบใช้เชลล์ ฟอส โกร ทั ง 2 สูตร 
 
1. การใช้ราดหรือฉีดพ่นนาข้าวหอมมะลิเดือนละครั ง อัตราการใช้ 1 ลิตร 
ต่อ 10-12 ไร ่

    
 
2. การใช้กับสวนเมลอน จังหวัดราชบุรี ให้พร้อมระบบน ้าหยด ทุก ๆ 2 วัน 
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3. การใช้กับสวนพริก 
                                            
            
                                                      ติดดอก จ้านวนมาก เพิ่ม                  
                                                      ผลผลิตได้อย่างดี 
 
 
 
 
4. การใช้กับไม้ปักช้า เพื่อการงอกของรากกิ่งพันธ์ุไม้ชนิดต่าง ๆ  

   พบว่ารากก่ิงพันธุ์งอกไวขึ น 
5.ใช้ฉีดพ่นกลว้ยไม้ทุก7-10  วัน เพ่ือกระตุ้นออกดอก 
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6. การใช้กับอ้อย ให้ไปกับระบบน ้าหยด 

 
 
7. สวนมะนาว 100 ไร่ ราชบุร ี

  
 
8. ฉีดพ่นไม้ผลล้าไยและเงาะ 

   
หมายเหตุ  มีพชือีกหลายชนิดที่ได้ทดลองใช้ปุ๋ยสกัดจากเปลือกหอยนี   


	คำนำและสารบัญ
	เนื้อหา

