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ค าน า 

 
            การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์ ภายใต้
โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปี 2557 เรื่อง “การผลิตปุ๋ยน ําสกัดจากเปลือกหอย
เพื่อใช้ผลิตข้าวหอมมะลิและผักปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค”ด้วบงบประมาณ 586,000  บาท 
ได้ดําเนินการอบรมแก่เกษตรกรแบ่ง 2 กลุ่ม คือ ชาวนา ตําบลคลีกลิ ง เขตทุ่งกุลาร้องไห้ 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 120 คน กิจกรรมการอบรม การผลิตปุ๋ยน ําจากเปลือกหอยจํานวน 2 
สูตร คือ สูตรฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต และสูตรน ําสกัดเปลือกหอย กระตุ้นแตกกอ ออกร่วง 
สร้างเมล็ด และอบรมการใช้ปุ๋ยที่ถูกวิธีของทั งสองสูตรตามระยะเวลาเหมาะสมจํานวน 5  ครั ง  
ซึ่งคิดเป็นเดือนละครั งจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งตามอายุของข้าวหอมมะลินาปี  สําหรับการอบรม
การปลูกปลอดสารพิษ จํานวน 3 ครั ง อบรมแก่กลุ่มผู้สนใจในชุมชนเมืองรวม 150 คน  แบ่ง
กิจกรรมเป็นการผลิตดินฮอร์โมน และสารปรับปรุงดินเพื่อใช้ปรับสภาพดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์  
และการอบรมการเพาะปลูกผักชนิดต่าง ๆ และอบรมการผลิตปุ๋ยสูตรน ําสกัดเปลือกหอย 
กระตุ้นแตกกอ ออกร่วง สร้างเมล็ด เพื่อนําไปแช่เมล็ดผักให้มีอัตราการงอกรวดเร็วขึ น และการ
อบรมผลิตและการใช้ปุ๋ย สูตรเร่งการเจริญเติบโต เพื่อให้ผักเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  การ
อบรมทั งสองเรื่องนั น ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจและยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ข้าวที่ใช้ปุ๋ย 
เจริญเติบโต แข็งแรง และสร้างร่วง เมล็ดสมบูรณ์ มีน ําหนัก เพิ่มผลผลิตข้าวได้ เมื่อเทียบกับฤดู
ปลูกปีก่อน ๆ และยังลดต้นทุนค่าปุ๋ยไปได้อย่างมาก เพราะอัตราการใช้ 1 ลิตร ใช้ได้ถึง 10 ไร่  
สําหรับผักนั น ผู้เข้าอบรมยืนยันว่า การปลูกผักตั งแต่การเตรียมดิน ผลิตปุ๋ยแล้วนําไปใช้ ปลูก
ผักนั น ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาอื่น ๆ เพิ่มเติม เพียงดูแลรดน ําประจําทุกวัน พืชผักจะ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้น ําหนัก นับว่าประหยัดปลอดภัย และทําได้ง่าย ๆ เหมาะสม
กับชุมชนเมืองอย่างยิ่ง  โดยกิจกรรมการอบรมทั งหมด ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม
ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังอย่างยิ่งว่าคู่มือกิจกรรมนี จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจที่ไม่ได้รับ
การอบรมนําให้ใช้ด้วยตนเอง เพื่อผลิตปุ๋ยหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในหนังสือคู่มือนี   
คาดว่าจะเกิดผลดีและเป็นที่พอใจแก่เกษตรผู้นําไปใช้ในอนาคต  
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บทน ำ ควำมส ำคัญและที่มำ 
 

โลกได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีวิวัฒนาการไปอย่าง
ก้าวกระโดด มีการขยายพื้นที่ของภาคอุตสาหกรรม รุกเข้าไปแทนพื้นที่ภาคเกษตรกรรมเป็น
จ านวนมาก  จนพื้นที่สีเขียวของภาคเกษตรกรรมลดปริมาณลงเรื่อย ๆ  แม้แต่ภาคเกษตรกรรม
เอง ยังแบ่งออกเป็นภาคการผลิตพืชพลังงาน อาหาร และอื่น ๆ  โดยพืชอาหารในปัจจุบัน ได้
ลดพื้นที่เพาะปลูกลง เพราะมีพืชเศษรฐกิจ บางชนิด ที่ดูแลง่าย ผลิตได้ตลอดปีและขายได้ราคา
ดี อาทิเช่น ยางพารา และ ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น   อีกทั้งเทคโนโลยี ด้านเครื่องจักรและ ปุ๋ย ยา 
และสารเคมีต่าง ๆ ท่ีค่อนข้างมีราคาสูง ท าให้ภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาด้านการผลิต ท้ัง
ขาดแรงงานที่เช่ียวชาญและต้นทุนการผลิตสูงท าให้แข่งขันกับประเทศในแถบอาเซียนหรือ
นานาประเทศได้ล าบาก  เหล่านี้ล้วนแต่ เป็นปัญหาให้เกษตรกรที่ผลิตพืชอาหารหันไปท าอาชีพ
ปลูกพืชนิดอื่นหรือท าอาชีพอื่น  แต่จากค าว่า “เศษรฐกิจพอเพียง” ท าให้คนส่วนใหญ่หัน
กลับมาท าภาคเกษตรกันมากขึ้น โดยมีค าว่าเกษตรเคมี กับเกษตรอินทรีย์ เป็นทางเลือก  โดย
ความแตกต่างของกรรมวิธีการผลิตของเกษตรเคมีและอินทรีย์    คือ เกษตรเคมี จะใช้สารเคมี  
คือ ปุ๋ย และยา เคมี ท่ีมีราคาสูง และมักจะอาศัยการน าเข้าจากต่างประเทศ แต่ เกษตรอินทรีย์ 
ใช้ปุ๋ยและยาที่ได้ผลิตจากธรรมชาติ มักจะผลิตได้จากวัสดุหรือเศษวัสดุ พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต 
จากครัวเรือน หรือชุมชม แต่ปัญหาของเกษตรอินทรีย์ คือ ปริมาณธาตุอาหารของพืชในปุ๋ย มี
ไม่มากพอต่อความต้องการของพืช  หรือถ้าจะให้เพียงพอ ก็ต้องใช้จ านวนมาก ซึ่งก็น าไปสู่การ
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรงและค่าขนสง่เพิ่มเข้ามา และเห็นผลได้ช้ากว่าเกษตรเคมี ซึ่งเป็น
ปัจจัยให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์มีปริมาณน้อยอยู่ ณ ปัจจุบัน  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น มีพืชอาหารของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบ คือ ข้าว  
และพืชผักต่างๆ  ก็เริ่มมีประสบกับอุปสรรคในการผลิต ที่มีต้นทุนสูง และคุณภาพไม่ค่อยดี  
โดยพื้นที่เพาะปลูกอยู่นั้น มักจะเป็นปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี  ที่ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงและได้
ผลผลิตต่ า ไม่คุ้มกับการลงทุน  อีกทั้ง เคมีที่ใช้ก็ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของดิน
เพาะปลูกอีกด้วย และการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ แม้จะมีต้นทุนถูกกว่า และขายได้ราคาดี แต่มีค
วามุย่งยากซับซ้อน และต้องเสียเวลา จึงไม่เป็นที่นิยม จึงมีพื้นท่ีเพาะปลูกที่จ ากัด  ในกรณีของ
การเพาะปลูกผักชนิดต่าง ๆ นั้น  ก็มีนิยมกันอย่างมาก ทั้งผักที่ปลูกด้วยเคมีและอินทรีย์ หรือ
ปลอดสารเคมี โดยปลูกด้วยเคมี มีรายงานว่า มักจะให้ผลผลิตสูง โตรวดเร็ว ได้ปริมาณ   ส่วน
ผักอินทรีย์ ต้นทุนการผลิตสูงกว่า  เนื่องจากดูแลยากต้องใช้เวลา  ที่กล่าวมาล้วนบ่งบอกข้อดี 
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ข้อด้อยและข้อเสียของการเพาะปลูกพืชอาหารที่จ าเป็นต่ อการบริโภคของคนทุกคนใน
ชีวิตประจ าวัน 

 จากปัญหาด้านพื้นที่เพาะปลูกท่ีลดลง  แรงงานที่ขาดความเช่ียวชาญ เครื่องจักร ปุ๋ย 
ยา ท้ังจากเคมีและอินทรีย์ ท่ีราคาสูง และผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับการลงทุน ท าให้เกิดมุ่งมองการ
พัฒนาและวิจัยการผสมผสานการผลิตปุ๋ยสกัดจากเปลือกหอยธรรมชาติ ให้ได้มาซึ่งแม่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส ที่เรียกทางการค้าว่า “ซิงเกิลซูปเปอร์ฟอสเฟตและทริปเปิ้ลซปุเปอร์ฟอสเฟต”  และ
ผลิตสารปรับปรุงดินที่เรียกว่า ยิปซัมและฟอสโฟยิปซัมเกษตร โดยมีประโยชน์ทางการเกษตร 
คือ 1. ดินรองก้อนหลุมเพาะปลูก เพื่อการเร่งการงอกของรากกิ่งพันธุ์ ไม้และเมล็ดพันธุ์พืช 2. 
ดินฮอร์โมน ปรับปรุงสภาพและคุณภาพของดิน  ที่เกิดสภาพเสื่อมโทรมจากการใช้เคมีในการ
เพาะปลูก 3. ปุ๋ยฮอร์โมน สร้างการเจริญ เติบโต สร้างราก ล าต้น ใบ ยอด และสุดท้าย 4. ปุ๋ย
สกัดเข้มข้น สร้างดอก บ ารุงผล  ทั้ง 4 สูตร ล้วนผลิตได้จากวัสดุธรรมชาติ คือ เปลือกหอย โดย
กรรมมวิธีง่าย ๆ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนและไม่ต้องอาศัยความเช่ียวชาญของผู้ผลิตก็
สามารถผลิตขึ้นใช้เองอย่างง่าย ๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาได้นี้ สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับพืช
ต่าง ๆ ได้จริง ดังเคยมีการใช้มาแล้วของเกษตรกรหลาย ๆ พื่นที่   คือ ได้มีการด าเนินการ
ทดลองจริงในพ่ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรคลอบคุมทั่วประเทศมาแล้วในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่าน
มา จึงคาดว่า หากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากวัตถุหลัก เป็นเปลือกหอย จะเป็นนวัตกรรมอินทรีย์ ที่
ช่วยเกษตรกรที่ปลูกข้าวและผักชนิดต่าง ๆ ให้ลดต้นทุน ที่ใช้ได้ง่าย สะดวก สามารถเพิ่ม
ผลผลิตให้เกษตรกรผู้ผลิตได้อย่างแน่นอน   

 
วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มืออบรม 

 
1. เพื่ออธิบายวิธีการผลติปุ๋ย อาหารเสริม ฮอร์โมน สารปรับปรุงดิน และดินฮอร์โมน

ส าหรับพืชสตูร ตา่ง ๆ จากวัสดเุหลื้อท้ิง คือเปลือกหอย  6  ชนิด ได้แก่ 1). สารซิงเกิลซุปเปอร์
ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2+CaSO4.2H2O) และทรปิเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) 
2). แคลเซียมไนเตรท (Ca(NO3)2) 3). ยิปซัม (CaSO4.2H2O) 4). ฟอสโฟยิปซัม 
5). ปุ๋ยฮอร์โมนน้ าเปลือกหอย สูตร เร่งการเจรญิเติบโต  6). ปุ๋ยน้ าสกัดเปลือกหอย สูตร เร่ง
ดอก ติดผล เพิ่มผลผลติ   
 2. เพื่อแสดงตัวอย่างผลิตภณัท์ท่ีแปรรูปได้จากเปลือกหอย จนกลายเป็นผลติภณัฑ์ที่
จ าหน่ายเป็นสินค้าเชิงพาณยิช์  ของชุมชนที่เกิดการร่วมกลุม่ในการอบรมที่ผ่านมา 
 3. เพื่อแสดงตัวอย่างความส าเรจ็ของการน าปุ๋ยที่ผ่านการอบรมไปใช้กับพืชชนิดต่าง ๆ  
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ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเปลือกหอยชนิดต่ำง ๆ 
เปลือกหอย (Shell) 

เปลือกหอยได้จากหอยซึ่งจัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสคา ( Phylum Molluska ) เป็นไฟลัมที่ใหญ่
ที่สุดไฟลัมหนึ่งของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง พบได้ทั่วไปทั้งในน้ าเค็ม น้ าจืด และบนบก 
ตัวอย่างสัตว์ในไฟลัมนี้คือ หอยสองฝา (Bivalve) หอยฝาเดียว ( Gastropod ) ปลาหมึกและ
ลิ่นทะเล เป็นต้น สัตว์ในไฟลัมนี้มีแผ่นเท้าที่แข็งแรง มีเปลือกที่มีสารประกอบ พวกหินปูน( 
Calcareous ) ซึ่งสร้างจากเยื้อใต้เปลือก2 เปลือกของหอยเกิดขึ้นตั้งแต่หอยยังเป็นตัวอ่อน
ระยะเวลิเจอร์ ( Veliger ) และเมื่อหอยโตขึ้นจะสร้างเปลือกเพิ่มขึ้น และเปลือกที่สร้างเพิ่มเติม
ขึ้นในช่วงหลังนี้สร้างจากเยื้อแมนติล เปลือกของหอยฝาเดียวและหอยสองฝา 
ประกอบด้วยช้ันของสาร 3 ช้ัน คือ 

1. เพอริโอสทราคมั ( Periostracum ) เป็นช้ันนอกสุด มีลักษณะเป็นแผ่นบางมีสี
ส่วนประกอบทางเคมีเป็นสารโปรตีนของเขาสัตว ์มีชื่อเฉพาะว่า คอนคิโอลิน (Conchiolin ) 

2. พริสเมทิค (Prismatic ) เป็นช้ันกลาง มีความหนามากกว่าช้ันอ่ืน ส่วนประกอบ
ทางเคมีเป็นผลึกทรงสูงของแคลเซยีมคาร์บอเนต ( Calcium Carbonate) อัดตัวกันแน่น และ
เรียงตัวตั้งฉากกับช้ันแรกนอกจากนี้ยังพบแผ่นผลึกแคลไซด(์calcite) และอราโกไนต์
(aragonite)vในช้ันนี้อีกด้วย 

3. เนเครียส (nacreous) เป็นช้ันในสุด เป็นผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีลักษณะ
เป็นแผ่นแบนบางและมันวาวเรียงซ้อนๆ กัน เรียกว่า ช้ันมุก เพราะเป็นบริเวณทีม่ีการสร้างมุก 
(pearl) ในหอยสองฝาบางชนิด 

หอยฝาเดียว จัดอยู่ใน Class Gastropode สามารถด ารงชีวิตอยู่ในแทบทุกสภาพ
ของระบบนิเวศ และเป็นกลุ่มเดียวที่สามารถขึ้นมาด ารงชีวิตอยู่บนบกได้ 4 หอยฝาเดียวมี
รูปร่างทรงกรวย (conic) มียอดแหลมและขดเป็นวงกลม ภายใต้เปลือกกลวง และมีตัวหอย
บรรจุอยู่ หอยฝาเดียวส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลึกของหินปูน  หรือแคลเซียมคาร์บอเนต 
(Calcium Carbonate) พวกอราโกไนต์ (aragonite) หรือ แคลไซด์ (calcite) หรือมีทั้งสอง
อย่างปนกัน แต่ในหอยบกนั้น สารประกอบแคลเซียมที่พบบ่อยคือ  แคลเซียมฟอสเฟต
(calcium phosphate ) ผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตนี้จะปน หรือแทรกอยู่ในสารประกอบ 
พวกควิโนนแทนด์โปรตีน (quinonetanned protein) เรียกว่า คอนคิโอลิน หรือ คอนลิน 
(conchiolin, conchin) ซึ่งสาร ประกอบอินทรีย์นี้มีอยู่ประมาณ  1/3 ของน้ าหนักเปลือก 
นอกจากนี้อาจพบสารเคมีพวกซิลิกา(silica) อะลูมินา (alumina) และออกไซด์ (oxide) ของ
เหล็กปนอยู่ในเปลือกหอยเล็กน้อย  
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หอยสองฝาจัดอยู่ใน Class Bivalia (Pelecypode) อาศัยอยู่ในทะเล น้ ากร่อย น้ าจืด 
แต่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้ หอยสองฝาโดยทั่วไปมีล าตัวแบนข้าง (Lateral compress ) 
เพื่อให้เหมาะสมกับการขุดโคลนทรายเพื่อฝังตัว 

เนื่องจากเปลือกหอยแต่ละชนิดมีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหร่อ
หินปูน  โดยจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของหอย  เช่น เปลือกหอยเชอรี มีไม่ต่ ากว่า 67%  
เปลือกหอยนางรม มีไม่ต่ ากว่า 95%   เปลือกหอยแครง มีไม่ต่ ากว่า 98%  เปลือกหอยแมลงภู่ 
มีไม่ต่ ากว่า 95%  เปลือกหอยตลับ มีไม่ต่ ากว่า 96%  เปลือกหอยภู่กัน มีไม่ต่ ากว่า 98%  
สรุปแล้วเปลือกต่าง ๆ มีปริมาณหินปูนมากสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแคลเซียม
ฟอสเฟตได้อย่างสบาย แถมประเทศไทยมีเปลือกหอยดังกล่าวปริมาณมหาศาลในแต่ละปี  

 
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวผลิตภัณฑ์จำกเปลือกหอยต่ำงๆ ที่ผลิตได้ 

 สำรซิงเกิลซุปเปอร์ฟอสเฟต(Ca(H2PO4)2+CaSO4.2H2O) และทริปเปิลซุปเปอร์
ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัส แคลเซียม และก ามะถัน โดย
ฟอสฟอรัสมีหน้าที่ส าคัญ คือ  เป็นส่วนประกอบของโปรตีนบางชนิดในพืช  เป็นองค์ประกอบ
ของสารต่างๆหลายอย่างที่สะสมอยู่ในเมล็ด ซึ่งเป็นสารที่จ าเป็นส าหรับการ งอกของเมล็ดพืช 
เป็นตัวถ่ายทอดพลังงานจากสารหนึ่งไปยังสารอื่นๆ ในขบวนการ metabolism หลายอย่าง 
ความส าคัญของฟอสฟอรัสต่อพืช คือ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากแขนงและรากฝอยใน
ระยะแรกของการเจริญเติบโต ช่วยเร่งให้พืชแก่เร็ว และช่วยให้ดอก ผล เมล็ด ของพืชสมบูรณ์ 
ช่วยให้รากพืชดึงดูดโปแตสเซียมมาใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น ความต้องการใช้ธาตุฟอสฟอรัสของพืช
จะมีมาก 2 ระยะ คือ   ระยะแรก พืชต้องการใช้ฟอสฟอรัสในระยะ 2-3 สัปดาห์แรกของการ
งอก เพราะระยะนี้ พืชจะมีการสร้างรากฝอยและรากแขนงจ านวนมาก   ระยะที่สอง พืช
ต้องการใช้ธาตุฟอสฟอรัสมากในระยะที่มีการสร้างผลและเมล็ด เพื่อสร้างสารที่จ าเป็นส าหรับ
การงอกของเมล็ด   

o แคลเซียม มีหน้าที่ เป็นองค์ประกอบในสาร calcium pectate ซึ่งจ าเป็นในการแบ่ง
เซลล์ของพืชเป็นตัวแก้ฤทธ์ิของสารพิษต่างๆ เช่น กรดอินทรีย์  เป็นตัวต่อต้านฤทธิ์ของสารออก
ซิน (auxin) ซึ่งเป็นสารเร่งการขยายตัวของเซลล์ให้ยาวออก  ถ้าไม่มีแคลเซียมแล้ว จะท าให้
เซลล์ยาวผิดปกติ ช่วยในการสร้างโปรตีน เนื่องจากแคลเซี่ยมท าให้พืชดูดไนโตรเจนได้มากขึ้น 
ช่วยในการเคลื่อนย้ายแป้งและโปรตีนในขณะที่พืชก าลังสร้างเมล็ด ส่งเสริมการเกิดปมของราก
ถั่ว 
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o ก ามะถัน มีหน้าที่ส าคัญของก ามะถันที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช จ าเป็นในการ
สร้างโปรตีนและกรดอะมิโนบางชนิด เช่น cystine , cysteine เป็นองค์ประกอบของวิตามิน 
B1 (Thiamine) เป็นองค์ประกอบของสารที่ระเหยได้ (volatile oil) ในพืช เช่นสารที่ท าให้เกิด
กลิ่นเฉพาะตัวของ หอม กระเทียม กล่ าปลี เป็นต้น เพิ่มปริมาณน้ ามันใน oil crop ต่างๆ เช่น 
ถั่วเหลืองอาการขาดก ามะถันของพืช พืชที่ขาดก ามะถัน ใบจะมีสีเขียวอ่อนหรือเหลืองคล้ายกับ
อาการขาดไนโตรเจน ใบอาจมีขนาดเล็กลง ยอดจะชะงักการเจริญเติบโต ล าต้นลีบเล็ก เนื้อไม้
จะแข็งและรากยาวผิดปกติ อาการขาดก ามะถันต่างกับการขาดไนโตรเจน คือ การขาดก ามะถัน
จะเริ่มแสดงอาการขาดจากส่วนยอดลงไป  ทั้งนี้เพราะก ามะถันเป็นธาตุที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ 
(immobile element) รูปของก ามะถันในดิน  

 แคลเซียมไนเตรท (Ca(NO3)2)  ปุ๋ยนี้จะมีธาตุไนโตรเจนและแคลเซียม โดยหน้าที่
ของแคลเซียมอธิบายมาก่อนนี้ ส่วนหน้าท่ีของไนโตรเจน คือ ไนโตรเจนเป็นธาตุที่มีบทบาทมาก
ในการเจริญเติบโตของพืชที่เห็นได้อยา่งเด่นชัด เพราะไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของสารหลาย
ชนิดในพืช เช่น  เป็นองค์ประกอบของโปรตีนซึ่งอยู่ใน protoplasm ของพืช  เป็นองค์ประกอบ
ของเอนไซม์ ซึ่งช่วยเร่งและควบคุมปฏิกริยาต่างๆในพืช เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอโปรตีน 
ซึ่งเป็นสารส าคัญเกี่ยวกับระบบพันธุกรรมของพืช เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟีลล์ ซึ่งจ าเป็น
ส าหรับขบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ส าหรับหน้าที่ท่ีส าคัญของธาตุไนโตรเจนในการส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืช  ได้แก่  ช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เจริญเติบโตทางด้านล าต้นและใบ และช่วยให้พืชตั้งตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต 
ท าให้พืชมีใบสีเขียว เพิ่มปริมาณโปรตีนในพืช ควบคุมการออกดอกออกผลและการสะสม
อาหารของพืช กล่าวคือ หากพืชได้รับธาตุไนโตรเจนในปริมาณท่ีเหมาะสม การออกดอกออกผล
ก็จะเป็นไปตามอายุของพืช แต่ถ้าหากพืชได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินไป  ท าให้พืชมีการ
เจริญเติบโตทางด้านล าต้นและใบ เป็นผลให้มีการออกดอกช้า พืชพวก root crops ก็จะเกิดหัว
ช้าและให้ผลผลิตต่ า เพราะแป้งถูกน าไปใช้ในการสร้างใบเสียเป็นส่วนใหญ่ 
 ยิปซัม (CaSO4.2H2O) มีประโยชน์ ได้แก่ช่วยแก้ไขดินเค็ม  ช่วยเสริมสร้างการ

เจริญเติบโตของพืชในสภาพดินที่เป็นกรด ส่งเสริมการใช้ปูน ปรับปรุงโครงสร้างของดิน ป้องกัน
ดินจับตัวกันแน่นและช่วยให้เมล็ดพืชโผล่พ้นดินได้ง่ายขึ้น แก้ไขดินแน่น แกไข้ดินค่อนข้างจะ
แน่นไถพรวนง่ายขึ้น หยุดยังน้าไหลบ่าและการพังทลายดิน ป้องกันดินน้ าขัง เพิ่มความคงตัว
ของอินทรียวัตถุในดิน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ า ลดความเป็นพิษของโลหะหนัก ลดความ
เป็นพิษของโลหะหนัก ท าหน้าที่เป็นตัวปรับความสมดุลของธาตุอาหารเสริมเช่น  เหล็กสังกะสี 
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แมงกานีส ทองแดงของพืช แคลเซียมแมกนีเซียมและก ามะถันเป็นธาตุอาหารพืช ปรับปรุง
คุณภาพของผลไม้และป้องกันโรคพืช ช่วยให้ไส้เดือนเจริญเติบโตได้ดี และสามารถเพิ่มผลผลิต
พืช 
 ฟอสโฟยิปซัม เป็นสารปรับปรุงดินที่ให้ผลดีเด่นชัด ก็คือการแก้ไขปัญหาการเกิดแผ่น

แข็งบนผิวหน้าดิน(Surface Crust) เมื่อดินเปียกและแห้งสลับกัน ท าให้เม็ดดินที่เล็กละเอียดใน
บริเวณผิวดินเกิดการจบั ตัวกันเป็นก้อน ไม่จับตัวเคลือบติดกันเป็นแผน่แข็ง น้ าสามารถซึมลงใน
ดินล่างได้ลึก และเร็วขึ้นท าให้ลดการสูญเสียน้ าโดยการไหลบ่า (Runoff) ของน้ า และลดการ
เกิดการชะล้างพังทะลายของดินไปพร้อมๆ กันด้วย จัดได้ว่ามีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ดินและน้ าได้
ดีมาก โดยเฉพาะส าหรับดินมันส าปะหลังที่มีความอ่อนไหวต่อการชะล้างพังทะลายของดินง่าย 
และเกิดในปริมาณมากอย่างกว้างขวาง   
 ปุ๋ยฮอร์โมนน้ ำเปลือกหอย สูตร เร่งการเจริญเติบโต  คือ กระตุ้นการงอกของเมล็ด 

การงอกของราก การแตกราก  ส่งเสริมและสร้างการเจริญเติบโต แตกยอด แตกใบ สร้างภูมิ
ต้านทานโรค สร้างความแข็งแรงของพืชเพิ่มผลผลิต เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น เช่น ผักชนิดต่าง ๆ  
และพืชที่ก าลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต บ ารุงดินปรับปรุงสภาพดินด้วยจุลินทรีย์ที่มีในปุ๋ย  
 ปุ๋ยน้ ำสกัดเปลือกหอย สูตร เร่งดอก ติดผล เพิ่มผลผลิต  เร่งการงอกรากของเมล็ด

พันธุ์และกิ่งพันธุ์ เสริมสร้างเมล็ด รากและล าต้นให้มีความแข็งแรง เสริมสร้างการออกดอก ติด
ดอก ติดผล ส าหรับไม้ผล ให้ผลผลิตเยอะ เช่น ล าใย เงาะ มะม่วง มะนาว ทุเรียน มังคุด สตอร์
เบอรี ลิ้นจี เป็นต้น สร้างเสริมเมล็ดของพืชที่ให้เมล็ดให้สมบูรณ์ เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น ไม้
ดอก กระตุ้นให้มีดอกเยอะ มีความแข็งแรง สีสด คงสภาพเก็บได้นานหลังเก็บเกี่ยว สร้างสปอร์
ของเห็ด ออกเยอะ ดอกเห็ดใหญ่ มีความแข็งแรง ได้น้ าหนัก 
กรรมวิธีกำรผลิตสำรปรับปรุงดินและปุ๋ยจำกเปลือกหอย อัตรำกำรใช้และต้นทุนกำรผลิต 
 
1. กรรมวิธีกำรผลิตปุ๋ยซิงเกิลฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O+CaSO4.2H2O) 

โดยปุ๋ยสูตรนื้เป็นแม่ปุ๋ยซิงเกิลซุปเปอร์ฟอสเฟตที่มีฟอสฟอรัส ร้อยละ 20-40 และมี
แคลเซียมร้อยละ 22-24 จากตารางวัตถุดิบและอุปกรณ์ ราคาปุ๋ยสูตรนี้จะมีต้นทุนอยู่ระหว่าง 
11.37-14.15 กก./บาท นับว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าในท้องตลาด ซึ่งแม่ปุ๋ยที่ซื้ออยู่จะมีราคาแพง
กว่านี้ ค่อนข้างมาก อาจมากกว่าสองเท่าตัวเลยก็ว่าได้  มาลองดูกรรมวธีการผลิตดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่  1 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิต  
วัตถุดิบ ปริมาณ (กก.) ต้นทุน(บาท) 

สำรต้ังต้น   

เปลือกหอยชนิดตา่ง ๆ บด 50  250 
SP-25     30-40 660-880 

รวม 80  910-1130 
อุปกรณ์   

กระบะผสมปูน 200  ลิตร 1  อัน 700 
ไม้พาย 1  อัน 20 

รวม 2 อัน 720 
หมำยเหตุ    SP-25  เป็นช่ือทางการค้า หาซื้อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ก าจัดขยะและน้ าเสียชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ราคา 22 บาทต่อ
กิโลกรัม 

 กระบวนกำรผลิตดังรูปต่อไปนี้ 
 1. กองขยะเปลือกหอย                  2.  บดเปลือกหอยให้ละเอยีด 

   
 3. ชั่งเปลือกหอยที่บดละเอียดแล้ว 50 กก.       4.  ชั่งสำรย่อย SP-25 35 กก.   
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5. ค่อยเท SP-25 ผสมลงไปในเปลือกหอยที่ชั่งไว้ในกระบะผสมปูน พร้อมคนไม่ฟองล้น
กระบะ. ผ่ึงแดดหรือตำกลมให้แห้ง จะได้ผงแห้งสนิท ประมำณ 80 กก. 

  
 
2. กรรมวิธีกำรผลิตปุ๋ยทริปเปิลฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) 

โดยปุ๋ยนี้เป็นแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส มีร้อยละฟอสฟอรัส ประมาณ 40-60 ราคาต้นทุนที่
ผลิตได้ประมาณ 38 บาทต่อกก. นับว่าต่ ากว่าที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดเกือบสองเท่า  

 
 
 

ตำรำงที่ 2 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิตครั้งล่ะ 11 กก.  
วัตถุดิบ ปริมาณ (กก.) ต้นทุน(บาท) 

สำรต้ังต้น   

เปลือกหอยชนิดตา่ง ๆ บด 3   15 
P-70          8  400 

รวม          11 415 
อุปกรณ์   

ถังสี 20  ลิตร 1 อัน 50 
ไม้พาย 1 อัน 20 

รวม 2 อัน 70 
หมำยเหตุ    P-70  เป็นช่ือทางการค้า หาซื้อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ก าจัดขยะและน้ าเสียชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ราคา 50 บาทต่อ
ลิตร 
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 กระบวนกำรผลิตดังรูปต่อไปนี้ 
 1. กองขยะเปลือกหอย                       2.  บดเปลือกหอยให้ละเอียด 

          
3. ชั่งเปลือกหอยท่ีบดละเอียดแล้ว  3  kg  4. ซ่ัง  P-70  8  กก.  

  
5. ค่อยเท P-70 ผสมลงไปในเปลือกหอยที่บรรจุในถัง 20 ลิตร ปั่นกวนด้วยไม้กวนไปเร่ือย
จนฟองแก๊สหำยไปหมด 

   



10 
 

 7. ผ่ึงแดดหรือตำกลมให้แห้ง จะได้แม่ปุ๋ยนี้ ประมำณ 10-11 กก. 

       
 
3. กรรมวิธีกำรผลิตปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตและแคลเซียมไนเตรท   
(Ca(H2PO4)2.H2O+Ca(NO3)2) 

สารนี้ เป็นแม่ปุ๋ยผสมระหว่างไนโตรเจนและฟอสฟอรัส สตูรทีผ่ลติ 10-20-0 สามารถ
น าไปผสมในการผลิตปุ๋ยผสมได้ โดยราคาต้นทุนท่ีผลิตได้อยู่ประมาณ 19 บาทต่อกก. 

 
 ตำรำงที่  3 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิต  

วัตถุดิบ ปริมาณ (กก.) ต้นทุน(บาท) 

สำรต้ังต้น   

เปลือกหอยชนิดตา่ง ๆ บด 50  250 
N-40         25 180 
P-70         25 1250 

รวม 90 1150-1350 
อุปกรณ์   

กระบะผสมปูน 200  ลิตร 1  อัน 700 
ไม้พาย 1  อัน 20 

รวม 2 อัน 720 
หมำยเหตุ   N-40  เป็นช่ือทางการค้า หาซื้อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ก าจัดขยะและน้ าเสียชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ราคา 12 บาทต่อ
กิโลกรัม 
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การผลิต ช่ังเปลือกหอยบดมาจ านวน 50 กก. ใส่กระบะผสมปูนหรือกะลามัง ขนาด
ใหญ่ แล้วค่อยเติมน้ าสกัดเอน-40  จ านวน  25 กก. ลงไปอย่างช้าๆพร้อมคนไปด้วยตลอดเวลา 
จะเกิดฟองก๊าชเกิดขึ้น คนไม่ให้ฟองก๊าซล้นภาชนะ จากนั้นค่อย ๆ เติมลงไปท่ีละน้อย ๆ พร้อม
คนตลอดเวลา เติมจนเอน-40 ครบจ านวน 25 กก. จากนั้นให้รีบเติม พี-70  จ านวน  25  กก. 
ลงไปอย่างช้าพร้อมคนสม่ าเสมอให้ฟองล้น เติมลงไปจนครบ ก็จะได้ผงร่วมกับน้ าหนืด ๆ ตั้งทิ้ง
ไว้ให้แห้งเองจะได้ผงทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) และแคลเซียมไนเตรท 
(Ca(NO3)2) จากเปลือกหอย แสดงผงที่ผลิตได้ดังรูป (ข้ันตอนการท าคล้ายกับกรรมวิธีการผลิต
ปุ๋ยทริปเปิลฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O)) 

 

 
ภาพแสดงผงทริปเปลิซุปเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) และแคลเซียมไนเตรท (Ca(NO3)2) 
จากเปลือก 
 
 4. กรรมวิธีกำรผลิตสำรปรับปรุงดิน ยิปซัม (CaSO4.2H2O) 

ยิปซัมที่ผลิตได้นี้ จะอุดมไปด้วยธาตุอาหาร แคลเซียมและก ามะถันและยังนับว่าเป็น
สารปรับปรุงดินท่ีมีจ าหน่ายอยู่แล้วในท้องตลาด โดยผลิตมาจากแร่ยิปซัมและยิปซัมสังเคราะห์
ที่มาจากผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งนับว่า อาจมีโลหะหนักที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต
ปนเปื้อนมาด้วย โดยราคาที่ผลิตขึ้นได้นี้ นับว่ามีราคาใกล้เคียงกับที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด คือ  
5  บาทต่อกก.  
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ตำรำงที่ 4 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิตครั้งละ 80 กก.  
วัตถุดิบ ปริมำณ (กก.) ต้นทุน(บำท) 

สำรต้ังต้น   

เปลือกหอยชนิดตา่ง ๆ บด 50   250 
S-20         30  150 

รวม          80 400 
อุปกรณ์   

กระบะผสมปูน 200  ลิตร 1 อัน 700 
ไม้พาย 1 อัน 20 

รวม 2 อัน 720 
หมำยเหตุ   S-20  เป็นช่ือทางการค้า หาซื้อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ก าจัดขยะและน้ าเสียชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ราคา 5 บาทต่อ
กิโลกรัม 
 

การผลิตช่ังเปลือกหอยบดละเอียดประมาณ 50 กก. ใส่ในกระบะปนู 200 ลิตร แล้ว
ค่อยเติมน้ าสกัดเอส-20 ลงไปอย่างช้าๆ พร้อมคนไปด้วยตลอดเวลา จะเกิดฟองก๊าชเกิดขึ้น คน
ไม่ให้ฟองก๊าซล้นภาชนะ เติมเอส-20 จนครบปริมาณ 30 กก. จะได้ผงร่วมกับน้ าลักษณะหนดื 
ๆ ตั้งท้ิงไว้ให้แห้งเองจะได้ผงยิปซัมจากเปลือกหอย   โดยผงยิปซัมแห้งแสดงดังรูปภำพ  
(กรรมวิธีกำรผลิตจะคล้ำยกับกรรมวิธีกำรผลิตปุ๋ยซิงเกิลฟอสเฟต
(Ca(H2PO4)2.H2O+CaSO4.2H2O)) 

 
ภาพแสดงผงยิปซัมที่ผลิตไดจ้ากเปลือกหอยนางรม 

 
ประโยชน์ของยิปซัมเปลือกหอย คือ แก้ไขดินเค็ม เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช

ในสภาพดินกรด ปรับโครงสร้างดิน ป้องกันดินจับกันแน่นและช่วยให้เมล็ดพืชโผล่พ้นดินได้ง่าย
ขึน้ หยุดยั้งน้ าไหลบ่าและดินพังทลายป้องกันดินน้ าขัง เพิ่มความคงตัวของอินทรีย์วัตถุปรับปรุง
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ประสิทธิภาพการใช้น้ า ลดความเป็นพิษของโลหะหนัก ปรับปรุงคุณภาพของผลไม้และป้องกัน
โรคพืช มีธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียมและก ามะถัน ใส้เดือนเจริญเติบโตได้ด ีพืชเจริญเติบโตได ้
ดี เพิ่มผลผลิตพืช แถมมีหินปูนปรับสภาพดินกรด 

อัตรำท่ีแนะน ำกำรใช้  
1. แก้ไขความต้องการแคลเซียมและก ามะถันของพืชเศรษฐกิจ 100-200 กก./ไร่ 

หว่านบนผิวดินและคลุกเคล้าดินตอนเตรียมดิน หรือผสมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือหว่านผสมกับ
ปุ๋ยเคมีตอนบ ารุงพืช 

2. ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม 200-400 กก./ไร่/ปี หว่านบนผิวดินและคลกุเคล้ากับดินตอน
เตรียมดิน 

3. ลดการจับกนัแน่นของผิวดินเพิม่การซึมน้ าลงดินชัน้ล่าง 150-300 กก./ไร/่ปี ฉีด
พ่นทางน้ า เทลงไปในน้ าให้ท่วมขัง หรือฉีดเป็นฝอยลงบนดิน 

4. แก้ไขดินเค็ม 200 กก./ไร ่หว่านบนผิวดินและคลุกเคลา้กับดินไถพรวนตอนเตรียม
ดิน 
 
5. กรรมวิธีกำรผลิตสำรปรับปรุงดิน ฟอสโฟยิปซัม (Ca(H2PO4)2.H2O +CaSO4.2H2O) 

สารปรับปรุงดินฟอสโฟอยิปซัม ทีม่ีขายในท้องตลาด ได้มีจากโรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟต  
แต่จากงานนี้ผลิตได้จากเปลือกหอยหรือแหล่งวัตถุท่ีมีแคลเซียมธรรมชาติอื่นๆ เช่น ปูนขาว ปูน
มาล์ย หรือโดโลไมต์  โดยราคาต้นทุนการผลติอยู่ประมาณ 5 บาทตอ่กก. นับว่าราคาไมแ่พง
และคณุภาพดีและไมเ่ป็นอันตราย เพราะมาจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีชีวิต 

 การผลิตช่ังเปลือกหอยบดละเอียดประมาณ 50 กก. ใส่ในกระบะขนาด 200 ลิตร  
แล้วค่อยเติมน้ าสกัดเอสพี-21  30 กก. ลงไปอย่างช้าๆพร้อมคนไปด้วยตลอดเวลา จะเกิดฟอง
ก๊าชเกิดขึ้น คนไม่ให้ฟองก๊าซล้นภาชนะ จากนั้นค่อย ๆ เติมลงไปที่ละน้อย ๆ พร้อมคน
ตลอดเวลา เติมจนครบปริมาณ 30 กก. ได้ผงร่วมกับน้ าหนืด ๆ ตั้งท้ิงไว้ให้แห้งเองจะได้ผงฟอส
โฟยิปซัมจากเปลือกหอย แสดงภาพประกอบดังรูป (กรรมวิธีกำรผลิตคล้ำยกันกับกรรมวิธี
ผลิตยิปซัม) 
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ตำรำงที่  5 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิต  
วัตถุดิบ ปริมำณ (กก.) ต้นทุน(บำท) 

สำรต้ังต้น   

เปลือกหอยชนดิตา่ง ๆ บด 50  250 
SP-21         30 300 

รวม 80  550 
อุปกรณ์   

กระบะผสมปูน 200  ลิตร 1  อัน 700 
ไม้พาย 1  อัน 20 

รวม 2 อัน 720 
หมำยเหตุ    SP-21  เป็นช่ือทางการค้า หาซื้อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ก าจัดขยะและน้ าเสียชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ราคา 10 บาทต่อ
กิโลกรัม 

 

     
ภาพแสดงผงฟอสโฟยิปซมัที่ผลติได้จากเปลือกหอยนางรม และตัวอย่างกระสอบบรรจ ุ

 
ประโยชน์ของฟอสโฟยิปซัมเปลือกหอย คือ เป็นสารที่มีประจุลบ (เหมือนกับดิน) จึง

ช่วยผลักดัน ท าให้ดินร่วนซุย ช่วยปรับค่า pH ของดินให้กลางมากขึ้น ปรับสภาพดินเค็ม รักษา
อาการพิษของโลหะบางชนิด เพิ่มเติมธาตุอาหารที่พืชต้องการ ช่วยเพิ่มการ ขยายตัวของ
เช้ือจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100% ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินให้
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กลับมาใช้ประโยชน์ได้ ช่วยเพิ่มรากให้กับพืชได้มากกว่า 2 เท่า ทาให้ใบตั้ง ใบเขียว และมีขน
มากขึ้น ป้องกันแมลงรบกวน ช่วยลดต้นทุนในการใช้ยาฆ่าแมลง ใชแช่ก่ิงพันธุ์หรือเมล็ดพันธ์ุ ใช้
ในการตอนกิ่ง ปักชากิ่ง เพื่อเร่งราก เร่งการงอก ทาให้ทาบก่ิงติดเร็วขึ้น ช่วยทาให้พืชมีขี้ผึ้ง สาร
ระบบป้องกันตัวเอง ป้องกันเช้ือโรคต่าง ๆ ช่วยให้แผลของต้นไม้แห้งแบ่งเซลล์ ขยายเซลล์ ได้
อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันหน้ายางพารา สร้างเซลล์แผลหน้ายางให้คืนสภาพ และเพิ่มการไหล
ของน้ า ยางพารา ช่วยกระตุ้นตาดอก ติดดอก ขัว้เหนี่ยว ติดผล สร้างเซลล์ ผิวผลไม้ให้แข็งแรง 

อัตรำท่ีแนะน ำกำรใช้  
1. ช่วงเตรียมดินก่อนปลูก หว่านโปรยลงดินในอัตรา 100-200 kg ต่อ ไร ่หรือ ใช้ 50 

กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นหรือราดลงดิน (200 กรัมต่อน้ า 80 ลิตร ต่อไร)่ 
2. ต้นไม้ไม่ด ีไม่แข็งแรงเป็นโรค ให้ผสมน้ า 20-40 กรัม ต่อนา 20 ลิตร ราดโคนหรือ

ฉีดพ่นทางใบหรือลาต้น 
3. ไม้ดอก ไม้ผล ก่อนออกดอก ติดผล ให้ผสมน้ า 20-40 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ราด

โคนหรือฉีดพ่นทางใบหรือลาต้น หรือ หว่าน 40-50 กรัม (3-5 ช้อน) รอบโคนต้น หลังจากนัน้
ใช้ทุก 5-10 วัน ในอัตราเดียวกัน 

4. เพิ่มการไหลน้ ายางและรักษาหน้ายางใช้ 40-50 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นหน้าง
ยางหรือหว่านรอบโคนต้น 100 กรัม 

5. ข้าว ข้าวโพด พืชที่เก็บผลผลิตเป็นเมลด็ ท าให้เมล็ดสมบูรณ ์ก่อนตั้งท้อง ออกร่วง 
ออกฟัก ใช้ 40-60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทางล าต้น 
 
6. กรรมวิธีกำรผลิตสำรปรับปรุงดิน ไนโตรฟอสโฟยิปซัม (Ca(H2PO4)2.H2O 
+Ca(NO3)2+CaSO4.2H2O) 

สารปรับปรุงดินนี้ ไม่มีใครผลิตได้ในท้องตลาดแต่ทีผ่ลติขึ้นจากงานวิจัยนี้ เพื่ออยาก
ให้สารปรับปรุงดินนีม้ีธาตุอาหารพืช คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั แคลเซียมและก ามะถัน  โดย
ราคาต้นทุนผลติประมาณ  9 บาทต่อกก. ซึ่งนับว่าถูกมาก  

 
 
 
 
 
 



16 
 

ตำรำงที่  6 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิต  
วัตถุดิบ ปริมาณ (กก.) ต้นทุน(บาท) 

สำรต้ังต้น   

เปลือกหอยชนิดตา่ง ๆ บด 50  250 
SNP-211         30 450 

รวม 80 kg 700 
อุปกรณ์   

กระบะผสมปูน 200  ลิตร 1  อัน 700 
ไม้พาย 1  อัน 20 

รวม 2 อัน 720 
หมำยเหตุ    SNP-211  เป็นช่ือทางการค้า หาซื้อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ก าจัดขยะและน้ าเสีย
ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ราคา 15 
บาทต่อกิโลกรัม 

การผลิตช่ังเปลือกหอยบดละเอียดประมาณ 50 กก. ใส่ในถังขนาด 200 ลิตร  แล้ว
ค่อยเติมน้ าสกัดเอสเอนพี-211  30 กก. ลงไปอย่างช้าๆพร้อมคนไปด้วยตลอดเวลา จะเกิดฟอง
ก๊าชเกิดขึ้น คนไม่ให้ฟองก๊าซล้นภาชนะ จากนั้นค่อย ๆ เติมลงไปที่ละน้อย ๆ พร้อมคน
ตลอดเวลา เติมจนครบปริมาณ 30 กก. ได้ผงร่วมกับน้ าหนืด ๆ ตั้งท้ิงไว้ให้แห้งเองจะได้ผงฟอส
โฟยิปซัมจากเปลือกหอย แสดงภาพประกอบดังรูป (กรรมวิธีกำรผลิตคล้ำยกันกับกรรมวิธี
ผลิตยิปซัม) 

 
ภาพแสดงผงสารปรับปรุงดินไนโตรฟอสโฟยิปซมั (Ca(H2PO4)2.H2O+Ca(NO3)2+CaSO4.2H2O)  
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7. กรรมวิธีกำรผลิตปุ๋ยฮอร์โมนน้ ำเปลือกหอย สูตรเร่งกำรเจริญเติบโต 
การผลิตช่ังผงทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) และแคลเซียมไนเตรท 

(Ca(NO3)2) ที่ผลิตได้จากเปลือกหอย ประมาณ 60 กก. ใส่ในถังขนาด 200 ลิตร แล้วเติม
กากน้ าตาล 20 กก. และค่อยเติมน้ าสะอาด 200 ลิตร คนให้ละลาย จากนั้นเติมสาร พด. 2 จาก
กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 1 ซอง (25 กรัม) ปิดฝาแล้วทิ้งไว้ 3 คืน สามารถน าไปใช้งานได้ 
รูปลักษณะสีของน้ าปุ๋ยดังรูป  ราคาต้นทุนปุ๋ยสูตร ไม่เกินลิตรละ 10  บาท  

 
 

 

ภาพแสดงการผลิตปุ๋ยน้ าสูตรฮอร์โมนเร่งการเจรญิเติบโต และบรรจภุัณฑเ์พื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
 
ตำรำงที่ 7 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิตครั้งล่ะ 200 L  

วัตถุดิบ ปริมำณ ต้นทุน(บำท) 

ผงทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต  
และแคลเซียมไนเตรท  

60 kg 1200 

น้ า       180 L 100 
กากน้ าตาล       20 kg 200 
หัวเช้ือจุลินทรีย์       25 g ฟรี 

รวม        200 L 1500 
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อุปกรณ์   
ถัง 200 L 1 ใบ 500 
ไม้พาย 1 อัน 50 

รวม 2 อัน 550 
ประโยชน์ปุ๋ย สูตร สูตรฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตบ ารุงดิน คือ กระตุ้นการงอก

ของเมล็ด การงอกของราก การแตกราก ส่งเสรมิและสรา้งการเจรญิเติบโต แตกยอด แตกใบ 
สร้างภมูิต้านทานโรค สร้างความแข็งแรงของพืชเพิ่มผลผลติ เก็บผลผลิตไดเ้ร็วข้ึน เช่น ผักชนิด
ต่าง ๆ และพืชที่กาลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตบ ารุงดินปรับปรุงสภาพดินด้วยจลุินทรีย์ที่มีในปุ๋ย 

อัตรำท่ีแนะน ำกำรใช้  
1. อัตราการใช้ 1 ลิตร ผสมน้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน ราดดิน ฉีดพ่นปุ๋ยหมัก ปุ๋ย

คอก ในการเตรียมดินก่อนปลูกพืช 
2. สร้างการเจริญเติบโต บ ารุงพืช เร่งราก แตกยอด ออกใบ ล าต้นแข็งแรง อัตราการ

ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ า 1000 ลิตร ฉีดพ่นโคนต้นหรือรอบๆ โคนต้น ปุ๋ย 1 ลิตร ใช้ได้ 10 ไร ่หรือใช้
ผสมกับปุ๋ยเคม ีฉีดพ่นเคลือบปุ๋ยเคมีก่อนหว่าน แต่เพื่อลดต้นทุนใหป้รับลดปุ๋ยเคมีที่เคยใช้ลง
ประมาณ 70-40% 

3. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลติฉีดพน่ดิน เพื่อบารุงดินและเร่งการย่อย สลายซากพืชและ
สร้างความสมบรูณ์ให้พืช อัตราการใช้ 1 ลิตร ผสมน้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือราดดิน 
 
8. กรรมวิธีกำรผลิตปุ๋ยน้ ำสกัดเปลือกหอย สูตรเร่งดอก ติดผล เพ่ิมผลผลิต 

การผลิตช่ังผงทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) และแคลเซียมไนเตรท 
(Ca(NO3)2) ที่ผลิตได้จากเปลือกหอย ประมาณ 60 กก. ใส่ในถังขนาด 200 ลิตร แล้วเติมน้ า
สะอาด 200 ลิตร คนให้ละลาย จะเหลือกากตะกอนอยู่ประมาณ 10-15% ทิ้งไว้ 1 คืน สามารถ
น าไปใช้งานได้ รูปลักษณะสีของน้ าปุ๋ยดังรูป ราคาต้นทุนปุ๋ยสูตร ไม่เกินลิตรละ 10 บาท  

 
ตำรำงที่ 8 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิตครั้งล่ะ 200 L  

วัตถุดิบ ปริมำณ  ต้นทุน(บำท) 

ผงทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) และ
แคลเซียมไนเตรท (Ca(NO3)2) 60 กก. 

 
1200 

น้ า       200 L 100 
รวม        200 L 1300 
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อุปกรณ์   
ถัง 200 L 1 ใบ 500 
ไม้พาย 1 อัน 50 

รวม 2 อัน 550 
 

 

 
แสดงปุ๋ยน้ าสีแหลืองสตูรเร่งดอก ติดผล เพิ่มผลผลติ 

 
ประโยชน์ปุ๋ย คือ เร่งการงอกราก ของเมล็ดพันธ์ุและกิ่งพันธุ ์เสริมสร้างเมลด็ ราก

และล าต้นให้มีความแข็งแรง เสริมสร้างการออกดอก ติดดอก ติดผล สาหรับไมผ้ล ให้ผลผลิต
เยอะ เช่น ล าใย เงาะ มะม่วง มะนาว ทุเรียน มังคุด สตอร์เบอร์ร ีลิ้นจี ่เป็นต้น สร้างเสริมเมลด็
ของพืชที่ให้เมล็ดให้สมบรูณ ์เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น ไม้ดอก กระตุ้นให้มีดอกเยอะ มีความ
แข็งแรงสีสด คงสภาพเก็บได้นานหลังเก็บเกี่ยว สร้างสปอร์ของเห็ด ออกเยอะ ดอกเห็ดใหญ ่มี
ความแข็งแรง ได้น้ าหนัก 
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อัตรำท่ีแนะน ำกำรใช้  
1. อัตราการใช้ 1 ลิตร ผสมน้ า 1000 ลิตร ฉีดพ่นใบ ล าต้น โคนต้นรอบโคนต้น ก่อน

พืชถึงฤดูออกดอกประมาณ 15-20 วัน กระตุ้นตาดอก 
2. อัตราการใช้ 1 ลิตร ผสมน้ า 1000 ลิตร ฉีดพ่นใบ ผล ล าต้น โคนต้น รอบโคนต้น 

ตั้งแต่ติดผลเล็ก ๆ ทุก 10-15 วัน จนเก็บเกี่ยว 
9. กรรมวิธีกำรผลิตดินฮอร์โมน เพ่ือกำรเพำะปลูก 
 จากวัตถุดิบท่ีในตารางที่ 7  เราสามารถน ามาผลติดินเพาะปลูกในราคากิโลกรัมละไม่
เกิน 1.58-2.28 บาท อาจเปลีย่นจากยิปซัมจากเปลือกหอยเป็นสารปรับปรุงดินชนิดอื่นท่ีกล่าว
มาในหนังสือคู่มือน้ี 
 
ตำรำงที่  7 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในการผลิต  

วัตถุดิบ ปริมาณ (กก.) ต้นทุน(บาท) 

สูตรที่ 1   

ยิปซัมเปลือกหอย 20  100 
หน้าดิน         60 18 
ปุ๋ยคอก         20 40 

รวม 100  158 
สูตรที่  2   

ฟอสโฟยิปซัมเปลือกหอย 20  140 
หน้าดิน         60 18 
ปุ๋ยคอก         20 40 

รวม 100  198 
สูตรที่ 3    

ไนโตรฟอสโฟยิปซัมเปลือกหอย 10  150 
หน้าดิน         60 18 
ปุ๋ยคอก         30 60 

รวม 100  228 
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                              ภาพแสดงการผลิตดินฮอรโ์มน 
 
ตัวอย่ำง ผลกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกเปลือกหอยสูตรต่ำง ๆ 

 
ภาพทุ่งนาข้าวหอมมะลิที่ใช้ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอยชนิดต่าง ๆเพิม่ผลผลิตข้าวได้ ไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ 10  ณ  ต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด ศรีสะเกษ 
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ภาพข้าวโพดหวานจ านวน 100 ไร ่ท่ีดูแลรักษาด้วยสารปรับปรุงดินและปุ๋ยน้ าสูตรต่าง ๆ  จาก
เปลือกหอย เพิ่มผลผลติได้ร้อยละ 30 ณ อ าเภอหนองเสือ ปทุมธาน ี

 
ภาพต้นหอม กระเทียม ท่ีดูแลรักษาด้วยสารปรับปรุงดินและปุ๋ยน้ าสูตรต่าง ๆ  จากเปลือกหอย 
เพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 20  อ าเภอยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 

 
ภาพสวนล าไย ท่ีใช้ปุ๋ยเปลือกหอย เพิ่มการตดิดอก  ติดผล  ณ อ าเภอสอยดาว จันทบุรี 
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ภาพสวนมะนาว 100 ไร่ ที่ใช้ปุ๋ยเปลือกหอย เพิ่มการติดดอก  ติดผล  ณ อ าเภอด าเนินสะดวก  
ราชบุร ี
 

 
ภาพแปลงเมลอน  5,000 ต้น ทดลองใช้ปุ๋ยเปลือกหอย ณ อ าเภอด าเนินสะดวก ราชบุร ี
 

 
ภาพผักต่าง ๆ  ณ จังหวัดราชบุรี  
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ภาพแปลงพริก และแปลงผักกาดและคะนา้   ลาดกระบัง  กทม. 
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ภาพมันส าปะหลัง ใช้ปุ๋ยแล้วเพิ่มน้ าหนักหัวมัน  ณ  เชียงราย 

    
ภาพยางพารา ท่ีใช้ปุ๋ยเร่งการไหลนี้ยางพาราจากเปลือกหอย  ณ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 
 

 
ปุ๋ยเปลือกหอย เพิม่ผลผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและน้ าเสียชุมชน หรือ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้วคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  
โทร 02-3264339-53 ต่อ 289, 290 หรือ 02-3264111 ต่อ 6234, 6235 Fax 02-3264415 

 
คณะวิทยำกรฝึกอบรม 
1. ผศ.ดร. บรรจง  บุญชม   
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 02329-
8400-8411 ต่อ 290, 02329-8000 ต่อ 6234 แฟกส์ 02329-8415  
Email: kbbanjon@gmail.com 
2. ดร. เชษรฐำ  รัตนพันธ์ 
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหารลาดกระบัง 
02329-8400-8411 ต่อ 285, 02329-8000 ต่อ 6213 แฟกส์ 02329-8413 
 Email: chesta.rattanapun@gmail.com 
 
 

ดูข้อมูลการใช้ประโยชน์กับพืชชนิดต่างๆ และความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ 

www.facebook.com/ShellPhosGrow                   

mailto:chesta.rattanapun@gmail.com
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