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บทน ำ 

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกใน 49 จังหวัด โดยเป็น
พื้นที่ปลูกอ้อยในปี 2556 ประมำณ 8.26 ล้ำนไร่ และจำกนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรปลูกอ้อย
ในพื้นที่นำของรัฐบำลจึงท ำให้ในปี 2557 มีพื้นที่เพำะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 10.53 ล้ำนไร่ 
หรือเพิ่มขึ้น 4.52 % ท ำให้มีผลผลิตกว่ำ 116 ล้ำนตันต่อปี แต่ผลผลิตกลับลดลงจำก
ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศประมำณ 12 ตันต่อไร่ เหลือประมำณ 11 ตันต่อไร่ ซึ่งต่ ำมำกเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง ทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภำพภูมิอำกำศเหมำะสม
ต่อกำรปลูกอ้อย มีข้อจ ำกัดที่จะท ำให้ผลผลิตอ้อยของไทยต่ ำนั้น เนื่องจำกเกษตรกรส่วน
ใหญ่ปลูกอ้อยโดยขำดกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำด้ำนอ้อยต่ำงๆ โดยเฉพำะกำร
จัดกำรดิน และธำตุอำหำรพืช ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำมำรถควบคุมได้ ในกำรใช้ปุ๋ยอย่ำงถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพจะเปน็แนวทำงหนึ่งของกำรจัดกำรแปลงเพำะปลูก เพื่อยกระดับ
ของผลผลิต และลดต้นทุนในกำรผลิตอ้อย เพรำะตน้ทุนด้ำนปัจจัยกำรผลิตของอ้อย
ส่วนใหญ่จะเปน็ค่ำใช้จำ่ยเก่ียวกับปุ๋ย ดังนั้นปุ๋ยทีไ่ด้จำกกำรผลิตจำกวัสดุเหลือใช้
ภำยในประเทศอย่ำงเปลือกหอย หรือวัสดุปูนที่มีอยู่ในท้องถ่ินจะท ำให้ต้นทุนของปุ๋ยที่
เกษตรกรสำมำรถผลิตได้ต่ ำลง จะเป็นหนึ่งในแนวทำงที่จะลดต้นทนุในกำรผลิตอ้อย
ของประเทศ ทั้งยังจะท ำให้เกิดควำมมั่นคงในดำ้นปัจจัยกำรผลติ ซึ่งปริมำณปุ๋ยที่ใช้ใน
กำรปลูกอ้อยโดยส่วนใหญ่คือกว่ำร้อยละ 90 ต้องน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ ทั้งยงัสำมำรถ
ลดปัญหำกำรจัดกำรขยะของชมุชนได้อีกด้วย และเมื่อรวมกับกำรจัดกำรปุ๋ยอย่ำง
เหมำะสมต่อกำรปลูกอ้อยแล้วจะท ำให้ได้ผลผลิตของอ้อยสูงขึ้น จะท ำให้ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลของประเทศสูงขึน้ด้วย อีกทั้งเทคโนโลย ี
ด้ำนเครื่องจักรและ ปุย๋ ยำ และสำรเคมีต่ำง ๆ ที่ค่อนข้ำงมีรำคำสงู ท ำให้ภำค
เกษตรกรรมประสบปัญหำดำ้นกำรผลิต ทัง้ขำดแรงงำนและต้นทนุกำรผลติสูงท ำให้
แข่งขันกับนำนำประเทศได้ยำกขึ้น เหล่ำนี้ลว้นแต่เปน็ปัญหำให้เกษตรกรมีชีวิตควำม
เป็นอยู่ด้อยกว่ำอำชีพอื่นๆ  
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ซึ่งไม่เฉพำะอ้อยเท่ำนัน้ทีป่ระสบปัญหำดงักล่ำว ยังมีพืชอื่นทีไ่ด้รับผลกระทบ
ไม่ว่ำจะเป็น มนัส ำปะหลงั ข้ำว ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน หรือพืชอื่นๆ ก็ประสบกบัปัญหำ
และอุปสรรคในกำรผลติ ที่มีตน้ทุนสูง แต่คุณภำพต่ ำ โดยพืน้ที่เพำะปลูกมักจะเป็นแบบ
เกษตรเคมี  ที่ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตสูงและไดผ้ลผลิตต่ ำ ไม่คุ้มกับกำรลงทนุ  อีกทั้งส่งผล
กระทบต่อควำมเสื่อมโทรมของดินเพำะปลูก และกำรเพำะปลกูแบบเกษตรอินทรีย์ แม้
จะมีต้นทนุถูกกว่ำ และขำยได้รำคำดี แต่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน และต้องเสียเวลำ จงึไม่
เป็นที่นิยม จึงมีพื้นที่เพำะปลูกที่จ ำกัด 

 จำกปัญหำดำ้นพืน้ที่เพำะปลูกที่ลดลง กำรขำดแคลนแรงงำน เครื่องจักร ปุ๋ย 
ยำ ทั้งจำกเคมีและอินทรีย์ ที่รำคำสูง และผลผลิตทีไ่ด้ไม่คุ้มกับกำรลงทุน ท ำให้เกิดกำร
พัฒนำและวิจยักำรผสมผสำนกำรผลิตปุ๋ยสกัดจำกเปลือกหอยธรรมชำติ ให้ได้แม่ปุ๋ย
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และผลติสำรปรับปรุงดินที่เรียกวำ่ฟอสโฟยปิซัม โดยมี
ประโยชน์ทำงกำรเกษตร คือ  

1. ดินรองก้อนหลุมเพำะปลูก เพื่อกำรเร่งกำรงอกของรำกก่ิงพันธุ์ไม้และเมล็ด
พันธุ์พืช  

2. ดินฮอร์โมน ปรับปรุงสภำพและคุณภำพของดิน ที่เกิดสภำพเสื่อมโทรมจำก
กำรใช้เคมีในกำรเพำะปลูก  

3. ปุ๋ยฮอร์โมน สร้ำงกำรเจริญ เติบโต สรำ้งรำก ล ำต้น ใบ ยอด  
4. ปุ๋ยสกัดเข้มข้น สร้ำงดอก บ ำรุงผล  ทั้ง 4 สูตร ล้วนผลิตได้จำกวัสดุ

ธรรมชำติ คือ เปลือกหอย โดยกรรมวิธีง่ำย ๆ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนและไม่
ต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญของผูผ้ลิตก็สำมำรถผลิตขึน้ใช้เองอย่ำงง่ำย ๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ้นมำไดน้ี้ สำมำรถเพิ่มผลผลิตให้กับพืชต่ำง ๆ ได้ดงัเคยมีกำรใช้มำแล้วของ
เกษตรกรหลำย ๆ พื้นที่ คือ ได้มีกำรด ำเนินกำรทดลองจริงในพื้นที่เพำะปลูกของ
เกษตรกรคลอบคุมทั่วประเทศมำแล้วที่ผำ่นมำ จึงคำดวำ่ หำกผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตได้จำก
วัตถุหลัก เป็นเปลือกหอย จะเป็นนวัตกรรมอินทรีย์ ที่ช่วยเกษตรกรที่ปลูกอ้อย รวมทั้ง
พืชอื่น ๆ ให้ลดต้นทุนกำรผลิต มีกำรใช้ที่ง่ำยและสะดวก ทั้งยงัสำมำรถเพิ่มผลผลิต 
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วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือฝึกอบรม 

1. เพื่ออธิบำยวิธีกำรผลิตปุ๋ย และสำรปรับปรุงดินสูตรต่ำง ๆ จำกวัสดุเหลื้อทิ้ง 
คือเปลือกหอย หรือวัสดุปูน จ ำนวน 6  ชนิด ได้แก่  

1). ปุ๋ยซิงเกิลฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O+CaSO4.2H2O) 
2) ปุ๋ยทริบเปลิซูเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) 
3) ปุ๋ยทริบเปลิซูเปอร์ฟอสเฟตและแคลเซียมไนเตรท 

(Ca(H2PO4)2.H2O+Ca(NO3)2) 
4) สำรปรับปรุงดิน ยิปซัม (CaSO4.2H2O) 
5) สำรปรับปรุงดิน ฟอสโฟยปิซมั (Ca(H2PO4)2.H2O +CaSO4.2H2O) 
6) สำรปรับปรุงดิน ไนโตรฟอสโฟยิปซัม (Ca(H2PO4)2.H2O 

+Ca(NO3)2+CaSO4.2H2O) 
2. เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเข้ำใจน ำปุ๋ยหรือสำรปรับปรุง

ดินไปผลิตและใชป้ระโยชนไ์ด้  
 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเปลือกหอยชนิดต่ำง ๆ 
เปลือกหอย (Shell) 
เปลือกหอยได้จำกหอยซึ่งจัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสคำ (Phylum Molluska) เป็น

ไฟลัมที่ใหญ่ที่สุดไฟลัมหนึ่งของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสนัหลัง พบไดท้ั่วไปทั้งในน้ ำเค็ม น้ ำจืด 
และบนบก ตัวอย่ำงสัตว์ในไฟลัมนี้คือ หอยสองฝำ (Bivalve) หอยฝำเดียว 
(Gastropod) หมึกและลิ่นทะเล เป็นต้น สัตว์ในไฟลัมนี้มีแผ่นเท้ำที่แข็งแรง มีเปลือกที่
มีสำรประกอบ พวกหินปูน (Calcareous) ซึ่งสร้ำงจำกเยื้อใต้เปลือก 2 เปลือกของหอย
เกิดขึ้นตั้งแต่หอยยังเป็นตัวอ่อนระยะเวลิเจอร์ (Veliger) และเมื่อหอยโตขึ้นจะสร้ำง
เปลือกเพิ่มข้ึน และเปลือกที่สร้ำงเพิ่มเติมขึ้นในช่วงหลังนีส้ร้ำงจำกเยื้อแมนติล เปลือก
ของหอยประกอบด้วยชั้นของสำร 3 ชั้น คือ 
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    1. เพอริโอสทรำคัม (Periostracum) เป็นชัน้นอกสุด มีลักษณะเป็นแผ่นบำงมสีี
ส่วนประกอบทำงเคมีเปน็สำรโปรตีนของเขำสัตว์ มีชื่อเฉพำะวำ่ คอนคิโอลิน 
(Conchiolin) 
    2. พริสเมทิค (Prismatic) เป็นชัน้กลำง มีควำมหนำมำกกว่ำชั้นอืน่ ส่วนประกอบ
ทำงเคมีเป็นผลึกทรงสูงของแคลเซียมคำร์บอเนต (Calcium Carbonate) อัดตัวกัน
แน่น และเรียงตัวตั้งฉำกกับชั้นแรกนอกจำกนี้ยังพบแผน่ผลกึแคลไซด์ (Calcite) 
และอรำโกไนต์ (Aragonite) ในชั้นนี้อีกด้วย       
    3. เนเครียส (Nacreous) เป็นชั้นในสุด เป็นผลึกของแคลเซียมคำร์บอเนตที่มี
ลักษณะเป็นแผ่นแบนบำงและมนัวำวเรียงซ้อนๆ กัน เรียกว่ำ ชั้นมุก เพรำะเป็น
บริเวณที่มีกำรสร้ำงมุก (Pearl) ในหอยสองฝำบำงชนิด 

หอยฝำเดียว จัดอยู่ใน Class Gastropode สำมำรถด ำรงชีวติอยู่ในแทบทุก
สภำพของระบบนิเวศ และเปน็กลุ่มเดียวที่สำมำรถขึ้นมำด ำรงชีวิตอยู่บนบกได้ 4 หอย
ฝำเดียวมีรูปร่ำงทรงกรวย (Conic) มียอดแหลมและขดเปน็วงกลม ภำยใต้เปลือก
กลวง และมีตัวหอยบรรจุอยู ่ หอยฝำเดียวส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลึกของหินปูน หรือ
แคลเซียมคำร์บอเนต (Calcium Carbonate) พวกอรำโกไนต์ (Aragonite) หรือ แคล
ไซด ์ (Calcite) หรือมีทั้งสองอย่ำงปนกัน แต่ในหอยบกนั้น สำรประกอบแคลเซียมที่
พบบ่อยคือ แคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate ) ผลึกของแคลเซียม
คำร์บอเนตนี้จะปน หรือแทรกอยู่ในสำรประกอบพวกควิโนนแทนดโ์ปรตนี 
(Quinonetanned protein) เรียกว่ำ คอนคิโอลิน หรือคอนลิน (Conchiolin, 
conchin) ซึ่งสำร ประกอบอินทรีย์นี้มีอยู่ประมำณ 1/3 ของน้ ำหนักเปลือก 
นอกจำกนี้อำจพบสำรเคมีพวกซิลิกำ (Silica) อะลูมินำ (Alumina) และออกไซด ์
(Oxide) ของเหล็กปนอยู่ในเปลอืกหอยเล็กน้อย  

หอยสองฝำจัดอยู่ใน Class Bivalia (Pelecypode) อำศัยอยู่ในทะเล น้ ำ
กร่อย น้ ำจดื แต่ไม่สำมำรถขึน้มำอยู่บนบกได้ หอยสองฝำโดยทั่วไปมีล ำตัวแบนข้ำง 
(Lateral compress ) เพื่อให้เหมำะสมกับกำรขุดโคลนทรำยเพื่อฝังตัว 
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เนื่องจำกเปลือกหอยแต่ละชนิดมีองค์ประกอบหลัก เป็นแคลเซียมคำร์บอเนต
หรือหินปูน โดยจะมีมำกหรือน้อยข้ึนอยู่กับชนิดของหอย เช่น เปลือกหอยเชอรี มีไม่
ต่ ำกว่ำ 67% เปลือกหอยนำงรม มีไม่ต่ ำกวำ่ 95% เปลือกหอยแครง มีไม่ต่ ำกวำ่ 98% 
เปลือกหอยแมลงภู่ มีไม่ต่ ำกว่ำ 95% เปลือกหอยตลับ มีไม่ต่ ำกว่ำ 96% เปลือกหอย
ภู่กัน มีไม่ต่ ำกว่ำ 98% สรุปแล้วเปลือกต่ำง ๆ มีปริมำณหินปูนมำกสำมำรถใช้เปน็
วัตถุดิบในกำรผลิตแคลเซียมฟอสเฟตได้อย่ำงเพียงพอ และประเทศไทยมีเปลือกหอย
ดังกล่ำวปริมำณมำกในแตล่ะปี  

 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวผลิตภัณฑ์จำกเปลือกหอยต่ำงๆ ทีผ่ลิตได้ 

 สำรซิงเกิลซูเปอร์ฟอสเฟต(Ca(H2PO4)2+CaSO4.2H2O) และทริบเปิล
ซูเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) เป็นปุ๋ยที่ให้ธำตุฟอสฟอรัส แคลเซียม และ
ก ำมะถัน โดยฟอสฟอรัสมีหน้ำที่ส ำคัญ คือ เป็นส่วนประกอบของโปรตีนบำงชนิดในพืช 
เป็นองค์ประกอบของสำรตำ่งๆ หลำยอย่ำงทีส่ะสมอยู่ในเมล็ด ซึ่งเป็นสำรที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรงอกของเมล็ดพืช เป็นตัวถ่ำยทอดพลังงำนจำกสำรหนึ่งไปยงัสำรอ่ืนๆ ใน
กระบวนกำร Metabolism หลำยอย่ำง ควำมส ำคัญของฟอสฟอรัสต่อพืช คือ ส่งเสริม
กำรเจริญเติบโตของรำกแขนงและรำกฝอยในระยะแรกของกำรเจริญเติบโต ช่วยเร่งให้
พืชแก่เร็ว และช่วยให้ดอก ผล เมล็ด ของพืชสมบูรณ ์ช่วยให้รำกพืชดึงดูดโพแทสเซียม
มำใช้ประโยชน์ไดด้ีขึ้น ควำมตอ้งกำรใช้ธำตุฟอสฟอรัสของพืชจะมีมำก 2 ระยะ คือ 
ระยะแรก พืชต้องกำรใช้ฟอสฟอรัสในระยะ 2-3 สัปดำห์แรกของกำรงอก เพรำะระยะ
นี้ พืชจะมีกำรสรำ้งรำกฝอยและรำกแขนงจ ำนวนมำก  ระยะที่สอง พืชต้องกำรใช้ธำตุ
ฟอสฟอรัสมำกในระยะที่มีกำรสร้ำงผลและเมล็ด เพื่อสร้ำงสำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรงอก
ของเมล็ด   
 แคลเซียม มีหน้ำที่ เป็นองค์ประกอบในสำร Calcium pectate ซึ่งจ ำเปน็ใน

กำรแบ่งเซลล์ของพืชเปน็ตัวแกฤ้ทธิ์ของสำรพิษต่ำงๆ เช่น กรดอินทรีย์ เป็นตัวต่อตำ้น
ฤทธิ์ของสำรออกซิน (Auxin) ซึ่งเป็นสำรเร่งกำรขยำยตัวของเซลล์ให้ยำวออก ถ้ำไม่มี
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แคลเซียมแล้ว จะท ำให้เซลล์ยำวผิดปกต ิช่วยในกำรสร้ำงโปรตนี เนื่องจำกแคลเซียมท ำ
ให้พืชดูดไนโตรเจนได้มำกข้ึน ช่วยในกำรเคลื่อนยำ้ยแป้งและโปรตีนในขณะที่พืชก ำลัง
สร้ำงเมล็ด ส่งเสริมกำรเกิดปมของรำกถ่ัว 
 ก ำมะถัน มีหนำ้ที่ส ำคัญของก ำมะถันที่มีต่อกำรเจริญเติบโตของพืช จ ำเปน็ใน

กำรสร้ำงโปรตีนและกรดอะมิโนบำงชนิด เช่น Cystine ซึ่งเป็นองค์ประกอบของวิตำมนิ 
B1 (Thiamine) เป็นองค์ประกอบของสำรที่ระเหยได้ (Volatile oil) ในพืช เชน่สำรที่
ท ำให้เกิดกลิ่นเฉพำะตัวของ หอม กระเทียม กล่ ำปลี เป็นต้น เพิ่มปริมำณน้ ำมันใน Oil 
crop ต่ำงๆ เช่น ถั่วเหลืองอำกำรขำดก ำมะถันของพชื พืชที่ขำดก ำมะถัน ใบจะมีสีเขียว
อ่อนหรือเหลืองคล้ำยกับอำกำรขำดไนโตรเจน ใบอำจมีขนำดเล็กลง ยอดจะชะงักกำร
เจริญเติบโต ล ำต้นลีบเล็ก เนือ้ไม้จะแข็งและรำกยำวผิดปกต ิ อำกำรขำดก ำมะถันต่ำง
กับกำรขำดไนโตรเจน คือ กำรขำดก ำมะถันจะเร่ิมแสดงอำกำรขำดจำกส่วนยอดลงไป 
ทั้งนี้เพรำะก ำมะถันเปน็ธำตุที่เคลื่อนย้ำยไม่ได้ (Immobile element)  
 แคลเซียมไนเตรท (Ca(NO3)2)  ปุ๋ยนี้จะมธีำตไุนโตรเจนและแคลเซียม โดย

หน้ำที่ของไนโตรเจน คือ เปน็ธำตุที่มบีทบำทมำกในกำรเจริญเติบโตของพืชที่เห็นได้
อย่ำงเด่นชัด เพรำะไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของสำรหลำยชนิดในพชื เช่น เป็น
องค์ประกอบของโปรตีนซึ่งอยู่ใน Protoplasm ของพืช เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ 
ซึ่งช่วยเร่งและควบคุมปฏิกิริยำต่ำงๆ ในพืช เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอโปรตีน ซึ่ง
เป็นสำรส ำคัญเก่ียวกับระบบพนัธุกรรมของพืช เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟีลล์ ซึ่ง
จ ำเป็นส ำหรับกระบวนกำรสงัเครำะห์แสงของพืช ส ำหรับหน้ำทีท่ี่ส ำคัญของธำตุ
ไนโตรเจนในกำรส่งเสริมกำรเจรญิเติบโตของพืช ได้แก ่  ช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโต 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเจริญเติบโตทำงดำ้นล ำตน้และใบ และช่วยให้พืชตั้งตัวได้เร็วใน
ระยะแรกของกำรเจริญเติบโต ท ำให้พืชมีใบสีเขียว เพิ่มปริมำณโปรตีนในพืช ควบคุม
กำรออกดอกออกผลและกำรสะสมอำหำรของพืช กล่ำวคือ หำกพืชได้รับธำตุไนโตรเจน
ในปริมำณที่เหมำะสม กำรออกดอกออกผลก็จะเป็นไปตำมอำยุของพืช แต่ถ้ำหำกพืช
ได้รับธำตุไนโตรเจนมำกเกินไป ท ำให้พืชมีกำรเจริญเติบโตทำงดำ้นล ำต้นและใบ เปน็ผล
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ให้มีกำรออกดอกช้ำ พืชพวก Root crops ก็จะเกิดหัวช้ำและให้ผลผลิตต่ ำ เพรำะแป้ง
ถูกน ำไปใช้ในกำรสรำ้งใบเสียเปน็ส่วนใหญ่ 
 ยิปซัม (CaSO4.2H2O) ใช้ประโยชน์ในกำรช่วยแก้ไขดินเค็ม ช่วยเสริมสร้ำง

กำรเจริญเติบโตของพืชในสภำพดินที่เปน็กรด ส่งเสริมกำรใช้ปูน ปรับปรุงโครงสร้ำง
ของดิน ป้องกันดินจับตัวกันแน่น และช่วยให้เมล็ดพืชโผล่พน้ดินได้ง่ำยขึ้น แก้ไขดิน
แน่น แก้ไขดินค่อนข้ำงจะแนน่ท ำให้ไถพรวนงำ่ยขึ้น หยุดยั้งน้ ำไหลบำ่และกำรพังทลำย
ดิน ป้องกันดินน้ ำขัง เพิ่มควำมคงตัวของอินทรียวัตถุในดิน ปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ใช้น้ ำ ลดควำมเปน็พิษของโลหะหนัก ท ำหน้ำที่เป็นตัวปรับควำมสมดุลของธำตุอำหำร
เสริม เช่น เหล็ก สังกะสี แมงกำนีส ทองแดง แคลเซียม และแมกนีเซียม และก ำมะถนั
เป็นธำตุอำหำรพืช ปรับปรุงคุณภำพของผลไม้และป้องกันโรคพืช ทั้งยังช่วยให้ไส้เดือน
เจริญได้ดี และสำมำรถเพิ่มผลผลิตพืช 
 ฟอสโฟยิปซัม เป็นสำรปรับปรุงดินที่ให้ผลดี ก็คือกำรแก้ไขปัญหำกำรเกิด

แผ่นแข็งบนผิวหนำ้ดิน (Surface crust) เมื่อดินเปียกและแห้งสลับกัน ท ำให้เม็ดดินที่
เล็กละเอียดในบริเวณผิวดินเกิดกำรจับ ตัวกันเป็นก้อน ไม่จับตัวเคลือบติดกันเป็นแผ่น
แข็ง น้ ำสำมำรถซึมลงในดินล่ำงได้ลึก และเร็วขึ้นท ำให้ลดกำรสญูเสียน้ ำโดยกำรไหลบ่ำ 
(Run off) ของน้ ำ และลดกำรเกิดกำรชะลำ้งพังทลำยของดนิไปพร้อมๆ กันด้วย จัดได้
ว่ำมีคุณค่ำต่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำได้ดีมำก  
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กรรมวิธีกำรผลิตปุ๋ยและสำรปรับปรุงดินจำกเปลือกหอย  
ต้นทุนกำรผลิตและอัตรำกำรใช้ 

1. กรรมวิธีกำรผลิตปุ๋ยซิงเกิลฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O+CaSO4.2H2O) 

โดยปุ๋ยนี้เป็นแมปุ่๋ยฟอสเฟตที่มฟีอสฟอรัส ร้อยละ 20-40 และมีแคลเซียม
ร้อยละ 22-24 จำกตำรำงแสดงวัตถุดิบและอุปกรณ์ รำคำปุ๋ยสตูรนี้จะมีตน้ทนุอยู่
ระหว่ำง 11.37-14.15 กก./บำท นบัวำ่เป็นรำคำที่ต่ ำกว่ำในท้องตลำดที่ขำยปุ๋ยชนดินี ้
เป็นแม่ปุ๋ยที่หำซื้อได้ค่อนข้ำงยำก จึงท ำให้รำคำอำจมำกกว่ำสองเท่ำตัวเลยก็ได ้ มี
กรรมวิธีกำรผลิตดังต่อไปนี ้

ตำรำงที่  1 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนกำรผลติในกำรผลิต  
วัตถุดิบ ปริมำณ (กก.) ต้นทุน(บำท) 

สำรตั้งต้น   

เปลือกหอยชนิดต่ำงๆ บด 50  250 
SP-25 30-40 660-880 

รวม 80-90  910-1130 
อุปกรณ์   
กระบะผสมปูน 200  ลิตร 1  อัน 700 
ไม้พำย 1  อัน 20 

รวม 2 อัน 720 
หมำยเหตุ    SP-25  เป็นชื่อทำงกำรค้ำ สอบถำมได้ท่ีศูนย์กำรเรียนรู้ก ำจัดขยะและน้ ำเสียชุมชน 
คณะวิทยำศำสตร์  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  
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 กระบวนกำรผลิตดงัรูปต่อไปนี้ 
1. กองขยะเปลือกหอย                     2.  บดเปลือกหอยให้ละเอียด ขนำด 2-5 มม. 

   
3. ชั่งเปลือกหอยที่บดละเอียดแล้ว 50 กก.   4.  ชั่งสำรย่อย SP-25 30-40 กก. 

   
5. ค่อยเท SP-25 ผสมลงไปในเปลือกหอยที่ชั่งไว้ในกระบะผสมปูน พร้อมคนไม่ให้ฟอง
ล้นกระบะ. ผึ่งแดดหรือตำกลมให้แห้ง จะได้ผงแห้งสนิท ประมำณ 80 กก. 

  
  

อัตรำที่แนะน ำกำรใช ้ 
เพื่อแก้ไขควำมต้องกำรธำตุฟอสฟอรัส อัตรำ 50-100 กก./ไร ่โดยหว่ำนบนผิว

ดินหรือคลุกเคล้ำดินตอนเตรียมดิน หรือผสมปุ๋ยเคมีที่ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้น หรือใช้แทน
ฟอสฟอรัสในปุ๋ยเคมีตำมค ำแนะน ำจำกค่ำวิเครำะห์ดิน 
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2. กรรมวิธีกำรผลิตปุ๋ยทริบเปลิฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) 
โดยปุ๋ยนี้เป็นแมปุ่๋ยฟอสฟอรัส มีร้อยละฟอสฟอรัส ประมำณ 40-60 รำคำ

ต้นทุนที่ผลิตไดป้ระมำณ 38 บำทต่อกก. ซึ่งต่ ำกว่ำที่จ ำหนำ่ยในท้องตลำดเกือบสองเท่ำ  
ตำรำงที่ 2 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนกำรผลติในกำรผลิตคร้ังละ 11 กก.  

วัตถุดิบ ปริมำณ (กก.) ต้นทุน(บำท) 

สำรตั้งต้น   

เปลือกหอยชนิดต่ำงๆ บด 3   15 
P-70 8  400 

รวม 11 415 
อุปกรณ์   
ถังสี 20  ลิตร 1 อัน 50 
ไม้พำย 1 อัน 20 

รวม 2 อัน 70 
หมำยเหตุ    P-70  เป็นชื่อทำงกำรค้ำ สอบถำมได้ท่ีศูนย์กำรเรียนรู้ก ำจัดขยะและน้ ำเสียชุมชน 
คณะวิทยำศำสตร์  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  

 กระบวนกำรผลิตดงัรูปต่อไปนี ้
1. กองขยะเปลือกหอย                        2.  บดเปลือกหอยให้ละเอียด 2-5 มม. 
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3. ชั่งเปลือกหอยที่บดละเอียดแล้ว  3  kg  4. ซั่ง  P-70  8  กก.  

  
5. ค่อยเท P-70 ผสมลงไปในเปลือกหอยที่บรรจุในถัง 20 ลิตร ปั่นกวนด้วยไม้กวนไป
เร่ือยๆ จนฟองหำยไปหมด 

   
6. ผึ่งแดดหรือตำกลมให้แห้ง จะได้แม่ปุ๋ยทริบเปิลฟอสเฟต ประมำณ 10-11 กก. 
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อัตรำที่แนะน ำกำรใช ้ 
เพื่อแก้ไขควำมต้องกำรธำตุฟอสฟอรัส อัตรำ 30-50 กก./ไร ่ โดยหว่ำนบนผิว

ดินหรือคลุกเคล้ำดินตอนเตรียมดิน หรือผสมปุ๋ยเคมีที่ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้น หรือใช้แทน
ฟอสฟอรัสในปุ๋ยเคมีตำมค ำแนะน ำจำกค่ำวิเครำะห์ดิน 
 
3. กรรมวิธีกำรผลิตปุ๋ยทริบเปลิซูเปอร์ฟอสเฟตและแคลเซียมไนเตรท   

(Ca(H2PO4)2.H2O+Ca(NO3)2) 
ปุ๋ยที่ผลิตนี้ใช้เป็นแม่ปุย๋ผสมระหว่ำงไนโตรเจนและฟอสฟอรัส สูตรที่ผลิต 10-

20-0 สำมำรถน ำไปผสมในกำรผลิตปุ๋ยผสมได้ โดยรำคำตน้ทุนที่ผลิตได้อยู่ประมำณ 19  
บำทต่อกก. 
 ตำรำงที่  3 สูตรวัตถุดิบและตน้ทุนกำรผลิตในกำรผลิต  

วัตถุดิบ ปริมำณ (กก.) ต้นทุน(บำท) 

สำรตั้งต้น   

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

รวม 90 1680 
อุปกรณ์   
กระบะผสมปูน 200  ลิตร 1  อัน 700 
ไม้พำย 1  อัน 20 

รวม 2 อัน 720 
หมำยเหตุ   N-40, P-70 เป็นชื่อทำงกำรค้ำ สอบถำมได้ท่ีศูนย์กำรเรียนรู้ก ำจัดขยะและน้ ำเสียชุมชน 
คณะวิทยำศำสตร์  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  

กำรผลิต ชั่งเปลือกหอยบดมำจ ำนวน 50 กก. ใส่กระบะผสมปนูหรือกะละมัง
ขนำดใหญ่ แล้วค่อยเติมน้ ำสกัด N-40  จ ำนวน  25 กก. ลงไปอย่ำงช้ำ ๆ พร้อมคนไป
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ด้วยตลอดเวลำ จะเกิดฟองก๊ำชเกิดขึ้น คนไม่ให้ฟองก๊ำซล้นภำชนะ จำกนั้นค่อย ๆ เติม
ลงไปที่ละน้อย ๆ พร้อมคนตลอดเวลำ เติมจนเอน-40 ครบจ ำนวน 25 กก. จำกนั้นให้
รีบเติม P-70 จ ำนวน 25 กก. ลงไปอย่ำงช้ำพร้อมคนสม่ ำเสมอไม่ให้ฟองล้น เติมลงไป
จนครบ ก็จะได้ผงร่วมกับน้ ำหนืดๆ ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งเองจะได้ผงทริบเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต 
(Ca(H2PO4)2.H2O) และแคลเซียมไนเตรท (Ca(NO3)2) จำกเปลือกหอย แสดงผงที่ผลิต
ได้ดังรูป ขั้นตอนกำรท ำคลำ้ยกับกรรมวิธีกำรผลิตปุ๋ยทริบเปิลฟอสเฟต 
(Ca(H2PO4)2.H2O) 

 

 
ภำพแสดงผงทรบิเปลิซูเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) และแคลเซียมไนเตรท 
(Ca(NO3)2) จำกเปลือกหอย 

อัตรำที่แนะน ำกำรใช ้ 
เพื่อแก้ไขควำมต้องกำรธำตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัส อัตรำ 100-150 กก./

ไร ่ โดยหว่ำนบนผิวดนิหรือคลุกเคล้ำดินตอนเตรียมดิน หรือผสมปุ๋ยเคมีที่ใช้เป็นปุ๋ยรอง
พื้น หรือใช้แทนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปุ๋ยเคมีตำมค ำแนะน ำจำกค่ำวิเครำะห์ดิน 
 
4. กรรมวิธีกำรผลิตสำรปรับปรุงดิน ยิปซัม (CaSO4.2H2O) 

ยิปซัมที่ผลิตไดน้ี้ จะประกอบด้วยธำตุอำหำรพชืแคลเซียมและก ำมะถัน และยัง
เป็นสำรปรับปรุงดินเหมือนที่มีจ ำหน่ำยอยู่แล้วในท้องตลำด โดยผลิตมำจำกแร่ยิปซัม
และยิปซัมสังเครำะห์ที่มำจำกผลพลอยได้จำกโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งนับวำ่เป็นกำรใช้
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ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น แต่อำจมีโลหะหนักที่เป็นพิษต่อสิ่งมชีีวิตปนเปื้อนมำด้วย โดยรำคำ
ที่ผลิตขึ้นได้นี้ มีรำคำใกล้เคียงกบัที่มีจ ำหนำ่ยในท้องตลำด คือ 5 บำทต่อกก.  

ประโยชน์ของยิปซัมเปลือกหอย คือ แก้ไขดินเค็ม เสริมสร้ำงกำรเจริญเติบโต
ของพืชในสภำพดนิกรด ปรับโครงสร้ำงดิน ป้องกันดนิจับกนัแน่นและช่วยให้เมล็ดพืช
โผล่พน้ดินได้งำ่ยขึ้น หยุดยั้งน้ ำไหลบ่ำและดนิพังทลำยป้องกันดินน้ ำขัง เพิ่มควำมคงตัว
ของอินทรียวัตถุ ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำ ลดควำมเป็นพิษของโลหะหนัก 
ปรับปรุงคุณภำพของผลไม้และป้องกันโรคพืช มีธำตุอำหำรรอง คือ แคลเซียมและ
ก ำมะถัน ไส้เดือนเจริญได้ด ี จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตไดด้ีด้วยจึงเป็นกำรช่วยเพิ่ม
ผลผลติพืช  
ตำรำงที่ 4 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนกำรผลติในกำรผลิตคร้ังละ 80 กก.  

วัตถุดิบ ปริมำณ (กก.) ต้นทุน(บำท) 

สำรตั้งต้น   

เปลือกหอยชนิดต่ำงๆ บด 50   250 
S-20 30  150 

รวม 80 400 
อุปกรณ์   
กระบะผสมปูน 200  ลิตร 1 อัน 700 
ไม้พำย 1 อัน 20 

รวม 2 อัน 720 
หมำยเหตุ   S-20  เป็นชื่อทำงกำรค้ำ สอบถำมได้ท่ีศูนย์กำรเรียนรู้ก ำจัดขยะและน้ ำเสียชุมชน คณะ

วิทยำศำสตร์  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  

กำรผลิตชัง่เปลือกหอยบดละเอียด 2-5 มม. ประมำณ 50 กก. ใส่ในกระบะ
ผสมปนู 200 ลิตร แล้วค่อยเติมน้ ำสกัด S-20 ลงไปอยำ่งชำ้ๆ พร้อมคนไปด้วย
ตลอดเวลำ จะเกิดฟองก๊ำซขึ้น คนไม่ให้ฟองก๊ำซล้นภำชนะ เตมิ S-20 จนครบปริมำณ 
30 กก. จะได้ผงร่วมกับน้ ำลักษณะหนืด ๆ ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งเองจะได้ผงยิปซัมจำกเปลือก
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หอย โดยผงยปิซัมแห้งแสดงดงัรูปภำพ โดยกรรมวิธีกำรผลิตจะคล้ำยกบักรรมวิธีกำร
ผลิตปุ๋ยซงิเกิลฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O+CaSO4.2H2O) 

 

 
ภำพแสดงผงยิปซัมที่ผลิตได้จำกเปลือกหอยนำงรม 

อัตรำที่แนะน ำกำรใช ้ 
1. แก้ไขควำมต้องกำรแคลเซียมและก ำมะถนัของพืชเศรษฐกิจ 100-200 

กก./ไร ่ โดยหว่ำนบนผิวดนิและคลุกเคล้ำดินตอนเตรียมดิน หรือผสมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
คอกหรือหว่ำนผสมกับปุย๋เคมีตอนบ ำรุงพชื 

2. ฟื้นฟูดนิเสื่อมโทรม 200-400 กก./ไร/่ปี หว่ำนบนผิวดินและคลุกเคล้ำกับ
ดินตอนเตรียมดิน 

3. ลดกำรจับกันแน่นของผิวดินเพิ่มกำรซึมน้ ำลงดนิชัน้ลำ่ง 150-300 กก./ไร/่
ปี ฉีดพ่นทำงน้ ำ เทลงไปในน้ ำให้ท่วมขัง หรือฉีดเป็นฝอยลงบนดิน 

4. แก้ไขดินเค็ม 200 กก./ไร ่หว่ำนบนผวิดินและคลุกเคล้ำกับดินไถพรวนตอน
เตรียมดิน 
 
5. กรรมวิธีกำรผลิตสำรปรับปรุงดินฟอสโฟยิปซัม (Ca(H2PO4)2.H2O 

+CaSO4.2H2O) 
สำรปรับปรุงดินฟอสโฟยปิซัมทีม่ีขำยในท้องตลำด ได้จำกโรงงำนผลิตปุ๋ย

ฟอสเฟต แต่จำกกรรมวิธีนี้ผลติได้จำกเปลือกหอยหรือแหล่งวัตถุที่มีแคลเซียมธรรมชำติ
อื่นๆ เช่น ปนูขำว ปูนมำร์ล หรือโดโลไมต ์โดยรำคำตน้ทุนกำรผลิตประมำณ 5 บำทต่อ
กก. ซึ่งถือวำ่รำคำไม่แพง คุณภำพดีและไม่เป็นอนัตรำย เพรำะมำจำกวัตถุดิบธรรมชำติ 
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ประโยชน์ของฟอสโฟยปิซัมเปลอืกหอย คือ เป็นสำรที่มีประจลุบ (เหมือนกับดิน) จึง
ช่วยผลักดนั ท ำให้ดินร่วนซุย ช่วยปรับคำ่ pH ของดินให้เป็นกลำงมำกข้ึน ปรับสภำพ
ดินเค็ม ลดควำมเป็นพิษของโลหะบำงชนิด เพิ่มเติมธำตุอำหำรที่พืชต้องกำร ช่วยเพิ่ม
กำรขยำยตัวของเชื้อจุลินทรีย์ทีอ่ยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ให้ปลดปล่อยธำตุอำหำร ที่ตกค้ำงอยู่ใน
ดินให้กลับมำใชป้ระโยชนไ์ด้ ช่วยเพิ่มรำกให้กับพืชได ้ท ำให้ใบตั้ง ใบเขียว และมีขนรำก
มำกข้ึน ป้องกันแมลงรบกวน ชว่ยลดต้นทุนในกำรใช้ยำฆำ่แมลง ใช้แช่กิ่งพนัธุ์หรือเมล็ด
พันธุ ์ใช้ในกำรตอนกิ่ง ปักช ำกิ่ง เพื่อเร่งรำก เร่งกำรงอก ท ำให้ทำบกิ่งติดเร็วข้ึน ช่วยท ำ
ให้พืชมีขี้ผึ้ง สำรระบบป้องกันตัวเอง ป้องกันเชื้อโรคต่ำงๆ ช่วยให้แผลของต้นไม้แห้ง
แบ่งเซลล ์ ขยำยเซลล ์ ได้อย่ำงรวดเร็วช่วยป้องกันหนำ้ยำงพำรำ สร้ำงเซลล์แผลหน้ำ
ยำงให้คืนสภำพ และเพิ่มกำรไหลของน้ ำ ยำงพำรำ ช่วยกระตุ้นตำดอก ติดดอก ขั้ว
เหนียว ติดผล สร้ำงเซลล ์ผิวผลไม้ให้แข็งแรง 

กำรผลิต ชั่งเปลือกหอยบดละเอียด 2-5 มม. ประมำณ 50 กก. ใส่ในกระบะ
ผสมปนูขนำด 200 ลิตร  แล้วค่อยเติมน้ ำสกัด SP-21 30 กก. ลงไปอย่ำงช้ำ ๆ พร้อม
คนไปดว้ยตลอดเวลำ จะเกิดฟองก๊ำซเกิดขึ้น คนไม่ให้ฟองก๊ำซลน้ภำชนะ จำกนั้นค่อยๆ 
เติมลงไปที่ละน้อย พร้อมคนตลอดเวลำ เติมจนครบปริมำณ 30 กก. จะได้ผงร่วมกับน้ ำ
หนืดๆ ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งเองจะได้ผงฟอสโฟยปิซัมจำกเปลือกหอย แสดงภำพประกอบดัง
รูป (กรรมวิธีกำรผลิตคลำ้ยกันกบักรรมวิธีผลิตยิปซัม) 
ตำรำงที่  5 สูตรวัตถุดิบและต้นทุนกำรผลติในกำรผลิตสำรปรับปรุงดินฟอสโฟยิปซัม  

วัตถุดิบ ปริมำณ (กก.) ต้นทุน(บำท) 

สำรตั้งต้น   

เปลือกหอยชนิดต่ำง ๆ บด 50  250 
SP-21 30 300 

รวม 80  550 
อุปกรณ์   
กระบะผสมปูน 200  ลิตร 1  อัน 700 
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ไม้พำย 1  อัน 20 
รวม 2 อัน 720 

หมำยเหตุ    SP-21  เป็นชื่อทำงกำรค้ำ สอบถำมได้ท่ีศูนย์กำรเรียนรู้ก ำจัดขยะและน้ ำเสียชุมชน 
คณะวิทยำศำสตร์  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  

     
ภำพแสดงผงฟอสโฟยปิซัมทีผ่ลติได้จำกเปลือกหอยนำงรม และตัวอย่ำงกระสอบบรรจุ 

อัตรำที่แนะน ำกำรใช ้ 
1. ช่วงเตรียมดินก่อนปลูก หว่ำนลงดนิในอัตรำ 100-200 กก. ต่อไร่ หรือ ใช ้

50 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหรือรำดลงดิน (200 กรัมต่อน้ ำ 80 ลิตรต่อไร)่ 
2. ต้นไม้เป็นโรค ให้ผสมน้ ำ 20-40 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร รำดโคนหรือฉีดพ่น

ทำงใบหรือลำตน้ 
3. ไม้ดอก ไม้ผล ก่อนออกดอก ติดผล ให้ผสม 20-40 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 

รำดโคนหรือฉีดพ่นทำงใบหรือล ำต้น หรือหว่ำน 40-50 กรัม (3-5 ช้อน) รอบโคนตน้ 
หลังจำกนัน้ใช้ทุก 5-10 วัน ในอัตรำเดียวกัน 

4. เพิ่มกำรไหลน้ ำยำงและรักษำหน้ำยำงใช้ 40-50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น
หน้ำยำงหรือหว่ำนรอบโคนต้น 100 กรัมต่อต้น 

5. ข้ำว ข้ำวโพด พืชที่เก็บผลผลิตเป็นเมล็ด ท ำให้เมล็ดสมบูรณ์ ก่อนตั้งท้อง 
ออกรวง ออกฟัก ใช้ 40-60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทำงใบ ทำงล ำต้น 



[18] 
 

6. กรรมวิธีกำรผลิตสำรปรับปรุงดิน ไนโตรฟอสโฟยิปซัม (Ca(H2PO4)2.H2O 
+Ca(NO3)2+CaSO4.2H2O) 

สำรปรับปรุงดินนี้เปน็ผลิตภัณฑท์ี่เกิดขึ้นจำกจำกงำนวิจัย เพื่อให้ได้สำร
ปรับปรุงดนินี้มีธำตุอำหำรพชื คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียมและก ำมะถนั โดย
รำคำต้นทนุผลิตประมำณ  9 บำทต่อกก.  
ตำรำงที่ 6 วัตถุดิบและต้นทนุกำรผลิตสำรปรับปรุงดนิไนโตรฟอสโฟยิปซัม  

วัตถุดิบ ปริมำณ (กก.) ต้นทุน(บำท) 

สำรตั้งต้น   

เปลือกหอยชนิดต่ำง ๆ บด 50  250 
SNP-211 30 450 
รวม 80 kg 700 
อุปกรณ์   
กระบะผสมปูน 200  ลิตร 1  อัน 700 
ไม้พำย 1  อัน 20 

รวม 2 อัน 720 
หมำยเหตุ    SP-211  เป็นชื่อทำงกำรค้ำ สอบถำมได้ท่ีศูนย์กำรเรียนรู้ก ำจัดขยะและน้ ำเสียชุมชน 
คณะวิทยำศำสตร์  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  

กำรผลิต ชั่งเปลือกหอยบดละเอียด 2-5 มม. ประมำณ 50 กก. ใส่ในถังขนำด 
200 ลิตร  แล้วค่อยเติมน้ ำสกัด SNP-211 จ ำนวน 30 กก. ลงไปอย่ำงชำ้ๆ พร้อมคนไป
ด้วยตลอดเวลำ จะเกิดฟองก๊ำซเกิดขึ้น คนไม่ให้ฟองก๊ำซล้นภำชนะ จำกนัน้ค่อยๆ เติม
ลงไปที่ละน้อย ๆ พร้อมคนตลอดเวลำ เติมจนครบปริมำณ 30 กก. จะได้ผงร่วมกับน้ ำ
หนืดๆ ตั้งทิง้ไว้ให้แห้งเองจะได้ผงไนโตรฟอสโฟยิปซัมจำกเปลือกหอย แสดง
ภำพประกอบดังรปู (กรรมวิธีกำรผลิตคล้ำยกนักับกรรมวิธีผลิตยิปซัม) 
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ภำพแสดงสำรปรับปรุงดนิไนโตรฟอสโฟยิปซัม 

อัตรำที่แนะน ำกำรใช ้ 
1. แก้ไขควำมต้องกำรแคลเซียมและก ำมะถัน อัตรำ 100-150 กก./ไร ่ โดย

หว่ำนบนผิวดนิและคลุกเคล้ำดนิตอนเตรียมดิน หรือผสมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือหว่ำน
ผสมกับปุย๋เคมีตอนบ ำรุงพชื 

2. ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม อัตรำ 50-100 กก./ไร/่ปี หว่ำนบนผิวดนิและคลุกเคล้ำ
กับดินตอนเตรียมดิน 

 

ภำพกำรใช้ปุ๋ยที่ผลิตจำกเปลือกหอยในกำรทดลองเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย 
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ภำพกำรฝึกอบรมกำรผลิตปุ๋ยและสำรปรับปรุงดิน 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม  

ศูนย์เรียนรู้กำรจัดกำรขยะและน้ ำเสียชุมชน หรือ ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร ์   
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  
โทรศัพท์ 02-3264339-53 ต่อ 289, 290 หรือ 02-3264111 ต่อ 6234, 6235  
โทรสำร 02-3264415 
www.facebook.com/ShellPhosGrow 

คณะวิทยำกรฝึกอบรม 

ผศ.สมเกียรติ สีสนอง และ รศ.ดร. จ ำรูญ  เล้ำสินวัฒนำ 
ภำควิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง โทรศัพท์/โทรสำร 02329-8520  
Email: ksesomki@yahoo.com , klchamron@kmitl.ac.th 

ผศ.ดร. บรรจง  บญุชม   
ภำควิชำเคมี คณะวทิยำศำสตร์ สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
โทรศัพท ์02329-8400-8411 ต่อ 290 โทรสำร 02329-8415  
Email: kbbanjon@gmail.com 
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