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แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและคัดเลือกโรงปุย๋ อินทรียด์ เี ด่น
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8 สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พิจติ ร
1. ขนาดโรงปุย๋

เป็นโรงปุ๋ยขนาดกลาง

2. ชื่อโรงปุ๋ย

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านต้นชุมแสง

ชื่อประธานโรงปุ๋ย

นายประสงค์

ชูรส

การดําเนินงาน ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 9 คน ได้แก่
1) นายประสงค์
ชูรส
ตําแหน่ง ประธานกรรมการ เดิม นายสําราญ เก่งการรบ
2) นายสมยศ
พุ่มพวง
ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ
3) นายพิษณุ
อรรคนิวาส
ตําแหน่ง เหรัญญิก
พิมพ์ศิริ
ตําแหน่ง เลขานุการ
4) นายชูศักดิ์
5) นายประเสริฐ
สุขวัฒนา
ตําแหน่ง กรรมการ
6) นายชาญ
เรืองศรี
ตําแหน่ง กรรมการ
7) นายองอาจ
ชุมชาด
ตําแหน่ง กรรมการ
8) นายดาว
เรืองอนันต์
ตําแหน่ง กรรมการ
9) นายพรชัย
อินกลั่น
ตําแหน่ง กรรมการ
3. สถานทีต่ ั้งโรงปุ๋ย

เลขที่ 173 หมู่ 1 ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

แม่น้ําน่าน

อ.เมือง

โรงงานผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ งบ CEO

ทางเข้าวัดต้นชุมแสง-สะพานข้ามแม่น้ําน่าน

วัดต้นชุมแสง

อบต.งิ้วราย

แม่น้ําน่าน

อ.ตะพานหิน

โรงเรียน
วัดต้นชุมแสง

แผนทีต่ ั้งโรงงานผลิตปุย๋ อินทรีย์ชีวภาพชุมชนงบ CEO
พิกดั E 651503 N 1799415

๒
การจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์งบ CEO บ้านต้นชุมแสง
เนื่องจากเกษตรกรบ้านต้นชุมแสงประสบปัญหาหอยเชอรี่ระบาด จึงมีการนําสารเคมีมาใช้ในการเกษตร
ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เกิดการเจ็บป่วย และเสียชีวิต ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2545 บ้านต้น
ชุมแสง หมู่ที่ 1 ตําบลงิ้วราย ได้จัดตั้งโรงเรียนชาวนาขึ้น มีจํานวนสมาชิกแรกเริ่ม จํานวน 20 คน ได้รับการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลัก จํานวนคนละ 15 ถัง ปุ๋ยเคมี 8 กระสอบ จากสํานักงานเกษตรอําเภอ โดย
นโยบายสร้างศูนย์ส่งเสริมผลิตข้าวพันธุ์ชุมชนของภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้กลุ่มแกนนําชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่มีคุณภาพให้สมาชิกในแต่ละชุมชนได้ใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ชุมชนผลิตขึ้นมาเอง โดยใช้ชื่อกลุ่มพันธุ์ข้าว
ชุมชน
ปี พ.ศ.2548 ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
สนับสนุนเงินกู้ จัดซื้อจานปั้นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ขนาด 1.5 เมตร และวัตถุดิบพร้อมอุปกรณ์การผลิต มีผลผลิต
เฉลี่ยวันละ 5 ตัน ซึ่งนําผลผลิตที่ได้ให้สมาชิกกลุ่มฯ บริหารจัดการนําไปใช้ในแปลงนาข้าว ทําให้ลดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยเคมี ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวลดลง เกษตรกรมีสุขภาพกายและใจที่ดีปราศจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย
ปี พ.ศ.2549 ได้รับการสนับสนุนงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร จํานวนเงิน 1,867,500 บาท
สําหรับการก่อสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์ ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เป็นเจ้าภาพทางวิชาการ ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ ตามสัญญาที่ 25/2549 ลงวันที่
26 มิถุนายน 2549 สิ้นสุดสัญญา 23 ตุลาคม 2549 ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า บริษัท 100 ล้านการช่าง จํากัด
กับบริษัทไอริณคอนสตรัคชั่น จํากัด ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 จํานวน 16 รายการดังนี้
1. อาคาร
3 หลัง
2. ห้องน้ํา
1 หลัง
3. ลานตาก
1 ลาน
4. เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
1 เครื่อง
5. เครื่องผสมปุ๋ย
1 เครื่อง
6. เครื่องสับย่อยซากพืช
1 เครื่อง
7. เครื่องอัดอากาศ
1 เครื่อง
8. เครื่องเย็บกระสอบ
1 เครื่อง
9. เครื่องชั่ง
1 เครื่อง
10. รถยกเท
1 คัน
11.ผ้าใบเนื้อหยาบ
1 ผืน
12. ถังดับเพลิง
4 ถัง
13.ชุดเครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง
1 ชุด 14. เครื่องมือวัดค่าความนําไฟฟ้า
1 ชุด
15.ชุดทดลองหาธาตุอาหารพืชหลักในดิน 1 ชุด 16. ชุดทดลองสอบหาค่าความต้องการปุ๋ย 1 ชุด
หลังจากที่ดําเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ งบ CEO เสร็จสิ้นแล้ว สถานีพัฒนาที่ดิน
พิจิตร ได้ส่งมอบโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ งบ CEO ให้องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย โดยสถานีพัฒนาที่ดิน
เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํางานวิชาการ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตอาทิ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ พด.๒ พด.๓
พด.๙ พด.๑๒ ฯลฯ ในปี พ.ศ.2553-๒๕๕๔ ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พิจิตร เป็นศูนย์ขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้น้ําหมักชีวภาพ และ
ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้นจํานวน 1,104,160 บาท โดยสํานักงาน
พัฒนาชุมชนเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังนี้
1. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 400,000 บาท
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงพาณิชย์ฯ จํานวน 408,960 บาท
3. โครงการก่อสร้างลานตากข้าว จํานวน 295,200 บาท
จากการที่ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ งบ CEO และศูนย์ผลิตข้าวชุมชนขึ้น
ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนฯ มีผลกําไรสามารถขยายฐานการผลิตมากขึ้นและรับซื้อข้าวที่เป็นผลผลิตจากการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ฯ ของสมาชิกมาบรรจุถุงจําหน่าย ขยายตลาดความต้องการของเกษตรกรนอกพื้นที่ สร้างงานสร้างรายได้
ให้สมาชิกผู้ที่ว่างงานและเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนฯ มีสมาชิก

๓
สามัญและสมาชิกสมทบ จํานวน 149 คน มีโครงสร้างการบริหารงานเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ และเป็นศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนปรัชญาพอเพียง มีผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

4. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านต้นชุมแสง เลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถหาซื้อได้ง่าย ได้แก่ มูลค้างคาวเบา มูล
ค้างคาวหนัก มูลสัตว์ เค้กอ้อย รําอ่อน เศษพืช (ใบไม้) แร่ฟอสเฟต แร่ยิปซัม กากถั่วเหลือง และกระดูกป่น

วัตถุดบิ กากถั่วเหลือง ฟอสเฟต รําข้าว มูลวัว
5. ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2
พด.3 พด.9 และ พด.12

๔
6. วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านต้นชุมแสง ทําการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 3 สูตร ภายใต้สัญลักษณ์ ตรา
“คนของแผ่นดินไทย” ดังนี้
6.1 ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 1
วัสดุและส่วนผสม ในการผลิตปุ๋ยปริมาณ 100 กิโลกรัม
ปุ๋ยผงสําเร็จรูป
50 กิโลกรัม
ปุ๋ยหมักป่น
20 กิโลกรัม
ปุ๋ยคุณภาพสูงป่น
20 กิโลกรัม
วัสดุเคลือบเม็ด 10 กิโลกรัม
ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรียส์ ตู ร 1
1) นําส่วนผสมทั้งหมดใส่เครื่องผสมปุ๋ย กวนให้เข้ากันเดินสายพานขึ้นจานปั้น
2) ฉีดพ่นน้ําหมักฮอร์โมนรกหมู ในจานปั้นให้เกิดกระบวนการจับเม็ด
3) เคลือบเม็ดให้แห้งด้วยวัสดุเคลือบเม็ด มีส่วนประกอบ อินทรีย์คุณภาพสูงผ่านการหมักป่น
ละเอียดนํามาผสม แคลเซียม รําละเอียด ยิบซั่ม
4) นําไปตากหรือกองไว้ในที่ร่มแห้งรอการคัดล่อนบรรจุถุง จําหน่ายต่อไป
6.2 ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 2
วัสดุและส่วนผสม ในการผลิตปุ๋ยปริมาณ 100 กิโลกรัม
กากถั่วเหลือง หรือปลาป่น
50 กิโลกรัม
มูลสัตว์ (รวมมูลเบาค้างคาว)
40 กิโลกรัม
รําละเอียด
10 กิโลกรัม
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 ขยายในกากน้ําตาล 5 กิโลกรัม ต่อน้ํา 50 ลิตร
ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรียส์ ตู ร 2
1) นําวัตถุดิบทั้งหมดมาคลุกเคล้ากัน
2) นําสารเร่งซุปเปอร์ พด 1. จํานวน 1 ซองใส่ลงในสารเร่งพด.2 ที่ขยายเชื้อไว้แล้ว คนให้เข้า
กันทิ้งไว้ 10 นาที ใช้บัวราดรดน้ําบนกองปุ๋ยผสมให้เข้ากันอีกครั้งให้มีความชื้น 50% โดยใช้มือบีบแรง ๆ พอน้ํา
รอดง่ามมือเป็นใช้ได้ (ระวังอย่าให้แฉะ)
3) ตั้งกองปุ๋ยให้มีความสูง 20 – 30 เซนติเมตร กว้าง 1 – 1.5 เมตร
4) ใช้กระสอบป่าน ผ้าพลาสติก คุมทิ้งไว้ 3 – 5 วัน ให้กลับกองปุ๋ยเพื่อระบายความร้อน ใน
ระหว่างการหมักนี้เราจะเห็นราขาวเกิดขึ้นอย่างมากมาย อุณหภูมิสูงประมาณ 45 – 50 องศา ปล่อยให้ปุ๋ยเย็นลง
ประมาณ 10 – 12 วัน
5) นํา พด. 3 พด. 12 ผสมในน้ํา 50 ลิตร ฉีดคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักต่ออีก 3 วัน
ขั้นตอนการปัน้ เม็ด
1) นําปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักสมบูรณ์แล้วมาตีปน่ ให้ละเอียด เพื่อเตรียมปั้นเม็ด
2) การปั้นเม็ด ลําเลียงปุ๋ยที่ผ่านการตีป่นแล้วขึ้นจานปั้น ฉีดด้วยน้ําหมักชีวภาพ (ฮอร์โมนรกหมู)
ในขณะปั้นเม็ด เพื่อให้เกิดกระบวนการจับเม็ด และทําให้ปุ๋ยมีคุณภาพยิ่งขึ้น
3) นํามาตากแดดให้แห้ง 50 % หรือผึ่งในที่ร่ม 10 วัน เพื่อให้แห้ง
4) นํามาคัดขนาดที่ต้องการ ด้วยตระแกรงคัดร่อน บรรจุถุง จําหน่าย

๕
ภาพกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ขั้นตอนการผสมวัตถุดบิ

ขั้นตอนการหมักปุ๋ยอินทรีย์

๖
ขั้นตอนการนําปุ๋ยอินทรีย์มาตีปน่

ขั้นตอนการขึน้ สายพานลําเลียงและปั้นเม็ด

๗
ขั้นตอนการผึง่ ลม เพื่อลดความชื้น

ขั้นตอนการบรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

6.3 การผลิตปุ๋ยหมัก
วัสดุและส่วนผสม ในการผลิตปุย๋ ปริมาณ 1,000 กิโลกรัม
คายข้าว ละอองข้าว
100 กิโลกรัม
รําอ่อน
100 กิโลกรัม
มูลค้างคาว
100 กิโลกรัม
ขี้เถ้าไม้ยาง (เชื้อเห็ดฟาง) 100 กิโลกรัม

๘
มูลสัตว์ทุกชนิด
200 กิโลกรัม
พืชสีเขียวสด (แหนแดง ใบจามจุรี พืชตระกูลถั่ว) สับละเอียด 400 กิโลกรัม
สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 พด. 2 ขยายในกากน้ําตาล 50 กิโลกรัม ต่อน้าํ 500 ลิตร
ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
1) นําวัตถุดิบทั้งหมดมาคลุกเคล้ากัน
2) นําสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จํานวน 1 ซอง ใส่ลงในสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่ขยายเชื้อไว้แล้ว
คนให้เข้ากันทิ้งไว้ ๑๐ นาที ใช้บัวราดรดน้ําบนกองปุ๋ย ผสมให้เข้ากันอีกครั้งให้มีความชื้น 50-60% โดยใช้มือบีบ
แรง ๆ พอน้ํารอดง่ามมือเป็นใช้ได้ (ระวังอย่างให้แฉะ ถ้าแฉะอากาศไม่มีให้จุลินทรีย์)
3) ตั้งกองปุ๋ยให้มีความสูง 20 – 30 เซนติเมตร กว้าง 1 – 1.5 เมตร
4) ใช้กระสอบป่าน ผ้าพลาสติก คุมทิ้งไว้ 5 วัน ให้กลับกองปุ๋ยเพื่อระบายความร้อนในระหว่าง
การหมักนี้เราจะเห็นราขาวเกิดขึ้นอย่างมากมาย อุณหภูมิสูงประมาณ 45 – 50 องศา ปล่อยให้ปุ๋ยเย็นลง
ประมาณ 10 – 12 วัน
5) ผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 (เชื้อไตรโคเดอม่า) คลุกเคล้าให้เข้ากันหมักต่ออีก 3 วัน
ขั้นตอนการปัน้ เม็ด
1) นําปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักสมบูรณ์แล้วมาตีปน่ แล้วร่อนตะแกงให้ละเอียดเพื่อเตรียมปั้นเม็ด
2) ลําเลียงปุ๋ยที่ผ่านการตีป่นแล้วด้วยสายพานลําเลียงขึ้นจานปั้น ฉีดด้วยน้ําหมักชีวภาพฮอร์โมน
รกหมู 1 ลิตรต่อน้ํา 500 ลิตร ในขณะปั้นเม็ด เพื่อให้เกิดกระบวนการจับเม็ด และทําให้ปุ๋ยมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
3) เคลือบเม็ดให้แห้งด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ร่อนด้วยตะแกงที่ระเอียดมากๆ
4) นํามาตากแดดให้แห้ง 50 % หรือผึ่งในที่ร่ม 10 วัน เพื่อให้แห้ง
5) นํามาคัดขนาดที่ต้องการ ด้วยตระแกรงคัดร่อน บรรจุถุง จําหน่าย
6.4 การผลิตปุ๋ยหมัก 48 ชั่วโมง
วัสดุและส่วนผสมในการผลิต
1) ฟางแห้ง หรือหญ้าแห้ง กากถั่วเหลือง ถั่วเขียว ปอเทือง ทานตะวัน โสน จามจุรี ขุยมะพร้าว
กาบมะพร้าว สับ หรือหั่นให้เป็นท่อนๆ ประมาณ 2 ส่วน
2) แกลบ คายข้าว ละอองข้าว ประมาณ 1 ส่วน
3) รําระเอียด 1 ส่วน
4) มูลสัตว์ 1 ส่วน
5) กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม
6) น้ําหมักฟาง 50 ลิตร จุลินทรีย์ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จํานวนอย่างละ 1 ซอง
วิธีหมัก : สับวัสดุต่างๆ ให้เป็นชิ้นเล็กๆ นําทุกอย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน รดด้วยน้ําหมักฟางให้มี
ความชื้น 40% โดยใช้วิธีบีบแรงๆให้มีน้ําพอลอดง่ามมือนิดหน่อย และให้สังเกตวัสดุจะจับตัวกันเป็นก้อนนําใส่
กระสอบปุ๋ยปริมาณค่อนๆกระสอบตั้งเรียงแถว 1 แถวตั้งไว้ที่ร่มให้กลับถุงทุกๆ 12 ชั่วโมง ให้สังเกตว่าปุ๋ยจะเริ่ม
เย็นลงและมีใยสีขาวเกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชและดิน หากเกิดราสีดําหรือสีเทา แสดงว่ากระบวนการหมักใช้
น้ํามากเกินไปทําให้จุลินทรีย์ไม่มีอากาศในการย่อยอินทรียวัตถุตาย ให้นําไปตากแดดให้แห้ง และเริ่มกระบวนการ
หมักใหม่เหมือนเดิม

๙
6.5 การผลิตน้ําหมักชีวภาพ สูตรต่างๆ
1) วัสดุและส่วนผสมในการผลิตฮอร์โมนปลา
ปลา
40 กก.
เปลือกสับปะรด
10 กิโลกรัม
กระเทียมทุบ 0.5 กิโลกรัม
น้ําส้มสายชูกรดอะซิตริก 1 ขวด
กากน้ําตาล
20 กิโลกรัม
นมเปรี้ยว
1 ขวด
น้ํา
10 ลิตร
จุลินทรีย์ (หรือ พด.2) 1 ซอง 1 ลิตร
วิธีทํา : นําปลาสดใหม่ๆใส่ภาชนะพลาสติก เทน้ําส้มในปลา (เพื่อป้องกันหนอนแมลงวัน) ทุบ
กระเทียมใส่ (เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียเลว) ใส่กากน้ําตาลมาคลุกเคล้ากับให้ทั่วนําน้ําหรือน้ํามะพร้าวที่ผสมจุลินท
รีย์ พด.2 และนมเปรี้ยวใส่ คลุกเคล้าให้ทั่ว หมักทิ้งไว้ 3- 6 เดือน เหลือ อากาศ 10 เซนติเมตร ปิดฝาให้แน่น
อย่าให้น้ําเข้าเด็ดขาด
2) วัสดุและส่วนผสมในการผลิตปุย๋ น้าํ มูลสัตว์ (ขีห้ มู)
ขี้หมูแห้ง
10 กระสอบปุ๋ย น้ํา
1,000 ลิตร
กากน้ําตาล
5
กิโลกรัม
น้ําหมักชีวภาพ หรือ พด.2 5 ลิตร 1 ซอง
วิธีทํา : นําขี้หมูหอ่ ผ้ารี่แช่ในอ่างนาน 24 ชม นําน้ําขี้หมูปล่อยลงนาตอนเปิดน้ําเข้านา ในอัตรา
ความเข้มข้น 5-10 ลิตรต่อ 1 ไร่ แทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน (ยูเรีย) หรือนําไปฉีดพ่น อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ํา 20 ลิตร
3) วัสดุและส่วนผสมการผลิตน้าํ หมักฮอร์โมนรกหมู
รกหมู
2 กิโลกรัม
น้ําตาลสีรํา
1
กิโลกรัม
สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2
1 ซอง
นมเปรี้ยว
1
ขวด
น้ํามะพร้าว (รําอ่อน 2 ช้อน) 10 กิโลกรัม
วิธที ํา :
1) ต้ ม น้ํ า ให้ เ ดื อ ดยกลงจากเตา นํ า รกหมู เ น้ น สดๆ ใส่ ใ นถั ง หมั ก ทิ้ ง ให้ เ ย็ น ผสมน้ํ า ตาลสี รํ า
คลุกเคล้าให้ทั่ว (รกหมูสดก็ได้แต่ต้องสดสะอาด)
2) น้ํามะพร้าวจํานวน 10 ลิตร ผสมรําอ่อน 2 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันใส่จุลินทรีย์ พด.2 ยาคูลท์
คนให้ทั่วทิ้งไว้ 5 – 10 นาที (เพื่อให้จุลินทรีย์ขยายตัว)
3) ใส่ ส่ ว นผสมในถั ง หมั ก ให้ เ กื อ บเต็ ม เหลื อ ช่ อ งอากาศบ้ า งเล็ ก น้ อ ย ประมาณ 10 ซม. ใช้
ถุงพลาสติกปิดฝาให้แน่น หมักนาน 3 - 6 เดือน
4) วัสดุและส่วนผสมในการผลิตน้ําหมักจากผลไม้สุก : ได้จากการสกัดจากผลไม้สุกรสหวาน ซึ่งมี
ฮอร์โมนพืช เช่น ออกซิน ไคเนติน เพคติน ช่วยเร่งการติดดอกออกผลของพืช มีส่วนผสมดังนี้
ผลไม้สกุ ที่มีรสหวานจัด
3
กิโลกรัม
น้ําตาลทรายแดง หรือกากน้ําตาล
1
กิโลกรัม
สารเร่งซุปเปอร์ พด 2
1
ลิตร 1 ซอง
น้ําหรือน้ํามะพร้าว
10 ลิตร
วิธที ํา : เก็บผลไม้สุกรสหวานในช่วงบ่ายแก่ ๆ ใส่ถังหมัก ผสมน้ําตาล สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ใน
น้ํา 10 ลิตร คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที นํามาใส่ในผลไม้ทที่ ําการหมักโดยใส่ให้เหลือช่องอากาศไว้ ประมาณ 20
ซม. ปิดฝาให้แน่นไม่ต้องคน ทิ้งไว้ 21 วัน

๑๐
5) วัส ดุแ ละส่วนผสมในการผลิต น้ํา หมั ก จากพืช สีเ ขียว ได้จากการสกัดน้ํ าเลี้ยงจากพื ช และ
คลอโรฟิลล์ โดยการใช้น้ําตาลทรายแดง หรือกากน้ําตาล มีส่วนผสมดังนี้
พืชผักสีเขียว
3 กิโลกรัม สารเร่งซุปเปอร์ พด 2 1 ลิตร 1 ซอง
น้ําตาล หรือกากน้ําตาล 1 กิโลกรัม น้ําหรือน้ํามะพร้าว
10 ลิตร
วิธที ํา : เก็บผักสีเขียวในเวลาเช้าๆ มาหั่นเป็นชิ้นเล็กขนาด 1 นิ้ว ใส่ถังหมัก ถ้าเป็นหน่อกล้วยให้
ขุดมาทั้งเหง้าให้เลือกใช้หน่อที่อวบความสูงไม่เกิน 1 เมตร ผสมน้ําตาล สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในน้ํา 10 ลิตร คน
ให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที นํามาใส่ในพืชที่ทําการหมักโดยใส่ให้เหลือช่องอากาศไว้ ประมาณ 20 ซม. ปิดฝาให้แน่น
ไม่ต้องคน ทิ้งไว้ 15 วัน
6) วัสดุและส่วนผสมในการผลิตน้าํ หมักบําบัดน้าํ เสีย ได้จากการย่อยสลายเศษอาหาร ของจุลิน
ทรีย์มีส่วนผสมดังนี้
เศษขยะจากอาหารที่ทิ้ง 3 กิโลกรัม กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม
สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 และ พด. 6 อย่างละ 1 ซอง
วิธที ํา : นําขยะที่ได้มาใส่ถังหมัก ละลายกากน้ําตาล และสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 และ พด. 6 ใน
น้ํา 10 ลิตร คนให้เข้ากันทิ้งไว้ 5 นาที หลังจากนั้นใส่ลงในถังหมักโดยให้เหลือช่องอากาศ 10–15 ซม. ใช้
พลาสติกปิดฝาให้แน่นเพื่อให้สมดุลในการทํางานของจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศและไม่ต้องการอากาศ

๑๑
7. ปริมาณการผลิตปุย๋ อินทรีย์
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านต้นชุมแสงวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์ข้าวชุมชนตําบลงิ้วราย
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีแผนการผลิตสินค้าสําเร็จรูป (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ) ประจําปี
2555/2556
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมสมาชิกให้รู้จกั และเข้าใจวิธกี ารผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพที่มีคุณภาพ
2) เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนทางเกษตรกรรมให้กับสมาชิกกลุ่มและชุมชน
3) เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มและชุมชนมีปุ๋ยอินทรีย์ ปุย๋ หมักและน้ําหมักชีวภาพที่มีคุณภาพให้มี
เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกกลุ่มและชุมชน
4) เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มและชุมชนได้ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและน้ําหมักในราคาถูกและย่อมเยา
5) เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรนอกพื้นที่
ตารางที่ 1 แสดงแผนการผลิตสินค้าสําเร็จรูป (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ) ประจําปี 2555/2556
กิจกรรม
1. การสํารวจความ
คิดเห็น/ความต้องการ
ของสมาชิกฯ

วิธีการ

1.จัดเวทีประชุม
สมาชิก
2.สอบถามผู้นาํ
ชุมชน/สมาชิก
3.เปิดเวทีแสดง
ความคิดเห็น
4.แจกแบบฟอร์ม
สอบถาม
5.ชี้แจงสรุปการ
ประชุม/ปิดประชุมฯ
-จัดเก็บและเตรียม
2. การรวบรวมความ
คิดเห็น/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม/
เอกสารข้อมูลต่างๆที่
เสนอในที่ประชุคณะ
เกี่ยวข้อง
กรรมการฯ
3. การประเมินผล/หา -ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
ข้อสรุปจากคณะ
ประเมินผลและหา
กรรมการฯ
ข้อสรุปจากข้อมูล
ของสมาชิกฯที่
รวบรวมได้
4. การประชาสัมพันธ์/ 1.ประชาสัมพันธ์ทาง
ประกาศและแจ้งผล
เสียงตามสาย
การประชุม
2.ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์
3.ประชุมสมาชิกฯ

เป้าหมาย
-สมาชิก100 ราย
-เกษตรกรทั่วไป
ในชุมชน
-พื้นที่ที่ใช้ปุ๋ย/
น้ําหมัก 200 ไร่

ระยะเวลา
แหล่ง
ผู้รบั ผิดชอบ
ดําเนินงาน
งบประมาณ
ต.ค.–พ.ย.55 คณะกรรมการ -กองทุนกลุ่มฯ
-สถาบัน
การเงินต่างๆ
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ตารางที่ 2 แสดงแผนการผลิตสินค้าสําเร็จรูป (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ) ประจําปี 2555/2556
กิจกรรม
1. การสํารวจความต้องการและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การดําเนินการผลิตปุ๋ยและน้าํ หมักชีวภาพ
(ค่าเฉลี่ย)
- ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 1 (1,500 กส./ด.-50 กส./วัน)
- ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 2 (100 กส./ด.-3 กส./วัน)
- ปุ๋ยหมัก (100 กส./ด.-3 กส./วัน)
- น้ําหมักชีวภาพ (866 ล./ด.-29 ล./วัน)
3.การตรวจสอบและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพปุ๋ยอินทรีย์
5.การติดตามและประเมินผลการผลิต
- เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ
6.การสรุปผลการดําเนินงาน และนําเสนอที่
ประชุม

ปี 2555
ปี 2556
รวมจํานวนสินค้า
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สําเร็จรูปทีผ่ ลิตได้

640 ตัน
150 ตัน
150 ตัน
5,200 ลิตร

หมายเหตุ

= 12,000 กส.
= 3,000 กส.
= 3,000 กส.
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8. คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ (แสดงผลวิเคราะห์)

ภาพแสดงผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของปุย๋ อินทรีย์
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ภาพแสดงใบรับรองมาตรฐาน
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9. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ผง ปั้นเม็ด อัดเม็ด)
โรงงานผลิตปุ๋ยบ้านต้นชุมแสง ดําเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดปั้นเม็ด และชนิดผง

10. การบรรจุภัณฑ์
โรงงานผลิตปุ๋ยบ้านต้นชุมแสง ใช้เครื่องหมายการค้า ตรา “คนของแผ่นดินไทย” ซึ่งบรรจุใส่กระสอบ ๆ
ละ 50 กิโลกรัม มีจํานวน 3 สี ดังนี้
1) ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1 บรรจุกระสอบขาวแถบสีเขียว
2) ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2 บรรจุกระสอบขาวแถบสีน้ําเงิน
3) ปุ๋ยหมัก
บรรจุกระสอบขาวแถบสีแดง
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11. การยอมรับของเกษตรกร
1) มีจํานวนเกษตรกรเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น
2) สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นสารเคมีตกค้างในร่างกายลดลง
3) ปริมาณผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถขยายตลาดความต้องการของเกษตรกรนอก
พื้นที่และจําหน่ายสินค้าทางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.
ตารางที่ 3 สถิติการจําหน่ายสินค้าประจําปี พ.ศ.2554
ที่

รายการสินค้าขาย

1

พันธุ์ข้าวปลูก กข
29/
31/47/51/
สุพรรณบุรี 3
ปุ๋ยเคมี
2.1.ปุ๋ย 0-0-60
2.2.ปุ๋ย 16-16-8
2.3.ปุ๋ย 16-20-0
2.4.ปุ๋ย 16-8-8

2

3
4

ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน ตค.54 - เมย.55
รวม
กระสอบ
เงินเชื่อ
กระสอบ เงินสด กระสอบ
(บาท)
(บาท)
126
58,375 840
442,980 966

รวม
จํานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

501,355
รวมจํานวน
ปุ๋ยเคมี
1,522 บาท

2
-

1,700
-

9
146
473
280

10,140
126,040
399,905
200,800

9
146
475
280

10,140
126,040 รวมราคาขาย
ปุ๋ยเคมี
401,605
200,800 1,265,265 บาท

2.5.ปุ๋ย 46-0-0
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10,400

600

516,280

612

526,680

ปุ๋ยอินทรีย์
สินค้ายาปราบทั่วไป
รวม

348
643

00,780
52,530

526
786

173,580 874
350,880 1,429

274,360
403,410

1,131 223,785 3,660 2,220,605 4,791 2,444,390

ตารางที่ 4 สถิติการจําหน่ายสินค้าประจําปี พ.ศ.2555
ที่

รายการสินค้าขาย

1

พันธุ์ข้าวปลูก กข
41/47/51
ปุ๋ยเคมี
2.1.ปุ๋ย 0-0-60
2.2.ปุ๋ย 16-16-8
2.3.ปุ๋ย 16-20-0
2.4.ปุ๋ย 16-8-8
2.5.ปุ๋ย 46-0-0
ปุ๋ยอินทรีย์
สินค้ายาปราบ-ทั่วไป
รวม

2

3
4

ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน พค.55 - กย.55
กระสอบ เงินสด กระสอบ เงินเชื่อ
(บาท)
(บาท)
61
30
172
311
574

39,010

265

51
25,800 328
97
20
77
51,600 40
30,191 660
146,601 1,538

165,590
49,980
283,720
80,995
14,200
63,140
13,200
249,645
920,470

รวม
กระสอบ

รวม
จํานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

326

204,600 รวมจํานวนปุ๋ยเคมี
603 บาท
51
49,980
358
309,520 รวมราคาขาย
97
80,995
ปุ๋ยเคมี
20
14,200 517,835 บาท
77
63,140
212
64,800
971
279,836
2,112 1,067,071

หมายเหตุ : เนื่องจากปี พ.ศ.2555 มีการก่อสร้างลานตากภายในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จําเป็นต้องหยุดการผลิต
ชั่วคราว และกระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคลองในพื้นที่การเกษตร เกษตรกรหยุดทํานา 1 คราว
ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์จึงลดลง
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ภาพการตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ โรงปุ๋ยอินทรียบ์ า้ นต้นชุมแสง

