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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
สนท.010027-2550

การผลติปุ๋ยอนิทรีย์น้ำโดยใชส้ารเรง่ซปุเปอร ์พด.2
แวดล้อมและเก็บรักษาได้นาน

5. สามารถผลิตปุ ๋ยอินทรีย์น้ำในเวลาสั ้นและได้
คุณภาพ

6. ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานต่อการเข้าทำลาย
ของโรค แมลง

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
วัสดุท่ีใช้ในการผลติปุ๋ยอินทรย์ีน้ำ ได้แก่
- วัสดจุากพืช เช่น ผัก ผลไม ้ชนิดต่างๆ
- วัสดจุากสตัว์ เช่น เศษปลา หอยเชอรี ่เปลอืกกุ้ง

เปลอืกหอย และไข ่เป็นต้น
ส่วนผสมสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ปุ๋ยอินทรย์ีน้ำจากผกัและผลไม ้ จำนวน  50  ลิตร
(ใช้เวลาการหมกั 7 วัน)  ผักหรอืผลไม ้40 กิโลกรมั

กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร สารเร่ง
ซปุเปอร ์พด.2  1  ซอง (25 กรัม)

ปุย๋อนิทรย์ีนำ้จากปลาหรอืหอยเชอรี ่ จำนวน  50
ลิตร (ใช้เวลาการหมัก 15-20 วัน) ปลาหรือหอยเชอรี่
30 กิโลกรมั ผลไม ้ 10 กิโลกรมั กากนำ้ตาล 10 กิโลกรมั
นำ้ 10 ลติร สารเรง่ซปุเปอร ์พด.2 1 ซอง (25 กรัม)

วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
1. ห่ันหรือสับวัสดุพืชหรือสัตว์ให้เป็นช้ินเล็กๆ ผสมกับ

กากน้ำตาลในถงัหมักขนาด 50 ลิตร
2. นำสารเรง่ซุปเปอร ์พด.2 จำนวน 1 ซอง ผสมใน

น้ำ 10 ลิตร คนใหเ้ข้ากันนาน 5 นาที
3. เทสารละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในถังหมัก

คนส่วนผสมให้เข้ากัน
4. ปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในที่ร่ม
5. ในระหวา่งการหมัก คนหรอืกวน 1-2 คร้ัง/วัน เพ่ือ

ระบายกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละทำใหส้ว่นผสมคลกุเคลา้
ได้ดียิ่งขึ้น

ปุ๋ยอนิทรีย์น้ำ คืออะไร
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  หมายถึง

ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ซึ่งได้
จากการนำวัสดุเหลือใช้จากพืช
หรือสัตว์ที่มีลักษณะสด อวบน้ำ
หรือมีความช้ืนสงู ในลกัษณะเปน็
ของเหลว และอาศยักิจกรรมของ
จุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งในสภาพ
ที่ไม่มีออกซิเจนและมีออกซิเจน
ทำให้ได้ฮอร์โมนหรือสารเสริม
การเจริญเติบโตของพชื เช่น ออกซนิ จิบเบอเรลลนิ และ
ไซโตไคนิน รวมท้ังกรดอินทรีย์ หลายชนิด เช่น กรดแลคติก
กรดอะซติิก กรดอะมโิน และกรดฮวิมิก

สารเรง่ซปุเปอร ์พด.2 คืออะไร
สารเรง่ซปุเปอร ์พด.2  หมายถงึ  เช้ือจลุนิทรยีท์ีมี่

สมบัติในการย่อยสลายวัสดุการเกษตร ในลักษณะอวบน้ำ
หรือมีความช้ืนสูง เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยดำเนินกิจกรรม
ทั้งในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและมีออกซิเจน ประกอบด้วย
จุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ได้แก่ ยีสต์ ผลิตแอลกอฮอล์ และ
กรดอินทรีย์ แบคทีเรีย ผลิตกรดแลคติก แบคทีเรีย
ย่อยสลายโปรตีน แบคทีเรีย ย่อยสลายไขมัน แบคทีเรีย
ละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส

จุดเด่นของสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
1. สามารถผล ิตป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์น ้ำจากว ัตถ ุด ิบได ้

หลากหลาย เช่น ผัก ผลไม้ ปลา หอยเชอรี่ เปลือกไข่
เศษก้าง และกระดูกสัตว์

2. เพิ่มประสิทธิภาพการละลายธาตุอาหารในการ
หมักวัตถุดิบจากเปลือกไข่ ก้าง และกระดูกสัตว์

3. เป็นจุลินทรีย์ที่เจริญได้ในสภาพความเป็นกรด
4. จุลินทรีย์ส่วนใหญ่สร้างสปอร์ ทำให้ทนต่อสภาพ

ร่วมพลกิฟืน้แผ่นดินไทย ผู้บรโิภคปลอดภยั เกษตรกรรมไทยยัง่ยืน



ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

หรอืที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกัเทคโนโลยชีีวภาพทางดนิ  โทร 0-2579-2875
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

พื้นที่การเกษตร อัตราปุ๋ยอินทรีย์น้ำ วิธีการใช้

ข้อเสนอแนะ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
จะต้องปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์

การใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในพื้นที่การเกษตร

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยวิธีการต่อเชื้อ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยวิธีการต่อเชื ้อเป็นการ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยไม่ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ทำได้
โดยนำปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มีอายุการหมัก 5 วัน ซึ่งจะสังเกต
เห็นฝ้าสีขาวท่ีผิวหนา้วัสดุหมัก โดยใช้จำนวน 2 ลิตร แทน
การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง จะสามารถ
ผลติปุย๋อนิทรยีน์ำ้ได้จำนวน 50 ลติร

คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
- มีฮอร ์โมนหร ือสารเสร ิมการเจร ิญเต ิบโต

หลายชนดิ เช่น ออกซนิ จิบเบอเรลลนิ ไซโตไคนนิ
กรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดแลคติก กรด

อะซติิก กรดอะมโิน และกรมฮวิมิก วิตามินบ ีเช่น วิตามินบี
สองและไนอะซนี  ความเปน็กรดเปน็ด่างอยูร่ะหวา่ง 3-4

การผลติปุ๋ยอนิทรีย์น้ำโดยใชส้ารเรง่ซปุเปอร ์พด.2

ข้อมูลจาก : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

ข้าว
แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ 20 มิลลลิติร/นำ้ 20 ลติร/ แช่เมลด็ข้าวเปน็เวลา 12 ช่ัวโมง

เมล็ดข้าว 20 กิโลกรัม แล้วนำข้ึนพักไว้ 1 วัน แล้วนำไปปลกู
ช่วงเตรียมดิน ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ 5 ลติร/ไร่  ฉีดพ่นหรือรดลงดินระหว่างเตรียมดิน

หรือก่อนไถกลบตอซงั
ช่วงการเจริญเติบโต ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ 5 ลติร/ไร่ เม่ือขา้วอาย ุ30  เทลงในนาขา้ว

50 และ 60 วัน
พืชไร่

   ช่วงการเจริญเติบโต ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ 1 ลติร เจือจางดว้ยนำ้ ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก 10 วัน
500 ลติร ในพืน้ที ่5 ไร่ ก่อนออกดอกและช่วงติดผล

แช่ท่อนพนัธุอ้์อยและ ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ 40 มิลลลิติร/นำ้ 20 ลติร แช่ท่อนพันธุ์อ้อยหรือมันสำปะหลัง
     มันสำปะหลงั เปน็เวลา 12 ช่ัวโมง แลวัลงปลกู
พืชผักและไม้ดอก ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ 1 ลติร เจือจางดว้ยนำ้ ฉีดพ่นหรอืรดลงดนิ ทุก 10 วัน

1,000 ลติร ในพืน้ที ่10 ไร่
ไม้ผล ปุย๋อนิทรยี ์1 ลติร เจือจางดว้ยนำ้ 500 ฉดีพ่นหรอืรดลงดนิ ทกุ 1 เดือนชว่ง

ลิตร ในพืน้ที ่2 ไร่ กำลังเจริญเติบโต ก่อนออกดอกและ
ช่วงติดผล


