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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การผลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ้ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
แวดล้อมและเก็บรักษาได้นาน
5. สามารถผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ น ้ ำ ในเวลาสั ้ น และได้
คุณภาพ
6. ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานต่อการเข้าทำลาย
ของโรค แมลง

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง
ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ซึ่งได้
จากการนำวัสดุเหลือใช้จากพืช
หรือสัตว์ที่มีลักษณะสด อวบน้ำ
หรือมีความชืน้ สูง ในลักษณะเป็น
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
ของเหลว และอาศัยกิจกรรมของ
วัสดุทใ่ี ช้ในการผลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ได้แก่
จุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งในสภาพ
- วัสดุจากพืช เช่น ผัก ผลไม้ ชนิดต่างๆ
ที่ไม่มีออกซิเจนและมีออกซิเจน
- วัสดุจากสัตว์ เช่น เศษปลา หอยเชอรี่ เปลือกกุง้
ทำให้ได้ฮอร์โมนหรือสารเสริม
เปลือกหอย และไข่ เป็นต้น
การเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และ
ส่วนผสมสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
ไซโตไคนิน รวมทัง้ กรดอินทรีย์ หลายชนิด เช่น กรดแลคติก
ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จากผักและผลไม้ จำนวน 50 ลิตร
กรดอะซิตกิ กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก
(ใช้เวลาการหมัก 7 วัน) ผักหรือผลไม้ 40 กิโลกรัม
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 คืออะไร
กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร สารเร่ง
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 หมายถึง เชือ้ จุลนิ ทรียท์ ม่ี ี ซุปเปอร์ พด.2 1 ซอง (25 กรัม)
สมบัติในการย่อยสลายวัสดุการเกษตร ในลักษณะอวบน้ำ
ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จากปลาหรือหอยเชอรี่ จำนวน 50
หรือมีความชืน้ สูง เพือ่ ผลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ้ โดยดำเนินกิจกรรม ลิตร (ใช้เวลาการหมัก 15-20 วัน) ปลาหรือหอยเชอรี่
ทั้งในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและมีออกซิเจน ประกอบด้วย 30 กิโลกรัม ผลไม้ 10 กิโลกรัม กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม
จุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ได้แก่ ยีสต์ ผลิตแอลกอฮอล์ และ น้ำ 10 ลิตร สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 1 ซอง (25 กรัม)
กรดอิ น ทรี ย ์ แบคที เ รี ย ผลิ ต กรดแลคติ ก แบคที เ รี ย
วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
ย่อยสลายโปรตีน แบคทีเรีย ย่อยสลายไขมัน แบคทีเรีย
1. หัน่ หรือสับวัสดุพชื หรือสัตว์ให้เป็นชิน้ เล็กๆ ผสมกับ
ละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส
กากน้ำตาลในถังหมักขนาด 50 ลิตร
จุดเด่นของสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
2. นำสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง ผสมใน
1. สามารถผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ น ้ ำ จากวั ต ถุ ด ิ บ ได้ น้ำ 10 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที
หลากหลาย เช่น ผัก ผลไม้ ปลา หอยเชอรี่ เปลือกไข่
3. เทสารละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในถังหมัก
เศษก้าง และกระดูกสัตว์
คนส่วนผสมให้เข้ากัน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการละลายธาตุอาหารในการ
4. ปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในที่ร่ม
หมักวัตถุดิบจากเปลือกไข่ ก้าง และกระดูกสัตว์
5. ในระหว่างการหมัก คนหรือกวน 1-2 ครัง้ /วัน เพือ่
3. เป็นจุลินทรีย์ที่เจริญได้ในสภาพความเป็นกรด
ระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และทำให้สว่ นผสมคลุกเคล้า
4. จุลินทรีย์ส่วนใหญ่สร้างสปอร์ ทำให้ทนต่อสภาพ ได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
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ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ คืออะไร

ร่วมพลิกฟืน้ แผ่นดินไทย ผูบ้ ริโภคปลอดภัย เกษตรกรรมไทยยัง่ ยืน

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

การผลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ้ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยวิธีการต่อเชื้อ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยวิธีการต่อเชื้อเป็นการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยไม่ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ทำได้
โดยนำปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มีอายุการหมัก 5 วัน ซึ่งจะสังเกต
เห็นฝ้าสีขาวทีผ่ วิ หน้าวัสดุหมัก โดยใช้จำนวน 2 ลิตร แทน
การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง จะสามารถ
ผลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ได้จำนวน 50 ลิตร

คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

การใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในพื้นที่การเกษตร
พื้นที่การเกษตร

อัตราปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

วิธีการใช้

ข้าว


แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว



ช่วงเตรียมดิน

ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ 20 มิลลิลติ ร/น้ำ 20 ลิตร/
เมล็ดข้าว 20 กิโลกรัม
 ปุย
๋ อินทรียน์ ำ้ 5 ลิตร/ไร่



ช่วงการเจริญเติบโต





ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ 5 ลิตร/ไร่ เมือ่ ข้าวอายุ 30
50 และ 60 วัน

แช่เมล็ดข้าวเป็นเวลา 12 ชัว่ โมง
แล้วนำขึน้ พักไว้ 1 วัน แล้วนำไปปลูก
 ฉีดพ่นหรือรดลงดินระหว่างเตรียมดิน
หรือก่อนไถกลบตอซัง
 เทลงในนาข้าว


พืชไร่


ช่วงการเจริญเติบโต



แช่ทอ่ นพันธุอ์ อ้ ยและ
มันสำปะหลัง

พืชผักและไม้ดอก
ไม้ผล

ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ 1 ลิตร เจือจางด้วยน้ำ
500 ลิตร ในพืน้ ที่ 5 ไร่
 ปุย
๋ อินทรียน์ ำ้ 40 มิลลิลติ ร/น้ำ 20 ลิตร


ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ 1 ลิตร เจือจางด้วยน้ำ
1,000 ลิตร ในพืน้ ที่ 10 ไร่
 ปุย
๋ อินทรีย์ 1 ลิตร เจือจางด้วยน้ำ 500
ลิตร ในพืน้ ที่ 2 ไร่


ข้อเสนอแนะ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
จะต้องปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-2875
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก 10 วัน
ก่อนออกดอกและช่วงติดผล
 แช่ท่อนพันธุ์อ้อยหรือมันสำปะหลัง
เป็นเวลา 12 ชัว่ โมง แลัวลงปลูก
 ฉีดพ่นหรือรดลงดิน ทุก 10 วัน




ฉีดพ่นหรือรดลงดิน ทุก 1 เดือนช่วง
กำลังเจริญเติบโต ก่อนออกดอกและ
ช่วงติดผล

ข้อมูลจาก : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

- มี ฮ อร์ โ มนหรื อ สารเสริ ม การเจริ ญ เติ บ โต
หลายชนิด เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน
กรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดแลคติก กรด
อะซิตกิ กรดอะมิโน และกรมฮิวมิก วิตามินบี เช่น วิตามินบี
สองและไนอะซีน ความเป็นกรดเป็นด่างอยูร่ ะหว่าง 3-4

