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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การผลิ
สารเร่งง พด.2
พด.2
การผลิตตปุปุย๋ ย๋ อิอินนทรี
ทรียยน์ น์ ำ้ โดยใช้
ำ้ โดยสารเร่

สารเร่ง พด.2 หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่มี

คุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือ
สั ต ว์ ล ั ก ษณะเปี ย กหรื อ มี ค วามชื ้ น สู ง เพื ่ อ ผลิ ต
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยการดำเนินกิจกรรมการหมักใน
สภาพที่ไม่มีออกซิเจนทำให้กระบวนการหมักดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

www.ldd.go.th

ส่วนผสมการผลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ้ โดยสารเร่ง พด.2 (สารเร่ง พด.2 1 ซอง ผลิตได้จำนวน 50 ลิตร)
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่ ปลา
(ใช้เวลาหมัก 21 วัน)
3
(30 กิโลกรัม
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากผักหรือผลไม้ ผักหรือผลไม้
(ใช้เวลาหมัก 7 วัน)
4
(40 กิโลกรัม

อัตราการใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้

: กากน้ำตาล
1
: 10 กิโลกรัม
: กากน้ำตาล
1
: 10 กิโลกรัม

:

ผลไม้ : น้ำ
1
1 ส่วน
: 10 กิโลกรัม : 10 ลิตร)
:
น้ำ
1
: 10 ลิตร)

- ข้าว พืช และไม้ผล : เจือจาง ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ 1 ลิตร ต่อ 500 ส่วน
- พืชผักและไม้ดอก : เจือจาง ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ 1 ลิตร ต่อ 1000 ส่วน
- ไถกลบตอซัง
: เจือจาง ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ 1 ลิตร ต่อ 20 ส่วน

วิธกี ารใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้
- ฉีดพ่นต้นพืช หรือรดลงดิน

ร่วมพลิกฟืน้ แผ่นดินไทย ผูบ้ ริโภคปลอดภัย เกษตรกรรมไทยยัง่ ยืน

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ประกอบด้วย
กรดอินทรีย์และฮอร์โมน หรือสารเสริมการเจริญเติบโต พืชหลาย
ชนิดผลิตได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ซึ่งมี
ลักษณะเปียก หรือมีความชื้นสูงเป็นของเหลวออกมา โดยเกิดจาก
กิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
การผลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ้ โดยใช้สารเร่ง พด.2
ประโยชน์ของปุย๋ อินทรียน์ ำ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การพิจารณาปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ทีส่ มบูรณ์
แล้ว

วิธที ำปุย๋ อินทรียน์ ำ้
1. นำสารเร่ง พด.2 จำนวน 1 ซอง ผสมในน้ำ
10 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที
2. ผสมวัสดุพืชหรือสัตว์ (สับให้เล็กก่อนหมัก)
และกากน้ำตาล(เลือกใช้น้ำตาลทรายแดง น้ำอ้อย
น้ำมะพร้าวหรือเศษผลไม้แทนได้) ลงในถังหมัก แล้ว
เทสารละลาย พด.2 ในข้อ1 ผสมลงในถังหมัก
3. คลุกเคล้าหรือคนส่วนผสมเข้ากันอีกครัง้ และ
ตัง้ อยูใ่ นทีร่ ม่
4. ในกรณีทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอย
เชอรี่ให้คนหรือกวนทุก 7 วัน เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
5. ปิดฝาไม่ต้องสนิท

คุณสมบัตขิ องปุย๋ อินทรียน์ ำ้
1. มีฮอร์โมนหลายชนิด เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน
2. มีกรดอินทรีย์หลายชนิดเช่น กรดแลคติก
กรดอะซีตกิ กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก
3. มีวิตามินบี
4. มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 3-4

การผลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ้ โดยวิธกี ารต่อเชือ้
ทำได้โดยการใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้ ทีม่ อี ายุการหมัก 5 วัน
หรือทีย่ อ่ ยสลายสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2 ลิตร ทดแทน
การใช้สารเร่ง พด.2 จำนวน 1 ซอง ในส่วนผสม

หมายเหตุ : ปัจจุบนั กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้ผลิตและส่งเสริมการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ทดแทนสารเร่ง พด.2 แล้ว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-0679
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช
- มีการเจริญของจุลินทรีย์น้อยลง
เพิม่ การขยายตัวของใบ และยึดตัวของลำต้น
- กลิ่นแอลกอฮอล์น้อยลง
ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด
- มีกลิ่นเปรี้ยวเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น
- ไม่ปรากฏฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ หรือมี
เป็นสารช่วยขับไล่แมลงศัตรูพืช
น้อยมาก
ทำความสะอาดและลดกลิ่นเหม็นในคอก
- ได้สารละลายหรือของเหลวสีน้ำตาล
เลี้ยงสัตว์
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
7. ให้ธาตุอาหารพืช ปุย๋ อินทรียน้ำจากปลาและ
อยูร่ ะหว่าง 3-4
หอยเชอรีจ่ ะให้ไนโตรเจนสูง

