
 การผลิตน้าํหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2   
 นํ้าหมักชีวภาพ   เป็นของเหลวที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ลักษณะ
สด อวบนํ้า หรือมีความช้ืนสูงโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ทั้งในสภาพที่มีอากาศและมีอากาศน้อย  

สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 
 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน ไขมัน ช่วยลดกลิ่นเหม็น
ระหว่างหมักและเพ่ิมการละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือกไข ก้าง และกระดูกสัตว์ในเวลาอันสั้นและได้
คุณภาพ เพ่ือผลิตนํ้าหมักชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธ์ุ ได้แก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ส่วนผสมการผลิตน้ําหมักชวีภาพ 
 1) สูตรน้าํหมักชีวภาพจากผักและผลไม้ จํานวน 50 ลติร ( ใช้เวลาในการหมัก 7 วัน ) 
  
 
 
 
 

ผักหรือผลไม ้40 กิโลกรัม กากนํ้าตาล 10 กิโลกรัม 
น้ํา 10 ลิตร 

สารเรง่ซุปเปอร ์พด.2  1 ซอง 

Bacillus subtilis Burkholderia unamae 

Bacillus megaterium Lactobacillus fermentum Pichia membranifaciens 



 2) สูตรนํ้าหมักชีวภาพจากปลาหรือหอยเชอร่ี จํานวน 50 ลิตร ( ใชเวลาในการหมัก 15  -  20 วัน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) สูตรนํ้าหมักชีวภาพจากนํ้านมดิบคุณภาพตํ่า 

 สูตร 1 ผลิตจากนํ้านมดิบคุณภาพตํ่า จํานวน 50 ลิตร (ใชเวลาหมกั 5 วัน) 

  นํ้านมดิบ 30 ลิตร 

  กากนํ้าตาล 10 กิโลกรัม 

  สารเรงซุปเปอร พด.2   1 ซอง 

 สูตร 2 ผลิตจากนํ้านมดิบคุณภาพตํ่าและผลไมจํานวน 50 ลิตร (ใชเวลาหมัก 15 วัน) 

  นํ้านมดิบ 30 ลิตร 

  ผลไม 20 กิโลกรัม 

  กากนํ้าตาล 10 กิโลกรัม 

  สารเรงซุปเปอร พด.2   1 ซอง 

  

 การใชผลไมรวมกับนํ้านมดิบคุณภาพตํ่าในการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ จะมีปริมาณฮอรโมนพืช เชน 

ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน สูงกวาการใชนํ้านมดิบคุณภาพตํ่าอยางเดียว 

สารเรงซุปเปอร พด.2  1 ซอง 

ปลาหรือหอยเชอร่ี 30 กิโลกรัม 

กากนํ้าตาล 10 กิโลกรัม 

นํ้า 10 ลติร 

ผลไม 10 กิโลกรัม 



วิธีการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) คนสวนผสมใหเขากัน 

2) นําสารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 1 ซอง ผสมใน

สารละลายกากนํ้าตาลคนใหเขากันนาน 5 นาที 

 

1) ผสมกากนํ้าตาลในนํ้า ลงในถงัหมัก 

3) นําวัสดุท่ีหั่นหรือสบัเปนชิ้นเล็กๆ 

    แลวเทลงไปในถงัหมัก 

5) ปดฝาถังหมัก ในระหวางการ 

    หมัก คน 1 คร้ังตอวัน 

 



การผลิตนํ้าหมักชีวภาพโดยวิธีการตอเชื้อ 

 เปนการผลิตนํ้าหมักชีวภาพโดยการนํานํ้าหมักชีวภาพที่มีอายุการหมัก 5-7 วัน แทนการใชสารเรงซุปเปอร 

พด.2 จํานวน 1 ซอง โดยใชนํ้าหมักจํานวน 2 ลิตร และใชอัตราสวนของวัสดุหมักเทาเดิม 

 

การพิจารณานํ้าหมักชีวภาพท่ีหมักสมบูรณแลว 

1. การเจรญิของจุลินทรียนอยลงโดยคราบเช้ือที่พบในชวงแรกจะลดลง 

2. กลิ่นแอลกอฮอลลดลง  

3. ไมพบฟองกาซคารบอนไดออกไซด 

4. ความเปนกรดเปนดาง อยูระหวาง 3-4 

 

การใชพืชใหความหวานทดแทนกากนํ้าตาลในการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 

 การใชพืชหรือวัสดุที่ใหความหวานเพื่อทดแทนการใชกากนํ้าตาลในการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ ไดแก  

นํ้าตาลทราย นํ้าออย ลําไย ฝกจามจุรี โดยมีปริมาณการใช แทนการใชกากนํ้าตาล 10 กิโลกรัม ดังน้ี 

1. นํ้าตาลทราย ใช 5  กิโลกรัม 

2. นํ้าออย  ใช  10  ลิตร 

3. ลําไย   ใช  20  กิโลกรัม  

4. ฝกจามจุรี ใช   30  กิโลกรัม 

 

 

 

 

 
การผลิตนํ้าหมักชีวภาพโดยใชลําไย การผลิตนํ้าหมักชีวภาพโดยใชฝกจามจุรี 



อัตราและวิธีการใช 

 1) พื้นที่นาขาว 

 - แชเมล็ดพันธุขาว : ผสมนํ้าหมักชีวภาพ 2 ชอนโตะ ในนํ้า 1 ปป แชเมล็ดขาว 20 กิโลกรัม 12 ช่ัวโมงแลว

นําข้ึนพักไว 1 วันแลวนําไปปลูก 

 - ไถกลบตอซัง : ใชนําหมักชีวภาพ 5 ลิตร ผสมนํ้า 100 ลิตร ราดใหทั่วแปลง หมักไว 10-15 วัน ในพื้นที่ 1 

ไร 

 - ชวงการเจริญเติบโต : ผสมนํ้าหมัก 12 ชอนโตะในนํ้า 60 ลิตร ฉีดพนหรือรดลงดินในพื้นที่ 1 ไร เมื่อขาว

อายุ 30  50 และ 60 วัน 

 2) พืชไร : ผสมนํ้าหมักชีวภาพ 40 ชอนโตะในนํ้า 200 ลิตร ฉีดพนหรือรดลงดินทุก  ๆ10 วัน ในพื้นที่ 1 ไร   

 3) พืชผักและไมดอก : ผสมนํ้าหมักชีวภาพ 5 ชอนโตะในนํ้า 50 ลิตร ฉีดพนหรือรดลงดินทุกๆ 10 วันใน

พื้นที่ 1 ไร   

 4) ไมผล : ผสมนํ้าหมักชีวภาพ 20 ชอนโตะในนํ้า 100 ลิตร ฉีดพนหรือรดลงดิน ทุก 1 เดือน 
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