
การผลิตสารควบคุมแมลงศตัรูพืชโดยใช้สารเรง่ซุปเปอร ์พด. 7 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธ์ิโดย

กระบวนการหมักพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ เพ่ือผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 
ประกอบด้วย ยีสต์ Saccharomyces sp. แบคทีเรียผลิตกรดอะซิติก Gluconobacter  oxydans และ
แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก Lactobacillus  fermentum 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
สารสกัดที่ได้จากการหมักพืชสมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ ประกอบด้วย สารออกฤทธ์ิ และสารไล่

แมลงที่อยู่ในพืชสมุนไพร รวมท้ังกรดอินทรีย์หลายชนิดเพ่ือใช้ในการป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช 
 
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 
 

 ชนิดพชืสมุนไพรที่มีประสทิธิภาพในการควบคุมแมลง 
 

สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพควบคุมเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยอ่อน  

   
ยาสูบ (ยาเส้น) ดีปลี รากหางไหล หัวกลอย พริก 
 

สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพควบคุมหนอนกระทู้ผัก และหนอนใยผัก 

   
เหง้าว่านน้ํา เมล็ดมันแกว เมล็ดสะเดา เหง้าหนอนตายหยาก เหง้าขม้ินชัน 

 

Gluconobacter  oxydans Saccharomyces sp. Lactobacillus fermentum 



วัสดุสําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 

 

 

 

 

   

 

 

วิธีทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหมักพืชสมุนไพรแหง  

พืชสมุนไพร   10      กิโลกรัม 

กากนํ้าตาล   20      กิโลกรัม 

รําขาว      100    กรัม 

นํ้า       60      ลิตร (หรือทวมวัสดุ) 

สารเรงซุปเปอร พด.7 1        ซอง 

การหมักพืชสมุนไพรสด  

พืชสมุนไพร    30      กิโลกรัม 

กากนํ้าตาล        10      กิโลกรัม 

รําขาว    100    กรัม 

นํ้า      30      ลิตร (หรือทวมวัสดุ) 

สารเรงซุปเปอร พด.7 1     ซอง  

1) สบัพืชสมุนไพรใหเปนชิ้นเล็ก ทุบหรือตําใหแตก 

4) เทสารละลายใสลงในถังหมักคลุกเคลาและคนใหเขากัน 3) ละลายกากนํ้าตาล ในนํ้า แลวใสสารเรงซุปเปอร 

พด.7 ผสมใหเขากันนาน 5 นาที 

5) ปดฝาถังไมตองแนน ตัง้ท้ิงไวในท่ีรม และคน

ทุกวันใชระยะเวลาในการหมัก 21 วัน 

2) นําพืชสมุนไพรและรําขาวใสลงในถงัหมัก 



การพิจารณาสารควบคุมแมลงศัตรูพืชท่ีหมักสมบูรณแลว 

1. ฝาจุลินทรียลดลง  

2. ไมมีฟองกาซคารบอนไดออกไซดหรือมีนอยลง  

3. กลิ่นแอลกอฮอลลดลง 

4. สารละลายมีสภาพเปนกรด pH ระหวาง 3-4 และไดกลิ่นเปรี้ยว 

 

อัตราการใชและวิธีการใช 

1. เจือจางสารควบคุมแมลงศัตรูพืช: นํ้า เทากับ 1: 100 ฉีดพนทุกๆ 3-5 วัน และฉีดตอเน่ืองอยางนอย 

 3 ครั้ง ข้ึนอยูกับการระบาดของหนอนและเพลี้ย ควรฉีดพนชวงตัวออน หรือชวงที่เพลี้ยยังไมเกิดแปง 

2. ใสสารจับใบ เชน นํ้ายาลางจาน 10 มิลลิลิตร ลงในสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 10 ลิตร 

3. พืชไร พืชผัก และไมดอก ฉีดพนสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแลวอัตรา 50 ลิตรตอไร 

4. ไมผล ฉีดพนสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแลวอัตรา 100 ลิตรตอไร ฉีดพนที่ใบ ลําตน หรือบริเวณที่

มีหนอนหรือเพลี้ยอาศัยอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ส่วนผสมและวิธีการกองปุ๋ยหมัก
	ส่วนผสมในการกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน ประกอบด้วย
	การกองปุ๋ยหมัก
	กรณีที่ 1 : ขนาดของวัสดุที่ใช้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ให้ผสมมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี และเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสามเหลี่ยมพื้นผ้า กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร
	กรณีที่ 2 :ขนาดของวัสดุเป็นชิ้นใหญ่ ให้แบ่งวัสดุออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
	1. เศษพืชแห้ง 1000 กิโลกรัม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน ส่วนละ 300 กิโลกรัม และให้เหลือ            100 กิโลกรัม ปิดด้านบนกองปุ๋ยหมักเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นจากแสงแดด
	2. มูลสัตว์ 200  กิโลกรัม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน ส่วนละ 66.67 กิโลกรัม
	3. ยูเรีย 2 กิโลกรัม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน ส่วนละ 0.67 ขีด
	ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก
	วัสดุในการกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน ประกอบด้วย
	อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมัก
	1.2 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
	น้ำหมักชีวภาพ   เป็นของเหลวที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ลักษณะสด อวบน้ำ หรือมีความชื้นสูงโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ทั้งในสภาพที่มีอากาศและมีอากาศน้อย
	สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2
	ส่วนผสมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
	การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยวิธีการต่อเชื้อ
	การพิจารณาน้ำหมักชีวภาพที่หมักสมบูรณ์แล้ว
	การใช้พืชให้ความหวานทดแทนกากน้ำตาลในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
	วัสดุสำหรับขยายเชื้อซุปเปอร์ พด. 9
	วิธีการขยายเชื้อ
	อัตราและวิธีการใช้
	วิธีการขยายเชื้อ จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11 ( ปอเทืองและโสนอัฟริกัน )
	วัสดุสำหรับขยายเชื้อ พด.11
	ประโยชน์ของจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11
	วิธีการขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ พด. 12
	วัสดุสำหรับขยายเชื้อ
	วิธีการขยายเชื้อ
	อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสำหรับพืชชนิดต่างๆ
	2) กลุ่มที่ 2 จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
	กลไกการควบคุมโรคพืชของกลุ่มจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
	วัสดุสำหรับขยายเชื้อ
	วิธีการขยายเชื้อ
	การดูแลรักษา
	การใช้ประโยชน์
	อัตราและวิธีการใช้
	การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7
	ชนิดพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง
	วิธีทำ
	การพิจารณาสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่หมักสมบูรณ์แล้ว
	อัตราการใช้และวิธีการใช้
	วิธีการผลิตสารบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6
	วิธีที่ 1 ผลิตจากการหมักขยะสด
	ส่วนผสมในการผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น (จำนวน 50 ลิตร)
	ส่วนผสมในการขยายเชื้อ
	กากน้ำตาล     5       กิโลกรัม
	วิธีการขยายเชื้อ
	การใช้แบคทีเรียในสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ
	- ยุงรำคาญ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง มีแหล่งอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำเสีย
	อัตราและวิธีการใช้สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น
	อัตราและวิธีการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ
	4) กลุ่มที่ 4 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.
	ปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
	วิธีการขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
	ข้อควรพิจารณาในการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

