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การผลิตปุ๋ยหมัก สูตร พด.1 
 

 คือปุ๋ยหมัก ที่ได้จากการน าเศษพืชและหรือมูลสัตว์มาหมักโดยใช้สารเร่งจุลินทรีย์ พด .1 เป็นตัวเร่ง ท าให้
ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดี และใช้เวลาไม่นาน(ประมาณ 1-1.5 เดือน) เพ่ือใช้ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพดิน ทั้งทางด้าน
กายภาพ เคมีและชีวภาพ คือท าให้ดินร่วนซุย ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินหรือจากปุ๋ยเคมีที่ใส่เพ่ิมเติมไม่ให้สูญเสียได้ง่าย 
เป็นแหล่งธาตุอาหารพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ช่วยต้านทานความเปลี่ยนแปลงความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน ช่วยเพิ่มปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน จึงช่วยให้พืชเจริญเติบโต มีความ
แข็งแรงตามธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีเม่ือมีการใช้ร่วมกัน จึงช่วยลดปริมาณปุ๋ยเคมีลงได้ 
วัสดุส าหรับผลิตปุ๋ยหมัก (ประมาณ 1 ตัน) คือ เศษพืช เช่น ฟางข้าว เศษพืช เศษหญ้า ใบไม้ ขี้เลื่อย แกลบ  1 ตัน มูล
สัตว์ 200 กิโลกรัม(หากไม่มีให้ใช้หน้าดินดีๆแทน) ปุ๋ยยูเรีย 2 กิโลกรัม สารเร่ง พด .1  1 ซอง  โดยละลายสารเร่ง พด  1 
ในน้ า 1 ปีบ(หรือมากกว่าก็ได้ ให้เพียงพอที่จะราดให้ทั่วบนกองเศษพืช 1 ตัน) หากมีน้ าหมักชีวภาพ พด .2 .ให้ผสมลงไป
ด้วย 1-2 ลิตร คนให้เข้ากันนานอย่างน้อย 10 นาที จากนั้นน ามาราดบนกองวัสดุ/เศษพืช มูลสัตว์ และปุ๋ยยูเรีย แล้ว
คลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยราดน้ าที่ละลายสารเร่ง พด .1 และหรือน้ าหมักชีวภาพ พด .2 บนกองวัสดุให้ชุ่ม ถ้าไม่ชุ่มให้ใช้น้ า
ราดลงไปให้ชุ่ม(ความชื้นประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต)์ หากเป็นฟางข้าวหรือเศษพืชที่มีชิ้นส่วนยาวๆ อาจกองเป็นชั้นๆ 
โดยแบ่งวัสดุดังกล่าวออกเป็น 2-3 ส่วนหรือชั้น ขณะราดสารเร่ง พด .1 หรือน้ า ต้องย่ ากองวัสดุดังกล่าวให้แน่น (มิฉะนั้น 
วัสดุดังกล่าวจะดูดซับน้ าได้น้อย กองหลวมเกินไป ท าให้แห้งเร็ว เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตและท าหน้าที่ได้ดี) 
ควรมีการรดน้ า กลับกอง/คลุกเคล้า ทุก 7-15 วัน ประมาณ 1-1.5 เดือน วัสดุดังกล่าวจะสลายตัวเป็นปุ๋ยหมัก   
อัตราการใช้ ในนาข้าว พืชไร่ ไม้ดอก อัตรา 1-3 ตัน/ไร่ พืชผัก 3-4 ตัน/ไร่ ไม้ผลยืนต้น 5-20 กิโลกรัม /หลุม (คลุกเคล้า
กับดินรองก้นหลุมก่อนปลูก) และ โรย / หว่านรอบทรงพุ่ม แล้วพรวนดินกลบ 20-50 กิโลกรัม / ต้น ปีละ 1- 2 ครั้ง 
 

น  าหมักชีวภาพ(ปุ๋ยอินทรีย์น  า) สูตร พด.2 
คือ น้ าหมักชีวภาพที่ได้จากสกัดน้ าเลี้ยงของเซลล์พืชและหรือเซลล์สัตว์โดยใช้น้ าตาล ด้วยจุลินทรีย์ทั้งที่

ต้องการและไม่ต้องการอากาศในการย่อยสลาย ท าให้ได้น้ าสกัดชีวภาพสีน้ าตาลใสถึงด า มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน กรดอะมิโน ฮิวมิกแอซิด ฮอร์โมน วิตามิน และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากมาย จึงเป็นแหล่งธาตุอาหารพืช และ
ฮอร์โมน ท าให้พืชแข็งแรง ช่วยเร่งการเจริญเติบโต การติดดอกออกผล โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยที่ให้ทางดิน 
ขั นตอนและวิธีการท า  (ในถังขนาด 120 ลิตร) ละลายกากน้ าตาล 30 กก. ร าข้าว 1 กก. น้ าหรือน้ ามะพร้าว 40 ลิตร 
พร้อมสารเร่ง พด.2  2 ซอง น าวัสดุหมัก คือ ปลา และ หรือ หอยเชอรี่ ผัก ผลไม้ ที่หั่นหรือบดแล้ว รวม 70-80 กก.ในน้ า

การใช้และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยชีีวภาพชนิดต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน   
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ที่ละลายกากน้ าตาลและสารเร่งไว้แล้ว เติมน้ าให้ท่วม (เพ่ือคนได้สะดวก ) แต่ต้องต่ ากว่าขอบปากถังลงมาอย่างน้อย 20 
ซม. คลุกเคล้า/คนส่วนผสมดังกล่าวให้เข้ากัน คนบ่อยๆ เพื่อให้วัสดุหมักย่อยสลายเร็วขึ้น 1 เดือนขึ้นไปจึงกรองน าไปใช้  
อัตราและวิธีการใช้  หมักดิน ตอซัง โดยผสมน้ าฉีดพ่น สาดหรือหยดที่ทางน้ าเข้านา อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ขลุบหมักทิ้งไว้ 10-
15 วัน เพ่ือช่วยสลายฟางข้าวให้เปื่อยยุ่ย ไถพรวนได้ง่าย ( **หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะเหลือตอซังฟางข้าวในนาประมาณ 
1.0 -1.3 ตัน/ไร่ **)  อาจหยดที่ทางน้ าเข้านา 5 ลิตร / ไร่ / ครั้ง ระยะข้าวแตกกอ( 35-40วัน) และเม่ือข้าวเริ่มออกรวง
(60-75 วัน) หรือผสมน้ าฉีดพ่นให้ทางใบ อัตรา 50-80 ซีซี /น้ า 20 ลิตร เมื่อข้าวอายุประมาณ 35-40 และ 60-75 วัน   
ในแปลงพืชไร่ เมื่ออายุ 20, 40 และ 60 วัน ในแปลงไม้ผล  ทุก 15-30 วัน  * ในแปลงพืชผัก ทุก 3-7 วัน โดยผสมให้เจือ
จางกว่าการใช้ในนา ข้าวพืชไร่ หรือไม้ผล คือใช้อัตรา 30-50 ซีซี/น้ า 20 ลิตร      
*** มีเกษตรกรหลายราย น าน้ าหมักชีวภาพ พด.2  อัตรา 2-5 ลิตร/น้ า 200 ลิตร ผสมกับยาฆ่าหญ้า คุมหญ้า อัตราปกติ 
ฉีดพ่นในแปลงพืชไร่ ช่วยให้การคุมหรือฆ่าหญ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดินร่วนซุย พืชที่ปลูกมีรากมาก ดูดซึมปุ๋ยได้ดีขึ้น 
 

น  าหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนไข/่เร่งดอก 
วัสดุที่ใช้ท า (ในถังขนาด 10 ลิตร) ไข่หอยเชอรี่ 5 กิโลกรัม หรือ ไข่ไก่ท้ังเปลือก 5 กิโลกรัม + กากน้ าตาล  5 กิโลกรัม + 
น้ าหมักชีวภาพสูตรซุปเปอร์พด.2 =250 ซีซี + แป้งข้าวหมาก 1 ลูก + ยาร์คลู 1 ขวด   
วิธีท า น าไข่หอยเชอรี่มาโขลกหรือปั่นให้ละเอียด หากใช้ไข่ไก่ต้องแยกเปลือกออกมาต าให้ละเอียดก่อน ใส่กากน้ าตาล น้ า
หมักชีวภาพ น้ ามะพร้าว คลุกเคล้า/ตีให้เข้ากันแล้ว ในถังพลาสติก ปิดฝา แต่ควรคนบ่อยๆ หมักไว้อย่างน้อย 15 วัน   
อัตราและวิธีใช้  ใช้อัตรา 10-15 ซีซี. / น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน ช่วงพืชใกล้ออกดอก ขณะที่แดดอ่อน (ช่วงที่ข้าว
ตากเกสร ให้เลี่ยงไปฉีดช่วงเย็นแทน) ควรบ ารุงให้ต้นพืชมีความสมบูรณ์ก่อน ข้าว เมื่ออายุ 60-75 วัน โดยฉีดประมาณ 1-
2 ครั้ง พืชผักหรือไม้ผล เมื่อใกล้ออกดอกจะท าให้การติดดอกสม่ าเสมอ ขั้วเหนียว ดอกและผลไม่หลุดร่วงง่าย 
 

ปุ๋ยหมักชีวภาพจานด่วน (สูตร พด.1, 2, 3 และ พด.12) 
 ปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากการน าวัสดุอินทรีย์ชนิดต่างๆ มาหมักใช้อย่างเร่งด่วน โดยใช้สารเร่งจุลินทรีย์ ร่วมด้วย  
ประโยชน์ ท าให้ดินร่วนซุย เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน เชื้อบาซิลลัสและไตรโครเดอร์มาใน พด .3 ช่วยป้องกันโรคราก
เน่า โคนเน่าในพืชผัก ไม้ผล รากแข็งแรง มีปริมาณมาก ช่วยให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารเป็นประโยชน์ให้พืชดีขึ้น 
วัสดุที่ใช้   แกลบดิบและแกลบด ารวม 6 กระสอบปุ๋ย +มูลสัตว์ 10 กระสอบปุ๋ย + ร าละเอียด 6 กก.+ กากน้ าตาล 1 กก. 
+ สารเร่ง พด.1 + พด.3 อย่างละ 1 ซอง + น้ าหมักชีวภาพ 3 ลิตร + น้ า หรือน้ ามะพร้าว 200-250  ลิตร   
วิธีท า   คลุกเคล้า แกลบดิบ แกลบด า ร าข้าว มูลสัตว์ให้เข้ากัน  ราดน้ าที่ผสมสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์พด ..3  
กากน้ าตาล และน้ าหมักชีวภาพที่ผสมทิ้งไว้นาน 10 นาที โดยราดบนกองวัสดุคลุกเคล้าเข้ากันให้ชุ่ม ให้ได้ความชื้น
ประมาณ 70 % (ก าแล้วมีน้ าไหลง่ามมือ เมื่อคลายออกวัสดุยังคงรูป ) ตั้งกองวัสดุให้สูง 50 ซม. คลุมด้วยกระสอบป่าน  
ผ้ากระสอบปุ๋ย หรือกรอกใส่กระสอบปุ๋ย ตั้งไว้ในร่มเป็นเวลา 7-15 วัน ก่อนน าไปใช้   
จากนั้น  อาจใช้เป็นวัสดุเริ่มต้นในการท าปุ๋ยชีวภาพ พด. 12  โดยละลาย พด .12 จ านวน 1 ซอง และน้ า แล้วคลุกเคล้าให้
ทั่ว/ให้ชุ่ม แล้วกองหรือกรอกใส่กระสอบปุ๋ย วางไว้ในที่ร่ม ก่อนน าไปใช้อย่างน้อย 4 วัน ก่อนน าไปใช้ 
อัตราและวิธีการใช้ พืชไร่ นาข้าว พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับ 200–300 กก./ไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงก่อนไถพรวน /ท า
เทือก หรือใส่ระหว่างแถวหลังปลูกพืช ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น  1-3 กก./ต้น โดยรองก้นหลุมหรือรอบทรงพุ่มทุกปี  ใน แปลง
เพาะกล้า 1-2 กก./พ้ืนที่ 10 ตร.เมตร โรยแล้วคลุกเคล้าให้ทั่วแปลงเพาะกล้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี  
 

น  าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร สูตร พด.6 
เพ่ือใช้ดับกลิ่นเหม็น ใช้ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องครัว คอกสัตว์ บ่อปลา ช่วยบ าบัดน้ าเสีย และลดกลิ่น

เหม็นตามท่อระบายน้ าและกองขยะ ใช้หมักดิน เศษพืช ตอซัง หรือผสมน้ าฉีดพ่นให้ทางใบพืช ช่วยลดขยะในครัวเรือน 
วัสดุและวิธีท า  (ในถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร) เศษอาหาร ขยะสด 60-80 กก. + กากน้ าตาล 20-30 กก. น้ าหรือน้ า
มะพร้าว 20-40 ลิตร(แล้วแต่ประเภทเศษอาหารว่ามีน้ า สดหรือแห้ง ) + สารเร่ง พด .6 จ านวน 2 ซอง ** กรณีท่ีต้องการ
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ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ าหรือในครัวเรือนเท่านั้น ใช้น้ ามะพร้าว (แทนน้ าและเศษอาหาร ) 80 ลิตร/กากน้ าตาล 20 กก.** คน
และหมักไว้ 15 วัน สูตรเร่งด่วน  ให้ใช้น้ า 100 ลิตร + สับปะรด(หรือเปลือก) 5 กก.+กากน้ าตาล 10 กก.หมัก 3-5 วัน
ก่อนน าไปใช้ ก่อนน าไปใช้   อัตราและวิธีการใช้   ใช้น้ าหมักชีวภาพฯ 15 ลิตร/พ้ืนที่น้ าเสีย 1 ไร่ หรือใช้น้ าหมักชีวภาพ 
อัตรา 1 ลิตร/ปริมาตรน้ าเน่าเสีย 10 ลบ.เมตร บริเวณกองขยะ/คอกปศุสัตว์ น้ าหมักอัตรา 2-5 ลิตร/น้ า 20 ลิตร ราด ฉีด
พ่นทุก 3 วัน บ่อปลา ใช้น้ าหมักฯ สาดหรือฉีดพ่นให้ทั่วบ่อ 15 ลิตร/ไร่/ครั้ง หมักดิน ใช้อัตรา 5-8 ลิตร/ไร่ สาด ราด 
หยดพร้อมน้ าที่ปล่อยลงนา หรือฉีดพ่นให้ทั่วในนาข้าว แล้วหมักตอซังทิ้งไว้ 10-15 วันก่อนไถพรวน แล้วปล่อยพร้อมน้ า
เข้านาเมื่อข้าวอายุ 30-35 วัน และ 60-65 วัน หรือผสมน้ าฉีดพ่นให้ทางใบ  อัตรา 50-80 ซีซี/น้ า 20 ลิตร เพื่อเร่งการ
เจริญเติบโต ระบบราก การแตกกอ และการติดดอกออกผล   
 

สารสกัดสมุนไพรป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช สูตร พด.7 
เป็นสารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุน รสเผ็ด ขม สารเบื่อเมา เพ่ือป้องกัน ,ไล่,ก าจัดแมลงศัตรูพืช  เช่น เปลือกซาก 

ใบหรือเมล็ดน้อยหน่า เสือมอบ โล่ติ้น สะเดา หัวกลอย ตะไคร้หอม สบู่ด า ข่า ขิง พริก มะกรูดกระเพรา ใบ /ดอกล าโพง 
หนอนตายหยาก เมล็ดมันแกว จากพืชมียางหรือรสฟาดเพ่ือผลิตสารป้องกันก าจัดเชื้อรา  เช่น ว่านน้ า กระเทียม เปลือก
มังคุด  กล้วยดิบ ลูกตาลสุก ใบยูคา ใบ/ผลมะกรูด ใบมะรุม  ลูกมะเกลือ หมากสด หัวไพล ขม้ินชัน ข่าแก่  ฝักคูน 
วิธีท า (ในถังขนาด 120 ลิตร)  ละลายกากน้ าตาล 5-10 กก. กับน้ าหรือน้ ามะพร้าว 40 ลิตร  พร้อมสารเร่ง พด.7 จ านวน 
2 ซอง น าสมุนไพรอย่างน้อย 3-4 ชนิดขึ้นไป บดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ รวม 50-60 กก. ใส่ลงในน้ าที่ละลายกากน้ าตาล
และสารเร่งฯไว้แล้ว เติมน้ าให้ท่วมวัสดุหมัก แต่ต้องต่ ากว่าขอบปากถังลงมาอย่างน้อย 20 เซนติเมตร  คลุกเคล้าและคน
ส่วนผสมดังกล่าวให้เข้ากัน ควรคนบ่อยๆ หมัก 21 วันขึ้นไป จึงกรองหรือคั้นน้ าน าไปใช้ 
วิธีและอัตราการใช้  ผสมน้ าฉีดพ่นป้องกันโรค แมลงศัตรูพืช อัตรา 80-150 ซีซี/น้ า 20 ลิตร หรือ 0.8-1.5 ลิตร/น้ า 200 
ลิตร ทุก 3-5 วัน เมื่อแมลงเริ่มระบาด กากน าไปท าปุ๋ยหมักหรือน าไปหว่านในแปลงพืชผักเพ่ือป้องกันโรค แมลงศัตรูพืช 
 

การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
  คือ ปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบเศษหรือต้นพืชขณะที่ยังสดลงไปในดิน ปล่อยให้ย่อยสลายระยะหนึ่ง แล้วจึงปลูก
พืชหลักตาม ปกตินิยมใช้พืชตระกูลถั่วเป็นพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ โสนต่างๆ ฯลฯ เนื่องจาก
ปลูกง่าย สามารถตรึงธาตุอาหารไนโตรเจนจากอากาศได้ดี ไม่ระบาดเป็นวัชพืชในภายหลัง  โดยไถกลบในช่วงที่พืชก าลัง
ออกดอกประมาณ 50% เพราะจะได้ปุ๋ยพืชสดคุณภาพดี น้ าหนักสดต่อไร่สูงและย่อยสลายง่าย จึงปลูกพืชหลักตามได้ไว
ขึ้น สามารถด าเนินการได้อย่างกว้างขวางในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ พืชตระกูลถั่วที่แนะน าได้แก่ 
ปอเทือง – นิยมปลูก/หว่านในแปลงพืชไร่,นาข้าว หรือโรยระหว่างแถวปลูกอ้อยใช้เมล็ดพันธุ์ 3-5 กก./ไร่ ไถกลบอายุ 50 
-70วัน จะได้ปุ๋ยสด 2-6 ตัน/ไร่ จะให้ธาตุไนโตรเจน/ฟอสฟอรัส/โพแทสเซียมประมาณ 1.98/0.30/2.41 % ของ นน.แห้ง 
ถั่วพุ่ม - นิยมปลูกท้ังในแปลงพืชไร่ นาข้าว(ที่น้ าไม่แฉะ)หรือในแปลงไม้ผลยืนต้น ใช้เมล็ดหว่านอัตรา 5-8 กก./ไร่ ไถกลบ
อายุ 45-60 วัน จะได้ปุ๋ยสด 2-3 ตัน/ไร่ จะให้ธาตุไนโตรเจน /ฟอสฟอรัส/โพแทสเซียม  ประมาณ 2.05 /0.22 /3.20 % 
ของ นน.แห้ง*(น้ าหนักแห้ง=น้ าหนักสด÷ 5) การไถกลบพืชปุ๋ยสด คือ การฝังฟองน้ าและปุ๋ยจ านวนมหาศาลไว้ในดิน 
ถั่วพร้า   - นิยมปลูกในแปลงพืชไร่,นาข้าว ทนแล้งได้ดี โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 8-10 กก./ไร่  ไถกลบเมื่ออายุ 60-80 วัน ได้ปุ๋ย
พืชสดประมาณ 3 ตัน/ไร่ ซึ่งจะให้ธาตุไนโตรเจน/ฟอสฟอรัส /โพแทสเซียม ประมาณ 3.03/0.37/3.12 % ของ นน.แห้ง 
 

 โดยไถกลบขณะที่พืชปุ๋ยสดออกดอกประมาณ 50 % เพราะจะได้ปริมาณธาตุอาหารและน้ าหนักสดต่อไร่สูง 
ล าต้นยังไม่แข็งมาก สามารถปลูกพืชหลักตามได้ภายใน 7-10 วัน หากพืชปุ๋ยสดอายุมากกว่านี้ อาจไถพรวน/ไถกลบยาก 
และต้องไถกลบทิ้งไว้นานกว่านี้ 
 


