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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.010011-2550

เกษตรอนิทรีย์   ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต

เทคนิคในการเพิ่มคุณภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
สูตรการผลิตปุ๋ยอินทรย์ีน้ำจากสารเรง่พด.2  (เดิม)

สูตรใหม่สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่งพด.2

 รมพัฒนาที่ดินได้ติดตามสภาพการนำ
สารเร่ง พด.2 ไปทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำทั้งจาก
เจ้าหนา้ท่ีปฏิบัติของกรมพัฒนาทีดิ่นเองจาก

เกษตรกรและหมอดนิอาสาทัว่ประเทศ  ผลตอบรบั
นั้นจากการทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ที่ทำตามสูตร
ของกรมพัฒนาที ่ด ินหรือที ่ด ัดแปลงประยุกต์
เทคโนโลยีจากที ่กรมพัฒนาที ่ด ินได้แนะนำไป
กรมพัฒนาที่ดินได้น้อมรับคำแนะนำต่างๆ และ
วิจัยทดสอบเพ่ิมเติม จนได้ปรับปรุงคำแนะนำใหม่
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้สารเร่ง  พด.2  ซ่ึงได้
รับการยอมรบัจากเกษตรกรและผูท่ี้ได้นำไปใชม้าก
อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุงคำแนะนำในการผลิต
ปุย๋อนิทรยีน์ำ้จากการใช้สารเรง่พด.2 จากเดิมดังนี้

คำแนะนำที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

1. เพิม่ปรมิาณสารเรง่พด.2  พบวา่ในทางปฏบิติั
ตามคำแนะนำเดมิใช้สารเรง่ พด.2  1 ซอง สำหรบัสตูร
ท่ีผลิตจากหอยเชอร่ีหรือปลาจะน้อยไป  จึงทำให้ย่อยสลาย
ช้าเกิดเน่าเสีย ท้ังน้ีจะเพ่ิมสารเร่ง พด.2  หรือสารเร่งพด.6
ก็ได้  เพราะสารเร่งพด.6  จะทำให้การย่อยโปรตีนได้เร็วข้ึน

2. เพิม่รำขา้ว แต่เดิมไม่ได้แนะนำอยู่ในสูตร แต่
เนื่องจากจุลินทรีย์ต้องการน้ำตาลเป็นอาหาร ดังนั้น
การที่จุลินทรีย์จะเพิ ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั ้น
จำเป็นต้องการธาตุคาร์บอน  การเพ่ิมรำข้าวลงไปจะทำให้

การขยายจำนวนจ ุล ินทร ีย ์
เป็นไปอย่างรวดเร็วการย่อย
สลายจึงดีขึ ้น รำข้าวเองก็มี
แร่ธาตุและวิตามินที่สมบูรณ์จึง
เพิ่มคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
พด.2 ให้ดีขึ้นอีกทั้งเป็นวัสดุที่
ราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถ่ิน
ทั่วไป

หอยเชอรี่ กาก สารเร่ง
/ปลา ผัก/ผลไม้ น้ำตาล พด.2 น้ำ
(กก.) (กก.) (กก.) (ซอง) (ลิตร)
30 10 10 1 10
- 40 10 1 10

 หอยเชอรี่ ผัก/ กาก สารเร่ง
/ปลา ผลไม้ น้ำตาล พด.2  น้ำ รำข้าว
(กก.) (กก.) (กก.) (ซอง) (ลิตร) (กก.)
30 10 10 2 20 5
- 40 10 1-2 20 5
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เทคนิคในการเพิ่มคุณภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

หรอืที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

3. เพ่ิมปริมาณน้ำ ควรเพ่ิมปริมาณน้ำระยะท่ีมีการ
คนในรอบ 7 วัน  การเติมนำ้ทกุครัง้ควรเตมิกากนำ้ตาล
ในอตัรา 1:5 ถึง 1:10  ปรบัใหร้ะดบันำ้ต่ำกว่าระดบัวสัดุ
5-10 เซนติเมตร

ขั้นตอนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
1. เตรียมวัสดุท่ีสดและสะอาดปรมิาณตามสตูรสับ

หรือบดวัสดุให้ละเอียด
2. ผสมกากนำ้ตาล 5 กก. สารเรง่ พด. จำนวน 2

ซอง (จะใช ้พด.2  1 ซอง + พด.6  1 ซอง) ผสมนำ้ 5
ลติร รำข้าว 5 กก. ผักหรอืผลไม ้5 กก. คลกุใหเ้ข้ากัน
ส่วนผสมน้ีถ้าสามารถบ่มเช้ือไว้ 2 วัน หรือ 48 ช่ัวโมงก็จะ
ดีมาก

3. นำสว่นผสมในขอ้ 2 ผสมกบัวสัดใุนขอ้ 1 เติม
กากน้ำตาลอีก 5 กก. เติมน้ำให้อยู่ต่ำกว่าผิววัสดุ 10
เซนติเมตร

4. หมักไว้ในทีร่่ม ให้แง้มฝาไว้ (ไม่ปิดสนทิ)
5. การคนหรอืกวนเปน็ขัน้ตอนทีส่ำคญัมาก ใหค้น

ทกุๆ 7 วัน โดยใหส้งัเกตทกุ 3-4 วันวา่สขีองฝา้ด้านบน
เปน็อยา่งไร ถ้าสขีาว เหลอืงหรอืนวล ใหเ้อาไมแ้ทงชว่ย
ระบายกา๊ซออก ถ้าครบรอบ 7 วัน สฝ้ีาจะเปน็สเีทาเขม้
หรือดำ ให้คนลึกประมาณ  25 ซม. เท่าน้ัน (การคนลึกถึง
ก้นถังจะให้เช้ือจมน้ำการย่อยสลายจะช้า) ปรับปริมาณน้ำ
ใหอ้ยูท่ี ่ 5-10 ซม. เติมกากนำ้ตาลในสดัสว่น 1:5 ของ
ปริมาณน้ำท่ีเติม

6. การคนเฉพาะสว่นบนจะทำ 3 ครัง้ สว่นครัง้ที่
4 หรอืวนัที ่ 28 จะคนตลอดถงั (หอยเชอรีจ่ะคนเฉพาะ
สว่นบนถงึครัง้ที ่6 หรอืวนัที ่42 ทิง้ใหต้กตะกอน)

7. ทิง้ใหต้กตะกอน 10-15 วันเพือ่ใหแ้ยกสว่นทีใ่ส
กากข้น และกากหยาบออกจากกนั

8. รินส่วนที่ใสด้านบนออกซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดเอา
ไปใช้ นำกากทั้งหมดออกไปทำปุ๋ยหมักหรือใส่รอบโคน
ไม้ยืนต้น ควรกลบหรือคลุมด้วยวัสดุเศษพืชแล้วรดน้ำ ระวัง
ปริมาณและความเข้มข้นเพราะถ้ามากพืชจะตายได้

9. กากข้น (ท่ีเป็นโคลน) นำมาใส่ถังไว้ให้ตกตะกอน
แยกส่วนใสไปใช้จนเหลือแต่กากข้นเหนียวเอาออกจากถัง
ไปทำปุ๋ยหมักหรือใส่นำไม้ยืนต้นได้ตามความเหมาะสม

10. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผสมเจือจางแล้วต้อง
รีบใช้ภายในหน่ึงวันหรือใช้ทันที ไม่ควรผสมท้ิงไว้นานข้าม
วันเพราะคุณภาพจะลดลงมาก

ข้อควรทราบในการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
1. การเพิ ่มคุณภาพของปุ ๋ยอินทรีย์น้ำ  พด.2

สามารถใช้น้ำนม ไข่ น้ำมะพร้าว พืชโตเร็ว หรือท่ีมีคุณค่า
ทางอาหารสงูจะทำให้มีฮอร์โมนและแร่ธาตุมากข้ึน

2. การผลิตในลักษณะฮอรโ์มน  ควรใช้กากน้ำตาล
นอ้ยลง หรอืใชน้ำ้มะพรา้วทดแทนและควรใชท้นัท ี อายุ
การหมักควรอยู่ระหว่าง 15-30 วัน เพราะนานไปฮอร์โมน
จะสลายตัว

3. การใช้ส่าเหล้าควรเติมกากน้ำตาลในอัตราส่วน
ร้อยละ 20 รำข้าว 5 กก. ในการผลติ 200 ลติร ควรใส่
ผักผลไม้อัตรา 60:40 (ส่า+กากน้ำตาล:ผัก/ผลไม้)

4. พืชผักที่มีธาตุอาหารสูง อวบ โตเร็ว จะให้
คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 มีคุณภาพสูงด้วย แต่ท้ังน้ี
ต้องสดและสะอาด

5. ไม่ควรนำวสัด ุเช่น หอยเชอรี ่ปลา รวมท้ังพืช
ผักมาต้มให้สุกก่อน เพราะจะทำให้สูญเสียกรดอะมิโน
ฮอร์โมนและแร่ธาตุไปทำให้คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
พด.2 ลดลง

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ข้อมลูจาก  :  กรมพฒันาทีดิ่น ปี 2548
หมายเหต ุ : ปัจจุบันกรมพฒันาทีด่นิไดผ้ลิตและสง่เสรมิการใช้
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ทดแทนสารเรง่ พด.2 แล้ว


