
การผลิตและเพิ่มคุณภาพปุยอินทรียนํ้า 
โดยใชสารเรง พด.2 

 ปุยอินทรียน้ํา หมายถึง ปุยอินทรียในรูปของเหลวซ่ึงไดจากการยอยสลายวัสดุเหลือใช จาก

พืช หรือสัตวที่มีลักษณะสด อวบน้ําหรือมีความชื้นสูง โดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย ทั้งในสภาพที่ไม

มีออกซิเจนทําใหไดฮอรโมน หรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เชน ออกซิเจน จิบเบอเรลลิน และไซ

โตไคนิน รวมทั้งกรดอินทรียหลายชนิด เชน กรดแลคติก กรดอะซิติก กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



การผลิตปุยอินทรียน้ําวัสดุที่ใชในการผลิตปุยอินทรียน้ํา 
 

ปุยอินทรียน้ําจากผักและผลไม จํานวน 50 ลิตร (ใชเวลาการหมัก 7 วัน) 
ผักหรือผลไม   40 กิโลกรัม 

กากน้ําตาล   10 กิโลกรัม 

น้ํา    10 ลิตร 

สารเรง พด.2     1 ซอง (25 กรัม) 
 

 
 

ปุยอินทรียน้ําจากปลาหรือหอยเชอรี่  จํานวน 50 ลิตร (ใชเวลาการหมัก 15-20 วัน) 
ปลาหรือหอยเชอร่ี   30 กิโลกรัม 

ผลไม    10 กิโลกรัม 

กากน้ําตาล   10 กิโลกรัม 

น้ํา    10 ลิตร 

สารเรง พด.2     1 ซอง (25 กรัม) 
 

 



วิธีการผลิตปุยอินทรียน้ํา 
1.  หั่นหรือสับวัสดุพืชหรือสัตวใหเปนชิ้นเล็ก ๆ ผสมกับกากน้ําตาลในถังหมัก ขนาด 50 ลิตร นําสารเรง 

พด.2 จํานวน 1 ซอง ผสมในน้ํา 10 ลิตร คนใหเขากันนาน 5 นาที 

2.  เทสารละลายสารเรง พด.2 ในถังหมัก คนสวนผสมใหเขากัน 

3.  ปดฝาไมตองสนิทและต้ังไวในที่รม 

4.  ในระหวางการหมัก คนหรือกวน 1-2 คร้ัง/วัน เพื่อระบายกาซคารบอนไดออกไซดและทําให

สวนผสมคลุกเคลาไดดียิ่งข้ึน 

 

 
 

 
 
 
 
 



การผลิตปุยอินทรียน้ําโดยวิธีการตอเช้ือ 
 เปนการผลิตปุยอินทรียน้ําโดยไมใชสารเรง พด.2 ทําไดโดยนําปุยอินทรียน้ําที่มีอายุการหมัก 5 

วันซึ่งจะสังเกตเห็นฝาสีขาวที่มีผิวหนาวัสดุหมักโดยใชจํานวน 2 ลิตร แทนการใชสารเรง พด. 2 จํานวน 

1 ซอง จะสามารถผลิตปุยอินทรียน้ําไดจํานวน  50 ลิตร 
 

 

 
 

การพิจารณาปุยอินทรียน้ําที่หมกัสมบูรณแลว 
 -  การเจริญของจุลินทรียนอยลง โดยคราบเช้ือที่พบในชวงแรกจะลดลง 

 -  ไมพบฟองกาซคารบอนไดออกไซด 

 -  กล่ินแอลกอฮอลลดลง 

 -  การวิเคราะหความเปนกรดเปนดาง(PH) อยูระหวาง 3-4 

 

 

 

 



คุณสมบัติของปุยอินทรียน้ํา 
 -  มีฮอรโมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตหลายชนิด เชน ออกซิเจน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน 

 -  มีกรดอินทรียหลายชนิด เชน กรดแลคติก กรดอะซิติก กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก 

 -  มีวิตามินบี เชน วิตามินบีสอง และไนอะซีน 

 -  มีความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 3-4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



การใชประโยชนปุยอินทรียน้ําในพ้ืนที่การเกษตร 

พื้นที่เกษตร อัตราปุยอินทรียน้ํา วิธีการใช 

ขาว 
- แชเมล็ดพันธุขาว 

 

 
- ชวงเตรียมดิน 

 

 
- ชวงการเจรญิเติบโต 

 
ปุยอินทรีย 20 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร/เมล็ดขาว 
20 กิโลกรัม 
 
ปุยอินทรียน้ํา 5 ลิตร/ไร/ครั้ง โดยเจือจางดวย
น้ํา 100 ลิตร 
 
 

ปุยอินทรียน้ํา 200 มิลลิลิตร/ไร/ครั้ง โดยเจือ
จางดวยน้ํา 100 ลิตร 

 
แชเมล็ดขาวเปนเวลา12 ช่ัวโมง แลวนําขึ้น
พักไว 1 วัน จึงลงปลูก 
 
ฉีดพนหรือรดลงดินระหวางเตรียมดินหรือ
กอนไถกลบตอซัง 
 
 

ฉีดพนหรือรดลงดินเม่ือขาวอายุ 30,50 
และ 60 วัน 

พืชไร 
 - ชวงการเจริญ 
 

 
- แชท อน พัน ธุ อ อย
และมันสําปะหลัง 

 
ปุยอินทรียน้ํา 400 มิลลิลิตร/ไร/ครั้ง โดยเจือ
จางดวยน้ํา 200 ลิตร 

 
ปุยอินทรียน้ํา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร 
 

 
ฉีดพนหรือรดลงดินทุกๆ  10 วัน กอน
ออกดอก และชวงออกดอกและติดผล 

 
แชทอนพันธุออยหรือมันสําปะหลังเปน
เวลา 12 ช่ัวโมงจึงลงปลูก 

พืชผักและไมดอก  
ปุยอินทรียน้ํา 100 มิลลิลิตร/ไร/ครั้ง โดยเจือ
จาง ดวยน้ํา100 ลิตร 

 
ฉีดพนหรือรดลงดิน ทุกๆ 10 วัน 

ไมผล  
ปุยอินทรีย 600 มิลลิลิตร/ไร/ครั้ง โดยเจือจาง
ดวยน้ํา 300 ลิตร 

 
ฉีดพนหรือรดลงดินทุกๆ  1 ชวงกําลัง
เจริญเติบโตกอนออกดอก และชวงติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง 
 ธาตุอาหารหลัก ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เปนธาตุที่มีความจําเปนที่พืช

ตองการในปริมาณมาก แตปริมาณธาตุอาหารหลักในปุยอินทรียน้ํา แตละชนิดจะมีความแตกตางกัน

ข้ึนอยูกับวัสดุอินทรียที่นํามาใชหมัก โดยสวนใหญจะพบวามีปริมาณธาตุอาหารนอยมาก ไมเพียงพอ

ตอความตองการของพืช (ดังตารางที่ 1) 
 

 ธาตุอาหารรอง ไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถันเปนธาตุที่พืชตองการในปริมาณที่

รองลงมาจากธาตุอาหารหลัก (ดังตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณอาหารหลักและธาตุอาหารรองในปุยอินทรียน้าํชนิดตาง ๆ 

 

ธาตุอาหาร (เปอรเซ็นต) 
ชนิดปุยอินทรียน้ํา 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน 

คา 
pH 

คา 
EC(ds/m) 

ปุยอินทรียน้ําปลา 0.98 1.12 1.03 1.66 0.24 0.20 4.35 21.60 

ปุยอินทรียน้ําผัก 0.14 0.30 0.40 0.68 0.26 0.27 4.30 15.90 

ปุยอินทรียน้ําผลไมรวม 0.27 0.05 0.63 0.58 0.01 0.17 3.60 3.78 

ปุยอินทรียน้ําหอยเชอรี่ 0.35 0.25 0.85 1.65 0.29 0.15 4.65 29.18 

ปุยอินทรียน้ําพืชพ้ืนเมือง 0.23 0.01 0.39 0.059 0.034 0.66 3.80 2.19 

ปุยอินทรียน้ํานม 0.49 0.31 0.59 0.21 0.09 0.19 4.54 5.54 

ปุยอินทรียน้ําผงชูรส 0.99 0.009 0.004 0.00 0.00 0.00 5.9 59 

 

 

 

 

 

 

 

 



ธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ) 
 เปนธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณนอย แตมีความจําเปนตอการเจริญเติบโตและใหผล

ผลิตของรากพืช หากขาดพืชจะไมเจริญเติบโตครบวงจรชีวิตหรือทําใหคุณภาพของผลผลิตตํ่าลง แตถา

มีมากเกินไปจะพิษตอพืช ธาตุอาหารในกลุมนี้ไดแก เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โม

ลิบดินัม และคลอลีน ซึ่งปริมาณธาตุอาหารเสริมในปุยอินทรียน้ําชนิดตางๆ (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ) ในปุยอินทรียน้าํแตละชนิด 

 

ธาตุอาหารเสริม (ppm) 
ชนิดปุยอินทรียน้ํา 

เหล็ก แมงกานสี ทองแดง สังกะส ี โบรอน 

ปลา 160 50 30 12 - 

กระดูกปน 240 27 38 6 - 

หอยเชอรี ่ 171 126 140 180 - 

ผักรวม 50 30 28 13 - 

ผักรวม 60 38 16 16 - 

ผลไมรวม 46 52 37 16 18 

ผลไมรวม 41 33 20 12 9 

 


