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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เกษตรอนิทรีย์ ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต

⌫    ⌫⌫    ⌫

เพื่อให้มีการนำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพมีการ
นำไปใชใ้นวงกวา้งมากยิง่ข้ึน สารเรง่ พด. ต่างๆ ทีก่รม
พัฒนาทีดิ่น ได้ผลติและแจกจา่ยสนบัสนนุเปน็เครือ่งมอื
ประกอบการถา่ยทอดใหค้วามรู้เกษตรกรในพ้ืนท่ีให้นำไป
ทดลองใช้ในระยะต้นนั้น ทางราชการไม่สามารถบริการ
ต่อเนื่องไปได้ตลอด เกษตรกรเองต้องนำความรู้ที ่
ภาครัฐได้ถ่ายทอดให้แล้วไปทำการขยายเชือ้จุลินทรีย์
สารเรง่ พด. ต่างๆ ใหม้ากข้ึน ทำตอ่เนือ่งใชเ้องตอ่ไป

สารเรง่ พด.1
  เปน็กลุม่จุลนิทรยีท์ีมี่ประสทิธ-ิ

ภาพในการย่อยสลายเศษพืช เพื่อ
ผลิตเป็นปุ๋ยหมักสำหรับใช้ปรับปรุง
บำรุงดิน และเพิม่ความอดุมสมบูรณ์
ของดิน

สารเรง่ พด.2
เป็นกลุ ่มจุลินทรีย์ที ่มีความ

สามารถในการย่อยสลายเศษพืช
ปลาและหอยเชอรีใ่นลักษณะสดเพือ่
ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ฮอร์โมนพืช
สำหรับในการเร่งการเจริญเติบโต
ของราก ใบ ลำต้น การออกดอกและตดิผล

สารเรง่ พด.3
 เป ็นกล ุ ่มจ ุล ินทร ีย ์ท ี ่ เป ็น

ปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรครากและ
โคนเน่าของพืชเศรษฐกิจ เช่น ส้ม
ทุเรียน สับปะรด ยางพารา พืชไร่
พืชผักและไม้ดอก นอกจากนี ้ยัง
สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารในดินให้เป็นประโยชน์ต่อ
พืช ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าทำลายของโรคพืชและ
ต้นพืชมีความแข็งแรง

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

รมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการนำปัจจัย
การผลิตประเภทผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
ไปใช้ในการส่งเสริมเกษตรกร ในพื ้นที ่

เพาะปล ูกเพ ื ่อให ้ด ินม ีความอ ุดมสมบ ูรณ ์
เหมาะสมในการเจริญเติบโตให้ผลผลิตพืชและ
รายได้สูงขึ้น กรมพัฒนาที่ดินจึงให้ความสำคัญ
กับปัจจัยการผลิตประเภทผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ชีวภาพ โดยนำมาใชบ้รูณาการรว่มกับระบบการ
ปลูกพืชเพื ่อให ้ได ้ผลผลิตทางการเกษตรที ่
ปลอดภัยและเป็นแนวทางในการทำระบบเกษตร
อินทรีย์
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⌫    ⌫
การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สารเร่ง
ของกรมพัฒนาที่ดิน

1. การขยายเชือ้จลิุนทรย์ีในสารเรง่ พด.1 ทำ
ปุ๋ยหมัก โดยการ

นำรำหยาบ 5 กิโลกรมั ผสมกบัมลูสตัว์ 5 กิโลกรมั
ใส่ลงในการกระสอบปุ๋ยหรือถุงพลาสติกคลุกเคล้าให้เข้ากัน
จากน้ันละลายสารเร่ง พด.1 ในน้ำ แล้วนำไปผสมคลุกเคล้า
กับสว่นผสมวสัด ุโดยมคีวามชืน้ประมาณ 60 เปอรเ์ซน็ต์
รัดปากถุงไว้ ต้ังท้ิงไว้บนพืน้ซเีมนต์ หลบแดดและฝนเปน็
เวลา 7 วัน จะได้เช้ือจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษพืชเพ่ิมข้ึนเป็น
จำนวนมาก จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม จึงเก็บไว้
สำหรับเป็นต้นตอเช้ือในการทำปุ๋ยหมักต่อไป  การนำไปใช้
ใช้เช้ือท่ีขยายได้จำนวน 200 กรัม ต่อการหมักวัสดุเศษพืช
1 ตัน

2. การขยายเช้ือจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.2 พด.5
พด.6 และ พด.7 เพือ่ผลิตสารชีวภาพ โดยการ

นำสารเรง่จุลนิทรยี ์1 ซอง ผสมกบักากนำ้ตาล 2
ลิตรและน้ำ 5 ลิตร ใส่ลงในถังพลาสติกผสมให้เข้ากัน
แล้วปิดฝา หมักไว้เป็นเวลา 7 วัน เช้ือจะเจริญเติบโตเต็มท่ี
จากนั้นนำเชื้อที่ขยายได้ผสมกับรำหยาบหรือปุ๋ยหมัก 5
กิโลกรัมเพ่ือลดความชืน้ และผ่ึงให้แห้งในท่ีร่มและเก็บไว้
ในถุงพลาสติกสำหรับเป็นต้นตอเชื ้อในการผลิตสาร
ชีวภาพต่อไป การนำไปใช้ใช้เช้ือท่ีขยายได้จำนวน 100 กรัม
ต่อการผลิตสารชีวภาพ 50 ลิตร

3. การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.3
ควบคุมโรครากและโคนเนา่ของพืช โดยการ

นำรำหยาบหรอืมลูสตัว์ 2 กิโลกรมั ผสมกบัรำขา้ว
2 กิโลกรัม ใส่ลงในกระสอบปุ๋ยหรือถุงพลาสติก คลุกเคล้า
ใหเ้ข้ากัน จากนัน้ละลายสารเรง่ พด.3 ในนำ้ แลว้นำไป
ผสมคลุกเคล้ากับส่วนผสมวัสดุ โดยให้มีความช้ืนประมาณ
60 เปอรเ์ซน็ต ์รัดปากถงุไว้ ต้ังทิง้ไว้บนพืน้ซเีมนต ์หลบ
แดดและฝนเป็นเวลา 7 วัน จะได้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุมโรค
พืชเพ่ิมข้ึนเปน็จำนวนมาก จากนัน้นำไปผึง่เดดใหแ้หง้ใน
ที่ร่ม จึงเก็บไว้สำหรับเป็นต้นตอเชื้อในการเพิ่มปริมาณ
จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชต่อไป การนำไปใช้ใช้เช้ือท่ีขยายได้
จำนวน 100 กรัม ต่อการขยายเช้ือในปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยวิธีการต่อเชื้อ
1. การทำปุ๋ยหมักโดยใช้วิธีการต่อเช้ือ ทำได้โดย

การนำปุ๋ยหมักที่เป็นแล้วอายุ 10-15 วัน จำนวน 200
กิโลกรมั (ทดแทนสารเรง่ พด.1) โดยเปน็ตน้ตอเชือ้กบั
เศษพชื 1 ตัน และยเูรีย 2 กิโลกรมั กองเศษพชืเปน็ชัน้ๆ
ย่ำให้แน่นและรดนำ้

2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยวิธีการต่อเช้ือ ทำ
ได้โดยการใชปุ้ย๋อนิทรยีน์ำ้ทีมี่อายกุารหมกั 5 วัน หรอืที่
ย่อยสลายสมบูรณ์แล้วจำนวน 2 ลิตร ทดแทนการใช้
สารเรง่ พด.2 จำนวน 1 ซอง ในสว่นผสม

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

“ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรของกรม
พัฒนาท่ีดิน ช่วยเพ่ิมคุณภาพดิน ผลผลิตพืช รักษาส่ิงแวดล้อม
สนับสนุนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์”

หมายเหต ุ : ปัจจุบันกรมพัฒนาทีดิ่นได้ผลิตและสง่เสริมการ
ใช้สารเร่งซุปเปอร ์พด.1 สารเร่งซุปเปอร ์พด.2 สารเร่งซุปเปอร์
พด.3 ทดแทนสารเรง่ พด.1 พด.2  พด.3 แล้ว




