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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⌫


ปัญหาที่พบ
1. การมีกลิ่นเหม็น
รุนแรงขณะหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

สาเหตุหลัก

www.ldd.go.th

ผลที่จะเกิดขึ้น

การแก้ไข

1. วัสดุหมักบูดเน่า วัสดุหมักไม่สด

- คุณภาพลดลง เมือ่
เกิดการบูดเน่า
- ฮอร์โมนและแร่ธาตุ
มีปริมาณต่ำ
2. การย่อยสลายไม่ ปริ ม าณจุ ล ิ น ทรี ย ์ - ย่อยสลายไม่ทนั
น้อย
สมบูรณ์
ทำให้เกิดการบูด
เน่า
3. การสะสมก๊าซใน ปิ ด ถั ง แน่ น สนิ ท - เป็นก๊าซพิษต่อ
ถังเมือ่ ออกซิเจน จนไม่มีการถ่ายเท จุลนิ ทรีย์ ทำให้
ถูกจุลินทรีย์นำไป อากาศ
จุลนิ ทรียล์ ดลง การ
ใช้
ย่อยสลายจึงช้า
และไม่สมบูรณ์

- วัสดุหมักเน่าก่อน
นำมาใช้
- กากน้ำตาลน้อย
เกินไป
- กากน้ำตาลยัง
3. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเกิด
ย่อยสลายไม่หมด
ราดำหลังการฉีดพ่น

2. วัสดุหมักมีหนอนขึ้น

4. ใบไหม้
(ใบที่ได้รับฉีดพ่น)

สาเหตุรอง

ใช้ ป ุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ น ้ ำ
ความเข้ ม ข้ น มาก
เกินไป

- ใช้วัสดุที่สด เมื่อได้มาแล้วต้อง
รีบดำเนินการหมัก
- ใส่สบั ปะรดหรือผลไม้ทม่ี รี สเปรีย้ ว
รสหวาน
- เพิม่ สารเร่ง
- เพิ่มกากน้ำตาล
- ใส่รำข้าว
- อย่าปิดถังสนิท
- เก็บถังไว้ในที่ร่ม
- ใช้ไม้แทงหรือใส่ทอ่ เพือ่ ระบาย
อากาศ
- คนในส่วนบน (ไม่ตลอดถัง) ทุก
ระยะ 7 วัน
ไม่คดั แยกวัสดุหมัก - คุณภาพของ
- วัสดุควรสดและสะอาด
ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ พด.2 - ควรเพิ่มกากน้ำตาลในปริมาณ
ลดลง โดยเฉพาะ
ทีพ่ อเหมาะจะยับยัง้ การออกไข่
ส่วนที่เป็นฮอร์โมน ของตัวหนอน
- หมักให้นานขึ้น
- เกิดราดำ
วัสดุทใ่ี ช้ :
1) พืชผักผลไม้ ควรใช้เวลาหมัก
30-40 วัน
2) หอยเชอรีห่ รือปลา ระยะเวลา
หมักอย่างน้อย 60 วัน
- ใบไหม้
- ลดความเข้มข้นลง
- แห้งตาย
1) พืชที่ไม่อวบน้ำใช้ 1:400
หรือจางกว่า
2) พืชอวบน้ำใช้ 1:500 ถึง 1:800

ลดต้นทุน ปรับโครงสร้างดิน เพิม่ ผลผลิต พลิกฟืน้ ชีวติ เกษตรกร

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



ากผลการติดตามผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการทำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยกรมพัฒนา
ที่ดินได้รับฟังปัญหาและรับทราบวิธีการที่หมอดินอาสา เกษตรกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา
ทีด่ นิ เองทีผ่ ลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จากสารเร่ง พด.2 ตามสูตรและขัน้ ตอนทีก่ รมฯ แนะนำไว้ ในการปฏิบตั พิ บว่ายังมี
ปัญหาที่พบในหลายเรื่อง ได้นำมาสรุปเพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผูน้ ำไปปฏิบตั ิ หมอดินและเกษตรกรอย่างทัว่ ถึง ดังนี้

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
⌫

การผลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จาก พด.2 ให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก
เกษตรกรสามารถปฏิบตั ไิ ด้เอง เพียงแต่ตอ้ งทำให้ถกู ต้อง
และตามขัน้ ตอนดังนี้
1. เตรียมวัสดุมีลักษณะสดและจำนวนปริมาณ
ตามสูตร สับหรือหัน่ วัสดุ
2. ผสมกากน้ำตาล 5 กก. สารเร่ง พด. จำนวน 2
ซอง (จะใช้ พด.2 1 ซอง + พด.6 1 ซอง) ผสมน้ำ 5
ลิตร รำข้าว 5 กก. ผักหรือผลไม้ 5 กก. คลุกให้เข้ากัน
ส่วนผสมนีถ้ า้ สามารถบ่มเชือ้ ไว้ 2 วัน หรือ 48 ชัว่ โมง
ก็จะดีมาก
3. นำส่ ว นผสมในข้ อ 2 ผสมกั บ วั ส ดุ ใ นข้ อ 1
เติมกากน้ำตาลอีก 5 กก. เติมน้ำให้อยูต่ ำ่ กว่าผิววัสดุ 10
เซนติเมตร
4. หมักไว้ในทีร่ ม่ ให้แง้มฝาไว้ (ไม่ปดิ สนิท)
5. การคนหรือกวนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากให้คน
ทุกๆ 7 วัน โดยให้สังเกตทุก 3-4 วันว่าสีของฝ้าด้าน
บนเป็นอย่างไร ถ้าสีขาว เหลือง หรือนวล ให้เอาไม้แทง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักงานเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร. 0-2579-2875
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ช่วยระบายก๊าซออก ถ้าครบรอบ 7 วัน สีฝา้ จะเป็นสีเทา
เข้มหรือดำ ให้คนลึกประมาณ 25 ซม. เท่านัน้ (การคนลึก
ถึงก้นถังจะให้เชือ้ จมน้ำการย่อยสลายจะช้า) ปรับปริมาณ
น้ำ ให้อยูท่ ่ี 5-10 ซม. เติมกากน้ำตาลในสัดส่วน 1:5 ของ
ปริมาณน้ำทีเ่ ติม
6. การคนเฉพาะส่วนบนจะทำ 3 ครัง้ ส่วนครัง้ ที่
4 หรือวันที่ 28 จะคนตลอดถัง (หอยเชอรีจ่ ะคนเฉพาะ
ส่วนบนถึงครัง้ ที่ 6 หรือวันที่ 42 ทิง้ ให้ตกตะกอน)
7. ทิง้ ให้ตกตะกอน 10-15 วันเพือ่ ให้แยกส่วนทีใ่ ส
กากข้น และกากหยาบออกจากกัน
8. รินส่วนที่ใสด้านบนออกซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดเอา
ไปใช้ นำกากทั้งหมดออกไปทำปุ๋ยหมักหรือใส่รอบโคน
ไม้ยนื ต้น ควรกลบหรือคลุมด้วยวัสดุเศษพืช รดน้ำระวัง
ปริมาณและความเข้มข้นเพราะถ้ามากพืชจะตายได้
9. กากข้น (ทีเ่ ป็นโคลน) นำมาใส่ถงั ไว้ให้ตกตะกอน
แยกส่วนใสไปใช้จนเหลือแต่กากข้นเหนียวเอาออกจากถังไป
ทำปุย๋ หมัก หรือใส่นำไม้ยนื ต้นได้ตามความเหมาะสม

หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
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5. เกิดการอุดตัน เมือ่ ใช้ การปะปนของ
- ก่อนแยกปุย๋ อินทรียน์ ำ้ พด.2
กับฝักบัวหรือเครื่อง ตะกอน
ควรปล่อยให้มกี ารตกตะกอน 10ฉีดพ่น
15 วัน
- รินเฉพาะส่วนทีใ่ สไปใช้กอ่ น โดย
มีการกรองละเอียดอีกครัง้ หนึง่
กากน้ำตาลย่อยสลาย
6. จะมีผลเสียต่อดิน
- ตรวจสอบคุณภาพของ
- ดินจับตัวเป็น
หรือไม่อย่างไร ถ้าใช้ ไม่หมด
ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ พด.2 ก่อนว่าย่อย
ก้อน
อย่างต่อเนื่องกัน
สลายสมบูรณ์หรือไม่
หลายๆ ปี
- ใช้อตั ราทีแ่ นะนำคือ 1:200
- คลุมดินเพือ่ ให้ไส้เดือนมาอาศัย
(ไม่มปี ญ
ั หาถ้าการหมัก
จะช่วยย่อยสลายกากน้ำตาล
สมบูรณ์ตามวิธีการ
ที่เป็นส่วนเกินได้
และขั้นตอนที่แนะนำ
รวมทั้งอัตราการใช้ที่
เหมาะสม คือการราด
ลงดิน ความเข้มข้น
ไม่เข้มข้นกว่า 1:200)

