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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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1. การมีกลิ่นเหม็น
รุนแรงขณะหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

2. วัสดุหมักมีหนอนขึ้น

3. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเกิด
ราดำหลังการฉีดพ่น

1. วัสดุหมักบูดเน่า

2. การย่อยสลายไม่
สมบูรณ์

3. การสะสมก๊าซใน
ถังเม่ือออกซเิจน
ถูกจุลินทรีย์นำไป
ใช้

- วัสดุหมักเน่าก่อน
นำมาใช้

- กากน้ำตาลน้อย
เกินไป

- กากน้ำตาลยัง
ย่อยสลายไม่หมด

วัสดุหมักไม่สด

ปริมาณจุลินทรีย์
น้อย

ป ิดถ ังแน ่นสน ิท
จนไม่มีการถ่ายเท
อากาศ

ไม่คดัแยกวสัดหุมกั

- ใช้วัสดุที่สด เมื่อได้มาแล้วต้อง
รีบดำเนินการหมัก

- ใส่สบัปะรดหรอืผลไมท้ีมี่รสเปรีย้ว
รสหวาน

- เพ่ิมสารเร่ง
- เพิ่มกากน้ำตาล
- ใส่รำข้าว
- อย่าปิดถังสนิท
- เก็บถังไว้ในที่ร่ม
- ใช้ไม้แทงหรือใส่ท่อเพ่ือระบาย
อากาศ

- คนในสว่นบน (ไม่ตลอดถงั) ทกุ
ระยะ 7 วัน

- วัสดุควรสดและสะอาด
- ควรเพิ่มกากน้ำตาลในปริมาณ
ท่ีพอเหมาะจะยบัยัง้การออกไข่
ของตัวหนอน

- หมักให้นานขึ้น

- คณุภาพลดลง เม่ือ
เกิดการบูดเน่า

- ฮอรโ์มนและแรธ่าตุ
มีปริมาณต่ำ

- ย่อยสลายไมทั่น
ทำให้เกิดการบูด
เน่า

- เป็นก๊าซพิษต่อ
จุลินทรย์ี ทำให้
จุลนิทรยีล์ดลง การ
ย่อยสลายจึงช้า
และไม่สมบูรณ์

- คุณภาพของ
ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ พด.2
ลดลง โดยเฉพาะ
ส่วนที่เป็นฮอร์โมน

- เกิดราดำ

ปัญหาที่พบ สาเหตุหลัก สาเหตุรอง ผลที่จะเกิดขึ้น การแก้ไข

วัสดุทีใ่ช ้ :
1) พืชผักผลไม ้  ควรใชเ้วลาหมกั

30-40 วัน
2)หอยเชอรีห่รือปลา ระยะเวลา

หมักอยา่งน้อย 60 วัน
4. ใบไหม้

(ใบที่ได้รับฉีดพ่น)
ใช ้ป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์น ้ำ
ความเข ้มข ้นมาก
เกินไป

- ใบไหม้
- แห้งตาย

- ลดความเขม้ข้นลง
1)พืชที่ไม่อวบน้ำใช้ 1:400

หรือจางกว่า
2) พืชอวบนำ้ใช้ 1:500 ถึง 1:800



ากผลการติดตามผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการทำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยกรมพัฒนา
ที่ดินได้รับฟังปัญหาและรับทราบวิธีการที่หมอดินอาสา เกษตรกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา
ท่ีดินเองท่ีผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 ตามสูตรและข้ันตอนท่ีกรมฯ แนะนำไว้ ในการปฏิบัติพบว่ายังมี

ปัญหาที่พบในหลายเรื่อง ได้นำมาสรุปเพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้นำไปปฏบิติั หมอดนิและเกษตรกรอยา่งทัว่ถึง ดังนี้



ลดตน้ทุน ปรบัโครงสรา้งดนิ เพิม่ผลผลิต พลกิฟืน้ชีวิตเกษตรกร

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

หรอืที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร. 0-2579-2875
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน
⌫

การปะปนของ
ตะกอน

- ดินจับตัวเป็น
ก้อน

ปัญหาที่พบ สาเหตุหลัก สาเหตุรอง ผลที่จะเกิดขึ้น การแก้ไข

- ก่อนแยกปุย๋อนิทรยีน์ำ้ พด.2
ควรปล่อยให้มีการตกตะกอน 10-
15 วัน

- รินเฉพาะสว่นทีใ่สไปใชก่้อน โดย
มีการกรองละเอยีดอกีคร้ังหนึง่

- ตรวจสอบคุณภาพของ
ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ พด.2 ก่อนวา่ยอ่ย
สลายสมบรูณห์รอืไม่

- ใช้อตัราทีแ่นะนำคอื 1:200
- คลมุดินเพ่ือใหไ้ส้เดือนมาอาศยั

จะช่วยย่อยสลายกากนำ้ตาล
ที่เป็นส่วนเกินได้

5. เกิดการอุดตัน เม่ือใช้
กับฝักบัวหรือเครื่อง
ฉีดพ่น

6. จะมีผลเสียต่อดิน
หรือไม่อย่างไร ถ้าใช้
อย่างต่อเนื่องกัน
หลายๆ ปี

  (ไม่มีปัญหาถ้าการหมัก
สมบูรณ์ตามวิธีการ
และขั้นตอนที่แนะนำ
รวมทั้งอัตราการใช้ที่
เหมาะสม คือการราด
ลงดิน ความเข้มข้น
ไม่เข้มข้นกว่า 1:200)

กากน้ำตาลย่อยสลาย
ไม่หมด

 

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจาก  พด.2  ให้มีประสิทธิ-
ภาพนัน้ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก
เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เอง  เพียงแต่ต้องทำให้ถูกต้อง
และตามข้ันตอนดังน้ี

1. เตรียมวัสดุมีลักษณะสดและจำนวนปริมาณ
ตามสูตร  สับหรือห่ันวัสดุ

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
สว่นผสมนีถ้้าสามารถบม่เช้ือไว ้ 2 วัน หรอื 48 ช่ัวโมง
ก็จะดีมาก

3. นำส่วนผสมในข้อ 2 ผสมกับวัสดุในข้อ 1
เติมกากน้ำตาลอกี 5 กก. เติมนำ้ใหอ้ยูต่่ำกว่าผิววัสด ุ10
เซนติเมตร

4. หมักไว้ในทีร่่ม ให้แง้มฝาไว้ (ไม่ปิดสนทิ)
5. การคนหรือกวนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากให้คน

ทุกๆ 7 วัน โดยให้สังเกตทุก 3-4 วันว่าสีของฝ้าด้าน
บนเปน็อยา่งไร ถ้าสขีาว เหลอืง หรอืนวล  ใหเ้อาไมแ้ทง

ช่วยระบายกา๊ซออก ถ้าครบรอบ 7 วัน สฝ้ีาจะเปน็สเีทา
เข้มหรือดำ ให้คนลึกประมาณ 25 ซม. เท่าน้ัน  (การคนลึก
ถึงก้นถังจะให้เช้ือจมน้ำการย่อยสลายจะช้า)  ปรับปริมาณ
น้ำ ให้อยูท่ี่ 5-10 ซม. เติมกากน้ำตาลในสดัส่วน 1:5 ของ
ปริมาณน้ำท่ีเติม

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

7. ทิง้ใหต้กตะกอน 10-15 วันเพ่ือใหแ้ยกสว่นทีใ่ส
กากข้น และกากหยาบออกจากกนั

8. รินส่วนที่ใสด้านบนออกซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดเอา
ไปใช้ นำกากทั้งหมดออกไปทำปุ๋ยหมักหรือใส่รอบโคน
ไม้ยนืตน้ ควรกลบหรอืคลมุด้วยวสัดเุศษพชื รดนำ้ระวงั
ปริมาณและความเข้มข้นเพราะถ้ามากพืชจะตายได้

9. กากข้น (ท่ีเป็นโคลน) นำมาใส่ถังไว้ให้ตกตะกอน
แยกส่วนใสไปใช้จนเหลือแต่กากข้นเหนียวเอาออกจากถังไป
ทำปุ๋ยหมัก  หรือใส่นำไม้ยืนต้นได้ตามความเหมาะสม


