1

สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ชื่อโครงการหลัก
: โครงการหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชื่อโครงการยอย
: โครงการอบรมปฏิบัติการการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุย
อินทรีย

ผูรับผิดชอบโครงการ :
ศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
……………………………………………………………
1. แผนงาน/งาน : สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมคี วามรูคูคุณธรรมและจริยธรรม
2. สถานภาพของงาน/โครงการ : ( )เดิม

( /)ใหม

3. ชื่อโครงการหลัก : โครงการหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชื่อโครงการยอย : โครงการอบรมปฏิบัติการการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุย อินทรีย
4. หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5. หลักการและเหตุผล
ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่มุงเนนให
ชุมชนสามารถสรางภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตโดยการพึ่งพาตนเอง มีการทําเกษตรอินทรียที่ใชวัสดุ
ธรรมชาติในการปรับปรุงดินและพืชโดยลดการใชสารเคมี ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอสภาพแวดลอมและ
ผลผลิต ดังนั้นศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงมีความคิดที่จะถายทอดการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุย
อินทรียใหกับชุมชนในหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาที่
ยั่งยืน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยอินทรีย
6.2 เพื่อใหเกษตรที่ผานการอบรมเปนผูถายทอดความรูใหกับชุมชน
6.3 เพื่อใหเกิดความตระหนักและปลูกจิตสํานึกในการใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6.4 เพื่อใหนักศึกษาไดใชชุมชนเปนแหลงฝกประสบการณ
6.5 เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน
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7. แผนการดําเนินโครงการ
กิจกรรม
1.วางแผนการดําเนินงาน
2.จัดอบรมฝกปฏิบัติการ
3.ติดตามผลการดําเนินการ
4.ประเมินผลการดําเนินการ

ก.ค.
ส.ค.
.............. .............

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

..............
..............
..............

8. กลุมเปาหมายผูรับประโยชน :
8.1 กลุมเกษตรกรที่อยูในโครงการเครือขายหมูบานราชภัฏ จากบานแปน หมู 10 และหมู 5 ตําบล
บานแปน อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร
8.2 กลุมนักศึกษาที่ลงฝกประสบการณและทําวิจยั
9. แผนการใชจายงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน)
หมวดรายจาย
รายการ
1.คาวัสดุ
-ถังบรรจุน้ําหมัก
-กอกน้าํ
-กาวอีพอกซี
-หัวเชื้อจุลินทรีย (EM)
-กากน้ําตาล
-ขวดบรรจุน้ําหมักและถุง
บรรจุปุย
-อื่นๆ
2.คาใชสอย
-คาอาหาร
-คาน้ําหมักเชือ้ เพลิง
-อื่นๆ
3. คาตอบแทน -คาตอบแทนวิทยากร
รวม
หมายเหตุ :ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบประมาณ
20,000 บาท

รายละเอียด
-ถังบรรจุน้ําหมักชีวภาพ 20 ใบ
-กอกจํานวน 40 อัน
-กากน้ําตาลจํานวน 100
-หัวเชื้อจุลินทรีย 10 แกลลอน

10,000 บาท

-คาอาหารสําหรับผูเขารับการอบรม
และนักศึกษาชวยงาน

5,000 บาท
35,000 บาท

-วิทยากรจํานวน 5 คนๆละ 1,000 บาท
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10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ :
10.1 ผูเขาอบรมจํานวน 20 คน ไดรับความรูเรื่องการทําน้ําหมักชีวภาพและปุย
10.2 มีการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชนจริง
10.3 ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
10.4 นักศึกษาสามารถเรียนรูจากสถานที่จริงและตอยอดสูการทําวิจยั ได
11. การประเมินโครงการ
11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝกอบรม
11.2 การติดตามผลการนําไปใชจริง
11.3 ซักถามโดยตรงกับผูเขารับการอบรม
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12. ผลการดําเนินงาน
การอบรมปฏิบัติการการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยอินทรีย ตามโครงการหมูบานเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2550 ซึ่งศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนผูดําเนินการจัดอบรมใหกับกลุมเกษตรกรในเขต หมูที่ 5
และ 10 ตําบลบานแปน อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร จํานวนทั้งหมด 50 คน โดยมีกลุมเกษตรกร
ที่เปนตนแบบจํานวน 20 คน ในการอบรมครั้งนี้ทางศูนยฯจัดวิทยากรในการบรรยายจํานวน 5 ทาน ซึ่ง
เปนบุคลากรของศูนยฯ ประกอบดวย
1. นายนิกร
สุขปรุง
2. นายอุปถัมภ โพธิกนิษฐ
3. นายกิตติชัย โสพันนา
4. นายสรุศักดิ์ แสนทวีสุข
5. นายแสนสุรีย เชื้อวังคํา
และมีนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร ค.บ. 5 ป เปนผูชวยจํานวน 10 คน โดยไดจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการอบรมใหกับผูเขารับการอบรมประมาณ 20 ชุด และอีกสวนที่เหลือไดประสานงานกับ
ผูใหญบานใหจัดหามาเอง ประกอบดวย
1. ถังบรรจุน้ําหมักชีวภาพขนาด 50 ลิตร
2. เศษผักสด
3. เปลือกผลไม
4. กากน้ําตาล
5. หัวเชื้อจุลินทรีย (EM)
6. ถุงพลาสติก
7. ใบไมบดละเอียด
8. แกลบดํา
9. มูลวัว
10. เอกสารประกอบการอบรม
มีการแบงเนื้อหาการอบรมออกเปน 2 ชวง คือ ชวงเชาเปนการบรรยายและปฏิบัติการทําน้ําหมัก
ชีว ภาพและน้ํ า หมั ก ชี ว ภาพแบบแห ง และช ว งบา ยเปน การบรรยายและปฏิบัติ ก ารทําปุ ย อิ น ทรีย ซึ่ ง
รายละเอียดมีดังตารางการอบรม
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โครงการหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยอินทรีย
ณ ตําบลบานแปน อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550
ดําเนินงานโดย
ศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วัน/เวลา

กิจกรรม

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.30-09.00 น.
09.00-10.00 น.

เปดการฝกอบรม
บรรยาย

10.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.

14.00-16.00 น.

16.00-16.30 น.

-การทําน้ําหมักชีวภาพ
-น้ําหมักชีวภาพแบบแหง
-การนําน้ําหมักชีวภาพไปใชประโยชน
ปฏิบัติการทําน้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ
แบบแหง

วิทยากร
1. นายแสนสุรยี  เชื้อวังคํา
2. ดร.อุปถัมภ โพธิกนิษฐ
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. นายนิกร
2. ดร.อุปถัมภ

สุขปรุง
โพธิกนิษฐ

1. ดร.อุปถัมภ
2. นายนิกร
3. ดร.กิตติชัย
4. นายสุรศักดิ์
5. นายแสนสุรยี 

โพธิกนิษฐ
สุขปรุง
โสพันนา
แสนทวีสขุ
เชื้อวังคํา

พักรับประทานอาหาร
บรรยาย
-การทําปุยอินทรีย
-การนําปุย อินทรียไปใชประโยชน
ปฏิบัติการทําปุยอินทรีย

-บรรยายสรุปการฝกอบรม
-ปดการอบรม

1. ดร.อุปถัมภ โพธิกนิษฐ
2. นายนิกร
สุขปรุง
1. ดร.อุปถัมภ โพธิกนิษฐ
2. นายนิกร
สุขปรุง
3. ดร.กิตติชัย โสพันนา
4. นายสุรศักดิ์ แสนทวีสขุ
5. นายแสนสุรยี  เชื้อวังคํา
นายนิกร
สุขปรุง
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13. เอกสารประกอบการอบรม

น้ําหมักชีวภาพ
น้ําหมักชีวภาพ (Bioextract; B.E.) คือ การนําเอาพืช ผัก ผลไม สัตวชนิดตาง ๆ มาหมักกับน้ําตาล
หรือกากน้ําตาล กากน้ําตาลจะทําใหเกิดกระบวนการพลาสโมไลซิส (plasmolysis) คือทําใหสารละลาย
ภายในเซลลพืชและสัตวที่ประกอบดวยสารอินทรียตางๆ ไหลออกมาจากเซลล การหมักมี 2 แบบ คือ
แบบตองการออกซิเจน (แบบเปดฝา) และแบบไมตองการออกซิเจน (แบบปดฝา) จุลินทรียจะใชสาร
เหลานี้เปนอาหารในการเพิ่มจํานวนและชนิดทําใหเกิดจุลินทรียที่ประโยชนจํานวนมาก จุลินทรียที่พบใน
น้ําหมักชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพ หรือปุยอินทรียน้ํา มีทั้งที่ตองการออกซิเจน และไมตองการออกซิเจน
มักเปนกลุมแบคทีเรีย Bacillus sp., Lactobacillus sp., Streptococus sp., นอกจากนี้ยังอาจพบเชื้อรา ไดแก
Aspergillus niger และ ยีสต ไดแก Canida sp. ซึ่งจุลินทรียเหลานี้จะไปชวยสลายธาตุอาหารตาง ๆ ที่อยูใน
พืช มีคุณคาในแงของธาตุอาหารพืชเมื่อถูกยอยสลายโดยกระบวนการยอยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินท
รียสารตางๆจะถูกปลดปลอยออกมา เชนโปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง
ฮอรโมนควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมแมลง สารปองกันกําจัดโรคพืช เอนไซม วิตามิน คุณภาพ
ของน้ําหมักชีวภาพขึ้นกลับองคประกอบของวัตถุดิบที่ใช จุลินทรียที่มีในกระบวนการหมัก และสภาวะ
แวดลอมขณะหมัก
จากการตรวจวิเคราะหกระบวนการดานวิทยาศาสตรในการหมักของน้ําหมักชีวภาพ พอสรุป
โดยสังเขปไดดังนี้
1. ถาในน้ําหมักชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพหรือปุยอินทรียน้ํามีสภาพเปนกรด และมีแกส
ออกซิเจนในการหมัก คือ เปดฝาเวลาหมัก ในสารละลายมีแบคทีเรียชนิด Methanotrophic ซึ่งเปน
แบคทีเรียที่เปลี่ยนแกสมีเทนไดกลายเปนเมทิลแอลกอฮอล (methanol) และมีธาตุเหล็ก หรือไอออนเหล็ก
(Fe2+, Fe3+) ในพืชที่ใชหมัก เชน พวกผักขม, ผักคะนา เปนตน เมทิลแอลกอฮอลจะถูกออกซิเจนในอากาศ
ทําใหกลายเปนเอสเตอรของแอลกอฮอล ซึ่งสารพวกเอสเตอรจะมีกลิ่นหอม และกลิ่นเหม็นเฉพาะตัว ใช
เปนสารดึงดูดแมลง และสารไลแมลงได
2. กลูโคสในพืชที่ใชหมัก ถาในขณะหมักมีแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (gram positive ) คือ
eubacterium, Sareina ventriculi และมีออกซิเจน คือเปดฝาเวลาหมักพรอมกับในสารละลายมีเอนไซม 3
ตัว ซึ่งมีอยูในพืชเอง คือ pyruvate dehydrogenase, phosphotran -sacetylase, acetate kinase ที่ทําหนาที่ยอย
สลายสารกลูโคส ใหกลายเปนสารไพรูเวท และจะถูกยอยสลายตอไป จนสุดทายไดสาร acetic acid และ
acetate เมื่ออนุมูล acetate มารวมตัวกับ minor elements เชน Ca, Mg จะไดเปน Calsium acetate และ
Magnesium acetate ถารวมตัวกับพวก major elements จะไดเปน NaOOCH3 C (Sodium acetate) หรือ
KOOCH3 C (potassium acetate)ซึ่งพืชพรอมจะดูดเอาไปใชเปนอาหารไดเลย
3. ถาหมักแบบปดฝาไมมีออกซิเจน ethanol ซึ่งเปนสารผลิตภัณฑ สุดทายเมื่อเจออากาศจะไดเปน
สาร พวกเอสเตอร ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเชนกันซึ่งใชเปนสารดึงดูดแมลงและเปนสารไลแมลงได
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4. แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (gram negative) ชื่อ eubacterium, Zymononas mobilis จะไดสาร
ethanol แลวเปลี่ยนเปนเอสเตอรเชนกัน
5. กลูโคสเปนสารที่มีอยูในพืชทุกชนิดในรูปน้ําตาลชนิดหนึ่งที่ถูกสะสมเอาไวใช เมื่อจําเปนตอง
เปลี่ยนเปนรูปอื่นๆที่พรอมจะนําไปใช เชน พลังงาน, อาหารตางๆ ฯลฯ เมื่อได products สุดทายเปน acetic
acid, lactic acid เมื่ออยูในสารละลายถามี major elements, minor elements จะเปลี่ยนรูปเปนสารอาหาร
เชนกัน ซึ่งพืชนําไปใชประโยชนไดทันที
ดังนั้นการใชเทคนิคจุลินทรียในการเกษตรจึงเปนแนวทางที่จะกอใหเกิดจุดเนนที่สําคัญในเรื่องที่
เกี่ยวกับ
1. ผลิตอาหารที่มีรสชาดธรรมชาติ
2. ผูผลิตอาหารและผูบริโภคปลอดภัยจากสารพิษ
3. เปนระบบทําการเกษตรแบบยั่งยืน
4. รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
สมบัติทั่วไปของน้ําหมักชีวภาพ
น้ําหมักชีวภาพ จะมีลักษณะเปนสารละลายสีน้ําตาลเขม มีกลิ่นของแอลกอฮอลผสมกลิ่นเปรี้ยว
ของกรดอินทรียเมื่อชิมดูจะมีรสเปรี้ยว
คุณสมบัติทั่วไปของน้ําหมักชีวภาพ
1. น้ําหมักชีวภาพมีสมบัติทางเคมี โดยทั่วๆ ไป มีดังนี้
- มีคา pH (ความเปนกรดเปนดาง) อยูในชวง 3.5 - 5.6 ปฏิกิริยาเปนกรดถึงกรดจัด ซึง่ pH ที่
เหมาะสมกับพืชควรอยูในชวง 6 – 7
- ความเขมขนของสารละลายสูง โดยคาของการนําไฟฟา (Electrical Conductivity , E.C) อยู
ระหวาง 2 - 12 desimen / meter(ds / m) ซึ่งคา E.C. ทีเหมาะสมกับพืชควรจะอยูต่ํากวา 4 ds / m
- ความสมบูรณของการหมัก พิจารณาจากคา C / N ration มีคาระหวาง 1 / 2 - 70 / 1 ซึ่งถา C / N
ratio สูง เมื่อนําไปฉีดพนบนตนพืชอาจแสดงอาการใบเหลืองเนื่องจากขาดธาตุไนโตรเจนได
2. ปริมาณธาตุอาหาร
ธาตุอาหารหลัก (N,P,K)
- ไนโตรเจน (% Total N) เปนองคประกอบของโปรตีน คลอโรฟลล เอนไซมและวิตามินหลายชนิด
ชวยในการเจริญเติบโตของพืช ถาใชพืชหมัก พบไนโตรเจน 0.03 - 1.66 % แตถาใชปลาและหอยหมักจะ
พบประมาณ 1.06 - 1.70 %
- ฟอสฟอรัส ( % Total P2O5 ) เปนองคประกอบกรดนิวคลีอิกฟอสโฟลิปดหรือ ATP และโค
เอนไซมหลายชนิด ชวยเรงการออกดอกและการสรางเมล็ดในน้ําหมักจากพืชจะมีตั้งแตไมพบเลยจนถึง
0.4 % แตในน้ําหมักจากปลาและหอยพบ 0.18 - 1.14 %
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- โพแทสเซียมที่ละลายน้ําได (% Water Soluble K2O) กระตุนการทํางานของเอนไซมหลายชนิดที่
ทําหนาที่ในการสรางแปง น้ําตาล และโปรตีน ควบคุมการปดเปดของปากใบ สงเสริมการเคลื่อนยาย
น้ําตาลจากใบสูผล ในน้ําหมักพืชพบ 0.05 - 3.53 % และในน้ําหมักจากปลาและหอยพบ 1.0 - 2.39 %
ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg, S)
- แคลเซียม เปนองคประกอบของผนังเซลล จําเปนสําหรับกระบวนการแบงเซลลและเพิ่มขนาด
เซลลกระตุนการทํางานของเอนไซมบางชนิด ในน้ําหมักจากพืชพบ 0.05 - 0.49 % และน้ําหมักจากปลา
และหอยพบ 0.29 - 1.0%
- แมกนีเซียมและซัลเฟอร เปนองคประกอบของคลอโรฟลล กระตุนการทํางานของเอนไซมที่
เกี่ยวของกับการสังเคราะหแสง ในน้ําหมักจากพืชและปลาพบในปริมาณที่ใกลเคียงกัน คือ 0.1- 0.37 %
ธาตุอาหารเสริม
- เหล็ก ในน้ําหมักจากพืชพบ 30 - 350 ppm. และน้ําหมักจากปลาและหอยพบ 500 - 1,700 ppm.
- คลอไรด น้ําหมักจากพืชและปลามีปริมาณเกลือคลอไรดสูง 2,000 - 11,000 ppm.
- ธาตุอาหารเสริมอื่นๆ ไดแก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน และโมลิบดินัม น้ําหมักทั้งจาก
พืชและปลาพบในปริมาณนอย มีคาตั้งแต
ตรวจไมพบเลย ถึง 130 ppm
2.3 ปริมาณฮอรโมนพืช
ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืช 3 กลุม คือ
1. กลุมออกซิน (Auxin ; Indole acetic acid : IAA) มีสมบัติควบคุมการขยายตัวของเซลล กระตุน
การแบงเซลล เรงการเกิดราก การเจริญของราก ลําตน ควบคุมการเจริญของใบ สงเสริมการออกดอก
เปลี่ยนเพศดอก เพิ่มการติดผล ควบคุมการพัฒนาของผล ควบคุมการสุก แก และการรวงหลนของผล
IAA ตรวจพบทั้งในน้ําหมักจากพืชและสัตว แตพบในปริมาณนอย มีคาในชวงตั้งแต นอยมากจนไม
สามารถวัดได - 2.37 ppm
2. กลุมจิบเบอเรลลิน (Gibberellins ; Gibberellic acid : GA3) มีสมบัติกระตุนการยืดตัวของเซลล
พืชในทางยาว เรงการเกิดดอก เปลี่ยนเพศดอก เพิ่มการติดผล ยืดชอดอก กระตุนการงอกของเมล็ดและตา
GA3 ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ 18 - 140 ppm. ไมพบ GA3 ในน้ําหมักจากปลา
3. กลุมไซโทไคนิน (Cytokinins ; Zeatin และ Kinetin) กระตุนการแบงเซลลการเจริญดานลําตนของพืช
กระตุนการเจริญของตาขางทําใหตาขางเจริญออกเปนกิ่งได ชวยเคลื่อนยายสารอาหารจากรากไปสูยอด
รักษาระดับการสังเคราะหโปรตีนใหนานขึ้น ปองกันคลอโรฟลลใหถูกทําลายชาลงทําใหใบเขียวอยูนาน
และรวงหลนชาลง ชวยทําใหใบเลี้ยงคลี่ขยาย ชวยใหเมล็ดงอกไดในที่มืด Zeatin ตรวจพบในน้ําหมักจาก
พืชบางตัวอยางในปริมาณนอย 1 - 20 ppm. และพบในน้ําหมักจากปลาที่ใสน้ํามะพราว 2 - 4 ppm.
Kinetin ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ 1 - 14 ppm. แตไมพบในน้ําหมักจากปลา
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จากผลการวิเคราะหขางตน จะเห็นวาคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพ ขึ้นอยูกับ
วัตถุดิบที่ใช จุลินทรียที่ทําใหยอยสลาย กระบวนการยอยสลายที่สมบูรณไมเนาเสีย ความเขมขนของ
สารละลาย และความเปนกรดเปนดาง
2.4 คุณสมบัติของน้ําหมักชีวภาพในดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช
การหมักพืช หรือสัตวในกระบวนการหมักจะมีแกสมีเทน (CH4) เกิดขึ้น ซึ่งจุลินทรียหรือ
แบคทีเรียจะเปลี่ยนแกสมีเทน (CH4) ใหกลายเปนแอลกอฮอล และแอลกอฮอลเมื่อถูกออกซิเจนในอากาศ
ทําใหกลายเปนเอสเตอรของแอลกอฮอลจะมีกลิ่นหอมหรือเหม็นเฉพาะตัว ถามีกลิ่นหอมก็เปนสารดึงดูด
แมลง ถามีกลิ่นเหม็นก็จะเปนสารไลแมลง จากการศึกษาพบวาสารกลุมแอลกอฮอลที่พบมากในสัตว
ผลไมแ ละผั กตามลํ าดั บ โดยเฉพาะการหมัก ผัก หรื อผลไมรวมกับสัตวจ ะใหสารกลุ มแอลกอฮอลใ น
ปริมาณที่สูง สวนกลุมเอสเตอรและฟนอลพบมากเมื่อใชปลาและหอยเปนวัสดุหลักในการหมัก จาก
การศึกษาน้ําหมักชีวภาพที่หมักจากผลไม ผักสด หรือจากพืชสมุนไพรจะมีสารพวก polyphenol ไดแก 1,2
Benzenediol หรือ 1,3 Benzenediol พวก dimethoxy phenol, benzoic acid derivatives สารเหลานี้มี
คุณสมบัติเปนกรด เชน 1,3 Benzenediol(resorcinol) ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและเยื่อบุจมูก
ทางสัตวแพทยเคยใชเปน antiseptic ดังนั้น สารพวกนี้อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังของแลงได
นอกจากนี้ยังพบสารพวก ethylester ของพวกกรดไขมัน เชน ethyl palmitate, ethyl linoleate ใน
สารละลายบางตัวพบ alcohol ไดแก bezene ethanol นอกจากนี้น้ําสกัดจากหอย + ไขดาว พบสารพวก
poly phenol และ ethyl ester ของกรดไขมันเชนเดียวกัน Ethyl ester เกิดจาก alcohol ชนิด ethyl alcohol ที่
สกัดจากการหมักยอยสารของพืชแลว alcohol นั้น ก็ทําปฏิกิริยากับกรดไขมันที่มีในพืชที่เปน ethyl ester
คุณสมบัติของ ester พวกนี้มีคุณสมบัติ เปนสารไลแมลงและสารลอแมลงได
ปจจุบันไดมีการเรียกชื่อน้ําหมักชีวภาพที่แตกตางกันออกไป เชน น้ําหมักชีวภาพ ปุย
น้ําจุลินทรีย เปนตน และผูคิดคนวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพขึ้นมาขณะนี้ไมต่ํากวา 100 สูตร ซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุดิบที่มีในทองถิ่นและราคาถูก โดยผูสนใจสามารถทดลองทํา และเรียนรูนําไปใชกับพืชผลของตนเอง
ก็ จ ะได พ บความมหั ศ จรรย ข องเจ า น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพตั ว นี้ ว า สามารถดลบั น ดาลให พื ช ผลของตนเอง
เจริญเติบโตงอกงามขึ้นอยางรวดเร็ว ในระยะเวลามิชามินาน ศัตรูพืชที่เคยเขามารบกวนพืชผลตาง ๆ
หลังจากปลูกไมวาจะเปนโรคแมลงคอย ๆ ลดนอยถอยลงไปเปนลําดับ หลังจากที่ไดใชน้ําหมักชีวภาพนี้
แลว จึงแสดงใหเห็นวาน้ําหมักชีวภาพมีความสําคัญ และความจําเปนตอการทําเกษตรอินทรียอยาง
แทจริง
การผลิตน้าํ หมักชีวภาพ
การทําน้ําหมักชีวภาพไดมีการพัฒนาสูตรไปตามวัตถุดิบที่หาไดงายและราคาถูก โดยเนนความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคที่จะนําไปใชแตทั้งนี้วิธีการผลิตยังคงเหมือนเดิม น้ําหมักชีวภาพสามารถแบง
ออกตามประเภทของวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตแบงไดเปน 2 ประเภท
1. น้ําหมักชีวภาพที่ ผลิตจากพืช
2. น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว
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1. น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากพืชสูตร ศทม.
วัสดุและอุปกรณ
พืชผักทุกชนิดสามารถนํามาทําน้ําหมักชีวภาพได ประกอบดวย
1. ฟกทอง สัปปะรดและผักตางๆ10-15 กก.
2. กากน้ําตาล 1/2 แกลลอน
3. ถังหมักขนาด 30 ลิตรแบบมีฝาปดสนิท
4. หัวเชื้อจุลินทรีย EM 1/3 ลิตร หรือที่ขยายเชื้อเปนน้ําหมักชีวภาพแลว
5. น้ําสะอาดประมาณ 20 ลิตร
วิธีทํา
1. นําฟกทอง สัปปะรดและผักตางๆ มาหั่นใหเปนชิ้นเล็กๆ ประมาณ 10-15 กก. เทลงในถังหมัก
จากนั้นเติมน้ําสะอาดใหพอทวม เติมกากน้ําตาลแลวตามดวยหัวเชื้อจุลินทรีย EM ที่เตรียมไว คลุกใหเขา
กัน หรือถามีปริมาณมากจะโรยทับสลับกันเปนชั้น ๆ ก็ได
2. ใชของหนักวางทับบนพืชผักที่หมัก เพื่อกดไลอากาศที่อยูระหวางพืชผัก ของหนักที่ใชทับควร
มีน้ําหนักประมาณ 1 ใน 3 ของน้ําหนักพืชผัก วางทับไว 1 คืน ก็เอาออกได
3. ปดฝาภาชนะที่หมักใหสนิท ถาเปนถุงพลาสติกก็มัดปากถุงพลาสติกใหแนน เพื่อปองกันไมให
อากาศเขาไปไดเปนการสรางสภาพที่เหมาะสมใหแกจุลินทรียหมักดองลงไปทํางาน
4. หมักทิ้ง ไว 3-5 วัน จะเริ่มมีของเหลวสีน้ําตาลออนถึงแกเกิดขึ้น จากการละลายตัวของน้ําตาล
และน้ําเลี้ยงจากเซลลของพืชผัก น้ําตาลและน้ําเลี้ยงเปนอาหารของจุลินทรีย จุลินทรียหมักดองก็จะเพิ่ม
ปริมาณมากมาย พรอมกับผลิตสารอินทรียหลากหลายชนิด ของเหลวที่ไดเรียกวา “น้ําหมักชีวภาพ”
5. เมื่อน้ําหมักชีวภาพมีปริมาณมากพอประมาณ 10-14 วัน ก็ถายน้ําหมักชีวภาพออกบรรจุลงใน
ภาชนะพลาสติก อยารีบถายน้ําหมักชีวภาพออกเร็วเกินไป เพราะเราตองการใหมีปริมาณจุลินทรียมาก ๆ
เพื่อเรงกระบวนการหมักน้ําหมักชีวภาพที่ถายออกมาใหม ๆ กระบวนการหมักยังไมสมบูรณจะมีแกส
คารบอนไดออกไซดเกิดขึ้น ตองคอยเปดฝาภาชนะบรรจุทุกวันจนกวาจะหมดแกส
6. ควรเก็บถังหมักและน้ําหมักชีวภาพไวในที่รม อยาใหถูกฝนและแสงแดดจัด ๆ น้ําหมักชีวภาพ
ที่ผานการหมักสมบูรณแลว ถาปดฝาสนิทสามารถเก็บไวไดหลาย ๆ เดือน
7. กากที่เหลือจากการหมัก สามารถนําไปฝงเปนปุยบริเวณทรงพุมของตนไดหรือจะคลุกกับดิน
หมักเอาไวใชเปนดินปลูกตนไมก็ได
น้ําหมักชีวภาพที่มีคุณภาพดีจะมีกลิ่นหมักดอง และมีกลิ่นแอลกอฮอลบาง มากนอยขึ้นอยูกับ
ปริมาณน้ําตาล และปริมาณผลไมที่หมัก ถาชิมดูน้ําหมักชีวภาพจะมีรสเปรี้ยว
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2. น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว
2.1 น้ําหมักชีวภาพจากปลา
อัตราสวน /1 ถัง 200 ลิตร
ปลาสด 40 กก.
กากน้ําตาล 20 กก.
สารเรงผลิตปุยหมัก 200 กก. (1 ซอง)
วิธีการ
1. เตรียมสารเรงผลิตปุยหมัก 1 ซอง ละลายน้ําอุนประมาณ 20 ลิตร คนใหเขากัน
ประมาณ15 – 30 นาที (อยาใหน้ํานิ่ง)
2. นําปลาสดและกากน้ําตาล ที่เตรียมไวใสถัง 200 ลิตร และนําสารเรงทําปุยหมักที่เตรียม
เสร็จแลวใสในถังรวมกับปลาสด และกากน้ําตาล
3. ใสน้ําพอทวมตัวปลา ( 1/2 ถัง ) แลวคนใหเขากัน ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิปกติ (30 –35 OC )
ไมปดฝา ควรกอนวันละ 4 – 5 ครั้ง ตลอดระยะเวลาในการหมัก
4. ระยะเวลาในการหมักประมาณ 20 – 30 วัน ปลาจะยอยสลายหมด เติมน้ําใหเต็มถัง
และคนใหเขากันกอนทีจ่ ะนําไปใช จะไดปุยชีวภาพ 200 ลิตร
อัตราการใช

ฉีดพนทางใบ
ราดโคน

ปุยชีวภาพ
น้ํา
1 ลิตร 200 ลิตร
1 ลิตร 200 ลิตร

2.2 น้ําหมักชีวภาพจากปลา
วิธีการ
1. นําพุงปลาและเลือดปลามาทําการบดใหมีขนาดเล็ก
2. นําไปหมักโดยใชกรดมดเขมขน (formic acid) หรือกรดน้ําสมสายชูเขมขน (Acetic
acid) 3.5 % (โดยปกติน้ําสมสายชูที่ขายในทองตลาดจะมีความเขมขน 5 % สามารถนําใชผสมในสูตรได
เลย) ปริมาณที่ใชรอยละ 3.5
3. ผสมใหเขากัน แลวเติมน้าํ ตาลในปริมาณรอยละ 20 เพื่อชวยดับกลิน่ คาวจาก
เศษปลา
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4. คนใหเขากันและคนติดตอกัน อยางนอยเปนเวลา 7 วัน ในระยะนี้จะสังเกตเห็นวา
พุงปลาเริ่มมีการละลายออกมาเปนสารละลายเกือบหมดแลว ทําการหมักตอไปอีกเปนเวลา 21 วัน ระหวาง
นี้ทําการคนเปนครั้งคราว การหมักปุยปลาถาใชเวลานานจะไดปุยปลาที่มีคุณภาพและกลิ่นที่ดี
3.2.3 น้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
วัสดุอุปกรณ
1. เนื้อหอยเชอรี่ที่ไมมีเปลือก
2. ไขหอยเชอรี่
3. พืชสดออน-แก
4. เนื้อหอยเชอรี่พรอมเปลือก
5. กากน้ําตาล
6. ถังหมักที่มฝี าปด ขนาด 30 ลิตร หรือ 200 ลิตร
7. หัวเชื้อจุลินทรียธรรมชาติ
8. ถังบรรจุหัวเชื้อจุลินทรียธรรมชาติ
9. แกลลอน/ถัง บรรจุผลิตผลปุยหมักจากหอยเชอรี่
10. กรวยกรองปุยน้ําหมักจากหอยเชอรี่
วิธีการ
วิธที ี่ 1 การทําน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ทั้งตัวพรอมเปลือก
นําตัวหอยเชอรี่ทั้งตัวมาทุบหรือบดใหละเอียด จะไดเนื้อหอยเชอรี่พรอมเปลือกและน้ําจากตัวหอยเชอรี่
และนําไปผสมกับกากน้ําตาล และน้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรียธรรมชาติ อัตรา 3:3:1 คนใหเขากัน และนําไป
บรรจุในถังหมักขนาด 30 ลิตร หรือ 200 ลิตร อยางใดอยางหนึ่งปดฝาทิ้งไวอาจคนใหเขากันหากมีการแบง
ชั้น ใหสังเกตดูวามีกลิ่นเหม็นหรือไม ถามีกลิ่นเหม็นใหใสกากน้ําตาลเพิ่มขึ้น และคนใหเขากันจนกวาจะ
หายเหม็น ทําอยางนี้เรื่อยไปจนกวาจะไมเกิดแกสใหเห็นบนผิวหนาของน้ําหมักหอยเชอรี่ แตจะเห็นความ
ระยิบระยับอยูที่ผิวหนาน้ําหมักดังกลาว บางครั้งอาจจะพบวามีตัวหนอนลอยบนผิวหนาและบริเวณขางถัง
ภาชนะบรรจุ ควรรอจนกวาตัวหนอนดังกลาวตัวใหญเต็มที่และตายไป ถือวาน้ําหมักหอยเชอรี่ทั้งตัวเสร็จ
สิ้นขบวนการกลายเปนน้ําหมักชีวภาพหอยเชอรี่ สามารถนําไปใชไดหรือนําไปพัฒนาผสมกับปุยน้ําอื่น ๆ
ใชประโยชนตอไป
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วิธีที่ 2 การทําน้ําหมักชีวภาพจากไขหอยเชอรี่
นําไขหอยเชอรี่หรือกลุมไขหอยเชอรี่มาทุบหรือบดใหละเอียด จะไดน้ําไขหอยเชอรี่พรอมเปลือก
แลวนําไปผสมกับกากน้ําตาลและน้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรียธรรมชาติ อัตรา 3:3:1 คนใหเขากันแลวนําไป
หมักตามขบวนการเชนเดียวกับวิธีที่ 1
วิธีที่ 3 การทําน้ําหมักชีวภาพจากไขหอยเชอรี่และพืช
นําไขหอยเชอรี่หรือกลุมไขหอยเชอรี่มาทุบหรือบดใหละเอียด และนําไปผสมกับพืชสวนที่ออน
ๆ หรือสวนยอดความยาวไมเกิน 6 นิ้ว หรือไมเกิน 1 คืบ ที่หั่นหรือบดละเอียดแลวเชนกัน แลวนํามาผสม
กันในอัตราสวน ไขหอยละเอียด : กากน้ําตาล : พืชสวนออนบดละเอียด และน้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรีย
ธรรมชาติ คือ 3:3:1 แลวนําไปหมักตามขบวนการเชนเดียวกับวิธีที่ 1

การใชประโยชนน้ําหมักชีวภาพ
1. การเลีย้ งสัตวและประมงดวยเทคนิคจุลินทรีย
การเลี้ยงสัตวดวยเทคนิคจุลนิ ทรียเปนการเลี้ยงโดยไมใชสารเคมีเรงการเจริญเติบโตของยาปฎิชีว
นะและสารเรงอื่นๆ ที่อาจเหลือตกคางอยูใ นเนื้อนมและไมทําใหเปนโทษตอผูบริโภค

ขั้นตอนการใชจุลินทรียน้ําหมักชีวภาพในนากุง
การเตรียมบอ ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การบําบัดดิน- หลังจากดูดขี้กุงออกแลวในขณะที่พื้นบอยังหมาดๆอยูนั้น หวานดวยน้ําหมัก
แหงมูลสัตวในอัตราสวนไรละ 20 กิโลกรัม หรือมากกวาแลวฉีดพนรดราดดวยน้ําหมักชีวภาพแลว ไรละ
120 ลิตร ปลอยทิ้งไวไมนอยกวา 5 วัน
2. การบําบัดน้ํา - เมื่อปฏิบัติตามขอ 1 แลว จึงสูบน้ําเขาบอจนไดระดับสูงสุดที่ตองการในการ
เลี้ยงระบบเปด พรอมกับใสน้ําหมักชีวภาพแลวในอัตราสวนไรละ 200 ลิตร หรือมากกวาปลอยทิ้งไว
5-7 วันพรอมกับตีน้ําวันละ 4-5 ชั่วโมง จนถึงวันปลอยลูกกุง
3. การสรางอาหารธรรมชาติ - กอนปลอยลูกกุง 4 วัน ใหหวานโบกาชิมูลสัตวใหทวั่ บอ เพื่อสราง
ไรแดง
การปลอยลูกกุง
ควรปลอยลูกกุงในอัตราไรละ 80,000-100,000 ตัว อยาใหมากกวานี้เพราะการใชน้ําหมักชีวภาพ
กุงมีอัตราการรอดสูง
การปฏิบตั ิหลังการปลอยกุง
1.เมื่อกุงอายุได 10 วัน ใหเติมน้ําหมักชีวภาพแลวลงในบอ ไรละ 150-200 ลิตร หลังจากนั้น
ใหเติมใหเติมน้ําหมักชีวภาพแลวในอัตราเดียวกันเชนนี้ทุกๆ 7 วันจนกุงมีอายุครบ 1 เดือน
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2. เมื่อกุงอายุครบ 1 เดือน ใหใสน้ําหมักชีวภาพแหง ไรละ 5 ลิตร แทนน้ําหมักชีวภาพ
ธรรมดา โดยใสสลับกับน้ําหมักชีวภาพธรรมดาทุกๆ 5-7 วัน สลับครั้งกัน จนกุงมีอายุครบ 75 วัน
3.เมื่อกุงมีอายุครบ 75 วัน ใหใสน้ําหมักชีวภาพแหง ไรละ 5 ลิตร ทุกๆ 3-5 วันจนกวาจะจับ
กุง ทั้งนี้อาจใสน้ําหมักชีวภาพสลับบางเปนครั้งคราวเพื่อปรับสีน้ําใหเขียวเขมในระดับที่ตองการ
4.ใชน้ําหมักชีวภาพแลว คลุกกับอาหารใหกุงกินโดยหมักกับอาหารไวประมาณ 4 ชั่วโมงกอน
หวานในอัตราน้ําหมักชีวภาพ 1 ลิตร ตออาหารกุงกอน 10 กิโลกรัม
5. ในขณะที่เลี้ยง หากมีอาหารผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับตัวกุง หรือสภาพน้ํา ใหเติมน้ําหมักชีวภาพ
แลว ในอัตราไรละไมนอยกวา 200 ลิตร เสมอแลวคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลง หากยังไมเกิดผลดี
ใหเติมน้ําหมักชีวภาพจนกวาจะบังเกิดผล จึงคอยลดปริมาณน้ําหมักชีวภาพลง
6. งดใชสารเคมี ผงฆาเชื้อ วัสดุปูนทุกชนิด
การขยายน้ําหมักชีวภาพในบอกุง
ในหัวเชื้อน้ําหมักชีวภาพ 1 ลิตร กากน้ําตาล 1 ลิตร น้ําจืดสะอาด 50-100 ลิตร ใสภาชนะมีฝา
ปด ทิ้งไว 2 ชั่วโมง 3 วัน และใชใหหมด เมื่อจะใชใหม ใหใชหัวเชื้อใหมมาขยายทุกครั้ง ไมควรขยาย
ตอหลายชั้น เพราะ จุลินทรียบางตัวขยายไมไดสัดสวน และบางตัวอาจตายได เนื่องจากสิ่งแปลกปลอม
หรือภาชนะไมสะอาด น้ําไมสะอาด ทําใหน้ําหมักชีวภาพขาดประสิทธิภาพ
2. ประโยชนของจุลินทรียหรือน้ําหมักชีวภาพในการเลี้ยงสัตว
-ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารของสัตว
-เพิ่มความตานทานโรคแกสัตว
-กําจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว และบริเวณคอกสัตว
-ลดปญหาเรื่องปริมาณและยุง
น้ําหมักชีวภาพชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหาร
เมื่อสัตวไดรับน้ําหมักชีวภาพโดยใสในน้ําใหสัตวกินในอัตรา 1
สวนตอน้ํา 1000 สวน
(1:1,000) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารที่สัตวกิน
สัตวปกและสุกร : สัตวปกและสุกรเปนสัตวกระเพาะเดี่ยวไมสามารถยอยหญาไดดีเทาสัตวเคี้ยว
เอื้อง เชน วัว ควาย แตน้ําหมักชีวภาพจะชวยใหสัตวปก และสุกรสามารถยอยหญาสด หรือพืชสดไดดี
ขึ้นเปนการประหยัดอาหารไดถึง 30%
สัตวเคี้ยวเอื้อง : สัตวเคี้ยวเอื้องพวกวัว ควาย ปกติก็สามารถยอยอาหารหลักพวกหญาไดดีอยู
แลว เมื่อไดรับน้ําหมักชีวภาพ โดยใสในน้ําใหกินในอัตรา 1 : 1,000 หรือพรมลงบนหญากอนใหสัตว
กิน ก็จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารไดดีขึ้น
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น้ําหมักชีวภาพชีวภาพชวยเพิ่มความตานทานโรคใหแกสัตว
สัตวที่ไดรับน้ําหมักชีวภาพอยางสม่ําเสมอไมวาทางน้ําหรือทางอาหารจะมีความตานทานโรค
ตางๆ ไดดีโดยเฉพาะโรคทางระบบอาหารชวยลดความเครียดจากการเปลี่ยนอาหารระยะตางๆ จากการ
ขนยายสัตวและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไดดี
น้ําหมักชีวภาพชีวภาพชวยลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว
ในการเลี้ยงสัตวนับเปนปญหาที่สําคัญตอสภาพแวดลอมในฟารมและบริเวณใกลเคียงมาก ถาไม
จัดการใหดีโดยเฉพาะกลิ่นเหม็นและแหลงเพาะแมลงวัน จะทําใหเกิดปญหากับสัตวมาก
ผสมน้ําหมักชีวภาพในน้ํา ในอัตรา 1:1,000 ใหสัตวกินทุกวัน จะชวยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว
ลงไดมากจนเกือบไมมีเลย
คอกสัตวโดยเฉพาะสุกร และโคนม ที่ไดรับการลางดวยน้ําหมักชีวภาพในอัตราเขมขน 1 : 100300 เปนประจํา กลิ่นจะไมเหม็น และน้ําที่ไดจากการลางคอก ถากําจัดอยางถูกวิธีก็สามารถนําไปรด
ตนไม รดผัก หรือนําไปใชลางคอกสัตวไดอีก และสามารถปลอยลงแมน้ําลําคลองได โดยไมเปนปญหา
ตอสิ่งแวดลอม
น้ําหมักชีวภาพชวยลดปญหาเรื่องแมลงวันและยุง
บริเวณคอกสัตวที่ไดรับการฉีดพนดวยน้ําหมักชีวภาพอยางสม่ําเสมอจะลดปญหาเรือ่ งแมลงวัน
จนเกือบไมมีเลย แมแตยุงก็จะลดนอยลงดวยถาใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนตามแหลงน้าํ ฟารมอยางสม่ําเสมอ
3. การใชน้ําหมักชีวภาพในการเลี้ยงสัตวน้ํา
ใสน้ําหมักชีวภาพในบอปลา บอกุง และบอเลี้ยงสัตวน้ําอื่นๆในอัตรา 1:1,000-1:10,000 หรือ 1
ลิตร ตอน้ําในบอ 1-10 ลูกบาศกเมตร (หนึ่งพัน- หนึ่งหมื่นลิตร) อยางสม่ําเสมอ จะชวยยอยสลายเศษ
อาหารที่ตกคางแลวและมูลสัตวน้ําที่กนบอใหหมดไปทําใหน้ําสะอาด ไมตองถายน้ําบอยๆ สัตวน้ํามี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง
ผิวสะอาดไมมีกลิ่นโคลนตม
บอใหน้ําหมักชีวภาพเปนประจําตลอดระยะการเลี้ยงกุง หรือปลาเมื่อวิดน้ําจับกุง ปลา เลนที่กน
บอจะนอยและไมเหม็น จนไมจําเปนตองลอกเลนกนบอเปนการประหยัดคาใชจาย
 หาสิ่งแวดลอม
4. การใชแกปญ
ปญหาสิ่งแวดลอมควรเริ่มตนแกตั้งแตในครัวเรือน โดยนําเศษอาหารมาทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อ
ใชประโยชนเสีย หรือกอนจะนําขยะเปยกไปทิ้งถังขยะควรฉีดพนน้ําหมักชีวภาพชีวภาพเสียกอน เพื่อ
ปองกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
ปญหาเรื่องขยะเปยกและน้ําเสียในชุมชนน้ําหมักชีวภาพสามารถชวยไดใชฉีดพนขยะเปยกที่มี
กลิ่นเหม็นในอัตราเขมขน จะชวยลดกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
แหลงน้ําในชุมชนที่เนาเสียจนปลาตาย ใสน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักชีวภาพบอยๆก็จะชวย
ปองกันปญหาที่เกิดขึ้นแลวได
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ปุยอินทรีย (Organic Fertilizer)
1. ปุยอินทรีย (Organic Fertilizer) หมายถึง ปุยที่มีสวนประกอบเปนสารอินทรียที่ไดมาจาก
สิ่งมีชีวิต เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ซากพืช หรือสัตวที่ไถกลบลงดิน รวมถึงพวกอินทรียสารที่เป
นของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เชน กากตะกอนออย (filter cake) ทะลายปาลม เปนตน
หนาที่หลักของปุยอินทรีย คือ การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ไดแก การทําใหดินโปรงรวนซุย
ใหธาตุอาหารพืชคอนขางครบถวนและสมดุลดี ทั้งธาตุอาหารหลักและจุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริม แตส
วนใหญจะมีธาตุอาหารหลักอยูในปริมาณต่ํา เกษตรกรจําเปนตองใชในประมาณคอนขางสูงมาก เมื่อใชแต
ปุยอินทรียเพียงชนิดเดียว โดยไมมีการใสรวมกับปุยเคมี และหนาที่ที่สําคัญมากอีกประการหนึ่ง ก็คือทํา
ใหดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มมากขึ้น
2. หนาที่ของอินทรียวัตถุในดิน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ประการ ดังนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของดิน โดยชวยทําใหดินโปรงพรุน อากาศในดินถายเทได
สะดวก น้ําไมขัง ลดการไหลบาของหนาดิน และชวยลดการสูญเสียหนาดิน รวมทั้งชวยทําใหจุลินทรียดิน
มีการเจริญเติบโตและมีกิจกรรมตอเนื่อง ทําใหรากพืชเจริญเติบโตไดดี ทําใหดินไมแนนทึบ และดินไมร
อน
2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานธาตุอาหารและความเปนก
รดดางของดิน โดยชวยเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกใหแกดิน อินทรียวัตถุ ชวยเพิ่ม
ความสามารถในการสรรหาและปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืช ชวยควบคุมหรือลดการละลายไดของแร
ธาตุบางชนิดในดิน เชน อะลูมิเนียม (Al) และเหล็ก (Fe)โดยเฉพาะในดินที่เปนกรดจัด ชวยเพิ่มความเปน
ประโยชนไดของธาตุอาหารพืชที่สําคัญ เชน ฟอสฟอรัส (P) และโมลิบดีนั่ม (Mo) หรือชวยลดการถูกตรึง
ยึดติดไวของดินกับธาตุอาหารพืชบางตัว ทําใหพืชนําธาตุอาหารไปใชไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อดินมี
สภาพเปนกรดจัด อินทรียวัตถุชวยเปลี่ยนแปลงทําใหธาตุอาหารพืชอยูในสภาพที่พืช สามารถนําไปใชประ
โยชนได
2.3 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในดิน) โดยอินทรียวัตถุชวยกระตุ
นการทํางานหรือกิจกรรมของจุลินทรียดินหรือสัตวเล็กๆในดิน ชวงระหวางขบวนการยอยสลายของวัสดุ
อินทรีย ทําใหการปลดปลอยธาตุอาหารพืชในดินดีขึ้น เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดจากการกระทําของจุลินทรีย
และสิ่งมีชีวิตในดินดีขึ้น รวมทั้งชวยทําใหสภาพทางกายภาพและทางเคมีของดินดีขึ้นดวย
คุณสมบัติของอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นในดินทั้ง 3 ประการนี้ จะเกิดขึ้นอยางผสมกลมกลืนและต
อเนื่องกันตลอดเวลา อยางไรก็ตามอัตราเรงของการสลายตัวของวัสดุอินทรีย หรือประโยชนที่จะไดจาก
อินทรียวัตถุในดินจะขึ้นกับชนิดและปริมาณของวัสดุอินทรียและสิ่งแวดลอม เชน น้ําจุลินทรียดิน และ
อุณหภูมิของดินตาง ๆ เปนตน
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3. ประโยชนของปุยอินทรีย
ปุยอินทรียที่สลายตัวไดที่ดีแลว เปนวัสดุที่คอนขางทนทานตอการยอยสลายพอสมควร ดังนั้น
เมื่อใสลงไปในดิน ปุยอินทรีย จึงสลายตัวไดชา ไมรวดเร็ว เหมือนกับการไถกลบเศษพืชโดยตรง ซึ่งก็
นับวาเปนลักษณะที่ดีอยางหนึ่งของปุยอินทรีย เพราะทําใหปุยอินทรียสามารถปรับปรุงดินใหอยูในสภาพ
ที่เหมาะสมตอ การเจริญเติบโตของพืชไดเปนระยะเวลานานๆ ปุยอินทรียบางสวนจะคงทนอยูในดินได
นานเปนป แตก็มีบางสวนที่ ถูกยอยสลายไป ในการยอยสลายนี้จะมีแรธาตุอาหารพืชถูกปลดปลอยออกมา
จากปุ ย อิ น ทรี ย ใ ห พื ช ได ใ ช อ ยู เ รื่ อ ยๆ แม ว า จะเป น ปริ ม าณที่ ไ ม ม ากนั ก แต ก็ ถู ก ปลดปล อ ย ออกมา
ตลอดเวลาและสม่ําเสมอ
คุณประโยชนของปุย อินทรียอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ
3.1 ชวยปรับปรุงสมบัตติ างๆ ของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช
ปุยอินทรีย เปนวัสดุที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพหรือลักษณะของดินใหเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืช เชน ถาดินนั้นเปนดินเนื้อละเอียดอัดตัวกันแนน เชน ดินเหนียว ปุยอินทรียก็จะชวยทํา
ใหดินนั้นมีสภาพรวนซุยมากขึ้น ไมอัดตัวกันแนนทึบ ทําใหดินมีสภาพการระบายน้ํา ระบายอากาศดีขึ้น
ทั้ ง ยั ง ช ว ยให ดิ น มี ค วามสามารถในการอุ ม น้ํ า หรื อ ดู ด ซั บ น้ํ า ที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ พื ช ไว ไ ด ม ากขึ้ น
คุณสมบัติในขอนี้เปนคุณสมบัติที่สําคัญมากของปุยอินทรีย เพราะที่ดินที่มีลักษณะรวนซุย ระบายน้ํา
ระบายอากาศไดดีนั้น จะทําใหรากพืชเจริญเติบโตไดรวดเร็ว แข็งแรง แตกแขนงไดมาก มีระบบรากที่
สมบูรณ จึงดูดซับแรธาตุอาหารหรือน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนในกรณีที่ดินเปนดินเนื้อหยาบ เชนดินทราย ดินรวนปนทราย ซึ่งสวนใหญมีความอุดมสมบูรณต่ํา
มีอินทรียวัตถุอยูนอย ไมอุมน้ํา การใสปุยอินทรีย ก็จะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และทําใหดิน
เหลานั้นสามารถอุมน้ํา หรือดูดซับความชื้นไวใหพืชไดมากขึ้น ในดินเนื้อหยาบจึงควรตองใสปุยอินทรีย
ใหมากกวาปกติ
นอกจากคุณสมบัติตางๆ ดังกลาวมาแลว ปุยอินทรียยังสามารถชวยปรับปรุงลักษณะดินในแงอื่นๆ
อีก เชน ชวยลดการจับตัวเปนแผนแข็งของหนาดิน ทําใหการงอกของเมล็ดหรือการซึมของน้ําลงไปในดิน
สะดวกขึ้น ชวยลดการไหลบาของน้ําเวลาฝนตก เปนการลดการพัดพาหนาดินที่อุดมสมบูรณไป เปนตน
3.2 ชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
ในแงของการชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ปุยอินทรียเปนแหลงแรธาตุอาหารที่จะ
ปลดปลอยธาตุอาหาร ออกมาใหแกตนพืชอยางชาๆ และสม่ําเสมอ โดยทั่วไปแลว ปุยอินทรียจะมีปริมาณ
แรธาตุอาหารพืชที่สําคัญดังนี้ คือ ธาตุไนโตรเจนทั้งหมดประมาณ 0.4-2.5 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสในรูปที่
เปนประโยชนตอพืช ประมาณ 0.2-2.5 เปอรเซ็นต และโพแทสเซียมในรูปที่ละลายน้ําไดประมาณ 0.5-1.8
เปอรเซ็นต ปริมาณแรธาตุอาหารดังกลาวจะมีมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับชนิดของเศษพืชที่นํามาหมัก และ
วัสดุอื่นๆ ที่ใสลงไปในกองปุย
4. ชนิดและขนาดของวัสดุที่ใชหมัก
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วัสดุที่สามารถนํามาใชทําปุยอินทรียไดแกเศษซากของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว แตโดยปกติแลว
ใน บานเราสวนใหญจะไดมาจากพืชมากกวา ดังนั้น วัสดุที่ใชหมักจึงเพงเล็งไปถึงการใชเศษซากพืชเปน
สําคัญ ซึ่งก็มีอยูมากมาย หลายชนิดไมวาจะเปนเศษพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการ เกษตร เชน
ฟางขาว ตนขาวโพด ตนขาวฟาง ตนถั่ว ฝาย เศษผัก กากออย แกลบ ขี้เลื่อย ขุยมะพราว ผักตบชวา เศษ
หญา หรือวัชพืชตางๆ แมแตพวกเศษขยะตามอาคารบานเรือน เชน เศษกระดาษ ใบตอง กิ่งไมใบไม เปน
ตน สิ่งเหลานี้สามารถรวบรวมมาทําปุยอินทรียไดทั้งสิ้น วัสดุเหลานี้เมื่อนํามา ทําปุยอินทรีย บางชนิดก็
ยอยสลายไดงาย รวดเร็ว บางชนิดก็ยอยสลายไดชา ขึ้นอยูกับเนื้อของวัสดุเหลานั้น วามีสวนที่จุลินทรีย
สามารถใชเปนอาหารไดยาก หรืองาย และมีแรธาตุอาหารอยูพอเพียงกับความตองการของจุลินทรีย
หรือไม
ตาราง คาเฉลี่ยปริมาณธาตุไนโตรเจนที่มีอยูในวัสดุชนิดตางๆ
ชนิดของวัสดุ
ตะกอนน้ําเสีย
มูลเปด - ไก
มูลสุกร
ตนถั่วตางๆ
ผักตบชวา
มูลมา
มูลวัว - ควาย
เปลือกถั่วลิสง
ตนฝาย
ตนขาวฟาง
ตนขาวโพด
ใบไมแหง
ฟางขาว
หญาแหง
กาบมะพราว
แกลบ
กากออย
ขี้เลื่อยเกา
ขี้เลื่อยใหม
เศษกระดาษ

ปริมาณธาตุไนโตรเจน
(กิโลกรัม ตอ วัสดุแหง 100 กิโลกรัม )
2.0-6.0
3.5-5.0
3.0
2.0-3.0
2.2-2.5
2.0
1.2-2.0
1.6-1.8
1.0-1.5
1.0
0.7-1.0
0.4-1.5
0.4-0.6
0.3-2.0
0.5
0.3-0.5
0.3-0.4
0.2
0.1
แทบไมมี
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ควรสับหรือหั่นใหมีขนาดเล็กลง แตก็ไมควรใหสั้นกวา 2-3 นิ้ว การทําให เศษพืชมีขนาดเล็กลง
จะทําใหจุลินทรียเจริญเติบโตในชิ้นสวนของพืชไดทั่วถึง เมื่อเศษพืชอยูใกลชิดกันมากขึ้นการแพรขยาย
ของเชื้อก็เปนไปไดรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ในการทําปุยอินทรียปริมาณมากๆ การหั่นหรือการสับเศษพืชก็
เปนการสิ้นเปลืองแรงงานมาก อาจเลี่ยงไปใชวิธีอื่น ไดตามความเหมาะสม เชน ถามีรถแทรคแตอรก็โรย
ชิ้นสวนพืชลงบนพื้นถนน แลวใชรถบดทับไปมา หรือใชวิธีหาเศษพืชที่มีขนาดเล็ก เชน เศษหญาผสม
คลุกเคลา เขาไปในกองเพื่อลดชองวางที่มีอยู แตถามีเศษหญาไมพอก็อาจใชดินหรือ เศษหญาคลุมกองหรือ
เลี่ยงไปใชวิธีกองปุยอินทรียในหลุมหรือบอหมักแทน
5. มูลสัตว
ปริมาณของมูลสัตวที่ตองใชในการทําปุย อินทรียนั้น ถามีมากก็ใสมากได ตามที่ตองการ เพราะยิ่ง
ใสมากก็จะยิ่งทําใหเศษพืชแปรสภาพไดเร็วขึ้น แตไม ควรนอยกวามูลสัตว 1 สวนตอเศษพืช 10 สวน (คิด
เทียบตามน้ําหนัก) ถามีมูลสัตวนอยกวานี้และเศษพืชทีใ่ ชก็เปนพวกที่สลายตัวยาก ก็ควรหาวัสดุ อื่นๆ ที่มี
ธาตุไนโตรเจนมากๆ มาเสริมทดแทน
6. ความชื้นของกองปุยอินทรีย
จุลินทรียที่จะชวยในการสลายวัสดุใหกลายเปนปุยนั้น ตองอาศัยน้ํา หรือความชื้นในการดํารงชีพ
วัสดุที่นํามากองจึงตองเปยกชื้น หรือตองรดน้ํา ให การรดน้ําก็ตองระมัดระวังพอสมควร โดยตองรดน้ําให
อยูในระดับที่ จุลินทรีย ในกองปุยสามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุด นั่นคือรดน้ําพอแคใหเศษพืช โดย
น้ําหนัก ซึ่งเราอาจกะประมาณคราวๆ ไดโดยวิธีใชมือลวงไปหยิบเอาเศษพืช ในกองปุยออกมาแลวกําบีบ
ใหแนน ถามีน้ําไหลซึมออกมาตามซอกนิ้วไหลเปน ทาง แสดงวากองปุยแฉะเกินไป ไมควรรดน้ํา แตควร
ทําการกลับกองปุยใหบอยขึ้น หรือหาวัสดุที่แหงดูดซับน้ําไดดี เชน ขี้เลื่อย เศษพืชแหงผสมคลุกเคลาลง
ไป ถาบีบดูแลวมีน้ําซึมออกมาตามซอกนิ้ว แตไมถึงกับไหลเปนทางแสดง วาความชื้นพอดีแลว แตเมื่อบีบ
แลวไมมีน้ําซึมออกมาเลย แสดงวาเศษพืชนั้น แหงเกินไป ตองรดน้ําเพิ่มเติม
7. อัตราสวนผสมของวัสดุและวิธีทําการทําปุยอินทรีย
7.1 สวนผสม (โดยประมาณ) ใน 100 สวน
7.1.1 ซากใบจามจุรี
7.1.2 ซากพืชอื่น ๆ
7.1.3 มูลวัวแหง
7.1.4 แกลบดํา
7.1.4 น้ําหมักชีวภาพ

40.0
30.0
20.0
10.0
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ซากพืชและใบจามจุรี

มูลวัวบดละเอียด
รูปที่ 1 แสดงสวนผสมของปุยอินทรีย

7.2 วิธีการทํา
7.2.1 นําซากพืช ใบจามจุรีและมูลวัวมาทําการบดใหละเอียด

รูปที่ 2 แสดงเครื่องยอยซากพืช
7.2.2 รอนเอาเฉพาะสวนที่ละเอียดเพื่อใชเปนสวนผสม

รูปที่ 3 แสดงการรอนเพื่อแยกสวนหยาบและละเอียด

น้ําหมักชีวภาพ
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ผสมคลุกเคลาวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบทั้งหมดใหเขาดวยกัน กรณีทําในปริมาณมากใชเครื่องผสม
หรือใชโมชวยผสม รดน้ําที่ผสมดวยน้ําหมักชีวภาพตามอัตราสวนที่กําหนดใหทั่วกอง

รูปที่ 4 แสดงสวนผสมที่คลุกเคลาเรียบรอยแลว
7.2.3 บรรจุใสถุงหรือกระสอบเพื่อเตรียมไวใชหรือจําหนาย

รูปที่ 5 บรรจุใสถุงหรือกระสอบ
7.2.4 สามารถนําปุยไปใชได แตควรใชหลักในการพิจารณา ปุยอินทรียที่เสร็จ
สมบูรณแลว ที่พบวาลักษณะของปุยที่ดีตองมีราสีขาว มีกลิ่นของราหรือเห็ด กองปุยไมรอน มีน้ํานักเบา
เนื่องจากระยะเวลาในการหมักเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของเศษพืช ความชื้นในกองปุย การกลับกองปุย
ขนาดของกองปุย ตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดการของเกษตรกรเนื่องจากการใชเศษพืชหรือวัสดุที่
มีขนาดชิ้นเล็กๆจะยอยสลายเร็วกวาชิ้นใหญ การปรับความชื้นในกองปุยไดเหมาะสม การชวย กลับกองปุ
ย และขนาดของกองปุยไมใหญหรือสูงมาก ปจจัยเหลานี้ ชวยทําใหปุยหมักยอยสลายไดเร็วขึ้น
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รูปที่ 6 แสดงรูปการบรรจุถุงเพื่อไวใชหรือจําหนายเรียบรอยแลว
8. การเก็บรักษา
หลังจากหมักเศษพืชไปชวงระยะเวลาหนึ่ง แลว ความรอนภายในกองปุยจะคอยๆ ลดลง เศษพืชก็
เปอยยุย สีคล้ําขึ้น เรื่อยๆ จนในที่สุดกองปุยก็เย็นตัวลง เศษพืชก็แปรสภาพไป กลายเปนปุยอินทรีย ที่มี
เนื้อปุยรวนๆ เปนขุย ยุย นุมมือ สีน้ําตาลเขม ไมมีกลิ่นเหม็น ระยะเวลาตั้งแต เริ่มตั้งกองจนถึงระยะที่กอง
ปุยไมรอนสามารถนําไปใชไดอยางปลอดภัย นี้ ใชเวลาประมาณสองเดือนครึ่ง ถึงสามเดือนครึ่ง อาจเร็ว
หรือชาไปกวานี้ บาง ถายังไมนําปุยอินทรียนี้ไปใชทันที ควรเก็บรักษาไวไนที่รม มีหลังคากันแดด กันฝน
หรือหาวัสดุคลุมไวไมใหถูกฝนชะ ควรรักษาใหกองปุยชื้นและอัดกองปุย ใหแนน
9. วิธีการใชปยุ อินทรีย
9.1 การใชปุยอินทรียกับพืชผัก พืชผักสวนใหญเปนพืชที่มีระบบราก แบบรากฝอย รากสั้นอยู
ตื้นๆ ใกลผิวดิน การใสปุยอินทรียจะมีประโยชนมาก เพราะชวยใหดินรวนซุยขึ้น ทําใหรากของพืชผัก
เจริญเติบโตไดรวดเร็ว แตกแขนงแพรกระจายไปไดมาก มีระบบรากที่สมบูรณ ทําใหสามารถดูดซับ แร
ธาตุอาหารไดรวดเร็ว ทนตอการแหงแลงไดดีขึ้น วิธีการใสปุยอินทรียใน แปลงผักอาจใชวิธีโรยปุยอินทรีย
ที่สลายตัวดีแลว คลุมแปลงใหหนาประมาณ 1-3 นิ้ว ใชจอบสับผสมคลุกเคลาลงไปในดินใหลึกประมาณ
4 นิ้วหรือลึกกวานี้ ถาเปนพืชที่ลงหัว พืชผักเปนพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ตองการแรธาตุอาหารจาก
ดินเปนปริมาณมาก ในชวงระยะเวลาสั้นๆ ถาจะใหผลผลิตที่ดีควรใสปุยเคมี รวมไปกับการใสปุยอินทรีย
ดวย
9.2 การใชปุยอินทรียกับไมผลหรือไมยืนตน ไมผลหรือไมยืนตนเปน พวกที่มีระบบรากลึก การ
เตรียมดินในหลุมปลูกใหดีจะมีผลตอระบบรากและการ เจริญตั้งตัวของตนไมในชวงแรกเปนอยางมาก ใน
การเตรียมหลุมปลูกควร ขุดหลุมใหลึก แลวใชปุยอินทรียผสมคลุกเคลากับดินที่ขุดจากหลุมในอัดราสวน
ดิน 2-3 สวน กับปุยอินทรีย 1 สวน ใสกลับลงไปในหลุมเพื่อใชปลูกตนไม ตอไป การใสปุยอินทรีย
สําหรับไมผลที่เจริญเติบโตแลวอาจทําโดยการพรวน ดินรอบๆ ตน หางจากโคนตนประมาณ 2-3 ฟุต
ออกไปจนถึงนอกทรงพุมของ ตนประมาณ 1 ฟุต พรวนดินใหลึกประมาณ 2 นิ้ว โรยปุยอินทรียใหหนา
ประมาณ 1 นิ้ว หรือมากกวา ใชจอบผสมคลุกเคลาใหเขากับดิน แลวรดน้ําหรือจะใช วิธีขุดรองรอบๆ ทรง
พุมของตนใหลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร แลวใสปุย หมักลงไปในรองประมาณ 40-50 กิโลกรัมตอตน
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9.3 การใสปุยอินทรียกับพืชไร หรือนาขาว ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ ปานกลาง แนะนําใหใส
ปุยอินทรียในอัดราอยางนอยปละ 1.5-2.5 ตันตอไร หวานใหทั่วแปลงแลวไถหรือคราดกลบกอน การปลูก
พืชในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําหรือผืนดินเสื่อมโทรม อาจตองใสปุยอินทรียในอัตราที่มากกวานี้ เชนป
ละ 2-3 ตันตอไร ซึ่งก็ขึ้นอยูกับสภาพของดินและปริมาณการผลิตปุยอินทรีย พื้นที่ที่ใชปลูกพืชไร หรือทํา
นาเปนพื้นที่กวาง ปริมาณปุยอินทรียที่ใสลงไป ในแตละปอาจไมเพียงพอ ถาดินนั้นไมอุดมสมบูรณการ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินควรตองใชรวมกับการใสปุยเคมี หรือการจัดการดินวิธี อื่นๆ เชน การ
ใชปุยพืชสดเปนตน
ในพื้นทีน่ า 1 ไร ใสปุยอินทรียประมาณ 200 ก.ก. รวมกับน้ําหมักชีวภาพ โดยแบงไดเปนระยะ
ดังนี้
ไถพรวน
1. หวานปุย อินทรีย 100 ก.ก. ใหทวั่
2. ผสมน้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร ฉีดพนใหทั่วแปลง แลวไถพรวนทิ้ง
ไว 15 วัน เพื่อใหน้ําหมักชีวภาพยอยสลายวัชพืช และฟางขาวใหเปนปุย ธรรมชาติ และเรงการงอกของ
เมล็ดพืช
ไถคราด
1. พนน้ําหมักชีวภาพ อัตราสวนเดิมอีกครั้ง
2. ไถคราดใหทั่ว เพื่อเตรียมปกดํา
หลังปกดํา 7 - 15 วัน
1. หลังปกดํา 7 - 15 วัน หวานปุยอินทรียใหทั่วแปลง 30 ก.ก./ไร
2. พนตามดวย น้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร
ขาวอายุ 1 เดือน
1. หวานปุย อินทรีย 30 ก.ก./ไร
2. พนดวยน้ําหมัก 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร
กอนขาวตัง้ ทองเล็กนอย
1. หวานปุย อินทรีย 40 ก.ก./ไร
2. พนดวยน้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ตอน้ํา 80 ลิตร
ขาวติดเมล็ดแลว
-พนน้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ตอน้ํา 80 ลิตร
9.4 การใชปุยอินทรียกับพืชอื่นๆ นอกจากจะใชกับพวกพืชไร พืชสวน ดังกลาวมาแลว
ปุยอินทรียยังสามารถใชกับพวกไมดอกไมประดับไดเปนอยางดี ถาปลูกเปนแปลงใชอัตราเดียวกันกับที่ใช
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9.5 การใชทําวัสดุปลูกสําหรับไมกระถาง ใชปุยอินทรีย 1 สวน ผสม กับดินรวนที่อุดมสมบูรณ 2
สวน ถาผสมปุยอินทรียในอัตราสวนมากๆ วัสดุปลูก มักจะแหงเร็วเกินไป และมีปญหาเรื่องวัสดุปลูก
ยุบตัวมาก
9.6 การเตรียมดินสําหรับเพาะเมล็ดหรือปลูกตนกลา ใชอัตราสวน ปุยอินทรีย 1 สวน ทราย 1
สวน และดินรวนที่อุดมสมบูรณ 2 สวน ถาใชเพาะ เมล็ดพืชที่มีขนาดเล็กๆ ก็ใชเมล็ดโรยหรือวางบนวัสดุ
เพาะดังกลาว จากนั้นใช ปุยอินทรียโรยบางๆ ทับลงไปแลวรดน้ํา
10. มาตรฐานของปุย อินทรีย
ปุยอินทรียที่มคี ุณภาพดี ไดมาตรฐานใหพิจารณาดังนี้
1. มีเกรดปุยไมต่ํากวา 1:1:0.5 (ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม)
2 .มีความชื้นและสิ่งที่ระเหยไดไมมากกวารอยละ 35 - 40 โดยน้ําหนัก
3. ความชื้นเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 6.0 - 7.5
4. ปุยอินทรียท ี่ใชไดแลวจะตองไมมีความรอนหลงเหลืออยู
5. ปุยอินทรียท ี่ใชไดแลวไมควรมีวัสดุเจือปนอื่น ๆ
6. จะตองมีปริมาณอินทรียวัตถุอยูระหวาง 25 - 50 %
7. จะตองมีอัตราสวนระหวางธาตุคารบอนตอไนโตรเจนไมมากกวา 20 ตอ 1
8. มีคาการนําไฟฟาไมเกิน 3.5 เดซิซีเมนตอเมตร
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14. การประเมินโครงการ
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการฝกอบรม
หัวขอการประเมิน
1.เนื้อหามีความเหมาะสม (%)
2.ระยะเวลาทีใ่ ชในการอบรม (%)
3.สถานที่ที่ใชในการอบรม (%)
4.ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร (%)
5.บรรยากาศในการอบรม (%)
6.จํานวนของผูอบรม (%)
7.เอกสารมีความสมบรูณ (%)
8.จะนําความรูไ ปขยายผลตอใหกับเกษตรกรราย
อื่นๆ (%)
9.สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง (%)
10.อาหารกลางวันและอาหารวางมีความ
เหมาะสม (%)

มาก
ที่สุด
85
65
95
98
95
65
75

10
35
4
2
5
20
15

ปาน
กลาง
5
1
15
10

-

นอย
ที่สุด
-

80

10

10

-

-

96

4

-

-

-

99

1

-

-

-

มาก

นอย

15. ขอเสนอแนะ
15.1 ระยะเวลานอยเกินไปทําใหไดรับความรูไมเต็มที่
15.2 เนื้อหาเหมาะสมดีมากแตควรมีการเพิม่ สูตรอื่นๆ ดวยเพื่อใชงานไดหลากหลาย
15.3 ผูเขาอบรมมีหลากหลายวัยทําใหทํางานไดไมคอยสะดวก
15.4 สถานที่คับแคบทําใหแออัดกัน
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ประมวลภาพกิจกรรมตลอดการอบรม
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