วิธีทา น้ าหมักชีวภาพ เพื่อการเกษตร
เราสามารถเลือกส่ วนผสมจาก พืช ผลไม้สุก หรื อสัตว์ อย่างหอยเชอรี่ ในการทาน้ าหมักชีวภาพ ได้
ส่ วนผสม : เราสามารถเลือกส่ วนผสมจาก พืช ผลไม้สุก หรื อสัตว์ อย่างหอยเชอรี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
การทาน้ าหมักชีวภาพ โดยสับเป็ นชิ้นเล็ก 3 ส่ วน, กากน้ าตาล 1 ส่ วน (อาจใช้น้ าตาลทรายแดง หรื อน้ าตาล
ทรายขาว ผสมน้ ามะพร้าว 1 ส่ วนแทนได้) น้ าเปล่า 10 ส่ วน
วิธีทา : นาส่ วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้ากัน แล้วบรรจุลงในถังหมักพลาสติก หรื อขวดปิ ดฝาเก็บไว้ในที่
ร่ ม นานประมาณ 3 เดือน แล้วจึงสามารถนาไปใส่ เป็ นปุ๋ ยให้พืชผักผลไม้ได้ โดย
- ใช้น้ าหมักชีวภาพ อัตราส่ วน 10 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อบารุ งใบพืชผักผลไม้
- ใช้น้ าหมักชีวภาพอัตราส่ วน 15-20 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อปรับปรุ งบารุ งดิน ให้ดินร่ วนซุ ย
- ใช้น้ าหมักชีวภาพ อัตราส่ วน 1 ส่ วน น้ า 1 ส่ วน เพื่อกาจัดวัชพืช
ทั้งนี้ มีเทคนิคแนะนาว่า หากต้องการบารุ งส่ วนใบพืช ก็ให้ใช้ส่วนใบยอดพืชมาหมัก หากต้องการบารุ ง
ผล ให้ใช้ส่วนผล เช่น กล้วยน้ าว้าสุ ก มะละกอสุ ก เปลือกสับปะรด ฟักทองมาหมัก หรื อหากต้องการใช้กาจัด
ศัตรู พืข ควรหมักสะเดา ตะไคร้หอม ข่า แยกต่างหากด้วย เมื่อจะใช้ก็นามาผสมฉี ดพ่นพืชผักผลไม้
นอกจากนี้ หากใช้สายยางดูดเฉพาะน้ าใส ๆ จากน้ าหมักชีวภาพที่หมักได้ 3 เดือนแล้วออกมา จะเรี ยกส่ วน
นี้วา่ "หัวเชื้อน้ าหมักชีวภาพ" เมื่อนาไปผสมอีกครั้ง แล้วหมักไว้ 2 เดือน จะได้หวั เชื้อน้ าหมักชีวภาพอายุ 5 เดือน
ซึ่ งหากขยายต่ออายุทุก ๆ 2 เดือน จะได้หวั เชื้อที่อายุมากขึ้นเรื่ อย ๆ และประสิ ทธิ ภาพสู งมากขึ้น

ทา 'ปุ๋ ยหมัก' ใช้เอง ลดต้นทุน ตลาดต้องการผลผลิต

ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง สานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ที่ได้จดั ทาแปลงพืชผัก
เศรษฐกิจ เพื่อเป็ นแหล่งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร เกษตรกร
และผูส้ นใจทัว่ ไปที่เข้ามาศึกษาหาความรู ้ในแปลงเรี ยนรู ้หลายรู ปแบบ ทั้ง แปลงอิฐบล็อก เพื่อปลูกผักเนื่องจาก
สภาพพื้นที่ ดิน และข้อจากัดด้านแรงงาน ทาให้ตอ้ งจัดทาแปลงอิฐบล็อกขึ้นมาปลูกผัก ซึ่งผูท้ ี่สนใจจะต้อง
นาไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองภายใต้ความประหยัด ลดต้นทุน และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
โดยผักที่ปลูก ประกอบด้วย ผักบุง้ ผักกวางตุง้ ผักกาดขาว ปลูกพืชผักในล้อยางเก่า โดยนาล้อยางรถยนต์เก่าวาง
ริ มถนนในบริ เวณสานักงานและแปลง เรี ยนรู ้ฯ กว่า 100 ล้อ และปลูกพืชผัก ได้แก่ มะเขือ เปราะ มะเขือยาว
พริ ก ถัว่ ฝักยาว และแตงกวา จัดทาซุ ม้ ฟักแฟงและอุทยานผักพื้นบ้าน โดยนาพืชตระกูลฟักและสมุนไพร ได้แก่
น้ าเต้าจีน น้ าเต้าขาควาย ฟักเขียว แฟง ฟักเงิน ฟักทอง ขิง ข่า ตะไคร้ โหระพา มาปลูกไว้อย่างสวยงาม ปลูกไม้
ผลไม้ยนื ต้น ได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วยหอมทอง มะละกอ และไผ่หวาน โดยปลูกบริ เวณริ มรั้ว ในสวนในไร่ ของ
ตนเอง

การทาปุ๋ ยหมักไว้ใช้ในแปลง เนื่องจากปั จจุบนั ทัว่ โลกหันมาบริ โภคพืชผักที่ผลิตโดยระบบอินทรี ยก์ นั
มากขึ้น เกษตรกรก็ปรับตัวโดยการหันมาใช้สารอินทรี ยใ์ นการปรับปรุ งบารุ งพืชผัก มิฉะนั้นจะขายไม่ออก หาก
อยากจะขายออกก็ตอ้ ง ทาตามสมัยนิยม
การทาปุ๋ ยหมักสู ตรต่าง ๆ มาทาและใช้ในแปลงพืชผัก และ พืชอื่น ๆ โดยมีสูตรการทา ดังนี้
การทาโบกาฉิ ประกอบด้วย มูลสัตว์ 1 ปี๊ บ แกลบดิบ 1 ปี๊ บ ราละเอียด 1 ปี๊ บ จุลินทรี ย ์ (EM) 2 ช้อนโต๊ะ
กากน้ าตาล 2 ช้อนโต๊ะ น้ า 10 ลิตร
ขั้นตอนวิธีทา คือ
1. นามูลสัตว์ แกลบ ผสมให้เข้ากันแล้วคลุกเคล้ากับราละเอียด นาไปหมักในกอง
2. ผสม EM กับน้ าและกากน้ าตาลแล้วนาไปราดบนกองปุ๋ ยหมักให้ทวั่
3. กลับกองปุ๋ ยหมักทุกวันแล้วปิ ดด้วยกระสอบป่ านทิ้งไว้ 7 วัน ก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
การนาไปใช้ประโยชน์
พืชผัก ใช้ประมาณ 1-3 กิโลกรัม/8 ตารางเมตร เดือนละ 1 ครั้ง หรื อใช้ปรับปรุ งดินทุกครั้งที่เริ่ มเตรี ยม
ดินปลูกใหม่ บารุ งรักษา เพื่อลาต้นและใบแข็งแรง ถัว่ ฝักยาว แตงกวา ใช้ประมาณ กิโลกรัม/1 ล้อยางเดือนละ 1
ครั้ง บารุ ง รักษา เพื่อลาต้นและใบแข็งแรง มะเขือ และ พริ กขี้หนู ใช้ป ระมาณ กิโลกรัม/1 ลูกล้อยาง เดือนละ 1
ครั้ง บารุ งรักษา เพื่อลาต้นและใบแข็งแรง ฟักแฟง บวบ และ น้ าเต้า ใช้ประมาณ กิโลกรัม ต่อ 1 หลุม เดือนละ
1 ครั้ง บารุ งรักษา เพื่อ ลาต้นและใบแข็งแรง
การทาปุ๋ ยหมักแห้ง 24 ชัว่ โมง ประกอบ ด้วย หญ้าแห้งหรื อใบไม้แห้ง 10 กิโลกรัม โบกาฉิ
5 กิโลกรัม ราละเอียด 5 กิโลกรัม จุลินทรี ย ์ (EM) 2 ช้อนโต๊ะ กากน้ าตาล 2 ช้อนโต๊ะ น้ า 10 ลิตร
ขั้นตอนวิธีทา มีดงั นี้
1. นาหญ้าแห้งหรื อใบไม้แห้ง โบกาฉิ ผสมให้เข้ากันแล้วคลุกเคล้า กับราละเอียด แล้วนาไปหมักในกอง
2. ผสม EM กับน้ าและกากน้ าตาลแล้วนาไปราดบนกองปุ๋ ยหมักให้ทวั่
3. กลับกองปุ๋ ยหมัก 1 ครั้ง และปิ ดด้วยกระสอบป่ านไว้ 18 ชัว่ โมง
จากนั้นก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้…เป็ นการทาปุ๋ ยหมักเพียง 1 วันเท่านั้น สมกับ เป็ นเกษตรกรในยุคที่มี
เวลาจากัด!

ข้อมูลเดลินิวส์ออนไลน์วธิ ีทาปุ๋ ยหมัก

