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โดย ครูหนึ่ง
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ฐานที่ 5 ฐานปุย๋ นา้ หมัก 7 รส
หลักสูตร
วิธกี ารเรียนรู้

โดย ครูหนึง่

วิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้วิธีการบรรยาย 40 นาที แล้วให้ทุกคน
ในกลุ่มสี ได้เล่าประสบการณ์ของตนเอง
มาเล่ากันฟังหมุนเวียนจนครบทุกคน ตลอดจนมีการซักถาม

สมุนไพร 7 รส
วัตถุประสงค์
1. อธิบายจุลินทรีย์ คุณสมบัติ ประเภทและประโยชน์จุลนิ ทรีย์ได้
2. อธิบายคุณสมบัติ 7 รส ว่ามีรสอะไรบ้าง
3. อธิบายวิธีการท้าน้าหมักชีวภาพ
4. อธิบายวิธีการน้าน้าหมักไปใช้
กิจกรรม
1. ศึกษาเอกสาร ชีทความรู้ ป้ายข้อมูล และฟังบรรยาย
2. ลงมือปฏิบัติตามขันตอนการท้าน้าหมักชีวภาพ
3. สรุปวิธีการท้าน้าหมักชีวภาพ
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จุลนิ ทรียค์ อื อะไร จุลนิ ทรีย์ คือ สิ่งที่มีชีวิตเล็กๆ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจึงจะ
มองเห็น มีอยู่ทั่วไปในน้า ในอากาศ ในดิน หรือแม้กระทั่งตัวคนเราก็มี เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สามารถแบ่งเซลล์ขยายตัว
เพิ่มประชากรได้อย่างมากมายในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าหากอยู่ในภาพที่มีความสมดุลย์และเหมาะสม คงเคยได้ยินกันว่ามีบริษัทที่
ผลิตนมเปรียวออกมาแพร่หลายในท้องตลาด โฆษณาว่าในนมเปรียวนันมีจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการย่อยสลาย หรือการช่วย
ย่อยท้าให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายของมนุษย์ดีขึน ถ้าบอกอย่างนีแล้วคงพอจะเห็นภาพและเข้าใจในจุลินทรีย์มากขึน
คุณสมบัตขิ องจุลินทรีย์
โดยทั่วไปจุลินทรีย์คือตัวที่ท้าการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในธรรมชาติให้มีขนาดเล็กลงเป็นสารละลายเป็นธาตุ
อาหารสะสมไว้ในดินในระบบนิเวศน์วิทยาที่สมบูรณ์แล้ว จะประกอบด้วยพืช (ผู้ผลิต), สัตว์ (ผู้บริโภค) และจุลินทรีย์
(ผู้ย่อยสลาย)ทัง 3 อย่าง จะพึ่งพาอาศัยกันเป็นลูกโซ่อาหารซึ่งกันและกัน
ประเภทของจุลนิ ทรีย์
1. จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นประโยชน์ท้างานในเชิงสร้างสรรค์/หมักสังเคราะห์กลิ่นหอมเช่นยีสต์ที่ใช้ในการหมักแป้งข้าว
หมาก เต้าเจียว แลคโตบราซิลลัสในยาคูลท์
2. จุลินทรีย์กลุ่มท้าลาย(กลุ่มที่เป็นเชือโรค) ท้างานในเชิงท้าลาย/บูดเน่า ท้าให้เกิดกลิน่ เหม็น
3. จุลินทรีย์กลุ่มเป็นกลาง
น้าหมักสมุนไพร 7 รส
น้าหมักสมุนไพร 7 รส เป็นสูตรที่ผสมขึนมาจากสมุนไพรที่มีรสจืด ขม ฝาด เมาเบื่อ เปรียว หอมระเหย และ
เผ็ดร้อน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสูตรที่รวมรสของสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการก้าจัดแมลงศัตรูพืชเข้าไว้ในสูตรเดียวกัน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืชผัก ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถพัฒนาความต้านทานสารก้าจัดแมลง
ได้ภายในเวลาไม่นาน ดังนันการรวมพิษของพืชที่มีผลต่อระบบการท้างานของแมลงศัตรูพืชเอาไว้ภายในสูตรเดียว จึงเป็นอีก
หนึ่งวิธีที่จะลดปัญห้าก้ารดือยาของแมลงลงได้
โดยการท้าน้าหมักสมุนไพร รสนันเป็นการเลือกเอาสมุนไพรรสต่างๆ มาท้าน้าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อ
ประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่งสามารถใช้ได้กับนาข้าว และพืชผักทุกชนิด
น้าหมักสมุนไพร รส ประกอบด้วย
1. สมุนไพรรสจืด ได้แก่ ใบกล้วย ผักบุ้ง ร้างจืด และพืชสมุนไพรที่มีรสจืดทุกชนิด
สรรพคุณ : จะเป็นปุ๋ยบ้ารุงดิน ให้ดินมีความร่วนซุย โปร่งและท้าให้ดินไม่แข็ง และสามารถใช้บ้าบัดน้าเสียได้ด้วย
2. สมุนไพรรสขม ได้แก่ ใบสะเดา บอระเพ็ด ใบขีเหล็ก และพืชสมุนไพรที่มีรสขมทุกชนิด
สรรพคุณ : สามารถฆ่าเชือแบคทีเรีย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช
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3. สมุนไพรรสฝาด ได้แก่ ปลีกล้วย เปลือกมังคุด เปลือกฝรั่ง มะยมหวาน และพืชสมุนไพรที่มีรสฝาดทุกชนิด
สรรพคุณ : ฆ่าเชือราในโรคพืชทุกชนิด
4. สมุนไพรรสเมาเบือ่ ได้แก่ หัวกลอย ใบ/เมล็ดสบู่ด้า ใบน้อยหน่้า และพืชสมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อทุกชนิด
สรรพคุณ : ฆ่าเพลีย หนอนและแมลง ในพืชผักทุกชนิด
5. สมุนไพรรสเปรียว ได้แก่ มะกรูด มะนาว กระเจี๊ยบ และพืชสมุนไพรที่มีรสเปรียวทุกชนิด
สรรพคุณ : ไล่แมลงโดยเฉพาะ
6. สมุนไพรรสหอมระเหย ได้แก่ ตะไคร้หอม ใบกะเพรา ใบเตย และพืชสมุนไพรที่มีรสหอมระเหยทุกชนิด
สรรพคุณ : จะเป็นน้าหมักที่เปลี่ยนกลิ่นของต้นพืช เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงไปกัดกินท้าลาย
. สมุนไพรรสเผ็ดร้อน ได้แก่ พริก ขิง ข่า และพืชสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนทุกชนิด
สรรพคุณ : ไล่แมลง และท้าให้แมลงแสบร้อน
++วิธกี ารท้า ++
1. ใช้วัตถุดิบที่เป็นที่มาของแต่ละรส อย่างใดอย่างหนึง่ สับให้ละเอียดๆ รวมแล้วให้ได้จ้านวน 3 กิโลกรัม +
กากน้าตาล จ้านวน 1 ลิตร + น้าเปล่า จ้านวน 10 ลิตร
2. เทน้าเปล่าใส่ถังพลาสติกแล้วเทกากน้าตาลลงไป คนเรือ่ ยๆจนกากน้าตาลละลายเป็นเนือเดียวกันกับน้า จากนัน
จึงเทวัตถุดิบที่สับละเอียดแล้วตามลงไป คนให้เข้ากันอีกครัง ปิดฝาให้สนิทตังไว้ในที่ร่ม นานประมาณ 3 เดือน
จึงสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้
++ การใช้ประโยชน์ ++
ใช้ในอัตราส่วนเดียวกันส้าหรับพืชผักนาข้าวและไม้ผลทุกชนิด คือน้าหมัก 1 ลิตร+น้าเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว
คือ ถ้าเป็นพืชผักทั่วไปฉีดพ่นทุก 3 วัน /ถ้าเป็นไม้ผล ฉีดพ่นทุก วัน
น้าหมักชีวภาพ
น้าหมักชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้าตาลโดยการสกัดอินทรีย์วัตถุจากพืช ผักและผลไม้โดยวิธี
ธรรมชาติ อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น น้าหมักพืช น้าสกัดชีวภาพ น้าหมักสมุนไพร น้าเอ็นไซม์ น้าจุลินทรีย์
น้าหมักโปรไบโอติก ซึ่งสามารถท้าใช้ในครัวเรือนได้ ดังนี
การท้านา้ หมักชีวภาพ ส่วนผสม
1) เศษผัก/เศษอาหาร/เศษผลไม้
3 กิโลกรัม
2) กากน้าตาล/น้าตาลทรายแดง
1 กิโลกรัม
3) น้า
10 ลิตร
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วิธีการท้า
1) สับเศษผัก/เศษอาหาร/เศษผลไม้ ให้ละเอียด
2) ละลายกากน้าตาล/น้าตาลทรายแดง กับน้า แล้วน้าเศษอาหาร/เศษผัก/เศษผลไม้ ที่สับให้ละเอียดแล้ว
คลุกเคล้าให้เข้ากัน
3) น้าส่วนผสมที่คลุกเคล้ากันเสร็จเรียบร้อยเทใส่ถังหมักที่เตรียมไว้เว้นช่องว่าง ประมาณ 1/4 ของถังหมัก ทิงไว้
ประมาณ 90 วัน หรือ 3 เดือน จึงน้าน้าหมักไปใช้ประโยชน์
ก่อนน้านา้ หมักไปใช้ประโยชน์สังเกต ดังนี
1. สี ของน้าหมักจะมีสีน้าตาลเข้ม หรืออาจมีราขาวขึนบนผิวหน้าของน้าหมัก
2. กลิ่น ของน้าหมักจะออกเปรียว
3. รสชาด ของน้าหมักจะมีรสเปรียว
4. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 3

การน้าไปใช้ประโยชน์
อัตราส่วน
น้าหมักชีวภาพ
น้าหมักชีวภาพ
น้าหมักชีวภาพ
น้าหมักชีวภาพ

100 %
1 ส่วนต่อน้า 10 ส่วน
1 ส่วนต่อน้า 200 ส่วน
1 ส่วนต่อน้า 500 ส่วน

เครือ่ งมือ สื่อการสอน
ป้ายความรู้ กระดานด้า เอกสาร/ซีทเอกสารความรู้
อุปกรณ์ / วัตถุดบิ
๑. สมุนไพรรสต่างๆ
๒. ความหวาน เช่น น้าตาลทรายแดง
กากน้าตาล
๓. ถังหมักชนิดมีฝาปิด
๔. มีด เขียง ไม้พาย

การใช้ประโยชน์
มีความเข้มข้นมากสามารถท้าให้พืชตายได้
ลดกลิ่นกองขยะ คอกสัตว์ และห้องน้า
ใช้รดน้าพืชผัก ต้นไม้
เหมาะส้าหรับการล้างพืนคอกสัตว์เลียง
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การประเมินผล
๑. สามารถอธิบายสมุนไพรแต่ละรสได้
๒. สามารถอธิบายคุณสมบัติ ๗ รสได้
๓. สามารถอธิบายและท้าน้าหมักชีวภาพได้
๔. สามารถอธิบายวิธีการน้าไปใช้ได้
๕ อธิบายจุลินทรีย์ คุณสมบัติ ประเภท และประโยชน์จุลินทรีย์ได้
สภาพแวดล้อม อยู่ในสถานที่จริง ได้ฝึกปฏิบัติจริง แบบ on the Jop training
เงือ่ นเวลา
45 นาที เนื่องจากเวลาในการเรียนรู้มีจ้ากัดหรือเวลาน้อย ท้าให้วิทยากรหรือครูจะต้องใช้วิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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