องคความรู การทำปุยหมัก
เรื่อง การทำปุยหมัก
การทำปุยหมัก คือ การนำเอาเศษซากหรือวัสดุตาง ๆ ที่ไดมาจากสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งพวกที่
ไดมาจากพืช เชน เศษหญาใบไม ฟางขาว ผักตบชวา หรือแมแตขยะมูลฝอยตามบานเรือนมากองรวมกัน
รดน้ำใหมีความชื้นพอเหมาะ หมักไวจนกระทั่งวัสดุหรือเศษพืชเหลานั้นยอยสลายและแปรสภาพไปกลายเปน
ขุยสีดำหรือสีน้ำตาลเขม มีลักษณะพรุน ยุยรวนซุย ที่เรียกวา “ปุยหมัก” การยอยและการแปรสภาพของเศษ
พืชหรือวัสดุดังกลาว เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ ที่เรียกวา“จุลินทรีย” ซึ่งอาศัยอยูในกองปุย สิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กเหลานี้มีอยูมากมายหลายชนิด ปะปนกันอยู และพวกที่มีบทบาทในการแปรสภาพวัสดุมากที่สุด
ไดแก เชื้อรา และ เชื้อบักเตรี
ประโยชนของปุยหมัก
1. ชวยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุใหแกดิน ทำใหดินอุดมสมบูรณ
2. ชวยเปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายใหเปนดินรวนทำใหสะดวกในการไถพรวน
3. ชวยสงวนรักษาความชุมชื้นในดินไดดีขึ้น
4. ชวยถายเทอากาศในดินไดดี
5. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยเคมี สามารถลดการใชปุยเคมีลงได
6. ชวยกระตุนธาตุอาหารพืชบางอยางในดินที่ละลายน้ำยากใหละลายน้ำงายเปนอาหารแกพืชไดดีขึ้น
7. ไมเปนอันตรายตอดินแมจะใชในปริมาณมากๆ ติดตอกันนาน ๆ
8. ชวยปรับสภาพแวดลอม เชน กำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้ำทั้งหลายใหหมดไป
การทำปุยหมัก
แบบที่ 1 ปุยหมักคางปใชเศษพืช เพียงอยางเดียวนำมาหมักทิ้งไวคางปก็สามารถนำมาใชเปนปุยหมัก
ได แบบนี้ไมตองดูแลรักษา จึงตองใชระยะเวลาในการหมักนานเหมาะสำหรับผูที่ไมมีเวลา
แบบที่ 2 ปุยหมักธรรมดาใชมูลสัตว แบบนี้ใชเศษพืชและมูลสัตวในอัตรา 100:10 ถาเปนเศษพืช
ชิ้นสวนเล็กนำมาคลุกผสมไดเลย ถาเปนเศษพืชชิ้นสวนใหญนำมากองเปนชั้น ๆ (แตละกองจะทำประมาณ 3
ชั้น แตละชั้นประกอบดวยเศษพืชที่ยำ่ และรดน้ำสูงประมาณ 30-40 ซม. แลวโรยทับดวยมูลสัตว) แบบนี้จะใช
ระยะเวลาหมักนอยกวาแบบที่ 1 เชน ถาใชฟางขาวจะใชระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือน ขึ้นอยูกับการดูแล
รักษา
แบบที่ 3 ปุยหมักธรรมดาใชปุยเคมี ใชเศษพืช มูลสัตว และปุยเคมี ในอัตรา 100:10:1 ถาเปนชิ้นสวน
เล็กนำมาคลุกผสมไดเลย ถาชิ้นสวนใหญนำมากองเปนชั้นเหมือนแบบที่ 2 เพียงแตในแตละชั้นจะเพิ่มปุยเคมี
ขึ้นมาโดยโรยทับมูลสัตว แบบนี้ใชระยะเวลาในการหมักเร็วกวาแบบที่ 2 กลาว คือ ถาเปนฟางขาวจะใชเวลา
ประมาณ 4-6 เดือน
แบบที่ 4 ปุยหมักแผนใหม การทำปุยหมักวิธีนี้ใชเวลาสั้นทำไดโดยการใชเชื้อจุลินทรียเรงการยอย
สลายของเศษพืช ทำใหไดปุยหมักเร็วขึ้น นำไปใชไดทันฤดูกาลสามารถใชระยะเวลาหมักเพียง 30-60 วัน ใช
สูตรดังนี้
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เศษพืช 500 กก.
มูลสัตว 50 กก.
ปุยเคมี 1 กก.
เชื้อจุลินทรียตัวเรง (EM) 5 กก.
กวนใหเขากันอยางดี แตถาเปนเศษพืชชิ้นสวนใหญก็นำมากองเปนชั้น เหมือนแบบที่ 3 แตละชั้น
ประกอบดวยเศษพืชที่ยำ่ และรดน้ำ สูง 30-40 ซม.มูลสัตวโรยทับเศษพืชปุยเคมีโรยทับมูลสัตว แลวราด
เชื้อจุลินทรียตัวเรง
แบบที่ 5 ปุยหมักตอเชื้อ หลังจากไดปุยหมักที่ใชไดแลวในแบบที่ 4 ใหเก็บไว 50-100 กก. การเก็บ
ตองเก็บไวในโรงเรือนที่ไมถูกแดด และฝน ปุยหมักที่เก็บไว 50-100 กก. สามารถนำไปตอเชื้อทำปุยหมักไดอีก
1 ตัน การตอเชื้อนี้สามารถทำการตอไดเพียง 3 ครั้ง เปนการประหยัดและเกิดประโยชนตอเกษตรกร โดยไม
จำเปนตองซื้อสารตัวเรงเชื้อจุลินทรีย 1 ชุด ทุกครั้งที่ทำปุยหมัก 1 ตัน
การดูแลรักษากองปุยหมัก
1. จะตองปองกันไมใหสัตวเขาไปทาลาย หรือคุยเขี่ยกองปุยหมัก ควรมีคอกสำหรับเก็บปุยหมัก แตถา
กองบนพื้นดินหรือในหลุมควรหาทางมะพราวหรือกิ่งไมวางทับกองปุยหมักไวกันสัตวคุยเขี่ย
2. ทำการใหน้ำกองปุยหมักใหมีความชื่นพอเหมาะอยูเสมอ ไมใหแหงหรือแฉะเกินไปวิธีการตรวจ คือ
เอามือสอดเขาไปในกองปุยหมักใหลึก ๆ แลวหยิบเอาชิ้นสวนภายในกองปุย หมักมาบีบดู ถาปรากฏวามีน้ำติด
ฝามือแสดงวาความชื้นพอเหมาะไมตองใหน้ำ ถาไมมีนำ้ ติดฝามือแสดงวาปุยหมักแหงเกินไปตองใหน้ำในระยะ
นี้
3. การกลับกองปุย มีความสำคัญในการทำปุยหมักที่จะละเลยไมไดเพราะเชื้อจุลินทรียตาง ๆ ตองการ
อากาศหายใจเหมือนสิ่งมีชีวติ อื่น ๆ ดังนั้นการกลับกองปุยหมักนอกจากจะชวยใหออกซิเจนแกจุลินทรีย เปน
การระบายความรอนออกจากกองปุยอีกดวยยิ่งขยันกลับกองปุยหมักมากเทาไรก็จะทำใหไดปุยหมักใชเร็วมาก
ขึ้นเทานั้น เพราะทำใหเศษพืชยอยสลายทั่วทั้งกอง และไดปุยหมักที่มีคุณภาพดีอีกดวย ตามปกติควรกลับกอง
ปุยหมักอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
การสังเกตกองปุยหมักนัน้ ใชไดหรือยัง
เมื่อหมักปุยหมักเสร็จเรียบรอยแลวจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สามารถสังเกตได และไมสามารถสังเกต
ได ที่สังเกตเห็นไดคือ ชิ้นสวนพืชที่ใชหมักจะมีขนาดเล็กลง มีการยุบตัวลงของกองปุยหมัก สีเศษพืชที่ใชหมัก
จะเปลี่ยนไป สวนที่ไมสามารถสังเกตเห็นได คือปริมาณของจุลินทรีย การสังเกตวาปุยหมักสามารถนำมาใชได
แลวหรือไม มีวิธีการดังนี้
1. สีกองปุยหมักจะเขมขึ้นกวาเมื่อเริ่มกอง อาจมีสีน้ำตาลเขมถึงดำ
2. สังเกตจากอุณหภูมิภายในของกองปุยหมัก และอุณหภูมิภายนอกกองปุยหมักมีอุณหภูมิใกลเคียง
กัน
3. เมื่อใชนิ้วมือบี้ดูเศษพืชที่นำมาหมักปุยจะยุยและขาดออกจากกันไดงาย
4. พบตนพืชที่มีระบบรากลึกขึ้นบนกองปุยหมัก แสดงวาปุยหมักสลายตัวดีแลว
5. สังเกตกลิ่นของปุยหมัก ถาเปนปุยหมักที่ใชงานไดแลวปุยหมักจะมีกลิ่นธรรมชาติ ถามีกลิ่นฉุน
แสดงวาปุยหมักยังใชงานไมได ขบวนการยอยสลายยังดำเนินการไมแลวเสร็จ
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การใชประโยชนกับพืชตางๆ
สำหรับวิธีการใสปุยหมักสามารถแบงออกไดเปน 3 วิธี
1. ใสแบบหวานทั่วแปลง ใสปุยหมักแบบนี้เปนวิธีการที่ดีตอการปรับปรุงบำรุงดิน เนื่องจากปุยหมักจะ
กระจายสม่ำเสมอทั่วแปลงปลูกพืชที่มีขนาดไมใหญสวนมากจะใชกับพืชผักสวนครัว ปลูกขาว พืชไร
2. ใสแบบเปนแถว การใสปุยหมักแบบเปนแถวตามแนวปลูกพืชมักใชกับการปลูกพืชไร วิธีการใส
ปุยหมักแบบเปนแถวนี้เหมาะสมที่จะใชรวมกับการใสปุยเคมีแบบโรยเปนแถวสำหรับการปลูกพืชไรทั่วไป
เนื่องจากปุยหมักจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของปุยเคมีที่ใสใหเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืช
3. ใสแบบเปนหลุม การใสปุยหมักแบบเปนหลุมมักจะใชกับการปลูกไมผล และไมยืนตน ใสปุยหมักได
สองระยะคือ ในชวงแรก การเตรียมหลุมปลูกพืช นำดินดานบนหลุมคลุกเคลากับปุยหมักใสกนหลุม ใสปุยหมัก
อีกครั้งในชวงที่พืชเจริญแลวโดยการขุดเปนรองรอบ ๆ ตามแนวพุมของตนพืช ใสปุยหมักลงในรองแลวกลบ
ดวยดิน
ปุยหมัก เปนสิ่งที่มีคุณคามากในทางการเกษตร มีความสอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนน
การพึ่งตนเองชวยประหยัด ผลผลิตปลอดสารพิษ คนกินก็ปลอดภัย และชวยลดปริมาณการใชปุยเคมีที่มีราคา
แพง เปนการลดตนทุนการผลิต ชวยเพิ่มผลผลิตการเกษตร ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น และชวยรักษา
ความอุดมสมบูรณใหแกดินอยูตลอดกาล โดยที่ธาตุอาหารของปุยหมักชนิดตาง ๆ คอย ๆ ละลายออกมาเปน
ประโยชนตอพืช ชวยใหดินมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต
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