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ฉบับที ่ 9 ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.2555 

Foamtec Love the Earth  

 

ต่อจากฉบับท่ี แล้ว คงค้างเรื่องของการท าน้ าหมักชีวภาพ ฉบับนี้ เรามาเริ่มท า

น้ าหมักชีวภาพกันเลยจ้า  

วธิีท า น้ าหมกัชวีภาพ เพือ่การเกษตร 

เราสามารถเลอืกสว่นผสมจาก พชื ผลไมส้กุ หรอืสตัว ์อยา่งหอยเชอรี ่ในการ

ท าน้ าหมักชีวภาพ ได้ 

สว่นผสม : เราสามารถเลือกส่วนผสมจาก พืช ผลไม้สุก หรือสัตว์ อย่างหอยเชอรี่ อย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ในการท าน้ าหมักชีวภาพ โดยสับเป็นชิ้นเล็ก 3 ส่วน, กากน้ าตาล 1 ส่วน 

(อาจใช้น้ าตาลทรายแดง หรือน้ าตาลทรายขาว ผสมน้ ามะพร้าว 1 ส่วนแทนได้) น้ าเปล่า 

10 ส่วน 

วธิีท า : น าส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้ากัน แล้วบรรจุลงในถังหมักพลาสติก หรือขวดปิด

ฝาเก็บไว้ในที่ร่ม นานประมาณ 3 เดือน แล้วจึงสามารถน าไปใส่เป็นปุ๋ยให้พืชผักผลไม้ได้ 

โดย 

ใชน้้ าหมักชีวภาพ อัตราส่วน 10 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อบ ารุงใบพืชผักผลไม้ 

ใช้น้ าหมักชีวภาพอัตราส่วน 15-20 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน ให้ดิน

ร่วนซุย 

ใช้น้ าหมักชีวภาพ อัตราส่วน 1 ส่วน น้ า 1 ส่วน เพื่อก าจัดวัชพืช 

        

ทัง้นี ้มเีทคนคิแนะน าวา่ หากต้องการบ ารุงส่วนใบพืช ก็ให้ใช้ส่วนใบยอดพืชมา

หมัก หากต้องการบ ารุงผล ให้ใช้ส่วนผล เช่น กล้วยน้ าว้าสุก มะละกอสุก เปลือกสับปะรด 

ฟักทองมาหมัก หรือหากต้องการใช้ก าจัดศัตรูพืข ควรหมักสะเดา ตะไคร้หอม ข่า แยก

ต่างหากด้วย เมื่อจะใช้ก็น ามาผสมฉีดพ่นพืชผักผลไม้ 

         นอกจากนี้ หากใช้สายยางดูดเฉพาะน้ าใส ๆ จากน้ าหมักชีวภาพที่หมักได้ 3 เดือน

แล้วออกมา จะเรียกส่วนนี้ว่า "หวัเชือ้น้ าหมกัชวีภาพ" เมื่อน าไปผสมอีกครั้ง แล้วหมักไว้ 

2 เดือน จะได้หัวเชื้อน้ าหมักชีวภาพอายุ 5 เดือน ซึ่งหากขยายต่ออายุทุก ๆ 2 เดือน จะได้

หัวเชื้อที่อายุมากขึ้นเรื่อย ๆ และประสิทธิภาพสูงมากขึ้น 

แล้วพบกันฉบับหน้านะคะ 

                                                   

วิธคีลายเครยีดในทีท่ างานภายใน 5 นาท ี
เบรกเสียบา้ง ถ้ารู้สึกเครียด นั่งนานเกิน 1-2 ชั่วโมง น่าจะลองฟังเพลงดู (ถ้าท า
ได้ ช่วยคลายเครียดได้ดี การลุกขึ้นยืนดูรูปภาพ แล้วหอมลงไปที่รูปเบาๆ แบบน้ีช่วย
ได้เช่นกัน  ฝึกหายใจช้าๆ (ไม่เกิน 10 คร้ัง/นาที)                                                                                                                                            
หาเรือ่งข าขนั คุยหรืออ่านเร่ืองโจ๊ก ข าขันสักเร่ือง  
คยุกนั พูดคุยหรือส่ง e-mail สั้นๆ สัก 2-3 ประโยค ถึงเพ่ือนหรือคนที่รู้ใจ 
รดีเอนดอรฟ์นิส ์เป็นกลุ่มสารความสุขที่หลั่งออกมาเมื่อคนเราออกแรง-ออกก าลัง 
หรือท าสมาธิที่ดีมาก คือ ก ามือ-แบมือแรงๆ  
เขยีนอะไรลงไป วาดแผนที่ หรือวาดภาพอะไรช่วยคลายเครียดได้  
งบีสัน้ๆ การนอนช่วงสั้นๆ (5-10 นาที) ช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจ ท าให้ประสิทธิผล 
ความตื่นตัว และสมาธิในการท างานเพ่ิมขึ้น  
เปลีย่นเรือ่งคดิ เล่นเกมส์ หรือท าอะไรสนุกๆ ในเวลาสั้นๆ เ แต่ต้องระวังเล่นเพลิน  
ชาสกัถว้ย  แบบไหนก็ได้สักถ้วย ตามด้วยการเดินไปเดินมา ขึ้นลงบันได 1 ชั้น 
ช่วยเพ่ิมการเผาผลาญก าลังงาน  

 

 

ดงึดนัอยา่งไรจึงปลอดภัย ??                     
การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยการดึงและดันมีความจ าเป็นมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น 
การดึงหรือดันรถเข็นของ ซึ่งท าให้เกิดการบาดเจ็บได้ 
ปจัจยัเสีย่งทีท่ าให้เกดิการบาดเจบ็จากการดงึและดนั                    
 การ ออกแรงดึงและดันที่เกินก าลงัจะท าให้ต้องใช้แรงกล้ามเน้ือทั้งแขน ขา 
และล าตัวอย่างมาก ทั้งนี้จะขึ้นกบั ๔ ปัจจัย คือ น้ าหนักของวตัถุ ความฝืดของการหมุนล้อ
รถเข็น ความฝืดระหว่างยางล้อรถเข็นพ้ืนที่ท างาน และความฝืดระหว่างพื้นรองเท้า
พื้นที่ท างาน ระยะ ทางและความถ่ี จะมีโอกาสท าให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 
ความสูงของต าแหนง่ที่ท าการดึงและดัน ความสูงของมือจับมีผลเกีย่วกับความสามารถใน
การดึงและ ดัน ปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ วิธกีารดึงและดันของผู้ท างานการ
ดึงนั้นมีข้อด้อยกว่าการดนั ในการดึงจะต้องใช้กล้ามเนื้อหลังมากกว่า  ปัจจัย เสี่ยงอีก
ประการหนึ่งที่อาจนึกไม่ถึงคือ วสิัยการมองเห็นผู้ท างาน วัตถุหรือรถเข็นท่ีสูงเกิน 

รถเข็นอาจตกทางหรืออาจเข็นวัตถุไปชนผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บได ้ 

จะลดปจัจยัเสีย่งไดอ้ยา่งไร 
 ปรับปรุงสภาพการท างาน 
 ส ารวจพื้นบริเวณที่จะท าการเข็นรถผ่านว่ามีหลุม หรืออุปสรรคกีด

ขวางการหมุนของล้อรถเข็นหรือไม่ 
 ไม่ควรดันหรือดึงรถเข็นขึ้นลงทางลาดที่ชันมาก 
 ดึงและดันให้ถูกวิธี ทดสอบแรงดึงและดันก่อน ถ้าไม่ไหว ให้คน

อื่นช่วย 
 ดึงและดันแบบก้าวเท้า อย่าใช้เท้าคู่ จะปลอดภัยจากการลื้นล้ม 
  ออกก าลังกายด้วยการแอ่นหลังบ่อยๆ ในขณะท างาน 

 

 

จากใจ บก. จากใจ บก.   

 

 (ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้) 

 

Up date ความคืบหน้าของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

โรงงาน ทกุทา่นคงจะเห็นแล้ววา่เรามีการติดตัง้ระบบระบาย 

บริเวณผนงัของ Store , ผนงัของ Fab, และผนงัภายนอกติดกบัโรงอาหาร ซึง่

ทัง้หมดนีจ้ะท าให้การหมนุเวียนอากาศภายในโรงงานดีขึน้ ชว่ยลดเร่ืองความร้อน

และกลิน่จากการเทโฟมได้ ..... ต้องขอขอบคณุฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องมากๆๆๆ เลยนะ

ครับ ที่ช่วยผลกัดนั น าเสนอ และจดัท าการปรับปรุงในครัง้นี ้

http://board.chaosiam.com/index.php?topic=8802.msg14267#msg14267

