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สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

 
 

ช่ือโครงการหลัก   

: โครงการหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ช่ือโครงการยอย   

: โครงการอบรมปฏิบัติการการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุย

อินทรีย 
 

 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ : 
ศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

…………………………………………………………… 

1. แผนงาน/งาน :  สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม 
 
2. สถานภาพของงาน/โครงการ :     (  )เดิม ( /)ใหม 
 
3. ชื่อโครงการหลัก  : โครงการหมูบานเครือขายมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    ชื่อโครงการยอย  : โครงการอบรมปฏิบัติการการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยอินทรีย 
 

4. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  
ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
5. หลักการและเหตุผล 

ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ท่ีมุงเนนให
ชุมชนสามารถสรางภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตโดยการพึ่งพาตนเอง  มีการทําเกษตรอินทรียท่ีใชวัสดุ
ธรรมชาติในการปรับปรุงดินและพืชโดยลดการใชสารเคมี  ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอสภาพแวดลอมและ
ผลผลิต  ดังนั้นศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจึงมีความคิดท่ีจะถายทอดการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุย
อินทรียใหกับชุมชนในหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
 
6. วัตถุประสงค 

6.1 เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยอินทรีย 
6.2 เพื่อใหเกษตรที่ผานการอบรมเปนผูถายทอดความรูใหกับชุมชน 
6.3 เพื่อใหเกิดความตระหนักและปลูกจิตสํานึกในการใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6.4 เพื่อใหนักศึกษาไดใชชุมชนเปนแหลงฝกประสบการณ 
6.5 เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน 



 3 

7. แผนการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
1.วางแผนการดําเนินงาน .............. .............    
2.จัดอบรมฝกปฏิบัติการ   ..............   
3.ติดตามผลการดําเนินการ    ..............  
4.ประเมินผลการดําเนนิการ     .............. 

 

8. กลุมเปาหมายผูรับประโยชน :  

8.1 กลุมเกษตรกรที่อยูในโครงการเครือขายหมูบานราชภัฏ  จากบานแปน หมู 10 และหมู 5 ตําบล
บานแปน  อําเภอโพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร 

 8.2 กลุมนักศึกษาท่ีลงฝกประสบการณและทําวิจยั 

 

9. แผนการใชจายงบประมาณ  งบประมาณท้ังส้ิน 35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 

หมวดรายจาย รายการ งบประมาณ รายละเอียด 
1.คาวัสด ุ -ถังบรรจุน้ําหมัก 

-กอกน้าํ 
-กาวอีพอกซี 
-หัวเช้ือจุลินทรีย (EM) 
-กากน้ําตาล 
-ขวดบรรจนุ้ําหมักและถุง
บรรจุปุย 
-อ่ืนๆ 

20,000 บาท -ถังบรรจุน้ําหมักชีวภาพ 20 ใบ 
-กอกจาํนวน 40 อัน  
-กากน้ําตาลจํานวน 100  
-หัวเช้ือจุลินทรีย 10 แกลลอน 

2.คาใชสอย -คาอาหาร 
-คาน้ําหมักเช้ือเพลิง 
-อ่ืนๆ 

10,000 บาท -คาอาหารสําหรับผูเขารับการอบรม
และนักศึกษาชวยงาน 

3. คาตอบแทน -คาตอบแทนวทิยากร 5,000 บาท -วิทยากรจํานวน 5 คนๆละ 1,000 บาท 
รวม 35,000 บาท  

หมายเหตุ :ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ :  
10.1 ผูเขาอบรมจํานวน 20 คน ไดรับความรูเร่ืองการทําน้ําหมักชีวภาพและปุย 
10.2 มีการนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชประโยชนจริง 
10.3 ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
10.4 นักศึกษาสามารถเรียนรูจากสถานท่ีจริงและตอยอดสูการทําวิจยัได 

 
11. การประเมินโครงการ 

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝกอบรม 
11.2 การติดตามผลการนําไปใชจริง 
11.3 ซักถามโดยตรงกับผูเขารับการอบรม 
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12. ผลการดําเนินงาน 
     การอบรมปฏิบัติการการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยอินทรีย ตามโครงการหมูบานเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จัดข้ึนในวันท่ี 8 กันยายน 2550 ซ่ึงศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สถาบันวิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนผูดําเนินการจัดอบรมใหกับกลุมเกษตรกรในเขต หมูท่ี 5 
และ 10 ตําบลบานแปน  อําเภอโพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร  จํานวนท้ังหมด 50 คน  โดยมีกลุมเกษตรกร
ท่ีเปนตนแบบจํานวน 20 คน  ในการอบรมคร้ังนี้ทางศูนยฯจัดวิทยากรในการบรรยายจํานวน 5 ทาน ซ่ึง
เปนบุคลากรของศูนยฯ  ประกอบดวย 

1. นายนิกร สุขปรุง 
2. นายอุปถัมภ โพธิกนิษฐ 
3. นายกิตติชัย โสพันนา 
4. นายสรุศักดิ์ แสนทวีสุข 
5. นายแสนสุรีย เช้ือวังคํา 

และมีนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร ค.บ. 5 ป เปนผูชวยจํานวน 10 คน โดยไดจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
ท่ีใชในการอบรมใหกับผูเขารับการอบรมประมาณ 20 ชุด และอีกสวนท่ีเหลือไดประสานงานกับ
ผูใหญบานใหจัดหามาเอง ประกอบดวย 

 1. ถังบรรจุน้ําหมักชีวภาพขนาด 50 ลิตร 
 2. เศษผักสด 
 3. เปลือกผลไม 
 4. กากนํ้าตาล 
 5. หัวเช้ือจุลินทรีย (EM) 
 6. ถุงพลาสติก 
 7. ใบไมบดละเอียด 
 8. แกลบดํา 
 9. มูลวัว 
 10. เอกสารประกอบการอบรม 
มีการแบงเนื้อหาการอบรมออกเปน 2 ชวง คือ ชวงเชาเปนการบรรยายและปฏิบัติการทําน้ําหมัก

ชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพแบบแหง  และชวงบายเปนการบรรยายและปฏิบัติการทําปุยอินทรีย ซ่ึง
รายละเอียดมีดังตารางการอบรม 
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โครงการหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตนํ้าหมักชีวภาพและปุยอินทรีย 

ณ  ตําบลบานแปน  อําเภอโพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร 
วันที่  8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550   

ดําเนินงานโดย 
ศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

วัน/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
08.00-08.30 น. 
 

ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
 

1. นายแสนสุรีย    เช้ือวังคํา 
2. ดร.อุปถัมภ       โพธิกนิษฐ 

08.30-09.00 น. เปดการฝกอบรม หัวหนาศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
       09.00-10.00 น. บรรยาย 

   -การทําน้ําหมักชีวภาพ 
   -น้ําหมักชีวภาพแบบแหง 

     -การนําน้ําหมักชีวภาพไปใชประโยชน  

 
1. นายนกิร            สุขปรุง 
2. ดร.อุปถัมภ       โพธิกนิษฐ 
 

10.00-12.00 น. ปฏิบัติการทําน้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ
แบบแหง 

1. ดร.อุปถัมภ       โพธิกนิษฐ 
2. นายนกิร            สุขปรุง 
3. ดร.กิตติชัย        โสพันนา 
4. นายสุรศักดิ ์      แสนทวีสุข 
5. นายแสนสุรีย     เช้ือวังคํา 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
13.00-14.00 น. บรรยาย 

  -การทําปุยอินทรีย 
  -การนําปุยอินทรียไปใชประโยชน 

 
1. ดร.อุปถัมภ       โพธิกนิษฐ 
2. นายนกิร            สุขปรุง 

14.00-16.00 น.   ปฏิบัติการทําปุยอินทรีย 1. ดร.อุปถัมภ       โพธิกนิษฐ 
2. นายนกิร            สุขปรุง 
3. ดร.กิตติชัย        โสพันนา 
4. นายสุรศักดิ ์      แสนทวีสุข 
5. นายแสนสุรีย     เช้ือวังคํา 

16.00-16.30 น.   -บรรยายสรุปการฝกอบรม 
  -ปดการอบรม 

นายนกิร            สุขปรุง 
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13. เอกสารประกอบการอบรม 

นํ้าหมักชีวภาพ 
 

น้ําหมักชีวภาพ (Bioextract; B.E.) คือ การนําเอาพืช ผัก ผลไม สัตวชนิดตาง ๆ มาหมักกับน้ําตาล
หรือกากน้ําตาล กากน้ําตาลจะทําใหเกิดกระบวนการพลาสโมไลซิส (plasmolysis) คือทําใหสารละลาย
ภายในเซลลพืชและสัตวท่ีประกอบดวยสารอินทรียตางๆ ไหลออกมาจากเซลล  การหมักมี 2 แบบ คือ 
แบบตองการออกซิเจน  (แบบเปดฝา) และแบบไมตองการออกซิเจน (แบบปดฝา) จุลินทรียจะใชสาร
เหลานี้เปนอาหารในการเพ่ิมจํานวนและชนิดทําใหเกิดจุลินทรียท่ีประโยชนจํานวนมาก จุลินทรียท่ีพบใน
น้ําหมักชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพ หรือปุยอินทรียน้ํา มีท้ังท่ีตองการออกซิเจน และไมตองการออกซิเจน 
มักเปนกลุมแบคทีเรีย Bacillus sp., Lactobacillus sp., Streptococus sp., นอกจากนี้ยังอาจพบเช้ือรา ไดแก 
Aspergillus niger และ ยีสต ไดแก Canida sp.  ซ่ึงจุลินทรียเหลานี้จะไปชวยสลายธาตุอาหารตาง ๆ ท่ีอยูใน
พืช มีคุณคาในแงของธาตุอาหารพืชเม่ือถูกยอยสลายโดยกระบวนการยอยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินท
รียสารตางๆจะถูกปลดปลอยออกมา เชนโปรตีน กรดอะมิโน  กรดอินทรีย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง  
ฮอรโมนควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมแมลง สารปองกันกําจัดโรคพืช เอนไซม วิตามิน คุณภาพ
ของนํ้าหมักชีวภาพข้ึนกลับองคประกอบของวัตถุดิบท่ีใช จุลินทรียท่ีมีในกระบวนการหมัก และสภาวะ
แวดลอมขณะหมัก 
 จากการตรวจวิเคราะหกระบวนการดานวิทยาศาสตรในการหมักของน้ําหมักชีวภาพ พอสรุป
โดยสังเขปไดดังนี้ 
 1. ถาในนํ้าหมักชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพหรือปุยอินทรียน้ํามีสภาพเปนกรด และมีแกส
ออกซิเจนในการหมัก คือ เปดฝาเวลาหมัก ในสารละลายมีแบคทีเรียชนิด Methanotrophic ซ่ึงเปน
แบคทีเรียท่ีเปล่ียนแกสมีเทนไดกลายเปนเมทิลแอลกอฮอล (methanol) และมีธาตุเหล็ก หรือไอออนเหล็ก 
(Fe2+, Fe3+) ในพืชท่ีใชหมัก เชน  พวกผักขม, ผักคะนา เปนตน เมทิลแอลกอฮอลจะถูกออกซิเจนในอากาศ
ทําใหกลายเปนเอสเตอรของแอลกอฮอล  ซ่ึงสารพวกเอสเตอรจะมีกล่ินหอม และกล่ินเหม็นเฉพาะตัว ใช
เปนสารดึงดูดแมลง และสารไลแมลงได 
 2. กลูโคสในพืชท่ีใชหมัก ถาในขณะหมักมีแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (gram positive ) คือ 
eubacterium, Sareina ventriculi และมีออกซิเจน คือเปดฝาเวลาหมักพรอมกับในสารละลายมีเอนไซม 3 
ตัว ซ่ึงมีอยูในพืชเอง คือ pyruvate dehydrogenase, phosphotran -sacetylase, acetate kinase ท่ีทําหนาท่ียอย
สลายสารกลูโคส ใหกลายเปนสารไพรูเวท และจะถูกยอยสลายตอไป จนสุดทายไดสาร acetic acid และ 
acetate เม่ืออนุมูล 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)ซ่ึงพืชพรอมจะดูดเอาไปใชเปนอาหารไดเลย 
 3. ถาหมักแบบปดฝาไมมีออกซิเจน ethanol ซ่ึงเปนสารผลิตภัณฑ สุดทายเม่ือเจออากาศจะไดเปน
สาร พวกเอสเตอร ซ่ึงมีกล่ินเหม็นเชนกันซ่ึงใชเปนสารดึงดูดแมลงและเปนสารไลแมลงได 
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 4. แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (gram negative) ช่ือ eubacterium, Zymononas mobilis จะไดสาร 
ethanol แลวเปล่ียนเปนเอสเตอรเชนกัน 
 5. กลูโคสเปนสารท่ีมีอยูในพืชทุกชนิดในรูปน้ําตาลชนิดหนึ่งท่ีถูกสะสมเอาไวใช เม่ือจําเปนตอง
เปล่ียนเปนรูปอ่ืนๆท่ีพรอมจะนําไปใช เชน พลังงาน, อาหารตางๆ ฯลฯ เม่ือได products สุดทายเปน acetic 
acid, lactic acid เม่ืออยูในสารละลายถามี major elements, minor elements  จะเปล่ียนรูปเปนสารอาหาร
เชนกัน ซ่ึงพืชนําไปใชประโยชนไดทันที 
 ดังนั้นการใชเทคนิคจุลินทรียในการเกษตรจึงเปนแนวทางท่ีจะกอใหเกิดจุดเนนท่ีสําคัญในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับ 
 1. ผลิตอาหารท่ีมีรสชาดธรรมชาติ 
 2. ผูผลิตอาหารและผูบริโภคปลอดภัยจากสารพิษ 
 3. เปนระบบทําการเกษตรแบบยั่งยืน 
 4. รักษาสมดุลธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ 
 
สมบัติท่ัวไปของน้ําหมักชีวภาพ 
 น้ําหมักชีวภาพ จะมีลักษณะเปนสารละลายสีน้ําตาลเขม มีกล่ินของแอลกอฮอลผสมกล่ินเปร้ียว
ของกรดอินทรียเม่ือชิมดูจะมีรสเปร้ียว 

คุณสมบัติท่ัวไปของน้ําหมักชีวภาพ 
1. น้ําหมักชีวภาพมีสมบัติทางเคม ี โดยท่ัวๆ ไป มีดังนี ้

- มีคา pH (ความเปนกรดเปนดาง) อยูในชวง 3.5 - 5.6 ปฏิกิริยาเปนกรดถึงกรดจัด ซ่ึง pH ท่ี
เหมาะสมกับพืชควรอยูในชวง 6 – 7 

- ความเขมขนของสารละลายสูง โดยคาของการนําไฟฟา (Electrical Conductivity , E.C) อยู
ระหวาง 2 - 12 desimen / meter(ds / m) ซ่ึงคา E.C. ทีเหมาะสมกับพืชควรจะอยูต่ํากวา 4 ds / m 

- ความสมบูรณของการหมัก พิจารณาจากคา C / N ration มีคาระหวาง 1 / 2 - 70 / 1 ซ่ึงถา C / N 
ratio สูง เม่ือนําไปฉีดพนบนตนพืชอาจแสดงอาการใบเหลืองเนื่องจากขาดธาตุไนโตรเจนได 

2. ปริมาณธาตอุาหาร 
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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- โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้าได (% Water Soluble K2O) กระตุนการทํางานของเอนไซมหลายชนิดท่ี

ทําหนาท่ีในการสรางแปง น้ําตาล และโปรตีน  ควบคุมการปดเปดของปากใบ สงเสริมการเคล่ือนยาย
น้ําตาลจากใบสูผล  ในน้ําหมักพืชพบ 0.05 - 3.53 % และในน้ําหมักจากปลาและหอยพบ 1.0 - 2.39 %  

ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg, S) 
- แคลเซียม เปนองคประกอบของผนังเซลล จําเปนสําหรับกระบวนการแบงเซลลและเพิ่มขนาด

เซลลกระตุนการทํางานของเอนไซมบางชนิด  ในน้ําหมักจากพืชพบ 0.05 - 0.49 % และนํ้าหมักจากปลา
และหอยพบ 0.29 - 1.0% 

- แมกนีเซียมและซัลเฟอร เปนองคประกอบของคลอโรฟลล กระตุนการทํางานของเอนไซมท่ี
เกี่ยวของกับการสังเคราะหแสง ในนํ้าหมักจากพืชและปลาพบในปริมาณท่ีใกลเคียงกัน คือ 0.1- 0.37 % 

ธาตุอาหารเสริม 
- เหล็ก ในน้ําหมักจากพืชพบ 30 - 350 ppm. และนํ้าหมกัจากปลาและหอยพบ 500 - 1,700 ppm. 
- คลอไรด น้ําหมักจากพืชและปลามีปริมาณเกลือคลอไรดสูง 2,000 - 11,000 ppm. 
- ธาตุอาหารเสริมอ่ืนๆ ไดแก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน และโมลิบดินัม น้ําหมักท้ังจาก

พืชและปลาพบในปริมาณนอย มีคาต้ังแต 
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 
เปล่ียนเพศดอก เพิ่มการติดผล ควบคุมการพัฒนาของผล ควบคุมการสุก แก และการรวงหลนของผล  
IAA ตรวจพบท้ังในนํ้าหมักจากพืชและสัตว แตพบในปริมาณนอย มีคาในชวงต้ังแต นอยมากจนไม
สามารถวัดได - 2.37 ppm 

2. กลุมจิบเบอเรลลิน (Gibberellins ; Gibberellic acid : GA3) มีสมบัติกระตุนการยืดตัวของเซลล
พืชในทางยาว เรงการเกิดดอก เปล่ียนเพศดอก เพ่ิมการติดผล ยืดชอดอก กระตุนการงอกของเมล็ดและตา  
GA3 ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ 18 - 140 ppm. ไมพบ GA3 ในน้ําหมักจากปลา 
3. กลุมไซโทไคนิน (Cytokinins ; Zeatin และ Kinetin) กระตุนการแบงเซลลการเจริญดานลําตนของพืช 
กระตุนการเจริญของตาขางทําใหตาขางเจริญออกเปนกิ่งได ชวยเคล่ือนยายสารอาหารจากรากไปสูยอด 
รักษาระดับการสังเคราะหโปรตีนใหนานข้ึน ปองกันคลอโรฟลลใหถูกทําลายชาลงทําใหใบเขียวอยูนาน
และรวงหลนชาลง ชวยทําใหใบเล้ียงคล่ีขยาย ชวยใหเมล็ดงอกไดในท่ีมืด  Zeatin ตรวจพบในน้ําหมักจาก
พืชบางตัวอยางในปริมาณนอย 1 - 20 ppm. และพบในน้ําหมักจากปลาท่ีใสน้ํามะพราว 2 - 4 ppm.   
Kinetin ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ 1 - 14 ppm. แตไมพบในน้ําหมักจากปลา 
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  จากผลการวิเคราะหขางตน จะเห็นวาคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพ ข้ึนอยูกับ

วัตถุดิบท่ีใช    จุลินทรียท่ีทําใหยอยสลาย กระบวนการยอยสลายท่ีสมบูรณไมเนาเสีย ความเขมขนของ
สารละลาย และความเปนกรดเปนดาง 
 2.4 คุณสมบัติของน้ําหมักชีวภาพในดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 การหมักพืช หรือสัตวในกระบวนการหมักจะมีแกสมีเทน (CH4) เกิดข้ึน ซ่ึงจุลินทรียหรือ
แบคทีเรียจะเปล่ียนแกสมีเทน (CH4) ใหกลายเปนแอลกอฮอล และแอลกอฮอลเม่ือถูกออกซิเจนในอากาศ 
ทําใหกลายเปนเอสเตอรของแอลกอฮอลจะมีกล่ินหอมหรือเหม็นเฉพาะตัว ถามีกล่ินหอมก็เปนสารดึงดูด
แมลง ถามีกล่ินเหม็นก็จะเปนสารไลแมลง จากการศึกษาพบวาสารกลุมแอลกอฮอลท่ีพบมากในสัตว 
ผลไมและผักตามลําดับ โดยเฉพาะการหมักผักหรือผลไมรวมกับสัตวจะใหสารกลุมแอลกอฮอลใน
ปริมาณท่ีสูง สวนกลุมเอสเตอรและฟนอลพบมากเม่ือใชปลาและหอยเปนวัสดุหลักในการหมัก  จาก
การศึกษาน้ําหมักชีวภาพท่ีหมักจากผลไม 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 ท่ี
สกัดจากการหมักยอยสารของพืชแลว alcohol นั้น ก็ทําปฏิกิริยากับกรดไขมันท่ีมีในพืชท่ีเปน ethyl ester 
คุณสมบัติของ ester พวกนี้มีคุณสมบัติ เปนสารไลแมลงและสารลอแมลงได 
  ปจจุบันไดมีการเรียกชื่อน้ําหมักชีวภาพท่ีแตกตางกันออกไป  เชน  น้ําหมักชีวภาพ  ปุย
น้ําจุลินทรีย  เปนตน   และผูคิดคนวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพข้ึนมาขณะน้ีไมต่ํากวา  100  สูตร  ซ่ึงข้ึนอยูกับ
วัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ินและราคาถูก โดยผูสนใจสามารถทดลองทํา  และเรียนรูนําไปใชกับพืชผลของตนเอง  
ก็จะไดพบความมหัศจรรยของเจาน้ําหมักชีวภาพตัวนี้  วาสามารถดลบันดาลใหพืชผลของตนเอง
เจริญเติบโตงอกงามข้ึนอยางรวดเร็ว  ในระยะเวลามิชามินาน  ศัตรูพืชท่ีเคยเขามารบกวนพืชผลตาง  ๆ  
หลังจากปลูกไมวาจะเปนโรคแมลงคอย  ๆ  ลดนอยถอยลงไปเปนลําดับ  หลังจากท่ีไดใชน้ําหมักชีวภาพนี้
แลว  จึงแสดงใหเห็นวาน้ําหมักชีวภาพมีความสําคัญ   และความจําเปนตอการทําเกษตรอินทรียอยาง
แทจริง 

การผลิตน้าํหมักชีวภาพ 
 การทําน้ําหมักชีวภาพไดมีการพัฒนาสูตรไปตามวัตถุดิบท่ีหาไดงายและราคาถูก  โดยเนนความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใชแตท้ังนี้วิธีการผลิตยังคงเหมือนเดิม น้ําหมักชีวภาพสามารถแบง
ออกตามประเภทของวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิตแบงไดเปน 2 ประเภท 

1. น้ําหมักชีวภาพท่ี ผลิตจากพืช  

2. น้ําหมักชีวภาพท่ีผลิตจากสัตว 
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1. น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากพืชสูตร ศทม. 
วัสดุและอุปกรณ 

พืชผักทุกชนิดสามารถนํามาทําน้ําหมักชีวภาพได ประกอบดวย 
1. ฟกทอง สัปปะรดและผักตางๆ10-15 กก. 

  2. กากนํ้าตาล 1/2 แกลลอน 
3. ถังหมักขนาด 30 ลิตรแบบมีฝาปดสนิท 

  4. หัวเช้ือจุลินทรีย EM 1/3 ลิตร หรือท่ีขยายเชื้อเปนน้ําหมักชีวภาพแลว 
  5. น้ําสะอาดประมาณ 20 ลิตร 
 วิธีทํา  

1. นําฟกทอง สัปปะรดและผักตางๆ มาหั่นใหเปนช้ินเล็กๆ ประมาณ 10-15 กก. เทลงในถังหมัก 
จากน้ันเติมน้ําสะอาดใหพอทวม  เติมกากน้ําตาลแลวตามดวยหัวเช้ือจุลินทรีย EM ท่ีเตรียมไว คลุกใหเขา
กัน หรือถามีปริมาณมากจะโรยทับสลับกันเปนช้ัน ๆ ก็ได  

2. ใชของหนักวางทับบนพืชผักท่ีหมัก เพื่อกดไลอากาศท่ีอยูระหวางพืชผัก ของหนักท่ีใชทับควร
มีน้ําหนักประมาณ 1 ใน 3 ของน้ําหนักพืชผัก วางทับไว 1 คืน ก็เอาออกได 

3. ปดฝาภาชนะท่ีหมักใหสนิท ถาเปนถุงพลาสติกก็มัดปากถุงพลาสติกใหแนน เพื่อปองกันไมให
อากาศเขาไปไดเปนการสรางสภาพท่ีเหมาะสมใหแกจุลินทรียหมักดองลงไปทํางาน 

4. หมักท้ิง ไว 3-5 วัน จะเร่ิมมีของเหลวสีน้ําตาลออนถึงแกเกิดข้ึน จากการละลายตัวของน้ําตาล
และนํ้าเล้ียงจากเซลลของพืชผัก น้ําตาลและน้ําเล้ียงเปนอาหารของจุลินทรีย จุลินทรียหมักดองก็จะเพิ่ม
ปริมาณมากมาย พรอมกับผลิตสารอินทรียหลากหลายชนิด ของเหลวท่ีไดเรียกวา “น้ําหมักชีวภาพ” 

5. เม่ือน้ําหมักชีวภาพมีปริมาณมากพอประมาณ 10-14 วัน ก็ถายน้ําหมักชีวภาพออกบรรจุลงใน
ภาชนะพลาสติก อยารีบถายน้ําหมักชีวภาพออกเร็วเกินไป เพราะเราตองการใหมีปริมาณจุลินทรียมาก ๆ 
เพื่อเรงกระบวนการหมักน้ําหมักชีวภาพท่ีถายออกมาใหม ๆ กระบวนการหมักยังไมสมบูรณจะมีแกส
คารบอนไดออกไซดเกิดข้ึน ตองคอยเปดฝาภาชนะบรรจุทุกวันจนกวาจะหมดแกส 

6. ควรเก็บถังหมักและน้ําหมักชีวภาพไวในท่ีรม อยาใหถูกฝนและแสงแดดจัด ๆ น้ําหมักชีวภาพ
ท่ีผานการหมักสมบูรณแลว ถาปดฝาสนิทสามารถเก็บไวไดหลาย ๆ เดือน 

7. กากท่ีเหลือจากการหมัก สามารถนําไปฝงเปนปุยบริเวณทรงพุมของตนไดหรือจะคลุกกับดิน
หมักเอาไวใชเปนดินปลูกตนไมก็ได 

น้ําหมักชีวภาพท่ีมีคุณภาพดีจะมีกล่ินหมักดอง และมีกล่ินแอลกอฮอลบาง มากนอยข้ึนอยูกับ
ปริมาณนํ้าตาล และปริมาณผลไมท่ีหมัก ถาชิมดูน้ําหมักชีวภาพจะมีรสเปร้ียว 
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2. น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว 

2.1 น้ําหมักชีวภาพจากปลา 

อัตราสวน /1 ถัง 200 ลิตร 

ปลาสด 40 กก. 

กากนํ้าตาล 20 กก. 

สารเรงผลิตปุยหมัก 200 กก. (1 ซอง) 

วิธีการ 

1. เตรียมสารเรงผลิตปุยหมัก 1 ซอง ละลายนํ้าอุนประมาณ 20 ลิตร คนใหเขากัน
ประมาณ15 – 30 นาที (อยาใหน้ํานิ่ง) 

2. นําปลาสดและกากนํ้าตาล ท่ีเตรียมไวใสถัง 200 ลิตร และนําสารเรงทําปุยหมักท่ีเตรียม
เสร็จแลวใสในถังรวมกับปลาสด และกากน้ําตาล 

3. ใสน้ําพอทวมตัวปลา ( 1/2 ถัง ) แลวคนใหเขากัน ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภมิูปกติ (30 –35 OC )
ไมปดฝา ควรกอนวนัละ 4 – 5 คร้ัง ตลอดระยะเวลาในการหมัก 

4. ระยะเวลาในการหมักประมาณ 20 – 30 วัน ปลาจะยอยสลายหมด เติมน้ําใหเต็มถัง 
และคนใหเขากันกอนท่ีจะนาํไปใช จะไดปุยชีวภาพ 200 ลิตร 

 ปุยชีวภาพ  น้ํา 
ฉีดพนทางใบ 1 ลิตร 200 ลิตร อัตราการใช  

ราดโคน 1 ลิตร 200 ลิตร 

 

2.2 น้ําหมักชีวภาพจากปลา 

วิธีการ 

1. นําพุงปลาและเลือดปลามาทําการบดใหมีขนาดเล็ก 

2. นําไปหมักโดยใชกรดมดเขมขน (formic acid) หรือกรดน้ําสมสายชูเขมขน (Acetic 
acid) 3.5 % (โดยปกติน้ําสมสายชูท่ีขายในทองตลาดจะมีความเขมขน 5 % สามารถนําใชผสมในสูตรได
เลย) ปริมาณท่ีใชรอยละ 3.5 

3. ผสมใหเขากัน แลวเติมน้าํตาลในปริมาณรอยละ 20 เพื่อชวยดับกล่ินคาวจาก
เศษปลา 
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4. คนใหเขากันและคนติดตอกัน อยางนอยเปนเวลา 7 วัน ในระยะน้ีจะสังเกตเห็นวา

พุงปลาเร่ิมมีการละลายออกมาเปนสารละลายเกือบหมดแลว ทําการหมักตอไปอีกเปนเวลา 21 วัน ระหวาง
นี้ทําการคนเปนคร้ังคราว การหมักปุยปลาถาใชเวลานานจะไดปุยปลาท่ีมีคุณภาพและกล่ินท่ีดี 

3.2.3 น้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอร่ี 

วัสดุอุปกรณ 

1. เนื้อหอยเชอร่ีท่ีไมมีเปลือก 

2. ไขหอยเชอร่ี 

3. พืชสดออน-แก 

4. เนื้อหอยเชอร่ีพรอมเปลือก 

5. กากนํ้าตาล 

6. ถังหมักท่ีมีฝาปด ขนาด 30 ลิตร หรือ 200 ลิตร 

7. หัวเช้ือจุลินทรียธรรมชาติ 

8. ถังบรรจุหัวเช้ือจุลินทรียธรรมชาติ 

9. แกลลอน/ถัง บรรจุผลิตผลปุยหมักจากหอยเชอร่ี 

10. กรวยกรองปุยน้ําหมักจากหอยเชอร่ี 

วิธีการ 

วิธีท่ี 1 การทําน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ท้ังตัวพรอมเปลือก 

นําตัวหอยเชอร่ีท้ังตัวมาทุบหรือบดใหละเอียด จะไดเนื้อหอยเชอรี่พรอมเปลือกและนํ้าจากตัวหอยเชอรี่ 
และนําไปผสมกับกากน้ําตาล และน้ําหมักหัวเช้ือจุลินทรียธรรมชาติ อัตรา 3:3:1 คนใหเขากัน และนําไป
บรรจุในถังหมักขนาด 30 ลิตร หรือ 200 ลิตร อยางใดอยางหนึ่งปดฝาท้ิงไวอาจคนใหเขากันหากมีการแบง
ช้ัน ใหสังเกตดูวามีกล่ินเหม็นหรือไม ถามีกล่ินเหม็นใหใสกากน้ําตาลเพ่ิมข้ึน และคนใหเขากันจนกวาจะ
หายเหม็น ทําอยางนี้เร่ือยไปจนกวาจะไมเกิดแกสใหเห็นบนผิวหนาของน้ําหมักหอยเชอร่ี แตจะเห็นความ
ระยิบระยับอยูท่ีผิวหนาน้ําหมักดังกลาว บางคร้ังอาจจะพบวามีตัวหนอนลอยบนผิวหนาและบริเวณขางถัง
ภาชนะบรรจุ ควรรอจนกวาตัวหนอนดังกลาวตัวใหญเต็มท่ีและตายไป ถือวาน้ําหมักหอยเชอร่ีท้ังตัวเสร็จ
ส้ินขบวนการกลายเปนน้ําหมักชีวภาพหอยเชอร่ี สามารถนําไปใชไดหรือนําไปพัฒนาผสมกับปุยน้ําอ่ืน ๆ 
ใชประโยชนตอไป 
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วิธีท่ี 2 การทําน้ําหมักชีวภาพจากไขหอยเชอร่ี 

นําไขหอยเชอร่ีหรือกลุมไขหอยเชอร่ีมาทุบหรือบดใหละเอียด จะไดน้ําไขหอยเชอร่ีพรอมเปลือก 
แลวนําไปผสมกับกากน้ําตาลและนํ้าหมักหัวเช้ือจุลินทรียธรรมชาติ อัตรา 3:3:1 คนใหเขากันแลวนําไป
หมักตามขบวนการเชนเดียวกับวิธีท่ี 1 

วิธีท่ี 3 การทําน้ําหมักชีวภาพจากไขหอยเชอร่ีและพืช 

นําไขหอยเชอร่ีหรือกลุมไขหอยเชอร่ีมาทุบหรือบดใหละเอียด และนําไปผสมกับพืชสวนท่ีออน 
ๆ หรือสวนยอดความยาวไมเกิน 6 นิ้ว หรือไมเกิน 1 คืบ ท่ีหั่นหรือบดละเอียดแลวเชนกัน แลวนํามาผสม
กันในอัตราสวน        ไขหอยละเอียด : กากน้ําตาล : พืชสวนออนบดละเอียด และนํ้าหมักหัวเช้ือจุลินทรีย
ธรรมชาติ คือ 3:3:1 แลวนําไปหมักตามขบวนการเชนเดียวกับวิธีท่ี 1 
 

การใชประโยชนน้ําหมักชีวภาพ 

1. การเลีย้งสตัวและประมงดวยเทคนิคจุลินทรีย 

การเล้ียงสัตวดวยเทคนิคจุลินทรียเปนการเล้ียงโดยไมใชสารเคมีเรงการเจริญเติบโตของยาปฎิชีว
นะและสารเรงอ่ืนๆ ท่ีอาจเหลือตกคางอยูในเนื้อนมและไมทําใหเปนโทษตอผูบริโภค 

ข้ันตอนการใชจุลินทรียน้ําหมักชีวภาพในนากุง 
การเตรียมบอ   ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
1. การบําบัดดิน- หลังจากดูดข้ีกุงออกแลวในขณะท่ีพื้นบอยังหมาดๆอยูนั้น หวานดวยน้ําหมัก

แหงมูลสัตวในอัตราสวนไรละ 20   กิโลกรัม หรือมากกวาแลวฉีดพนรดราดดวยน้ําหมักชีวภาพแลว ไรละ 
120 ลิตร ปลอยท้ิงไวไมนอยกวา 5 วัน 

2. การบําบัดน้ํา - เม่ือปฏิบัติตามขอ  1  แลว  จึงสูบน้ําเขาบอจนไดระดับสูงสุดท่ีตองการในการ
เล้ียงระบบเปด  พรอมกับใสน้ําหมักชีวภาพแลวในอัตราสวนไรละ  200  ลิตร  หรือมากกวาปลอยท้ิงไว  
5-7  วันพรอมกับตีน้ําวันละ  4-5  ช่ัวโมง  จนถึงวันปลอยลูกกุง 

3. การสรางอาหารธรรมชาติ - กอนปลอยลูกกุง 4 วนั ใหหวานโบกาชิมูลสัตวใหท่ัวบอ เพื่อสราง
ไรแดง 

การปลอยลูกกุง 
ควรปลอยลูกกุงในอัตราไรละ  80,000-100,000 ตัว อยาใหมากกวานี้เพราะการใชน้ําหมักชีวภาพ 

กุงมีอัตราการรอดสูง 
การปฏิบตัิหลังการปลอยกุง 
1.เม่ือกุงอายุได  10  วัน  ใหเติมน้ําหมักชีวภาพแลวลงในบอ  ไรละ  150-200  ลิตร  หลังจากนั้น

ใหเติมใหเติมน้ําหมักชีวภาพแลวในอัตราเดียวกันเชนนี้ทุกๆ  7  วันจนกุงมีอายุครบ  1  เดือน 
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2. เม่ือกุงอายุครบ  1  เดือน  ใหใสน้ําหมักชีวภาพแหง  ไรละ  5  ลิตร  แทนน้ําหมักชีวภาพ

ธรรมดา  โดยใสสลับกับน้ําหมักชีวภาพธรรมดาทุกๆ  5-7  วัน  สลับคร้ังกัน  จนกุงมีอายุครบ  75  วัน 
3.เม่ือกุงมีอายุครบ  75  วัน  ใหใสน้ําหมักชีวภาพแหง  ไรละ  5  ลิตร   ทุกๆ 3-5 วันจนกวาจะจับ

กุง  ท้ังนี้อาจใสน้ําหมักชีวภาพสลับบางเปนคร้ังคราวเพื่อปรับสีน้ําใหเขียวเขมในระดับท่ีตองการ 
4.ใชน้ําหมักชีวภาพแลว คลุกกับอาหารใหกุงกินโดยหมักกับอาหารไวประมาณ 4   ช่ัวโมงกอน

หวานในอัตราน้ําหมักชีวภาพ 1  ลิตร  ตออาหารกุงกอน  10  กิโลกรัม 
5. ในขณะท่ีเล้ียง หากมีอาหารผิดปกติใดๆ เกิดข้ึนกับตัวกุง หรือสภาพน้ํา ใหเติมน้ําหมักชีวภาพ

แลว        ในอัตราไรละไมนอยกวา  200  ลิตร  เสมอแลวคอยสังเกตความเปล่ียนแปลง   หากยังไมเกิดผลดี
ใหเติมน้ําหมักชีวภาพจนกวาจะบังเกิดผล  จึงคอยลดปริมาณนํ้าหมักชีวภาพลง 

6. งดใชสารเคมี  ผงฆาเช้ือ  วัสดุปูนทุกชนดิ 
การขยายน้ําหมักชีวภาพในบอกุง 
ในหัวเช้ือน้ําหมักชีวภาพ  1  ลิตร  กากน้ําตาล  1  ลิตร น้ําจืดสะอาด  50-100 ลิตร  ใสภาชนะมีฝา

ปด  ท้ิงไว  2  ช่ัวโมง  3  วัน  และใชใหหมด  เม่ือจะใชใหม  ใหใชหัวเช้ือใหมมาขยายทุกคร้ัง ไมควรขยาย
ตอหลายช้ัน  เพราะ  จุลินทรียบางตัวขยายไมไดสัดสวน  และบางตัวอาจตายได  เนื่องจากส่ิงแปลกปลอม
หรือภาชนะไมสะอาด  น้ําไมสะอาด  ทําใหน้ําหมักชีวภาพขาดประสิทธิภาพ 

 
2. ประโยชนของจุลินทรียหรือน้ําหมักชีวภาพในการเลี้ยงสัตว 
-ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารของสัตว 
-เพิ่มความตานทานโรคแกสัตว 
-กําจดักล่ินเหม็นในคอกสัตว และบริเวณคอกสัตว 
-ลดปญหาเร่ืองปริมาณและยงุ 
น้ําหมักชีวภาพชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหาร 
เม่ือสัตวไดรับน้ําหมักชีวภาพโดยใสในน้ําใหสัตวกินในอัตรา  1  สวนตอน้ํา  1000 สวน  

(1:1,000)  จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารท่ีสัตวกิน 
สัตวปกและสุกร  : สัตวปกและสุกรเปนสัตวกระเพาะเดี่ยวไมสามารถยอยหญาไดดีเทาสัตวเค้ียว

เอ้ือง  เชน  วัว  ควาย  แตน้ําหมักชีวภาพจะชวยใหสัตวปก  และสุกรสามารถยอยหญาสด  หรือพืชสดไดดี
ข้ึนเปนการประหยัดอาหารไดถึง  30%   

สัตวเคี้ยวเอ้ือง  :  สัตวเค้ียวเอื้องพวกวัว  ควาย  ปกติก็สามารถยอยอาหารหลักพวกหญาไดดีอยู
แลว  เมื่อไดรับน้ําหมักชีวภาพ  โดยใสในน้ําใหกินในอัตรา  1 : 1,000  หรือพรมลงบนหญากอนใหสัตว
กิน  ก็จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารไดดีข้ึน 
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น้ําหมักชีวภาพชีวภาพชวยเพิ่มความตานทานโรคใหแกสัตว 
สัตวท่ีไดรับน้ําหมักชีวภาพอยางสมํ่าเสมอไมวาทางน้ําหรือทางอาหารจะมีความตานทานโรค

ตางๆ  ไดดีโดยเฉพาะโรคทางระบบอาหารชวยลดความเครียดจากการเปล่ียนอาหารระยะตางๆ  จากการ
ขนยายสัตวและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศไดดี 

น้ําหมักชีวภาพชีวภาพชวยลดกล่ินเหม็นในคอกสัตว 
ในการเล้ียงสัตวนับเปนปญหาท่ีสําคัญตอสภาพแวดลอมในฟารมและบริเวณใกลเคียงมาก  ถาไม

จัดการใหดีโดยเฉพาะกล่ินเหม็นและแหลงเพาะแมลงวัน  จะทําใหเกิดปญหากับสัตวมาก 
ผสมนํ้าหมักชีวภาพในน้ํา  ในอัตรา  1:1,000 ใหสัตวกินทุกวัน  จะชวยลดกล่ินเหม็นของมูลสัตว

ลงไดมากจนเกือบไมมีเลย 
คอกสัตวโดยเฉพาะสุกร  และโคนม  ท่ีไดรับการลางดวยน้ําหมักชีวภาพในอัตราเขมขน  1  : 100-

300  เปนประจํา  กล่ินจะไมเหม็น  และน้ําท่ีไดจากการลางคอก ถากําจัดอยางถูกวิธีก็สามารถนําไปรด
ตนไม  รดผัก  หรือนําไปใชลางคอกสัตวไดอีก  และสามารถปลอยลงแมน้ําลําคลองได  โดยไมเปนปญหา
ตอส่ิงแวดลอม 

น้ําหมักชีวภาพชวยลดปญหาเร่ืองแมลงวันและยุง 
บริเวณคอกสัตวท่ีไดรับการฉีดพนดวยน้ําหมักชีวภาพอยางสมํ่าเสมอจะลดปญหาเร่ืองแมลงวัน

จนเกือบไมมีเลย  แมแตยุงกจ็ะลดนอยลงดวยถาใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนตามแหลงน้าํฟารมอยางสมํ่าเสมอ 
 

3. การใชน้ําหมักชีวภาพในการเล้ียงสัตวน้ํา 
ใสน้ําหมักชีวภาพในบอปลา  บอกุง  และบอเล้ียงสัตวน้ําอ่ืนๆในอัตรา  1:1,000-1:10,000  หรือ  1  

ลิตร  ตอน้ําในบอ  1-10  ลูกบาศกเมตร (หนึ่งพัน- หนึ่งหม่ืนลิตร) อยางสมํ่าเสมอ จะชวยยอยสลายเศษ
อาหารท่ีตกคางแลวและมูลสัตวน้ําท่ีกนบอใหหมดไปทําใหน้ําสะอาด  ไมตองถายน้ําบอยๆ สัตวน้ํามี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง              ผิวสะอาดไมมีกล่ินโคลนตม 

บอใหน้ําหมักชีวภาพเปนประจําตลอดระยะการเล้ียงกุง  หรือปลาเม่ือวิดน้ําจับกุง  ปลา  เลนท่ีกน
บอจะนอยและไมเหม็น  จนไมจําเปนตองลอกเลนกนบอเปนการประหยัดคาใชจาย 
 

4. การใชแกปญหาส่ิงแวดลอม 
ปญหาส่ิงแวดลอมควรเร่ิมตนแกตั้งแตในครัวเรือน  โดยนําเศษอาหารมาทําน้ําหมักชีวภาพ  เพื่อ

ใชประโยชนเสีย  หรือกอนจะนําขยะเปยกไปท้ิงถังขยะควรฉีดพนน้ําหมักชีวภาพชีวภาพเสียกอน  เพื่อ
ปองกันกล่ินเหม็นและแมลงวัน 

ปญหาเร่ืองขยะเปยกและนํ้าเสียในชุมชนน้ําหมักชีวภาพสามารถชวยไดใชฉีดพนขยะเปยกท่ีมี
กล่ินเหม็นในอัตราเขมขน  จะชวยลดกล่ินเหม็นและแมลงวัน 

แหลงน้ําในชุมชนท่ีเนาเสียจนปลาตาย  ใสน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักชีวภาพบอยๆก็จะชวย
ปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวได 
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ปุยอินทรีย (Organic Fertilizer) 
 

1. ปุ ยอินทรีย  (Organic Fertilizer) หมายถึง ปุ ยท่ีมีส วนประกอบเป นสารอินทรีย ท่ีได มาจาก
ส่ิงมีชีวิต  เช น ปุ ยคอก ปุ ยหมัก  ปุ ยพืชสด ซากพืช หรือสัตว ท่ีไถกลบลงดิน รวมถึงพวกอินทรียสารท่ีเป 
นของเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เชน กากตะกอนออย (filter cake) ทะลายปาลม เปนตน  

หน าท่ีหลักของปุ ยอินทรีย  คือ การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ได แก  การทําให ดินโปร งร วนซุย 
ให ธาตุอาหารพืชค อนข างครบถ วนและสมดุลดี ท้ังธาตุอาหารหลักและจุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริม แต ส 
วนใหญจะมีธาตุอาหารหลักอยูในปริมาณตํ่า เกษตรกรจําเปนตองใชในประมาณคอนขางสูงมาก เม่ือใช แต 
ปุ ยอินทรีย เพียงชนิดเดียว โดยไม มีการใส รวมกับปุ ยเคมี และหน าท่ีท่ีสําคัญมากอีกประการหนึ่ง ก็คือทํา
ให ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มมากข้ึน  

2. หน าท่ีของอินทรียวัตถุในดิน ทําให เกิดการเปล่ียนแปลง 3 ประการ ดังนี้  
2.1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของดิน โดยช วยทําให ดินโปร งพรุน อากาศในดินถ ายเทได 

สะดวก น้ําไมขัง ลดการไหลบาของหนาดิน และช วยลดการสูญเสียหน าดิน รวมท้ังช วยทําให จุลินทรีย ดิน
มีการเจริญเติบโตและมีกิจกรรมต อเนื่อง ทําให รากพืชเจริญเติบโตได ดี ทําให ดินไม แน นทึบ และดินไม ร 
อน  

2.2 การเปล่ียนแปลงทางเคมีของดิน ซ่ึงเป นการเปล่ียนแปลงทางด านธาตุอาหารและความเปนก
รดด างของดิน โดยชวยเพิ่มความสามารถในการแลกเปล่ียนธาตุประจุบวกให แก ดิน อินทรียวัตถุ   ช วยเพิ่ม
ความสามารถในการสรรหาและปลดปล อยธาตุอาหารให แก พืช ช วยควบคุมหรือลดการละลายได ของแร 
ธาตุบางชนิดในดิน  เช น อะลูมิเนียม (Al) และเหล็ก (Fe)โดยเฉพาะในดินท่ีเป นกรดจัด ช วยเพิ่มความเป น 
ประโยชนได ของธาตุอาหารพืชท่ีสําคัญ เช น ฟอสฟอรัส (P) และโมลิบดีนั่ม (Mo) หรือช วยลดการถูกตรึง
ยึดติดไว ของดินกับธาตุอาหารพืชบางตัว     ทําให พืชนําธาตุอาหารไปใช ไม ได  โดยเฉพาะอย างยิ่งเม่ือดินมี
สภาพเปนกรดจัด อินทรียวัตถุชวยเปล่ียนแปลงทําให ธาตุอาหารพืชอยูในสภาพท่ีพืช สามารถนําไปใชประ
โยชน ได   

2.3 การเปล่ียนแปลงทางชีวภาพ (การเปล่ียนแปลงของส่ิงมีชีวิตในดิน) โดยอินทรียวัตถุช วยกระตุ 
นการทํางานหรือกิจกรรมของจุลินทรีย ดินหรือสัตว เล็กๆในดิน ช วงระหว างขบวนการย อยสลายของวัสดุ
อินทรีย  ทําให การปลดปลอยธาตุอาหารพืชในดินดีข้ึน เนื่องจากกิจกรรมท่ีเกิดจากการกระทําของจุลินทรีย 
และส่ิงมีชีวิตในดินดีข้ึน   รวมท้ังชวยทําให สภาพทางกายภาพและทางเคมีของดินดีข้ึนด วย  

คุณสมบัติของอินทรียวัตถุที่เกิดข้ึนในดินท้ัง 3 ประการนี้ จะเกิดข้ึนอย างผสมกลมกลืนและต 
อเนื่องกันตลอดเวลา อย างไรก็ตามอัตราเร งของการสลายตัวของวัสดุอินทรีย  หรือประโยชน ท่ีจะได จาก
อินทรียวัตถุในดินจะข้ึนกับชนิดและปริมาณของวัสดุอินทรีย และส่ิงแวดล อม เช น น้ําจุลินทรีย ดิน และ
อุณหภูมิของดินตาง ๆ  เปนตน 

 
 



 18 

3. ประโยชนของปุยอินทรีย 

ปุยอินทรียท่ีสลายตัวไดท่ีดีแลว เปนวัสดุท่ีคอนขางทนทานตอการยอยสลายพอสมควร ดังนั้น 
เม่ือใสลงไปในดิน ปุยอินทรีย จึงสลายตัวไดชา ไมรวดเร็ว เหมือนกับการไถกลบเศษพืชโดยตรง ซ่ึงก็
นับวาเปนลักษณะท่ีดีอยางหน่ึงของปุยอินทรีย เพราะทําใหปุยอินทรียสามารถปรับปรุงดินใหอยูในสภาพ
ท่ีเหมาะสมตอ การเจริญเติบโตของพืชไดเปนระยะเวลานานๆ ปุยอินทรียบางสวนจะคงทนอยูในดินได
นานเปนป แตก็มีบางสวนท่ี ถูกยอยสลายไป ในการยอยสลายน้ีจะมีแรธาตุอาหารพืชถูกปลดปลอยออกมา
จากปุยอินทรียใหพืชไดใชอยู เ ร่ือยๆ แมวาจะเปนปริมาณท่ีไมมากนัก แตก็ถูกปลดปลอย ออกมา
ตลอดเวลาและสมํ่าเสมอ  

คุณประโยชนของปุยอินทรียอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ 
  3.1 ชวยปรับปรุงสมบัตติางๆ ของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 

 ปุยอินทรีย เปนวัสดุท่ีมีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพหรือลักษณะของดินใหเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืช เชน ถาดินนั้นเปนดินเนื้อละเอียดอัดตัวกันแนน เชน ดินเหนียว ปุยอินทรียก็จะชวยทํา
ใหดินนั้นมีสภาพรวนซุยมากข้ึน ไมอัดตัวกันแนนทึบ ทําใหดินมีสภาพการระบายน้ํา ระบายอากาศดีข้ึน 
ท้ังยังชวยใหดินมีความสามารถในการอุมน้ํา หรือดูดซับน้ําท่ีจะเปนประโยชนตอพืชไวไดมากข้ึน 
คุณสมบัติในขอนี้เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญมากของปุยอินทรีย เพราะท่ีดินท่ีมีลักษณะรวนซุย ระบายนํ้า 
ระบายอากาศไดดีนั้น จะทําใหรากพืชเจริญเติบโตไดรวดเร็ว แข็งแรง แตกแขนงไดมาก มีระบบรากท่ี
สมบูรณ จึงดูดซับแรธาตุอาหารหรือน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สวนในกรณีท่ีดินเปนดินเนื้อหยาบ เชนดินทราย ดินรวนปนทราย ซ่ึงสวนใหญมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
มีอินทรียวัตถุอยูนอย ไมอุมน้ํา การใสปุยอินทรีย ก็จะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และทําใหดิน
เหลานั้นสามารถอุมน้ํา หรือดูดซับความช้ืนไวใหพืชไดมากข้ึน ในดินเนื้อหยาบจึงควรตองใสปุยอินทรีย
ใหมากกวาปกติ 

 นอกจากคุณสมบัติตางๆ ดังกลาวมาแลว ปุยอินทรียยังสามารถชวยปรับปรุงลักษณะดินในแงอ่ืนๆ 
อีก เชน ชวยลดการจับตัวเปนแผนแข็งของหนาดิน ทําใหการงอกของเมล็ดหรือการซึมของน้ําลงไปในดิน
สะดวกข้ึน ชวยลดการไหลบาของน้ําเวลาฝนตก เปนการลดการพัดพาหนาดินท่ีอุดมสมบูรณไป เปนตน  

3.2 ชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดนิ 
ในแงของการชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ปุยอินทรียเปนแหลงแรธาตุอาหารท่ีจะ

ปลดปลอยธาตุอาหาร ออกมาใหแกตนพืชอยางชาๆ และสมํ่าเสมอ โดยท่ัวไปแลว ปุยอินทรียจะมีปริมาณ
แรธาตุอาหารพืชท่ีสําคัญดังนี้ คือ ธาตุไนโตรเจนท้ังหมดประมาณ 0.4-2.5 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสในรูปท่ี
เปนประโยชนตอพืช ประมาณ 0.2-2.5 เปอรเซ็นต และโพแทสเซียมในรูปท่ีละลายนํ้าไดประมาณ 0.5-1.8 
เปอรเซ็นต ปริมาณแรธาตุอาหารดังกลาวจะมีมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับชนิดของเศษพืชท่ีนํามาหมัก และ
วัสดุอ่ืนๆ ท่ีใสลงไปในกองปุย  

4. ชนิดและขนาดของวัสดท่ีุใชหมัก  
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วัสดุท่ีสามารถนํามาใชทําปุยอินทรียไดแกเศษซากของส่ิงมีชีวิตท้ังพืช และสัตว แตโดยปกติแลว 

ใน บานเราสวนใหญจะไดมาจากพืชมากกวา ดังนั้น วัสดุท่ีใชหมักจึงเพงเล็งไปถึงการใชเศษซากพืชเปน
สําคัญ ซ่ึงก็มีอยูมากมาย หลายชนิดไมวาจะเปนเศษพืชท่ีเหลือจากการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการ เกษตร เชน 
ฟางขาว ตนขาวโพด ตนขาวฟาง  ตนถ่ัว ฝาย เศษผัก กากออย แกลบ ข้ีเล่ือย ขุยมะพราว ผักตบชวา เศษ
หญา หรือวัชพืชตางๆ แมแตพวกเศษขยะตามอาคารบานเรือน เชน เศษกระดาษ ใบตอง กิ่งไมใบไม เปน
ตน ส่ิงเหลานี้สามารถรวบรวมมาทําปุยอินทรียไดท้ังส้ิน วัสดุเหลานี้เม่ือนํามา ทําปุยอินทรีย บางชนิดก็
ยอยสลายไดงาย รวดเร็ว บางชนิดก็ยอยสลายไดชา ข้ึนอยูกับเนื้อของวัสดุเหลานั้น วามีสวนท่ีจุลินทรีย
สามารถใชเปนอาหารไดยาก หรืองาย และมีแรธาตุอาหารอยูพอเพียงกับความตองการของจุลินทรีย
หรือไม  

ตาราง คาเฉล่ียปริมาณธาตุไนโตรเจนท่ีมีอยูในวัสดชุนดิตางๆ  
 

 

ชนิดของวัสด ุ
ปริมาณธาตุไนโตรเจน 

(กิโลกรัม ตอ วัสดุแหง 100 กิโลกรัม ) 
ตะกอนน้ําเสีย 2.0-6.0 
มูลเปด - ไก 3.5-5.0 
มูลสุกร 3.0 

ตนถ่ัวตางๆ 2.0-3.0 
ผักตบชวา 2.2-2.5 
มูลมา 2.0 

มูลวัว - ควาย 1.2-2.0 
เปลือกถ่ัวลิสง 1.6-1.8 

ตนฝาย 1.0-1.5 
ตนขาวฟาง 1.0 
ตนขาวโพด 0.7-1.0 
ใบไมแหง 0.4-1.5 
ฟางขาว 0.4-0.6 
หญาแหง 0.3-2.0 

กาบมะพราว 0.5 
แกลบ 0.3-0.5 
กากออย 0.3-0.4 
ข้ีเล่ือยเกา 0.2 
ข้ีเล่ือยใหม 0.1 
เศษกระดาษ แทบไมมี 



 20 
ควรสับหรือหั่นใหมีขนาดเล็กลง แตก็ไมควรใหส้ันกวา 2-3 นิ้ว การทําให เศษพืชมีขนาดเล็กลง

จะทําใหจุลินทรียเจริญเติบโตในช้ินสวนของพืชไดท่ัวถึง เม่ือเศษพืชอยูใกลชิดกันมากข้ึนการแพรขยาย
ของเช้ือก็เปนไปไดรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ในการทําปุยอินทรียปริมาณมากๆ การหั่นหรือการสับเศษพืชก็
เปนการส้ินเปลืองแรงงานมาก อาจเล่ียงไปใชวิธีอ่ืน ไดตามความเหมาะสม เชน ถามีรถแทรคแตอรก็โรย
ช้ินสวนพืชลงบนพ้ืนถนน แลวใชรถบดทับไปมา หรือใชวิธีหาเศษพืชท่ีมีขนาดเล็ก เชน เศษหญาผสม
คลุกเคลา เขาไปในกองเพ่ือลดชองวางท่ีมีอยู แตถามีเศษหญาไมพอก็อาจใชดินหรือ เศษหญาคลุมกองหรือ
เล่ียงไปใชวิธีกองปุยอินทรียในหลุมหรือบอหมักแทน  

5. มูลสัตว  
ปริมาณของมูลสัตวท่ีตองใชในการทําปุยอินทรียนั้น ถามีมากก็ใสมากได ตามท่ีตองการ เพราะยิ่ง

ใสมากก็จะยิ่งทําใหเศษพืชแปรสภาพไดเร็วข้ึน แตไม ควรนอยกวามูลสัตว 1 สวนตอเศษพืช 10 สวน (คิด
เทียบตามน้ําหนัก) ถามีมูลสัตวนอยกวานี้และเศษพืชท่ีใชก็เปนพวกที่สลายตัวยาก ก็ควรหาวัสดุ อ่ืนๆ ท่ีมี
ธาตุไนโตรเจนมากๆ มาเสริมทดแทน  

6. ความชื้นของกองปุยอินทรีย 
จุลินทรียท่ีจะชวยในการสลายวัสดุใหกลายเปนปุยนั้น ตองอาศัยน้ํา หรือความช้ืนในการดํารงชีพ 

วัสดุท่ีนํามากองจึงตองเปยกช้ืน หรือตองรดน้ํา ให การรดนํ้าก็ตองระมัดระวังพอสมควร โดยตองรดน้ําให
อยูในระดับท่ี    จุลินทรีย ในกองปุยสามารถเจริญเติบโตไดดีท่ีสุด นั่นคือรดน้ําพอแคใหเศษพืช โดย
น้ําหนัก ซ่ึงเราอาจกะประมาณคราวๆ ไดโดยวิธีใชมือลวงไปหยิบเอาเศษพืช ในกองปุยออกมาแลวกําบีบ
ใหแนน ถามีน้ําไหลซึมออกมาตามซอกนิ้วไหลเปน ทาง แสดงวากองปุยแฉะเกินไป ไมควรรดน้ํา แตควร
ทําการกลับกองปุยใหบอยข้ึน หรือหาวัสดุท่ีแหงดูดซับน้ําไดดี เชน ข้ีเล่ือย เศษพืชแหงผสมคลุกเคลาลง 
ไป ถาบีบดูแลวมีน้ําซึมออกมาตามซอกน้ิว แตไมถึงกับไหลเปนทางแสดง วาความช้ืนพอดีแลว แตเม่ือบีบ
แลวไมมีน้ําซึมออกมาเลย แสดงวาเศษพืชนั้น แหงเกินไป ตองรดน้ําเพิ่มเติม  

7. อัตราสวนผสมของวัสดุและวิธีทําการทําปุยอินทรีย 
7.1 สวนผสม (โดยประมาณ) ใน  100  สวน 

7.1.1  ซากใบจามจุรี   40.0 
7.1.2  ซากพืชอ่ืน ๆ    30.0 
7.1.3  มูลวัวแหง    20.0 
7.1.4  แกลบดาํ    10.0 
7.1.4  น้ําหมักชีวภาพ     
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     ซากพืชและใบจามจุรี         มูลวัวบดละเอียด         น้ําหมักชีวภาพ 

 
รูปท่ี  1  แสดงสวนผสมของปุยอินทรีย 

 
 7.2 วิธีการทํา  

นําซากพืช  ใบจามจุรีและมูลวัวมาทําการบดใหละเอียด 7.2.1 
 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 2 แสดงเคร่ืองยอยซากพืช 

 
7.2.2 รอนเอาเฉพาะสวนท่ีละเอียดเพื่อใชเปนสวนผสม 

 

 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงการรอนเพื่อแยกสวนหยาบและละเอียด 
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ผสมคลุกเคลาวัสดุท่ีใชเปนสวนประกอบท้ังหมดใหเขาดวยกัน กรณีทําในปริมาณมากใชเคร่ืองผสม
หรือใชโมชวยผสม รดน้ําท่ีผสมดวยน้ําหมักชีวภาพตามอัตราสวนท่ีกําหนดใหท่ัวกอง 

รูปท่ี 4 แสดงสวนผสมที่คลุกเคลาเรียบรอยแลว 
 

 

7.2.3  บรรจุใสถุงหรือกระสอบเพ่ือเตรียมไวใชหรือจําหนาย 

 

 
 

รูปท่ี 5 บรรจุใสถุงหรือกระสอบ 

7.2.4 สามารถนําปุยไปใชได แตควรใชหลักในการพิจารณา ปุยอินทรียท่ีเสร็จ        
สมบูรณแลว ท่ีพบวาลักษณะของปุยที่ดีตองมีราสีขาว มีกล่ินของราหรือเห็ด กองปุยไมรอน มีน้ํานักเบา 
เนื่องจากระยะเวลาในการหมักเปล่ียนแปลงไปตามชนิดของเศษพืช ความช้ืนในกองปุย   การกลับกองปุย 
ขนาดของกองปุย ตาง ๆ เปนตน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการจัดการของเกษตรกรเนื่องจากการใชเศษพืชหรือวัสดุท่ี
มีขนาดช้ินเล็กๆจะยอยสลายเร็วกวาช้ินใหญ การปรับความชื้นในกองปุยไดเหมาะสม การชวย กลับกองปุ
ย และขนาดของกองปุยไมใหญหรือสูงมาก  ปจจัยเหลานี้     ชวยทําใหปุยหมักยอยสลายไดเร็วข้ึน 
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รูปท่ี 6 แสดงรูปการบรรจุถุงเพื่อไวใชหรือจําหนายเรียบรอยแลว 

 
8. การเก็บรักษา  
หลังจากหมักเศษพืชไปชวงระยะเวลาหนึ่ง แลว ความรอนภายในกองปุยจะคอยๆ ลดลง เศษพืชก็

เปอยยุย    สีคลํ้าข้ึน เร่ือยๆ จนในท่ีสุดกองปุยก็เย็นตัวลง เศษพืชก็แปรสภาพไป กลายเปนปุยอินทรีย ท่ีมี
เนื้อปุยรวนๆ เปนขุย ยุย นุมมือ สีน้ําตาลเขม ไมมีกล่ินเหม็น ระยะเวลาตั้งแต เร่ิมต้ังกองจนถึงระยะท่ีกอง
ปุยไมรอนสามารถนําไปใชไดอยางปลอดภัย นี้ ใชเวลาประมาณสองเดือนครึ่ง ถึงสามเดือนคร่ึง อาจเร็ว
หรือชาไปกวานี้ บาง ถายังไมนําปุยอินทรียนี้ไปใชทันที ควรเก็บรักษาไวไนท่ีรม มีหลังคากันแดด กันฝน
หรือหาวัสดุคลุมไวไมใหถูกฝนชะ ควรรักษาใหกองปุยช้ืนและอัดกองปุย ใหแนน  

9. วิธีการใชปุยอินทรีย 

9.1 การใชปุยอินทรียกับพืชผัก พืชผักสวนใหญเปนพืชท่ีมีระบบราก แบบรากฝอย รากส้ันอยู
ตื้นๆ ใกลผิวดิน การใสปุยอินทรียจะมีประโยชนมาก เพราะชวยใหดินรวนซุยข้ึน ทําใหรากของพืชผัก
เจริญเติบโตไดรวดเร็ว แตกแขนงแพรกระจายไปไดมาก มีระบบรากท่ีสมบูรณ ทําใหสามารถดูดซับ แร
ธาตุอาหารไดรวดเร็ว ทนตอการแหงแลงไดดีข้ึน วิธีการใสปุยอินทรียใน แปลงผักอาจใชวิธีโรยปุยอินทรีย
ท่ีสลายตัวดีแลว คลุมแปลงใหหนาประมาณ 1-3 นิ้ว ใชจอบสับผสมคลุกเคลาลงไปในดินใหลึกประมาณ       
4 นิ้วหรือลึกกวานี้ ถาเปนพืชท่ีลงหัว พืชผักเปนพืชท่ีมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ตองการแรธาตุอาหารจาก 
ดินเปนปริมาณมาก ในชวงระยะเวลาส้ันๆ ถาจะใหผลผลิตท่ีดีควรใสปุยเคมี รวมไปกับการใสปุยอินทรีย
ดวย  

9.2 การใชปุยอินทรียกับไมผลหรือไมยืนตน ไมผลหรือไมยืนตนเปน พวกท่ีมีระบบรากลึก การ
เตรียมดินในหลุมปลูกใหดีจะมีผลตอระบบรากและการ เจริญต้ังตัวของตนไมในชวงแรกเปนอยางมาก ใน
การเตรียมหลุมปลูกควร ขุดหลุมใหลึก แลวใชปุยอินทรียผสมคลุกเคลากับดินท่ีขุดจากหลุมในอัดราสวน 
ดิน 2-3 สวน กับปุยอินทรีย 1 สวน ใสกลับลงไปในหลุมเพื่อใชปลูกตนไม ตอไป การใสปุยอินทรีย
สําหรับไมผลท่ีเจริญเติบโตแลวอาจทําโดยการพรวน 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 ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ ปานกลาง แนะนําใหใส
ปุยอินทรียในอัดราอยางนอยปละ 1.5-2.5 ตันตอไร หวานใหท่ัวแปลงแลวไถหรือคราดกลบกอน การปลูก
พืชในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําหรือผืนดินเส่ือมโทรม อาจตองใสปุยอินทรียในอัตราท่ีมากกวานี้ เชนป
ละ 2-3 ตันตอไร ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับสภาพของดินและปริมาณการผลิตปุยอินทรีย พื้นท่ีท่ีใชปลูกพืชไร หรือทํา
นาเปนพื้นท่ีกวาง ปริมาณปุยอินทรียท่ีใสลงไป ในแตละปอาจไมเพียงพอ ถาดินนั้นไมอุดมสมบูรณการ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินควรตองใชรวมกับการใสปุยเคมี หรือการจัดการดินวิธี อ่ืนๆ เชน การ
ใชปุยพืชสดเปนตน  

ในพื้นท่ีนา 1 ไร ใสปุยอินทรียประมาณ 200 ก.ก. รวมกบัน้ําหมักชีวภาพ  โดยแบงไดเปนระยะ
ดังนี ้
ไถพรวน 
 1. หวานปุยอินทรีย 100 ก.ก. ใหท่ัว 

2. ผสมน้ําหมักชีวภาพ  20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร ฉีดพนใหท่ัวแปลง แลวไถพรวนท้ิง
ไว 15 วัน เพื่อใหน้ําหมักชีวภาพยอยสลายวัชพืช และฟางขาวใหเปนปุยธรรมชาติ และเรงการงอกของ
เมล็ดพืช 

ไถคราด 
 1. พนน้ําหมักชีวภาพ อัตราสวนเดิมอีกคร้ัง 
 2. ไถคราดใหท่ัว เพื่อเตรียมปกดํา 
หลังปกดํา 7 - 15 วัน 

1. หลังปกดํา 7 - 15 วัน หวานปุยอินทรียใหท่ัวแปลง 30 ก.ก./ไร 
2. พนตามดวย น้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร 

ขาวอายุ 1 เดือน 
1. หวานปุยอินทรีย 30 ก.ก./ไร 
2. พนดวยน้ําหมัก 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร 

กอนขาวตัง้ทองเล็กนอย 
1. หวานปุยอินทรีย 40 ก.ก./ไร 
2. พนดวยน้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ตอน้ํา 80 ลิตร 

ขาวตดิเมล็ดแลว 
-พนน้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ตอน้ํา 80 ลิตร 
9.4 การใชปุยอินทรียกับพืชอ่ืนๆ นอกจากจะใชกับพวกพืชไร พืชสวน ดังกลาวมาแลว 

ปุยอินทรียยังสามารถใชกับพวกไมดอกไมประดับไดเปนอยางดี ถาปลูกเปนแปลงใชอัตราเดียวกันกับท่ีใช



 25 

9.5 การใชทําวัสดุปลูกสําหรับไมกระถาง ใชปุยอินทรีย 1 สวน ผสม กับดินรวนท่ีอุดมสมบูรณ 2 
สวน ถาผสมปุยอินทรียในอัตราสวนมากๆ วัสดุปลูก มักจะแหงเร็วเกินไป และมีปญหาเร่ืองวัสดุปลูก
ยุบตัวมาก  

9.6 การเตรียมดินสําหรับเพาะเมล็ดหรือปลูกตนกลา ใชอัตราสวน ปุยอินทรีย 1 สวน ทราย 1 
สวน และดินรวนท่ีอุดมสมบูรณ 2 สวน ถาใชเพาะ เมล็ดพืชท่ีมีขนาดเล็กๆ ก็ใชเมล็ดโรยหรือวางบนวัสดุ
เพาะดังกลาว จากนั้นใช ปุยอินทรียโรยบางๆ ทับลงไปแลวรดน้ํา  

10. มาตรฐานของปุยอินทรีย 
ปุยอินทรียท่ีมีคุณภาพดี ไดมาตรฐานใหพิจารณาดังนี ้

1. มีเกรดปุยไมต่ํากวา 1:1:0.5 (ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม)  
2 .มีความช้ืนและส่ิงท่ีระเหยไดไมมากกวารอยละ 35 - 40 โดยนํ้าหนัก  
3. ความช้ืนเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 6.0 - 7.5  
4. ปุยอินทรียท่ีใชไดแลวจะตองไมมีความรอนหลงเหลืออยู  
5. ปุยอินทรียท่ีใชไดแลวไมควรมีวัสดุเจือปนอ่ืน ๆ  
6. จะตองมีปริมาณอินทรียวตัถุอยูระหวาง 25 - 50 %  
7. จะตองมีอัตราสวนระหวางธาตุคารบอนตอไนโตรเจนไมมากกวา 20 ตอ 1 

  8. มีคาการนําไฟฟาไมเกิน 3.5 เดซิซีเมนตอเมตร  
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14. การประเมินโครงการ 
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการฝกอบรม 

 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.เนื้อหามีความเหมาะสม (%) 85 10 5 - - 
2.ระยะเวลาท่ีใชในการอบรม (%) 65 35 - - - 
3.สถานท่ีท่ีใชในการอบรม (%) 95 4 1 - - 
4.ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร (%) 98 2 - - - 
5.บรรยากาศในการอบรม (%) 95 5 - - - 
6.จํานวนของผูอบรม (%) 65 20 15 - - 
7.เอกสารมีความสมบรูณ (%) 75 15 10 - - 
8.จะนําความรูไปขยายผลตอใหกับเกษตรกรราย
อ่ืนๆ (%) 

80 10 10 - - 

9.สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง (%) 96 4 - - - 
10.อาหารกลางวันและอาหารวางมีความ
เหมาะสม (%) 

99 1 - - - 

 
15. ขอเสนอแนะ 
 15.1 ระยะเวลานอยเกนิไปทาํใหไดรับความรูไมเต็มท่ี 
 15.2 เนื้อหาเหมาะสมดีมากแตควรมีการเพิม่สูตรอ่ืนๆ ดวยเพื่อใชงานไดหลากหลาย 
 15.3 ผูเขาอบรมมีหลากหลายวยัทําใหทํางานไดไมคอยสะดวก 
 15.4 สถานท่ีคับแคบทําใหแออัดกัน 
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ประมวลภาพกจิกรรมตลอดการอบรม 
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