
การผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์จากธรรมชาต ิ
  

หัวเช้ือจุลินทรีย์ :  เกิดจากกระบวบการเลี้ยงขยายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ให้ 
เจริญเติบโต และเพิ่มจ านวนมากขึ้น  การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ มีหลายวิธี คือ 

วิธีที่ 1.  การผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์จากจุลินทรีย์ในดิน 
 

ส่วนประกอบ 

1. เศษไม้ ใบไม้ผุ และดินที่มีเส้นใยเชื้อราสีขาว  60 กิโลกรัม 

2. ร าละเอียด      15 กิโลกรัม 

3. กากน้ าตาล        6 กิโลกรัม 

4. น้ าสะอาด              120 ลิตร 
 

วิธีท า 
1. ผสมเศษไม้ ใบไม้ผุ และดินที่มีเส้นใยเชื้อราสีขาวขึ้นปกคลุม กับร าละเอียด 
2. ผสมน้ าสะอาด 20 ลิตร และกากน้ าตาล 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันกับส่วน 

ผสมข้อ 1. จะได้ส่วนผสมที่มีความชื้นประมาณ 30 % 

3. กองส่วนผสมในที่ร่มแล้วเกลี่ยกองสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้กระสอบป่าน 

ที่ชุบน้ าคลุมทิ้งไว้  ประมาณ 7 วัน หรือให้มีเส้นใยเชื้อราสีขาวกระจายทั่วกอง  โดยรดน้ าให้
กระสอบป่านชื้นอยู่เสมอ 
 4. น าส่วนผสมที่ได้ใส่ในถังหมัก  เติมน้ าสะอาด  100 ลิตร และกากน้ าตาล  5 

กิโลกรัม คนให้เข้ากัน ปิดฝาแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน จึงกรองเอาหัวเชื้อจุลินทรีย์บรรจุเก็บไว้ใน
ภาชนะที่มีฝาปิดสนิท 

วิธีที่  2. การผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์จากสับปะรด 
 

 ส่วนประกอบ 

  1.  สับปะรด   2 ผล 
  2.  น้ าสะอาด        20 ลิตร 
  3.  กากน้ าตาล  5 กิโลกรัม 
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 วิธีท า 
1. หั่นสับปะรดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วบรรจุในถังหมัก 
2. เติมน้ าสะอาดและกากน้ าตาล  คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดฝาภาชนะให้สนิท      

หมักทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน คนส่วนผสมในระหว่างหมักทุกวัน 

(วิธีที่ 1,2         ผู้แนะน า  :  ดร.จรัส   กิจบ ารุง  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 วิธีที ่ 3.  การผลิตหัวเช้ือจุสินทรีย์ธรรมชาติ 
 

  1.  เก็บหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติจากตาเปลือกสับปะรดในแปลงปลูกสับปะรดที่อยู่
ในระยะการเจริญเติบโตเต็มที่  พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวขายสู่ตลาดผู้บริโภค  ซึ่งแปลงสับปะรดดังกล่าว      

จะต้อง ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคพืชมาก่อนหน้าที่จะเก็บเชื้อจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

  2.  เฉือนหรือปอกเปลือกสับปะรดให้ติดตาจากสับปะรดจ านวน  3 ส่วน สับหรือบด
ให้ละเอียดแล้วน าไปผสมกับน้ าตาลโมลาสจ านวน  1 ส่วน น าทั้งสองส่วนมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
อย่างด ีพร้อมทั้งใส่น้ ามะพร้าวผสมด้วยจ านวน 1 ส่วน แล้วน าส่วนผสมข้างต้นใส่ภาชนะแล้วปิด
ฝาด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งไว้ 7 – 10 วัน ถ้ามีกลิ่นเหม็นให้ใช้น้ าตาลโมลาสเติมเข้าไปพอสมควรแล้ว
คนให้เข้ากันจนกลิ่นหายไป 

  3.  หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่หมักได้ที่  จะมีกลิ่นหอมหรืออาจจะมีกลิ่นเปรี้ยวบ้างเล็กน้อย    

หรือมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นหัวเชื้อสุรา สามารถเก็บในภาชนะที่ปิดฝาสนิทในสภาพอุณหภูมิห้องได้
นานเป็นปี 
(ผู้แนะน า  : คุณส ารวล ดอกไม้หอม  กองป้องกันและก าจัดศัตรูพืช   กรมส่งเสริมการเกษตร) 
  

วิธีที่ 4.  การผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ธรรมชาติ 
 

 ส่วนประกอบ 

  1.  เปลือกและตาสับปะรดที่แก่จัด  3  ส่วน 

  2.  ผักปัง ทั้งเถา ใบ และยอด   2 ส่วน 

  3.  รากหญ้าขน    2 ส่วน 

  4.  น้ ามะพร้าว    2 ส่วน 

  5.  กากน้ าตาล    2 ส่วน  

  6.  น้ า     1 ส่วน 
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 วิธีท า 
  น าเปลือกและตาสับปะรด  ผักปัง และรากหญ้าขน  มาสับหรือบดให้ละเอียดใส่ถัง
หมัก ใส่น้ ามะพร้าว  กากน้ าตาล และน้ า ลงในถังคลุกเคล้าให้เข้ากัน  ปิดฝาถังหมักให้สนิท  หมัก
ทิ้งไว้     7 – 10 วัน จะมีกลิ่นเปรี้ยวน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
(ผู้แนะน า : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (เพื่อการผลิต) บ้านยางงาม หมู่ที่ 1  และบ้านคุ้งวารี    หมู่ที่ 
6  

ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์) 
 

วิธีที่ 5.  การผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ธรรมชาติ 
 ส่วนประกอบ 

1. สับปะรดสุก หรือใกล้สุกก่อนเก็บเกี่ยว  ภายใน 7 วัน  

    จ านวน   3  กิโลกรัม (เฉพาะเปลือก) 
  2.  กากน้ าตาล    1 กิโลกรัม 

  3.  น้ ามะพร้าว    1 กิโลกรัม 

  4.  ยาคูลท์     1 ขวด(นมเปร้ียว) 
  5.  แหนม     1 มัด 
  6.  ถังหมักมีฝาปิดขนาด      30 – 200        สิตร 
 วิธีท า 
  1.  เก็บหัวเชื้อธรรมชาติจากตาสับปะรดที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตที่พร้อมที่จะเก็บ
เกี่ยวส่งตลาดเพื่อบริโภค  และแปลงดังกล่าวไม่ควรมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาก่อนไม่น้อย
กว่า 3  เดือน จะได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่มชนิดพันธุ์ 
  2.  เฉือนหรือปอกสับปะรดให้ติดตาจากผลสับปะรดสุก  จ านวน 3 ส่วน แล้วบดให้
ละเอียด น าไปผสมกับน้ าตาลโมลาส  จ านวน 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมทั้งใส่น้ ามะพร้าว
ผสมลงไป 1 ส่วน  น าผสมทั้งหมดใส่ภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากัน  แล้วใส่ยาคูลท์และแหนมลงไป  

แล้วปิดผาตั้งไว้ในร่มประมาณ  15 -  30 วัน ถ้ามีกลิ่นเหม็นให้เติมน้ าตาลโมลาส  หรือความ
เข้มข้นสูงให้เติมน้ ามะพร้าวลงไปด้วย กลิ่นเหม็นจะหายไป แล้วใช้ไม้คนอยู่เสมอ 
  3.  หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่หมักได้ที่แล้วจะมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเปรี้ยวบ้างเล็กน้อย  หรือมี
กลิ่นคล้ายกลิ่นหัวเชื้อสุรา  ไม่มีฟองเดือดลอยน้ าเหมือนเร่ิมหมักคร้ังแรก  สามารถเก็บในภาชนะที่
ปิดฝาในสภาพอุณหภูมิห้องได้นานเป็นปี 
(ผู้เผยแพร ่: คุณธาร  นวลแก้ว  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน    ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี) 
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วิธีที่ 6.  การผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์จากเศษผักและผลไม้ 
 วัสดุท่ีใช้ 

1. เศษผัก เปลือกสับปะรด  ผลไม้ เช่น กล้วยน้ าว้าสุก  มะละกอสุก ฟักทองแก่ 
แตงโม 

2. กากน้ าตาล 
 วิธีท า 

1. สับเศษพืชผัก (ถ้าซื้อมาจากตลาดสดอาจจะมีสารเคมีฆ่าแมลง  ให้ล้างน้ าแล้วผึ่ง
ให้ 

แห้งก่อน) เปลือกสับปะรด  ผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วยน้ าว้าสุก  มะละกอสุก ฝร่ัง แตงโม ฟักทองแก่ 
ฯลฯ    ไม่จ ากัดจ านวน 

2. ใส่กากน้ าตาลลงไปคลุกเคล้าส่วนผสมให้ทั่วและเข้ากัน  ดูสีเหมือนสีของข้าวผัด 
ก็ใช้ได้ 

3. น าส่วนผสมที่คลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วใส่ถังหมักจุลินทรีย์  ปิดฝาให้สนิทหมักใน 

ที่ร่ม เป็นเวลา 7 วัน ก็น าเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้ได้  โดยน าไปขยายต่อผสมกับกากน้ าตาลและน้ า
สะอาด ในอัตราส่วน 1 : 1 : 200 ส่วน ปิดฝาถังหมักให้สนิทเก็บไว้  3 วัน เปิดฝาถังหมัก
ระบายก๊าซออกบ้าง  ในวันที่ 3 และน าไปใช้ได้  เช่น ใช้ผลิตฮอร์โมน , ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ , ใช้ก าจัด
กลิ่น ฯลฯ 

 

วิธีที่ 7.  การผลิตจุลินทรีย์ (อีเอ็ม) และการประยุกต์ใช้ 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ถังพลาสติกมีฝาปิดเพื่อท าหัวเชื้อจุลินทรีย์ (อีเอ็ม) 

2. ถุงพลาสติกเจาะรู หรือถุงปุ๋ย 
3. วัสดุรองก้นถัง เพื่อช่วยระบายน้ า 
4. กากน าตาล 
5. เศษอาหารสดต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง (เปลือกสับปะรด  กล้วย เศษผัก จะให้  

หัวเชื้อจุลินทรีย์มากและหอม  ถ้ามีสารอาหารครบ  5 หมู่ จะได้หัวเชื้อที่ดี
มาก) 

6. ขวดพลาสติกใส  (ห้ามใช้ขวดแก้ว ) หรือถังพลาสติกเพื่อขยายหัว
เชื้อจุลินทรีย์ 
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7. น้ าสะอาดปราศจากคลอรีน (อาจใช้น้ าประปาที่เปิดใส่ถังทิ้งไว้ค้างคืน) 

 ขั้นท่ี 1 การท าหัวเชื้อจุลินทรีย์  (อีเอ็ม) 

1.1 น าเศษอาหารสด  (สะเด็ดน้ า)    มาผสมกากน้ าตาล   ในอัตราส่วน    เศษ
อาหารสด  

1 กิโลกรัม ต่อ กากน้ าตาล 2 – 5 ช้อน โต๊ะ คลุกและน าใส่ถุงที่ให้น้ าไหลออกได้  (อาจใช้
ถุงพลาสติกที่เจาะรูโดยรอบหรือถุงปุ๋ย)  
 1.2  มัดปากถุงแล้วใส่ไว้ในถังพลาสติกที่เตรียมไว้  ควรรองก้นด้วยวัสดุช่วยระบาย
น้ า (ใช้ถาดใส่ไข่พลาสติกได้)  ปิดฝาไม่ให้อากาศเข้า  ทิ้งไว้ 7 วัน หลัง 7 วันแล้วให้เปิดฝาดูจะ
มีน้ าหัวเชื้อจุลินทรีย์สีน้ าตาล กลิ่นหอมอมเปรี้ยวอมหวาน 

         ขั้นท่ี 2 การขยายหัวเชื่อจุลินทรีย์   (อีเอ็ม) 

 2.1  น าหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมกากน้ าตาล  และน้ าสะอาด  ในอัตราส่วน 1 : 1 : 

200         มาผสมและใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ 
2.2 ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ 3 วัน  (วันที่ 3 มีก๊าซมาก ควรเปิดฝาระบายก๊าซบ้าง) 

        ขั้นท่ี 3 การประยุกต์ใช้ 
 3.1  ใช้ในครัวเรือน  เช่น เช็ดพื้น แช่ล้างตระกรันในหม้อต้มน้ า  เช็ดรองเท้า ล้าง
ห้องส้วม เช็ดกระจก ซักผ้า ล้างรถ ฯลฯ ใช้บ าบัดกลิ่น และเร่งการย่อยสลาย  เช่น บ าบัดน้ าเสีย
จากท่อระบายน้ า  และระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียรวม  บ าบัดกลิ่นและเร่งการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลใน
ห้องน้ า บ าบัดกลิ่นขยะมูลฝอย  และรถขนขยะ ฯลฯ 
 3.2  ใช้เพื่อการเกษตรกรรม  เช่น ใช้รดต้นไม้ ผลิตฮอร์โมน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์   ก าจัด
กลิ่นมูลและกลิ่นสาบสัตว์ ใช้ปรับและเสริมคุณภาพดินเพื่อการเพาะปลูกพืช  ฯลฯ (ถ้าใช้รดแปลง
พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ผสมกากน้ าตาล และน้ าสะอาด 1 : 1 : 1,000) 
 

(รายงานท่ี  6–7 ผู้แนะน า  : โครงการเทคโนโลยีสะอาด  (CPIE) เพื่อประสิทธิภาพ
อุตสาหกรรม 

ในจังหวัดสมุทรปราการ) 

 การผลิตหัวเชื้อจากจุลินทรีย์ในดินจะดีกว่าการผลิตหัวเชื้อจากสับปะรด  เพราะจะได้   
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์หลายชนิด  ซึ่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกและ
เจริญเติบโตได้ดีในธรรมชาติ 

 ประโยชน์ของหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ 
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 ใช้ส าหรับเป็นส่วนผสมในการท าปุ๋ยหมักแห้งชีภาพ  ท าน้ าสกัดชีวภาพ  และใช้สลาย
ตอซังในนาข้าว   เป็นต้น 

 

 

 
 

 

ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ 
 

  ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ  : เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นโดยการน ามูลสัตว์ชนิดต่าง  ๆ มา
ผสมคลุกเคล้ากับขี้เถ้าแกลบและร าละเอียด  แล้วใช้กากน้ าตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาการย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอนุภาคเล็กลง 
 

การท าปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ (โบกาฉ)ิ สูตรที ่1 
 

         ส่วนประกอบ 

  1.  มูลสัตว์แห้ง   1 ส่วน (กระสอบ) 

  2.  แกลบดิบ   1  ส่วน 

  3.  ร าละเอียด   1 ส่วน 

  4.  กากน้ าตาล   2 ช้อนโต๊ะ 
  5.  หัวเชื้อจุลินทรีย์ อีเอ็ม  2 ช้อนโต๊ะ 
  6.  น้ าสะอาด   10 ลิตร 
 

        วิธีท า 
 คลุกร าละเอียดกับมูลสัตว์แห้งที่บดหรือย่อยจนเล็กลงเข้าด้วยกัน  จากนั้นน าแกลบดิบ
เทลงในถังน้ าที่ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม  และกากน้ าตาลไว้  ช้อนเอาแกลบมาคลุกกับร าละเอียด
และมูลสัตว์ที่ผสมไว้แล้วให้เข้ากัน  ให้มีความชื้นประมาณ  40–50% ทดลองได้จากการก า
ส่วนผสมในมือแล้วแบออกจะเป็นก้อน  เมื่อทิ้งลงพื้นจะแตกกระจายออกจากกัน  หลังจากนั้นน า
ส่วนผสมไปใส่กระสอบหรือถุงปุ๋ยที่อากาศถ่ายเทได้  ประมาณ 3 ใน 4 ของกระสอบ ไม่ต้องกด
ให้แน่นมัดปากกระสอบไว้  พลิกกระสอบแต่ละด้านทุกวัน  วันที่ 2–3 จับกระสอบจะร้อน
อุณหภูมิประมาณ  40 – 45 องศาเซลเซียส  วันที่ 4–5 จะค่อย ๆ เย็นลงจนอุณหภูมิปกติเปิด
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กระสอบดูจะได้ปุ๋ยแห้งร่วน  น าไปใช้ได้เลย  ถ้าไม่มีกระสอบหรือท าปริมาณมากเมื่อผสมเข้ากันดี
แล้วให้น าไปกองบนกระสอบป่านหรือฟางแห้งที่ใช้รองพื้นหนาประมาณ  1 ฟุต แล้วคลุมด้วย
กระสอบ กลับวันละ 1 – 2 คร้ัง ให้อากาศถ่ายเททั่วถึง  ประมาณ 5–7 วัน รักษาอุณหภูมิให้
ปกต ิดูปุ๋ยแห้งร่วนดีแล้วน าเก็บใส่ถุงไว้ใช้ได้ 
 อีกวิธีหนึ่งก็คือ คลุกร าละเอียด มูลสัตว์ และแกลบดิบให้เข้ากัน  ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์   
อี เอ็ม และกากน้ าตาลอย่างละ 2 ฝา ในน้ า 10 ลิตร ใส่บัวรดบนกองของส่วนผสม   โดยวนจาก
นอก เข้าใน ให้กองปุ๋ยมีความชื้น  ประมาณ  50% อย่าให้แฉะ ถ้าแฉะใช้ร าละเอียดส่วนที่ยัง
เหลือเติมลงไป  ถ้าแห้งเกินไปเชื้อจะไม่เดิน  ถ้าแฉะมากความร้อนจะสูงและเป็นก้อน  หลังจากท า
แล้ว 8 ชั่วโมง ความร้อนในกองปุ๋ยจะสูงมาก  กลับปุ๋ยในกองทุกวัน  จนอุณหภูมิเท่าปกติ  
ประมาณ 5 – 7 วัน เก็บใส่ถุงไว้ใช้ต่อไป 

 วิธีการใช้ ใช้โรยบนแปลงผัก โคนต้นไม้ หรือใช้เตรียมดินปลูกพืช  น าไปผสมอาหาร
เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ วัว ฯลฯ ใช้บ าบัดน้ าเสีย  ก าจัดกลิ่นในท่อระบายน้ า  สร้างอาหารในน้ าใน
บ่อเลี้ยงปลา  ควรเก็บในที่แห้งไม่ถูกแดดหรือฝน จะเก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปี 

การท าปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ สูตรที ่2 
 

 ส่วนประกอบ  

   1.  มูลค้างคาว   1  ส่วน 

   2.  แกลบด า   3 ส่วน 

   3.  ร าละเอียด   1 ส่วน 

   4.  หัวเชื้อ อี เอ็ม หรือ เชื้อ พด.1 30 ซีซี. หรือ 30 กรัม 

   5.  กากน้ าตาล   30 ซีซี. 
   6.  น้ าสะอาด   10 ลิตร 
  

 วิธีท า 
 น าแกลบด า มูลค้างคาว ร าละเอียด ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน  และน ากากน้ าตาล   อี 
เอ็ม หรือ พด. 1 และน้ า  ผสมให้เข้ากันแล้วน ามาราด  คลุกเคล้าให้เข้ากัน  โดยให้มีความชื้น
ประมาณ 50% ให้ใช้มือก าส่วนผสมให้แน่นเป็นก้อนแล้วแบมือออก  เมื่อใช้นิ้วสัมผัสส่วนผสม
ที่เป็นก้อนแล้วแตกออก  แสดงว่ามีความชื้นประมาณ  50% แต่ถ้าก าแน่นแล้วพอแบมือออก
ส่วนผสมแตกไม่เป็นก้อนแสดงว่าความชื้นน้อยเกินไป   ให้ผสมกากน้ าตาล  อี เอ็ม และน้ า  รด
หรือราดเพิ่มเติม คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
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 ในกรณีที่ก าส่วนผสมให้แน่น  พอแบมือออกแล้วใช้นิ้วมือสัมผัสส่วนผสมนั้นไม่แตก
สลาย แสดงว่าเปียกเกินไป ให้ใช้แกลบด าผสมเพิ่มขึ้นอีกจนกว่าจะได้ความชื้น 50% และเมื่อได้
ความชื้นตามต้องการแล้ว น าไปกองกับพื้นปูนหรือบนพลาสติกให้มีความสูงไม่เกิน 15 ซม. แล้ว
ใช้กระสอบป่านคลุมให้มิดชิดหมักไว้  3  วัน สามารถน าไปใช้ได้ โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี ้

1. ตรวจสอบอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมัก โดยใช้มือแหย่ลงไปในกอง ถ้าอุณหภูมิยังร้อน 

กว่าอุณหภูมิปกติรอบตัวเรา แสดงว่ายังใช้ไม่ได้  แต่ถ้าอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักเท่ากับอุณหภูมิปกติ
รอบตัวเรา แสดงว่าน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

2. ดมกลิ่นปุ๋ยทีเราหมักไว้ จะมีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวแสดงว่าใช้ได้ แต่ถ้ามีกลิ่นเหม็น 

ให้ใช้ อี เอ็ม  กากน้ าตาล  น้ า   ผสมกันแล้วราดตามขั้นตอนแรก และหมักไว้อีกจนกว่าจะใช้ได้ 
 

วิธีการใช้ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ 

1. ใช้โรยรอบทรงพุ่มไม้ผล  โดยให้ดูอายุไม้ผลเป็นหลัก  เช่น ส้มโอมีอายุ 1 ปี ใช้ 
1 กิโลกรัม / ต้น  

2. ใช้ผสมดินส าหรับรองก้นหลุมในการปลูกใหม่  โดยผสมปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพใน
อัตราส่วน 1 : 4 ของดินที่จะใส่ลงไปในหลุม 

3. ใช้ส าหรับโรยเพื่อหมักฟางข้าวในนา  โดยโรยบนฟางข้าว  ไร่ละ 100 กิโลกรัม 

และใช้ อี เอ็ม  ฉีดพ่นให้เปียกชุ่มแล้วหมักไว้ 15 วัน 
 

(ผู้เผยแพร ่: ดร.จรัส  กิจบ ารุง    ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท  

กรมวิชาการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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น้ าสกัดชีวภาพ 
 

  น้ าสกัดชีวภาพ  เป็นสารละลายสีน้ าตาลข้นที่ได้จากการย่อยสลายเซลล์พืชหรือ
เซลล์สัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน  และไม่ต้องการออกซิเจน   

ด้วยการเติมกากน้ าตาลหรือน้ าตาลทรายให้เป็นพลังงานของจุลินทรีย์ที่ท าหน้าที่ย่อยสลาย  ซึ่งมี      
จุลินทรีย์  ในกลุ่มแบคทีเรีย  ได้แก่ Bacillus sp. และ Lactobacillus sp. 

Streptococcus sp. กลุ่มเชื้อรา ได้แก่ Aspergillus niger, Pennicillium 

sp. และ Rhizopus  กลุ่มยีสต์ ได้แก่ Canida sp. ในน้ าสกัดชีวภาพที่ผ่านกระบวนการ
ย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว จึงประกอบด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดและสารประกอบจากเซลล์พืชหรือเซลล์
สัตว์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน กรดอะมิโน ธาตุอาหาร เอ็มไซม์ ฮอร์โมนพืช ในปริมาณที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่น ามาใช้ท าน้ าสกัดชีวภาพ 
 

 เร่ืองราวของปุ๋ยน้ าชีวภาพ  หรือน้ าสกัดชีวภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางปี  พ.ศ. 
2540 เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ  ท าให้ประชาชนคนไทย
เดือดร้อนไปทั่ว แต่คนไทยก็โชคดีที่ได้รู้จักวิธีการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพใช้เอง  ซึ่งได้เร่ิมต้นขึ้นเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2540 โดยอาจารย์ภรณ์   ภูมิพันนา ได้เชิญ มร.ฮาน  คิวโซ นายกสมาคมเกษตร
แห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้  มาบรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการท าเกษตรธรรมชาติให้ปลอดภัยจาก
สารพิษ โดยใช้เชื้อ  จุลินทรีย์ โดยขอใช้ห้องประชุมกรมวิชาการเกษตร  สมัยที่นายชนวน   รัตนว
ราหะ เป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เป็นสถานที่จัดอบรม  มีเกษตรกรผู้สนใจแนวทางในการ
ท าการเกษตรธรรมชาติ      ข้าราชการ องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง  ๆ และผู้ที่สนใจจ านวนหน่ึงเข้า
รับการอบรม หลังจากนั้น มร.ฮาน  คิวโซ ก็ได้ตระเวนไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
ผลิตพืชแบบเกษตรธรรมชาติโดยใช้จุลินทรีย์  ให้แก่ชุมชนตามสถานที่ต่าง  ๆ เช่น ที่ศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีไร้สารพิษและสิ่งแวดล้อม  หมู่บ้านราชธานีอโศก  ต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่     2 – 4  สิงหาคม 2540   เป็นต้น 
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 หลังจากที่ มร.ฮาน  คิวโซ กลับไปแล้วผู้ที่เคยได้รับการอบรมก็เร่ิมทดลองท าตามที่
ได้การถ่ายทอดมา โดยอาจาย์ภรณ์   ภูมิพันนา เรียกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ว่า  น ้ำหวำนหมัก กลุ่มของ
ชมรมเกษตรธรรมชาติไทยโดย ดร.อรรถ  บุญนิธิและคณะ เรียกน้ าที่ได้จากการหมักในระยะต้นนี้
ว่า น ้ำหมักพืช และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น น ้ำสกัดชีวภำพ  บางท่านก็เรียกว่า  ปุ๋ยจุลินทรีย์ บางท่านก็
เรียกว่า ปุ๋ยน ้ำหมัก บางท่านก็เรียกว่า  ปุ๋ยน ้ำชีวภำพ และเรียกในชื่ออ่ืนๆ  อีกมากมาย ด้วยภูมิ
ปัญญาไทยก็ได้เกิดการพัฒนาวิธีการหมักปุ๋ยน้ าชีวภาพหรือน้ าสกัดชีวภาพ  ขึ้นมาเป็นจ านวนมาก  

โดยมีชื่อและวิธีการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ  หรือน้ าสกัดชีวภาพสูตรต่างๆ  แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
พื้นที่ ซึ่งได้รวบรวมไว้เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดของพืช  และในแต่ละ
พื้นที่ส าหรับเกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป ดังนี ้
 

1.  วิธีการผลิตน้ าสกัดชีวภาพ 

  น้ าสกัดชีวภาพ  คือน้ าที่ได้จากการหมักดองพืชอวบน้ า  เช่น ผัก ผลไม้ ด้วย
น้ าตาลในสภาพไร้อากาศ  น้ าที่ได้รับจะประกอด้วยจุลินทรีย์และสารอินทรีย์หลากหลายชนิด  

จุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกยีสต์  แบคทีเรีย สร้างกรดแลกติก  และพวกรา ตลอดจนแบคทีเรีย
สังเคราะห์แสงก็เคยพบในน้ าสกัดชีวภาพ 

        วัสดุและอุปกรณ์ในการท า 
1. ถังหมักที่มีฝาปิดสนิทจะเป็นถังพลาสติก หรือกระเบื้องเคลือบหรือจะใช้        
 ถุงพลาสติก ก็ได ้
2. น้ าตาล สามารถใช้น้ าตาลได้ทุกชนิด ถ้าได้กากน้ าตาลยิ่งดี เพราะมีราคาถูกและ 
 มีธาตุอาหาร อ่ืน ๆ ของจุลินทรีย์ นอกเหนือจากน้ าตาลอยู่ด้วย 
3. พืชอวบน้ าทุกชนิด  เช่น ผัก ผลไม้ทั้งแก่และอ่อน  รวมทั้งเปลือกผลไม้อวบน้ าที่

สด ไม่เน่าเปื่อย เช่น เปลือกแตงโม  เปลือกสับปะรด  เปลือกขนุน และเปลือก
มะม่วง เป็นต้น 

4. ของหนัก เช่น อิฐบล็อก หรือก้อนหิน 

วิธีท า 
1. น าพืช ผัก ผลไม้ลงผสมกับน้ าตาลในภาชนะที่เตรียมไว้   ในอัตราพืช  ผัก   

ผลไม้  
3   ส่วน ต่อ น้ าตาล 1 ส่วน คลุกให้เข้ากันหรือถ้ามีปริมาณมากจะโรยทับสลับกันเป็นชั้นๆ ก็ได ้

2. ใช้ของหนักวางทับบนพืชผักที่หมักเพื่อกดไล่อากาศที่อยู่ระหว่างพืชผัก ของหนัก 
ที่ใช้ทับควรมีน้ าหนักประมาณ 1 ใน 3 ของน้ าหนักพืชผัก วางทับไว้ 1 คืน ก็เอาออกได้ 
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3. ปิดฝาภาชนะที่หมักให้สนิท ถ้าเป็นถุงพลาสติกก็มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น  เพื่อ 
ป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปได้ เป็นการสร้างสภาพที่เหมาะสมให้แก่จุลินทรีย์หมักดองลงไปท างาน 

4. หมักทิ้งไว้ 3 – 5 วัน จากการละลายตัวของน้ าตาลและน้ าเลี้ยงจากเซลล์ของ
พืชผัก 

น้ าตาลและน้ าเลี้ยงเป็นอาหารของจุลินทรีย์  จุลินทรีย์หมักดองก็จะเพิ่มปริมาณมากมายพร้อมกับ
ผลิตสารอินทรีย์หลากหลายชนิดดังกล่าวข้างต้น ของเหลวที่ได้เรียกว่า “น ้ำสกัดชีวภำพ” 

5. เมื่อน้ าสกัดชีวภาพมีปริมาณมากพอ ประมาณ 10 – 14 วัน   ก็ถ่ายน้ าสักดชีวภาพ 
ออกบรรจุลงในภาชนะพลาสติก อย่ารีบถ่ายน้ าสกัดชีวภาพออกเร็วเกินไป เพราะเราต้องการให้มี
ปริมาณจุลินทรีย์มาก ๆ เพื่อเร่งกระบวนการหมัก น้ าสกัดชีวภาพถ่ายออกมาใหม่ๆ กระบวบการ
หมักยังไม่สมบูรณ์ จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น ต้องคอยเปิดฝาภาชนะบรรจุทุกวันจนกว่า
จะหมดก๊าซ 

6. ปริมาณของน้ าสกัดชีวภาพที่ได้จากการหมักจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของ 
พืชผัก ผลไม้ที่ใช้หมัก  ซึ่งจะมีน้ าอยู่ 95 – 98 เปอร์เซ็นต์ สีของน้ าสกัดชีวภาพก็ขึ้นอยู่กับชนิด
ของน้ าตาลที่ใช้หมัก  ถ้าเป็นน้ าตาลฟอกขาวก็จะมีสีอ่อน  ถ้าเป็นกากน้ าตาลสกัดชีวภาพก็จะเป็นสี
น้ าตาลแก่ 

7. ควรเก็บถังหมัก  และน้ าสกัดชีวภาพไว้ในที่ร่ม  อย่าให้ถูกฝน และแสงแดดจัด  ๆ 

น้ า 
สกัดชีวภาพที่ผ่านการหมักสมบูรณ์แล้ว ถ้าปิดฝาสนิทสามารถเก็บไว้ได้หลายเดือน 

8. กากที่เหลือจากการหมัก  สามารถน าไปฝังเป็นปุ๋ยบริเวณทรงพุ่มของต้นไม้ได้  

หรือ 
จะคลุกกับดินหมักเอาไว้ใช้เป็นดินปลูกต้นไม้ก็ได้ 
 หมายเหตุ  ในกรณีที่มีการหมักต่อเน่ืองก็ไม่จ าเป็นต้องเอากากออก  สามารถใส่พืชผัก
ลงไปเร่ือย ๆ ก็ได้หรือในกรณีที่หมักยังไม่เต็มถัง ก็สามารถเติมจนเต็มถังก็ได้ทุกคร้ัง  หลังจากเปิด
ถังต้องปิดฝาหรือมัดปากถุงให้แน่นเหมือนเดิมเพื่อป้องกันอากาศเข้า  เพราะถ้าอากาศเข้ามาก  ๆ จะ
มีจุลินทรีย์อื่น ๆ ที่เราไม่ต้องการลงไปท าให้เสียมีกลิ่นเหม็นเน่าได้ 

 น้ าสกัดชีวภาพที่มีคุณภาพดี จะมีกลิ่นหมักดองและมีกลิ่นแอลกอฮอล์บ้าง มากน้อย
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าตาลและปริมาณผลไม้ที่หมัก ถ้าชิมดูน้ าสกัดชีวภาพจะมีรสเปรี้ยว 
       วิธีใช้ในพืช 
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1. ผสมน้ าสกัดชีวภาพกับน้ าในอัตรา  1 ส่วนต่อน้ า 500 – 1,000 ส่วน รด
ต้นไม้หรือฉีดพ่นทางใบ 

2. เร่ิมฉีดพ่นเมื่อพืชเร่ิมงอกก่อนที่โรคและแมลงจะมารบกวนและควรท าในตอนเช้า  

หรือหลังจากฝนตกหนัก 
3. ควรให้อย่างสม่ าเสมอและในดินต้องมีอินทรีย์วัตถุเพียงพอ  เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 

หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง และฟางข้าว เป็นต้น 

4. ใช้ได้กับพืชทุกชนิด 
5. น้ าสกัดชีวภาพเจือจางใช้แช่เมล็ดพืชก่อนน าไปเพาะ  จะช่วยให้เมล็ดงอกเร็วขึ้น  

และจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและสมบูรณ์ 
 

 

 

 

        ประโยชน์ 
ในน้ าสกัดชีวภาพประกอบด้วยสารอินทรีย์ต่าง ๆ หลากหลายชนิด เช่น เอนไซม์ 

ฮอร์โมน  และธาตุอาหารต่าง  ๆ เอนไซม์บางชนิดจะท าหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เป็น
สารอินทรีย์ เป็นอาหารของจุลินทรีย์เองและเป็นอาหารของต้นพืช  ฮอร์โมนหลายชนิดที่จุลินทรีย์
สร้างขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อพืชถ้าให้ในปริมาณเล็กน้อย  แต่จะมีโทษถ้าให้ในปริมาณที่เข้มข้น
เกินไป ฉะนั้นในการใช้น้ าสกัดชีวภาพในพืช  จ าเป็นต้องใช้ในอัตราเจือจาง  สารอินทรีย์บางชนิด
สร้างขึ้นเป็นสารเพิ่มความต้านทานให้แก่พืช  ท าให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลง  และ
ทนทานต่อสภาพแว้ดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน 

(ผู้เผยแพร ่: ดร.อรรถ  บุญนิธี  ชมรมเกษตรธรรมชาติแห่งประเทศไทย) 
 

2. การท าน้ าหวานหมักจากพืชสดสีเขียว 
พืชสดสีเขียว : หมายถึงพืชสีเขียวทุกชนิดที่กินได้ 

    อุปกรณ์   ที่ใช้ในการท าน้ าหวานหมักจากพืชสดสีเขียว 
1. พืชสดสีเขียว 
2. น้ าตาลทรายแดง (น้ าตาลผงแห้งจากน้ าอ้อย) 
3. ไหดินเผาเคลือบ สะอาด แห้ง 
4. ผ้าพลาสติกปูรอง 
5. มีด 
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6. เขียง 
7. ตาชั่ง 
8. อ่างคลุกพืช 
9. กระดาษสะอาดส าหรับปิดปากไห 

10. เชือกส าหรับมัดปากไห  

11. ถุงพลาสติกส าหรับใส่น้ าเป็นน้ าหนักทับปากไห 

12. ยางรัดถุงพลาสติก 
วิธีท า 
1.  เก็บพืชที่ต้องการท าน้ าหวานหมัก  ในเวลาเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น  โดยไม่ต้องล้าง  ถ้า

เปียกฝนผึ่งในร่มให้หมาดก่อน 

2.  ตัดพืชเป็นท่อน ๆ ยาวประมาณ 3 – 5 ซม. ส าหรับหยวกเอามาทั้งต้นไม่ต้องตัด ไม่
ต้องลอกกาบซอยโคนให้เป็นแฉกๆ กว้างประมาณ 2 ซม. แล้วสับขวางอีกครั้งให้ยาวประมาณ  3 

– 4 ซม. 

3.  ชั่งน้ าหนักของพืชที่ตัดแล้ว  ใช้น้ าตาลคร่ึงหนึ่งของน้ าหนักพืชสด  แบ่งน้ าตาล
ออกเป็น 6 ส่วน 1 ส่วนเก็บไว้ปิดหน้าไห 2 ส่วน ใช้คลุกอ่างแรก อีก 3 ส่วน ใช้คลุกอ่างที่ 2 

4.  ถ้ามีเกลือสินเธาว์ คือ เกลือจากดินไม่ใช่เกลือจากทะเล  เราจะใช้เกลือสินเธาว์ผสมใน
ส่วนของน้ าตาลได้ในสัดส่วนเดิม  เช่น ถ้าพืช 6 กก. ต้องใช้น้ าตาล  3 กก. ถ้าเป็นเกลือผสม
น้ าตาลก็เป็น 3 กก. เหมือนกัน โดยใช้น้ าตาล  2  กก. และเกลือ 1 กก. เกลือสินเธาว์มีธาตุ
อาหารส าหรับพืชมาก  จะท าให้น้ าหวานหมัก  มีธาตุอาหารส าหรับพืชเพิ่มขึ้น  และน้ าหวานก็จะมี
มากขึ้น 

5.  แบ่งพืชที่หั่นและชั่งแล้ว  ออกเป็น 2 ส่วน เอาพืชส่วนที่หน่ึงใส่อ่างโรยน้ าตาลทราย
แดงผงกอง 2 ส่วน ลงบนพืชไม่ต้องมากนัก แล้วใช้มือทั้งสองกอบพลิกพืชคลุกเคล้ากับน้ าตาลผง
ที่โรยให้เข้ากัน  ระวังอย่าให้พืชช้ า  แล้วค่อย ๆ เอามือทั้งสองกอบพืชใส่ไหที่เตรียมไว้  เกลี่ยให้
เรียบเสมอกดเบา ๆ อย่าให้แน่นทุกกอบที่ใส่ลงไป 

6.  โรยน้ าตาลผงกอง  3 ส่วน ลงบนพืชส่วนที่เหลือในอ่างใบที่สอง  ถ้าน้ าตาลเป็นก้อน
ควรบี้ให้แหลกเหลือน้ าตาลกอง  1 ส่วนสุดท้ายไว้ปิดหน้าพืชที่ปากไห  หมักพืชส่วนที่สองที่
คลุกเคล้าน้ าตาลแล้วนี้ทิ้งไว้ในอ่าง 2 ชั่วโมง เอากระดาษสะอาดปิดคลุมอ่างไว้ 

7.  ค่อย ๆ กอบพืชจากอ่างเติมลงในไห กดพืชให้แน่นไปเร่ือย ๆ ด้วยปลายนิ้วทั้ง  4 ทั้ง
สองมือพร้อมกันจนพืชหมดอ่าง  ใส่น้ าตาลที่เหลือปิดหน้าพืชให้ทึบ  เอาผ้าสะอาดชุบน้ าหมาด  ๆ 

เช็ดปากไห ขอบไห และภายนอกตัวไห  อย่าให้มีคราบน้ าตาลเพราะมดจะขึ้น  ใช้กระดาษสะอาด
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ปิดปากไห ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง ในระหว่าง 3 ชั่วโมงนี้ พืชจะยุบตัวโดยธรรมชาติ  ถ้าน้ าหวานออก
มากและพืชยุบตัวลงเหลือประมาณ  2 / 3 ของไหแล้วเอากระดาษสะอาดปิดปากไหและผูกเชือก
ได้เลย 

8.  ส าหรับพืชที่น้ าออกน้อย ควรเอาถุงพลาสติกใส่น้ าผูกปากให้แน่น วางทับหน้าพืชเป็น
น้ าหนักอีก ท าความสะอาดภายนอกไหอีกครั้งให้หมดน้ าตาล ทิ้งไว้ 1 คืน จึงเอาถุงน้ าออก 

9.  พืชเขียวต้องอยู่ประมาณ  2 / 3 ของไห ต้องมีที่ว่างประมาณ  1 / 3 ที่ปากไห 

เพื่อให้         จุลินทรีย์หายใจ  เอากระดาษสะอาดปิดปากไห  (ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ ) 
แล้วเอายางหรือเชือกรัดปากไห เขียนชื่อพืช วัน เวลา ที่ปิดไว้กันลืม 

10.  ไหที่ท าน้ าหวานหมัก ต้องวางไว้ในร่มภายในหลังคาอย่าให้ถูกฝน จะใช้โถแก้วก็ได้  
แต่ต้องหาผ้าหรือกระดาษปิดให้ทึบ อย่าให้แสงเข้าได้ 

11.  พืชส่วนใหญ่จะใช้เวลา  8 – 10 วัน จนเกิดการหมักที่สมบูรณ์  ช่วง 4 – 5 วัน
แรกจะเป็นเพียงน้ าหวานการหมักยังไม่สมบูรณ์  เมื่อสมบูรณ์แล้วจะมีกลิ่นหอมหวาน  และพืชจะ
สลายเป็นสีเหลืองจาง ๆ เพราะธาตุสีเขียว (ครอโรฟิลล์) ถ่ายเทมาอยู่ในของเหลวแล้ว 

12.  เมื่อได้ที่แล้วให้เปิดกระดาษที่ปิดไว้ออกใช้ปั๊มดูดน้ าหวานออกใส่ขวดแก้วทึบแสง
ปิดฝาไว้ ห้ามใช้ขวดพลาสติกเพราะจะมีปฏิกิริยาเกิดแก๊สพุ่งออกมา  ปริมาณที่ใส่ในขวดคือ  2/3 

ของขวดเพื่อมีที่ให้จุลินทรีย์หายใจ  ถ้าไม่มีตู้เย็นเก็บไว้ในที่ร่มเย็น  ถ้ากลิ่นเปลี่ยนเป็นกลิ่นเปรี้ยว
หรือกลิ่นแอลกอฮอล์  ให้เติมน้ าตาลลงไป  1/3 ของปริมาณน้ า  เป็นอาหารของจุลินทรีย์  แต่ไม่
ควรท าไว้มากเกินความต้องการใช้ในแต่ละคร้ัง 
  ก่อนใช้น้ าหวานหมักจากพืชสดสีเขียวต้องผสมน้ า  1 : 500 ส่วน ถ้าผสม
เข้มข้นมากไปต้นพืชจะล้มพบเสียหายได้ น้ าหวานหมักนี้ใช้รดพืชผักได้เป็นอาหารโดยตรงของพืช  

โดยหลักการแล้วจะไช้ประโยชน์จากพืช  3 ตระกูล คือ ตระกูลหญ้า ตระกูลถั่ว ตระกูลผัก ซึ่งจะ
ให้ธาตุอาหารที่เหมาะสม  ตามความต้องการของพืชทุกชนิด  ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต  

น้ าหวานตัวกลางนี้ส าหรับประเทศไทย  มร.ฮาน  คิวโซ ได้แนะน าผักบุ้ง  หยวกกล้วยทั้งต้น  และ
หน่อไม้ทั้งหน่อไม่ต้องลอกกาบ  นอกจากนี้น้ าหวานจากพืชสดสีเขียว  ยังเป็นตัวประกอบหลักใน
การท าหัวเชื้อดินหมักจุลินทรีย์อีกด้วย 
(ผู้เผยแพร่ : อาจารย์ภาณ์  ภูมิพันนา    ส านักสันติอโศก    กรุงเทพมหานคร) 
 

3.  การท าปุ๋ยน้ าจากเศษผัก 
 

 วิธีท า 
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 ใช้เศษผัก 10 กิโลกรัม กากน้ าตาล  1 ลิตร คลุกเคล้าให้เข้ากันหรือใส่เศษผักกับ
กากน้ าตาลเป็นชั้น  ๆ ก็ได ้ใส่ใสภาชนะที่มีฝาปิดทิ้งไว้ 15 – 30 วัน น าน้ าที่ได้มาผสมน้ า
อัตรา 4 – 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ า 20 ลิตร ใช้รดหรือฉีดพ่นกับพืชผัก 4 – 7 วัน ต่อ คร้ัง 
(ผู้แนะน า : อาจารย์สมศักดิ์  พดด้วง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ จังหวัดสระแก้ว  ศฝช.สก.)  
 

4.  การท าน้ าลินทร์ (การผลิตน้ าฮอร์โมนพืช) 
 

    ส่วนประกอบ 

 1.  ผักบุ้ง     1 กิโลกรัม 

 2.  น้ าตาลทรายดิบ หรือกากน้ าตาล  0.5  กิโลกรัม 

 3.  เกลือ      50  กรัม (0.5 ขีด) 
  

    วิธีท า 
1. สับผักบุ้งเป็นชิ้น  ๆผสมกับน้ าตาลทรายดิบหรือกากน้ าตาลและเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
2. น าส่วนผสมใส่โอ่ง ใช้กระดาษขาวปิดปากโอ่งให้สนิท ใช้ยางหรือเชือกรัดให้แน่น 

3. น าโอ่งมาวางไว้ใต้ต้นไผ่  ประมาณ 25 วัน กรองน้ าที่ได้จากการหมัก  กรอกใส่ขวด
เก็บไว้ในที่มืด ส่วนกากที่เหลือน าไปใช้แทนปุ๋ยได้ 

 

    วิธีใช้ 
1. ในไม้ผล ใช้ 30 – 50 ซีซี. / น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน หรือรดที่โคนต้น 

2. ในแปลงผัก ใช้ 30 ซีซี. / น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน หรือรดที่โคนต้น 

(จากแผ่นพับเกษตรปลอดสารพิษพัฒนาเศรษฐกิจฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทย โดยอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม) 

5.  การท าน้ าหมักพืช 
  น้ าหมักพืช คือ ของเหลวสีน้ าตาลไหม้ที่ได้จากการน าส่วนต่าง  ๆ ของพืชมาหมักกับ
กากน้ าตาลประมาณ  7 วัน จะได้ของเหลวที่มีทั้งจุลินทรีย์และสารอินทรีย์หลายชนิดที่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งจุลินทรีย์จะท าการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นปุ๋ย  ส่วนสารอินทรีย์ที่มีอยู่ใน
ของเหลวจะเป็นปุ๋ยโดยตรงให้กับพืช 
 ส่วนประกอบ 

  1.  เศษพืชผัก  3  กิโลกรัม 

  2.  กากน้ าตาล  1 กิโลกรัม 

 วิธีท า 
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  1.  น าใบพืชผัก ได้แก่ ใบกระถิน ผักบุ้ง ต าลึง ผักกระเฉด กะหล่ าหลี ฯลฯ มาสับ
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ถังหมักที่มีฝาปิด 
   2.  ใส่กากน้ าตาลหรือน้ าตาลทรายแดงหรือขาวลงไป คนให้เข้ากัน 

 3.  วางของหนักทับผักให้จม  ปิดฝาทิ้งไว้ 5 – 7 วัน จะมีน้ าสีน้ าตาลไหลออกมา   

คือ 
น ้ำหมักพืช  กรอกใส่ขวดปิดฝาให้สนิท พร้อมที่จะน าไปใช้ได้ 
 

 วิธีใช้ 
1. ใช้ทางใบ อัตรา 20 ซีซี. (2 – 3 ช้อนแกง) / น้ า 20 ลิตร ทุก 5 – 7 วัน 

2. ใช้ทางราก อัตรา 30 – 50 ซีซี. / น้ า 20 ลิตร ทุก 15 – 20 วัน 

3. ใช้รดกองใบไม้สด ใบไม้แห้ง อัตราส่วน น้ าหมักพืช  1 ส่วน ต่อน้ า  200 – 250 

ส่วน 

ใช้พลาสติกคลุมกองใบพืชปล่อยให้ย่อยสลาย  1 – 2 สัปดาห์ น ามาใช้ประโยชน์ในการผสมดิน
หรือคลุกดินบริเวณต้นพืช 
 4.  ใช้หมักฟางในนาข้าว  ใช้ 5 ลิตร / น้ า 200 ลิตร / ไร่ โดยปล่อยไปกับน้ าที่ไขเข้า
นา  
(จากเอกสารเผยแพร่  :  ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพจังหวัดพิษณุโลก      กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

6.  การท าน้ าหวานหมัก 
 

 วิธีท ามี 3 สูตร คือ 
 สูตรท่ี 1 ผลไม้สุก 2 กก. + พืชสีเขียว 4 กก. + น้ าตาลทรายแดง / น้ าอ้อย 3 กก.  
                     ใช้ในอัตรา 1: 500 – 1,000 ใช้ในช่วงเร่ิมปลูกจนกระทั่งพืชมีอายุ  30 

วัน 

 สูตรท่ี 2 ผลไม้สุก 3 กก. + พืชสีเขียว 3 กก. + น้ าตาลทรายแดง / น้ าอ้อย 3 กก.                      
                     ใช้ในอัตรา 1 : 500 – 1,000 ใช้ในช่วงอายยุ 30 วัน จนถึงวันออกดอก 
 สูตรท่ี 3 ผลไม้สุก 4 กก. + พืชสีเขียว 2 กก. + น้ าตาลทรายแดง / น้ าอ้อย 3 กก.  
                     ใช้ในอัตรา 1 : 500 – 1,000 ใช้ในช่วงหลังออกดอกจนกระทั่งเก็บ
เกี่ยว 
 

(ผู้แนะน า : คุณบุญเชิด  อุดหนุนเผ่าพงษ์ 52/2 หมู่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน) 
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7.  การท าสารสกัดพืชหมัก (EM. F.P.E) 
 

 สารสกัดพืชหมัก  เป็นการสกัดสารจากการหมักพืชสดด้วย  EM  โดยมีส่วนประกอบ
ของกรดอินทรีย์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  แร่ธาตุ และสารที่มีประโยชน์จากวัชพืช  ซึ่งมีต้นทุนใน
การผลิตต่ า เพราะได้น าเอาวัชพืชมาเป็นองค์ประกอบในการผลิต  โดยเก็บรวบรวมในตอนเช้าก่อน
พืชถูกแสงแดด คือ ก่อนที่พืชจะสังเคราะห์แสง 
   

 ส่วนผสม 

   1.  วัชพืชสด หรือพืชสมุนไพร  10  กิโลกรัม 

   2.  น้ าสะอาด    10  ลิตร 
   3.  EM     300  ซีซี. 
   4.  กากน้ าตาล    300 ซีซี. 
 วิธีท า 

1. เก็บยอดวัชพืชที่มีอายุยืนยาว  หรือยอดผักต่าง  ๆ ใบสะระแหน่ ยอดสะเดา 
ยอด 

ขี้เหล็ก พริก หญ้า และพืชที่มีคุณค่าทางสมุนไพร  หรือผลไม้อ่อนที่เก็บออกเนื่องจากติดผลมาก
เกินไป หรือหน่ออ่อนของพืช โดยเก็บในตอนเช้าก่อนถูกแสงพระอาทิตย์  น ามารวมกันแล้วสับให้
ละเอียด บรรจุลงภาชนะที่มีขนาดพอดีกับจ านวนยอดพืช (ใส่ลงไปให้มีปริมาณเกือบเต็มภาชนะ) 

2. ใส่น้ าลงไปให้ท่วมยอดพืชพอดี 
3. ใส่กากน้ าตาล และ  EM  ลงไป 

4. ปิดผนึกฝาไม่ให้อากาศเข้า  - ออกได้ หมักไว้ในที่ร่ม อย่าให้ถูกฝน หรือ 
แดดอุณหภูมิประมาณ  20 - 35 องศา   หมักไว ้7–8  วัน ก็ใช้ได้ 

5. หมักได ้2 – 5 วัน จะเกิดแก็ส ให้เปิดฝาแล้วคนให้วัชพืชคลุกเคล้ากัน  แล้ว 
       ปิดผนึกฝาหมักต่อ 

 

 วิธีใช้ 
 กรองน้ ามาใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิท เพื่อไว้ใช้โดยผสมกับน้ าสะอาดอีกครั้ง   ดังนี ้

1. ฉีดพ่าน รด ราดพื้นดิน ผสมน้ า 500 เท่า 
2. ฉีดพ่น ต้น ใบ ยอดพืช ผสมน้ า 1,000 เท่า 
3. ฉีดพ่นได้ทุกระยะใน 

- พืชที่ปลูกใหม่หรือพื้นดินที่เตรียมปลูกพืชโดยตรง 
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- ขณะต้นกล้าก าลังงอกออกจากเมล็ด 
- ขณะพืชเจริญงอกงามแล้ว โดยพ่นเหมือนการฉีดพ่น EM ธรรมดา 
- ฉีดพ่นสม่ าเสมอ จะช่วงเช้า หลังฝนตก พืชจะมีภูมิต้านทานสูงต่อโรค  
       และแมลงศัตรูพืช 
- จะผสมกับสุโตจู (EM5)  ก็ช่วยแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

  4.  การใช้ จะใช้ EM, EM ขยาย, สุโตจู (EM5) และ EM FPE พร้อม
กันหรือรวมกันก็ได้  เพื่อเป็นการประหยัดแรงงาน  เมื่อมีการฉีดพ่นอย่างสม่ าเสมอ  พืชสมบูรณ์
แข็งแรงแล้วโรคพืช ศัตรูพืชจะลดน้อยลง 
(ผู้เผยแพร ่ : คุณธวัชชัย  คงมณี ส านักงานเกษตรอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์) 
 

8.  การท าฮอร์โมนยอดผัก 
 ส่วนประกอบ 

  1.  ผักบุ้งที่อยู่บนบก   ยอดต าลึง  ยอดรังนก  ยอดฟักทอง  ยอดบวบ   เถากาแดง      
ยอดกระถิน  ยอดมะม่วง  ยอดสะเดา  ยอดสาบเสือ  สับปะรด  มะกรูด หรือมะนาว ผักโขม
หนาน ผักโขมหินที่ก าลังมีดอกมาก ๆ รวมทั้งหมด   จ านวน   3 

 กิโลกรัม 

  2.  น้ ามะพร้าวอ่อน      1 กิโลกรัม 

  3.  หัวเชื้อจุลินทรีย์     1  กิโลกรัม 

  4.  กากน้ าตาล     1 กิโลกรัม 

 

 วิธีท า 
 น ายอดพืชผักที่หามาได้สับให้ละเอียด  ใส่ลงถังหมัก  ผสมคลุกเคล้ากับน้ ามะพร้าวอ่อน     

หัวเชื้อจุลินทรีย์  และกากน้ าตาล คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาถังหมัก หมักทิ้งไว้ 30 วัน น าน้ าที่ได้
จากการหมักไปใช้ได้ 

วิธีใช้ 
ใช้ในอัตรา 20 – 30 ซีซี. (2-3 ช้อนแกง)  ต่อน้ า 20 ลิตร ใช้ได้กับพืชผักกินใบ  

เช่น ผักชีฝร่ัง และพืชผักอื่น ๆ  

  (สูตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยางงาม หมู่ 1 และ บ้านคุ้งวาร ีหมู่ 6  

ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์) 
 

9.  การท าฮอร์โมนผลไม้ 
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 ส่วนประกอบ 

  1.  ฟักทอง   2 กิโลกรัม 

  2.  กล้วย   2 กิโลกรัม 

  3. มะละกอสุก  2 กิโลกรัม 

  4.  หัวเชื้อจุลินทรีย์  1 กิโลกรัม 

  5.  กากน้ าตาล  1 กิโลกรัม 

  6.  นมสดจืด   3 กิโลกรัม 

  7.  น้ ามะพร้าวอ่อน  3 กิโลกรัม 

  วิธีท า 
  1.  สับผลไม้ให้ละเอียด และน ามาผสมคลุกเคล้ากับหัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ าตาล และ
น้ ามะพร้าวอ่อน หมักใส่ให้เหลือพื้นที่ไว้ช่องว่างให้อากาศประมาณ 1 ฝ่ามือ หมักทิ้งไว้ 15 วัน 

  2.  เติมนมสดจืดลงไปในถังหมัก หลังจากหมักได้ 15 วันไปแล้ว 
  3.  หมั่นคนถังบ่อย ๆ เพื่อจะได้สลายตัวเร็วขึ้น 

 วิธีใช้ 
1. ใช้ได้กับพืชผักกินใบทุกชนิด และผลไม้ทั่วไป 

2. ใช้อัตรา 2 – 3 ช้อนแกงต่อน้ า 20 ลิตร 
 

  (สูตรของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
เผยแพร่โดย คุณกาญจนา  ค ารักษ์    ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์) 

10.  การท าฮอร์โมนผลไม้สุก 
  

 ส่วนประกอบ 

  1.  กล้วยน้ าว้าสุก   2 กิโลกรัม 

  2.  ฟักทองแก่   2 กิโลกรัม 

  3.  มะละกอสุก   2 กิโลกรัม 

  4.  หัวเชื้อจุลินทรีย์     1 ลิตร 
  5.  กากน้ าตาล   1 ลิตร 
  6.  น้ ามะพร้าวอ่อน   1 ลิตร 
  7.  น้ า    5 ลิตร 
 วิธีท า 
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  สับกล้วย ฟักทอง มะละกอทั้งเปลือกและเมล็ดผสมกากน้ าตาล  น้ า น้ ามะพร้าวอ่อน  

และหัวเชื้อจุลินทรีย์  คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ถังปิดฝา หมักทิ้งไว้ 7 วัน กรองใช้ประโยชน์ได้ 
 วิธีใช้ 
  ใช้อัตรา 20 ซีซี.(2 ช้อนแกง)  ต่อน้ า 5 – 20 ลิตร ฉีดทุก 3 – 5 วัน ในไม้ผล 

หรือไม้ดอก ช่วงติดดอกจะท าให้ติดผลดี เร่งดอก เพิ่มความหวานให้กับผลไม้  เก็บได้นาน 3 – 6 

เดือน 

   (สูตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยางงาม หมู่ 1 และบ้านคุ้งวาร ีหมู่ 6  

ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์) 
 

11.  การท าฮอร์โมนผลไม้ 
 

 ส่วนประกอบ 

 1.  มะละกอสุก   2 กิโลกรัม 

 2.  ฟักทองแก่จัด   2 กิโลกรัม 

 3.  กล้วยน้ าว้าสุก  2 กิโลกรัม 

 4.  จุลินทรีย์   1 แก้ว 
 5.  กากน้ าตาล   1 แก้ว 
 6.  น้ าสะอาด   1 ถัง (10 ลิตร) 
  

 

 วิธีท า 
 สับมะละกอ  ฟักทอง  กล้วยทั้งเปลือกและเมล็ดให้เข้ากัน  ผสมจุลินทรีย์  EM  

กากน้ าตาล และน้ า  แล้วน าเข้าไปใส่ในถังหมักคนให้เข้ากันแล้วปิดฝาให้สนิท  หมักทิ้งไว้ 7 – 8 

วัน เปิดฝา  กรองเอาน้ าใส่ขวดเก็บไว้ในที่ร่มใช้ประโยชน์ได้นาน 3 เดือน 

 วิธีใช้ประโยชน์ 
 ใช้อัตรา 4 – 5 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ า 10 ลิตร  ฉีดพ่น ราดโคนต้น จะท าให้ดอกติดดี  ผล
ดก ขนาดโต น้ าหนักดี รสชาติอร่อย 
 

12.  การท าฮอร์โมนยอดพืช 
 

 ส่วนประกอบ 
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  1.  ยอด / ใบยูคาลิปตัส   1 กิโลกรัม 

  2.  ยอดสะเดา    1 กิโลกรัม (ยอดและเมล็ด) 
  3.  น้ าสะอาด    1 ถัง 
  4.  จุลินทรีย์     1 แก้ว 
  5.  กากน้ าตาล    1 แก้ว 
 วิธีท า 
  น าใบยูคาลิปตัส ยอดสะเดา และน้ าสะอาด 1 ถัง ต้มรวมกันจนเหลือน้ าคร่ึงถัง ทิ้งให้
เย็น  ผสมจุลินทรีย์ 1 แก้ว กากน้ าตาล 1 แก้ว   ทิ้งไว้  7 – 10 วัน 

 วิธีใช้ 
  ใช้อัตรา 4 – 5 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ า 10 ลิตร ฉีดพ่น ราด จะท าให้ดอกติดดี  ผลดก 

ขนาดโต น้ าหนักด ีรสชาติอร่อย 
(รายการที่ 11 – 12 ผู้เผยแพร่ : ฝ่ายฝึกอบรม   กฟผ.  โทร. 0-2436-3700, 0-

2436-3740) 

 

13.  การท าฮอร์โมนไข่เร่งดอก 
 ส่วนประกอบ 

 1.  ไข่ไก่ทั้งฟอง   5 กิโลกรัม 

 2.  กากน้ าตาล   5 กิโลกรัม 

 3.  ลูกแป้งข้าวหมาก  1 ลูก 
 4.  ยาคูลท์หรือนมเปร้ียว    1 ขวด 
 วิธีท า 
 น าไข่ไก่ทั้งฟอง  ปั่นให้ละเอียดแล้วน าไปใส่ภาชนะผสมกากน้ าตาล  คลุกเคล้าให้เข้ากัน  

แล้วบดลูกแป้งข้าวหมากให้ละเอียด เติมยาคูลท์หรือนมเปร้ียวผสมให้เข้ากัน  เสร็จแล้วน าไปบรรจุ
ในถังพลาสติก  ซึ่งมีฝาปิดมิดชิด  ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ประมาณ 7 วัน 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

 วิธีใช้ 
 ใช้อัตรา 5 – 10 ซีซี. ผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 5 – 7 วัน ควรฉีดพ่นในขณะที่
แดดอ่อนหรือในช่วงเช้าใช้ได้ผลดีในส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา 
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 การฉีดพ่นเพื่อให้พืชผลออกดอกสมบูรณ์นั้น ควรบ ารุงให้ต้นพืชมีความสมบูรณ์ก่อน  แล้ว
ฉีดพ่น 2 – 3 คร้ัง และให้หยุดฉีดพ่นในขณะที่พืชผลนั้นก าลังออกดอก  ห้ามใช้เกินอัตราที่
ก าหนด พืชผลจะเกิดความเสียหายได้ 
 

(สูตรของนายเสร ี กล่ าน้อย บ้านเลขที่ 445 หมู่ 4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท) 

 

14.  การท าฮอร์โมนน้ า 
  ส่วนผสม 

  1.  หอยเชอร่ี หรือไข่หอยเชอร่ี  1 ส่วน 

  2.  ปลาและกุ้งฝอย    1 ส่วน 

  3.  แตงโม     1 ส่วน 

  4.  ผักสด ต าลึง ถั่วฝักยาว (ไร้สารพิษ)  1 ส่วน 

  5.  เหง้าหญ้าขน ยอดหญ้าขน   1 ส่วน 

  6.  กากน้ าตาล 
  7.  น้ ามะพร้าว 
  8.  ยาคูลท์     4 – 6  ขวด 
  9.  นมสด     1 กระป๋อง 
 

 วิธีท า 
 น าส่วนผสม 1 – 5 มาบดหรือสับให้ละเอียด  โดยให้มีสัดส่วนเท่า  ๆ กัน ใส่ถังหมัก เท
กากน้ าตาลลงไปหนึ่งส่วนของส่วนผสมทั้งหมดคลุกให้เข้ากัน  ใส่น้ ามะพร้าวพอประมาณ  ใส่
ยาคูลท์ และนมสดลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากัน  ปิดฝาหมักไว้ 1 เดือน เปิดถังหมักคนส่วนผสม
ทุก 3 – 5 วัน ถ้ามีกลิ่นเหม็นให้เติมน้ ามะพร้าวหรือกากน้ าตาลลงไป 
 

 วิธีใช้ 
 ใช้อัตรา 40 ซีซี. ผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นพืชผัก หรือพืชอ่ืนๆ ทุก 5 – 7 วัน หลังจาก
หมักได ้3  เดือนไปแล้ว  ลดอัตราการใช้ลงเหลือ 30 ซีซี./ น้ า 20 ลิตร หมักไว้นานเป็นปียิ่งมี
คุณภาพดี 
 

15.  การท าปุ๋ยหมักหอยเชอร่ี 
 ส่วนประกอบ 
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 1.  เปลือกสับปะรด   3 กิโลกรัม (แกนสับปะรดใช้ไม่ได้) 
 2.  กากน้ าตาล    3 กิโลกรัม 

 3.  น้ ามะพร้าวอ่อน   3 กิโลกรัม 

 4.  หอยเชอร่ี    3 กิโลกรัม 

 5.  มะละกอสุก    2 กิโลกรัม 

 6. กล้ายน้ าว้าสุก   2 กิโลกรัม 

 7.  ฟักทองแก่    2 กิโลกรัม 

 วิธีท า 
 บดหรือสับเปลือกสับปะรดลงในถังหมัก ใส่กากน้ าตาลและน้ ามะพร้าวลงไปคนส่วนผสม
ให้เข้ากัน ปิดฝาถังหมัก หมักไว้ 3 – 4 สัปดาห์ แล้วน าเอาหอยเชอร่ีมาทุบหรือบดใส่ลงในถัง
หมักคนให้เข้ากัน  รอจนส่วนผสมในถังหมักยุบตัวลง  ประมาณ 10 วัน จึงใส่มะละกอสุก  กล้วย
น้ าว้าสุก และฟักทองแก่  โดยสับหรือหั่นบางๆ  น าไปใส่ลงในถังหมักคนให้เข้ากัน  ปิดฝาถังหมัก
วางไว้ในที่ร่ม ให้เปิดฝาถังหมักให้ระบายแก๊สออกและคนให้ทั่วเป็นระยะๆ หมักไว้อีกประมาณ 1 

เดือน น าไปใช้ได้  ยิ่งหมักนานๆ ยิ่งได้ผลด ี
 

 วิธีใช้ 
 ใช้อัตรา 20 ซีซี. / น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นในพริก มะลิ หรือพืชอ่ืน ๆ ทุก 5 – 7 วัน แต่
ในช่วงที่มะลิออกดอกอย่าฉีกทุกวันจะท าให้ดอกมะลิแตกเสียหายได้ 
 

 

 

16.  การท าสารขับไล่แมลง สูตรที ่1 
 

 ส่วนประกอบ 

  1.  เมล็ดสะเดาแห้ง   2 กิโลกรัม 

  2.  ใบสะเดาตากแห้ง   2 กิโลกรัม 

  3.  ใบมะกาตากแห้ง   2  กิโลกรัม 

  4.  ตะไคร้หอมตากแห้ง  2 กิโลกรัม 

  5.  ข่าตากแห้ง   2 กิโลกรัม 

  6.  ใบสะเดาสด   5 กิโลกรัม 

  7.  น้ าสะอาด              20 ลิตร 
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 วิธีท า 
  น าส่วนผสมทั้งหมดมา  บดหรือสับให้ละเอียดใส่ถังหมัก  แช่น้ าไว้ 1 คืน แล้วน าไป
ใส่กะทะหรือกะละมังเคลือบต้มประมาณ  5 ชั่วโมง จนงวดลงเทน้ าใส่ถังไว้  น ากากไปต้มต่อเติม
น้ าพอประมาณพองวดก็เทน้ าที่ได้รวมกับน้ าต้มครั้งแรก น าไปเคี่ยวต่อสักพักทิ้งไว้ให้เย็น  น าไปใช้
ได้ 
 วิธีใช้ 
  ใช้อัตรา 250 ซีซี. / น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นในพืชผัก  ไม้ผล หรือพืชอ่ืน ๆ ทุก 5 – 
7 วัน     ถ้าใช้อัตรา 500 ซีซี. / น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10 วัน  การพ่นให้พ่นห่างๆ  อย่าจี้
ติดใบพืช จะท าให้ใบพืชเหลือง 

17. การท าสารขับไล่ก าจัดแมลง  สูตรที ่2 

 ส่วนประกอบ 

 1.  ใบสะเดาสด   5  กิโลกรัม 

 2.  ข่าแก่   2 กิโลกรัม 

 3.  น้ าสะอาด              20 ลิตร 
 วิธีท า 
 น าใบสะเดาสด  และข่าแก่ มาสับหรือบดให้ละเอียดพอประมาณ  ใส่กะทะหรือกะละมัง
เคลือบต้มเติมน้ าสะอาด  20 ลิตร น าไปต้มเคี่ยวให้เหลือน้ า  ประมาณ 8-10 ลิตร ทิ้งไว้ให้เย็น 

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

 

 

 วิธีใช้ 
 ใช้ในอัตรา 250 ซีซี. / น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นในพืชผัก  ไม้ผล หรือพืชอ่ืนๆ ทุก 5-7 

วัน ถ้าใช้ในอัตรา  500 ซีซี. / น้ า 20 ลิตร  ฉีดพ่นทุก 10 วัน การพ่นให้พ่นห่างๆ  อย่างจี้ติด
ใบพืชจะท าให้ใบพืชเหลือง 
                (รายการที่ 15–17 ผู้แนะน า : คุณสมบัติ แจ่มไทย บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 8 ต.
เขาดิน  

อ.เก้าเลี้ยว    จ.นครสวรรค์) 
 

18.  การท าฮอร์โมนพืช 
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 ส่วนผสม 

1. กล้วยน้ าว้าสุก/ฟักทองแก่จัด/มะละกอสุก  อย่างละ  1   กิโลกรัม 

2. น้ าหมักพืชและกากน้ าตาล    อย่างละ  2   ช้อน 

3. น้ าสะอาด        5   ลิตร 
วิธีท า 
1. สับกล้วย ฟักทอง และมะละกอ (ทั้งเปลือกและเมล็ด)ให้ละเอียด 
2. ผสมน้ าหมักพืช กากน้ าตาล และน้ าสะอาด คนให้เข้ากัน 

3. น าส่วนผสมข้อ 1 และข้อ 2 คลุกให้เข้ากัน 

4. บรรจุลงในถุงปุ๋ย หมักไว้ในถังพลาสติกปิดฝา หมักไว ้7-8 วัน 

วิธีใช้  
1. น าส่วนที่เป็นน้ าจากการหมักผสมกับน้ าในอัตราส่วน 2 ช้อนแกง ต่อน้ า 5 ลิตร 
2. ใช้ฉีดพ่นหรือรดต้นไม้ในช่วงติดดอก จะท าให้ติดผลดี 
3. ส่วนที่เป็นไขมันเหลืองในถุงปุ๋ยใช้ทากิ่งตอน กิ่งปักช า กิ่งทาบ  ช่วยท าให้แตกรากดี  
 

 

 

 

 

 

 

 
19. การท าปุ๋ยน้ าหมักจากหอยเชอร่ีทั้งตัวพร้อมเปลือก  (วิธีที ่1) 

ส่วนผสม  

1.   หอยเชอร่ีทั้งตัวพร้อมเปลือก   3 กิโลกรัม 

2.   น้ าตาลโมลาส    3 กิโลกรัม 

 3.   หัวเชื้อจุลินทรีย์    1 กิโลกรัม 

วิธีท า 
น าหอยเชอร่ีทั้งตัวมาทุบหรือบดให้ละเอียด  จะได้เนื้อหอยเชอร่ีพร้อมทั้งเปลือก  และน้ า
จาก 
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หอยเชอร่ี น าไปผสมกับน้ าตาลโมลาส  และน้ าหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์  คนให้เข้ากัน และน าไปบรรจุ
ในถังหมักขนาด  30 ลิตร หรือ 200 ลิตร ปิดฝาทิ้งไว้อาจจะคนให้เข้ากันหากมีการแบ่งชั้น  ให้
สังเกตดูว่ามีกลิ่นเหม็นหรือไม่ ถ้ามีกลิ่นเหม็นให้ใส่น้ าตาลโมลาสเพิ่มขึ้น  และคนให้เข้ากันจนกว่า
จะหายเหม็นท าอย่างนี้เร่ือยไป จนกว่าจะไม่เกิดแก็สให้เห็นบนผิวหน้าของปุ๋ยน้ าหมักจากหอยเชอร่ี  

แต่จะเห็นความระยิบระยับที่ผิวหน้าน้ าหมักดังกล่าว  บางคร้ังอาจพบว่ามีตัวหนอนลอยอยู่บน
ผิวหน้าหรือบริเวณข้างถังหมัก  ควรรอจนกว่าตัวหนอนดังกล่าวตัวใหญ่เต็มที่และตายไปถือว่าการ
หมักหอย  เชอร่ีทั้งตัวเสร็จสิ้นขบวนการ กลายเป็นปุ๋ยหมักจากหอยเชอร่ีสามารถน าไปใช้ได้  หรือ
น าไปพัฒนาผสมกับปุ๋ยน้ าอ่ืน ๆ ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

20.  การท าปุ๋ยหมักจากไข่หอยเชอร่ี  (วิธีที ่ 2) 

ส่วนผสม 

1.  ไข่หอยเชอร่ี  3 กิโลกรัม 

2.  น้ าตาลโมลาส 3 กิโลกรัม 

3.  หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 กิโลกรัม 
 

วิธีท า 
 น าไข่หอยเชอร่ีมาทุบหรือบดให้ละเอียด  จะได้น้ าไข่หอยเชอร่ี  แล้วน าไปผสมกับ      

น้ าตาลโมลาส  และน้ าหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์คนให้เข้ากัน แล้วน าไปหมักตามขบวนเช่นเดียวกันกับ   

วิธีที่ 1 

 

 

 

21.  การท าปุ๋ยหมักจากไข่หอยเชอร่ีและพืช  (วิธที ่3) 
 

ส่วนผสม 

 1.  ไข่หอมเชอร่ี    3 กิโลกรัม 

 2.  ยอดพืชความยาวไม่เกิน  6  นิ้ว  1 กิโลกรัม 

 3.  น้ าตาลโมลาส   3 กิโลกรัม 

 4.  หัวเชื้อจุลินทรีย์   1 กิโลกรัม 
 

 วิธีท า 
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 น าไข่หอยเชอร่ีมาทุบหรือบดให้ละเอียด   แล้วน าไปผสมกับพืชส่วนที่อ่อน  หรือส่วนยอด
ความยาวไม่เกิน   6  นิ้ว  หรือไม่เกิน  1  คืบ  ที่หั่นหรือบดละเอียดเช่นกัน   แล้วน าไปผสมกับ
น้ าตาลโมลาส   และหัวเชื้อจุลินทรีย์   คลุกเคล้าให้เข้ากันน าไปหมักตามกระบวบการเช่นเดียวกับ  

วิธีที่  1 

 

22.  การท าปุ๋ยน้ าหมักจากเนื้อหอยเชอร่ี  (วิธีที่  4) 

ส่วนผสม 

1.  เน้ือหอยเชอร่ีต้มแล้ว  3 กิโลกรัม 

2.  น้ าตาลโมลาส   3 กิโลกรัม 

3.  หัวเชื้อจุลินทรีย์   1 กิโลกรัม 
 

วิธีท า 
  น าตัวหอยเชอร่ีทั้งตัวจ านวนเท่าใดก็ได้  มาต้มในกะทะพร้อมทั้งใส่เกลือแกงผสม
ไปด้วยในจ านวนพอเหมาะ  เพื่อให้เนื้อหอยเชอร่ีแยกจากเปลือกได้ง่ายขึ้น  แล้วน าเฉพาะเน้ือหอย
เชอร่ีมาบดให้ละเอียดจ านวน  3 กก.  ผสมกับน้ าตาลโมลาสและหัวเชื้อจุลินทรีย์คนให้เข้ากันไป
หมักตามกระบวบการเช่นเดียวกับวิธีที่  1 

 

 

 

 

 

 

23.   การท าปุ๋ยน้ าหมักจากเนื้อหอยเชอร่ี  และพืชสด  (วิธีที่  5) 
 

ส่วนผสม 

1.  เน้ือหอยเชอร่ีต้มแล้ว   3 กิโลกรัม 

2.  ยอดพืชความยาวไม่เกิน  6  นิ้ว  1 กิโลกรัม 

3.  น้ าตาลโมลาส   3 กิโลกรัม 

4.  หัวเชื้อจุลินทรีย์   1 กิโลกรัม 
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วิธีท า 
น าเนื้อหอยเชอร่ีที่ได้จากการต้มกับเกลือเหมือนวิธีที่  4 มาบดให้ละเอียดแล้วน าไปผสม

กับน้ าตาลโมลาส   ชิ้นส่วนของพืชอ่อนหรือยอดพืชความยาวไม่เกิน   6 นิ้ว  หรือ  1 คืบ  และ
หัวเชื้อ       จุลินทรีย์ คนให้เข้ากันอย่างดีแล้วน าไปหมักตามกระบวบการเช่นเดียวกับ  วิธีที่  1 

 

24.  การท าปุ๋ยน้ าหมักจากเนื้อหอยเชอร่ีไข่หอยเชอร่ี  และพืชสด 
 

ส่วนผสม 

1.  เน้ือหอยเชอร่ีพร้อมเปลือกหรือเน้ือหอยเชอร่ีอย่างเดียว     3 กิโลกรัม 

2.  ไข่หอมเชอร่ี          3

 กิโลกรัม 

3.  พืชอ่อน       5-6 กิโลกรัม 

4.  น้ าตาลโมลาส      2-3 กิโลกรัม 

5. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 
 

วิธีท า 
วิธีการน้ีเป็นการผสมผสานการท าปุ๋ยน้ าหมักแบบเบ็ดเสร็จ  ไม่ต้องแยกวัสดุแต่ละชนิด  มี

ข้อสังเกตเพียงดูว่ามีกลิ่นเหม็นหรือไม่เพียงใด  หากมีกลิ่นเหม็นให้เติมน้ าตาลโมลาส      และหัว
เชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติเพิ่มขึ้น จนกว่าจะไม่มีกลิ่น จะใช้เวลาแค่ไหนเพียงใด   ให้ดูลักษณะผิวหน้า
ของน้ าหมัก เช่นเดียวกับการท าน้ าหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

 

 

 

 
อัตราการใช้ปุ๋ยน้ าหมักจากหอยเชอร่ี/ไข่หอยเชอร่ี/พืช 

พืชที่มีอายุน้อย   ระยะการเจริญเติบโตแรกๆ   ใช้อัตรา  1 : 500-10,000  หรือจาก
การทดสอบเบื้องต้นพบว่าอัตราที่เหมาะสม   คือ  20  ซีซี./น้ า  20  ลิตร  สามารถใช้ได้ทุก  7 

- 10  วัน  ขึ้นอยู่กับชนิด  อายุ  ช่วงการเจริญเติบโตของแต่ละพืชว่าเป็น   พืชผัก  ไม้ดอกไม้
ประดับ  ไม้ผล   ไม้ยืนต้น  พืชไร ่ ข้าวเป็นต้น  ซึ่งยังต้องการข้อมูลจารการทดสอบอีกมาก 
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ประโยชน์ของปุ๋ยน้ าหมัก  จากหอยเชอร่ี / ไข่หอยเชอร่ี / พืช 
1. ควบคุมโรคพืช 

จากข้อมูลที่รวบรวมจากรายงานของ  ดร.สืบศักดิ ์ สนธิรัตน์  อาจารย์ประจ าภาควิชา
โรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พบว่าปุ๋ยน้ าหมักสามารถควบคุมโรคพืชได้
หลายชนิด  ดังนี ้

1.1 โรค  downy  mildew  ขององุ่นเกิดจากเชื้อรา   Plasmopara  

viticola 

1.2 โรคพืชที่เกิดกับถั่ว  Pea  และถั่วกลุ่ม  Phaseolus  sp.  เช่น  เชื้อรา 
Pythium  sp.  และเชื้อรา  Rhizoctonia  solarni. 

1.3    โรค  Powdery  mildew  ของ  sugar  beet  ที่เกิดจากเชื้อรา   
Erysiphe  graminis  

1.4 โรค  Late  blight  ของ  มันฝร่ัง  ที่เกิดจากเชื้อรา   Phytopthora  

infestans 

1.5 โรคจุดของมะเขือเทศ 
1.6 โรค  Powdery  mildew  ของข้าวสาลี  ข้าวบาเล่ย์  และองุ่น 

ที่เกิดจากเชื้อรา  Erysiphe  graminis  

1.7    โรค  common  bunt  ของข้าวสาลี  ที่เกิดจากเชื้อรา  Tilletia  sp. 

1.8 โรคใบจุดและผลเน่าของสตรอเบอร่ี   ที่เกิดจากเชื้อรา   Mycoaphaerella  

sp. 

1.9 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา  Sclerotium  sp. 

1.10 โรค  Scab  ของมะเขือเทศและแอปเปิล 
1.11 โรคพืชอ่ืน  ๆ  อีกหลายโรค   
 

2. การควบคุมแมลงศัตรูพืช 

             เน่ืองจากปุ๋ยน้ าหมักมีคุณสมบัติคล้ายสารพวก  repellant จึงสามารถ
ไล่แมลงพวกแมลงปีกแข็งต่างๆ  ได้ 
(รายการท่ี  19-24     ผู้แนะน า   :   คุณส ารวล     ดอกไม้หอม     กองป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช   
กรมส่งเสริมการเกษตร  โทร.  02-5614876,01-6150229) 

25.  การท าน้ าสกัดชีวภาพ  สูตร  1  (บ ารุงต้น) 

องค์ประกอบ 
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1.  พืชผักสด  3 กิโลกรัม 

2.  กากน้ าตาล  1 กิโลกรัม 

การใช้ประโยชน์ 
ใช้หมักฟางในนาข้าว   อัตราประมาณ   5  ลิตร/น้ า  200  ลิตร/ไร่  โดยปล่อยไปกับ

น้ าที่ไขเข้านา   และฉีดพ่นข้าวตั้งแต่อายุ   15-45  วัน  อัตรา  30-50  ซีซี./น้ า  20  ลิตร  
ทุก  5-7  วัน  ส าหรับพืชผักใช้ฉีดพ่นทางใบ   อัตรา  15 - 20  ซีซี. / น้ า  20  ลิตร   
สลับกับการให้พร้อมกับน้ าในระบบสปริงเกอร์หรือรดด้วยบัวรดน้ า   อัตรา  30 - 50  ซีซี. / 
น้ า  20  ลิตร  ทุก  15 - 20  วัน 

26.  การท าน้ าสกัดชีวภาพ  สูตร  2  (บ ารุงดอกและผล) 
องค์ประกอบ 

1.  ผลไม้สุก  3 กิโลกรัม 

2.  กากน้ าตาล  1 กิโลกรัม 
 

การใช้ประโยชน์ 
ใช้กับผักกินดอก   ผักกินผลและไม้ผลต่างๆ   ฉีดพ่นทางใบในระยะออกดอกและติดผล   

อัตรา  15-20  ซีซี./น้ า  20  ลิตร  สลับให้พร้อมกับน้ าระบบสปริงเกอร์   หรือรดด้วยบัวรด
น้ า  อัตรา  30-50  ซีซี./น้ า  20  ลิตร  ทุก  5 – 7   วัน 

27.  การท าน้ าสกัดชีวภาพ  สูตร  3  (บ ารุงดอกและผล) 
องค์ประกอบ 

1.  พืชผักสด   1 กิโลกรัม 

2.  ผลไม้สุก   1 กิโลกรัม 

3.  ปลาสดหรือหอยเชอร่ี  1 กิโลกรัม 

4.  นมเปร้ียวหรือโยเกริต์  100 ซีซี. 
5.  กากน้ าตาล   2 กิโลกรัม 

การใช้ประโยชน์ 
ใช้กับผักกินดอก  ผักกินผล  พืชไร ่ ไม้ผล  ในระยะออกดอกและติดผล  และใช้กับข้าว 

อายุ  45  วัน  จนถึงระยะออกรวง   ฉีดพ่นทางใบ  อัตรา  30-50  ซีซี./น้ า  20  ลิตร ทุก  
5-7  วัน 

 



28.   การท าน้ าสกัดชีวภาพ สูตร 4  (บ ารุงดอกและผล) 
 

องค์ประกอบ 

1.  พืชผักสด   5 กิโลกรัม 

2.  ผลไม้ดิบ   1 กิโลกรัม 

3.  ผลไม้สุก   1 กิโลกรัม 

4.  ปลาสดหรือหอยเชอร่ี  1 กิโลกรัม 

5.  เหง้ากล้วย   1 กิโลกรัม 

6.  กากน้ าตาล   3 กิโลกรัม 

การใช้ประโยชน์ 
ใช้กับผักกินดอก  ผักกินผล  พืชไร ่ ไม้ผล  ในระยะออกดอกและติดผล   โดยฉีดพ่นทาง

ใบหรือรดลงดินรอบบริเวณโคนต้น  อัตรา  30 - 50  ซีซี. / น้ า  20  ลิตร  ทุก  5 - 7  วัน  

และใช้กับข้าวอายุ  45  วัน  จนถึงระยะออกรวง  ฉีดพ่นในอัตราเดียวกัน 

 

29.   การท าน้ าสลัดชีวภาพปลาสดหรือหอยเชอร่ี    (บ ารุงต้น) 
 

องค์ประกอบ 

1.  ปลาสดหรือหอยเชอรี  1 กิโลกรัม 

2.  กากน้ าตาล   1 กิโลกรัม 
 

การใช้ประโยชน์  
ใช้กับพืชผักและผลไม้   บ ารุงต้นก่อนออกดอก  โดยฉีดพ่นทางใบหรือรดลงดินรอบ

บริเวณโคนต้น  อัตรา  30 - 50  ซีซี./น้ า  20  ลิตร  ทุก  5 - 7  วัน 

 

30.  การท าน้ าสกัดชีวภาพถั่วเหลือง  (บ ารุงต้นดอกและผล) 
 

องค์ประกอบ 

1.  เมล็ดถั่วเหลือง  3 กิโลกรัม 

2.  กากน้ าตาล   3 กิโลกรัม 

3.  น้ าสะอาด   10 ลิตร 
4.  หัวเชื้อจุลินทรีย์  2 ลิตร 
การใช้ประโยชน์ 
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ใช้กับพืชผักและไม้ผลได้ทุกระยะการเจริญเติบโต  โดยฉีดพ่นทางใบหรือรดลงดินรอบ
บริเวณโคนต้น  ในอัตรา  30 - 50  ซีซี./น้ า  20  ลิตร  ทุก  5 - 7  วัน 

 

31.  น้ าสลัดชีวภาพนมสด  (บ ารุงต้น  ดอกและผล) 
องค์ประกอบ 

 1.  นมสด  10 ลิตร 
 2.  กากน้ าตาล   3 กิโลกรัม 

 3.  น้ าสะอาด   5 ลิตร 
 4.  ตัวเชื้อจุลินทรีย์  2 ลิตร 
 

 การใช้ประโยชน์ 
 ใช้กับพืชผักและไม้ผลได้ทุกระยะการเจริญเติบโต  โดยฉีดพ่นทางใบหรือรดลงดินบริเวณ
โคนต้นอัตรา  30 - 50  ซีซี. / น้ า  20  ลิตร  ทุก  5  - 7  วัน 

 

 

 

32.   น้ าสกัดสมุนไพรป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช 
 

องค์ประกอบ 

1.  สมุนไพรกลิ่นฉุน/รสเผ็ด   3 กิโลกรัม 

2.  หางไหล     3 กิโลกรัม 

3.  หนอนตายหยาก    3 กิโลกรัม 

4.  ยาเส้น     0.5 กิโลกรัม 

5.  เหล้าขาว     750 ซีซี. 
6.  น้ าส้มสายชู     250 ซีซี. 
7.  กากน้ าตาล     3 กิโลกรัม 
 

การใช้ประโยชน์ 
ใช้กับพืชผัก  ไม้ผลและพืชไร่   ฉีดพ่นอัตรา  30-50  ซีซี./น้ า  20  ลิตร  และใช้

กับข้าวฉีดพ่นหรือปล่อยให้ไหลไปพร้อมกับน้ าที่ไขเข้านาในอัตราเดียวกัน 

33.   น้ าสลัดสมุนไพรป้องกันและก าจัดเชื้อรา 
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องค์ประกอบ 

1.  สมุนไพรรสขมหรือรสฝาด   3 กิโลกรัม 

2.  กากน้ าตาล     1 กิโลกรัม 

3. น้ าสะอาดเติมจนท่วมสมุนไพร   
 

การใช้ประโยชน์ 
ใช้กับพืชผัก  ไม้ผลและพืชไร่   ฉีดพ่นอัตรา  30 - 50  ซีซี. / น้ า  20  ลิตร   และ

ใช้กับข้าว ฉีดพ่นหรือปล่อยให้ไหลไปกลับน้ าที่ไขเข้าแปลงนา  ในอัตราเดียวกัน 
 

วิธีท าน้ าสกัดชีวภาพ   ตามรายการท่ี25-33 

การท าน้ าสกัดชีวภาพแต่ละสูตร   ให้น าวัตถุดิบมาสับ   บด  โขลก  หรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ   

แล้วบรรจุลงในภาชนะหมักหรือถังหมัก  เติมกากน้ าตาลและส่วนผสมอื่น  ๆ ลงไป  คนหรือ
คลุกเคล้าให้เข้ากัน   ปิดฝาภาชนะหมักไว้   7 - 15  วัน  ส าหรับน้ าสกัดชีวภาพถั่วเหลือง   และ
น้ าสกัด      ชีวภาพนมสด  ควรหมักอย่างน้อย  15  วัน  ส่วนน้ าสกัดชีวภาพสูตร   3  สูตร  4  

และน้ าสกัดชีวภาพปลาสดหรือหอยเชอร่ี   ควรหมักอย่างน้อย   1   เดือน จึงน าไปใช้ได้และ
ระหว่างหมักให้หมั่นคนส่วนผสมทุกวัน   น้ าสกัดชีวภาพที่ดีจะมีกลิ่นหอม   หากมีกลิ่นเหม็นหรือ
บูดเน่าให้เติมกากน้ าตาลหรือน้ าตาลทรายแล้วคนให้เข้ากนทิ้งไว้   3-7  วัน  กลิ่นเหม็นหรือบูด
เน่าจะหายไป ถ้ามีกลิ่นหอมก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามต้องการได้ 

 

(รายการที่  25 -  33   ผู้เผยแพร่  : ดร.จรัส  กิจบ ารุง  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร   เขต
ที่ 5 จังหวัดชัยนาท   กรมวิชาการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 
34.  การท าปุ๋ยปลาหมัก  สูตร  วท. 

 

ปุ๋ยปลาหมัก เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากปลา ได้แก่ หัวปลา 
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ก้างปลา  หางปลา  พุงปลา และเลือด  ผ่านขบวนการหมักและย่อยสลายโดยการใช้เอนไซม์  ซึ่ง
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หลังจากหมักจนได้ที่แล้ว จะได้สารละลายสีน้ าตาลเข้มประกอบด้วยธาตุ
อาหารหลักได้แก่   ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม นอกจากนี้ ปุ๋ยปลายังประกอบไปด้วย
ธาตุอาหารรอง  ได้แก่ แคลเซียม  แมกนีเซียม และก ามะถัน ตลอดจนธาตุอาหารเสริมได้แก่  
เหล็ก ทองแดงและแมงกานีส  นอกจากนี้ปุ๋ยปลายังประกอบด้วยโปรตีนและกรดอะมิโนซึ่งเกิด
จากกระบวบการย่อยสลายของโปรตีนในตัวปลา  ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการบ่งชี้ชัดว่า   กรดอะมิ
โนสามารถจับตัวกับธาตุอาหารปุ๋ย  ท าให้ปุ๋ยสามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้เร็วขึ้น  ซึ่งตรงกับค า
บอกเล่าของเกษตรกรที่พบว่าปุ๋ยปลาหมักช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ดอกไม้มีสีสดขึ้น   

ผลไม้มีคุณภาพดี  และช่วยเร่งการแตกยอด  และดอกใหม่ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตของพืช 
 

ดร.สุริยา  สาสนรักกิจ  ได้เสนอสูตรการท าปลาหมักไว้ดังนี้ 
 

1.  หมักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์  Lactobacillus  plantarum  ในการหมักปุ๋ยปลา   
พบว่าได้ผลดี  โดยการหมักเศษปลาบดละเอียดจ านวน   100  กิโลกรัม  ใช้กากน้ าตาล   20  

ลิตร เติมเชื้อจุลินทรีย์   Lactobacillus  sp.  จ านวน  10  ลิตร  คนให้เข้ากันใช้เวลาการ
หมักประมาณ  1-2  เดือน  จะได้ปุ๋ยหมักจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ส าหรับพืชและสัตว์  

นอกจากนั้นยังสามารถน าไปเป็นอาหารเสริมส าหรับสุกร   ลดการติดเชื้อของโรคทางเดินอาหาร
ของสุกรอีกด้วย 

 

2.  หมักโดยการใช้กรดอินทรีย์   กรดอินทรีย์ที่นิยมใช้ในการผลิตปุ๋ยปลาหมัก    ได้แก่     
กรดมด  (กรดฟอร์มิคหรือกรดกัดยาง )  และกรดน้ าส้มสายชู   (กรดอะซิติก)  ซี่งกรดทั้งสองนี้มี
การใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศเดนมาร์ก  ตั้งแต่ปี  คศ.  1948  การใช้กรดทั้งสองชนิดใน
การผลิตปลาหมัก   เน่ืองจากกรดมดหรือกรดกัดยาง   เป็นกรดที่หาได้ง่ายในพื้นที่ท าสวนยาง   

ได้แก่  ภาคใต้  ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนกรดน้ าส้มสายชูจะถูกน ามาใช้
ในพริกดอง  ซึ่งมีความเข้มข้น  5 เปอร์เซ็นต์  แต่ที่จะน ามาใช้ในการผลิตปลาหมักเป็นกรด
น้ าส้มสายชูเข้มข้น ที่เรียกว่า  “หัวน ้ำส้ม”  สามารถซื้อได้ในตลาดสดแทบทุกแห่ง 

 

การผลิตปุ๋ยปลา   ท าโดยการท าเอาพุงปลาและเลือดปลามาบดให้เล็กลง   น าไปหมักโดย
ใช้กรดมด  หรือกรดน้ าส้มสายชูเข้มข้น   ในปริมาณร้อยละ   3.5  มาผสมให้เข้ากันกับพุงปลา
และเลือด  เติมกากน้ าตาลในปริมาณร้อยละ   20  เพื่อช่วยดับกลิ่นคาวจากเศษปลา   จากนั้นท า
การคนให้เข้ากันและคนติดต่อกันทุกวัน  อย่างน้อยเป็นเวลา  7 วัน ในระยะนี้จะสังเกตเห็นว่า
พุงปลาเร่ิมมีการละลายออกมาเป็นสารละลายเกือบหมด  จากนั้นท าการหมักต่อไปอีกเป็นเวลา   



21 วัน  ในระหว่างที่ท าการหมักให้คนปุ๋ยปลาเป็นคร้ังคราว   การหมักปุ๋ยปลาถ้าใช้เวลาในการ
หมักนานจะได้ปุ๋ยปลาที่มีคุณภาพและกลิ่นที่ดี  บางคร้ังปุ๋ยปลาที่หมักไว้จะมีคุณภาพของปุ๋ยที่
แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบและกระบวบการหมัก  แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีธาตุอาหาร
ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ   3.5  เปอร์เซ็นต์  โพแทสเซียม  0.5 - 1  เปอร์เซ็นต์  
และมีจุลธาตุดังกล่าวข้างต้นเป็นองค์ประกอบ 

 

วิธีการผลิต 

เศษปลาบดละเอียด   100  กิโลกรัม  ผสมกากน้ าตาล   20  กิโลกรัม  และกรดกัดยาง
หรือกรดน้ าส้มสายชูเข้มข้น 3.5  ลิตร หมักในถังพลาสติกเป็นเวลา  30 วัน กวนทุกวันจะได้ปุ๋ย
ปลา  จ านวน  100  ลิตร  หลังจากหมักเป็นเวลา   1-2  เดือนแล้ว  ปุ๋ยปลาจะมีกลิ่นหอมและ
กลายเป็นสีน้ าตาลเข้ม   ก่อนน าปุ๋ยปลาไปใช้ต้องท าการสะเทินกรดที่เหลืออยู่ในปุ๋ยปลาเสียก่อน   

(กรดที่เหลือจะเป็นอันตรายต่อพืช  ท าให้ใบพืชไหม้  ถ้าใช้ในความเข้มข้นสูง )  แก้ไขโดยการใส่
หินฟอสเฟตบด  (ปุ๋ยสูตร 0 – 3 – 0 )  ในอัตรา 10 กิโลกรัม ต่อปุ๋ยปลา จ านวน 100 

กิโลกรัม หมักทิ้งไว้อีก 1 สัปดาห์จึงน าปุ๋ยปลาไปใช้ได้   ถ้าไม่มีหินฟอสเฟตอาจใช้กระดูกป่น
หรือปูนโดโลไมท์  หรือปูนขาว  อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
 

(ผู้เผยแพร ่: ดร.สุริยา  สาสนรักกิจ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) 
 

35.  การผลิตปุ๋ยน้ าขนาด  200  ลิตร  (ปุ๋ยปลา) 
ส่วนผสม 

1.  ปลาหมัก    40 กิโลกรัม 

2.  กากน้ าตาล  (โมลาส)   20 กิโลกรัม 

3.  หัวเชื้อปุ๋ยหมัก  พด.-1   1 ถุง 
วิธีท า 
น าหัวเชื้อปุ๋ยหมัก   พด.-1 มาละลายในน้ าอุ่น   20  ลิตร  ผสมลงในถังขนาด   200  

ลิตร  พร้อมปลาหมักและกากน้ าตาล   เติมน้ าสะอาดจนเกือบเต็มแต่อย่าให้ถึงกับล้นประมาณ  80  

เปอร์เซ็นต์  น าไนล่อนชนิดถี่มาปิดปากถังไว้เพื่อกันแมลงวันวางไข่   หมักไว้ประมาณ   25-30  

วัน  ในระหว่างนี้น้ าในถังจะเร่ิมลดลง ให้เติมน้ าสะอาดลงไปอีก ให้ออกซิเจนตลอดเวลาและหมั่น
คนปุ๋ยอย่างน้อยวันละ   2-3  คร้ัง ในกรณีที่ใช้พ่นทางใบ  ควรหมักให้นานกว่าปกติเพราะถ้า
น ามาใช้เร็ว  อาจเกิดผลเสียท าให้ใบไหม้ได้ 

วิธีสังเกตดูว่าเมื่อไรจึงจะน าปุ๋ยน้ ามาใช้ได้ 
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1. ระยะที่ 1  สังเกตน้ าปุ๋ยจะออกเข้มข้น  เป็นฟองใหญ่ไม่แตกง่าย 
2. ระยะที่ 2  ฟองจะค่อย  ๆ  เล็ก  และแตกง่าย  จะมีกลิ่นหอม 

3.   ระยะที่ 3  ฟองจะค่อยๆ เล็กลงมาก มีกลิ่นน้ าส้มคล้ายๆ กลิ่นแอลกอฮอล์    
               และฟองจะละเอียดมาก 
ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยน้ า 
1. ออกดอกเร็ว  เก็บผลผลิตได้เร็ว  ได้ผลผลิตมากขึ้นและคุณภาพดี 
2. ลงทุนน้อย  ลดต้นทุนในการผลิต  และสามารถผลิตไว้ใช้เองในครัวเรือน 

3.  ไม้ผลจะมีรากแข็งแรง  ใบสวย ใบใหญ่ และยังปรับให้สภาพดินให้ดีขึ้นไม่เสีย  ไม่
เปร้ียว 

วิธีใช้ 
1. ใช้ฉีดพ่นทางใบ ใช้ในอัตรา  1  ลิตร  ต่อน้ า  100-150  ลิตร  ทุก  7-10  วัน 

2. ใช้ราดลงดิน ราดโคน ใช้อัตรา   1  ลิตร ต่อน้ า  50  ลิตร   ปีละ 3 -  4 คร้ัง 
หรือ 30-40 วัน/คร้ัง 

 

(ผู้แนะน า : ส านักงานเกษตรอ าเภอแหลมสิงห์    จังหวัดจันทบุรี    โทร.(039)399004) 

 

36.   การผลิตปุ๋ยปลาชีวภาพร่วมกับจุลินทรีย์  เอฟ-60 
 

 การท าปุ๋ยปลาน้ าชีวภาพหมักใช้เอง    โดยใช้ร่วมกับจุลินทรีย์    F-60   ซึ่งเป็นกลุ่ม
จุลินทรีย์พวกที่ต้องการอากาศในการท างาน   โดยจะย่อยสลายเศษปลาให้ปุ๋ยชีวภาพได้ภายใน
ระยะเวลา  30  วัน  โดยปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวน   ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยปลาที่ได้จะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนการใช้สารเคมีของเกษตรกรได้   เหมาะส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์หรือ
เกษตรปลอดสารเคมี 
 

 วัสดุอุปกรณ์ 

1. ถังน้ า  หรือ  ถังพลาสติก      ขนาด  200  ลิตร 
2. เคร่ืองปั๊มลม  ชนิดที่ใช้ในตู้ปลา        1  เคร่ือง 
3. กากน้ าตาลเข้มข้น  หรือน้ ากากล่าสุดจากโรงงานสุรา    45  กิโลกรัม 

4. ปลาเป็นสด  หรือเน้ือหอยเชรี่สด      60  กิโลกรัม 

5. จุลินทรีย์  F-60         1  ซอง 
6. น้ าสะอาด 
 



วิธีท า 
ผสมวัตถุดิบทั้งหมดในถัง  200  ลิตร  เติมน้ าให้ได้ปริมาณ  100  ลิตร 
2.  ติดตั้งเคร่ืองปั๊มลมเพื่อเติมอากาศให้แก่จุลินทรีย์  F-60  เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่จะ

เกิดขึ้น  จากการหมักโดยเปิดเคร่ืองตลอด  24  ชั่วโมง  เป็นเวลา  10  วัน 

3.  หลังจาก  10  วัน  เน้ือปลา  เน้ือหอยเชอร่ีจะถูกย่อยสลาย   ส่วนก้างปลาจะถูกย่อย
สลายไปภายใน   20  วัน  เติมน้ าสะอาดให้ได้   200  ลิตร  พร้อมทั้งเปิดเคร่ืองเติมอากาศ
ตลอด  24  ชั่วโมง 

4.  หมักประมาณ  30-40  วัน  สามารถน าไปใช้ได้ 
 

วิธีใช้ 
ใช้ปุ๋ยปลาน้ าชีวภาพ  1  ส่วนต่อน้ าสะอาด  100  ส่วน  (200  ซีซี./น้ า  20  ลิตร) 

รดโคนต้นไม้หรือฉีดพ่นทางใบ   ใช้ได้กับพืชทุกชนิด   ทุกช่วงของการเจริญเติบโตทั้งก่อนออก
ดอก  หรือระยะออกดอกติดผล   จนถึงการพัฒนาผลไปจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว   โดยสัดส่วนการใช้
ตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด 

 

(ผู้เผยแพร ่ : บริษัทปุ๋ยไบโอนิค  จ ากัด  โทร.(02) 617-9500-29  เลขที่  15 หมู่ 14  

ถนนวิภาวดีรัวสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900) 

 

37.  การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพจากร าข้าวและมูลไก่ไข่ 
 

ส่วนผสม 

1.  ร าละเอียด  60 กิโลกรัม 

2.  มูลไก่ไข่  40 กิโลกรัม 

3.  เชื้อ  พด.-1  1 ซอง 
วิธีท า 
1. น าร าละเอียดและมูลไก่ไข่มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 

2. เตรียมเชื้อจุลินทรีย์โดยน าเชื้อ  พด.1  เทใส่น้ า 20 ลิตร ใช้ไม้คนอย่างสม่ าเสมอ 
เป็นเวลา  15-20   นาที 

3. เทเชื้อ พด.1  ที่เตรียมไว้ลงไปที่กองร าละเอียดและมูลไก่ไข่ที่ผสมกันไว้แล้ว   พร้อม
ทั้ง 
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พรมน้ าเพื่อให้ความชื้นแก่กองปุ๋ย  ใช้พลั่วคลุกเคล้ากองปุ๋ยจนวัสดุต่างๆ  ผสมเข้ากันดี  และมี
ความชื้นประมาณ 40  เปอร์เซ็นต ์

4.  ทดสอบความชื้นในกองโดยใช้มือก าวัสดุแล้วคลายมือออกก้อนวัสดุก็ยังไม่แตก   

จากนั้นใช้กระสอบป่านคลุมกองไว้ 
5.  การดูแลกองปุ๋ย   ให้กลับกองปุ๋ยทุกวัน   เป็นเวลา  7  วัน  โดยทุกคร้ังที่กลับกอง

แล้ว  ให้คลุมกองปุ๋ยด้วยกระสอบป่านไว้อย่างเดิม   (ในระหว่าง  7  วัน  จะสังเกตเห็นเชื้อราสี
ขาวขึ้นที่ส่วนผิวนอกกองปุ๋ยก่อน   แล้วค่อยๆ ลุกลามเข้ามาในกองปุ๋ย )  เมื่อครบ  7  วัน  แล้ว
ให้แผ่กองปุ๋ยออกผึ่งในร่มจนแห้ง 

6.  เก็บปุ๋ยที่แห้งแล้วใส่ถุงกระดาษหรือกระสอบที่มีการระบายอากาศได้  เพื่อเก็บไว้ได้ 
นานๆ  ควรเก็บในที่ร่มและมีการถ่ายเทอากาศดี  ไม่ควรให้ถูกแดดถูกฝน 

 

วิธีใช้ 
1.  เตรียมปุ๋ยน้ าโดยใช้ปุ๋ยแห้ง   1  กิโลกรัม  ผสมน้ า  20  ลิตร  ใส่ลงไปในถังหรือ

โอ่งแล้วปั๊มอากาศเข้าไปหรือใช้ไม้คนบ่อย  ๆ อย่างน้อยวันละ   3-4  คร้ัง  เป็นเวลา  5-7  วัน  

จะได้ปุ๋ยน้ าที่เข้มข้น   ดังนั้นก่อนน าไปใช้จะต้องผสมน้ าอีก   20-40  เท่า  (ปุ๋ยแห้ง  1  กก.  

จะท าเป็นปุ๋ยน้ าได้  400-800  ลิตร) 
2.  ปุ๋ยน้ าใช้กับต้นพืชได้  3  วิธี  คือ 

2.1  รดที่โคนหรือปล่อยตามร่อง   ส าหรับผักอายุสั้น  เช่น ผักบุ้ง ใช้ทุกๆ 3วัน  

ส าหรับผักทั่วๆ ไป ใช้ทุกๆ  7 วัน   ส าหรับไม้ผลใช้เดือนละ  1  คร้ัง 
2.2  ใช้อัดลงดินโดยใช้หัวอัดต่อกับรถไถเดินตาม  วิธีนี้จะช่วยน าปุ๋ยน้ าไปสู่บริเวณ

รากพืชและแรงอัดจะช่วยท าให้ดินโปร่งขึ้น  ท าทุกๆ  15-20   วัน 

3.3 ใช้ฉีดพ่นใบโดยอาจผสมกับยาสมุนไพรฉีดไปพร้อมกันเลยก็ได้ 
 

(ผู้เผยแพร ่  :  อาจารย์ทิพวรรณ  สิทธิรังสรรค์  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม   

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดชลบุร)ี 
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38.   การท าปุ๋ยน้ าจากมูลสัตว์ 
ส่วนผสม 

 1.  มูลสัตว์     10 กิโลกรัม 

 2.  ร าละเอียด      2 กิโลกรัม 

 3.  น้ า   100 ลิตร 
 วิธีท า 
 ผสมมูลสัตว์กับร าละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากัน  เติมน้ าลงไปผสมให้เข้ากัน   มีความชื้นพอ 

สมควร  กองไว้ในร่มคลุมกองปุ๋ยด้วยกระสอบ   กลับกองปุ๋ยทุกวัน   ครบ  7  วัน  น าไปใช้ได้
โดยห่อด้วยมุ้งไนล่อน  น าไปใส่ถังทับด้วยก้อนอิฐบล๊อก    เติมน้ า  100   ลิตร   ใช้ไม้กวนน้ า
ในถัง    วันละ  3  เวลา เพื่อเติมอากาศประมาณ  3 วัน น าปุ๋ยนี้ไปใช้ได้โดยผสมน้ าอีก  10-

20  เท่า  รดต้นพืช 
 

(ผู้เผยแพร ่  :   อาจารย์สมศักดิ์  พดด้วง  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน   

จังหวัดสระแก้ว) 

39.   การท าปุ๋ยน้ าจากถั่วพร้าสด 

ส่วนผสม 

1.  ต้นถั่วพร้า  20 กิโลกรัม 

2.  ร าละเอียด  4 กิโลกรัม 

3.  เชื้อ  พด.1  1        ซอง 
4.  น้ า   90 ลิตร 
วิธีท า 
สับต้นถั่วพร้าเป็นท่อน ๆ ผสมคลุกเคล้ากับร าละเอียด   และเชื้อ  พด.1  พรมน้ าเล็กน้อย

แล้วคลุมกองปุ๋ยด้วยกระสอบป่าน  กลับกองปุ๋ยทุกวัน  เป็นเวลา  7   วัน  น าไปใช้ได้ 
วิธีใช้ 

 เวลาน าไปใช้ให้ห่อด้วยตาข่ายไนล่อน  แล้วน าไปใส่ลงในถังที่บรรจุน้ าไว้แล้ว  90 ลิตร 
ใช้ตุ้มน้ าหนักทับ แล้วปั๊มอากาศใส่ เป็นเวลา 3 วัน หรือใช้ไม้คนทุกวันๆ ละ3-4 คร้ัง เป็นเวลา 
3 วัน น าไปผสมน้ าอีก 25 เท่า แล้วน าไปใช้กับต้นพืชได้  ดังนั้นเกษตรกรสามารถดัดแปลงเศษ
พืชหรือซากสัตว์ที่เหลือทิ่งไว้ในไร่นา มาท าปุ๋ยน้ าใช้ได้เองได้ 
 

    (ผู้เผยแพร่  :   อาจารย์ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์        ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม   
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วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   จังหวัดชลบุรี) 

40.   การท าปุ๋ยน้ าคอกชีวภาพ 
 

         ส่วนผสม 

      1. มูลโค                      1      กระสอบปุ๋ยเจาะรูให้รอบๆ 

      2. ตาสับประรค             2-3  หัว  หรือ เหง้าหญ้าขน  2 - 3  กอ 
      3. กากน้ าตาล               2      กิโลกรัม 

      4. ร าละเอียด                0.5   กิโลกรัม 

      5. น้ าสะอาด 
 

      วิธีท า 
      น าของทั้งหมดใส่โอ่ง 200 ลิตร ใส่น้ าเกือบเต็มโอ่ง  หาวัสดุกดทับไว้อย่าให้กระสอบลอย  

หมักไว ้7 - 15 วัน  ตักน้ าปุ๋ยคอกไปราดโคนต้นไม้ จุลินทรีย์และน้ าปุ๋ยคอกที่เราหมักจะท าให้
ต้นไม้เราแตกใบอ่อนอยู่ตลอดเวลา 
(ผู้เผยแพร ่: สวนวันเพ็ญ จังหวัดปราจีนบุรี  037-405026 มือถือ 01-8034934) 

 

41.   การผลิตน้ าสกัดชีวภาพ (บีอี) ในครัวเรือน 
 

     วัสดุอุปกรณ์ 

1. ถังหมักที่มีฝาปิดสนิท 

2. ถุงใส่เศษอาหารที่มีฝาปิดสนิท 

3. เศษอาหารจากครัว 
4. กากน้ าตาลหรือน้ าตาลทุกชนิด 

      วิธีท า 
1. น าเศษอาหารใส่ลงในถุง 
2. คลุกด้วยกากน้ าตาลในอัตราส่วน  3 : 1 คือ เศษอาหาร  3 ส่วนต่อกากน้ าตาล    1 

ส่วน โดยน้ าหนัก 
3. เมื่อเต็มถุงมัดปากถุงให้แน่น 

4. น าถุงลงใส่ในถังหมัก ทับถุงเศษอาหารด้วยของหนักแล้วปิดถังให้สนิท 

5. หมักไว ้3-4 วัน จะได้น้ าสกัดชีวภาพ หรือ บีอ ี
6. ถ่ายน้ าสกัดชีวภาพลงในภาชนะพลาสติก ปิดฝาให้แน่นเก็บไว้ใช้ 
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การใช้ประโยชน์  
       1.      ผสมน้ ารดต้นไม้ได้ทุกชนิด  ในอัตราส่วน 1 : 1,000 (20 ซีซี./ น้ า 20 

ลิตร) 
ใส่ในส้วมเพื่อเร่งการย่อยสลาย 
ราดในท่อระบายน้ า 
ราดบริเวณรอบบ้านเพื่อลดปัญหาแมลงวันและยุง 
เร่งการท าปุ๋ยหมักจากใบไม้ใบหญ้าในบ้าน 

ฉีดพ่นไล่มดและแมลงสาบในบ้าน 

ท าความสะอาดเคร่ืองประดับ 

ใส่ตู้ปลาเพื่อย่อยสลายขี้ปลาและเศษอาหาร 
ผสมน้ าอาบให้สัตว์เลี้ยงเพื่อก าจัดกลิ่นตัว 
ใส่ในน้ าให้สัตว์เลี้ยงกิน 

ผสมน้ าแช่ผักเพื่อลดพิษจากยาฆ่าแมลง 
ผสมน้ าล้างปลาให้หมดกลิ่นคาว 
น้ าสกัดชีวภาพที่หมักด้วยผลไม้และน้ าตาลทราย ใช้เป็นเคร่ืองดื่มที่มีประโยชน์ 

และรสชาติดี 
กากที่เหลื่อดินเป็นปุ๋ยต้นไม้ 

 

เหตุหมาย 
1. เศษอาหารที่ใช้หมัก ควรสดและไม่บูดเน่า 
2. เศษอาหารที่เป็นแกงต้องเทน้ าออกก่อน 

3. ถ้ามีเศษอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ต้องเพิ่มน้ าตาล 
4. น้ าสกัดชีวภาพที่ใช้ไล่แมลง  ไล่มด ควรได้จากการหมักของเปลือกผลไม้  

หรือผลไม้ดิบ เช่น มะละกอ, สับประรด,มะม่วง  และสมุนไพร 
(ผู้เผยแพร ่ :  ดร.อรรถ   บุญนิธี  ชมรมเกษตรธรรมชาติ     กรมส่งเสริมการเกษตร) 
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42.   การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพสูตรกล้อมแกล้มท าเอง 
 ส่วนผสม 

1. พืชสด   1 ส่วน 

2. ผลไม้ดิบ   1  ส่วน 

3. ผลไม้สุก   1  ส่วน 

4. เน้ือสัตว์   0.5  ส่วน 

5. กากน้ าตาลใส่พอท่วม 

6. จุลินทรีย์    1/100 

7. น้ ามะพร้าว 
คุณลักษณะของส่วนผสม 

พืชสด 

1. สด ใหม่ สมบูรณ ์โตเร็ว ไม่มีโรค 
2. วัชพืชหรือพืชขึ้นเอง ดีกว่าพืชที่ปลูก 
3. ใช้ทุกส่วนของพืช 

4. ใช้พืชหลายอย่างดีกว่าอย่างเดียว 

ผลไม้ดิบ 

1. สด ใหม่ สมบูรณ ์โตเร็ว ไม่มีโรค 
2. ใช้ทั้งเนื้อ เปลือกและเมล็ด 
3. เลือกผลที่มีเมล็ดมาก ๆ 

4. เมล็ดขนาดเล็กใช้ทั้งเปลือก เมล็ดขนาดใหญ่ใช้เฉพาะเมล็ดใน 

ผลไม้สุก 
1. เลือกเฉพาะผลไม้ที่มีรสหวาน 

2. มีเนื้อมาก ๆ 

3. ใช้ทั้งเนื้อและเปลือก 
4. สด ใหม่ ใหญ ่สมบูรณ ์ไม่มีโรค 
 

 

 

60 



 

เนื้อสัตว์ 
1. ปลา หอย ปู กุ้ง กิ้งกือ ไส้เดือน หนอน แมลง 
2. สด ใหม่ สมบูรณ ์ไม่มีโรค 
3. ใช้ทุกส่วนหรือทั้งตัว 
4. สัตว์น้ าจืดดีกว่าสัตว์ทะเล 
5. ไข่และเนื้อหอยเชอร่ีมีธาตุอาหารพืชมาก 
 

วิธีท า 
1. บดป่นหรือสับเล็กๆ ส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันบรรจุลงภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ 
2. ใส่กากน้ าตาลพอท่วม  เติมน้ ามะพร้าวท่วมมากๆ  ตามต้องการ ใส่จุลินทรีย์คนหรือ

เขย่าให้เข้ากันดี เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิห้อง ปิดฝาพอหลวมๆ คนหรือเขย่าบ่อย ๆ 

3. หมักนาน 7 วัน  ถ้ามีกลิ่นหอมหวานฉุนถือว่าใช้ประโยขน์ได้  ถ้ามีกลิ่นบูด เปร้ียว
ให้เติมกากน้ าตาล น้ ามะพร้าว และจุลินทรีย์ แล้วหมักต่อไปจนกว่าจะมีกลิ่นหอม 

4. ระหว่างการหมักจะมีฟองเกิดขึ้นถือว่าดี หมดฟองแล้วน าไปใช้ได้ 
5. หมักในภาชนะขนาดเล็กได้ผลเร็วกว่าในภาชนะขนาดใหญ่  
6. พยายามกดให้ส่วนผสมจมอยู่ใต้กากน้ าตาลเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทคนิคเฉพาะปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
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1. ส่วนผสมที่ข้นมาก แก้ไขด้วยการเติมน้ ามะพร้าวมากๆ ไม่ควรเติมน้ าเปล่าทุกกรณี  

และน้ ามะพร้าวอ่อนจะดีกว่าน้ ามะพร้าวแก่ 
2. หมักไว้เป็นเวลานานๆ มีกลิ่นบูดเปรี้ยวให้เติมน้ ามะพร้าวกับกากน้ าตาลและจุลินทรีย์ 

ลงไปอีก 
3. จุลินทรีย์ธรรมชาติที่มีในเปลือก ตา แกน จุกสับประรด แกนต้นปรง ผักปัง เหง้าหญ้า 

ขนสด ฟางจากเห็ดฟาง เน้ือผลไม้รสหวานทุกชนิด  หรือที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาด  เช่น  จินเจียน
ลินซีส  บาซิลลัสสุริยา-โนไซโมจินัส  พด.1  เป็นต้น ให้เติมจุลินทรีย์เพียงเล็กน้อยพอเป็นหัว
เชื้อ 

4. ส่วนผสมทั้งหมดไม่จ าเป็นต้องหมักพร้อมๆ กัน ส่วนไหนมาก่อนหมักก่อน มาทีหลัง 
หมักทีหลังในภาชนะเดิม 

5. กากปุ๋ยหมักชีวภาพคือส่วนที่ยังย่อยสลายไม่หมด   เมื่อใช้น้ าหัวเชื้อหมดแล้วให้ใส่
ส่วน 

ผสมชุดใหม่ผสมกับกากเดิม  เติมกากน้ าตาล  น้ ามะพร้าวและจุลินทรีย์แล้วหมักต่อไป 

6. ปุ๋ยน้ าชีวภาพสามารถเก็บได้นานนับปี  หรือข้ามปี  โดยไม่เสื่อมสภาพ 

7. ธาตุอาหารพืชในปุ๋ยน้ าชีวภาพ  มีอะไรบ้างและจ านวนเท่าไรขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้ 
8. น้ าหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพ เมื่อกรองออกมาใส่ขวดทึบแสงแล้วเก็บในตู้เย็นที่ช่องเย็น 

ธรรมดา  หรือในอุณหภูมิห้องสามารถเก็บไว้ได้นาน  ระหว่างเก็บรักษาให้ตรวจสอบด้วยการดม
กลิ่นของดีมีกลิ่นหอมหวานฉุน 

9. ปุ๋ยน้ าชีวภาพที่ดีต้องไม่มีกลิ่นของส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจน 

10. หัวเชื้อปุ๋ยน้ าชีวภาพที่หมักใช้การได้ใหม่ๆ  จะมีคุณสมบัติเป็นกรดจัด  เมื่อหมัก
นานๆ 

ความเป็นกรดจะลดลงเอง 
11. หนอนที่เกิดในภาชนะหมักเกิดจากไข่แมลงวัน   หนอนนี้จะไม่เป็นแมลง   เมื่อโต

เต็มที่ 
จะตายไปเอง 

12. ฝ้าที่ลอยอยู่ที่ผิวหน้าคือจุลินทรีย์ที่ตายแล้ว  คนหรือเขย่าให้จมลงเป็นอาหาร
จุลินทรีย์  

ที่ยังไม่ตาย 



13. ประกายระยิบระยับที่ผิวหน้า  คือ  “ฮิวมัส”   ธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช 

 

 

14. อัตราการใช้  เน่ืองจากความเข้มข้นที่แต่ละคนท าไม่เท่าเทียมกัน   ก่อนใช้งานจริง
ต้อง 

ทดสอบด้วยตัวเองก่อน   อัตราตั้งแต่  1-20 ซีซี. / น้ า  20  ลิตร  ถ้าใช้อัตราเข้มข้นเกินจะท า
ให้ใบพืชไหม้  โดยทั่วไปอัตราที่ให้ใช้ทางใบ  อัตรา 1 / 1,000   ทุก 7-10 วัน ให้ทางราก 

อัตรา  1 / 500  ทุก 10-15  วัน 

15. ก่อนการใช้กับพืชอาจผสมปุ๋ยเคมีหรือฮอร์โมนพืชร่วมด้วยก็ได้ตามความ
เหมาะสม 

16. ปุ๋ยน้ าชีวภาพจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 

(ผู้เผยแพร่  :  พันโท  วีระ  ใจหนักแน่น  (คิม ซา กัสส์)  ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการ
ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  โทร. (02)  888-0277  มือถือ  (01) 913-4986) 

 

 
 

ข้อควรระวังในการท าน้ าหมักชีวภาพ  

1. ในระหว่างการหมักห้ามปิดฝาภาชนะที่ใช้หมักโดยสนิท ชนิดที่อากาศเข้าไม่ได้เพราะ 
อาจเกิดการระเบิดได้   เน่ืองจากในระหว่างการหมักจะเกิดก๊าซขึ้นจ านวนมาก   เช่น ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  ก๊าซมีเทน ฯลฯ  

2. หากมีการใช้น้ าประปาในการหมักจะต้องต้มให้สุก  หรือตากแดดเพื่อไล่คลอรีนที่มีอยู่ 
ในน้ าประปาออกก่อน  เพราะอาจจะไปท าลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักได้ 

3. พืชบางอย่างไม่ควรน ามาใช้ในการหมัก เช่น เปลือกส้ม เพราะส้มจะมีน้ ามันที่ผิว 
เปลือก ท าให้เปลือกของส้มมีความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายในสภาพปลอดอากาศ 

4. ภาชนะที่ใช้หมักต้องไม่ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ  เพราะน้ าสกัดชีวภาพสูตรต่างๆ จะมี 
ฤทธิ์เป็นกรด  (pH 3-4)  ซึ่งจะกรัดกร่อนโลหะให้ผุกร่อนได้ 
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ข้อควรระวังในการใช้น้ าสกัดชีวภาพ   

 
1. ในการใช้น้ าสกัดชีวภาพกับพืชทุกชนิด เช่น กล้วยไม้  อาจมีผลท าให้ภาชนะ

ที่ 
ใช้ปลูกคือกาบมะพร้าวผุเร็วก่อนเวลาอันสมควร ท าให้ต้องเปลี่ยนภาชนะปลูกบ่อยขึ้น 

2. ในการใช้น้ าสกัดชีวภาพกับพืชนั้น   ในดินจะต้องมีอินทรีย์วัตถุอยู่   เช่น  มี
การ 

ใส่ปุ๋ยหมัก เศษพืชแห้งคลุมดินไว้  จึงจะท าให้การใช้ประโยชน์จากน้ าสกัดชีวภาพได้ผลดี 
3. ห้ามใช้เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในค าแนะน า เพราะอาจมีผลท าให้ใบไหม้ได้  

เน่ืองจากความเป็นกรดหรือความเค็มในน้ าสกัดชีวภาพ  ดังนั้นจึงควรเร่ิมทดลองใช้ในอัตราความ
เข้มข้นน้อยๆ ก่อน 

4. น้ าสกัดชีวภาพที่มีธาตุไนโตรเจนสูง  จึงต้องระวังในการใช้เพราะหากใช้มาก 
ไปอาจท าให้พืชเฝือใบและไม่ค่อยติดดอกออกผลได้ 

5. ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของพืช  พืชมีความต้องการสารอาหารในระดับ 

ที่แตกต่างกัน  น้ าสกัดชีวภาพที่เกษตรกรผลิตได้จะมีสารอาหารที่แตกต่างเช่นกัน   ดังนั้น 

เกษตรกรจะต้องเป็นผู้ค้นคว้าทดลองเองและเก็บข้อมูลไว้ว่าในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต  พืช
ต้องการ       น้ าสกัดชีวภาพสูตรใด  ความเข้มข้นเท่าใดและระยะเวลาในการฉีดพ่นเท่าใด  ไม่มี
ใครให้ค าตอบที่ดีและถูกต้องส าหรับสวนหรือไร่นาของท่านได้   ยกเว้นท่านจะท าการทดลองใช้  
และสังเกตอาการของพืชหลังจากใช้น้ าสกัดชีวภาพ  ก็ปรับใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับพืช
ของท่านต่อไป 
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ตารางท่ี 1          ปริมาณธาตุอาหารพืชที่พบในน้ าสกัดชีวภาพชนิดต่างๆ  (ปุ๋ยปลาหมักสูตร  

วท.) 

 

 

 

ชนิดของปุ๋ยน้ า 
 

 

ธาตุอาหารพืช 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนในล้าน 

ไน
โต
รเจ

น 

ฟอ
สฟ

อร
ัส 

โพ
แท

สเ
ซีย
ม 

แค
ลเซ

ียม
 

แม
กน

ีเซ
ียม

 

เห
ล็ก

 

สัง
กะ
สี 

แม
งก
าน
ีส 

น้ าสกัดชีวภาพ 0.25 0.05 1.4 0.01 0.3 50 15 8 

ปุ๋ยปลา วท. 5.7 0.4 2.4 0.48 
0.0

8 

1,50

0 
3,500 

10,00

0 

ปุ๋ยปลาเชิงการค้า 5.8 0.4 7.3 0.5 
0.0

8 
200 100 100 

อี เอ็ม 0.03 0.10 0.04 0.01 
0.0

1 
50 10 5 

ปุ๋ยปลาหมักชีวภาพ 0.58 0.10 0.55 0.01 
0.0

3 
65 11 7.2 

ปุ๋ยหมักหอยเชอร่ี 0.97 0.62 0.72 1.08 0.1

2 

150 200 100 

 

 

จากตารางท่ี  1  จะเห็นว่าในปุ๋ยปลา   จะมีเปอร์เซ็นต์ของธาตุอาหารพืชหลายชนิด  

มากกว่า 
ปุ๋ยน้ าอ่ืน ๆ นอกจากนี้ในปุ๋ยปลายังประกอบด้วย  โปรตีน และ กรดอะมิโน   ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการย่อยสบายของโปรตีนในตัวปลา  ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการบ่งชี้ชัดว่า   กรดอะมิโน 

สามารถจับตัวกับธาตุอาหารปุ๋ย ท าให้ปุ๋ยสามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้เร็วขึ้น  ซึ่งตรงกับค าบอกเล่า
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ของเกษตรกรที่พบว่าปุ๋ยปลาน้ าหมัก  ช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  เช่น ดอกไม้มีสีสดขึ้น  ผลไม้มี
คุณภาพดี และช่วยเร่งการแตกยอดและดอกใหม่ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตของพืช 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตารางท่ี  2   ผลการวิเคราะห์น้ าหมักจากหอยเชอรี่ และ พืช 
 

ชนิดน้ าหมัก p

H 
Ec 

% 

N 

P2

O5 

% 

K2O 

กรดฮิวมิค
แอซิค 

อินทรีย์
วัตถุ 

1. น้ าหมักจากตัวหอยเชอร่ี  

พร้อมเปลือก 
4.

9 

17,3

50 

0.8

4 
- 1.67 3.07 

15.1

3 

2. น้ าหมักจากไข่หอยเชอร่ี 4.

6 

17,0

20 

1.2

3 

0.6

0 
1.66 4.45 

26.5

1 

3. น้ าหมักจากไข่หอยเชอร่ี    

และพืชสด 
4.

3 

16,1

10 

0.8

7 

0.9

0 
1.68 4.47 

26.6

7 

4. น้ าหมักจากไข่ / เน้ือหอย
เชอร่ี 

4.

3 

12,2

80 

1.6

2 

0.6

4 
2.04 4.31 

20.4

4 

5. น้ าหมักจากเน้ือหอยเชอร่ี
และพืช 

4.

2 

15,5

10 

0.7

4 

0.3

3 
1.83 3.57 

30.6

8 
 

EC = ค่าความเข้มข้น N = ไนโตรเจน  P2O5  = ฟอสฟอรัส  K2O = 

โปรแตสเซียม 
 

จากตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะห์น้ าหมักจากหอยเชอร่ี   พบว่าความเป็นกรด  เป็นด่าง  
ของ 

น้ าหมักหอยเชอร่ีจะค่อนข้างต่ า   ประมาณ  4.2-4.9 นับว่าเป็นกรดค่อนข้างมาก   และค่า
แลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าหรือค่าความเข้มข้นของน้ าหมักค่อนข้างสูงมากเช่นกัน  เวลาน าไปผสมหรือ
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น าไปพัฒนาจะต้องระมัดระวัง หากน าไปใช้ในปริมาณมากจะเป็นพิษกับต้นพืชที่มีลักษณะอ่อนแอ
ต่อการเจริญเติบโตในระยะแรกได้  ในหลักการให้ใช้อัตราเจือจางที่สุด   เช่น 5 - 20 ซีซี. / น้ า 
20 ลิตร  แล้วลองใช้กับพืชที่ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ก่อนและสังเกตการตอบสนองต่อปุ๋ยน้ า
หมักจากหอยเชอร่ี / ไข่ / พืช  หากไม่แสดงอาหารเป็นพิษก็สามารถเพิ่มจ านวนขึ้นได้ 

 จากค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม  จะพบว่า น้ าปุ๋ยหมักจากเน้ือ 
หอยเชอร่ีและไข่หอยเชอร่ี  มีปริมาณค่อนข้างใช้ได้อย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยหมักจากพืช  และ
มูลสัตว์ทั่วไป ส่วนคุณค่าของผลการวิเคราะห์  พบว่าในน้ าปุ๋ยหมักจากหอยเชอร่ี  / ไข่หอยเชอร่ี / 
พืช  มีค่าของกรดฮิวมิคที่ค่อนข้างดีมาก  เน่ืองจากกรดฮิวมิคนี้มีประโยชน์ต่อพืชและดินอย่างสูง  

โดยในภาพรวมของคุณค่าน้ าปุ๋ยหมักจากหอยเชอร่ี  / ไข่หอยเชอร่ี / พืช จะมีปริมาณคุณค่าอาหาร
พืชที่มีประโยชน์ต่อพืชและคุณสมบัติของดินอย่างมีคุณค่าอนันต์  เพราะว่ามีหัวเชื้อจุลินทรีย์
ธรรมชาติ และผลิตผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติผสมอยู่ด้วย 
 

 

นอกจากนี้หากพิจารณาจากผลการวิเคราะห์คุณค่าน้ าตาลโมลาสพบว่ามีคุณค่า 
อาหารพืชชนิดต่างๆ มากมาย มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืช   และสามารถป้องกัน
การเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืชได้  พร้อมทั้งยังส่งผลให้พืชมีความแข็งแรง  ทนทานต่อการท าลาย
ของแมลงศัตรูพืชอีกด้วย  ซึ่งดูได้จากหน้าที่ของธาตุอาหารพืชและอ่ืนๆ  จากส่วนประกอบของ
กากน้ าตาล หรือน้ าตาลโมลาส  ดังนี ้
 

ส่วนประกอบของกากน้ าตาลหรือน้ าตาลโมลาส 

 น้ า    20.65 

 ซูโครส    36.60 

 รีคิว  ซิงซูการ์   13.00 

 น้ าตาลที่ใช้เชื้อหมัก  50.10 

 เถ้าซัลเฟต   15.00 

 ยางและแป้ง     3.43 

 ขี้ผึ้ง      0.38 

 ไนโตรเจน     0.95 

 ซิลิก ในรูป Si O2    0.46 

 ฟอสฟอรัส P2O5      0.12 

 โปรแตสเซียม K2O   4.19 
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 แคลเซียม  Ca O     1.35 

 แมกนีเซียม  Mg O    1.12 

 

 

 

 

 
 

 

 
ตารางท่ี  3       ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุไนโตรเจน  (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) และ
โพแทสเซียม (K2O) 

                         ในน้ าสกัดชีวภาพและปลาหมักสูตรต่าง ๆ 
 

สูตร  และ ส่วนประกอบ 

ปริมาณธาตุอาหารหลัก (เปอร์เซ็นต์) 
ระยะเวลาหมัก 1 เดือน ระยะเวลาหมัก 5 

เดือน 

N P2O

5 

K2

O 

N P2

O5 

K2O 

1. ผัก + กากน้ าตาล 0.49 0.07

9 

1.6

3 

0.2

3 

0.3

5 

1.76 

2. มะละกอ + กล้วย + กากน้ าตาล 0.38 0.07

8 

1.6

1 

0.4

1 

0.9

4 

1.98 

3. ปลา + กากน้ าตาล 1.14 0.78

4 

1.8

7 

1.4

9 

0.8

6 

1.84 

4. ผัก + กระดูกป่น + กากน้ าตาล 0.97 0.64

3 

1.6

6 

1.1

1 

0.6

6 

2.19 

5. มะละกอ + กล้วย + กระดูกป่น + 

กากน้ าตาล 
0.98 0.54

4 

1.6

5 

1.0

1 

0.6

1 

1.67 

6. ปลา + กระดูกป่น + กากน้ าตาล 1.92 1.05

2 

1.5

5 

2.0

1 

2.1

2 

2.92 
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ตารางท่ี  4   ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุแคลเซียม (Ca)   และแมกนีเซียม (Mg) 

 ในน้ าสกัดชีวภาพและปลาหมักสูตรต่าง ๆ 
 

 

 

สูตร และ ส่วนประกอบ 

 

ปริมาณธาตุอาหารรอง (เปอร์เซ็นต์) 
ระยะเวลาหมัก 1 เดือน ระยะเวลาหมัก 5 เดือน 

แคลเซียม 

(Ca) 

แมกนีเซียม 

(Mg) 

แคลเซียม 

(Ca) 

แมกนีเซียม 

(Mg) 

1. ผัก + กากน้ าตาล 2.09 0.033 3.40 0.051 

2. มะละกอ + กล้วย + กากน้ าตาล 1.85 0.030 2.97 0.042 

3. ปลา + กากน้ าตาล 3.61 0.039 3.52 0.051 

4. ผัก + กระดูกป่น + กากน้ าตาล 3.33 0.030 3.52 0.063 

5. มะละกอ + กล้วย + กระดูกป่น + 

กากน้ าตาล 
2.56 0.029 3.56 0.056 

6. ปลา + กระดูกป่น + กากน้ าตาล 3.40 0.036 3.16 0.200 

 

จากตารางท่ี  3 และตารางท่ี  4  น าน้ าสกัดชีวภาพและปลาหมัก จ านวน  6 สูตร  ซึ่งมี 
ส่วนผสมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  (สาลี่,2544 ข.) 

สูตรที่ 1    ผัก 3 กิโลกรัม + น้ าตาล 1 กิโลกรัม 

สูตรที่ 2    มะละกอ 1.5 กิโลกรัม + กล้วย 1.5 กิโลกรัม + กากน้ าตาล 1 กิโลกรัม 

สูตรที่ 3    ปลา 1 กิโลกรัม + กากน้ าตาล 1 กิโลกรัม 

สูตรที่ 4    ผัก  3 กิโลกรัม + กระดูกป่น 1 กิโลกรัม + กากน้ าตาล 1 กิโลกรัม 

สูตรที่ 5    มะละกอ 1.5 กิโลกรัม + กล้วย 1.5 กิโลกรัม + กระดูกป่น 1 กิโลกรัม     

              + กากน้ าตาล 1 กิโลกรัม 

สูตรที่  6  ปลา 1 กิโลกรัม + กระดูกป่น 1 กิโลกรัม + กากน้ าตาล 1 กิโลกรัม 

 น ามาวิเคราะห์  2 คร้ัง คร้ังที่ 1 หลังจากหมักได้  1 เดือน และคร้ังที่ 2  

หลังจาก 
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หมักได้ 5 เดือน พบว่าปริมาณธาตุอาหารมีค่าสูงในสูตรที่  6 และสูตรที่ 3 รองลงมาได้แก่  สูตร
ที่  4 และสูตรที่  5  ส าหรับสูตรที่  1  และสูตรที่ 2  มีปริมาณธาตุอาหารต่ ากว่าสูตรอ่ืนๆ และ
ผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในน้ าสกัดชีวภาพและปลาหมักที่ใช้ระยะเวลาหมัก  1 เดือน 

กับ 5 เดือน  พบว่าปริมาณธาตุอาหารส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อใช้ระยะเวลาหมักนาน  5  เดือน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ตารางท่ี 5   ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารเสริมในน้ าสกัดชีวภาพและปลาหมักสูตรต่าง ๆ 
 

สูตร และ ส่วนประกอบ 

ปริมาณธาตุอาหารหลัก (เปอร์เซ็นต์) 
ระยะเวลาหมัก 1 เดือน 

ทองแดง 
(Cu) 

เหล็ก 
(Fe) 

สังกะส ี

(Zn) 

แมงกานีส 

(Mn) 

1. ผัก + กากน้ าตาล 0.002 0.003 0.000

05 

0.005 

2. มะละกอ + กล้วย + กากน้ าตาล 0.002 0.003 0.000

003 

0.004 

3. ปลา + กากน้ าตาล 0.002 0.011 0.000

2 

0.004 

4. ผัก + กระดูกป่น + กากน้ าตาล 0.000

1 

0.006 0.000

1 

0.002 
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5. มะละกอ + กล้วย + กระดูกป่น + 

กากน้ าตาล 
0.002 0.024 0.000

3 

0.005 

6. ปลา + กระดูกป่น + กากน้ าตาล 0.000

2 

0.036 0.000

3 

0.005 

 

หมายเหตุ   ธาตุอาหารเสริมมีปริมาณน้อยมากจึงวิเคราะห์เพียง 1  คร้ัง 
              วิเคราะห์โดย  ฝ่ายวิเคราะห์และบริการ  ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 6  

จังหวัดจันทบุรี  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

 

 

 

 

ตารางท่ี  6   ผลวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืชในน้ าสกัดชีวภาพและปลาหมัก 
 

สูตร และ ส่วนประกอบ 

ปริมาณฮอร์โมนพืช (เปอร์เซ็นต์) 
ออกซิน ไซไตไคนิน จิบเบอเรลลิน 

อินโดอะซีติคแอซิด 
(มก./มล.) 

ไซอะติน 

(มก./
มล.) 

ไคนีติน 

(มก./
มล.) 

จีเอ 3 

(มก./มล.) 

1. สับประรด + กากน้ าตาล 0.26 7.06 13.34 20.75 

2. กล้วย +มะละกอ +ฟักทอง +

กากน้ าตาล 
0.27 3.58 7.70 28.93 

3. กะหล่ าปลี + คะน้า +กากน้ าตาล 0.81 13.32 1.80 ไม่พบ 

4. ปลา + กากน้ าตาล 0.04 3.66 ไม่พบ ไม่พบ 

วิเคราะห์โดย  :   กองเกษตรเคมี     กรมวิชาการเกษตร 
 

จากตารางท่ี  6  ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืชในน้ าสกัดชีวภาพและปลาหมัก โดย 
วิเคราะห์หาปริมาณฮอร์โมนพืช  3 ชนิด  ได้แก่  ออกซิน ไซโตไคนิน และจิบเบอเรลลิน   ในน้ า
สกัดชีวภาพจากพืชผัก ผลไม้ 3 สูตร และ ปลาหมัก 1 สูตร    ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้ 
 1.   สูตรที่  1  สับประรด 3 กิโลกรัม + กากน้ าตาล  1 กิโลกรัม 

2.   สูตรที่  2  กล้วย 1 กิโลกรัม + มะละกอ 1 กิโลกรัม + ฟักทอง 1 กิโลกรัม  

                      + กากน้ าตาล 1 กิโลกรัม 
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 3.   สูตรที่  3  กะหล่ าปลี 1.5 กิโลกรัม + คะน้า 1.5 กิโลกรัม + กากน้ าตาล 1 

กิโลกรัม 

 4.   สูตรที่ 4   ปลา 3 กิโลกรัม + กากน้ าตาล 1 กิโลกรัม 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า  ในน้ าสกัดชีวภาพสูตรที่  2  มีปริมาณฮอร์โมนพืชอยู่ทั้ง 3 ชนิด  
ได้แก่ ออกซิน ไซโตไคนิน (พบ 2 ตัว คือ ไซอะติน และไคนีติน)  และจิบเบอเรลลิน   น้ าสกัด
ชีวภาพ  สูตรที่  3  พบมีฮอร์โมนพืช  2 ชนิด ได้แก่  ออกซิน และไซโตไคนิน   ส าหรับในปลา
หมักสูตรที่  4  พบฮอร์โมนพืชอยู่น้อยกว่าในผลไม้และพืชผัก  ส าหรับปริมาณและชนิดของ
ฮอร์โมนพืชอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัสดุที่น ามาใช้และระยะเวลาในการหมักด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตารางท่ี  7   ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในปุ๋ยหมักน้ า 

ชนิดของปุ๋ยหมักน้ า 
เปอร์เซ็นต์ของธาตุอาหารพืช 

pH ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 

1. ปลาหมัก 3.2-

3.9 

04-

1.10 

0.0-

3.94 

0.09-

0.86 

0.014-

0.51 

- 

2. หอยเชอร่ีหมัก 4.5-

6.3 

0.6-

1.58 

0.0-

0.06 

0.16-

4.90 

0.08-

0.15 

0.27 

3. เศษพืชผัก 3.8- 0.27- 0.14- 0.35- 0.41- 0.15 
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3.9 0.40 0.15 1.44 0.43 

4. เศษผักและ
ผลไม้ 

3.4-

3.8 

0.20-

0.33 

0.0-

0.26 

0.6-

0.88 

0.19-

0.67 

0.11 

แหล่งข้อมูล   :   กองเกษตรเคมี    กรมวิชาการเกษตร   2543 

อัตราส่วน      :   อินทรีย์สาร   :   กากน้ าตาล  =  3 :  1 
 

ตารางท่ี  8  ผลการวิเคราะห์สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในปุ๋ยน้ าหมัก 

ชนิดของปุ๋ยหมักน้ า 

ไมโครกรัม/ ซีซ.ี 

ไอเอเอ 
(IAA) 

จี เอ 3 

(GA 3) 

ไซโตโคนิน 

(Cytokini

n) 

1. กล้วย มะละกอและฟักทอง 0.3 - 9.40 

2. บอระเพ็ด ข่า ตะไคร้และสาบเสือ 0.22 27.37 6.12 

3. สับประรด 0.26 20.75 7.06 

4. ฟักทอง กล้วย มะละกอ 0.27 28.93 3.58 

แหล่งข้อมูล : กองเกษตรเคมี  กรมวิชาการเกษตร 2543 

อัตราส่วน   : อินทรีย์สาร  :  กากน้ าตาล  3 :  1 

 

จากตารางท่ี 7 และตารางท่ี 8  ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในปุ๋ยน้ าหมัก  พบว่ามี
ปริมาณต่ าไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช   ยกเว้นกรณีที่ต้นพืชขาดธาตุอาหารดังกล่าวเพียง
เล็กน้อย  ก็อาจท าให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้  และมีการตรวจพบสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช   

แม้ว่าจะมีปริมาณต่ า  แต่อยู่ในเกณฑ์ที่เกิดประโยชน์กับพืชได้  คือ กลุ่มของออกซิน  3 ชนิด  คือ 
ไอเอเอ  มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช   กระตุ้นให้รากแข็งแรง  และเพิ่มปริมาณรากพืช                  

จีเอ 3  ท าหน้าที่กระตุ้นการแตกตาในพืช   ช่วยยึดขั้วผล และช่วยให้ผลไม่หลุดร่วงง่าย   และ          
ไซโตโคนิน  มีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดตาด้านข้างของต้นพืชให้พัฒนาเป็นกิ่งก้านต่อไป 

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในน้ าหมักนับว่ามีประโยชน์ต่อต้นพืชหลาย
ประการขณะเดียวกันควรบ ารุงต้นไม้โดยเพิ่มธาตุอาหารทางดินควบคู่กันจะท าให้ได้ผลดียึ่งขึ้น 



ตารางที่  9   แสดงปริมาณธาตุอาหารหลัก  ธาตุอาหารรอง  และธาตุอาหารเสริมในวัชพืชชนิดต่าง ๆ 

 

 

ชนิดของวัชพืช 
ธาตุอาหารหลัก (เปอร์เซ็นต์) ธาตุอาหารรอง (เปอร์เซ็นต์) ธาตุอาหารเสริม (ppm) ความชื้น 

(เปอร์เซ็นต์) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน แมงกานิส สังกะสี ทองแดง 

วัชพืชประเภทหญ้า           

หญ้านกสีชมพู 

หญ้าคา 

หญ้าข้าวนก 

หญ้าตีนกา 

หญ้าขจรจบดอกเหลือง 

หญ้าขจรจบดอกเล็ก 

หญ้าปากควาย 

หญ้าตีนติด 

2.96 

0.69 

1.92 

1.54 

0.81 

2.42 

1.31 

1.52 

0.348 

0.106 

0.318 

0.275 

0.045 

0.121 

0.162 

0.537 

5.400 

0.685 

2.925 

2.250 

1.718 

3.718 

1.562 

2.250 

0.475 

0.169 

0.362 

1.421 

0.200 

0.188 

0.725 

0.600 

0.610 

0.122 

0.325 

0.344 

0.195 

0.150 

0.210 

0.350 

0.849 

0.150 

0.636 

0.456 

0.093 

0.157 

0.272 

0.421 

152 

5 

161 

137 

52 

87 

118 

129 

63 

18 

87 

41 

9 

10 

46 

60 

9 

2 

8 

12 

3 

6 

6 

8 

5.72 

4.11 

4.75 

- 

- 

- 

- 

- 

วัชพืชประเภทใบกว้าง           

ผักยาง 

ผักปอด 

ผักเบี้ยหิน 

ผักตบชวา 

สาบเสือ 

3.59 

3.09 

2.94 

2.34 

2.59 

0.350 

0.322 

0.269 

0.746 

0.233 

3.250 

2.850 

5.825 

6.625 

1.926 

1.356 

0.706 

0.438 

1.356 

1.190 

0.335 

0.357 

0.712 

0.510 

0.483 

0.259 

0.853 

0.345 

0.314 

0.347 

40 

1,600 

86 

425 

51 

36 

36 

41 

40 

21 

7 

5 

5 

2 

13 

5.44 

5.20 

4.60 

5.37 

- 

วัชพืชประเภทกก           

แห้วหม ู

กกขนาก 

2.40 

1.78 

0.190 

0.400 

3.600 

3.500 

0.550 

0.512 

0.257 

0.262 

0.596 

0.763 

30 

145 

76 

53 

10 

6 

4.64 

5.33 

วัชพืชประเภทเฟิน           

ผักแว่น 1.61 0.255 2.100 0.362 0.310 0.465 1,050 59 12 5.44 
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ตารางที่  10   แสดงปริมาณธาตุอาหารในน้้าสกัดชีวภาพ 

 

ที่ 
ชนิดน้ าสกัด

ชีวภาพ 

ความเป็น 

กรดด่าง 

(pH) 

Sp.Gr. 

At 

30 C 

ธาตุอาหารหลัก(%) ธาตุอาหารรอง(%) ธาตุอาหารเสริม(ppm) 

อินทรีย

วัตถุ

(%) 

C/N 

Ratio 

ฮิวมิค

แอซิค 

(%) 

ความ

เค็ม

(EC)  

มิลิโมห์

ที่ 25 c 

ไน
โต
รเ
จ
น
 

ฟ
อ
ส
ฟ
อ
รัส

 

โพ
แ
ท
ส
เซี
ย
ม

 

แ
ค
ล
เซ
ีย
ม

 

แ
ม
ก
น
ีเซ
ีย
ม

 

เห
ล็
ก
 

แ
ม
งก
าน
ีส
 

ท
อ
งแ
ด
ง 

สั
งก
ะส

 ี

โบ
รอ
น
 

ก
 าม
ะถ
ัน
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ผ้กกูด 

กล้วยป่า 

หญ้าคีมปู 

ดอกบัวตอง 

หญ้าน้ าผึ้ง 

หญ้าคูทุ 

หน่อไม้ 

กะหล่ าสีม่วง 

ผลไม้รวม 

4.1 

3.9 

4.0 

3.9 

3.6 

3.6 

3.5 

3.6 

3.7 

1.14 

1.06 

1.14 

1.10 

1.11 

1.12 

1.12 

1.10 

1.16 

0.15 

0.18 

0.21 

0.37 

0.15 

0.34 

0.25 

0.33 

0.43 

0.03 

0.03 

0.02 

- 

0.02 

- 

- 

- 

- 

0.60 

0.41 

0.44 

0.46 

0.26 

0.29 

0.30 

0.28 

0.24 

0.071 

0.015 

0.14 

0.081 

0.019 

0.036 

0.057 

0.19 

0.064 

0.049 

0.019 

0.042 

0.032 

0.044 

0.034 

0.018 

0.027 

0.025 

- 

0.003 

- 

- 

- 

0.002 

- 

- 

0.001 

- 

10 

- 

10 

10 

- 

20 

- 

- 

10 

10 

10 

10 

- 

- 

- 

- 

10 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

10 

10 

9 

2 

7 

8 

8 

7 

6 

7 

14 

- 

520 

560 

680 

780 

840 

590 

760 

580 

18.90 

12.71 

18.79 

16.05 

17.02 

18.65 

17.28 

17.48 

20.76 

73:1 

41:1 

52:1 

25:1 

66:1 

32:1 

40:1 

31:1 

28:1 

0.95 

0.57 

1.07 

0.90 

0.77 

0.82 

0.48 

0.83 

0.80 

2.856 

1.938 

2.550 

2.550 

1.734 

1.938 

1.836 

2.142 

1.428 

 

ที่มา :   1.  วิเคราะห์โดย กองเกษตรเคมี   กรมวิชาการเกษตร   กันยายน 2543 

  2.  ผู้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ : หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงห้วยมะเขือส้ม  ต าบลหมอกจ าแป่  อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วัสดุที่ใช้หมัก  ใช้เศษพืชสด : น้ าอ้อยก้อน = 3 : 1 ระยะเวลาหมัก 7 วัน 
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ตารางที่  11   แสดงผลการวิเคราะห์จ้านวนจุลินทรีย์ในน้้าสกัดชีวภาพ 

 

ล าดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ 
จ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมดท่ี  30 

๐
 C ความเป็นกรดเป็นด่าง  

(pH) 
หมายเหตุ 

รา แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ผักกูด 

กล้วยป่า 

หญ้าคีมปู 

ดอกบัวตอง 

หญ้าน้ าผึ้ง 

หญ้าดูท ุ

หน่อไม ้

กะหล่ าสีม่วง 

สาบเสือ 

ผลไม้รวม 

 

- 

- 

1x10
1 

2x10
1 

- 

1x10
1 

- 

- 

- 

1x10
4
 

6x10
4 

5x10
5 

3x10
4 

- 

-
 

-
 

-
 

3x10
4 

2x10
5 

3x10
4
 

2.0x10
5 

1.0x10
5 

8x10
4 

8x10
4
 

7x10
4 

9x10
4 

3x10
4 

1.8x10
5 

4x10
4 

8x10
5
 

3.90 

3.64 

3.91 

3.67 

3.40 

3.54 

3.31 

3.36 

4.24 

3.60 

 

 

ที่มา :  1. ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเสียงแจ๋ว  พิริยพฤนต์  กองอนุรักษ์ดินและน้ า  สิงหาคม  2543 

                    2. ผู้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ : หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงห้วยมะเขือส้ม  ต าบลหมอกจ าแป่  อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ตารางที่  12   ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในน้้าสกัดชีภาพ และปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ 

 

 

รายการ 

เปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารพืช 

N P
2
O K

2
O Ca Mg Fe Mn Cu Zu Cl S B O.C O.M 

Humic 

acid 
pH 

C/N 

Ratio 

Ec 

D5/m 

1. สูตรน้ าสกัดชีวภาพ 

      ชนิดสมุนไพรฯ 
0.43 0.06 2.00 0.366 0.17 0.05 0.005 - 0.002 0.41 0.25 0.001 13.56 23.38 0.065 4.4 31/1 5.97 

2. สูตรปุ๋ยหมักแห้ง 

   ชีวภาพ 
6.45 4.54 1.74 1.82 0.52 0.22 0.047 0.006 0.03 0.62 0.64 0.001 22.35 38.53 - 6.6 3/1 8.18 

2. สูตรฮอร์โมนไข่ 

      เร่งดอก 
1.48 0.23 1.82 0.73 0.15 0.073 0.001 - 0.0025 0.36 0.20 0.001 15.19 26.19 2.34 4.5 10/1 6.34 

4. สูตรฮอร์โมนผลไม้ 

  สุกเร่งการเจริญเติบโต 
0.12 0.11 0.28 0.09 0.026 0.0035 - - 0.0015 0.095 - 0.0001 1.50 2.59 0.148 3.7 12/1 1.05 

 

ที่มา   : นายเสรี  กล่ าน้อย  ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท   (2544) 

วิเคราะห์โดย  : กลุ่มงานวิเคราะห์ปุ๋ย  กองเกษตรเคมี   กรมวิชาการเกษตร 
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ตารางที่  13   ค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในน้้าสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ 

 

 

รายการ 
เปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารพืช ฮอร์โมนพืช (Ug/ml) 

N P
2
O K

2
O Ca Mg S Fe Mn Zn Cl pH 

C/N 

ratio 

Ec 

D5/m 
O.C O.M IAA GA

3
 Zeatin Kinetin 

1. นมสด 0.39 0.09 1.74 0.28 0.210 0.26 0.027 0.002 0.004 0.61 3.8 35/1 6.41 13.65 23.48 0.30 ไม่พบ 4.38 ไม่พบ 

2. ถั่วเหลือง 1.09 0.09 1.15 0.16 0.130 0.18 0.055 0.001 0.003 0.17 3.6 6/1 4.27 6.93 11.95 0.11 ไม่พบ 2.13 4.95 

3. ปลาสด 1.06 0.69 1.08 1.00 0.140 0.14 0.170 0.003 0.005 0.15 4.1 8/1 7.44 8.37 14.43 0.11 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

4. สมุนไพรป้องกัน

ก าจัดแมลงศัตรูพืช 
0.38 0.19 0.77 0.09 0.085 0.09 0.085 0.001 0.002 0.18 4.5 8/1 2.75 3.10 5.34 ไม่พบ 39.97 11.57 ไม่พบ 

5. ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ 1.81 2.20 1.94 0.79 0.500 - - - - - - - - - - - - - - 

 

ที่มา  : นางสมหมาย  หนูแดง  บ้านเลขท่ี  19  หมู่ 8 ต าบลหนองแขม  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

วิเคราะห์โดย :  คณะท างานทดสอบประสิทธิภาพน้ าสกัดหรือน้ าหมักชีวภาพ  กรมวิชาการเกษตร ปี 2544 

 

ตารางแสดงปริมาณธาตุอาหารในมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ (ถวิล,2540) 

สัตว์ 
เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักแห้ง 

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอริคแอซิค (P2O5) โพแตสเซียม (K2O) 

ไก่ 1.8-2.9 2.9-4.8 0.8-1.4 

เป็ด 0.5-1.2 1.0-2.2 0.2-0.8 

ม้า 0.5-1.0 0.3-0.7 0.2-0.7 

วัว 0.3-0.8 0.3-0.5 0.2-0.5 

ควาย 0.8-1.2 0.5-1.0 0.5-1.0 

หมู 0.6-1.0 0.5-0.8 0.2-0.8 

ค้างคาว 1.0-6.0 5.0-10 0.5-1.2 

 

ที่มา :  คู่มือการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพและน้ าสกัดชีวภาพ ฝ่ายป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  

77 



 


