
มหัศจรรยน้าํหมักอินทรยี 
 

  น้ําหมักอินทรียมีช่ือเรียกแตกตางกันไป เชน ปุยน้ําชีวภาพ น้ําสกัดชีวภาพ ปุยน้ําอินทรีย 
น้ําหมักชีวภาพ ฯลฯ แตในที่นี้ขอเรียกวา น้ําหมักอินทรีย เพื่อสะทอนวาเกิดจากการหมักเศษพืช สัตว อาจมี
การผสมวัสดุอ่ืนบางแตกตางกันไป แตองคประกอบหลักเปนพืชและสัตว และมีการนําน้ําหมักอินทรียไปใช
ทดแทนปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช เพราะทามกลางวิกฤตน้ํามันสงผลใหปุยเคมีและ สารกําจัดศัตรูพืชมี
ราคาแพงขึ้นแบบมหาโหด เกษตรกรจงตองหันมาใชน้ําหมักอินทรียทดแทนเพื่อลดตนทุนการผลิต รวมทั้ง
นําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ กันแบบครอบจักรวาล ซ่ึงหากจะมีการวิจัย พัฒนาและสงเสริมกันอยางจริงจังจะ
ชวยลดการนําเขาปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดปละหลายพันลานบาท เปนการฟนฟูสมดุลธรรมชาติ 
ในระบบเกษตรใหกลับมามีความอุดมสมบูรณไดเหมือนเดิม 

ความสําคัญของน้ําหมักอินทรีย 
 ทามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากราคาน้ํามันทําใหตนทุนการปลูกพืชสูงขึ้น
อยางนาตกใจ เพราะปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชปรับราคาสูงขึ้นเปนประวัติการณ จนทําทาวาเกษตรกร
จะไปไมรอดขณะที่ราคาผลผลิตที่ขายไดไมสอดคลองกับตนทุนที่เพิ่มขึ้น หลายคนหาทางออกดวยการ
คิดคนน้ําหมักอินทรียเพื่อนํามาใชทดแทนปจจัยทั้ง 2 อยางขางตน ประมาณวา 10 ปมานี้ มีการพัฒนา น้ํา
หมักอินทรียขึ้นมาใชกันมากมาย เมื่อไดผลก็เผยแพรกันแบบปากตอปาก ทั้ง ๆ ที่ขอมูลทางวิชาการยังไม
ชัดเจนนัก ตอมามีการพัฒนาการเปนการคา มีผลิตภัณฑแนวน้ําหมักอินทรียออกมามายโดยโหมโฆษณา 
(ชวนเชื่อ) ทางสื่อมวลชนอวดอางสรรพคุณกันแบบสุด ๆ พรอมการลดแลกแจกแถม เหลือบดูราคาก็นา
ตกใจไมนึกวา “น้ําหมัก” พวกนี้จะแพงมากเมื่อเทียบกับวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ที่ไมนาซับซอน มีการ
คํานวณวาแตละปมีเงินหมุนเวียนจากผลิตภัณฑกลุมนี้หลายพันลานบาท และ มีแนวโนมการขยายตวัมากขึน้ 
ขณะที่เกษตรกรผูใชเองก็ยังไมมีขอมูลอะไรมากนอกจากคําบอกเลาและโฆษณาของผูผลิต จริง ๆ แลวน้ํา
หมักอินทรียนั้นมีประโยชนตอพืชมาก แตยังขาดผลการวิเคราะหวิจัยที่เปนวิทยาศาสตรและขาดการเผยแพร
ขอมูลที่เปนระบบ ในฐานะที่ทํางานดานสงเสริมการเกษตรมาตลอดเห็นวาสาระตรงนี้นาจะเปนประโยชน 
จึงไดคนควาขอมูลเกี่ยวกับน้ําหมักอินทรีย ทั้งในแงวิชาการและประสบการณ เกษตรกรนํามาฝากแฟน ๆ 
เทคโนโลยีชาวบาน พอเปนไอเดีย หรือทางเลือกใน การประยุกตใชตามแตโอกาส โดยมีประสบการณของ
ชาวสวนในภาคตะวันออก มาเลาสูกันฟงดวย 
เกษตรเคมีกับวิถีเกษตรไทย 
 กอนอื่นผมตองขอทบทวนอดีตเกี่ยวกับเกษตรกรของประเทศเรานิดหนึ่งวาดั้งเดิมคนไทย
ประกอบอาชีพการเกษตรมากถึงรอยละ 80 ของประเทศ หรือเปนคนกลุมใหญนั่นเอง ขณะที่ ป 2551 มี
ประชากรรวมกันประมาณ 63 ลานคน ภาคเกษตรลดลงเหลือรอยละ 60 ก็ประมาณ 30 ลานคนเห็นจะได 
ก็เปนกลุมใหญอยูดี ในอดีตนั้นการเพาะปลูกพืชก็เปนแบบเดิม ๆ ไมพึ่งพาปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
มากนัก แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนอิทธิพลตะวันตก ไดนํากระแส



  

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม-การลงทุน ฯลฯ สูประเทศไทยประมาณป พ.ศ.2530 จึงเปนจุดเริ่มตนที่จริงจัง
ของการพัฒนาประเทศเขาสูอุตสาหกรรมใหม (Nics) ยุคโชติชวงชัชวาลดวยแหลงกาซธรรมชาติ มีการปด
ประกาศชักชวนและสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ ผานองคกรที่เรียกวา คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม กําหนดโซนโรงงาน จัดทําโครงสรางพื้นฐาน (Infrastrucfure) ส่ิงอํานวย
ความสะดวกมากมาย จุดเริ่มตนอยูที่ภาคตะวันออกที่เรียกวาโครงการอิสเทอรซีบอรด การเปลี่ยนแปลงชวง
นั้น ไมเพียงแตจะเนนอุตสาหกรรมดานอุปโภคบริโภคที่จําเปนเทานั้น แตนํามาซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตร (NAICs) อยางเต็มตัว เปนการพัฒนาผลิตภัณฑการเกษตรโดยใชวัตถุดิบจากพืช ประมงและปศุสัตว 
ตรงนี้ถือวาเปนจุดเปลี่ยนของภาคเกษตร อาจเรียกวาเปนยุคการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ของประเทศ
ไทย ก็อาจไมผิดอะไร เพราะมีการนําเอาเทคโนโลยีการผลิตมาใชอยางเต็มรูปแบบ ไมวา พันธุพืช พันธุสัตว 
ปุยเคมี สารเคมี อุปกรณเครื่องมือในกระบวนการผลิตตั้งแตระดับไรนา-ฟารม คือ การแปรรูป-ขนสง 
ทางดานการผลิตพืชนั้นมีการพัฒนาสายพันธุพืชใหม ๆ ที่ใหผลผลิตตอไรที่สูง เนนคุณภาพดานรูปทรง 
ขนาด สีสันและองคประกอบภายในและตองการผลผลิตจํานวนมากสม่ําเสมอตลอดทั้งปเพื่อการแปรรูป 
ดังนั้นเปาหมายผลผลิตจึงเปลี่ยนไปเปนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและสงออก พันธุพืชเหลานี้ตองมีการบํารุง
ดูแลรักษาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะปุยเคมีและสารเคมีจําเปน ตอการทําใหไดผลผลิตที่มากและมีคุณภาพ
เปนการลดความเสี่ยงของโรงงานแปรรูป ดังนั้นจึงมีการสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมและสรางเครือขาย
การปลูกพืชข้ึน พันธุพืชลูกผสม (Hy brid) ถูกนําเขามาใช เพราะโตเร็วสม่ําเสมอ คุณภาพดี ผลผลิตสูงแต
ตองใชปุยเคมีมาก ระบบการสงเสริมแบบสัญญาขอตกลง (Contract Farming) จึงเปนยุทธวิธีที่นํามาใชเพื่อ
จูงใจใหเกษตรกรยอมรับ นับวาเปนการเปลี่ยนแปลง วิถีเกษตรกรไทยใหเขาสูเกษตรยุคใหมโดยอัตโนมัติ 
ประเทศไทยจึงตองส่ังปุยเคมีและสารเคมีเกษตรเขามามากมายในแตละป เพื่อใชกับการปลูกพืชหลายกลุม 
เชน พืชผัก พืชไร ไมผล ไมดอก-ไมประดับ ยางพารา ขาว ไมโตเร็ว ฯลฯ แตถาจะมองเหตุผลอีกอยางก็
นาจะนํามาอธิบายไดเหมือนกันนั่นคือ สภาพพื้นดินที่ ทําการเพาะปลูกพืชของเราถูกใชกันมายาวนาน และ
ขาดการดูแลเอาใจใส ใชกันแบบผิด ๆ ความอุดมสมบูรณจึงหายไปหมด ทางเดียวที่รวดเร็ว สะดวกจึงตอง
พึ่งพาปุยเคมี และเมื่อใชกันนาน ๆ เขาก็เปนความเคยชินจนลืมเกษตรธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียไปหมด 
ขอมูลที่นาสนใจและอยากใหทราบเกี่ยวกับปริมาณปุยเคมีและสารเคมีที่เราตองส่ังเขาประเทศปละเทาไร 
จากขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สรุปไวดังนี้ ป 2546 นําเขาปุยเคมี3.669 ลานตัน มูลคา22,112 ลาน
บาท สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 70,150 ตัน มูลคา 9,202 ลานบาท ผมลองบวกเลขดูแลวเห็นวา ประเทศไทยนาํเขา
ปุยเคมีกําจัดศัตรูพืชปละ 3-4 ลานตัน เปนมูลคา 3-4 หมื่นลานบาท ยังไมรวมสารกําจัดวัชพืชอีกจํานวนหนึ่ง 
ตรงนี้เปนการแลกเปลี่ยนเงินตรากับวัสดุการเกษตรเพื่อนํามาใชในการปลูกพืชแผนใหม นับเปนการสูญเสีย
เงินตรากับตางประเทศปละไมใชนอย ขณะที่เกษตรกรนั้นใชสารเคมีทั้ง 2 กลุม ที่ใชเปนเวลานานก็สงผล
กระทบตอระบบนิเวศ สภาพแวดลอมเปนอยางมาก โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ทั้งทําลายสุขภาพ
เกษตรกรโดยตรง ตกคางในแหลงน้ํา ดิน จนมากเขาสมดุลธรรมชาติถูกทําลายจนสูขั้นวิกฤต มีรายงานจาก
กระทรวงสาธารณสุขวาเกษตรกรไทยมีสุขภาพที่แยลง พบสารเคมีการเกษตรในเลือดเกินคาระดับปลอดภัย



  

นับลานคน เกษตรกรเสียชีวิต เจ็บปวย ตองเขารักษาพยาบาลจํานวนมาก รัฐบาลเสียเงินงบประมาณมหาศาล 
นอกจากนี้ความหลากหลายทางธรรมชาติดานสัตวและแมลงที่เปนประโยชนลดนอยลงจนเกษตรกรตองใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นทุกป เพราะแมลงศัตรูพืชปรับตัวดื้อตอสารเคมีและแมลงศัตรูธรรมชาติหมดไป 
มักเกิดการระบาดของศัตรูพืชที่รุนแรงหลายชนิด อาทิ เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ดวงหนวดยาว หนอนกอขาว-
ออย และการระบาดของหนูนา เปนตน 
ตนทุนผกผัน น้ํามันขึ้นราคา 
 ภาคการเกษตรเริ่มมีปญหา ตั้งแตป 2546 เปนตนมา เพราะราคาน้ํามันปรับขึ้นมาตลาดจาก
เดิมราคาน้ํามันดีเซล ราคาโดยเฉลี่ยลิตรละ 13-14 บาท ขึ้นมาอยูที่ 30-33 บาทตอลิตร สงผลใหราคาปจจัย
การผลิตเพิ่มขึ้นไปดวย โดยเฉพาะปุยเคมีกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตัวอยางปุยเคมีที่เกษตรกรใชกันมากคือ
ในป 2546-47สูตร 15-15-15 ปกติอยูที่ 6,000-7,000 บาท/ตัน แตในป 2550-51ปรับขึ้นเปนตันละ 12,000-
15,000 บาท สารเคมีอ่ืน ๆ ก็ปรับราคาขึ้นมาอีกรอยละ 50-60 หรือบางชนิดก็ 100% ไปเลย นั่นเปนแบบตรง 
ๆ ที่เกษตรกรตองจายทันที แตไมแคนั้นผลกระทบดานตนทุนยังรวมไปถึงคาแรงงาน คาจางเครื่องจักรกล
เกษตร คาขนสง จิปาถะ และนี่เปนจุดวิกฤตที่เกษตรกรไทยกําลังประสบชะตากรรมรวมกัน 

 มหัศจรรยน้ําหมักอินทรีย 
ตอนตนไดพูดถึงที่มาของน้ําหมักอินทรียไวนิดหนอย ตรงนี้จะใหรายละเอียดเพิ่มเติมที่วา น้ําหมักอินทรีย
นั้น กรรมวิธีการทําคือ การนําเอาพืชไมวาจะเปนสวนใดทั้งตนทั้งใบ ดอก ผล ราก เปลือก เมล็ด หรือนําเอา
สัตว สวนมากจะเปนพวกเศษ กาง เลือด หัว เนื้อปลา และหอยเชอรี่ทั้งตัว อาจเติมกากน้ําตาล และ
เชื้อจุลินทรียเพิ่มลงไป โดยการนําเอาสวนผสมทุกอยางลงหมักในน้ํา ทั้งสภาพน้ํานิ่ง หรือมีการกวน-คน ที่
เรียกเทเติมอากาศลงไปก็ได เพื่อเรงการหมักใหเร็วขึ้น การยอยสารอินทรียดวยพวก จุลินทรียตาง ๆ ที่ติดมา
กับชิ้นสวนพืชหรือเติมใหปกติการหมักอาจใชเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรือปก็ได เมื่อสลายตัวจะให
สารละลายน้ําหมักที่เขมขนที่มีองคประกอบแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่ใชหมัก ปกติในน้ําหมักจะ
ประกอบไปดวยสารที่เปนประโยชนตอพืช เชน ธาตุอาหารพืชทั้งธาตุหลักธาตุรองและธาตุเสริม ฮอรโมน
ตาง ๆ กรดอินทรีย กรดฮิวมิค สารควบคุมกําจัดแมลง-เชื้อโรคพืช จุลินทรียที่เปนประโยชน ฯลฯ 

 น้ําหมักอินทรียกับผลการวิเคราะห 
เมื่อคร้ังเริ่มปฏิวัติวงการเกษตรของไทย และมีการสงเสริมการใชปุยเคมีเพิ่มผลผลิตเกษตรกร ทําใหมีการนํา
ปุยน้ําที่เรียกวาปุยทางใบกับพวกฮอรโมนฉีดเรงการเจริญเติบโตใหพืชโดยเฉพาะ 
พวกไมผลพืชผักและกลวยไมดูจะเปนกลุมแรก ๆ ที่มีการใชกันมาก ตรงนี้นาจะเปนแนวคิดพื้นฐานที่ทําให
เกิดการพัฒนาน้ําหมักอินทรียหรือปุยน้ําอินทรียของเรา (ทั้งนักวิชาการและเกษตรกร) ซ่ึงก็ประสบผลสําเร็จ
ระดับหนึ่ง แตในชวงป 2540-2550 ดูเหมือนวาน้ําหมักอินทรียจะกลับมาเฟองฟูที่สุดดวยปจจัย 3-4 อยาง ที่รู
กันคือ ราคาน้ํามัน สภาพนิเวศธรรมชาติและการเรียกรองของชุมชนโลกดานอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 
ประเทศไทยก็ไมพนและเลี่ยงไมไดเพราะตองอาศัยตลาดสงออกผลผลิตการเกษตร ดังนั้นก็ตอง มีมาตรการ
ปรับปรุงวิธีการผลิตตั้งแตระดับฟารมเกษตรกรที่เปนตนน้ํา แนวทางเกษตรอินทรียและ/หรือเกษตร



  

ปลอดภัยจึงถูกกําหนดขึ้นเปนนโยบายของรัฐบาลเหลานี้จึงเทากับวาเปนแรงสงเสริมใหเกิดความจําเปนที่
จะตองหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อใหอยูรอด น้ําหมักอินทรียจึงเปนทางเลือกที่มาไดทันกับสถานการณและ
นาจะเปน “นวัตกรรม (innovation)” ที่เอ้ือคุณประโยชนเพื่อทดแทนปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใช
กันอยู แมจะทดแทนไมไดทั้งหมดแตก็เปนสวนลดการขาดดุลทั้งทางธรรมชาติและดุล ทางการคาให
ประเทศชาติไดระดับหนึ่ง รอใหเวลาเปนตัวสรางแนวคิดและพัฒนาการในระบบการผลิตเกษตรในระยะ
ยาวตอไปมาดูกันวา น้ําหมักอินทรียมีอะไรเปนองคประกอบบาง ทําไมถึงทําใหพืชเจริญเติบโต สรางดอก-
สรางผลไดเหมือนใสปุยเคมี ทําไมถึงใชปองกันกําจัดแมลงศัตรูและโรคพืชไดหลากหลาย ผล การวิเคราะห
ของนักวิชาการเขาพบอะไรบาง คุณไชยวัฒน ไชยสุภา และคณะ (2547) ทําการวิเคราะห น้ําหมักอินทรีย
จากการเก็บตัวอยางในทองตลาดจํานวน 70 ตัวอยาง สรุปภาพรวมไดวา 
 1) ปริมาณกรดอินทรียที่พบมากไดแก กรดแลคติก กรดอะซิติค ที่พบรองลงมาคือ กรดทาร
ทาริค กรดซิตริค นอกจากนั้นยังมีกรดอื่น ๆ อีก เชน กรดซอรบิค กรดฟูรามิค กรดแอสคอรบิค และกรด
โปรปโอนิค เปนกรด pH อยูระหวาง 2.208-3.889 ซ่ึงเปนสภาพกรดจัดจึงทําลายจุลินทรียโรคพืชทุกชนิด ไม
มีปญหาการแพรกระจายโรคพืช 
 2) คานําไฟฟาสูง อันเกิดจากการมีอินทรียสารและสารประกอบอินทรียอยูในน้ําหนักมาก 
โดยเฉพาะการหมักดวยสารอินทรียจากสัตวจะมีคานําไฟฟาสูงกวา การหมักจากพืช ซ่ึงสงผลใหมีปริมาณ
ธาตุอาหารพืชและสวนที่เปนประโยชนตอพืชแตกตางกัน 
 3) กรดฮิวมิค จะมีมากจากการหมักดวยพืชผักและผลไม สวนการหมักดวยสัตวและมูล
สัตวจะมีนอยตามลําดับ 
 4) ธาตุอาหารพืช ปกติจะมีไมมาก แตมีครบทั้ง 3 กลุม คือ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง 
และธาตุอาหารเสริม ปริมาณธาตุอาหารพืชในน้ําหมักจะมากตามวัสดุตามลําดับคือจากสัตว พืชและมูลสัตว 
 5) สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (PGR) ที่สําคัญไดแก กลุมออกซิน (Auxin) จิบเนอ
เรลลิน (Gibberellin) และกลุมไซโตไคนิน (Cytokinin) ที่เรียกรวมกันวา ฮอรโมนพืช (Plant Hormones) ซ่ึง
เปนสารอินทรียที่พืชสรางขึ้นมาตามธรรมชาติที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสรีรวิทยา และดานพันธุกรรม
ของพืช โดยมีจุลินทรียหลายชนิดในน้ําหมักอินทรีย สามารถสรางฮอรโมนเหลานั้นได เชน พวกแบคทีเรีย 
ราแอคทิโนมัยซิน ฮอรโมนเหลานี้มีมากตามวัตถุที่นํามาหมัก ตัวอยางการหมักอินทรียสารจากหอยเชอรี่
และปลาจะใหไอเอเอ (IAA) มากกวาการหมักพืช แตจากไขมากกวาปลาและไขสาร จิบเบอเรลลิคแอซิค 
(GA3) จะไดจากการหมักพวก ผักสด ผลไม ปลาและหอยเชอรี่มากกวาการหมัก มูลสัตว สมุนไพร แตจะได
จากปลาสูงสุด หรือพวกซิเอติน (Ziatin) และไคเนติน (Kinetin) จะไดจากการหมักพืชและสัตว 
 6) มีสารควบคุมปองกันแมลง เปนสารพวกขับไล-ดึงดูดแมลง ทําใหระคายเคืองตอผิวหนัง
ของแมลง การหมักพืชผัก ผลไม สมุนไพรปลาและหอยเชอรี่ จะใหสารประกอบกลุมแอลกอฮอส กลุม
เบนซินไดออล พวก ฟนอล และเอสเตอร ชวยยับยั้งการเจริญของหนอนตัวออน ทําใหไมลอกคาบ ไลแมลง
และกินตาย 



  

 7) มีคุณสมบัติเปนสารปองกันกําจัดโรคพืช น้ําหมักอินทรียจากพืชสมุนไพร ผักผลไมและ
วัชพืชบางชนิดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราโรคพืชได เชน เชื้อราโฟทอปโทรา เชื้อราคอลเลค
โตติกั่ม เชน การหมักดวยกลวยน้ําวาสุก ตะไครหอม สะเดา ใบยูคาลิปตัส ใบและผลมะกรูด เปลือก
สับปะรด ผลมะเฟอง ผักบุง ผลยอแก หญาขาวนก พวกที่ยับยั้งเชื้อคอลเลคโตตริกั่ม ไดแก ถ่ัวแขก กลวย
น้ําวาสุก หัวขาตะไครหอม สาบเสือ หางไหล หนอนตายอยาก ตะไคร มะกรูด 
 8) จุลินทรียในน้ําหมักอินทรียที่พบไดแก แบคทีเรีย ยีสต และพวกราที่เกิดประโยชนใน
ปริมาณที่แตกตางกัน ขึ้นกับอินทรียสารที่นํามาใชหมัก โดยรวมจุลินทรียเหลานี้ชวยยอยสลายวัสดุหมัก ยอย
สลายสารประกอบอินทรียใหโมเลกุลเล็กลง แตไมสรางสารพิษ หรือเปนโทษตอมนุษย สัตวและพืช แต
ทําลายแบคทีเรียสาเหตุโรคหรือพวกทําใหอาหารบูดเนาเสีย โดยจะปรับสารตาง ๆ ใหอยูในรูปที่เปน
ประโยชนตอพืช เชน กรดอินทรีย ไวตามิน เปลี่ยนรูปธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซี่ยม ใหอยู
ในรูปที่พืชดูดไปใชไดมากขึ้น จุลินทรียพวกนี้ไดแก แบคทีเรียสกุลบาซิลลัส แลคติคแบคทีเรีย และยีสต 
น้ําหมักอินทรียมีประโยชน 
 จากการที่น้ําหมักอินทรียมีองคประกอบที่เปนประโยชนตอพืชหลายดาน แตก็มีธาตุอาหาร
พืชในปริมาณที่ไมมากนักโดยเฉพาะธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซี่ยม ดังนั้นจึง
ตองมีการใชควบคูกับพวกปุยอินทรียตาง ๆ โดยตองปรับปรุงสภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณและ/หรือใช
ควบคูกับปุยเคมีบางสวนก็ได แตเพื่อใหเห็นภาพถึงประโยชนของน้ําหมักอินทรียวามีอะไรบาง จึงไดสรุปที่
สําคัญ ๆ ไวดังนี้ 
 1) สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช น้ําหมักอินทรียมีสารอินทรียตาง ๆ มากมาย เชน 
กรดอะมิโนที่พืชสามารถดูดไปใชเพื่อสรางการเจริญเติบโต กรดอะมิโนจับกับธาตุอาหารพืชเปล่ียนรูป
เปนอะมิโนดีเลทพืชดูดไดโดยตรง หรือ กรดฮิวมิค กระตุนการเจริญเติบโตและการสรางระบบราก ตนใบ 
ไดดี ระบบลําเลียงน้ําอาหาร (Xylem และ Phloem) ในพืชไดดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหาร ; 
ฮอรโมนพวกออกซิน ชวยกระตุนการขยายตัวของเซลลพืช ทั้งสวนราก ใบ ลําตน การออกดอกและการสุก
ของผล พวกจิบเบอเรลลิน ทําใหเซลยึดตัว พืชเจริญสูงขึ้น กระตุนการออกดอก เปล่ียนเพศดอกในพืช
ตระกูลแตง ชักนําการงอกของเมล็ด พวกไซโตไคนิน กระตุนการแบงตัวของเซลพืชทําใหแบงตัวมากขึ้น 
การสรางรากขนออน ตาออน ตาดอกและหนอออนในพืช เหลานี้จึงเปนสวนที่ชวยสรางการเจริญเติบโตของ
พืชไดดีขึ้น มีคุณภาพดีขึ้นและเพิ่มผลผลิตการเกษตร พวกเอนไซม ที่ไดจากการสลายตัวของสารอินทรีย
โดยจุลินทรีย เชน เอนไซมโปรติเอสยอยโปรตีนใหเปนกรดอะมิโนและเซลลูโลส เอนไซมฟอสฟาเทส จะ
ชวยขการแปรสภาพฟอสฟอรัสในดินใหอยูในรูปที่พืชนําไปใชประโยชนไดเอนไซม เซลลูโลส จะชวยยอย
เซลลูโลส ทําใหน้ําและของเหลวในเซลพืชถูกปลดปลอยออกมาเปนการยอยอินทรียวัตถุในดินใหมีโมเลกุล
เล็กลง พืชนําไปใชประโยชนได การยอยพวกแปงและน้ําตาล ใหเปนกรดอะซิตริคที่เมื่อละลายน้ําจะให กาซ
ออกซิเจนและกาซโอโซน ทําใหบริเวณรอบ ๆ มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นสวนโอโซนจะชวยกําจัดเชื้อโรค 



  

การนําน้ําหมักอินทรียไปใชประโยชน นั้นตองมีการผสมน้ําลดความเขมขน เนื่องจาก น้ําหมักอินทรียมี
ความเปนกรดสูง มีสารอินทรียเขมขนและมีจุลินทรียอยูมากการนําไปใชประโยชนจึงตองทําใหเจือจางลง 
โดยผสมน้ําหมักอินทรีย 1 สวนกับน้ํา 500-1,000 สวน เพราะถาเขมขนพืชจะไหม ชะงักการเจริญเติบโตและ
ตายได (เหมาะกับการกําจัดวัชพืช) การผสมที่อัตราเหมาะสมจะทําใหพืชเขียวเขม แตกใบออน และพืช
เจริญเติบโตไดดี สําหรับความถี่ในการฉีดมีหลักการคือหากตนพืชอายุ 10-30 วัน ฉีดพนทุก 5-7 วัน ตนพืช
อายุ 30 วัน ฉีดพนทุก 10-20 วัน/ครั้ง ถาเปนไมผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวตัดแตงกิ่ง ชวงแตกใบออน ฉีด
พนทุก 5-7 วัน เมื่อใบออนมีมากและเริ่มแก ฉีดพนทุก 10 วัน ระยะติดผล ฉีดพนทุก 20-30 วัน ขอควรระวัง
ไมควรฉีดพนขณะพืชอยูในชวงออกดอกปริมาณดอกมากเพราะอาจมีผลตอการผสมเกสร ทําลายแมลง ไล
แมลงที่เปนประโยชนจึงควรใชวิธีการราดลงดินที่บริเวณโคนตนพืช หรือฉีดพนลงดิน อยางไรก็ตามให
สังเกตดวยวาเปนอยางไร ประสบการณจะกําหนดวิธีการที่ใชไดเหมาะสม นอกจากนี้คุณภาพน้ําหมักและ
การบํารุงดินดวยปุยอินทรียใหดินสมบูรณ และ/หรือใชควบคูกับปุยเคมีบาง จนเมื่อดินอุดทมสมบูรณมากถึง
จุดแลว ก็สามารถลดการใชปุยเคมีในที่สุด 
 2) ใชปองกันกําจัดศัตรูพืช จากองคประกอบของน้ําหมักอินทรียที่มีสารที่ทําใหเกิดการ
ระคายเคืองตอผิวหนังและระบบการหายใจของแมลง มีสารดึงดูดและขับไล โดยเฉพาะน้ําหมักจากพืชผัก 
ผลไม หอยเชอร่ีและไขจะใหสารในกลุมแอลกอฮอส ฟนอล เบนซีนไดออล และเอสเทอร พวกแบคทีเรีย ที่
ชวยกําจัดหนอนกระทู ไขผีเส้ือไมฟกตัว เพล้ียจะตาย ลดปริมาณแมลงวัน โดยทําใหหนอนแมลงวันไมลอก
คราบเปนตัวแก การใชน้ําหมักอินทรียรวมกับน้ําหมักจากพืชสมุนไพร (พืชสมุนไพร + กากน้ําตาล หมักไว 
1-2 คืน) เพื่อชวยกําจัดหนอนแมลงและโรคพืชบางอยางไดเปนอยางดี สูตรสมุนไพรที่นํามาผสมกัน เพื่อ
ปองกันกําจัดหนอนและแมลงศัตรูพืช เชน 
 - สะเดา+ขา+ตะไครหอม+หางไหล+ยาสูบ ใชควบคุมกําจัดพวก เพล้ียไฟ เพล้ียออน เตา
แตง หนอนตาง ๆ หมัดกระโดด หอยทาก หอยเจดีย หนอนใย หนอนคืบ หนอนกระทู 
 - กระเทียม+หอมใหญ+พริกชี้ฟา ใชปองกันกําจัดหนอนและแมลงตาง ๆ 
 - วานน้ํา+ขมิ้น+มะระขี้นก ใชปองกันกําจัดหมัดกระโดด 
 - หางไหลขาว+หางไหลแดง+เปลือกสะเดา+รากหนอนตายหยาก ใชปองกันกําจัดหนอน
แมลง เพล้ีย และไรตาง ๆ 
 - สะเดา+ยาสูบ+ยี่หรา+หางไหล กําจัด เพล้ียออน 
 - สะเดา+บอระเพ็ด+เปลือกยูคาลิปตัส กําจัดหนอนแมลง เพล้ียทุกชนิด 
สําหรับการใชน้ําสกัดชีวภาพเพื่อปองกันกําจัดโรคพืชนั้น จากการศึกษาสรุปไววา น้ําหมักชีวภาพจากพืช
สมุนไพร พืชผัก ผลไม วัชพืช หอยเชอร่ีและไข มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่กอใหเกิด
โรคพวก เชื้อรา แบคทีเรีย เปนสารที่เรียกวา Bacteriocins ตัวอยางสูตรสมุนไพร ไดแก 
ขาแก+ตระไครหอม+สะเดา+ใบยูคาลิปตัส+ใบและผลมะกรูด+เปลือกสับปะรด+ ผล มะเฟอง+ผลลูกยอแก 
ใชปองกันกําจัดเชื้อรา ไฟทอปโทรา และคอลเลคโตตริกัน 



  

 ผักบุง+หญาขาวนก+วัชพืชในนาขาว ใชปองกันกําจัดเชื้อรา คอลเลคโตตริกั่ม 
 หัวขา+ตะไครหอม+สาบเสือ ใชปองกันกําจัดเชื้อรา คอลเลคโตตริกัน 
 สาบเสือ+หางไหล+หนอนตายหยาก ใชปองกันกําจัดเชื้อรา คอลเลคโตตริกั่ม 
 สะเดา+สาบเสือ+เปลือกแค+กระเพรา+โหระพา+พริก+ ใบและเปลือกมะรุม+ผัก+   
                         ผลไมสด+วัชพืช ใชปองกันกําจัดรา โรครากเนา โคนเนา  
 เปลือกเงาะ+คื่นชาย+ใบมะรุมแหง ใชปองกันกําจัดโรคเหี่ยว โรคเนา 

 3) ใชบําบัดน้ําเสียและกลิ่น น้ําหมักอินทรียนําใชแกปญหาสิ่งแวดลอมไดทั้งในบริเวณ
ฟารมเลี้ยงสัตว บอปลา บอน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร บอเล้ียงกุง แหลงน้ําเสียในชุมชน คู-คลอง ทอ
ระบายน้ําเสีย หองน้ํา และกองขยะ โดยจุลินทรียในน้ําหมักอินทรียจะทําการยอยสารอินทรียตาง ๆ เศษ
อาหาร มูลสัตว ขณะเดียวกันก็ควบคุมจุลินทรียที่กอใหเกิดกล่ินบูดเนา ทําใหไมมีกล่ินเหม็น ปรับสภาพ
ฟารมใหสะอาด น้ําบอเล้ียงปลา และแหลงน้ําตาง ๆ ใหมีคุณภาพดีขึ้น สภาพแวดลอมดีขึ้น ควบคุม จุลินท
รียสาเหตุโรคไมใหแพรกระจาย กําจัดแมลงวันในโรงอาหาร ตลาดสด คอกสัตว กองขยะ อัตราการใชคือ 
น้ําหมักอินทรีย 1 สวน ผสมน้ํา 100 สวน หรือน้ํา 200 สวน หรือน้ําหมักอินทรีย 1 ลิตร ตอปริมาณน้ําในบอ
ปลา-บอกุง 10 ลูกบาศกเมตร ในทองระบายน้ําเสีย แหลงน้ําเสียชุมชน ใชอัตราเขมขนมากกวานี้ 

 4) ใชเปนหัวเชื้อจุลินทรีย น้ําหมักอินทรียที่ไดจากการหมักพืชผัก ผลไม ปลา หอยเชอรี่
และไข ประกอบดวยสารอินทรีย กรดอินทรีย กรดฮิวมิค วิตามิน ฮอรโมน เอนไซม ธาตุอาหารพืช กรดอะมิ
โน น้ําตาล คารโบไฮเดรท ซ่ึงเปนแหลงอาหารของพวกจุลินทรียตาง ๆ ทั้งที่ตองการออกซิจนและไม
ตองการออกซิเจน แตสวนใหญจะเปนแบคทีเรียพวก Bacillus และพวก Lactic auicd Bact ยีสต ดังนั้นน้ํา
หมักอินทรียที่ผลิตไดสามารถนําเปนหัวเชื้อจุลินทรียใชขยายการผลิตได มีคุณสมบัติเหมือน สาร พด.2 ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน เพียงแตมีการเติมน้ําลงบาง เพื่อใหเปนอาหารและขยายพันธุแบบตอเนื่อง จึงใชทดแทนสาร 
พด.2 ไดเปนอยางดี จากขอมูลที่นําเสนอมาทั้งหมดนั้นทําใหมองเห็นภาพที่ลึกของน้ําหมักอินทรีย ซ่ึงการนํา
น้ําหมักอินทรียไปใชประโยชนโดยภาพรวม เปนดังนี้ (สาลี่ ช่ืนจิต, 2550) 
 1. ฉีดพนพืชผัก ไมผล ไมยืนตน อัตรา 1 ชอนโตะตอน้ํา 5-10 ลิตร (1:500-1,000) ฉีดพน
ทุก 5-7 วัน, 10-20 วัน หรือทุกเดือน 
 2. ราดกองใบไมใบหญาสดหรือแหง อัตรา 1 ชอนโตะตอน้ํา 2-3 ลิตร (1:200-300) ใช
พลาสติกคลุมกองพืช ปลอยใหเกิดการยอยสลาย 1-2 สัปดาห นํามาใชประโยชนในการผสมดินหรือคลุม
บริเวณโคนตนพืช 
 3. ใชใสในกองปุยหมัก โดยใชน้ําหมักอินทรียอัตรา 2 ชอนโตะตอน้ํา 10 ลิตร และเพิ่ม
กากน้ําตาล 2 ชอน ราดกองปุยหมักใหมีความชื้นหมาด ๆ 
 4. ราดดินเพาะปลูก โดยใหพรวนดินผสมคลุกเคลากับวัชพืชหรือเศษพืชอัตราเจือจาง 1 
ชอนโตะตอน้ํา 2-5 ลิตร (1:200-500) โดยใชสวนผสม ½ - 1 ลิตร ตอดิน 1 ตารางเมตร ปลอยใหเกิด การยอย



  

สลาย 3-7 วัน สามารถปลูกพืชได หากตองการกําจัดวัชพืชพวกมีเมล็ดควรปลอยใหวัชพืชงอกอีกครั้งแลว
พรวนซ้ํา ราดน้ําหมักเจือจาง อัตรา 1 ชอนโตะตอน้ํา 5 ลิตร (1:500) ปลูกพืชไดภายใน 2-3 วัน 
 5. ผสมน้ําอัตรา 1 ชอนโตะตอน้ํา 1-5 ลิตร (1:100-500) ราดพื้นทําความสะอาดจะชวยยอย
อินทรียวัตถุที่ติดพื้น นําไปเทในแองน้ําขังชวยยอยอินทรียวัตถุในแองน้ําใหยอยสลายเร็วขึ้น น้ํามีสภาพ ดี
ขึ้น 
 6. การขยายหัวเชื้อทํา โดยผสมน้ําหมักอินทรีย : กากน้ําตาล : น้ํา ในอัตราสวน 1:1:10 ใส
ภาชนะปดฝา 3 วัน นําไปใชได 

จากการทําน้ําหมักอินทรียโดยใชสวนผสมจาก กลวย มะละกอ และฟกทอง อยางละ 45  กก. ใสกากน้ําตาล 
45 กก. (อัตรา 3:1) โดยบดกลวย มะละกอ ฟกทองใหละเอียดผสมกากน้ําตาลใสถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร 
และใชพลาสติกคลุมฝาไว วิเคราะหผลเมื่อ 7 วัน 1,2 เดือน และ 1 ป สรุปไดดังนี้ 
จากการวิเคราะหน้ําหมักอินทรียที่ไดจากกลวย มะละกอ และฟกทอง หมักระยะเวลา 7 วัน ถึง 1 ป พบวามี
ปริมาณธาตุไนโตรเจนอยูระหวาง 0.5-1.66% ธาตุฟอสฟอรัส 001-0.82% ธาตุโพแตสเซี่ยม 0.98-1.58% และ
มีธาตุอาหารรองจํานวนหนึ่ง นอกจากนี้พบฮอรโมนพืชทั้ง 3 ชนิด ไดแก กลุมออกซิน ไซโตไดนับ และจิบ
เบอเรลลิน ในชวงระยะเวลาหมักระหวาง 1-2 เดือน และ 1 ป พบวาสามารถเก็บน้ําหมักอินทรียไวใชไดนาน
ประมาณ 1 ป แตระยะหมักนาน 1-2 เดือน นาจะเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการนําไปใชประโยชนเพราะ
พบทั้งปริมาณธาตุอาหารและฮอรโมนพืชในปริมาณสูงกวาระยะเวลาอื่น จากการนําน้ําหมักไปฉีดพน
แตงกวาชวงออกดอกทุก 5-7 วัน ในอัตรา 20-30 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร พบวาสามารถเพิ่มผลผลิตแตงกวาได
ประมาณ 15-20 เปอรเซ็นต แตเมื่อเปรียบเทียบน้ําหมักอินทรียจากปลากับน้ําหมักอินทรียจากกลวย 
มะละกอ และฟกทอง พบวา น้ําหมักชีวภาพจากปลาใหธาตุอาหารสูงกวา แตมีชนิดและปริมาณฮอรโมนพืช
ต่ํากวา นอกจากนี้ยังมีการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชที่เกษตรกรนํามาใชปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ไดแก ใบเสม็ดขาว ใบสามโสก และใบขอบชะนาง โดยทําการทดสอบกับหนอนใยผักใน
หองปฏิบัติการ ปรากฏวา สารสกัดจากใบขอบชะนาง 1,000 กรัม ทําใหหนอนใยผักตาย 57% สารสกัดจาก
ใบสามโสก 100 กรัม ทําใหหนอนใยผักตาย 100% ในเวลา 24-48 ช่ัวโมง สารสกัดจากใบเสม็ดขาว 
100 กรัม ทําใหหนอนตาย 80% ในเวลา 48 ช่ัวโมง และสารสกัดจากใบเสม็ดขาว 500 กรัม ทําใหหนอนตาย 
100% ในเวลา 24 ช่ัวโมง 
จากการสํารวจขอมูลจากเกษตรกรทําสวนผลไมหลายรายในภาคตะวันออกที่ใชน้ําหมักสมุนไพรบํารุงตน
และกําจัดศัตรู สรุปจากประสบการณไดดังนี้ 
 1. นายเกรียงไกร เพ็งคะชา เกษตรอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทําสวนผลไมแบบผสมผสาน
มีทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ขนุน มะนาว กลวย ฯลฯ ใหขอมูลวา การจัดการสวนเนนการปรับปรุงบํารุง
ดินดวยปุยอินทรียอัดเม็ดใสเดือนละครั้ง อัตรา 2 ก ก./ตน รวมกับอาหารเสริมโดยพนน้ําหมักอินทรียที่ทรง
พุม และผลออนเดือนละ 4 ครั้ง ชวงตัดแตงกิ่งและตัดหญาจะนําเศษของใบพืชเหลานี้เกล่ียกระจายคลุมโคน
ตนแลวนําเอาน้ําหมักอินทรียใสรวมกับระบบน้ํารดเศษพืชทําใหเศษใบไมมีการยอยสลายไดเร็วข้ึน สวน



  

เร่ืองแมลงในแปลงจะมีพวกเพลี้ยไกแจ หนอนกัดกินใบ หนอนเจาะผล จะพนดวยสารสกัดจากสะเดาสลับ
กับสารเคมีบางอยาง แตก็มีการลดสารเคมีลงเร่ือย ๆ ทําใหระบบนิเทศในสวนดีขึ้น สังเกตวาจะมีพวก นก 
กิ้งกา แมงมุม เขียด และผ้ึง เขามาอาศัยอยูในสวนมากมาย ที่นาสนใจคือ ลองกองใหผลผลิตสูง โดยไมมี
หนอนกินใตผิวเปลือกเขาทําลาย มังคุดก็ติดผลดกทุกป ภาพรวมแลวทําใหลดรายจายไดมากกวาเดิม 
 2. นายนิยม อภิบาลศรี อําเภอเมือง จังหวัดตราด ทําเกษตรหลายอยาง แตมีพื้นที่ปลูกไม
ผลรวม 28 ไร เปนพวก ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลางสาด เงาะ และพริกไทย การทําสวนเนนการใชปุยคอก
พวกมูลไก มูลหมู ใสที่โคนตน และหมักเปนน้ําหมักอินทรียไวฉีดพนทรงพุมบํารุงใหเจริญเติบโตหลังการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต และในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม พนน้ําหมักสูตรบํารุงตน บํารุงดอกทุกอาทิตย ๆ ละ 1 
ครั้ง ในชวงลองกองออกดอก ระยะแทงดอกและผลประมาณ 5-6 เซนติเมตร แตงดอกตามตองการเหลือชอ
เดียวจึงใสปุยมูลไกรวมกําจัดศัตรูพืช และฉีดน้ําหมักชีวภาพเพื่อใหลองกองติดลูกไดดี สําหรับการควบคุม
หนอนกินใตผิวเปลือกลองกองไดทําน้ําหมักจากใบสะเดา เสม็ดขาว สามโสก สบเสือ ขอนชะนาง ฯลฯ มา
ตํา และหมักกับน้ําผสมกากน้ําตาล หมักทิ้งไว 1-2 คืน กรองเอาน้ําไปฉีดสลับกับน้ําหมักกําจัดแมลงอีกสูตร
หนึ่ง พบวาไดผลมาก จากการใชปุยคอก ปุยหมักอยางถูกวิธีชวยสรางความอุดมสมบูรณใหดินมาก ตนไม
เจริญเติบโตดี ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จนเลิกใชสารเคมีและพบวา มีศัตรูธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นชวยทําลายหนอน
กินใตผิวเปลือกลองกองที่เห็นไดชัดเจน มีสัตวและแมลงที่เปนประโยชนหลายชนิด เชน กิ้งกา มดงาม ดวง
เตา แมลงชางปกใส ตอ แตนเบียน มวนพิฆาต ตั๊กแตนตําขาว และแมงมุม ที่ชวยควบคุมเพลี้ยไกแจ เพล้ีย
แปง เพล้ียออน เพล้ียไฟ ไรแดง และหนอนผีเส้ือตาง ๆ ที่สําคัญสามารถลดตนทุนจากสารเคมีไดมากถึง 
70% 
 3. ลุงสุนทร ราชวัตร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง อดีตทําสวนผลไมแบบผสมผสานคือ ปลูก
เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง แตเดี๋ยวนี้เนนปลูกลองกองเปนหลัก ในพื้นที่ 60 กวาไร ประมาณ 1,000 กวาตน 
เมื่อกอนลุงสุนทรก็เหมือนชาวสวนทั่วไปใชทั้งปุยเคมีและสารเคมีในสวนปหนึ่งหลายแสนบาท จนตอมารู
วาจะเปนอันตรายตอสุขภาพและตนทุนสูงขึ้นเรื่อย จึงหันมาใชแนวทางเกษตรอินทรีย ตั้งแต ป 2543 โดย
เนนการใชปุยอินทรียพวกมูลไก เศษเปลือกมันสําปะหลัง ใสที่ตนลองกองรวมกับการใช น้ําหมักอินทรียที่
หมักจากปลาไข กากน้ําตาลและสมุนไพรตาง ๆ สวนเศษหญาใบไมก็นําหมักโคน ตนลองกอง จนไดรับการ
รับรองใหเปนแปลงเกษตรอินทรีย (Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร สามารถสงผลผลิตจําหนาย
ตลาดในกรุงเทพฯ ดวยราคาสูงทุกเกรด และมีลูกคามาจับจองผลผลิตลองกองกันตั้งแตตนฤดูที่ออกดอก 
โดยภาพรวมของลุงสุนทรที่ใชสารอินทรียในสวนลองกองประกอบดวย 5 อยาง ไดแก น้ําหมักสมุนไพร 
ฮอรโมนไข ปุยปลาหมัก ปุยเปลือกมันสําปะหลัง และมูลไก ซ่ึงผลที่ไดรับลุงสุนทรเลาวา ลองกองที่นี่จะ
ออกกอนใคร ใหผลดกมากและคุณภาพดี ตอนนี้ในสวนมีพวกแมลงศัตรูธรรมชาติ นก แมงมุม คางคก 
ไสเดือนดิน มากมาย ขณะที่ลองกองไมมีหนอนเจาะผิวเปลือกใหเห็นแลว อีกอยางเพลี้ยแปงซึ่งจะทําลายผล
ลองกองทําใหเกิดราดําก็ไมมีใหเห็นแลว ตนทุนการผลิตลดลงมาก ที่เคยตองจายเงินซื้อปุยเคมีและสารเคมี
ทุกอยางไมต่ํากวาปละ 300,000-400,000 บาท ก็ลดลงเหลือไมเกิน 100,000 บาทตอปเทานั้น 



  

 4. นายฉลอม ลําดับชั้น อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ประธานศูนยสงเสริมและผลิตพันธุ
ขาวชุมชนดีเดนของจังหวัด ใหขอมูลวา ที่นําทํานากันประมาณ 2,000 ไร นอกนั้นก็มีไมผลอ่ืน ๆ เชน เงาะ 
ทุเรียน มังคุด และพืชผักบาง เมื่อกอนในนาขาวมีการใชปุยเคมีกันอยางเดียวจนดูวาผลผลิตขาวก็ไมเพิ่ม 
สภาพดินขาดความรวนฟู เมื่อแหงจะแนนแข็ง ตอมาปรับมาใชพวกปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพโดยหมัก
เศษผลไมพวกสับปะรด มะมวง เงาะ มังคุด พืชผัก ปลา ฯลฯ และพืชสมุนไพตาง ๆ ที่มีมากมายรวมกับ
กากน้ําตาลและสาร พ.ด.2 แลวนําไปฉีดในนาขาวระยะตาง ๆ ก็ไดผลดี พวกแมลงศัตรูขาว เชน หนอนมวน
ใบ หนอนกระทู หายไป สวนหอยเชอรี่ก็หายไปดวย เพราะใชสารหมักเขมขนราดในนาขาวชวงเอาน้ําเขานา
และเตรียมพื้นที่ พวกสวนผักก็ไดผล หนอนกินใบ แมลงปกแข็ง ลดนอยลงจนไมเปนปญหาแลว 
จากการนําเสนอขอมูลจากชาวสวนผลไมในภาคตะวันออกก็พอจะเห็นแลวครับวาน้ําหมักอินทรียนั้นมี
ประโยชนและคุณคามหาศาลและสามารถใชทดแทนปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดกวางขวาง และ
เพื่อใหเกิดประโยชนแกแฟน ๆ เทคโนโลยีชาวบานทุกทาน ผูเขียนมีสูตรการทําน้ําหมักชีวภาพตําหรับตาง 
ๆ มาฝากเพื่อไดทดลองทําใชเองหรือขายก็ได 

สูตรปลาหมักหรือหอยเชอรี่หมัก 
ปลา/หอยเชอรี่ 40 กก. กากน้ําตาล 30 กก. 
วิธีการคือ บดปลาหรือหอยเชอรี่ใหละเอียดหรือพอหยาบก็ได แลวนํามาหมักกับกากน้ําตาลตามอัตราสวน
ขางบน หมักในถัง 200 ลิตร ทิ้งไวประมาณ 1 เดือน เอาน้ําหมักไปใชโดยผสมน้ําอัตรา 1:500-1,000 ฉีดพน
ทรงพุมเดือนละ 2-3 ครั้ง หรือนําสวนผสมราดโคนตนไมผล 4-5 ลิตร/ตน/ป 
น้ําหมักอินทรียจากผลไม 
มะละกอ 40 กก. กลวยสุก 40 กก. ฟกทอง 40 กก. เปลือกสับปะรด/ผล 20 กก. กากน้ําตาล 20 กก. 
วิธีการ หั่นหรือบดสวนประกอบเปนชิ้นเล็ก ๆ นํามารวมกันในถัง 200 ลิตร หมักทิ้งไวประมาณ 1 เดือน 
นําเอาน้ําหมักอินทรียไปใชพนทรงพุม โดยผสมอัตรา 50 ซี.ซี.ผสมน้ํา 20 ลิตร เดือนละ 
1-2 คร้ัง หรือใหรวมกับระบบน้ํา รวมทั้งปใชน้ําหมักชีวภาพ 5 ลิตร/ตนในไมผล โดยใชรวมกับปุยเคมี
บางสวนเชนสูตร 15-15-15, 13-13-21 เปนตน 

จากการที่ผูเขียนมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมพี่นองเกษตรกรหลาย ๆ แหงทั้งชาวนา ชาวไร และชาวสวน แลว
มาประมวลประสบการณของเกษตรกรเปรียบเทียบกับขอมูลทางวิชาการที่วิเคราะหวิจัยโดยนักวิชาการก็
เห็นวาองคความรูทั้งสองมุมนั้นมีความสอดคลองกันเปนอยางมาก แตนาเสียดายที่ขอมูลเหลานั้นยังขาดการ
จัดทําใหเปนระบบ ขาดการเผยแพรและถายทอดเทาที่ควร ตรงขามกับแนวทางเกษตรเคมีที่ยังคงมีอิทธิพล
ตอแนวคิดและการปฏิบัติกับวงการเกษตรบานเราเปนสวนใหญคงเปนเพราะพื้นฐานความรูที่เนนการเกษตร
เคมีเปนหลัก ไมมีการศึกษาวิจัยสงเสริมแนวทางเกษตรอินทรียหรือเกษตรธรรมชาติมากนักและจริงจังจน
เมื่อทุกอยางมาถึงจุดวิกฤตทุกคนจึงตองปรับตัวเพื่อใหอยูรอดในสถานการณที่บีบบังคับนี้ ผมคิดวาน้ําหมัก
อินทรียจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมกับการเกษตรในบานเราเพราะ “ความมหัศจรรย” ที่ใชไดแนบ



  

ครอบจักรวาล จะทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงจนผลประกอบการมีกําไรคุมการลง ตองขอบคุณ
นักวิจัย นักวิชาการและเกษตรกรทั้งหลายที่ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนไวอยางเปนสาธารณะ ผูเขียนเพียงทํา
หนาที่นําเสนอผานบทความในวารสารเทคโนโลยีชาวบานฉบับนี้ตามวาระที่เอื้ออํานวย หวังวาจะเปน
ประโยชนกับแฟน ๆ ทุกคนบางตามสมควร ตองการแลกเปลี่ยนขอมูลไดที่ 038-611578, 089-0950035 หรือ 
เวปไซด http//:edoae.doae.go.th 
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