
มหัศจรรยน้ําหมักอินทรีย 
มนตรี   กลาขาย 

สํานักสงเสริมละพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
 

 น้ําหมักอินทรียมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน ปุยน้ําชีวภาพ น้ําสกัดชีวภาพ ปุยน้ําอินทรีย    

น้ําหมักชีวภาพ ฯลฯ แตในที่นี้ขอเรียกวา น้ําหมักอินทรีย เพื่อสะทอนวาเกิดจากการหมักเศษพืช สัตว  

อาจมีการผสมวัสดุอ่ืนบางแตกตางกันไป แตองคประกอบหลักเปนพืชและสัตว และมีการนําน้ําหมัก

อินทรียไปใชทดแทนปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช เพราะทามกลางวิกฤตน้ํามันสงผลใหปุยเคมีและ 

สารกําจัดศัตรูพืชมีราคาแพงขึ้นแบบมหาโหด เกษตรกรจึงตองหันมาใชน้ําหมักอินทรียทดแทนเพื่อลด

ตนทุนการผลิต รวมทั้งนําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ กันแบบครอบจักรวาล ซึ่งหากจะมีการวิจัย พัฒนาและ

สงเสริมกันอยางจริงจังจะชวยลดการนําเขาปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดปละหลายพันลานบาท  

เปนการฟนฟูสมดุลธรรมชาติ ในระบบเกษตรใหกลับมามีความอุดมสมบูรณไดเหมือนเดิม 

ความสําคัญของน้ําหมักอินทรีย 
 ทามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากราคาน้ํามันทําใหตนทุนการปลูกพืชสูงขึ้น

อยางนาตกใจ เพราะปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชปรับราคาสูงขึ้นเปนประวัติการณ จนทําทาวา

เกษตรกรจะไปไมรอดขณะที่ราคาผลผลิตที่ขายไดไมสอดคลองกับตนทุนที่เพิ่มข้ึน หลายคนหาทางออก

ดวยการคิดคนน้ําหมักอินทรียเพื่อนํามาใชทดแทนปจจัยทั้ง 2 อยางขางตน ประมาณวา 10 ปมานี้  

มีการพัฒนา   น้ําหมักอินทรียข้ึนมาใชกันมากมาย เมื่อไดผลก็เผยแพรกันแบบปากตอปาก ทั้ง ๆ ที่ขอมูล

ทางวิชาการยังไมชัดเจนนัก ตอมามีการพัฒนาการเปนการคา มีผลิตภัณฑแนวน้ําหมักอินทรียออกมามาย

โดยโหมโฆษณา (ชวนเชื่อ) ทางสื่อมวลชนอวดอางสรรพคุณกันแบบสุด ๆ พรอมการลดแลกแจกแถม 

เหลือบดูราคาก็นาตกใจไมนึกวา “น้ําหมัก” พวกนี้จะแพงมากเมื่อเทียบกับวัตถุดิบและกระบวนการผลิต 

ที่ไมนาซับซอน มีการคํานวณวาแตละปมีเงินหมุนเวียนจากผลิตภัณฑกลุมนี้หลายพันลานบาท และ 

มีแนวโนมการขยายตัวมากขึ้น ขณะที่เกษตรกรผูใชเองก็ยังไมมีขอมูลอะไรมากนอกจากคําบอกเลาและ

โฆษณาของผูผลิต จริง ๆ แลวน้ําหมักอินทรียนั้นมีประโยชนตอพืชมาก แตยังขาดผลการวิเคราะหวิจัยที่

เปนวิทยาศาสตรและขาดการเผยแพรขอมูลที่เปนระบบ ในฐานะที่ทํางานดานสงเสริมการเกษตรมาตลอด

เห็นวาสาระตรงนี้นาจะเปนประโยชน จึงไดคนควาขอมูลเกี่ยวกับน้ําหมักอินทรีย ทั้งในแงวิชาการและ

ประสบการณ  เกษตรกรนํามาฝากแฟน  ๆ  เทคโนโลยีชาวบาน  พอเปนไอเดีย  หรือทางเลือกใน 

การประยุกตใชตามแตโอกาส โดยมีประสบการณของชาวสวนในภาคตะวันออก มาเลาสูกันฟงดวย 

เกษตรเคมีกับวิถีเกษตรไทย 
 กอนอื่นผมตองขอทบทวนอดีตเกี่ยวกับเกษตรกรของประเทศเรานิดหนึ่งวาดั้งเดิมคนไทย

ประกอบอาชีพการเกษตรมากถึงรอยละ 80 ของประเทศ หรือเปนคนกลุมใหญนั่นเอง ขณะที่ ป 2551  

มีประชากรรวมกันประมาณ 63 ลานคน ภาคเกษตรลดลงเหลือรอยละ 60 ก็ประมาณ 30 ลานคนเห็นจะได  
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 ก็เปนกลุมใหญอยูดี ในอดีตนั้นการเพาะปลูกพืชก็เปนแบบเดิม ๆ ไมพึ่งพาปุยเคมีและสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชมากนัก 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 การเปลี่ยนแปลง

ชวงนั้น ไมเพียงแตจะเนนอุตสาหกรรมดานอุปโภคบริโภคที่จําเปนเทานั้น แตนํามาซ่ึงการพัฒนา

อุตสาหกรรมเกษตร (NAICs) อยางเต็มตัว เปนการพัฒนาผลิตภัณฑการเกษตรโดยใชวัตถุดิบจากพืช 

ประมงและปศุสัตว ตรงนี้ถือวาเปนจุดเปลี่ยนของภาคเกษตร อาจเรียกวาเปนยุคการปฏิวัติเขียว  

(Green Revolution) ของประเทศไทย ก็อาจไมผิดอะไร เพราะมีการนําเอาเทคโนโลยีการผลิตมาใชอยาง

เต็มรูปแบบ ไมวา พันธุพืช พันธุสัตว ปุยเคมี สารเคมี อุปกรณเครื่องมือในกระบวนการผลิตตั้งแตระดับไร

นา-ฟารม คือ การแปรรูป-ขนสง ทางดานการผลิตพืชนั้นมีการพัฒนาสายพันธุพืชใหม ๆ ที่ใหผลผลิตตอไร

ที่สูง เนนคุณภาพดานรูปทรง ขนาด สีสันและองคประกอบภายในและตองการผลผลิตจํานวนมาก

สม่ําเสมอตลอดทั้งปเพื่อการแปรรูป  ดังนั้นเปาหมายผลผลิตจึงเปลี่ยนไปเปนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและ

สงออก พันธุพืชเหลานี้ตองมีการบํารุงดูแลรักษาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะปุยเคมีและสารเคมีจําเปน 

ตอการทําใหไดผลผลิตที่มากและมีคุณภาพเปนการลดความเสี่ยงของโรงงานแปรรูป ดังนั้นจึงมีการ

สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมและสรางเครือขายการปลูกพืชข้ึน พันธุพืชลูกผสม (Hy brid) ถูกนําเขามาใช 

เพราะโตเร็วสม่ําเสมอ คุณภาพดี ผลผลิตสูงแตตองใชปุยเคมีมาก ระบบการสงเสริมแบบสัญญาขอตกลง 

(Contract Farming) จึงเปนยุทธวิธีที่นํามาใชเพื่อจูงใจใหเกษตรกรยอมรับ นับวาเปนการเปลี่ยนแปลง 

วิถีเกษตรกรไทยใหเขาสูเกษตรยุคใหมโดยอัตโนมัติ ประเทศไทยจึงตองสั่งปุยเคมีและสารเคมีเกษตรเขามา

มากมายในแตละป เพื่อใชกับการปลูกพืชหลายกลุม เชน พืชผัก พืชไร ไมผล ไมดอก-ไมประดับ ยางพารา 

ขาว ไมโตเร็ว ฯลฯ แตถาจะมองเหตุผลอีกอยางก็นาจะนํามาอธิบายไดเหมือนกันนั่นคือ สภาพพื้นดินที่ 

ทําการเพาะปลูกพืชของเราถูกใชกันมายาวนาน และขาดการดูแลเอาใจใส ใชกันแบบผิด ๆ ความอุดม

สมบูรณจึงหายไปหมด ทางเดียวที่รวดเร็ว สะดวกจึงตองพึ่งพาปุยเคมี และเมื่อใชกันนาน ๆ เขากเ็ปนความ

เคยชินจนลืมเกษตรธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียไปหมด 

 ขอมูลที่นาสนใจและอยากใหทราบเกี่ยวกับปริมาณปุยเคมีและสารเคมีที่เราตองสั่งเขา

ประเทศปละเทาไร จากขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สรุปไวดังนี้ ป 2546 นําเขาปุยเคมี3.669  

ลานตัน มูลคา22,112 ลานบาท สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 70,150 ตัน มูลคา 9,202 ลานบาท ผมลองบวกเลข

ดูแลวเห็นวา ประเทศไทยนําเขาปุยเคมีกําจัดศัตรูพืชปละ 3-4 ลานตัน เปนมูลคา 3-4 หมื่นลานบาท ยังไม

รวมสารกําจัดวัชพืชอีกจํานวนหนึ่ง ตรงนี้เปนการแลกเปลี่ยนเงินตรากับวัสดุการเกษตรเพื่อนํามาใชในการ

ปลูกพืชแผนใหม นับเปนการสูญเสียเงินตรากับตางประเทศปละไมใชนอย ขณะที่เกษตรกรนั้นใชสารเคมี 
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ทั้ง 2 กลุม ที่ใชเปนเวลานานก็สงผลกระทบตอระบบนิเวศ สภาพแวดลอมเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ทั้งทําลายสุขภาพเกษตรกรโดยตรง ตกคางในแหลงน้ํา ดิน จนมากเขาสมดุล

ธรรมชาติถูกทําลายจนสูข้ันวิกฤต มีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขวาเกษตรกรไทยมีสุขภาพที่แยลง พบ

สารเคมีการเกษตรในเลือดเกินคาระดับปลอดภัยนับลานคน เกษตรกรเสียชีวิต เจ็บปวย ตองเขา

รักษาพยาบาลจํานวนมาก รัฐบาลเสียเงินงบประมาณมหาศาล นอกจากนี้ความหลากหลายทางธรรมชาติ

ดานสัตวและแมลงที่เปนประโยชนลดนอยลงจนเกษตรกรตองใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มข้ึนทุกป เพราะ

แมลงศัตรูพืชปรับตัวดื้อตอสารเคมีและแมลงศัตรูธรรมชาติหมดไป มักเกิดการระบาดของศัตรูพืชที่รุนแรง

หลายชนิด อาทิ เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ดวงหนวดยาว หนอนกอขาว-ออย และการระบาดของหนูนา  

เปนตน 

  ตนทุนผกผัน น้ํามันขึ้นราคา 
 ภาคการเกษตรเริ่มมีปญหา ตั้งแตป 2546 เปนตนมา เพราะราคาน้ํามันปรับข้ึนมาตลาด

จากเดิมราคาน้ํามันดีเซล ราคาโดยเฉลี่ยลิตรละ 13-14 บาท ข้ึนมาอยูที่ 30-33 บาทตอลิตร สงผลใหราคา

ปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึนไปดวย โดยเฉพาะปุยเคมีกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตัวอยางปุยเคมีที่เกษตรกรใชกัน

มากคือในป 2546-47สูตร 15-15-15 ปกติอยูที่ 6,000-7,000 บาท/ตัน แตในป 2550-51ปรับข้ึนเปนตันละ 

12,000-15,000 บาท สารเคมีอ่ืน ๆ ก็ปรับราคาขึ้นมาอีกรอยละ 50-60 หรือบางชนิดก็ 100% ไปเลย นั่น

เปนแบบตรง ๆ ที่เกษตรกรตองจายทันที แตไมแคนั้นผลกระทบดานตนทุนยังรวมไปถึงคาแรงงาน คาจาง

เครื่องจักรกลเกษตร คาขนสง จิปาถะ และนี่เปนจุดวิกฤตที่เกษตรกรไทยกําลังประสบชะตากรรมรวมกัน 

มหัศจรรยน้ําหมักอินทรีย 
 ตอนตนไดพูดถึงที่มาของน้ําหมักอินทรียไวนิดหนอย ตรงนี้จะใหรายละเอียดเพิ่มเติมที่วา 

น้ําหมักอินทรียนั้น กรรมวิธีการทําคือ การนําเอาพืชไมวาจะเปนสวนใดทั้งตนทั้งใบ ดอก ผล ราก เปลือก 

เมล็ด หรือนําเอาสัตว สวนมากจะเปนพวกเศษ กาง เลือด หัว เนื้อปลา และหอยเชอรี่ทั้งตัว อาจเติม

กากน้ําตาล และเชื้อจุลินทรียเพิ่มลงไป โดยการนําเอาสวนผสมทุกอยางลงหมักในน้ํา ทั้งสภาพน้ํานิ่ง หรือ

มีการกวน-คน ที่เรียกเทเติมอากาศลงไปก็ได เพื่อเรงการหมักใหเร็วขึ้น การยอยสารอินทรียดวยพวก 

จุลินทรียตาง ๆ ที่ติดมากับช้ินสวนพืชหรือเติมใหปกติการหมักอาจใชเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรือปก็ได 

เมื่อสลายตัวจะใหสารละลายน้ําหมักที่เขมขนที่มีองคประกอบแตกตางกัน ข้ึนอยูกับวัตถุดิบที่ใชหมัก ปกติ

ในน้ําหมักจะประกอบไปดวยสารที่เปนประโยชนตอพืช เชน ธาตุอาหารพืชทั้งธาตุหลักธาตุรองและธาตุ

เสริม ฮอรโมนตาง ๆ  กรดอินทรีย กรดฮิวมิค สารควบคุมกําจัดแมลง-เชื้อโรคพืช จุลินทรียที่เปนประโยชน 

ฯลฯ 

น้ําหมักอินทรียกับผลการวิเคราะห 
  เมื่อครั้งเริ่มปฏิวัติวงการเกษตรของไทย และมีการสงเสริมการใชปุยเคมีเพิ่มผลผลิต

เกษตรกร ทําใหมีการนาํปุยน้ําที่เรียกวาปุยทางใบกับพวกฮอรโมนฉีดเรงการเจริญเติบโตใหพืชโดยเฉพาะ 
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พวกไมผลพืชผักและกลวยไมดูจะเปนกลุมแรก ๆ ที่มีการใชกันมาก ตรงนี้นาจะเปนแนวคิดพื้นฐานที่ทําให

เกิดการพัฒนาน้ําหมักอินทรียหรือปุยน้ําอินทรียของเรา (ทั้งนักวิชาการและเกษตรกร) ซึ่งก็ประสบผลสาํเรจ็

ระดับหนึ่ง แตในชวงป 2540-2550 ดูเหมือนวาน้ําหมักอินทรียจะกลับมาเฟองฟูที่สุดดวยปจจัย 3-4 อยาง 

ที่รูกันคือ ราคาน้ํามัน สภาพนิเวศธรรมชาติและการเรียกรองของชุมชนโลกดานอาหารปลอดภัยจาก

สารพิษ ประเทศไทยก็ไมพนและเลี่ยงไมไดเพราะตองอาศัยตลาดสงออกผลผลิตการเกษตร ดังนั้นก็ตอง 

มีมาตรการปรับปรุงวิธีการผลิตตั้งแตระดับฟารมเกษตรกรที่เปนตนน้ํา แนวทางเกษตรอินทรียและ/หรือ

เกษตรปลอดภัยจึงถูกกําหนดขึ้นเปนนโยบายของรัฐบาลเหลานี้จึงเทากับวาเปนแรงสงเสริมใหเกิดความ

จําเปนที่จะตองหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อใหอยูรอด น้ําหมักอินทรียจึงเปนทางเลือกที่มาไดทันกับ

สถานการณและนาจะเปน “นวัตกรรม (innovation)”  ที่เอื้อคุณประโยชนเพื่อทดแทนปุยเคมีและสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชที่ใชกันอยู แมจะทดแทนไมไดทั้งหมดแตก็เปนสวนลดการขาดดุลทั้งทางธรรมชาติและดุล 

ทางการคาใหประเทศชาติไดระดับหนึ่ง รอใหเวลาเปนตัวสรางแนวคิดและพัฒนาการในระบบการผลิต

เกษตรในระยะยาวตอไป 

 มาดูกันวา น้ําหมักอินทรียมีอะไรเปนองคประกอบบาง ทําไมถึงทําใหพืชเจริญเติบโต สราง

ดอก-สรางผลไดเหมือนใสปุยเคมี ทําไมถึงใชปองกันกําจัดแมลงศัตรูและโรคพืชไดหลากหลาย ผล 

การวิเคราะหของนักวิชาการเขาพบอะไรบาง คุณไชยวัฒน ไชยสุภา และคณะ (2547) ทําการวิเคราะห 

น้ําหมักอินทรียจากการเก็บตัวอยางในทองตลาดจํานวน 70 ตัวอยาง สรุปภาพรวมไดวา  

 1) ปริมาณกรดอินทรียที่พบมากไดแก กรดแลคติก กรดอะซิติค ทีพ่บรองลงมาคือ กรดทาร

ทาริค กรดซิตริค นอกจากนัน้ยงัมีกรดอื่น ๆ อีก เชน กรดซอรบิค กรดฟูรามิค กรดแอสคอรบิค  และกรด 

โปรปโอนิค เปนกรด pH อยูระหวาง 2.208-3.889 ซึ่งเปนสภาพกรดจัดจึงทําลายจุลินทรียโรคพืชทุกชนิด 

ไมมีปญหาการแพรกระจายโรคพืช 

 2) คานําไฟฟาสูง อันเกิดจากการมีอินทรียสารและสารประกอบอินทรียอยูในน้ําหนักมาก 

โดยเฉพาะการหมักดวยสารอินทรียจากสัตวจะมีคานําไฟฟาสูงกวา การหมักจากพืช ซึ่งสงผลใหมีปริมาณ

ธาตุอาหารพืชและสวนที่เปนประโยชนตอพืชแตกตางกัน 

 3) กรดฮิวมิค จะมีมากจากการหมักดวยพืชผักและผลไม สวนการหมักดวยสัตวและมูลสัตว

จะมีนอยตามลําดับ 

 4) ธาตุอาหารพืช ปกติจะมีไมมาก แตมีครบทั้ง 3 กลุม คือ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง 

และธาตุอาหารเสริม ปริมาณธาตุอาหารพืชในน้ําหมักจะมากตามวัสดุตามลําดับคือจากสัตว พืชและมูล

สัตว 

 5) สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (PGR) ที่สําคัญไดแก กลุมออกซิน (Auxin) จิบเนอ

เรลลิน (Gibberellin) และกลุมไซโตไคนิน (Cytokinin) ที่เรียกรวมกันวา ฮอรโมนพืช (Plant Hormones)  

ซึ่งเปนสารอินทรียที่พืชสรางขึ้นมาตามธรรมชาติที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสรีรวิทยา และดาน

พันธุกรรมของพืช โดยมีจุลินทรียหลายชนิดในน้ําหมักอินทรีย สามารถสรางฮอรโมนเหลานั้นได เชน 
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พวกแบคทีเรีย ราแอคทิโนมัยซิน ฮอรโมนเหลานี้มีมากตามวัตถุที่นํามาหมัก ตัวอยางการหมักอินทรียสาร

จากหอยเชอรี่และปลาจะใหไอเอเอ (IAA) มากกวาการหมักพืช แตจากไขมากกวาปลาและไขสาร 

จิบเบอเรลลิคแอซิค (GA3) จะไดจากการหมักพวก ผักสด ผลไม ปลาและหอยเชอรี่มากกวาการหมัก 

มูลสัตว สมุนไพร แตจะไดจากปลาสูงสุด หรือพวกซิเอติน (Ziatin) และไคเนติน (Kinetin) จะไดจากการ

หมักพืชและสัตว 

 6) มีสารควบคุมปองกันแมลง เปนสารพวกขับไล-ดึงดูดแมลง ทําใหระคายเคืองตอผิวหนัง

ของแมลง การหมักพืชผัก ผลไม สมุนไพรปลาและหอยเชอรี่ จะใหสารประกอบกลุมแอลกอฮอส   

กลุมเบนซินไดออล พวก  ฟนอล  และเอสเตอร ชวยยับยั้งการเจริญของหนอนตัวออน ทําใหไมลอกคาบ  

ไลแมลงและกินตาย 

 7) มีคุณสมบัติเปนสารปองกันกําจัดโรคพืช น้ําหมักอินทรียจากพืชสมุนไพร ผักผลไมและ

วัชพืชบางชนิดสามารถยับยั้ งการเจริญเติบโตของเชื้อราโรคพืชได  เชน  เชื้ อราโฟทอปโทรา  

เชื้อราคอลเลคโตติกั่ม เชน การหมักดวยกลวยน้ําวาสุก ตะไครหอม สะเดา ใบยูคาลิปตัส ใบและผลมะกรูด 

เปลือกสับปะรด ผลมะเฟอง ผักบุง ผลยอแก หญาขาวนก พวกที่ยับยั้งเชื้อคอลเลคโตตริกั่ม ไดแก ถั่วแขก 

กลวยน้ําวาสุก หัวขาตะไครหอม สาบเสือ หางไหล หนอนตายอยาก ตะไคร มะกรูด 

 8) จุลินทรียในน้ําหมักอินทรียที่พบไดแก แบคทีเรีย  ยีสต และพวกราที่เกิดประโยชนใน

ปริมาณที่แตกตางกัน ข้ึนกับอินทรียสารที่นํามาใชหมัก โดยรวมจุลินทรียเหลานี้ชวยยอยสลายวัสดุหมัก 

ยอยสลายสารประกอบอินทรียใหโมเลกุลเล็กลง แตไมสรางสารพิษ หรือเปนโทษตอมนุษย สัตวและพืช แต

ทําลายแบคทีเรียสาเหตุโรคหรือพวกทําใหอาหารบูดเนาเสีย โดยจะปรับสารตาง ๆ ใหอยูในรูปที่เปน

ประโยชนตอพืช เชน กรดอินทรีย ไวตามิน เปลี่ยนรูปธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซี่ยม ใหอยูใน

รูปที่พืชดูดไปใชไดมากขึ้น จุลินทรียพวกนี้ไดแก แบคทีเรียสกุลบาซิลลัส แลคติคแบคทีเรีย และยีสต 
น้ําหมักอินทรียมีประโยชน 
 จากการที่น้ําหมักอินทรียมีองคประกอบที่เปนประโยชนตอพืชหลายดาน แตก็มีธาตุอาหาร

พืชในปริมาณที่ไมมากนักโดยเฉพาะธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซี่ยม ดังนั้นจึง

ตองมีการใชควบคูกับพวกปุยอินทรียตาง ๆ โดยตองปรับปรุงสภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณและ/หรือใช

ควบคูกับปุยเคมีบางสวนก็ได แตเพื่อใหเห็นภาพถึงประโยชนของน้ําหมักอินทรียวามีอะไรบาง จึงไดสรุปที่

สําคัญ ๆ ไวดังนี้ 

 1) สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช น้ําหมกัอินทรียมีสารอินทรียตาง ๆ มากมาย เชน  

กรดอะมิโนทีพ่ืชสามารถดดูไปใชเพื่อสรางการเจริญเติบโต กรดอะมิโนจับกับธาตุอาหารพืชเปลีย่นรูป

เปนอะมโินดีเลทพืชดูดไดโดยตรง หรือ กรดฮิวมิค กระตุนการเจริญเติบโตและการสรางระบบราก ตนใบ  

ไดดี ระบบลําเลียงน้ําอาหาร (Xylem และ Phloem) ในพชืไดดีข้ึนเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหาร ; 

ฮอรโมนพวกออกซิน ชวยกระตุนการขยายตัวของเซลลพชื ทัง้สวนราก ใบ ลําตน การออกดอกและการสุก

ของผล พวกจบิเบอเรลลิน ทําใหเซลยึดตวั พชืเจริญสูงขึ้น กระตุนการออกดอก เปลี่ยนเพศดอกในพืช 
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ตระกูลแตง ชักนําการงอกของเมล็ด พวกไซโตไคนิน กระตุนการแบงตัวของเซลพืชทําใหแบงตัวมากขึ้น  

การสรางรากขนออน ตาออน ตาดอกและหนอออนในพืช เหลานี้จึงเปนสวนที่ชวยสรางการเจริญเตบิโตของ

พืชไดดีข้ึน มีคุณภาพดีข้ึนและเพิ่มผลผลิตการเกษตร พวกเอนไซม ที่ไดจากการสลายตัวของสารอินทรีย

โดยจุลินทรีย เชน เอนไซมโปรติเอสยอยโปรตีนใหเปนกรดอะมิโนและเซลลูโลส เอนไซมฟอสฟาเทส  

จะชวยขการแปรสภาพฟอสฟอรัสในดินใหอยูในรูปที่พืชนําไปใชประโยชนไดเอนไซม เซลลูโลส จะชวยยอย

เซลลูโลส ทําใหน้ําและของเหลวในเซลพืชถูกปลดปลอยออกมาเปนการยอยอินทรียวัตถุในดินใหมีโมเลกุล

เล็กลง พืชนําไปใชประโยชนได การยอยพวกแปงและน้ําตาล ใหเปนกรดอะซิตริคที่เมื่อละลายน้ําจะให 

กาซออกซิเจนและกาซโอโซน ทําใหบริเวณรอบ ๆ มีออกซิเจนเพิ่มข้ึนสวนโอโซนจะชวยกําจัดเชื้อโรค 

 การนําน้ําหมักอินทรียไปใชประโยชน นั้นตองมีการผสมน้ําลดความเขมขน เนื่องจาก 

น้ําหมักอินทรียมีความเปนกรดสูง มีสารอินทรียเขมขนและมีจุลินทรียอยูมากการนําไปใชประโยชนจึงตอง

ทําใหเจือจางลง โดยผสมน้ําหมักอินทรีย 1 สวนกับน้ํา 500-1,000 สวน เพราะถาเขมขนพืชจะไหม ชะงัก

การเจริญเติบโตและตายได (เหมาะกับการกําจัดวัชพืช) การผสมที่อัตราเหมาะสมจะทําใหพืชเขียวเขม 

แตกใบออน และพืชเจริญเติบโตไดดี สําหรับความถี่ในการฉีดมีหลักการคือหากตนพืชอายุ 10-30 วัน  

ฉีดพนทุก 5-7 วัน ตนพืชอายุ 30 วัน ฉีดพนทุก 10-20 วัน/คร้ัง  ถาเปนไมผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวตัด

แตงกิ่ง ชวงแตกใบออน ฉีดพนทุก 5-7 วัน เมื่อใบออนมีมากและเริ่มแก ฉีดพนทุก 10 วัน ระยะติดผล  

ฉีดพนทุก 20-30 วัน ขอควรระวังไมควรฉีดพนขณะพืชอยูในชวงออกดอกปริมาณดอกมากเพราะอาจมีผล

ตอการผสมเกสร ทําลายแมลง ไลแมลงที่เปนประโยชนจึงควรใชวิธีการราดลงดินที่บริเวณโคนตนพืช หรือ

ฉีดพนลงดิน อยางไรก็ตามใหสังเกตดวยวาเปนอยางไร ประสบการณจะกําหนดวิธีการที่ใชไดเหมาะสม 

นอกจากนี้คุณภาพน้ําหมักและการบํารุงดินดวยปุยอินทรียใหดินสมบูรณ และ/หรือใชควบคูกับปุยเคมีบาง 

จนเมื่อดินอุดทมสมบูรณมากถึงจุดแลว ก็สามารถลดการใชปุยเคมีในที่สุด 

 2) ใชปองกันกําจัดศัตรูพืช จากองคประกอบของน้ําหมักอินทรียที่มีสารที่ทําใหเกิดการ

ระคายเคืองตอผิวหนังและระบบการหายใจของแมลง มีสารดึงดูดและขับไล โดยเฉพาะน้ําหมักจากพืชผัก 

ผลไม หอยเชอรี่และไขจะใหสารในกลุมแอลกอฮอส ฟนอล เบนซีนไดออล และเอสเทอร พวกแบคทีเรีย 

ที่ชวยกําจัดหนอนกระทู ไขผีเสื้อไมฟกตัว เพลี้ยจะตาย ลดปริมาณแมลงวัน โดยทําใหหนอนแมลงวันไม

ลอกคราบเปนตัวแก การใชน้ําหมักอินทรียรวมกับน้ําหมักจากพืชสมุนไพร (พืชสมุนไพร + กากน้ําตาล 

หมักไว 1-2 คืน) เพื่อชวยกําจัดหนอนแมลงและโรคพืชบางอยางไดเปนอยางดี สูตรสมุนไพรที่นํามาผสมกนั 

เพื่อปองกันกําจัดหนอนและแมลงศัตรูพืช เชน  

  - สะเดา+ขา+ตะไครหอม+หางไหล+ยาสูบ ใชควบคุมกําจัดพวก เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน 

เตาแตง หนอนตาง ๆ หมัดกระโดด หอยทาก หอยเจดีย หนอนใย หนอนคืบ หนอนกระทู 

  - กระเทียม+หอมใหญ+พริกชี้ฟา ใชปองกันกําจัดหนอนและแมลงตาง ๆ  

  - วานน้าํ+ขมิ้น+มะระขี้นก ใชปองกันกําจดัหมัดกระโดด 
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  - หางไหลขาว+หางไหลแดง+เปลือกสะเดา+รากหนอนตายหยาก ใชปองกันกําจัด

หนอนแมลง เพลี้ย และไรตาง ๆ  

  - สะเดา+ยาสูบ+ยี่หรา+หางไหล กําจัด เพลี้ยออน 

  - สะเดา+บอระเพ็ด+เปลือกยูคาลิปตัส  กําจัดหนอนแมลง เพลี้ยทุกชนิด 

 สําหรับการใชน้ําสกัดชีวภาพเพื่อปองกันกําจัดโรคพืชนั้น จากการศึกษาสรุปไววา  น้ําหมัก

ชีวภาพจากพืชสมุนไพร พืชผัก ผลไม วัชพืช หอยเชอรี่และไข มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินท

รียที่กอใหเกิดโรคพวก 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 น้ําหมักอินทรียนําใชแกปญหาสิ่งแวดลอมไดทั้งในบริเวณฟารม

เลี้ยงสัตว  บอปลา บอน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร บอเลี้ยงกุง แหลงน้ําเสียในชุมชน คู-คลอง  

ทอระบายน้ําเสีย หองน้ํา และกองขยะ โดยจุลินทรียในน้ําหมักอินทรียจะทําการยอยสารอินทรียตาง ๆ  

เศษอาหาร มูลสัตว ขณะเดียวกันก็ควบคุมจุลินทรียที่กอใหเกิดกลิ่นบูดเนา ทําใหไมมีกลิน่เหมน็ ปรับสภาพ

ฟารมใหสะอาด น้ําบอเลี้ยงปลา และแหลงน้ําตาง ๆ ใหมีคุณภาพดีข้ึน สภาพแวดลอมดีข้ึน ควบคุม 

จุลินทรียสาเหตุโรคไมใหแพรกระจาย กําจัดแมลงวันในโรงอาหาร ตลาดสด คอกสัตว กองขยะ อัตราการใช

คือ น้ําหมักอินทรีย 1 สวน ผสมน้ํา 100 สวน หรือน้ํา 200 สวน หรือน้ําหมักอินทรีย 1 ลิตร ตอปริมาณน้ํา

ในบอปลา-บอกุง 10 ลูกบาศกเมตร ในทองระบายน้ําเสีย แหลงน้ําเสียชุมชน ใชอัตราเขมขนมากกวานี้ 

 4) ใชเปนหัวเชื้อจุลินทรีย น้ําหมักอินทรียที่ไดจากการหมักพืชผัก ผลไม ปลา หอยเชอรี่และ

ไข ประกอบดวยสารอินทรีย กรดอินทรีย กรดฮิวมิค วิตามิน ฮอรโมน เอนไซม ธาตุอาหารพืช กรดอะมิโน 

น้ําตาล คารโบไฮเดรท ซึ่งเปนแหลงอาหารของพวกจุลินทรียตาง ๆ ทั้งที่ตองการออกซิจนและไมตองการ

ออกซิเจน แตสวนใหญจะเปนแบคทีเรียพวก Bacillus และพวก Lactic auicd Bact  ยีสต ดังนั้นน้ําหมัก

อินทรียที่ผลิตไดสามารถนําเปนหัวเชื้อจุลินทรียใชขยายการผลิตได มีคุณสมบัติเหมือน สาร พด.2 

ของ กรมพัฒนาที่ดิน เพียงแตมีการเติมน้ําลงบาง เพื่อใหเปนอาหารและขยายพันธุแบบตอเนื่อง จึงใช

ทดแทนสาร พด.2 ไดเปนอยางดี 
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จากขอมูลที่นําเสนอมาทั้งหมดนั้นทําใหมองเห็นภาพที่ลึกของน้ําหมักอินทรีย ซึ่งการนําน้ําหมักอินทรียไป

ใชประโยชนโดยภาพรวม เปนดังนี้  (สาลี่ ชื่นจิต, 2550) 

 1. ฉีดพนพืชผัก ไมผล ไมยืนตน อัตรา 1 ชอนโตะตอน้ํา 5-10 ลิตร (1:500-1,000) ฉีดพนทุก 

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 

การยอยสลาย 3-7 วัน สามารถปลูกพืชได หากตองการกําจัดวัชพืชพวกมีเมล็ดควรปลอยใหวัชพืชงอกอีก

คร้ังแลวพรวนซ้ํา 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 

ดีข้ึน 

 6. การขยายหัวเชื้อทําโดยผสมน้ําหมักอินทรีย : 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 ฟกทองใหละเอียดผสมกากน้ําตาลใสถัง

พลาสติกขนาด 200 ลิตร และใชพลาสติกคลุมฝาไว วิเคราะหผลเมื่อ 7 วัน 1,2 เดือน และ 1 ป สรุปไดดังนี้ 

 จากการวิเคราะหน้ําหมักอินทรียที่ไดจากกลวย มะละกอ และฟกทอง หมักระยะเวลา 7 วัน 

ถึง 1 ป พบวามีปริมาณธาตุไนโตรเจนอยูระหวาง 0.5-1.66% ธาตุฟอสฟอรัส 001-0.82% ธาตโุพแตสเซีย่ม 

0 .98-1 .58% และมีธาตุอาหารรองจํานวนหนึ่ ง  นอกจากนี้พบฮอร โมนพืชทั้ ง  3  ชนิด  ไดแก  

กลุมออกซิน  ไซโตไดนับ และจิบเบอเรลลิน ในชวงระยะเวลาหมักระหวาง 1-2 เดือน และ 1 ป พบวา

สามารถเก็บน้ําหมักอินทรียไวใชไดนานประมาณ 1 ป แตระยะหมักนาน 1-2 เดือน นาจะเปนชวงเวลาที่

เหมาะสมในการนําไปใชประโยชนเพราะพบทั้งปริมาณธาตุอาหารและฮอรโมนพืชในปริมาณสูงกวา

ระยะเวลาอื่น จากการนําน้ําหมักไปฉีดพนแตงกวาชวงออกดอกทุก 5-7 วัน ในอัตรา 20-30 ซีซีตอน้ํา 20 

ลิตร พบวาสามารถเพิ่มผลผลิตแตงกวาไดประมาณ 15-20 เปอรเซ็นต แตเมื่อเปรียบเทียบน้ําหมักอินทรีย

จากปลากับน้ําหมักอินทรียจากกลวย มะละกอ และฟกทอง พบวา น้ําหมักชีวภาพจากปลาใหธาตุอาหาร

สูงกวา แตมีชนิดและปริมาณฮอรโมนพืชตํ่ากวา 
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นอกจากนี้ยังมีการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชที่เกษตรกรนํามาใชปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ไดแก ใบเสม็ดขาว ใบสามโสก และใบขอบชะนาง โดยทําการทดสอบกับหนอนใยผักในหองปฏิบัติการ 

ปรากฏวา สารสกัดจากใบขอบชะนาง 1,000 กรัม ทําใหหนอนใยผักตาย 57% สารสกัดจากใบสามโสก 

100 กรัม ทําใหหนอนใยผักตาย 100% ในเวลา 24-48 ชั่วโมง สารสกัดจากใบเสม็ดขาว  

100 กรัม ทําใหหนอนตาย 80% ในเวลา 48 ชั่วโมง และสารสกัดจากใบเสม็ดขาว 500 กรัม ทําใหหนอน

ตาย 100% ในเวลา 24 ชั่วโมง 

 จากการสํารวจขอมูลจากเกษตรกรทําสวนผลไมหลายรายในภาคตะวันออกที่ใชน้ําหมัก

สมุนไพรบํารุงตนและกําจัดศัตรู สรุปจากประสบการณไดดังนี้ 

 1. นายเกรียงไกร  เพ็งคะชา  เกษตรอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทําสวนผลไมแบบผสมผสาน

มีทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ขนุน มะนาว กลวย ฯลฯ ใหขอมูลวา การจัดการสวนเนนการปรับปรุง

บํารุงดินดวยปุยอินทรียอัดเม็ดใสเดือนละครั้ง อัตรา 2  ก ก./ตน รวมกับอาหารเสริมโดยพนน้ําหมักอินทรีย

ที่ทรงพุม และผลออนเดือนละ 4 ครั้ง ชวงตัดแตงกิ่งและตัดหญาจะนําเศษของใบพืชเหลานี้เกลี่ยกระจาย

คลุมโคนตนแลวนําเอาน้ําหมักอินทรียใสรวมกับระบบน้ํารดเศษพืชทําใหเศษใบไมมีการยอยสลายไดเร็วขึน้ 

สวนเรื่องแมลงในแปลงจะมีพวกเพลี้ยไกแจ หนอนกัดกินใบ หนอนเจาะผล จะพนดวยสารสกัดจากสะเดา

สลับกับสารเคมีบางอยาง แตก็มีการลดสารเคมีลงเรื่อย ๆ ทําใหระบบนิเทศในสวนดีข้ึน สังเกตวาจะมีพวก 

นก กิ้งกา แมงมุม เขียด และผ้ึง เขามาอาศัยอยูในสวนมากมาย ที่นาสนใจคือ ลองกองใหผลผลิตสูง โดย

ไมมีหนอนกินใตผิวเปลือกเขาทําลาย 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 คร้ัง ในชวงลองกองออกดอก ระยะแทงดอกและผลประมาณ 5-6 เซนติเมตร แตงดอกตามตองการเหลือ

ชอเดียวจึงใสปุยมูลไกรวมกําจัดศัตรูพืช และฉีดน้ําหมักชีวภาพเพื่อใหลองกองติดลูกไดดี สําหรับการ

ควบคุมหนอนกินใตผิวเปลือกลองกองไดทําน้ําหมักจากใบสะเดา เสม็ดขาว สามโสก สบเสือ ขอนชะนาง 

ฯลฯ มาตํา และหมักกับน้ําผสมกากน้ําตาล หมักทิ้งไว 1-2 คืน กรองเอาน้ําไปฉีดสลับกับน้ําหมักกําจัด

แมลงอีกสูตรหนึ่ง พบวาไดผลมาก จากการใชปุยคอก ปุยหมักอยางถูกวิธีชวยสรางความอุดมสมบูรณให

ดินมาก ตนไมเจริญเติบโตดี ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จนเลิกใชสารเคมีและพบวา มีศัตรูธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

ชวยทําลายหนอนกินใตผิวเปลือกลองกองที่เห็นไดชัดเจน มีสัตวและแมลงที่เปนประโยชนหลายชนิด เชน 

กิ้งกา มดงาม ดวงเตา แมลงชางปกใส ตอ แตนเบียน มวนพิฆาต ตั๊กแตนตําขาว และแมงมุม ที่ชวย

ควบคุมเพลี้ยไกแจ เพลี้ยแปง เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ ไรแดง และหนอนผีเส้ือตาง ๆ ที่สําคัญสามารถลดตนทุน

จากสารเคมีไดมากถึง 70%  
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 3. ลุงสุนทร  ราชวัตร  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง อดีตทําสวนผลไมแบบผสมผสานคือ ปลูก

เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง แตเดี๋ยวนี้เนนปลูกลองกองเปนหลัก ในพื้นที่ 60 กวาไร ประมาณ 1,000 กวา

ตน เมื่อกอนลุงสุนทรก็เหมือนชาวสวนทั่วไปใชทั้งปุยเคมีและสารเคมีในสวนปหนึ่งหลายแสนบาท          

จนตอมารูวาจะเปนอันตรายตอสุขภาพและตนทุนสูงขึ้นเรื่อย จึงหันมาใชแนวทางเกษตรอินทรีย ตั้งแต 

ป 2543 โดยเนนการใชปุยอินทรียพวกมูลไก เศษเปลือกมันสําปะหลัง ใสที่ตนลองกองรวมกับการใช 

น้ําหมักอินทรียที่หมักจากปลาไข กากน้ําตาลและสมุนไพรตาง ๆ สวนเศษหญาใบไมก็นําหมักโคน 

ตนลองกอง จนไดรับการรับรองใหเปนแปลงเกษตรอินทรีย (Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร 

สามารถสงผลผลิตจําหนายตลาดในกรุงเทพฯ ดวยราคาสูงทุกเกรด และมีลูกคามาจับจองผลผลิตลองกอง

กันตั้งแตตนฤดูที่ออกดอก โดยภาพรวมของลุงสุนทรที่ใชสารอินทรียในสวนลองกองประกอบดวย 5 อยาง 

ไดแก น้ําหมักสมุนไพร ฮอรโมนไข ปุยปลาหมัก ปุยเปลือกมันสําปะหลัง และมูลไก ซึ่งผลที่ไดรับลุงสุนทร

เลาวา ลองกองที่นี่จะออกกอนใคร ใหผลดกมากและคุณภาพดี ตอนนี้ในสวนมีพวกแมลงศัตรูธรรมชาต ินก 

แมงมุม คางคก ไสเดือนดิน มากมาย ขณะที่ลองกองไมมีหนอนเจาะผิวเปลือกใหเห็นแลว อีกอยางเพลี้ย

แปงซึ่งจะทําลายผลลองกองทําใหเกิดราดําก็ไมมีใหเห็นแลว ตนทุนการผลิตลดลงมาก ที่เคยตองจายเงิน

ซื้อปุยเคมีและสารเคมีทุกอยางไมต่ํากวาปละ 300,000-400,000 บาท ก็ลดลงเหลือไมเกิน 100,000 บาท

ตอปเทานั้น 

 4. นายฉลอม  ลําดับช้ัน  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 เพราะใชสารหมักเขมขนราดในนาขาวชวงเอาน้าํเขานา

และเตรียมพื้นที่ พวกสวนผักก็ไดผล หนอนกินใบ แมลงปกแข็ง ลดนอยลงจนไมเปนปญหาแลว 

 จากการนําเสนอขอมูลจากชาวสวนผลไมในภาคตะวันออกก็พอจะเห็นแลวครับวาน้ําหมัก

อินทรียนั้นมีประโยชนและคุณคามหาศาลและสามารถใชทดแทนปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชได

กวางขวาง และเพื่อใหเกิดประโยชนแกแฟน ๆ เทคโนโลยีชาวบานทุกทาน ผูเขียนมีสูตรการทําน้ําหมัก

ชีวภาพตําหรับตาง ๆ มาฝากเพื่อไดทดลองทําใชเองหรือขายก็ได 
 สูตรปลาหมกัหรือหอยเชอรี่หมัก 
 ปลา/หอยเชอรี่ 40  กก.  กากน้ําตาล   30   กก. 

 วิธีการคือ บดปลาหรือหอยเชอรี่ใหละเอียดหรือพอหยาบก็ได แลวนาํมาหมักกับกากน้ําตาล

ตามอัตราสวนขางบน หมักในถงั 200 ลิตร ทิง้ไวประมาณ 1 เดือน เอาน้าํหมกัไปใชโดยผสมน้าํอตัรา 

1:500-1,000 ฉีดพนทรงพุมเดือนละ 2-3 คร้ัง หรือนาํสวนผสมราดโคนตนไมผล 4-5 ลิตร/ตน/ป 
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 น้ําหมักอินทรียจากผลไม 
 มะละกอ 40  กก.  กลวยสุก 40  กก.  ฟกทอง 40 กก. เปลือกสับปะรด/ผล  20 กก.  

กากน้ําตาล 20 กก. 

 วิธีการ หั่นหรือบดสวนประกอบเปนชิ้นเล็ก ๆ นํามารวมกันในถัง 200 ลิตร หมักทิ้งไว

ประมาณ 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 และ

ชาวสวน แลวมาประมวลประสบการณของเกษตรกรเปรียบเทียบกับขอมูลทางวิชาการที่วิเคราะหวิจัยโดย

นักวิชาการก็เห็นวาองคความรูทั้งสองมุมนั้นมีความสอดคลองกันเปนอยางมาก แตนาเสียดายที่ขอมูล

เหลานั้นยังขาดการจัดทําใหเปนระบบ ขาดการเผยแพรและถายทอดเทาที่ควร ตรงขามกับแนวทางเกษตร

เคมีที่ยังคงมีอิทธิพลตอแนวคิดและการปฏิบัติกับวงการเกษตรบานเราเปนสวนใหญคงเปนเพราะพื้น

ฐานความรูที่เนนการเกษตรเคมีเปนหลัก ไมมีการศึกษาวิจัยสงเสริมแนวทางเกษตรอินทรียหรือเกษตร

ธรรมชาติมากนักและจริงจังจนเมื่อทุกอยางมาถึงจุดวิกฤตทุกคนจึงตองปรับตัวเพื่อใหอยูรอดใน

สถานการณที่บีบบังคับนี้ ผมคิดวาน้ําหมักอินทรียจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมกับการเกษตรในบานเรา

เพราะ “ความมหัศจรรย”  ที่ใชไดแนบครอบจักรวาล จะทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงจนผล

ประกอบการมีกําไรคุมการลง ตองขอบคุณนักวิจัย นักวิชาการและเกษตรกรทั้งหลายที่ใหขอมูลที่เปน

ประโยชนไวอยางเปนสาธารณะ ผูเขียนเพียงทําหนาที่นําเสนอผานบทความในวารสารเทคโนโลยีชาวบาน

ฉบับนี้ตามวาระที่เอื้ออํานวย หวังวาจะเปนประโยชนกับแฟน ๆ ทุกคนบางตามสมควร ตองการแลกเปลี่ยน

ขอมูลไดที่  038-611578, 089-0950035 หรือ เวปไซด  http//:edoae.doae.go.th 
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