บทที่ 3
การทําน้ําสกัดชีวภาพ
การทําน้ําสกัดชีวภาพ
1. ใชเศษพืช ผัก ผลไม หรือเศษอาหาร ที่ยังไมบูดเนา นํามาสลับหรือบดใหเปนชิน้ เล็กๆ
ใสภาชนะที่มฝี าปด เชน ถังพลาสติก หรือโอง
2. ใสกากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายแดงหรือขาวลงไป 1 ใน 3 ของน้ําหนักผัก (1:3) ใน
อัตราสวนนี้ถามีน้ําสกัดชีวภาพอยูแลวใหใสกากน้ําตาลนอยลง
3. มีของหนักวางทับผักไว แลวปดฝาทิ้งไว 5 - 7 วัน
4. จะมีของเหลวสีน้ําตาลไหลออกมาคือ น้ําสกัดชีวภาพ กรอกใสขวดปดฝาใหสนิทพรอม
ที่จะมานํามาใช
ขอควรระวังในการทําน้ําสกัดชีวภาพ
1. ในระหวางการหมักหามปดฝาภาชนะที่ใชหมักโดยสนิท เพราะจะทําใหระเบิดได
เนื่องจาก ระหวางการหมักเกิดกาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทน ฯลฯ
2. หากมีการใชน้ําประปาในการหมักตองตมใหสุกหรือตากแดด เพื่อไลอคลอรีนเพราะ
อาจเปนอันตรายตอจุลินทรียท ี่ใชในการหมัก
3. พืชบางชนิดไมควรใชในการหมักเชน เปลือกสม เพราะมีน้ํามันที่ผิวเปลือกเปนพิษตอจุ
ลินทรียยอสลายในสภาพปลอดอากาศ
4. การทําน้ําสกัดชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพควรหมักใหไดที่ เพราะพบปญหาเกิดเชื้อราที่
ใบทุเรียนเพราะน้ําตาลที่เหลืออยูจุลินทรียใ ชไมหมด
1. น้ําสกัดชีวภาพที่ผลิตจากพืช
1.1 ผลิตจากผักและเศษพืช
การทําน้ําสกัดชีวภาพโดยการหมักเศษพืชสดในภาชนะที่มีฝาปดปากกวาง นํา
เศษผักมาผสมกับน้ําตาล ถาพืชผักมีขนาดใหญใหสับเปนชิ้นเล็กๆ จัดเรียงพืชผักเปนชั้น ๆ โรย
น้ําตาลทับสลับกันกับพืชผักอัตราสวนของน้ําตาลตอเศษผักเทากับ 1 : 3 หมักในสภาพไมมีอากาศ
โดยการอัดผักใสภาชนะใหแนน เมื่อบรรจุผักลงภาชนะเรียบรอยแลว ปดฝาภาชนะนําไปตั้งทิ้ง
ไวในที่รม ปลอยใหหมักตอไปประมาณ 3 - 7 วัน จะเกิดของเหลวขนสีน้ําตาล มีกลิ่นหอมของสิ่ง
หมักเกิดขึ้น ของเหลวนี้เปนน้ําสกัดจากเซลลพืชผักประกอบดวย คารโบไฮเดรท โปรตีน กรดอะ
มิโน ฮอรโมน เอนไซม และอื่นๆ

1.2 ผลิตจากขยะเปยก
ไดมีการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยการนําขยะเปยก ไดแก เศษ
อาหาร เศษผัก ผลไม จํานวน 1 กิโลกรัม มาใสลงในถังหมัก แลวเอาปุยจุลินทรี์โรยลงไป 1 กํา
มือ หรือประมาณเศษ 1 สวน 20 ของปริมาตรของขยะ แลวปดฝาใหเรียบรอย ภายในเวลา 10 14 วันจะเกิดการยอยสลายของขยะเปยกบางสวนกลายเปนน้ํา น้ําที่ละลายจากขยะเปยก สามารถ
นําไปใชเปนปุย โดยนําไปเจือจาง โดยการผสมดวยอัตราสวนน้ําปุย 1 สวนตอน้ําธรรมดา 100 1,000 สวน นอกจากนี้โครงการฯ ยังไดประดิษฐถังขยะแบบพิเศษ โดยนําถังพลาสติกมาเจาะรู
แลวใสกอก เปดปดน้ําที่ดานขาง ถังชวงลางจะสวมตาขาย เพื่อปองกันไมใหเศษอาหารไปอุด
ตัน สวนปญหาเรื่องกลิ่นกรณีที่ขยะมีเศษเนื้อสัตว มีเศษอาหารอยูมากใหใชเปลือกสับปะรด
มังคุด กลวย ใสลงไปใหมากๆ น้ําปุยจะมีกลิ่นหอมคลายกับกลิ่นหมักเหลาไวน วิธีการดังกลาวจุ
ลินทรีย จะสามารถยอยสลายขยะเปยกไดประมาณ 30 - 40 สวนที่เหลือประมาณ 60 - 70 % จะ
กลายเปนกากซึ่งก็คือปุยหมักสามารถนําไปใชในทางเกษตรได
2. น้ําสกัดชีวภาพที่ผลิตจากสัตว
ปุยปลาเปนน้ําสกัดชีวภาพทีไ่ ดจาการยอยสลายเศษอวัยวะปลา ไดแก หัวปลา
กางปลา หางปลา พุงปลา และเลือด ผานกระบวนการหมักโดยใชเอนไซม ซึ่งเกิดขึ้นเอง
ธรรมชาติ หลังจากหมักจนไดที่แลวจะไดสารละลายสีน้ําตาลเขม ประกอบดวยธาตุอาหารหลัก
ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแตสเซียม ธาตุอาหารรอง ไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม และ
กํามะถัน ธาตุอาหารเสริม ไดแก เหล็ก ทองแดง และแมงกานีส
นอกจากนี้ ปุยปลายังประกอบดวยโปรตีนและกรดอะมิโน ซึ่งเกิดจากการยอยสลาย
ของโปรตีนในตัวปลา จากขอมูลผลของกรดอะมิโนทีม่ ีตอพืช แตจากคําบอกเลาของเกษตรกรผูใ ช
ปุยปลา พบวาปุยปลาจะไปชวยพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เชน ดอกไมใหมีสีสดขึ้นและผลไมมี
คุณภาพดีขึ้นและชวยเรงการแตกยอด และออกดอกใหมไดอีกดวย
2.1 ผลิตจากปลา
อัตราสวน / 1 ถัง 200 ลิตร ปลาสด 40 กก. กากน้ําตาล 20 กก. สารเรงผลิตปุย
หมัก 200 กก. ( 1 ซอง)วิธีการเตรียมสารเรงผลิตปุยหมัก 1 ซอง ละลายน้ําอุน 20 ลิตร คนใหเขา
กัน 15 - 30 นาที (อยาใหน้ํานิ่ง) นําปลาสดและกากน้ําตาลที่เตรียมไวใสถัง 200 ลิตร และนําสาร
เรงทําปุยหมักที่เตรียมเสร็จแลวใสในถังรวมกับปลาสด และกากน้ําตาล ใสน้ําพอทวมตัวปลา
(1/2) แลวคนใหเขากันตั้งทิง้ ไวที่อุณภูมิ 30 - 35 องศาเซลเซียส ไมปดฝา คนวันละ 4 - 5 ครั้ง

ตลอดระยะเวลาในการหมักประมาณ 20 - 30 วัน ปลาจะยอยสลายหมด เติมน้ําใหเต็มถังและคน
ใหเขากันกอนที่จะนําไปใชจะไดปยุ ชีวภาพ 200 ลิตร อัตรากาใชปุยชีวภาพฉีดพนทางใบ 1 ลิตร/
น้ํา 200 ลิตร และราดโคน 1 ลิตร / น้ํา 200 ลิตร
2.2 ผลิตจากหอยเชอรี่
วิธีที่ 1 การทําจากหอยเชอรี่ทั้งตัวพรอมเปลือก
นําตัวหอยเชอรี่ทั้งตัวมาทุบหรือบดใหละเอียด จะไดหอยเชอรี่พรอมเปลือกและ
น้ําจากตัวหอยเชอรี่ และนําผสมกับน้ําตาลและน้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรียธ รรมชาติ อัตรา 3:3:1 คน
ใหเขากันและนําไปบรรจุในถังหมักขนาด 30 ลิตร อยางใดอยางหนึ่งปดฝาทิ้งไวอาจคนใหเขากัน
หากมีการแบงชั้นใหสังเกตุดวู ากลิ่นเหม็นหรือไม ถามีกลิ่นเหม็นใหใสน้ําตาลโมลาสเพิ่มขึ้น
และคนใหเขากันจนกาจะหายเหม็น ทําอยางนี้เรื่อยไปจนกวาจะไมเกิดแกสใหเห็นบนผิวหนาของ
น้ําหมักหอยเชอรี่ แตจะเห็นความระยิบระยับอยูที่ผิวหนาน้ําหมักดังกลาว บางครั้ง อาจจะพบวา
มีตัวหนอนลอยบนผิวหนาและบริเวณขางถังภาชนะบรรจุ ควรรอจนกวาตัวหนอนดังกลาวตัวใหญ
เต็มที่และตายไป ถือวาน้ําหมักหอยเชอรี่ทั้งตัวเสร็จสิ้นขบวนการกลายเปน
น้ําหมักชีวภาพหอยเชอรี่ สามารถนําไปใชไดหรือนําไปพัฒนาผสมกับปุยน้ําอื่นๆ ใชประโยชน
ตอไป
วิธีที่ 2 การทําจากไขหอยเชอรี่
นําไขหอยเชอรีห่ รือกลุมไขหอยเชอรี่มาทุบหรือบดใหละเอียด จะไดน้ํา
ไขหอยเชอรี่พรอมเปลือก แลวนําไปผสมกับกากน้ําตาลและน้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรีย ธรรมชาติ
อัตรา 3:3:1 คนใหเขากันแลวนําไปหมักตามขบวนการเชน เดียวกับวิธีที่ 1
วิธีที่ 3 การทําจากไขหอยเชอรี่และพืช
นําไขหอยเชอรีห่ รือกลุมไขเชอรี่มาทุบหรือบดใหละเอียด และนําไป
ผสมกับพืชสวนที่ออนๆ หรือสวนยอดความยาวไมเกิน 6 นิ้ว หรือไมเกิน 1 คืบ ที่หั่นหรือ
บดละเอียดแลว เชนกัน แลวนํามาผสมกันในอัตราสวน ไขหอยละเอียด : กากน้ําตาล : พืชสวน
ออนบดละเอียดและน้ําหนักหัวเชื้อจุลินทรียธรรมชาติคือ 3:3:1 แลวนําไปหมักตามกระบวนการ
เชนเดียวกับวิธีที่ 1
วิธีที่ 4 นําตัวหอยเชอรีท่ ั้งตัวจํานวนเทาใดก็ไดมาตนในกระทะ
นําตัวหอยเชอรีท่ ั้งตัวพรอมทัง้ ใสเกลือแกงผสมไปดวยในจํานวน
พอเหมาะ เพือ่ ใหเนื้อหอยเชอรี่แยกจากเปลือกไดงายขึน้ และนําเฉพาะเนื้อหอยเชอรี่มาบดให

ละเอียด ใหไดดจํานวน 3 สวน เพื่อผสมกับกากน้ําตาล และน้ําหมักจากจุลินทรียธรรมชาติ 3:3:1
คนใหเขากันแลวนําไปหมักตามขบวนการเชนเดียวกันกับวิธีที่ 1
วิธีที่ 5 การทําจากเนื้อหอยเชอรี่และพืชสด
นําเนื้อหอยเชอรี่ที่ไดจากการตมกับเกลือเหมือนวิธีที่ 1 มาบดใหละเอียด
แลวนําไปผสมกับกากน้ําตาล และชิ้นสวนของพืชที่ออนๆ เหมือนอัตราสวนเนื้อหอยเชอรี่
บดละเอียด : น้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรีย คือ 3:3:1 ผสมใหเขากันแลวนําไปหมักตามขบวนการ
เชนเดียวกับวิธีที่ 1
วิธีที่ 6 การทําจากเนื้อหอยเชอรี่ ไขหอยเชอรี่ และพืชสด
วิธีนี้เปนการผสมปุยหมักแบบเบ็ดเสร็จ ไมตอ งแยกวัสดุแตละชนิดควร
ใชอัตราสวนดังนี้ เนื้อหอยเชอรี่พรอมเปลือก หรือเนื้อหอยเชอรี่อยางเดียว : ไขหอยเชอรี่ : พืช
กอน อัตรา 3:3:5 - 6:2:3 มีขอสังเกตุเพียงดูวามีกลิ่นเหม็นหรือไมเพียงใด หากมีกลิ่นเหม็นให
เติมกากน้ําตาล และน้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรีย ธรรมชาติ เพิ่มขึ้นจนกวาจะไมกลิ่น จะใชเวลานานแค
ไหนเพียงใด ใหดูลักษณะผิวหนังของน้ําหนักเชนเดียวกับการทําน้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรียธรรมชาติ
อัตราการใชพชื ที่อายุนอย ระยะการเจริญเติบโตแรก ๆ ใชอัตรา 1:500 - 10,000 หรือจากการ
ทดสอบเบื้องตนพบวาอัตราการใชพืชที่อายุนอย ระยะการเจริญเติบโตแรกๆ ใชอัตรา 1:500 10,000 หรือจากการทดสอบเบื้องตนพบวาอัตราที่เหมาะสม คือ 20 ซี.ซี / น้ํา20 ลิตร สามารถ
ใชได 7 - 10 วัน ขึ้นอยูกับชนิดอายุการเจริญเติบโตของแตละพืชวาเปนพืชผัก ไมดอกไมประดับ
ไมผล ไมยืนตน พืชไร ขาว เปนตนซึ่งยังตองการขอมูลจากการทดสอบอีกมาก
ใหระมัดระวังเวลานําไปใชราดหรือฉีดพนตนพืช ควรใชเจือจางมาก
(อัตราที่แนะนําใหใชคือจากสารละลายที่ผานขบวนการหมักสมบูรณแลวกอนนําไปใชควรทําให
เจือจางในอัตรา 1: 500 หรือ 1: 1,000 ) วิธีการใชที่ถูกตองจะมีผลตอดิน และพืชทีน่ าํ ไปราดหรือ
ฉีดพนใสควรใชเพื่อชวยเสริมการเจริญเติบโตใหกับตนพืช หรือชวยเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย
และจําเปนตองมีเทคโนโลยีอยางอื่นๆ เชน การใชปยุ อินทรีย ปุยหมัก หรือ ปุยเคมีเขาชวย ซึ่งจะ
ทําใหการใชไดผลดีที่สุด ตลอดจนการดูแลปฏิบัติตอพืชในดานอืน่ ๆ ดวย
สูตรน้ําสกัดชีวภาพเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตรไดรวบรวมสูตรน้ําสกัดชีวภาพ จากหนวยงานและแหลงที่ไดมีผูศึกษา
คนควา และทดลองไดผลดี ดังนี้

1. สูตรของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
1. กลุมเกษตรธรรมชาติ ต.ทับคลอ อ. ทับคลอ จ. พิจิตร
1.1 การทําหัวเชื้อจุลินทรีย
สวนผสม
ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.

3 กก.
2 กก.
1 กก.

เปลือกตาสับปะรด
น้ํามะนาว
กากน้ําตาล

วิธีทํา
นําสวนผสมทั้งหมดผสมเขาดวยกัน แลวหมักไว
1.2 สูตรฮอรโมนผลไม
สวนผสม
ลําดับ วัสดุที่ใช
1.
2.
3.
4.

จํานวน

ผลไมสีเหลือง เชน ฟกทอง มะละกอ
30 กก.
กากน้ําตาล
10 กก.
น้ําสะอาด
10 กก.
หัวเชื้อจุลินทรีย
3 ขวดกระทิงแดง
วิธีทํา
นําสวนผสมทั้งหมดผสมเขาดวยกัน หมักไว 15 - 30 วัน หากจะใชก็นํามา

กรอง
วิธีใช
อัตราการใชน้ําหมักชีวภาพ 30 ซี.ซี ผสมกับน้ํา 20 ลิตร แลวนําไปฉีดพน
กับตนพืชผักได
1.3 สูตรสารสกัดสมุนไพร
สวนผสม
ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.

30 กก.
20 กก.

สมุนไพรชนิดตางๆ
กากน้ําตาล

3.
4.
5.

น้ําสะอาด
เหลาขาว
หัวเชื้อจุลินทรีย

1 ขวด

วิธีทํา
นําสวนผสมทั้งหมดผสมเขาดวยกัน หมักไว 15 - 30 วัน หากจะใชก็นํามา
กรอง
วิธีใช
อัตราการใชน้ําหมัก 30 ซี.ซี ผสมกับน้ํา 20 ลิตร แลวนําไปฉีดพนพับตน
พืชผักได
หมายเหตุ : - สมุนไพรตางๆ ไดแก บอระเพ็ด สะเดา ขาแก ตะไครหอม
สาบแลง สาบกา หนอนตายหยาก ตนเพกา สาบเสือ ใบนอยหนา มะละกอ หากตองการกําจัด
เชื้อราใหนําใบยูคาลิปตัส 30 - 50 ยอดกับใบมะรุม 5 กก.หมักรวมกับสวนผสมทั้งหมดดวย
1.4 สูตรน้ําสกัดหอยเชอรี่
สวนผสม
ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.
4.

30 กก.
20 กก.
10 กก.
3 ขวดกระทิงแดง

หอยเชอรี่
กากน้ําตาล
น้ําสะอาด
หัวเชื้อจุลินทรีย

วิธีทํา
นําสวนผสมทั้งหมดผสมเขาดวยกัน หมักไว 15 - 30 วัน หากจะใชก็นํามา
กรอง
วิธีใช
อัตราการใชน้ําหมัก 30 ซี.ซี ผสมกับน้ํา 20 ลิตร แลวนําไปฉีดพนพับตน
พืชผักได

2. กลุมเกษตรกาญจนาปลอดสารพิษ ต.หนองบัว อ.ศรีไทย จ.สุโขทัย
2.1 การทําหัวเชื้อจุลินทรีย
สวนผสม
ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

30 ลิตร
3 กก.
1 กก.
1 ขวด
1 กํามือ
1 กํามือ

น้ําตมสุก
เปลือกตาสับปะรด
กากน้ําตาล
นมเปรี้ยว
เหงาหญาขน
ฟางผุหรือถุงเชื้อเห็ดฟาง
จุลินทรียจากธรรมชาติทุกชนิด

วิธีทํา
นําสวนผสมทั้งหมดใสโอง หรือถังพลาสติกหมักไวประมาณ 7 วัน หรือ
เมื่อหมดฟองอากาศก็เปนอันใชได หมั่นตรวจดูอยาให กลิ่นบูด หากมีกลิ่นใหเติมกากน้ําตาลลง
ไปแลวคนใหเขากัน
2.2 สูตรปุยหมักแหง
สวนผสม

ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 ปบ
1 ปบ
1 ปบ
1 ปบ
10 ลิตร
20 - 40 ลิตร
20 - 40 ลิตร

ขี้วัวไลทุง (ขี้ไก)
แกลบดิน
รําออน
นมเปรี้ยว
เหงาหญาขน
ฟางผุหรือถุงเชื้อเห็ดฟาง
จุลินทรียจากธรรมชาติทุกชนิด
วิธีทํา

1. ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย กากน้ําตาล และน้ําสะอาด แลวคนใหเขากัน
2. นําแกลบดิบ ขี้ววั ไลทุง รําออน เปลือกถั่วเหลือง คลุกเคลาดวยกันและ
รดดวยน้ําที่ผสมไวในขอ 1
3. เสร็จแลวกองไวสูงประมาณ 30 เซนติเมตรหรือบรรจุใสถุงเปดปากไว
ประมาณ 3-5 วันหรือรอจนหมดความรอนจึงนําไปใชได

2.3 สูตรปุยหมักน้ําหอยเชอรี่
สวนผสม
ลําดับ วัสดุท่ใี ช

จํานวน

1.
2.
3.
4.
5.

3 กก.
3 กก.
3 กก.
150 ซี.ซี.
10 ลูก

น้ําเชอรี่บด
เศษพืช
กากน้ําตาล
จุลินทรีย
มะกรูด

วิธีทํา
นําสวนผสมทั้งหมดหมักรวมดวยกัน หมักไวนาน 3 เดือน ขึ้นไป จึงจะใช
ไดผลดี
วิธีใช
อัตราการใชน้ําหมัก 20 ซี.ซี ผสมกับน้ํา 20 ลิตร แลวนําไปฉีดพน
2.4 สูตรรวมมิตร
สวนผสม
ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.
4.
5.

10 กก.
10 กก.
10 กก.
5 กก.

พืชสด
ผลไมดิบทั้งผล
ผลไมสุกทั้งผล
เศษสัตว
กากน้ําตาลใสพอทวมสวนผสมทั้งหมดได

6.
7.

ตัวเสริม
จุลินทรีย

2 กก.
1 ลิตร

วิธีทํา
นําสวนผสมทั้งหมดผสมเขาดวยกัน แลวหมักไว อยางนอย 3 เดือน
วิธีใช c v
อัตราการใชน้ําหมัก 30 ซี.ซี ผสมกับน้ํา 20 ลิตร แลวนําไปฉีดพนพับตน
พืชผักได
หมายเหตุ : พืชสดตองใหม ใหญ สมบูรณ และมีสีเขียว ไดแก ตําลึง
ผักบุง เปนตน ผลไมสุก (ใชเฉพาะชนิดที่มรี สหวาน) และผลไมดิบจะใชทั้งเปลือก เนื้อ เมล็ด เศษ
สัตว ไดแก ปลา หอยเชอรี่ เปลือกกุง หนอน ปลวก แมลง ตัวเสริม ไดแก ยาคูลย โยเกิรต นมสด
ใหม น้ํามะพราวออน จุลินทรีย ไดจากหัวเชื้อที่หมักเองและจุลินทรียจากธรรมชาติ
3. กลุมสมุนไพรนาบัว ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
3.1 สูตรปุยหมักชัวภาพ
สวนผสม
ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.
4.
5.

1 สวน
1 สวน
1 สวน
1 สวน
1 สวน

หอยเชอรี่ทั้งเนื้อและเปลือก
กากน้ําตาล
น้ํา
สับปะรดทั้งลูก
ผักอวบน้ํา

วิธีทํา
นําผักและสับปะรดหั่น แลวใสในถังหมัก นํากากน้ําตาลผสมน้ําแลวใสลงใน
ถังหมัก ที่ใสพวก พืช ไปแลว หมักไว 60 วัน
วิธีใช

นําน้ําหมักที่ไดมา 20 - 25 ซี.ซี . ผสมน้ํา 20 ลิตร นําไปฉีดพนทุก 5 - 7 วัน
หมายเหตุ : ถาใชกับตนกลาจะสามารถทําใหแตกยอด 25 - 30 วัน ถาใชกับไม
ผลจะเปนปุยเสริมใหกับพืชได สูตรนี้ไมสามารถ ปองกันแมลงได

2. สูตรของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
1. น้ําสกัดชีวภาพจากถั่วเหลือง
สวนผสม
ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.
4.

3 กก.
3 กก.
10 ลิตร
2 ลิตร

เมล็ดถั่วเหลือง
กากน้ําตาล
น้ําสะอาด
หัวเชื้อจุลินทรีย
2. น้ําสกัดชีวภาพจากนมสด
สวนผสม

ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.
4.

10 ลิตร
3 กก.
5 ลิตร
2 ลิตร

นมสด
กากน้ําตาล
น้ําสะอาด
หัวเชื้อจุลินทรีย
3. น้ําสกัดชีวภาพจากปลาสดหรือหอยเชอรี่
สวนผสม

ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.

1 กก.
1 กก.

ปลาสดหรือหอยเชอรี่
กากน้ําตาล
4. น้ําสกัดสมุนไพรปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
สวนผสม

ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 กก.
3 กก.
3 กก.
0.5 กก.
750 ซี.ซี.
250 ซี.ซี.
3 กก.

สมุนไพรกลิ่นฉุนหรือมีรสเผ็ด
หางไหล
หนอนตายหยาก
ยาเสน
เหลาขาว (1 ขวด)
น้ําสมสายชู
กากน้ําตาล

วิธีทํา
การทําน้ําสกัดชีวภาพแตละสูตรใหนาํ วัตถุดิบมาสับ บด โขลก หรือหั่นเปนชิน้
เล็กๆ แลวบรรจุในภาชนะ เติมกากน้ําตาลและสวนผสมอื่นๆ ลงไป คนหรือคลุกเคลาใหเขากัน
ปดฝาภาชนะใหสนิท สําหรับทําน้ําสกัดชีวภาพถัว่ เหลือง หรือน้ําสกัดชีวภาพนมสด ควรหมักไว
อยางนอย 15 วันสวนน้ําสกัดชีวภาพปลาสดหรือหอยเชอรี่ ควรหมักอยางนอย 1 เดือน จึง
นําไปใชได และระหวางหมักใหหมั่นคนวัตถุดิบทุกวัน น้ําสกัดชีวภาพที่ดีจะมีกลิ่นหอม จากกลิ่น
เหม็นบูดเนาใหเติมกากน้ําตาล แลวคนใหเขากัน ทิ้งไว 3 - 7 วัน กลิ่นเหม็นหรือบูดเนาจะหายไป
5. ปุยหมักแหง
สวนผสม
ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

400 กก.
100 กก.
30 กก.
1 กก.
200 ลิตร 5 ลิตร

มูลสัตว
ขี้เถาแกลบหรือกากออย
รําละเอียด
กากน้ําตาล
น้ําสะอาด
หัวเชื้อจุลินทรีย

วิธีทํา
1. ผสมมูลสัตว ขี้เถาแกลบหรือ กากออย และรําละเอียดใหเขากัน
2. ผสมกากน้ําตาล น้ําสะอาด และหัวเชื้อจุลินทรีย แลวคลุกเคลาใหเขากับ
สวนผสมขอ 1 จะใหสวนผสมที่มีความชื้นประมาณ 40%

3. เกลี่ยกองปุยสูงประมาณ 30 ซม. ในที่รมแลวคลุมดวยกระสอบปานชุบน้ํา
ทิ้งไว 3 - 7 วัน จนกองปุย ไมเกิดความรอน ไมมีกลิ่นฉุน แตมีกลิ่นของเชื้อราเห็ด และมีเสนใย
เชื้อราสีขาวกระจายทัว่ กองปุย ขณะที่เศษวัสดุมีลักษณะออนนุนและมีสีน้ําตาลเขมจนถึงสีดํา

3. สูตรของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
สูตรที่ 1 กะหล่ําปลี 1.5 กิโลกรัม + คะนา 1.5 กิโลกรัม + กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม
สูตรที่ 2 มะละกอ 1.5 กิโลกรัม + กลวย 1.5 กิโลกรัม + กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม
สูตรที่ 3 ปลา 1 กิโลกรัม + กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม
สูตรที่ 4 ผัก 3 กิโลกรัม + กระดูกปน 1 กิโลกรัม + กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม
สูตรที่ 5 มะละกอ 1.5 กิโลกรัม + กลวย 1.5 กิโลกรัม + กระดูกปน 1 กิโลกรัม +
กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม
สูตรที่ 6 ปลา 1 กิโลกรัม + กระดูกปน 1 กิโลกรัม + กากน้าํ ตาล 1 กิโลกรัม
สูตรที่ 7 สับปะรด 3 กิโลกรัม + กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม
วิธีการทําปุยอินทรียน้ําและสารกําจัดแมลงสูตรตางๆ
1. วิธีการทําปุย อินทรียสูตรบํารุงตน
วัสดุที่ใช

จํานวน

น้ํา
กากน้ําตาล
จุลินทรีย (น้ําสกัดชีวภาพ)

10 ลิตร
1 ลิตร
1 ลิตร

หมักไว 3 วัน หลังจากนัน้ เติมสวนผสมดังนี้
วัสดุที่ใช

จํานวน

ปลา
รําละเอียด
กระดูกปน
กากน้ําตาล
น้ํา

3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม
2 กิโลกรัม
25 ลิตร

หมักไว 10วัน นําไปฉีดพนทรงพุม อัตรา 20 - 30 ซี.ซี /น้ํา 20 ลิตร ฉีดพน 7 - 10
วัน/ครั้ง ขึ้นอยูก ับความสมบูรณของตนไมผล

2. วิธีการทําปุย น้ําสูตรเรงดอก
วัสดุที่ใช

จํานวน

จุลินทรีย (น้ําสกัดชีวภาพ)
รําละเอียด
มูลไกบาน (ชนิดแหง)

60 ซี.ซี.
2 กิโลกรัม
2 กิโลกรัม

วิธีทํา
นํามูลไกบา นมาจํานวน 2 กิโลกรัม ผสมดวยรําละเอียด จํานวน 2 กิโลกรัม
คลุกเคลาใหเขากันและใสน้ําจุลินทรียที่ผสมน้ําประมาณ 3 กระปองนม ผสมคลุกเคลาใหพอมี
ความชื้นประมาณ 40% พอใชมือกําได ไมมีน้ําไหลออกมาตามรองนิว้ ใสถุงพลาสติกหอหมัก ไว
2 คืน จะสังเกตเห็นเสนใยของราสีขาว นํามาผึ่งลมใหแหง 2 - 3 วัน หลังจากนัน้ ใหใชผาหรือตา
ขายหอแลวนําไปแชน้ํา 10 ลิตร เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนัน้ เอาน้ําปุยมาใชได อัตราที่ใช
30 ซี.ซี. / น้ํา 20 ลิตร ฉีดพนทรงพุมในระยะกอนออกดอกทุกๆ 7 - 10 วัน / ครั้ง สวนของกากที่
เหลือนําไปใสโคนตนพืชเปนปุยตอไป

3. วิธีการทําสารสกัดจากพืชสูตรกําจัดแมลง สูตรที่ 1
วัสดุที่ใช

จํานวน

ใบสามโซก
ตะไครหอม
ใบสะเดา
ขอบชะนาง
ใบเสม็ดขาว

3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม

ตํารวมกันพอแหลกผสมน้ํา 20 ลิตร กากน้ําตาล 1/2 กิโลกรัม หมัก 1 - 2 วัน
นําไปใชฉีดพน อัตราที่ใช 30 - 40 ซี.ซี./น้ํา 20 ลิตรพน 5 วัน / ครั้ง ในชวงมีหนอนและแมลง
ศัตรูพืชระบาด

4. วิธีการทําสารกําจัดแมลง สูตรที่ 2
วัสดุที่ใช

จํานวน

จุลินทรีย (น้ําสกัดชีวภาพ)
เหลาขาว 40 ดีกรี
น้ําสมสายชูกลั่น 5%
กากน้ําตาล

1 สวน
2 สวน
1 สวน
1 สวน

ผสมกากน้ําตาลกับน้ําสมคนใหผสมกันแลวเติมเหลาขาวและน้ําสกัดชีวภาพ หมัก
เอาไว 24 ชั่วโมง นําไปฉีดพน อัตราที่ใช 20-30 ซี.ซี / น้ํา 20 ลิตร ในชวงมีแมลงศัตรูพืชระบาด
ปลาหมัก
วัสดุที่ใช

จํานวน

ปลา
กากน้ําตาล

40 กิโลกรัม
30 กิโลกรัม

บดปลาใหละเอียดแลวนํามาหมักกับกากน้าํ ตาล ตามอัตราสวนที่กําหนดไวในถัง
200 ลิตรืใสเชื้อเอฟ 60 จํานวน 1 ถุง และใหออกซิเจนในถังหมัก ทําการหมักทิว้ ไวประมาณหนึ่ง
เดือน นําเอาน้ําปลาหมักไปใชโดยใหรวมกับระบบน้ํา ประมาณ 200 - 300 ซี.ซี / ตน / ครั้ง ให
ประมาณ เดือนละ 3 ครั้ง รวมกับการฉีดพนภายในทรงพุมไมผล อัตรา 50 ซี.ซี ผสมน้ํา 20 ลิตร
ประมาณเดือนละ1 - 2 ครั้ง ขึ้นอยูกับความสมบูรณของตนไมผลเปนหลัก รวมทั้งตลอดทั้งปใส
ปลาหมักใหกบั ตนไมผล 5 ลิตร / ตน
ผลไม
วัสดุที่ใช

จํานวน

มะละกอ
กลวย
ฟกทอง
ตาสับปะรด
กากน้ําตาล

40 กิโลกรัม
40 กิโลกรัม
40 กิโลกรัม
20 กิโลกรัม
20 กิโลกรัม

หั่นหรือบดสวนประกอบทั้งหมดใหเปนชิน้ เล็กๆ นํามาหมักรวมกันในถัง 200 ลิตร
ตามอัตราสวนที่กําหนดไว หมักทิ้วไวประมาณหนึ่งเดือน นําเอาน้ํา สกัดชีวภาพจากผลไมไปใชพน
ทรงพุม อัตรา 50 ซี.ซี. ผสมน้ํา 20 ลิตร เดือนละ 1 - 2 ครั้ง หรือใหรวมกับระบบน้ําพรอมกับการ
ใหปลาหมัก รวมตลอดทั้งปใชน้ําสกัดชีวภาพจากผลไม 5 ลิตร / ตน มีการใสปยุ เคมีรวมดวย
ในชวงตองการบํารุงตนและผลผลิตทุเรียน โดยใชแมปยุ ผสมใชเอง สูตร 15 - 15 - 15 , 8 - 24 - 24
และ 6 - 12 24 อัตราสูตรละ 1 กิโลกรัม / ตน / ป

สารสกัดจากพืช
วัสดุที่ใช

จํานวน

กากยาฉุน
บอระเพ็ด
สะเดา
ตะไครหอม
ใบเทียนหยด

30 กิโลกรัม
30 กิโลกรัม
30 กิโลกรัม
20 กิโลกรัม
10 กิโลกรัม

นําวัสดุทั้งหมดมาบดใหเปนชิ้นเล็กๆ กอนนํามาหมักรวมกันในถัง 200 ลิตร ตาม
อัตราสวนที่กําหนดใหหมักทิง้ ไวประมาณหนึ่งเดือน นําน้ําสกัดชีภาพจากพืชไปใชฉดี พนปองกัน
กําจัดโรคและแมลง ในอัตรา 100 ซี.ซี. ผสมน้ํา 20 ลิตร

4. สูตรของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฏรธานี
1. นางอุษา ดีฮกเคี่ยน กลมเกษตรกร ต. เขาถาน อ.ทาฉาง จ. สุราษฏรธานี
การทําปลาหมัก
สวนผสม ใชสัดสวน ปลา + เศษสัตว : กากน้ําตาล 1: 1 (โดยน้ําหนัก)
ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.

18 กิโลกรัม
10 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม

กากน้ําตาล
ปลาเปด
หัวปลาดุก

4.

หัวไก

3 กิโลกรัม

การหมัก ผักและผลไม
สวนผสม ใชสัดสวน ผัก และผลไม : กากน้ําตาล 3 : 1 (โดยน้ําหนัก)
ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม

กากน้ําตาล
กลวยน้ําวาดิบ
กลวยน้ําวาสุก
สับปะรดสุก
มะละกอสุก
มะละกอดิบ
ฟกทองสุก
เนื้อทุเรียนสุก
เนื้อทุเรียนดิบ (ทั้งเปลือก
ลูกเงาะ (ทั้งเปลือก)
ผักบุง
ผักบัวนางกวัก
ผักแพงพวยน้าํ
ตนกลวยน้ําวา
ลูกชมพู
เปลือกขนุนสุก
สมโอ

ระยะเวลาหมัก : ใชเวลา 2 เดือน กอนนําน้ําหมักทีไ่ ด 2 สูตร มาผสมรวมกันแลว
บรรจุขวดพรอมใชในอัตรสวนตามความเหมาะสม
5. สูตรของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ปุยหอยเชอรี่หมัก
สวนผสม
ลําดับ วัสดุที่ใช

จํานวน

1.

1 กิโลกรัม

หอยเชอรี่

2.
3.
4.

น้ําตาลทราย
น้ําสะอาด
ผลมะกรูด

1 กิโลกรัม
10 ลิตร
10 ผล

วิธีทํา
นําสวนผสมทั้งหมดรวมกันหมักในภาชนะปดฝาทิ้งไว 7 - 15 วัน หมัน่ คนหรือกวน ทุก
2 - 3 วัน เพือ่ กลับสวนผสมขางลางขึ้นขางบน อาจจะมีหนอนหรือแมลงบางซึ่งไมเปนไร เมื่อ
ครบ 7 วัน นําไปใชได
วิธีใช
ผสมกับน้ําอัตรา 1 กระปองนม ผสมน้ําสะอาด 20 ลิตร และกากน้ําตาล 05 ลิตร ผสมให
เขากันนําไปฉีดพน
หมายเหตุ : หากน้าํ หมักหอยเชอรี่มีกลิ่นเหม็น สามารถแกไขไดโดยใสน้ําตาลทรายแดง
ลงไปอีก หมักทิ้งไวอกี 3 วัน หรือจนกระทั่งมี กลิ่นหอม จึงสามารถนําไปใชไดอีก
สูตรสารสกัดการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
1. สูตรตะไคร , ขา , ขี้เลื่อย, น้ําสมปรอท, ใบสะเดา หมัก 5 วัน และ 10 วัน เจือจาง 2
เทา เจือจาง 5 เทา เจือจาง 10 เทา
2. สูตรสะเดา : ขา : ตะไครหอม : เหลาขาว : น้ําตาลโตนด : น้ําสมโตนด : ขี้เลื่อย 5 กก.
: 5 กก. : 5กก. : 3.5 ลิตร : 3.5 ลิตร : 20 ลิตร
3. สุตรสะเดา : ขา : ตะไครหอม : เหลาขาว : น้ําตาลโตนด : น้ําสมโตนด : ขี้เลื่อย 5 กก.
: 5 กก. : 5กก. : 800 มิลลิลิตร : 4 ลิตร : 31ลิตร
4. ตะไครหอม : วานน้ํา : ดีปลีเชือก : กานพลูในเหลาขาว 1 ลิตร 100 กรัม : 100 กรัม :
100 กรัม : 100 กรัม
5. ตะไครหอม : วานน้ํา : ดีปลีเชือก : กานพลูใน Methanol 1 ลิตร 100 กรัม : 100 กรัม :
100 กรัม : 100 กรัม
6. ตะไครหอม : วานน้ํา : ดีปลีเชือก : กานพลูใน Ethanol 1 ลิตร 100 กรัม : 100 กรัม :
100 กรัม : 100 กรัม

