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เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรและจากส่ือโทรทศัน์ ในดา้นเหตุผลของการใชปุ๋้ยน ้ าหมกัในการผลิตขา้ว
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ท่ีเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม โดยรณรงคใ์หเ้กษตรกรผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัท่ีมีประสิทธิภาพต่อการผลิต
ขา้วทั้ง 3 สูตรตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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Abstract 
A study on bio-extract production process and its effectiveness on rice production of farmers 

in Bangpakong district, Chacherngsao province aimed to study the socio-economics,  production process 
and effectiveness of bio-extract, and farmers’ utilization of bio-extract on rice production. 

This study comprised of two steps; the first step was to survey the basic information by 
interviewing 212 rice farmers of the 2010/2011 production year in Bangpakong district, and the 
second one was to organize the participatory seminar of 23 farmers who have been producing and 
utilizing bio-extract on rice production. Data were analyzed by SPSS for Windows program and 
described by descriptive statistics.  

The results of this study revealed that most of the samples were 41- 60 years old (60.37 %) 
and they finished primary and secondary school levels (79.62 %). More than 90 % of them knew and 
understood the process of bio-extract production very well and they learned how to produce it from 
extension workers and television programs. They also indicated that bio-extract utilization was to 
reduce cost, increase product quality, and it was convenient to use as well as it could be produced by 
farmers themselves. In terms of the discussion of participatory seminar was concluded that there were 
3 formulas of bio-extracts which were very appropriate and effective to rice production. These were; 
bio-extract from banana shoot which being applied at soil preparation stage, bio-extract from fish 
together with golden apple snail which being applied at vegetative growth stage, and bio-extract from 
egg hormone which being applied at reproductive stage, due to the process of production was simple, 
easy, and accessible to find raw materials in local areas. Lastly, they confirmed that utilization of 3 
formulas bio-extracts would make rice be resistible to diseases and possibly increase rice yield. The 
suggestions of this study are to promote production and utilization of bio-extract in order to reduce 
cost and increase yield including reducing chemical fertilizer utilization for environment 
conservation. Therefore, campaigning of production and utilization of the 3 bio-extract formulas 
mentioned earlier is very necessary.   
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บทที ่ 1 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 ดินเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัในการท าการเกษตร  ดินเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีให้อาหาร แร่
ธาตุแก่พืช ผลผลิตของเกษตรกรจะมากหรือน้อย ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของดิน หาก
ดินดีแลว้พืชท่ีปลูกจะแข็งแรงสามารถตา้นทานการเข้าท าลายของโรค และแมลงไดดี้  หากเราศึกษา
สภาพดินในป่าจะพบวา่ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ตน้ไมน้านาชนิดสามารถเจริญเติบโตไดดี้ โดยไม่มี
ใครน าปุ๋ยเคมีไปใส่เลย  แต่ตน้ไมต่้างๆ เหล่านั้นใช้ธรรมชาติซ่ึงเกิดจากใบไม ้ใบหญา้ ซากพืช ซาก
สัตว ์มูลสัตว ์ท่ีถูกยอ่ยสลายโดยส่ิงมีชีวิต และจุลินทรียใ์นดิน จนกลายเป็นฮิวมสัทบัถมกนัอยูบ่นดิน
ชั้นบน (มุกดา, 2548) ในท านองเดียวกนัเกษตรกรสามารถน าวิธีการดงักล่าวไปประยุกตใ์ชป้รับปรุง
ดินโดยการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ ปุ๋ยอินทรียท่ี์รู้จกักนัดีมีอยู ่3 ชนิด คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยพืชสด และ
ในระยะหลงัไดมี้การพฒันาเร่ือยมาเป็นปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรียน์ ้ า หรือน ้ าสกดัชีวภาพภาพ 
หรือปุ๋ยน ้ าหมกั  ซ่ึงเรียกแตกต่างกนั ต่างลว้นมีความหมายเดียวกนัทั้งส้ิน แต่ท่ีน้ีขอใชค้  าว่า “ปุ๋ยน ้ า
หมกั”  เพื่อความเขา้ใจตรงกนั 
 

อ าเภอบางปะกง เป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัฉะเชิง เทรา ซ่ึงอยู่ในเขตภาคตะวนัออกของ
ประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ต าบล 108 หมู่บา้น มีประชากรทั้งส้ิน 78,881 คน ประชากร
ส่วนหน่ึงประกอบอาชีพทางการเกษตร 3,982 ครอบครัว ส่วนใหญ่ท าการเกษตรระบบผสมผสาน (ท า
นาขา้ว เล้ียงปลา กุง้ ปลูกผกั และอ่ืนๆ) ในพื้นท่ี 76,231 ไร่ เกษตรกรท านา 470 ครอบครัว สภาพพื้นท่ี
ทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มติดแม่น ้ าบางปะกงและทะเล  สภาพของดินท่ีเกิดจากวตัถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนผสมของตะกอนล าน ้ าและตะกอนน ้ าทะเลแลว้พฒันาในสภาพน ้ ากร่อย มีเน้ือดินเป็นพวกดิน
เหนียว หรือดินเหนียวจดั ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง บางแห่งเป็นดินเหนียวแข็ง (กรมพฒันาท่ีดิน,  
2550) จึงท าให้พื้นท่ีการเกษตรในอ าเภอบางปะกงเป็นดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์มีอินทรียวตัถุต ่า 
และหลงัจากเดือนกรกฎาคม 2540 มีหลายหน่วยงานท่ีน าปุ๋ยน ้ าหมกัมาเผยแพร่แก่เกษตรกรในเขต
อ าเภอบางปะกงโดยมีสูตรการผลิตแตกต่างกนั เช่น สูตรปุ๋ยน ้ าหมกัจากหอยเชอร่ี  ผูท่ี้น ามาเผยแพร่ 
คือ นายส ารวล ดอกไมห้อม กองป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร  สูตรปุ๋ยน ้ าหมกั
จากปลา ผูท่ี้น ามาเผยแพร่คือ ดร.สุริยา สาสนรักกิจ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย   

ทางส านกังานเกษตรอ าเภอบางปะกงจึงไดจ้ดัท าแผนส่งเสริมให้เกษตรกรท า และใชปุ๋้ยน ้ า
หมกัเพื่อแกปั้ญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์มาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั มี
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หลายหน่วยงานท่ีส่งเสริมการท าปุ๋ยน ้ าหมกั เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรม
พฒันาท่ีดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านกัสันติอโศก ฯลฯ ซ่ึงยงัไม่มีการศึกษาอย่าง
จริงจงัวา่เกษตรกรท่ีไดรั้บการส่งเสริม น าผลท่ีไดเ้รียนรู้ไปท าและใชปุ๋้ยน ้ าหมกัมากนอ้ยเพียงใด และ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่การท านาอยา่งไร  
  

              ดงันั้น การศึกษาถึงกระบวนการผลิตและประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้ าหมกัต่อการผลิตขา้วของ
เกษตรกรนบัว่ามีความจ าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ซ่ึง
เป็นพืชเศรษฐกิจในอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะไดน้ าขอ้มูลท่ีได้
จากการวจิยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และวางแผนงานส่งเสริมการผลิตและการใช้
ปุ๋ยน ้าหมกัใหเ้หมาะสมในอนาคตต่อไป   
 
 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1.  เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมบางประการและสถานการณ์ของ
เกษตรกร  เช่น  เพศ  อาย ุ การศึกษา  พื้นท่ีถือครอง รายได ้และแรงงานในครอบครัว  เป็นตน้ 
   2.  เพื่อศึกษาความรู้ในการผลิตและประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมกัของเกษตรกร 

3.  เพื่อศึกษากระบวนการผลิตปุ๋ยน ้าหมกัของเกษตรกร   
4.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมกั  ในการผลิตขา้ว 

5.  เพื่อทราบปัญหาเก่ียวกบักระบวนการผลิตและประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมกั  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 

             ท าการศึกษาจากเกษตรกรท านาปีเพาะปลูก 2553/54 ในเขตอ าเภอบางปะกง จังหวดั
ฉะเชิงเทรา จ านวน 6  ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลหนองจอก   พิมพา  บางววั  ท่าสะอา้น  เขาดิน  และต าบล
บางผึ้ง  
 
ค าจ ากดัความในการวจัิย 
 

             ปุ๋ยน ำ้หมกั หมายถึง ปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดจ้ากการน าเอาสารอินทรียไ์ปหมกัในน ้า ในระยะเวลาหน่ึง 
จนสารอินทรียแ์ละสารอนินทรียท่ี์มีอยูถู่กดึงออกมาจากเซลล์ สารเหล่าน้ีประกอบไปดว้ยธาตุอาหาร
พืช กรดอะมิโน กรดอินทรีย ์และฮอร์โมน พืชต่างๆ ในเซลล์ของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด มีองคป์ระกอบ
ท่ีแตกต่างกนั ปุ๋ยน ้าหมกัจากเศษพืช จึงแตกต่างจากผลไม ้แตกต่างจากเศษสัตวไ์ด ้ 



 

 

 

 

 

 

3 

             ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง สารประกอบอินทรียท่ี์มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบ และเป็นสาร
ปรับปรุงดินท าให้ดินมีคุณสมบติัทางกายภาพดีข้ึน มีแหล่งก าเนิดมาจากสารอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมกั และปุ๋ยพืชสด 

             สำรเร่ง  หมายถึง  หวัเช้ือจุลินทรีย ์ เช้ือสารเร่ง พด. หรือ อี.เอ็ม. ท่ีใชใ้นการเร่งการยอ่ยสลาย
อินทรียว์ตัถุใหเ้น่าเป่ือยเร็วข้ึน 

 

 อินทรีย์วัตถุ หมายถึง ส่ิงท่ีได้จากย่อยสลายของสารอินทรีย์ และเปล่ียนจากรูปเดิมโดย
สมบูรณ์ 
 

 สำรอินทรีย์ หมายถึง เศษของซากพืช ซากสัตว ์ส่ิงขบัถ่ายของมนุษยแ์ละสัตว ์รวมทั้งเศษขยะ
ต่าง ๆ ท่ีเป็นผลิตภณัฑจ์ากส่ิงมีชีวติ 
 

 ปุ๋ยหมัก หมายถึง ปุ๋ยท่ีไดจ้ากการหมกัสารอินทรียใ์ห้สลายตวัผุพงัตามธรรมชาติโดยน าส่ิง
เหล่านั้นมากองรวมกนัรดน ้าใหช้ื้น แลว้ปล่อยทิ้งไวใ้ห้เกิดการยอ่ยสลายตวัโดยกิจกรรมของจุลินทรีย ์
จึงน าไปใชใ้นการปรับปรุงดิน 
  

 สภำพพื้นฐำนทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมบำงประกำรของเกษตรกร หมายถึง  เพศ  อาย ุ 
การศึกษา  สถานภาพในครอบครัว  จ  านวนสมาชิกในครอบครัว  แรงงานในครอบครัว  อาชีพ  พื้นท่ี
ถือครองทางการเกษตร  รายได ้ สัตวเ์ล้ียง  และเคร่ืองทุ่นแรงทางการเกษตร   
 

             เคร่ืองทุ่นแรงทำงกำรเกษตร  หมายถึง  เคร่ืองจกัรกลหรือเคร่ืองมืออ่ืนใดท่ีใชท้  าปุ๋ยน ้ าหมกั
และสามารถขนยา้ยเศษพืชมาท าเป็นปุ๋ยน ้าหมกั  ตลอดจนขนปุ๋ยน ้าหมกัไปใส่ในไร่นาได ้
  

             แรงงำนในครอบครัว  หมายถึง แรงงานในครอบครัวท่ีสามารถน ามาใชใ้นการท าและการใช้
ปุ๋ยน ้าหมกั 
   

             พืน้ท่ีถือครองทำงกำรเกษตร หมายถึง พื้นท่ีท่ีใช้ท  าการเกษตรจริงไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีของ
ตนเองหรือเช่า 
 

             จุลินทรีย์ หมายถึง ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจนกว่ามนัจะเกาะกลุ่มกัน 
จุลินทรียมี์อยูใ่นธรรมชาติ ทั้งในน ้ า ในอากาศ และในดิน มีทั้งท่ีเป็นอนัตรายต่อการท าให้เกิดโรคกบั
พืช มนุษย ์สัตว ์ และท่ีเป็นประโยชน์ในการสร้างสารปฏิชีวนะทางการแพทย์ ส่ิงมีชีวิตต่างๆ อาศยัอยู่
ร่วมกนัในระบบนิเวศของจุลินทรียมี์หลากหลาย จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ต่อระบบการเพาะปลูกและ
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การเพาะเล้ียง เพิ่มปริมาณ โดยไม่ตอ้งเพิ่มตน้ทุนการผลิต ท่ีส าคญัคือมนัจะช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม
และความย ัง่ยนืของระบบนิเวศเกษตรของเราดว้ย 
 

บทบำทตำมธรรมชำติของจุลินทรีย์ หมายถึง ผูย้อ่ยสลาย โดยจุลินทรียจ์ะเป็นตวัการท าให้
ทุกอยา่งท่ีมาจากพืช และสัตวเ์น่าเป่ือย ผุพงั แหลกละเอียดจนไม่เหลือซาก กลายเป็นดินท่ียงัคงมีธาตุ
อาหารซ่ึงเคยมีอยูก่่อนการยอ่ยสลาย ธาตุอาหารน้ีจะละลายน ้าไดแ้ละรากพืชจะดูดกลบัไปเล้ียงตน้ไมใ้ห้
เจริญ เติบโตงอกงามอีกคร้ัง 
 จุลลินทรีย์หน่อกล้วย  หมายถึง  ปุ๋ยน ้ าหมกัท่ีท าจากวสัดุคือหน่อกลว้ยมีใบธงสูงประมาณ
หน่ึงเมตร ท่ีสมบูรณ์ไม่มีโรคและแมลงใชท้ั้งเหงา้ รากท่ีมีดินติดมาหมกัรวมกนั 
 ปุ๋ยน ำ้หมักไข่ไก่  หมายถึง วสัดุท่ีท าจากไข่ไก่ นมเปร้ียว แป้งขา้วหมาก น ้ าตาลแดง หมกั
รวมกนั น าไปใชใ้นการกระตุน้การเจริญเติบโต ออกดอก ติดผล ของพืช 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย  (conceptual framework) 
 

             การศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกร ใน
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎีและผลของการศึกษาในเร่ืองต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อสร้างกรอบแนวความคิดในการวจิยั ต่อไปน้ี 
 

 
 

                                                                                         

                                                                                  ความรู้ 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        ประสิทธิภาพ 

                                                                                  เกษตรกร                                                 - ลกัษณะการใช้ 

        กระบวนการผลติ                                   - ด้านเศรษฐกจิ                                             - สภาพการใช้ 

                                                                          -  ด้านสังคม                                                    - ผลผลติ 
                                                                        - ด้านการตดิต่อเจ้าหน้าที่                                   - ลดต้นทุน 
                                                                                                                                                       - ความสะดวก 
 

                                                                     
 
                                                                              
 
                                                                                        

                                                                                      ปัญหา 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให้ทราบถึงสภาพพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรท่ีผลิตและการใช้
ปุ๋ยน ้าหมกัในนาขา้ว 

2. ท าใหท้ราบถึงความรู้ความใจในการผลิตและใชปุ๋้ยน ้าหมกัในนาขา้วของเกษตรกร 
3. ท าให้ทราบถึงผลของการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต และใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัในนาขา้ววา่ไดผ้ล

มากนอ้ยเพียงใดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 
4. ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งวา่ปุ๋ยน ้าหมกัท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนสูตรใดท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบั

พื้นท่ีอ าเภอบางปะกง    
5. ความรู้ท่ีไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าไปวางแผนการส่งเสริม  

การผลิตปุ๋ยน ้าหมกัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
 



 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
ความหมายและความเป็นมาของปุ๋ยน า้หมัก 
 

              ปุ๋ยน ้ ำหมกั หมำยถึง สำรละลำยเขม้ขน้หรือของเหลวท่ีไดจ้ำกกำรหมกั เศษพืชหรือสัตวใ์น
สภำพท่ีไม่มีอำกำศ เศษพืชหรือสัตว์จะถูกย่อยสลำยโดยจุลินทรีย์ ปุ๋ยน ้ ำหมกัท่ีได้น้ีมีคุณสมบัติ
ประกอบดว้ยจุลินทรีย ์และสำรอินทรียห์ลำยชนิด เช่น จุลินทรียพ์วกยีสต์ แบคทีเรียท่ีท ำให้เกิดกรด
แลกติค และพวกเช้ือรำต่ำง ๆ ส ำหรับสำรอินทรียจ์ะประกอบไปดว้ย สำรพวกคำร์โบไฮเดรต โปรตีน 
กรดอะมิโน ฮอร์โมน  เอนไซม ์และธำตุอำหำรพืชต่ำงๆ  ท่ีเป็นองค์ประกอบของเศษพืช และสัตว ์ท่ี
ใชเ้ป็นวตัถุดิบ 
 

 เทคโนโลยีกำรใชปุ๋้ยน ้ ำหมกัก ำเนิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น ในปี ค.ศ. 1970 ผูบุ้กเบิกคือ ศ.ดร.
เทอรูโอะ ฮิกะ แห่งมหำวทิยำลยัริวกิว ในโอกินำวำ  แนวคิดพื้นฐำนของเทคโนโลยีคือ กำรผสมผสำน 
จุลินทรียห์ลำยชนิดเขำ้ดว้ยกนัในตวักลำงท่ีเป็นกำกน ้ ำตำลหรือน ้ ำตำล และรักษำมีสภำพ พีเอชต ่ำใน
สภำวะธรรมชำติ  จุลินทรียข์องปุ๋ยน ้ ำหมกัแบ่งออกได ้3 กลุ่ม คือ แบคทีเรียสร้ำงกรดแลคติก (lactic 
acid bacteria) ยีสต์และแอคทีโนมยัซีส (yeasts and actinomysis) แบคทีเรียสังเครำะห์แสง 
(photosysthesis bacteria) โดยเช้ือรำ  แบคทีเรีย  แอคทิโนมยัซีส  และยีสต์ดงักล่ำว  มกัพบไดใ้น
ระบบนิเวศทุกแห่ง ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ เหล่ำน้ีถูกน ำไปใชป้ระโยชน์อยำ่งกวำ้งขวำงในอุตสำหกรรมอำหำร 
และยงัมีบทบำทส ำคญัในกำรท ำหนำ้ท่ีรักษำและเสริมสร้ำงผลิตภำพทำงกำรเกษตร 

 

ปุ๋ยน ้ ำหมกัท่ี ศ.ดร.เทอรูโอะ  ฮิกะ  ผลิตข้ึนคร้ังแรก  ซ่ึงสกดัได้จำกวสัดุชีวภำพเรียกว่ำ 
Effective Microorganism   ประกอบดว้ยจุลินทรียม์ำกกวำ่ 80 สปีชีส์  จำก 10 เจอเนอรำ  ซ่ึงไดม้ำจำก
โอกินำวำและท่ีอ่ืนๆ ในญ่ีปุ่น  เทคโนโลยขีองท่ำนไดพ้ฒันำเร่ือยมำจนกระทัง่ปัจจุบนัสำมำรถแยกได้
วำ่มีจุลินทรียท่ี์ส ำคญัอยู ่3 กลุ่ม  ตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้  ปัจจุบนัมีกำรท ำปุ๋ยน ้ ำหมกัในประเทศต่ำง ๆ 
มำกกวำ่ 40 ประเทศ  ในทุกทวปี   
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1. การผลติและการใช้ปุ๋ ยน า้หมัก 
 

กำรผลิตปุ๋ยน ้ำหมกัดว้ยวธีิและส่วนผสมท่ีแตกต่ำงกนั แต่โดยหลกักำรแลว้ จะเป็นกำรผลิต
แบบก่ึงใหอ้ำกำศเสียเป็นส่วนใหญ่โดยจะมีกำรคนหรือกวนบำงกรณีอำจให้อำกำศดว้ยเคร่ือง 
พน่อำกำศก็ถือวำ่เป็นกำรผลิตแบบใหอ้ำกำศ ซ่ึงเกิดกำรยอ่ยไดเ้ร็วกวำ่และเกิดกล่ินไม่พึงประสงค์
นอ้ยกวำ่ดว้ย  กำรผลิตปุ๋ยน ้ำหมกัแบบใหอ้ำกำศจะเหมำะสมและสำมำรถน ำไปใชก้บัพืชไดอ้ยำ่ง
ปลอดภยั  กำรผลิตปุ๋ยน ้ำหมกัท่ีตอ้งพิจำรณำและเตรียมใหพ้ร้อมดงัน้ี (มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์,
ออนไลน,์2549) 

          1.1  วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติปุ๋ยน า้หมัก 

               หำกจะกล่ำวถึงวตัถุดิบทั้งหมดของกำรผลิตปุ๋ยน ้ ำหมกัท่ีใช้กนัในปัจจุบนัแลว้ คงจะเป็น
กำรยำกท่ีจะกล่ำวไดอ้ยำ่งครบถว้น เน่ืองจำกเป็นกำรผลิตท่ีอิสระ ถำ้ทรำบหลกักำรโดยทัว่ไปแลว้ ก็
สำมำรถใชว้ตัถุดิบต่ำงๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินเพื่อกำรผลิตปุ๋ยน ้ ำหมกัไดต้ำมควำมตอ้งกำร อยำ่งไรก็ตำม 
จำกกำรตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตปุ๋ยน ้ำหมกัในประเทศไทย สำมำรถแยกวตัถุดิบท่ีใชใ้น
กำรผลิตไดด้งัน้ี 
 

                 1.1.1 เศษพืช เศษผกัท่ีเหลือจำกกำรคดัเลือก และตดัแต่งผกั ซ่ึงประกอบไปดว้ยใบและ
กำบใบ ก่ิงกำ้นท่ีอวบน ้ ำ หลำยชนิดสำมำรถน ำมำเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตปุ๋ยน ้ ำหมกัได ้เช่น ผกักำด 
ผกัโขม กะหล ่ำปลี กะหล ่ำดอก ผกับุง้ ผกักวำงตุง้ เป็นตน้ นอกจำกผกัแลว้ พืชไร่อ่ืนๆ ท่ีมีกำรถอน
แยก ถอดยอด หรือเก็บเก่ียวผลผลิตแล้วแต่ยงัสดอยู่ ก็สำมำรถน ำมำท ำปุ๋ยน ้ ำหมกัได้ทั้งส้ิน เช่น 
ขำ้วโพด และถัว่ต่ำง ๆ เป็นตน้ 
                   1.1.2 ผลไม ้ผลไมท่ี้คดัทิ้งทั้งดิบและสุก เช่น เงำะ ล ำไย  มะละกอ  กลว้ย     เป็นตน้ 
สำมำรถน ำมำเป็นส่วนผสมของกำรหมกั แต่ควรระวงัเปลือกผลไมบ้ำงชนิด เช่น ส้ม ซ่ึงยอ่ยสลำยยำก 
อำจมีผลกระทบต่อกำรหมกัได ้ 
                  1.1.3 เศษสัตว ์เช่น เศษปลำ เศษเน้ือ จำกบำ้นเรือน แมลง หนอน ก้ิงกือ ไส้เดือน ฯลฯ 
สำมำรถน ำมำรวมกนัแลว้ใชเ้ป็นส่วนผสมของกำรหมกัปุ๋ยน ้ำหมกัไดอ้ยำ่งดี 
                   1.1.4 หอยเชอร่ีและไข่หอยเชอร่ี กำรรวบรวมตวัหอยและไข่หอยเชอร่ี น ำมำบดแลว้
หมกั โดยกรรมวธีิท่ีถูกตอ้ง ก็จะไดปุ๋้ยน ้ำหมกัท่ีมีประสิทธิภำพชนิดหน่ึง  
                   1.1.5 เศษอำหำรจำกบำ้นเรือน วสัดุเหล่ำน้ีหำกรวบรวมแลว้หมกัไว ้  ก็จะลดปัญหำ
เร่ืองกล่ิน และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในแง่ปุ๋ยน ้ ำหมกัได ้ แต่ตอ้งระมดัระวงัเร่ืองเช้ือโรคท่ีอำจ
แพร่ระบำดไปได ้หำกกระบวนกำรหมกัไม่สมบูรณ์ 
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              1.2  อุปกรณ์และวสัดุ  

                   1.2.1 ถงัพลำสติก ขนำดของถงัข้ึนอยูก่บัปริมำณกำรผลิต โดยทัว่ไปส ำหรับกำรปลูก
ตน้ไมใ้นบำ้นขนำดตั้งแต่ 20-50 ลิตร กำรปลูกพืชสวนไร่นำขนำดตั้งแต่ 200 ลิตรข้ึนไป แต่ควรเป็น
ถงัปำกกวำ้งมีฝำปิด ซ่ึงสำมำรถเจำะรูผำ่ แลว้ท ำท่อระบำยอำกำศ หรือก๊ำซท่ีเกิดข้ึนได ้

                   1.2.2 ไมก้วน หรือไมส้ ำหรับคน (plunger) เพื่อเป็นกำรระบำยอำกำศแก่กระบวนกำร
หมกัหรือในกรณีของไมก้วนน้ี อำจดดัแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ลกัษณะน้ีเป็นกำรให้อำกำศแบบ
เป็นคร้ังครำว  
                   1.2.3  เคร่ืองใหอ้ำกำศ  อำจเป็นเคร่ืองพ่นอำกำศแก่ตูป้ลำก็ได ้ส ำหรับกำรผลิตปริมำณ                  
มำก ๆ  หรือเพื่อควำมสะดวก โดยไม่ตอ้งใชไ้มก้วน และเป็นกำรใหอ้ำกำศไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
                   1.2.4 ท่อระบำยอำกำศ ติดตั้ งท่อระบำยอำกำศ โดยกำรใช้ท่อพลำสติกขนำด
เส้นผ่ำศูนยก์ลำง  1-2 เซนติเมตร สูง 1.50-2.00 เมตร เพื่อระบำยอำกำศ และแก๊สท่ีเกิดข้ึนจำก
กระบวนกำรหมกั ซ่ึงอำจมีกล่ินท่ีไม่พึงประสงคใ์นระยะแรกของกำรหมกัได ้ 
                   1.2.5 เช้ือเร่งกระบวนกำรยอ่ยสลำย เป็นเช้ือจุลินทรียท่ี์ผลิตข้ึนมำ เพื่อเร่งกำรยอ่ยสลำย  
และปลดปล่อยสำรอนินทรียแ์ละอินทรีย ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อดินและพืช โดยทัว่ไปแลว้สำมำรถใชเ้ช้ือ
เร่งปุ๋ยหมกัชนิดต่ำงๆ ท่ีผลิตและจ ำหน่ำยทัว่ไปตำมทอ้งตลำด หรือเช้ือเร่งปุ๋ยหมกัจำกกรมพฒันำท่ีดิน 
และเช้ือเร่งจำกกรมวชิำกำรเกษตรแทนก็ได ้ 
                     1.2.6  ปุ๋ยไนโตรเจน เพื่อเร่งกำรยอ่ยสลำยเศษพืชท่ีมีไนโตรเจนนอ้ยให้เกิดไดเ้ร็วข้ึน
ได ้ 
                   1.2.7  น ้ ำ  ควรเป็นน ้ ำท่ีสะอำด ท่ีไม่ควรมีเช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นสำเหตุของโรคพืชเป็น
ปริมำณมำกจนก่อใหเ้กิดโรคกบัพืชได ้ 
                      1.2.8  กำกน ้ ำตำล (molasses) ในกรณีท่ีไม่มี อำจใชก้ำกส่ำเหลำ้ หรือน ้ ำตำลทรำยแดง 
หรือผกัผลไมท่ี้มีรสหวำน แทนได ้ 
 
              1.3 วธีิการท าและการใช้ปุ๋ ยน ้าหมัก    

กำรท ำปุ๋ยน ้ำหมกัมีควำมแตกต่ำงกนัไป และมีสูตรไม่ตำยตวั สำมำรถดดัแปลงได ้ในท่ีน้ีจะ
ขอกล่ำวถึงกำรผลิตปุ๋ยน ้ ำหมกัโดยทัว่ไป 3 แบบ ซ่ึงมีทั้งขบวนกำรพลำสโมไลซีส และกระบวนกำร
ยอ่ยสลำยโดยจุลินทรียท่ี์มีกำรใหอ้ำกำศดว้ย 
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ก.  การผลิตปุ๋ ยน ้าหมักเศษปลา   วตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบไปดว้ยเศษปลำ กำกน ้ ำตำล และเช้ือ
เร่งปุ๋ยน ้ำหมกั 

 วธีิกำรผลิต  

1.  ผสมเศษปลำจ ำนวน 30 กิโลกรัม กำกน ้ำตำล 20 กิโลกรัม หินฟอสเฟตบด 1 กิโลกรัม 
และยเูรีย 500 กรัม คลุกเคลำ้ใหเ้ขำ้กนัในถงัพลำสติก หมกัไว ้1 วนั  

2.  เติมน ้ ำสะอำดให้ไดป้ริมำณ 100 ลิตร เติมผงเช้ือเร่งปุ๋ยหมกั หำกไม่มีเช้ือเร่งปุ๋ยหมกั 
อำจใชปุ๋้ยหมกัท่ีก ำลงัยอ่ยสลำย จ ำนวน 1 กิโลกรัมแทนได ้ 

3.  ติดตั้งแท่งกวน หรือชุดให้อำกำศ (เคร่ืองป๊ัมอำกำศ)  พร้อมกำรปิดฝำท่ีเจำะรู พร้อม
ท่อระบำยอำกำศ  

4.  ตั้งไวใ้นร่ม ปล่อยให้ย่อยสลำยดว้ยกิจกรรมจุลินทรีย ์ในกรณีท่ีไม่ไดติ้ดตั้งชุดให้
อำกำศ ใหก้วนทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง ในเวลำเชำ้ และเยน็  

5.  ในระหวำ่งกำรยอ่ยสลำย หำกน ้ำแหง้ หรือระเหยไป เติมน ้ ำสะอำดให้อยูใ่นระดบัเดิม
ทุก ๆ สัปดำห์  

6.  ปล่อยให้กำรย่อยสลำยด ำเนินไปประมำณ 1-2 เดือน หรือเม่ือช้ินส่วนถูกย่อยสลำย
หมด 

7.  เม่ือกำรย่อยสลำยไดท่ี้แลว้ จะไดข้องเหลวสีน ้ ำตำลเขม้ กล่ินหอม มีกล่ินของกรด
อินทรีย ์และแอลกอฮอล์อยู่เล็กน้อย กรองของเหลวท่ีไดด้ว้ยตะแกรง หรือผำ้ขำวบำงท่ีสะอำด น ำ
ของเหลวท่ีกรองไดบ้รรจุในขวดท่ีสะอำด ปิดฝำขวดใหแ้น่น เก็บไวใ้นร่มและเยน็ พร้อมท่ีจะน ำไปใช ้
 

วธีิกำรใช ้ 

ใชผ้สมกบัน ้ำอตัรำส่วน ปุ๋ยน ้ำหมกัเศษปลำ : น ้ำสะอำด = 1 : 100 - 200 รำดโคนตน้ปีละ 
4-5 คร้ัง และฉีดพน่ทำงใบ สัปดำห์ละ 1 คร้ัง ใชไ้ดก้บัพืชทุกชนิด ไดแ้ก่ ไมผ้ล ผกั ไมด้อกไมป้ระดบั 
และพืชไร่ สำมำรถใชร่้วมกบัปุ๋ยชนิดอ่ืน เพื่อเพิ่มธำตุอำหำรใหแ้ก่พืชไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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                    ข.  การผลติปุ๋ ยน า้หมักหอยเชอร่ี วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตประกอบดว้ยหอยเชอร่ีทั้งเปลือก ไข่
หอยเชอร่ี กำกน ้ำตำล และเช้ือเร่งปุ๋ยหมกั  

                      วธีิกำรผลิต  

                      1.  บดหอยเชอร่ี และไข่หอยเชอร่ีด้วยเคร่ืองบด หรือเคร่ืองอดัอำหำรกุ้ง หำกไม่มี
เคร่ืองมือดงักล่ำว ก็สำมำรถใชว้ธีิสับหรือต ำ เพื่อใหเ้น้ือและเปลือกหอยมีขนำดเล็กลง จะยอ่ยสลำยได้
รวดเร็วข้ึน  
                      2.  ผสมหอยและไข่หอยท่ีบดแลว้ จ ำนวน 30 กิโลกรัม กำกน ้ ำตำล 20 กิโลกรัม หิน
ฟอสเฟต 1 กิโลกรัม และยเูรีย 500 กรัม ผสมคลุกเคลำ้ใหเ้ขำ้กนัหมกัไว ้1 วนัในถงัพลำสติก  
                      3.  เติมน ้ ำสะอำดให้ไดป้ริมำณ 100 ลิตร เติมผงเช้ือเร่งปุ๋ยหมกั หรืออำจใช้ปุ๋ยหมกัท่ี
ก ำลงัสลำยตวั 1 กิโลกรัมแทน ในกรณีท่ีไม่มีเช้ือเร่งปุ๋ยหมกั 
                      4.  ติดตั้งแท่งกวน หรือเคร่ืองป๊ัมอำกำศ ปิดฝำถงั พร้อมติดตั้งท่อระบำยอำกำศ  
                      5.  ตั้งไวใ้นร่ม เพื่อใหเ้กิดกิจกรรมกำรยอ่ยสลำยจำกบทบำทของจุลินทรีย ์ในสภำพท่ีให้
อำกำศจำกเคร่ืองป๊ัมอำกำศ หรือจำกกำรกวนดว้ยแท่งกวน โดยใหก้วนทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง เชำ้และเยน็  
                       6.  ตรวจดูปริมำณน ้ ำท่ีอำจระเหยไปในระหว่ำงกำรให้อำกำศ   เติมน ้ ำให้อยู่ในระดบั
เดิม ทุก ๆ สัปดำห์  
                        7.  ปล่อยใหก้ำรยอ่ยสลำยด ำเนินต่อไปประมำณ 1-2 เดือน หรือเม่ือช้ินส่วนของหอยยุย่
และยอ่ยสลำยหมด 
                        8.  กรองของเหลวดว้ยตะแกรง หรือผำ้กรองท่ีสะอำด บรรจุของเหลวท่ีกรองไดใ้นขวด
แกว้ หรือขวดพลำสติกท่ีสะอำด ปิดฝำขวดใหแ้น่น เก็บไวใ้นท่ีร่มและเยน็ พร้อมท่ีจะน ำไปใชไ้ด ้
 

                        วธีิกำรใช ้

ผสมกบัน ้ ำสะอำดในสัดส่วน ปุ๋ยน ้ ำหมกัหอยเชอร่ี : น ้ ำ = 1 : 100 - 200 รำดโคนตน้
ปีละ 4-5 คร้ัง และฉีดพ่นทำงใบ สัปดำห์ละ 1 คร้ัง ใชก้บัพืชไดทุ้กชนิด ไดแ้ก่ ไมผ้ล ผกั ไมด้อกไม้
ประดบั และพืชไร่ทัว่ไป สำมำรถใช้ร่วมกบัปุ๋ยชนิดอ่ืนเพื่อเพิ่มธำตุอำหำรให้แก่พืชได้ตำมควำม
เหมำะสม  
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                   ค.  การผลิตปุ๋ยน ้าหมักเศษผักผสมเศษปลาและหอยเชอร่ี   กำรผลิตแบบน้ีประกอบไป
ดว้ยเศษผกั หรืออำจมีผลไม ้เช่น มะละกอผสมดว้ยก็ได ้ ผสมเขำ้กบัเศษปลำ และหอยเชอร่ีเขำ้อีก มี
กำกน ้ำตำล และเช้ือเร่งปุ๋ยหมกัเป็นส่วนประกอบของกำรผลิตดว้ย 

                       วธีิกำรผลิต  

มีวธีิกำรผลิตคลำ้ยกบั 2 วิธีท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ เพียงแต่วำ่ อำจขำดแคลนเศษปลำ หรือ
หอยเชอร่ี หรือมีเพียงเล็กนอ้ย แต่มีเศษพืชจ ำนวนมำก จึงใชเ้ศษปลำ หรือหอยเชอร่ีตำมสภำพท่ีมี  

1.  สับเศษพืช บดเศษปลำ และหอยเชอร่ี ซ่ึงเป็นส่วนผสมใหมี้ช้ินส่วนเล็กลง  
2.  ผสมเศษพืช 50 กิโลกรัม เขำ้กบัเศษปลำ หรือหอยเชอร่ี 1-2 กิโลกรัม กำกน ้ ำตำล 

20 กิโลกรัมปุ๋ยยูเรีย 1 กิโลกรัม หินฟอสเฟต 1 กิโลกรัม คลุกเคลำ้ให้เขำ้กนั หมกัไวใ้นถงัพลำสติก             
1 วนั 

3.  เติมน ้ำสะอำดใหไ้ดป้ริมำณ 100 ลิตร เติมผงเช้ือเร่งปุ๋ยหมกั หรืออำจใชปุ๋้ยหมกัท่ี
ก ำลงัสลำยตวั 1 กิโลกรัมแทน ในกรณีท่ีไม่มีเช้ือเร่งปุ๋ยหมกั 

4.  ติดตั้งแท่งกวน หรือเคร่ืองป๊ัมอำกำศ ปิดฝำถงั พร้อมติดตั้งท่อระบำยอำกำศ  
5.  ตั้งไวใ้นร่ม เพื่อใหเ้กิดกิจกรรมกำรยอ่ยสลำยจำกบทบำทของจุลินทรีย ์ในสภำพท่ี

ใหอ้ำกำศจำกเคร่ืองป๊ัมอำกำศ หรือจำกกำรกวนดว้ยแท่งกวน โดยใหก้วนทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง เชำ้และเยน็  
6.  ตรวจดูปริมำณน ้ำท่ีอำจระเหยไปในระหวำ่งกำรให้อำกำศ   เติมน ้ ำให้อยูใ่นระดบั

เดิม ทุก ๆ สัปดำห์  
7.  ปล่อยใหก้ำรยอ่ยสลำยด ำเนินต่อไปประมำณ 1-2 เดือน หรือเม่ือช้ินส่วนของหอย

ยุย่และยอ่ยสลำยหมด 
8.  กรองของเหลวดว้ยตะแกรง  หรือผำ้กรองท่ีสะอำด บรรจุของเหลวท่ีกรองไดใ้น

ขวดแกว้ หรือขวดพลำสติกท่ีสะอำด ปิดฝำขวดใหแ้น่น เก็บไวใ้นท่ีร่มและเยน็ พร้อมท่ีจะน ำไปใชไ้ด ้
 

                        วธีิกำรใช ้ 

 ผสมกบัน ้ ำสะอำดในสัดส่วน ปุ๋ยน ้ ำหมกัเศษผกัผสมเศษปลำและหอยเชอร่ี : น ้ ำ  =     
1 : 100 - 200 รำดโคนตน้ปีละ 4-5 คร้ัง และฉีดพ่นทำงใบ สัปดำห์ละ 1 คร้ัง ใชก้บัพืชไดทุ้กชนิด 
ไดแ้ก่ ไมผ้ล ผกั ไมด้อกไมป้ระดบั และพืชไร่ทัว่ไป สำมำรถใชร่้วมกบัปุ๋ยชนิดอ่ืนเพื่อเพิ่มธำตุอำหำร
ใหแ้ก่พืชไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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             1.4   การพจิารณาลกัษณะทีด่ีทางกายภาพในระหว่างการหมักเพือ่ผลติปุ๋ ยอนิทรีย์น า้ (กรม
พฒันำท่ีดิน, ออนไลน์, 2550) 

1.4.1  กำรเจริญของจุลินทรีย ์ปรำกฏเช้ือยีสตแ์ละจุลินทรียช์นิดอ่ืนเจริญเต็มผิวหน้ำวสัดุ
หมกัในช่วง 1-3 วนัของกำรหมกั                                                                

1.4.2  กำรเกิดฟองก๊ำซ (CO2) มีฟองก๊ำซเกิดข้ึนท่ีผวิหนำ้วสัดุและใตผ้ดิวสัดุหมกั 
1.4.3  กำรเกิดกล่ินแอลกอฮอล ์ไดก้ล่ินของแอลกอฮอล ์ค่อนขำ้งฉุนมำก 
1.4.4  ควำมใสของสำรละลำยเป็นของเหลวใสไม่ขุ่นและค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีน ้ำตำลเขม้ 

 

               1.5  การพจิารณาปุ๋ ยอนิทรีย์น า้ทีเ่สร็จสมบูรณ์ (กรมพฒันำท่ีดิน, ออนไลน์, 2550) 

1.5.1  มีกำรเจริญเติบโตของจุลินทรียน์อ้ยลง                       
1.5.2  กล่ินแอลกอฮอลจ์ะลดลง 
1.5.3  มีกล่ินเปร้ียวเพิ่มข้ึนเน่ืองจำกเกิดกรดอินทรียเ์พิ่มข้ึน 
1.5.4  ไม่ปรำกฏก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์(CO2) หรือมีนอ้ยมำก 
1.5.5  ไดส้ำรละลำยหรือของเหลวใสไม่ขุ่น             
1.5.6  กำรวเิครำะห์สมบติัทำงเคมี ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำงหรือ pH อยูร่ะหวำ่ง 3 – 4                

               1.6  คุณภาพของปุ๋ ยน า้หมัก  

                   เน่ืองจำกวิธีกำรผลิต วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นส่วนผสม และระยะเวลำกำรหมกั มีควำมแตกต่ำง
กนั คุณภำพของปุ๋ยน ้ ำหมกัจึงแตกต่ำงกนัมำก ส่ิงท่ีตอ้งน ำไปพิจำรณำในกำรตรวจสอบ หรือบ่งบอก
ถึงคุณภำพของปุ๋ยน ้ำหมกัมีดงัน้ี (มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์, ออนไลน์, 2549) 

1.6.1 ระยะเวลำในกำรหมกั หำกใชเ้วลำสั้นเกินไป อำจเกิดผลเสียได ้กล่ำวคือ กำรยอ่ย
สลำยยงัเกิดข้ึนไม่สมบูรณ์ อำจมีผลตกคำ้งต่ำง ๆ ท่ีมีผลเสียต่อกำรเติบโตของพืชได ้ปกติแลว้จะใช้
เวลำในกำรหมกัประมำณ 1-2 เดือน  

1.6.2 เช้ือสำเหตุโรคพืช ถำ้ใชเ้วลำในกำรหมกัเพียงพอแลว้ เช้ือจุลินทรียส์ำเหตุโรคพืช
จะตำยไป หรือมีอยูใ่นปริมำณท่ีนอ้ยมำก จนไม่สำมำรถก่อใหเ้กิดโรคแก่พืชได ้ 

 

1.6.3 เช้ือโรคติดต่อทำงระบบทำงเดินอำหำร ปกติแลว้หำกหมกัไวร้ะยะหน่ึงแลว้ เช้ือ
โรคติดต่อทำงระบบอำหำรของคนและสัตวจ์ะตำยไป เม่ือฉีดพ่นแก่พืชแลว้ จะไม่เป็นกำรแพร่ระบำด
ของเช้ือโรคได ้
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1.6.4  ปริมำณธำตุอำหำรและฮอร์โมนพืชในปุ๋ยน ้ ำหมกั  โดยปกติแลว้ ในปุ๋ยน ้ ำหมกัจะ
มีธำตุอำหำรพืชทั้งธำตุอำหำรหลกั ธำตุอำหำรรอง และธำตุอำหำรเสริมในปริมำณนอ้ย แต่พืชสำมำรถ
ดูดกินได้โดยง่ำย ส่วนผสมท่ีมีโปรตีนสูง เช่น เศษปลำ และหอยเชอร่ี รวมทั้งกำรผสมยูเรียลงไป
เล็กน้อย เพื่อเร่งกำรย่อยสลำย ก็จะท ำให้มีปริมำณไนโตรเจนสูงข้ึน กำรเติมหินฟอสเฟตลงไป ก็
สำมำรถเพิ่มฟอสเฟตท่ีละลำยไดแ้ก่พืชไดม้ำกข้ึนเช่นกนั 
 

2.  องค์ประกอบและคุณสมบัติของปุ๋ยน า้หมัก 
 

              ปุ๋ยน ้ ำหมัก มีลักษณะสีน ้ ำตำลได้จำกสำรละลำยเซลล์วสัดุและกิจกรรมของจุลินทรีย์ใน
ระหว่ำงกระบวนกำรหมกัประกอบดว้ยคำร์โบไฮเดรต กรดอินทรีย ์กรดอะมิโน เอนไซม์ ฮอร์โมน
และแร่ธำตุอำหำร  
  

2.1 ธำตุอำหำรหลักและธำตุอำหำรรองในปุ๋ยน ้ ำหมัก  ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส         
โพแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และก ำมะถนั มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช  ในกำรสร้ำง
กรดอะมิโน โปรตีน น ้ ำตำล แป้ง ส่วนต่ำงๆ ของพืช และเอนไซม์ในกระบวนกำรต่ำง ๆ ของพืช  
(กรมพฒันำท่ีดิน, ออนไลน์, 2550) (ตำรำงท่ี 1) 
 
ตารางที ่ 1  ปริมำณธำตุอำหำรหลกัและธำตุอำหำรรองในตวัอยำ่งปุ๋ยน ้ำหมกั 
 

ชนิด              
ปุ๋ยน า้หมัก 

ธาตุอาหารพชื (ช่วง) (%) 

N P2O5 K2O CaO MgO S 
ผกั 
ผลไม ้
พืชสมุนไพร 
ปลำ 
หอยเชอร่ี 
นม  

    0.14 
    0.27 
   0.23  
    0.98 
    0.35 
    0.49 

 0.30 
 0.05 
 0.01 
 0.006 
 0.25 
 0.31 
 
 

 0.40 
 0.63 
 0.39 
 1.03 
 0.85 
 0.59 
 

    0.68 
    0.58 
    0.059 
    0.00 
    1.65 
    0.21 

     0.26 
     0.01 
     0.034 
     0.00 
     0.29 
      0.09 

       0.27 
       0.17 
       0.66 
       0.20 
       0.15 
       0.19 
 

 

ท่ีมำ :  กรมพฒันำท่ีดิน (2550) 
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2.2  จุลธำตุในปุ๋ยน ้ ำหมกั ไดแ้ก่  เหล็ก  แมงกำนีส  ทองแดง  สังกะสี  และโบรอน  ช่วย
กระตุน้กำรท ำงำนของเอนไซม ์ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนกำรต่ำง ๆ  ของพืช  เช่น  กำรสังเครำะห์แสงและ
หำยใจ ปริมำณจุลธำตุในปุ๋ยน ้ำหมกัชนิดต่ำง ๆ ดงัน้ี  (กรมพฒันำท่ีดิน, ออนไลน์, 2550) (ตำรำงท่ี  2) 
 

ตารางที ่ 2   ปริมำณธำตุอำหำรเสริม (จุลธำตุ) ในปุ๋ยน ้ำหมกั 
 

ชนิด               
ปุ๋ยน า้หมัก 

ธาตุอาหารเสริม (mg/l)  

    เหลก็    แมงกานีส   ทองแดง         สังกะสี              โบรอน 
ผกั 
ผลไม ้
ปลำ 
หอยเชอร่ี 
กระดูกป่น 

          60 
          46 
        160 
        171 
        240 

38 
52 
50 

      126 
        27 

        16 
37 
30 

      140 
        38 

        16 
       16 
       12 
     180 
        6     

                     0 
                   18 
                     0 
                     0 
                     0 
                    

 

ท่ีมำ :  กรมพฒันำท่ีดิน (2550) 
 

2.3 ค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง ของปุ๋ยน ้ ำหมกัทุกชนิดจะมีควำมเป็นกรดเป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจำกในกระบวนกำรหมกัวสัดุแต่ละชนิด จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรยอ่ยสลำยจะสร้ำง
กรดอินทรียใ์นปริมำณมำก ไดแ้ก่ กรดแลคติก และกรดอะซีติค (ออมทรัพย ์และคณะ,2547: อำ้งถึงใน 
อ ำนำจ สุวรรณฤทธ์ิ,2548:20-23)  (ตำรำงท่ี 3) 
 

2.4  ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำซ่ึงเป็นตวับ่งบอกระดบัควำมเค็มของปุ๋ยน ้ ำหมกั มีควำมแตกต่ำงกนั  
เน่ืองจำกชนิดและปริมำณวสัดุท่ีใชใ้นกำรหมกัมีควำมแตกต่ำงกนั (ออมทรัพย ์และคณะ,2547: อำ้งถึง
ใน อ ำนำจ สุวรรณฤทธ์ิ,2548:20-23)  (ตำรำงท่ี 3) 
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ตารางที ่ 3   ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC)  ในตวัอยำ่งปุ๋ยน ้ำหมกั 
 

ชนิด              
ปุ๋ยน า้หมัก 

ค่า pH ค่า EC (dS/m) 

ต ่าสุด สูงสุด เฉลีย่ ต ่าสุด สูงสุด เฉลีย่ 
ปลำ 
ผกั 
ผลไม ้
หอยเชอร่ี 
พืชพื้นเมือง 

4.0 
3.6 
3.4 
4.3 
3.6 

4.7 
4.9 
3.9 
4.9 
4.1 

4.4 
4.3 
3.6 
4.7 
3.8 

20.30 
2.14 
1.42 

17.35 
1.73 

27.00 
49.00 
16.82 
45.00 
2.85 

21.60 
 15.93 
  3.78 

           29.18 
             2.19 

 

ท่ีมำ :  ออมทรัพยแ์ละคณะ (2547) 
 

2.5  กรดฮิวมิกในปุ๋ยน ้ ำหมกั องค์ประกอบของกรดฮิวมิกค่อนขำ้งแตกต่ำงกนั กรดฮิวมิก 
เกิดข้ึนในระหวำ่งกระบวนกำรหมกั ในช่วงแรกของกำรหมกัจะเกิดกำรยอ่ยสลำยของสำรอินทรียจ์ำก
วสัดุอินทรีย ์กระบวนกำรแปรสภำพจะเกิดข้ึนไดร้วดเร็วหลงัจำกนั้นกำรยอ่ยสลำยจะเกิดข้ึนชำ้ลงจน
แปรสภำพเป็นสำรฮิวมิก ซ่ึงเป็นสำรประกอบท่ีมีโครงสร้ำงซบัซ้อนมำก และสลำยตวัไดย้ำก มีขนำด
โมเลกุลใหญ่ สำรฮิวมิกจะมีสมบติัเป็นสำรคอลลอยด์ประกอบดว้ยฮิวมิน (humin) กรดฟุลวิค (fulvic 
acid)   และกรดฮิวมิก  (humic acid) (ออมทรัพย ์และคณะ,2547: อำ้งถึงใน อ ำนำจ สุวรรณฤทธ์ิ
,2548:20-23)   (ตำรำงท่ี 4 ) 

  
ตารางที ่ 4   ปริมำณกรดฮิวมิกในปุ๋ยน ้ำหมกั 
 

    ชนิดปุ๋ยน า้หมัก     กรดฮิวมิก (เปอร์เซ็นต์) 
                                 ผกั 
                                 ผลไม ้

              พืชสมุนไพร 
                                 ปลำ 
                                 หอยเชอร่ี 

             ไข่ไก่  นม ถัว่ 

0.02 – 0.14 
0.03 – 1.00 
0.02 – 0.31  
0.02 – 0.59 
0.04 – 0.64 

       0.09 – 2.34 
 

ท่ีมำ :  ออมทรัพยแ์ละคณะ (2547) 
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2.6  ฮอร์โมนในปุ๋ยน ้ ำหมกัแต่ละชนิด  พบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัในชนิดของฮอร์โมนของ
วสัดุอินทรีย์แต่ละชนิด เน่ืองด้วยวสัดุอินทรีย์จำกพืชผ ัก ผลไม้ และสัตว์ในสภำพท่ีสด จะมี
ส่วนประกอบของฮอร์โมนในปริมำณสูงกวำ่วสัดุอินทรียท่ี์มีอำยุมำกแลว้ ฮอร์โมนมีควำมส ำคญัต่อ
กำรพฒันำคุณภำพของส่ิงมีชีวติทั้งพืช สัตว ์ และจุลินทรีย ์ ฮอร์โมนท่ีส ำคญัมี 3 ชนิด  (ตำรำงท่ี  5) 

 

2.6.1  ฮอร์โมนออกซิน (auxin) ท่ีมีบทบำทต่อพืช  กำรเกิดรำกฝอยและรำกแขนง
เพิ่มข้ึน  เซลล์พืชมีกำรขยำยตัวมำกข้ึน  กำรแบ่งเซลล์ของพืชมำกข้ึน  กำรติดผลดีข้ึนและกำร
เจริญเติบโตดี  ส่งเสริมกำรออกดอก  กระตุน้กำรสุกของผล  เพิ่มกิจกรรมเอนไซม ์ (กรมพฒันำท่ีดิน, 
ออนไลน,์2550)   

2.6.2  ฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน (gibberellins) ท่ีมีบทบำทต่อพืช  กระตุน้กำรแบ่งเซลล์
ของพืช  กำรยืดตวัของล ำตน้มำกข้ึน  ชกัน ำให้เกิดกำรงอกของเมล็ด  กำรติดผลดีข้ึน  กระตุน้กำรสุก
ของผล  ส่งเสริมกำรออกดอก  พฒันำกำรเกิดหน่อขำ้ง (กรมพฒันำท่ีดิน, ออนไลน์,2550)   

2.6.3  ฮอร์โมนไซโตไคนิน (cytokinin)  ท่ีมีบทบำทต่อพืช  เพิ่มกำรแบ่งตวัของเซลล์
พืช  ส่งเสริมกำรพฒันำรำกพืช  ส่งเสริมกำรเกิดรำกขนอ่อน  ท ำให้เกิดหน่ออ่อน  ท ำให้เกิดตำดอก  
เกิดกำรขยำยตวัของใบเพิ่มข้ึน  เพิ่มอตัรำกำรเกิดกระบวนกำรสังเครำะห์แสง (กรมพฒันำท่ีดิน, 
ออนไลน,์2550)   

 

ตารางที ่5    ปริมำณฮอร์โมนในน ้ำสกดัชีวภำพ 
 
ชนิดน า้สกดัชีวภาพ ฮอร์โมน (mg/l) 

ออกซิน จิบเบอเรลลนิ ไซโตไคนิน 
ผกักินใบ 
ผกักินผล 
ผลไม ้
พืชสมุนไพร 
ปลำ 
หอยเชอร่ี 
 

4.43 
0.27 

48.04 
1.34 
4.01 
6.85 

 

16.57 
28.93 

360.60 
17.40 
33.07 
37.14 

 

22.64 
11.28 
25.60 
23.81 
3.05 

13.62 

 
ท่ีมำ :  กรมพฒันำท่ีดิน (2550) 
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2.7  เอนไซมใ์นปุ๋ยน ้ำหมกั ในกระบวนกำรหมกัวสัดุอินทรียล์กัษณะสดจะมีกลุ่มจุลินทรียท่ี์
เป็นประโยชน์บำงชนิดผลิตเอนไซม ์เพื่อท่ีจะแปรสภำพอินทรียสำรให้อยูใ่นรูปของอนินทรียส์ำร  ซ่ึง
เป็นรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชและจุลินทรีย ์ ชนิดและปริมำณของเอนไซมท่ี์พบในน ้ ำสกดัชีวภำพจะ
ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบของอินทรียสำรท่ีมำจำกพืชและสัตว ์เอนไซม์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรย่อยสลำย
โปรตีน คือ เอนไซม์โปรเทส เอนไซม์ฟอสฟำเทส พบมำกในน ้ ำสกดัชีวภำพจำกสัตว ์จะท ำหน้ำท่ี
แปลสภำพฟอสฟอรัสในดินให้อยูใ่นรูปพืชสำมำรถน ำไปใชไ้ด ้ส่วนเอนไซมเ์ซลลูเลสพบมำกในน ้ ำ
สกดัชีวภำพจำกพืช  จะช่วยกำรยอ่ยสลำยวสัดุอินทรียท่ี์เป็นพืชในดิน  ซ่ึงพืชยงัไม่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได ้โดยจะถูกแปรสภำพใหมี้ขนำดโมเลกุลเล็กลงเพื่อให้พืชและจุลินทรียใ์นดินน ำไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ต่อไป  (ออมทรัพย์ และคณะ,2547: อำ้งถึงใน อ ำนำจ สุวรรณฤทธ์ิ,2548:20-23)   
(ตำรำงท่ี 6 ) 

 
ตารางที ่6 ปริมำณเอนไซมบ์ำงชนิดในปุ๋ยน ้ำหมกั 
 

ปุ๋ยน า้หมัก 
เอนไซม์ (milliunit/ml)  ปริมาณโปรตีน 

(µg/ml) เซลลูเลส ฟอสฟาเทส 
ผกัรวม 
ผกัรวม 
ผลไม ้
ผลไม ้
สมุนไพร 
สมุนไพร 
ปลำ 
ปลำ 
หอยเชอร่ี 
หอยเชอร่ี 

440.2 
579.4 
470.5 
592.8 
291.4 
263.7 
72.5 
85.6 
68.4 
43.6 

69.0 
57.3 
39.5 
45.6 
34.7 
39.5 

406.8 
379.2 
301.7 
328.6 

 103.6 
145.7 
114.6 
128.9 
95.6 
83.1 

745.8 
603.1 
763.9 
702.5 

 

ท่ีมำ :    ออมทรัพยแ์ละคณะ (2547) 
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2.8  จุลินทรียใ์นปุ๋ยน ้ ำหมกั มีปริมำณท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมชนิดของน ้ ำสกดัชีวภำพ ไดแ้ก่
แบคทีเรียในสกุล Lactobacillus sp. ใช้น ้ ำตำลเป็นแหล่งพลงังำน ซ่ึงเป็นกลุ่มแบคทีเรียท่ีผลิตกรด      
แลคติก (Lactic acid bacteria) แบคทีเรียในสกุล Streptococcus sp. จะใชแ้อลกอฮอล์เป็นแหล่งอำหำร
พลงังำน เปล่ียนเป็นให้กรดอะซิติกในสภำพท่ีมีออกซิเจน จึงเป็นกลุ่มแบคทีเรียท่ีผลิตกรดอะซิติก  
ส่วนแบคทีเรียในสกุล Baccilus sp.  เป็นแบคทีเรียท่ีแปรสภำพฟอสฟอรัส และแปรสภำพอินทรีย์
ไนโตรเจนให้เป็นอนินทรียไ์นโตรเจน ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นแอมโมเนีย  แบคทีเรียชนิดน้ีสำมำรถ
ผลิตเอนไซม ์extracellular  หรือเรียกวำ่ proteolytic enzyme (protease) ท ำหนำ้ท่ียอ่ยโปรตีนให้เป็น
กรดอะมิโน  ส่วนรำในสกุล Aspergillus  niger ,  Pennicillium  sp.  และ  Rhizopus sp.  เป็นจุลินทรีย์
ท่ีแปรสภำพฟอสฟอรัส  โดยเปล่ียนสำรประกอบอินทรียฟ์อสฟอรัสและอนินทรียฟอสฟอรัสท่ีอยูใ่น
รูปไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นฟอสฟอรัส ในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช และจุลินทรียส์ ำหรับกลุ่มยีสตท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัในกระบวนกำร หมกั  สภำพท่ีไม่มีออกซิเจน  เช่น  ยีสตใ์นสกุล  Saccharomyces sp. และ 
Canida  sp. ยีสต์ใช้น ้ ำตำลเป็นแหล่งอำหำร โดยกำรเปล่ียนน ้ ำตำลให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์และ     
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  (ออมทรัพย ์และคณะ,2547: อำ้งถึงใน อ ำนำจ สุวรรณฤทธ์ิ,2548:20-23)   
(ตำรำงท่ี 7) 
 

ตารางที ่7 ปริมำณจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ในปุ๋ยน ้ำหมกั 
 

 
ชนิดน า้สกดั
ชีวภาพ 

จุลนิทรีย์ (log No./ ml) 

แบคทเีรีย
ทั้งหมด 

แบคทเีรียแปรสภาพ
ฟอสฟอรัส 

ราแปรสภาพ
ฟอสฟอรัส 

ยสีต์ 

ผกั 
ผกั 

ผลไม ้
ผลไม ้
ผลไม ้
ปลำ 
ปลำ 
ปลำ 

หอยเชอร่ี 
หอยเชอร่ี 

3.60 
4.17 
3.95 
4.53 
3.68 
3.35 
3.68 
3.56 
4.33 
4.26 

1.28 
1.05 
1.68 
1.77 
1.43 
3.51 
3.04 
3.02 
3.47 
3.28 

1.04 
1.28 
1.23 
1.54 
1.67 
2.21 
2.11 
2.42 
2.40 
2.74 

3.35 
3.17 
2.11 
3.68 
3.54 
3.67 
2.15 
3.76 
3.56 
3.26 

 

ท่ีมำ :  ออมทรัพยแ์ละคณะ (2547) 
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3.  การใช้ปุ๋ยน า้หมักในการผลติข้าว 
 
ปุ๋ยน ้ำหมกัหอยเชอร่ีใชเ้พิ่มผลผลิตขำ้วได ้(อรพิน เสละคร และกิตติภฏั เฟ่ืองเพียร, 2544:9-12) 

ผลจำกทดลองใชปุ๋้ยน ้ ำหมกัหอยเชอร่ีท่ีควำมเขม้ขน้ 0,10,15,20 และ25 มล. ต่อน ้ ำ 20 ลิตร หลงัจำก
ปลูกขำ้วลงในภำชนะทดลองแลว้ 7 วนั จึงฉีดพน่ปุ๋ยโดยใหท้ำงใบและล ำตน้ทุก ๆ 7 วนั ไปจนกระทัง่
ตน้ขำ้วเจริญเติบโตและเมล็ดขำ้วเร่ิมมีลกัษณะเป็นแป้งเหมือนน ้ ำนมจึงหยุดฉีดพ่นขำ้ว พบวำ่ ตน้ขำ้ว
ท่ีฉีดพ่นปุ๋ยน ้ ำหมกัท่ีระดบัควำมเขม้ขน้ 25 มล. ต่อน ้ ำ 20 ลิตร ให้ผลตอบสนองดีท่ีสุดทัง่ในด้ำน
จ ำนวนต่อรวงขำ้วต่อกอจ ำนวนเมล็ดต่อรวง น ้ ำหนกัของเมล็ดและจ ำนวนจ ำนวนผลผลิตต่อไร่ โดยมี
ค่ำเฉล่ียสูงสุดของแต่ละดำ้น คือ 14.50 รวงต่อกอ 94.77 เมล็ดต่อรวง 4.02 ก. ต่อ 100 เมล็ด และ 
735.20 กก.ต่อไร่ ตำมล ำดบั      มีเกษตรกรคนเก่งศึกษำและทดลองท ำและใชปุ๋้ยอินทรียใ์นนำขำ้วของ
ตนเอง (อนนัต์ ผอ่งใส, 2552:16) ไดร้ำยงำนว่ำ ผลกำรใชส้ำรเคมีในนำขำ้วมำเป็นเวลำนำนท ำให้ดิน
ในนำแขง็ ไม่ร่วนซุย ส่ิงมีชีวติตำมธรรมชำติไม่มำอยูอ่ำศยั นอกจำกนั้นกำรท ำนำท่ีตอ้งใชส้ำรเคมีเพื่อ
ดูแลตน้ขำ้วใหเ้ติบโตแมจ้ะไดผ้ลผลิตทีดีแต่ตน้ทุนในกำรผลิตสูง ท ำใหร้ำยไดห้ลงัจำกหกัค่ำใชจ่้ำยต ่ำ
ไม่คุม้ค่ำกำรลงทุน แต่หลงัจำกหนัมำใชส้ำรอินทรียแ์ทนสำรเคมีโดยกำรน ำใบไม ้วชัพืช ปุ๋ยพืชสดมำ
ใส่ในท่ีนำ  ส่ิงมีชีวติตำมธรรมชำติท่ีมีประโยชน์เร่ิมมีมำกข้ึน  ดินร่วนซุยมีควำมอุดมสมบูรณ์และเม่ือ
ลดกำรใชส้ำรเคมีลงจนเกือบไม่ตอ้งใช ้ส่ิงท่ีเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนคือ มีรำยไดเ้พิ่มข้ึน จำกสภำพดินท่ีดี
ข้ึนท ำให้สำมำรถท ำนำไดปี้ละ 2 คร้ัง โดยหลงัจำกเก็บเก่ียวผลผลิตในคร้ังแรกจะพกัดินประมำณ 10 
วนั น ำจุลินทรียบ์  ำรุงดินซ่ึงท ำจำกปลำหมกัมำใส่ไถหมกัซงั 15 วนั  แช่ขำ้วงอก 20 วนั  จำกนั้นจึงจะ
เร่ิมหว่ำนขำ้ว  โดยปลูกขำ้วพนัธ์ุสุวรรณ 1 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีไม่ไวแสง ส่วนกำรดูแลจะฉีดน ้ ำฮอร์โมน
บ ำรุงทุกๆ 7 วนัเพื่อช่วยเร่งกำรเจริญเติบโตของตน้ขำ้ว  ส ำหรับกำรท ำฮอร์โมนใช้เศษวชัพืชสด 3 
กิโลกรัม  น ้ำตำล 1 กิโลกรัม  และน ้ำมะพร้ำว 2 ลิตร หมกัไว ้7 วนั ก่อนใชต้อ้งท ำให้เจือจำงโดยน ำน ้ ำ
หมกัฮอร์โมนมำผสมน ้ำในอตัรำส่วนน ้ำหมกัฮอร์โมน 2 – 3 ชอ้นแกงต่อน ้ำ 20 ลิตร   
 
 
 
 
 
  



 

 

 

บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

 

 การศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกรใน
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งทางปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
รวมทั้งเป็นการให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (participatory approach) โดยมีขั้นตอน
และวธีิการวจิยั ดงัน้ี 
 

1.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 

1.1 การส ารวจ (survey) ขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ประชากรตวัอยา่งจากประชากรผูป้ลูกขา้ว
แต่ละราย โดยใชแ้บบสอบถาม   ในเขตอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

1.2 การจดัประชาคม เพื่อตอ้งการทราบขอ้คิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกบัปุ๋ยน ้ าหมกัและ
ศึกษากระบวนการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกั และประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้ าหมกัในการผลิตขา้วของเกษตรกรใน
อ าเภอบางปะกง 
 

2.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

2.1 ประชากร (population) คือ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วปีเพาะปลูก 2553/54 ในเขตอ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 6 ต าบล คือ ต าบลหนองจอก จ านวน 176 ราย  ต าบลพิมพา จ านวน 45 ราย  
ต าบลบางววั  จ  านวน 86  ราย  ต าบลท่าสะอา้น จ านวน 20 ราย  ต าบลเขาดิน  จ านวน 98  ราย   ต าบล
บางผึ้ง 45 ราย รวมทั้งหมด 470 ราย 

2.2 กลุ่มตวัอยา่ง (samples) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามขั้นตอนของการวิจยั 
ดงัน้ี  

2.2.1 กลุ่มตวัอยา่งส าหรับการเก็บขอ้มูลในการส ารวจ  ด าเนินการก าหนดตวัอยา่งตาม
ตารางการก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรของ Krejcie และ Morgan (1970) การวิจยัคร้ังน้ีมี
ประชากรจ านวน 470 คน ดงันั้น จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งไดจ้  านวน 212 คน และการก าหนดสัดส่วน
ของประชากรตวัอยา่ง และจ านวนของประชากรตวัอยา่งของแต่ละต าบล ค านวณไดจ้ากสูตรกระจาย
ตวัตามสัดส่วน (Cochhran,1967) ดงัน้ี 

 



 
22 

 

 จากสูตร  n i =    nNi / N 

 เม่ือ  n i =   จ านวนประชากรตวัอยา่งท่ีไดรั้บการคดัเลือกของแต่ละต าบล 
   n =   จ านวนประชากรตวัอยา่งทั้งหมด   

   N i =   จ  านวนประชากรของแต่ละต าบล 

   N =   จ  านวนประชากรทั้งหมด 
 

ตำรำงที ่8 จ  านวนประชากรตวัอยา่งแบ่งตามสัดส่วนของแต่ละต าบล 
 

ต ำบล 
จ ำนวนประชำกร

(N i) 
อตัรำส่วน 

(N i/N) 

จ ำนวนตัวอย่ำงแต่ละ

ต ำบล (n i) 
ร้อยละ 

หนองจอก 176 0.374 79 37.26 
พิมพา 45 0.096 20 9.43 
บางววั  86 0.183 39 18.40 
ท่าสะอา้น 20 0.043 9 4.24 
เขาดิน 98 0.208 45 21.23 
บางผึ้ง 45 0.096 20 9.43 
รวม 470  212 100.00 

 
 

ท่ีมา: ส านกังานเกษตรอ าเภอบางปะกง ( 2553) 
 

การสุ่มตวัอยา่ง สุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มหลายขั้นตอน (multi stage sampling technique) คือ การ
ก าหนดจ านวนตัวอย่างจากประชากรทั้ งหมด ซ่ึงได้จ  านวนตัวอย่าง จ  านวน 212 คนจากนั้นจึง
ค านวณหาสัดส่วนตามจ านวนประชากรในแต่ละต าบล  และเม่ือไดจ้  านวนตวัอยา่งของประชากรใน
แต่ละต าบลแล้ว  จึงใช้ตารางเลขสุ่มเพื่อสุ่มตวัอย่างตามบญัชีรายช่ือของเกษตรกรในแต่ละต าบล
ดงักล่าวขา้งตน้ 
     2.2.2 กลุ่มตวัอย่างส าหรับการเก็บขอ้มูลในการจดัท าสัมมนาประชาคม คดัเลือกจาก
กลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งท่ีด าเนินการผลิตและใชปุ๋้ยน ้าหมกัในการผลิตขา้วอยา่งจริงจงั จ านวน 23 คน 
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3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรท ำวจัิย 
3.1 ส่วนท่ี 1 การสัมภาษณ์ เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสัมภาษณ์ (structured interview schedules) 

ประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิด (close-end question) และค าถามปลายเปิด (open-end question) 
และผลสัมภาษณ์ ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สภาพพื้นฐานทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
ตอนท่ี 2 ความรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบักระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมกั 
ตอนท่ี 3 กระบวนการผลิตปุ๋ยน ้าหมกัของเกษตรกร 
ตอนท่ี 4 ประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกร 
ตอนท่ี 5 ปัญหาและความคิดเห็นบางประการของเกษตรกร 
หลงัจากการสร้างแบบสัมภาษณ์ประชากรเสร็จแลว้น าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบ (pretest) จาก

ประชากรท่ีไม่ใช่ประชากรตวัอย่างจริง จ านวน 30 คน เพื่อทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (reliability)  
นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบแบบสัมภาษณ์ในเร่ืองของความถูกตอ้งของเน้ือหา (content validity) รวมทั้ง
ส านวนภาษาท่ีใช ้จากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนก่อนน ามาใชใ้นการสัมภาษณ์จริง 

 

3.2 ส่วนท่ี 2  การประชาคม วธีิการสัมมนาโดยการจดัประชาคมหรือเวทีชุมชน เพื่อตอ้งการ
ทราบขอ้คิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการใชปุ๋้ยน ้าหมกัแบบองคร์วมของเกษตรกรท านา  
 

4.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.1 ส่วนท่ี 1 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์และการท าประชาคมประชากรตวัอยา่งท่ี

สุ่มไว ้ ไดแ้ก่ ต าบลหนองจอก  จ านวน  176  คน ต าบลพิมพา จ านวน 45 คน  ต าบลบางววั จ านวน 86 
คน ต าบลท่าสะอา้น จ านวน 20 คน ต าบลเขาดิน จ านวน 98 คน ต าบลบางผึ้ง จ  านวน  45  คน รวม
ทั้งส้ิน  212  คน    

4.2 ส่วนท่ี 2 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการจดัสัมมนาเกษตรกรคดัเลือกเฉพาะเกษตรกรท่ีผลิต
และใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัอย่างจริงจงั โดยก าหนดหัวข้อการสัมมนาและหาฉันทามติจากการสัมมนาใน
ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)  การผลิตปุ๋ยน ้าหมกั 
2)  อุปกรณ์และวธีิการในการท าปุ๋ยน ้าหมกั 
3)  ขั้นตอนและวธีิการท าปุ๋ยน ้าหมกัไปใชใ้นนาขา้ว 
4)  ประโยชน์ของปุ๋ยน ้าหมกั 
5)  ปัญหาท่ีพบในการท าและใชปุ๋้ยน ้าหมกั 
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5.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
             5.1 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอย่าง เช่น ขอ้มูลพื้นฐาน  ความคิดเห็น   ความพึง
พอใจ  ความรู้ของเกษตรกร  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการผลิตและการใชปุ๋้ยน ้ าหมกัของประชากร
ตวัอยา่ง  วิเคราะห์ดว้ย อธิบายลกัษณะขอ้มูล โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  ไดแ้ก่  
ความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าพิสัย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าพิสัย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS for Windows  
            5.2 ขอ้มูลจากการจดัสัมมนาประชาคม วิเคราะห์โดยหาขอ้สรุปจากฉันทามติของท่ีประชุม 
แลว้รวบรวมเป็นความเห็นร่วมกนั  
 

6.  ระยะเวลำท ำกำรวจัิย 
             ระยะเวลา  2 ปี ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ดงัน้ี 
               เสนอหวัขอ้/ตรวจเอกสาร  เดือน มกราคม 2553 
  ด าเนินการวจิยั   ระหวา่งเดือน มกราคม 2553 – ธนัวาคม 2553 
  วเิคราะห์และเขียนงานวจิยั ระหวา่งเดือน มีนาคม  2554  – มิถุนายน 2554 
  เสนอผลวจิยัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา  เดือน กรกฎาคม 2554 
  แกไ้ข ปรับปรุงผลการวจิยั              เดือน สิงหาคม  2554 
  เสนอผลการวิจยัต่อคณะกรรมการ              เดือน สิงหาคม  2554 
  
 



 

บทที ่ 4 
 

ผลการวจิยั 
 

             การวิจยัเร่ือง การศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัต่อการผลิตขา้วของ
เกษตรกรในอ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรตวัอยา่งเขตอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 212 คน 
และส่วนท่ี 2 เป็นการท าสัมมนาประชาคมกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการผลิตปุ๋ยหมกัไวใ้ชเ้อง จ านวน 23 
คน  ผลการวจิยัมี ดงัน้ี  
 

ส่วนที ่1  การสัมภาษณ์ข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่าง 
             ผลจากการศึกษาในการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอยา่งจากแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย  

ตอนท่ี 1  สภาพพื้นฐานทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
ตอนท่ี 2  ความรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบักระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมกั 
ตอนท่ี 3  กระบวนการผลิตปุ๋ยน ้าหมกัของเกษตรกร 
ตอนท่ี 4  ประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกร 
ตอนท่ี 5  ปัญหาและความคิดเห็นบางประการของเกษตรกร 
 

ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกรท านาของอ าเภอบางปะกง  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 จากการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกรท านาของอ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จ  านวน 212 คน  ในเร่ืองเพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพในครัวเรือน สมาชิกใน
ครัวเรือน  การเป็นสมาชิกสถาบนัเกษตรกรอาชีพหลกั  อาชีพรอง  ผลการศึกษาปรากฏ ดงัน้ี 
 

เพศและอายุ 
 จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด  คือร้อยละ 73.11  เป็นเพศชาย  และร้อย
ละ 26.89  เป็นเพศหญิง เกษตรกรตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุด คือร้อยละ 33.02  มีอายุระหว่าง 41-50 ปี
รองลงมาได้แก่ ร้อยละ 27.35  และ 18.40  มีอายุ ระหว่าง 51-60 ปี และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี
ตามล าดับ  ส่วนเกษตรกรตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่า 70 ปี มีจ  านวนน้อยท่ีสุด คือ ร้อยละ7.55 โดยท่ี
เกษตรกรตวัอยา่งอายนุอ้ยท่ีสุด 19 ปี  มากท่ีสุด  83 ปี  และมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 51.29 ปี   (ตารางท่ี 9)  
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การศึกษา 
 จากการศึกษา พบว่า  เกษตรกรตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ60.85 จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาตอนตน้ รองลงมาร้อยละ18.87 และ 8.96 จบประถมศึกษาตอนปลาย และมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรตวัอยา่งมีจ านวนเล็กนอ้ย คือ ร้อยละ 3.30 ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ แสดงวา่ 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาต ่า (ตารางท่ี 9)     
  

สถานภาพในครัวเรือน 
 จากการศึกษา พบวา่  เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 67.92 เป็นหวัหนา้ครอบครัว 
ส่วนเกษตรกรตวัอย่างท่ีไม่ใช่หัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 32.08 เก่ียวขอ้งกบัหัวหน้าครอบครัวมากท่ีสุด
คือ ร้อยละ 54.41  เป็นบุตร รองลงมา ไดแ้ก่  ร้อยละ 27.94 และ 27.94  เป็นภรรยาและมารดา  ตามล าดบั 
ส่วนเกษตรกรตวัอยา่งเป็นบิดา มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 7.35 (ตารางท่ี 9) 
  

ต าแหน่งทางสังคม 
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 89.63 ไม่มีต าแหน่งทาง
สังคม  มีเกษตรกรตวัอย่างเพียงจ านวนเล็กน้อยเท่านั้นท่ีมีต าแหน่งทางสังคม ได้แก่ ผูใ้หญ่บา้นและ
ก านัน คิดเป็นร้อยละ 3.77 และ 0.94 ตามล าดบั ส่วนต าแหน่งทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น ประธานศูนยข์า้ว
ชุมชน รองประธานสหกรณ์การเกษตร ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ มีจ านวนร้อยละ 5.66 (ตารางท่ี 9) 
 

สมาชิกสถาบันเกษตรกร 
 จากการศึกษา พบวา่  เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 61.32  เป็นสมาชิก (ลูกคา้) ธ.ก.ส.
รองลงมาไดแ้ก่ ร้อยละ 35.85  และร้อยละ6.60  เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  และสมาชิกกลุ่มส่งเสริม
อาชีพเกษตร ตามล าดบั  ส่วนเกษตรกรตวัอยา่งมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ ร้อยละ 1.42  เป็นสมาชิกกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร  (ตารางท่ี 9) 

 

อาชีพหลกั 
 ส าหรับอาชีพหลกั พบว่า  เกษตรกรจ านวนมากท่ี คือ ร้อยละ 97.64 มีอาชีพหลกัท านา มี
เกษตรกรตวัอย่างเพียงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 1.89  และร้อยละ 0.47 มีอาชีพรับจา้งและท าการประมง
ตามล าดบั (ตารางท่ี 9) 
 

อาชีพรอง 
 จากการศึกษา พบวา่  เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 68.88  ไม่มีอาชีพอาชีพ
รอง รองลงมาได้แก่ ร้อยละ14.62, 5.66 และ 5.19 มีอาชีพรอง คือ ค้าขาย รับจ้าง และประมง 
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ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรตวัอยา่งอีกจ านวนเล็กนอ้ย คือ ร้อยละ 2.36, 2.36, 0.47 และ 0.47 มีอาชีพรอง
ในการท านา ท าสวนผลไม ้ปลูกผกั และเล้ียงสัตวเ์ป็นอาชีพรอง ตามล าดบั (ตารางท่ี 9) 
 

ตารางที ่9  สภาพพื้นฐานทางดา้นสังคมของเกษตรกร                                                               
 n=212 

 

สภาพพืน้ฐานทางด้านสังคม จ านวน ร้อยละ   S.D ต ่าสุด สูงสุด 

เพศ  
      ชาย 155 73.11     
 หญิง 57 26.89     
อายุ (ปี)   51.29 12.07 19 83 
 มากกวา่ 70 16 7.55     
 61 – 70 29 13.68     
 51 – 60 58 27.35     
 41- 50 70 33.02     
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 40 39 18.40     
การศึกษา       

ไม่ไดเ้รียน 7 3.30     
 ประถมศึกษาตอนตน้ 129 60.85     
 ประถมศึกษาตอนปลาย 40 18.87     
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 19 8.96     
 มธัยมศึกษาตอนปลาย 9 4.25     
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในครัวเรือน 
 หวัหนา้ครัวเรือน   144 67.92     
 ไม่ใช่หวัหนา้ครัวเรือน 68 32.08     
       เก่ียวขอ้งกบัหวัหนา้ครัวเรือน       
 บุตร 37 54.41     
 ภรรยา 
                     มารดา     
                     บิดา 
 

19 
7 
5 
 

27.94 
10.30 
7.35 
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ตารางที ่ 9 (ต่อ)                                                                                                                      
n = 212 

สภาพพืน้ฐานทางด้านสังคม จ านวน ร้อยละ   S.D ต ่าสุด สูงสุด 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  (คน) 
        มากกวา่  6 
        5 - 6 
        3 - 4 

 
29 
74 
58 

 
13.68 
34.90 
27.36 

    

 นอ้ยกวา่ 3 51 24.06     
ต าแหน่งทางสังคม       
 ไม่มีต าแหน่ง 
       ผูใ้หญ่บา้น 

190 
8 

89.63 
3.77 

    

 ก านนั 

       อ่ืน ๆ 1/ 

2 
10 

0.94 
5.66 

 
 

   

การเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร           
 ไม่ไดเ้ป็น 17 8.02     
       สมาชิกลูกคา้ ธ.ก.ส. 
       กลุ่มเกษตรกร 
       กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร 
       สมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

130 
76 
14 
11 

61.32 
35.85 
6.60 
5.19 

    

 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 3 1.42     
อาชีพหลกั       
 ท านา 
       รับจา้ง 

207 
4 

97.64 
1.89 

    

 ประมง 1 0.47 
 

    

 

1/  ประธานศูนยข์า้วชุมชน รองประธานสหกรณ์การเกษตร และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
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ตารางที ่ 9  (ต่อ)                                                                                                                        
 n = 212 

สภาพพืน้ฐานทางด้านสังคม จ านวน ร้อยละ   S.D ต ่าสุด สูงสุด 

อาชีพรอง       
 ไม่มี 146 68.88     
 ท านา 
       คา้ขาย 
       รับจา้ง 
       ประมง 

5 
31 
12 
11 

2.36 
14.62 
5.66 
5.19 

    

 สวนผลไม ้ 5 2.36     
 สวนผกั 1 0.47     
 เล้ียงสัตว ์ 1 0.47  

 

   

             
 สภาพพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจของเกษตรกร  ไดแ้ก่  จ  านวนแรงงานในครอบครัวท่ีช่วยท า

การเกษตร  พื้นท่ีถือครองท าการเกษตร  ลกัษณะการถือครองพื้นท่ี  ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีท าการเกษตร  
รายได้ในรอบปีท่ีผ่านมา  จ  านวนและเคร่ืองทุ่นแรงทางการเกษตร  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ   
ดงัต่อไปน้ี           

 

แรงงานในครัวเรือน 
 จากการศึกษา พบว่า  เกษตรกรตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 78.30  มีแรงงานใน
ครอบครัวท่ีช่วยท าการเกษตรตั้งแต่ 2 คนลงมา  รองลงมา คือ ร้อยละ 20.28  มีแรงงานในครอบครัวท่ี
ช่วยท าการเกษตร จ านวน 3-4 คน ส่วนท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 1.47 มีแรงงานในครอบครัวท่ี
ช่วยท าการเกษตรมากกวา่ 4 (ตารางท่ี 10) 

 

จ านวนพืน้ทีถ่ือครองท าการเกษตร 
 จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 26.42 มีพื้นท่ีถือครองท า
การเกษตรมากกว่า 40 ไร่ข้ึนไป  รองลงมา ได้แก่ ร้อยละ25.00  และ 24.53  มีพื้นท่ีถือครองท า
การเกษตรระหว่าง 21-30 ไร่ และ 11-20 ไร่ ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรตวัอย่างจ านวนน้อยท่ีสุด คือ  
ร้อยละ 6.60  มีพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ไร่ โดยเกษตรกรตวัอยา่งมีพื้นท่ีถือ
ครองท าการเกษตรมากท่ีสุด 120 ไร่ นอ้ยท่ีสุด คือ 5 ไร่ และมีพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรเฉล่ีย  34.06  ไร่  
(ตารางท่ี 10) 
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ลกัษณะการถือครองพืน้ที่ 
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ75.00 ไม่มีพื้นท่ีท าการเกษตร
เป็นของตนเอง มีเพียงร้อยละ 25.00 เท่านั้นท่ีมีพื้นท่ีท าการเกษตร ในส่วนท่ีมีพื้นท่ีเป็นของตนเองนั้น 
พบวา่ ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 73.58 มีพื้นท่ีตั้งแต่ 20 ไร่ลงมา นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มท่ีไม่มีพื้นท่ีเป็น
ของตนเองเช่าพื้นท่ีคนอ่ืนท านา และกลุ่มท่ีมีพื้นท่ีเป็นของตนเองอีกจ านวนเล็กนอ้ยเช่าพื้นท่ีของคน
อ่ืนท านาดว้ย คิดเป็นร้อยละ 91.04 (ตารางท่ี 10) 

 

ผลผลติ 
 จากการศึกษา พบวา่ ผลผลิตจากการท านาของเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 
42.45  ได้ผลผลิตระหว่าง  21-30  ตนั/ปี  รองลงมาได้แก่  ร้อยละ 26.42 และ 24.53  ได้ผลผลิต
มากกว่า 30 ตนั  และระหว่าง  11-20  ตนั  ตามล าดับ  ส่วนเกษตรกรตวัอย่างจ านวนเล็กน้อยท่ีมี
ผลผลิตนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  10  ตนั/ปี  ร้อยละ 6.60  โดยท่ีเกษตรกรตวัอยา่งท านาไดผ้ลผลิตมากท่ีสุด  
120  ตนั/ปี  ต ่าสุด 3 ตนั/ปี  และไดผ้ลผลิตเฉล่ียเท่ากบั 26.80 ตนั/ปี (ตารางท่ี 10) 
 

รายได้ของเกษตรกร 
จากการศึกษา พบวา่ รายไดจ้ากการท านาเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 75.48  

ขายผลผลิตไดร้ะหวา่ง 100,001-200,000  บาท  รองลงมา ไดแ้ก่  ร้อยละ 10.38  และร้อยละ 7.07  ท่ี
ขายผลผลิตไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั  100,000  บาท และระหวา่ง  200,001-300,000 บาท  ตามล าดบั 
ส่วนเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 0.94 ขายผลผลิตไดม้ากกวา่ 400,000บาท(ตารางท่ี 10) 
  

เคร่ืองทุ่นแรงทางการเกษตร 
 จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 93.87  มีเคร่ืองทุ่นแรงใน
การท านา (มีรถไถเดินตามมากท่ีสุด  จ  านวน  1-2  คนั ร้อยละ 97.99  มีรถไถเดินตามนอ้ยท่ีสุด จ านวน  
3-4  คนั ร้อยละ 2.01)  รองลงมาได้แก่ ร้อยละ 16.51 และ 8.49 ใช้เคร่ืองทุ่นแรงทางการเกษตร
ประเภทรถบรรทุกเล็กส่ีลอ้ (เกษตรกรตวัอยา่งใชร้ถบรรทุกเล็กส่ีลอ้มากท่ีสุด ร้อยละ 91.43  เกษตรกร
ตวัอยา่งมีรถบรรทุกเล็กส่ีลอ้ 1 คนั และมีเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนนอ้ยท่ีมีรถบรรทุกเล็ก 2 คนั ร้อยละ 
8.57)  ส่วนเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 0.47 ใชร้ถบรรทุกใหญ่ขนาดหกลอ้ (ตาราง
ท่ี 10) 
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ตารางที ่ 10  สภาพพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจของเกษตรกร                                                          
n = 212 

สภาพพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกจิ จ านวน ร้อยละ   S.D ต ่าสุด สูงสุด 

จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)           
       นอ้ยกวา่ 2 

 
166 

 
78.30 

    

        2-4 43 20.28     
 มากกวา่ 4 3 1.42     
พืน้ทีถ่ือครองท าการเกษตร (ไร่)   34.06 19.47 5 120 
        มากกวา่ 40 
        31-40 
        21-30 

56 
37 
53 

26.42 
17.45 
25.00 

    

  11 – 20 
        นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 

52 
14 

24.53 
6.60 

 
 

   

พืน้ทีถ่ือครองของตนเอง (ไร่)   18.57 15.51 2 86 
 ไม่มี 
        มี 
              มากกวา่ 40 
              31-40 
              21-30 
              11-20 

159 
53 
2 
4 
8 

21 

75.00 
25.00 

      3.77 
7.55 
15.09 
39.62            

    

        นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 18       33.96     
พืน้ทีเ่ช่า (ไร่)   31.18 17.34 2 120 
 ไม่เช่า  
       เช่า 
              มากกวา่ 40 
              31-40 
              21-30 
              11-20 

19 
193 
41 
35 
45 
55 

8.96 
91.04 
21.24 
18.14 
23.32 

      28.50 

    

        นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 17  8.81 
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ตารางที ่ 10  (ต่อ) 
(ต่อ n = 212)                                                                                                                              

สภาพพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกจิ จ านวน ร้อยละ   S.D ต ่าสุด สูงสุด 

ผลผลติจากการท านา (ตัน/ปี) 
           มากกวา่  30 

     21 - 30 
     11 - 20 

212 
     56 
90 
52 

80.66 
26.42 

    42.45 
24.53 

26.80 19.87 5 120 

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10     14 6.60     
ราคาผลผลติข้าว (บาท/ตัน) 
          มากกวา่ 9,000 
      8,001 - 9,000 
      7,001 - 8,000 
        นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั7,000 
 รายได้จากการท านา(บาท/ปี) 
           มากกวา่ 400,000 
           300,000-400,000 
           200,001-300,000 
           100,001-200,000 
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100,000 
เคร่ืองทุนแรงทางการเกษตร  
          ไม่มี 
           มี 
          เคร่ืองฉีดพน่สะพายหลงั 
                1 เคร่ือง 
                2 เคร่ือง 
          รถไถเดินตาม 
               1-2  คนั 
               3-4  คนั 
          รถอีแต๋น (1 คนั)                  

 
3 
22 
176 
11 

 
2 

10 
20 

160 
22 

 
13 

199 
15 
10 
5 

199 
195 

4 
18 

 
1.41 
10.38 
83.02 
5.19 

 
0.94 
4.72 
9.43 

75.48 
10.38 

 
6.13 

93.87 
7.54 

66.67 
33.33 
100 

97.99 
2.01 
8.49 

 

7,921.96 
 
 
 
 
 

221,595.56 

1,074.38 
 
 
 
 

182,178.69 

6,800 
 
 
 
 

21,000 

13,800 
 
 
 
 

807,500 
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ตารางที ่ 10  (ต่อ)                                                                                                                              
n = 212 

สภาพพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกจิ จ านวน  ร้อยละ   S.D ต ่าสุด สูงสุด 

เคร่ืองทุนแรงทางการเกษตร ( ต่อ )        

 
แหล่งความรู้ทีเ่กษตรกรได้รับ  

ในเร่ืองการผลิตและการใชปุ๋้ยน ้าหมกั ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัน้ี 
ส่ือบุคคล   
เกษตรกรตวัอย่างไดรั้บความรู้ในเร่ืองการท าปุ๋ยน ้ าหมกั จ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 70.28  

จากเกษตรต าบล  รองลงมา ได้แก่ ร้อยละ 63.68  และ 29.25 ได้รับความรู้จากเกษตรอ าเภอและ
เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนเล็กนอ้ยท่ีไดรั้บความรู้ คือ ร้อยละ 
3.77  จากพฒันากรต าบล (ตารางท่ี 11) 

 

ส่ือมวลชน   
เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ71.23 ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตและการใชปุ๋้ย

น ้ าหมกัจากโทรทศัน์  รองลงมา ไดแ้ก่  ร้อยละ 40.57 และ 40.09  ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตและการ

           รถบรรทุกเลก็ส่ีล้อ 35   16.51     
  1 คนั 32 91.43     
  2 คนั  3 8.57     

               เคร่ืองย่อย บด สับ 5    2.36    
  1 คนั 4 80.00    
  2 คนั 1  20.00    
          เคร่ืองฉีดพ่นชนิดเคร่ืองยนต์ 8  3.77    
  1-2 คนั 5   62.50    
  มากกวา่ 2 3 37.50    
    รถไถน่ังขับ (1 คัน) 2 0.94    
    รถแทรคเตอร์ (1 คัน) 2 0.94    
    รถบรรทุกใหญ่หกล้อ 1 0.47    
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ใชปุ๋้ยน ้าหมกัจากวทิยแุละหนงัสือพิมพ ์ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 
34.91 ท่ีไดรั้บจากวารสารการเกษตร (ตารางท่ี 11) 
 

ตารางที ่11  แหล่งความรู้ท่ีไดรั้บในเร่ืองการผลิตและการใชปุ๋้ยน ้าหมกั  1/  
n = 212 

แหล่งความรู้ จ านวน ร้อยละ 

แหล่งความรู้จากส่ือบุคคล   
 เกษตรต าบล 149 70.28 
 เกษตรอ าเภอ 
       เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน 
       พฒันากรต าบล                                                                                 

135 
 62 
   8 

63.68 
29.25 
3.77 

แหล่งความรู้จากส่ือมวลชน   
       โทรทศัน์ 
       วทิย ุ

           151 
            86 

71.23 
40.57 

 หนงัสือพิมพ ์ 85 40.09 
 วารสารการเกษตร 74 34.91 
   

 

1/  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
การติดต่อส่ือสารกบัเจ้าหน้าที่  
          การติดต่อส่ือสารกบัเจา้หน้าท่ีในเร่ืองของการท าและใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั พบว่า เกษตรกรตวัอย่าง
จ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 78.77 มีการติดต่อส่ือสารกบัเจา้หน้าท่ี  และไม่เคยติดต่อเจา้หน้าท่ีในเร่ือง
ของการท าและใชปุ๋้ยน ้ าหมกัเลย ร้อยละ 21.23 เกษตรกรตวัอย่างท่ีติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองการท า
และใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 47.90 ติดต่อพูดคุยนอกเวลาเรียกประชุม รองลงมา
ไดแ้ก่  ร้อยละ 34.73 ติดต่อเจา้หนา้ท่ีเฉพาะเวลาเรียกประชุม ส่วนการติดต่อพบปะพูดคุยเร่ืองการเกษตร
เป็นประจ า ร้อยละ  17.37 (ตารางท่ี 12) 

 

ความถี่ในการติดต่อเจ้าหน้าที ่  
จากการศึกษาในปี 2553  พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 35.33 มีจ านวน

คร้ังท่ีติดต่อเจา้หน้าท่ีน้อยกวา่หรือเท่ากบั 5  รองลงมาไดแ้ก่  ร้อยละ 30.54  และร้อยละ 24.55 ส่วน
จ านวนคร้ังท่ีเกษตรกรตวัอยา่งติดต่อเจา้หนา้ท่ีระหวา่ง 6-10  คร้ัง  และระหวา่ง 11-15  คร้ัง ตามล าดบั  
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ในขณะท่ีเกษตรกรตวัอยา่งติดต่อเจา้หนา้ท่ีมากกวา่ 15 คร้ัง มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 9.58  โดย
เกษตรกรตวัอยา่งมีการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีมากท่ีสุด คือ 48 คร้ัง ต ่าสุด  คือ  1  คร้ัง  มีค่าเฉล่ีย  13.45  
คร้ัง  (ตารางท่ี 12) 

 

ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าที่ 
จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ  66.04  มีความพึงพอใจ

ต่อเจา้หน้าท่ีในการแนะน าให้ท าปุ๋ยน ้ าหมกัใช้เองในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ร้อยละ 21.70 และ 
ร้อยละ 11.79  เกษตรกรตวัอยา่งมีความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีระดบัพอใจ  และมากท่ีสุด  ตามล าดบั  ส่วน
เกษตรกรตวัอย่างไม่พอใจเจ้าหน้าท่ีไปแนะน าให้ท าปุ๋ยน ้ าหมกัจ านวนน้อยท่ีสุดคือร้อยละ 0.47 
(ตารางท่ี 12) 
 

การได้รับการฝึกอบรมเร่ืองการผลติปุ๋ ยน า้หมัก 
  จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 62.26  เคยเขา้รับการ
ฝึกอบรม และร้อยละ 37.74  ไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม โดยเขา้รับการฝึกอบรมมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 
2552 คือร้อยละ 65.15 รองลงมาไดแ้ก่ร้อยละ 15.91 และ 12.12 เขา้รับการฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2551 
และปี พ.ศ.  2553  ตามล าดบั ส่วนปี พ.ศ. 2543  มีเกษตรกรตวัอยา่งไดรั้บการฝึกอบรมนอ้ยท่ีสุด คือ
ร้อยละ  0.76  (ตารางท่ี  12) 
 

หน่วยงานทีจั่ดการฝึกอบรม 
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรตวัอย่างท่ีเคยไดรั้บการฝึกอบรมจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 
77.27  เข้ารับการฝึกอบรมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ รองลงมา ได้แก่ ร้อยละ 15.91 เขา้รับการ
ฝึกอบรมกบัสถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดั  ส าหรับเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนนอ้ยท่ีสุดท่ีเขา้รับการฝึกอบรม
กบัส านกังานเกษตรจงัหวดัคือ ร้อยละ 6.82 (ตางราง 12) 
 

การเข้าร่วมวจัิย   
             การศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกรใน
อ าเภอบางปะกง พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 93.40  โดยเขา้ร่วมวิจยัเร่ือง การศึกษา
กระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกรในอ าเภอบางปะกง และ
เกษตรกรตวัอยา่งส่วนนอ้ย คือ ร้อยละ 6.60  ไม่เขา้ร่วมวจิยั (ตารางท่ี 12) 
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ตารางที ่ 12  การติดต่อส่ือสารและการอบรมกบัเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองการท าและการใชปุ๋้ยน ้าหมกั     
n = 212 

การติดต่อส่ือสาร/อบรม/วจัิย จ านวน ร้อยละ   S.D ต ่าสุด สูงสุด 

การติดต่อส่ือสารกบัเจ้าหน้าที่       
 ไม่เคย 45 21.23     
 เคย 167 78.77     

- ติดต่อเฉพาะเวลาเรียก

ประชุม 

58 34.73     

- ติดต่อพบปะพดูคุยเร่ือง

การเกษตรเป็นประจ า 

29 17.37     

จ านวนคร้ังทีต่ิดต่อกบัเจ้าหน้าที่   13.43 12.30 1 48 
 ไม่ติดต่อ 
       เคยติดต่อเจา้หนา้ท่ี 

45 
167 

21.23 
78.77 

    

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 59 35.33     
 6 – 10 51 30.54     
 11 – 15      41 24.55     
 มากกวา่ 15 
ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าที่ 
      มากท่ีสุด 
      มาก 
     พอใจ 
     ไม่พอใจ 
การฝึกอบรมเร่ืองการท าปุ๋ ยน ้าหมัก 
     เคย 
    ไม่เคย 

16 
 
25 
140 
46 
1 
 

132 
80 

  9.58 
 

11.79 
66.04 
21.70 
0.47 

 
62.26 
37.74 
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ตารางที ่ 12   (ต่อ)                                                                                                                                   
n = 212 

การติดต่อส่ือสาร/อบรม จ านวน ร้อยละ   S.D ต ่าสุด สูงสุด 

พ.ศ.ทีไ่ด้รับการอบรม       
 ไม่ไดอ้บรม  80 37.74     
 ไดอ้บรม 132 62.26     
  พ.ศ. 2543 1 0.76     
  พ.ศ. 2550 8 6.06     
  พ.ศ. 2551 21 15.91     
  พ.ศ. 2552 86 65.15     
  พ.ศ. 2553 16 12.12     
หน่วยงานทีจั่ดอบรม       
 ไม่มีหน่วยงาน 80 37.74     
 หน่วยงานท่ีจดัการฝึกอบรม 132 62.26     
 ส านกังานเกษตรอ าเภอ 102     77.27     
 หน่วยพฒันาท่ีดิน 

ส านกังานเกษตร
จงัหวดั 

21 
 9 

15.91    
6.82 

    
 

       

การท านาใช้ปุ๋ย       
 อินทรีย-์เคมี 
       เคมี 

115 
92 

54.24  
43.40 

    

 อินทรีย ์ 5 2.36     
       

การเข้าร่วมการวจัิยกบั
หน่วยงาน  

      

       เขา้ร่วม          198     93.40     
 ไม่เขา้ร่วม 14  6.60  
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ตอนที ่2  ความรู้ของเกษตรกรเกีย่วกบักระบวนการผลติและประสิทธิภาพปุ๋ ยน า้หมัก 
 

2.1 ความรู้เร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ ยน ้าหมัก  ผูว้ิจยัได้ศึกษาความรู้ของเกษตรกรในเร่ือง
กระบวนการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกั โดยการตั้งค  าถามแบบถามน าให้ตอบวา่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  ซ่ึงผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏผล ดงัน้ี 

 

             จากการศึกษาความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกั พบว่า เกษตรกรตวัอย่างมีความรู้
มากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก คือ 1) ใช้เศษพืชหรือเศษสัตว์ 3 ส่วน กากน ้ าตาล 1 ส่วน น ้ า 10 ส่วน เป็น
สัดส่วนในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัท่ีมีประสิทธิภาพ 2)ใชเ้ศษพืชเศษสัตวน์ ามาใช้ท าเป็นปุ๋ยน ้ าหมกัได ้3) 
ภาชนะท่ีใชห้มกัควรเป็นถงัพลาสติกสีทึบแสง 4) ใช ้อี.เอม็. และสารเร่ง พด.2 เป็นจุลินทรียท่ี์ใส่ลงไป
ในถงัปุ๋ยน ้าหมกัเพื่อเพิ่มเติมสารจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ  5) ปุ๋ยน ้าหมกัท่ีใชไ้ดแ้ลว้จะมีสีน ้ าตาลเขม้ 
6) การหมกัประมาณ 1-2 เดือน วสัดุจะยุย่และยอ่ยสลายจึงใชไ้ด ้7) ควรเลือกสถานท่ีตั้งถงัหมกัในร่ม 
8) กากน ้าตาลเป็นแหล่งอาหารส าหรับจุลินทรียใ์นกระบวนการหมกัปุ๋ย 9) ปุ๋ยน ้ าหมกัท่ีใชไ้ดแ้ลว้จะมี
กล่ินแอลกอฮอลอ์มเปร้ียว และ10) วสัดุท่ีผสมแลว้ใส่ถงัหมกัควรห่างจากฝาถงัประมาณ 2 คืบ คิดเป็น 
ร้อยละ 99.06, 98.58, 98.58, 97.64, 97.17, 95.28, 94.34, 93.39 และ 92.92 ตามล าดบั  ส่วนความรู้ท่ี
เกษตรกรมีนอ้ยท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 1) ขณะท่ีท าปุ๋ยน ้ าหมกัจ าเป็นตอ้งคนทุกวนั 2) ขยะในครัวเรือน
น ามาใชท้  าเป็นปุ๋ยน ้ าหมกัได ้และ 3) หลงัจากผสมวสัดุหมกัเทลงถงัแลว้จ าเป็นตอ้งปิดฝาถงั คิดเป็น
ร้อยละ 7.08, 16.04 และ 52.56 ตามล าดบั (ตารางท่ี 13)   
 แสดงวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัเพื่อใชใ้นการท านา
เป็นอยา่งดีแลว้ 

 

ส่วนในเร่ืองระดบัความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกั เกษตรกรตวัอย่างจ านวนมาก
ท่ีสุด คือ ร้อยละ 92.92 มีระดบัความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัระดบัมากท่ีสุด รองลงมา
ได้แก่ ร้อยละ 6.13 มีระดับความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัระดับมาก และเกษตรกร
ตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 0.94 มีระดบัความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัในระดบัปานกลาง 
โดยเกษตรกรมีคะแนนความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้าหมกันอ้ยท่ีสุดคือ 9 คะแนน มากท่ีสุดคือ 
16 คะแนน   และมีคะแนนความรู้เร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้าหมกัเฉล่ีย 13.93 คะแนน  (ตารางท่ี  14) 
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ตารางที ่ 13  ความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้าหมกั                                               
n = 212 

ประเด็นความรู้ จ านวน ร้อยละ 
1. เศษพืชเศษสัตวน์ ามาใชท้  าเป็นปุ๋ยน ้าหมกั 209 98.58 

2.  ขยะในครัวเรือนน ามาใชท้  าเป็นปุ๋ยน ้าหมกัไม่ได ้ 34 16.04 
3. ปุ๋ยยเูรียช่วยเร่งใหว้สัดุในปุ๋ยน ้าหมกัสลายตวัเร็วข้ึน 108 50.94 
4. กากน ้าตาลเป็นแหล่งอาหารส าหรับจุลินทรียใ์นกระบวนการหมกัปุ๋ย 198 93.40 
5. อี. เอม็. และสารเร่ง พด.2 เป็นจุลินทรียท่ี์ใส่ลงไปในถงัปุ๋ยน ้าหมกัเพื่อ

เพิ่มเติมสารจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ 
207 97.64 

6. ภาชนะท่ีใชห้มกัควรเป็นถงัพลาสติกสีทึบแสง 209 98.58 
7. เศษพืชหรือเศษสัตว ์3 ส่วน กากน ้าตาล 1 ส่วน น ้า 10 ส่วน เป็นสัดส่วนใน

การท าปุ๋ยน ้าหมกัท่ีมีประสิทธิภาพ 
210 99.06 

8. ในการท าปุ๋ยน ้าหมกั การใชเ้ศษพืชผสมเศษสัตวแ์ลว้หมกัเป็นปุ๋ยหมกัได้
เร็วกวา่การใชเ้ศษพืชเพียงอยา่งเดียว 

129 60.85 

9. หลงัจากผสมวสัดุหมกัเทลงถงัหมกัแลว้จ าเป็นตอ้งปิดฝาถงั 111 52.36 
10. ในขณะท่ีท าปุ๋ยน ้าหมกัไม่จ  าเป็นตอ้งคนทุกวนั 15 7.08 
11. วสัดุท่ีผสมแลว้ใส่ถงัหมกัควรห่างจากฝาถงัประมาณ 2 คืบ 197 92.92 
12. การผลิตปุ๋ยน ้าหมกัแบบให้อากาศท าใหว้สัดุยอ่ยสลายเร็วข้ึน 195 91.98 
13. การหมกัประมาณ 1-2 เดือน วสัดุจะยุย่และยอ่ยสลาย จึงใชไ้ด ้ 202 95.28 
14. ควรเลือกสถานท่ีตั้งถงัหมกัในท่ีร่ม 200 94.34 
15. ปุ๋ยน ้าหมกัท่ีใชไ้ดแ้ลว้จะมีสีน ้าตาลเขม็ 206 97.17 
16. ปุ๋ยน ้าหมกัท่ีใชไ้ดแ้ลว้จะมีกล่ินแอลกอฮอลอ์มเปร้ียว 198 93.39 
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ตารางที ่ 14  ระดบัความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้าหมกั                                          
n = 212 

ระดับความรู้ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ Min. Max.   S.D. 

ระดับความรู้ 212 100.00 9 16 13.93 1.48 
 นอ้ยท่ีสุด (1 – 3 คะแนน) 0 0.00     
 นอ้ย  (4 – 6 คะแนน) 0 0.00     
 ปานกลาง (7 – 9 คะแนน) 2 0.94     
 มาก  (10 – 12 คะแนน) 13 6.13     
 มากท่ีสุด (13 – 16 คะแนน) 197 92.92   

 

  

 
 

             2.2  ความรู้ความเข้าใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมักของเกษตรกรท านา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความรู้
ความเขา้ใจของเกษตรกรในเร่ืองประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมกั ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏ ดงัต่อไปน้ี 

 

 จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัในการ
ท านาในระดบัสูง 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ปุ๋ยน ้ าหมกัเจือจางใชแ้ช่เมล็ดก่อนน าไปเพาะจะช่วยให้งอก
เร็วข้ึน 2) การท าปุ๋ยน ้ าหมกัใช้เองจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 3) ปุ๋ยน ้ าหมกัมีส่วนช่วยในการ
ป้องกนัและยบัย ั้งโรค แมลง ศตัรูพืช 4) ปุ๋ยน ้ าหมกัท่ีท าจากวสัดุ หอยเชอร่ี+ปลา+ผลไม ้ใชใ้นนาขา้ว
ไดดี้  5) การใชปุ๋้ยน ้าหมกัในนาขา้วควรใชต้อนเชา้หรือตอนเยน็ 6) วิธีท าและใชปุ๋้ยน ้ าหมกั ท าง่าย ใช้
สะดวก ปลอดภยักบัผูใ้ชแ้ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม 7) ควรใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัร่วมกบัปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และปุ๋ย
ชีวภาพจึงจะไดผ้ลผลิตดี 8)  ปุ๋ยน ้าหมกัจากปลามีธาตุอาหารสูงกวา่ปุ๋ยน ้ าหมกัจากพืช 9) การใชปุ๋้ยน ้ า
หมกัในอตัราสูงเกินอาจไปท าให้ตน้ไมต้ายได ้ และ 10)  การผสมปุ๋ยน ้ าหมกัในอตัรา 1 ส่วนต่อน ้ า 
500-1,000 ส่วน ใชฉี้ดพ่นตน้ไมห้รือบนใบเม่ือพืชเร่ิมงอก ก่อนท่ีโรค แมลงรบกวน  คิดเป็นร้อยละ 
96.70,  96.70,  94.81,  94.34,  93.87,  93.87, 93.40, 92.92, 92.45, และ 92.45 ตามล าดบั ส่วนหวัขอ้ท่ี
เกษตรกรตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัในการท านาในระดบัน้อยท่ีสุด 3 
อนัดบั ไดแ้ก่ 1) ไม่ควรใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัทดแทนปุ๋ยเคมี 2) คุณภาพและประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้ าหมกั
ข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีน ามาหมกั และ 3) การใชปุ๋้ยน ้ าหมกัช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุม้น ้ าและอากาศ
ผา่นไดดี้ คิดเป็นร้อยละ 44.34, 91.04 และ 91.51 ตามล าดบั  (ตารางท่ี 15) 
 แสดงวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัในการท านาเป็น
อยา่งดีแลว้ 
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ตารางที ่ 15  ความรู้ความเขา้ใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมกัของเกษตรกรท านา                   
 n = 212 

ประเด็นความรู้ จ านวน ร้อยละ 
1. การท าปุ๋ยน ้าหมกัใชเ้องจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 205 96.30 

2. ปุ๋ยน ้าหมกัท่ีท าจากวสัดุ หอยเชอร่ี+ปลา+ผลไม ้ใชใ้นนาขา้วไดดี้ 200 94.34 

3. ปุ๋ยน ้าหมกัจากปลามีธาตุอาหารสูงกวา่ปุ๋ยน ้าหมกัจากพืช 197 92.92 
4. ปุ๋ยน ้าหมกัเจือจางใชแ้ช่เมล็ดก่อนน าไปเพาะจะช่วยใหง้อกเร็วข้ึน 205 96.70 
5. การใชปุ๋้ยน ้าหมกัในนาขา้วควรใชต้อนเชา้หรือตอนเยน็ 199 93.87 
6. การใชปุ๋้ยน ้าหมกัในการเตรียมดินท าใหช่้วยในการก าจดัวชัพืชในนาขา้ว 194 91.51 
7. การใชปุ๋้ยน ้าหมกัช่วยปรับสภาพดินใหร่้วนซุย อุม้น ้าและอากาศผา่นไดดี้ 194 91.51 
8. การผสมปุ๋ยน ้าหมกัในอตัรา 1 ส่วนต่อน ้า 500-1,000 ส่วน ใชฉี้ดพน่

ตน้ไมห้รือบนใบเม่ือพืชเร่ิมงอก ก่อนท่ีโรค แมลงรบกวน 
196 92.45 

9. ปุ๋ยน ้าหมกัท่ีมีส่วนช่วยในการป้องกนัและยบัย ั้งโรค แมลง ศตัรูพืช 201 94.81 
10. ปุ๋ยน ้าหมกัมีปริมาณธาตุอาหารหลกัอยูใ่นปริมาณนอ้ย มีธาตุอาหารรองท่ี

พืชตอ้งการหลายชนิด 
195 91.98 

11.  การใชปุ๋้ยน ้าหมกัในอตัราสูงเกิน อาจไปท าใหต้น้ไมต้ายได ้ 196 92.45 
12. ไม่ควรใชปุ๋้ยน ้าหมกัทดแทนปุ๋ยเคมี 94 44.34 
13. ควรใชปุ๋้ยน ้าหมกัร่วมกบัปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และปุ๋ยชีวภาพ จึงจะ              

ไดผ้ลผลิตดี 
198 93.40 

14. คุณภาพและประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมกัข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีน ามาหมกั 193 91.04 
15. วธีิท าและใชปุ๋้ยน ้าหมกั ท าง่าย ใชส้ะดวก ปลอดภยักบัผูใ้ชแ้ละรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 
199 93.87 

 

 
            ในด้านระดับความรู้ความเข้าใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมักของเกษตรกรท านา  พบว่า  
เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 79.72  มีระดบัความรู้ความเขา้ใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ า
หมักในการท านาในระดับมากท่ีสุด   รองลงมา ได้แก่ ร้อยละ 17.45 มีคามรู้ความเข้าใจถึง
ประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัในระดบัมาก และเกษตรกรจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 2.83 มีความรู้ความ
เขา้ใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัในระดบัปานกลาง โดยเกษตรกรมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจถึง
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ประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัน้อยท่ีสุดคือ 8 คะแนน มากท่ีสุดคือ 15 คะแนน และมีคะแนนความรู้ความ
เขา้ใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมกัเฉล่ีย 13.52 คะแนน  (ตารางท่ี 16) 
 

ตารางที ่ 16   ระดบัความรู้ความเขา้ใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมกัของเกษตรกรท านา          
n = 212  

ระดับความรู้ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ Min. Max.   S.D. 

ระดับความรู้ 212 100.00 8 15 13.52 1.56 
 นอ้ยท่ีสุด (1 – 3 คะแนน) 0 0.00     
 นอ้ย  (4 – 6 คะแนน) 0 0.00     
 ปานกลาง (7 – 9 คะแนน) 6 2.83     
 มาก  (10 – 12 คะแนน) 
    มากท่ีสุด        (13 – 15 คะแนน) 

37 
169 

17.45 
79.72 

 
 

   

 

 
 

ตอนที ่ 3  กระบวนการผลติปุ๋ยน า้หมักของเกษตรกร 
 

             กิจกรรมการท าปุ๋ยน ้ าหมกัของเกษตรกร ในเร่ืองของวสัดุท่ีใชท้  าปุ๋ยน ้ าหมกั สารเร่งจุลินทรีย ์
น ้าท่ีใชใ้นการท าปุ๋ยหมกั วธีิการท าปุ๋ยน ้าหมกั  อุปกรณ์ในการท าปุ๋ยน ้าหมกั แรงงานท่ีใชใ้นการท าปุ๋ย
น ้าหมกั การปฏิบติัในขณะท่ีมีการหมกั ตลอดจนการจดัการกบักากวสัดุท่ีเหลือจากการหมกั   
 

 จากการศึกษากระบวนการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรตวัอย่างส่วนมาก 
คือ ร้อยละ 50.47 เคยท าปุ๋ยน ้าหมกั และเกษตรกรเกือบคร่ึงหน่ึง คือ ร้อยละ 49.53 ไม่เคยท าปุ๋ยน ้ าหมกั 
โดยเกษตรกรตวัอย่างท่ีไม่เคยท าปุ๋ยน ้ าหมกั เน่ืองจาก ไม่มีเวลาท า แรงงานไม่เพียงพอ ไม่รู้จกัวิธีท า 
คิดเป็นร้อยละ 49.52, 40.00 และ 38.10 ตามล าดบั (ตารางท่ี 17) 

 

 ส่วนแหล่งท่ีไดม้าของวสัดุท่ีใชใ้นการท าปุ๋ยน ้ าหมกันั้น พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมาก
ท่ีสุดคือ ร้อยละ 30.19 วสัดุท่ีใชท้  าปุ๋ยน ้ าหมกัไดม้าจากของตนเองและเพื่อนบา้น รองลงมา ไดม้าจาก
ไร่นาของตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 29.25  วสัดุท่ีใชท้  าปุ๋ยน ้าหมกั และเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนนอ้ยท่ีสุด
คือ ร้อยละ 0.47 วสัดุท่ีใชท้  าปุ๋ยน ้าหมกัไดม้าจากการขอหรือซ้ือจากเพื่อนบา้น  (ตารางท่ี 17) 
 

             ชนิดของสารเร่งจุลินทรียท่ี์ใช ้พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 88.79 ใช้
สารเร่งจุลินทรียช์นิด พด.2 ในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั ส่วนเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนน้อย คือ ร้อยละ 9.23 
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ใช้สารเร่งชนิด อี.เอ็ม. ในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกรตวัอย่างท่ีใช้สารเร่งจุลินทรียจ์  านวนมาก
ท่ีสุด คือ ร้อยละ 88.79 ไดส้ารเร่งจุลินทรียม์าจากทางราชการ และร้อยละ 9.35 และ 1.87 ซ้ือสารเร่ง
จุลินทรียจ์ากร้านคา้ และท าเอง ตามล าดบั    

นอกจากน้ีเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 65.42 ไดใ้ชน้ ้ าในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั
จากน ้ าคลอง รองลงมาได้แก่ ร้อยละ 26.17 ได้ใช้น ้ าในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัจากน ้ าบ่อบาดาล และ
เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือร้อยละ 2.31 ไดใ้ชน้ ้าฝนในการท าปุ๋ยน ้าหมกั  (ตารางท่ี 17) 
 

วธีิท าปุ๋ ยน า้หมัก 
 

วสัดุทีใ่ช้   
จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใชว้สัดุ คือ ผลไม ้เศษสัตว ์และเศษพืช ในกลุ่มท่ีใช้

ผลไมเ้ป็นวสัดุ พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งเกา้ในสิบ (ร้อยละ 93.46) ใชผ้ลไมจ้  าพวกสับปะรด และกลว้ย
เป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.00) ใชส้ับปะรดเป็นวสัดุในการท า
ปุ๋ยน ้ าหมัก และเกษตรกรส่วนน้อย (ร้อยละ 8.00) ใช้กล้วยเป็นวสัดุในการท า ปุ๋ยน ้ าหมัก  โดย
เกษตรกรเกือบสามในห้า (ร้อยละ 57.00) ใช้ผลไมเ้ป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัจ านวนน้อยกว่า 10 
กิโลกรัม และเกษตรกรเกือบสองในห้า (ร้อยละ 43) ใช้ผลไมเ้ป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัจ านวน
ระหวา่ง 11-20 กิโลกรัม ตามล าดบั (ตารางท่ี 17) 

ในกลุ่มท่ีใชเ้ศษสัตวเ์ป็นวสัดุนั้น พบว่า เกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใช้เศษสัตว์
จ  าพวกหอยเชอร่ีและปลาเป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.52) ใช้
หอยเชอร่ีเป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั และเกษตรกรส่วนนอ้ย (ร้อยละ 7.47) ใชป้ลาเป็นวสัดุในการ
ท าปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกรทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใช้เศษสัตวเ์ป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัจ านวน
มากกวา่ 20 กิโลกรัม (ตารางท่ี 17) 

ส่วนกลุ่มท่ีใชเ้ศษพืชเป็นวสัดุนั้น เกษตรกรตวัอยา่งประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 53.27) ใชผ้กั
เป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกรทั้งหมดใช้ผกัเป็นวสัดุจ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 
กิโลกรัม (ร้อยละ 100)  (ตารางท่ี 17) 

 นอกจากน้ีเกษตรกรยงัใชพ้ืชสมุนไพรเป็นวสัดุ พบว่า เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนเล็กน้อย คือ
ร้อยละ 4.67 ใชว้สัดุพืชสมุนไพรจ าพวกสะเดาและตะไคร้เป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกร
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)ใชพ้ืชสมุนไพรเป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้าหมกัจ านวน 5 กิโลกรัม (ตารางท่ี 17) 

 

 กากน ้ าตาล  พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใชก้ากน ้ าตาลเป็นวสัดุในการท า
ปุ๋ยน ้าหมกั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.11) ใชก้ากน ้าตาลเป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัจ านวน
นอ้ยกวา่ 20 กิโลกรัม และเกษตรกรส่วนนอ้ย (ร้อยละ 13.08 และ 2.81) ใชก้ากน ้ าตาลเป็นวสัดุในการ
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ท าปุ๋ยน ้าหมกัจ านวนอยูร่ะหวา่ง 21-30 กิโลกรัม และจ านวนมากกวา่ 30 กิโลกรัม โดยเกษตรกรเกือบ
สองในสาม (ร้อยละ 62.62) ใชก้ากน ้าตาลในการท าปุ๋ยหมกัในราคานอ้ยกวา่ 200 บาท   และเกษตรกร
หน่ึงในสาม (ร้อยละ 35.51) ใช้กากน ้ าตาลในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัในราคาอยู่ระหว่าง 201-400 บาท 
(ตารางท่ี 17) 
 

 สารเร่งจุลินทรีย ์ พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใชจุ้ลินทรียใ์นการท าปุ๋ยน ้ า
หมกั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.46) ใช้จุลินทรียใ์นการท าปุ๋ยน ้ าหมกัจ านวนอยูร่ะหวา่ง 21-
40 กรัม และเกษตรกรส่วนนอ้ย (ร้อยละ 3.74 และ 2.80) ใชจุ้ลินทรียใ์นการท าปุ๋ยน ้ าหมกัจ านวนนอ้ย
กวา่ 20 กรัม และมากกวา่ 40 กรัม ตามล าดบั  (ตารางท่ี 17) 

 

 น ้าสะอาด  พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใชน้ ้ าเป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั 
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.65) ใชน้ ้ าเป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัจ านวนน้อยกว่า 20 ลิตร 
และเกษตรกรส่วนนอ้ย (ร้อยละ 4.67 และ 4.67) ใชน้ ้าเป็นวสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัจ านวนอยูร่ะหวา่ง 
21– 40 ลิตร และมากกวา่ 40 ลิตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 17) 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าปุ๋ ยน า้หมัก  
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใชถ้งัพลาสติกเป็นอุปกรณ์ใน

การท าปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกรประมาณส่ีในห้า (ร้อยละ 83.18) ใชถ้งัพลาสติกขนาดบรรจุมากกว่า 
100 ลิตร และเกษตรกรส่วนนอ้ย (ร้อยละ 12.15 และ 4.50) ใชถ้งัพลาสติกขนาดบรรจุอยูร่ะหวา่ง 51-
100 ลิตร และนอ้ยกวา่ 50 ลิตร ตามล าดบั  เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.26) ใชถ้งัพลาสติกจ านวน
นอ้ยกวา่ 2 ถงั และเกษตรกรส่วนน้อย (ร้อยละ 2.80 และ 0.93) ใชถ้งัพลาสติกจ านวนอยูร่ะหวา่ง 3-5 
ถงั และมากกวา่ 5 ถงั ตามล าดบั นอกจากน้ีเกษตรกรส่ีในห้าไดเ้สียค่าจดัซ้ือถงัพลาสติกในการท าปุ๋ย
หมกัเป็นเงินมากกวา่ 400 บาท (ร้อยละ 83.18)  และเกษตรกรส่วนนอ้ย (ร้อยละ 14.02และ 2.80) ได้
เสียค่าจดัซ้ือถงัพลาสติกในการท าปุ๋ยน ้าหมกัเป็นเงินอยูร่ะหวา่ง 301-400 บาท และนอ้ยกวา่ 300 บาท 
ตามล าดบั  (ตารางท่ี 17) 

 

เกษตรกรตวัอย่างส่วนน้อย (ร้อยละ 2.80) ใช้โอ่งน ้ าเป็นอุปกรณ์ในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัโดย
เกษตรกรทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใชโ้อ่งขนาดบรรจุ 80 ลิตร และจ านวน 1 ลูก (ตารางท่ี 17) 

 

เกษตรกรตวัอย่างส่วนน้อย (ร้อยละ 0.93) ใช้กะละมงัพลาสติกเป็นอุปกรณ์ในการท าปุ๋ยน ้ า
หมกั โดยเกษตรกรทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใช้กะละมงัพลาสติกขนาดบรรจุ 40 ลิตร จ านวน 1 ใบ 
(ตารางท่ี 17) 
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เกษตรกรตวัอย่างประมาณหน่ึงในสิบ (ร้อยละ 11.21) มีการใช้ท่ีกวนในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั 
โดยเกษตรกรทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใชท่ี้กวนในการท าปุ๋ยน ้าหมกัจ านวน 1 อนั (ตารางท่ี 17) 
 

เกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใช้แรงงานในครอบครัวในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั โดย
เกษตรกรประมาณส่ีในห้า (ร้อยละ 81.31) ใช้แรงงานในครอบครัวจ านวนน้อยกว่า 2 คน และ
เกษตรกรส่วนนอ้ย (ร้อยละ 12.15 และ 6.54) ใชแ้รงงานในครอบครัวจ านวน 3 – 4 คน และมากกวา่ 4 
คน ตามล าดบั นอกจากน้ี เกษตรกรจ านวนเล็กนอ้ย (ร้อยละ 4.67) ใชแ้รงงานเพื่อนบา้นช่วยในการท า
ปุ๋ยน ้าหมกั โดยเกษตรกรจ านวนสองในห้า (ร้อยละ 40.00 และ 40.00) ใชแ้รงงานเพื่อนบา้นจ านวน 1 
คน และ 5 คน ตามล าดบั และเกษตรกรจ านวนหน่ึงในหา้ (ร้อยละ 20.00) ใชแ้รงงานเพื่อนบา้นช่วยใน
การท าปุ๋ยน ้าหมกัจ านวน 2 คน (ตารางท่ี 17) 

 

เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใช้วิธีการสับ ยอ่ย วสัดุในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั   
ผสมน ้ากบัสารจุลินทรียทิ์้งไว ้5-15 นาที  ผสมวสัดุกบักากน ้ าตาลอตัราส่วน 3 ต่อ 1 และน าส่วนผสม
ทั้งหมดเทลงถงัแลว้คนใหเ้ขา้กนัปิดฝา เปิดฝาคนทุกวนัๆละ 2 คร้ัง  (ตารางท่ี 17)  
 

  เกษตรกรตวัอย่างจ านวนทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีการคนวสัดุในถงัหมกั โดยเกษตรกรเกือบ
สามในห้า (ร้อยละ 56.07)  มีการคนวสัดุในถงัหมกัโดยใช้ท่ีกวน วนัละ 1 คร้ัง นาน 1 เดือน และ
เกษตรกรประมาณสองในหา้ (ร้อยละ 43.00) มีการคนวสัดุในถงัหมกัโดยใชท่ี้กวน วนัละ 2 คร้ัง นาน 
1 เดือน   นอกจากน้ีเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.26) มีการจดัวางถงัหมกัไวใ้นท่ีร่มไม่ถูกแดดจดั 
และเกษตรกรจ านวนเล็กน้อย (ร้อยละ 2.80 และ 0.93) มีการจดัวางถังหมกัไวใ้ต้ต้นไม้ และใน
หอ้งครัว ตามล าดบั (ตารางท่ี 17) 

 

วิธีการแก้ไขกระบวนการหมกัท่ีเกิดกล่ินเหม็น พบว่า เกษตรกรตวัอย่างประมาณส่ีในห้า 
(ร้อยละ 80.37) ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาการเกิดกล่ินเหม็นโดยการเติมกากน ้ าตาล  และเกษตรกร
ประมาณสองในสาม (ร้อยละ 69.16) ใชว้ิธีการแกไ้ขปัญหาการเกิดกล่ินเหม็นโดยการเติมอากาศหรือ
คนใหบ้่อยคร้ังข้ึน และเกษตรกรจ านวนนอ้ย (ร้อยละ 24.30 และ 7.48) ใชว้ิธีการแกไ้ขปัญหาการเกิด
กล่ินเหมน็โดยการเติมน ้ามะพร้าว และเติมสารเร่งจุลินทรีย ์ตามล าดบั (ตารางท่ี 17) 

 

ในด้านการสังเกตว่าปุ๋ยน ้ าหมกัใช้ได้แล้ว  เกษตรกรตวัอย่างมีวิธีการสังเกตว่าปุ๋ยน ้ าหมกั
ใชไ้ดแ้ลว้โดยสังเกตวา่น ้ าปุ๋ยหมกัเป็นสีน ้ าตาล  มีกล่ินหอมฉุนเปร้ียว  เอามือจุ่มลงไปในถงัแลว้รู้สึก
เยน็  วสัดุหมกัตกลงกน้ถงั  และนบัเวลา 2-3 เดือนนบัวนัตั้งแต่หมกัลงถงั คิดเป็นร้อยละ 76.64  73.83  
67.29  66.36  และ 62.62 ตามล าดบั นอกจากน้ี เกษตรกรประมาณสามในส่ี (ร้อยละ 72.90) มีการเก็บ
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รักษาปุ๋ยน ้าหมกัโดยการกรองแลว้เก็บใส่ขวดพลาสติกไวใ้นร่ม และเกษตรกรประมาณหน่ึงในส่ี (ร้อย
ละ 27.10) มีการเก็บรักษาปุ๋ยน ้าหมกัไวใ้นถงัเดิม (ตารางท่ี 17) 
 

เวลาท่ีใชใ้นการหมกัปุ๋ย พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งประมาณหน่ึงในสาม (ร้อยละ 37.38  32.71 
และ 26.17) ใช้เวลาในการท าปุ๋ยน ้ าหมกันาน 30 วนั  90 วนั และ 60 วนั ตามล าดบั   ส่วนเกษตรกร
จ านวนเล็กนอ้ย (ร้อยละ 1.87 และ 1.87) ใชเ้วลาในการท าปุ๋ยน ้านอ้ยกวา่ 15 วนั และ 45 วนั ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 17) 
 

  กากวสัดุท่ีเหลือจากการหมกั พบว่า เกษตรกรตวัอย่างประมาณสองในสาม (ร้อยละ 73.83) 
ใช้กากวสัดุท่ีเหลือจากการหมกัท าเป็นปุ๋ยหมกั  และประมาณหน่ึงในส่ี (ร้อยละ 25.23) ขุดหลุมฝัง
กลบท่ีโคนตน้ไมเ้ป็นปุ๋ย  ส่วนเกษตรกรจ านวนเล็กนอ้ย (ร้อยละ 0.93) ใชก้ากท่ีเหลือจากการหมกัปุ๋ย
น ้าหมกัเล้ียงปลา (ตารางท่ี 17) 
 

 เวลาท่ีเหมาะสมในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั พบวา่ เกษตรกรเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 86.92) มีความ
คิดเห็นว่าในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัสามารถท าไดทุ้กฤดูกาล  รองลงมา (ร้อยละ 12.15) มีความคิดเห็นว่า
ควรท าเม่ือมีวสัดุ  และเกษตรกรจ านวนเล็กนอ้ย (ร้อยละ 0.93) มีความคิดเห็นวา่ในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั
ควรท าหลงัเก็บเก่ียวขา้ว (ตารางท่ี 17) 
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ตารางที ่ 17  กระบวนการผลิตปุ๋ยน ้าหมกัของเกษตรกร                                                  
n = 212 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

การท าปุ๋ยน า้หมัก   
เคย 107 50.47 
ไม่เคย 
       ไม่มีเวลาท า 
       แรงงานไม่เพียงพอ 

105 
52 

         42  

49.53 
    49.52 
    40.00 

 ไม่รู้จกัวธีิท า 40 38.10 
 ไม่มีน ้าหรือแหล่งน ้าอยูไ่กล 20 19.05 
 ไม่มีคนมาแนะน าใหท้  า 18 17.14 

วสัดุทีใ่ช้ท าปุ๋ ยน า้หมักได้มาจาก   
 ทั้งของตนเองและเพื่อนบา้น 
       ในไร่นาของตนเอง 

         64 
         62    

     59.81 
 

     57.94 

 ขอหรือซ้ือจากเพื่อนบา้น 1        0.94 

สารเร่งจุลนิทรีย์ทีใ่ช้   
 ใช ้ 107 100 
   เช้ือ พด. 2 95      88.79 

   อี.เอม็. 12 11.21 

สารเร่งทีใ่ช้ได้มาจาก   
ทางราชการ 95       88.79 

ซ้ือจากร้านคา้ 10 9.35 

ท าเอง 2 1.87 

น า้ทีใ่ช้ในการท าปุ๋ ยน า้หมัก   

 น ้าชลประทาน 6 5.61 

น ้าคลอง          70 65.42 

น ้าบ่อบาดาล 28       26.17 

อ่ืนๆ (น ้าฝน) 3   2.80 
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ตารางที ่ 17  (ต่อ)                                                                                                                   
n = 107 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

วธีิท าปุ๋ ยน า้หมัก วสัดุทีใ่ช้และราคา   

      ผลไม้ 100 93.46 
 สับปะรด 92 92.00 

 กลว้ย  8 8.00 

 จ านวนผลไม ้(กิโลกรัม)   

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 57 57 

11 – 20 43 43 

เศษสัตว์   107 100 
 หอยเชอร่ี 99 92.52 

 ปลา 8 7.47 

 จ านวนเศษสัตว ์มากกวา่ 20 กิโลกรัม 107 10.00 
     

เศษพชื  57 53.27 
 ผกั จ านวน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 กิโลกรัม 57 100 
   

วธีิท าปุ๋ ยน า้หมัก วสัดุทีใ่ช้และราคา (ต่อ)   
 พชืสมุนไพร   
 สะเดา+ตะไคร้  5 4.67 

  จ านวนสะเดา+ตะไคร้ 5 กิโลกรัม 5 100.00 
 กากน า้ตาล จ านวนกากน า้ตาล (กโิลกรัม) 107 100.00 
  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 90       84.11 
  21 – 30         14    13.08 
  มากกวา่ 30 3     2.81 
      เป็นเงิน  (บาท)  
                    มากกวา่หรือเท่ากบั 200 

107 
        67 

100.00 
  62.62 

  201 – 400 38  35.51 
  มากกวา่ 400 2    1.87 
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ตารางที ่ 17  (ต่อ)                                                                                                                   
n = 107 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

 สารเร่งจุลนิทรีย์ (กรัม) 107                 100.00 
  น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 4     3.74 
  21 – 40 100   93.46 
  มากกว่า 40 3    2.80 
 น า้สะอาด  จ านวนทีใ่ช้ (ลติร) 107 100.00 
  น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 97  90.65 
  21 – 40 5       4.67 
  มากกว่า 40 5   4.67 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าปุ๋ ยน า้หมัก   

ถังพลาสติก  107 100 
ขนาดบรรจุ(ลิตร)  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 5 4.67 

   51 – 100 13 12.15 

   มากกวา่ 100           89      83.18 

จ านวนถงั(ใบ) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 103 96.26 

   3 – 5 3 2.80 

   มากกวา่ 5 1 0.93 

เป็นเงิน(บาท) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 300 3 2.80 

   301 – 400 15 14.02 

   มากกวา่ 400 89 83.12 

โอ่งน า้ขนาดบรรจุ 80 ลติร จ านวน 1 ลูก 3 100.00 

กะละมังพลาสติก  ขนาดบรรจุ 40 ลติร จ านวน 1 ใบ 1  0.93 

ทีก่วน จ านวน 1 อัน 12 11.21 

แรงงานทีใ่ช้ในการท าปุ๋ ยน า้หมัก (คน)   

ในครอบครัว 107 49.06 
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 87 81.31 

 3 – 4  13 12.15 

 มากกวา่ 4 7 6.54 
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ตารางที ่ 17   (ต่อ)                                                                                                                    n = 107 
ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

แรงงานทีใ่ช้ในการท าปุ๋ ยน า้หมัก (คน) ต่อ   
เพือ่นบ้านช่วย 5 4.67 
 5 ราย 2 40.00 
 2 ราย 1 20.00 
 1 ราย 2 40.00 

ข้ันตอนการท าปุ๋ยน า้หมัก   
สับ ยอ่ย วสัดุใหเ้ล็กลง 107 100 
ผสมน ้ากบัสารเร่งจุลินทรียทิ์้งไว ้5-12 นาที 107 100 
ผสมวสัดุกบักากน ้าตาลอตัราส่วน 3:1 107 100 
น าส่วนผสมทั้งหมดเทลงแลว้คนใหเ้ขา้กนัปิดฝา เปิดฝาคนทุกๆ 
วนัๆ ละ 2 คร้ัง 

107 100 

การคนวสัดุในถังหมัก 
       ใชท่ี้กวด วนัละ 1 คร้ัง นาน 1 เดือน 

107 
46 

100 
43.00 

ใชท่ี้กวน วนัละ 2 คร้ัง นาน 1 เดือน 60 56.07 
ใชเ้คร่ืองเติมอากาศ 1 0.93 

การจัดวางถังหมัก 
      ในท่ีร่มไม่ถูกแดดจดั 
       ใตต้น้ไม ้

107 
103 
3 

100 
96.26 
2.80 

ในหอ้งครัว 1 0.93 
การแก้ไขกระบวนการหมักที่เกดิกลิน่เหม็น   

เติมกากน ้าตาล 107 80.37 
เติมอากาศหรือคนใหบ้่อยคร้ังข้ึน 74       69.16 
เติมน ้ามะพร้าวอ่อน 26 24.30 
เติมสารเร่งจุลินทรีย ์ 8 7.48 
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ตารางที ่ 17   (ต่อ)        
                                                                                                        n = 107 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

การสังเกตว่าปุ๋ ยน า้หมักใช้ได้แล้ว 
       น ้าปุ๋ยเป็นสีน ้าตาลเขม้ 
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76.64 

กล่ินหอมฉุนอมเปร้ียว 79 73.83 
เอามือจุ่มลงไปในถงัหมกัรู้สึกเยน็ 72 67.29 
วสัดุหมกัตกลงกน้ถงั 71 66.36 
ใชเ้วลา 2-3 เดือน นบัวนัตั้งแต่หมกัลงถงั 67 62.62 

การเกบ็รักษาปุ๋ยน า้หมัก 107 47.17 
กรองแลว้เก็บใส่ขวดพลาสติกไวใ้นร่ม 78 78.00 
เก็บไวใ้นถงัเดิม 29 22.00 

เวลาในการท าปุ๋ ยน า้หมัก   
จ านวน 12 วนั และ 15 วนั  2 1.87 
จ านวน 30  วนั   40 42.45 
จ านวน  45 วนั 2 1.87 
จ านวน 60  วนั 28 26.17 
จ านวน 90  วนั 35 32.71 

กากวสัดุทีห่มักแล้วทีเ่หลอืจากการกรองน าไปใช้   
กากท่ีเหลือน าไปท าปุ๋ยหมกั 79 37.26 
ขดุหลุมฝังกลบท่ีโคนตน้ไมเ้ป็นปุ๋ย 27 25.23 
อ่ืนๆ (เล้ียงปลา) 1 0.93 

เวลาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการท าปุ๋ยน า้หมัก 94 44.34 
ท าไดทุ้กฤดูกาล 93 86.92 
เม่ือมีวสัดุ 12 12.15 
หลงัเก็บเก่ียวขา้ว 1  0.93 
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ตอนที ่4  ประสิทธิภาพปุ๋ยน า้หมักต่อการผลติข้าวของเกษตรกร 
 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกร ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา
เก่ียวกบัการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร การใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั วิธีการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั การจดัหาปุ๋ยน ้ าหมกั ผลท่ี
เกิดข้ึนจากการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั และเหตุผลท่ีใช้และไม่ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั จากเกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัต่อไปน้ี 
 

 ประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งเกือบสามใน
หา้ (ร้อยละ 58.02) มีการใชปุ๋้ยอินทรีย-์เคมีในการผลิตขา้ว  เกษตรกรสองในห้า (ร้อยละ 41.04) มีการ
ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวในการผลิตขา้ว และเกษตรกรจ านวนเล็กน้อย (ร้อยละ 0.94) มีการใช้ปุ๋ย
อินทรียใ์นการผลิตขา้ว  (ตารางท่ี 18) 
 

 การใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั  เกษตรกรตวัอยา่งเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 48.11) ไม่เคยใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัใน
การผลิตขา้ว โดยเกษตรกรเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 47.06) ไม่เคยใชปุ๋้ยน ้ าหมกัเพราะยุ่งยากในการใช ้
เกษตรกรเกือบหน่ึงในสาม (ร้อยละ 32.35) ไม่เคยใชปุ๋้ยน ้าหมกัเพราะหายาก และเกษตรกรหน่ึงในห้า 
(ร้อยละ 20.59) ไม่เคยใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัเพราะไม่มีคนแนะน าให้ใช้ และยงัพบว่าเกษตรกรตวัอย่าง
ประมาณคร่ึงหน่ึง  (ร้อยละ 51.89) เคยใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.91 และ 
87.27) เคยใชปุ๋้ยน ้ าหมกัเพราะช่วยลดตน้ทุนการผลิต และใชแ้ลว้คุณภาพของผลผลิตดีข้ึน ตามล าดบั 
และเกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 56.36 และ 55.45) เคยใชปุ๋้ยน ้ าหมกัเพราะใชส้ะดวก และท า
ง่ายสามารถท าเองได ้ตามล าดบั  นอกจากน้ีเกษตรกรประมาณสองในสาม (ร้อยละ 65.45) เคยใชปุ๋้ย
น ้ าหมกัเม่ือ ปี พ.ศ. 2552 เกษตรกรเกือบหน่ึงในสาม (ร้อยละ 30.91) เคยใชปุ๋้ยน ้ าหมกั ก่อนปี พ.ศ. 
2552 เกษตรกรส่วนนอ้ย (ร้อยละ 3.64) เคยใชปุ๋้ยน ้าหมกัเม่ือ ปี พ.ศ. 2553 ส าหรับเกษตรกรท่ีใชปุ๋้ยน ้ า
หมกัก่อนปี พ.ศ. 2552 เกษตรกรเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 47.06) ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัเม่ือ ปี พ.ศ. 2551 
รองลงมา (ร้อยละ 29.41 และ 23.53)  ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัเม่ือ ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2542-2549 
ตามล าดบั  (ตารางท่ี 18) 
 

 การใชปุ๋้ยน ้ าหมกักบัพืชปลูก  เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.09) ใชปุ๋้ยน ้ าหมกักบั
นาขา้ว  รองลงมา คือ การใชปุ๋้ยน ้ าหมกัในพืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั ไมผ้ล และพืชไร่ คิดเป็นร้อยละ 
20.00  10.00  9.09  และ 3.64 ตามล าดบั  โดยเกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใชปุ๋้ยน ้ าหมกัในนาขา้วโดย
วิธีฉีดพ่น และหยดลงน ้ าท่ีไขเขา้นา คิดเป็นร้อยละ 68.37 และ 68.37 ตามล าดบั  และเกษตรกรส่วน
นอ้ย คือร้อยละ 20.41 ใชปุ๋้ยน ้าหมกัในนาขา้วโดยวธีิรดราด  (ตารางท่ี 18) 
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ส่วนการศึกษาขั้นตอนในการใชปุ๋้ยน ้าหมกัในนาขา้ว เกษตรกรใชปุ๋้ยน ้าหมกัในขั้นตอนต่างๆ 
ดงัน้ี 

 

 การเตรียมแปลง  พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 43.87) ใชปุ๋้ยน ้ าหมกัในนา
ขา้วในขั้นตอนการเตรียมแปลง โดยเกษตรกรประมาณสองในห้า (ร้อยละ 47.06) ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัใน
ขั้นตอนการเตรียมแปลงในอตัราส่วน 40 ซี.ซี.ต่อน ้ า 20 ลิตร และ 20 ซี.ซี.ต่อน ้ า 20 ลิตร เกษตรกร
ส่วนนอ้ย ใชปุ๋้ยน ้าหมกัขั้นตอนการเตรียมแปลงในอตัราส่วน 30 ซี.ซี. ต่อน ้ า 20 ลิตร และ 50 ซี.ซี. ต่อ
น ้า 20 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 9.41 และ 5.88 ตามล าดบั โดยเกษตรกรประมาณสามในส่ี (ร้อยละ 76.47) 
ใชปุ๋้ยน ้าหมกัขั้นตอนการเตรียมแปลงจ านวนนอ้ยกวา่ 10 ลิตรต่อไร่ เกษตรกรส่วนนอ้ย (ร้อยละ 8.24) 
ใชปุ๋้ยน ้าหมกัขั้นตอนการเตรียมแปลงจ านวนมากกวา่ 20 ลิตรต่อไร่  (ตารางท่ี 18) 
 

 การบ่มเมล็ดขา้ว พบว่า เกษตรกรตวัอย่างจ านวนเล็กน้อย (ร้อยละ 7.14) ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัใน
ขั้นตอนการบ่มเมล็ดขา้ว  
 

 หลงัหว่าน พบว่า เกษตรกรตวัอย่างประมาณหน่ึงในส่ี (ร้อยละ 24.49) ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัหลงั
หว่านข้าว  เกษตรกรคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 50.00) ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัหลังหว่าน 11-15 วนั และเกษตรกร
ประมาณสองในหา้ โดยใชปุ๋้ยน ้ าหมกัหลงัหวา่นในอตัราส่วน 20 ซี.ซีต่อน ้ า 20 ลิตร และ 30 ซี.ซี. ต่อ
น ้ า 20 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 41.67 และ 41.67 ตามล าดบั  และเกษตรกรเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 45.83) 
ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัหลงัหว่านจ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 ลิตรต่อไร่ เกษตรกรประมาณหน่ึงในสาม 
(ร้อยละ 37.50) ใชปุ๋้ยน ้ าหมกัหลงัหวา่นจ านวน 11-20 ลิตรต่อไร่ และเกษตรกรเกือบหน่ึงในห้า (ร้อย
ละ 16.67) ใชปุ๋้ยน ้าหมกัหลงัหวา่นจ านวนมากกวา่ 20 ลิตรต่อไร่  (ตารางท่ี 18) 
 

             ขา้วแตกกอ พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งเกือบหน่ึงในหา้ (ร้อยละ 19.81) ใชปุ๋้ยน ้ าหมกัในขั้นตอน
ขา้วแตกกอ โดยประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 52.38) ใชปุ๋้ยน ้ าหมกัขั้นตอนขา้วแตกกอในอตัราส่วน 20 
ซี.ซี.ต่อน ้ า 20 ลิตร และเกษตรกรเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 47.62) ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัขั้นตอนขา้วแตกกอใน
อตัราส่วน 20 ซี.ซี.ต่อน ้ า 20 ลิตร โดยเกษตรกรประมาณสามในห้า (ร้อยละ 59.52) ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั
ขั้นตอนขา้วแตกกอจ านวน 11–20 ลิตรต่อไร่ เกษตรกรจ านวนเกือบหน่ึงในส่ี (ร้อยละ23.81) ใชปุ๋้ยน ้ า
หมกัขั้นตอนขา้วแตกกอจ านวนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ลิตรต่อไร่ และเกษตรกรเกือบหน่ึงในห้า (ร้อย
ละ 16.67) ใชปุ๋้ยน ้าหมกัขั้นตอนขา้วแตกกอจ านวนมากกวา่ 20 ลิตรต่อไร่ (ตารางท่ี 18) 
 

             ขา้วตั้งทอ้ง พบว่า เกษตรกรตวัอย่างประมาณสามในห้า  (ร้อยละ 59.09) ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัใน
ขั้นตอนขา้วตั้งทอ้ง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่  (ร้อยละ 92.31)  ใชปุ๋้ยน ้าหมกัตอนขา้วตั้งทอ้งใน 
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อตัราส่วน 20 ซี.ซี. ต่อน ้ า 20 ลิตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.31) ใชปุ๋้ยน ้ าหมกัขั้นตอนขา้ว
ตั้งทอ้งจ านวน 10 ลิตรต่อไร่ และเกษตรกรส่วนนอ้ย (ร้อยละ 7.69) ใชปุ๋้ยน ้ าหมกัขั้นตอนขา้วตั้งทอ้ง
จ านวน 20 ลิตรต่อไร่ (ตารางท่ี 18) 
 

             ชนิดของปุ๋ยน ้าหมกัท่ีใช ้เกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.82) ใชปุ๋้ยน ้ าหมกัจากการท า
เอง เกษตรกรส่วนนอ้ย (ร้อยละ 38.18) ใชปุ๋้ยน ้าหมกัจากการซ้ือจากร้านคา้  (ตารางท่ี  18) 
 

 การใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัร่วมกบัปุ๋ยเคมี พบว่า เกษตรกรตวัอย่างเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 79.09) เคย
ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัร่วมกบัปุ๋ยเคมี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 100 และ 97.70) ใชปุ๋้ยน ้ าหมกัร่วมกบั
ปุ๋ยเคมีเพราะใช้แลว้คุณภาพของผลผลิตดีข้ึน และช่วยลดตน้ทุนการผลิต ตามล าดบั และเกษตรกร
หน่ึงในหา้ (ร้อยละ 20.91) ไม่เคยใชปุ๋้ยน ้ าหมกัร่วมกบัปุ๋ยเคมี โดยเกษตรกรทั้งหมด (ร้อยละ 100) ไม่
เคยใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัร่วมกบัปุ๋ยเคมีเพราะยุ่งยากในการใช ้และมีราคาแพง  รองลงมา (ร้อยละ 69.57)ไม่
เคยใชปุ๋้ยน ้ าหมกัร่วมกบัปุ๋ยเคมีเพราะไม่มีคนแนะน าให้ใช ้และเกษตรกรสองในห้า (ร้อยละ 20.91) 
ไม่เคยใชปุ๋้ยน ้าหมกัร่วมกบัปุ๋ยเคมีเพราะหายาก (ตารางท่ี 18) 
 

 ผลจากการใชปุ๋้ยน ้าหมกั  พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด (ร้อยละ 100) เห็นวา่ผลจากการใช้
ปุ๋ยน ้าหมกัท าใหส้ภาพดินดีข้ึน ใชส้ารเคมีลดลงท าให้สุขภาพดีข้ึน ตามล าดบั เกษตรกรประมาณสาม
ในส่ี (ร้อยละ 75.45) ผลจากการใชปุ๋้ยน ้ าหมกัท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
84.34) ตอบว่าการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน 6-10 เปอร์เซ็นต ์เกษตรกรประมาณหน่ึงในสิบ 
(ร้อยละ 10.84) ตอบว่าการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 92.73) ตอบวา่ผลจากการใชปุ๋้ยน ้ าหมกัท าให้ช่วยลดตน้ทุนการผลิต โดยเกษตรกรเกือบ
สามในส่ี (ร้อยละ 75.49) ตอบว่าการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัท าให้ช่วยลดตน้ทุนการผลิต 11- 20 เปอร์เซ็นต ์ 
เกษตรกรประมาณสองในสาม (ร้อยละ 69.09) ตอบวา่ผลจากการใชปุ๋้ยน ้ าหมกัท าให้ช่วยลดปริมาณ
ศตัรูพืชในนาขา้ว และเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.42) ตอบว่าการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัช่วยลดปริมาณ
ศตัรูพืช 11-20 เปอร์เซ็นต ์ส่วนเกษตรกรประมาณสองในห้า (ร้อยละ 40.91)  เห็นวา่ผลจากการใชปุ๋้ย
น ้าหมกัท าใหผ้ลผลิตเท่าเดิม (ตารางท่ี 18) 
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ตารางที ่ 18  ประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกร 
                                       n = 212 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

การใช้ปุ๋ยในการท านา   
ปุ๋ยอินทรีย-์เคมี 123 58.02 
เคมี 
ปุ๋ยอินทรีย ์

 87 
  2 

41.04 
0.94 

การใช้ปุ๋ยน า้หมัก   
ไม่เคย  102 48.11 
 ยุง่ยากในการใช ้ 48 47.06 
 หายาก 33 32.35 
 ราคาแพง 21 20.59 
 ไม่มีคนแนะน าใหใ้ช ้ 0 0 
เคย 110 51.89 
 ช่วยลดตน้ทุนการผลิต 100 90.91 

  ใชแ้ลว้คุณภาพของผลผลิตดีข้ึน 96 87.27 
 ใชส้ะดวก 62 56.36 
 ท าง่ายสามารถท าเองได ้ 61 55.45 
เคยใช้ปุ๋ ยน า้หมัก  95 44.81 
 ปี 2553  4 3.64 

 ปี พ.ศ. 2552 72 65.45 

 ก่อนปี พ.ศ. 2552 34 30.91 

ใช้ปุ๋ยน า้หมักก่อนปี พ.ศ. 2552   
       พ.ศ. 2551 
       พ.ศ. 2550 

พ.ศ. 2542 - 2549 

16 
10 
8 

47.06 
29.41 
23.53 
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ตารางที ่ 18  (ต่อ)                                                                                                                      
n = 212 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

ใช้ปุ๋ยน า้หมักกบัพชื   
นาขา้ว 98 89.09 
พืชผกั 22 20 
ไมด้อกไมป้ระดบั 11 10 
ไมผ้ล 10 9.09 
พืชไร่ 4 3.64 

ใช้ปุ๋ยน า้หมักในนาข้าวด้วยวิธี   
ฉีดพน่ 67 68.37 
รดราด 20 20 
หยดลงน ้าท่ีไขเขา้นา 67 68.37 

ใช้ปุ๋ยน า้หมักในนาข้าวในข้ันตอนเตรียมแปลง 93 43.87 
อตัราส่วน 20 ซี.ซี. : 20  ลิตร 32 37.65 
  30 ซี.ซี. : 20 ลิตร 8 9.41 
  40 ซี.ซี. : 20  ลิตร 40 47.06 
  50 ซี.ซี. : 20  ลิตร 5 5.88 
 จ  านวนท่ีใช ้(ลิตร/ไร่)   

              นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10   65 76.47 

              11– 20 13 15.29 

บ่มเมลด็ข้าว 8 7.14 
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ตารางที ่ 18 (ต่อ)                                                                                                                      
n = 212 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

การใช้หลงัหว่าน (วัน) 24 24.49 

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 8 33.33 
 11 – 15 12 50.00 
 มากกวา่ 20 4 16.67 
 อตัราส่วน 10 ซี.ซี. : 20 ลิตร 4 16.66 
   20 ซี.ซี. : 20 ลิตร 10 41.67 
   30 ซี.ซี. : 20 ลิตร 10 41.67 
 จ านวน (ลิตร/ไร่) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 11 45.83 

    11 – 20 9 37.50 

    มากกวา่ 20 4 16.67 
 ใช้หลงัข้าวแตกกอ 42 19.81 
  อตัราส่วน  20 ซี.ซี. : 20 ลิตร 22 52.38 
    30 ซี.ซี. : 20 ลิตร 20 47.62 
  จ านวน (ลิตร/ไร่)             นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 25 59.52 

    11 – 20 10 23.81 

    มากกวา่ 20 7 16.67 
    ใช้เมื่อข้าวตั้งท้อง 65 59.09 

 อตัราส่วน 20 ซี.ซี. : 20 ลิตร 60 92.31 
   30 ซี.ซี. : 20 ลิตร 5 7.69 
 จ านวน (ลิตร/ไร่) 5 ลิตร 60 92.31 
    10 ลิตร 5 7.69 

ปุ๋ยน า้หมักทีใ่ช้ได้มาจาก   
 ท าเอง 68 61.82 
 ซ้ือจากร้านคา้ 42 38.18 
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ตารางที ่ 18   (ต่อ)                                                                                                                     
n = 212 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

เคยใช้ปุ๋ ยน า้หมักร่วมกบัปุ๋ ยเคมี   
เคย 87 79.09 
 ใชแ้ลว้คุณภาพของผลผลิตดีข้ึน 87 100 
 ช่วยลดตน้ทุนการผลิต 85 97.70 
ไม่เคย 23 20.91 
 ยุง่ยากในการใช ้ 23 100 
 หายาก 9 39.13 
 ปุ๋ยเคมีราคาแพง 23 100 
 ไม่มีคนแนะน าใหใ้ช ้ 16 69.57 

ผลจากการใช้ปุ๋ ยน า้หมัก   

ผลผลิตเท่าเดิม 45 40.91 
ผลผลิตเพิ่มข้ึนจากเดิม 83 75.45 
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5% 4 4.82 
 6% - 10% 70 84.34 
 มากกวา่ 10% 9 10.84 
ลดตน้ทุนการผลิต 102 92.73 
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10% 4 3.92 
 11% - 20% 77 75.49 
 มากกวา่ 20% 21 20.59 
สภาพดินดีข้ึน 110 100 
ช่วยลดปริมาณศตัรูพืชในนาขา้ว 76 69.09 
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10% 10 13.16 
 11% - 20% 52 68.42 
 มากกวา่ 20% 14 18.42 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 87 79.09 
ใชส้ารเคมีลดลงท าใหสุ้ขภาพดีข้ึน 110 100 
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ตอนที ่5  ปัญหาและความคิดเห็นบางประการของเกษตรกร 
 

 ปัญหาและความคิดเห็นบางประการของเกษตรกร ผูว้จิยัไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั ปัญหาเร่ืองวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
 

 ปัญหาในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั พบวา่ เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่ประมาณสองในสาม (ร้อยละ 
70.09) ไม่มีปัญหาในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั  ส่วนเกษตรกรตวัอย่างส่วนน้อย คือ ประมาณหน่ึงในสาม 
(ร้อยละ 29.91) มีปัญหาในการท าปุ๋ยน ้าหมกั (ตารางท่ี 19)โดยมีปัญหา ดงัน้ี   
 

เศษพืช  เกษตรกรตวัอยา่งประมาณสามในห้า (ร้อยละ 59.38) มีปัญหาเร่ืองเศษพืชในการท า
ปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกรทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) ให้เหตุผลว่าหาเศษพืชหายาก เกษตรกรตวัอย่าง
ร้อยละ 42.86 และ 35.71 ใหเ้หตุผลวา่ไม่มีเศษพืช และเศษพืชอยูไ่กล ตามล าดบั  (ตารางท่ี 19) 
 

 หอยเชอร่ี-ปลา เกษตรกรตวัอยา่งประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 53.13) มีปัญหาเร่ืองหอยเชอร่ี-
ปลาในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.24) มีปัญหาเน่ืองจากหอยเชอร่ี-ปลาหา
ยาก และเกษตรกรประมาณหน่ึงในสาม (ร้อยละ 35.29) มีปัญหาเน่ืองจากหอยเชอร่ี-ปลามีราคาแพง  
(ตารางท่ี 19) 
 

 อุปกรณ์ในการท าปุ๋ยน ้าหมกั  เกษตรกรคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 50.00) มีปัญหาเร่ืองอุปกรณ์ในการ
ท าปุ๋ยน ้าหมกั โดยเกษตรกรทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) มีปัญหาอุปกรณ์ในการท าปุ๋ยน ้าหมกัมีราคาแพง 
(ตารางท่ี 19) 
 

 สารเร่งจุลินทรีย ์ เกษตรกรตวัอยา่งประมาณสามในห้า (ร้อยละ 56.25) มีปัญหาเร่ืองสารเร่ง
จุลินทรียใ์นการท าปุ๋ยน ้าหมกั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.89) ให้เหตุผลวา่สารเร่งจุลินทรียห์า
ยาก เกษตรกรประมาณหน่ึงในสาม (ร้อยละ 38.89) ตอบว่าไม่เขา้ใจวิธีการใช้สารเร่งจุลินทรียแ์ละ
เกษตรกรประมาณหน่ึงในหา้ (ร้อยละ 22.22) ใหเ้หตุผลวา่สารเร่งจุลินทรียมี์ราคาแพง (ตารางท่ี 19) 
 

 กากน ้ าตาล  เกษตรกรประมาณสองในสาม (ร้อยละ 65.63) มีปัญหาเร่ืองกากน ้ าตาลท่ีใชใ้น
การท าปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.24) ให้เหตุผลว่ากากน ้ าตาลอยู่ไกล เกษตรกร
มากกว่าหน่ึงในส่ี (ร้อยละ 28.57) ให้เหตุผลวา่กากน ้ าตาลมีราคาแพง และเกษตรกรเกือบหน่ึงในห้า 
(ร้อยละ 19.05) ตอบวา่กากน ้าตาลหายาก  (ตารางท่ี 19) 
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 แรงงาน เกษตรกรตวัอย่างเกือบหน่ึงในสาม (ร้อยละ 31.25) มีปัญหาเร่ืองแรงงานในการท า
ปุ๋ยน ้ าหมกั โดยเกษตรกรส่ีในห้า (ร้อยละ 80.00) ให้เหตุผลวา่มีปัญหาเร่ืองไม่มีแรงงานในการท าปุ๋ย
น ้าหมกั  ส่วนเกษตรกรตวัอยา่งสองในหา้ (ร้อยละ 40.00) ให้เหตุผลวา่มีปัญหาในเร่ืองแรงงานหายาก 
(ตารางท่ี 19) 
 

 เวลา เกษตรกรตวัอย่างมากกว่าคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 59.38) ตอบวา่มีปัญหาเร่ืองเวลาในการท า
ปุ๋ยน ้าหมกั โดยทั้งหมดของผูท่ี้มีปัญหา (ร้อยละ 100.00) ตอบวา่มีปัญหาไม่มีเวลาในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั 
(ตารางท่ี 19) 
 

 การท าปุ๋ยน ้าหมกั  เกษตรกรตวัอยา่งประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 50.47) คิดวา่จะท าปุ๋ยน ้ าหมกั
ต่อไป โดยเกษตรกรตัวอย่างให้เหตุผลว่า คิดว่าท าปุ๋ยน ้ าหมักต่อไปเพราะเห็นว่าปุ๋ยน ้ าหมักมี
ประโยชน์  มีวสัดุมาก และปุ๋ยเคมีมีราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 100.00, 85.98 และ 72.90) ตามล าดบั 
และเกษตรกรตวัอย่างอีกเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 49.53) ไม่คิดวา่จะท าปุ๋ยน ้ าหมกัต่อไป ซ่ึงเกษตรกร
ตวัอย่างท่ีตอบว่าไม่คิดจะท าอีกต่อไปทั้ งหมด (ร้อยละ 100.00) ไม่ท าปุ๋ยน ้ าหมักต่อเพราะไม่มี
กากน ้ าตาล   ส่วนเกษตรกรตวัอยา่ง ร้อยละ 98.10, 96.16 และ 85.71 ให้เหตุผลวา่ไม่มีแรงงาน ไม่มี
เวลา และตอ้งเช่าท่ีท านา ตามล าดบั   และเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนเล็กนอ้ย (ร้อยละ 11.43)  คิดวา่ไม่
ท าปุ๋ยน ้าหมกัต่อเพราะไม่เห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน (ตารางท่ี 19) 
 

 ปัญหาในการใชปุ๋้ยน ้ าหมกั เกษตรกรตวัอยา่งเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 48.11) มีปัญหาในการ
ใชปุ๋้ยน ้าหมกั โดยปัญหาในการใชปุ๋้ยน ้าหมกัไดแ้ก่ ปัญหาดา้นแรงงาน ไม่สะดวกในการใช ้ราคาแพง 
และหายาก คิดเป็นร้อยละ74.19, 41.94, 16.13 และ 12.90 ตามล าดบั (ตารางท่ี 19) 
 

 การใชปุ๋้ยน ้าหมกั เกษตรกรตวัอยา่งประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 51.89) คิดวา่จะใชปุ๋้ยน ้ าหมกั
ต่อไป โดยท่ีเกษตรกรตวัอยา่งในกลุ่มน้ีทั้งหมด (ร้อยละ 100) ให้เหตุผลวา่ใชปุ๋้ยน ้ าหมกัแลว้คุณภาพ
ของผลผลิตดีข้ึน และช่วยลดตน้ทุนการผลิต และระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั 
พบว่าเกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.36) คิดว่าระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการท าปุ๋ยน ้ า
หมกัคือ ท าไดทุ้กฤดูกาล รองลงมา (ร้อยละ 22.73) คิดวา่ระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการท าปุ๋ยน ้ า
หมกัคือ หลงัเก็บเก่ียว (ตารางท่ี 19) 
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ตารางที ่ 19  ปัญหาและความคิดเห็นบางประการของเกษตรกร                                            
n = 212 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

ปัญหาในการท าปุ๋ยน า้หมัก   
ไม่มี 75 70.09 
มี 32 29.91 
 เศษพืช 19 59.38 
  หายาก 
                    ไม่มีเศษพืช 

19 
6 

100.00 
42.71 

  อยูไ่กล 5 35.71 
 หอยเชอร่ี-ปลา 17 53.13 
  หายาก 15 88.24 
  ราคาแพง 6 35.29 
 อุปกรณ์ในการท าปุ๋ยน ้าหมกั 16 50.00 
  ราคาแพง 16 100.00 
 สารเร่งจุลินทรีย ์ 18 56.25 
  หายาก 16 88.89 
  ราคาแพง 4 22.22 
  ไม่เขา้ใจวธีิใช ้ 7 38.89 

 กากน ้าตาล  21 65.63 
 ราคาแพง 
       อยูไ่กล 
       หายาก 

20 
6 
4 

95.24 
28.57 
19.05 

 แรงงาน 10 31.25 
 ไม่มีแรงงาน 8 80.00 
  แรงงานหายาก 4 40.00 
เวลา  19 59.38 
  ไม่มีเวลา 19 100.00 
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ตารางที ่ 19   (ต่อ)                                                                                                                
 n = 212 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

คิดว่าจะท าปุ๋ยหมักต่อหรือไม่   
 ท า 107 50.47 
  เห็นวา่ปุ๋ยน ้าหมกัมีประโยชน์ 107 100 
  มีวสัดุมาก 78 72.90 
  ปุ๋ยเคมีราคาแพง 92 85.98 
 ไม่ท า  105 49.53 
  ไม่มีวสัดุ 
             ไม่มีเวลา 
              เช่าท่ีท า 
             ไม่มีกากน ้าตาล 

53 
101 
90 
105 

50.48 
96.16 
85.71 
100 

  ไม่มีแรงงาน 103 98.10 
 ไม่มีสารเร่งจุลินทรีย ์ 63 60 
 ไม่เห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน 12 11.43 

ปัญหาในการใช้ปุ๋ยน า้หมัก 102 48.11 
 หายาก 4 12.90 
 ไม่สะดวกในการใช ้ 13 41.94 
 แรงงาน 23 74.19 
 ราคาแพง 5 16.13 
คิดจะใช้ปุ๋ ยน า้หมักต่อหรือไม่   
 ใช ้ 110 51.89 
  ใชแ้ลว้คุณภาพของผลผลิตดีข้ึน 110 51.89 
  ช่วยลดตน้ทุนการผลิต 126 63.64 
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมที่สุดในการท าปุ๋ยน า้หมัก 
      ท าไดทุ้กฤดูกาล 

 
95 

 
86.36 

 หลงัเก็บเก่ียว 25 22.7 
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ส่วนที่ 2  การท าสัมมนาประชาคม 
 

รายละเอยีดในการจัดเวทปีระชาคม 
 

             การจดัสัมมนาหรือการจดัเวทีประชาคมเกษตรกรท านาท่ีท า และใชปุ๋้ยน ้าหมกัในการผลิตขา้ว 
เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2554 ช่วงเวลา 09.00น. ถึง 13.00 น. ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองจอก อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรท่ีเขา้สัมมนาในคร้ังน้ีคดัเลือกจากการตอบ
แบบสัมภาษณ์ว่า “ท าปุ๋ยน ้ าหมกั และ “ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั” ในการผลิตขา้วของตนเองจ านวน 23ราย ซ่ึง
เป็นเกษตรกร ต าบลหนองจอก 12 ราย ต าบลพิมพา 4 ราย ต าบลบางววั 5 ราย ต าบลเขาดิน 2 ราย 
เพื่อตอ้งการทราบขอ้คิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการผลิตและการใชปุ๋้ยน ้าหมกัแบบองคร์วม 
 

             การจดัสัมมนาหรือเวทีประชาคม ไดก้ าหนดหวัขอ้หรือประเด็น ดงัน้ี 
  1. การผลิตปุ๋ยน ้าหมกั 
  2. การใชปุ๋้ยน ้าหมกั 
  3. ประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมกั 
  4. ปัญหาท่ีพบในการท าและใชปุ๋้ยน ้าหมกั 
 

             รูปแบบการจดัสัมมนาหรือการจดัเวทีประชาคม มีดงัน้ี 
             1. ผูด้  าเนินการจดั คือ นางวนิดา สังขช่ื์น  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายประยูร  แก้วปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผูน้ าอภิปราย 
 

              2. ผูร่้วมด าเนินการ ไดเ้ชิญนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ส านกังานเกษตรอ าเภอบางปะกง คือ     
1. นายช านาญ  หมีรักษา                นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
2. นางสุชาดา  สุดประเสริฐ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
3. นายวรนนัท ์ หาญสุด  นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
4. นายพิสิษฐ ์ ยงัใหผ้ล  นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
5. นายสุธน  กาฬศิริ  เจา้พนกังานการเกษตรช านาญการ 
6. นายสายนัต ์ กมลคร  นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ 

และส านกังานเกษตรอ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี  คือ 
  1. นายอาคม   เน้ือแกว้  เจา้พนกังานเกษตรช านาญการ 
  2. นางสาวสมยั   สังขท์องงาม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ 
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             3.. วธีิการจดัสัมมนาหรือจดัเวทีประชาคม 
 การละลายพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาโดยให้ทุกคนแนะน าตวัเองและรายงานผลผลิต
ขา้วนาปี  2553/2554 (เร่ิม  มิถุนายน 2553 – มีนาคม 2554) เสร็จแลว้ เจา้หนา้ท่ีไดแ้จกแบบสอบถาม
ให้แก่เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา และให้ตอบตามความเป็นจริงท่ีท าในปี 2553/2554 โดยมีเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตรเป็นท่ีปรึกษาในการใหข้อ้มูล ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
 

ผลสรุปจากแบบสอบถามท่ีเกษตรกรใหข้อ้มูลจากการท านาในฤดู นาปี 2553/2554 จ านวน 
23 ราย  มีวธีิการผลิตปุ๋ยน ้าหมกัโดยใชว้สัดุ ดงัน้ี 
  1. เศษปลา  จ านวน  15 ราย    
  2. หอยเชอร่ี  จ านวน   13 ราย 
  3. พืชผกัผลไม ้ จ านวน     9 ราย 
  4. ไข่ไก่   จ านวน     4 ราย 
  5. หน่อกลว้ย  จ านวน     4        ราย 
  6. สมุนไพร  จ านวน    2 ราย 
  

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีวิธีการท าปุ๋ยน ้ าหมกัใกลเ้คียงกนัมีทั้งหมด 3 สูตร คือ ปุ๋ยน ้ าหมกัปลา-
หอยเชอร่ี ปุ๋ยน ้าหมกัไข่ไก่ (ฮอร์โมนไข่) และจุลินทรียห์น่อกลว้ย โดยมีวธีิการผลิต ดงัน้ีคือ 
 

1. การผลติปุ๋ยน า้หมักปลา-หอยเชอร่ี 
อุปกรณ์ในการผลติ 

  1.  กะละมงัขนาดบรรจุ 10- 20 ลิตร  
  2.  เคร่ืองยอ่ย (มีด,เคร่ืองสับ, เคร่ืองบด) 
  3.  ถงัน ้าชนิดหูห้ิวขนาดบรรจุ  10-20  ลิตร 
  4.  เขียง 
  5.  ถงัพลาสติกทึบแสงพร้อมฝาปิดขนาดบรรจุ  100- 200  ลิตร 
  6.  เคร่ืองเติมอากาศ  (ไมพ้าย ไมก้วน) 

วสัดุในการผลติ 
  1.  ปลา-หอยเชอร่ี จ านวน 30 กิโลกรัม 
  2.  ผกั-ผลไม ้ จ านวน  10 กิโลกรัม 
  3.  กากน ้าตาล  จ านวน  10 กิโลกรัม 
  4.  สารเร่งจุลินทรีย(์พด.2) จ านวน  1 ซอง 
  5.  น ้าสะอาด  จ านวน  10 กิโลกรัม 
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ขั้นตอนการผลติ 
  1.  น าปลาหรือหอยเชอร่ีมายอ่ยใหเ้ล็กลงมากท่ีสุดท่ีจะท าได ้
  2.  หัน่เศษผกัผลไมใ้หล้ะเอียดมากท่ีสุด 
  3.  น าสารเร่งจุลินทรีย ์(พด.2) 1 ซอง หรือ 25 กรัม เทลงในถงับรรจุน ้า 10 กิโลกรัม 
แลว้คนใหเ้ขา้กนัทิ้งไว ้5-10 นาที 
  4.  น าวสัดุ ขอ้1 และ ขอ้ 2 มาผสมกนั แลว้ใส่กากน ้ าตาลคลุกเคลา้ให้เขา้กนั เทใส่ถงั
พลาสติกทึบแสงท่ีตั้ง ณ สถานท่ีเตรียมไว ้(ท่ีร่มไม่ถูกแสงแดด) 
  5.  น าน ้าท่ีผสมพด.2 เทใส่ถงัพลาสติก (ขอ้ 4) แลว้คนใหเ้ขา้กนั ปิดฝาทิ้งไว ้
  6.  เปิดฝาถงัคนทุกวนัใน 7 วนัแรก  หลงัจากนั้นคนวนัเวน้วนั แลว้ปิดฝาทิ้งไว ้
 2-3 เดือน  ก็สามารถน ามาใชไ้ด ้
 

การน าปุ๋ยน า้หมักปลา/หอยเชอร่ีไปใช้ในนาข้าว 
1. อุปกรณ์การใช ้   

1.1  เคร่ืองฉีดพน่สะพายหลงัชนิดมือโยก  
1.2  กระบอกสูบฉีดชนิดมือชกั 
1.3  เคร่ืองฉีดพน่ชนิดเคร่ืองยนต ์
1.4  ถงัพลาสติกขนาด 100 ลิตรพร้อมกระป๋องตกัน ้า 

  1.5  แกลลอนขนาด 20 ลิตรพร้อมสายยางขนาดเล็ก 
  1.6  อุปกรณ์การตวงวดั เช่น ตาชัง่  กระบวย 
 

2. วธีิการใชปุ๋้ยน ้าหมกัปลา/หอยเชอร่ี 
ก่อนใชปุ๋้ยน ้ าหมกัจะตอ้งกรองดว้ยตาข่ายไนล่อนตาถ่ี เอากากออกไปใส่โคนตน้ไม้

หรือ   กองท าปุ๋ยหมกั ส่วนปุ๋ยน ้าหมกับรรจุใส่ขวดน ้าพลาสติกหรือแกลลอนพลาสติกแลว้เก็บในท่ีร่ม
อุณหภูมิหอ้ง การน าไปใช ้ดงัน้ี 

2.1 ผสมปุ๋ยน ้าหมกั 2 ลิตร  กบัน ้ า 200 ลิตร ต่อพื้นท่ี 1 ไร่  ฉีดพ่นให้ทัว่  หรือ เอาถงั
พลาสติกบรรจุ 100-200 ลิตร ตั้งในรถไถแลว้ตกัสาดให้ทัว่แปลงนา  อตัราปุ๋ยน ้ าหมกั 5 ลิตร/ไร่  แลว้
ไถกลบตอซังขา้ว ทิ้งไว ้15 วนั เพื่อให้จุลินทรียไ์ดย้่อยสลายวชัพืชให้เป็นปุ๋ยพืชสดและเร่งการงอก
ของเมล็ด 
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                     2.2 หยดหรือเทปุ๋ยน ้ าหมกั หนา้ท่อน ้ าระบายเขา้นา อตัราส่วน 5 ลิตร/ไร่ ทุกคร้ังท่ีมี
การไขน ้ าเขา้นา วิธีการหยดโดยการตั้งถงัพลาสติกขนาด 20-200 ลิตร (เจาะรูท่ีกน้ถงัขนาดเท่าตะปุ 2 
น้ิวใส่ก๊อกน ้าสามารถไขวาล์วปิดเปิดได)้ บนคนันาเหนือรางน ้ าเขา้นาใส่ปุ๋ยน ้ าหมกัไขก๊อกเปิดพร้อม
กบัระบายน ้ าเขา้นา   เกษตรกรบางรายใช้วิธีหยดโดยการใชส้ายยางขนาดเล็กใส่ลงในถงัปุ๋ยน ้ าหมกั
และปลายสายอีกขา้งหน่ึงปล่อยลงปากท่อระบายน ้าเขา้นา วธีิทั้งสองน้ีประหยดัแรงงาน และเวลา 

2.3  ฉีดพน่ปุ๋ยน ้าหมกัพร้อมปุ๋ยเคมีเม่ือขา้วอายไุด ้20-30 วนั ปุ๋ยน ้ าหมกั 20 ซี.ซี.ต่อ
น ้า 20 ลิตร และปุ๋ยเคมี 16-20-0 อตัรา 15 กก./ไร่ 
 2.4  ผสมปุ๋ยน ้าหมกักบัสมุนไพรไล่แมลง อตัรา 1:1 ฉีดพ่นทางใบ ใช ้2-3 ชอ้นโต๊ะ 
ต่อน ้า 20 ลิตร ทุกๆ 15-20 วนั/คร้ัง ฉีดพน่ขา้วทุก 30, 50, 60 วนัของอายขุา้ว 

2.5 แช่เมล็ดพนัธ์ุขา้ว อตัราการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั 2 ช้อน/น ้ า 20 ลิตร    แช่เมล็ดพนัธ์ุ
ขา้ว 20 กิโลกรัม แช่นาน 12 ชัว่โมง 
 

            ประสิทธิภาพของปุ๋ยน า้หมักปลา/หอยเชอร่ี 
 1. ปรับโครงสร้างดิน เพิ่มอินทรียวตัถุในดินท าใหดิ้นร่วนซุย 
 2. ลดตน้ทุนการผลิตขา้ว  จากใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมีท่ีเคยใชไ้ร่ละ  50  กิโลกรัม     ใชเ้พียง 
15-20 กิโลกรัมต่อไร่ และท่ีเคยใช้สารก าจดัศตัรูขา้วพอใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัแล้วศตัรูขา้วลดน้อยลง จึงไม่
ตอ้งใชส้ารเคมีก าจดั  และใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วนอ้ยลงจาก 3-4 ถงั/ไร่ เหลือ 2-2.5 ถงั/ไร่ 
 3. เพิ่มผลผลิตขา้วจากการใชปุ๋้ยน ้ าหมกัอยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้ง ท าให้ตน้ขา้วมีความแข็งแรง
เร่งการเจริญเติบโต ราก ใบ ของตน้ขา้วและกาบใบตั้งชนั แตกกอดี  ขา้วแข็งแรงไม่ลม้ง่าย ออกรวงดี
มีน ้ าหนกั ตา้นทานต่อโรค     ก่อนใชปุ๋้ยน ้ าหมกัไดผ้ลผลิต จ านวน  70  ถงั/ไร่    หลงัจากท่ีใชปุ๋้ยน ้ า
หมกัไดผ้ลผลิต  100  ถงั/ไร่ 
 4. ป้องกนัก าจดัศตัรูขา้ว การท าปุ๋ยน ้ าหมกัจากหอยเชอร่ี เป็นการลดปริมาณหอยเชอร่ีในนา
ขา้ว เพราะจบัหอยเชอร่ีจะมีมากในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน มาท าปุ๋ยน ้าหมกัใชใ้นนาขา้วของตนเอง 
 5. ลดประมาณแมลงหวี่ และแมลงวนัในบริเวณใกลเ้คียงกบัถงัตั้งปุ๋ยน ้ าหมกั เน่ืองจากแมลง
หวี่ และแมลงวนัชอบไข่ในท่ีอบั และมีกล่ินหมกัดอง เม่ือมีตวัอ่อนก็จะอยูใ่นถงัน ้ าหมกัไม่สามารถ
ขยายพนัธ์ุต่อไปได ้
 6. การใชปุ๋้ยน ้ าหมกัปลาหรือหอยเชอร่ี  จะไม่มีอนัตรายกบัเกษตรกรผูใ้ช้และส่ิงมีชีวิตทุกชนิด  
ปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม  สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง  
 7. ปุ๋ยน ้ าหมกัมีสารเพิ่มความตา้นทาน ท าให้พืชมีความตา้นทานต่อโรคและแมลงและทนทาน
ต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนั 
 8. ปุ๋ยน ้าหมกัใชไ้ดก้บัพืชทุกชนิด เช่น พืชผกัสวนครัว ท าใหอ้อกดอก ติดผลดีมาก 
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            9. ปุ๋ยน ้าหมกัสามารถน าไปปรับสภาพดินและน ้ าในบ่อกุง้ บ่อปลา และคอกสัตวเ์ล้ียง และดบั
กล่ินเหมน็ในหอ้งน ้า 
 10. ประหยดัเวลา  แรงงาน  และสะดวกใช ้ ท าง่าย  ใชง่้าย ท าเองได ้
            ข้อจ ากดัและปัญหา 
 1.  กากน ้าตาลราคาแพงหายาก 
 2.  ในการท าปุ๋ยน ้ าหมักปลา/หอยเชอร่ีจะพบค่าความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ยน ้ าหมัก
ประมาณ 4.2-4.9 นบัวา่เป็นกรด  การน าไปใชก้บัขา้วจะตอ้งเจือจางกบัน ้ าเสียก่อน หรือปรับค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างใหอ้ยูท่ี่  6-7  เสียก่อนน าไปใช ้ 
 3.  กล่ินของการหมกัปุ๋ยน ้าหมกัปลา/หอยเชอร่ี จะเหมน็เปร้ียวบางคนไม่ชอบ 
 4.  การขนยา้ยปุ๋ยน ้าหมกัสู่แปลงนาไม่สะดวก  เพราะเป็นน ้า 
 5.  ใชบ้่อยคร้ัง เปลืองแรงงานจา้ง 
 

2. วธีิการผลติปุ๋ ยน า้หมักไข่ไก่ (ฮอร์โมนไข่) 
             วสัดุในการผลติ 
 1. ไข่ไก่เบอร์        จ านวน     5  กิโลกรัม  หรือ  จ  านวน  75    ฟอง 
 2. กากน ้าตาลหรือน ้าตาลแดง จ านวน     5  กิโลกรัม 
 3. แป้งขา้วหมาก            จ านวน    1  กอ้น 
 4. ยาคูลท ์  จ านวน    1  ขวด 
 

ขั้นตอนการผลติ 
 1. น าไข่ไก่ท าความสะอาดแลว้ใส่ลงไปในถงัพลาสติกทึบแสงขนาดบรรจุ  20  ลิตร แลว้ยอ่ย
ไข่ใหล้ะเอียด (ดว้ยวธีิต าหรือกระแทกในถงั) 
 2. น าแป้งขา้วหมากมาบดใหล้ะเอียด แลว้ใส่ในถงั (ขอ้ 1)   
 3. น าน ้าตาลแดง และยาคูลลใ์ส่ในถงั (ขอ้ 1) 
 4. ผสมวสัดุทั้งหมดในถงัคนให้เขา้กนัแล้วปิดฝา เปิดฝาถงัคนทุกวนั หมกัไว ้7-10 วนั  ก็
สามารถน าไปใชไ้ด ้
 

การน าปุ๋ยน า้หมักไข่ไก่ (ฮอร์โมนไข่) ไปใช้ในนาข้าว 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ 
1.  เคร่ืองฉีดพน่สะพายหลงัชนิดมือโยก  

2.  กระบอกสูบฉีดชนิดมือชกั 
3.  เคร่ืองฉีดพน่ชนิดเคร่ืองยนต ์
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วธีิการใช้ 
1.ใชฮ้อร์โมนไข่ในอตัรา 2-3 ชอ้นโตะ๊ต่อน ้า  20  ลิตร  ฉีดพน่ทางใบ ตั้งแต่ขา้วอายุ 60 วนัข้ึน

ไป ฉีดพ่นทุกๆ  7 -10 วนั /คร้ัง   ฉีด 2-3 คร้ัง โดยเฉพาะในช่วงท่ีขา้วเร่ิมตั้งทอ้ง จนถึงออกดอกเกิน 
50 เปอร์เซ็นต ์จึงหยดุพน่ 
             2. ควรฉีดพน่ในช่วงเวลาเยน็ 
             3. การเก็บรักษา ควรเก็บรักษาไวใ้นถงัพลาสติกมีฝาปิดวางไวใ้นท่ีร่ม  ซ่ึงสามารถเก็บไวไ้ด้
นาน  5-6   เดือน  
 

             ประสิทธิภาพของปุ๋ยน า้หมักไข่ไก่ (ฮอร์โมนไข่) 
             1. ปุ๋ยน ้าหมกัไข่ไก่ หรือฮอร์โมนไข่ ท่ีไดจ้ากการหมกั  เม่ือน าไปฉีดพน่ในแปลงขา้วท าให้ตน้
ขา้วมีความแข็งแรง ใบและกาบใบตั้งชัน กอข้าวแข็งแรงไม่ล้ม ออกรวงดีมีน ้ าหนัก ผลผลิตข้าว
เพิ่มข้ึน  และคุณภาพดี  รวงมีขนาดใหญ่  และเมล็ดสวย  ตา้นทานต่อโรค  นอกจากน้ียงัมีผลท าให้
สุขภาพของเกษตรกรดีข้ึน  และควรมีการใช้ฮอร์โมนไข่อย่างต่อเน่ืองจะท าให้เพิ่มผลผลิต และลด
ตน้ทุนการผลิต (ลดการใชส้ารเคมี) 
             2. เม่ือใชฮ้อร์โมนไข่แลว้ ช่วงอากาศหนาวขา้วจะไม่ติดหนาว ใบขา้วจะไม่เหลืองตน้ไม่โทรม
และยงัเจริญเติบโตตามปกติ (ช่วงอากาศหนาวเกสรขา้วมกัไม่สมบูรณ์ ผสมไม่ติดท าใหข้า้วลีบ) 
             3.เม่ือใชฮ้อร์โมนไข่ฝนช่วงอากาศปกติ ใบขา้วจะเขียวอยูแ่มจ้ะถึงระยะพลบัพลึง  ท าให้ตน้
ขา้วสามารถสังเคราะห์อาหารไปเล้ียงเมล็ดขา้วไดทุ้กเมล็ด ทั้งรวง ท าใหข้า้วไม่ลีบ  
 

            ข้อจ ากดั/ปัญหา 
 เม่ือขา้วออกรวงหมดแลว้ไม่ควรฉีดพ่นฮอร์โมนไข่ เพราะท าให้ขา้วสุกเร็วกวา่ก าหนด  ทอ้ง
เมล็ดขา้วอาจแตก การท าปุ๋ยน ้ าหมกัไข่หรือฮอร์โมนไข่ตอ้งจดัท าแผนการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัไข่ไก่หรือ
ฮอร์โมนไข่ เพราะหากท าแลว้ใชไ้ม่หมดจะเก็บไดไ้ม่นานตอ้งใชใ้ห้หมดภายใน 5-6 เดือน เลยจากนั้น
จะเส่ือมคุณภาพ 
 

3. วธีิการผลติจุลนิทรีย์หน่อกล้วย 
วสัดุในการผลติ 
1. หน่อกลว้ยใบธงสูงประมาณ 1 เมตร ทั้งเหงา้ ดิน (ใชท้ั้งใบและดินท่ีติดมาดว้ย)  

จ านวน  30     กิโลกรัม 
             2.  กากน ้าตาล หรือ น ้าตาลแดง  จ านวน    10   กิโลกรัม 
             3.  สารเร่งจุลินทรีย ์พด.1   จ านวน      1   ซอง 
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วธีิการผลติ 
             1.น าหน่อกล้วยมาหั่น สับ ต า ให้ละเอียด แล้วใส่ถังหมกัผสมด้วยกากน ้ าตาลและสารเร่ง
จุลินทรีย ์พด.1 คนใหเ้ขา้กนัแลว้ปิดฝาถงั 
             2.เปิดฝาถงัคนทุกวนั เช้า เยน็   หมกัไว ้7 วนั แลว้คั้นกรองเอาแต่น ้ าใส่ถงัหรือขวด ปิดฝาไม่
ตอ้งแน่น เก็บไวใ้ช ้
 

วธีิน าจุลนิทรีย์หน่อกล้วยไปใช้ 
             1. อุปกรณ์ท่ีใช ้
                  1.1  เคร่ืองฉีดพน่สะพายหลงัชนิดมือโยก  
                  1.2  กระบอกสูบฉีดชนิดมือชกั 
                  1.3  เคร่ืองฉีดพน่ชนิดเคร่ืองยนต ์
                  1.4   ถงัพลาสติกขนาด 100 ลิตรพร้อมกระป๋องตกัน ้า 

 

             2. วธีิใชจุ้ลินทรียห์น่อกลว้ย 
       2.1 สลายตอซงัในนาขา้ว ใชอ้ตัราส่วน จุลินทรียห์น่อกลว้ย 5 ลิตร: พื้นท่ี 1ไร่ วิธีการสาด
ทัว่แปลง หรือฉีดพน่ แลว้ไถกลบตอซงั หมกัไว ้15 วนั 
                  2.2 ปรับปรุงโครงสร้างดินและก าจดัเช้ือโรคในดิน ใชอ้ตัราส่วนจุลินทรียห์น่อกลว้ย 20-
40 ซี.ซี. ต่อน ้า 20 ลิตร หรือ 3 ลิตร ต่อ ไร่ ราดรดลงดินร่วมไปพร้อมๆกบัการใหน้ ้า 
                  2.3 ฉีดเป็นฮอร์โมนอาหารเสริมส าหรับตน้ขา้ว  อตัราส่วนจุลินทรียห์น่อกลว้ย 10-20  ซี.
ซี.ต่อน ้า 20 ลิตร หรือ คร่ึงลิตร:น ้า 200 ลิตร ใชฉี้ดพน่บนตน้ขา้ว 
        2.4 ป้องกนัก าจดัโรคพืช  ผสมจุลิทรียห์น่อกลว้ย 20-40 ซีซี ต่อน ้ า 20 ลิตร ฉีดตน้ขา้วให้
เปียกชุ่มโชก ทั้งบนใบ และใตใ้บ เพื่อลา้งน ้ าฝน ภายหลงัจากท่ีฝนหยุดตกแลว้นานเกิน 30 นาที ฉีด
พ่นลา้งหมอกก่อนแดดออก ฉีดพ่นป้องกนัโรคท่ีมากบัน ้ าคา้งช่วงตอนเยน็  ฉีดพ่นในอตัรา 40 ซี.ซี. 
ต่อน ้า 20 ลิตร เม่ือพบการระบาดของโรคพืช ทั้งเวน้การใหน้ ้า 48 ชัว่โมง เพื่อลดความช้ืน 
        2.5 ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 20 ซีซีผสมน ้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง 20 ซี.ซี.ต่อน ้ า           
20 ลิตร ฉีดพน่ไล่แมลงศตัรูขา้ว   

2.6 จุลินทรียห์น่อกลว้ย เก็บไวไ้ดน้าน 6 เดือน 
 

             3. ประสิทธิภาพของจุลินทรียห์น่อกลว้ย  
 

                 3.1 ใช้ปรับปรุงดินบ ารุงดิน ปรับสภาพน ้ า ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช เร่งการเจริญเติบโต
ของพืช  
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      3.2 ใชย้อ่ยสลายอินทรียว์ตัถุ และฟางในนาขา้ว ช่วยยอ่ยสลายฟางในนาขา้วท่ีไถกลบช่วง
ท าเทือกใหเ้ป่ือยยุย่เร็วข้ึนโดยไม่เกิดก๊าซมีเทน 
                  3.3 ราดลงดินช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ท าให้ดินโปร่งร่วนซุย ช่วยก าจดัเช้ือโรคใน
ดิน 
                  3.4 ผสมกบัปุ๋ยหมกั - ปุ๋ยคอก ให้ไดค้วามช้ืน 50 เปอร์เซ็นต ์ช่วยเร่งให้ปุ๋ยหมกั - ปุ๋ยคอก
ใชง้านไดเ้ร็วและดีข้ึน 
                  3.5 ลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต 
                  3.6 ลดสภาวะโลกร้อนเน่ืองจากไม่เผาตอซงั 
                   3.7 ฉีดพ่นทางใบช่วยก าจดัเช้ือ รา ท าให้หนอนไม่ลอกคราบไม่กินอาหาร (ท าลายพืช) ท า
ใหไ้ข่ของแม่ผเีส้ือฝ่อจนฟักออกมาเป็นตวัหนอนไม่ได ้และขบัไล่แม่ผเีส้ือ ไม่ใหเ้ขา้วางไข่ 

 

             ข้อจ ากดั/ปัญหา 
             1.กากน ้าตาลมีราคาแพง 
             2.จุลินทรียห์น่อกล้วยเม่ือผสมน ้ าแลว้ ควรใช้ให้หมดใช้ฉีดพ่นตอนเช้าหรือเยน็ จะท าให้มี
ประสิทธิภาพมากกวา่ 

 3.วสัดุหน่อกลว้ยหายากเน่ืองจากหน่อกลว้ยท่ีน ามาใช้เป็นวสัดุควรมีขนาดสูง 1 เมตร มีใบ
ธง มีความสมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลง และใชจ้  านวนมาก 

 จากการจดัท าสัมมนาประชาคมเกษตรกรท่ีผลิตและใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัในการผลิตขา้ว ในเขต
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 23 คน โดยการเล่าเร่ืองการท านาท่ีประสบความส าเร็จใน
การท าและใชปุ๋้ยน ้าหมกัในนาขา้วของแต่ละคน สรุปไดด้งัน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1 การเตรียมดิน 
หลงัจากเก็บเก่ียวขา้วแลว้ 7- 10 วนั  ไขน ้ าเขา้นาสูงประมาณ 3-4 ซ.ม ทิ้งไว ้ 1 วนั แลว้ไถ

กลบตอซัง ดว้ยรถไถเดินตามท่ีตั้งถงัพลาสติกขนาด 20-50 ลิตร ใช้กระบวยตกัจุลินทรีย ์หน่อกลว้ย 
สาดให้ทัง่แปลง หมกัทิ้งไว ้10-15 วนั  ใชร้ถไถเดินตามหรือรถตีลูกทุบ ติดกระดานปาดเลนให้เสมอ 
แลว้รอใหน้ ้าใส 

 

ขั้นตอนที ่ 2  การเตรียมเมด็พนัธ์ุ 
น าเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ท่ีเตรียมไวม้าฝัดท าความสะอาดเมล็ดพนัธ์ุขา้ว แลว้ใส่กระสอบปุ๋ย (ชนิด

บาง) กระสอบละ 22 กก. แลว้น าไปแช่ในคลอง (แหล่งน ้ าท่ีใกลบ้า้น) 1 คืน แลว้น าข้ึนมาวางบนไม้
รอง เพื่อให้น ้ าไหลออกจากกระสอบได้ แล้วเอาผา้ใบหรือพลาสติกคุมด้านบนกระสอบไม่ให้ถูก
แสงแดดคุมไวป้ระมาณ 1 วนั หรือคล ากระสอบขา้วดูวา่มีความร้อน ให้เอาปุ๋ยน ้ าหมกั ปลา-หอยเชอร่ี  
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อตัรา 20-50 ซีซี. ต่อน ้า 20 ลิตร (ข้ึนอยูก่บัขา้วเปลือกแขง็หรือเปลือกบาง) รดจากขา้งบนลงล่าง จนน ้ า
ท่ีไหลผ่านลงล่าง มีความเยน็ จึงหยุดรดน ้ าต่อคร้ังท าอย่างน้ีประมาณ 4 คร้ัง  คุมไว ้2 คืน (บ่มขา้ว) 
แลว้น าไปหวา่น อตัรา 2.5 ถงั ต่อไร่ 

 

ขั้นตอนที ่ 3  เพาะปลูกขา้ว (วธีิหวา่นขา้ว) 
หลงัจากการเตรียมดินปรับสภาพพื้นนาให้เสมอและน ้ าตกตะกอนใส (เลนนอน) หวา่นขา้วท่ี

เตรียมไว ้2.5 ถงั ต่อ ไร่   ทิ้งไว ้2 วนั จึงไขน ้ าออกให้ดินแห้ง   เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีใชแ้ละให้ผลผลิตดีใน
อ าเภอบางปะกง คือ  นาปีใชพ้ิษณุโลก  นาปรังใชสุ้พรรณบุรี 90    

 

ขั้นตอนที ่ 4  การดูแลรักษา  
หลงัจากหวา่นขา้วประมาณ  2  วนั ไขน ้าออกจากแปลง  ฉีดยาคุมหญา้ใหท้ัว่แปลงทิ้งไว ้2 วนั  

ไขน ้าเขา้นาสูงจากพื้นประมาณ 3-5 ซม.พร้อมใส่ปุ๋ยน ้ าหมกัสูตรหอยเชอร่ีหรือสูตรปลาโดยการหยด
หนา้ท่อทางระบายน ้าในอตัรา ปุ๋ยน ้าหมกั  5 ลิตร ต่อไร่  เม่ือขา้วอาย ุ 15-20 วนั ฉีดพ่นปุ๋ยน ้ าหมกัสูตร
หอยเชอร่ีหรือสูตรปลาทางใบ  การเจือจางปุ๋ยน ้ าหมกั  20 ซีซี ต่อ น ้ าสะอาด 20 ลิตรพร้อมหว่าน
ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0  จ านวน  15  กิโลกรัมต่อ ไร่ หลงัจากนั้น ประมาณ 30-45 วนั ไขน ้ าออกจาก
แปลง ตากแปลงใหแ้หง้ประมาณ 15 วนั เม่ือขา้วอายไุด ้ 30 วนั  40 วนั  และ 50 วนั จะใส่ปุ๋ยน ้าหมกั 
สูตรหอยเชอร่ีหรือสูตรปลา โดยการหยดหนา้ท่อทางระบายน ้าในอตัรา ปุ๋ยน ้าหมกั 5 ลิตร ต่อไร่ (วิธีน้ี
ประหยดัค่าแรงไดเ้ป็นอยา่งดี)  ในระหวา่งตน้ขา้วก าลงัเจริญเติบโต เกษตรกรตอ้งเอาใจใส่ดูแล 
ในเร่ืองความเจริญเติบโต ระดบัน ้า  โรค และแมลง ท่ีจะมารบกวนขา้วในนา  เกษตรกรของอ าเภอบาง
ปะกงจะใชว้ิธีป้องกนัไวก่้อนท่ีจะเกิดการระบาด  โดยใชส้ารเคมี  หรือ ปุ๋ยน ้ าหมกัสูตรสมุนไพรไล่
แมลง ฉีดพน่ไวก่้อน    เม่ือขา้วอายุตั้งแต่  55  วนัข้ึนไป  งดการให้ปุ๋ยน ้ าหมกัสูตร หอยเชอร่ีหรือสูตร
ปลา  ให้ใชปุ๋้ยน ้ าหมกัสูตรไข่ไก่ (ฮอร์โมนไข่) เม่ือขา้วอายุ 60 วนั 70 วนั และ 80 วนั โดยวิธีฉีดพ่น
ทางใบและล าตน้  อตัราการใชฮ้อร์โมนไข่จ  านวน  20  ซีซี ต่อน ้ าสะอาด  20  ลิตร ใช้ในช่วงเชา้หรือ
เยน็หลงัจากขา้วออกรวงครบทุกเม็ดแลว้งดการใส่ปุ๋ยทุกชนิด  ดูแลระดบัน ้ าให้อยูใ่นระดบั 5-10 ซม
และโรค แมลงท่ีจะมารบกวน  จนถึงขา้วอายไุด ้ 95 -110 วนั จะไขน ้าออกจากนาใหแ้หง้รอการเก่ียว 
 

ขั้นตอนที ่ 5  การเก็บเก่ียว 
 ก่อนท่ีจะเก็บเก่ียวขา้วประมาณ 2-7 วนั เกษตรกรเจา้ของผลผลิตติดต่อพ่อคา้คนกลางตีราคา
จะตกลงหรือไม่ข้ึนอยูก่บัเกษตรกร เม่ือตกลงราคาแลว้  เกษตรกรไปนดัหมายกบัรถเก่ียวขา้วก่อนวนั
เก่ียวอย่างน้อย 1 สัปดาห์ น ้ ามนัเช่ือเพลิงเติมรถเก่ียวเป็นของเกษตรกร  ราคาจา้งรถยนต์เก่ียวขา้ว
เจา้ของรถเก่ียวคิดไร่ 370 บาท  ค่าอุม้ขา้ว (ค่าขนขา้วท่ีไกลจากถนน ) เท่ียวละ 100 บาท (วนิยั, 2554) 

โดยสรุปขั้นตอนในการผลิตและใชปุ๋้ยน ้าหมกัในการผลิตขา้วของเกษตรกร ดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2  รูปแบบการใชปุ๋้ยน ้าหมกัในนาขา้วของเกษตรกรอ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

การใช้ปุ๋ยน า้หมักในนาข้าวของเกษตรกรอ าเภอบางปะกง 

 

ขั้นตอนที1่ 
การเตรียมพื้นท่ี 

 

ขั้นตอนที ่ 2 
การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ 

 

ขั้นตอนที ่ 3 
การเพาะปลูก 

 

ขั้นตอนที ่ 4 
 การดูแลรักษา 

 

ขั้นตอนที ่ 5 
 การเก็บเก่ียว 

 

จุลินทรียห์น่อกลว้ย
หรือหอยเชอร่ี-ปลา 

 
 

-รถตีเลน 

-รถไถเดินตาม 

-ถงัพร้อมสายยาง
ส าหรับหยดปุ๋ย 

 

 ปุ๋ยน ้าหมกัสูตร 
หอยเชอร่ี-ปลา 

หรือจุลินทรียห์น่อฯ 
 

 

-ถงัพลาสติก 
-กระสอบปุ๋ย 

 

ปุ๋ยน ้าหมกัสูตร 
หอยเชอร่ี-ปลา 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ถงัพร้อมสายยาง
ส าหรับหยดปุ๋ย 

 

 
ปุ๋ยน ้าหมกัสูตร 
หอยเชอร่ี-ปลา 
และฮอร์โมนไข่ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

เคร่ืองฉีดพน่ปุ๋ย 
ถงัพร้อมสายยางหยด 

 

ก่อนเก็บเก่ียวขา้ว 
2-7 วนั ไขน ้าออก 

 

 

 

รถเก่ียวขา้ว 

สูตรปุ๋ยน า้หมัก เคร่ืองมือ/วิธีใช้ การท านา 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 
 

 การวิจยัเร่ือง ศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกร 
ในอ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  สรุปผลและขอ้เสนอแนะมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

สรุปการวจัิย  

 ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 
1. สภาพพื้นฐานทางดา้นสังคม  พบว่า  เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

เฉล่ียคือ 51.29 ปี ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาตอนตน้และมีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน ส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกลูกคา้ ธ.ก.ส.  

2. สภาพพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า จ  านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีช่วยท า
การเกษตร คือ 2 คน มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเฉล่ีย 34.06 ไร่  ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นท่ีเป็นของคนเอง 
และมีรายไดเ้ฉล่ียจากการท านาเฉล่ีย 221,595.56 บาทต่อปี 

3. แหล่งความรู้ท่ีได้รับในเร่ืองการผลิตและการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั พบว่า เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในเร่ืองการผลิตและการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัจากส่ือบุคคลและส่ือมวลชน โดยไดรั้บความรู้ในเร่ือง
การผลิตและการใชปุ๋้ยน ้ าหมกัจากเกษตรต าบล และเกษตรกรอ าเภอ และไดรั้บความรู้จากส่ือมวลชน
ในเร่ืองการผลิตและการใชปุ๋้ยน ้าหมกัจากโทรทศัน์ 

4. เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่ติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีในเร่ืองการท าและการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั 
และมีความพึงพอใจต่อเจา้หน้าท่ีท่ีไปแนะน าให้ท าปุ๋ยน ้ าหมกัใชเ้องอยู่ในระดบัมาก เกษตรกรเกือบ
สองในสามเคยไดรั้บการอบรมเร่ืองการท าปุ๋ยน ้ าหมกั เกษตรกรมากกวา่คร่ึงหน่ึงมีการใชปุ๋้ยอินทรีย-์
เคมีในการท านา  

5. เกษตรกรตวัอยา่งเกือบทั้งหมดมีความรู้เร่ืองกระบวนการผลิตและมีความเขา้ใจในการ
ใชปุ๋้ยน ้าหมกัในการผลิตขา้ว 

6. เกษตรกรตวัอยา่งเกือบทั้งหมด มีความรู้ความเขา้ใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน ้ าหมกัในการ
ท านาในเร่ือง ปุ๋ยน ้าหมกัเจือจางใชแ้ช่เมล็ดก่อนน าไปเพาะจะช่วยให้งอกเร็วข้ึน  การท าปุ๋ยน ้ าหมกัใช้
เองจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตขา้ว  ปุ๋ยน ้ าหมกัมีส่วนช่วยในการป้องกนัและยบัย ั้งโรค แมลง ศตัรูพืช 
ปุ๋ยน ้าหมกัท่ีท าจากวสัดุ หอยเชอร่ี+ปลา+ผลไม ้ใชใ้นนาขา้วไดดี้ 
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7. เกษตรกรตวัอยา่งมากกวา่คร่ึงหน่ึงเคยท าปุ๋ยน ้าหมกั เกษตรกรเกือบหน่ึงในสามวสัดุท่ี
ใชท้  าปุ๋ยน ้าหมกัมาจากของตนเองและเพื่อนบา้น โดยใชส้ารเร่งจุลินทรียใ์นการท าปุ๋ยน ้ าหมกั คือ พด.
2 ในการท าปุ๋ยน ้าหมกั  

8. เกษตรกรตวัอย่างมากกว่าคร่ึงหน่ึงใช้ถงัพลาสติกขนาดบรรจุมากกว่า 100 ลิตร เป็น
อุปกรณ์ในการท าปุ๋ยน ้าหมกั  

9. เกษตรกรตวัอย่างเกือบคร่ึงหน่ึงใช้แรงงานในครอบครัวในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั ส่วน
เกษตรกรตวัอยา่งส่วนนอ้ยใชแ้รงงานเพื่อนบา้นช่วยในการท าปุ๋ยน ้าหมกั  

10. เกษตรกรตวัอย่างเกือบสองในห้าใช้วิธีการสับ ย่อย วสัดุ ในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั  ผสม
น ้ ากบัสารจุลินทรียทิ์้งไว ้5-15 นาที  ผสมวสัดุกบักากน ้ าตาลอตัราส่วน 3:1 และน าส่วนผสมทั้งหมด
เทลงถงัแลว้คนใหเ้ขา้กนัปิดฝา เปิดฝาคนทุกวนัๆ วนัละ 2 คร้ัง  

11. เกษตรกรตวัอยา่งจ านวนสามในส่ีมีการใชปุ๋้ยอินทรีย-์เคมีในการผลิตขา้ว เกษตรกร
ส่วนใหญ่เคยใชปุ๋้ยน ้ าหมกัเพราะช่วยลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึงเกษตรกรตวัอยา่งเกือบคร่ึงหน่ึงไม่เคยใช้
ปุ๋ยน ้าหมกัเพราะยุง่ยากในการใช ้ 

12. เกษตรกรตวัอยา่งเกือบทั้งหมดใชปุ๋้ยน ้ าหมกัจากการท าเอง  เน่ืองจากช่วยลดตน้ทุน
การผลิต ท าใหส้ภาพดินดีข้ึน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดปริมาณศตัรูพืช  
  13. เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั มีเพียงส่วนน้อยท่ีมี
ปัญหาในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัเก่ียวกบัวสัดุท่ีใชใ้นการท าปุ๋ยน ้ าหมกั อาทิเช่น เศษพืช สารเร่งจุลินทรีย ์ 
หอยเชอร่ี-ปลา กากน ้าตาล ในการท าปุ๋ยน ้าหมกั หายาก และมีราคาแพง 
 14. เกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบวา่จะท าปุ๋ยน ้ าหมกัต่อไป เพราะเห็นวา่ปุ๋ยน ้ าหมกัมี
ประโยชน์ และช่วยลดตน้ทุนการผลิต 
 15. เกษตรกรตวัอย่างส่วนน้อย มีปัญหาในการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั คือ หายาก ไม่สะดวกใน
การใช ้ไม่มีแรงงาน และมีราคาแพง  
 16. เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั 
คือ ท าไดทุ้กฤดูกาล แต่ระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการท าปุ๋ยน ้าหมกัคือ หลงัเก็บเก่ียว 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
1. ควรมีการสนับสนุนแหล่งความรู้จากแหล่งความรู้อ่ืนๆ ให้มากข้ึน เช่น แผ่นพบั ใบปลิว 

โปสเตอร์ เป็นตน้ 
2. ควรเพิ่มทกัษะ ความช านาญ ในการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดบั

มากท่ีสุด 
3. ควรมีการจัดอบรมเร่ืองการท าปุ๋ยน ้ าหมักให้ทั่วถึงกับเกษตรกรผูผ้ลิตข้าว และขอการ

สนบัสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการท าปุ๋ยน ้าหมกัให้หลากหลายข้ึน ทั้งภาคราชการและ
เอกชน 

4.  เจา้หนา้ท่ีควรส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัให้มากข้ึน 
โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกษตรกรยงัขาดความรู้อยู ่

5. จากผลการวิเคราะห์พบว่าเกษตรกรคร่ึงหน่ึงเท่านั้นท่ีเคยท าและใช้ปุ๋ยน ้ าหมกั ดงันั้น ควร
ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กษตรกรท าปุ๋ยน ้าหมกัใชก้นัอยา่งทัว่ถึงใหม้ากข้ึน 

6. จากผลการวิเคราะห์พบว่าเกษตรกรมากกว่าหน่ึงในสิบ มีปัญหาในเร่ืองการท าปุ๋ยน ้ าหมกั 
จากไม่มีเศษพืช เศษสัตว ์และกากน ้ าตาล อยู่ไกล และราคาแพง ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีควรหาวิธีการแกไ้ข
โดยใชส่ิ้งอ่ืนทดแทน หรืออ านวยความสะดวกในการจดัหากากน ้าตาล 

7. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 
7.1 ควรท าการวจิยักลุ่มเป้าหมายเฉพาะผูท่ี้ผลิตขา้ว เคยท าและใชปุ๋้ยน ้ าหมกัมาก่อน เพื่อ

จะไดข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงมากข้ึน 
7.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มผูท้  าและใชปุ๋้ยน ้ าหมกั กบักลุ่มเกษตรกรผูใ้ชปุ๋้ยเคมี 

เพื่อจะไดท้ราบความแตกต่างไดช้ดัเจนข้ึน 

7.3 ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ในเร่ืองการ
ใชปุ๋้ยน ้าหมกักบัผลผลิตท่ีไดรั้บ มีผลต่อตน้ทุนการผลิตหรือไม่ 

7.4 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางเพิ่มความรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและเกษตรกร 
ผูผ้ลิตขา้ว ในเร่ืองการท าและการใชปุ๋้ยน ้าหมกัใหมี้ประสิทธิภาพ 
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 ภาคผนวก ก. 

แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 

โครงการเร่ือง  การศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกร 

ในอ าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 A Study on Bioextract Production Process and Its Effectiveness on Rice Production 
of Farmers in Bangpakong District, Chachoengsao Province. 

ช่ือเกษตรกร    บา้นเลขท่ี หมู่ท่ี        ต าบล    

ช่ือผูส้ัมภาษณ์     วนัท่ีสัมภาษณ์     

ค าช้ีแจง   1. ผูส้ัมภาษณ์อ่านค าถามใหเ้กษตรกรฟังแลว้ใหเ้กษตรกรตอบ โดยผูส้ัมภาษณ์ 

ท าเคร่ืองหมาย    ลงใน  (  )  และ/หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไว ้

2. แบบสัมภาษณ์ทั้งหมด  5  ตอน ขอใหต้อบใหค้รบทุกตอน 
 

ตอนที ่1  สภาพพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 

1.  เพศ  (     )  ชาย  (     )  หญิง 

2.  อาย ุ ปี 

3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 (     )  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   (     )  จบชั้นประถมศึกษาตอนตน้ 

 (     )  จบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (     )  จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 (     )  จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (     )  จบสูงกวา่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 (     )  อ่ืนๆ  ระบุ    
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4.  สถานภาพของผูใ้หส้ัมภาษณ์ในครัวเรือน 

 (     )  หวัหนา้ครัวเรือน                (     )  ไม่ใช่หวัหนา้ครัวเรือน 

5.  ถา้ไม่ใช่หวัหนา้ครัวเรือน  เก่ียวขอ้งกบัหวัหนา้ครัวเรือนโดยเป็น 

 (     )  บิดา   (     )  มารดา   (     )  ภรรยา    (     )  บุตร      (     ) อ่ืน ๆ ระบุ__________ 

6.  จ  านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว  คน 

7.  จ  านวนแรงงานในครอบครัวท่ีช่วยท าการเกษตร   คน 

8.  ต าแหน่งทางสังคมของท่าน คือ 

              (    )  ก านนั  (    )  ผูใ้หญ่บา้น  (    )  อ่ืน ๆ ระบุ _________________ 

9.  การเป็นสมาชิกสถาบนัเกษตรกร (ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) 

 (    )  ไม่ไดเ้ป็น (    )  กลุ่มเกษตรกร  (    )  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร (    )  สมาชิกลูกคา้ ธกส.    

 (    )  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร   (   )  สมาชิกสหกรณ์การเกษตร   

 (    )  คณะกรรมการบริหารศูนยบ์ริการ ฯ        (    )  อ่ืน ๆ   ระบุ ___________________ 

10.  อาชีพหลกั 

 (     )  ท านา (     )  ท าสวนผกั    (     )  ท าสวนผลไม ้  (     )  ท าการประมง 

 (     )  เล้ียงสัตว ์ (     )  คา้ขาย      (     )  รับจา้ง    (     )  อ่ืนๆ  ระบุ   

11.  อาชีพรอง 

 (     )  ไม่มี  (     )  ท านา     (     )  ท าสวนผลไม ้  (     )  ท าสวนผกั   (     )  เล้ียงสัตว ์       

             (     )  ท าการประมง   (     )  คา้ขาย (     )  รับจา้ง       (     )  อ่ืนๆ  ระบุ   

12.  มีพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรทั้งส้ิน________ไร่   
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13.  ลกัษณะการถือครองพื้นท่ี (   ) ของตนเอง____ไร่  (    )  เช่า ____ไร่   (    )  อ่ืน ๆ ระบุ ____ไร่ 

14.  รายไดใ้นรอบปีท่ีผา่นมา               ผลผลิต             ราคา/หน่วย มูลค่า  (บาท) 

14.1  ท านา             

14.2  ท าสวน (ระบุ)              

14.3 ท าการประมง  (ระบุ)    _____________  ________          _______  

14.4  เล้ียงสัตว ์ (ระบุ)              

14.5  รับจา้ง            

 14.6  อ่ืนๆ  ระบุ     ______________ ________   

          รวมทั้งหมด  ______________ ________   

15.  ท่านมีเคร่ืองทุ่นแรงทางการเกษตรหรือไม่ 

 (     )  มี      (     )  ไม่มี   

16.   ท่านมีเคร่ืองทุนแรงประเภทใด  จ  านวนเท่าใด 

 (    )  เคร่ืองฉีดพน่ชนิดสะพายหลงั____อนั       (    )  เคร่ืองฉีดพน่ชนิดเคร่ืองยนต_์__เคร่ือง 

 (     )  รถไถเดินตาม    คนั        (     )  รถไถนัง่ขบั      คนั 

 (     )  รถอีแต๋น     คนั        (     )  รถแทรคเตอร์      คนั 

 (     )  รถบรรทุกเล็กส่ีลอ้    คนั        (     )  รถบรรทุกใหญ่หกลอ้       คนั 

 (     )  เคร่ืองยอ่ย บด สับ    คนั        (     )  อ่ืนๆ  ระบุ       คนั 
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17.  แหล่งความรู้ท่ีไดรั้บในเร่ืองของการผลิตและการใชปุ๋้ยน ้าหมกัท่านไดรั้บความรู้จากใคร  

17.1  จากบุคคลใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (     )  เกษตรต าบล    (     )  เกษตรอ าเภอ 

 (     )  นกัวชิาการประจ าจงัหวดั   (     )  พฒันากรต าบล 

 (     )  ครู     (     )  พระ 

 (     )  เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน   (     )  อ่ืนๆ  ระบุ     

17.2  จากส่ือมวลชนประเภทใด  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (     )  หนงัสือพิมพ ์   (     )  วารสารการเกษตร 

 (     )  วทิยุ     (     )  โทรทศัน์ 

 (     )  อ่ืนๆ  ระบุ     

18.  จ  านวนคร้ังท่ีติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี ในปี 2553   คือ   คร้ัง 

19.  การติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองของการท าและการใชปุ๋้ยน ้าหมกั 

 (     )  ไม่เคยติดต่อเลย   

 (     )  ติดต่อเฉพาะเวลาเรียกประชุม 

 (     )  นอกจากเวลาเรียกประชุมแลว้ติดต่อบา้งเม่ือมีปัญหา 

 (     )  ติดต่อพบปะพดูคุยเร่ืองการเกษตรเป็นประจ า 

20.  ท่านพอใจเพียงใดท่ีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรไปแนะน าใหท้  าปุ๋ยน ้าหมกัใชเ้อง 

 (     )  พอใจมากท่ีสุด  (    )  พอใจมาก  (    )  พอใจ (    ) ไม่พอใจ เพราะ_______ 

(    )  อ่ืน ๆ  ระบุ______________ 
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21.  ท่านเคยไดรั้บการอบรมเร่ืองการท าปุ๋ยน ้าหมกัหรือไม่ 

 (     )  เคย   (     )  ไม่เคย    

22.  ถา้เคยอบรม  ปีท่ีไดรั้บการอบรมคือ  ปี  พ.ศ.       

23.  หน่วยงานท่ีจดัการอบรม 

 (     )  ส านกังานเกษตรจงัหวดั (     )  ส านกังานเกษตรอ าเภอ 

 (     )  หน่วยพฒันาท่ีดิน  (     )  อ่ืนๆ  ระบุ_________________________ 

24. การท านาของท่านใชปุ๋้ยอะไร 

 (     )  ปุ๋ยเคมี   (     )  ปุ๋ยอินทรีย ์  (     )  ปุ๋ยอินทรีย-์เคมี (     )  อ่ืนๆ  ระบุ     

25. ถา้มีหน่วยงาน เชิญท่านเขา้ร่วมวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับในการผลิตและประสิทธิภาพ

ปุ๋ยน ้าหมกัของเกษตรกรท านาอ าเภอบางปะกง ท่านจะเขา้ร่วมหรือไม่  

 (     )  เขา้ร่วม    (     )  ไม่เขา้ร่วม   เพราะ ____________________   

ตอนที ่ 2  ความรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบักระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมกั 

    โปรดตอบค าถามตามหวัขอ้ต่อไปน้ี (ผูส้ัมภาษณ์เป็นคนกาเคร่ืองหมายลงในวงเล็บ) 
 

ความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้าหมกั             ใช่                ไม่ใช่ 

1.  เศษพืชเศษสัตวน์ ามาใชท้  าเป็นปุ๋ยน ้าหมกัได ้         (     ) (     )            

2.  ขยะในครัวเรือนน ามาใชท้  าเป็นปุ๋ยน ้าหมกัไม่ได ้     (     ) (     )             

3.  ปุ๋ยยเูรียช่วยเร่งใหว้สัดุในปุ๋ยน ้าหมกัสลายตวัเร็วข้ึน          (     ) (     )         

4.  กากน ้าตาลเป็นแหล่งอาหารส าหรับจุลินทรียใ์นกระบวนการ 

     หมกัปุ๋ยใชห้รือไม่                                                                                    (     ) (     )  
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ใช่                ไม่ใช่ 

5.  อี. เอม็. และสารเร่ง พ.ด.2 เป็นจุลินทรีย ์ท่ีใส่ลงไปในถงั 

     ปุ๋ยน ้าหมกัเพื่อเพิ่มเติมสารจุลินทรีย ์ท่ีมีประสิทธิภาพ                                  (     )                  (     ) 

6.  ภาชนะท่ีใชห้มกัควรเป็นถงัพลาสติกสีทึบแสงใช่หรือไม่                             (     )                  (     )                                                                                                       

7. เศษพืชหรือเศษสัตว ์3 ส่วน กากน ้าตาล 1 ส่วน น ้า 10 ส่วน 

      เป็นสัดส่วนในการท าปุ๋ยน ้าหมกัท่ีมีประสิทธิภาพ                                       (     )                  (     )  

8. ในการท าปุ๋ยน ้าหมกั  การใชเ้ศษพืชผสมเศษสัตวแ์ลว้หมกั   

     เป็นปุ๋ยน ้าหมกัไดเ้ร็วกวา่การใชเ้ศษพืชเพียงอยา่งเดียว         (     )             (     ) 

9. หลงัจากผสมวสัดุหมกัเทลงถงัหมกัแลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งปิดฝาถงั                     (     )            (     )    

10.  ในขณะท่ีท าปุ๋ยน ้าหมกัไม่จ  าเป็นตอ้งคนทุกวนั                                          (     )                 (     )            

11.  วสัดุท่ีผสมแลว้ใส่ถงัหมกัควรห่างจากฝาถงัประมาณ   2  คืบ               (     )                 (     )        

12.  การผลิตปุ๋ยน ้าหมกัแบบใหอ้ากาศท าใหว้สัดุยอ่ยสลายเร็วข้ึน                    (     )                 (     )   

13.  การหมกัประมาณ 1-2 เดือน วสัดุจะยุย่และยอ่ยสลาย จึงใชไ้ด ้               (     )                 (      )            

14.  ควรเลือกสถานท่ีตั้งถงัหมกัในท่ีร่ม           (      )                 (      )            

15.  ปุ๋ยน ้าหมกัท่ีใชไ้ดแ้ลว้จะมีสีน ้าตาลเขม้                (      )                 (      )            

16.  ปุ๋ยน ้าหมกัท่ีใชไ้ดแ้ลว้จะมีกล่ินแอลกอฮอล์ออกเปร้ียว        (      )                 (     ) 
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ความรู้ความเข้าใจถึงประสิทธิภาพปุ๋ยน า้หมักของเกษตรกรท านา                 ใช่     ไม่ใช่  

1.  การท าปุ๋ยน ้าหมกัใชเ้องจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตขา้ว                               (     )     (     ) 

2.  ปุ๋ยน ้าหมกัท่ีท าจากวสัดุ หอยเชอร่ี+ปลา+ผลไม ้ใชใ้นนาขา้วไดดี้            (     )     (     ) 

3.  ปุ๋ยน ้าหมกัจากปลามีธาตุอาหารสูงกวา่ปุ๋ยน ้าหมกัจากพืช                         (     )     (     ) 

4.  ปุ๋ยน ้าหมกัเจือจางใชแ้ช่เมล็ดก่อนน าไปเพาะจะช่วยให้งอกเร็วข้ึน           (     )       (     ) 

5.  การใชปุ๋้ยน ้าหมกัในนาขา้วควรใชต้อนเชา้หรือตอนเยน็                           (     )     (     )          

6.   การใชปุ๋้ยน ้าหมกัในการเตรียมดินช่วยในการก าจดัวชัพืชในนาขา้ว         (     )     (     )          

7.  ใชปุ๋้ยน ้าหมกัช่วยปรับสภาพดินใหร่้วนซุย อุม้น ้าและอากาศผา่นไดดี้      (     )     (     )                                                                                                                                                                                                           

8.  การผสมปุ๋ยน ้าหมกัในอตัรา 1 ส่วนต่อน ้า 500-1000 ส่วน ใชฉี้ด 

     พน่ตน้ไมห้รือบนใบเม่ือพืชเร่ิมงอก ก่อนท่ีโรค แมลงรบกวน                  (     )     (     ) 

9.  ปุ๋ยน ้าหมกัมีส่วนช่วยในการป้องกนัและยบัย ั้งโรค แมลง ศตัรูพืช            (     )             (     )  

10.  ปุ๋ยน ้าหมกัมีปริมาณธาตุอาหารหลกัอยูใ่นปริมาณนอ้ย มีธาตุ 

      อาหารรองท่ีพืชตอ้งการหลายชนิด                                                            (     )     (     )        

11.  การใชปุ๋้ยน ้าหมกัในอตัราสูงเกิน  อาจไปท าใหต้น้ไมต้ายได ้                 (     )     (     )            

12. ไม่ควรใชปุ๋้ยน ้าหมกัทดแทนปุ๋ยเคมี              (     )              (     )            

13. ใชปุ๋้ยน ้าหมกัร่วมกบัปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และปุ๋ยชีวภาพ จึงไดผ้ลผลิตดี        (     )     (     ) 

14.  คุณภาพและประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมกัข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีน ามาหมกั      (     )             (     ) 

15.  วธีิท าและใชปุ๋้ยน ้าหมกั  ท าง่าย  ใชส้ะดวก ปลอดภยักบัผูใ้ชแ้ละ           (     )     (     ) 

       รักษาส่ิงแวดลอ้ม          
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ตอนที ่3  กระบวนการผลิตปุ๋ยน ้าหมกัของเกษตรกร 

1.  ท่านเคยท าปุ๋ยน ้าหมกัหรือไม่ 

 (     )  เคย     (     )  ไม่เคย 

2.  ถา้ไม่เคยท า  เหตุผลเพราะ  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้)   

 (     )  ไม่รู้จกัวธีิท า (     )  ไม่มีเวลาท า   (     )  เศษพืชไม่เพียงพอ  

 (     )  ไม่มีน ้าหรือแหล่งน ้าอยูไ่กล                 (     )  ไม่มีเศษสัตวแ์ละหอยเชอร่ีท่ีจะท า  

 (     )  แรงงานไม่เพียงพอ   (     )  ไม่มีคนมาแนะน าใหท้  า (     )  อ่ืนๆ  ระบุ     

3.  วสัดุท่ีใชท้  าปุ๋ยน ้าหมกันั้นท่านไดม้าจาก 

 (     )  ในไร่นาของตนเอง     (     )  ขอหรือซ้ือจากเพื่อนบา้น 

 (     )  ทั้งของตนเองและเพื่อนบา้น   (     )  อ่ืนๆ  ระบุ     

4.  ท่านใชส้ารเร่งจุลินทรียใ์นการท าปุ๋ยน ้าหมกัหรือไม่ 

 (     )  ใช ้  (     )  ไม่ใช ้  

5.  ถา้ใช ้ ระบุช่ือสารเร่งจุลินทรียท่ี์ใช ้

 (     )  เช้ือ  พด.  2  (     )  อี. เอม็.  (     )  อ่ืนๆ  ระบุ     

6.  สารเร่งจุลินทรียท่ี์ใช ้ ไดม้าโดย 

 (     )  ทางราชการแจก       (     )  ซ้ือจากร้านคา้         (    )  ท าเอง 

7.  น ้าท่ีใชใ้นการท าปุ๋ยน ้าหมกัไดจ้ากไหน    

 (     )  น ้าชลประทาน  (     )  น ้าคลอง (     )  น ้าบ่อบาดาล  (     )  อ่ืนๆ  ระบุ   
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8.  วธีิท าปุ๋ยน ้าหมกัของท่าน ใชว้สัดุอะไรบา้งและราคาเท่าไร  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

             (    )  เศษพืช ระบุ______________จ านวน________กิโลกรัม เป็นเงิน___________บาท 

             (    )  เศษสัตว ์ระบุ_____________จ านวน________กิโลกรัม เป็นเงิน___________บาท 

             (    )  ผลไม ้    ระบุ_____________จ านวน________กิโลกรัม เป็นเงิน___________บาท 

             (    )  พืชสมุนไพร ระบุ__________จ านวน_______ กิโลกรัม เป็นเงิน___________บาท 

             (    )  กากน ้าตาล                               จ  านวน_______กิโลกรัม เป็นเงิน___________บาท 

             (    )   สารเร่งจุลินทรีย ์ ระบุ_______จ านวน_______กรัม        เป็นเงิน___________บาท 

             (    )   น ้าสะอาด                                 จ  านวน_______ลิตร        เป็นเงิน___________ บาท 

             (    )   อ่ืน ๆ ระบุ_______________   จ านวน______                เป็นเงิน___________ บาท 

9.  อุปกรณ์ในการท าปุ๋ยน ้าหมกัท่านใชอ้ะไรบา้ง 

             (    )  ถงัพลาสติกขนาดบรรจุ______ลิตร จ านวน____ถงั   เป็นเงิน ______________บาท 

             (    )  โอ่งน ้าขนาดบรรจุ_______ลิตร      จ  านวน____ลูก   เป็นเงิน ______________ บาท 

             (    )  กะละมงัพลาสติกขนาดบรรจุ____ลิตร จ านวน__ใบ  เป็นเงิน ______________ บาท 

             (    )  ท่ีกวน จ านวน ____อนั                                              เป็นเงิน ______________   บาท 

             (    )   อ่ืน ๆ ระบุ_______________   จ านวน________     เป็นเงิน______________   บาท 

10.  แรงงานท่ีใชใ้นการท าปุ๋ยน ้าหมกัไดจ้ากไหน  จ านวนเท่าใด  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

             (     )  ในครอบครัว    คน    (     )  เพื่อนบา้นช่วย   คน    (     )  อ่ืนๆ  ระบุ _ 
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11.  ขั้นตอนการท าปุ๋ยน ้าหมกัมีหลายวธีิ ท่านท าอยา่งไร (ตอบมากกวา่ 1 ขอ้) 

            (    )  สับ ยอ่ย วสัดุใหเ้ล็กลง                  (    )   ผสมน ้ากบัสารเร่งจุลินทรียทิ์้งไว ้5-15 นาที 

            (    )   ผสมวสัดุกบักากน ้าตาลอตัราส่วน  3:1 

            (     )  น าส่วนผสมทั้งหมดเทลงถงัแลว้คนใหเ้ขา้กนัปิดฝา   เปิดฝาคนทุกวนั ๆ วนั ละ 2 คร้ัง 

            (    )   อ่ืน ๆ ระบุ___________________________________________________________  

12. ในระหวา่งหมกัท่านคนวสัดุในถงัหมกัอยา่งไร 

 (     ) ใชเ้คร่ืองเติมอากาศ        (      )  ใชท่ี้กวน วนัละ 2 คร้ัง นาน 1 เดือน 

            (     )   อ่ืน ๆ  ระบุ ________________________________________________________  

13.  ในระหวา่งการหมกั การจดัวางถงัหมกัอยา่งไร 

 (     )  ในห้องครัว  (     )  โรงเก็บรถยนต ์ (     )  ใตต้น้ไม ้  

(     )  ในท่ีร่มไม่ถูกแดดจดั           (     )  อ่ืนๆ  ระบุ     

14.   ฮว้งกระบวนการหมกัปุ๋ยน ้าหมกัและเกิดกล่ินเหมน็ท่านมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร  (ตอบมากกวา่ 1 ขอ้) 

 (     ) เติมกากน ้าตาล           (     )  เติมน ้ามะพร้าวอ่อน            (     )  เติมสารเร่งจุลินทรีย ์

 (     ) เติมอากาศหรือคนใหบ่้อยคร้ังข้ึน            (     )  อ่ืนๆ  ระบุ_____________________ 

15.  ท่านสังเกตอยา่งไรวา่ปุ๋ยน ้าหมกัใชไ้ดแ้ลว้  (ตอบมากกวา่ 1 ขอ้) 

 (     ) กล่ินหอมฉุนอมเปร้ียว  (     )  น ้าปุ๋ยเป็นสีน ้าตาลเขม้  (     )  วสัดุหมกัตกลงกน้ถงั 

 (     ) เอามือจุ่มลงไปในถงัหมกัรู้สึกเยน็     (     ) ใชเ้วลา  2-3 เดือน นบัวนัตั้งแต่หมกัลงถงั 

16.  เม่ือปุ๋ยน ้าหมกัใชไ้ดแ้ลว้  ท่านเก็บรักษาปุ๋ยน ้าหมกัอยา่งไร 

 (     )  เก็บไวใ้นถงัเดิม  (     )  กรองแลว้เก็บใส่ขวดพลาสติกไวใ้นร่ม  (     ) อ่ืนๆ ระบุ    



89 
 

17.  ท่านใชเ้วลาในการหมกัปุ๋ยนาน______วนั_______เดือน ________ปี 

18.  กากวสัดุท่ีหมกัแลว้ เหลือจากการกรองท าอะไรไดบ้า้ง 

            (     ) กากท่ีเหลือน าไปท าปุ๋ยหมกั              (     )  ขุดหลุมฝังกลบท่ีโค่นตน้ไมเ้ป็นปุ๋ย 

           (     ) ผสมกบัสมุนไพรไล่แมลงศตัรูพืช     (     ) อ่ืนๆ ระบุ _________   

ตอนท่ี 4  ประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกร 

1.  การท านาของท่านใชปุ๋้ยอะไร 

 (    )  ปุ๋ยเคมี          (    )  ปุ๋ยอินทรีย ์      (    )  ปุ๋ยอินทรีย-์เคมี    (    )  อ่ืน ๆ (ระบุ)_________                        

2.  ท่านเคยใชปุ๋้ยน ้าหมกัหรือไม่ 

 (     )  เคย   (     )  ไม่เคย 

3.  ถา้ไม่เคยใชปุ๋้ยน ้าหมกั  เหตุผลเพราะ  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  ยุง่ยากในการใช ้    (     )  หายาก     (     )  ราคาแพง  (     )  ไม่มีคนแนะน าใหใ้ช ้      
 (     )  อ่ืนๆ  ระบุ      

4.  ถา้เคยใชปุ๋้ยน ้าหมกั  เหตุผลท่ีใชเ้พราะ  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  ใชแ้ลว้คุณภาพของผลผลิตดีข้ึน  (     )  ช่วยลดตน้ทุนการผลิต 

  (    )  ใชส้ะดวก        (    )  ท าง่ายสามารถท าเองได ้  (     )  อ่ืนๆ  ระบุ    

5.  ถา้เคยใชปุ๋้ยน ้าหมกั เคยใชด้งัน้ี                                                                    

 (     )  ก่อนปี  พ.ศ.  2552    (     )  ปี  พ.ศ.  2552     (     )  ปี  พ.ศ.  2553                                                                     

6.  ถา้ใชก่้อนปี  พ.ศ.  2553  ปีท่ีใชคื้อ  พ.ศ.     

7.  ท่านใชปุ๋้ยน ้าหมกักบัพืชอะไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)                                  

          (    )  นาขา้ว (   )  พืชไร่  (    )  ไมผ้ล  (    )  พืชผกั (    )  ไมด้อกไมป้ระดบั (    )   อ่ืนๆ  ระบุ  
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8.  ท่านใชปุ๋้ยน ้าหมกัในนาขา้วดว้ยวธีิ 

 (    )  ฉีดพน่ (    )  รดราด (    )  หยดลงน ้าท่ีไขเขา้นา        (    ) อ่ืน ๆ  ระบุ________ 

9.   ท่านใชปุ๋้ยน ้าหมกัในนาขา้วในขั้นตอนใดบา้ง (ตอบมากกวา่ 1 ขอ้) 

 (    )  เตรียมแปลง (    )  บ่มเมล็ดขา้ว (    )  หลงัหวา่น________วนั 

 (    )  ขา้วแตกกอ  (    )  ขา้วตั้งทอ้ง  (    )  อ่ืน ๆ ระบุ _______________ 

10.  ท่านใชปุ๋้ยน ้าหมกัในนาขา้ว อตัราส่วน (ปุ๋ยน ้าหมกั: น ้า)   เท่าใด 

(    )  เตรียมแปลง  อตัราส่วน _____________:___________  จ านวน _____ลิตร/ไร่   

(    )  บ่มเมล็ดขา้ว  อตัราส่วน _____________:___________  จ านวน _____ลิตร/ไร่  

(    )  หลงัหวา่น____วนัอตัราส่วน ___________:_________  จ านวน _____ลิตร/ไร่ 

(    )  ขา้วแตกกอ   อตัราส่วน   _____________:___________  จ านวน _____ลิตร/ไร่  

(    )  ขา้วตั้งทอ้ง  อตัราส่วน    _____________:___________  จ านวน _____ลิตร/ไร่  

(    )  อ่ืน ๆ ระบุ ______________________________________________________ 

11.  ปุ๋ยน ้าหมกัท่ีใช ้ ไดม้าจาก 

 (     )  ท าเอง     (     )  ซ้ือจากร้านคา้      (     )  อ่ืนๆ  ระบุ   

12.  ท่านเคยใชปุ๋้ยน ้าหมกัร่วมกบัปุ๋ยเคมีในการผลิตขา้วหรือไม่ 

 (    )  เคย        (    )  ไม่เคย    

 13. ถา้เคยใช ้ เหตุผลท่ีใชเ้พราะ  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  ใชแ้ลว้คุณภาพของผลผลิตดีข้ึน (     )  ช่วยลดตน้ทุนการผลิต    (     )  อ่ืนๆ  ระบุ 

14.  ถา้ไม่เคยใช ้ เหตุผลเพราะ  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  ยุง่ยากในการใช ้    (     )  หายาก    (     )  ราคาแพง   (     )  ไม่มีคนแนะน าให้ใช ้      
 (     )  อ่ืนๆ  ระบุ    
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15.  หลงัจากท่ีท่านใชปุ๋้ยน ้าหมกัแลว้ปรากฏวา่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

       (    )  ผลผลิตเท่าเดิม        (    )  ผลิตผลเพิ่มข้ึนจากเดิม  ประมาณ_____% 

 (    )  ลดตน้ทุนการผลิต   ประมาณ____%      (    )  สภาพดินดีข้ึน 

             (    )   ช่วยลดปริมาณศตัรูพืชในนาขา้ว_____%   (    )  รักษาส่ิงแวดลอ้ม      

 (    )   ใชส้ารเคมีลดลงท าใหสุ้ขภาพดีข้ึน                  (    )  อ่ืน ๆ  ระบุ_____________        

 

ตอนที ่5  ปัญหาและความคิดเห็นบางประการของเกษตรกร 

1.  ในการท าปุ๋ยน ้าหมกัท่านมีปัญหาหรือไม่ 

 (     )  มี    (     )  ไม่มี   

2.  ถา้มีปัญหา  ท่านมีปัญหาเร่ืองใดต่อไปน้ี  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

     ไม่มี   มี 

 2.1  เศษพืช   (     )   (     )  ระบุ  _______________________ 

 2.2  หอยเชอร่ี/ปลา  (     ) (     )  ระบุ  ________________________  

 2.3  อุปกรณ์ในการท าปุ๋ยน ้าหมกั (     ) (     )  ระบุ  ________________________    

 2.4  สารเร่งจุลินทรีย ์ (     ) (     )  ระบุ  __________________________ 

2.5  กากน ้าตาล   (     ) (     )  ระบุ  __________________________ 

2.6  แรงงาน   (     ) (     )  ระบุ  __________________________ 

2.7  เวลา   (     ) (     )  ระบุ  __________________________ 

2.8  อ่ืนๆ  ระบุ______________ (     ) (     )  ระบุ  __________________________ 

 



92 
 

3.  ถา้มีปัญหาเร่ืองเศษพืช  มีสาเหตุมาจาก  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  หายาก (     )  อยูไ่กล      (     )  ไม่มีเศษพืช     (     )  อ่ืนๆ  ระบุ     

4.  ท่านแกปั้ญหาเร่ืองเศษพืชอยา่งไร         

5.  ถา้มีปัญหาเร่ือง หอยเชอร่ี/ปลา  มีสาเหตุมาจาก  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  หายาก    (     )  ราคาแพง         (     )  อ่ืนๆ  ระบุ      

6.  ท่านแกปั้ญหาเร่ืองหอยเชอร่ี/ปลา อยา่งไร         

7.  ถา้มีปัญหาเร่ือง อุปกรณ์ในการท าปุ๋ยน ้าหมกั มีสาเหตุมาจาก 

 (      )  ราคาแพง     (     )  อ่ืนๆ   ระบุ     

8.  ท่านแกปั้ญหาเร่ืองอุปกรณ์ในการท าปุ๋ยน ้าหมกั อยา่งไร       

9.  ถา้มีปัญหาเร่ืองสารเร่งจุลินทรียมี์สาเหตุมาจาก  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  หายาก (     )  ราคาแพง    (     )  ไม่เขา้ใจวธีิใช ้ (     )  อ่ืนๆ  ระบุ     

10.  ท่านแกปั้ญหาเร่ืองสารเร่งจุลินทรียอ์ยา่งไร         

11.  ถา้มีปัญหาเร่ืองกากน ้าตาล มีสาเหตุมาจาก  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  หายาก (     )  อยูไ่กล (     )  ราคาแพง      (     )  อ่ืนๆ  ระบุ _____________ 

12.  ท่านแกปั้ญหาเร่ืองกากน ้ าตาลอยา่งไร                     

13.  ถา้มีปัญหาเร่ืองแรงงาน  มีสาเหตุมาจาก  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  ไม่มีแรงงาน (     )  แรงงานหายาก (     )  อ่ืนๆ  ระบุ _______________  

14.  ท่านแกปั้ญหาเร่ืองแรงงานอยา่งไร         
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15.  ถา้มีปัญหาเร่ืองเวลา  มีสาเหตุมาจาก   

 (     )  ไม่มีเวลา     (     )  อ่ืนๆ  ระบุ   

16.  ท่านแกปั้ญหาเร่ืองเวลาอยา่งไร        

17.  ท่านคิดจะท าปุ๋ยน ้าหมกัต่อไปหรือไม่ 

 (     )  ท า     (     )  ไม่ท า   

18.  เหตุผลท่ีท่านคิดจะท าปุ๋ยน ้าหมกัต่อไป  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  มีวสัดุมาก     (    )  ปุ๋ยเคมีราคาแพง  (    )  เห็นวา่ปุ๋ยน ้าหมกัมีประโยชน์ 

 (     )  อ่ืนๆ  ระบุ     

19.  เหตุผลท่ีท่านไม่คิดจะท าปุ๋ยน ้าหมกั (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  ไม่มีวสัดุ (    )  ไม่มีแรงงาน  (    )  ไม่มีกากน ้าตาล  (     )  ไม่มีเวลา (     )  เช่า    

 (     )  ไม่มีสารเร่งจุลินทรีย ์ (     )  ไม่เห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน (     )  อ่ืนๆ  ระบุ    

20.  ถา้มีปัญหาในการใช ้  ท่านมีปัญหาเร่ืองใดต่อไปน้ี         ไม่มี             มี 

 20.1  หายาก     (     )        (     )  ระบุ     

 20.2  ราคาแพง     (     )        (     )  ระบุ     

 20.3  ไม่สะดวกในการใช ้   (     )        (     )  ระบุ   

             20.4   แรงงาน                                                            (     )        (     )  ระบุ   

 20.5  อ่ืนๆ  ระบุ    
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21.  ท่านแกปั้ญหาต่างๆ  เหล่าน้ีอยา่งไร 

 21.1  หายาก            

 21.2  ราคาแพง            

 21.3  ไม่สะดวกในการใช ้          

             21.4   แรงงาน_________________________________________________________ 

 21.5  อ่ืนๆ  ระบุ          

22.  ท่านคิดจะใชปุ๋้ยน ้าหมกัต่อไปหรือไม่ 

 (     )  ใช ้ (     )  ไม่ใช ้  

23.  เหตุผลท่ีท่านคิดจะใชปุ๋้ยน ้าหมกัต่อไป  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 

 (     )  ใชแ้ลว้คุณภาพของผลผลิตดีข้ึน (     )  ช่วยลดตน้ทุนการผลิต 

 (     )  อ่ืนๆ  ระบุ    

24.  ระยะเวลาท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุดในการท าปุ๋ยน ้าหมกั 

 (     )  หลงัเก็บเก่ียวขา้ว (     )  ท าไดทุ้กฤดูกาล   (     )  อ่ืนๆ  ระบุ    

 

************** ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ข้อมลู ******************* 

  

 

 

 

 



95 
 

ภาคผนวก ข. 

แผนท่ีอ าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

                    

             

 

ภาพที ่3  แผนท่ีอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเฃิงเทรา   
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน ้าหมกัต่อการผลิตขา้วของเกษตรกร 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล บา้นเลขท่ี/หมู่ท่ี/ต  าบล หมายเหตุ 

1 นางเฉลียง   แจ่มจิตร์ 11/9  หมูท่ี 9  ต าบลหนองจอก   
2 นางจ๊ีด   โล่ห์พินท ์ 33    หมู่ท่ี 4  ต าบล เขาดิน   
3 นายบุญเชิด   พรหมศรี 12  หมู่ท่ี  9  ต าบลหนองจอก   
4 นายปรีชา   โพธ์ิทอง 22  หมู่ท่ี  6  ต าบล  หนองจอก   
5 นายวโิรจน์   ม่วงศรี 41/1  หมู่ท่ี  6  ต าบลหนองจอก   
6 นายทว ี ยนืยง 49/1 หมู่ท่ี 6   ต าบล หนองจอก   
7 นายมานพ  สร้อยถาวร 23  หมู่ท่ี  6  ต าบลหนองจอก   
8 นายสมศกัด์ิ   ม่ิงอัน๋ 44/1  หมู่ท่ี  3  ต าบลหนองจอก   
9 นายปัญญา   ขวญัเมือง 38/1  หมู่ท่ี  7  ต าบลหนองจอก   

10 นายณรงคฤ์ทธ์ิ   สีม่วง 33  หมู่ท่ี  7  ต าบลหนองจอก   
11 นายณรงคเ์ดช   ควรเอ่ียม 54  หมู่ท่ี  6  ต าบลหนองจอก   
12 นายพนม   ม่วงศรี 26  หมู่ท่ี  7  ต าบลหนองจอก   
13 นายประจวบ   หนูศรีเจริญ 5/1  หมู่ท่ี  3  ต าบลพิมพา   
14 นางบุญส่ง   สามปล้ืม 20  หมู่ท่ี  3  ต าบลพิมพา   
15 นายจ ารัส   เชิดชู 22  หมู่ท่ี  3  ต าบลพิมพา   
16 นายเปรมจิตร์   นาคศิริ 13  หมู่ท่ี  3  ต าบลพิมพา   
17 นายบรรจบ   หนูศรีเจริญ 50  หมู่ท่ี  3  ต าบลพิมพา   
18 นายเอนก   ทว้มพงษ ์ 58  หมูท่ี  10  ต าบลบางววั   
19 นายดุสิต   เรืองเดช 48/1  หมู่ท่ี  10  ต าบลบางววั   
20 นายเสนาะ   อุไร 30  หมู่ท่ี  10  ต าบลบางววั   
21 นายสิโรจน์   แสงสวา่ง 38  หมู่ท่ี  10  ต าบลบางววั   
22 นายองอาจ   พุม่พวง 10  หมู่ท่ี  10  ต าบลบางววั   
23 นายวนิยั   นาคศิริ 13  หมู่ท่ี  3  ต าบลพิมพา   
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ภาคผนวก ง. 
 

ขั้นตอนและวธีิการท าปุ๋ ยน า้หมัก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ขั้นตอนและวธีิการท าปุ๋ยน ้าหมกัจากปลา-หอยเชอร่ี 
 

 

ผสมสารเร่ง พด.2  กบัน ้า 

 

 

วสัดุอุปกรณ์  ในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัหอยเชอร่ี 

  

ยอ่ยหอยเชอร่ีดว้ยวธีิการทุบและต า 
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ภาพท่ี 4 (ต่อ) ขั้นตอนและวธีิการท าปุ๋ยน ้าหมกัจากปลา-หอยเชอร่ี 

ยอ่ยสับปะรดใหเ้ล็กลงมากท่ีสุดโดยวธีิสับ 

 

 

  

 

  

ผสมวสัดุท่ีเตรียมไวเ้ช่น หอยเชอรี สาร พด.2    สับปะรด  กากน ้าตาล  น ้า 

ชัง่  ตวง  วดั  กากน ้าตาล 

   คนใหเ้ขา้กนัทุกส่วนแลว้หมกัทิ้งไว้
ในร่ม 
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ภาพท่ี 5 ขั้นตอนและวธีิการท าปุ๋ยน ้าหมกัจากหน่อกลว้ย 
 

  

  

วสัดุ/อุปกรณ์ หน่อกลว้ยท่ีสมบูรณ์ 

หน่อกลว้ยท่ีขดุแลว้ ยอ่ยหน่อกลว้ยโดยการสับ 

  ผสมกากน ้าตาลหน่อกลว้ย 

  

บรรจุถงัพลาสติก 
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ภาพท่ี 6  ขั้นตอนและวธีิการท าปุ๋ยน ้าหมกัจากไข่ไก่ 

         

       

  

       

วสัดุและอุปกรณ์ในการการท าปุ๋ยน ้าหมกัไข่ไก่ ประกอบดว้ย 
             ไข่ไก่  ยาคูลท ์  แป้งขา้วหมาก   น ้าตาลแดง 
 

    

ยอ่ยวสัดุ ไข่ไก่    บดแป้งขา้วหมากผสมยาคูลท ์

เทวสัดุทุกอยา่งลงถงั ผสมหมกั 
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ภาพท่ี 6 (ต่อ) ขั้นตอนและวธีิการท าปุ๋ยน ้าหมกัจากไข่ไก่ 
 
 

    
     

   
 

 

คน/กวน  ไข่ไก่ใหเ้ปลือกแตกละเอียด 

คน/กวน หมกั ปิดฝา ตั้งในร่ม 

คน/กวน  วสัดุให้เขา้กนั 
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ภาคผนวก จ. 
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล   นางวนิดา  สังขช่ื์น 
วนั เดือน ปีเกดิ  6  ตุลาคม  2498 
ทีอ่ยู่   81/17 หมู่ 5  ต าบลอ่างศิลา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี  20000 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ศึกษาศาสตรบณัฑิต)  สาขาการจดัการ  

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลยัครูฉะเชิงเทรา  เม่ือ  พ.ศ. 2533 
ประวตัิการท างาน  
พ.ศ.2546 - 2547  ต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป  ส านกังานเกษตรจงัหวดัชลบุรี 
พ.ศ. 2548 – 2549 ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั   ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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