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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม (2) การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ (3) ความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ และ (4) ปัญหา และขอ้เสนอแนะในการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ โดยประชากรท่ีศึกษา 
จ านวน 100 ราย โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่า 1) เกษตรกรต าบลเทพาลยัมีประสบการณ์เก่ียวกบัการใชน้ ้ า
หมกัชีวภาพ เฉล่ีย 3.9 ปีและส่วนใหญ่มีรายได้หลกัมาจากการท านา  เกษตรส่วนใหญ่ได้รับความรู้เก่ียวกบัน ้ าหมกั
ชีวภาพจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม และจากองคก์รการเกษตรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) ความคิดเห็นต่อการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ
ของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรเห็นดว้ยในระดบัมากในประเด็น ขั้นตอนการผลิต  วิธีการใช้  ระยะเวลาการใช้ และ
คุณสมบติัของน ้ าหมกัชีวภาพ  3) การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพใน
ระยะการเจริญเติบโตของพืช โดยใชว้ิธีฉีดพ่นทางใบ ใชใ้นอตัราส่วน 5 ชอ้นโต๊ะต่อน ้ า 20 ลิตร และใชน้ ้ าหมกั 7 วนั
คร้ัง 4) ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ  พบวา่ เกษตรกรให้ขอ้เสนอแนะใน 2 ประเด็น คือ การ
จดัหาวสัดุการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพ และใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัฝึกอบรมการท าน ้ าหมกัชีวภาพใหก้บัเกษตรกร  

 

ABSTRACT 
This research The purpose of (1) the economic and social conditions. (2) the use of bio-extract. (3) 

Comments regarding the use of bio-extract and (4) issues and recommendations on the use of bio-extract. The study 
population of 100 patients using questionnaires. The results showed that 1) Farmers Thephalai district's experience 
with the use of fermented average 3.9 years and most of its income comes from farming. Agriculture, mainly to gain 
knowledge about bio-extract from extension officers. Agricultural organizations and local governments. 2) reviews 
the use of bio-extract of farmers. The farmers agree to a large extent on the issue. Production stage how to use the 
period of use. And properties of fermented 3) The use of bio-extract of farmers found that most farmers. 
Microorganisms used in the growth stage of the crop. Using a foliar spray. Use a ratio of 5 Tablespoon per 20 liters of 
water and silage seven days. 4) and issue a recommendation on the use of bio-extract, the farmers make 
recommendations on two issues: the supply of materials to produce bio-extract. And local governments Training of 
Microorganisms for agriculture. 

 
ค าส าคญั: การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ เกษตรกรต าบลเทพาลยั  จงัหวดันครราชสีมา 
Keywords: Bio-Extract Utilization by Farmers in Thephalai Sub-District, Nakhon Ratchasima Province  
* นักศึกษา หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บทน า 
การท าการเกษตรในปัจจุบนัส่วนใหญ่มุ่งเนน้ท่ี

จะเพ่ิมผลผลิตเพื่อให้เพียงพอกบัความตอ้งการตลาด จึง
ต้องพึ่ งพิงปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร การใช้
ปุ๋ยเคมีและสารป้องกันและก าจดัศตัรูมีแนวโน้มจะเพ่ิม
มากข้ึน  จนมีผลกระทบในหลายๆด้าน เช่น การใช้
สารเคมีทางการเกษตรไดก่้อให้เกิดสารพิษปนเป้ือนใน
พืชผลทางการเกษตร ดินเส่ือมโทรมและระบบนิเวศ
การเกษตรเส่ือมโทรม ตน้ทุนในการผลิตเพ่ิมข้ึน มีภาระ
หน้ีสิน อีกทั้งยงัเป็นอนัตรายต่อสุขอนามยัของเกษตรกร
และผูบ้ริโภค และในพ้ืนท่ี ต าบลเทพาลยั ประมาณ 2,000 
เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม(ท านา) (เทศบาลต าบลเทพาลยั, 
2558) การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรของ
เกษตรกรในต าบลเทพาลยัมีแนวโน้นเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะท าให้
ตน้ทุนการผลิตก็จะเพ่ิมข้ึนดว้ย เทศบาลต าบลเทพาลยัจึง
ได้มีโครงการส่งเสริมการใช้น ้ าหมักชีวภาพให้กับ
เกษตรกร  เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการ
เกษตร เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
อนัเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
การเกษตรให้ดี ข้ึน ตลอดจนช่วยให้ เกษตรกรมีการ
ปรับเปล่ียนแบบวิถีการผลิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีเนน้การพึ่งพาตวัเอง 

จากการส่งเสริมการใช้น ้ าหมักชีวภาพให้กับ
เกษตรกรตามโครงการดงักล่าว ยงัมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการ
ใช้น ้ าหมักชีวภาพของเกษตรกร จึงมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษา การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพของเกษตรกรต าบลเทพาลยั  
อ าเภอคง จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ เพ่ือลด
การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร เพื่อปรับปรุง
บ ารุงดิน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

เกษตรกรต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสีมา 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้น ้ า

หมกัชีวภาพของเกษตรกร 

3. เพ่ื อ ศึ กษ าการใช้น ้ าห มัก ชี วภาพของ
เกษตรกร 
 4. เพื่ อ ศึกษาถึงปัญหา และข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพของ เกษตรกร 
 
วธีิการวจิยั 
 ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเกษตรกรท่ีอยู่
ในพ้ืนท่ีต าบลเทพาลยั  จ านวน  100  คน เก็บขอ้มูลกับ
ประชากรทุกรายโดยไม่มีการสุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยเป็นแบบ
สัมภาษณ์ปลายปิด (Close-ended question) และค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended question)  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  4   
ส่วน  คือ ส่วนท่ี  1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนท่ี 
2 ความคิดเห็นต่อการใช้น ้ าหมักชีวภาพของเกษตรกร
ต าบลเทพาลยั ส่วนท่ี  3 การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพในการผลิต
พืช ของเกษตรกรต าบลเทพาลัย ส่วนท่ี 4 ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการของเกษตรกรต าบลเทพาลัย 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติ
ท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่า
ต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
แปลความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 
ผลการวจิยั 

1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ 
ขอ้มูลดา้นพ้ืนฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร 

พบวา่ เกษตรกรมากกวา่คร่ึงเป็นเพศชาย มีอายเุฉล่ีย ส่วน
ใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา และมีประสบการณ์
เก่ียวกบัการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ เฉล่ีย 3.9 ปี 

ข้อ มูล เศรษฐกิจของเกษตรกรใน เขต
เทศบาลต าบลเทพาลัย  พบว่า เกษตรกรมากกว่าคร่ึงมี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.85 คน  มีสมาชิกใน
ครัวเรือนช่วยท าการเกษตรเฉล่ีย 2.06 คน เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีรายไดห้ลกัของครอบครัวมาจากอาชีพเกษตรกรรม  
มีพ้ืนท่ีท าการเกษตร เฉล่ีย 3.41ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
แหล่งเงินทุนในการท าการเกษตรท่ีเป็นทุนตวัเอง  ส่วน
ใหญ่ปลูกขา้ว มีหน้ีสินรวมทั้งหมดเฉล่ีย 83,010.00 บาท 
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โดยเป็นหน้ีสินในระบบเฉล่ีย 60,660 บาทและหน้ีสิน
นอกระบบเฉล่ีย 22,350 บาท เกษตรกรมีรายไดร้วมต่อ
ครัวเรือนเฉล่ีย 116,350.00 บาท โดยแบ่งเป็นรายไดภ้าค
การเกษตรต่อครัวเรือนเฉล่ีย 89,450 บาท รายไดน้อกภาค
การเกษตรต่อครัวเรือนเฉล่ีย 26,900 บาท โดยเกษตรกร
ส่วนใหญ่ได้รับความรู้เก่ียวกับน ้ าหมักชีวภาพจาก
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร และจากองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

2. ความคิดเห็นต่อการใช้น ้าหมักชีวภาพของ
เกษตรกร  

ความคิดเห็นต่อการใช้น ้าหมักชีวภาพของ
เกษตรกรในขั้นตอนการผลติ  พบวา่เกษตรกรเห็นดว้ยใน
ระดับมาก  6 ประเด็น คือ (1) การผลิตน ้ าหมักชีวภาพ
สามารถท าไดง่้าย (2) ขั้  นตอนการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพไม่
ยุ่งยาก (3) สามารถหาปัจจัยการผลิตน ้ าหมักชีวภาพได้
สะดวก (4) น ้ าหมกัชีวภาพใชต้น้ทุนในการผลิตต ่า (5) น ้ า
หมักชีวภาพท่ีผลิตเองดีกว่าซ้ือส าเร็จรูป (6)ความรู้
เก่ียวกบัการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพหาไดง่้าย  

ความคิดเห็นต่อวิธีการใช้ พบว่าเกษตรกร
เห็นด้วยในระดับมากใน 4 ประเด็น คือ (1) น ้ าหมัก
ชีวภาพสามารถใชง่้าย (2) การเจือจางน ้ าหมกัก่อนใชน้ั้น
ไม่ยุง่ยาก (3) ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพเป็นหัวเช้ือในการท าปุ๋ย
หมกัได้ (4) น ้ าหมักชีวภาพใช้ในการป้องกันและก าจัด
ศตัรูพืชไดดี้   

ความคิดเห็นต่อระยะเวลาการใช้  พบว่า
เกษตรกรเห็นดว้ยในระดบัมาก 2 ประเด็น คือ (1) น ้ าหมกั
ชีวภาพสามารถใช้ได้บ่อย  (2) น ้ าหมักชีวภาพสามารถ
ใชไ้ดทุ้กช่วงระยะการเจริญเติบโต 

ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติของน ้ าหมัก
ชีวภาพ พบวา่เกษตรกรเห็นดว้ยในระดบัมาก 6 ประเด็น 
คือ (1) น ้ าหมักชีวภาพช่วยให้ลดการใช้สารเคมีในการ
ก าจดัแมลงได ้(2) การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพสามารถลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมีได้ (3) การใช้น ้ าหมักชีวภาพท าให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน  (4) การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท าให้ลดตน้ทุนในการ
ผลิต (5) การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท าให้สุขภาพของเกษตรกร

ดีกวา่เกษตรกรท่ีใชส้ารเคมี (6) การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท า
ใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพและปลอดภยักบัผูบ้ริโภค         

3. การใช้น า้หมกัชีวภาพของเกษตรกร  
การใช้น ้าหมักชีวภาพตามช่วงเวลาการใช้ 

พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพในระยะการ
เจริญเติบโตของพืช รองลงมาใชใ้นระยะออกดอก ใชใ้น
ระยะติดผล และมีส่วนนอ้ยท่ีใชใ้นทุกระยะการเจริญของ
พืช  

วิธีการใช้น ้าหมักชีวภาพ  เกษตรกรส่วน
ใหญ่ ใชว้ิธีฉีดพ่นทางใบ รองลงมาใชโ้ดยการราดลงดิน  
และมีส่วนนอ้ยท่ีใหท้างระบบน ้ าหยด 

อัตราส่วนการใช้น ้าหมักชีวภาพ เกษตรกร
มากกว่าคร่ึงเล็กน้อย ใช้น ้ าหมักชีวภาพในอัตราส่วน5 
ชอ้นโต๊ะต่อน ้ า 20 ลิตร รองลงมา ใช้น ้ าหมกัชีวภาพใน
อัตรา 3 ช้อนโต๊ะต่อน ้ า 10 และส่วนน้อยใช้โดยการ
ประมาณการตามใจเกษตรกร 

ความถี่ของการใช้ พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ใชน้ ้ าหมกั 7 วนัคร้ัง รองลงมา ใชน้ ้ าหมกั 5 วนัคร้ัง ใชน้ ้ า
หมกั 3 วนัคร้ังและมีเกษตรกรส่วนนอ้ยท่ีใชทุ้กวนั 

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการใช้น า้
หมกัชีวภาพของเกษตรกร  

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนน้อย มี
ปัญหาเก่ียวกับกับวิธีการผลิตน ้ าหมักชีวภาพ และ มี
ปัญหาเก่ียวกบัการหาวสัดุการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพ 

เกษตรกร ใหข้อ้เสนอแนะใน 2 ประเด็น คือ  
1. การหาวัสดุการผลิตน ้ าหมักชีวภาพ 

เกษตรกรเสนอแนะให ้จดัหากากน ้ าตาล  สารเร่ง หรือ 
จุลินทรีย ์ท่ีจะน ามาใชใ้นกระบวนการหมกั              

2.  วิธีการผลิต เกษตรกรข้อเสนอแนะให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัฝึกอบรมการท าน ้ าหมกั
ชีวภาพ ให้กบัเกษตรกร อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังหรือพาไป
ศึกษาดูงาน เพ่ือท่ีจะมาปรับใชใ้นพ้ืนท่ี ลดตน้ทุนการผลิต 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
จากผลการศึกษา สามารถน ามาอภิปรายผลได้

ดงัน้ี 
1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ 

1.1 สภาพทางสังคมของเกษตรกร 
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมากกว่า

ค ร่ึ ง เป็ น เพ ศช าย  ส่ วน ให ญ่  จบก าร ศึ กษ าระดับ
ประถมศึกษา และมีประสบการณ์เก่ียวกบัการใชน้ ้ าหมกั
ชีวภาพ เฉล่ีย 3.9 ปี ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัน ้ าหมกัชีวภาพ 
จากส่ือประเภทบุคคล คือ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
จากองคก์รปกครองส่วน สอดคลอ้กบัการศึกษาเร่ือง การ
ยอมรับปุ๋ ยอินทรียน์ ้ าท่ีผลิตจากสารเร่ง พด.2 ของหมอดิน
อาสาในจังหวัดนครปฐม  (ประเส ริฐ , 2547) และ
การศึกษาเร่ือง การใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในการผลิตขา้วของ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมยุทธศาสตร์ จังหวดัก าแพงเพชรปี 
2547(ประสงค์, 2548)ท่ีพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
ผูช้าย อายเุฉล่ีย 51.42 ปี ซ่ึงค่อนขา้งมีอายมุาก ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา เกษตรกรไดรั้บความรู้
จากส่ือประเภทบุคคล เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 

1.2 สภาพทางเศรษฐกจิของเกษตรกร 
ผลการศึกษาพบว่า จ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉล่ีย 3.85 คนและจ านวนแรงงานในภาค
การเกษตรเฉล่ีย 2.07 คน พ้ืนท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่
เป็นของตวัเอง เฉล่ีย 23.41 ไร่และส่วนใหญ่ใชทุ้นตวัเอง
ในการท าเกษตรกรรม รายไดร้วมเฉล่ีย 116,350.00  บาท  
ห น้ี ส้ิ น รวม เฉ ล่ี ย  83 ,010 .00  บ าท  สอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยัของ (ประสงค์, 2548) ท่ีพบวา่เกษตรกรส่วน
ใหญ่รายไดห้ลกัมาจากอาชีพเกษตรรม จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉล่ีย 3.71 คน และแรงงานเพื่อผลิตไมผ้ลเฉล่ีย
ครอบครัวละ 2.17 คนโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานของสามี
ภรรยา และบุตร ท่ีอยู่ในวยัเรียนและยงัไม่ได้ประกอบ
อาชีพอ่ืน และเกษตรกรทุกคนใชท่ี้ดินของตนเองเพื่อผลิต
ไมผ้ลโดยไม่ไดเ้ช่าท่ีดินของบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีถือ
ครอง 10.4 ไร่แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อยซ่ึงมีท่ีดินท าการเกษตรไม่มากนักและ
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ทุนตวัเองส าหรับในกิจกรรมการ

ผลิตไมผ้ล โดยมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไมผ้ลในฤดูการ
ผลิตปี 2550 โดยเฉล่ีย 60,093.22 บาทต่อปี 

2. ความคิดเห็นต่อใช้น ้ าหมักชีวภาพของ
เกษตรกร 

จากการศึกษาพบวา่   
ความคิดเห็นต่อการใช้น ้าหมักชีวภาพของ

เกษตรกรในขั้นตอนการผลติ  เกษตรกรเห็นดว้ยในระดบั
มาก  6 ประเด็น คือ (1) การผลิตน ้ าหมกัชีวภาพสามารถ
ท าไดง่้าย (2) ขั้นตอนการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพไม่ยุ่งยาก 
(3) สามารถหาปัจจยัการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพได้สะดวก 
(4) น ้ าหมกัชีวภาพใช้ตน้ทุนในการผลิตต ่า (5) น ้ าหมัก
ชีวภาพท่ีผลิตเองดีกว่าซ้ือส าเร็จรูป (6) ความรู้เก่ียวกับ
การผลิตน ้ าหมกัชีวภาพหาไดง่้าย  

ความคดิเห็นต่อวิธีการใช้ เกษตรกรเห็นดว้ย
ในระดับมากใน 4 ประเด็น  คือ (1) น ้ าหมักชีวภาพ
สามารถใช้ง่าย (2) การเจือจางน ้ าหมักก่อนใช้นั้ นไม่
ยุง่ยาก (3) ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพเป็นหัวเช้ือในการท าปุ๋ยหมกั
ได ้(4) น ้ าหมกัชีวภาพใชใ้นการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช
ไดดี้   

ความคิดเห็นต่อระยะเวลาการใช้ เกษตรกร
เห็นดว้ยในระดบัมาก 2 ประเด็น คือ (1) น ้ าหมกัชีวภาพ
สามารถใชไ้ดบ่้อย  (2) น ้ าหมกัชีวภาพสามารถใชไ้ดทุ้ก
ช่วงระยะการเจริญเติบโต 

ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติของน ้ าหมัก
ชีวภาพ เกษตรกรเห็นดว้ยในระดบัมาก 6 ประเด็น คือ (1) 
น ้ าหมักชีวภาพช่วยให้ลดการใช้สารเคมีในการก าจัด
แมลงได้ (2) การใช้น ้ าหมักชีวภาพสามารถลดการใช้
ปุ๋ยเคมีได ้(3) การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
(4) การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท าให้ลดตน้ทุนในการผลิต  (5) 
การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท าให้สุขภาพของเกษตรกรดีกว่า
เกษตรกรท่ีใช้สารเคมี (6) การใช้น ้ าหมักชีวภาพท าให้
ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพและปลอดภยักบัผูบ้ริโภค         

ผลการศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อใช้น ้า
หมักชีวภาพของเกษตรกรสอดคลอ้งกับการศึกษาเร่ือง
การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า ในการผลิตข้าวของ
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เกษตรกร อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี (พรเลิศ, 2547) 
ท่ีพบว่า เกษตรกรมรทศันคติท่ีดีต่อการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ า
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจและทราบถึง
ขอ้ดีขอ้เสียของการใช้น ้ าสกัดชีวภาพในการผลิตไมผ้ล 
เน่ืองจากไดรั้บความรู้จากส่ือหลายประเภท ซ่ึงหากมีการ 
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการใชน้ ้ าสกดัชีวภาพในการผลิต
ไมผ้ลให้มากข้ึนจะส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่เปล่ียน
ทศันคติและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองโดยหนัมา
ใช้น ้ าสกัดชีวภาพในการผลิตไมผ้ลเพ่ือทดแทนการใช้
สารเคมี 
 
ตารางที ่1 ระดบัความคิดเห็นต่อการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 
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 ตารางที ่1 ระดบัความคิดเห็นต่อการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ (ต่อ) 
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ตารางที ่1 ระดบัความคิดเห็นต่อการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ (ต่อ) 
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3. การใช้น า้หมกัชีวภาพของเกษตรกร  
จากการศึกษาเกี่ยวกับ  การใช้น ้ าหมัก

ชีวภาพตามช่วงเวลาการใช้ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ใช้น ้ าหมักชีวภาพในระยะการเจริญเติบโตของพืช 
รองลงมาใชใ้นระยะออกดอก ใชใ้นระยะติดผล และมี
ส่วนนอ้ยท่ีใชใ้นทุกระยะการเจริญของพืช  

วิธีการใช้น ้าหมักชีวภาพ  เกษตรกรส่วน
ใหญ่ ใชว้ธีิฉีดพ่นทางใบ รองลงมาใชโ้ดยการราดลงดิน  
และมีส่วนนอ้ยท่ีใหท้างระบบน ้ าหยด 

อตัราส่วนการใช้น า้หมกัชีวภาพ เกษตรกร
มากกว่าคร่ึงเล็กน้อย ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพในอตัราส่วน5 
ชอ้นโต๊ะต่อน ้ า 20 ลิตร รองลงมา ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพใน
อัตรา 3 ช้อนโต๊ะต่อน ้ า 10 และส่วนน้อยใช้โดยการ
ประมาณการตามใจเกษตรกร 

ความถี่ของการใช้  พบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่ ใช้น ้ าหมกั 7 วนัคร้ัง รองลงมา ใช้น ้ าหมกั 5 วนั
คร้ัง ใชน้ ้ าหมกั 3 วนัคร้ังและมีเกษตรกรส่วนน้อยท่ีใช้
ทุกวนั 

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเร่ือง 
การปรับปรุงผลิตภณัฑปุ๋์ยน ้ าชีวภาพของชุมชนเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทพารักษ์ ของ (สิทธิศกัด์ิ และคณะ, 2546) ไดท้ดลอง
เพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑ์ปุ๋ยน ้ าชีวภาพของชุมชนเกษตร
เทพารักษ์  จ.ขอนแก่น ในด้านการผลิตโดยใช้ เช้ือ 
จุลินทรียก์ลุ่มหมกั-สังเคราะห์จ านวน 18 ชนิด มีการ
ตรวจสอบ คุณภาพผ ลิตภัณฑ์  และการทดสอบ
ประสิทธิภาพกบัผกับุง้จีน ดอกดาวเรือง และขา้วโพด
หวานซูเปอร์สวีทพบว่าน ้ าหมกัชีวภาพท่ีหมักเพียง 2 
สปัดาห์ มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดโดยให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนถึง
ร้อยละ 50.94 โดยปริมาณการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ลดลง
ถึง ร้อยละ 50 ในรุ่นท่ี 2 ของการปลูก แสดงให้เห็นว่า
สามารถใชน้ ้ าหมกัชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีไดใ้นระดบัหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ตารางแสดงการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพของ   
 เกษตรกร ในต าบลเทพาลยั 
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ภาพที ่1 ตารางแสดงการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพของ   
 เกษตรกร ในต าบลเทพาลยั (ต่อ) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะ 

1. เร่ืองการหาวสัดุการผลิตน ้ าหมักชีวภาพ 
เช่น กากน ้ าตาลท่ีมีราคาค่อนข้างแพง สารเร่ง หรือ
จุลินทรียท่ี์จะน ามาใชใ้นกระบวนการหมกัไม่รู้จะหามา
จากไหน  

2. เร่ืองวิธีการผลิต เสนอแนะว่าเกษตรกร
บางรายยงัไม่มีความรู้ท่ีถูกตอ้งในการท าน ้ าหมกัชีวภาพ 
ส่วนผสมยงัไม่ไดส้ดัส่วนกนัท าใหก้ระบวนการหมกัน ้ า
หมกัชีวภาพไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้ตอ้งท้ิง
น ้ าหมัก แล้วท ากันใหม่ จึงมีข้อเสนอแนะมาว่าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการจดัฝึกอบรมการท า
น ้ าหมกัชีวภาพ ให้กบัเกษตรกรในต าบลเทพาลยั อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ังหรือพาไปศึกษาดูงาน เพ่ือท่ีจะมาปรับ
ใชใ้นพ้ืนท่ี ลดตน้ทุนการผลิต 

ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานราชการ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีบทบาทใน

การเป็นผูป้ระสานงานและช่วยประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
เก่ียวกบัการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพใหเ้กษตรกร 

2. อ งค์ ก รป กค รอ ง ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น ค ว ร
สนับสนุนด้านความรู้และปัจจัยการผลิต  และยงัน า
ขอ้มูลมาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 
ก าร จั ด ท า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ฉ บั บ น้ี ผู ้ วิ จั ย

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีกรุณาให้ความรู้
ทางด้านวิชาการ และเจ้าหน้าท่ี ของมหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีอ านวยความสะดวกทุกดา้น ซ่ึงมี
ผลท าให้การศึกษาประสบผลส าเร็จ  พร้อมกันน้ีตอ้ง
ขอขอบคุณ เกษตรกรต าบลเทพาลยัทุกท่านท่ีอ านวย
ความสะดวก พร้อมทั้ งช่วยเหลือสนับสนุนการท า
วทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ีจนบรรลุผลส าเร็จ 

ผูว้ิจัยขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทุกคนใน
ครอบครัว ท่ีคอยติดตามใหก้ าลงัใจ สนบัสนุนการศึกษา
คร้ังน้ีจนสมัฤทธิผลตามเจตนารมณ์ท่ีวางไว ้

ในส่วนท่ีเป็นคุณค่าและคุณความดีท่ีสามารถ
อ านวยประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ิจยัขอมอบ
แด่บิดา มารดา ครูบาอาจารยต์ลอดจนผูมี้พระคุณทุก
ท่านท่ีกรุณาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะและ
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการตั้ งแต่อดีตจนส าเร็จ
การศึกษาในระดบัน้ี ไว ้ณ ท่ีน้ี 
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