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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาสภาพเศรษฐกิ จและสังคม (2) การใช้น้ าหมักชี วภาพ (3) ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้น้ าหมักชีวภาพ และ (4) ปั ญหา และข้อเสนอแนะในการใช้น้ าหมักชีวภาพ โดยประชากรที่ศึกษา
จานวน 100 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า 1) เกษตรกรตาบลเทพาลัยมีประสบการณ์ เกี่ ยวกับการใช้น้ า
หมักชี วภาพ เฉลี่ ย 3.9 ปี และส่ วนใหญ่มีรายได้หลักมาจากการทานา เกษตรส่ วนใหญ่ได้รับความรู ้เกี่ ยวกับน้ าหมัก
ชีวภาพจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม และจากองค์กรการเกษตรปกครองส่ วนท้องถิ่น 2) ความคิดเห็นต่อการใช้น้ าหมักชีวภาพ
ของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรเห็ นด้วยในระดับมากในประเด็น ขั้นตอนการผลิต วิธีการใช้ ระยะเวลาการใช้ และ
คุณสมบัติของน้ าหมักชีวภาพ 3) การใช้น้ าหมักชีวภาพของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ใช้น้ าหมักชีวภาพใน
ระยะการเจริ ญเติบโตของพืช โดยใช้วิธีฉีดพ่นทางใบ ใช้ในอัตราส่ วน 5 ช้อนโต๊ะต่อน้ า 20 ลิตร และใช้น้ าหมัก 7 วัน
ครั้ง 4) ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้น้ าหมักชีวภาพ พบว่า เกษตรกรให้ขอ้ เสนอแนะใน 2 ประเด็น คือ การ
จัดหาวัสดุการผลิตน้ าหมักชีวภาพ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดฝึ กอบรมการทาน้ าหมักชีวภาพให้กบั เกษตรกร
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.
คาสาคัญ: การใช้น้ าหมักชีวภาพ เกษตรกรตาบลเทพาลัย จังหวัดนครราชสี มา
Keywords: Bio-Extract Utilization by Farmers in Thephalai Sub-District, Nakhon Ratchasima Province
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3. เพื่ อศึ กษ าการใช้ น้ าห มั ก ชี วภาพ ขอ ง

บทนา
การทาการเกษตรในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่มุ่งเน้นที่
จะเพิ่มผลผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการตลาด จึ ง
ต้อ งพึ่ ง พิ ง ปุ๋ ยเคมี แ ละสารเคมี ท างการเกษตร การใช้
ปุ๋ ยเคมีและสารป้ องกันและกาจัดศัตรู มีแนวโน้มจะเพิ่ม
มากขึ้ น จนมี ผ ลกระทบในหลายๆด้ า น เช่ น การใช้
สารเคมีทางการเกษตรได้ก่อให้เกิ ดสารพิษปนเปื้ อนใน
พื ช ผลทางการเกษตร ดิ น เสื่ อ มโทรมและระบบนิ เวศ
การเกษตรเสื่ อมโทรม ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น มีภาระ
หนี้ สิน อีกทั้งยังเป็ นอันตรายต่อสุ ขอนามัยของเกษตรกร
และผูบ้ ริ โภค และในพื้นที่ ตาบลเทพาลัย ประมาณ 2,000
เป็ นพื้ น ที่ เกษตรกรรม(ท านา) (เทศบาลต าบลเทพาลัย ,
2558) การใช้ ปุ๋ ยเคมี แ ละสารเคมี ท างการเกษตรของ
เกษตรกรในตาบลเทพาลัยมีแนวโน้นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทาให้
ต้นทุนการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เทศบาลตาบลเทพาลัยจึง
ได้ มี โ ครงการส่ ง เสริ มการใช้ น้ าหมั ก ชี ว ภาพให้ กั บ
เกษตรกร เพื่ อ ลดการใช้ปุ๋ ยเคมี แ ละสารเคมี ท างการ
เกษตร เพื่อปรับปรุ งบารุ งดิ น เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
อันเป็ นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และฟื้ นฟูระบบนิ เวศ
การเกษตรให้ ดี ข้ ึ น ตลอดจนช่ ว ยให้ เกษตรกรมี ก าร
ปรั บเปลี่ ยนแบบวิถีการผลิ ต ตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ที่เน้นการพึ่งพาตัวเอง
จากการส่ งเสริ ม การใช้น้ าหมัก ชี วภาพให้ กับ
เกษตรกรตามโครงการดังกล่าว ยังมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการ
ใช้น้ าหมัก ชี วภาพของเกษตรกร จึ งมี ค วามจ าเป็ นต้อ ง
ศึกษา การใช้น้ าหมักชีวภาพของเกษตรกรตาบลเทพาลัย
อาเภอคง จังหวัดนครราชสี มา เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้
เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มการใช้น้ าหมักชีวภาพ เพื่อลด
การใช้ปุ๋ ยเคมี และสารเคมี ท างการเกษตร เพื่ อปรั บปรุ ง
บารุ งดิน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
เกษตรกรตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การใช้น้ า
หมักชีวภาพของเกษตรกร
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เกษตรกร
4. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั ญหา และข้ อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้น้ าหมักชีวภาพของ เกษตรกร
วิธีการวิจยั
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นเกษตรกรที่อยู่
ในพื้น ที่ ตาบลเทพาลัย จานวน 100 คน เก็บข้อมูลกับ
ประชากรทุ กรายโดยไม่มีการสุ่ มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ ใช้
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ โดยเป็ นแบบ
สัม ภาษณ์ ป ลายปิ ด (Close-ended question) และค าถาม
ปลายเปิ ด (Open-ended question) ซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น 4
ส่วน คือ ส่ วนที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่ วนที่
2 ความคิ ดเห็ น ต่ อการใช้น้ าหมัก ชี วภาพของเกษตรกร
ตาบลเทพาลัย ส่วนที่ 3 การใช้น้ าหมักชีวภาพในการผลิต
พื ช ของเกษตรกรต าบลเทพาลัย ส่ ว นที่ 4 ปั ญ หาและ
ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การของเกษตรกรต าบลเทพาลัย
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป สถิติ
ที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่า
ต่าสุด ค่าสูงสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
แปลความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลการวิจยั
1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านพื้นฐานส่ วนบุคคลของเกษตรกร
พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ งเป็ นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย ส่วน
ใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการใช้น้ าหมักชีวภาพ เฉลี่ย 3.9 ปี
ข้ อ มู ล เศรษ ฐกิ จของเกษ ตรกรใน เขต
เทศบาลต าบลเทพาลัย พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ งมี
จานวนสมาชิ กในครั วเรื อนเฉลี่ ย 3.85 คน มีสมาชิ กใน
ครัวเรื อนช่วยทาการเกษตรเฉลี่ย 2.06 คน เกษตรกรส่ วน
ใหญ่มีรายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพเกษตรกรรม
มีพ้ืนที่ทาการเกษตร เฉลี่ย 3.41ไร่ เกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้
แหล่งเงินทุนในการทาการเกษตรที่ เป็ นทุนตัวเอง ส่ วน
ใหญ่ปลูกข้าว มีหนี้ สินรวมทั้งหมดเฉลี่ย 83,010.00 บาท
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โดยเป็ นหนี้ สิ น ในระบบเฉลี่ ย 60,660 บาทและหนี้ สิ น
นอกระบบเฉลี่ ย 22,350 บาท เกษตรกรมี รายได้รวมต่อ
ครัวเรื อนเฉลี่ย 116,350.00 บาท โดยแบ่งเป็ นรายได้ภาค
การเกษตรต่อครัวเรื อนเฉลี่ย 89,450 บาท รายได้นอกภาค
การเกษตรต่อครัวเรื อนเฉลี่ย 26,900 บาท โดยเกษตรกร
ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ ความรู ้ เกี่ ย วกั บ น้ าหมั ก ชี ว ภาพจาก
เจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ ม การเกษตร และจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. ความคิดเห็นต่ อการใช้ น้าหมักชี วภาพของ
เกษตรกร
ความคิดเห็นต่ อการใช้ น้าหมักชี วภาพของ
เกษตรกรในขั้นตอนการผลิต พบว่าเกษตรกรเห็นด้วยใน
ระดับ มาก 6 ประเด็ น คื อ (1) การผลิ ต น้ าหมัก ชี ว ภาพ
สามารถทาได้ง่าย (2) ขั้ นตอนการผลิตน้ าหมักชีวภาพไม่
ยุ่งยาก (3) สามารถหาปั จจัยการผลิ ตน้ าหมักชี วภาพได้
สะดวก (4) น้ าหมักชีวภาพใช้ตน้ ทุนในการผลิตต่า (5) น้ า
หมัก ชี ว ภาพที่ ผ ลิ ต เองดี ก ว่ า ซื้ อส าเร็ จ รู ป (6)ความรู ้
เกี่ยวกับการผลิตน้ าหมักชีวภาพหาได้ง่าย
ความคิดเห็น ต่ อวิธีการใช้ พบว่าเกษตรกร
เห็ น ด้ว ยในระดั บ มากใน 4 ประเด็ น คื อ (1) น้ าหมัก
ชีวภาพสามารถใช้ง่าย (2) การเจือจางน้ าหมักก่อนใช้น้ ัน
ไม่ยงุ่ ยาก (3) ใช้น้ าหมักชี วภาพเป็ นหัวเชื้ อในการทาปุ๋ ย
หมักได้ (4) น้ าหมักชี วภาพใช้ในการป้ องกัน และกาจัด
ศัตรู พืชได้ดี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ระยะเวลาการใช้ พบว่ า
เกษตรกรเห็นด้วยในระดับมาก 2 ประเด็น คือ (1) น้ าหมัก
ชี วภาพสามารถใช้ได้บ่ อย (2) น้ าหมักชี วภาพสามารถ
ใช้ได้ทุกช่วงระยะการเจริ ญเติบโต
ความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ สมบั ติ ข องน้ า หมั ก
ชีวภาพ พบว่าเกษตรกรเห็นด้วยในระดับมาก 6 ประเด็น
คื อ (1) น้ าหมักชี วภาพช่ วยให้ลดการใช้ส ารเคมี ในการ
กาจัดแมลงได้ (2) การใช้น้ าหมักชี วภาพสามารถลดการ
ใช้ปุ๋ ยเคมี ไ ด้ (3) การใช้น้ าหมัก ชี ว ภาพท าให้ ผ ลผลิ ต
เพิ่มขึ้น (4) การใช้น้ าหมักชีวภาพทาให้ลดต้นทุนในการ
ผลิต (5) การใช้น้ าหมักชีวภาพทาให้สุขภาพของเกษตรกร
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ดีกว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมี (6) การใช้น้ าหมักชีวภาพทา
ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับผูบ้ ริ โภค
3. การใช้ นา้ หมักชีวภาพของเกษตรกร
การใช้ น้าหมักชี วภาพตามช่ วงเวลาการใช้
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้น้ าหมักชีวภาพในระยะการ
เจริ ญเติบโตของพืช รองลงมาใช้ในระยะออกดอก ใช้ใน
ระยะติดผล และมีส่วนน้อยที่ใช้ในทุกระยะการเจริ ญของ
พืช
วิ ธี ก ารใช้ น้ า หมั ก ชี ว ภาพ เกษตรกรส่ ว น
ใหญ่ ใช้วิธีฉีดพ่นทางใบ รองลงมาใช้โดยการราดลงดิ น
และมีส่วนน้อยที่ให้ทางระบบน้ าหยด
อัตราส่ วนการใช้ น้าหมักชี วภาพ เกษตรกร
มากกว่าครึ่ งเล็กน้อ ย ใช้น้ าหมัก ชี วภาพในอัต ราส่ วน5
ช้อนโต๊ะต่อน้ า 20 ลิ ตร รองลงมา ใช้น้ าหมักชี วภาพใน
อัต รา 3 ช้อ นโต๊ ะ ต่ อ น้ า 10 และส่ ว นน้ อ ยใช้โ ดยการ
ประมาณการตามใจเกษตรกร
ความถี่ของการใช้ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้น้ าหมัก 7 วันครั้ง รองลงมา ใช้น้ าหมัก 5 วันครั้ง ใช้น้ า
หมัก 3 วันครั้งและมีเกษตรกรส่วนน้อยที่ใช้ทุกวัน
4. ปัญหาและข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการใช้ นา้
หมักชีวภาพของเกษตรกร
จากการศึ กษาพบว่า เกษตรกรส่ วนน้อย มี
ปั ญ หาเกี่ ย วกับ กับ วิ ธี ก ารผลิ ต น้ าหมัก ชี ว ภาพ และ มี
ปั ญหาเกี่ยวกับการหาวัสดุการผลิตน้ าหมักชีวภาพ
เกษตรกร ให้ขอ้ เสนอแนะใน 2 ประเด็น คือ
1. การหาวัส ดุ ก ารผลิ ต น้ าหมั ก ชี ว ภาพ
เกษตรกรเสนอแนะให้ จัดหากากน้ าตาล สารเร่ ง หรื อ
จุลินทรี ย ์ ที่จะนามาใช้ในกระบวนการหมัก
2. วิธีการผลิ ต เกษตรกรข้อเสนอแนะให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดฝึ กอบรมการทาน้ าหมัก
ชีวภาพ ให้กบั เกษตรกร อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งหรื อพาไป
ศึกษาดูงาน เพื่อที่จะมาปรับใช้ในพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต

BMP12-4
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการศึกษา สามารถนามาอภิปรายผลได้
ดังนี้
1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
1.1 สภาพทางสังคมของเกษตรกร
ผลการศึ กษาพบว่า เกษตรกรมากกว่า
ค รึ่ งเป็ น เพ ศ ช าย ส่ วน ให ญ่ จ บ ก ารศึ กษ าระดั บ
ประถมศึ กษา และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ เฉลี่ย 3.9 ปี ได้รับความรู ้เกี่ยวกับน้ าหมักชี วภาพ
จากสื่ อประเภทบุ คคล คือ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร
จากองค์กรปกครองส่ วน สอดคล้อกับการศึกษาเรื่ อง การ
ยอมรับปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ าที่ผลิตจากสารเร่ ง พด.2 ของหมอดิน
อาสาในจั ง หวัด นครปฐม (ประเสริ ฐ, 2547) และ
การศึ กษาเรื่ อง การใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ าในการผลิตข้าวของ
เกษตรกรที่ เข้าร่ ว มยุท ธศาสตร์ จังหวัด ก าแพงเพชรปี
2547(ประสงค์, 2548)ที่ พ บว่าเกษตรกรส่ ว นใหญ่ เป็ น
ผูช้ าย อายุเฉลี่ย 51.42 ปี ซึ่ งค่อนข้างมีอายุมาก ส่ วนใหญ่
จบการศึ กษาระดับประถมศึ กษา เกษตรกรได้รับความรู ้
จากสื่ อประเภทบุคคล เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ผลการศึ กษาพบว่า จานวนสมาชิ กใน
ครั ว เรื อนเฉลี่ ย 3.85 คนและจ านวนแรงงานในภาค
การเกษตรเฉลี่ ย 2.07 คน พื้ น ที่ ท าการเกษตรส่ ว นใหญ่
เป็ นของตัวเอง เฉลี่ย 23.41 ไร่ และส่ วนใหญ่ใช้ทุนตัวเอง
ในการทาเกษตรกรรม รายได้รวมเฉลี่ย 116,350.00 บาท
ห นี้ สิ้ น รวม เฉ ลี่ ย 83,010.00 บ าท สอดค ล้ อ งกั บ
ผลงานวิจยั ของ (ประสงค์, 2548) ที่ พบว่าเกษตรกรส่ วน
ใหญ่รายได้หลักมาจากอาชีพเกษตรรม จานวนสมาชิกใน
ครัวเรื อนเฉลี่ย 3.71 คน และแรงงานเพื่อผลิตไม้ผลเฉลี่ย
ครอบครัวละ 2.17 คนโดยส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานของสามี
ภรรยา และบุ ตร ที่ อ ยู่ในวัยเรี ยนและยังไม่ ได้ป ระกอบ
อาชีพอื่น และเกษตรกรทุกคนใช้ที่ดินของตนเองเพื่อผลิต
ไม้ผลโดยไม่ได้เช่าที่ดินของบุคคลอื่น ซึ่งมีขนาดพื้นที่ถือ
ครอง 10.4 ไร่ แ สดงให้ เห็ น ว่าเกษตรกรส่ ว นใหญ่ เป็ น
เกษตรกรรายย่อยซึ่ งมีที่ดินทาการเกษตรไม่มากนักและ
เกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้ทุนตัวเองสาหรับในกิ จกรรมการ
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ผลิตไม้ผล โดยมีรายได้จากการจาหน่ ายไม้ผลในฤดูการ
ผลิตปี 2550 โดยเฉลี่ย 60,093.22 บาทต่อปี
2. ความคิ ด เห็ น ต่ อใช้ น้ า หมั ก ชี ว ภาพของ
เกษตรกร
จากการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็นต่ อการใช้ น้าหมักชี วภาพของ
เกษตรกรในขั้นตอนการผลิต เกษตรกรเห็นด้วยในระดับ
มาก 6 ประเด็น คือ (1) การผลิตน้ าหมักชี วภาพสามารถ
ทาได้ง่าย (2) ขั้นตอนการผลิ ตน้ าหมักชี วภาพไม่ย่งุ ยาก
(3) สามารถหาปั จจัยการผลิตน้ าหมักชี วภาพได้สะดวก
(4) น้ าหมักชี วภาพใช้ตน้ ทุ นในการผลิ ตต่ า (5) น้ าหมัก
ชี วภาพที่ ผ ลิ ตเองดี กว่าซื้ อสาเร็ จรู ป (6) ความรู ้เกี่ ยวกับ
การผลิตน้ าหมักชีวภาพหาได้ง่าย
ความคิดเห็นต่ อวิธีการใช้ เกษตรกรเห็นด้วย
ในระดั บ มากใน 4 ประเด็ น คื อ (1) น้ าหมั ก ชี ว ภาพ
สามารถใช้ง่ า ย (2) การเจื อ จางน้ าหมัก ก่ อ นใช้น้ ั นไม่
ยุง่ ยาก (3) ใช้น้ าหมักชีวภาพเป็ นหัวเชื้อในการทาปุ๋ ยหมัก
ได้ (4) น้ าหมักชีวภาพใช้ในการป้ องกันและกาจัดศัตรู พืช
ได้ดี
ความคิดเห็นต่ อระยะเวลาการใช้ เกษตรกร
เห็ นด้วยในระดับมาก 2 ประเด็น คือ (1) น้ าหมักชี วภาพ
สามารถใช้ได้บ่อย (2) น้ าหมักชี วภาพสามารถใช้ได้ทุก
ช่วงระยะการเจริ ญเติบโต
ความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ สมบั ติ ข องน้ า หมั ก
ชีวภาพ เกษตรกรเห็นด้วยในระดับมาก 6 ประเด็น คือ (1)
น้ าหมัก ชี ว ภาพช่ ว ยให้ ล ดการใช้ส ารเคมี ใ นการก าจัด
แมลงได้ (2) การใช้น้ าหมัก ชี ว ภาพสามารถลดการใช้
ปุ๋ ยเคมีได้ (3) การใช้น้ าหมักชีวภาพทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
(4) การใช้น้ าหมักชีวภาพทาให้ลดต้นทุนในการผลิต (5)
การใช้น้ าหมักชี วภาพทาให้สุขภาพของเกษตรกรดี กว่า
เกษตรกรที่ ใช้สารเคมี (6) การใช้น้ าหมักชี วภาพท าให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับผูบ้ ริ โภค
ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับความคิดเห็นต่ อใช้ น้า
หมักชี วภาพของเกษตรกรสอดคล้องกับ การศึ กษาเรื่ อง
การผลิ ต และการใช้ปุ๋ ยอิ น ทรี ยน์ ้ า ในการผลิ ต ข้าวของ

BMP12-5
เกษตรกร อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี (พรเลิศ, 2547)
ที่ พบว่า เกษตรกรมรทัศนคติที่ดีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ า
แสดงให้เห็ น ว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ เข้าใจและทราบถึ ง
ข้อดี ขอ้ เสี ยของการใช้น้ าสกัดชี วภาพในการผลิ ตไม้ผล
เนื่องจากได้รับความรู ้จากสื่ อหลายประเภท ซึ่งหากมีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้น้ าสกัดชีวภาพในการผลิต
ไม้ผลให้มากขึ้ นจะส่ งผลให้เกษตรกรส่ วนใหญ่ เปลี่ ยน
ทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองโดยหันมา
ใช้น้ าสกัดชี วภาพในการผลิ ตไม้ผ ลเพื่ อทดแทนการใช้
สารเคมี
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นต่อการใช้น้ าหมักชีวภาพ
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BMP12-6
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นต่อการใช้น้ าหมักชีวภาพ (ต่อ)
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BMP12-7
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นต่อการใช้น้ าหมักชีวภาพ (ต่อ)

- 473 -

BMP12-8
3. การใช้ นา้ หมักชีวภาพของเกษตรกร
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้ น้ า หมั ก
ชี วภาพตามช่ วงเวลาการใช้ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่
ใช้น้ าหมัก ชี ว ภาพในระยะการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
รองลงมาใช้ในระยะออกดอก ใช้ในระยะติดผล และมี
ส่วนน้อยที่ใช้ในทุกระยะการเจริ ญของพืช
วิธีการใช้ น้าหมักชี วภาพ เกษตรกรส่ ว น
ใหญ่ ใช้วธิ ีฉีดพ่นทางใบ รองลงมาใช้โดยการราดลงดิน
และมีส่วนน้อยที่ให้ทางระบบน้ าหยด
อัตราส่ วนการใช้ นา้ หมักชีวภาพ เกษตรกร
มากกว่าครึ่ งเล็กน้อย ใช้น้ าหมักชี วภาพในอัตราส่ วน5
ช้อนโต๊ะต่อน้ า 20 ลิตร รองลงมา ใช้น้ าหมักชีวภาพใน
อัต รา 3 ช้อ นโต๊ะ ต่ อ น้ า 10 และส่ ว นน้ อ ยใช้โ ดยการ
ประมาณการตามใจเกษตรกร
ความถี่ ข องการใช้ พบว่าเกษตรกรส่ ว น
ใหญ่ ใช้น้ าหมัก 7 วันครั้ ง รองลงมา ใช้น้ าหมัก 5 วัน
ครั้ง ใช้น้ าหมัก 3 วันครั้งและมีเกษตรกรส่ วนน้อยที่ใช้
ทุกวัน
ผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่ อง
การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ าชีวภาพของชุมชนเกษตร

เทพารักษ์ ของ (สิ ทธิ ศกั ดิ์ และคณะ, 2546) ได้ทดลอง
เพื่อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ าชี วภาพของชุมชนเกษตร
เทพารั ก ษ์ จ.ขอนแก่ น ในด้ า นการผลิ ต โดยใช้ เ ชื้ อ
จุ ลิน ทรี ยก์ ลุ่ม หมัก -สังเคราะห์ จานวน 18 ชนิ ด มี การ
ตรวจสอบ คุ ณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ์ และการท ดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพกับผักบุง้ จี น ดอกดาวเรื อง และข้าวโพด
หวานซู เปอร์ ส วีทพบว่าน้ าหมักชี วภาพที่ ห มักเพี ยง 2
สัปดาห์ มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดโดยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 50.94 โดยปริ มาณการใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 ลดลง
ถึง ร้อยละ 50 ในรุ่ นที่ 2 ของการปลูก แสดงให้เห็ นว่า
สามารถใช้น้ าหมักชีวภาพแทนปุ๋ ยเคมีได้ในระดับหนึ่ง

ภาพที่ 1 ตารางแสดงการใช้น้ าหมักชีวภาพของ
เกษตรกร ในตาบลเทพาลัย
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BMP12-9

ภาพที่ 1 ตารางแสดงการใช้น้ าหมักชีวภาพของ
เกษตรกร ในตาบลเทพาลัย (ต่อ)
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะ
1. เรื่ องการหาวัสดุ การผลิ ตน้ าหมักชี วภาพ
เช่ น กากน้ าตาลที่ มี ร าคาค่ อ นข้า งแพง สารเร่ ง หรื อ
จุลินทรี ยท์ ี่ จะนามาใช้ในกระบวนการหมักไม่รู้จะหามา
จากไหน
2. เรื่ อ งวิธี ก ารผลิ ต เสนอแนะว่า เกษตรกร
บางรายยังไม่มีความรู ้ที่ถูกต้องในการทาน้ าหมักชีวภาพ
ส่วนผสมยังไม่ได้สดั ส่ วนกันทาให้กระบวนการหมักน้ า
หมักชีวภาพไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถนามาใช้ได้ ต้องทิ้ง
น้ าหมัก แล้ว ท ากัน ใหม่ จึ ง มี ข ้อ เสนอแนะมาว่า ให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีการจัดฝึ กอบรมการทา
น้ าหมักชี วภาพ ให้กบั เกษตรกรในตาบลเทพาลัย อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้งหรื อพาไปศึกษาดูงาน เพื่อที่ จะมาปรับ
ใช้ในพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานราชการ
1. กรมส่ งเสริ มการเกษตรควรมี บ ทบาทใน
การเป็ นผูป้ ระสานงานและช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เกี่ยวกับการใช้น้ าหมักชีวภาพให้เกษตรกร
2. อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ค ว ร
สนั บ สนุ น ด้า นความรู ้ แ ละปั จ จัย การผลิ ต และยัง น า
ข้อมูลมาปรับปรุ งแนวทางการดาเนินงานต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
ก าร จั ด ท าวิ ท ย านิ พ น ธ์ ฉ บั บ นี้ ผู ้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ทุ ก ท่ านที่ ก รุ ณ าให้ ค วามรู ้
ทางด้ า นวิ ช าการ และเจ้ า หน้ า ที่ ของมหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช ที่อานวยความสะดวกทุกด้าน ซึ่ งมี
ผลท าให้การศึ กษาประสบผลสาเร็ จ พร้ อ มกัน นี้ ต้อ ง
ขอขอบคุ ณ เกษตรกรตาบลเทพาลัยทุ กท่ านที่ อานวย
ความสะดวก พร้ อ มทั้ง ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น การท า
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้จนบรรลุผลสาเร็ จ
ผูว้ ิ จัย ขอขอบคุ ณ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ทุ ก คนใน
ครอบครัว ที่คอยติดตามให้กาลังใจ สนับสนุนการศึกษา
ครั้งนี้จนสัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ที่วางไว้
ในส่ วนที่เป็ นคุณค่าและคุณความดี ที่สามารถ
อานวยประโยชน์ของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบ
แด่ บิ ดา มารดา ครู บ าอาจารย์ตลอดจนผูม้ ี พ ระคุ ณ ทุ ก
ท่ า นที่ ก รุ ณ าถ่ ายทอดความรู ้ ค วามเข้าใจ ทัก ษะและ
ประสบการณ์ ท างด้า นวิ ช าการตั้ง แต่ อ ดี ต จนส าเร็ จ
การศึกษาในระดับนี้ ไว้ ณ ที่น้ ี
เอกสารอ้ างอิง
เทศบาลตาบลเทพาลัย (2558). แผนพัฒนา 3 ปี (2558 –
2560). เทศบาลตาบลเทพาลัย
ประสงค์ จินดารัตน์ (2548). การใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ าใน
การผลิตข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่ วมยุทธศาสตร์
จังหวัดกาแพงเพชร ปี 2547. สานักงานเกษตร
จังหวัดกาแพงเพชร กรมส่งเสริ มการเกษตร
พ.ศ.2548
ประเสริ ฐ เทพนรประไพ (2547). การยอมรับปุ๋ ยอินทรี ย ์
น้ าที่ ผลิ ตจากสารเร่ ง พ ด.2 ของห มอดิ น
อาสาในจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
เกษตรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าส่ ง เสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พรเลิศ ฉลาดคิด (2547). การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
น้ า ในการผลิตข้าวของเกษตรกร อาเภอลาลูกกา
จัง หวัด ปทุ ม ธานี . วิ ท ยานิ พ นธ์ ปริ ญญาเกษตร
ศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

BMP12-10
สิ ทธิ ศกั ดิ์ อุปริ วงศ์, สรศักดิ์ ประชันกาญจนา, เทพฤทธิ์
ตุลาพิทกั ษ์, และชัยทัศน์ ไพริ นทร์ . (2546).การ
ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ปุ๋ ยน้ า ชี ว ภาพของชุ ม ชน
เกษตรเทพารักษ์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ส ารวล อุ่ น ใจ (2543). น้ าสกั ดชี วภาพ. ค้นเมื่ อวันที่ 10
กรกฎาคม 2558 http://www.trueplookpanya.com
/new/cms_detail/knowledge/12583-00/
อรรถ บุ ญ นิ ธี (2545). น้ าสกัดชี วภาพ. ค้นคื น เมื่ อวันที่
10 กรกฎาคม 2558 http://www.doae.go.th/library/
library/html/detail/warter/index.htm

- 476 -

