
 
 

 

 



 
 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงการเกษตรเชิงบูรณาการจากมูลกระบือสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวและผลิตปุ๋ย
ชีวภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ่ึงพาตนเอง ส าเร็จลุล่วงได้ด้วย
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายเครือข่าย หลายหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยง
สัตว์ ผู้ประกอบการ ในจังหวัดนครพนม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ที่มีส่วน
ร่วมในโครงการครั้งนี้ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เอ้ือเฟ้ือด้าน
สถานที่ และบริการการประชุมด้านต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการในพ้ืนที่และชุมชน 

ขอขอบคุณโครงการบริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน/สังคม ตามแนว
พระราชด าริ) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้สนับสนุนทุนอุดหนุน
การท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 
เพ่ือให้ด าเนินกิจกรรมน าความรู้วิชาการ และผลงานวิจัยไปขยายผลเผยแพร่
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านมิติทางเศรษฐกิจ 
ชุมชน สังคม ให้มีความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตปุ๋ย
และพืช ที่ปราศจากสารเคมี และสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชน โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้ด าเนินงานภายใต้โครงการ
ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติยา  สุระนรากุล  
 หัวหน้าโครงการ  

 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
 

  หน้า 
1 การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด าเนินพัฒนาชีวิต  
2 การประยุกต์ใช้มูลกระบือสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 2.1  ประสิทธิภาพการใช้งานยุ้งฉางท่ีท าจากมูลกระบือเป็นส่วนผสม

ของผนัง 
 

 2.2  การซ่อมแซมปรับปรุงยุ้งฉาง  
 2.3  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของโครงยุ้งฉางเก็บข้าว  
 2.4  ขั้นตอนการสร้างโครงยุ้งฉาง       

  3 การผลิตปุ๋ยมูลสัตว์หมักสารชีวภาพใช้เอง  
 3.1  การเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบ  
 3.2  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
 3.3  ขั้นตอนการปฏิบัติการ  
4 การผลิตและการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
 4.1  วัสดุอุปกรณ์  
 4.2  วิธีขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
 4.3  อัตราการใช้  
 4.4  แหล่งจ าหน่าย  
 4.5  สรุปประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
5 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
 5.1  วิธีการขยายหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด  
       5.1.1 อุปกรณ์ท่ีต้องเตรียม  
       5.1.2 วิธีการท า  
 5.2  การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบส าเร็จรูปพร้อมใช้  
       5.2.1 วิธีการใช ้  
       5.2.2 ราคาจ าหน่าย  
       5.2.3 แหล่งจ าหน่าย  

https://www.svgroup.co.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c/


 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 5.3  การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดหรือแบบส าเร็จรูปพร้อมใช้  
 5.4  แนวทางสู่ความส าเร็จของการเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
6 การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียก าจัดหนอนและแมลง  
 6.1  วิธีการขยายหัวเชื้อราบิวเวอร์เรียชนิดสด  
        6.1.1 วัตถุดิบที่นิยมนามาผลิตขยายเชื้อราบิวเวอรเ์รีย  
   6.1.2 วัสดุอุปกรณ์  
       6.1.3 ขั้นตอนการผลิตขยาย  
 6.2  เชื้อราบิวเวอร์เรีย แบบผงสปอร์  
 6.3  การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุมศัตรูพืช   
 6.4  ข้อแนะน าในการใช้  
 6.5  ข้อจ ากัดในการใช้ควบคุมศัตรูพืช  
 6.6  ข้อดีของการใช้เชื้อราก าจัดแมลง   
เอกสารอ้างอิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่ 1   เปรียบเทียบต้นทุนการสร้างยุ้งฉางท้ัง 3 ประเภท  
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นภายในยุ้งฉางชนิดต่าง ๆ  
ตารางที่ 3  คุณภาพของข้าวเหนียวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางชนิดต่าง ๆ หลังการสี   
ตารางที่ 4  คุณภาพของข้าวจ้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางชนิดต่าง ๆ หลังการสี   
ตารางที ่5 ต้นทุนการผลิตปุ๋ยมูลสัตว์หมักสารชีวภาพ  
ตารางที ่6 ต้นทุนการผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
ตารางที ่7 ต้นทุนการผลิตและขยายเชื้อราไตโคเดอร์มา  
ตารางที ่8 ต้นทุนการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญภาพ 
 

  หน้า 
ภาพที่ 1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
ภาพที่ 2 การเลี้ยงกระบือแบบรวมกลุ่ม      
ภาพที่ 3 พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีพืชอาหาร  
ภาพที่ 4 โรงเรือนเลี้ยงและขังพักกระบือ  
ภาพที่ 5 มูลกระบือที่เกษตรกรจะน าไปใช้  
ภาพที่ 6 มูลกระบือที่จะน ามาท าปุ๋ยใส่พืช  
ภาพที่ 7 กองปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ภาพที่ 8 ถังหมักสารชีวภาพ  
ภาพที่ 9 หนอนที่เกิดขึ้นในน้ าหมักชีวภาพ      
ภาพที่ 10 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง            
ภาพที่ 11 ต้นพืชตรงกลางใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง                                                          
ภาพที่ 12 แปลงปลูกข้าวที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ      
ภาพที่ 13 ผลผลิตข้าวที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
ภาพที่ 14 ยุ้งฉางท่ีสร้างจากมูลกระบือ    
ภาพที่ 15 ข้าวในยุ้งฉางที่สร้างจากมูลกระบือ  
ภาพที่ 16 แปลงผักท่ีปลูกไม่ใช้สารเคมี      
ภาพที่ 17 การเก็บผลผลิตจ าหน่าย  
ภาพที่ 18 การจัดประเภทผลผลิตทางการเกษตร  
ภาพที่ 19 การท าโครงโรงเรือนยุ้งฉาง  
ภาพที่ 20 การใช้สังกะสีเป็นวัสดุท าหลังคายุ้งฉาง    
ภาพที่ 21 การใช้หญ้าคาเป็นวัสดุท าหลังคายุ้งฉาง  
ภาพที่ 22 การใช้ไม้แผ่นปูพ้ืน  
ภาพที่ 23 ไม้เซ็น หรือเรียกว่าคานยึด  
ภาพที่ 24 การเตรียมไม้ที่สานมาท าผนังโครงก่อนฉาบส่วนผสมจาก 

มูลกระบือ 
 



 
 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

  หน้า 
ภาพที่ 25 ภ การเตรียมดินมาเป็นส่วนผสม  
ภาพที่ 26 การเตรียมมูลกระบือมาเป็นส่วนผสม  
ภาพที ่27 การเตรียมเปลือกยางบง  
ภาพที่ 28 การเตรียมน้ ามาเป็นส่วนผสม  
ภาพที่ 29 ผสมวัสดุเตรียมให้เข้ากัน  
ภาพที่ 30 การฉาบผนังยุ้งฉางเก็บข้าว  
ภาพที่ 31 ผนังด้านในที่ฉาบเสร็จแล้ว      
ภาพที่ 32 ผนังด้านนอกที่ฉาบเสร็จแล้ว  
ภาพที่ 33 การฝึกปฏิบัติปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ภาพที่ 34 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
ภาพที่ 35 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เอง  
ภาพที ่36 การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์  
ภาพที่ 37 เชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบส าเร็จรูปพร้อมใช้  
ภาพที่ 38 หัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
ภาพที่ 39 สปอร์เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
ภาพที ่40 การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
ภาพที ่41 เชื้อราบิวเวอร์เรียผงสปอร์แบบส าเร็จรูปพร้อมใช้  
ภาพที ่42 การท าลายศัตรูของเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
ภาพที ่43  การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
ภาพที ่44 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสได้น าความรู้ไปปฏิบัติ  
   

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ประโยชน์ขี้ควายสร้างยุ้งฉางข้าวและผลติปุ๋ยอินทรยี์ 
 

1. การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด าเนินพัฒนาชีวิต 
"เศรษฐกิจพอเพียง" หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง

ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้            
ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
ส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ (พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร, 2542) เพ่ือให้สมดุลและ
พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (ภาพท่ี 1) 

 

 
  

ภาพที่ 1  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
(2542) 



 
 

 

 
การด าเนินชีวิตของเกษตรกรในชนบทจึงต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการแข่งขัน

อยู่ตลอดเวลา ความมั่นคงในงาน การด าเนินชีวิต ความอยู่ เย็นเป็นสุข ความ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ที่มีมาแต่วิถีดั่ งเดิมถูกบั่นถอนลงเรื่อย ๆ เนื่องจาก
ความส าคัญของเงินตราท าให้สังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม และหลักมาธรรมภิบาล
ไปทุกส่วน ที่ยึดทางสายกลาง ความสมดุลและยั่งยืน โดยเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ในพ้ืนให้คุ้มค่า ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน เช่น การเลี้ยงกระบือควบคู่กับ
การปลูกข้าว สามารถพ่ึงพาวัตถุดิบผลพลอยได้จากมูลกระบือใช้เป็นปุ๋ยใส่ไร่นา ฟาง
ข้าวเป็นอาหารเสริมเลี้ยงกระบือ เป็นทางเลือกหนึ่ง 

เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์หลัก 3 ประการ คือ การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน 
การแก้ไขปัญหา ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนมา
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ บนฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เ พ่ือสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต ที่ทุกคนต้องมีความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล กระตุ้นและสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เพ่ือสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ต้องอาศัยเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น อาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ ความระมัดระวัง จากสหสาขาวิชาต่าง ๆ มาย่อย สังเคราะห์ เกิด
ตกตะกอน และการมีคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเองและสังคม (เสรี พงศ์พิศ, 2549 ; 
สุนันทา สมพงษ์ และคณะ 2551 ; เศรษฐกิจพอเพียง, 2553) 

การประยุกต์ใช้มูลกระบือด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน ซึ่งน ามาใช้
แทนวัสดุชนิดอ่ืนที่มีราคาแพง เช่น ไม้ สังกะสี และ กระเบื้อง เป็นต้น ใช้เป็นแผ่น
ฉนวนกันความร้อน ท าให้เกิดระบบการผสมผสานในการปลูกข้าวกับการเลี้ยง
กระบือ โดยมีผลพลอยได้จากการเลี้ยงกระบือ คือ มูลกระบือมีลักษณะพิเศษทน
ความร้อนและมีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนต่ า ที่มีโครงสร้างเป็นเยื่อใย (บัญชา 
สัจจาพันธ์ และคณะ, 2547) ซึ่งในอดีตการใช้มูลกระบือท าลานนวดข้าว ตากข้าว 
จะไม่เลือกใช้มูลสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ เพราะมูลกระบือมีคุณสมบัติทนความร้อนได้มาก 
ปลวก มด ไม่ชอบ จึงเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวจากมูล
กระบือ ประหยัดต้นทุนการสร้างยุ้งฉาง วัดคุณภาพข้าวสารหลังการสี  ซึ่งจ าเป็น



 
 

 

อย่างยิ่งต้องน าผลการวิจัยมาถ่ายทอดเชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และ
สนับสนุนต่อเกษตรกรไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรที่ท านาปลูกข้าวจะมียุ้งฉางในแต่ละครัวเรือนเป็นของตนเอง และ
ขนาดยุง้ฉางและปริมาณข้าวที่ผลิตได้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงสถานภาพของเกษตรกร ในแต่
ละพ้ืนที่เป็นนิยมสร้างยุ้งฉางด้วยผนังไม้หรือสังกะสี ท าให้ใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองและมี
ต้นทุนการสร้างสูง การศึกษาวิจัยมีรายได้หลังการจ าหน่ายข้าวเปลือกเฉลี่ย 
17,240.38 บาทต่อปี การสร้างยุ้งฉางที่ท าด้วยมูลกระบือของเกษตรกร ส่วนผสมที่
ใช้ฉาบผนังประกอบด้วย ดิน 2 หรือ 3 ส่วน, มูลกระบือสด 1 ส่วน ที่มีความชื้นร้อย
ละ 80, น้ า และยางบงสับละเอียด 1 ถ้วยแกง ฉาบหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร 
ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน และฉาบทับอีกครั้ง เพ่ือให้ทนทานต่อการใช้งาน ต้นทุนการ
สร้างยุ้งฉาง ที่ฉาบด้วยมูลกระบือ, ยุ้งฉางไม้ และยุ้งฉางสังกะสี พบว่า ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ของยุ้งฉาง 787.08, 1,535.94 และ 1,204.13 บาทต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ  คุณภาพของข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางที่ฉาบด้วยมูลกระบือ
ปริมาณข้าวสารที่สีได้สูงกว่ายุ้งฉางชนิดอื่น ร้อยละ 60.71 ร้อยละปลายข้าว และ ร า
ข้าวต่ ากว่า 3.57 และ 13.57 ตามล าดับ ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารหลังการสี 
พบว่า เมล็ดข้าวสารที่สมบูรณ์ไม่แตกหักสูงกว่าถึงร้อยละ 80.15, 60.46 และ 55.45 
ตามล าดับ เมล็ดข้าวสารที่หัก 1/2 ส่วน ร้อยละ 9.99, 19.74 และ 18.05 ตามล าดับ 
เมล็ดข้าวสาร ที่หัก 1/3 ส่วน ร้อยละ 9.86, 19.80 และ 26.50 ตามล าดับ 
(สมเกียรติ กสิกรานันท์ และคณะ, 2552) 

 

      
 

 ภาพที่ 2 การเลี้ยงกระบือแบบรวมกลุ่ม    ภาพที่ 3 พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีพืชอาหาร 
 



 
 

 

 
 
 

       

ภาพที่ 4 โรงเรือนเลี้ยงและขังพักกระบือ ภาพที่ 5 มูลกระบือท่ีเกษตรกรจะน าไปใช้ 
 

      
 

ภาพที่ 6 มูลกระบือท่ีจะน ามาท าปุ๋ยใส่พืช  ภาพที่ 7 กองปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 

     
 

 ภาพที่ 8 ถังหมักสารชีวภาพ              ภาพที่ 9 หนอนที่เกิดขึ้นในน้ าหมักชีวภาพ 
 



 
 

 

     
 

 ภาพที่ 10 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง          ภาพที่ 11 ต้นพืชตรงกลางใช้จุลินทรีย์ 
                                                                  สังเคราะห์แสง 
                  

     
 

ภาพที่ 12 แปลงปลูกข้าวที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ    ภาพที่ 13 ผลผลิตข้าวที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

     
 

ภาพที่ 14 ยุ้งฉางท่ีสร้างจากมูลกระบือ  ภาพที่ 15 ข้าวในยุ้งฉางที่สร้างจากมูล 
                                                              กระบือ 

 



 
 

 

        
 

ภาพที่ 16 แปลงผักท่ีปลูกไม่ใช้สารเคมี    ภาพที่ 17 การเก็บผลผลิตจ าหน่าย 
 

“อินทรีย์” หรือ “ออร์แกนิก” ได้กลายเป็นเครื่องมือการตลาดของธุรกิจที่
เริ่มเห็นโอกาสสร้างรายได้  และเนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้ 
ค าว่า “เกษตรอินทรีย์” หรือ “ผลผลิตอินทรีย์” (Organic Product) บนฉลากสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์  ท าให้ทุกวันนี้ในท้องตลาดบ้านเราจึงมีสินค้าเกษตรมากมาย
ที่อ้างหรือเรียกตัวเองว่าเป็นผลผลิตอินทรีย์ หรือเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แต่ในความ
เป็นจริง หากผู้บริโภคไม่รู้จักผู้ผลิต หรือวางใจในค ากล่าวอ้างของผู้ผลิตหรือผู้ขาย 
ยากที่ผู้บริโภคจะรู้ได้ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นผลผลิตอินทรีย์นั้นเป็น
อินทรีย์จริงแท้แน่นอนหรือไม่ 

มาตรฐานระดับสากลมีข้อก าหนดพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องปฏิบัติ
ในทุกขั้นตอนการผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภค โดยต้องไม่ใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมี
สังเคราะห์หรือสมุนไพรต้องห้าม เน้นการป้องกันศัตรูพืชและรักษาโรคสัตว์โดย
ค านึงถึงระบบนิเวศ (ไม่เพ่ิมปัญหาภาวะโลกร้อนที่ท าให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
เป็นต้น) มีการจดบันทึกกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอน และเก็บรักษาข้อมูลเพ่ือให้
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (traceability) อย่างน้อย 5 ปี รวมแล้วก็คือเป็นการ
อยู่ร่วมกันอย่างเอาใจใส่ระหว่างมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ให้มากที่สุดเท่าที่
จะท าได้ในทุกขั้นตอนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ขอให้เข้าใจด้วยว่าในหลายกรณี ผู้ผลิต
และ/หรือผู้ขายเองก็ไม่ได้เข้าใจความหมายของชื่อเรียกในการแบ่งประเภทผลผลิต
การเกษตรตามนี้ และเรียกประเภทสินค้าที่ตนผลิตและ/หรือขายอย่างผิด  ๆ ก็มีไม่
น้อย ดังนั้น ส าหรับผู้ที่ต้องการเลือกซื้อผลผลิตอินทรีย์ หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ของ



 
 

 

แท้ มีวิธีการสังเกตง่าย ๆ ก็คือ ให้มองหาตราสัญลักษณ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่
เชื่อถือได้ 
  

 
 

ภาพที่ 18  การจัดประเภทผลผลิตทางการเกษตร 
ที่มา : มูลนิธินวชีวัน (2557) 

 

2. การประยุกต์ใช้มูลกระบือสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การใช้มูลกระบือสดเป็นวัสดุเป็นส่วนผสมกับดินและน้ าในการฉาบ 

เหมือนกับการฉาบปูน เพ่ือเคลือบผนังยุ้งฉางข้าวทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน
การน าไปโอบเคลือบต้นเสาของยุ้งฉางข้าวเพ่ือป้องกันปลวก ไม่ให้กัดกินไม้ ซึ่ง
ปริมาณมูลกระบือสดในอัตราส่วนกับดิน 1 : 3 ส่วน การสร้างยุ้งฉางข้าว ขนาดกว้าง 
2.6 เมตร ยาว 3.0 เมตร สูง 2.4 เมตร จะใช้มูลกระบือใหญ่ประมาณ 170 กิโลกรัม
น้ าหนักสด (กระบือถ่ายมูลในคอก เฉลี่ย 5-8 กิโลกรัม/ตัว/วัน) เก็บมูลกระบือสดใน
การสร้างยุ้งฉางข้าวประมาณ 7 วัน หรือจะเก็บมาฉาบยุ้งฉางทุกวันก็ได ้



 
 

 

2.1  ประสิทธิภาพการใช้งานยุ้งฉางที่ท าจากมูลกระบือเป็นส่วนผสมของ
ผนัง ยุ้งฉางที่ท าจากมูลกระบือ อายุเฉลี่ยใช้งานได้ถึง 28 ปี การเอาใจใส่ ซ่อมแซม
โดยผสมส่วนผสมน ามาฉาบซ่อม ก็จะท าให้ใช้งานได้นาน คงทน 

2.2  การซ่อมแซมปรับปรุงยุ้งฉาง ควรมีการซ่อมแซมโดยการฉาบผนังทั้ง
ด้านนอกและด้านในทุก 8-10 ปี เพื่อรักษาโครงและท าให้ผนังหนาขึ้น จะได้ลดความ
ร้อนภายในยุ้งฉาง ท าให้เมล็ดข้าวไม่สูญเสียความชื้น 
      2.3 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของโครงยุ้งฉางเก็บข้าว มีดังนี ้

1)  เสา 6 ต้น หน้ากว้าง 10 ซม. ยาว 220 ซม. 
2)  ข่างสอดล่าง 6 ตัว หน้ากว้าง 16 ซม. หนา 4 ซม. ยาว 2.6 ซม. 
3)  คานล่าง 5 ตัว หน้ากว้าง 16 ซม. หนา 4 ซม. ยาว 4.2 ซม. 
4)  ขื่อ 8 ตัว หน้ากว้าง 12 ซม. หนา 3 ซม. ยาว 2.2 ซม. 
5)  จันทัน 3 ตัว หน้ากว้าง 12 ซม. หนา 3 ซม. ยาว 2.6 ซม. 
6)  คาน 8 ตัว หน้ากว้าง 8 ซม. หนา 3 ซม. ยาว 5 ซม. 

2.4 ขั้นตอนการสร้างโครงยุ้งฉาง (ดังภาพท่ี 19) 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางต าแหน่งเสาและโครงสร้าง  

1) วัดระยะขุดหลุม 6 หลุม ลึกประมาณ 50 ซม. แล้วตั้งเสา บางครั้ง
ใช้เสาปูคอนกรีต หน้ากว้าง 16 ซม. สูง 1 เมตร ต่อด้วยเสาไม้ หรือใช้เสาไม้ทั้งต้น 

2)  ใช้ไม้ท าข้างสอดด้านล่าง จ านวน 6 ตัว เพื่อรองรับคานล่าง 
3) ไม้ที่ เตรียมไว้ส าหรับท าคานล่าง หรือชาวบ้านเรียกว่า ตรง 

จ านวน 5 ตัว เพื่อรองรับการน าแผ่นไม้มาปูเป็นพื้นยุ้งฉาง 
4) ใช้ไม้สร้างขื่อ จ านวน 8 ตัว จันทัน 3 ตัว และคานบน เป็นคานที่

ใช้ยึดหลังคาของยุ้งฉาง 
 

 



 
 

 

       
 

 

การเตรียมวัสดุมุงหลังคายุ้งฉางเก็บข้าว มีดังนี้ 
1)  สังกะสี จ านวน 20 แผ่น  ยาว 7 ฟุต (ด้านละ 10 แผ่น) 
2)  หลบ (สังกะสีมุงจั่ว) จ านวน 4 แผ่น 

ขั้นตอนหลังจากเกษตรกรท าโครงยุ้งฉางเสร็จแล้วก็จะมุงหลังคา การ
มุงหลังคาหลังคายุ้งฉาง เลือกใช้วัสดุที่ท ามาจากสังกะสีมากกว่าการใช้กระเบื้อง 
เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ า มีความคงทน แข็งแรง และมีอายุการใช้งานนาน   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 20 การใช้สังกะสีเป็นวัสดุท า    
     หลังคายุ้งฉาง   

 
ภาพที่ 21 การใช้หญ้าคาเป็นวัสดุท า
     หลังคายุ้งฉาง 

 
ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมวัสดุที่ปูพ้ืนรองยุ้งฉาง มีดังนี้ 

1)  ไม้แผ่น จ านวน 27 แผ่น หน้ากว้าง 16 ซม. หนา 2 ซม. 
ยาว 2.6 ซม. 

ภาพที่ 19  การท าโครงโรงเรือน       
     ยุ้งฉาง 
 



 
 

 

ขั้นตอนการปูพ้ืน ด้วยการแผ่นไม้ท่ีเตรียมไว้มาปูตามแนวขวางของยุ้ง
ฉาง การปูจะต้องให้พ้ืนเรียบสม่ าเสมอ (ดังภาพที่ 22) ซึ่งเกษตรกรนิยมใช้จะเป็นไม้ 
เนื่องจากสามารถรับน้ าหนักได้มาก และมีความคงทน หาได้ง่าย บางครั้งจะน าไม้เก่า
มาท ายุ้งฉางเก็บข้าว เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

         
 

 

ขั้นตอนที่ 4  การสร้างผนังด้านข้างของยุ้งฉาง มีดังนี ้
1)  ไม้ไผ่ หรือ ไม้ไผ่เหี้ย (ไม้ไผ่ล าขนาดเล็ก) หรือไม้ต้นแซง (ล าต้น

คล้ายต้นปอ แต่มีความแข็งแรง) 
2)  ไม้เซ็น จ านวน 8 ตัว ขนาดกว้าง 8 ซม. ยาว 2.6 เมตร 
3)  ดินจอมปลวก หรือดินเหนียว 
4)  มูลกระบือสดที่เก็บมาจากคอก 
5)  เปลือกไม้ยางบง มีคุณสมบัติ เป็นยางช่วยผสานการเกาะตัวของ

ดินและมูลกระบือ 
6)  น้ า 
7)  อุปกรณ์ใช้ในการผสมและฉาบ เช่น จอบ เกียงฉาบ ถังพลาสติก  
 
ขั้นตอนการท าผนังยุ้งฉาง มีดังนี้ 
1) น าไม้เซ็น (คานของตัวยุ้งฉาง) มาตียึดผนังทั้ง 4 ด้าน ที่ต าแหน่ง 

บน กลาง และล่าง เพ่ือที่จะน าไม้ไผ่มาสานยึดเข้า 
 

ภาพที่ 22  การใช้ไม้แผ่นปูพ้ืน 



 
 

 

 
 

ภาพที่ 23  ไม้เซ็น หรือเรียกว่าคานยึด 
 

2)  การท าผนังมี 2 วิธี ขึ้นอยู่กับความถนัดและชนิดของผนังที่
เลือกใช้ไม้มาท า เช่น วิธีที่ 1 น าไม้ไผ่ที่เตรียมไว้มาสานขึ้นรูปให้เป็นแผ่นผนังบนยุ้ง
ฉาง และวิธีที่ 2 เป็นการสานไม้ให้เป็นแผ่น แล้วมาติดเข้ากับผนังทั้ง 4 ด้าน แล้วใช้
ไม้ไผ่ผ่าครึ่งตีตะปูประกบแผ่นมาท่ีสานให้แน่น (ดังภาพที่ 24) และเว้นช่องว่างขนาด 
สูง 1 เมตร และกว้าง 0.8 เมตร เอาไว้ท าประตูเปิด-ปิด  

 

 
 

ภาพที่ 24  การเตรียมไม้ที่สานมาท าผนังโครงก่อนฉาบส่วนผสมจากมูลกระบือ 
 

3) วัสดุที่น ามาผสมที่ใช้ฉาบผนัง ประกอบด้วย  
3.1) ดิน 2 หรือ 3 ส่วน   
3.2) มูลกระบือ 1 ส่วน ควรเป็นมูลกระบือใหม่  
3.3) ยางบงสับให้ละเอียด 1 ถ้วย ประมาณ 2 ก ามือ 

ไม้เซ็น หรือ คาน
ยึด 



 
 

 

3.4) ปริมาณน้ าที่ใช้ เทลงจนกว่าดินกับมูลกระบือเหลว
เหนียวเหมือนปูนฉาบ  

 
น าวัสดุที่เตรียมไว้มาผสมให้เข้ากันตามสัดส่วนดังกล่าว แล้วเทน้ าใส่คนให้

เข้ากัน มีลักษณะเหลวคล้ายปูนฉาบ การฉาบควรหนาประมาณ 0.5- 1.0 ซม. ควร
ฉาบบริเวณด้านในของยุ้งฉางก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงฉาบพ้ืนไม้ เพ่ืออุดช่องว่าง
ภายในยุ้งฉาง และจึงฉาบด้านนอกของยุ้งฉาง เสร็จแล้วปล่อยให้แห้ง โดยศึกษาเก็บ
ข้อมูล พบว่า ผนังยุ้งฉางจะแห้งใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 -4 วัน จะฉาบซ้ าอีกครั้ง 
เพ่ือให้เกิดการยึดเกาะและมีอายุการใช้งานมากขึ้น ถ้าฉาบหนามากกว่า 1 ซม. จะ
ท าให้การยึดเกาะไม่ได้ และจะหลุดออก อายุการใช้งานทนไม่นาน 

 

    
 

ภภาพที ่25 การเตรียมดินมาเป็น 
ส่    ส่วนผสม 

 ภาพที่ 26 การเตรียมมูลกระบือมาเป็น
      ส่วนผสม 

 

    
 

ภาพที่ 27 การเตรียมเปลือกยางบง  ภาพที่ 28 การเตรียมน้ ามาเป็นส่วนผสม 



 
 

 

 

   
 

ภาพที่ 29 ผสมวัสดุเตรียมให้เข้ากัน  ภาพที่ 30 การฉาบผนังยุ้งฉางเก็บข้าว 
 

    
 

ภาพที่ 31  ผนังด้านในที่ฉาบเสร็จแล้ว    ภาพที่ 32  ผนังด้านนอกที่ฉาบเสร็จแล้ว 
 

สรุประยะเวลาสร้างยุ้งฉางด้วยมูลกระบือ คิดจากแรงงาน 2 คน จะใช้เวลา
ประมาณ 18 วัน ดังนี้ 

      1)  ขุดหลุมและตั้งเสา ใช้เวลา 1 วัน 
      2)  เตรียมไม้ที่ใช้ท าเสา ขื่อ คานล่าง คานบน ใช้เวลา 5 วัน 

3)  ท าข่างสอดล่าง คานล่าง ขื่อ จันทัน และคานบน ใช้เวลา 1 วัน 
4)  มุงหลังคาและปูพื้นยุ้งฉาง ใช้เวลา 1 วัน 
5)  สานไม้ไผ่ท าเป็นผนังยุ้งฉางท้ัง 4 ด้าน ใช้เวลา 2 วัน 
6)  จัดหาวัสดุที่น ามาใช้ฉาบผนัง และท าการฉาบ ใช้เวลา 3 วัน 
7)  ท าประตูยุ้งฉาง ใช้เวลา 1 วัน 
8)  ปล่อยให้ผนังยุ้งฉางแห้งใช้เวลา 4 วัน 



 
 

 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบต้นทุนการสร้างยุ้งฉางทั้ง 3 ประเภท 
 

รายการ 
 ประเภทยุฉ้าง  

มูลกระบือ 1 ไม้  1 สังกะสี  1 
อายุยุ้งฉางใช้งานเฉลี่ย (ปี) 29 42 35 
ต้นทุนผันแปร (บาท) 13,006 29,435 21,993 
  1.  ค่าแรงงาน 1,400 2,800 2,000 
  2.  ค่าวัสดุปัจจัยการสร้าง 
      2.1  เสาคอนกรีต 
      2.2  เสาไม ้
      2.3  ข่างสอดล่าง 
      2.4  คานด้านล่าง 
      2.5  ไม้แผ่นปูพื้นยุ้งฉาง 
      2.6  โครงสร้างหลังคา 
             -  ขื่อ 
             -  จันทัน 
             -  คาน 
      2.7  หลังคา 
             -  สังกะสี 
             -  หลบจั่ว 
      2.8  ประต ู
      2.9  ชนิดของผนังตัวยุ้ง
ฉาง 
             -  ไม้แผ่น 
             -  มูลกระบือ 
             -  สังกะสี 
      2.10  ไม้เซ็น 
      2.11  อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

 
- 

1,800 
480 

1,400 
2,200 

 
432 
270 

1,050 
 

1,764 
360 
100 

 
 
- 

300 
- 

810 
640 

 
720 

1,980 
1,248 
1,680 
3,510 

 
790 
351 

1,200 
 

2,940 
480 
180 

 
 

9,740 
- 
- 

936 
940 

 
720 

2,250 
960 

1,600 
2,500 

 
459 
270 

1,500 
 

3,024 
480 
100 

 
 
- 
- 

3,696 
1,884 
500 



 
 

 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบต้นทุนการสร้างยุ้งฉางทั้ง 3 ประเภท (ต่อ) 
 

รายการ 
 ประเภทยุฉ้าง  

มูลกระบือ 1 ไม้  1 สังกะสี  1 
ต้นทุนคงท่ี - - - 
ค่าซ่อมแซมยุ้งฉางตลอด
การใช้งาน 2 

3,200 2,200 2,800 

    ต้นทุนทั้งหมด (บาท) 16,206 31,635 24,793 
    ต้นทุนค่าใช้จ่ ายเฉลี่ ย 
(บาท/ปี) 

558.83 753.24 708.37 

    ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/
ลบ.ม.) 

787.08 1,535.94 1,204.13 

    ต้นทุนค่าใช้จ่ ายเฉลี่ ย 
(บาท/ปี/ลบ.ม.) 

27.14 36.58 34.40 

หมายเหตุ :  1  ขนาดยุ้งฉางฉาบด้วยมูลกระบือ, ไม้ และสังกะสี กว้าง 2.6 ม. ยาว 
3.6 ม. สูง 2.2 ม. รวม 20.59 ลบ.ม. 
       2  ซ่อมแซมยุ้งฉางฉาบมูลกระบือเฉลี่ย 8 ปี/ครั้ง , ยุ้งฉางไม้เฉลี่ย 12 ปี/
ครั้ง และยุ้งฉางสังกะสี เฉลี่ย 17 ปี/ครั้ง 
 
      

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นภายในยุ้งฉางชนิดต่าง ๆ 
 

รายการ 
ประเภท 

ยุ้งฉางมูลกระบือ ยุ้งฉางไม้ ยุ้งฉางสังกะสี 
อุณหภูมิ (° C)    
    สูงสุด  36.0±0.7 38.2±0.9 39.7±1.1 
    ต่ าสุด 32.5±0.6 34.5±1.0 33.4±0.9 
ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ) 84±2.6 76±3.1 64±2.8 
 



 
 

 

ตารางท่ี 3  คุณภาพของข้าวเหนียวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางชนิดต่าง ๆ หลังการสี  
 

รายการ 
ประเภท (ข้าวเหนียว กข. 6) 

ยุ้งฉางมูลกระบือ  ยุ้งฉางไม้ ยุ้งฉางสังกะสี  
ความชื้นของข้าว (%) 12.38 10.79 8.40 
ข้าวเปลือก     
      ข้าวสาร (%) 60.71 57.86 51.43 
      ปลายข้าว (%) 3.57  5.71 13.21 
      ร าข้าว (%) 13.57 14.64 15.00 
      แกลบ (%) 22.14 21.79 20.36 

รวม (%) 100 100 100 
คุณภาพของเมล็ดข้าวสาร    
     เมล็ดข้าวสมบูรณ์ (%) 80.15 60.46 55.45 
     เมล็ดข้าวหัก ½ ส่วน (%) 9.99 19.74 18.05 
     เมล็ดข้าวหัก 1/3 ส่วน (%) 9.86 19.80 26.50 
ความหนาแน่นของข้าว (กรัม/มล.)   
     ข้าวเปลือก 0.54 0.54 0.51 
     ข้าวสาร 0.82 0.82 0.81 
     ปลายข้าว 0.77 0.77 0.76 
     ร า 0.29 0.36 0.33 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางท่ี 4  คุณภาพของข้าวจ้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางชนิดต่าง ๆ หลังการสี  
 

รายการ 
ประเภท (ข้าวจ้าว มะลิ 105) 

ยุ้งฉางมูลกระบือ  ยุ้งฉางไม้ ยุ้งฉางสังกะสี  
ความชื้นของข้าว (%) 12.86 11.16 11.85 
ข้าวเปลือก     
      ข้าวสาร (%) 60.00 58.93 59.64 
      ปลายข้าว (%) 3.57 6.79 6.79 
      ร าข้าว (%) 13.57 12.86 13.57 
      แกลบ (%) 22.86 21.43 20.00 

รวม (%) 100 100 100 
คุณภาพของเมล็ดข้าวสาร    
     เมล็ดขา้วสมบูรณ์ (%) 78.12 64.14 73.56 
     เมล็ดข้าวหัก ½ ส่วน (%) 10.94 12.45 12.15 
     เมล็ดข้าวหัก 1/3 ส่วน (%) 10.94 23.41 14.29 
ความหนาแน่นของข้าว (กรัม/มล.)   
     ข้าวเปลือก 0.55 0.53 0.50 
     ข้าวสาร 0.81 0.81 0.81 
     ปลายข้าว 0.77 0.77 0.77 
     ร า 0.34 0.32 0.30 
 

3. การผลิตปุ๋ยมูลสัตว์หมักสารชีวภาพใช้เอง 
 3.1 การเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบ 
  1) มูลกระบือ หรือมูลสัตว์ชนิดอื่น ๆ 1,000 กิโลกรัม 
  2) มูลไก่ 30 กิโลกรัม 
  3) แกลบด า 100 กิโลกรัม 
  4) สาร พด. 1 จ านวน 1 ซอง 
  5) สาร พด. 2 จ านวน 1 ซอง 



 
 

 

  6) เชื้อราไตรโคเดอร์มา 0.5 กิโลกรัม 
  7) อีเอ็ม (EM) 200 ซีซี 
  8) กากน้ าตาล 30 กิโลกรัม 
  8) น้ าสะอาด 100 ลิตร 
 3.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
  1) ถังพลาสติก 5 ใบ 
  2) ตาชั่ง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 
  3) พลั่ว 
  4) ถุงอาหารสัตว์ ขนาด 30 กิโลกรัม 
  5) ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด และสมุดบันทึกข้อมูล 
 3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1) เตรียมอุปกรณ์ตามรายการให้พร้อม 
  2) การชั่งวัตถุดิบในแต่ละชนิด ให้ครบตามปริมาณที่ก าหนดไว้  

3) การสาธิตตัวอย่าง 
 3.1) วิธีการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 

3.1.1) เตรียมน้ าสะอาด 100 ลิตร น ามูลไก่ 30 กิโลกรัม 
มาเทลง ตามด้วยเท อีเอ็ม (EM) ลง สาร พด. 2 จ านวน 1 ซอง คนให้เข้ากัน 
   3.1.2) น าวัตถุดิบพืชที่เตรียมไว้ลงแช่ในถังน้ าละลายมูลไก่
หมักท้ิงไว้ 2 สัปดาห์  
   3.1.3) น าน้ าหมักรดลงกองมูลกระบือหรือมูลสัตว์ผสมโดย
ใช้พลั่วพลิกกลับไปมา ทุก ๆ 1 สัปดาห์ หรือน าน้ าหมักชีวภาพไปฉีดพ่นในช่วงที่พบ
เห็นศัตรูเข้าท าลายผัก ส่วนใหญ่จะเป็นจ าพวกหนอน แมลง และเพลี้ย 

 3.2) วิธีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
3.2.1) เตรียมสารละลาย น้ าสะอาด 100 ลิตร เท

กากน้ าตาลลง 30 กิโลกรัม อีเอ็ม (EM) 200 ซีซี. และสาร พด. 1 จ านวน 1 ซอง คน
ให้เข้ากัน  

3.2.1) เตรียมมูลสัตว์ 1,000 กิโลกรัม ผสมแกลบด า 300 
กิโลกรัม และหว่านเชื้อราไตรโคเดอร์มา 0.5 กิโลกรัม 



 
 

 

   3.2.3) น าสารละลายไปเทราดในกากมูลสัตว์ที่เตรียมไว้ให้
ทั่วถึง และท าการพลิกกลับกองปุ๋ยหมักทุก 10 วัน จ านวน 3 ครั้ง หมักให้ได้ 30 วัน 
 
ตารางท่ี 5  ต้นทุนการผลิตปุ๋ยมูลสัตว์หมักสารชีวภาพ 
 

ต้นทุนการผลิต 
ปริมาณ 
การใช้ 

ราคาวัตถุดิบ 
(หน่วยต่อบาท) 

ต้นทุนการผลิต 
(บาท) 

1. มูลกระบือ หรือมูลสัตว์ชนิดอื่น ๆ (กก.) 1,000 1.50 1,500.00 
2. มูลไก่ (กก.) 30 1.10 33.00 
3. แกลบด า (กก.) 100 4.20 420.00 
4. สาร พด. 1 (ซอง) 1 15.00 15.00 
5. สาร พด. 2 (ซอง) 1 15.00 15.00 
6. เช้ือราไตรโคเดอร์มา (กก.) 0.5 560.00 280.00 
7. อีเอ็ม (EM) (ซีซี.) 200 0.40 80.00 
8. กากน้ าตาล (กก.) 30 10.00 300.00 
9. น้ าสะอาด (ลติร) 100 0.50 50.00 

รวมท้ังหมด 1,260.50 - 3,693.00 
น้ าหนักปุ๋ยหมกัหลักงานผลิต (กก.)  1,080.00 - 3,693.00 
ราคาต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 3.42 

 
 

    
 



 
 

 

    
 

    
 

    
 

ภาพที่ 33 การฝึกปฏิบัติปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 
4. การผลิตและการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง   

แบคทีเรียพบกระจาย ทั ่วไปในธรรมชาติ ตามแหล่งน้ าจ ืด น้ าเค็ม 
ทะเลสาบ น้ าพุร ้อน ยังพบตามแหล่งน้ าเสีย บ่อบ าบัดน้ าเสีย บทบาทของ
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความส าคัญในกระบวนการน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



 
 

 

ไปใช้ (CO2) และการตรึงไนไตรเจน ยังมีบทบาท ส าคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์
ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถน าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมา ใช้เป็น
อาหารได้ นอกจากนี ้ ในน้ าเสียจากบ้านเรือนและน้ าเสียจากการท าปศุสัตว์
สามารถบ าบัดด้วย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

   
ภาพที่ 34 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 

 

จุลินทรีย์สีแดงหรือแบคทีเรียสังเคราะห์แสง (PHOTOSYNTHETIC 
BACTERIA) ใช้ในงานเกษตรกรรมต่าง  ๆ ไปทั่วโลกมานานกว่า 50 ปี 
โดยเฉพาะญี ่ปุ ่นให้ความส าคัญกับจุลินทรีย์ตัวนี ้ ได้ให้ความรู ้และเข้าใจใน
ประโยชน์ของจุลินทรีย์  นี้อย่างกว้างขวาง 

ประโยชน์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง SUN SMILE บ าบัดน้ าเสีย ช่วย
ป้องกัน มลพิษทางอากาศช่วยก าจ ัดของเส ียและแร ่ธาต ุที ่ม ีอ ันตรายต่อ
สิ ่งแวดล้อม เช ่น คลอไรด์ (CHLORIDE), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (HYDROGEN 
SULFIDE) หรือก๊าชไข่เน่า , เมอร์แคปตัน (MERCAPTAN) ไดอะมายด์ 
(DIAMINE), ลดค่า BOD ธาตุ โคบอลต์ ค่าความเป็นกรด สารแขวนลอย ฯลฯ 

 

4.1 วัสดุอุปกรณ์ 
1. น้ าสะอาด เช่น น้ าบาดาล น้ าฝน ห้ามใช้น้ าปะปา และน้ าที่มี

คลอรีน 
2. ไข่ไก่ (เอาเฉพาะไข่แดง) 
3. ขวดน้ าขนาด 1 ลิตร (ที่แสงผ่านได้) 
4. หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 



 
 

 

4.2 วิธีขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
1. ตอกไข่ใส่ถ้วยแยกเอาเฉพาะไข่แดง แล้วตีไข่แดงให้แตกตัว 
2. ตักไข่แดงท่ีตีให้แตกตัวใส่ขวดที่เตรียมไว้ (ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร) ใส่

ขวดละ 1 ซ้อน (หรือครึ่งฟอง) 
3. เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ลงไปในขวดแล้วเขย่าให้เข้ากัน

กับไข่ 
4. เติมน้ าให้เกือบเต็มขวด ปิดฝา น าไปตั้งตากแดดไว้ 15 วัน ปิดหมุน

เปิดแล้วปิดฝาทุก ๆ 3-5 วัน เพ่ือปล่อยก๊าซออก ก็สามารถน าไปใช้ได้  
5. ต่อเชื้อได้ไม่เกิน 4 ครั้ง 
 

4.3 อัตราการใช้ น าน้ าหมักเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปผสมน้ า ใน
อัตราส่วน เชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์ ต่อ น้ า (1 : 100) ราดหรือรดลงบริเวณโคนต้น 1 
ครั้ง/สัปดาห์ ก่อนท าการรดหรือราด ควรให้ดินมีความชื้นอย่างน้อย 50 -60 
เปอร์เซ็นต ์
 

ตารางท่ี 6  ต้นทุนการผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
 

ต้นทุนการผลิต 
ราคา  

(หน่วยต่อบาท) 

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
(บาท/คร้ัง) 

ต้นทุนการผลิต 
(บาท/ขวด) 

จ านวน ราคา จ านวน ราคา 
1. หัวเชื้อ (ลิตร) 100 1 100 0.25 25 
2. ไข่แดง (ฟอง) 5 2 10 0.5 2.50 
3. ขวดบรรจุ ขนาด 1 ลิตร 1 4 4 1 1 

รวมท้ังหมด   114.00  28.50 
 

 4.4 แหล่งจ าหน่าย ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมหรือใกล้เคียง ติดต่อ อาจารย์
ธนพัฒน์ สุระนรากุล  โทรศัพท์มือถือ/ID Line 087-775-5663 คณะเกษตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
 



 
 

 

   
 

       

ภาพที่ 35 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เอง 
 
 4.5 สรุปประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
       1. ช่วยลดก๊าซไฮโดรซัลไฟด์ (H2S) ในดินช่วยให้รากของพืชขยายได้
ดีและท าให้พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้น 
       2. ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยหลักลง 50% 
       3. ช่วยให้ผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 30% เนื่องจากพืชมีความสามารถ
ในการดูดกินปุ๋ยได้ดีขึ้น ช่วยให้พืชมีความแข็งแรงและต้านทานโรคได้ดี  

4. เซลล์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะมีโปรตีนมากกว่า 60% 
ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จ าเป็น วิตามิน และแร่ธาตุ เช่น B1 B2 B6 B12 
กรดโฟลิค วิตามินซี วิตามินดี วิตามินอี รงควัตถุสีแดง (carotenoid) และสาร
โคแฟคเตอร์ เช่น ยูบิควิโนน โคเอนไซม์คิวเท็น ไซโตไคนิน ซีเอติน ออกซิน กรด
อินโดล -3- อะซิติก กรดอินโดล -3-บิวทีริก ซ่ึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
พืช 



 
 

 

5. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
  เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเชื้อราชั้นสูงที่เจริญได้ดีใน
ดิน เศษซากพืช ซากของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ จัดเป็น   
เชื้อราปฏิปักษ์ที่สามารถใช้ควบคุมโรคพืช เช่น โรคโคนเน่า โรคเน่าระดับดิน (เน่าคอ
ดิน) ของกล้าพืช และโรคเหี่ยว ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักและใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชอย่างกว้างขวาง 
 

   
 

ภาพที่ 36 การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ 
 

5.1 วิธีการขยายหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 
5.1.1 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 
        1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
        2. ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8 x 12 นิ้ว 
        3. ยางวง 
        4. เข็ม 
        5. ถ้วยตวง 
        6. ข้าวปลายหรือข้าวหัก 
        7. หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

                    5.1.2 วิธีการท า 
 

 
 



 
 

 

1. หุงข้าวโดยใช้น้ าน้อย อัตรา ข้าวปลายหรือข้าวหัก 2 
ส่วน น้ า 1 ส่วน  
 

         
 

2. ใช้ทัพพีซุยข้าวในหม้อที่สุกให้ทั่วก่อนตักข้าวสุกใส่
ถุงพลาสติกในขณะที่ข้าวยังร้อนอยู่ ประมาณ 2 ทัพพี น้ าหนักประมาณ 250 กรัม  
 

 
 

3. รีดอากาศออกจากถุงแล้วพับปากถุงลงด้านล่าง ปล่อย
ทิ้งไว้ให้อุ่น (ประมาณ 30 นาที) 
 

 
 



 
 

 

4. เหยาะหัวเชื้อ (4-5 เหยาะ) ใส่ลงบนขา้วในถุงเพียง
เล็กน้อย  
 

 
 

5. รัดปากถงุด้วยยางวงก่อนเขย่าและใช้เข็มแทงรอบๆ
บริเวณปากถุงที่รัดยางไว้ (20-25 ครั้ง)  

 

 
 

6. รวบถุงให้มีลมพองตรงบริเวณปากถุงที่รัดไว้ แล้วใช้
เข็มสะอาดแทงตรงรอบ ๆ บริเวณปากถุงที่รัดยางไว้ โดยแทง 15 - 20 ครั้ง/ถุง 

 

 
 



 
 

 

7. กระจายข้าวให้ทั่วถุงและน าไปวางในห้องที่มีแสงสว่าง 
เมื่อครบ 2 วัน ให้ขย าข้าวเบา ๆ ให้คลุกเคล้าอีกครั้งและกระจายข้าวให้ทั่วถุง
เช่นเดิม   

 

 
 

8. บ่มเชื้ออีก 5 วัน จะเห็นเชื้อราสีเขียวน าไปใช้ได้ทันที 
หรือเก็บในตู้เย็นช่องเก็บผักไม่เกิน 1 เดือน   

9. ล้างเอาสปอร์สีเขียวของเชื้อรา เพ่ือน าไปใช้ต่อไป โดย
เชื้อสด 1 ถุง ผสมน้ าได้ 20 ลิตร 

 

ตารางท่ี 7  ต้นทุนการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
 

ต้นทุนการผลิต 
ราคา  

(หน่วยต่อ
บาท) 

ต้นทุนการผลิต
ทั้งหมด 

(บาท/คร้ัง) 1/ 

ต้นทุนการผลิต 
(บาท/ถุง) 

จ านวน ราคา จ านวน ราคา 
1. หัวเชื้อ (กรัม) 150 20 150 1.25 9.37 
2. ปลายข้าว (กก.) 15 4 60 0.25 3.75 
3. ถุงพลาสติกใสทนร้อน  1 16 16 1 1.00 
4. เข็มก้นทอง (เล่ม) 2 1 2 - 0.12 
5. ยางวงเล็ก (เส้น) 1 16 4 1 0.25 
6. ค่าไฟฟ้า (บาท/คร้ัง) 5 2 10 - 0.62 

รวมทั้งหมด 242.00 15.11 
หมายเหตุ : 1/ ต้นทุนการผลิต 1 ขวด (20 กรัม) สามารถขยายเชื้อได้ 16 ถุง 



 
 

 

5.2 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบส าเร็จรูปพร้อมใช้ 
 

                       
 

5.2.1 วิธีการใช้: 
 วิธีที่ 1 การผสมน้ าฉีดพ่น ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 50-

100 กรัม (2-4 ช้อนแกง) ผสมน้ า 20 ลิตร ล้างสปอร์ในน้ า 1-2 ลิตรก่อน จากนั้น
กรองเอาเฉพาะน้ าสปอร์เทลงถังฉีดพ่นและเติมน้ าจนเต็ม 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในแปลง
กล้าบริเวณโคนต้นพืช และฉีดพ่นทางใบ ใช้ได้กับพืชชนิดที่แสดงอาการเป็นโรค 

 วิธีที่ 2 ใส่เชื้อลงในดิน โดยการผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา
กับร าละเอียด และปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายแล้วในอัตราส่วน เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กก.  
(2 ซอง) ร า 5 กก. และปุ๋ยอินทรีย์ 50 กก. น าเชื้อคลุกเคล้ากับร าให้เข้ากันดีก่อน 
แล้วจึงผสมกับปุ๋ยหมัก หากปุ๋ยหมักแห้งเกินไปให้พรมน้ าให้มีความชื้นพอประมาณ 
หลังจากผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 1 วัน ใช้ได้กับพืชทุกประเภท ดังนี้ 

 ใช้กับวัสดุเพาะกล้า ส่วนผสมเชื้อ 1 ส่วน/ดิน
เพาะกล้า 4 ส่วน 

 พืชไร่ พืชผัก เช่น คะน้า ผักกาด กะหล่ าปลี คื่น
ฉ่าย หอม กระเทียม พริก พืชตระกูลถั่ว พืชตระกูลแตง ใช้หว่านลงในแปลงก่อนหรือ
หลังปลูกใช้ส่วนผสมโรยบาง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 

ภาพที่ 37  เชื้อราไตรโคเดอร์
มาแบบส าเร็จรูปพร้อมใช้ 

 

https://www.svgroup.co.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c/


 
 

 

 ไม้ผล หรือพืชที่ปลูกเป็นหลุม เช่น ทุเรียน ส้ม 
มะนาว ล าไย พริกไทย ฯลฯ ใช้รองก้นหลุม ใช้ส่วนผสม 300-500 กรัมต่อหลุม หรือ 
หว่านรอบโคนต้นและภายในทรงพุ่ม 50-100 กรัม โรยบาง ๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ใต้
ทรงพุ่ม 1-2 ตารางเมตร หลังจากหว่านแล้วใช้วัสดุคลุมดิน (เช่น ฟางข้าว) เพ่ือ
ป้องกันแสงแดด หลังจากนั้นรดน้ าให้พอชุ่ม 

 ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น โป๊ยเซียน กุหลาบ บอนสี 
เข็ม มะลิ ดาวเรือง เบญจมาศ ใช้เชื้อผสมโรยบาง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 

 วิธีที่ 3 การคลุกเมล็ด ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1-2 ช้อน
แกง (10-20 กรัม) ต่อเมล็ดพืช 1 กก. โดยคลุกเคล้าให้เข้ากันในถุงอาจเติมน้ า
เล็กน้อยเพ่ือให้สปอร์ของเชื้อรา เคลือบติดบนผิวของเมล็ดพืชได้ดียิ่งขึ้น 

5.2.2 ราคาจ าหน่าย : 280 บาท/ถงุ 
5.2.3 แหล่งจ าหน่าย  : ติดต่อได้ที่ อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล  

โทรศัพท์มือถือ/ID Line 087-775-5663 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นครพนม 

 
 5.3 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดหรือแบบส าเร็จรูปพร้อมใช้ 

 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดหรือแบบส าเร็จรูป เป็นวิธีการที่
เกษตรกรหรือผู้ใช้ต้องเพ่ิมความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้เพราะเชื้อชนิดสด
อาจไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เชื้อสดพร้อมที่จะเจริญอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสภาพอุณหภูมิปกติ ดังนั้น ข้อจ ากัดที่ส าคัญประการหนึ่งของ
เชื้อสด คือ ต้องน าเชื้อสดไปใช้ทันที อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ยังไม่พร้อมที่จะใช้เชื้อสดที่
มีอายุครบ 7 วันแล้ว ต้องเก็บรักษาเชื้อสดไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 8-10 องศา
เซลเซียส และไม่ควรเก็บไว้นานเกินกว่า 30 วัน การใช้เชื้อสดใส่ลงไปในดินที่มี
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญและการเพ่ิมปริมาณเชื้อ เช่น ดินเป็นกรดจัด
หรือด่างจัด เกินไป ดินมีความเค็มสูง โครงสร้างของดินหรือเนื้อดินมีลักษณะแน่นทึบ 
การระบายอากาศและความชื้นไม่ดี ดินมีอินทรีย์วัตถุต่ า อาจท าให้การใช้เชื้อสดไม่
ประสบผลส าเร็จได้ ส าหรับข้อควรระวังต่าง ๆ ในการใช้เชื้อสดนอกเหนือจากที่กล่าว
ข้างต้นมีดังนี ้



 
 

 

        5.3.1 ควรฉีดพ่นน้ าเชื้อในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น กรณีที่
บริเวณซึ่งจะฉีดพ่นไม่มีร่มเงาจากพืชเลย ควรใช้วัสดุอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก
หว่านปกคลุมผิวดิน 
        5.3.2 ถ้าดินบริเวณที่จะฉีดพ่นน้ าเชื้อหรือหว่านเชื้อแห้งมาก ควร
ให้น้ าพอให้ดินมีความชื้นเสียก่อน หรือให้น้ าทันทีหลังฉีดพ่นหรือหว่านเชื้อ เพ่ือให้น้ า
พาเชื้อซึมลงดินและความชื้นในดินจะช่วยให้เชื้อเจริญได้ดี 
        5.3.3 ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกท่ีเหมาะกับการใช้ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์
มา ควรเป็นปุ๋ยที่ผ่านกระบวนการหมักโดยสมบูรณ์แล้ว (เย็นแล้ว) หรือเป็นปุ๋ยที่กอง
ทิ้งไว้จนเก่าแล้ว ไม่ควรใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมด้วยปุ๋ยยูเรีย 
       5.3.4 ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิดคลุกเคล้าหรือผสมร่วมกับ
เชื้อ เพ่ือใช้พร้อมกันทีเดียว 
        5.2.5 กรณีที่ต้องการผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มากับปุ๋ยอินทรีย์-เคมี 
(ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมด้วยปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ) ทั้งชนิดผงหรือชนิดอัดเม็ด ให้ผสมได้ แต่
ต้องหว่านทันทีที่ผสมเสร็จ ห้ามผสมแล้วเก็บไว้ในกระสอบ หรือกองไว้ เพราะเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาอาจได้รับอันตรายจากปุ๋ยเคมี 
        5.3.6 เมื่อผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มากับร าข้าวและปุ๋ยอินทรีย์แล้ว 
ให้ใช้หว่านทันที ห้ามบรรจุลงในกระสอบหรือกองทิ้งไว้ เพราะอาจเกิดความร้อนใน
กองปุ๋ย เป็นอันตรายต่อเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ ดังนั้นจึงควรเตรียมส่วนผสมของเชื้อ 
ร าข้าวและปุ๋ยอินทรีย์ให้พอใช้ในแต่ละครั้ง 
        5.3.7 ถ้าผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มากับปุ๋ยอินทรีย์ (เก่าหรือหมักดี
แล้ว) โดยไม่ใส่ร าข้าว สามารถเก็บปุ๋ยไว้ได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยใส่กระสอบหรือกองไว้
ในที่ร่มและเย็น และควรคลุมด้วยพลาสติกหรือกระสอบ เพื่อรักษาความชื้นในเนื้อ
ปุ๋ยเอาไว้ให้อยู่ที่ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ 
        5.3.8 เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ โดยไม่ใส่ร าข้าว เมื่อ
ใช้หว่านลงดินจะได้ปริมาณเชื้อน้อยกว่ากรณีที่ใช้ร าข้าวผสมด้วย อย่างไรก็ตาม 
พบว่าเชื้อสดผสมปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่มีร าข้าวมีประสิทธิภาพควบคุมโรคได้เช่นกัน 
        5.3.9 ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนหรือหลังการหว่านปุ๋ยเคมี 
3-5 วัน 



 
 

 

       5.3.10 ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหลังหว่านปูนโดโลไมท์ ปูนขาว 
หรือสารปรับสภาพดินไปแล้ว 5-7 วัน 
       5.3.11 การฉีดพ่นสารเคมีควบคุมโรค แมลงศัตรูพืช และวัชพืช 
เหนือพ้ืนดิน ไม่มีผลกระทบต่อเชื้อราไตรโคเดอร์มาในดิน แม้ว่าสารเคมีเบโนบิล และ
คาร์เบนดาซิม อาจมีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ระยะหนึ่ง 
       5.3.12 ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพ่ือป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ใช้ก่อนปลูกพืชรุ่นใหม่ทุกครั้ง ในกรณีของการปลูกพืช ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 
และพืชไร่ หรือใช้ปีละ 2-3 ครั้ง ในกรณีไม้ผลยืนต้น (ใช้บ่อย ๆ ไม่มีอันตรายต่อพืช) 
       5.3.13 ควรใช้เศษหญ้า เศษใบไม้ หรือวัสดุต่าง ๆ คลุมผิวดิน เพ่ือ
รักษาความชื้นในดินไว้ ซึ่งจะช่วยให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเจริญได้ดี และมีชีวิตอยู่รอด
ในดินได้นานยิ่งขึ้น 
               

5.4 แนวทางสู่ความส าเร็จของการเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช เป็นวิธีการทางชีวภาพหรือ 

ชีววิธีที่ต้องใช้ตัวเชื้อซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ จึงต้องพ่ึงพาอาศัยสภาวะแวดล้อม และปัจจัย
ต่าง ๆ อีกหลายประการ นอกเหนือจากคุณภาพและประสิทธิภาพของตัวเชื้อราไตร
โคเดอร์มาเอง ดังนั้น ผู้ที่จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชให้ประสบผลส าเร็จ 
จึงต้องเป็นผู้ที่ให้ความสนใจและเข้าใจอย่างจริงจังหรือพยายามท าความเข้าใจใน
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
กิจกรรมของเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
 
6. การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียก าจัดหนอนและแมลง 
  เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiasna) เป็นจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค
กับแมลง  ซึ่ ง ส ามารถท าลายแมลง ได้หลายชนิ ด  ใน อันดับ  Homoptera 
Lepidoptera Coleoptera และ Diptera ได้แก่ แมลงจ าพวกเพลี้ยต่าง ๆ หนอน
ผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง สามารถก าจัดปลวก และมดคันไฟได้ ท าให้มดและ
ปลวกตายยกรังได้ กลไกการเข้าท าลายแมลงของเชื้อราบิวเวอร์เรีย คือ เมื่อสปอร์
ของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลง (ความชื้นสัมพัทธ์ 50 % ขึ้นไป) จะงอกเส้นใยแทง



 
 

 

ผ่านผิวหนังเข้าไปในล าตัวแมลง แล้วขยายจ านวนเจริญอยู่ภายในโดยใช้เนื้อเยื่อของ
แมลงเป็นอาหาร แมลงจะตายในที่สุด ภายในระยะเวลาต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด 
และวัยของแมลง โดยทั่วไปประมาณ 3 - 14 วัน เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถน ามาใช้
ในการก าจัดแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น แมลงศัตรูพืช
เป้าหมายในข้าว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนห่อใบ 
ในมะม่วงได้แก่ เพลี้ยจักจั่นที่ท าลายช่อมะม่วง แมลงค่อมทอง ในพืชตระกูลส้มได้แก่ 
เพลี้ยอ่อนส้ม เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง ในพืชผักได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว หนอน  เป็นต้น 
 

                          
 

    
 

  ภาพที่ 39 สปอร์เชื้อราบิวเวอร์เรีย        ภาพที่ 40 การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย 

ภาพที่ 38  หัวเชื้อรา 
              บิวเวอร์เรีย 



 
 

 

6.1 วิธีการขยายหัวเชื้อราบิวเวอร์เรียชนิดสด 
6.1.1 วัตถุดิบที่นิยมนามาผลิตขยายเชื้อราบิวเวอรเ์รีย ได้แก่  

         1. เมล็ดข้าวโพดบดหยาบ  
             2. ข้าวสาร หรือปลายข้าว (ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้)  
                  3. เมล็ดข้าวฟ่าง  
                   4. เมล็ดข้าวสาลี  
         6.1.2 วัสดุอุปกรณ์ 

          1. ข้าวโพดบดหยาบ ข้าวสาร ข้าวฟ่าง  
          2. ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 6.5X12.5 นิ้ว (ผลิตขยาย

หัวเชื้อ)  
         3. คอขวด  
          4. ยางวงเล็ก  
         5. สาลี  
          6. กระดาษ ขนาด 5X5 นิ้ว 
          7. แอลกอฮอล์ 70 % หรือ 95 % 
          8. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
          9. เข็มเขี่ยเชื้อ 
          10. ตู้เขี่ยเชื้อ 

6.1.3 ขั้นตอนการผลิตขยาย 
1. น าอาหารเลี้ยงเชื้อและน้ าบรรจุในถุงพลาสติกก้นจีบทน

ความร้อน ขนาด 6.5 X 12.5 นิ้ว แล้วขยายให้เข้ากัน รวมน้ าหนักในถุงประมาณ 
500 กรัม ทิ้งไว้ให้น้ าซึมเข้าอาหารเลี้ยงเชื้อ (วิธีการนี้อาจทาให้อาหารสุกไม่เท่ากัน
หากเมล็ดธัญพืชดูดซึมน้ าได้ไม่เท่ากัน 
    - ข้าวสาร อัตราข้าวสาร 2 ส่วน/น้ า 1 ส่วน ทิ้งไว้
ให้น้ าซึมเข้าอาหาร นาน 30 นาท ี
    - ข้าวโพดบด อัตราข้าวโพด 3 ส่วน/น้ า 1 ส่วน 
ทิ้งไว้ให้น้ าซึมเข้าอาหาร นาน 1 ชั่วโมง 



 
 

 

    - ข้าวฟ่าง ใช้วิธีต้มให้เมล็ดแตกเล็กน้อย แล้วตัก
ใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ า กรอกใส่ถุง ประมาณ 250 กรัม หรือ น าอาหารเลี้ยงเชื้อไปแช่
น้ า แล้วตักใส่ตะแกรงให้สะเด็ดน้ า (ประมาณ 30 นาที) แล้วบรรจุใส่ถุง 
    - ข้าวสาร แช่น้ านาน 30 นาท ี
    - ข้าวโพดบด แช่น้ านาน 1 ชั่วโมง 
 

   
 

   
 

2. ใส่คอขวด อุดสาลี ปิดทับด้วยกระดาษ แล้วรัดยางวง 
 

   



 
 

 

3. น ามานึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอไฟฟ้านาน 45 
นาท ี
 

   
 

4. น าออกจากหม้อนึ่งแล้วมาวางบนชั้น หรืออุปกรณ์ที่
ป้องกันมดได ้ทิ้งไว้ให้เย็น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 

 
 

5. น าเข้าไปใส่ในตู้เขี่ยเชื้อแล้วเปิดไฟ U.V. เพ่ือฆ่าเชื้อ
นาน 30 นาทีปิดไฟ จากนั้นท าการเข่ียหัวเชื้อจากวุ้น MA ใส่ถุง ถุงละ 3 ชิ้น ขนาด 1 
ตร.ซม. แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน 

 
 

 



 
 

 

6. น าไปบ่มในห้องควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส 
โดยอาจจะเรียงบนชั้นที่สามารถป้องกันมดได้ หรือหากไม่มีห้องควบคุมอุณหภูมิใช้
ห้องปกติธรรมดาก็ได้ แต่ควรเลือกห้องที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี 

7. เมื่อครบ 3 วัน ขยายถุงหัวเชื้อให้เข้ากันอีกครั้ง เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
สปอร์ 

8. บ่มไว้ 7 วัน (รวมเขี่ยเชื้อด้วยใช้เวลาทั้งหมด 10 วัน) แล้วขยาย
เชื้ออีกครั้ง จึงสามารถนาไปผลิตขยาย หรือเก็บเข้าตู้ควบคุมอุณหภูมิ  เพ่ือใช้เป็นหัว
เชื้อต่อไป 

 
ตารางท่ี 8  ต้นทุนการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย 
 

ต้นทุนการผลิต 
ราคา  

(หน่วยต่อบาท) 

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
(บาท/คร้ัง) 1/ 

ต้นทุนการ
ผลิต 

(บาท/ถุง) จ านวน ราคา 
1. หัวเชื้อ (กรัม) 250 30 250 6.25 
2. ข้าวโพดบดหยาบ (กก.) 10 10 100 2.50 
3. ถุงพลาสติกชนิดทนร้อน 
(ใบ) 

3 40 120 3.00 

4. คอขวด (ช้ิน) 1 40 40 1.00 
5. ยางวงเล็ก (เส้น) 0.25 40 10 0.25 
6. ส าลี (ถุง) 15 1 15 0.38 
7. กระดาษขนาด 5x5 นิ้ว 0.25 10 10 0.25 
8. แอลกอฮอล์ (ขวด) 25 1 25 0.63 
9. ตะเกียงแอลกอฮอล์ (อัน) 150 1 150 3.75 
10. เข็มเขี่ย (ลูป) 25 1 25 0.63 
11. ตู้เขี่ยเช้ือ (หลัง) 2,500 1 2,500 62.50 
12. ค่าไฟฟ้า (บาท/ครั้ง) 5 8 40 1.00 
13. ค่าน้ าประปา (บาท/ครั้ง) 6 2 12 0.30 

รวมท้ังหมด 3,297.00 82.44 
หมายเหตุ : 1/ ต้นทุนการผลิต 1 ขวด (30 กรัม) สามารถขยายเชื้อได้ 40 ถุง 



 
 

 

6.2 เชื้อราบิวเวอร์เรีย แบบผงสปอร์ 
 

    
ภาพที่ 41  เชื้อราบิวเวอร์เรียผงสปอร์ 
 แบบส าเร็จรูปพร้อมใช้ 
 
1. วิธีการใช้: ฉีดพ่นตัวแมลงบนใบพืชเป็นส่วน
ใหญ่ ส าหรับก าจัดแมลงศัตรูพืชใช้กับพืชผัก ไม้
ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ทุกชนิด 
        1.1 สภาพอากาศแห้ง ควรท าการกระตุ้น
เชื้อราบิวเวอร์เรีย ก่อนการฉีดพ่น โดยน าเชื้อรา
บิวเวอร์เรีย 50 กรัม ผสมน้ า 1 ลิตร พักไว้ 4 

ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมน้ าอีก 20 ลิตร เติมสารจับใบ แล้วน าไปฉีดพ่นทุก 7-10 วัน 
1.2 สภาพอากาศชื้น โดยน าเชื้อ 50 กรัม ผสมน้ า 20 ลิตร เติม

สารจับใบ แล้วน าไปฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ฉีดพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชหรือบริเวณที่
แมลงศัตรูพืชอาศัยอยู่ ควรฉีดพ่นช่วงเวลาเย็น เพราะสภาพอากาศเหมาะต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา 

2. วิธีการใช้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
2.1 ฉีดซ้ าได้บ่อยตามต้องการ เชื้อราบิวเวอร์เรีย จะส่งผลต่อ

แมลงหลังจากฉีดพ่นแล้วประมาณ 3-5 วัน 
2.2 หากต้องการก าจัดหนอนอย่างมีประสิทธิภาพควรใช้รวมกับ

เชื้อบีที 
2.3 ไม่ควรน าฉีดผสมกับเชื้อ บีเอส (Bacillus subtilis) 

เนื่องจากเป็นเชื้อปฎิปักษ์ 
2.4 ไม่ควรฉีดพ่นในใบหม่อนเลี้ยงไหม 
2.5 ควรฉีดพ่นขณะที่แมลงศัตรูพืชยังไม่ระบาด หรือระบาด

เล็กน้อย เพ่ือตัดวงจรของแมลงศัตรูพืชไม่ให้ระบาดรุนแรงในอนาคต 

 

https://www.svgroup.co.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c/


 
 

 

3. ค าแนะน าเพิ่มเติม : ฉีดซ้ าได้บ่อยตามต้องการ เชื้อราจะส่งผล
ต่อแมลงหลังจากฉีดพ่นแล้วประมาณ 3-5 วัน 

4. การเก็บรักษา การเก็บรักษาเชื้อราบิวเวอร์เรีย ให้เก็บในรูป
สปอร์ผงแห้ง โดยเก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ ไม่ให้ถูกความชื้นและแสงแดด 
สามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 2 ปี 

5. ราคาจ าหน่าย : 320 บาท/ถุง 
6. แหล่งจ าหน่าย   : ติดต่อได้ที่  คุณธนพัฒน์  สุ ระนรากุล  

โทรศัพท์มือถือ/ID Line 087-775-5663 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นครพนม 
 
  6.3 การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุมศัตรูพืช  

 6.3.1 เนื่องจากเชื้อค่อนข้างอ่อนแอต่อแสงแดด และอุณหภูมิสูง 
จึงควรใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในช่วงเวลาเย็นถึงค่ า ระหว่างที่ฉีด ให้กวนน้ าเป็นระยะ 
และควรปรับหัวฉีดให้พ่นฝอยละเอียด จะฉีดได้ผลดีและได้พ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ควรฉีดเหนือ
ลม  และเดินฉีดหน้าห่าง ๆ 

 6.3.2 เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถท าลายแมลงได้หลายชนิด รวมถึง
แมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิดด้วย ดังนั้นถ้าหากพบว่ามีศัตรูธรรมชาติอยู่มาก ก็ควร
งด หรือชะลอการฉีดออกไป  ถ้าไม่จ าเป็นจึงไม่แนะน าให้ใช้เชื้อราชนิดนี้เพราะจะ
ท าลายแมลงธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ ควรหลีกเลี่ยงไปใช้เชื้อราชนิดอ่ืนที่ไม่ท าลาย
แมลงธรรมชาติ 

 6.3.3 เชื้อราจะเข้าท าลายแมลงได้ในสภาพที่มีความชื้นสูง ดังนั้น 
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในช่วงฤดูแล้ง หรืออากาศแห้งแล้ง อาจจ าเป็นต้องเพ่ิม
ความชื้นโดยการให้น้ า หรือพ่นละอองน้ า ก่อนและหลังการใช้ และก่อนน าเชื้อราไป
ใช้ควร น าเชื้อราตามอัตราส่วนที่ต้องการไปแช่น้ าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงแต่ไม่ควร
เกิน  24 ชั่วโมง และเพ่ิมอาหารของเชื้อด้วยนมข้น /น้ าหวาน / กากน้ าตาล เพ่ือให้
เชื้อมีปริมาณและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถท าให้แมลงตายได้ภายใน 1 – 2 วัน 

 



 
 

 

   
 

ภาพที่ 42 การท าลายศัตรขูองเชื้อราบิวเวอร์เรีย 
 

6.4 ข้อแนะน าในการใช้ 
     6.4.1  ให้น้ ากับแปลงพืชที่จะควบคุมศัตรูพืชประมาณ 1 ชั่วโมง

ก่อนท าการพ่นเชื้อราบิวเวอรเ์รีย 
          6.4.2  น าเชื้อราไปฉีดพ่นเพ่ือควบคุมศัตรูพืชโดยต้อง 

                              - พ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืช หรือบริเวณที่แมลงศัตรูพืชเกาะ
หรืออาศัยให้มากที่สุด 

                    - ช่วงระยะเวลาพ่นควรเป็นช่วงที่แมลงศัตรูพืชออกหากิน 
หรือเวลาเย็น โดยมีสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อการงอก และการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา คือมีความชื้นสูงและแสงแดดอ่อน ๆ 

          6.4.3  ให้น้ ากับแปลงพืชในวันรุ่งขึ้น เพื่อเพ่ิมความชื้น 
          6.4.4  ส ารวจแปลงพืช ถ้ายังพบศัตรูพืชเป้าหมายให้พ่นเชื้อราบิว

เวอรเ์รียซ้ า 
 

6.5 ข้อจ ากัดในการใช้ควบคุมศัตรูพืช 
                ความร้อน ความชื้น มีผลกระทบต่อการงอก การอยู่รอด ความคงทน
ของเชื้อรา และประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูพืช 

 
          6.6 ข้อดีของการใช้เชื้อราก าจัดแมลง  
                 6.6.1 ความปลอดภัย ซึ่งการใช้เชื้อรานี้จะมีความปลอดภัยในการใช้
สูง ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ฯลฯ  



 
 

 

                 6.6.2 ไม่มสีารพิษตกค้างในผลผลิตของเกษตรกร ท าให้ทั้งผู้ผลิต, 
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมปลอดภัย  
                 6.6.3 มีประสิทธิภาพในการป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ยาวนาน ซ้ ายัง
แพร่และขยายพันธุ์ได้ในธรรมชาติหากอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม  
                 6.6.4 ท าลายแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง  
                 6.6.5 สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เพราะ
การฉีดพ่นเพียง 2 ครั้งก็ท าให้แมลงศัตรูพืชหยุดระบาดได้  
                 6.6.6 ไม่ท าให้แมลงศัตรูพืชต่าง ๆ ดื้อยา 

 

   
 

   
 

  ภาพที่ 43 การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย 
 



 
 

 

    
 

ภาพที่ 44 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสได้น าความรู้ไปปฏิบัติ 
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