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บทที่ 1  
ความสำคัญของจุลินทรีย์ต่อการเกษตร 

 

 ดินที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องและมีการใช้อย่าง
ผิดวิธี เป็นเวลายาวนานย่อมมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำลง มีการสูญเสียธาตุอาหารพืช 
การจะปล่อยให้ดินฟื้นตัวกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นวิธีการ
แก้ปัญหานี้ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ โดยอาศัยจุลินทรีย์ ซึ่งในปัจจุบันมีความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน จุลินทรีย์และพืชมากขึ้น เพราะใน
ระบบนิเวศดินมีจุลินทรีย์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารพืช หรือ
การเปลี่ยนรูปของธาตุอาหารพืช  
 

1. ประเภทของจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ต่อการเกษตร 
         (1) แบคทีเรีย เป็นจุลินทรีย์โดยเซลล์มีขนาด 0.3 - 2 ไมโครเมตร ต้องดู
ผ่านกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 1,000 เท่า โดยมีรูปร่างเป็นแบบกลมหรือ
คอคคัส (coccus) รูปแท่งหรือบาซิลลัส (bacillus) รูปเกลียว และเมื่อเพาะด้วย
อาหารเลี้ยงเชื้อบนจานวุ้น เมื่อเชื้อเจริญเติบโตและอยู่รวมกันเป็นโคโลนี สามารถ
มองเห็นได้ นอกจากนี้ยังมีแบบอยู่รวมกันเป็นโดยเซลล์เรียงต่อกันเหมือนเส้นใย 
คือ แอคติโนมัยซีส (actinomycetes) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหมักปุ๋ย และ
สร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน 
  (2) ฟังไจ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ รา (mold) และยีตส์ (yeast) ส่วนใหญ่
ดำรงชีวิตแบบผู้ย่อยสลาย มีความสำคัญต่อการเกษตร คือ เป็นตัวเริ่มต้นที่ทำให้
เกิดการหมุนเวียนแร่ธาตุจากวัสดุอินทรีย์กลับคืนสู่ดิน อีกทั้งเชื้อราบางชนิดยัง
สามารถควบคุมโรคพืชได้ คือ ไตรโคเดอร์มา หรือใช้ในการกำจัดพวกแมลงศัตรูพืช  
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(3) สาหร่าย มีความสำคัญต่อการทำเกษตร เนื่องจากตรึงไนโตรเจนได้ 
โดยใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ซึ่งมักเห็นได้ตามดินที่ชื้นแฉะ 
และอาศัยอยู่กับรากของแหนแดง แต่การใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นปุ๋ยจะ
ประสบความสำเร็จได้ จึงต้องรักษาให้สาหร่ายมีชีวิตและเพ่ิมจำนวนได้ในปริมาณ
ที่มาก ช่วยลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวลงได้  

(4) โพรโตซัว เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก โดยทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ย่อย
สลาย คือ กินจุลินทรีย์และปลดปล่อยธาตุอาหาร ซึ่งแบคทีเรียที่ถูกโพรโตซัวกิน
มักจะเป็นกลุ่มที่ไม่สร้างสารพิษ ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยในการสร้างความสมบูรณ์
ให้แก่ดิน และในสภาพที่ดินมีความชื้นและอาหารเพียงพอจะมีโพรโตซัวอาศัยอยู่
เป็นจำนวนมาก มีความสัมพันธ์กับวัฏจักรของธาตุอาหารพืช และยังเป็นตัวบ่งชี้
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งบริเวณที่พบโพรโตซัวอย่างหลากหลายก็จะพบ
แบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตฮอร์โมนพืช เช่น ออกซิน  
 

2. บทบาทจุลินทรีย์ท้องถิ่นต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 2.1 การสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน 

     จุลินทรีย์มีส่วนทำให้ดินเก็บรักษาแร่ธาตุไว้ตามผิวของอนุภาคดินและ
จุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณช่องว่างระหว่างของอนุภาคดิน ด้วยการผลิตโปรตีนและสาร
พอลิแซคคาไรด์ออกมาทำหน้าที่เหมือนเป็นกาวช่วยยึด และยังช่วยเคลื่อนย้าย
โมเลกุลธาตุอาหารพืช เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเหล็ก เมื่อจุลินทรีย์สิ้น
อายุขัยยังกลายเป็นอินทรียวัตถุในดิน เกิดการย่อยสลายตัวเอง (autolysis) หรือ
ถูกจุลินทรีย์กลุ่มอ่ืน ๆ ย่อยสลายทำให้สารอินทรีย์และแร่ธาตุที่เก็บไว้ภายในเซลล์
ถูกปลดปล่อยออกมา เป็นส่วนหนึ่งของอินทรียวัตถุในดิน (soil organic matter, 
SOM) ซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน 
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2.2 การเปลี่ยนรูปธาตุอาหารพืช  
              จุลินทรีย์ช่วยการดูดซึมแร่ธาตุอาหารพืชในดิน โดยผนังเซลล์ส่วนที่ 
เป็นกรดอะมิโนและโปรตีน ยึดจับแร่ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปประจุบวก ได้แก่ 
โพแทสเซียม แคลเซียม ทองแดง สังกะสี เหล็ก เป็นต้น ไมเ่คลื่อนทีไ่ปกับน้ำ ทำให้
พืชดูดซึมธาตุอาหารได้มากขึ้น เชื้อราไมคอร์ไรซายังมีส่วนช่วยปลดปล่อยฟอสเฟต
ออกจากดิน และแบคทีเรียผลิตกรดอินทรีย์ออกมาละลายฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่
พืชใช้ได้เช่นกัน เพราะฟอสฟอรัสในดินส่วนใหญ่ที่ไม่ละลายน้ำและถูกตรึงเอาไว้ 
ได้แก่ ไตรแคลเซียม-ฟอสเฟต ไดแคลเซียมฟอสเฟต ไฮดรอกซีอะพาไทท์และหิน
ฟอสเฟต ทำให้สภาพแวดล้อมในดินมีความเป็นกรด และมีประจุบวกไปแทนทีข่อง
แคลเซียมจึงทำให้ฟอสเฟตหลุดออกมา (Rodringuez และ Fraga, 1999)  
 
3. บทบาทของจุลินทรีย์ท้องถิ่นต่อพืช 
 3.1 การสร้างฮอร์โมนพืช  
              ฮอร์โมนพืช ได้แก่  ออกซิน จิบ เบอเรลลิน  และไซโตไคนิน ถูก
สังเคราะห์ด้วยตัวของพืชเอง แต่จุลินทรีย์ยังมีส่วนช่วยในกระบวนการดังกล่าว คือ 
ซูโดโมแนส และบาซิลลัส สามารถผลิตสารช่วยกระตุ้นทำให้รากฝอยมีจำนวนเพ่ิม
มากข้ึน ทำให้มีพ้ืนที่ในการดูดซึมน้ำ และธาตุอาหารได้มากขึ้น ซึ่งแบคทีเรียในดิน
ที่มีส่วนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและยังอาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืช เรียกว่า 
PGPR (plant growth promoting rhizobacteria)  
 3.2 การควบคุมโรคพืช 
      จุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันจะเป็นผลดีในการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์
ที่ใช้ในการควบคุมโรคพืช โดยมีกลไกในการยับยั้งเชื้อก่อโรคพืช ด้วยการผลิตสาร
ออกมายับยั้ง ได้แก่ สารปฏิชีวนะ กรดอินทรีย์ สารพิษ และสารลดแรงตึงผิวที่
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ทำลายความสามารถในการยึดเกาะของเชื้อโรค ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายผนังเซลล์ 
เช่น ไคติเนส ที่ย่อยไคติน มีการแย่งอาหารและที่อยู่อาศัย รวมถึงการชักนำให้พืช
เกิดความต้านทานจึงทำให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคมากขึ้น 
 
4. บทบาทจุลินทรียท์้องถิ่นในการหมักปุ๋ย 
 4.1 การย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส 

        เนื้อเยื่อพืชมีส่วนประกอบ ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน 
การที่จุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์สิ่งเหล่านี้ได้ จึงอยู่ที่ความสามารถในการ
ผลิตเอนไซม์ออกมาและยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของจุลินทรีย์อีกหลายกลุ่ม 
เมื่อย่อยสลายได้แล้วจะเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่จุลินทรีย์จะดูดซึมเข้าไปได้ ในการ
หมักปุ๋ยจะพบเชื้อที่ย่อยสลายเซลลูโลส เช่น บาซิลลัสที่เจริญในอุณหภูมิปานกลาง 
ส่วนแอคติโนมัยซีสชอบเจริญในอุณหภูมิสูง จึงมีบทบาทสำคัญในการหมักปุ๋ยช่วง
ที่มีความร้อนตั้งแต ่35 - 65 oซ  

     4.2 การสร้างฮิวมัส 
                การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในกองปุ๋ยหมักยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยสิ่งหนึ่งที่ได้ คือ ฮิวมัส ซึ่งอัตราการเกิดขึ้นนั้นอยู่ที่ปริมาณของจุลินทรีย์และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น ค่าความเป็นกรด -ด่าง อุณหภูมิ อากาศ 
ปริมาณของวัสดุอินทรีย์และมีคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
อย่างเพียงพอ  ซึ่งกระบวนการสร้างฮิวมัสหรือสารฮิวมิค มี 3 ขั้นตอน  ได้แก่ 

        1) ฟังไจยึดจับคาร์โบไฮเดรตชนิดง่ายและบางส่วนของโปรตีนและ
เซลลูโลสในเนื้อเยื่อพืชแล้วผลิตเอนไซม์ช่วยย่อยสลาย 
             2) เซลลูโลสที่เป็นส่วนประกอบของท่อลำเลียงน้ำของพืชถูกย่อยสลาย
โดยแบคทีเรียกลุ่มที่ต้องการอากาศและได้สารโพลิเมอร์พวกฟีนอล โดยอาศัย
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เอนไซม์ โพลิฟีนอลออกซิเดส (polyphenoloxidase) เร่งกระบวนการกลายเป็น
สารควิโนน ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับสารประกอบไนโตรเจนเป็นสารฮิวมิคมีสีน้ำตาล 
             3) ลิกนินถูกย่อยสลายและสารฟีนอลที่เป็นส่วนประกอบจะหลุด
ออกมาเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการสร้างฮิวมัส มีการเปลี่ยนรูปของลิกนินถูก
ย่อยลงจนเป็นหน่วยขนาดเล็กที่สามารถแพร่ผ่านผนังเซลล์จุลินทรีย์ได ้
       4.3. การปลดปล่อยแร่ธาตุจากสารอินทรีย์ 
    การปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนที่เป็นส่วนประกอบสารอินทรีย์จะอยู่ใน
รูปแอมโมเนียอิสระแล้วระเหยไปในอากาศ และอาจสูญเสียไประหว่างการย่อย
สลายปุ๋ย แต่จะถูกเก็บไว้ด้วยเชื้อที่สามารถตรึงไนโตรเจนช่วยลดการระเหยของ
แอมโมเนียในระหว่างการหมักปุ๋ย ส่วนฟอสฟอรัสจะคำนึงในรูปที่ถูกดูดซึมง่าย ซึ่ง
ปุ๋ยหมักกับมูลสัตว์ที่ยังไม่ผ่านการหมักจะมีฟอสฟอรัสอนินทรีย์ (inorganic 
phosphorus) อยู่มากกว่าร้อยละ 75 ของฟอสฟอรัสทั้งหมด ส่วนฟอสฟอรัส
อินทรีย์ (organic phosphorus) มีร้อยละ 16 ในปุ๋ยมูลสัตว์หมัก แต่ถ้ายังไม่ทำ
การหมักจะมีมากถึงร้อยละ 25 แสดงว่าเกิดการปลดปล่อยฟอสฟอรัสอินทรีย์ขึ้น
ระหว่างการหมักปุ๋ย   

     4.4. การตรึงแร่ธาตุ 
       การตรึงแร่ธาตุ (immobilization) เกิดขึ้น คือ การดูดซึมเอาแร่ธาตุ
ในรูปสารอนินทรีย์ เช่น ฟอสฟอรัสที่พืชพร้อมเอาไปใช้โดยจุลินทรีย์  แล้วจึง
เปลี่ยนให้อยู่ ในรูปฟอสฟอรัสอินทรีย์ และเมื่อจุลินทรีย์สิ้นอายุขัยก็จะถูก
ปลดปล่อยออกมาอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตไดร้วดเร็ว
และตายเร็วจึงเป็นการหมุนเวียนแร่ธาตุอาหารได้เร็ว ในขณะเดียวกันบริเวณ
พ้ืนดินที่เพาะปลูกพืชต้องมีการรักษาปริมาณของอินทรียวัตถุให้คงที่และเพียงพอ 
เพ่ือจะเป็นสิ่งที่คอยดูดซับแร่ธาตุอาหารพืชเอาไว้ไม่ให้ถูกชะล้างหลุดออกไป 
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บทที่ 2  
แหล่งของจุลินทรีย์ท้องถิน่ 

 

การเพาะปลูกพืชผักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดินและพืชโดยตรง ดังนั้นแหล่ง
ของจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่จะนำมาใช้จึงได้จากดินและพืชเช่นกัน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  
 

1. จุลินทรียจ์ากดิน 
 (1) จุลินทรีย์ดินจากป่าธรรมชาติ  มีจุลินทรีย์ที่หลากหลาย เช่น 
แบคทีเรียในกลุ่มแอคทิโนมัยซีส สามารถย่อยสลายลิกนิน ในใบพืชได้ดี ส่วนดิน
จากป่าเต็งรังจะมีเชื้อราไมคอร์ไรซา เป็นเชื้อในสกุลเดียวกับเห็ดที่รับประทานได้ 

(2) จุลินทรีย์ดินจากโคนกอไผ่ ที่ย่อยสลายเส้นใยได้ดี ดังภาพที่ 2.2 (ก) 
การกระตุ้นให้เชื้อในดินโคนกอไผ่ได้ 5 วัน และ (ข) นำมาเป็นหัวเชื้อในการทำปุ๋ย
หมักจากเศษขี้เลื่อยเป็นส่วนผสมหลัก 

(3) จุลินทรีย์ดินจอมปลวก สามารถผลิตเอ็นไซม์ที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การย่อยสลายเศษพืช เกษตรกรที่ใช้จุลินทรีย์จาวปลวกจากดินส่วนที่อยู่ด้านในที่
เห็นเป็นโพรงและเป็นที่อาศัยของราชินีปลวก โดยเชื่อว่ามีจำนวนจุลินทรีย์มาก แต่
จุลินทรีย์ในส่วนนี้มีน้อยกว่าดินใกล้กับฐานของจอมปลวก โดยพบแอคทิโนมัยซีส 
มีเป็นสัดส่วนมากกว่าเชื้อในกลุ่มอ่ืนๆ (Ganesan และคณะ, 2010) และผลการ
ทดลองของพินิจและคณะ (2557) พบว่า การใส่ดินจอมปลวกอัตรา 2 ตัน/ไร่ ได้
ผลผลิตพริกข้ีหนูเพ่ิมจากเดิมถึงร้อยละ 149.0 
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        (ก)                             (ข)                           (ค) 

ภาพที่ 2.1 (ก) ใบพืชหล่น (ข) ใต้ใบมีเส้นใยรา (ค) เชื้อเมื่อกระตุ้นให้เจรญิ 
ที่มา : สุพจน์ (2562) 

                        
                                      (ก)                              (ข) 
ภาพที ่2.2 จุลินทรีย์จากโคนกอไผ่และการใช้ทำปุ๋ยหมัก 
ที่มา :  สุพจน์ (2562) 

                      
(ก) จอมปลวก                    (ข) เส้นใยราในจาวปลวก 

ภาพที่ 2.3 จอมปลวกในป่าเต็งรังและเส้นใยราที่เจรญิภายในจาวปลวก 
ที่มา : สุพจน์ (2562) 
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(4)  จุลินทรีย์ดินรอบรากพืช เกือบทั้งหมดเป็นแบคทีเรียและมีส่วนในการ
ผลิตสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช หรือ กลุ่มพีจีพีอาร์ (PGPR) อีกทั้งยัง
ควบคุมเชื้อก่อโรคพืชได้ จึงมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ด้วยการผลิตเอนไซม์ ไคติเนส 
(chitinase) กลูคาเนส (glucanase) โปรตีเอส (protease) และไลเปส (lipase) 
ที่สลายผนังเซลล์ของเชื้อราก่อโรคได้ (Neeraja และคณะ, 2010) 
 

2. จุลินทรีย์จากสัตว์ 
(1) จุลินทรีย์จากไส้เดือน ในส่วนของก๋ึนและลำไส้พบจุลินทรีย์ทีส่ามารถ

ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต ดังนั้นจึงมีการนำเอาไส้เดือนมาใช้ในการกำจัดขยะอินทรีย์
และการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน โดยพบว่าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่ทำการเพาะเลี้ยงไว้
เป็นระยะเวลา 60 วัน มีปริมาณจุลินทรีย์ทุกกลุ่มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนจึงสามารถ
นำเอามูลปุ๋ยหมักไส้เดือนเป็นแหล่งกล้าเชื้อในการผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  

(2) จุลินทรีย์จากไส้ปลา มีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายโปรตีนและ
ไขมันได้ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งเชื้อในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสัตว์ได้ 
แต่ต้องระวังไม่เอาจากปลาที่ติดโรคหรือตายจากโรคจนเน่าเสียแล้ว 
 
3. จุลินทรีย์จากพืช 
 (1) จุลินทรีย์จากยอดพืชผักและหน่อกล้วย ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียผลิต
กรดแลคติกและยีสต์ โดยการเก็บตัวอย่างยอดพืชผักใบเขียวนี้ควรเก็บตอนเช้า 
หลีกเลี่ยงการเก็บในช่วงมีอากาศแห้งและแดดร้อนจัด หากบริเวณนั้นแห้งเกินไป
ให้รดน้ำทิ้งไว้ 1-2 วัน แล้วจึงเก็บเอามาใช้ ไม่เก็บพืชหลังจากที่มีฝนตกหนักใหม่ๆ 
เพราะจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณผิวหน้า ถูกน้ำฝนชะออกจากใบพืช ควรเก็บหลังจาก
ฝนหยุดตกแล้วได้ 2-3 วัน ไม่วางทิ้งไว้จนเหี่ยวและไม่ต้องล้างน้ำ แต่ให้ทำความ
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สะอาดด้วยวิธีการสะบัดเอาฝุ่นละออง เศษดินออก โดยพืช 1 ชนิดเหมาะกับทำ
เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 อย่าง ไม่ควรนำมาหมักรวมกัน แต่เมื่อหมักได้ที่แล้วอาจ
นำมารวมกันได ้

(2) จุลินทรีย์จากผลไม้สุก มีแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกซึ่งสามารถผลิต
สารแบคเทอริโอซินและกรดแลกติกที่ ช่ วยควบคุม การเจริญ เติบ โตของ
เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่มีประโยชน์ได้ และยีสต์ที่เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ 
ซึ่งถ้านำเอามาหมักกับพืชสมุนไพรไล่แมลงจะช่วยในการสกัดได้ดี การใช้ผลไม้สุก
เป็นแหล่งเชื้อจุลินทรีย์ต้องเลือกผลที่ยังไม่เน่า เมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วควรนำมาใช้ใน
การหมักทันท ี
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บทที่ 3  
การเพาะเลี้ยงและการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น 

 

1. วิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ท้องถิ่น 
    การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 วิธี 

1) การเพาะเลี้ยงแบบน้ำและไม่เติมอากาศ อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลว
โดยให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายน้ำหรือแช่อยู่ในน้ำแต่มีพ้ืนที่ว่างบนผิวน้ำกับฝาปิด
ที่พอมีอากาศบางส่วน หรืออาจใช้กระดาษที่อากาศซึมผ่านเข้าออกได้ ซึ่งการ
เพาะเลี้ยงแบบนี้เหมาะสมกับเชื้อในกลุ่มแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกและยีสต์ 

2) การเพาะเลี้ยงแบบน้ำและเติมอากาศ ที่ให้ส่วนผสมหรือสารอาหารอยู่
ในน้ำแล้วมีการต่อสายยางให้อากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสมกับจุลินทรีย์ในกลุ่ม
ที่ช่วยย่อยสลาย เช่น แบคทีเรียที่ใช้เป็นหัวเชื้อทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพราะการเติม
อากาศทำให้มีการเจริญเติบโตดี เพ่ิมจำนวนในเวลาอันสั้น 
            3) การเพาะเลี้ยงแบบกึ่งแห้ง วิธีการนี้เหมาะสมกับการผลิตหัวเชื้อใช้ใน
การทำปุ๋ยหมัก โดยจะได้จุลินทรีย์ในกลุ่มเชื้อรา และแอคทิโนมัยซีส เป็นส่วนใหญ่ 
 
2. จุลินทรียเ์พื่อการหมักปุ๋ย 

แหล่งจุลินทรีย ์  
ใช้ดิน 4 แห่ง ได้แก่ ดินโคนกอไผ่ ดินป่าที่สมบูรณ์ ดินจอมปลวกและดินป่า

เต็งรัง ทำการเก็บดิน โดยขูดบริเวณผิวลึก 5 เซนติเมตร ส่วนดินจอมปลวกเอา
บริเวณใกล้ฐานของจอมปลวก 

ส่วนผสม 
1) ดิน 4 แห่งอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาผสมกัน    2 กิโลกรัม 
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2) มูลโคเก่าและแห้ง               1 กิโลกรัม 
3) รำละเอียด      1 กิโลกรัม 
4) กากน้ำตาล 2 แก้ว (ครึ่งลิตร) ละลายน้ำ    5 ลิตร  
วิธีการ 
1) นำส่วนผสม 1) - 3) คลุกให้เข้ากันแล้วรดด้วยน้ำทีผ่สมกับกากน้ำตาลให้

พอชุ่ม 
2) ใช้มือจับส่วนผสมแล้วบีบจับตัวเป็นก้อน ถ้ามีน้ำไหลตามง่ามนิ้วมือแสดง

ว่ามีน้ำมากเกินไป ให้ใช้รำละเอียดคลุกผสมลงไปอีกเล็กน้อย ถ้าบีบแล้วคลายมือ
ส่วนผสมไม่อยู่ตัวแสดงว่าความชื้นน้อยเกินไปให้รดน้ำเพ่ิมจนและคลุกผสมจนได้ที่ 

3) สุมส่วนผสมเป็นกองเตี้ยๆ ความสูงไม่เกิน 2 ฝ่ามือและขนาดกองมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ศอก เพ่ือให้เกิดการถ่ายเทของอากาศได้สะดวก 

4) คลุมกองด้วยกระสอบป่าน หรือผ้าเก่า หมักทิ้งไว้ 3 – 5 วัน ในระหว่างนี้
ถ้ากระสอบป่านหรือผ้าคลุมแห้ง ในฤดูร้อนอาจพรมน้ำ 2 วัน/ครั้ง 

5) เมื่อครบกำหนดก็นำเอาไปใช้ หรือเก็บใส่ถุงพลาสติกเปิดปากวางไว้ในร่ม
จนแห้งแล้วค่อยปิดปากและเก็บไว้ใช้ ซึ่งสามารถเก็บได้นานเป็นปี 
 วิธีใช ้

1) ตักเอาเชื้อ 1 ขันน้ำ ใส่ลงในถัง 50 ลิตรเติมน้ำให้เต็ม 
2) ใส่มูลโคเก่า 2 กิโลกรัมและกากน้ำตาล 2 กิโลกรัม 
3) หมักท้ิงไว้ 2 คืน และคนเพื่อให้อากาศวันละ 2 ครั้ง 
4) ตักเอาส่วนที่เป็นน้ำ 1 ลิตรผสมน้ำ 100 ลิตร ไปรดบนกองปุ๋ยหมัก ช่วย

ให้การย่อยสลายเร็วขึ้นและมีกระบวนการสลายเปลี่ยนเป็นอินทรียวัตถุ ฮิวมัส
เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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         เริ่มต้นผสม               หมักไว้ 1 วัน               หมักไว้ 3 วัน 

ภาพที่ 3.1 การเพาะจุลินทรีย์เพื่อใช้ทำปุ๋ยหมัก 
ที่มา : สุพจน์ (2562) 

      
ภาพที่ 3.2  การเตรียมจุลินทรีย์ขยายในถัง 100 ลิตร เพ่ือใช้กับการหมักปุ๋ย 
ที่มา : สุพจน์ (2562) 
 

3. จุลินทรียเ์พื่อการหมักดิน 
การหมักดินช่วยปรับความสมดุลของจุลินทรีย์และควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรค

ในดินไม่ให้เข้าทำลายพืชและยังช่วยปลดปล่อยธาตุอาหาร เปลี่ยนรูปของธาตุ
อาหารให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมต่อการถูกดูดซึม 
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 แหล่งจุลินทรีย ์
         ใช้จุลินทรีย์จาก 3 แหล่ง คือ ดินโคนกอไผ่ ดินป่าเต็งรัง และน้ำแช่ข้าว
เหนียวค้างคืน 

ส่วนผสม 
1) น้ำตาลทรายแดง    2  ช้อนแกง 
2) น้ำนมถั่วเหลือง     1  แก้ว 
3) น้ำ      2  ลิตร 
4) ผลไม้สุกสับละเอียด (เช่น สับปะรด มะละกอ) 1  กิโลกรัม 
วิธีการ 
1) ให้ละลายน้ำตาลกับน้ำ แล้วเทน้ำนมถั่วเหลืองลงไปในโหลปากกว้าง 
2) ทำการสับผลไม้ให้ละเอียดใส่ลงในขวดโหล โดยให้มีช่องว่างด้านปาก

โหลเหลือพ้ืนที่ประมาณ 1/3 ของความสูง 
3) เอาดินโคนกอไผ่และดินป่าเต็งรัง อย่างละ 1 กำมือ ใส่ลงในโหลแล้วใช้

ไม้คนผสมให้เข้ากัน 
4) ปิดปากด้วยกระดาษที่อากาศซึมผ่านเข้าออกได้ หมักทิ้งไว้ในที่ร่ม

ประมาณ 3 วัน กรองเอาส่วนของเหลวไปใช้ 1 ลิตร 
วิธีใช ้
1) นำจุลินทรีย์ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร แล้วเติมกากน้ำตาล 5 กิโลกรัม 

เสริมด้วยน้ ำแช่ข้าวเหนียว  1 ลิตร และหมักทิ้ งไว้  1 – 2 วัน เพ่ือให้ เชื้ อ
เจริญเติบโต จึงน้ำไปใช้รดลงบนดินสำหรับปลูกพืช  

2) ขั้นตอนการเตรียมดินหมักปลูกพืช 
 2.1) ขุดดินและยกแปลงที่จะปลูกพืช แล้วนำขี้เลื่อยหรือแกลบดิบที่กอง
ทิ้งไว้จนเก่าแล้วมาเทบนดิน 1 กระสอบต่อ 2 ตารางเมตร  
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           2.2) หว่านปุ๋ยหมักด้วยอัตรา 1 กิโลกรัมต่อพ้ืนที ่1 ตารางเมตร 
           2.3) ใช้คราดเกลี่ยเพ่ือให้คลุกผสมกัน หรือเป็นแปลงขนาดใหญ่ให้ใช้รถ
ไถพรวนขนาดเล็กตีผสมโดยมีความลึกประมาณ 20 เซนติเมตร 
            2.4) นำจุลินทรีย์ในข้อ 1) มาราด 1 บัวต่อพ้ืนที่ 5 ตารางเมตร หรือใช้
วิธีการพ่นฉีดลงดิน 
            2.5) คลุกผสมดินปลูกอีกครั้งเพื่อพลิกเอาจุลินทรีย์ลงไปในดิน 
            2.6) คลุมด้วยฟาง เศษหญ้า หรือพลาสติกและทิ้งไว้ 15 วัน 
            2.7) เมื่อครบกำหนดให้ทำหลุมหรือเจาะพลาสติกเป็นรูเพ่ือปลูกพืช 
และอาจปล่อยให้หมักดินทิ้งไว้นานกว่านี้ได้ 

               
            (ก)                                 (ข)                            (ค) 

    
           (ง)                      (จ)                        (ฉ)                    (ช) 

ภาพที่ 3.3 การหมักดิน  
ที่มา: สุพจน์ (2562) 
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คำอธิบายภาพที่ 3.3 
(ก) ใส่ขี้เลื่อยเก่าลงบนแปลงที่จะปลูกพืชแล้วเกลี่ยให้ทั่ว 
(ข) หว่านปุ๋ยหมักลงบนขี้เลื่อยใช้คราดเกลี่ยกลับไป-มาผสมเข้ากัน 
(ค) ราดจุลินทรีย์ 1 บัวต่อพ้ืนที่ 5 ตารางเมตร 
(ง) ใช้คราดขุดลงบนดินและยกขึ้นตรงๆ ให้วัสดุพลิกผสมกัน 
(จ) คลุมด้วยหญ้าแฝกจนไม่เห็นดินด้านล่าง หมักทิ้งไว้ 15 วัน ถ้าอากาศ

แห้งให้พรมน้ำ 4 – 5 วันต่อครั้ง 
(ฉ) ดินหมักที่ปลูกผักอายุ 14 วัน มีขนาดพอจะรับประทานได้ 
(ช) อินทรียวัตถุในดินสลายเปลี่ยนเป็นสีดำภายใน 1 เดือนหลังจาก

เริ่มทำการหมักดิน 
 

4. แบคทีเรียผลิตน้ำหมักชีวภาพจากผัก 

       ส่วนผสม 
1) น้ำตาลทรายแดง   1 กิโลกรัม 
2) ยอดผักท่ีกำลังเจริญเติบโต  2 กิโลกรัม 
3) น้ำสะอาด (น้ำประปาตั้งทิ้งไว้ 2 วัน) 3 ลิตร   
4) หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย   1 แก้ว 

วิธีการ 
      1) เลือกหน่อกล้วย ที่มีใบธง 3 -5 ใบ โดยมีโคนต้นขนาดใหญ่ส่วนปลาย

เรียวเล็ก โดยตัดในตอนเช้าตรู่ และซอยเป็นชิ้นเล็กให้ได้น้ำหนัก 3 กิโลกรัมผสม
กับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม ใส่ในโหลหมักไว้ 5 วัน แต่ถ้า
อากาศเย็นทิ้งไว้ 7 วัน จึงกรองเอาส่วนของเหลวมาใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
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 2) เก็บยอดผักที่กำลังเจริญเติบโต เช่น ฟักทอง ผักบุ้ง หรือหน่อไม้ ใน
ตอนเช้าตรู่ สะบัดเอาเศษดิน ฝุ่นที่ติดมาออก แล้วหั่นเป็นชิ้นขนาดไม่เกิน 3 
เซนติเมตร 

 3) บรรจุใส่ในโหล เติมน้ำตาลทรายแดง น้ำ และหัวเชื้อจุลินทรีย์ตาม
ส่วนผสม ปิดปากด้วยกระดาษ หมักไว้ 10 – 15 วัน ถ้าเป็นฤดูร้อนใช้เวลา 7 วัน  

     วิธีใช ้
ผสมหัวเชื้อทั้งสองอย่างละเท่ากันและผสมกับน้ำอัตราส่วน 1 ต่อ 500 

สำหรับฉีดพ่นไม้ยืนต้น หรือราดรดโคนต้น  ทุก ๆ 15 วัน สำหรับฉีดพ่นทางใบ
พืชผักอายุสั้น ทุกๆ 5 – 7 วัน แต่ใช้ผสมกับน้ำอัตราส่วน 1 ต่อ 1,000  

                   
                   (ก)  หน่อกล้วย                  (ข) เถาฟักทองที่เก็บเอายอด                                   
ภาพที่ 3.4 วัตถุดิบในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพืช 
ที่มา : สุพจน์ (2562) 
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5. แบคทีเรียและยีสต์ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้สุก 
       ส่วนผสม 

1) กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 
2) ผลไม้สุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  2 กิโลกรัม 
3) น้ำสะอาด    3 ลิตร 
วิธีการ              

            1) นำวัตถุดิบมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วบรรจุลงในภาชนะขวดโหลที่มีฝา
ปิด เติมกากน้ำตาล และน้ำลงไป ใช้ทัพพีคนหรือคลุกเคล้าให้เข้ากัน (ห้ามใช้มือ
เพราะแบคทีเรียจากมือจะปนเปื้อน) ปิดฝาภาชนะพอหลวม ๆ ไม่แน่นเกินไป 
            2) หมักไว้ 7-15 วัน ระหว่างหมัก ให้หมั่นคนส่วนผสมทุกวันหรือใช้
วิธีการเขย่าขวดโหลเบาๆ ให้มีการระบายอากาศจะไดน้้ำหมักชีวภาพที่ดีกลิ่นหอม  
            3) ตักเอาส่วนใสใส่ขวดปิดฝาไม่แน่นมากเก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับเป็นหัว
เชื้อในการหมักครั้งต่อๆไป หรือเอาไปฉีดพ่นทางใบแก่พืชในระยะเริ่มออกดอกจน
ติดผลและใช้ในอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 5-7 วัน ถ้าราดลงดินให้
เพ่ิมเป็น 200 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร รดโคนต้นหรือราดในตอนที่กำลังทำการ
หมักดินก็ได้ 
 
6. แบคทีเรียผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสัตว ์

ส่วนผสม 
1) เศษปลาหรือหอยเชอรี่   3 กิโลกรัม 
2) กากน้ำตาล    1 กิโลกรัม 
3) น้ำส้มสายชู   1 แก้ว หรือมะกรูดผ่าซีก 1 กิโลกรัม 
4) สับปะรดแก่จัดแต่ยังไม่สุกสับละเอียด 1 กิโลกรัม 
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5) ถั่วเน่า (ถ้ามี)    1 ห่อ 
6) น้ำสะอาด    3 ลิตร 
วิธีการ 

      1) นำไส้ปลา เลือดและหัวปลาที่สดหรือหอยเชอรี่สด มาทำการบด
หรือสับให้มีขนาดเล็กเพ่ือให้ย่อยสลายง่ายขึ้น แล้วบรรจุลงในขวดโหลปากกว้าง 

      2) เทน้ำสายชูลงไปคลุก ถ้าไม่มีก็คลุกกับมะกรูดผ่าซีกและสับปะรด
สับเพ่ือเป็นการปรับสภาพความเป็นกรดมากขึ้น ช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียชนิด
อ่ืนเจริญและทำให้เน่าเสีย 

      3) เติมกากน้ำตาลตามที่ระบุ คนให้เข้ากัน แล้วเติมน้ำสะอาด  
4) หมักไว้เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างนี้ให้คนวันละ 3-4 ครั้ง จะเริ่มเป็น

สารละลายสีน้ำตาลเข้ม และมีฝ้าไขมันลอยอยู่ด้านบน ทำการหมักอีก 20 วัน และ
ทำการคนเป็นครั้งคราว  

5) การใช้ให้ตักเอาส่วนของน้ำ 20 มิลลิลิตรผสมน้ำ 20 ลิตร หรือ 
200 มิลลิลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นพืชทุก ๆ 5 – 7 วัน  

6) การเก็บรักษาต้องหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจะทำให้จุลินทรีย์ตาย 
และอาจใช้ลูกมะกรูดผ่าซีกใส่ด้านบนน้ำหมักป้องกันกลิ่นเหม็น 

 
7. แบคทีเรียผลิตน้ำหมักชีวภาพแคลเซียม-ฟอสฟอรัส 

ส่วนผสม 
1) เปลือกไข่ตากแดดให้แห้งและบดละเอียด 500  กรัม 
2) น้ำนมถั่วเหลือง       200 มิลลิลิตร 
3) น้ำแช่ข้าวเหนียวข้ามคืน      2    ลิตร 
4) น้ำตาลทรายแดง       2 ช้อนโต๊ะ 
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วิธีการ 
1) เอาน้ำข้าวเหนียวข้ามคืนใส่ในขวดโหล เติมน้ำตาลทรายแดงคนให้

ละลายและใส่น้ำนมถั่วเหลืองลงไป 
2) ใช้ช้อนตักผงเปลือกไข่โรยลงในโหล โดยปล่อยให้เศษเปลือกไข่ค่อย ๆ 

จมลงสู่ก้นขวดโหล 
3) ปิดปากด้วยกระดาษและรัดด้วยเชือก เก็บไว้ในที่ร่ม 15 – 20 วัน 
4) ตักเอาเฉพาะส่วนใสมาใช้หรือกรองส่วนใสเก็บไว้ โดยใช้ 20 มิลลิลิตร

ผสมน้ำ 10 ลิตรสำหรับฉีดพ่นพืช 
หมายเหตุ  ถ้าต้องการหมักฟอสฟอรัสจากกระดูก ให้ทำการเผาเป็นถ่าน

ก้อนดำก่อนและทุบให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงในโหลแทนเปลือกไข่ และมีวิธีการใช้
เหมือนกัน 

 
8. น้ำหมักจุลินทรีย์เอนกประสงค์เสริมจุลธาตุ 

ส่วนผสม 
1) ปุ๋ยหมัก    5  กิโลกรัม 
2) มูลค้างคาว    5  กิโลกรัม 
3) ผงถ่านหรือขี้เถ้าไม้เนื้อแข็ง  5  กิโลกรัม 
4) น้ำนม    500 มิลลิลิตร 
5) กากน้ำตาล    5 กิโลกรัม 
6) น้ำสะอาด    180 ลิตร 
7) หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย ผลไม้สุกและ 

น้ำแช่ข้าวเหนียว อย่างละ  500  มิลลิลิตร 
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วิธีการ 
1) ใช้ตาข่ายกันแมลงทำเป็นถุงใส่ปุ๋ยหมัก มูลค้างคาวและผงถ่านหรือ

ขี้เถ้าไม้เนื้อแข็ง โดยแยกถุงและมัดปากด้วยเชือก ใส่ลงในถังพลาสติกขนาด 200 
ลิตร 

2) เติมน้ำสะอาดให้เกือบเต็มถัง ใช้น้ำประมาณ 180 ลิตร 
3) เติมกากน้ำตาลและน้ำนมลงไปคนให้ละลาย 
4) เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดลงไป แล้วต่อสายยางเติมอากาศเข้า

เครื่องเติมอากาศขนาดเล็กที่ใช้กับตู้ปลา หรือใช้วิธีการคนบ่อยๆ วันละ 4 – 5 ครั้ง 
5) ทำการหมักทิ้งไว้ 3 วันในฤดูร้อนและ 5 วันสำหรับฤดูหนาว แล้วดึง

เอาเชือกท่ีมัดถุงตาข่ายออก ใช้น้ำหมักท่ีได้ 1 ลิตรผสมน้ำ 500 ลิตรฉีดพ่นพืชทาง
ใบ และถ้าราดลงดินให้ใช้ปริมาตร 1 ลิตรผสมน้ำ 200 ลิตร ทุกๆ 5 – 7 วัน 

 
9. ยีสต์และแบคทีเรียผลิตน้ำหมักชีวภาพพืชสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช 

ส่วนผสม 
1) ข่าแก ่     2 กิโลกรัม 
2) ตะไคร้หอม     2 กิโลกรัม 
3) ใบยูคาลิปตัส    1 กิโลกรัม 
4) ใบมะรุม     1  กิโลกรัม 
5) น้ำสะอาด     10 ลิตร 
6) กากน้ำตาล     3  กิโลกรัม 
7) หัวเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำหมักผลไม้สุก  1  ลิตร 
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วิธีการ 
1) นำข่าแก่ ตะไคร้หอม ใบยูคาลิปตัส และใบมะรุมที่ยังสดมาโขลก

หรือบดให้ละเอียดใส่ลงในโหลพลาสติกปากกว้าง 
2) เติมน้ำและกากน้ำตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไป คนให้เข้ากัน 
3) ปิดฝาไม่แน่นเกินไปและหมักไว้ในร่ม 1 เดือน ตักเอาน้ำหมัก 100 

มิลลิลิตรผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นใบพืชทุกๆ 7 – 10 วัน ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช 
หมายเหตุ กรณีที่มีวัตถุดิบอ่ืนๆ เช่น ใบสาบเสือ สะเดา บอระเพ็ด และ

ยาสูบก็นำมาหมักได้ โดยใช้อย่างละ 2 กิโลกรัมและใช้หัวเชื้อจากน้ำผักดองแทน 
โดยทำการหมักเหมือนที่กล่าวมา จะได้น้ำหมักชีวภาพที่มีฤทธิ์ช่วยในการป้องกัน
แมลงและควบคุมโรคไปในคราวเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการใช้เหมือนกัน 
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บทที่ 4  
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 

 
1. การเพาะเลี้ยงเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา 
 วัสดุและอุปกรณ์ 

1) หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาผง ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดหรือขอรับเชื้อที่
ศูนย์อารักขาพืชหรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  

2) ปลายข้าวสารชนิดข้าวเจ้า 5 กิโลกรัม 
3) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
4) ถุงพลาสติกใสทนร้อนขนาด 6 x 8 นิ้ว 
5) ยางรัดปากถุง 
6) แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
7) ลำสี และไม้จิ้มฟัน 
วิธีการ 
1) หุงปลายข้าวสารด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้สุก โดยใส่น้ำเพียงครึ่งหนึ่ง

ของการหุงข้าวรับประทานหรือใช้วิธีตวงข้าว 1 ถ้วยต่อน้ำ 1 ถ้วย เมื่อข้าวสุกจะมี
ลักษณะแข็งและร่วน ไม่นุ่มและแฉะเกาะติดกัน 

2) ตักใส่ถุงพลาสติกในขณะที่ข้าวยังร้อนอยู่ใส่ถุงประมาณ 300 กรัม 
และพับปากถุงวางทิ้งไว้ให้ความร้อนลดลงจนมือสามารถจับถุงพลาสติกได้  

3) เทผงหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาลงในถุงพลาสติก (ถ้าหัวเชื้อที่ได้มาจาก
ขวดซึ่งเลี้ยงด้วยข้าวฟ่าง) หรือใช้สำลีชุบแอลกอฮล์เช็ดช้อนและมือ แล้วตักผงเชื้อ
จากขวดใส่ลงในถุงแล้วรัดปากให้แน่น  
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4) ใช้มือจับตรงที่มัดยางรัดและก้นถุงเขย่าให้ข้าวและผงเชื้อคลุกเคล้ากัน 
ใช้ไม้จิ้มฟันชุบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเจาะรูถุงพลาสติกจำนวน 20 – 30 รู แล้วแผ่ถุง
ให้แบนราบ 

5) นำเชื้อไปวางบนชั้นหรือพ้ืนที่ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ โดยสถานที่ต้อง
ปลอดภัยจากแมลง สัตว์ มีแสงสว่างส่องทั่วถึง และบ่มเชื้อไว้ 3 วัน จะสังเกตเห็น
เส้นใยสีขาวเจริญเป็นบางส่วนของข้าว 

6) ทำการเขย่าถุงเพ่ือคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งและบ่มเชื้อต่อไปอีก 3 
วันจะสังเกตเห็นสปอร์ของเชื้อราเป็นสีเขียวเจริญปกคลุมเมล็ดข้าว 

7) วิธีการนำไปใช้ เอาเชื้อสด 1 ถุงละลายในน้ำ 20 ลิตร กรองเอาเมล็ด
ข้าวออกแล้วจึงนำไปฉีดพ่นพืช หรือรดลงดิน 

8) นำเชื้อสดผสมรำละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกเก่า ด้วย
อัตราส่วน 1:4:100 โดยน้ำหนัก คลุกผสมให้เข้ากัน พรมน้ำให้ชื้นพอๆ กับการ
หมักปุ๋ย คลุมด้วยกระสอบป่าน ทิ้งไว้ 7 วัน เพ่ือให้เชื้อเจริญได้ทั่วถึง แล้วนำไปใช้
โดย ผสมดินปลูกโดยใช้อัตราส่วน 1:4 ใส่กระบะเพาะเมล็ด หรือกระบะปลูกพืชที่
เตรียมไว้ รองก้นหลุมก่อนปลูกพืชหลุมละ 2 กำมือและหว่านหลังแปลงก่อนปลูก
พืช 5 กำมือต่อ 1 ตารางเมตร 
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(ก)                   (ข)                              (ค) 

   
             (ง)                              (จ)                             (ฉ) 

   
                    (ช)                        (ซ)                       (ฌ) 
ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงไตรโคเดอร์มา 
ที่มา: สุพจน์ (2559) 
 คำอธิบายภาพ 

(ก) ปลายข้าวหุงสุกใหม่เทใส่หม้อและรีบคนระบายความร้อนให้ไอน้ำ
ระเหยออกไปจากข้าวเพื่อไม่ให้มีน้ำเกาะจะทำให้ข้าวแฉะ 

(ข) ตักหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา (เชื้อทางการค้า) ครึ่งช้อนต่อข้าว 1 ถุง 
(ค) ถุงข้าวเพาะไตรโคเดอร์มา 5 วัน มีเชื้อเจริยและเริ่มสร้างสปอร์สีเขียว 

ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
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(ง) เชื้อเจริญเต็มที่พร้อมนำไปใช้ 
(จ) ขยายเชื้อในกองปุ๋ยหมักเพ่ือใช้รองก้นหลุมโดยมีส่วนผสมเป็นรำอ่อน 
(ฉ) กองปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา 
(ช) รดน้ำกองปุ๋ยให้มีความชื้นประมาณ 50% ที่มือบีบเป็นก้อนได้ 
(ซ) เส้นใยเชื้อเจริญในกองปุ๋ยหลังหมักได้ 3 วัน 
(ฌ) เนื้อปุ๋ยหมักที่มเีชื้อราไตรโคเดอร์มาเจริญจนยึดเกาะปุ๋ยเป็นก้อน 

 
2. การเพาะเลี้ยงเชื้อราบิวเวอเรีย 

วัสดุและอุปกรณ์ 
1) ลังถึง  

           2) ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 6 x 8 นิ้วและยางรัด  
           3) สำลี และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
 4) ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
 5) ถุงมือยางและหน้ากากอนามัย 
 6) ข้าวสารเจ้า 

วิธีการ   
1) ตักข้าวสารเจ้าครึ่งถ้วยตวงใส่ถุงพลาสติกแล้วเติมน้ำครึ่งถ้วยตวงและ

รัดปากถุงไม่ให้แน่นเกินไปโดยใช้วิธีพับจีบปากถุงพลาสติกเพ่ือให้ระบายแรงดัน
จากไอน้ำ หรืออาจใช้เข็มเจาะเป็นรูเล็ก ๆ ใกล้กับบริเวณที่มียางรัด 

2) บรรจุลงในลังถึงโดยเรียงถุงไม่ให้ส่วนของพลาสติกชิดกับกับปากหม้อ
เพ่ือป้องกันไม่ให้ถุงเสียหายจากความร้อน วางซ้อนกัน 2 ชั้นนำไปนึ่งจนข้าวสุก 
ยกออกมาผึ่งให้เย็นและทดสอบด้วยการหยิบวางบนหลังมือพอทนความร้อนได้ 



26 
 

3) เปิดปากถุงและเขี่ยเชื้อจากขวดโดยใช้ช้อนสแตนเลสขนาดเล็กด้าม
ยาวที่ชุบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแล้วรวบปิดปากถุงรัดยาง ผู้ทำงานควรปิดปาก จมูก
ด้วยหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง และเขี่ยเชื้อผ่านเปลวไฟจากตะเกียง
แอลกอฮอล์ 

4) บ่มเชื้อไว้ที่ชั้นวางไม่ให้โดนแสงแดดแต่เป็นที่มีแสงสว่างทั่วถึง มีมุ้ง
ป้องกันสัตว์และแมลง เป็นเวลา 10 วัน จะเห็นเส้นใยสีขาวเจริญทั่วทั้งถุงและเวลา
ใช้มือหยิบถุงเขย่าเมล็ดข้าวสารกระจายตัวแยกจากกันได้ง่าย โดยเห็นเป็นขุย
คล้ายกับมีผงแป้งเกาะอยู่ แสดงว่าเชื้อเจริญเข้าสู่ระยะการสร้างสปอร์แล้ว แต่ถ้า
เมล็ดข้าวยังยึดเกาะติดกันเป็นก้อนแสดงว่ามีเส้นใยจำนวนมากซึ่งยังไม่ดีพอ 

5) เมื่อนำไปใช้ เชื้อ 1 ถุงขยำในน้ำ 5 ลิตรให้ใส่ถุงมือยางและปิดปาก
จมูกด้วยหน้ากากอนามัย จนสปอร์หลุดออกมา กรองเอากากข้าวออกด้วยผ้าขาว
บาง นำน้ำที่ได้ไปผสมกับน้ำอีก 15 ลิตร คนให้เข้ากัน ไปฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือ
ตอนเย็น ในช่วงที่แมลงออกหากินทุก ๆ 10 – 15 วัน  

6) เชื้อที่เหลือเป็นถุงสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นไดน้าน 1 เดือน  
 

    
   (ก) ข้าวเจ้าที่หุงสุกแล้ว  (ข) การบ่มเชื้อไว้บนชั้น      (ค) เชื้อเข้าทำลายตั๊กแตน 
ภาพที่ 4.2 เชื้อราบวิเวอเรีย 
ที่มา: (ก) และ (ข) http://www.pmc07.doae.go.th/V2017/index.php/th/explanes/9-  
beauveria   
       (ค) https://en.wikipedia.org/wiki/Beauveria_bassiana 

http://www.pmc07.doae.go.th/V2017/index.php/th/explanes/9-%20beauveria
http://www.pmc07.doae.go.th/V2017/index.php/th/explanes/9-%20beauveria
https://en.wikipedia.org/wiki/Beauveria_bassiana
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3. การเพาะเลี้ยงเชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส และ บาซิลลัส ทูริงเจนซีส 
วัสดุและอุปกรณ์ 
1) ขวดแก้วทนร้อนที่มีฝาปิด (หรือปั้นก้อนสำลีอุด) 
2) ลำสีและแอลกอฮอล์ 
3) น้ำตาลและน้ำดื่มสะอาด 
4) น้ำนมถั่วเหลืองสำเร็จรูป 
5) หม้อต้ม 
วิธีการ 
1) ตวงน้ำดื่ม 1 ลิตร ใส่ลงในหม้อ และชั่งน้ำตาล 50 กรัมใส่ตามลงไปคน

ให้ละลาย และแกะกล่องน้ำนำถั่วเหลือง 250 มิลลิลิตร เทใส่ในหม้อ 
2) นำไปต้มให้เดือด แล้วตักใส่ลงในขวดประมาณครึ่งหนึ่งเพ่ือให้มีพ้ืนที่

อากาศและปิดฝาหลวมเล็กน้อย (อาจปิดด้วยสำลีก็ได้) ทิ้งไว้พออุ่น 
3) ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดช้อนและมือเพ่ือฆ่าเชื้อ แล้วตักผงเชื้อจาก

ซองใส่ลงในขวด ปิดฝาและเขย่าให้ละลาย ปิดจุกสำลีคืนดังเดิม 
4) บ่มเชื้อทิ้งไว้ 3 – 5 วัน และในระหว่างนี้ให้เขย่าขวดเพ่ือเป็นการเติม

อากาศให้แก่เชื้อวันละ 3 – 4 ครั้ง 
5) การนำไปใช้ ตวงเชื้อ 100 มิลลิลิตรผสมน้ำ 20 ลิตรไว้ฉีดพ่นหรือราด

ลงโคนต้นทุกๆ 15 วัน 
6) การเก็บรักษาเชื้อนำขวดมาไว้ในตู้เย็นได้นานถึง 3 เดือน 
7) เมื่อต้องการนำเอาไปใช้หลังจากการเก็บรักษาในตู้เย็นให้ เติมน้ำตาล 

2 ช้อนต่อเชื้อ 1 ลิตร และตั้งไว้ที่อุณหภูมิปกติ 1 คืนเพ่ือให้เชื้องอกจากสปอร์ 
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บทที่ 5  
ข้อแนะนำการใช้จุลินทรีย์ 

       
การเพาะเลี้ยงจุลินทรียฺแต่ละชนิดจึงมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญ 

คือต้องยึดการใช้ให้ถูกหลัก ถูกวิธี ถูกที่ และถูกเวลา โดยปัญหาที่พบบ่อยและ
วิธีการแก้ไขมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ 

 

ปัญหา    น้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์นำไปใช้แล้วไม่ได้ผลดังที่คาดหวังไว้ 
วิธีการแก้ไข  ต้องหาเทคนิคในการจัดการดินและการสร้างนิเวศเกษตร โดยการ
เพ่ิมอินทรียวัตถุแก่ดินทำให้จุลินทรีย์ดินมีแหล่งอาหารและช่วยปรับโครงสร้างดิน 
ใช้การหมักดินเพื่อปรับสภาพดินและสร้างสมดุลธาตุอาหาร และชนิดของจุลินทรีย์
ดินให้เหมาะสม 

 

ปัญหา   ไม่ทราบวิธีพิสูจน์ว่าจุลินทรีย์มีชีวิตและมีประสิทธิภาพเพียงใด 
วิธีการแก้ไข  ควรเพาะเลี้ยงและใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน ถ้าเป็นน้ำหมักชีวภาพ

จะต้องเก็บรักษาไว้โดยไม่ให้ถูกแสงแดดหรือที่ร้อนและควรเปิดฝาถังหมักเพ่ือคน

ระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเติมอากาศทุกๆ 1 - 2 วัน ส่วนเชื้อปฏิปักษ์ที่

เลี้ยงเป็นเชื้อสดหากใช้ไม่หมดควรเก็บไว้ในตู้เย็น ส่วนการใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง

ต้องมีการเพาะเลี้ยงขยายเพ่ือให้เชื้อเจริญเติบโตเพ่ิมจำนวนทำให้ประสิทธิภาพ

การนำไปใช้ดีขึ้น 
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ปัญหา   มีวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพและเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ไม่ถูกต้อง 

วิธีการแก้ไข  การทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชผักและผลไม้ต้องใช้วัตถุดิบที่ยังสด

ใหม่และไม่เป็นโรค ผลไม้สุกต้องไม่สุกจนเกือบเน่า วัตถุดิบจากสัตว์ ต้องไม่เกิด

การเน่าเสีย โดยเก็บใส่ถังที่คลุกกับผลไม้รสเปรี้ยว เช่น มะกรูด เศษสับปะรด และ

ราดกากน้ำตาลไว้ก่อน เมื่อนำมาทำการหมัก ถึงปรับสัดส่วนให้ถูกต้องอีกครั้ง 
 

ปัญหา   ไม่ทราบปริมาณและความถี่ในการใช้น้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ 

วิธีการแก้ไข  ทำการเจือจางน้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 – 1,000 ลิตร 

และควรฉีดพ่นตอนที่อากาศไม่ร้อน ก่อน 9.00 นาฬิกา ใช้ทุกๆ 5 – 7 วัน และใน

การเตรียมแปลงทุกครั้งควรลดปริมาณเชื้อก่อโรคด้วยการหมักดิน และใช้เชื้อรา

ไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นคลุกผสมกับวัสดุบำรุงดิน ส่วนจุลินทรีย์กำจัดแมลงในภาวะ

ปกติใช้ทุกๆ 10 วัน ถ้ามีแมลงเริ่มระบาด ควรใช้ทุก ๆ 3 – 5 วัน 
 

ปัญหา    ปุ๋ยหมักไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลายช้า 

วิธีการแก้ไข   ต้องปรับสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน โดยปกติจะย่อยสลาย

ได้ดีระหว่าง 25 – 40 : 1 หรือถ้าใช้วัสดุจากพืชทั่วไปกับมูลสัตว์ผสมกันโดย

น้ำหนัก ราว 2 : 1 แต่ถ้าเป็นเปลือกถั่ว/ต้นถั่วเป็น 3 : 1 ทั้งนี้วัสดุทุกชนิดที่นำมา

หมักปุ๋ยควรทำให้มีขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการสัมผัสกับจุลินทรีย์ กิ่งไม้และ

ใบไม้สดควรตากแดดให้สารประกอบฟีนอลในพืชบางส่วนสลายตัว ส่วนกองปุ๋ย

ต้องมีความชื้นเหมาะสมระหว่างร้อยละ 45 -55 ใช้มือบีบแล้วจับตัวเป็นก้อนแต่

น้ำไม่ไหลเยิ้มออกมาตามง่ามนิ้วมือ และมีการเติมอากาศ อาจเสียบท่ออากาศเข้า
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กองปุ๋ยหรือกลับกองปุ๋ยและสุมกองแบบสามเหลี่ยมเพ่ือการระบายอากาศดีขึ้น 

กล้าเชื้อที่ใช้ในการหมักปุ๋ยควรใช้ในรูปของจุลินทรีย์น้ำหรือทำ เป็นน้ำหมักชีวภาพ

เพราะเวลาผสมน้ำและกากน้ำตาลแล้วราดลงในกองปุ๋ยทำให้การกระจายตัวของ

เชื้อไปได้ท่ัวถึง 
 

ปัญหา   การเปื้อนจากเชื้ออ่ืนๆ ระหว่างการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ต้องการนำไปใช้ 

วิธีการแก้ไข  ใช้เชื้อตั้งต้นที่มีความแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีแล้วจึงนำมาขยาย

ป้องกันเชื้อปนเปื้อนด้วยการใช้สารช่วยฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์

และวัสดุ ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดภายในถังพลาสติกสำหรับเลี้ยงเชื้อ  สถานที่มี

แสงสว่างเพียงพอ มีการป้องกันสัตว์แมลงที่เป็นพาหนะนำเชื้อมาปนเปื้อน การ

เลี้ยงเชื้อปฏิปักษ์ในขณะที่ทำการถ่ายเชื้อจากขวด ควรลนผ่านเปลวไฟและถ่ายใน

ตู้เขี่ยเชื้อ  
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บทที่ 6 

ต้นทุนการผลิตจุลินทรีย์ท้องถินและสารชีวภัณฑ์ 

  

 การคิดต้นทุนในการผลิตจุลินทรีย์ท้องถิ่นและสารชีวภัณฑ์ถ้าเป็นวัสดุที่
ได้จากการเก็บตามแหล่งธรรมชาติจะไม่คิดมูลค่าแต่จะเอารวมไว้ในส่วนของ
ค่าแรงต่อหน่วยชั่วโมงการทำงานแทน ซึ่งแต่ละรายการมีต้นทุนดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6.1 ต้นทุนการผลิตจุลินทรีย์สำหรับหมักปุ๋ย 
ส่วนผสม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุน (บาท) 

ดินตามธรรมชาติ 4 แห่ง    2 กิโลกรัม 
มูลโคแห้ง                     1 กิโลกรัม 
รำละเอียด                    1 กิโลกรัม 
กากน้ำตาล                 0.5 กิโลกรัม 
น้ำสะอาด (น้ำประปา)      1 ลิตร 
ค่าแรง                      0.5 ชั่วโมง  

- 
5 บาท/กิโลกรัม 
15 บาท/กิโลกรัม 
20 บาท/กิโลกรัม 

1 บาท/ลิตร 
40 บาท/ชั่วโมง 

- 
5 
15 
10 
1 
20 

รวมทั้งหมด 51 
 การผลิตจุลินทรีย์สำหรับใช้ในการหมักปุ๋ยขั้นที่  1 นี้  จะได้เชื้อรวม
ประมาณ 5 กิโลกรัม เมื่อขยายเชื้อต่อขั้นที่ 2 โดยนำเอามา 0.5 กิโลกรัม แล้ว
เพาะเลี้ยงด้วยมูลโค 2 กิโลกรัม กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม และน้ำสะอาด จำนวน 50 
ลิตร ซึ่งมีต้นทุนรวมค่าแรง 0.5 ชั่วโมง เท่ากับ 120 บาทหรือลิตรละ 2.40 บาท 
ได้จุลินทรีย์ที่ผสมเจือจางกับน้ำ 50 ลิตร x 100 ลิตร ที่ใช้ราดกองปุ๋ยหมักได้
ปริมาณ 5 ตัน 
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ตารางท่ี 6.2 การผลิตจุลินทรีย์ที่ใช้หมักดิน 
ส่วนผสม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุน (บาท) 

ดินตามธรรมชาติ 3 แห่ง         3 กำมือ 
น้ำแช่ข้าวเหนียวค้างคืน          1 ลิตร  
น้ำตาลทรายแดง                 50 กรัม 
น้ำนมถั่วเหลือง               250 มิลลิลิตร 
ผลไม้สุก                           1 กิโลกรัม 
น้ำสะอาด (น้ำประปา)            5 ลิตร 
ค่าแรง                            0.5 ชั่วโมง  

- 
- 

25 บาท/กิโลกรัม 
10/กล่อง 

40 บาท/กิโลกรัม 
1 บาท/ลิตร 

40 บาท/ชั่วโมง 

- 
- 

1.25 
10 
40 
5 
20 

รวมทั้งหมด 76.25 
รวมต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 76.25 บาทได้เชื้อจำนวน 6 ลิตร ใช้ผสมน้ำ 6 

ลิตร x 200 ลิตร ใช้ราดดินแปลงปลูกเพ่ือหมักดินได้พ้ืนที่ 3 ไร่ 
 

ตารางท่ี 6.3 ต้นทุนการผลิตจุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพจากพืช 
 ส่วนผสม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุน (บาท) 

น้ำตาลทรายแดง                  1 กิโลกรัม 
ยอดผักสดหรือผลไม้สุก           2 กิโลกรัม 
น้ำสะอาด (น้ำประปา)             3 ลิตร 
ค่าแรง                             0.5 ชั่วโมง  

25 บาท/กิโลกรัม 
40 บาท/กิโลกรัม 

1 บาท/ลิตร 
40 บาท/ชั่วโมง 

25 
80 
3 
20 

รวมทั้งหมด 128 
การผลิตจุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพจากพืชจะได้เชื้อ 5 ลิตร แล้วผสมน้ำ x 

500 ลิตร ฉีดพ่นพืชผักได้ จำนวน 5 ไร่ 
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ตารางท่ี 6.4 ต้นทุนการผลิตจุลินทรีย์ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสัตว์ 
 ส่วนผสม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุน (บาท) 

เศษปลา/หอยเชอรี่             3  กิโลกรัม 
กากน้ำตาล                       1 กิโลกรัม 
น้ำส้มสายชู 1 แก้วหรือมะกรูด      1 กิโลกรัม 

สับปะรดแก่จัด                   1 กิโลกรัม 
ถั่วเน่า                             1 แผ่น 
น้ำสะอาด (น้ำประปา)          3 ลิตร 
ค่าแรง                          0.5 ชั่วโมง  

- 
25 บาท/กิโลกรัม 

15/กิโลกรัม 
15 บาท/กิโลกรัม 

2 บาท/แผ่น 
1 บาท/ลิตร 

40 บาท/ชั่วโมง 

- 
25 
15 
15 
 2 
3 
20 

รวมทั้งหมด 80 
 รวมต้นทุนในการผลิตจุลินทรีย์จากสัตว์ 80 บาท และได้จุลินทรีย์ทั้งหมด 
6 ลิตร ผสมน้ำ 6 ลิตร x 1,000 ลิตร ใช้ฉีดพ่นพืชผักได้พ้ืนที่ 12 ไร่ 
 
ตารางท่ี 6.5 ต้นทุนการผลิตแบคทีเรียเพ่ือหมักแคลเซียมฟอสฟอรัสจากเปลือกไข่ 

ส่วนผสม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุน (บาท) 
เปลือกไข่แห้งบดละเอียด        500 กรัม 
น้ำแช่ข้าวเหนียวค้างคืน          2 ลิตร  
น้ำตาลทรายแดง                 50 กรัม 
น้ำนมถั่วเหลือง               250 มิลลิลิตร 
ค่าแรง                          0.5 ชั่วโมง  

- 
- 

25 บาท/
กิโลกรัม 
10/กล่อง 

40 บาท/ชั่วโมง 

- 
- 

1.25 
10 
20 

รวมทั้งหมด 31.25 
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 ในการผลิตจุลินทรีย์จำนวน 2 ลิตรนี้ จะผสมน้ำ 2 ลิตร x 1,000 ลิตร 
และฉีดพ่นพืชผักได้ 4 ไร่ 
 
ตารางท่ี 6.6 ต้นทุนการผลิตจุลินทรีย์น้ำหมักเอนกประสงค์เสริมจุลธาตุ 

ส่วนผสม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุน (บาท) 
ปุ๋ยหมัก                            5 กิโลกรัม 
มูลค้างคาว                        5 กิโลกรัม 
กากน้ำตาล                       5 กิโลกรัม 
ผงถ่านหรือขี้ถ้าไม้เนื้อแข็ง      5 กิโลกรัม 
น้ำนม                              0.5 ลิตร  
น้ำสะอาด (น้ำประปา)          180 ลิตร 
จุลินทรีย์หน่อกล้วย/ยอดผัก    0.5 ลิตร 
น้ำแช่ข้าวเหนียวค้างคืน         0.5 ลิตร 
ค่าแรง                             0.5 ชั่วโมง  

7 บาท/กิโลกรัม 
35 บาท/กิโลกรัม 
25 บาท/กิโลกรัม 
2 บาท/กิโลกรัม 
40 บาท/ลิตร 
1 บาท/ลิตร 
6 บาท/ลิตร 

- 
40 บาท/ชั่วโมง 

35 
175 
125 
10 
20 
180 
3 
- 

20 
รวมทั้งหมด 568 

 การผลิตจุลินทรีย์อเนกประสงค์นี้จะได้จุลินทรีย์ 180 ลิตร หรือลิตรละ 
3.16 บาท และนำไปใช้ 180 ลิตร x น้ำ 500 ลิตร ใช้ฉีดพ่นพืชผักได้ 180 ไร่ 
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ตารางที่ 6.7 ต้นทุนการผลิตจุลินทรีย์ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรไล่แมลง 
ส่วนผสม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุน (บาท) 

ข่าแก่                          2 กิโลกรัม 
ตะไคร้หอม                   2 กิโลกรัม 
ใบยูคาลิปตัส                 1 กิโลกรัม 
ใบมะรุม                       1 กิโลกรัม  
จุลินทรีย์ผลไม้สุก            1 ลิตร 
น้ำสะอาด (น้ำประปา)    15 ลิตร 
กากน้ำตาล                   3 กิโลกรัม 
ค่าแรง                       0.5 ชั่วโมง  

10 บาท/กิโลกรัม 
10 บาท/กิโลกรัม 
10 บาท/กิโลกรัม 
10 บาท/กิโลกรัม 

6 บาท/ลิตร 
1 บาท/ลิตร 

20 บาท/กิโลกรัม 
40 บาท/ชัว่โมง 

20 
20 
10 
10 
6 
15 
60 
20 

รวมทั้งหมด 161 
การผลิตนี้ได้น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง 15 ลิตร ใช้ผสมน้ำ 15 ลิตร x 100 ลิตร ใช้

ฉีดพ่นพืชผักได้พื้นที่ 3 ไร่ หรือถ้าพืชผักพื้นที่เพียง 1 ไร่ ฉีดพ่นได้ 3 คร้ัง 
 

ตารางท่ี 6.8 ต้นทุนการเพาะเลี้ยงไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย 
ส่วนผสม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุน (บาท) 

หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา      250 กรัม 
ปลายขา้วสารเจ้า            5 กิโลกรัม 
ถุงพลาสติก 6x8 นิ้ว        1  กิโลกรัม 
ยางรัด                        1   ห่อ 
ลำสี                           1   ห่อ 
แอลกอฮอล์                  1 ขวด 
ค่าแรง                        3 ชั่วโมง  

990 บาท/กิโลกรัม 
18 บาท/กิโลกรัม 
70 บาท/กิโลกรัม 

50 บาท/ห่อ 
35 บาท/ห่อ 
80 บาท/ขวด 

40 บาท/ชัว่โมง 

247.5 
90 
70 
10 
6 
80 
120 

รวมทั้งหมด 623.50 
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       การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาด้วยข้าวจะได้จำนวน 50 ถุง คิดเป็นถุงละ 12.47 

บาท โดยเชื้อ 1 ถุงขยี้เอาสปอร์ ผสมน้ำได้ 10 ลิตรและนำไปฉีดพ่นพืชได้ 100 

ตารางเมตร 

 

ตารางท่ี 6.9 ต้นทุนการเพาะเลี้ยงบาซิลลัส ซับทิลิสและบาซิลลัส ทูริงเจนซีส 

ส่วนผสม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุน (บาท) 
หัวเชื้อบีเอส หรือ บีที      50 กรัม 
น้ำนมถั่วเหลือง            250 มิลลิตร 
น้ำตาล                        50 กรัม 
น้ำดื่มสะอาด                 1 ลิตร 
ค่าแรง                         1 ชั่วโมง  

1100 บาท/กิโลกรัม 
10 บาท/กิโลกรัม 
70 บาท/กิโลกรัม 

20 บาท/ลิตร 
40 บาท/ชั่วโมง 

55 
10 
70 
20 
40 

รวมทั้งหมด 195  
 การผลิตเชื้อบีเอส และบีทีนี้จำนวน 1 ลิตร จะเป็นเชื้อที่เข้มข้น

สามารถขยายเพาะเลี้ยงในสูตรเดียวกันต่อได้อีก 1 ครั้งจำนวน 10 ลิตร แต่ถ้าจะ

ใช้สามารถผสมน้ำได้ 1 ลิตรต่อ 500 ลิตร ฉีดพ่นได้ 2 ไร่ 
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