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เรื่องที่ 1 
ภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
บทนํา 

การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดกลายเปนแนว
ทางการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินอยางเห็นไดชัด โดยจะเห็นวาเปนการ
เชื่อมโยงแหลงความรูตางๆ เขาดวยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลซึ่ง
กันและกันในชุมชนและนอกชุมชน การแลกเปลี่ยนความรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน สามารถสนับสนุนการสรางองคความรูใหมๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ในทุกๆ ดานของชุมชนทองถ่ินอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อยางที่ชาวบานคิดขึ้นไดเองและนํามาใชในการแกปญหา เปนเทคนิควิธี 
เปนองคความรูของชาวบาน โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนิน
ชีวิตในทองถ่ินไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย  
 
ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่น อาจแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
กลุมที่ 1 เปนเรื่องที่เก่ียวกับคติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการ

พ้ืนฐานขององคแหงความรูที่เกิดจากการสั่งสมถายทอดกันมา เชน การ
ประกอบพิธีกรรมตางๆ ของแตละทองถิ่น เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
โดยการพ่ึงพาธรรมชาติมาใชประโยชนเพ่ือการยังชีพ  

กลุมที่ 2 เปนเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี เปนตัวชี้ที่สําคัญตอการแสดงออกถึงภูมิปญญาของชุมชนตอการ
ดําเนินชีวิต เชน ประเพณีการบวชนาค เขาพรรษา ออกพรรษา วันสําคัญ
ทางศาสนา ขึ้นบานใหม แตงงาน นอกจากนั้นยังมีศิลปกรรมพื้นบาน เชน 
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เครื่องปนดินเผา งานแกะสลัก งานปนหลอ ดวยโลหะการกอสราง อาคาร
ที่อยูอาศัย ภาพเขียนบนผนัง การฟอนรําและเพลงพ้ืนบาน เปนตน 

กลุมที่ 3 เปนเรื่องของการประกอบอาชีพ ในแตละทองถิ่นที่ไดรับ
การพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับสมัย เปนการปรับการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนทองถิ่น กลับเขาสูการเกษตรที่อาศัยความสมดุลทางธรรมชาติ เชน 
การทําวนเกษตร ทําการเกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรแบบพ่ึงตนเอง 
การทําสวนสมุนไพรและการแพทย แผนโบราณ 

กลุมท่ี 4 เปนเรื่องราวแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่ชาวบานนํามาใชในชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนอิทธิพลของความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบอซีเมนต โดย
จัดระบบการถายเทน้ําและคิดสูตรอาหารปลาขึ้นมาเอง การคิดคนวิธีที่จะ
กรองน้ําใหใสเพื่อเพาะฟกลูกปลาใหรอดตาย การประดิษฐเครื่องนวดขาว
แบบประหยัด และการคิดสรางอางเก็บน้ําจากอางเก็บน้ําบนภูเขาลงมาใช
ปลูกพืชสวน 
 
กระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

1. การทําใหดูเปนตัวอยาง ถือวาเปนวิธีการถายทอดของผูอาวุโส 
หรือผูเฒาผูแก โดยเปนตัวอยางของคนในครอบครัว ญาติพี่นอง ชุมชน
เดียวกัน 

2. การคิดรวมกัน เปนการกระตุนใหสมาชิกในชุมชนไดแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ อยางเปนธรรมชาติ มีการ
แลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นอยางมีเหตุผลเปดโอกาสถายทอดภูมิปญญา
ซึ่งกันและกัน 

3. การสรางสรรคกิจกรรม โดยการขยายเครือขายระดับบุคคล 
ระดับกลุม ใหมากเพราะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาหลากหลาย และ
นํามาพัฒนากิจกรรมที่กระทําอยู 
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4. การบรรยาย หรือเวทีชาวบาน เปนกิจกรรมสําคัญสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การวิเคราะหและสังเคราะหประสบการณของชาวบาน
รวมกันอันจะสงผลใหสมาชิกของชุมชนมีความรู ความสามารถสูงขึ้น 

 
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 

1. ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนสิ่งที่สั่งสมกันมาแตอดีต 
2. ภูมิปญญาทองถิ่น เปนสิ่งที่ เรื่องของการจัดความสัมพันธ

ระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 
3. ภูมิปญญาทองถ่ิน ถายทอดโดยผานกระบวนการทางจารีต

ประเพณี  วิ ถีชีวิ ตและพิ ธีกรรมต างๆ ให เ กิดความสมดุลระหว าง
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ เหลานั้น 

4. ภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหเกิดความสงบสุขทั้งในชุมชน หมูบาน 
หรือในสวนตัวของชาวบาน 

5. ภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหคนในชุมชนพึ่งตนเองได ลดการ
พ่ึงตนเองจากสังคมภายนอก มีสวนรวมในการจัดการชุมชนของตน ทราบ
ถึงความตองการของตน เขาใจตนเอง และเปนการปลูกสํานึกในการรับรูใน
คุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาและนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช เปนการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
 
แนวทางในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของไทย  

1. การศึกษาคนควาวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในดาน
ตางๆ ของภูมิปญญาทองถ่ินในแตละภูมิภาค  

2. การอนุรักษ ควรปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนทองถิ่นตระหนัก
ถึงคุณคา แกนสาระและความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินตางๆ  
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3. การฟนฟู ควรมีการเลือกสรรภูมิปญญาที่กําลังจะสูญหาย หรือ
ที่สูญหายไปแลว มาทําใหมีคุณคาและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตใน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 

4. การพัฒนา ควรมีการปรับปรุงภูมิปญญาทองถ่ินใหมีความ
เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิต  

5. การถายทอด โดยการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปถายทอดใหแกคน
ในสังคมไดรับรู เกิดความเขาใจ ตระหนักในคุณคา คุณประโยชนและ
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  

6. สงเสริมกิจกรรม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขาย
การสืบสานและพัฒนาภูมิปญญาของชุมชนตางๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

7. การเผยแพรแลกเปลี่ยน โดยการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ใหเกิดการเผยแพรแลกเปลี่ยนภูมิปญญาและวัฒนธรรมอยางกวางขวาง 
โดยใหมีการเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินตางๆ  
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
 
หลักแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพียง 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช
ความรูความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและ
การกระทํา 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณา ดังนี้ 
1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและ

ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และ
วิกฤตเพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติตนไดในทุกระดับโดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการ
พัฒนาอยางเปนขั้น ตอน 

3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวยคุณลักษณะ 
พรอมๆ กัน ดังนี้ 

   1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและ
ไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการ
บริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

   2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของ
ความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัย
ที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ 
อยางรอบคอบ 

   3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความ
เปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

เงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับ
พอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ 

   1) เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดานความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมา
พิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ 
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   2) เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร 
ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับจากการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอม
รับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
ความรูและเทคโนโลยี 
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เรื่องที่ 2 
การพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย 
 
บทนํา 

เกษตรปลอดภัยเปนกระบวนการเรียนรูทางสังคม ซึ่งเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการสงเสริมการเผยแพรเพ่ือใหเกิดการยอมรับในการทํา
การเกษตรมากขึ้น ระบบเกษตรกรรมปลอดภัยจึงใหความสําคัญกับความ
สมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดีและเพียงพอตอเกษตรกรและ
ผูบริโภค การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการใหความสําคัญกับชุมชนทองถิ่น มี
จุดมุงหมายเพ่ือการผลิตอาหารและปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตมากกวา
ผลิตเพ่ือการสงออก มีการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยไมเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรในทองถ่ินมาทําจุลินทรีย
เพ่ือใชในการเกษตรเปนการลดตนทุนและลดการใชสารเคมี เพ่ืออาหารท่ี
ผลิตไดเปนอาหารท่ีมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกคาง  
 
ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางใน
ระบบเกษตรปลอดภัย 

การพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตร
ปลอดภัย เปนการนําเอาภูมิปญญาของนายวุฒิเสก ทิพันธ ปราชญชาวบาน
ซึ่งไดรับรางวัลผญาดีศรีลานนา ดานเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 
2559 จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. 
ภาคเหนือ) ในการทําเกษตรปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดในการจุลินทรียชนิด
ตางๆ ดังนี้  
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1. การทําจุลินทรียปรับสภาพดิน หรือยูเรียน้ํา 
   จุลินทรียปรับสภาพดิน หรือ ปุยยูเรียน้ํา คือ ปุยสูตรไนโตรเจน

สูง เหมาะสําหรับการใหปุยชวงแรกของพืชท่ีตองการการเจริญเติบโตทาง
ใบ เชน พืชไร และนาขาว พืชสวน พืชผัก/ไมประดับ พืชสามารถดูดซับนํา
ธาตุอาหารไปใชไดงายชวยบํารุงสวนใบกานใบของพืชชวยใหพืชใบเขียว
เร็ว การสังเคราะหแสงเพ่ือการเจริญเติบโตไดดี  

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 จุลินทรียปรับสภาพดิน หรือยูเรียน้ํา 
 

 ข้ันตอนการพัฒนาจุลินทรียปรับสภาพดิน หรือยูเรียน้ํา 
อุปกรณและสวนผสม   

 

1) ถัง 150 ลิตร 7) นมเปรี้ยว 10 ขวด 
2) น้ําสะอาด 120 ลิตร 8) สับปะรด 3 หัว 
3) นมวัว 10 ลิตร 9) กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ 
4) น้ํามะพราว 2 ลิตร  10) กรดอะมิโน 1 ชอนโตะ 
5) ถั่วเหลือง 2 กิโลกรัม 11) สาหราย 1 ชอนโตะ 
6) น้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม 12) จุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร 
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ขั้นตอนและวิธีการทํา 
    1) แชถ่ัวเหลือง 2 กิโลกรัม ดวยน้ําสะอาดทิ้งไว 1 คืน  
 

 
 

    2) แบงน้ําสะอาดออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 จํานวน 60 ลิตร แลว
ตมน้ําใหสุกใสน้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม และถั่วเหลืองที่แชไวคนใหเขา
กันและรอจนเย็นตัวลง   
 

 
 

    3) เติมน้ําสะอาดสวนที่ 2 จํานวน 60 ลิตร ลงไปในถัง และนํา
สวนผสมที่เหลือทั้งหมด ประกอบดวย นมวัว 10 ลิตร น้ํามะพราว 2 ลิตร
นมเปรี้ยว 10 ขวด กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ กรดอะมิโน 1 ชอนโตะ
สาหราย 1 ชอนโตะ จุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร และสับปะรดไมตอง
ปลอกเปลือก 3 หัว ห่ันเปนแวน ใสลงไปในน้ําแลวคนใหเขากัน 
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    4) หมักจุลินทรียปรับสภาพดินที่ผสมไวแลว โดยทําการคนทุกวัน
หรือใชปมออกซิเจนเปดท้ิงไวประมาณ 20-30 วัน แลวนําไปใชได 
 

อัตราการใชจุลินทรียปรับสภาพดิน หรือยูเรียน้ํา 
การใชจุลินทรียปรับสภาพดิน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

    1. ใชเพ่ือปรับสภาพดินที่มีสารเคมีตกคาง โดยใชจุลินทรียปรับ
สภาพดิน จํานวน 3 ลิตร ผสมน้ํา 1,000 ลิตร ฉีดทางดินทุก 15 วัน 
 2. ใชเพ่ือเปนปุยใหกับพืชแทนปุยยูเรยี มีอัตราสวนการใชดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 การใชจุลินทรียปรับสภาพดินกับพืชแตละประเภท 
 

ประเภทพืช อัตราและวิธีการใช 
พืชสวนประดับ  
-ไมดอกประดับ เชน 
กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง 
กลวยไม เปนตน  
-ไมใบประดับ เชน เดหล ี
บอนส ีคลา เฟรน เปนตน  

ใชยูเรียน้ําจํานวน 1 ชอนโตะ ตอน้ํา 20 
ลิตร ฉีดทางดอกและใบทุก 15 วัน  

พืชผักสวนครัว เชน 
ผักกาด ผักคะนา ผักบุง 
ผักกวางตุง กะหล่ําปลี 
แตงกวา ถั่วฝกยาว เปนตน  

ใชยูเรียน้ํา จํานวน 2 ชอนโตะ ตอน้ํา 20 
ลิตร ฉีดทางดินและใบทุก 15 วัน 

ไมผล เชน มะมวง ลิ้นจี่ 
ลําไย ทุเรียน สม สมโอ 
องุน พุทรา ชมพู เปนตน  

ใชยูเรียน้ํา จํานวน 0.5 ลิตร ตอน้ํา 1,000 
ลิตร ฉีดทางดินทุก 30 วัน  

พืชไร เชน ขาวโพด ถั่ว
เหลือง ถั่วเขียว ออย มัน
สําปะหลัง ขาวฟาง เปนตน  

ใชยูเรียน้ํา จํานวน 1 ลิตร ตอน้ํา 1,000 
ลิตร ระหวางไถพรวนดิน ฉีดทางดิน 1 
ครั้งตอการปลูกพืช 1 รอบ และใชฉีดทุก 
30 วัน จนกวาจะเก็บเกี่ยวผลผลิต 

นาขาว  ใชยูเรียน้ํา จํานวน 3 ลิตร ตอน้ํา 1,000 
ลิตร ใสในนาขาวระหวางการเตรียมเทือก
กอนหวานกลา และใชยูเรียน้ํา จํานวน 1 
ลิตร ตอน้ํา 1,000 ลิตร ฉีดทุก 30 วัน 
จนกวาจะเก็บเก่ียวผลผลิต 
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ตนทุนในการทําจุลินทรียปรับสภาพดิน หรือยูเรียน้ํา 
 

ตารางที่ 2.2 ตนทุนในการทําจุลินทรียปรับสภาพดิน หรือยูเรียน้ํา 
 

รายการวัสดุและอุปกรณ จํานวน 
ราคาตอ

หนวย (บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
ถัง ขนาด 150 ลิตร 1 ถัง 700 700 
น้ําสะอาด ขนาด 20 ลิตร 6 ถัง 20 120 
นมวัว  10 ลิตร 95 950 
น้ํามะพราว 2 ลิตร 8 ลูก 25 200 
ถั่วเหลือง  2 กิโลกรัม 70 140 
น้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม 35 70 
นมเปรี้ยว  10 ขวด 10 100 
สับปะรด  3 หัว 40 120 
กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ 50 50 
กรดอะมิโน  1 ชอนโตะ 50 50 
สาหราย  1 ชอนโตะ 50 50 
จุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร 150 150 
ปมออกซิเจน 1 เครื่อง 900 900 

รวม 3,600 
 

รวมตนทุนในการทําจุลินทรียปรับสภาพดิน หรือยูเรียน้ํา จํานวน 
120 ลิตร รวมเปนเงิน 3,600 บาท เฉลี่ยตนทุนลิตรละ 30 บาท 

ถาไมใชปมออกซิเจนเปดทิ้งไวโดยใชวิธีคนแทนจะลดตนทุนอีก 
900 บาท รวมตนทุน 2,700 บาท เฉลี่ยตนทุนลิตรละ 22.50 บาท 
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2. การทําจุลินทรียยอยสลาย 
    จุลินทรียยอยสลาย เปนจุลินทรียชวยปรับโครงสรางสภาพดิน

ใหดีขึ้นลดการตกคางของสารเคมีในดิน เหมาะสําหรับการปรับสภาพดิน
กอนการเพาะปลูกในการทําการเกษตร และเหมาะสําหรับการนําไปฉีดเศษ
ใบไม เศษหญา กองฟางเพ่ือใหเกิดการยอยสลายไดเร็วขึ้นเพ่ือนําไปเปนปุย
หมักใสตนไมเพื่อการเกษตรตอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 จุลินทรียยอยสลาย 
 

ข้ันตอนการทําจุลินทรียยอยสลาย 
อุปกรณและสวนผสม    

 

1) ถัง 150 ลิตร 4) หัวเชื้อจุลินทรียยอยสลาย 2 ลิตร 
2) น้ําสะอาด 120 ลิตร 5) ตนกลวยทอง 3 ตน 
3) น้ําตาลทรายแดง 10 กิโลกรัม 6) จุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร 
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ขั้นตอนและวิธีการทํา 
   1) สับตนกลวยทอง จํานวน 3 ตน เอาเฉพาะหยวกกลวยลงในถัง
แลวเติมน้ําสะอาด จํานวน 120 ลิตร ลงในถัง 
 

 
 

2) ผสมน้ําตาลทรายแดง 10 กิโลกรัม หัวเชื้อจุลินทรียยอยสลาย 2 
ลิตร และจุลินทรียน้ําหมักไสเดอืน 3 ลิตร คนใหเขากัน แลวเทลงในถัง 

 

 
 

3) หมักจุลินทรียยอยสลายที่ผสมไวแลว โดยทําการคนทุกวันหรือ
ใชปมออกซิเจนเปดท้ิงไวประมาณ 30 วัน แลวนําไปขยายเชื้อไดอีก 1 ครั้ง 

4) หัวเชื้อที่ไดจากการหมักจุลินทรียยอยสลายในการทําครั้งแรก 
สามารถนําไปขยายเชื้อไดอีก 1 ครั้งกอนนําไปใช โดยการตักหัวเชื้อครั้งละ 
5 ลิตร ไปผสมกับกับน้ํา 120 ลิตร และทําตามขั้นตอนขอที่  1 – 4 
เกษตรกรจะไดจุลินทรียยอยสลาย จํานวน 24 ถังๆ ละ 120 ลิตร รวม 
2,880 ลิตร 
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อัตราการใชจุลินทรียยอยสลาย 
การใชจุลินทรียยอยสลาย แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

    1. ใชเพื่อปรับสภาพดินที่มีสารเคมีตกคาง โดยใชจุลินทรียยอย
สลาย จํานวน 3-5 ลิตร ผสมน้ํา 1,000 ลิตร ฉีดทางดินทุก 15 วัน 
 2. ใชเพ่ือยอยสลายเศษพืช ใบไม หรือหญา เพ่ือทําเปนปุยอินทรีย 
โดยใชจุลินทรียยอยสลาย จํานวน 1 ลิตร ผสมน้ํา 1,000 ลิตร ฉีดเศษพืช 
ใบไม หรือหญา ทุก 7 วัน โดยขนาดของกองปุยไมควรเกิน 10 ตารางเมตร 
สูงไมเกิน 50 เซนติเมตร 
 

ตนทุนในการทําจุลินทรียยอยสลาย 
 

ตารางที่ 2.3 ตนทุนในการทําจุลินทรียยอยสลาย 
 

รายการวัสดุและอุปกรณ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ถัง ขนาด 150 ลิตร 1 ถัง 700 700 
น้ําสะอาด ขนาด 20 ลิตร 6 ถัง 20 120 
น้ําตาลทรายแดง 10 กิโลกรัม 35 350 
หัวเชื้อจุลินทรียยอยสลาย  2 ลิตร 300 600 
ตนกลวยทอง  3 ตน 70 210 
จุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร 150 450 
ปมออกซิเจน 1 เครื่อง 900 900 

รวม 3,330 
 

รวมตนทุนในการทําจุลินทรียยอยสลาย จํานวน 120 ลิตร จํานวน
เงิน 3,330 บาท เฉลี่ยตนทุนลิตรละ 27.75 บาท 

ถาไมใชปมออกซิเจนเปดทิ้งไวโดยใชวิธีคนแทนจะลดตนทุนอีก 
900 บาท รวมตนทุน 2,430 บาท เฉลี่ยตนทุนลิตรละ 20.25 บาท 
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3. การทําเช้ือราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา  
   เชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา เปนจุลินทรียที่ชวยรักษาโรคราก

เนา โคนเนา โรคผลเนาของทุเรียน พริกไทย พืชตระกูลสม มะละกอ 
สับปะรด ยางพารา เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอรา โรคกลาเนายุบตายในพืช
ตระกูลแตง มะเขือเทศ มะละกอ ถ่ัว พริก ผักชนิดตางๆ และไมดอกไม
ประดับ ที่เกิดจากเชื้อราพิธเทียม ไรซอกโทเนีย และสเคลอโรเทียม โรคใบ
จุด โรคใบไหม โรคใบขีดสีน้ําตาล โรคเมล็ดดาง โรคแอนแทรคโนส โรคราก
เนาโคนเนา โรคเห่ียว 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 เชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา 
 

ข้ันตอนการทําเช้ือราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา  
อุปกรณและสวนผสม 

   

1) ถัง 150 ลิตร 6) กรดอะมิโน 1 ชอนโตะ 
2) น้ําสะอาด 120 ลิตร 7) สาหราย 1 ชอนโตะ 
3) แปงขาวโพด 2 กิโลกรัม 8) หัวเชื้อราไตรโคเดอรมา 3 ขวดแบน 
4) น้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม 9) จุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร 
5) กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ  
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ขั้นตอนและวิธีการทํา 
1) แบงน้ําสะอาดออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 จํานวน 60 ลิตร ตม

ใหเดือด 
 

 
 

2) เติมแปงขาวโพด 2 กิโลกรัม ลงไป คนอยาใหแปงติดเปนกอน
และเติมน้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม ตามลงไป คนอยาใหน้ําตาลไหมแลว
เทลงในถังพักไวรอจนเย็นตัวลง 

 

 
 

3) เติมน้ําสะอาดสวนที่  2 จํานวน 60 ลิตรลงในถัง และนํา
สวนผสมที่เหลือทั้งหมด ประกอบดวย กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ 
กรดอะมิโน 1 ชอนโตะสาหราย 1 ชอนโตะ หัวเชื้อราไตรโคเดอรมา 3 ขวด
แบน และจุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร ใสลงไปในน้ําแลวคนใหเขากัน 
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4) หมักหัวเชื้อราไตรโคเดอรมาที่ผสมไวแลว โดยทําการคนทุกวัน
หรือใชปมออกซิเจนเปดท้ิงไวประมาณ 15 วัน แลวนําไปใชได 
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อัตราการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา 
 

ตารางที่ 2.4 การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา 
 

ประเภทพืช อัตราและวิธีการใช 
พืชสวนประดับ  
-ไมดอกประดับ เชน 
กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง 
กลวยไม เปนตน  
-ไมใบประดับ เชน เดหล ี
บอนส ีคลา เฟรน เปนตน  

ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา จํานวน 1 
ชอนโตะ ตอน้ํา 20 ลิตร แชเมล็ดหรือกิ่ง
กอนนําไปปลูก ถาเกิดอาการโรคเห่ียว
ควบคุมโดยใชเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา 
จํานวน 2 ชอนโตะ ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีด
รอบโคนตนทุก 15 วัน  

พืชผักสวนครัว เชน 
ผักกาด ผักคะนา ผักบุง 
ผักกวางตุง กะหล่ําปลี 
แตงกวา ถั่วฝกยาว เปนตน  

ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา จํานวน 1 
ชอนโตะ ตอน้ํา 20 ลิตร แชเมล็ดกอน
นําไปปลูก ถาเกิดโรคเหี่ยว รากเนา-โคน
เนา เนาคอดิน ใชเชื้อราไตรโคเดอรมา
แบบน้ํา จํานวน 2 ชอนโตะ ตอน้ํา 20 
ลิตร ฉีดรอบโคนตนทุก 15 วัน 

ไมผล เชน มะมวง ลิ้นจี่ 
ลําไย ทุเรียน สม สมโอ 
องุน พุทรา ชมพู เปนตน  

ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา จํานวน 1 
ลิตร ตอน้ํา 1,000 ลิตร ฉีดผสมดินรองกน
หลุมกอนปลูก หรือฉีดรอบโคนตนตาม
รัศมีทรงพุมไม ทุก 15 วัน 

นาขาว และพชืไร เชน 
ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
ออย มันสําปะหลัง ขาวฟาง 
เปนตน  

ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา จํานวน 1 
ชอนโตะ ตอน้ํา 20 ลิตร แชเมล็ดกอน
นําไปปลูกถาเกิดโรคอดเนา รากเนา-โคน
เนา เนาคอดิน ใชเชื้อราไตรโคเดอรมา
แบบน้ํา จํานวน 1 ลิตร ตอน้ํา 1,000 ลิตร 
ฉีดรอบโคนตนทุก 15 วัน 
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ตนทุนในการทําเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา 
 

ตารางที่ 2.5 ตนทุนในการทําเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา 
 

รายการวัสดุและอุปกรณ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ถัง ขนาด 150 ลิตร 1 ถัง 700 700 
น้ําสะอาด ขนาด 20 ลิตร 6 ถัง 20 120 
แปงขาวโพด 700 กรัม 3 ถุง 50 150 
น้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม 35 350 
หัวเชื้อราไตรโคเดอรมา  3 ขวดแบน 100 300 
กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ 50 50 
กรดอะมิโน  1 ชอนโตะ 50 50 
สาหราย  1 ชอนโตะ 50 50 
จุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร 150 450 
ปมออกซิเจน 1 เครื่อง 900 900 

รวม 3,120 
 

รวมตนทุนในการทําเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา จํานวน 120 
ลิตร จํานวนเงิน 3,120 บาท เฉลี่ยตนทุนลิตรละ 26 บาท 

ถาไมใชปมออกซิเจนเปดทิ้งไวโดยใชวิธีคนแทนจะลดตนทุนอีก 
900 บาท รวมตนทุน 2,220 บาท เฉลี่ยตนทุนลิตรละ 18.5 บาท 
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4. การทําเช้ือราขาว หรือเช้ือราบิวเวอรเรียแบบน้ํา  
   เชื้อราบิวเวอรเรียแบบน้ํา เปนจุลินทรียท่ีจัดเปนพวกเชื้อรา

ทําลายแมลง โดยทําใหเกิดโรคกับแมลง สามารถทําลายแมลงไดหลายชนิด
ไดแก แมลงจําพวกเพลี้ยตางๆ หนอนผีเสื้อ ดวง และแมลงวัน หรือยุง เชื้อ
ราบิวเวอรเรียสามารถนํามาใชในการกําจัดแมลงศัตรูพืชที่สําคัญในพืช
เศรษฐกิจหลายชนิด เชน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อ เพลี้ยจั๊กจั่น 
บั่ว ปลวก เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยไกแจ แมลงคอมทอง 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 เชื้อราบิวเวอรเรียแบบน้ํา 
 

ข้ันตอนการทําเช้ือราขาว หรือเชื้อราบิวเวอรเรียแบบน้ํา  
อุปกรณและสวนผสม 

 

1) ถัง 150 ลิตร 6) กรดอะมิโน 1 ชอนโตะ 
2) น้ําสะอาด 120 ลิตร 7) สาหราย 1 ชอนโตะ 
3) แปงขาวโพด 2 กิโลกรัม 8) หัวเชื้อราบิวเวอรเรีย 3 ขวดแบน 
4) น้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม 9) จุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร 
5) กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ  
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ขั้นตอนและวิธีการทํา 
1) แบงน้ําสะอาดออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 จํานวน 60 ลิตร ตม

ใหเดือด 
 

 
 

2) เติมแปงขาวโพด 2 กิโลกรัม ลงไป คนอยาใหแปงติดเปนกอน
และเติมน้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม ตามลงไป คนอยาใหน้ําตาลไหมแลว
เทลงในถังพักไวรอจนเย็นตัวลง 

 

 
 

3) เติมน้ําสะอาดสวนที่  2 จํานวน 60 ลิตรลงในถัง และนํา
สวนผสมที่เหลือทั้งหมด ประกอบดวย กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ 
กรดอะมิโน 1 ชอนโตะสาหราย 1 ชอนโตะ หัวเชื้อราบิวเวอเรีย 3 ขวด
แบน และจุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร ใสลงไปในน้ําแลวคนใหเขากัน 
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4) หมักหัวเชื้อราบิวเวอรเรียที่ผสมไวแลว โดยทําการคนทุกวัน
หรือใชปมออกซิเจนเปดท้ิงไวประมาณ 15 วัน แลวนําไปใชได 
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อตัราการใชเชื้อราบิวเวอรเรียแบบน้ํา 
 

ตารางที่ 2.6 การใชเชื้อราบิวเวอรเรียแบบน้ํา 
 

ประเภทพืช อัตราและวิธีการใช 
พืชสวนประดับ  
-ไมดอกประดับ เชน 
กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง 
กลวยไม เปนตน  
-ไมใบประดับ เชน เดหล ี
บอนส ีคลา เฟรน เปนตน 
พืชผักสวนครัว เชน 
ผักกาด ผักคะนา ผักบุง 
ผักกวางตุง กะหล่ําปลี 
แตงกวา ถั่วฝกยาว เปนตน 

ใชเชื้อราบิวเวอรเรียแบบน้ํา 1 ลิตร ตอน้ํา 
200 ลิตร ฉีดทางดินเพ่ือควบคุมศตัรูพืช
ทางดิน โดยทําการใหน้ํากับแปลงที่จะฉีด
ประมาณ 1 ชั่วโมง กอนทําการพนเชื้อรา
บิวเวอรเรีย และใชเชื้อราบิวเวอรเรียแบบ
น้ํา 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร เพ่ือใชฉีด
ทําลายแมลงทางใบและดอก ฉีดซ้ําทุกวัน
จนกวาไมมีศัตรูพืช 

ไมผล เชน มะมวง ลิ้นจี่ 
ลําไย ทุเรียน สม สมโอ 
องุน พุทรา ชมพู เปนตน 
นาขาว  
พืชไร เชน ขาวโพด ถั่ว
เหลือง ถั่วเขียว ออย มัน
สําปะหลัง ขาวฟาง เปนตน  

ใชเชื้อราบิวเวอรเรียแบบน้ํา 1 ลิตร ตอน้ํา 
200 ลิตร ฉีดทางดินเพ่ือควบคุมศตัรูพืช
ทางดิน โดยทําการใหน้ํากับแปลงที่จะฉีด
ประมาณ 1 ชั่วโมง กอนทําการพนเชื้อรา
บิวเวอรเรีย ฉีดทางดินและทางใบเพ่ือ
ควบคุมศัตรูพืช ฉีดซ้ําทุกวันจนกวาไมมี
ศัตรูพืช 
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ตนทุนในการทําเชื้อราบิวเวอรเรียแบบน้ํา 
 

ตารางที่ 2.7 ตนทุนในการทําเชื้อราบิวเวอรเรียแบบน้ํา 
 

รายการวัสดุและอุปกรณ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ถัง ขนาด 150 ลิตร 1 ถัง 700 700 
น้ําสะอาด ขนาด 20 ลิตร 6 ถัง 20 120 
แปงขาวโพด 700 กรัม 3 ถุง 50 150 
น้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม 35 350 
หัวเชื้อราบิวเวอรเรียแบบน้ํา  3 ขวดแบน 100 300 
กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ 50 50 
กรดอะมิโน  1 ชอนโตะ 50 50 
สาหราย  1 ชอนโตะ 50 50 
จุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร 150 450 
ปมออกซิเจน 1 เครื่อง 900 900 

รวม 3,120 
 

รวมตนทุนในการทําเชื้อราบิวเวอรเรีย จํานวน 120 ลิตร จํานวน
เงิน 3,120 บาท เฉลี่ยตนทุนลิตรละ 26 บาท 

ถาไมใชปมออกซิเจนเปดทิ้งไวโดยใชวิธีคนแทนจะลดตนทุนอีก 
900 บาท รวมตนทุน 2,220 บาท เฉลี่ยตนทุนลิตรละ 18.50 บาท 
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5. การทําเช้ือราเมธาไรเซียมแบบน้ํา 
   เชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ํา เปนจุลินทรียที่สามารถควบคุมและ

ทําลายแมลงทั้งในระยะตัวออนและตัวเต็มวัย ไดแก ดวงแรด ดวงงวง
มะพราว ดวงหนวดยาว ปลวก แมลงเตาทอง แมลงคอมทอง เพลี้ยทุกชนิด 
หนอนทุกชนิด และแมลงศัตรูพืชอ่ืนๆ อีกมากมายรวมทั้งแมลงสาบอีกดวย  
โดยเม่ือเชื้อราเมธาไรเซียมเขาสูแมลงทางผิวหนัง หรือชองวางของลําตัว
รวมทั้งจะสรางเอนไซมเพ่ือชวยยอยผนังบางสวนและงอกสปอรแทงผาน
ลําตัวเขาไปเจริญ และเพ่ิมปริมาณทําใหแมลงเกิดโรค ตายในที่สุด 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 เชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ํา 
 

ข้ันตอนการทําเช้ือราเมธาไรเซียมแบบน้ํา  
อุปกรณและสวนผสม 
 

1) ถัง 150 ลิตร 6) กรดอะมิโน 1 ชอนโตะ 
2) น้ําสะอาด 120 ลิตร 7) สาหราย 1 ชอนโตะ 
3) แปงขาวโพด 2 กิโลกรัม 8) หัวเชื้อราเมธาไรเซียม 3 ขวดแบน 
4) น้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม 9) จุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร 
5) กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ  
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ขั้นตอนและวิธีการทํา 
1) แบงน้ําสะอาดออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 จํานวน 60 ลิตร ตม

ใหเดือด 
 

 
 

2) เติมแปงขาวโพด 2 กิโลกรัม ลงไป คนอยาใหแปงติดเปนกอน
และเติมน้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม ตามลงไป คนอยาใหน้ําตาลไหมแลว
เทลงในถังพักไวรอจนเย็นตัวลง 

 

 
 

3) เติมน้ําสะอาดสวนที่  2 จํานวน 60 ลิตรลงในถัง และนํา
สวนผสมที่เหลือทั้งหมด ประกอบดวย กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ 
กรดอะมิโน 1 ชอนโตะสาหราย 1 ชอนโตะ หัวเชื้อราเมธาไรเซียม 3 ขวด
แบน และจุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร ใสลงไปในน้ําแลวคนใหเขากัน 
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4) หมักหัวเชื้อราเมธาไรเซียมที่ผสมไวแลว โดยทําการคนทุกวัน
หรือใชปมออกซิเจนเปดท้ิงไวประมาณ 15 วัน แลวนําไปใชได 
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    อัตราการใชเชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ํา 
 

ตารางที่ 2.8 การใชเชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ํา 
 

ประเภทพืช อัตราและวิธีการใช 
พืชสวนประดับ  
-ไมดอกประดับ เชน 
กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง 
กลวยไม เปนตน  
-ไมใบประดับ เชน เดหล ี
บอนส ีคลา เฟรน เปนตน 
พืชผักสวนครัว เชน 
ผักกาด ผักคะนา ผักบุง 
ผักกวางตุง กะหล่ําปลี 
แตงกวา ถั่วฝกยาว เปนตน 

ใชเชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ํา 1 ลิตร ตอ
น้ํา 200 ลิตร ฉีดทางดิน และใชเชื้อรา
เมธาไรเซียมแบบน้ํา 50 ซีซี ตอน้ํา 20 
ลิตร เพ่ือใชฉีดทําลายแมลงทางใบ ลําตน
และดอก ฉีดซ้ําทุกวันจนกวาไมมีศัตรูพืช 

ไมผล เชน มะมวง ลิ้นจี่ 
ลําไย ทุเรียน สม สมโอ 
องุน พุทรา ชมพู เปนตน 
นาขาว  
พืชไร เชน ขาวโพด ถั่ว
เหลือง ถั่วเขียว ออย มัน
สําปะหลัง ขาวฟาง เปนตน  

ใชเชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ํา 1 ลิตร ตอ
น้ํา 200 ลิตร ฉีดทางดิน ลําตนและทางใบ
เพ่ือควบคุมศตัรูพืช ฉีดซ้ําทุกวันจนกวาไม
มีศัตรูพืช 
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ตนทุนในการทําเชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ํา 
 

ตารางที่ 2.9 ตนทุนในการทําเชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ํา 
 

รายการวัสดุและอุปกรณ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ถัง ขนาด 150 ลิตร 1 ถัง 700 700 
น้ําสะอาด ขนาด 20 ลิตร 6 ถัง 20 120 
แปงขาวโพด 700 กรัม 3 ถุง 50 150 
น้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม 35 350 
หัวเชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ํา  3 ขวดแบน 100 300 
กรดอะมิโนแอซิค 1 ชอนโตะ 50 50 
กรดอะมิโน  1 ชอนโตะ 50 50 
สาหราย  1 ชอนโตะ 50 50 
จุลินทรียน้ําหมักไสเดือน 3 ลิตร 150 450 
ปมออกซิเจน 1 เครื่อง 900 900 

รวม 3,120 
 

รวมตนทุนในการทําเชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ํา จํานวน 120 ลิตร 
จํานวนเงิน 3,120 บาท เฉลี่ยตนทุนลิตรละ 26 บาท 

ถาไมใชปมออกซิเจนเปดทิ้งไวโดยใชวิธีคนแทนจะลดตนทุนอีก 
900 บาท รวมตนทุน 2,220 บาท เฉลี่ยตนทุนลิตรละ 18.5 บาท 
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เรื่องที่ 3 
เทคนิคและวิธีการการเล้ียงไสเดือนดิน 

 
บทนํา         

การเพาะเลี้ยงไสเดือนดิน เปนการประยุกตใชประโยชนจาก
ไสเดือนดิน โดยเฉพาะผลผลิตท่ีไดคือปุยหมักมูลไสเดือน เปนการนําวัสดุ
กลับมาใชใหมหรือเปนการจัดการทําใหสภาพแวดลอมในระบบนิเวศเพ่ือ
กาวไปสูความเปนเกษตรกรรมที่ยั่งยืน การใชไสเดือนเปนตัวหลักในการ
จัดการเศษของเสียเพ่ือเปลี่ยนใหเปนวัสดุที่ มีสารอาหารพืชสูงและพรอมท่ี
จะเปนประโยชนตอพืช โดยใสลงในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือเปนการปรับปรุง
โครงสรางของดินใหมีความอุดมสมบูรณ หรือเพื่อเปนการเพิ่มคุณคาทาง
การคาเปนวัสดุในการปลูกไมดอกไมกระถางหรือเปนวัสดุสําหรับปลูกพืช
อ่ืนๆ อยางหลากหลาย 

 
การเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อทําปุยอินทรีย 

การเลี้ยงไสเดือนมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความเหมาะสมของผู
เลี้ยง ตั้งแตแบบงายๆ ใชวัสดุในทองถ่ินลงทุนนอย ไปจนถึงการทําโรงเรือน
ผลิตในระดับอุตสาหกรรมท่ีลงทุนสูง เชน กออิฐฉาบปูนเปนบล็อกเลี้ยงก็ได 
หรือถาผลิตปุยขนาดใหญอาจสรางโรงเรือนถาวร มีระบบการเลี้ยงที่เปน
ระบบตั้งแตการใหอาหารไปจนถึงการเก็บปุย นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยง
ดวยอุปกรณขนาดเล็ก ในครัวเรือน ซึ่งอาจประยุกตใชวัสดุที่มีอยูทั่วไปมา
ใชก็ได เชน กะละมัง ถังพลาสติก วงบอปูนซีเมนต เปนตน  
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ภาพท่ี 3.1 การเลี้ยงไสเดือนดินโดยกออิฐฉาบปูน ทําเปนบล็อกเลี้ยง 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 การเลี้ยงไสเดือนดินในกะละมังพลาสติก 
 

 
 

ภาพท่ี 3.3 การเลี้ยงไสเดือนดินในลิ้นชักพลาสติก 
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วิธีการเลี้ยงไสเดือน 
การเลี้ยงไสเดือนมีวิธีการและข้ันตอนการเลี้ยง ดังนี้ 
1. หาภาชนะหรือวัสดุที่จะนํามาเลี้ยงไสเดือน เชน วงบอปูนซีเมนต 

กะละมังพลาสติก หรือลิ้นชักพลาสติก มาเจาะรูเพ่ือระบายน้ํา  
 

 
 

2. นําภาชนะหรือวัสดุที่จะนํามาเลี้ยง ไปไวในบริเวณที่รม ไมโดน
แดดหรือฝน อากาศถายเทสะดวก  

3. ถาเปนวงบอปูนซีเมนตควรลางดวยน้ําสะอาด 2-3 รอบ แลวแช
ดวยตนกลวยทิ้งไว 3-5 วัน เพ่ือลดความเคม็ของปูนซีเมนต 
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4. ใสพื้นเลี้ยง (ดินรวนผสมมูลวัวอัตรา 4 ตอ 1) หนา 3 นิ้ว แลว
รดน้ําใหความชื้น 80-90 เปอรเซ็นต 

 

 
 

5. ใสไสเดือน 1,000 ตัว ในพ้ืนที่ขนาด 1 ตารางเมตร 
 

 
 

6. ทาสบูหรือน้ํายาลางจานบริเวณขอบภาชนะหรือวัสดุที่จะนํามา
เลี้ยง เปนแถบกวาง 1-2 นิ้ว ปองกันไสเดือนหน ี 

 

 
 



 35 

7. เติมมูลวัว และเศษผักหรือขยะอินทรียบางๆ อยาใหเกิดความ
รอนจากการหมัก  

 

 
 

8. ปดฝาบอดวยวัสดุแผนเรียบที่หาไดในพ้ืนที่ เชน ไมอัด ฟวเจอร
บอรด ที่เจาะรูระบายอากาศ บริเวณฝา 

 

 
 

9. คอยสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของไสเดือนและอาจเติม
ขยะอินทรียใหมีปริมาณเหมาะสมกับการยอยของไสเดือน โดยเฉลี่ย
ไสเดือนจะกินอาหารหมดประมาณ 5-7 วัน   
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วิธกีารใชปุยหมักมูลไสเดือนดิน 
 

ตารางที่ 3.1 การใชปุยหมักมูลไสเดือนดิน 
 

ประเภทพืช อัตราและวิธีการใช 
พืชสวนประดับ  
-ไมดอกประดับ เชน กุหลาบ 
มะล ิดาวเรือง กลวยไม เปนตน  
-ไมใบประดับ เชน เดหล ีบอนส ี
คลา เฟรน เปนตน  

ใสปุยหมักมูลไสเดือนดินบรเิวณผวิหนาดิน หรือ
ผสมดินในระหวางการเตรียมดิน อัตรา 1.5-2 
กิโลกรมั/ตารางเมตร แลวคลุมดวยฟางขาว ใช
รวมกับน้ําหมักมูลไสเดือนดินโดยเจือจางน้ํา 5 
เทา รดทุก 7 วัน 

พืชผักสวนครัว เชน ผักกาด 
ผักคะนา ผักบุง ผักกวางตุง 
กะหล่ําปล ีแตงกวา ถั่วฝกยาว 
เปนตน  

ใสปุยหมักมูลไสเดือนดินบรเิวณผวิหนาดิน หรือ
ผสมดินในระหวางการเตรียมดิน อัตรา 1-1.5 
กิโลกรมั/ตารางเมตร แลวคลุมดวยฟางขาว ใช
รวมกับน้ําหมักมูลไสเดือนดินโดยเจือจางน้ํา 5 
เทา รดทุก 7 วัน 

ไมผล เชน มะมวง ลิ้นจี ่ลําไย 
ทุเรียน สม สมโอ องุน พุทรา 
ชมพู เปนตน  

พรวนดินรอบทรงพุมแลวใสปุยหมกัมูลไสเดือน
ดินรอบโคนตน อัตรา 5-15 กิโลกรัม/ตน ใสซ้ํา
ทุก 4 เดือน หรือในชวงสรางตาดอกใชรวมกับ
นําหมักมูลไสเดือนดิน โดยเจือจางนํ้า 2 เทา รด
รอบโคนตนทุกเดือน 

พืชไร เชน ขาวโพด ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว ออย มันสําปะหลัง 
ขาวฟาง เปนตน  

ใสปุยหมักมูลไสเดือนดินในระหวางไถพรวนดิน
อัตรา  500 กิโลกรัม/ไร หรือโรยแถวปลูกใน
อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ตารางเมตร ใส 1 ครั้งตอ
การปลูกพืช 1 รอบ ใชรวมกับน้ําหมักมูล
ไสเดือนดิน โดยเจือจางน้ํา 2 เทา แลวรดน้ํา 2 
ครั้ง ตอการปลูกพืช 1 รอบ 

นาขาว ใสในนาขาวระหวางไถคราดกอนดาํกลาในอัตรา 
1 ตัน/ไร และใสปุยหมักมูลไสเดือนดิน 0.5 ตัน/
ไร รวมกับเติมน้าํหมักมลูไสเดือนดินกอนขาว
ออกดอกโดยไมตองเจือจาง 0.5 ลิตร/ตาราง
เมตร 
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ตนทุนในการเลี้ยงไสเดือน 
ตนทุนในการเลี้ยงไสเดือน (คิดตนทุนในการเลี้ยงไสเดือน ในพ้ืนที่ 

1 ตารางเมตร) มีรายละเอียด ดังนี ้
1) ไสเดือนดิน จํานวน 1 กิโลกรัมๆ ละ 800 บาท เปนเงิน 800 

บาท  
2) ดินสําหรับเลี้ยงไสเดือนดินผสมขี้วัว จํานวน 10 กิโลกรัมๆ ละ 

20 บาท เปนเงนิ 200 บาท 
รวมตนทุนในการเลี้ยงไสเดือน ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร เปนเงิน

ทั้งสิ้น 1,000 บาท 
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