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1.  ประวัติ 

     ชื่อ -สกุล     นายสุรินทร์ ไชยแสน   
     ตําแหน่ง      หมอดินอาสาประจําตําบลโคกขมิ้น   
     ที่อยู ่         39 หมู่ที่ 2 บ้านกุดลัน ตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
     สถานภาพครอบครัว   สมรส 
     ระดบัการศึกษา    ประถมศึกษาปีที่ 4 
     พกิดั     E 802947   N 1899341 
 

นายสุรินทร์ ไชยแสน หมอดินอาสาประจําตําบลโคกขม้ิน อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นเกษตรกรใน
ระบบผู้หนึ่งที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรมายาวนาน  ทั้งด้านผลทาง
เศรษฐกิจ รายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตรไม่คุ้มกับเงินลงทุน ด้านสังคมและสุขภาพ โดยตนเองและ
ครอบครัวมีสุขภาพทรุดโทรมจากการรับสารเคมีทางการเกษตร มีอาการภูมิแพ้ และเจ็บป่วยกันอยู่ตลอดเวลา 
ด้านสิ่งแวดล้อมมีผลกกระทบกับทรัพยากรดินอย่างชัดเจน ดินเสื่อมโทรม แน่น แข็ง และขาดความอุดมสมบูรณ์ 
ผลผลิตพืชลดต่ําลงทุกๆปี จากการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น นายสุรินทร์ ไชยแสน จึงเริ่มศึกษาหาแนว
ทางการทําการเกษตรในรูปแบบที่จะลดผลกระทบดังกล่าว และจากโอกาสท่ีได้รับเลือกเป็นหมอดินอาสาประจํา
ตําบลโคกขมิ้น นายสุรินทร์ ไชยแสน จึงได้พบแนวทางและมีความมั่นใจในการทําการเกษตรอีกแนวทางหนึ่ง คือ
การทําการเกษตรแบบลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  จึงนํามาทดลองใช้ในพื้นที่ของตนเอง จนประสบผลสําเร็จ
และเป็นแบบอย่างของเกษตรกรรายอื่นๆ 

กิจกรรมการผลิตและการใช้สารสกัดชีวภาพของนายสุรินทร์ ไชยแสน มีความหลากหลาย ตามการ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบในท้องถิ่น และชนิดของพืชที่ปลูก เช่นสูตรน้ําหมักชีวภาพจากสารเร่ง ซุปเปอร์ 
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พด.2 มีถึง 4 สูตร และมีวิธีการใช้แตกต่างกันตามชนิดพืช น้ําหมักชีวภาพจากสารเร่ง ซุปเปอร์ พด. 7 มี 2 สูตร 
คือสูตรที่ใช้สําหรับไล่แมลงและเชื้อรา และสูตรที่ใช้ไล่เพลี้ยหนอน เป็นต้น 

และจากการปรับเปลี่ยนมาใช้น้ําหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอย่างจริงจัง ทําให้ผล
กระทบที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ได้ลดความรุนแรงลง นายสุรินทร์ ไชยแสน มีรายได้จากการขายผลิตผลทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น ตัดรายจ่ายเรื่องค่าปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร สุขภาพของตนเองและครอบครัว
แข็งแรง  ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  เกษตรกรในพื้นที่ให้การยอมรับและให้การสนับสนุน จึงมี
การรวมตัวกันต้ังกลุ่มผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในหมู่บ้าน และต่อมาได้พัฒนาจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

ผลของการปรับเปลี่ยนแนวทางการทําการเกษตร ทําให้ผลิตผลของนายสุรินทร์ ไชยแสน ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP : Good Agriculture 
Practice) จากกรมวิชาการเกษตรอีกด้วย 

 
2.  ชนิดของดนิ 
 กลุ่มชุดดินที่ 7   

ลักษณะโดยทั่วไป เกิดจากตะกอนลําน้ํา ในบริเวณพื้นที่ราบตะกอนน้ําพา พ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือ
ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทา
แก่ ดินล่างเป็นดินเหนียวสีน้ําตาลอ่อน เทา หรือ น้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาล เหลือง หรือแดงตลอดชั้นดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 6.0-7.0 

 
3.  การใช้ที่ดิน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 38 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- นาข้าว  เนื้อที่  14  ไร่ 
- อ้อย  เนื้อที่  13  ไร่ 
- ไม้ผล (ลําไย สม้โอ ฝรั่ง แก้วมังกร น้อยหนา่ มะม่วง มะพร้าว มะนาว และมะไฟ) เนื้อที่  5  ไร่ 
- ยางพารา  เนื้อที่  2  ไร ่
- ข้าวโพดหวาน เนื้อที่  1  ไร ่
- พืชผัก (กวางตุ้ง ผักชี ผักกาดหอม ผักบุ้ง กะหล่ําปลี บวบ ถั่วฝักยาว และแตงกวา) เนื้อที่ 0.5 ไร่ 
- บริเวณที่อยู่อาศัยและบ่อเลี้ยงปลา จํานวน 2 บ่อ เนื้อที่  2 ไร ่
- บริเวณคอกสัตว์ (เลี้ยงสุกร  6  ตัว) เนื้อที่ 0.5 ไร่ 
 

4.  ปญัหาการใชท้ีด่นิ  
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม หน้าดินแน่น แข็ง ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เนื่องจาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี

ทางการเกษตรติดต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงทุกปี 
 
5.  ผลวเิคราะหด์ิน 

ได้ทําการเก็บตัวอย่างดินจากสวนผลไม้ของนายสุรินทร์ภายหลังจากที่ได้มีการใช้น้ําหมักชีวภาพ ผล
วิเคราะห์ทางเคมีของดิน พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.6 ซึ่งเป็นกรดปานกลาง ปริมาณ
อินทรียวัตถุ (%OM) อยู่ในระดับสูงคือ ๒.79 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail. P) อยู่
ในระดับสูงมาก คือ 89 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Avail. K) อยู่ระดับ
ปานกลาง คือ 88 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนผลวิเคราะห์ทางกายภาพของดินในสวนผลไม้ของนายสุรินทร์ พบว่า 
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ดินมีความหนาแน่นรวม 1.45 g/cm3 ซึ่งจัดว่าดินไม่แน่นทึบจนเกินไปที่จะเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของราก
พืช 
 
6.  การผลติและการใชป้ระโยชน์สารสกดัชีวภาพจากสารเรง่ซปุเปอรพ์ด.2 สารเร่ง พด.6 และสารเร่ง 
     ซุปเปอร์ พด.7 

นายสุรินทร์  ไชยแสน อายุ 53 ปี หมอดินอาสาประจําตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ปัจจุบันมีการปลูกพืชหลายชนิดโดยทําการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 38 ไร่ มีการปลูกข้าว 
อ้อย ยางพารา ทําสวนผลไม้ พืชผัก ข้าวโพดหวาน เลี้ยงสุกร และขุดบ่อเลี้ยงปลา ในอดีตที่ผ่านมานายสุรินทร์มี
การทําสวนผลไม้โดยเน้นการปลูกลําไยบนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ และปลูกข้าวประมาณ 14 ไร่ วิธีการจัดการสวน
ลําไยและนาข้าวที่นายสุรินทร์เคยใช้ คือการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในปริมาณมากและมีความถี่ในการใช้สูง ซึ่งมี
การใช้สารเคมีทางการเกษตรมาโดยตลอด ทั้งการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และการ
ใช้สารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืช ทําให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพ คือ ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย แพ้ยาและ
สารเคมีต่างๆ ง่าย มีอาการวิงเวียน และหน้ามืดบ่อยครั้งโดยเฉพาะเวลาลุกหรือนั่ง ทั้งยังก่อให้เกิดผลตกค้างต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับช่วงนั้นลําไยประสบปัญหาออกดอกน้อย ดอกร่วงง่าย จึงหันมาใช้น้ําหมักชีวภาพจาก
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ภายในสวนและนาข้าวแทน ทั้งยังมีการผลิตสารบําบัดน้ําเสีย
และขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง พด.6 ซึ่งใช้สําหรับดับกลิ่นและทําความสะอาดคอกหมูอีกด้วย และภายหลังการ
ใช้น้ําหมักชีวภาพ พบว่าผลผลิตลําไยและข้าวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนสุขภาพตนเองและภรรยาก็ดีขึ้น
ตามลําดับ ซึ่งในปัจจุบันไม่มีอาการวิงเวียนหรือหน้ามืดง่ายเกิดขึ้นอย่างแต่ก่อนอีก 
 จากน้ันเป็นต้นมาทําให้นายสุรินทร์มีความต้ังใจในการทําการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี โดยการผลิตน้ํา
หมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักในปริมาณที่มากขึ้น และใช้ในปริมาณมากขึ้น ทั้งยังมีการแนะนําให้เพื่อนบ้านเห็น
ประโยชน์จากการใช้น้ําหมักชีวภาพ จากนั้นในปี พ.ศ. 2548 จึงมีการรวมกลุ่มกันผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุ๋ย
หมักใช้เองกันทั้งหมู่บ้าน โดยจัดต้ังเป็นศูนย์กลางโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีการสาธิตการ
ผลิตและการใช้น้ําหมักชีวภาพและสารสกัดไล่แมลง สาธิตการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก โดยมีสมาชิกในกลุ่มทั้งสิ้น
จํานวน 44 คน และนอกจากนี้นายสุรินทร์ ไชยแสน ยังเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องการผลิตและการใช้น้ํา
หมักชีวภาพ และการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก ให้กับเพื่อนบ้านหมู่บ้านอื่น ๆ อีกด้วย 

ปัจจุบันนายสุรินทร์ได้ทําการเกษตรแบบผสมผสานอย่างจริงจัง โดยการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว 
อ้อย ข้าวโพดหวาน ทําสวนผลไม้ เช่น ลําไย ส้มโอ ฝรั่ง แก้วมังกร น้อยหน่า มะม่วง มะพร้าว มะนาว และมะไฟ 
ทําสวนยางพารา ปลูกพืชผัก เช่น กวางตุ้ง ผักชี ผักกาดหอม ผักบุ้ง กะหล่ําปลี บวบ ถั่วฝักยาว และแตงกวา บน
พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 38 ไร่ โดยปลูกพืชแบบไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรให้
น้อยลงมากที่สุดด้วย ทําให้พืชที่ปลูก เช่น ลําไยและพืชผักทุกชนิด ได้รับการรับรองการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP: Good Agricultural Practice) จากกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งขณะนี้ยังอยู่
ในช่วงดําเนินการยื่นขอรับการรับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร อีกด้วย 
  สูตรน้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง พด.6 
และน้ําหมักสมุนไพรจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ที่นายสุรินทร์ ไชยแสน ได้ทํานั้นเป็นสูตรที่คิดขึ้นเองและ
ผสมผสานกับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมต่างๆ จากการเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน โดยที่นาย
สุรินทร์ได้มีการทดลองและพัฒนาสูตรต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งวัตถุดิบที่นํามาเป็นส่วนผสมในการหมักจะคัดเลือก
ชนิดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและสามารถหาได้ในท้องถิ่นโดยไม่ต้องซื้อ เนื่องจากจะทําให้ต้นทุนการผลิตตํ่าลง 
จากการทดลองผลิตและใช้สูตรต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน จึงทําให้นายสุรินทร์ได้ค้นพบสูตรต่างๆ ที่เหมาะสม
และใช้ได้ผลดีทั้งหมด 6 สูตรด้วยกัน คือ สูตรการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ซึ่งมีด้วยกัน 4 
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สูตร และสูตรการผลิตน้ําหมักไล่แมลงจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ซึ่งมีด้วยกัน 2 สูตร รวมทั้งมีการผลิตสารบําบัด
น้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง พด.6 ด้วยซึ่งรายละเอียดสูตรต่างๆ มีดังนี้ 
 

6.1 การผลิตน้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 มีกําลังการผลิตไม่ตํ่ากว่า 2,000 ลิตรต่อปี 
โดยมีรายละเอียดของสูตรต่างๆ ดังนี้ 

สูตรที่ 1 (สูตรเร่งปุ๋ยหมัก) 
ส่วนผสม 
 -   สับปะรด   จํานวน  3 กิโลกรัม 
 -   ยอดผักปลัง   จํานวน  0.2 กิโลกรัม 
 -   ฝักกระเจี๊ยบเขียว  จํานวน  0.2 กิโลกรัม 
 -   รําอ่อน   จํานวน  0.4 กิโลกรัม 
 -   น้ําตาลทรายแดง  จํานวน  1 กิโลกรัม 
 -   ดีปลี    จํานวน  0.2 กิโลกรัม 
 -   น้ําต้มสุก   จํานวน  15 ลิตร 
 -   ยาคูลท์   จํานวน  1 ขวด 
 -   สารเร่งซุปเปอร์ พด.2   จํานวน  1 ซอง 
หมักไว้นานประมาณ 1 เดือน แล้วจึงนําไปใช้ วิธีการใช้คือ ใช้รดกองปุ๋ยหมักแห้งเพื่อให้เกิดการย่อย

สลายเร็ว ใช้ในการบําบัดน้ําเสีย ล้างห้องน้ําเพื่อดับกลิ่น และผสมน้ําให้สตัว์กินเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์ (สุกร) 
 
สูตรที่ 2 (สูตรฮอร์โมน) 
ส่วนผสม 

-   ผลไม้สกุหรือดิบ (แตงโม ขนุนสุก เปลือก ตา จุกหรือแกนสับปะรด มะละกอสุก กล้วยสุก  
     หรือผลไมท้ี่มีรสหวานทกุชนิด)   จํานวน   10  กิโลกรัม 
-   ผักสด (ฝักคูน ฝักจามจุรี (ฉําฉา) ยอดสา ยอดผักบุ้ง ยอดมะรุม ยอดแค ดอกแค ยอดผัก 

โขม ยอดบอน ยอดผักปัง ยอดตําลึง ฝักกระเจี๊ยบเขียว กุยช่าย)  
                                                จํานวน   10  กิโลกรัม 

-   หอยเชอรี่ เศษอาหาร เศษปลา  จํานวน   30  กิโลกรัม 
-  กากน้ําตาล     จํานวน   10  กิโลกรัม 
-  น้ํา      จํานวน   10  ลิตร 
-  สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2   จํานวน     1  ซอง 
หมักไว้นานประมาณ 10 วัน แล้วจึงนําไปใช้ โดยมีอัตราและวิธีการใช้คือ  
-    สําหรับพืชผัก ใช้น้ําหมักชีวภาพ ประมาณ 50 ซีซี ต่อน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่น 
-    สําหรับข้าว ผลไม้ อ้อย ใช้น้ําหมักชีวภาพ ประมาณ 100 ซีซี ต่อน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่น 

 
สูตรที่ 3 (สูตรเร่งเปิดตาดอก) 
ส่วนผสม 
 - น้ําหมักชีวภาพ (จากสูตรฮอร์โมน) จํานวน  3 ลิตร 
 - ไข่     จํานวน  5 ฟอง 
 - ปุ๋ยยูเรีย    จํานวน  30 กรัม 
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 - แป้งข้าวหมาก   จํานวน  2 ลูก 
 - นมวัว    จํานวน  5 กล่อง 
 - ยาคูลท์    จํานวน  1 ขวด 

หมักไว้นานประมาณ 7 วัน แล้วจึงนําไปใช้ วิธีการใช้คือ ฉีดพ่นกับไม้ผลเพื่อเร่งเปิดตาดอก เช่น 
ลําไย 
 
สูตรที่ 4 (สูตรเร่งหวาน) 
ส่วนผสม 
 - ฝักคูนแก่ (ทุบให้แหลก)  จํานวน  3 กิโลกรัม 
 - ฝักจามจุรี (ฉําฉา) (ทุบให้แหลก) จํานวน  3 กิโลกรัม 
 - น้ําซาวข้าว    จํานวน  3 ลิตร 
 - กากน้ําตาล    จํานวน  2 กิโลกรัม 

-  สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2  จํานวน   1  ซอง 
หมักไว้นานประมาณ 1 เดือน แล้วจึงนําไปใช้ วิธีการใช้คือ ฉีดพ่นเพื่อเร่งความหวาน และเพิ่ม

ความหวาน กรอบ ของผักและผลไม้ 
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 การใชป้ระโยชน์น้าํหมกัชีวภาพจากสารเร่งซปุเปอร์ พด.2 
 1.  นาขา้ว ใชน้้ําหมักชีวภาพ ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

-    แช่เมล็ดพันธ์ุข้าว  ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน เพื่อเร่งการออกรากของพันธ์ุข้าวให้ยาวและมี
ปริมาณรากมากขึ้นกว่าการแช่น้ําเปล่า โดยการเจือจางน้ําหมักชีวภาพ 1 ลิตรต่อเมล็ดข้าว 30 
กิโลกรัมเจือจางน้ําให้พอท่วมข้าว แช่ทิ้งไว้ 2 คืน แล้วนําเมล็ดพันธ์ุขึ้นจากน้ําที่แช่มาบ่มไว้อีก 2 คืน 
จึงนําไปหว่านในแปลงเพาะกล้าต่อไป 

-    ระยะหลังปักดํา ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตและการแตกกอของต้น
ข้าวโดยการปล่อยไปตามน้ํา  อัตราที่ใช้ประมาณ 5 ลิตรต่อไร่ ใช้หลังจากปักดําข้าวได้ประมาณ 1 
เดือน 

-    ระยะข้าวอายุ 2 เดือน ใส่น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนอีกครั้ง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของข้าว โดย
การปล่อยไปตามน้ํา อัตราที่ใช้ประมาณ 5 ลิตรต่อไร่  

-    ระยะข้าวต้ังท้องและก่อนข้าวออกรวง ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน เพื่อบํารุงการเจริญของเมล็ด
ข้าว  โดยการปล่อยไปตามน้ํา  อัตราที่ใช้ประมาณ 5 ลิตรต่อไร่ พร้อมกับใส่น้ําหมักชีวภาพสูตรไล่
แมลงและเชื้อรา เพื่อป้องกันหนอนกอข้าว เพลี้ย และป้องกันโรคใบไหม้ สําหรับระยะนี้จะมีการใส่
น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนและสูตรไล่แมลงและเชื้อราด้วยกัน 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 1 
สัปดาห์ 

 ผลจากการใช้น้ําหมักชีวภาพในนาข้าว พบว่า ต้นและใบข้าวมีสีเขียว แข็งแรง ไม่ล้มง่าย น้ําหนักรวงดี  
และเมล็ดข้าวสวย เมล็ดเต็ม ไม่ลีบ รวมทั้งได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากเดิม 800 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,050 
กิโลกรัมต่อไร่ (ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ยังทําให้โครงสร้างดินดีขึ้น ดินไม่แข็ง และไม่
แน่นทึบเหมือนในอดีต ทั้งยังช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยาในแปลงนาข้าว และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 

2. อ้อย 
- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนช่วงอ้อยเริ่มงอกหรือเมื่ออายุประมาณ 15 วัน โดยใช้น้ําหมัก

ชีวภาพในอัตรา 60 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร เพื่อเร่งการงอกให้อ้อยแตกหน่อได้ดี (ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่น
ความจุประมาณถังละ 200 ลิตร) 

- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนช่วงอ้อยมีความสูงประมาณ 1 ฟุต หรืออายุประมาณ 2 เดือน
ครึ่ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตรา 60 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร ในระยะนี้เพื่อเร่งให้อ้อยแตกหน่อและ
เจริญเติบโตได้ดีขึ้น 

- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนช่วงอ้อยมีความสูงประมาณ 1 เมตร หรืออายุประมาณ 3 เดือน
ครึ่ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตรา 60 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และเร่งให้อ้อย
งาม 

 
3. สวนผลไม ้ 
- ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนผสมกับน้ําหมักชีวภาพสูตรเร่งเปิดตาดอกและน้ําหมักชีวภาพสูตรไล่

แมลงและเชื้อรา ในอัตราอย่างละ 20 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร (รวมกันทั้ง 3 สูตร) ฉีดพ่นไม้ผลช่วงก่อน
ออกดอก เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และเร่งดอก  

- หลังจากดอกบาน 1 เดือน ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนผสมกับน้ําหมักชีวภาพสูตรเร่งเปิดตาดอก
และน้ําหมักชีวภาพสูตรไล่แมลงและเชื้อรา ในอัตราอย่างละ 20 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร (รวมกันทั้ง 3 
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สูตร) ฉีดพ่นไม้ผลเพื่อให้ดอกและผลแข็งแรง (เว้นช่วงออกดอก) หลังจากนั้นฉีดพ่นทุก 15 วัน
จนกระทั่งออกผล 

- หลังจากออกผล ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนผสมกับน้ําหมักชีวภาพสูตรเร่งหวาน ในอัตราอย่าง
ละ 60 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร รดโคนต้นประมาณ 20 ลิตรต่อต้น    

- ช่วงผลอ่อน (หลังจากออกผลประมาณ 15 วัน) ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนผสมกับน้ําหมัก
ชีวภาพสูตรเร่งหวาน รดโคนต้นในอัตราอย่างละ 60 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตรต่อต้น   

- หลังจากนั้นอีกประมาณ 3-4 เดือน ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนกับน้ําหมักชีวภาพสูตรเร่งหวาน 
รดโคนต้นอีกครั้ง ในอัตราอย่างละ 60 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตรต่อต้น   

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ข้าวโพดหวาน  
- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนช่วงข้าวโพดมีอายุประมาณ 2 สัปดาห์  โดยใช้น้ําหมักชีวภาพใน

อัตรา 60 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร ในระยะนี้เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ทําให้ข้าวโพดงอกงาม และมีลําต้น
ที่แข็งแรง 

- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนช่วงข้าวโพดมีอายุประมาณ 1 เดือน โดยใช้น้ําหมักชีวภาพใน
อัตรา 60 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ทําให้ข้าวโพดงอกงาม และมีลําต้นที่แข็งแรง 

 
5.  พชืผกั ใชน้้ําหมักชีวภาพประมาณ 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 
- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพช่วงระยะกล้าผัก โดยผสมน้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนกับน้ําหมักชีวภาพสูตร

เร่งหวาน อัตราที่ใช้ประมาณ 20 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร (ห้ามใช้ในอัตราส่วนที่เข้มข้นกว่านี้ เพราะจะ
ทําให้ใบไหม้) 

- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพช่วงระยะผักอายุได้ประมาณ 10-15 วัน โดยผสมน้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน
กับน้ําหมักชีวภาพสูตรเร่งหวาน ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร 

- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพช่วงระยะผักอายุได้ประมาณ 20 วัน โดยผสมน้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนกับ
น้ําหมักชีวภาพสูตรเร่งหวาน ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร 

- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพช่วงระยะผักอายุได้ประมาณ 27 วัน โดยผสมน้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนกับ
น้ําหมักชีวภาพสูตรเร่งหวาน ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร 
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 6.  ยางพารา (อายุ 3 ปีครึ่ง)  
- ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนรดโคนต้นยางพารา ในอัตรา 500 ซีซีต่อน้ํา 10 ลิตรต่อต้น เพื่อเร่ง

การเจริญเติบโตของยางพารา โดยรดปีละ 3 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และตุลาคม 
 
7.  ใช้ผสมในกองปุ๋ยหมกั ในอัตราส่วนน้ําหมักชีวภาพ 1 ลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร เพื่อให้เกิดการย่อยสลาย 

เร็วขึ้น 
 
6.2 การผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง พด.6 มีกําลังการผลิตประมาณ 500 

ลิตรต่อปี โดยมีรายละเอียดของสูตร ดังนี้ 
ส่วนผสม 
 - เศษอาหารในครัวเรือน จํานวน   10    กิโลกรัม 
 - กากน้ําตาล  จํานวน   10-20   กิโลกรัม 
 - น้ํา    จํานวน   10  ลิตร (หรือให้ท่วมวัสดุที่หมัก)  
 - สารเร่ง พด. 6  จํานวน   1  ซอง (25 กรัม)  
หมักไว้นานประมาณ 20 วัน แล้วจึงนําไปใช้  
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 การใชป้ระโยชน์สารบาํบดัน้ําเสียและขจดักลิน่เหม็นจากสารเร่ง พด.6 มีอัตราและวิธีการใช้คือ  

- กรณีที่ใช้ทําความสะอาดบริเวณคอกหมูและบําบัดน้ําเสีย โดยการเจือจางน้ําหมักชีวภาพต่อน้ําใน
อัตราส่วน 1 : 10 เทลงบริเวณคอกหมูทุก 3 วัน 

- กรณีที่ใช้ใส่ในบ่อปลา โดยการเจือจางน้ําหมักชีวภาพต่อน้ําในอัตราส่วน 100 ซีซีต่อปริมาตรน้ําใน
บ่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ใส่ทุก 10 วัน 

 
       

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 การผลิตน้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 มีกําลังการผลิตประมาณ 1,000-1,200 
ลิตรต่อปี โดยมีรายละเอียดของสูตรต่างๆ ดังนี้ 

สูตรที่ 1 (สูตรไล่แมลงและเชื้อรา) 
ส่วนผสม 
 - สะเดา  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - หนอนตายหยาก จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - ใบยูคาลิปตัส  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - ตะไคร้หอม   จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - บอระเพ็ด  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - ผลลําโพง  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - หัวกลอย  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - ชุมเห็ดเทศ  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - เปลือกแค  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
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 - เปลือกมะรุม  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - เปลือกมังคุด  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - ว่านน้ํา  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - น้ํา    จํานวน  10 ลิตรหรือให้ท่วมวัสดุที่หมัก 

  -  สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7  1  ซอง 
หมักไว้นานประมาณ 10-15 วัน แล้วจึงนําไปใช้ โดยวิธีการใช้คือ ฉีดพ่นร่วมกับน้ําหมักชีวภาพสูตร

ฮอร์โมน ใช้สําหรับข้าว ไม้ผล ข้าวโพดหวาน และผักชนิดต่างๆ 
 
สูตรที่ 2 (สูตรไล่เพลี้ยหนอน) 
ส่วนผสม 
 - ขมิ้น  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - หัวไพล  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - ดีปลี  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - พริก  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - ข่า   จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - ว่านน้ํา  จํานวน  0.5 กิโลกรัม 
 - น้ํา    จํานวน  5 ลิตรหรือให้ท่วมวัสดุที่หมัก 

  -  สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7   1  ซอง 
หมักไว้นานประมาณ 10-15 วัน แล้วจึงนําไปใช้ โดยวิธีการใช้คือ ฉีดพ่นร่วมกับน้ําหมัก

ชีวภาพสูตรฮอร์โมน ใช้สําหรับข้าว ไม้ผล ข้าวโพดหวานและผักชนิดต่างๆ หรือเมื่อมีเพลี้ยระบาด  
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การใชป้ระโยชน์น้าํหมกัชีวภาพจากสารเร่งซปุเปอร์ พด.7   
1.  นาขา้ว  
-    ระยะข้าวต้ังท้องและก่อนข้าวออกรวง ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรไล่แมลงและเชื้อราผสมกับน้ําหมัก

ชีวภาพสูตรไล่เพลี้ยหนอน อัตราประมาณ 5 ลิตรต่อไร่ โดยการปล่อยไปตามนํ้าเข้านา เพื่อป้องกัน
การระบาดของแมลง หนอนกอข้าว เพลี้ยต่างๆ และป้องกันโรคใบไหม้ โดยจะผสมกับน้ําหมัก
ชีวภาพสูตรฮอร์โมนไปด้วย สําหรับระยะนี้จะมีการใส่น้ําหมักชีวภาพสูตรไล่แมลงและเชื้อราผสมกับ
น้ําหมักชีวภาพสูตรไล่เพลี้ยหนอนในนาข้าวด้วยกัน 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ 

 
2.  อ้อย 
- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพสูตรไล่แมลงและเชื้อราผสมกับน้ําหมักชีวภาพสูตรไล่เพลี้ยหนอน โดยผสมน้ํา

หมักชีวภาพในอัตรา 200 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตรในกรณีที่แมลงศัตรูอ้อยระบาดมาก และใช้อัตรา 
120 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตรในกรณีที่แมลงไม่ระบาด เพื่อป้องกันแมลงในอ้อย เช่น เพลี้ย แมลงหวี่ 
หรือไรอ้อย (ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นความจุประมาณถังละ 200 ลิตร) 

- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพสูตรไล่แมลงและเชื้อรา ผสมกับน้ําหมักชีวภาพสูตรไล่เพลี้ยหนอน ในอัตรา 
150 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร 

 
3. สวนผลไม ้ 
- ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนผสมกับน้ําหมักชีวภาพสูตรเร่งเปิดตาดอกและน้ําหมักชีวภาพสูตรไล่

แมลงและเชื้อรา ในอัตราอย่างละ 30 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร (รวมกันทั้ง 3 สูตร) ฉีดพ่นไม้ผลช่วงก่อน
ออกดอก เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และเร่งดอก  

- หลังจากดอกบาน 1 เดือน ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนผสมกับน้ําหมักชีวภาพสูตรเร่งเปิดตาดอก
และน้ําหมักชีวภาพสูตรไล่แมลงและเชื้อรา ในอัตราอย่างละ 30 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร (รวมกันทั้ง 3 
สูตร) ฉีดพ่นไม้ผลเพื่อให้ดอกและผลแข็งแรง (เว้นช่วงออกดอก) หลังจากนั้นฉีดพ่นทุก 15 วัน
จนกระทั่งออกผล 

- กรณีมีเพลี้ยระบาด ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพสูตรไล่เพลี้ยหนอน ในอัตรา 150 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร 
จนกระทั่งเบาบางลง 

 
4. ข้าวโพดหวาน  
- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน ผสมกับน้ําหมักชีวภาพสูตรไล่แมลงและเชื้อรา และน้ําหมัก

ชีวภาพสูตรไล่เพลี้ยหนอน ในอัตราอย่างละ 60 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร เพื่อป้องกันและไล่แมลงศัตรู
ข้าวโพด  

 
5. พชืผกั   มีการใช้น้ําหมักชีวภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ 
- กรณีที่มแีมลงศัตรูพืชระบาด ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรไล่แมลงและเชื้อราผสมกับน้ําหมักชีวภาพสูตรไล่

เพลี้ยหนอน อัตราประมาณ 5 ลิตรต่อไร่ฉดีพ่นให้ทั่วแปลง ทุกๆ 3 วัน จนกระทั่งการระบาดของ
แมลงลดลง (หา้มใช้ในอัตราสว่นที่เข้มข้นกว่านี้ เพราะจะทําให้ใบไหม้) 

- กรณีที่ไม่มแีมลงศัตรูพืชระบาด ใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรไล่แมลงและเชื้อราผสมกับน้ําหมักชีวภาพสูตร
ไล่เพลี้ยหนอน อัตราประมาณ 5 ลิตรต่อไร่ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง ทุกๆ 7 วัน 
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7.  การขับเคลื่อนในรูปกลุ่ม 
 นายสุรินทร์  ไชยแสน เริ่มทําการผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช้ในทางการเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ซึ่ง
ก่อนหน้านี้นายสุรินทร์ได้มีการทําการเกษตรโดยการใช้สารเคมีเป็นปริมาณมากและใช้ในความถี่สูง ทําให้เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพ คือเกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยๆ เกิดการแพ้ยาและสารเคมี ประกอบกับที่ดินที่ใช้ทํา
การเกษตรในขณะนั้นเกิดปัญหาหน้าดินแข็ง ดินไม่ร่วนซุย ทําให้นายสุรินทร์หันมาทําการเกษตรแบบไม่ใช้
สารเคมี โดยการผลิตน้ําหมักชีวภาพและผลิตปุ๋ยหมักใช้แทน พบว่าตนเองมีสุขภาพดีขึ้น ไม่มีอาการวิงเวียนศีรษะ
หรือหน้ามืดอย่างแต่ก่อน รวมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ทําให้นายสุรินทร์มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของน้ําหมัก
ชีวภาพ จึงแนะนําให้เพื่อนบ้านข้างเคียงลองทําใช้ หลังจากนั้นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันก็มีความสนใจและหัน
มาใช้น้ําหมักชีวภาพกันหลายหลังคาเรือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการจัดต้ังเป็นโรงเรียนเกษตรอินทรีย์
ขึ้นโดยสํานักงานเกษตรอําเภอวังสะพุง กรมส่งเสริมการเกษตร มีการจัดเป็นกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้กันเองภายใน
กลุ่มสมาชิก ซึ่งมีทั้งหมด 17 ราย หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2551 เมื่อนายสุรินทร์ได้เข้าเป็นหมอดินอาสาประจํา
ตําบลโคกขมิ้น จึงได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดต้ังขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกรมพัฒนาที่ดิน หลังจากนั้นนายสุรินทร์จึงได้เข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ กับกรมพัฒนาที่ดิน ทําให้นายสุรินทร์
สามารถนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาสูตรน้ําหมักชีวภาพของตนเอง ขณะนี้นายสุรินทร์มีสูตรน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตใช้
เองและใช้กันภายในกลุ่ม ซึ่งในขณะนี้สมาชิกภายในกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพได้เพิ่มมากขึ้นเป็น 
44 ราย โดยมีการผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ปริมาณ 30 ตัน/ปี ผลิตน้ําหมักชีวภาพจากสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.2 ไม่ตํ่ากว่า 2,000 ลิตร/ปี  ผลิตสารบําบัดน้ําเสียจากสารเร่ง พด.6 ปริมาณ 500 ลิตร/ปี และ
น้ําหมักสมุนไพรจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ปริมาณ 1,000-1,200 ลิตร/ปี เพื่อแบ่งปันกันใช้ภายในกลุ่ม
สมาชิก โดยมีการระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุ่มฯ จํานวน 500 บาท/ราย เพื่อเป็นเงินทุนในการบริหารจัดการ
ซื้อมูลสัตว์ และวัตถุดิบเพื่อการผลิตน้ําหมักชีวภาพ เช่น น้ําตาลทรายแดง สับปะรด นอกจากนี้ยังมีการ
แลกเปลี่ยน วัตถุดิบในการผลิตน้ําหมักชีวภาพระหว่างกลุ่มฯ ด้วย 
 
 8.  ผลสําเร็จของงานในเชงิปริมาณและคณุภาพ (outputs) 
         8.1 ประสทิธภิาพการลดปริมาณการใชปุ้๋ยเคม ี

จากการใช้น้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  สารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง 
พด.6 และน้ําหมักสมุนไพรจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ของนายสุรินทร์ ไชยแสน พบว่า สามารถลดปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมีลงได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ในพืชทุกชนิดที่ปลูก เนื่องจากในปัจจุบันนายสุรินทร์เน้นการทําการเกษตรแบบ
ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ดังนี้ 



 ๑๓ 

ข้าว เดิมมีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ จากการปลูกข้าวทั้งหมดจํานวน 
14 ไร่ รวมปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดเป็น 350 กิโลกรัม ภายหลังจากการใช้น้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ใน
อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวได้ 100 เปอร์เซ็นต์   
 อ้อย เดิมมีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ จากการปลูกอ้อยทั้งหมดจํานวน 13 
ไร่ รวมปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดเป็น 650 กิโลกรัม ภายหลังจากการใช้น้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ใน
อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในไร่อ้อยได้ 100 เปอร์เซ็นต์   
 ข้าวโพดหวาน เดิมมีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ จากการปลูกข้าวโพด
หวานจํานวน 1 ไร่ หลังจากมีการใช้น้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 600 กิโลกรัมต่อไร่ในแปลงข้าวโพด 
สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในไร่ข้าวโพดได้ 100 เปอร์เซ็นต์    
 สวนผลไม้ (ลําไย ส้มโอ ฝรั่ง แก้วมังกร น้อยหน่า มะม่วง มะพร้าว มะนาว และมะไฟ) รวมประมาณ 
120-150 ต้น เดิมมีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้น ปีละ 2 ครั้ง รวมเป็น 10 
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี รวมปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดเป็น 1,200-1,500 กิโลกรัม ภายหลังจากมีการใช้น้ําหมัก
ชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีในสวนผลไม้ สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในสวน
ผลไม้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์   

พืชผัก (กวางตุ้ง ผักชี ผักกาดหอม ผักบุ้ง กะหล่ําปลี บวบ ถั่วฝักยาว และแตงกวา) เดิมมีการใช้ปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อ 1 ฤดูกาลปลูก ภายหลังจากมีการใช้น้ําหมักชีวภาพและปุ๋ย
อินทรีย์ในอัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ 1 ฤดูปลูก สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงผักได้ 100 
เปอร์เซ็นต์   
 

8.2 ประสทิธภิาพการลดปริมาณการใชส้ารเคมี 
จากการใช้น้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  สารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง 

พด.6 และน้ําหมักสมุนไพรจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ของนายสุรินทร์ ไชยแสน พบว่า สามารถลดปริมาณการใช้
สารเคมีลงได้เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในพืชแทบทุกชนิดสามารถลดปริมาณการใช้ลงได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ 
เนื่องจากในปัจจุบันนายสุรินทร์เน้นการทําการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบปริมาณ
การใช้สารเคมีในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ดังนี้ 

ข้าว เดิมมีการใช้สารเคมีหลายชนิดกับนาข้าว คือสารเคมีกําจัดวัชพืช และสารเคมีป้องกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูข้าว สรุปค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 1,000 บาทต่อไร่ จากการปลูกข้าวทั้งหมดจํานวน 14 ไร่ รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 14,000 บาท ภายหลังจากการใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน สูตรไล่แมลงและเชื้อรา 
และสูตรไล่เพลี้ยหนอนในนาข้าว สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีในนาข้าวได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
นายสุรินทร์ไม่ต้องใช้สารเคมีกับนาข้าวอีกเลย 
 อ้อย เดิมมีการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช และสารเคมีป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย สรุปค่าใช้จ่ายได้
ประมาณ 200 บาทต่อไร่ จากการปลูกอ้อยทั้งหมดจํานวน 13 ไร่ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 2,600 บาท 
ภายหลังจากการใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน สูตรไล่แมลงและเชื้อรา และสูตรไล่เพลี้ยหนอน ต้นทุนการผลิต
อ้อยลดลงเหลือเพียง 100 บาทต่อไร่ คิดเป็น 1,300 บาท หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายเดิม  

ข้าวโพดหวาน เดิมมีการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวโพด สรุปค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 
700 บาทต่อ 1 ไร่ ภายหลังจากการใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน สูตรไล่แมลงและเชื้อรา และสูตรไล่เพลี้ย
หนอน สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีในแปลงข้าวโพดได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์  
 สวนผลไม้ (ลําไย ส้มโอ ฝรั่ง แก้วมังกร น้อยหน่า มะม่วง มะพร้าว มะนาว และมะไฟ) มีการใช้สารเคมี
ป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูลําไย และสารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืช รวมคิดเป็นต้นทุนประมาณ 10,000 บาท



 ๑๔ 

ต่อปี ภายหลังจากการใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน สูตรไล่แมลงและเชื้อรา และสูตรไล่เพลี้ยหนอน สามารถลด
ปริมาณการใช้สารเคมีในสวนผลไม้ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์  

พืชผัก (กวางตุ้ง ผักชี ผักกาดหอม ผักบุ้ง กะหล่ําปลี บวบ ถั่วฝักยาว และแตงกวา) เนื้อที่ 0.5 ไร่ มีการ
ใช้สารเคมีป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูผัก รวมคิดเป็นต้นทุนประมาณ 1,000 บาทต่อ 1 ฤดูปลูก ภายหลัง
จากการใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน สูตรไล่แมลงและเชื้อรา และสูตรไล่เพลี้ยหนอน สามารถลดปริมาณการใช้
สารเคมีในสวนผลไม้ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์  

 
 8.3  รายไดท้ีเ่พิ่มขึน้ 
 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้สารสกัดชีวภาพ 

ข้าว  
ก่อนการใช้น้ําหมักชีวภาพ ข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัม/ไร่ ขายข้าวได้กิโลกรัมละ 10 บาท ทําให้

มีรายได้เป็น 8,000 บาทต่อไร่ รายได้รวมเท่ากับ 112,000 บาท มีค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมีประมาณไร่ละ 
1,000 บาท จากการปลูกข้าวทั้งหมดจํานวน 14 ไร่ คิดเป็นต้นทุนทั้งสิ้นประมาณ 14,000 บาท รายได้สุทธิ
เท่ากับ 98,000 บาท 

ภายหลังเมื่อมีการใช้น้ําหมักชีวภาพ ข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,050 กิโลกรัม/ไร่ (ผลผลิตเพิ่มขึ้น 31 
เปอร์เซ็นต์) ขายข้าวได้กิโลกรัมละ 10 บาท ทําให้มีรายได้เป็น 10,500 บาทต่อไร่ และไม่มีต้นทุนจากการใช้
สารเคมี รายได้สุทธิเท่ากับ 147,000 บาท สรุปว่านายสุรินทร์มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 49,000 บาท (รายได้
เพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์) 
 อ้อย  

ก่อนการใช้น้ําหมักชีวภาพ อ้อยได้ผลผลิตเฉลี่ย 12 ตัน/ไร่ ขายอ้อยได้ตันละ 1,050 บาท ทําให้มี
รายได้เป็น 12,600 บาทต่อไร่ รายได้รวมเท่ากับ 163,800 บาท มีค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมีประมาณไร่ละ 
200 บาท จากการปลูกอ้อยทั้งหมดจํานวน 13 ไร่ คิดเป็นต้นทุนทั้งสิ้นประมาณ 2,600 บาท รายได้สุทธิ
เท่ากับ 161,200 บาท 

ภายหลังเมื่อมีการใช้น้ําหมักชีวภาพ อ้อยได้ผลผลิตเฉลี่ย 20 ตัน/ไร่ (ผลผลิตเพิ่มขึ้น 67 เปอร์เซ็นต์) 
ขายอ้อยได้ ตันละ 1,050 บาท ทําให้มีรายได้เป็น 21,000 บาทต่อไร่ และต้นทุนจากการใช้สารเคมีลดลงเหลือ 
100 บาทต่อไร่ รวมเป็น 1,300 บาท รายได้สุทธิเท่ากับ 271,700 บาท สรุปว่านายสุรินทร์มีรายได้เพิ่มขึ้น
เท่ากับ 110,500 บาท (รายได้เพิ่มขึ้น 69 เปอร์เซ็นต์) 

ข้าวโพดหวาน 
 ก่อนการใช้น้ําหมักชีวภาพ มีรายได้จากการขายข้าวโพดประมาณ 5,000 บาท มีค่าใช้จ่ายจากการใช้

สารเคมีประมาณ 700 บาท คิดเป็นรายได้สุทธิเท่ากับ 4,300 บาท 
ภายหลังเมื่อมีการใช้น้ําหมักชีวภาพ มีรายได้จากการขายข้าวโพดประมาณ 6,000 บาท และไม่มีต้นทุน

จากการใช้สารเคมี รายได้สุทธิเท่ากับ 6,000 บาท สรุปว่านายสุรินทร์มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,700 บาท 
(รายได้เพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์) 

สวนผลไม้ (ลําไย ส้มโอ ฝรั่ง แก้วมังกร น้อยหน่า มะม่วง มะพร้าว มะนาว และมะไฟ)  
ก่อนการใช้น้ําหมักชีวภาพ ลําไยได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ขายลําไยได้กิโลกรัมละ 25 บาท 

ทําให้มีรายได้เป็น 25,000 บาทต่อไร่ รายได้รวมเท่ากับ 125,000 บาท มีค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมี
ประมาณปีละ 10,000 บาท รายได้สุทธิเท่ากับ 115,000 บาท 

ภายหลังเมื่อมีการใช้น้ําหมักชีวภาพ ลําไยได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,300 กิโลกรัม/ไร่ (ผลผลิตเพิ่มขึ้น 30 
เปอร์เซ็นต์) ขายลําไยได้กิโลกรัมละ 25 บาท ทําให้มีรายได้เป็น 32,500 บาทต่อไร่ และไม่มีต้นทุนจากการใช้



 ๑๕ 

สารเคมี รายได้สุทธิเท่ากับ 162,500 บาท สรุปว่านายสุรินทร์มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 47,500 บาท (รายได้
เพิ่มขึ้น 41 เปอร์เซ็นต์) 

พืชผัก (กวางตุ้ง ผักชี ผักกาดหอม ผักบุ้ง กะหล่ําปลี บวบ ถั่วฝักยาว และแตงกวา)  
ก่อนการใช้น้ําหมักชีวภาพ มีรายได้จากการขายผักประมาณ 3,500 บาท มีค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมี

ประมาณ 1,000 บาท คิดเป็นรายได้สุทธิเท่ากับ 2,500 บาท 
ภายหลังเมื่อมีการใช้น้ําหมักชีวภาพ มีรายได้จากการขายผักประมาณ 3,000 บาท และไม่มีต้นทุนจาก

การใช้สารเคมี รายได้สุทธิเท่ากับ 3,000 บาท สรุปว่านายสุรินทร์มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 500 บาท (รายได้
เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์) 
     
 8.4 ความสําเร็จในการเผยแพร ่
 มีการเผยแพร่และการถ่ายทอดความรู้ โดยจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการสาธิตการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น
จากสารเร่ง พด.6 และน้ําหมักสมุนไพรจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 การผลิตปุ๋ยหมักแห้งจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.
1 ให้เกษตรกรในหมู่ที่ 2 บ้านกุดลัน และหมู่ที่ 15 ตําบลโคกขมิ้น ได้มีเข้ามาเรียนรู้และรวมกลุ่มกันผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง เพื่อแบ่งปันกันไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง นอกจากนี้ยังมีผู้มาศึกษาดูงานจาก
ต่างพื้นที่เป็นจํานวนมาก ได้มาศึกษาถึงการผลิตและประโยชน์จากการใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรต่างๆ ที่นายสุรินทร์
ได้คิดขึ้น รวมทั้งการผลิตปุ๋ยหมักแห้งที่ผลิตกันเองภายในกลุ่ม ซึ่งทําให้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้าน
สารเคมีทางการเกษตร ค่าปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต ทั้งยังเป็นการเริ่มต้นทํา
การเกษตรอินทรีย์โดยพึ่งพาตนเองมากขึ้นอีกด้วย นอกจากคณะต่างๆ จากต่างพื้นที่ที่เข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสุรินทร์ ไชยแสน ประจําเป็นวิทยากรประจําศูนย์ฯ 
แล้ว นายสุรินทร์ยังไปเป็นวิทยาการบรรยายเรื่องการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารบําบัดน้ํา
เสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง พด.6 น้ําหมักสมุนไพรจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 และการผลิตปุ๋ยหมักแห้ง
จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 นอกสถานที่อีกด้วย 

 
 
 

        
 
 
 
 
 

 
 9.  ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 
 จากการใช้น้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  สารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง 
พด.6 และน้ําหมักสมุนไพรจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ของนายสุรินทร์ ไชยแสน พบว่า 
 9.1   ช่วยให้ดินมีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น เช่น โครงสร้างดินไม่แข็งและแน่นทึบ (ร่วนซุยขึ้น) 
 9.2   นายสุรินทร์มีสุขภาพดีขึ้น แข็งแรงขึ้น ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร   



 ๑๖ 

 9.3   ต้นทุนการผลิตพืชลดลง ทําให้นายสุรินทร์มีผลกําไรและรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 9.4   ช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยาและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 9.5   ลําไย และพืชผักทุกชนิดที่ปลูก ได้รับการรับรองการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช (GAP: Good Agricultural Practice) จากกรมวิชาการเกษตร  

 
            



 ๑๗ 

แผนทีบ่า้นนายสุรินทร์  ไชยแสน 
หมอดินอาสาประจําตาํบลโคกขมิ้น 

บา้นเลขที่ 39 หมูท่ี่ 2 บา้นกดุลนั ตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพงุ จังหวดัเลย 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                       
                                                                                                                   

ไปอําเภอผาขาว 

บ้านนายสุรินทร ์
ไชยแสน 

 1 กิโลเมตร 

บ้านกุดลัน 

ไปอําเภอเอราวัณ 

N 

ไปจังหวัดเลย 

ไปขอนแก่น 



 ๑๘ 

แผนที่ภาพถา่ยออร์โธส ี
แสดงที่ตั้งบา้นนายสุรนิทร์  ไชยแสน 
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