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Research and Development on Bioextracts for  Increasing Agricultural Productivity. 
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ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บทนํา  

จุลินทรีย (Microorganism) หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากอาศัยอยูในธรรมชาติไม
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน รา ยีสต แบคทีเรีย สาหราย โปรโตซัว จุลินทรียบางชนิดสามารถ
นํามาใชประโยชนไดโดยการหมักพืชผัก ผลไม หรือเศษอาหารกับน้ําตาลทรายแดงหรือกากนํ้าตาลใน
อัตราสวนท่ีพอเหมาะ ในกระบวนการหมักเนนใหจุลินทรียในธรรมชาติหรือในทองถ่ินเปนปจจัยการ
ผลิต โดยใชสวนตาง ๆ ของพืชปกคลุมดวยกากนํ้าตาล กรรมวิธีการผลิตดวยเชื้อจุลินทรียจะทําการ
ยอยสลายเศษพืช น้ําหมักที่เกิดขึ้นนําไปรดหรือราดดิน ฉีดพนพืช ใสบอเลี้ยงสัตวน้ํา ฉีดพนในที่สัตว
นอน ดับกลิ่น ชวยแกปญหาสิ่งแวดลอม ของเหลวที่ไดจากการหมักนี้เปนแบบการสกัดน้ําเลี้ยงจาก
เซลลทางชีวภาพจึงเรียกวา น้ําสกัดชีวภาพ (Bioextract : BE) 

ปจจุบันผลกระทบจากสารเคมีในพืชหรือสัตวที่มีตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม ทําให
เกษตรกรหันมาทบทวนแนวทางของตนเอง โดยทําการศึกษาวิธีการผลิตปุยหมักปุยอินทรียหรือน้ํา
สกัดชีวภาพเพื่อทดแทนปุยเคมีหรือสารเคมีที่ใชปองกันกําจัดศัตรูพืช แตการผลิตน้ําสกัดชีวภาพของ
เกษตรกรแตละแหงแตกตางกันมากมายหลายสูตรหลายวิธีการ คณะผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนา
กระบวนการผลิตขึ้นและทําการศึกษาในแตละทองถ่ินของเกษตรกรเขตพื้นที่เกษตรกรรมเชียงใหม-
ลําพูนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตและการใชในปจจุบันและอนาคตใหมีคุณภาพ
และประโยชนตอวงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือวงการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตอไป 

วัตถุประสงค :  
1. เพื่อสํารวจแหลงผลิตน้ําสกัดชีวภาพของเกษตรกรท่ีใชในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร   
2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตน้ําสกัดชีวภาพแตละสูตรของเกษตรกรและในสถานีวิจัย
เกษตรเขตชลประทาน 

3. เพื่อวิเคราะหหาองคประกอบทางโภชนาการของนํ้าสกัดชีวภาพแตละสูตรที่มีตอพืช 
4. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพท่ีมีตอพืชของน้ําสกัดชีวภาพแตละสูตรที่ผลิตไดในสถานีวิจัย
เกษตรเขตชลประทานและของเกษตรกร 



การวิจัยและพัฒนาน้ําสกัดชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 2 

วิธีการวิจัย  

ทําการสํารวจและเก็บตัวอยางน้ําสกัดที่เกษตรกรผลิตในพื้นที่เกษตรกรรม 12 อําเภอของ
เชียงใหม-ลําพูนคือ อ.ไชยปราการ แมแตง แมริม เมือง สันทราย สันกําแพง สารภี  แมออน หางดง 
จอมทอง จ.เชียงใหม และ อ.เมือง จ.ลําพูน ทําการผลิตน้ําสกัดชีวภาพสูตรตาง ๆ จากวัสดุเหลือใช
ทางเกษตรในสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน       ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร      คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นําตัวอยางน้ําสกัดมาวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารของพืชใน
หองปฏิบัติการฯ ทําการคัดเลือกสูตรน้ําสกัดชีวภาพของเกษตรกรและสถานีวิจัยฯ มาทําการทดสอบ
ตอการเจริญเติบโตของผักกาดกวางตุงคือ สูตรเกษตรกร 1 : น้ําสกัดหอยเชอรี่ สูตรเกษตรกร 2 : น้ํา
สกัดผักบุง สูตรสถานีวิจัยฯ 1 : น้ําสกัดผักคะนา สูตรสถานีวิจัยฯ 2 :  น้ําสกัด   ผักกาด ทําการทดลอง
แบบ Randomized Block Design 2 ซ้ํา 5 วิธี โดยชุดควบคุมใชปุยยูเรียสูตร 46-0-0 เปนปจจัยการ
ผลิต ทําการเก็บผลผลิตเปนน้ําหนักตอพื้นที่ 2 ตร.ม. และทําการตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชบน
แปลงปลูก 

ผลการวิจัย  

สํารวจและเก็บตัวอยางนํ้าสกัดของเกษตรกรได 88 สูตร และจากการผลิตในสถานีวิจัยฯ อีก 
8 สูตร วัตถุดิบที่เกษตรกรนํามาเปนปจจัยการผลิตคือ หอยเชอรี่ ปลา ไสปลา ไก ไสไก ปูนา  รกหมู 
พืชผัก เชน ฟกทอง ผักบุง เห็ดหอม ผลไม เชน ชมพู มะมวง มะละกอ กลวย ฝรั่ง ฯลฯ สมุนไพร เชน 
สะเดา หนอนตายอยาก ตะไครหอม ฯลฯ และขยะ (เศษอาหารในครัวเรือน) น้ําสกัดที่เกษตรกรผลิต
กันมากท่ีสุดคือ   น้ําสกัดหอยเชอรี่,   สมุนไพร,  ผลไม และนํ้าสกัดพืชผัก สวนสูตรน้ําสกัดชีวภาพที่
สถานีวิจัยฯผลิตไดคือ น้ําสกัดคะนา, มะเขือเทศ, ผักกาด, พริกหยวก, กะหล่ําปลี, ผลไม (สมโอ), ผัก
กาดผสมคะนา และนํ้าสกัดผักรวม  

ผลการวิเคราะหธาตุอาหารท่ีมีตอพืชในน้ําสกัดชีวภาพพบวา น้ําสกัดหอยเชอรี่มีคาเฉลี่ยของ
ธาตุไนโตรเจน 1.04-8.19, ฟอสฟอรัส 0.06-1.07,  โปแตสเซียม 3.78-24.66 เปอรเซ็นต น้ําสกัดปลามี
ธาตุไนโตรเจน 0.40-3.04, ฟอสฟอรัส 0.03-0.36, โปแตสเซียม 1.39-6.49 เปอรเซ็นต น้ําสกัดผลไม
รวมมีธาตุไนโตรเจน 1.50-4.80, ฟอสฟอรัส 0.27-0.36, โปแตสเซียม 6.46-8.76 เปอรเซ็นต และนํ้า
สกัดสมุนไพรรวมมีธาตุไนโตรเจน 1.14-3.11, ฟอสฟอรัส 0.23-1.71, โปแตสเซียม 10.02-13.24 
เปอรเซ็นตตามลําดับ และพบวา ชนิดของวัตถุดิบ ระยะเวลาการหมัก วิธีการผลิต และการปนเปอนมี
ผลตอปริมาณธาตุอาหารของน้ําสกัดชีวภาพท่ีผลิตได  

ผลการทดสอบการใชที่มีตอการเจริญเติบโตของผักกาดกวางตุงรวมกับน้ําสกัดชีวภาพของ
สถานีวิจัยฯ บนแปลงปลูกพบวา สูตรสถานีวิจัยฯ 1 :  น้ําสกัดคะนาของสถานีวิจัยฯ ใหผลผลิตเปนนํ้า
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หนักตอพื้นที่ 2 ตารางเมตรสูงสุดคือ 2.69 กิโลกรัม รองลงมาคือสูตรเกษตรกร 1 :  น้ําสกัดหอยเชอรี่
ของเกษตรกรอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 2.40 กิโลกรัม สูตรสถานีวิจัยฯ 2 : น้ําสกัดผักกาด
ของสถานีวิจัยฯ 2.18 กิโลกรัม และสูตรเกษตรกร 2 : น้ําสกัดผักบุงของเกษตรกรอําเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม 2.17 กิโลกรัมตามลําดับ 

ผลจากการสํารวจโรคและแมลงศัตรูของผักกาดกวางตุงในชวงการเจริญเติบโตจนถึงการเก็บ
เก่ียวพบวา เปอรเซ็นตการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชโดยท่ัวไปมีนอยและเขาทําลายเปนบางสวนคือ 
หมัดกระโดด  และผลการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการฯ พบเชื้อราชื่อ Alternaria sp. และ 
Cercospora sp. ซึ่งเปนเชื้อสาเหตุของโรคใบจุด (Leaf spot) ของผักกาดกวางตุง 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

จากการสํารวจแหลงผลิตพบกระบวนการผลิตแตละสูตรมีความแตกตางกัน แตเกษตรกรมี
จุดประสงคในการผลิตเหมือนกันคือ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดการใชสารเคมี แหลงความรูที่
เกษตรกรไดรับคือ การฝกอบรม และการบอกกลาวจากเพื่อนบาน สวนนํ้าสกัดหอยเชอรี่ที่เกษตรกร
ผลิตกันมากท่ีสุดอาจเปนเพราะวาขอบเขตการนําไปใชมากกวาน้ําสกัดชีวภาพชนิดอ่ืน ๆ คือ สามารถ
ใชกับพืชทุกชนิด เชน ลําไย และพืชผักตาง ๆ 

ผลจากการวิเคราะหน้ําสกัดมีปริมาณธาตุอาหารแตกตางกันอาจเปนเพราะวากระบวนการ
ผลิตแตกตางกัน เชน อัตราสวน ระยะเวลา วิธีการ และสิ่งปนเปอน การทดสอบตอการเจริญเติบโต
ของผักกาดกวางตุง   น้ําสกัดผักคะนามีผลตอการผลิตมากท่ีสุด    รองลงมาไดแก   น้ําสกัดหอยเชอรี่ 
น้ําสกัดผักกาด และน้ําสกัดผักบุง สวนชุดควบคุมใหผลผลิตเปนอันดับ 3 จากการวิเคราะหความแตก
ตางผลผลิตพบวา แตละวิธีไมมีความแตกตางทางสถิติ ซึ่งเปนตัวชี้ใหเห็นวาการผลิตผักมีแนวโนมใช
น้ําสกัดชีวภาพแทนการใชปุยเคมีได แตควรเลือกวัตถุดิบที่ใหปริมาณธาตุไนโตรเจนสูง และจากการ
สัมภาษณเกษตรกรสวนใหญใหความเห็นวา น้ําสกัดชีวภาพจากพืชชนิดใดควรนําไปใชกับพืชชนิดนั้น
หรือในพืชตระกูลเดียวกัน ฮาน คิว โซ และอัตสุซิ โคยามา (2543) กลาวถึงจุลินทรียในพื้นที่หรือทอง
ถ่ินมีความสําคัญตอพืชในพื้นที่หรือทองถ่ินนั้น ๆ อยางไรก็ตามจากการสังเกตการผลัดใบหรือผลของ
พืชลงสูพื้น เชน สมโอ หรือผลไมชนิดตาง ๆ แสดงใหเห็นวาพืชตองการนําไปใชในรูปของสารอาหาร
กลับคืนสูตนพืช และจากการท่ีน้ําสกัดคะนามีผลตอการผลิตผักกาดกวางตุงมากท่ีสุดนั้นเพราะวา
คะนาเปนพืชตระกูลเดียวกันกับผักกาดกวางตุงและมีปริมาณธาตุอาหารมากกวา สวนน้ําสกัดหอย
เชอรี่ก็มีปริมาณธาตุอาหารโดยรวมมากกวาน้ําสกัดผักกาดสูตรสถานีวิจัยฯ 2 นั่นเอง 
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