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การขยายผลการใชน้ําสกัดชีวภาพในกลุมเกษตรกรรายยอย 
ภาคตะวันออก กรณีศึกษา: จังหวัดสระแกว 

 

ประสงค วงศชนะภัย  อุดม วงศชนะภัย และ พูลสวัสด์ิ  อาจละกะ1 
 

บทคัดยอ 
 น้ําสกัดชีวภาพ หรือน้ําหมักชีวภาพ เปนภูมิปญญาชาวบาน ที่เกิดจากเกษตรกรนําเศษพืช สัตว ซ่ึงเปน
วัสดุเหลือใชในทองถิ่นไปหมักกับกากน้ําตาล และนําไปใชกันอยางแพรหลายซึ่งแตละทองถิ่นมีการผลิตและการใช
แตกตางกัน ทั้งวัตถุดิบที่ใช กรรมวิธีในการผลิต ตลอดจนวิธีการใชกับพืช อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหตัวอยางน้ํา
สกัดชีวภาพที่เกษตรกรผลิตและใชโดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 - 8 กรมวิชาการเกษตร ของ
สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร พบวา น้ําสกัดชีวภาพจากพืชผักและผลไม จะพบธาตุอาหาร N 
0.05-1.65 %, P2O5 0.01-0.59 %, K2O 0.02-1.89 %, Ca 0.08-0.95 %, Mg 0.001-0.22 %, S 0.006-0.58 % พบ
ธาตุอาหารเสริมไดแก Fe, Mn, Cu, Zn, B และCl ในปริมาณนอยแตพบเกือบครบทุกธาตุ นอกจากนี้ ยังพบฮอรโมน
พืช (plant hormones) ไดแก ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโทไคนิน น้ําสกัดชีวภาพจากสมุนไพรจะพบสารออกฤทธิ์
กลุมแอลกอฮอล เบนซีนไดออล ฟนอล และเอสเทอร ซ่ึงสารเหลานี้มีฤทธิ์ในการไลแมลง ฆาแมลง สวนน้ําสกัด
ชีวภาพจากสัตว (ปลา หอย ไข ) จะพบธาตุอาหาร N 0.28-2.00 %, P2O5  %,  K2O 0.04-1.72 %, Ca 0.03-2.26 
%, Mg 0.01-0.84 %, S 0.01-0.35 % และพบธาตุอาหารเสริมไดแก Fe, Mn, Cu, Zn, B และCl ในปริมาณนอยแต
เกือบครบทุกธาตุ สวนฮอรโมน พบแตมีปริมาณนอยกวาที่พบในน้ําสกัดชีวภาพจากพืช จากขอมูลดังกลาว พบวา 
แมธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ตลอดจนสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช จะพบจากในน้ํา
สกัดชีวภาพในปริมาณนอย แตจากการที่เกษตรกรสามารถผลิตไดเอง ลงทุนต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับปุยเคมีและ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช จึงทําใหเกิดการขยายผลและใชกันอยางแพรหลาย  
 สระแกวเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการใชน้ําสกัดชีวภาพอยางแพรหลาย ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุ
หนึ่งมาจากปจจัยการผลิต ไดแก ปุยเคมีและสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับยุทธศาสตรดาน
การเกษตรของจังหวัดสระแกว ระหวางป 2547-2551 มีคําขวัญวา “เกษตรอินทรีย วิถีสระแกว” จากการสํารวจ 
พบวา น้ําสกัดชีวภาพที่เกษตรกรใชในจังหวัดสระแกว แบงออกเปน 2 ประเภทคือ น้ําสกัดชีวภาพจากพืช ไดแก 
พืชผัก ไมผล และสมุนไพร กับน้ําสกัดชีวภาพจากสัตว โดยน้ําสกัดชีวภาพทั้ง 2 ประเภทนี้ เกษตรกรนําไปใชรวมกับ
ปุยหมัก ในการผลิตพืชผัก ขาว พืชสมุนไพร (ขา ตะไคร หญาปกกิ่ง เสลดพังพอน ฯลฯ) สวนในไมผลมีการใชบาง แต
เปนสวนนอย  กลุมเกษตรกรที่มีการใชน้ําสกัดชีวภาพกันมาก ไดแก 1. กลุมสหกรณเกษตรธรรมชาติสระแกวจํากัด 
ซ่ึงมีเครือขายอยูในพื้นที่ตําบลทาเกวียน แซรออ ชองกุม วัฒนานคร โนนหมากเค็ง  อําเภอวัฒนานคร ตําบลทับพริก
และตําบลผานศึก  อําเภออรัญประเทศ โดยทางกลุมสหกรณเกษตรธรรมชาติสระแกวจํากัด ใชน้ําสกัดชีวภาพ
รวมกับปุยหมัก ในการผลิตพืชผัก ขาวเพื่อสงใหแกบริษัทเลมอนฟารม ผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสงโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 2. กลุมเกษตรกรตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา ใชน้ําสกัดชีวภาพรวมกับ
ปุยคอก และปุยหมัก ในการปลูกขาวและพืชผัก 3. กลุมเกษตรกรผูปลูกหนอไมฝร่ังอินทรียใหแกบริษัทสวีฟท (Swift 
Co., Ltd.) เพื่อสงจําหนายประเทศญี่ปุนและเยอรมัน ไดแก กลุมเกษตรกรโครงการทับทิมสยาม 02 และ 05 ตําบล
คลองไกเถื่อน อําเภอคลองหาด กลุมเกษตรกรบานคลองหวาและกลุมเกษตรกรบานทับพริก ตําบลทับพริก อําเภอ
อรัญประเทศ กลุมเกษตรกรบานโนนสาวเอ ตําบลทุงมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น กลุมเกษตรกรตําบลพระเพลิงและ
ตําบลหนองหวา อําเภอเขาฉกรรจ และกลุมเกษตรกรบานวังสุริยา ตําบลวังสมบูรณ กิ่งอําเภอวังสมบูรณ 
 

                                                           
1 กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 
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นิยามศัพท 
 น้ําสกัดชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพ  (Bioextract: BE) 
 เปนวิธีการสกัดน้ําเลี้ยงจากเซลพืชและเซลสัตว  โดยใชน้ําตาลหรือกากน้ําตาล 
(Molasses) ใสลงไป จะไดน้ําเลี้ยงที่สกัดออกมาเปนสีน้ําตาล ซึ่งจะถูกจุลินทรียดําเนินกระบวนการ
หมักแบบไมตองการอากาศตอไป เปนการสกัดน้ําเลี้ยงจากเซลทางชีวภาพ (Bioextract: BE) จึง
เรียกวา น้ําสกัดชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพ 
 ฮอรโมนพืช (Plant Hormones) 
 คือ สารอินทรียที่พืชสรางขี้นเองตามธรรมชาติในปริมาณนอยและมักมีการเคลื่อนยายจาก
เนื้อเยื่อที่เปนแหลงสรางไปมีผลควบคุมการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสรีระวิทยาของเนื้อเยื่อใน
บริเวณอื่นของพืชนั้นๆ ได ตามลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ฮอรโมนพืชสามารถแบง
ออกเปน 5 ชนิด  คือ  ออกซิน (Auxins) จิบเบอเรลลิน (Gibberellins) ไซโทไคนิน (Cytokinins) เอ
ทิลีน (Ethylene) และกรดแอบไซซิก (Abscisic Acid: ABA) ฮอรโมนพืชทั้ง 5 ชนิดนี้ ทําหนาที่เปน
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ฮอรโมนแตละชนิดมีผลกับพืชหลายอยาง ขึ้นอยูกับอายุของพืช 
ความเขมขนของฮอรโมน และบริเวณที่พืชไดรับฮอรโมน 
 สารควบคุมแมลง 
 ที่พบในน้ําสกัดชีวภาพแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมแอลกอฮอล กลุมเบนซีนไดออล 
กลุมฟนอล และกลุมเอสเทอร โดยกลุมแอลกอฮอลเปนสารที่มีคุณสมบัติในการไลแมลง กลุมเบน
ซีนไดออลเปนสารที่มีฤทธิ์เปนกรดและมีคุณสมบัติไลแมลง เชนเดียวกับกลุมฟนอล สําหรับกลุมเอส
เทอรนั้นเกิดจากปฏิกิริยาของเอทธานอลที่เกิดจากการหมัก ทําปฏิกิริยากับกรดไขมันที่มีในพืช ซึ่ง
เอสเทอรบางตัวมีคุณสมบัติเปนสารไลและลอแมลง 
 
บทนํา 

 การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอดีตที่มีการมุงเนนการเพิ่มผลผลิตพืชกระแส
หลัก ไดแก ขาว พืชไรชนิดตางๆ เพื่อการสงออก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 1 (2504-2509) จนถึงฉบับที่ 6 (2530-2534) ตลอดระยะเวลา 35 ป ประเทศไทยมีรายไดจากการ
สงสินคาเกษตรออกไปจําหนายตางประเทศสูงขึ้น สามารถยกระดับรายไดเฉล่ียของเกษตรกรจาก 
1,000 บาท/คน/ป เพิ่มขึ้นเปน 7,000 บาท/คน/ป แตผลกระทบที่เกิดขึ้นกอใหเกิดปญหาตางๆ 
มากมาย ไดแก พื้นที่ปาไมลดลงจากรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งประเทศเหลือเพียงรอยละ 25 สงผลทํา
ใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน เกิดปญหาน้ําทวม ฝนแลง สมดุลยธรรมชาติเปล่ียนไปจากการใช
สารเคมีทําใหเกิดการระบาดของศัตรูพืช ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 
(2540-2544) และฉบับที่ 9 (2545-2549) จึงมุงเนนใหมีการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลด ละ เลิก การใชสารเคมีที่จะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เกษตรกร
ผูผลิต และประชาชนผูบริโภค ซึ่งปจจุบันกระแสความตองการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
จากสารพิษตกคางและสิ่งเจือปนที่ เปนพิษมีมากขึ้น  ทั้งตลาดตางประเทศและประชาชน
ภายในประเทศ ทําใหน้ําสกัดชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพมีการใชกันอยางแพรหลายทั่วประเทศ ทั้ง
จากผลิตใชเองจากวัสดุในไรนา หรือซื้อจากผลิตภัณฑที่วางจําหนายในตลาด มีการพัฒนาสูตรการ
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ผลิตมากมาย นอกจากนี้ยังมีการเติมปุยเคมี สารเคมีลงไปเพื่อใหเกิดผลรวดเร็ว แตยังขาดขอมูล
ทางวิชาการที่จะสนับสนุนการผลิต และการใชของเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สํานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จึงไดมีการศึกษาสํารวจ รวบรวมขอมูล ตลอดจนเก็บตัวอยางการใช
น้ําสกัดชีวภาพของเกษตรกรรายยอยในภาคตะวันออก โดยเฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดสระแกว ซึ่ง
เปนจังหวัดที่มีการใชน้ําสกัดชีวภาพอยางแพรหลาย ตามยุทธศาสตรดานการเกษตรของจังหวัด 
ระหวางป 2547-2551 ที่มีคําขวัญวา "เกษตรอินทรียวิถีสระแกว" 
 
วิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาการขยายผลการใชน้ําสกัดชีวภาพของเกษตรกรรายยอยในภาคตะวันออก 
กรณีศึกษาจังหวัดสระแกว นําแนวทางของงานวิจัยระบบการทําฟารมมาปรับใช ดังนี้ คือ  
 ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย   มุงเนนพื้นที่ที่มีการใชน้ําสกัดชีวภาพอยาง
แพรหลาย มียุทธศาสตรดานการเกษตรเกี่ยวกับการลดการใชสารเคมี  เกษตรอินทรีย และเกษตร
ธรรมชาต ิ
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหพ้ืนที่เปาหมาย ทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิเพื่อใหได
ภาพรวมของพื้นที่ทั้งดานกายภาพ  ชีวภาพ เศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวของกับการใชน้ําสกัดชีวภาพ 
จากนั้นจึงมากําหนดประเด็นปญหาเพื่อนําไปสูการเก็บขอมูลปฐมภูมิในพื้นที่เปาหมาย โดยใช
วิธีการจัดเวทีชาวบานเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับเกษตรกรกลุมตางๆ ในพื้นที่ สัมภาษณผูนํา
ชุมชน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ฯลฯ รวมกับการสํารวจพื้นที่ จากนั้นจึงนํามาสรุปเปนประเด็น
ปญหาเพื่อนําไปสูการวางแผนการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาการใชน้ําสกัดชีวภาพในพื้นที่ ทําการเก็บขอมูลการใชน้ําสกัด
ชีวภาพในพื้นที่ เก็บตัวอยางน้ําสกัดชีวภาพมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการศึกษาในพื้นที่  
 
ผลการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 
 คัดเลือกพื้นที่จังหวัดสระแกวเปนพื้นที่เปาหมายเนื่องจากเกษตรกรมีการใชน้ําสกัดชีวภาพ
มาตั้งแต ป 2541 โดย ดร.อรรถ  บุญนิธี ไดคิดวิธีการทําน้ําสกัดชีวภาพ แลวนํามาใชในพื้นที่จังหวัด
สระแกวเปนครั้งแรก โดยรวมกับชมรมเกษตรธรรมชาติ ทําใหมีการใชน้ําสกัดชีวภาพกันอยาง
แพรหลาย ประกอบกับจังหวัดสระแกวมียุทธศาสตรดานการเกษตรที่เนนเรื่องเกษตรอินทรีย ใน
ระหวางป 2547-2551 โดยมีคําขวัญวา "เกษตรอินทรียวิถีสระแกว" 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหพ้ืนที่ 

จังหวัดสระแกวเดิมเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ไดแยกเปนจังหวัดที่ 74 ของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยแบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 59 
ตําบล 679 หมูบาน 8 เทศบาล (เทศบาลเมือง 7 เทศบาลตําบล 1) และ 58 องคการบริหารสวน
ตําบล มีพื้นที่ทั้งหมด 4,496,961 ไร สภาพภูมิประเทศทั่วไปเปนที่ราบสูง มีภูเขาสลับซับซอน 
โดยเฉพาะทางตอนเหนือซึ่งติดกับเทือกเขาบรรทัดเปนแหลงตนกําเนิดแมน้ําบางปะกง สวนบริเวณ
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ตอนลางเปนพื้นที่ราบเชิงเขา ซึ่งสวนใหญเกิดจากการบุกรุกแผวถางปาเพื่อการเกษตร สภาพ
ภูมิอากาศเปนแบบทุงหญาเมืองรอน คลายกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต (บุรีรัมย และ
นครราชสีมา) มีปริมาณฝนเฉลี่ยระหวาง 1,200-1,600 มิลลิเมตร/ป (สถานีตรวจอากาศอําเภออรัญ
ประเทศ) ดินที่พบในจังหวัดสระแกวมีลักษณะตางกัน 8 กลุม (กลุม 1, 3, 4, 5, 10, 14, 18 และ 20) 
โดยสวนใหญเปนดินลึกมีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เปนดินเนื้อละเอียดปานกลางถึงละเอียด มี
ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ดานการเกษตรพบวาจังหวัดสระแกวมีพื้นที่การเกษตรในป 
2546 เทากับ 2,340,093 ไร หรือรอยละ 52 ของพื้นที่ทั้งหมด แบงเปนพื้นที่ปลูกขาว 827,741 ไร 
หรือรอยละ 35.4 ของพื้นที่การเกษตร พื้นที่ปลูกพืชไร 1,366,943 ไร หรือรอยละ 58.4  ของพื้นที่
การเกษตร   พืชไรที่สําคัญ ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออย และถั่วเหลือง พื้นที่ปลูกไม
ผล ไมยืนตน 113,896 ไร หรือรอยละ 4.9 ของพื้นที่การเกษตร ไมผลที่สําคัญ ไดแก มะมวง ขนุน 
และมะละกอ พื้นที่ปลูกพืชผัก 31,513 ไร หรือรอยละ 1.3 ของพื้นที่การเกษตร พืชผักที่สําคัญ ไดแก 
แตงกวา แคนตาลูป ขาวโพดฝกสด ถั่วฝกยาว และพริก จํานวนครัวเรือนเกษตรกรของจังหวัด
สระแกวมีทั้งหมด 55,484 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 41.5 ของจํานวนประชากรทั้งหมด อําเภอที่มี
ครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุด คือ อําเภอวัฒนานคร รองลงมาไดแก อําเภอเมืองสระแกว อรัญ
ประเทศ ตาพระยา เขาฉกรรจ และวังน้ําเย็น (สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว, 2547) 
 ปญหาที่สําคัญของจังหวัดสระแกว 

1.  ตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาของปจจัยการผลิต ไดแก ปุยเคมี สารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ ในขณะที่ราคาผลผลิตมีความแปรปรวนไมแนนอน 

2.  สภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนโดยเฉพาะปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝน ใน
พื้นที่อําเภอตาพระยา อําเภอวัฒนานคร ซึ่งเปนจุดอับของฝน มักประสบปญหาฝนแลง ฝนทิ้งชวง 

3.  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เกษตรกรขาดการปรับปรุงบํารุงดินมาเปนเวลานาน โดย
สวนใหญจะนิยมใชปุยเคมีในการปลูกพืช มีการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด กันนอยมาก 

4.  ขาดแคลนแรงงานการเกษตร โดยเฉพาะในชวงปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต ประกอบกับ
คาจางแรงงานมีราคาสูงขึ้น จึงมีการนําแรงงานชาวเขมรเขามาใชในพื้นที่เปนจํานวนมาก 

5.  เกษตรกรมีการใชเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ไมเหมาะสม เชน การผสมสารเคมีปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช ปุยทางใบเขาดวยกัน การใสปุย 16-20-0 กับพืชไรในสภาพดินทราย 
ฯลฯ 

6.  ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตลดลงขายไมไดราคา ทําใหเกษตรกรมีรายได
ต่ํา เส่ียงตอการขาดทุน จึงมีการอพยพแรงงานในภาคการเกษตร 
 จากปญหาดังกลาวเกษตรกรบางรายจึงไดแกปญหาดวยการลดตนทุนการผลิตเพื่อลด
ความเสี่ยงตอการขาดทุน ทางเลือกหนึ่งก็คือการใชน้ําสกัดชีวภาพ ปุยหมัก ปุยคอก ทดแทนการใช
ปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช จากการศึกษาพบวาการใชน้ําสกัดชีวภาพเริ่มแพรหลาย
มากขึ้นหลังป 2541 ภายหลังจาก ดร.อรรถ  บุญนิธิ ไดนําวิธีการทําน้ําสกัดชีวภาพเขามาเผยแพรใน
จังหวัดสระแกว โดยใชมากในพืชผัก ไมผลและขาว อยางไรก็ตามยังขาดขอมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับ
น้ําสกัดชีวภาพ สํานักวิจัยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จึงไดวางแผนการศึกษาการใชน้ําสกัด
ชีวภาพ 
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ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาการใชน้ําสกัดชีวภาพในพื้นที่ 
ในการศึกษาไดแบงออกเปน 3 ระยะดวยกัน คือ  

 ระยะที่ 1  ระยะเริ่มแรกที่มีการใชน้ําสกัดชีวภาพเปนครั้งแรกในภาคตะวันออกและจังหวัด
สระแกว 
 ระยะที่ 2 ระยะที่มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agricultural 
Development Project : SADP) ระหวางป 2543-2545 
 ระยะที่ 3 ตั้งแตป 2545 ถึงปจจุบัน 
 
ผลของการศึกษาพบวา 

 ระยะที่ 1 ในระยะเริ่มแรกกอนป 2540 มีการนําจุลินทรียอีเอ็มมาใชในสวนไมผลของ
เกษตรกรบางกลุมของภาคตะวันออก ตอมามีการนําหัวเชื้อจุลินทรียจากไตหวันมาใช โดยมีตนทุน
การผลิตคอนขางสูง จนกระทั่งป 2540 เปนจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจขึ้นภายในประเทศ เกษตรกรเริ่มคิดจะหาสูตรที่สามารถทําไดเองในทองถิ่น จนกระทั่งป 
2541 ดร.อรรถ  บุญนิธิ ไดคิดวิธีการทําน้ําสกัดชีวภาพ (Bioextract :BE) ขึ้นมาใชเอง โดยแบง
ออกเปน 

1.  บีอีน้ํา    มีสูตร/วิธีทํา ดังนี้ 
 
อินทรียวัตถุ (สด) + น้ําตาลหรือกากน้ําตาล ถังหมัก          ของเหลวขน                   ใส 
                    7 วัน                 น้ําสกัดชีวภาพ (บีอีน้ํา) 

- เศษพืชผัก 
 - เศษอาหาร 
 - วัชพืช         

                           (สด) 3 กก. + น้ําตาลหรือกากน้ําตาล 1 กก.        บีอีพืช 
 - ผลไม 
 - สมุนไพร 
 

- เศษปลา 
 - หอย   

                   (สด) 1 กก. + น้ําตาลหรือกากน้ําตาล 1 กก.   บีอีสัตว 
 - กุง 
 - กบ 
 

2.  บีอีแหง    มีสูตร/วิธีทํา ดังนี้ 
(1) รําละเอียด   1 ปบ 
(2) มูลสัตว   3 ปบ 
(3) แกลบหรือขี้เถาแกลบ  3 ปบ 

จุลินทรียทองถิ่น 
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ผสมวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดเขาดวยกัน เอาบีอีน้ําราดลงไป บีอีน้ํานี้ควรผสมดวยน้ําหรือ
กากน้ําตาลประมาณ 2-5 เปอรเซ็นต จากสูตรบีอีน้ําและบีอีแหงของ ดร.อรรถ  บุญนิธิ ไดนํามาใช
ครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดสระแกว โดยรวมกับชมรมเกษตรธรรมชาติ จากนั้นขยายผลไปยังจังหวัด
ตราด โดยรวมกับกลุมสัจจะออมทรัพยของวัดไผลอม จังหวัดตราด ประกอบกับป 2540 ประเทศ
ไทยประสบกับปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ จึงทําใหน้ําสกัดชีวภาพหรือบีอีน้ํากับปุยหมักหรือบี
อีแหงเปนทางเลือกใหมของเกษตรกรในภาคตะวันออก จึงเกิดการขยายผลออกไปมากมายหลาย
แหง ในสวนของจังหวัดสระแกวภายหลังที่ ดร.อรรถ  บุญนิธิไดรวมกับชมรมเกษตรธรรมชาติ
เผยแพรความรูเรื่องน้ําสกัดชีวภาพไปแลว ทางศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
จังหวัดสระแกว ไดมีการฝกอบรมใหแกเกษตรกรกลุมตางๆ จนทําใหมีการใชน้ําสกัดชีวภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 
 ระยะที่ 2 ระยะที่มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนระหวางป 2543-2545 ใน
สวนจังหวัดสระแกวดําเนินงานกับเกษตรกรกลุมเกษตรอินทรียวัฒนานคร ซึ่งผลิตผักอนามัย
ปลอดภัยจากสารพิษเปนกิจกรรมหลักของกลุม การดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในพื้นที่
ไดมีการถายทอดเทคโนโลยีโดยการฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร พาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จัด
เวทีชาวบานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู และดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่นําไปสู
เกษตรยั่งยืน โดยการศึกษาการผลิตผักที่ใชปุยหมัก  (บีอีแหง) รวมกับน้ําสกัดชีวภาพ (บีอีน้ํา) 
เปรียบเทียบกับการผลิตผักที่ใชสารเคมี (ปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช) ของเกษตรกร
ขางเคียง ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการในป 2545 เกษตรกรกลุมเกษตรอินทรียวัฒนานครไดเปล่ียน
ชื่อเปนสหกรณเกษตรธรรมชาติสระแกว จํากัด และเกิดเครือขายขึ้น 

1.  กลุมเกษตรธรรมชาติบานโนน ตําบลทาเกวียน อําเภอวัฒนานคร ผลิตขาวอินทรีย ผัก
อินทรีย มีสมาชิก 29 ราย 

2.  กลุมออมทรัพยเอราวัณธนกิจ ตําบลชองกุม อําเภอวัฒนานคร ผลิตผักปลอดสารพิษ 
มีสมาชิก 35 ราย 

3.  กลุมเกษตรธรรมชาติบานหวยโจด ตําบลหวยโจด อําเภอวัฒนานคร ผลิตผักปลอด
สารพิษ มีสมาชิก 25 ราย 

4.  กลุมเกษตรธรรมชาติบานทับพริก ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ ผลิตผักปลอด
สารพิษ มีสมาชิก 22 ราย 

5.  กลุมดงทบพัฒนา ตําบลแซรออ อําเภอวัฒนานคร ผลิตพืชสมุนไพร ผักอินทรีย และ
ขาวอินทรีย มีสมาชิก 20 ราย 
 สมาชิกที่อยูในกลุมตางๆ ที่เปนเครือขายของสหกรณเกษตรธรรมชาติสระแกว จํากัด มี
การใชน้ําสกัดชีวภาพรวมกับปุยหมักเพื่อทดแทนการใชปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช น้ํา
สกัดชีวภาพที่เกษตรกรกลุมตางๆ ใชมีดวยกันหลายสูตร มีสวนประกอบที่ใชในการหมักแตกตางกัน
ไป อยางไรก็ตามสามารถจะแบงออกไดเปน 2 ชนิดคือ 

1.  น้ําสกัดชีวภาพจากพืช ไดแก พืชผัก ไมผล และสมุนไพร 
2.  น้ําสกัดชีวภาพจากสัตว ไดแก ปลา และหอย  
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ในระหวางการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสระแกว ไดมีการสุม
ตัวอยางน้ําสกัดชีวภาพและปุยหมักของเกษตรกรมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการของสํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ซึ่งสามารถวิเคราะหไดแตคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ความนําไฟฟา 
(ความเคม็) ธาตุอาหารหลัก (N, P, K) ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg) ธาตุอาหารเสริม (Cu, Fe, Zn, Mn) 
ไมสามารถวิเคราะหหาฮอรโมนพืชได  ผลของการวิเคราะหน้ําสกัดชีวภาพสามารถสรุปไดดังนี้ 
(รายละเอียดดูในตารางที่ 1-3) 

1.  น้ําสกัดชีวภาพจากพืชมีคา pH 5.1-5.7  ความนําไฟฟา 8.22-9.82  ms/cm ธาตุ
อาหารหลัก : N 0.18 %, P2O5 0.04-0.33 %, K2O 0.37-0.47 %, ธาตุอาหารรอง : Ca 0.03-0.70 
%, Mg 0.44-1.29 % และธาตุอาหารเสริม : Cu 0.001 %, Fe 0.015-0.31 %, Mn 0.001-0.01 % 

2.  น้ําสกัดชีวภาพจากสัตว มีคา pH 4.0-5.1  ความนําไฟฟา 17-37.7 ms/cm ธาตุ
อาหารหลัก : N 0.42-1.89 %, P2O5 0.33-5.65 %, K2O  0.67-2.66 %, ธาตุอาหารรอง : Ca 0.26-
2.51 %, Mg 0.10-1.37 % และธาตุอาหารเสริม : Cu 0-0.011 %, Fe  0.006-0.691 %, Zn  0-
0.024 %, Mn 0-0.033% 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหน้ําสกัดชีวภาพจากสัตว (ปลา) ของกลุมเกษตรกรสหกรณเกษตร      

ธรรมชาติสระแกว จํากัด อ.วัฒนานคร  จ.สระแกว ป 2544 
 

ธาตุอาหารหลัก (%) ธาตุอาหารรอง (%) ธาตุอาหารเสริม (%) 
เกษตรกร pH 

ความนํา 
ไฟฟา 

(ms/cm) N P2O5 K2O Ca Mg Cu Fe Zn Mn 

ต.ชองกุม 4.2 20 1.89 0.33 1.55 0.75 0.2 - 0.024 - - 
ต.แซรออ 4.46 20 1.59 - 1.45 0.26 0.18 - 0.006 - - 
ต.ทาเกวียน 4.0 25 1.23 - 0.67 0.32 0.10 - 0.013 - 0.003 
ต.หวยโจด 4.5 17 0.89 0.80 1.13 0.33 0.13 - 0.30 - 0.003 

ที่มา: หองปฏิบัติการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหน้ําสกัดชีวภาพจากพืช  ของกลุมเกษตรกรสหกรณเกษตรธรรมชาติ

สระแกว จํากัด  ป 2545 
 

ธาตุอาหารหลัก (%) ธาตุอาหารรอง 
(%) 

ธาตุอาหารเสริม (%) 
เกษตรกร pH 

ความนํา 
ไฟฟา 

(ms/cm) N P2O5 K2O Ca Mg Cu Fe Zn Mn 
ต.ทับพริก 5.1 9.82 0.18 0.04 0.37 0.03 0.44 - 0.015 0.001 0.001 
อ.อรัญประเทศ            
ต.ชองกุม 5.7 8.22 1 0.33 0.47 0.70 1.29 0.001 0.31 0.01 0.01 
อ.วัฒนานคร            

ที่มา: หองปฏิบัติการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหน้ําสกัดชีวภาพจากสัตว (ปลา) ของกลุมเกษตรกรสหกรณเกษตร     
ธรรมชาติ  สระแกว จํากัด  ป 2545 

 
ธาตุอาหารหลัก (%) ธาตุอาหารรอง (%) ธาตุอาหารเสริม (%) 

เกษตรกร pH 
ความนํา 
ไฟฟา 

(ms/cm) 
N P2O5 K2O Ca Mg Cu Fe Zn Mn 

ต.ชองกุม 5.1 37.7 1.29 5.65 2.66 2.51 1.37 0.011 0.691 0.024 0.033 
อ.วัฒนานคร            
ต.แซรออ            
อ.วัฒนานคร            
(ตม) 4.1 28.46 0.48 1.04 1.59 0.47 0.27 0 0.023 0 0 
ไมตม 4.1 27.99 0.42 0.84 1.17 0.85 0.11 0.001 0.027 0 0.004 
ที่มา: หองปฏิบัติการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
 
 ระยะที่ 3 เปนระยะตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน จากการศึกษาพบวาภายหลังส้ินสุด
โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในเขตความรับผิดชอบของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 
การใชน้ําสกัดชีวภาพหรือบีอีน้ํา ปุยหมักหรือบีอีแหง ไดมีการขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
มีการผลิตออกมามากมายหลายสูตร ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค วัตถุดิบที่หาไดในพื้นที่ เชน สูตรใชเรง
การเจริญเติบโต สรางดอก สรางผล ปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เปนตน อยางไรก็ตามยัง
เปนขอถกเถียงกันมากในหมูนักวิชาการวาน้ําสกัดชีวภาพมีประโยชนจริงหรือไม เพราะจากผลของ
การวิเคราะหในหองปฏิบัติการพบวา น้ําสกัดชีวภาพมีปริมาณธาตุอาหารนอย แตมีความเปนกรด
และเค็ม การนําไปใชกับพืชจําเปนจะตองเจือจางโดยผสมกับน้ําในอัตรา 1:200-1:1,000 ยิ่งทําให
ธาตุอาหารลดลงนอยลงไปอีก ดังนั้น เพื่อเปนการศึกษาหาขอมูลทางวิชาการมาพิสูจนวาน้ําสกัด
ชีวภาพมีอะไรอยูบาง ทําไมเกษตรกรทั่วประเทศจึงใชกันมาก กรมวิชาการเกษตรจึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานโครงการวิจัยและพัฒนาน้ําหมักชีวภาพขึ้นมา โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นาย
ฉกรรจ  แสงรักษาวงศ) ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร (นางออมทรัพย  นพอมรบดี) เปนที่ปรึกษา
โครงการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานระบบการปลูกพืช (นายสมพร  อิศรานุรักษ) เปนหัวหนาโครงการ 
ตัวแทนของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต (กองปฐพี
กองวัตถุมีพิษและกองเกษตรเคมี) สถาบันวิจัยพืชไร สํานักวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลการเกษตร ดําเนินการศึกษาระหวางป 2545-2546 โดยเก็บตัวอยางน้ําสกัด
ชีวภาพที่เกษตรกรใชอยูทั่วประเทศ ประมาณ 200 ตัวอยางและจากการทดลองผลิตน้ําสกัดชีวภาพ 
โดยใชวัสดุหมักที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ (หมายเหตุ: 
รายละเอียดดูไดจากเอกสารขอมูลทางวิทยาศาสตร น้ําหมักชีวภาพ ตอนที่ 1 กรมวิชาการเกษตร,  
2547) 

1.  น้ําสกัดชีวภาพจากพืช (ผัก ผลไมและกากน้ําตาล) คุณสมบัติทั่วไปมีความเปนกรดสูง 
ในชวง 6 เดือนแรก ความเปนกรดดาง (pH) อยูระหวาง 3.3-4.0 หลังจากนั้นความเปนกรดดาง 
(pH) จะสูงขึ้นเปน 4.0-4.8 ตลอดระยะเวลาหมัก 1 ป (ภาพที่ 1) 
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                                                                ระยะเวลาหมัก (วัน) 

ภาพที่ 1   
2.  น้ําสกัดชีวภาพจากสัตว (ปลา หอย ไขและกากน้ําตาล) ใชหอยเปนวัสดุหลักมีความ

เปนกรดดางระหวาง 6-6.5 และคอนขางคงที่ตลอด ระยะเวลาหมัก 1 ป ใชปลาและไขเปนวัสดุหลัก
มีความเปนกรดดางใกลเคียงกัน ในระยะแรกของการหมักมีความเปนกรดดาง 4.0 หลังจากหมัก 1 
ป น้ําสกัดชีวภาพทั้ง 2 ชนิด มีความเปนกรดดางเพิ่มขึ้นเปน 5.2 โดยมีความเปนกรดสูงกวาน้ําสกัด
ชีวภาพจากหอย (ภาพที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
                                                                      ระยะเวลาหมัก (วัน) 

ภาพที่ 2  
3.  น้ําสกัดชีวภาพจากมูลสัตว (ไก หมู ไก และหมู) พบวา มีคาความเปนกรดดาง

ใกลเคียงกัน ระหวาง 7.0-8.8 มีคาการนําไฟฟาใกลเคียงกัน ระหวาง 0.7-1.2 เดซิซิเมน/เมตร 
อินทรียคารบอนพบนอยมาก 0-0.25% ไมพบกรดฮิวมิก 

4.  คุณสมบัติทั่วไปและธาตุอาหารที่พบในตัวอยางน้ําสกัดชีวภาพที่ผลิตโดยใชวัสดุตางๆ 
จากจํานวน 177 ตัวอยาง (พืช 59 ตัวอยาง  สมุนไพร 44 ตัวอยาง  ปลา 10 ตัวอยาง หอย 23 
ตัวอยาง สูตรผสมจากพืช สัตว และเศษอาหารในบานเรือน 41 ตัวอยาง) พบวา น้ําสกัดชีวภาพจาก
พืชผักและผลไมจะพบธาตุอาหารหลัก ไดแก N 0.05-1.65 %, P2O5 0.01-0.59 % และK2O    0.02-
1.89 % ธาตุอาหารรอง ไดแก Ca 0.08-0.95 %, Mg 0.001-0.22 %, S 0.006-0.58 % ธาตุอาหาร
เสริม ไดแก Fe 10-730 ppm, Mn 1-120 ppm, Cu 1-6 ppm, Zn 3-230 ppm, B 3-40 ppm, Cl 
0.01-1.07 ppm พบฮอรโมน IAA 0.1-3.5 ppm, GA 0.4-241.7 ppm, ซีอะทิน (Zeatin) 0.1-9.8 
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ppm, ไคนีทิน (Kinetin) 0.1-18.5 ppm สวนน้ําสกัดชีวภาพจากสมุนไพรจะพบสารออกฤทธิ์กลุม
แอลกอฮอลเบนซีนไดออล ฟนอล และกลุมเอสเทอร ซึ่งสารเหลานี้มีฤทธิ์ในการไลแมลง ฆาแมลง 
น้ําสกัดชีวภาพจากสัตว (ปลา หอย ไข) จะพบธาตุอาหารหลัก N 0.28-2 %, P2O5 0.003-3.74 %, 
K2O 0.04-1.72 %  ธาตุอาหารรอง และ Ca 0.03-2.26 %, Mg 0.01-0.84 %, S 0.01-0.35 % และ
พบธาตุอาหารเสริม ไดแก Fe 7-980 ppm, Mn 1-750 ppm, Cu 4-40 ppm, Zn 2-35 ppm, B 3-
40 ppm, Cl 0.09-8.52 ppm สวนฮอรโมนพืชพบแตมีปริมาณนอยกวาที่พบในพืช ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 4 และ5 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหน้ําสกัดชีวภาพของเกษตรกรทั่วประเทศโดย สวพ.1-8  จํานวน  177

ตัวอยาง  (พืช  59 ตัวอยาง  สมุนไพร  44 ตัวอยาง  ปลา 10 ตัวอยาง  หอย 23 ตัวอยาง  
สูตรผสมจากพืชสัตวและเศษอาหารในบานเรือน 41  ตัวอยาง) 

 
คุณสมบัต ิ พืช สมุนไพร ปลา หอย ผสม 

1.ความเปนกรด ดาง (pH) 3.3–5.1 3.5–8.8 3.5–6.2 3.4–8.4 3.7–9.0 
2.การนําไฟฟา (ds/m) 0.12–8.54 0.17–9.85 3.1–33.8 0.24–10.92 0.63-02.52 
3.อินทรียคารบอน (%) 0.14-18.88 0.04-21.49 3.2-19.4 0.12-20.59 1.02-14.25 
4.กรดฮิวมิก (%) 0.03-0.98 

(พบ 23 %) 
0.01-0.35 
(พบ 32 %) 

0.03-0.18 
(พบ 46 %) 

0.03-0.50 
(พบ 39 %) 

0.004-0.42 
(พบ 55 %) 

5.ธาตุอาหารหลัก 
   N (%) 
 
   P2O5 (%) 
 
   K2O (%) 

 
0.05-1.65 
(พบ 75 %) 
0.01-0.59 
(พบ 85 %) 
0.02-1.89 

(พบ 100 %) 

 
0.10-1.80 
(พบ 45 %) 
0.01-0.26 
(พบ 59 %) 
0.03-3.38 

(พบ 100 %) 

 
0.32-2.00 

(พบ 100 %) 
0.01-3.74 

(พบ 100 %) 
0.38-1.72 

(พบ 100 %) 

 
0.28-1.29 
(พบ 87 %) 
0.003-0.35 
(พบ 78 %) 
0.41-1.53 

(พบ 100 %) 

 
0.06-1.82 
(พบ 74 %) 
0.01-3.41 
(พบ 92 %) 
0.02-4.93 

(พบ 100 %) 
6.ธาตุอาหารรอง 
   Ca (%) 
 
   Mg (%) 
 
   S (%) 
 

 
0.008-0.95 
(พบ 100 %) 
0.001-0.22 
(พบ 100 %) 
0.006-0.38 
(พบ 85 %) 

 
0.007-0.87 
(พบ 98 %) 
0.006-0.33 
(พบ 100 %) 
0.01-0.26 
(พบ 75 %) 

 
0.09-1.08 

(พบ 100 %) 
0.05-0.20 

(พบ 100 %) 
0.07-0.35 

(พบ 100 %) 

 
0.02-2.26 

(พบ 100 %) 
0.01-0.84 

(พบ 100 %) 
0.01-0.28 
(พบ 91 %) 

 
0.013-2.57 
(พบ 100 %) 
0.002-0.22 
(พบ 100 %) 
0.01-0.58 
(พบ 78 %) 

7.ธาตุอาหารเสริม 
   Fe (ppm) 
 
  Mn (ppm) 
 
   Cu (ppm) 

 
10-730 

(พบ 100 %) 
1-120 

(พบ 95 %) 
1-6 

(พบ 95 %) 

 
13-100 

(พบ 100 %) 
1-100 

(พบ 95 %) 
1-32 

(พบ 93 %) 

 
48-530 

(พบ 100 %) 
8-72 

(พบ 90 %) 
5-8 

(พบ 90 %) 

 
7-980 

(พบ 100 %) 
1-750 

(พบ 96 %) 
4-40 

(พบ 87 %) 

 
10-1,100 

(พบ 100 %) 
4-200 

(พบ 100 %) 
2-70 

(พบ 93 %) 
   Zn (ppm) 
 
   B (ppm) 
 
   Mo (ppm) 
   Cl (%) 
 

3-230 
(พบ 95 %) 

3-40 
(พบ 95 %) 
ไมพบ 

0.01-1.07 
(พบ 95 %) 

1-74 
(พบ 93 %) 

2-95 
(พบ 91 %) 
ไมพบ 

0.02-1.28 
(พบ 87 %) 

15-35 
(พบ 90 %) 

5-19 
(พบ 100 %) 

ไมพบ 
0.13-8.52 
(พบ 90 %) 

2-30 
(พบ 96 %) 

3-40 
(พบ 100 %) 

ไมพบ 
0.09-0.58 
(พบ 96 %) 

4-150 
(พบ 98 %) 

2-40 
(พบ 93 %) 
ไมพบ 

0.03-1.01 
(พบ 90 %) 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

คุณสมบัต ิ พืช สมุนไพร ปลา หอย ผสม 
8.ฮอรโมนพืช 
 ออกซนิ (ppm) 
 (IAA) 
 กรดจิบเบอเรลลิก 
 (ppm) 
 ซีอะทนิ (ppm) 
 
 ไคนีทิน (ppm) 
 

 
0.1-3.5 

(พบ 90 %) 
0.4-241.7 
(พบ 85 %) 

0.1-9.8 
(พบ 69 %) 
0.1-18.5 

(พบ 51 %) 

 
0.1-1.5 

(พบ 80 %) 
1.0-25.7 

(พบ 80 %) 
0.1-5.5 

(พบ 39 %) 
0.1-28.9 

(พบ 68 %) 

 
0.1-3.4 

(พบ 100 %) 
3.2-124.5 
(พบ 70 %) 

0.1-4.0 
(พบ 90 %) 
1.0-13.4 

(พบ 60 %) 

 
0.1-9.0 

(พบ 83 %) 
0.9-127.6 
(พบ 65 %) 

0.1-9.9 
(พบ 61 %) 
0.2-22.1 

(พบ 70 %) 

 
0.1-7.4 

(พบ 83 %) 
10-149.6 

(พบ 83 %) 
0.1-93 

(พบ 61 %) 
0.1-110 

(พบ 56 %) 
ที่มา: ขอมูลทางวิทยาศาสตรน้ําหมักชีวภาพ (ตอนที่ 1) กรมวิชาการเกษตร (2547) 
 
ตารางที่ 5 องคประกอบของสารควบคุมแมลงในน้ําสกัดชีวภาพสูตรตางๆ  จากจํานวน  180 

ตัวอยาง ทั่วประเทศโดย สวพ. 1-8 
 

ปริมาณ (ppm) ของสารที่ตรวจพบ 

สารประกอบ ผัก ผลไม ผัก-ผลไม สมุนไพร ปลา หอย ผักและหรอื
ผลไมและสัตว 

กลุมแอลกอฮอล 
กลุมเบนซีนไดออล 
กลุมฟนอล 
กลุมเอสแอร 

0-58.32 
0-403.74 
0-130.88 
0-19.4 

0.28-69.88 
0-108.76 
0.46-79.20 
0-9.92 

0-248.68 
0-263.84 
0-560.20 
0-53.36 

0-593.92 
0-1,675.68 
0-370.40 
0-45.36 

 0-534.64 
 0-352.30 
 0.28-341.98 
 0-535.52 

  0-534.64 
  0.32-703.5 
  0-599.20 
  0-58.96 

  0.52-870.24 
  0.12-444.48 
  0.44-483.00 
  0.36-151.04 

ที่มา: ขอมูลทางวิทยาศาสตรน้ําหมักชีวภาพ (ตอนที่ 1) กรมวิชาการเกษตร (2547) 
 

5.   ระยะเวลาในการหมัก พบวาน้ําสกัดชีวภาพพืช  ธาตุอาหารหลัก (N , P2O5, K2O)  มี
ประมาณนอยใกลเคียงกันตลอดชวงเวลาหมัก 1 ป  โดยมีแนวโนมวา  N  จะมีมากชวง  3-4  เดือน  
จากนั้นจะลดลง P2O5  มีมากชวง  5  เดือน K2O  มีมากชวง  3  เดือน  ธาตุอาหารรอง  และอาหาร
เสริม  พบในปริมาณนอย  ไมแตกตางกัน  ในขณะที่ฮอรโมนพืช  จะพบ  IAA  ปริมาณสูงในระยะ  
15-30  วันหลังหมัก  จากนั้นจะลดลงและคอนขางคงที่ตลอด  การหมัก 1  ป  ปริมาณกรดจิบเบอ
เรลลิกเพิ่มขึ้นเล็กนอยหลังจากหมัก  10  วัน  และคอนขางคงที่  ตลอดระยะเวลาหมัก  1  ป  สวน  
ซิอะทินและไคนีทิน  พบปริมาณไมแนนอน  น้ําสกัดชีวภาพจากสัตว  (หอย)  พบ  IAA  สูงกวา  ปลา
และไข  สวนกรดจิบเบอเรลลิกในปลาแนวโนมมากกวาไขและหอย  เขาวัสดุหลักแตพบปริมาณ ไม
แนนอน 

สวนสารควบคุมแมลง ผลการศึกษาพบวา น้ําสกัดชีวภาพจากผัก ผลไม ปลา หอย และไข 
มีปริมาณสารไลแมลง โดยรวมสูงสุดที่ 60 วัน  นอกจากนี้ส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิ่งในน้ําสกัด
ชีวภาพก็คือ    จุลินทรียที่พบในน้ําสกัดชีวภาพ ไดแก 

1.  แบคทีเรีย เปนจุลินทรียที่พบมากที่สุดและมีหลายสายพันธุ ที่พบสวนใหญเปนพวกที่
ยอมสีแกรมแลวติดเปนสีแกรมบวก ไดแก สกุล Bacillus เชน Bacillus mycoides, B.cereus และ 
B. circulans อีกกลุมหนึ่งที่พบคือแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติก ไดแก สกุล Lactobacillus พบบาง
ไดแกสกุล Pediococus Streptococcus และ Leuconostoc 
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2.  รา  ที่พบมากไดแก  ยีสต  พบมากในน้ําสกัดชีวภาพจากพืชผักและปลา  ไดแก 
Saccharomyces cerevisiae, Candida zeylanoides , C.boidinii 

สําหรับผลการศึกษาการใชน้ําสกัดชีวภาพในป 2547 ที่จังหวัดสระแกว พบวา มีการขยาย
ผลออกไปตามตําบลตางๆ ของจังหวัด อันเนื่องมาจากปจจัยการผลิต ไดแก ปุยเคมี และสารเคมีมี
ราคาสูงขึ้นมาก ตัวอยาง ปุยเคมีสูตร 15-15-15 จากเดิม 470 บาท/กระสอบ เพิ่มเปน 550 บาท/
กระสอบ จึงเปนตัวกระตุนใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใชน้ําสกัดชีวภาพรวมกับปุยหมักกันมากขึ้น 
นอกจากนี้ยุทธศาสตรดานการเกษตรของจังหวัด "เกษตรอินทรียวิถีสระแกว" ก็เปนตัวกระตุนใหเกิด
การขยายผลมากยิ่งขึ้น จากการจัดเวทีชาวบานแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับเกษตรกรในพื้นที่ รวมกับ
การสํารวจและสัมภาษณ พบวา กลุมเกษตรกรที่มีการใชน้ําสกัดชีวภาพมากไดแก 

1.  สหกรณเกษตรธรรมชาติสระแกวจํากัด ซึ่งมีเครือขายอยูตําบลตางๆ ไดแก 
1.1  กลุมเกษตรธรรมชาติบานโนน ตําบลทาเกวียน อําเภอวัฒนานคร กิจกรรมหลัก

คือ ผลิตผักและขาวอินทรีย 
1.2  กลุมออมทรัพยเอราวัณธนกิจ  ตําบลชองกุม  อําเภอวัฒนานคร กิจกรรมหลักคือ 

ผลิตผัก ขาวอินทรีย และพืชสมุนไพร 
1.3  กลุมดงทบพัฒนา ตําบลแซรออ อําเภอวัฒนานคร กิจกรรมหลักคือ ผลิตพืช

สมุนไพรสงโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภเูบศร ผลิตขาวอินทรีย และผักอินทรีย 
1.4  กลุมเกษตรธรรมชาติหวยโจด ตําบลหวยโจด อําเภอวัฒนานคร กิจกรรมหลัก คือ 

ผลิตผักปลอดสารพิษ 
1.5 กลุมเกษตรธรรมชาติบานคลองหวา และบานทับพริก  ตําบลทับพริก อําเภอ

อรัญประเทศ กิจกรรมหลัก คือ ผลิตผักอินทรีย 
1.6  กลุมเกษตรอินทรียตําบลผานศึก อําเภออรัญประเทศ กิจกรรมหลักคือ ผลิตผัก

อินทรีย 
2.  กลุมเกษตรกรตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา กิจกรรมหลัก คือ ผลิตขาวปลอดสารพิษ 

ผลิตผักปลอดสารพิษ 
3.  กลุมเกษตรกรปลูกหนอไมฝร่ังของบริษัทสวีฟท (Swift Co.,LTD) เพื่อสงจําหนาย

ประเทศญี่ปุน และเยอรมนั ประกอบดวย 
3.1  กลุมเกษตรกรโครงการทับทิมสยาม 02 และ 05 ตําบลคลองไกเถื่อน อําเภอ

คลองหาด 
3.2  กลุมเกษตรกรบานคลองหวา และบานทับพริก ตําบลทับพริก   อําเภออรัญ

ประเทศ 
3.3  กลุมเกษตรกรบานโนนสาวเอ ตําบลทุงมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น 
3.4  กลุมเกษตรกรตําบลพระเพลิง และตําบลหนองหวา อําเภอเขาฉกรรจ 
3.5  กลุมเกษตรกรบานวังสุริยา  ตําบลวังสมบูรณ กิ่งอําเภอวังสมบูรณ 

 ในระหวางที่มีการศึกษาไดมีการสุมตัวอยางปุยหมักหรือบีอีแหงของเกษตรกรในพื้นที่  
จังหวัดสระแกวมาวิเคราะห  พบวา  มีคาความเปนกรดดางระหวาง 6.1-7.6  ความนําไฟฟา  (ความ
เค็ม) 3.68-11.71 ms/cm ธาตุอาหารหลัก N 0.76-1.47 %, P2O5 0.43-2.57 %, K2O 0.63-2.66 % 
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ธาตุอาหารรอง Ca 0.43-4.09 %,  Mg 1.05-1.72 % และธาตุอาหารเสริม Cu 0.002-0.011 %, Fe 
0.566-486 %, Zn 0.008-0.024 %, Mn 0.012-0.067 %  (ตารางที่  6)  
 
ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหปุยหมัก หรือบีอีแหงของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแกว 

 
ธาตุอาหารหลัก (%) ธาตุอาหารรอง (%) ธาตุอาหารเสริม (%) 

เกษตรกร pH 
ความนํา 
ไฟฟา 

(ms/cm) 
N P2O5 K2O Ca Mg Cu Fe Zn Mn 

ต.ชองกุม 6.1 4.98 0.96 1.22 1.47 0.43 1.05 0.003 0.566 0.015 0.012 
ต.แซรออ 6.3 11.71 1.47 1.10 1.35 2.36 1.08 0.002 0.678 0.008 0.026 
ต.ทาเกวียน 7.0 3.68 0.76 0.57 0.63 4.09 1.72 0.011 4.86 0.014 0.067 

ที่มา : หองปฏิบัติการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
 

จากขอมูลดังกลาวพบวาปุยหมักมีธาตุอาหารสูงกวาน้ําสกัดชีวภาพ  ดังนั้นในการผลิตพืช
ของเกษตรกรจึงควรใชควบคูกันทั้งน้ําสกัดชีวภาพ  (บีอีน้ํา)  และปุยหมัก  (บีอีแหง)  อยางไรก็ตาม
มีเกษตรกรหลายรายที่ เขาใจผิดคิดวาน้ําสกัดชีวภาพสามารถใชทดแทนปุยเคมีไดโดยตรง  
นอกจากนี้บางรายตองการใหไดผลจึงใชอยางเขมขน ไมไดเจือจางดวยน้ํา ทําใหตนพืชไดรับความ
เสียหาย เชนใบไม นอกจากนี้บางรายใชน้ําสกัดชีวภาพที่หมักจากพืชสมุนไพรรวมกับกากน้ําตาล
พนปองกันแมลงศัตรูไมผล เกิดปญหาเรื่องราดําที่ใบไมผล 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากมีการใชน้ําสกัดชีวภาพ  พบวา 

ขอดี  
1.  สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น  เจ็บปวยลดลง 
2.  สภาพแวดลอมดีขึ้น มีแมลงศัตรูธรรมชาติเพิ่มขึ้น เชน ตั๊กแตนตําขาว แตนเบียน    

แมงมุม  แมลงปอ ในดินพบมูลไสเดือนดิน ในไมผลพบผ้ึงมาทํารัง 
3.  เปนการใชวัสดุในไรนาใหเกิดประโยชน  สามารถลดตนทุนในการผลิตในระยะยาว (ใน

ระยะสั้นยังไมสามารถลดตนทุนการผลิตได) 
4.   เกิดการรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ซื้อกากน้ําตาล  และขาย

ผลผลิตใหแกบริษัทเลมอนฟารม  บริษัทสวิฟท (Swift Co.,Ltd.) ฯลฯ. 
ขอดอย 
1.   เกิดความเขาใจผิด  คิดวาน้ําสกัดชีวภาพ  สามารถใชแทนปุยเคมี  สารเคมีปองกัน

กําจัดศัตรูพืชได  ทาํใหไดผลผลิตต่ํา 
2.   ขาดขอมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับน้ําสกัดชีวภาพ  ทําใหเกิดความสับสนวาน้ําสกัดชีวภาพ  

มีประโยชนจริงหรือไม 
3.   พอคาคนกลางบางราย  ฉวยโอกาสหาผลประโยชนกับเกษตรกร  โดยการผลิตน้ําสกัด

ชีวภาพที่มีการใสสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชบางชนิด  รวมทั้งปุยเคมีลงไป  เพื่อใหไดผลเร็ว  
พรอมกับโฆษณาชวนเชื่อ  ทําใหเกษตรกรหลายรายหลงเชื่อ  ซึ่งบางครั้งมีราคาไมตางจากปุยเคมี  
ซึ่งเปนการผิดวัตถุประสงค  ที่ตองการใหเกษตรกรรูจักผลิตขึ้นมาใชเองจากวัสดุเหลือใชในไรนา 
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บทสรุป 

 1.  น้ําสกัดชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพหรือบีอีน้ําเปนภูมิปญญาชาวบานที่ทําไดงาย ลงทุน
นอย สามารถใชวัสดุในไรนาสวนของเกษตรกร จึงทําใหไดรับความสนใจและใชกันอยางแพรหลาย 
มีการขยายผลไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออก มีการนําไปใชในการปลูกพืชผัก ไมผล 
ขาว โดยแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ น้ําสกัดชีวภาพจากพืชและน้ําสกัดชีวภาพจากสัตว   

2.  ผูที่เปนผูจุดประกายการทําน้ําสกัดชีวภาพ (Bioextract : BE)   ขึ้นเปนคนแรก  คือ   
ดร.อรรถ  บุญนิธิ  โดยนํามาใชในพื้นที่จังหวัดสระแกวเปนครั้งแรกเมื่อป 2541 รวมกับชมรมเกษตร
ธรรมชาติ  ประกอบดวยปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของประเทศ ป 2540  จึงทําใหมีผูใหความ
สนใจน้ําสกัดชีวภาพเพิ่มมากขึ้น 

3.  โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (Sustainable  Agricultural Development Project หรือ 
SADP) เปนโครงการที่มีสวนผลักดันใหเกิดการขยายผลการใชน้ําสกัดชีวภาพทั่วประเทศไทย เพราะ
ใหโอกาสเกษตรกรที่เขารวมโครงการในแตละภูมิภาคไดฝกอบรม ศึกษาดูงาน ตลอดจนจัดใหมีการ
เสวนาเกษตรกรระดับชาติ เรื่อง “การผลิตและการใชน้ําสกัดชีวภาพ” ขึ้นที่ ณ โรงแรม เคพี แกรนด 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหวางวันที่  22-23  พฤษภาคม 2544 โดยรวมกับสํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางเกษตรกร และ
นักวิชาการ ผูรูเรื่องน้ําสกัดชีวภาพจากสถานที่ตางๆ  ทั่วประเทศไทย 

4.  ยุทธศาสตรดานการเกษตรของจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสระแกว มีสวนผลักดันใหเกิด
การขยายผลการใชน้ําสกัดชีวภาพ เพราะผูวาราชการจังหวัดสระแกว (นายสมชาย  ชุมรัตน)  ได
ผลักดันใหมีการทําเกษตรอินทรียทั่วทุกอําเภอ ตําบล โดยใหมีการฝกอบรมเกษตรกร จัดเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางตลาดใหเกษตรกรนําผลผลิตเกษตรอินทรียมาขาย 

5.  ตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยสารพิษ เกษตรอินทรีย ตลอดจนความตองการของ
ผูบริโภค  ที่ตองการอาหารปลอดสารพิษ เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งที่ชวยผลักดันใหเกิดการขยายตัวการ
ใชน้ําสกัดชีวภาพและปุยหมัก ดังจะเห็นไดจากการที่มีบริษัทสวิฟท (Swift Co., Ltd) ไดทําสัญญา
ซื้อขายผลผลิตหนอไมฝร่ังอินทรียกับกลุมเกษตรกร ในพื้นที่ตางๆ  ของจังหวัดสระแกว (412 ราย) 
ในราคารับประกัน  เปนสวนที่ชวยสนับสนุนใหมีการใชน้ําสกัดชีวภาพรวมกับปุยหมักเพิ่มมากขึ้น 
กลุมตางๆ  ที่ผลิตหนอไมฝร่ังอินทรีย ไดแก 

(1)  กลุมเกษตรกรโครงการทับทิมสยาม 02 และ 05 ตําบลคลองไกเถื่อน อําเภอ       
คลองหาด 

(2)  กลุมเกษตรกรบานคลองหวา และบานทับพริก ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ 
(3)  กลุมเกษตรกรบานโนนสาวเอ ตําบลทุงมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น 
(4)  กลุมเกษตรกรตําบลพระเพลิง และตําบลหนองหวา อําเภอเขาฉกรรจ 
(5)  กลุมเกษตรกรบานวังสุริยา ตําบลวังสมบูรณ กิ่งอําเภอวังสมบูรณ 

 นอกจากนี้สหกรณเกษตรธรรมชาติสระแกวจํากัด กลุมเกษตรกรผูผลิตผักอินทรีย ขาว
อินทรีย สงขายใหบริษัทเลมอนฟารมในกรุงเทพ ผลิตพืชสมุนไพรสงโรงพยาบาลเจาพระยาอภัย
ภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี มีสวนอยางมากที่สนับสนุนใหมีการขยายผลการใชน้ําสกัดชีวภาพรวมกับ
ปุยหมัก เพราะมีเครือขายตางๆ ดังนี้ 
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(1)  กลุมเกษตรธรรมชาติบานโนน  ตําบลทาเกวียน อําเภอวัฒนานคร ผลิตผัก
อินทรีย  ขาวอินทรีย มีสมาชิก  29  ราย 

(2)  กลุมออมทรัพย เอราวัณธนกิจ   ตําบลชองกุม อําเภอวัฒนานคร ผลิตผักอินทรีย 
ขาวอินทรีย พืชสมุนไพร มีสมาชิก 35 ราย 

(3)  กลุมดงทบพัฒนา ตําบลแซรออ  อําเภอวัฒนานคร ผลิตผักอินทรีย ขาวอินทรีย 
พืชสมุนไพร (หญาปกกิ่ง เสลดพังพอน บัวบก ฯลฯ) สงขายโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร  มี
สมาชิก 20 ราย 

(4)  กลุมเกษตรธรรมชาติบานหวยโจด ตําบลหวยโจด อําเภอวัฒนานคร ผลิตผัก
ปลอดสารพิษ มีสมาชิก 25 ราย 

(5)  กลุมเกษตรธรรมชาติบานคลองหวา และบานทับพริก ตําบลทับพริก อําเภออรัญ
ประเทศ ผลิตผักอินทรีย มีสมาชิก 55 ราย 

(6)  กลุมเกษตรอินทรียบานผานศึก ตําบลผานศึก อําเภออรัญประเทศ ผลิตผัก
อินทรีย ผักปลอดสารพิษ มีสมาชิก 39 ราย 
 นอกจากกลุมสหกรณการเกษตรธรรมชาติสระแกวจํากัดแลว ยังมีกลุมเกษตรกรตําบลทัพ
ราช อําเภอตาพระยา ผลิตขาวปลอดสารพิษ ผักปลอดสารพิษ มีสมาชิกประมาณ 50 ราย  

6.   นโยบายของกรมวิชาการเกษตรที่มีการแตงตั้งคณะทํางานโครงการวิจัยและพัฒนา            
น้ําสกัดชีวภาพ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานตางๆ  โดยเฉพาะ สวพ.1-8 ซึ่งทํางานใกลชิด
กับเกษตรกรในภูมิภาคตางๆ  ทั่วประเทศ ผลการศึกษาวิจัยทําใหไดขอมูลเชิงวิชาการที่สามารถจะ
นําไปชี้แจงใหเกษตรกรทราบ ตลอดจนตอบคําถามที่เกษตรกรตองการจะทราบ ไดแก  

6.1  น้ําสกัดชีวภาพไมใชปุยที่จะนํามาใชทดแทนปุยเคมี เพราะผลของการศึกษา
พบวา น้ําสกัดชีวภาพมีปริมาณธาตุอาหาร  สารเคมีไลแมลง ฮอรโมนพืช ในปริมาณนอย แตมีฤทธิ์
เปนกรด-กรดจัด และมีความเค็ม การนําไปใชตองทําการเจือจางดวยน้ําในอัตรา 1:200 – 1:1,000 
เทา  ทําใหปริมาณธาตุอาหารไมเพียงพอตอความตองการของพืช ดังนั้นการนําไปใชประโยชนจึง
ตองใชควบคูกับปุยหมัก (บีอีแหง) หรือปุยคอก หรือปุยพืชสด ส่ิงสําคัญที่สุดคือ การปรับปรุงบํารุง
ดินใหมีความสัมบูรณชวยทําใหตนพืชแข็งแรง สามารถตานทานโรคและแมลง  

6.2  พืชสมุนไพรไมควรหมักดวยกากน้ําตาล เพราะเมื่อนําไปใชพนกับไมผล ความ
หวานของกากน้ําตาลจะดึงดูดมดใหมาขึ้นตน ส่ิงที่ตามมาก็คือ เพลี้ยออน และราดํา ดังนั้นในการ
หมักพืชสมุนไพรควรหมักดวยน้ํา คางคืน 1-2 คืน นําไปกรองเอากากออก จากนั้นนําไปใชปองกัน
กําจัดโรคแมลงศัตรูพืชไดเลย  

6.3  ไมควรเก็บสารสกัดจากสมุนไพรไวนานเกินไป เพราะสาระสําคัญจะสลายตัว 
6.4  ไมควรใชน้ําสกัดชีวภาพ ในชวงที่ผลไมใกลเก็บเกี่ยวเนื่องจากอาจมีจุลินทรีย 

สาเหตุโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวจากอากาศปนเปอนในน้ําสกัดชีวภาพ เมื่อนําไปบมเก็บรักษาหรือ
บรรจุหีบหอ เชื้อดังกลาวจะทําใหผลไมเนาเสียหายได 

6.5  น้ําสกัดชีวภาพที่ใชผัก ผลไม ปลา หอย และไขเปนวัสดุในการหมักจะมีปริมาณ
สารไลแมลงโดยรวมสูงสุดที่ 60 วัน หลังจากนั้นจะเริ่มลดลง  



                                                                    สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 134

เอกสารอางอิง 

กรมวิชาการเกษตร.  2546.  ฮอรโมนพืชและธาตุอาหารพืชในน้ําหมักชีวภาพ. เอกสารวิชาการ
ลําดับที่  3/2546. 134  หนา 

กรมวิชาการเกษตร.  2547.  ขอมูลทางวิทยาศาสตร  น้ําหมักชีวภาพ  (ตอนที่ 1).  กองทุน
สนับสนุนงานวิจัยดานเกษตร  กรมวิชาการเกษตร.  เอกสารวิชาการลําดับที่  3/2547. 51  
หนา 

พูลสวัสดิ์  อาจละกะ   ประสงค  วงศชนะภัย และสาลี่  ชินสถิต.  2546. การบริหารทางวิชาการ
กับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน.  เอกสารวิชาการสํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 6  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 26  หนา 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6.  2544.  รายงานเวทีเสวนาเกษตรกรระดับชาติ เรื่อง  
การผลิตและการใชน้ําสกัดชีวภาพ  วันที่  22-23  พฤษภาคม  2544 ณ โรงแรมเคพีแก
รนด  อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  โดยโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนรวมกับสํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่  6  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  89  หนา 

อารันต  พัฒโนทัย. 2532. แนวคิดและพัฒนาการของงานวิจัยระบบการทําฟารม. เอกสาร
ประกอบการสัมมนาหลักสูตร  “การประสานงานวิจัยและพัฒนาในระดับไรนา” กรม
วิชาการเกษตร  กรุงเทพมหานคร  น. 1-30 

Shaner, W.W., P.F. Philipp, and W.R. Schmehl. 1982. Farming systems research and 
development : Guides for developing countries. Westview Press, Boulder, 
Colorado. 


