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รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ 

นายตอศักด์ิ  สาธุวรรณ 

ประธานศนูยเครือขายศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) 

(กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย-ไบโอชาร) 

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประวัติความเปนมา 

 1.1 เกษตรกรตนแบบ 

 นายตอศักด์ิ  สาธุวรรณ  เกิดเมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ 2513 ปจจุบันอายุ  51 ป             อยู

บานเลขที่ 69 หมูที่ 4 ตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร จบการศึกษาช้ัน ม.3 

สถานภาพสมรส คูสมรสช่ือ นางบุญเลิศ  สาธุวรรณ อาชีพคาขาย มีบุตรทั้งหมด 3 คน เปนชาย 1 คน  หญิง  

1 คน 

 กอนที่จะมาประกอบอาชีพการเกษตร นายตอศักด์ิ  สาธุวรรณ  มีอาชีพเปนชางผูรับเหมาติดต้ัง

เหล็กดัด ทํามุงลวด ฝาเพดาน อยูที่จังหวัดชลบุรี เปนเวลาเกือบ 20 ป ในป 2547 ไดปลูกยางพาราในพ้ืนที่

ของพอภรรยา (พอตา) ที่ตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ จํานวน 45 ไร โดยใหพอตาเปนคนดูแล 

เน่ืองจากขณะน้ันยางพารามีราคาดี จนกระทั่งป พ.ศ.2553 เริ่มมีแนวคิดอยากกลับมาอยูบานกับครอบครัว 

พอยางพาราเริ่มเปดกรีดไดจึงไดกลับมากรีดยาง พอกรีดยางไปไดสักระยะ เห็นวาตนเองยังพอมีเวลาวาง 

ประกอบกับเห็นชาวบานทําอาชีพปลูกพืชผัก ในป 2556 จึงเริ่มปลูกพืชผักเสริมในชวงกลางวันที่ไมไดกรีดยาง 

โดยปลูกหลังนา แตเมื่อถึงฤดูฝนจะไมสามารถปลูกได แตผักมีราคาดี จึงเริ่มนึกถึงที่ดินของตนเองที่มีอยูพ้ืนที่ 7 

ไร เปนที่ดอน ขณะน้ันใชปลูกมันสําปะหลัง 3 ไร นาดอน  4 ไร ลักษณะเปนดินทราย ซึ่งก็คือพ้ืนที่ที่ทําอยูใน

ปจจุบันน้ี 
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 เริ่มปลูกผักบนที่ดอนแทนการปลูกมันสําปะหลัง ในฤดูฝน ชนิดพืชที่ปลูก ไดแก หอมแบง มะเขือ พริก 

ปลูกเปนแปลงแบบชาวบานปลูกทั่วไป เมื่อทําไปเรื่อยๆ จึงเริ่มมีการรวมกลุมพูดคุยกันถึงการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดวิธีการปลูก ลดการใชสารเคมี ใชสารชีวภัณฑทดแทน และผลิตปุยหมักใชเอง ประมาณ ป 2558-2559 

จึงรวมกลุมกันอยางจริงจัง มีการวางแผนการปลูกรวมกัน  

 

 1.2 ศพก. 

      กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย-ไบโอชาร มีนายตอศักด์ิ  สาธุวรรณ  เปนผูนําการกอต้ัง ไดจด

ทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2562 ใชช่ือวา กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย-    ไบ

โอชาร รหัสทะเบียน 4-49-06-03/1-0029 ที่ต้ังกลุมอยูบานเลขที่ 69 หมู 4 ตําบลบางทรายนอย อําเภอหวาน

ใหญ  จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ดําเนินการประกอบดวย การปลูกผักปลอดสารพิษ การตากแหงพืชผักและ

สมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑจากหญาหวาน การผลิตถานไบโอชาร ผลิตและจําหนายปุยนํ้าและปุยหมักชีวภาพ 

ผลิตฮอรโมนเรงผลผลิตเกษตร เช้ือราปองกันโรคพืช มีจํานวนสมาชิกแรกต้ัง จํานวน 15 ราย ตอมา ในปลายป 

2562 สํานักงานเกษตรอําเภอหวานใหญ ไดสงเสริมใหมีการจัดต้ังเปนแปลงใหญดานพืชผัก ใชช่ือวา แปลง

ใหญพืชผักปลอดภัยไบโอชารบานขามปอม-นามน พ้ืนที่ดําเนินการ รวม 43 ไร สมาชิก 45 ราย รวมกลุมพ้ืนที่

ดําเนินการ 2 หมูบาน (ม.4 บานขามปอมและ ม.7 บานนามน) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจากกรมสงเสริมการเกษตรเปนปแรก 

      สมาชิกของลุมทั้งหมดประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยทํานาเปนหลัก นอกจากน้ันยังมีการทํา

กิจกรรมทางการเกษตรอ่ืนๆ ไดแก การปลูกยางพารา การเลี้ยงสัตว และการปลูกพืชผักฤดูแลงหลังการทํานา

เพ่ือจําหนาย  

      จากนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร ที่ใหมีการจัดต้ังศูนยเครือขาย ศพก. เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของ ศพก.หลัก ซึ่งสํานักงานเกษตรอําเภอหวานใหญเล็งเห็นวา กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก

ปลอดภัย-ไบโอชาร เปนกลุมที่มีความต้ังใจในการพัฒนาการเกษตรเพ่ือชุมชน และสมาชิกมีความสามัคคี ให

ความรวมมือในการดําเนินงานของกลุมเปนอยางดี ทําใหกลุมมีความเขมแข็งอยางตอเน่ือง จึงจัดต้ังเปน ศพก.

เครือขายอีกแหงหน่ึง 

     ดานการบริหารจัดการกลุม กลุมไดมีการบริหารจัดการโดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการตามมติที่

ประชุมของสมาชิกเพ่ือมาทําหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับเลือก โดยมีโครงสรางการบริหารจัดการกลุม ดังน้ี 

 1. นายตอศักด์ิ สาธุวรรณ ประธานกลุม 

 2. นางวิจิตร ศรีประสงค รองประธานฯ 

 3. นางสายฝน อินปาว เลขานุการ 

 4. น.ส.สกาวเดือน ทองพัว บัญชี 
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 5. นางจินดา รูปดี  การตลาด  

ชนิดและปริมาณผลผลิตผัก  กลุมแปลงใหญพืชผักปลอดภัยไบโอชารบานขามปอม-นามน ผลิต

พืชผัก 10 ชนิด ไดแก ถั่วฝกยาว ผักสลัด มะเขือเปราะ คะนา ผักบุง ฟกหอม บลอคโคลี่ และอ่ืนๆ เปนตน  

ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3.5 ตัน/เดือน หรือ 43 ตัน/ป  รายไดเฉลี่ย  108,000  บาทตอครัวเรือนตอป และรายไดทั้ง

กลุม 4.86 ลานบาท/ป 

การตลาด/แหลงจําหนาย 

- ตลาดเทศบาล/ตลาดชุมชน/ตลาดเกษตรกร รอยละ 70  

- ตลาดหางสรรพสินคา รอยละ 20 

- ตลาดอ่ืนๆ รอยละ 10 

2. แรงจูงใจในการดําเนนิการทําเกษตรปลอดภัย และการนาํนวัตกรรมมาใชในการทําการเกษตร 

 1) การทําเกษตรปลอดภัย  

 สาเหตุที่หันมาทําการเกษตรปลอดภัย เน่ืองจากกระแสของผูบริโภคที่เริ่มหันมาใสใจเรื่องสุขภาพ 

ตองการบริโภคสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐาน และปญหาการทําการเกษตรแบบเดิมที่มีการใชสารเคมี และปุยเคมี

ในปริมาณสูง ทําใหดินเสื่อมสภาพพืชไมตอบสนองตอการใสปุยที่มากขึ้น ตนทุนการผลิตก็สูงขึ้นตามไปดวย จึง

เริ่มหันมาทําการเกษตรปลอดภัย มีการปลูกพืชผักในโรงเรือน ผลิตปุยอินทรียใชเอง ใชสารชีวภัณฑปองกัน

กําจัดโรคแมลงศัตรูพืช โดยมีเปาหมายหลักคือเพ่ือลดตนทุนการผลิต  

  กลุมมีการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร โดยหนวยงานรวมบูรณาการ ไดแก เกษตรจังหวัด/ศวพ.

มุกดาหาร/สาธารณสุข ฯลฯ ไดรับการรับรอง GAP จํานวน 36 ราย 

 2) การนํานวัตกรรมมาใชในการเกษตร โดยการบริหารจัดการนํ้าโดยใชระบบพลังงานแสงอาทิตย 

 การทําการเกษตรของนายตอศักด์ิ  สาธุวรรณ ใชแรงงานของตนเองเพียงคนเดียว จึงมีแนวคิดหา

เทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารเวลา อีกทั้งในพ้ืนที่เกษตรที่ทําอยูยังไมมีไฟฟาเขาถึง ซึ่งโดยสวนตัวมีความ

สนใจและมีความรูพ้ืนฐานดานชาง จึงเริ่มใชระบบพลังงานแสงอาทิตยเขามาชวยในการสูบนํ้า และมกีารติดต้ัง 

timer ต้ังเวลาเปดปดอัตโนมัติ โดยศึกษาดวยตนเองจากยูทูปและการศกึษาดูงาน ในอนาคตวางแผนจะใช

โทรศัพทควบคมุแบบอัตโนมัติ 

 

3. วิธีการดําเนินงาน (กระบวนการ/ขัน้ตอนการดําเนนิการทาํเกษตรของเกษตรกรตนแบบ) 

 1) ป พ.ศ. 2547 เริม่ปลูกยางพาราในพ้ืนที่พอตา จํานวน 45 ไร 

 2) ป พ.ศ. 2553 เลิกอาชีพเปนผูรับเหมาทีจ่ังหวัดชลบุรี กลับมากรีดยางพาราที่ตําบลบางทรายนอย 

อําเภอหวานใหญ ในพ้ืนที่ของพอตา  

 3) ป พ.ศ. 2556 เริม่ปลูกผกัหลังนาเปนอาชีพเสริมในพ้ืนที่ของพอตา 
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 4) ป พ.ศ. 2558 มีการรวมกลุมกัน วางแผนการเพาะปลูกโดยลดการใชสารเคมี ใชสารชีวภัณฑ

ทดแทน  และเปลี่ยนมาปลูกผักในพ้ืนที่ของตนเองซึ่งเปนที่ดอนในตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ พ้ืนที่

จํานวน 7 ไร ซึง่เดิมปลูกมันสาํปะหลัง 3 ไร ที่นา 4 ไร โดยปลูกผักแทนการการปลูกมันสําปะหลัง เพ่ือให

สามารถปลูกในฤดูฝนได พืชที่ปลูก ไดแก ตนหอม ผักชี มะเขือ พริก มะเขือเทศราชินี เปนตน  

 5) ป พ.ศ. 2561 เริม่สรางโรงเรือนปลูกพืชผัก พ้ืนที่ 1 งาน 

 6) ป พ.ศ. 2562 จดทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย-ไบโอชาร 

 7) ป พ.ศ. 2563 จัดต้ังเปนแปลงใหญดานพืชผัก ใชช่ือวา แปลงใหญพืชผักปลอดภัยไบโอชารบาน

ขามปอม-นามน และไดรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจากกรม

สงเสริมการเกษตร 

 8) ป พ.ศ. 2563 ไดรับงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดดําเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในพ้ืนที ่7 

ไร แบงพ้ืนที่เปน  

  - ปลูกผักในโรงเรือน จํานวน  1 งาน  

  - การปลูกพืชผักนอกโรงเรือน เชน หนอไมฝรั่ง พืชผักอ่ืนๆ การเลี้ยงกบ ปลูกแหนแดง เลี้ยง

ไกไข จํานวน 1 งาน  

  - ออยคั้นนํ้าพันธุสิงคโปร จํานวน  2 งาน  

  - ไมผลแบบผสมผสาน เชน มะพราวนํ้าหอม มะมวง กลวย เปนตน จํานวน 3 ไร  

  - สระนํ้า จํานวน 2 บอๆ ละ 2 งาน รวมเปน 1 ไร 

  - นาขาว  จํานวน  2 งาน 

  - ไมปา  จํานวน  1.5 ไร 

  - ขุดคลองไสไก ยาว 700 เมตร 

 9) ป พ.ศ.2562 ไดรับการรับรอง GAP ชนิดพืชมะเขือเทศราชินี (GAP พืชอาหาร กษ 03-9001-

37516128393)  

 

กระบวนการผลิตมะเขือเทศราชนิี GAP 

1) เก็บตัวอยางดินไปตรวจวิเคราะห หาปริมาณธาตุอาหาร และความเปนกรด-ดาง ของดิน เพ่ือนํามาปรับปรุง

ดินใหเหมาะสม 

2) เพาะตนกลาในถาดเพาะ โดยใชฮิวมัสเปนวัสดุเพาะ เมื่อตนกลาอายุ 25 วัน สามารถนําไปปลูกได 

3) การเตรียมดิน  ทําการไถ ยกแปลง ขุดหลุมขนาด 80*60 ซม. ลึก 20 ซม. รองกนหลุมดวยปุยหมักที่ทําเอง 

ซึ่งหมักดวย เคกออย มูลสัตว นํ้าหมักชีวภาพ ฟางขาว ใบไม หมักไว 1 เดือน ก็สามารถนํามาใชได โดยรองกน

หลุมผสมกับถานไบโอชาร ซึ่งถานไบโอชาร มีคุณสมบัติชวยในการดูดซับนํ้าและเปนที่อยูอาศัยของจุลินทรีย 
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4) เมื่อรองกนหลุมดวยปุยหมักที่ทําเองและถานไบโอชารแลวกลบ นําตนกลาที่เพาะไวลงปลูกหลุมละ 2 ตน 

โดยการปลูกจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน 

5) การดูแลรักษา โดยการรดนํ้าเชา-เย็นดวยสายยาง เปนเวลา 1 สัปดาห ใชปุยหมักทีผ่สมเองหวาน หลังจาก

น้ันใหนํ้าดวยระบบมินิสปริงเกอร โดยต้ังเวลาเปดปดอัตโนมัติ วันละ 2 ครั้งๆ ละ 1 ชม. (เชา เวลา 09.00 – 

10.00 น. และบาย เวลา 14.00 – 15.00 น.) ใหทุกวันยกเวนวันฝนตก (ใชแดดเปนตัวกําหนดการใหนํ้า) 

6) การใหปุยเคมี 1 ครั้ง เมื่ออายุประมาณ 30 วัน โดยใสสูตร 15-15-15 หลมุละ 1 หยิบมือ เพ่ือกระตุนการ

ออกดอก 

7) เมื่อเริม่ออกดอกฉีดพนดวยฮอรโมนไข  ในระยะติดลูกเล็กฉีดพนดวยฮอรโมนไข  ทกุ 7 วัน 

8) การบริหารจัดการโรงเรือน มีการเปดโรงเรือนในตอนกลางวันประมาณ 1 ชม. เพ่ือใหลมพัดผาน ระบาย

ความรอน 

9) การจัดการโรคและแมลง เทาที่ผานมายังไมพบการระบาด เน่ืองจากคลุกไตรโคเดอรมาในชวงเตรียมดินโดย

ผสมกับปุยหมกัรองพ้ืน ปองกันโรครากเนา และมีการยกแปลงสูง 

10) การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 65 วัน เก็บไปเรื่อยๆ ประมาณ 2 เดือนตอรุน  ถามีการดูแลรักษาดีๆ 

ในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการฉีดพนฮอรโมนไขและนํ้าหมักขี้วัว หรือนํ้าหมักยูเรียนํ้า(นํ้าหมักถั่วเหลือง) สัปดาห

ละ 1 ครั้ง 

11) การจําหนาย ผานทาง Online เชน line กลุม YSF หรือ Facebook จําหนาย กก.ละ 60 บาท สวนการ

จําหนายตามตลาดทั่วไป เชน ตลาดนัดเกษตร จําหนายเปนแพ็คๆ ละ 300 กรัม 35 บาท/แพ็ค 

12) ผลผลิตเฉลี่ย 1 งาน ไดผลผลิตประมาณ 1 ตัน  

 

4. ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

 4.1 การศึกษาเรียนรู หาขอมลู และการลงมอืทําจริง โดยถือคติวาการทําการเกษตรเปนการเรียนรูที่

ไมสิ้นสุด ตองพัฒนาไปเรื่อยๆ ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในแตละป 

 4.2 ดิน ใหความสําคัญกับการปรับปรุงบํารุงดินเปนหลัก โดยใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก เศษใบไม 

การทําปุยหมักใชเอง 

 4.3 นํ้า มีการหาแหลงนํ้าสํารองเพ่ือการเกษตร ตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดล 

 4.4 การไดรับการรับรองมาตรฐาน ใหความสําคัญกับการขอรับรองมาตรฐานเพ่ือเปนการรับรอง

สินคาของตนเอง ใหตลาดผูบริโภคยอมรับ 

           4.5 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทําการเกษตรใหอยูรอด สามารถเลี้ยงชีพ เลี้ยงตัวเองได 
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5. ปญหา อุปสรรค และวิธกีารแกไข 

 5.1 แรงงาน แรงงานหลักมีเพียง 1 คน คือ ตนเอง จึงมีการนํานวัตกรรมเขามาในการบริหารจัดการ

นํ้า ไดแก การใชโซลาเซลเปนพลังงานในการสูบนํ้า มีการต้ังเวลาการใหนํ้า ใชระบบนํ้าหยด และสปรงิเกอร ใน

การใหนํ้า 

      5.2 ในชวงฤดูฝน ไมสามารถปลูกผักได แตเปนชวงที่ผักมีราคาสูง จึงมีการสรางโรงเรือนสําหรับปลูก

ผัก  

 

6. ประโยชนทีไ่ดรับจากการดําเนนิกิจกรรม 

 6.1 การลดตนทุนการผลิต เชน การผลิตปุยอินทรียใชเอง  

 6.2 การจําหนาย สามารถจําหนายผลผลิตไดดี ไดรับการยอมรับจากผูบรโิภค 

 6.3 สภาพแวดลอม เน่ืองจากไมมีการใชสารเคมี จึงไมสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

 6.4 สุขภาพ มกีารออกกําลังกายอยูตลอดเวลา จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนทีท่ําใหสุขภาพ

แข็งแรง  

 

7. การขยายผลสูเกษตรกรอ่ืนๆ 

 7.1 การปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรกรในพ้ืนทีม่ีความต่ืนตัวในการปรับปรุงดินโดยการใชปุยอินทรียที่

ผลิตใชเอง 

 7.2 การลดการใชสารเคมี เกษตรกรในพ้ืนทีห่ันมาผลิตพืชโดยไมใชสารเคมีมากขึ้น มคีวามตระหนักถึง

การทําการเกษตรที่ปลอดภัยตอตนเองและผูบริโภค  

 7.3 ใหความสาํคัญตอการขอรับรองมาตรฐาน ไมวาจะเปน GAP หรือ มาตรฐานอินทรีย 

 7.4 รูปแบบการทํา โคก หนอง นา โมเดล สามารถเปนตัวอยางแกเกษตรกรใกลเคียงเขามาเรียนรูได 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการผลิตพืชผกัปลอดภัย 
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ภาพกิจกรรมการจําหนายพืชผักปลอดภัย 
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ภาพกิจกรรมระบบการใหน้าํ 
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ภาคผนวก 
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การทําหัวเชื้อจุลินทรียใชเอง (สวนตอเจรญิฟารม) 

วัสดุอุปกรณ 

1. มะพราวออน  2 ลูก 

2. นมเปรี้ยว  2 ขวด 

3. แปงขาวหมาก  1 กอน 

4. ซีอ๊ิวดํา  1 ชอนโตะ 

 

วิธีการทาํ 

1. ผสมทุกอยางเขาดวยกันในขวดโหล 

2. เติมนํ้าเปลาใหเหลือไว  1 ฝามือ 

3. คนใหเขากัน ปดฝาพอหลวมๆ ทิ้งไวในทีร่มใหครบ 7 วัน ก็สามารถนําไปใชประโยชนได 

 

ประโยชนของจุลินทรียซีอ๊ิวดํา 

1. สามามารถนําไปขยายเช้ือตอได 

2. สามารถนําไปทํานํ้าหมักตางๆ ในการหมักเพ่ือเปนประโยชน เชน ทํานํ้าหมักพืชสด  ทาํนํ้าหมักผลไม      

    ทํานํ้าหมักจากหนอกลวย  ทํานํ้าหมักปลา  ทํานํ้าหมักตางๆ 

 

การทําจุลินทรยีหนอกลวย 

วัสดุอุปกรณ 

1. หนอกลวย  3 หนอ 

2. กากนํ้าตาล  5 ลิตร 

3. นํ้าเปลา  10 ลิตร 

4. หัวเช้ือจุลินทรียต้ังตน  ½ ลิตร 

5. ถังมีฝาปด 20 ลิตร 1 ถัง 

 

ขั้นตอนการหมัก 

1. นําหนอกลวยมาสับเปนช้ินเล็ก ขนาด 3-5 ซม. 

2. นําหนอกลวยที่สับมาเทลงในถังเปลา แลวนํากากนํ้าตาลเทผสมคลุกเคลาใหเขากัน 

3. เทนํ้าเปลาลงในถึง แลวคลกุเคลาใหทั่ว 

4. เทหัวเช้ือจุลินทรียต้ังตน  แลวคนใหเขากัน จากนํ้าปดฝา แลวนําไปไวในที่รม หามโดนแสงแดด 
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5. เปดฝาทุกๆ เชาของทุกวันที่ 1-7 แลวปดฝาไวเหมือนเดิม 

6. หลังจาก 7 วัน แลวสามารถนําไปใชไดเลย โดยการกรองเอาเฉพาะนํ้า 

 

วิธีการนาํไปใช 

ผสมนํ้าหมัก 1 ลิตร ตอนํ้า 200 ลิตร ผสมแลวนําไปฉีดพืชผัก นาขาว พืชสวน พืชไร ฉีดในชวงเวลาเย็น 

ประโยชน 

1. สามารถเรงการเกิดรากของพืช 

2. เรงการแตกยอดออนตนพืช 

3. ชวยใหดินรวนซุย 

4. ชวยในการยอยสลายซากพืช วัชพืชได 

 

การทําฮอรโมนไข  

อุปกรณ 

1. ไขไก  5 ฟอง 

2. นมเปรี้ยว  2 ขวด 

3. นํ้าตาลทรายแดง  3 ชอนโตะ หรือ ½ กก. 

4. หัวเช้ือจุลินทรียต้ังตน  3 ชอนโตะ 

5. ขวดเปลา หรือพาชนะที่มีฝาปด 

 

ขั้นตอนการทาํฮอรโมนไข 

1. นําไขไก มาใสในภาชนะที่เตรียมไว สวนเปลือกก็ขยําใหละเอียดเทรวมกัน 

2. เทนํ้าตาลทรายแดงผสมกบัไขที่เตรียมไว 

3. เทนมเปรี้ยวลงผสม 

4. เทหัวเช้ือจุลินทรียผสมเขาไป 

5. ใชไมหรือทพัพีผสมสวนผสมใหเขากัน 

6. นําไปบรรจุในที่เตรียมไว บรรจุลง 3 ใน 4 สวน ของภาชนะ ปดฝาใหสนิท นําไปเก็บในที่รม 

7. ควรจะคลายฝาปดทุกๆ วัน 1-7 วัน  หลงัจาก 7 วัน สามารถนําไปใชไดเลย 

 

วิธีการนาํไปใช 

ผสมฮอรโมนไข 2 ชอนโตะ ตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพนในเวลาเย็น 3-7 วัน 
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ประโยชน 

1. ชวยเรงการแตกกอ 

2. ชวยเรงการออกรวงของขาว 

3. ชวยเพ่ิมรสชาดของพืชผัก 

 

การทําฮอรโมนนมสด 

อุปกรณ 

1. นมสด หรือ นมจืด 2-3 กลอง 

2. นมเปรี้ยว  2 ขวด 

3. นํ้าตาลทรายแดง  3 ชอนโตะ หรือ ½ กก. 

4. หัวเช้ือจุลินทรียต้ังตน  3 ชอนโตะ 

5. ขวดเปลา หรือพาชนะที่มีฝาปด 

 

ขั้นตอนการทาํฮอรโมนไข 

1. นํานมสดหรอืนมจืด มาใสในภาชนะที่เตรียมไว  

2. เทนํ้าตาลทรายแดงผสมกับนมสดหรือนมจืดที่เตรียมไว 

3. เทนมเปรี้ยวลงผสม 

4. เทหัวเช้ือจุลินทรียผสมเขาไป 

5. ใชไมหรือทพัพีผสมสวนผสมใหเขากัน 

6. นําไปบรรจุในที่เตรียมไว บรรจุลง 3 ใน 4 สวน ของภาชนะ ปดฝาใหสนิท นําไปเก็บในที่รม 

7. ควรจะคลายฝาปดทุกๆ วัน 1-7 วัน  หลงัจาก 7 วัน สามารถนําไปใชไดเลย 

 

วิธีการนาํไปใช 

ผสมฮอรโมนนมสด 2 ชอนโตะ ตอนํ้า 20 ลติร ฉีดพนในเวลาเย็น 3-7 วัน 

 

ประโยชน 

1. ชวยเรงการแตกกอ 

2. ชวยเรงการออกรวงของขาว 

3. ชวยเพ่ิมรสชาติของพืชผัก 


