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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน)  
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้ ..............การท านาแบบเกษตรอินทรีย์  โดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง.................... 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ (นาย/นาง/นางสาว)..........นายสัมฤทธิ์  รุ่งร าพรรณ..................................... 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่.....๔๙.... หมู่ท่ี.....๙..... ต าบล....หนองสรวง.......อ าเภอ..........วิหารแดง................... 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์.........๑๘๑๕๐............... 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑).......อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพท่ีมีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ............................................... 

(๒)........เพราะการเกษตรในปัจจุบันใช้สารเคมีกันมากมีน้อยคนนักท่ีท าเกษตรอินทร์..................... 

(๓)................................................................................ 

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑)......เพื่อต้องการลดต้นทุนในการผลิตข้าว.................................................................................. 

(๒)......เพื่อด าเนินรอยตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.................................................. 

(๓)..................................................................................................................................................... 

    ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 
(๑).......น้ าเปล่า  ๑  ลิตร....................................................................................... 

(๒)........ไข่ไก่/ไข่เป็ด  จ านวน  ๒  ฟอง.................................................................... 

(๓).........เชื้อจุลินทรีย์  HOM  ๑๐๐  ซีซี......................................................................... 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  

 

ภาพเจ้าของ 

องค์ความรู้ 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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(๑).........ขวดน้ า ขนาด ๑.๕  ลิตร................................................................................................ 

(๒)..........ถ้วยตีไข่....................................................................................................................... 

(๓)...........กรวย............................................................................................................................. 

    
    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 

1. เตรียมน ้าเปล่า 1 ลิตร ใส่ลงไปในขวด 1.5 ลิตร 
2. ใส่จุลินทรีย์ HOM ประมาณ 100 ซีซี ตามลงไป เขย่าให้เข้ากัน 
3. น้าไปตากแดดทิ งไว้ 3 วัน 
4. เมื่อครบ 3 วัน ก็ตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วตีให้ละเอียด เรียบร้อยแล้วเติมไข่ที่ตีเสร็จแล้วลงไป
ในขวด 
5. น้าไปตากแดดอีก 3 วัน แล้วลองสังเกตผลดู ถ้าน ้าเป็นสีแดง แสดงว่ามีจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงแน่นอน  

    ๙. ข้อพึงระวัง  
(๑)......อย่าให้ขวดบรรจุล้ม......................................................................................... 

(๒).......อย่าตั้งในสถานท่ีท่ีมีสัตว์เลี้ยงพลุกพล่าน.......................................................... 

(๓)..................................................................................................................................................... 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑)......ควรตั้งขวดจุลินทรีย์ให้แสงสว่างส่องถึง............................................................................... 

(๒).......ไม่ควรตั้งในท่ีร่มเพราะจะท าเชื้อไม่เดินหรือเชื้ออาจจะตายได้............................................ 

(๓)..................................................................................................................................................... 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ 
 (๑)...ให้การอบรมให้ความรู้กับประชาชนหรือหน่วยงานท่ีสน ใจ  และมีการท าการเกษตรอินทรีย์
ในแปลงนาสาธิตของตนเอง  เพื่อให้บุคคลท่ีสนใจมาศึกษาดูงาน 
 (๒) มีการลงมือท าจริง  เพื่อให้บุคคลอื่นมองเห็นว่า  การท าเกษตรอินทรีย์สามารถท าได้จริง  เห็น
ผลจริง  และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 

   12. ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
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1.ช่วยย่อยสลายของ เสียในแปลงนา โดยเฉพาะกลุ่มก๊าซไข่เน่า( ไฮโดรเย่นซัลไฟต์ ) โดยที่
จุลินทรีย์จะเข้าไปท้าลายพันธะทางเคมี โดยการก้าจัด ก๊าซไฮโดรเย่น ซึ่งเป็นพันธะทางเคมีหลักของก๊าซ
ไข่เน่า ( H2S ) โดยน้าของเสียนั นมาเป็นพลังงานใช้ในการเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์ และระหว่าง
กระบวนการท่ีกล่าวมานั นจุลินทรีย์ได้ ขับของเสียออกมาให้อยู่ในรูปกลุ่ม โกสฮอร์โมน ท่ีมีรายละเอียด
เบื องต้น 

2.ช่วย ลดสภาวะโลกร้อนได้อย่างมาก โดยเข้าไปท้าลายพันธะเคมีของกลุ่มก๊าซมีเธน ( CH4 ) โดย
การย่อยสลายก๊าซไฮโดรเย่น จึงท้าให้โครงสร้างเสียไป เหลือแต่คาร์บอนซึ่งสามารถย่อยสลายได้โดย
ธรรมชาติ ซึ่งแปลงนาโดยท่ัวไปย่อมมีกลุ่มก๊าซของเสียอยู่แล้ว 

3.ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืชได้ดี ท้าให้เปลือกหรือล้าต้นแข็งแรง ทนต่อการกัดกินของแมลง 

4.ช่วยกระตุ้นเซลล์เจริญบริเวณปลายรากพืชให้ขยายตัวและแตกแขนงได้ดีท้าให้มีรากฝอยท่ีหากิน
เก่งจ้านวนมาก 
จึงท้าให้พืชสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ดีเนื่องจากการสะสมอาหารได้มาก 

5.สามารถใช้แทนปุ๋ยยูเรีย หรือแอมโมเนียมซัลเฟตได้ โดยใช้หลักการย่อยสลายกลุ่มก๊าซของเสีย
ให้เป็นธาตุอาหารหลักของพืชได ้

6.เมื่อ ใช้เป็นประจ้าและต่อเนื่อง สามารถลดการใช้อาหารเสริม หรือปุ๋ยสูตรต่างๆลงได้ สูงสุด  
50 % ท้าให้ต้นทุนในการผลิตลดลงก้าไรเพิ่มมากขึ น 

7.หากมีการน้าจุลินทรีย์ไปใช้ผสมผสานร่วมกับน ้าหมักหรือปุ๋ยสูตรต่างๆ จะท้าให้ผลผลิตยิ่งเพิ่ม 
และคุณภาพผลิตดีขึ นตามด้วย 

8.ช่วย ในการบ้าบัดน ้าเสีย ได้ทั งกับ น ้าเสียท่ีอยู่ท่ัวไปในท่อ รางน ้า ฟาร์มเลี ยงสัตว์ หรือ กับน ้า
เสียท่ีเหลือจากอุตสาหกรรมการผลิต เช่น โรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลัง โรงงานน ้าตาล โรงงานฟอกย้อม
ผ้า โรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เป็นต้น 

การใช้งานด้านเกษตร 

-    นาข้าว ใช้ 1 ลิตร ต่อ ไร่ สาดให้ท่ัวไร่  สวน 50 CC ต่อน ้า 20 ลิตร ฉีดลงดินขณะเตรียมปลูก 
หรือฉีดทางล้าต้นและรากทุกๆ 7-10 วัน 

-  แปลงผักและดอกไม้ ใช้ 20 CC ต่อน ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นล้าต้นและรากทุกๆ 5-7 วัน 

ปัจจัยแหง่ความส าเร็จ 
- 1. ความขยันหมั่นเพียรในการดูแลรักษา 

- 2. ความตั งใจ  และลงมือท้าอย่างจริงจัง 
  
    ๑๓. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 
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 (๑) ชื่อ-สกุล..........นายสัมฤทธ์ิ  รุ่งร าพรรณ................................................................................... 

 (๒) ต าแหน่ง..........ผู้ใหญ่บ้านหนองฟ้าเลื่อน  หมู่ท่ี  9  ต าบลหนองสรวง  อ าเภอวิหารแดง  

จังหวัดสระบุร.ี........... 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์..........083-1589895.................................................................. 

    ๑๔. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 

 

รูปภาพ 
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