การท้าน้้าหมักชีวภาพจากขยะที่ย่อยสลายได้
เศษอาหารเป็นขยะหรือของเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการ ที่คนส่วนใหญ่ละเลย
ถึงคุณค่าไม่มีใครเหลียวแล และอยากที่จะทิ้งไปให้ไกล ๆ ตัวโดยเร็ว เพราะเพียงแค่ทิ้งไว้ข้ามคืน
มันก็จะส่งกลิ่นเหม็นรัญจวนใจได้ที่ทีเดียว การทิ้งเศษอาหารลงในถังขยะรวมกับขยะประเภทอื่น ๆ
ที่พอจะนํากลับไปรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว หรือโลหะ จะเป็นการเร่งให้ภาวะโลก
ร้อนเป็นไปอย่างรุน แรงและรวดเร็วยิ่ งขึ้น เพราะแทนที่ เราจะนําขยะดังกล่าวกลับมารีไซเคิ ล
ได้ง่าย ๆ กลับต้องใช้แรงงาน เวลา พลังงาน และทรัพยากร ในการจัดการมากขึ้น และเจ้าขยะเศษ
อาหารก็บูดเน่าเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งเร่งให้จุลินทรีย์กลุ่มเป็นโทษทําลายสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวัน แมลงหวี่และหนูมากขึ้น เกิดภาวะน้ําเน่าเสีย เราน่าจะช่วยกัน
นําเศษอาหารมาทําน้ําหมักชีวภาพสํา หรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันกัน ซึ่งมีวิธีการทําและใช้
อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ดังนี้
ประโยชน์ของน้้าหมักชีวภาพ
1) ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช
2) ช่วยเพิ่มผลผลิตพืชได้บางส่วน
3) ช่วยเร่งการย่อยสลายเศษพืช ซากสัตว์ต่างๆให้เป็นปุ๋ยเร็วขึ้น
4) ช่วยปรับสภาพน้ําเสียให้ดีขึ้น
5) ช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากคอกปศุสัตว์ให้น้อยลง

สูตร ๑
วิธีการท้าน้้าหมักชีวภาพอย่างง่าย
1) นําเศษพืช สัตว์ ผัก ผลไม้ หญ้า เศษอาหารที่ยังสดอยู่มาสับเป็นชิ้นเล็กพอควร ยิ่งละเอียดยิ่งดี ชั่ง
เศษพืชสัตว์ให้ได้น้ําหนักสมมติว่า 3 กิโลกรัม (ใช้มากหรือน้อยตามอัตราส่วน)
2) หมักในโอ่ง ไห ถังพลาสติก ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ(เพราะน้ําหมักชีวภาพมีสภาพเป็นกรดสูง จะ
กัดโลหะผุกร่อนเร็ว)
3) ในกรณีนี้ ให้ใส่น้ําตาลทรายแดง(ที่ยังไม่ฟอก) หรือ น้ําตาลทรายขาว หรือ กากน้ําตาล หนัก 1
กิโลกรัมลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ถ้าส่วนใหญ่เป็นเศษพืช ใช้เศษพืช ต่อ น้ําตาล = 3 ต่อ 1)
ถ้าส่วนใหญ่เป็นเศษสัตว์ ใช้เศษสัตว์ ต่อ น้ําตาล = 1 ต่อ 1)
4) ปิดฝาโอ่ง ไห ถังพลาสติกให้สนิท อย่าให้อากาศเข้า และควรเก็บไว้ในที่ร่ม ใช้ปากกาเขียนวันเดือน
ปีที่หมักไว้

5) หลังจากหมักไว้ 15 วัน ให้เปิดฝาออก เติมน้ําลงไป 10 ลิตรหรือ 10 กิโลกรัม ใช้ไม้คนให้ทั่ว ปิด
ฝาให้สนิทไว้ดังเดิม หลังจากนั้นอีกประมาณ 5 วัน จึงเปิดฝา แล้วใช้ไม้คนให้ทั่วและปิดฝาไว้เหมือนเดิม
6) น้ําหมักชีวภาพนี้ สามารถเริ่มใช้ได้หลังจากหมัก 5 วัน ถ้าจะให้ได้ผลดีควรหมักไว้นาน 30 วัน
และจะได้ผลดีเพิ่มมากขึ้น เมื่อหมักไว้นาน 3 เดือนหรือมากกว่า ซึ่งจะทําให้น้ําหมักชีวภาพมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นด้วย
วิธีการใช้
1) ถ้าใช้พ่นพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์
ใช้น้ําหมักชีวภาพ ผสมกับน้ําในอัตรา 1 ส่วน ต่อน้ํา 500 – 1000 ส่วน หรือใช้น้ําหมักชีวภาพ 1
ช้อนโต๊ะ(15 มิลลิลิตร) ผสมน้ํา 7 – 10 ลิตร อาจพ่นทุก 7 วัน นอกจากนั้นเราสามารถทดลองใช้พ่นกับ
ต้นไม้ได้โดยตรงเพื่อสังเกตดูว่าใช้อัตรา เท่าไร บ่อยครั้งเพียงใด พืชจึงจะเจริญเติบโตดี โดยสังเกตได้ง่ายๆ คือ
ถ้าใช้น้ําหมักชีวภาพเข้มข้นมากเกินไป จะทําให้พื ชชะงักการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม ถ้าต้นไม้พืชผัก ยังไม่
งอกงามเท่าที่ควร หลังจากใช้ไปสักระยะหนึ่ง อาจจะต้องใส่ธาตุอาหารพืชหรือปุ๋ยอื่นๆ เสริมด้วย จึงจะช่วยให้
ผลผลิตสูงขึ้น
2) ถ้าใช้ราดที่โคนต้นพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ใช้น้ําหมักชีวภาพ ผสมกับน้ําใน
อัตรา 1 ส่วน ต่อน้ํา 500 ส่วน หรือใช้น้ําหมักชีวภาพ 1 ช้อนโต๊ะ(15 มิลลิลิตร) ผสมน้ํา 7 ลิตร ราดที่โคน
พืช ทุก 7 วัน แต่ถ้าต้นไม้ พืช ผัก ยังไม่งอกงามเท่าที่ควร จะต้องใส่ธาตุอาหารพืชหรือปุ๋ยอื่นๆ เสริมด้วย จึง
จะช่วยให้ผลผลิตสูงขึ้น
3) การทําปุ๋ยหมักกองเตี้ยจากเศษวัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้เล็ก เศษอาหาร
3.1 ผสมเศษวัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้เล็ก เศษอาหารเข้าด้วยกัน ทําเป็นกองเตี้ยสูงไม่เกิน 30
เซนติเมตร
3.2 ใช้น้ําหมักชีวภาพ 2 ช้อนโต๊ะ(30 มิลลิลิตร) น้ําตาลทรายแดง หรือน้ําตาลทรายขาว
หรือ กากน้ําตาล หนัก 30 กรัม(มิลลิลิตร) ผสมน้ํา 2- 3 ลิตร หรือ ในอัตราส่วน น้ําหมักชีวภาพ ต่อ น้ําตาล
ต่อ น้ํา = 1 ต่อ 1 ต่อ 50 – 100 ส่วน
3.3 ราดกองปุ๋ยหมักพวกเศษวัชพืช ใบไม้ใบหญ้าต่างๆ ใช้ผ้าพลาสติกคลุมกองปุ๋ยหมักให้
ย่อยสลายไว้นาน 15 – 30 วัน
3.4 จึงนําปุ๋ยหมักใส่ให้กับต้นไม้ต่างๆ โดยผสมกับดิน หรือคลุมบริเวณโคนต้น ทําให้
พืชเจริญเติบโตดีและดินร่วนซุยเพิ่มขึ้น
4) ถ้าใช้แก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย
เนื่องจากในน้ําเน่าเสียมีแก๊สไข่เน่า(ไฮโดรเจนซัลไฟด์) หรือกํามะถัน และแก๊สมีเทน ให้แก้ไขโดยการ
ใช้น้ํ าหมักชีว ภาพซึ่งมี จุ ลิ น ทรี ย์พวกที่สั งเคราะห์ แสงอยู่ แล้ วราดลงไป จุลินทรีย์พวกนี้จะใช้ส ารต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดแก๊สเน่าเสียเป็นอาหารและปลดปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมา ทําให้น้ํามีสภาพดีขึ้น จะเห็นว่า วิธีการ
ทําน้ําหมักชีวภาพอย่างง่าย สําหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถกระทําได้ด้วยตนเอง เป็นการประหยัด

สามารถใช้พืชผัก วัชพืช ผลไม้และเศษอาหารเป็นวัตถุดิบในการทําน้ําหมักชีวภาพได้ นอกจากนั้นวิธีการใช้
และการขยายเชื้อทําได้ง่ายรวมทั้งประโยชน์จากใช้น้ําหมัก ชีวภาพในด้านต่างๆ จะให้ผลดี คุ้มค่า และทําให้
สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย

สูตร ๒
ส่วนผสม 1. ขยะเศษอาหาร หรือเปลือกผัก-ผลไม้ทุกชนิด
3 กก.
2. กากน้ําตาล
1 กก.
3. น้ําสะอาด
10 ลิตร
4. หัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์
ประมาณ 1/2 แก้วน้ํา
วิธีท้า
นําขยะเศษอาหารใส่ในถังพลาสติก (ถ้าชิ้นใหญ่ ควรสับให้เล็กลง) ใส่กากน้ําตาลคลุกเคล้าให้ทั่ว
เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาถังให้สนิท ยังไม่ต้องใส่น้ํา หมักไว้ 7 วัน จึงเปิดฝา
เติมน้ํา 10 ลิตร คนให้เข้ากัน แล้วหมักต่อไปนาน 15-30 วัน จึงนําน้ําหมักมาใช้ได้
ประโยชน์
-ใช้ราดลงในโถส้วม สัปดาห์ละ 1-2 แก้ว จะช่วยดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ําห้องส้วมทําให้ส้วมไม่เต็มเร็ว
-ใช้เทลงท่อระบายน้ําทิ้งเป็นประจํา จะช่วยขจัดคราบไขมันที่อุดตันท่อน้ําได้ดี
-ใช้เทลงในท่อระบายน้ําเป็นประจํา จะช่วยลดกลิ่นเหม็นจากน้ําเน่า
-ใช้ลดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ โดยผสมน้ําหมักชีวภาพอัตราส่วน 10 c.c.ต่อน้ําสะอาด 1 ลิตร ฉีดพ่น
ไปบนกองขยะเป็นประจํา
-ใช้ผ สมน้ํ า รดต้น ไม้ การใช้น้ํ า หมัก ฯกับ ต้นไม้ จะต้องหมักไว้นานอย่า งน้อ ย 3 เดือ น เพื่อให้
กากน้ําตาลสลายตัวจนสิ้นสุดกระบวนการ ไม่เช่นนั้นแล้วต้นพืชอาจได้รับพิษจากกากน้ําตาลที่ยังไม่สลายตัว
การใช้น้ําหมักชีวภาพรดน้ําต้นไม้ ทําโดยผสมน้ําหมักชีวภาพ 1 c.c.ต่อน้ําสะอาด 1 ลิตร รดให้พืชหรือดินเป็น
ประจํา จะช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง มีภูมิต้านทานสูง ใช้ทุกวันได้ แต่ห้ามใช้ในอัตราส่วนที่เข้มข้น
กว่าที่แนะนํา เพราะน้ําหมักชีวภาพมีฮอร์โมนพืชบางตัว ถ้าใช้ในอัตราส่วนที่เข้มข้นเกินไป พืชจะแคระแกรน
หรือตายได้

" ไม่ลอง ไม่รู้
ไม่ดู ไม่เห็น
ไม่ท้า ไม่เป็น
ไม่ใช้ ไม่........"

1.น้้าหมักจากผลไม้รสเปรี้ยว
น้ําหมักจากผลไม้รสเปรี้ยวนี้มีคุณสมบัติเด่นคือมีความเป็นกรดสูงใช้สําหรับการทําความสะอาดใน
รูปแบบต่างๆได้ดี ผลไม้รสเปรี้ยวที่นิยมนํามาหมัก เช่น มะกรูด มะนาว มะเฟือง สับปะรด ส้มป่อย นําผลไม้ใด
มาหมักก็จะเรียกชื่อน้ําหมักตามผลไม้นั้นๆ ถ้าจะนํามาใช้กับการทําความสะอาดร่า งกาย ทําสบู่ ยาสระผม
ผสมน้ําอาบ ก็เลือกใช้วัตถุดิบที่คุณภาพดี แต่ถ้าจะใช้เพื่อการซักล้างแบบช่วยลดโลกร้อนก็ควรเลือกวัตถุดิบที่
คนส่วนใหญ่เขาทิ้งแล้ว(แต่ไม่เน่าเสีย ไม่สกปรก) เช่น เนื้อมะกรูดที่นําผิวไปทําพริกแกงแล้ว(ขอได้จากร้านที่ทํา
พริกแกงขาย) ผลมะเฟืองที่สุกงอมหรือถูกแมลงเจาะทําลายแล้วร่วงเกลื่อนอยู่ใต้ต้น เปลือกส้มหรือเปลือก
มะนาวที่คั้นน้ําไปใช้แล้ว เปลือกสับปะรด เปลือกส้มโอ(ขอได้จากแม่ค้า) ซึ่งน้ําที่ได้จากหมักผลไม้รสเปรี้ยวนี้จะ
มีฤทธิ์เป็นกรดจัด มีค่าpH ประมาณ 3 -3.5 กรดที่ได้นี้มีคุณสมบัติช่วยสลายไขมันหรือขจัดคราบสกปรกต่างๆ
ได้ดีและจะมีกลิ่นหอมของผลไม้หรือกลิ่นน้ํามันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกของผลไม้ นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณ
อื่นๆตามชนิดของผลไม้ที่นํามาหมัก
นอกจากนี้ จุ ลิ น ทรี ย์ กลุ่ มสร้ างสรรค์( EM)ที่อยู่ในน้ํ าหมักชีว ภาพ จะไปช่ว ยยับยั้งการทํางานของ
จุลินทรีย์กลุ่มทําลาย ทําให้ช่วยลดปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันที่เกิดจากเชื้อโรคได้ด้วย แถมประหยัดเงินไม่
ต้องซื้อของใช้ ไม่ต้องเสียค่ากําจัดขยะ ประหยัดแรงงานและเวลาในการทําความสะอาด และน้ําทิ้งจากการซัก
ล้างต่างๆ จะทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าน้ําที่ซักล้างด้วยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่ทําจากสารเคมี

ส่วนผสม 1. ผลไม้รสเปรี้ยว(แก่จัดหรือสุก-ใช้ทั้งเปลือก)
3 กก.
2. น้้าตาลทรายธรรมชาติ
1 กก.
3. น้้าสะอาด
10 ลิตร
4. หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ(EM) ชนิดน้้า ปริมาณเล็กน้อย
การหมักผลไม้บางชนิดไม่ต้องใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ก็ได้ เช่น มะเฟืองสุก สับปะรดสุกงอมทั้งเปลือก
เปลือกสับปะรด มะกรูด องุ่น เพราะผลไม้พวกนี้จะมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ(EM)อยู่ในตัวเองแล้ว
ถ้าไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์EM จะใช้นมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ต (มีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส 1 ขวด ) แป้งข้าว
หมาก 1 ก้อน หรือน้ําดองผัก-ผลไม้ที่กลิ่นดี 1/2 แก้วแทนได้

วิธีท้า
ผสมน้ําตาลทรายกับน้ําสะอาดในถังพลาสติก คนให้น้ําตาลละลาย จากนั้นหั่นผลไม้ตามขวางให้เป็น
ชิ้นเล็กๆใส่ลงในถังที่ละลายน้ําตาลไว้ ควรเลือกใช้ถังขนาดที่เมื่อใส่วัตถุดิบทั้งหมดแล้วเหลือที่อากาศเพียง
เล็กน้อย(เหลือที่ประมาณ 1 ใน 10 ส่วน) แล้วปิดฝาถังให้สนิท หมักไว้ประมาณ 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับว่าจะนํา
น้ําหมักนั้นมาใช้ประโยชน์อะไร การหมักในระยะ 1-2 สัปดาห์แรกจะเกิดฟองอากาศขึ้นมาจํานวนมาก มีฝ้าสี
ขาวขึ้นที่ผิวด้านบนน้ําหมัก และมีกลิ่นหอมคล้ายไวน์ นั่นถือว่าการหมักได้ผลดี
แต่ถ้าที่ผิวหน้ามีราสีดําขึ้นและมีกลิ่นเหม็นเน่ า แสดงว่าเกิดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ตัวร้ายไม่ควร
นําไปใช้งาน ถ้านําไปเททิ้งที่ใดที่นั่นก็จะมีกลิ่นเหม็นเน่ามากๆไปนานเลย กลิ่นเหมือนส้วมแตก ถ้าเทบนลาน
ปูนซีเมนต์ที่ถูกแสงแดดจัดๆส่องตลอดวันก็จะหายเหม็นเร็วขึ้นหน่อย แต่ก็มีบางคนนําไปใช้กําจัดวัชพืชโดยใช้

ชนิดเข้มข้นฉีดพ่นไปบนใบวัชพืช ใบวัชพืชจะแห้งเหี่ยวเฉาตาย แต่ขอบอกว่า"เหม็นมาก"และเหม็นนานกว่า
จะหาย และเมื่อวัชพืชตายแล้วต้องฉีดพ่นซ้ําด้วยEMเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ฟื้นกลับคืนมา
ถ้าจะนําน้ําหมักชีวภาพไปใช้งานโดยตรงเพื่อทําความสะอาดและใช้ประโยชน์จากการทํางานของ
จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์(เช่น นําไปถูพื้น ล้างพื้น โดยไม่นําไปผสมในผลิตภัณฑ์)ก็ไม่ต้องหมักนานถึง 3 เดือน
เริ่มนํามาใช้งานได้หลังจากหมัก 1-2 สัปดาห์หรือเห็นฟองจํานวนมากผุดขึ้นมาจากน้ําหมัก แสดงว่าจุลินทรีย์
ชนิดดีกําลังทํางานอย่างเต็มที่
แต่ถ้าจะนําน้ําหมักฯไปผสมเพื่อทําผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน(ทําสบู่ น้ํายาสระผม น้ํายาซักผ้า น้ํายาล้าง
จาน)จะต้องหมักไว้อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้กระบวนการหมักสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ หากหมักไม่ถึง 3 เดือน
กระบวนการหมักยังดําเนิ นต่อไป เมื่อผสมเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ระยะหนึ่งจะทําให้กลิ่นของ
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปไม่น่าใช้ (จะมีกลิ่นคล้ายผลไม้ดอง)
น้ําหมักผลไม้บางสูตรโดยเฉพาะที่จะใช้กับผิว เช่น น้ําหมักชีวภาพมะเฟือง(ที่จะใช้ทําโลชั่นมะเฟือง
หรือโทนเนอร์มะเฟือง) ต้องหมักนานถึง 1 ปี เพื่อให้กรดอินทรีย์แตกตัวเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด ซึ่งมีหลายคน
บอกว่าเมื่อใช้แล้วจะให้ผลดีกว่าน้ําหมักที่หมักในระยะเวลาสั้นๆ

น้้าหมักชีวภาพจากผลไม้รสเปรี้ยวสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน
ได้หลายอย่าง เช่น
- ใช้ล้างผักผลไม้
นําน้ําหมักชีวภาพผสมน้ํา (อัตรา1ส่วน ต่อน้ําสะอาด 20 ส่วน) ใช้ล้างผักผลไม้ แล้วแช่ไว้ประมาณ
15 นาที จะช่วยล้างสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ช่วยให้ผักกรอบขึ้น สดขึ้น และยืดอายุการเก็บรักษา(แต่ถ้าแช่
นานเกินไป ผักจะเน่าเร็ว)

- ใช้ถูพื้น
นําน้ําหมักชีวภาพผสมน้ํา (อัตรา ส่วน ต่อน้ําสะอาด 50 ส่วน) ใช้ทําความสะอาดเช็ดถูพื้น จะสลาย
คราบสกปรกได้ดี พื้นสะอาด คราบสกปรกจะไม่เกาะพื้นง่าย ห้องจะไม่มีกลิ่นเหม็นอับ

- ใช้ผสมกับน้้าเช็ดกระจก
นําน้ําหมักชีวภาพผสมน้ํา (อัตรา 1ส่วน ต่อน้ําสะอาด 50 ส่วน) จะสลายคราบสกปรกได้ดี กระจกจะ
ใสสะอาดเงางาม ฝุ่นผงไม่เกาะง่าย และการทําความสะอาดกระจกครั้งต่อๆไปจะง่ายขึ้น

- ใช้ผสมกับน้้าท้าความสะอาดห้องน้้าและเครื่องสุขภัณฑ์
นําน้ําหมักชีวภาพผสมน้ํา (อัตรา 1ส่วน ต่อน้ําสะอาด 20 ส่วน) จะสลายคราบสกปรกได้ดี เครื่อง
สุขภัณฑ์จะสะอาด เงางาม คราบสกปรกไม่เกาะง่าย และการทําความสะอาดครั้งต่อๆไปจะง่ายขึ้น

- ใช้เป็นส่วนผสมในน้้ายาซักผ้า(10 %) หรือผสมกับน้้าซักผ้าโดยตรง(อัตรา 1
ส่วน ต่อน้้าสะอาด 5 ส่วน)

แช่ผ้าไว้อย่างน้อย 30 นาที ผ้าจะสะอาดขึ้น ถึงแม้ว่าจะแช่ผ้าทิ้งไว้นานข้ามคืน น้ําที่แช่
ผ้าจะไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับการใช้ผงซักฟอกทั่วๆไป ผ้าที่แห้งแล้ วจะไม่มีกลิ่นอับ เสื้อผ้าที่ใส่แล้วจะมี
กลิ่นเหม็นน้อย

- ใช้ผสมกับน้้าส้าหรับล้างจานชามที่ไม่มีคราบไขมัน (อัตรา 1ส่วน ต่อน้้า
สะอาด 20 ส่วน) ล้างภาชนะให้สะอาดได้ง่ายขึ้น กําจัดเชื้อโรคและเชื้อรา
- ใช้เป็นส่วนผสมในน้้ายาล้างจาน(10 %) จะช่วยสลายคราบสกปรกและไขมันได้ดี
ขึ้น ล้างภาชนะให้สะอาดได้ง่ายขึ้น ช่วยดับกลิ่นคาว กําจัดเชื้อโรคและเชื้อรา

- ใช้เป็นส่วนผสมในยาสระผม ครีมนวดผม
ใช้น้ําหมักชีวภาพผสมในยาสระผมหรือครีมนวดผม(10 %) จะทําให้ผมสะอาด นุ่มสลวย
ช่วยลดหรือยับยั้งการเกิดรังแค

- ใช้เป็นส่วนผสมในสบู่เหลวอาบน้้า
ใช้น้ําหมักชีวภาพผสมในสบู่อาบน้ํา(3-5 %) จะทําให้ผิวสะอาดชุ่มชื้น ไม่แห้งกราน ช่วย
ลดสิว ลดฝ้า ลดกลิ่นตัว ช่วยบําบัดรักษาโรคผิวหนังบางชนิด

สรรพคุณเด่นของน้้าหมักผลไม้เปรี้ยวแต่ละชนิด
- น้้าหมักชีวภาพเนื้อมะกรูด(ใช้ผิวไปทําน้ําพริกแกงแล้ว)ใช้สําหรับซักผ้า ล้างจาน ล้าง
สุขภัณฑ์ ถูพื้น เช็ดกระจก ล้างห้องน้ํา มีคุณสมบัติ สลายไขมันและคราบสกปรกโดยทั่วไปได้ดี มีกลิ่นหอมของ
มะกรูด
- น้้าหมักชีวภาพมะกรูดทั้งลูก (ทั้งเนื้อทั้งเปลือก) นิยมใช้ผสมในน้ํายาสระผม มี
คุณสมบัติ สลายไขมันและคราบสกปรกบนหนังศีรษะได้ดีและบํารุงเส้นผมให้เงางาม ลดรังแค มีกลิ่นหอมของ
มะกรูดมาก
- น้้าหมักชีวภาพมะเฟือง มีคุณสมบัติเด่นคือ เมื่อใช้ผสมในสบู่หรือผสมน้ําสําหรับล้าง
หน้า อาบน้ํา คราบไครบนผิวหนังจะอ่อนตัวและหลุดออกง่ายขึ้น จะช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าได้ดี ช่วยลดสิว ทํา
ให้ฝ้าจางลง ช่วยกระชับรูขุมขน ลดกลิ่นตัว
- น้้าหมักชีวภาพฝักส้มป่อย มีคุณสมบัติเด่นคือ เมื่อใช้ผสมน้ําล้างหน้า อาบน้ํา จะช่วย
ทําให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื่น เมื่อใช้ผสมในครีมนวดผม มีคุณสมบัติ บํารุงเส้นผมให้นุ่มสลวย
- น้้าหมักชีวภาพผลมะค้าดีควาย มีคุณสมบัติเด่นคือ เมื่อใช้ผสมน้ําล้างหน้า อาบน้ํา
จะช่วยลดผดผื่นคัน บรรเทากลากเกลื้อน เมื่อผสมในน้ํายาสระผม มีคุณสมบัติ ช่วยลดรังแค รักษาอาการชันตุ

2. น้้าหมักจากผลไม้รสฝาด
ผลไม้ที่มีรสฝาด เช่น มังคุด ทับทิม ลูกหว้า เปลือกมังคุด เปลือกทับทิม จะมีกรดอินทรีย์
วิตามินซี ธาตุฟอสฟอรัส แคลเซียม และมีสารแทนนิน น้ําหมักที่ได้จะมีฤทธิ์เป็นกรดและมีความฝาด ซึ่งความ
ฝาดนี้จะมีสรรพคุณในการสมานแผลและยับยั้งหรือกําจัดเชื้อจุลินทรีย์จําพวกเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียบางชนิด
ได้ จึงสามารถนําน้ําหมักชีวภาพจากผลไม้รสฝาดนี้ไปผสมน้ําอาบหรือผสมสบู่ล้างหน้า -อาบน้ํา จะช่วยบรรเทา
อาการอักเสบของสิวหรือแผลพุพองตามผิวหนัง ช่วยลดกลิ่นตัวได้ นอกจากนี้ยังนําไปใช้ ในการป้องกันกําจัด
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้ด้วย

ส่วนผสม

1. ผลไม้รสฝาด (แก่จัด-ใช้ได้ทุกส่วน)
3 กก.
2. น้้าตาลทรายธรรมชาติ หรือกากน้้าตาล
1 กก.
3. น้้าสะอาด
10 ลิตร
4. หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ(EM) ชนิดน้้า ปริมาณเล็กน้อย

อัตราส่วนและวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพจากผลไม้รสฝาดคล้ายกับการทําน้ําหมักจากผลไม้รสเปรี้ยว
แต่ ถ้ า จะนํ า ไปใช้ ใ นการป้ อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ควรเปลี่ ย นส่ ว นผสมจากน้ํ า ตาลทรายธรรมชาติ ม าเป็ น
กากน้ําตาลเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วิธีท้า
ผสมน้ําตาลทรายหรือกากน้ําตาลกับน้ําสะอาดในถังพลาสติกให้ละลายเข้ากันดี จากนั้นหั่นผลไม้ให้
เป็นชิ้นเล็กๆ (สําหรับลูกหว้าควรตําให้เมล็ดแตก เพราะความฝาดจะอยู่ที่เมล็ดมากกว่า) ใส่ผลไม้ลงในถังที่
ละลายน้ําตาลไว้ เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ(EM)ลงไปเล็กน้อย(ถ้าเคยหมักน้ําหมักชีวภาพมะเฟือง
มาแล้ว อาจตักแผ่นวุ้นจากผิวหน้าน้ําหมักฯมะเฟืองมาใส่ก็ได้) ควรเลือกใช้ถังขนาดที่เมื่อใส่วัตถุดิบทั้งหมดแล้ว
เหลือที่อากาศเพียงเล็กน้อย(เหลือที่ประมาณ 1 ใน 10 ส่วน) แล้วปิดฝาถังให้สนิท หมักไว้อย่างน้อย 3 เดือน
การหมักในระยะ 1-2 สัปดาห์แรกจะเกิดฟองอากาศขึ้นมาจํานวนมาก มีฝ้าสีขาวขึ้นที่ผิวด้านบนน้ําหมัก และ
มีกลิ่นหอมคล้ายไวน์ นั่นถือว่าการหมักได้ผลดี

การน้าน้้าหมักชีวภาพจากผลไม้รสฝาดไปใช้ประโยชน์
- ใช้ผสมน้้าล้างหน้า-อาบ
ใช้น้ําหมักชีวภาพผสมน้ํา 1 ส่วน ต่อน้ํา 30-50 ส่วน จะช่วยลดสิวอักเสบ ลดกลิ่นตัว ช่วย
บําบัดและรักษาโรคผิวหนังบางชนิด

- ใช้เป็นส่วนผสมในสบู่เหลวอาบน้้า
ใช้น้ําหมักชีวภาพผสมในสบู่อาบน้ํา-ล้างหน้า (3-5 %) จะทําให้ผิวสะอาด ช่วยอาการอักเสบ
ของสิว ช่วยลดกลิ่นตัว ช่วยบําบัดและรักษาโรคผิวหนังพุพองบางชนิด

- ใช้ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ใช้น้ําหมักชีวภาพ 30-50 ซี.ซี. ผสมน้ํา 20 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์พืชก่อนปลูก ช่วยป้องกัน
เมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าเน่าที่มีสาเหตุจากเชื้อรา หรือฉีดพ่นให้ต้นพืช ฉีดพ่นในแปลงปลูก เป็นประจํา หรือ
ปล่อยไปกับน้ําที่ไขเข้าในนา จะช่วยป้องกันโรค ที่มีสาเหตุจากเชื้อราบางชนิดได้

3. น้้าหมักผลไม้รวม
การหมักผลไม้ที่มีร สหวานมันหรือผลไม้ที่มีเนื้อสีเหลือง-ส้ม-แดง โดยใช้ทั้งเปลือกและเมล็ด เช่น
กล้วยสุก มะละกอสุก ฟักทองแก่จัด มะม่วงสุก ขนุนสุก ทุเรียนสุก ฯลฯ ใช้ผลไม้หลายๆชนิดหมักรวมกัน
น้ําหมักที่ได้จะมีคุณสมบัติเป็นฮอร์โมนบํารุงดอกและผล
ส่วนผสม 1. ผลไม้รสหวานมันหลายๆชนิด (แก่จัด-สุกงอม-ใช้ได้ทุกส่วน)
2. กากน้้าตาล
3. น้้าสะอาด
4. หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ(EM)

3 กก.
1 กก.
10 ลิตร

วิธีท้า
หั่นผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆ คลุกเคล้าผลไม้กับกากน้ําตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์ ใส่ลงในถังพลาสติก ควร
เลือกใช้ถังขนาดที่เมื่อใส่วัตถุดิบทั้งหมดแล้วเหลือที่อากาศเพียงเล็กน้อย(เหลือที่ประมาณ 1 ใน 10 ส่วน)
จากนั้นปิดฝาถังให้สนิท หมักไว้จนครบ 7 วัน จึงเปิดฝาถัง เติมน้ําสะอาด 10 ลิตร คนส่วนผสมให้เข้ากัน
แล้ว ปิดฝาถังให้ส นิทหมักต่อไปและต้องหมักไว้ไม่ต่ํากว่า 3 เดือน จึงจะนํามาใช้ได้ เพื่อให้ปูนขาวที่อยู่ใน
กากน้ําตาลสลายตัวจนหมดหรือยิ่งหมักนานๆยิ่งดี ถ้ากากน้ําตาลในน้ําหมักฯยังสลายตัวไม่หมดแล้วนําน้ําหมัก
ฯมาใช้กับพืชติดต่อกันในระยะเวลาหนึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อพืชได้ เพราะจะทําให้หน้าดินแข็งหรืออาจมี
ศัตรูพืชจําพวกเพลี้ยและมดมาทําลายพืชได้

การน้าน้้าหมักชีวภาพจากผลไม้รวมไปใช้ประโยชน์
- ใช้บ้ารุงต้นพืชจ้าพวกไม้ดอกและไม้ผล
ใช้น้ําหมักชีวภาพ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ต้นพืชหรือฉีดพ่นใน
แปลงปลูกเป็นประจํา จะช่วยบํารุงให้พืชออกดอกออกผลดี ผลไม้รสชาติอร่อย

วิธีการท้ายืดหยุ่นได้ เราสามารถปรับใช้ตามแนวคิดของตนเองได้ ครับ
ร่วมด้วยช่วยกัน

เพื่อให้ “สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ห่างไกลมลพิษ”

สูตรปุ๋ย ฮอร์โมนเร่งดอก ผล ก้าจัดไล่แมลง.!!
สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง..

การขยายจุลินทรีย์ EM
1. จุลินทรีย์ EM 2 ช้อนโต๊ะ
2. กากน้้าตาล 2 ช้อนโต๊ะ
3. น้้าสะอาด 1 ลิตร
วิธีท้า
ผสมจุลินทรีย์ EM กากน้ําตาล และน้ําเข้าด้วยกัน ใส่ขวดพลาสติกชนิดฝาเกลียวปิดฝาให้แน่น เก็บไว้
3 – 5 วัน จะเป็นหัวเชื้อขยายเป็นการนําจุลินทรีย์มาขยายให้ได้จํานวนมาก ลดต้นทุนนําไปใช้หรือขยายต่อได้
อีก(เก็บไว้ได้นาน 3 เดือน)
วิธีใช้
ใช้ทําปุ๋ยน้ํา ฮอร์โมน สารไล่แมลง และปุ๋ยแห้ง ฯลฯ
หมายเหตุ 1 แก้ว ประมาณ 250 ซีซี และ 1 ช้อนโต๊ะ ประมาณ 10 ซีซี

การท้าฮอร์โมนผลไม้
1. มะละกอสุก 2 กก./ สัปรดสุก
2. ฟักทองแก่จัด 2 กก.
3 . กล้วยน้้าว้าสุก 2 กก.
4. จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว
5. กากน้้าตาล 1 แก้ว
6. น้้าสะอาด 1 ถัง หรือ 10 ลิตร
วิธีท้า
สับมะละกอ ฟักทอง กล้วยทั้งเปลือกและเมล็ดให้เข้ากันผสม EM และกากน้ําตาล อย่างละ 1 แก้ว
ใส่น้ํา 10 ลิตร หรือ 1 ถัง คนให้เข้ากันปิดฝาให้แน่น หมักไว้ 7 – 8 วัน เปิดก๊อกแล้วกรองใส่ขวดเก็บได้นาน
3 เดือน
วิธีใช้
4 – 5 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ํา 10 ลิตรหรือถัง 1 ถัง ฉีด พ่น ราด จะทําให้ดอกติด ผลดก ขนาดโต น้ําหนัก
ดี รสชาติอร่อย

การท้าฮอร์โมนยอดพืช
1. ยอด/ใบยูคาลิปตัส 1 กก./ ใบกระเพรา / ยอดใบโหระพา
2. ยอดสะเดา 1 กก. (ยอดและเมล็ด)
3. น้้าสะอาด 1 ถัง / 10 ลิตร
4. จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว
5. กากน้้าตาล 1 แก้ว
วิธีท้า
นําใบยูคาลิปตัส ยอดสะเดา และน้ํา 10 ลิตร ต้มรวมกันประมาณ 15 นาที ทิ้งให้เย็น ผสมจุลินทรีย์
EM 1 แก้ว กากน้ําตาล 1 แก้ว ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 7 – 10 วัน ใช้ได้
วิธีใช้
4 – 5 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ํา 10 ลิตรหรือถัง 1 ถัง ฉีด พ่น ราด รด จะทําให้ดอกติด ผลดก ขนาดโต
น้ําหนักดี ขั้วเหนียว รสชาติอร่อย.!!

การท้าปุ๋ยน้้า (ใช้ทันที)
1. จุลินทรีย์ EM 2 ช้อนโต๊ะ
2. กากน้้าตาล 2 ช้อนโต๊ะ
3. น้้าสะอาด 10 ลิตร หรือ 1 ถัง
วิธีท้า
นําจุลินทรีย์ EM และกาน้ําตาลผสมในน้ําให้เข้ากัน
วิธีใช้
พืช ผัก ใช้ ฉีด พ่น รด ราด ทุก 3 วัน ไม้ดอกไม้ผล พืชสวน ฉีด พ่น ทุก 7 วัน เดือนละ 1 – 2 ครั้ง
ใช้ให้หมดภายใน 1 วัน หากไม่หมดให้นําไปราดห้องน้ํา ล้างพื้นซีเมนต์หรือเทลงท่อระบายน้ํากําจัดกลิ่นเหม็น

สูตรไล่หนอน,ก้าจัดแมลง ทุกชนิด ได้ผลชงัดนักแล.!!
1. จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว
2. กากน้้าตาล 1 แก้ว
3. น้้าสมสายชู 5% 1 แก้ว
4. เหล้าขาว 28 – 40 ดีกรี 2 แก้ว
5. น้้าสะอาด 10 ลิตร
วิธีท้า
นําส่วนผสมมาผสมให้เข้ากัน ใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิท หมักไว้ 7 – 10 วัน เขย่าถังเบาๆ ทุกวันและ
เปิดฝานิดๆ ให้ก๊าซระบายออก ครบกําหนดเก็บใส่ขวดพลาสติกเก็บไว้ใช้ได้นาน 3 เดือน /หลัง3 เดือนจะเป็น
ยาฆ่าหญ้า
วิธีใช้
4 – 5 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ํา 20 ลิตร ใช้ฉีด พ่น รด ราด พืชผัก ไม้ใบ ไม้ดอก พืชสวน ทุกสัปดาห์

สูตรไล่หอย , เพลี้ยไฟ
1. ยอดยูคาลิปตัส 2 กก.
2. ยอดสะเดา 20 ยอด หรือ 2 กก.
3. ข่าแก่ 2 กก.
4. บอระเพ็ด 2 กก.
5. จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว
6. กากน้้าตาล 1 แก้ว
วิธีท้า
นํายอดยูคาลิปตัส ยอดสะเดา ข่าแก่ และบอระเพ็ด แต่ละอย่างแยกกันใส่ปิ๊บ ใส่น้ําให้เต็ม ต้มให้เหลือ
น้ํา อย่างละครึ่งปิ๊บ ทิ้งไว้ให้เย็น นํามาเทรวมกันในถังใหญ่หรือโอ่ง ใส่จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว
วิธีใช้
ใช้แก้วผสมน้ํา 20 ลิตร ฉีด พ่น รด ในแปลง ผัก พืช ในนาข้าว ป้องกันใบข้าวไหม้ด้วย

การท้าปุ๋ยแห้ง (โบกาฉิ)
1. มูลสัตว์ (ทุกชนิด) 1 ส่วน (กระสอบ)
2. แกลบดิบ 1 ส่วน (กระสอบ)
3. ร้าละเอียด 1 ส่วน (กระสอบ)
4. จุลินทรีย์ EM 20 ซีซี (2 ช้อนโต๊ะ)
5. กากน้้าตาล 20 ซีซี (2 ช้อนโต๊ะ)
6. น้้าสะอาด 10 ลิตร หรือ 1 ถัง
วิธีท้า
ขั้นที่ 1 เตรียมจุลินทรีย์ EM , กากน้ําตาล , น้ําสะอาด , ผสมไว้ในถังน้ํา
ขั้นที่ 2 นํามูลสัตว์ + รําละเอียดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ขั้นที่ 3 นําแกลบดิบใส่ลงในน้ําที่ขยายจุลินทรีย์ EM ในขั้นที่ 1 จุ่มให้เปียกแล้วบีบพอหมาดๆ
นํามาคลุกกับส่วนผสม ขั้นที่ 2 ให้เข้ากันจะได้ความชื้น 40 – 50 %(กําแล้วไม่มีน้ําหยดจากง่ามมือ)
การหมัก เอาส่วนผสมทั้งหมดบรรจุลงในกระสอบป่าน , ถุงปุ๋ย ที่อากาศถ่ายเทได้ โดยบรรจุลงไป ?
ของกระสอบไม่ต้องกดให้แน่น นําไปวางลงในที่มีฟางรอง เพื่อการระบายอากาศในส่วนส่วนล่างพลิกกลับ
กระสอบ ในวันที่ 2,3,4 ทุกๆ วัน ในวันที่ 2 – 3 อุณหภูมิ จะสูงถึง 50 0c – 60 0c วันที่ 4 และวันที่ 5
อุณหภูมิเย็นลงจนปกติตรวจดูไม่ให้อุณหภูมิเกิน 36 0c ปุ๋ยแห้งสนิทสามารถนําไปใช้ได้
การเก็บรักษา
เก็บรักษาเมื่อโบกาฉิแห้งสนิทควรเก็บรักษาในที่ร่ม ไม่โดนฝนและไม่โดนแดด สามารถเก็บรักษา
ได้นานประมาณ 1 ปี

วิธีใช้
1. ใช้ปุ๋ยแห้งในแปลงปลูกต้นไม้ทุกชนิดในอัตราส่วนปุ๋ยแห้ง 1 กํามือ/พื้นที่ 1 ตรม. แล้วทําการ
เพาะปลูกได้
2. พืชผักที่มีอายุเกิน 2 เดือน เช่น ฟักทอง , แตงกวา , ถั่วฝักยาว , กระหล่ําปลี ใช้ปุ๋ยแห้งรองก้น
หลุมก่อนปลูกใช้ประมาณ 1 กํามือ
3. ไม้ยืนต้น , ไม้ผล ควรรองก้นหลุ่มด้วย เศษหญ้า – ใบไม้ ฟางแห้ง และปุ๋ยแห้งประมาณ 1 – 2 บุ้ง
กี๋ ส่วนไม้ยืนต้น , ไม้ผลที่ปลูกแล้วให้ใส่ปุ๋ยแห้ง ให้รอบทรงพุ่มแล้วคลุมด้วยเศษหญ้า ใบไม้แห้ง, ฟางแห้ง
4. ไม้ดอก , ไม้ประดับ , ไม้กระถาง ควรใส่ปุ๋ยแห้งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ รอบๆ
โคนต้น
ข้อควรจ้า
เมื่อใช้ปุ๋ยแห้ง (โบกาฉิ) ต้องใช้ปุ๋ยน้ําฉีดพ่นด้วยเสมอ เพื่อให้จุลินทรีย์ ที่พักตัวทํางานได้ดี

สูตรน้้าซาวข้าว
1. น้้าซาวข้าว (ประมาณ) 2 ลิตร
2. จุลินทรีย์ EM 1 ช้อนโต๊ะ
3. กากน้้าตาล 1 ช้อนชา
4. น้้าสะอาด ? แก้ว
วิธีท้า
1. น้ําซาวข้าว (น้ําเพื่อล้างฝุ่นข้าวและส่งสกปรกออกก่อนนําไปหุง) ประมาณ 2 ลิตร หากไม่ถึงให้เติม
น้ําสะอาดลงไปกรองด้วยผ้าขาวบางให้ใส
2. ผสมกากน้ําตาลที่ละลายน้ําเจือจางแล้ว 3 ช้อนโต๊ะ ลงในน้ําซาวข้าวใส่จุลินทรีย์ EM 1 ? ช้อนโต๊ะ
แล้วบรรจุ ในขวดพลาสติกชนิดฝาเกลียวปิดฝาให้สนิท
3. เก็บไว้ประมาณ 3 – 5 วัน น้ําที่ได้มีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมจึงนําไปใช้
วิธีใช้
1. ใช้แทนผงซักฟอก โดยใช้สูตรน้ําซาวข้าว ผสมน้ําในอัตราส่วน 1 : 20 แช่ผ้าทิ้งไว้ 1 คืน กรณีใช้
เครื่องซักผ้าประมาณ 500 ซีซี วันรุ่งขึ้นซักน้ําสะอาด และน้ําผ้าตากให้แห้ง ผ้าจะสะอาดไม่มีกลิ่น ไม่กระด้าง
รีดง่าย
2. ใช้เป็นสเปรย์ดับกลิ่น โดยนําสูตรน้ําซาวข้าว ใส่ขวดที่มีหัวฉีดเป็นละออง ดับกลิ่นเหม็นติดเสื้อผ้า
กลิ่นอับในรถยนต์
3. ใช้ผสมน้ําถูพื้นบ้าน พื้นครัว (อัตราส่วนตามความสกปรก)
4. กรณีมีตะกอนที่ก้นขวด ให้ใช้เฉพาะน้ําใสเท่านั้น
5. ใช้ให้หมดภายในเวลาประมาณ 3 – 5 วัน
หมายเหตุ หากดมดูมีกลิ่นเหม็น ใส่กากน้ําตาล 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกันนําไปราดท่อระบายน้ํา หรือเทลง
ในส้วม

สูตรสารไล่แมลง
1. ลูกยอสุก 1 กก.
2. จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว
3. กากน้้าตาล 1 แก้ว
วิธีท้า
นําลูกยอสุกมาสับให้ละเอียด ใส่น้ําพอท่วมผสมจุลินทรีย์ EM กากน้ําตาล คนให้เข้ากัน หมักไว้ 10
วัน พอได้ที่คั้นเอาแต่น้ํามาใช้
วิธีใช้
สารไล่แมลง 1 แก้ว ผสมน้ํา 20 ลิตร ฉีด พ่น รด ราด
วัตถุที่ใช้แทนกากน้้าตาล
- น้ําผึ้ง , น้ําตาลทรายแดง , นมสด
- น้ําผลไม้สดทุกชนิด เช่น น้ํามะพร้าว น้ําส้ม น้ําสับปะรด น้ําอ้อน ฯลฯ
- น้ําซาวข้าว
- น้ําปัสสาวะ
- ฯลฯ

วิธีท้าปุ๋ยยูเรียน้้า สูตรหนึ่ง
1ใช้ถั่วเหลือง 1kg
2กากน้ําตาล 1kg
3น้ํามะพร้าว 10ลิตร
ใช้ถ่วเหลืองดิบๆไม่ต้องต้มหมักรวมกับกากน้ําตาลและน้ํามะพร้าว หมักทิ้งไว้ 14 วัน
กรองเอาแต่น้ํา จะได้น้ําปุ๋ยหมักยูเรีย ที่เทียบเท่า
ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 หนึ่งกระสอบ
แต่เราสามารถทําได้ในราคาไม่เกินร้อย
วิธีใช้สองช้อนแกงต่อน้ําเปล่ายี่สิบลิตร หรือ1/1000
จะฉีดทางใบหรือจะลดโคนต้นก็ได้ทุกๆเจ็ดวันถึงสิบวัน
จะได้เท่ากับปุ๋ยสูตร 57-0-0 เลยทีเดียว

การผลิตปุ๋ยยูเรียอินทรีย์ สูตรสอง
ส่วนผสม
๑. ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง (บด) ๑ กิโลกรัม
๒. สับปะรด ๒ กิโลกรัม
๓. กากน้ําตาล ๓ กิโลกรัม
๔. น้ําชาวข้าว หรือน้าํ มะพร้าว ๑๐ ลิตร
๕. จุลินทรีย์หน่อกล้วย ๑ กิโลกรัม

วิธีท้า / วิธีใช้
๑. ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกัน หมัก ๑๕ วัน (คนทุกวัน)
๒. ใช้ทางดิน ปุ๋ย ๑ ลิตร ต่อน้ํา ๕๐๐ ลิตร
ปุ๋ย ๔ ช้อน ต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
๓. ใช้ทางใบ ปุ๋ย ๑ ลิตร ต่อน้ํา ๑,๐๐๐ ลิตร
ปุ๋ย ๒ ช้อน ต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
๔. ปุ๋ยยูเรียน้ํา ๕ ลิตร เท่ากับปุ๋ยสูตร 46-0-0
แหล่งที่มา : นายอธีศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ นักปราชญ์ชาวบ้าน จากมูลนิธิชัยพัฒนา

