
สัปดาห์ที่ 6 : กลุ่ม ปุ๋ยเปลี่ยนโลก 

วิธกีารขยายหัวเชื้อจุลนิทรีย์ EM ง่ายๆ 

*สามารถขยายต่อเพิ่มได้อีก  (จริงรึปา่ว กลุ่มปุ๋ยโม้หรือไม ต้องไปดู..) 

 

วัสดุอุปกรณ ์การขยายจุลินทรีย ์EM 

1. จุลินทรีย์ EM 2 ช้อนโต๊ะ 
2. กากน้้าตาล 2 ช้อนโต๊ะ 
3. น้้าสะอาด 1 ลิตร 

วิธีท้า 

1.ผสมจุลินทรีย์ EM กากน้้าตาล และน้้าเข้าด้วยกัน 
2.ใส่ขวดพลาสติกชนิดฝาเกลียวปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ 3 – 5 วัน 
*จะเป็นหัวเชื้อขยายเป็นการน้าจุลินทรีย์มาขยายให้ได้จา้นวนมาก  
ลดต้นทุนน้าไปใช้หรือขยายต่อได้อีก ( เก็บไว้ได้นาน 3 เดือน) 

วิธีใช ้
--ใช้ท้าปุย๋น้้า/ ฮอร์โมน /สารไล่แมล/ง และปุ๋ยแห้ง ฯลฯ 
หมายเหต ุ:      1. แก้ว ประมาณ 250 ซีซี 
                   2. ช้อนโต๊ะ ประมาณ 10 ซีซ ี

ติดตามข้อมูลกลุ่มปุย๋ได้ที่ :https://angpranisa.wordpress.com 
อ้างอิง :http://www.kasedtakon.com/26 
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เรื่องน่ารู้ ! 
วิธีการท้าหัวเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส 

 

 
 

ส่วนประกอบ 
– เปลือกสับปะรดสับละเอียด 3 กิโลกรัม 
– ใส่กากน้้าตาล 1 ลิตร หรือน้้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 
ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
– ใส่ยาคูลท์ 2 ขวด 
– ปิดฝาซีนให้แน่น หมักไว้ 15 วัน เติมน้้า 5-10 ลิตร 
 หมักต่อ 1 เดือน กรองเอาแต่น้้าใส่ขวด 

 
**ประโยชน์ 

จุลินทรีย์ในกลุ่มของบาซีลลัสนี้มีประสทิธิภาพในการย่อย
สลายสูง 
ย่อยซากอินทรียวัตถุ และแร่ธาตุในดินให้กลับมาเป็นธาตุอาหารของพืช 
 
วิธีใช ้

 หัวเชื้อ 1-2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้้า 5 ลิตร ฉดี พ่น ราด รด วันเว้น
วัน หัวเชื้อน้ีสามารถน้าไปทา้น้้ายาเอนกประสงค์ได้ด้วย 

 
 
ติดตามข้อมูลกลุ่มปุย๋ได้ที่ :https://angpranisa.wordpress.com 
อ้างอิง : http://www.kasedtakon.com/98 
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สัปดาห์ท่ี 7: กลุ่ม ปุ๋ยเปลี่ยนโลก 
เร่ืองน่ารู้ !   

วิธีการท้า ฮอร์โมนเร่งโต เร่งดอก เร่งใบ เร่งราก 
 

 
 

วัสดุอุปกรณ ์
1.ยอดกระถิน (เก็บตอนเชา้มืดยังไม่ถกูแสงแดด) 1 กก. 
2.หัวไชเท้า 1 กก. 
3.มะพร้าวขดู 1 กก. 
4.น้้ามะพร้าวแก ่19 ลิตร 
5.จุลินทรีย์ 1 ลิตร 
วิธีการท้า 
ขั้นตอนที่ 1 
การขยายจุลินทรยี์ในน้้ามะพร้าว น้าจลุินทรีย์ 1 ลิตร ผสมลงในน้้า
มะพร้าวแก่ จา้นวน 19 ลิตร คนให้เขา้กัน 1-3 วันแรกเปิดฝาระบายอาศ
วันละครั้งหมักไว้ 15 วัน 
 
ขั้นตอนที่ 2 
ก็บยอดกระถินตอนเช้ามืดสบัหรือโขลกให้พอแตก หัวไซเทา้สับหรือโขลก
ให้พอแตก มะพรา้วขดูน้าทั้ง 3 อย่างมาห่อผ้าเสื้อยึดอยา่งหนา แช่ในน้้า
มะพร้าวที่ขยายในจุลินทรีย์ หมักไว้ 15 วัน ยกถุงพืชออบีบน้้า น้าน้้า
หมักที่ได้บรรจุใส่ขวดเก็บไว้ใช้ในการฉดีพ่นเป็นฮอร์โมน 
ประโยชน์ : เป็นฮอร์โมนเร่งโต เรง่ดอก เร่งใบ เร่งราก 
อัตราการใช้ : 40 ซีซี ต่อ น้้า 20 ลิตร ควรฉีดพ่น 10-15 วันต่อครั้ง 
 
 
ติดตามข้อมูลกลุ่มปุย๋ได้ที่ :https://angpranisa.wordpress.com 
อ้างองิ : http://www.kasedtakon.com/82 
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เร่ืองน่ารู้ ! 
วิธีการท้าปุ๋ยน้้าชีวภาพตัวขยาย 

 

 
 

วิธีการท้า 
– ถังพลาสติกที่มีฝาปิดใส่น้า้สะอาด 8 ลิตร ถา้เป็นน้้าประปาก็ขังไว้ให้
หมดคลอรีน 3-4 วัน 
– ใส่กากน้้าตาล 300 ซีซี (ครึ่งขวดเลก็) คนให้กากน้้าตาลละลาย 
– ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย ์300 ซีซี คนให้เข้ากัน (หัวเชื้อแอ๊คติโนมัยซิท หรือ
หัวเชื้อบาซิลลัส ) 
– ปิดฝาซีนให้แน่น 3-4 วัน 
เมื่อครบ 3-4 วัน พอเปิดฝาถังออกจะเกิดฝ้าขาวลอยอยูด่้านบนน่ันแสดง
ว่าขบวนการหมักสมบูรณด์ี  
ประโยชน์การใช ้

ถ้าน้าไปใช้กบัสิ่งแวดล้อม แต่ถา้ใช้กบัต้นไม้ ให้หาธาตุอาหาร
มาใส่ และหมักไปถึง 3 เดือน ให้ความเป็นกรดลดลงเสียก่อน แต่
เนื่องจากความแตกต่างของพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน เช่น พืชบางชนิด
ต้องการดอก บางชนิดต้องการผล บางชนิดต้องการต้นและใบ ถา้จะเร่ง
ต้น เร่งใบ ก็เอา พืชประเภท ไนโตรเจน มาใส่ เช่น กระถิน กระเฉด 
คะน้า กวางตุ้ง ถั่วตา่งๆ เอามาอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกัน
ให้ได้ 1 ก.ก.สับเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ถุงตาข่าย น้าไปหมัก 3 เดือน 
ถ้าเร่งดอก ก็ใช้หนอ่ไม้ฝรั่ง ใบแก่ชะอม มูลค้างคาว หินฟอสเฟต เปลือก
กุ้ง ฟักทอง บล๊อกโคลี่ เปลือกไข ่ถ้าเร่งผล ก็พวก ผลไม้สุก กล้วยหอม
งอม พริกสด กระเจีย๊บเขียว อัตราการใช้ 1-2 ช้อนโต๊ะต่อน้้า 5 ลิตร ฉดี 
พ่น ราด รด วันเว้นวัน  

จะช่วยปรับปรุงดิน ธาตุอาหารจะช่วยบ้ารุงต้นไม้ 
ใช้กับสิ่งแวดล้อม น้าไปใสท่่อเพื่อขจัดไขมันอุดตัน ใสแ่หล่งน้้าเพื่อขจดั
น้้าเสีย ใสห่้องน้้าดับกลิ่น  ใช้กับปศุสตัว์ 1 ช้อนโต๊ะผสมน้้า 50 ลิตร ให้
สัตว์กิน ผสมน้้า 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้้า 1 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อขจัดกลิ่น 
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เร่ืองน่ารู้ ! 
วิธีการท้าปุ๋ยน้้าชีวภาพตัวขยาย 

 

 
 

วิธีการท้า 
– ถังพลาสติกที่มีฝาปิดใส่น้า้สะอาด 8 ลิตร ถา้เป็นน้้าประปาก็ขังไว้ให้
หมดคลอรีน 3-4 วัน 
– ใส่กากน้้าตาล 300 ซีซี (ครึ่งขวดเลก็) คนให้กากน้้าตาลละลาย 
– ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย ์300 ซีซี คนให้เข้ากัน (หัวเชื้อแอ๊คติโนมัยซิท หรือ
หัวเชื้อบาซิลลัส ) 
– ปิดฝาซีนให้แน่น 3-4 วัน 
เมื่อครบ 3-4 วัน พอเปิดฝาถังออกจะเกิดฝ้าขาวลอยอยูด่้านบนน่ันแสดง
ว่าขบวนการหมักสมบูรณด์ี  
ประโยชน์การใช ้
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