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ทุนวิจัย: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

คํานํา
คูมือการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน ฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการวิจัยในโครงการวิจัยการ
จัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อสุขภาพดีถวนหนา สําเร็จลุลวงลงดวยความรวมมือ ของนักวิจัยภาค
ประชาชนและสมาชิกในชุมชน เลือกวิธีการจัดการน้ําเสีย ดวยใชน้ําสกัดชีวภาพ จัดการสิ่งแวดลอม
ภายในบาน และสิ่งแวดลอมในวงกวาง แตดวยขอจํากัดของเวลา สมาชิกชุมชนหลายชุมชน ก็ยังมี
ขอจํากัดในการใช
คูมือนี้เกิดจากความรวมมือของนักวิจัยภาคประชาชนทั้งประเภทตัวแทนหนวยงานรัฐ เอกชน
ผูประกอบการหอพัก รานอาหาร และตลาดสด ตลอดจนตัวแทนชุมชนทั้งหมด และที่สําคัญที่สุดคือ
คือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย เปนการหยิบยื่น
”โอกาส” แกผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น และขาราชการในทองถิ่น ไดรวมกลุมกันวิเคราะหวิจัยเพื่อแก
ปญหาของชุมชน ดวยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ นางงามจิตต จันทรสาธิต ผูอํานวย
การสํานักงานกองสนับสนุนโครงการเปดรับทั่วไปฯ ที่ไดมอบหมายให นางสาวเรียน เงินลุน และ
นางสาวสายฤดี วานิกานุกูล เปนผูประสานงาน คอยใหคําแนะนําและแกปญหาใหแกโครงการจนการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
งานชิ้นนี้จะสําเร็จเรียบรอยไมได หากไมไดรับการสนับสนุนและใหกําลังใจจากทานเหลานี้
ในนามของโครงการวิจัยการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนตองขอขอบคุณทานที่กลาวนามมาเปนอยาง
ยิ่ง

ลินดา วงศานุพัทธ
19 สิงหาคม 2551
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คูมือการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน

1. น้ําเสีย
น้ําเสีย คือน้ําที่มีการปนเปอนสิ่งปฏิกูลทั้งหลายสะสมมากขึ้น กอใหเกิดการเนาเหม็นจาก
ปฏิกิริยาของแบคทีเรีย น้ํามีสีดํา ปริมาณออกซิเจนลดลงจนนอยกวามาตรฐานที่ควรจะเปน รวมถึงคา
pH , BOD , COD ก็ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน ถือเปนมลภาวะของสิ่งแวดลอม น้ําเนาเสีย เกิดขึ้นได
ทั้งจากธรรมชาติเอง เชนการเกิดภัยน้ําทวมเปนเวลานานๆ จะทําใหอินทรียวัตถุซากพืชซากสัตวเกิด
การเนาเสีย และน้ําเสียที่เกิดจากฝมือของมนุษย เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา น้ําหลอเลี้ยงชีวิตมนุษย ใน
ขณะเดียวกันมนุษยก็เปนตนเหตุทําลายน้ํา
น้ําทิ้งจากบานเรือนสวนมากไมไดผานการบําบัดใหเปนน้ําดี ทําใหแมน้ําลําคลองเกิดปรากฏ
การณน้ําเนาเสีย ถาทุกบานไดมีการบําบัดน้ําทิ้งกอนปลอยออกสูสาธารณะก็จะชวยลดน้ําเสียไปใน
ตัว น้ําเสียสวนมากเกิดจากฝมือของมนุษย ที่ไหนมีประชากรอยูอาศัยมากและไมมีมาตรการรองรับ
ในการจัดระเบียบการใชน้ํา ก็ยอมสงผลกระทบตอน้ําในแมน้ําอยางแนนอน
เขตเทศบาลตําบลศาลายาประสบกับภาวะน้ําเสียนับวันจะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
เปนเพราะการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยและทิ้งเปนขยะ ซึ่งปริมาณขยะในแตละวันจะมีมากมายและ
กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ กลิ่นเนาเหม็น สรางมลภาวะกลิ่นใหกับสิ่งแวดลอมโดยรวม จํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น แตละคนก็ผลิตขยะและสิ่งสกปรกทิ้งลงตามแหลงน้ําสาธารณะ กอใหเกิดน้ําเสีย
ขึ้นโดยรูเทาไมถึงการณ ซึ่งน้ําที่เสียนั้น เปนแหลงเพาะเชื้อโรค และจะตองนํากลับมาใชบริโภคหรือใช
งานอยางอื่น
2. การบําบัดน้ําเสีย
การบําบัดน้ําเสียมีหลายวิธีคือ
1. สรางระบบบําบัดน้ําเสียขึ้นมารองรับ ในบางประเทศที่เจริญแลว มีกฎหมายควบคุม
การกําจัดน้ําเสีย ใหทุกครัวเรือนตองบําบัดน้ําเสียกอนปลอยออกสูสาธารณะหรือสิ่งแวดลอม
2. การใชจุลินทรียบําบัดน้ําเสีย เปนวิธีการบําบัดน้ําเสียงายๆ ที่เปนธรรมชาติมากที่สุด
สามารถใชไดในทุกองคกร ตั้งแตองคกรใหญๆ จนถึงบานเรือนที่อยูอาศัยทั่วไป
การบําบัดน้ําเสียดวยจุลินทรีย ทําไดงายกวาวิธีอื่น การลงทุนก็นอยกวา และที่สําคัญคือ
ไมสรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม และทําใหคุณภาพน้ําโดยรวมดีขึ้น ปริมาณน้ําเสียและมลพิษตางๆ
ลดลงอยางเห็นไดชัด ในการใชจุลินทรียตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ คือ
1) จุลินทรียที่ใชหากมีความแข็งแรงและเขมขนสูง จะบําบัดของเสียไดอยางรวดเร็ว
2) แกที่แหลงหรือจุดที่เปนตนตอของปญหา ไมใชแกที่ปลายเหตุ การบําบัดผิดจุด จะทําให
เกิดลมเหลวได
3) วิธีการใชและความถี่ของการใช ขึ้นอยูกับปญหาคือ ตองไมนอยเกินไป ปริมาณจุลินทรียที่
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มากจะชวยการยอยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
4) ใชจุลินทรียที่ออกแบบเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม การนําจุลินทรียที่ออกแบบใชในการ
เกษตร มาใชบําบัดน้ําเสียหรือบําบัดกลิ่นอาจจะไมไดผลดีเทาที่ควร
3. จุลินทรีย (Microorganisms)
จุลินทรีย คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ ซึ่งมีกระจายอยูทั่วไปทั้งในอากาศและพื้นดิน มีทั้งที่ให
ประโยชน และที่ใหโทษ แบงได 3 กลุม คือ
1) กลุมจุลินทรียทําลาย เปนโทษ ทําใหเกิดโรครวมทั้งของเสียตางๆ มีประมาณ 10 %
เรียกกลุมนี้วา ฝายอธรรม กอใหเกิดมลพิษมลภาวะตอสิ่งแวดลอม เกิดของเสียเนาบูด
เกิดกลิ่นเนาเหม็นที่ไมพึงประสงคตางๆ ซึ่งมีใหเห็นทุกหนทุกแหง จุลินทรียกลุมนี้มันอยู
ไดทั้งในสภาวะไรอากาศและสภาวะที่มีอากาศ
2) กลุมจุลินทรียสรางสรรคที่ใหประโยชน เปนกลุมที่มีคุณภาพ มีประมาณ 10 % เรียกวา
ฝายธรรมมะ มีประสิทธิภาพในการยอยสลาย เปนกลุมที่ทําหนาที่อยูฝายตรงกันขาม
คือ ไปยอยสลายสิ่งสกปรกและของเสียตางๆที่เปนผลงานของจุลินทรียกลุมที่มีโทษทําไว
ใหสมบูรณแบบ ไมเกิดมลภาวะของเสียและกลิ่นเนาเหม็น ชวยใหสิ่งแวดลอมโดยรวมดีขึ้น
จากขบวนการยอยสลายสิ่งสกปรกนั่นเอง เปนจุลินทรียที่ไมตองการอากาศ
3) กลุมจุลินทรีย ที่เปนกลาง มีประมาณ 80 % หากกลุมใดมีจํานวนมากกวา จุลินทรีย
กลุมนี้จะสนับสนุนหรือรวมดวย
จุลินทรียขางตนสามารถจําแนกเปน 2 ประเภท คือ จุลินทรียประเภทตองการอากาศ
(Aerobic Bacteria) และ ประเภทไมตองการอากาศ (Anaerobic Bacteria) ทั้ง 2 กลุมนี้ ตางพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน และสามารถอยูรวมกันได
เชื้อจุลินทรียฝายธรรมะ ปกติก็มีอยูตามธรรมชาติ สามารถหาไดจากแหลงตางๆ ในที่นี้จะ
กลาวถึงชนิดที่มีอยูและหาไดจากพืช เชน บาซิลลัส ซับติลิส มีในตาติดเปลือกสับปะรด แอคติโนมัยซิ
ส มีอยูในเหงา/รากกลวย แล็คโตบาซิลลัส มีอยูในยาคูลท โยเกิรต และนมเปรี้ยว นอกจากนี้เชื้อจุลิ
นทรียยังมีในพืชอื่นๆ เชน น้ํามะพราวออน พืชที่มีเมือก กระเจี๊ยบ ผักปรัง โสมไทย มะเฟอง ลูกยอ
สุก แกนตนปรง เนื้อสุกงอมของผลไมท่มี ีรสหวานจัด ผลไมทุกชนิดที่ใชทําไวนได เหงาสดแกจัดหนา
ขน หญาคอมมิวนิสต/หญาแฝก เพื่อความเขาใจจึงขอกลาวถึงจุลินทรียที่พบเห็นอยูบอยๆ คือ
ก. จุลินทรียเพื่อการบริโภค: แปงขาวหมาก ยาคูลท โยเกิรต อาหารหมักดอกที่มีกลิ่นรสดี
ปกติ ฯลฯ
ข. จุลินทรียที่จําหนายในทองตลาด ที่ใชเพื่อการเกษตร เชน บาซิลลัส ซับติลิส ไซโมจินั
ส จินเจียงลินซิส สุริยาโน เอ็ม-16 เอฟ-60. อีเอ็ม อัลจีนัว ไบโอเท็ค ไบโอนิค ไบ
โอพลัส ฟอกซ ฯลฯ
ค. จุลินทรียจากดิน เชน ปุยหมักที่เปนดีแลว ดินเลนกนรอง ดินชื้นหนาดินในสวนที่ไมมี
ปุยเคมีหรือสารเคมี ฯลฯ
ง. จุลินทรียจากมูลสดสัตวกินเนื้อ ขี้เพลี้ย หรืออาหารในไสออนสัตว อุจาระทารกอายุไม
เกิน 3 เดือน
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4. น้ําสกัดชีวภาพ บี.อี. ( Bio-extract)
น้ําสกัดชีวภาพ คือ ของเหลวสีน้ําตาลที่ไดจากการนําสวนตางๆ ของพืชมาหมักกับกากน้ํา
ตาล (Molasses) แบบไรอากาศ ประมาณ 7 วัน จะไดของเหลวที่มีทั้งจุลินทรียและสารอินทรีย
หลายชนิดที่เปนประโยชน ใชประโยชนกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งพืชและสัตว (ตอการเกษตร ปศุสัตว
และสิ่งแวดลอม) มีคุณสมบัติในการยอยสลายไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ไมใชสารเคมี การนําไปใช
ในแตละครั้ง ควรใชปริมาณจุลินทรียที่มากกวาปริมาณจุลินทรียที่มีโทษ จะไดเขาไปควบคุมบทบาท
ในการยอยสลายทั้งหมด
การนําไปใชจะตองวิเคราะหคุณลักษณะของน้ําเสียนั้นๆ เพื่อวางแผน
กําหนดปริมาณที่จะใช และวิธีการใชคือ
- สาเหตุมาจากอะไร
- เปนน้ําเสียมาจากสวนไหน
- ปริมาณมากเทาใด
- วิกฤตมากนอยเพียงใด
- มีที่กักเก็บน้ําเสียนั้นหรือไม
4.1 การเตรียมน้ําสกัดชีวภาพ(B.E.) เพื่อใชงาน
1. การสกัดน้ําชีวภาพ แบบไรอากาศ คือ
จุลินทรียจะเพิ่มปริมาณโดยการแบงตัว 1 เปน 2, 2 เปน 4 ฯลฯ จุลินทรียกินน้ําตาลเปน
อาหาร จะขับถายของเสียออกมาเปนแอลกอฮอร เรียกวา “ยีสต” จากนั้นก็จะมีตัวมากินแอลกอฮอร
อีกตอหนึ่ง จนกระทั่งกลายเปนกรดซึ่งก็คือ น้ําสกัดชีวภาพ หรือ “น้ํา บี.อี.” เมื่อสองดวยกลอง
จุลทรรศน จะเห็นเปนจุลินทรียรวม มีจุลินทรียมากมายหลายกลุมบางกลุมก็ยังไมรูจัก แตรูวาเปนจุลิ
นทรียดีมีประโยชน เมื่อจุลินทรียรุนแรกตายก็จะมีรุนใหมเกิดขึ้นมาแทน ตอนแรกๆ จะมีพวกยีสต ทั้ง
ตัวยาวๆ กลมๆ แลวมันก็พัฒนาของมันไปเรื่อยๆ ไมมีวันตาย
สิ่งที่จะทําใหจุลินทรียตาย คือ สารเคมีชนิดตางๆ เชน สารเคมีกําจัดโรคศัตรูพืช สารกําจัดวัช
พืช สารเคมีที่มีสถานะเปนกรดจัดหรือดางจัด จุลินทรียจะมีการเกิดอยางตอเนื่อง เมื่อเกิดขึ้นมาแลว
มันจะสรางกรด เรียกวา “กรดออแกนิค หรือ ฮอรโมนพืช” สิ่งที่จะชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดี ก็คือ
กรดตัวนี้
ในกระบวนการหมักนี้ จุลินทรียจะดึงน้ําในเซลลของพืช ซึ่งจะมีทั้งฮอรโมนและกรดตางๆ
มากมาย หมักไดสัก 5-7 วัน ก็จะไดน้ําขนๆ ออกมา กระบวนการหมักดําเนินตอไปเรื่อยๆ ความขนก็
จะลดลงเอง น้ําจะเริ่มใส ฟองอากาศที่เคยมีจะหมดไป กลายเปนนิ่ง ฟองอากาศนี้เปนตัวแสดงวา
กระบวนการยอยสลายเปนไปดวยดี เมื่อหมดฟองทุกอยางนิ่ง ซึ่งอาจเปน 21 วัน ถึง 1 เดือน ใหกรอง
เอาน้ําใสขวดพลาสติกปดฝา เหลือพื้นที่อากาศไวเล็กนอย เก็บไวที่อุณหภูมิหอง ไมตองใสตูเย็น เก็บ
ไดเปนปๆ เรียกสวนน้ํานี้วา “หัวเชื้อจุลินทรียเขมขน” หรือ “น้ําสกัดชีวภาพ(B.E.)” หรือ “น้ําบี.อี.”
น้ําสกัดชีวภาพที่ดี จะมีกลิ่น หอม หวาน และฉุนนิดๆ ชัดเจน เหมือนกลิ่นแอลกอฮอร ยิ่ง
เก็บหรือหมักไวนาน กลิ่นฉุนเหมือนแอลกอฮอรจะยิ่งแรงและชัดเจนขึ้น อยูไดนานนับหลายๆ ป หรือ
ยิ่งหมักนานยิ่งดี การหมักน้ําสกัดชีวภาพ จะไมมีคําวา “เสีย” หรือ “ใชไมได” เพราะมีวิธีแกในทุกขั้น
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ตอนของการหมัก สูตรการหมักน้ําสกัดชีวภาพ บี.อี. ประเภทพืช
3 กก. วัตถุดิบประเภทพืช + 1 กก. กากน้ําตาล + 10 ลิตร น้ํา + 1 ลิตรหัวเชื้อจุลินทรีย
วัตถุดิบ สามารถหมักจากพืชสดทุกชนิด โดยเฉพาะทุกสวนที่เหลือใช เชน โดยเฉพาะเปลือก
ผลไม เปลือกสับปะรด สมโอ แตงโม แคนตาลูบ มะนาว มะกรูด เศษผักเหลือจากคัดไปปรุงอาหารแลว
สมุนไพรก็เปนพืชชนิดหนึ่งที่มีโมเลกุลขนาดใหญมาก เมื่อนํามาหมักกับกากน้ําตาล แลวเติมน้ําเล็ก
นอย ปจจุบันสันติอโศกใช น้ําบี.อี. จากสมุนไพรอยูก็ไดผลดี สมุนไพรจําพวกฟาทะลายโจร ลูกยอสุก
เมื่อนํามาหมักแลว ตอนจะใชควรผสมสารจับใบบาง จะชวยเสริมประสิทธิภาพ ถาจะใหดียิ่งๆ ขึ้นให
หมักดวยน้ําผึ้งจะมีกลิ่นหอมหวานนากิน อันนี้คนกินแกเสลดพันคอดีมาก พวกไมหอมทุกชนิดเมื่อนํา
มาหมักก็จะไดน้ําหมักที่มีกลิ่นดี กรณีที่วัตถุดิบสวนผสมที่ใชหมัก หาไดไมพรอมกัน สวนไหนไดมา
กอนก็ใหใสไปกอน แตระยะหางไมควรนานเกิน 1-2 เดือน

วัตถุดิบ: เปลือกผลไมและเศษผัก
ที่สามารถนํามาผลิตน้ําสกัดชีวภาพ

กากน้ําตาล: สามารถใชน้ําตาลอื่นๆ ได เชน น้ําตาลทรายแดง น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลปบ
หัวเชื้อจุลินทรีย : เชื้อจุลินทรียฝายธรรมะ ปกติก็มีอยูตามธรรมชาติ สามารถหาไดจากแหลง
ตางๆ ในที่นี้จะกลาวถึงชนิดที่มีอยูหาไดจากพืช เชน บาซิลลัส ซับติลิส มีในตาติดเปลือกสับปะรด
แอค-ติโนมัยซิส มีอยูในเหงา/รากกลวย แล็คโตบาซิลลัส มี
อยูในยาคูลท โยเกิรต นมเปรี้ยว นอกจากนี้ยังมีใน น้ํา
มะพราวออน พืชที่มีเมือก กระเจี๊ยบ ผักปรัง โสมไทย
มะเฟอง ลูกยอสุก แกนตนปรง เนื้อสุกงอมของผลไมที่มีรส
หวานจัด ผลไมทุกชนิดที่ใชทําไวนได เหงาสดแกจัดหนา
ขน หญาคอมมิวนิสต/หญาแฝก ในการหมักจากวัตถุดิบ
ประเภทพืชนี้ ถาไมมีหวั เชื้อจุลินทรีย ก็ไมตองใสเพราะใน
ภาชนะผลิตน้ําสกัดชีวภาพ
พืชสวนใหญก็มีจุลินทรียอยูแลว
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ภาชนะที่ใชหมัก เปนถังพลาสติกทึบแสง หรือไฟเบอรเทานั้น ไมควรเปนโลหะ หมักใน
ภาชนะขนาดเล็ก ปากกวาง ดีกวา หมักในภาชนะขนาดใหญ ปากแคบ
เมื่อบรรจุลงภาชนะหมักแลว ควรอัดใหแนน ถาวัตถุดิบเปนชิ้นโตๆ ก็ใหสับเปนชิ้นเล็กๆ หรือ
บดปนเสียกอน พยายามอยาใหวัตถุดิบลอยขึ้นมา ใหหาวัสดุอะไรกดใหจมอยูเสมอ น้ําสกัดชีวภาพ
บี.อี.จากพืชใชระยะเวลาในการหมักประมาณ 1 อาทิตย หรือ 10 วัน ก็สามารถนําไปใชไดแลว น้ํา
สกัด- ชีวภาพที่ดี เมื่อหมักแลวมีกลิ่นไมเหม็น ก็ถือวาใชการได น้ําสกัดชีวภาพที่ดีจะมีกลิ่น “หวาน
หอม และฉุนนิดๆ” สูตรนี้ยืดหยุนไดตามชนิดของวัตถุดิบที่ใชหมัก ความหวานของพืชผลไมที่ใช
จํานวนหัวเชื้อที่ใสความชํานาญจะทําใหเขาใจไดเอง
กรณีเทลงแหลงน้ําเพื่อใชบําบัดน้ําเสีย ทําใหน้ําใส และตัดวงจรชีวิตยุง หรือฉีดพนลงแหลง
น้ํา หรือฉีดพนแหลงชื้นแฉะ และแหลงวางไขแมลงวัน หมัก 21 วัน เหมาะสมที่สุด การหมักระยะสั้น
จะมีความเปนกรดสูงกวา กรณีใชเปนปุย ควรเก็บน้ําสกัดชีวภาพไว 3 เดือน หรือหมักนานวันขึ้น จะ
ยอยสลายวัตถุดิบใหธาตุอาหารจากพืช
4.2 การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย บี.อี.
ขยายหัวเชื้อจุลินทรีย บี.อี. คือ การนําน้ําสกัดชีวภาพ“บี.อี” เข็มขน ที่ผลิตโดยวิธีขางตนไป
สามารถเพิ่มปริมาณ ดวยการเพิ่ม น้ําสะอาดและกากน้ําตาล จะไดน้ําสกัดชีวภาพ“บี.อี.” ที่ใช
ประโยชนไดเหมือนกับชนิดเข็มขน และยังใชเปนหัวเชื้อไปขยายไดอีกหลายๆ รอบ(ไมตองเพิ่มพืช
ใดๆ ลงไป)
วิธีใชและอัตราการใช ก็ใชเหมือนจุลินทรียเข็มขนที่ยังไมไดขยายเชื้อ การขยายตองคํานึงถึง
การนําไปใชงานวา ใชในกิจกรรมใด กิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เทหรือฉีดพนแหลงน้ําเพื่อบําบัด
น้ําเสีย หรือทางเกษตรกรรม หรือทางปศุสัตว มีสูตรการขยายที่แตกตางกัน
ขยายจุลินทรีย บี.อี. เพื่อใช ฉีดพน/เทลงแหลงน้ําเพื่อบําบัดเสีย
ในน้ําเสียจะมีความเปนกรดหรือดางสูง มีจุลินทรียฝายอธรรมอยูจํานวนมาก และมีจุลินทรีย
ฝายธรรมะอยูนอย การฉีดพน/เทน้ําชีวภาพลงไป เปนการเพิ่มจุลินทรียฝายธรรมะลงไป แตจุลินท
รียทั้ง 2 ฝายจะกินน้ําตาลเปนอาหารเหมือนกัน ฉะนั้นขยายจุลินทรียเพื่อเทลงแหลงน้ํา เพื่อใชบําบัด
น้ําเสีย จะขยายโดยเพิ่มจํานวนจุลินทรีย โดยคํานึงถึงใหมีน้ําตาลที่พอดีกับการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย
จะหมักไวแค 3 – 5 วัน แลวนําไปเทและฉีดพนผิวน้ํา โดยประมาณการไมมีน้ําตาลเหลือไปเผื่อแผให
แก จุลินทรียฝายอธรรมที่อยูในแหลงน้ํา โดยใชสูตร
40 - 50 ลิตร น้ําสะอาด + 1 กก. กากน้ําตาล + หัวเชื้อ 1 ลิตร (หัวเชื้อใสมากกวา 1 ลิตร ก็ได)
หมัก 3 – 5 วัน ใชหมดในครั้งเดียว ถาไมใชใหหมดจะเกิดอะไรขึ้น? สูตรดังกลาวหาก
เก็บไวนานวัน จุลินทรียจะขาดอาหารแลวตาย สังเกตไดวาสีจะคอยๆคล้ําจนดําและเกิดกลิ่นที่ไมพึง
ประสงค

โครงการวิจัย: การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อสุขภาพดีถวนหนา

5

คูมือการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน

ขยายจุลินทรียเพื่อเก็บเปนหัวเชื้อเข็มขน หรือขยายเพื่อใชเพื่อการเกษตร และปศุสัตว
10 ลิตร น้ําสะอาด + 1 กก. กากน้ําตาล + หัวเชื้อ 1 ลิตร(หัวเชื้อใสมากกวา 1 ลิตร ก็ได)
ทั้ง 2 สูตรขางตน ใหละลายกากน้ําตาลแลวเคลาใหเขากัน บรรจุในถังพลาสติกที่มีฝาปดมิด
ชิด ชวงการหมัก 24 ชั่วโมง ปดฝาใหสนิท(อากาศเขาไดนอยที่สุด) ครบ 24 ชั่วโมง คลายฝาพอหลวม
เก็บในรม อุณหภูมิหอง ระวังอยาใหถูกแสงสวาง หลังจากหมักไป 3–5 วัน แลวใหตรวจสอบ ถามี
ฟองเกิดขึ้น แสดงวามีจุลินทรียดีจํานวนมาก หมักตอไปจนกวาจะไมเกิดฟองหรือนิ่ง ก็จะไดหัวเชื้อจุ
ลินทรียเข็มขน พรอมใชงาน
วิธีตรวจสอบงายๆ ใหตักน้ําสกัดชีวภาพใสขวดพลาสติก ปดฝาใหแนน ครบ 24 ชั่วโมง
แรก แลวคอยๆ เปดฝา สังเกตเห็นวามีกาซที่พุงสวนขึ้นมา ถากาซพุงแรงแสดงวามีจุลินทรียมากและ
แข็งแรงดี แตอยางไรก็ตามความแกรงหรือความแข็งแรงของจุลินทรียใหมจะนอยกวา
4.3 การเก็บรักษาน้ําสกัดชีวภาพบี.อี. หรือจุลินทรีย
น้ําสกัดชีวภาพบี.อี.ใหมและเขมขนสูงจะเปนจุลินทรียที่ใชงานไดดีที่สุด
การเก็บรักษาที่ถูกตอง ควรเก็บในที่รม ไมรอนหรือเย็นจนเกินไป (อุณหภูมิ 30–45 องศา
เซลเซียส) เก็บใหหางจากแสงแดด หามเก็บในตูเย็น
กรณีขวดบรรจุจุลินทรียบวม แกไขโดยคลายฝาเล็กนอย เพื่อระบายกาซออก เสร็จแลวให
หมุนปดกลับทันที
จุลินทรียมีชีวิตที่ไมตองการอากาศ ใชเสร็จรีบปดฝาใหสนิท
ทันที สวนที่เทออกมาใชงาน ควรใชใหหมดในคราว
เดียวกัน กรณีเปดฝาไวคอนขางนาน(10 นาทีขึ้นไป)
ใหใชหลอดกาแฟหรือสายยางเปาลมเขาไปในภาชนะ
(ถัง)หรือขวดที่บรรจุจุลินทรีย โดยการจุมใหถึงกนถัง/
กรองบรรจุขวด
ขวด แลวเปาลมเขาไปหลายๆครั้ง เพื่อให
คารบอนไดออกไซดเขาไปในถังหรือขวดที่บรรจุ
กรณีที่เก็บไวนาน ขวดแฟบหรือแบน กลิ่นจะเหมือนน้ําสมสายชู แสดงวาจุลินทรียที่
ตองการอากาศเจริญดี ยังใชเปนปุยได
กรณีที่ในขวดเหลือน้ําสกัดชีวภาพนอยมีพื้นที่อากาศมาก หรือเปดฝาทิ้งไวนาน หรือเหลือแค
กนถัง สีน้ําสกัดชีวภาพเปลี่ยนเปนดํา และกลิ่นเปลี่ยนเปนกลิ่นบูดเหม็น แสดงวาจุลินทรียท ี่ดีตาย
หรือจุลินทรียอื่นเจริญแทนที่ ใชประโยชนไมได ใหนําไปเทลาดตนหญา
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4.4 ความเหมือน และแตกตางของ บี.อี. (BE.) และ อีเอ็ม (EM)?
บี.อี. (BE.) และ อีเอ็ม (EM)
เปนคนละอยางกัน บี.อี. มีขอดีหลาย
อยางที่ อีเอ็ม ไมมี เชน ทําใหแมลง
โดยเฉพาะ แมลงหวี่ แมลงวัน ที่เกิด
จากไข แ ล ว กลายเป น หนอน จาก
หนอนเข า ดั ก แด แล ว กลายเป น
แมลงวันหรือแมลงหวี่ในที่สุด แตไข
ตัวหนอนอวบอวนจากไขแมลงวันในน้ําสกัดชีวภาพ
แมลงพวกนี้เมื่อเกิดในถังหมักน้ําสกัด
ชีวภาพบี.อี.แลว จะเปนหนอนตลอดกาล โดยไมเขาดักแดกลายเปนแมลง จะเปนหนอนขนาดใหญ
มากๆ อวบอวนสมบูรณชนิดที่เรียกวาไมเคยเห็นมากอนเลย คุณสมบัติขอนี้ใน อีเอ็ม ไมมี ฉะนั้นจึง
สามารถใช บี.อี. ปราบแมลงวัน แมลงหวี่ได ดวยการใส/ฉีดพน บี.อี.. ลงในแหลงที่แมลงวางไข เมื่อ
ไขฟกเปนหนอนแลว ก็จะไมเปนแมลง ในที่สุดแมลงก็ไมเพิ่มจํานวน จากเทคนิคนี้ก็ไดมีการนําไป
เพาะหนอนแมลง แลวนําหนอนแมลงนั้นไปใชประโยชน เชน ใชเปนอาหารนก อาหารปลา อาหารไก
หรือเลี้ยงสัตวอื่นๆ ไดเปนอยางดี
บี.อี. สามารถยอยสลายฮอรโมนในเซลลพืชสด ซึ่งดีกวาในพืชแหง ออกมาไดในปริมาณที่
มากดวย และที่สําคัญก็คือ บี.อี. สามารถทําเองได จะใหคุณภาพสรรพคุณแรงแคไหนก็ได โดยไม
ตองซื้อใหเปลืองเงิน
4.5 การใชประโยชน น้ําบี.อี.ไปดานรักษาสิ่งแวดลอม และทําความสะอาด
ในการผลิตน้ําบี.อี. เพื่อใชประโยชน ในกิจกรรมตางๆ มีกรรมวิธีผลิตเหมือนกัน แตถา
สามารถจัดหาวัตถุดิบ ที่เหมาะสมกับแตละกิจกรรม ก็จะทําใหมีความสุขกับการใชมากขึ้น เพราะวัตถุ
ดิบแตละอยางใหกลิ่นน้ําบี.อี. แตกตางกัน เชน มะเฟอง ลูกยอ เปนของมีราคา มะกรูด สับปะรด สม
โอ ใชเปลือก/สวนที่เหลือใชได เปลือกมังคุด มีตามฤดูกาล ถาทําเพื่อใชกับพืชเพื่อปรับสภาพสมดุลย
ของดิน ก็ตองคํานึงถึงความหลากหลายของพืชผักและหญาที่นํามาหมัก เพื่อใหไดแรธาตุตางๆ
เปนตน ในที่นี้ ขอสรุปการนําไปใชประโยชนในแตละดานพอสังเขปดังนี้
ใชกับคน :
- สระผม ทําใหผมนิ่ม เปนเงาวาว เสนผมแข็งแรง ดกดําขึ้น ลดรังแค และเหา ฯลฯ
- ผสมน้ําอมปวนปาก ลดหินปูน และเหงือกอักเสบ
- ผสมน้ํา ลางผัก แชผัก เพื่อลดพิษจากยาฆาแมลง
- ผสมน้ํายาลางจาน ลางคราบ-มัน ภาชนะเงาวาว
ใชในโรงเรือน บานเรือน และครัวเรือน เพื่อทําสะอาดและรักษสิ่งแวดลอม
- ผสมน้ําเช็ดทําความสะอาดเครื่องเรือนทุกชนิดรวม ไม-หวาย-พลาสติก /รถ / กระจก /เครื่อง
ประดับ
- ผสมน้ําใชถูพื้นทุกชนิด รวมพื้นในหองครัว-หางราน คราบน้ํามันกระเด็นทําใหพื้นลื่น พื้น
สกปรก หรือกลิ่นเหม็น โปรดสังเกตวามด และแมลงสาปก็หายไป
โครงการวิจัย: การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อสุขภาพดีถวนหนา
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- ราดทอน้ําอุดตัน ลดคราบมัน ในครัวเรือนหางราน ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ทําใหน้ําใส
สะอาด
- ฉีดพนไลมดและแมลงสาบในบาน
- ทําความสะอาดหองสุขา / ราดสวมอุดตัน เรงการยอยสลาย ทําใหสวมไมมีกลิ่นเหม็น
- ราดทอน้ําทิ้ง ทอระบายน้ํา แหลงเพาะพันธุยุง / แมลงวัน จะตัดตอนวงจรชีวิตยุง/แมลงวัน
แหลงน้ําเนาเสีย หรือแองน้ํา เพื่อบําบัดน้ําเสียและกําจัดกลิ่น ใหมีสภาพดีขึ้น
- ฉีดพนขยะเปยกกอนทิ้งถังขยะ ปองกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
- ฉีดบนพรมเพื่อลดกลิ่นอับ เชื้อรา (คัดลอกมาจาก อินเตอรเน็ต โครงการน้ําชีวภาพเพื่อชุมชน)
- ฉีดพนที่แอรปรับสภาพอากาศใหสดชื่น
ศูนยการคา/โรงงานอุตสาหกรรม
สามารถใชน้ําชีวภาพ ในศูนยอาหารเพื่อขจัดไขมันและกลิ่น ในหางฯ ในหองน้ํา ขจัด
กลิ่นและปฏิกูล ทั้งระบบความเย็นในคูลลิ่งทาวเวอรและเครื่องปรับอากาศเพื่อลดตะใครน้ํา
และราดํา รวมถึงถังขยะเพื่อขจัดความเนาเหม็น
ใชไลยุงบริเวณกวาง : ผสมน้ําแลว ฉีดพนบริเวณพุมไม ใบหญา ซอกมุมที่มืดและอับชื้น
กอนเวลายุงบินออกหากิน
ใชบําบัดน้ําเสียในทอน้ําทิ้ง คู-คลอง : ตองรวมมือรวมแรงกันระหวางเจาหนาที่ทองถิ่น
และผูประกอบการอาหาร หอพัก บานพัก และครัวเรือน
- เทหรือราดทอน้ําทิ้งลงในทอน้ําทิ้งในอาคาร-บาน-เรือน ของตนเอง
- เจาหนาที่ทองถิ่น ฉีดพน ราดรดลงในทอน้ําทิ้งสาธารณะ และพื้นผิวน้ําคูคลอง ควบคูกัน
การไป
ใชกับสัตวเลี้ยง : ชวยเพิ่มความตานทานโรคแกสัตว
- ฉีดพนบริเวณที่สุนัข/แมวถาย/ ผสมแชมพู อาบน้ําสุนัข ผสมอาบน้ําใหคนหรือสัตวเลี้ยง
เพื่อกําจัดกลิ่นตัว ฯลฯ
- ใหสัตวกินแทนน้ําทุกวัน ชวยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว และฉีดพนคอกสัตวๆ ไมมีโรครบ
กวน (อัตรา 1:1,000)
- ชวยยอยสลายเศษอาหารในตูปลา น้ําจะใส ไมมีกลิ่นคาว ปลาแข็งแรง ผิวสะอาดไมมีโรค
ไมตองถายน้ําบอย (อัตรา 1:10,000)
- น้ําหมักชีวภาพ วางไวรอบคอกสัตวเลี้ยง จะไมมีแมลงมารบกวน
ใชกับพืช :
- เทในบอบัว บอน้ําทั่วไป บัวจะงาม น้ําจะใส
- ใสในแจกัน ทําใหดอกไมอยูไดนานขึ้น
- ดอกสีสด กลีบแข็งขึ้น ไมผล ออกผลดกงาม รากตนไมสะอาดสวยงาม ดูดซึมดี ตนไมจะ
สมบูรณ ไมมีโรครบกวน
- แชเมล็ดพันธุพืชกอนนําไปเพาะปลูกเพื่อเพิ่มอัตราการงอก
- เรงการทําปุยหมักจากใบไมใบหญาในบาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
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สรุปวิธีใชจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ(น้ํา บี.อี.)
กิจกรรม
ยุงชุกชุม

BE. ที่ใช
สด/ขยาย

แมลงวันชุกชุม

สด/ขยาย

เช็ดโตะอาหาร
ลางรถยนต และดับ
กลิ่น
กระจก
อางลางมือ, พื้น และ
ฝาผนัง
กําจัดกลิ่นทั่วไป
แชผาขี้ริ้ว

ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย

อัตราสวน
ตามพื้นที่

ความถี/่ ครั้ง
7 วัน

ประโยชน
ยอยสลายสิ่งสกปรก และ
ตัดวงจรชีวิตยุง
ทุกวัน
ยอยสลายสิ่งสกปรก และ
ตัดวงจรชีวิตแมลงวัน
1:100-200
ทุกวัน
กําจัดคราบมัน และกลิ่น
1:100 ตามความจําเปน ขจัดคราบสกปรก /กําจัด
กลิ่นอับชื้น
1:20 ตามความจําเปน ขจัดคราบ
1:100
ทุกวัน
กําจัดกลิ่น, ขจัดคราบ
สกปรก
1:50
5-7 วัน
กําจัดกลิ่น
1:10
60 นาที
กําจัดคราบมันและสิ่ง
สกปรก
1:10
ทุกครั้งที่ลาง กําจัดกลิ่น

ขยาย
ขยาย, น้ํา
ซาวขาว
ลางขยะ
ขยาย, น้ํา
ซาวขาว
โถสวม/โถปสสาวะ
ขยาย
~200 cc.
บริเวณในหองน้ํา
ขยาย
1:100
ทอระบายน้ํา
ขยาย, น้ําซาว 1:500
ขาว
ทออุดตัน
ขยาย
20 cc.
ปรับสภาพน้ํา
ขยาย
1:10,000
ตนไม
ขยาย
1:1:1,000

หมายเหตุ
เทราดลงทอน้ําทิ้ง/น้ําเสีย/ ฉีดพน
บริเวณพุมไม/ที่หลบอาศัยของยุง
ฉีดพนถังขยะ/บริเวณที่เตรียม
อาหารที่มีกลิ่นคาว
ใชผาชุบเช็ด/สเปรยแลวเช็ด
ใชผาหรือฟองน้ําเช็ดถู/ ใสขวด
ฉีดสเปรยในรถ
ฉีดใสกระจกแลวใชผาเช็ดใหแหง
ใชผาหรือไมมอบถู
ฉีดพนบริเวณที่มีกลิ่น
แชในอาง
BE ขยาย : น้ําซาวขาว

7 วัน
3 วัน
7 วัน/ครั้ง

กําจัดกลิ่น ฆาเชื้อ
กําจัดกลิ่น ฆาเชื้อ
กําจัดกลิ่น ทออุดตัน

เทในโถสวมและราดน้ําตาม 2 ขัน
จนกวาจะหมดกลิ่น
เทลงในบอพัก

5-7 วัน
5-7 วัน
5-7 วัน

ชวยไมใหอุดตัน
กําจัดกลิ่น น้ําจะใสขึ้น
บํารุงใหเจริญเติบโต

เทลงที่ทออุดตัน
ฉีดพนผิวน้ําใหทั่วบริเวณ
ขยาย : กากน้ําตาล : น้ํา

หมายเหตุ บางสวนคัดลอกจากเอกสารชีววิถี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสูเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. หนา 99 บางสวนเพิ่มเติมจาก
ประสบการณการณการใชงานของนักวิจัยและเครือขายนักวิจัยภาคประชาชน

เอกสารอางอิง
เอกสารเผยแพร เรื่อง การผลิตพืชไรสารพิษโดยเทคนิคจุลินทรีย โดย กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
เอกสารการสัมมนาเชิงวิชาการ จัดโดยรายการ “สีสันชีวิตไทย” วิทยุเพื่อการเกษตรและอาชีพเสริม และ วารสารเกษตรใหม
เมื่อ 9 กรกฎาคม 2543 ที่บริษัท กรีนพลานา จํากัด เรื่อง “ น้ํา สกัดชีวภาพ” บรรยาย โดย ดร.อรรถ บุญนิธี) ฯลฯ
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รายละเอียดคูมือการจัดการสิ่งแวดลอม
การใชน้ําสกัดชีวภาพ บี.อี. ภายในบาน/ภายในครัวเรือน
บานเรือนทั่วไปก็ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย ถังบําบัดที่ซื้อในทองตลาดก็อาจใชไมไดผลเต็มที่
หรืออาจเสื่อมคุณภาพ การใชจุลินทรียบําบัดน้ําเสียในบานเรือน เปนวิธีที่งายที่สุด นิยมใชกันมากใน
ตางประเทศทั่วโลก การจุลินทรียจะแกไขปญหาไดตรงจุด หากมีการใชทุกหลังคาเรือนก็จะมีผลทําให
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะแหลงน้ําสาธารณะดีขึ้น เปนการลดปริมาณน้ําเสียจากชุมชน เมื่อน้ําไมเสีย น้ํา
ในคลองก็จะสะอาดสามารถนํากลับมาใชสอยได การบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนตองถือเปนจิตสํานึก
ของแตละบาน
ปญหากลิ่นหองน้ําและหองสวม และสวมเต็มงาย
กลิ่นหองน้ําและหองสวม เกิดจากของเสียในแตละวันถูกยอยสลายโดยแบคทีเรีย แต
ปฏิกิริยาการยอยไมสมบูรณหรือไมทัน จึงสงผลใหเกิดกลิ่นเนาเหม็น และกาซตางๆขึ้น หรือการไมมี
บอพักน้ํารองรับที่เพียงพอกอนที่จะระบายออกสูสาธารณะ หรือเกิดสวมเต็มสงกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ
โดยเฉพาะบาน สถานประกอบการ สวมสาธารณะ หรือตามหนวยงานที่มีคนจํานวนมากๆ ที่แตละวัน
มีผูใชจํานวนมาก เชน คอนโดมิเนี่ยมหรืออพารทเมนท ทาวนเฮาส และบานเรือนที่มีอายุ 10 ป
(รอยละ 80 จะมีปญหากลิ่นสวม) ไมเวนบานเดี่ยว ทั้งราคาถูกและราคาแพง
สวมเต็ม เปนปรากฏการณที่มีใหเห็นบอยๆ ที่มีผูใชมีมาก เกิดจากตะกอนหรือสิ่งสกปรกที่
ยอยสลายไมหมด การระบายหรือซึ่มของน้ําและของเสียสูพื้นผิวดินไมทันกับอัตราการใชงาน บอรอง
รับน้ําเสียจากสวมหรือบอเกรอะมีขนาดเล็กหรือมีสิ่งอุดตัน ทอสวมหรือมีตะกอนตกคางจํานวนมาก
เกินไป มีการทิ้งกระดาษชําระลงในสวม ทําใหสวมเต็มงาย การใชบริการสูบสวมและการบําบัดดวย
สารเคมีจะไดผลเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ และทําใหเกิดสารตกคางใน
ระบบนิเวศนและออกสูสิ่งแวดลอมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ําได
กลิ่นเหม็นจากบอเกรอะ/ โถสวม / ทอน้ําทิ้ง
วิธีใช
ใชจุลินทรีย BE.ไมผสมน้ํา 1 ลิตรตอสิ่งปฏิกูลขนาด 1 คิว
ถาของเสียมีปริมาณมากและมีทุกวัน อาจจะใชวันเวนวัน หรือ 2-3 วัน/ครั้งก็ได
กลิ่นเหม็นจากคอนโดมิเนี่ยม โรงแรม โรงพยาบาล
วิธีใช
ใชจุลินทรีย BE. 2-3 ลิตรตอปริมาตรน้ําเสีย 1 คิว
กรณีของเสียสงกลิ่นเหม็นแรง ใชบอยไดตามความตองการ
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คูมือการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน

กลิ่นสวมที่เปนกลิ่นกาซไขเนาที่ลอยขึ้นมาตามทอหรือบริเวณที่อากาศเขาถึงได
วิธีใช
เท-ราด-รด ลงในโถสวม อางลางมือ ทอน้ําทิ้งที่มีกลิ่นออกมา และที่บอเกรอะ
ครั้งแรก : ใชในปริมาณที่มากกวาปกติ ประมาณ ½ ลิตร หรือ 1 ลิตร
ครั้งตอๆไป : การใชใหลดลงได
ประมาณ 10 นาทีผานไป ใหสังเกตกลิ่นจะหายไป
การเพิ่มจุลินทรียบี.อี.เขาไปยอยสลายของเสีย สามารถใชบอยไดตามความตองการ ขึ้นอยู
กับปริมาณของสิ่งปฏิกูลในแตละวัน เปนผลดีตอระบบบําบัดน้ําเสียของบอเกรอะ ทําใหสวมไมเต็ม
งาย หรือไมเต็มเลย
ทะลวงทอที่อุดตัน
ทอที่อุดตันที่พบในหองครัว อางลางจาน อาจเกิดจากเศษอาหารที่เทลงตามทอน้ําทิ้งสะสมกัน
เปนจํานวนมากจนมีผลทําใหอุดตัน หรือไขมันจากเศษอาหารอุดตัน หองน้ํา
วิธีใช
ใชจุลินทรีย บี.อี. เขมขน ไมผสมน้ําประมาณ 300-500 ซีซี
เทลงในอางลางจาน หรือทอที่อุดตัน ปลอยทิ้งไว กลิ่น ไขมันและเศษอาหารจะถูก
ยอยสลายเปนอณุภาคเล็กๆ ไมสรางมลพิษใหกับสิ่งแวดลอมและไมมีฤทธิ์กัดกรอนทอน้ําทิ้ง
แตใดๆ ไมมีอันตรายใดๆ แลวทอน้ําไมอุดตัน
ขอหาม : หามใชจุลินทรียรวมกับสารเคมีอื่นๆ กรณีที่มีเศษอาหารอุดตันเปนจํานวนมากอาจ
ตองใชเวลาในการยอยสลายมากขึ้น
การใชโซดาไฟในการทะลวงทอคอนขางอันตราย และสรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม เกิดสาร
เคมีตกคางตามแหลงน้ําสาธารณะ เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ใชลางภาชนะและจานชาม
สามารถนําไปประยุกตใชลางภาชนะจานชามโดยเฉพาะที่มีเปอนคราบไขมันใหสะอาด โดย
ไมมีสารเคมีตกคางใดๆ โดยเฉพาะจานชามที่แชน้ําไวคางคืน เศษอาหารที่แชอยูในน้ําอาจจะบูดเนา
เหม็น สามารถนําน้ําสกัดชีวภาพ บี.อี. ผสมกับน้ําสะอาดแชและลางจานได
วิธีใช
ใชจุลินทรีย บี.อี. เขมขนผสมน้ํา แชจานชาม เพื่อขจัดคราบไขมันและไมใหเกิดการ
บูดเนา
ใชจุลินทรีย บี.อี. เขมขนผสมน้ํายาลางจาน ลางจาน-ชาม
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การกําจัดกลิ่นเนาเหม็นจากตลาดสด
กลิ่นคาว กลิ่นสาบ กลิ่นเนาเหม็นจากสิ่งปฏิกูลตางๆ เกิดจากการเนาเสียของเศษพืชผักและ
ไขมันสัตวและไขมันอื่นๆ น้ําแชสัตวน้ํา และอาหารทะเล ที่หกลาดเกลื่อนพื้น และทับถมกันที่ตะแกง
ดักไขมัน ในทอน้ําทิ้ง ถัง บอ และในหลุมที่รวมเศษอาหาร
วิธีใช ใชจุลินทรียจากน้ําสกัดชีวภาพ บี.อี. ไมผสมน้ํา
เทราด หรือรด บริเวณที่สง กลิ่นเนาเหม็น ทอไขมัน พื้น และแผง
เทราด ลงบริเวณที่อุดตันแลวปลอยทิ้งไวใหจุลินทรียยอยสลายไขมันตามธรรมชาติ
ใชจุลินทรีย BE.1 สวน : ผสมน้ํา 10 สวน ฉีดพนพื้น หรือพื้นที่เปอนไขมัน ทิ้งไว
1-2 ชั่วโมงใหจุลินทรีย ทํางาน จะลางออกหรือไมลางออกก็ได
ขอควรระวัง หามใชสารเคมีรวมกับจุลินทรีย
กําจัดไขมันในรานอาหารและโรงอาหาร
รานอาหาร และโรงอาหารสวนใหญจะมีเศษของอาหารจากการลางและลางภาชนะจานชามลง
สูบอดักไขมัน และลงสูทอระบายน้ํา ผานบอดักไขมันหรือผานหลุมหรือแทงกปูนสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่
ไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณรับน้ําเสียและไขมัน เฉพาะรานอาหารและโรงอาหารที่มีขนาดใหญที่
มีทั้งเศษอาหารและไขมันของเศษอาหารปะปนกัน ทําใหเกิดกลิ่นเนาเหม็น การใชโซดาไฟ ใหเปนมล
พิษตอสิ่งแวดลอม
วิธีใช ใชจุลินทรีย บี.อี.
ผสมน้ํา แชจานชาม เพื่อขจัดคราบไขมันกอนนําเขาสูระบบการลางจานชาม
เทราด หรือรด บริเวณพื้นครัว หนาเตา และอางลางวัตถุดิบ ลางจานชาม หลังจาก
เสร็จกิจกรรมเพื่อขจัดกลิ่น และคราบไขมัน ไมตองลางออก
ฉีดพน และเท ราด หรือรด ถังขยะกันแมลงวันวางไข และหากวางไขแลว มิใหเปนตัว
ฉีดพน และเท ราด หรือรด และถังใสเศษอาหาร เพื่อมิใหเศษอาหารสงกลิ่นเนาเนา
เสีย
ผสมน้ําเช็ดโตะอาหาร เพื่อขจัดคราบน้ํามัน เศษอาหารและกลิ่น เพื่อปลอดจาก
แมลงวัน
ฉีดพน และเท ราด หรือรด ทอไขมันและบริเวณอุดตัน ไปแลวปลอยทิ้งไวใหจุลินทรีย
ยอยสลายไขมันตามธรรมชาติ
ขอควรระวัง หามใชสารเคมีรวมกับจุลินทรีย
ตัดวงจรชีวิตแมลงวัน
แมลงวันใกลชิดมนุษยและเปนปญหาสาธารณสุขมากอันดับตน คือ แมลงวันบาน แมลงวัน
หลังลาย และ แมลงวันหัวเขียว ซึ่งมีแหลงเพาะพันธตามแหลงขยะมูลฝอย มูลสัตว ปุย หรือสิ่งของที่
กําลังเนา โดยแมลงวันสามารถคนหา หรือตอมอาหารได โดยอาศัยสิ่งจูงใจ คือ กาซคารบอนไดออกโครงการวิจัย: การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อสุขภาพดีถวนหนา
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ไซด และแอมโมเนีย และสารระเหยที่เกิดจากสิ่งเนาเปอยผุพัง แมลงวันชอบวางไขในสิ่งขับถายทุก
ชนิดของสัตวรวมทั้งคน และในพืชผักที่เนาเปอยทุกชนิด ใชน้ํา บี.อี. ชวยในการควบคุมเพื่อกําจัดและ
ลดแหลงเพาะพันธุ
วิธีใช
ใชน้ําบี.อี. ฉีดพนทําความสะอาดภาชนะบรรจุขยะ เปนประจําทุกครั้งที่นําขยะไปทิ้ง
ฉีดพนมูลสัตว ซากสัตว ฉีดพนเศษขยะเปยก และแหลงเพาะพันธุแมลงวัน
ลางทําความสะอาดพื้น ทอน้ําทิ้ง
ใชบอยไดตามตองการและไมมีผลขางเคียงหรืออันตราย
แมลงสาบ หนู และมด
แมลงสาบมีการแพรขยายพันธุภายในบานเรือน และอาศัยอยูภายในบานตลอดทั้งป กินของที่
มนุษยใชในการอุปโภค บริโภค กินอาหารของมนุษยและสัตวเลี้ยง ซากสัตวที่ตายแลว ตนพืช เครื่อง
หนัง กาว เสนผม ขอบสันหนังสือ และอื่นๆ แมลงสาบหากินในเวลากลางคืน ถาพบเห็นแมลงสาบใน
ชวงกลางวันเพียงแค 1-2 ตัว แสดงวามีแมลงสาบมีชุกชุมมาก รบกวนและกัดกินอาหารทุกชนิด แลว
ขับถายของเสียทิ้งไว ทําใหอาหารเนาเสียและมีกลิ่นเหม็น ในการควบคุมและปองกันกําจัดตองเสียคา
ใชจายเปนจํานวนมาก มีผลตอความเปนอยู ตลอดจนสรางความเสียหายกอความรําคาญ มีความ
สําคัญทางสาธารณสุขเพราะเปนพาหะนําเชื้อโรค
หนู เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม มีฟนแทะ มีอยูทั่วไปตามบานเรือนและในถิ่นธรรมชาติ มีหลาย
ชนิด) บางชนิดเปนพาหะนําโรค. นูถูกระบุวา เปนพาหะนําโรค 5 โรค ไดแก กาฬโรค โรคฉี่หนู ไข
รากสาด 4.โรคไขกระตาย และ โรคพยาธิ เชน พยาธิใบไมปอด พยาธิตัวกลม
มด มีความสัมพันธเกี่ยวของกับมนุษยในแงที่เปนโทษนั้นมดจะเขามา มีสวนแบงในอาหารที่
และอยูอาศัย และยังทําอันตรายกับมนุษยโดยการกัดหรือตอย พรอมทั้งปลอยน้ําพิษลงไปในรอยแผล
ที่กัดหรือตอยนั้น ทําใหรูสึกเจ็บปวด บางชนิดทั้งกัดและตอย มีอาการบวมมากหรือนอยขึ้นยูกับอาการ
แพของแตละคนและตําแหนงของรายกายที่ถูกกัดตอย จากการศึกษาน้ําพิษของมดควันไฟพบวา
ประกอบดวยสารสําคัญหลัก 2 ชนิด คือ สารอัลคาลอยด และโปรตีน
วิธีใช
ใชน้ําบี.อี. ฉีดพนทําความสะอาดเช็ตถูพื้นและเครื่องใช ไมสอย เทราดทอน้ําทิ้ง
ใชบอยไดตามตองการและไมมีผลขางเคียงหรืออันตราย
กําจัดยุง
ยุงเปนแมลงที่พบไดทั่วโลกแตพบมากในเขตรอนและเขตอบอุน พบวาในโลกนี้มียุงประมาณ
3,450 ชนิด สวนในประเทศไทยพบวามียุงอยางนอย 412 ชนิด มีชื่อเรียกตามภาษาไทยแบบงายๆ
คือ ยุงลาย) ยุงรําคาญ ยุงกนปลอง ยุงเสือหรือยุงลายเสือ และ ยุงยักษหรือยุงชาง ยุงสามารถเสาะ
พบเหยื่อไดโดยอาศัยปจจัยหลายประการ เชน กลิ่นตัว คารบอนไดออกไซด (ที่ออกมาจากลมหายใจ)

14

ทุนวิจัย: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

หรืออุณหภูมิของรางกาย ยุงมีความสําคัญในการแพรเชื้อโรคหรือปรสิตตางๆ คือ โรคมาลาเรีย โรค
ไขเลือดออก โรคเทาชางโรค และไขสมองอักเสบ น้ําบี.อี. ตัดวงจรชีวิตยุง ได
วิธีใช
พื้นที่เปด: ใชน้ํา BE ขยาย ฉีดพนบริเวณพุมไม ตอนกลางวัน หรือกอนยุงบินออก
หากิน
ภายในอาคาร ฉีดพนตามซอกมุมมืด หองอับชื้น ผสมน้ําลาง-ทําความสะอาดพื้น
ทอน้ําทิ้ง เทน้ํา BE ลงทอน้ําทิ้งในหองน้ํา หองครัว ใชน้ํา BE ทําความสะอาด
สม่ํา เสมอ สังเกตวาจะไมคอยมียุง
ใชบอยไดตามตองการและไมมีผลขางเคียงหรืออันตราย
ดับกลิ่นเนาเหม็นจากถังขยะในสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลมีพื้นที่มากกวา 1,200 ไร มีจุดรวมขยะมากกวา 8 จุดๆ จุดรวมขยะขาง
โรงอาหารจะมีเศษขยะสดรอการเก็บของเทศบาลตําบลศาลายา น้ําบูดเนาจากเศษอาหารจะไหล
เกลื่อนพื้นสงกลิ่นเนาเหม็นไปทั่วบริเวณ โดยเฉพาะวันหยุดราชการ กําจัดดวยการใชจุลินทรียฉีด
พนกอนลางและลางพื้นใหกลิ่นหายไปไดทันที่
วิธีใช
ใชจุลินทรียที่ขยาย กับน้ํา สะอาด อัตราสวน 1 : 40 ลิตร
ฉีดพนดับกลิ่นกอนลางทําความสะอาดพื้น
ใชบอยไดตามตองการและไมมีผลขางเคียงหรืออันตราย
บําบัดกลิ่นและปรับกลิ่นหองน้ํา/หองสวม โถสวม โถปสสาวะ
โถสวม โถปสสาวะ หองน้ํา/หองสวม และบริเวณที่อับชื้น บางครั้งมีกลิ่นเนาเหม็น กลิ่นสาบ
หรือกลิ่นไมพึงประสงคตางๆ สเปรยน้ําจุลินทรีย ใหทั่วๆ จะชวยบําบัดกลิ่น(ไมใชการกลบกลิ่น ) และ
ยังชวยปรับอากาศใหมีกลิ่นหอมตามหัวน้ําหอมได ทําเชนนี้ไดทกุ วันและเปนการดีตอสุขภาพจิตของ
ผูใชหองน้ํา/หองสวม จุลินทรียสามารถนําไปประยุกตในการดับกลิ่นทุกชนิดได (ยกเวนกลิ่นที่เกิดจาก
สารเคมี)
วิธีธใี ช
ใชจุลินทรีย BE. ประมาณ 100 ซีซี ผสมน้ําสะอาด 500 ซีซี
เทลงในขวดเติมหัวน้ําหอมลงไปประมาณ 10-15 ซีซี
เขยาใหเขากัน สเปรย ไปตามพื้นที่ที่มีปญหา
กลิ่นอับในหอง
หองนอน หองเก็บของ หองครัว กลิ่นอับในรถยนต ฯลฯ บางครั้งมีกลิ่นอับ กลิ่นสาบ เนา
เหม็น หรือกลิ่นไมพึงประสงคตางๆ ใชจุลินทรียบําบัดดับกลิ่นเหลานั้น โดยสเปรยน้ําจุลินทรีย ให
ทั่วๆ ทําใหอากาศสะอาดขึ้น ลดปริมาณโมเลกุลของสิ่งเนาเสียตางๆ ที่อยูในบรรยากาศ โดยปราศจาก
โครงการวิจัย: การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อสุขภาพดีถวนหนา
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สารเคมีตกคาง ไมมีอันตรายและผลกระทบตอผูอยูอาศัยและสิ่งแวดลอม
วิธีใช
ผสมจุลินทรียกับน้ําสะอาด อัตราสวน 1 : 100 บรรจุลงในขวด
อาจผสมหัวน้ําหอมลงไปตามตองการ
สเปรยใหทั่วๆ บริเวณที่มีกลิ่นไมพึงประสงค
ใชบบอ ยไดตามตองการและไมมีมผี ลขางเคียงหรืออันตราย
การบําบัดน้ําเสียในโรงงาน
น้ําเสียจากโรงงานสวนใหญมาจาก 2 จุด คือ จากสวมหรือหองน้ํา ซึ่งแปรตามจํานวน
พนักงาน และน้ําเสียจากขบวนการผลิตสินคาและสวนอื่นๆ ซึ่งจะมากหรือนอยตามปริมาณของเนื้อ
งาน โรงงานที่ผลิตหรือใชวัตถุดิบเปนสารอินทรีย เชน โรงงานปลาปน โรงงานปลากระปอง โรงงาน
น้ํามันพืช เปนตน สามารถใชจุลินทรียบําบัดน้ําเสียไดทันที ซึ่งน้ําเสียที่ผานการบําบัดน้ําเสียดวยจุลิ
นทรียแลวจะเปนน้ําดีออกสูสิ่งแวดลอมอยางปลอดภัย ลงทุนต่ํา ไมมีคาบํารุงรักษารายเดือนเหมือน
ระบบอื่น การดูแลรักษาก็ทําไดงาย และปลอดภัย การออกแบบระบบก็ไมสลับซับซอน การออก
แบบจุลินทรียบําบัดน้ําเสียควรออกแบบใหเหมาะสมและสอดคลองกับการทํางานของจุลินทรีย จึงจะมี
ประสิทธิภาพทํางานไดผลเต็มที่
กรณีนํ้าทิ้งโรงงานประเภทที่เปนกรดหรือดางสูง สวนใหญน้ําเสียจะอยูในขั้นวิกฤต การใชจุลิ
นทรีย จึงควรเปนชนิดที่เขมขนสูงเหมาะสําหรับใชบําบัดน้ําเสียในโรงงาน ไมควรใชจุลินทรียสําหรับ
ใชในการเกษตร จะไดผลไมดีเทาที่ควร
ดับกลิ่นเหม็นจากมูลสัตวเลี้ยงและฟารมเลี้ยงสัตว
กลิ่นสาบ กลิ่นคาว กลิ่นจากสัตวเลี้ยงทุกชนิด เชนสุนัข แมว และสัตวเลี้ยงอื่นๆ กลิ่นมูล
สัตวรวมทั้งปสสาวะของสัตวเลี้ยง ฟารมสุนัข ฟารมสุกร ฟารมโคกระบือ ฯลฯ ที่ถายแตละวันเมื่อ
ปลอยทิ้งไวนานๆแบคทีเรียในบรรยากาศก็จะยอยสลายกลายเปนสิ่งสกปรก และแหลงเพาะเชื้อโรคไป
โดยอัตโนมัติ สรางความรําคาญและความเครียดใหกับเจาของ คนรอบขาง รวมทั้งสัตวเลี้ยงเอง ที่
ตองทนสูดดมกลิ่นเนาเหม็น จุลินทรียมีปลอดภัยตอสัตว ชวยใหระบบการยอยของสัตวใหดีขึ้นดวย
การผสมอาหารหรือน้ําสะอาดใหสัตวกิน ใชไดบอยไดตามความตองการ ไมเปนอันตรายตอสัตว
และชวยทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น
วิธีใช :
ครั้งแรก ใชจุลินทรีย BE.โดยไมผสมน้ํา เทลงในบัวรดน้ําหรือถังสําหรับฉีดพนตางๆ (ตอง
ลางสะอาดปราศจากการตกคางของสารเคมี) ฉีดพน ราด รด บริเวณพื้นที่มีมูลสัตว
หรือมีกลิ่นเนาเหม็น
การใชในครั้งตอๆไป
ผสมจุลินทรียบี.อี. กับน้ํา อัตราสวน 1 : 1, 1 : 5, 1 : 10, 20, 30 ตามความตองการ
ถากลิ่นแรง ใชความเขมขนสูง 1 : 1 หรือ 1 : 5 เปนตน
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ถากลิ่นไมแรงมาก อาจใช 1 : 50 หรือ 1 : 80 หรือ 1 : 100 ก็ได
กรณี มีมูลสัตว หรือสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน ควร ฉีดพนราดรดทุกวัน
กรณี มีปฏิกูลและกลิ่นไมมาก ฉีด รด 3-4 วัน/ครั้ง หรือ สัปดาหละ 1 ครั้ง
ดับกลิ่นสุนัขแบบบูรณาการครบวงจร
วิธีใช คือ
ดับกลิ่นตามพื้น ตามคอกหรือกรง บริเวณที่สุนัขถายปสสาวะหรือถายมูลไว ทิ้งไว 1-2 ชั่ว
โมงจะลางออกหรือไมลางออกก็ได ไมมีอันตรายใดๆตอสัตวเลี้ยง
ภาชนะหรือผาที่ใชทําความสะอาดพื้นหรือสุนัขตองนํามาซักและลางดวยจุลินทรีย แชผา
หรือภาชนะไวในอางน้ําที่ผสมจุลินทรีย
นําจุลินทรียผสมกับน้ําสะอาด ทําความสะอาดสุนัข หรือการอาบน้ําให โดยไมตองใชแชมพู
หรือสารเคมีใด ถาอางน้ํามีขนาดใหญ ใหสุนัขลอยคอแชน้ําจุลินทรียไวสัก 3-5 นาที
คอยนําสุนัขขึ้นจากอาง โดยไมจําเปนตองใชน้ําสะอาดอาบใหอีกรอบ
การใชจุลินทรียแตละครั้ง ขึ้นอยูกับกลิ่นหรือสิ่งสกปรกตางๆ อาจใชทุกวัน/วันเวนวัน
กรณีเปน สุกร โค กระบือ หรือสัตวเลี้ยงอื่นๆ ก็ใหทําเชนเดียวกันนี้
บอเลี้ยงปลา
การเตรียมบอเพื่อรองรับการเลี้ยงปลา โดยทั่วไปตองทําความสะอาดบอเพื่อใหปลอดจาก
เชื้อ ที่เปนอันตรายตอปลา การปรับคาความเปนกรด-ดาง หรือคา pH ของดินและน้ํา ตองปรับ
สภาพดินและน้ําใหอยูในสภาพที่เปนกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งบอเลี้ยงปลาสวยงามตองพิถีพิถันอยาง
มาก ถาผิดพลาดปลาที่เลี้ยงอาจตายได
กรณีที่ดินเปรี้ยวอาจใชปูนขาวปรับคาใหลดความเปรียวลงได ในสวนของน้ําก็ควรใหมี
ออกซิเจนพอเพียง การใหอาหารและการขับถายของปลามีผลทําใหสภาพน้ําเปลี่ยนไปทั้งคา pH,
BOD, COD ทําใหเกิดน้ําเสีย และปริมาณออกซิเจนลดลง ซึ่งอาจทําใหปลาขาดออกซิเจนและตายใน
ที่สุด การแกปญหาโดยใชจุลินทรีย เปนวิธีธรรมชาติและปลอดภัยที่สุด
วิธีใช ขนาดการใชตอครั้ง
จุลินทรีย ตอปริมาตรของน้ําในบอเลี้ยงปลา 1 ลิตร ตอปริมาตรน้ํา 10 คิว
ถาน้ําเสียนอยๆ ก็ใชในอัตรา 1:1000 และถาน้ําเสียอยางหนักก็ใชเขมขน 1:500 ระยะ
เวลาประมาณ 7-10 วันน้ําก็จะใสสะอาดใชเลี้ยงปลาได
กรณีที่น้ําเสียมาก หรือวิกฤตหนัก : อาจเพิ่มควรเขมขนของจุลินทรียไดมากขึ้นตาม
ลําดับ ระยะเวลาการเติมใหดูปริมาณของเสียเปนหลัก
กรณีทีทข่ ี องเสียมีมากและเกิดขึน้ เร็ว อาจจะเติมจุลิลนิ ทรียย สัปดาหละ 1 ครัง้ ก็ได
ถาบอมีขนาดใหญมีมพืพ
ี น้ ื ทีใ่ หญ การใชควรกระจายไปทัว่ ๆ พืน้ ที่ ใหรอบบอเลีย้ งปลา
ทัง้ หมด เพือ่ ใหจุจลิลุ นิ ทรียยไ ดเขาถึงและยอยสลายของเสียไดอยางทัว่ ถึงทุกจุด
โครงการวิจัย: การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อสุขภาพดีถวนหนา
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ตูเลี้ยงปลา
การบําบัดน้ําเสียในตูเลี้ยงปลาสวยงาม ภายในบาน การเตรียมการสําหรับตูเลี้ยงปลา อันดับ
แรกควรทําความสะอาดตู ตามดวยการปรับสภาพน้ํา เช็คคาน้ํา กอนปลอยปลาสวยงามลงไป เลี้ยง
ไประยะหนึ่งจะเห็นตะกอนและมูลของปลา รวมถึงเศษอาหาร มีผลใหน้ําเสียไดและปริมาณออกซิเจน
ในน้ําลดลง ซึ่งสวนมากจะใชวิธีเปลี่ยนน้ําใหม หรือการเติมออกซิเจนดวยเครื่องเติมออกซิเจน
วิธีใช
จุลินทรีย BE.10 ซีซี ตอ น้ําตูเลี้ยงปลา 5 ลิตร หรือมากกวานี้ก็ได
ปลาที่เปนบาดแผล ใส บี.อี. ลงไปอัตราสวน 1:1000 ตอนแรกน้ําจะเปนสีชาออนๆ
ตอมาน้ําจะใสพรอมกับแผลที่ตัวปลาหายเปนปกติ
จุลินทรียจะชวยยอยสลายของเสียตางๆ และทําใหน้ํามีสภาพดีขึ้น เปนการเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนโดยตรง มีผลทําใหปลามีสุขภาพแข็งแรงดี กินอาหารไดดี
คอกไก
จากประสบการณของ ดร.อรรถ บุญนิธี คอกไกขนาดเลี้ยงไก อยูประมาณ 100 ตัว เอาฟาง
คลุมพื้นคอกไก แลวเอาน้ํา บี.อี. พรมลงไปที่ฟางนั้น ปลอยไวประมาณ 7 วัน จึงปลอยลูกไกลงไปอยู
พรอมกับน้ําที่ใสใหไกกินก็ใส บี.อี. เขาไปดวย อัตรา 1 ตอ 500 กับอาหารไกก็พรมดวยน้ํา บี.อี. สัก
เล็กนอยไมถึงกับแฉะ ปรากฏวาไกแข็งแรงดี ตั้งแตเกิดจนโตไมเคยเปนโรคอะไรเลย แถมขี่ไกก็ไม
เหม็นอีกดวย หลังจากฟางเนาเปอยมากจนทําทาจะแฉะเกินไป ก็ลอกฟางออกไปทําปุยหมักแลวหา
ฟางใหมมาใสใหกับไกแทนฟางเกา สวนพื้นคอกก็ลางดวยน้ํา บี.อี. มันสามารถฆาเชื้อโรคของไกได
ในเลาหมู
จากประสบการณของ ดร.อรรถ บุญนิธี ที่มูลหมูหมักมีแมลงวันวางไข ก็เอาน้ํา บี.อี. ราดลง
ไป ปรากฏวาไมมีแมลงวันเกิดขึ้นเลย ที่เคยมีก็คอยๆ ลดนอยลง แถมมูลหมูก็ไมเหม็นเหมือนกับมูล
ไกใหเปนรําคาญดวย
การดับกลิ่นในสวนสัตว
กลิ่นไมพึงประสงคจากมูลและปสสาวะของสัตว รวมถึงกลิ่นสาบตางๆ แมจะมีการทําความ
สะอาดในทุกๆวัน ก็ไมสามารถแกปญหากลิ่นได การใชสารเคมีบางชนิดลางพื้น ทําใหมีสารเคมีตก
คาง อาจมีผลกระทบตอสัตว จุลินทรียที่ใชแกไขปญหาในสวนสัตวที่ไดผลมีองคประกอบปจจัยหลักๆ
เชนความเขมขนและความแข็งแรงของจุลินทรีย ปริมาณที่ใชและความถี่ในการใช ตองใชใหเหมาะสม
ครอบคลุมปริมาณของเสีย และตองใชใหตรงจุดของปญหา
วิธีใช สเปรยน้ําจุลินทรียที่ผสมแลว ไปทั่วๆ บริเวณสวนสัตวและตามคอกหรือกรงของสัตว
แตละชนิด จะชวยใหบรรยากาศมีกลิ่นหอมไปทั่วได
จุลินทรีย 100 ซีซี. ตอน้ําสะอาด 500 ซีซี เติมหัวน้ําหอมผสมลงไป (กลิ่นใดก็ได )
ประมาณ 15-20 ซีซี. เทลงในขวดที่สามารถสเปรยได
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ดานการเกษตร : ตนพืชและดิน
จุลินทรียใน บี.อี. สวนใหญเปนแบคทีเรียเชื้อรา “ไตรโคเดอรมา” ซึ่งมีประโยชนและสามารถ
ทําแหงได โดยใชรําละเอียดกับมูลสัตวผสมกันแลวพรมดวยน้ํา บี.อี. เจือจาง หมักไวจนกระทั่งรอน
จึงนํามาบรรจุกระสอบเก็บไวใชนานๆ ระหวางที่เก็บไวนานๆ นี้ จะมีเชื้อราดีมีประโยชนเกิดขึ้นมาอีก
หลายชนิด รวมทั้งจุลินทรียส ังเคราะหแสง ที่เหมาะสําหรับใหอยูตามผิวดินตื้นๆ ซึ่งดีมากสําหรับพืช
ระบบรากตื้น จากจุลินทรียแหง นําไปอัดเม็ดทําไดโดยคุณภาพไมเปลี่ยนแปลง แถมสะดวกใชมาก
กวาอีกดวย
บี.อี. เปนหัวเชื้อจุลินทรีย ไมใชปุย มันมีธาตุอาหารสําหรับพืชอยูบางแตไมมากหรือเขมขน
เทากับปุยเคมี มีคุณสมบัติเปนฮอรโมนไปสงเสริมการเจริญเติบโตของตนพืช พืชสามารถแตกตาออก
ใบไดเร็ว คุณสมบัติอยางหนึ่งคือ ใบออนของพืชที่แตกออกมาใหมๆ หลังจากได บี.อี. แลวแมลงไมกัด
กินหรือทําลาย ตนพืชที่แข็งแรงอยูกอนก็จะสมบูรณขึ้น ที่กําลังโทรมจะแข็งแรงสมบูรณ เมื่อให บี.อี.
ควรใหอาหาร คือ ปุยเคมีรวมไปดวย สามารถทําใหสารเคมีเหลานั้นสลายตัวได ถามีการใช บี.อี. รด
ทางใบหลายๆ รอบ กวาพืชจะเก็บเกี่ยวไดสารเคมีก็หมดฤทธิ์แลว
ธาตุอาหารพืช ใน บี.อี. มีแตจะครบถวนหรือไมขึ้นอยูกับวัสดุที่นํามาหมัก ถาตองการธาตุ
อาหารพืชที่มีอยูในตนพืช แนะนําใหใชวัชพืชมาทํา เพราะในวัชพืชมีอะไรๆ ดีกวาพืชที่คนปลูก ตน
วัชพืชไมตองปลูก ไมตองบํารุงรักษา ขึ้นเองและโตเองไดดีเสียดวย นี่คือจุดเดนของวัชพืช หลักของ
เกษตรอินทรียออแกนิคประการหนึ่ง คือ “วัชพืชคือปุย” เรียกวาปุยพืชสด
จุลินทรียสามารถแกไดทั้งดินที่เปนกรด และดินที่เปนดาง ถามีการใส บี.อี. บอยๆ ตามระยะ
เวลาเพียงไมกี่รอบก็ไดผล แมแตน้ําเสียกลิ่นเหม็นมีสภาพเปนกรดจัด พี.เอช.ของดินจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทั่งเปนกลางเขาสูธรรมชาติปกติ เศษพืชแหงทั้งหลายที่ปกคลุมหนาดิน และปุยคอก(ปุย
อินทรีย) รอเวลาใหจุลินทรียจาก บี.อี. เขาทําการยอยสลาย จึงไมควรใชสารเคมีกําจัดวัชพืชอยางเด็ด
ขาด เพราะจะไปทําลายจุลินทรีย ขณะเดียวกันก็ตองเลี้ยงวัชพืชไวสําหรับสรางความชื้นใหแกจุลินท
รีย ถายาวมากจนรกก็ใหใชวิธีตัดแลวปลอยคลุมหนาดินอยูอยางนั้น เพราะ“วัชพืชคือปุย” ซึ่งเทากับ
ใสปุยใหกับตนพืชสวนหนึ่งแลว เมื่อจําเปนตองใสปุยเคมี ก็ใชเพียงเล็กนอย ซึ่งทําใหไมสิ้นเปลืองและ
ไมทําใหดินเสียเร็วเพราะปุยเคมีอีกดวย
ราดรดลงดินที่โคนตนและบริเวณใกลเคียงในเขตทรงพุม จะชวยใหดินรวนซุยขึ้น น้ําและ
อากาศจะผานสะดวก ปรับสภาพความเปนกรดเปนดางใหเปนกลางไดภายในเวลาอันรวดเร็ว หลังจาก
นั้นหากมีการรดดวย บี.อี. อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ดินก็จะเปนกลางแลวก็สมบูรณอยางนั้นตลอดไป
วิธีใช
ราด บี.อี.ลงดิน : ใชในอัตรา 1 ตอ 500 หรือ 4-5 ชอนแกง รดบอยๆ ทุก 5-7 วัน (1:500–
1000)
กอนจะราดน้ํา บี.อี.ลงดิน ควรทําใหดินมีความชื้น 65 เปอรเซ็นต แสงแดดสองไมถึงหรือ
สองถึงนอยที่สุด(ตอนเย็น)
ฉีดพนใสตนพืช ใชในอัตรา 1 ตอ 1000 หรือ น้ํา 1 ปบ(20 ลิตร) ใส บี.อี. ลงไป 4 ชอนแกง
ขอควรระวัง อยาใชในอัตราเขมขนเกิน พืชจะชะงักการเจริญเติบโต ใบเหลือง
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ถาใชในอัตราเขมขนมากๆ พืชจะชะงักการเจริญเติบโต แตหากใชในอัตราเจือจางจะเรงการ
เจริญเติบโต เพราะ บี.อี. มีฮอรโมนพืชที่ทําสองหนาที่ คือ ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต และ ฮอรโมน
ยับยั้งการเจริญเติบโต ตามหลักวิชาการจุลินทรียจะเจริญเติบโตขยายตัวไดมากเมื่อดินหรือที่มี
ความชื้น 65 เปอรเซ็นต แสงแดดสองไมถึง หรือสองถึงนอยที่สุด จะไดรับประโยชนจากจุลินทรียเต็มที่
การพนที่ตนก็ดี ที่ใบก็ดี หรือรดลงดินก็ดี เปนการเสริมจุลินทรียที่เปนประโยชนตอพืช จุลินท
รียจะยอยสลายเศษอินทรียวัตถุในดินใหกลายเปนสารอาหารสําหรับพืช ทําใหตนพืชไดรับอาหาร
ตลอดเวลาอีกดวย นอกจากจะทําใหตนพืชเจริญงอกงามเติบโตไดดีแลว ยังทําใหดินรวนซุย เพราะจุ
ลินทรียจาก บี.อี. ไดเขาไปเสริมจุลินทรียดินเดิมที่อาจจะมีบางสวนจนมีจํานวนที่มากขึ้น
ชวยขับไลปองกันแมลง
ใชสะเดา ยาฉุน ยาสูบ หรือสมุนไพรตางๆ เมื่อนํามาแชหรือหมักดวยน้ําเปลา นําน้ําหมักสมุนไพรนี้
มาผสมกับ บี.อี. แลวฉีดพนใหกับพืชเปนครั้งคราวจะชวยขับไลปองกันแมลงไดดีมาก
กําจัดวัชพืชในนา
ดร. อรรถ บุญนิธี เลาประสบการณเทคนิคการกําจัดวัชพืชในนาวา กอนทําการไถ ใหใสน้ํา
บี.อี. ลงไปประมาณ 5 ลิตร/ไร หลังจากนั้นจึงไถ เมื่อไถแลว ใชลูกทุบทําเทือก ในจังหวะที่เอาลูกทุบ
ทําเทือกนี้ มันจะบดอัดตนวัชพืชใหจมลงไปอยูใตดิน ทิ้งไวรอใหวัชพืชงอกขึ้นมาอีก แลวก็เอาลูกทุบ
ทําเทือกบดอัดลงไปอีก ทําอยางนี้ 2-3-4 รอบ วัชพืชที่ถูกบดอัดลงไปอยูใตดินจะไมไดรับแสงแดด
มันก็จะเนาสลาย แลวก็ตายจนสูญพันธุไปเอง พรอมกันนั้นเราก็ตองคอยหมั่นตัดตนที่อยูรอบๆ นา
อยาใหเกิดเมล็ดได วัชพืชขยายพันธุดวยเมล็ด เมื่อไมมีเมล็ดรุนใหมเขาไปแทนที่รุนเกา วัชพืชนั้นๆ
ก็จะหมดไปเอง ทํานาอยูที่คลองหลวง 1 ของทางราชการทําแบบใสปุยเต็มสูตร ไดผลผลิต 80 ถัง/ไร
สวนของดร. อรรถ ใช บี.อี. อยางเดียวไดผลผลิต 50 ถัง/ไร เมื่อคิดตนทุนคาใชจายกับคาดินเสื่อมที่
ตองใสปุยเคมีมากๆ แลว ของดร.อรรถ ไดกําไรมากกวา
การทําการเกษตรนั้นรากฐานที่แทจริงคือ ธรรมชาติ การที่เราพยายามฝนธรรมชาติแลวนํา
สิ่งที่เปนเคมีวิทยาศาสตรมาทดแทน เพียงหวังจากความเขมขนและความที่พืชเจริญเติบโตสิ่งเหลานี้
เปนภาพลวงตาทั้งสิ้น ทุกอยางดีขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อยิ่งใชเคมีวิทยาศาสตร ธรรมชาติจะยิ่ง
เสียความสมดุล เมื่อนั้นเราจะไมสามารถทําการเกษตรได หรือถาทําก็ตองเพิ่มตนทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทั่งขาดทุนในที่สุด และถึงเวลานั้นอาจจะสายเกินไปที่จะเรียกหาธรรมชาติใหกลับคืนมา......
เกษตรกรที่ทําลายความสมดุลของธรรมชาติก็คือเกษตรกรที่ฆาตัวเอง
เตรียมวัตถุดิบประเภทพืชเพื่อหมัก บี.อี. เพื่อทําปุย
- พืชทุกชนิดใชทําน้ําชีวภาพได
- ไมควรใชพืชที่ใชสําหรับทําสารสกัดสมุนไพรปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เพราะสาร
ออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพร จะเปนตัวยับยั้งการเจริญพัฒนาของจุลินทรีย
- พืชที่เกิดหรือขึ้นตามธรรมชาติ และอยูมานานดีกวาพืชที่ตั้งใจปลูก
- สภาพสด ใหม สมบูรณ โตเต็มที่ อวบน้ํา ไมมีโรคและแมลง ไมมีสารเคมีปนเปอน
- เก็บเชาตรู(ตี 5) มีน้ําคางเกาะ ดีกวาเก็บตอนสายแดดออก เก็บขึ้นมาแลวบดละเอียดทันที
ไมทิ้งไวนาน เก็บแบบถอนทั้งราก ใชพืชมากชนิดดีกวา พืชนอยชนิด
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