บทที่ 4
การใชประโยชนสารชีวภาพ
วิธีใชน้ําสกัดชีวภาพ
นําน้ําสกัดชีวภาพผสมน้ําธรรมดาทําใหเจือจาง
1. ฉีดพนพืชผัก ไมผล ไมยืนตนอัตรา 1 ชอนโตะ ตอน้ํา 5 - 10 ลิตร (1: 500 - 1,000) ควร
ฉีดพนใหบอยครั้ง
2. ราดกองใบไมใบหญา สด แหง อัตรา 1 ชอนโตะ ตอน้ํา 2 - 3 ลิตร (1: 200 - 250) ใช
พลาสติกคุลมกองพืชปลอยใหเกิดการยอยสลาย 1 - 2 สัปดาห นํามาใชประโยชนได ใชผสมดิน
หรือคลุมดินบริเวณตนพืช
3. ใชทําปุยหมักแหง โดยใชน้ําสกัดชีวภาพ อัตรา 2 ชอนโตะ ตอน้ํา 10 ลิตร และเพิ่ม
กากน้ําตาล 2 ชอน ราดปุยหมักแหงใหมีความชื้นหมาดๆ
4. ราดดินแปลงเพาะปลูกปฏิบัติดงั นี้ พรวนดินผสมคลุมเคลากับวัชพืช หรือเศษพืชใช
อัตราเจือจาง 1 ชอนโตะ ตอน้ํา 2 - 5 ลิตร (1: 200-500) ราด 1 ตร.ม ตอ 0.5 - 1 ลิตร ปลอยใหเกิด
การยอยสลาย 3 - 7 วัน ก็สามารถปลูกพืชหรือกลาไมได ถาตองการกําจัดวัชพืชพวกมีเมล็ดควร
ปลอยใหวัชพืชงอกอีกครั้งหนึ่ง จึงพรวนซ้ําแลวรดน้ําสกัดชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพ หรือปุย
อินทรีย น้ําเจือจาง อัตรา 1 ชอนโตะตอน้าํ 5 ลิตร (1:500) ปลูกพืชไดภายใน 2 - 3 วัน
5. ผสมน้ําอัตรา 1 ชอนโตะ ตอน้าํ 1 - 5 ลิตร (1: 100 - 500 ) ราดพื้นที่ทําความสะอาดจะ
ชวยยอยอินทรียวัตถุที่ติดพื้น นําไปเทในแองน้ําขัง ชวยยอยอินทรียว ตั ถุในแองน้ําใหยอยสลายลง
ทําใหแองน้ําทีม่ ีสภาพดีขึ้น
6. เรงการงอกของเมล็ดพืช โดยนําเมล็ดพืชไปแชน้ําอีเอ็ม 1 คืน
7. ขยายหัวเชื้อทําไดโดยอัตราสวน คือ น้ําสกัดชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพหรือปุย
อินทรียน้ํา : กากน้ําตาล น้ํา ในอัตราสวน 1 : 1 : 10 ใสขวดปดฝา 3 วัน เขยาๆ ขวดทุกๆ วัน
นําไปใชได
8. เลี้ยงปลวกเพื่อเปนอาหารไกพื้นเมือง โดยนําใบไมใบหญามาใสหลุมขนาด
.50x100x.20 เมตร ราดดวยน้ําผสมอีเอ็ม ปดดวยกระสอบปาน 5-10 วัน ปลวกจะมาอยู
9. เลี้ยงหนอนแมลงวัน หนอนแมลงวันจะไมไดเปนแมลงวันเพราะจะไมมีฮอรโมนที่เนา
เสียใหแมลงวันไดเปลี่ยนแปลงจนครบวงจร
10. ใชเปนน้ําถูพนื้ อีเอ็มขยาย 2 ชอนโตะ กับน้ํา 5 ลิตร จุมไมถูพื้น
11. ใชเช็ดกระจก อีเอ็ม 1 ชอนโตะ ผสมน้ํา 1 ขวด ฉีดตามมานปรับอากาศ อีเอ็ม 2
ชอนโตะ ผสมน้ํา ครึ่งลิตร เช็ดกระจก โตะ จอทีวี ทําใหเกิดฝุนชา ลดการเกิดไฟฟาสถิต

12. ใชผสมปูนซิเมนตหรือยางมะตอย 5% จะชวยยืดอายุงานขึ้น 3 เทา
13. ทําไวนอีเอ็มเพื่อชวยใหระบบขับถายดีขึ้น ใชอีเอ็มสด ครึ่งแกว น้ําผึ้งรวง ครึ่งแกว
ผสมน้ําจนเต็มขวด 1 ลิตร ปดฝาเขยาใหทั่วหมักไว 7-10 วัน ใชดื่ม 1 ชอนชา/น้ํา 1 แกว
14. ใชทําปุยน้ํา อีเอ็ม 1 ฝาหรือ 1 ชอน กากน้ําตาล 1 ฝาหรือ 1 ชอน น้ํา 10 ลิตร
ใชใหหมดภายใน 1 วัน ใชรดแทนน้ํา ควรใชในชวงแดดรมลมตก ทุกๆ 3 วัน
15. กําจัดขยะ ใชเศษอาหาร 1 กก. โบกาฉิ 1 กํามือ คลุกเคลากัน ใชอีเอ็มขยาย ¼
แกว รดใหทั่ว ทําจนเต็มถัง น้ําที่ได ไปผสมกับน้ํา 20 เทา รดตนไม กากที่เหลือไปกลบฝงทํา
ปุยหมัก
16. ทําสารไลแมลง (ซุปเปอรสุโตจู) อีเอ็ม 1 สวน กากน้ําตาล 1 สวน น้ําสมสายชู5%
1 สวน เหลาขาว 2 สวน เขยา หมักไว 1 วัน ใชกําจัดเหาผสมน้ํา 1:50 หมักไว 30 นาที แลว
ลางออก อาบใหหมา หมักผม 15 นาที ผมนุม ถาเกิน 15 นาที ผมจะรวงได (ใชเพียวๆ ก็ขน
รวงได) ถาไมไดผลใหผสมขาแก สะเดา บอระเพ็ด พริก
17. ทําฮอรโมนผลไม อีเอ็ม 1 แกว กากน้ําตาล 1 แกว มะละกอสุก 1 ผล ฟกทองสุก
1 ผล กลวยน้าํ วา 1 หวี น้ําสะอาดพอทวม หมัก 10-15 วัน หามเปดฝาทิ้งไวจะเนา

ประโยชนของน้ําสกัดชีวภาพ
1. ใชเปนปุย โดยตรง
น้ําสกัดชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพ จะประกอบดวยสารตาง ๆ และจุลินทรียอยู
เปนจํานวนมาก ดังนั้นกอนนําเอาไปใชประโยชนจึงตองทําใหเจือจางมากๆ อัตรสวนน้ําสกัดตอ
น้ําสะอาดคือ 1: 500 หรือ 1 : 1,000 การใชเปนน้ําสกัดจะตองมีความระมัดระวังมากถาเขมขนมาก
ไปพืชจะชะงักการเจริญเติบโตใบจะมีสีเหลืองถาใชในอัตราที่พอเหมาะพืชนะแสดงสภาพเขียวสด
ใบเปนมัน ตนพืชที่ชะงักการเจริญเติบโตที่พักอยูจ ะขยายตัวแตกตาเปนใบภายในเวลาหนึ่งสัปดาห
ดังนั้นการใชจงึ ควรใชอตั ราเจือจางมากเปนเกณฑ ซึ่งสามารถใสใหแกตนไมประมาณ 3 - 7 วันตอ
ครั้ง และเมื่อพืชเจริญงอกงามดีในเวลาตอมาจะใชเดือนละครั้งก็ได
อยางไรก็ตาม น้ําสกัดชีวภาพ ไมใชปยุ ชีวภาพ เพราะไมพบจุลินทรียท ี่ใชเปนปุย
ชีวภาพ การยอยสลายอาจเกิดไดจากจุลินทรียตัวใดตัวหนึ่ง เขาไปยอยสลายสารอินทรียใน
ธรรมชาติบริเวณรากพืชสรางเปนฮอรโมน สารอนินทรียแตสูญสลายไดงา ย ตองใชบอยๆ พืชจึง
จะนําไปใชประโยชนไดอยางเพียงพอ กอรปกับในขณะใชงานตองเจือจางประมาณ 100 เทา
ประโยชนในแงของการเปนปุยชีวภาพโดยตรงจึงมีนอยมาก

การใชประโยชนของสารสกัดชีวภาพไมสามารถใชในรูปของปุยโดยตรง ควรใช
รวมกับผสมผสานกับวิธีอื่นๆ ดวย แตอยางไรก็ตามทําใหเกษตรกรสามารถประหยัดตนทุนในการ
ผลิตพืชผลการเกษตรลงไดถึง 10 เทา ทําใหมีกําไรมากขึ้น
1.1 ใชเปนหัวเชื้อปุยอินทรีย
การทําปุยหมักแหง
เพื่อนํามาใชปรับปรุงบํารุงดิน และเสริมสรางความเจริญเติบโต ใหกับพืชผัก
ไมผล หลังจากปลูกพืชแลวสามารถผลิตไดงายใชเวลานอย ดวยการนําเอกเศษหรือวัสดุเหลือใชา
หมักผสมกับมูลสัตว แกลบดํา และรําละเอียด ซึ่งมีวิธีการทําดังนี้
ลําดับ

วัสดุที่ใช

จํานวน

มูลสัตวแหงละเอียด
1 ปบ
1.
แกลบดํา
2.
1 ปบ
รําละเอียด
3.
1 กิโลกรัม
เศษพืชหรือวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น เชนแกลบ กาก
4.
1 ปบ
ออย ขี้เลื่อย เปลือกถั่วลิสง
เปลือกถั่วเขียว ขุยมะพราว ฯลฯ
2 ชอนแกง
5.
น้ําสกัดชีวภาพ
2 ชอนแกง
6.
กากน้ําตาล
10 ลิตร
7.
น้ํา ประมาณ (ปรับลดหรือเพิ่มไดตามความเหมาะสม)
วิธีการทํา
ผสมคลุกเคลาใหเขาดวยกัน รดน้ําที่ผสมดวยน้ําสกัดชีวภาพและกากน้ําตาลตาม
อัตราสวนที่กําหนดใหทวั่ กอง ขอสังเกตปริมาณที่เหมาะสมที่ใสในกองปุยโดยใชมือกําวัสดุแนนๆ
เมื่อแบมือออกปุยนั้นเปนกอนได หลังจากผสมคลุกเคลาดีแลวกองปุย บนพื้นที่ซีเมนตใหกองปุย สูง
ประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร คลุมดวยกระสอบปานทิ้งไว 3 วัน สามารถนําปุยไปใชไดลักษณะของ
ปุยที่ดตี องมีราสีขาวมีกลิ่นของราหรือเห็ด กองปุยไมรอนมีน้ําหนักเบา
วิธีการใช
ใชปุยหมักผสมในดินในชวงเตรียแปลงปลูกพืชผัก อัตราปุย 1 กิโลกรัม / ตาราง
เมตร และ ใชรองกนหลุมกอนปลูกพืชผัก ที่มีอายุเกิน 2 เดือน เชน กะหล่ําปลี แตงกวา ฟกทอง

ฯลฯ ประมาณ 1 กํามือ / หลุม หวานบริเวณโคนตนไมผล อัตรา 3 - 5 กิโลกรัม / ตน ขึ้นอยูกับ
อายุและขนาดทรงพุมไมผล สามารถใสกระสอบเก็บไวในที่รมไดนาน 1 ป
2. ใชปองกันกําจัดแมลงและโรค
โดยการผสมน้ําสกัดชีวภาพ ในอัตราเจือจางฉีดพนโดยเฉพาะเพลี้ยแปงใชไดผลดี
3. ใชกับสัตวเลี้ยง
3.1 EM กับการเลี้ยงสุกร
3.1.1 ทําการฃยาย EM ในอัตราสวน ผสม EM 5 ลิตร กากน้ําตาล 5 ลิตร
ผสมน้ําสะอาด 100 ลิตร แลวปดฝาใหสนิท หมักทิ้งไว 7 วัน นําไปผสมกับน้ําในอัตราสวน EM
ขยาย 1 ลิตร น้ํา 100 ลิตร นําไปฉีดลางใหทั่วคอก จะสามารถกําจัดกลิ่นมูลเกาภายใน 24
ชั่วโมง เมื่อสะอาดปลอดกลิ่นดีแลว ตอไปใชเพียงสัปดาหละ 1-3 ครั้ง ก็พอ โดยน้ําลางคอกทีม่ ี
EM ผสมอยูดวยจะลงไปชวยบําบัดน้ําเสียตามทอและบอพักใหสะอาดขึ้น
3.1.2 ผสม EM 1 ลิตร กับน้ําสะอาด 1,000-10,000 ลิตร โดยประมาณ ให
สุกรกินทุกวัน เพื่อชวยใหสกุ รแข็งแรงและมีความตานทานโรค สามารถปองกันกลิ่น
เหม็นจากมูลสุกรที่เกิดขึ้นใหมดวย
3.1.3 ผสม EM5 (ทําจาก EM 1 ลิตร กากน้ําตาล 1 ลิตร เหลาขาว 1 ลิตร
น้ําสมสายชูกลั่น 5% 1 ลิตร น้ําสะอาด 6 ลิตร เรียกสูตรนี้วาเชื้อหมักขับไลแมลงวัน)
จํานวน 1 ลิตร กับน้ําสะอาด 100 ลิตร ฉีดพนตามบอน้ําทิ้งเพื่อกําจัดหนอนแมลงวันจะ
ชวยลดจํานวนลงไดภายใน 1-2 สัปดาห
3.1.4 ผสมซุปเปอรโบกาฉิ (ทําจากเปลือกหอยปน 0.2 กก. กระดองปูปน 0.2
กก. กระดูกปน 0.2 กก. แกลบเผา 0.2 กก. ปลาปน 6 กก. กากถั่ว 6 กก. รําละเอียด
20 กก. EM 10 ซีซี. กากน้ําตาล 10 ซีซี. น้ํา 5 ลิตร) ประมาณ 2 % ในอาหารที่ให
สุกรกินแตละวันเพื่อเสริมสุขภาพของสุกร
3.1.5 กรณีลูกสุกรที่มีอาการทองเสีย ใช EM 5 ซีซี. (ประมาณ 1 ชอนชา)
หยอดเชาทางปากจะชวยได
3.1.6 มูลสุกรที่ใช EM แลว สามารถนําไปใชทําโบกาฉิหมักตางๆ หรือทําเปน
อาหาร ปลา กุง กบ ได (ขนอยูกับการประยุกตใช)
ขอสังเกตุ
1. ฟารมที่ใช EM สวนมากจะไมพบสุกรมีอาการทองเสีย
2. สามารถลดการใชยาปฏิชีวนะตางๆ ได

3. มีประสิทธิภาพในการขยายพันธุดีขึ้น แมสุกรในบางฟารมใหลูกถึง 14-16
ตัว
4. สุกรขุนที่ให EM จะใหเนื้อแดงมาก ไขมันนอย และสุกรมีน้ําหนักมากกวา
ปกติที่เคยได
ตารางแสดงคาสารตางๆ กอนและหลังการใชแบคทีเรียกําจัดกลิ่นในโรงเลี้ยงสัตว
สารตางๆ
กอนใช
หลังใช
หมายเหตุ
แอมโมเนีย(พีพีเอ็มX
2100
0.006
ใชแบคทีเรีย แลคโต
ไฮโดรเจนซัลไฟด (พีพีเอ็ม) 1720
วัดคาไมได
บาซิลลัส แอคทิโนไมซิส
Methyl Mercaptan(พีพีเอ็ม)
0.014
วัดคาไมได
ยีสต เปนหลัก ระยะเวลา
Trimethiylamin
0.031
วัดคาไมได
ที่มีผล 15-30 วัน
จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยริวกิว ประเทศญี่ปุน 2532
3.2 EM กับการเลี้ยงไก
3.2.1 ใช EM ที่ขยายแลว ฉีดพนตามพืน้ เพื่อกําจัดกลิ่นแกสและกลิ่นเหม็นจาก
มูลทุกๆ 4 วัน มูลไกเหลานี้นําไปใชทําโบกาฉิมูลสัตว(ทําจากมูลสัตว 1 สวน แกลบดิบ 1 สวน
รําละเอียด 1 สวน EM 10-20 ซีซี. กากน้ําตาล 10-20 ซีซี. น้ํา 10 ลิตร) หรือนําไปใชเปนปุย
ใสโคนตนไมและแปลงผัก
3.2.2 ผสม EM จํานวน 1 ลิตร ตอน้ํา 1,000-10,000 ลิตร ใหไกกินทุกวัน จะ
ชวยใหไกมีสุขภาพแข็งแรง ไขดก ไกเนือ้ มีน้ําหนักดี อัตราการตายต่ํา และมูลไกจะไมมกี ลิ่น
การใชอีเอ็มในไกเนื้ออยางยอ
1. ใชในการเตรียมเลา
1.1 ทําความสะอาดเลา ฆาเชื้อโรคโดยฉีดพนอีเอ็มในอัตรา อีเอ็มหัวเชื้อหรืออีเอ็มขยายผสม
น้ํา 1:500 ใหเปยกโดยทั่ว ถาเคยมีโรคระบาด ควรผสมซุปเปอรสุโตจูลงไปในอีเอ็มที่ฉีดพน
ดวยอยางละเทากันจะทําใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทิ้งไว 2-3 วัน จึงปูวสั ดุรองพื้น พนอีเอ็ม
อีกครั้ง ทิ้งไว 2-3 วัน จึงปลอยไก
2. การปลอยไกและการดูแลรักษา
เมื่อปลอยไกใหไกกินน้ําอยางเดียวกอนโดยใชอีเอ็มหัวเชือ้ ผสมน้ํา 1:5,000 ฝกใหไกกินน้ํา
ดวย กกไกตามกรรมวิธี หลังไกกินน้ํา 4-6 ชั่วโมงใหกินอาหาร หากมีเวลา 1-2 วันแรกอาจ
หยอดอีเอ็มหัวเชื้อใหไกตัวละ 1-2 หยด จะดี ลดอัตราการตาย พนอีเอ็มหัวเชื้อทุก 3-5 วัน

บริเวณไกนอน บริเวณโดยรอบ หลังคา ฝา เพดาน และภายนอก อยาใหน้ําและอาหารขาด
หากไกปวยแยกออกมาหยอดอีเอ็มทุก 6 ชั่วโมง
3. การใหอาหาร
ควรนําอาหารมาหมักหัวเชื้ออีเอ็มกอน ในอัตรา หัวเชื้อ 10 ซีซี ตออาหาร 1 กก. หากผสม
ไมทั่วควรผสมน้ําสะอาดเพิม่ ปริมาตร แลวฉีดพนอาหารขณะคลุกเคลา ผสมหมักไวประมาณ
6 ชั่วโมง กอนนําไปใหไกกินเพื่ กําจัดเชือ้ โรค ลดสารพิษ เพิ่มคุณภาพอาหาร และในสูตร
อาหารควรจะผสมซุปเปอรโบกาฉิลงไป 1-2% ดวย
4. การรักษาโรค
หากเกิดโรคระบาดในพื้นทีใ่ กลเคียง ควรเพิ่มอีเอ็มในน้าํ ที่กินจากเดิม 1:5,000 เปน 2-5:5,000
(สูงสุดไมเกิน 5:5,000) ควรใหแนใจวาเปนอีเอ็มที่ใหม ไมหมดอายุเทานั้น ควรพนอีเอ็มให
บอยขึ้น และพนใหกับพืน้ ที่ที่เกี่ยวของกวางขึ้น เชน ถนนและรถเทาที่ทําได ระวังสัตวปก
ที่มากินอาหารในเลาไก ถามีเวลาใชหวั เชื้ออีเอ็มหยอด(อาจหยอดตาหรือจมูกก็ได)ปากไกทุก
ตัว ไมตองหยอดวัคซีนในไกอีเอ็ม หากไกปวยเปนหวัด เหงา ขี้เขียว ควรจับแยก ใหกนิ
อีเอ็มเขมขน 5:5,000 และหยอดทุก 6 ชั่วโมง จนกวาจะหาย จึงนํากลับเลา อีเอ็มนอกจากจะ
หยอดหากเปนในระบบหายใจและทางเดินอาหาร อาจใชทา ถาเปนแผลภายนอก และฉีดแก
อาการช้ําใน
การใชอีเอ็มในการเลี้ยงไกพื้นเมือง
1. ตองจํากัดบริเวณใหได แตตองมีพื้นที่กวางพอใหไกออกกําลัง
2. ไมใหไกกนิ เศษอาหารที่มีเชือ้ โรค
3. ใหไกกินน้ําผสมอีเอ็มที่เตรียมไว
4. หมั่นสังเกตุอาการไก
5. ไมจําเปนตองมีคอกตามขนาด แตควรมีคอกเลี้ยงลูกเจีย๊ บ
6. หมั่นพนอีเอ็มบริเวณเลา และบริเวณใกลเคียง
7. เลาที่มีขนาดกวางสามารถทําลานเลี้ยงปลวกได
เทคนิคการเลี้ยงไกไขดว ยอีเอ็ม
1. ใหไกกินน้ําผสมอีเอ็มในอัตรา 1:5,000 ทุกวัน
2. ฉีดพนอีเอ็มขยายสัปดาหละครั้ง
3. ผสมอาหารใชเองในชวงไกอายุ 1 เดือน ขึ้นไป ใชหญาขน ตนกลวย หรือผักธรรมชาติมา
หั่นเปนทอนสั้นๆ ประมาณ 10 กก. รดดวยอีเอ็มผสมน้าํ อัตรา 1:500 ใหพอชุม หมัก 24

ชั่วโมง นํารําละเอียดกับอาหารไกอยางละ 1 กก. เขามาผสมคลุกเคลาใหเขากัน ใหไกกินได
เลย ประหยัดคาอาหารได 80%
4. ปลอยใหไกเดินออกกําลังในลานรอบๆ เลาไกได
การเลี้ยงโคเนือ้ ดวย EM
เชาปลอยลงทุง เที่ยง ตอนเขาคอกหรือปลอยทั้งวันถามีธุระ
ใหอาหารหยาบเสริมเปนบางครั้ง เชน ฟางหมักEM หรือตนขาวโพดฝกออนใหกินเสริม
ในฤดูแลง
ให EM ผสมน้ํากินเปนประจํา โดยผสม EM ในทอซีเมนตใหกินตลอดวัน จะทําใหมูล
โคที่ถายใหม ๆ ไมมีกลิ่นสุขภาพโดยรวมสดชื่น ทั้งแมและลูก ผสมเทียมติดงาย เชื่อง ไมกาวราว
ลดความรุนแรงของโรคติดตอบางชนิด เชน ปากและเทาเปอยได
ใช EM ผสมน้ําลางทําความสะอาดตัวกอนทําการผสมเทียม
ใช EM5 ผสมน้ําเช็ดลูกวัวที่คลอดใหม เพื่อปองกันเห็บเหา
การใชอีเอ็มในวัวนม
ในวัวนมสามารถใชอีเอ็มแทนยาปฏิชีวนะเพื่อลางมดลูก ในกรณีมดลูก
อักเสบจากการคลอด หรือมีการใชแทนยาปฎิชีวนะฉีดเขาเตานมเมื่อโคเปนเตานมอักเสบ(ยัง
ไดในระดับไมนาพอใจ) ควาย และสัตวเลี้ยงอื่นๆ ก็สามารถนํา EM ไปประยุกตใชได
เชนเดียวกัน
การใช EM ในแพะ
สายๆ ปลอยตามทุง เที่ยงตอนเขาคอก บายปลอยอีก ถาไมมีเวลาจะเกี่ยวใบกระถิน ใบ
มะขามเทศมาใหกนิ ในคอกแทน
ถายพยาธิ 3 เดือนครั้ง
ใช EM ผสมน้ําใหกินเปนประจํา เปลี่ยนถายน้ําทุกวัน ลดกลิ่นอุจจาระ ลดกลิ่นตัว กิน
อาหารเกง อวนทวน
ใช EM หัวเชือ้ ผสมน้ําในเครื่องพน พนตัวแพะ ลดกลิ่นตัวแพะไดดีมาก (แตแพะมักจะ
วิ่งหนีทําใหปฏิบัตงิ านยาก ถามีเครื่องพนกําลังสูงและทําในพื้นทีจ่ ํากัดหรือในซองบังคับจะชวยลด
ปญหาแพะวิ่งหนีได)
ใช EM หัวเชือ้ ประมาณ 10 ซี.ซี. กรอกปากลูกแพะที่เพิ่งคลอด 1 วัน
ตัวผูที่ไมใชทําพันธุควรตอน

3.3 การใช EM ในการประมง
3.3.1 ใช EM ที่ขยายแลวใสในบอเลี้ยงสัตวน้ํา ในอัตรา 1:1,000 หรือ EM 1
ลิตร ตอน้ํา 1-10 ลูกบาศกกเมตร ใสบอทุกๆ 7-10 วัน แลวแตสภาพของน้ําและอัตราความ
หนาแนนของสัตวที่เลี้ยง
3.3.2 ผสมอาหารใหกินโดยใช EM 1 สวน ตอน้ํา 50 -100 สวน คลุกกับ
อาหารหรือแชไวกอนใหกินก็ได แลวแตชนิดของสัตวเลีย้ ง ในฟารมเลี้ยงกบบางฟารม หลังจาก
ใส EM ลงในบอกบครั้งแรกแลวไมตองใสอีก เพราะน้ําในบอจะได EM เพิ่มทุกวันจากอาหารที่
แช EM และเมื่อเริ่มตนควรใช EM อยางเจือจางกอน
3.3.3 การใช EM ดวยวิธีการดังกลาว จะชวยใหน้ําไมเสีย ไมจําเปนตองถาย
น้ําบอยๆ หรือไมตองถายน้าํ เลยจนกวาจะจับสัตวขาย ชวยใหสัตวมีสขุ ภาพดี
3.3.4 การเตรียมบอในการเลี้ยงแบบ EM เมื่อจับกุงเรียบรอยก็จะสูบน้ําออก
พอน้ําแหงในขณะที่บอกําลังชื้นๆ ก็ใช EM ขยาย สาด ไปทั่วบอ ในอัตรา 200 ลิตร/ไร ทิ้งไว
1 คืน ให EM ปรับสภาพพืน้ เลน และเย็นวันรุงขึ้นใชโบกาฉิหวานไปทั่วบอ ในอัตราสวน โบ
กาฉิ 100 กิโลกรัม ตอ 1 ไร กรณบอที่เคยใช EM แตถาบอที่เพิ่งเริ่มเปลี่ยนจากเคมีมาเปน EM
ครั้งแรก จะตองมีขั้นตอนถึง 3 ขั้นตอน คือ 1. สาด EM 2. โรยโบกาฉิ 3. ราด EM อีก 2
ครั้ง เพื่อให EM ไปลางสารพิษในบอ จากนั้น ก็เอาน้ําเขาบอและหมักปุยน้ําสาดลงบอ การทํา
ปุยน้ํา คือ หมัก EM 1 ลิตร กากน้ําตาล 1 ลิตร ผสมน้ํา 200 ลิตร และผสมโบกาฉิ 10
กิโลกรัม หมัก 24 ชั่วโมง สาดบอ 1 ไร ตอ 200 ลิตร ก็ไดปุยน้ําชัน้ ดี ที่จะไปชวยใหเกิดแพลง
ตอนและสัตวน้ําเล็กๆ ในบอเพื่อเปนอาหารกุง ถาใชโบกาฉิโรยลงไปบนบอจะเห็นผลชากวาการ
หมักปุยน้ํา
ภายใน 2-3 วัน เมื่อสีน้ําขึ้น คือเปนสีเขียวแสดงวาแพลงตอนเกิดขึน้ ก็เตรียม
ปลอยกุง กุงทีเ่ ลี้ยงในบอ EM จะมีอาหารสมบูรณ ใน 7 วันแรกไมตอ งใหอาหาร อัตราการ
ปลอยกุงตอไร ในการเลี้ยงกุง ดวย EM จะปลอยกุงบางกวาการเลี้ยงดวยเคมี เพราะอัตราการตาย
ของกุงมีนอย ไรหนึ่งปลอยประมาณ 6 หมื่น ถึง 8 หมื่นตัว
3.3.5 การเตรียมอาหารกุง อาหารกุงมีสองอยางคือ เม็ดเล็ก เม็ดใหญ เม็ดเล็ก
สําหรับกุงเล็ก เม็ดใหญสําหรับกุงใหญ เมือ่ ปลอยกุงไปแลวประมาณ 5-7 วัน ก็เริม่ ใหอาหาร
โดยนํามาคลุกเคลากับ EM ขยาย โดยตักเอามาสวนหนึง่ จากที่เราขยายไวสาดบอมาเก็บไวในถัง
มิดชิด เติม EM สดลงไปผสมทุกวันๆ ละ 2 ฝา (ฝาแกลลอน EM ขนาด 1 ลิตร) เมื่อคลุกเคลา
เสร็จแลวหมักไว 4 ชั่วโมง กอนที่จะนําไปสาดใหกุงกิน บางครั้งอาจจะเพิ่ม EM5 เขมขน ลงไป
คลุกเคลาดวย เพื่อปองกันการเกิดโรคของกุง
การใหอาหารกุง การใหอาหารสําหรับการเลี้ยงกุงในระบบธรรมชาติที่ใช EM

กุงเล็ก วันแรกใหเวลาเดียว วันที่ 2 ให2 เวลา วันที่ 3 ให 3 เวลา และให 3 เวลา อยูประมาณ
1 เดือน การใหอาหารกุงจะใหเวลา 07.00 น., 15.00 น., และ 23.00 น. หลังจากนัน้ ก็ให 5
มื้อ คือ 07.00 น., 11.00 น., 15.00 น.,19.00 น.,และ 24.00 น. จนกระทั่งถึงเวลาจับ
ปริมาณการใหอาหาร ถากุงเล็ก จะใหประมาณ 1-3 กิโลกรัม ตอมื้อ ถากุงโตก็
จะเพิ่มขึน้ ตามความเหมาะสม
3.3.6 ปญหาและโรคที่เกิดกับกุง ปญหาโรคกุงที่พบทั่วๆ ไป คือ โรคตัวแดง
โรคเรืองแสง แตเลี้ยงดวย EM ไมมีปญหา เพราะเรามี EM5 เขมขน โรคตัวแดงใช EM5
คลุกเคลาอาหารโดยใช EM5 1 ลิตร ตออาหาร 10 กิโลกรัม ใหกุงกิน 3 วัน กุงก็จะดีขึ้น สวน
โรคน้ําเรืองแสง แกไขโดยใชเปลือกมะพราวที่ตีแลวมาใสถุงอวนแชลงไปในบอกุง อัตรามากนอย
ก็แลวแต ถาอยากใหหายเร็วก็ใสลงไปมาก ความฝาดของเปลือกมะพราวจะทําใหอาการเรืองแสง
ของน้ําหายไป ถาจะใหบอสะอาดปลอดโรคตลอดไป ใช EM5 ผสมน้ําสาดบอทุก 5 วัน ตาม
อัตราสวน น้ํา 5 ลิตร EM5 ผสม 4 ลิตร ถากุงสะอาดดีแลวก็อาจจะเปนทุก 10 วัน สาดก็ได
ก็ดีของการเลี้ยงกุงดวย EM
1. ตนทุนต่ํา กําไรดี
2. ไมเครียด ไมวิตกกังวล สุขภาพจิตดี
3. ระยะเวลาการเลี้ยงเพียง 3 เดือน จากปกติ 4 เดือน
4. อัตราการแลกเนื้อ 1.2 ถาปลอยกุงบางสุด ถาปลอยหนาขึ้นมาหนอย 1.4 ถา
หนามาก 1.5 ถาเลี้ยงดวยเคมีอาหาร 2 กิโลกรัม/กุง 1 กิโลกรัม
5. กุงเปลือกนิ่มมีนอยมากเพียง 18 กิโลกรัม จากกุง 5300 กิโลกรัม คิดเปน
0.33% ถาหากเลี้ยงดวยเคมีจะไดถึง 1000 กิโลกรัม
6. การเลี้ยงดวย EM ไมตองตีน้ํา ยกเวนวันที่ไมมีแดดและตอนกลางคืนชวยให
ประหยัดคาน้ํามัน
7. กุงไมแตกไซส (ขนาดเทากัน) เพราะไมไดเติมกุงลงไปเพิ่มเหมือนกับการ
เลี้ยงดวยเคมี
8. การลอกคราบของกุงตามธรรมชาติไมพรอมกัน ไมเกิดปญหาการเนาเสียของ
เปลือกกุงเหมือนการบังคับดวยเคมี
9. รักษาสภาพแวดลอมใหดีขึ้น ไมเกิดสารพิษตกคางตามแหลงธรรมชาติ
10. มีเวลาไปทําอยางอื่นไมตองคอยเฝาบอกุงตลอดเวลา
11. ประหยัดคาใชจาย ถาคิดจากบอเนื้อที่ 5 ไร จะใช EM และปุยโบกาฉิ
กากน้ําตาล เหลาขาว รวมแลวคิดเปนเงิน ไมเกิน 10,000 บาท คาน้ํามัน
20,000 บาท คาไฟฟา คาแรงงาน 30,000 บาท คาอาหารกุง 200,000 บาท
คาลูกกุง 36,000 บาท -40,000 บาท ตอรุน รวมตนทุนทั้งหมด 300,000

บาท ถาเปรียบเทียบการเลี้ยงดวยสารเคมี จะตองใชทนุ เพิ่มมากขึ้น 3 เทา
ประมาณ 8-9 แสนบาท
การใชอีเอ็มในการเลี้ยงกุงเพิ่มเติม
1. ใชอีเอ็ม 100% ตั้งแตการเตรียมบอ กอนปลอยน้ํา หลังปลอยน้ํา การปลอยลูกกุง การดูแล
รักษา ใชอีเอ็มขยาย โบกาฉิ สุโตจู ฯลฯ
2. งดความขุนมัวในบริเวณบอกุง เชน การจับกุงมาเผา การทะเลาะเบาะแวง การดื่มเหลา เบียร
ตองงด
3. แบงกําไรทําบุญสัก 10%
การใชอีเอ็มในปลาในบอขนาดเล็กแบบเศรษฐกิจพอเพียง
1. ขุดบอขนาด 2x2x1 เมตร
2. แตงกนบอใหเรียบ ปูแผนพลาสติคขนาด 4X6 เมตร ขุดเซาะขอบบอใหเปนรอง พับพลา
สติคอัดลงดินใหมิดชิด แตงขอบบออัดดินใหแนนปลูกหญาขอบบอกันดินพัง
3. ใสดินในกนบอ 5-10 ซม. ใชโบกาฉิใสในบอ 10-15 กํามือ หวานรอบๆ ขอบบอใหทั่ว เพื่อ
สรางอาหารธรรมชาติ
4. ใสน้ําใหเต็มบอ ใสอีเอ็มขยายในอัตราสวน 1:10,000 เทา เพื่อปรับสภาพน้ํา ทิ้งไว 10-15
วัน นําปลามาเลี้ยง ไดทั้งปลากินพืช ปลากินสัตว อัตราการปลอยถาเปนบิ๊กอุย 300-500 ตัว/
บอ
5. รอบๆ ขอบบอลอมดวยตาขายสูง 30-50 ซม. เพื่อกันสัตวอื่นมากินปลาในบอ พื้นที่วางรอบ
บอควรปลูกผักสวนครัว เชน ตะไคร กะเพรา ฯลฯ เหลือจากขาย เศษผักใหปลากิน น้ําใน
บอใชรดผักได แลวก็เติมน้ําใหมลงไปตามเดิม
6. ใหอาหาร วันละ 2 มื้อ เชา เย็น ในระยะเริ่มเลี้ยงใหอาหารสําเร็จรูปไปกอน
7. ใสอีเอ็มขยาย 1:10,000 เทา ควรใสทุก 7-10 วัน หากปลาโต น้ําเสียบอยใชอเี อ็มขยาย 1-2
ครั้งตอสัปดาห ตามสภาพน้ํา
8. ปลาเปนแผลหรือเปนโรค ใชซุปเปอรอีเอ็ม5 ผสมน้ํา 1:500 เทา สาดใหทวั่ บอ
9. ระหวางการเลีย้ งคอยสังเกตุดูถาปลาโตขนาด 2 นิ้ว ควรเริ่มฝกใหกนิ อาหารที่เราผลิตเอง
การใชอีเอ็มในการเพาะพันธุปลา
1. .ใชในการเตรียมบอ ทําความสะอาดบอเพาะพันธุในอัตรา 10-20 ซีซี/บอ (โดยหมักขยาย 7
วัน)
2. ใชในการทําความสะอาด เช็ดเข็มฉีดยาและบริเวณที่ฉดี ฮอรโมน

3. ใชในการฟกไขปลา
4. ใชในการปรับสภาพน้ํา
เทคนิคการเลี้ยงปลาดวยอีเอ็มในฟารมขนาดกลาง
1. การเตรียมการ ควรเลี้ยงในระบบปด โดยมีบอบําบัดน้ําเสียและบอเลี้ยงแยกจากกัน เพราะน้ํา
ในแหลงน้ําทัว่ ไปไมมีความปลอดภัย มีสารพิษ สารเคมีและเชื้อโรคมาก
2. การขุดบอ บอพักน้ําขุดใหลึก เพื่อใหเก็บน้ําไดมาก ใหสามารถรองรับน้ําฝนตามฤดูกาลได
ดวย หวานโบกาฉิ ฉีดพนอีเอ็ม บําบัดน้าํ กอนนําเขาบอเลี้ยงเสมอ (1:10,000-20,000) บอ
เลี้ยงขุดใหมีขนาดเล็กและตืน้ โดยลึก 1.2-1.5 ม. พื้นที่ 2 ไร ควรแบงเปน บอพักน้ํา 1 ไร
บอเลี้ยง 1 ไร พื้นที่สําหรับบอเลี้ยงควรทําเปนบอขนาดเล็ก 2-3 บอ พื้นผิวบอเลี้ยงขุดใหมี
ความลาดเอียงเพื่อความสะดวกในการจับปลา และสูบน้ําออก พื้นที่ 1 ไรควรมีความลาด
เอียงตางกันประมาณ 50 เซนติเมตร
3. การเตรียมบอ กอนปลอยปลาและกอนปลอยน้ําเขาบอใหหวานพื้นบอ ขอบบอและขางๆ บอ
ดวยโบกาฉิ ประมาณไรละ 100 กก. แลวฉีดพนอีเอ็มขยายผสมน้ํา 500 เทา ฉีดตามใหทั่ว
ประมาณไรละ 10-20 ลิตร ทิ้งไว 2-3 วัน นําน้ําเขาบอเลี้ยงเปนน้ําจากบอพักที่บําบัดแลว
ใหลึกประมาณ 40-50 เซนติเมตร และบําบัดอีกครั้งดวยโบกาฉิและอีเอ็มขยายในปริมาณ
เทาๆ กับครั้งแรก ทิ้งไว 7-8 วัน น้ําจะเขียวจัดจนกระทัง่ เปนสีเขียวฟา สังเกตวามีสงิ่ มีชีวิต
เกิดขึ้นมากมาย ปลอยปลาได
4. การปลอยปลา การปลอยปลาใหปรับสภาพปลาและน้ําใหเขากันใหดีตามเทคนิคปฏิบัติ อัตรา
ปลาตารางเมตรละ 70 ตัว
5. การดูแลรักษา ระยะแรกยังไมตองใหอาหาร ปลาจะกินแพลงตอน อาจเพิ่มโบกาฉิเพือ่ เพิ่มเเพ
ลงตอนก็ได การใหอาหาร เชา 9.00 น. บาย 16.00 น. ใสอีเอ็มขยายระยะแรกสัปดาหละ
ครั้ง อัตราสวนอีเอ็มตอน้ําในบอ 1:20,000 และควรใสใหบอยขึน้ 6 วัน หรือ 5 วัน ครั้ง
เมื่อน้ํามีอาการผิดปกติ หรือทุกครั้งที่พบวาน้ําผิดปกติ และอาจใชซุปเปอรสุโตจูดวยเพื่อกําจัด
โรค ใหสังเกต ถาปลาผุดบอยแสดงวาน้ําไมดี หรือน้ําเปนสีเขียวเขมเปนมัน ก็แสดงวาน้ําไม
ดีเชนกัน หากปลามีอาการผิดปกตินอกจากใชอีเอ็มขยายแลว ควรใสอีเอ็ม5 ดวย
การใชอีเอ็มในบอปลากินพืชควรแบงพน ไมควรพนลงครั้งเดียวตามสูตร เพราะการพนอีเอ็ม
ทําใหออกซิเจนเกิดเร็วก็เปนอันตรายตอปลาเชนกัน ควรแบงใส 2-3 ครั้ง ปลาดุก ปลาสวาย
ไมเปนไร

หากในบอสกปรกมากอีเอ็มจะชวยสลายทําใหตะกรันใตน้ําลอยขึ้นมาเปนแพ ตองชวยตักออก
หรือฉีดพนอีเอ็มเพิ่มอีกครั้งจะชวยใหยอยสลายไป
6. การจับปลา สูบน้ําออกไปยังบอพัก ฉีดโบกาฉิเพิ่มอีกครัง้ เพื่อใหคนื สภาพเร็วขึ้น
7. การผลิตอาหารปลา สูตรอาหารปลา มูลสัตว 1 สวน รําละเอียด 1 สวน อีเอ็ม กากน้ําตาล
น้ําสะอาด 1:1:500 ความชื้น 60-70%
หากเปนปลากินพืชใชมูลสัตวกินพืช
หากเปนปลากินเนื้อใชมูลสัตวกินเนื้อ
ปลากินพืชควรเพิ่มผักปนละเอียดเขาไปดวย
ปลากินเนื้อควรเพิ่มกากถั่วลิสง(ถามี)
อาหารกบ ใชปลาปนผสม
วิธีทํา อีเอ็ม+กากน้ําตาล+น้ํา รดมูลสัตวใหเปยก (มูลสัตวตองปนใหละเอียด) กําแนน มีน้ํา
ไหลออกจากงามมือ นํารําผสมคลุกใหเขากัน นําไปหมัก โดยกองกับพื้นใหสูง 10-15
เซนติเมตร คลุมดวยกระสอบ หมักเชาใหเย็น หมักเย็นใหเชา ปน เปนกอน นําไปวางบนแพ
อาหาร หรือที่ลาดริมฝง ใชไดทั้งปลากินพืชหรือปลากินเนื้อ ยกเวนปลาชอน
อีกวิธี กองกับพื้น หมักไว 2 วัน นําไปอัดเม็ดหรืออัดแทง ผึ่งลมใหแหงหักเปนทอนสั้นๆ
ใชไดทั้งปลากินพืชกินเนื้อ
อีกวิธีกองไวกบั พื้นหมัก 7-8 วัน จนกระทั่งแหงจับเปนกอนแข็ง เบา แบงออกเปนชิ้นๆ
โยนลงไปจะลอยน้ํา ปลากินพืชชอบมาก
หรือจะหมักจนแหงในแบบพิมพก็ได เก็บใสถุงไวใชไดหลายวัน
นอกจากมูลสัตวอาหารปลายังไดมาจากพืชผักตากแหง ปนละเอียด ผสมรํา เศษอาหาร หยวก
กลวยสับละเอียดผสมรํา หมักดวยอีเอ็มและกากน้ําตาลกอน ผลไมสุก ผักตม ก็กิน
ปลาบางชนิด ควรมีอาหารเสริมดวยจะโตเร็ว เชน ปลวก หนอน จิ้งหรีด ฯลฯ
อาหารสําหรับปลาเล็กหรือปลาตุม ใชปลายขาว รําละเอียด ผักสับละเอียด อยางละ 1 สวน
ตมจนเปอยขน ทิ้งไวใหเย็นผสมอีเอ็มเล็กนอยกอนใหกิน หากปลาโตพอสมควร จะใชวิธี

หมักเหมือนทีผ่ านมาก็ได หรือจะมีฮอรโมนพืช (กลวย มะละกอ ฟกทอง) ผสมในอาหาร
ดวย ปลาจะเจริญเติบโตดีมาก
8. อื่นๆ
บอเลี้ยงปลาตองไมรม เพราะปลาชอบแดด
ควรใหอาหารในชวงแดดจัด หากอากาศครื้มหรือหนาวปลาไมกินอาหาร
เลี้ยงปลาดวยอีเอ็มไมมีพยาธิไมตองใหยาถายพยาธิ
ไมปลูกตนยูคาลิปตัสใกลๆ บอเลี้ยงปลา
การเลี้ยงปลาในกระชัง บําบัดน้ําเสียยาก ใหอีเอ็มไดวิธีเดียวคือผสมในอาหาร
ฮอรโมนพืชหมักใหขน ผสมอาหารชวยใหปลาโตเร็วใชไดทั้งปลาเล็กปลาใหญ
หากปลาแนนใสอีเอ็มใหบอยขึ้น ใหอาหารใหพอ
ไมควรใชมูลสัตวสดๆ เลี้ยงปลา ควรนํามาหมักกับรํากอน จะไดคุณภาพมากกวา
ดังนั้น น้ําสกัดชีวภาพ จึงเปนทางเลือกหนึง่ ในการปรับปรุงบํารุงดินเพือ่ ลดตนทุน
การใชปุยเคมี โดยการใชวสั ดุเหลือใชในทองถิ่น ใหเกิดประโยชนสงู สุด เชน ขยะสดจากตลาด
จากครัวเรือน เศษวัสดุจากโรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานปลากระปอง เศษปลาจากตลาด หอย
เชอรี่ นํามาหมักจาการหมักมีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง จุลธาตุ กรดอะมิโนและอื่นๆ ขึ้นอยู
กับลวัตถุดิบทีใ่ ชในการหมัก ซึ่งมีสูตรมาตรฐานชัดเจน ขึ้นอยูกับความสะดวกในการหาแหลงที่
เหมาะสม จะตองเขาใจในการจัดการในดานพื้นฐานหลัก คือ ใสธาตุหลัก N - P - K กับการ
จัดการธาตุอาหารรอง และจุลธาตุรวมทั้งสมดุลของคุณสมบัติดินทั้งกายภาพ และเคมีอยาง
เหมาะสม การผลิตใชเองเกิดประโยชนในดานลดตนทุน แตตองไมทําใหเกิดผลเสียทั้งปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตในระยะยาว

