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เห็นสูตรน ้ ำหมักจุลินทรีย์มำก็มำก แต่พอมำเห็น

จุลินทรีย์สูตร อ.กมล พรหมมำก ข้ำรำชกำรบ้ำนำญ กรมสำมัญ
ศึกษำ ผู้ผันตัวมำเป็นเกษตรกรเต็มขั นใน จ.นครรำชสีมำ ถึงกับ
อึ ง...ใช้สิ่งท่ีทุกบ้ำนมีติดครัว น ้ำปลำ ผงชูรส ไข่ไก่ และไม่ต้องใช้
กำรหมักเหมือนจุลินทรีย์ท่ัวไป เป็นผลมำจำกกำรลองผิดลองถูก
มำนำนจนได้สูตรส้ำเร็จจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง โรโดแบคเตอร์

...ท่ีเชื่อกันว่ำเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกท่ีเกิดขึ นบนโลก เป็นจุลินทรีย์ใช้แสงในกำรเจริญเติบโตขยำยเผ่ำพันธุ์ น้ำ
คำร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนกำร แล้วเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนตรึงเอำไว้ในตัวเอง และเปลี่ยนจุลินทรีย์หรือ
เชื อในกลุ่มให้โทษ อันก่อให้เกิดก๊ำซแอมโมเนียให้กลำยเป็นไนโตรเจน ฉะนั นจึงมีฤทธิ์ก้ำจัดน ้ำเสีย และกลิ่นอัน
ไม่พึงประสงค์ เมื่อรำดในพืชก็จะเพิ่มปุ๋ยตัว N ทดลองใช้แช่เมล็ดพืชก่อนปลูก 1-2 ชม. หรือมำกกว่ำนั น ช่วยให้
รำกพืชงอกเร็วและแข็งแรง ลดกำรติดเชื อ มีฤทธิ์ก้ำจัดเชื อรำ แบคทีเรีย ก่อโรคท่ีเมล็ดพืช  ใช้ตั งแต่เริ่มต้นปลูก
สำมำรถควบคุมไม่ให้เกิดโรครำกเน่ำโคนเน่ำ ฉีดพ่นไปท่ีกองปุ๋ย ช่วยยืดอำยุปุ๋ย ลดแก๊สท่ีเป็นอันตรำย ลดกลิ่น
เหม็น ใช้กับพืช ผัก ทุก 7-15 วัน ช่วยท้ำให้สีผลไม้สวยงำม รสชำติดี หวำน กรอบ อร่อย ช่วยเพิ่มน ้ำหนักผลไม้ 
ช่วยป้องกันโรค แมลง ใช้ในนำข้ำวช่วยให้แตกรวงเพิ่ม 30% 

ส ำหรับวิธีท ำ อ.กมล อธิบำย เริ่มต้นน้ำน ้ำสะอำด 1 ลิตร ใส่ขวดเปิดฝำ ตำกแดดไว้ 10-20 วัน รอจน
เกิดตะไคร่เกำะตำมขวด น้ำไข่ไก่ 1 ฟอง ผงชูรส และน ้ำปลำ อย่ำงละ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ำกัน น้ำส่วนผสมท่ี
ได้มำผสมกับน ้ำท่ีเตรียมไว้ เขย่ำให้เข้ำกันจนน ้ำขุ่น ปิดฝำ ตำกแดดไว้ 2 สัปดำห์ เท่ำนี ก็ได้จุลินทรีย์สีน ้ำตำลออก
แดง หรือสีม่วง แต่กลุ่มท่ีเป็นสีแดงจะใช้ได้ประสิทธิภำพมำกท่ีสุด วิธีกำรใช้ น้ำจุลินทรีย์ 1 ส่วน เจือจำงในน ้ำ 
20 ส่วน ใช้รดโคนต้นได้ตำมต้องกำร แต่ควรใช้ในช่วงกลำงวัน เพรำะจุลินทรีย์ท้ำงำนได้ดีในขณะมีแดด สนใจ
สอบถำมได้ท่ี 08-6244-9557 

สะ–เล–เต 
 

จีน เกาหลีสั่งแบนเงินดิจิทัล 
 

วันศุกร์ท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรควบคุมกำรเงิน
เกำหลีใต้ ได้ประกำศ ห้ำมกำรระดมทุนด้วยกำรขำยเงิน
ดิจิทัล หรือ ICO (Initial Coin Offering) ทุกรูปแบบ ไม่ว่ำ
จะเป็นเงินดิจิทัลชื่ออะไร ใช้เทคโนโลยีแบบไหนก็ตำม 
หลังจำกท่ีทำงกำรเกำหลีใต้พบว่ำ กำรขำยเงินดิจิทัลให้
ประชำชนผ่ำนเว็บไซต์ มีกำรหลอกลวงต้มตุ๋น และฉ้อฉล
มำกขึ น และจะปรำบปรำมกำรแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลท่ีผิด

กฎหมำยด้วย กำรออกค้ำสั่งครั งนี  มีขึ นหลังจำกท่ีเกำหลีใต้ประชุมเจ้ำหน้ำท่ีระดับสูงจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 



พบว่ำมีกำรเก็งก้ำไรจำกเงินดิจิทัลเป็นจ้ำนวนมำก เกาหลีใต้ เป็นหนึ่งใน ตลำดซื อขำยเงินดิจิทัลบิทคอยน์ท่ีใหญ่
ท่ีสุด คำดกันว่ำ มีผู้ใช้เงินสกุลดิจิทัลในเกำหลีใต้มำกถึง 1 ล้ำนคน เพิ่ง แซงตลำดจีนขึ นมำเป็นอันดับ 3 ของโลก
เมื่อสัปดำห์ก่อนหน้ำนี เอง แล้วก็ถูกทำงเกำหลีใต้สั่งแบนไปเรียบร้อย 

ก่อนหน้ำนี  ธนำคำรกลำงจีน ก็ สั่งแบนกำรไอซีโอซื อขำยเงินดิจิทัลในจีนไปเมื่อต้นเดือนกันยำยน มีผล
เมื่อวันท่ี 30 กันยำยนท่ีผ่ำนมำ ธนำคำรกลำงจีนเห็นว่ำ กำรซื อขำยเงินดิจิทัลเหล่ำนี มีควำมเสี่ยง อำจน้ำไปสู่
ภำวะฟองสบู่ นักลงทุนเสี่ยงต่อกำรถูกหลอกลวง อำจมีกำรน้ำเงินไปใช้ลงทุนในสิ่งท่ีผิดกฎหมำย เป็นแหล่ง
เงินทุนของกำรท้ำผิดกฎหมำย เป็นต้น ส่งผลให้เว็บไซต์ซื อขำยเงินดิจิทัลใหญ่เล็กต้องพำกันปิดตัวไปเป็นแถว 

หลังจำกที่ ธนำคำรกลำงจีน และ คณะกรรมกำรควบคุมกำรเงินเกำหลีใต้ ประกำศห้ำมท้ำไอซีโอซื อขำย
เงินดิจิทัล ท้ำให้รำคำ “บิทคอยน์” เงินดิจิทัลสกุลแรก ซึ่งมีรำคำขึ นไปสูงสุดถึง 5,000 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อ 1 บิท
คอยน์ เมื่อต้นเดือนกันยำยน ร่วงลงมำกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ แต่วันท่ี 30 กันยำยน ผมเข้ำไปดูรำคำบิทคอยน์ กำร
ซื อขำยกลับไต่ขึ นไปอยู่ท่ี 4,283 เหรียญต่อ 1 บิทคอยน์ หรือกว่ำ 141,000 บำท ต่อ 1 บิทคอยน์ 

ในเมืองไทยก็มีเว็บไซต์ซื อขำยดิจิทัลกันมำกมำย โดย ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ยังไม่ได้เข้ำ
ไปควบคุมดูแล จึงซื อขำยกันอย่ำงเปิดเผยและเสรี มีกำรระดมทุนขำยเงินดิจิทัลให้ประชำชนท่ัวไปเป็นครั งแรก 
หรือ ICO กันหลำยบริษัท เดือนกันยำยนท่ีผ่ำนมำ ก็มีกำรระดมทุนผ่ำนไอซีโอไปหนึ่งบริษัท ได้เงินจำกกำรขำย
เงินดิจิทัลไป 25 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ รำว 825 ล้ำนบำท ก้ำลังจะมีกำรระดมทุนอีก 3-4 บริษัท วงเงินประมำณ 
100 ล้ำนดอลลำร์ รำว 3,300 ล้ำนบำท 

สัปดำห์ท่ีแล้ว คุณกรณ์ จำติกวณิช ประธำน สมำคมฟินเทคประเทศไทย ออกมำให้ควำม เห็นว่ำ มี
แนวคิดท่ีจะเสนอให้ ก.ล.ต. ก้ำหนดแนวทำงกำรระดมทุนด้วยกำรขำย Digital Token หรือ เงินดิจิทัล ต่อ
ประชำชน เพื่อก้ำหนดมำตรฐำนท่ีเหมำะสมในกำรระดมทุนผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว เพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำก
กำรระดมทุน เพรำะมีควำมเสี่ยงสูง ตอนท่ี “บิทคอยน์” เงินดิจิทัลสกุลแรกออกมำใหม่ๆ ก็เป็นเรื่องน่ำตื่นเต้น 
ยิ่งเห็นรำคำบิทคอยน์เพิ่มขึ นเรื่อยๆ ก็ยิ่งน่ำตื่นเต้น บิทคอยน์ถูกผู้สร้ำงก้ำหนดให้มีเพียง 21 ล้ำนบิทคอยน์ 
ตอนนี มีซื อขำยในตลำดกว่ำ 16 ล้ำนบิทคอยน์ รำคำวันท่ี 30 กันยำยน คือ 4,283 ดอลลำร์ต่อ 1 บิทคอยน์ มี
มูลค่ำตลำดทั งหมดอยู่ท่ี 71,000 กว่ำล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ รำว 2.34 ล้ำนล้ำนบำท เลยท้ำให้มีผู้สร้ำงเงินดิจิทัล
สกุลใหม่ๆออกมำกมำยจนกลำยเป็นธุรกิจ สร้ำงเสร็จก็ท้ำ ICO ขำยประชำชนท่ัวไป ร่้ำรวยไปตำมๆกัน จนเกิด
กำรฉ้อฉลหลอกลวง ขำยเสร็จรำคำตกก็ปิดเว็บไซต์เผ่นไปเสวยสุข วันนี ผมคิดว่ำ เงินดิจิทัลมั่วมำก สร้ำงขำยกัน
อย่ำงเสรี ไม่มีตัวตน ไม่มีกฎหมำยรองรับ ไม่มีกฎหมำยควบคุม ไม่ต้องผ่ำนธนำคำรกลำงหรือแบงก์ชำติ ไม่ต้องมี
เงินทุนรองรับ จึงหลอกลวงและโกงกันได้ง่ำยมำก 

ผมเห็นด้วยกับ คุณกรณ์ ว่ำ ถึงเวลำแล้วท่ี ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ ก .ล.ต. จะต้องมี มำตรกำร
ออกมำรองรับและควบคุมเงินดิจิทัล เพรำะเงินดิจิทัลไม่ได้มีแค่ บิทคอยน์ แต่มีชื่อแปลกๆเต็มไปหมดไม่รู้กี่สิบกี่
ร้อยสกุล แม้แต่คนขำยแฮมเบอร์เกอร์ยังมีเงินดิจิทัลสกุลของตัวเองขำย ลงทุนไปแล้ว เขำปิดเว็บไซต์เมื่อไหร่ ก็
ตัวใครตัวมัน 

“ลม เปลี่ยนทิศ” 
 


