น้ําหมักชีวภาพ เพื่อการบริโภค การเกษตร ปศุสัตว และสิ่งแวดลอม
น้ําหมักชีวภาพ น้ําหมักพืช หรือน้ําสกัดชีวภาพ คือ น้ําที่ไดจากการหมัก หรือจากการสกัดดวย
จุลินทรีย ซึ่งเกิดจากการผสมพืช ผัก ผลไม เศษอาหาร หรืออินทรียวัตถุและสารใหความหวาน เชน
กากน้ําตาล น้ําตาล น้ําออย และอาศัยจุลินทรีย (แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต) ที่มีอยูแลวในธรรมชาติหรือ
จุลินทรียที่ไดทําเปนหัวเชื้อหมักไว ซึ่งสวนผสมที่จะทําเปนน้ําหมักนี้ จะกลายเปนอาหารของจุลินทรีย และ
เมื่อจุลินทรียกินอาหารในสวนผสมนี้แลวจะสรางสารตางๆ ออกมาในน้ําหมัก
น้ําหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค หมายถึง เครื่องดื่มที่ไดจากการนําสวนใดหนึง่ ของพืชชนิดเดียว
หรือหลายชนิดที่สดหรือแหงและอยูในสภาพดีมาลางใหสะอาด อาจหั่นหรือตัดแตง นํามาหมักหรือสกัดน้าํ
ดวยจุลินทรียท ี่ทําใหเกิด กรดแลกติก เปนสวนประกอบหลัก เชน แบคทีเรียแลกโตบาซิลลัส คาเซอิ
(Lactobacillus casei), แลกโตบาซิลลัส แพลนทารัม (Lactobacillus plantarum) (มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน; มผช.485/2541) หรือจุลินทรียอื่นที่สามารถใชในการผลิตน้ําหมักพืช ทั้งนีอ้ าจมีจุลินทรียที่ใชในการ
หมักบมที่มีชีวิตคงเหลืออยู
ความเปนมาของน้ําหมักชีวภาพในประเทศไทย
น้ําหมักชีวภาพที่แพรหลายเขามาในประเทศไทยนั้น แตเดิมไดถูกนํามาใชประโยชนในการเกษตร
อินทรีย เพื่อทดแทนการใชเคมี และนํามาการจัดการดานสิ่งแวดลอม ลดความเนาเสีย กลิ่นเหม็นในระบบ
บําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะอินทรีย เปนตน และถูกนํามาทําเปนผลิตภัณฑทําความสะอาดในครัวเรือน เชน
น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา น้ํายาซักผา น้ํายาลางจาน และน้ํายาลางผักผลไม และไดเริ่มมีการนําไปใชใน
งานปศุสัตว การเลี้ยงสัตวทางการคาตางๆ จนกระทั่งไดมีผูเผยแพรน้ําหมักชีวภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ
บริโภค
เปนผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและมีการนําวางจําหนายในทองตลาด
ประกอบกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑน้ําหมักชีวภาพชนิดตางๆ ตอสุขภาพและสรรพคุณไวอยางแพรหลาย ทําใหมีราคาคอนขางสูง
โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากตางประเทศที่นาํ เขามาจําหนายในประเทศ จึงทําใหกระแสความนิยมในการผลิตน้ํา
หมักชีวภาพเพื่อบริโภคในระดับครัวเรือน ชุมชน กันอยางแพรหลาย ซึ่งอันที่จริงแลว การผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพเพื่อการบริโภคนั้น ตองอาศัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับน้ําหมักชีวภาพเปนอยางดี เพื่อใหน้ําหมักที่
ไดนั้น มีความปลอดภัยตอการบริโภค และยังไดคุณภาพ และประโยชนตอสุขภาพอีกดวย
น้ําหมักชีวภาพไดจากกิจกรรมของจุลนิ ทรีย
ในการทําน้ําหมักชีวภาพจะใชพืช ผัก ผลไม หรือเศษอาหาร ผสมคลุกเคลากับสารใหความหวาน
อยาง น้ําตาล น้ําตาลออย น้ําผึ้ง กากน้ําตาล แลวแตสตู รการผลิต มาผสมกับน้ํา เมื่อผสมคลุกเคลากันแลว
บมไว จุลินทรียที่อาจปนมากับพืช ผัก ผลไม น้ําตาล น้ํา หรือแมกระทั่งจากอากาศหรือจากขั้นตอนตางๆ
ของการทําน้ําหมัก ซึ่งจะเปนตัวใชอาหารในสวนผสมน้ําหมักเพื่อเจริญเติบโตและสรางสิ่งตางๆ หรือปลอย
สารตางๆออกมาในน้ําหมัก ซึ่งถาจุลินทรียเปนแบคทีเรียชนิดที่ผลิตกรดแลกติก (Lactic acid bacteria) ก็จะ
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สรางกรดนม (กรดแลกติก) ได จึงทําใหน้ําหมักที่ไดมีรสเปรี้ยว แตถาปนมาเปนชนิดอื่น เชน ยีสต จะทําให
ไดแอลกอฮอล น้ําหมักจึงมีกลิ่น และรสขม เฝอนคลายไวน และถาจุลินทรียที่ปนมาเปนกลุมเชือ้ โรคก็อาจทํา
ใหน้ําหมักบูดเนาได ในการหมักที่ดี ถาอาศัยเชื้อธรรมชาติก็ตองหาวิธีควบคุมวัตถุดิบ อากาศในการหมัก
และความสะอาด เพื่อใหไดแบคทีเรียกรดแลกติกมากกวาจุลินทรียปนเปอนอยางอื่น แตถาจะใหดีก็ตอง
อาศัยการเติมแบคทีเรียกรดแลกติกลงไปโดยตรง ที่เรียกวา ตนเชื้อลงไปควบคุมน้ําหมักใหเปนน้ําหมัก
ชีวภาพที่ดีและปลอดภัย
จุลินทรีย
“จุลินทรีย” หรือ “จุลชีพ” เปนสิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ตองสองดูภายใตกลอง
จุลทรรศน ซึ่งสามารถพบไดทั่วไปในธรรมชาติ ทั่งในน้ํา ดิน อากาศ พืชผัก ผลไม และอาหาร แมกระทั่งใน
ระบบทางเดินอาหารของคนและสัตวก็มีจุลินทรียจํานวนมากมาย ซึ่งแบงตามลักษณะทางชีวภาพไดเปน 4
กลุมใหญ คือ
1. ยีสต (yeast) เชน ยีสตขนมปง ยีสตหมักทําสาเหลา ยีสตทําขาวหมาก
2. เชื้อรา (fungi/mold) มีลักษณะเปนเสนใยยาวๆ เปนขุยสีตางๆ เชน ราขาว
3. แบคทีเรีย (bacteria) มีลักษณะเปนเม็ดกลมๆ เชน แลกโตบาซิลลัส
4. ไวรัส (virus) มีขนาดเล็กทีส่ ุดประกอบดวยกรดนิวคลีอิกและโปรตีน เชน เอชไอวี ไวรัสไขหวัดนก
จุลินทรียทั้ง 4 กลุม มีทั้งกลุมที่เปนประโยชนและกอโรค ซึ่งแบคทีเรียทีเปนประโยชนตอรางกายและตอ
สิ่งมีชีวิต คือ แบคทีเรียทีผ่ ลิตกรดแลกติก เชน แลกโตบาซิลลัส (Lactobacillus) ไบฟโดแบคทีเรียม
(Bifidobacterium) สเตร็ปโตค็อกคัส (Streptococcus) เปนตน
ดวยเหตุนี้ น้าํ หมักชีวภาพซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการหมักในสภาวะที่มีแบคทีเรียที่ผลิต
กรดแลกติก หรือ แบคทีเรียกลุมโพรไบโอติกหรือกลุมที่สามารถยอยโปรตีน (probiotic bacteria) ซึ่งเปน
กลุมจุลินทรียท ี่มีประโยชนตอรางกายของสิ่งมีชีวิตเจาบานที่มันอยู จึงมีประโยชนในดานการเปนเโพรไบโอ
ติกหรือเปนจุลินทรียเสริมชีวนะหรือเสริมสุขภาพได สามารถผลิตสารตานทานเชื้อโรค ทําใหมีการสรางเสริม
ภูมิคุมกันและเสริมสุขภาพ
อีกทั้งยังไดรับประโยชนจากสารสําคัญในพืชทีใ่ ชในกระบวนการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพอีกดวย
น้ําหมักชีวภาพโดยทั่วไปแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1) น้ําหมักเพื่อการบริโภค
2) น้ําหมักเพื่อการใชสอย หรือใชสําหรับพืชและสัตว เชน ใชเพื่อการเกษตร ปศุสตั ว ใชในครัวเรือน
สิ่งแวดลอม
ซึ่งน้ําหมักชีวภาพทั้ง 2 ประเภทนี้ มีความแตกตางในเรื่อง วัตถุดิบ และการผลิต ดังนี้
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น้ําหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค
(หมักโดยเนนความสะอาด)
1. วัตถุดิบที่นํามาทําน้ําหมัก คัดเลือกวัตถุดิบ เชน
พืช ผัก ผลไม โดยวัตถุดิบแตละชนิดจะมี
กระบวนการคัดเลือกตามคุณสมบัติเพื่อการบริโภค
ทั้งดานโภชนาการ และสรรพคุณของพืชนัน้ ๆ

น้ําหมักชีวภาพที่ใชสําหรับพืชและสัตว
(หมักอะไรก็ได)
1. วัตถุดิบที่นํามาทําน้ําหมัก มักใชวัตถุดิบที่มาจาก
ขยะ สิ่งเหลือใชทั้งจากพืชจากสัตว หรือบางสูตรอาจ
ใชพืช ผัก ผลไม หรืออื่นๆ เชน หอยเชอรี่ กระดูก
กางปลา เปนตน ตามวัตถุประสงคของการนําไปใช
ในพืชหรือสัตวแตละชนิด
2. กระบวนการผลิต ตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปน 2. กระบวนการผลิต จะทําอยางงายเพื่อใชสอยใน
สําคัญ มีการควบคุมความปลอดภัยตั้งแตขั้นตอน ภาคเกษตร สิ่งแวดลอม
เริ่มตนจนขัน้ ตอนสุดทายของการผลิตโดยไมใหมีสิ่ง
ปนเปอนที่เปนอันตรายทั้งจากวัตถุดิบหรือที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการหมัก
และตองผลิตใหไดตาม
มาตรฐานน้ําหมักสําหรับการบริโภค
3. จุลินทรีย มักเติมจุลินทรียตนเชื้อที่ปลอดภัยและมี 3. จุลินทรีย ไมเฉพาะเจาะจง โดยสวนใหญมัก
ปริมาณมากพอ สามารถใชไดตนเชื้อผักดอง และตน อาศัยจุลินทรียที่ปนมาโดยธรรมชาติเปนตัวทําให
เชื้อบริสุทธิ์
เกิดการหมัก

การประยุกตใชน้ําหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค การเกษตร ปศุสตั ว และสิ่งแวดลอม
น้ําหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค
การทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค จะเนนถึงความสะอาด มากกวาการหมักเพื่อในในการจัดการ
สิ่งแวดลอม การเกษตรและปศุสัตว เพราะถามีการหมักที่เกิดจากการหมักของจุลินทรีย ถาจุลนิ ทรียเปนชนิด
ดีที่ตองการ ก็จะหมักแลวไดน้ําหมักที่ดี แตถาจุลินทรียเปนชนิดทีไ่ มดี หรือชนิดไมตองการ หรือยิ่งกวานั้น
อาจเปนชนิดที่กอโรคที่เรียกวาเชื้อโรค ซึ่งไมไดเติมใสน้ําหมักแตปนเปอนมาเองโดยธรรมชาติ ดังนั้น ในการ
ผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคจึงตองควบคุมปจจัยที่อาจกอใหเกิดอันตรายได หลายๆ อยางควบคูกนั
ไป จึงไดมีการนําเทคโนโลยีตนเชื้อบริสุทธิ์เขามาใชในการผลิต เพื่อใหในระบบการหมักมีเพียงเชื้อทีก่ อ
ประโยชน สามารถควบคุมระบบการหมักไดงาย ไมมีการปนเปอนจากเชื้อที่กอโรค
เทคโนโลยีตนเชื้อบริสุทธิ์ คือ การใชเชื้อ
จุลินทรียที่มีบทบาทสําคัญในการหมัก ทราบสาย
พันธุที่แนนอนและไมเปนอันตรายตอผูบริโภค ผสมลงในสวนอื่นๆในปริมาณที่แนนอนตั้งแตชวงเริ่มตนของ
กระบวนการหมัก
ประโยชนของการใชตนเชื้อบริสุทธิ์
1. เกิดการพัฒนากลิ่น สี รสทีต่ องการ

3

โดย ผศ.ดร.ไชยวัฒน ไชยสุตและคณะ หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. สามารถชวยยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคที่อาจปนเปอ นมากับวัตถุดิบหรือภาชนะบรรจุที่ใชใน

กระบวนการผลิต
3. จุลินทรียที่ใชสามารถสรางสารที่เปนประโยชนตอรางกาย กระตุนการสรางภูมิคุมกัน
4. สามารถลดการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร
วิธีทํา
1. คัดเลือกวัตถุดิบ เชน พืช ผัก ผลไม โดยวัตถุดิบแตละชนิดจะมีกระบวนการคัดเลือกตาม
คุณสมบัติเพื่อการบริโภคทั้งดานโภชนาการและสรรพคุณของพืชนั้นๆ
2. ผสมสวนผสม พืช น้ํา น้ําตาลแดงหรือน้ําตาลออยปน สําหรับหมักในถังน้ําขนาด 5 ลิตร
ประกอบดวย พืชที่เปนผล 1 กิโลกรัม ถาเปนพืชใบใชครึ่งกิโลกรัม น้ําสะอาด 3.2 กิโลกรัม และ
น้ําตาลออยปนหรือน้ําตาลแดง 300 กรัม (3 ขีด) และเติมตนเชื้อครึง่ กิโลกรัม
จุลินทรีย
เติมลงไปในการทําน้ําหมัก ซึ่งจะตองเปนจุลินทรียที่ทราบชนิดและมีจํานวนมากๆ
พอที่จะเปนตนเชื้อสามารถใชไดตนเชื้อผักดอง และตนเชื้อบริสทุ ธิ์
วิธีใช
วิธีการประยุกตใชน้ําหมักชีวภาพที่มีสวนผสมของจุลินทรียชนิดที่เปนประโยชนตอ สุขภาพ
(เรียกวา จุลนิ ทรียโพรไบโอติก คือ จุลินทรียทเี่ ปนประโยชนตอสุขภาพ ชวยในการปรับสมดุลของ
จุลินทรียในระบบทางเดินอาหารของมนุษยและสัตว หรืออาจเรียกวา จุลินทรียช ูชีพ จุลินทรียเสริม
ชีวนะ หรือจุลินทรียเสริมชีวติ ) โดยประยุกตใชเพื่อการลดปญหาสุขภาพหรือสงเสริมประโยชนตอ
สุขภาพเมื่อบริโภค
ซึ่งในการนําไปใชเพื่อลดปญหาสุขภาพหรือชวยในการปองกันโรคนั้น
ประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพขึ้นอยูกบั ชนิดและปริมาณของจุลินทรียที่มีในน้ําหมักชีวภาพ ชนิด
ของพืชที่ใชหมัก ประกอบกับพื้นฐานปจจัยของแตละคนนั้นแตกตางกัน เชน ภูมิคุมกันของแตบุคคล
โรคประจําตัว เปนตน
หมายเหตุ การทําน้ําหมักเพื่อบริโภคมีรายละเอียดปลีกยอยและขอควรระวัง ซึ่งผูทําควรมีความรู
ความเขาใจเพียงพอ และทุกขั้นตอนจะตองเนนเรื่องความสะอาด ปลอดภัย ซึ่งถาทําน้ําหมักมีความ
ปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพ อาจสงเสริมสุขภาพในการตานอนุมูลอิสระ การตานจุลินทรียก อโรค
การปรับเปลี่ยนภูมิคุมกัน และยังไดจุลินทรียเสริมสุขภาพดานอื่นๆอีกดวย
น้ําหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร
น้ําหมักชีวภาพเพื่อการเกษตรและการปศุสัตว คือ การนําพืชผักผลไมตางๆ มาหมักกับน้ําตาล
ธรรมชาติ เชน น้ําตาลทรายแดง น้ําตาลออย และจุลินทรียที่เปนประโยชนซึ่งจุลนิ ทรียเหลานีจ้ ะไปชวยยอย
สลายธาตุตางๆที่อยูในน้ําหมักพืช สามารถทําใหพืชและจุลินทรียในดินนําไปใชในการเจริญเติบโตของพืชได
อยางประสิทธิภาพ
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วัสดุและอุปกรณ
1. พืชผัก หรือผลไมตางๆ 3 สวน (3 กิโลกรัม)
ถาจะใหไดผลดีใชกับพืชอะไรควรนําพืชชนิดนั้นมาหมัก
2. น้ําตาลทรายแดง 1 สวน (1 กิโลกรัม)
3. น้ําสะอาด 10 สวน (10 ลิตร)
4. ถังหมักที่มีฝาปดสนิท จะเปนถังพลาสติก ถังโลหะ หรือกระเบื้องเคลือบก็ได
วิธีทํา
1. ใสน้ําตาลทรายแดงและน้ําสะอาดลงไปในถังที่มีฝาปดมิดชิด คนใหน้ําตาลทรายแดงละลาย
2. หั่นพืชผัก หรือผลไมใสลงไปในถัง อยาใสจนเต็ม เหลือที่ไวประมาณ 1 สวน
3. คนดวยไมพายใหเขากัน แลวปดฝาใหแนน ไมใหอากาศภายนอกเขาไป อาจมีอากาศภายใน
ภาชนะเหลือบนผิวน้ําใหนอ ยที่สุด
4. ตั้งทิ้งไวในที่รม ไมมีแสงแดด หลังจากนั้น 7 วันใหคอยตรวจดู อาจมีกาซปุดขึ้นมาในระหวางการ
หมัก ตองคอยเปดฝาบรรจุภาชนะทุกวันจนกวาจะหมดกาซ
5. สังเกตวาน้ําที่ไดจากการหมักเปนระยะ 3 เดือนจะตองมีสีน้ําตาลเหลือง มีกลิ่นฉุนของน้ําสม
เกิดขึ้น แสดงวาใชได แตถา มีกลิ่นเหม็นบูด น้ําสีดํา ใหเพิ่มน้ําตาลลงไปอีกจนกวาจะหายเหม็น หาก
ปดฝาไมสนิทอาจมีหนอนเกิดขึ้น หนอนจะตายไปเองในสภาพตัวแก เปนการเพิ่มโปรตีนและ
แคลเซียมใหกับพืช
6.ควรเก็บถังหมักไวในที่รม อยาใหถูกฝนและแสงแดด
7.หลังจากครบกําหนด 3 เดือน กรองเอาเฉพาะน้ําใสๆดานบนออกมาใช สวนกากที่เหลือนําออกไป
เทรอบโคนไมใหญเพื่อทําเปนปุยใหตนไมเจริญดี
วิธีใชน้ําหมักชีวภาพในการเกษตร
1. ผสมน้ําหมักชีวภาพกับน้าํ อัตรา 1 สวนตอน้ํา 500-1,000 สวน รดตนไมหรือฉีดพนบนใบ
2. เริ่มฉีดพนเมื่อพืชเริ่มงอก กอนที่โรคและแมลงจะมารบกวน และควรทําในตอนเชา หรือหลังจาก
ฝนตกหนัก
3. ควรใชอยางสม่ําเสมอ และในดินตองมีอินทรียวัตถุอยางเพียงพอ เชน ปุยหมัก ปุยคอก หญา
แหง และฟาง เปนตน
การใชเพื่อเปนสารขับไลแมลงศัตรูพืช
พืชที่นิยมนํามาหมักเพื่อเปนสารขับไลแมลงศัตรูพืช เชน สะเดา สาบเสือ ขิง ขา หางไหล
ตะไครหอม เปนตน โดยการผสมน้ําหมักที่ไดจากพืชตางๆ เหลานีก้ ับน้ําในอัตรา น้ําหมัก 1 สวน

5

โดย ผศ.ดร.ไชยวัฒน ไชยสุตและคณะ หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตอน้ํา 500 สวน ฉีดพนตนพืชใหเปยกทัว่ ควรเริ่มใชหลังตนพืชงอก กอนที่แมลงจะมารบกวน และ
ควรทําในตอนเชา หรือหลังจากฝนตกหนัก และใหอยางสม่ําเสมอ
ตัวอยางการนําไปใชในนาขาว
1. ชวงเพาะกลา ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวนตอน้ํา 500 สวน รดตนกลาที่อายุประมาณ 1 เดือนตน
กลาจะแข็งแรง
2. ชวงเจริญเติบโต ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวนตอน้ํา 500 สวนตอไร เพื่อเรงใหขาวแตกกอไดเร็วและ
ขยายกอมากขึ้น
3. ชวงเริ่มตั้งทอง ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวนตอน้ํา 100 สวน ฉีดพนรวงขาว ชวยเพิ่มน้ําหนักขาว
ขาวเต็มเมล็ด
ประโยชนทางการปศุสัตว
1. ชวยกําจัดกลิ่นเหม็นจากฟารมสัตว ภายใน 24 ชม.
2. ชวยกําจัดน้ําเสียจากฟารมไดภายใน 1 - 2 สัปดาห
3. ชวยปองกันโรคอหิวาหและโรคระบาดตางๆ ในสัตวแทนยาปฏิชวี นะ และอื่นๆได
4. ชวยกําจัดแมลงวัน ดวยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวัน ไมใหเขาดักแดเกิดเปนตัวแมลงวัน
5. ชวยเสริมสุขภาพสัตวเลี้ยง ทําใหสัตวแข็งแรง มีความตานทานโรค ใหผลผลิตสูง และอัตราการ
รอดสูง
น้ําหมักชีวภาพเพื่อการปศุสัตว
1. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหาร
สัตวปกและสุกร เปนสัตวกระเพาะเดี่ยว ไมสามารถยอยหญาไดดีเทาสัตวเคีย้ วเอื้อง เชน วัว ควาย
การใชน้ําหมักชีวภาพในอัตรา 1 สวนตอน้ํา 1,000 สวน เจือจางใหสัตวปก และสุกรกิน จะทําใหสัตวยอ ย
หญาสด หรือพืชสดไดดีขึ้น เปนการประหยัดอาหารไดถึง 30 %
สัตวเคี้ยวเอื้อง พวกวัว ควาย ปกติสามารถยอยหญาไดดีอยูแลว การใชน้ําหมักชีวภาพในอัตรา 1
สวนตอน้ํา 1,000 สวน โดยใสในน้ําใหสตั วกิน หรือพรมลงบนหญากอนใหสัตวกนิ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการยอยอาหารไดสูงขึ้น
2. ดานการเพิ่มความตานทานโรคแกสัตว
การใหน้ําหมักชีวภาพในอัตรา 1 สวนตอน้ํา 1,000 สวนกับสัตว ไมวาทางน้ําหรือทางอาหารอยาง
สม่ําเสมอ จะทําใหสัตวมีความตานทานโรคตางๆ ไดดี โดยเฉพาะโรคระบบอาหาร ชวยลดความเครียดจาก
การเปลี่ยนอาหารระยะตางๆ จากการขนยายสัตว และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไดดี
3. ดานการกําจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว
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ในการเลี้ยงสัตว มูลสัตวนับเปนปญหาสําคัญตอสภาพแวดลอมในฟารมสัตว และบริเวณใกลเคียง
มาก การผสมน้ําหมักชีวภาพในอัตรา 1 สวนตอน้ํา 1,000 สวน ใหสัตวกินทุกวัน จะชวยลดกลิน่ เหม็นของ
มูลสัตวไดมากจนเกือบไมมีเลย สวนคอกสัตว โดยเฉพาะ สุกร และโคนมที่ไดรับการฉีดลางดวยน้ําหมัก
ชีวภาพในอัตราสวน 1 สวนตอน้ํา 100-300 สวนเปนประจํา จะไมมีกลิ่นเหม็น สําหรับน้ําที่ไดจากการลาง
คอก สามารถนําไปรดตนไม หรือปลอยลงแมน้ําลําคลอง โดยไมเปนปญหาตอสิ่งแวดลอม
4. ดานการลดปญหาเรือ่ งแมลงวันและยุง
บริเวณคอกสัตวที่ไดรับการฉีดพนดวยน้ําหมักชีวภาพในอัตรา 1 สวนตอน้ํา 300 สวนเปนประจํา จะ
ลดปญหาเรื่องแมลงวันลงจนเกือบไมมีเลย รวมทั้งยุงจะลดนอยลงดวย ถาใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนตามแหลง
น้ําในฟารมอยางสม่ําเสมอ
ขอควรระวัง ! น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตโดยวิธีการที่แนะนํานี้ หามนําไปรับประทาน (วิธีการผลิตเพื่อ
บริโภคมีขั้นตอนที่ตองควบคุมมากกวานี้)
น้ําหมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม
ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม เปนปญหาที่มีความสําคัญควบคูกับการพัฒนาความเจริญกาวหนาซึ่งเปน
ปญหารวมกันของทุก ประเทศ ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่กําลังประสบกับปญหาดังกลาวอยูในขณะนี้
โดยเฉพาะปญหาสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับการจัดการกับมลภาวะทางสิ่งแวดลอม กากของเสีย และสารเคมี
ตกคาง ซึ่งสงผลกระทบตอการทําลายระบบนิเวศ สภาวะสมดุลทางธรรมชาติใหเปลี่ยนแปลงไป และทําให
ธรรมชาติสูญเสียสภาวะสมดุลไปอยางรวดเร็ว จึงนับเปนปญหาที่สําคัญตอโลกของเรา ซึ่งตองอาศัยความ
รวมมือกันแกไขปญหาอยางจริงจัง ดังนั้นจึงไดมีการนําแนวทางวิธีธรรมชาติเขามาจัดการกับปญหาดังกลาว
โดยมีการ “น้ําหมักชีวภาพ” มาประยุกตใชในดานสิ่งแวดลอม เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมที่ทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆในปจจุบัน
ดวยเหตุนี้จึงมีการนําน้ําหมักชีวภาพเขามาใชเพื่อทดแทนสารเคมีตางๆ ไมวาจะเปนปุยเคมี ยาฆา
แมลง น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาทําความสะอาดและอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแลวแตสามารถตกคางอยูในธรรมชาติ
และเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น ดังนั้นการหันมาใชน้ําหมักชีวภาพเพื่อนํามาทดแทนสิ่งเหลานี้จึงเปน
สิ่งจําเปนที่เราตองชวยกันดูแลเอาใจใสสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น
น้ําหมักชีวภาพ หรือ ปุยอินทรีย หมายถึง เปนสารละลายเขมขนที่ไดจากการหมักเศษพืชหรือสัตว
จะถูกยอยสลายดวย
จุลินทรีย โดยใชกากน้ําตาลเปนแหลงอาหารของจุลินทรีย การหมักมีสองแบบ
คือ หมักแบบตองการออกซิเจน และหมักแบบไมตองการออกซิเจน
จุลินทรียทพี่ บในน้ําหมักชีวภาพ หรือปุยอินทรียน้ํา มีทั้งที่ตองการออกซิเจน และไมตองการ
ออกซิเจน มักเปนกลุมแบคทีเรีย บาซิลลัส (Bacillus sp.), แลกโตบาซิลลัส (Lactobacillus sp.), สเตร็ปโต
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ค็อกคัส (Streptococcus sp.) นอกจากนี้ยังอาจพบเชื้อรา ไดแก แอสเปอรจิลัส ไนเจอร (Aspergillus niger),
เพนนิซิเลียม (Pennicillium), ไรโซปส (Rhizopus) และ ยีสต ไดแก แคนดิดา (Candida sp).
วิธีทํา
1. ใชเศษพืช ผัก ผลไม วัชพืช หรือเศษอาหาร ที่ยังไมบูดเนา นํามาสับหรือบดใหเปนชิ้นเล็กๆ ใสใน
ภาชนะที่มีฝาปด เชน ถังพลาสติก หรือโอง
2. เติมน้ําตาลทรายแดง หรือกากน้ําตาล และน้ํา ในอัตราสวน น้ําตาล 1 สวน(1 กก.), พืชผัก 3 สวน
(3 กก.), และน้ําสะอาด 10 สวน(10 กก.)
3. ผสมใหเขากันดีแลวหมักรวมกันในถังปดฝา หมักทิ้งไวประมาณ 3 เดือน จะไดของเหลวขน ๆ สี
น้ําตาล ซึ่งเราเรียกวา น้ําหมักชีวภาพจากพืช มีกลิ่นหอมของสิ่งหมักเกิดขึ้น ของเหลวนี้เปนน้ําสกัด
จากเซลลพืชผักประกอบดวย คารโบไฮเดรท โปรตีน กรดอะมิโน ฮอรโมน เอนไซม และอื่นๆ
รวมทั้งยังคงมีจุลินทรียที่เปนประโยชนอยู ซึ่งลวนแลวแตมีประโยชนทั้งสิ้น
ขอควรระวังในการผลิตน้ําหมักชีวภาพ
1. ควรเลือกใชเศษพืชผัก ผลไม หรือเศษอาหารที่ยังไมบูดเนา สับหรือบดใหเปนชิ้นเล็ก ๆ ใสใน
ภาชนะที่มีปากกวาง เชนถังพลาสติก หรือโอง
2. ในระหวางการหมักจะเกิดกาซตาง ๆ ขึ้น เชนกาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทน ทําใหเกิด
แรงดันภายในถังหมัก จึงควรระบายกาซออก เพื่อปองกันการระเบิดของถังหมัก
3. ไมควรเลือกพืชจําพวกเปลือกสมใชทําน้าํ หมัก เพราะมีน้ํามันที่ผิวเปลือกจะทําใหจุลินทรียไม
ยอยสลาย
4. ในระหวางการหมัก หากพบวาน้ําหมักมีสีดํา หรือมีกลิ่นเหม็นบูด ใหเติมน้ําตาลเพิ่ม และเติมน้ํา
จนทวมอินทรีย วัตถุ และกดอินทรีย วัตถุที่ลอยใหจม
การผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมไมมีสูตรที่ตายตัว เราสามารถทดลองทําปรับเปลี่ยน
วัตถุดิบใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายที่จะใชประโยชน เพราะสภาพแวดลอมแตละทองถิ่นมีความแตกตาง
กันไป ดังนั้นน้ําหมักชีวภาพจึงอาจมีความแตกตางกันตามทองถิ่นดวย
ขอควรระวัง ! น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตโดยวิธีการที่แนะนํานี้หามนําไปรับประทาน (วิธีการผลิตเพื่อการ
บริโภค มีขั้นตอนที่ตองควบคุมมากกวานี้)
การนําไปใช
1. ทําความสะอาดโรงเลี้ยงสัตว
นําน้ําหมักชีวภาพมาผสมกับน้ําสะอาดในอัตราสวน น้ําหมักชีวภาพ 1 สวนตอน้ําสะอาด 200 สวน
ใชราดพื้นบริเวณโรงเรือนและรอบๆโรงเรือนเพื่อทําความสะอาด,ไลแมลง และขจัดกลิ่นเหม็น
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2. ดับกลิ่นทอระบายน้ํา
นําน้ําหมักชีวภาพมาผสมกับน้ําสะอาดในอัตราสวน น้ําหมักชีวภาพ 1 สวนตอน้ําสะอาด 200 สวน
ใชเทลงทอระบายน้ํา เพื่อดับกลิ่นเหม็น
3. ทําความสะอาดตลาดสด
นําน้ําหมักชีวภาพมาผสมกับน้ําสะอาดในอัตราสวน น้ําหมักชีวภาพ 1 สวนตอน้ําสะอาด 200 สวน
ใชราดพื้นตลาดเพื่อทําความสะอาด, ไลแมลง และขจัดกลิ่นเหม็น
4. กําจัดกลิ่น และแมลงบริเวณบอทิง้ ขยะ
นําน้ําหมักชีวภาพมาผสมกับน้ําสะอาดในอัตราสวน น้ําหมักชีวภาพ 1 สวนตอน้ําสะอาด 200 สวน
ใชราดพื้นตลาดเพื่อทําความสะอาด, ไลแมลง และขจัดกลิ่นเหม็น
5. รดน้ําสนามหญา
นําน้ําหมักชีวภาพมาผสมกับน้ําสะอาดในอัตราสวน น้ําหมักชีวภาพ 1 สวนตอน้ําสะอาด 1,000 สวน
ใชรดน้ําสนามหญา
6. การบําบัดน้ําเสีย
นําน้ําหมักชีวภาพเทใสในบอน้ําที่จะทําการบําบัดอัตราสวน น้ําหมักชีวภาพ 1 สวน : น้ําที่จะทําการ
บําบัด 500 สวน
7. ดับกลิ่นและลดการอุดตันของหองน้ํา
นําน้ําหมักชีวภาพเทใสในบอน้ําที่จะทําการบําบัดอัตราสวน น้ําหมักชีวภาพ 1 สวน : น้ําสะอาด 500
สวน ใชราดพืน้ หองน้ํา และ โถสุขภัณฑ
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