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น ำ้หมกัชีวภำพ ท ำง่ำยใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

 

        จุลินทรียเ์ป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กมาก อาจพบเกือบทุกหนทุกแห่งในธรรมชาติ ในอากาศท่ี
เราหายใจเขา้ไป ในอาหารท่ีเรากิน ท่ีผิวหนงัของร่างกาย ในทางเดินอาหาร ในปาก จมูกหรือช่อง
เปิดต่างๆ ของร่างกาย แต่ยงัเป็นความโชคดีของเราเพราะจุลินทรียส่์วนใหญ่มีคุณประโยชน์ต่อ
สรรพส่ิงมีชีวิตทั้ งมวลในโลก  ทั้ งโดยทางตรงและทางอ้อม จุลินทรีย์เป็นตัวการท าให้เกิด
กระบวนการหมกั ผลผลิตท่ีไดจ้ากการหมกันั้น ในท่ีน้ีเราขอเรียกวา่ “น ำ้หมักชีวภำพ” 

        น ้ำหมักชีวภำพ  คือ การน าเอาพืช ผกั ผลไม้ สัตว์ชนิดต่าง ๆ มาหมักกับน ้ าตาลท าให้เกิด
จุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์จ านวนมากซ่ึงจุลินทรียเ์หล่าน้ีจะไปช่วยสลายธาตุอาหารต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นพืช 
มีคุณค่าในแง่ของธาตุอาหารพืชเม่ือถูกย่อยสลายโดยกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียหรือ
จุลินทรียส์ารต่างๆจะถูกปลดปล่อยออกมา เช่นโปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย ์ธาตุอาหารหลกั 
ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เอนไซม ์วติามิน ซ่ึงพืชสามารถน าไปใชใ้นการ
เจริญเติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ น ้าหมกัชีวภาพ มี 3 ประเภท คือ 

1. น ้าหมกัชีวภาพจากพืชสดสีเขียว (น ้าแม่) 
2. น ้าหมกัชีวภาพจากผลไมสุ้ก (น ้าพอ่) 
3. สารขบัไล่แมลง (น ้าหมกัจากพืชสมุนไพร) 

        น ้าหมกัชีวภาพ หรือ น ้าสกดัชีวภาพ อีกทางเลือกของเกษตรกร ส าหรับใชใ้นการป้องกนั ก าจดั
ศตัรูพืชโดยไม่ตอ้งใชส้ารเคมีวธีิท าน ้าหมกัชีวภาพ อยา่งง่ายๆ ท่านสามารถท าเองได ้สบายมาก  

น ำ้หมักชีวภำพ มี 2 ประเภท คือ  
 1. น ้าหมกัชีวภาพจากพืช ท าไดโ้ดยการน าเศษพืชสด ผสมกนัน ้าตาลทรายแดง หรือ
กากน ้าตาล อตัราส่วน กากน ้ าตาล 1 ส่วน พืชผกั 3 ส่วน หมกัรวมกนัในถงัปิดฝา หมกัทิ้งไว้
ประมาณ 3-7 วนั เราจะไดข้องเหลวขน้ ๆ สีน ้าตาล ซ่ึงเราเรียกวา่ น ้าหมกัชีวภาพจากพืช 
 2. น ้าหมกัชีวภาพจากสัตว ์มีขั้นตอนท าคลา้ยกบัน ้าหมกัจากพืช แตกต่างกนัตรงวตัถุดิบ
จากสัตว ์เช่น หวัปลา กา้งปลา หอยเชอร่ี เป็นตน้ 
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เคลด็ลบัในกำรท ำน ำ้หมักให้ได้ผลดี  
 1 . ควรเลือกใชเ้ศษพืชผกั ผลไม ้หรือเศษอาหารท่ียงัไม่บูดเน่า สับหรือบดให้เป็นช้ินเล็ก ๆ 
ใส่ในภาชนะท่ีมีปากกวา้ง เช่นถงัพลาสติก หรือโอ่ง หากมีน ้าหมกัชีวภาพอยูแ่ลว้ให้เทผสมลงไป
แลว้ลดปริมาณกากน ้าตาลลง ปิดฝาภาชนะทิ้งไว ้จนไดเ้ป็นน ้าหมกัชีวภาพ จากนั้นกรอกใส่ขวดปิด
ฝาใหส้นิท รอการใชง้านต่อไป 
 2. ในระหวา่งการหมกั หา้มปิดฝาภาชนะจนแน่นสนิทเพราะอาจท าใหร้ะเบิดไดเ้น่ืองจาก
ระหวา่ง การหมกัจะเกิดก๊าชต่าง ๆ ข้ึน เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซมีเทน เป็นตน้  
 3.ไม่ควรเลือกพืชจ าพวกเปลือกส้ม ใชท้  าน ้าหมกั เพราะมีน ้ามนัท่ีผวิเปลือกจะท าให้
จุลินทรียไ์ม่ยอ่ยสลาย 
  

 วธีิท ำน ำ้หมักชีวภำพสูตรผสมน ำ้ อยา่งง่ายๆ ท่านสามารถท าเองได ้สบายมาก โดยการน า 
ผลไม้หรือพืชผกัหรือเศษอำหำร 3 ส่วน น ำ้ตำล 1ส่วน น ำ้ 10 ส่วน ใส่รวมกนั ในภาชนะ (ขวด, ถงั) 
ท่ีมีฝาปิดสนิท อยา่ใหอ้ากาศเขา้ โดยเวน้ท่ีวา่งไวป้ระมาณ 1 ใน 5 ของขวด/ถงั หมัน่เปิดฝา คลาย
แก๊สออก และ ปิดกลบัใหส้นิททนัที วางไวใ้นท่ีร่ม อยา่ให้ถูกแสงแดด หมักไว้ 3 เดือน เราก็จะได้
น ้าหมกัชีวภาพ ซ่ึงมีจุลินทรีย ์สารอินทรีย ์ธาตุอาหาร ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ใชท้  าปุ๋ยสะอาด(แทนปุ๋ยเคมี) ใชใ้นการเพาะปลูกกสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ ใชใ้นการซกั
ลา้งท าความสะอาด(แทนสบู่ ผงซกัฟอก แชมพู น ้ายาลา้งจาน) ใชด้บักล่ินในห้องน ้า โถส้วม ท่อ
ระบายน ้า ฯลฯ 

สูตร กำรท ำน ำ้หมักชีวภำพ 3 : 1 : 10 

ผลไม ้: น ้าตาล : น ้า หมกันาน 3 เดือน 

 กำรขยำยน ำ้หมักชีวภำพ น ้าหมกัชีวภาพท่ีหมกัได ้3 เดือนแลว้ ใชส้ายยางดูด เฉพาะน ้าใส
ออกมา ใส่อีกภาชนะหน่ึง ส่วนน้ีเป็นหวัเช้ือน ้าหมกัชีวภาพ น าน ำ้หมักชีวภำพ 1 ส่วน น ำ้ตำล 1 
ส่วน และ น ำ้ 10 ส่วน ใส่รวมในภาชนะ (ขวด, ถงั) ท่ีมีฝาปิดสนิท โดยเวน้ท่ีวา่งไวป้ระมาณ 1 ใน 5 
ของขวด หมัน่เปิดฝา คลายแก๊สออก และ ปิดกลบั ใหส้นิททนัที วางไวใ้นท่ีร่ม อยา่ให้ถูกแสงแดด 
หมักไว้ 2 เดือน เราก็จะไดห้วัเช้ือน ้าหมกัชีวภาพอาย ุ5 เดือน ขยายต่อตามวธีิขา้งตน้ทุก 2 เดือน เรา
ก็จะไดห้วัเช้ือน ้าหมกัชีวภาพท่ีมีอายมุากข้ึนเร่ือยๆ (7, 9, 10 เดือน,1, 2, 3,…ปี) ซ่ึงท าใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึนเร่ือยๆ  
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สูตร กำรขยำยน ำ้หมักชีวภำพ 1 : 1 : 10 น ้าหมกัชีวภาพ : น ้าตาล : น ้า หมกัขยายต่อทุก 2 เดือน  

 กำรท ำ น ำ้หมักชีวภำพดับกลิน่ เป็นการใชเ้ศษอำหำร พืชผกั ผลไม้ทีเ่หลือทิง้ 3 ส่วน 
กำกน ำ้ตำลหรือโมลำส 1ส่วน และน ำ้ 10 ส่วน ใส่รวมกนัในภาชนะ (ขวด, ถงั) ท่ีมีฝาปิดสนิท โดย
เวน้ท่ีวา่งไวป้ระมาณ 1 ใน 5 ของ ขวด/ถงั หมัน่เปิดฝาคลายแก๊สออกและปิดกลบัใหส้นิททนัที วาง
ไวใ้นท่ีร่ม อยา่ใหถู้กแสงแดด หมักไว้ 3 เดือน เราจะไดน้ ้ าหมกัชีวภาพดบักล่ิน ใชด้บักล่ินใน
หอ้งน ้า โถส้วม ท่อระบายน ้า กล่ินปัสสาวะสุนขั ฯลฯ 

 กำรท ำ น ำ้หมักชีวภำพัักผ้ำ   ล้ำงจำน เป็นการใช ้ผลไม้ เปลือกผลไม้ (ฝักส้มป่อย , มะค า
ดี ควาย , มะนาว ฯลฯ) 3 ส่วน น ำ้ตำลทรำยแดงหรือน ำ้ตำลอ้อย 1 ส่วน และน ำ้ 10 ส่วน ใส่รวมกนั
ในภาชนะ (ขวด, ถงั) ท่ีมีฝาปิดสนิท โดยเวน้ท่ีวา่งไวป้ระมาณ 1 ใน 5 ของขวด/ถงั หมัน่เปิดฝา 
คลายแก๊สออกและปิดกลบัใหส้นิททนัที วางไวใ้นท่ีร่ม อยา่ใหถู้กแสงแดด หมักไว้ 3 เดือน เราจะ
ไดน้ ้าหมกัชีวภาพซกัผา้ / ลา้งจาน (แมผ้า้มีราข้ึนเป็นจุดด าๆ แช่ผา้ทิ้งไว ้1-2 วนั ก็ซกัออกได)้ 

ประโยชน์ของน ำ้หมักชีวภำพ 
ด้ำนกำรเกษตร 
 1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง ในดินและน ้า 
 2. ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย อุม้น ้าและอากาศไดดี้ยิง่ข้ึน 
 3. ช่วยยอ่ยสลายอินทรียว์ตัถุในดินใหเ้ป็นธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใชไ้ดเ้ลย 
โดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานมากเหมือนการใชปุ๋้ยวทิยาศาสตร์ 
 4. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชใหส้มบูรณ์ แขง็แรงตามธรรมชาติ ตา้นทานโรคและ
แมลง 
 5. ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ท าใหผ้ลผลิตสูง และคุณภาพของผลผลิตดีข้ึน 
 6. ช่วยใหผ้ลผลิตคงทน เก็บรักษาไวไ้ดน้าน 
ด้ำนปศุสัตว์ 
 1. ช่วยก าจดักล่ินเหมน็จากฟาร์มสัตว ์ไก่ สุกร ไดภ้ายใน 24 ชม. 
 2. ช่วยก าจดัน ้าเสียจากฟาร์มไดภ้ายใน 1 - 2 สัปดาห์ 
 3. ช่วยป้องกนัโรคอหิวาห์และโรคระบาดต่างๆ ในสัตวแ์ทนยาปฏิชีวนะ และอ่ืนๆได ้
 4. ช่วยก าจดัแมลงวนั ดว้ยการตดัวงจรชีวติของหนอนแมลงวนั ไม่ใหเ้ขา้ดกัแดเ้กิดเป็นตวั
แมลงวนั 
 5. ช่วยเสริมสุขภาพสัตวเ์ล้ียง ท าใหส้ัตวแ์ขง็แรง มีความตา้นทานโรค ใหผ้ลผลิตสูง และ
อตัราการรอดสูง 
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ด้ำนกำรประมง 
 1. ช่วยควบคุมคุณภาพน ้าในบ่อเล้ียงสัตวน์ ้าได ้
 2. ช่วยแกปั้ญหาโรคพยาธิในน ้า ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสัตวน์ ้ า 
 3. ช่วยรักษาโรคแผลต่างๆในปลา กบ จระเข ้ฯลฯ ได ้
 4. ช่วยลดปริมาณข้ีเลนในบ่อ ช่วยใหเ้ลนไม่เน่าเหมน็ สามารถน าไปผสมเป็นปุ๋ยหมกั ใช้
กบัพืชต่างๆไดดี้ 
ด้ำนส่ิงแวดล้อม 
 1. ช่วยบ าบดัน ้าเสียจากการเกษตร ปศุสัตว ์การประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และ
สถาน-ประกอบการทัว่ไป 
 2. ช่วยก าจดักล่ินเหมน็จากกองขยะ การเล้ียงสัตว ์โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนต่างๆ 
 3. ปรับสภาพของเสีย เช่น เศษอาหารจากครัวเรือนให้เป็นประโยชน์ต่อการเล้ียงสัตว ์และ
การเพาะ-ปลูกพืช 
 4. ก าจดัขยะดว้ยการยอ่ยสลายใหมี้จ านวนลดนอ้ยลง สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 5. ช่วยปรับสภาพอากาศท่ีเสียใหส้ดช่ืน และมีสภาพดีข้ึน 
 กำรท ำหัวเช้ือน ำ้แม่ (น ำ้หมักจำกพืชสดสีเขียว) 
วสัดุ 
 1. พืชตระกูลผกั เช่น ผกับุง้, ผกัต่างๆ 3 ก.ก. 
 2. พืชตระกูลหญา้ เช่น หน่อไม ้หรือหญา้ขน 2 ก.ก. 
 3. หน่อกลว้ย 2 ก.ก. 
 4. พืชตระกูลถัว่ 2 ก.ก. 
 5. กากน ้าตาลหรือน ้าออ้ยหรือน ้าตาลทรายแดง 3 ก.ก. 
กล่าวคือใช ้พืช 9 ก.ก. ต่อน ้าตาล 3 ก.ก. หรือคิดเป็นอตัราส่วน พืชต่อน ้าตาล เท่ากบั 3 ต่อ 1 
อุปกรณ์ 
 1. ถงัพลาสติกมีฝาปิดหรือโอ่งเคลือบ 1 ใบ 
 2. มีดส าหรับหัน่พืช 1 เล่ม 
 3. เขียงไวร้องหัน่พืช 1 อนั 
 4. กาละมงัใบใหญ่ไวค้ลุกเคลา้วสัดุ 1 ใบ 
วธีิท ำ 
 1. หัน่พืชทุกชนิดยาวประมาณ 1 – 2 น้ิว จ  านวน 9 ก.ก. ใส่กาละมงั 
 2. ใส่กากน ้าตาล จ านวน 3 ก.ก. แลว้คลุกเคลา้ใหท้ัว่ (ถา้กากน ้าตาลเหนียวมากใหใ้ส่น ้า
เล็กนอ้ย) 
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 3. เอาพืชท่ีคลุกเคลา้น ้าตาลแลว้ไปไวใ้นร่ม 2 ช.ม. 
 4. เม่ือครบ 2 ชัว่โมง ใหเ้อาพืชในกาละมงัใส่ถงัพลาสติกหรือโอ่งเคลือบ ปิดฝาใหแ้น่น
หนา เก็บถงัหมกัไวใ้นท่ีร่ม อยา่ใหถู้กแดด ทิ้งไว ้7 - 15 วนั เปิดฝาตรวจสอบโดยการดม ถา้มีกล่ิน
หอมอมเปร้ียว มีกล่ินแอลกอฮอล ์แสดงวา่ น ้าหมกัเร่ิมเป็นแลว้ ใหท้ าการขยายโดยการเติม
กากน ้าตาลและน ้า ตามขอ้ 5 
 5. การขยายหวัเช้ือน ้าแม่ 10 เท่า ดงัน้ี 
 5.1 กรณีขยายนอกถงั รินน ้าแม่มา 1 ส่วน ผสมกากน ้าตาล 1 ส่วน(เท่าน ้าแม่) ต่อน ้าสะอาด 
10 ส่วน มาคนคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั กรอกใส่ขวดพลาสติกหรือถงัพลาสติก ปิดฝาใหแ้น่นหนา หมกั
ทิ้งไว ้7 - 15 วนั ระหวา่งการหมกั หมัน่เปิดฝาเพื่อระบายแก๊สออกบา้ง เม่ือครบ 7 - 15 วนั เปิดฝา
ทดสอบ หากมีกล่ินหอมอมเปร้ียว มีกล่ินแอลกอฮอล ์แสดงวา่การหมกัไดผ้ล น าไปใชไ้ด ้หากมี
กล่ินเหมน็เน่าใหเ้ติมกากน ้าตาล คนจนหายเหม็น 
 5.2 กรณีขยายในถงั ท าไดโ้ดย เม่ือหมกัครบ 15 วนัแลว้ ใหใ้ส่น ้าสะอาด 20 ลิตร พร้อม
กากน ้าตาลอีก 2 ก.ก. ทิ้งไว ้7 - 15 วนั ตรวจสอบดูตามแบบขอ้ 5.1 ถา้เป็นน าไปใชไ้ด ้หากไม่เป็น
ใหเ้ติมกากน ้าตาลอีก จนกวา่จะเป็น 
 หมายเหตุ การหมกัเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูง มีคุณภาพ ใหห้มกัไวอ้ยา่งนอ้ย 1 เดือนข้ึน
ไป ยิง่นานยิง่ดี 

 
กำรท ำหัวเช้ือน ำ้พ่อ ( น ำ้หมักจำกผลไม้ทุกชนิด ) 
วสัดุ 
 1. ฟักทองแก่ 2 ก.ก. 
 2. มะละกอสุก 2 ก.ก. 
 3. กลว้ยน ้าวา้สุก 2 ก.ก. 
 4. ผลไมอ่ื้น ๆ 3 ก.ก. 
 5. กากน ้าตาลหรือน ้าออ้ยหรือน ้าตาลทรายแดง 3 ก.ก. 
 คิดเป็นอตัราส่วนผลไมต่้อน ้าตาล เท่ากบั 3 ต่อ 1 
อุปกรณ์ วธีิท า และการขยายหวัเช้ือ ท าเช่นเดียวกบัการท าหวัเช้ือน ้าแม่ 

กำรผสมน ำ้แม่และน ำ้พ่อเพ่ือใช้ประโยชน์ตำมช่วงกำรเจริญเติบโตของพืช 
 น ้าหมกัจากผลไม ้จะเปรียบเหมือนพ่อของพืช เม่ือใชร้วมกบัน ้าหมกัจากพืชสีเขียวท่ีเปรียบ
เหมือนแม่ของพืช จะเกิดลูกเป็นครอบครัวใหญ่ เม่ือน าน ้าหมกัจากผลไมม้าผสมกบัน ้าหมกัจากพืช
แลว้ เราตอ้งผสมน ้าให้เจือจาง โดยใชน้ ้าหมกัท่ีผสมแลว้ 1 ส่วน ผสมน ้า 500 ส่วน สัดส่วนการผสม
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 น ้าพอ่กบัน ้าแม่ เพื่อใชก้บัพืชใหเ้หมาะสมกบัช่วงอายกุารเจริญเติบโตของพืชและเพื่อใหมี้
ความสะดวกในการใช ้จึงให้ผสมเป็น 3 สูตร ดงัน้ี 
สูตร 1 เร่งการเจริญเติบโต โดยใช ้(N) 
น ้าแม่ 10 ส่วน ต่อน ้าพ่อ 1 ส่วน 
สูตร 2 เร่งการออกดอก โดยใช ้(P) 
น ้าแม่ 1 ส่วน ต่อน ้าพ่อ 1 ส่วน 
สูตร 3 เร่งคุณภาพผลผลิต โดยใช ้(K) 
น ้าแม่ 1 ส่วน ต่อน ้าพ่อ 10 ส่วน 
สำรขับไล่แมลง 
วสัดุ 
1. สะเดา ทั้ง 5 จ านวน 3 ก.ก. 
2. ลายเสือทั้ง 5 จ านวน 2 ก.ก. 
3. ข่า ทั้ง 5 จ านวน 2 ก.ก. 
4. ตะไคร้หอม ทั้ง 5 จ านวน 2 ก.ก. 
5. ใบนอ้ยหน่าหรือใบยคูาฯ จ านวน 1 ก.ก. 
6. บอระเพด็หรือสบู่ด าหรือข้ีเหล็ก จ านวน 1 ก.ก. 
7. ยาเส้นหรือหางไหล จ านวน 1 ก.ก. 
8. ผลไมสุ้ก 3 ชนิด ๆ ละ 2 ก.ก. จ  านวน 6 ก.ก. 
9. กากน ้าตาลหรือน ้าออ้ยหรือน ้าตาลทรายแดง จ านวน 3 ก.ก. 
10. น ้าสะอาด จ านวน 40 ลิตร 
อุปกรณ์ในกำรหมัก วธีิท ำ ท าเช่นเดียวกบัการท าหวัเช้ือน ้าแม่ แต่ใหใ้ส่น ้าไปพร้อมกบัวสัดุทนัทีได้
เลย การหมกัใหห้มกัไวอ้ยา่งนอ้ย 15 วนั ยิง่หมกันานเท่าไรยิง่ดี 
วธีิใช้ 
ใชส้ าหรับขบัไล่แมลง ศตัรูพืชไดห้ลายชนิด โดยใชอ้ตัรา 3 – 4 ชอ้นแกงต่อน ้า 20 ลิตร รด ราด ฉีด 
พน่ ใบพืช ตน้พืช และดิน 

กำรน ำน ำ้หมักชีวภำพและปุ๋ยหมักชีวภำพไปใช้ประโยชน์ 
กำรใช้ในนำข้ำว 
ในพื้นท่ีนา 1 ไร่ ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพประมาณ 200 ก.ก. โดยแบ่งไดเ้ป็นระยะดงัน้ี 
ไถพรวน 
1. หวา่นปุ๋ยหมกัชีวภาพ(ปุ๋ยแหง้) 100 ก.ก. ใหท้ัว่ 
2. ผสมน ้าหมกั(น ้าแม่หรือน ้าพอ่) 20 ชอ้นแกง ผสมน ้า 80 ลิตร ฉีดพน่ใหท้ัว่แปลง แลว้ไถพรวนทิ้ง
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ไว ้15 วนั เพื่อใหน้ ้าหมกัฯยอ่ยสลายวชัพืช และฟางขา้วใหเ้ป็นปุ๋ยธรรมชาติ และเร่งการงอกของ
เมล็ดพืช 
ไถคราด 
1. พน่น ้าหมกัฯ อตัราส่วนเดิมอีกคร้ัง 
2. ไถคราดใหท้ัว่ เพื่อเตรียมปักด า 
หลงัปักด า 7 - 15 วนั 
1. หลงัปักด า 7 - 15 วนั หวา่นปุ๋ยหมกัชีวภาพใหท้ัว่แปลง 30 ก.ก./ไร่ 
2. พน่ตามดว้ย น ้าหมกัฯ (สูตร 1) 20 ชอ้นแกง ผสมน ้า 80 ลิตร 
ขา้วอาย ุ1 เดือน 
1. หวา่นปุ๋ยหมกัฯ 30 ก.ก./ไร่ 
2. พน่ดว้ยน ้าหมกั (สูตร 1) 20 ชอ้นแกง ผสมน ้า 80 ลิตร 
ก่อนขา้วตั้งทอ้งเล็กนอ้ย 
1. หวา่นปุ๋ยหมกัฯ 40 ก.ก./ไร่ 
2. พน่ดว้ยน ้าหมกัฯ (สูตร 2) 20 ชอ้นแกง ต่อน ้า 80 ลิตร 
ขา้วติดเมล็ดแลว้ 
- พน่น ้าหมกัฯ(สูตร 3) 20 ชอ้นแกง ต่อน ้า 80 ลิตร 
กำรใช้กบัพืชไร่ พืชผกั 
1. เตรียมแปลงเสร็จ หวา่นปุ๋ยหมกัชีวภาพ ประมาณ 2 ก ามือ ต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 
2. เอาฟางคลุมแลว้รดดว้ยน ้าหมกัชีวภาพ (น ้าแม่หรือน ้าพ่อ) ในอตัราส่วน 3 ชอ้นแกงต่อน ้า 10 ลิตร 
รดแปลงใหชุ่้มทิ้งไว ้7 วนั แลว้จึงปลูกพืช 
3. หลงัปลูกพืชแลว้ประมาณ 10 – 12 วนั ถา้พืชไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควรให้เติมปุ๋ยหมกัชีวภาพอีก 
4. ควร รดราดน ้าหมกัชีวภาพ (สูตร 1 , 2 , 3 ) ตามช่วงอายกุารเจริญเติบโตของพืช สัปดาห์ละ 1 – 2 
คร้ัง ในอตัราส่วนน ้าหมกัชีวภาพ 3 ชอ้นแกงต่อน ้า 20 ลิตร 
กำรใช้กบัไม้ผล ไม้ยืนต้น 
กำรเตรียมหลุมปลูก 
1. ใชปุ๋้ยหมกัชีวภาพ 1 - 2 ก.ก. ผสมกบัดินเดิม คลุมดว้ยฟาง รด ราด ดว้ยน ้าหมกัชีวภาพ 3 ชอ้น
แกงต่อน ้า 10 ลิตร ทิ้งไว ้7 วนั จึงปลูกตน้ไมไ้ด ้
ไม้ผล ไม้ยืนต้นที่ปลูกแล้ว 
1. หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตและตดัแต่งก่ิง ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 1 ก.ก. ต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร บริเวณรอบ
ทรงพุม่แลว้คลุมดว้ยฟางแหง้หรือหญา้แหง้ ปีละ 2 คร้ัง 
2. ราด รด ดว้ยน ้าหมกัชีวภาพ เพื่อกระตุน้การแตกยอดและใบใหม่ในอตัราน ้าหมกัชีวภาพ 3 ชอ้น
แกงต่อน ้า 20 ลิตร เดือนละ 2 คร้ัง ตามช่วงอายกุารเจริญเติบโตของพืช 
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3. เม่ือพืชติดดอก ติดผล ควรเพิ่มการใหน้ ้าหมกัชีวภาพ สูตร 2 , 3 เป็นเดือนละ 1 คร้ัง 
หมายเหตุ น ้าหมกัชีวภาพควรใชใ้นเวลาเชา้หรือเยน็ ไม่ควรใหถู้กแสงแดดจดั เก็บไวใ้นร่มและไม่
ควรใชร่้วมกบัสารเคมีทุกชนิด 
กำรใช้ในกำรเลีย้งสัตว์ 
น ำ้หมักชีวภำพช่วยเพิม่ประสิทธิภำพในกำรย่อยสลำยอำหำร 
เม่ือสัตวไ์ดรั้บน ้าหมกัชีวภาพ โดยใส่ใหส้ัตวกิ์นในอตัราน ้ าหมกัชีวภาพ 1 ส่วน ต่อน ้า 1,000 ส่วน 
(1 : 1,000) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอ่ยอาหารท่ีสัตวกิ์น ท าใหส้ัตวไ์ดรั้บธาตุอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์มากข้ึน 
สัตว์ปีก, สุกร สัตวปี์กและสุกรเป็นสัตวก์ระเพาะเด่ียว ไม่สามารถยอ่ยหญา้ไดดี้เท่าสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง 
เช่น ววั ควาย แต่น ้าหมกัชีวภาพจะช่วยใหส้ัตวปี์กและสุกร สามารถยอ่ยหญา้สดหรือพืชไดดี้ข้ึน 
เป็นการประหยดัอาหารไดถึ้ง 30 % 
สัตว์เคีย้วเอือ้ง สัตวเ์ค้ียวเอ้ืองจ าพวก ววั ควาย ปกติสามารถยอ่ยอาหารหลกัจ าพวกหญา้สด หญา้
แหง้ไดดี้อยูแ่ลว้ เม่ือไดรั้บน ้าหมกัชีวภาพ โดยใส่ในน ้าให้กินในอตัรา 1 : 1,000 หรือพรมลงบน
หญา้ก่อนใหส้ัตวกิ์น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอ่ยอาหารไดสู้งข้ึน 
น ำ้หมักชีวภำพช่วยเพิม่ควำมต้ำนทำนโรคให้แก่สัตว์ 
สัตวท่ี์ไดรั้บน ้าหมกัชีวภาพอยา่งสม ่าเสมอไม่วา่ทางน ้าหรือทางอาหาร จะมีความตา้นทานโรคต่างๆ 
ไดดี้ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร จะช่วยลดความเครียดจากการเปล่ียนอาหารระยะต่างๆ 
การขนยา้ยสัตวแ์ละการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 
น ำ้หมักชีวภำพช่วยลดกลิน่เหม็นในคอกสัตว์ 
ในการเล้ียงสัตว ์มูลสัตวน์บัเป็นปัญหาส าคญัต่อสภาพแวดลอ้มในฟาร์มและบริเวณใกลเ้คียงมาก 
โดยเฉพาะฟาร์มเล้ียงสุกร ถา้ไม่จดัการใหดี้ เพื่อเป็นการจ ากดักล่ินเหมน็ใหใ้ชน้ ้าหมกัชีวภาพผสม
น ้าในอตัรา 1 : 1,000 ใหส้ัตวกิ์นทุกวนัจะช่วยลดกล่ินเหม็นได ้
คอกสัตวโ์ดยเฉพาะสุกรและโคนมท่ีไดรั้บการฉีดลา้งดว้ยน ้าหมกัชีวภาพ ในอตัราเขม้ขน้ 1 : 100 - 
300 เป็นประจ า กล่ินจะไม่เหมน็ และน ้าท่ีไดจ้ากการลา้งคอกก็สามารถน าไปรดน ้าตน้ไม ้รดผกั 
และสามารถปล่อยลงแม่น ้าล าคลองได ้โดยไม่เป็นปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม 
น ำ้หมักชีวภำพช่วยลดปัญหำเร่ืองแมลงวนัและยุง 
บริเวณคอกสัตวท่ี์ไดรั้บการฉีดพน่ดว้ยน ้าหมกัชีวภาพอยา่งสม ่าเสมอ จะช่วยลดปัญหาเร่ือง
แมลงวนัจนเกือบไม่มีเลย แมแ้ต่ยงุก็จะลดนอ้ยลงดว้ย ถา้ใชน้ ้าหมกัชีวภาพฉีดพน่ตามแหล่งน ้าใน
ฟาร์มอยา่งสม ่าเสมอ 
น ำ้หมักชีวภำพในกำรเลีย้งสัตว์น ำ้ 
ใส่น ้าหมกัชีวภาพในบ่อปลา บ่อกุง้ และบ่อเล้ียงสัตวน์ ้าอ่ืนๆ ในอตัรา 1 : 1,000 - 1 : 10,000 หรือ 1 
ลิตร ต่อน ้าในบ่อ 1 - 10 ลูกบาศกเ์มตรอยา่งสม ่าเสมอ จะช่วยยอ่ยสลายเศษอาหารท่ีตกคา้งและมูล



 10 

สัตวน์ ้าท่ีกน้บ่อให้หมดไป ท าใหน้ ้าไม่เสีย ไม่ตอ้งถ่ายน ้าบ่อยๆ สัตวน์ ้ามีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 
ผวิสะอาดไม่มีกล่ินโคลนตม 
กำรเลีย้งปลำด้วยปุ๋ยอินทรีย์ 
การใส่ปุ๋ยในบ่อปลา มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหาร หรือเพิ่มอาหารธรรมชาติในบ่อปลา 
เช่น ท าใหเ้กิดน ้าเขียว ตวัอ่อนของแมลง ไรน ้า ไรแดง หนอนแดง เกิดพืชเล็กๆในบ่อ ซ่ึงปลาทุก
ชนิดชอบกิน 
น ำ้หมักชีวภำพแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มควรเร่ิมตน้แกต้ั้งแต่ในครัวเรือน โดยน าเศษอาหารมาท าน ้าหมกัชีวภาพเพื่อใช่
ประโยชน์ หรือก่อนจะน าขยะเปียกไปทิ้ง ควรฉีดพน่น ้าหมกัชีวภาพเสียก่อนเพื่อป้องกนักล่ินเหมน็
และแมลงวนัปัญหาเร่ืองขยะเปียกและน ้าเสียในชุมชนน ้าหมกัชีวภาพสามารถช่วยได ้โดยฉีดพน่
ขยะเปียกท่ีมีกล่ินเหมน็ในอตัราส่วนเขม็ขน้ (1 : 1,000) จะช่วยลดกล่ินเหมน็และแมลงวนัไดแ้หล่ง
น ้าในชนท่ีเน่าเสียจนสัตวน์ ้าตาย ใส่น ้าหมกัชีวภาพและปุ๋ยหมกัชีวภาพบ่อยๆ ก็จะช่วยป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ีนได ้

น ำ้หมักชีวภำพ(เอนไัม์)กบัไวน์ ต่ำงกนัอย่ำงไร ? 

น ำ้หมักชีวภำพ(เอนไซม)์ ใชด่ื้มกินเป็นสารโปรตีน วติามินเอ, บี, ซี, ดี, อี, เค, อะมิโนแอซิค(Amino 
acid) และ อะเซทิลโคเอ (Acetyl Coa) ท่ีไดจ้าก หมกัผลไมน้านาชนิด โดยมี จุลินทรียท์อ้งถ่ิน 
หลากหลายชนิด ปะปนอยูใ่น กระบวนการหมกั เพื่อเปล่ียนผลไม ้+ น ้าผึ้ง + น ้า ระยะเร่ิมแรกเป็น
แอลกอฮอล ์ระยะต่อมา เป็นน ้าส้มสายชู (รสเปร้ียว) อีกระยะหน่ึงเป็นยาธาตุ (รสขม) ในท่ีสุดเป็น
น ้าหมกัชีวภาพ (เอน็ไซม)์ ซ่ึงใชเ้วลาหมกัขยายประมาณ 2 ปี กรณีจะน าไปด่ืมกินควรผา่นการหมกั
ขยายเป็นเวลา 6 ปีข้ึนไป  

ไวน์ (WINE) เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกัองุ่น ไวน์แดงท าจากองุ่นแดง ไวน์ขาวท า
จากองุ่นเขียว โดยกระบวนการหมกัจะใชเ้ช้ือยสีตบ์ริสุทธ์ิ เช่น แชคคาโรมยัซีส (Saccharomyces 
cerevisiae ) เพื่อเปล่ียนน ้าตาลเป็นอาหาร และ ใหผ้ลผลิต เป็นแอลกอฮอล ์กบัแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด ์C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 ทั้งผลไม ้น ้าตาล และ ภาชนะ จะผา่นการฆ่า
เช้ือก่อนทุกขั้นตอน  

สรุปวา่ น ้าหมกัชีวภาพ (เอนไซม)์ กบัไวน์ต่างกนั ทั้งเจตนาในการหมกั เพื่อจะใหไ้ดผ้ลผลิต 
กระบวนการหมกั การควบคุมเช้ือจุลินทรียแ์ละความปลอดภยัในการบริโภค  

น ้าหมกัชีวภาพแบ่งตามการใชง้านไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
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1. ใชอุ้ปโภค ไดแ้ก่ น ้ายาซกัผา้ น ้ายาลา้งจาน สบู่น ้า แชมพูสระผม น ้ายาลา้งรถ น ้ายาดบักล่ิน ปุ๋ยน ้า 
แกสิ้วฝ้า น ้ายาบว้นปาก ฯลฯ 

2. ใชบ้ริโภค ไดแ้ก่ น ้าหมกัชีวภาพ(เอนไซม)์ใชด่ื้มกิน สมุนไพรหมกัใชเ้ป็นยา ฯลฯ 

ปัญหำของน ้าหมกัชีวภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการน าไปด่ืมกิน เม่ือไดน้ ้าหมกัชีวภาพ ในขั้นตน้ 
(3, 5, 7, 9, 11 เดือน) แลว้ น าไปด่ืมกิน เผยแพร่ทางส่ือต่างๆ ผลิตเพื่อขาย แมจ้ะช่วยให้ระบบยอ่ย
และขบัถ่ายดีข้ึนก็ตาม แต่น ้าหมกัชีวภาพ ในช่วงน้ีมีสภาพเป็น แอลกอฮอล์ อยูม่าก (คลา้ยไวน์) 
สังเกตไดโ้ดยการดมกล่ิน ชิมรส ถา้ด่ืมกิน จะมีอาการร้อนวบูวาบ ลงทอ้งแลว้ ตีกลบัข้ึนหวั กระจาย
ไปทัว่ตวั ท าใหบ้างคนมีอาการมึนงงหรือปวดหวัได ้ซ่ึงในฐานะนกัปฏิบติัธรรม ถือวา่ไม่เหมาะ ท่ี
จะน ามาด่ืมกินกนั เพราะจะเขา้ข่ายด่ืมน ้าเมาได ้

ผลเสียท่ีเกิดข้ึน ท าใหฟั้นผกุร่อน เน้ือฟันบาง เพราะน ้าหมกัชีวภาพ (เอนไซม)์ มีสภาพเป็นกรดสูง 
วดั pH ได ้3-4 กรดจะกดักร่อนเน้ือฟัน (แคลเซียม) ท าใหฟั้นเสียได ้ฉะนั้นการด่ืมกินน ้ าหมกั
ชีวภาพ (เอนไซม)์ แบบเขม้ขน้จึงควรหลีกเล่ียง เราควรผสมน ้าเปล่าใหเ้จือจางก่อน น ้าหมกั ชีวภาพ 
(เอ็นไซม)์ 1 ชอ้นโตะ๊ ต่อน ้า 1 แกว้ (ลองนึกเปรียบเทียบกบัปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพ เวลาเราใชร้ดน ้า
ตน้ไม ้จะผสมน ้าใหเ้จือจาง 500 - 1,000 เท่า ถา้ใชร้ดตน้ไมแ้บบเขม้ขน้ ตน้ไมจ้ะเฉาตาย) 

        การท าน ้าหมกัชีวภาพ ไม่ใช่เร่ืองยากแต่ตอ้งอาศยัเวลาและความอดทน ท่ีส าคญัน ้าหมกัชีวภาพ
ไม่มีสูตรท่ีตายตวั เราสามารถทดลองท าปรับเปล่ียนวตัถุดิบใหเ้หมาะสมกบัตน้ไมข้องเรา เพราะ
สภาพแวดลอ้มแต่ละทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั ตน้ไมแ้ต่และถ่ินก็ตอ้งการการดูแลท่ีแตกต่างกนั 
น ้าหมกัชีวภาพจึงจ าเป็นตอ้งมีความแตกต่างกนัตามทอ้งถ่ิน. 

 

************************ 

 


