
นํ้าหมักชีวภาพ 
 

น้ําหมักชีวภาพ (Bioextract; B.E.) คือ การนําเอาพืช ผัก ผลไม สัตวชนิดตาง ๆ มาหมักกับ
น้ําตาลหรือกากน้ําตาล กากน้ําตาลจะทําใหเกิดกระบวนการพลาสโมไลซิส (plasmolysis) คือทําให
สารละลายภายในเซลลพืชและสัตวท่ีประกอบดวยสารอินทรียตางๆ ไหลออกมาจากเซลล  การ
หมักมี 2 แบบ คือ แบบตองการออกซิเจน  (แบบเปดฝา) และแบบไมตองการออกซิเจน (แบบปด
ฝา) จุลินทรียจะใชสารเหลานี้เปนอาหารในการเพ่ิมจํานวนและชนิดทําใหเกิดจุลินทรียท่ีประโยชน
จํานวนมาก จุลินทรียท่ีพบในน้ําหมักชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพ หรือปุยอินทรียน้ํา มีท้ังท่ีตองการ
ออกซิเจน และไมตองการออกซิเจน มักเปนกลุมแบคทีเรีย Bacillus sp., Lactobacillus sp., 
Streptococus sp., นอกจากนี้ยังอาจพบเช้ือรา ไดแก Aspergillus niger และ ยีสต ไดแก Canida sp.  
ซ่ึงจุลินทรียเหลานี้จะไปชวยสลายธาตุอาหารตาง ๆ ท่ีอยูในพืช มีคุณคาในแงของธาตุอาหารพืชเม่ือ
ถูกยอยสลายโดยกระบวนการยอยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินทรียสารตางๆจะถูกปลดปลอย
ออกมา เชนโปรตีน กรดอะมิโน      กรดอินทรีย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง  ฮอรโมนควบคุม
การเจริญเติบโต สารควบคุมแมลง สารปองกันกําจัดโรคพืช เอนไซม วิตามิน คุณภาพของน้ําหมัก
ชีวภาพข้ึนกลับองคประกอบของวัตถุดิบท่ีใช จุลินทรียท่ีมีในกระบวนการหมัก และสภาวะ
แวดลอมขณะหมัก 
 จากการตรวจวิเคราะหกระบวนการดานวิทยาศาสตรในการหมักของน้ําหมักชีวภาพ พอ
สรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 
 1. ถาในนํ้าหมักชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพหรือปุยอินทรียน้ํามีสภาพเปนกรด และมีแกส
ออกซิเจนในการหมัก คือ เปดฝาเวลาหมัก ในสารละลายมีแบคทีเรียชนิด Methanotrophic ซ่ึงเปน
แบคทีเรียท่ีเปล่ียนแกสมีเทนไดกลายเปนเมทิลแอลกอฮอล (methanol) และมีธาตุเหล็ก หรือไอออน
เหล็ก (Fe2+, Fe3+) ในพืชท่ีใชหมัก เชน พวกผักขม, ผักคะนา เปนตน เมทิลแอลกอฮอลจะถูก
ออกซิเจนในอากาศทําใหกลายเปนเอสเตอรของแอลกอฮอล  ซ่ึงสารพวกเอสเตอรจะมีกล่ินหอม 
และกล่ินเหม็นเฉพาะตัว ใชเปนสารดึงดูดแมลง และสารไลแมลงได 
 2. กลูโคสในพืชท่ีใชหมัก ถาในขณะหมักมีแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (gram positive ) คือ 
eubacterium, Sareina ventriculi และมีออกซิเจน คือเปดฝาเวลาหมักพรอมกับในสารละลายมี
เอนไซม 3 ตัว ซ่ึงมีอยูในพืชเอง คือ pyruvate dehydrogenase, phosphotran -sacetylase, acetate 
kinase ท่ีทําหนาท่ียอยสลายสารกลูโคส ใหกลายเปนสารไพรูเวท และจะถูกยอยสลายตอไป จน
สุดทายไดสาร acetic acid และ acetate เม่ืออนุมูล acetate มารวมตัวกับ minor elements เชน Ca, 
Mg จะไดเปน Calsium acetate และ Magnesium acetate ถารวมตัวกับพวก major elements จะได



เปน NaOOCH3 C (Sodium acetate) หรือ KOOCH3 C (potassium acetate)ซ่ึงพืชพรอมจะดูดเอาไป
ใชเปนอาหารไดเลย 
 3. ถาหมักแบบปดฝาไมมีออกซิเจน ethanol ซ่ึงเปนสารผลิตภัณฑ สุดทายเม่ือเจออากาศจะ
ไดเปนสาร พวกเอสเตอร ซ่ึงมีกล่ินเหม็นเชนกันซ่ึงใชเปนสารดึงดูดแมลงและเปนสารไลแมลงได 
 4. แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (gram negative) ช่ือ eubacterium, Zymononas mobilis จะได
สาร ethanol แลวเปล่ียนเปนเอสเตอรเชนกัน 
 5. กลูโคสเปนสารท่ีมีอยูในพืชทุกชนิดในรูปน้ําตาลชนิดหนึ่งท่ีถูกสะสมเอาไวใช เม่ือ
จําเปนตองเปล่ียนเปนรูปอ่ืนๆท่ีพรอมจะนําไปใช เชน พลังงาน, อาหารตางๆ ฯลฯ เม่ือได products 
สุดทายเปน acetic acid, lactic acid เม่ืออยูในสารละลายถามี major elements, minor elements  จะ
เปล่ียนรูปเปนสารอาหารเชนกัน ซ่ึงพืชนําไปใชประโยชนไดทันที 
 ดังนั้นการใชเทคนิคจุลินทรียในการเกษตรจึงเปนแนวทางท่ีจะกอใหเกิดจุดเนนท่ีสําคัญใน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับ 
 1. ผลิตอาหารท่ีมีรสชาดธรรมชาติ 
 2. ผูผลิตอาหารและผูบริโภคปลอดภัยจากสารพิษ 
 3. เปนระบบทําการเกษตรแบบยั่งยืน 
 4. รักษาสมดุลธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ 
 
สมบัติท่ัวไปของน้ําหมักชีวภาพ 
 น้ําหมักชีวภาพ จะมีลักษณะเปนสารละลายสีน้ําตาลเขม มีกล่ินของแอลกอฮอลผสมกล่ิน
เปร้ียวของกรดอินทรียเม่ือชิมดูจะมีรสเปร้ียว 

คุณสมบัติท่ัวไปของน้ําหมักชีวภาพ 
1. น้ําหมักชีวภาพมีสมบัติทางเคม ี โดยท่ัวๆ ไป มีดังนี ้

- มีคา pH (ความเปนกรดเปนดาง) อยูในชวง 3.5 - 5.6 ปฏิกิริยาเปนกรดถึงกรดจัด ซ่ึง pH ท่ี
เหมาะสมกับพืชควรอยูในชวง 6 – 7 

- ความเขมขนของสารละลายสูง โดยคาของการนําไฟฟา (Electrical Conductivity , E.C) 
อยูระหวาง 2 - 12 desimen / meter(ds / m) ซ่ึงคา E.C. ทีเหมาะสมกับพืชควรจะอยูต่ํากวา 4 ds / m 

- ความสมบูรณของการหมัก พิจารณาจากคา C / N ration มีคาระหวาง 1 / 2 - 70 / 1 ซ่ึงถา 
C / N ratio สูง เม่ือนําไปฉีดพนบนตนพืชอาจแสดงอาการใบเหลืองเนื่องจากขาดธาตุไนโตรเจนได 

 
 
 
 



2. ปริมาณธาตอุาหาร 
ธาตุอาหารหลัก (N,P,K) 
- ไนโตรเจน (% Total N) เปนองคประกอบของโปรตีน คลอโรฟลล เอนไซมและวิตามิน
หลายชนิด ชวยในการเจริญเติบโตของพืช  ถาใชพืชหมัก พบไนโตรเจน 0.03 - 1.66 % แตถา
ใชปลาและหอยหมักจะพบประมาณ 1.06 - 1.70 % 
- ฟอสฟอรัส ( % Total P2O5 ) เปนองคประกอบกรดนิวคลีอิกฟอสโฟลิปดหรือ ATP และโค
เอนไซมหลายชนิด ชวยเรงการออกดอกและการสรางเมล็ดในน้ําหมักจากพืชจะมีตั้งแตไม
พบเลยจนถึง 0.4 % แตในน้ําหมักจากปลาและหอยพบ 0.18 - 1.14 %  
- โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้าได (% Water Soluble K2O) กระตุนการทํางานของเอนไซมหลาย
ชนิดท่ีทําหนาท่ีในการสรางแปง น้ําตาล และโปรตีน  ควบคุมการปดเปดของปากใบ สงเสริม
การเคล่ือนยายน้ําตาลจากใบสูผล  ในน้ําหมักพืชพบ 0.05 - 3.53 % และในน้ําหมักจากปลา
และหอยพบ 1.0 - 2.39 %  
ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg, S) 
- แคลเซียม เปนองคประกอบของผนังเซลล จําเปนสําหรับกระบวนการแบงเซลลและเพิ่ม
ขนาดเซลลกระตุนการทํางานของเอนไซมบางชนิด  ในน้ําหมักจากพืชพบ 0.05 - 0.49 % 
และนํ้าหมักจากปลาและหอยพบ 0.29 - 1.0% 
- แมกนีเซียมและซัลเฟอร เปนองคประกอบของคลอโรฟลล กระตุนการทํางานของเอนไซม
ท่ีเกี่ยวของกับการสังเคราะหแสง ในนํ้าหมกัจากพืชและปลาพบในปริมาณท่ีใกลเคียงกัน คือ 
0.1- 0.37 % 
ธาตุอาหารเสริม 
- เหล็ก ในน้ําหมักจากพืชพบ 30 - 350 ppm. และนํ้าหมกัจากปลาและหอยพบ 500 - 1,700 
ppm. 
- คลอไรด น้ําหมักจากพืชและปลามีปริมาณเกลือคลอไรดสูง 2,000 - 11,000 ppm. 
- ธาตุอาหารเสริมอ่ืนๆ ไดแก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน และโมลิบดินัม น้ําหมักท้ัง
จากพืชและปลาพบในปริมาณนอย มีคาต้ังแต 
ตรวจไมพบเลย ถึง 130 ppm 

2.3 ปริมาณฮอรโมนพืช 
ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืช 3 กลุม คือ 
1. กลุมออกซิน (Auxin ; Indole acetic acid : IAA) มีสมบัติควบคุมการขยายตัวของเซลล 

กระตุนการแบงเซลล เรงการเกิดราก การเจริญของราก ลําตน ควบคุมการเจริญของใบ 
สงเสริมการออกดอก เปล่ียนเพศดอก เพิ่มการติดผล ควบคุมการพัฒนาของผล ควบคุม



การสุก แก และการรวงหลนของผล  IAA ตรวจพบท้ังในนํ้าหมักจากพืชและสัตว แต
พบในปริมาณนอย มีคาในชวงต้ังแต นอยมากจนไมสามารถวัดได - 2.37 ppm 

2. กลุมจิบเบอเรลลิน (Gibberellins ; Gibberellic acid : GA3) มีสมบัติกระตุนการยืดตัว
ของเซลลพืชในทางยาว เรงการเกิดดอก เปล่ียนเพศดอก เพิ่มการติดผล ยืดชอดอก 
กระตุนการงอกของเมล็ดและตา  GA3 ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ 
18 - 140 ppm. ไมพบ GA3 ในนํ้าหมักจากปลา 

3. กลุมไซโทไคนิน (Cytokinins ; Zeatin และ Kinetin) กระตุนการแบงเซลลการเจริญดาน
ลําตนของพืช กระตุนการเจริญของตาขางทําใหตาขางเจริญออกเปนกิ่งได ชวย
เคล่ือนยายสารอาหารจากรากไปสูยอด รักษาระดับการสังเคราะหโปรตีนใหนานข้ึน 
ปองกันคลอโรฟลลใหถูกทําลายชาลงทําใหใบเขียวอยูนานและรวงหลนชาลง ชวยทํา
ใหใบเล้ียงคล่ีขยาย ชวยใหเมล็ดงอกไดในท่ีมืด  Zeatin ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบาง
ตัวอยางในปริมาณนอย 1 - 20 ppm. และพบในน้ําหมักจากปลาท่ีใสน้ํามะพราว 2 - 4 
ppm.   Kinetin ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ 1 - 14 ppm. แตไมพบ
ในน้ําหมักจากปลา 

  จากผลการวิเคราะหขางตน จะเห็นวาคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพ ข้ึนอยู
กับวัตถุดิบท่ีใช    จุลินทรียท่ีทําใหยอยสลาย กระบวนการยอยสลายท่ีสมบูรณไมเนาเสีย ความ
เขมขนของสารละลาย และความเปนกรดเปนดาง 
 2.4 คุณสมบัติของน้ําหมักชีวภาพในดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 การหมักพืช หรือสัตวในกระบวนการหมักจะมีแกสมีเทน (CH4) เกิดข้ึน ซ่ึงจุลินทรียหรือ
แบคทีเรียจะเปล่ียนแกสมีเทน (CH4) ใหกลายเปนแอลกอฮอล และแอลกอฮอลเม่ือถูกออกซิเจนใน
อากาศ ทําใหกลายเปนเอสเตอรของแอลกอฮอลจะมีกล่ินหอมหรือเหม็นเฉพาะตัว ถามีกล่ินหอมก็
เปนสารดึงดูดแมลง ถามีกล่ินเหม็นก็จะเปนสารไลแมลง จากการศึกษาพบวาสารกลุมแอลกอฮอลท่ี
พบมากในสัตว ผลไมและผักตามลําดับ โดยเฉพาะการหมักผักหรือผลไมรวมกับสัตวจะใหสาร
กลุมแอลกอฮอลในปริมาณท่ีสูง สวนกลุมเอสเตอรและฟนอลพบมากเม่ือใชปลาและหอยเปนวัสดุ
หลักในการหมัก  จากการศึกษาน้ําหมักชีวภาพท่ีหมักจากผลไม ผักสด หรือจากพืชสมุนไพรจะมี
สารพวก polyphenol ไดแก 1,2 Benzenediol หรือ 1,3 Benzenediol พวก dimethoxy phenol, 
benzoic acid derivatives สารเหลานี้มีคุณสมบัติเปนกรด เชน 1,3 Benzenediol(resorcinol) ทําให
เกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและเยื่อบุจมูก ทางสัตวแพทยเคยใชเปน antiseptic ดังนั้น สารพวกนี้
อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังของแลงได นอกจากนี้ยังพบสารพวก ethylester ของพวก
กรดไขมัน เชน ethyl palmitate, ethyl linoleate ในสารละลายบางตัวพบ alcohol ไดแก bezene 
ethanol  นอกจากน้ีน้ําสกัดจากหอย + ไขดาว พบสารพวก poly phenol และ ethyl ester ของกรด
ไขมันเชนเดียวกัน Ethyl ester เกิดจาก alcohol ชนิด ethyl alcohol ท่ีสกัดจากการหมักยอยสารของ



พืชแลว alcohol นั้น ก็ทําปฏิกิริยากับกรดไขมันท่ีมีในพืชท่ีเปน ethyl ester คุณสมบัติของ ester 
พวกนี้มีคุณสมบัติ เปนสารไลแมลงและสารลอแมลงได 
  ปจจุบันไดมีการเรียกชื่อน้ําหมักชีวภาพท่ีแตกตางกันออกไป  เชน  น้ําหมักชีวภาพ  
ปุยน้ําจุลินทรีย  เปนตน   และผูคิดคนวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพข้ึนมาขณะนี้ไมต่ํากวา  100  สูตร  
ซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ินและราคาถูก โดยผูสนใจสามารถทดลองทํา  และเรียนรูนําไปใช
กับพืชผลของตนเอง  ก็จะไดพบความมหัศจรรยของเจาน้ําหมักชีวภาพตัวนี้  วาสามารถดลบันดาล
ใหพืชผลของตนเองเจริญเติบโตงอกงามข้ึนอยางรวดเร็ว  ในระยะเวลามิชามินาน  ศัตรูพืชท่ีเคยเขา
มารบกวนพืชผลตาง  ๆ  หลังจากปลูกไมวาจะเปนโรคแมลงคอย  ๆ  ลดนอยถอยลงไปเปนลําดับ  
หลังจากท่ีไดใชน้ําหมักชีวภาพนี้แลว  จึงแสดงใหเห็นวาน้ําหมักชีวภาพมีความสําคัญ   และความ
จําเปนตอการทําเกษตรอินทรียอยางแทจริง 

การผลิตน้าํหมักชีวภาพ 
 การทําน้ําหมักชีวภาพไดมีการพัฒนาสูตรไปตามวัตถุดิบท่ีหาไดงายและราคาถูก  โดยเนน
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใชแตท้ังนี้วิธีการผลิตยังคงเหมือนเดิม น้ําหมักชีวภาพ
สามารถแบงออกตามประเภทของวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิตแบงไดเปน 2 ประเภท 

1. น้ําหมักชีวภาพท่ี ผลิตจากพืช  

2. น้ําหมักชีวภาพท่ีผลิตจากสัตว 

 
1. น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากพืชสูตร ศทม. 
วัสดุและอุปกรณ 

พืชผักทุกชนิดสามารถนํามาทําน้ําหมักชีวภาพได ประกอบดวย 
1. ฟกทอง สัปปะรดและผักตางๆ10-15 กก. 

  2. กากนํ้าตาล 1/2 แกลลอน 
3. ถังหมักขนาด 30 ลิตรแบบมีฝาปดสนิท 

  4. หัวเช้ือจุลินทรีย EM 1/3 ลิตร หรือท่ีขยายเชื้อเปนน้ําหมักชีวภาพแลว 
  5. น้ําสะอาดประมาณ 20 ลิตร 
 วิธีทํา  

1. นําฟกทอง สัปปะรดและผักตางๆ มาหั่นใหเปนช้ินเล็กๆ ประมาณ 10-15 กก. เทลงในถัง
หมัก จากนั้นเติมน้ําสะอาดใหพอทวม  เติมกากน้ําตาลแลวตามดวยหัวเช้ือจุลินทรีย EM ท่ีเตรียมไว 
คลุกใหเขากัน หรือถามีปริมาณมากจะโรยทับสลับกันเปนช้ัน ๆ ก็ได  

2. ใชของหนักวางทับบนพืชผักท่ีหมัก เพื่อกดไลอากาศที่อยูระหวางพืชผัก ของหนักท่ีใช
ทับควรมีน้ําหนักประมาณ 1 ใน 3 ของน้ําหนักพืชผัก วางทับไว 1 คืน ก็เอาออกได 



3. ปดฝาภาชนะท่ีหมักใหสนิท ถาเปนถุงพลาสติกก็มัดปากถุงพลาสติกใหแนน เพื่อปองกนั
ไมใหอากาศเขาไปไดเปนการสรางสภาพท่ีเหมาะสมใหแกจุลินทรียหมักดองลงไปทํางาน 

4. หมักท้ิง ไว 3-5 วัน จะเริ่มมีของเหลวสีน้ําตาลออนถึงแกเกิดข้ึน จากการละลายตัวของ
น้ําตาลและน้ําเล้ียงจากเซลลของพืชผัก น้ําตาลและน้ําเล้ียงเปนอาหารของจุลินทรีย จุลินทรียหมัก
ดองก็จะเพิ่มปริมาณมากมาย พรอมกับผลิตสารอินทรียหลากหลายชนิด ของเหลวที่ไดเรียกวา “น้ํา
หมักชีวภาพ” 

5. เม่ือน้ําหมักชีวภาพมีปริมาณมากพอประมาณ 10-14 วัน ก็ถายน้ําหมักชีวภาพออกบรรจุ
ลงในภาชนะพลาสติก อยารีบถายน้ําหมักชีวภาพออกเร็วเกินไป เพราะเราตองการใหมีปริมาณจุลิ
นทรียมาก ๆ เพ่ือเรงกระบวนการหมักน้ําหมักชีวภาพท่ีถายออกมาใหม ๆ กระบวนการหมักยังไม
สมบูรณจะมีแกสคารบอนไดออกไซดเกิดข้ึน ตองคอยเปดฝาภาชนะบรรจุทุกวันจนกวาจะหมด
แกส 

6. ควรเก็บถังหมักและน้ําหมักชีวภาพไวในท่ีรม อยาใหถูกฝนและแสงแดดจัด ๆ น้ําหมัก
ชีวภาพที่ผานการหมักสมบูรณแลว ถาปดฝาสนิทสามารถเก็บไวไดหลาย ๆ เดือน 

7. กากท่ีเหลือจากการหมัก สามารถนําไปฝงเปนปุยบริเวณทรงพุมของตนไดหรือจะคลุก
กับดินหมักเอาไวใชเปนดินปลูกตนไมก็ได 

น้ําหมักชีวภาพท่ีมีคุณภาพดีจะมีกล่ินหมักดอง และมีกล่ินแอลกอฮอลบาง มากนอยข้ึนอยู
กับปริมาณนํ้าตาล และปริมาณผลไมท่ีหมัก ถาชิมดูน้ําหมักชีวภาพจะมีรสเปร้ียว 

 

2. น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว 

2.1 น้ําหมักชีวภาพจากปลา 

อัตราสวน /1 ถัง 200 ลิตร 

ปลาสด 40 กก. 

กากนํ้าตาล 20 กก. 

สารเรงผลิตปุยหมัก 200 กก. (1 ซอง) 

วิธีการ 

1. เตรียมสารเรงผลิตปุยหมัก 1 ซอง ละลายนํ้าอุนประมาณ 20 ลิตร คนให
เขากันประมาณ15 – 30 นาที (อยาใหน้ํานิ่ง) 



2. นําปลาสดและกากนํ้าตาล ท่ีเตรียมไวใสถัง 200 ลิตร และนําสารเรงทําปุยหมัก
ท่ีเตรียมเสร็จแลวใสในถังรวมกับปลาสด และกากน้ําตาล 

3. ใสน้ําพอทวมตัวปลา ( 1/2 ถัง ) แลวคนใหเขากัน ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภมิูปกติ ( 30 – 
35 OC )ไมปดฝา ควรกอนวนัละ 4 – 5 คร้ัง ตลอดระยะเวลาในการหมัก 

4. ระยะเวลาในการหมักประมาณ 20 – 30 วัน ปลาจะยอยสลายหมด เติมน้ําใหเต็ม
ถัง และคนใหเขากันกอนท่ีจะนําไปใช จะไดปุยชีวภาพ 200 ลิตร 

 ปุยชีวภาพ  น้ํา 
ฉีดพนทางใบ 1 ลิตร 200 ลิตร อัตราการใช  

ราดโคน 1 ลิตร 200 ลิตร 

 

2.2 น้ําหมักชีวภาพจากปลา 

วิธีการ 

1. นําพุงปลาและเลือดปลามาทําการบดใหมีขนาดเล็ก 

2. นําไปหมักโดยใชกรดมดเขมขน (formic acid) หรือกรดน้ําสมสายชูเขมขน 
(Acetic acid) 3.5 % (โดยปกติน้ําสมสายชูท่ีขายในทองตลาดจะมีความเขมขน 5 % 
สามารถนําใชผสมในสูตรไดเลย) ปริมาณท่ีใชรอยละ 3.5 

3. ผสมใหเขากัน แลวเติมน้าํตาลในปริมาณรอยละ 20 เพื่อชวยดับกล่ิน
คาวจากเศษปลา 

4. คนใหเขากันและคนติดตอกัน อยางนอยเปนเวลา 7 วัน ในระยะน้ีจะสังเกตเห็น
วาพุงปลาเร่ิมมีการละลายออกมาเปนสารละลายเกือบหมดแลว ทําการหมักตอไปอีกเปน
เวลา 21 วัน ระหวางนี้ทําการคนเปนคร้ังคราว การหมักปุยปลาถาใชเวลานานจะไดปุยปลา
ท่ีมีคุณภาพและกล่ินท่ีดี 

3.2.3 น้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอร่ี 

วัสดุอุปกรณ 

1. เนื้อหอยเชอร่ีท่ีไมมีเปลือก 

2. ไขหอยเชอร่ี 

3. พืชสดออน-แก 

4. เนื้อหอยเชอร่ีพรอมเปลือก 



5. กากนํ้าตาล 

6. ถังหมักท่ีมีฝาปด ขนาด 30 ลิตร หรือ 200 ลิตร 

7. หัวเช้ือจุลินทรียธรรมชาติ 

8. ถังบรรจุหัวเช้ือจุลินทรียธรรมชาติ 

9. แกลลอน/ถัง บรรจุผลิตผลปุยหมักจากหอยเชอร่ี 

10. กรวยกรองปุยน้ําหมักจากหอยเชอร่ี 

วิธีการ 

วิธีท่ี 1 การทําน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ท้ังตัวพรอมเปลือก 

นําตัวหอยเชอร่ีท้ังตัวมาทุบหรือบดใหละเอียด จะไดเนื้อหอยเชอร่ีพรอมเปลือกและนํ้าจากตัวหอย
เชอร่ี และนําไปผสมกับกากน้ําตาล และนํ้าหมักหัวเช้ือจุลินทรียธรรมชาติ อัตรา 3:3:1 คนใหเขากัน 
และนําไปบรรจุในถังหมักขนาด 30 ลิตร หรือ 200 ลิตร อยางใดอยางหน่ึงปดฝาท้ิงไวอาจคนใหเขา
กันหากมีการแบงช้ัน ใหสังเกตดูวามีกล่ินเหม็นหรือไม ถามีกล่ินเหม็นใหใสกากนํ้าตาลเพิ่มข้ึน 
และคนใหเขากันจนกวาจะหายเหม็น ทําอยางนี้เร่ือยไปจนกวาจะไมเกิดแกสใหเห็นบนผิวหนาของ
น้ําหมักหอยเชอร่ี แตจะเห็นความระยิบระยับอยูท่ีผิวหนาน้ําหมักดังกลาว บางครั้งอาจจะพบวามีตัว
หนอนลอยบนผิวหนาและบริเวณขางถังภาชนะบรรจุ ควรรอจนกวาตัวหนอนดังกลาวตัวใหญเต็มท่ี
และตายไป ถือวาน้ําหมักหอยเชอร่ีท้ังตัวเสร็จส้ินขบวนการกลายเปนน้ําหมักชีวภาพหอยเชอร่ี 
สามารถนําไปใชไดหรือนําไปพัฒนาผสมกับปุยน้ําอ่ืน ๆ ใชประโยชนตอไป 

วิธีท่ี 2 การทําน้ําหมักชีวภาพจากไขหอยเชอร่ี 

นําไขหอยเชอร่ีหรือกลุมไขหอยเชอร่ีมาทุบหรือบดใหละเอียด จะไดน้ําไขหอยเชอร่ีพรอม
เปลือก แลวนําไปผสมกับกากน้ําตาลและนํ้าหมักหัวเช้ือจุลินทรียธรรมชาติ อัตรา 3:3:1 คนใหเขา
กันแลวนําไปหมักตามขบวนการเชนเดียวกับวิธีท่ี 1 

วิธีท่ี 3 การทําน้ําหมักชีวภาพจากไขหอยเชอร่ีและพืช 

นําไขหอยเชอร่ีหรือกลุมไขหอยเชอร่ีมาทุบหรือบดใหละเอียด และนําไปผสมกับพืชสวนท่ี
ออน ๆ หรือสวนยอดความยาวไมเกิน 6 นิ้ว หรือไมเกิน 1 คืบ ท่ีหั่นหรือบดละเอียดแลวเชนกัน แลว
นํามาผสมกันในอัตราสวน        ไขหอยละเอียด : กากน้ําตาล : พืชสวนออนบดละเอียด และนํ้าหมัก
หัวเช้ือจุลินทรียธรรมชาติ คือ 3:3:1 แลวนําไปหมักตามขบวนการเชนเดียวกับวิธีท่ี 1 
 

 
 



การใชประโยชนน้ําหมักชีวภาพ 
1. การเล้ียงสัตวและประมงดวยเทคนิคจุลินทรีย 

การเล้ียงสัตวดวยเทคนิคจุลินทรียเปนการเล้ียงโดยไมใชสารเคมีเรงการเจริญเติบโตของ
ยาปฎิชีวนะและสารเรงอ่ืนๆ ท่ีอาจเหลือตกคางอยูในเนื้อนมและไมทําใหเปนโทษตอผูบริโภค 

ขั้นตอนการใชจุลินทรียน้ําหมักชีวภาพในนากุง 
การเตรียมบอ   ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
1. การบําบัดดิน- หลังจากดูดข้ีกุงออกแลวในขณะท่ีพื้นบอยังหมาดๆอยูนั้น หวานดวยน้ํา

หมักแหงมูลสัตวในอัตราสวนไรละ 20   กิโลกรัม หรือมากกวาแลวฉีดพนรดราดดวยน้ําหมัก
ชีวภาพแลว ไรละ 120 ลิตร ปลอยท้ิงไวไมนอยกวา 5 วัน 

2. การบําบัดน้ํา - เม่ือปฏิบัติตามขอ  1  แลว  จึงสูบน้ําเขาบอจนไดระดับสูงสุดท่ีตองการใน
การเล้ียงระบบเปด  พรอมกับใสน้ําหมักชีวภาพแลวในอัตราสวนไรละ  200  ลิตร  หรือมากกวา
ปลอยท้ิงไว  5-7  วันพรอมกับตีน้ําวันละ  4-5  ช่ัวโมง  จนถึงวันปลอยลูกกุง 

3. การสรางอาหารธรรมชาติ - กอนปลอยลูกกุง 4 วนั ใหหวานโบกาชิมูลสัตวใหท่ัวบอ 
เพื่อสรางไรแดง 

การปลอยลูกกุง 
ควรปลอยลูกกุงในอัตราไรละ  80,000-100,000 ตัว อยาใหมากกวานี้เพราะการใชน้ําหมัก

ชีวภาพ กุงมีอัตราการรอดสูง 
การปฏิบตัิหลังการปลอยกุง 
1.เม่ือกุงอายุได  10  วัน  ใหเติมน้ําหมักชีวภาพแลวลงในบอ  ไรละ  150-200  ลิตร  

หลังจากนั้นใหเติมใหเติมน้ําหมักชีวภาพแลวในอัตราเดียวกันเชนนี้ทุกๆ  7  วันจนกุงมีอายุครบ  1  
เดือน 

2. เม่ือกุงอายุครบ  1  เดือน  ใหใสน้ําหมักชีวภาพแหง  ไรละ  5  ลิตร  แทนนํ้าหมักชีวภาพ
ธรรมดา  โดยใสสลับกับน้ําหมักชีวภาพธรรมดาทุกๆ  5-7  วัน สลับคร้ังกัน จนกุงมีอายุครบ  75  
วัน 

3.เม่ือกุงมีอายุครบ  75  วัน  ใหใสน้ําหมักชีวภาพแหง  ไรละ  5  ลิตร   ทุกๆ 3-5 วันจนกวา
จะจับกุง  ท้ังนี้อาจใสน้ําหมักชีวภาพสลับบางเปนคร้ังคราวเพื่อปรับสีน้ําใหเขียวเขมในระดับท่ี
ตองการ 

4.ใชน้ําหมักชีวภาพแลว คลุกกับอาหารใหกุงกินโดยหมักกับอาหารไวประมาณ 4   ช่ัวโมง
กอนหวานในอัตราน้ําหมักชีวภาพ 1  ลิตร  ตออาหารกุงกอน  10  กิโลกรัม 

5. ในขณะท่ีเล้ียง หากมีอาหารผิดปกติใดๆ เกิดข้ึนกับตัวกุง หรือสภาพนํ้า ใหเติมน้ําหมัก
ชีวภาพแลว ในอัตราไรละไมนอยกวา  200  ลิตร  เสมอแลวคอยสังเกตความเปล่ียนแปลง   หากยัง
ไมเกิดผลดีใหเติมน้ําหมักชีวภาพจนกวาจะบังเกิดผล  จึงคอยลดปริมาณนํ้าหมักชีวภาพลง 



6. งดใชสารเคมี  ผงฆาเช้ือ  วัสดุปูนทุกชนดิ 
การขยายน้ําหมักชีวภาพในบอกุง 
ในหัวเช้ือน้ําหมักชีวภาพ 1 ลิตร กากนํ้าตาล 1 ลิตร น้ําจืดสะอาด  50-100 ลิตร  ใสภาชนะมี

ฝาปด  ท้ิงไว 2 ช่ัวโมง 3 วัน และใชใหหมด  เม่ือจะใชใหม  ใหใชหัวเช้ือใหมมาขยายทุกคร้ัง ไม
ควรขยายตอหลายช้ัน  เพราะ  จุลินทรียบางตัวขยายไมไดสัดสวน  และบางตัวอาจตายได  เนื่องจาก
ส่ิงแปลกปลอมหรือภาชนะไมสะอาด  น้ําไมสะอาด  ทําใหน้ําหมักชีวภาพขาดประสิทธิภาพ 

 
2. ประโยชนของจุลินทรียหรือน้ําหมักชีวภาพในการเลี้ยงสัตว 

-ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารของสัตว 
-เพิ่มความตานทานโรคแกสัตว 
-กําจดักล่ินเหม็นในคอกสัตว และบริเวณคอกสัตว 
-ลดปญหาเร่ืองปริมาณและยงุ 
น้ําหมักชีวภาพชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหาร 
เม่ือสัตวไดรับน้ําหมักชีวภาพโดยใสในน้ําใหสัตวกินในอัตรา  1  สวนตอน้ํา  1000 สวน  

(1:1,000)  จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารท่ีสัตวกิน 
สัตวปกและสุกร  : สัตวปกและสุกรเปนสัตวกระเพาะเดี่ยวไมสามารถยอยหญาไดดีเทา

สัตวเค้ียวเอ้ือง  เชน  วัว  ควาย  แตน้ําหมักชีวภาพจะชวยใหสัตวปก  และสุกรสามารถยอยหญาสด  
หรือพืชสดไดดีข้ึนเปนการประหยัดอาหารไดถึง  30%   

สัตวเคี้ยวเอื้อง  :  สัตวเค้ียวเอ้ืองพวกวัว  ควาย  ปกติก็สามารถยอยอาหารหลักพวกหญาได
ดีอยูแลว  เม่ือไดรับน้ําหมักชีวภาพ  โดยใสในน้ําใหกินในอัตรา  1 : 1,000  หรือพรมลงบนหญา
กอนใหสัตวกิน  ก็จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารไดดีข้ึน 

น้ําหมักชีวภาพชีวภาพชวยเพิ่มความตานทานโรคใหแกสัตว 
สัตวท่ีไดรับน้ําหมักชีวภาพอยางสมํ่าเสมอไมวาทางน้ําหรือทางอาหารจะมีความตานทาน

โรคตางๆ  ไดดีโดยเฉพาะโรคทางระบบอาหารชวยลดความเครียดจากการเปล่ียนอาหารระยะตางๆ  
จากการขนยายสัตวและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศไดดี 

น้ําหมักชีวภาพชีวภาพชวยลดกล่ินเหม็นในคอกสัตว 
ในการเล้ียงสัตวนับเปนปญหาท่ีสําคัญตอสภาพแวดลอมในฟารมและบริเวณใกลเคียงมาก  

ถาไมจัดการใหดีโดยเฉพาะกล่ินเหม็นและแหลงเพาะแมลงวัน  จะทําใหเกิดปญหากับสัตวมาก 
ผสมนํ้าหมักชีวภาพในน้ํา  ในอัตรา  1:1,000 ใหสัตวกินทุกวัน  จะชวยลดกล่ินเหม็นของ

มูลสัตวลงไดมากจนเกือบไมมีเลย 
คอกสัตวโดยเฉพาะสุกร  และโคนม  ท่ีไดรับการลางดวยน้ําหมักชีวภาพในอัตราเขมขน  

1  : 100-300  เปนประจํา  กล่ินจะไมเหม็น  และน้ําท่ีไดจากการลางคอก ถากําจัดอยางถูกวิธีก็



สามารถนําไปรดตนไม  รดผัก  หรือนําไปใชลางคอกสัตวไดอีก  และสามารถปลอยลงแมน้ําลํา
คลองได  โดยไมเปนปญหาตอส่ิงแวดลอม 

น้ําหมักชีวภาพชวยลดปญหาเร่ืองแมลงวันและยุง 
บริเวณคอกสัตวท่ีไดรับการฉีดพนดวยน้ําหมักชีวภาพอยางสมํ่าเสมอจะลดปญหาเร่ือง

แมลงวันจนเกอืบไมมีเลย  แมแตยุงก็จะลดนอยลงดวยถาใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนตามแหลงน้ํา
ฟารมอยางสมํ่าเสมอ 
 
3. การใชน้ําหมักชีวภาพในการเล้ียงสัตวน้ํา 

ใสน้ําหมักชีวภาพในบอปลา  บอกุง  และบอเล้ียงสัตวน้ําอ่ืนๆในอัตรา  1:1,000-1:10,000  
หรือ  1  ลิตร  ตอน้ําในบอ  1-10  ลูกบาศกเมตร (หนึ่งพัน- หนึ่งหม่ืนลิตร) อยางสมํ่าเสมอ จะชวย
ยอยสลายเศษอาหารท่ีตกคางแลวและมูลสัตวน้ําท่ีกนบอใหหมดไปทําใหน้ําสะอาด  ไมตองถายน้ํา
บอยๆ สัตวน้ํามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง              ผิวสะอาดไมมีกล่ินโคลนตม 

บอใหน้ําหมักชีวภาพเปนประจําตลอดระยะการเล้ียงกุง  หรือปลาเม่ือวิดน้ําจับกุง  ปลา  
เลนท่ีกนบอจะนอยและไมเหม็น  จนไมจําเปนตองลอกเลนกนบอเปนการประหยัดคาใชจาย 
 
4. การใชแกปญหาส่ิงแวดลอม 

ปญหาส่ิงแวดลอมควรเร่ิมตนแกตั้งแตในครัวเรือน  โดยนําเศษอาหารมาทําน้ําหมักชีวภาพ  
เพื่อใชประโยชนเสีย  หรือกอนจะนําขยะเปยกไปท้ิงถังขยะควรฉีดพนน้ําหมักชีวภาพชีวภาพ
เสียกอน  เพื่อปองกันกล่ินเหม็นและแมลงวัน 

ปญหาเร่ืองขยะเปยกและนํ้าเสียในชุมชนน้ําหมักชีวภาพสามารถชวยไดใชฉีดพนขยะเปยก
ท่ีมีกล่ินเหม็นในอัตราเขมขน  จะชวยลดกล่ินเหม็นและแมลงวัน 

แหลงน้ําในชุมชนที่เนาเสียจนปลาตาย  ใสน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักชีวภาพบอยๆก็จะ
ชวยปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวได 
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