น้ําหมักชีวภาพ
น้ําหมักชีวภาพ (Bioextract; B.E.) คือ การนําเอาพืช ผัก ผลไม สัตวชนิดตาง ๆ มาหมักกับ
น้ําตาลหรือกากน้ําตาล กากน้ําตาลจะทําใหเกิดกระบวนการพลาสโมไลซิส (plasmolysis) คือทําให
สารละลายภายในเซลลพืชและสัตวที่ประกอบดวยสารอินทรียตางๆ ไหลออกมาจากเซลล การ
หมักมี 2 แบบ คือ แบบตองการออกซิเจน (แบบเปดฝา) และแบบไมตองการออกซิเจน (แบบปด
ฝา) จุลินทรียจะใชสารเหลานี้เปนอาหารในการเพิ่มจํานวนและชนิดทําใหเกิดจุลินทรียที่ประโยชน
จํานวนมาก จุลินทรียที่พบในน้ําหมักชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพ หรือปุยอินทรียน้ํา มีทั้งที่ตองการ
ออกซิเจน และไมตองการออกซิเจน มักเปนกลุมแบคทีเรีย Bacillus sp., Lactobacillus sp.,
Streptococus sp., นอกจากนี้ยังอาจพบเชื้อรา ไดแก Aspergillus niger และ ยีสต ไดแก Canida sp.
ซึ่งจุลินทรียเหลานี้จะไปชวยสลายธาตุอาหารตาง ๆ ที่อยูในพืช มีคุณคาในแงของธาตุอาหารพืชเมื่อ
ถูกยอยสลายโดยกระบวนการยอยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินทรียสารตางๆจะถูกปลดปลอย
ออกมา เชนโปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ฮอรโมนควบคุม
การเจริญเติบโต สารควบคุมแมลง สารปองกันกําจัดโรคพืช เอนไซม วิตามิน คุณภาพของน้ําหมัก
ชี ว ภาพขึ้ น กลั บ องค ป ระกอบของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช จุ ลิ น ทรี ย ที่ มี ใ นกระบวนการหมั ก และสภาวะ
แวดลอมขณะหมัก
จากการตรวจวิเคราะหกระบวนการดานวิทยาศาสตรในการหมักของน้ําหมักชีวภาพ พอ
สรุปโดยสังเขปไดดังนี้
1. ถาในน้ําหมักชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพหรือปุยอินทรียน้ํามีสภาพเปนกรด และมีแกส
ออกซิเจนในการหมัก คือ เปดฝาเวลาหมัก ในสารละลายมีแบคทีเรียชนิด Methanotrophic ซึ่งเปน
แบคทีเรียที่เปลี่ยนแกสมีเทนไดกลายเปนเมทิลแอลกอฮอล (methanol) และมีธาตุเหล็ก หรือไอออน
เหล็ก (Fe2+, Fe3+) ในพืชที่ใชหมัก เชน พวกผักขม, ผักคะนา เปนตน เมทิลแอลกอฮอลจะถูก
ออกซิเจนในอากาศทําใหกลายเปนเอสเตอรของแอลกอฮอล ซึ่งสารพวกเอสเตอรจะมีกลิ่นหอม
และกลิ่นเหม็นเฉพาะตัว ใชเปนสารดึงดูดแมลง และสารไลแมลงได
2. กลูโคสในพืชที่ใชหมัก ถาในขณะหมักมีแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (gram positive ) คือ
eubacterium, Sareina ventriculi และมีออกซิเจน คือเปดฝาเวลาหมักพรอมกับในสารละลายมี
เอนไซม 3 ตัว ซึ่งมีอยูในพืชเอง คือ pyruvate dehydrogenase, phosphotran -sacetylase, acetate
kinase ที่ทําหนาที่ยอยสลายสารกลูโคส ใหกลายเปนสารไพรูเวท และจะถูกยอยสลายตอไป จน
สุดทายไดสาร acetic acid และ acetate เมื่ออนุมูล 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)ซึ่งพืชพรอมจะดูดเอาไป
ใชเปนอาหารไดเลย
3. ถาหมักแบบปดฝาไมมีออกซิเจน ethanol ซึ่งเปนสารผลิตภัณฑ สุดทายเมื่อเจออากาศจะ
ไดเปนสาร พวกเอสเตอร ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเชนกันซึ่งใชเปนสารดึงดูดแมลงและเปนสารไลแมลงได
4. แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (gram negative) ชื่อ eubacterium, Zymononas mobilis จะได
สาร ethanol แลวเปลี่ยนเปนเอสเตอรเชนกัน
5. กลูโคสเปนสารที่มีอยูในพืชทุกชนิดในรูปน้ําตาลชนิดหนึ่งที่ถูกสะสมเอาไวใช เมื่อ
จําเปนตองเปลี่ยนเปนรูปอื่นๆที่พรอมจะนําไปใช เชน พลังงาน, อาหารตางๆ ฯลฯ เมื่อได products
สุดทายเปน acetic acid, lactic acid เมื่ออยูในสารละลายถามี major elements, minor elements จะ
เปลี่ยนรูปเปนสารอาหารเชนกัน ซึ่งพืชนําไปใชประโยชนไดทันที
ดังนั้นการใชเทคนิคจุลินทรียในการเกษตรจึงเปนแนวทางที่จะกอใหเกิดจุดเนนที่สําคัญใน
เรื่องที่เกี่ยวกับ
1. ผลิตอาหารที่มีรสชาดธรรมชาติ
2. ผูผลิตอาหารและผูบริโภคปลอดภัยจากสารพิษ
3. เปนระบบทําการเกษตรแบบยั่งยืน
4. รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
สมบัติทั่วไปของน้ําหมักชีวภาพ
น้ําหมักชีวภาพ จะมีลักษณะเปนสารละลายสีน้ําตาลเขม มีกลิ่นของแอลกอฮอลผสมกลิ่น
เปรี้ยวของกรดอินทรียเ มื่อชิมดูจะมีรสเปรีย้ ว
คุณสมบัติทั่วไปของน้ําหมักชีวภาพ
1. น้ําหมักชีวภาพมีสมบัติทางเคมี โดยทั่วๆ ไป มีดังนี้
- มีคา pH (ความเปนกรดเปนดาง) อยูในชวง 3.5 - 5.6 ปฏิกิริยาเปนกรดถึงกรดจัด ซึง่ pH ที่
เหมาะสมกับพืชควรอยูในชวง 6 – 7
- ความเขมขนของสารละลายสูง โดยคาของการนําไฟฟา (Electrical Conductivity , E.C)
อยูระหวาง 2 - 12 desimen / meter(ds / m) ซึ่งคา E.C. ทีเหมาะสมกับพืชควรจะอยูต่ํากวา 4 ds / m
- ความสมบูรณของการหมัก พิจารณาจากคา C / N ration มีคาระหวาง 1 / 2 - 70 / 1 ซึ่งถา
C / N ratio สูง เมื่อนําไปฉีดพนบนตนพืชอาจแสดงอาการใบเหลืองเนื่องจากขาดธาตุไนโตรเจนได

2. ปริมาณธาตุอาหาร
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 %
- โพแทสเซียมที่ละลายน้ําได (% Water Soluble K2O) กระตุนการทํางานของเอนไซมหลาย
ชนิดที่ทําหนาที่ในการสรางแปง น้ําตาล และโปรตีน ควบคุมการปดเปดของปากใบ สงเสริม
การเคลื่อนยายน้ําตาลจากใบสูผล ในน้ําหมักพืชพบ 0.05 - 3.53 % และในน้ําหมักจากปลา
และหอยพบ 1.0 - 2.39 %
ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg, S)
- แคลเซียม เปนองคประกอบของผนังเซลล จําเปนสําหรับกระบวนการแบงเซลลและเพิ่ม
ขนาดเซลลกระตุนการทํางานของเอนไซมบางชนิด ในน้ําหมักจากพืชพบ 0.05 - 0.49 %
และน้ําหมักจากปลาและหอยพบ 0.29 - 1.0%
- แมกนีเซียมและซัลเฟอร เปนองคประกอบของคลอโรฟลล กระตุนการทํางานของเอนไซม
ที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหแสง ในน้ําหมักจากพืชและปลาพบในปริมาณที่ใกลเคียงกัน คือ
0.1- 0.37 %
ธาตุอาหารเสริม
- เหล็ก ในน้ําหมักจากพืชพบ 30 - 350 ppm. และน้ําหมักจากปลาและหอยพบ 500 - 1,700
ppm.
- คลอไรด น้ําหมักจากพืชและปลามีปริมาณเกลือคลอไรดสูง 2,000 - 11,000 ppm.
- ธาตุอาหารเสริมอื่นๆ ไดแก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน และโมลิบดินัม น้ําหมักทั้ง
จากพืชและปลาพบในปริมาณนอย มีคาตัง้ แต
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 เปลี่ยนเพศดอก เพิ่มการติดผล ควบคุมการพัฒนาของผล ควบคุม

การสุก แก และการรวงหลนของผล IAA ตรวจพบทั้งในน้ําหมักจากพืชและสัตว แต
พบในปริมาณนอย มีคาในชวงตั้งแต นอยมากจนไมสามารถวัดได - 2.37 ppm
2. กลุมจิบเบอเรลลิน (Gibberellins ; Gibberellic acid : GA3) มีสมบัติกระตุนการยืดตัว
ของเซลลพืชในทางยาว เรงการเกิดดอก เปลี่ยนเพศดอก เพิ่มการติดผล ยืดชอดอก
กระตุนการงอกของเมล็ดและตา GA3 ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ
18 - 140 ppm. ไมพบ GA3 ในน้ําหมักจากปลา
3. กลุมไซโทไคนิน (Cytokinins ; Zeatin และ Kinetin) กระตุนการแบงเซลลการเจริญดาน
ลํ า ต น ของพื ช กระตุ น การเจริ ญ ของตาข า งทํ า ให ต าข า งเจริ ญ ออกเป น กิ่ ง ได ช ว ย
เคลื่อนยายสารอาหารจากรากไปสูยอด รักษาระดับการสังเคราะหโปรตีนใหนานขึ้น
ปองกันคลอโรฟลลใหถูกทําลายชาลงทําใหใบเขียวอยูนานและรวงหลนชาลง ชวยทํา
ใหใบเลี้ยงคลี่ขยาย ชวยใหเมล็ดงอกไดในที่มืด Zeatin ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบาง
ตัวอยางในปริมาณนอย 1 - 20 ppm. และพบในน้ําหมักจากปลาที่ใสน้ํามะพราว 2 - 4
ppm. Kinetin ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ 1 - 14 ppm. แตไมพบ
ในน้ําหมักจากปลา
จากผลการวิเคราะหขางตน จะเห็นวาคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพ ขึ้นอยู
กับวัตถุดิบที่ใช จุลินทรียที่ทําใหยอยสลาย กระบวนการยอยสลายที่สมบูรณไมเนาเสีย ความ
เขมขนของสารละลาย และความเปนกรดเปนดาง
2.4 คุณสมบัติของน้ําหมักชีวภาพในดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช
การหมักพืช หรือสัตวในกระบวนการหมักจะมีแกสมีเทน (CH4) เกิดขึ้น ซึ่งจุลินทรียหรือ
แบคทีเรียจะเปลี่ยนแกสมีเทน (CH4) ใหกลายเปนแอลกอฮอล และแอลกอฮอลเมื่อถูกออกซิเจนใน
อากาศ ทําใหกลายเปนเอสเตอรของแอลกอฮอลจะมีกลิ่นหอมหรือเหม็นเฉพาะตัว ถามีกลิ่นหอมก็
เปนสารดึงดูดแมลง ถามีกลิ่นเหม็นก็จะเปนสารไลแมลง จากการศึกษาพบวาสารกลุมแอลกอฮอลที่
พบมากในสัตว ผลไมและผักตามลําดับ โดยเฉพาะการหมักผักหรือผลไมรวมกับสัตวจะใหสาร
กลุมแอลกอฮอลในปริมาณที่สูง สวนกลุมเอสเตอรและฟนอลพบมากเมื่อใชปลาและหอยเปนวัสดุ
หลักในการหมัก จากการศึกษาน้ําหมักชีวภาพที่หมักจากผลไม 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 นอกจากนี้น้ําสกัดจากหอย + ไขดาว พบสารพวก poly phenol และ ethyl ester ของกรด
ไขมันเชนเดียวกัน Ethyl ester เกิดจาก alcohol ชนิด ethyl alcohol ที่สกัดจากการหมักยอยสารของ

พืชแลว alcohol นั้น ก็ทําปฏิกิริยากับกรดไขมันที่มีในพืชที่เปน ethyl ester คุณสมบัติของ ester
พวกนี้มีคุณสมบัติ เปนสารไลแมลงและสารลอแมลงได
ปจจุบันไดมีการเรียกชื่อน้ําหมักชีวภาพที่แตกตางกันออกไป เชน น้ําหมักชีวภาพ
ปุยน้ําจุลินทรีย เปนตน และผูคิดคนวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพขึ้นมาขณะนี้ไมต่ํากวา 100 สูตร
ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นและราคาถูก โดยผูสนใจสามารถทดลองทํา และเรียนรูนําไปใช
กับพืชผลของตนเอง ก็จะไดพบความมหัศจรรยของเจาน้ําหมักชีวภาพตัวนี้ วาสามารถดลบันดาล
ใหพืชผลของตนเองเจริญเติบโตงอกงามขึ้นอยางรวดเร็ว ในระยะเวลามิชามินาน ศัตรูพืชที่เคยเขา
มารบกวนพืชผลตาง ๆ หลังจากปลูกไมวาจะเปนโรคแมลงคอย ๆ ลดนอยถอยลงไปเปนลําดับ
หลังจากที่ไดใชน้ําหมักชีวภาพนี้แลว จึงแสดงใหเห็นวาน้ําหมักชีวภาพมีความสําคัญ และความ
จําเปนตอการทําเกษตรอินทรียอยางแทจริง
การผลิตน้าํ หมักชีวภาพ
การทําน้ําหมักชีวภาพไดมีการพัฒนาสูตรไปตามวัตถุดิบที่หาไดงายและราคาถูก โดยเนน
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคที่จะนําไปใชแตทั้งนี้วิธีการผลิตยังคงเหมือนเดิม น้ําหมักชีวภาพ
สามารถแบงออกตามประเภทของวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตแบงไดเปน 2 ประเภท
1. น้ําหมักชีวภาพที่ ผลิตจากพืช
2. น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว
1. น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากพืชสูตร ศทม.
วัสดุและอุปกรณ
พืชผักทุกชนิดสามารถนํามาทําน้ําหมักชีวภาพได ประกอบดวย
1. ฟกทอง สัปปะรดและผักตางๆ10-15 กก.
2. กากน้ําตาล 1/2 แกลลอน
3. ถังหมักขนาด 30 ลิตรแบบมีฝาปดสนิท
4. หัวเชื้อจุลินทรีย EM 1/3 ลิตร หรือที่ขยายเชื้อเปนน้ําหมักชีวภาพแลว
5. น้ําสะอาดประมาณ 20 ลิตร
วิธีทํา
1. นําฟกทอง สัปปะรดและผักตางๆ มาหั่นใหเปนชิ้นเล็กๆ ประมาณ 10-15 กก. เทลงในถัง
หมัก จากนั้นเติมน้ําสะอาดใหพอทวม เติมกากน้ําตาลแลวตามดวยหัวเชื้อจุลินทรีย EM ที่เตรียมไว
คลุกใหเขากัน หรือถามีปริมาณมากจะโรยทับสลับกันเปนชั้น ๆ ก็ได
2. ใชของหนักวางทับบนพืชผักที่หมัก เพื่อกดไลอากาศที่อยูระหวางพืชผัก ของหนักที่ใช
ทับควรมีน้ําหนักประมาณ 1 ใน 3 ของน้ําหนักพืชผัก วางทับไว 1 คืน ก็เอาออกได

3. ปดฝาภาชนะที่หมักใหสนิท ถาเปนถุงพลาสติกก็มัดปากถุงพลาสติกใหแนน เพื่อปองกัน
ไมใหอากาศเขาไปไดเปนการสรางสภาพที่เหมาะสมใหแกจุลินทรียหมักดองลงไปทํางาน
4. หมักทิ้ง ไว 3-5 วัน จะเริ่มมีของเหลวสีน้ําตาลออนถึงแกเกิดขึ้น จากการละลายตัวของ
น้ําตาลและน้ําเลี้ยงจากเซลลของพืชผัก น้ําตาลและน้ําเลี้ยงเปนอาหารของจุลินทรีย จุลินทรียหมัก
ดองก็จะเพิ่มปริมาณมากมาย พรอมกับผลิตสารอินทรียหลากหลายชนิด ของเหลวที่ไดเรียกวา “น้ํา
หมักชีวภาพ”
5. เมื่อน้ําหมักชีวภาพมีปริมาณมากพอประมาณ 10-14 วัน ก็ถายน้ําหมักชีวภาพออกบรรจุ
ลงในภาชนะพลาสติก อยารีบถายน้ําหมักชีวภาพออกเร็วเกินไป เพราะเราตองการใหมีปริมาณจุลิ
นทรียมาก ๆ เพื่อเรงกระบวนการหมักน้ําหมักชีวภาพที่ถายออกมาใหม ๆ กระบวนการหมักยังไม
สมบูรณจะมีแกสคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้น ตองคอยเปดฝาภาชนะบรรจุทุกวันจนกวาจะหมด
แกส
6. ควรเก็บถังหมักและน้ําหมักชีวภาพไวในที่รม อยาใหถูกฝนและแสงแดดจัด ๆ น้ําหมัก
ชีวภาพที่ผานการหมักสมบูรณแลว ถาปดฝาสนิทสามารถเก็บไวไดหลาย ๆ เดือน
7. กากที่เหลือจากการหมัก สามารถนําไปฝงเปนปุยบริเวณทรงพุมของตนไดหรือจะคลุก
กับดินหมักเอาไวใชเปนดินปลูกตนไมก็ได
น้ําหมักชีวภาพที่มีคุณภาพดีจะมีกลิ่นหมักดอง และมีกลิ่นแอลกอฮอลบาง มากนอยขึ้นอยู
กับปริมาณน้ําตาล และปริมาณผลไมที่หมัก ถาชิมดูน้ําหมักชีวภาพจะมีรสเปรี้ยว
2. น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว
2.1 น้ําหมักชีวภาพจากปลา
อัตราสวน /1 ถัง 200 ลิตร
ปลาสด 40 กก.
กากน้ําตาล 20 กก.
สารเรงผลิตปุยหมัก 200 กก. (1 ซอง)
วิธีการ
1. เตรียมสารเรงผลิตปุยหมัก 1 ซอง ละลายน้ําอุนประมาณ 20 ลิตร คนให
เขากันประมาณ15 – 30 นาที (อยาใหน้ํานิ่ง)

2. นําปลาสดและกากน้ําตาล ที่เตรียมไวใสถัง 200 ลิตร และนําสารเรงทําปุยหมัก
ที่เตรียมเสร็จแลวใสในถังรวมกับปลาสด และกากน้ําตาล
3. ใสน้ําพอทวมตัวปลา ( 1/2 ถัง ) แลวคนใหเขากัน ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิปกติ ( 30 –
35 OC )ไมปดฝา ควรกอนวันละ 4 – 5 ครั้ง ตลอดระยะเวลาในการหมัก
4. ระยะเวลาในการหมักประมาณ 20 – 30 วัน ปลาจะยอยสลายหมด เติมน้ําใหเต็ม
ถัง และคนใหเขากันกอนทีจ่ ะนําไปใช จะไดปุยชีวภาพ 200 ลิตร
อัตราการใช

ฉีดพนทางใบ
ราดโคน

ปุยชีวภาพ
น้ํา
1 ลิตร 200 ลิตร
1 ลิตร 200 ลิตร

2.2 น้ําหมักชีวภาพจากปลา
วิธีการ
1. นําพุงปลาและเลือดปลามาทําการบดใหมีขนาดเล็ก
2. นําไปหมักโดยใชกรดมดเขมขน (formic acid) หรือกรดน้ําสมสายชูเขมขน
(Acetic acid) 3.5 % (โดยปกติน้ําสมสายชูที่ขายในทองตลาดจะมีความเขมขน 5 %
สามารถนําใชผสมในสูตรไดเลย) ปริมาณที่ใชรอยละ 3.5
3. ผสมใหเขากัน แลวเติมน้าํ ตาลในปริมาณรอยละ 20 เพื่อชวยดับกลิน่
คาวจากเศษปลา
4. คนใหเขากันและคนติดตอกัน อยางนอยเปนเวลา 7 วัน ในระยะนี้จะสังเกตเห็น
วาพุงปลาเริ่มมีการละลายออกมาเปนสารละลายเกือบหมดแลว ทําการหมักตอไปอีกเปน
เวลา 21 วัน ระหวางนี้ทําการคนเปนครั้งคราว การหมักปุยปลาถาใชเวลานานจะไดปุยปลา
ที่มีคุณภาพและกลิ่นที่ดี
3.2.3 น้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
วัสดุอุปกรณ
1. เนื้อหอยเชอรี่ที่ไมมีเปลือก
2. ไขหอยเชอรี่
3. พืชสดออน-แก
4. เนื้อหอยเชอรี่พรอมเปลือก

5. กากน้ําตาล
6. ถังหมักที่มฝี าปด ขนาด 30 ลิตร หรือ 200 ลิตร
7. หัวเชื้อจุลินทรียธรรมชาติ
8. ถังบรรจุหัวเชื้อจุลินทรียธรรมชาติ
9. แกลลอน/ถัง บรรจุผลิตผลปุยหมักจากหอยเชอรี่
10. กรวยกรองปุยน้ําหมักจากหอยเชอรี่
วิธีการ
วิธีที่ 1 การทําน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ทั้งตัวพรอมเปลือก
นําตัวหอยเชอรี่ทั้งตัวมาทุบหรือบดใหละเอียด จะไดเนื้อหอยเชอรี่พรอมเปลือกและน้ําจากตัวหอย
เชอรี่ และนําไปผสมกับกากน้ําตาล และน้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรียธรรมชาติ อัตรา 3:3:1 คนใหเขากัน
และนําไปบรรจุในถังหมักขนาด 30 ลิตร หรือ 200 ลิตร อยางใดอยางหนึ่งปดฝาทิ้งไวอาจคนใหเขา
กันหากมีการแบงชั้น ใหสังเกตดูวามีกลิ่นเหม็นหรือไม ถามีกลิ่นเหม็นใหใสกากน้ําตาลเพิ่มขึ้น
และคนใหเขากันจนกวาจะหายเหม็น ทําอยางนี้เรื่อยไปจนกวาจะไมเกิดแกสใหเห็นบนผิวหนาของ
น้ําหมักหอยเชอรี่ แตจะเห็นความระยิบระยับอยูที่ผิวหนาน้ําหมักดังกลาว บางครั้งอาจจะพบวามีตัว
หนอนลอยบนผิวหนาและบริเวณขางถังภาชนะบรรจุ ควรรอจนกวาตัวหนอนดังกลาวตัวใหญเต็มที่
และตายไป ถือวาน้ําหมักหอยเชอรี่ทั้งตัวเสร็จสิ้นขบวนการกลายเปนน้ําหมักชีวภาพหอยเชอรี่
สามารถนําไปใชไดหรือนําไปพัฒนาผสมกับปุยน้ําอื่น ๆ ใชประโยชนตอไป
วิธีที่ 2 การทําน้ําหมักชีวภาพจากไขหอยเชอรี่
นําไขหอยเชอรี่หรือกลุมไขหอยเชอรี่มาทุบหรือบดใหละเอียด จะไดน้ําไขหอยเชอรี่พรอม
เปลือก แลวนําไปผสมกับกากน้ําตาลและน้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรียธรรมชาติ อัตรา 3:3:1 คนใหเขา
กันแลวนําไปหมักตามขบวนการเชนเดียวกับวิธีที่ 1
วิธีที่ 3 การทําน้ําหมักชีวภาพจากไขหอยเชอรี่และพืช
นําไขหอยเชอรี่หรือกลุมไขหอยเชอรี่มาทุบหรือบดใหละเอียด และนําไปผสมกับพืชสวนที่
ออน ๆ หรือสวนยอดความยาวไมเกิน 6 นิ้ว หรือไมเกิน 1 คืบ ที่หั่นหรือบดละเอียดแลวเชนกัน แลว
นํามาผสมกันในอัตราสวน ไขหอยละเอียด : กากน้ําตาล : พืชสวนออนบดละเอียด และน้ําหมัก
หัวเชื้อจุลินทรียธรรมชาติ คือ 3:3:1 แลวนําไปหมักตามขบวนการเชนเดียวกับวิธีที่ 1

การใชประโยชนน้ําหมักชีวภาพ
1. การเลี้ยงสัตวและประมงดวยเทคนิคจุลินทรีย
การเลี้ยงสัตวดวยเทคนิคจุลนิ ทรียเปนการเลี้ยงโดยไมใชสารเคมีเรงการเจริญเติบโตของ
ยาปฎิชีวนะและสารเรงอื่นๆ ที่อาจเหลือตกคางอยูในเนื้อนมและไมทําใหเปนโทษตอผูบริโภค
ขั้นตอนการใชจุลินทรียน้ําหมักชีวภาพในนากุง
การเตรียมบอ ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การบําบัดดิน- หลังจากดูดขี้กุงออกแลวในขณะที่พื้นบอยังหมาดๆอยูนั้น หวานดวยน้ํา
หมักแหงมูลสัตวในอัตราสวนไรละ 20
กิโลกรัม หรือมากกวาแลวฉีดพนรดราดดวยน้ําหมัก
ชีวภาพแลว ไรละ 120 ลิตร ปลอยทิ้งไวไมนอยกวา 5 วัน
2. การบําบัดน้ํา - เมื่อปฏิบัติตามขอ 1 แลว จึงสูบน้ําเขาบอจนไดระดับสูงสุดที่ตองการใน
การเลี้ยงระบบเปด พรอมกับใสน้ําหมักชีวภาพแลวในอัตราสวนไรละ 200 ลิตร หรือมากกวา
ปลอยทิ้งไว 5-7 วันพรอมกับตีน้ําวันละ 4-5 ชั่วโมง จนถึงวันปลอยลูกกุง
3. การสรางอาหารธรรมชาติ - กอนปลอยลูกกุง 4 วัน ใหหวานโบกาชิมูลสัตวใหทวั่ บอ
เพื่อสรางไรแดง
การปลอยลูกกุง
ควรปลอยลูกกุงในอัตราไรละ 80,000-100,000 ตัว อยาใหมากกวานี้เพราะการใชน้ําหมัก
ชีวภาพ กุงมีอัตราการรอดสูง
การปฏิบตั ิหลังการปลอยกุง
1.เมื่อกุงอายุได 10 วัน ใหเติมน้ําหมักชีวภาพแลวลงในบอ ไรละ 150-200 ลิตร
หลังจากนั้นใหเติมใหเติมน้ําหมักชีวภาพแลวในอัตราเดียวกันเชนนี้ทุกๆ 7 วันจนกุงมีอายุครบ 1
เดือน
2. เมื่อกุงอายุครบ 1 เดือน ใหใสน้ําหมักชีวภาพแหง ไรละ 5 ลิตร แทนน้ําหมักชีวภาพ
ธรรมดา โดยใสสลับกับน้ําหมักชีวภาพธรรมดาทุกๆ 5-7 วัน สลับครั้งกัน จนกุงมีอายุครบ 75
วัน
3.เมื่อกุงมีอายุครบ 75 วัน ใหใสน้ําหมักชีวภาพแหง ไรละ 5 ลิตร ทุกๆ 3-5 วันจนกวา
จะจับกุง ทั้งนี้อาจใสน้ําหมักชีวภาพสลับบางเปนครั้งคราวเพื่อปรับสีน้ําใหเขียวเขมในระดับที่
ตองการ
4.ใชน้ําหมักชีวภาพแลว คลุกกับอาหารใหกุงกินโดยหมักกับอาหารไวประมาณ 4 ชั่วโมง
กอนหวานในอัตราน้ําหมักชีวภาพ 1 ลิตร ตออาหารกุงกอน 10 กิโลกรัม
5. ในขณะที่เลี้ยง หากมีอาหารผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับตัวกุง หรือสภาพน้ํา ใหเติมน้ําหมัก
ชีวภาพแลว ในอัตราไรละไมนอยกวา 200 ลิตร เสมอแลวคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลง หากยัง
ไมเกิดผลดีใหเติมน้ําหมักชีวภาพจนกวาจะบังเกิดผล จึงคอยลดปริมาณน้ําหมักชีวภาพลง

6. งดใชสารเคมี ผงฆาเชื้อ วัสดุปูนทุกชนิด
การขยายน้ําหมักชีวภาพในบอกุง
ในหัวเชื้อน้ําหมักชีวภาพ 1 ลิตร กากน้ําตาล 1 ลิตร น้ําจืดสะอาด 50-100 ลิตร ใสภาชนะมี
ฝาปด ทิ้งไว 2 ชั่วโมง 3 วัน และใชใหหมด เมื่อจะใชใหม ใหใชหัวเชื้อใหมมาขยายทุกครั้ง ไม
ควรขยายตอหลายชั้น เพราะ จุลินทรียบางตัวขยายไมไดสัดสวน และบางตัวอาจตายได เนื่องจาก
สิ่งแปลกปลอมหรือภาชนะไมสะอาด น้ําไมสะอาด ทําใหน้ําหมักชีวภาพขาดประสิทธิภาพ
2. ประโยชนของจุลินทรียหรือน้ําหมักชีวภาพในการเลี้ยงสัตว
-ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารของสัตว
-เพิ่มความตานทานโรคแกสัตว
-กําจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว และบริเวณคอกสัตว
-ลดปญหาเรื่องปริมาณและยุง
น้ําหมักชีวภาพชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหาร
เมื่อสัตวไดรับน้ําหมักชีวภาพโดยใสในน้ําใหสัตวกินในอัตรา 1 สวนตอน้ํา 1000 สวน
(1:1,000) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารที่สัตวกิน
สัตวปกและสุกร : สัตวปกและสุกรเปนสัตวกระเพาะเดี่ยวไมสามารถยอยหญาไดดีเทา
สัตวเคี้ยวเอื้อง เชน วัว ควาย แตน้ําหมักชีวภาพจะชวยใหสัตวปก และสุกรสามารถยอยหญาสด
หรือพืชสดไดดีขึ้นเปนการประหยัดอาหารไดถึง 30%
สัตวเคี้ยวเอื้อง : สัตวเคี้ยวเอื้องพวกวัว ควาย ปกติก็สามารถยอยอาหารหลักพวกหญาได
ดีอยูแลว เมื่อไดรับน้ําหมักชีวภาพ โดยใสในน้ําใหกินในอัตรา 1 : 1,000 หรือพรมลงบนหญา
กอนใหสัตวกิน ก็จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารไดดีขึ้น
น้ําหมักชีวภาพชีวภาพชวยเพิ่มความตานทานโรคใหแกสัตว
สัตวที่ไดรับน้ําหมักชีวภาพอยางสม่ําเสมอไมวาทางน้ําหรือทางอาหารจะมีความตานทาน
โรคตางๆ ไดดีโดยเฉพาะโรคทางระบบอาหารชวยลดความเครียดจากการเปลี่ยนอาหารระยะตางๆ
จากการขนยายสัตวและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไดดี
น้ําหมักชีวภาพชีวภาพชวยลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว
ในการเลี้ยงสัตวนับเปนปญหาที่สําคัญตอสภาพแวดลอมในฟารมและบริเวณใกลเคียงมาก
ถาไมจัดการใหดีโดยเฉพาะกลิ่นเหม็นและแหลงเพาะแมลงวัน จะทําใหเกิดปญหากับสัตวมาก
ผสมน้ําหมักชีวภาพในน้ํา ในอัตรา 1:1,000 ใหสัตวกินทุกวัน จะชวยลดกลิ่นเหม็นของ
มูลสัตวลงไดมากจนเกือบไมมีเลย
คอกสัตวโดยเฉพาะสุกร และโคนม ที่ไดรับการลางดวยน้ําหมักชีวภาพในอัตราเขมขน
1 : 100-300 เปนประจํา กลิ่นจะไมเหม็น และน้ําที่ไดจากการลางคอก ถากําจัดอยางถูกวิธีก็

สามารถนําไปรดตนไม รดผัก หรือนําไปใชลางคอกสัตวไดอีก และสามารถปลอยลงแมน้ําลํา
คลองได โดยไมเปนปญหาตอสิ่งแวดลอม
น้ําหมักชีวภาพชวยลดปญหาเรื่องแมลงวันและยุง
บริเวณคอกสัตวที่ไดรับการฉีดพนดวยน้ําหมักชีวภาพอยางสม่ําเสมอจะลดปญหาเรือ่ ง
แมลงวันจนเกือบไมมีเลย แมแตยุงก็จะลดนอยลงดวยถาใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนตามแหลงน้ํา
ฟารมอยางสม่ําเสมอ
3. การใชน้ําหมักชีวภาพในการเลี้ยงสัตวน้ํา
ใสน้ําหมักชีวภาพในบอปลา บอกุง และบอเลี้ยงสัตวน้ําอื่นๆในอัตรา 1:1,000-1:10,000
หรือ 1 ลิตร ตอน้ําในบอ 1-10 ลูกบาศกเมตร (หนึ่งพัน- หนึ่งหมื่นลิตร) อยางสม่ําเสมอ จะชวย
ยอยสลายเศษอาหารที่ตกคางแลวและมูลสัตวน้ําที่กนบอใหหมดไปทําใหน้ําสะอาด ไมตองถายน้ํา
บอยๆ สัตวน้ํามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
ผิวสะอาดไมมีกลิ่นโคลนตม
บอใหน้ําหมักชีวภาพเปนประจําตลอดระยะการเลี้ยงกุง หรือปลาเมื่อวิดน้ําจับกุง ปลา
เลนที่กนบอจะนอยและไมเหม็น จนไมจําเปนตองลอกเลนกนบอเปนการประหยัดคาใชจาย
 หาสิ่งแวดลอม
4. การใชแกปญ
ปญหาสิ่งแวดลอมควรเริ่มตนแกตั้งแตในครัวเรือน โดยนําเศษอาหารมาทําน้ําหมักชีวภาพ
เพื่อใชประโยชน เสีย หรือกอนจะนําขยะเป ยกไปทิ้งถังขยะควรฉีด พนน้ําหมักชีวภาพชีวภาพ
เสียกอน เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
ปญหาเรื่องขยะเปยกและน้ําเสียในชุมชนน้ําหมักชีวภาพสามารถชวยไดใชฉีดพนขยะเปยก
ที่มีกลิ่นเหม็นในอัตราเขมขน จะชวยลดกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
แหลงน้ําในชุมชนที่เนาเสียจนปลาตาย ใสน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักชีวภาพบอยๆก็จะ
ชวยปองกันปญหาที่เกิดขึ้นแลวได
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