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น ำ้หมักชวีภำพทำ้เองงำ่ย ไดค้ณุภำพ ลดตน้ทนุ 

           นันทำ  เพรำะทอง นักวิชำกำรเกษตรช้ำนำญกำร 
 
น ้ำหมักชีวภำพ เป็นกำรน้ำเอำพืชผักผลไม้ สัตว์ชนิดต่ำงๆ หรือวัสดุอินทรีย์ ในท้องถิ่นมำหมักกับน ้ำตำล ท้ำให้           
เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จ้ำนวนมำก ซึ่งจุลินทรีย์เหล่ำนี จะไปช่วยสลำยธำตุอำหำรต่ำงๆ ที่อยู่ในพืช เมื่อถูกย่อยสลำย
โดยกระบวนกำรย่อยสลำยของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ สำรต่ำงๆ จะถูกปล่อยออกมำ ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดของวัสดุที่น้ำมำหมัก 
โดยน ้ำหมักชีวภำพจะมีธำตุอำหำรหลัก ธำตุอำหำรรอง จุลธำตุ ฮอร์โมน และกรดฮิวมิก ฯลฯ มีผลต่อกำรส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตของพืช กระตุ้นกำรงอกของรำก ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้ำนทำนต่อโรคและแมลง ผลผลิตเพ่ิมขึ น สีสันและ
รสชำติดีกว่ำเดิม ช่วยยืดอำยุกำรเก็บรักษำผลผลิต 
 

แลว้เรำจะทำ้น ้ำหมักชวีภำพที่มคีุณภำพต่อพชืได้อยำ่งไร ? 

อย่ำลืมว่ำ คนและสัตว์ต้องกำรทั งสำรอำหำรและธำตุอำหำร ส่วน     
พืชต้องกำรธำตุอำหำรเท่ำนั น จะท้ำอำหำร(ปุ๋ย) ให้พืชจึงไม่ต้องคิดพิสดำรอะไรมำก 
ก็แค่เอำสิ่งที่มีธำตุอำหำรที่พืชต้องกำรมำให้จุลินทรีย์กิน เพรำะจุลินทรีย์จะช่วย
ย่อยสลำยธำตุอำหำรมำให้พืชใช้เอง จุลินทรีย์ดีๆ มีมำกมำย เช่น จุลินทร์ขุยไผ่ 
จุลินทรีย์จำวปลวก จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์นำข้ำว สำรเร่ง พด.  จุลินทรีย์
ตำมท้องตลำดก็ได ้ ส ูตรท้ำอำหำรให้พ ืชก็ม ีสำรพัดเช ่นกัน ค ้นหำได ้ทำง
อินเตอร์เนต แต่เรำจะปรุงอำหำรให้พืชสูตรไหนก็ต้องเข้ำใจพืชด้วยว่ำ        พืช
ต้องกำรธำตุอำหำรตัวใดมำกเป็นพิเศษ ให้เหมำะกับพืชและเหมำะกับแต่ละช่วง
กำรเติบโตของพืชด้วย 

 

วิธีท้ำอำหำรให้พืชก็คือ กำรท้ำปุ๋ยหมักและกำรท้ำน ้ำหมักชีวภำพนั่นเอง แต่ในที่นี 
จะแนะน้ำกำรท้ำน ้ำหมักชีวภำพ ซึ่งเป็นกำรน้ำสิ่งที่มีธำตุอำหำรมำหมักในน ้ำ 
ปัจจุบันนิยมใช้น ้ำมะพร้ำว ควรท้ำให้วัสดุเหล่ำนั นมีขนำดเล็กเสียก่อนด้วย จะทุบตี
หั่นบดสับหรือปั่นก็แล้วแต่จะสะดวก  ยิ่งวัสดุมีชิ นเล็กจุลินทรีย์ก็ยิ่งท้ำงำนได้ดี 
จำกนั นเติมจุลินทรีย์ที่ดีด้วย เพ่ือช่วยก้ำรำบจุลินทรีย์พิษ ปิดฝำทิ งไว้ 15-30 วัน ก็
สำมำรถน้ำมำเจือจำงกับน ้ำแล้วฉีดพ่นหรือรำด รดในดิน เป็นอำหำรให้พืชได้  
เอำล่ะ ... ลงมือเลือกวัตถุดิบแล้วท้ำกันเลยค่ะ  
 
 

 
 
 
 
 
 

ควำมรูเ้ปน็สิง่สำ้คญั 

แตจ่นิตนำกำรและกำรลงมือท้ำสำ้คัญยิง่กวำ่ 
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วัตถุดิบที่มีธาตุอาหารมากเหมาะจะใช้หมักธาตุอาหารพืช 
 

ไนโตรเจน 
N 

พืชตระกูลถั่ว กระถิน  วัชพืช แหนแดง ก้ำมปู พุทรำ มะขำมเทศ ทองหลำง ไมยรำบ 
โสน มูลสัตว ์

ฟอสฟอรัส 
P 

เมล็ดฟักทอง กะปิ ชะอม มะเฟือง กระถิน ผักบุ้งจีน ขจร ถั่วพู บัวบก สะระแหน่ 
มะระ หน่อไม้ฝรั่ง ลูกยอ สำหร่ำยทะเล มูลสัตว์ 

โปแตสเซียม 
K 

ผงโกโก้ ผักโขม ฟักทอง กระเจี๊ยบ ทำนตะวันอ่อน พริกสด แตง บล็อกโครี่ 
ผักกำดขำว ผักกำดหอม ปวยเล้ง มะเขือเทศดิบ  มูลสัตว์ 

แคลเซียม 
Ca 

ใบชะพลู  งำด้ำ กระถิน ใบแก่ฟักทอง กระเจี๊ยบ แตงกวำ เปลือกเมล็ดถั่ว เปลือก
มะม่วงหิมพำนต์ มะระ มะเขือเทศดิบ มันฝรั่ง คะน้ำ ผักโขม ผักกะเฉด บล็อกโครี่  
ยอดปอ ก้ำง กระดูก เปลือกไข่ เปลือกหอย/กุ้ง กระดองปู   

แมกนีเซียม 
Mg 

ถั่วลิสง แหนแดง วัชพืชใบกว้ำง ลูกยอ มะยม ต้นกก เกล็ด ก้ำง กระดูก 
สับปะรด มะเฟือง สตอเบอรี่ มะไฟ เชอรี่ ลิ นจี่ มะยม สละ ระก้ำ 

ซัลเฟอร์ 
S (ก้ำมะถัน) 

ต้นและหัวกระเทียม หอม หอมใหญ่  ขึ นฉ่ำย สะตอ  ผักชี ยำงที่เปลือกมังคุด 

เหล็ก 
Fe 

กระถิน ถั่วฝักยำว พริกแก่จัด กระจูด  เนื อใบสดแก่จัดของฟักทอง/ฟักเขียว เผือก 
กระเฉด  ยอดปอ  

ทองแดง 
Cu 

หอยนำงรม พืชตระกูลถั่ว เห็ดฟำง ต้น/ใบ ข่ำ  
(หอยนำงรมเอำเนื อมำต้มกรองเอำแต่น ้ำ) 

สังกะสี 
Zn 

หอยนำงรม ใบต้ำลึง ฟักทอง หัวแครอท/ไชเท้ำ/มันแกว แก่จัด ผักปอด พุทธรักษำ 
เถำวัชพืชรำกสดแก่อวบของพืชที่แตกหน่อได้ เช่นกล้วย เตย พุทธรักษำ   

แมงกำนีส 
Mn 

หอยนำงรม ลูกต้ำลึงสุก มะเขือเทศสุก ต้น/ใบข่ำ  

โมลิบดินั่ม 
Mo 

ถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดอ่อน กระเทียม หัวหอม 

โบรอน 
B 

ต้ำลึง ผักบุ้ง ดินที่มีควำมเป็นกรดเป็นด่ำงสูง กระเฉด ผักปลัง กะทกรก ไม้เลื อย 
ยอด/ใบ/รำกท่ีกรอบเปรำะ 

คลอรีน 
Cl 

เกลือแกง ดินเค็ม น ้ำ 
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เกณฑข์องปุย๋อนิทรยี์ ที่เรำซื อมำใช้ในท้องตลำดมีมำตรฐำนก้ำหนดธำตุอำหำรขั นต่้ำรวมแล้ว N+P+K  ไม่ต่้ำกว่ำ      
ร้อยละ 2 ของน ้ำหนัก หรือถ้ำเป็นของเหลวก็แค่ 1.5 โดยน ้ำหนัก ในขณะที่ปุ๋ยเคมีท้องตลำดทั่วไปมีธำตุอำหำรพืช 
ตำมท่ีระบุบนฉลำก ธำตุอำหำรหลักของพืชรวมแล้วเป็นร้อยละ 40 ของน ้ำหนัก เช่น ปุ๋ยสูตร 40-0-0 รวมแล้วได้ 40          
ปุ๋ยสูตร 16-16-8 รวมแล้วได้ 40  
แต่ถ้ำเรำใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภำพหรือปุ๋ยนำโนทั งหลำย บำงชนิดผสมน ้ำฉีดพ่น 20-100 เท่ำด้วยซ ้ำ                    
ท้ำไมถึงได้ผลดีจัง…?!!?? 
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ตำมมำตรฐำนปุย๋อินทรยี์เหลว 1 ขวดลติร มธีำตุอำหำรทีส่ำ้คญั (N+P+K) แค ่2 ชอ้นโตะ๊ 
ปุย๋อนิทรยี ์10 กโิลกรมั มธีำตุอำหำรทีส่ำ้คญั (N+P+K) แค ่2 ขดี 

 

เรำก็ทำ้ได ้ แลว้ท้ำไมต้องซื อ ????? 
ยกตัวอย่ำงธำตุไนโตรเจนในดิน  ซึ่งมีแหล่งที่มำมำกมำยแต่ก็สูญเสียไปมำกมำยเช่นกัน  เรำจึงจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
ช่วยเติมธำตุอำหำรลงไปในดินให้เพียงพอ 
 

 
 

กำรท้ำอำหำรให้พืชด้วยน ้ำหมักชีวภำพ เป็นกำรเติมธำตุอำหำรให้พืช จะรำดรดทำงดินหรือฉีดพ่นทำงใบก็ได้ วัตถุดิบที่ใช้
ก็หำไม่ยำก เน้นใช้วัสดุที่หำได้ในท้องถิ่น ท้ำแบบคุณภำพ ท้ำอย่ำงเข้ำใจ ท้ำให้ได้มำตรฐำนซึ่งไม่ยำกเลย น ้ำหมักที่มี
คุณภำพขึ นอยู่กับวัสดุที่น้ำมำใช้ จุลินทรีย์ที่ดีและระยะเวลำที่เหมำะสม 
เพียงแค่...ลงมือท้ำและน้ำไปใช้ สังเกตและปรับประยุกต์ต่อไปเรื่อยๆ เรำก็จะสำมำรถมีน ้ำหมักชีวภำพที่มีคุณภำพไว้ใช้
เองได้ จะลดต้นทุนหรือเพ่ิมผลผลิตก็สำมำรถท้ำได้ เมื่อผลผลิตดีมีคุณภำพ เรำจะสำมำรถต่อยอดควำมรู้นี ได้อีกมำกมำย 
 

แ ม้ จ ะท้ ำ ก ำ ร เ กษ ตรมำ ตลอดชี วิ ต  แ ต่ เ มื่ อ เ ว ล ำ เ ปลี่ ย นสิ่ ง ต่ ำ ง ๆ  ก็ เ ป ลี่ ย น ไ ปด้ ว ย  จึ ง ต้ อ ง มี ค ว ำม รู้                                         
ให้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำเช่นกัน 
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ยงยุทธ โอสถสภำ และคณะ, ปฐพีวิทยำเบื องต้น, ตอนที่ 2 หน้ำ 1-547, กรุงเทพมหำนคร : มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2541 
กรมพัฒนำที่ดิน, ชุดควำมรูเ้รื่อง กำรผลิตน ้ำหมักชีวภำพ, 11 มีนำคม 2560 จำก www.r07.ldd.go.th/Web/15_KM/Km7.pdf  

ควำมรูข้องคน คนหนึ่ง เปน็ของคน คนนั น  
ไม่เหมอืนและไมเ่ท่ำกบัคนใด  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&page=main
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&chap=8&page=chap8.htm
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiokpnizsvSAhVIo5QKHZ4GC-UQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fonline.fliphtml5.com%2Fyuhk%2Fpkcn%2F&usg=AFQjCNF3mpUFKXd8zTUTc8LM1mcJQLlZbg&sig2=IG-PDx7qjN2Ia3dQhYAJnA&bvm=bv.149093890,d.dGo
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