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ความหมายของน้ําหมักชีวภาพ

น้ําหมักชีวภาพ , น้ําสกัดชีวภาพ , ปุยอนิทรียน้ํา

เปนคําทีม่ีความหมายเดียวกันคือ  เปนสารละลายเขมขน

ที่ไดจากการหมักเศษพืชหรือสัตว  ซึ่งเศษพืชหรือสัตว

จะถูกยอยสลายดวยจุลินทรีย โดยใชกากน้ําตาล

เปนแหลงพลังงานของจุลินทรีย

Effective Microorganism = EM



การทําน้ําหมักชวีภาพ  มี  2  แบบ

1.
 

การหมักแบบตองการออกซิเจน

(หมักแบบเปดฝา)

2.
 

การหมักแบบไมตองการออกซิเจน

(หมักแบบปดฝา)
 

พบจุลินทรีย ดังนี้

กลุมแบคทีเรีย  เชน  Bacillus sp., Lactobacillus sp., 

Steptococcus
 

sp.

กลุมเชื้อรา เชน Aspergillus
 

niger
 

, Pennicillium, 

กลุมยีสต  เชน Canida
 

sp.



ประเภทของน้ําหมักชีวภาพ มี  2  ประเภท

1.  น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากพืช

การนําเศษผัก, ผลไม  มาผสมกับกากน้ําตาล  ในอัตราสวน  1:1

หมักในสภาพไมมีอากาศ โดยการอัดเศษผัก, ผลไม  

ใสภาชนะใหแนนเมื่อบรรจุเรียบรอยแลวปดฝาภาชนะ  

หมักตั้งทิ้งไวในที่รม ประมาณ  15-20
 

วัน   

จะเกิดของเหลวขนสนี้ําตาล  มีกลิ่นหอม

(ของเหลวนี้เปนน้ําสกัดจากเซลพืชผัก  ประกอบดวย  

คารโบไฮเดรต, โปรตีน, กรดอะมิโน, ฮอรโมน, เอนไซม)



ประเภทของน้ําหมักชีวภาพ มี  2  ประเภท

2.  น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว

การนําเศษอวัยวะสัตวน้ํา  เชน  หวัปลา, หางปลา,

พุงปลา, เลือด  ผานกระบวนการหมักโดยการยอยสลาย

โดยใชเอนไซมซึง่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  

หลังจากหมักไดที่แลวจะไดสารละลายสีน้ําตาลเขม



คุณลักษณะดีเดนของน้ําหมักชีวภาพ

1.  คุณสมบัติทั่วไปของน้ําหมักชีวภาพ

2.  คุณสมบัติในดานการปองกันและกําจัดศัตรูพืช

3.  คุณสมบัติในดานการใชเปนปุยโดยตรง

4.  คุณสมบัติในดานการใชบําบัดน้ําเสีย

5.  คุณสมบัติในดานประมง

6.  คุณสมบัติในดานการเลี้ยงไก

7.  คุณสมบัติในดานการเลี้ยงสุกร



-
 

มีคา pH
 

อยูในชวง  3.5
 

–
 

5.6

-
 

มีปรมิาณธาตุอาหารหลัก ไดแก  ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม

-
 

มีปรมิาณธาตุอาหารรอง  ไดแก  แคลเซียม, แมกนีเซียม, ซัลเฟอร

-
 

มีปรมิาณธาตุอาหารเสริม  ไดแก  เหล็ก, คลอไรด, แมงกานีส ฯลฯ

-
 

มีปรมิาณกรดอะมิโน

-
 

มีปรมิาณฮอรโมนพืช

คุณลักษณะดีเดนของน้ําหมักชีวภาพ

1. คุณสมบัติทั่วไปของน้ําหมกัชีวภาพ



คุณลักษณะดีเดนของน้ําหมักชีวภาพ

2.  คุณสมบัติในดานการปองกันและกําจัดศัตรูพืช

จะมีสารพวก  polyphenol, 

dimethoxy  phenol

benzoic acid derivatives

สารเหลานี้มีคุณสมบัติเปนกรด

ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและเยื่อบุจมูก



คุณลักษณะดีเดนของน้ําหมักชีวภาพ

3. คุณสมบัติในดานการใชเปนปุยโดยตรง
- กอนนําใชประโยชนตองทําใหเจือจางมากๆ

- อัตราสวนน้ําหมักตอน้ําสะอาดคือ  1:500 หรือ 1:1000

- เขมขนมากไปพืชจะชะงักการเจริญเติบโต

- ใชในอัตราที่พอเหมาะ ทําใหใบพืชเขียวสด เปนมัน

- ความบอยในการใสใหตนพืช  3-7
 

 วันตอครั้ง

- ความบอยที่  30
 

 วันตอครั้ง  เมื่อตนพืชเติบโตดีแลว



คุณลักษณะดีเดนของน้ําหมักชีวภาพ
4. คุณสมบัติในดานการใชบําบัดน้ําเสีย

การบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชน

ใหนํา EM ที่ขยายแลวไปลาดตามทอระบายน้ํา 

หรือผสมลงในถังน้ําชําระลางตางๆเพื่อแกปญหาที่ตนเหตุ 

โดยใหน้ําผสม EM ทําการบําบดัและไหลลงไป

รวมในบอบําบดัน้ําตอไป            



คุณลักษณะดีเดนของน้ําหมักชีวภาพ

5. คณุสมบัติในดานประมง

การใช EM กับการเลี้ยง กบ ตะพาบน้ํา ปลา และจระเขไดดังนี้

1.  ใช EM ทีข่ยายแลวใสในบอเลี้ยงสัตวน้ําในอัตรา 

1
 

:
 

10000 ใสลงในบอทุกๆ 7-10 วัน 

แลวแตสภาพของน้ําและความหนาแนนของสัตวทีเ่ลี้ยง 

และจะชวยไมใหน้ําเนาเสีย ไมจําเปนตองถายน้ําบอย

จนกวาจะจับขาย สัตวน้ํายังมีสุขภาพดี



คุณลักษณะดีเดนของน้ําหมักชีวภาพ

5. คุณสมบัติในดานประมง
การใช EM กับการเลี้ยง กบ ตะพาบน้ํา ปลา และจระเขไดดังนี้

2. ผสมอาหารใหกิน ในอัตรา 1 สวนตอน้ํา 50-100 สวน  

หรือใชคลุก กับอาหารแลวแตละชนดิของสัตวเลี้ยง 

โดยใช EM ผสม 1 สวน ตออาหาร 50-100 กก.

สําหรับบอเลี้ยงกบหลังจากใส EM ลงในบอกบครั้งแรกแลว

ไมตองใสอีก เพราะน้ําในบอจะไดรบั EM เพิ่มทุกวัน

จากอาหารที่แช EM 



คุณลักษณะดีเดนของน้ําหมักชีวภาพ
6. คุณสมบัติในดานการเลี้ยงไก
- ใช EM ทีข่ยาย จํานวน 1 ลิตร ผสมกับน้ํา 500 ลิตร 
ฉีด พน ใหทั่วโรงเรือนสามารถกําจัดกลิ่นแกส
และกลิ่นเหม็นจากมูลไกไดดี ควรทําตอเนื่อง
สัปดาหละ 1-2 ครั้ง  
- ควรผสม EM จํานวน 1 ลิตร กบัน้ํา 5000-10000 ลิตร
ใหไกกินทุกวัน จะชวยใหไกมีสุขภาพดี แข็งแรง 
ไขดก ไกเนื้อจะมีน้ํา หนักดี และมีอัตราการตายต่ําลง       

- ใช EM ทีข่ยาย จํานวน 1 ลิตร ผสมกับน้ํา 500 ลิตร 
ฉีด พน ใหทั่วโรงเรือนสามารถกําจัดกลิ่นแกส
และกลิ่นเหม็นจากมูลไกไดดี ควรทําตอเนื่อง
สัปดาหละ 1-2 ครั้ง  
- ควรผสม EM จํานวน 1 ลิตร กบัน้ํา 5000-10000 ลิตร
ใหไกกินทุกวัน จะชวยใหไกมีสุขภาพดี แข็งแรง 
ไขดก ไกเนื้อจะมีน้ํา หนักดี และมีอัตราการตายต่ําลง       



คุณลักษณะดีเดนของน้ําหมักชีวภาพ
7. คุณสมบัติในดานการเลี้ยงสุกร

- ใช EM ขยาย 1 ลิตร ตอน้ํา 100 ลิตร 

ใชพน ฉีด ลางคอก จะชวยกําจัดกลิ่นไดภายใน 24 ชม.  
ควรใชสัปดาหละ 1-2 ครั้ง 

- นอกจากนี้ยังจะชวยบําบัดน้ําเสียตามทอและบอพัก

ใหสะอาดดวย



คุณลักษณะดีเดนของน้ําหมักชีวภาพ
7. คุณสมบัติในดานการเลี้ยงสุกร

-ใช EM 1 ลิตรกับน้ําสะอาด 5000-10000 ลิตร ให  

สุกรกินทุกวัน จะชวยใหสุกรแข็งแรง 

และมีความตานทานโรคไดดี 

- นอกจากนี้กลิ่นมูลสุกรก็ไม เหม็นอีกดวย



คําแนะนําวิธีการทําและใชน้ําหมักชีวภาพ

การทําน้ําหมกัชีวภาพ

1. ใชเศษพืช ผัก ผลไม หรือเศษอาหารที่ยังไมบดูเนา
นํามาสับหรือบดเปนชิ้นเล็กๆ ใสภาชนะที่มีฝาปด เชน ถัง, โอง
2. ใสกากน้ําตาลลงไป 1 ตอ 1 ของเศษผัก
3. มีของหนักวางทับผักไว  แลวปดฝาทิ้งไว  15-20

 
วัน

4. จะมีของเหลวสนี้ําตาลออกมาคือน้ําสกัดชีวภาพ
กรอกใสขวดปดฝาใหสนิทพรอมที่จะนําไปใช



ขั้นตอนการทําน้ําหมักชีวภาพ

อัตราสวน 
ผักหรือผลไม ตอ กากน้ําตาล

เทากับ
1 : 1



เศษผัก





เศษผลไม







ชั่งน้ําหนักผัก  5 กก.



สับผักใหชิ้นเล็ก



ชั่งน้ําหนักกากน้ําตาล  5 กก.



เทกากน้ําตาลผสมกับเศษผัก



คนคลกุเคลากากน้ําตาลและเศษผักใหเขากัน



ปดฝาทิ้งไว  15-20  วัน



หลังหมัก 15-20 วัน





ชั่งน้ําหนักผลไม  5 กก.



สับผลไมใหชิ้นเล็ก



ชั่งน้ําหนักกากน้ําตาล  5 กก.



เทกากน้ําตาลผสมกับเศษผลไม



คนคลกุเคลากากน้ําตาลและเศษผลไมใหเขากนั



ปดฝาทิ้งไว  15-20  วัน



หลังหมัก 15-20 วัน



หลังหมกั 15-20 วัน

นําไปกรอง

แลวกรอกใสภาชนะ

เก็บไวใชตอไป



คําแนะนําวิธีการทําและใชน้ําหมักชีวภาพ

ขอควรระวังในการทําน้ําหมักชีวภาพ

1. ในระหวางการหมักหามปดฝาภาชนะที่ใชหมักโดยสนิท
เพราะอาจระเบิดเนื่องจากกาซได

2. หากมีการใชน้ําประปาในการหมักตองตมใหสุกเพื่อไลคลอรีน
3. พืชบางชนิดไมควรหมัก เชน เปลอืกสม  เพราะน้ํามันที่ผิวเปลอืก
เปนพิษตอจลุนิทรียยอยสลาย

4. ควรหมักใหไดที่ไมเชนนั้นจะเกดิเชือ้รา จากการใชน้ําตาล
ไมหมดของจุลนิทรีย



คําแนะนําวิธีการทําและใชน้ําหมักชีวภาพ

การใชน้ําหมักชีวภาพ

1. ฉีดพนพืชผัก ไมผล ในอัตรา  1
 

ชอนโตะ ตอน้ํา  5-10
 

ลิตร

2. ราดกองใบไม ใบหญาทั้งสดและแหง อัตรา  1
 

ชอนโตะ ตอน้ํา  2-3
 

ลิตร

แลวใชพลาสติกคลุมกองพืช ทิ้งไว  1-2
 

สัปดาห  ใชคลุมดินบริเวณตนพืช
3. ใชทําปุยหมักแหง  ในอัตรา  2

 
ชอนโตะ ตอน้ํา  10

 
ลิตร 

4. ราดดินแปลงเพาะปลูก  ในอัตรา 1 ชอนโตะ ตอน้ํา 2-5 ลิตร ราด 1 ตร.ม.

5. ราดพื้นทําความสะอาด ในอัตรา 1 ชอนโตะ ตอน้ํา 1-5 ลิตร 
6. การขยายหัวเชื้อ ใช น้ําหมักชีวภาพ ตอ กากน้ําตาล ตอ น้ํา =

 
1:1:10

ใสขวดแลวปดฝาเก็บไวประมาณ  3
 

วัน  นําไปใชได



คําแนะนําวิธีการทําและใชน้ําหมักชีวภาพ

ขอควรระวังในการใชน้ําสกัดชีวภาพ

1. ระวังการใชกับพืชบางชนิด  เชน  กลวยไม
2. หากใชกับดนิในดินนัน้ควรมีอินทรียวตัถุอยูสูง 
เชน มปีุยหมัก, เศษพืชแหง

3. หามใชเกินอัตราที่กําหนดไวเพราะจะทําใหใบไหม
4. น้ําหมักที่มีธาตุไนโตรเจนสูงตองระวังการใชเพราะถามากไป
จะทําใหเฝอใบ  และไมออกดอก  ออกผลไดดี
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