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        จุลินทรียเปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กมาก อาจพบเกอืบทุกหนทุกแหงในธรรมชาติ ในอากาศที่เรา
หายใจเขาไป ในอาหารที่เรากิน ท่ีผิวหนังของรางกาย ในทางเดินอาหาร ในปาก จมูกหรือชองเปดตางๆ 
ของรางกาย แตยังเปนความโชคดีของเราเพราะจุลินทรียสวนใหญมีคุณประโยชนตอสรรพส่ิงมีชีวิตท้ัง
มวลในโลก ท้ังโดยทางตรงและทางออม จุลินทรียเปนตัวการทําใหเกดิกระบวนการหมัก ผลผลิตท่ีได
จากการหมักนัน้ ในท่ีนีเ้ราขอเรียกวา “น้ําหมักชีวภาพ” 

        น้ําหมักชวีภาพ คือ การนําเอาพืช ผัก ผลไม สัตวชนิดตาง ๆ มาหมักกับน้ําตาลทําใหเกิดจุลินทรีย
ท่ีเปนประโยชนจํานวนมากซ่ึงจุลินทรียเหลานี้จะไปชวยสลายธาตุอาหารตาง ๆ ท่ีอยูในพืช มีคุณคาใน
แงของธาตุอาหารพืชเม่ือถูกยอยสลายโดยกระบวนการยอยสลายของแบคทีเรียหรือจลิุนทรียสารตางๆ
จะถูกปลดปลอยออกมา เชนโปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ 
ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต เอนไซม วิตามิน ซ่ึงพืชสามารถนําไปใชในการเจริญเติบโตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ น้ําหมักชีวภาพ มี 3 ประเภท คือ 
             1. น้ําหมักชีวภาพจากพืชสดสีเขียว (น้ําแม) 
             2. น้ําหมักชีวภาพจากผลไมสุก (น้ําพอ) 
             3. สารขับไลแมลง (น้ําหมักจากพชืสมุนไพร) 

        น้ําหมักชีวภาพ หรือ น้ําสกัดชีวภาพ อีกทางเลือกของเกษตรกร สําหรับใชในการปองกัน กําจดั
ศัตรูพืชโดยไมตองใชสารเคมีวิธีทําน้ําหมักชีวภาพ อยางงายๆ ทานสามารถทําเองได สบายมาก  

น้ําหมักชีวภาพ มี 2 ประเภท คือ  
1. น้ําหมักชีวภาพจากพืช ทําไดโดยการนาํเศษพืชสด ผสมกันน้ําตาลทรายแดง หรือกากน้ําตาล 
อัตราสวน กากนํ้าตาล 1 สวน พืชผัก 3 สวน หมักรวมกนัในถังปดฝา หมักท้ิงไวประมาณ 3-7 วัน เราจะ
ไดของเหลวขน ๆ สีน้ําตาล ซ่ึงเราเรียกวา น้ําหมักชีวภาพจากพืช 
2. น้ําหมักชีวภาพจากสัตว มีข้ันตอนทําคลายกับน้ําหมกัจากพืช แตกตางกันตรงวตัถุดิบจากสัตว เชน 
หัวปลา กางปลา หอยเชอร่ี เปนตน 
 

คูมือประกอบการอบรมโครงการฟนฟูและพักหน้ีเกษตรกรรายยอยและยากจน  สํานักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัดเลย     1 
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เคล็ดลับในการทําน้ําหมักใหไดผลด ี 
1 . ควรเลือกใชเศษพืชผัก ผลไม หรือเศษอาหารท่ียังไมบูดเนา สับหรือบดใหเปนช้ินเล็ก ๆ ใสใน
ภาชนะท่ีมีปากกวาง เชนถังพลาสติก หรือโอง หากมีน้ําหมักชีวภาพอยูแลวใหเทผสมลงไปแลวลด
ปริมาณกากน้าํตาลลง ปดฝาภาชนะท้ิงไว จนไดเปนน้ําหมักชีวภาพ จากน้ันกรอกใสขวดปดฝาใหสนิท 
รอการใชงานตอไป 
2. ในระหวางการหมัก หามปดฝาภาชนะจนแนนสนิทเพราะอาจทําใหระเบิดไดเนื่องจากระหวาง การ
หมักจะเกดิกาชตาง ๆ ข้ึน เชนกาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทน เปนตน  
3.ไมควรเลือกพืชจําพวกเปลือกสม ใชทําน้ําหมัก เพราะมีน้ํามันท่ีผิวเปลือกจะทําใหจุลินทรียไมยอย
สลาย 

 
 วิธีทําน้ําหมักชีวภาพสูตรผสมนํ้า อยางงายๆ ทานสามารถทําเองได สบายมาก โดยการนํา ผลไมหรือ
พืชผักหรือเศษอาหาร 3 สวน น้ําตาล 1สวน น้ํา 10 สวน ใสรวมกนั ในภาชนะ (ขวด, ถัง) ท่ีมีฝาปด
สนิท อยาใหอากาศเขา โดยเวนท่ีวางไวประมาณ 1 ใน 5 ของขวด/ถัง หม่ันเปดฝา คลายแกสออก และ 
ปดกลับใหสนทิทันที วางไวในท่ีรม อยาใหถูกแสงแดด หมักไว 3 เดือน เราก็จะไดน้าํหมักชีวภาพ ซ่ึงมี
จุลินทรีย สารอินทรีย ธาตุอาหาร ท่ีเปนประโยชนตอ ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม เชน ใชทําปุยสะอาด
(แทนปุยเคมี) ใชในการเพาะปลูกกสิกรรมธรรมชาติไรสารพิษ ใชในการซักลางทําความสะอาด(แทน
สบู ผงซักฟอก แชมพู น้าํยาลางจาน) ใชดบักล่ินในหองน้ํา โถสวม ทอระบายน้ํา  

สูตร การทําน้าํหมักชีวภาพ 3 : 1 : 10 

ผลไม : น้ําตาล : น้ํา หมักนาน 3 เดือน 

การขยายน้ําหมักชีวภาพ น้ําหมักชีวภาพท่ีหมักได 3 เดอืนแลว ใชสายยางดดู เฉพาะนํ้าใสออกมา ใส
อีกภาชนะหนึง่ สวนนีเ้ปนหวัเช้ือน้ําหมักชีวภาพ นําน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน น้ําตาล 1 สวน และ น้ํา 10 
สวน ใสรวมในภาชนะ (ขวด, ถัง) ท่ีมีฝาปดสนิท โดยเวนท่ีวางไวประมาณ 1 ใน 5 ของขวด หม่ันเปด
ฝา คลายแกสออก และ ปดกลับ ใหสนิททันที วางไวในท่ีรม อยาใหถูกแสงแดด หมักไว 2 เดือน เราก็
จะไดหวัเช้ือน้าํหมักชีวภาพอายุ 5 เดือน ขยายตอตามวธีิขางตนทุก 2 เดือน เราก็จะไดหัวเช้ือน้ําหมัก
ชีวภาพที่มีอายมุากข้ึนเร่ือยๆ (7, 9, 10 เดือน,1, 2, 3,…ป) ซ่ึงทําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเร่ือยๆ  

สูตร การขยายน้ําหมักชีวภาพ 1 : 1 : 10  

น้ําหมักชีวภาพ : น้ําตาล : น้าํ หมักขยายตอทุก 2 เดือน  
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ประโยชนของน้ําหมักชวีภาพ 

ดานการเกษตร 
1. ชวยปรับสภาพความเปนกรด - ดาง ในดินและน้ํา 
2. ชวยปรับสภาพโครงสรางของดินใหรวนซุย อุมน้ําและอากาศไดดยีิง่ข้ึน 
3. ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุในดินใหเปนธาตุอาหารแกพืช พืชสามารถดูดซึมไปใชไดเลย โดยไมตอง
ใชพลังงานมากเหมือนการใชปุยวิทยาศาสตร 
4. ชวยเรงการเจริญเติบโตของพืชใหสมบูรณ แข็งแรงตามธรรมชาติ ตานทานโรคและแมลง 
5. ชวยสรางฮอรโมนพืช ทําใหผลผลิตสูง และคุณภาพของผลผลิตดีข้ึน 
6. ชวยใหผลผลิตคงทน เก็บรักษาไวไดนาน 

ดานปศุสัตว 
1. ชวยกําจัดกล่ินเหม็นจากฟารมสัตว ไก สุกร ไดภายใน 24 ชม. 
2. ชวยกําจัดน้าํเสียจากฟารมไดภายใน 1 - 2 สัปดาห 
3. ชวยปองกนัโรคอหิวาหและโรคระบาดตางๆ ในสัตวแทนยาปฏิชีวนะ และอ่ืนๆได 
4. ชวยกําจัดแมลงวัน ดวยการตัดวงจรชวีติของหนอนแมลงวัน ไมใหเขาดักแดเกดิเปนตัวแมลงวัน 
5. ชวยเสริมสุขภาพสัตวเล้ียง ใหแข็งแรง มีความตานทานโรค ใหผลผลิตสูง และอัตราการรอดสูง 

ดานการประมง 
1. ชวยควบคุมคุณภาพน้ําในบอเล้ียงสัตวน้าํได 
2. ชวยแกปญหาโรคพยาธิในน้ํา ซ่ึงเปนอันตรายตอสัตวน้ํา 
3. ชวยรักษาโรคแผลตางๆในปลา กบ จระเข ฯลฯ ได 
4. ชวยลดปริมาณข้ีเลนในบอ และไมเนาเหม็น สามารถนําไปผสมเปนปุยหมัก ใชกบัพืชตางๆไดดี 

ดานส่ิงแวดลอม 
1. ชวยบําบัดน้าํเสียจากการเกษตร ปศุสัตว การประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถาน-
ประกอบการทั่วไป 
2. ชวยกําจัดกล่ินเหม็นจากกองขยะ การเล้ียงสัตว โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนตางๆ 
3. ปรับสภาพของเสีย เชน เศษอาหารจากครัวเรือนใหเปนประโยชนตอการเล้ียงสัตว และการเพาะ-
ปลูกพืช 
4. กําจัดขยะดวยการยอยสลายใหมีจํานวนลดนอยลง สามารถนําไปใชประโยชนได 
5. ชวยปรับสภาพอากาศทีเ่สียใหสดช่ืน และมีสภาพดีข้ึน 
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 การทําหัวเชื้อน้ําแม (น้ําหมักจากพืชสดสีเขียว) 
วัสดุ 
1. พืชตระกูลผัก เชน ผักบุง, ผักตางๆ 3 กก. 
2. พืชตระกูลหญา เชน หนอไม หรือหญาขน 2 กก. 
3. หนอกลวย 2 กก. 
4. พืชตระกูลถ่ัว 2 กก. 
5. กากน้ําตาลหรือน้ําออยหรือน้ําตาลทรายแดง 3 กก. 
กลาวคือใช พชื 9 กก. ตอน้ําตาล 3 กก. หรือคิดเปนอัตราสวน พืชตอน้ําตาล เทากับ 3 ตอ 1 
อุปกรณ 
1. ถังพลาสติกมีฝาปดหรือโองเคลือบ 1 ใบ 
2. มีดสําหรับหั่นพืช 1 เลม 
3. เขียงไวรองหั่นพืช 1 อัน 
4. กาละมังใบใหญไวคลุกเคลาวัสดุ 1 ใบ 
วิธีทํา 
1. หั่นพืชทุกชนิดยาวประมาณ 1 – 2 นิ้ว จํานวน 9 กก. ใสกาละมัง 
2. ใสกากนํ้าตาล จํานวน 3 กก. แลวคลุกเคลาใหท่ัว (ถากากน้ําตาลเหนยีวมากใหใสน้าํเล็กนอย) 
3. เอาพืชท่ีคลุกเคลาน้ําตาลแลวไปไวในรม 2 ช.ม. 
4. เม่ือครบ 2 ช่ัวโมง ใหเอาพืชในกาละมังใสถังพลาสติกหรือโองเคลือบ ปดฝาใหแนนหนา เก็บถัง
หมักไวในท่ีรม อยาใหถูกแดด ท้ิงไว 7 - 15 วัน เปดฝาตรวจสอบโดยการดม ถามีกล่ินหอมอมเปร้ียว มี
กล่ินแอลกอฮอล แสดงวา น้าํหมักเร่ิมเปนแลว ใหทําการขยายโดยการเติมกากน้ําตาลและนํ้า ตามขอ 5 

5. การขยายหวัเช้ือน้ําแม 10 เทา ดังน้ี 
5.1 กรณีขยายนอกถัง รินน้ําแมมา 1 สวน ผสมกากนํ้าตาล 1 สวน(เทาน้ําแม) ตอน้ําสะอาด 10 สวน มา
คนคลุกเคลาใหเขากัน กรอกใสขวดพลาสติกหรือถังพลาสติก ปดฝาใหแนนหนา หมักท้ิงไว 7 - 15 วัน 
ระหวางการหมัก หม่ันเปดฝาเพื่อระบายแกสออกบาง เม่ือครบ 7 - 15 วนั เปดฝาทดสอบ หากมีกล่ิน
หอมอมเปร้ียว มีกล่ินแอลกอฮอล แสดงวาการหมักไดผล นําไปใชได หากมีกล่ินเหม็นเนาใหเติม
กากนํ้าตาล คนจนหายเหม็น 
5.2 กรณีขยายในถัง ทําไดโดย เม่ือหมักครบ 15 วันแลว ใหใสน้ําสะอาด 20 ลิตร พรอมกากนํ้าตาลอีก 2 
กก. ท้ิงไว 7 - 15 วัน ตรวจสอบดูตามแบบขอ 5.1 ถาเปนนําไปใชได หากไมเปนใหเติมกากน้ําตาลอีก 
จนกวาจะเปน 
หมายเหต ุการหมักเพื่อใหไดประสิทธิภาพสูง มีคุณภาพ ใหหมักไวอยางนอย 1 เดือนข้ึนไป  
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การทําหัวเชื้อน้ําพอ ( น้ําหมักจากผลไมทุกชนิด ) 
วัสดุ 
1. ฟกทองแก 2 กก. 
2. มะละกอสุก 2 กก. 
3. กลวยน้ําวาสุก 2 กก. 
4. ผลไมอ่ืน ๆ 3 กก. 
5. กากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายแดง 3 กก.คิดเปนอัตราสวนผลไมตอน้ําตาล เทากับ 3 ตอ 1 
อุปกรณ วิธีทํา และการขยายหัวเช้ือ ทําเชนเดียวกับการทําหัวเช้ือน้ําแม 

การผสมน้ําแมและน้ําพอเพื่อใชประโยชนตามชวงการเจริญเติบโตของพืช 
น้ําหมักจากผลไม จะเปรียบเหมือนพอของพืช เม่ือใชรวมกับน้ําหมักจากพืชสีเขียวท่ีเปรียบเหมือนแม
ของพืช เม่ือนาํน้ําหมักจากผลไมมาผสมกับน้ําหมักจากพืชแลว เราตองผสมนํ้าใหเจอืจาง โดยใชน้าํ
หมักท่ีผสมแลว 1 สวน ผสมน้ํา 500 สวน สัดสวนการผสมน้ําพอกับน้าํแม เพื่อใชกับพืชใหเหมาะสม
กับชวงอายุการเจริญเติบโตและสะดวกในการใช จึงใหผสมเปน 3 สูตร ดังนี ้

สูตร 1 เรงการเจริญเติบโต โดยใช (N) 
น้ําแม 10 สวน ตอนํ้าพอ 1 สวน 

สูตร 2 เรงการออกดอก โดยใช (P) 
น้ําแม 1 สวน ตอนํ้าพอ 1 สวน 

สูตร 3 เรงคุณภาพผลผลิต โดยใช (K) 
น้ําแม 1 สวน ตอนํ้าพอ 10 สวน 
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สารขับไลแมลง 

วัสดุ 
1. สะเดา  จํานวน 3 กก. 
2. ลายเสือ  จํานวน 2 กก. 
3. ขา  จํานวน 2 กก. 
4. ตะไครหอม  จํานวน 2 กก. 
5. ใบนอยหนาหรือใบยูคาฯ จํานวน 1 กก. 
6. บอระเพ็ดหรือสบูดําหรือข้ีเหล็ก จํานวน 1 กก. 
7. ยาเสนหรือหางไหล จํานวน 1 กก. 
8. ผลไมสุก 3 ชนิด ๆ ละ 2 กก. จํานวน 6 กก. 
9. กากน้ําตาลหรือน้ําออยหรือน้ําตาลทรายแดง จํานวน 3 กก. 
10. น้ําสะอาด จํานวน 40 ลิตร 
อุปกรณในการหมัก วิธีทํา ทําเชนเดยีวกับการทําหัวเช้ือน้ําแม แตใหใสน้าํไปพรอมกับวัสดุทันทีไดเลย 
การหมักใหหมักไวอยางนอย 30 วัน ยิ่งหมักนานเทาไรยิ่งด ี
วิธีใช 
ใชสําหรับขับไลแมลง ศัตรูพืชไดหลายชนิด โดยใชอัตรา 3 – 4 ชอนแกงตอน้ํา 20 ลิตร รด ราด ฉีด พน 
ใบพืช ตนพืช และดิน 

การนํานํ้าหมกัชีวภาพและปุยหมักชีวภาพไปใชประโยชน 
การใชในนาขาว 
ในพื้นท่ีนา 1 ไร ใสปุยหมกัชีวภาพประมาณ 200 กก. โดยแบงไดเปนระยะดังนี ้
ไถพรวน 
1. หวานปุยหมักชีวภาพ(ปุยแหง) 100 กก. ใหท่ัว 
2. ผสมน้ําหมัก(น้ําแมหรือน้าํพอ) 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร ฉีดพนใหท่ัวแปลง แลวไถพรวนท้ิงไว 
15 วัน เพื่อใหน้ําหมักฯยอยสลายวัชพืช และฟางขาวใหเปนปุยธรรมชาติ และเรงการงอกของเมล็ดพืช 
 

หลังปกดํา 7 - 15 วัน 
1. หลังปกดํา 7 - 15 วัน หวานปุยหมักชีวภาพใหท่ัวแปลง 30 กก./ไร 
2. พนตามดวย น้ําหมักฯ (สูตร 1) 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร 
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ขาวอายุ 1 เดือน 
1. หวานปุยหมักฯ 30 กก./ไร 
2. พนดวยน้ําหมัก (สูตร 1) 20 ชอนแกง ผสมนํ้า 80 ลิตร 

กอนขาวต้ังทองเล็กนอย 
1. หวานปุยหมักฯ 40 กก./ไร 
2. พนดวยน้ําหมักฯ (สูตร 2) 20 ชอนแกง ตอนํ้า 80 ลิตร 

ขาวติดเมล็ดแลว 
- พนน้ําหมักฯ(สูตร 3) 20 ชอนแกง ตอน้ํา 80 ลิตร 

การใชกับพืชไร พืชผัก 
1. เตรียมแปลงเสร็จ หวานปุยหมักชีวภาพ ประมาณ 2 กํามือ ตอพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร 
2. เอาฟางคลุมแลวรดดวยน้ําหมักชีวภาพ (น้ําแมหรือน้ําพอ) ในอัตราสวน 3 ชอนแกงตอน้ํา 10 ลิตร รด
แปลงใหชุมท้ิงไว 7 วัน แลวจึงปลูกพืช 
3. หลังปลูกพืชแลวประมาณ 10 – 12 วัน ถาพืชไมเจริญเติบโตเทาท่ีควรใหเติมปุยหมักชีวภาพอีก 
4. ควร รดราดน้ําหมักชีวภาพ (สูตร 1 , 2 , 3 ) ตามชวงอายุการเจริญเติบโตของพืช สัปดาหละ 1 – 2 
คร้ัง ในอัตราสวนน้ําหมักชีวภาพ 3 ชอนแกงตอน้ํา 20 ลิตร 

การใชกับไมผล ไมยืนตน 
การเตรียมหลุมปลูก 
1. ใชปุยหมกัชีวภาพ 1 - 2 กก. ผสมกับดนิเดิม คลุมดวยฟาง รด ราด ดวยน้ําหมักชีวภาพ 3 ชอนแกงตอ
น้ํา 10 ลิตร ท้ิงไว 7 วัน จึงปลูกตนไมได 
ไมผล ไมยืนตนท่ีปลูกแลว 
1. หลังเก็บเกีย่วผลผลิตและตัดแตงกิ่ง ใสปุยหมักชีวภาพ 1 กก. ตอพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร บริเวณรอบทรง
พุมแลวคลุมดวยฟางแหงหรือหญาแหง ปละ 2 คร้ัง 
2. ราด รด ดวยน้ําหมักชีวภาพ เพื่อกระตุนการแตกยอดและใบใหมในอัตราน้ําหมักชีวภาพ 3 ชอนแกง
ตอน้ํา 20 ลิตร เดือนละ 2 คร้ัง ตามชวงอายุการเจริญเติบโตของพืช 
3. เม่ือพืชติดดอก ติดผล ควรเพิ่มการใหน้ําหมักชีวภาพ สูตร 2 , 3 เปนเดือนละ 1 คร้ัง 

หมายเหต ุน้ําหมักชีวภาพควรใชในเวลาเชาหรือเย็น ไมควรใหถูกแสงแดดจัด เก็บไวในรมและไมควร
ใชรวมกับสารเคมีทุกชนิด 
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การใชในการเลี้ยงสัตว 
น้ําหมักชีวภาพชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยสลายอาหาร 
เม่ือสัตวไดรับน้ําหมักชีวภาพ โดยใสใหสัตวกินในอัตราน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน ตอนํ้า 1,000 สวน (1 : 
1,000) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารที่สัตวกิน ทําใหสัตวไดรับธาตุอาหารท่ีเปน
ประโยชนมากขึ้น 

สัตวปก, สุกร สัตวปกและสุกรเปนสัตวกระเพาะเดีย่ว ไมสามารถยอยหญาไดดีเทาสัตวเค้ียวเอ้ือง เชน 
วัว ควาย แตน้าํหมักชีวภาพจะชวยใหสัตวปกและสุกร สามารถยอยหญาสดหรือพืชไดดีข้ึน เปนการ
ประหยดัอาหารไดถึง 30 % 

สัตวเคี้ยวเอื้อง สัตวเค้ียวเอ้ืองจําพวก ววั ควาย ปกติสามารถยอยอาหารหลักจําพวกหญาสด หญาแหง
ไดดีอยูแลว เม่ือไดรับน้ําหมักชีวภาพ โดยใสในนํ้าใหกนิในอัตรา 1 : 1,000 หรือพรมลงบนหญากอน
ใหสัตวกิน จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารไดสูงข้ึน 

น้ําหมักชีวภาพชวยเพิ่มความตานทานโรคใหแกสัตว 
สัตวท่ีไดรับน้าํหมักชีวภาพอยางสมํ่าเสมอไมวาทางนํ้าหรือทางอาหาร จะมีความตานทานโรคตางๆ ได
ดี โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร จะชวยลดความเครียดจากการเปล่ียนอาหารระยะตางๆ การขน
ยายสัตวและการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 

น้ําหมักชีวภาพชวยลดกล่ินเหม็นในคอกสัตว 
ในการเล้ียงสัตว มูลสัตวนับเปนปญหาสําคัญตอสภาพแวดลอมในฟารมและบริเวณใกลเคียงมาก 
โดยเฉพาะฟารมเล้ียงสุกร ถาไมจัดการใหดี เพื่อเปนการจํากัดกล่ินเหม็นใหใชน้ําหมักชีวภาพผสมน้ํา
ในอัตรา 1 : 1,000 ใหสัตวกนิทุกวนัจะชวยลดกล่ินเหม็นได 
คอกสัตวโดยเฉพาะสุกรและโคนมท่ีไดรับการฉีดลางดวยน้าํหมักชีวภาพ ในอัตราเขมขน 1 : 100 - 300 
เปนประจํา กล่ินจะไมเหม็น และนํ้าท่ีไดจากการลางคอกก็สามารถนําไปรดน้ําตนไม รดผัก และ
สามารถปลอยลงแมน้ําลําคลองได โดยไมเปนปญหาตอส่ิงแวดลอม 

น้ําหมักชีวภาพชวยลดปญหาเร่ืองแมลงวันและยุง 
บริเวณคอกสัตวท่ีไดรับการฉีดพนดวยน้ําหมักชีวภาพอยางสมํ่าเสมอ จะชวยลดปญหาเร่ืองแมลงวนัจน
เกือบไมมีเลย แมแตยุงก็จะลดนอยลงดวย ถาใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนตามแหลงน้ําในฟารมอยาง
สมํ่าเสมอ 
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น้ําหมักชีวภาพในการเล้ียงสัตวน้ํา 
ใสน้ําหมักชีวภาพในบอปลา บอกุง และบอเล้ียงสัตวน้ําอ่ืนๆ ในอัตรา 1 : 1,000 - 1 : 10,000 หรือ 1 
ลิตร ตอนํ้าในบอ 1 - 10 ลูกบาศกเมตรอยางสมํ่าเสมอ จะชวยยอยสลายเศษอาหารท่ีตกคางและมูลสัตว
น้ําท่ีกนบอใหหมดไป ทําใหน้ําไมเสีย ไมตองถายน้ําบอยๆ สัตวน้ํามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ผิว
สะอาดไมมีกล่ินโคลนตม 

การเล้ียงปลาดวยปุยอินทรีย 
การใสปุยในบอปลา มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มธาตุอาหาร หรือเพ่ิมอาหารธรรมชาติในบอปลา 
เชน ทําใหเกิดน้ําเขียว ตัวออนของแมลง ไรน้ํา ไรแดง หนอนแดง เกิดพืชเล็กๆในบอ ซ่ึงปลาทุกชนิด
ชอบกิน 

น้ําหมักชีวภาพแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
ปญหาส่ิงแวดลอมควรเร่ิมตนแกตั้งแตในครัวเรือน โดยนําเศษอาหารมาทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช
ประโยชน หรือกอนจะนาํขยะเปยกไปท้ิง ควรฉีดพนน้ําหมักชีวภาพเสียกอนเพื่อปองกันกล่ินเหม็น
และแมลงวันปญหาเร่ืองขยะเปยกและน้ําเสียในชุมชนน้าํหมักชีวภาพสามารถชวยได โดยฉีดพนขยะ
เปยกท่ีมีกล่ินเหม็นในอัตราสวนเข็มขน (1 : 1,000) จะชวยลดกล่ินเหม็นและแมลงวันไดแหลงน้ําใน
ชนท่ีเนาเสียจนสัตวน้ําตาย ใสน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักชีวภาพบอยๆ ก็จะชวยปองกนัและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

 

 


