
 

ความเป็นมา 

ฝ่ายอาคารและสถานท่ี วิทยาเขตหัวหมาก เห็นความส าคญัของการ
จดัการความรู้ จึงไดเ้ร่ิมด าเนินงานตั้งแต่  ปีการศึกษา 2559 ในเร่ือง 
การท าน ้ าหมักชีวภาพ ซ่ึงน ้ำหมักชีวภำพ เกิดจำกกำรน ำเอำเศษ
พืชผัก  ผลไม้ต่ำงๆ มำหมักกับน ้ำตำลท ำให้เกิดจุลินทรีย์ที่ เ ป็น
ประโยชน์จ ำนวนมำก จุลินทรีย์เหล่ำนีจ้ะไปช่วยย่อยสลำยธำตุอำหำร
ต่ำงๆ ที่อยู่ในพชื ซ่ึงธำตุอำหำรเหล่ำนีเ้ป็นปุ๋ยบ ำรุงอย่ำงด ีส ำหรับพืช
พรรณไม้ต่ำงๆ สำมำรถใช้แทนปุ๋ยเคมี จึงไม่เป็นพิษต่อทั้งคนใช้และ
สภำพแวดล้อม โดยฝ่ายอาคารสถานท่ี วิทยาเขตหัวหมาก ไดค้น้ควา้
หาขอ้มูล ศึกษา และถอดความรู้จากเจา้หน้าท่ี พนกังานสวนและพนัธ์ุ
ไม้ผู ้ช านาญการ เ พ่ือรวบรวมและน าความรู้ ท่ีได้ไปใช้ให้ เ กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ให้กบัผูส้นใจ
ทัว่ไป 
 ฝ่ายอาคารสถานท่ี วิทยาเขตหัวหมาก หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า
องค์ความรู้ในการท าน ้ าหมกัชีวภาพดังกล่าว จะมีคุณประโยชน์ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมกับผู ้สนใจ ในการน าไปประยุกต์ใช้งานใน
อน า ค ต  อัน ส อด ค ล้ อ ง กับ น โ ยบ า ย แ ล ะ เ จ ตน า ร ม ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ขั้นตอนการท าน า้หมกัชีวภาพ 

1. สบัเศษผกัและเปลือกผลไมใ้ห้เป็นช้ินเล็กๆ  

2. ผสมหวัเช้ือ EM, กากน ้าตาลและน ้าสะอาดท่ีเตรียมไวใ้ห้เขา้
กนั ใส่ในถงัทึบแสง 

3. น าเศษผกัและเปลือกผลไมท่ี้สบัเป็นช้ินเล็กๆ ลงในถงัทึบแสง  
4. คลุกเคลา้ให้ส่วนผสมเขา้กนัอีกคร้ัง  
5. ปิดฝาถงัให้สนิท เก็บไวท่ี้ร่ม หมกัไวป้ระมาณ 2.5 - 3 เดือน 
6. ควรเปิดฝาถงัเพื่อติดตามผลทุกเดือน  

 

ถอดบทเรียน 

สมัภาษณ์ นายประเสริฐ โยธี พนกังานสวนและพนัธ์ุไม ้
สงักดัส านกัรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

วสัดุและอุปกรณ์ 

4.1   หวัเช้ือ EM   1 ชอ้นชา 
4.2   กากน ้าตาล    1 ลิตร 

4.3   เศษผกัและเปลือกผลไม ้  3 กิโลกรัม  
4.4   น ้าสะอาด    10 ลิตร 
4.5   ถงัทึบแสง    1 ใบ 

 

 

กำรจดักำรควำมรู้   เร่ือง
กำรท ำน ำ้หมักชีวภำพ

 

 

 

 

น ้าหมกัท่ีดี พื้นผิวดา้นบนจะมีสีขาวและควรมีกล่ินของเปลือกผลไมท่ี้ใช ้  -  
- น ้าหมกัท่ีติดเช้ือรา พื้นผิวดา้นบนจะมีสีด า ไม่ควรน ามาใชง้าน 

 
 

ขอ้ควรระวงั 
- ถงัทึบแสงท่ีใช ้หลงัจากบรรจุส่วนผสมทุกอยา่งแลว้ ควรมีพื้นท่ีเหลือเลก็นอ้ย ไม่ควรบรรจุ

แน่นจนเกินไป เน่ืองจากจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซตแ์ละก๊าซมีเทนเกิดข้ึนระหวา่งการ

หมกั 

- ไม่ควรเลือกผลไมจ้ าพวกเปลือกสม้ในการท าน ้าหมกัชีวภาพ เน่ืองจากน ้ามนัท่ีผิวเปลือก

สม้ท าใหจุ้ลินทรียไ์ม่ยอ่ยสลาย 

  

 
  

ส านักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ 

ฝ่ายอาคารสถานที ่วทิยาเขตหัวหมาก 
 



 

 

วธีิการน าไปใช้งาน 

ใชห้มกัชีวภาพเขม้ขน้ 100 ซี.ซี .ผสมน ้า 20 ลิตร ใส่ในเคร่ืองพน่ สามารถใชบ้ ารุงตน้ไมแ้ละไมด้อกไดป้ระมาณ 40 – 50 ตารางเมตร และควรใชน้ ้ าหมกัชีวภาพบ ารุงตน้ไม้
และไมด้อก 7 – 10 วนัต่อคร้ัง  

ขอ้ควรระวงั 
ไม่ควรน าน ้าหมกัชีวภาพไปรดตน้ไมโ้ดยตรง เพราะจะท าใหมี้อาการใบไหมห้รืออาจท าใหต้น้ไมเ้ลก็ๆ บริเวณใกลเ้คียงตายได ้
วธีิการเกบ็รักษา 

1. จุลินทรียส์ามารถเก็บไวไ้ดน้านหลายปี ในอุณหภูมิปกติไม่เกิน 45 - 50 องศา เซลเซียส โดยปิดฝา ให้สนิท อยา่ให้อากาศเขา้
และอยา่เก็บไวใ้นตูเ้ยน็  

2. การน าจุลินทรียไ์ปขยายต่อ ควรใชภ้าชนะท่ีสะอาดและใชใ้หห้มดภายใน  7 วนั   
3. หากเก็บไวห้ลายๆ วนั โดยไม่มีการเคล่ือนไหวภาชนะบรรจุ จะมีฝ้าขาวเหนือผิวหนา้ นัน่คือการท างานของจุลินทรียท่ี์ฟักตวั 

เม่ือเขยา่แลว้ท้ิงไวช้ัว่ขณะ ฝ้าสีขาวจะสลายตวัไปเป็นจุลินทรียเ์หมือนเดิม  
4. เม่ือน าไปขยายเช้ือในน ้ าและกากน ้ าตาล จุลินทรียจ์ะมีกล่ินหอมและเป็นฟองขาวๆ ภายใน 2 – 3 วนั ถา้ไม่มีฟองดงักล่าวแสดง

วา่การหมกัขยายเช้ือไม่ไดผ้ล  

ประโยชน์ 

1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ในดินและน ้ า - 
2. ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินใหร่้วนซุย อุม้น ้ าและอากาศไดดี้ข้ึน 
3. ช่วยยอ่ยสลายอินทรียว์ตัถุในดิน ใหเ้ป็นธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใชไ้ดเ้ลย  
4. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ใหมี้ความสมบูรณ์ แขง็แรงตามธรรมชาติ  
5. ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ท าใหเ้พ่ิมปริมาณดอกและผลมากข้ึน  
6. ช่วยก าจดักล่ินเหมน็จากกองขยะ และน ้ าเน่าเสีย 
7. ช่วยดบักล่ินเหมน็และลดการอุดตนัของท่อในหอ้งครัว หอ้งน ้ าและท่อระบายน ้ า 
8. ช่วยควบคุมคุณภาพน ้ าในบ่อเล้ียงสตัวน์ ้ าได ้

เคลด็ลบั 

1. การใชว้ตัถุดิบ จากเศษผกัและเปลือกผลไม ้ท่ีเป็นของเหลือใช ้
บางคร้ังอาจท าให้เกิดกล่ินไม่พึงประสงคข้ึ์นได ้ซ่ึงไม่มีระบุไว้
อยา่งชดัเจนวา่เป็นชนิดใด แต่ตอ้งใชจ้ากประสบการณ์และการ
สงัเกต แมว้า่น ้าหมกัชีวภาพนั้นจะมีคุณประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
มากมาย แต่ก็สร้างความร าคาญให้กบัผูท่ี้อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง
หรือผูท่ี้เดินผา่นไปมาได ้

2. การท าให้น ้าหมกัชีวภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใชง้าน 
ปริมาณจุลินทรียใ์นถงัหมกัตอ้งมีจ านวนมากและแขง็แรง ดงันั้น 
ในขั้นตอนการท าตอ้งค  านึงถึง 

- ภาชนะบรรจุในการท าน ้าหมกัชีวภาพตอ้งแห้งและสะอาด  
- เศษผกัและเปลือกผลไมค้วรลา้งท าความสะอาดและตากแดดให้

แห้ง  
- น ้าท่ีใชต้อ้งสะอาด  

3. การเจือจาง ควรน าน ้าหมกัชีวภาพผสมน ้าเพื่อเจือจางรอบเดียว
และในสดัส่วนท่ีเหมาะสมเท่านั้น ไม่ควรน าน ้ าหมกัชีวภาพท่ีเจือ
จางแลว้ไปผสมน ้าเพ่ือเจือจางอีกคร้ัง เน่ืองจากน ้าหมกัชีวภาพท่ีมี
มีประสิทธิภาพ ตอ้งมีจ านวนจุลินทรียท่ี์มีความแขง็แรงและมีใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม    

4. การน าน ้าหมกัชีวภาพไปเจือจางเพ่ือใชบ้  ารุงตน้ไมน้ั้น ผูท่ี้ใชต้อ้ง
มีประสบการณ์และมีความเขา้ใจในตน้ไมแ้ละไมด้อกนั้น 
เน่ืองจากตน้ไมแ้ละไมด้อกแต่ละสายพนัธุ์มีความตอ้งการธาตุ
อาหารในปริมาณไม่เท่ากนั ดงันั้น เม่ือทดลองเจือจางจนได้
ปริมาณท่ีเหมาะสมต่อสายพนัธุ์นั้นๆ แลว้ควรจดบนัทึกสดัส่วน
การเจือจางเพ่ือน าไปใชน้ าไปใชก้บัตน้ไมแ้ละไมด้อกนั้นๆ ได้
อยา่งย ัง่ยนื 

     

 

 


