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กิจกรรมน ้ำหมกัชีวภำพ 

 

 น ้ำหมักชีวภำพ เป็นผลผลิตที่เกิดจำกแนวคิดในกำรที่น้ำ
วัสดุเหลือใช้ซึ่งมีมำกมำยในชุมชน น้ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ โดย
กำรหมักกับ EM  (Effective Microorganisms) หมำยถึง กลุ่ม
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภำพ 

จุดประสงค์ 
1. เพื่อเป็นกำรน้ำวัสดุเหลือใช้มำปรับใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อเป็นกำรประหยัดรำยจ่ำยของครอบครัว 
3. เพื่อเป็นส่งเสริมในสมำชิกได้ท้ำงำนร่วมกัน 
4. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรรักษ์และหวงแหน

สิ่งแวดล้อม 
 

กำรน้ำหลักของปรัชญำเศรษฐกจิพอพียงมำใช้ 
ควำมพอประมำณ: นักเรียนรู้จักกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสม รู้จัก
กำรก้ำหนดอัตรำส่วนในกำรหมักที่ถูกวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เกิดควำมส้ำนึกในกำรน้ำวัสดุเหลือกลับมำใช้ใหม่ 
ควำมมีเหตุผล : นักเรียนรู้จักใช้เวลำให้คุ้มค่ำ สำมำรถก้ำหนดวัน 
เวลำ ในกำรน้ำน ้ำหมักชีวภำพมำใช้งำน รู้จักเลือกใช้วัสดุได้ถูกต้อง 
กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: นักเรียนรู้จักวำงแผนกำรน้ำน ้ำหมักมำใช้
ประโยชน์ รู้จักกำรก้ำหนดขั นตอนและวิธีกำรท้ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง
และปลอดภัย 
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เงื่อนไขควำมรู้ : นักเรียนได้รับควำมรู้เกี่ยวกำรหมัก พืชผัก ผลไม้ 
กำรท้ำงำนของและกำรเก็บรักษำ EM กำรน้ำไปใช้ในด้ำน ด้ำน
กำรเกษตร ด้ำนปศุสัตว์  ด้ำนกำรประมง  ด้ำนสิ่งแวดล้อม และใน
ครัวเรือน ได้อย่ำงไร 

เง่ือนไขคุณธรรม : นักเรียนรู้จักกำรท้ำงำนเป็นทีม มีกำรช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน รู้จักกำรแบ่งปันสิ่งของให้แก่กัน มีควำมอดทน และมี

ควำมคิดรอบคอบ และมีควำมรับผิดชอบ 

มิติด้ำนเศรษฐกิจ   โรงเรียนและครอบครัวของนักเรียนมีแนวทำง

และปฏิบัติในกำรท้ำน ้ำหมักชีวภำพเพื่อลดค่ำใช้จ่ำย และมีเงินเหลือ

เก็บจำกค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี  

 มิติด้ำนสังคม โรงเรียนและครอบครัวได้ท้ำกิจกรรมร่วมกัน  เสริม 

สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี  สังคมมีควำมรักใคร่สำมัคคี 

มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรน้ำวัสดุเหลือทิ ง น้ำกลับมำตัดแปลงให้ใช้

ประโยชน์ได้ ก่อเกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด โดยท้ำเป็นน ้ำยำล้ำงจำน 

น ้ำยำล้ำงห้องน ้ำ ลดกำรใช้สำรเคมีล้ำงจำน หรือล้ำงห้องน ้ำ ก็เป็น

กำรลดมลพิษ และอันตรำยที่เกิดกับผู้ใช้หรือผู้สัมผัส 

 มิติด้ำนวัฒนธรรม เกิดค่ำนิยมกำรประหยัด เห็นคุณค่ำของ

สิ่งแวดล้อม  รู้รักษำธรรมชำติ ก่อเกิดวัฒนธรรมค่ำนิยม กำรใช้และ

อนุรักษ์พลังงำนท่ีดีงำม 

อีเอ็ม (EM)  

EM ย่อมำจำก Effective Microorganisms หมำยถึง กลุ่ม
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภำพ   

มีลักษณะ ต้องกำรที่อยู่ ท่ีเหมำะสม ไม่ร้อนเกินไป หรือ
เย็นเกินไป อยู่ในอุณหภมูิปกติ  ต้องกำรอำหำรจำกธรรมชำติ เช่น 
น ้ำตำล รำ้ข้ำว โปรตีน และสำรประกอบอ่ืนๆ ท่ีไมเ่ป็นอันตรำยต่อ 
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สิ่งมีชีวิต เป็นจุลินทรีย์จำกธรรมชำติ ไมส่ำมำรถใช้ร่วมกับสำรเคมี
และ ยำฆำ่เชื อต่ำงๆ ได้  เป็นตัวเอื อประโยชน์แก่พืช สัตว์ และ
สิ่งมีชีวิตทั งมวล และจะท้ำงำนในที่มืดไดด้ี  

น ้ำหมักชีวภำพ เพ่ือกำรเกษตร จำก พืช ผลไม้สุก 
ส่วนผสม : พืช ผลไมสุ้ก อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง สับเป็นชิ นเล็ก 3 ส่วน, 
กำกน ้ำตำล 1 ส่วน (อำจใช้น ้ำตำลทรำยแดง หรือน ้ำตำลทรำยขำว 
ผสมน ำ้มะพร้ำว 1 ส่วนแทนได้) น ำ้เปล่ำ 10 ส่วน 
วิธีท้ำ : น้ำส่วนผสมทั งหมดมำคลกุเคล้ำกัน แล้วบรรจลุงในถังหมัก
พลำสติก ปดิฝำเก็บไว้ในท่ีร่ม นำนประมำณ 3 เดือน แล้วจึงสำมำรถ
น้ำไปใส่เป็นปุย๋ให้พืชผักผลไม้ได้ โดย 
วิธีใช้: 
         - ใช้น ้ำหมักชีวภำพ อัตรำส่วน 10 ซีซี ต่อน ้ำ 20 ลิตร เพื่อ
บ้ำรุงใบพืชผักผลไม ้
         - ใช้น ้ำหมักชีวภำพอัตรำสว่น 15-20 ซีซี ต่อน ้ำ 20 ลิตร เพื่อ
ปรับปรุงบ้ำรุงดิน ใหด้ินร่วนซุย 
         -ใช้น ้ำหมักชีวภำพ อัตรำสว่น 1 ส่วน น ้ำ 1 ส่วน เพื่อก้ำจัด

วัชพืช   
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น ้ำหมักชีวภำพ เพ่ือกำรซักล้ำง 
ส่วนผสม : ผลไม้ เปลือกผลไม้ ท่ีรสเปรี ยว  3 ส่วน น ้ำตำลทรำยแดง
หรือน ้ำตำลอ้อย 1 ส่วน และน ้ำ 10 ส่วน  
วิธีท้ำ : น้ำส่วนผสมทั งหมดมำคลกุเคล้ำกัน แล้วบรรจลุงในถังหมัก
พลำสติก ปดิฝำเก็บไว้ในท่ีร่มแล้วหมั่นเปิดฝำคลำยแกส๊ออก หมักไว้
นำน 2 สัปดำห์ ก็จะได้น ้ำหมักชีวภำพ ส้ำหรบัซักล้ำง หรือล้ำงจำน
จำกนั นน้ำมำผสมกับ N70 (สำรฟอง) เพื่อให้น ้ำซักล้ำงเป็นฟอง    

น ้ำหมักชีวภำพ เพ่ือดับกลิ่น 
ส่วนผสม :เศษอำหำร พืชผัก ผลไม้ที่เหลือทิ ง 3 ส่วน กำกน ้ำตำล
หรือโมลำส 1 ส่วน และน ้ำ 10 ส่วน 
วิธีท้ำ : ใส่รวมกันในภำชนะทีม่ีฝำปิดสนิท โดยให้เหลือช่องว่ำงไว้
ประมำณ 1 ใน 5 ของขวด/ถัง หมักไว้นำน 3 เดือน ก็จะ 
วิธีใช้:ใช้ดับกลิ่นในห้องน ้ำ โถส้วม ท่อระบำยน ้ำ กลิ่นปสัสำวะสุนัข 
ข้อควรระวังในกำรใช้ น ้ำหมักชีวภำพ 
       1. หำกใช้น ้ำหมักชีวภำพกับพืช ต้องใช้ปริมำณเจือจำง เพรำะ
หำกควำมเข้มข้นสูงเกินไป อำจท้ำให้พืชชะงักกำรเจริญเติบโต และ
ตำยได ้
      2. ระหว่ำงหมัก จะเกดิก๊ำซตำ่ง ๆ ในภำชนะ ดังนั นต้องหมั่น
เปิดฝำออก เพื่อระบำยแกส๊ แล้วปิดฝำกลับให้สนิททันท ี
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ภำพกิจกรรม 

กำรท้ำควำมสะอำดห้องน ้ำ ด้วยผลิตภัณฑ์น ้ำหมกัชีวภำพ 
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กิจกรรมชุมนุมน ้ำหมักชีวภำพ 

     ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ้ำนแค 

อ้ำเภอผักไห่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

    

 


