
น้้ำหมักจำกผลไม้รสเปรี้ยว 

  น้้ำหมักจำกผลไม้รสเปรี้ยวนี้มีคุณสมบัติเด่นคือมีควำมเป็นกรดสูงใช้ส้ำหรับกำรท้ำควำมสะอำดใน
รูปแบบต่ำงๆได้ดี ผลไม้รสเปรี้ยวที่นิยมน้ำมำหมัก เช่น มะกรูด มะนำว มะเฟือง สับปะรด ส้มป่อย น้ำผลไม้ใด
มำหมักก็จะเรียกชื่อน้้ำหมักตำมผลไม้นั้นๆ ถ้ำจะน้ำมำใช้กับกำรท้ำควำมสะอำดร่ำงกำย ท้ำสบู่ ยำสระผม 
ผสมน้้ำอำบ ก็เลือกใช้วัตถุดิบที่คุณภำพดี แต่ถ้ำจะใช้เพ่ือกำรซักล้ำงแบบช่วยลดโลกร้อนก็ควรเลือกวัตถุดิบที่
คนส่วนใหญ่เขำทิ้งแล้ว(แต่ไม่เน่ำเสีย ไม่สกปรก) เช่น เนื้อมะกรูดที่น้ำผิวไปท้ำพริกแกงแล้ว(ขอได้จำกร้ำนที่ท้ำ
พริกแกงขำย) ผลมะเฟืองที่สุกงอมหรือถูกแมลงเจำะท้ำลำยแล้วร่วงเกลื่อนอยู่ใต้ต้น เปลือกส้มหรือเปลือก
มะนำวที่ค้ันน้้ำไปใช้แล้ว เปลือกสับปะรด เปลือกส้มโอ(ขอได้จำกแม่ค้ำ) ซึ่งน้้ำที่ได้จำกหมักผลไม้รสเปรี้ยวนี้จะ
มีฤทธิ์เป็นกรดจัด มีค่ำpH ประมำณ 3 -3.5 กรดที่ได้นี้มีคุณสมบัติช่วยสลำยไขมันหรือขจัดครำบสกปรกต่ำงๆ
ได้ดีและจะมีกลิ่นหอมของผลไม้หรือกลิ่นน้้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกของผลไม้ นอกจำกนี้ยังมีสรรพคุณ
อ่ืนๆตำมชนิดของผลไม้ที่น้ำมำหมัก   

      
        นอกจำกนี้ จุลินทรีย์กลุ่มสร้ำงสรรค์(EM)ที่อยู่ในน้้ำหมักชีวภำพ จะไปช่วยยับยั้งกำรท้ำงำนของจุลินทรีย์
กลุ่มท้ำลำย ท้ำให้ช่วยลดปัญหำต่ำงๆในชีวิตประจ้ำวันที่เกิดจำกเชื้อโรคได้ด้วย แถมประหยัดเงินไม่ต้องซื้อของ
ใช้ ไม่ต้องเสียค่ำก้ำจัดขยะ ประหยัดแรงงำนและเวลำในกำรท้ำควำมสะอำด   และน้้ำทิ้งจำกกำรซักล้ำงต่ำงๆ 
จะท้ำลำยสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำน้้ำที่ซักล้ำงด้วยผลิตภัณฑ์ท้ำควำมสะอำดที่ท้ำจำกสำรเคมี  

 
 ส่วนผสม  1. ผลไม้รสเปรี้ยว(แก่จัดหรือสุก-ใช้ทั้งเปลือก)                  3    กก. 
             2. น้้ำตำลทรำยธรรมชำติ                                        1    กก.  
             3. น้้ำสะอำด                                                    10  ลิตร 
             4. หวัเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภำพ(EM) ชนิดน้้ำ ปริมำณเล็กน้อย  
 
      กำรหมักผลไม้บำงชนิดไม่ต้องใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ก็ได้ เช่น มะเฟืองสุก สับปะรดสุกงอมทั้งเปลือก เปลือก
สับปะรด มะกรูด องุ่น เพรำะผลไม้พวกนี้จะมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภำพ(EM)อยู่ในตัวเองแล้ว    
      ถ้ำไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์EM จะใช้นมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ต(มีจุลินทรีย์แลคโตบำซิลลัส 1 ขวด ) แป้งข้ำว
หมำก 1 ก้อน หรือน้้ำดองผัก-ผลไม้ที่กลิ่นดี 1/2 แก้วแทนได้ 
 
 วิธีท้ำ  
        ผสมน้้ำตำลทรำยกับน้้ำสะอำดในถังพลำสติก คนให้น้้ำตำลละลำย จำกนั้นหั่นผลไม้ตำมขวำงให้เป็นชิ้น
เล็กๆใส่ลงในถังที่ละลำยน้้ำตำลไว้  ควรเลือกใช้ถังขนำดที่เมื่อใส่วัตถุดิบทั้งหมดแล้วเหลือที่อำกำศเพียง
เล็กน้อย(เหลือที่ประมำณ 1 ใน 10 ส่วน) แล้วปิดฝำถังให้สนิท หมักไว้ประมำณ 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับว่ำจะน้ำ
น้้ำหมักนั้นมำใช้ประโยชน์อะไร  กำรหมักในระยะ 1-2 สัปดำห์แรกจะเกิดฟองอำกำศขึ้นมำจ้ำนวนมำก มีฝ้ำสี
ขำวขึ้นที่ผิวด้ำนบนน้้ำหมัก และมีกลิ่นหอมคล้ำยไวน์ นั่นถือว่ำกำรหมักได้ผลดี  
       แต่ถ้ำที่ผิวหน้ำมีรำสีด้ำขึ้นและมีกลิ่นเหม็นเน่ำ แสดงว่ำเกิดกำรปนเปื้อนจำกจุลินทรีย์ตัวร้ำยไม่ควร
น้ำไปใช้งำน ถ้ำน้ำไปเททิ้งที่ใดที่นั่นก็จะมีกลิ่นเหม็นเน่ำมำกๆไปนำนเลย กลิ่นเหมือนส้วมแตก ถ้ำเทบนลำน
ปูนซีเมนต์ที่ถูกแสงแดดจัดๆส่องตลอดวันก็จะหำยเหม็นเร็วขึ้นหน่อย แต่ก็มีบำงคนน้ำไปใช้ก้ำจัดวัชพืชโดยใช้



ชนิดเข้มข้นฉีดพ่นไปบนใบวัชพืช   ใบวัชพืชจะแห้งเหี่ยวเฉำตำย แต่ขอบอกว่ำ"เหม็นมำก"และเหม็นนำนกว่ำ
จะหำย และเมื่อวัชพืชตำยแล้วต้องฉีดพ่นซ้้ำด้วยEMเพ่ือปรับสภำพแวดล้อมให้ฟ้ืนกลับคืนมำ  

 

     

      ถ้ำจะน้ำน้้ำหมักชีวภำพไปใช้งำนโดยตรงเพื่อท้ำควำมสะอำดและใช้ประโยชน์จำกกำรท้ำงำนของจุลินทรีย์
กลุ่มสร้ำงสรรค์(เช่น น้ำไปถูพ้ืน ล้ำงพื้น โดยไม่น้ำไปผสมในผลิตภัณฑ์)ก็ไม่ต้องหมักนำนถึง 3 เดือน  เริ่ม
น้ำมำใช้งำนได้หลังจำกหมัก 1-2 สัปดำห์หรือเห็นฟองจ้ำนวนมำกผุดขึ้นมำจำกน้้ำหมัก แสดงว่ำจุลินทรีย์ชนิด
ดีก้ำลังท้ำงำนอย่ำงเต็มท่ี  
      แตถ่้ำจะน้ำน้้ำหมักฯไปผสมเพื่อท้ำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน(ท้ำสบู่ น้้ำยำสระผม น้้ำยำซักผ้ำ น้้ำยำล้ำงจำน)
จะต้องหมักไว้อย่ำงน้อย 3 เดือน เพ่ือให้กระบวนกำรหมักสิ้นสุดอย่ำงสมบูรณ์ หำกหมักไม่ถึง 3 เดือน 
กระบวนกำรหมักยังด้ำเนินต่อไป เมื่อผสมเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ระยะหนึ่งจะท้ำให้กลิ่นของ
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปไม่น่ำใช้ (จะมีกลิ่นคล้ำยผลไม้ดอง)  
     น้้ำหมักผลไม้บำงสูตรโดยเฉพำะที่จะใช้กับผิว เช่น น้้ำหมักชีวภำพมะเฟือง(ที่จะใช้ท้ำโลชั่นมะเฟืองหรือ
โทนเนอร์มะเฟือง) ต้องหมักนำนถึง 1 ปี เพ่ือให้กรดอินทรีย์แตกตัวเป็นอนุภำคท่ีเล็กที่สุด ซึ่งมีหลำยคนบอก
ว่ำเมื่อใช้แล้วจะให้ผลดีกว่ำน้้ำหมักท่ีหมักในระยะเวลำสั้นๆ  
 
น้้ำหมักชีวภำพจำกผลไม้รสเปรี้ยวสำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้ำวันได้หลำยอย่ำง  เช่น 
         - ใช้ล้ำงผักผลไม ้  
            น้ำน้้ำหมักชีวภำพผสมน้้ำ (อัตรำ1ส่วน ต่อน้้ำสะอำด 20 ส่วน) ใช้ล้ำงผักผลไม้ แล้วแช่ไว้ประมำณ 



15 นำที จะช่วยล้ำงสำรพิษตกค้ำงในผักผลไม้  ช่วยให้ผักกรอบขึ้น สดขึ้น และยืดอำยุกำรเก็บรักษำ(แต่ถ้ำแช่
นำนเกินไป ผักจะเน่ำเร็ว)  
        - ใช้ถูพ้ืน  
           น้ำน้้ำหมักชีวภำพผสมน้้ำ (อัตรำ ส่วน ต่อน้้ำสะอำด 50 ส่วน) ใช้ท้ำควำมสะอำดเช็ดถูพ้ืน จะสลำย
ครำบสกปรกได้ดี  พ้ืนสะอำด  ครำบสกปรกจะไม่เกำะพ้ืนง่ำย ห้องจะไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
        - ใช้ผสมกับน้้ำเช็ดกระจก  
           น้ำน้้ำหมักชีวภำพผสมน้้ำ (อัตรำ 1ส่วน ต่อน้้ำสะอำด 50 ส่วน) จะสลำยครำบสกปรกได้ดี กระจก
จะใสสะอำดเงำงำม ฝุ่นผงไม่เกำะง่ำย  และกำรท้ำควำมสะอำดกระจกครั้งต่อๆไปจะง่ำยขึ้น      
        - ใช้ผสมกับน้้ำท้ำควำมสะอำดห้องน้้ำและเครื่องสุขภัณฑ์  
           น้ำน้้ำหมักชีวภำพผสมน้้ำ (อัตรำ 1ส่วน ต่อน้้ำสะอำด 20 ส่วน) จะสลำยครำบสกปรกได้ดี เครื่อง
สุขภัณฑ์จะสะอำด เงำงำม ครำบสกปรกไม่เกำะง่ำย และกำรท้ำควำมสะอำดครั้งต่อๆไปจะง่ำยขึ้น      
        - ใช้เป็นส่วนผสมในน้้ำยำซักผ้ำ(10 %) หรือผสมกับน้้ำซักผ้ำโดยตรง(อัตรำ 1ส่วน ต่อน้้ำสะอำด 5 
ส่วน) 
           แช่ผ้ำไว้อย่ำงน้อย 30 นำที ผ้ำจะสะอำดขึ้น ถึงแม้ว่ำจะแช่ผ้ำทิ้งไว้นำนข้ำมคืน น้้ำที่แช่ผ้ำจะไม่มี
กลิ่นเหม็นเน่ำเหมือนกับกำรใช้ผงซักฟอกทั่วๆไป ผ้ำที่แห้งแล้วจะไม่มีกลิ่นอับ เสื้อผ้ำที่ใส่แล้วจะมีกลิ่นเหม็น
น้อย     
        - ใช้ผสมกับน้้ำส้ำหรับล้ำงจำนชำมท่ีไม่มีครำบไขมัน  
          (อัตรำ 1ส่วน ต่อน้้ำสะอำด 20 ส่วน) ล้ำงภำชนะให้สะอำดได้ง่ำยขึ้น ก้ำจัดเชื้อโรคและเชื้อรำ      
        - ใช้เป็นส่วนผสมในน้้ำยำล้ำงจำน(10 %) จะช่วยสลำยครำบสกปรกและไขมันได้ดีขึ้น ล้ำงภำชนะให้
สะอำดได้ง่ำยขึ้น ช่วยดับกลิ่นคำว ก้ำจัดเชื้อโรคและเชื้อรำ      
        - ใช้เป็นส่วนผสมในยำสระผม ครีมนวดผม 
           ใช้น้้ำหมักชีวภำพผสมในยำสระผมหรือครีมนวดผม(10 %) จะท้ำให้ผมสะอำด นุ่มสลวย ช่วยลดหรือ
ยับยั้งกำรเกิดรังแค 
        - ใช้เป็นส่วนผสมในสบู่เหลวอำบน้้ำ 
          ใช้น้้ำหมักชีวภำพผสมในสบู่อำบน้้ำ(3-5 %) จะท้ำให้ผิวสะอำดชุ่มชื้น ไม่แห้งกรำน ช่วยลดสิว ลด
ฝ้ำ ลดกลิ่นตัว ช่วยบ้ำบัดรักษำโรคผิวหนังบำงชนิด 

      สรรพคุณเด่นของน้้ำหมักผลไม้เปรี้ยวแต่ละชนิด  
         - น้้ำหมักชีวภำพเนื้อมะกรูด(ใช้ผิวไปท้ำน้้ำพริกแกงแล้ว)ใช้ส้ำหรับซักผ้ำ ล้ำงจำน ล้ำงสุขภัณฑ์ ถูพ้ืน 
เช็ดกระจก ล้ำงห้องน้้ำ มีคุณสมบัติ สลำยไขมันและครำบสกปรกโดยทั่วไปได้ดี มีกลิ่นหอมของมะกรูด 
         - น้้ำหมักชีวภำพมะกรูดทั้งลูก(ทั้งเนื้อทั้งเปลือก) นิยมใช้ผสมในน้้ำยำสระผม มีคุณสมบัติ สลำยไขมัน
และครำบสกปรกบนหนังศีรษะได้ดีและบ้ำรุงเส้นผมให้เงำงำม ลดรังแค มีกลิ่นหอมของมะกรูดมำก 
         - น้้ำหมักชีวภำพมะเฟือง มีคุณสมบัติเด่นคือ เมื่อใช้ผสมในสบู่หรือผสมน้้ำส้ำหรับล้ำงหน้ำ 
อำบน้้ำ  ครำบไครบนผิวหนังจะอ่อนตัวและหลุดออกง่ำยขึ้น จะช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่ำได้ดี ช่วยลดสิว ท้ำให้ฝ้ำ
จำงลง ช่วยกระชับรูขุมขน ลดกลิ่นตัว  
         - น้้ำหมักชีวภำพฝักส้มป่อย มีคุณสมบัติเด่นคือ เมื่อใช้ผสมน้้ำล้ำงหน้ำ อำบน้้ำ จะช่วยท้ำให้ผิวนุ่ม ชุ่ม
ชื่น เมื่อใช้ผสมในครีมนวดผม มีคุณสมบัติ บ้ำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวย 
         - น้้ำหมักชีวภำพผลมะค้ำดีควำย มีคุณสมบัติเด่นคือ เมื่อใช้ผสมน้้ำล้ำงหน้ำ อำบน้้ำ จะช่วยลดผดผื่น
คัน บรรเทำกลำกเกลื้อน เมื่อผสมในน้้ำยำสระผม มีคุณสมบัติ ช่วยลดรังแค รักษำอำกำรชันตุ 


