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                   น  าหมักชีวภาพ คือ สารสกัดธรรมชาติที่ไดจากการน าเอาพืชผักผลไม้ สมุนไพร หรือวัสดุต่าง ๆ 
ที่เป็นสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได รวมไปถึงเศษอาหารจากครัวเรือน มาหมักกับสารให้ความหวาน เช่น 
น  าตาล น  าผึ ง กากน  าตาลทรายแดงในสภาวะที่มีแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (Iactic acid bacteria) ในสภาพที่
ไมม่ีออกซิเจน โดยมีจุลินทรีย์ท าหนาที่ยอ่ยสลายวัสดุต่างๆ จนได้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 

 

                   น  าหมักชีวภาพมีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น น  าสกัดชีวภาพ น  าเอนไซม์ น  าจุลินทรีย์ น  าหมักพืช 
น  าไอออนิก พลาสมา เซลล์ฟูดซ์ แรกเริ่มนั นถูกน ามาใช้เพ่ือการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ด้าน ปศุสัตว์ 
เช่น ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ กระตุ้นการเจริญของพืช ท าความสะอาดบริเวณเลี ยงสัตว์และใช้ในครัวเรือน เช่น 
ผสมน  ายาล้างจาน น  ายาซักผ้า แชมพู แม้กระทั่งใชอาบน  าาขจัดกลิ่นตัว กระแสความนิยมการบริโภคน  าหมัก
ชีวภาพเริ่มเกิดขึ นจากผลิตภัณฑน  าลูกยอ เมื่อมีธุรกิจเอกชนน าเข้าน  าลูกยอ มาจ าหน่ายในราคาสูง และอาง
สรรพคุณที่มีต่อสุขภาพไว้มากมาย การบอกกล่าวสรรพคุณปากต่อปาก ท าให้เครือข่ายเกษตรกรและกลุ่ม
ชุมชนนับพันกลุ่ม น าน  าหมักชีวภาพไปใช้เพ่ือดูแลสุขภาพ ทั งในกลุ่มผูป่วยเบาหวาน โรคภูมิแพโรคมะเร็ง โรค
เรื อรังต่างๆ เช่น ปวดเมื่อย ไขมันในเลือดสูงและผู้ติดเชื อ HIV ก่อให้เกิดกระแสความนิยมทั งในการบริโภคและ
การผลิตอย่างแพร่หลาย ส่งผลถึงน  าหมักสมุนไพรชนิดอื่นๆ ดวย เช่น น  าพลูคาวและน  ามะขามปอม รวมทั งน  า
สมุนไพรรวม ซึ่งกว่าร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์นี ในท้องตลาดผลิตโดยผ่านกระบวนการหมักด้วยวิธีธรรมชาติ  
มีวิธีการผลิตอย่างง่าย มีสูตรการหมักหลากหลายแบบ แต่ขาดข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์รองรับ จึงยากต่อการ
ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และท าให้ขาดความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ 



 

   

                  จากโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าหมักชีวภาพของสถาบันนวัตกรรมสุขภาพก้าวหนา 
โดยการสนับสนุนจากงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชนบทและชุมชน ภายใต้ ศูนย์บริหารจัดการ 
เทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ประสานงานพัฒนา 
คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเริ่มตั งแต่ ปี พ.ศ.2546    
โดยการส ารวจแหล่งผลิตและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีวางจ าหนายเชิงพาณิชย์ในท้องตลาดของประเทศไท
ยกว่า 70 ผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ พบว่ามีความปลอดภัยทางกายภาพ ไม่มีการปนเปือนของโลหะ เศษไม้เศษ
ดิน  แต่พบปัญหาส าคัญจากการปนเปือนทางชีวภาพ เช่น การปนเปื้อนของยีสต์ ราและการปนเปื้อนทางเคมี
คือ เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์ ) และเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์ ) ซึ่งส่งผลต่อตับ ระบบประสาท        
และสายตา โดยเฉพาะเมทานอล พบว่าร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์น  าหมักชีวภาพในท้องตลาด มีปริมาณเมทา
นอลเกิน เกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนน  าหมักพืช ซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 240 พีพีเอ็ม และพบว่า
ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 30 มีปริมาณของเมทานอลเกินเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอาหารออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ เมทานอลในน  าหมักชีวภาพเกิดจากการย่อยสลายเพกตินที่พบในธรรมชาติของพืชโดยเฉพาะลูกยอ 
โดยเอนไซม์ย่อยสลายเพกตินของพืช (เอนไซม์เพกตินเมทธิลเอสเทอเรส) และพบในจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนบาง
ชนิด เชน่ ราด า การป้องกันการเกิดเมทานอลในน  าหมักชีวภาพท าได้ โดยการให้ความร้อนเพ่ือท าลายเอนไซม์
ชนิดนี   

                   การควบคุมขนาดของชิ นพืช ก็สามารถควบคุมการเกิดเมทานอลได้ ส่วนเอทานอลเกิดจากการ
ปนเปือ้นของยีสต์ จึงต้องควบคุมการปนเปื้อนของยีสต์และน  าตาล เนื่องจากเป็นอาหารของยีสต์ นวัตกรรม
การผลิตน  าหมักชีวภาพที่ดี ต้องสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ปลอดจากการปนเปื้อนของเมทานอลและเอทา



นอล นอกจากการใช้ความร้อนแล้ว การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ จากการปนเปื้อนของยีสต์และ
จุลินทรีย์ก่อโรค ยังสามารถท าได้โดยน าเทคโนโลยีต้นเชื อมาใช้ ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณประโยชน์ ต่อสุขภาพด้วย  

 

                    การใช้ต้นเชื อจุลินทรีย์เสริมชีวนะหรือโพรไบโอติกกลุ่มแลกโตบาซิลลัส มีผลดีต่อสุขภาพ 
เพราะผลิตกรดแลกติกและแบคเทอริโอซิน (Bacteriocin) ช่วยท าลายเชื อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 
จุลินทรีย์เสริมนี สามารถเจริญและยึดเกาะผนังล าไส้เพ่ือไม่ใหเชื อก่อโรคเจริญได ช่วยปรับสมดุลเชื อจุลินทรีย์
ประจ าถิ่นในรา่งกาย ซึ่งมีรายงานถึงการใชเพ่ือป้องกันโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งตับ ท าให้   ภูมิต้านทานโรค
ดีขึ น และช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด นอกจากนี ในกระบวนการหมักยังผลิตกรดไขมัน กรดอะมิ โน 
และวิตามิน ที่เปนประโยชน์ ต่อร่างกาย รวมทั งสารออกฤทธิ์ในพืชที่น ามาใชหมักหรือ สกัด ยังช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดโรคหลายชนิด น  าหมักชีวภาพเพ่ือการบริโภคจึงมีสรรพคุณ
ค่อนข้างมากในด้านการช่วยส่งเสริมสุขภาพ นอกจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน  าหมักพืช ซึ่งดูแลโดย
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่มีในปัจจุบัน     

 

                   ผูบริโภคควรพิจารณาประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นเกณฑ์การตัดสินใจเบื องต้นในการเลือก
บริโภคน  าหมักชีวภาพ เช่น 1. ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและแหล่งผลิต ผู้ผลิตตองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การผลิตผลิตภัณฑ์น  าหมักชีวภาพ หรือมีนักวิชาการหรือผู้รูคอยควบคุมหรือเป็นที่ปรึกษา 2. การบรรจุหีบห่อ
ของผลิตภัณฑ์ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดสนิท ป้องกันการปนเปือนจากสิ่งสกปรกภายนอกไดภาชนะที่



เป็นขวดแกวเหมาะสมที่สุด ถาบรรจุในขวดพลาสติก ต้องมั่นใจว่าไมม่ีรอยรั่ว หรือรูเจาะบนฝา เพราะเป็นจุดที่
จุลินทรีย์สามารถเข้าไปปนปื้อนได้ในผลิตภัณฑ์ 3. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
น  าหมักชีวภาพ ไดแก่องค์ประกอบทางเคมี องค์ประกอบทางชีวภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือไดและหาก
กลา่วถึงสรรพคุณ ควรระบุวาใชไปแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรและขอควรระวังในการบริโภคเป็นอย่างไรจากแหล่ง
ที่เชื่อถือไดให้การรับรอง  
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