
We think gre
en...you?

ทำไมตอง...มังสวิรัติและน้ำหมักชีวภาพ
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มีบางอยางที่อยากจะขอรอง

  1. หลับตานิ่งๆ 10 วินาที

  2. ไมสูบบุหรี่

  3. ลืมเรื่องอื่นๆไปกอน และ....

ทิ้งความโศกเศรา ความโมโห
ความเครียด ความกังวล ความอิจฉาตางๆ



Ready!
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มีนิทานเรื่องหนึ่งอยากใหลองอาน

ถาคุณพรอมก็ไปกันตอ...
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เขาวิตกกังวลเดินไปมา ในใจคิดหาทางชวยลูกชายของเขา 
ขณะนั้นเองชายพเนจรเดินผานมาถึงหมูบาน 
ชายพเนจรไดเขาไปคุยกับเขา และแนะนำใหเขา
เดินขามภูเขา 3 ลูก ไปทางทิศตะวันออก
จะพบผูอาวุโสทานหนึ่งปรุงน้ำวิเศษที่มีคุณสมบัติ 4 ขอคือ

  1. ชวยใหน้ำที่เนาเสียกลับดีขึ้น
  2. ชวยทำใหดินและตนไมที่เหี่ยวเฉากลับฟนขึ้น
  3. ชวยทำใหอากาศและทองฟาที่ขุนมัวสดใสขึ้น
  4. ชวยใหสุขภาพและอาการเจ็บปวยดีขึ้น 

เขาจึงรีบเก็บของและออกเดินทางตามที่ชายพเนจรบอก โดยใชเวลาถึง 1 เดือนเต็ม

ยอนกลับไปเมื่อ 50 ปกอน ชายคนหนึ่งอาศัยอยูกับภรรยา
และลูกชาย ไมหางจากบานมีทะเลสาบที่น้ำใสเย็น
รายลอมไปดวยตนไมนอยใหญ มีทองฟาที่สดใส 
ปุยเมฆสีขาวและฝูงนกบินในอากาศ 

วันหนึ่งที่อีกฟากของทะเลสาบ มีโรงงานอุตสาหกรรมสรางขึ้นใหม 
หลังจากนั้นไมนาน น้ำในทะเลสาบคอยๆเปลี่ยนเปนสีดำ ฝูงปลาวายขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ 
ตนไม ใบหญาเปลี่ยนเปนสีเหลือง จนบางตนแหงตาย ทองฟาและอากาศเริ่มขุนมัว 
เด็กๆและคนชราในหมูบาน เริ่มปวยโดยไมทราบสาเหตุ รวมถึงลูกชายคนเดียวของเขาดวย

เมื่อมาถึงหนาบานผูอาวุโส ภาพที่เขาเห็นคือหญิงชราที่ดูแข็งแรงสดใส 
กำลังแบกถังน้ำใบใหญเพื่อรดตนไม เขาแทบไมอยากเชื่อวา
หญิงชราจะมีแรงมากไดขนาดนี้ เขาจึงรีบเขาไปหา 
และเลาเหตุการณตางๆในหมูบานใหผูอาวุโสฟง

เมื่อไดฟงเหตุการณทั้งหมด ผูอาวุโสยินดีใหน้ำวิเศษนี้ 
และยังยินดีสอนวิธีการปรุงน้ำนี้ดวย แตมีขอแมอยู 1 ขอ 
คือเขาและครอบครัวตองไมกินเนื้อสัตวอีกตอไป ตอนนั้นเขาดีใจมาก 
รีบตอบตกลงทันทีโดยไมถามเหตุผล เมื่อเรียนรูทุกอยางแลว 
เขารีบเดินทางกลับหมูบานพรอมน้ำวิเศษ 
โดยหวังวาจะยังไมสายเกินไป



เมื่อกลับมาถึง เขารีบลงมือชวยเหลือลูกชายของเขา 
และไมลืมที่จะชวยเหลือเพื่อนบานทุกคนดวยน้ำวิเศษที่ ไดมา 
ในเวลาไมกี่ชั่วโมงน้ำในทะเลสาบก็ใสสะอาดขึ้น 
ไมกี่วันลูกชายก็อาการดีขึ้น ไมกี่สัปดาหตนไม ใบหญาเริ่มผลิใบใหม 
ไมนานอากาศสดใสดังเดิม 
เขาจึงสอนใหทุกคนในหมูบานเรียนรูวิธีการปรุงน้ำวิเศษนี้ 
แตทุกคนตางแปลกใจวา น้ำที่วิเศษนี้ชางมีวิธีปรุงที่งายเหลือเกิน

ในทุกๆเชาเขาจะเดินฮัมเพลงไปเก็บผักสดๆ จากแปลงผักทายฟารม 
ทำใหเพื่อนบานตางแปลกใจ 
ถามวาทำไมเขาจึงมีสุขภาพแข็งแรงสดใสเชนนี้ 
เขาจึงนึกถึงสิ่งที่ผูอาวุโสบอกใหเขาและครอบครัวเลิกกินเนื้อสัตว 
ตอนนี้เขามั่นใจแลววา นี่คือสาเหตุที่ทำใหเขา 
และครอบครัวสุขภาพแข็งแรง

“คุณปูขา หนูหิวแลวคะ” เสียงเรียกของแอนหลานสาวสุดรัก
กำลังรอคุณปู มาทำอาหารเชาใหกิน 

เขาจึงคิดวานาจะเปดรานอาหารที่ ไมมีเนื้อสัตว ใหเพื่อนบานไดกินเชนกัน 
เพื่อทุกคนจะไดมีสุขภาพดีเหมือนคนในครอบครัว

เวลาลวงเลยไปจนลูกชายของเขาเติบโต 
แตงงานมีครอบครัว เขาสรางฟารมเล็กๆ 
ที่นั่นรมรื่นเต็มไปดวยตนไม ใหญ 
และดอกไมเล็กๆสีมวง 
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ตอนนี้คุณอาจจะอยากรูแลววา...
ทำไมชายคนนี้จึงคิดวาสุขภาพที่แข็งแรง มาจากการเลิกกินเนื้อสัตว

และ น้ำวิเศษในเรื่องนี้มีอยูจริงหรือไม ?
ถามีจริง ! น้ำวิเศษนี้คืออะไร ? มีวิธีปรุงอยางไร ? 

และสามารถเอามาชวยหมูบานนี้ ไดอยางไร ?

หากอยากรูคำตอบ เรามาติดตามกันตอไป...
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หนาตอจากนี้ ไป
  ไมมีนิทาน
  ไมมีโลกแหงความฝน  
  ไมมีเรื่องที่แตงขึ้นมา
มีแต...เรื่องจริง และโลกแหงความจริง

มาถึงหนานี้ ถาคุณพรอมก็ไปกันตอ...
      (อยากจะหลับตานิ่งๆอีก 10 วินาทีก็ไดนะ)
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 รายงานเรื่อง "ความเสียหายของมนุษยจากภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับสภาพอากาศ" 
(The Human Cost of Weather Related Disasters) จากสหประชาชาติ (ยูเอ็น) 

ระบุวา ในชวง 10 ปที่ผานมา ภัยพิบัติที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เชนน้ำทวม 
และคลื่นความรอน เกิดขึ้นเกือบทุกวันและคิดเปนเกือบสองเทาของเมื่อ 20 ปกอน 

สำนักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ ประเมินความเสียหาย 
จากภัยพิบัติทุกประเภท ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกตอปอยูท่ีราว 250,000 - 300,000 ลานดอลลาร 
และคาดคะเนวาภัยพิบัติทางสภาพอากาศในอนาคต จะรุนแรงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง

นับแตป 2538-2558 ภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับสภาพอากาศ 
ทำลายชีวิตผูคนไปราว 606,000 ราย

ขณะที่อีกราว 4,100 ลานรายไดรับผลกระทบในดานตางๆ 

ประเทศที่มีการเกิดภัยพิบัติโดยเฉลี่ยมากที่สุดในชวง
10 ปที่ผานมา ไดแก สหรัฐ จีน อินเดีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย 

MYANMAR
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ÀÑÂ¾ÔºÑµÔ ปจจุบันหรือโลกแหงความจริง สภาพแวดลอมในรอบ 10 ปนี้ 
เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติเกือบทุกวัน 

และจะเพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนและความรุนแรง
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     ความเสื่อมโทรมที่สำคัญ ไดแก การสูญเสียคุณภาพดิน 
และสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สงผลกระทบตอ 
ประชากรทุกระดับ ทำใหคาใชจายในการดูแลปรับปรุงดินสูงขึ้น 
สำหรับแหลงน้ำก็มีจำนวนลดลงเพราะมีการใชมากขึ้น 
และเกิดมลพิษตางๆ ทั้งแหลงน้ำบนดินและน้ำใตดิน 
จนคาดวาจะเกิดสงครามแยงน้ำในหลายพื้นที

จากการเกิดภัยพิบัติทั่วโลกสงผลตอการทำเกษตรกรรม
และเกิดวิกฤติอาหาร การผลิตพืชผลทางการเกษตร 

ลดลงเรื่อยๆ ทำใหเกิดความไมสมดุลระหวางจำนวนประชากร 
กับผลผลิตสำหรับการบริโภค

สาเหตุสำคัญที่ทำใหอัตราการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดลงอยางมาก
เนื่องจากความเสื่อมโทรมของพื้นดินที่ทำการเกษตร และการขาดแคลนน้ำ

สภาพดินที่เสื่อมโทรมนี้ เกิดขึ้นในทุกทวีปเปนบริเวณกวาง

“วิกฤติอาหารโลกเปนสิ่งที่เลี่ยงไดยาก การผลิตอาหารสำหรับชาวโลก 
ตองลดลงหรือเกิดความเสียหายถูกทิ้งขวางไปในแตละป มากอยางไมนาเชื่อ”

และในศตวรรษที่ 21 นี้ 
ประมาณวาการผลิตอาหารโลกอาจเสียหายถึง รอยละ 25 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำ 
การระบาดของศัตรูพืชและสัตว และการเสื่อมสภาพของที่ดิน 

Rice Rice

25%
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Rice
Rice Grass

GrainCorn

หลายคนอาจยังไมทราบถึงปญหาของการทำปศุสัตวที่กระทบตอสิ่งแวดลอม 
หากเปรียบเทียบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของเนื้อวัวกับพืช เชน มันฝรั่ง ขาวสาลี 

หรือขาว ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการเลี้ยงวัวเขาขั้นสูงสุด เพราะตองใชพื้นที่ 
มากกวา 160 เทา และปลอยกาซมีเทนที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจกมากถึง 11 เทา
นอกจากนี้ฟารมปศุสัตวอื่นๆก็ปลอยกาซมีเทนเหมือนกัน เชน ฟารมแกะ และหมู

เกษตรกรรมนับวาเปนปจจัยผลักดันสำคัญตอสภาวะโลกรอน คิดเปนทั้งสิ้นรอยละ 15 
จากการปลดปลอยกาซมีเทนทั้งหมด โดยกวาครึ่งนั้นมาจากการปศุสัตว 

ยิ่งไปกวานั้นปริมาณน้ำและอาหารที่จำเปนตองใชในการเลี้ยงวัวอยางมหาศาล 
สรางความกังวลใหกับผูเชี่ยวชาญ

เนื่องจากภายในป 2050 เราจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกถึง 2 พันลานคน

หากเราตองการชวยลดภาวะเรือนกระจก สิ่งหนึ่งที่เราทำไดอาจไมใชการงดใชรถยนต 
อยางเดียว แตคือการลดการบริโภคเนื้อสัตว นอกจากนี้หากทดแทนการผลิตธัญพืช 

เพื่อเปนอาหารสัตว แลวนำทรัพยากรดังกลาวไปผลิตพืชเพื่อเปนอาหารมนุษย 
จะเปนทางออกหนึ่งในการแกไขปญหาความอดอยาก

สหรัฐอเมริกาและยุโรปใชที่ดินสวนใหญ
เพื่อระบบปศุสัตวที่คอนขางไรประสิทธิภาพ 

เพราะมีที่ดินซึ่งเหมาะสมกับ
การปลูกพืชอาหารสำหรับมนุษย

แตกลับถูกใชเพื่อปลูกพืชอาหารสัตวแทน
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สถาบัน Worldwatch เตือนวาหากไมมีมาตราการควบคุมความตองการบริโภค
เนื้อสัตวที่สูงขึ้นจะเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพมนุษย

และชี้ใหเห็นวา ทั้งปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑจากสัตว ในประเทศ 
ที่กำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นมากในชวง 30 ปที่ผานมาจำนวนสัตวในฟารม เชน หมู แกะ แพะ 

รวมถึงสัตวปก เพิ่มขึ้นราว 23 % อยูที่ประมาณ 2,000 ลานตัวทั่วโลก (ป2012) 

การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง 
และการมีรายไดมากขึ้น เปนสาเหตุที่ทำใหการผลิต 

และการบริโภคเนื้อสัตวเพิ่มขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนา 

การบริโภคของกลุมชนชั้นกลางใน จีน อินเดีย และบราซิลเพิ่มสูงขึ้น 
เพราะคนมีรายไดมากขึ้น พวกเขาจะหาซื้ออาหารที่คิดวามีคุณภาพ ซื้อนม เนยแข็ง 
และเนื้อสัตวมากขึ้น จนนำไปสูการเลี้ยงสัตวในฟารมขนาดใหญที่เรียกกันวา

 “โรงงานฟารม ”  

    มีผลการตีพิมพในวารสาร Archives of Internal 
Medicine ที่สรุปวาการรับประทานเนื้อสัตวสี่ขา 
สรางความเสี่ยงสูงขึ้นตอการเปนโรคหัวใจ และมะเร็ง 
    รวมถึงสถิติขององคการอนามัยโลก (WHO) 
ก็แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา คนในประเทศที่บริโภคเนื้อสัตว 
ปริมาณมาก จะมีจำนวนผูปวยที่เปนโรคตางๆมากเชนกัน

ในทางตรงกันขาม ความตองการเนื้อสัตวในประเทศพัฒนาแลว  
กลับไมเพิ่มขึ้น และลดลงในหลายประเทศอุตสาหกรรม

สาเหตุที่ประเทศที่พัฒนาแลวมีความตองการเนื้อสัตวลดลง
     อาจเปนเพราะ มีความตื่นตัวตอปญหาสุขภาพ

      จากการบริโภคเนื้อสัตวและไขมันสัตว

ÍÑµÃÒ¡ÒÃºÃÔâÀ¤à¹×éÍÊÑµÇ� 

ในขณะที่เกิดวิกฤติอาหารโลก และเกิดปญหาจากการเลี้ยงสัตว 
แตความตองการบริโภคเนื้อสัตวกลับสูงขึ้น

ÁÐàÃç§ âÃ¤ËÑÇã¨

ÍŒÇ¹
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     จากตัวอยางกรณีศึกษาสารตกคางในเนื้อหมูของ รศ. ดร. ชัยณรงค คันธพนิต ในโครงการ 
“การพัฒนาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว” ในประเทศไทย  
     พบวาเนื้อหมูอาจมีการปนเปอน ตั้งแตขั้นตอนการเลี้ยงหมู โดยมีการใสสารเรงเนื้อแดง (Salbutamol) 
ปนกับอาหารหมู สารนี้จะทำใหรางกายของหมูสรางเนื้อแดงมากกวาปกติและถูก สะสมไวที่ตับของมัน 
จากการวิจัยพบการใชสารเคมีจนถึงวันสุดทายกอนนำหมูไปฆา โดยไมมีการปลอยใหสารเคมีถูกกำจัด 
ออกจากตัวหมูกอน ดังนั้นเมื่อเรารับประทานเนื้อหมู สารเคมีก็มีโอกาสตกคางอยูในรางกาย 
เมื่อสะสมนานวันเขาก็อาจเกิดโรคมะเร็ง 

ปรอทจะตกคางอยูในรางกายถูกขับออกไมได ปรอทเพียงเล็กนอยสามารถทำลายการพัฒนา 
ของระบบประสาททารกในครรภ เด็กแรกเกิด และถาเด็กๆ ไดรับในปริมาณที่มาก 

จะทำลายสมองและการมองเห็นและอาจทำอันตรายถึงชีวิตในผูใหญดวย !

พอคาแมคาบางรายยังใชสารบอแร็กซเติมลงไปในหมูบด 
ปองกันการเนาเสีย และเสริมรสชาติของเนื้อหมูไปในตัว 
สวนผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อหมูจำพวกแฮม เบคอน
กุนเชียง มักตรวจพบสารไนโตรซามีน ที่เปนตัวการสำคัญ 
ใหเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร

 ใชวาจะมีสารตกคางแคในสัตวบก แตในสัตวน้ำหรือสัตวทะเลเอง 
ก็มีสารตกคางเชนกัน เริ่มพบวามีการตกคางของสารปรอท 

และสารพิษอื่นๆอยูในเนื้อปลา และอาหารทะเลมากขึ้นเรื่อยๆ 
สวนใหญแลวมาจากของเสียทางอุตสาหกรรม 

สวนใหญเกษตรกรผูเลี้ยงนิยมฉีดยาชนิดตางๆ
ที่คอของหมู บริเวณดังกลาวจึงเปนแหลงสะสมของสารเคมี 

เมื่อเขาสูรางกาย ตองมีการกำจัดออกทางตับหรือไต
แตสารเคมีบางชนิดก็ไมยอยสลายไดงายๆ 
จะสะสมรอวันกอพิษรายแรงขึ้นในอนาคต 

สาเหตุที่ทำใหเสี่ยงตอโรคมะเร็ง
เนื่องจากการบริโภคเนื้อสัตว
ที่มีสารตกคาง และสารปนเปอน
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ดังนั้นเพื่อเปนการดูแลสิ่งแวดลอมและรักษาสุขภาพ
เราควรเริ่มปรับตัวลดการทานเนื้อสัตวลง 
หันมาทานพืชผักมากขึ้น

เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพของมนุษย 
ฟนของมนุษย สั้น และทื่อเหมือนสัตวกินพืช 
สามารถผลิตเอนไซมชวยยอยอาหาร
ในน้ำลายได 

สัตวกินพืชมีความยาวของลำไสประมาณ
12 เทาของรางกาย ทำใหอาหารที่กินเขาไป 
มีเวลาอยูในทองไดนาน แตเมื่อมันกินแตพืชผัก 
ก็ไมเปนปญหา เพราะอาหารเหลานั้นยอย 
และขับออกมาจากรางกายไดงายเชนเดียวกัน 

มนุษยเองก็มีลำไสที่ยาวมาก 
การที่เรากินเนื้อสัตวซึ่งยอยยากเขาไป 
จะทำใหเนื้อเหลานั้นเนาเสียอยูในทอง

เปนเวลานานกวาที่จะถูกขับออกมาไดหมด 
ซึ่งเปนสาเหตุที่ทำใหเกิดโรครายตางๆ 

ตามมาไดในภายหลัง

ÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃÁ¹ØÉÂ�

เมื่อเราลองนำผลการศึกษาสัตวที่กินพืชมาเปรียบกับสัตวกินเนื้อ 
เราจะพบวาโครงสรางของสัตวกินเนื้อจะมีกรงเล็บ ฟนแหลมคม 
เขี้ยวยาว และมีกรามบดเคี้ยว ที่แข็งแกรง เหมาะสำหรับการลา 
และฉีกเหยื่อของพวกมันกินแบบสดๆ 

28 ¿Øµ
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สัตวกินเนื้อไมจำเปนตองมีการยอยกอนที่อาหารจะตกถึงทอง 
การยอยของพวกมันจะอยูที่กระเพาะอาหาร
และลำไสเปนหลัก พวกมันมีระบบการยอยอาหารที่สั้น 
คือมีเพียง 3 เทาของความยาวรางกาย 
นั่นเปนผลดีสำหรับพวกมัน เพราะจะทำใหเนื้อที่กินเขาไป 
ยอยสลายไดเร็วและขับถายออกมากอนที่มันจะบูดเนาอยูในทอง

แต!



ÁÒ¶Ö§µÍ¹¹ÕéáÅŒÇ¤Ø³¾Í¨Ðà¢ŒÒã¨
ÊÔè§·ÕèàÃÒµŒÍ§¡ÒÃºÍ¡¤Ø³ÃÖÂÑ§

ทีนี้..เราไปดูกันตอวามีวิธีชวยโลกไปพรอมกับ
การรักษาสุขภาพไดอยางไรบาง
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มีผูเชี่ยวชาญคำนวณแลววาคนกินเนื้อสัตว 1 คน 
ตองใชเนื้อที่ประมาณ 4 ไร ที่จะผลิตอาหารใหเขากิน 
แตถาเขากินแตพืชผัก จะใชเนื้อที่ประมาณ 1 ไรเทานั้น
ดังนั้น เราจะมีที่ดินเหลือไปผลิตอาหารใหเพียงพอกับ 
ประชากรทั่วประเทศ 

 เราตองปรับเปลี่ยนทัศนะคติของตัวเราเองกอน 
ตั้งเปาหมายวาทานเพื่ออะไร หรือเพื่อใคร บางคนไมชอบกินผัก 
บางคนไมชอบผลไม ดังนั้นเราจึงตองคนหาเมนูอาหารดวยตัวเราเอง 
หลังจากนั้นใหตั้งเปาหมายใหกับตัวเองวาใน 1 อาทิตยนั้น 
เราสะดวกจะทานมังสวิรัติในวันไหน หรืออาจตั้งใจวันละ 1 มื้อก็ได 

 หรือใชเทคนิคงดสัตวบกไปกอนแตยังคงกินสัตวน้ำ จากนั้นใหงดสัตวน้ำทีละชนิด 
จากนั้นงดเนื้อสัตวทุกชนิด คอยๆเปนคอยๆไป การทานมังสวิรัติจะทำใหกระเพาะยอยเร็วขึ้น 

อาจจะตองใชเวลาสักระยะหนึ่งเพื่อใหรางกายไดปรับตัว เมื่อเราทานเปนประจำ 
จะทำใหทานไดนอยลง กระเพาะเล็กลง ระบบขับถายดีขึ้น

Å´¡ÒÃ·Ò¹à¹×éÍÊÑµÇ�
à¾×èÍâÅ¡ à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾¢Í§àÃÒàÍ§ 1 ¤¹ = 4 äÃ‹

1 ¤¹ = 1 äÃ‹

Vegan

Vegan

Vegan
Vegan

àÃÔèÁµŒ¹§´·Ò¹à¹×éÍÊÑµÇ�

13





การกินอาหารมังสวิรัติงายมาก ไมจำเปนตองรูวา 
อาหารชนิดใด มีแคลอรี่หรือคุณคาทางอาหารเทาไร 
ขอใหปฏิบัติตามหลักเกณฑตอไปนี้       

2. กินอาหารใหเพียงพอ ไมมากไมนอยเกินไป (ไมอวนและไมผอม)       
3. กินอาหารธรรมชาติไมคอยดัดแปลง เชน ขาวกลองหรือขาวซอมมือดีกวาขาวที่ขัดสีจนขาว    
   และผักผลไมสด ดีกวาผักผลไมดอง
4. หลีกเลี่ยงอาหาร junk food ซึ่งมีแตน้ำตาลและแปงเชน โดนัท ขนมเคกและน้ำอัดลม 
   หรือขนมขบเคี้ยวทอดกรอบตางๆ

การกินอาหารมังสวิรัติ ดีกวาการกินเนื้อสัตวเพราะ    
1. ประหยัดกวา เพราะอาหารพืชผัก(มังสวิรัติ)ถูกกวาเนื้อสัตว แตมีคุณคาอาหารเทาเทียมกัน      
2. มีสุขภาพแข็งแรงกวา เนื้อสัตวมีไขมันอิ่มตัวมาก(คอเรสเตอรอล) ซึ่งเปนตัวทำใหเกิด 
โรคหัวใจวายงายขึ้น คนกินเนื้อสัตวจะมีโอกาสเปนโรคมะเร็ง โรคพยาธิ และโรคตางๆ  
โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสที่ติดตอไดจากสัตว

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò¹ÁÑ§ÊÇÔÃÑµÔ

¸ÑÞ¾×ªËÃ×Í¢ŒÒÇ¡ÅŒÍ§

¾×ª¼Ñ¡ ¶ÑèÇàÁÅç´áËŒ§,àÁÅç´µ‹Ò§æ

1. กินอาหารหลายชนิดหมุนเวียนกัน ไดแก

¼ÅäÁŒ
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การกินมังสวิรัติจะทำใหมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว 

ดานสติปญญาและจิตใจก็จะดีขึ้นดวย!

VS
à¹×éÍÊÑµÇ�¼Ñ¡¼ÅäÁŒ
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หลังจากเขารับการผาตัดบายพาสหัวใจป 2004 และทำบอลลูนหัวใจ 
นำมาสูการทานอาหารมังสวิรัติในป 2010 น้ำหนักเขาลดไป 20 ปอนด 
และกลายเปนผูสนับสนุนการทานมังสวิรัติ “ผมชอบผัก, ผลไม, ถั่ว,

นี่คือสิ่งที่ผมกินตอนนี้” คลินตันใหสัมภาษณซีเอ็นเอ็นวา “ผลทดสอบเลือดของผมออกมาดี 
และสัญญาณชีพของผมก็ออกมาดี ผมรูสึกดี และผมยังเชื่อวาผมมีพลังมากขึ้น”

เขาตัดสินใจเลิกทานเนื้อสัตวเพราะตองการดูแลสุขภาพ หลังจากงดเนื้อสัตวแลว 
จิตใจสงบลงมาก เลยคิดวาสมัยกอนที่เกรี้ยวกราดฉุนเฉียว คงเปนเพราะทานเนื้อ 
และอาหารสังเคราะหมากไป เขาใหสัมภาษณในสื่อออนไลนวา “ผมเคยเปนโรค 
ความดันโลหิตสูงและโรคขออักเสบ ผมเกือบจะเอาชีวิตไมรอด แตหลังจากที่
งดเนื้อสัตว อาการเหลานั้นก็ทุเลาลง” และเขาลดน้ำหนักลงไดเกือบ 140 ปอนด

µÑÇÍÂ‹Ò§

Mike Tyson

เปนการสรางความประหลาดใจใหกับคนทั่วไปเปนอยางมากเพราะรัฐเท็กซัสที่เปนผูนำ
การทำฟารมโคนมโคเนื้อ โรงอาหารนี้ชื่อวา มีน กรีนส (Mean Greens)
ซึ่งเปนชื่อทีมอเมริกันฟุตบอลของมหาวิทยาลัย มีความหมายวาสีเขียวสุดเหี้ยม 
(เปนการเลนคำ โดย Green นั้นมีความหมายอีกอยางวา ผักใบเขียว) 

เสิรฟอาหารปลอดเนื้อสัตว นม ไข ใหนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาก็ชอบเปนอยางมาก เพราะไดทาน 
อาหารที่มีประโยชน ไมทำใหน้ำหนักขึ้น เพราะที่อเมริกามีคำวาเฟรชแมน ฟฟทีน (Freshman 
Fifteen) ซึ่งหมายถึง นักศึกษาป 1 สวนใหญน้ำหนักตัวจะขึ้น 15 ปอนด หรือ 7 กิโลกรัม 
เพราะตื่นตาตื่นใจกับอาหารในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
อาหารในมหาวิทยาลัยอเมริกาสวนใหญเปนแบบ
บุฟเฟตที่มีแต junk food ที่มหาวิทยาลัยแหงนี้
มีโรงอาหารทั้งหมด 5 แหง ซึ่ง Mean Greens 
เปน 1 ใน 5 ทางมหาวิทยาลัยตั้งโรงอาหารนี้ขึ้นมา
เพราะความนิยมในการทานมังสวิรัติเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

University of North Texas

Bill Clinton 

บุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายหันมาทานมังสวิรัติ โดยพวกเขา 
มีสุขภาพที่แข็งเแรงขึ้น มีจิตใจที่สดใส ราเริงขึ้น และในปจจุบัน 
กระแสการทานมังสวิรัติก็เพื่มขึ้นเรื่อยๆอยางตอเนื่อง

ไมค ไทสัน อดีตแชมปมวยเฮฟวี่เวท

โรงอาหารในมหาวิทยาลัยที่เสิรฟอาหารมังสวิรัติ

บิล คลินตัน ประธานาธิบดีคนที่ 42 ของสหรัฐอเมริกา 



นอกจากการงดทานเนื้อสัตวแลวยังมีอีกวิธีที่ชวยรักษา 
สิ่งแวดลอม และรักษาสุขภาพอนามัยไดเปนอยางดี 

เรามาดูวิธีการที่นาสนใจนี้กัน...
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น้ำหมักชีวภาพ คือ การนำเอาพืชผัก ผลไมตางๆ หมักกับน้ำตาลใหเกิดจุลินทรีย
ที่เปนประโยชนจำนวนมาก โดยกระบวนการยอยสลายของแบคทีเรีย หรือจุลินทรีย 
สารตางๆที่อยูในพืชจะถูกปลดปลอยออกมา เชน โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย 
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต และวิตามิน

เริ่มตนป 2006 เขาก็เริ่มเดินทางระหวางประเทศ
เพื่อที่จะเผยแพรน้ำหมักชีวภาพ ใหกับทุกครอบครัว

เปนคนริเริ่มงานวิจัยในการหมักสารอินทรีย เปนด็อกเตอรทานแรกที่ทำงานวิจัยเอนไซม  
เคยใชเอนไซมในการชวยเหลือปญหาปนเปอน จากพลังงานนิวเคลียรในรัสเซีย 
และเปนคนแรก ที่ไดรางวัลจากองคการอาหารและเกษตรแหงชาติในป 2003

นำหมักชีวภาพเปนทรัพยากรของทุกคนจาก กระบวนการ 
รีไซเคิลถึงการหมักและใชงานจริงทุกขั้นตอนสามารถ

ชวยโลกเราได ไมวาคุณจะเปนใคร คุณสามารถชวยสงเสริม 
ผลประโยชนของน้ำหมักชีวภาพเพื่อตัวเองและคนรุนหลัง
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น้ำหมักชีวภาพไมไดมีประโยชน เฉพาะดานการเกษตรอยางที่หลายคนเขาใจ 
การเกษตรเปนเพียงสวนยอยของสิ่งแวดลอม เราสามารถนำน้ำหมักชีวภาพ

ไปปรับสภาพแวดลอม และรักษาสุขภาพไดอีกมากมาย

¹éÓËÁÑ¡  ªÕÇÀÒ¾
¤×ÍÍÐäÃ ? ¹éÓµÒÅ

เปนสารอินทรียที่ประกอบดวยวิธีการทำทางธรรมชาติ 
จากโปรตีนพืช แรธาตุ และฮอรโมนยูวีไนล ในกระบวนการผลิต 

จะตองเอาวัตถุดิบมาหมักไวในพื้นที่เดียวกัน โดยใหวัตถุดิบ 
ทำปฏิกิริยากันเอง และกอตัวเปนสภาวะตามธรรมชาติที่มั่นคง 

น้ำหมักชีวภาพสามารถตอตานเชื้อจุลินทรีย เชื้อไวรัส 
สิ่งปนเปอนตางๆ และชวยกระตุนใหพืชเจริญเติบโตไดเร็วขึ้น ´Ã.ÃÊÊØ¤¹¸�  ¾Ø‹Á¾Ñ¹¸Ø�Ç§È�

´Ã.Joean Oon Siew Kee

¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ�
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ซึ่งประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ ลดแกสเสีย แกสพิษ และชวยเพิ่มปริมาณ 
กาซออกซิเจนในอากาศ นอกจากนี้น้ำหมักชีวภาพยังสามารถแปรเปลี่ยนแอมโมเนีย 

ใหเปนเกลือไนเตรท (NO3) ซึ่งเปนปุยและสารอาหารของพืช 
น้ำหมักยังสามารถเปลี่ยนคารบอนไดออกไซดเปนสารคารไบด(CO3) 

เลี้ยงพืช ปลา และสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยูใตทองทะเลมหาสมุทรได

ªÑé¹âÍâ«¹

นับแตวันแรกที่เริ่มทำน้ำหมักชีวภาพ
ในขั้นตอนเรงการหมักจะปลอยกาซโอโซน (O3)  

สามารถแยกสลายกาซคารบอนไดออกไซด
ในอากาศ และโลหะหนัก ในชั้นบรรยากาศ   

แลวขับความรอนออกจากโลก

วัตถุดิบที่น้ำหมักชีวภาพใชนั้นสามารถแปรเปลี่ยนทางเคมีจากคารโบไฮเดรท 
และน้ำตาล ไดสิ่งที่เปนกรด CH3COOH เมื่อละลายน้ำแลวจะแยกสังเคราะหเปน 

Acetyl - CO - A ซึ่งประกอบดวยคารโบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน 
มีสูตรทางเคมีที่แยกสังเคราะหดังนี้ :

1. มีบทบาทยอยสลาย แปรเปลี่ยน ปรับโครงสราง และเปนตัวเรง
2. ภายใตสิ่งแวดลอมที่ไรกาซออกซิเจน เอนไซม(เชน photosynthetic
   bacteria) สามารถทนความรอนสูงกวา 100 องศาเซลเซียสได

3. ภายใตเงื่อนไขที่น้ำหมักชีวภาพ มีสารอาหารอยางเพียงพอ
แมมีคา PH ต่ำกวา 3.5 ก็สามารถดำรงอยูไดเปนปกติ

4. สามารถสรางโปรตีนตานอนุมูลอิสระ และสารตานอนุมูลอิสระที่มีโมเลกุลต่ำ
   ปองกันไมใหสารและเซลลเสื่อมสภาพ สลายตัว หรือเสื่อมโทรม

100 C

PH
3.5

ÅÑ¡É³Ð¾ÔàÈÉ¢Í§¹éÓËÁÑ¡ªÕÇÀÒ¾
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CH3CHOOH+O1+O2 = O3+H2O    โอโซน (O3) 
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ปกปองธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสุขภาพรางกาย สามารถประยุกตใชในการ 
เพาะปลูกดานการเกษตรไดอยางกวางขวาง
- ปรับดินใหมีคุณภาพเปนปุยธรรมชาติ ชวยปรับสภาพพื้นดินใหดีขึ้น เปลี่ยนพื้นดิน
ที่ขาดสารอินทรีย เปนพื้นดินที่อุดมดวยอินทรียวัตถุ
- ไมใชสารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ลดการระบาดของแมลง โดยนำน้ำหมักชีวภาพ 
ที่ทำเสร็จแลว เจือจางน้ำ 10 ลิตร แลวฉีดพนบนพื้นที่เพาะปลูก จะชวยกระตุน 
และทำลายการเติบโตของไขแมลง
- กระตุนใหพืชเจริญเติบโตมีประโยชนตอการสังเคราะหแสงและยอยสลายโปรตีน 
คารโบไฮเดรท และไขมันในดิน เปนปุยใหแกพืช

สวนลองกอง จ.ระยองที่มีชื่อเสียง และเปนที่ยอมรับของกรมวิชาการกระทรวงเกษตร 
เปนสวนเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ ผลผลิตทั้งหมดสงขายใหกับสยามพารากอน 

และเดอะมอลล 11 สาขา ลุงสุนทรใชน้ำหมักชีวภาพโดยไมเคยใชยาฆาแมลง และปุยเคมี 
เปนเวลา 12 ปแลว ตนลองกองทั้งหมดจะผานการฉีดพนน้ำหมักชีวภาพผสมกับ 

ยาสมุนไพรเฉพาะเพื่อปองกันแมลง แมวาสวนลองกองจะมีปริมาณ
การผลิตเทาเดิม แตรสชาติกลับไมเหมือนลองกองทั่วไป

ที่มีรสเปรี้ยวฝาด ลูกคาที่เคยรับประทานตางชมไมขาดปาก 
ดังนั้นเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวของทุกปจะมีลูกคามาเที่ยวชม

ประมาณสองพันคน ทั้งนักขาวทีวีและผูสื่อขาวหนังสือพิมพ 
จำนวนมากเปนตัวแทนทำหนาที่ประชาสัมพันธใหตลอด

ดานเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ

คุณลุงสุนทร ( เจาของสวนลองกอง )µÑÇÍÂ‹Ò§
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บอเลี้ยงปลาคารฟไวสิบกวาตัวเกิดเจ็บปวยขึ้นมาอยางกระทันหัน โดยทยอยกันเกิดเนื้องอก 
สีดำขึ้นมีขนาดใหญเทาลูกเกาลัดและมีเลือดออก ตอนแรกคิดจะแยกฝูงปลาออกจากกัน 
ตอมาจึงทดลองเทน้ำหมักชีวภาพลงไปเพื่อบำบัดรักษา เวลาผานไปประมาณครึ่งเดือน 
เนื้องอกในฝูงปลาก็หายเปนปกติ ผานไปอีก 3 เดือน   
       จึงไมเห็นรองรอยของเนื้องอกในตัวปลาอีก

ผูประสบปญหากลิ่นเหม็นจากระบบระบายน้ำ หลังจากไดรวมสัมนาน้ำหมัก- 
ชีวภาพแลว และไดทดลองเทน้ำหมักชีวภาพลงในระบบระบายน้ำเสีย 
และโถสวมในบานของตน ทุกคนไดแสดงความคิดเห็นวาน้ำหมักชีวภาพ 
สามารถสลายกลิ่นเหม็นของโถสวม
และระบบระบายน้ำเสียก็ดีกวาแตกอน

ใชกับปศุสัตว / ฟารมเพาะเลี้ยง  ทำใหกระบวนการเลี้ยงสัตวถูกสุขลักษณะได  
- น้ำหมักชีวภาพเปนตัวปรับอากาศใหเปนธรรมชาติ ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ของการเลี้ยงสัตวใหดีขึ้น ถาฉีดพนในฟารมเกษตรและบนกองอุจจาระของสัตว 
สามารถขจัดแมลงวันและกลิ่นเหม็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- ทำใหสัตวเลี้ยงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ชวยเพิ่มภูมิตานทานใหแกสัตวเลี้ยงมากยิ่งขึ้น

น้ำหมักชีวภาพสามารถทำใหแหลงน้ำสะอาดบริสุทธิ์ได การปรับมลภาวะระบบ
ขับน้ำเสียในครัวเรือน และน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปใหดีขึ้น  
 - ในระบบระบายน้ำเสีย หากเทน้ำหมักชีวภาพ หรือกากน้ำหมักชีวภาพเขาสูระบบ 
ขับน้ำเสีย เชน ทอน้ำทิ้ง บอมูล และคูน้ำ สามารถปองกันไมใหทอน้ำอุดตัน
ทำใหบอมูลสะอาด สลายน้ำสกปรกและดินโคลน สุดทายกลายเปนน้ำที่สะอาด
- ฟนฟูระบบนิเวศธรรมชาติ จากน้ำในคูคลองที่เนาเสียใหใสสะอาดขึ้น 
ปลาในคลองเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้น  

µÑÇÍÂ‹Ò§

ดานอุตสาหกรรมปศุสัตวที่ถูกสุขอนามัย

สระเลี้ยงปลาในบานของคุณหยง จิน จัน 

µÑÇÍÂ‹Ò§ บรรดาแมบานของพอคาในกรุงเทพ ฯ 

บำบัดน้ำเสีย
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การทำน้ำหมักชีวภาพสามารถลดมลภาวะจากสารเคมี โดยกาซมีเทนซึ่งเกิดขึ้นจาก 
การเนาเสียของเศษพืชผักในหองครัว ทั้งยังลดภาระและคาใชจายในการกำจัดขยะ 
ของครัวเรือนอีกดวย

หลังจากทำน้ำหมักชีวภาพที่มีคุณภาพแลว สามารถใชทำความสะอาดในครัวเรือน 
ทั้งประหยัดและมีประโยชน สวนประโยชนสูงสุดคือการดูแล อนุรักษสิ่งแวดลอม 
ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต และปกปองสุขภาพของตน
- ที่อยูอาศัยสะอาด โดยใชน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำใหเจือจางสามารถขจัดกลิ่น เชื้อรา 
มลภาวะจากความสกปรกและคราบน้ำมัน ใชทำความสะอาด พื้นหอง 
เครื่องทำความเย็น หองน้ำ เครื่องดูดน้ำมัน และควัน 
ในหองครัว ฝาผนังที่เปอนน้ำมันไดผลดีมาก 
และยังมีผลทำใหแมลงวัน หนู ยุง 
และแมลงสาบลดลงอีกดวย
- อนามัยสวนบุคคล น้ำหมักชีวภาพ
สามารถสลายและกำจัดจุลินทรีย 
ที่ใหโทษตอรางกายได เพียงเติม 
น้ำหมักชีวภาพที่เจือจางแลว 
ใสในสบูอาบน้ำ ยาสระผม และน้ำยา 
ซักผาจะชวยใหถูกสุขอนามัย 
และไดผลในการบำรุงสุขภาพอีกดวย

เมืองปนังไดดำเนินงานอนุรักษสิ่งแวดลอมตลอดมา แตมีผลตอบสนองไมมาก จนป ค.ศ. 
2008 บรรดาแมบานทยอยกันเสนอใหใชนำหมักชีวภาพ และรวมมือกับองคกรอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมในทองที่ ในเวลาไมถึงปปริมาณขยะในตัวเมืองไดลดลง 
ประมาณรอยละ 30 สวนเปลือกผลไมและพืชผักที่เนาเปอยจากพอคา 
ผักผลไมในตลาด
ตองใชเงินซื้อ

เมืองปนังของมาเลเซีย

ลดขยะที่เปนมลภาวะ

ชีวิตในที่อยูอาศัยเปนแบบอนุรักษสิ่งแวดลอม

µÑÇÍÂ‹Ò§

2007
2008
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- บำรุงสัตวเลี้ยง น้ำหมักชีวภาพสามารถกำจัดกลิ่น ลดพยาธิในสัตวใหนอยลง
- กำจัดสิ่งตกคางจากยาปราบศัตรูพืช และสารเคมี แชผักผลในน้ำหมักชีวภาพ 
ที่เจือจางเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที สามารถกำจัดยาปราบศัตรูพืช สารเคมี 
โลหะหนัก เชื้อโรค และพยาธิที่ตกคางในผักและผลไมได

µÑÇÍÂ‹Ò§

µÑÇÍÂ‹Ò§

กลุมอาสาสมัคร
อาศัยบุคคลที่มีความกระตือรือรนทำใหน้ำหมักชีวภาพไดกลายเปนหัวขออภิปราย 
ของกลุมคนในสถาบันศาสนาพุทธนิกายตางๆ และสถานธรรมเตาในไตหวัน
งานจำหนายอาหารมังสวิรัติเพื่อการกุศล ในงานบุญกุศลฉือจี้ไดดึงดูดผูคนมาเขารวม 
มากกวาหมื่นคนทุกป เหลาอาสาสมัครที่ทำงานอยูขางในพบวา 
ในยามปกติเวลาลางจานชามใสอาหาร ที่มีสวนผสมของผงกะหรี่
หลังจากลางสะอาดแลวยังคงมีกลิ่นผงกะหรี่ติดคางอยู 
แตเมื่อไดเติมน้ำหมักชีวภาพเขากับน้ำยาลางจานแลว
จานชามที่ลางแลวไรกลิ่น และมือไมมีอาการแพ

ผักผลไมสวนมาก มียาปราบศัตรูพืชและสวนประกอบของสารเคมีตกคาง  
หากรับประทานพืชผัก ผลไมที่มียาปราบศัตรูพืชมากเกินไปเปนเวลานานๆแลว 
อาจเปนเหตุใหปวยเปนโรคมะเร็ง หรือโรคที่เกี่ยวกับประสาทได หลังจากที่เรา 

ใชยาทำการทดลองทางเคมี (GT TEST KIT) ไดรับการยืนยันวา 
น้ำหมักชีวภาพใชประโยชนไดจริง ประหยัดและเปนวิธีกำจัด 

สารตกคางจากยาปราบศัตรูพืชที่ไดผล  
เพียงแชพืชผักผลไมไวในน้ำหมักชีวภาพประมาณ
15 – 30 นาทีก็สามารถใชบริโภคไดอยางวางใจ

พืชผักผลไมที่จำหนายในทองตลาด
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เมื่อรูจักน้ำหมักชีวภาพ และรูถึงประโยชนมากมายแลว
ตอจากนี้เราจะมาเรียนรูวิธีการทำน้ำหมักที่แสนงายดายกัน

¶ŒÒ¾ÃŒÍÁáÅŒÇ...ä»¡Ñ¹µ‹Í
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ขอควรสนใจในกระบวนการทำ

ไมควรใชภาชนะแกวหรือโลหะ
เพราะขยายตัวไมได อาจเกิดการแตก

หรือระเบิด ควรใชถังพลาสติก

á¡ŒÇ
âÅËÐ

หั่นวัตถุดิบที่ใชทำน้ำหมักชีวภาพ
(เชน เศษผัก,เปลือกผลไม) เปนชิ้นๆ
ยิ่งเล็กยิ่งมีสวนชวยในการยอยสลาย

วัตถุดิบที่ทำน้ำหมักชีวภาพหลีกเลี่ยงการใช
เนื้อสัตวหรือเศษอาหาร จะทำใหน้ำหมักชีวภาพ

เกิดการเนาเปอยและสงกลิ่นเหม็น

ถาตองการใหน้ำหมักชีวภาพที่ทำเสร็จแลว
มีกลิ่นหอม ใหเพิ่มเปลือกผลไมที่มีกลิ่นหอม

เชน เปลือกสม เปลือกมะนาว

ÃŒÍÂÅÐ 80
¢Í§¶Ñ§

ÃŒÍÂÅÐ 20
¢Í§¶Ñ§

¹éÓµÒÅ·ÃÒÂá´§ 1 ¡¡

¹éÓÊÐÍÒ´ 10 ÅÔµÃ

¢ÂÐÊ´ 3 ¡¡

- น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
- ขยะสด (เศษผัก เปลือกผลไม ) 3 กิโลกรัม
- น้ำ 10 ลิตร
ภาชนะบรรจุเปนภาชนะพลาสติกที่มีฝาปดมิดชิด

วัตถุดิบที่ใช
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1. เมื่อผสมน้ำตาลทรายแดงกับน้ำเขาดวยกันโดยใหทวมขยะสด หากมีวัตถุดิบลอยอยู  
   เหนือน้ำ ตองคนใหจมและแชอยูในน้ำ
2. ระยะแรกของการหมักตองเปดฝาทุกวัน เพื่อระบายอากาศ เวลาเปดฝาจะไดยิน 
   เสียง “ซาๆ” นี่คือเสียงของการหมัก ถาไมเปดฝาจะมีแกสลน ระบายออกไมได 
   จนอาจเกิดการระเบิด
3. ระบุวันเดือนปที่ทำไวบนถังบรรจุ ซึ่งวัตถุดิบที่ใชทำเอนไซมจะยอยสลายโดยใชเวลา 
   ประมาณ 3 เดือน หลังจาก 3 เดือนก็ใชได แตถาหมัก 6 เดือนขึ้นไปจะดียิ่งขึ้น 
   ถาไมสามารถหาผักสดและเปลือกผลไม ไดเพียงพอในคราวเดียว สามารถทยอยใส 
   เพิ่มไปไดและหมักตอระยะเวลากำหนด 3 เดือน โดยเริ่มนับเวลาจากการเพิ่ม 
   ครั้งสุดทาย ระยะเวลาของการหมักยิ่งนานยิ่งมีคุณภาพ 
4. ควรวางน้ำหมักชีวภาพไวในที่รม มีอากาศถายเทดี หลีกเลี่ยงไมใหถูกแสงแดด 
   อยาวางไวในตูเย็น เพราะอุณหภูมิต่ำจะลดความมีชีวิตชีวาของน้ำหมักชีวภาพ
5. เวลาทำเอนไซมขอใหรักษาจิตใจที่ราเริงไว คุณภาพเอนไซมจะดียิ่งขึ้น ^_^

เตรียมถังพลาสติกที่มีฝาปดมิดชิด 1 ใบ ใสน้ำ 
10 สวน เปนรอยละ 60 ของถัง

1

เติมน้ำตาลทรายแดง 1 สวนเปนรอยละ 
10 ของถังแลวคนใหเขากัน

2

เพิ่มขยะสดเขาไป 3 สวน เติมใสถัง เปนรอยละ 803

ปดฝาถังใหแนน หมักไวเปนเวลา 
3 เดือน เดือนแรกตองหมั่นเปดฝา

4

ขอควรปฏิบัติระหวางการหมัก

ขั้นตอนการหมัก
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1. หากน้ำหมักชีวภาพมีสีดำ แสดงวาการหมักเกิดการบูดเนาใชไมได ตองเพิ่ม       
   น้ำตาลทรายแดงแลวหมักตอใหมอีก 3 เดือน
2. หากพบวามีแมลงหรือไขของแมลง เพียงปดฝาใหมิดชิดใหไขของแมลงไมมี 
   โอกาสสัมผัสกับอากาศแลวสลายไปเองเปนการเสริมโปรตีนใหแกน้ำหมักชีวภาพ
3. ปญหาที่มีแมลง (หนอน) ในน้ำหมักชีวภาพ เพราะการหมักกอเกิดฮอรโมนขึ้น  
   เหมือนกับฮอรโมนในรางกายที่ทำใหสามารถยอยอาหารหายใจ และควบคุม   
   อารมณได หากพบแมลงหรือไขของแมลง (หนอน) แสดงวาน้ำหมักชีวภาพ 
   ที่ทานหมักมีคุณภาพดี
4. หากพบวามีชั้นขาวๆ ลอยอยูบนผิวน้ำแสดงวาการหมักประสบความสำเร็จดีมาก 

น้ำหมักชีวภาพเปนสิ่งหมักสำเร็จดวยเวลา
น้ำหมักชีวภาพที่ทำสำเร็จ มีสีน้ำตาลออกเหลือง ดมแลวมีกลิ่นสมฉุนแสบจมูก

น้ำหมักชีวภาพที่สำเร็จแลว

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการหมัก

กากนำหมักชีวภาพนำหมักชีวภาพ

- มีประโยชนมากมาย
  ทั้งดานสุขภาพอนามัย
  และรักษาสิ่งแวดลอม

- ตากแหงแลวใชเปนปุย
- ใสโถสวมแลวจะชวยยอยสลายบอ 
  อุจจาระใหสะอาดได
- ใชเปนหัวเชื้อ เพื่อผสมกับวัตถุดิบ 
  การหมักใหม 
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ใชสายยางดูดแตน้ำออกมาใช
หรือกรองเอากากออกไป เหลือกากที่ไดจากการหมัก



ใชสัดสวน 1: 1000 ในการเจือจางกับน้ำธรรมดาดวยน้ำหมักชีวภาพสามารถนำมาไลแมลง 
ทำใหพืชเจริญเติบโต ชวยทำใหอากาศบริสุทธิ์ ถาเรานำมาพนพื้นดินที่เสีย 
อยางตอเนื่องเปนประจำหลังจากนั้น 3 เดือนก็จะสามารถฟนฟูสภาพของดินได

     สัดสวน        ประโยชน           จำนวน               ผล

น้ำหมักชีวภาพปกติ     เครื่องซักผา       20~50 ซีซี      สลายคราบสกปรกและ
              แบคทีเรียที่ติดอยูบนเสื้อ
                      ชักโครก ถังน้ำ      250  ซีซี      ปองกันการอุดตันทอ
        อางลางหนา          และขจัดกลิ่น
               บอปลา ตูปลา      1 : 10,000      ปรับสภาพน้ำใหสะอาดขึ้น
               สระวายน้ำ

เจือจาง 10~50 เทา    หองครัว หองน้ำ     ฉีดพน        ทำความสะอาดตอตาน
               หองนอน รถยนต                 เชื้อแบคทีเรียและ
               พรม โซฟา รองเทา                 ขจัดกลิ่น 
               ตูรองเทา ตูเสื้อผา

เจือจาง 500 เทา      สัตวเลี้ยง            ฉีดพน       ชวยทำความสะอาดสัตว
        กลิ่นมูลสัตว                       สรางภูมิคุมกันและลดกลิ่น
                     จากมูลสัตว

500 ~ 1,000 เทา     เพาะปลูกตนไม       ฉีดพน       เพิ่มอินทรียวัตถุใหดิน
               ใสปุยใหดินให                     ทำใหพืชเจริญงอกงาม
               สารอาหารกับพืช   

น้ำหมัก 1 สวน+       ผสมน้ำยา        ตามการใชงาน   ลดการใชและสลายสาร
น้ำยา 1 สวน+         ลางจาน                  เคมี ทำความสะอาดทั่วไป
น้ำ 7 สวน       ถูพื้นตางๆ                  ใหผลดีตอสุขภาพ
                    ไมแสบรอน  

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹¡ÒÃãªŒ¹éÓËÁÑ¡ªÕÇÀÒ¾

เมื่อทราบถึงประโยชนอันมหาศาลของน้ำหมักชีวภาพแลว
คุณรูสึกอยากทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อชวยโลกเราขึ้นมาแลวรึยัง
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เรายังมีหวัง เหมือนชายที่ตามหาน้ำวิเศษ
และยังไมสายเกินที่จะชวยโลกใหกลับมาดีไดดังเดิม

“Life is better on the farm”

ตอนนี้...คุณคงรูแลววา

การเลิกกินเนื้อสัตว หรือการทานมังสวิรัตินั้นทำใหรางกายแข็งแรง

และน้ำวิเศษในนิทานก็มีอยูจริง นั่นคือ “น้ำหมักชีวภาพ”
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นิทานอาจจบไปแลว แตความจริงยังไมจบ



·ÕèÁÒ :
ขาวภัยพิบัติ 
---> http://www.dailynews.co.th/foreign/362824
ขาววิกฤติอาหาร
---> เอกสารขององคการอาหารและเกษตรสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) เรื่อง  
“State of the World’s Land and Water Resource for Food and 
Agriculture” ดาวนโหลดจากลิงก http://www.fao.org/nr/solaw/ 
solaw-home/en/
ปศุสัตวกับสิ่งแวดลอม
---> http://www.theguardian.com หัวขอ “Giving up beef will reduce 
carbon footprint more than cars, says expert”
การบริโภคเนื้อสัตว
---> http://www.voathai.com ขาว 
“ชาติกำลังพัฒนาบริโภคเนื้อสัตวเพิ่มขึ้นมาก” และ http://www. 
worldwatch.org หัวขอ “Global Meat Production and Consumption 
Continue to Rise”
ตัวอยางการปนเปอนสารพิษในเนื้อสัตว
---> http://www.tei.or.th/plibai/th_plibai45_1_2.htm เรื่อง 
สารตกคางในเนื้อหมูของ รศ. ดร. ชัยณรงค คันธพนิต ในโครงการ 
"การพัฒนาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว" และ 
http://www.foodnetworksolution.com เรื่อง “Mercury/ปรอท”
วิวัฒนาการมนุษย
---> หนังสือ “เปดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ” ของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
และ http://www.peta.org เรื่อง “The Natural Human Diet”
การทานมังสวิรัติ
---> http://www.veb20for20.org เรื่อง “อาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ”
และ http://www.manager.co.th บทความ “มังสวิรัติ (กินเจ) เพื่อสุขภาพ 
และอายุยืนยาว”  โดย น.พ. โชติชวง ชุตินธร

( หากคุณสนใจรายละเอียด สามารถเขาไปดูเพิ่มเติมได )
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Happy E
nding

โลกปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

สงผลกระทบตอความเปนอยูของเราไมนอย

หากนึกถึงสาเหตุที่ทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงนั้น

คงปฏิเสธไมไดวาเกิดจากฝมือเราเอง

ในเมื่อไมอาจยอนเวลาได ก็ควรรีบแกไขตั้งแตตอนนี้

กอนที่ทุกอยางจะสายเกินไป...
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