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เอนไซม์-น ้ำหมักชีวภำพจำกผลไม้ส้ำหรับดื่ม 
 
เอนไซม์ คือ สำรโปรตีน ที่ได้จำกขบวนกำรสลำยตัวด้วยวิธีธรรมชำติ โดยกำรสร้ำงสภำพควำมเป็นกรดอ่อน

ด้วยสำรอินทรีย์ แบบจ้ำกัดอำกำศ และมีน ้ำเป็นองค์ประกอบ เพ่ือให้ไอน ้ำในอำกำศแตกตัวเป็น ออกซิเจนอิสระ ท้ำ
ให้สำรอำหำรในพืชผัก, ผลไม้ มีโอกำสแตกตัว ออกมำเป็นแร่ธำตุต่ำง ๆ ซึ่งอยู่ในรูปของประจุไฟฟ้ำ และเปิดโอกำสให้
จุลินทรีย์   สลำยตัวให้สำรโปรตีนในรูปของกรดอะมิโน  และไวตำมิน 

กำรท้ำเอนไซม์ เป็นกระบวนกำรในกำรเปลี่ยนรูปพืชผัก, ผลไม้ ให้อยู่ในรูปของสำรอำหำรเพ่ือให้เก็บไว้ได้นำน 
โดยอำศัยประสิทธิภำพของกำรแตกประจุไฟฟ้ำ ( Effective Ionic Charge ) จึงท้ำให้ได้สำรอำหำรในรูปอิออน และ
พลังงำน ที่พร้อมจะดูดซึมเข้ำสู่ร่ำงกำยเพ่ือน้ำไปใช้ได้ทันที 

ดังนั น จะพบว่ำเมื่อเรำรับประทำนเอนไซม์แล้วจะรู้สึกสดชื่น ร่ำงกำยมีพละก้ำลังแข็งแรง  รอบๆ ตัวเรำล้วน
เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ เรียกว่ำจุลินทรี  เรำสำมำรถมีชีวิตอยู่ได้กด็้วยอำศัยสิ่ง
เหล่ำนี  ในปัจจุบันมนุษย์เรำท้ำลำยสภำพแวดล้อม ท้ำให้เกิดอำหำร, อำกำศ เป็นพิษกันมำกขึ น เมื่อร่ำงกำยมนุษย์
อ่อนแอ จุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ก็กลับกลำยเป็นโทษกับตัวมนุษย์เอง    

ดังนั นเรำจึงต้องช่วยกันจัดสรรสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้จุลินทรีย์ต่ำง ๆ ท้ำประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เอนไซม์คือตัวกลำงที่ท้ำหนำ้ที่ในกำรกระตุ้นให้วงจรหรอืระบบต่ำงๆในร่ำงกำยของเรำให้ท้ำงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ น 

เอนไซม์มีหน้ำที่ส้ำคัญ 2 ประกำร  คือ 
เพ่ือป้องกันอันตรำยที่เกิดขึ นและ 
เพ่ือบ้ำรุงส่งเสริมให้ระบบต่ำงๆให้ท้ำงำนไดด้ีขึ น  
กำรน้ำเอำน ้ำผลไม้ที่ได้จำกกำรหมักมำดื่มเป็นเครื่องดืม่ที่ช่วยในกำรกระตุ้นและส่งเสริมกำรท้ำงำนของ

ร่ำงกำยให้ดยีิ่งขึ นนี่เองที่เรำเรียกว่ำ "น ้ำเอนไซม์" 
 
กำรท้ำน ้ำเอนไซม์ส้ำหรับดืม่นั นสำมำรถท้ำได้ 2 วิธี คือ 
ได้จำกกำรคั น, ปั่นด้วยเครื่องปั่น, สับ, หรือต้ำกับครก แล้วกรองเอำกำกออกด้วยผ้ำขำวบำง หรือจะใช้

เครื่องแยกกำกก็ได้  แต่หลังท้ำเสร็จควรดื่มทันทีและไม่ควรทิ งไว้นำนเกินครึง่ชั่วโมง เพรำะหำกเก็บไว้นำนจะท้ำให้
เอนไซม์ที่มีอยู่ในตัวผักและผลไม้เสื่อมประสิทธิภำพลง 

 ได้จำกกำรน้ำผลไม้มำหมัก   ซึ่งในที่นี จะกล่ำวถึงเฉพำะกระบวนกำรที่ได้จำกกำรหมักและกรรมวิธีขั นตอน
ของกำรหมัก  เพรำะสำมำรถเก็บไว้ดื่มได้นำนกว่ำและให้สำรโปรตีนที่ประกอบไปด้วยวิตำมิน  ซึ่งเมื่อทำนเขำ้ไป จะ
เกิดกำรแลกเปลี่ยนกำรใช้สำรอำหำรได้สูงสุด ณ จุดทีร่่ำงกำยสำมำรถน้ำของ เสียทิ งได้ทั งหมด และท้ำให้ร่ำงกำย
สร้ำงพลังงำนในแต่ละเซลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งผลให้เกิดกำร สร้ำงเซลใหม่ทดแทนเซลเก่ำที่ตำยในแต่ละวัน
ได้เต็มที่  

เรำลองมำดูกันว่ำน ้ำเอนไซม์ในผัก ผลไม้ที่ดื่มกันนั นมปีระโยชน์ต่อสุขภำพอย่ำงไรบ้ำง  
 
ประโยชน์ของเอนไซม์ 
1. ปรับควำมเป็นกรดเป็นด่ำงในร่ำงกำย 
2. ท้ำให้ระบบกำรย่อยและกำรขับถ่ำยดีขึ น 
3. ท้ำให้แต่ละเซลในร่ำงกำยได้สำรอำหำรอยำ่งสมดุล 
4. สลำยสำรพิษและสร้ำงภูมิคุ้มกันในร่ำงกำย ( ลดกำรใช้ยำปฏิชีวนะ ) 
5. อุดมไปด้วยโปรตีน วิตำมินและเกลือแร่ คือ วิตำมินบีรวม, บี 1, บี 2, บี12วิตำมินที่ได้ในกำรน้ำผลไม้แตล่ะ

ชนิดมำหมักผลไม้แต่ละชนิดกำรน้ำมำหมักเป็นเอนไซม์จะได้วิตำมินไม่เหมือนกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี  
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ล้ำดับ ชนิดพืชที่น้ำมำหมัก วิตำมินที่ได ้
1 ผลไม้รสหวำน วิตำมิน เอ, ด,ี อ,ี เค 
2 ผลไม้รสเปรี ยว วิตำมิน ซีและเค 
3 จำกข้ำว วิตำมิน บี ซี อี 

 

 
ขั นตอนกำรท้ำน ำ้เอนไซม์           
กำรท้ำหัวเชื อน ้ำเอนไซม์ (Enzyme) น ้ำผลไม้เข้มข้นใช้ดื่มเพื่อสุขภำพท้ำหัวเชื อ        
น้ำผลไม้ 3 กก. +  น ้ำผึ ง 1 กก. +  น ้ำ 10 ลิตร  
หมักไว้เป็นเวลำ 3 เดือน – 1 ปี ขึ นไปจะได้หัวน ้ำผลไม้เข้มข้นที่สกัดด้วยวิธีกำรทำงธรรมชำติ ให้แยกเอำน ้ำ

ออกมำ 
ส่วนกำกผลไม้ที่เหลือให้ผสมน ้ำผึ ง1 กก. + น ้ำ 10 ลิตรหมักทิ งไว้ 2 เดือนขึ นไป จนกว่ำกำกผลไม้ที่เหลือจะ

ย่อยสลำยหมดสำมำรถทำ้ซ ้ำอีก 3-4 ครั งก็จะได้หัวน ้ำผลไม้เข้มข้นที่สกัดด้วยวิธีกำรทำงธรรมชำติเก็บไว้เพ่ิมอีก 
เรำจะพบว่ำในช่วงอำยุของกำรหมักหรือกำรขยำยก็ดี ช่วงเวลำภำยใน  3 เดือนแรก – 1 ปี จะมีจุลินทรีย์

ต่ำงๆ มำกมำยลงมำท้ำหนำ้ที่อย่ำงมีประสิทธิภำพเรียกว่ำหัวเชื อน ้ำผลไม้เข้มข้นที่สกัดด้วยวิธีกำรทำงธรรมชำติ หำก
เรำน้ำผลิตผลช่วงนี ไปใช้ดื่มกิน จะเกิดผลข้ำงเคียง ซึ่งไม่เป็นที่นิยมยอมรับ               

แต่เมื่อเรำได้หัวเชื อดังกล่ำวแล้ว ซึ่งอำยุต้องมำกกว่ำ 1 ปีขึ นไปจึงจะมีประสิทธิภำพ เรำสำมำรถที่จะน้ำหัว
เชื อไปขยำย ด้วยกระบวนกำรหมักในภำชนะพลำสติกที่ปิดจ้ำกัดอำกำศ ในขั นตอนนี จะไม่มีเชื อจุลินทรีย์ต่ำงๆที่เป็นอัต
ตรำยเหลืออยู่เลย เพรำะสัดส่วนดังกล่ำวเป็นสัดส่วนที่ปลอดเชื อ 

ดังนั นท่ำนจะพบว่ำในกระบวนกำรดังกล่ำวเรำไม่มีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรำยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่เป็น
ผลผลิตของจุลินทรีย์ ซึ่งให้สำรอำหำรตำ่งๆ ในรูปของ โปรตีน( กรดอะมิโน), ไวตำมิน, เกลือแร่, พลังงำน ฯ   

โดยใช้หัวเชื อน ้ำผลไม้เข้มข้นที่สกัดด้วยวิธีกำรทำงธรรมชำติ 4 แก้ว +น ้ำผึ ง 1 กก. + น ้ำ 10 ส่วน  หมักไว้
เป็นเวลำนำน  7 วันขึ นไป ก็จะได้น ้ำเอนไซม์พร้อมดื่มที่ช่วยให้กำรย่อยอำหำรและกำรขับถ่ำยดีขึ น, ท้ำให้เซลใน
ร่ำงกำยได้รับสำรอำหำรอยำ่งสมดุล , สลำยสำรพิษและสร้ำงภูมิคุ้มกันในร่ำงกำย, ลดกำรถูกท้ำลำยในเซล, คงควำม
เป็นหนุ่มสำวท้ำให้แก่ช้ำ,อุดมด้วยโปรตีน ไวตำมิน และเกลือแร่ 

หรือ น้ำหัวเชื อน ้ำผลไม้เข้มข้น ที่อำยุนำน 10 ปี มำ 1 ส่วน + น ้ำผึ ง 1 ส่วน +  น ้ำ 10 ส่วน หมักไว้นำน 6 
เดือน จะน้ำไปดื่ม หรือ น้ำไปเป็นหัวเชื อ ขยำยต่อไปอีก ด้วยอัตรำส่วน หัวเชื อขยำย 1 ลิตร  + น ้ำผึ ง 1 กิโลกรัม + 
น ้ำ 5 ลิตร นำน 1 ปี จะได้น ้ำเอนไซม์พร้อมดื่ม ที่ช่วยในกำรฟื้นฟูร่ำงกำย ย่อยอำหำร สลำยสำรพิษของตกค้ำงใน
เลือด ลดไขมัน อย่ำงได้ผลดี 

งำ่ย ๆ เพียงแค่นี  ท้ำไม่ยำก แต่อำจต้องใจเย็นและใช้เวลำในกำรหมักหน่อยค่ะ 
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หมำกส้มมอ 

 
 

ชื่อพื นบ้ำนอีสำน ส้มมอ  
ชื่อทั่วไป สมอไทย  
ชื่อวิทยำศำสตร์ Terminalia chebula Retz. 

var. chebula  
วงศ์ Combretaceae  
ประเภท ไม้ต้น  
ลักษณะวิสัย ไม้ต้นขนำดกลำง สูง 7 - 15 

เมตร เปลือสีเทำปนสีน ้ำตำลผิวเรียบหรือแตกเป็น
สะเก็ด ใบเดี่ยว เรียงสลับหรือเกือบตรงข้ำม รูปรี รูป
ไข่หรือรูปขอบขนำนแกมรูปไข่ ปลำยแหลม โคนใบมน 
ขอบใบเรียบกว้ำง 5 - 10 ซม. ยำว 7 - 15 ซม. ที่
ก้ำนใบด้ำนบน ติดกับโคนใบมีต่อม 1 คู่ ดอกช่อแบบ
ช่อแยกแขนงออกตำมซอกใบหรือปลำยกิ่ง กลีบเลี ยง
มี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ สีเหลือง เกสรเพศผู้มี 
10 อัน ผลเดี่ยว รูปรีเป็นสัน เมล็ดแข็ง  

ประโยชน์ เปลือกและผลส้มมอมีรสฝำดจำก
สำรแทนนิน มีสรรพคุณเป็นยำอำยุวัฒนะ และมี
วิตำมินซีสูง หรือใช้รำกเข้ำต้ำรับยำรักษำริดสีดวง
ทวำร 

 
 
 

หมำกขำมป้อม 

 
 
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Phyllanthus emblica L. 
วงศ์ : Euphorbiaceae 
ชื่อสำมัญ : Malacca Tree , Emblic 

Myrabolan 
ชื่ออื่น : กันโตด ก้ำทวด 
ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 8-12 เมตร เปลือกต้นสี

น ้ำตำลปนเทำ ผิวค่อนข้ำงเรียบ เรือนยอดรูปร่มแผ่
กว้ำงปลำยลู่ลง ใบ เดี่ยว ขนำดเล็ก เรียงสลับ รูป
ขอบขนำนแคบ ดอก เล็กมำก สีขำวหรือนวล 
ออกเป็นกระจุกตำมง่ำมใบ ผล กลม อุ้มน ้ำ เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงประมำณ 2 เซนติเมตร สีเขียวอ่อนค่อนข้ำง
ใส 

นิเวศวิทยำ : ถิ่นก้ำเนิดในแถบเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ขึ นในดินที่มีกำรระบำยน ้ำดีในป่ำ
เบญจพรรณแล้งทั่วไป 

ออกดอก : เป็นผล ช่วงเดือนมกรำคม ? 
เมษำยน  

กำรขยำยพันธุ์ : โดยเมล็ด 
ประโยชน์ : เนื อไม้ ใช้ท้ำเสำอำคำรบ้ำนเรือน 

ท้ำเครื่องมือทำงกำรเกษตร ท้ำฟืน เผำถ่ำน เปลือก
และใบ ให้สีน ้ำตำลแกมเหลือง ใช้ย้อมผ้ำ ผล มีรส
เปรี ยวๆ หวำนๆ อมฝำด รับประทำนแก้กระหำยน ้ำ ใช้
เป็นยำขับพยำธิ แก้ไอ หรือคั นเอำ น ้ำจำกผล ใช้หยอด
ตำรักษำเยื่อตำอักเสบ เป็นอำหำรของสัตว์ป่ำ 

เอนไซม์-น ้ำหมักชีวภำพจำกผลไม้ส้ำหรับดื่ม 
ผลิตภัณฑ์ของ “เฮือนดินตีนภู” 

หมักด้วยหมำกขำมป้อมและหมำกส้มมอ 
ผลไม้ป่ำ ปลอดสำรพิษ 100% 


