
LACTO-LIFE

การใช้น า้หมัก สิ่งที่ต้องใช้ – สูตรง่าย

ง่าย และปลอดภัยอีกด้วย 

4 ส่วนผสม 
น า้หมักนัน้มีรสเปรีย้ว แต่ต้องมีค่า pH ต ่ากว่า 3.6 

5 ชัน้ตอน ใน 7 วัน

4 อุปกรณ์

ข้อควรจ า 1: หม่ันสังเกตด้วยตัวเอง 

1) ข้าวกล้องปลอดสารพษิ 200 กรัม 
2) เกลือทะเล 15 กรัม
3) น า้ตาลทรายแดงบริสุทธ์ิ 45 กรัม 
4) น า้แร่ 1.5 ลติร 
 + ใส่ความรักลงไปด้วย 

Lacto 1.5L

1) ช้อนส าหรับตวง 
หรือตาชั่ง 
2) ชามขนาดใหญ่ 
3) กรวยกรอกน า้ 
4) ชวดพลาสตกิ
+ มือท่ีสะอาด 
(ห้ามใช้สบู่ล้าง)

1. เลือก
เลือกส่วนผสมท่ีมีคุณภาพ อปุกรณ์ท่ีสะอาด และอย่างลืมน ามอด
ในข้าวออกให้หมด

2. ล้าง และ ขยีเ้มล็ดข้าว
 เทข้าว 200 กรัมลงในชาม เตมิน า้ส่วนหน่ึงบนข้าว จากนัน้ท า
การขยีผ้วิเมลด็ข้าวด้วยมือ (88 ครัง้) น า้จะเร่ิมขุ่นขาว

3. ผสมให้เข้ากัน และบรรจุลงในขวด
เทน า้ท่ีได้ลงในขวดท่ีเตรียมไว้ ใส่เกลือ และน า้ตาลลงไป
ท าซ า้ขัน้ตอน 2 และ 3 จนกว่าขวดจะเตม็

4. เขย่า และระบายอากาศในขวดออก
เม่ือขวดเติมเต็มแล้ว ให้ท าการเขย่าให้ดี
 ภายในอย่างน้อย 4 วันหลังจากนัน้ ให้ท าการเปิดฝาเพิ่อระบาย
อากาศออก และท าการเขย่าขวด ท าอย่างนีเ้ป็นเวลา 2 – 3 ครัง้
ทุกวัน
ตัง้ขวดให้ตรง เกบ็ในท่ีร่ม โดยท่ีอุณหภูมิประมาณ 20 – 30 C

5. ดูผลลัพธ์
หลังจาก 5 วัน น า้หมักจะมีฟองอากาศท่ีซ่าๆในขวด รสชาด
เปรีย้ว และสีจะจางลงจากวันแรก ให้ลองดม และหากรู้สกึว่ามีรส
เปรีย้วเลก็น้อย (โดยเฉพาะวันท่ี 7)
หมายความว่าน า้หมักของเราพร้อมแล้ว
คุณสามารถตรวจสองระดับกรดด้วยกระดาษวัดค่า pH เม่ือระดับ 
pH น้อยกว่า 3.6 น า้หมักพร้อมใช้ได้

 ใส่ใจน า้หมักเหมือนลูกของคุณ

ข้อควรจ า 2: ความเป็นกรด 

1) 100 - 20% LACTO,  ต่อถว้ย

2) ด่ืม 200 มล. ก่อนนอน และเม่ือต่ืน
นอน

3)  มีประโยชน์ต่อระบบขบัถ่ายของ
ล าไส้ สุขภาพคณุจะดีขึน้จุลินทรีย์เพื่อสุขภาพ

1) ส่วนผสม และอุปกรณ์ 2) ใช้ประโยชน์ 3) รอดผูลลัพธ์ 

1) 100 - 20% LACTO, ต่อถว้ย

2) ด่ืม 200 มล. พร้อมกับมะนาว ด่ืม 
200 มล. พร้อมกับมะนาว 

3) ก าจัดสารอนุมูลอสิระ (สารก่อ
มะเร็ง) และ ท าให้ดูอ่อนเยาว์ขึน้

1) 100 - 20% LACTO, ต่อถว้ย 

2) ด่ืม 200 มล. พร้อมกับน า้ผลไม้ 
หรือซุปอุ่นๆ 

3) เพิ่มสารอาหารท่ีมีประโยชน์ 

1) 10 - 1% LACTO, ต่อกะละมงั, ตอสเปรย์

2) ใช้ในการแช่ หรือสเปรย์ ส่วนผสม
อาหาร และอุปกรณ์ ท าอาหาร 

3) ท าการฆ่าเชือ้โรค ก าจัดสารเคมี 
ใช้เพื่อให้อาหารมีอายุยาวขึน้แบบ
ธรรมชาต ิ

1) 100% LACTO

2) ใช้แทนน า้ส้มสายชู หรือท าเป็น อูมา
มิ (สารชูรสแบบธรรมชาต)ิ

3) เพิ่มรสเปรีย้ว ก าจดักลิ่นเหม็น ท า
ให้อาหารรสดีขึน้

1) 10 - 1% LACTO,  ต่อกะละมงั

2) แช่จานสกปรกเป็นเวลาหลาย
ชั่วโมง หรือข้ามคืน

3) ก าจัดคราบน า้มัน และฆ่าเชือ้

1) 10 - 1% LACTO, ต่อขวดสเปรย์

2) ส าหรับไม้ คอนกรีต กระเบือ้ง 
พลาสตกิ ให้สเปรย์ เชด็ และท าให้แห้ง
ให้ท่ัว

3) ช่วยท าความสะอาด และฆ่าเชือ้

1) 100-10% LACTO, ตอสเปรย,์ ต่อกะละมงั

2) ส าหรับห้องครัวท่ีมันเยิม้ ใส่น า้หมัก
ลงไปในส่วนท่ีมันเป็นเวลาหลายชั่วโมง

3) ช่วยท าความสะอาด และฆ่าเชือ้

1) 100% LACTO,  ต่อกะละมงั

2) ใสน่ า้หมกัในเคร่ืองซกัผ้า หรือใช้แช่ผ้า

3) ก าจัดสิ่งสกปรกและคราบมัน 
ก าจดักลิ่น และฆ่าเชือ้

1) 1 - 0.1% LACTO, ตอสเปรย์

2) สเปรย์บนผ้าเม่ือต้องการอบ 
หรือรีดผ้า

3) ฆ่าเชือ้ ผ้ามีกลิ่นดีขึน้ ไม่
ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ท าให้ผ้านุ่ม

1) 100 - 10% LACTO ต่อถว้ย หรือขวดสเปรย์

2) ใช้อาบน า้หรือสเปรย์ลงบนตัว 

3) ท าความสะอาด บ ารุงผวิ ท าให้ผวิ
ชุ่มชึ่น ท าให้ผวิเนียน และป้องกันผวิ
จากแสงยูวี 

1) 50 - 10% LACTO,  ต่อขวดสเปรย์

2) ใช้อาบน า้หรือสเปรย์ลงบนตัว หรือหลัง
สระผม 

3) ใช้ท าความสะอาดและบ ารุงหนัง
ศีรษะ ให้ความชุ่มชืน้ ปกป้อง และท าให้
เส้นผมแขง็แรง

1) 10 - 1% LACTO, ตอสเปรย์

2) ใส่น า้หมักประมาณ 1– 10% ในอ่าง
อาบน า้ สเปรย์หลังจากแช่อ่างอาบน า้ 

3) ท าความสะอาด ฆ่าเชือ้ บ ารุง และ
ปกป้องผวิกาย 

1) 1 - 0.1% LACTO, ต่อถว้ย, 

2) ใช้บ้วนปาก หรือสเปรย์ในปากหลัง
แปรงฟัน

3) ท าความสะอาดปาก รักษา และ
ป้องกันฟันผุ

1) 1- 0.1% LACTO,  ต่อถว้ย หรือกาขนาดเลก็

2) ล้างหน้าด้วยน า้ผสมน า้หมัก หรือ
เทลงในรูจมูก

3) ท าความสะอาด ฆ่าเชือ้ รวมทัง้
ป้องกันโรคหวัด และภูมิแพ้

ออร์แกนิกแน่นอน!

เรามาเร่ิมท าน า้หมักเพ่ือสุขภาพจากสูตรท่ีง่ายๆกันเถอะ - BASIC RECIPE
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อาหารเสริม 

ท าอาหาร 2

ท าอาหาร 1

ตอ่ต้านอนมุลูอิสระ 

ล้างจาน 

ท าความสะอาด 1

ท าความสะอาด 2

อบและรีดผ้า

ซักผ้า 

บ ารุงผวิ 

อาบน า้ และบ ารุงผม 

ในอ่างอาบน า้ 

ดูแลตา หู จมูก 

ดูแลฟัน 

น า้หมักเพื่อสุขภาพ!



LACTO-LIFE

เรามาเร่ิมท าและใช้น า้หมักเพ่ือสุขภาพด้วยสูตรท่ีพัฒนาขึน้อีกขัน้กัน ADVANCED RECIPE

สิ่งที่ต้องใช้ - สูตรขัน้สูง
4 ส่วนผสม

ออร์แกนิกแน่นอน!

4 ขัน้ตอน ใน 5 วัน 
1. เลือก
เลอืกสว่นผสมที่มีคณุภาพ อปุกรณ์ที่สะอาด และอย่างลมืน ามอด
ในข้าวออกให้หมด
2. ผสมเข้าด้วยกัน และใช้มือขยีข้้าว
เทข้าว 750 กรัมลงในชาม เติมน า้ 1 ลติรบนข้าว ใสส่ว่นผสมลง
ขวดเดียวกนั และเขย่า (88 ครัง้)
จากนัน้ท าการขยีผิ้วเมลด็ข้าวด้วยมือ  น า้จะเร่ิมขุ่นขาว เติมน า้ที่
เหลอืลงในขวด
3. เขย่า และเปิดฝาเพื่อให้ลมออก
เมือน า้ในขวดเร่ิมสงูขึน้ ให้เขย่าอีกครัง้
ภายในเวลา 4 วนั ให้ท าการเปิดฝาก และเขย่าวขวด ท าซ า้กนั 2 

– 3 ครัง้ทกุวัน
เก็บขวดตัง้ขึน้ ในท่ีร่ม อณุหภมูิประมาณ 20 – 30 C
4. เชค็ซ า้
 หลงัจาก 3 วนัผ่านไป น า้หมกัจะมีฟองอากาศที่ซ่าๆในขวด 
รสชาดเปรีย้ว และสจีะจางลงจากวนัแรก ให้ลองดมและชิม และ 
หากรู้สกึว่ามีรสเปรีย้วเล็กน้อย (โดยเฉพาะวนัที่ 5) หมายความว่า
น า้หมกัของเราเสร็จแล้ว
 คณุสามารถตรวจสองระดบักรดด้วยกระดาษวดัค่า pH เมื่อ
ระดบั pH น้อยกว่า 3.6 น า้หมกัพร้อมใช้ได้
ง่าย และปลอดภยัอีกด้วย

ง่าย และปลอดภัยอีกด้วย 

1) 10 - 1% LACTO, ต่ออ่างอาบน ้าหรือกะละมงั

2) ใช่ในอ่างอาบน า้หรือกะละมัง 
จากนัน้ให้สเปรย์ในบริเวณท่ีต้องการ

3) ท าความสะอาด ฆ่าเชือ้โรค และ
ปกป้องส่วนซ่อนเร้นของผู้หญิง

1) 10 - 1% LACTO, ตอสเปรย์

2) ขัดเพื่อให้ผวิท่ีตายแล้วออก และ
สเปรย์ในบริเวณดังกล่าว

3) ฆ่าเชือ้โรค และก าจดักลิ่นเหม็น

1) 100 - 10% LACTO, ต่อแกว้

2) ด่ืม 200 มล. ก่อนนอน และเม่ือ
ต่ืนนอน 

3) ท าให้เพิ่มสมรรถภาพ และความ
ต้องการทางเพศ

1) 100% LACTO, ต่ออ่างอาบน ้าหรือถงัน ้า

2) แช่เท้าในน า้หมักเป็นเวลา 20 
นาทีทุกวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์

3) ก าจัดแบคทีเรีย และกลิ่น

1) 100 - 10% LACTO, ตอสเปรย์

2) สเปรย์ และท าให้แห้ง หลังจากท า
ความสะอาดแผล และในบริเวณตดิเชือ้

3) รักษาแผล ฆ่าเชือ้ และท าความ
สะอาด

1) 10 - 1% LACTO, ต่อกะละมงัหรือสเปรย์

2) ใช้ซักผ้า และท าความสะอาด
อุปกรณ์เดก็อ่อน หรือสเปรย์

3) ท าความสะอาด ฆ่าเชือ้โรค และ
ปกป้องทารกด้วยจุลินทรีย์ท่ีมี
ประโยชน์

1) 10 - 1% LACTO, ต่อถว้ยหรือสเปรย์

2) ใช้ด่ืม ท าความสะอาด และสเปรย์

3) ท าความสะอาด ก าจดักลิ่น และ
ฆ่าเชือ้โรง อีกทัง้ยังช่วยรักษาสุขภาพ
อีกด้วย

1) 100 - 10% LACTO, ต่อแกว้

2) ด่ืมน า้หมัก 200 มล. ก่อนนอน 
และเม่ือต่ืนนอน

3) มีสารอาหารท่ีท าให้สมองท างานดี
ขึน้ อีกทัง้ท าให้จติใจผ่อนคลาย 

1) 100 - 10% LACTO, ต่อแกว้

2) ด่ืม 200 มล. ชัว่โมงกอ่นนอน

3) ท าใหส้มองสั่งการไดดี้ขน้ เลือดหมุนเวียนดีข้ึน 

1) 10 - 1% LACTO, ตอสเปรย์

2) ใช้ช าระล้าง

3) ช่วยฆ่าเชือ้ และปกป้องจดุซ่อน
เร้นของคุณและคู่ของคุณ

1) 100 - 10% LACTO, ตอสเปรย์

2) เท หรือสเปรย์บนจดุท่ีมีกลิ่น 
และปิดฝา

3) ก าจัดกลิ่นเหม็นใน อากาศ ดิน น า้ 
และขยะ

1) 100 - 10% LACTO, ต่อขนน ้า

2) ผสมในขยะเปียกด้วยน า้หมัก 

3) เป็นการน าขยะเปียกมาเป็นปุ๋ยใน
ระยะเวลาอันสัน้ 

1) 0.5 - 0.1% LACTO, ต่อบวัรดน ้า

2) เท หรือสเปรย์บนต้นไม้ หรือบน
ดิน 

3) ช่วยให้พืชดูดซับสารอาหารได้ดีขึน้ 

1) 10 - 0.1% LACTO, ต่ออ่างอาบน ้าหรือกะละมงั

2) ใช้ด่ืม สเปรย์ และท าความสะอาด

3) ท าความสะอาด เพื่อลดกลิ่น และ
ฆ่าเชือ้ไปในตัว เพื่อสุขภาพของสัตว์
เลีย้ง

1) 100% LACTO, ต่อถงั

2) แช่เหล็กท่ีเป็นสนิม ในน า้หมัก
ข้ามคือ และขดัเพียงเลก็น้อย

3) เป็นการก าจดัและป้องกันการเกดิ
สนิม 
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1) ข้าวกล้องปลอดสารพษิ 150 กรัม 
2) เกลือทะเล 15 กรัม
3) น า้ตาลทรายแดงบริสุทธ์ิ 45 กรัม 
4) น า้แร่ 1.5 ลติร 
 + ใส่ความรักลงไปด้วย 

Lacto 1.5L

1) ช้อนส าหรับตวง 
หรือตาชั่ง 
2) กรวยกรอกน า้ 
3) ชวดพลาสตกิ
+ มือท่ีสะอาด 
(ห้ามใช้สบู่ล้าง)

3 อุปกรณ์

การใช้น า้หมัก 
การใช้น า้หมกันัน้ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละคน ซึง่ไมเ่หมือนกนั

ข้อควรจ า 3: การเจือจางน า้หมัก 
น าน า้หมกัให้เจือจาง 0.1% ในการใช้งาน

ข้อควรจ า 4: ใช้ตัวเองเป็นที่ตัง้

1) ส่วนผสม และอุปกรณ์ 2) ใช้ประโยชน์ 3) รอดผูลลัพธ์ 

ท าความสะอาดจดุ
ซ่อนเร้น 

ก าจดักลิ่นกาย 1

ระบบขบัถ่ายง่าย 

รักษาแผล 

รักษาเชือ้ราท่ีเท้า 

ส าหรับเด็กอ่อน

ส าหรับผู้สูงอายุ

ส าหรับสมอง

กระตุ้นความ
ต้องการทางเพศ 2

กระตุ้นความ
ต้องการทางเพศ 1

ก าจดักลิ่นเหม็น 2

ย่อยขยะเปียก 

ท าสวน 

ก าจดัสนิม 

ดูแลสัตว์เลีย้ง

น า้หมักเพื่อสุขภาพ!


