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จ่อน้้าหมักป้าเช็ง
น้้าสวรรค์หรือบั่นทอนสุขภาพ
> นา้ หมักป้ าเช็ง นา้ มหาบาบัด หรือน ้าหมักชีวภาพที่ร้ ูจกั กันโดยทัว่ ไป
หลายคนคงรู้จกั น ้าหมักที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี ้มาจากโลกโซเชียล ซึง่ ได้ มีการโฆษณาว่าสามารถ

รักษาโรคได้ ทกุ โรค จนทาให้ มีผ้ คู นแห่ไปซื ้อมาทดลองใช้ และเกิดเป็ นกระแสทีโ่ ด่งดังขึ ้นมาก
เป็ นที่น่าสนใจว่าน ้าหมักสมุนไพรสูตรมหาบาบัดที่ระบุสรรพคุณใช้ รักษาโรคได้ ทกุ โรครักษา
โรคได้ จริงหรือ
ในความเป็ น จริงน ้าหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคเป็ นภูมิปัญญาการแปรรูปผลผลิต

เฟ้นความจริง
อย.เร่งส้ารวจตรวจพืน้ ที่

จากการลงพื ้นที่ตรวจสอบโดย คณะกรรมการอาหารและยา รายงานว่า
น ้าหมักของป้าเช็งที่ทาออกมาจาหน่ายในรูปแบบ น ้ามหาบาบัด ชนิดรับประทาน
ชีวภาพเพื่อการบริโภคได้ มาจากต้ นเชื ้อจุลินทรีย์และพืชผักผลไม้ ที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบใน การหมัก ทา
ได้ ผลว่า ไม่พบจุลินทรีย์กลุม่ Probiotics เช่น Lactobacillus casei, Lactobacillus
ให้ น ้าหมักแต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัติและสรรพคุณที่แตกต่างกัน “น ้าหมักสมุนไพรสูตรมหาบาบัด”
acidophilus, Lactobacillus plantalum ซึง่ เป็ นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ สามารถช่วยปรับ
ได้ จากการหมักสมุนไพรผลไม้ ได้ แก่ ลูกยอ สมอ บอระเพ็ด ลิ ้นจี่ ลาไย มะขามป้อม น ้าผึ ้ง
สมดุลของระบบทางเดินอาหารและระบบภูมิค้ มุ กัน และช่วยลดสารก่อมะเร็ง แต่พบ
น ้าตาลทรายแดง จากส่วนผสมดังกล่าวบางชนิดเป็ นสมุนไพรไทย เช่น ลูกยอ มะขามป้อม ซึง่
จุลินทรีย์กลุม่ ก่อโรค ซึง่ ตัวที่พบในน ้าหมักของป้าเช็ง คือ Clostridium perfingens จะ
ส่งผลให้ เกิดอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้ อง ท้ องเสีย และหากปนเปื อ้ นในบาดแผลจะ
สามารถใช้ รักษาโรคบางโรคได้ แต่อย่างไรก็ตามน ้าหมักมหาบาบัดไม่สามารถรักษาโรคได้
ทาให้ แผลเน่าได้ นอกจากนี ้การควบคุมปั จจัยในการผลิตก็เป็ นส่วนสาคัญทีส่ ง่ ผลต่อ
ครอบจักรวาล เนื่องจากมีสรรพคุณทางยาไม่ ครอบคลุม จึงสามารถบอกได้ วา่ “นา้ หมัก
ประสิทธิภาพของน ้าหมัก เช่น การควบคุมความเป็ นกรด-ด่าง ซึง่ ถ้ ามีความเป็ นกรดมาก
สมุนไพรสูตรมหาบาบัด ป้ าเช็ง เป็ นการโฆษณาชวนเชื่อ เกินความจริ ง เข้ าข่ าย
(pH4.3) จะส่งผลให้ มีคณ
ุ สมบัติในการต้ านแบคทีเรียที่ดีมากขึ ้นแต่จะทาให้ ไม่เหมาะใน
หลอกลวง ผู้บริ โภค”
การนาไปบริโภค เพราะสามารถทาให้ ฟันผุกร่อนได้ ต้ องมีการควบคุมกระบวนการหมัก
ไม่ให้ เกิดเอทานอลและ เมทานอลเกินกว่าค่ามาตรฐาน เพราะจะส่งผลต่อระบบ
ประสาทและสายตา ควบคูก่ บั การคุม แสง อุณหภูมิ และความสะอาด ทังนี
้ ้การผลิตน ้า
หมักชีวภาพขึ ้นเองโดยไม่ได้ อยูใ่ นห้ องปฏิบตั ิการและขาดความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ทาให้
การควบคุมปั จจัยเหล่านี ้เป็ นไปได้ ยาก
ทางการเกษตร เพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพเท่านัน้ ไม่ใช่ เป็ นยา นอกจากนันสรรพคุ
้
ณของน ้าหมัก

อวสาน
น้้ามหาบ้าบัด

จับแล้ ว >

น ้าหมักมหาบาบัดป้าเช็งไม่มีคณ
ุ ภาพตามที่ได้ กล่าวอ้ าง เนื่องจากไม่ได้ มีจลุ ินทรี ย์

ก่อประโยชน์ ยังมีจลุ ินทรีย์ก่อโรค รวมทังค่
้ า pH ที่ไม่เหมาะในการนามาใช้ ประโยชน์
ทังนี
้ ้ไม่ได้ หมายความว่าน ้าหมักชีวภาพจะเป็ นโทษหรือไม่มีประโยชน์เสมอไป เพราะ

ประเด็นเด็ดประเด็นดัง
ประเด็นที่ถกู พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งคือระยะเวลาในการผลิตน ้าหมักป้าเช็ง

น ้ามหาบาบัด หรือน ้าหมักชีวภาพจะใช้ ระยะเวลาในการหมักนานมากถึง 10 ปี
ระยะเวลาในการหมักถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ต้องควบคุมในการหมักน ้าหมักชีวภาพ

ขึ ้นกับหลายปั จจัย อาทิเช่น การควบคุมการผลิตที่ดี ค่าPHและระยะเวลาการหมักที่

เพื่อการบริโภค เวลาที่ใช้ ในการหมัก แต่ละชนิดจะต้ องขึ ้นกับ ระยะเวลาการเจริญ

เหมาะสม อย่างไรก็ตามประโยชน์ของน ้าหมักชีวภาพเพียงช่วยรักษาสมดุลการทางาน

ของเชื ้อจุลินทรี ย์มีประโยชน์ และเวลาในการการสกัดสารจากวัตถุดบิ ที่เราต้ องการ

ของระบบต่างๆในร่างกายเท่านัน้ ไม่ ได้ มีคุณสมบัตใิ นการรั กษาโรคแต่ อย่ างใด

ออกมาอยูใ่ นน ้าหมัก กระบวนการหมักจึงสิ ้นสุดลง หากหมักนานเกินไปอาจเกิด

อรสา สุกสว่าง. (ม.ป.ป.). การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้ าน: นา้ หมักเช็ง. สืบค้ นเมือ่ วันที่

ผลเสียโดยทาให้ จลุ ินทรีย์ที่มีประโยชน์ ตายหมด และสารจากผักผลไม้ ที่ได้ จากการ
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หมักสลายไป ดังนัน้ “นา้ หมักสมุนไพร สูตร มหาบาบัด ป้ าเช็ง หมักนาน
10ปี ” จึงไม่ มีสารและจุลินทรีย์ท่มี ีประโยชน์ เหลืออยู่ในนา้ หมัก นอกจากนี ้
ยังตรวจพบจุลินทรีย์ก่อโรคทัง้ แบคทีเรียและเชือ้ ราเจือปนอยู่ด้วย เป็ น
อันตรายต่ อผู้บริโภคและพบว่ าไม่ ผ่าน อย.

