


บทน�ำ

	 พืชผักเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง	การที่ได้บริโภคผัก

อย่างสม�่าเสมอจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพท่ีดี	ในปัจจุบันผู้บริโภคได้หัน

มาใส่ใจและให้ความส�าคัญในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น	จึงมีการบริโภคผัก

ในปริมาณที่เพ่ิมข้ึนและต้องปลอดภัยต่อสุขภาพ	โดยมีผักปลอดสารพิษไว้

บริโภค	ดังนั้นเกษตรกรจึงควรหันมาปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษให้มากขึ้น	

แนวทางการปฏบิตัใินการผลติผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษจะเน้นการป้องกนั

มากกว่าการแก้ไข	โดยการน�าเอาวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบในการหมัก

เช้ือจุลินทรีย์	ท�าปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต	เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	

โดยการพึ่งพาตนเองและแรงงานภายในครอบครัวเป็นหลัก	อย่างไรก็ตาม

เกษตรกรเองต้องใส่ใจในเร่ืองของการใช้สารป้องกันก�าจัดแมลงหรือโรค

ต่างๆ	ทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่ผู้บรโิภค	ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และยงัมผีล

ต่อต้นทนุการผลติทีส่งูขึน้	ดงันัน้การใช้น�า้หมกัจลิุนทรีย์จากธรรมชาติมาช่วย

ในการผลติผกัผลไม้ทีมี่คณุภาพปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้รโิภค	จงึถอืเป็น

สิง่จ�าเป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจบัุน	ซึง่จะเป็นการลดการใช้ปุย๋เคมแีละ

ยาฆ่าแมลงที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	จะส่งผลดีต่อตัวเกษตรกรและ 

ผู้บริโภคได้ในอนาคต

กำรผลิตน�้ำหมักจุลินทรีย์จำก

หน่อกล้วยและผลไม้

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้



จุลินทรีย์ คืออะไร?

	 จุลินทรีย์	(Microorganism)	เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเซลล์เดียว	 

ทีม่ขีนาดเลก็จนไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่า	ต้องอาศยักล้องจลุทรรศน์

ช่วยขยายให้มองเห็นรูปร่างและลักษณะของเซลล์	จุลินทรีย์สามารถขยาย

พันธุ์ด้วยการแยกตัว	โดยแยกเซลล์ตัวเองจาก	1	เป็น	2	จาก	2	เป็น	4	อย่าง 

ต่อเนือ่งไปตลอด	และจลุนิทรย์ีจะเจรญิเตบิโตและเพ่ิมจ�านวนได้ต้องมอีาหา 

รนั่นก็	คือ	น�้าตาล	(คาร์บอน)	ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและพลังงานให้จุลินทรีย์ 

น�าไปใช้ท�ากจิกรรมของจลุนิทรย์ี	โดยจลุนิทรย์ีจะช่วยย่อยสลายวสัดุอนิทรีย์

ให้มโีมเลกลุเลก็ลง	จนอยูใ่นรูปสารประกอบฮวิมกิหรือกรดอะมโิน	เพือ่เปลีย่น

เป็นธาตุอาหารในรูปที่พืชสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	นี่จึงเป็นเหตุผลว่า

ท�าไมต้องใส่น�้าตาลหรือกากน�้าตาลเข้าไปในน�้าหมักจุลินทรีย์ทุกสูตร
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กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ต่อพืช

	 ย่อยสลายอินทรียวัตถุ	เมื่อใส่อินทรียวัตถุชิ้นใหญ่ลงไปในดิน 

จะถูกสิ่งมีชีวิตในดินช่วยกันย่อยสลายให้กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	 

กรดอินทรีย์	ฮิวมัส	และสารอาหาร	พืชจึงได้รับประโยชน์โดยตรงจากสาร

อาหารที่เกิดข้ึน	เช่น	ไนเตรด	แอมโมเนียม	ฟอสเฟต	และซัลเฟต	เป็นต้น	

ฮวิมสัช่วยปรบัปรงุสมบติัทางกายภาพของดนิ	เช่น	ช่วยให้อนภุาคดนิจบัตวักนั 

เป็นเม็ดดนิท�าให้ดินมช่ีองว่างมากขึน้	การซึมซบัน�า้และการระบายอากาศดีข้ึน	 

เป็นต้น

	 ตรงึไนโตรเจน	จลุนิทรีย์บางชนดิสามารถเปลีย่นไนโตรเจนในอากาศ 

(N2)	ให้เป็นแอมโมเนีย	(NH3)	โดยใช้เอนไซม์	nitrogenase	จากนั้น	

แอมโมเนีย	(NH3)	ทีเ่กดิขึน้จะถกูเปลีย่นไปเป็นสารประกอบกรดอะมโินและ

โปรตีน	ตามล�าดับ	เมื่อจุลินทรีย์เหล่านี้ตายและถูกย่อยสลาย	สารประกอบ

ไนโตรเจนภายในเซลล์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารอาหารพืชอีกทอดหนึ่ง	

เกษตรกรจึงสามารถเพ่ิมไนโตรเจนลงไปในดินได้โดยใช้กระบวนการนี ้

แทนการใช้ปุ ๋ยไนโตรเจน	โดยจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้มีอยู ่

หลายกลุ่มด้วยกัน	ดังนี้

	 -	Symbiotic	N	fixation	bateria	เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับ 

พืชตระกูลถั่ว	ชนิดท่ีส�าคัญ	คือ	Rhizobium	แบคทีเรียชนิดน้ีสามารถ

ตรึงไนโตรเจนได้ประมาณปีละ	20.5-46.7	kg-N/ไร่	จัดเป็นแบคทีเรีย 

ตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

	 -	Non-symbiotic	N	fization	bacteria	เป็นแบคทีเรียที่อาศัย 

อย่างอสิระในดนิ	ตวัอย่างแบคทีเรยีในกลุ่มนี	้เช่น	Azotobacter,	Beijerinckia	 

และ	Clostridium	เป็นต้น
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	 -	สาหร่าย	สาหร่ายที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้เป็นสาหร่ายชนิด

สีเขียวแกมน�้าเงินบางชนิด	เช่น	Nostoc,	Anabaena,	Tolypothrix,	 

Cylindrospormum		และ	Aulosira	เป็นต้น	สาหร่าย	Anabaena azollae 

อาศัยอยู่กับแหนแดงในช่องว่างของใบ	มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน

ได้ประมาณปีละ	58	kg-N/ไร่	ดังนั้นแหนแดงจึงเหมาะสมน�ามาใช้เป็นปุ๋ย

พืชสด	โดยเฉพาะในนาข้าว	เนื่องจากสาหร่ายเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่น�้าขัง

	 แปลงสภาพสารอินทรีย์	ไปเป็นสารอนินทรีย์	เพื่อให้พืชได้น�าไปใช้

ประโยชน์

	 จุลินทรีย์หลายชนิดมีบทบาทในการสร้างกรดอินทรีย์	(Organic	

Acid)	ที่จะละลายแร่ธาตุอาหารพืชให้เป็นประโยชน์กับพืชได้

	 จุลินทรีย์หลายชนิดมีหน้าท่ีก�าจัดและยับยั้งการเจริญของ

จุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ	รวมทั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืช	จึงมีผลท�าให ้

ลดการระบาดของโรคพืชบางชนิด

	 บทบาทของจลิุนทรย์ีบางชนดิในดนิสามารถผลติและปลดปล่อย

สารปฏิชีวนะ	(Antibiotic	Substance)	ออกมาท�าลายโรคพืช

	 กจิกรรมของจลุนิทรย์ีมคีวามส�าคญัอย่างย่ิงทีช่่วยในการปรบัปรงุ

ดินให้มโีครงสร้างด	ีมลีกัษณะร่วนซยุและมีการระบายน�า้และอากาศด	ีท�าให้

ดินมีความสามารถดูดซับน�้าและธาตุอาหารพืชสูงขึ้น	และช่วยรักษาสภาพ

ความเป็นกรด-ด่างของดิน	(ค่า	pH)	ให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเจริญของจุลินทรีย์

	 1.	ความชื้นในดิน	จุลินทรีย์ต้องการน�้าในการด�ารงชีวิต	ในขณะ

เดยีวกนัน�า้กช่็วยละลายธาตอุาหารต่าง	ๆ 	ทีอ่ยูใ่นดนิ	โดยแบคทเีรยีทีต้่องการ 

ออกซิเจนในการท�ากิจกรรมต่างๆ	(Aerobic	bateria)	จะเจริญได้ด ี

เมื่อความชื้นอยู ่ที่ประมาณ	60-75%	ส่วนแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการ

ออกซิเจน	(Anaerobic	bacteria)	จะเจริญได้ดีในภาวะน�้าขัง

	 2.	อุณหภูมิดิน	จุลินทรีย์ดินแต่ละชนิดเจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิท่ี

แตกต่างกัน	อุณหภูมิดินระดับหน่ึงจะท�าให้จุลินทรีย์บางชนิดเจริญได้ดีและ

เพิม่จ�านวนขึน้	ในขณะทีช่นดิทีเ่จรญิได้ดเีพิม่จ�านวนขึน้	ชนดิทีเ่จริญได้ไม่ดจีะ

มจี�านวนลดลง	ส�าหรบัภาคใต้ของประเทศไทยอณุหภมูดินิมกีารเปลีย่นแปลง

อยู่ในช่องแคบ	ๆ	ปัจจัยด้านอุณหภูมิจึงไม่มีผลต่อชนิดและปริมาณของ

จุลินทรีย์มากนัก

	 3.	การถ่ายเทอากาศในดิน	ดินที่โปร่งมีการถ่ายเทอากาศได้ดีจะ

ท�าให้ออกซเิจนสามารถแพร่ลงในดนิได้เรว็	และคาร์บอนไดออกไซด์แพร่จาก

ดนิสู่อากาศได้เรว็เช่นกนั	ความเข้มข้นของออกซเิจนในดนิจงึอยูใ่นระดบัทีไ่ม่

ต�า่กว่าอากาศมากนกั	ภาวะเช่นนีเ้หมาะกับการเจรญิของจลุนิทรย์ีทใีช้อากาศ	

(Aerobic	bacteria)	ชนิดและปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มนี้จะมีมาก	ในทาง

ตรงข้ามถ้าดนิถกูน�า้ท่วมขงัออกซเิจนไม่สามารถแพร่ลงไปในดนิได้	จลุนิทรย์ี

ทีใ่ช้อากาศ	(Aerobic	bacteria)	จะตาย	แต่ชนดิและปรมิาณของ	จลุนิทรย์ีที่

ไม่ใช้อากาศ	(Anaerobic	bacteria)	จะเพิ่มขึ้น
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หน่อกล้วยมีดีอย่ำงไร? ท�ำไมต้องใช้หน่อกล้วย?

	 ถ้ากล่าวถึงจุลินทรีย์หน่อกล้วย	ณ	วันนี้ไม่ใช่เร่ืองใหม่ในแวดวง

การเกษตรแต่อย่างใด	เพราะมีความนิยมแพร่หลายมานาน	ต้ังแต่	7-8	ป ี

ที่แล ้ว	 ที่กระแสเกษตรอินทรีย ์มาแรงจนกลบเกษตรเคมีไปเสียส้ิน	 

แต่จะมีสักกี่คนที่รู ้ลึก-รู้จริงและเข้าถึงแก่นแท้ว่า	จุลินทรีย์หน่อกล้วยนั้น

สามารถน�ามาท�าอะไรได้มากมาย	และในหน่อกล้วยนั้นมีดีอะไรบ้าง?	

	 1.	เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นไทย	(ใช้หน่อกล้วยพันธุ์ใดก็ได้	

แต่ให้ผลดีสุดคือกล้วยน�้าว้า)

	 2.	มีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสูง	(Auxin)

	 3.	มีสารแทนนิน	ช่วยในการก�าจัดและยับยั้งเชื้อราหรือแบคทีเรีย

	 4.	เป็นพืชที่มีเซลลูโลส	และคลอโรฟิลล์สูง

	 5.	มสีารอาหารมากและให้ค่า	CN	ratio	สงู	(CN	ratio	=	สดัส่วนของ

คาร์บอนต่อไนโตรเจน)

	 ฮอร์โมนเร่งการเจริญเตบิโต	(Auxin)	:	เนือ่งจากหน่อกล้วยทีเ่ลอืก

มาใช้เป็นหน่อทีก่�าลงัเจรญิเตบิโต	จงึอดุมไปด้วยสารออกซิน	(Auxins)	ซ่ึงจะ

พบมากที่บริเวณส่วนของเนื้อเยื่อเจริญ	เช่น	ปลายยอด	ใบอ่อน	ผลอ่อน	และ	

ปลายรากพชื	แต่จะพบมากสุดบรเิวณปลายยอดและปลายราก	โดยฮอร์โมน

ชนิดนี้พืชสามารถสังเคราะห์ใช้ได้เอง	และมนุษย์ก็สามารถสังเคราะห์เลียน

แบบได้ในนามท่ีเกษตรกรไทยรูจ้กักนัด	ีเช่น	NAA	(1-naphthylacetic	acid),	

IBA	(4-(indol-3-yl)	butyric	acid),	2,4-D	(2,4-dichlorophenoxyacetic	

acid)	และ	4-CPA	(4-chlorophenoxyacetic	acid)	ซึ่งน�ามาใช้ในการ 

กระตุ้นราก	กิ่งตอน	กิ่งช�า	และคุมวัชพืช	ตามท้องตลาดทั่วไป
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	 หมายเหตุ:	ออกซิน	(Auxins	)	ในระดับความเข้มข้นสูงมาก	ๆ 	จะ 

ยับยั้งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช	ออกซินในระดับความเข้มข้น 

ที่เหมาะสมจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของล�าต้น	แต่จะมีผลในการยับยั้ง 

การเจริญเติบโตของตาและใบ	ซึ่งต้องการความเข้มข้นต�า่กว่า	ในขณะท่ีราก 

ต้องการออกซินในปริมาณที่น้อยมาก	และล�าต้นต้องการออกซินสูงกว่า	ตา	 

และใบ	ในขณะท่ีตาและใบก็ต้องการออกซินสูงกว่าราก	ดังนั้นความเข้มข้น 

ของออกซินที่พอเหมาะต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะหนึ่ง	จะไปยับยั้ง 

การเจริญเติบโตของอวัยวะหนึ่งได้

	 สารแทนนิน	(Tannin)	ช่วยในการก�าจัดและยับยั้งเช้ือราหรือ

แบคทีเรีย:	นอกจากสารออกซิน	(Auxins)	ดังกล่าวแล้ว	ในหน่อกล้วยยัง

มีสารแทนนิน	(Tannin)	อยู่ด้วย	ซึ่งสารแทนนินเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่

และโครงสร้างซับซ้อน	มีสถานะเป็นกรดอ่อน	รสฝาด	เป็นสารให้ความฝาด

ในพืช	พบได้ในพืชหลายชนิด	แทนนิน	มีอยู่	2	ชนิด	คือ	คอนเดนส์แทนนิน	 

(condensed	tannins)	หรือเรียกอีกอย่างว่า	โปรแอนโทรไซยานิน	 

(proanthrocyanin)	พบได้ในส่วนเปลือกต้น	และแก่นไม้เป็นส่วนใหญ่	และ	

สารไฮโดรไลซ์แทนนนิ	(hydrolysable	tannins)	คอื	แบบทีส่ามารถถกูแยก

ออกเป็นโมเลกุลเลก็ๆ	ได้	พบมากในส่วนใบ	ฝัก	และส่วนทีปู่ดออกมาจากปกติ	

เม่ือต้นไม้ได้รบัอนัตราย	(gall)	แทนนนิมคีณุสมบตัติกตะกอนไขมนั	ท�าให้หนงั

สัตว์ไม่เน่าเป่ือย	จงึมกีารใช้ในอตุสาหกรรมฟอกหนงัด้วย	นอกจากนีแ้ทนนนิ 

มีฤทธิ์ฝาดสมาน	จึงมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้

	 เซลลโูลส	(Cellulose)	และคลอโรฟิลล์	(Chlorophyll)	สงู:	โดย

เซลลูโลส	น้ันเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่จะพบได้มากในพืชทุกชนิด	

เน่ืองจากเป็นสารประกอบที่ส�าคัญของผนังเซลล์พืช	(Cell	wall)	มีลักษณะ

คล้ายแป้ง	เนือ่งจากประกอบขึน้จากโมเลกลุของกลูโคสเป็นจ�านวนมากมาย

หรือมากกว่า	1,000	โมเลกลุ	พบทีเ่ปลอืกและใบ	มลีกัษณะเป็นเส้นใยเหนยีว	

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้8



ย่อยสลายได้ยากเพราะไม่ละลายในน�้า	เมื่อผ่านการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย	์

แล้วจึงได้สารประกอบคาร์บอนเป็นจ�านวนมาก	เซลลูโลสท่ีได้จากเส้นใย

ของต้นกล้วยจึงกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์	เพราะในกิจกรรม

ของจุลินทรีย์นั้นจ�าเป็นต้องใช้พลังงานจากคาร์บอนนั่นเอง	และส�าหรับ 

คลอโรฟิลล์	(Chlorophyll)	นั้นผู ้เขียนจะขออธิบายแบบย่นย่อไว้ว ่า	 

เป็นรงควตัถสุเีขยีวทีม่อียูใ่นทกุส่วนของพืช	พบมากสุดบนใบ	ซ่ึงมส่ีวนช่วยใน 

การสังเคราะห์แสงของพืช	ส�าหรับมนุษย์แล้วคลอโรฟิลล์เป็นสารตั้งต้น 

ในการสร้างเม็ดเลอืดแดงให้กบัร่างกาย	หากร่างกายขาดคลอโรฟิลล์	การสร้าง 

เม็ดเลือดแดงจะบกพร่อง	ซึ่งคลอโรฟิลด์จะมีทั้งชนิดที่ละลายได้ในน�้าและ

น�้ามัน	คุณประโยชน์ท่ีส�าคัญคือ	มีส่วนช่วยในการขจัดพิษจากร่างกายและ

ช่วยบ�าบัดโรคได้หลายชนิด

คุณสมบัติอันโดดเด่นของจุลินทรีย์หน่อกล้วย

	 คุณสมบัติเด่นหลักๆ	ของจุลินทรีย์หน่อกล้วยนี้ก็คือ	การน�าไปช่วย

ฟื้นดินดี	ระเบิดดินดาน	เพิ่มความร่วนซุยให้ดินได้ภายในเวลา	6-12	เดือน	

นอกจากนี้เมื่อน�าไปใช้ผสมตามสูตรและสัดส่วนต่างๆ	แล้ว	จะช่วยก�าจัด 

โรค-แมลงศัตรูพืช	ก�าจัดวัชพืช-ข้าวดีดข้าวเด้ง	ปรับปรุงคุณภาพน�้าในบ่อ

สัตว์เลี้ยงหรือบ่อน�้ากินน�้าใช้	ใช้ล้างท�าความสะอาดคอกสัตว์-ดับกลิ่นเหม็น	

เร่งการย่อยสลายเศษซากอินทรียวัตถุตลอดจนน�าไปใช้รักษาแผลสด	แผล 

เน่าเปื่อย	ผดผื่นคัน	และก�าจัดหมัด-เห็บในสัตว์เลี้ยงได้ด้วย

	 1.	เป็นจุลนิทรย์ีท้องถิน่ทีห่าได้ง่าย	เหนอืจรดใต้สามารถหาต้นกล้วย 

ทุกชนิดทุกสายพันธุ ์มาใช้ผลิตจุลินทรีย ์หน่อกล้วยได้ทั้งสิ้น	(ดีสุดคือ 

กล้วยน�้าว้า)

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ 9



	 2.	เป็นจุลินทรีย์ที่เจริญได้ดีทั้งในสภาพที่มีอากาศและไม่มีอากาศ

	 3.	ทนความร้อนได้สูงถึง	80	องศาเซลเซียส

	 4.	มีอนุภาคในการเร่งขยายเซลล์พืชและสัตว์ได้ดีมาก

	 5.	ย่อยสลายอนิทรย์ีวตัถไุด้เรว็กว่าจลุนิทรย์ีชนดิอืน่ๆ	หากเทยีบกบั	

จุลินทรีย์	EM	ท่ีใช้ย่อยสลายปุ๋ยหมัก	จะใช้เวลานานเป็นเดือน	แต่จุลินทรีย์

หน่อกล้วยใช้เวลาเพยีง	1-2	สปัดาห์	กส็ามารถย่อยสลายอนิทรีย์วตัถไุด้หมด

และยังสามารถย่อยสลายช้ันหินให้เป็นดินดีได้ภายในเวลาไม่นาน	ซึ่งจะเห็น

ผลได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ใช้

	 6.	ใช้ผลติก๊าซชวีภาพได้ในเวลาเพยีง	48	ชม.	เมือ่เทยีบกบัจุลินทรีย์

ชนดิอืน่ๆ	ทีต้่องใช้ระยะเวลานานนบัเดอืน	เพราะมเีซลลูโลสทีไ่ด้จากต้นกล้วย

อยู่มาก	จึงเกิดก๊าซได้มากและเร็วกว่าการใช้วัสดุชนิดอื่น

	 7.	มีสารสีเขียวหรือคลอโรฟิลด์	ท่ีได้จากการย่อยสลายเซลลูโลส

จากต้นกล้วยอยู ่มาก	ในจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่ผลิตได้จึงมีพลังงานและ

โปรตีนสูง	**ซึ่งคลอโรฟิลหรือสารสีเขียวท่ีอยู่ในพืชนั้นพบมากในหน่อกล้วย	 

และคลอโรฟิลล์ที่ได้จากการหมักหน่อกล้วยนั้นบริสุทธิ์	เมื่อน�ามาทานจึงได้ 

คลอโรฟิลที่ไปช่วยบ�าบัดโรคในคนที่ไม่สบาย	ท�าให้ดีขึ้นเพราะเม็ดเลือด 

จะได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น

	 8.	ในต้นกล้วยและรากกล้วยมีจุลินทรีย์แอคติโนมัยซิส		แทนนิน 

(ใช้ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียและก�าจัดกลิ่นได้)	เซลลูโลสที่เป็นตัวเดียวกัน 

กบัทีอ่ยูใ่นกระเพาะสตัว์เคีย้วเอือ้ง	และฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต	(Auxin)	

ดังจะเห็นได้จากการลองตัดยอดกล้วยทิ้งไป	แล้วทิ้งไว้	10	นาที	ใบหรือยอด

ชดุใหม่จะงอกข้ึนมาในทันที	เพราะมสีารเร่งในการเตบิโตอยูม่าก	และเป็นพืช

ที่อวบน�้า	ดังนั้นสารอาหารต่างๆ	ในต้นกล้วยจึงมีอยู่มากกว่าพืชชนิดอื่น	ๆ

	 9.	ใช้ช่วยปรับปรุงดินเสื่อมที่ปลูกอะไรไม่งอกงามในประเทศไทย	

แบบรู้ผลได้ภายในเวลา	6	เดือน	

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้10



วิธีกำรท�ำน�้ำหมักจุลินทรีย์จำกหน่อกล้วย

วัสดุอุปกรณ์

1.	ถังพลาสติก	1	ใบ	 	 2.	เชือกส�าหรับมัดปากถังพลาสติก

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ 11



3.	กระดาษปรู๊ฟ	 	 	 4.	น�้าตาลทรายแดง

5.	หน่อกล้วยส�าหรับการหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย

 

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้12



วิธีท�า

	 1.	สับหรือหั่นหน่อกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆ	ละเอียดได้ยิ่งดี

	 2.	กองหน่อกล้วยท่ีสับละเอียดแล้วเป็นกองยาว	แล้วโรยน�้าตาล

ทรายแดง	1	กิโลกรัม	ลงบนกองหน่อกล้วยสับ

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ 13



	 3.	คลุกเคล้าหน่อกล้วยสับกับน�้าตาลทรายแดงให้ละลายจนหมด

	 4.	น�าหน่อกล้วยสับที่ผสมน�้าตาลทรายแดงบรรจุลงในถังพลาสติก

และกดให้แน่น

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้14



	 5.	น�ากระดาษปรู๊ฟปิดแล้วมดัเชอืกให้แน่น	เกบ็ไว้ในทีร่่ม	โดยเปิดคน 

ทุกวันๆ	ละ	1	ครั้ง	แล้วปิดกระดาษเหมือนเดิม

	 6.	ใช้เวลาในการหมัก	7-10	วัน

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ 15



	 7.	หลังจากผ่านไป	7-10	วัน	น�าน�้าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยท�าการ

บีบเอาแต่น�้า	รินใส่ขวด	โดยใส่ประมาณ	2	ใน	3	ของขวดพลาสติกเพื่อให้มี

ช่องว่างของอากาศอยู	่โดยเมือ่น�าน�า้หมักใส่ขวดแล้วจะมแีก๊สเกดิขึน้	ให้คลาย

ฝาออกเล็กน้อยป้องกันการระเบิดของก๊าซท่ีอยู่ข้างในของน�้าหมักจุลินทรีย์

หน่อกล้วย

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้16



วิธีใช้และอัตรำกำรใช้ (ฉีดพ่น รด รำด)

	 อตัราการผสมฉดีพ่นพชืผกัใช้อัตรา	20-50	ซซี	ีต่อน�า้	20	ลติร	ฉดีพ่น

ตอนที่อากาศเย็น	ตอนเช้าหรือตอนเย็นใกล้ค�่าจะได้ผลดีที่สุด	ฉีดพ่นทุก	3-7	

วันต่อครั้ง	จะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตและมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ

วิธีเก็บรักษำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

	 ควรเก็บในทีร่่มไม่ถกูแสงแดด	หลงัจากบบีแล้วรนิใส่ขวดเกบ็ได้นาน	

6	เดือน	แต่หลังจากถูกน�าออกมาใช้ต้องใช้ให้หมดภายใน	45	วันหลังจาก 

วันที่เปิดใช้

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้ 17



ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

	 การท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ควรค�านึงถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่างๆ	

ต้องมีความสะอาดอยู ่เสมอ	เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนของเชื้อราหรือ

จุลินทรีย์ที่เป็นพิษต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์	เก็บในที่ร่มเสมอ	 

ห้ามโดนแสงแดด	ไม่ควรใส่เกินอัตราที่ก�าหนดเพราะอาจท�าให้พืชผักชะงัก

การเจริญเติบโตได้

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้18



บทสรุป

	 การท�าน�้าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ

เกษตรกรที่จะลดต้นทุนการผลิต	และสามารถเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น	ไม่เป็น

พิษต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปลอดภัยต่อตนเองและผู้บริโภค	ยังเป็น 

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่ในไร่นา	ในสวนมาเป็นวัตถุดิบในการท�าน�้าหมัก

จุลินทรีย์ต่างๆ	มากมาย

	 การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยด�าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีของ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ส�านักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร
	 ในการด�าเนนิงานกจิกรรมเริม่ต้นจากการปลูกพืชผักสวนครัว	วธิกีาร 
ท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ	พืชผักปลอดสารพิษ	เพ่ือเป็นจุดศึกษาเรียนรู้ 
ของเกษตรกร	นิสิต	นักศึกษา	ประชาชนผู้สนใจ	เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านการ
ท�าเกษตรแบบพอเพียง	เกษตรทฤษฎีใหม่	และการพึ่งพาตนเองอย่างพออยู ่
พอกินตามวิถีเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและผลไม้




