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บทคัดย่อ
การศึก ษาการพัฒ นาสูต รน้ า หมัก ชีว ภาพ จ านวน 2 สูต ร จากสารละลายหัว เชื้อ เข้ม ข้น ของกลุ่ม
จุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ (effective microorganism, EM) จานวน 2 ชนิด (EM1 และ EM2) โดยสูตรน้าหมัก
ชีวภาพที่พฒ
ั นาขึน้ ใหม่น้ีมชี ่อื ว่า BM-1 และ BM-2 โดย BM-1 แสดงค่า pH ที่เพิม่ ขึน้ มากที่สุด (pH 6) เมื่อ
เทียบกับสูตรเดิม (EM1) ส่วน BM-2 มีค่า pH ใกล้เคียงกับสูตรเดิม (pH 3.6-4.8) ผลการตรวจสอบกลุ่ ม
จุ ลิน ทรีย์ใ นน้ า หมัก ชีว ภาพ สูต ร BM-1 พบจุ ลิน ทรีย์ จ านวน 4 กลุ่ ม ได้แ ก่ lactic acid bacteria, yeast,
actinomycetes และ fermenting fungi โดยมีจานวนจุลนิ ทรียใ์ นกลุ่มของ fungi มากทีส่ ุด ส่วนในน้ าหมักสูตร
BM-2 พบจุลนิ ทรียจ์ านวน 5 กลุ่ม โดยมีจุลนิ ทรีย์ จานวน 4 กลุ่ม คล้ายกับ BM-1 และมีจุลนิ ทรียใ์ นกลุ่มของ
photosynthetic bacteria เพิม่ ขึน้ อีก 1 กลุ่ม ซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ จี านวนมากกว่าจุลนิ ทรียใ์ นกลุ่ มอื่น ๆ เมื่อนาน้ า
หมักไปทดสอบประสิทธิภาพกระตุน้ การเจริญของต้นกล้วยหอมทอง โดยเพาะต้นกล้วยสูงประมาณ 1.5 เมตร
และให้น้ าหมัก BM-1 และ BM-2 ทางราก 1 ครัง้ /สัปดาห์ เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 6 เดือน จากนัน้ จึงนาไป
ทดสอบการต้านทานโรคของต้นกล้วยด้วยเทคนิคทางชีวเคมี พบว่าต้นกล้วยทีไ่ ด้รบั น้าหมักชีวภาพ BM-2 มี
ปริมาณของเอนไซม์เพอร์ออกไซด์ (peroxide, PO) และโพลีฟีนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase, PPO)
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เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด (p  0.05) และเมื่อตรวจสอบผลการกระตุ้นการเจริญ พบว่าต้นกล้วยที่ได้รบั น้ าหมัก
ชีวภาพสูตร BM-2 มีความสูงเฉลีย่ มากทีส่ ุด แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันของเส้นผ่านศูนย์กลางกับขนาดลาต้น
เมื่อเปรียบเทียบกับ BM-1
คาสาคัญ : กล้วยหอมทอง; น้าหมักชีวภาพ; กลุ่มจุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ; กล้วย; ความต้านทานโรค

Abstract
The novel 2 formulas of the effective biofermented solutions, BM-1 and BM-2, were developed
from 2 types of concentrated effective microorganism ( EM) solutions ( EM1 and EM2) . Acid- base
properties of the concentrated EM ( EM1 and EM2) and the new formulas ( BM- 1 and BM- 2) were
evaluated. The BM- 1 displayed higher pH value ( pH 6) in comparison to that of EM1 while BM-2
showed the pH value similar to that of EM2 (pH 3.6-4.8). Types of microorganisms in both BM-1 and
BM-2 were determined. Four groups of microorganisms, i.e. lactic acid bacteria, yeast, actinomycetes
and fermenting fungi (as a major), were demonstrated in BM-1. For BM-2, it was also found the same
4 groups of microorganisms, together with photosynthetic bacteria as a major. Growth enhancement
and disease resistance efficiency of the BM-1 and BM-2, were performed through Hom-Thong banana
(Kluai Hom-Thong). Young offshoots with 1.5-meter height were cultivated and repeatedly nourished
by BM- 1 and BM- 2 via root absorption once a week, for 6 months. Thereafter, leaves from each
treatments were extracted and evaluated the amount of peroxide (PO) and polyphenol oxidase (PPO)
by biochemical techniques. The results revealed that BM-2 increased the production of PO and PPO
in the highest amount ( p  0. 05) . In addition, BM- 2 enhanced the height of the trunk but not the
diameter in comparison to BM-1.
Keywords: Kluai Hom-Thong; biofermented solution; effective microorganism; banana; disease
resistance

1. คานา

เหมาะสมแก่การรับประทาน (อภิชาติ และจันทรา,
2556) นอกจากนี้กล้วยหอมทองยังมีสรรพคุณทาง
ยารักษาโรคหลายอย่างและมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง เหมาะสาหรับผู้บริโภคที่รกั สุขภาพ จากข้อมูล
ทางสถิติพบว่ามีการส่งออกกล้วยหอมทองคิดเป็ น
มูลค่ า 81.80 ล้า นบาท จากพื้น ที่ป ลูก 37,020 ไร่
(ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร, 2559) และมี
แนวโน้มการผลิตและการส่งออกเพิม่ มากขึน้
ในระบบการผลิต กล้ว ยหอมทองมีก ารใช้
ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ในปริมาณ

ปั จจุบนั กล้วยหอมทองถือเป็ นพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็ นพืชที่เจริญ
เติ บ โตได้ ดี ใ นสภาพอากาศของประเทศไทย
สามารถปลู ก ได้ ท ัว่ ทุ ก ภาคของประเทศ มี ก าร
เจริญเติบโตเร็วให้ผลผลิตสูงเป็ นพืชที่ได้รบั ความ
นิยมในการบริโภคและมีความต้องการของตลาดสูง
มีคุณลักษณะทีด่ เี ด่น ได้แก่ ผลมีขนาดใหญ่ น้าหนัก
ผลมาก แต่ละผลเรียงตัวกันในหวีอย่างเป็ นระเบียบ
ผลมีสีเ หลือ งทองสวยงาม รสชาติดี มีก ลิ่น หอม
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มาก ส่งผลให้กล้วยหอมทองมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ขณะเดียวกันต้นกล้วยจะอ่อนแอต่อการเข้า
ท าลายของศัต รู พืช จึง มัก ประสบปั ญ หาโรคและ
แมลงศัตรูระบาด ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและ
ปริมาณผลผลิตโดยตรง เช่น พื้นที่ปลูกกล้วยหอม
ทองในบริเวณคลองสิบสาม จังหวัดปทุมธานี มีการ
ปลูกกล้วยหอมทองต่อเนื่องกันมาเป็ นเวลาหลายปี
แล้ว การใช้วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรควิธีก าร
เดี ย ว เช่ น การใช้ ส ารเคมี ก าจัด โรคพื ช อาจมี
ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่ทราบ
สาเหตุของความเสียหายที่เกิดกับกล้วยหอมทองที่
แท้ จ ริ ง ระบบนิ เ วศในแหล่ ง ปลู ก เป็ นอย่ า งไร
แนวทางในการจัดการและช่วยป้ องกันการเกิดโรค
และแมลงศัตรูมอี ยู่ดว้ ยกันหลายวิธี เช่น การจัดการ
ศัตรูพชื ด้วยชีววิธแี ละการจัดการธาตุอาหารในดิน
ซึ่ง จะส่งผลให้เ กิด การใช้ธาตุ อ าหารสาหรับระบบ
การผลิตกล้วยหอมทองอย่างเหมาะสม ลดการเข้า
ทาลายของโรคและแมลงศัตรูพชื ที่สาคัญ ตลอดจน
ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปยเคมี
ุ๋
และ
สารเคมีป้ อ งกันก าจัด ศัต รูพืชได้อีก ด้วย หรือ การ
จัดการด้วยการปรับสมดุลในระบบนิเวศขึน้ ใหม่โดย
ชีววิธผี สม ผสานกับวิธกี ารควบคุมจุลนิ ทรียก์ ่อโรค
วิธีก ารอื่น ๆ น่ า จะเป็ นแนวทางอย่ า งหนึ่ ง ที่จ ะ
ควบคุมให้ปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคไม่ให้มปี ริมาณ
เกินกว่าระดับทีจ่ ะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผลผลิต
โรคที่เ กิด ในกล้วยเป็ น ปั จจัย หนึ่ งซึ่งก่อให้
เกิดความสูญเสียและคุณภาพของกล้วย จุลนิ ทรียท์ ่ี
ก่ อ ให้เ กิด โรคในกล้ว ยมีม ากมายหลายชนิ ด การ
ควบคุมจุลนิ ทรียก์ ่อโรคกล้วยด้วยชีววิธี เช่น การใช้
น้ าหมักชีวภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (antagonist
microorganism) เพื่อ ต่ อ ต้ า นหรือ ป้ อ งกัน การเกิด
โรคกล้ว ยนั น้ จัด ได้ว่ า เป็ น เรื่อ งที่ท้า ทายสาหรับ
การเกษตรอินทรีย์ฉลาดสมัยใหม่ (smart modern
agriculture) เนื่องจากจะต้องมีการคัดเลือกกลุ่มของ
จุลนิ ทรียท์ จ่ี ะนาไปใช้ อัตราส่วนของจุลนิ ทรียแ์ ต่ละ

กลุ่ ม และส่ ว นผสมอื่น ๆ ที่จ ะต้ อ งไม่ เ ป็ น พิษ ต่ อ
สิ่ง แวดล้อ ม ไม่ ก่ อ ให้เ กิดสารตกค้า ง เป็ น มิตรต่ อ
ผูบ้ ริโภคและเกษตรกร ซึง่ ควรเป็ นส่วนผสมระหว่าง
จุลนิ ทรีย์หลาย ๆ กลุ่ม ที่มคี ุณลักษณะเด่น หรือมี
ข้อ ดีแ ตกต่ า งกัน ไป ร่ ว มกับ การใช้ส ารสกัด จาก
ธรรมชาติเป็ นหลัก เช่น การใช้น้ าหมักชีวภาพที่มี
ส่ ว นผสมของแบคทีเ รีย สายพัน ธุ์ Pseudomonas
fluorescens และ Bacillus subtilis ในการควบคุ ม
โรคที่ เ กิ ด จากไวรั ส ในกล้ ว ย (Nel et al., 2006)
นอกจากนี้ยงั พบว่าจุลนิ ทรีย์บางสายพันธุ์สามารถ
ตรึงไนโตรเจน ใช้ฟอสฟอรัส และผลิตสารอินทรีย์
อื่น ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาการเจริญเติบโตของพืช
ได้ด้วย ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพที่มฤี ทธิส่์ งเสริมการเพิม่
ผลผลิตและ/หรือช่วยต้านจุลนิ ทรีย์ก่อโรคของกล้วย
หอมทองทัง้ ในระดับ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารและแปลง
เพาะปลูก

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การวางแผนการทดลอง
งานวิจยั นี้ได้พฒ
ั นาสูตรน้ าหมักชีวภาพ
จานวน 2 สูตร จากสารละลายหัวเชื้อ เข้มข้น ของ
กลุ่ ม จุ ลิน ทรีย์ ท่ีมีป ระสิท ธิภ าพ (effective micro
organism, EM) จ านวน 2 ชนิ ด (EM1 และ EM2)
โดยหัว เชื้อ เข้ม ข้น ดัง กล่ า วเป็ น ผลิต ภัณฑ์ท่ีมีจ ัด
จาหน่ ายตามท้องตลาด และเนื่องด้วยเหตุผลทาง
การค้าและสิทธิบตั รจึงไม่สามารถระบุช่อื ยี่ห้ อของ
หั ว เชื้ อ ทั ้ง 2 ชนิ ด ส่ ว นสู ต รน้ าหมั ก ชี ว ภาพที่
พัฒ นาขึ้น ใหม่ น้ี จ ะใช้ช่ือ ย่ อ ว่ า BM-1 และ BM-2
เพื่อแทนชื่อน้ าหมักสูตรที่ 1 และ 2 ตามลาดับ และ
จะใช้ช่อื ย่อนี้ตลอดงานวิจยั
2.2 ขัน้ ตอนการทดลอง
2.2.1 การพัฒนาสูตรน้าหมักชีวภาพ
(1) เตรียมสารละลายกลุ่มจุลนิ ทรียท์ ่ี
มีประสิทธิภาพ BM-1 และ BM-2 ด้วยการผสมหัว
347
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เชื้อ ของจุลิน ทรีย์ลงไปในถังหมัก ขนาด 150 ลิตร
โดยใช้จุลนิ ทรียป์ ริมาตร 7.5 ลิตร (คิดเป็ นอัตราส่วน
1/20 ส่วน)
(2) ผสมส่ ว นต่ า ง ๆ ลงในถัง หมัก
ได้แ ก่ มะละกอสุก หัน่ กล้ว ยหัน่ ฟั ก ทองหัน่ และ
กากน้ าตาล โดยส่วนผสมต่าง ๆ จะใช้ในอัตราส่วน
ทีเ่ ท่า ๆ กัน ทัง้ น้ าหมักสูตร BM-1 และ BM-2 แล้ว
เติมน้าลงไปในถังหมักจนได้ปริมาตรครบ 150 ลิตร
(3) กวนส่ว นผสมต่ า ง ๆ ให้เ ข้า กัน
ด้วยเครื่องกวน ด้วยความเร็ว 160 rpm จนมองเห็น
เป็ นสารละลายเนื้อเดียว
(4) ปิ ดถั ง หมั ก ให้ ส นิ ท อย่ า ให้ มี
อากาศเข้า บ่มไว้ท่อี ุณหภูมิ 30-37 องศาเซลเซียส
และหมักไว้เป็ นเวลาอย่างน้อย 60 วัน โดยห้ามเปิ ด
ถังหมักตลอดระยะเวลาของการหมัก
(5) เมื่อครบเวลาที่กาหนด จะได้น้ า
หมักที่มลี กั ษณะเป็ นสารแขวนลอยสีน้ าตาล มีฟอง
ฝ้ าขาวขุ่นลอยอยู่ดา้ นบน กลิน่ ต้องไม่เหม็นเน่ า ซึง่
เป็ นลักษณะของน้าหมักชีวภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน
(6) น าน้ า หมัก ที่ไ ด้ ไ ปวัด ค่ า ความ
เป็ นกรด-เบส (pH) และบันทึกผล
2.2.2 การตรวจสอบกลุ่มจุลนิ ทรีย์ในน้ า
หมักชีวภาพ
จากการทดลองข้อ 2.2.1 จะได้น้ า
หมักชีวภาพ จานวน 2 สูตร ได้แก่ BM-1 และ BM-2
ซึ่ง จะน าไปตรวจสอบชนิ ด ของกลุ่ ม EM โดยใช้
spread plate technique แ ล้ ว จ า แ น ก จุ ลิ น ท รี ย์
ออกเป็ น กลุ่ ม ด้ว ยการทดสอบสมบัติบ างประการ
ทางชีวเคมีตามวิธกี ารของ Paul (1999)
2.2.3 การเตรียมต้นกล้วยในระดับแปลง
ปลูกเพื่อทาการทดลอง
เพาะหน่ อกล้วยทีม่ คี วามสูงประมาณ
1 เมตร จานวน 15 ต้น ลงในแปลงทดลอง ให้แต่ละ
ต้นมีความห่างต้นละ 2 เมตร แบ่งกลุ่มการทดลอง
ออกเป็ น 5 กลุ่ ม (treatment, Tr) กลุ่ ม ละ 3 ต้ น

(n = 3) ดัง ตารางที่ 1 ความเข้ ม ข้ น ของน้ า หมัก
ชีวภาพทีใ่ ช้ในการทดลอง (BM-1, BM-2, EM1 และ
EM2) คื อ 1 ส่ ว นของน้ า หมั ก ต่ อ 20 ส่ ว นของ
น้ าประปา และต้องเตรียมใหม่ ๆ ทุกสัปดาห์ ก่อน
น าไปรดต้ น กล้ ว ย โดยใช้ น าหมัก ที่เ จือ จางแล้ว
ปริม าตร 10 ลิต ร ต่ อ ต้น กล้ว ย 1 ต้น จากนัน้ จึง
เพาะเลี้ย งต้ น กล้ว ยในสภาวะดัง กล่ า ว เป็ น เวลา
อย่างน้อย 4-6 เดือน หรือจนได้ผลผลิต แล้วนาไป
ทดลองและเก็บข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การออกแบบชุ ด การทดลองในระดับ
แปลงกล้วย
กลุ่มทดลอง
(treatment, Tr)
1 (Tr1)
2 (Tr2)
3 (Tr3)
4 (Tr4)
5 (Tr5)*
*กลุ่มควบคุมเชิงลบ

สภาวะในการทดลอง
(1 ครัง้ /สัปดาห์)
ได้รบั BM-1 ทางราก
ได้รบั BM-2 ทางราก
ได้รบั หัวเชือ้ EM1 ทางราก
ได้รบั หัวเชือ้ EM2 ทางราก
ได้รบั น้าประปาทางราก

2.2.4 การทดสอบประสิทธิภาพการต้าน
ทานโรคของต้นกล้วยด้วยเทคนิคทางชีวเคมี
ขัน้ ตอนนี้เป็ นการตรวจสอบปริมาณ
หรื อ การแสดงออกของเอนไซม์ ท่ี มีฤ ทธิใ์ นการ
ต้านทานเชือ้ ก่อโรคในกล้วย จานวน 2 ชนิด ได้แก่
peroxide (PO) (Hammerschmidt et al., 1982) และ
polyphenol oxidase (PPO) (Mayer et al., 1966)
โดยมีวธิ กี ารทดลองดังนี้
(1) เมื่อกล้วยมีอายุประมาณอายุ 6
เดือ น จึง เก็บ ตัว อย่ า งใบกล้ว ย ชัง่ น้ า หนั ก ให้ไ ด้
ประมาณ 1 กรัม นามาบดให้ละเอียด
(2) เติ ม สารละลาย 1.0 M sodium
phosphate buffer (pH 7.0) ผสมให้เข้ากัน
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(3) น าไปหมุ น เหวี่ ย งที่ ค วามเร็ ว
10,000 rpm เป็ นเวลา 20 นาที
(4) เก็บส่วนทีเ่ ป็ นสารละลายด้านบน
ไว้ เพื่อนาไปวิเคราะห์หาปริมาณเอนไซม์ PO และ
PPO ด้วยเทคนิคมาตรฐานตามวิธกี ารของ Zieslin
and Ben-Zaken (1993)
(5) เอนไซม์ท่สี กัดได้สามารถนาไป
เก็บไว้ท่ี -70 °C เป็ นเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์
(6) การทดสอบประสิทธิภาพในการ
กระตุน้ การเจริญของต้นกล้วย
เมื่อต้นกล้วยอายุประมาณ 6 เดือน
จึง บัน ทึก การทดลองด้ว ยการวัด อัต ราการเจริญ
ได้แก่ ความสูง และขนาดของลาต้น ในกลุ่มทดลอง
ที่ได้รบั น้ าหมักชีวภาพเปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั
น้าประปา ซึง่ เป็ นกลุ่มควบคุมเชิงลบการ
2.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
ข้อมูลเชิงปริมาณทัง้ หมดนาเสนอในรูป
ของค่าเฉลีย่ ± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (mean
±SD) จากนัน้ จึงนาไปวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
สถิตดิ ว้ ย student’s t-test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 0.95
% (p  0.05)

ทางชีวเคมี ได้ผลดังตารางที่ 2 ในน้ าหมักชีวภาพ
สูตร BM-1 มีจุลินทรีย์ จานวน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
lactic acid bacteria, yeast, actinomycetes แ ละ
fermenting fungi โดยมีจานวนจุลนิ ทรียใ์ นกลุ่มของ
fungi มากที่ สุ ด ส่ ว นในน าหมั ก สู ต ร BM-2 พบ
จุ ลิ น ทรี ย์ จ านวน 4 กลุ่ ม คล้ า ยกับ BM-1 แต่ มี
จุ ลิ น ท รี ย์ ใ นก ลุ่ ม ข อง photosynthetic bacteria
เพิ่ม ขึ้น อีก 1 กลุ่ ม ซึ่ง เป็ น กลุ่ ม ที่ไ ม่ พ บใน BM-1
นอกจากนี้ ใ นน้ า หมัก BM-2 ยัง มี photosynthetic
bacteria จานวนมากกว่าจุลนิ ทรียก์ ลุ่มอื่นอีกด้วย

รูปที่ 1 ค่า pH ของน้าหมักชีวภาพ BM-1 และ BM-2
เมื่อเปรียบเทียบกับหัวเชื้อน้ าหมักชีวภาพ
สองสูตร (EM1 และ EM2) โดยใช้น้าประปา
เป็ นกลุ่มควบคุม (อักษร a, b, c แสดงความ
แตกต่างทางสถิติ (p  0.05)

3. ผลการวิ จยั

3.1 ผลการพัฒนาสูตรน้าหมักชีวภาพ
เมื่อครบกาหนดเวลาของการบ่ม จะนา
น้าหมักทัง้ 2 สูตร มากรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อให้ได้
สารละลายสีน้าตาลใส เมื่อวัดค่า pH (รูปที่ 1) พบว่า
หัวเชือ้ น้ าหมักทัง้ 2 ชนิด (EM1 และ EM2) และน้ า
หมักสูตรใหม่ (BM-2) มีค่า pH ใกล้เคียงกัน ส่วน
BM-1 แ ส ด ง ค่ า pH ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ม า ก ที่ สุ ด เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับน้ าประปาที่ใช้เป็ นกลุ่มควบคุมใน
การทดลอง
3.2 ผลการตรวจสอบกลุ่มจุลินทรียใ์ นน้า
หมักชีวภาพ
เมื่อ น าน้ า หมัก ชีว ภาพสูต ร BM-1 และ BM-2 มา
แยกจุลนิ ทรีย์ออกเป็ นกลุ่มตามสมบัติบางประการ

ตารางที่ 2 กลุ่มของจุลนิ ทรีย์และปริมาณที่พบใน
น้าหมักชีวภาพสูตร BM-1 และ BM-2
ปริมาณจุลนิ ทรียท์ พ่ี บ
(CFU/ml)
กลุ่มของจุลนิ ทรีย์
BM-1
BM-2
4
Lactic acid bacteria
1.4±0.4 x 10 2.1±1.1 x 104
Photosynthetic bacteria
0
*5.8±0.9 x 104
Yeast
3.6±1.2 x 103 2.4±2.4 x 103
Actinomycetes
2.6±0.6 x 103 1.5±0.4 x 103
Fermenting fungi
*7.1±1.7 x 105 4.0±1.2 x 103
*แสดงค่าความแตกต่างทางสถิตขิ องปริมาณจุลนิ ทรีย์ท่พี บ
ในตัวอย่างน้าหมักชีวภาพแต่ละชนิด (p ≤ 0.05)
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3.3 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการต้าน
ทานโรคของต้นกล้วยด้วยเทคนิ คทางชีวเคมี
ผลจากการตรวจสอบปริม าณหรือ การ
แสดงออกของเอนไซม์ peroxide (PO) และ poly
phenol oxidase (PPO) จากใบกล้วยอายุ 6 เดือน
พบว่าต้นกล้วยทีไ่ ด้รบั น้ าหมักชีวภาพ BM-2 (Tr2)
มีปริมาณของ PO เพิม่ สูงขึน้ มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ
ต้ น กล้ ว ยที่ ไ ด้ ร ั บ น้ าหมั ก ชี ว ภาพ BM-1 (Tr1)
a

(p ≤ 0.05) (รูปที่ 2a) ซึง่ เมื่อตรวจสอบปริมาณ PPO
ก็พบว่าให้ผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกัน คือ
กลุ่มทีไ่ ด้รบั BM-1 (Tr1) และ BM-2 (Tr2) มีปริมาณ
ของ PPO สูงสุด (p ≤ 0.05) (รูปที่ 2b) อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลจากกราฟยังแสดงให้เห็นอีกว่าการเติมหัวเชือ้
น้ าหมักทัง้ EM1 (Tr3) และ EM2 (Tr4) นัน้ ยังช่วย
เพิม่ ปริมาณของเอนไซม์ PO และ PPO ในใบกล้วย
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (Tr5) (รูปที่ 2)
b

รูปที่ 2 ร้อยละปริมาณหรือการแสดงออกของเอนไซม์ทเ่ี กีย่ วข้องกับภูมติ า้ นทานการเกิดโรคในต้นกล้วยหอม
ทอง ได้แก่ (a) peroxide (PO) และ (b) polyphenol oxidase (PPO) [สัญลักษณ์ a, b, c, d แสดงค่า
ความแตกต่างทางสถิติ (p ≤ 0.05)]
3.4 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการ
กระตุ้นการเจริญของต้นกล้วย
ก่ อ นเริ่ ม ทดลองได้ เ ลื อ กต้ น กล้ า ของ
กล้ ว ยที่ มี ค วามสู ง เท่ า ๆ กั น (ประมาณ 100
เซนติ เ มตร) มาปลู ก ลงในแปลง และเมื่ อ ครบ
ระยะเวลา 6 เดือ น จึง วัด ความสู ง และเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลางของลาต้นในแต่ละกลุ่มการทดลอง (รูปที่
3) ผลที่ไ ด้พ บว่ า ต้น กล้ว ยที่ไ ด้รบั น้ า หมัก ชีวภาพ
สูต ร BM-2 (Tr2) มีผ ลให้ต้น กล้ว ยมีค วามสูงมาก
ทีส่ ดุ รองลงมา คือ ต้นกล้วยทีไ่ ด้รบั น้าหมักชีวภาพ
สูตร BM-1 (Tr1) และได้รบั หัวเชื้อ EM2 ส่วนต้นที่
ได้รบั EM1 มีความสูงไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รบั
เฉพาะน้าประปา (p ≤ 0.05) และเมื่อตรวจสอบขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของต้นกล้วยเปรียบเทียบกันใน
แต่ละกลุ่มการทดลอง กลับพบว่าได้ผลทีไ่ ม่ต่างกัน

มากนัก (รูปที่ 4) กล่าวคือ ลาต้นของทุกกลุ่มทดลอง
มีขนาดไม่แตกต่างกัน (p ≤ 0.05)

4. วิ จารณ์
ผลิต ภัณฑ์น้ า หมัก ชีว ภาพที่พ ัฒ นาได้จ าก
งานวิจ ัยนี้ ได้แ ก่ BM-1 และ BM-2 ได้พ ัฒ นาและ
ปรับ ปรุ ง จากหัวเชื้อ น้ า หมัก จุลินทรีย์ท่มี ีประสิทธิ
ภาพ 2 ชนิ ด ที่แ ตกต่ า งกัน (EM1 และ EM2) ซึ่ง
จากผลการทดลองได้ระบุให้เห็นว่าจุลินทรีย์ท่ีเป็ น
องค์ประกอบของหัวเชือ้ น้าหมักทัง้ 2 ชนิด คือ EM1
และ EM2 ตามล าดับ โดยพบว่ า น้ า หมัก BM-1
และ BM-2 นัน้ แสดงสมบัติและให้ผลการทดลอง
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ คาดว่าเป็ นเพราะองค์ประกอบของ
จุ ลิน ทรีย์ใ นหัว เชื้อ น้ า หมัก ตัง้ ต้น จึง ส่ง ผลให้เ กิด
ปฏิกริ ยิ าการหมักทีแ่ ตกต่างกัน แม้ว่าจะใช้วตั ถุดบิ
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รูปที่ 3 กราฟแสดงความสูงของต้นกล้วยในแต่ละกลุ่มทดลองทัง้ ก่อนนาไปเพาะและหลังเพาะเลีย้ งลงในแปลง
เป็ นเวลา 6 เดือน [สัญลักษณ์ a, b, c, d แสดงค่าความแตกต่างทางสถิติ (p ≤ 0.05); ตัวเลขในตาราง
แสดงในรูปของค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน]

รูปที่ 4 กราฟแสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นของต้นกล้วยในแต่ละกลุ่มทดลองหลังทาการเพาะเลีย้ งลง
ในแปลงเป็ นเวลา 6 เดือน [สัญลักษณ์ a, b, c, d แสดงค่าความแตกต่างทางสถิติ (p ≤ 0.05); ตัวเลข
ในตารางแสดงในรูปของค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน]
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และสภาวะในการผลิตให้เหมือนกันก็ตาม จุลนิ ทรีย์
ในแต่ละกลุ่มก็จะมีหน้าทีแ่ ละบทบาทแตกต่างกันไป
ในระบบนิเวศ อีกทัง้ ยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ห ลากหลาย เช่ น การบ าบัด น้ า เสีย (Higa and
Chinen, 1998) การปรับ ปรุ ง สมดุ ล ของดิน (Higa
and Wididana, 1991) การเพิ่ ม แร่ ธ าตุ ห รื อ สาร
อาหารในพืช เช่น เพิม่ การสร้างสารโพแทสเซียมใน
ใบกล้ว ย (Formowitz et al., 2007) เพิ่ม การสะสม
คลอโรฟิ ลล์และการสร้างโปรตีนในพืช (Hendry et
al., 1987) การจ ากัด วัช พืช และศัต รู พืช บางชนิ ด
เ ช่ น Pickle worms (Diafonia nitridalis) ซึ่ ง เ ป็ น
ศัตรูพชื ที่พบบ่อยในแตงกวาและเมล่อน (Wood et
al., 1997) อีกทัง้ ยังสามารถควบคุมการเจริญของ
กลุ่มจุลนิ ทรีย์ก่อโรคบางชนิดในพืช เช่นโรค black
Sigatoka ในต้น กล้ว ยที่เ พาะปลูก ในประเทศแถบ
ละตินอเมริกา (Cavero et al., 2015)
นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า BM-2 และ BM-1 ยัง
สามารถชักนาให้ต้นกล้วยสร้างสาร peroxide (PO)
และเอนไซม์ polyphenol oxidase (PPO) ซึ่ง เป็ น
สารที่เกี่ยวข้องกับการเสริมภูมคิ ุ้มกันโรคในกล้วย
อีก ด้ ว ย โดยมีง านวิจ ัย หลายฉบับ ได้ร ายงานว่ า
ปริมาณของ PO และ PPO ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ตน้
กล้วยมีความต้านทานในการเกิดโรค Fusarium wilt
แ ล ะ Panama wilt ด้ ว ย ( Sariah et al., 2001;
Saravanan et al., 2004; Kavino et al., 2011) เมื่อ
พิจารณาในแง่ของการกระตุ้นการเจริญของกล้วยที่
ได้ ร ับ น้ า หมัก ชีว ภาพ BM-1 และ BM-2 พบว่ า มี
ความสูงเพิม่ มากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นกล้วยที่
ได้รบั หัวเชือ้ น้ าหมักและน้าประปา ส่วนหนึ่งมีผลมา
จากกลุ่มของจุลนิ ทรีย์ท่เี ข้าไปเพิม่ แร่ธาตุในดินให้
อุดมสมบูรณ์มากขึน้ พร้อมทัง้ ปรับสภาพของดินให้
เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของต้นกล้วย (Smith
and Read, 2008; Javaid, 2009) และวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่
ลงไปในการหมัก ไม่ ว่ า จะเป็ น มะละกอ สับ ปะรด
และอื่น ๆ ซึ่งเป็ นแหล่งของไนโตรเจน (Postgate,

1998) แ ละ สา รป ระ กอบซั ล เฟ อร์ ( Falih and
Wainwright, 1995) ที่จุ ลิน ทรีย์ บ างชนิ ด สามารถ
นาไปใช้สร้างเป็ นสารคล้ายฮอร์โมนได้ รวมทัง้ ยีสต์
บางสายพันธุ์ท่เี ป็ นส่วนประกอบของน้ าหมักเอง ก็
ยังสามารถสร้างฮอร์โมนพืช (phytophormone) ได้
เช่น IAA และ auxin เมื่อมีแหล่งอาหารทีม่ สี ารสาคัญ
เป็ น องค์ป ระกอบหลัก และอยู่ภ ายใต้สภาวะการ
หมักทีเ่ หมาะสม (Korres et al., 2011; Nutaratat et
al., 2014)

5. สรุป
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าน้ าหมักชีวภาพ
ทัง้ 2 สูต ร (BM-1 และ BM-2) ที่พ ัฒ นาขึ้น ได้น้ี มี
สมบัติในการกระตุ้นการเจริญ เพิม่ ความต้านทาน
โรคของต้นกล้วย ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เกิดการทา
เป็ นเกษตรอินทรียแ์ บบยังยื
่ นต่อไปในอนาคต
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