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ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 
 

บทคัดย$อ 
 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย� ท่ี มีประสิทธิภาพในดินเปรี้ยวจัดและการจัดการดินเปรี้ยวจัดโดยใช2
เชื้อจุลินทรีย�ดำเนินการในป3 พ.ศ. 2552-2555 โดยเก็บตัวอย8างดินในแปลงแกล2งดินศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส มาคัดแยกเชื้อเพ่ือตรวจนับความหลากหลายเชื้อจุลินทรีย�ใน
ดินและดำเนินการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ทางการเกษตร กลุ8มท่ีมีความสามารถในการละลาย
ฟอสฟอรัส จุลินทรีย�ย8อยสลายไนโตรเจน จุลินทรีย�ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ เชื้อราย8อยสลายเซลลูโลส และเชื้อ
ราไตรโคเดอร�มา นำเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพในการละลายฟอสฟอรัสมาทดสอบผลของจุลินทรีย�ต8อการ
เจริญเติบโตของข2าวในสภาพเรือนกระจกและแปลงนา พบว8า จากการคัดเลือกเชื้อ มีเชื้อจุลินทรีย�ท่ีมี
ความสามารถในการละลายสารประกอบฟอสฟอรัส จำนวน 5 ไอโซเลท จุลินทรีย�ย8อยสลายอินทรีย�ไนโตรเจน 
จำนวน 2 ไอโซเลท เชื้อจุลินทรีย�ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ จำนวน 7 ไอโซเลท เชื้อราย8อยสลายเซลลูโลส 
จำนวน 1 ไอโซเลทและเชื้อราไตรโคเดอร�มา จำนวน 1 ไอโซเลท เม่ือนำจุลินทรีย�ท่ีคัดเลือกได2ดังกล8าวมาศึกษา
กิจกรรมในสภาพความเป9นกรดท่ีใกล2เคียงกับสภาพดินเปรี้ยว พบว8าสามารถคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย�ละลาย
สารประกอบฟอสฟอรัสท่ีมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมเพ่ิมความเป9นประโยชน�ของฟอสฟอรัสได2ท้ังใน
สภาพท่ีมีค8า pH เป9นกรดและเป9นกลาง การใช2เชื้อจุลินทรีย�ละลายสารประกอบฟอสฟอรัสจะช8วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใส8ปูน โดยลดอัตราการใช2ปูน 50 เปอร�เซ็นต� และมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป9นประโยชน�ต8อพืช
เพ่ิมข้ึน 50 เปอร�เซ็นต� นอกจากนี้การใช2จุลินทรีย�ละลายสารประกอบฟอสฟอรัสมีผลทำให2ปริมาณฟอสฟอรัสท่ี
ปลดปล8อยออกมาเร็วกว8าการไม8ใส8จุลินทรีย�โดยลดระยะเวลาจาก 6 วัน เป9น 2 วัน คัดเลือกจุลินทรีย�ย8อยสลาย
อินทรีย�ไนโตรเจนท่ีสามารถเกิดกิจกรรมดังกล8าวได2ท้ังสภาพท่ีมีค8า pH เป9นกรดและเป9นกลางด2วยเช8นกัน 
นอกจากนี้เชื้อราย8อยสลายเซลลูโลสและเชื้อราไตรโคเดอร�มามีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเชื้อสาเหตุ
โรคเน8าคอดินได2ดี สำหรับผลการใช2เชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวผสมพบว8าการใช2เชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยว 200 
กิโลกรัมต8อไร8 สามารถให2ผลผลิตข2าวพันธุ�ชัยนาท 1 สูงกว8าการใส8ปุFยเคมี (16-20-0) 30 กิโลกรัมต8อไร8 ในชุด
ดินมูโนะและสำหรับในชุดดินรังสิตมีผลต8อการเพ่ิมผลผลิตข2าวชัยนาท 1 ได2ใกล2เคียงกับการใส8ปุFยเคมีอัตรา 30 
กิโลกรัมต8อไร8 ซ่ึงช8วยลดการใช2ปูนและลดการใช2ปุFยเคมีลง 100 เปอร�เซ็นต� 
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หลักการและเหตุผล 
จากการดำเนินงานโครงการแกล2งดินตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ต้ังแต8ป3 2527 ซ่ึงได2ดำเนินการในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดศูนย�ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ในพ้ืนท่ีแปลงทดลอง 6 แปลงย8อย โดยแปลงท่ี 1, 2, 3 และ 5 มีการ
จัดการดินเปรี้ยวจัดโดยการใช2น้ำล2างความเป9นกรดของดินร8วมกับการใช2วัสดุปูนเพ่ือปลูกข2าวและพืชผักชนิด
ต8างๆแปลงท่ี 4 มีการแกล2งดินแล2วปรับปรุงดินจนสามารถปลูกข2าวได2 จากนั้นปล8อยท้ิงร2างไม8มีการใช2ประโยชน� 
และแปลงท่ี 6 เป9นแปลงท่ีท้ิงไว2ตามธรรมชาติ โดยในแปลงท่ี 4 และ 6 ปLจจุบันมีพืชพรรณข้ึนปกคลุมหนาแน8น 
และจากการเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได2เสด็จโครงการแกล2งดิน (เป9นการ
ส8วนพระองค�) เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2549 ได2ทรงสนพระทัยเรื่องจุลินทรีย�ดินในพ้ืนท่ีแปลงท่ี 4 และแปลงท่ี 6 
ซ่ึงพืชพรรณข้ึนปกคลุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีพระราชดำริซ่ึงสามารถ
สรุปความได2ว8า น8าจะมีจุลินทรีย�ดินท่ีเก่ียวข2องกับการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงน8าทำการศึกษานำมาคัดแยก
เชื้อจุลินทรีย� ดังนั้นศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯจึงได2ดำเนินการเก็บตัวอย8างดินมาศึกษาความหลากหลาย
ของจุลินทรีย�ในดินเปรี้ยวเพ่ือเป9นฐานข2อมูลในการนำจุลินทรีย�มาใช2ประโยชน�ในการจัดการดินเปรี้ยวจัดต8อไป 

 
อุปกรณ�และวิธีการ 

1. อุปกรณ� 
 1.1 เมล็ดพันธุ� 
  1) ถ่ัวฝLกยาว 
  2) ข2าวพันธุ�ชัยนาท 1 
 1.2 วัสดุปูน 
 1.3 น้ำหมักชีวภาพ 
 1.4 หินฟอสเฟต 
 1.5 กล2องจุลทรรศน� 
 1.6อุปกรณ�เก็บตัวอย8างดิน 
 1.7อาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya’smedia broth 
 1.8อุปกรณ�เครื่องแก2วและสารเคมีท่ีจำเป9นสำหรับการวิเคราะห�ในห2องปฏิบัติการ 
 1.9 อุปกรณ�เก็บข2อมูลการเจริญเติบโต 
2.วิธีการ 
 2.1การคัดแยกจุลินทรีย� 

ดำเนินการเก็บตัวอย8างดินใน 3 ฤดูกาล โดยนำมาวิเคราะห�ปริมาณเชื้อจุลินทรีย�โดยวิธี dilution 
plate count คัดแยกเชื้อจุลินทรีย�ให2บริสุทธิ์เพ่ือนำมาจำแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย�ในอันดับสกุล (Genus) 
โดยศึกษาภายใต2กล2องจุลทรรศน�และทางด2าน biochem test 
การศึกษากิจกรรมจุลินทรีย� 

1) เชื้อจุลินทรีย�ละลายสารประกอบฟอสฟอรัส โดยศึกษากิจกรรมของเชื้อ 3 วิธีการ 
(1) การเลี้ยงเชื้อ บนอาหาร Pikovskaya’s medium โดยทดสอบในระดับความเป9นกรดเป9นด8าง 

2 ระดับ คือ pH 4.5 และ pH 7 บ8มเชื้อท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน และสังเกตผลการละลาย
แคลเซียมฟอสเฟตโดยสังเกตวงใสรอบโคโลนี (clear zone) ถ2าปรากฏวงใสรอบโคโลนีแสดงว8าสามารถละลาย
ฟอสเฟตได2 เนื่องจากอาหาร มี Ca3(PO4)2เป9นส8วนประกอบ และวัดความกว2างของวงใสดังกล8าว 
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(2 ) ก ารท ดสอบ ใน อาห าร เห ล ว เลี้ ย ง เชื้ อ ท่ี ต2 อ งการตรวจสอบ ใน อาห าร เลี้ ย ง เชื้ อ 
Pikovskaya’smedia broth โดยทดสอบในระดับความเป9นกรดเป9นด8าง 2 ระดับ คือ pH 4.5 และ pH 7 
เลี้ยงเชื้อท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 4 วันเก็บตัวอย8างในระหว8างการเลี้ยงเชื้อ เพ่ือวิเคราะห�ปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป9นประโยชน�นำตัวอย8างท่ีเก็บมาปLlนให2ตกตะกอนท่ีความเร็ว 10,000 รอบต8อนาที เป9นเวลา 10-
15 นาทีนำตัวอย8างท่ีปLlนตะกอนแล2วมาวิเคราะห�ปริมาณฟอสฟอรัส 

(3) การศึกษากิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟตดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิต  
นำดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิตใส8ใน beaker ปรับความชื้นเท8ากับ 20% แล2วใส8เชื้อจุลินทรีย�ละลาย

ฟอสเฟตและปLจจัยต8างๆตามตำรับการการทดลองดังนี้ 
ตำรับท่ี 1 ดิน ไม8ใส8จุลินทรีย�และปูน 
ตำรับท่ี 2 ดิน+ปูน อัตราตามความต2องการปูน 
ตำรับท่ี 3 ดิน+เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 4 ดิน+ปูน อัตราตามความต2องการปูน+เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 5 ดิน+ปูน อัตราครึ่งหนึ่งของความต2องการปูน+เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 6 ดิน+หินฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 7 ดิน+ปูนอัตราตามความต2องการปูน+หินฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 8 ดิน+เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต+หินฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 9 ดิน+ปูน อัตราตามความต2องการปูน+เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต+หินฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 10 ดิน+ปูน อัตราครึ่งหนึ่งของความต2องการปูน+เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต+หิน

ฟอสเฟต 
หมายเหตุ : - ทุกจำรับการทดลอง ใช2ปุFยหมัก อัตรา 2 ตัน/ไร8 

- หินฟอสเฟต อัตรา 100 กก./ไร8 
- เก็บตัวอย8างดิน ทุก 2 วัน เพ่ือวิเคราะห�ปริมาณฟอสฟอรัส 

2) เชื้อจุลินทรีย�ย8อยอินทรีย�ไนโตรเจน ทดสอบ บนอาหาร skim’s milk โดยนำเชื้อจุลินทรีย�ท่ี
บริสุทธิ์แล2วมา inoculate ลงบนอาหาร skim’s milk เพ่ือวัดความกว2างของ clear zone เม่ือบ8มเป9นเวลา 7 
วัน 

3) การทดสอบประสิทธิภาพของราควบคุมสาเหตุโรคพืช 
เก็บตัวอย8างดินท่ีจังหวัดนราธิวาสบริเวณรากโคลงเคลง (Melastomacandideum) และราก

ของลำเทง (Stonochlaenapalustris) ทำการแยกเชื้อรา Gliocladiumvirensและ Trichoderma koningii
โดยวิธี  soil dilution plate method ในอาหารเลี้ยงเชื้อ  Gochenaurs glucose ammonium nitrate 
agar และ skim milk agar (Manoch, 1993) ทดสอบการเป9นปฏิปLกษ�ของรา T. Koningiiกับราสาเหตุโรคพืช 
R.solaniและ S.rolfsiiในอาหารเลี้ยงเชื้อ Patato dextrose agar เป9นเวลา 5 วัน รวมถึงทดสอบในดินเปรี้ยว
จัดชุดดินมูโนะทำการวิเคราะห�กิจกรรมการปลดปล8อยน้ำย8อยเซลลูโลสหรือฟtลเตอร�เปเปอร�เอส และน้ำย8อย
สลายโปรตีนหรือโปรตีเอส (Protease) ของรา T. Koningiiเป9นเวลา 7 วัน ในอาหารเหลวท่ีมีกระดาษกรองนัม
เบอร� 1 เป9นแหล8งคาร�บอน และมี skim milk เป9นแหล8งโปรตีน 
 2.2การทดสอบจุลินทรีย�ท่ีคัดเลือกได2จากดินเปรี้ยวจัดต8อการเจริญเติบโตของถ่ัวฝLกยาวในโรงเรือน
กระจก  

1) การวางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design 10 ตำรับการทดลอง 3 
ซ้ำ ดังนี้ 
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 ตำรับท่ี 1 ดิน ไม8ใส8จุลินทรีย�และปูน 
 ตำรับท่ี 2 ดิน+ปูนอัตราตามความต2องการปูน 
 ตำรับท่ี 3 ดิน+เชื้อจุลินทรีย�ผสม 
 ตำรับท่ี 4 ดิน+ปูน อัตราตามความต2องการปูน+เชื้อจุลินทรีย�ผสม 
 ตำรับท่ี 5 ดิน+ปูน อัตราครึ่งหนึ่งของความต2องการปูน+เชื้อจุลินทรีย�ผสม 
 ตำรับท่ี 6 ดิน+หินฟอสเฟต 
 ตำรับท่ี 7 ดิน+ปูนอัตราตามความต2องการปูน+หินฟอสเฟต 
 ตำรับท่ี 8 ดิน+เชื้อจุลินทรีย�ผสม+หินฟอสเฟต 
 ตำรับท่ี 9 ดิน+ปูน อัตราตามความต2องการปูน+เชื้อจุลินทรีย�ผสม+หินฟอสเฟต 
 ตำรับท่ี 10 ดิน+ปูน อัตราครึ่งหนึ่งของความต2องการปูน +จุลินทรีย�ผสม+หินฟอสเฟ 

หมายเหตุ : - ใช2ปุFยหมัก อัตรา 2 ตัน/ไร8 ทุกตำรับการทดลอง 
- หินฟอสเฟต 100 กก./ไร8 
- เชื้อจุลินทรีย�ผสม ประกอบด2วย เชื้อจุลินทรีย�ละลายสารประกอบฟอสฟอรัส 5 ไอโซเลท 

เชื้อจุลินทรีย�ย8อยสลายอินทรียไนโตรเจน 2 ไอโซเลท เชื้อราย8อยสลายเซลลูโลส 1 ไอโซเลทและเชื้อราไตรโค
เดอร�มา 1 ไอโซเลท 
 2) ข้ันตอนการดำเนินการ 

    (1) เก็บตัวอย8างดิน เพ่ือใช2เป9นตัวแทน ผึ่งให2แห2งและร8อนผ8านตะแกรงให2ดินตัวแทนมีความ
สม่ำเสมอ 

    (2) คลุกเคล2าตัวอย8างดินกับปุFยหมักนำใส8ลงในกระถาม ปรับความชื้นให2ไดเท8ากับความจุความชื้น
สนามก8อนปลูก 

    (3) ทำการปลูกถ่ัวฝLกยาวในกระบะท่ีบรรจุดินท่ีเตรียมไว2จำนวน 5 กก. ต8อกระถาง ผสมคลุกเคล2า
กับวัสดุปลูกตามกรรมวิธี ในแต8ละตำรับการทดลองปลูกจำนวน 6 ต2น ต8อกระบะ 

    (4) การเก็บรวบรวมข2อมูล 
    - ข2อมูลพืช : เก็บข2อมูลการเจริญเติบโตของถ่ังฝLกยาวได2แก8 น้ำหนักสด ความสูงต2น และพ้ืนท่ี

ใบ วิเคราะห�ธาตุอาหารพืชหลังการเก็บเก่ียว ได2แก8 ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
และกำมะถัน 

    - ข2อมูลดิน : เก็บตัวอย8างดินก8อนปลูก และหลังเก็บเก่ียว เพ่ือวิเคราะห�ธาตุอาหาร ไนโตรเจน 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ปริมาณอินทรียวัตถุในดินค8าความเป9นกรดเป9นด8างของดิน
และปริมาณจุลินทรีย�ในดินเปรี้ยว 
 2.3 การทดสอบจุลินทรีย�ท่ีคัดเลือกได2จากดินเปรี้ยวจัดต8อการเจริญเติบโตของข2าว 
 วิธีการดำเนินการวิจัยและสถานท่ีทำการทดลอง (ดำเนินการ 2 โครงการย8อย) 
 โครงการย8อยท่ี 1 ดำเนินการทดลองในสภาพโรงเรือนกระจกทดลองชุดดินมูโนะ วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized complete block design มี 3 ซ้ำ 7 ตำรับการทดลอง ตำรับการทดลองประกอบด2วย 

 ตำรับท่ี 1 ใช2ปุFยเคมีอัตราแนะนำ (16-20-0) 30 กก./ไร8 
 ตำรับท่ี 2 จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 200 กก./ไร8 
 ตำรับท่ี 3 จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 200 กก./ไร8 
 ตำรับท่ี 4 จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 100 กก./ไร8+ปุFยเคมี (16-20-0) 15 กก./ไร8 
 ตำรับท่ี 5 จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 200 กก./ไร8+ปุFยเคมี (16-20-0) 15 กก./ไร8 
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 ตำรับท่ี 6 แบ8งใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 100 กก./ไร8+ปุFยเคมี (16-20-0) 15 กก./ไร8 
 ตำรับท่ี 7 แบ8งใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 200 กก./ไร8 +ปุFยเคมี (16-20-0) 15 กก./ไร8 

 โครงการย8อยท่ี 2 ดำเนินการในแปลงนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง ชุดดินรังสิตกรดจัด วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized complete block design มี 3 ซ้ำ 7 ตำรับ ตำรับการทดลองประกอบด2วย 

 ตำรับท่ี 1 ใช2ปุFยเคมีอัตราแนะนำ (16-20-0) 30 กก./ไร8 
 ตำรับท่ี 2 จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 100 กก./ไร8 
 ตำรับท่ี 3 จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 200 กก./ไร8 
 ตำรับท่ี 4 จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 100 กก./ไร8+ปุFยเคมี (16-20-0) 15 กก./ไร8 
 ตำรับท่ี 5 จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 200 กก./ไร8+ปุFยเคมี (16-20-0) 15 กก./ไร8 
 ตำรับท่ี 6 แบ8งใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 100 กก./ไร8+ปุFยเคมี (16-20-0) 15 กก./ไร8 
 ตำรับท่ี 7 แบ8งใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 200 กก./ไร8 +ปุFยเคมี (16-20-0) 15 กก./ไร8 

 หมายเหตุ : 1. ใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� ครั้งเดียวก8อนปลูกข2าว และแบ8งใส8 2 ครั้งก8อนปลูก และ 45 วัน  
  หลังปLกดำ 

      2. ใส8น้ำหมักชีวภาพ (15 ลิตร/ไร8) เจือจาง 1:500 ฉีดพ8นหรือใส8ลงน้ำ เม่ือข2าวอายุ 30 50 และ 60 
 วัน ในทุกตำรับการทดลอง 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ� 

1. การคัดแยกเช้ือและคัดเลือกจุลินทรีย� 
จากการดำเนินการเก็บตัวอย8างดินในพ้ืนท่ีแปลงทดลองท่ี 6 ของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

ช8องเดือนมกราคม ซ่ึงเป9นปลายฝนของภาคใต2 จากผลวิจัยวิจัยกลุ8มจุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ทางการเกษตรใน
พ้ืนท่ีแปลงทดลองท่ี 6 ของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พบว8ามีความหลากหลายทางชีวภาพด2านจุลินทรีย�
ด2านจุลินทรีย�ดินมาก เนื่องจากในพ้ืนท่ีแปลงทดลองดังกล8าวมีความหลากหลายของพืชพรรณหลายชนิด
ประมาณ ชนิด อาทิ ต2นกล่ำ โคลงเคลง กระจับ ลำเทง หญ2ากาบหอยตัวเมีย และจิงจ2อ เป9นต2น (สำนัก
เทคโนโลยีชีวภาพและศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ม.ป.ป.) ซ่ึงมีแยก
เชื้อจุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดิน 8 กลุ8มเชื้อ ซ่ึงวิเคราะห�ในอาหารท่ีมี pH เป9นกลาง โดยมีจุลินทรีย�ท่ี
เก่ียวข2องกับการย8อยสลายอินทรีย�วัตถุในดิน ได2แก8 เชื้อแบคทีเรีย เชื้อแอคทีโนมัยซีส และเชื้อราย8อยเซลลูโลส 
จุลินทรีย�ท่ีเก่ียวข2องกับการแปรสภาพสารประกอบฟอสฟอรัสในดิน ได2แก8 เชื้อแบคทีเรียละลายอนินทรีย�
ฟอสฟอรัส และแบคทีเรียย8อยสลายอินทรียฟอสฟอรัสในดิน เชื้อจุลินทรีย�ท่ีเก่ียวกับการแปรสภาพอินทรีย�
ไนโตรเจน ปริมาณเชื้อยีสต� และเชื้อราไตรโคเดอร�มา โดยในแปลงท่ี 4 พบเชื้อจุลินทรีย� 6 กลุ8ม ไม8พบเชื้อ
แบคทีเรียย8อยอินทรีย�ฟอสฟอรัส และเชื้อราไตรโคเดอร�มา แปลงท่ี 6 พบเชื้อท้ัง 8 กลุ8ม โดยปริมาณเชื้อท้ัง 2 
แปลง มีปริมาณเชื้อใกล2เคียงกัน อยู8ในช8วง 102-105 เซลล�ต8อกรัม และพบเชื้อจุลินทรีย�ตรึงไนโตรเจนแบบ
อิสระโดยมีปริมาณอยู8ระหว8าง 102-104 เซลล�ต8อกรัม 

นอกจากนี้ได2ดำเนินการวิเคราะห�ปริมาณเชื้อในสภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมี pH ใกล2เคียงกับสภาพ
ดิน คือ pH 4.5 จาก 8 กลุ8มเชื้อ พบ 7 กลุ8มเชื้อโดยไม8พบเชื้อแบคทีเรียย8อยอินทรีย�ฟอสฟอรัสในดินปริมาณ
เชื้อในสภาพอาหารท่ีเป9นกรดใกล2เคียงกับดิน  พบเชื้อมากกว8าอาหารท่ี pH เป9นกลาง โดยมีปริมาณระหว8าง 
103-108 เซลล�ต8อกรัม ซ่ึงพบเชื้อแบคทีเรียย8อยเซลลูโลส แอคติโนมัยซิสย8อยเซลลูโลส เชื้อจุลินทรีย�ละลายอนิ
นทรีย�ฟอสฟอรัส และแบคทีเรียย8อยอินทรีย�ไนโตรเจน มีปริมาณมากกว8าเชื้อจุลินทรีย�กลุ8มอ่ืนๆ 
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จากนั้นได2ดำเนินการคัดแยกเชื้อให2บริสุทธิ์ในแต8ละกลุ8มเชื้อเพ่ือท่ีจะนำไปศึกษาลักษณะของเชื้อ
ภายใต2กล2องจุลทรรศน�เพ่ือจำแนกเชื้อจุลินทรีย�ต8อไป พบว8าสามารถคัดแยกเชื้อได2ท้ังหมด 96 isolate โดย
แบคทีเรียย8อยอินทรีย�ไนโตรเจนมีปริมาณมากท่ีสุด คือ 20 isolate และน2อยท่ีสุด คือ ไตรโคเดอร�มามี 5 
isolate 

นำเชื้อแบคทีเรีย 50 isolate มาศึกษาว8าเป9นแกรมบวกหรือลบ และมีรูปร8างทางสัณฐานวิทยา
ภายใต2กล2องจุลทรรศน�เป9นอย8างไร โดยท่ัวไปจะคัดเลือกเฉพาะแบคทีเรียแกรมบวกและเป9น rod shape ซ่ึงจะ
อยู8ใน สกุล Bacillus sp. เป9นเชื้อแบคทีเรียท่ีสามารถสร2าง Endospore ทนต8อสภาพแวดล2อมโดยจะสามารถ
นำไปส8งเสริมการใช2ประโยชน�ทางการเกษตรต8อไป (กรมวิชาการเกษตร, 2545) ผลการทดสอบพบว8ามีเชื้อ
แบคทีเรีย ท่ี เป9นแกรมบวกและ rod shape 28 isolate ซ่ึงจะได2ดำเนินการศึกษาลักษณะการสร2าง 
endospore และประสิทธิภาพของเชื้อต8อไป 
2. ผลการศึกษากิจกรรมของเช้ือแบคทีเรียละลายสารประกอบฟอสฟอรัส มีดังนี้ 

2.1ความกว2างของ clear zone บนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมี Ca2PO4 โดยทดสอบในระดับความเป9นกรด
เป9นด8าง 2 ระดับ คือ pH 4.5 และ pH 7 ในช8วงเวลา 7วัน พบว8า เชื้อจุลินทรีย� 2 isolate ท่ีแยกจากดินศูนย�
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส สามารถเจริญและละลายสารประกอบฟอสฟอรัสในสภาพความ
เป9นกรดเป9นด8างท้ัง 2 ระดับ โดยเฉพาะ เชื้อรหัส PSB 8 สามารถเกิดกิจกรรมท่ีดีได2ท่ี pH ท้ัง 2 ระดับ  

2.2ผลการทดสอบกิจกรรมของแบคทีเรียละลายสารประกอบฟอสฟอรัสในสภาพอาหารเหลวท่ีมี 
Ca2PO4 และวัดปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล8อย โดยทดสอบในระดับความเป9นกรดเป9นด8าง 2 ระดับ คือ pH 
4.5 และ pH 7 พบว8า เชื้อรหัส PSB 8 มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล8อยมากกว8าเชื้อรหัส PSB 3 และสามารถ
เกิดกิจกรรมได2ใน pH ท้ัง 2 ระดับ แต8เชื้อท้ัง isolate มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล8อยในสภาพ pH ท่ีเป9นกรด
มากกว8า 

2.3 ผลการศึกษากิจกรรมในดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิต พบว8า ตำรับท่ี 10 คือใส8ปูนอัตราครึ่งหนึ่งของ
ความต2องการปูน เชื้อจุลินทรีย�และหินฟอสเฟตท่ีมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล8อยสูงท่ีสุด โดยในระหว8าง 0-8 
วัน ของการทดลองมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล8อย 9-15 ppm และในระยะเวลาการบ8มเชื้อ 2 วัน มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสสูงสุด ตำรับการทดลองท่ี 3 ดินใส8 เชื้อจุลินทรีย� มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล8อยในระหว8าง 0-8 วัน 
ของการทดลอง 3-11 ppm  

2.4ผลการทดสอบกิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย�ย8อยสลายอินทรีย�ไนโตรเจน บนอาหาร skim’s milk 
โดยวัดความกว2างของ clear zone ในระยะเวลาการบ8มเชื้อ 7 วัน พบว8าเชื้อแบคทีเรียท้ัง 2 isolate สามารถ
เกิดกิจกรรมได2ในสภาพ pH 4.5 และ 7แต8จะเกิดกิจกรรมใน pH ท่ีเป9นกลางดีกว8า  

จากผลการวิจัยพบว8าการใส8เชื้อผสมอย8างเดียวมีผลทำให2ต2นถ่ัวฝLกยาวอายุ 15 วัน มีการเจริญเติบโต
ด2านความสูงของต2นได2ดีกว8าตำรับควบคุมจาก 21.4 เป9น 26.1 เซนติเมตร แต8ในตำรับท่ีมีการใส8เชื้อผสมอย8าง
เดียวพบว8าต2นถ่ัวยาวจะมีการเจริญเติบโตใกล2เคียงกันกับตำรับท่ีใส8ปูนอย8างเดียว โดยให2ความสูงของต2น
ระหว8าง 26.1-26.6 เซนติเมตร ซ่ึงการใส8เชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวผสมอย8างเดียวมีผลต8อการเพ่ิมความสูงของต2น
ถ่ัวฝLกยาวได2เช8นเดียวกันกับการใส8ปูนอย8างเดียวผลการศึกษาเชื้อราย8อยสลายเซลลูโลสและราไตรโคเดอร�มาต8อ
การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช 

จากการเลี้ยงเชื้อราย8อยสลายเซลลูโลสและเชื้อราไตรโคเดอร�มา ร8วมกันกับเชื้อราสาเหตุโรคเน8าคอ
ดิน Sclerotium rolfsii.ในอาหารแข็ง potato dextrose agar เป9นเวลา 3 วัน พบว8าเชื้อราย8อยสลาย
เซลลูโลสและเชื้อราไตรโคเดอร�สามารถเจริญเติบโตได2เร็วกว8าเชื้อสาเหตุโรคพืชทำให2เชื้อราสาเหตุโรคพืช 
Sclerotium rolfsiiไม8สามารถเจริญเติบโตต8อไปได2 
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ลักษณะกลไกการเป9นปฏิปLกษ�ของราทนกรด Trichoderma koningiiต8อราสาเหตุโรคพืช ราT. 
Koningiiสามารถเจริญได2เร็วมากหลังจากการเพาะเลี้ยงในอาหาร (PDA) รา T. koningii มีประสิทธิภาพในการ
แก8งแย8งแข8งขันธาตุอาหารและยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคพืช Rhizoctonia solaniและ Sclerotium 
rolfsiiได2เร็ว นอกจากนี้รา T. koningiiสามารถเจริญคลุมบนเส2นใยและเข2าทำลายเส2นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืชท้ัง 
2 ชนิด การผลิตน้ำย8อยของราทนกรด Trichoderma koningiiในอาหารเหลว ในช8วงระหว8างการเลี้ยงรา T. 
koningii ในอาหารเหลวท่ีมีกระดาษกรองเป9นแหล8งคาร�บอนพบว8าราดังกล8าว จะผลิตน้ำย8อยเซลลุเลสหรือ
ฟtลเตอร�เปเปอร�เอส ได2สูงสุดจาก 26.8 เป9น 79.14 มิลลิยูนิต/มิลลิลิตร ในช8วงเวลา 4 วัน ตามลำดับ และผลิต
น้ำย8อยโปรทีเอสในอาหารเหลวท่ีมี skim milk เป9นแหล8งโปรตีน ได2สูงสุดจาก 19.82 เป9น 86.29 มิลลิยูนิต/
มิลลิลิตร ในช8วงเวลา 4 วัน หลังจากการเพาะเลี้ยงเชื้อและ Sclerotium rolfsiiต8อราสาเหตุโรคพืช R.solani
และ S.rolfsiiในดินเปรี้ยวท่ีไม8ฆ8าเชื้อเป9นเวลา 12 วัน พบว8าการใส8รา  มีผลต8อการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช
ท้ัง 2 ชนิด ในช8วงระยะเวลา 9 วัน ของการทดลองโดยมีผลทำให2ปริมาณราสาเหตุโรคพืช R.solaniลดลงจาก 
5.72 เป9น 2.96 log no./กรัมของดิน และรา S.rolfsiiมีจำนวนลดลงจากระหว8าง 6.17 เป9น 2.83 log no./
กรัมของดิน เม่ือเปรียบเทียบกับการไม8ใส8รา  ในดินเปรี้ยว ราสาเหตุโรคพืชท้ัง 2 ชนิด จะมีปริมาณลดลง
ค8อนข2างน2อย แสดงให2ทราบว8ารา ความสามารถในการควบคุมและลดปริมาณของราสาเหตุโรคพืช R.solani 
และรา S.rolfsii ในดินได2 ในขณะท่ีราสามารถเพ่ิมจำนวนเซลล�ในดินได2อย8างต8อเนื่อง โดยมีปริมาณเพ่ิมข้ึน จาก 
6.72 เป9น 7.68 log no./กรัมของดิน ในช8วง 8 วัน ของการทดลอง 

ผลการศึกษาการอยู8ร8วมกันของเชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวผสม จากการเลี้ยงเชื้อแบครีเรียละลาย
ฟอสเฟตเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ เชื้อราย8อยสลายเซลลูโลสและเชื้อราไตรโคเดอร�มา ร8วมกับใส8
อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย�เป9นเวลา 3 วัน พบว8าเชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวท้ัง 4 กลุ8ม สามารถอยู8ร8วมกันในอาหาร
เลี้ยงเชื้อได2โดยไม8เป9นปฏิปLกษ�ต8อกัน 
3. ผลการทดสอบเช้ือจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวผสมต$อผลผลิตข!าวในโรงเรือนกระจกและภาคสนาม 

3.1 ผลของเชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวผสมต8อผลผลิตข2าวพันธุ�ชัยนาท 1 ในโรงเรือนกระจกชุดดินมูโนะ 
 1) การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อจุลินทรีย�ดิน 

จากผลการวิจัยพบว8าในช8วงหลังปลูกข2าวป3ท่ี 1 ตำรับท่ีใส8เชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวท้ัง 2 อัตรา 
(100 และ 200 กิโลกรัม/ไร8) มีผลทำให2ปริมาณแบคทีเรียย8อยสลายโปรตีนในชุดดินมูโนะ เพ่ิมจำนวนมากข้ึน
จาก 4.17 เป9นระหว8าง 5.10-5.70 log no./กรัมของดิน แสดงให2ทราบจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวมีศักยภาพ 

ในกิจกรรมการแปรสภาพสารประกอบอินทรีย�ไนโตรเจนให2อยู8ในรูปของอนินทรีย�ไนโตรเจน
ซ่ึงเป9นประโยชน�ต8อพืชได2ดี โดยในตำรับท่ีใส8เชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร8 ร8วมกับปุFยเคมีอัตรา
ครึ่งหนึ่ง 15 กิโลกรัม/ไร8 มีจำนวนเชื้อจุลินทรีย�สูงสุดเท8ากับ 5.7 และ 5.97 log no./กรัมของดิน 

จากผลการวิจัยพบว8าในตำรับใส8ปุFยเคมี (16-20-0) กิโลกรัม/ไร8 ในช8วงหลังปลูกข2าวป3ท่ี 1 
ปริมาณแบคทีเรียละลายฟอสเฟตไม8แตกต8างกันกับปริมาณจุลินทรีย�ในช8วงก8อนปลูกข2าว โดยมีค8าระหว8าง 
4.19-4.20 log no./กรัมของดิน แต8การใส8เชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวอัตรา 100 และ 200 กิโลกรัม/ไร8 หรือ
ร8วมกับปุFยเคมีอัตรา 15 กิโลกรัม/ไร8 มีผลทำให2ปริมาณแบคทีเรียละลายฟอสเฟต เพ่ิมข้ึนเป9นระหว8าง 5.17-
5.41 log no./กรัมของดิน แสดงให2ทราบว8าจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวสามารถดำเนินกิจกรรมเพ่ิมเป9นประโยชน�ธาตุ
อาหารพืชเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะฟอสฟอรัสได2ดี ในขณะท่ีตำรับปุFยเคมีอย8างเดียวในช8วงก8อนปลูกข2าวป3ท่ี 2 พบว8า
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย�ดังกล8าวลดลงจาก 4.20 เป9น 3.71 log no./กรัมของดิน 

 2) การเจริญเติบโตและผลผลิตของข2าว 
(1) ความสูงของข2าว (เซนติเมตร) 
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จากการวิเคราะห�ข2อมูลการเจริญเติบโตด2านความสูงของข2าวท่ีปลุกในดินเปรี้ยวจัดชุดดินมู
โนะ ภายใต2การใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดิน อัตราต8างๆกัน พบว8า ข2าวมีการเจริญเติบโตด2านความสูงไม8
แตกต8างกันทางสถิติ ต2นข2าวมีความสูงระหว8าง 60.93-70.05 เซนติเมตร โดยวิธีการท่ีใช2จุลินทรีย�อย8างเดียว 
200 กิโลกรัมต8อไร8 ต2นข2าวมีความสูงมากท่ีสุด 70.05 เซนติเมตร  

(2) จำนวนต2นต8อกอ 
จากการวิเคราะห�ข2อมูลการเจริญเติบโตด2านจำนวนต2นต8อกอของข2าวท่ีปลูกในดินเปรี้ยวจัด

ชุดินมูโนะ ภายใต2การใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดิน อัตราต8างๆกัน พบว8า ข2าวมีจำนวนต2นต8อกอไม8แตกต8าง
กันทางสถิติ ข2าวมีจำนวนต2นต8อกอเฉลี่ย 12.82 ต2นต8อกอ โดยการใช2จุลินทรีย�อัตรา 100 กิโลกรัมต8อไร8ใส8ครั้ง
เดียวร8วมกับปุFย 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 ต2นข2าวมีจำนวนต2นต8อกอมากท่ีสุด 13.55 ต2นต8อกอ 
รองลงมาคือการใส8ปุFย 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต8อไร8 ต2นข2าวมีจำนวนต2นต8อกอเฉลี่ย 13.33 ต2นต8อกอ 

(3) จำนวนรวงต8อกอ  
จากการวิเคราะห�ข2อมูลการเจริบเติบโตด2านจำนวนรวงต8อกอของข2าวท่ีปลูกในดินเปรี้ยว

จัดชุดดินมูโนะ ภายใต2การใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดิน อัตราต8างๆกัน พบว8า ข2าวมีจำนวนรวงต8อกอไม8
แตกต8างกันทางสถิติ ข2าวมีจำนวนรวงต8อกอเฉลี่ย 11.04 รวงต8อกอ โดยการใช2ปุFย 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัม
ต8อไร8 ต2นข2าวมีจำนวนรวงต8อกอมากท่ีสุด 12.25 รวงต8อกอ รองลงมาคือ การใช2จุลินทรีย�อัตรา 100 กิโลกรัม
ต8อไร8ใส8ครั้งเดียวร8วมกับปุFย 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 ต2นข2าวมีจำนวนรวงต2อกอเฉลี่ย 11.33 รวงต8อ
กอ 

(4) ผลผลิตข2าว  
จากการวิเคราะห�ข2อมูลผลผลิตข2าวท่ีปลูกในดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะ ภายใต2การใช2

จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดิน อัตราต8างๆกัน พบว8า ข2าวให2ผลผลิตไม8แตกต8างกันทางสถิติ ข2าวให2ผลผลิตเฉลี่ย 
195.4 กิโลกรัมต8อไร8 โดยการใช2จุลินทรีย�อัตรา 100 กิโลกรัมต8อไร8ใส8ครั้งเดียวหรือแบ8งใส8 2 ครั้ง ร8วมกับปุFย 
16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 ข2าวให2ผลผลิตมากท่ีสุด 216 กิโลกรัมต8อไร8 รองลงมาคือ การใช2จุลินทรีย�
อัตรา 200 กิโลกรัมต8อไร8ใส8ครั้งเดียว ข2าวให2ผลผลิต 210 กิโลกรัมต8อไร8 

(5) น้ำหนักฟางสด  
จากการวิเคราะห�ข2อมูลน้ำหนักฟางข2าวสดในวิธีการต8างๆภายใต2การใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9น

ประโยชน�ในดิน อัตราต8างๆกัน พบว8า น้ำหนักสดฟางข2าวไม8แตกต8างกันทางสถิติ มีน้ำหนักฟางสดระหว8าง 
850-966 กิโลกรัมต8อไร8 โดยวิธีการใช2ปุFย 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต8อไร8 ข2าวให2น้ำหนักฟางสดมากท่ีสุด 
966 กิโลกรัมต8อไร8 

จากการศึกษาการใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดินเปรี้ยวจัดอัตราต8างๆเพียงอย8างเดียว
หรือใช2ร8วมกับปุFยเคมี พบว8า การใช2จุลินทรีย�อัตรา 100 กิโลกรัมต8อไร8ใส8ครั้งเดียวหรือแบ8งใส8 2 ครั้ง ร8วมกับปุFย 
16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 มีแนวโน2มให2ผลผลิตข2าวสูงกว8าการใช2ปุFยเคมีอย8างเดียว การใช2ปุFยเคมีอัตรา 
30 กิโลกรัมต8อไร8 ต2นมีการเจริญเติบโตทางลำต2นสูง จึงได2น้ำหนักสดฟางข2าวสูงท่ีสุดแต8ให2ผลผลิตต่ำสุด 

3.2 ผลของเชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวผสมต8อผลผลิตข2าวพันธุ�ชันนาท 1 ในภาคสนามชุดดินรังสิต 
1) การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อจุลินทรีย�ดิน 

จากผลการวิจัยพบว8าในตำรับท่ีใส8ปุFยเคมี (16-20-0) 30 กิโลกรัมต8อไร8 ปริมาณแบคทีเรียย8อย
สลายโปรตีนในชุดดินรังสิตหลังจากการปลูกข2าวป3ท่ี 1 จะลดลงจาก 5.35 เป9น 5.14 log no./กรัมของดิน 
สำหรับตำรับท่ีใส8เชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวอย8างเดียวหรือร8วมกับปุFยเคมีอัตราครึ่งหนึ่ง 15 กิโลกรัมต8อไร8 มีผลทำ
ให2ปริมาณแบคทีเรียย8อยสลายโปรตีนในช8วงหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตข2าวเพ่ิมจำวนเซลล�มากข้ึน โดยเฉพาะการ
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ใส8เชื้อจุลินทรีย�อัตรา 100 กิโลกรัม ทำให2มีปริมาณจุลินทรีย�ดังกล8าวเพ่ิมข้ึนเป9นระหว8าง 5.47-5.62 log no./
กรัมของดิน ซ่ึงแสดงให2ทราบว8าจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวสามารถดำรงชีพและเพ่ิมกิจกรรมแปรสภาพความเป9น
ประโยชน�ของธาตุอาหารพืชได2ดี การใช2เชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวมีผลต8อการเพ่ิมปริมาณแบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟตในชุดดินรังสิตอย8างเด8นชัด 

2) การเจริญเติบโตของข2าวพันธุ�ชัยนาท 1 ป3ท่ี 2 
(1) ความสูงข2าว 

จากการวิเคราะห�ข2อมูลการเจริบเติบโตด2านความสูงของข2าวท่ีปลุกในดินเปรี้ยวจัดชุดดิน
รังสิตกรดจัด ภายใต2การใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดิน อัตราต8างๆกัน พบว8า ข2าวมีการเจริญเติบโตด2าน
ความสูงแตกต8างกันทางสถิติ โดยวิธีการท่ีใช2ปุFยเคมี 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต8อไร8 ต2นข2าวมีความสูงมาก
ท่ีสุด 150.50 เซนติเมตร และความสูงของต2นข2าวไม8แตกต8างทางสถิติกับวิธีการท่ีใช2จุลินทรีย�อัตรา 100 และ 
200 กิโลกรัมต8อไร8 เพียงอย8างเดียวหรือใช2ร8วมกับปุFยเคมี 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 โดยใส8จุลินทรีย�ท่ี
เป9นประโยชน�ครั้งเดียวก8อนปLกดำข2าว ต2นข2าวมีความสูงระหว8าง 133.33-140.67 เซนติเมตร โดยวิธีการท่ีใช2
จุลินทรีย�ร8วมกับปุFยเคมี ต2นข2าวมีแนวโน2ม สูงกว8าการใช2จุลินทรีย�เพียงอย8างเดียว  สำหรับวิธีการท่ีใช2จุลินทรีย�
อัตรา 100 และ 200 กิโลกรัมต8อไร8 ร8วมกับปุFยเคมี 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 โดยแบ8งใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9น
ประโยชน� 2 ครั้ง คือก8อนปLกดำและช8วงข2าวต้ังท2อง พบว8า ต2นข2าวมีความสูงน2อยท่ีสุด คือ 129.0 และ 128.83 
เซนติเมตร ตามลำดับ 

(2) จำนวนต2นต8อกอ 
จากการวิเคราะห�ข2อมูลการเจริญเติบโตด2านจำนวนต2นต8อกอของข2าวท่ีปลูกในดินเปรี้ยวจัด

ชุดดินรังสิตกรดจัด ภายใต2การใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดิน อัตราต8างๆกัน พบว8า ข2าวมีจำนวนต2นต8อกอไม8
แตกต8างกันทางสถิติ ข2าวมีจำนวนต2นต8อกอเฉลี่ย 7.63 รวงต8อกอ โดยการใช2จุลินทรีย�อัตรา 200 กิโลกรัมต8อไร8
เพียงอย8างเดียวและใส8ครั้งเดียวก8อนปLกดำข2าว ต2นข2าวมีจำนวนต2นต8อกอมากท่ีสุด 9.07 ต2นต8อกอ รองลงมาคือ 
การใช2จุลินทรีย�อัตรา 100 กิโลกรัมต8อไร8 เพียงอย8างเดียวและใส8ครั้งเดียวก8อนปLกดำข2าว ต2นข2าวมีจำนวนต2นต8อ
กอเฉลี่ย 8.53 ต2นต8อกอ สำหรับวิธีการท่ีใช2จุลินทรีย�อัตรา 100 และ 200 กิโลกรัมต8อไร8 ร8วมกับปุFยเคมี 16-20-
0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 โดยแบ8งใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 2 ครั้ง คือ ก8อนปLกดำข2าว และช8วงข2าวต้ังท2อง 
พบว8า ต2นข2าวมีจำนวนต2นต8อกอน2อยท่ีสุด คือ 7.5 และ 6.9 ต2นต8อกอ ตามลำดับ 

(3) จำนวนรวงต8อกอ 
จากการวิเคราะห�ข2อมูลการเจริญเติบโตด2านจำนวนรวงต8อกอของข2าวท่ีปลูกในดินเปรี้ยว

จัดชุดดินรังสิตกรดจัด ภายใต2การใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดิน อัตราต8างๆกัน พบว8า ข2าวมีจำนวนรวงต8อ
กอไม8แตกต8างกันทางสถิติ ข2าวมีจำนวนรวงต8อกอเฉลี่ย 7.97 ต2นต8อกอ โดยการใช2จุลินทรีย�อัตรา 200 กิโลกรัม
ต8อไร8 เพียงอย8างเดียวและใส8ครั้งเดียวก8อนปLกดำข2าว ต2นข2าวมีจำนวนต2นต8อกอมากท่ีสุด 8.67รวงต8อกอ 
รองลงมาคือ การใช2จุลินทรีย�อัตรา 100 กิโลกรัมต8อไร8 เพียงอย8างเดียวและใส8ครั้งเดียวก8อนปLกดำข2าว ต2นข2าวมี
จำนวนต2นต8อกอเฉลี่ย 8.27 รวงต8อกอ สำหรับวิธีการท่ีใช2จุลินทรีย�อัตรา 100 และ 200 กิโลกรัมต8อไร8 ร8วมกับ
ปุFยเคมี 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 โดยแบ8งใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 2 ครั้ง คือก8อนปLกดำข2าว และ
ข2าวต้ังท2อง พบว8า ต2นข2าวมีจำนวนรวงต8อกอน2อยท่ีสุด คือ 7.27 และ 6.63 รวงต8อกอตามลำดับ 

3) องค�ประกอบผลผลิตข2าว ป3ท่ี 2 
(1) จำนวนเมล็ดดีต8อรวง 

จากการวิเคราะห�ข2อมูลจำนวนเมล็ดดีต8อรวงของข2าวพันธุ�ชัยนาท 1 ท่ีปลูกในดินเปรี้ยวจัด
ชุดดินรังสิตกรดจัด ภายใต2การใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดิน อัตราต8างๆกัน พบว8า ข2าวมีจำนวนเมล็ดดีต8อ



 

10 

 

รวงไม8แตกต8างทางสถิติและมีจำนวนเมล็ดดีต8อรวงเฉลี่ย 129.69 เมล็ด วิธีการท่ีใช2จุลินทรีย�อัตรา 200 กิโลกรัม
ต8อไร8 เพียงอย8างเดียว โดยใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ครั้งเดียวก8อนปLกดำข2าว ข2าวมีจำนวนเมล็ดดีต8อรวงมาก
ท่ีสุด คือ 145.13 เมล็ด รองลงมาคือ วิธีการท่ีใช2ปุFยเคมี 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต8อไร8 ข2าวมีจำนวนเมล็ดดี
ต8อรวงเฉลี่ย 140.57 เมล็ด สำหรับวิธีการท่ีใช2จุลินทรีย�อัตรา 100 และ 200 กิโลกรัมต8อไร8 ร8วมกับปุFยเคมี 16-
20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 โดยแบ8งใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 2 ครั้ง คือ ก8อนปLกดำข2าว และช8วงข2าวต้ัง
ท2อง นัน พบว8า ข2าวมีจำนวนเมล็ดดีต8อรวงใกล2เคียงกัน คือ 124.03 และ 127.57 เมล็ด และวิธีการท่ีใช2
จุลินทรีย�อัตรา 100 กิโลกรัมต8อไร8ใส8ครั้งเดียวร8วมกับปุFยเคมี 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 ข2าวมีเมล็ดดีต8อ
รวงน2อยท่ีสุด คือ เมล็ดให2ผลผลิตต่ำสุด คือ 111.20 เมล็ด 

(2) จำนวนเมล็ดลีบต8อรวง 
จากการวิเคราะห�จำนวนเมล็ดลีบต8อรวงของข2าวภายใต2การจัดการดินวิธีการต8างๆ พบว8า 

จำนวนเมล็ดลีบต8อรงไม8มีความแตกต8างกันทางสถิติ ข2าวมีจำนวนเมล็ดลีบต8อรวงเฉลี่ย 11.82 เมล็ด และพบว8า
วิธีการท่ีใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดินเปรี้ยวจัดอัตรา 200 กิโลกรัมต8อไร8 โดยแบ8งใส8 2 ครั้ง ร8วมกับการใช2
ปุFย 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 ข2าวมีแนวโน2มให2เมล็ดลีบต8อรวงสูงสุด คือ 13.43 เมล็ด รองลงมาคือ 
การใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดินเปรี้ยวจัดอัตรา 100 กิโลกรัมต8อไร8 แบ8งใส8 2 ครั้ง ร8วมกับการใช2ปุFย 16-
20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 ข2าวมีจำนวนเมล็ดลีบต8อรวงสูง 12.57 เมล็ด ในขณะท่ีการใช2ปุFย 16-20-0 อย8าง
เดียวอัตรา 30 กิโลกรัมต8อไร8 ข2าวมีจำนวนเมล็ดลีบต8อรวงน2อยท่ีสุด 10.47 เมล็ด แสดงให2เห็นว8า การใช2ปุFย
ชนิดและอัตราดังกล8าว มีปริมาณธาตุอาหารเพียงพอต8อความต2องการของข2าว เมล็ดจึงมีความสมบูรณ�มากกว8า
วิธีการอ่ืนๆ 

(3) เปอร�เซ็นต�เมล็ดลีบ 
จากการวิเคราะห�ข2อมูลเปอร�เซ็นต�เมล็ดลีบของข2าวพันธุ�ชัยนาท 1 ท่ีปลูกในดินเปรี้ยวจัด

ชุดดินรังสิตกรดจัด ภายใต2การใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดิน อัตราต8างๆกัน พบว8า ข2าวมีเปอร�เซ็นต�เมล็ด
ลีบไม8แตกต8างกันทางสถิติและมีเปอร�เซ็นต�เมล็ดลีบเฉลี่ย 8.3 เปอร�เซ็นต� วิธีการท่ีใช2ปุFยเคมี 16-20-0 อัตรา 30 
กิโลกรัมต8อไร8 ข2าวมีเปอร�เซ็นต�เมล็ดลีบต่ำสุดเฉลี่ย 6.9 เปอร�เซ็นต� รองลงมาคือ วิธีการท่ีใช2จุลินทรีย�อัตรา 200 
กิโลกรัมต8อไร8 เพียงอย8างเดียวโดยใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ครั้งเดียวก8อนปLกดำข2าว ข2าวมีเปอร�เซ็นต�เมล็ดลีบ
เฉลี่ย 7.4 เปอร�เซ็นต� สำหรับวิธีการท่ีใช2จุลินทรีย�อัตรา 100 และ 200 กิโลกรัมต8อไร8 ร8วมกับปุFยเคมี 16-20-0 
อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 โดยแบ8งใส8จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน� 2 ครั้ง คือ ก8อนปLกดำข2าว และช8วงข2าวต้ังท2อง 
พบว8า ข2าวมีเปอร�เซ็นต�เมล็ดลีบสูง ใกล2เคียงกัน คือ 9.2 และ 9.5 เปอร�เซ็นต�ตามลำดับ 

(4) น้ำหนักเมล็ดดี 100 เมล็ด 
จากการวิเคราะห�น้ำหนักเมล็ดดีของข2าวภายใต2การจัดการดินวิธีการต8างๆ จำนวน 100 

เมล็ด พบว8า ข2าวมีน้ำหนักเมล็ดดีแตกต8างกันทางสถิติ วิธีการท่ีใช2จุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดินเปรี้ยวจัดอัตรา 
100 กิโลกรัมต8อไร8 โดยใส8 1 ครั้ง ก8อนปLกดำข2าวร8วมกับการใช2ปุFย 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต8อไร8 ข2าวให2
น้ำหนักเมล็ดดีสูงสุด คือ 2.97 กรัม สูงกว8าวิธีการอ่ืนๆอย8างเด8นชัด รองลงมาคือใช2ปุFย 16-20-0 อัตรา 30 
กิโลกรัมต8อไร8 เพียงอย8างเดียว ข2าวให2น้ำหนักเมล็ดดีสูง 2.56 กรัม 
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สรุป 
 จากการศึกษาการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย�ท่ีมีประสิทธิภาพในดินเปรี้ยวจัดและการจัดการดินเปรี้ยวจัด
โดยใช2เชื้อจุลินทรีย�สามารถสรุปได2ดังนี้ 

1. กลุ8มเชื้อจุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ทางการเกษตรซ่ึงคัดเลือกได2จากดินและรากพืชหลายชนิดใน
แปลงวิจัยท่ี 6 ของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีจำนวน 6 กลุ8ม ประกอบด2วยเชื้อจุลินทรีย�ย8อยสลาย
ไนโตรเจน เชื้อจุลินทรีย�ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต เชื้อยีสต� เชื้อจุลินทรีย�สลาย
อินทรีย�ฟอสฟอรัส และเชื้อราไตรโคเดอร�มา 

2. กลุ8มเชื้อจุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ทางการเกษตรดังกล8าวนี้สามารถดำรงชีพอยู8ร8วมกันได2หลังจาก
ทดสอบในห2องปฏิบัติการ 

3. กลุ8มเชื้อราย8อยสลายเซลลูโลสและเชื้อราไตรโคเดอร�มามีความสามารถในการยับยั้งและควบคุม
การเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช Sclerotium rolfsiiโรคเน8าคอดินของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดได2ใน
ห2องปฏิบัติการ การทดสอบการเป9นปฏิปLกษ�ของราทนกรด Trichoderma koningiiสามารถควบคุมการเจริญ
ของราสาเหตุโรคพืช Rhizoctonia solaniและSclerotium rolfsii ในดินเปรี้ยวช8วงระยะเวลา 9 วัน ของการ
ทดลอง ซ่ึงจะได2นำมาประยุกต�งานวิจัยการควบคุมโรคพืชต8อไปราทนกรด Trichoderma koningiiแยกได2จาก
ดิ น บ ริ เว ณ ราก โค ล ง เค ล ง  ส กุ ล  Melastomacandideum(Melastomataceae) แ ล ะ ล ำ เท ง  ส กุ ล 
Stenochlaenapalustris(Pteridaceae) ในดินเปรี้ยวศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ราดังกล8าวแยกโดยวิธี 
soil dilution plate method โดยใช2อาหารเลี้ยงเชื้อ Gochenaur’s glucose ammonium nitrate agar 
และ skim milk agar ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป9นเวลา 3 วัน (pH 4.5 และ 7.0) ทดสอบการเป9น
ปฏิปLกษ�ของรา T. koningiiบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar กับราสาเหตุโรคพืช Rhizoctonia 
solaniและSclerotium rolfsiiพบว8า T. koningii เจริญได2เร็วสามารถยับยั้งการเจริญของเส2นใยราสาเหตุโรค
พืชท้ัง 2 ชนิด ได2 41 และ 46 เปอร�เซ็นต� หลังจาการเพาะเลี้ยงเชื้อเป9นเวลา 4 วัน ท่ีอุณหภูมิ 28 องศา
เซลเซียสจากการวิเคราะห�เอนไซม�พบว8า รา T. koningiiผลิตน้ำย8อยเซลลูเลสได2สูงสุด 79.14 มิลลิยูนิต/
มิลลิลิตร และผลิตน้ำย8อยโปรตีนได2สูงสุด 86.29 มิลลิยูนิต/มิลลิลิตร ในช8วงระหว8างการเพาะเลี้ยงเชื้อเป9นเวลา 
4 วัน จากการใส8รา T. koningii เพ่ือทดสอบการเป9นปฏิปLกษ�ต8อราสาเหตุโรคพืชท้ัง 2 ชนิด ในดินเปรี้ยวเป9น
เวลา 9 วัน พบว8าปริมาณราสาเหตุโรคพืชท้ัง 2 ชนิดลดลงจากระหว8าง 5.72 และ 6.48 เป9น 2.96 และ 2.83 
log no./กรัมของดิน เม่ือเปรียบเทียบกับการไม8ใส8รา T. koningii 

4. การทดลองใช2เชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวผสมต8อการเพ่ิมผลผลิตข2าวในโรงเรือนกระจกชุดดินมูโนะ
อัตรา 200 กิโลกรัมต8อไร8 ทำให2ผลผลิตข2าวพันธุ�ชัยนาท 1 เพ่ิมข้ึนจาก 170 เป9น 210 กิโลกรัมต8อไร8 เม่ือ
เปรียบเทียบกับการใส8ปุFยเคมี (16-20-0) อย8างเดียวอัตรา 30 กิโลกรัมต8อไร8 สำหรับการทดลองในภาคสนามชุด
ดินรังสิตนั้นการใช2เชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวผสมอัตราเดียวกันจะให2ผลผลิตข2าวพันธุ�ชัยนาท 1 จำนวน 426.2 
กิโลกรัม/ไร8 ซ่ึงใกล2เคียงกันกับการใส8ปุFยเคมีอัตราเดียวกัน โดยให2ผลผลิต 445.7 กิโลกรัมต8อไร8 โดยจาก
ผลการวิจัยนี้จะได2ดำเนินงานทดสอบวิจัยนี้จะได2ดำเนินงานทดสอบวิจัยในภาคสนามของศูนย�ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯในระบบการใช2ประโยชน�ปุFยชีวภาพจากกลุ8มจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวท่ีคัดเลือกนี้ร8วมกับพืชปุFยสดและพืช
คลุมดินท2องถ่ินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข2าว ข2าวโพด และพืชผักในดินเปรี้ยวภาคใต2 
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