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ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย"อ 
จากการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย�ในดินเปรี้ยวจัดพ้ืนท่ีแกล3งดิน ในแปลงท่ีไม5ได3ทำ

การเกษตรโดยปล5อย ท้ิ งไว3และมี พืชพรรณ ธรรมชาติ ข้ึนนั้ น ได3 ดำเนินการคัด เลื อกเชื้ อจุลิ นทรีย�                   
เพ่ือนำมาใช3ประโยชน�ในดินเปรี้ยวจัดพ้ืนท่ีแกล3งดินและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ดำเนินการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย�ท่ีเป9น
ประโยชน�ทางการเกษตรหลายกลุ5ม ได3แก5 เชื้อจุลินทรีย�ละลายสารประกอบฟอสฟอรัส 5 ไอโซเลต (isolate) 
จุลินทรีย�ย5อยสลายอินทรียไนโตรเจน 2 ไอโซเลต เชื้อจุลินทรีย�ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 7 ไอโซเลต เชื้อราย5อย
สลายเซลลูโลส 1 ไอโซเลต และเชื้อราไตรโคเดอร�มา 1 ไอโซเลต ซ่ึงได3นำจุลินทรีย�ท่ีคัดเลือกได3ดังกล5าวมา
ศึกษากิจกรรมในสภาพความเป9นกรดท่ีใกล3เคียงกับสภาพดินเปรี้ยว สามารถคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย�ละลาย
สารประกอบฟอสฟอรัสท่ีมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมเพ่ิมความเป9นประโยชน�ของฟอสฟอรัสได3ท้ังใน
สภาพท่ีมีค5า pH เป9นกรดและเป9นกลาง ซ่ึงจะเป9นผลดีสำหรับการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ�ของดิน
ได3 การใช3เชื้อจุลินทรีย�ละลายสารประกอบฟอสฟอรัสจะช5วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใส5ปูนโดยลดอัตราการใช3ปูน 
50 เปอร�เซ็นต� และมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป9นประโยชน�ต5อพืชเพ่ิมข้ึน 50 เปอร�เซ็นต� นอกจากนี้ การใช3
จุลินทรีย�ละลายสารประกอบฟอสฟอรัสมีผลทำให3ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล5อยออกมาได3เร็วกว5าการไม5ใส5
จุลินทรีย�โดยลดระยะเวลาจาก 6 วัน เป9น 2 วัน คัดเลือกจุลินทรีย� ย5อยสลายอินทรียไนโตรเจนท่ีสามารถเกิด
กิจกรรมดังกล5าวได3ท้ังในสภาพท่ีมีค5า pH เป9นกรดและเป9นกลางด3วยเช5นกัน  

 
 

คำสำคัญ: เชื้อจุลินทรีย� ดินเปรี้ยวจัด 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการดำเนินการแกล3งดินตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู5หัว ในปO 2527 

ซ่ึงได3ดำเนินการในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 
โดยมีพ้ืนท่ีแปลงทดลอง 6 แปลงย5อย โดยแปลงท่ี 1,2,3 และ 5 มีการแกล3งดินแล3วดำเนินการจัดการดินเปรี้ยว
ในวิธีต5างกัน แปลงท่ี 4 มีการแกล3งดินแล3วปรับปรุงปลูกข3าวได3 จากนั้นปล5อยท้ิงร3างไม5มีการใช3ประโยชน� และ
แปลงท่ี 6 เป9นแปลงท่ีท้ิงไว3ตามธรรมชาติ โดยในแปลงท่ี 4 และ 6  ปRจจุบันมีพืชพรรณข้ึน ซ่ึงจากการเสด็จ
พระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ีแกล3งดินเม่ือวันท่ี 18 มกราคม 
2549 ได3ทรงสนพระทัยในพ้ืนท่ีแปลงท่ีมีพืชพรรณนั้น โดยได3ให3ความสนพระทัยในเรื่องจุลินทรีย�ดินในพ้ืนท่ี
ดังกล5าว ดังนั้น กรมพัฒนาท่ีดินจึงได3ดำเนินการเก็บตัวอย5างดินเพ่ือศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย�ในดิน
เปรี้ยว เพ่ือเป9นแนวทางในการนำจุลินทรีย�มาใช3ประโยชน�ในการจัดการดินเปรี้ยวจัดต5อไป วัตถุประสงค�ในการ
วิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษากิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย�ท่ีคัดเลือกได3จากดินเปรี้ยวพ้ืนท่ีแกล3งดินในสภาพความเป9นกรด
เป9นด5างระดับต5างกัน ศึกษากิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย�ท่ีคัดเลือกได3จากดินเปรี้ยวพ้ืนท่ีแกล3งดินในสภาพดิน
เปรี้ยวจัด และศึกษาผลของเชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวจัดต5อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและผลผลิตของข3าว 
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อุปกรณ�และวิธีการ 
การคัดแยกจุลินทรีย�ดำเนินการเก็บตัวอย5างดินใน 3 ฤดูกาล โดยนำมาวิเคราะห�ปริมาณเชื้อจุลินทรีย�

โดยวิธี dilution plate count คัดแยกเชื้อจุลินทรีย�ให3บริสุทธิ์เพ่ือนำมาจำแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย�ในอันดับ
สกุล (genus) โดยศึกษาภายใต3กล3องจุลทรรศน�และทางด3าน biochem test 

เชื้อจุลินทรีย�ละลายสารประกอบฟอสฟอรัส โดยศึกษากิจกรรมของเชื้อ 3 วิธีการ 
1.1 การเลี้ยงเชื้อบนอาหาร Pikovskaya’s medium โดยทดสอบในระดับความเป9นกรดเป9นด5าง 

2 ระดับ  คือ  pH 4.5 และ pH 7 บ5 ม เชื้ อ ท่ี อุณ หภู มิ  30 องศาเซลเซียส นาน  7 วัน  และสั งเกตผล               
การละลายแคลเซียมฟอสเฟต โดยสังเกตวงใสรอบโคโลนี (clear zone) ถ3าปรากฏวงใสรอบโคโลนี แสดงว5า 
สามารถละลายฟอสเฟตได3 เนื่องจากอาหาร มี Ca3(PO4)2 เป9นส5วนประกอบ และวัดความกว3างของวงใส
ดังกล5าว 

1.2 การทดสอบในอาหารเหลว 
- เลี้ยงเชื้อท่ีต3องการตรวจสอบในอาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya’s media broth โดยทดสอบใน 

ระดับความเป9นกรดเป9นด5าง 2 ระดับ คือ pH 4.5 และ pH 7 เลี้ยงเชื้อท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 4 วัน 
- เก็บตัวอย5างในระหว5างการเลี้ยงเชื้อ เพ่ือวิเคราะห�ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป9นประโยชน� 
- นำตัวอย5างท่ีเก็บมาปRjนให3ตกตะกอนท่ีความเร็ว 10,000 รอบต5อนาที เป9นเวลา 10-15 นาที 
- นำตัวอย5างท่ีปRjนตกตะกอนแล3วมาวิเคราะห�ปริมาณฟอสฟอรัส 
1.3 การศึกษากิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟตในดินเปรี้ยวจัดชุด ดินรังสิต              

นำดินเปรี้ยวชุดดินรังสิตใส5ในบีกเกอร�ปรับความชื้น เท5ากับ 20 เปอร�เซ็นต� แล3วใส5เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต
และปRจจัยต5าง ๆ ตามตำรับการทดลอง ดังนี้ 

ตำรับท่ี 1 ดินท่ีไม5ใส5จุลินทรีย�และปูน 
ตำรับท่ี 2 ดิน +ปูน อัตราตามความต3องการปูน 
ตำรับท่ี 3 ดิน + เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 4 ดิน + ปูน อัตราตามความต3องการปูน+เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 5 ดิน + ปูน อัตราครึ่งหนึ่งของความต3องการปูน+เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 6 ดิน + หินฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 7 ดิน + ปูนอัตราตามความต3องการปูน+หินฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 8 ดิน + เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต+หินฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 9 ดิน + ปูน อัตราตามความต3องการปูน+เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต+หินฟอสเฟต 
ตำรับท่ี 10 ดิน + ปูน อัตราครึ่งหนึ่งของความต3องการปูน+เชื้อจุลินทรีย�ละลายฟอสเฟต+หิน

ฟอสเฟต 
หมายเหตุ: - ทุกตำรับการทดลอง ใช3ปุlยหมัก อัตรา 2 ตัน/ไร5  

- หินฟอสเฟต อัตรา 100 กก./ไร5 
- เก็บตัวอย5างดิน ทุก 2 วัน เพ่ือวิเคราะห�ปริมาณฟอสฟอรัส 
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ผลการศึกษาและวิจารณ� 
1.การคัดแยกเชื้อและคัดเลือกจุลินทรีย�  

จากการดำเนินการเก็บตัวอย5างดินในพ้ืนท่ีแปลงทดลองท่ี 6 ของศูนย�ศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ ช5วง
เดือนมกราคม ซ่ึงเป9นปลายฝนของภาคใต3 จากผลการวิจัยกลุ5มจุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ทางการเกษตรในพ้ืนท่ี
แปลงทดลองท่ี 6 ของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พบว5า มีความหลากหลายทางชีวภาพ ด3านจุลินทรีย�ดิน
มาก เนื่องจากในพ้ืนท่ีแปลงทดลองดังกล5าวมีความหลากหลายของพืชพรรณหลายชนิด อาทิ ต3นกล่ำ 
โคลงเคลง กระจับ ลำเทง หญ3ากาบหอยตัวเมีย และจิงจ3อ เป9นต3น  ซ่ึงมีแยกเชื้อจุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�จาก
ดินบริเวณรากพืชดังกล5าว และจากชิ้นส5วนของรากพืชได3คัดแยกเชื้อจุลินทรีย�ท่ีเป9นประโยชน�ในดิน 8 กลุ5มเชื้อ 
ซ่ึงวิเคราะห�ในอาหารท่ีมี pH เป9นกลาง โดยมีจุลินทรีย�ท่ีเก่ียวข3องกับการย5อยสลายอินทรียวัตถุในดิน ได3แก5 
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อแอคติโนมัยซีส และเชื้อราย5อยเซลลูโลส จุลินทรีย�ท่ีเก่ียวข3องกับการแปรสภาพสารประกอบ
ฟอสฟอรัสในดิน ได3แก5 เชื้อแบคทีเรียละลาย อนินทรียฟอสฟอรัส และแบคทีเรียย5อยสลายอินทรียฟอสฟอรัส
ในดิน  เชื้อจุลินทรีย�ท่ีเก่ียวกับการแปรสภาพอินทรียไนโตรเจน ปริมาณเชื้อยีสต� และเชื้อราไตรโคเดอร�มา โดย
ในแปลงท่ี 4 พบเชื้อจุลินทรีย� 6 กลุ5ม ไม5พบเชื้อแบคทีเรียย5อยอินทรียฟอสฟอรัส และเชื้อราไตรโคเดอร�มา 
แปลงท่ี 6 พบเชื้อท้ัง 8 กลุ5ม โดยปริมาณเชื้อท้ัง 2 แปลง    มีปริมาณเชื้อใกล3เคียงกัน อยู5ในช5วง 102-105 เซลล�
ต5อกรัม และพบเชื้อจุลินทรีย�ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระโดยมีปริมาณอยู5ระหว5าง 102-104 เซลล�ต5อกรัม         
(ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 การประเมินปริมาณเชื้อจุลินทรีย�ในอาหารเลี้ยงเชื้อท่ี pH เป9นกลาง 

ชนิดของเชื้อจุลินทรีย� 
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย� (เซลล�ต5อกรัม) 

แปลงท่ี 4 แปลงท่ี 6 
แบคทีเรียย5อยเซลลูโลส 4.5x105 5.0x105 
แอคติโนมัยซีสย5อยเซลลูโลส 1.7x104 1.17x104 

เชื้อราย5อยเซลลูโลส 2.2x103 2.0x103 

แบคทีเรียละลายอนินทรียฟอสฟอรัส 3.65x102 5.8x102 

แบคทีเรียย5อยอินทรียฟอสฟอรัส ไม5พบ 4x102 

แบคทีเรียย5อยอินทรียไนโตรเจน 4.02x104 5.8x103 

ยีสต� 2x102 5x102 

ราไตรโคเดอร�มา ไม5พบ 2x102 

 
นอกจากนี้ ได3ดำเนินการวิเคราะห�ปริมาณเชื้อในสภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมี pH ใกล3เคียงกับสภาพ

ดิน คือ pH 4.5 จาก 8 กลุ5มเชื้อ พบ 7 กลุ5มเชื้อโดยไม5พบเชื้อแบคทีเรียย5อยอินทรียฟอสฟอรัสในดิน ปริมาณ
เชื้อในสภาพอาหารท่ีเป9นกรดใกล3เคียงกับดิน พบเชื้อมากกว5าอาหารท่ี pH เป9นกลาง โดยมีปริมาณระหว5าง 
103-108 เซลล�ต5อกรัม ซ่ึงพบเชื้อแบคทีเรียย5อยเซลลูโลส แอคติโนมัยซีสย5อยเซลลูโลส เชื้อจุลินทรีย�ละลายอนิ
นทรียฟอสฟอรัส และแบคทีเรียย5อยอินทรียไนโตรเจนมีปริมาณมากกว5าเชื้อจุลินทรีย�กลุ5มอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 การประเมินปริมาณเชื้อจุลินทรีย�ในอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเป9นกรด pH 4.5 

ชนิดของเชื้อจุลินทรีย� 
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย� (เซลล�ต5อกรัม) 

แปลงท่ี 4 แปลงท่ี 6 
แบคทีเรียย5อยเซลลูโลส 5.9x108 2.5x108 

แอคติโนมัยซีสย5อยเซลลูโลส 4.2x107 5.05x107 

เชื้อราย5อยเซลลูโลส 3.0x104 2.7x104 

เชื้อจุลินทรีย�ละลายอนินทรียฟอสฟอรัส 5.85x106 7.35x107 

แบคทีเรียย5อยอินทรียไนโตรเจน 2.97x108 1.20x108 

ยีสต� 2x103 5x103 

ราไตรโคเดอร�มา 2.0x104 1.5x108 

 
จากนั้น ได3ดำเนินการคัดแยกเชื้อให3บริสุทธิ์ในแต5ละกลุ5มเชื้อเพ่ือท่ีจะนำไปศึกษาลักษณะของเชื้อ

ภายใต3กล3องจุลทรรศน�เพ่ือจำแนกเชื้อจุลินทรีย�ต5อไป พบว5า สามารถคัดแยกเชื้อได3ท้ังหมด 96 ไอโซเลต
(จำนวนเชื้อบริสุทธิ์ท่ีแยกได3) โดยแบคทีเรียย5อยอินทรียไนโตรเจนมีปริมาณมากท่ีสุด คือ 20 ไอโซเลต และน3อย
ท่ีสุด คือ ไตรโคเดอร�มามี 5 ไอโซเลต (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3 จำนวนเชื้อบริสุทธิ์ท่ีแยกได3 

ชนิดของเชื้อจุลินทรีย� จำนวนเชื้อบริสุทธิ์ท่ีแยกได3 (ไอโซเลต) 

แบคทีเรียย5อยเซลลูโลส 13 
แอคติโนมัยซีสย5อยเซลลูโลส 15 

เชื้อราย5อยเซลลูโลส 15 

แบคทีเรียละลายอนินทรียฟอสฟอรัส 15 
แบคทีเรียย5อยอินทรียฟอสฟอรัส 2 

แบคทีเรียย5อยอินทรียไนโตรเจน 20 
ยีสต� 11 

ราไตรโคเดอร�มา 5 
 

นำเชื้อแบคทีเรีย 50 ไอโซเลต มาศึกษาว5าเป9นแกรมบวกหรือลบ และมีรูปร5างทางสัณฐานวิทยา
ภายใต3กล3องจุลทรรศน�เป9นอย5างไร โดยท่ัวไปจะคัดเลือกเฉพาะแบคทีเรียแกรมบวกและเป9น rod shape ซ่ึงจะ
อยู5ใน สกุล Bacillus sp. เป9นเชื้อแบคทีเรียท่ีสามารถสร3างเอ็นโดสปอร� (endospore) ทนต5อสภาพแวดล3อม
โดยจะสามารถนำไปส5งเสริมการใช3ประโยชน�ทางการเกษตรได3ต5อไป ผลการทดสอบพบว5า เชื้อแบคทีเรียท่ีเป9น
แกรมบวก และ rod shape 28 ไอโซเลต ซ่ึงจะได3ดำเนินการศึกษาลักษณะการสร3างเอ็นโดสปอร� และ
ประสิทธิภาพของเชื้อต5อไป (ตารางท่ี 4)  
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ตารางท่ี 4 ผลการย3อมแกรมและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรีย 

จำนวนเชื้อท่ีบริสุทธิ์ 
ผลการย3อมแกรม 
(จำนวนไอโซเลต) 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
ของเชื้อจุลินทรีย� (จำนวนไอโซเลต) 

แกรมบวก แกรมลบ rod shape coccus 
แบคทีเรียย5อยเซลลูโลส 7 6 6 7 

แบคทีเรียละลายอนินทรียฟอสฟอรัส 15 - 15 - 

แบคทีเรียย5อยอินทรียฟอสฟอรัส 2 - - 2 

แบคทีเรียย5อยอินทรีย�ไนโตรเจน 7 13 7 13 

 
2. ผลการศึกษากิจกรรมของเชื้อแบคทีเรียละลายสารประกอบฟอสฟอรัส มีดังนี้ 

2.1 ความกว3างของ clear zone บนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมี Ca2PO4 โดยทดสอบในระดับความเป9นกรด
เป9นด5าง 2 ระดับ คือ pH 4.5 และ pH 7 ในช5วงระยะเวลา 7 วัน พบว5า เชื้อจุลินทรีย� 2 ไอโซเลตท่ีแยกจากดิน
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สามารถเจริญและละลายสารประกอบฟอสฟอรัสในสภาพความเป9นกรดเป9น
ด5างท้ัง 2 ระดับ โดยเฉพาะเชื้อรหัส PSB 8 สามารถเกิดกิจกรรมได3ดีท่ี pH ท้ัง 2 ระดับ (ตารางท่ี 5) 
 

ตารางท่ี 5 แสดงกิจกรรมของเชื้อแบคทีเรียละลายสารประกอบฟอสฟอรัสจากความกว3างของ clear zone      
ในระยะเวลา 7 วัน  

แบคทีเรียละลายสารประกอบฟอสฟอรัส 
ความกว3างของ clear zone (เซนติเมตร) 
pH 4.5 pH 7 

PSB3 1.9 1.2 
PSB8 2.1 2.2 

 
2.2 ผลการทดสอบกิจกรรมของแบคทีเรียละลายสารประกอบฟอสฟอรัสในสภาพอาหารเหลวท่ีมี 

Ca2PO4 และวัดปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล5อย โดยทดสอบในระดับความเป9นกรดเป9นด5าง 2 ระดับ คือ pH 
4.5 และ pH 7 พบว5า เชื้อรหัส PSB 8 มีปริมาณฟอสฟอรัสทีท่ีปลดปล5อยมากกว5าเชื้อรหัส PSB 3 และ
สามารถเกิดกิจกรรมได3ใน pH ท้ัง 2 ระดับ แต5เชื้อท้ัง 2 ไอโซเลต มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล5อยในสภาพ 
pH ท่ีเป9นกรดมากกว5า (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพท่ี 1 แสดงปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล5อยจากกิจกรรมของแบคทีเรียละลายสารประกอบฟอสฟอรัส  
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2 ไอโซเลต 
2.3 ผลการศึกษากิจกรรมในดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิต พบว5า ตำรับท่ี 10 คือ ใส5ปูนอัตราครึ่งหนึ่งของ

ค ว าม ต3 อ งก าร ปู น  เชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย� แ ล ะหิ น ฟ อส เฟ ต มี ป ริ ม าณ ฟ อส ฟ อ รั ส ท่ี ป ล ดป ล5 อ ยสู ง ท่ี สุ ด                    
โดยในระหว5าง 0-8 วัน ของการทดลองมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล5อย 9-15 ppm และในระยะเวลาการบ5ม
เชื้อ 2 วันมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงสุด ตำรับการทดลองท่ี 3 ดินใส5เชื้อจุลินทรีย� มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล5อย
ในระหว5าง 0-8 วัน ของการทดลอง 3-11 ppm (ภาพท่ี 2) 

 
ภาพท่ี 2 แสดงปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล5อย 

2.4 ผลการทดสอบกิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย�ย5อยสลายอินทรียไนโตรเจน บนอาหาร Skim,s milk โดย
วัดความกว3างของ clear zone ในระยะเวลาการบ5มเชื้อ 7 วัน พบว5า เชื้อแบคทีเรียท้ัง 2 ไอโซเลตสามารถเกิด
กิจกรรมได3ในสภาพ pH 4.5 และ 7 แต5จะเกิดกิจกรรมใน pH ท่ีเป9นกลางดีกว5า (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงกิจกรรมของเชื้อแบคทีเรียย5อยสลายอินทรียไนโตรเจน จากความกว3างของ clear zone      
ในระยะเวลา 7 วัน 

แบคทีเรียย5อยสลายอินทรียไนโตรเจน 
ความกว3างของ clear zone (เซนติเมตร) 
pH 4.5 pH 7 

SM4 4.6 5.5 
SM4/1 3.5 5.5 
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ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบจุลินทรีย�ท่ีคัดเลือกได3ต5อการเจริญเติบโตของถ่ัวฝRกยาวในโรงเรือนกระจก 

ความสูงของต3นถ่ัวฝRกยาวท่ีอายุ 15 วัน 

ตำรับการทดลอง 
ความสูงท้ังต3น 
(เซนติเมตร) 

ความสูงจากใบล5าง 
ถึงยอด (เซนติเมตร) 

ดิน ไม5ใส5จุลินทรีย�และปูน 21.4 2.1 
ดิน +ปูนอัตราตามความต3องการปูน 26.6 6.1 
ดิน+ เชื้อผสม 26.1 5.9 
ดิน + ปูน อัตราตามความต3องการปูน + เชื้อผสม 22.8 3.7 
ดิน + ปูน อัตราครึ่งหนึ่งของความต3องการปูน + เชื้อผสม 24 6.2 
ดิน + หินฟอสเฟต 19.8 2.5 
ดิน + ปูนอัตราตามความต3องการปูน + หินฟอสเฟต 25.9 6.1 
ดิน + เชื้อผสม + หินฟอสเฟต 23.4 4.2 
ดิน + ปูน อัตราตามความต3องการปูน + เชื้อผสม + หิน
ฟอสเฟต 

25.3 4.8 

ดิน + ปูน อัตราครึ่งหนึ่งของความต3องการปูน + เชื้อผสม 
+ หินฟอสเฟต 

25.8 6.7 

 
จากผลการวิ จั ยพบว5 า  การใส5 เชื้ อผสมอย5 างเดี ยว มีผลทำให3 ต3 น ถ่ั วฝR กยาวอายุ  15  วัน                 

มีการเจริญเติบโตด3านความสูงของต3นได3ดีกว5าตำรับควบคุมจาก 21.4 เป9น 26.1 เซนติเมตร แต5ในตำรับท่ีมีการ
ใส5เชื้อผสมอย5างเดียว พบว5า ต3นถ่ัวฝRกยาวจะมีการเจริญเติบโตใกล3เคียงกันกับตำรับท่ีใส5ปูนอย5างเดียว โดยให3
ความสูงของต3นระหว5าง 26.1-26.6 เซนติเมตร (ตารางท่ี 7) ซ่ึงการใส5เชื้อจุลินทรีย�ดินเปรี้ยวผสมอย5างเดียวมี
ผลต5อการเพ่ิมความสูงของต3นถ่ัวฝRกยาวได3เช5นเดียวกันกับการใส5ปูนอย5างเดียว 

 
สรุป 

การใช3เชื้อจุลินทรีย�ละลายสารประกอบฟอสฟอรัสจะช5วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใส5ปูน โดยลดอัตรา
การใช3ปูน 50 เปอร�เซ็นต� และมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป9นประโยชน�ต5อพืชเพ่ิมข้ึน 50 เปอร�เซ็นต� นอกจากนี้ 
การใช3จุลินทรีย�ละลายสารประกอบฟอสฟอรัสมีผลทำให3ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีปลดปล5อยออกมาได3เร็วกว5าการ
ไม5ใส5จุลินทรีย� 

 
 


