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6. บทคัดย่อ 
 การศึกษาการมีชีวิตรอดของพีจีพีอาร์ในวัสดุพาปลอดเชื้อ ได้ด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบการอยู่รอด
ของเชื้ อ ในกลุ่ ม พี จี พี อ าร์  2 สกุ ล ในปุ๋ ยชี วภ าพ  ได้ แก่  1) Azospirillum brasilense TS29 และ2) 
Burkholderia vietnamensis S45 ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากข้าวในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบ
วัสดุพาฆ่าเชื้อ 3 แบบ และอุณหภูมิเก็บรักษา 2 แบบ วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี คือ 
1) วัสดุพาไม่ฆ่าเชื้อ เก็บอุณหภูมิห้อง 2) วัสดุพานึ่งฆ่าเชื้อ เก็บอุณหภูมิห้อง 3) วัสดุพาฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา 
25 KGy. เก็บอุณหภูมิห้อง 4) วัสดุพาไม่ฆ่าเชื้อ เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 5) วัสดุพานึ่งฆ่าเชื้อ เก็บที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 6) วัสดุพาฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา 25 KGy. เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
โดยเก็บข้อมูลโดยการนับการมีชีวิตรอดของเชื้อดังกล่าวในปุ๋ยชีวภาพด้วยวิธี MPN ผลการทดลองพบว่าการมี
ชีวิตรอดของ Azospirillum ที่เก็บในห้องปรับอากาศอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เชื้อ Azospirillum มีชีวิต
รอดสูงกว่า การเก็บรักษาที่อุณหภูมิอากาศธรรมดาอย่างชัดเจน โดยกรรมวิธีที่ใช้วัสดุพาฉายรังสีแกรมม่า 25 
KGy เชื้อรอดสูงที่สุด มีปริมาณสูงกว่ากรรมวิธีไม่นึ่งฆ่าเชื้อและกรรมวิธีนึ่งฆ่าเชื้อ จนถึง 240 วัน การเก็บ ใน
ห้องปรับอากาศอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ช่วยท าให้การมีชีวิตรอดของเชื้อ Azospirillum ในวัสดุพาทั้งสาม
แบบเกินเกณฑ์ขั้นต่ าตาม พรบ.ปุ๋ย จนถึง 360 วัน ขณะที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิอากาศธรรมดา ปริมาณเชื้อ 
Azospirillum ลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ตั้งแต่อายุ 90 วัน ขณะที่วัสดุพาที่นึ่งฆ่าเชื้อ มีปริมาณเซลล์ต่ ากว่า
เกณฑ์ขั้นต่ าตั้งแต่อายุ 30 วัน ส่วนเชื้อ Burkholderia พบว่าการมีชีวิตของ Burkholderia ในปุ๋ยชีวภาพเมื่อ
อายุ 0 วัน ใกล้เคียงกันทุกกรรมวิธี คือ 108 เชลล์ต่อกรัมปุ๋ยชีวภาพสด ผลการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน
พบว่าการเก็บปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ที่ห้องปรับอากาศอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ท าให้เชื้อ Burkholderia มี



ชีวิตรอดสูงกว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิอากาศอย่างชัดเจน โดยกรรมวิธีที่ใช้วัสดุพาฉายรังสีแกมมา 25 KGy 
การมีชีวิตรอดของเชื้อดีที่สุด มีปริมาณเชื้อสูงกว่ากรรมวิธีไม่นึ่งฆ่าเชื้อและกรรมวิธีนึ่งฆ่าเชื้อจนถึงอายุการเก็บ
รักษา 240 วัน โดยการเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ช่วยท าให้การมีชีวิตรอดของเชื้อ Burkholderia ใน
วัสดุพาทั้งสามแบบเกินเกณฑ์ขั้นต่ าตาม พรบ.ปุ๋ย จนถึง 240 วัน ในขณะที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิอากาศมี
ปริมาณเซลล์ลดลงเร็วกว่าและท าให้เชื้อ Burkholderia มีปริมาณเซลล์ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าตั้งแต่ 30 วัน 
ขณะที่กรรมวิธีที่วัสดุพานึ่งฆ่าเชื้อและฉายรังสี มีปริมาณเซลล์ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าตั้งแต่อายุเก็บรักษาครบ 150 
วัน  

ผลผลิตจากการทดลองนี้ท าให้ได้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์แบบปลอดเชื้อที่สามารถยืด
อายุการเก็บเชื้อได้นานกว่าเดิม 2 สกุล คือ Azospirillum และ Burkholderia  อย่างน้อย 1 เทคโนโลยี  เพ่ือ
น าไปแก้ปัญหาการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ให้สามารถพัฒนาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่
ก าหนดใน พรบ.ปุ๋ย ต่อไป 
 
Abstract 
Study on survival of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) in sterile carrier biofertilizer 
was conducted for study the survival of rhizobacteria 2 genera. First was Azospirillum 
brasilense TS29 and second was Burkholderia vietnamensis S45 which were isolated from 
rice in Thailand. The experimental design was in RCBD in 4 replications, 6 treatments. The 
carrier sterilized treatments and kept condition were 1) non-sterile kept at air temperature, 
2) autoclave kept at air temperature, 3) sterilized by gamma irradiation 25 KGy kept at air 

temperature 4) non-sterile kept at cooling room at 25 °C, 5) autoclave kept at kept at 

cooling room at 25 °C, 3) sterilized by gamma irradiation 25 KGy kept at cooling room at 25 

°C. The survival of Azospirillum and Burkholederia were enumerated at every 30 days by 
serial dilution and MPN method. The result showed that the survival of Azospirillum and 

Burkholderia kept at air condition room 25 °C, the survival cell was higher significant 
different with treatment that kept at air temperature room. Which kept at air temperature 
room treatment for Azospirillum the survival below the fertilizer act limit at 90 days and 
Burkholderia at 30 days. Effect of sterilized carrier by gamma ray 25 KGy was significant 
different from non-sterilized carrier. It was extended the survival of Azospirillum and 

Burkholderia to 240 days. However, the 25 KGy sterilized carrier and kept at 25 °C air 
condition room was the best technic for PGPR biofertilizer production due to extended 
survival of Azospirillum and Burkholederia over the minimum population limited by fertilizer 
act 106 CFU/g biofertilizer for 360 and 240 days respectively. The output of this experiment 



discovered the sterile carrier technic and preserve condition for production of PGPR 
biofertilizer from Azospirillum and Burkholederia 1 technology for sole limiting of biofertilizer 
production in factory scale to pass control system of fertilizer act in Thailand. 
 
7. ค าน า 

ปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช หรือปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์เป็นปุ๋ยชีวภาพ 
ที่ประกอบด้วยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บริเวณรากพืช ทั้งบริเวณดินรอบๆราก ผิวราก ภายในราก ต้นและใบพืช 
โดยแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ได้ด้วยการสร้างธาตุอาหารหรือเพ่ิมความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารพืชบางชนิด (Sessitsch at al. 2002; Sturz et al. 2000; Jacoud et al. 1999; 
Meunchang et al. 2004) มีแบคทีเรียหลายชนิดที่พบว่าอาศัยอยู่ใน ดิน ราก และต้น โดยประโยชน์ที่ส าคัญ
ของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ที่อาศัยอยู่รอบๆรากพืชเหล่านี้ คือ การตรึงไนโตรเจน (Boddy 
et al., 1995; Meunchang et al., 2004) ผลิ ต ฮอร์ โมน ส าห รั บ พื ช  เช่ น  indole acetic acid (IAA) 
(Meunchang et al., 2004) ช่วยให้รากมีพ้ืนที่ผิวมากขึ้นมีผลช่วยให้พืชดูดน้ าและธาตุอาหารได้เพ่ิมมากขึ้น
กว่าเดิม (Jacoud et al. 1999) และยังช่วยให้อนุภาคดินจับกันเป็นเม็ดดินที่สมบูรณ์ จึงช่วยปรับปรุง
โครงสร้างของดิน และลดการศักยภาพการพังทลายของดิน  

ปัจจุบันได้มีความสนใจศึกษาประโยชน์ของแบคทีเรียที่อาศัยบริเวณรอบๆรากพืชเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากพบว่ามีศักย ภาพในการน ามาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพได้ (Diem. 1978; Bashan and Levanony 1990) 
โดยทั่วไปประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยชีวภาพแต่ละพ้ืนที่นั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สกุล
และสายพันธุ์แบคทีเรีย ชนิดของพืช สมบัติของดิน ประชากรจุลินทรีย์ที่ออกฤทธิ์  และเงื่อนไขทาง
สภาพแวดล้อม เช่น ความชื้นในดิน โดยทั่วไปหลังการใส่ปุ๋ยชีวภาพปริมาณแบคทีเรียจะลดลงอย่างรวดเร็ว  
ทั้งนี้เนื่องจากความไม่สม่ าเสมอของสภาพแวดล้อมซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ จึงมักพบว่าผลการทดลองในสภาพ
ปลอดเชื้อกับในสภาพธรรมชาติมักมีความแตกต่างกันมาก (Bashan and Levanony, 1988)  

การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาการมีชีวิตรอดของเชื้อ Azospirillum brasilense TS29 และ 
Burkholderia viertnamensis S45 ในวัสดุพาปลอดเชื้ออ่ืนๆปนเปื้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บ
รักษา เพื่อรักษาปริมาณการอยูรอดของเชื้อทังสองสกุลในปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ข้าวที่กรมวิชาการเกษตร
พัฒนาขึ้นให้สามารถผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย 
  
8. วิธีการด าเนินงาน 
     - อุปกรณ์  
 1. เชื้อบริสุทธิ์ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทู (ข้าว) 2 สกุล คือ  Azospirillum brasilense 
TS29 และ Burkholderia viertnamensis S45  
 2. น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ  
 3. สารเคมีเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ทั้ง 2 สกุล, 



 4. วัสดุพา ปุ๋ยหมักเปลือกไม้ผสมดินเหนียวชุดองค์รักษ์บดละเอียดผ่านตะแกรง 0.50 มิลลิเมตร  
 5. เครื่องฉายรังสี แกมมา และอิเลคตรอนบีม  โดยความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
 6. ห้องเก็บเชื้ออุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส    
     -วิธีการ 

  กรรมวิธีการทดลอง 
   แผนการทดลอง เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการอยู่รอดของพีจีพีอาร์ทั้ง 2 สกุล ในวัสดุพาฆ๋าเชื้อ 3 
แบบ และอุณหภูมิเก็บรักษา 2 แบบ รวมทั้งสิ้น 6 กรรมวิธี แต่ละวิธีท า 4 ซ้ า โดยเก็บรักษาตั้งแต่ 0-360 วัน 
         กรรมวิธีที่ 1. วัสดุพาไม่ฆ่าเชื้อ เก็บอุณหภูมิห้อง 
         กรรมวิธีที่ 2. วัสดุพานึ่งฆ่าเชื้อ เก็บอุณหภูมิห้อง 
         กรรมวิธีที่ 3. วัสดุพาฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา 25 KGy. เก็บอุณหภูมิห้อง 
         กรรมวิธีที่ 4. วัสดุพาไม่ฆ่าเชื้อ เก็บท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
         กรรมวิธีที่ 5. วัสดุพานึ่งฆ่าเชื้อ เก็บท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
         กรรมวิธีที่ 6. วัสดุพาฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา 25 KGy. เก็บท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
   วิธีปฏิบัติการทดลอง  

1. การเตรียมวัสดุพา ใช้ปุ๋ยหมักเปลือกไม้บดละเอียดผ่านตะแกรง 0.5 มิลลิเมตร ผสมกับ 
ดินชุดองค์รักษ์บดละเอียดเช่นเดียวกัน สัดส่วน 3:1 โดยน้ าหนัก ชั่งแบ่งใส่ถุงพลาสติก โพลีโพรไพรีน (PP) โดย
บรรจุวัสดุถุงละ 150 กรัม ซีนปิดปากถุงให้มิดชิดไม่มีรอยรั่ว 

2. แบ่งเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 ส าหรับกรรมวิธีที่ไม่ฆ่าเชื้อ ชุดที่ 2 นึ่งฆ่าเชื้อ และชุดที่ 3 ฉาย 
รังสีด้วยแกมมา 25 KGy.  

3. เพาะขยายเชื้อทั้ง 2 สกุลเพาะขยายในอาหารเหลว Nfb เหลว Dobeireiner. (1995)  
ใส่ yeast extract 1 กรัมต่อลิตร ใช้หัวเชื้อ 1 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ใช้ถังเพาะเชื้อขนาด 2 ลิตร .ใส่อาหาร
เหลว 1 ลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้อง 48 ชั่วโมง มีปริมาณเชื้อเหลว 3.1x108 เซลล์ต่อมิลลิตร  

4. ฉีดเชื้อใส่ถุงวัสดุพาจากข้อ 2 โดยการใส่เชื้อเหลวจากข้อ 3 เชื้อละ 1 ถุงๆละ 50  
มิลลิลิตร เพ่ือให้ความชื้นภายในถุงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ดังนั้นจะได้ ตัวอย่างทดลองแยกเป็น 2 
ชุด ชุดที่ 1 เชื้อ Azospirillum  24 ถุง ชุดที่ 2 เชื้อ Burkholderia  24 ถุง ตามล าดับ 

5. แยกเก็บรักษาเป็น 2 แบบ คือ กรรมวิธีที่ 1 เก็บท่ีอุณหภูมิห้องที่มีอุณหภูมิเท่าอากาศ 
ภายนอก กรรมวิธีที่ 2 เก็บที่ห้องแอร์ติดเครื่องควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (+ 2 องศาเซลเซียส) ตลอด 
24 ชั่วโมง  

6. การศึกษาการมีชีวิตรอดของเชื้อทั้ง 2 สกุล ด าเนินการนับการมีชีวิตรอด Azospirillum 
ตั้งแต่ 0-360 และ Burkholederia ตั้งแต่ 0-240 วัน โดย Azospirillum นับด้วยวิธี MPN โดยใช้อาหาร N-
free semisolid medium สูตร Dobeireiner. (1980). ส่วน Burkholederia นับโดยวธิี plate count โดย



ใช้อาหาร SRSM ชนิดแข็งใส่ Ca3PO4 เป็นแหล่งฟอสเฟต บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ ห้องนาน 3 วัน ตรวจนับและ
ค านวณปริมาณเชื้อท่ีมีชีวิตรอดในวัสดุพาแต่ละชนิดและการเก้บรักษา 

7. เปรียบเทียบการเจริญของเชื้อในแต่ละช่วงอายุการเก็บรักษาด้วยการใช้กราฟเส้น 
  

- ระยะเวลาด าเนินการ  ปีที่เริ่มต้น (เดือน/ปี) 2556-2558 
กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา  
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
การมีชีวิตรอดของ Azospirillum brasilense TS29 

     ผลการทดลองศึกษาการมีชีวิตรอดของ Azospirillum ในวัสดุพาปลอดเชื้อ เป็นการศึกษาการมีชีวิต
รอดของ Azospirillum ในวัสดุพาและการเก็บรักษาในรูปแบบต่างๆ ผลการทดลองพบว่า ในช่วงเริ่มต้น อายุ 
0 วัน การใส่เชื้อ Azospirillum เริ่มต้นมีปริมาณการมีชีวิตรอดของเชื้อในวัสดุพาทุกชนิดใกล้เคียงกัน คือ 108  
เชลล์ต่อกรัมปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สด เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน พบว่าการเก็บรักษาเชื้อที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส เชื้อ Azospirillum มีชีวิตรอดสูงกว่า การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องธรรมดาอย่างชัดเจน โดย
กรรมวิธีที่ใช้วัสดุพาฉายรังสีแกรมม่า 25 KGy ท าให้การมีชีวิตรอดของเชื้อดีที่สุด มีปริมาณเชื้อสูงกว่ากรรมวิธี
ไม่นึ่งฆ่าเชื้อและกรรมวิธีนึ่งฆ่าเชื้อ จนถึงอายุการเก็บรักษา 240 วัน อย่างไรก็ตามการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส ช่วยท าให้การมีชีวิตรอดของเชื้อ Azospirillum ในวัสดุพาทั้งสามแบบเกินเกณฑ์ขั้นต่ าตาม 
พรบ.ปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จนถึง 360 วัน ซึ่งปริมาณเชื้อยังสูงกว่า 1x106 เซลล์ต่อกรัมปุ๋ยชีวภาพพีจีพี
อาร์สด ในขณะที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง หรือที่อุณหภูมิอากาศธรรมดา ปริมาณเซลล์ Azospirillum จะ
ลดลงเร็วกว่า โดยท าให้เชื้อมีปริมาณเซลล์ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าตั้งแต่ 90 วัน ขณะที่วัสดุพาที่นึ่งฆ่าเชื้อ มี
ปริมาณเซลล์ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าตั้งแต่อายุ 30 วัน และกรรมวิธีที่ใช้วัสดุพาฉายรั้งสีแกรมม่า ปริมาณเชื้อสูง
กว่าทั้ง 2 ชนิดที่กล่าวมาแล้ว โดยปริมาณเชื้อเริ่มต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ า เมื่อเก็บรักษาครบ 360 วัน (ภาพ 1) 
        ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นผลของการเก็บรักษาและการฆ่าเชื้อในวัสดุพาปลอดเชื้อปนเปื้อนอ่ืนๆ 
ด้วยการฉายรังสีแกรมม่า 25 KGy ซึ่งปรากฏว่าเชื้อที่ใส่ในวัสดุพาฉายรังสีแกรมม่าและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส มีเชื้อที่มีชีวิตรอดนานกว่าเชื้อที่ผลิตและเก็บรักษารูปแบบอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะการมีเชื้อ
ปนเปื้อนร่วมกับสภาพอุณหภูมิห้องซึ่งเท่าอุณภูมิอากาศภายนอก กิจกรรมของเชื้อในธรรมชาติที่ปนเปื้อนใน
วัสดุพามีผลกระทบต่อการอยู่รอดของเชื้อ Azospirillum เป้าหมายทีใ่ส่เพ่ือให้เป็นหัวเชื้อในปุ๋ยชีวภาพ ทั้งการ
แย่งอาหารและผลิตสารยับยั้งการเจริญและมีชีวิตรอด  ผลลัพธ์จากการทดลองนี้ท าให้ได้วิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
พีจีพีอาร์ปลอดเชื้ออ่ืนๆ 1 วิธี และวิธีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ข้าวให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน พรบ.ปุ๋ย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ต่อไป 
 



 
ภาพที่ 1 การมีชีวิตรอดของ Azospirillum ในวัสดุพาที่มีการฆ่าเชื้อวิธีต่างๆ และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
และเก็บในห้องอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (RT- NS ไม่ฆ่าเชื้อเก็บที่อุณหภูมิห้อง RT-S1 นึ่งฆ่าเชื้อ เก็บที่
อุณหภูมิห้อง RT-G25 ฆ่าเชื้อด้วยแกรมม่า 25 KGy เก็บที่อุณหภูมิห้อง 25-NS ไม่ฆ่าเชื้อเก็บรักษาที่ 25 องศา
เซลเซียส 25-S1 นึ่งฆ่าเชื้อ เก็บรักษาที่ 25 องศาเซลเซียส 25-G25 ฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกรมม่า 25 KGy เก็บ
รักษาที่ 25 องศาเซลเซียส) ตั้งแต่ 0-360 วัน 
 
 
 การมีชีวิตรอดของ Burkholderia vietnamensis S45  
 ผลศึกษาการมีชีวิตรอดของ Burkholderia ในวัสดุพาปลอดเชื้อ เพ่ือศึกษาการมีชีวิตรอดของเชื้อ 
Burkholderia ในวัสดุพาและวิธีการเก็บรักษาในรูปแบบต่างๆในช่วงอายุการเก็บรักษาตั้งแต่ 0-240 วัน ผล
การทดลองพบว่า ในช่วงเริ่มต้น อายุ 0 วัน การใส่เชื้อ Burkholderia เริ่มต้นท าให้ปริมาณการมีชีวิตรอดของ
เชื้อในวัสดุพาทุกชนิดใกล้เคียงกัน คือ 108 เชลล์ต่อกรัมปุ๋ยชีวภาพสด เมื่อน าเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน 
พบว่าการเก็บรักษาเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เชื้อ Burkholderia มีชีวิตรอดสูงกว่า การเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้องอุณหภูมิเท่าอุณหภูมของอากาศภายนอกอย่างชัดเจน โดยกรรมวิธีที่ใช้วัสดุพาฉายรังสีแกมมา 25 
KGy ท าให้การมีชีวิตรอดของเชื้อดีที่สุด มีปริมาณเชื้อสูงกว่ากรรมวิธีไม่นึ่งฆ่าเชื้อและกรรมวิธีนึ่งฆ่าเชื้อจนถึง
อายุการเก็บรักษา 240 วัน อย่างไรก็ตามการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  ช่วยท าให้การมีชีวิตรอด
ของเชื้อ Burkholderia ในวัสดุพาทั้งสามแบบเกินเกณฑ์ขั้นต่ าตาม พรบ.ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จนถึง 
240 วัน โดยปริมาณเชื้อยังมากกว่า 1x106 เซลล์ต่อกรัมปุ๋ยสด ในขณะที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ปริมาณ
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เซลล์จะลดลงเร็วกว่า โดยท าให้เชื้อ Burkholderia มีปริมาณเซลล์ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าตั้งแต่ 30 วันในกรรมวิธี
วัสดุพาไม่ฆ่าเชื้อและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง ขณะทีก่รรมวิธีที่วัสดุพานึ่งฆ่าเชื้อและฉายรังสี มีปริมาณเซลล์ต่ า
กว่าเกณฑ์ขั้นต่ าตั้งแต่อายุ 150 วัน (ภาพ 1) ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นผลของการเก็บรักษาและการฆ่าเชื้อใน
วัสดุพาปลอดเชื้อปนเปื้อนอ่ืนๆ ด้วยการฉายรังสีแกมมา 25 KGy ซึ่งปรากฏว่าเชื้อที่ใส่ในวัสดุพาฉายรังสี
แกมมาและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีเชื้อที่มีชีวิตรอดนานกว่าเชื้อที่ผลิตและเก็บรักษารูปแบบ
อ่ืนๆ ท าให้ได้วิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ปลอดเชื้อจากเชื้อ Burkholderia อีก  1 ชนิด และได้วิธีการเก็บ
รักษาในที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน 
พรบ.ปุ๋ย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 เชิงอุตสาหกรรมต่อไป 

 

ภาพที่ 1 การมีชีวิตรอดของ Burkholderia ในวัสดุพาที่มีการฆ่าเชื้อวิธีต่างๆ และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
และเก็บ ในห้องอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (NS RT) ไม่ฆ่าเชื้อเก็บที่อุณหภูมิห้อง (S RT) นึ่งฆ่าเชื้อ เก็บที่
อุณหภูมิห้อง (G25 RT) ฆ่าเชื้อด้วยแกมมา 25 KGy เก็บที่อุณหภูมิห้อง (NS RT) ไม่ฆ่าเชื้อเก็บรักษาที่ 25 

องศาเซลเซียส (NS 25°C) นึ่งฆ่าเชื้อ เก็บรักษาที่ 25 องศาเซลเซียส (S 25°C) ฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา 25 

KGy เก็บรักษาท่ี 25 องศาเซลเซียส (G25 25°C) ตั้งแต่ 0-240 วัน 
8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ:  
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ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นผลของการเก็บรักษาและการฆ่าเชื้อในวัสดุพาปลอดเชื้อปนเปื้อนอื่นๆ ด้วย
การฉายรังสีแกมมา 25 KGy ซึ่งปรากฏว่าเชื้อที่ใส่ในวัสดุพาฉายรังสีแกมมาและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส มีเชื้อท่ีมีชีวิตรอดนานกว่าเชื้อที่ผลิตและเก็บรักษารูปแบบอ่ืนๆ ท าให้ได้วิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพี
อาร์ปลอดเชื้อจากเชื้อ Burkholderia อีก 1 ชนิด และไดว้ิธีการเก็บรักษาในที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน พรบ.ปุ๋ย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ต่อไป 
 
9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ผลงานนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ข้าวเชิงอุตสาหกรรม 
 โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ให้ธาตุอาหารพืชเพ่ิมเติมได้เพียงบางส่วน ดังนั้นการน าไปใช้ประโยชน์เกษตรกร
ต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะท าให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีรายได้เหมาะสม  
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