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6. บทคัดย่อ 

 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ปลอดเชื้อปนเปื้อนเชื้ออ่ืนเชิงอุตสาหกรรม 
เพ่ือขยายผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์เป็นต้นแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยใช้ถังหมัก
ความจุ 200 ลิตร ใส่อาหารเลี้ยงเชื้อ 100 ลิตร และได้ทดลองผลการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ในการผลิต
ข้าวในแปลงทดลอง ที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ผลการทดลองพบว่า การวิจัยผลการใช้วัสดุพาฉายรังสีแกมมา 25 
KGy และเก็บที่ห้องแอร์อุณหภูมิ 25 ºC  โดยเพาะขยายเชื้อ Azospirillum และ Burkholderia ในถังเพาะเชื้อ
ขนาด 200 ลิตร เพาะขยายเชื้อ 100 ลิตรต่อครั้ง โดยใช้หัวเชื้อ 6% เปรียบเทียบกับ การใช้หัวเชื้อ 1% โดย
ปริมาตร พบว่า การใช้หัวเชื้อ 6% ให้ปริมาณเชื้อที่มากกว่าการใช้หัวเชื้อ 1%  และผลการทดลองใส่เชื้อในวัสดุพา
ตามที่ก าหนดในกรรมวิธีการทดลอง พบว่าการมีชีวิตรอดของเชื้อยังอยู่ในระดับสูงกว่าประกาศกรมวิชาการเกษตร
ก าหนด จนถึง 240 วัน ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ข้าวในวัสดุพาปลอดเชื้อ เพ่ือลดการใช้
ปุ๋ยเคมี ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ พบว่าไม่มีผลท าให้ ความสูง การแตก
กอ และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวมีความแตกต่างกันทางสถิติ  แต่มีผลท าให้ผลผลิตตอซังและเมล็ดมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมี 0.75 เท่าและใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ในวัสดุพาที่
ปลอดเชื้ออ่ืนด้วยการฉายรังสี 25 KGy. เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 ºC ให้ผลผลิตตอซังและผลผลิตเมล็ดสูงสุด 697 
และ 746 กก.ต่อไร่ ตามล าดับ พบปริมาณเชื้อที่ใส่บริเวณรากข้าว สกุล Azospirillum และ Burkholderia 
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3x105 และ 2x104 เซลล์ต่อกรัม ตามล าดับ ในกรรมวิธีที่ใส่เชื้อ ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรรมวิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพี
จีพีอาร์ในวัสดุพาที่ปลอดเชื้ออ่ืนด้วยการฉายรังสี 25 KGy. เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 ºC มีประสิทธิภาพในการลด
การใช้ปุ๋ยเคมีในข้าวได้ร้อยละ 25 จากอัตราแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน ผลลัพท์จากการทดลองนี้ท าให้ได้
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ส าหรับข้าว 1 เทคโนโลยี   
 
   Abstract 
 Research and development on industrial scale of carrier sterilized of plant growth 
promoting rhizobacteria biofertiizer (PGPR) production technology to extend PGPR biofertilizer 
product development to industrial scale prototype. In this experiment used fermenter size 200 
liters added bacterial medium 100 liters with starter 1 and 6%. The field experiment of PGPR 
bifertilizer done at Chaing mai field crop research center for test the efficiency of PGPR. Result 
shown that survival of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) in sterile carrier biofertilizer 
both 2 genera were Azospirillum brasilense TS29 and Burkholderia vietnamensis S45 survived in 

sterilized carrier by gamma ray 25 KGy and kept at 25 °C in air condition room to 240 days, 
which used the starter for 6% the showed population of both bacteria cell higher than 1%.  The 
result of field experiment at research center showed that 50% of recommendation fertilizer 

application with PGPR biofertilizer in carrier gamma ray eradiation at 25 KGy and kept at 25 °C 
air condition room gave the highest yield 746 kg. per rai. The population of Azospirillum 
brasilense TS29 and Burkholderia vietnamensis S45 in inoculant treatment were 3x105 และ 
2x104 Cell per gram fresh root weight, respectively. The output of this experiment was 
discovered the technic of production of PGPR biofertilizer from Azospirillum and Burkholederia  
on industrial scale 1 technology. 
 
7. ค าน า 

ปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช หรือปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์เป็นปุ๋ยชีวภาพที่
ประกอบด้วยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บริเวณรากพืช ทั้งบริเวณดินรอบๆราก ผิวราก ภายในราก ต้นและใบพืช โดย
แบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ได้ด้วยการสร้างธาตุอาหารหรือเพ่ิมความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารพืชบางชนิด (Sessitsch at al. 2002; Sturz et al. 2000; Jacoud et al. 1999; Meunchang 
et al. 2004) มีแบคทีเรียหลายชนิดที่พบว่าอาศัยอยู่ใน ดิน ราก และต้น โดยประโยชน์ที่ส าคัญของแบคทีเรีย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ที่อาศัยอยู่รอบๆรากพืชเหล่านี้ คือ การตรึงไนโตรเจน (Boddy et al., 1995; 
Meunchang et al., 2004) ผลิตฮอร์โมนส าหรับพืช เช่น indole acetic acid (IAA) (Meunchang et al., 
2004) ช่วยให้รากมีพ้ืนที่ผิวมากขึ้นมีผลช่วยให้พืชดูดน้ าและธาตุอาหารได้เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม (Jacoud et al. 
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1999) และยังช่วยให้อนุภาคดินจับกันเป็นเม็ดดินที่สมบูรณ์ จึงช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน และลดการศักยภาพ
การพังทลายของดิน  

ปัจจุบันได้มีความสนใจศึกษาประโยชน์ของแบคทีเรียที่อาศัยบริเวณรอบๆรากพืชเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
พบว่ามีศักย ภาพในการน ามาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพได้ (Diem. 1978; Bashan and Levanony 1990) โดยทั่วไป
ประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยชีวภาพแต่ละพ้ืนที่นั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สกุลและสายพันธุ์
แบคทีเรีย ชนิดของพืช สมบัติของดิน ประชากรจุลินทรีย์ที่ออกฤทธิ์ และเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น
ในดิน โดยทั่วไปหลังการใส่ปุ๋ยชีวภาพปริมาณแบคทีเรียจะลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากความไม่สม่ าเสมอของ
สภาพแวดล้อมซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ จึงมักพบว่าผลการทดลองในสภาพปลอดเชื้อกับในสภาพธรรมชาติมักมี
ความแตกต่างกันมาก (Bashan and Levanony, 1988)  

การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษายืนยันผลการมีชีวิตรอดของเชื้อ Azospirillum brasilense TS29 
และ Burkholderia viertnamensis S45 ในวัสดุพาปลอดเชื้ออ่ืนๆปนเปื้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บ
รักษา เพื่อรักษาปริมาณการอยูรอดของเชื้อทังสองสกุลในปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ข้าวที่กรมวิชาการเกษตรพัฒนาขึ้นให้
สามารถผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และผลการทดลองใช้กับข้าวในแปลงทดลองในศูนย์วิจัย
พืชไร่เชียงใหม่ 
 
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 โดยความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 6. ห้องเก็บเชื้อควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส    
     -วิธีการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบการรอดของเชื้อพีจีพีอาร์ที่ผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
 กรรมวิธีการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 8 ซ้ า 3 กรรมวิธี 
 กรรมวิธีที่ 1 ไม่ฆ่าเชื้อ+เก็บอุณหภูมิห้อง (NS) 

 กรรมวิธีที่ 2 ไม่ฆ่าเชื้อ+เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (NS-25 °C) 
 กรรมวิธีที่ 3 วัสดุพาฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา 25 KGy+เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (G25-25 ºC) 
 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง  
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1. เตรียมวัสดุพาบดละเอียดใส่ถุงๆละ 150 กรัม ฆ่าเชื้อวัสดุพาตามวิธีที่ก าหนดในกรรมวิธีการ
ทดลอง 

2. ขยายเชื้อ Azospirillum และ Burkholderia ในถังขนาด 200 ลิตร ใส่อาหารเลี้ยงเชื้อ 94 
ลิตร ใช้เชื้อตั้งต้น 6 ลิตร ในอาหาร Nfb ชนิดเหลว 

3. นับปริมาณเชื้อที่ขยายในถัง 200 ลิตร เมื่อบ่มครบ 72 ชั่วโมง ปลูกเชื้อลงในวัสดุพาและบ่มที่
อุณหภูมิ ตามท่ีก าหนด 

4. ฉีดเชื้อใส่ในวัสดุพาตามที่ก าหนดในกรรมวิธีการทดลอง โดยให้วัสดุพาทีมีความชื้นร้อยละ 
50 แล้วบ่มในทีค่วบคุมอุณหภูมิ ตามท่ีก าหนด  

5. นับการรอดของเชื้อ เมื่ออายุ 0, 3, 6, 9 และ 12 เดือน โดย Azospirillum ใช้วิธี MPN ใน
อาหารกึ่งเหลวปราศจากไนโตรเจน (Dobeireiner, 1995) ส่วน Burkholderia นับใน
อาหาร SRSM โดยวิธี plate count   

  

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ปลอดเชื้อในการปลูกข้าว 
            วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 10 กรรมวิธี คือ 
      กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ 
      กรรมวิธีที่ 2 ใส่อัตรา 1 เท่าของอัตราแนะน า 
                               ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
      กรรมวิธีที่ 3 ใส่ไนโตรเจน (N) อัตรา 0.5 เท่า (ลด N 50%) 
      กรรมวิธีที่ 4 ใส่ไนโตรเจน (N) อัตรา 0.5 เท่า (ลด N 50%) +NS 
      กรรมวิธีที่ 5 ใส่ไนโตรเจน (N) อัตรา 0.5 เท่า (ลด N 50%) +NS-25 ºC 

     กรรมวิธีที่ 6 ใส่ไนโตรเจน (N) อัตรา 0.5 เท่า (ลด N 50%) +G25-25 ºC 
                กรรมวิธีที่ 7 ใส่อัตรา 0.75 เท่า (ลด NPK 25%) 
                กรรมวิธีที่ 8 ใส่ อัตรา 0.75 เท่า +(ลด NPK 25%) +NS  

                กรรมวิธีที่ 9 ใส่อัตรา 0.75 เท่า (ลด NPK 25%)+NS-25°C 
                กรรมวิธีที่ 10 ใส่ อัตรา 0.75 เท่า (ลด NPK 25%)+G25-25 ºC 
วิธีการปฏิบัติการทดลอง  

1. แบ่งแปลงย่อยขนาด 5x5 เมตร  
2. เตรียมปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ข้าวประกอบด้วย Azospirillum และ Burkholderia ตามกรรมวิธี

ที่ก าหนด 
3. ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยวิธีหว่านน้ าตม คลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพก่อนหว่าน 
4. ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราที่ก าหนด เมื่ออายุ 25 วัน และระยะตั้งท้อง  
5. เก็บผลผลิตเมล็ดและตอชังในระยะเก็บเก่ียว 

  การบันทึกข้อมูล 
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  1. เก็บข้อมูล การเจริญเติบโต ความสูง การแตกกอ และผลผลิตเมล็ด 
       2. นับปริมาณเชื้อพีจีพีอาร์ที่ใส่ในรากและใบข้าว โดยใช้ antibiotic resistance marker ใน 

ระยะตั้งท้อง  
  3. วิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง (ปฏิกิริยากรด-ด่าง อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมที่เป็น 

ประโยชน์) และก าหนดอัตราปุ๋ยตามอัตราแนะน าค่าวิเคราะห์ดิน  
   4. เก็บข้อมูลผลผลิต 
 

- ระยะเวลาด าเนินการ  ปีที่เริ่มต้น (เดือน/ปี) 2557-2558 
กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา  
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
 การอยู่รอดของเชื้อ Azospirillum และ Burkholderia   

ผลการด าเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ปลอดการปนเปื้อนเชื้ออ่ืนเชิง
อุตสาหกรรม ได้ด าเนินการศึกษาโดยเน้นผลการใช้วัสดุพาฉายรังสีรังสีแกมมา 25 KGy ได้ทดลองเพาะขยายเชื้อ 
Azospirillum และ Burkholderia ในถังเพาะเชื้อขนาด 200 ลิตร เพาะขยายเชื้อ 100 ลิตรต่อครั้ง โดยใช้หัวเชื้อ 
6% เปรียบเทียบกับ การใช้หัวเชื้อ 1% แบบเดิม ผลการทดลองพบว่า การใช้หัวเชื้อ 6% ให้ปริมาณเชื้อที่มากกว่า
การใช้หัวเชื้อ 1%  และผลการทดลองใส่เชื้อในวัสดุพาตามที่ก าหนดในกรรมวิธีการทดลอง พบว่า ตั้งแต่ 0-180 
วัน การมีชีวิตรอดของเชื้อยังอยู่ในระดับสูงกว่าประกาศกรมวิชาการเกษตรก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดลอง 
1.3.4 จึงสามารถน าไปขยายผลการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมในขนาด 100 ลิตรต่อครั้งได ้
 การศึกษาประสิทธิภาพในการปลูกข้าว 

การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ข้าวในวัสดุพาปลอดเชื้อเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีพบว่า ผลการ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ ไม่มีผลท าให้ ความสูง การแตกกอ และองค์ประกอบผลผลิตของ
ข้าวมีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) แต่มีผลท าให้ผลผลิตตอซังและผลิตเมล็ดมีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมี 0.75 เท่าและใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ในวัสดุพาที่ปลอดเชื้ออ่ืนด้วยการ
ฉายรังสี 25 KGy. เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 ºC ให้ผลผลิตตอซังและผลผลิตเมล็ดสูงสุด 697 และ 746 กก./ไร่ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ผลการนับปริมาณเชื้อที่ใส่บริเวณรากข้าว พบเชื้อสกุล Azospirillum และ 
Burkholderia 3x105 และ 2x104 เซลล์ต่อกรัม ตามล าดับ ในกรรมวิธีที่ใส่เชื้อ ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรรม
วิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ในวัสดุพาที่ปลอดเชื้ออ่ืนด้วยการฉายรังสี 25 KGy. เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 ºC มี
ประสิทธิภาพในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในข้าวได้ร้อยละ 25 จากอัตราแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน ทั้งนี้เนื่องจากผล
ของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ซ่ึงประกอบด้วยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บริเวณรากพืช ทั้งบริเวณดินรอบๆราก ผิวราก 
ภายในราก ต้นและใบพืช โดยแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ได้ด้วยการสร้างธาตุอาหาร
หรือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชบางชนิด (Sessitsch at al. 2002; Sturz et al. 2000; Jacoud 
et al. 1999; Meunchang et al. 2004)        
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ตารางท่ี 1 ความสูง การแตกกอ และองค์ประกอบผลผลิตของข้าว เมื่อใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ปลอดเชื้อ 

กรรมวิธี ความสูง การแตกกอ เมล็ดต่อรวง เมล็ดดีต่อรวง เมล็ดเสียต่อรวง น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 

  (เซนติเมตร) (ต้นต่อกอ) (เมล็ด) (เมล็ด) (เมล็ด) (กรัม) 

ไม่ใส่ 80.6  6.08  75.4  63.0  12.4  28.0  

ปุ๋ยเคมี 1 เท่า 83.1  7.03  72.3  60.9  11.4  28.8  

ปุ๋ยเคมี N 0.5 เท่า 86.0  7.05  82.5  65.9  16.6  28.3  

ปุ๋ยเคมี N 0.5 เท่า+NS 81.2  6.90  84.5  68.8  15.7  27.8  

ปุ๋ยเคมี N 0.5 เท่า+NS-25 °C 81.1  6.65  74.8  61.7  12.9  30.0  

ปุ๋ยเคมี N 0.5 เท่า+G25-25 °C 84.0  7.03  82.9  68.6  13.7  29.3  

ปุ๋ยเคมี NPK 0.75 เท่า 82.2  6.33  75.9  60.3  10.6  28.3  

ปุ๋ยเคมี NPK 0.75 เท่า+NS 84.1  7.80  83.9  64.8  16.6  29.3  

ปุ๋ยเคมี NPK 0.75 เท่า+ NS-25° C 82.4  6.80  72.9  61.0  11.9  29.0  

ปุ๋ยเคมี NPK 0.75 เท่า+G25-25 °C 85.4  6.35  81.5  69.9  14.2  28.8  

CV (%) 5.10 14.2 13.7 13.5 23.2 6.45 
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ตารางท่ี 2 น้ าหนักแห้งตอซัง และผลผลิตเมล็ดข้าวท่ีความชื้น 14% เมื่อใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ปลอดเชื้อ 
 

กรรมวิธี น้ าหนักแห้งตอซัง ผลผลิตเมล็ด 

  (กิโลกรัมต่อไร่) (กิโลกรัมต่อไร่) 

ไม่ใส่ 496 b 535 c 

ปุ๋ยเคมี 1 เท่า 673 ab           730 ab 

ปุ๋ยเคมี N 0.5 เท่า 577 ab 516 c 

ปุ๋ยเคมี N 0.5 เท่า+NS 545 b 570 c 

ปุ๋ยเคมี N 0.5 เท่า+NS-25 °C 509  b 541 c 

ปุ๋ยเคมี N 0.5 เท่า+G25-25 °C 544 ab           658 abc 

ปุ๋ยเคมี NPK 0.75 เท่า 505 b           557 c 

ปุ๋ยเคมี NPK 0.75 เท่า+NS 563 ab  590 bc 

ปุ๋ยเคมี NPK 0.75 เท่า+ NS-25° C 509 b 574 c 

ปุ๋ยเคมี NPK 0.75 เท่า+G25-25 °C 697 a 746 a 

CV (%) 12.5 12.1 
 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ DMRT 
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8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ:  
ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นผลของการเก็บรักษาและการฆ่าเชื้อในวัสดุพาปลอดเชื้อปนเปื้อนอื่นๆ ด้วย

การฉายรังสีแกมมา 25 KGy ซึ่งปรากฏว่าเชื้อที่ใส่ในวัสดุพาฉายรังสีแกมมาและเก็บรักษาท่ีห้องสภาพควบคุม
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีเชื้อท่ีมีชีวิตรอดนานกว่าเชื้อที่ผลิตและเก็บรักษารูปแบบเดิม ซึ่งไม่ฆ่าเชื้อวัสดุพา
และเก็บรักษาในห้องทีม่ีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิบรรยากาศภายนอกธรรมดา จากผลการทดสอบการใช้ในการ
ผลิตข้าวในสภาพแปลงทดลองชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีใน
การปลูกข้าวได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ของอัตราแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน  

จึงท าให้ได้วิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ปลอดเชื้อจากเชื้ออ่ืนเชิงอุตสาหกรรมพร้อมวิธีการเก็บรักษา
ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เพ่ือน าไปใช้ในการรผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ข้างเชิงอุตสาหกรรม ให้ได้
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน พรบ.ปุ๋ย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ต่อไป อย่างไรก็ตาม การขยายผลจ าเป็นต้องมีการทดสอบผล
ในแปลงทดลองในพ้ืนที่ สภาพดิน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพ่ิมเติม 
 
9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ผลงานนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ข้าวเชิงอุตสาหกรรม 
 โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ให้ธาตุอาหารพืชได้เพียงบางส่วน ดังนั้นการน าไปใช้ประโยชน์เกษตรกรต้องใช้
ร่วมกับปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะท าให้ลดต้นทุนการผลิตได ้มีผลผลิตที่ด ีและรายได้เหมาะสม  
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