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5. บทคัดย่อ  : การทดลองเพ่ิมปริมาณแหนแดงเพื่อการผลิตวัสดุพาส าหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพในบ่อ
ทดลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาอัตราที่เหมาะสมในการเพ่ิมปริมาณแหนแดง  
ด าเนินการที่กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 โดยใช้แหนแดงในอัตรา
เริ่มต้น 100  200 และ 300 กิโลกรัม/ไร่ และเก็บเก่ียวเมื่อแหนเต็มบ่อทดลอง พบว่าเมื่อใช้แหนแดงอัตรา 300 
กิโลกรัม/ไร่ มีแนวโน้มให้ผลผลิตแหนแดงสดสูงที่สุดในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยว และสามารถเก็บเก่ียวได้ 6 ครั้งภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน คือ 2046 2016 2076 2154 2003 และ 2130 กรัม/ตารางเมตร ตามล าดับ ในขณะที่การใช้
แหนแดงอัตรา 200 และ 100 กก./ไร่ เก็บเก่ียวได้ 5 และ 4 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน ตามล าดับ และเมื่อ
ทดลองเก็บเก่ียวแหนแดงในระยะเวลาทุก 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยใส่แหนแดงในอัตราเริ่มต้น คือ 
100  200 และ 300 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวน 6 ครั้งหลังเก็บเกี่ยวแหนแดงในบ่อทดลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 
เซ็นติเมตร พบว่า การใส่แหนแดงอัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ าหนักรวมสูงที่สุด คือ 12907 กรัม/ตารางเมตร 
รองลงมาได้แก่ อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ าหนักรวม 9029 กรัม/ตารางเมตร ส่วนการใส่แหนแดงอัตรา 100 
กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ าหนักรวมเท่ากับ 5375 กรัม/ตารางเมตร  

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และสมบัติทางกายภาพของแหนแดง เพ่ือใช้เป็นวัสดุพาในการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพแหนแดง พบว่า แหนแดง (Azolla microphylla Kaulf.) ที่ใช้ในการศึกษามีปริมาณ ไนโตรเจนทั้งหมด 
4.62% ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.65%  ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 5.27% ปริมาณ แคลเซียมทั้งหมด 
2.54% ปริมาณแมกนีเซียมทั้งหมด 0.37% ปริมาณเหล็กทั้งหมด 0.18% ปริมาณ แมงกานีสทั้งหมด 0.17% 
ปริมาณทองแดงทั้งหมด 15.57 ppm และปริมาณสังกะสีทั้งหมด 66.22 ppm  เมื่อวิเคราะห์กรดอะมิโน พบว่า



แหนแดงมีปริมาณกรดอะมิโนที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สูง เช่น ปริมาณ Aspartic acid, Glycine, 
Threonine, Glutamic acid, Proline, Methionine, Lysine, Arginine แ ล ะ  Tryptophan 1,931, 1 ,043 , 
989, 2,886, 951, 329, 1,023, 1,149 และ 266 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัมน้ าหนัก ตามล าดับ และเม่ือวิเคราะห์สมบัติ
ทางกายภาพของแหนแดง (A) และวัสดุพาชนิดอ่ืน ซึ่งได้แก่ ปุ๋ยหมักมูลวัว (C) และ ซีโอไลท์ (Z) ประกอบด้วย
ความสามารถซึมได้ของน้ าในวัสดุพา (Permeability) พร้อมการจัดชั้น (Class) และ ความหนาแน่นรวม (Bulk 
Density) พบว่าแหนแดงมีความสามารถซึมได้ของน้ าต่ ากว่าปุ๋ยหมักมูลวัว และ ซีโอไลท์ ส่วนชั้นความสามารถซึม
ได้ของน้ าในวัสดุพา พบว่า แหนแดงมีคุณสมบัติในการให้น้ าซึมผ่านได้ต่ า ส่วนปุ๋ยหมักมูลวัว และ Zeolite มี
คุณสมบัติในการให้น้ าซึมผ่านได้ปานกลาง และเมื่อน าวัสดุพาทั้ง 3 ชนิด มาผสมกัน ดังนี้ 1. A:C:Z (1:1:1) 2. 
A:C:Z (2:1:1) 3. A:C:Z (3:1:1) 4. A:C (1:1) 5. A:Z (1:1) 6. C:Z (1:1) 7. A:Z (2:1) พบว่า มีคุณสมบัติในการให้
น้ าซึมผ่านได้ปานกลาง และเมื่อน าแหนแดงไปผสมกับวัสดุพาทั้งสองชนิดท าให้วัสดุพามีความสามารถซึมได้ของน้ า
สูงขึ้นทั้งปุ๋ยหมักมูลวัว และซีโอไลท์  

เมื่อน าแหนแดงมาใช้เป็นวัสดุพาในการผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต โดยทดลองใช้แหนแดงแห้งร่วมกับ
ปุ๋ยหมักมูลโค โดยผสมแหนแดงแห้งผสมกับปุ๋ยหมักมูลโคสัดส่วน 1:3 และ 1:5 ตามล าดับ พบว่าวัสดุพาแหนแดง
สามารถท าให้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตมีปริมาณสูงกว่าเกณฑ์ปริมาณจุลินทรีย์รับรองของ พรบ. ปุ๋ยชีวภาพ ตามท่ี
พรบ.ปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งก าหนดให้ปริมาณแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในวัสดุพาไม่น้อยกว่า 1.0x108 
CFU/g โดยในวัสดุพาแหนแดงมีปริมาณ จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 1.6x108 CFU/g ที่ 180 วันหลังการบ่ม และใน
การบ่มจุลินทรีย์ในวัสดุพาแหนแดงมีแนวโน้มท าให้ปริมาณสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ 30 วันหลังการเก็บรักษา 
โดยมีปริมาณเพ่ิมสูงถึง 1.3x1011 CFU/g ถึงแม้เก็บรักษาไว้นาน 90 วัน ปริมาณจุลินทรีย์ก็ยังสูง คือ 1.1x1010 
CFU/g  ในขณะที่วัสดุพาชนิดอื่น คือ  ปุ๋ยหมักมูลโค และแหนแดงผสมปุ๋ยหมักมูลโคอัตรา 1:3 และ 1:5 มีปริมาณ
จุลินทรีย์ที่มีแนวโน้มลดลง และลดต่ ากว่า 1 x108 CFU/g  เมื่อระยะเวลาผ่านไป 180 วัน ซึ่งการใช้แหนแดงเป็น
วัสดุพานั้นมีแนวโน้มที่จะสามารถน ามาใช้เพ่ือทดแทนพีทได้ดี 

ส าหรับการศึกษาการใช้แหนแดงเป็นวัสดุพาเพ่ือใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม โดยทดลองใช้แหน
แดงแห้ง  ปุ๋ยหมักมูลโค  แหนแดงแห้งผสมกับปุ๋ยหมักมูลโคสัดส่วน 1:3 1:5 1:10 1:25 และ 1:50 ตามล าดับ 
พบว่าวัสดุพาแหนแดงสามารถท าให้เชื้อไรโซเบียมมีปริมาณตามระยะเวลาที่พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งก าหนดไว้ที่ 1 x106 CFU/g  โดยในวัสดุพาแหนแดง
ร่วมกับปุ๋ยหมักมูลโคสัดส่วนตั้งแต่ 1:5 1:10 และ 1:25 มีปริมาณเชื้อไรโซเบียมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 1 x106 
CFU/g ที่ 180 วันหลังการบ่ม และยังคงปริมาณเชื้อไว้ได้ถึง 270 วัน 

Abstract 
Azolla enriched with amino acids is probably used as carrier for bacterial survival.  To study on 
a proportion of Azolla used as carrier for Rhizobium biofertilizer production, the rhizobium was 
inoculated with a proportion of 1:3 1:5 1:10 1:25 and 1:50 by volume of dry azolla and cow 
dung, respectively. The result showed that, the Rhizobium population in proportion 1:5 1:10 
and 1:25 by volume of azolla and cow dung were higher than 1 x106 CFU/g for 180 days after 



inoculation. In addition, all of these proportions had been survived until 270 days after 
inoculation.  
  
6. ค าน า : แหนแดงจัดเป็นปุ๋ยชีวภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกน ามาใช้ในรูปแบบของปุ๋ยพืชสดอย่างแพร่หลายในนาข้าว 
เนื่องจากในโพรงใบของแหนแดงมีจุลินทรีย์จ าพวกไซยาโนแบคทีเรียอาศัยอยู่ ซึ่งแบคทีเรียนี้สามารถตรึงก๊าซ
ไนโตรเจนจากบรรยากาศ แล้วเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมมาใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอส าหรับตัวจุลินทรีย์เองและแหน
แดง  ไซยาโนแบคทีเรียที่อยู่ในโพรงใบแหนแดงนั้นสามารถตรึงไนโตรเจนได้ถึง 5–10 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ และ
เปลี่ยนไปเป็นสารประกอบไนโตรเจนให้แหนแดงน าไปใช้ในการเจริญ เติบโต ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้แหนแดงส 
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีน้ าหนักสดสูงถึง 3 ตันต่อไร่ ภายในระยะเวลา 30 วัน ด้วยอัตราเริ่มต้นของแหน
แดงเพียง 300 กก./ไร่ (ประยูร, 2530) แหนแดงมีอัตรา C:N ต่ า (ประมาณ 10)  นอกจากนี้แหนแดงมีความสามารถ
ในการดูดซับโพแทสเซียมที่ไม่เป็นประโยชน์ในดินได้สูง (2-3.5 %K, (Lui, 1987))  และจากการที่แหนแดงสามารถเพ่ิม
มวลชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว ให้น้ าหนักเพ่ิมขึ้นหนึ่งเท่าตัวได้ภายในเวลา 3-5 วัน (Watanabe, 1982) แต่ถ้าหากมี
ฟอสฟอรัสปริมาณที่เหมาะสม จะสามารถเพ่ิมน้ าหนักได้รวดเร็วขึ้นคือ 2-3 วัน(Tung และ Shen, 1981; Watanabe 
และ Ramirez, 1984)  และเป็นแหล่งวัสดุอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูง รวมถึงมีโปรตีนและกรดอะมิ
โนต่างๆ เป็นองค์ประกอบในปริมาณสูง (Alalade และ Lyayi, 2006) และราคาต้นทุนการผลิตต่ ามาก นอกจากนี้
แล้วแหนแดงจะเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์ในดินเนื่องจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแหนแดง
อาจเป็นประโยชน์โดยตรงต่อจุลินทรีย์  ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีของแหนแดง จึงมีแนวคิดที่สามารถจะน าแหนแดง
มาเป็นวัสดุพาเพ่ือทดแทนดินพีท ซึ่งการผลิตแหนแดงนั้นหากสามารถท าให้แหนแดงกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศได้ 
ก็จะท าให้เรามีทรัพยากรที่มีประโยชน์ได้ใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

จากสถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้และก าลังจะหมดไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมา
ทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งปัจจุบันเป็นวัสดุพา (carier) ที่ส าคัญในการใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ต่างๆ เนื่องจาก
มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการที่ท าให้จุลินทรีย์มีชีวิตรอดสู งและมีระยะเวลาในการเก็บรักษาได้
นานซึ่งปัจจุบันมีปริมาณลดลงและมีราคาแพง เนื่องจากแหล่งดินพีทที่น ามาใช้ส่วนใหญ่นั้นได้มาจากดินพรุและ
มักอยู่ในเขตป่าสงวนประกอบกับการขุดเพ่ือเอาดินพีทมาใช้นั้นเป็นการท าลายสภาพแวดล้อมและใช้ทรัพยากร  
ธรรมชาติแบบใช้แล้วหมดไปไม่สามารถหามาทดแทนได้  การหาวัสดุพาชนิดอ่ืนมาทดแทนการใช้ดินพีทเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะท าให้ไม่ต้องท าลายทรัพยากร ธรรมชาติและควรจะต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพแน่นอน หาได้
ง่ายในประเทศ มีปริมาณมากและใช้ได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งราคาไม่แพงสามารถช่วยให้จุลินทรีย์อาศัยอยู่ได้
และมีการเจริญเติบโตและเพ่ิมปริมาณได้ดี น าปุ๋ยชีวภาพไปใช้ได้ง่ายและท าให้ปุ๋ยชีวภาพมีอายุการเก็บได้
ยาวนาน  วัสดุพาที่สามารถน ามาใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพนอกจากดินพีทแล้วยังมีอีกหลายชนิดได้แก่ ผงถ่าน ปุ๋ยหมัก
ที่ย่อยสลายดีแล้ว ดินเหนียว เป็นต้นซึ่งวัสดุพาแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปทั้งทางเคมีและ
ฟิสิกส์ แต่คุณสมบัติที่ดีของวัสดุพานั้นต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ การดูดซับความชื้นได้ดี ไม่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ 
ง่ายต่อการท าให้แห้งและบดเป็นผงละเอียด ไม่มีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ที่ใช้ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ 
(วิทยา, 2545)  



การผลิตปุ๋ยชีวภาพนั้น วัสดุพาเป็นสิ่งจ าเป็นในการที่จะใช้พาจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพไปสู่มือของผู้ใช้วัสดุพา
ที่มีคุณภาพจะท าให้ปุ๋ยชีวภาพนั้นสามารถมีอายุการใช้งานได้นานและมีปริมาณจุลินทรีย์ตามท่ี พรบ. ปุ๋ยชีวภาพ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ก าหนดวัสดุพาที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ ดินพีท ร าข้าวสาลี ปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว 
ส าหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตรในอดีตนั้นใช้ดินพีทเป็นวัสดุพา แต่ในปัจจุบันปริมาณดินพีทใน
ประเทศไทยที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการผลิตปุ๋ยชีวภาพนั้นมีปริมาณจ ากัด  จึงท าให้ราคาต้นทุนการผลิต
สูงขึ้นอย่างมาก เพ่ือเตรียมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจึงจ าเป็นต้องวิจัยหาวัสดุพาชนิดอ่ืนที่สามารถท าให้จุลินทรีย์หัวเชื้อ
ปุ๋ยชีวภาพ สามารถมีอัตราการรอดชีวิตได้สูงเป็นระยะเวลานาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพที่
มีคุณภาพก่อนจะแนะน าให้แก่เกษตรกรใช้ต่อไป  การใช้แหนแดงซึ่งมีคุณสมบัติและคุณภาพค่อนข้างคงตัว รวมถึง
สามารถผลิตได้เป็นจ านวนมาก และมีต้นทุนการผลิตต่ า จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะน ามาทดสอบเพ่ือใช้เป็นวัสดุพาใน
การผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือทดแทนดินพีท โดยแหนแดงมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยู่ในปริมาณมาก 
รวมทั้งเป็นแหล่งของกรดอมิโนต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการเพ่ิมปริมาณของแบคทีเรีย และสามารถ
ขยายเพ่ิมปริมาณได้อย่างรวดเร็วและผลิตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  เพ่ือที่จะผลิตปุ๋ยชีวภาพให้ได้คุณภาพดี โดยไม่
จ าเป็นต้องพึงพาดินพีท จึงจ าเป็นต้องทดสอบหาวัสดุพาชนิดใหม่ที่มีคุณภาพ ราคาถูก และหาได้ง่ายมาทดแทน 
รวมถึงศึกษาวิธีการและสัดส่วนที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

 
7. วิธีด าเนินการ    
การทดลองที่ 1.6.4   : การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของแหนแดงท่ีใช้เป็นวัสดุพา ส าหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
ไรโซเบียม 

จัดเตรียมวัสดุพาแต่ละต ารับการทดลองใส่ถุงพลาสติกทนความร้อนที่เตรียมไว้ แล้วเพาะเลี้ยงหัวเชื้อ 
จุลินทรีย์ไรโซเบียมส าหรับถั่วเหลือง  โดยใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ไรโซเบียมความเข้มข้น 1x109cfu (colony forming 
unit) แล้วเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิห้อง จากนั้นจึงตรวจนับเชื้อไรโซเบียมตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ 7, 14, 30, 
60, 90, 180 และ 270 วัน ตามล าดับที่ก าหนด  โดยเตรียมวัสดุพาที่จะใช้ส าหรับใช้เป็นวัสดุพาหัวเชื้อไรโซเบียม
ส าหรับถั่วเหลืองดังนี้ 

1. ปุ๋ยหมักมูลโค   
2. แหนแดง : ปุ๋ยหมักมูลโค  1:3 
3. แหนแดง : ปุ๋ยหมักมูลโค  1:5 
4. แหนแดง : ปุ๋ยหมักมูลโค  1:10 
5. แหนแดง : ปุ๋ยหมักมูลโค  1:25 
6. แหนแดง : ปุ๋ยหมักมูลโค  1:50 

  
เมื่อได้ระยะเวลาที่ก าหนด นับจ านวนจุลินทรีย์ไรโซเบียมส าหรับถั่วเหลืองที่มีชีวิตของวัสดุพาชนิดต่างๆ ในแต่ละ
ระยะเวลาเก็บรักษา 

 



สถานที่ท าการทดลอง   
ด าเนินการทดลองที่กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง

การเกษตร ระหวางเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์ :   
การทดลองที่ 1.6.4  : การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของแหนแดงท่ีใช้เป็นวัสดุพา ส าหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  

ไรโซเบียม 
 

จากการใส่หัวเชื้อไรโซเบียมความเข้มข้นเริ่มต้น 1.0x109 CFU/g ลงในวัสดุพาที่มีส่วนผสมของแหนแดงใน
สัดส่วนแตกต่างกัน เมื่อบ่มเชื้อท่ีระยะเวลาต่างๆ พบว่าในระยะ 7 วันแรก ปริมาณเชื้อไรโซเบียมยังคงมีชีวิตรอดสูง
กว่าปริมาณเริ่มต้นทุกกรรมวิธี ยกเว้นกรรมวิธีที่ใส่แหนแดง:ปุ๋ยหมักมูลโค 1:50 ทีม่ีปริมาณเชื้อไรโซเบียมลดลงต่ า
กว่าปริมาณเริ่มต้นเล็กน้อยคือ 6.3x108 CFU/g และทุกกรรมวิธีมีปริมาณเชื้อที่มีชีวิตรอดค่อนข้างคงท่ีไปถึงระยะ 
เวลา 60 วัน จากนั้นเมื่อบ่มต่อไปจนถึง 90 และ 180 วัน พบว่า ปริมาณเชื้อจะลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีปริมาณสูง
กว่าเกณฑ์ปริมาณจุลินทรีย์รับรองของ พรบ. ปุ๋ยชีวภาพ ตามท่ีพรบ.ปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซ่ึงก าหนดให้
ปริมาณเชื้อไรโซเบียมในวัสดุพาไม่น้อยกว่า 1.0x106 CFU/g ตามตารางท่ี แต่เมื่อเก็บรักษาไปจนถึงระยะเวลา 
270 วัน พบว่าในกรรมวิธีที่ 1 คือปุ๋ยหมักมูลโค และกรรมวิธีที่ 2 คือ แหนแดง:ปุ๋ยหมักมูลโค 1:3 มีปริมาณเชื้อ
ลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ปริมาณจุลินทรีย์รับรองของปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ในขณะที่กรรมวิธีอ่ืนๆ คือ แหนแดง:มูลโค 
1:5, 1:10, 1:25 และ 1:50 ยังคงมีปริมาณเชื้อสูงกว่าเกณฑ์ปริมาณจุลินทรีย์รับรอง (ตารางที่ 8 และภาพที่ 5) ซ่ึง
อาจเป็นผลเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของแหนแดงที่มีความหนาแน่นรวมต่ ามากคือ 0.19 กรัม/ลบ.ซม. 
และมีความสามารถซึมได้ของน้ าช้า คือ 0.58 มม./ชม. และม ีซึ่งท าให้แหนแดงอุ้มน้ าไว้ได้มี และระบายน้ าได้น้อย 
หากสัดส่วนของแหนแดงไม่เหมาะสมอาจเกิดการดูดซับน้ าไว้ได้สูงเกิน อาจเกิดสภาวะขาดออกซิเจนได้ ถึงแม้ว่า
แหนแดงจะมีองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไรโซเบียมก็ตาม ซึ่งจะพบว่าในระยะ
เริ่มแรกของการเก็บรักษาจะมีปริมาณเชื้อไรโซเบียมอยู่สูง ดังนั้นหากใสแ่หนแดงในสัดส่วนที่มากเกินไปในระยะ
ยาวอาจท าให้ลักษณะทางกายภาพของวัสดุพาไม่เหมาะสมต่อเชื้อไรโซเบียม  จากการทดลองพบว่าสัดส่วนของ
แหนแดง:มูลโค ตั้งแต่ 1:5 1:10 และ 1:25 เหมาะสมที่จะท าให้ปริมาณเชื้อไรโซเบียมสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้
ยาวนาน และมีปริมาณตามที่ พรบ.ปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ก าหนด  

 
ตารางที่ 8 ปริมาณไรโซเบียมในวัสดุพาต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ชนิดของวัสดุพา 
ปริมาณจุลินทรีย์(CFU/g) ตามระยะเวลาที่บ่มเชื้อ 

7 วัน 14 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 
1.มูลโค 3.6x109 1.0x109 1.7x108 1.3x108 1.5x107 2.6x107 1.7x105 
2.แหนแดง:มูลโค 1:3 2.3x109 7.8x109 3.3x108 2.1x108 1.5x107 2.3x106 1.1x105 



3.แหนแดง:มูลโค 1:5 4.3x109 3.1x109 5.6x108 4.7x108 2.1x107 3.0x107 1.3x107 
4.แหนแดง:มูลโค 1:10 1.0x109 1.7x108 1.1x108 5.7x108 2.4x107 1.4x107 2.3x107 
5.แหนแดง:มูลโค 1:25 4.4x109 2.0x109 1.0x108 3.1x107 1.4x107 3.2x107 5.6x107 
6.แหนแดง:มูลโค 1:50 6.3x108 3.0x108 4.5x109 2.0x109 7.0x107 7.7x107 1.3x106 

หมายเหตุ มูลโค = ปุ๋ยหมักมูลโค 
 

 
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไรโซเบียมในวัสดุพาชนิดต่างๆ คือ  ปุ๋ยหมักมูลโค (Cow)  แหนแดง 

(Az) ผสมกับปุ๋ยหมักมูลโคสัดส่วน 1:3 1:5 1:10 1:25 และ 1:50 (Az:Cow 1:3, Az:Cow 1:5, Az:Cow 
1:10, Az:Cow 1:25 และ Az:Cow 1:50) ตามล าดับ ที่เก็บรักษาในระยะเวลาต่างๆ หลังการใส่หัวเชื้อ
ตั้งต้นปริมาณ 1x109 CFU/ml 

 
 
8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

1. การเพ่ิมปริมาณแหนแดง โดยใช้แม่พันธุ์อัตรา 100, 200 และ 300 กิโลกรัม/ไร สามารถท าให้แหน
แดงเจริญเติบโตขยายเต็มพ้ืนที่ไดในระยะ 14-24 วัน  โดยการใชแหนแดงอัตรา 300 กิโลกรัม/ไร  สามารถเพ่ิม
ปริมาณได้รวดเร็วที่สุด และให้ผลผลิตสูงที่สุด 

2. จากการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี และกายภาพของแหนแดง พบว่าแหนแดงมีสมบัติที่เหมาะสมที่จะใช้
เป็นวัสดุพา เนื่องจากมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมต่าง ๆ สูง และมีความสามารถซึมได้ 
ของน้ าสูง และมีความโปร่ง ซึ่งเป็นสมบัติที่ดีที่อาจจะท าให้แหนแดงนั้นสามารถกักเก็บจุลินทรีย์ได้ดีซึ่งจะได้
ท าการศึกษากับจุลินทรีย์ต่างๆ เพ่ือใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพต่อไป  
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3. การใช้แหนแดงเป็นวัสดุพามีแนวโน้มที่ดีในการที่ จะใช้เป็นวัสดุพาส าหรับผลิตปุ๋ยขีวภาพละลาย
ฟอสเฟต เนื่องจากสามารถช่วยส่งเสริมให้จุลินทรีย์มีชีวิตรอดได้เพ่ิมขึ้น และมีระยะเวลาการเก็บรักษาได้ยาวนาน
ตาม พรบ.ปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งก าหนดให้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตประเภทแบคทีเรียต้องมีปริมาณ
จุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1 x108 CFU/g  แต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการหรือเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้เป็นวัสดุพา 
เช่น การฉายรังสีวัสดุพาหรือวิธีอ่ืนๆ ส่วนการใช้แหนแดงเป็นวัสดุพาของเชื้อไรโซเบียมพบว่าการผสมแหนแดงกับ
ปุ๋ยหมักมูลโคในสัดส่วน 1:25 เหมาะสมที่สุด ซึ่งท าให้ไรโซเบียมมีชีวิตรอด 3.2x107 CFU/g   ที่ระยะเวลาบ่มไม่
น้อยกว่า 6 เดือน โดยปริมาณดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์ของปริมาณจุลินทรีย์รับรองของปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ตาม 
พรบ.ปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 1 x106 CFU/g   

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  แหนแดงสามารถผลิตได้ภายในระยะเวลารวดเร็ว การใช้แหนแดง
เริ่มต้นในอัตรา 300 กิโลกรัม/ไร่ จะสามารถเพ่ิมปริมาณเต็มพ้ืนที่ได้ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ การประยุกต์ใช้
แหนแดง เพ่ือน ามาใช้เป็นวัสดุพาส าหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้พีทเป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์
ของแหนแดงเพ่ือใช้ในการผลิตพืช 
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