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5. บทคัดย่อ 
คัดเลือกจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตจากแหล่งรวบรวมเชื้อพันธุ์ของกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินจ านวน 150    

ไอโซเลท โดยการตรวจนับอัตราการมีชีวิตรอดเมื่อบ่มเชื้อลงในดินที่ระยะเวลา 60 วัน และยังคงมีประสิทธิภาพ
การละลายตะกอน CaHPO4 ที่ระดับ 4 -5 ได้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตจ านวน 3 สายพันธุ์ คือ RPS 003F  RPS 
0081 B  และ RPS ML1 บ่มดินร่วมกับจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต ทั้ง 3 สายพันธุ์ ปุ๋ยหมักมูลโคบดละเอียดที่เป็น
วัสดุพาเชื้อจุลินทรีย์ และดินเปล่า วิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์โดยวิธี Olsen ตามระยะเวลาที่
ก าหนด คือ  0  1  3  5  7  14  21  28  35  42  49  56  63  70  77  84  และ 91 วัน  รวมทั้งตรวจนับ
ปริมาณการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ และตรวจวัดประสิทธิภาพการละลายตะกอน CaHPO4 ของจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิด
ซึ่งประสิทธิภาพการละลายตะกอน CaHPO4 ของจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด ยังคงมีเช่นเดิมรวมทั้งปริมาณการรอดชีวิต
ของจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิด อยู่ที่ 106 โคโลนีต่อกรัมดิน จกการทดลองบ่มดินร่วมกับจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 3 สาย
พันธุ์ และปุ๋ยหมักมูลโคซึ่งวัสดุพาเชื้อ ท าให้ดินปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ออกมาได้สูงกว่าการบ่มดิน
โดยไม่ใส่เชื้อจุลินทรีย์  โดยเมื่อบ่มดินชุดดินตาคลีและชุดดินสมอทอดร่วมกับจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต พบว่า
จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต RPS 003F มีประสิทธิภาพการปลดปล่อยฟอสเฟตต่ ากว่า RPS ML1  RPS 0081B และ
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ปุ๋ยหมักมูลโคบดละเอียด ส่วนในชุดดินลพบุรี และชุดดินล านารายณ์จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตทั้ง 3 สายพันธุ์ท าให้
ดินปลดปล่อยฟอสตออกมาได้มากกว่าปุ๋ยหมักมูลโคบดละเอียด และดินเปล่า 

 
 
 

Abstract:  
 The aim of the study was to derive microorganisms capable on solubilizing fixed 

phosphate in alkaline soil condition in order to make use of them in the crop production. The 

study started on screening of phosphate solubilizing microorganisms from DOA culture 

collection. From 150 isolates of the mentioned microorganisms, 3 were achieved of effectively 

solubilizing fixed phosphate in alkaline soil. Those were signaled as RPS 003F, RPS 0034 B and 

RPS ML1. After this, the microorganisms were again separately inoculated into 4 alkaline soils 

which were Taklee, Lubburi, Samorthod and Lumnarai soil series and then incubated at 30 

degree celsius for 0, 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 and 91 days. The soil 

were then analyzed for available phosphate according to Olsen method. 

   The result showed that Taklee and Samorthod soils inoculated with RPS ML1 and with 

RPS 0034B possessed the highest amount of available phosphate when compared to the 

others. For Lobburi and Lumnarai soil series, it was found that isolates RPS 003F, RPS 0034B and 

RPS ML1 were all capable on solubilizing fixed phosphate from the soils in the degree which 

were not different from each other. 

 
6. ค าน า 

ธาตุฟอสฟอรัสในดินที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้จะต้องอยู่ในรูปของอนุมูลของสารประกอบที่เรียกว่า  
ฟอสเฟตไอออน (H2PO4

- และ HPO4
-) ซึ่งจะต้องละลายอยู่ในน้ าในดิน สารประกอบของฟอสฟอรัสในดินมีอยู่เป็น

จ านวนมากแต่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปละลายน้ ายาก ดังนั้นจึงมักจะมีปัญหาเสมอว่าดินถึงแม้จะมีฟอสฟอรัสมากก็จริง
แต่พืชก็ยังขาดฟอสฟอรัส และยังมีผลต่อการละลายของจุลธาตุอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปที่ละลายน้ ายาก
นั่นเอง ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารพืชที่พืชต้องการเป็นปริมาณมากธาตุหนึ่งปริมาณที่พบในพืชอยู่ในล าดับรองจาก
ไฮโดรเจน คาร์บอน ออกซิเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ธาตุฟอสฟอรัสในดินเกิดขึ้นจากการ
สลายตัวผุพังของแร่บางชนิดในดินเช่น แร่อะพาไทต์ (apatite) และการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน  ธาตุ
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ฟอสฟอรัสในดินจะอยู่ในรูป ฟอสเฟตไอออน คือ H
2
PO

4

- 
และHPO

4

2- 
ซึ่งจะต้องละลายได้ในน้ าและเป็นประโยชน์

ต่อพืช ความส าคัญของธาตุฟอสฟอรัสคือ ช่วยการเจริญเติบโตของรากแขนงและรากฝอยในระยะแรก ช่วยเร่งให้
พืชแก่เร็ว ช่วยให้ดอก ผล เมล็ดของพืชสมบูรณ์ ช่วยให้รากพืชดูดซึมโพแทสเซียมได้มากขึ้น ธาตุฟอสฟอรัสท า
หน้าที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนบางชนิดในพืช เป็นสารประกอบของสารต่างๆหลายอย่างที่อยู่ในเมล็ดซึ่งเป็น
สารจ าเป็นส าหรับการงอกของเมล็ดพืช เป็นตัวถ่ายทอดพลังงานจากสารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่งในกระบวนการเม
แทบอลิซึมของพืช อาการของพืชที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสคือต้นแคระแกร็น ใบเล็ก เหลือง ล าต้นเล็กลง ใบล่างเริ่มมีสี
ม่วงตามแผ่นใบ ดอกผลน้อย รากไม่เจริญ เนื่องจากดินแต่ละชุดดินมีองค์ประกอบแตกต่างกัน ทั้งในด้านของ
โครงสร้าง เนื้อดิน ความเป็นกรด-ด่าง ชนิดของแร่ดินเหนียว และธาตุที่เป็นองค์ประกอบ ซึ่งส่งผลต่อความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ตัวอย่างเช่น ชุดดินโชคชัย ชุดดินปากช่อง เป็นดินเหนียวที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด และ
ประกอบด้วยธาตุเหล็กและอลูมินัมสูง และชุดดินลพบุรี ชุดดินตาคลี ชุดดินชัยบาดาล เป็นดินเหนียวที่มีปฏิกิริยา
เป็นด่าง และประกอบด้วยธาตุแคลเซียมในปริมาณมาก อาจพบการขาดธาตุฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางตัวของพืชที่
ปลูกในชุดดินต่างๆเหล่านี้ได้ เนื่องจากดินดังกล่าวมีศักยภาพในการตรึงฟอสฟอรัสสูง ดังนั้นหากมีการจัดการปุ๋ย
ฟอสเฟตร่วมกับจุลธาตุอย่างไม่เหมาะสมก็จะยิ่งส่งผลรุนแรงมากขึ้น (Saleque et al., 1998) ด้วยกระบวนการ
ต่างๆ ดังนั้นการศึกษาการดูดซับและการปลดปล่อยธาตุอาหารของดิน ท าให้ทราบได้ว่าจะต้องชดเชยหรือใส่ปุ๋ย
เพ่ิมเติมจากค าแนะน า มากน้อยเพียงใดเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการส าหรับพืชชนิดต่าง ๆ  การดูดซับ
ฟอสฟอรัสของดินแต่ละชนิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอินทรียวัตถุ ค่าความเป็น กรด -ด่าง ปริมาณแคลเซียมและ
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Onweremadu

 
and Ofoh

 
, 2007) ปริมาณเหล็กและอลูมินัมออกไซด์ (Hakim, 

2002) รวมถึงเนื้อดินและความพรุนของดิน (Bubha et al., 2003)  สารประกอบของฟอสฟอรัสในดินมีอยู่เป็น
จ านวนมาก ส่วนใหญ่ละลายน้ าได้ยากเนื่องจากแร่ธาตุต่าง ๆ ในดินชอบที่จะท าปฏิกิริยากับอนุมูลฟอสเฟตที่
ละลายน้ าได้ดังนั้นฟอสเฟตที่ละลายน้ าได้ จะท าปฏิกิริยากับแร่ธาตุในดินกลายเป็นสารประกอบที่ละลายน้ ายากไม่
เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ ช่วงของความเป็นกรด-ด่างที่ฟอสฟอรัสสามารถน ามาใช้ประโยชน์กับพืชได้คือ pH 5.5-7 
หากสภาพดินมีฤทธิ์เป็นกรดต่ ากว่า 5.5 เหล็กไอออนและอะลูมิเนียมไอออนจะเข้าท าปฏิกิริยากับฟอสเฟตไอออน
เกิดเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ าดังสมการ  
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เมื่อสภาพดินมีฤทธิ์เป็นด่างสูงกว่า 7 ขึ้นไป แคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออนจะท าปฏิกิริยากับฟอสเฟต

ไอออนเกิดเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ าดังสมการ  
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นอกจากการละลายน้ าได้ยากจากความเป็นกรด -ด่างแล้วยังมีสาเหตุมาจากปรากฎการณ์การดูดซับ 
(adsorption) ประจุลบของฟอสเฟตไอออนจะถูกยึดอยู่กับไอออนบวกบริเวณผิวของดินเหนียว (clay) ด้วยแรงยึด
เหนี่ยวไฟฟ้าสถิต (electrostatic bonding) คือ ประจุลบของฟอสเฟตไอออนจะดูดยึดอยู่กับประจุบวกของแร่ดิน
เห น ีย ว  แ ล ะ  ป ฏ ิก ิร ิย า ก า ร แ ล ก เป ลี ่ย น แ อ น ไอ อ อ น  (anion exchange reaction) เ ป ็น ก า ร
แลกเปลี่ยนระหว่างไฮดรอกไซด์ไอออน  กับฟอสเฟตไอออนในสารละลายดิน  เมื่อฟอสเฟตเข้า ไป
แท น ที ่ ส ามารถ เกิดพัน ธ ะ เคมีกับ โค ร งส ร้า งขอ งแ ร่ด ิน เหนีย ว  ได้ฟ อส เฟตชนิดนี ้ย ากที ่จ ะถูก
ปลดปล่อยออกมาท าให้เกิด เป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ ไม่ละลายน้ า  ดังนั้นจึงมักจะมีปัญหาเสมอว่า
ถึงแม้ดินจะมีฟอสฟอรัสมากก็จริงแต่พืชก็ยังขาดฟอสฟอรัส เพราะส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ านั่นเอง ธาตุ
ฟอสฟอรัส (P). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http//kanchanapisek.or.th/kp1/data/32/th32-112.htm 

การที่จะท าให้ฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายน้ าได้ยากสามารถละลายออกมาท าได้โดยใช้วิธีทางชีวภาพคือการ

ใช้จุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมการละลายและศักยภาพในการดูดซึมธาตุฟอสฟอรัสในดินเพ่ือให้พืชน าไปใช้ได้ง่ายขึ้น 

จุลินทรีย์ดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  

กลุ่มที่ 1 จุลินทรีย์ที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการดูดซึมธาตุอาหารพืช  ซึ่งเป็นเชื้อรากลุ่มไมคอร์ไรซา 

(Microriza) ที่อาศัยอยู่กับพืชแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันจะสร้างส่วนของเส้นใยพันกับรากพืชและบางส่วนจะ

ชอนไชไปในดิน ช่วยดูดธาตุอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัสท าให้พืชได้รับฟอสฟอรัสที่ผ่านการดูดของเส้นใย

ไมคอร์ไรซา ช่วยให้พืชมีปริมาณฟอสฟอรัสส าหรับใช้ในการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตอย่างเพียงพอ นอกจากนี้

ไมคอร์ไรซายังช่วยป้องกันไม่ให้ฟอสฟอรัสที่ละลายอยู่ในดินถูกตรึง โดยปฏิกิริยาทางเคมีของดิน โดยไมคอร์ไรซา

จะช่วยดูดซับฟอสเฟตเก็บไว้ในโครงสร้างพิเศษท่ีเรียกว่า อาบัสกูลและเวสวิเคิล ที่อยู่ระหว่างเซลล์พืช ไมคอร์ไรซา

ยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 1) วี-เอ ไมคอร์ไรซา จะพบอยู่ในพืชสวน พืชไร่ พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ 

และ 2) เอ็คโตไมคอร์ไรซา พบในไม้ยืนต้นและไม้ป่าสกุลสน การใช้เชื้อไมคอร์ไรซาเป็นปุ๋ยชีวภาพสามารถลดการ

ใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต ์ 

กลุ่มที่ 2 จุลินทรีย์ที่ช่วยละลายฟอสเฟต จุลินทรีย์ในกลุ่มนี้จะสร้างกรดอินทรีย์ออกมาละลายฟอสเฟต

ออกจากหินฟอสเฟต หินฟอสเฟตพบทั่วไปในประเทศไทยแต่มีปริมาณฟอสเฟตที่ละลายออกมาให้พืชใช้ได้น้อย  

ปัจจุบันพบว่ามีจุลินทรีย์หลายชนิดที่สามารถย่อยสลายหินฟอสเฟตให้เป็นประโยชน์ได้  ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย 

Bacillus sp., Pseudomonas sp., Thiobacillus sp. แล ะ เชื้ อ ร า  Aspergillus sp., Penicillium sp. การ

ละลายหินฟอสเฟตจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ และอินทรีย์วัตถุที่ต้องใช้เป็นแหล่ง

น้ าตาลในการผลิตกรดอินทรีย์  

ดังนั้นการจัดการเกี่ยวกับธาตุฟอสฟอรัสในดินทั้งจากส่วนของฟอสฟอรัสที่มีอยู่เดิม และส่วนที่ใส่เพ่ิมเติม

ในรูปของปุ๋ยนับว่ามีความส าคัญ ทั้งนี้เพราะ ดินโดยทั่วไปมีการดูดตรึงฟอสฟอรัสไว้ได้มาก จึงจ าเป็นต้องควบคุม
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ปัจจัยบางประการเพ่ือลดการดูดตรึงฟอสฟอรัสของดิน  เช่นการควบคุมความเป็นกรด-ด่างของดิน ปริมาณ

อินทรีย์วัตถุให้เพียงพอต่อความต้องการของจุลินทรีย์ที่ช่วยละลายฟอสเฟต  เพ่ือให้พืชได้ใช้ประโยชน์จากธาตุ

ฟอสฟอรัสมากที่สุด 

7.วิธีด าเนินการ 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

- เครื่องแก้วต่าง ๆ  

- อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  เช่น potato dextrose agar , Nutrient agar , YG agar, B-4 
medium 

- แอนติไบโอติก เช่น actidio,  chloramphinical 
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า กรรมวิธี  ได้แก่  

1) ดิน+ไม่ใส่เชื้อ 

2) ดิน+ใส่วัสดุพา 

3) ดิน+จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต  ML1 

4) ดิน+จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 0081 B 

5) ดิน+จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต  003 F 

 

 

วิธีปฏิบัติการทดลอง   

1) การคัดเลือกและวัดประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตส าหรับดินด่างเก็บตัวอย่างดินในพ้ืน

ที่ดินด่าง ชุดดินล านารายณ์ เพ่ือคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ตามลักษณะของจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มโดยใช้วิธี Dilution 

Plate Count เพ่ือให้ได้เชื้อเดี่ยว จากนั้นเก็บเชื้อไว้บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความเฉพาะเจาะจงกับชนิดชองจุลินทรีย์ 

โดยเชื้อรา เลี้ยงไว้บน Potato Dextrose Agar (PDA) แล เชื้อแบคทีเรีย เลี้ยงไว้บน Nutrient Agar (NA) จากนั้น

น าเชื้อมาทดสอบการละลายตะกอน CaHPO4  

2) ศึกษาการปลดปล่อยฟอสเฟตในรูปต่าง ๆ ในดินด่าง บ่มเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตที่คัดเลือกไว้ ที่
ระดับความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์ ของความจุความชื้นของดินเก็บตัวอย่างดินที่บ่มเชื้อวิเคราะห์หาปริมาณฟอสเฟตที่
ปลดปล่อยออกมา และตรวจสอบการมีชีวิตรอดของจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตที่บ่มลงไป ที่ระยะเวลาบ่ม 0  1  3  
5  7  14  21  28  35  42  49  56  63  70  77  84  และ 91 วัน  ทดสอบการละลายตะกอน CaHPO4 ใน
อาหาร Pikovskaya’s media ได้จุลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ คือ 1. รา 003F  2. แบคทีเรีย 0081 B  3. แบคทีเรีย 
ML1  

การบันทึกข้อมูล 
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1) ชนิด จ านวนไอโซเลทของจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มที่คัดเลือกได้   

2) ปริมาณการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ 

3) ผลการวิเคราะห์ดินก่อนท าการทดลอง ได้แก่  ความเป็นกรด-ด่าง ความสามารถในการ

แลกเปลี่ยนประจุบวก อินทรียวัตถุ เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัสในดิน 

4) ปริมาณฟอสเฟตที่ปลดปล่อยออกมาในแต่ละระยะเวลา 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

คัดเลือกจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตจากแหล่งรวบรวมเชื้อพันธุ์ของกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินจ านวน 150  
ไอโซเลท ท าการคัดเลือกโดยตรวจนับอัตราการมีชีวิตรอดเมื่อบ่มเชื้อลงในดินที่ระยะเวลา 60 วัน และยังคงมี
ประสิทธิภาพการละลายตะกอน CaHPO4 ที่ระดับ 4 -5 ได้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตจ านวน 3 สายพันธุ์ คือ       
1. รา 003F  2. แบคทีเรีย 0081 B  3. แบคทีเรีย ML1 รูปที่  1  

 ท าการคัดเลือกชุดดินด่าง เพ่ือใช้ในการทดลอง โดยใช้ชุดินตาคลี ลพบุรี สมอทอด และล านารายณ์ เก็บ
ตัวอย่างดินในพ้ืนที่ต่าง วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินชุดดิน  ซึ่งเป็นดินด่างที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง โดยผลการ
วิเคราะห์ดินก่อนทดลองแสดงไว้ในตารางที่ 1 ซึ่งฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (วิเคราะห์โดยวิธี Olsen) ๆ เก็บ
ตัวอย่างดินชุดดิน ตาคลี ลพบุรี สมอทอด และล านารายณ์ เพ่ือคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ตามลักษณะของจุลินทรี ย์แต่
ละกลุ่มโดยใช้วิธี Dilution Plate Count โดยมีเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดปนะมาณ  107 cfu/g.soil และทดสอบ
ประสิทธิภาพการตะกอน CaHPO4 ที่ระดับ 1-2 และไม่พบจุลินทรีย์ชนิดเดียวกับที่ใช้ในการทดลอง  จึงเตรียม
ตัวอย่างดินเพ่ือใช้ในการทดลองบ่มดิน  บ่มดินร่วมกับจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตตามกรรมวิธีการทดลอง วิเคราะห์
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เพ่ือดูการปลดปล่อยฟอสเฟตในดินด่าง บ่มดินร่วมกับจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต
ที่ความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์ ของ filed capacity ตามระยะเวลาที่ก าหนด 0  3  5  7  14  21  28  35  42  49  
56  63 70  77  84 และ 91 วัน รูปที่ 2  

 

     
RPS 003F                        RPS0081B                         RPS ML1 
      รูปที่ 1 การละลายตะกอน CaHPO4 ในอาหาร Pikovskaya’s media  
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รูปที่ 2 การบ่มดิน 

 
ตารางท่ี 1  ผลวิเคราะห์ดินก่อนท าการทดลอง 

ชุดดิน pH OM 

(%) 

Avai.P 

(mg/kg) 

Exch.K 

(mg/kg) 

Exch.Ca 

(mg/kg) 

Exch.Mg 

(mg/kg) 

Extr.Fe 

(mg/kg) 

Extr.Mn 

(mg/kg) 

Extr.Cu 

(mg/kg) 

Extr.Zn 

(mg/kg) 

ตาคล ี 7.9 2.17 5.2 329 9,657 155 9 28 1.44 0.23 

ลพบุร ี 7.4 3.15 8 118 8,537 135 8 23 1.84 0.22 

สมอทอด 7.9 2.57 5 154 7,575 255 14 18 2.33 0.79 

ล านารายณ์ 7.8 1.47 24 217 8,555 352 11 54 214 0.89 

 

 

 

 
  

    ภาพที่ 3 แสดงการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินชุดดินตาคลีที่ระยะเวลาต่าง ๆ เมื่อใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 

      สายพันธุ์ต่าง ๆ  

ชุดดินตาคลี 
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ภาพที่ 4 แสดงการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินชุดดินลพบุรีที่ระยะเวลาต่าง ๆ เมื่อใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 

  สายพันธุ์ต่าง ๆ  

 

 
ภาพที่ 5 แสดงการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินชุดดินสมอทอดที่ระยะเวลาต่าง ๆ เมื่อใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 

  สายพันธุ์ต่าง ๆ  

 

ชุดดินสมอทอด 

ชุดดินล านารายณ์ 
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ภาพที่ 4 แสดงการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินชุดดินล านารายณ์ท่ีระยะเวลาต่าง ๆ เมื่อใช้จุลินทรีย์ละลาย 

  ฟอสเฟตสายพันธุ์ต่าง ๆ  

 
พบว่าเมื่ อบ่ มดิน ไปตามระยะเวลาที่ ก าหน ด ในชุดดินตาคลี  (Loamy-sAkeletal, carbonatic, 

isohyperthermic Entic Haplustolls)  เป็นดินตื้นถึงชั้นปูนมาร์ลที่พบภายใน 50 ซม.จากผิวดิน ดินบนเป็นดิน
ร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีด า สีเทาเข้มมาก สีน้ าตาลปนเทาเข้มมาก หรือสีน้ าตาลเข้มมาก 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง และมีเม็ดปูนปน สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลเข้ม และมีสีขาวของผงปูนทุติยภูมิหรือปูนมาร์ล ปฏิกิริยาดินเป็น
ด่างปานกลาง (pH 8.0) ใต้ชั้นดินลงไปเป็นชั้นปูนมาร์ลสีขาวทั้งที่เป็นเม็ดและที่เชื่อมต่อกันหนาแน่น ข้อจ ากัดการ
ใช้ประโยชน์คือเป็นดินตื้นถึงชั้นปูนมาร์ลซึ่งจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีต่อพืช ดินอาจขาดสมดุลธาตุ
อาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด) พบว่าการใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต RPS ML1      
RPS 0081B  และปุ๋ยหมักมูลวัวบดละเอียดซึ่งเป็นวัสดุพาเชื้อจุลินทรีย์ สามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ ได้มากกว่าการใช้ จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต RPS 003F และการไม่ใส่จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต ซึ่งในดิน
ที่ไม่มีการเพาะเชื้อจุลินทรีย์จะปลดปล่อยฟอสเฟตออกมาในปริมาณที่ต่ าและสม่ าเสมอ ส่วนการใส่เชื้อจุลินทรีย์
ละลายฟอสเฟตและปุ๋ยหมักบดละเอียดมีการปลดปล่อยฟอสเฟตในปริมาณสูงแต่ไม่สม่ าเสมอ 

ชุดดินลพบุรี (Very-fine, smectitic, isohyperthermic Typic Haplusterts) ลักษณะและสมบัติของ
ดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง  (pH 6.5-
8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเข้มมาก พบชั้นปูนมาร์ลในระดับลึก 80 เซนติเมตร ลงไป ในฤดู
แล้งจะแตกระแหงเป็นร่อง กว้างกว่า 1 เซนติเมตร หรือมากกว่า ที่ความลึก 50 เซนติเมตร และรอยแตกนี้จะคง
อยู่นาน จะพบรอยไถลและหน้าตัดดินมีมวลก้อนกลมปูนสะสมอยู่ทั่วไป ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงด่างจัด 
(pH 8.0-9.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีน้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0 ) 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ เป็นดินเหนียวจัด เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน้ าจะแฉะ ถ้าไถพรวนไม่ถูกวิธีจะท าให้
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การไพรวนยากล าบากและท าให้โครงสร้างของดินเสียซึ่งเป็นชุดดินที่มีปัญหาในการตรึงฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่พืชใช้
ประโยชน์ได้ยาก  พบว่าการใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตทั้ง 3 สายพันธุ์ คือ RPS ML1  RPS 0081B  RPS 003F 
และปุ๋ยหมักมูลวัวบดละเอียดซึ่งเป็นวัสดุพาเชื้อจุลินทรีย์ สามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ได้มากกว่า
การไม่ใส่จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต ซึ่งในดินที่ไม่มีการเพาะเชื้อจุลินทรีย์จะปลดปล่อยฟอสเฟตออกมาในปริมาณที่
ต่ าและสม่ าเสมอ ส่วนการใส่เชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตและปุ๋ยหมักบดละเอียดมีการปลดปล่อยฟอสเฟตใน
ปริมาณสูงแต่ไม่สม่ าเสมอเช่นเดียวกับชุดดินตาคลี 

ชุดดินสมอทอด Very-fine,smectitic, isohyperthermic Chromic Haplusterts ลักษณะและสมบัติ
ดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินเหนียว สีน้ าตาลเข้มหรือสี
น้ าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียว สี
น้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาล มีจุดประสีน้ าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-
5.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน้ าตาล สีแดง และสีเทา พบ
รอยถูไถเป็นมัน ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) มักพบก้อนปูนทุติยภูมิปะปนกับเศษหินผุในชั้นลึกๆ 
พบว่าการใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต RPS ML1  RPS 0081B  และปุ๋ยหมักมูลวัวบดละเอียดซึ่งเป็นวัสดุพา
เชื้อจุลินทรีย์ สามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ได้มากกว่าการใช้  จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต RPS 
003F และการไม่ใส่จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต คล้ายคลึงกับกับชุดดินตาคลี 

ชุดดินล านารายณ์ (Fine, smectitic, isohyperthermic Vertic Haplustolls) ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก
ปานกลาง พบชั้นหินผุและก้อนปูนทุติยภูมิที่ระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
หรือดินเหนียว สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดิน
ล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง และพบก้อนปูนทุติยภูมิปะปนในดินล่างๆ และเศษหินผุ สีน้ าตาล
ปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) เมื่อดินแห้ง อาจแตกระแหงเป็นร่องลึก ดินชั้นล่างจะ
พบรอยถูไถเป็นมัน ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ ดินลึกปานกลางและพบชั้นปูนทุติยภูมิในดินล่าง ซึ่งจะมีผลกระทบ
ทางกายภาพและทางเคมีส าหรับพืชที่มีระบบรากลึก ดินอาจขาดสมดุลของธาตุอาหาร โดยเฉพาะการขาด
ฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด เมื่อดินแห้ง ดินอาจแตกระแหงท าให้รากพืชเสียหายได้  พบว่าการใช้จุลินทรีย์
ละลายฟอสเฟตทั้ง 3 สายพันธุ์ คือ RPS ML1  RPS 0081B   RPS 003F และปุ๋ยหมักมูลวัวบดละเอียดซึ่งเป็นวัสดุ
พาเชื้อจุลินทรีย์ สามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ได้มากกว่าการไม่ใส่จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต ซึ่งใน
ดินที่ไม่มีการเพาะเชื้อจุลินทรีย์จะปลดปล่อยฟอสเฟตออกมาในปริมาณที่ต่ าและสม่ าเสมอ ส่วนการใส่เชื้อจุลินทรีย์
ละลายฟอสเฟตและปุ๋ยหมักบดละเอียดมีการปลดปล่อยฟอสเฟตในปริมาณสูงแต่ไม่สม่ าเสมอเช่นเดียวกับชุดดิน
ลพบุรี 

ซึ่งการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของจุลินทรีย์ทั้ง 3 สายพันธุ์จะไม่คงที่มีการปลดปล่อยและถูกตรึงสลับกันไป
อาจเนื่องมาจากคุณลักษณะของดินแต่ละชนิดแตกต่างกัน นอกจากการละลายน้ าได้ยากจากความเป็นกรด-ด่าง
แล้วยังมีสาเหตุมาจากปรากฎการณ์การดูดซับ (adsorption) ประจุลบของฟอสเฟตไอออนจะถูกยึดอยู่กับไอออน
บวกบริเวณผิวของดินเหนียว (clay) ด้วยแรงยึดเหนี่ยวไฟฟ้าสถิต (electrostatic bonding) คือ ประจุลบของ
ฟอสเฟตไอออนจะดูดยึดอยู่กับประจุบวกของแร่ดินเหนียว และ ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนแอนไอออน (anion 
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exchange reaction) เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างไฮดรอกไซด์ไอออน กับฟอสเฟตไอออนในสารละลายดิน เมื่อ
ฟอสเฟตเข้าไปแทนที่ สามารถเกิดพันธะเคมีกับโครงสร้างของแร่ดินเหนียว ได้ฟอสเฟตชนิดนี้ยากที่จะถูก
ปลดปล่อยออกมาท าให้เกิดเป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ า ดังนั้นจึงมักจะมีปัญหาเสมอว่าถึงแม้ดินจะมี
ฟอสฟอรัสมากก็จริงแต่พืชก็ยังขาดฟอสฟอรัส เพราะส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ านั่นเอง (ประพิศ, 2534)  
การดูดซับฟอสฟอรัสของดินแต่ละชนิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอินทรียวัตถุ ค่าความเป็น กรด-ด่าง ปริมาณแคลเซียม
และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Onweremadu

 
and Ofoh

 
, 2007) ปริมาณเหล็กและอลูมินัมออกไซด์ (Hakim, 

2002) รวมถึงเนื้อดินและความพรุนของดิน (Bubha et al., 2003)  
 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

คัดเลือกจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต จ านวน 3 สายพันธุ์ คือ คือ RPS ML1  RPS 0081B  RPS 003F  มา
ทดสอบประสิทธิภาพการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดินด่างที่มีปัญหาการตรึงฟอสเฟตไว้ในดิน การบ่มดินร่วมกับ
จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต ทั้ง 3 สายพันธุ์ และปุ๋ยหมักมูลโคบดละเอียด ท าให้ดินปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ออกมาได้สูงกว่าการบ่มดินโดยไม่ใส่เชื้อจุลินทรีย์  โดยเมื่อบ่มดินชุดดินตาคลีและชุดดินสมอทอดร่วมกับ
จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต พบว่าจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต RPS 003F มีประสิทธิภาพการปลดปล่อยฟอสเฟตต่ า
กว่า RPS ML1  RPS 0081B และปุ๋ยหมักมูลโคบดละเอียด ส่วนในชุดดินลพบุรี และชุดดินล านารายณ์จุลินทรีย์
ละลายฟอสเฟตทั้ง 3 สายพันธุ์ท าให้ดินปลดปล่อยฟอสตออกมาได้มากกว่าปุ๋ยหมักมูลโคบดละเอียด และดินเปล่า 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

สามารถน าจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตดังกล่าวไปใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือน าไปเพิ่ม
ผลผลิตพืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดินด่างเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีฟอสเฟต และเพ่ิมการปลดปล่อยฟอสเฟตในดินด่าง รวมทั้ง
สามารถน าไปทดสอบการปลดปล่อยฟอสฟอรัสไนดินที่มีปัญหาการตรึงฟอสฟอรัสเช่นดินกรดที่มี Fe และ Al ได ้
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