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  บทคัดย่อ 
ดินพีทเป็นวสัดท่ีุมีการน ามาใชเ้ป็นวสัดพุา (carrier) ในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพอย่างแพรห่ลายแต่ในปัจจบุนัดินพีท

มีราคาแพงและหายาก  การศึกษานีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาวสัดุพาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตปุ๋ ยชีวภาพ      
พีจีพีอารแ์บบใหม่ท่ีปราศจากเชือ้ปนเป้ือนอื่นๆ ราคาถูก หาง่าย และมีคณุสมบตัิใกลเ้คียงดินพีท ผลการทดลอง พบว่า
ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียดผสมดินเหนียวชุดองครกัษ์อตัราส่วน 1:1 เป็นวสัดุท่ีสามารถน ามาพฒันาเป็นวสัดุพาใน
การผลิตปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอารแ์บบใหม่ เน่ืองจากสามารถรกัษาการรอดชีวิตของแบคทีเรียท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ       
พีจีพีอารท์ั้งสามกลุ่มไว้ได้นานกว่าวัสดุชนิดอื่นและมีการปนเป้ือนจากเชื ้ออื่นน้อย อีกทั้งยังมีราคาถูก หาง่าย           
และยงัสามารถน าไปพฒันาตอ่เพ่ือใชเ้ป็นวสัดพุาในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพชนิดอ่ืนได ้

 

ค าน า 
ปัจจบุนัปุ๋ ยชีวภาพเป็นทางเลือกใหม่ส  าหรบัการเกษตร นอกจากจะสามารถช่วยลดตน้ทุนการผลิตแลว้ ยงัเป็น

มิตรกบัสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย และเมื่อกล่าวถึงปุ๋ ยชีวภาพ ทุกคนจะนึกถึงปุ๋ ยท่ีประกอบดว้ยจุลินทรียท่ี์ช่วยตรงึไนโตรเจน 
ละลายฟอสฟอรสั หรือคณุสมบตัิอ่ืนๆ มีลกัษณะเป็นผงใชใ้นการคลกุเมลด็หรือใสล่งในดิน (Mostsara et al., 1995 และ 
Gandhi and Sivakumar, 2010)  ซึ่งปุ๋ ยชีวภาพท่ีไดร้ับความนิยมมากท่ีสุดคือปุ๋ ยชีวภาพท่ีระกอบดว้ยจุลินทรียต์รึง
ไนโตรเจนหรือจลุินทรียส์่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ในประเทศไทยปุ๋ ยชีวภาพแบคทีเรียสง่เสริมการเจริญเติบโตของ
พืช หรือปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอารซ์ึ่งผลิตและจ าหน่ายโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นปุ๋ ยชีวภาพท่ีประกอบดว้ยแบคทีเรียท่ีอาศยั
อยู่บริเวณรากพืช ทั้งบริเวณดินรอบๆราก ผิวราก ภายในราก ตน้และใบพืช  แบคทีเรียกลุ่มนีส้ามารถส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชไดด้ว้ยการสรา้งธาตอุาหารหรือเพ่ิมความเป็นประโยชนข์องธาตอุาหารพืชบางชนิด  ซึ่งมีแบคทีเรีย
หลายชนิดท่ีพบว่าอาศยัอยู่ในดิน ราก และตน้พืช (Mehnaz et al. 2001)  โดยประโยชนท่ี์ส  าคญัของแบคทีเรียส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืชท่ีอาศยัอยู่รอบๆรากพืชเหล่านี ้คือ การตรงึไนโตรเจน (Meunchang et al. 2004)  ผลิตฮอรโ์มน
ส าหรบัพืช เช่น indole acetic acid (IAA) (Boddey et al. 1995 และ Meunchang et al. 2004)  ทั้งยังช่วยใหร้ากมี
พืน้ท่ีผิวมากขึน้สง่ผลช่วยใหพื้ชดดูน า้และธาตอุาหารไดเ้พ่ิมมากขึน้กวา่เดิม (Jacoud et al. 1999)  

ในช่วงแรกของการผลิตปุ๋ ยชีวภาพนกัวิจยัส่วนใหญ่นิยมใชด้ินพีท ลิกไนต ์ถ่านหิน หรือดินท่ีมีเนือ้ละเอียด เป็น
วสัดุพา (carrier)  วสัดเุหล่านีม้ีความสามารถในการอุม้น า้สูง มีขนาดเล็ก เนือ้ละเอียดท าใหม้ีพืน้ท่ีผิวมากซึ่งช่วยเพ่ิม



ปริมาณของจุลินทรียไ์ดเ้ป็นอย่างดี (Gandhi and Sivakumar, 2010)  การผลิตปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอารใ์หม้ีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นตอ้งมีวสัดุพาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหจุ้ลินทรียเ์ป้าหมายสามารถมีปริมาณการรอดชีวิตสูงอย่าง
ยาวนาน  โดยทั่วไปวสัดุพาท่ีดีควรมีอินทรียวัตถุสูง มีไนโตรเจนเหมาะสม ไม่เป็นพิษกับจุลินทรีย ์ราคาไม่แพงและ       
หาง่าย  แมพี้ทจะเป็นวสัดท่ีุดีแต่ปัจจุบันในประเทศไทยหาไดย้ากมาก นักวิจัยจึงมีความพยายามวิจัยเพ่ือใชว้สัดุอื่นๆ     
มาทดแทน เช่น ดินเหนียว มูลสัตว ์ปุ๋ ยหมัก และวัสดุอินทรียอ์ื่นๆ (Stephens and Rask, 2000)   ในประเทศไทยมี    
วสัดอุินทรียร์าคาถูกจ านวนมาก  แต่เม่ือน ามาใชใ้นเป็นวสัดพุากบัประสบปัญหาการปนเป้ือนจากเชือ้อื่น และสารพิษ  
ท่ีส่งผลต่อการงอกของเมล็ด  นักวิจัยบางส่วนกล่าวว่าปุ๋ ยหมักท่ีมีการหมกัสมบูรณ์มีความเหมาะส าหรบัการใชเ้ป็น     
วสัดุพาในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพเพราะสามารถช่วยในการคงจ านวนจุลินทรียไ์ดด้ี แต่งานวิจยัท่ีเก่ียวกับเรื่องนีย้ังมีนอ้ย 
(Gandhi and Sivakumar, 2010)  ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมีความประสงค์จะศึกษาสมบัติของวัสดุเหล่านี ้อย่าง
ละเอียด เพ่ือหาวสัดท่ีุเหมาะสมส าหรบัคดัเลือกเป็นวสัดพุาส าหรบัผลิตปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอารป์ลอดเชือ้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตอ่ไป 
 

วิธีด าเนินการ 
วัสดุและอุปกรณ ์

 1. แบคทีเรียท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วนั ประกอบดว้ย Azospirillum sp. Azotobacter sp. และ 

Beijerinkia sp.   

2. วสัดพุาท่ีท าการศกึษา ไดแ้ก่  

1) ดินเหนียวชดุองครกัษ ์

2) ซีโอไลตผ์ง 

3) ดินเหนียวชดุองครกัษ ์+ ถ่านบดละเอียด (2:1 โดยปริมาตร) 

4) ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียด 

5) ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด 

6) ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียด + ดินเหนียวชดุองครกัษ ์(1:1 โดยปริมาตร) 

7) ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง (1:1 โดยปริมาตร) 

8) ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด + ดินเหนียวชดุองครกัษ ์(1:1 โดยปริมาตร) 

9) ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง (1:1 โดยปริมาตร) 

 3. อปุกรณเ์ครื่องแกว้และสารเคมีท่ีจ าเป็นในการเลีย้งเชือ้แบคทีเรีย 

วิธีการ 

 1. ศกึษาสมบตัิทางเคมี และฟิสิกสบ์างประการของวสัดพุา  

   น าวสัดไุปผึ่งใหแ้หง้ในท่ีรม่  บดละเอียดดว้ยเครื่องบดละเอียดและรอ่นผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร 

น ามาวิเคราะหส์มบตัิทางเคมี ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  ปริมาณอินทรียวตัถุ ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด  ปริมาณ



ฟอสฟอรสัทัง้หมด ปริมาณโพแทสเซียมทัง้หมด ปริมาณอินทรียค์ารบ์อน และค่าการน าไฟฟ้าของวสัด ุ(EC)  วิเคราะห์

สมบตัิทางฟิสิกส ์ไดแ้ก่ ปริมาณความชืน้  ความหนาแน่น (bulk density)  ความสามารถในการอุม้น า้ (water holding 

capacity) และปริมาณน า้ท่ีพืชสามารถน าไปใชไ้ด ้(Plant available water) 

 2. ทดสอบดชันีการงอก (Germination Index) ของวสัดพุา  

   ท าการทดสอบดว้ยวิธีมาตรฐาน โดยใชเ้มลด็พนัธุก์วางตุง้ และท าการเพาะเมลด็เป็นเวลา 2 วนั 

 3. ท าการคดัเลือกวสัดพุาท่ีมีคณุสมบตัิใกลเ้คียงกบัดินพีทจากผลการวิเคราะหส์มบตัิทางเคมี ฟิสิกสแ์ละดชันี

การงอก ไดว้สัดพุาท่ีมีคณุสมบตัิใกลเ้คียงดินพีทจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่  

1)  ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียด + ดินเหนียวชดุองครกัษ ์(1:1 โดยปริมาตร) 

2)  ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง (1:1 โดยปริมาตร) 

3)  ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด + ดินเหนียวชดุองครกัษ ์(1:1 โดยปริมาตร) 

4)  ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง (1:1 โดยปริมาตร) 

  4. ทดสอบการอยู่รอดของแบคทีเรียท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอารใ์นวสัดพุา 

  ไดท้  าการทดสอบการอยู่รอดของแบคทีเรียในวสัดพุา โดยใชว้สัดุพา 2 แบบ คือ นึ่งฆ่าเชือ้และไม่นึ่ง

ฆ่าเชือ้ น าวสัดพุาทัง้ 4 ชนิด ผึ่งใหแ้หง้ในท่ีร่ม บดดว้ยเครื่องบดละเอียดแลว้รอ่นผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร  บรรจุ

ในถุงพลาสติกโพลิเอทธิลีนปริมาณ 200 กรมั โดยส่วนหนึ่งท าการนึ่งฆ่าเชือ้ (Autoclave) ดว้ยหมอ้นึ่งความดนัไอน า้   

15 ปอนด ์ท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 2 ครัง้ หลังจากนั้นท าการเลีย้งเชือ้จุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิต         

ปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอาร-์วนั ซึ่งประกอบดว้ย Azospirillum sp.  Azotobacter sp. และ Beijerinkia sp. ในอาหารเลีย้งเชือ้

เหลว  โดยเขย่าท่ีความเรว็ 125 รอบ/นาที ท่ีอณุหภมูิหอ้ง เป็นเวลา 2-3 วนั หรือไดเ้ซลล์ประมาณ 106 เซลล์ตอ่มิลลิลิตร 

ส  าหรับ  Azospirillum sp. และ  Azotobacter sp.  ส่วน Beijerinkia sp. ใช้เวลา 4 - 5 วัน  หรือได้เซล์ลประมาณ         

106 เซล์ลต่อมิลลิลิตร ใส่เชือ้แบคทีเรียท่ีเลีย้งในวัสดุพาผสมเข้ากันให้ความชืน้เทียบเท่า 50 – 60 Water holding 

capacity เก็บรกัษาไวท่ี้อณุหภมูิหอ้ง บนัทึกผลการรอดชีวิตของแบคทีเรียท่ีทดสอบบนอาหารแบบวุน้แข็ง ภายหลงัเก็บ

รกัษาเป็นเวลา 1 2 3 4 8 และ 12  สปัดาห ์  

 

ระยะเวลา     ตลุาคม  2554 - กนัยายน  2556 

สถานทีท่ าการทดลอง กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน  กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา  ส  านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

 
 
 



ผลการทดลองและวิจารณ ์
 ผลการวิเคราะหส์มบตัิทางเคมีบางประการของวสัดุพา พบว่า pH ท่ีอตัราส่วนระหว่างน า้ต่อวสัดพุา 1:1  มีค่าอยู่

ระหว่าง 4.38 – 9.20 ท่ีอตัราส่วน 1:5  มีค่าอยู่ระหว่าง 4.47 – 9.79 และท่ีอตัราส่วน 1:10 มีค่าอยู่ระหว่าง 4.55 – 9.88 

โดยถ่านบดมีค่า pH สูงท่ีสุดทั้งสามอัตราส่วน (ตารางท่ี 1) นอกจากนีย้ังพบว่า ปุ๋ ยหมักมูลไก่แกลบบดละเอียดมี

ปริมาณอินทรียวตัถ ุอินทรียค์ารบ์อน ฟอสฟอรสัทัง้หมด และค่าการน าไฟฟ้าสงูท่ีสดุ ดงัตารางท่ี 2 แตปุ่๋ ยหมกัเปลือกไม้

บดละเอียดมีปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดสูงสุด คือ 1.50 % และถ่านบดมีปริมาณโพแทสเซียมทัง้หมดสูงท่ีสุด 3.08 % 

(ตารางท่ี 2) เมื่อศึกษาสมบัติทางฟิสิกสบ์างประการของวสัดุพา พบว่า ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียดผสมดินเหนียว   

ชุดองครักษ์มีความสามารถในการอุ้มน ้า (water holding capacity) ท่ีระดับ 31.1 kPa ซึ่งเป็นระดับความชื้นท่ี      

ความจุสนาม (Field capacity) สงูท่ีสดุ คือ 62 %  รองลงมา คือ ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียดผสมซีโอไลตผ์ง 60.90 % 

สว่นปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียดผสมซีโอไลตผ์งมีคา่ปริมาณน า้ท่ีพืชสามารถน าไปใชไ้ดส้งูท่ีสดุ 8.88 % (ตารางท่ี 3)  

ดชันีการงอกของวสัดุพาเป็นตวับ่งชีถ้ึงการย่อยสลายท่ีสมบูรณ์ของปุ๋ ยหมกัและยังสามารถบอกไดว้่าในวสัดุต่างๆ มี

สารพิษท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ดหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับน ้ากลั่น จากตารางท่ี 4 พบว่าปุ๋ ยหมักเปลือกไม้

บดละเอียดมีคา่ดชันีการงอกสงูท่ีสดุ คือ 310.11 และซีโอไลตผ์งมีค่าดชันีการงอกต ่าท่ีสดุ คือ 86.57  ซึ่งหมายความว่า

ปุ๋ ยหมักเปลือกไมบ้ดละเอียดผ่านการหมักท่ีสมบูรณ์และไม่มีสารพิษท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด ส่วนซีโอไลตผ์งมี

สารพิษเพียงเลก็นอ้ยท่ีสง่ผลตอ่การงอกของเมลด็  ผลการวิเคราะหส์มบตัิดงัท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ สามารถคดัเลือกวสัดุ

พาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมได ้4 ชนิด คือ ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียดผสมดินเหนียวชุดองครกัษ์  ปุ๋ ยหมกัเปลือกไม้

บดละเอียดผสมซีโอไลต์ผง ปุ๋ ยหมักมูลไก่แกลบบดละเอียดผสมดินเหนียวชุดองครักษ์  และปุ๋ ยหมักมูลไก่แกลบ

บดละเอียดผสมซีโอไลตผ์ง  

ผลการทดสอบการอยู่รอดของแบคทีเรียผลิตปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอารห์ลังการเก็บรกัษาท่ีอายุต่างๆ ในวสัดุพาทัง้    

2 แบบ ปรากฏว่า แบคทีเรียทัง้สามกลุ่มมีแนวโนม้การเจริญเติบโตในวสัดพุาทัง้ 4 ชนิดในวสัดนุึ่งฆ่าเชือ้และไม่นึ่งฆ่า

เชือ้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีจ านวนลดลงจากสัปดาห์ท่ี 1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 12 โดยในวัสดุพาแบบนึ่งฆ่าเชือ้ 

แบคทีเรียกลุ่ม Azospirillum มีจ านวนการรอดชีวิตในปุ๋ ยหมกัมูลไก่แกลบบดละเอียดผสมดินเหนียวชุดองครกัษ์มาก

ท่ีสุด (กราฟท่ี 1(ก)) ซึ่งแตกต่างจากแบคทีเรียกลุ่ม Azotobacter และ Beijerinkia มีจ  านวนการรอดชีวิตในปุ๋ ยหมัก

เปลือกไมบ้ดละเอียดผสมดินเหนียวชดุองครกัษม์ากท่ีสดุ (กราฟท่ี 2(ก) และ 3(ก)) สว่นในวสัดพุาท่ีไมผ่่านการนึ่งฆ่าเชือ้ 

พบว่า แบคทีเรียกลุ่ม Azospirillum และ Azotobacter มีจ  านวนการรอดชีวิตในปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียดผสมดิน

เหนียวชุดองครกัษ์มากท่ีสดุ (กราฟท่ี 1(ข) และ 2(ข)) และแบคทีเรียกลุ่ม Beijerinkia มีจ านวนการรอดชีวิตในปุ๋ ยหมกั

มูลไก่แกลบบดละเอียดผสมดินเหนียวชุดองครักษ์มากท่ีสุดดังกราฟท่ี 3(ข)  นอกจากนี้ยังพบว่าแบคทีเรียกลุ่ม 

Azospirillum และ Azotobacter ไมส่ามารถเจริญเติบโตไดใ้นปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียดผสมซีโอไลตผ์งทัง้ 2 แบบ 

ดงันัน้ ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียดผสมดินเหนียวชดุองครกัษจ์ึงเป็นวสัดท่ีุสามารถน ามาพฒันาเป็นวสัดพุาในการผลิต



ปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอาร ์เน่ืองจากสามารถรกัษาการรอดชีวิตของแบคทีเรียท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอารท์ัง้สามกลุ่ม   

ไวไ้ดน้านและมีการปนเป้ือนจากเชือ้อ่ืนๆ นอ้ย  
 

ตารางที ่1. คา่ความเป็นกรด-ดา่งของวสัดตุา่งๆ  
 

วัสดุพา 
pH (น า้ : วัสดุ) 

1 : 1 1 : 5 1 : 10 
ดินเหนียวชดุองครกัษ ์ 4.38 4.47 4.55 
ซีโอไลตผ์ง 6.52 6.59 6.88 
ดินเหนียวชดุองครกัษ ์+ ถ่านบดละเอียด (2:1 โดยปรมิาตร) 6.46 6.56 7.27 
ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียด 7.64 7.78 7.75 
ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด 7.55 7.89 8.12 
ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียด + ดินเหนียวชดุองครกัษ ์ 
(1:1 โดยปรมิาตร) 

6.62 6.99 7.20 

ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง  
(1:1 โดยปรมิาตร) 

7.35 7.82 7.80 

ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด + ดินเหนียวชดุองครกัษ ์ 
(1:1 โดยปรมิาตร) 

6.80 7.05 7.23 

ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง (1:1 โดยปรมิาตร) 7.13 7.65 7.50 
ถ่านบด 9.20 9.79 9.88 

 

ตารางที ่2. คณุสมบตัทิางเคมีของวสัดตุา่งๆ  
 

วัสดุพา EC (dS/m) OC (%) OM (%) 
Total N 

(%) 
Total P 

(%) 
Total K 

(%) 

ดินเหนียวชดุองครกัษ ์ 0.763 3.49 6.02 0.41 0.18 1.19 
ซีโอไลตผ์ง 0.037 2.04 3.51 0.08 0.00 0.69 
ดินเหนียวชดุองครกัษ ์+ ถ่านบดละเอียด  
(2:1 โดยปรมิาตร) 

0.987 7.78 13.42 0.29 0.22 1.48 

ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียด 2.040 22.01 37.94 1.50 0.70 0.40 
ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด 5.130 33.30 57.41 1.39 1.66 2.32 
ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียด + ดินเหนียวชดุองครกัษ ์
(1:1 โดยปรมิาตร) 

1.380 12.22 21.06 0.77 0.44 0.84 

ปุ๋ ยหมกัเปลือกไมบ้ดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง  
(1:1 โดยปรมิาตร) 

0.978 9.38 16.18 0.69 0.34 0.70 

ปุ๋ ยหมักมูล ไก่ แกลบบดละ เอียด  + ดิ น เห นียว           
ชดุองครกัษ ์(1:1 โดยปรมิาตร) 

2.890 17.88 30.83 0.93 0.83 1.71 

ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง  
(1:1 โดยปรมิาตร) 

2.230 14.96 25.79 0.71 0.72 1.45 

ถ่านบด 2.590 5.31 9.16 0.55 0.30 3.08 



ตารางที ่3. คณุสมบตัทิางฟิสิกสข์องวสัดตุา่งๆ  
 

 
 

ตารางที ่4. ดชันีการงอก (Germination Index: GI) ของวสัดตุา่งๆ  
 

วัสดุพา GI (%) 

ดินเหนียวชดุองครกัษ์ 95.88 
ซีโอไลตผ์ง 86.57 
ดินเหนียวชดุองครกัษ์ + ถ่านบดละเอียด (2:1 โดยปรมิาตร) 172.00 
ปุ๋ ยหมกัเปลอืกไมบ้ดละเอียด 347.80 
ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด 196.10 
ปุ๋ ยหมกัเปลอืกไมบ้ดละเอียด + ดินเหนียวชดุองครกัษ์ (1:1 โดยปรมิาตร) 174.50 
ปุ๋ ยหมกัเปลอืกไมบ้ดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง (1:1 โดยปรมิาตร) 120.50 
ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด + ดินเหนียวชดุองครกัษ์ (1:1 โดยปรมิาตร) 151.50 
ปุ๋ ยหมกัมลูไก่แกลบบดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง (1:1 โดยปรมิาตร) 164.50 
ถ่านบด 149.10 

 

 

 

 

 

0.1 1 3.1 9.8 31.1 98.1 1,569.60

ดินเหนียวชดุองครกัษ์ 6.13 1.1 63.33 55.72 53.01 51.21 48.60 47.91 45.59 3.01

ซีโอไลตผ์ง 5.11 0.9 51.85 46.79 45.71 45.16 43.60 43.10 41.11 2.49

ดินเหนียวชดุองครกัษ์ + ถา่นบดละเอียด 

(2:1 โดยปริมาตร)

6.86 0.8 60.45 52.73 51.39 48.92 46.60 45.89 44.81 1.79

ปุ๋ ยหมกัเปลอืกไมบ้ดละเอียด 18.25 0.7 82.50 78.17 73.87 70.67 66.00 62.26 58.79 7.21

ปุ๋ ยหมกัมลูไกแ่กลบบดละเอียด 17.57 0.4 69.37 46.79 44.97 42.47 41.70 41.25 41.11 0.59

ปุ๋ ยหมกัเปลอืกไมบ้ดละเอียด + ดินเหนียว

ชดุองครกัษ์ (1:1 โดยปริมาตร)

10.25 0.9 75.90 72.02 69.46 65.06 62.00 58.18 54.93 7.07

ปุ๋ ยหมกัเปลอืกไมบ้ดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง 

(1:1 โดยปริมาตร)

8.02 0.8 72.75 68.92 67.14 63.60 60.90 56.95 52.02 8.88

ปุ๋ ยหมกัมลูไกแ่กลบบดละเอียด + ดินเหนียว

ชดุองครกัษ์ (1:1 โดยปริมาตร)

10.28 0.7 61.77 50.57 49.24 45.10 42.60 42.06 41.22 1.38

ปุ๋ ยหมกัมลูไกแ่กลบบดละเอียด + ซีโอไลตผ์ง

 (1:1 โดยปริมาตร)

9.75 0.7 63.48 51.33 49.78 46.35 46.00 45.50 44.13 1.87

ถา่นบด 6.37 0.3 54.76 45.29 44.51 43.76 43.60 43.35 42.44 1.16

Plant 

available 

water (%Vol.)

Moisture 

content 

(%wt)

  Bulk density 

   (g/cm3)
วัสดุพา

Water holding capacity (% Vol.)

Tension (kPa)



         

 (ก) น่ึงฆา่เชือ้       (ข) ไม่น่ึงฆา่เชือ้  

กราฟที ่1. แสดงจ านวนการอยู่รอดของแบคทีเรียกลุม่ Azospirillum ในวสัดพุาชนิดตา่งๆ 
 

 

 

 
          (ก) น่ึงฆา่เชือ้       (ข) ไม่น่ึงฆา่เชือ้  

กราฟที ่2. แสดงจ านวนการอยู่รอดของแบคทีเรียกลุม่ Azotobacter ในวสัดพุาชนิดตา่งๆ 
 

 

 

 
          (ก) น่ึงฆา่เชือ้          (ข) ไม่น่ึงฆา่เชือ้ 

กราฟที ่3. แสดงจ านวนการอยู่รอดของแบคทีเรียกลุม่ Beijerinckia ในวสัดพุาชนิดตา่งๆ 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 ปุ๋ ยหมักเปลือกไมบ้ดละเอียดผสมดินเหนียวชุดองครักษ์จึงเป็นวัสดุท่ีสามารถน ามาพัฒนาเป็นวัสดุพาใน      

การผลิตปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอาร ์ เน่ืองจากสามารถรกัษาการรอดชีวิตของแบคทีเรียท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอาร์    

ทัง้สามกลุม่ไวไ้ดน้าน อีกทัง้ยงัเป็นวสัดท่ีุหาง่าย ราคาถกู และบดเป็นผงไดล้ะเอียด  

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
 สามารถน าปุ๋ ยหมักเปลือกไมบ้ดละเอียดผสมดินเหนียวชุดองครกัษ์ไปวิจัยและพัฒนาต่อในดา้นอื่นๆ เช่น 

สัดส่วนท่ีใช ้ การน าไปผสมกับวัสดุอื่นเพ่ิมเติม และกรรมวิธีการท าใหป้ลอดเชือ้จุลินทรียป์นเป้ือนอื่นๆ เพ่ือใชเ้ป็น      

วสัดพุาในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอารแ์ละปุ๋ ยชีวภาพชนิดอ่ืนๆ  
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