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ผลของสารขับจากรากออยตอการเจริญเติบโตและกิจกรรมของจุลินทรีย 
Effect of Sugarcane Root Exudate on Microbial Growth and Activity 

 

วิทยา ถาวรศักด์ิ1 และ เพชรดา ปนใจ1* 

Thawornsak, W.1 and Pinjai, P.1* 
 

บทคัดยอ 

เขตอิทธิพลรากพืชเปนบริเวณของดินที่อยูติดกับรากพืช ซึ่งมีความสําคัญตอระบบนิเวศรากพืชเปนอยางมาก เนื่องจากมีสาร
เมแทบอไลตถูกขับออกมาจํานวนมาก ไดแก น้ําตาล กรดอินทรีย และกรดอะมิโน ซึ่งสารเหลานี้มีผลตอสิ่งมีชีวิตในดิน รวมทั้งกลุม
ประชากรและกิจกรรมของจุลินทรียดิน ทั้งน้ีจุลินทรียในเขตอิทธิพลรากพืชมีความสําคัญตอการหมุนเวียนวัฏจักรของธาตุอาหารของพืช 
และควบคุมการดูดใชธาตุอาหารระหวางพืชและจุลินทรีย การเขาใจบทบาทของสารขับจากรากพืชตอกลุมประชากรและกิจกรรมของ
จุลินทรียดินทําใหทราบความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียดิน ซึ่งนําไปสูการใชประโยชนไดอยางเหมาะสม วัตถุประสงคของ
การศึกษาในครั้งนี้เพ่ือศึกษาผลของสารขับรากออยตอการเจริญและกิจกรรมของแบคทีเรีย (แบคทีเรียละลายฟอสเฟต แบคทีเรียยอย
สลายเซลลูโลส และแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช) ศึกษาจากรากออย 4 พันธุ คือ ขอนแกน 3 LK92-11 สุพรรณบุรี 50 และศรีสําโรง 1 เมื่อ
ออยอายุ 120 วัน ผลการทดลองพบสารขับจากรากออยตางพันธุและความเขมขนที่ตางกัน มีผลตอแบคทีเรียแตกตางกัน โดยสารขับ
จากรากออยความเขมขนรอยละ 25-75 ของทุกพันธุมีผลตอการกระตุนการเจริญของแบคทีเรียทุกกลุมที่ทดสอบ ทั้งนี้สามารถกระตุน
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียไดสูงสุดรอยละ 51-68 ในขณะที่สารขับจากรากออยทุกระดับความเขมขนของทุกพันธุกลับไมมีผลตอ
กิจกรรมของแบคทีเรียที่ทดสอบ ยกเวนกิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรีย โดยสารขับจากรากออยที่ความเขมขนรอยละ 25-50 
สงเสริมกิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียเพ่ิมขึ้นรอยละ 50-63 
คําสําคัญ: เขตอิทธิพลรากพืช ออย สารขับจากราก  
 

Abstract 

 

Rhizosphere is defined as the region of soil surrounding plant roots which is very important to plant root 
ecosystems and there are many metabolites secreted such as sugars, organic acids, and amino acids. These 
substances affect soil organisms including population and activities of soil microorganisms. In this regard, 
microorganisms in the rhizosphere are important for nutrients cycling of plants and controlling nutrients uptake 
between plants and microorganisms. Understanding the role of root exudate on soil microbial populations and 
activities can determine the relationship between plants and soil microorganisms, leading to proper utilization. 
Therefore, the aim of this study was to determine the effect of sugarcane root exudate on bacterial growth and 
activity (phosphate solubilising bacteria, cellulase producing bacteria and plant pathogenic bacteria). Four sugarcane 
varieties were studied: Khon Kaen 3, LK92-11, Suphanburi 50, and Sri Samrong 1 at 120 days of age. The results 
showed that different concentrations of root exudate derived from different sugarcane varieties also had got 
different effect on bacteria. The 25–75% concentrations of sugarcane root exudate of all varieties affected on 
stimulating growth of all bacterial groups tested. The maximum bacterial growth stimulation was up to 51-68%. 
However, the root exudate hadn’t got apparent effect on increasing the activity of individual bacteria except 
phosphate solubilizing activity. The root exudate from sugarcane at 25-50% concentrations promoted phosphate 
solubility of phosphate-soluble bacteria about 50-63%. 
Keywords: Rhizosphere, Sugarcane, Root exudate 
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ผลของปุยมูลไกรวมกับสารไคโตโอลิโกแซคคาไรดตอการเติบโต ผลผลิตขาวโพดฝกออน 
และสมบัติดินบางประการในชุดดินกําแพงแสน  

Effect of Chicken Manure with Chito-oligosaccharide on Growth, Yield of Baby Corn  
and Some Soil Properties in Kamphaeng Saen Soil Series 
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บทคัดยอ 

งานทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปุยมูลไกอัดเม็ดรวมกับการเคลือบสาร Chito-oligosaccharide (COS) ตอการ
เติบโต ผลผลิตของขาวโพดฝกออน และการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการในชุดดินกําแพงแสน วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ
ภายในบล็อค จํานวน 4 ซ้ํา และ 4 ตํารับทดลอง ไดแก ตํารับที่ 1 ไมมีการใสปุยมูลไก ตํารับที่ 2 ใสปุยมูลไกอัดเม็ด ตํารับที่ 3 ใสปุยมูล
ไกชนิดท่ี 1 รวมกับสาร COS และ ตํารับที่ 4 ใสปุยมูลไกชนิดที่ 2 รวมกับสาร COS ในอัตรา 15 กก.N/ไร ผลการทดลองพบวา การใส
ปุยมูลไกมีผลใหคาความเขียวใบ และผลผลิตของขาวโพดฝกออนมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการใสปุยมูลไกใหคาความเขียวใบของ
ขาวโพดฝกออนมากกวาการไมใสปุยมูลไก และการใสปุยมูลไกชนิดที่ 1 รวมกับสาร COS ใหผลผลิตขาวโพดฝกออนมากกวาการใสปุย
มูลไกชนิดท่ี 2 รวมกับสาร COS และการใสปุยมูลไกอัดเม็ด อีกทั้งการใสปุยมูลไกชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2 รวมกับสาร COS ใหคาบริกซ
ของฝกขาวโพดฝกออนมากการการใสปุยมูลไกอัดเม็ด รวมทั้งการใสปุยมูลไกชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2 รวมกับสาร COS มีแนวโนมใหคา
ความจุความชื้นที่เปนประโยชนในดินเพ่ิมข้ึน และความหนาแนนรวมของดินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยมูลไกอัดเม็ด  
คําสําคัญ: ความเขียวใบ คาบริกซ  ความจุความชื้นที่เปนประโยชน ปุย    
 

Abstract 

The objective is to study the effect of chicken granular manure with Chito-oligosaccharide (COS) coated on 
growth, yield of baby corn and some soil properties in Kamphaeng Saen soil series. The experiment used 
Randomized Complete Block Design with 4 replications and 4 treatments as consist of non-chicken manure applied 
(T1), chicken granular manure applied (T2), chicken manure type 1 with COS coated (T3) and chicken manure type 
2 with COS coated (T4) at a rate of 15 kg N/rai. The results showed that chicken manure application gave the 
significantly different of leaf greenness and yield of baby corn. The chicken manure application gave the leaf 
greenness higher than non-chicken manure application. The chicken manure type 1 with COS application gave the 
yield higher chicken manure type 2 with COS and chicken granular manure application. Also, the chicken manure 
type 1 and type 2 with COS application gave the Brix higher chicken granular manure. In addition, the chicken 
manure type 1 and type 2 with COS application increased the tendency of available water capacity in soil and soil 
bulk density decreased as compared with the application of chicken granular manure 
Keywords: leaf greenness, Brix, available water capacity, fertilizer  
 

                                                 
1 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กาํแพงแสน นครปฐม 73140 
1 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhonpathom 73140 
2 บริษัทกรีน อินโนเวทรีฟ ไบโอเทคโนโลยี จํากัด บางบัวทอง นนทบุรี 
2 Green Innovative Biotechnology Co., Ltd, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 
3 โครงการจดัตั้งภาควิชาพฤกษนวัตกรรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม 73140 
3 Department Innovative Botany, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhonpathom 73140 
* Corresponding author: agrscak@ku.ac.th 



1st AINR SSO095 

62 

ศึกษาอัตราปุยหมักที่เหมาะสมในระบบอนิทรียและปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 
ตอการผลิตเมล็ดพนัธุขาวโพดหวานลูกผสมพันธุสงขลา 84-1 

Study on Compost Rate in Organic Farming and Chemical Fertilizer Application Based  
on Soil Analysis on Seed Production of Hybrid Sweet Corn Songkhla 84-1 
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บทคัดยอ 

เมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่ผลิตในระบบอินทรียเปนที่ตองการอยางมากในปจจุบันและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอยางตอเนื่อง การ
ผลิตเมล็ดพันธุใหไดมาตรฐานอินทรียนั้น เมล็ดพันธุตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย แตยังไมมีการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด
หวานในระบบอินทรยีและอัตราปุยหมักที่เหมาะสมตอการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราปุย
หมั กที่ เ ห ม า ะส ม ในร ะบบอิ นทรี ย แ ล ะปุ ย เ ค มี ต ามค า วิ เ ค ร าะห ดิ น ต อ ก า รผลิ ต เ มล็ ด พั น ธุ ข า ว โพดหว านลู กผสม  
โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 กรรมวิธี 4 ซ้ํา ประกอบดวยใสปุยหมักอัตรา 0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 และ 7.5 ตัน/ไร 
เปรียบเทียบกับการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับการใชสารกําจัดศัตรูพืช ผลการทดลอง พบวา การใสปุยหมักที่เพิ่มขึ้นทาํใหการ
เจริญเติบโต ความเขมขนและการดูดใชธาตุอาหารของขาวโพดหวานเพ่ิมขึ้น โดยกรรมวิธีที่ใสปุยหมัก 6.0 และ 7.5 ตัน/ไร สงผลให
จํานวนฝก ขนาดฝก และผลผลิตเมล็ดพันธุเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการทดลองอ่ืนๆ (P≤0.05) โดยเฉพาะการใสปุย
หมัก 6.0 ตัน/ไร มีจํานวนฝก ความกวาง และความยาวฝกของขาวโพดหวานใกลเคียงกับการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน อยางไรก็
ตาม ผลผลิตเมล็ดพันธุที่ผลิตในระบบอินทรียไดรับความเสียหายจากการเขาทําลายของแมลงศัตรู สงผลใหผลผลิตเมล็ดพันธุ (47.43 
กก./ไร) ต่ํากวาการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (109.3 กก./ไร) ดังนั้น อัตราปุยหมักที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
ตองใชในอัตราสูง คือ 6.0 ตัน/ไร จึงจะใหผลผลิตจํานวนฝกและขนาดฝกเทียบเทากับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 
คําสําคัญ: อัตราปุยหมัก ปุยเคมี ผลผลิต ขาวโพด 

 

Abstract 

Demand for organic corn seed is expected to grow exponentially. Organic producers are required to use 
organic seed if it is commercially available under National Organic Program regulations. There are not many studies 
on the production and compost rate of sweet corn in organic farming. In this study, we investigated the effects of 
organic farming compost rate and chemical fertilizer use based on soil analysis on hybrid sweet corn seed 
production. The experimental design was a randomized complete block design (RCBD) with four replications. Six 
treatments with compost rates of 0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 and 7.5 t rai-1 were compared with chemical fertilizer application 
based on soil analysis and pesticide use. The results showed that application of compost increased growth, nutrient 
concentration, and nutrient uptake of corn. The application of 6.0 and 7.5 t rai-1 increased the number of pods, pod 
size, and seed yield compared to the other treatments (P≤0.05). Compost application (6.0 t rai-1) resulted in the 
number of pods, pod width, and pod length of sweet corn being similar to chemical fertilizers based on soil analysis. 
However, organic seed yields were affected by pest infestations. As a result, seed yields (47.43 kg rai-1) were lower 
than seed production with chemical fertilizers based on soil analysis (109.3 kg rai-1). Therefore, the optimum compost 
rate for hybrid sweet corn seed production was 6.0 t rai-1, which increased seed yield as much as chemical fertilizers 
based on soil analysis. 
Keywords: compost rate, chemical fertilizer, yield, corn 
 

                                                 
1 ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชสุราษฎรธานี อ. ทาชนะ จ. สุราษฎรธานี 84170 
1 Suratthani Seed Research and Development Center, Thachana District, Suratthani Province 84170 
2 ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม อ. หางดง จ. เชียงใหม 50230 
2 Chiang Mai Royal Agricultural Research Center, Hang Dong District, Chiang Mai Province 50230 
* Corresponding author: dae_tanapan@hotmail.com 



1st AINR SSO100 

63 

สถานการณคุณสมบัติของดินนาที่ใชปลูกขาวในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
Soil Properties Situation for Rice Cultivation in the Upper North  
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บทคัดยอ  

ภาคเหนือตอนบนเปนแหลงผลิตขาวเหนียวที่สําคัญของประเทศไทย แตมักพบปญหาเกิดการสึกกรอนของดินในพื้นที่ลาดชัน
ทําใหมีธาตุอาหารที่เปนประโยชนอยูนอย ดินมีสภาพเปนกรด นอกจากนั้นการปลูกขาวอยางตอเนื่องโดยไมมีการปรับปรุงบํารุงดินสง
ใหผลผลิตขาวเฉลี่ยยังอยูในระดับต่ํา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจเก็บตัวอยางดินนาตามช้ันความเหมาะสมตอการปลูกขาว
นํามาวิเคราะหสมบัติของดินนาในหองปฏิบัติการ แลวจําแนกสมบัติทางเคมีของดินแยกตามลักษณะเนื้อดิน ผลการสํารวจและสุมเก็บ
ตัวอยางดินแบบแบงชั้นภูมิ จํานวนรวมทั้งหมด 1,964 ตัวอยาง พบวา เนื้อดินนาในภาคเหนือตอนบนมี 7 เนื้อดิน ประกอบดวยดิน
เหนียว (clay) รอยละ 1.5  ดินรวนเหนียว (clay loam) รอยละ 11 ดินรวน (loam) รอยละ 18 ดินทรายปนดินรวน (loamy sand) 
รอยละ 1.8 ดินเหนียวปนทราย (sandy clay) รอยละ 0.4 ดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) รอยละ 25 และ เนื้อดินรวน
ปนทราย (sandy loam) เปนเนื้อดินนาที่พบมากที่สุดรอยละ 43 โดยมีความแตกตางของคาวิเคราะหดินของเนื้อดิน 7 ประเภทอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ พบคามัธยฐานของคา pH สูงสุดในกลุมเนื้อดินประเภท loam มีคา 5.62 และพบคามัธยฐานของคาอินทรียวัตถุและ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดสูงสุดในเนื้อดินประเภท sandy clay มีคา 5.03 % และ 178 mg/kg ตามลําดับ สวนคามัธยฐานของคา
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมีคาสูงสุด 18 mg/kg ในเนื้อดินประเภท loamy sand และ sandy loam ดังนั้นควรมีการศึกษาความ
แปรปรวนของสมบัติดินตอผลผลิตขาวเพิ่มเติม เพ่ือหาแนวทางการจัดการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมชวยลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตขาวใน
พื้นท่ีตอไป 
คําสําคัญ: ดินนา สมบัตดิิน เนื้อดนิ ภาคเหนือตอนบน 

 

Abstract  

The upper North is an important glutinous rice source of production in Thailand, but there usually finds a 
problem of soil erosion on steep slopes. It leads to have few useful nutrients and the soil is acidic. Continuous rice 
cultivation without soil maintenance resulted in low average rice yields. The purposes of this research were survey 
and collected paddy soil according to the suitability for rice cultivation in the upper northern region investigate the 
properties of paddy soil in laboratory and to classify soil properties according to soil texture to use as a guideline 
for nutrient management. The results of the research were randomly collected soil samples by stratification in S1, 
S2, S3, and N area with 1,964 samples in total. cases found that the rice paddies in the upper northern region consist 
of 7 soil textures. There is clay, 1.5%, clay loam, 11%, loam, 18%, loamy sand, 1.8%, sandy clay, 0.4%, sandy clay 
loam, 25%, and sandy loam, the most common paddy soil texture, 43%. However, there were statistically significant 
differences in soil analysis values of 7 types of soil texture. It was found that the median of highest pH values in 
the loamy soil was 5.62, and the median of the highest organic matter values and exchangeable potassium in sandy 
clay were 5.03% and 178 mg/kg, respectively. The median of available phosphorus values was found 18 mg/kg that 
the highest values in loamy sand and sandy loam. The results lead to conclude that further variability of soil 
properties on rice yield should be examined. 
Keywords: paddy soil, soil properties, soil texture, Upper North of Thailand 

                                                 
1 ศนูยวิจัยขาวแพร อ.เมือง จ.แพร 54000  
1 Phare Rice Research Center, Muang, Phrae 54000, Thailand 
2 ศนูยวิจัยขาวพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
2 Phatthalung Rice Research Center, Muang, Phatthalung 93000, Thailand 
3 สาขาวิชาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม 50290 
3 Program in Agronomy, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai 50290, Thailand 
* Corresponding author: nedins@hotmail.com 



1st AINR SSO101 

64 

การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการปลูกบักวีตในพื้นท่ีอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน  
Preliminary Study on Buckwheat Planting in Bo Kluea District, Nan Province  

 

สุทธกานต ใจกาวิล1,2 วิชญภาส สังพาลี1 จักรพงษ กางโสภา1 และ เนตรนภา อินสลุด1*  
Jaikawin, S.

 
1,2, Sungpalee, W.1, Kangsopa, J.1 and Insalud, N.1*

 
 
 

บทคัดยอ 

บักวีตเปนพืชไรชนิดหนึ่งอยูในกลุมธัญพืชเชนเดียวกับขาวโพดและขาวสาลี การผลิตบักวีตในภาคเหนือตอนบนถูกนํามา
สงเสริมการปลูกเพื่อเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรในชุมชน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวโนมของสมบัติดินบางประการตอ
ผลผลิตของบักวีต โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ มีกลุมตัวอยางเปนเกษตรกรผูปลูกบักวีตในพ้ืนที่บานนากอก อําเภอบอเกลือ จังหวัด
นาน จํานวน 50 คน ดําเนนิการเก็บขอมูลดินและผลผลิตของบักวีตระหวางเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงมีนาคม 2563 ผลการวิจัยครั้งนี้
พบวา ดินที่ใชปลูกสวนใหญเปนดินรวนปนทราย มีปริมาณอินทรียวัตถุและความเปนกรด-ดางของดินในระดับปานกลาง ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและปริมาณโพแทสเซียมในดินมีระดับต่ํา โดยบักวีตสายพันธุ Taiwan 01 ที่ปลูกในแปลงเกษตรกรใหผลผลิต
ระหวาง 25-233 กิโลกรัมตอไร ความสัมพันธระหวางสมบัติดินและผลผลิตบักวีตพบวา ปริมาณอินทรียวัตถุมีผลตอขนาดและน้ําหนัก
ของเมล็ดบักวีต (P<0.05) โดยเมล็ดที่มีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก พบในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูระหวาง 1.5-3.5 เปอรเซ็นต 
ดังนั้นแนวทางการปรับปรุงสมบัติดินควรพิจารณาปริมาณอินทรียวัตถุใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพ่ือเพิ่มผลผลิตบักวีตในพื้นที่ตอไป 
คําสําคัญ: พืชไร สมบัตดินิ บักวีต 

 

Abstract  

Buckwheat is one of the field crops which is in the group of cereals like maize and wheat. The buckwheat 
production in the upper northern of Thailand was used to support planting buckwheat to increase the income of 
the local farmers. This research had the purpose to study the trend of the soil properties toward buckwheat 
production by using the method of survey studies. The samples of the study were 50 farmers who grew buckwheat 
in Nakok Village, Bo Kluea District, Nan Province. The data of the soil and production of the buckwheat was collected 
between November 2019 and March 2020. The study showed that the soil properties for growing buckwheat were 
mostly sandy soil which had an organic matter and pH level in the medium. The amount of available phosphorus 
and potassium was at a low level. Buckwheat plants of Taiwan 01 variety at farmer fields can be yielded between 
25-233 kg/rai. From the relationship between soil properties and the yield of buckwheat, it was found that the 
amount of organic matter affected the size and the weight of the buckwheat. (P<0.05) The large-sized and heavy 
buckwheat grain was found in the soil with organic matters between 1.5-3.5%. Therefore, the method to improve 
the soil properties should be to consider the amount of organic matter to be increasing buckwheat production. 
Keywords: field crop, soil properties, buckwheat 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังดวยปุยชีวภาพพีจีพีอารทรี 
Increasing Efficiency of Cassava Production with PGPR-III Bio-fertilizer 
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บทคัดยอ 

พื้นที่การผลิตมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา การเพ่ิม
ผลผลิตจะตองเพ่ิมธาตุอาหาร แตตองคํานึงถึงความคุมคาตอการลงทุน จึงทําการทดสอบโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ผลิตมันสําปะหลัง ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังดวยปุยชีวภาพพีจีพีอารทรี รวมกับการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 
ดําเนินการในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 7 จังหวัด คืออุบลราชธานี รอยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร บุรีรัมย นครราชสีมา 
และอํานาจเจริญ โดยมีสภาพดินและปริมาณฝนที่แตกตางกัน และแบงเปนการใสปุยอินทรียในจังหวัดอุบลราชธานี สวนอีก 6 จังหวัด
เปนการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ทําการทดสอบป 2563-2564 ในพ้ืนที่เกษตรกร โดยมีการทดสอบ 3 กรรมวิธี คือกรรมวิธีที่ 1 การ
ใสปุยพีจีพีอารทรีรวมกับการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน กรรมวิธีที่ 2 การใสปุยพีจีพีอารทรีรวมกับการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 75% 
และ กรรมวิธีที่ 3 วิธีเกษตรกร พบวาการใชปุยชีวภาพพีจีพีอารทรี รวมกับการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 75% เปนกรรมวิธีที่ใหผลผลิต 
และรายไดสุทธิสูงสุด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใหปุยโดยวิธีเกษตรกรแลวสูงกวารอยละ 18.89 และ31.48 ตามลําดับ ดังนั้นการใส
ปุยตามกรรมวิธีที่ 2 ทําใหไดผลตอบแทนตอตนทุนสูงกวาทุกกรรมวิธี 
คําสําคัญ: มันสําปะหลัง  ปุยชีวภาพพีจีพีอาร ปุยตามคาวเิคราะหดนิ 

Abstract 

Areas of the cassava production in the lower Northeast are sandy loam soils which have low fertility. 
Increasing productivity must provide nutrients, but must consider the cost-effectiveness of the investment. 
Therefore, this test was conducted with the objective of increasing the efficiency of cassava production by increasing 
the efficiency of cassava production by using bio-fertilizer in combination with fertilizing according to the soil analysis 
value. Operated in 7 provinces of the lower northeastern region, Ubon Ratchathani, Roi Et, Maha Sarakham, Surin, 
Buriram, Nakhon Ratchasima and Amnat Charoen, which have different soil conditions and rainfall amount, divided 
into filling only organic fertilizer in Ubon Ratchathani province, while the other 6 provinces filled chemical fertilizer 
according to the soil analysis value. The test was conducted during the years 2020-2021 in the farmer's area. There 
were 3 methods of testing which were Method 1 filling PGPR Tree combined with fertilizing according to soil analysis 
value, Method 2 filling PGPR Tree combined with 75 % of fertilizing according to soil analysis value and Method 3 
filling fertilizer by farmer’s methods. It was found that using PGPR-Three bio-fertilizer combined with the 75 % 
fertilizer according to the soil analysis value is method that have the highest yields and net income. Compared with 
the fertilization method by the farmer, it was higher than 18.89% and 31.48%, respectively. Therefore, fertilizing 
according to Method 2 results in the highest return on cost of all methods. 
Keywords: Cassava, plant growth promoting Rhiizobacteria (PGPR), fertilizing accordingly soil analysis 
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การใชชีวภัณฑ B-Rice รวมกบัปุยเคมีและปุยอนิทรียที่มีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุ กข61 
Application of B-Rice Bio-agent in combination with Chemical and Organic Fertilizers Affecting 

Growth and Yield of Rice RD6 
 

สุธิวา ชาดี1 สาวิตร ีบํายุทธิ์1 และ วิภา หอมหวล1* 
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บทคัดยอ 

ขาวพันธุ กข61 เปนขาวอายุการเก็บเก่ียวสั้นที่มักพบปญหาการเจริญเติบโตและการแตกกอในสภาพแปลงปลูก การใชชีว
ภัณฑ B-Rice ชวยควบคุมโรคขอบใบแหงของขาวและสามารถผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก เพ่ือชวยในการเจริญเติบโตของพืช การศึกษา
นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวเจาพันธุ กข61 โดยใชชีวภัณฑ B-Rice รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียที่
ปลูกในชุดดินราชบุรี และชุดดินนครปฐม วางแผนแบบสุมบล็อกสมบูรณ (RCBD) มี 3 ซ้ํา ใชตนกลาจํานวน 1 ตนตอกระถาง มีกรรมวิธี
ทั้งหมด 12 กรรมวิธี คือ การใสปุยแตละชุดดิน ไดแก (1) ไมใชชีวภัณฑ B-Rice และปุย (2) ใชชีวภัณฑ B-Rice รวมกับใสปุยเคมี (3) ใช
ปุยเคมีและปุยอินทรีย (4) ใชชีวภัณฑ B-Rice (5) ใชแคปุยเคมี (6) ใชชีวภัณฑ B-Rice รวมกับใสปุยเคมีและปุยอินทรีย ผลการทดลอง
ของชุดดินราชบุรี พบวา น้ําหนักรากแหงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) การใชชีวภัณฑ B-Rice รวมกับปุยเคมีและ
ปุยอินทรียสงผลใหไดจํานวนตนตอกอ เทากับ 25 ตน และน้ําหนักเมล็ดดีรอยละ 92.42 ในชุดดินนครปฐม พบวาจํานวนตนตอกอ 
จํานวนรวงตอกอ จํานวนเมล็ดดี และน้ําหนักรากแหงของขาวมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P<0.05) การใชชีวภัณฑ B-Rice 
รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรีย ทําใหไดจํานวนตนตอกอ เทากับ 19 ตน และน้ําหนักเมล็ดดีรอยละ 89.01 สรุปไดวาการใชชีวภัณฑ B-
Rice รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรีย ใหผลดีในการสงเสริมการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของขาวพันธุ กข61 
คําสําคัญ:ชีวภัณฑ B-Rice; องคประกอบผลผลิต; ขาวเจาพันธุ กข61  
 

Abstract 

Rice variety RD61 is a short-harvesting rice that often encounters growth and tillering problems in the field 
conditions. The application of B-Rice bio-agent with helps to Bacterial Leaf Blight Disease and can produce indole-
3-acetic acid to improve plant growth. The purpose of this study was to study the growth and yield of non-glutinous 
rice cultivar RD61 using B-Rice bio-agent with chemical and organic fertilizers grown in Ratchaburi and Nakhon 
Pathom soil series. Randomized Complete Block Design (RCBD) was used with 3 replications, using 1 seedling per 
pot, with a total of 12 treatments, six for each soil series, namely (1) without Bacillus megaterium (B-Rice) and 
fertilizers (2) B-Rice and chemical fertilizer (3) chemical and organic fertilizers (4) B-Rice (5) chemical fertilizer and (6) 
B-Rice in combination with chemical and organic fertilizers. Among all treatments of Ratchaburi soil series, it was 
found that the treatments could enhance root weight significantly (P<0.05). Using B-Rice in combination with 
chemical and organic fertilizers produced the highest tiller number of 25 per clump and percentage of filled seed 
92.42 %. In Nakhon Pathom soil series, it found that the number of panicles per clump, filled seeds number and 
root weight were significantly different. (P<0.05). The combination of B-Rice with chemical and organic fertilizers 
resulted in the total number of plants per bunch as 19 plants and the seed weight as 89.01 %. It can be concluded 
that the use of B-Rice with chemical and organic fertilizers could promote the growth and yield of rice RD61. 
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