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บทคัดยอ
ปุยชีวภาพพีจีพีอารหรือปุยชีวภาพแบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติในการสรางธาตุอาหาร
เพิ่มความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืชบางชนิด ชวยสรางฮอรโมนพืช และสรางสารควบคุมศัตรูพืช ซึ่งจากประโยชน
ดังกลาวปจจุบันมีการศึกษา วิจัยและพัฒนานํามาใชกับพืชเศรษฐกิจ คือ ขาวโพด ขาว ออย และมันสําปะหลัง ผลการศึกษา
พบวา การใชปุยชีวภาพพีจีพีอารรวมกับปุยเคมีในพืชทั้ง 4 ชนิด ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.8-40 และยังสามารถชวย
ลดการใชปุยเคมีไดรอยละ 25-50 ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร จากผลการศึกษาดังกลาวชี้ใหเห็ นวาปุยชีวภาพ
พีจีพีอารเปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ชวยลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรนําไปใชใหเหมาะสมกับการ
ผลิตพืชในพื้นที่ของตัวเอง แตอยางไรก็ตามยังมีความจําเปนตองศึกษาผลของการใชปุยชีวภาพพีจีพีอารในระดับแปลงทดลอง
กับพืชแตละชนิดในแตละพื้นที่ใหครอบคลุมตอไป
คําสําคัญ: ปุยชีวภาพ พีจีพีอาร ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และ พืชเศรษฐกิจ
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Abstract
Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) or biofertilizer is used for promoting the plant
growth. PGPR has several characteristics; namely to create the plant nutrients, adding certain plant foods,
supporting plant hormones creation, and to create pest control substances. From above PGPR’s abilities,
there are recently number of studies, researches and development to apply on increasing efficiency for
economic crops such as corn, rice, sugar cane and cassava. Most of the studies found that the use of PGPR
on above mentioned 4 economic crops resulted in increasing productivity by 9.8-40% instead of reducing
chemical fertilizers use by 25-50% referred to the suggestion of the Department of Agriculture. According
to the study results, PGPR is useful technologies that can help farmers increase their productivity. However,
it is necessary to continually study for the use of PGPR for different crops in different areas and
environments.
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บทนํา

พีจีพีอาร

ป ระเทศไ ทยถื อเป นป ระ เท ศ เกษ ต ร กร ร ม
ที่ประชาชนสวนใหญยังคงดํารงอาชีพการเกษตร โดยใน
ปจจุบันการใชปุยเคมีของเกษตรกรยังคงมีปริมาณที่สูงขึ้น
อย างต อเนื่ อ ง สวนใหญพ บวา เกษตรกรยั งมีพ ฤติ ก รรม
การใชปุยเคมีมากเกินความจํา เปนของพืช และใชอยาง
ตอเนื่องเพื่อเรงการเจริญเติบ โตของพืช ซึ่งการใช ปุยใน
ลักษณะดังกลาว นอกจากจะทําใหตนทุนการผลิตสูงแลว
ยั ง มี ผ ลกระทบต อ โครงสร า งของดิ น ทํ า ให ดิ น เสื่ อ ม
คุ ณ ภาพ จุ ลิ น ทรี ย ที่ เ ป น ประโยชน ใ นดิ น ลดน อ ยลง
จากปญหาดังกลาว จึงควรใหความสําคัญกับการจั ดการ
ดินและปุย โดยการใชปุยแบบผสมผสานระหวางปุยเคมี
ปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนา
ความอุดมสมบูรณของดินที่สมบูรณแบบ ปจจุบันไดมีการ
พั ฒ นานํ า จุ ลิ น ทรี ย ใ นดิ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส ง เสริ ม การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช มาเป น ปุ ย เรี ย กปุ ย ชนิ ด นี้ ว า
ปุ ย ชี ว ภาพแบคที เ รี ย ส ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
หรื อ ปุ ย ชี ว ภาพพี จี พี อ าร ซึ่ ง ปุ ย ชี ว ภาพพี จี พี อ าร
มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการสร า งธาตุ อ าหาร เพิ่ ม ความเป น
ประโยชนข องธาตุอ าหารพื ช สรา งฮอรโมนสํา หรับ พื ช
สรางสารปฏิชีวนะ และสารยับ ยั้งเชื้อรา (Department
of Agriculture, 2005) การใชปุยชีวภาพพีจีพีอารจึงถือ
เปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่นอกจากจะชวยเพิ่มผลผลิตพืช
ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังสามารถชวยลดมลภาวะ
ลดความเสื่อมโทรมของดินที่ทําการเพาะปลูกตอเนื่องกัน
มาเปนระยะเวลายาวนาน และเปนการลดตนทุนการผลิต
ทําใหเกษตรกรมีรายไดในการปลูกพืชเพิ่มขึ้น ดวยเหตุนี้
จึงมีความพยายามศึกษา วิจัย และพัฒนาปุยชีวภาพพีจี
พีอารมาใชใหเหมาะสมกับ พืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ เช น
ข า วโพด ข า ว อ อ ย มั น สํ า ปะหลั ง เป น ต น ดั ง นั้ น
การรวบรวมเอกสารในครั้ งนี้ทําใหท ราบประโยชนข อง
การใช ปุ ย ชี ว ภาพพี จี พี อ าร ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิตพืชเพื่อนําไปสูการปรับใชใหเหมาะสมกับพืชใน
แตละพื้นที่ตอไป

พีจีพีอาร (Plant Growth Promoting Rhizobacteria)
เปนแบคทีเรียที่มีสมบั ติในการส ง เสริม การเจริ ญ เติ บ โต
ของพืช มีหลากหลายสายพันธุที่พบไดแก Pseudomonas
Variovorax, Klebsiella, Burkholderia, Azospirillum,
Serratia และ Azotobacter เป นต น โดยทั่ วไปพี จีพี อาร
สามารถแบ ง ออกเป น 2 ประเภท คื อ extracellular
PGPR (ePGPR) ที่พบบริเวณไรโซสเฟยร และไรโซแพลน
และ intracellular PGPR (iPGPR) พบในเซลล รากพื ช
ช ว ย ใ น ก า ร เ กิ ด ป ม ( Gray and Smith, 2 0 0 5 )
กระบวนการกระตุนการเจริญเติบโตของพืชผานพีจีพีอาร
นั้น สามารถเกิดขึ้ นได 2 แบบ คื อ (1) การสงเสริมการ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช โดยตรง ได แก การตรึ ง ไนโตรเจน
( nitrogen fixation) ก า ร ล ะ ล า ย ฟ อ ส ฟ อ รั ส
(phosphorus solubilization) การสร า งซิ เดอร โ รฟอร
(siderophore production) การสรางฮอร โมนพื ช เชน
ออกซิ น ไซโตไคนิ น จิ บ เบอเรลลิ น และการลดความ
เขมขนของเอทิลีนในพื ช (2) กลไกโดยอ อม ได แก การ
ผลิ ตสารปฏิ ชีว นะ (antibiotic) ที่ใชควบคุมโรคพืช ลด
ปริมาณของธาตุเหล็กบริเวณรากที่ เปนประโยชนตอ โรค
พืช การสรา งสารต อต า นเชื้ อรา (antifungal) การผลิ ต
เอนไซม ทํ า ลายผนั ง เซลล ข องเชื้ อ ราโรคพื ช การแย ง
ครอบครองเชื้อกอโรคพืชบริเวณราก และการเหนี่ยวนํ า
การสรางความตานทาน (Ahemad and Khan, 2011)
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บทบาทของพีจีพีอารในระบบการผลิตพืช
1. เป น ปุ ย ชี ว ภาพ (Biofertilizer) ได แ ก กลุ ม
แบคที เ รี ย ที่ มี ค วามสามารถเปลี่ ย นก า ซไนโตรเจน
ในบรรยากาศมาเป น ไนโตรเจนให กั บ พื ช ได เช น
แบคที เรี ย ในจีนั ส Beijerinckia และไซยาโนแบคที เรี ย
สกุ ล Nostoc แบคที เ รี ย ที่ เ พิ่ ม ฟอสฟอรั ส หรื อ กลุ ม
แบคทีเรียที่สราง siderophore เพื่อสกัดธาตุเหล็กในดิ น
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ให กับ พื ช (Teaumroong et al., 2005) ตั ว อย า งบาง
บทบาทของ PGPR ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เป นปุ ย ชี ว ภาพ เชน
แบคทีเรี ย Paenibacillus polymyxa มีความสามารถ
ในการตรึ งไนโตรเจนได และยั ง สามารถส ง เสริ ม การ
เจริญเติบโตในพืชกลุมขาวโพดไดอยางดี (Von der Weid
et al., 2000) หรือการนําพีจีพีอารมาปรับใชรวมกับปุย
หมั ก โดยการใส เ ชื้ อ Azotobacter sp., Beijerinckia
sp. และ Azospirillum sp. ในปุ ย หมั ก กากตะ กอน
โรงงานน้ําตาลผสมชานออยในอัตราสวน 2:1 จะชวยเพิ่ม
ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน ใ นปุ ย
หมัก รอยละ 6-16 และ 20-30 ตามลําดับ และเมื่อนําปุย
หมักที่ใสเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด มาปลูกมะเขือเทศใน
กระถางทดลองพบวา มะเขือเทศมีการเจริญเติบโตและมี
การสะสมไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส โพแทสเซี ย ม และ
แคลเซี ยม เพิ่ ม ขึ้ นกว า กา ร ไม ใ ส เชื้ อ แบ คที เ รี ย
(Meunchang, 2004) ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี ก ารนํ า แบคที เ รี ย
Gluconacetobacter diazotrophicus และ Azospirillum
มาพั ฒ นาเป น ปุ ย ชี ว ภาพ PGPR เชิ ง พาณิ ช ย ใ นภาค
เกษตรกรรม ใชกับพืชไรสําคัญ เชน ออย ขาวสาลี โดยมี
รายงานวา การใสปุยชีวภาพพีจีพีอารในพื้นที่ 600,000
เฮกตาร ในประเทศเม็กซิโก ตั้งแตป 1999 และเพิ่มเป น
1.5 ลานเฮกตาร ในป 2000 ทําใหผลผลิตของพืชเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 26 (Mellado, 2002)
2. สรางสารกระตุนการเจริญเติบโตหรือฮอรโมนพื ช
ได แก Auxin Gibberellin และ Cytokinin ตั วอย า งสกุ ล
ของแบคทีเรียกลุมนี้ คือ Azospirillum และ Azotobacter
ตัวอยางงานวิจัยของ Bottini et al. (1989) พบวา การใช
Azospirillum spp. ร ว มกั บ การปลู ก หญ า สามารถเพิ่ ม
ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ห ญ า เ พ ร า ะ ก า ร ผ ลิ ต ฮ อ ร โ ม น พื ช
จิบเบอเรลลินจากแบคทีเรีย และการใชแบคทีเรีย Bacillus
licheniformis กั บ ก า ร ป ลู ก ต น ก ล า Alder ( Alnus
glutinosa) สามารถส งเสริ มการเจริ ญของต น Alder ได
อยางดีเมื่อเปรียบเทียบกับที่ไมไดใสเชื้อ โดยเฉพาะมีระบบ
รากที่สมบูรณ พื้นที่ผิวของใบเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง
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เกิดจากสารประกอบกลุม Auxin และ Gibberellin ที่ผลิต
จากแบคทีเรียกลุมนี้ (Ramos et al.,2002)
3. ควบคุม ศั ต รู พื ช (Biopesticide) พี จี พี อ าร ช ว ย
ปองกันพืชจากอันตรายที่เกิดจากโรคพืชโดยกลไกทางออม
เชน การสรางสารปฏิชีวนะ (antibiotic) สาร เมแทบอไลต
ยั บ ยั้ ง รา การแข ง ขั น กั บ โรคพื ช และเหนี่ ย วนํ า ความ
ต า นทานในพื ช การสร า งสารปฏิ ชี ว นะเป น กลไกที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากสุ ด ในการยั บ ยั้ ง โรคพื ช (Dilantha
Fernando et al., 2006) ดังเชนที่พบใน Pseudomonas
ที่ สั ง เคราะห hydrogen cyanide (HCN) ไปยั บ ยั้ ง ราที่
ก อ ให เ กิ ด โรคอื่ น ได เช น รา Thielaviopsis basicola
สาเหตุ ของโรครากเน าในยาสู บ (Voisad et al., 1989)
หรื อ การใช แ บคที เรี ย P. fluorescens กั บ ข า ว Rye
(Secale cereale) พบวาสามารถยับยั้งเชื้อรา Fusarium
culmorom ที่ทําใหเกิดโรคเหี่ ยวได ดียิ่งขึ้ น ถามีการปรับ
สภาพของดินใหมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวมากขึ้น (Kurek
and Jaraszuk-Sciscl, 2003) และ Han et al. (2005) ได
ค นพบแบคที เรี ยกลุมใหม ที่มี คุณสมบัติเป นพีจีพี อ าร ใ น
สกุ ล Delfartsuruhatensis HR4 ที่ แยกได จากบริ เ วณที่
ปลู กข าวทางตอนเหนื อ ของจี น ซึ่ ง แบคที เ รี ย สายพั น ธุ นี้
สามารถยับยั้งการเขาทําลายของจุลินทรียกอโรคในตนขาว
ได แก Xanthomonas oryzae, Rhizoctonia solani
และ Pyricularia oryzae เปนตน
ปุยชีวภาพพีจีพีอาร
ปุ ย ชี ว ภาพพี จี พี อ าร หรื อ ปุ ย ชี ว ภาพแบคที เ รี ย
ส ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช คื อ ปุ ย ชี ว ภาพที่
ประกอบดวยแบคที เรี ยที่ มีชีวิตที่อาศั ยอยู ในดิ นบริเ วณ
ร อ บ รา ก พื ช ( rhizosphere) ซึ่ ง ส า ม า รถ ส ง เส ริ ม
การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ได โดยแบคที เ รี ย กลุ ม นี้
มี ค วามสามารถในการตรึ ง ไนโตรเจน เพิ่ ม ความเป น
ประโยชน ข องธาตุ อ าหารพื ช สร า งสารซิ เ ดอโรฟอร
(siderophores) ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการนํ า ธาตุ
เหล็ ก เข า สู เ ซลลพื ช โดยการแย ง จั บ ธาตุ เ หล็ ก บริ เ วณ
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รอบรากพืช ทํา ใหเชื้อ ราโรคพืชไมสามารถนํา ธาตุเหล็ก
ไปใช ไ ด นอกจากนี้ ยั ง สามารถสร า งฮอร โ ม นพื ช
(phytohormones) เชน ฮอรโมนกลุมออกซิน (auxins)
ซึ่ งกระตุ นการยื ดตัว ของเซลล การแบง เซลล และการ
เปลี่ยนสภาพของเซลล สรางเอนไซมไคติเนส (chitinase)
และลามินาริเนส (laminarinase) ยอยเสนใยเชื้อ ราโรค
พืช สรางสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ตานเชื้อราสาเหตุโรคพืชได
(Glick et al., 1999)
1. การพัฒนาปุยชีวภาพพีจีพีอารเพื่อใชในการผลิต
พืช ซึ่งปจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมามากมายหลายชนิดเพื่อ
นํ า ไปใช ใ ห เหมาะสมกั บ ระบบการผลิตพืช ยกตั วอยา ง
ผลิ ต ภัณ ฑปุ ยชีว ภาพพี จีพี อ าร ที่ ก รมวิ ชาการเกษตรได
พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการผลิตพืชเศรษฐกิจ ไดแก
1.1 ปุ ย ชี ว ภาพพี จี พี อ าร - วั น (PGPR-1) ใช
สําหรับขาวโพด ขาวฟาง ประกอบดวยจุลินทรีย 3 ชนิด
ไดแก Azospirillum brasilense (TS13) Azotobacter
sp. (125) แ ล ะ Beijerinckia sp. (TB5-26) เ ป น ปุ ย
ชี ว ภาพที่ ป ระกอบด วยแบคทีเ รีย กลุม เดีย วกั น หรื อ ตา ง
กลุมกัน ซึ่งเปนกลุมของแบคทีเรียหลากหลายชนิ ดหรือ
หลากหลายสายพั น ธุ แบคที เ รี ย กลุ ม ที่ ส ามารถตรึ ง
ไนโตรเจน ชวยละลายฟอสเฟต ผลิตฮอรโมน สงเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชและสามารถตรึงไนโตรเจนเพิ่ มรู ปที่
เป น ประโยชน ข อ งธาตุ อ าหารพื ช บ างชนิ ด ในดิ น
(Department of Agriculture, 2012)
1.2 ปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทู (PGPR-2) ใชสําหรับ
ขาว ประกอบดวยจุลินทรีย 2 ชนิด ไดแก Burkholderia
vietnamiensisc แ ล ะ Azospirillum brasilense
ที่สามารถตรึงไนโตรเจนละลายธาตุอาหารที่ตรึงอยูใ นดิน
และสรางสารกระตุนการเจริญเติบโตของพืชคลายออกซิน
(IAA) โดยแบคทีเรียเหลา นี้สามารถตรึงไนโตรเจน และ
เพิ่มรูปที่เปนประโยชนของธาตุอาหารพืชบางชนิดในดิน
สงเสริมการเจริญของรากขาว จึงสามารถชวยเพิ่มพื้นที่ผิว
รากทําใหเพิ่มการดูดน้ําและธาตุอาหารไดมากกวา ปกติ
(Jacoud, 1999)
1.3 ปุ ย ชี ว ภาพพี จี พี อ าร - ทรี (PGPR-3) ใช
สํา หรับออ ยและมันสํา ปะหลังประกอบดวยจุลินทรีย 2
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ชนิด ไดแก Azospirillum brasilense DASF04008 และ
Gluconacetobacter diazotrophicus BR11281 ที่
สามารถตรึงไนโตรเจน ละลายธาตุอาหารที่ตรึงอยูในดิน
และสรางสารกระตุนการเจริญเติบโตคลายออกซิน (IAA)
โดยแบคทีเรียเหลานี้สามารถตรึงไนโตรเจนเพิ่มรูปที่เปน
ประโยชนของธาตุอาหารพืชบางชนิดในดิ น สงเสริมการ
เจริ ญ เติ บ โตของรากอ อ ยและมั น สํา ปะหลั ง จึ ง ช ว ยเพิ่ ม
พื้นที่ผิวรากทําใหเพิ่มการดูดน้ําและปุย (Department of
Agriculture, 2016)
2. มาตรฐานของปุยชีวภาพพีจีพีอารจะตองระบุชื่อ
สกุลทางวิทยาศาสตร และมีปริมาณจุลินทรียรับรองรวม
ทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวา 106 โคโลนี หรือเซลลตอน้ําหนัก
ปุยชีวภาพ 1 กรัม โดยวิธีตรวจวิเคราะหปริมาณแบคทีเรีย
ในปุ ยชีว ภาพพีจี พีอาร เป นการนั บ จํา นวนจุ ลินทรี ยที่ มี
ชีวิตซึ่งสามารถเพิ่มจํานวนและเจริญเติบโตเปนรูปโคโลนี
บนอาหารวุนแข็ง (agar media) โดยสมมติฐานวา เซลล
หนึ่งเซลลหรือกลุมของเซลลที่อยูใกลๆ กันจะเพิ่มจํานวน
เจริ ญ ทั บ ถมกั น เป น หนึ่ ง โคโลนี ตั ว อย า งการนั บ และ
คํ า นวณปริ ม าณแบคที เ รี ยตรึ ง ไนโตรเจนกลุ ม aerobic
ดวยวิธีการ viable plate count เชน ระดับความเจือจาง
ของเชื้ อ ที่ ใช เ พาะ 10 -4 จํ า นวนโคโลนีที่ นับ ได จากจาน
เพาะเชื้อทั้ง 3 จาน คือ 35 40 และ 45 ตามลําดับ แลว
รวมจํานวนเชื้อที่นับได เทากับ 35+40+45 = 120 โคโลนี
หาคาเฉลี่ยจํานวนโคโลนีที่รวมกันดวย 3 เทากับ 120/3
=40 จากนั้นคูณคาเฉลี่ยที่ไดดวยสวนกลับของระดับความ
เจือจาง และ 10 เท ากั บ 40x104x10 = 40x105 โคโลนี
ปรั บ ตั ว เลขให อ ยู ค า ที่ ใ กล เ คี ย ง = 40x105= 4.0x106
โคโลนี รายงานผลที่อานไดเปนจํานวนเชื้อที่มีชีวิตตอกรัม
ปุ ย ชี ว ภาพ จากตั ว อย า งมี ป ริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย ท่ี มี ชี วิ ต
ประมาณ 4.0x106 หรือ 4,000,000 โคโลนีตอกรัมของปุย
ชีวภาพ (Department of Agriculture, 2008)
3. วิธีการใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร มีหลายวิธีขึ้นอยูกับ
ชนิดพืช ไดแก การคลุกกับเมล็ด การผสมกับปุยหมัก การ
ผสมกับปุยเคมี การฉีดพนบนทอนพันธุ และการแชทอน
พันธุ เปนตน
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4. การเก็บรักษาปุยชีวภาพพีจีพีอาร ควรเก็บรักษา
ที่ อุ ณหภู มิต่ํา กว า 25°C ไม ให โดนความร อ น แสงแดด
สารเคมีเขมขน ความชื้น เมื่อเปดใชแลวควรรีบใชใหหมด
ถาเก็บที่อุณหภูมิ 10°C สามารถเก็บได 3 เดือน
5. ขอจํากัดของปุยชีวภาพพีจีพีอาร ขึ้นอยูกับปจจัย
ต า งๆ ได แก สกุ ลและสายพันธุ แบคทีเ รีย ชนิดของพื ช
สมบัติของดิน ประชากรจุลินทรียที่ออกฤทธิ์และเงื่อนไข
ทางสภาพแวดลอม และโดยทั่วไปหลังการใสปุยชีวภาพ
ปริ มาณแบคที เ รี ยจะลดลงอย างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่ อ งจาก
ความแปรปรวนของสภาพแวดลอมที่ไมสามารถควบคุมได
จึ ง มั ก พบว า ผลการทดลองในสภาพปลอดเชื้ อ กั บ ใน
ธ รร ม ช า ติ มี ค ว า มแ ต ก ต า ง กั นม า ก (Bashan and
Levanony, 1990; Meunchang and Panichsakpatana,
2008; Meunchang et al., 2006a; Meunchang et al.,
2006b) นอกจากนี้ยังมีรายงานผลการวิจัยที่พบวา การใช
แบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของสายพันธุที่คัดเลือก
ในทองถิ่น มักใหผลผลิตดีกวาสายพันธุมาตรฐาน (Murty
and Ladha, 1998; Fulchieri and Frioni, 1994)
บทบาทของพีจีพีอารในระบบการผลิตพืช
1. ขาวโพด
Thummanus et al. (2016) ได ศึกษาผลของปุย
ชีวภาพพี จีพีอาร 1 รวมกับปุยเคมี ตอผลผลิตเมล็ ดพั น ธุ
ของขาวโพดขาวเหนียวสีมวง พบวา การใชปุยวิธีแนะนํา
เกษตรดีที่เหมาะสม (good agricultural practice; GAP)
ทําใหขาวโพดขาวเหนียวสีมวงมีผลผลิตเมล็ดพันธุ มากที่
สุดแตไมตางกับการใชปุ ยแบบ PGPR1+75%GAP แสดง
ใหเห็นวาการผลิตในรูปแบบนี้เปนรูปแบบที่มีศักยภาพใน
การใหผลผลิตเมล็ดพั นธุ และยังสามารถใชเปนแนวทาง
เพื่อช วยลดปริ มาณการใชปุ ยเคมีใ นการผลิตเมล็ ด พั นธุ
ข า วโพดข า วเหนี ย วสี ม ว งลงได Prongjunteak et al.
(2014a) ไดศึกษาผลการใชพีจีพีอาร 1 ตอการลดตนทุน
การผลิตขาวโพดหวานโดยใชขาวโพดหวานพันธุไฮบริกซ
3 ในป 2556 พบว า ในแปลงทดลอง ศวพ.ลพบุ รี ที่
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ลั ก ษณะดิ น เป น ดิ น ร ว นปนเหนี ย ว ข า วโพดหวานให
ผลผลิตตอไรสูงกวา แปลงทดลองในดินรวนปนทราย ที่
ศวพ.นครสวรรค แต ไ ม มี ค วามแตกต า งกั น ทางสถิ ติ
(Table 1) และเมื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห ผ ลของการใช ปุ ย
ชี วภาพพีจีพีอารในดินรว นปนทรายที่มีอินทรี ยวั ตถุและ
ฟอสฟอรัสต่ํา พบวา สามารถลดการใชปุยเคมีไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส ไดประมาณ 50% ของอัตราแนะนําตาม
ค า วิ เ ค ร า ะห ดิ น ข อ ง Department of Agriculture
(2005) สวนในดิ นรวนเหนียวที่ มีฟอสฟอรั สสู ง สามารถ
ลดการใชปุ ย ไนโตรเจน และโพแทสเซี ย มได ป ระมาณ
25% ข องอั ต ราแนะนํ า ตามค า วิ เ คราะห ดิ นข อ ง
Department of Agriculture (2005) แสดงใหเห็นวาปุย
ชีวภาพพีจีพีอารตอบสนองในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา
ดีกวาในดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง
Prongjunteak et al. (2014b) ได ศึ ก ษาผล
ของปุยชีวภาพพีจีพีอาร 1 ในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสั ตว
พบวา การใชปุยชีวภาพพีจีพีอารเพียงอยางเดียวในแปลง
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุนครสวรรค 3 ที่มีลักษณะเปน
ดินรวนปนทราย ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด และ
สามารถลดการใช ปุ ย เคมี ไ นโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซียม ได 50% ของอัตราแนะนําตามคาวิเคราะห
ดินของกรมวิชาการเกษตร สวนในแปลงทดลองดิน ร ว น
เหนี ยวมีแ นวโนม สามารถลดการใส ปุ ย ไนโตรเจน และ
โพแทสเซียมไดป ระมาณ 25% ของอัตราแนะนํา ตามคา
วิเ คราะห ดิ น ของกรมวิ ช าการเกษตร ซึ่ งสอดคล อ งกั บ
รายงานของ (Prongjunteak et al., 2016) ที่พบวา เมื่อ
มีการใสปุยเคมีถึงระดับสูงตามคําแนะนําตามคาวิเคราะห
ดิน ปริมาณไนโตรเจนและธาตุอาหารอื่นๆ มักเพียงพอตอ
ความตองการของขาวโพดแลว การใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร
จึงไมตอบสนองทั้งการตรึงไนโตรเจน และการดูดใช ธาตุ
อาหารอื่นๆ แต เมื่ อ มี การลดการใช ปุ ย เคมี ลง 25 และ
50% มีผ ลทํ า ใหผลผลิ ต และองค ป ระกอบผลผลิ ต ไม มี
ความแตกตางกันทางสถิติ ชี้ใหเห็นวา ปุยชีวภาพพีจีพีอาร
สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ปุ ย เคมี แ ละมี ก ารให
ไนโตรเจนบางสวนกับขาวโพดจากการตรึงไนโตรเจนแบบ
อิ ส ระ ทั้ ง ยั ง ช ว ยเพิ่ ม การดู ด ธาตุ อ าหารและการเพิ่ ม
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ปริมาณรากจากการผลิตออกซิน (IAA) ของจุลินทรีย จึง
ทําใหไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับการใชปุยเคมีอัตรา
แนะนําตามคาวิเคราะหดินเพียงอยางเดียว
2. ขาว
Meunchang et al. ( 2 0 0 4 ) ไ ด แ ย ก เ ชื้ อ
Azospirillum sp. จากขาวปลูกพันธุสุพรรณบุรี 50 และ
ขาวปา และไดมีการนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑปุยชีวภาพ
พีจี พี อ าร สํา หรั บ ข าวโดยใชใ นรู ป แบบเชื้ อ ผสมระหว า ง
Azospirillum brasilense TS29 แล ะ Burkholderia
vietnamensis S45 จากนั้น ได นํา ไปใช ในแปลงทดลอง
ของกรมวิชาการเกษตรและแปลงของเกษตรกร พบว า
การใช ปุ ย ชี ว ภาพพี จี พี อ าร ร ว มกั บ ปุ ย หมั ก ปุ ย เคมี
ไนโตรเจน 1.5 กิโลกรั มตอไร และหินฟอสเฟตในสภาพ
ดินดา ง ดินเหนียว อํา เภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ทํา
ใหผลผลิตเมล็ดขาวเพิ่มขึ้น 9.8% สามารถลดตนทุนการ
ใชปุยต่ํากว าการใชปุ ยเคมีตามคํา แนะนํา การใชปุ ย เคมี
ตามคาวิเคราะหดินได 40% ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่ม
สูงขึ้นกวาการใชปุยตามคําแนะนํา การใชปุยเคมีตามค า
วิ เคราะห ดิ น 33.7% ซึ่ง สอดคล องกั บ ผลการวิ จั ย ของ
Department of Agriculture (2016) ที่ ทํ า การทดลอง
การใชปุยเคมีรว มกับปุยชีวภาพพีจีพีอาร 2 ในแปลงนา
เกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี ป 2553-2555 พบวา การใช
ปุ ย ชี ว ภาพพี จี พี อ าร 2 สามารถช ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต 40
เปอร เ ซ็ น ต และลดการใช ปุ ย เคมี 35.8 เปอร เ ซ็ น ต
(Meunchang et al., 2007) (Table 2)
3. ออย
Meunchang et al. (1998) ได ทํ า การศึ ก ษา
การแพร กระจายของแบคทีเ รียในออ ยสายพันธุไ ทยใน
ป 2 5 3 8 แล ะ Dobereiner บ ร า ซิ ล ไ ด ม อ บ เ ชื้ อ
Gluconacetobacter diazotrophicus BR11281 เพื่ อ
ใชศึ ก ษาวิจัย ในอ อ ยสายพั น ธุไ ทย ต อมา Meunchang
et al. (2005) ไดแยกเชื้อ Azospirillum ที่แยกได จ าก
รากออ ย สายพัน ธุ ไทยด วยวิ ธี phylogenetic analysis
พบวา ไอโซเลท TS8 มีความคลายคลึงกับ Azospirillum
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brasilense 98% จึ งได นําแบคที เรี ยสองตั ว ดั งกล า วมา
พั ฒ นาเป น ปุ ย ชี ว ภาพพี จี พี อ าร สํ า หรั บ อ อ ยและ มั น
สํ า ปะหลังในรูปแบบ multi straining inoculums และ
ต อ มา Meunchang (2007a) ไดนํ า ไปทดลองในแปลง
ทดลองของศูน ย วิ จั ย ภายในกรมวิ ช าการเกษตร และ
แปลงเกษตรกร พบว าการใชปุ ยชีวภาพพี จีพีอาร 3 กับ
อ อ ยช ว ยลดการใช ปุ ย เคมี ใ นการปลู ก อ อ ยได 25
เปอรเซ็นต ซึ่งสอดคลองกับ Meunchang et al. (2015)
ไดทดลองใชปุยชีวภาพพี จีพีอาร 3 รวมกับปุ ยเคมี อั ตรา
ตางๆ กันในออยปลูก ออยตอ 1 และออยตอ 2 ที่ปลูกใน
ดิ นรว นทรายที่ศูนย วิ จัยและพั ฒนาการเกษตรร อ ยเอ็ ด
พบวา การใสปุย ชีวภาพพี จีพี อ าร สามารถลดการใช ปุ ย
ไนโตรเจนได 50% หรื อ ลดปุ ยเคมี NPK ได 25% ของ
อัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน ของกรมวิชาการเกษตร
โดยผลวิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุ น พบวา
การใชปุยชีวภาพพี จีพีอาร 3 มีผลตอบแทนเพิ่ มขึ้ น จาก
การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวอยางชัดเจน (Table 3) และ
เมื่อติดตามผลการใชประโยชนในกลุมเกษตรกรเปาหมาย
ที่ใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร 3 ในการปลูกออย พบวา การใช
ปุยชีวภาพพีจีพีอารสามารถลดการใชปุยได 33-43%
4. มันสําปะหลัง
Meunchang (2007b) ไดทําการศึ กษาการคั ดเลื อก
สายพั น ธุ พี จี พี อ าร ที่ มี ศั ก ยภาพในการส ง เสริ มการ
เจริญเติบโตของมันสําปะหลัง พบวา การปลูกมันสําปะหลัง
พันธุระยอง 9 ในกระถางทดลองดินทรายที่ใสเชื้อผสมของ
แบคที เ รี ยทั้ ง 3 ชนิ ดร วมกั น ได แก Azospirillum
brasilense Burkholderia vientnamiensis แ ล ะ
Gluconacetobacter diazotrophicus จ ะ ทํ า ใ ห ก า ร
เจริญเติบโตและพั ฒนาการของมันสํ าปะหลังดี ที่ สุด และ
เมื่อนําแบคทีเรียดังกลาวมาผลิตเปนปุยชีวภาพพีจีพีอาร 3
สํ าหรั บมั นสํ า ปะหลั ง ซึ่งต อมา Meunchang (2014) ได
ศึกษาการใชปุยชีวภาพพี จีพี อาร 3 เพื่ อเพิ่มคุ ณภาพและ
ผลผลิตมันสําปะหลังในแปลงทดลองดินทรายที่ศูนยวิจัยพืช
ไรระยอง ป 2555/2556 พบวา การใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร
3 ทําใหผลผลิตหัวมันสดมี ความแตกตางกั บกรรมวิ ธี ไม ใส
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ปุยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผลผลิตหัวมันสดเพิ่ มขึ้น
16.2% สวนการใสปุยเคมีอัตราตางกันทําใหผลผลิตหัวมัน
สดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับวิธีไม
ใสปุย ปฏิกิริยาสัมพันธระหวาง 2 ปจจัย ไมทําใหผลผลิต
หัวมันสดมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนการใสปุยเคมีทํา
ใหผลผลิตแปงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธีไมใส และปฏิกิริยาสัมพันธระหวาง 2 ปจจัย ไม
ทําใหผลผลิ ตแป งของมั นสํ าปะหลั งแตกตางกั นทางสถิ ติ
(Table 4) เมื่อนํามาวิ เคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ
พบวา กรรมวิธี ใสปุยชีวภาพพีจีพีอารใหผลตอบแทนมาก
ที่ สุ ด เพราะมี ต น ทุ น ค าปุ ยชี วภาพเพี ย งอย า งเดี ยว 40
บาท/ไร (Table 5) สวนในแปลงดินรวนปนทราย พบวาการ

ตอบสนองของผลผลิตมีนอย เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ
สูง ดังนั้น การใสปุยชีวภาพ พีจีพีอาร 3 หรือปุยเคมีไม ทํา
ใหการเจริญเติบโตและผลผลิตมันสําปะหลังมีความแตกตาง
กันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมใสปุย ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ของ Meunchang et al. (2012) และ Amawan (2012) ที่
ทํา การศึ กษาการใช ปุ ย ชี วภาพพี จี พี อาร ร ว มกั บ การใช
ปุ ยเคมีไนโตรเจนอั ตราต างๆ ในการปลู กมั นสํ าปะหลั ง
ในดิ นทราย รายงานว า กรรมวิ ธี ทดลองที่ ใช ปุ ยชี วภาพ
พีจีพีอาร 3 สามารถลดการใช ปุ ยไนโตรเจนได 50% ของ
อั ตราแนะนํ า ตามค า วิ เคราะห ดิ น ของ Department of
Agriculture (2005) และยั งให ผลตอบแทนที่ สู งที่ สุ ด คื อ
9,096 บาท/ไร

Table 1 Weight of yield per Rai of hybrid 3 maize after application of PGPR 1 bio-fertilizer together with
chemical fertilizer at different ratio in 2013 at Lopburi and Nakhon Sawan Agriculture Research
and Development Center
Method
No fertilizer
13-0-0 Fertilizer kg/Rai
PGPR bio-fertilizer
PGPR bio-fertilizer+0-10-0 fertilizer kg/Rai
PGPR bio-fertilizer+13-10-0 fertilizer kg/Rai
PGPR bio-fertilizer+9.75-7.5-0 fertilizer kg/Rai
PGPR bio-fertilizer+6.5-5-0 fertilizer kg/Rai
F-test
CV (%)

Plot 1 Lopburi ARaDC
(Clay loam)
Yield (kg rai-1)
3,787
4,462
3,533
4,253
4,302
3,973
3,858
ns
12.51

Plot 2 Nakorn Sawan ARaDC
(Sandy loam)
Yield (kg rai-1)
516 b
1,920 a
759 b
842 b
1,600 a
1,879 a
1,659 a
*
17.66

The same characters are not statistically different at 95% confidence level using DMRT.
Source: Department of Agriculture (2012)
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Table 2 Effect of chemical fertilizer together with PGPR 2 bio-fertilizer (rice) application in farmer’s field in
Uthai Thani Province 2010-2012
Application

First
Second
Third

Fertilizer
Formula
46-0-0
16-20-0
46-0-0
15-15-15
0-0-60

Paddy yield (kg/Rai)
Fertilizer cost (baht/Rai)
Net income (baht/Rai)
Value/cost-ratio of fertilizer
application (VCR)
Percentage of reduced fertilizer
Percentage of increased yield

Pre-test Fertilizer
Ratio Application
(kg rai-1)

Applied Fertilizer Ratio When Mixing Seed with
Rice PGPR Bio-Fertilizer (kg rai-1)

27.0
15.0
12.0
15.0
4.0
750
1,135
11,250

2010
19.0
15.0
7.7
7.7
4.0
900
730
13,500

2011
19.0
15.0
7.7
7.7
4.0
1,000
730
15,000

2012
19.0
15.0
7.7
7.7
4.0
1,050
730
15,750

9.91

18.5

20.5

21.6

0
0

35.8
20

35.8
33.3

35.8
40

1PGPR

2 bio-fertilizer applied in the experiment composed of Azospirillium sp. TS29, Curtobacterium sp. J10 and
Burkholderia sp. S45 microorganisms with not less than 1.0 x 106 cells per gram according to Fertilizer Act.
Source: Department of Agriculture (2016)

Table 3 Economic return of Khon Kaen 3 a cultivar sugar cane when applying PGPR bio-fertilizer together with
chemical fertilizer at different ratio in sandy soil at Roi Et Agriculture Research and Development Center
Chemical Fertilizer PGPR BioN-P2O5-K2O kg /Rai Fertilizer
(kg rai-1)
Not Apply
0
Apply
12-6-12
Not Apply
6-6-12
Apply
9.5-4.5-9.5
Apply

Sugar
Cane Yield
(kg rai-1)
12,665
13,097
17,166
18,608
17,069

Increased
Yield
(kg rai-1)
0
432
4,501
5,943
4,404

Increased
Income1
(baht rai-1)
0
499
5,194
6,858
5,082

Fertilizer
Cost2
(baht rai-1)
0
40
1,095
900
825

Value/cost-ratio (VCR)3
Total VCR
0
12.48
4.74
7.62
6.16

PGPR-VCR
0
12.48
0
2.88
1.42

1Sugar

cane price is 1,154 baht/ton (Sold price farmers had in Roi Et province area in December 2011).
fertilizer price of 15-15-15 formula is 18 baht a kg., 46-0-0 formula is 16 baht a kg., 0-0-60 formula is 20 baht a
kg. and PGPR bio-fertilizer is 20 baht a bag (Fertilizing ratio is 2 bag/Rai).
3Ratio of incomes from increased yield by fertilizing (Value to Cost Ratio, VCR).
VCR = (Increased income by fertilizing/Cost by fertilizing). For farmers with limited budget, critical level is 2.0.
Source: Department of Agriculture (2016)
2Chemical

ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
Volume 16 Number 1 January – June 2019

วารสารเกษตรพระวรุณ 27

Prawarun Agr. J. Volume 16(1) 2019, Pages 19 – 33
Table 4 Effect of PGPR 3 bio-fertilizer together with chemical fertilizer application at different ratio on
growth and yield of Rayong 9 a cultivar cassava in sandy soil at Rayong Field Crops Research Center
2012/2013
Fertilizer Application
A. PGPR bio-fertilizer (1 kg/Rai)
B0= Not apply
B1= Dip cutting before growing
B. Chemical fertilizer ratio (N-P2O5-K2O kg/Rai)
F0= 0-0-0
F1= 16-4-16
F2= 8-4-8
F3= 4-4-4
C. B x F interaction
B0F0
B0F1
B0F2
B0F3
B1F0
B1F1
B1F2
B1F3
CV (a) %
CV (b) %

Root Yield
(kg rai-1)

Starch Yield
(kg rai-1)

5,851 b
6,796 a

1,695
1,915

5,343 b
7,222 a
6,667 ab
6,053 ab

1,541 b
1,737 ab
1,953 ab
1,989 a

4,558
6,545
6,479
5,822
6,127
7,898
6,875
6,285
4.18
10.6

1,321
1,703
1,949
1,805
1,760
1,770
1,957
2,173
7.49
12.2

Note: Average bio-fertilizer or chemical fertilizer application at different ratio with the same character are not statistically
different at 95% confidence level using LSD. Average bio-fertilizer and chemical fertilizer application at different ratio
(C) with the same character are not statistically different at 95% confidence level using DMRT.
Source: Department of Agriculture (2012)
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Table 5 Economic return of Rayong 9 a cultivar cassava when applying PGPR 3 bio-fertilizer together with
chemical fertilizer at different ratio in sandy soil at Rayong Field Crops Research Center 2012/2013
Fertilizer Cost1
(baht rai-1)

4,558
6,127

Increased
Yield
(kg rai-1)
0
1,569

6,545
7,898

Method
N-P2O5-K2O kg/Rai

Yield
(kg rai-1)

No fertilizer
No fertilizer +
PGPR bio-fertilizer
16-4-16
16-4-16 + PGPR
bio-fertilizer
8-4-8
8-4-8 + PGPR biofertilizer
4-4-4
4-4-4 + PGPR biofertilizer

Return of Fertilizer Cost (VCR)2
VCR

VCR with PGPR3

0
40

0.00
39.2

0.00
39.2

1,987
3,340

1,282
1,322

1.55
2.53

0.00
0.97

6,479
6,875

1,921
2,317

739
779

2.60
2.97

0.00
0.37

5,822
6,285

1,264
1,727

468
508

2.70
3.40

0.00
0.70

1Chemical

Fertilizer prices of 15-15-15 formula is 18 baht a kg., 46-0-0 formula is 16 baht a kg., 0-0-60 formula is 20 baht a
kg. and PGPR bio-fertilizer is 20 baht a bag (Fertilizing ratio is 2 bag/Rai).
2Average cassava price is 1,900 baht/ton.
3Ratio of incomes from increased yield by fertilizing (Value to Cost Ratio, VCR).
VCR = (Increased income by fertilizing/Cost by fertilizing). For farmers with limited budget, critical level is 2.0.
Source: Department of Agriculture (2012)

สรุป
ก า ร ใช ปุ ย ชี ว ภ า พ พี จี พี อ า ร ใ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ คือ ขาวโพด ขาว ออย
และมันสํ า ปะหลัง ทํ าใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 9.8-40% และ
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ชวยลดการใชปุยเคมีได 25–50% ตามคําแนะนํา การใช
ปุ ยในพืชเศรษฐกิ จ ของกรมวิ ช าการเกษตร ดั งนั้ น ปุ ย
ชี วภาพพี จีพีอาร จึงเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถใชล ด
การใชปุยเคมี ทําใหเกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตพืชได
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