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บทคัดย่อ
ต้นแบบชีวภัณฑ์ชนิดผงสาหรับย่อยฟางข้าวและควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าวประกอบด้วย Bacillus
subtilis, Aspergillus sp., Azotobacter sp., Saccharomyces cerevisiae และ Trichoderma sp. ซึ่ง ได้ น ามา
ประเมินประสิทธิภาพการย่อยสลายตอซังฟางข้าวและศึกษาประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ตน้ แบบชนิดผง ในการ
ควบคุมโรคขอบใบแห้งพันธุข์ าวดอกมะลิ 105 เปรียบเทียบกับน้าหมักชีวภาพของเกษตรกรทีผ่ ลิตจากเศษผัก
และน้ าชีวภัณฑ์ท่มี ีจาหน่ ายเป็ นการค้า โดยศึกษาวิจยั ในสภาพไร่นา จังหวัดปทุมธานี ระหว่างช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 (ฤดูปลูก 1) และช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2559
(ฤดูปลูก 2) โดยวางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design (RCBD) ผลการทดลองพบว่า
การใช้ชวี ภัณฑ์ต้นแบบชนิดผงส่งผลให้ดนิ ในนาข้าวมีค่าอัตราการย่อยสลายและค่าครึ่งชีวติ สูงกว่ากรรมวิธี
ควบคุมอย่างแตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.05) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพยังมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ตน้ ข้าว
มีความสูงของต้น จานวนรากแขนง น้ าหนักสด น้ าหนั กแห้ง จานวนต้นต่อกอ จานวนเมล็ดต่อรวง และมี
ประสิท ธิภ าพในการควบคุ มโรคขอบใบแห้ง ซึ่ง แตกต่ า งทางสถิติก ับ กรรมวิธีควบคุ ม (p = 0.05) จัด เป็ น
ผลกระทบเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ชวี ภาพสูตรผง ในการย่อยสลายตอซังฟางข้า วและควบคุมโรคขอบใบแห้ง
อย่างยังยื
่ น
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Abstract
New bioproduct consisted of Bacillus subtilis, Aspergillus sp., Azotobacter sp., Saccharomyces
cerevisiae, and Trichoderma sp. was evaluated for degrading of rice stubble and controlling bacterial
leaf blight of rice cultivar Khao Dawk Mali 105 compared to bioorganic liquid produced by farmers and
commercial produced under paddy field conditions. The investigation was carried out at Pathum Thani
during October, 2015-January, 2016 and April-July, 2016 using Randomized Complete Block Design
(RCBD). After microbial powder formula (bioproduct) was used the result revealed the soil property as
degradation rate and half-life tended to be higher than that of the control treatment (p = 0.05). The
treatment of bioproduct increased plant height, number of lateral roots, stem fresh weight, stem dry
weight, tiller number per hill, seed number per spike when compared with those of the control
treatments (p = 0.05). Moreover, bacterial leaf blight was controlled by the bioproduct under field
conditions. It would be the positive impacts of new bioproduct in degrading rice stubble and sustainable
controlling bacterial leaf blight control.
Keywords: bioproduct powder formula; straw decomposition; bacterial leaf blight

1. คานา

อย่างยิง่ การตัดไม้ทาลายป่ าและสภาวะเรือนกระจก
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558) รวมทัง้ การเผาฟางข้าว
หลังการเก็บเกีย่ วนับเป็ นการปฏิบตั ทิ างการเกษตร
ซึง่ เป็ นการเพิม่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศ และเป็ นตัวการสาคัญในการเกิดปรากฏ
การณ์ เรือนกระจกอีกสาเหตุ หนึ่ง (ฉันฐิสา, 2540)
ยิง่ ไปกว่านัน้ การเผาฟางข้าว ส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ทัง้ โครงสร้างดินและสมบัตทิ าง
ชีว เคมีของดิน ตลอดจนท าให้เกิด ความไม่สมดุล
ของระบบนิ เ วศ โดยเฉพาะส่ ง ผลให้จุ ลิน ทรีย์ดิน
จุ ลิน ทรีย์ป ฏิปั ก ษ์ แมลงศัต รู ธ รรมชาติ และธาตุ
อาหารในดินถูกทาลาย จึงทาให้มคี วามอุดมสมบูรณ์
ต่ า และปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ย ั ง แปรผั น ตรงกั บ
ปริมาณไนโตรเจน ซึ่งเป็ นธาตุ อาหารหลักในการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว ทาให้ขา้ วมีการเจริญเติบโต
ไม่ตรงตามลักษณะทางพันธุกรรมและเกิด ปั ญ หา
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะ

สถานการณ์ ภัย แล้ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เพาะปลู ก ข้า วนาปรัง มาตัง้ แต่ ช่ ว งปลายปี พ.ศ.
2557 จนถึง ช่ ว งต้ น ฤดู ก าลเพาะปลู ก ข้า วนาปี ปี
เพาะปลูก 2558/2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้ขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดการปลูกข้าวนา
ปรัง ปี เพาะปลูก 2557/2558 ในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา
จานวน 22 จังหวัด ส่งผลให้ปี พ.ศ. 2557 ผลผลิต
ข้าวไทยลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 3.1 ขณะทีผ่ ลผลิต
ข้า วโลกเพิ่ม ขึ้น จากปี ก่ อ นร้ อ ยละ 2.0 ส่ ว นการ
ส่งออกข้าวไทยทัง้ ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 65.9 และ 30.6 ตามลาดับ เนื่องจากราคา
ส่ ง ออกข้า วของไทยใกล้ เ คีย งกับ ประเทศคู่ แ ข่ ง
ส่งผลให้นาเข้าข้าวจากไทยเพิม่ ขึน้ (กองนโยบาย
และแผนพัฒ นาการเกษตร ส านั ก งานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) ซึ่ง ปั ญ หาภัย แล้ ง เกิด ได้โ ดย
ธรรมชาติและโดยการกระทาของมนุ ษย์ โดยเฉพาะ
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อย่างยิง่ โรคขอบใบแห้ง ซึง่ เกิดจาก Xanthomonas
oryzae pv. oryzae ที่จะทาให้ผลผลิตข้าวเสีย หาย
ถึง 80 % (พากเพียร และคณะ, 2552)
การควบคุมโรคขอบใบแห้งนิยมใช้สารเคมี
bacbicure (Canoron) อัต รา 30 กรัม /น้ า 20 ลิต ร
(พากเพีย ร และคณะ, 2552) ซึ่ง สารเคมีด ัง กล่ า ว
ออกฤทธิ ์ 2 แนวทาง คือ กระตุ้น ภู มิต้า นทานพืช
และยับยัง้ เชือ้ โรค แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม
ในการเกิดโรคขอบใบแห้ง เชื้อสาเหตุจะเจริญได้ดี
ในสภาพธรรมชาติ และสารเคมีดงั กล่าวเน้นการใช้
เพื่อป้ องกันโรค รวมทัง้ เกษตรกรขาดประสบการณ์
ในการวินิ จ ฉั ย โรคพืช จึง ไม่ ท ัน สถานการณ์ ก าร
ระบาดและท าให้ ก ารควบคุ ม โรคมั ก ไม่ ไ ด้ ผ ล
ประกอบกับผู้บริโภคส่วนใหญ่ตระหนักถึงสุขภาพ
และพิษภัยของสารเคมีท่จี ะตกค้างในผลผลิตและ
สิง่ แวดล้อม เกษตรกรจึงหันมาทาการปลูกข้าวแบบ
เกษตรอินทรีย์ ซึง่ เน้นไถกลบฟางข้าวและการรักษา
สมดุลธรรมชาติ ให้เกิดการควบคุมกันเองในระบบ
นิเวศ รวมทัง้ ใช้ชวี วิธใี นการควบคุมโรค แต่การไถ
กลบฟางข้า วต้อ งใช้เ วลาย่ อ ยสลาย 3-4 สัป ดาห์
คณะผู้ วิ จ ั ย จึ ง คิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภา พ ช นิ ด
ของเหลว สาหรับย่อยสลายฟางข้าวประกอบด้วย
Bacillus subtilis, Azotobacter sp., Saccharomyces
cerevisiae, Aspergillus sp. และ Trichoderma sp.
เมื่อ น าไปย่ อ ยสลายฟางข้า ว ท าให้ ท่ีมีค่ า เฉลี่ย
ค่าคงทีอ่ ตั ราการย่อยสลายสูงสุด (k) เท่ากับ 0.064
แตกต่างทางสถิตกิ บั กรรมวิธคี วบคุม (p = 0.05) และ
เมื่อพิจารณาจากค่าครึ่งชีวติ (half-life) พบว่าการ
ฝั ง กลบฟางข้า วร่ ว มกับ ผลิต ภั ณ ฑ์ ชีว ภาพชนิ ด
ของเหลวนัน้ มีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ 13.1 ซึ่งสัน้ กว่า
กรรมวิธที ฝ่ี ั งกลบฟางข้าวเพียงอย่างเดียว มีค่าครึง่
ชีวติ เท่ากับ 15.6 วัน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
ดังกล่าวยังมีศกั ยภาพในการเพิม่ ปริมาณธาตุอาหาร
ในดิน และเพิ่ม ปริม าณอิน ทรีย วัต ถุ จ ากการย่ อ ย
สลายตอซังฟางข้าว เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตต้น

ข้าวและเพิม่ ผลผลิตข้าวอย่างยัง่ ยืน ส่งเสริมให้ต้น
ข้า วมีค วามสูง ต้ น จ านวนรากแขนง น้ า หนั ก สด
น้ าหนักแห้ง จานวนต้นต่อกอ จานวนเมล็ดต่อรวง
และน้ าหนัก 1,000 เมล็ด ซึ่งแตกต่ างทางสถิติกบั
กรรมวิธคี วบคุม (p = 0.05) (จตุพร และคณะ, 2555)
อย่ า งไรก็ต าม ผลิต ภัณ ฑ์ ชีว ภาพดัง กล่ า วยัง ไม่
สะดวกกับ การขนส่ ง และอายุ ก ารเก็ บ รัก ษาสัน้
คณะผู้วิจ ัย จึง พัฒ นาชีว ภัณฑ์ชนิ ด ผงสาหรับย่อย
ฟางข้าวและควบคุมโรคแบคทีเรียทีส่ าคัญของข้าว
(กระบวนการพัฒ นาอยู่ร ะหว่ า งการจดสิท ธิบ ัตร)
เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้จงึ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ชนิด
ผงสาหรับย่อยฟางข้าว และควบคุมโรคแบคทีเรียที่
สาคัญของข้าว ในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี อันจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อ เกษตรกรผู้ป ลูก ข้า ว ทัง้ แบบเกษตร
อิน ทรีย์ แ ละเกษตรดีท่ีเ หมาะสม (GAP) เพื่อ ลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการระบาดของ
โรคพืช และลดต้ น ทุ น การผลิต รวมทัง้ เป็ นการ
สนั บ สนุ น และขยายพื้ น ที่ ก ารผลิ ต พื ช ตามแนว
เกษตรอินทรีย์ อีกทัง้ เป็ นต้นแบบกับภาคเอกชน ใน
การผลิตชีวภัณฑ์ทางการค้าต่อไป

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1. ประสิ ทธิ ภาพการใช้ ชีวภัณฑ์ต้นแบบ
ชนิ ดผงในการควบคุมโรคขอบใบแห้งในสภาพไร่
2.1.1 วางแผนการทดลอง
การศึก ษาประสิท ธิภ าพการใช้ ชีว
ภัณฑ์ชนิดผงสาหรับย่อยฟางข้าวและควบคุมโรค
แบคทีเรียที่สาคัญของข้าว ในการควบคุมโรคขอบ
ใบแห้งของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 จากการเข้า
ทาลายของโรคในสภาพธรรมชาติ 2 ฤดูปลูก ได้แก่
ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.
2559 และช่ ว งเดือ นเมษายนถึง เดือ นกรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ณ แปลงเกษตรกรหมู่ 7 ตาบลคลองเจ็ด
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพื้นที่น้ีเป็ น
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ตัว แทนพื้น ที่ท่ีนิย มเผาฟางข้า วและมีโ รคขอบใบ
แห้งระบาดอยู่เป็ นประจา โดยวางแผนการทดลอง
แบบ randomized complete block design (RCBD)
ประกอบด้ว ย 7 กรรมวิธี กรรมวิธีล ะ 5 ซ้ า ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้ (1) กรรมวิธี T1 หมักฟางข้าวหลัง
ร่วมกับพ่นใบ 3 ครัง้ (เมื่อข้าวอายุ 40, 60 และ 90
วันหลังปลูก) ด้วยชีวภัณฑ์ต้นแบบชนิดผงร่วมกับ
การใช้ปุ๋ ยอิน ทรีย์ (2) กรรมวิธี T2 หมัก ฟางข้า ว
ร่วมกับพ่นใบ 5 ครัง้ (เมื่อข้าวอายุ 15, 40, 60, 75
และ 90 วันหลังปลูก) ด้วยชีวภัณฑ์ต้นแบบชนิดผง
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (3) กรรมวิธี T3 หมักฟาง
ข้าวร่วมกับพ่นใบ 3 ครัง้ (เมื่อข้าวอายุ 40, 60 และ
90 วันหลังปลูก) ด้วยน้ าหมักชีวภาพของเกษตรกร
ที่ ผ ลิ ต จากเศษผั ก ร่ ว มกั บ การใช้ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์
(4) กรรมวิธี T4 หมักฟางข้าวร่วมกับพ่ นใบ 5 ครัง้
(เมื่อข้าวอายุ 15, 40, 60, 75 และ 90 วันหลังปลูก)
ด้วยน้ าหมักชีวภาพของเกษตรกรทีผ่ ลิตจากเศษผัก
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (5) กรรมวิธี T5 หมักฟาง
ข้าวร่วมกับพ่นใบ 3 ครัง้ (เมื่อข้าวอายุ 40, 60 และ
90 วัน หลัง ปลู ก ) ด้ ว ยชีว ภัณ ฑ์ ท่ีมีจ าหน่ า ยเป็ น
การค้า ร่ ว มกับ การใช้ปุ๋ ยอิน ทรีย์ (6) กรรมวิธี T6
หมักฟางข้าวร่วมกับพ่นใบ 5 ครัง้ (เมื่อข้าวอายุ 15,
40, 60, 75 และ 90 วันหลังปลูก) ด้วยชีวภัณฑ์ท่มี ี
จาหน่ ายเป็ นการค้าร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ
(7) กรรมวิธี T7 ไถกลบฟางข้าวร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ทัง้ นี้ปริมาณฟางข้าวที่ใช้ศกึ ษาวิจยั ครัง้ นี้
เท่ากับ 200 กิโลกรัมต่อไร่ อัตราการใช้ชวี ภัณฑ์ 50
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 500
กิโ ลกรัม ต่ อ ไร่ โดยการปลูก การดูแ ลรัก ษา การ
ป้ องกันกาจัดโรคและแมลง ตลอดจนการเก็บเกีย่ ว
จะปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดัง้ เดิมของเกษตรกร
2.1.2 การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก
แบ่ ง แปลงทดลองในแต่ ล ะพื้ น ที่
ออกเป็ น block จ านวน 5 block โดยแต่ ล ะ block
ประกอบด้วยแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร จานวน

7 แปลง โดยเกลี่ ย ดิ น ให้ ทุ ก แปลงย่ อ ยมี ค วาม
สม่ า เสมอกัน จากนัน้ น าพลาสติก ขนาดความสูง
150 เซนติเ มตร มาฝั ง ลงไปในดิน 30 เซนติเมตร
แล้วใช้ดนิ กลบปลายข้างล่างของทัง้ สองด้านให้แน่น
กัน้ แต่ ละแปลงเพื่อป้ องกันการซึมของน้ าในแปลง
ทดลอง จะได้หน่ วยทดลองย่อยขนาด 10 x 10 เมตร
ปลูก ข้า วพัน ธุ์หอมมะลิ105 แบบนาดา โดยใช้ต้น
กล้าอายุ 15 วัน ปั กดากอละ 1 ต้น ใช้ระยะปลูกที่
25 x 25 เซนติเมตร
2.1.3 การเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลทัง้ หมด 3 ข้อมูลหลัก คือ
(1) ด้านการเจริญเติบโตต้นข้าว ได้แก่ ความสูงต้น
จานวนราก น้ าหนักแห้ง น้ าหนักสด และจานวนต้น
ต่ อ กอ (2) ข้อ มู ล ผลผลิต ได้ แ ก่ น้ า หนั ก สดและ
น้ าหนักแห้งต่อต้น จานวนเมล็ดต่อรวง และผลผลิต
ต่อไร่ และ (3) ข้อมูลด้านการระบาดของโรคขอบใบ
แห้งจากเชือ้ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ใน
สภาพธรรมชาติโดยจดบันทึกความรุนแรงโรคตาม
พืน้ ทีใ่ บทีเ่ สียหายจากการเข้าทาลายของโรค ในวัน
แรกที่ข้า วแสดงอาการโรค และเก็บ ข้อ มู ล ความ
รุนแรงโรคทุกสัปดาห์ คานวณความรุนแรงโรคด้วย
วิธี area under disease progress curve (AUDPC)
นาข้อมูลที่ได้ทงั ้ หมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวน
ด้ ว ยวิ ธี analysis of variance และเปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ย ด้ว ยวิธี Duncan’s
new multiple range test
2.1.4 วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ salicylic acid
(SA) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
น าตัว อย่ า งใบข้า วอายุ 15, 40, 60,
75 และ 90 วัน ที่เก็บมาในแต่ละกรรมวิธีมาบดให้
ละเอีย ดใน 90 % (v/v) methanol อัต ราใบข้า ว 1
กรัม /90 % (v/v) methanol 2.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั น้
นามา centrifuge ที่ 15,000 x g เป็ นเวลา 15 นาที
นาส่วนทีเ่ ป็ น pellet ทีเ่ หลือจากการ centrifuge ครัง้
แรก น ามาสกั ด ใน 100 % (v/v) methanol และ
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centrifuge ที่ 15,000 x g เป็ นเวลา 15 นาที อีกครัง้
น าส่ ว นที่ เ ป็ น supernatants มาละลายใน 90 %
methanol จากนั ้น ใช้ thin layer chromatography
เป็ นตัวแยกสารละลาย พร้อมกับเตรียม standard
SA ละลายใน 90 % methanol เพื่อเปรียบเทียบกับ
สารละลายทีไ่ ด้ และวิเคราะห์ระดับของ SA ตามวิธี
ข อ ง Schneider-Müller แ ล ะ ค ณ ะ (1994) ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สาร SA ที่ชีว ภัณ ฑ์ ต้ น แบบ กระตุ้ น ให้ พืช สร้ า ง
ขึน้ กับความรุนแรงของโรคทีเ่ กิดขึน้ ในธรรมชาติ
2.2 ประสิ ทธิ ภาพชี วภัณฑ์ต้นแบบชนิ ดผง
ในการย่อยฟางข้าวในสภาพไร่
สับ ฟางข้ า วให้ มี ข นาด 5 เซนติ เ มตร
บรรจุ ลงในถุ ง ตาข่า ยไนลอนขนาด 15 x 15 เซนติ
เมตร ถุ งละ 50 กรัม ฝั งกลบตัวอย่างในดินลึก 15
เซนติเมตร ลงในแต่ละแปลงของแต่ละกรรมวิธี ทัง้
2 ฤดูปลูก ทัง้ นี้ควบคุมความชืน้ อุณหภูมิ และความ
เป็ นกรด-ด่าง ของดินในแต่ ละกรรมวิธี เก็บถุ งตา
ข่ายไนลอนทีบ่ รรจุตวั อย่างซากพืช 50 กรัม ทีไ่ ด้ฝัง
ในดินลึก 15 เซนติเมตร ในทุก 5 วัน เป็ นเวลา 20
วั น น าซากพื ช ที่ เ หลื อ ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาอบที่
อุณหภูมิ 85 °C เพื่อไล่ความชืน้ จนน้ าหนักคงที่ ชัง่
น้ าหนักแห้ง น้ าหนักส่วนที่หายไปจะเป็ นปริมาณ
การสลายตัวของซากพืชแต่ละช่วงเวลา (Faithfull,
2002) จากนัน้ นามาคานวณค่าคงที่อตั ราการย่อย
สลายดังสมการ Xt ÷ Xo = e-kt หาค่าคงทีจ่ ากสมการ
In Xt = -kt + In Xo และ In (Xo ÷ Xt) = -kt เมื่อ Xo =
น้ าหนักของซากอินทรียใ์ นตอนเริม่ ต้น (กรัม); Xt =
น้ าหนักของซากอินทรียเ์ มื่อเวลาผ่านไป t (กรัม); t
= เวลาที่ แ ตกต่ า งระหว่ า ง Xo และ Xt (วัน ); k =
ค่าคงทีก่ ารย่อยสลายเอกโพแนนเชีย่ ล (ต่อวัน); e =
ค่าคงทีฐ่ านของล็อกธรรมชาติ = 2.718
น าข้อ มูลที่ได้จากการทดลองตามแบบ
แผนการทดลองมาวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนของ
ข้อมูลด้วยวิธี analysis of variance และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี DMRT

3. ผลการวิ จยั
3.1 ประสิ ทธิ ภาพการใช้ ชี วภัณฑ์ต้ นแบบ
ชนิ ดผงด้านผลผลิ ตข้าวในสภาพไร่
ผลการศึก ษาประสิท ธิภ าพการใช้ ชี ว
ภัณฑ์ต้นแบบชนิดผงด้านผลผลิต ข้าวในสภาพไร่
ในพื้นที่อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีในฤดู
ปลูกที่ 1 และฤดูปลูกที่ 2 พบว่า T2 มีประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตต้นข้าว จนกระทัง่
ให้ผลผลิตสูงทีส่ ดุ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p = 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธอี ่นื ๆ (ตาราง
ที่ 1 และ 2) โดยฤดูปลูกที่ 1 ส่งผลให้ขา้ วมีน้ าหนัก
สด 3.10 มิลลิกรัม น้าหนักแห้ง 2.64 มิลลิกรัม เมล็ด
ต่อรวง 196 เมล็ด และผลผลิต 561 กิโลกรัมต่อไร่
(ตารางที่ 1) และฤดูปลูกที่ 2 ส่งผลให้ขา้ วมีน้ าหนัก
สด 3.12 มิลลิกรัม น้าหนักแห้ง 2.58 มิลลิกรัม เมล็ด
ต่อรวง 200 เมล็ด และผลผลิต 566 กิโลกรัมต่อไร่
(ตารางที่ 2)
3.2 ประสิ ทธิ ภาพการใช้ ชี วภัณฑ์ต้ นแบบ
ชนิ ดผงด้านการควบคุมโรคขอบใบแห้ งที่ ระบาด
ตามธรรมชาติ ในสภาพไร่
ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ชวี ภัณฑ์
ต้ นแบบชนิ ดผงด้ านการควบคุ มโรคขอบใบแห้งที่
ระบาดตามธรรมชาติในสภาพไร่ในพื้นที่อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ในฤดูปลูกที่ 1 และฤดูปลูกที่ 2
พบว่า T2 มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคขอบใบแห้ง
ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ X. oryzae pv. oryzae ที่ ร ะบาดตาม
ธรรมชาติในสภาพไร่ ได้ดีท่ีสุ ด แตกต่ างอย่ างมีนั ย
สาคัญทางสถิติ (p = 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี
อื่น ๆ (รูปที่ 1) โดยฤดูปลูกที่ 1 และฤดูปลูกที่ 2 นัน้ T2
พบ AUDPC โรคขอบใบแห้ ง เท่ า กั บ 148.24 และ
155.31 ตามลาดับ ขณะที่ T7 ซึ่งเป็ นกรรมวิธคี วบคุม
ในฤดูปลูกที่ 1 และฤดูปลูกที่ 2 พบ AUDPC โรคขอบ
ใบแห้งเท่ากับ 1054 และ 1103.89 ตามลาดับ (รูปที่ 1)
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการใช้ชวี ภัณฑ์ตน้ แบบชนิดผงด้านผลผลิตข้าวในสภาพไร่ ฤดูปลูกที่ 1
กรรมวิธ1ี
น้าหนักสด (มิลลิกรัม)
น้าหนักแห้ง (มิลลิกรัม) เมล็ดต่อรวง ผลผลิต (กก/ไร่)
T1
3.14a
2.69a
198a
535b
T2
3.10a
2.64a
196a
561a
T3
2.95b
2.28c
170d
319f
T4
3.06a
2.28c
170d
363e
T5
2.89b
2.40b
179c
418d
T6
2.91b
2.42b
185b
471c
T7
2.64c
2.14d
160e
307f
1/T1 หมักฟางข้าวร่วมกับพ่นใบ 3 ครัง้ (เมื่อข้าวอายุ 40, 60 และ 90 วันหลังปลูก) ด้วยชีวภัณฑ์ตน
้ แบบชนิด
ผงร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ T2 หมักฟางข้าวร่วมกับพ่นใบ 5 ครัง้ (เมื่อข้าวอายุ 15, 40, 60, 75 และ 90 วัน
หลังปลูก) ด้วยชีวภัณฑ์ต้นแบบชนิดผงร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ T3 หมักฟางข้าวร่วมกับพ่นใบ 3 ครัง้ (เมื่อ
ข้าวอายุ 40, 60 และ 90 วันหลังปลูก) ด้วยน้ าหมักชีวภาพของเกษตรกรทีผ่ ลิตจากเศษผักร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ T4 หมักฟางข้าวร่วมกับพ่นใบ 5 ครัง้ (เมื่อข้าวอายุ 15, 40, 60, 75 และ 90 วันหลังปลูก) ด้วยน้าหมัก
ชีวภาพของเกษตรกรทีผ่ ลิตจากเศษผักร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ T5 หมักฟางข้าวร่วมกับพ่นใบ 3 ครัง้ (เมื่อ
ข้าวอายุ 40 60 และ 90 วันหลังปลูก) ด้วยชีวภัณฑ์ทม่ี จี าหน่ ายเป็ นการค้าร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ T6 หมัก
ฟางข้าวร่วมกับพ่นใบ 5 ครัง้ (เมื่อข้าวอายุ 15 40 60 75 และ 90 วันหลังปลูก) ด้วยชีวภัณฑ์ทม่ี จี าหน่ ายเป็ น
การค้าร่วมกับการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรีย์ และ T7 ไถกลบฟางข้าวร่วมกับการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรีย์
2/ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ต้นแบบชนิดผงด้านการเจริญเติบโตต้นข้าวในสภาพไร่ ฤดูปลูกที่ 1 แตกต่ างกัน
ตามตัวอักษรเปรียบเทียบตามคอลัมน์ โดยวิเคราะห์ หาความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดย Duncan’s new multiple range tests (DMRT) ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการใช้ชวี ภัณฑ์ตน้ แบบชนิดผงด้านผลผลิตข้าวในสภาพไร่ ฤดูปลูกที่ 2
กรรมวิธ1ี
น้าหนักสด (มิลลิกรัม)
น้าหนักแห้ง (มิลลิกรัม) เมล็ดต่อรวง ผลผลิต (กก/ไร่)
T1
3.10ab
2.68a
197a
526b
T2
3.12a
2.58b
200a
566a
T3
3.01bc
2.39cd
167c
370e
T4
2.96c
2.42c
158d
425d
T5
2.99c
2.35d
174b
499c
T6
2.92c
2.39cd
175b
494c
T7
2.71d
1.92e
158d
305f
1/รายละเอียดกรรมวิธ ี T1-T7 ดังแสดงในตารางที่ 1
2/ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ตน
้ แบบชนิดผงด้านผลผลิตข้าวในสภาพไร่ ฤดูปลูกที่ 2 แตกต่างกันตามตัวอักษร
เปรียบเทียบตามคอลัมน์ โดยวิเคราะห์หาความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทางสถิติ
ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดย DMRT ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
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3.3 ประสิ ทธิ ภาพการใช้ ชี วภัณฑ์ต้ นแบบ
ชนิ ดผงด้ านการกระตุ้ นให้ ต้ นข้ าวอายุ ต่ าง ๆ
สะสม salicylic acid
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์
ต้นแบบชนิดผงด้านการกระตุ้นให้ตน้ ข้าวอายุต่าง ๆ
สะสม salicylic acid (SA) ในฤดูปลูกที่ 1 และฤดูปลูก
ที่ 2 พบว่า T1 และ T2 ซึง่ มีการใช้ชวี ภัณฑ์ต้นแบบ
ชนิดผง ส่งผลให้ต้นข้าวเกิดการสะสม SA สูงที่สุด
ในทุ ก ช่ ว งอายุ ท่ี ศึ ก ษาวิ จ ัย นั ้น แตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.05) กับกรรมวิธอี ่นื ๆ โดย
ฤดูป ลูก ที่ 1 เมื่อ ข้า วอายุ 15, 40, 60, 75 และ 90
วัน หลัง ปลู ก T1 มีก ารสะสม SA เท่ า กับ 0.741,
0.742, 0.742, 0.756 และ 0.758 มิลลิกรัมต่อกรัม
น้ า หนั ก สด ตามล าดับ และ T2 มีก ารสะสม SA
เ ท่ า กั บ 0.738, 0.753, 0.762, 0.749 แ ละ 0.751
มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักสด ตามลาดับ ในขณะที่ T7
ไถกลบฟางข้าวร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรียเ์ พียงอย่าง
เดียว มีการสะสม SA ต่ าสุด เท่ากับ 0.283, 0.266,
0.277, 0.292 และ 0.270 มิลลิกรัมต่ อกรัมน้ าหนัก
สด ตามลาดับ (รูปที่ 2ก) ในฤดูปลูกที่ 2 เมื่อข้าว
อายุ 15, 40, 60, 75 และ 90 วัน หลังปลูก T1 มีการ
สะสม SA เท่ากับ 0.783, 0.756, 0.768, 0.780 และ

0.775 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักสด ตามลาดับ และ
T2 มีการสะสม SA เท่ากับ 0.778, 0.767, 0.778,

รูปที่ 1 ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ต้นแบบชนิดผง
ด้านการควบคุ มโรคขอบใบแห้งที่ร ะบาด
ตามธรรมชาติในสภาพไร่ ฤดูปลูกที่ 1 และ
ฤดู ป ลู ก ที่ 2 แตกต่ า งกั น ตามตั ว อัก ษร
เปรียบเทียบในแต่ ละกรรมวิธใี นแต่ละฤดู
ปลูก โดยวิเคราะห์หาความแปรปรวนและ
เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ย
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
โดย DMRT ด้ว ยโปรแกรมส าเร็จ รู ป ซึ่ง
รายละเอีย ดกรรมวิธี T1-T7 ดัง แสดงใน
ตารางที่ 1

รูปที่ 2 ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ต้นแบบชนิดผงด้านการกระตุ้นให้ต้นข้าวอายุต่าง ๆ สะสม salicylic acid
(SA) ในฤดูปลูกที่ 1 (ก) และฤดูปลูกที่ 2 (ข) แตกต่างกันตามตัวอักษรเปรียบเทียบในแต่ละกรรมวิธี
โดยวิเคราะห์หาความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทางสถิติทร่ี ะดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดย DMRT ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ซึง่ รายละเอียดกรรมวิธี T1-T7 ดังแสดง
ในตารางที่ 1
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0.761 และ 0.772 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม น้ าหนั ก สด
ตามล าดับ ในขณะที่ T7 มีก ารสะสม SA ต่ า สุ ด
เ ท่ า กั บ 0.381, 0.379, 0.365, 0.367 แ ล ะ 0.378
มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักสด ตามลาดับ (รูปที่ 2ข)
3.4 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพชี วภัณฑ์ต้นแบบ
ชนิ ดผงด้านการย่อยสลายเศษซากพืชในสภาพไร่
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์
ต้นแบบชนิดผงด้านการย่อยสลายฟางข้าวและเศษ
ซากพืชในสภาพไร่นา ในฤดูปลูกที่ 1 และฤดูปลูกที่
2 พบว่า T1 และ T2 ส่งผลให้ฟางข้าวและเศษซาก
พืชในนาข้าว ในฤดูปลูกที่ 1 มีอตั ราการย่อยสลาย
(K) สู ง ที่สุ ด เท่ า กับ 0.067 และ 0.067 ตามล าดับ
และในฤดูป ลูก ที่ 2 มีอ ัต ราการย่ อ ยสลาย (K) สูง
ทีส่ ุดเท่ากับ 0.072 และ 0.073 ตามลาดับ แตกต่าง

อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p = 0.05) ขณะที่ T7
กรรมวิธคี วบคุมมีอตั ราการย่อยสลาย (K) ต่ าที่สุด
ทัง้ ในฤดูป ลูก ที่ 1 และฤดูป ลูก ที่ 2 เท่ า กับ 0.036
และ 0.035 ตามลาดับ (รูปที่ 3ก) รวมทัง้ T1 และ
T2 ยังส่งผลให้ฟางข้าวและเศษซากพืชมีค่าครึง่ ชีวติ
ต่ าที่สุดในทัง้ 2 ฤดูปลูก ฤดูปลูกที่ 1 เท่ากับ 11.31
และ 11.05 วัน และฤดูปลูกที่ 2 เท่ากับ 11.24 และ
10.99 วัน แตกต่ างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p =
0.05) ขณะที่ T7 ส่งผลให้ฟางข้าวและเศษซากพืชมี
ค่ า ครึ่ง ชีวิต สูง ที่สุ ด ในทัง้ 2 ฤดู ป ลู ก ฤดู ป ลู ก ที่ 1
เท่ากับ 16.29 วัน และฤดูปลูกที่ 2 เท่ากับ 16.55 วัน
(รูปที่ 3ข) โดยผลการทดลองสอดคล้องกันกับอัตรา
การย่อยสลาย

รูปที่ 3 ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ต้นแบบชนิดผงด้านการย่อยสลายฟางข้าวในสภาพไร่ โดย (ก) อัตราการ
ย่อยสลาย (K) และ (ข) ค่าครึง่ ชีวติ ของเศษซากพืช (วัน) ในฤดูปลูกที่ 1 และฤดูปลูกที่ 2 แตกต่างกัน
ตามตัวอักษรเปรียบเทียบในแต่ ละกรรมวิธใี นแต่ละฤดูปลูก โดยวิเคราะห์หาความแปรปรวนและ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดย DMRT ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป ซึง่ รายละเอียดกรรมวิธี T1-T7 ดังแสดงในตารางที่ 1

4. วิ จารณ์

เหมาะสม ทัง้ นี้ ชีว ภัณ ฑ์ต้ น แบบชนิ ด ผงประกอบ
ด้ว ย B. subtilis, Aspergillus sp., Azotobacter sp.,
Saccharomyces cerevisiae และ Trichoderma sp.
มีส มบัติแ ละกลไกที่แ ตกต่ า งกัน โดย Aspergillus
sp. เป็ นราทีส่ ร้างสารทีม่ ฤี ทธิเป็
์ นกรดไปย่อยสลาย

การใช้ ชี ว ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบชนิ ด ผงให้ เ กิ ด
ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดเกี่ยวข้องกับหลาย
ปั จจัยทัง้ สมบัติและกลไกของจุลินทรีย์ สูตรผสมสาร
พาและสารอาหาร สภาพแวดล้อม และวิธีการใช้ท่ี
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ซากสัตว์หรือซากอินทรียวัตถุให้กลายเป็ นอนินทรีย์
สารที่พชื สามารถนากลับไปใช้ประโยชน์ได้อกี ครัง้
หนึ่ ง จากการศึก ษาของ Banik และ Dey (1982)
พบว่า Aspergillus sp. มีความสามารถในการย่อย
เซลลูโ ลสได้ดี Azotobacter sp. เป็ น แบคทีเรียที่มี
ความสามารถตรึงไนโตรเจนได้โดยอิสระ โดย Singh
และ Bhargava (1994) ได้ ป ลู ก A. chroococcum
ให้กบั oilseed rape (Brassica napus cv. ISN. 129)
ร่ ว มกับ การใช้ไ นโตรเจนในระดับ ต่ า ง ๆ พบว่ า
ผลผลิต เมล็ด และน้ า หนัก แห้ง ทัง้ หมดจะเพิ่มมาก
ที่สุดในการทดลองที่ไม่ได้ใส่ไนโตรเจนเลย ยิ่งไป
กว่านัน้ ยังพบว่า A. chroococcum เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ ย
ไนโตรเจนจะทาให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดและน้าหนัก
แห้งทัง้ หมดเพิ่มขึ้นถึง 35-60 เปอร์เซ็นต์ (Kevin,
2005) Saccharomyces cerevisiae ช่วยในการย่อย
สลายแป้ งและน้ าตาล ทาให้ดนิ มีความโปร่ง และมี
ออกซิเจนมากขึ้น ทาให้รากพืชเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว เมื่อ S. cerevisiae ตายจะถูก Clostridium
ย่อยสลายเพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารรองหลายชนิด
ได้แ ก่ แคลเซีย ม แมกนี เ ซีย ม ก ามะถัน เป็ น ต้น
(Kevin, 2005) Trichoderma sp. มีความสามารถสูง
ในการแข่งขัน (competition) กับเชือ้ โรคด้านการใช้
อาหารและแร่ ธ าตุ ต่ า งๆ จากแหล่ ง อาหารใน
ธรรมชาติ ตลอดจนการใช้สารทีจ่ าเป็ นต่อการเจริญ
ของเส้นใยได้เป็ นอย่างดี ซึง่ มีสมบัตยิ ่อยสลายผนัง
เส้น ใยราสาเหตุ โรคพืช จากนัน้ แทงเส้นใยเข้าไป
เจริญอยู่ภายในเส้นใยเชือ้ โรค เป็ นสาเหตุให้เชือ้ โรค
สูญ เสีย ความมีชีวิต ส่ง ผลให้ป ริม าณของเชื้อโรค
ลดลง (อรพิน ท์ และคณะ, 2531) ขณะที่บ างสาย
พันธุ์สามารถสร้างสารปฏิชวี นะ (antibiotic) ไตรโค
เดอร์มิน (trichodermin) ออกมาเพื่อยับยัง้ หรือเข้า
ท าลายเส้น ใยของเชื้อ โรคจนเกิด การเหี่ย วสลาย
(lysis) จิระเดช และคณะ (2542) รายงานประสิทธิ
ภาพของ Trichoderma sp. ร่วมกับ B. subtilis และ
Serratia plymuthica PBRC1 เพื่อใช้ในการควบคุม

ร า Fusarium oxysporum, Sclerotium rolfsii แ ละ
Rhizoctonia solani บริเ วณรากต้น กล้า มะเขือเทศ
นอกจากนี้มรี ายงานสมบัตขิ องแบคทีเรียปฏิปักษ์ B.
subtilis โดยยับยัง้ การเจริญหรือฆ่า Xanthomonas
oryzae pv. oryzae สาเหตุ โรคขอบใบแห้งของข้าว
ส่งเสริมการผลิต ข้าว ด้วยคุณลักษณะพิเศษหลาย
ประการ ได้แก่ สามารถผลิตสารปฏิชวี นะ การผลิต
สารยึดติดแนบแน่นกับผิวพืชและยับยัง้ เชือ้ โรค และ
สามารถเพิ่มการผลิตฮอร์โมนพืช indole-3-acetic
acid (IAA) กระตุ้ น ให้ ข้ า วเจริ ญ เติ บ โตแข็ ง แรง
สมบูรณ์รวดเร็วให้ผลผลิตสูงและรอดพ้นต่อการถูก
เชื้อ โรคท าลาย ตลอดจนกระตุ้ น ให้ ข้า วผลิต สาร
ต่ าง ๆ ในระบบภูมิต้านทาน ได้แก่ salicylic acid,
jasmonic acid, -1,3-glucanase, peroxidase,
phenolics, guaicol peroxidase และ glucosinolate
ที่ใ ช้ย ับ ยัง้ การเข้า ท าลายของเชื้อ โรคและแมลง
ตลอดจนเพิม่ ความทนทานต่อสภาพแล้งหรือขาดน้า
ของพืช (จตุ พ ร และคณะ, 2555; ดุ สิต และคณะ,
2555; ปาริช าติ และคณะ, 2555; Boonnadakul et
al., 2012) หลัก ฐานดัง กล่ า วข้ า งต้ น และผลการ
ศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ แ สดงให้เ ห็น ว่ า การใช้จุ ลิน ทรีย์
ปฏิปักษ์ผสมหลายสายพันธุท์ ม่ี ลี กั ษณะและกลไกที่
แตกต่างกัน ไม่หกั ล้างกัน จะมีประสิทธิภาพสูง ใน
การย่อยสลายฟางข้าวและยับยัง้ การเข้าทาลายของ
เชือ้ สาเหตุโรค

5. สรุป
5.1 ชีวภัณฑ์ต้นแบบชนิดผง ประกอบด้วย
Bacillus subtilis, Aspergillus sp., Azotobacter sp.,
Saccharomyces cerevisiae และ Trichoderma sp.
มีป ระสิท ธิภ าพในการส่งเสริม ให้ต้น ข้า วมี จานวน
เมล็ดต่ อรวง น้ าหนัก 1,000 เมล็ด และควบคุ มโรค
ขอบใบแห้งได้ดีท่สี ุด ซึ่งแตกต่ างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตกิ บั กรรมวิธคี วบคุม (p = 0.05)
5.2 ชีวภัณฑ์ตน้ แบบชนิดผง ทาให้ฟางข้าว
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และเศษซากพืชอื่น ๆ ในนาข้าวมีค่าเฉลี่ยค่าคงที่
อัตราการย่อยสลายสูงสุด (k) และมีค่าครึ่งชีวติ ต่ า
ที่ สุ ด ซึ่ ง แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ก ับ
กรรมวิธคี วบคุม (p = 0.05)
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ข้าว ปรับสภาพดิน และควบคุมโรคขอบใบแห้งที่
ระบาดในสภาพธรรมชาติ
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