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ประสิทธิภาพของการใชเ้ชื้อจุลินทรียช์นิดเชื้อเดี่ยวและชนิดเชื้อผสม 
ต่อการเจริญเติบโตและการดูดใชธ้าตุอาหารของกล้าคะน้าฮ่องกง 

Effectiveness of Single and Multiple Microbial Inoculation on 
Growth and Nutrients Uptake of Chinese Kale Seedling 

ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ1* และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ชนิดเช้ือเดี่ยวและชนิดเช้ือผสมที่มีต่อการ

เจริญเติบโตและการดูดใช้ธาตุอาหารของกล้าคะน้าฮ่องกง (Brassica oleracea var. alboglabra) ท าการทดสอบ
ในถาดเพาะกล้าซึ่งมีปุ๋ยหมักจากขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะกล้าผสมกับจุลินทรีย์เชื้อเดี่ยว ผสมสองเช้ือและผสมสาม
เช้ือ โดยท าการผสมกันระหว่างเช้ือ Azospirillum sp. (VAs 2), Beijerinckia sp. (VBe 75) และ 
Actinomycetes (VAc 077) วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จ านวน 3 ซ้ า 
ผลการทดลองพบว่า การใช้เช้ือจุลินทรีย์ชนิดผสมสามเช้ือ ได้แก่ VAs 2, VBe 75 และ VAc 077 ท าให้พืชมี
น้ าหนักแห้งต้นส่วนเหนือดินได้สูงสุด 2.927 กรัมต่อต้น สูงกว่าชุดควบคุม ร้อยละ 20 การใช้เชื้อเดี่ยว VAc 077 ให้
ค่าน้ าแห้งหนักแห้ง 0.360 กรัมต่อต้น ซึ่งสูงกว่าชุดควบคุมร้อยละ 32 การใช้จุลินทรีย์เดี่ยวและจุลินทรีย์ผสมท าให้
กล้าคะน้าฮ่องกงเพิ่มปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารของทุกธาตุ (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียมและ
แมกนีเซียม) โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนเพิ่มสูงกว่าชุดควบคุมได้มากถึง 16% 
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ABSTRACT 
The study was performed to evaluate the effectiveness of single and multiple 

inoculation of beneficial microorganisms on growth and nutrients uptake of Chinese Kale 
(Brassica oleracea var. alboglabra). The experiment was performed in plug tray containing 
coconut husk compost as seedling media. The media was inoculated with single or multiple 
isolates of Azospirillum sp. (VAs 2), Beijerinckia sp. (VBe 75) and Actinomycetes (VAc 077). 
Randomized Complete Block Design was applied and each treatment was repeated three times. 
The results demonstrated that triple inoculation with VAs 2, VBe 75, and VAc 077 gave the 
highest shoot dry weight (2.927 g/plant) with the value of 20% higher than that of the control. 
Single inoculation with VAc 077 gave the highest root dry weight (0.360 g/plant) with the value 
of 32% higher than that of the control. The use of single and multiple isolates increased all 
nutrient elements uptake (N, P, K, Ca  and Mg) especially for N uptake which was 61  %higher 
than the control. 

 
ค าส าคัญ: คะน้าฮ่องกง จุลินทรีย ์การเจรญิเติบโต การดูดใช้ธาตุอาหาร 
Keywords: Chinese Kale, Microorganisms, Growth, Nutrients uptake 

 

บทน า 
ในปัจจุบันทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหา

มลพิษสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดจากการใช้สาร เคมีทาง
การเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่สูงซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า
และมีการผลิตพืชผักในปริมาณมาก การใช้สารเคมี
เกษตรในปริมาณที่สูงเกินไปท าให้เกิดกระแสความ
ห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงมีการน า
เทคโนโลยีชีวภาพในภาคเกษตรกรรมมาใช้เพื่อลด
ปริมาณการใช้สารเคมีลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลชีววิทยามาแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 

ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัด
เชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตหลักของพืชผักในประเทศและ
พืชผักส่งออก เนื่องจากมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างเย็นและ
เหมาะสมในการผลิตพืชผักจึงมีการใช้สารเคมีเกษตรใน
ปริมาณสูงและเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะแหล่งต้นน้ าบนพื้นที่สูง ในระบบการผลิต
พืชผักนั้นการพัฒนาวัสดุเพาะกล้าเป็นพื้นฐานอันดับ
แรกท่ีควรให้ความส าคัญเพื่อน ามาใช้ในระบบการผลิต
กล้าในโรงเรือนเพราะท าให้ลดปริมาณการใช้สารเคมีใน
แปลงลงและท าให้กล้ามีความอยู่รอดสูง นอกจากนี้การ
พัฒนาวัสดุเพาะกล้าให้มีมาตรฐานสามารถทดแทนการ
น าเข้าจากต่างประเทศและเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้
วัสดุท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ 

นอกจากการใช้วัสดุเพาะกล้าที่มีคุณภาพแล้ว 
การใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเข้ามาระบบการ
ผลิตกล้าพืชผักก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 
จากรายงานวิจัยพบว่า การใส่เช้ือจุลินทรีย์เพื่อการผลิต
พืชหลายชนิดในระยะการผลิตกล้าเป็นแนวทางในการ
เพิ่ มผลผลิตพืชทั้ งน้ าหนักต้นและรากของกล้ า 
(Vestberg et al, 2004) และยังช่วยให้กล้ามีอัตราการ
อยู่รอดสูงหลังการย้ายปลูก การน าจุลินทรีย์ที่เป็น



KKU Science Journal Volume 41 Number 1160 Research160 KKU Science Journal Volume 41 Number 1 Research 
 

ประโยชน์ (beneficial micro-organisms) มาใช้ใน
ระยะการเพาะกล้าเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพ
และผลผลิตของพืชผักได้ การใส่เช้ือจุลินทรีย์ เช่น 
Azospirillum, Beijerinkia และ Azotobacter เพื่อ
การผลิตพืชหลายชนิดในระยะการผลิตกล้านั้นช่วยเพิ่ม
น้ าหนักทั้งต้นและรากของกล้า และยังช่วยให้ต้นกล้ามี
อัตราการอยู่รอดสูงหลังการย้ายปลูกอีกด้วย โดยการใช้
จุลินทรีย์ที่สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น
พืชรวมทั้งท าให้พืชมีความแข็งแรงและมีความต้านทาน
โรคและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สามารถน าไปขยาย
ผลและประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน ช่วยเพิ่ม
ผลผลิต รวมทั้งลดการใช้ปุ๋ยเคมี ท าให้ช่วยลดต้นทุนใน
การผลิตได้ (Jacoud et al., 1999; Swaminathan 
and Srinivasan, 2006) ดังนั้นเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
การใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกับวัสดุเพาะกล้าทีม่ี
คุณภาพในการผลิตกล้าพืชผัก จะท าให้สามารถลด
ปริมาณสารเคมีเกษตรลง ส่งผลต่อการลดปริมาณ
สารพิษที่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและท าให้มั่นใจได้ว่า
กล้ามีระบบรากท่ีสมบูรณ์ กล้าแข็งแรงและมีการ
เจริญเติบโตที่สม่ าเสมอ (อรวรรณ และคณะ, 2222) 

ก า ร ท ด ล อ ง ค รั้ ง นี้ จึ ง ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง
เช้ือจุลินทรีย์ชนิดเช้ือเดี่ยวและเช้ือผสมหลายชนิดต่อ
การเจริญเติบโตและการดูดใช้ธาตุอาหารของกล้าคะน้า
ฮ่องกงโดยใช้วัสดุเพาะกล้าและเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็น
ประโยชน์ทีไ่ด้พัฒนาและคัดเลือกไว้แล้วก่อนหน้าน้ี 

 

วิธีการ 
วัสดุเพาะกล้าและเช้ือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้จากงานวิจัยก่อนหน้านี้ 
(อรวรรณ และคณะ, 2222) ซึ่งได้ท าการพัฒนาสูตร
วัสดุเพาะกล้าและคัดกรองจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ 
โดยสูตรวัสดุเพาะเป็นวัสดุที่ได้จากการหมักขุยมะพร้าว 
และเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นเชื้อทีไ่ด้ผ่านการคัดกรองได้ว่า

ดีที่สุด 3 ชนิด ได้แก่ Azospirillum sp. (VAs 2), 
Beijerinckia sp. (VBe 75) และ Actinomycetes 
(VAc 077) ในการทดลองนี้ได้น าวัสดุเพาะดังกล่าวมา
ทดสอบกับคะน้าฮ่องกงในถาดเพาะกล้าโดยได้ท าการ
ผสมเช้ือจุลินทรีย์เดี่ยว สองชนิด และสามชนิด วาง
แผนการทดลองแบบ randomized complete block 
design (RCBD) ภายใต้โรงเรือนหลังคาพลาสติก โดย
ในชุดทดลองจะผสมเช้ือจุลินทรีย์ทั้งชนิดเดี่ยวและชนิด
ผสมในลักษณะต่างๆกันชุด ในปริมาณ 607 เซลล์ต่อ
กรัมของวัสดุ เพาะ  ท าการบ่มวัสดุเพาะกล้าผสม
จุลินทรีย์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 45 วัน โดยให้มีความช้ืน
ประมาณ 30% ของความจุความช้ืนสูงสุด (maximum 
water holding capacity) ของวัสดุเพาะ หลังจากนั้น
น าเมล็ดคะน้าฮ่องกงมาเพาะในถาดเพาะกล้าแต่ละชุด 
ชุดละ 3 ซ้ า ซ้ าละ 62 ต้น รดน้ าเช้าและเย็น เมื่อกล้า
คะน้าฮ่องกงงอกได้ 7 วัน ท าการปลูกเช้ือจุลินทรีย์ลง
ไปในวัสดุเพาะกล้าอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้จุลินทรีย์ปริมาณ 
607 เซลล์ต่อกรัมของวัสดุเพาะ ปลูกต่อไปจนครบ 25 
วัน บันทึกน้ าหนักสดและแห้งของต้นและราก วิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน (Bremner, 1965) 
ฟอสฟอรัส (Walinga et al., 1989) โพแทสเซียม 
(Kalra, 1998) แคลเซียม (Walinga et al., 1989) 
และแมกนีเซียม (Walinga et al., 1989) ในต้นพืช น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปแกรมการวิเคราะห์ทาง
สถิติ Statistix 8.0 โดยชุดการทดลองมี 8 ชุดดังนี ้

6 ) วั สดุ เ พาะกล้ า ไม่ ผสม เ ช้ือจุ ลิ นทรี ย์ 
(ควบคุม) 

2) วัสดุเพาะกล้าผสมเช้ือจุลินทรีย์ เดี่ยว 
Azospirillum sp. (VAs 2) 

3) วัสดุเพาะกล้าผสมเช้ือจุลินทรีย์ เดี่ยว 
Beijerinckia sp. (VBe 75) 
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4) วัสดุเพาะกล้าผสมเช้ือจุลินทรีย์ เดี่ยว 
Actinomycetes (VAc 077) 

5) วัสดุเพาะกล้าผสมเช้ือจุลินทรีย์สองชนิด 
VAs 2 และ VBe 75 

6) วัสดุเพาะกล้าผสมเช้ือจุลินทรีย์สองชนิด 
VBe 75 และ VAc 077 

7) วัสดุเพาะกล้าผสมเช้ือจุลินทรีย์สองชนิด 
VAs 2 และ VAc 077 

8) วัสดุเพาะกล้าผสมเช้ือจุลินทรีย์สามชนิด 
VAs 2 VBe 75 และ VAc 077 

 

ผลการทดลอง 
ผลของเชื้อจุลินทรีย์ในการเพ่ิมการเจริญเติบโตของ
กล้าคะน้าฮ่องกง 

จากการศึกษาการใช้จุลินทรีย์ในวัสดุเพาะกลา้
ทั้งหมด 8 ชุด พบว่า การเจริญเติบโตในด้านน้ าหนัก
แห้งของต้นส่วนเหนือดินในชุดที่ 8 (VAs 2 + VBe 75+ 
VAc 077) ให้ค่าน้ าหนักแห้งสูงที่สุดคือ 2.927 กรัมต่อ
ต้น ซึ่งสูงกว่าชุดควบคุม (2.433 กรัมต่อต้น) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) โดยมีค่าสูงกว่าร้อยละ 
20 เมื่อก าหนดให้น้ าหนักต้นแห้งของชุดควบคุมเป็น
ร้อยละ 600 (ตารางที่ 1) ส่วนน้ าหนักแห้งของราก
พบว่าชุดทีใ่ห้ค่าน้ าหนักแห้งของรากสูงที่สุด ได้แก่ ชุดที่ 
4 (VAc 077) ให้ค่าน้ าหนักแห้ง 0.360 กรัมต่อต้นซึ่งสูง
กว่าชุดควบคุม (0.273 กรัมต่อต้น) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p < 0.01) โดยมีค่าสูงกว่าร้อยละ 32 
รองลงมาได้แก่ ต ารับการทดลองที่ 6 (VBe 75 + VAc 
077) ให้น้ าหนักแห้งของราก 0.307 กรัมต่อต้นซึ่งสูง
กว่าชุดควบคุมร้อยละ 62 (ตารางที่ 1) 
ผลของเชื้อจุลินทรีย์ในการเพ่ิมปริมาณการดูดใช้ธาตุ
อาหารของกล้าคะน้าฮ่องกง 

ผลของการเพิ่มจุลินทรีย์ลงในวัสดุเพาะกล้า 
พบว่า ในทุกชุดการทดลอง การดูดใช้ธาตุอาหารชนิด

ต่าง ๆ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 
0.01 ยกเว้น ชุดของการดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัส (ตารางที่ 
2) โดยชุดที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณธาตุ
ไนโตรเจนสูงที่สุด ได้แก่ ชุดที่ 8 (VAs 2 + VBe 75+ 
VAc 077) ให้การดูดใช้ไนโตรเจน 95.1 มิลลิกรัมต่อต้น
เพิ่มขึ้นจากชุดควบคุม (59.2 มิลลิกรัมต่อต้น) ร้อยละ 
61 ซึ่งสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.01) รองลงมาได้แก่ ชุดที่ 4 (VAc 077) ชุดที่ 3 (VBe 
75) ชุดที่ 2 (VAs 2) ชุดที่ 1 (VBe 75 + VAc 077) ชุด
ที่ 7 (VAs 2 + VAc 077) และชุดที่ 2 (VAs 2 + VBe 
75) ให้ค่าการดูดใช้ไนโตรเจนสูงกว่าชุดควบคุม ร้อยละ 
20 48 37 27 68 และ 61 ตามล าดับ ส าหรับค่าการดูด
ใช้ธาตุฟอสฟอรัสของแต่ละชุดไม่มีความแตกต่างกัน
ส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามการใช้จุลินทรีย์ท าให้การ
ดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น (ยกเว้น ชุดที่ 1) โดยพบว่า
ชุดที่ 4 ให้ค่าการดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสสูงที่สุด คือ 17.2 
มิลลิกรัมต่อต้นสูงกว่าชุดควบคุมร้อยละ 19 ส าหรับค่า
การดูดใช้ธาตุโพแทสเซียมพบสูงสุดในชุดที่ 4 (VAc 
077) โดยให้ค่าเท่ากับ 93.3 มิลลิกรัมต่อต้น สูงกว่าชุด
ควบคุม (33.9 มิลลิกรัมต่อต้น) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < 0.01) โดยมีค่าสูงกว่าชุดควบคุมถึงร้อยละ 
672 ค่าการดูดใช้แคลเซียมในชุดการทดลองที่ 8 (VAs 
2 + VBe 75+ VAc 077) เท่ากับ 12.9 มิลลิกรัมต่อต้น 
สูงกว่าชุดควบคุม (7.8 มิลลิกรัมต่อต้น) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) โดยมีค่าสูงกว่าชุด
ควบคุมร้อยละ 12 ส่วนค่าการดูดใช้แมกนีเซียมพบว่า
ทุกชุดสูงกว่าต ารับควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(ยกเว้น ชุดที่ 7) โดยที่ชุดการทดลองที่ 8 (VAs 2 + 
VBe 75+ VAc 077) ให้ค่าการดูดใช้แมกนีเซียมสูงที่สุด
เท่ากับ 10.6 มิลลิกรัมต่อต้นซึ่งสูงกว่าชุดควบคุมร้อยละ 
22 ที่ให้ค่า 8.5 มิลลิกรัมต่อต้น อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < 0.01) (ตารางที่ 2) 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
จากผลของการใช้จุลินทรีย์ในวัสดุเพาะกล้า 

พบว่าเฉพาะชุดการทดลองที่มีการใช้จุลินทรีย์สามชนิด
เท่านั้น (VAs 2 + VBe 75 + VAc 077) ที่ให้ค่าน้ าหนัก
แห้งในส่วนของต้นส่วนเหนือดินสูงกว่าชุดควบคุม 
(2.927 กรัมต่อต้น) และชุดที่ให้ค่าน้ าหนักแห้งของราก
สูงที่สุด ได้แก่ ชุดที่ 4 (VAc 077) ให้ค่าน้ าหนักแห้ง 
0.360 กรัมต่อต้น รองลงมาได้แก่ ชุดที่ 6 (VBe 75 + 
VAc 077) ให้น้ าหนักแห้งของราก 0.307 กรัมต่อต้น ซึ่ง
สูงกว่าเมื่อเทียบกับชุดควบคุม 0.273 กรัมต่อต้น ซึ่งสูง
กว่าชุดควบคุมร้อยละ 32 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 
< 0.01) พบว่าการใช้เช้ือจุลินทรีย์ทั้งสามชนิดร่วมกัน
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้า จากรายงาน
การวิจัยหลายเรื่องพบว่า การใช้จุลินทรีย์ผสมมากกว่า
หนึ่งเชื้อสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ดีกว่า
ก า ร ใ ช้ จุ ลิ น ท รี ย์ เ พี ย ง ช นิ ด เ ดี ย ว  ก า ร ใ ช้ เ ช้ื อ 
actinomycetes ร่วมกับ S. meliloti ในพืชตระกูลถั่ว
กระตุ้นท าให้การเกิดปมรากและการเจริญเติบโตที่สูง
กว่าการใช้เฉพาะเชื้อ S. meliloti เพียงอย่างเดียวอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (Solans et al., 2009) นอกจากน้ี
การใช้ ไรโซเบียม B. japonicum   3  สายพันธุ์  ร่วมกับ 
S. kanamyceticus เพิ่มการเกิดปมรากและไนโตรเจน
ในต้นส่วนเหนือดินของถั่วเหลืองได้มากถึง 22% และ 
40.9% ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าการใช้จุลินทรีย์เพียงชนิด
เดียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Greqor et al., 2003) 
ส่วนในแตงกวาการใช้ actinomycetes ทั้ง 3 เช้ือที่ได้
ผ่านการคัดเลือกแล้วท าให้แตงกวามีการเจริญเติบโตสูง
กว่าการใช้ actinomycetes เพียงเช้ือเดียวอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (El-Tarabily et al., 2009) ซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองครั้งนี้ 

ในการทดลองครั้งนี้พบว่าถึงแม้น้ าหนักแห้ง
ของรากจะเพิ่มขึ้นเฉพาะการใส่เช้ือจุลินทรีย์ในชุดที่ 2 

4 5 และ 6 แต่จากการสังเกตพบว่าปริมาณรากฝอย
ของทุกชุดการทดลองท่ีใส่เช้ือมีมากกว่าชุดควบคุม ซึ่ง
ส่งผลให้การดูดใช้ธาตุอาหารทุกธาตุ  (ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม) 
ของทุกชุดการทดลองของกล้าคะน้าฮ่องกงมีปริมาณที่
เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนเพิ่มสูงกว่าชุด
ควบคุมได้มากถึงร้อยละ 16 และสูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) เมื่อใช้จุลินทรีย์ 3 ชนิด 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Gadagi et al. 
(2004) ที่พบว่า เมื่อมีการใส่เช้ือ Azospirillum strain 
OAD-2 ท าให้มีการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนของ 
Gaillardia pulchella เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชุดการ
ทดลองที่ไม่มีการใส่เช้ือจุลินทรีย์ Teixeira et al. 
(2009) พบว่าเมื่อใส่เช้ือ Azospirillum brasilense 
REC3 (S1) ลงในเมล็ดข้าวจะช่วยเพิ่มการดูดใช้ธาตุ
ไนโตรเจน ส่วนการทดลองของ Kapulnik et al. 
(1985) พบว่าการใส่เช้ือ Azospirillum brasilense 
ลงบนเมล็ดข้าวสาลี (Triticum aestivum L.) มีผลต่อ
การกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก เมื่อรากสามารถ
เจริญได้ดี ท าให้มีการดูดใช้ธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น ส่งผล
ท าให้การเจริญเติบโตและปริมาณของผลผลิตที่เพิ่มสูง 
Askary et al. (2009) ท าการปลูกเช้ือ Azospirillum 
basilense (native or Sp7) และ Rhizobium 
meliloti (native or DSMZ 30135) plus 2,4-D ทั้ง
แบบเดี่ยวและแบบผสมสองเช้ือลงบนต้นข้าวสาลี 
พบว่าผลผลิตและน้ าหนักของข้าวสาลีมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 26 และ 22 ตามล าดับ รวมถึงปริมาณธาตุ
อาหาร (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ที่
เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่เช้ือเดี่ยวหรือการที่
ไม่ได้ใส่เช้ือ ทั้งนี้การใส่เช้ือ Azospirillum basilense 
(native or Sp7) เพียงชนิดเดียวมีผลท าให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณธาตุ
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อาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เป็น 
22.8 59.5 และ 34% ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
การที่ไม่ได้ใส่เชื้อ 

 

สรุปผลการทดลอง 
การใช้จุลินทรีย์ชนิดเดี่ยวและชนิดผสมเพื่อ

ศึกษาผลต่อการเจริญเติบโตและการดูดใช้ธาตุอาหาร
ของกล้าคะน้าฮ่องกง พบว่าจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านน้ าหนักแห้งของกล้า
คะน้าฮ่องกงได้สูงสุด ได้แก่ เช้ือจุลินทรีย์ชนิดผสม 3 
ชนิด ได้แก่ Azospirillum 2 (Azo 2), Beijerinckia 
75 (VBe 75), และ Actinomycetes 077 (VAc 077) 
โดยสามารถท าให้พืชมีน้ าหนักแห้งของต้นส่วนเหนือดิน
สูงสุดคือ 2.927 กรัมต่อต้น ซึ่งให้ค่าสูงกว่าชุดควบคุม 

20% และการใช้เช้ือเด่ียว VAc 077 ให้ค่าน้ าหนักแห้ง
ของรากสูงท่ีสุด 0.360 กรัมต่อต้น ซึ่งสูงกว่าชุดควบคุม 
32% ซึ่งสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) 
ส่วนปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารของกล้าคะน้าฮ่องกง
นั้นพบว่าการดูดใช้ธาตุอาหารทุกธาตุ (ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม) 
ของกล้าคะน้าฮ่องกงมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ธาตุไนโตรเจนเพิ่มสูงกว่าชุดควบคุมได้มากถึง 16% 
เมื่อใช้จุลินทรีย์ 3 ชนิด โดยที่ปริมาณการดูดใช้ธาตุ
อาหารทุกธาตุสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติยกเว้นการดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสที่ไม่พบความ
แตกต่างกันทางสถิติ 

 

ตารางที่ 1 น้ าหนักแห้งของต้นส่วนเหนือดินและรากของกล้าคะน้าฮ่องกงที่ปลูกเช้ือจุลินทรีย์ในวัสดุเพาะกล้า 

ล าดับท่ี ชุด 
น้ าหนักแห้ง (กรัมต่อต้น) 

ต้นส่วนเหนือดิน ราก 
1 ชุดควบคุม 2.433 b (100%) 0.273 bc (100%) 
2 VAs 2 2.360 bc (97%) 0.280 bc (103%) 
3 VBe 75 2.407 b (99%) 0.247 c (90%) 
4 VAc 077 2.280 bc (94%) 0.360 a (132%) 
5 VAs 2 + VBe 75 2.227 bcd (92%) 0.280 bc (103%) 
6 VBe 75 + VAc 077 2.153 cd (88%) 0.307 b (112%) 
7 VAs 2 + VAc 077 2.020 d (83%) 0.247 c (90%) 
8 VAs 2 + VBe 75+ VAc 077 2.927 a (120%) 0.260 bc (95%) 
 C.V. (%) 5.25 10.58 

VAs 2 คือ วัสดุเพาะกล้าผสมเชื้อจุลินทรีย์เด่ียว Azospirillum sp.,  
VBe 75 คือ วัสดุเพาะกล้าผสมเชื้อจุลินทรีย์เด่ียว Beijerinckia sp.,  
VAc 077 คือ วัสดุเพาะกล้าผสมเชื้อจุลินทรีย์เด่ียว Actinomycetes 

 

ตารางที่ 2 การดูดใช้ธาตุอาหารของกล้าคะน้าฮ่องกงที่ปลูกเช้ือจลุินทรีย์ในวัสดุเพาะกล้า 

ล าดับท่ี ชุด 
การดูดใช้ธาตุอาหาร (มิลลิกรัมต่อต้น) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
1 ควบคุม 59.2 f (100%) 14.5 a (100%) 33.9 c (100%) 7.8 d (100%) 8.5 d (100%) 
2 VAs 2 81.1 c (137%) 15.8 a (109%)  71.5 ab (211%) 9.4 bcd (121%) 10.2 ab (120%) 
3 VBe 75 87.6 b (148%) 16.2 a (112%)  83.7 ab (247%) 8.6 cd (110%) 10.4 ac (122%) 
4 VAc 077 88.7 b (150%) 17.2 a (119%) 93.3 a (275%) 10.9 ab (140%) 9.5 bc (112%) 
5 VAs 2 + VBe 75 68.8 e (116%) 16.9 a (117%) 77.2 ab (228%) 9.6 bcd (123%) 9.6 bc (113%) 
6 VBe 75 + VAc 077 75.4 d (127%) 16.1 a (111%)  82.8 ab (244%) 9.9 bcd (127%) 9.9 abc (116%) 
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ตารางที่ 2 การดูดใช้ธาตุอาหารของกล้าคะน้าฮ่องกงที่ปลูกเช้ือจลุินทรีย์ในวัสดุเพาะกล้า (ต่อ) 

ล าดับท่ี ชุด 
การดูดใช้ธาตุอาหาร (มิลลิกรัมต่อต้น) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
7 VAs 2 + VAc 077 69.9 e (118%) 15.2 a (105%) 83.2 ab (245%) 10.3 bc (132%) 9.2 cd (108%) 
8 VAs 2 + VBe 75+ VAc 077 95.1 a (161%) 13.6 a (94%)  61.9 b (183%) 12.9 a (165%) 10.6 a (125%) 
 C.V (%) 2.28 9.16 21.83 12.41 5.90 

VAs 2 คือ วัสดุเพาะกล้าผสมเชื้อจลุินทรีย์เด่ียว Azospirillum sp.,  
VBe 75 คือ วัสดุเพาะกล้าผสมเชื้อจุลนิทรีย์เด่ียว Beijerinckia sp.,  
VAc 077 คือ วัสดุเพาะกล้าผสมเชื้อจลุินทรีย์เด่ียว Actinomycete 
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