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ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนํามาใชประโยชนไดในภาคปฏิบัติ ไดแก การฟนฟูดินเสื่อม
โทรมในหนวยงานหรือองคกรที่มีการศึกษาพัฒนาปรับปรุงและฟนฟดิูนเสื่อมโทรม  และสามารถ
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ในโรงงาน การเกษตรขนาดเล็ก สวนชา (รายละเอยีดในภาคผนวก ง)  
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Objectives :  

To rehabillited degraded soil by treatment of indigenous microorganism 
products with organic matter and soil amendments.  
 
Methodology :  

Assessment  of  soil  fertility by biological test  with  tea plant growth (Camellia 
sinesis)   
 
Results :  

 The result indicated that the treat of LIMO and DIMO  (treatment 3)  was the 
most  highest promoting growth and development  of tea plant, and   the second was 
LIMO and DIMO with AABo (treatment  4)  The different of tea plant growth responds by 
the treatment of  indigenous microorganism products with specific microorganisms were 
shown especially in optimum growth stage.  But the respond of plant by the treatment of 
indigenous     microorganism products prepared by natural fermentation is more 
regularly.  
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Discussion Conclusion: 

The result indicated that the treat of LIMO and DIMO  (treatment 3)  was the 
most  highest promoting growth and development  of tea plant, and   the second was 
LIMO and DIMO with AABo (treatment  4)   
 
Suggestions / Further Implication / Implementation : 

The result can be applied to practice in soil research and development  center, 
community, agricultural farm   and tea garden (Appendix ง)  
 
Keywords :  rehabilitation,    degraded soil,   indigenous microorganisms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)  
 

โดยหลักของการฟนฟูสภาพความอุดมสมบูรณของดินแลว จําเปนตองอาศัยทัง้วธิีทาง
กายภาพ ชวีภาพและวธิีทางเคมี ประกอบกับการกระตุนกิจกรรมของจุลินทรียที่มบีทบาทสําคญั
ในการทําใหเกิดความสมดลุยของธาตุอาหาร โดยหลกัการทั่วไปที่ปฏิบัติกันอยูคือเทคโนโลยีการ
ใชอินทรียวัตถรุวมกับจุลินทรียในธรรมชาติ งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคในการทดสอบการใชผลผลิต
ของกิจกรรมกลุมจุลินทรียทีม่ีประโยชน ในรูปเชื้อหมกัธรรมชาติรวมกบัจุลินทรียที่มปีระโยชนแบบ
เฉพาะเจาะจง รวมกับอินทรยีวัตถุและสารปรับปรุงดิน ตามแนวทางผสมผสาน เพื่อเปนทางเลือก
ในการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมสําหรับปลูกพืช โดยพชืที่ใชเปนตวัแทนในการทดสอบในครั้งนี ้ คือ  
ตนชาอูหลง (Camellia sinesis)   

จากผลทั้งหมด ทาํใหสรุปสาระสําคัญจากงานทดลองไดดังนี้ การใชอินทรียวตัถุรวมกับ
สารปรับปรุงดินและเชื้อบริสุทธิ์ในรูปแบบตางๆ สงผลกับการเจริญเติบโตของพืชไดดีและมีความ
แตกตางกนั โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวงระยะการเจริญเติบโตของพืชชวงทีส่ภาวะเหมาะสม
ชวงหนึง่  แตการใชอินทรียวตัถุรวมกับสารปรับปรุงดินโดยอาศัยจุลินทรียทองถิ่นแบบธรรมชาติ จะ
ใหผลตอการเจริญเติบโตของพืชไดคอนขางสม่ําเสมอ ดังนัน้  การใชเชื้อบริสุทธิ์เพิม่เขาไป จะชวย
ทําใหประสิทธภิาพการชวยฟนฟูดินดีข้ึนได แตทั้งนีท้ั้งนั้น การใชงานตองเลือกวิธกีาร ชวงจังหวะ
ใหเหมาะสม และตองมกีารลงทนุเพิ่ม ในแงของการนําไปใชจริง ซึ่งหากเปนการเพาะปลกูแบบ
การเกษตรขนาดเล็ก รูปแบบของการใชเชื้อบริสุทธิ ์ อาจไมจําเปนนัก สวนการเพาะปลูกแบบ
อุตสาหกรรม การใชเทคโนโลยีของจุลินทรีย ตองเทยีบเคียงผลคุมคาตอการลงทุน ซึง่แตละพืช 
และแหลงพื้นที่ จะมีความแตกตางกนั   

โดยสรุป การฟนฟูดินเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรม ที่ดีที่สุดคือการใชอินทรียวัตถุในรูปหัว
เชื้อจุลินทรียน้าํและหวัเชื้อจลิุนทรียแหงทีห่มักแบบธรรมชาต ิซึ่งเกษตรกรทั่วไปสามารถผลิตเองได  
สําหรับการใชเชื้อบริสุทธิ์นัน้ อาจมีความจําเปนตอเมื่อตองการวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง เชน 
ตองการใหแตกยอดออนมาก หรือตองการกระตุนใหพชืสรางสารเฉพาะเปนตน ซึ่งจําเปนตองมี
การศึกษาลึกลงไป ตามความตองการ และความเฉพาะเจาะจงของพืช และโดยเฉพาะอยางยิง่
ความเฉพาะเจาะจงของพืน้ที่ เปนกรณีไป 
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บทคัดยอ 
 

หลักของการฟนฟูสภาพความอุดมสมบูรณของดิน เพื่อใหดินที่เสือ่มโทรมกลับสูสภาพ
ปกติและกลับมาใชประโยชนได จําเปนตองอาศัยทัง้วิธทีางกายภาพ ชีวภาพและวิธทีางเคมี 
ประกอบกับการกระตุนกจิกรรมของจุลินทรียที่มีบทบาทสําคัญในการทําใหเกิดความสมดุลยของ
ธาตุอาหาร โดยหลกัการทั่วไปที่ปฏิบัติกันอยูคือเทคโนโลยีการใชอินทรียวัตถรุวมกับจุลินทรียใน
ธรรมชาติ งานวิจัยนี้ มวีัตถุประสงคในการทดสอบการใชผลผลิตของกิจกรรมกลุมจุลินทรียทมีี
ประโยชนในรูปเชื้อจากธรรมชาติรวมกบัเชื้อบริสุทธิ์แบบแนวผสมผสาน เพื่อเปนทางเลือกในการ
ปรับปรุงดินเสือ่มโทรมสําหรบัปลูกพืช โดยใช ชาอูหลง (Camellia sinesis)  เปนพืชทดสอบ  

ในการทดลองนี้ดินที่ใชในการปลูกตนชา โดยเลือกใชดินชั้นลาง class B ที่มีปริมาณ
อินทรียวัตถุตํ่า ซึ่งหนาดนิถกูชะลางอินทรยีวัตถอุอกไปแลว มีเนื้อดินคอนขางสม่ําเสมอ (uniform) 
มีพีเอชเริ่มตนต่ําคือ 4.85  มีปริมาณอินทรียวัตถเุร่ิมตนในระดับปานกลางคือ 4.306 เปอรเซ็นต 
ทําการใสอินทรียวัตถุ สารปรับปรุงดินและเชื้อบริสุทธิ์ในรูปแบบตางๆ 9 ทรีตเมนต ดังนี้  ทรีตเมนต
ที่ 1 หัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นแบบน้ํา (LIMO, ควบคุม)    ทรีตเมนต 2  หวัเชื้อจุลินทรียทองถิน่แบบ
น้ํา (LIMO) รวมกับเชื้อ Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ใน G5 broth 
(AABo)  ทรีตเมนต 3  LIMO รวมกับ หัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นแบบแหง (DIMO)  ทรีตเมนต 4 
LIMO รวมกับ DIMO รวมกบั AABo  ทรีตเมนต 5  LIMO รวมกับ Bacillus spp. ใน G5 broth 
(Bo)  ทรีตเมนต 6  LIMO รวมกับ เชื้อ Bacillus subtillis และ  Bacillus licheniformis, Bacillus 
megaterium และ Bacillus thuringiensis ในผงแปง)  (Bms) ทรีตเมนต 7  LIMO รวมกับ DIMO 
รวมกับ Bo รวมกับ Bms  ทรีตเมนต 8  DIMO  รวมกบั น้ํา  ทรีตเมนต 9  DIMO + น้ําหมักเศษ
อาหาร   วัดผลการฟนฟูดินโดยวธิีทดสอบทางชีวภาพจากการประเมินการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของพืชทดสอบ 

ผลการทดลอง พบวาการใชผลิตภัณฑหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นแบบน้ํารวมกับแบบแหง 
(ทรีตเมนตที ่ 3) ใหผลตอการเจริญเติบโตของพืช ดีที่สุด รองลงมาคือการใชผลิตภัณฑหัว
เชื้อจุลินทรียทองถิ่นแบบน้ําและแบบแหง รวมกับเชื้อบริสุทธิ์ Azospirillum sp.,  Azotobacter 
sp. และ Bacillus spp. (ทรีตเมนตที่ 4)  และจากผลการวิเคราะหทางสถิตเมื่อระยะสิ้นสุดการ
พบวาการใชผลิตภัณฑหัวเชือ้จุลินทรียทองถิน่แบบน้ํารวมกับแบบแหง (ทรีตเมนตที ่ 3)  ใหผล
ดีกวาทุกทรีตเมนต โดยมีความแตกตางอยางมีนยัยะสาํคัญ และสรุปสาระสําคัญจากงานทดลอง
ไดดังนี้ การใชอินทรียวัตถรุวมกับสารปรับปรุงดินและเชื้อบริสุทธิ์ในรูปแบบตางๆ สงผลกับการ
เจริญเติบโตของพืชไดดีและมีความแตกตางกนั โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวงระยะการเจริญเติบโต
ของพืชชวงที่สูงสุด แตการใชอินทรียวัตถุรวมกับสารปรับปรุงดินโดยอาศัยจุลินทรยีทองถิ่นแบบ
ธรรมชาติ จะใหผลตอการเจริญเติบโตของพืชไดคอนขางสม่ําเสมอ ดังนัน้  สวนการใชเชื้อบริสุทธิ์
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เพิ่มเขาไป ชวยใหประสิทธภิาพการชวยฟนฟูดินดีข้ึนได แตทั้งนี้ทัง้นั้น การใชงานตองเลือกวิธกีาร 
ชวงจงัหวะใหเหมาะสม และตองมีการลงทนุเพิ่ม ในแงของการนาํไปใชจริง ซึ่งหากเปนการ
เพาะปลูกแบบการเกษตรขนาดเล็ก รูปแบบของการใชเชื้อบริสุทธิ ์ อาจไมจาํเปนนกั สวนการ
เพาะปลูกแบบอุตสาหกรรม การใชเทคโนโลยีของจุลินทรีย ตองเทยีบเคียงผลคุมคาตอการลงทุน 
ซึ่งแตละพืช และแหลงพื้นที่ จะมีความแตกตางกัน  

ดังนัน้ การฟนฟูดินเสื่อมโทรมของดินระดับทั่วไป ดีทีสุ่ดคือ  การใชอินทรียวัตถุในรูปหวั
เชื้อจุลินทรียน้าํและหวัเชื้อจลิุนทรียแหงทีห่มักแบบธรรมชาต ิซึ่งเกษตรกรทั่วไปสามารถผลิตเองได  
สําหรับการใชเชื้อบริสุทธิ์นัน้ อาจมีความจําเปนตอเมื่อตองการวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง เชน 
ตองการใหแตกยอดออนมาก หรือตองการกระตุนใหพชืสรางสารเฉพาะเปนตน ซึ่งจําเปนตองมี
การศึกษาลึกลงไป ตามความตองการ และความเฉพาะเจาะจงของพืช และโดยเฉพาะอยางยิง่
ความเฉพาะเจาะจงของพืน้ที ่  
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ABSTRACT 
 

Tools for soil rehabilitation of degraded soil is to integrated physical biological 
and chemical technology with increasing activity of indigenous microorganisms.  The 
objective of this studies is to treat the specifics indigenous microorganism products with 
organic matter and  soil amendments for rehabilitation of degraded soil  by  biological 
test with assessment of tea plant growth (Camellia sinesis)   

Degrated soil  class B  soil with  pH 4.85 and  4.306 percentage of organic 
matter was selected to growthing tea plant. The texture of seleced soil is fine and 
uniform. The  9 treatment were test with soil,  Treament  1  liquid indigenous  
microorganisms (LIMO, control);  treament  2  lLIMO with Azospirillum sp.,  Azotobacter 
sp. and Bacillus spp. in G5 broth (AABo);     treament  3 LIMO and dry  indigenous  
microorganisms (DIMO);  treament  4  LIMO and DIMO with AABo;   treatment 5  LIMO 
with  Bacillus spp. in G5 broth (Bo);  treatment 6  LIMO with Bacillus subtillis, Bacillus 
licheniformis, Bacillus megaterium and Bacillus thuringiensis in starch powder (Bms);   
treatment 7  LIMO and DIMO with  Bo and Bms;  treatment 8  DIMO with water  and 
treatment 9  DIMO with waste food extract     

The result indicated that the treat of LIMO and DIMO  (treatment 3)  was the 
most  highest promoting growth and development  of tea plant, and   the second was 
LIMO and DIMO with AABo (treatment  4)  The different of tea plant growth responds by 
the treatment of  indigenous microorganism products with specific microorganisms were 
shown especially in optimum growth stage.  But the respond of plant by the treatment of 
indigenous     microorganism products prepared by natural fermentation is more 
regularly.  
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คํานํา 
 

การเปลี่ยนระบบเกษตรแบบยังชพีเปนระบบเกษตรอุตสาหกรรม ผนวกกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากรดินอยางไมเหมาะสม ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน เปนเหตใุหทรัพยากรดิน
เกิดความเสื่อมโทรม  ทําใหดินอยูในสภาพที่ไมเอื้ออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร เนื่องจาก
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดนิไมเหมาะตอการเจริญเติบโตของพืช ดินสูญเสีย
โครงสรางทําใหเกิดการอัดตัวแนน ขาดความโปรงพรุน และดินอยูในสภาวะไมสมดุล  เมื่อพืน้ทีท่าํ
การเกษตรลดลงและมีจํากัด จําเปนตองศึกษาหาเทคโนโลยีในการปรับปรุงบํารุงดนิที่เสื่อมโทรม
แลว ใหกลับมาใชประโยชนได ดังเปนที่ทราบกันวา หลักของการฟนฟูสภาพความอุดมสมบรูณ
ของดิน จาํเปนตองอาศยัทั้งวิธทีางกายภาพ ชวีภาพและวิธทีางเคมี ประกอบกับการกระตุน
กิจกรรมของจลิุนทรียที่มีบทบาทสาํคัญในการทาํใหเกิดความสมดุลยของธาตุอาหาร โดยหลักการ
ทั่วไปทีป่ฏิบัติกันอยูคือ เทคโนโลยกีารใชอินทรียวัตถุรวมกับจุลินทรียในธรรมชาต ิ งานวิจัยนี ้ มี
วัตถุประสงคเพื่อ ทดสอบการใชผลผลิตของกิจกรรมกลุมจุลินทรียทีม่ีประโยชน ในรูปเชื้อหมกั
ธรรมชาติรวมกับเชื้อบริสุทธิแ์บบแนวผสมผสาน เพื่อเปนทางเลือกในการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม
สําหรับปลูกพชื โดยพืชที่ใชเปนตัวแทนในการทดสอบในครั้งนี ้ คือ  ตนชาอูหลง (Camellia 
sinesis)   

 
 

ตรวจเอกสาร 
 

  
 ดินเสื่อมโทรม คือ ดินที่สูญเสียความเปนประโยชนหรือศักยภาพของความเปน

ประโยชน สูญเสียความซับซอนของระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตประจําถิ่น  ดินที่มีสภาพแปร
เปลี่ยนไปจากเดิม และอยูในสภาพที่ไมเอือ้อํานวยตอผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากคุณสมบติั
ทางดานตาง ๆ ของดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 

 พืชจะนําธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุไปใชไดอยางสมบูรณ ข้ึนอยูกับกิจกรรมของ
จุลินทรียในดิน การใชกิจกรรมของกลุมจุลินทรียทองถิ่นที่คัดเลือกใหเหมาะสมกับสมบัติของดิน
และสภาพพื้นที่ประจําถิ่น ผสมผสานกับการใชอินทรียวัตถุ ในการฟนฟูบํารุงดินแหลงนั้นๆ จะมี
ความสําคัญทั้งทางตรงและทางออมในการปรับปรุงคุณภาพของดิน  

หลักของการฟนฟูดินเสื่อมโทรมโดยทั่วไป คือการเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกหนาดิน 
อยางไรตาม แนวทางการจดัดินในระดับไรนา เพื่อนาํไปปฏิบัติได ราคาถูก มีเทคโนโลยทีี่งายและ
ไมสลับซับซอน กอรปกับเหมาะสมกับสภาพสงัคมและสภาพแวดลอมของทองถิน่นั้นๆ  ตลอดจน
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แนวทางที่จะพึ่งตนเองได ซึ่งตองขึ้นอยูกบัแตละพื้นที่  ดังนัน้การหาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม 
ใหสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูกได โดยทําการทดสอบวางแผนและจัดระบบปลูกพชืที่
เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่จึงมีความจาํเปน   Parr J. R. and S.B. Hornick (1989) ไดรวบรวม
แนวทางของเกษตรทางเลือกโดยใชอินทรยีวัตถุในการปรับปรุงดิน   

 
 
ความหมายของหัวเชื้อจลุนิทรียทองถิน่    

 หัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นเปนผลิตภัณฑหมกัเชื้อผสม (natural fermentation mixed 
culture) จากดินอุดมสมบรูณและน้ําตาลซูโครส วัตถุประสงคใชงานสาํหรับใชประโยชนในการ
สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช  กระบวนการหมกัมีแบบแผนและระยะเวลาที่แนนอน หากทําการ
หมักตามขั้นตอนอยางถกูตอง  ประกอบดวย กลุมจุลินทรียตรึงไนโตรเจน กลุมจลิุนทรียสังเคราะห 
กลุมจุลินทรียยอยสลายฟอสเฟต กลุมแบคทีเรียกรดแลคติก และยีสตที่มีประโยชน เปนตน 
เทคโนโลยีการหมักหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นนี้ ไมใชเทคโนโลยพีื้นบานหรือภูมิปญญาทองถิ่นของ
ไทยเรา หากแตเปนเทคโนโลยทีี่นาํเขามาจากญี่ปุนและเกาหลี  หัวเชื้อจุลินทรียอีเอ็มเปนหัว
เชื้อจุลินทรียทองถิ่นที่เปนชื่อการคา  (อานัฐ ,2547)  
 
 หัวเชื้อจลุินทรียทองถิ่นแหง   

โดยทัว่ไป หวัเชื้อจุลินทรียทองถิ่นนิยมใชกันแบบเปนน้าํ  แตในความเปนจริงแลว หาก
ตองการใหมีประโยชนสูงกวานัน้ในการปรบัปรุงดิน โดยเฉพาะอยางยิง่ดินเสื่อมโทรม หัว
เชื้อจุลินทรียแหงในอินทรียวตัถุ มีความเหมาะสมอยางยิง่  การทาํหัวเชื้อจุลินทรยีแหงในอินทรีย
วัตุถโดยการหมักในที่นี ้มีชือ่เรียกเฉพาะเปนภาษาญี่ปุนวา โบกาฉิ แปลวา การหมัก  (โบกาฉกิับ
ปุยหมกัของคนไทยไมเหมือนกนั)  

    หวัเชื้อจุลินทรียทองถิน่แบบแหง หรือโบกาฉิทีม่ีคุณภาพสูงเปนการหมักแบบไมมี
อากาศโดยจุลินทรีย แบบการหมักทีท่ําใหเกิดกรดแลคติก โดยใชวัสดุอินทรียหลายอยาง แตที่เปน
หลักคือ รําขาว แตที่จะขาดไมไดคือ ตองใชหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นแบบน้าํเปนตัวหัวเชื้อ ใน
กระบวนการหมักแบบแหงนี ้ จะไมมีความรอนเกิดขึ้นหรือรอนนอยมาก  (เชนเดียวกับการหมัก
ไซเลสหรือหญาหมกั)   เปนกระบวนการหมักสังเคราะหเปนหลกั คือ anabolism ผลสุดทายจะได
กรดแลคติกและสารอินทรียขนาดเล็กที่เปนประโยชนกับพืช  แตปุยหมักจะมีกระบวนการหมักที่
ตรงขาม กลุมจุลินทรียจะแตกตางกนั ปุยหมกัเปนกระบวนการหมักแบบยอยสลายเปนหลัก 
(catabolism) โดยกลุมจุลินทรียยอยสลายเซลลูโลสเปนตัวเริ่มตน  และจะเกิดความรอนขึ้นมากใน
ระหวางการหมัก ดังนัน้คารบอนในอินทรียวัตถุจะกลายเปนคารบอนไดออกไซดไปเสียมาก ผล
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สุดทายของการหมักปุยหมกั หากกระบวนการเกิดโดยสมบูรณจะเกดิสารกลุมฮิวมัสและฮิวมกิแอ
ซิด 

อยางไรก็ดี สวนใหญโบกาฉิที่ทาํในประเทศไทย จะเปนการหมักผสมผสาน แบบมีอากาศ 
จึงเกิดความรอนขึ้นได แตหวัเชื้อจุลินทรียแหงหรือโบกาฉิที่มีคุณภาพสูงจะหมักแบบไมใหมีอากาศ
และไมเกิดความรอน คารบอนในอนิทรีวตุัถจะไมสูญเสียไป  

 
     ชนิดของจุลินทรียมีประโยชนที่พบในหัวเช้ือจุลินทรียทองถิ่น   
ดังกลาวแลววา จุลินทรียทีพ่บในหวัเชื้อจุลินทรียทองถิ่นมีมากมายหลายชนิด เชื้อบริสุทธิ์ของ
แบคทีเรียทีน่ํามาใชกนัมากในการศึกษาวจิัยไดแก  Azospirillum  และ  Azotobacter  ซึ่งบทบาท
หลักเปนเชื้อตรึงไนโตรเจน และกลุม Bacillus ซึ่งมีมากมายหลายสปชี ่มีทั้งพวกยอยสลายโปรตีน
และไขมัน และกลุมยอยสลายฟอสเฟต ซึง่จุลินทรียทั้งสามจีนัส ก็เปนจุลินทรียของ    plant growth 
promoting rhizomicroorganisms รากชาอยูแลว   (Jilani G. et al, 2007;  Priyanthi   and 
Tennakoon, 2007)  

กลุมยีสตพรีโดมิแนนททีม่ีประโยชนหลายชนิด เชน Schizaccharomyces และ Candida 
ethanolica เปนตน โดยยีสต Schizaccharomyces จะเจริญพรอมกับพวกแบคทเีรีย lactobacilli  
(จารุณี, 2547) ขณะที ่Candida ethanolica (ขอมูลอางอิงใน ภาคผนวก ก) เปนตวัที่ปองกนัการ
ออกซิไดซของผลิตภัณฑหัวเชื้อและชวยกาํจัดเอทานอลสวนนอยที่ไมใชผลผลิตหลักของเชื้อ โดย
การใชเปนแหลงพลงังาน     
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อุปกรณและวิธีการทดลอง   

 
วิธีการวิจัย 
 
1. จุลินทรียที่ใชในการทดลอง            
         ทําการแยกเชื้อบริสุทธิ์ Azospirillum sp. และ Azotobacter sp. จากดิน ตามวธิีการที่
ดัดแปลงจาก  Knowles  (1982)  และทําการแยกเชื้อบริสุทธิ์  Bacillus spp.  จากดิน (ตามวิธีการ
ในภาคผนวก ข )           
2. การเตรียมผลิตภัณฑจุลินทรียทองถิ่น    
    2.1  การเตรียมผลิตภัณฑหวัเชื้อจุลินทรียทองถิน่สตูรพื้นฐานแบบน้ํา  
         (liquid  indigenous  microorganism products, LIMO)  
           LIMO ในการทดลองนี ้ วิธกีารเตรียมดัดแปลงจาก ศูนยฝกอบรมและเผยแพรเกษตร
ธรรมชาติคิวเซ (2536) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  (2549) (สวนประกอบและวิธทีาํ
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค ขอ 1.1)   
 
   2.2  การเตรียมผลิตภัณฑจุลินทรียทองถิ่นสูตรพืน้ฐานแบบแหง   
          (dry indigenous  microorganism products, DIMO) 
          DIMO ในการทดลองนี้ประกอบดวย อินทรยีวัตถุ 80 เปอรเซ็นต ผงเปลือกหอย 2 
เปอรเซ็นต   ผงหนิฟอสเฟต 1.5 เปอรเซ็นต  หนิภูเขาไฟ  1.5 เปอรเซ็นต  กากน้าํตาลเขมขน 10 
เปอรเซ็นต  LIMO  5 เปอรเซ็นต (สวนประกอบและวธิีทําแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค ขอ 
1.2)              
3. การเตรียมน้ําหมักเศษอาหาร    
        วิธกีารเตรียมดัดแปลงจาก  ศูนยฝกอบรมและเผยแพรเกษตรธรรมชาติคิวเซ (2536) 
(สวนประกอบและวิธีทาํแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค ขอ 1.3)              
   
วิธีการทดสอบและเก็บขอมูล   
 
            วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ ทาํการยายกลาปลกูตนชาลงดนิกระถาง  โดยดนิที่ใช
ดินมีลักษณะดังนี้ ใชดินชัน้ลาง class B ที่มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ซึ่งหนาดนิถูกชะลาง
อินทรียวัตถุออกไปแลว มเีนื้อดินคอนขางสม่ําเสมอ (uniform) และน้ําไมขังแมเมื่อฝนตกเปน
เวลานาน เนื่องจากทาํใหการทดสอบผลของการเติมจุลินทรียและอินทรียวัตถุคอนขางใหผล
ชัดเจน (เปรียบเสมือนทดลองในสารละลายอาหาร หรือ คลายคลงึกับการทดสอบใน basal soil 
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medium) และมีพีเอชเริ่มตนที่เหมาะสมกับพืชทดสอบเนื่องจากตนชาที่ชอบดินกรดเล็กนอย   แบง
ออกเปน 9 ทรีตเมนตๆละ 8 กระถาง ดังนี ้ 
 
           ทรีตเมนต 1  LIMO (ควบคุม)   
           ทรีตเมนต 2  LIMO + AABo 
           ทรีตเมนต 3  LIMO + DIMO  
           ทรีตเมนต 4 LIMO + DIMO +AABo 
           ทรีตเมนต 5  LIMO + Bo 
           ทรีตเมนต 6  LIMO + Bms 
           ทรีตเมนต 7  LIMO + DIMO +Bo + Bms 
           ทรีตเมนต 8  DIMO  + น้ํา          
           ทรีตเมนต 9  DIMO + น้ําหมักเศษอาหาร   
      หมายเหตุ  
            LIMO :  liquid  indigenous  microorganism products 
             DIMO : dry indigenous  microorganism products 
             AABo : เช้ือบริสุทธิ์ Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ใน G5 broth  
             Bo :       เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth  
             Bms :    เชื้อบริสุทธิ์ Bacillus subtillis,  Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium และ Bacillus thuringiensis ในผงแปง  
 
            การประเมินผลของการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน วดัจากการเจริญเติบโตของพืช
ทดสอบเปนหลัก พืชที่ใชเปนตัวแทนในการทดสอบในครั้งนี้ คือ  ตนชาอูหลง (Camellia sinesis 

 ทาํการยายปลูกตนกลาชา โดยเมื่อยายปลูกตนชาได 99 วัน  เร่ิมทําการทดสอบตามทรีต
เมนตทีก่ําหนด โดยใสทุกสปัดาหๆละครั้ง  ดังนี ้

 
 ผลิตภัณฑ LIMO  (เตรียมดังภาคผนวก ค ขอ 1.1) เจือจางน้ําสะอาด 1:100  ใสกระถางละ 250 มล.  
 ผลิตภัณฑ DIMO (เตรียมดังภาคผนวก ค ขอ 1.2) กระถางละ 2 ถวยตวง  (100 กรัม)  
น้ําหมักเศษอาหาร (เตรียมดังภาคผนวก ค ขอ 1.3) เจือจางน้ําสะอาด 1:100   ใสกระถางละ 250 มล. 
 เชื้อบริสุทธิ์ Azospirillum sp. และ Azotobacter sp. ใน  G5 broth ที่บม 48 ชั่วโมง ใช  150 มล ตอ  LIMO  
                  ที่เจือจาง 1:100 แลว  5 ลิตร  ใสกระถางละ 250 มล)  .   
 เชื้อบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth ที่บม 48 ชั่วโมง ใช  150 มล  ตอ LIMO  ที่เจือจาง 1:100 แลว  5 ลิตร 
                 ใสกระถางละ 250 มล)  .    
 เชื้อบริสุทธิ์ Bacillus subtillis และ  Bacillus licheniformis  ในผงแปง ใช  5 กรัม   ตอ LIMO ที่เจือจาง 1:100  
                  แลว 5 ลิตร ใสกระถางละ 250 มล)  
   

การบันทึกขอมูลดําเนนิการหลังการ ยายปลูกกลาตนชาได 99 วัน  เร่ิมทําการทดสอบตา
มทรีตเมนตทีก่ําหนดและเกบ็ขอมูล เมื่อปลูกยายตนชาไดครบ 169 วัน ทาํการถอนทั้งตนและราก 
โดยขอมูลที่เกบ็มีดังนี้ จาํนวนใบคลี่ทั้งหมด  เสนผาศูนยกลางลําตน จํานวนยอดออน ความเขียว
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ของใบ หลังการเก็บถอนทัง้ตนและรากเก็บขอมูลดังนี ้  พืน้ที่ใบทัง้หมด น้ําหนกัแหงใบทั้งหมด 
น้ําหนกัแหงลาํตนทั้งหมด น้ําหนกัแหงรากทัง้หมด การติดเชือ้วีเอไมคอไรซา (vesicular-
arbuscular  mycorrhiza) ของรากพืช  สําหรับการประเมินคุณภาพดิน ทําโดยการวัด ปริมาณ
อินทรียวัตถุและพีเอชดิน ของดินกอนปลกูและหลงัปลกู     

 
ผลและวจิารณ 

 
 ผลการทดลอง ความแตกตางของจาํนวนใบคลี่เต็มที่ จํานวนยอดออน ขนาดลําตน ความ
เขียว  ไดแสดงไวในภาพที่ 1- 4   ตามลําดับ  
 จากกราฟการทดลอง ภาพที่ 1 คือจํานวนใบคลี่เต็มทีต่อตน แสดงถงึการเจริญเตบิโตของ
พืชทดสอบที่เปนภาพรวมไดมากที่สุด แบงไดออกเปนสามกลุม ไดแกกลุมทรีตเมนตที่ชวยใหพชื
ทดสอบเจริญเติบโตทางใบไดในอัตราสูงสดุ ไดแก  ทรีตเมนตที ่3 4 6 7 2 และ 9  กลุมทรีตเมนตที่
ชวยใหพืชทดสอบเจริญเติบโตทางใบไดในระดับกลางไดแก ทรีตเมนตที่ 1 และ 8 และกลุมทรีต
เมนตทีท่าํใหพืชทดสอบเจรญิเติบโตทางใบไดในระดับตํ่าไดแก ทรีตเมนตที่ 6  
           ซึ่งกลุมทรีตเมนตทีท่ําใหพืชทดสอบเจริญเติบโตทางใบไดในอัตราสูงมี 2 ทรีตเมนตที่อัตรา
การเจริญเติบโตทางใบจะลดลงได เมื่อสภาพแวดลอมที่เหมาะสมลดลงไดแก ทรีตเมนตที ่ 2 และ 
9 
          การเปรยีบเทยีบระหวางทรีตเมนตที ่  1 และ 2  คือ ใสหวัเชื้อจลิุนทรียทองถิน่แบบน้าํอยาง
เดียว (ควบคมุ) และใสหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นแบบน้ํารวมกับแบคทีเรียบริสุทธิ์ Azospirillum sp.,  
Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ในอาหารเลี้ยงเชือ้ G5 broth พบวา การใสเชื้อบริสุทธิ์เพิม่
ลงไปมีอัตราการเจริญเติบโตทางใบดกีวา ในชวง 99 – 148 วัน  แตหลังจากนัน้ ทรีตเมนตควบคมุ 
จะมอัีตราการเจริญเติบโตทางใบที่ยังเพิ่มข้ึนได แตทรีตเมนตที่ใสเชื้อเพิ่มลงไปกลับมีอัตราการ
เจริญที่เร่ิมลดลง  
  การเปรียบเทยีบระหวางทรตีเมนตที่  3 และ 4  คือ ใสหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นแบบน้ําและ
แบบแหง และใสหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นแบบน้าํและแบบแหงรวมกับแบคทีเรียบริสุทธิ์ 
Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อ G5 broth พบวา 
การใสเชื้อบริสุทธิ์เพิ่มลงไปมีอัตราการเจรญิเติบโตทางใบดีกวาคือกราฟชันกวา ในชวง 99 – 148 
วัน  เชนเดียวกัน แตหลงัจากนั้น ทรีตเมนตที ่ 3 จะมีอัตราการเจรญิเติบโตทางใบที่ยงัเพิม่ข้ึนได 
แตทรีตเมนตที่ใสเชื้อเพิม่ลงไปกลับมีอัตราการเจริญที่เร่ิมลดลง  

เมื่อเปรียบเทยีบเปนคูทรีตเมนตดังนี ้ คือ ระหวางทรีตเมนตที ่  5 และ 6  คือ ใสหวั
เชื้อจุลินทรียทองถิ่นแบบน้ํา รวมกับเชื้อบริสุทธิ์ของแบคทีเรีย Bacillus spp. ใน G5 broth  และใส
หัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นแบบน้ํา แบคทีเรียบริสุทธิ์เชื้อบริสุทธิ์ Bacillus subtillis และ  Bacillus 
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licheniformis  ในผงแปง พบวาทรีตเมนตที่ 6  มีอัตราการเจริญเติบโตทางใบดกีวา ทรีตเมนตที่ 5 
คอนขางชัดเจน อยางไรกดี็ ทรีตเมนตทั้งสองนี้ ยังไมสามารถเปรียบเทยีบกนัไดโดยตรงนกั
เนื่องจากมวีิธกีารเตรียมเชื้อที่ตางกันและมีสปชี่ยอยเชือ้ที่ตางกัน อยางไรก็ดี ทรีตเมนตที ่6 มีอัตรา
การเจริญเติบโตทางใบที่ดีกวาทรีตเมนตที ่1 (ควบคุม) มากอยางชัดเจน   

การเปรียบเทยีบระหวางทรตีเมนตที ่  8 และ 9  คือ ใสหัวเชื้อจุลินทรียทองถิน่แบบแหง 
เทียบกับ ใสหวัเชื้อจุลินทรียทองถิน่แบบแหง รวมกับน้ําหมักเศษอาหาร พบวาทรีตเมนตที ่ 9  มี
อัตราการเจรญิเติบโตทางใบดีกวา ทรีตเมนตที ่8 คอนขางชัดเจน     

การเปรียบเทยีบระหวางทรตีเมนตที่  4 และ 7  คือ ใสหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นแบบน้ําและ
แหง รวมกับ แบคทีเรียบริสุทธิ ์ Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ใน
อาหารเลี้ยงเชือ้ G5 broth เปรียบเทียบกบั ทรีตเมนตทีใ่สหัวเชื้อจุลินทรียทองถิน่แบบน้ําและแบบ
แหงรวมกับแบคทีเรียบริสุทธิ์  Bacillus spp. ใน G5 broth  และ แบคทีเรียบริสุทธิ์ Bacillus 
subtillis และ  Bacillus licheniformis  ในผงแปง พบวา ทรีตเมนตที ่ 4  มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางใบดีกวาคอืกราฟชนักวามาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวง 99 – 148 วนั   
  จากภาพรวมแลว ทรีตเมนตที่  3 และ 4  มีอัตราการเจริญเติบโตทางใบดีที่สุด โดยทรีต
เมนตทีม่ีการเติมเชื้อบริสุทธิล์งไป ดีกวา คือ กราฟชันกวา ในชวง 99 – 148 วัน  แตอยางไรก็ตาม 
จะประสบปญหา ทรีตเมนตที่ 3 จะมอัีตราการเจริญเติบโตทางใบทีย่ังเพิ่มข้ึนได แมสภาพแวดลอม
เร่ิมแปรปรวน เชน อากาศเริ่มเย็นลงมากเกนิไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปลายเดือนธนัวาคม 
แตทรีตเมนตที่ไมเติมเชื้อบริสุทธิ์ จะมีความสม่ําเสมอของการเจริญเติบโตทางใบดีกวา   

จากผลการทดลองศึกษาอัตราการเจริญเตบิโตทางใบที่คลี่เต็มที่ทัง้หมด อธิบายไดถึงการ
ฟนฟูดินเสื่อมโทรมไดดังนี ้อินทรียวัตถุรวมกับจุลินทรียทีห่มักแบบธรรมชาติสามารถใชในการฟนฟู
ดินไดเปนอยางดี  สวนการใชเชื้อบริสุทธิ์เพิ่มเขาไป จะชวยทําใหประสิทธิภาพการชวยฟนฟูดิน ดี
ข้ึนได แตทั้งนีท้ั้งนั้น การใชงานตองเลือกวิธีการ ชวงจังหวะใหเหมาะสม และตองมีการลงทนุเพิม่ 
ในแงของการนําไปใชจริง ซึง่หากเปนการเพาะปลกูแบบพอเพยีงอาจไมจาํเปนนกั สวนการ
เพาะปลูกแบบอุตสาหกรรม การใชเทคโนโลยีของจุลินทรีย ตองเทยีบเคียงผลคุมคาตอการลงทุน 
ซึ่งแตละพืช และแหลงพื้นที่ จะมีความแตกตางกัน ตองศึกษาเปนรายๆไป   
 จากภาพที ่2 ในชวงระยะ 99-169 วัน จํานวนการแตกยอดออน เพิ่มข้ึนเดนชัดในสองชวง
พีค คือชวงกลางพฤศจิกายนและกลางธนัวาคม โดยสรปุ ทรีตเมนตที ่5 และ 6 (ซึ่งเปนทรีตเมนตที่
ใสเชื้อบริสุทธิ ์ Bacillus) แสดงการตอบสนองที่ไวตอการแตกยอดเมื่อเทียบกบัทรีตเมนตอ่ืนๆ 
ในชวงพีคทั้งสองของการแตกยอด  ทรีตเมนตที ่3 แสดงการแตกยอด ไดดีในชวง 148-162 วัน ซึง่
ไมใชชวงพีค  ในขณะที่ทรีตเมนตอ่ืนๆในชวงระยะเวลาดงักลาว นั้น มาสามารถแตกยอดได 
เนื่องจากสภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวย    
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ภาพที ่  3  แสดงขนาดลําตน ที่ 99-169 วัน  การเจริญเติบโตของลําตนเมื่อสังเกตุจาก
ความชนัของกราฟ ทรีตเมนตที่ 3 เจริญเติบโตในอัตราสูงสุด 

ภาพที ่4 แสดงความเขียวของใบ ที่ 99-169 วัน  ทรีตเมนตที ่1 (LIMO หรือ ควบคมุ) และ 
3 (LIMO+DIMO)  ซึ่งเปนทรีตเมนตที่คอนขางพืน้ฐาน ที่ไมมีการเติมเชื้อบริสุทธิ ์มีความสม่ําเสมอ
ของความเขยีว คอนขางดี   

โดยสรุปทรีตเมนตที ่ 3 (LIMO+DIMO) ถึงแมไมใชทรีตเมนตที่ไวตอการแตกยอดออน แต
มีเปนทรีตเมนตที่ตานทานตอสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยไดคอนขางดีมาก และยังมีอัตราการ
เติบโตทางลําตนไดสูงสุด  เมื่ออธิบายในแงความเหมาะสมของการใชทรีตเมนตดังกลาวตอการ
ฟนฟูดินเสื่อมโทรมแลว  จะเปนการจัดการดินเสื่อมโทรมที่ประหยัดและไมสลับซับซอน เกษตรกร
ทั่วไปสามารถเขาใจไดงายและปฏิบัติไดงาย  
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จํานวนใบคล่ีตอตน
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ภาพที่ 1 แสดงจํานวนใบคลี่ต็มที่ตอตนของตนชาที่วันปลูก 99 - 169 วัน 
 Note :  T 1 : LIMO (ควบคุม) ,T 2 : LIMO + AABo,  T 3 : LIMO + DIMO, T 4 : LIMO + DIMO +AABo 
     T 5 : LIMO +Bo,  T 6 : LIMO + Bms ,  T 7 : LIMO + DIMO +Bo + Bms ,  T 8 : DIMO + น้ํา  
     T 9 : DIMO + น้ําหมักเศษอาหารเจือจาง   
      LIMO :  liquid  indigenous  microorganism products,    DIMO : dry indigenous  microorganism products 
      AABo : เช้ือบริสุทธิ์ Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ใน G5 broth  
      Bo : เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth,   
      Bms :   เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus subtillis,  Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium และ Bacillus thuringiensis ในผงแปง  
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ภาพที่ 2 แสดงจํานวนยอดออนตอตนของตนชาที่วันปลูก 99 - 169 วัน 
 Note :  T 1 : LIMO (ควบคุม) ,T 2 : LIMO + AABo,  T 3 : LIMO + DIMO, T 4 : LIMO + DIMO +AABo 
      T 5 : LIMO +Bo,  T 6 : LIMO + Bms ,  T 7 : LIMO + DIMO +Bo + Bms ,  T 8 : DIMO + น้ํา  
     T 9 : DIMO + น้ําหมักเศษอาหารเจือจาง   
      LIMO :  liquid  indigenous  microorganism products,    DIMO : dry indigenous  microorganism products 
      AABo : เช้ือบริสุทธิ์ Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ใน G5 broth  
      Bo : เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth,   
      Bms :   เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus subtillis,  Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium และ Bacillus thuringiensis ในผงแปง  
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เสนผาศูนยกลางลําตน
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ภาพที่ 3 แสดงขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนของตนชาที่วันปลูก 113 - 169 วัน 
 Note :  T 1 : LIMO (ควบคุม) ,T 2 : LIMO + AABo,  T 3 : LIMO + DIMO, T 4 : LIMO + DIMO +AABo 
      T 5 : LIMO +Bo,  T 6 : LIMO + Bms ,  T 7 : LIMO + DIMO +Bo + Bms ,  T 8 : DIMO + น้ํา  
     T 9 : DIMO + น้ําหมักเศษอาหารเจือจาง   
      LIMO :  liquid  indigenous  microorganism products,    DIMO : dry indigenous  microorganism products 
     AABo : เช้ือบริสุทธิ์ Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ใน G5 broth  
      Bo : เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth,   
      Bms :   เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus subtillis,  Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium และ Bacillus thuringiensis ในผงแปง  
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ภาพที่ 4 แสดงความเขียวของใบตนชาที่วันปลูก 99 - 169 วัน 
Note :  T 1 : LIMO (ควบคุม) , T 2 : LIMO + AABo,  T 3 : LIMO + DIMO, T 4 : LIMO + DIMO +AABo 
      T 5 : LIMO +Bo,  T 6 : LIMO + Bms ,  T 7 : LIMO + DIMO +Bo + Bms ,  T 8 : DIMO + น้ํา  
     T 9 : DIMO + น้ําหมักเศษอาหารเจือจาง   
      LIMO :  liquid  indigenous  microorganism products,    DIMO : dry indigenous  microorganism products 
      AABo : เช้ือบริสุทธิ์ Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ใน G5 broth  
      Bo : เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth,   
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      Bms :   เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus subtillis,  Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium และ Bacillus thuringiensis ในผงแปง  
ภาพที ่5 แสดงพืน้ที่ใบทั้งหมด น้ําหนักแหงใบทั้งหมด น้ําหนกัแหงลาํตน ที่ 169 วัน ภาพที ่

6 น้ําหนกัแหงรากที่ 169 วนั จากภาพแสดงใหเห็นวา ที่ 169 วัน ซึ่งเปนชวงระยะเก็บทําลายตน 
ขอมูลจะเปนไปในทิศทางเดยีวกนั จากภาพที ่ 5 พบวาการเจริญเติบโตทาง ใบและลําตน ซึ่งเปน
สวนเหนือพืน้ดิน ทรีตเมนตที่ใหผลดี คือ ทรีตเมนตที่  3 4 6 และ 7 โดยทรีตเมนตที่ 3 จะสูงสดุ  
ภาพที ่6 แสดงการเจริญเตบิโตทางรากนัน้ ทรีตเมนตที ่6 และ 7 มีแนวโนมสูงสุด   
ซึ่งในชวงระยะเวลาดงักลาว ทรีตเมนตที่  3 ใหผลดีที่สุดเนื่องจาก  โดยที่ในชวงวนัที่ 169  เปนชวง
ที่เก็บทําลายตน เปนชวงที่การแตกใบเริ่มลดลง ซึ่งทาํใหจํานวนใบคลี่เตม็ที่ทัง้หมดเริ่มลดลงดวย 
แตทรีตเมนตที่ 3 ยังคงตานทานตอสภาวะดังกลาวไดกวาทรีตเมนตอ่ืน จงึใหคาสงูสุดในชวงเวลา
ดังกลาว  จากผลการวิเคราะหคาวาเรียนซของขอมูลไดแสดงไวในตารางภาคผนวกที่  1   

ดังนัน้ในการฟนฟูดินเสื่อมโทรมดวยเทคโนโลยกีารใชเชือ้บริสุทธิ์นัน้ จําเปนตองดูปจจัย
แวดลอมและการตอบสนองของพืช และปจจัยพืน้ฐานอื่นๆประกอบดวย  
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ภาพที่ 5 พ้ืนที่ใบ น้ําหนักแหงใบ และน้ําหนักแหงลําตนของตนชาที่อายุปลูก 169 วัน 
Note :  T 1 : LIMO (ควบคุม) , T 2 : LIMO + AABo,  T 3 : LIMO + DIMO, T 4 : LIMO + DIMO +AABo 
      T 5 : LIMO +Bo,  T 6 : LIMO + Bms ,  T 7 : LIMO + DIMO +Bo + Bms ,  T 8 : DIMO + น้ํา    
     T 9 : DIMO + น้ําหมักเศษอาหารเจือจาง   
      LIMO :  liquid  indigenous  microorganism products,    DIMO : dry indigenous  microorganism products 
      AABo : เช้ือบริสุทธิ์ Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ใน G5 broth  
      Bo : เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth,   
      Bms :   เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus subtillis,  Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium และ Bacillus thuringiensis ในผงแปง  
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ภาพที่ 6 น้ําหนักแหงรากของตนชาที่อายุปลูก 169 วัน 
Note :  T 1 : LIMO (ควบคุม) , T 2 : LIMO + AABo,  T 3 : LIMO + DIMO, T 4 : LIMO + DIMO +AABo 
      T 5 : LIMO +Bo,  T 6 : LIMO + Bms ,  T 7 : LIMO + DIMO +Bo + Bms ,  T 8 : DIMO + น้ํา    
     T 9 : DIMO + น้ําหมักเศษอาหารเจือจาง   
      LIMO :  liquid  indigenous  microorganism products,    DIMO : dry indigenous  microorganism products 
      AABo : เช้ือบริสุทธิ์ Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ใน G5 broth  
      Bo : เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth,   
      Bms :   เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus subtillis,  Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium และ Bacillus thuringiensis ในผงแปง  
 

ภาพที ่7  แสดงการเปลีย่นแปลงของอินทรียวัตถุของดินปลูกทรีตเมนตที่ 1 ของ วนัปลูกที่ 
48 -162 ดินปลูกเริ่มตน จะมีปริมาณอินทรียวัตถุ 4.306 เปอรเซนต ซึ่งถือดินที่นาํมาใชคอนขางมี
อินทรียวัตถุในปริมาณที่อยูในระดับกลาง คือไมสูงมากนัก แตก็ไมตํ่า ดังกลาวแลววา ดินที่
นํามาใชเปนดินชั้นลาง class B ซึ่งนาจะถกูชะลางอินทรยีวัตถุออกจากหนาดนิไมนานนัก   แตเมือ่
ทําการปลูกพชืไประยะหนึ่ง อินทรียวัตถจุะลดลงอยางรวดเร็ว โดยในวนัที ่ 78 เหลือเพียง 1.468 
เปอรเซ็นต  แสดงวาอนิทรยีวัตถุถูกพืชนําไปใชจนหมด และพรอมกับถูกชะลางไปบางสวน 

ภาพที่ 8 แสดงการเปลีย่นแปลงของพีเอชดินปลูกทรีตเมนตที่ 1 ของ วันปลกูที่ เร่ิมตน -
วันที่ 162 ดินปลูกเริ่มตนที่ใชเมื่อนาํมาใหม จะมีสีแดง และมีเนื้อดินสม่ําเสมอมาก น้าํไมขัง พีเอช
เร่ิมตนกอนปลูก 4.85 ซึ่งถอืวาคอนขางเปนกรด ดินทีน่ํามาใชเปนดินชั้นลาง class B  แนวโนม
ของการเปลี่ยนแปลงของพีเอชที่ปลูกที่เกบ็ตัวอยางจากดินชั้นลางที่ไมรวมอินทรียวตัถุที่ไดเติมลง
ไป พบวามกีารเพิ่มข้ึนเมื่อปลูกไประยะหนึง่ โดยแนวโนมจะคลายคลงึกนัในทุกทรีตเมนต แสดงวา
ดินปลูกพชืที่มกีารเติมอินทรยีวัตถุลงไปเปนระยะๆ ความเปนกรดจะเริ่มลดลง 

ภาพที ่9 แสดงพีเอชที่แตกตางกนัในวนัปลกูที ่162 ดังกลาวแลววาพีเอชจะมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อวนัปลูกมากขึ้น  จากภาพทุกทรีตเมนตจะมพีีเอชทีม่ากขึน้กวาวนัปลูกเริ่มตน  แตเปน
ที่นาสังเกตคือจะมีบางทรีตเมนตทีพ่ีเอชเพิม่ข้ึนนอยกวาทรีตเมนตอ่ืนไดแก ทรีตเมนตที่ 2 4 5 และ 
6 ซึ่งทรีตเมนตทั้งสี่ มีขอนาสังเกตุวาเปนทรีตเมนตที่มกีารเติมเชื้อบริสุทธิ์ลงไป 
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ภาพที่ 7  อินทรียวัตถุของดินชั้นลางของทรีตเมนตที่ 1 ในชวงอายุปลูก 48 – 162 วัน   
Note :  T 1 : LIMO (ควบคุม) , LIMO :  liquid  indigenous  microorganism products 
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ภาพที่ 8  พีเอชของดินชั้นลางทรีตเมนตที่ 1 ในชวงอายุปลูก 0-162 วัน 
Note :  T 1 : LIMO (ควบคุม) , LIMO :  liquid  indigenous  microorganism products 
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ภาพที่ 9  พีเอชของดินชั้นลางในอายุปลูกที่ 162 วัน  
Note :  T 1 : LIMO (ควบคุม) , T 2 : LIMO + AABo,  T 3 : LIMO + DIMO, T 4 : LIMO + DIMO +AABo 
      T 5 : LIMO +Bo,  T 6 : LIMO + Bms ,  T 7 : LIMO + DIMO +Bo + Bms ,  T 8 : DIMO + น้ํา    
     T 9 : DIMO + น้ําหมักเศษอาหารเจือจาง   
      LIMO :  liquid  indigenous  microorganism products,    DIMO : dry indigenous  microorganism products 
      AABo : เช้ือบริสุทธิ์ Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ใน G5 broth  
      Bo : เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth,   
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      Bms :   เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus subtillis,  Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium และ Bacillus thuringiensis ในผงแปง  
 ภาพที ่  10  แสดงเปอรเซนตการ ติดเชือ้วีเอไมคอไรซาของรากฝอย  จากภาพ จะเหน็ได

วาทรีตเมนตที ่5 ซึ่งเปนทรีตเมนต ที่เติม  LIMO + เชื้อบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth  มีการ
ติดของเชื้อวีเอไมคอไรซามากที่สุด เมื่อเทียบกับทรีตเมนตอ่ืน ซึง่ตรงขามกับผลการทดลองการ
เจริญเติบโตทางใบคลี่เต็มที ่ ซึ่งทรีตเมนตที่ 5 มีการเจริญเติบโตทางใบคลี่เต็มที่นอยที่สุด แต
สอดคลองกับอัตราการแตกยอดออน โดยทรีตเมนตที่ 5 ตอบสนองไวตอการแตกยอดออน 
ถึงแมวาน้าํหนักแหงรากในวันที ่ 162 จะต่ํา (ภาพที ่ 6) อาจเปนไปไดวา สวนมากจะเปนรากฝอย
มากกวารากแขนงใหญ  เมือ่พิจารณาจากพีเอชแลวของดินแลว พีเอชของดินทรีตเมนตที ่ 5 มีคา
เพิ่มข้ึนนอยทีสุ่ดเมื่อเทียบกบัทรีตเมนตอ่ืน  คือ 5.92  ซึ่งเปนพีเอชทีไ่มสูง (เมื่อเทยีบกับทรีตเมนต
อ่ืน) ดังนัน้อาจเปนไปไดวาการเติมเชื้อบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth  ซึ่งทาํใหพีเอชไมสูง
นั้น กระตุนการติดเชื้อของวีเอไมคอไรซา มากกวาทรีตเมนตอ่ืน ประกอบการใสเชื้อ Bacillus spp. 
ใน G5 broth ซึ่งในอาหารเลี้ยงเชื้อจะมีแหลงคารบอนหลักเปน malic acid และ glutamic acid  
ซึ่งทาํใหเกิดเมตาโบไลทของสารดังกลาวจากการยอยของเชื้อสงผลตอสารคัดหลั่งของราก (root 
exudates) ซึ่งกระตุนการติดเชื้อวีเอไมคอไรซา  

จากขอมูลดังกลาว อาจมีแนวโนมเปนไปไดวา การกระตุนใหเกิดยอดออนของพชืบางชนิด 
อาจมีความจําเปนตองใชอินทรียสารสูตรเฉพาะในการปรับปรุงดิน  ตัวอยาง เชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับการกระตุนยอดชา การใชสารอนิทรียที่เติมเชือ้บริสุทธิ์อาจมีความจาํเปน   
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การติดเชื้อวีเอไมคอไรซาของราก
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ภาพที่ 10 เปอรเซนตวเีอไมคอไรซาของรากที่อายุปลูก 169 วัน 
Note :  T 1 : LIMO (ควบคุม) , T 2 : LIMO + AABo,  T 3 : LIMO + DIMO, T 4 : LIMO + DIMO +AABo 
      T 5 : LIMO +Bo,  T 6 : LIMO + Bms ,  T 7 : LIMO + DIMO +Bo + Bms ,  T 8 : DIMO + น้ํา    
     T 9 : DIMO + น้ําหมักเศษอาหารเจือจาง   
      LIMO :  liquid  indigenous  microorganism products,    DIMO : dry indigenous  microorganism products 
      AABo : เช้ือบริสุทธิ์ Azospirillum sp.,  Azotobacter sp. และ Bacillus spp. ใน G5 broth  
      Bo : เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth,   
      Bms :   เช้ือบริสุทธิ์ Bacillus subtillis,  Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium และ Bacillus thuringiensis ในผงแปง  
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ภาพ 11 เซลลรากชาที่ติดเช้ือวีเอไมคอไรซา 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 12  ภาพตนชาอายุปลูก 120วัน 
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สรุปและขอเสนอแนะ  

 
1. จํานวนใบคลี่เต็มที่ตอตน แสดงถึงการเจริญเติบโตของพืชทดสอบที่เปนภาพรวมได

มากที่สุด แบงไดออกเปนสามกลุม ไดแกกลุมทรีตเมนตที่ชวยใหพชืทดสอบเจรญิเติบโตทางใบได
ในอัตราสูงสุด ไดแก  ทรีตเมนตที ่ 3 4 6 7 2 และ 9  กลุมทรีตเมนตที่ชวยใหพชืทดสอบ
เจริญเติบโตทางใบไดในระดับกลางไดแก ทรีตเมนตที ่ 1 และ 8 และกลุมทรีตเมนตทีท่ําใหพชื
ทดสอบเจริญเติบโตทางใบไดในระดับตํ่าไดแก ทรีตเมนตที่ 6  
           จากผลการทดลองศกึษาอัตราการเจริญเติบโตทางใบที่คลี่เต็มที่ทัง้หมด อธิบายไดถงึการ
ฟนฟูดินเสื่อมโทรมไดดังนี ้อินทรียวัตถุรวมกับจุลินทรียทีห่มักแบบธรรมชาติสามารถใชในการฟนฟู
ดินไดเปนอยางดี  สวนการใชเชื้อบริสุทธิ์เพิ่มเขาไป จะชวยทําใหประสิทธิภาพการชวยฟนฟูดิน ดี
ข้ึนได แตทั้งนีท้ั้งนั้น การใชงานตองเลือกวิธีการ ชวงจังหวะใหเหมาะสม และตองมีการลงทนุเพิม่ 
ในแงของการนําไปใชจริง ซึง่หากเปนการเพาะปลกูแบบพอเพยีงอาจไมจาํเปนนกั สวนการ
เพาะปลูกแบบอุตสาหกรรม การใชเทคโนโลยของจุลินทรีย ตองเทยีบเคียงผลคุมคาตอการลงทุน 
ซึ่งแตละพืช และแหลงพื้นที่ จะมีความแตกตางกัน ตองศึกษาเปนรายๆไป     

2. การแตกยอดออน ขนาดลําตน ความเขียวของใบ โดยสรปุทรีตเมนตที ่ 3 
(LIMO+DIMO) ถึงแมไมใชทรีตเมนตที่ไวตอการแตกยอดออน แตมีเปนทรีตเมนตที่ตานทานตอ
สภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยไดคอนขางดีมาก และยังมีอัตราการเตบิโตทางลําตนไดสูงสุด  เมือ่
อธิบายในแงความเหมาะสมของการใชทรีตเมนตดังกลาวตอการฟนฟดิูนเสื่อมโทรมแลว  จะเปน
การจัดการดนิเสื่อมโทรมที่ประหยัดและไมสลับซับซอน เกษตรกรทั่วสามารถเขาใจไดงายและ
ปฏิบัติไดงาย  

3 . พืน้ที่ใบทัง้หมดตอตน น้ําหนกัแหงใบทั้งหมดตอตน น้าํหนักแหงลําตนตอตน น้ําหนกั
แหงรากตอตนที่ 169 วัน ตามลําดับ แสดงใหเหน็วา  พบวาการเจริญเติบโตทาง ใบและลําตน ซึ่ง
เปนสวนเหนือพื้นดนิ ทรีตเมนตที่ใหผลดีคือทรีตเมนตที่ 3  สวนการเจริญเติบโตทางรากนั้น ทรีต
เมนตที ่ 6 และ 7 มีแนวโนมสูงสุด ซึ่งในชวงระยะเวลาดังกลาว ทรีตเมนตที่  3 ใหผลดีทีสุ่ด
เนื่องจาก เนื่องจาก ดังกลาวแลววา ในชวงวันที่ 169  เปนชวงที่เก็บทําลายตน เปนชวงทีก่ารแตก
ใบเร่ิมลดลง ซึ่งทาํใหจาํนวนใบคลี่เต็มทีท่ั้งหมดเริ่มลดลงดวย แตทรีตเมนตที ่ 3 ยงัคงตานทานตอ
สภาวะดังกลาวไดกวาทรตีเมนตอ่ืน จึงใหคาสูงสุดในชวงเวลาดังกลาว  

ดังนัน้ในการฟนฟูดินเสื่อมโทรมดวยเทคโนโลยกีารใชเชือ้บริสุทธิ์นัน้ จําเปนตองดูปจจัย
แวดลอมและการตอบสนองของพืช และปจจัยพืน้ฐานอื่นๆประกอบดวย 

4. พีเอชของดินปลูกเริ่มตนคือ 4.85  การเปลี่ยนแปลงของพเีอชดินปลูก ต้ังแตเร่ิมตน 
จนถงึระยะยะ 162  วัน มีแนวโนมเพิ่มข้ึน ดินปลูกเริ่มตนที่ใชเมื่อนาํมาใหม จะมีสีแดง และมีเนื้อ
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ดินสม่ําเสมอมาก น้าํไมขัง ซึ่งถือวาคอนขางเปนกรด ดินทีน่ํามาใชเปนดนิชั้นลาง class B  
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงของพีเอชที่ปลูกที่เก็บตัวอยางจากดนิชัน้ลาง ที่ไมรวมอินทรียวัตถุที่
ไดเติมลงไป พบวามีการเพิม่ข้ึนเมื่อปลูกไประยะหนึง่ โดยแนวโนมจะคลายคลึงกนัในทกุทรีตเมนต 
แสดงวาดินปลูกพืชที่มีการเติมอินทรียวัตถุลงไปเปนระยะๆ ความเปนกรดจะเริ่มลดลง  

5. ดินปลูกเริ่มตนที่ใชเมื่อนํามาใหม จะมปีริมาณอินทรียวัตถุ 4.306 เปอรเซนต ซึ่งถือดิน
ที่นาํมาใชคอนขางมีอินทรยีวัตถุในปริมาณที่อยูในระดบักลาง คือไมสูงมากนกั แตก็ไมตํ่า ดังกลาว
แลววา ดินทีน่ํามาใชเปนดินชั้นลาง class B ซึง่นาจะถูกชะลางอนิทรียวัตถุออกจากหนาดนิไม
นานนกั   แตเมื่อทําการปลกูพืชไประยะหนึ่ง อินทรียวัตถุจะเริ่มลดลงอยางรวดเร็ว โดยในวนัที่ 78 
เหลือเพยีง 1.468 เปอรเซ็นต  แสดงวาอนิทรียวัตถุถกูพืชนาํไปใชจนหมด และพรอมกับถูกชะลาง
ไปบางสวน 

6. มีขอสังเกตวาทรีตเมนตที่มีการเติมเชือ้บริสุทธิ์ลงไป พีเอชของดนิปลูกจะเพิ่มข้ึนนอย
กวาทรีตเมนตอ่ืน ที่ไมไดมกีารเติมเชื้อบริสุทธิ์ลงไป โดยเฉพาะอยางยิง่ในวนัปลูกที่ 162   

7. การติดเชื้อวีเอไมคอไรซาของรากฝอย  ทรีตเมนตที่ 5 ซึ่งเปนทรีตเมนต LIMO + เชื้อ
บริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน G5 broth  จะมกีารติดของเชือ้วีเอไมคอไรซามากที่สุด เมือ่เทียบกบัทรีต
เมนตอ่ืน ซึ่งจะตรงขามกับผลการทดลองการเจริญเติบโตทางใบคลี่เตม็ที่ ซึง่ทรีตเมนตที่ 5 จะมี
การเจริญเติบโตทางใบคลี่เต็มที่นอยที่สุด แตสอดคลองกับอัตราการแตกยอดออน เพราะทรีต
เมนตที ่ 5 นี้เปนทรีตเมนตที่ตอบสนองไวตอการแตกยอดออน ถงึแมวาน้ําหนกัรากแหงรากในวนัที่ 
162 จะต่ํา อาจเปนไปไดวา สวนมากจะเปนรากฝอยมากกวารากแขนงใหญ  ตลอดจนเมือ่
พิจารณาจากพีเอชแลวของดินแลว พีเอชของดินทรีตเมนตที ่ 5 จะเพิม่ข้ึนนอยที่สุดเมื่อเทียบกับท
รีตเมนตอ่ืน  คือ 5.92  พีเอชที่ไมสูง  ดังนั้นอาจเปนไปไดวาการเติมเชื้อบริสุทธิ์ Bacillus spp. ใน 
G5 broth  ซึ่งทาํใหพีเอชที่ไมสูง กระตุนการติดเชื้อของวีเอไมคอไรซา มากกวาทรีตเมนตอ่ืน 
ประกอบการใสเชื้อ Bacillus spp. ใน G5 broth ซึ่งในอาหารเลี้ยงเชือ้จะมีแหลงคารบอนหลกัเปน 
malic acid และ glutamic acid  ซึ่งทาํใหเกิดเมตาโบไลทของสารดังกลาวจากการยอยของเชือ้
สงผลตอสารคัดหลั่งของราก (root exudates) ซึ่งกระตุนการติดเชื้อวีเอไมคอไรซา  

จากขอมูลดังกลาว อาจมีแนวโนมเปนไปไดวา การกระตุนใหเกิดยอดออนของพืชบางชนิด 
อาจมีความจําเปนตองใชอินทรียสารสูตรเฉพาะในการปรับปรุงดิน  ตัวอยาง เชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งยอดชา การใชสารอินทรยีที่เติมเชื้อบริสุทธิ์อาจมีความจําเปน   

8. ทรีตเมนตที่นาจะใหความสนใจอกีประการหนึง่คือ ทรีตเมนตที ่ 9 ซึ่งเปนการใช
ประโยชนของน้ําหมักเศษอาหารในครัวเรอืน ซึง่ใหผลดีกวาทรีตเมนตที่ 8 เล็กนอย แตใหผลดอย
กวาทรีตเมนตที่  3 (ซึ่งเปนทรีตเมนตที่ดีสุดก็ตาม) มากตาม แตจะมีประโยชนมากในสําหรับบาน
ชุมชนเมืองยอย องคเล็ก โรงงานเลก็ๆที่มคีนงานอาศยัอยู  เกษตรกรขนาดเล็ก ทีม่ีการปลูกตนไม
ในบริเวณไมมากนกั อาจมปีญหาเลก็นอยในเรื่องกลิ่นซึ่งมักจะเกิดจากการหมกัอยางไมถูกวิธ ี แต
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หากหมกัอยางถูกตองแลว จะมีกลิน่เปรี้ยว ไมเหมน็   แตจะเกิดประโยชนมากเนื่องจาก ในอนาคต
ปญหาขยะลนเมืองเปนปญหาใหญ การวิจัยนี้จึงมีขอเสนอแนะวา การนาํเศษอาหารมาใช
ประโยชนกับการปลูกพืชในชุมชนเมือง เหตุผลเพราะวาจะชวยลดปญหาในการคัดแยกขยะ สวน
ใหญประเทศไทยยงัไมใหความสนใจอยางจริงจังกับปญหาคัดแยกขยะ การทิ้งขยะเปยกและขยะ
แหง ตลอดจนขยะยอยงายและยอยสลายยากปะปนกนันัน้  กอใหเกิดภาระและความยากลาํบาก
ในการกาํจัดขยะ เศษอาหารในครัวเรือนเปนขยะเปยกที่นาจะนํามาใชประโยชน ดานนี้จะชวยได
ในเรื่องปญหาในการกาํจัดขยะลนเมืองทั้งทางตรงและทางออม เปนการไดประโยชนสองตอ  

9. โดยสรุปแลวการฟนฟูดินเสื่อมโทรมของดินแบบดินเสื่อมโทรมระดับทั่วไป ดีที่สุดคือ
การใชอินทรียวัตถุในรูปหัวเชื้อจุลินทรียน้าํและหวัเชื้อจลิุนทรียแหงทีห่มักแบบธรรมชาต ิ(วิธกีารทํา
ในภาคผนวก) ซึ่งเกษตรกรทั่วไปสามารถผลิตเองได  สําหรับการใชเชื้อบริสุทธิ์นัน้ อาจมีความ
จําเปนตอเมื่อตองการวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง เชน ตองการใหแตกยอดออนมาก ตองการ
กระตุนใหพืชสรางสารเฉพาะ ซึ่งจาํเปนตองมีการศึกษาลึกลงไป ตามความตองการ และความ
เฉพาะเจาะจงของพืชหรือและโดยเฉพาะอยางยิ่งความเฉพาะเจาะจงของพื้นที ่ และจําเปนตองมี
จังหวะหรือระยะเวลาในการใชงาน   

อยางไรก็ตามในการไดประโยชน ในการใชประโยชนจลิุนทรียทองถิน่แบบหมกัธรรมชาติ 
มีหลักสาํคัญมากอยูประการหนึง่ คือ ตองใชอยางตอเนื่องสม่าํเสมอ จะใหผลดีทีย่ั่งยนื ในทุกๆ
ดาน  
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ภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวกที่ 1  ผลการวิเคราะหคาวาเรียนซ (analysis of varience) ของพื้นที่ใบของตนชาที่อายุ 169 วัน
หลังยายกลา (ส้ินสุดการทดลอง) ของแตละตํารับทดลอง 
 
Statistix 8.0                    EMforTeaBudYield_Cha..., 8/16/2012, 
8:29:34 PM 
 
One-Way AOV for LA by Treatment 
 
Source      DF        SS        MS       F        P 
Treatment    8    64.885   8.11065    0.91   0.5229 
Error       36   322.577   8.96047 
Total       44   387.462 
Grand Mean 6.1386    CV 48.76% 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     21.7    8   0.0056 
Cochran's Q                 0.2863 
Largest Var / Smallest Var  121.91 
 
Component of variance for between groups  -0.16996 
Effective cell size                            5.0 
 
Treatment    Mean 
        1  4.9420 
        2  6.0180 
        3  7.9700 
        4  6.8680 
        5  3.7920 
        6  7.0480 
        7  7.1200 
        8  5.6075 
        9  5.8820 
Observations per Mean            5 
Standard Error of a Mean    1.3387 
Std Error (Diff of 2 Means) 1.8932 
 
LSD All-Pairwise Comparisons Test of LA by Treatment 
 
Treatment    Mean  Homogeneous Groups 
        3  7.9700  A 
        7  7.1200  AB 
        6  7.0480  AB 
        4  6.8680  AB 
        2  6.0180  AB 
        9  5.8820  AB 
        8  5.6075  AB 
        1  4.9420  AB 
        5  3.7920   B 
 
Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  1.8932 
Critical T Value  2.028     Critical Value for Comparison  3.8396 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะหคาวาเรียนซ (analysis of varience) ของน้ําหนักแหงของใบทั้งหมด
ตอตนที่อายุ 169 วันหลังยายกลา (สิ้นสุดการทดลอง) ของแตละตํารับทดลอง 
 
Statistix 8.0                    EMforTeaBudYield_Cha..., 8/16/2012, 
8:30:38 PM 
 
One-Way AOV for LDM by Treatment 
 
Source      DF        SS        MS       F        P 
Treatment    8    284604   35575.5    1.02   0.4377 
Error       36   1253420   34817.2 
Total       44   1538024 
Grand Mean 389.92    CV 47.85% 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     18.4    8   0.0186 
Cochran's Q                 0.3355 
Largest Var / Smallest Var  29.752 
 
Component of variance for between groups   151.651 
Effective cell size                            5.0 
 
Treatment    Mean 
        1  320.00 
        2  363.20 
        3  506.60 
        4  440.40 
        5  256.20 
        6  475.80 
        7  461.80 
        8  331.25 
        9  354.00 
Observations per Mean            5 
Standard Error of a Mean    83.447 
Std Error (Diff of 2 Means) 118.01 
 
LSD All-Pairwise Comparisons Test of LDM by Treatment 
 
Treatment    Mean  Homogeneous Groups 
        3  506.60  A 
        6  475.80  AB 
        7  461.80  AB 
        4  440.40  AB 
        2  363.20  AB 
        9  354.00  AB 
        8  331.25  AB 
        1  320.00  AB 
        5  256.20   B 
 
Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  118.01 
Critical T Value  2.028     Critical Value for Comparison  239.34 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 

 
 
 
 
 
 



 37

ตารางภาคผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะหคาวาเรียนซ (analysis of varience) ของน้ําหนักแหงของลําตนตอตน
ชา ที่อายุ 169 วันหลังยายกลา (สิ้นสุดการทดลอง) ของแตละตํารับทดลอง 
 
Statistix 8.0                    EMforTeaBudYield_Cha..., 8/16/2012, 
8:31:36 PM 
 
One-Way AOV for StDM by Treatment 
 
Source      DF        SS        MS       F        P 
Treatment    8    89.226   11.1533    2.47   0.0303 
Error       36   162.666    4.5185 
Total       44   251.892 
Grand Mean 6.7118    CV 31.67% 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     8.55    8   0.3817 
Cochran's Q                 0.2395 
Largest Var / Smallest Var  19.732 
 
Component of variance for between groups   1.32695 
Effective cell size                            5.0 
 
Treatment    Mean 
        1  5.2100 
        2  5.3640 
        3  8.3440 
        4  6.8060 
        5  4.2280 
        6  6.9180 
        7  7.9760 
        8  7.0700 
        9  8.4900 
Observations per Mean            5 
Standard Error of a Mean    0.9506 
Std Error (Diff of 2 Means) 1.3444 
 
LSD All-Pairwise Comparisons Test of StDM by Treatment 
 
Treatment    Mean  Homogeneous Groups 
        9  8.4900  A 
        3  8.3440  A 
        7  7.9760  AB 
        8  7.0700  ABC 
        6  6.9180  ABCD 
        4  6.8060  ABCD 
        2  5.3640   BCD 
        1  5.2100    CD 
        5  4.2280     D 
 
Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  1.3444 
Critical T Value  2.028     Critical Value for Comparison  2.7266 
There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means 
are not significantly different from one another. 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 ผลการวิเคราะหคาวาเรียนซ (analysis of varience) ของน้ําหนักแหงของรากตอตน ที่
อายุ 169 วันหลังยายกลา (สิ้นสุดการทดลอง) ของแตละตํารับทดลอง 
 
Statistix 8.0                    EMforTeaBudYield_Cha..., 8/16/2012, 
8:32:24 PM 
 
One-Way AOV for RDM by Treatment 
 
Source      DF        SS        MS       F        P 
Treatment    8   132.862   16.6077    1.06   0.4086 
Error       36   561.405   15.5946 
Total       44   694.267 
Grand Mean 8.5863    CV 45.99% 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     27.6    8   0.0006 
Cochran's Q                 0.4675 
Largest Var / Smallest Var  199.10 
 
Component of variance for between groups   0.20263 
Effective cell size                            5.0 
 
Treatment    Mean 
        1   8.612 
        2   8.238 
        3   9.140 
        4   6.810 
        5   6.146 
        6  11.068 
        7  11.334 
        8   6.835 
        9   9.094 
Observations per Mean            5 
Standard Error of a Mean    1.7660 
Std Error (Diff of 2 Means) 2.4976 
 
LSD All-Pairwise Comparisons Test of RDM by Treatment 
 
Treatment    Mean  Homogeneous Groups 
        7  11.334  A 
        6  11.068  AB 
        3  9.1400  AB 
        9  9.0940  AB 
        1  8.6120  AB 
        2  8.2380  AB 
        8  6.8350  AB 
        4  6.8100  AB 
        5  6.1460   B 
 
Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  2.4976 
Critical T Value  2.028     Critical Value for Comparison  5.0653 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
 
 
 
 



 39

 
ภาคผนวก ก : ขอมูลของเชื้อ Candida ethanolica   
ผลการวิเคราะหการจัดจําแนกจุลินทรียดวยเทคนิคชีวโมเลกุล  
ตัวอยา
ง 

ลําดับนิวคลีโอไทด ผลการวิเคราะห 

No.11 
ผศ.จารุณี มี
จุย 

>No.11 contig 
TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACTGTGATTATTGTTCCACACTGC
GTGAGCG 
CACACAACACACAAACACGTATACTAGTTCAGGAGTTTTTATTTTAACACAAA
ACTTTCA 
ACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAGCGCAGCGAAATGCGATAC
CTAGTGT 
GAATTGCAGCCATCGTGAATCATCGAGTTCTTGAACGCACATTGCGCCCGTCG
GCATTCC 
GGCGGGCATGCCTGTCTGAGCGTCGTTTCCTTCTTGCAAGACGAGAGTTGCGC
AGAGCTG 
GCCCGGCCACGGCCCCGCCGAAAAGAAACGAGGCCACGAGCGAACTAGAACAG
GACGCTT 
GGGGTCTCCGAGCACTATGAGCTCGACCTCAGATCAGGTAGGAATACCCGCTG
AACTTAA 
GCATATCAATAAGCGGAGGA 

FJ662418  
Candida 
ethanolica 
isolate ZA037  
18S ribosomal 
RNA gene, 
partial 
sequence; 
internal 
transcribed 
spacer 1, 5.8S 
ribosomal  
RNA gene, and 
internal 
transcribed 
spacer 2, 
complete 
sequence; and 
28S ribosomal 
RNA gene, 
partial 
sequence 
Length=452 
 
 Score =  783 
bits (868),  
Expect = 0.0 
 Identities = 
439/441 (99%), 
Gaps = 1/441 
(0%) 
 
Strand=Plus/Pl
us 
 

 
ภาคผนวก ข : การแยกเชือ้บริสุทธิ ์  
 การแยกเชื้อ Bacillus spp. ที่สามารถยอยฟอสเฟตไดจากดิน            
         ทําการแยกเชื้อ Bacillus ที่มีความสามารถในการยอยฟอสเฟตไดโดยอาหารที่คิดสูตรขึ้นเองดังนี้   
             สูตรอาหารแยกเชื้อ Bacillus ที่มีความสามารถในการยอยฟอสเฟต  
                    glucose                     15 กรัม  
                    (NH4)2SO4                   4 กรัม  
                    ตะกอนสวนที่ไมละลายน้ําของผง   rock phosphate                             10 กรัม 
            Soil extract water  ในน้ําเดือด ทิ้งใหเย็นตกตะกอน ใชเฉพาะสวนใส      100 มล  
                    เติมน้ําใหครบ           1 ลิตร 
                    วุน          15 กรัม  
                    ปรับพีเอช 6.5 นึ่งฆาเชื้อ  121.5 องศาเซลเซียส 15 นาที   
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            ทําการสตรีคเพลต จากดินสมบูรณละลายน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ คัดเลือกเฉพาะลักษณะโคโลนีของเชื้อ Bacillus ที่สราง
โซนใสที่สามารถยอยตะกอน rock phosphate  ซ่ึงดูไดงายดวยสายตา สองกลองเพื่อยนืยัน ทําการสตรีคเพลตใหบริสุทธิ์ ในอาหาร 
G 5 แลว สองกลองอีกครั้ง ตรวจการติดสีแกรมและดูการสรางเอนโดสปอร เพื่อยืนยันวาเปนเช้ือ Bacillus   
 
 
ภาคผนวก ค :  การเตรยีมผลิตภัณฑหัวเชื้อจลุินทรียทองถิ่น    
    1.1  การเตรียมผลิตภัณฑหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นสูตรพื้นฐานแบบน้ํา  
         (liquid  indigenous  microorganism products, LIMO)    
          ดัดแปลงจาก วิธีการของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (2549)     
         สูตร  LIMO  ตอ 5 ลิตร  
        ทําการหมัก ขาวเจาสุก 1 กิโลกรัม รําใหม 200 กรัม แกลบ 200 กรัม ดินสมบูรณหรือดินขุยไผ 200 กรัม ใส
น้ําใหไดความชื้นประมาณ 60 เปอรเซ็นต หมักในตาขาย 3-5 วัน    
        เมื่อครบเวลาหมักนํามาใสในถังปากกวาง เติมน้ํา 5 ลิตร กากน้ําตาลเขมขน 500 มล  หมักนาน 7 วัน เก็บ
ในขวดปากแคบ นําไปใชในการทดลองได   
         
   1.2  การเตรียมผลิตภัณฑจุลินทรียทองถิ่นสูตรพื้นฐานแบบแหง   
          (dry indigenous  microorganism products, DIMO)  
           ดัดแปลงจากวิธีการของศูนยฝกอบรมและเผยแพรเกษตรธรรมชาติคิวเซ  (2536)  
           สูตร DIMO  ตอ 1 กิโลกรัม  น้ําหนักสด ใ นการทดลองนี้ประกอบดวย  
                อินทรียวัตถุ 80 เปอรเซ็นต   
                   (รํา 350 กรัม แกลบ  150 กรัม  กากใบชา 200 กรัม   ขี้วัว 50 กรัม แกลบเผา 50 กรัม)  
                ผงเปลือกหอย 2 เปอรเซ็นต  (20 กรัม)  
                ผงหินฟอสเฟต 1.5 เปอรเซ็นต   (15 กรัม)  
                หินภูเขาไฟ (ผง)  1.5 เปอรเซ็นต  (15 กรัม)  
                กากน้ําตาลเขมขน 100 มล 
                LIMO  50 มล (เตรียมไวแลวจาก ขอ 2.1)  
                น้ําสะอาดใหไดความชื้น 60 เปอรเซ็นต  คลุกกันหมักแบบแหงในถัง อัดใหแนน  หมักนาน 1 เดือน  
ตากในรมใหแหงสนิท นําไปได 
    1.3  การเตรียมน้ําหมักเศษอาหาร    
         วิธีการเตรียมดัดแปลงจาก  ศูนยฝกอบรมและเผยแพรเกษตรธรรมชาติคิวเซ  (2536)   
                                                  และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (2547) 
          เศษอาหารทุกชนิดในครัวเรือน ที่เหลือจากการรับประทาน  
          (ควรสับใหเปนชิ้นเล็กกอน)             ประมาณ 850 กรัม 
          กากน้ําตาลเขมขน                         100 มล    
          LIMO                                            50 มล (เตรียมไวแลวจาก ขอ ก)  
          ใสในถังขนาด 5 ลิตร  
          กดใหแนน  หมักนาน 7-10 วัน  กรอง แยกสวนเปนของเหลวและกากออกจากกัน   



 41

       นําสวนที่เปนของเหลวไปใชในการทดลอง  
 
 
 
ภาคผนวก ง:  
อภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยเมื่อเชื่อมโยงกับงานที่เคยทํามากอน 
และการสังเคราะหภาคปฏิบัติ  
 ผลงานวิจัยนี ้: การฟนฟูดินเสื่อมโทรมเพื่อใชสําหรับการปลูกพืชโดยใชเทคโนโลยีจุลินทรียทองถิ่นแบบผสมผสาน. 2555 
 
 เอกสารงานทีผู่วิจัยเคยทํามากอนสําหรับอภิปรายผลเช่ือมโยง (จาก 2543-2555) 
 (1)  การจําแนกเชื้อ Azospirillum ทีแ่ยกไดจากรากขาวพันธุตางๆ. 2543   
  (2)  ผลของอุณหภูมิตอประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในขาวโดยเชื้อ Azospirillum.  2543   
  (3)  ผลของการปลูกเช้ือ Azospirillum ที่ปลูกในสภาพสารละลาย.  2544   
  (4) การปลดปลอยกาซมีเทนจากแบคทีเรียมีเทนผานตนขาวที่ปลูกในสารละลายอาหารที่ใหอากาศในระดับตางๆกัน. 2547   
  (5) การตรวจวิเคราะหองคประกอบทางจุลินทรียและทางเคมีของหัวเช้ือจุลินทรียทองถิ่นของสวนปาแมมายเปรียบเทียบ     
        หัวเช้ือจุลินทรียอีเอ็มของบริษัทเอม็โร. 2547   
  (6) การพัฒนาระบบการผลิตเมี่ยงและผลิตภัณฑจากเมี่ยง.  2548   
  (7) ผลของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและจุลินทรียทองถิ่นตอการเจริญเติบโตของขาว.  2548   
  (8) ผลของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและจุลินทรียทองถิ่นตอเจริญเติบโตของถั่วเหลือง.  2548   
  (9) ผลของออกซิเจนและแอมโมเนียมไนเตรทตอประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนและการปลดปลอยมีเทนในนาขาว. 2548   
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ผลของงานวิจยัเรื่องนี้ มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่เคยทาํมากอนดังนี้  

เชื้อ Azospirillum เปนแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน และ Bacillus ซึ่งเปนแบคทีเรียยอยสลายฟอสเฟตกลุม 
PGPR ที่พบในรากชา (17 และ 18) รากขาว (1) ดินสมบูรณ (5) ผลิตภัณฑหมักธรรมชาติหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่น 
(5) และผลิตภัณฑ หัวเชื้อจุลินทรียอีเอ็ม (15) และผลิตภัณฑที่ผลิตขายเปนการคาอีกหลายชนิด (5) และจาก
การศึกษาชนิดและแบบแผนการหมักของหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นและหัวเชื้อจุลินทรียอีเอ็ม (5,6,7,8,11 และ 14)  
ตลอดจนจากการศึกษาการใชเชื้อบริสุทธิ์กลุม PGPR ตอการเจริญเติบโตของขาว (3, 7 และ 11)   คือ 
Azospirillum และ Rhodopseudomonas (3, 7 และ 11) และชา คือ  Bacillus (10)  ถั่วเหลือง คือ Rhizobium  
(8)  กอรปกับการศึกษาขอมูลพื้นฐานอื่นๆ (2, 4, 9, 13 และ 16) รวมถึงขอมูลที่เปนขอสังเกตปลีกยอย ที่ไมได
รายงาน ที่มีความเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม กับงานวิจัยนี้   

ดังนั้น จากงานวิจัยเรื่องนี้ ที่เชื่อมโยงกับความรูจากงานวิจัยที่ผานๆมา จึงไดสังเคราะหรวบรวมเรียบ
เรียงความรูความเขาใจที่ได ไวในหัวขอถัดไป (ภาคผนวก ง ความเชื่อมโยงงานวิจัยเรื่องนี้ กับงานวิจัยที่มุง
พัฒนาฐานความเขาใจ) และ (ภาคผนวก ง ความเชื่อมโยงงานวิจัยเรื่องนี้กับงานวิจัยทีผ่านมาเพื่อการ
พัฒนาการนําไปใชประโยชนภาคปฏิบัติเฉพาะพื้นที่)   

 
 
 (ภาคผนวก ง   ความเชื่อมโยงงานวิจัยเรื่องนี้ กับงานวิจัยที่ผานมามุงพัฒนาฐานความเขาใจ)    
 
                 การใชเชื้อจุลินทรียในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช สามารถทําได ทั้งในรูปของการสงเสริม
สภาวะการเจริญเติบโตของเชื้อ ตลอดจนทําใหสภาวะแวดลอมในธรรมชาติเอื้อตอการเจริญเติบโตของเชื้อที่มีอยู
แลวในธรรมชาติ ซึ่งหากปฏิบัติอยางจริงจังและเสมอตนเสมอปลาย จะใหผลดีอยางยั่งยืน ซึ่งการวิจัยที่ผานๆมา 
เปนงานวิจัยสามารถตอบโจทยและเปนเทคโนโลยี know how และสามารถทําใหไดผลเชิงประจักษได จาก
งานวิจัยที่ผานมาทําใหเขาใจวา การพัฒนาฐานความรูความเขาใจในเรื่องวิชาการใหแกเกษตรกร มีความสําคัญ
มากที่สุด   
 
 (ภาคผนวก ง   ความเชื่อมโยงงานวิจัยเรื่องนี้กับงานวิจัยที่ผานมาเพื่อการพัฒนา 
                     การนําไปใชประโยชนภาคปฏิบัติ)   
 
                 สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ นั้น เปนงานวิจัยที่จะนําไปใชเฉพาะเจาะจงในลักษณะเฉพาะพื้นที่อยางไร จึง
ไดเรียบเรียงความรูที่จะใชอยางเฉพาะเจาะจงและ  ตนแบบตัวอยางผลิตภัณฑไวในหัวขอถัดไป  
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ภาคผนวก ง (ตอ) : การถายทอดความรู/วิธีการปฏิบัติ การเตรียมผลิตภณัฑจุลินทรียทั้งแบบทั่วไป  
 
1)   ผลิตภัณฑสําหรับใชในหนวยงานหรือองคกรหรือโครงการที่มีการศึกษาพัฒนาปรับปรุงดิน 
      แบบเกษตรธรรมชาติ 
      หลักการ 
         ผลิตภัณฑสําหรับปรับปรุงดินสําหรับปลูกพืชอาหารที่จะใชเปนอาหารสุขภาพ (functional food)  
โดยปกติแลวความหมายอาหารสุขภาพจะกําหนดเฉพาะเจาะจงลงไปวาจะตองการใหทําหนาที่ดานใด หรือ
อาหารสุขภาพประเภทใด แตหากไมกําหนด อยางนอยก็จะตองเปนผลิตภัณฑที่ใชแลวมีความปลอดภัยกับ
ผูบริโภค และ ควรใชวัตถุดิบคุณภาพสดใหม 
         ผลิตภัณฑปรับปรุงดินสําหรับปลูกพืชอาหารปลอดภัย  
            ก. ผลิตภัณฑหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นสูตรพื้นฐานแบบน้ํา  
             (liquid  indigenous  microorganism products, LIMO)    
             วิธีทํา สูตร  LIMO  ตอ 5 ลิตร  
        ทําการหมัก ขาวเจาสุก 1 กิโลกรัม รําใหม 200 กรัม แกลบ 200 กรัม ดินสมบูรณหรือดินขุยไผ 200 กรัม ใส
น้ําใหไดความชื้นประมาณ 60 เปอรเซ็นต หมักในตาขาย 3-5 วัน    
        เมื่อครบเวลาหมักนํามาใสในถังปากกวาง เติมน้ํา 5 ลิตร กากน้ําตาลเขมขน 500 มล  หมักนาน 7 วัน เก็บ
ในขวดปากแคบ นําไปใชได  มีอายุการเก็บ 6 เดือน 
        ข. ผลิตภัณฑจุลินทรียทองถิ่นสูตรพื้นฐานแบบแหง   
          (dry indigenous  microorganism products, DIMO)  
           วิธีทํา สูตร DIMO  ตอ 1 กิโลกรัม  น้ําหนักสด ใ นการทดลองนี้ประกอบดวย  
                รําใหม                   400 กรัม  
                แกลบ                    200 กรัม   
                ขี้วัว                         50 กรัม  
                แกลบเผา                50 กรัม 
                โดโลไมท                100 กรัม 
                ผงหินฟอสเฟต         50 กรัม 
                กากน้ําตาลเขมขน  100 มล 
                LIMO                      50 มล (เตรียมไวแลวจาก ขอ ก)  
               เติมน้ําสะอาดใหไดความชื้น 60 เปอรเซ็นต  คลุกใหเขากันดี หมักแบบแหงในถัง อัดใหแนน  
               หากอัดแนนจะไมเกิดความรอนสูง  หมักนาน 1 เดือน  ตากในรมใหแหงสนิท  
               นําไปได มีอายุการเก็บ 6 เดือน  
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          การใชงาน   
          1) LIMO ใชไดกับพืชทุกชนิด  โดยเจือจาง  1:100 ฉีดพนหรือราดโคนตน ทุกๆสัปดาห  
            2) DIMO ใชไดกับพืชทุกชนิด  โรยรอบโคนตนหรือรอบทรงพุม ทุกเดือน แลวรดน้ําตาม 
     
2) ผลิตภัณฑสําหรับชุมชนขนาดเล็กในองคกรหรือโรงงาน   
         ผลิตภัณฑสําหรับปรับปรุงดินทั่วไป  
         หลักการ ควรใชวัตถุดิบประเภทเศษอาหารที่เหลือใชภายในครัวเรือน  
           ก. ผลิตภัณฑหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นสูตรพื้นฐานแบบน้ํา  
            (liquid  indigenous  microorganism products, LIMO)    
             วิธีทํา สูตร  LIMO  ตอ 5 ลิตร  
         ทําการหมัก ขาวเจาสุก 1 กิโลกรัม รําใหม 200 กรัม แกลบ 200 กรัม ดินสมบูรณหรือดินขุยไผ 200 กรัม 
ใสน้ําใหไดความชื้นประมาณ 60 เปอรเซ็นต หมักในตาขาย 3-5 วัน    
         เมื่อครบเวลาหมักนํามาใสในถังปากกวาง เติมน้ํา 5 ลิตร กากน้ําตาลเขมขน 500 มล  หมักนาน 7 วัน เก็บ
ในขวดปากแคบ นําไปใชได  มีอายุการเก็บ 6 เดือน 
         ข. การเตรียมน้ําหมักเศษอาหาร    
         วิธีการเตรียมดัดแปลงจาก  ศูนยฝกอบรมและเผยแพรเกษตรธรรมชาติคิวเซ  (2536)  
          เศษอาหารทุกชนิดในครัวเรือน ที่เหลือจากการรับประทาน  
          (ควรสับใหเปนชิ้นเล็กกอน)             ประมาณ 850 กรัม 
          กากน้ําตาลเขมขน                         100 มล    
          LIMO                                            50 มล (เตรียมไวแลวจาก ขอ ก)  
          ใสในถังขนาด 5 ลิตร  
          กดใหแนน  หมักนาน 7-10 วัน  กรอง แยกสวนเปนของเหลวและกากออกจากกัน  ซึ่งจะทําใหได
ผลิตภัณฑอีก 2 อยางคือ 
          1) ของเหลวจากน้ําหมักเศษอาหาร ถายเก็บในขวดปากแคบ เก็บไวใชไดนาน 1-2 เดือน  
          2) ปุยหมักจากกากเศษอาหารแบบงาย  นํากากเศษอาหารนําผสมกับดิน เศษใบไม ปุยหมัก (ถามี)   
               หมักนาน 7 วัน อาจเติม LIMO ดวยหรือไมใชก็ได ผ่ึงใหแหง  บรรจุถุงปุยที่ระบายอากาศได   
         3) ปุยหมักจากกากเศษอาหารแบบประยุกต นํากากเศษอาหารหรือเศษใสในบอซีเมนตขนาดประมาณ 
2x2 เมตร สลับกับดินดีและเศษใบไม รดดวยของเหลวจากน้ําหมักเศษอาหาร หลายๆชั้น  หมักประมาณ 15  - 
30  วัน  (ประยุกตใชรวมกับกากําจัดขยอินทรียของโครงการแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี)  ใชเปนปุยอินทรียได
เปนอยางดี   
 
        การใชงาน    
          1) LIMO ใชไดกับพืชทุกชนิด  โดยเจือจาง  1:100 ฉีดพนหรือราดโคนตน ทุกๆสัปดาห  
            2) ของเหลวจากน้ําหมักเศษอาหาร  ใชเหมือน LIMO 
            3) ปุยจากกากจากน้ําหมักเศษอาหาร  โรยรอบโคนตนหรือรอบทรงพุม ทุกเดือน แลวรดน้ําตาม 
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3) ผลิตภัณฑสําหรับฟารมเกษตรขนาดเล็ก  
         ผลิตภัณฑสําหรับปรับปรุงดินทั่วไป  
         หลักการ ควรวัตถุดิบเหลือใชในฟารม  
           ก. ผลิตภัณฑหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นสูตรพื้นฐานแบบน้ํา  
             (liquid  indigenous  microorganism products, LIMO)    
             วิธีทํา สูตร  LIMO  ตอ 5 ลิตร  
        ทําการหมัก ขาวเจาสุก 1 กิโลกรัม รําใหม 200 กรัม แกลบ 200 กรัม ดินสมบูรณหรือดินขุยไผ 200 กรัม ใส
น้ําใหไดความชื้นประมาณ 60 เปอรเซ็นต หมักในตาขาย 3-5 วัน    
        เมื่อครบเวลาหมักนํามาใสในถังปากกวาง เติมน้ํา 5 ลิตร กากน้ําตาลเขมขน 500 มล  หมักนาน 7 วัน เก็บ
ในขวดปากแคบ นําไปใชได  มีอายุการเก็บ 6 เดือน 
        ข. ผลิตภัณฑจุลินทรียทองถิ่นสูตรพื้นฐานแบบแหง   
          (dry indigenous  microorganism products, DIMO)  
           วิธีทํา สูตร DIMO  ตอ 1 กิโลกรัม  น้ําหนักสด ใ นการทดลองนี้ประกอบดวย  
                รําใหม                   400 กรัม  
                แกลบ                    200 กรัม   
                ขี้วัว                         50 กรัม  
                แกลบเผา                50 กรัม 
                โดโลไมท                100 กรัม (ไมใชก็ได) 
                ผงหินฟอสเฟต         50 กรัม (ไมใชก็ได) 
                กากน้ําตาลเขมขน  100 มล 
                LIMO                      50 มล (เตรียมไวแลวจาก ขอ ก)  
               เติมน้ําสะอาดใหไดความชื้น 60 เปอรเซ็นต  คลุกใหเขากันดี หมักแบบแหงในถัง อัดใหแนน  
               หากอัดแนนจะไมเกิดความรอนสูง  หมักนาน 1 เดือน  ตากในรมใหแหงสนิท  
               นําไปใชได มีอายุการเก็บ 6 เดือน  
 
         การใชงาน   
          1) LIMO ใชไดกับพืชทุกชนิด  โดยเจือจาง  1:100 ฉีดพนหรือราดโคนตน ทุกๆสัปดาห  
            2) DIMO ใชไดกับพืชทุกชนิด  โรยรอบโคนตนหรือรอบทรงพุม ทุกเดือน แลวรดน้ําตาม 
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4) ผลิตภัณฑสําหรับสวนชาผลิตภัณฑกระตุนการแตกยอดออนของชา 
         ผลิตภัณฑสําหรับปรับปรุงดินเพื่อใหเกิดการแตกยอดออนของชา  
         หลักการ เปนผลิตภัณฑที่มีการคัดเลือกชนิดของเชื้อตามธรรมชาติ   
         ก. ผลิตภัณฑหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นผสมเชื้อสูตรแบบน้ํา 
             (liquid  indigenous  microorganism products, LIMO)    
             วิธีทํา สูตร  LIMO  ตอ 5 ลิตร  
        ทําการหมัก ขาวเจาสุก 1 กิโลกรัม รําใหม 200 กรัม แกลบ 200 กรัม ดินสมบูรณหรือดินขุยไผ 200 กรัม ใส
น้ําใหไดความชื้นประมาณ 60 เปอรเซ็นต หมักในตาขาย 3-5 วัน    
        เมื่อครบเวลาหมักนํามาใสในถังปากกวาง เติมน้ํา 5 ลิตร กากน้ําตาลเขมขน 500 มล  หมักนาน 7 วัน เก็บ
ในขวดปากแคบ นําไปใชได  มีอายุการเก็บ 6 เดือน 
         ข. ผลิตภัณฑจุลินทรียทองถิ่นสูตรพื้นฐานแบบแหง   
          (dry indigenous  microorganism products, DIMO)  
           วิธีทํา สูตร DIMO  ตอ 1 กิโลกรัม  น้ําหนักสด ใ นการทดลองนี้ประกอบดวย  
                รําใหม                   400 กรัม  
                แกลบ                    200 กรัม   
                ขี้วัว                         50 กรัม  
                แกลบเผา                50 กรัม 
                โดโลไมท                100 กรัม  
                ผงหินฟอสเฟต         50 กรัม  
                กากน้ําตาลเขมขน  100 มล 
                LIMO                      50 มล (เตรียมไวแลวจาก ขอ ก)  
               เติมน้ําสะอาดใหไดความชื้น 60 เปอรเซ็นต  คลุกใหเขากันดี หมักแบบแหงในถัง อัดใหแนน  
               หากอัดแนนจะไมเกิดความรอนสูง  หมักนาน 1 เดือน  ตากในรมใหแหงสนิท  
               นําไปใชได มีอายุการเก็บ 6 เดือน  
 
         การใชงาน     
          1) LIMO  โดยเจือจาง  1:100 ฉีดพนใบชาและราดโคนตน ทุกๆสัปดาห  
            2) DIMO  โรยรอบโคนตนหรือรอบทรงพุม ทุกเดือน แลวรดน้ําตาม 
 
   
   


