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อิทธิพลของปุ๋ ยอินทรียต่์อการเปล่ียนแปลงปริมาณจลิุนทรีย ์และผลผลิตของ 
หม่อนพนัธุส์กลนคร 
Effect of Organic Fertilizer on the Changes of Soil Microbial Population 
and Yield of Morus alba var. Sakhon Nakhon 

พชัรนิทร ์โพธิท์อง1 พชัราวด ีวฒันวกิยก์จิ2  หฤษฏ ์นิ่มรกัษา3 
และโสภณ บุญมวีเิศษ4 

บทคดัย่อ 
การศกึษาอทิธพิลของปุ๋ ยอนิทรยีต่์อการเปลีย่นแปลงปรมิาณจุลนิทรยี ์และผลผลติของหม่อนพนัธุส์กลนคร 

เป็นการปลูกทดสอบในกระถาง ณ แปลงทดลอง ต าบลหนองหญ้า อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ระหว่างเดือน  
ตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์  (Randomized Complete 
Block Design, RCBD) จ านวน 4 ซ ้า  โดยก าหนดกรรมวิธกีารทดลอง  10  กรรมวิธ ีประกอบด้วย 1)  ชุดควบคุม 
(control) ไม่ใส่ปุ๋ ยเคมี และปุ๋ ยอินทรีย์   2) ใส่ปุ๋ ยเคมีอตัรา 100  กิโลกรมั ต่อไร่ต่อปี  3) ใส่ปุ๋ ยมูลววั อตัรา 1,000 
กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี 4) ใส่ปุ๋ ยมูลววั อตัรา 2,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี 5) ใส่ปุ๋ ยมูลววั อตัรา 1,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี
ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าอตัรา 25 ลติรต่อ ไร่ต่อปี 6) ใส่ปุ๋ ยมูลววั อตัรา 2,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปีร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยี์น ้า
อตัรา 25 ลติร ต่อไร่ต่อปี  7) ใส่ปุ๋ ยมลูไก่ อตัรา 1,000 กโิลกรมัต่อ ไร่ต่อปี 8) ใส่ปุ๋ ยมลูไก่ อตัรา 2,000 กโิลกรมั ต่อไร่
ต่อปี 9)  ใสปุ่๋ ยมลูไก่ อตัรา 1,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปีร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้า อตัรา 25 ลติร ต่อไร่ต่อปี และ10) ใสปุ่๋ ยมูล
ไก่ อตัรา 2,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าอตัรา 25 ลติร ต่อไร่ต่อปี ผลการทดลองพบว่า กรรมวธิกีาร
ใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 2,000 กิโลกรมั ต่อไร่ต่อปี ร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย์น ้าอตัรา 25 ลติร ต่อไร่ต่อปีให้ผลผลิต และองค์ประกอบ
หม่อน จากการเก็บเกี่ยวครัง้ที่ 1 และ2 มากที่สุด  โดยมีความยาวกิ่งเก็บเกี่ยว 193.00 และ 205.00 เซนติเมตร
ตามล าดบัน ้าหนักรวมใบต่อต้น 530 และ 2,450.25 กรมั ตามล าดบัรองลงมาคอืการใหปุ้๋ ยเคมอีตัรา100กโิลกรมัต่อไร่
ต่อปีโดยมคีวามยาวกิง่เกบ็เกีย่ว 149.00 และ 177.25 เซนตเิมตร ตามล าดบั และน ้าหนักรวมใบต่อต้น 292.50 และ 
2,022.75 กรมั ตามล าดับ ส่วนการไม่ใส่ปุ๋ ย ให้ปรมิาณน้อยที่สุด คือความยาวกิ่งเก็บเกี่ยว 109.00 และ 126.25 
เซนติเมตร ตามล าดบั และน ้าหนักรวมใบต่อต้น 112.50 และ 973.50 กรมั ตามล าดบั ส่วนปรมิาณจุลนิทรยี์ในดิน
โดยเฉพาะเชือ้แบคทเีรยี Bacillus spp.และเชือ้รา Trichoderma spp. โดยปรมิาณเชือ้จุลนิทรยีม์ปีรมิาณเพิม่ขึน้ในทุก 
3 เดอืน เมื่อครบ 12 เดอืน พบว่า กรรมวธิกีารใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 2,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปีร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยี์น ้าอตัรา 25 
ลติรต่อไร่ต่อปี มปีรมิาณเชื้อราในดนิ 4.57 cfu./g.for dry soil  มากที่สุดรองลงมา คอืกรรมวธิกีารใส่ปุ๋ ยมูลไก่ อตัรา 
1,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปีร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าอตัรา 25 ลติร ต่อไร่ต่อปีและการใสปุ่๋ ยมลูววั 2,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี 
ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์น ้า โดยมีปริมาณเท่ากนัคือ 4.13 cfu./g.for dry soil  ส่วนการใส่ปุ๋ ยเคมี 100 กิโลกรมั ต่อไร่ มี
ปรมิาณน้อยที่สุด ปรมิาณเชือ้แบคทเีรยีในดนิ ระยะเวลา 12 เดอืน พบว่าการ ใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 2,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี 

1 นกัศกึษาปรญิญาเอก ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารย ์ดร. ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
3 อาจารย ์ดร. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย์น ้าอตัรา 25 กิโลกรมั ต่อไร่ต่อปี   มีปริมาณเชื้อแบคทีเรยีมากที่สุด คือ 7.41 cfu./g.for dry soil 
รองลงมาคอื การใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 2,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี คอื 6.36 cfu./g.for dry soil ส่วนการใส่ปุ๋ ยเคม ี100 กโิลกรมั 
ต่อไร่ มปีรมิาณน้อยทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั: จุลนิทรยี ์ปุ๋ ยอนิทรยี ์หม่อนพนัธุส์กลนคร  
  

ABSTRACT 
 Effect of organic fertilizer on soil microorganism quantity and yield of  Morus alba var. Sakhon 
Nakhon was pot experiment at field trial in Nong-Ya sub-district, Muang District, Kanchanaburi province 
during October 2016-November 2017. The experiment was set up using a randomized complete block 
comprising 10 treatments with 4 replications. The treatments were as follows: 1) control (without chemical 
and organic fertilizer application), 2)  chemical fertilizer at the rate of 100 kg/rai/year, 3) cow manure at the 
rate of 1,000 kg/rai/year, 4) cow manure at the rate of 2000 kg/rai/year, 5)  cow manure at the rate of 1,000 
kg/rai/year incorporated with Liquid Organic fertilizer (LOF) 25  liter /rai/year 6)  cow manure at the rate of 
2,000 kg/rai/year incorporated LOF 25 liter /rai/year 7) chicken manure at the rate of 1,000 kg/rai/year, 8)  
chicken manure at the rate of 2,000 kg/rai/year, 9) chicken manure at the rate of 1,000 kg/rai/year 
incorporated  LOF 25 liter /rai/year and 10)  chicken manure at the rate of 2,000 kg/rai/year incorporated  
LOF 25 liter /rai/year. The results indicated that the application of chicken manure with 2,000 kg/rai/year 
incorporated with 25 liters LOF contributed the highest yield components (branch length and the total leaf 
weight at the first and the second harvest.  These were 193.30 cm. and 205.00 cm. for the branch length at 
the first and the second harvesting and for a leaf weight  at 530 and 2,450.25 g/plant, respectively. Whereas, 
the application of chemical fertilizer at the rate of 100 kg/rai/year the branch length was 149.00 and 177.25 
cm. and the total leaf weight was 292.50 and 2,022.75 g/plant at the first and second harvest, respectively. 
For the control,   the lowest values of branch length and total leaf weight at the first and the second harvest 
were found at 109.00 cm., 126.00 cm., and 112.50 g. and 973.50 g., respectively.  The application of chicken 
manure at the rate of 2,000 kg./rai/year incorporated with LOF 25 liter /rai/year promoted the highest tolal soil 
fungi at 4.57 cfu./g.for dry soil Whilst, the application of chicken manure at the rate of 1,000 kg./rai/year 
incorporated with LOF 25 liter /rai/year and cow manure at the rate of 2,000 kg./rai/year incorporated with 
LOF 25 liter /rai/year gave equally the total soil fungi at 4.13 cfu./g.for dry soil. However, the application of 
chemical fertilizer at the rate of 100 kg./rai/year gave the lowest of total soil fungi. The same pattern result 
was occurred for the total soil bacteria.  It was revealed that the application of chicken manure at the rate of 
2,000 kg.rai/year incorporated with LOF 25 liter /rai/year gave the highest total amount of soil bacteria at 7.41 
cfu./g.for dry soil . Whilst, the application of chicken manure at the rate of 2,000 kg./rai/year gave equally the 
total soil bacteria at 6.36 cfu./g.for dry soil . However, the application of chemical fertilizer at the rate of 100 
kg./rai/year gave the lowest of total soil bacteria.  
 
Keywords: Microorganisms, Organic fertilizer,  Morus alba var. Sakhon Nakhon 
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บทน า 
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นภูมิปัญญา 

ที่ สืบ ท อ ด กั น ม าน าน โด ย เฉ พ าะ ใน เข ต ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ และเป็นอาชพีที่ให้
ผลตอบแทนสูง สามารถสรา้งรายไดส้ม ่าเสมอตลอดปี 
มบีทบาทเชงิเศรษฐกจิอนัส าคญัในชุมชนชนบท ช่วย
ลดปัญหาการอพยพแรงงานเขา้สู่เมือง การเลี้ยงไหม
ของไทยในปัจจุบัน พบปัญหาที่ส าคัญคือเกษตรกร
ไดผ้ลผลติรงัไหมค่อนขา้งต ่า ซึ่งสาเหตุเกดิจากหลาย
ปัจจัย เช่นการระบาดของโรค วิธีการเลี้ยงไหมที่ 
ไม่เหมาะสม ใบหม่อนไม่เพียงพอ และไม่มีคุณภาพ 
เป็นต้น ซึ่งปัจจัยด้านปริมาณ และคุณภาพของ 
ใบหม่อนมีผลต่อความส าเร็จในการเลี้ยงไหมถึง 
38.2% (กรมส่งเสริมการเกษตร,2543) ดังนัน้หาก
เกษตรกรสามารถผลิตใบหม่อนที่มีคุณภาพ และ
ปริมาณเพียงพอต่อการเลี้ยงไหมในแต่ละรุ่น ก็จะ
สามารถเพิม่ผลผลติรงัไหมไดเ้ป็นอย่างด ี

การใช้ปุ๋ ยเคมีเป็นวธิีการหนึ่งที่เกษตรกรใช้
ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมานานหลายสบิปี 
เน่ืองจากใชง้านง่าย หาซื้อสะดวก และเหน็ผลเรว็ แต่
การใช้ปุ๋ ยเคมตีิดต่อกนัเป็นเวลานาน มีผลต่อกระทบ
ต่อโครงสร้างของดิน ท าให้ดินเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ  
มีปัญหาธาตุอาหารตกค้าง ส่งผลต่อการดูดซึมธาตุ
อาหารไป ใช้ประโยชน์  และยังมีผลต่อปริม าณ
เชือ้จุลนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน์ในดนิอกีดว้ย  (อรพนิ,2551)  
ปัจจุบนักระแสความนิยมเรื่องการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
มผีลท าให้ทัง้ผู้ผลติ และผู้บรโิภคหนัมาใหค้วามสนใจ
เกษตรธรรมชาติมากขึ้น การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่ งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยฟ้ืนฟู 
และรักษาระบบนิ เวศวิทยาของดิน  ช่ วยรักษ า
สภาพแวดล้อมทางการเกษตรให้เหมาะสม  เพราะ 
การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์มีผลในการส่งเสริมกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ชนิดต่างๆโดยเป็นอาหาร หรือเป็นแหล่ง
พลังงาน  โดยตรงของจุลินทรีย์ เมื่อดินมีปริมาณ
อินทรีย์วัตถุสูง ปริมาณจุลินทรีย์ก็มีมากขึ้น ท าให้
กิจกรรมต่างๆ ของจุลินทรีย์ในดินด าเนินไปได้เร็ว  
ท าให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารหลัก และธาตุ
อาหารรองหลายชนิด ซึ่ งเป็นประโยชน์ ต่อการ

เจริญ เติบ โตของพืช   (Alexander,1977) ซึ่ งจาก
การศกึษาของอจัฉรา (2549) พบว่าการใสอ่นิทรยีวตัถุ
ลงในดิน จะมีปรมิาณแบคทีเรียเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
ระยะ 4-5 เดือนแรกของการย่อยสลายสาร และอุษา 
(2551) พบว่าเมื่อใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกับเคมี ในสวน
ยางพาราท าให้ความเป็นกรดเป็นด่าง อินทรียวัตถุ 
ฟอสฟอรสั ก ามะถนั และจ านวนแบคทเีรยีรวมของดนิ
สูงกว่าการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว กรมวิชาการเกษตร 
(2547) ได้แนะน าการใชว้สัดุอนิทรยี์ที่ได้จาก เศษพชื 
หรอืสตัว ์ไปหมกักบักากน ้าตาลจุลนิทรยีใ์นธรรมชาต ิ
และที่ตดิมากบัวสัดุที่น ามาหมกัจะเจรญิเติบโตโดยใช้
กากน ้าตาล และสารประกอบอนิทรยี์จากวสัดุเหล่านัน้
เป็นแหล่งอาหาร และพลงังาน จุลนิทรยีส์ว่นใหญ่ทีพ่บ
เป็นพวกยีสต์ และแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ เช่น 
แบคทีเรียในสกุล Bacillus spp.สามารถสังเคราะห์
ฮอร์โมนพืชกลุ่มออกซิน จิบเบอเรลลนิ และไซโทไค
นิน ซึง่มผีลสง่เสรมิต่อการเจรญิเตบิโตของพชื แต่จะมี
ปรมิาณธาตุอาหารหลกัต ่า การน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
พืชให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องมีการเพิ่มธาตุอาหาร 
หรือโดยการใช้ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยชีวภาพ และ 
ปุ๋ ยพชืสด ซึ่งจากความหลากหลายของจุลนิทรยีท์ี่พบ
จ านวนมากล้วนมีบทบาทส าคัญ อย่ างม าก ใน
กระบวนการแปรสภาพอนิทรยีวตัถุในดนิให้กลายเป็น
ธาตุอาหารของพชื ตลอดจนการด าเนินกจิกรรมต่างๆ
ที่มอีทิธพิลต่อการเจรญิเติบโตของพืช จงึน าไปสู่การ
วจิยัครัง้นี้เพื่อศกึษาผลของปุ๋ ยอนิทรยีท์ีม่ต่ีอการเจรญิ
เติบผลผลิต และคุณภาพของหม่อนพันธุ์สกลนคร  
เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมได้
อย่างถูกตอ้ง และเหมาะสมต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ท าการทดลองปลูกในกระถาง ณ แปลง
ปลูกของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ  ์พระบรมราชินีนาถ กาญจนบุร ี
เลขที ่91 หมู่ 7 ต าบลหนองหญ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ก าญ จนบุ รี  ระห ว่ าง เดือน  พ ฤษภ าคม  2559  
ว า ง แ ผ น ก า รท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์ 
( Randomized Complete Block Design,  RCBD)  
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โดยก าหนดกรรมวธิกีารทดลอง 10 กรรมวธิ ี จ านวน  
4 ซ ้า โดยมกีรรมวธิ ี ดงันี้ 
 กรรมวิธีที่  1  ชุ ดควบคุม  (control) ไม่ ใส่
ปุ๋ ยเคม ีและปุ๋ ยอนิทรยี ์(T1) 
 กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
100 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี (T2) ซึง่เป็นอตัราทีแ่นะน าใน
การปลกูหม่อน (กรมวชิาการเกษตร,2541) 
 กรรม วิธีที่  3  ใส่ ปุ๋ ย มู ล วัว  อัต รา  1,000 
กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี (T3) ซึ่งเป็นอตัราที่แนะน าในการ
ปลกูหม่อน (กรมสง่เสรมิการเกษตร,2543) 
 กรรม วิธีที่  4  ใส่ ปุ๋ ย มู ล วัว  อัต รา  2,000 
กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี (T4) เป็นอตัราทีแ่นะน าในการปลูก
หม่อน (กรมสง่เสรมิการเกษตร,2543) 
 กรรม วิธีที่  5  ใส่ ปุ๋ ย มู ล วัว  อัต รา  1,000 
กโิลกรมัต่อไร่ต่อปีร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าอตัรา 25  ลติร
ต่อไร่ต่อปี (T5) 

 กรรม วิธีที่  6  ใส่ ปุ๋ ย มู ล วัว  อัต รา  2,000 
กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปีร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์น ้ าอัตรา 25  
ลติรต่อไร่ต่อปี (T6) 
  ก รรม วิธีที่  7  ใส่ ปุ๋ ย มู ล ไก่  อัต รา  1,000 
กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปี (T7) (กรมส่งเสริมการเกษตร
,2543) 
 กรรม วิธีที่  8  ใส่ ปุ๋ ย มู ล ไก่  อัต รา  2,000 
กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปี (T8) (กรมส่งเสริมการเกษตร
,2543) 
  ก รรม วิธีที่  9  ใส่ ปุ๋ ย มู ล ไก่  อัต รา  1,000 
กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปีร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์น ้ าอัตรา 25  
ลติรต่อไรต่่อปี(T9) 
 กรรมวิธี ที่  10 ใส่ปุ๋ ยมูลไก่  อัตรา 2,000 
กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปีร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์น ้ าอัตรา  25 
ลติร ต่อไร่ต่อปี (T10)              

        

  
ภาพท่ี 1   ปลกูหมอ่นทดลองในกระถางจากกิง่ปักช าอายุ 4 เดอืน 

ท าการทดลองทีศ่นูยห์มอ่นไหมฯ กาญจนบุร ี
ภาพท่ี 2   หลงัจากปลกูหมอ่นทดลอง 1 เดอืน ท าการทดลอง 

ทีศ่นูยห์มอ่นไหมฯ กาญจนบุร ี
 
     
ปลูกหม่อนโดยใช้กิง่ปักช าอายุ  4  เดือนเลอืกขนาด
ต้ น เท่ า ๆ   กั น  มี ข น า ด เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง 
ล าต้น 1 เซนติเมตรและสูง 20 เซนติเมตร ปลูกใน
กระถางดนิเผาขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 40 เซนตเิมตร 
สูง 40 เซนติเมตรโดยใส่ดินปลูก กระถางละ 30 
กโิลกรมั วางกระถางเป็นแถว แต่ละกระถางมรีะยะห่าง 
1.50 เมตร  หลงัจากปลูก 2 เดือน ท าการตดัแต่งกิ่ง 
และใสก่รรมวธิกีารทดลอง โดยโรยปุ๋ ยห่างจากโคนต้น 

10  เซนติเมตร และพรวนดินกลบ เริม่บันทึกข้อมูล
ผลผลิตหม่อนหลังตัดแต่ง 3 เดือน ทัง้ 2 ฤดูปลูก  
การดูแลรกัษาแปลงทดลอง ใหน้ ้า 2 วนัต่อครัง้ๆ ละ 1 
ลติรต่อกระถาง กรรมวธิทีีม่ปีุ๋ ยอนิทรยีน์ ้า ใหอ้าทติยล์ะ 
1 ครัง้  ข้อมูลที่ เก็บ เพื่ อประมวลผลการทดลอง 
ประกอบด้วย การเจริญเติบโตของหม่อน ปริมาณ
จุลินทรีย์ในดินโดยการตรวจลักษณะ เพื่อคัดเลือก
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เฉ พ าะ เชื้ อ แ บ คที เรีย  Bacillus spp.แล ะ เชื้ อ ร า 
Trichoderma spp. 
 
2. การเกบ็ขอ้มลู 

2.1 การเก็บข้อมูลดิน  โดยการวิเคราะห์
คุณสมบัติบางประการของตัวอย่างดินก่อนปลูกและ
หลังเก็บเกี่ยวเป็นระยะเวลา 1 ปี น าดินที่เก็บจาก
กระถาง  น ามาผึง่ในที่ร่ม  จากนัน้บดให้ละเอยีด และ
เลอืกเศษซากพชืออกให้มากที่สุด และน ามาร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด  2 และ 0.5 มลิลเิมตร  เกบ็ไวใ้นภาชนะ
ที่แห้งและสะอาด  น าไปวิเคราะห์สมบัติของดิน 
(จ าเป็น,2545) ดงันี้  

- วัดปฏิกิริยาของดิน (pH) วัดโดยใช้ pH 
meter (electrometric method)  อั ต ร า ส่ ว น ดิ น :  
น ้า=1:1 

- ค่ า ค ว า ม เ ค็ ม ข อ ง ดิ น  ( electrical 
conductivity) สกัดเกลือในดินด้วยน ้ า วัดด้วยเครื่อง 
electrical conductivity meter 

- ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด (total nitrogen) 
โดยวธิ ีKCL extraction ,Distillation 

- ป ริ ม าณ ฟ อ ส ฟ อ รั ส ทั ้ ง ห ม ด  ( total 
phosphorus) โดยวธิ ีMehlich,s Soil Extractant 

-  ป ริม าณ โพแทสเซียมทั ้งหมด  ( total 
potassium) โดยวธิ ีMehlich,s Soil Extractant 

ผลการวเิคราะหค์ุณสมบตัดินิก่อนการทดลอง 
ซึ่งส่งตัวอย่างดินวิเคราะห์  ณ  ก ลุ่มวิเคราะห์ดิน
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ต าบลหินกอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี ผลการตรวจพบว่า ดินที่ ใช้
ทดลองเป็นหน้าดนิชุดบงึชะนัง (52md)  มเีนื้อดนิเป็น
ดินเหนียว มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง (41) ปริมาณ
โพแทสเซยีมต ่า (11) ปรมิาณไนโตรเจนต ่า (0.01%) 
ดนิมปีฏิกริยิาเป็นด่างปานกลาง (8)  และมคีวามเค็ม
เลก็น้อย (0.10 mS/cm)  

2.2  ข้อมูลการวิเคราะห์สมบัติของ ปุ๋ ย
อนิทรยีน์ ้า มลูโค และมลูไก่ดงันี้ 

- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของปุ๋ ยอนิทรยี์
น ้า มูลโค และไก่วดัโดยใช้  pH meter (electrometric 
method) อตัราสว่นวสัดุทดลอง : น ้า=1:2 

- ค่ า ค ว า ม เค็ ม  (electrical conductivity)  
วดัดว้ยเครื่อง  electrical conductivity meter 

- ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด (total nitrogen)
โดยวธิ ีKCL extraction ,Distillation 

- ป ริ ม า ณ ฟ อ ส ฟ อ รั ส ทั ้ ง ห ม ด  ( total 
phosphorus)โดยวธิBีrayll extraction,  Spectroscopy 

- ป ริม าณ โพ แท ส เซี ย ม ทั ้ง ห ม ด  ( total 
potassium)  โ ด ย วิ ธี  NH4OAc extraction,Atomic 
Spectroscopy 

ผลการวเิคราะหส์มบตัขิองปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าตาม
มาตรฐานปุ๋ ยอนิทรยี ์พ.ศ. 2555 (กรมวชิาการเกษตร, 
2557) พบว่าม ีpH เป็นกรดจดัมาก (4.12)  มคี่าความ
เคม็มาก (26.90 mS/cm) จากผลการวเิคราะห์จะเห็น
ได้ว่าปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้ามคี่าความเคม็สงู ซึง่ไม่เหมาะสมที่
จะน าไปใช้กับพืชโดยตรง ควรน าไปเจือจางด้วยน ้ า
ก่อน มปีรมิาณในโตรเจนปานกลาง (0.35%) ปรมิาณ
ฟอสฟอรสัต ่ามาก (0.08%) ส่วนปรมิาณโพแทสเซยีม
อยู่ในปริมาณที่สูงมาก (1.06%) คุณสมบัติของปุ๋ ย 
มู ล โค  พ บ ว่ า  มี ป ฏิ กิ ริย า เป็ น ด่ า ง จัด  ( 8 .7 1 )  
ค่ าความ เค็มปานกลาง (3 .47  mS/cm) ปริม าณ
โพแทสเซียมสูงมาก (1.43%) ปรมิาณฟอสฟอรสัต ่า
มาก (0.04%) ปริมาณไนโตรเจนต ่ ามาก (0.01%)  
ส่วนสมบัติของมูลไก่ พบว่ามีปฏิกิริยาเป็นด่างปาน
กลาง  (8.42)  ค่าความเคม็ปานกลาง (5.52 mS/cm) 
ปริมาณ โพแทสเซียมสูงมาก (1 .20%) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสต ่ ามาก (0 .57%) ปริมาณไนโตรเจน 
สงูมาก (0.10%) 

2.3 ก า ร เจ ริญ เติ บ โต ข อ งพื ช  วัด ก า ร
เจรญิเตบิโตของหม่อนเมื่ออายุ 60 วนั หลงัตดัแต่งกิง่ 
และการใสปุ่๋ ย  เกบ็ขอ้มลูดงันี้คอื 

- ความยาวกิง่  โดยวดัจากรอยตดัแต่งกิง่ถึง
สว่นยอดของหม่อน (เซนตเิมตร)  วดัความยาวกิง่ทีไ่ม่
ยาวทีสุ่ดและไม่สัน้ทีสุ่ด  คอืเป็นความยาวกิง่ส่วนใหญ่
และมคีวามยาวใกลเ้คยีงกนัใน  1  ต้นเลอืกกิง่ตวัแทน
มา 1 กิง่ต่อตน้ 

- ความยาวกิง่เกบ็เกีย่ว  วดัความยาวกิง่เกบ็
เกีย่วที่วดัความสงูแลว้ โดยวดัจากต าแหน่งของกิง่ที่มี
ใบติดอยู่  (ใบเขยีวใช้เลี้ยงไหมได้)  ถึงปลายยอด มี
หน่วยเป็นเซนตเิมตร 
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- จ านวนกิ่งสมบูรณ์ต่อต้น นับจ านวนกิ่ง
สมบูรณ์ทัง้หมดใน 1 ต้น  และกิ่งนัน้จะต้องเป็นกิ่ง
สมบรูณ์ไม่มขีนาดเลก็จนเกนิไป 

- น ้ าหนักใบสด 50 ใบ  ท าการสุ่มเก็บจาก
ต าแหน่งกลางกิ่งจากต้น จะต้องเป็นใบที่สมบูรณ์ ไม่
ถูกแมลงกัดกิน หรือดูดกินจนใบหดกระด้าง เก็บใบ
หม่อนใส่ถุงพลาสติกขนาด 7x11 นิ้ว  เมื่อครบ 50 ใบ 
รัดปาก ถุ งด้วยหนั งย าง  น าไปชั ง่มีห น่ วย เป็น 
กรมั - น ้าหนักแห้งใบ น าตวัอย่างใบสดทัง้ 50 ใบทีช่ ัง่
น ้ าหนักสดแล้ว   ไปอบให้แห้งที่ อุณหภูมิ  70 °C  
จนมนี ้าหนกัคงที ่น าไปชัง่น ้าหนกั มหีน่วยเป็นกรมั 

2.4 ชนิดจุลนิทรยีใ์นดนิทีเ่ป็นประโยชน์ในดนิ 
โดยวดัปรมิาณและชนิดจุลนิทรยี์เฉพาะเชือ้แบคทเีรยี 
Bacillus spp.และเชือ้รา Trichoderma spp.ในตวัอย่าง
ดนิก่อนและหลงัการเก็บเกี่ยวผลผลิตหม่อน มาแยก
เชือ้จุลนิทรยีโ์ดยวธิ ีsoil dilution plate บนอาหารเลีย้ง
เชื้อรา PDA (Potato Dextrose Agar) และ อาหาร
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย NA (Nutrient Agar) โดยท าการ
เจอืจางสารละลายดนิทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 10-3, 10-4 , 
10-5 และ 10-6 ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมโดย 
จะปรากฏโคโลนีของเชื้อ 10-30 โคโลนีใน 1 plate 
จากนั ้นใช้ micropipette ดูดสารละลายดินในแต่ละ
ความเข้มข้นๆ ละ 1 มิลลิลิตร ผสมในจานเลี้ยงเชื้อ
ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 9 เซนตเิมตร ทีม่ ีPDA และNA 
ความเข้มข้นละ 5 ซ ้ า  น าจานอาหารไปบ่ม เชื้อ 
(incubate) ที่ อุณ หภู มิห้ อง (กลางวัน  30 °C และ
กลางคนื 25 °C)  เป็นเวลา  3-5  วนั เมื่อครบก าหนด 
น ามาตรวจนบัปรมิาณเชือ้จุลนิทรยี ์ โดยดลูกัษณะของ
โคโลนี   ซึ่งเชื้อ Bacillus spp. จะมีลักษณะโคโลนี 
สเีหลอืงออกสม้ รปูร่างกลม ขอบเรยีบ ผวิหน้านูน และ
มันเงา ส่วนเชื้อรา Trichoderma spp. มีการสร้าง 
เสน้ใย และสปอรม์สีเีขยีวเขม้ 

 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล   วิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยใช้  Analysis of Variance (ANOVA) 
และเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างทรตีเมนต์โดย
วธิ ีDuncan’s new multiple range test (DMRT) 
 
 
 

ผลการวิจยั 
       1. ผลผลติและองคป์ระกอบของผลผลติหม่อนใน
การเกบ็เกีย่วครัง้ที ่1 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของจ านวนกิ่ง
สมบูรณ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนความยาวกิ่ง
สมบูรณ์ของหม่อน (ตารางที่ 1) พบว่า แต่ละกรรมวธิี
การทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดย
กรรมวิธีการทดลองที่ใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 2,000 กิโลกรัม  
ต่ อ ไ ร่ ต่ อ ปี  ร่ ว ม กั บ ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ น ้ า  25  ลิ ต ร 
ต่ อ ไร่ ต่ อ ปี   มี ค ว าม ย าวกิ่ งสม บู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด  
( 227.50 เซนตเิมตร) รองลงมาคอื การใสปุ่๋ ยเคมอีตัรา 
100 กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปี (189.75 เซนติเมตร) และ
กรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ ยมีความยาวกิ่งสมบูรณ์ น้อยที่สุด 
(131.00 เซนติเมตร) ส่วนความยาวของกิ่งเก็บเกี่ยว
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ โดย
กรรมวธิกีารทดลองที่ใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 2,000 กิโลกรมั ต่อ
ไร่ต่อปี ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์น ้า 25 ลิตร ต่อไร่ต่อปี  มี
ความยาวกิ่งเก็บเกี่ยวสูงที่สุดคอื 193.30 เซนติเมตร 
รองลงมาคอืการใสปุ่๋ ยเคมอีตัรา 100 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อ
ปี (149.00 เซนติเมตร) ส่วนกรรมวธิไีม่ใส่ปุ๋ ยมีความ
ยาวกิง่เกบ็เกีย่วน้อยทีส่ดุ (109.00 เซนตเิมตร)  
ผลผลิตของหม่อน  

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของน ้าหนักใบสด 
50 ใบต่อต้น  (ตารางที่1) พบว่าแต่ละกรรมวิธีการ
ทดลองแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิง่ทางสถิติ โดย
กรรมวธิกีารทดลองทีใ่สปุ่๋ ยมูลไก่ 2,000 กโิลกรมัต่อไร่
ต่อปี ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์น ้ า 25 ลิตร ต่อไร่ต่อปี มี
น ้าหนักใบสด 50 ใบต่อต้น  มากทีสุ่ดคอื 192.50 กรมั 
รองลงมาคอืกรรมวธิกีารใสปุ่๋ ยเคม ี100 กโิลกรมั ต่อไร่
ต่อปี  (165.00 กรมั) และกรรมวธิีไม่ใส่ปุ๋ ย มีน ้าหนัก
น้อยที่สุด ( 110.00 กรมั) ส่วนน ้าหนักใบแห้ง 50 ใบ
ต่อต้น  พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
โดยกรรมวธิกีารทดลองที่ใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 2,000 กโิลกรมั
ต่อไร่ต่อปี ร่วมปุ๋ ยอินทรีย์น ้ า 25 ลิตร ต่อไร่ต่อปี  
มีน ้ าหนัก  มากที่ สุด  (57.16 กรัม ) รองลงมาคือ
กรรมวิธีการใส่ปุ๋ ย เคมี 100 กิโลกรัม  ต่อไร่ ต่อปี  
( 52.91 กรมั) และกรรมวธิไีม่ใสปุ่๋ ย มนี ้าหนกัน้อยทีส่ดุ 
( 41.62 กรัม) ส าหรับน ้ าหนักรวมใบต่อต้น พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัยิง่ทางสถิติ โดยกรรมวธิี
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การทดลองที่ใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 2,000 กิโลกรมั ต่อไร่ต่อปี 
ร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย์น ้า  25 ลิตร ต่อไร่ต่อปี มีน ้าหนัก
มากที่สุด (530.00 กรมั) รองลงมาคือกรรมวิธกีารใส่

ปุ๋ ยเคม ี100 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี ( 292.50 กรมั ) ส่วน
กรรมวธิไีม่ใสปุ่๋ ยมนี ้าหนกัน้อยทีส่ดุ ( 112.50 กรมั) 

 
ตารางท่ี 1 ผลผลติและองคป์ระกอบของผลผลติหม่อนในการเกบ็เกีย่วครัง้ที ่1 
 

               กรรมวิธี     จ านวนก่ิงสมบรูณ์   ความยาวก่ิงสมบรูณ์   ความยาวก่ิงเกบ็เก่ียว   น ้าหนักใบสด     น ้าหนักใบแห้ง     น ้าหนักใบรวม   
                                                      (ซม.)                        (ซม.)                 50ใบ (ก.)           50ใบ (ก.)        ต่อตน้ (ก.) 

          T1   3.00                  131.00c                109.00c  110.00c           41.62b      112.50c 
          T2  4.50                  189.75ab              149.00b  165.00ab           52.91ab      292.50b 
          T3  2.75                  166.50bc              137.50bc  127.50bc           42.77b      132.50bc 
          T4  3.75                  172.50bc              140.00bc  137.50bc           47.14ab      225.00bc 
          T5  2.50                  168.00bc              139.00bc  132.50bc           44.17ab      140.00bc 
          T6  3.75                  174.00bc              143.75bc  160.00ab           48.47ab      237.50bc 
          T7  3.00                  168.25bc              139.25bc  132.50bc           46.93ab      167.50bc        
          T8  3.75                  186.00ab              147.50b  162.50ab           48.50ab      247.50bc       
          T9  3.00                  172.50bc              143.00bc  157.50ab           47.24ab      227.50bc        
          T10 4.75                  227.50a                193.30a  192.50a           57.16a      530.00a       
                   CV%          39.2                        16.2                       15.9                     18.5                 16.6                 44.3         
                      F test           ns                           *                          **                        **                       *                    **     

         Ns ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิ
         * แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 
       ** แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 99% 
 

    2. ผลผลติและองคป์ระกอบของผลผลติ
หม่อนในการเกบ็เกีย่วครัง้ที ่2   
ผลการเจรญิเตบิโตของหม่อน 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของจ านวนกิ่ง
สมบูรณ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนความยาวกิ่ง
สมบูรณ์ของหม่อน (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4) พบว่า 
แต่ละกรรมวิธีการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัย 
ส าคญัยิง่ทางสถิติ โดยกรรมวธิกีารทดลองที่ใส่ปุ๋ ยมูล
ไก่ 2,000 กิโลกรมั ต่อไร่ต่อปี ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์น ้า
อตัรา 25 ลติร ต่อไร่ต่อปี มคีวามยาวกิง่สมบูรณ์มาก
ทีสุ่ด ( 117.75 เซนติเมตร) รองลงมาคอื กรรมวธิกีาร
ใส่ ปุ๋ ย เค มี  100 กิ โ ล ก รัม  ต่ อ ไ ร่ ต่ อ ปี (157.75  
เซนติเมตร)และไม่ใส่ปุ๋ ยมีความยาวกิ่งสมบูรณ์น้อย
ที่สุด (112.00 เซนติเมตร) ส่วนความยาวของกิง่เก็บ
เกีย่ว(ภาพที3่) พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติ โดยกรรมวิธีการทดลองที่ใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 2,000 
กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าอตัรา 25 ลติร
ต่อไร่ต่อปี  มีความยาวกิง่เก็บเกี่ยวสูงที่สุด ( 205.00 

เซนติเมตร) รองลงมา คอื กรรมวธิกีารใส่ปุ๋ ยเคมี 100 
กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี (177.25 เซนตเิมตร) ส่วนกรรมวธิี
ไม่ใส่ปุ๋ ย มีความยาวกิ่งเก็บเกี่ยวน้อยที่สุด ( 126.25 
เซนตเิมตร)       

 
ผลผลิตของหม่อน  

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของน ้าหนักใบสด 
50 ใบต่อต้น (ตารางที่ 2) พบว่า แต่ละกรรมวิธีการ
ทดลองแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิง่ทางสถิติ โดย
กรรมวธิกีารทดลองทีใ่สปุ่๋ ยมูลไก่ 2000 กโิลกรมั ต่อไร่
ต่อปี ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์น ้าอตัรา 25 ลิตร ต่อไร่ต่อปี  
มีน ้ าหนักใบสด 50 ใบ ต่อต้น มากที่สุด ( 354.75 กรัม) 
รองลงมาคือการใส่ปุ๋ ยเคมี 100 กิโลกรมั ต่อไร่ต่อปี  
( 311.00 กรมั) และกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ ย มีน ้าหนักน้อย
ทีสุ่ด ( 127.25 กรมั) ส่วนน ้าหนักใบแหง้ 50 ใบต่อต้น 
โดยการน าเอา น ้ าหนักใบสด  50 ใบต่อต้น น ามา
อบแห้ง และชัง่น ้ าหนัก พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัยิง่ทางสถิต ิโดยกรรมวธิกีารทดลองที่ใส่ปุ๋ ย
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มูลไก่ 2,000 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้า
อัตรา 25 ลิตร ต่อไร่ต่อปี  มากที่สุด ( 36.35 กรัม) 
รองลงมา คอืกรรมวธิกีารใส่ปุ๋ ยเคม ี100 กโิลกรมั ต่อ
ไร่ต่อปี ( 35.56 กรมั) และกรรมวธิไีม่ใส่ปุ๋ ย มนี ้าหนัก
น้อยที่สุด ( 25.35 กรมั) ส าหรบัน ้าหนักรวมใบต่อต้น 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
กรรมวิธีการทดลองที่ใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 2,000 กิโลกรัม  

ต่อไร่ต่อปี ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยี์น ้าอตัรา 25 ลิตร ต่อไร่
ต่อปี มีน ้าหนักมากที่สุด ( 2,450.25 กรมั) รองลงมา 
คือกรรมวิธีการใส่ปุ๋ ยเคมี 100 กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปี 
(2,022.75กรมั) ส่วนกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ ย มีน ้าหนักน้อย
ทีส่ดุ (973.50กรมั) 
    

ตารางท่ี 2 ผลผลติและองคป์ระกอบของผลผลติหม่อนในการเกบ็เกีย่วครัง้ที ่2 

 
       ns ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิ
       * แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 
       ** แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 99% 
 

  
ภาพท่ี 3   หมอ่นพรอ้มเกบ็เกีย่วเมือ่อายุ3 เดอืน หลงัจากการตดั      
                 แต่ง ท าการทดลองที ่ศนูยห์มอ่นไหมฯ กาญจนบุร ี

ภาพท่ี 4 ลกัษณะกิง่หมอ่นเกบ็เกีย่วทีส่มบรูณ์ 
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2. ปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิ (organic matter) 
 ผลการวิเค ราะห์ ท างสถิติของปริม าณ
อินทรียวัตถุในดินทดลองในรอบ 3, 6,  9 และ 12 

เดือน (ตารางที่3) พบว่า แต่ละกรรมวิธีทดลองไม่
แตกต่างกนัทางสถติ ิ

      
ตารางท่ี 3 ปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิ (organic matter)  ในรอบเดอืนต่างๆ 

 
    3. ปริมาณเช้ือจลิุนทรียใ์นดิน 
                 ป ริ ม า ณ เชื้ อ ร า  Trichoderma spp.  
ทัง้หมดในดินจากการเก็บตัวอย่างดินในดินปลูกพืช
จ านวน 10 กรรมวธิกีารทดลองมาตรวจนับหาปรมิาณ
เชื้อรา Trichoderma spp.  (ตารางที่ 4 และภาพที่ 5)  
ดนิก่อนปลูกในกระถาง แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิโดยกรรมวธิทีีใ่สปุ่๋ ยมลูไก่ 1,000 กโิลกรมั ต่อ
ไร่ต่อปี มปีรมิาณเชือ้รา (cfu./g. for dry soil) มากทีส่ดุ 
(0.17)  ต่อมาเมื่อปลูกหม่อนครบ 6 เดอืน น าดนิปลูก
ไปแยกเชื้อพบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัยิง่ทาง
สถติ ิโดยกรรมวธิกีารใสปุ่๋ ยมลูไก่ 2,000 กโิลกรมัต่อไร่
ต่ อ ปี  ร่ ว ม กั บ ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ น ้ า อั ต ร า  25 ลิ ต ร  
ต่อไร่ ต่อปี  มีปริมาณมากที่สุด (1.41) ระยะเวลา  
12 เดือน (ภาพที่  6) พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิโดยกรรมวธิกีารใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 2,000 
กิโลกรมั ต่อไร่ต่อปี ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์น ้า อตัรา 25 
ลติร ต่อไร่ต่อปี  มปีรมิาณ มากทีสุ่ด (4.57) รองลงมา
คอื กรรมวธิกีารใสปุ่๋ ยมลูไก่ 1,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี 

ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์น ้าอัตรา 25 ลิตร ต่อไร่ต่อปี และ
กรรมวิธีการใส่ปุ๋ ยมูลวัว 2,000 กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปี 
ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยี์น ้าอตัรา 25 ลติร ต่อไร่ต่อปี โดยมี
ปรมิาณเท่ากนั (4.13) ส่วนกรรมวธิกีารใส่ปุ๋ ยเคม ี100 
กโิลกรมัต่อไร่ มปีรมิาณน้อยที่สุด (0.94) ปรมิาณเชื้อ
แบคทเีรยี Bacillus spp. ทัง้หมดในดนิการตรวจนบัหา
ปริมาณเชื้อ Bacillus spp. (ตารางที่ 4 และภาพที่5)  
ดินก่อนปลูกในกระถาง พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ ยมูลไก่  2,000 
กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าอตัรา 25 ลติร
ต่อไร่ ต่อ ปี   มีป ริม าณ เชื้อแบคที เรีย  (cfu./g. for 
drysoil) มากทีสุ่ด (1.03)  เมื่อปลกูหม่อนครบ 6 เดอืน
น าดินปลูกไปแยกเชื้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยกรรมวิธีการใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 
2,000 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยี์น ้าอตัรา 
25 ลิตรต่ อไร่ ต่ อ ปี   มีป ริม าณ  มากที่ สุด  (6.02) 
รองลงมาคือ กรรมวธิกีารใส่มูลววั 1,000 กโิลกรมัต่อ
ไร่ต่อปีร่วมกบัปุ๋ ยอินทรยี์น ้าอตัรา 25 ลติรต่อไร่ต่อปี 
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(5.89) ระยะเวลา12 เดอืน (ภาพที่6) พบว่า แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัยิง่ทางสถติ ิโดยกรรมวธิกีารใส่ปุ๋ ย
มลูไก่ 2,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้า
อัตรา 25 ลิตร ต่อไร่ต่อปี มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่

มากที่สุด (7.41) รองลงมากรรมวิธีการใส่ปุ๋ ยมูลไก่ 
2,000 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี (6.36)  ส่วนกรรมวธิกีารใส่
ปุ๋ ยเคม ี100 กโิลกรมัต่อไร่ มปีรมิาณน้อยทีส่ดุ (1.75) 

     
ตารางท่ี 4 ปรมิาณเชือ้รา Trichoderma spp.   และแบคทเีรยี Bacillus spp.  ในการปลกูหม่อนที ่ 0  6  และ12 เดอืน 

              ns ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิ
      * แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 
      ** แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 99% 
 

 
 
       ภาพท่ี 5  ปรมิาณเชือ้รา และแบคทเีรยีในดนิก่อนท าการทดลอง ตวัอย่างดนิจากกระถางปลกูหมอ่นทดลองศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระ

เกยีรตฯิ กาญจนบุร ีท าการทดลอง ณ หอ้งปฏบิตักิารอาคารครีมีาศ (KMB315)   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
เช้ือรา Trichoderma spp. แบคทีเรีย(cfu./g.) 

กรรมวิธี ( cfu./g.for dry soil) ( cfu./g.for dry soil) 

 
0 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 0 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

T1 0.10b 0.18b 1.45c 0.53ab 1.07c 1.89b 
T2 0.06b 0.11b 0.94c 0.54ab 1.20c 1.75b 
T3 0.06b 0.14b 1.33c 0.87ab      2.34bc 3.42b 
T4 0.07b 0.17b        2.55abc     0.37b      2.16bc 2.51b 
T5 0.06b 0.18b        2.94abc     0.28b      4.10ab 2.83b 
T6 0.08b 0.15b        4.13ab     0.34b      5.89a 2.19b 
T7 0.17a 0.22b        1.55bc     0.39ab      1.82bc 2.33b 
T8 0.09b 0.18b        1.70bc     0.88ab      4.06ab 6.36a 
T9     0.11ab 0.16b        4.13ab     0.40ab      1.82bc 2.94b 
T10 0.10b 1.41a        4.57a     1.03a      6.02a 7.41a 
CV% 50.3 57.9 69.8 64 45.9 48.6 

F          *        **          *          *          **           ** 
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       ภาพท่ี 6  ปรมิาณเชือ้รา และแบคทเีรยีในดนิหลงัจากปลกูหมอ่นทดลอง 12 เดอืน ตวัอย่างดนิจากกระถางปลกูหมอ่นทดลองจากศนูย์
หมอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตฯิ กาญจนบุร ีท าการทดลอง ณ หอ้งปฏบิตักิารอาคาร 
ครีมีาศ (KMB315) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
สรปุและวิจารณ์ผล 
              ผลการทดลองการนับจ านวนเชื้อแบคทเีรยี 
Bacillus spp. และเชื้อรา Trichoderma spp. พบว่า
กรรมวธิกีารใส่ปุ๋ ยมูลไก่อตัรา 2,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อ
ปี ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้า อตัรา 25 ลติรต่อไร่ต่อปี พบมี
ปรมิาณเชื้อแบคทีเรยี และเชื้อรามากที่สุดในรอบ 12 
เดือน เนื่ องจากปุ๋ ยอินทรีย์เป็นแหล่งอาหารให้กับ
จุลนิทรยี์ดนิ ดงันัน้การใส่ปุ๋ ยมูลไก่ และปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้า
จึงส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ดิน ตามที่ อรพิน 
(2551) ระบุว่าจุลินทรีย์ในดินต้องใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็น
แหล่งอาหารโดยเฉพาะกลุ่ม เฮทเทอโรโทรป ซึ่ง
จุลินทรีย์เหล่านี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
ดงัจะเหน็ได้จากการศกึษาของ ปิโยรส (2547) พบว่า
การใส่ปุ๋ ยอนิทรยีอ์ตัรา 750 และ 1,000 กรมัต่อตาราง
เมตร มีผลท าให้ปรมิาณเชื้อแบคทีเรียทัง้หมดในดิน
เพิ่มขึ้น และการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์อย่างเดียวในอัตราที่
สงูขึน้ ท าให้ปรมิาณราทัง้หมดสูงขึน้กว่าในต ารบัที่ใช้
ปุ๋ ยเคมอีย่างเดยีว ซึง่สอดคลอ้งกบั ฉววีรรณ และคณะ 
(2535) การใชปุ้๋ ยอนิทรยีร์่วมกบัปุ๋ ยเคม ีมผีลช่วยเพิม่
ปริมาณ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินเพิ่มสูงขึ้น 

จะเหน็ไดว้่าปรมิาณจุลนิทรยีใ์นดนิพบว่าสอดคลอ้งกบั
การเจริญเติบโตของ และผลผลิตของหม่อน คือเมื่อ
จุลินทรีย์เพิ่มขึ้นท าให้ผลผลิตหม่อนเพิ่มขึ้น อาจ
เน่ืองมาจากจุลนิทรยีช์่วยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโต โดย
กจิกรรมของจุลนิทรยีช์่วยใหพ้ชืตรงึไนโตรเจน ละลาย
ฟอสเฟต ท าให้การปลดปล่อยธาตุอาหารหลัก และ
ธาตุอาหารรองหลายชนิดให้อยู่ในรูปอนินทรยี์ ซึ่งพืช
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้(กรมพฒันาทีด่นิ, 2551; 
Alexander, 1977) นอกจากนี้ยงัผลติฮอร์โมนกรดอิน
โดลอะซติรกิ (Indole-3-acetic acid,IAA) เป็นฮอรโ์มน
ที่มีบทบาทต่อการเจรญิเติบโต เพิ่มการแบ่งเซลล์ใน
รากพชื เพิม่การแตกรากมากขึน้ ซึง่จะช่วยดูดแร่ธาตุ
ในดนิ เช่น ฟอสเฟต ผลติสารอ๊อกซนิ (Auxin) จะช่วย
เร่ งก าร เจ ริญ ป ลายย อด  แ ละส ารไซ โต ไคนิ น 
(Cytokinin) เร่งการเจริญปลายรากพืช ซึ่งจุลินทรีย์
กลุ่มนี้สว่นใหญ่พบอาศยัอยู่ในดนิบรเิวณรากพชื และมี
ความสามารถในการยดึเกาะบนรากได้ด ี(Zamioudis 
and Pieterse ,2012; Glick,2012) 

จากผลการวจิยัครัง้นี้สรุปได้ว่า การใชปุ้๋ ยมูล
ไก่อตัรา 2,000 กโิลกรมั ต่อไร่ต่อปี ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยี์
น ้า อตัรา 25 ลิตร ต่อไร่ต่อปี ท าให้ปรมิาณจุลนิทรีย ์
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และสมบตัิของดนิเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ผลผลติของหม่อน
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ในทางปฏิบัติกับพื้นที่ขนาด
ใหญ่ต้องใชปุ้๋ ยอนิทรยีป์รมิาณมาก สิน้เปลอืงแรงงาน 
และค่าใชจ้่ายในการขนยา้ยสงู  ขอ้เสนอแนะในการท า
วิจัยครัง้ต่อไปแนะน าควรใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ และเคมีลด
ปรมิาณลงครึง่หนึ่งของอตัราแนะน า ร่วมกบัการใหปุ้๋ ย
อนิทรยีน์ ้าปรมิาณเพิม่ขึน้ เพื่อลดขอ้จ ากดัดงักล่าว 
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