
แนวทางการลดตนทุนการผลิตผักอินทรียบนพืน้ทีสู่งโดยใชเชื้อแบคทีเรีย 
เพิ่มความเปนประโยชนของธาตุไนโตรเจน1 

จุฑามาศ ปูริยะ2 และ อําพรรณ พรมศิริ3 

บทคัดยอ 

การวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วที่ไดจากพื้นที่สูงใน

ภาคเหนือ ที่มีประสิทธิภาพดีสําหรับถั่วพุมดํา โดยใชการทดลองปลูกพืชในกระถางและใชดินจากศูนยพัฒนาโครงการ

หลวงหนองหอยในการปลูก ขั้นตอนที่สองเปนการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วที่ผานการทดสอบ

แลววามีประสิทธิภาพดีโดยการทดลองในแปลงทดลอง สวนขั้นตอนที่สาม เปนการศึกษาผลของการใชถั่วพุมดําเปน

ปุยพืชสดในการปลูกผักอินทรียบนพื้นที่สูง ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ผลจากการศึกษาพบวา ภายใต

การทดสอบโดยการทดลองในกระถาง และใชดินที่ไมไดผานการฆาเช้ือ เช้ือแบคทีเรียปมรากถั่วจํานวนทั้งหมด 6 

isolate ที่ใชทดสอบ มีเพียง 3 isolate ไดแก CP-PHT4 CP-TLA5 และ CP-NK3 มีประสิทธิภาพสําหรับการปลูก 

ถั่วพุมดํา ทั้งในดินที่ไมใสปูน (pH5 5.2) และดินที่ใสปูน (pH 6) โดยการใสเช้ือทั้ง 3 isolate มีผลทําใหถั่วพุมดํา มี

เปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจากการตรึง N มากกวาถั่วที่ปลูกโดยไมใสเช้ือ และไมใสปุย N อยางมีนัยสําคัญ 

สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วทั้ง 3 isolate ดังกลาวในสภาพแปลงทดลองบนพื้นที่สูง 

และดินมีการปรับ pH พบวา การใสเช้ือทั้ง 3 isolate ไมทําใหถั่วพุมดํามีน้ําหนักแหงของปม น้ําหนักแหงและการ

สะสม N ของสวนเหนือดินที่ระยะ R3.5 แตกตางจากการไมใสเช้ืออยางมีนัยสําคัญ แตทุก isolate ทําใหถั่วพุมดํามี

เปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึง N เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และมีแนวโนมทําใหปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงมากกวา 

ในชวงตั้งแต 13-22% เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสเช้ือ 

จากการศึกษาผลของการใชถั่วพุมเปนปุยพืชสดในการปลูกผักคะนาในระบบอินทรีย ในแปลงทดลองบน

พื้นที่สูง โดยการไถกลบถั่วพุมดําที่ใหน้ําหนักสด 3 ตัน/ไร ไมวาจะใชถั่วพุมไถกลบอยางเดียว หรือใชรวมกับการใสมูล

วัว 1,600 กก./ไร และไถกลบถั่วพุมกอนการปลูกคะนา 1 เดือน และ 1 สัปดาห พบวา ผักคะนาที่ปลูกโดยการไถกลบ

ถั่วพุมดําทุกกรรมวิธี มีผลผลิตผักสดไมแตกตางกันในทางสถิติ และไมแตกตางจากการใชถั่วพุมดําไถกลบในอัตราที่

ใหน้ําหนักสด 6 ตัน/ไร ดวย ผลผลิตผักคะนาที่ไดจากการปลูกโดยการไถกลบถั่วพุมทุกกรรมวิธี อยูในชวงตั้งแต  

6.0-7.0 ตัน/ไร ซ่ึงไมแตกตางจากผลผลิตผักคะนาที่ปลูกในกรรมวิธีควบคุม ซ่ึงใสมูลวัวในอัตรา 8 ตัน/ไร รวมกับการ

ฉีดพนดวยปุยน้ําหมักจากปลาในทางสถิติอกีดวย 

คําสําคัญ: ลดตนทุน การผลิตผักอินทรีย แบคทีเรียปมรากถั่ว พื้นที่สูง การตรึงไนโตรเจน 

บทนํา 
ในการผลิตพืชดวยระบบเกษตรอนิทรียพืชหรือผลิตผลจากระบบการผลิต ตองไมมีการใช

ปจจัยการผลิตที่เปนสารเคมีสังเคราะหหรือที่มีการตัดตอสารพันธุกรรม และผลผลิตไมมีสารพิษ
ตกคางใดๆ สําหรับปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการเพิ่มผลผลิตพืชคือ ความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งเงื่อนไข
                                                 
1 สนับสนุนงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู (องคการมหาชน) 
2 ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 โครงการวิจัย FFC คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ในระบบเกษตรอนิทรียนั้นใหใชเฉพาะปุยอนิทรีย ปุยที่นิยมใชสวนใหญไดแก ปุยคอก ปุยหมัก และปุย
น้ําหมัก ซึ่งมีปริมาณ N ต่ํา สําหรับพืชผักโดยเฉพาะพืชอายุการเก็บเกี่ยวสั้น (ไมเกิน 60 วัน) และเปน
พืชผักกินใบ N เปนธาตุที่สําคัญสําหรับการใหผลผลิต หากดินที่ใชปลูกมีความอุดมสมบูรณต่ํา มี
อินทรียวัตถุนอยกวา 1.5% ควรใสปุยคอกหรือปุยหมักในอัตราตัง้แต 1 ตัน/ไร หรือการใชปุยน้ําหมัก
ฉีดพนเพื่อเพิ่มปริมาณ N ในปุยอินทรียเหลานี้ใหกับพืชปลูก สําหรับการใสปุยคอกหรือปุยหมักใน
อัตราสูงมากกวา 1 ตัน/ไร ก็อาจจะมีปญหาสําหรบัเกษตรกรในพื้นที่สูง ซึ่งสวนใหญมีสัตวเล้ียงจํานวน
นอย และใชวธิีการเลี้ยงดูแบบปลอยใหหากินเองตามธรรมชาติ ยากแกการรวบรวมปุยคอกใหได
ปริมาณที่เพียงพอแกความตองการ สวนการทาํปุยหมักอยางตอเนื่องใหมีปริมาณมากพอก็เปนส่ิงที่
เปนไปไดยากเชนกัน การเพิ่ม N โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วเปนปุยพืชสดเปนแนวทางที่เกษตรกรนาจะ
ปฏิบัติไดงายกวา ในปจจบุันมีการปลูกถั่วพุมเปนปุยพืชสดเพื่อปรับปรุงบาํรุงดินบนที่สูงอยูแลว 
เนื่องจากเปนพืชไรอายุส้ัน สามารถเจริญเติบโตไดในดินแทบทุกชนิดที่มีการระบายน้ําดี เปนพืชทน
แลงที่มีปริมาณความตองการน้ํานอยกวาพืชตระกูลถั่วอื่นๆ เชน ถั่วเหลือง และมปีริมาณเชื้อไรโซเบียม
ในดินตามธรรมชาติดวย ก็จะเพิ่มผลผลิตถั่วพุมใหมากขึ้นได (ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี, 2543) แต
จากรายงานผลการวิจัยของ อําพรรณ (2549) พบวา ดินที่เก็บจากพื้นที่ปลูกผักอินทรียของสถานี 
ปางดะ อางขาง และหนองหอย จ.เชียงใหม ซึ่งมจีํานวนทั้งหมด 36 ตัวอยาง มีปริมาณเชื้อแบคทเีรีย
ปมรากถั่วพุมในดินธรรมชาติต่ํากวา 50 เซลล/กรัม ซึ่งถือวามีปริมาณนอยและอาจจําเปนตองใชผงเชื้อ
แบคทีเรยีปมรากถั่วคลุกเมล็ด เพื่อใหการปลูกถั่วพุมในพื้นที่เหลานี้มีปมและการตรึงไนโตรเจนไดดีขึ้น 
จากผลการวิจัยดังกลาว สามารถคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วพุมที่มีประสิทธภิาพสูงไดจํานวนหนึ่ง 
ซึ่งจําเปนจะตองทดสอบประสิทธภิาพของเชื้อตอไป เพื่อใหแนใจวาเชือ้เหลานีมี้ประสิทธิภาพดจีริง 
และเหมาะสมสําหรับการนําไปใชเพื่อการปลูกถั่วพุมบนที่สูงตอไป นอกจากนี้ในการวิจัยของ อําพรรณ 
(2549) ยังพบวาดินบนที่สูง 3 ชนิดที่ใชศึกษา ไดแก ดินอินทนนท หนองหอย และหวยน้ํารนิ มี
ความสามารถปลดปลอย N ที่เปนประโยชนไดแตกตางกัน และระยะเวลาและปริมาณ N ที่ไดจาก 
ถั่วพุมที่ไถกลบลงไปในดิน ขึ้นกบัชนิดของดินและ pH ของดินอีกดวย เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปน
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในหองปฏิบัติการ ดังนั้นจึงนาจะมีการศึกษาตอไปโดยใชการทดลองใน
กระถางและในแปลงทดลอง เพือ่ใหไดแนวทางในการจัดการดินทีส่ามารถนําไปปฏิบัติได 

ในปจจุบันมีแนวคิดในการผลิตพืชดวยระบบเกษตรอินทรียบนพื้นที่สูง เพื่อลดปญหาในการ
ใชทรัพยากรดินพื้นที่สูงเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่สูงมีความลาดชนั อัตราการชะลางพงัทลายสูง 
และลดปญหาการใชสารเคมีทางการเกษตรในแหลงตนน้ํา เพราะบางสวนอาจถูกชะลางลงสูแหลงน้ํา 
สงผลกระทบตอคุณภาพน้ําที่ใชในพื้นที่ราบ ในการปลูกพืชดวยระบบอินทรียใหไดผลดี นอกเหนือจาก
ปญหาดานการควบคุมศัตรูพืชแลว ปญหาเรื่องดินโดยเฉพาะดานความเปนประโยชนของ N ซึ่งดิน
สวนใหญมักจะขาดแคลนอยูแลว เปนปญหาอีกอยางหนึ่งซึ่งตองใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะหาก
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ดินมีไนโตรเจนไมเพียงพอ การผลิตพืชใหไดผลดีเปนเรื่องที่เปนไปไมไดเลย การเพิม่ N ใหแกดินโดย
การปลูกพืชตระกูลถั่วเปนปุยพืชสดเปนทางเลือกที่นาจะเหมาะสมกวา วิธีนี้ไมเพียงแตจะเพิ่มปริมาณ 
N ใหแกดิน ยงัทําใหดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น ซึ่งนาจะเกิดผลดใีนดานการพัฒนาคุณสมบัติทางเคมี 
กายภาพ และชวีภาพของดินใหดีขึ้นดวย อยางไรก็ตาม การเจริญเติบโตของพืชตระกูลถั่วไมวาจะเปน
พืชที่ใชปลูกเพื่อการบํารุงดินหรือปลูกเพื่อใหไดผลผลิตขึ้นอยูกับสมบัติของดิน โดยเฉพาะ pH และ
ปริมาณของเชือ้แบคทีเรียปมรากถั่วที่มีอยูในธรรมชาติ หากเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วที่เหมาะกบัพืช
ตระกูลถั่วที่จะใชปลูกมีปริมาณนอย อีกทั้งดินที่จะใชปลูกพืชมีความอุดมสมบูรณต่ําและเปนดินกรด ก็
จําเปนจะตองเพิม่ปริมาณเชือ้จุลินทรีย ที่สามารถสรางปมที่รากพืชตระกูลถั่วที่จะใชปลูกใหมีมากขึ้น 
และตองเลือกเชือ้ที่เขากันไดดีกับพันธุอีกทั้งทนตอความเปนกรดของดินดวย 

วิธีการศึกษาวเิคราะห 
การศึกษาครั้งนีไ้ดดําเนินการแบงการทดลองออกเปน 3 ขั้นตอน โดยในการทดลองแรกเปน

การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วพุมที่มีประสิทธิภาพดี จากการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ โดยการปลูกพืชในกระถางและใชดินจากพืน้ทีสู่งในการปลูกในกระถาง สวนการ
ทดลองที่สองเปนการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย ที่ผานการทดสอบจากขั้นตอนแรกทดลอง
ในแปลงทดลองในพื้นที่สูง และการทดลองที่สามเปนการศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณ N ในดินเพือ่การ
ปลูกพืชในระบบอินทรียโดยการใชถั่วพุมเปนปุยพืชสด 

การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วพุม โดยการทดลองในกระถาง  
ใชพื้นที่ของภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนพื้นที่ทดลอง และ

ใชดินจากพื้นทีข่องศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยในการปลูกพืช โดยใชดิน 8 กก./กระถาง การ
ทดลองแบงออกเปนสองการทดลองยอย การทดลองแรกใชดินที่ไมไดปรับ pH และมีคา pH เดิม 5.2 
การทดลองที่สองใชดินที่ปรับ pH ใหเปน 6.0 แตละการทดลองใชแผนการทดลองแบบ completely 
ramdomized design มี 8 กรรมวิธี และ 4 ซ้ําดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 การปลูกถั่วโดยใสเชื้อ CP-PM3 ซึ่งไดจากพื้นทีข่องศนูยฯ ปาเมี่ยง 
กรรมวิธีที่ 2 การปลูกถั่วโดยใสเชื้อ CP-PHT4 ซึ่งไดจากพื้นทีข่องนายปนโปธา  

บานพระบาตรหวยตม 
กรรมวิธีที่ 3 การปลูกถั่วโดยใสเชื้อ CP-TLA3 ซึ่งไดจากพื้นทีข่องศูนยฯ ทุงเรา 
กรรมวิธีที่ 4 การปลูกถั่วโดยใสเชื้อ CP-TLA5 ซึ่งไดจากพื้นทีข่องศูนยฯ ทุงเรา 
กรรมวิธีที่ 5 การปลูกถั่วโดยใสเชื้อ CP-NK3 ซึ่งไดจากพื้นทีข่องนายบุญมา ทองอยู 
กรรมวิธีที่ 6 การปลูกถั่วโดยใสเชื้อ CP-NK6 ซึ่งไดจากพื้นทีข่องศูนยฯ หนองเขยีว 
กรรมวิธีที่ 7 การปลูกถั่วโดยใสปุยยูเรียในอัตราที่ใหไนโตรเจน 3 ก.ก./ไร 
กรรมวิธีที่ 8 การปลูกถั่วโดยไมใสปุยไนโตรเจน และไมใสเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่ว 
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เชื้อทุก isolate ที่ไดในการทดลองเปนเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วพุม ซึ่งมีแหลงกําเนิดจากพื้นที่
สูงทั้งหมด และเปนเชื้อที่มีประสิทธิภาพด ี 6 อันดับแรกจากการทดสอบในหองปฎิบัติการ (อําพรรณ, 
2549) 

สําหรับถั่วพุมดําที่ใชทดลอง เปนถั่วพุมดําที่กรมพัฒนาที่ดินสงเสริมใหเกษตรกรใชปลูกพืช
การปรับปรุงดิน การใสเชื้อแบคทีเรียมปมรากถั่ว ใชวิธีการคลุกผงเชื้อกับเมล็ดถั่วกอนปลูก และใช 
gum Arabic 30% เปนสารเชือ่มใหผงเชื้อเกาะตดิเมล็ดไดดีขึ้น ใสเชื้อในอัตรา 106 เซลล/เมล็ด ตลอด
การทดลองใหน้ําทุกวันและพนยากําจัดศัตรูพืชเทาที่จําเปน ในการปลูกถั่วใชเมล็ดถั่ว 5 เมล็ด/กระถาง 
และถอนแยกใหเหลือ 3 ตน หลังจากเมล็ดถั่วงอกได 7 วัน ใสปุยยูเรียหลังปลูก 3 สัปดาห บันทึกขอมูล
ดาน น้ําหนักแหงของปมถั่ว และสวนเหนือดิน การสะสม N ในสวนเหนือดิน และการตรึง N เมื่อตนถั่ว
อยูในระยะ R2 ซึ่งเปนชวงหลังปลูก 38 วัน ใชวิธีการศึกษาการตรึง N โดยวิธีการวิเคราะหองคประกอบ
ของน้าํเลี้ยงจากตอราก (Ureide Technique) ซึ่งเสนอแนะโดย People et al. (1989) และประเมิน
เปอรเซนต N ที่ไดจากการตรึงโดยใชสมการที่เสนอแนะโดย Heridge and People (2002) ดังนี้  

y = 8.6 +0.75x 
เมื่อ  y คือ ดัชนียูรีไอดสัมพัทธ(%) 
       x คือ เปอรเซ็นตไนโตรเจนทีไ่ดจากการตรงึ 
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วพุม โดยการทดลองในแปลง

ทดลอง 
ในขั้นตอนนี้ ใชเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วที่มีประสิทธิภาพดีจากการทดลองในกระถาง จํานวน 

3 isolate ใชพืน้ที่แปลงปลูกผักอินทรียของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เปนพื้นที่ดําเนินการ 
เนื่องจากพืน้ที่ดังกลาวไดมีการปรับสภาพดินโดยการใสปูนเรียบรอยแลว กอนการทดลอง และดินมี 
pH 6.6-6.8 ดังนั้น ในการทดลองนี้จึงมีเฉพาะการศึกษาประสทิธิภาพของเชือ้แบคทีเรียปมรากถั่วใน
ดินที่มีการใสปูนเทานั้น ในการทดลองใชแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4 ซ้ํา
และ 4 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1  ปลูกถั่วโดยใชเชือ้ CP-PHT4 
กรรมวิธีที่ 2  ปลูกถั่วโดยใชเชือ้ CP-TCA5 
กรรมวิธีที่ 3  ปลูกถั่วโดยใชเชือ้ CP-NK3 
กรรมวิธีที่ 4  ปลูกถั่วโดยไมใสเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วและไมใสปุยไนโตรเจน 
พันธุถั่วพุม วิธีการใสเชื้อ และอัตราการใสเชื้อ เหมือนกับที่ใชในการปลูกถั่วในกระถาง ตลอด

การทดลองมีการใหน้ําตามความจําเปน และไมมีการใชสารเคมใีนการปองกันและกําจัดศัตรูพืช เพราะ
พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ใชผลิตผักอินทรียของศูนยหนองหอย ใชระยะปลูก 30x30 ซม. ซึ่งเปนระยะปลูก
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ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร และใชขนาดแปลงทดลอง 3x3 ตร.ม. หยอดเมล็ด 5 เมล็ด/หลุม 
และถอนแยกใหเหลือตนถั่ว 3 ตน/หลุม 

เมื่อตนถั่วมีอายุได 60 วันหลังงอก (R3.5) เก็บเกี่ยวตนถั่วครั้งที่สอง โดยใชพื้นที่เก็บเกี่ยว  
2 ตร.ม. บันทึกขอมูลน้ําหนักแหงของปมและสวนเหนือดิน และเกบ็ตัวอยางน้ําเลี้ยงจากตอราก เพือ่ใช
วิเคราะหองคประกอบของน้ําเลี้ยง และประเมินดชันียูรีไอดสัมพัทธตามวิธีการทีเ่สนอแนะโดย People 
et al. (1989) นอกจากนี้ยังวิเคราะหหาความเขมขนของ N ในตนถั่ว เพื่อประเมินปริมาณ N ทั้งหมดที่
สะสมในสวนเหนือดินอีกดวย วิธีการวิเคราะห N ในตัวอยางพืชเหมือนกับที่ระบุไวในการทดลองใน
กระถาง สําหรับเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการประเมินจากคาดัชนียูรีไอดสัมพัทธ ตามสมการที่เสนอแนะ
โดย Heridge and People (2002a) 

การศึกษาวิธีการจัดารดินที่เหมาะสมสําหรับการเพิ่มปริมาณ N สําหรับการปลูกพืช
ในระบบอินทรยีบนที่สูง 

ในขั้นตอนนี้ไดใชแนวทางในการเพิ่มปริมาณ N สําหรับการปลกูพืชในระบบอินทรียบนที่สูง 
โดยการใชถั่วพุมไถกลบลงไปในดินเพื่อเปนปุยพืชสด และใชระบบการปลูกผักคะนาอินทรียในการ
ทดสอบ เพราะเปนพืชอายุส้ันและเปนพืชผักที่ใชสําหรับการบริโภค อีกทั้งเปนพืชที่ตองการ N สูงเพื่อ
การสรางผลผลิต จึงมีความเหมาะสมสําหรับใชเปนพืชทดสอบสําหรับการทดลองนี้ สําหรับถั่วพุม ได
ปลูกจนถึงระยะ R3.5 เก็บเกี่ยวสวนเหนือดิน แลวผ่ึงใหแหงในที่รมเพื่อใชไถกลบลงไปในดิน ในชวงที่มี
การทดลองปลูกผัก โดยใชพื้นที่ปลูกผักอินทรียของศูนยฯ หนองหอยเปนพื้นทีท่ดลอง ใชแผนการ
ทดลองแบบ randomized complete block (RCB) มี 4 ซ้ําและ 6 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ปลูกผักดวยวิธีการที่นิยมใชในการผลิตผักอินทรียบนที่สูง เปนกรรมวิธี
ควบคุม (control) 

กรรมวิธีที่ 2 ปลูกผักโดยการไถกลบถั่วพุม ในอัตราที่ใหน้ําหนกัแหง 667 กก./ไร 
(น้ําหนักสด 3 ตัน/ไร) กอนการปลูก 1 เดือน (CP-1M) 

กรรมวิธีที่ 3 ปลูกผักโดยการไถกลบถั่วพุม ในอัตราเดียวกับกรรมวิธีที่ 2 กอนการปลูก
ผัก 1 สัปดาห (CP-1W) 

กรรมวิธีที่ 4 เหมือนกรรมวิธีที ่2 แตเพิ่มการใสมูลวัวในอัตรา 1,600 กก./ไร (น้ําหนัก
แหง) กอนการปลูก 1 วัน (CP-1M+M) 

กรรมวิธทีี่ 5 เหมือนกับกรรมวิธีที่ 3 แตเพิ่มการใสมูลวัวในอัตรา 1,600 กก./ไร (น้ําหนัก
แหง) กอนการปลูก 1 วัน (CP-1W+M) 

กรรมวิธีที่ 6 ปลูกผักโดยการไถกลบถั่วพุม ในอัตราที่ใหน้ําหนกัแหง 1,334 กก./ไร 
(น้ําหนักสด 6 ตัน/ไร) (2xCP) 
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สําหรับปริมาณถัว่พุมที่ใชไถกลบในกรรมวิธีที ่ 2-5 เปนน้ําหนักถั่วพุมที่ระบุไดตามเอกสาร
แนะนาํของกรมพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) สวนปริมาณถั่วพุมที่ใชในกรรมวิธีที ่ 6 เปน
ผลผลิตของน้ําหนักสดของสวนเหนือดินที่ระยะ R3.5 ที่ไดจากการปลูกในพื้นที่ของศูนยฯหนองหอย  

ผักที่ใชทดลองคือ ผักคะนาพันธุดอยคํา ซึ่งยายกลาลงปลูกในแปลงเมื่อตนกลาอายุ 15 วัน 
ใชระยะปลูก 15x15 ซม. แปลงทดลองมีขนาด 2x2 ตร.ม. สําหรับการปลูกผักในกรรมวิธีที่ 1 ใชมูลวัวใส
ลงไปในดิน 2 ครั้ง โดยใสครั้งละ 4,000 กก./ไร (10 กก./4 ตร.ม.) ในระยะกอนปลูก และหลังปลูก 3 
สัปดาห หลังการยายกลาได 2 สัปดาห ใชปุยน้ําหมักที่ทําจากปลาพนทุก 3 วัน โดยใชน้ําหมักจากปลา 
10 มล./น้ํา 20 ลิตร พนในอัตรา 1 ลิตร/พื้นที่ 6 ตร.ม. (266.7 ลิตร/ไร) บันทึกขอมูลดานน้ําหนักสด 
น้ําหนักแหง ของสวนเหนือดินของผักคะนาตลอดจนที่ระยะเก็บเกีย่วโดยใชพื้นที่เก็บเกี่ยว 2 ตร.ม. การ
สะสม N  

ผลการศึกษา 
การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียปมรากถั่วในกระถาง 
สําหรับปริมาณ N ที่สะสมในสวนเหนือดินที่ระยะ R2 พบวา การใสปุย N ทําใหตนถั่วมี

ปริมาณ N ที่สะสมในสวนเหนือดินมากที่สุด คือมากกวาตนถั่วทีไ่มใสเชื้อและไมใสปุยประมาณ 37% 
(P0.05) (ตารางที่ 1) สําหรับตนถั่วที่ไดรับการใสเชื้อแบคทเีรียปมรากถั่ว CP-TLA5 ที่มีปริมาณ N ที่
สะสมในสวนเหนือดินมากกวาตนถั่วที่ไมไดรับการใสเชื้อและไมใสปุย N อยางมีนัยสําคัญเชนกัน โดย
ทําใหปริมาณ N ในสวนเหนือดินเพิ่มขึ้น 26% สวนการใสเชื้อ CP-PHT4 ทําใหตนถั่วมีการสะสม N ใน
สวนเหนือดินมากกวาตนถั่วที่ไมไดรับการใสเชื้อและไมใสปุย N 21% ซึ่งไมแตกตางจากตนถั่วทีไ่ดรับ
การใสปุย N ในทางสถิติ และไมแตกตางจากตนถั่วที่ไมใสเชื้อและไมใสปุย N ดวย เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของกรรมวิธีที่มีการใสเชื้อแบคทเีรียปมรากถั่ว ทุกกรรมวิธีในแงของผลของเชื้อที่มีตอการ
สะสม N ในสวนเหนือดิน พบวาเชือ้ CP-PM3 เปนเชื้อที่ทําใหตนถั่วมีการสะสม N ในสวนเหนือดินนอย
ที่สุด ซึ่งแตกตางจากเชื้อ CP-TLA5 CP-PHT4 และ CP-NK3 อยางมีนัยสําคัญ แตไมแตกตางจากเชื้อ 
CP-TLA3 และ CP-NK6   

อยางไรก็ตามเนือ่งจากตนถั่วทีไ่ดรับการใสปุย N มีน้ําหนกัแหงของสวนเหนือดินสูงที่สุด 
ดังนั้นถึงแม เปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึงจะต่ํากวาตนถั่วที่ไมไดรับการใสเชื้อและไมไดใสปุย N แต
ปริมาณ N ทั้งหมดที่ไดจากการตรึงที่สะสมในตนถั่วมีประมาณ 158.30 มก.N/ตน ซึ่งมากกวาทีพ่บใน
ตนถั่วที่ไมไดใสปุยและไมไดใสเชื้อ 14% อยางไรก็ตามความแตกตางของปริมาณ Nทั้งหมดทีไ่ดจาก
การตรึงของตนถัว่ทั้ง 2 กรรมวิธี ก็ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 

สําหรับผลของการใสเชื้อแบคทีเรยีปมรากถั่วแตละ isolate ตอเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึง
พบวา การใสเชือ้ CP-PHT4 มีผลทําใหตนถั่วมี N ที่ไดจากการตรึงมากถึง 91.41% ของปริมาณ N 
ทั้งหมดในตนถั่ว แตการใสเชื้อ isolate ดังกลาวก็ไมแตกตางจากเชื้อ isolate อื่นที่เหลือในทางสถิติ 
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ยกเวนเชื้อ CP-PM3 ซึ่งเปนเชื้อทีท่ําใหตนถั่วมีเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึงต่ําทีสุ่ด (71.53%) ในแง
ของปริมาณ N ทั้งหมดในตนทีไ่ดจากการตรึงพบวา การใสเชื้อ CP-PHT4 ทําใหตนถั่วพุมมีปริมาณ N 
ที่ไดจากการตรึงสูงที่สุดคือ มีปริมาณ 219 มก.N/ตน ซึ่งสูงกวา N ที่ไดจากการตรึงในตนถั่วที่ไมไดใส
เชื้อและไมใสปุย 57% (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ผลของการคลุกเช้ือแบคทีเรียปมรากถั่วตอดัชนียูริไอดสัมพัทธ เปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจากการ
ตรึง N และ N uptake ของสวนเหนือดินของถั่วพุมที่ปลูกในดินที่ไมไดใสปูนที่ ระยะ R2  

N ที่ไดจากการตรึง 
กรรมวิธีทดลอง 

ดัชนียูรไิอดสัมพทัธ 
(%) 

N uptake 
(มก.N/ตน) %N (มก.N/ตน) 

1.ใสเช้ือ CP-PM3 64.39 bc 197.38 d 71.53 bc 130.73 e 
2.ใสเช้ือ CP-PHT4 79.13 a 277.60 abc 91.41 a 218.85 a 
3.ใสเช้ือ CP-TLA3 69.58 ab 242.98 bcd 78.18 abc 187.43 abc 
4.ใสเช้ือ CP-TLA5 68.84 ab 289.17 ab 77.23 abc 214.07 ab 
5.ใสเช้ือ CP-NK3 73.01 ab 249.53 bc 82.58 ab 193.22 abc 
6.ใสเช้ือ CP-NK6 70.98 ab 242.02 bcd 79.97 ab 176.20 bcd 
7. –R / -N 60.03 cd 229.12 cd 65.94 bc 139.52 de 
8. –R / +N 52.83 d 313.83 a 56.70 d 158.30 cde 
 ** ** ** ** 
C.V. (%) 10.97 13.04 12.58 12.58 
หมายเหตุ : 1) -R / -N = ไมใสเช้ือและไมใสปุย  N 
 -R / +N = ไมใสเช้ือแตใสปุย N ในอัตรา 3 กก.N/ไร  
 2) ns = ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 ** = แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 3) คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันในทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 
อยางไรก็ตามปรมิาณ N ที่ไดจากการตรึงของตนถั่วที่ไดรับการใสเชื้อ CP-PHT4 ก็ไม

แตกตางจากตนถั่วที่ไดรับการใสเชื้อ CP-TLA3 (187 มก.N/ตน) CP-TLA5 (214 มก.N/ตน) และ 
CP-NK3 (197 มก.N/ตน) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงในตนถั่วที่ไดรับการใสเชื้อ
แบคทีเรียปมรากถั่วแตละ isolate กับปริมาณ N ในตนถั่วที่ไมไดใสเชื้อและไมใสปุยพบวา การใสเชื้อ
ทุก isolate ยกเวนเชื้อ CP-PM3 มีผลทําใหปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงแตกตางจากตนถั่วที่ไมไดใสเชื้อ
และไมใสปุยอยางมีนัยสําคัญ สําหรับปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงในตนถั่วทีไ่ดใสเชื้อ CP-TLA3  
CP-TLA5 CP-NK3 และ CP-NK6 สูงกวาปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงในตนถั่วทีไ่มไดใสเชื้อและไมใส
ปุย 34% 54% 41% และ 26% ตามลําดับ นอกจากนี้ปริมาณ N ที่ไดจากการตรงึในตนถั่วทีไ่ดรับการ
ใสเชื้อ CP-PHT4 และ CP-TLA5 ยังมากกวา และแตกตางจาก N ที่ไดจากการตรึงในตนถั่วที่ไดรับการ
ใสปุย N อีกดวย (ตารางที่ 1) 
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การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียปมรากถั่วภาคสนาม 
ที่ระยะ R3.5 ซึ่งตนถั่วพุมมีอายุ 60 วันหลังปลูก จากขอมูลในตารางที่ 2 พบวา ตนถั่วที่ปลูก

โดยการใสเชื้อแตละ isolate ใหน้ําหนักแหงไมแตกตางจากตนถัว่ที่ปลูกโดยการไมใสเชื้อ โดยมีคาเฉลี่ย
ของน้าํหนักแหงสวนเหนือดินในชวงตั้งแต 425-459 กก./ไร มีระยะR 3.5 น้ําหนักแหงของปมของตนถั่ว
ที่ไมไดรับการใสเชื้อมีประมาณ 0.128 กรัม/ตน สวนที่ไดรับการใสเชื้อ CP-PHT4 CP-TLA5 และ  
CP-NK3 มีน้ําหนักแหงของปม 0.147 0.138 และ 0.162 กรัม/ตน ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งความ
แตกตางระหวางการใสเชื้อแตละ isolate กับการไมใสเชื้อ ในดานน้ําหนักแหงสะสม ไมมีนัยสําคัญ
ในทางสถิติ  

ตารางที่ 2 ผลของการใสเช้ือแบคทีเรียปมรากถั่วตอน้ําหนักแหงของสวนเหนือดิน และน้ําหนักแหงปมถัว่พุม ที่
ปลูกในแปลงทดลองบนพื้นที่สงูที่ระยะ R3.5 

กรรมวิธีการทดลอง น้ําหนักแหงสวนเหนือดิน (กก./ไร) น้ําหนักแหงของปมถั่ว (กรัม/ตน) 
1.ไมใสเช้ือ 424.80 0.128 
2.ใสเช้ือ CP-PHT4 459.50 0.147 
3.ใสเช้ือ CP-TLA5 453.60 0.138 
4.ใสเช้ือ CP- NK3 454.50 0.162 
 ns ns 
C.V. (%) 13.7 19.11 
หมายเหตุ : 1)  ns = ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

ในแงของดัชนียูริไอด สัมพันธของน้ําเลี้ยงจากตอราก จากขอมูลในตารางที ่3 พบวา ตนถั่วที่
ไมไดใสเชื้อ มีคาดัชนียูริไอดสัมพัทธประมาณ 64% ในขณะที่ตนถั่วที่ไดรับการใสเชื้อมีคาดัชนียูริไอด
สัมพัทธในชวงตัง้แต 72-73% ซึ่งความแตกตางระหวางการใสเชื้อแตละ isolate ไมมีนัยสําคัญในทาง
สถิติ แตทุกเชื้อทําใหคาดัชนียูริไอดสัมพัทธสูงกวาการไมใสเชื้อ (P<0.05) ในแงของเปอรเซ็นต N ที่ได
จากการตรึง 76.6% ซึ่งต่ํากวาตนถั่วที่ไดรับการใสเชื้อทุก isolate ซึ่งทําใหเปอรเซน็ต N ที่ไดจากการ
ตรึงอยูในชวง 87-89% สําหรับความแตกตางของเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรงึในระหวางการใสเชื้อ
ทุก isolate ไมมีนัยสําคัญในทางสถิติ (ตาราง 3) 

ในแงของปริมาณ N ที่สะสมอยูในสวนเหนือดนิ พบวา ที่ระยะ R3.5 ตนถั่วที่ไดรับหรือไม
ไดรับการใสเชื้อไรโซเบียม มีการสะสม N ในสวนเหนือดินไมแตกตางกันในทางสถิติ โดยการสะสม N 
อยูในชวง 13.78-14.84 กก.N/ไร นอกจากนี้ การใสเชื้อหรือไมใสเชือ้ไรโซเบียม ยังไมทําใหปริมาณ N ที่
ไดจากการตรงึ N ไมแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญอีกดวย สําหรบัตนถั่วที่ไมใสเชือ้มี N ที่ไดจากการ
ตรึงNประมาณ 10.60 กก.N/ไร สวนตนถั่วที่ไดรับการใสเชื้อ CP-PHT4 CP-TLA5 และ CP-NK3 มี N ที่
ไดจากการตรงึ 12.75 12.08 และ 13.00 กก.N/ไร ซึ่งถึงแมวาปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงไมแตกตาง
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จากการไมใสเชือ้ในทางสถิติ แตก็มีแนวโนมให N ที่ไดจากการตรึงสูงกวา 20% 12% และ 22% ของ
ปริมาณ N ที่ไดรับจากการตรึงของตนถั่วที่ปลูกโดยไมใสเชื้อไรโซเบียม ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 ผลของการใสเช้ือแบคทีเรียปมรากถั่วตอดัชนียูริไอดสัมพัทธของน้ําเลี้ยงจากตอราก เปอรเซ็นตและ
ปริมาณ N ที่ไดจากการตรึง ปริมาณ N uptakeในสวนเหนือดินของถั่วพุม ที่ปลูกในแปลงทดลองบนพื้นที่
สูงที่ระยะ R3.5 

N ที่ไดจากการตรึง  
กรรมวิธีทดลอง 

ดัชนียูรไิอด
สัมพัทธ (%) %N กก.N/ไร 

N uptake 
(กก.N/ไร) 

1.ไมใสเช้ือ 63.87 b 76.56 b 10.60 13.78 
2.ใสเช้ือ CP-PHT4 73.25 a 89.06 a 12.75 14.21 
3.ใสเช้ือ CP-TLA5 72.10 a 87.53 a 12.08 13.84 
4.ใสเช้ือ CP- NK3 72.21 a 87.67 a 13.00 14.84 
 * * ns ns 

C.V. (%) 5.1 5.6 17.9 14.7 
หมายเหตุ : 1) ns = ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 *  = แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 2) คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันในทางสถติิที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 
วิธีการจดัการดนิทีเ่หมาะสมสําหรับการเพิ่มปริมาณ N สําหรับการปลูกพืชในระบบ

อินทรียบนที่สูง 
ในกรรมวิธีควบคมุ มูลวัวที่ใชมี N ประมาณ 1.427% โดยน้ําหนกัแหง สวนปุยน้าํหมักจาก

ปลามีความเขมขนของ N 0.369% กอนการเจือจางดวยน้ํา สําหรับถั่วพุมที่ไถกลบมีความเขมขนของ 
N ในสวนเหนือดนิ 3.00% สวนรากมีความเขมขนของ N 1.43% โดยน้ําหนักแหง ในพื้นที่ 1 ไร ถั่วพุมที่
ใชไถกลบใหน้ําหนักแหงของสวนเหนือดิน 450 กก./ไร สวนรากมนี้ําหนักแหง 148 กก./ไร ในแตละ
กรรมวิธีของการจัดการปุยที่ใชในการปลูกผักคะนา ที่ระยะ 2 เดือน หลังการยายปลูก คะนาที่ปลูกใน
การทดลองใหผลผลิตน้ําหนักสด น้ําหนักแหงการสะสม N P และ K ในสวนเหนือดิน และมคีวาม
เขมขนของธาตุอาหารพืชในใบที่ 3 ดังแสดงไวในตารางที ่4 

การไถกลบถั่วพุมที่มีอายุ 50 วัน มีน้ําหนักสดประมาณ 3 ตัน/ไร คิดเปนน้ําหนักแหง 667 
กก./ไร ลงไปในดนิเปนเวลา 1 เดือน หรือ 1 สัปดาห ไมทําใหคะนามีผลผลิตไมวาจะคิดเปนน้ําหนกัสด
หรือน้ําหนักแหงก็ตาม แตกตางจากการใชมูลวัวในอัตรา 8 ตัน/ไร รวมกับการพนน้ําหมักจากปลา ซึ่ง
เปนวิธีการที่ N ในการผลิตคะนาอินทรียของศูนยฯ หนองหอย ในทางสถิติ การไถกลบถั่วพุมกอนการ
ปลูกคะนา 1 เดือนหรือ 1 สัปดาห ก็ใหผลไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามการไถกลบถั่วพุมอยางเดยีวมี
แนวโนมทําใหผลผลิตผักคะนาสด ต่ํากวาวิธีการทั่วไปทีใ่ชผลิตคะนาอินทรียเล็กนอย (10-12%) การใช
มูลวัวในอัตรา 1,600 กก./ไร รวมกับการไถกลบถั่วพุม ใหผลไมแตกตางจากการไถกลบถั่วพุมอยาง
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เดียวในทางสถิติ แมวาการใชมูลวัวรวมกับการไถกลบถั่วพุมมีแนวโนมทําใหผลผลิตผักคะนาสดดีกวา
เล็กนอยก็ตาม และการใชมูลวัวรวมกับการไถกลบถั่วพุม ใหผลไมแตกตางจาก control ดวย การใชถั่ว
พุมไถกลบลงไปในดินอยางเดียวโดยใชในอัตราที่ใหน้ําหนักสด 6 ตัน หรือ 2 เทาของอัตราการไถกลบ
ถั่วพุมในกรรมวิธอีื่นๆ ก็ใหผลไมแตกตางจากการใชในอัตรา 3 ตัน/ไร ในทางสถิติ ผลผลิตของผักคะนา
สด ที่ปลูกดวยการใชปุยอินทรยีตามวิธีการที่ใชในการผลิตอัตราของศูนยฯ หนองหอย มีประมาณ  
6.9 ตัน/ไร สวนการใชถั่วพุมไถกลบอยางเดียวในอตัราที่ใหน้ําหนักสด 3 ตัน/ไร ใหผลผลิตฝกสดในชวง 
6.0-6.2 ตัน/ไร แตเมื่อใชถั่วพุมรวมกับมูลวัว ผลผลิตผักคะนาสดอยูในชวง 6.4-7.1 ตัน/ไร ปริมาณ
ผลผลิตผักคะนาสดที่ไดจากการทดลองนี้อยูในเกณฑที่นาพอใจ (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 ผลของไถกลบถั่วพุมในชวงเวลาและอัตราตางๆ ตอผลผลิตของน้ําหนักสดผักสด น้ําหนักแหง และการ
สะสม N ของสวนเหนือดินของผักคะนา 

ผลผลิต (กก./ไร) 
กรรมวิธ ี รหัสยอ 

น้ําหนักสด น้ําหนักแหง 
การสะสมธาตุอาหาร  

(กก.N/ไร) 
การใส N  
(กก./ไร) 

1 Control 6,862 (100)** 631.3 15.75 128.92 
2 CP-1M 6,187   (90) 569.2 18.02 15.62 
3 CP-1W 6,009   (88) 552.8 18.25 15.62 
4 CP-1M+M 6,400   (93) 588.8 17.76 38.45 
5 CP-1W+M 7,147 (104) 657.5 21.67 38.45 
6 2XCP 6,258   (91) 575.7 17.55 31.25 

 ns ns ns  
%CV 16.29 16.29 19.75  

*  คาเฉลี่ยของ 4 ซํ้า ns = nonsignificant 
** ดัชนีผลผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับ control  

 
จากขอมูลดานการสะสมธาตุ N ในผลผลิตผักคะนา พบวา ในวิธกีารที่ใชมูลวัวรวมกับปุยน้ํา

หมักการสะสม N ในผลผลิตผักคะนา มีประมาณ 15.8 กก.N/ไร สวนการสะสม N ในผลผลิตผักคะนาที่
ปลูกโดยการไถกลบถั่วพุมอยางเดียวในอัตราทีใ่หน้ําหนักสด 3 ตัน/ไร มีประมาณ 18 กก.N/ไร แตเมื่อ
ใชถั่วพุมไถกลบรวมกับการใสมูลวัว การสะสม N ในผลผลิตผักคะนาอยูในชวง 17.7-21.7 กก.N/ไร 
ในขณะที่การไถกลบถั่วพุม 6 ตัน/ไร ทําให Nในผลผลิตประมาณ 17.5 กก.N/ไร (ตารางที่ 4) และ
ปริมาณ N ที่สะสมในผลผลิตผักคะนาสูงกวาปริมาณ N ที่ไดรับจากการไถกลบถั่วพุมอยางเดียว ใน
อัตราที่ใหน้ําหนกัสด 3 ตัน/ไร ไมเกิน 3 กก.N/ไร ในขณะที่ปริมาณ N ที่ใชในวธิีการปลูกผักอินทรียของ
ศูนยฯ หนองหอย มีมากกวา N ผลผลิตประมาณ 8 เทาตัว  

ในการผลิตคะนาอินทรีย ดวยกรรมวิธีที่ใชกันทั่วไปในศูนยสถานีเกษตรของมูลนิธิโครงการ
หลวง (control) พบวา ตนทุนการผลิตดานปุยอินทรียที่ใชไดแก มูลวัว ซึ่งใช 8 ตัน/ไร ราคากิโลกรมัละ 
1 บาท ซึ่งคิดเปนตนทุนรวมทั้งส้ิน 8,000 บาท/ไร สําหรับกรรมวิธีอื่นๆ ตนทนุการผลิตคือ ถั่วพุม  
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10 กก./ไร กิโลกรัมละ 30บาท และหัวเชื้อไรโซเบยีม 25 บาท คิดเปนตนทุนรวมทั้งส้ิน 325 บาท/ไร เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธี control แลวจะเห็นไดวาการใชถั่วพุมดาํเปนปุยพืชสด ในการปลูกผักคะนา
อินทรียชวยลดตนทุนการผลิตไดมากถึง 95% 

สรุปผลการทดลอง 
1. ภายใตสภาพการทดลองในกระถาง การใชเชือ้แบคทีเรียปมรากถั่วจํานวน 3 isolate ไดแก 

CP-PHT4 CP-TLA5 และ CP-NK3 ทําใหถั่วพุมดําที่ปลูกในดินพื้นที่สูงมีเปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่
ไดจากการตรงึ มากกวาการไมใสเชื้อและไมใสปุยอยางมีนัยสําคัญ ทั้งในดินทีใ่สปูนและไมใสปูน 

2. ภายใตสภาพการทดลองในแปลงทดลอง เชือ้ทั้ง 3 isolate สามารถทําใหถั่วพุมดํามี 
เปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึงสูงกวาถั่วที่ไมไดรับการใสเชื้ออยางมีนัยสําคัญ และทําใหปริมาณ N 
เพิ่มขึ้นในชวง 13-22% เมื่อเทียบกับตนถั่วที่ไมไดใสเชื้อ 

3. ในการไถกลบถั่วพุมดําเปนปุยพืชสด สําหรับการปลูกผักคะนาในระบบอนิทรยีในอัตราที่
ใหน้ําหนักสด 3 ตัน/ไร ไมวาจะใชถั่วพุมอยางเดยีวหรือใชรวมกับมูลวัว 1,600 กก. /ไร ไถกลบกอนการ
ปลูกคะนา 1 เดือน และ 1สัปดาห ทําใหคะนามีผลผลิตน้ําหนักสดไมแตกตางกันในทางสถิติ และไม
แตกตางจากการใชถั่วพุมในอัตราน้ําหนักสด 6 ตัน/ไร ดวย โดยใหผลผลิตในชวงตั้งแต 6-7 ตัน/ไร ซึ่ง
ไมแตกตางจากผลผลิตคะนาที่ปลูกในกรรมวิธีควบคุมซึ่งใชมูลวัว 8 ตัน/ไร รวมกบัการพนดวยปุยน้ํา
หมักจากปลาอีกดวย 
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