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บทคดัย่อ 
 การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของจุลินทรยี์สงัเคราะห์แสงต่อการเจรญิเติบโตของหอมแดง            
มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของจุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงสตูรไข่ไก่ผสมซอสถัว่เหลืองสูตรไข่ไก่ผสมนม
เปรี้ยวและไม่ใส่จุลินทรีย์ส ังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตของหอมแดงโดยได้ท าการศึกษากับหอมแดง                      
จ านวน 24 ต้นแบ่งเป็น 3 กระถางกระถางละ 8 ต้นกระถางที่ 1 ใส่จุลินทรีย์ส ังเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสม                             
ซอสถัว่เหลอืงกระถางที ่2 ใสจุ่ลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงสตูรไขไ่กผ่สมนมเปรี้ยวและกระถางที่ 3 ไม่ใส่จุลินทรยี์สงัเคราะห์
แสงเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบบนัทึกขอ้มูลโดยผูว้ ิจยัไดเ้กบ็บนัทึกขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการเจรญิเติบโตของ
หอมแดงในทุกสปัดาห์สปัดาห์ละ 1 คร ัง้เป็นเวลา 4 สปัดาห์ 
 ผลการวิจัยพบว่าการใส่จุลินทรีย์ส ังเคราะห์แสงสูตรที่  1 สูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่เหลืองมีจ านวนใบ                      
เฉลีย่ 30.16 ใบมคีวามยาวของใบเฉลีย่ 24.75 เซนตเิมตรมคีวามกวา้งของใบเฉลี่ย 0.46 เซนติเมตรมกีารแตกกอเฉลี่ย 
6.46 กอมนี ้าหนกัเฉลีย่เพิม่ 75 กรมัและใบมสีเีขยีวอ่อนและเขยีวเขม้จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงสูตรที่ 2 สูตรไข่ไก่ผสมนม
เปรีย้วมจี านวนใบเฉลีย่ 22.22 ใบมคีวามยาวของใบเฉลีย่  23.13 เซนตเิมตรมคีวามกวา้งของใบเฉลีย่ 0.39 เซนติเมตรมี
การแตกกอเฉลีย่ 6.00 กอมนี ้าหนกัเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ 71 กรมัและใบมสีเีขยีวอ่อนมากทีส่ดุและหากไมใ่สจุ่ลนิทรยี์สงัเคราะห์
แสงมจี านวนใบเฉลีย่ 22.78 ใบมคีวามยาวของใบเฉลีย่ 20.60 เซนตเิมตรมคีวามกวา้งของใบเฉลีย่ 0.33 เซนตเิมตรมกีาร
แตกกอเฉลีย่ 5.00 กอมนี ้าหนกัเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ 46 กรมัและใบมสีเีขยีวเขม้มากที่สุดจากผลการวจิยัสรุปไดว้่าจุลินทรยี์
สงัเคราะห์แสงสตูรไขไ่กผ่สมซอสถัว่เหลอืงเพิม่ประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโตไดม้ากกวา่ใสจุ่ลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงสตูรไข่
ไกผ่สมนมเปรีย้วและหากไมใ่สจุ่ลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโตของหอมแดงจะน้อยทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั: จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสง ประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโต หอมแดง 
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Abstracts 
  The objective of this study were  to compare the productivity of shallot between photosynthesis 
bacteria (PSB) that made from eggs intermix with soy sauce and PSB that made from eggs intermix with 
drinking yogurt. This study used 24 shallots and separated to 3 pots in equal. The 1st pot were shallot 
plant and mix PSB which made from eggs and soy sauce, the 2nd pot were shallot plant and mix PSB 
which made from eggs and drinking yogurt and the 3rd pot were shallot plant that have not PSB more over 
all pots had the same method to plant the shallot. The information record form was used for record the 
data once a week for 4 weeks.   
 The results of this study found; the shallot that plant with PSB from eggs and soy sauce were most 
growth than another include; The shallot that plant with PSB from eggs and drinking yogurt has average 
growth were; average number of leaves has 22.22, average of leave length was 23.13 cm, average of 
leaves width was 0.39 cm, average cracking was 6.00 groups, average change weight was 71 grams. The 
shallot that plant which no PSB has average growth were; average number of leaves has 22.78, average 
of leave length was 20.60 cm, average of leaves width was 0.33 cm, average cracking was 5.00 groups, 
average change weight was 46 grams 
 
Keywords : Photosynthesis Bacteria, Growth Performance, Shallot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(4), 2562 : 43 – 51 

45 

1. บทน า 
 จุลินทรีย์ ส ัง เคราะห์แสง  ( photosynthetic 
bacteria;PSB) เ ป็นจุ ลินท รีย์ ใ นกลุ่ ม แบคที เ รีย                     
พบทัว่ไปในธรรมชาติทัง้ในดิน แหล่งน ้ าธรรมชาต ิ                
และน ้ าเสีย ด ารงชพีอยู่ไดท้ัง้ในสภาวะมีออกซิเจน
และไร้ออกซิเจน (กฤษวรฬฒ อุดมศรี และคณะ , 
2560) จุลินทรีย์ส ังเคราะห์แสงมีความส าคัญใน
กระบวนการน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช ้(CO2 
- assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen 
fixation) นอกจากนี้ย ังมีบทบาทส าคญัในห่วงโซ่
อาหารซึ่ งส ัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง  หอย และป ู
สามารถน าจุลินทรยี์สงัเคราะห์แสงมาใชเ้ป็นอาหาร
ได ้นอกจากนี้ในน ้าเสยีจากบา้นเรอืนและน ้าเสยีจาก
การท าปศสุตัวส์ามารถบ าบดัดว้ยจุลินทรยี์สงัเคราะห์
แสงไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพจุลินทรีย์สงัเคราะห์แสง
ถูกน ามาใชบ้ าบดัน ้าเสยีจากอุตสาหกรรมในประเทศ
ญี่ปุ่ นเมื่อราว 60 ปีมาแล้ว เนื่องจากมีคุณสมบัติ
สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ในน ้ าเสียโดยไม่ดึง
ออกซิเจนในน ้ าไปใช้เหมือนบรรดาจุลินทรีย์ย่อย
สลายตัวอื่นๆ ปัจจุบนัในประเทศญี่ปุ่ นและประเทศ
จีนได้มีการใช้จุลินทรีย์ส ัง เคราะห์แสงช่วยเพิ่ ม
ผลผลติทางการเกษตรกนัอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่
ใช้ในการบ าบดัของเสยีในการเลี้ยงสตัว์น ้ า และใช้
ผสมอาหารสตัวเ์พื่อใหโ้ปรตนี นกัวทิยาศาสตรค์น้พบ
ว่ากรดอะมิโนตัวหนึ่งในแบคทีเรียสังเคราะห์แสง  
(5-aminolevulinic acid) มคีุณสมบตัิเป็นฮอร์โมนที่
ชว่ยกระตุน้ใหใ้บพชืสรา้งคลอโรฟิลด์ไดเ้พิ่มขึ้นท าให้
มผีลผลิตมากขึ้นโดยใชปุ้๋ ยเท่าเดมิ ฮอร์โมนตวันี้ย ัง
ช่วยให้พืชแขง็แรงมีความต้านทัง้โรคและแมลง ทน
สภาพอากาศหนาวหรอืรอ้น และทนต่อสภาพดนิเคม็
ไดด้กีว่าปกติ (อดศิกัดิ ์เหล่าพิมพ์,2561) โดยจากที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่าจุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงมสี่วน
ช่วยลดการใช้ปุ๋ ย เคมี และยาฆ่าแมลงที่จะเป็น
อนัตรายต่อตวัเกษตรกร และผูบ้รโิภคพชืผกัได ้ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ปลูก
หอมแดงมากที่สุดในประเทศไทย (ส านักงาน
พฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) , 2561) 
การเพาะปลูกหอมแดงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
การใชปุ้๋ ยเคมี และสารเคมีก าจดัศตัรูพืชในปรมิาณ

มาก เนื่องจากเกษตรกรจะท าการเพาะปลูกหอมแดง
หลงัจากการเกบ็เกีย่วขา้วโดยไม่ไดป้รบัปรุงบ ารุงดนิ
เสยีกอ่น อกีทัง้หอมแดงยงัมศีตัรูที่ส าคญั คอื หนอน
กระทู้หอม โดยหนอนกระทู้จะกดักินล าต้นและใบ  
ท าให้การเจริญเติบโตช้าและผลผลิตลดลงมาก 
(การุณย์ มะโนใจ, 2559) ดว้ยเหตุนี้ผูว้ ิจยัจึงได้มี
แนวคิดที่ จ ะน าจุ ลินท รีย์ ส ัง เ คร าะห์ แ ส งซึ่ ง มี
ประสทิธิภาพในการเพิ่มผลผลิตของพืช และช่วยใน
การตา้นทานโรคและแมลง มาใชใ้นการผลิตหอมแดง
ซึ่ ง เ ป็ น พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส า คั ญ ข อ ง ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยได้ท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพจุลินทรีย์ส ังเคราะห์แสงที่ผลิตจาก
วัตถุดิบที่แตกต่างกัน 2 สูตร คือ 1) จุลินทรีย์
สงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่เหลือง และ  
2) จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงสตูรไขไ่กผ่สมนมเปรี้ยวว่า
จุลินทรีย์ส ัง เคราะห์แสงสูตรใดจะส่งผลต่อการ
เจรญิเตบิโตของหอมแดงมากทีส่ดุ 

2. วตัถปุระสงค ์
 เพื่อเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์
สงัเคราะห์แสง สูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่เหลือง สูตร 
ไขไ่กผ่สมนมเปรีย้วและไมใ่สจุ่ลนิทรยี์สงัเคราะห์แสง
ต่อการเจรญิเตบิโตของหอมแดง 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 หอมแดง จ านวน 24 ต้น แบ่งเป็น 3 กระถาง 
กระถางละ 8 ต้น กระถางที่ 1 ปลูกหอมแดงโดยใส่
จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่เหลือง 
กระถางที่ 2 ปลูกหอมแดงโดยใส่จุลินทรยี์สงัเคราะห์
แสงสูตรไข่ไก่ผสมนมเปรี้ยว และกระถางที่ 3 ปลูก
หอมแดงโดยไมใ่สจุ่ลนิทรยี์สงัเคราะห์แสง 
3.2 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) ตวัแปรต้น คอื จุลินทรยี์สงัเคราะห์แสงสูตร
ไข่ไก่ผสมซอสถัว่เหลือง และจุลินทรยี์สงัเคราะห์แสง
สตูรไขไ่กผ่สมนมเปรีย้ว 
 2) ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของ
หอมแดง ได้แก่ ความยาวของใบความกว้างของใบ
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น ้าหนกัของหอมแดงหลงัจากเกบ็เกีย่วจ านวนกอ และ
จ านวนใบ 
 3) ตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของหอมแดง 
ขนาดของกระถาง ชนิดของดนิ ปริมาณดิน ปริมาณ
จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสง ปริมาณน ้าที่ใช้รดหอมแดง 
จ านวนชัว่โมงทีแ่สงแดดสอ่งถงึพื้นทีป่ลูกหอมแดง 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 แบบบนัทกึขอ้มลู โดยผูว้จิยัจะเกบ็บนัทกึขอ้มลู
การเปลีย่นแปลงการเจรญิเติบโตของหอมแดงในทุกๆ
สปัดาห์สปัดาห์ละ 1 คร ัง้ จ านวน 4 สปัดาห์ 
3.4 การด าเนินการวิจยั 
 เตรียมพันธุ์หอมแดง โดยเลือกหอมแดงที่มี
ขนาดเท่ากนัโดยการวดัเส้นรอบวงของหอมแดงที่มี
ขนาด 7 เซนตเิมตร เท่ากนัจนครบ 24 หวั น าหอมแดง
ไปชัง่น ้ าหนักทีละหัวเพื่อให้น ้ าหนักที่เท่ากัน คือ 
น ้าหนกั 5 กรมั เตรยีมกระถางทดลอง 3 กระถาง ขนาด
ความกวา้ง 7 นิ้ว ความยาว 18 นิ้ว ความสูง 5 นิ้ว แล้ว
เตรยีมดนิมาชัง่น ้าหนกัใหเ้ท่ากนั 8 กโิลกรมั และรดน ้า
ดนิใหชุ้ม่ แลว้น าหอมแดงที่เตรยีมไวม้าปักลงในแต่ละ
กระถาง กระถางละ 8 ต้น แต่ละต้นจะห่างกนัขนาด               
5x5 เซนติเมตร ตัง้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเฉลี่ย                  
3 ช ัว่โมง/วนัรดน ้ าปรมิาณเท่ากนัทุกกระถาง ปรมิาณ
กระถางละ 500 มลิลลิิตรทุกวนั  วนัละ 2 คร ัง้ เชา้และ
เยน็ จนครบ 3 วนั หลงัจาก 4 วนัแล้วเริม่มใีบหอมแดง
แตกขึน้มา จะเริม่รดน ้าจุลินทรยี์สงัเคราะห์แสงสูตรไข่
ไก่ผสมซอสถัว่เหลืองที่เจือจางน ้ าแล้วน ามารดใน

กระถางที่ 1 ในปริมาณ 500 มิลลิลิตร วนัละ 1 คร ัง้ 
ต่อมาจะรดน ้าจุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงสตูรไขไ่กผ่สมนม
เปรี้ยวที่ เจือจางน ้ าแล้วน ามารดในกระถางที่  2  
ในปรมิาณ 500 มลิลลิติร วนัละ 1ครัง้ และในกระถางที ่
3 ไม่ใส่จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงในแต่ละสูตร จะรดน ้ า
ตามปกติในปริมาณน ้ า 500 มิลลิลิตร วนัละ 1 คร ัง้ 
บนัทกึการเจรญิเตบิโตทางดา้น ความยาวของใบ ความ
กว้างของใบ จ านวนกอ และจ านวนใบ ทุก 7 ว ัน                   
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ส่วนน ้ าหนักของ
หอมแดงท าการบนัทึกก่อนการปลูก และน ้าหนักเมื่อ
เกบ็เกีย่วโดยท าในหลงัจากปลูกครบ 4 สปัดาห์ หรือ              
28 วนั  
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมไดจ้ะน ามาวเิคราะห์อตัรา
การเจรญิเตบิโตและผลผลิตที่ไดจ้ากการปลูกหอมแดง
และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการเจรญิเติบโตใน
แต่ละกระถาง โดยใชค้า่เฉลีย่ 

4. สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัเรือ่งการเปรยีบเทยีบประสทิธิภาพของ
จุลินทรยี์สงัเคราะห์แสง ไดท้ าการศกึษาเปรยีบเทียบ
ประสทิธิภาพของจุลินทรีย์สงัเคราะห์แสง 2 สูตร คือ 
จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่เหลือง 
และจุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสมนมเปรี้ยว 
พรอ้มทัง้กลุ่มควบคุม คอื การปลูกหอมแดงโดยไม่ใส่
จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสง ผลการวจิยัสามารถสรปุไดด้งันี้ 

 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบจ านวนใบ (ใบ) 

  
 
 

 
 

สปัดาห์ท่ี 
สูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่

เหลือง 
สูตรไข่ไก่ผสมนม

เปรีย้ว 
ไม่ใส่จลิุนทรียส์งัเคราะห์

แสง 
1 
2 

22.75 20.13 16.50 
21.25 26.50 25.50 

3 
4 

34.88 30.38 25.13 
28.25 36.50 32.88 

จ านวนใบเฉลี่ย (ใบ) 30.16 27.22 22.78 
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 หอมแดงทีใ่ชจุ้ลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่
ผสมซอสถัว่เหลือง มีจ านวนใบเฉลี่ยในสัปดาห์                    
ที่ 1 จ านวน 22.75 ใบ สปัดาห์ที่ 2 จ านวน 26.50 ใบ 
สัปดาห์ ที่  3  จ านวน  34 . 8 8 ใบ  สัปดาห์ ที่  4                 
จ านวน 36.50 ใบ สว่นหอมแดงทีใ่ชจุ้ลนิทรยี์สงัเคราะห์
แสงสูตรไข่ไก่ผสมนมเปรี้ยว มีจ านวนใบเฉลี่ยใน
สปัดาห์ที่ 1 จ านวน 20.13 ใบ สปัดาห์ที่ 2 จ านวน 
25.50 ใบ สปัดาห์ที่ 3 จ านวน 30.38 ใบ สปัดาห์ที่ 4 
จ านวน 32.88 ดา้นหอมแดงทีไ่มใ่สจุ่ลินทรยี์สงัเคราะห์
แสง มจี านวนใบเฉลีย่ในสปัดาห์ที่ 1 จ านวน 16.50 ใบ 
สปัดาห์ที ่2 จ านวน 21.25 ใบ สปัดาห์ที ่3    

  จ านวน 25.13 ใบ สปัดาห์ที่ 4 จ านวน 28.25 
ใบ ซึง่จากการเปรยีบเทียบจ านวนใบของหอมแดงที่ใช้
จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงทีม่วีตัถุดบิในการผลติที่ต่างกนั 
และไม่ใช้จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสง พบว่า หอมแดงที่
ปลูกโดยใสจุ่ลินทรยีสงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสมซอส
ถัว่เหลืองมีจ านวนใบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 30.16 ใบ 
รองลงมาคอืหอมแดงที่ปลูกโดยใส่จุลินทรยีสงัเคราะห์
แสงสูตรไข่ไก่ผสมนมเปรี้ยว มจี านวนใบเฉลี่ย 27.22 
ใบ ส่วนหอมแดงที่ปลูกโดยไม่ใส่จุลินทรีย์สงัเคราะห์
แสงมจี านวนใบเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื 22.78 ใบ 

 
ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบความยาวของใบ (เซนตเิมตร) 

 
 ความยาว ใบ เฉลี่ ย ข อ งหอมแดงมีการ
เปลีย่นแปลงดงันี้ 
 หอมแดงที่ใชจุ้ลินทรยี์สงัเคราะห์แสงสูตรไข่
ไกผ่สมซอสถัว่เหลือง มคีวามยาวใบเฉลี่ยในสปัดาห์
ที ่1 ยาว 13.25 เซนติเมตร สปัดาห์ที่ 2 ยาว 22.75 
เซนติเมตร สัปดาห์ที่ 3 ยาว 30.00 เซนติเมตร 
สปัดาห์ที่ 4 ยาว 33.00 เซนติเมตร ส่วนหอมแดงที่
ใชจุ้ลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสมนมเปรี้ยวมี
ความยาวใบเฉลี่ย ในสัปดาห์ที่  1  ยาว 12 . 50 
เซนติเมตร สัปดาห์ที่ 2 ยาว 21.13 เซนติเมตร 
สปัดาห์ที ่3 ยาว 27.88 เซนติเมตร สปัดาห์ที่ 4 ยาว 
31.00 เซนตเิมตร  หอมแดงทีป่ลูกโดยไมใ่ช่จุลินทรยี์
สงัเคราะห์แสง                 
 

 
 มีความยาวใบเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 ยาว 11.13 
เซนติเมตร สัปดาห์ที่ 2 ยาว 16.38 เซนติเมต ร 
สปัดาห์ที ่3 ยาว 24.63 เซนติเมตร สปัดาห์ที่ 4 ยาว 
30.13เซนติเมตรซึ่งจากการเปรยีบเทียบจ านวนใบ
ของหอมแดงทีใ่ชจุ้ลินทรยี์สงัเคราะห์แสงที่มวีตัถุดบิ
ในการผลิตที่ต่างกนั และไม่ใช้จุลินทรีย์สงัเคราะห์
แสง พบวา่ หอมแดงทีป่ลูกโดยใสจุ่ลนิทรยีสงัเคราะห์
แสงสตูรไขไ่กผ่สมซอสถัว่เหลืองมคีวามยาวใบเฉลี่ย
มากทีส่ดุ คอื 24.75เซนตเิมตร รองลงมาคอืหอมแดง
ที่ปลูกโดยใส่จุลินทรยีสงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสม
นมเปรีย้ว มคีวามยาวใบเฉลีย่ 23.13เซนตเิมตร ส่วน
หอมแดงที่ปลูกโดยไม่ใส่จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงมี
ความยาวใบเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื 20.60เซนตเิมตร 

 

สปัดาห์ท่ี 
สูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่

เหลือง 
สูตรไข่ไก่ผสมนม

เปรีย้ว 
ไม่ใส่จลิุนทรียส์งัเคราะห์

แสง 
1 13.25 12.50 11.25 

16.38 2 22.75 21.13 
3 30.00 27.88 24.63 
4 33.00 31.00 30.13 

ความยาวใบเฉลี่ย
(เซนติเมตร) 

24.75 23.13 20.60 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบการแตกกอของล าตน้ (กอ) 

 
 การแตกกอของล าต้นของหอมแดงมีการ
เปลีย่นแปลงดงันี้ 
 หอมแดงที่ใชจุ้ลินทรยี์สงัเคราะห์แสงสูตรไข่
ไก่ผสมซอสถัว่เหลือง มกีารแตกกอของล าต้นเฉลี่ย
ในสปัดาห์ที่ 1 จ านวน 5.13 กอ สปัดาห์ที่ 2 จ านวน 
6.38 กอ สปัดาห์ที่ 3 จ านวน 7.60 กอ สปัดาห์ที่ 4 
จ านวน 6.75 กอ หอมแดงที่ใช้จุลินทรีย์สงัเคราะห์
แสงสตูรไขไ่กผ่สมนมเปรี้ยว มกีารแตกกอของล าต้น
เฉลี่ยในสปัดาห์ที่ 1  จ านวน4.63 กอ สปัดาห์ที่ 2 
จ านวน 5.63 กอ สัปดาห์ที่  3 จ านวน 6.25 กอ 
สปัดาห์ที่ 4 จ านวน 7.50 กอ ส่วนหอมแดงที่ไม่ใส่
จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสง มกีารแตกกอของล าต้นเฉลี่ย

ในสปัดาห์ที่ 1 จ านวน 4.38 กอ สปัดาห์ที่ 2 จ านวน 
4.38 กอ สปัดาห์ที่ 3 จ านวน 5.50 กอ สปัดาห์ที่ 4 
จ านวน 5.75 กอ ซึง่จากการเปรยีบเทียบการแตกกอ
เฉลี่ยของหอมแดงที่ใช้จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงที่มี
ว ัตถุดิบในการผลิตที่ต่างกัน และไม่ใช้จุลินทรีย์
สงัเคราะห์แสง พบวา่ หอมแดงทีป่ลูกโดยใส่จุลินทรยี
สงัเคราะห์แสงสตูรไขไ่กผ่สมซอสถัว่เหลอืงมกีารแตก
กอเฉลีย่มากที่สุด คอื 6.46กอ รองลงมาคอืหอมแดง
ที่ปลูกโดยใส่จุลินทรยีสงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสม
นมเปรีย้ว มกีารแตกกอเฉลีย่ 6.00 กอ ส่วนหอมแดง
ทีป่ลูกโดยไมใ่สจุ่ลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงมกีารแตกกอ
เฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื 5.00 กอ 

 
 การเปรียบเทียบความกวา้งของใบ ผูว้จิยัได้
ท าการวดัความกวา้งบรเิวณกึง่กลางใบหอมแดงทุก
ใบ แลว้น าคา่ทีไ่ดม้าหาคา่เฉลีย่ เพื่อให้ไดค้วามกวา้ง
ของใบเฉลีย่ความกวา้งของใบเฉลีย่ของหอมแดงม ี   

 
การ เปลี่ย นแปล งดังนี้ หอมแดงที่ ใ ช้จุ ลินทรีย์
สงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่เหลือง มคีวาม
กว้างของใบเฉลี่ยในสปัดาห์ที่ 1 กว้างเฉลี่ย 0.24 
เซนตเิมตร สปัดาห์ที ่2 กวา้งเฉลี่ย 0.44 เซนติเมตร 

สปัดาห์ท่ี 
สูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่

เหลือง 
สูตรไข่ไก่ผสมนม

เปรีย้ว 
สูตรไม่ใส่จลิุนทรียส์งัเคราะห์

แสง 
1 
2 

5.13 4.63 4.38 
4.38 
5.50 

6.38 5.63 
3 7.60 6.25 
4 6.75 7.50 5.75 

การแตกกอของ
ล าต้นเฉลี่ย (กอ) 

6.46 6.00 5.00 

ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบความกวา้งของใบ (เซนตเิมตร) 

สปัดาห์ท่ี 
สูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่

เหลือง 
สูตรไข่ไก่ผสมนมเปรีย้ว 

สูตรไม่ใส่จลิุนทรียส์งัเคราะห์
แสง 

1 
2 

0.24 0.21 0.18 
0.31 0.44 0.40 

3 
4 

0.48 0.47 0.39 
0.43 0.50 0.48 

ความกว้างของใบ
เฉลี่ย (เซนติเมตร) 

0.46 0.39 0.33 
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สปัดาห์ที ่3 กวา้งเฉลีย่ 0.48 เซนติเมตร สปัดาห์ที่ 4 
กวา้งเฉลี่ย 0.50 เซนติเมตร หอมแดงที่ใชจุ้ลินทรีย์
สงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสมนมเปรี้ยว มกีารความ
กว้างของใบเฉลี่ยในสปัดาห์ที่ 1 กว้างเฉลี่ย 0.21 
เซนติเมตร สปัดาห์ที่ 2 กวา้งเฉลี่ย 0.40 ซนติเมตร 
สปัดาห์ที ่3 กวา้งเฉลีย่ 0.47 เซนติเมตร สปัดาห์ที่ 4 
กว้างเฉลี่ย  0 .48 เซนติเมตร หอมแดงที่ไม่ใส่
จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสง  มคีวามกวา้งของใบเฉลี่ยใน
สปัดาห์ที ่1 กวา้งเฉลีย่ 0.18 เซนติเมตร สปัดาห์ที่ 2 
กวา้งเฉลีย่ 0.31 เซนติเมตร สปัดาห์ที่ 3 กวา้งเฉลี่ย 
0.39 เซนติเมตร สัปดาห์ที่  4 กว้างเฉลี่ย  0.43 

เซนตเิมตร ซึง่จากการเปรยีบเทยีบความกวา้งของใบ
เฉลี่ยของหอมแดงที่ใช้จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงที่มี
ว ัตถุดิบในการผลิตที่ต่างกัน และไม่ใช้จุลินทรีย์
สงัเคราะห์แสง พบวา่ หอมแดงทีป่ลูกโดยใส่จุลินทรยี
สงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่เหลืองมคีวาม
กว้างของใบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 0.46 เซนติเมตร 
รอ งล งมาคือหอมแดงที่ปลู กโดยใส่จุ ลินท รีย
สงัเคราะห์แสงสตูรไข่ไก่ผสมนมเปรี้ยว มคีวามกวา้ง
ของใบเฉลี่ย 0.39 เซนติเมตร ส่วนหอมแดงที่ปลูก
โดยไมใ่สจุ่ลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงมคีวามกวา้งของใบ
เฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื 0.33 เซนตเิมตร 

 

ช่วงเวลา 
สูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่

เหลือง 
สูตรไข่ไก่ผสมนม

เปรีย้ว 
สูตรไม่ใส่จลิุนทรียส์งัเคราะห์

แสง 

เริม่ปลูก 40 กรมั 40 กรมั 40 กรมั 

สปัดาห์ที ่4 115 กรมั 111 กรมั 86 กรมั 

น ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้
เฉลีย่(กรมั) 

75 กรมั 71 กรมั 46 กรมั 

 
 การเปรียบเทียบน ้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของ
หอมแดง ผูว้จิ ัยไดท้ าการศกึษา โดยชัง่น ้าหนักของ
หอมแดงก่อนการปลูก และชัง่น ้ าหนักของหอมแดง
อีกคร ั ้ง เ มื่ อ อ ายุ ค รบ  4  สัปดาห์  เพื่ อท ากา ร
เปรียบเทียบน ้าหนักที่เพิ่มขึ้นของหอมแดงน ้าหนัก
ของหอมแดงมีการเปลี่ยนแปลง ดงันี้หอมแดงที่ใช้
จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่เหลือง 
มนี ้าหนกักอ่นปลูก  40 กรมั และหลงัปลูก 4 สปัดาห์ 
มนี ้าหนกั 115 กรมั หอมแดงทีใ่ชจุ้ลินทรยี์สงัเคราะห์
แสงสูตรไข่ไก่ผสมนมเปรี้ยว มนี ้าหนักก่อนปลูก 40 
กรมั และหลังปลูก 4 สปัดาห์ มีน ้ าหนัก 111 กรมั 
หอมแดงทีไ่มใ่สจุ่ลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงมนี ้าหนกัก่อน
ปลูก 40 กรมั และหลงัปลูก 4 สปัดาห์ มนี ้าหนัก 86 
กรมั ซึ่งจากการเปรยีบเทียบน ้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ของหอมแดงทีใ่ชจุ้ลินทรยี์สงัเคราะห์แสงที่มวีตัถุดบิ
ในการผลิตที่ต่างกนั และไม่ใช้จุลินทรีย์สงัเคราะห์
แสง พบวา่ หอมแดงทีป่ลูกโดยใสจุ่ลนิทรยี์สงัเคราะห์
แสงสูตรไข่ไก่ผสมซอสถัว่เหลืองมนี ้าหนักที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยมากที่สุด คอื 75 กรมั รองลงมาคอืหอมแดงที่

ปลูกโดยใสจุ่ลน์ิทรยีสงัเคราะห์แสงสูตรไข่ไก่ผสมนม
เปรี้ยว มีน ้ าหนักที่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  71 กร ัม ส่วน
หอมแดงที่ปลูกโดยไม่ใส่จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงมี
น ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื  46 กรมั 
 จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงทัง้ 2 สตูร คอื สตูรที่ผลิตจาก
ไข่ไก่ผสมกบัซอสถัว่เหลือ และสูตรไข่ไก่ผสมนม
เปรี้ยว รวมถึงการไม่ใส่จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงใน
การปลูกหอมแดง  โดยได้ท าการเปรียบเทียบ
ประสทิธิภาพของจุลินทรยี์ส ังเคราะห์แสงที่มผีลต่อ
หอมแดงทัง้ 5 ดา้น คอื จ านวนใบ ความยาวของใบ 
การแตกกอของล าตน้ ความกวา้งของใบ และน ้าหนัก
ที่เพิ่มขึ้นของหอมแดง ผลจากการเปรียบเทียบ
ประสทิธภิาพดงักล่าวพบว่า จุลินทรยี์สงัเคราะห์แสง
สูตรที่ ผลิต จากไข่ไ ก่ผสมกับซอสถั ว่ เห ลืองมี
ประสทิธิภาพต่อการเจริญเติบโตของหอมแดงทัง้ 5 
ดา้น มากกวา่จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงทีผ่ลิตจากไข่ไก ่
ผสมกับนมเปรี้ยว ส่วนหอมแดงที่ปลูกโดยไม่ใส่
จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงจะเจรญิเติบโตไดน้้อยที่สุด 
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หากเปรียบเทียบกบัหอมแดงที่ปลูกโดยใส่จุลินทรีย์
สงัเคราะห์แสง 

5. อภิปรายผล 
 จ ากผลก ารวิ จั ย เ กี่ ย วกับ ปั จ จัยที่ มี ผ ล                       
ต่อประสทิธิภาพของจุลินทรีย์สงัเคราะห์แสง ในการ
กระตุน้การเจรญิเตบิโตของหอมแดง ที่ไดจ้ากการวจิยั
ทดลองปลูกหอมแดงเปรียบเทียบ จ านวน 3 กระถาง 
กระถางละ 8 ตน้ โดยใชจุ้ลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงสูตรไข่
ไก่ผสมซอสถัว่เหลือง ในกระถางที่ 1 ใช้จุลินทรีย์
สงัเคราะห์แสงสตูรไข่ไก่ผสมนมเปรี้ยว ในกระถางที่ 2 
และไม่ใส่จุลินทรีย์ส ังเคราะห์แสง ในกระถางที่ 3 
ผลการวจิยั พบว่า จุลินทรยี์สงัเคราะห์แสงสูตรที่ผลิต
จากไขไ่กผ่สมกบัซอสถัว่เหลืองมปีระสทิธิภาพต่อการ
เจรญิเติบโตของหอมแดงในดา้นจ านวนของใบ ความ
ยาวของใบ การแตกกอของล าต้น ความกว้างของใบ 
และน ้าหนักที่เพิ่มขึ้น มากที่สุด รองลงมาคอืจุลินทรยี์
สงัเคราะห์แสงทีผ่ลติจากไข่ไก่ ผสมกบันมเปรี้ยว ส่วน
หอมแดงทีป่ลูกโดยไม่ใส่จุลินทรยี์สงัเคราะห์แสงมกีาร
เจรญิเตบิโตน้อยที่สุด ซึ่งสาเหตุที่จุลินทรยี์สงัเคราะห์
แสงสูตรที่ผลิตจากไข่ไก่ผสมกับซอสถัว่เหลืองมี
ประสทิธิภาพต่อการเจรญิเติบโตของหอมแดงสูงที่สุด
นัน้ อาจเกดิจากวตัถุดบิทีน่ ามาผลติจุลนิทรยี์สงัเคราะห์
แสงทัง้ไขไ่ก ่และซอสถัว่เหลอืง เป็นวตัถุดบิที่มโีปรตีน
เป็นสว่นประกอบทัง้คู ่กล่าวคอื ไขไ่กม่โีปรตนีประมาณ 
13 – 14 กรมัต่อ 100 กรมั (ศริพิร ตนัจอ, 2558) ส่วน
ซอสถัว่เหลอืงนัน้มกีารก าหนดให้มโีปรตีนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 4 ของน ้าหนกั (ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค , 2561)  
แต่นมเปรี้ยวมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบเพียงร้อยละ 
1.70 (อ าพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน์, 2555) ซึง่สว่นประกอบ
หนึ่งของโปรตนี คอื ไนโตรเจน โดยไนโตรเจนเป็นธาตุ
อาหารทีส่ าคญัส าหรบัพชืโดยทัว่ไปแลว้พชืจะมปีรมิาณ
ไนโตรเจนประมาณ 1-5% โดยน ้ าหนักเพราะเป็น
ส่วนประกอบพื้นฐานของรงควตัถุในใบสเีขยีวของพืช 
คอื คลอโรฟิลล์(Chlorophyll) ซึ่งช่วยในการสงัเคราะห์
แสง (ปัทมาวติยากร,2547) ดงันัน้จุลินทรยี์สงัเคราะห์
แสงสตูรที่ผลิตจากไข่ไก่ผสมกบัซอสถัว่เหลืองซึ่งเป็น

วตัถุดบิที่มสี่วนประกอบของโปรตีนในปรมิาณมากจึง
ชว่ยเพิม่ธาตุไนโตรเจนใหก้บัพชืไดด้ ีจงึท าให้หอมแดง
มกีารเจรญิเตบิโตไดด้กีว่าจุลินทรยี์สงัเคราะห์แสงสูตร
ไข่ไก่ผสมนมเปรี้ยว และหอมแดงที่ปลูกโดยไม่ใส่
จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสง และสอดคล้องกบังานวจิยัของ
อรณุ ชาญชยัเชาวน์ววิฒัน์ และคณะ ที่ไดท้ าการศกึษา
เรื่ องการน าจุ ลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ในระบบ
เกษตรกรรมแบบยัง่ยนื ซึง่ผลการศกึษาพบวา่จุลินทรยี์
ที่ใช้ในการเกษตรต้องมีสมบตัิพิเศษคือ สามารถตรึง
แก๊สไนโตรเจนจากอากาศมาเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่
พชืสามารถน าไปใชไ้ด ้หรอืมคีวามสามารถในการย่อย
สลายสารอินทรีย์ ในดินได้อย่างรวดเร็ว ท าให้พืช
สามารถดดูซมึสารอาหารเขา้สู่ระบบรากไดด้ ีจุลินทรยี์
บางชนิดสร้างฮอร์ โมนหรือวิตามินส่งเสริมการ
เจรญิเตบิโตของพชืและมสีทีี่เปลี่ยนไป (อรุณ ชาญชยั
เชาวน์ววิฒัน์ และคณะ, 2559) 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 การศึกษาวจิัยเพื่อเปรยีบเทียบประสทิธิภาพ
ของจุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงที่มผีลต่อการเจรญิเติบโต
ของหอมแดงในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดเ้กบ็บนัทกึขอ้มลูของการ
เปลีย่นแปลงการเจรญิเตบิโตหอมแดง สปัดาห์ละ 1 คร ัง้ 
ตัง้แต่เริม่ปลูกจนหอมแดงมอีายุได ้4 สปัดาห์ ผูว้จิยัจึง
เกบ็ขอ้มลูหอมแดงไดเ้พยีง 4 คร ัง้ เพราะมรีะยะเวลาที่
จ ากดั ซึง่อาจท าใหไ้มส่ามารถบนัทกึการเจรญิเตบิโตได้
ตลอดอายุของหอมแดงซึ่งอาจจะใช้เวลานานถึง  
7 สปัดาห์ ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจึงอาจไม่ครอบคลุม
ตลอดอายุการเจรญิเตบิโตของหอมแดง 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 การวิจัย ในครั ้งนี้ เ ป็ นการ เปรียบเทียบ
ประสทิธภิาพของจุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสง 2 สูตรที่มตี่อ
การเจรญิเตบิโตของหอมแดงเท่านัน้ ซึง่ในการวจิยัคร ัง้
ต่อไปสามารถน าแนวทางนี้ไปใช้ในการเปรยีบเทียบ
ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงที่มีต่อพืช
ชนิดอื่นๆ ได ้
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