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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาอิทธิพลของจุลินทรียTrichoderma harzianum และ Trichoderma harzianum + Bacillus 

spp. ตอการเจริญเติบโตของหญาพาสพาลั่มในสนามกอลฟ โดยสุมทําการทดลองในพ้ืนท่ี ณ สนามไดรกอลฟ เดอะ

รอยัล เจมส กอลฟ ซ้ิตี้ วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) มี 3 ซํ้า 

3 วิธีการไดแก ไมใสจุลินทรีย (ควบคุม) ใสจุลินทรีย Trichoderma harzianum (สูตร 1) อัตรา 1 กรัม/น้ํา 5 ลิตร 

และ ใสจุลินทรีย Trichoderma harzianum + Bacillus spp. (สูตร 2) อัตรา 1 กรัม/น้ํา 5 ลิตร โดยมีท้ังหมด 9 

บล็อก  ๆละ 2x2 เมตร ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 พบวา ความยาวรากเฉลี่ยของหญาพาสพาลั่มท่ีไดรับ

เชื้อจุลินทรีย Trichoderma harzianum มีความยาวรากสูงสุดท่ี 6.92 เซนติเมตร รองลงมาไดแกหญาพาสพาลั่มท่ี

ไดรับ เชื้อจุลินทรีย Trichoderma harzianum + Bacillus spp. ซ่ึงมีความยาวท่ี 6.64 เซนติเมตร และหญาท่ีไมไดรับ

เชื้อจุลินทรียมีความยาวรากเฉลี่ย 5.12 เซนติเมตร โดยหญาท่ีไดรับจุลินทรียท้ังสองกลุมมีความยาวรากเฉลี่ยแตกตาง

กับหญาท่ีไมไดรับจุลินทรีย (ควบคุม) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % ในขณะท่ีหญาท่ีไดรับจุลินทรีย

ท้ังสองกลุม ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนความสูงของตนหญาพาสพาลั่มพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

และจํานวนตนของหญาพาสพาลั่มพบวาจํานวนเฉลี่ยตนหญาท่ีหญาท่ีไดรับเชื้อจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum + Bacillus spp. มีจํานวนของหญาสูงสุด 665 ตัน ตอพ้ืนท่ี 94.98 ตารางเซนติเมตร รองลงมาไดแกหญา

พาสพาลั่มท่ีไดรับ Trichoderma harzianum ซ่ึงมีจํานวน 611 ตน และหญาท่ีไมไดรับจุลินทรีย (ควบคุม) อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % โดยท่ีหญาท่ีไดรับจุลินทรียท้ังสองกลุม จํานวนตนไมมีความแตกตางกันทาง

สถิติ ในขณะท่ี สีของหญาพาสพาลั่ม พบวาการใสจุลินทรีย  Trichoderma harzianum แตกตางกับไมใสจุลินทรีย 

(ควบคุม) จากการวัดสีใบหญาดวยแถบวัดสี เชนเดียวกับสีของหญาพาสพาลั่มท่ีใสเชื้อจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum + Bacillus spp. แตกตางกับการไมใสจุลินทรีย (ควบคุม) จากการวัดเทียบสีใบหญาดวยแถบวัดสี แตการ

ใสเชื้อจุลินทรีย Trichoderma harzianum และ Trichoderma harzianum+ Bacillus spp. ไมตางกัน ในสัปดาห

สุดทาย มีคาเฉลี่ยระดับสี คือระดับ 5 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและเหตุผลในการศึกษาหรือความสําคัญของปญหา  

หญาสนามเปนธุรกิจอีกดานหนึ่งท่ีมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังนี้เนื่องจากการขยาย

จํานวนสนามกอลฟ บานจัดสรร สนามหญา สนามกีฬาและสวนสาธารณะ ธุรกิจหญาสนามนอกจาก

จําหนายในประเทศไทยแลว ยังมีการสงออกไปขายตามประเทศใกลเคียง เชน มาเลเซีย สิงคโปร

อยางไรก็ตามความตองการของหญาสนามมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เริ่มมีเกษตรกรหันมาปลูก

หญาสนามกันมากข้ึนและหญาสนามพันธุท่ีนิยมปลูกมี 5 พันธุ คือ พันธุนวลนอย พันธุเบอรมิวดา 

พันธุญี่ปุน พันธุมาเลเซีย และพันธุพาสพาลั่ม โดยสวนใหญหญาพาสพาลั่มจะใชในพ้ืนท่ีสนามกอลฟ 

สนามฟุตบอลซ่ึงเปนพ้ืนท่ีขนาดกวางมากกวาบานจัดสรรจึงตองใชในปริมาณมาก เพราะฉะนั้นจึง

เลือกใชหญาพาสพาลั่มเพ่ือศึกษาตอยอดในดานการดูแลดวยชีววิธี 

การดูแลรักษาหญาสนามและการดูแลหญาเพ่ือจัดจําหนายมักประสบปญหาในเรื่องความ

หนาแนน ความสมํ่าเสมอ รากไมมีความยาวพอท่ีจะดูดสารอาหาร รวมไปถึงสีของหญาและการ

เจริญเติบโตของหญา การควบคุมคุณภาพของหญานั้นผูดูแลสนามจะใชสารเคมีเปนหลัก การใช

สารเคมีในสนามหญาติดตอกันเปนเวลานาน อาจสงผลใหมีการตกคางของสารเคมีท้ังในสนามหญา

และสภาพแวดลอม ซ่ึงอาจสงผลเสียตอผูดูแลและผูใช รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอมตางๆ ท่ี

อยูใกลเคียง การศึกษาการดูแลรักษาหญาโดยชีววิธีจะเปนผลดีตอการดูแลและการผลิตหญาสนาม

และสิ่งแวดลอมโดยใชจุลินทรีย Trichoderma harzianum และ Bacillus spp. (จิรเดช แจมสวาง, 

2547:683) พบวา เชื้อราไตรโคเดอรมามีความสามารถในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยชวย

เพ่ิมความสูง เพ่ิมขนาดและชวยในการสรางดอกของพืช นอกจากนั้นยังพบวาเชื้อราไตรโคเดอรมา

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดี ทนทานตอสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม ทนตอสารเคมี

ในดินไดดี สามารถเจริญเติบโตรวมกับรากพืชและชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดย (จิรเดช 

แจมสวาง, 2547:683) และ (สายทอง แกวฉาย, 2555:681) ไดศึกษาทดลองเชื้อราไตรโคเดอรมาใน

การชวยเพ่ิมผลผลิตขาวและการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช พบวาเชื้อราไตรโคเดอรมาชวยเพ่ิม

ผลผลิต เรงการเจริญเติบโต ทําใหระบบรากพืชสมบูรณและแข็งแรงข้ึน (อนุเทพ ภาสุระ และธิดารัตน 

แกวคํา, 2557:198) ไดศึกษาแบคทีเรีย Bacillus spp. พบวาทนทานตอสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม

ได เจริญไดในสภาพเปนกรด - ดาง สภาพท่ีมีความเค็ม เจริญไดดีในอุณหภูมิต่ําและสูง และ

สภาพแวดลอมท่ีมียูเรียสูง การใช Bacillus spp. ในการสงเสริมการเจริญเติบโตของตนกลาขาวและ

ในการยกระดับคุณภาพของพืช พบวา ความยาว ลําตนของกลาขาว และตนกลาพืชมีคุณภาพและ

ความยาวลําตนสูงข้ึน ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคศึกษาผลของการใชจุลินทรีย Trichoderma 
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harzianum และ Bacillus spp. ตอการเจริญเติบโตของหญาพาสพาลั่ม เพ่ือเปนทางเลือกหนึ่งของ

การดูแลรักษาสนามหญาโดยชีววิธีโดยใชจุลินทรีย Trichoderma harzianum และ Bacillus spp.  

จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีผานมา งานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาการเจริญเติบโตของหญาพาสพาลั่ม

ในดานสีของใบ ความยาวของราก ความสูงลําตน และจํานวนตน โดยใชวิธีผสมจุลินทรีย  

Trichoderma harzianum และ Bacillus spp. กับน้ําเปลาแลวฉีดใหหญาในพ้ืนท่ี 38.44 ตารางเมตร เพ่ือ

เปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชในการดูแลหญาสนามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.2  วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.2.1 เ พ่ื อ ศึ กษ าผล ขอ งจุ ลิ น ท รี ย Trichoderma harzianum แล ะ  Trichoderma 

harzianum + Bacillus spp. ตอการเจริญเติบโตของหญาพาสพาลั่ม 

1.2.2 เพ่ือศึกษาผลของจุลินทรีย Trichoderma harzianum และจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum + Bacillus spp. ท่ีมีผลตอหญาในดานสีของใบ ความสูงลําตน ความยาวราก และ

จํานวนตน 

 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.3.1 ทราบถึงผลของจุลินทรีย Trichoderma harzianum และ จุลินทรีย Trichoderma 

harzianum + Bacillus spp. ตอการเจริญเติบโตของหญาพาสพาลั่ม 

 1.3.2 ทราบถึงผลของจุลินทรีย Trichoderma harzianum และ Trichoderma harzianum 

+ Bacillus spp. ท่ีมีผลตอหญาในดานสีของใบ ความสูงลําตน ความยาวราก และจํานวนตนตอพ้ืนท่ี 

 

1.4  ขอบเขตในการศึกษา 

 1.4.1 ศึกษากับหญาพาสพาลั่ม ชื่อวิทยาศาสตร Paspalum vaginatum 

 1.4.2 จุลินทรียท่ีศึกษาคือ Trichoderma harzianum + Bacillus spp. และ Trichoderma 

harzianum 

 1.4.3 การวิจัยนี้ศึกษากับพ้ืนท่ีไดรฟกอลฟขนาด 38.44 ตารางเมตร โดยแบงเปนบล็อก

ท้ังหมด 9 บล็อก ขนาดบล็อกละ 2x2 เมตร วิธีวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely 

Randomized Design : CRD) 

 1.4.4 ทําการศึกษาทดลองในสนามหญาพาสพาลั่ม เปนเวลา 28 วัน เก็บขอมูลวัดสีของใบ

หญากอนใสจุลินทรียและหลังใสจุลินทรียทุกๆ 7 วัน (3 ครั้ง) และเก็บขอมูลความสูงลําตน ความยาว

ราก และจํานวนตนตอพ้ืนท่ี 7 วัน หลังใหจุลินทรียครบ 3 สัปดาห 

 1.4.5 การวัดสีใบใชแผนเทียบสีเปนอุปกรณวัดสีของใบขาวลักษณะเปนแผนพลาสติก  

ประกอบดวยแถบสีระดับ 6 แถบสี   
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1.4.6 ความสูงลําตนวัดจากโคนตนหญาไปจนถึงปลายใบหญาโดยใชไมบรรทัด   

1.4.7 ความยาวรากวัดจากชั้นดินไปจนถึงปลายรากโดยใชไมบรรทัด  

1.4.8 จํานวนตนตอพ้ืนท่ี โดยนับจํานวนตนจากพ้ืนท่ีจากการเจาะดวยท่ีเจาะหลุมกอลอฟ 

ขนาดพ้ืนท่ี 94.98 ตารางเซนติเมตร โดยนับจํานวนตนท่ีเกิดบนไหลท้ังหมด  

 

1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.5.1 การเจริญเติบโตของหญา หมายถึง การเจริญเติบโตในดานสีของใบ ลําตน ราก และ

จํานวนตน 

 1.5.2 จุลินทรีย หมายถึง Trichoderma harzianum และ จุลินทรีย Bacillus spp. ท่ีผลิต

และขยายพันธุโดยมีสวนสําคัญจากรําขาว  

1.5.3 หญาพาสพาลั่ม หมายถึง หญาท่ีใชเปนตัวทดลองเปรียบเทียบผลของจุลินทรียและ

น้ําเปลา (Paspalum vaginatum) ตอการเจริญเติบโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 



 

บทท่ี  2   

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

 

 การวิ จั ย เ รื่ อ ง อิทธิ พลของจุ ลิ นทรี ยTrichoderma harzianumและ  Trichoderma 

harzianum + Bacillus spp. ตอการเจริญเติบโตของหญาพาสพาลั่มในสนามกอลฟ ผู วิจัย

ทําการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้      

1)  ลักษณะและคุณสมบัติของ Paspalum vaginatum, Trichoderma harzianum และ 

Bacillus spp.   

2)  การเจริญเติบโตของพืชตระกูล Poaceae 

3)  การเจริญเติบโตของหญาพาสพาลั่ม 

4)  วิธีการปลูกหญา 

5)  ความสัมพันธของจุลินทรียกับพืช 

6)  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ลักษณะและคุณสมบัติของ Paspalum vaginatum, Trichoderma harzianum และ 

Bacillus spp.  

 2.1.1 ลักษณะและคุณสมบัติของหญาพาสพาลั่ม (Paspalum vaginatum)  

        ชื่อวิทยาศาสตร : Paspalum vaginatum 

        ตระกูล           : Poaceae 

        ชื่อสามัญ         : paspalum, bahiagrasses, crowngrasses,  

        ชื่ออ่ืนๆ           : หญาบิสกิต, หญาปม, หญาเกลือ 

 
ภาพท่ี 2.1  หญาพาสพาลั่ม 

ท่ีมา : http://www.turffinder.com/varieties/seadwarf 
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ลักษณะท่ัวไปของหญาพาสพาลั่ม 

เปนหญายืนตนท่ีมีไหล (Stolon) ลําตนสูง 2.5 ถึง 79 เซนติเมตร ใบมีความยาว 10 ถึง 19 

เซนติเมตร และมีขนเล็กนอย ชอหญาโดยปกติจะเปนคูข้ึนไป 7.9 เซนติเมตร บางครั้งก็มีสาขาท่ีสาม

อยูใตคู ก่ิงกานเรียงรายเปนรูปวงรีหดตัวตอก่ิงกานทําใหแคบลง สายพันธุนี้ มีลักษณะคลายกับ หญา

พันธุเมอบิวดา กระจายพันธุโดย ไหล ไดรับการผสมพันธุเพ่ือใชสําหรับสนามกอลฟ สนามหญา และ

โครงการจัดสวนอ่ืนๆ กอใหเกิดสนามหญาท่ีมีคุณภาพสูงใชไดในสภาพท่ีไมเอ้ืออํานวย เชน ดินเปยก

และระดับแสงนอยหรือจมอยูใตน้ําเปนเวลาหลายวัน หญาพาสพาลั่มทนตอการเหยียบย่ํา และทน

เกลือ สามารถอยูในน้ําท่ีไมสามารถรับประทานได เชน น้ําท่ีผานจากการใชงาน น้ําซักผา น้ําจากโถ

สุขภัณฑหรือน้ํารีไซเคิล pH ของดินท่ีแตกตางกัน ยืดอายุ ความเขมของแสงท่ีต่ําลง น้ําทวมหรือขยาย

ระยะเวลาเปยกรวมท้ังความตานทานตอแมลงโรคและการเสียหายไดดี ซ่ึงเปนขอไดเปรียบท่ีสําคัญ มี

ความทนทานตอเกลือสูงสุดของหญาท้ังหมดทนรอน ทนแลงไดดี ดูแลงาย สีเขียวเขมเหมาะสําหรับ

สนามกอลฟและสนามหญาตางๆ  

หญาชนิดนี้ เปนหญาท่ีมีถ่ินกําเนิดในอเมริกาเหนือท่ีมีการแพรกระจายไปท่ัวเอเชีย แอฟริกา 

ออสเตรเลีย และอเมริกา เรียกไดท่ัวไปวา paspalum, bahiagrasses, crowngrasses หรือ dallies 

มีการใชกันอยางแพรหลายสําหรับการจัดสวนและการปลูกตนไมและเปนหญาสนามท่ัวไปในสนาม

กอลฟ เปนหญาคุณภาพสูงเนื่องจากความอุดมสมบูรณและความตองการของสารกําจัดศัตรูพืชนอย

ท่ีสุด มีลักษณะสวยท่ีสุดในบรรดาหญาท้ังหมด ปลายใบจะมน ขนาดของใบจะเทากับหญานวลนอย มี

ความนิ่มนวลมากถาไดสัมผัส ประโยชน เหมาะสําหรับปลูกในท่ีโลงแจงมีแสงแดดสองถึง หญาพาส

พาลั่ม มีคุณสมบัติสามารถเจริญเติบโตไดดีในฤดูฝน และทนทานในฤดูแลง หญาพาสพาลั่มมีการ

พัฒนาสายพันธุ ทําใหฟนตัวเร็ว ทนตอการเหยียบย่ําดูแลงาย เพราะมีความคงทนแข็งแรง อยูไดทุก

สภาพภูมิอากาศในเมืองไทย ไมวาแลงจัดหรือ ฝนชุก ก็ยังคงความเขียวสดอยูตลอดเวลา จึงไมตอง

สิ้นเปลืองหรือเปลี่ยนพ้ืนหญาใหมหลายรอบ นอกจากนี้ใบหญายังมีความนุมนวล ขณะท่ีเวลาฝนตกก็

ไมต องกลัวว า  หญาจะอุมน้ํ าจนแฉะ (หญาพาสพาลั่ ม  ไรหญ าสมบูรณกรีน  สืบคนจาก 

http://somboongreen.com 2560) 
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2.1.2 ลักษณะและคุณสมบัติของ Trichoderma sp. 

       ชื่อวิทยาศาสตร : Trichoderma harzianum 

       วงศ (Family)   : Moniliaceae 

       อันดับ (Order)  : Hypocreales 

       ชื่อสามัญ         : Trichoderma 

 

 
ภาพท่ี 2.2  Trichoderma harzianum  

ท่ีมา : http://www.indiamart.com/proddetail/trichoderma-harzianum-5518849597.html 

 

ลักษณะท่ัวไป 

เชื้อราไตรโคเดอรมา (Trichoderma) เปนจุลินทรียชนิดหนึ่งท่ีมีประโยชน จัดเปนเชื้อราชนิด

ท่ีดํารงชีวิตอยูกับสิ่งมีชีวิตท่ีตายแลว และเปนปรสิต โดยการพันรัดหรือแทงเขาสูภายในเสนใยของเชื้อ

โรค การแขงขันการใชอาหารกับเชื้อโรค เชื้อราไตรโคเดอรมาเจริญไดดีในดินท่ีมีความชื้นแตไมแฉะ 

สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์จากดินธรรมชาติไดงาย ขยายพันธุโดยการสรางสปอร สปอรสีเขียว อยู

รวมกันเปนกลุมกอน (จิระเดช แจมสวาง, 2547:683) อธิบายลักษณะของเชื้อราชนิดนี้วา เปนเชื้อรา

ท่ีเจริญรวดเร็วบนอาหารหลายชนิด สรางสปอรท่ีไมมีสิ่งหุม ท่ีแตกก่ิงกานสาขา โดยท่ีปลายสปอรมี

โครงสรางกําเนิดท่ีปลายของเสนใย จะมีเซลลท่ีเรียกวา สปอร เกิดตอกันเปนลูกโซยาว รูปรางคลาย

ลูกโบวลิ่ง จะรวมกันเปนกลุมกอน เห็นเปนสีเขียวหรือใส สวนระยะสมบูรณเพศของเชื้อรา 

Trichoderma harzianum คือเชื้อราในจีนัส Hypocrea หรือจีนัสอ่ืน  ๆท่ีใกลเคียงกัน เจริญไดอยางรวด

เร็ว จึงมีความสามารถในการแขงขัน กับดานการใชอาหารและแรธาตุต างๆ ท่ีจําเปนตอการ

เจริญเติบโต  
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สรางและแพรกระจายสวนขยายพันธุไดงายและทนอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมได จึง

สามารถแขงขันกับจุลินทรียจํานวนมากไดดี (จิระเดช แจมสวาง, 2547:683) 

Trichoderma harzianum ในการส ง เสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth 

regulators) 

 ชวยในการเจริญเติบโตของพืช เชน ไมดอก ไมประดับ ท่ีปลูกในกระถาง พืชผัก กลาไมผลท่ี

เพาะดวยเมล็ด ตลอดจนก่ิงปกชํา พืชหัวและไหล โดยชวยเพ่ิมขนาด ความสูง น้ําหนักของตน และ

ชวยในการเรงดอกและราก ชวยในการสงเสริมการเจริญเติบโตของผักกาดหอม มะเขือเทศ และ

พริกไทย โดยผลผลิตเพ่ิมมากถึง 300 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับไมใช อาจเปนเพราะเชื้อราไตรโคเดอร

มาสรางสารเรงการเจริญเติบโตตางๆ ได เชื้อราไตรโคเดอรมาสรางสารไปกระตุนใหพืชสรางสารเรง

การเจริญเติบโตมากกวาปกติ เชื้อราไตรโคเดอรมาไปขัดขวางหรือทําลายจุลินทรียตางๆ  ในดินไดดี (จิระเดช แจมสวาง, 

2547:683) 

2.1.3 ลักษณะและคุณสมบัติของ Bacillus spp. 

       ชื่อวิทยาศาสตร : Bacillus spp. 

       วงศ (Family)   : Firmicutes  

       อันดับ (Order)  : Bacillales 

       ชื่อสามัญ         : Bacillus spp. 

 

 
ภาพท่ี  2.3  Bacillus spp. 

ท่ีมา : http://www.nyrture.com/blog/2015/5/23/the-subtle-beauty-of-bacillus-subtilis 
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ลักษณะท่ัวไป Bacillus spp. 

ลักษณะของเชื้อ Bacillus spp. เปนแบคทีเรียแกรมบวก สามารถสรางแคปซูล (capsule) 

ได สามารถสรางแอนโดสปอร ซ่ึงเปนโครงสรางท่ีมีความทนทานตอสภาวะแวดลอมท่ีไมเหมาะสมตอ

การเจริญไดดี แหลงท่ีอยูอาศัยพบไดท่ัวไปในดิน มีอัตราการแพรพันธุเร็ว ขยายตัวทดแทนรวดเร็ว 

ในชวงเวลา 4 ชั่วโมง เพ่ิมปริมาณจํานวนไดเปนแสนเทา เชื้อมาตรฐานสามารถขยายปริมาณไดถึง 6 

เทาตัว เชื้อ Bacillus spp. มีชีวิตท่ีทนทาน ในสภาพท่ีปลอดจากความชื้น สามารถทนตออุณหภูมิต่ํา 

60 องศาฟาเรนไฮต และทนตออุณหภูมิท่ีสูงถึง 280 องศาฟาเรนไฮต โดยไมเปนอะไร ทนตอ

สภาพแวดลอมท่ีเปนกรด และดาง ทนทานตอยาฆาเชื้อ ชอบอากาศ แมไมมีออกซิเจนก็มีชีวิตรอดอยู

ได มีขนาดใหญ ใหญกวาเชื้อแบคทีเรียอ่ืนๆ ถึง 4 เทา ครอบครองพ้ืนท่ีไดดีกวา กลไกการทํางาน 

สรางโภชนะ สารอาหาร ขณะท่ีแบคทีเรีย Bacillus spp. เติบโตแบงตัวในทางเดินอาหารนั้น 

กอใหเกิดการสรางสารอาหารข้ึน เชน กรดอินทรียอ่ืนๆ รวมท้ัง กระตุนใหเกิดการเจริญเติบโต ท่ีมี

ความสัมพันธกันในดานการเจริญเติบโต สามารถเขาทําลายโดยตรงท้ังยังสามารถสรางสารปฏิชีวนะ

ไดหลายชนิด และสามารถแกงแยงธาตุอาหารไดดีกวาจุลินทรียอ่ืนๆ ในสภาพแวดลอมท่ีขาดแคลนเปน

เชื้อจุลินทรียท่ีโดยปกติมักจะพบอาศัยอยูภายในพืชโดยไมกอใหเกิดผลเสียหายตอพืชท่ีอาศัยอยู พบไดท่ัวไปใน

ธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา ฝุน อากาศ เศษซากพืชหรือแมแตในอาหาร นม และธัญพืช (พิมเพ็ญ พรเฉลิมพงศ, 2560:4) 

 

2.2  การเจริญเติบโตของพืชตระกูล Poaceae 

 หญาอยูในตระกูล Poaceae (Gramineae) เปนพ้ืชใบเลี้ยงเดี่ยว ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 2.2.1 ราก หญามีระบบรากเปนรากฝอย ประกอบดวยรากเล็กๆ ขนาดเทากันเปนจํานวน

มาก และรากนี้เกิดจากตนโดยตรง หรือเกิดจากขอท่ีอยูผิวดินหรือขอท่ีอยูใตดิน การเจริญเติบโตของ

ราก ข้ึนอยูกับความชื้น อุณหภูมิ โครงสรางของดิน ความลึกของดิน และความอุดมสมบูรณของดิน 

โดยเฉพาะความชื้น  

2.2.2 ลําตน มีลักษณะเปนขอและปลอง แตละปลองมีขนาดไมเทากัน แตกตางกีนไปตาม

พันธุ จํานวนปลองจะเทากับจํานวนของใบหญา สวนตาจะอยูท่ีขอตรงซอกใบขอละ 1 ตา สลับกันไป

จากขอหนึ่งไปอีกขอหนึ่ง การเจริญเติบโตมีท้ังการเจริญเติบโตทางยอด และดานขางเปนการแตกหนอ 

หรือแตกแขนงออกจากตาท่ีตรงซอกใบระหวางกาบใบและลําตนเปนขอใหม ท่ีเรียกวา การแตกกอ 

โดยจะแตกก่ิงทางดานซาย และขวาสลับกันไป  

        2.2.2.1 ลําตนของหญา มีอยูดวยกัน 3 แบบ ดังนี้ 

         1) ลําตนจากตนออน (Culm) หรือลําตนท่ีเกิดจากหัวใตดิน สําหรับลําตนท่ี

เกิดจากตนออนนั้น เปนลําตนท่ีงอกออกจากเมล็ด สวนลําตนท่ีเกิดจากสวนหัวใตดิน ท่ีเก็บสะสม

อาหารไวใชในยามขาดแคลนอาหารในฤดูแลง เม่ือมีสะภาพเหมาะสมก็จะเจริญดันทะลุดินข้ึนมาเปน

ตนใหม เชน กกแหวหมู 
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         2) ลําตนท่ีอยูใตดินเปนเหงา (Rhizome) ลําตนนี้จะมีขอและปลองเลื้อยขนาน

กับผิวดิน บนเหงาจะมีตาอยู เม่ือลําตนบนดินถูกทําลายไป เหงานี้จะเจริญเติบโตเปนลําตนใหมได 

เชน หญาคา หญาแพรก สําหรับลักษณะของเหงานี้ จะแตกกันไปตามชนิดของหญา บางชนิดเหงา

ยาวบางชนิดเหงาสั้น 

         3) ลําตนท่ีเลื้อยบนดินเปนไหล (Stolon) จะมีขอและปลองสั้นเชนกัน โดยไหล

นี้จะทาบราบในแนวระดับผิวดิน เม่ือไหลทอดไปตรงไหน ก็จะแตกรากท่ีขอ แลวเกิดเปนตนใหม 

เชนนี้เรื่อยๆ ไป เชน หญาแพรก หญามาเลเชีย หญากํามะหยี่ หญาญี่ปุน หญาพาสพาลั่ม (หญาใน

ตระกูล Poaceae Nova Bizz สืบคนจาก http://www.novaBizz.com, 2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ลําตนของหญาท้ัง 3 แบบ 

ท่ีมา : http://www.canopylawncare.com/blog/warm-season-lawn-aeration/ 

 

2.2.3 ใบ ประกอบดวย 

        2.2.3.1 กาบใบ จะหุมอยูกับลําตนแนน กาบใบสวนมากดานขางๆ ของกาบใบท้ัง 2 

ขางจะทับกัน 

        2.2.3.2 แผนใบหรือตัวใบ จะมีลักษณะแบน เล็ก ยาวเรียวคลายใบหอกสวนท่ีใกลจะ

ถึงโคนใบจะกวางกวาสวนอ่ืนๆ เสนใบจะขนานกับความยาวของใบ ผิวใบจะมีท้ังเรียบและหยาบ

เพราะผิวใบมีขนบางชนิด ผิวใบจะมีข้ีผึ้งแฉาบกันน้ําระเหย หรือปองกันศัตรูมารบกวนหรือทําลาย 

        2.2.3.3 เยื่อกันน้ํา จะอยูบริเวณขอตอระหวางใบและกาบใบดานในเปนแผนเยื่อบาง  

สีขาวหรือสีน้ําตาลแลวแตพันธุ ขอบรอบนอกของเยื่ออาจมีขนหรือไมมีขนก็ได 

        2.2.3.4 หูใบ อยูบริเวณขอตอระหวางแผนใบและกาบใบทางดานขางของขอตอ มีลักษ

ระเปนพูคลายหางกระกรอก อาจจะมี 1 - 2 อัน ถามี 2 อัน จะอยูขางละ 1 อัน ใบแกอาจไมพบเพราะ

มันรวงไปก็ได 

ไหล 

ปลอกหุม 

เหงา 

เมล็ด 
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        2.2.3.5 สวนของใบท้ังหมดนี้จะต้ังอยูในบริเวณขอและปลองใบหญาแตละพันธุจะมี

ความยาว กวาง สี และรูปทรง ตลอดจน การกระทํามุมของใบกับตนแตกตางกันไป สําหรับใบหญากับ

ใบขาวแมวาจะอยูในพืชตระกูลเดียวกัน แตมีลักษณะแตกตางกัน กลาวคือ ใบหญา จะมีเยื่อกันน้ํา 

หรือหูใบอยางใดอยางหนึ่ง หรืออาจมีท้ัง 2 อยางเลยก็ได และใบขาวจะมีท้ังเยื่อกันน้ํา และหูใบ 

 

   
ภาพท่ี 2.5 สวนประกอบของใบหญา 

ท่ีมา : http://caes2.caes.uga.edu/commodities/turfgrass/georgiaturf/Turfgras/1130_Diagram Pas.htm 

 

2.2.4 ชอดอก เปนกลุมของดอก ท่ีมีดอกยอย หรือกานดอกเดียวกัน 

        ดอก ในแตละกลุมของดอก จะมีดอกยอย และดอกยอย จะเกิดบนแกนกลางของชอ

ดอก ซ่ึงดอกยอยจะมีท้ังดอกยอยท่ีเปนดอกเดี่ยวๆ หรือดอกยอยท่ีมีหลายดอกก็ได และดอกยอยจะ

เกิดสลับกันไปบนแกนกานดอก ในแตละดอกยอย จะมีกลีบดอก 2 อัน ประกบกันอยูขางบนและ

ขางลาง มีเกสรอยู 3 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน โดยท่ัวไปดอกของพืชตระกูลหญาจะเปนดอกสมบูรณเพศ 

แตก็จะมีดอกบางชนิดเปนดอกไมสมบูรณเพศ โดยแยกกันอยูคนละชอ หรือคนละตน การจัดระเบียบ

ของกลุมดอก แบงเปน 3 แบบดังนี้ 

        2.2.4.1 ดอกท่ีเกิดบนแกนกลางของชอดอก และแตละกานดอกยาวเทาๆ กัน 

        2.2.4.2 ดอกท่ีเกิดจากแกนกลางของชอดอก แตไมมีกานของดอก 

        2.2.4.3 ดอกท่ีมีกานชอดอก ท่ีแตกเปนก่ิงกานมาก 
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ภาพท่ี 2.6 ชอดอกแบบตางๆ (inflorescences flower) 

ท่ีมา : http://sites.google.com/site/plantreproductio 

 

2.2.5 เมล็ด  

        เมล็ดหญา จะมีเมล็ดท่ีเล็ก ภายในจะมีแปง และน้ําตาลอยูบางเล็กนอย มีเปลือกท่ีเปน

แผนแข็ง 2 แผนประกบกันอยู นอกจากนี้ยังมีโปรตีนเปนสวนประกอบดวย แตจํานวนแปง น้ําตาล 

และโปรตีน จะนอยแคไหนนั้นข้ึนอยูกับชนิดของหญา เปอรเซ็นตการงอกของหญาจากเมล็ดแตกตาง

กันไป ตั้งแตพวกท่ีงอกไดดีในแตละสภาพอากาศ และพวกท่ีงอกไดบางสภาพ (การเจริญเติบโตของ

พืชตระกูล Poaceae Nova Bizz สืบคนจาก http://www.novaBizz.com, 2560) 

 
ภาพท่ี 2.7 ตัวอยางเมล็ดของขาว 

ท่ีมา : http://www.slideshare.net/saddogsw/ss-1679534 
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2.3  การเจริญเติบโตของหญาพาสพาลั่ม  

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช นับตั้งแตเริ่มมีชีวิตข้ึนมา ผานกระบวนการข้ันตอน

และระยะการเจริญตางๆ จนกระท่ังพืชนั้นตาย ปจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช

อาจแบงออกไดเปน 2 ปจจัยหลักๆ คือ ปจจัยภายใน หรือ ปจจัยดานพันธุกรรม (Internal or 

Genetic factor) และปจจัยภายนอกหรือปจจัยดานสภาพแวดลอม (External or Environmental 

factors) 

การเจริญเติบโตของหญาพาสพาลั่ม (Paspalum vaginatum) เปนการเจริญเติบโตแบบ

ไหล (Stolon หรือ Runner) ลําตนท่ีทอดเลื้อย มีความยาวของปลองมาก มักมีรากงอกออกมาตาม

ขอและเกิดตนใหม ลําตนชวยในการขยายพันธุ ยอดท่ีเจริญเม่ือสัมผัสกับพ้ืนดินแลวจะเกิดรากเปนตน

ใหม การเจริญแบบนี้ยิ่งมีรากแตกท่ีขอเยอะก็จะทําใหเกิดตนใหมไดเยอะข้ึน (การเจริญเติบโตของ

หญาพาสพาลั่ม สุรินทรไรหญา สืบคนจาก http://somboongreen.com, 2560)  

 
ภาพท่ี 2.8 การเกิดหนอของหญาสนาม 

 

2.4  วิธีการปลูกหญา 

2.4.1 การปลูกหญาดวยเมล็ด 

        การปลูกหญาดวยเมล็ดจะปลุกในฤดูใดก็ได ขอเพียงแตใหมีน้ําเพียงพอ แตถาไมมีน้ํา

พอรดหญาก็ควรจะปลูกในฤดูฝน การปลูกหญาดวยเมล็ดมีขอดีหลายประการ คือเสียเวลานอยทําได

เร็ว สะดวก เสียคาแรงนอย นอกจากนี้ยังสามารถทําไดในบริเวณท่ีจะปลูกหญาดวยลําตนลําบาก ไกล

จากแหลงผลิตพันธุตนหญาและเสียคาใชจายสูงมาก อยางไรก็ตาม การปลูกหญาดวยเมล็ดก็ยังมี

ขอเสียอยูบาง อาทิ ถาเปนการลาดเอียงมากๆ หากใชเมล็ดปลูกแลว เม่ือเวลาฝนตกเมล็ดก็จะไหลไป

ตามน้ําหมดและเมล็ดหญายังเจริญปกคลุมเต็มสนามชาอีกดวย ผูท่ีทําสนามหญาโดยใชเมล็ดจะหาซ้ือ

เมล็ดพันธุไดจากตลาดจําหนายพันธุไมและอุปกรณปลูกไมดอกไมประดับบริเวณราชเทวี พญาไท 

สําหรับข้ันตอนการปลูกมีดังตอไปนี้  
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  2.4.1.1 การหวานเมล็ดหญา จะตองหวานเมล็ดหญาใหกระจายไปท่ัวท้ังสนาม เพ่ือ

จะใหหญาเจริญเติบโตอยางสมํ่าเสมอไมเปนกระจุกๆ ถาเปนสนามเล็กอาจจะหวานดวยมือ แตถาเปน

สนามใหญควรจะใชเครื่องหวานเมล็ด และเพ่ือใหแนใจวาการหวานเมล็ดจะกระจายสมํ่าเสมอไปท่ัว

สนามควรจะมีผังการหวานเมล็ดไวใหแนนอนเพ่ือไมใหหลงลืม สําหรับผูท่ีไมคอยชํานาญในการหวาน

เมล็ดหญา ควรจะนําเมล็ดหญามาผสมกับดินทรายในอัตราสวนท่ีเทาๆ กัน  

 
ภาพท่ี 2.9 แผนผังการหวานเมล็ด 

ท่ีมา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jyhorseman&month=10-02-

2012&group=62&gblog=3  

 

  2.4.1.2 การกลบเมล็ด ควรจะกลบใหลึกลงในดินประมาณ ¼ นิ้ว หรือจะใชคราด 

คราดดินเบาๆ พอใหเมล็ดพลิกกลบลงไปในดิน เพ่ือใหเมล็ดไดรับความชื้นจากดินสูง เปนการปองกัน

มิใหน้ําพัดพาเมล็ดไปท่ีอ่ืน และปองกันมิใหนก แมลงเขาทําลายเมล็ดหญาได ถาหากมีแรงงานและทุน

พอ ก็ควรใชทรายมูลหรือดินผสมหวานทับบางๆ ในอัตราสวน 0.4 - 0.5 ลูกบาศกเมตรตอพ้ืนท่ี 100 

ตารางเมตร จากนั้นใชลูกกลิ้งขนาดเล็ก น้ําหนักเบาบดทับอีกครั้ง  

  2.4.1.3 การคลุมดิน เม่ือหวานเมล็ดหญาเสร็จแลวเราควรคลุมดินดวยฟางเกาๆ ท่ี

ไมมีเมล็ดขาวติดอยู โดยใชฟางประมาณ 30 - 55 กิโลเมตรตอเนื้อท่ี 100 ตารางเมตร หรือเม่ือคลุม

แลวใหมองเห็นผิวดินประมานรอยละ 25 - 50 ก็ได การคลุมดินจะชวยปกคลุมเมล็ดไมใหถูกแสงแดด

จัด และถูกชะลางเม่ือมีฝนตกหนักกรือลมพัดจัด 

  2.4.1.4 การใหน้ํา ควรจะใหน้ําโดยใชเครื่องมือใหน้ําแบบเปนฝอยเล็กๆ (sprinkler) 

เพราะถาใหน้ําเม็ดจะโตทําใหเมล็ดท่ีอยูในดินกระเด็นไปรวมอยูท่ีใดท่ีหนึ่งได ไมควรรดน้ําใหแฉะ

เพราะเมล็ดหญาจะเนาหรือแมงอกแลวก็จะทําใหรากหญาออนแอและเนาตายไดเชนกัน ฉะนั้น

ระยะแรกๆ จึงควรจะรดน้ําวันละครั้งก็พอตอเม่ือเห็นวาหญาเจริญเติบโตแข็งแรงดี จึงใหน้ํามากข้ึน   

 

13 

 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jyhorseman&month=10-02-2012&group=62&gblog=3
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jyhorseman&month=10-02-2012&group=62&gblog=3


 

              
 

1. ตอกหมุนขึงเชือกนําแนวปูหญา                       2. เริม่ปูหญาจากแนวเชือกและควรใช 

                                                                กระดานวางรองพ้ืนสําหรับเดิม 

 

               
 

3. ควรปูหญาใหรอยตอสลับกันเหมือนการกออิฐ      4. ใสเสริมพ้ืนใหไดระดับ เม่ือพบวาพ้ืนท่ี   

                                                                   บางท่ียุบตัว 

 

               
 

5. ใชมีดหรือพลั่วคมตัดขอบสนาม                       6. ใชดินผสมโรยระหวางรอยตอของแผนหญา 

                                                                   แลวใชสันคราดเกลี่ยใหเรียบ จากนั้นบด  

                                                                   ทับแผนหญาดวยเครื่องบดขนาดเบา 

ภาพท่ี 2.10 การปูหญาดวยแผน 

ท่ีมา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jyhorseman&month=10-02-

2012&group=62&gblog=3 
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2.4.2 การปลูกหญาดวยสวนของลําตน 

         การปลูกหญาวิธีนี้จะใชสวนตางๆ  ของลําตน เชน ไหล ลําตนใตดินและสวนของลําตนเอง เพราะ

สวนตางๆ  เหลานี้มีตาอยูตามขอ พรอมท่ีจะเจริญเปนตนออนได หญาท่ีใชสวนของลําตนปลูกไดแก หญานวลนอย 

มาเลเซีย ญี่ปุน และหญาพาสพาลั่ม เปนตน โดยการปลูกหญาโดยใชสวนของลําตนมี 4 วิธี คือ  

         2.4.2.1 การปูเปนแผน เปนวิธีการปลูกหญาท่ีตองใชหญามากแตสามารถปูหญาเต็ม 

พ้ืนท่ีในเวลาอันสั้น การปูหญาแบบนี้เหมาะสําหรับการบริเวณท่ีลาดชันเนินสวนหยอมและคูคลอง

ระบายน้ํา เพราะจะชวยปองกันการพังทลายของดินไดดี กอนปูหญาจะตองรดน้ําพ้ืนดินใหชุม เกลี่ย 

ปรับหนาดินใหเรยีบ ควรจะเริ่มปูจากขอบสนามดานใดดานหนึ่ง และปูถอยหลังเพ่ือมิใหมีการเหยียบ

ย่ําหญาท่ีปูแลวจนช้ํา    

         2.4.2.2 การตัดเปนแผนเล็กๆ โดยการนําหญาแผนใหญท่ีไมแกหรือไมออนเกินไป ตัด

เปนแผนขนาด 2x2 นิ้ว แลวนําไปปลูกท่ีเตรียมไวเปนแถว ตามระยะหางระหวางแถวและระหวาง

หลุม 1/2 ฟุต ซ่ึงบางคนเรียกวา การปลูกหญาแบบปะ ควรจะใสปุยอินทรียและปุยวิทยาศาสตรลงกับ

หลุมเล็กนอย จะชวยใหการเจริญเติบโตของหญาดีข้ึน หลังจากปลูกเสร็จแลวก็รดน้ําใหชุมอยาให

สนามแหง เพราะจะทําใหแผนหญาท่ีมีขนาดเล็กเหี่ยวตายได ขณะเดียวกันก็ควรดูแลเอาใจใสตอการ

ปกปองและกําจัดวัชพืชอยูเสมอ (สิน พันธุพินิจ, 2535:68-75) 

 

 
ภาพท่ี 2.11 การปลูกหญาแบบตัดเปนแผนเล็กๆ 

ท่ีมา : http://www.technologychaoban.com/flower-and-decorating-plants/article_305 

 

หญาพาสพาลั่ม (Paspalum vaginatum) เปนการปลูกหญาแบบแยกตน หรือการปกดํา

เปนแถววิธีนี้ใชสวนของลําตนท่ีเรียกวา ไหล (Stolon) ในการปลูก วิธีนี้สิ้นเปลืองนอยในกรณีท่ีได

หญามาจํานวนจํากัด แตจะเสียเวลาในการปลูกนานกวาจะข้ึนเต็มสนาม เหมาะสําหรับหรับการปลูก

หญาพวกหญานวลนอย หญานวลจันทร หญาแพรก หญาพาสพาลั่ม ซ่ึงเปนหญาท่ีเจริญเติบโตเร็ว ใช

สําหรับปลูกหญาในสนามใหญๆ เชน สนามกอลฟ สนามฟุตบอล สวนสาธารณะ (วิธีการปลูกหญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สืบคนจาก http://www.novabizz.com, 2560) 
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2.4.3 สมบัติของหญาสนามท่ีดี 

        การประเมินสมบัติของหญาสนามท่ีดี นอกจากจะพิจารณาถึงการใชชนิดพันธุของ 

หญาสนาม ท่ีถูกตองเหมาะสมกับสนามหญา แตละประเภทแลว จะพิจารณาถึงคุณภาพจากการใช

ประโยชนของสนามหญากับลักษณะท่ีปรากฎแกสายตาหรือความรูสึกของการมองดังตอไปนี้คือ  

        2.4.3.1 คุณภาพการใชประโยชน (functional quality) เปนการพิจารณาประเมิน

คุณภาพของสนามหญาจากประโยชนการใช วาสนามหญาจะสามารถใชในกิจกรรมตางๆ ตามความ

ประสงคไดมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

         1) ความหยุนตัวของหญา หมายถึง ความออนนุม ของตนหญาเม่ือถูกแรงกด

ลงไปในพ้ืนสนาม เชน การนั่งบนสนามหญา และการสันทนาการ ไมมีสวนของหญาท่ีแข็งและเสียบ

แทง 

 

 
ภาพท่ี 2.12 การหยุนตัวของหญา  

 

         2) ความแข็งแรงของหญา หญาในกลุมท่ีมีใบแข็งแรงทนตอการเหยียบย่ํา เชน 

หญาญ่ีปุน หญาแพรก เพราะอิทธพลขององคประกอบทางเคมีของเนื้อเยื่อและปริมาณน้ําภายใน

ตนหญาตลอดจนอุณหภูมิของสนามหญา ขนาดและความหนาแนนของหญา สนามหญาประเทศเรา

ตองการหญาท่ีมีความ แข็งแรงคงทน ไมออนุมหักพับงายสามารถจะรับน้ําหนักของบางอยาง

พอสมควร เชน สนามกอลฟ ถาตีลูกกอลฟแลวหญารับน้ําหนักลูกกอลฟไมไดจะทําใหการตีลูกกอลฟ

ลําบาก 
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ภาพท่ี 2.13 ความแข็งแรงของหญา 

 

   3) การเดงตัวกลับของหญา สนามกีฬาบางชนิด เชน สนามฟุตบอล สนาม

เทนนิสและสนามกอลฟ ตองการหญาสนาม ท่ีมีความทนตอแรงกดการเหยียบย่ํามากและมี

ความสามารถในการเดงตัวกลับ จึงจะทําใหการเลนกีฬาดําเนินไปไดดวยดี นอกจากสมบัติของพันธุท่ี

มีความทนตอแรงกดและความสามารถการเดงตัวกลับแลว ลักษณะโครงสรางดินหรือพ้ืนดินและชั้น

ของเศษหญา ก็มีสวนชวยในการเดงตัวของหญาไดดี เชน ถาพ้ืนสนามเปนดินรวน สนามหญาจะมีการ

เดงตัวกลับไดดีกวาสนามหญาดินเหนียวและสนามหญามีชั้นของเศษหญาทับถมกันก็เดงตัวไดดีกวา

สนามไมมีชั้นของเศษหญา  

 

 
ภาพท่ี 2.14 การเดงตัวกลับของหญา  
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   4) ความเขียวของสนามหญา ความเขียวของหญาวัดไดจากจํานวนหนอ

เหนือดินท่ีคงเหลือหลังจากการตัดหญา ถึงแมวาเราจะตัดสวนของใบออกแลว แตสนามหญายังเขียว

สดอยู ไมเปลี่ยนแปลง ก็แสดงวารอบสวนของลําตนใตระดับความสูงของการตัด มีหนอสีเขียวอยู

หนาแนนยอมถือวาเปนหญาสนามท่ีมีความเขียวดี ความเขียวของหญาข้ึนอยูกับลักษณะพันธุกรรม

ของหญาแตละชนิดซ่ึงไมเหมือนกันแมวาหญาเหลานั้นจะอยูภายใตสภาวะแวดลอมเหมือนกันก็ตาม 

ลักษณะพันธุกรรมความเขียวของใบหญาจะสัมพันธกันกับคุณภาพของ การเดงตัวกลับและความ

แข็งแรง เสมอ ถาหากตัดหญาสูงสนามหญาจะมีความเขียวมาก มีความตานทานสูงและมีความแนน

ตัวมาก ความเขียวของหญานอกจากจะเปนสิ่งประเมินถึงคุณภาพในการใชประโยชนแลวยังเปนสิ่ง

ประเมินคุณภาพของสนามหญาดานการมองเห็น ดวย  

 

 
ภาพท่ี 2.15 สวนของความเขียวของหญาและสวนท่ีถูกตัดออก 

 

  สวนของหญาท่ีถูกตัดออก (ดังภาพท่ี 2.15) นอกจากจะสัมพันธกับความเขียวของ

หญาแลวยังเปนสิ่งประเมินคุณคาความเจริญเติบโตของการตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

ปุย การปฏิบัติ บํารุงรักษา การเจริญของราก สี และความแนนของหญาดวย 

   5) ความสามารถในการฟนตัว เปนความสามารถของการฟนตัวตออันตราย

ท่ีเกิดข้ึนกับหญาสนาม ไมวาจะเปนความเสียหายจากการทําลายของโรคพืช แมลงหรือศัตรูอ่ืนๆ และ

การเหยียบย่ํา เนื่องจากการใชสนามหญาเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ ท้ังดานกีฬาและสันทนาการ 

ความสามารถในการฟนตัวของหญาสนามข้ึนอยูกับพันธุกรรมของหญาเองและการดูแลรักษา 

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ความแนนของพ้ืนดิน การใชปุยมาก เปนตน 

  2.4.3.2 คุณภาพของการมองเห็น (visual quality) เปนการประเมินคุณภาพของ

หญาสนามโดยการพบเห็นหรือลักษณะท่ีปรากฎกับสายตาวา สนามหญานั้นมีลักษณะอยางไร ซ่ึง

โดยท่ัวไปแลวการประเมินคุณภาพดานนี้จะมุงเนนในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
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   1) ผิวสัมผัส ผิวสัมผัสของสนามหญาจะละเอียด หรือหยาบนั้นข้ึนอยูกับ

ขนาดของแผนใบหญา เชน ถาเปนหญากํามะหยี่ หญาญี่ปุน และหญาแพรกลูกผสม ซ่ึงมีขนาดใบเล็ก 

แคบ พ้ืนผิวสัมผัสก็ละเอียดมากกวา หญานวลนอยหญามาเลเซีย เปนตน การท่ีจะเลือกหญาชนิดใด

พันธุอะไรปลูกนั้น ยอมข้ึนอยูกับรสนิยมของเจาของสนามหญาท่ีจะชอบผิวสัมผัสละเอียดหรือหยาบ 

 

 
ภาพท่ี 2.16 ผิวสัมผัสของหญา  

 

   2) ความแนนตัวของหญา การประเมินความแนนตัวของหญาสนามนั้นเราก็

ดูไดจากจํานวนของหนอลําตนหญาท่ีข้ึนเหนือดินตอหนวยพ้ืนท่ี สนามหญาท่ีดียอมตองการหญาท่ีมี

ความแนนตัวมาก ปจจัยท่ีทําใหหญาสนามมีความแนนตัว นอกจากจะเปนเพราะลักษณะประจําพันธุ

แลวยังข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ การปลูกและบํารุงรักษา เปนตน 

  

 
ภาพท่ี 2.17 ความแนนตัวของหญา   
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   3) ความสมํ่าเสมอกันของหญา เปนการประเมินคาของหญาท่ีปรากฎกับ

สายตาซ่ึงมีอยู 2 ลักษณะ คือ ความกลมกลืนสมํ่าเสมอกันของตนหญาเอง เชน การรวมตัวกลุมของ

หนอ ลําตน ใบ และความเขียวชะอุม สวนอีกอันหนึ่งไดแกสวนท่ีเกิดจากภายนอก เชน การมีวัชพืช

ข้ึนปะปน มีเศษใบไม ขยะและอ่ืนๆ ทําใหสนามขาดคุณภาพและความสวยงาม ไมสามารถจะใชสนาม

ไดอยางปลอดภัย 

 

 
 

ภาพท่ี 2.18 ความสมํ่าเสมอกันของหญาสนาม 

 

   4) สี สีของหญาสนามมีความแตกตางกัน ท้ังลักษณะประจําพันธุหญา การ

บํารุงรักษาชวงการเจริญเติบโตและชวงของฤดูกาล ซ่ึงจะทําใหหญามีสีแตกตางกันออกไปตั้งแตสีจาง 

จนถึงสีเขียวเขม เชน หญามาเลเซียจะมีสีเขียวสดในชวงฤดูฝน แตจะมีสีน้ําตาลอมแดงในชวงฤดูหนาว 

สีของหญาในสนามจะเปนสิ่งบอกใหทราบวา สนามหญาเปนอยางไร ไดรับการบํารุงรักษาหรือไม 

ไดรับปุยมากพอหรือขาดปุย 

   5) ความราบเรียบของสนามหญา เปนความรูสึกตอพ้ืนผิวของสนามหญาท่ี

ปรากฎแกสายตาของคน ซ่ึงมีผลตอคุณภาพดานความรูสึกของการมองเห็น และการใชประโยชน

ตางๆ ท้ังการพักผอนหยอยใจ กีฬา การเปนท่ีพบประสังสรรคกัน ตลอดจนงานสังคมอ่ืนๆ ความ

ราบเรียบของสนามหญาข้ึนอยูกับสภาพระดับพ้ืนดินสนาม ซ่ึงอาจจะปรับไมราบเรียบ มีคลื่น เปน

หลุมบอ และการใชเครื่องตัดหญาท่ีใบมีดไมคม การปรับระดับสูงต่ําของใบมีด ความราบเรียบของ

สนามหญาสําคัญตอกีฬาบางอยางมาก เชน ลานพัดลูกกอลฟและสนามเทนนิส เปนตน นอกจากนี้

ความราบเรียบของสนามหญายังเกิดจากการเจริญเติบโตของหญาท่ีสมํ่าเสมอไมแคระแกรนตายเปน

หยอมๆ หรือสูงๆ ต่ําๆ (สิน พันธุพินิจ, 2535:6-11) 
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ภาพท่ี 2.19 ความราบเรียบของสนามหญา   

 

2.5  ความสัมพันธของจุลินทรียกับพืช      

 จุลินทรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยยอยเสนใยเชื้อราโรคพืชสราง สารปฏิชีวนะท่ีมี

ฤทธิ์ตานเชื้อราสาเหตุโรคพืชได เชื้อจุลินทรียท่ีอยูในกลุมพีจีพีอาร (ปุยท่ีประกอบดวยแบคทีเรีย

บริเวณรากท่ีมีชีวิตท่ีสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช) ไดแก อะโซสไปริลลัม (Azospirillum sp.) 

สเตรปโตมัยสีท (Streptomyces sp.) บาซิลลัส (Bacillus spp.) ซูโดโมแนส (Pseudomonas sp.) 

และ ไตรโคเดอรมา (Trichoderma sp.) เปนตน จุลินทรียมีบทบาทอยางมากในกระบวนการแปร

สภาพอินทรียวัตถุในดิน (soil organic matter) ใหกลายเปนธาตุอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถยอย

สารประกอบอนินทรียฟอสฟอรัสเชน หินฟอสเฟต หรือตะกอนของสารประกอบฟอสเฟตซ่ึงเกิดจาก

การใชปุยฟอสเฟตอยางตอเนื่องแตถูกตรึงไวในดินการใสจุลินทรียละลายฟอสเฟตจะชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชปุยฟอสเฟตในดินได จุลินทรียแปรสภาพฟอสฟอรัส ไดแก เชื้อแบคทีเรียในกลุม

บาซิลลัส (Bacillus spp.) ซูโดโมแนส (Pseudomonas sp.) ไธโอบาซิลลัส (Thiobacillus sp.) ชวย

ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ ตนพืชหาอาหารไดดี ไดผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพดี มีความ

ปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค จุลินทรียบางกลุมผลิตสารปองกันและทําลายโรคพืช จุลินทรีย

กลุมนี้มีประสิทธิภาพในการปองกันและยับยั้งการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียพวกท่ีกอโรคบางชนิด 

เชน กลุมแบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลคติก (Lactic Acids Bacteria) ไดแก Lactobacillus spp. บนใบ

พืชท่ีสมบูรณและมีสุขภาพดีและพบแบคทีเรียกลุมผลิตกรดแลคติคจุลินทรียบางชนิดยังผลิตฮอรโมน

พืช แบคทีเรียหลายสายพันธุ เชน Bacillus sp. สามารถสรางสารกระตุนการเจริญเติบโตของพืช เชน 

ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน เปนตน ซ่ึงสามารถชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชดวย 

(ความสัมพันธของจุลินทรียกับพืช ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร สืบคนจาก http://en.wikipedia.org, 2560) 
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2.5.1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการฉีดพนจุลินทรีย  

         ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย อัตราการเจริญหรือการทวีจํานวนของจุลินทรีย

แตละชนิดจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมหรือปจจัยหลายประการ เชน ดิน ความชื้น 

อุณหภูมิ สภาพอากาศ สภาพกรด - เบส เปนตน สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีอยูรวมกับพืช (biotic factor) 

รวมถึงสิ่งมีชีวิตท้ังหลายท่ีอยูในบริเวณเดียวกับพืช เชน เชื้อโรคท่ีทําลายพืช แมลงท่ีกินใบ ตน ดูดน้ํา

เลี้ยงและเปนพาหะของโรค วัชพืชท่ีแยงน้ํา อาหาร อากาศจากพืชปลูก และเปนแหลงสะสมโรคแมลง 

(ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการฉีดพนจุลินทรีย  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สืบคนจาก http://www.oae.go.th, 2560) 

  สภาพอากาศท่ีเหมาะสมในการฉีดพนจุลินทรีย ควรจะตองมีอุณหภูมิตอนกลางวัน

ไมรอนจัดจนเกินไปและมีอุณหภูมิคอนขางเย็นในตอนกลางคืน เพ่ือท่ีหญาจะไดรับจุลินทรียและ

สังเคราะหแสงไดอยางเต็มท่ีเก็บสะสมอาหารในรากไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  ควรมีอุณหภูมิ 24 - 30 

องศาเซลเซียส ถาหากอุณหภูมิต่ําเกินไป หญาจะชะงักการเติบโตได ถาหากอุณหภูมิสูงไป หญาจะ

แหงและรับสารอาหารไมเต็มท่ีได วัน เวลา ท่ีเหมาะสมในการฉีดพนจุลินทรีย ควรเปนชวงท่ีแดดไมจัด 

เวลาเชาตรูถือเปนเวลาท่ีเหมาะท่ีสุด เพราะชวงเชาถึงเท่ียงเปนเวลาท่ีหญาปรุงอาหารไดดีท่ีสุด การรด

น้ําชวงเย็นสามารถทําไดแตควรทําในชวงประมาณ 15.00 น. เพ่ือวาเม่ือใหน้ําแลว สนามจะไดแหง

กอนมืด ดินจะไดไมเก็บความชื้นไว อันเปนสาเหตุของโรคหญาได หลังฉีดจุลินทรียหญา ไมควรไปเดิน

เหยียบย่ําพ้ืนหญาขณะเปยก (อากาศท่ีเหมาะสมในการฉีดพนพืชพรรณ กฤษฎา สัมพันธธารักษ 

สืบคนจาก http://ag-ebook.lib.ku.ac.th, 2560) 

2.5.2 ความสัมพันธของการเจริญเติบโตกับเวลา (Growth Kinetics) 

       การเจริญเติบโตของพืชนั้นสามารถเขียนออกมาเปน Mathematical Model ไดโดยท่ี

รูปแบบของการเจริญของพืชจะเปนรูปตัวเอสหรือเรียกวา Sigmoid Curve ซ่ึงพืชปเดียวและสวน

ตางๆ ของพืชลมลุกและยืนตนมักจะมีการเจริญแบบนี้โดยท่ีสามารถแบงรูปตัวเอสนี้ออกไดเปน 4 

สวนคือ    

       2.5.2.1 Exponential Phase เปนการเจริญเติบโตท่ีเกิดข้ึนชาๆ เชน ชวงการงอกของ

เมล็ดมีเซลลนอยจึงเจริญชาแตอัตราจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆเม่ือมีจํานวนเซลลมากข้ึนในทางพืชไรจะเกิดข้ึน

ในชวงสั้นๆ คือระยะท่ีเริ่มแตกใบออกมา  

       2.5.2.2 Linear Phase เปนชวงท่ีมีการเพ่ิมขนาดในอัตราคงท่ี จนกระท่ังถึงอัตราสูงสุด

ในกําหนดเวลาหนึ่ง   เปนชวงท่ีมีการเจริญเติบโตเร็วและเปนระยะท่ีคอนขางยาวยังไมเขาใจแนชัดนัก

วาเหตุใดการเจริญเติบโตในชวงนี้ของพืชจึงมีอัตราคงท่ีอาจจะเปนเพราะวาตนและรากเจริญโดยท่ี

เนื้อเยื่อเจริญทางดานความยาวเทานั้นในทางพืชไรจะใชชวงการเจริญในระยะนี้เปรียบเทียบการเจริญ

ของพืช  

      2.5.2.3 Declining State คือระยะท่ีมีการเจริญลดลงถายังเพ่ิมอัตราการเจริญก็เปน

การเพ่ิมท่ีนอยกวาระยะ Linear Phase ท้ังนี้อาจจะเกิดจากการแขงขันกันภายในตนพืช 
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      2.5.2.4 Steady State เปนชวงท่ีการสังเคราะหสารเทากับการใชสารของตนพืชอาจจะ

เกิดจากใบเริ่มแกการสังเคราะหแสงลดลงแตมีใบใหมเกิดข้ึนสังเคราะหแสงได ในอัตราท่ีสมดุลกันเปน

ชวงท่ีเรียกวา Physiological Maturity การเจริญเติบโตของพืชในระยะแรกจะเกิดข้ึนอยางชาๆ 

เพราะพืชยังมีขนาดเล็กมีจํานวนเซลลไมมากแตเม่ือพนระยะนี้พืชจะโตอยางรวดเร็วซ่ึงจะเปนชวงท่ี

เรียกวา Linear Phase แตการเจริญจะไมสูงข้ึนอยางไมมีท่ีสิ้นสุดในท่ีสุดพืชจะมีการเจริญท่ีลดลงและ

อาจจะหยุดไปเพราะพืชหมดอายุหรือเขาสูระยะพักตัว ในระยะท่ีพืชยังมีขนาดเล็กพ้ืนท่ีใบมีนอยทําให

รับแสงไดไมมากและยังตองสงอาหารท่ีสังเคราะหไดลงไปยังรากการลดการเจริญเม่ือพืชเขาสู

ระยะใกลจะแกคือระยะ Declining State นั้นอาจจะเกิดจากหลายปจจัย เชน พืชหลายชนิดจะหยุด

การเจริญทางก่ิงกานสาขาเม่ือมีการสรางดอกและผล เชนในกรณีขาวโพดหรือธัญพืชอ่ืนๆ การออก

ดอกเปนสัญญาณท่ีแสดงใหรูวาสวนอ่ืนๆ ของพืชจะหยุดการเจริญเติบโตในกรณีของฝายการเจริญ

ของก่ิงกานอาจจะเกิดไปพรอมๆ กับการออกดอก แตก็จะเกิดในอัตราท่ีต่ําลงมากและนอกจากนั้นเม่ือ

พืชเจริญมากข้ึนเนื้อเยื่อสวนใหญจะมีกิจกรรมนอยลงใบลางมักจะถูกบังจากใบบนทําใหสังเคราะห

แสงไมได ในท่ีสุดใบก็จะตายไปทําใหน้ําหนักแหงลดลง สวนของลําตนท่ีแกมักจะมีกระบวนการเมตาบอลิซึม

นอยลงและไมมีการเจริญเติบโตเกิดข้ึนนอกจากนั้นพืชยังตองแขงขันกับพืชขางเคียงท้ังในแงของอาหารและแสง

ดวย (การเจริญเติบโตกับเวลา ดนัย บุณยเกียรติ สืบคนจาก http://web.agri.cmu.ac.th, 2560) 

 

  
ภาพท่ี 2.20 ความสัมพันธของการเจริญเติบโตกับเวลา 

ท่ีมา : http://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/hay/r648-5.gif 
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2.5.3 จุลินทรียกับการเกษตร 

        จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตท่ีถูกนํามาใชมากท่ีสุดเพ่ือลดปญหาท่ีเกิดจากการทําการเกษตร 

ท้ังนี้เนื่องจากจุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็ก พบไดท่ัวไปในสภาพแวดลอม สามารถเจริญเพ่ิม

จํานวนไดงาย และรวดเร็วมีความหลากหลายของชนิดและจํานวนอยูสูง สามารถยอยสารประกอบ

ตางๆ ใหกลายเปนสารท่ีมีโมเลกุลเล็กลง จุลินทรียในดินจึงเก่ียวของกับวัฏจักรของสารตางๆ ใน

ธรรมชาติ เชน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรคารบอน วัฏจักรซัลเฟอรเปนตน แบคทีเรียชื่อ ไรโซเบียม 

(Rhizobium) เปนจุลินทรียท่ีมีบทบาทสําคัญในการหมุนเวียนทรัพยากรใหใชประโยชนไดใหมในวัฏจักร

ของธาตุอาหาร ไรโซเบียมอยูรวมกับรากพืชตระกูลถ่ัวแบบพ่ึงพาอาศัย แบคทีเรียบางชนิดตรึงกาซ

ไนโตรเจนแบบอิสระไดเชน แบคทีเรียสังเคราะหแสง หรือไซยาโนแบคทีเรียท่ีอยู ในน้ําเชน 

Anabaena spp., Nostos spp. Oscillatoria spp. เม่ือตรึงกาซไนโตรเจนแลวจะเปลี่ยนใหเปน

แอมโมเนีย และพืชนําไปใชเปลี่ยนเปนโปรตีนในพืช EM (Effective Microorganisms) ไดแก กลุม

จุลินทรียสังเคราะหแสง แลกโตบาซิลัส (Lactobacillus), เพนนิซีเลียม(Penicillum), ไตรโคเดอรมา 

(Trichoderma), ฟูซา เ รี ยม (Fusarium), สเตรปโต ไม ซิส  (Streptomysis), อโซโตแบคเตอ 

(Azotobacter), ไรโซเบียม (Rhizobium), ยีสต (yeast), รา (mold) ฯลฯ (จุลินทรียกับการเกษตร

ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร สืบคนจาก http://en.wikipedia.org, 2560) 

 

2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การใชจุลินทรียไตรโคเดอรมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการสงเสริมการเจริญเติบโตใหแกพืช การ

ชักนําใหเกิดความตานทาน การมีชีวิตอยูรอดสูง ทนทานตอสารเคมี ทําใหระบบรากพืชสมบูรณ สราง

สารเรงการเจริญเติบโตตางๆ ได เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมมีผลตกคาง ไมมีพิษตอมนุษยและสัตว ใน

ปจจุบันมีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโต และผลิตเพ่ือจําหนายทางการคา

อยางกวางขวาง (สายทอง แกวฉาย, 2555:681) 

การศึกษาผลของเชื้อราไตรโคเดอรมาตอการเจริญเติบโตและควบคุมโรคของแคนตาลูปใน

แปลงปลูก พบวา การใสเชื้อราไตรโคเดอรมารองกนหลุมกอนปลูก มีผลการทดลองท่ีดีกวาการไมใส

เชื้อราไตรโคเดอรมารองกนหลุมกอนปลูก โดยพบวาตนแคนตาลูปมีการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมมากข้ึน มี

ลําตนท่ีแข็งแรงสมบูรณ การเขาทําลายของโรคและแมลงนอยลง การใชไตรโคเดอรมารองกนหลุม

กอนปลูกตั้งแตแรกจะเปนการปองกันการทําลายหรือยับยั้งการเกิดโรคตางๆ ท่ีมีมากอนหนานี้อีกดวย 

(การศึกษาผลของเชื้อราไตรโคเดอรมาตอการเจริญเติบโตและควบคุมโรคของแคนตาลูปในแปลงปลูก

วิพรพรรณ เนื่องเม็ก และประสิทธิ์ ผาผอง 2557 สืบคนจาก http://ag2.kku.ac.th, 2560)  

จิระเดช แจมสวาง (2547:683) ไดศึกษาทดลองเชื้อราไตรโคเดอรมาในการชวยเพ่ิมผลผลิต

ขาวพบวาสามารถสรางสารเรงการเจริญเติบโตตางๆ ได เชื้อราไตรโคเดอรมาสรางสารไปกระตุนใหพืชสราง

สารเรงการเจริญเติบโตมากกวาปกติพรอมชวยเพ่ิมผลผลิตขาวและยังชวยลดตนทุนการผลิตสมารถนํามาใชในการทํา
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เกษตรอินทรียไดพรอมชวยประหยัดตนทุนใหเกษตรกรและขัดขวางหรือทําลายจุลินทรียตางๆ ท่ี

รบกวนระบบรากพืช ทําใหระบบรากแข็งแรงข้ึน  

อนุเทพ ภาสุระ ไดศึกษาผลของการใช แบคทีเรีย Bacillus spp. ในการสงเสริมการ

เจริญเติบโตของตนกลาขาวขาวดอกมะลิ 105 พบวา ความยาวราก ความยาวลําตนของกลาขาวมีคา

สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและยังพบวาแบคทีเรียในดินและรากของตนกลาขาวลดลง (ผลของการใช 

แบคทีเรีย Bacillus spp. อนุเทพ ภาสุระ, สืบคนจาก http://www.newan_000/Downloads/.pdf, 2560) 

ธิดารัตน แกวคํา ไดศึกษาผลของการใชแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการยกระดับคุณภาพ

ของพันธุพืชดวยวิธีการทําคลุกเมล็ด แชเมล็ด พบวาสามารถยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุพืชรวมกับ

แบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชตลอดจนการเพ่ิมผลผลิตของพืชใหสูงข้ึนได และมีบทบาทท่ี

สําคัญหลายประการตอพืช เชน การผลิตฮอรโมนพืช การตรึงไนโตรเจน ลดปริมาณสารพิษจากดิน 

เชน โลหะหนัก (ธิดารัตน แกวคํา สืบคนจาก http://ag2.kku.ac.th, 2560) 

ปฐมพงษ แสงวิลัย ไดศึกษาผลของแบคทีเรียบาซิลลัสตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะของราก

พืชเศรษฐกิจ เชน ขาวโพดและตนยาสูบการใชแบคทีเรียเหนี่ยวนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

รากและชวยใหสามารถปรับปรุงลักษณะของพืชใหมีลักษณะเฉพาะท่ีตองการ ทําใหพืช มีระบบราก

ตื้นหรือระบบรากลึก ไดอยางรวดเร็วเม่ือเปรียบเทียบกับการผสมพันธุซ่ึงใชเวลานานและพบวาการใช

ประโยชนจากแบคทีเรียในกลุม Azotobacter spp., Bacillus spp. ชวยเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรแลว

ยังชวยลดการใชสารเคมีซ่ึงสงผลใหกระบวนการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมเปนการพัฒนา

เกษตรกรรมควบคูไปกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบริโภคอยางยั่งยืนดวย (ผลของแบคทีเรีย

บาซิลลัสตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะของรากพืชเศรษฐกิจ ปฐมพงษ แสงวิลัย สืบคนจาก 

http://science.buu.ac.th, 2560) 
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บทท่ี  3  

อุปกรณและวิธดีําเนินการ 

  

3.1  อุปกรณและวัสดุ   

3.1.1 อุปกรณในแปลงทดลอง   

        3.1.1.1 หญาพาสพาลั่ม (Paspalum vaginatum) 

        3.1.1.2 จุ ลิ นทรี ย  Trichoderma harzianum (สู ตร 1) แ ล ะ  Trichoderma 

harzianum + Bacillus spp. (สูตร 2)  

        3.1.1.3 เครื่องมือสําหรับแบงพ้ืนท่ีหญาและการเตรียมจุลินทรีย ไดแก สเปยสีฉีดพน 

สีขาว สีแดง ตลับเมตร ถังฉีดพน ชอนตวง และน้ํา 

                  3.1.1.1 แปลงหญาขนาด 38.44 ตารางเมตร 

                  3.1.1.1 อุปกรณบันทึกขอมูล ไดแก ตลับเมตรและสมุดจดบันทึก กลองถายรูป แถบวัด

สีของใบหญา 

 

 

 
ภาพท่ี  3.1  การเตรียมแปลงทดลอง 
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ภาพท่ี 3.2 อุปกรณและวัสดุ 

 

3.2  แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) มี 

3 ซํ้าโดยสุมในพ้ืนท่ีสนามหญาไดรฟกอลฟ  

          วิธีการท่ี 1 ไมใสจุลินทรีย (ควบคุม)  

          วิธีการท่ี 2 ใสจุลินทรีย Trichoderma harzianum (สูตร 1) อัตรา 1 กรัม/น้ํา5ลิตร 

          วิธีการท่ี 3 ใสจุลินทรีย Trichoderma harzianum + Bacillus spp. (สูตร 2) อัตรา 1 

กรัม/น้ํา 5 ลิตร 

   

   วิธีการท่ี 1 

   

  วิธีการท่ี 2 

     

   วิธีการท่ี 3 

 

วิธีการท่ี 3 

 

วิธีการท่ี 1 

 

   วิธีการท่ี 2 

 

วิธีการท่ี 2 

 

วิธีการท่ี 3 

 

   วิธีการท่ี 1 

ภาพท่ี  3.3  แผนผังการทดลอง แบงพ้ืนท่ีบล็อกละ 2x2 เมตร เวนระยะหางของแตละบล็อก 10 

เซนติเมตร 

  

 

Trichoderma harzianum Trichoderma harzianum + Bacillus 
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3.3  วิธีการศึกษา  

แบงพ้ืนท่ีสนามหญาออกเปนบล็อกละ 2x2 เมตร จํานวน 9 บล็อก ระยะหางกันดานละ 10 

เซนติเมตร 

3.3.1 สุมบล็อกทดลอง 

3.3.2 เตรียมละลายจุลินทรียทดสอบ 1 กรัมตอน้ํา 5 ลิตร 

3.3.3 ละลายฉีดลงแปลงทดสอบแปลงละ 5 ลิตร 

3.3.4 ทําเชนเดียวกันนี้อีกสูตร (สูตร 2) 

3.3.5 แปลงควบคุมรดดวยน้ําเปลา 

3.3.6 ทําการรดน้ําและใหจุลินทรียดังกลาวสัปดาหละ 1 ครั้ง ติดตอกัน 3 สัปดาห ท้ังนี้ให

ปฏิบัติตามท่ีสนามดูแล ปฏิบัติอ่ืนๆ ตามสนาม เชน การใหปุย รดน้ํา  

3.3.7 ทางสนามจะใหปุยเม่ือสังเกตุวาหญาตองการตัดหญา สัปดาหละ 1 ครั้ง ทุกๆ สัปดาห

ความสูงของตนหญาจะตองเปนไปตามท่ีทางสนามกําหนด 

3.3.8 ทางสนามไดทําการตัดหญา 2 วัน กอนเก็บผลการทดลอง 

สุมบล็อกทดลอง 

 

เตรียมละลายจุลินทรียทดสอบ 

 

เตรียมละลายจุลินทรียทดสอบ 

 

ทําเชนเดียวกันนี้อีกสูตร  

(สูตร 2) 

 

ละลายฉีดลงแปลงทดสอบ

บล็อกละ 5 ลิตร 

 

ละลายฉีดลงแปลงทดสอบ

บล็อกละ 5 ลิตร 

 

ภาพท่ี  3.4  วิธีการศึกษา 
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3.4  การบันทึกขอมูล 

การเก็บขอมูลในแปลงทดลองเพ่ือการวิเคราะหทางการเกษตกร  

 3.4.1 บันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 7 วัน หลังการฉีดพนจุลินทรีย และสังเกตุการเปลี่ยนแปลง 

ของหญาและบันทึก เชน สีหญา   

 3.4.2 หลังทําครบ 3 สัปดาห ทําการสุมเจาะหญาบล็อกละ 3 สุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

ของหญา การเจริญเติบโตของหญาในสวนของราก ลําตน และสีของใบ แถบวัดสีหญามีจํานวน 6  

ระดับ โดยเริ่มจากระดับสีเขียวออนนับเปนระดับท่ี 1 ไปจนถึงสีเขียวเขมระดับท่ี 6 วัดสีหญาในเวลา 

16.00 - 17.00 น. ทุกครั้งท่ีเก็บขอมูลสีของหญา ผูดูแลสนามจะเปนผูกําหนดการวัดเทียบสีหญา 

 

 
1  2 3 4 5 6 

ภาพท่ี 3.5 ระดับแถบสี ท่ีใชในการวัดสีใบหญา 

ท่ีมา : http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=73279.192 

 

 3.4.3 การเก็บขอมูลหาปริมาณจํานวนตนหญาท่ีขุดมาดวยอุปกรณเจาะหญาท่ีมีพ้ืนท่ี 94.98 

ตารางเซนติเมตร 

 3.4.4 ผูดูแลสนามรวมสังเกตุการณและวิจารณใหคําปรึกษา 

 3.4.5 บันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 7 วัน หลังการฉีดพนจุลินทรีย และสังเกตุการเปลี่ยนแปลง

ของหญาและบันทึก เชน การเจริญเติบโตของหญาในดานสีหญา วิธีการวัดสีโดยเทียบแถบวัดสีลงไป

ในตําแหนงพ้ืนท่ีหญาเทียบสี และสังเกตุสีหญาใหใกลเคียงกับสีในแถบวัดสีมากท่ีสุด ถายถาพแลว

บันทึกการเปลี่ยนแปลงแตละครั้ง 

 

     
ภาพท่ี  3.6  บันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 7 วัน 
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ภาพท่ี  3.7  ผังแสดงการสุมเจาะหญาบล็อกละ 3 สุม 

3.4.6 หลังใหจุลินทรีย Trichoderma harzianum และ Trichoderma harzianum + 

Bacillus spp. ครบ 3 สัปดาห ทําการสุมเจาะหญาบล็อกละ 3 สุมโดยใชท่ีเจาะหลุมกอลฟของทาง

สนาม ขนาดเสนผานศูนยกลาง  6 เซนติเมตร 

 

    

ภาพท่ี  3.8 การสุมเจาะหญา  
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ภาพท่ี  3.9  บันทึกการเปลีย่นแปลงในสวนของราก วัดความยาวจากผิวดินไปจนถึงปลายราก 

 

 

ภาพท่ี  3.10  บันทึกการเปลี่ยนแปลงในสวนของลําตน วัดความยาวจากโคนตนไปจนถึงปลายใบ 

 

ภาพท่ี  3.11  การเก็บขอมูลหาปริมาณจํานวนตนหญาท่ีเกิดใหม นับจํานวนตนท่ีเกิดบนไหล  
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3.5  การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ 

 นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองมาวิเคราะหความแตกตางทางสถิติโดยวิธี  Analysis of 

Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธีการเปรียบเทียบแบบ Duncan’s Multiple 

Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

  

3.6  สถานที่และระยะเวลาทําการทดลอง  

 3.6.1 สถานท่ีทําการทดลอง  

       ทําการทดลองบริเวณหญารัฟ ของสนามไดรกอลฟ ท่ีสนามกอลฟ เดอะ รอยัล เจมส 

กอลฟ ซิตี้ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 3.6.2 ระยะเวลาทําการทดลอง 

        เริ่มทําการทดลองเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นการทดลองเม่ือ 26 ธันวาคม 

2560 รวมระยะเวลา 68 วัน  
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บทท่ี  4  

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

 จากการศึกษาการใชจุลินทรีย Trichoderma harzianum และ Trichoderma harzianum + 

Bacillus spp. กับหญาพาสพาลั่ม (Paspalum vaginatum) ในสภาพแวดลอม ในสนามกอลฟ 

เดอะ รอยัล เจมส กอลฟ ซิตี้ ผลการศึกษาดังนี้   

  

4.1  ความยาวของราก   

 จากการศึกษาเปรียบเทียบความยาวรากหญาพาสพาลั่มท่ีไดรับจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum และ Trichoderma harzianum + Bacillus spp. และหญาท่ีไมไดรับจุลินทรียจํานวน 

3 ครั้ง 28 วัน พบวาความยาวรากเฉลี่ยของหญาพาสพาลั่มท่ีไดรับเชื้อจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum มีความยาวรากสูงสุดท่ี 6.92 เซนติเมตร รองลงมาไดแกหญาพาสพาลั่มท่ีไดรับ 

เชื้อจุลินทรีย Trichoderma harzianum + Bacillus spp. ซ่ึงมีความยาวท่ี 6.64 เซนติเมตร และ

หญาท่ีไมไดรับเชื้อจุลินทรียมีความยาวรากเฉลี่ย 5.12 เซนติเมตร โดยหญาท่ีไดรับจุลินทรียท้ังสอง

กลุมมีความยาวรากเฉลี่ยแตกตางกับหญาท่ีไมไดรับจุลินทรีย (ควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับความเชื่อม่ัน 95% ในขณะท่ีหญาท่ีไดรับจุลินทรียท้ังสองกลุม ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

(ดังตารางท่ี 4.1) 

  

ตารางท่ี 4.1 ความยาวรากของหญาพาสพาลั่ม ท่ีไมใสจุลินทรีย และใสจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum และ Trichoderma harzianum + Bacillus spp. จํานวน 3 ครั้ง  

 

สิ่งทดลอง ความยาวราก (เซนติเมตร) คาเฉลี่ย 

ไมใสจุลินทรีย 5.73   5.73   3.90 5.12b* 

Trichoderma harzianum 7.00   6.30   7.46 6.92a 

Trichoderma harzianum + 

Bacillus spp. 

6.46   6.50   6.96 6.64a 

 
* คาเฉลี่ยท่ีมีอักษรเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดยวิธีการเปรียบเทียบ

แบบ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหความแปรปวนของความยาวราก ของหญาพาสพาลั่ม (Analysis of 

Variance) 

 

Source of 

Variation 

Degree of 

Freedom 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

Computed 

F 

Tabular F 

5%            1% 

Treatment 2 5.17 2.85 5.81* 5.14        10.92 

Experimental 

error 

6 2.98 0.49   

Total 8 8.69    

  

CV= 7.77%  
*= significant at 5% level   

  

4.2  ความสูงของลําตน 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบความสูงหญาพาสพาลั่ม ท่ีไดรับจุลินทรีย  Trichoderma 

harzianum และ Trichoderma harzianum + Bacillus spp. และหญาท่ีไมไดรับจุลินทรียจํานวน 

3 ครั้ ง  28 วัน พบวาความสูง เฉลี่ยของหญาพาสพาลั่ม ท่ีไดรับเชื้อจุลินทรีย  Trichoderma 

harzianum นั้น ไม ไดแตกตาง กันทางสถิ ติ กับไม ใสจุลินทรีย  และในขณะเ ดียว กันการใส  

Trichoderma harzianum และการใส  Trichoderma harzianum + Bacillus spp. ไม มีความ

แตกตางกันทางสถิติ (ดังตารางท่ี 4.3) 

  

ตารางท่ี 4.3 ความสูงลําตนของหญาพาสพาลั่ม ท่ีไมใสจุลินทรีย และใสจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum และ Trichoderma harzianum + Bacillus spp. จํานวน 3 ครั้ง 

 

สิ่งทดลอง ความสูงลําตน (เซนติเมตร) คาเฉลี่ย 

ไมใสจุลินทรีย 3.43   3.23   3.60   3.42ns* 

Trichoderma harzianum 3.06   3.90   3.26 3.40 

Trichoderma harzianum + 

Bacillus spp. 

3.23   3.76   3.93 3.64 

 

*NS  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดยวิธีการเปรียบเทียบแบบ Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหความแปรปวนของความสูงลําตน ของหญาพาสพาลั่ม (Analysis of 

Variance) 

 

Source of 

Variation 

Degree 

of 

Freedom 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

Computed 

F 

Tabular F 

5%           1% 

Treatment 2 0.10 0.05 0.43ns 5.14        10.92 

Experimental 

error 

6 0.69 0.115   

Total 8 0.79    

 

CV= 9.74% 
Ns= not significant  

 

4.3  จํานวนตนหญา 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิดใหมของจํานวนตนหญาพาสพาลั่มท่ีไดรับ

เชื้อจุลินทรีย Trichoderma harzianum และ Trichoderma harzianum + Bacillus spp. และ

ท่ีเจาะดวยอุปกรณเจาะหญาท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 6 เซนติเมตร (พ้ืนท่ี 94.98 ตารางเซนติเมตร) 

หญาท่ีไมไดรับเชื้อจุลินทรีย จํานวน 3 ครั้ง 28 วัน จากการนับจํานวนตนของหญาพาสพาลั่มพบวา

จํานวนเฉลี่ยท่ีไดรับเชื้อจุลินทรีย Trichoderma harzianum + Bacillus spp. มีจํานวนตนของหญา

สูงสุด 665 ตน รองลงมาไดแกหญาพาสพาลั่มท่ีรับ Trichoderma harzianum ซ่ึงมีจํานวน 611 ตน 

และหญาท่ีไมไดรับจุลินทรีย (ควบคุม) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ในขณะ

ท่ีหญาท่ีไดรับจุลิทรียท้ังสองกลุม จํานวนตนไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ดังตารางท่ี 4.5) ตอพ้ืนท่ี 

94.98 ตารางเซนติเมตร 
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ตารางท่ี 4.5  จํานวนตนของหญาพาสพาลั่ม ท่ีไมใสจุลินทรีย และใสจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum และ Trichoderma harzianum + Bacillus spp. จํานวน 3 ครั้ง 

 

สิ่งทดลอง  จํานวนตน ตอพ้ืนท่ี 94.98 ตร.ซม. คาเฉลี่ย 

ไมใสจุลินทรีย 478   522   562 517b* 

Trichoderma harzianum 556   731   546 611a 

Trichoderma harzianum 

+ Bacillus spp. 

784   524   687 665a 

 
* คาเฉลี่ยท่ีมีอักษรเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดยวิธีการเปรียบเทียบ

แบบ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

ตารางท่ี 4.6  ผลการวิเคราะหความแปรปวนของจํานวนตน ของหญาพาสพาลั่ม (Analysis of 

Variance) 

 

Source of 

Variation 

 

Degree of 

Freedom 

 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

Computed 

F 

Tabular F 

5%           1% 

Treatment 2 33498.89 16.747.44 17.48** 5.14         10.92 

Experimental 

error 

6 5746.67 957.77    

Total 8 39241.56     

  

CV= 5.17%  
**= significant at 1% level   
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4.4  สีของหญา  

 จากการศึกษาพบวาสีของหญาพาสพาลั่ ม  พบวาการใสจุลินทรีย   Trichoderma 

harzianum แตกตางกับไมใสจุลินทรีย (ควบคุม) จากการวัดสีใบหญาดวยแถบวัดสี เชนเดียวกับสี

ของหญาพาสพาลั่มท่ีใสเชื้อจุลินทรีย Trichoderma harzianum + Bacillus spp. แตกตางกับการ

ไมใสจุลินทรีย  (ควบคุม) จากการวัดเทียบสีใบหญาดวยแถบวัดสี  แตการใส เชื้อจุลินทรีย  

Trichoderma harzianum และ Trichoderma harzianum+ Bacillus spp. ไมตางกัน ในสัปดาห

สุดทาย มีคาเฉลี่ยระดับสี คือระดับ 5 (ดังภาพท่ี 4.1 - 4.3 และตารางท่ี 4.7)  

 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยระดับสีของหญาพาสพาลั่ม ท่ี ไม ใสจุลิทรีย  (ควบคุม) Trichoderma 

harzianum และ Trichoderma harzianum+ Bacillus spp. 

 

เก็บขอมูล 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 

ไมใส

จุลินทรีย 

(ควบคุม) 

Trichoderma 

harzianum 

Trichoderma harzianum + 

Bacillus spp. 

วัดสีกอนทดลอง 3.6 3 3.3 

หลังสัปดาหท่ี 1 2.6 3.6 3.6 

หลังสัปดาหท่ี 2 4 4 4.3 

หลังสัปดาหท่ี 3 3.6 5 5 

  

จากตารางพบวา คาเฉลี่ยระดับสีของหญาพาสพาลั่ม แตละสัปดาห หญาท่ีไดรับ  

Trichoderma harzianum+ Bacillus spp. และหญาท่ีไดรับ Trichoderma harzianum มีระดับสี

สูงกวาหญาท่ีไมไดรับจุลินทรีย (ควบคุม)  
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                             C1                                C2                                  C3 

วัดสี

กอน

ทดลอง 

   

 ระดับสี 4 ระดับสี 3 ระดับสี 4 

หลัง

สัปดาห

ท่ี 1 

   
 ระดับสี 3 ระดับสี 2 ระดับสี 3 

หลัง

สัปดาห

ท่ี 2 

   
 ระดับสี 4 ระดับสี 4 ระดับสี 4 

หลัง

สัปดาห

ท่ี 3 

   
 ระดับสี 3 ระดับสี 4 ระดับสี 4 

ภาพท่ี 4.1 การเปลี่ยนแปลงของสี ของหญาพาสพาลั่มในแปลงท่ีไมใสจุลินทรีย (ควบคุม) ใน

ระยะเวลาตางๆ 
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                                  T1/1                              T1/2                           T1/3 

วัดสีกอน

ทดลองใส

จุลินทรีย 

   
 ระดับสี 3 ระดับสี 3 ระดับสี 3 

หลังให

จุลินทรีย

สัปดาหท่ี 1 

   
 ระดับสี 4 ระดับสี 3 ระดับสี 4 

หลังให

จุลินทรีย

สัปดาหท่ี 2 

   
 ระดับสี 4 ระดับสี 4 ระดับสี 4 

หลังให

จุลินทรีย

สัปดาหท่ี 3 

   
 ระดับสี 5  ระดับสี 5 ระดับสี 5 

ภาพท่ี 4.2 การเปลี่ยนแปลงของสี ของหญาพาสพาลั่มในแปลงท่ีใสจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum ในระยะเวลาตางๆ 
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                                T2/1                             T2/2                              T3/3 

ภาพท่ี 4.3 การเปลี่ยนแปลงของสี ของหญาพาสพาลั่มในแปลงท่ีใสจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum + Bacillus spp.  

 

วัดสีกอน

ทดลองใส

จุลินทรีย 

   
 ระดับสี 3 ระดับสี 3 ระดับสี 4 

หลังให

จุลินทรีย

สัปดาหท่ี 1 

   
 ระดับสี 3 ระดับสี 4 ระดับสี 4 

หลังให

จุลินทรีย

สัปดาหท่ี 2 

   
 ระดับสี 4 ระดับสี 4 ระดับสี 5 

หลังให

จุลินทรีย

สัปดาหท่ี 3 

   
 ระดับสี 5 ระดับสี 5 ระดับสี 5 
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4.5  วิจารณผลทดลอง  

        จากการศึกษาผลของจุลินทรีย Trichoderma harzianum และ Trichoderma harzianum 

+ Bacillus spp. ตอการเจริญเติบโตของหญาพบว า  กรรมวิธี ท่ี ใสจุลินทรีย  Trichoderma 

harzianum + Bacillus spp. และกรรมวิ ธี ท่ี ใ ส จุ ลิ นทรี ย  Trichoderma harzianum มี ก า ร

เจริญเติบโตในดานความยาวของรากและจํานวนตนหญารวมไปถึงสีของใบ ดีกวากรรมวิธีท่ีไมไดใส

จุลินทรีย ซ่ึงสอดคลองกับ (จิรเดช แจมสวาง, 2547:685) ท่ีพบวา Trichoderma harzianum ชวย

ในการเจริญเติบโตของพืชเชน เพ่ิมผลผลิตขาว ตลอดจนก่ิงปกชําและพืชหัว โดยชวยเพ่ิมขนาดความ

สูง และชวยใหพืชสรางสารเรงการเจริญเติบโตพรอมทําใหระบบรากพืชแข็งแรงข้ึน และสอดคลองกับ

การใชแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชพบวาตนกลาขาวขาวดอกมะลิ 

105 มีความยาวราก ความยาวลําตนสูงข้ึน (อนุเทพ ภาสุระ, 2557:198) และมีผลเปลี่ยนแปลง

ลักษณะของรากพืช เชน ขาวโพด ตนยาสูบ ทําใหพืชมีระบบรากลึกไดอยางรวดเร็วพรอมชวยเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร (ปฐมพงษ แสงวิไล สืบคนจาก http://science.buu.ac.th, 2560) จากการ

ทดลองยังพบวาความสูงของตนหญาพาสพาลั่มในทุกสิ่งทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ ท้ังนี้พบวา 

ทางสนามกอลฟ เดอะ รอยัล เจมส กอลฟ ซิตี้ มีการตัดหญาทุกๆ สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง จึงสงผล

ใหสวนของความสูงของหญา โดยท้ังนี้ทางสนามกอลฟ เดอะ รอยัล เจมส กอลฟ ซิตี้ มีสภาพดินท่ีเปน

กรด ดินมีความเปรี้ยวสูงกวาระดับปกติ แตหญาท่ีใสจุลินทรียสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาหญาท่ีไมได

ใสจุลินทรีย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ (จิระเดช แจมสวาง, 2547:685 และ ธิดารัตน แกวคํา, 

2558:198) ท่ีพบวาเชื้อรา Trichoderma harzianum และแบคทีเรีย Bacillus spp. ปรับตัวเองให

เขากับสภาพแวดลอมไดดี ทนตอสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม ทนทานตอสารเคมีในดิน ลดปริมาณ

สารพิษจากดินเชน โลหะหนัก สามารถเจริญรวมกับรากพืชและชวยสงผลการเจริญเติบโตของพืช  
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บทท่ี  5 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ  

 

5.1  สรุปผลการทดลอง    

 การใชจุลินทรียไตรโคเดอรมา Trichoderma harzianum และ Trichoderma harzianum  

+ Bacillus spp. ในการทดลองเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางราก ลําตนและจํานวนตนของหญาพาส พาลั่ม 

(Paspalum vaginatum) พบวา การใสจุลินทรีย Trichoderma harzianum มีผลทําให ความยาว

ของรากหญาพาสพาลั่มเพ่ิมข้ึน การใชจุลินทรีย Trichoderma harzianum ทําใหจํานวนตนหญา

พาสพาลั่มตอพ้ืนท่ี 94.98 ตารางเซนติเมตร เพ่ิมข้ึนโดยมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

และการใสจุลินทรีย  Trichoderma harzianum + Bacillus spp.  มีผลทําใหสีของใบหญามีความ

เขียวเขมมากกวาเดิม กอนการใสจุลินทรีย (ควบคุม)   

 บทสัมภาษณผู จั ดการสนามออกความ เห็น ใน เรื่ อ งประสิทธิภาพของจุลินทรี ย        

Trichoderma harzianum และ Trichoderma harzianum + Bacillus spp. กลาววา ความยาว

ของรากมีความยาวข้ึน สีของใบหญามีความเขียวข้ึนพอสมควรเม่ือเทียบกับการท่ีไมใสจุลินทรีย   

 

5.2  ขอเสนอแนะ 

 5.2.1 ควรมีการทดลองหาปริมาณการใสจุลินทรีย  Trichoderma harzianum และ 

Trichoderma harzianum + Bacillus spp. ท่ีเหมาะสม 

 5.2.2 ค ว ร ศึ กษาผลขอ งจุ ลิ นท รี ย  Trichoderma harzianum และ  Trichoderma 

harzianum + Bacillus spp. ในลักษณะอ่ืน  ๆเชน โรคของหญา การทนโรค การทนกรด - ดาง เปนตน 

 5.2.3 ศึกษาในหญาชนิดอ่ืน เชน มาเลเซีย นวลนอย หรือนําไปใช กับสนามหญา อ่ืนๆ เชน 

สวนหยอม สนามฟุตบอล 
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ภาคผนวก  ก  แสดงคาเฉลี่ยความยาวราก 

 

สิ่งทดลอง ความยาวราก (เซนติเมตร2) ผลรวม คาเฉลี่ย 

ไมใสจุลินทรีย 32.83  32.83  15.21 235.92 5.12 

Trichoderma harzianum 49.00  39.69  55.65 430.97 6.92 

Trichoderma harzianum 

+ Bacillus spp. 

41.73  42.25  48.44 396.80 6.64 

Grand total (G)  56.04  

Grand Mean   18.68 

 

ภาคผนวก  ข  แสดงคาเฉลี่ยความสูงลําตน 

 

สิ่งทดลอง ความสูงลําตน (เซนติเมตร2) ผลรวม คาเฉลี่ย 

ไมใสจุลินทรีย 11.76  10.43  12.96 105.26 3.42 

Trichoderma harzianum 9.36  15.21  10.62 104.44 3.40 

Trichoderma harzianum 

+ Bacillus spp. 

10.43  14.13  15.44 119.24 3.64 

Grand total (G)  31.40  

Grand Mean   3.48 

 

ภาคผนวก  ค  แสดงคาเฉลี่ยจํานวนลําตน 

สิ่งทดลอง จํานวนตนหญา2 ผลรวม คาเฉลี่ย 

ไมใสจุลินทรีย 228484  262144  315844 2408704 517.33 

Trichoderma harzianum 309136  534361  298116 3359889 611 

Trichoderma harzianum 

+ Bacillus spp. 

614656 274576 417969 3980025 665 

Grand total (G)  5380  

Grand Mean   597.77 
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ภาคผนวก  ง  ความยาวรากของหญาพาสพาลั่ม ท่ีไมใสจุลินทรีย และใสจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum และTrichoderma harzianum + Bacillus spp.  จํานวน 3 ครั้ง 

 

     
ไมใสจุลินทรีย 

 

   
Trichoderma harzianum 

 

   
Trichoderma harzianum + Bacillus spp. 
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ภาคผนวก  จ  ความสูงลําตนของหญาพาสพาลั่ม ท่ีไมใสจุลินทรีย  และใสจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum และ Trichoderma harzianum + Bacillus spp. จํานวน 3 ครั้ง  

 

    
ไมใสจุลินทรีย 

 

   
Trichoderma harzianum 

 

   
Trichoderma harzianum + Bacillus spp. 
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ภาคผนวก  ฉ  จํานวนตนของหญาพาสพาลั่ม ท่ีไมใสจุลินทรีย และใสจุลินทรีย Trichoderma 

harzianum และ Trichoderma harzianum + Bacillus spp. จํานวน 3 ครั้ง 

 

 
ไมใสจุลินทรีย        Trichoderma harzianum + Bacillus spp.  Trichoderma harzianum 

 

 
ไมใสจุลินทรีย       Trichoderma harzianum       Trichoderma harzianum + Bacillus spp.   
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