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การตรึงไนโตรเจนของจุลนิทรียอิสระในดินและผลกระทบที่มีตอผลผลิตของขาวโพดหวานใน
ระบบการปลกูแบบไมไถพรวน 
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บทคัดยอ 
การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของจุลินทรียอิสระในดิน และผลกระทบที่มีตอผลผลิตของขาวโพดหวานใน

ระบบการปลูกแบบไมไถพรวน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน

และผลกระทบที่มีตอผลผลิตของขาวโพดหวานในระบบการปลูกแบบไมไถพรวน วางแผนการทดลองแบบ split 

plot in randomized complete block design  จํานวน 4 ซ้ํา ประกอบดวย main plot เปนระบบการปลูกพืชมี   

2 ปจจัย ไดแก การไถพรวนแบบปกติ และการไมไถพรวน และ sub plot 7 ปจจัย ไดแก 1) ตํารับควบคุม 

(control)  2) ปุยเคมีอัตราปรกติ  3) ปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของอัตราปรกติ  4) เชื้ออะโซตแบคเตอร  5) เชื้ออะโซ

สไปริลลัม  6) ปุยพืชสดถั่วเหลือง  7) ปุยพืชสดถั่วเขียว ผลการทดลองพบวา ระบบการปลูกที่แตกตางกันไมมีผล

ตอปริมาณเชื้ออะโซโตแบคเตอรและเชื้ออะโซสไปริลลัม ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน รวมถึงปริมาณผลผลิต

ของขาวโพดหวาน  แตการใชปุยที่แตกตางกันมีผลตอลักษณะดังกลาว คือ การใสเชื้ออะโซโตแบคเตอร และ

เชื้ออะโซสไปริลลัมสงผลใหมีปริมาณเชื้ออะโซโตแบคเตอร และเชื้ออะโซสไปริลลัมในดินเพิ่มมากขึ้น และตํารับที่

ใสเชื้ออะโซโตแบคเตอรมีการตรึงไนโตรเจนในดินสูงที่สุด (3.35 mg N / hr / m2)  รองลงมาเปนตํารับที่ใสเชื้ออะ

โซสไปริลลัม และการใชปุยพืชสดถั่วเหลืองและถั่วเขียว  สําหรับการตรึงไนโตรเจนบริเวณรากนั้นตํารับที่ใสเชื้ออะ

โซสไปริลลัมสงผลใหมีการตรึงไนโตรเจนบริเวณรากพืชมากที่สุด (0.04 mg N / hr / m2) สวนผลผลิตของขาวโพด

ในตํารับที่มีการใชปุยเคมีอัตราปรกติมีน้ําหนักฝกดีสูงที่สุด (1,539 กก. / ไร) ในขณะที่ตํารับที่ใสเชื้ออะโซโตแบค

เตอร   เชื้ออะโซสไปริลลัมและใชปุยพืชสดถั่วเขียวมีน้ําหนักฝกดีของขาวโพดไมแตกตางกับการใชปุยเคมีครึ่งหนึง่

ของอัตราปรกติ  สวนตํารับที่ใหน้ําหนักฝกดีต่ําที่สุด (947 กก. / ไร) คือ ตํารับควบคุม (control)  

 
คําสําคัญ : การตรึงไนโตรเจน  การไมไถพรวน  ขาวโพดหวาน  อะโซสไปริลลัม  อะโซโตแบคเตอร 

 

ABSTRACT 
 The nitrogen fixation of free living microorganisms and their effects on sweet corn yield in no 

tillage system was done. This study aimed to study the population of nitrogen fixing microorganisms, 

efficiency of nitrogen fixation and their effects on sweet corn yield in no tillage system. The 
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experimental design was split plot in randomized complete block design with 4 replications. Main plot 

consisted of conventional tillage and no tillage while sub plot consisted of  1) control  2) normal rate of 

chemical fertilizer  3) half rate of chemical fertilizer  4) azotobacter inoculation  5) azospirillum 

inoculation  6) soybean green manure and 7) mungbean green manure. The results showed no 

significant of nitrogen fixing microorganisms population, efficiency of nitrogen fixation and yield in 

various tillage systems, but various types of fertilizers had significant effect on them. The population 

of azotobacter and azospirillum were increased in application azotobacter and azospirillum 

treatments. Azotobacter treatment had the highest nitrogen fixation in soil (3.35 mg N / hr / m2), while 

those of azospirillum, soybean green manure and mungbean green manure treatments were lower, 

respectively. Nitrogen fixation in root from azospirillum treatment was the highest (0.04 mg N / hr / 

m2). The standard ears from normal rate of chemical fertilizer treatment was the highest (1,539 kg / 

rai), while those from azotobacter, azospirillum and mungbean green manure treatments were 

appeared in the same level as that from the treatment of half rate of chemical fertilizer. However the 

standard ears of control treatment was the lowest (947 kg / rai).                    
 
Keywords : azospirillum, azotobacter, nitrogen fixation, no tillage and sweet corn 
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คํานํา 
ไนโตรเจนเปนธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณมาก เมื่อพืชไดรับอยางเพียงพอจะทําใหสามารถ

เจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วรวมถึงชวยสงเสริมคุณภาพ และปริมาณของผลผลิตอีกดวย  สําหรับขาวโพดนั้น

ไนโตรเจนจะมีบทบาทตลอดอายุการเจริญเติบโต  โดยแหลงที่มาของไนโตรเจนในดินอาจไดมาจากน้ําฝน  ปุยซึ่ง

เปนไดทั้งปุยเคมีและปุยอินทรีย เชน ปุยพืชสด  สวนใหญใชเปนพวกพืชตระกูลถั่ว มีรายงานวาถั่วเหลืองและถั่ว

เขียวสามารถสะสมไนโตรเจนในดินได 18 และ 32 kg N / rai / year ตามลําดับ (ยงยุทธ และคณะ, 2551)  

สําหรับการตรึงไนโตรเจนโดยจุลินทรียเปนแหลงที่มาของไนโตรเจนในดินอีกแหลงหนึ่ง โดยมีทั้งการตรึงไนโตรเจน

แบบพึ่งพาอาศัยกันและการตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ เชน การตรึงไนโตรเจนของอะโซโตแบคเตอรซึ่งเปนจุลินทรีย

อิสระที่มีอยูในดิน โดยไนโตรเจนที่ตรึงไดนั้นสามารถชวยลดการใชปุยไนโตรเจนลงได (ธงชัย, 2550)  ปริมาณ

ไนโตรเจนที่ตรึงไดอาจแตกตางกันไปตามชนิดของจุลินทรียและสภาพแวดลอมของดิน Esmaeil et al. (2008) 

พบวา จุลินทรียอิสระในดินสามารถตรึงไนโตรเจนได 10-20 kg N / ha / crop  ไนโตรเจนที่ไดจากจุลินทรียเปน

การลงทุนที่นอยแตตองจัดการดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย   ในปจจุบันการทําการเกษตร

สวนใหญมักจะมีการไถพรวนเพื่อเตรียมพื้นที่กอนปลูกรวมถึงกําจัดวัชพืช  การไถพรวนและการเขตกรรมอื่นๆ

ที่มากเกินไปมักทําใหปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลง  การปลูกพืชแบบไมไถพรวนจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่อาจชวย

รักษาระดับของอินทรียวัตถุในดินไว  อินทรียวัตถุเหลานี้นอกจากจะชวยรักษาสภาพทางเคมีและกายภาพของดิน

ใหดีแลวยังชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่มีประโยชนในดินรวมถึงจุลินทรียที่สามารถตรึงไนโตรเจน

ไดดวย (Martinez et al., 1988) นอกจากนี้ การปลูกพืชแบบไมไถพรวนยังชวยลดการระเหยของน้ําจากผิวดิน 
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ลดการกรอนดิน ประหยัดเวลาในการเตรียมดินเพื่อปลูกครั้งตอไป รวมถึงประหยัดคาใชจายได (ธวัชชัย, 2538) 

ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรียอิสระในดินที่มีบทบาท

ในการตรึงไนโตรเจน รวมถึงปริมาณไนโตรเจนที่จุลินทรียดังกลาวตรึงไดโดยวิธี Acetylene reduction และศึกษา

ผลกระทบที่มีตอผลผลิตขาวโพดหวาน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ split plot in randomized complete block design จํานวน 4 ซ้ํา มีปจจัยที่

ศึกษาดังนี้ คือ ปจจัยหลัก (main plot) ประกอบดวยวิธีการปลูกขาวโพด 2 วิธี ไดแก การไถพรวนแบบปกติ 

(conventional tillage : CT)  และการไมไถพรวน (no tillage : NT)  สําหรับปจจัยรอง (sub plot) ประกอบดวย  

การใสปุยแบบตางๆ 7 วิธี ไดแก 1. ตํารับตวบคุม (control : C)   2. ปุยเคมีอัตราปรกติ (F1)   3. ปุยเคมีครึ่งหนึ่ง

ของอัตราปรกติ (F2)   4. เชื้ออะโซโตแบคเตอร (A)   5. เชื้ออะโซสไปริลลัม (S)   6. ปุยพืชสดถั่วเหลือง (SB)     

7. ปุยพืชสดถั่วเขียว(MB) 
 

การเตรียมพืน้ที่ปลูกและการใสปุย 
เตรียมพื้นที่โดยแบงแปลงออกเปนแปลงยอยขนาด 4.5 x 4 ตารางเมตร จํานวนทั้งสิ้น 56 แปลง 

แบงเปนไถพรวนแบบปกติ 28 แปลงและไมไถพรวนอีก 28 แปลง ใสปุยตามวิธีที่กําหนด คือ   1. C : ไมใสปุยทุก

ชนิด   2. F1 : ใสปุยเคมี สูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 50 กก./ไร หลังจากนั้น 20 วัน ใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 

25 กก./ไร โดยโรยขางแถวแลวพรวนกลบ   3. F2 : ใชปุยเคมีอัตรา ½ F1    4. A และ S : ใชเชื้อ Azotobacter 

chroococcum และ Azospirillum lipoferum ตามลําดับ จากหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาของดิน ภาควิชา

ปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน โดยวิธีการคลุกเมล็ดกอนปลูก(ธงชัย, 2550)   4. SB และ MB: ปลูกถั่ว

เหลืองและถั่วเขียวเปนปุยพืชสดโดยใชอัตรา 8 และ 5 กก./ไร ตามลําดับ ไถกลบถั่วเมื่ออายุ 42 วัน โดย CT ใชรถ

ไถเดินตาม สวน NT ใชจอบสับ และปลูกขาวโพดหลังจากกลบถั่ว 14 วัน  โดยปลูกขาวโพดหวานพันธุอินทรี 2  

ระยะปลูก 0.75 x 0.25 ตารางเมตร  ใหน้ําโดยใชสปริงเกอร และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 63 วัน ( A, S, SB และ 

MB ใสหินฟอสเฟตและปุยโพแทสเซียมคลอไรด อัตราเทียบเทากับ F2)              

 

การบันทึกและวิเคราะหขอมูล                                                                                                                 
1. วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินทั้งกอนปลูกและหลังเก็บเกี่ยว    2. วัดประสิทธิภาพ 

การตรึงไนโตรเจนดวยวิธีการ  acetylene reduction หลังการปลูก 4 และ 8 สัปดาห (Bergersen, 1970)                 

3. นับปริมาณเชื้ออะโซโตแบคเตอรและเชื้ออะโซสไปริลลัมในดิน ดวยวิธี dilution plate count (ธงชยั, 2550)     

ที่ระยะกอนปลูก และหลังปลูก 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห   4. ปริมาณผลผลิต  5. ปริมาณธาตุอาหารหลักในพืชหลัง 

การเก็บเกี่ยว (ทัศนียและจงรักษ, 2542)  วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหคาความแปรปรวนและเปรียบเทียบความ 

แตกตางของขอมูลดวยวิธีการของ Duncan’s new multiple range test (DMRT) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. ปริมาณเชือ้อะโซโตแบคเตอรและอะโซสไปริลลัมในดินทีป่ลูกขาวโพดหวาน 
ระบบการปลูกแบบไถพรวนและไมไถพรวนไมมีผลทําใหปริมาณของเชื้ออะโซโตแบคเตอรและเชื้ออะโซ

สไปริลลัมในดินแตกตางกันทางสถิติ แตปริมาณของเชื้ออะโซโตแบคเตอรเพิ่มขึ้นหลังจากการปลูกขาวโพด        

2 สัปดาห หลังจากนั้นปริมาณคอนขางคงที่จนถึงสัปดาหที่ 6 และลดลงในสัปดาหที่ 8  (figure 1)  ในกรณีของ

การใสปุย พบวาการใสเชื้ออะโซโตแบคเตอรทําใหปริมาณของเชื้ออะโซโตแบคเตอรมากที่สุด  โดยระยะกอนปลูก 

หลังปลูก 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห มีปริมาณเทากับ 3.75 x 104, 10.50 x 104, 11.38 x 104, 10.94 x 104 และ 

7.75 x 104 CFU/g ตามลําดับ (figure 2)  สําหรับเชื้ออะโซสไปริลลัมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในสัปดาหที่ 2 และ 4 

หลังปลูก และลดลงอยางรวดเร็วจนถึงสัปดาหที่ 8 ซึ่งมีปริมาณใกลเคียงกับกอนปลูก (figure 3)  การใสเชื้ออะโซ

สไปริลลัมสงผลใหมีปริมาณของเชื้ออะโซสไปริลลัมมากที่สุด โดยสัปดาหที่ 4 มีปริมาณสูงสุด 10.88 x 104 

CFU/g (figure 4)  ปริมาณของแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด เพิ่มขึ้นในระยะแรกของการเจริญเติบโตของขาวโพด 

หลังจากนั้นเมื่อขาวโพดเจริญเติบโตเต็มที่ประมาณสัปดาหที่ 6 ปริมาณแบคทีเรียเริ่มลดลง สาเหตุอาจ

เนื่องมาจากในระยะแรกของการเจริญเติบโตของพืช พืชจะปลดปลอยสารออกมาทางราก (root exudates) 

หลายชนิดซึ่งประกอบไปดวยไอออน ออกซิเจน น้ํา เมือก และสารประกอบคารบอน (Bais et al., 2006) ซึ่งเปน

แหลงอาหารและพลังงาน ดังนั้นจึงชวยกระตุนการเจริญเติบโตและกิจกรรมของจุลินทรียได (Liste and 

Alexander, 2000)  สวนในสัปดาหที่  8 เปนระยะใกลเก็บเกี่ยวซึ่งเปนระยะที่พืชแก การปลดปลอยสารออกมา

ทางรากจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งชนิดและปริมาณอาจสงผลตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Population of azotobacter in various    Figure 2 Population of azotobacter in various  

 tillage systems.        fertilizers 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figure 3 Population of azospirillum in various               Figure 4 Population of azospirillum in various  

 tillage systems        fertilizers 
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2. ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของจลุินทรียอิสระในดนิที่ปลูกขาวโพดหวาน 
ปริมาณการตรึงไนโตรเจนในดินและบริเวณรากพืชไมมีความแตกตางกันทางสถิติในระบบการปลูกที่

ตางกัน ทั้งในสัปดาหที่ 4 และ 8 (table 1, 2)  การตรึงไนโตรเจนบริเวณรากนั้นจะมีปริมาณการตรึงไนโตรเจน

นอยกวา เนื่องจากจุลินทรียอิสระสวนใหญจะอาศัยอยูในดิน โดยการตรึงไนโตรเจนในดินมีคาอยูระหวาง       

2.20 – 3.35 mg N / hr / m2 สวนปริมาณการตรึงไนโตรเจนบริเวณรากอยูในชวง 0.05 – 0.20 mg N / hr / m2  

การใสปุยที่ตางกันทําใหปริมาณการตรึงไนโตรเจนทั้งในดินและบริเวณรากพืชแตกตางกันทางสถิติ (table 1, 2) 

โดยการใสเชื้ออะโซโตแบคเตอรมีผลทําใหปริมาณการตรึงไนโตรเจนในดินมากที่สุด ทั้งในสัปดาหที่ 4 และ 8  

โดยมีคาเทากับ 3.30 และ 3.35 mg N / hr / m2  สวนการใสเชื้ออะโซสไปริลลัม การใชถั่วเหลืองและถั่วเขียวเปน

ปุยพืชสด มีปริมาณการตรึงไนโตรเจนรองลงมา แตไมแตกตางกันทางสถิติ ทั้งในสัปดาหที่ 4 และ 8   เชื้ออะโซ

สไปริลลัมสวนใหญอาศัยอยูใกลชิดกับรากขาวโพด (Osmar et al., 2004) จึงสงผลใหการตรึงไนโตรเจนบริเวณ

รากพืชในตํารับที่ใสเชื้ออะโซสไปริลลัมมีคามากที่สุดในสัปดาหที่ 4 เทากับ 0.20 mg N / hr / m2 สวนในสัปดาหที ่

8 นั้น การใสปุยที่ตางกันไมทําใหปริมาณการตรึงไนโตรเจนบริเวณรากแตกตางกันทางสถิติ และการใชปุยเคมี

สงผลใหมีการตรึงไนโตรเจนนอยกวาการใสเชื้ออะโซโตแบคเตอรและอะโซสไปริลลัม (table 1, 2)  
 

3. ผลผลิตของขาวโพดหวาน 
 น้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก และน้ําหนักฝกดี ไมแตกตางกันทางสถิติในระบบการปลูกที่

ตางกัน (figure 5) แตเมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตระหวางการใสปุยที่ตางกัน พบวาการใชปุยเคมีอัตราปกติ

สงผลใหมีปริมาณน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก และน้ําหนักฝกดี สูงที่สุดเทากับ 2,380, 1,649

และ 1,539 กก. / ไร ตามลําดับ สวนการใชปุยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของปรกติ  การใสเชื้ออะโซโตแบคเตอร  เชื้ออะ

โซสไปริลัม และการใชถั่วเขียวเปนปุยพืชสดมีปริมาณผลผลิตดังกลาวรองลงมาและมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ  

สาเหตุที่ทําใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก และน้ําหนักฝกดีแตกตางกันอาจเนื่องมาจากปริมาณ

ไนโตรเจนที่ขาวโพดไดรับในปริมาณที่ตางกัน  การใชถั่วเหลืองเปนปุยพืชสดนั้นมีน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝก

ปอกเปลือก และน้ําหนักฝกดีนอยกวาเนื่องจาก ถั่วเหลืองมีการกระจายในดานจํานวนตนนอยกวาถั่วเขียว และ

ถั่วเหลืองจะมีปริมาณการตรึงไนโตรเจนนอยกวาถั่วเขียวดวย (ยงยุทธ และคณะ, 2551)  อยางไรก็ตามการใชถั่ว

เหลืองเปนปุยพืชสดสงผลใหมีผลผลิตมากกวาตํารับควบคุม ที่มีน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก และ

น้ําหนักฝกดีเพียง 1458, 1103  และ  947 กก. / ไร ตามลําดับ (figure 5, 6) 
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Table 1 Nitrogen fixation of microorganisms in soil grown with sweet corn in various tillage systems and  

 fertilizers 

  MP = main plot, SB = sub plot 

 
Table 2  Nitrogen fixation of sweet corn root grown under various tillage systems and fertilizers 

   MP = main plot, SB = sub plot  
 

at 4 week (mg N / hr / m2) at 8 week (mg N / hr / m2) 
Fertilizer  

CT NT average CT NT average 

C 2.31 2.09 2.20 d 2.34 2.39 2.36 c 

F1 2.44 2.46 2.45 c 2.39 2.45 2.42 bc 

F2 2.47 2.53 2.50 c 2.49 2.55 2.52 bc 

A 3.31 3.28 3.30 a 3.23 3.47 3.35 a 

S 2.74 2.69 2.71 b 2.76 2.70 2.73 b 

SB 2.58 2.61 2.60 bc 2.55 2.51 2.53 bc 

MB 2.55 2.55 2.55 bc 2.56 2.62 2.59 bc 

average 2.70 2.60   2.70 2.69   

CV(%) 4.12(MP) 7.05(SP)   2.75(MP) 10.13(SP)   

F-test             

      Tillage(T)                                                                ns     ns 

      Fertilizer(F)                                                            **     ** 

      TxF                                                                         ns     ns 

Means in the same column followed by the same letter are not different (p≤0.05) according to DMRT. 

at 4 week (mg N / hr / m2) at 8 week (mg N / hr / m2) 
Fertilizer 

CT NT average CT NT average 

C 0.02 0.02 0.02 c 0.01 0.01 0.01 

F1 0.02 0.02 0.02 c 0.01 0.01 0.01 

F2 0.02 0.02 0.02 c 0.01 0.01 0.01 

A 0.03 0.03 0.03 b 0.01 0.01 0.01 

S 0.04 0.04 0.04 a 0.02 0.02 0.02 

SB 0.02 0.02 0.02 c 0.01 0.01 0.01 

MB 0.02 0.02 0.02 c 0.01 0.01 0.01 

average 0.03 0.02  0.01 0.01  

CV(%) 9.46(MP) 20.7(SP)  26.29(MP) 14.18(SP)  

F-test       

Tillage(T)                                                                    ns   ns 

Fertilizer(F)                                                                 **   ns 

TxF                                                                              ns   ns 

Means in the same column followed by the same letter are not different (p≤0.05) according to DMRT. 
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Figure 5  Yield of sweet corn with various tillage           Figure 6  Yield of sweet corn with various fertilizers 

  systems 
 

4. ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดในพืช 
การปลูกขาวโพดหวานในระบบที่แตกตางกันไมมีผลทําใหปริมาณธาตุอาหารหลักในพืชแตกตางกันทาง

สถิติ และไมพบอิทธิพลรวมระหวางระบบการปลูกรวมกับการใสปุยที่ตางกัน (table 3)  แตการใสปุยที่ตางกันทํา

ใหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในพืชแตกตางกันทางสถิติ  โดยตํารับควบคุมมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในพืชนอย

ที่สุด (3.64 %)  การใสปุยเคมีทั้ง 2 อัตรา  การใสเชื้ออะโซโตแบคเตอร   การใสเชื้ออะโซสไปริลลัม และการใชถั่ว

เขียวเปนปุยพืชสด มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดไมแตกตางกันทางสถิติ  ซึ่งมีคาใกลเคียงกับการใชถั่วเหลืองเปน

ปุยพืชสด (3.71 %)  ในสวนของปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทั้งหมดในพืชนั้นมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ

เมื่อเปรียบเทียบระหวางการใสปุยที่แตกตางกัน (table 3) 
 

Table 3 Total nitrogen, phosphorus and potassium content of sweet corn grown with various  

 tillage systems and fertilizers. 

Means in the same column followed by the same letter are not different (p≤0.05) according to DMRT. 

MP = main plot, SB = sub plot  

Total nitrogen (%) Total phosphorus (%) Total potassium (%)  
Fertilizer  

CT NT average CT NT average CT NT average 

C 3.63 3.66 3.64 c 0.67 0.66 0.66 3.95 4.06 4.00 
F1 3.90 3.86 3.88 a 0.69 0.71 0.70 4.39 4.03 4.21 
F2 3.84 3.83 3.84 a 0.67 0.71 0.69 4.28 3.91 4.10 
A 3.81 3.83 3.82 a 0.67 0.68 0.67 4.24 4.03 4.13 
S 3.82 3.81 3.82 a 0.67 0.69 0.68 4.27 4.18 4.22 
SB 3.70 3.72 3.71 bc 0.71 0.69 0.70 4.23 4.15 4.19 
MB 3.76 3.80 3.78 ab 0.69 0.73 0.71 3.85 4.20 4.02 

average 3.78 3.79   0.68 0.69   4.17 4.08   
CV(%) 2.76(MP) 2.80(SP)  7.13(MP) 8.03(SP)  15.67(MP) 5.81(SP)   
F-test                   
      Tillage(T)                                        ns     ns     ns 
      Fertilizer(F)                                     **     ns     ns 
      TxF                                                 ns     ns     ns 
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สรุปผลการทดลอง 
เชื้ออะโซโตแบคเตอรและเชื้ออะโซสไปริลลัมมีปริมาณเพิ่มขึน้ในระยะแรกของการปลูกขาวโพดและ

ลดลงเมื่อใกลถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยการใสเชื้ออะโซโตแบคเตอรและเชื้ออะโซสไปริลลัมสงผลใหมีประสิทธิภาพใน

การตรึงไนโตรเจนมากที่สุด  การใสเชื้ออะโซโตแบคเตอร  เชื้ออะโซสไปริลลัมและการใชถั่วเขียวเปนปุยพืชสด

สามารถสงเสริมใหขาวโพดมปีริมาณผลผลิตเทียบเทากับการใชปุยเคมีอตัราครึ่งหนึ่งของปรกติ (9.5 kg N / rai) 
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