การคัดกรองและการประเมินประสิทธิภาพของไรโซแบคทีเรี ย
เพื่อการส่ งเสริมการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าข้ าว
Screening and Efficiency Assessment of Rhizobacteria for Growth Enhancement
of Rice Seedlings
อนุสรา พิศน้ อย และ อรวรรณ ฉัตรสีร้ ุ ง*
Anusara Pidnoi and Arawan Shutsrirung*
ภาควิ ชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
Department of Plant and Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
*Corresponding author: Email: arawan.s@cmu.ac.th
(Received: 17 December 2018; Accepted: 3 April 2019)

Abstract: Rice (Oryza sativa L.) is one the most important economic crop of Thailand and high input of chemical
fertilizers is a common practice for rice production. This practice has given rise to several problems such as
contamination of water, degradation of soil and loss of biodiversity ultimately leading to health risks for humans.
The use of beneficial bacteria is an alternative to reduce the mention problems. Therefore, in the present study,
rhizobacteria were isolated from 4 organic rice locations in Chiang Mai province i.e. Mae Wang district (2 sites),
Mae Taeng district (1 site) and Phrao district (1 site). A total of 56 isolates of rhizobacteria was obtained. After
preliminary qualitative-screening on agar plate, only 13 isolates showed promising abilities in nitrogen fixing and
phosphate solubilizing abilities. The results of quantitative-screening in broth culture indicated that isolate
RMW4NF1 showed highest ability in nitrogen fixation followed by RMT2NF4 ( 887.4 and 822.9 nmol
C2H4/tube/24hr, respectively), and RMW4NF1 exhibited highest ability in phosphate solubilization with value of
181.46 mgP/L. Evaluation of indole-3-acetic acid (IAA) indicated that RMW3NF4 could produce highest amount
of IAA followed by RMT2NF4 (34.93 and 31.05 mg IAA/L, respectively). From all the evaluations of plant growth
promoting potential, six isolates i.e. RMW2Egg2, RMW2Egg8, RMW4Egg5, RMW4NF1, RMT2Egg2 and RMT2NF4
were selected to test their effectiveness on growth and nutrients uptake of rice seedlings. The results showed
that the application of almost all the isolates gave significantly higher growth and nutrients uptake than the
control. Isolate RMT2NF4 gave 214 and 74% higher nitrogen and phosphorus uptake than the control,
respectively. Therefore, this isolate has a high potential to be developed as biofertilizer for rice.
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บทคัดย่ อ: ข้ าว (Oryza sativa L.) เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญพืชหนึง่ ของประเทศไทยและการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ในการปลูกข้ าวก็ได้
มีการปฏิบตั ิกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่งทาให้ ก่อให้ เกิดปั ญหาหลายประการ เช่น การปนเปื อ้ นมลพิษในแหล่งน ้า การเสื่อม
โทรมของดิน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลให้ มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ การใช้ แบคทีเรี ยที่
เป็ นประโยชน์ ในการปลูกข้ าวจึ งเป็ นทางเลือกหนึ่งในการลดปั ญหาดังกล่าว ดังนัน้ ในการทดลองนี จ้ ึงได้ ท าการแยก
แบคทีเรี ยจากดินรอบรากข้ าว จากพื ้นที่ปลูกข้ าวแบบเกษตรอินทรี ย์จานวน 4 พื ้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ อาเภอแม่วาง
2 พื น้ ที่ อ าเภอแม่แตง 1 พื น้ ที่ และอ าเภอพร้ าว 1 พื น้ ที่ ได้ ไรโซแบคที เรี ยจ านวน 56 ไอโซเลท ท าการคัดกรองเชื อ้ ที่ มี
ความสามารถตรึ งไนโตรเจนและย่ อยละลายฟอสเฟตเบื อ้ งต้ นเชิ งคุณ ภาพบนอาหารแข็ ง โดยคัดเลือกไอโซเลทที่ มี
ความสามารถสูงได้ 13 ไอโซเลท ผลของการคัดกรองเชิงปริ มาณในอาหารเหลวพบว่า ไอโซเลท RMW4NF1 มีความสามารถ
ในการตรึ งไนโตรเจนสูงที่สุด รองลงมาคือ RMT2NF4 (887.4 และ 822.9 นาโนโมล C2H4/หลอด/24 ชั่วโมง ตามลาดับ)
และ RMW4NF1 สามารถละลายฟอสเฟตได้ สูงสุดถึ ง 181.46 มิ ลลิกรัม P/ลิตร เมื่ อท าการประเมิ นการผลิต indole-3acetic acid (IAA) พบว่า RMW3NF4 สามารถผลิต IAA ได้ สงู ที่สุดรองลงมาคือ RMT2NF4 (34.93 และ 31.05 มิลลิกรั ม
IAA/ลิตร ตามลาดับ) จากศักยภาพในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชทังหมดที
้
่ได้ ประเมินจึงได้ คดั เลือกไอโซเลทได้
จ านวน 6 ไอโซเลท คื อ RMW2Egg2, RMW2Egg8, RMW4Egg5, RMW4NF1, RMT2Egg2 และ RMT2NF4 มาทดสอบ
ประสิทธิภาพต่อการเจริ ญเติบโตและการดูดใช้ ธาตุอาหารของต้ นกล้ าข้ าว พบว่า การใช้ ไรโซแบคทีเรี ยส่งเสริ มการเจริ ญ
ของต้ นกล้ าข้ าวและการดูดใช้ ธาตุอาหารเกือบทุกไอโซเลทให้ ค่าสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติ โดยที่
ไอโซเลท RMT2NF4 ให้ ค่าการดูดใช้ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงกว่ากรรมวิธีควบคุม 214 และ 74 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
ดังนันไอโซเลทนี
้
้จึงมีศกั ยภาพสูงในการนามาพัฒนาเป็ นปุ๋ ยชีวภาพสาหรับข้ าว
คาสาคัญ: ข้ าว ดินรอบรากพืช แบคทีเรี ยตรึงไนโตรเจน แบคทีเรี ยย่อยละลายฟอสเฟต

คานา

น ้ า ใ ต้ ดิ น (Wattanaphayapkul, 2015) ดั ง นั ้ น ก า ร
ประยุกต์ใช้ แบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตของพืช จึงเป็ นแนวทางเลือกหนึ่งที่เป็ นมิตร
กั บ สิ่ งแวดล้ อม นอกจากแบคที เรี ย ที่ อ ยู่ ภ ายในพื ช ที่
สามารถส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชแล้ ว มีแบคทีเรี ย
อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นดิ น บริ เวณ รอบรากพื ช
(rhizobacteria) ซึ่งมีความสามารถในการ ตรึ งไนโตรเจน
ละลายฟอสเฟต สร้ างฮอร์ โมนพื ช หรื อ กิ จกรรมอื่น ๆ ที่
ช่วยส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตพืชได้ และมักเรี ยกรวมกันว่า
plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) ส าหรั บ
จุ ลิ น ทรี ย์ กลุ่ม ที่ ต รึ งไนโตรเจนได้ ก็ เป็ นแหล่ งที่ ม าของ
ไนโตรเจนในดินอีกแหล่งหนึ่ง โดยมีทงการตรึ
ั้
งไนโตรเจน
แบบพึ่งพาอาศัยกันและการตรึ งไนโตรเจนแบบอิสระ เช่น
การตรึ งไนโตรเจนของอะโซโตแบคเตอร์ ซึ่งเป็ นจุลินทรี ย์
อิสระที่มีอยู่ในดิน โดยไนโตรเจนที่ตรึ งได้ นนสามารถช่
ั้
วย
ลดการใช้ ปุ๋ ยไนโตรเจนลงได้ (Mala, 2007) ปริ ม าณ
ไนโตรเจนที่ ต รึ ง ได้ อาจแตกต่ า งกั น ไปตามชนิ ด ของ
จุลินทรี ย์และสภาพแวดล้ อมของดิน Yasari et al. (2008)

ข้ าวเป็ น ธัญ พื ชที่ อยู่ในวงศ์ Gramineae มี ชื่ อ
ทางวิทยาศาสตร์ ว่า Oryza sativa L. นอกจากข้ าวจะเป็ น
อาหารหลั ก ของชาวไทยแล้ ว ข้ าวยั ง ถื อ ว่ า เป็ นพื ช
เศรษฐกิจที่สาคัญยิ่งของประเทศไทย ในการผลิตข้ าวนัน้
เกษตรกรส่วนใหญ่ ได้ มีการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ในปริ มาณสูงในนา
ข้ าวอย่ างต่ อ เนื่ องเป็ นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะ
ปุ๋ ยเคมีไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส จึงเป็ นสาเหตุให้ ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินเสื่อมถอยลงมาก ดินมีสภาพเป็ นกรด
จัด ดินจับตัวกันเป็ นก้ อนแข็ง และทาให้ จุลินทรี ย์ที่อาศัย
อยู่ในดิน และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มีจานวนลดลงมาก อีกทังยั
้ ง
ทาให้ ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ ้นตามไปด้ วย นอกจากนี ้
ปุ๋ ยเคมี ไนโตรเจนที่ ใช้ ในนาข้ าวมี การสูญ เสี ยมากกว่ า
50% จ าก ก ระ บ ว น ก ารต่ า ง ๆ เช่ น volatilization,
denitrification และ leaching ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ เกิดปั ญหา
มลพิ ษสู่สิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ก้ ารใช้ ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน
มากเกินไปจะทาให้ เกิดการปนเปื อ้ นของไนเตรทในแหล่ง
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จางที่ระดับ 10-1-10-5 จากนัน้ ดูดสารละลายดินที่มีความ
เข้ มข้ น 10-3, 10-4 และ 10-5 ความเข้ มข้ นละ 0.1 มิลลิลิตร
นามาเกลี่ยลงบนผิ วอาหารให้ สม่ าเสมอโดยวิธี spread
plate technique บนอาหาร 2 ชนิ ด ได้ แก่ egg albumin
agar (glucose 1.0 ก รั ม , egg albumin 0.25 ก รั ม ,
K2HPO4 0.5 ก รั ม , MgSO4.7H2O 0.2 ก รั ม ,
Fe2(SO4)3.9H2O 0.01 กรัม, agar 15 กรัม และ Burk’s NFree medium (Wilson and Knight, 1952) อาหารสอง
ชนิ ด นี ใ้ ช้ ส าหรั บ ใช้ แยกเชื อ้ แบคที เรี ย ทุ ก กลุ่ ม และ
แบคที เรี ย ที่ ต รึ ง ไนโตรเจน ตามล าดั บ บ่ ม เชื อ้ ไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 7 วัน จากนันท
้ าการคัดเลือกโคโลนี
ที่ เจริ ญ บนอาหารที่ มี ลัก ษณะแตกต่ างกั น และท าให้
บริ สุทธิ์ โดยวิธีการ streak plate บนอาหาร nutrient agar
(NA) (nutrient broth (NB) ชนิ ด ผงส าเร็ จ รู ป 13 กรั ม ,
agar 15 กรั ม ป รั บ pH เท่ ากั บ 7.0 ± 0.2 แล้ วป รั บ
ปริ มาตรเป็ น 1 ลิตร)

พบว่า จุลินทรี ย์อิสระในดินสามารถตรึ งไนโตรเจนได้ 1020 กิ โลกรั ม ไนโตรเจน /เฮกแตร์ จากงานวิ จั ย ของ
Wanchai and Ruangsangka (2014) พบว่าสามารถแยก
แบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการละลายฟอสเฟตได้
2 ชนิ ด คื อ Burkhoderia sp. และ Pantoea dispersa
ส่งผลต่อการเจริ ญเติ บโตของของข้ าวพันธุ์ กข47 ทัง้ ใน
ด้ านความสูง จานวนใบ ความยาวของราก และนา้ หนัก
แห้ งของลาต้ นในแต่ละตารับมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติ และจากการวิ จัยพบว่า เมื่ อใส่เชื อ้
Brevibacillus borstelensis, Bacillus megaterium และ
Brevibacillus agri ซึ่ งเป็ นเชื อ้ แบคที เรี ยที่ สามารถผลิ ต
กรดอิ น โดล-3-แอซี ติ ก (indole-3-acetic acid: IAA) ซึ่ ง
เป็ นฮอร์ โมนพืชกลุ่มออกซิน (auxin) โดยมีผลต่อการยืด
ขยายรากและการเจริ ญ เติ บโตของข้ าว (Insalud et al.,
2015) การใช้ แบคทีเรี ยบริ เวณรอบรากพืชกลุม่ PGPR ซึ่ง
รวมถึงกลุ่มที่ สามารถตรึ งไนโตรเจน ละลายฟอสฟอรั ส
และสร้ างฮอร์ โมนพื ช จึ งเป็ นทางเลื อกที่ เหมาะสมและ
สามารถลดการใช้ ปุ๋ ยเคมี แ ละลดปั ญ หามลพิ ษ สู่
สิง่ แวดล้ อมได้ งานวิจยั นี ้จึงทาการแยกไรโซแบคทีเรี ยจาก
ดินบริ เวณรอบรากข้ าว ทาการคัดกรองไรโซแบคทีเรี ยที่มี
ความสามารถในการตรึงไนโตรเจน คัดเลือกแบคทีเรี ยตรึ ง
ไนโตรเจนมาประเมินศักยภาพในการละลายฟอสเฟต การ
สร้ าง IAA แล้ วจึงมี น ามาทดสอบประสิทธิ ภาพของไรโซ
แบคทีเรี ยในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของข้ าวในระยะ
ต้ นกล้ า เพื่อสามารถคัดเลือกแบคทีเรี ยที่มีประสิทธิ ภาพ
สูงในการประยุกต์ ใช้ ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของข้ าวใน
สภาพแปลงต่อไป

การคัดกรองแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนและแบคทีเรี ย
ย่ อยละลายฟอสเฟต
นาแบคทีเรี ยที่คัดแยกให้ บริ สทุ ธิ์ ได้ ทงหมด
ั้
มา
เพิ่มปริ มาณเพื่อทาการคัดกรองความสามารถเชิงคุณภาพ
ในการตรึ งไนโตรเจนและละลายฟอสเฟต ด้ วยวิ ธี drop
plate technique โดยนาสารละลายเชื ้อแบคทีเรี ยแต่ละไอ
โซเลท ปริ มาตร 0.02 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร Burk’s
N-free medium และ Czapek’s agar (sucrose 30 กรั ม ,
NaNO3 2 ก รั ม , Ca3(PO4)2 0.9 ก รั ม , KCl 1.36 ก รั ม ,
MgSO4.7H2O 0.50 ก รั ม , FeSO4.7H2O 0.01 ก รั ม ,
Congo red 0.25% 10 มิ ลลิลิตร, agar 15 กรั ม ปรั บ pH
เท่ากับ 7.3 ± 0.2 แล้ วปรับปริ มาตรเป็ น 1 ลิตร) เชือ้ ละ 3
ซ ้า บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 28-30 ๐C เป็ นเวลา 7 วัน คัดเลือกเชื ้อที่
เจริ ญได้ ดีทงบนอาหาร
ั้
Burk’s N-free medium และ เชื อ้
ที่เจริ ญได้ ดี และท าให้ เกิ ดวงใสรอบโคโลนี (clear zone)
บน Czapek’s agar ได้ มาก เพื่อใช้ ในการทดลองขันต่
้ อไป
โดยค านวณค่ าประสิ ทธิ ภาพการย่อยละลายฟอสเฟต
(clear zone ratio) เชื อ้ แบคทีเรี ยใดให้ ค่าเฉลี่ยของ clear
zone ratio สูง แสดงว่ามีกิจกรรมการละลายฟอสเฟตได้ ดี
คัดเลือกมาทดสอบประสิทธิ ภาพการละลายฟอสเฟตใน
อาหารเหลวต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การแยกแบคทีเรียจากดินบริเวณรอบรากข้ าว
ทาการแยกแบคทีเรี ยจากดินบริ เวณรอบรากข้ าว
(rhizosphere soils) จากพื ้นที่ปลูกข้ าวแบบเกษตรอินทรี ย์
จานวน 4 พื ้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ อาเภอแม่วาง 2
พื ้นที่ อาเภอแม่แตง 1 พื ้นที่ และอาเภอพร้ าว 1 พื ้นที่ โดย
ทาการสุม่ เก็บดินบริ เวณ rhizosphere พื ้นที่ละ 2 ตัวอย่าง
ยกเว้ นอาเภอพร้ าว 1 ตัวอย่าง รวมทังหมด
้
7 ตัวอย่าง ทา
การแยกเชื อ้ ด้ วยวิ ธี soil dilution plate method โดยเจื อ
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การประเมิ น ความสามารถเชิ งปริ มาณในการตรึ ง
ไนโตรเจนของแบคทีเรีย
คั ด เลื อ กแบคที เรี ย ที่ เจริ ญ ได้ ดี จ ากวิ ธี drop
plate technique มาทาการประเมินความสามารถในการ
ตรึ งไนโตรเจน โดยวิธี acetylene reduction assay (ARA)
ตามวิธีของ Weaver and Danso (1994) โดยเลี ้ยงเชื อ้ ใน
หลอดทดลองที่มีอาหารวุ้นเอียง (agar slant) 5 มิลลิลิตร
บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 7 วัน เมื่อครบกาหนดเปลี่ยน
ฝาหลอดทดลองให้ เป็ นจุกยาง เพื่อดูดอากาศภายในออก
10% ของปริ มาตรส่วนช่องว่างที่เหลือ เมื่อดูดอากาศออก
แทนที่ ด้ วยก๊ าซ acetylene ในปริ มาตรที่ เท่ากัน บ่ มไว้ ที่
อุณหภูมิห้องนาน 24 ชัว่ โมง แล้ วอ่านค่า ethylene (C2H4)
ที่ เกิ ด จากการ reduce ก๊ าซ acetylene (C2 H2 ) จาก
กิ จกรรมของเอนไซม์ ไนโตรจี เนส (nitrogenase) โดยใช้
เค รื่ อ ง gas chromatography (GC) ตั ว อ ย่ า ง เชื ้ อ ที่
สามารถทาให้ เกิดก๊ าซ ethylene (C2H4) นาพื ้นที่ใต้ กราฟ
ไปคานวณหาปริ มาณก๊ าซ ethylene (C2H4) (Somasegaran
and Hoben, 1994) ที่เกิดขึ ้น

การประเมินความสามารถในการผลิต indole 3-acetic
acid (IAA) ของแบคทีเรีย
นาเชือ้ ที่คดั เลือกได้ ทงหมดมาทดสอบการผลิ
ั้
ต
ฮอร์ โมนพืชโดยการวัดปริ มาณ IAA ดัดแปลงจากวิธีของ
Gorden and Weber (1951) โดยการเลีย้ งเชื อ้ จุลินทรี ย์
ในอาหาร nutrient broth (NB) 25 มิ ลลิ ลิ ตร ที่ ไม่ เติ ม Ltryptophan และเติม L-tryptophan 0.2 กรัม/ลิตร ซึ่งเป็ น
สารตังต้
้ นของ IAA ลงไปในอาหารเลี ้ยงเชื ้อด้ วย หลังจาก
นัน้ จึ งท าการบ่ มเชื อ้ ดังกล่าวที่ อุณ หภูมิ ห้ อง เขย่าด้ วย
ความเร็ ว 125 รอบต่ อ นาที วัด ปริ ม าณ IAA ที่ เกิ ด ขึ น้
หลังจากบ่มเป็ นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งจะท าการวัด IAA ที่
เกิดขึ ้นใน supernatant โดยใช้ เครื่ อง spectrophotometer
ที่ wavelength 530 นาโนเมตร ทาการลบค่าดูดกลืนแสง
ของชุ ด ควบคุ ม ที่ ไม่ มี เชื อ้ แบคที เรี ย จากทุ ก ตั ว อย่ า ง
คานวณโดยเปรี ยบเทียบกับชุดสารละลายมาตรฐาน IAA
0, 10, 20, 50, 100 และ 150 µM
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของแบคที เรี ย ต่ อการ
เจริญเติบโตของต้ นกล้ าข้ าว
พันธุ์ ข้ าวที่ ใช้ ในการทดลองนี ้ คื อ พันธุ์ สันป่ า
ตอง 1 ก่อนการเพาะเมล็ดทาการฆ่าเชื ้อที่ผิวเมล็ดข้ าวโดย
แช่ ใ น สารละลาย 3% hydrogen peroxide เป็ นเวลา
3 นาที แล้ วล้ างด้ วยน ้ากลัน่ ที่ฆ่าเชือ้ แล้ ว 3 ครัง้ หลังจาก
นี ้ทาการเพาะด้ วยการห่อเมล็ดข้ าวด้ วยผ้ าขาวบางที่ผ่าน
การฆ่าเชื อ้ แล้ ว นาผ้ าขาวบางที่ห่อเมล็ดข้ าวไปแช่ในนา้
กลัน่ ที่ฆ่าเชือ้ แล้ ว เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ริ นน ้ากลัน่ ออก ทิง้
ไว้ อีก 48 ชั่วโมง จึงคัดเลือกเฉพาะเมล็ดข้ าวที่มีส่วนราก
และส่วนใบเท่ากันมาทาการทดลอง สาหรับเชื ้อแบคทีเรี ย
ที่ใช้ ในการทดลองนี ้คัดเลือกจากแบคทีเรี ยที่มีศกั ยภาพสูง
ในการตรึ งไนโตรเจน ละลายฟอสเฟต และสร้ างสาร
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช มาทดสอบประสิทธิ ภาพ
ในการเจริ ญเติบโตของข้ าวในห้ องที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
และแสง (ช่วงแสง:ช่วงมืด 12:12 อุณหภูมิ 25°C ภายใต้
ความเข้ มแสงประมาณ 5.8 klux) โดยท าการเลี ย้ งเชื อ้
แบคทีเรี ยที่คดั เลือก ในอาหาร NB ให้ ได้ ปริ มาณเชื ้อสูงสุด
( 109 CFU/g) แล้ วเจื อ จางด้ วยน า้ กลั่น ที่ ฆ่ าเชื อ้ แล้ ว
อัตรา 1:50 (v/v) แช่เมล็ดข้ าวที่ได้ ทาการเพาะไว้ จนมีราก
งอกแล้ วประมาณ 1 เซนติเมตร ในสารละลายเชื ้อเจือจาง

การประเมินความสามารถเชิงปริ มาณในการละลาย
ฟอสเฟตของแบคทีเรีย
น าเชื อ้ ที่ แ ยกได้ ทั ง้ หมดจากการประเมิ น
ศักยภาพเชิ งคุณ ภาพ มาทดสอบความสามารถในการ
ละลายฟอสเฟต โดยเลี ย้ งเชื อ้ ในอาหารเหลวในขวด
Erlenmeyer flask ข น า ด 50 มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ บ ร ร จุ
Pikovskaya (PVK) medium (Surange et al., 2013) 25
มิ ลลิลิตร น าไปบ่มโดยเขย่าด้ วยความเร็ ว 125 รอบต่ อ
นาที ที่ อุณ หภู มิ ห้ อง เป็ นเวลา 3 วัน ท าการวิ เคราะห์
ปริ มาณฟอสฟอรัส ดัดแปลงจากวิธีของ Gaur (1990) โดย
แยกเซลล์ เชื อ้ แบคที เรี ยออกโดยปั่ นเหวี่ยงที่ 4,500 rpm
10 นาที น าส่ ว นสารละลายใส (supernatant) มาวั ด
ปริ มาณฟอสฟอรั สโดยใช้ เครื่ อง spectrophotometer ที่
wavelength 820 นาโนเมตร และ ทาการลบค่ าดูดกลื น
แสงของชุดควบคุมที่ไม่มีเชื อ้ แบคทีเรี ยจากทุกตัวอย่าง
ก่อนการคานวณ
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การคัดกรองและการประเมินประสิทธิภาพของไรโซแบคทีเรีย
เพื่อการส่ งเสริ มการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าข้ าว

นี ้ เป็ นเวลา 2 ชั่ ว โมง หลั ง จากนั น้ ปลู ก ลงภาชนะที่
ป ระ ก อ บ เห มื อ น Leonard jar (Somasegaran and
Hoben, 1994) โดยภาชนะบนบรรจุทรายที่นึ่งฆ่าเชื ้อแล้ ว
ปริ มาตร 300 มิลลิลิตร และภาชนะล่างบรรจุสารละลาย
อาหารที่ ป ราศจากไนโตรเจน (N-free nutrient solution)
(Punyadoung, 2007) โดยมี ไส้ ต ะเกี ย งฝ้ ายใส่ ระหว่ าง
กลางของภาชนะบนและล่างเพื่อให้ สารละลายอาหารดูด
ซึมไปยังทรายที่ปลูกพืชได้ เติม N-free nutrient solution
ภาชนะด้ านล่างให้ มีระดับที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง โดยท าการปลูกภาชนะละ 3 ต้ น วางแผนการ
ท ด ล อ ง แ บ บ randomized complete block design
(RCBD) ทาการทดลอง 3 ซ ้า ซ ้าละ 9 ต้ น เมื่อครบ 30 วัน
บันทึกการเจริ ญเติบโตของกล้ าข้ าว โดยทาการวัด ความ
สูงของต้ นจากโคนต้ นถึงปลายยอดที่ยาวที่สุด วัดความ
ยาวรากจากโคนต้ นถึงปลายรากที่ยาวที่สดุ ของแต่ละต้ น
ชัง่ น ้าหนักสดของต้ นและราก น ้าหนักแห้ งของต้ นและราก
และท าการวิเคราะห์ ความเข้ มข้ นของธาตุไนโตรเจน (%
total N) และ ฟอสฟอรั ส (% total P) ตามวิ ธี ก ารของ
Siwasilp (1984) โดยเปรี ยบเที ยบกรรมวิ ธี ที่ ใส่ เ ชื อ้
แบคทีเรี ยกับกรรมวิธีควบคุมซึ่งใช้ น ้ากลัน่ นึ่งฆ่าเชือ้ แทน
การใช้ เชื อ้ แบคทีเรี ย น าผลไปค านวณหาการดูดใช้ ธาตุ
อาหารในต้ นข้ าว ดังนี ้ (นา้ หนักแห้ ง x ความเข้ มข้ นของ
ธาตุอาหาร)/100

วิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนของข้ อมู ล โดยวิ ธี
analysis of variance (ANOVA) และเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกรรมวิ ธี ท ดลองโดยวิ ธี least
significant difference (LSD) ที่ค่าความเชื่อมัน่ 95% โดย
ใช้ โปรแกรม Statisti for Window version 8

ผลการศึกษา
การแยกแบคทีเรียจากดินบริเวณรอบรากข้ าว
การแยกเชื ้อจากดินรอบรากข้ าวทังหมด
้
4 พื ้นที่
สามารถแยกโคโลนีแบคทีเรี ยที่แตกต่างกันได้ ทงหมด
ั้
94
ไอโซเลท โดยคัดแยกได้ จากอาหาร egg albumin agar ได้
ทัง้ หมด 64 ไอโซเลท จากอาหาร Burk’s N-free medium
ได้ ทงหมด
ั้
30 ไอโซเลท เมื่อนาไอโซเลทที่แยกได้ เบื ้องต้ น
ทังหมดมาท
้
าให้ บริ สทุ ธิ์อีกครัง้ ในอาหาร NA พบว่ามีเพียง
56 ไอโซเลทเท่านัน้ ที่ สามารถเจริ ญ บนอาหาร NA ได้ ดี
โดยคิ ด เป็ น 59% ของแบคที เรี ย ที่ คั ด แยกได้ ทั ง้ หมด
(Table 1) จึงนาไปใช้ ทดสอบในขันต่
้ อไป
การคั ด กรองแบคที เรี ย ที่ มี ศั ก ยภาพในการตรึ ง
ไนโตรเจนและย่ อยละลายฟอสเฟต
นาแบคทีเรี ย 56 ไอโซเลท ที่เจริ ญได้ ดีในอาหาร
NA ไปทดสอบความสามารถในการตรึงไนโตรเจนและการ
ย่อยละลายฟอสเฟตเบื ้องต้ น พบว่ามีแบคทีเรี ยที่สามารถ

Table 1. Rhizobacteria isolated from rice rhizosphere soil of four locations in Chiang Mai
Locations
(Chiang Mai)
Mae Wang 1
Mae Wang 2
Mae Taeng
Phrao

Isolate
code
RMW1
RMW2
RMW3
RMW4
RMT1
RMT2
RP
Total

Number of isolate
Egg albumin
Burk’s
agar
N-free medium
8
4
12
5
6
4
7
7
9
1
10
5
12
4
64
30
465

Number of isolate showing good
growth on
nutrient agar
12
18
20
6
56
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เจริ ญ ได้ บนอาหาร Burk’s N-free medium จ านวน 48
ไอโซเลท และแบคทีเรี ยทัง้ หมด 56 ไอโซเลท สามารถขึน้
ได้ บนอาหาร Czapek’s agar แต่ไอโซเลทที่สามารถเจริ ญ
ได้ ดีบนอาหารทังสองชนิ
้
ดและสังเกตเห็น clear zone รอบ
โคโลนี ได้ มากและชั ด เจนบนอาหาร Czapek’s agar
(Figure 1) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการย่อยละลาย
ฟอสเฟตได้ ดีนนมี
ั ้ เพียง 13 ไอโซเลท คิดเป็ น 23.2% ของ
ไอโซเลท ที่ ท ดสอบ โดยผลการวั ด clear zone ratio
พบว่าค่าอยูใ่ นช่วง 1.11-4.00 โดยที่ไอโซเลทที่ยอ่ ยละลาย
ฟอสเฟตบนอาหารแข็ งได้ ดี ที่ สุด คื อ RPEgg10 ให้ ค่ า
clear zone กว้ างที่สดุ คือ 4.00 และไอโซเลท RMT2Egg2
ให้ ค่ า clear zone น้ อยที่ สุ ด คื อ 1.11 (ไม่ ได้ แสดงผล
ทัง้ หมด) ดังนัน้ จึ งเลือกแบคที เรี ย 13 ไอโซเลทนี เ้ พื่ อท า
การทดสอบขันต่
้ อไป
ศั ก ยภาพเชิ ง ปริ ม าณในการตรึ ง ไนโตรเจนของ
แบคทีเรีย
ผลการทดสอบความสามารถในการตรึ ง
ไนโตรเจนของแบคที เรี ย คัด เลื อ ก 13 ไอโซเลท โดยวิ ธี
acetylene reduction assay (ARA) พบว่ า สามารถตรึ ง
ไนโตรเจนอยู่ในช่วง 498.6-887.4 นาโนโมล C2H4/หลอด/
24 ชั่วโมง (Table 2) โดย RMW4NF1 มี ปริ มาณการตรึ ง

ไนโตรเจนสูงที่สดุ 887.4 นาโนโมล C2H4/หลอด/24ชั่วโมง
และสู ง กว่ า ไอโซเลทอื่ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
รองลงมาได้ แก่ RMT2NF4 มี ค วามสามารถตรึ งได้ สู ง
822.9 นาโนโมล C2H4/หลอด/24ชั่ ว โมง ส่ ว นไอโซเลท
RMW3NF3 มีการตรึงไนโตรเจนน้ อยที่สดุ 498.6 นาโนโมล
C2H4/หลอด/24ชัว่ โมง
ศักยภาพเชิงปริ มาณในการย่ อยละลายฟอสเฟตของ
แบคทีเรีย
เมื่ อ น าแบคที เรี ย คั ด เลื อ ก 13 ไอโซเลท มา
ทดสอบความสามารถเชิ งปริ ม าณในการย่ อ ยละลาย
ฟอสเฟต ในอาหาร PVK broth ที่มี Ca3(PO4)2 เป็ นแหล่ง
ฟอสเฟต พบว่าแบคทีเรี ยที่คดั เลือก 13 ไอโซเลท สามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกสามารถละลายฟอสเฟต
ได้ มากกว่า 100 มิ ลลิกรั ม P/ลิตร โดยผลิตได้ อยู่ในช่วง
111.2-181.4 มิลลิกรัม P/ลิตร กลุม่ ที่สองผลิตได้ น้อยกว่า
100 มิ ลลิ ก รั ม P/ลิ ต ร โดยผลิ ต ได้ อยู่ ในช่ วง 37.8-94.3
มิ ลลิ กรั ม P/ลิ ต ร โดยที่ RMW4NF1 มี ป ริ ม าณการย่ อ ย
ละลายฟอสเฟตสูงที่สดุ คือ 181.4 มิลลิกรัม P/ลิตร โดยมี
ค่ าสูงกว่าไอโซเลทอื่ นอย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ และ
RMW3NF3 ย่ อ ยละลายฟอสเฟตได้ น้ อยที่ สุด คื อ 37.8
มิลลิกรัม P/ลิตร (Table 2)

Figure 1. Examples of some bacterial isolates that showed good growth on Burk’s N-free medium (A)
and Czapek’s agar with wide clear zones (B)
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Table 2. Abilities of selected bacterial isolates in nitrogen fixation (nitrogenase activity) and phosphate
solubilization
Isolate
RMW1NF2
RMW1NF3
RMW2Egg2
RMW2Egg8
RMW2Egg11
RMW2NF1
RMW3NF3
RMW3NF4
RMW4Egg5
RMW4NF1
RMT2Egg2
RMT2NF4
RPEgg10
F-test
CV (%)

Nitrogenase activity1
(nmol C2H4/tube/24hr)
525.3h
531.2gh
611.9e
602.3e
498.6i
552.3fg
524.7h
576.2f
698.6d
887.4a
744.1c
822.9b
482.5i
*
2.45

Phosphate solubilizing activity1
(mg P/L)
132.7c
113.0e
81.1g
94.3f
39.6i
111.5e
37.8i
68.3h
146.6b
181.4a
125.8d
126.4d
111.2e
*
1.93

1

Mean values followed by the same letter are not significantly different at P<0.05 by LSD

ศักยภาพเชิงปริมาณในการผลิต IAA ของแบคทีเรีย
ท าการทดสอบความสามารถในการผลิ ต
ฮอร์ โมนพืชโดยการวัดปริ มาณ IAA โดยการนาแบคทีเรี ย
คัด เลื อ ก 13 ไอโซเลท มาเลี ย้ งในอาหาร NB ที่ ไม่ เติ ม
L-tryptophan พบว่า สามารถผลิต IAA อยู่ในช่ วง 0.1314.45 มิลลิกรัม IAA/ลิตร โดยไอโซเลทที่ผลิตได้ มากที่สดุ
คือ RMT2NF4 มีค่าการผลิต IAA เท่ากับ 14.45 มิลลิกรัม
IAA/ลิตร และไอโซเลทที่ผลิตได้ น้อยที่สุด คือ RMW1NF2
มี ค่าการผลิต IAA เท่ากับ 0.13 มิ ลลิกรั ม IAA/ลิตร และ
เมื่ อ เติ ม L-tryptophan 0.2 กรั ม /ลิ ต ร พบว่ า แบคที เรี ย
สามารถผลิต IAA อยู่ในช่วง 0.62-34.93 มิลลิกรัม IAA/
ลิตร โดยไอโซเลทที่ผลิตได้ มากที่สดุ คือ RMW3NF4 มีค่า
การผลิต IAA เท่ากับ 34.93 มิลลิกรัม IAA/ลิตร และไอโซ
เลทที่ผลิตได้ น้อยที่สดุ คือ RMW2NF1 มีค่าการผลิต IAA
เท่ากับ 0.62 มิลลิกรัม IAA/ลิตร (Figure 2)

การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของแบคที เรี ย ต่ อการ
เจริ ญ เติ บ โตของต้ นกล้ าข้ าวและการดู ด ใช้ ธาตุ
อาหาร
การทดลองนี ้ใช้ สารละลายที่ปราศจากไนโตรเจน
ในการทดสอบการเจริ ญ เติ บ โตของต้ นกล้ าข้ าว โดย
คัดเลือกแบคที เรี ยที่มี ศักยภาพสูงในการตรึ งไนโตรเจน
(Table 2) เพื่ อทดสอบประสิทธิ ภาพต่อการเจริ ญเติ บโต
ข อ งต้ น ก ล้ า ข้ าว แ ล ะ ก ารดู ด ใช้ ธ า ตุ อ าห า รใน
ห้ องปฏิ บั ติ การได้ 6 ไอโซเลท ได้ แก่ RMW2Egg2,
RMW2Egg8, RMW4Egg5, RMW4NF1, RMT2Egg2 และ
RMT2NF4 ผลการทดลองพบว่า การใช้ เชื ้อไรโซแบคทีเรี ย
คัดเลือกท าให้ การเจริ ญเติ บโตของต้ นกล้ าข้ าวและราก
ดีกว่ากรรมวิธีควบคุม อย่างชัดเจน (Figure 3) เมื่อวัดการ
เจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าข้ าว พบว่า กรรมวิธีที่แช่เมล็ดด้ วย
เชื ้อแบคทีเรี ยทุกไอโซเลทให้ ค่าความสูงต้ นและความยาว
รากกว่ า กรรมวิ ธี ค วบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(ยกเว้ นนการใส่
การใส่เชื ้อเRMW
โดยทีโด
่การใส่
ชื ้อ เ ชื ้อ
(ยกเว้
ชื ้อ RMW
ยทีเ่ การใส่
2Egg8)
2Egg8)
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Figure 2. Concentration of IAA produced by selected bacterial isolates in NA medium with and without
L-tryptophan

Figure 3. Rice seedlings inoculated with selected rhizobacteria (30 days after planting); Control (A),
RMW2Egg2 (B), RMW2Egg8 (C), RMW4Egg5 (D), RMW4NF1 (E), RMT2Egg2 (F) and RMT2NF4 (G)
RMW4NF1 ให้ ค่ าความสูงต้ นกล้ ามากที่ สุด รองลงมา
ตามลาดับ) รวมทังน
้ ้าหนักแห้ งของต้ นและราก (1.77 และ
ได้ แก่ RMT2NF4 และ RMW2Egg8 ตามล าดั บ (30.28,
1.18 กรั ม /ต้ น ตามล าดั บ ) สูงกว่ า กรรมวิ ธี อื่ น อย่ า งมี
29.83 และ 29.24 เซนติเมตร ตามลาดับ) และ การใส่เชือ้
นัยสาคัญทางสถิ ติ ทุกกรรมวิธีที่ ใส่เชื อ้ ให้ ค่า N uptake
RMW4NF1 ก็ให้ ค่าความยาวรากมากที่สดุ เช่นกัน (17.56
และ P uptake สูงกว่ากรรมวิธีควบคุมอย่างมี นัยสาคัญ
เซนติเมตร) รองลงมาได้ แก่ RMT2NF4 และ RMW4Egg5
ทางสถิ ติ โดยที่ ก ารใส่ เชื อ้ RMT2NF4 ให้ ค่ า N uptake
ตามล าดับ (17.54 และ 16.04 เซนติ เมตร ตามล าดับ )
และ P uptake (36.29 และ 1.95 มิลลิกรัม/ต้ น ตามลาดับ)
(Table 3) อย่างไรก็ตามพบว่าการใส่เชื ้อ RMT2NF4 ให้ ค่า
สูงที่สดุ
น า้ หนั กสดของต้ นและราก (8.61 และ 13.43 กรั ม /ต้ น
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Table 3. Effect of bacterial inoculation on growth and nutrients content of rice seedlings at 30 day after
planting
Root length1
(cm)

Plant height1
(cm)

Fresh weight1
Dry weight1
(g/9 plants)2
(g/9 plants)2
Treatment
Root
Leaves Root Leaves
Control
15.39d
25.57g
6.94g
5.33g 0.64g 1.12f
RMW2Egg2
15.56c
26.73f
8.01f
6.56f 0.74f 1.30e
RMW2Egg8
15.26e
29.24c
11.24b 8.06b 1.02b 1.63b
RMW4Egg5
16.04b
27.90e
10.49d 6.99d 0.93c 1.49c
RMW4NF1
17.56a
30.28a
10.79c
7.87c 0.88d 1.63b
RMT2Egg2
16.02b
28.43d
9.88e
6.74e 0.84e 1.32d
RMT2NF4
17.54a
29.83b
13.43a
8.61a 1.18a 1.77a
F-test
*
*
*
*
*
*
CV (%)
0.13
0.07
0.31
0.38
2.01
1.99
1
Mean values followed by the same letter are not significantly different at P<0.05 by LSD
2
There were 9 seedlings per treatment

วิจารณ์

N uptake1
P uptake1
(mg/9 plants)2 (mg/9 plants)2
11.54g
23.79c
25.27b
18.18e
22.17d
17.42f
36.29a
*
3.6

1.12c
1.45b
1.63b
1.49b
1.63b
1.45b
1.95a
*
7.5

หากมี ค่ า >100 นาโนโมล C2H4/หลอด/24ชั่ วโมง ส่ ว น
งานวิจัยของ Jatupornphipat et al. (2011) นาแบคทีเรี ย
ที่แยกได้ มาทดสอบประสิทธิภาพการตรึ งไนโตรเจนด้ วยวิธี
ARA พบว่า ไอโซเลท SC05N2518 มีประสิทธิภาพในการ
ตรึ งไนโตรเจนสู งสุด ซึ่ งมี ค่ าเท่ ากั บ 350.64 นาโนโมล
C2H4 ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต รของก๊ าซตั ว อย่ า ง ในการทดลองนี ้
นอกจากไอโซเลท RMW4NF1 และ RMT2NF4 จะมี
ความสามารถตรึ งไนโตรเจนได้ สูงแล้ วยังสามารถย่อย
ละลายฟอสเฟตได้ สงู อีกด้ วย (181.4 และ 126.4 mg P/L
ตามล าดั บ ) ความสามารถของแบคที เรี ย ในการย่ อ ย
ละลายฟอสเฟต สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ EI-Komy
(2005) ซึ่ งรายงานว่ า Pseudomonas fluorescens และ
Bacillus megaterium สามารถละลายฟอสเฟต ได้ เท่ากับ
126.6 และ 106.5 มิลลิกรัม P/ลิตร ตามลาดับ จะเห็นได้
ว่าการแยกแบคทีเรี ยจากบริ เวณรอบรากมาส่งผลให้ ได้
แบคทีเรี ยที่มีความสามารถในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ของพื ช เนื่ องจากดิ นบริ เวณไรโซสเฟี ยร์ โดยทั่วไปจะมี
ความหลากหลายของกลุ่ม ประชากรจุ ลิ นทรี ย์ แปรผัน
มากกว่าดินที่ไม่มีการปลูกพืช (Marschner et al., 2001)
นอกจากความสามารถตรึ งไนโตรเจนและย่อย
ละลายฟอสเฟตได้ แล้ ว ไรโซแบคทีเรี ยไอโซเลทคัดเลือก

การศึกษาวิจัยไรโซแบคทีเรี ยในพื ชหลายชนิ ด
เ ช่ น อ้ อ ย ( Yiam-on et al., 2012) แ ล ะ ข้ า ว
(Maruekarajtinplaeng, 2014; Patel and Desai, 2015)
พบว่ า มี ความสามารถในการตรึ งไนโตรเจน และ/หรื อ
ย่อยละลายฟอสเฟตได้ และอาจเป็ นทางเลือกที่ดีเพื่อลด
หรื อทดแทนการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ผลการทดลองครัง้ นี ้สอดคล้ อง
กับผลการทดลองที่ได้ มีการรายงานมา โดยไรโซแบคทีเรี ย
ที่แยกได้ สามารถขึ ้นในอาหารแข็งที่ปราศจากไนโตรเจน
(Burk’s N-free medium) ได้ ประมาณครึ่ งหนึ่ งของไอโซ
เลทที่แยกได้ ทงหมด
ั้
(48/94 ไอโซเลท) และ ทุกไอโซเลทมี
ความสามารถในการย่อยละลายฟอสเฟตได้ เมื่อคัดเลือก
เฉพาะไอโซเลทที่มีศกั ยภาพสูงในการตรึ งไนโตรเจนและ
ย่ อ ยละลายฟอสเฟตในอาหารแข็ ง (13 ไอโซเลท) มา
ยื น ยัน ศักยภาพการตรึ งไนโตรเจนโดยวิ ธี ARA พบว่ า
RMW4NF1 และ RMT2NF4 มีความสามารถตรึ งไนโตรเจน
ได้ สงู มากคือ 887.4 และ 822.9 นาโนโมล C2H4/หลอด/24
ชั่ ว โม ง ตาม ล าดั บ Koomnok et al. (2007) ได้ แยก
แบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนจากข้ าว โดยสรุ ปว่ากิจกรรมของ
เอนไซม์ไนโตรจีเนสที่วดั โดยวิธี ARA ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์สงู
469

วารสารเกษตร 35(3): 461 - 473 (2562)

(13 ไอโซเลท) ทุกไอโซเลทยังสามารถผลิตฮอร์ โมนพืช IAA
ได้ ถึงแม้ จะไม่มีการเติม L-tryptophan ซึ่งเป็ นสารตังต้
้ น
ในการผลิ ต IAA ก็ ตาม อย่ างไรก็ ตามเมื่ อมี การเติ ม Ltryptophan พบว่าทุกไอโซเลทสามารถผลิต IAA ได้ มาก
ขึ ้นอย่างชัดเจนแต่มีบางไอโซเลทเท่านันมี
้ สามารถผลิตได้
ในปริ มาณสูงโดดเด่นมากกว่าไอโซเลทอื่น โดยเฉพาะไอโซ
เล ท RMW3NF4 แ ล ะ RMT2NF4 (34.93 แ ล ะ 31.05
มิ ล ลิ ก รั ม IAA/ลิ ต ร ตามล าดั บ ) ในการผลิ ต IAA ของ
แบคทีเรี ยนันโดยทั
้
ว่ ไปแล้ วต้ องการ Tryptophan เป็ นสาร
ตัง้ ต้ น ซึ่งกลไกการสังเคราะห์ IAA ในแบคที เรี ยมี หลาย
แบบ นอกจากนี ย้ ังพบจุลินทรี ย์ บางกลุ่มที่ ผลิต IAA ได้
โดยไม่ต้องการ Tryptophan (Sarin et al., 2013) ปริ มาณ
การผลิ ต IAA มี ค วามแตกต่ า งกั น ออกไปในแต่ ล ะ
ไอโซเลท จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีจุลินทรี ย์หลาย
ชนิดที่แยกได้ จากดินบริ เวณรอบรากพืชมีความสามารถ
ผลิ ต IAA ได้ จากการศึ ก ษาของ Ahmad et al. (2008)
พบว่ า Azotobacter และ Pseudomonas ผลิ ต IAA อยู่
ในช่ วง 2.13-3.6 ไมโครกรั มต่อมิ ลลิลิตร และ P. putida
และ Trichoderma atroviride สามารถผลิ ต IAA อยู่
ในช่ ว ง 3.3-6.2 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร Gravel et al.
(2007) แสดงความคิดเห็นว่า การนาเอาไรโซแบคทีเรี ยไป
ประยุกต์ ใช้ กับพืช ก็ มีความเป็ นไปได้ ที่ไรโซแบคทีเรี ยยัง
สามารถผลิต IAA ได้ เนื่องจากสารประกอบบางชนิดที่พืช
ขับออกมาจากราก (plant root exudates) มี L-tryptophan
รวมอยู่ด้วย ดังนันจุ
้ ลินทรี ย์จึงสามารถผลิต IAA ได้ โดยใช้
สารตั ง้ ต้ นนี ้ โดยตั ว อย่ า งของผลการวิ จั ย พบว่ า
สารประกอบที่ขบั ออกมาจากรากของต้ นกล้ ามะเขือเทศ
และหัวผักกาดแดงมีปริ มาณ L-tryptophan 2.8-5.3 และ
290-390 นาโนกรั ม /กล้ า /วัน ตามล าดั บ (Kravchenko
et al., 2004)
ผลของการใช้ ไรโซแบคที เรี ยคัดเลือก (6 ไอโซ
เลท) กับต้ นกล้ าข้ าวแสดงให้ เห็ นว่า เชื อ้ แต่ละไอโซเลท
ให้ ผลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและการดู ด ใช้ ธาตุ อ าหาร
แตกต่ า งกั น ไอโซเลท RMW4NF1 และ RMT2NF4 ซึ่ งมี
ความสามารถในการตรึ งไนโตรเจนได้ สูง ส่งเสริ มให้ ต้ น
กล้ าข้ าวมีการเจริ ญเติบโตทางรากและต้ นเหนือดิน โดย
เฉลี่ยสูงกว่าการใช้ ไอโซเลทอื่น นอกจากนี ้ RMT2NF4 ยัง
ส่งผลให้ ต้นกล้ าข้ าวมีการดูดใช้ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

ได้ สงู ที่สดุ อีกด้ วย ถึงแม้ วา่ RMW4NF1 จะมีความสามารถ
การตรึ งไนโตรเจนได้ สูงกว่า RMT2NF4 แต่ทาให้ ต้นกล้ า
ข้ าวมีการดูดใช้ ไนโตรเจนต่ากว่า RMT2NF4 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างพืชกับจุลินทรี ย์น่าจะเป็ นอีก
ปั จจั ย หนึ่ ง ที่ ท าให้ ประสิ ท ธิ ภ าพในการส่ ง เสริ ม การ
เจริ ญ เติ บโตของพื ชโดยจุลินทรี ย์ แตกต่างกัน จากการ
ทดลองครั ง้ นี ้ พบว่า ทุกกรรมวิ ธี มี ค่าเปอร์ เซ็ นต์ ความ
เข้ มข้ นของฟอสฟอรัสที่ไม่แตกต่างกันโดยมีคา่ 0.10-0.11
เปอร์ เซ็นต์ (ไม่ได้ แสดงผล) แต่ผลของการดูดใช้ ฟอสฟอรัส
ที่มีความแตกต่างกันนันเกิ
้ ดจากชี วมวลของต้ นกล้ าข้ าว
เพิ่ ม สู ง ขึ น้ จากประสิ ท ธิ ภ าพการตรึ ง ไนโตรเจนของ
แบคที เรี ย ซึ่งท าให้ ต้ นกล้ าข้ าวมี การใช้ ฟอสเฟตจาก N
free nutrient solution ที่มีฟอสเฟตในรู ปที่ใช้ ประโยชน์ได้
(KH2PO4) เพิ่ ม สู ง ขึ น้ ตามการเจริ ญ เติ บ โตที่ เพิ่ ม ขึ น้
ถึงแม้ ว่า กรรมวิธีควบคุมนันไม่
้ มีการใช้ เชื ้อไรโซแบคทีเรี ย
ให้ กั บ ต้ นกล้ าข้ าวแต่ พ บว่ า มี ก ารดู ด ใช้ ไนโตรเจน
(ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของกรรมวิ ธี ที่ ใ ส่ เชื อ้ ) ซึ่ ง ไม่ มี ใ น
สารละลายอาหาร จึงอาจกล่าวได้ ว่าไนโตรเจนในกรรมวิธี
ควบคุมนันได้
้ มาจากเมล็ด โดยที่เมล็ดข้ าวมีความเข้ มข้ น
ของไนโตรเจนระหว่าง 1.27-1.53% (In-nok et al., 2016;
Yesuf and Balcha, 2014) ส่วนการดูดใช้ ฟอสฟอรั สของ
ต้ นกล้ าข้ าวในกรรมวิธีควบคุมนันได้
้ มาจาก 2 แหล่ง คือ
เมล็ ด ข้ าวซึ่ งมี ค วามเข้ มข้ น ของฟอสฟอรั ส 0.2-0.57%
(In-nok et al., 2016; Malav and Ramani, 2016) แ ล ะ
KH2PO4 ที่เป็ นส่วนผสมของ N-Free medium ผลของการ
ดูดใช้ ฟอสเฟตที่แตกต่างกันของทัง้ กรรมวิธีควบคุมและ
การใส่เชื อ้ แบคที เรี ยจึ งไม่ ได้ เกิ ดจากประสิ ทธิ ภาพการ
ละลายฟอสเฟตของแบคทีเรี ย ดังนันจึ
้ งควรมีการทดลอง
ในกระถางและมีกรรมวิธีที่ใส่แหล่งของฟอสเฟตที่อยู่ในรู ป
ที่ไม่เป็ นประโยชน์หรื อเป็ นประโยชน์น้อยมาก เพื่อยืนยัน
ความสามารถในการย่อยละลายฟอสเฟตของแบคทีเรี ย
ตรึงไนโตรเจน
จากผลการทดลองของ Keyeo et al. (2011)
สรุ ปว่า การใช้ แบคทีเรี ย L2 ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของ
ต้ นกล้ าข้ าวได้ เทียบเท่ากับการใช้ ปยไนโตรเจน
ุ๋
และดีกว่า
การใช้ แบคทีเรี ย L15, Sp7 และ Z78 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ามี
แบคทีเรี ยบางไอโซเลทเท่านันที
้ ่สามารถใช้ ลดหรื อทดแทน
ปุ๋ ยเคมีไนโตรเจนได้ ถึงแม้ วา่ ในงานทดลองนี ้ไม่มีกรรมวิธี
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เปรี ยบเทียบกับการใช้ ไนโตรเจนในสารละลายอาหาร แต่
พบว่าแบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจน RMT2NF4 ที่ แยกได้ จาก
การทดลองครัง้ นี ้และมีความโดดเด่นในการตรึ งไนโตรเจน
จึ งคาดว่าอาจได้ ผลของการใช้ RMT2NF4 ใกล้ เคี ยงกับ
การใช้ ไนโตรเจน ในท านองเดี ยวกันกับงานทดลองของ
Keyeo et al. (2011) อย่างไรก็ตาม ควรมีการนาไอโซเลท
นี ้ไปทดสอบเพิ่มเติม เพื่อให้ สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ใน
ภาคสนามได้ นอกจากนี ้ RMT2NF4 ยังสามารถผลิต IAA
ได้ สูงอี กด้ วย (31.05 มิ ลลิกรั ม IAA/ลิตร) ซึ่งได้ ส่งผลให้
นา้ หนักแห้ งของต้ นและรากมากกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ IAA เป็ นออกซินธรรมชาติที่มีบทบาท
ในการเจริ ญของรากมากที่สุดโดยถ้ าด้ านล่างของรากมี
ปริ มาณ IAA มาก จะมี ผลในการกระตุ้นให้ รากยาวและ
เกิ ดรากแขนงมาก (Tanimoto, 2005) และ IAA ยั ง มี
บทบาทในการขยายตัวของเซลล์ (Boutté et al., 2007)
ส่งผลต่อความสูงและน ้าหนักสดของต้ นกล้ าข้ าว ผลการ
ทดลองครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นถึงผลของการใช้ RMT2NF4 ที่มี
แนวโน้ มที่ดีมากต่อการส่งเสริ มการเจริ ญ เติบโตและการ
ดูดใช้ ธาตุอาหารของต้ นกล้ าข้ าว ซึ่งน่าจะเป็ นผลจากการ
ที่ ไอโซเลทนี ม้ ี ความสามารถในการตรึ งไนโตรเจน และ
สร้ างฮอร์ โมน IAA ในปริ มาณที่ เหมาะสม Keyeo et al.
(2011) แสดงความคิดเห็นว่า การสร้ าง IAA ของแบคทีเรี ย
Sp7 และ Z78 อาจจะสูงเกิ นไปทาให้ ส่งผลในการยับยั ง้
การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าข้ าวและมีค่าต่ากว่ากรรมวิธี
ควบคุม

แบคทีเรี ยส่งผลให้ การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าข้ าวสูงกว่า
กรรมวิธีควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้การ
ใช้ ไรโซแบคที เรี ยยั ง เพิ่ ม การดู ด ใช้ ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรั ส ให้ สู งกว่ า กรรมวิ ธี ค วบคุ ม 50-215% และ
29.5-74% ตามลาดับ ไรโซแบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพสูง
นี ้จึงสามารถนาไปผลิตเป็ นปุ๋ ยชีวภาพสาหรับการผลิตข้ าว
เพื่ อ ลดหรื อทดแทนปุ๋ ยเคมี ได้ อย่ า งไรก็ ต าม ควร
ท าการศึกษาในภาคสนามโดยการใช้ เชื อ้ เดี่ ยวหรื อเชื อ้
ผสมทัง้ นี เ้ พื่อยืนยันผลของการใช้ แบคทีเรี ยเพื่ อส่งเสริ ม
การเจริ ญเติบโตและเพิ่มผลผลิตข้ าว และเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการประยุ ก ต์ ใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ จ ากแบคที เรี ย
ทางด้ านการเกษตรต่อไป
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