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บทคัดย่อ

การศึกษามุ่งหมายเพาะเลีย้ งแบคทีเรียจากรอบรากข้าว และเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน จากตัวอย่างดินรอบ
รากข้าว มีแบคทีเรีย 310 กลุ่มแยกเดีย่ ว พร้อมด้วยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน 26 กลุ่มแยกเดีย่ ว การทดสอบคุณสมบัตแิ สดง
ให้เห็นแบคทีเรีย 10 กลุ่มแยกเดีย่ ว มีประสิทธิภาพตรึงไนโตรเจนสูง และผลิตอินโดลอะซีตกิ จําแนกแบคทีเรียคัดเลือกได้
อาศัยการวิเคราะห์ลําดับยีน 16S rRNA บ่งชี้ 3 สายพันธุ์ อย่างเช่น Bacillus altitudinis CM2-2, Bacillus aryabhattai LP1-5
และ Pseudomonas nitroreducens PY7-6 ผลิตสารประกอบไนโตรเจนสูง 15.60 ± 0.40, 7.70 ± 0.70 และ 6.30 ± 0.10 มก.
ต่อลิตร ตามลําดับ นอกจากนี้แล้ว Pseudomonas nitroreducens PY7-6 ให้อนิ โดลอะซีตกิ สูงสุด 23.90 ± 0.20 มก. ต่อลิตร
ใส่ปุ๋ยเคมี NPK และแบคทีเรียเพาะเลี้ยงลงในกระถางข้าวต้นอ่อนอายุ 30 วัน การใส่ปุ๋ย NPK และ Bacillus altitudinis
CM2-2 เป็ นกรรมวิธดี ที ส่ี ุดต่อต่อการเจริญของข้าว ประกอบด้วย ความสูงลําต้น ความยาวราก จํานวนใบ นํ้าหนักสดและ
นํ้าหนักแห้ง แตกต่างจากอย่างมีนยั สําคัญเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตาม ไม่มคี วามแตกต่างเกีย่ วกับปริมาณ
ไนโตรเจน สรุป Bacillus altitudinis CM2-2 อาจพัฒนาเป็ นปุ๋ ยชีวภาพ

คําสําคัญ : แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน ดินรอบรากข้าว ปุ๋ ยชีวภาพ การใส่เชือ้

Abstract

The study was aimed to isolate the bacteria from rice rhizosphere soil samples, and selected the freeliving nitrogen fixing bacteria. There were totally 310 isolates with 26 isolates for nitrogen fixing bacteria. The
qualification testing showed 10 bacterial isolates, with the high effectiveness of nitrogen fixation and indole-3acetic acid (IAA) production. Identification of selected bacteria using analyzing the 16S rRNA genes sequence
indicated three species such as Bacillus altitudinis CM2-2, Bacillus aryabhattai LP1-5 and Pseudomonas nitroreducens
PY7-6, which had produced high nitrogen compounds at 15.60 ± 0.40, 7.70 ± 0.70 and 6.30 ± 0.10 mg/L respectively.
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Beside, Pseudomonas nitroreducens PY7-6 had provided the highest amount of IAA at 23.90 ± 0.20 mg/L. The
NPK chemical fertilizer and isolated bacteria had been applied into the rice pot during the 30-day seedling
period. The NPK and Bacillus altitudinis CM2-2 was the most treatment for the rice growth including the stem
height, root length, leaf number, and fresh and dry weight, significant differences compared with the control.
However, there was no significant difference of the nitrogen contents. In conclusion, Bacillus altitudinis CM2-2
might be developed as bio-fertilizer.
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คํานํา

ข้าว (Oryza sativa L.) เป็ นพืชอาหารสําคัญ
ชนิดหนึ่งของโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
นิ ย มรับประทานข้าวเป็ นอาหารประจําวันมากกว่าใน
ทวีปอื่นๆ สําหรับประเทศไทย ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจ
สําคัญเป็ นอันดับหนึ่ง พื้นที่ปลูกข้าวแพร่หลายมีทวทั
ั ่ ง้
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี และ
ข้าวนาปรัง 58.982 และ 12.840 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวนาปี
และข้าวนาปรัง 26.100 และ 8.552 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม
การผลิตข้าวของประเทศไทยยังคงประสบปั ญหาผลผลิต
ตํ่ า ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิต
ข้าวสารของกลุ่มประเทศผู้ผลิตข้าวสําคัญ 10 อันดับแรก
เรียงลําดับจากมากไปหาน้ อย ดังนี้ ญี่ป่ ุ น จีน บราซิล
เวียดนาม อินโดนีเซีย บังคลาเทศ อินเดีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไทย
พม่ า และประเทศอื่น ผลผลิต ข้า วสารเท่ า กับ 779,
774, 626, 589, 485, 467, 403, 399, 316, 292 และ
382 กก. ต่อไร่ ตามลําดับ ประเทศผลผลิตข้าวสูงสุดเป็ น
อันดับ 1 คือ ญี่ ป่ ุ น (779 กก. ต่ อไร่ ) ส่ วนประเทศไทย
ผลผลิตข้าวอยู่ในอันดับที่ 9 (316 กก. ต่อไร่) รองสุดท้าย
จากประเทศพม่ า [1] สาเหตุ สําคัญเนื่ องจากพื้นที่ปลูก
ข้าวส่วนใหญ่ ขาดธาตุ อาหารโดยเฉพาะธาตุ ไนโตรเจน
อันเป็ นธาตุอาหารจําเป็ นสําหรับการเจริญเติบโตของข้าว
โดยข้าวดูดซับธาตุไนโตรเจนในรูปเป็ นประโยชน์ ได้แก่
ไนเตรท (NO3 -) และแอมโมเนี ยม (NH4 +) [2] ความ
ต้องการธาตุ ไนโตรเจนเป็ นเหตุใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิม่ ธาตุ
อาหารแก่ พืชปริมาณมากและติดต่ อกันระยะเวลานาน
เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างของดิน ดินขาดอินทรียวัตถุ
ต้นข้าวดูดซับธาตุ อาหารได้น้ อยและอ่ อนแอ เกิดโรค
แมลงระบาดง่าย [3]

ปั ญหาของผลกระทบดั ง กล่ าวปรากฏ
การศึ ก ษาแบคที เ รี ย เพิ่ ม ธาตุ อ าหารแก่ พื ช อย่ า ง
แพร่หลาย ได้แก่ แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ (freeliving nitrogen fixing bacteria) เพื่ อ พื ช ดู ด ซั บ ธาตุ
ไนโตรเจนสํ า หรั บ การเจริ ญ เติ บ โต นอกจากนี้
แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนสามารถสร้างฮอร์โมนพืชได้
เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน ส่งเสริมการ
เจริญของพืช [4] แบคทีเรียบริเวณรอบรากพืชส่งผลต่อ
การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เพราะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
หลากหลายในดินอย่างหลากหลาย และแบคทีเรียแยกได้
จากดินรอบรากพืช พบได้ทวไปได้
ั่
แก่ Azotobacter sp.,
Bacillus sp., Pseudomonas sp. และ Azospirillum sp.
เป็ นต้ น [5] แบคที เ รี ย ตรึ ง ไนโตรเจนบางสายพัน ธุ์
สามารถผลิตฮอร์โมนได้ ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต
ของพืช ได้แก่ กรดอินโดลอะซิตกิ (indole-3-acetci acid
- IAA) กรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid - GA 3 ) เป็ น
ต้น [6,4] มีบทบาทสําคัญต่อการงอกของเมล็ด [7] การยืด
ยาวของราก [8,9] การยืดยาวของเซลล์ และการแบ่งเซลล์
[10]
แบคทีเรียหลายสกุลสามารถผลิตกรดอินโดลอะ
ซิ ติ ก ประกอบด้ ว ย Bacillus sp., Microbacterium sp.,
Methylophaga sp., Agromyces sp., Paenibacillus sp.,
Pseudomonas sp. และ Azospirillum sp. [11,12] ส่ ว น
แบคที เ รี ย Azotobacter vinelandii และ Azotobacter
chroococcum สามารถผลิตฮอร์โมนออกซินส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช [13] แบคทีเรียหลายชนิดส่งเสริม
พืชเจริญเติบโตและเพิม่ ผลผลิตโดยผ่านกลไกซับซ้อน
ต่ างๆ อย่างเช่นกระบวนการตรึงไนโตรเจน (nitrogen
fixation) จากชัน้ บรรยากาศ เปลีย่ นไนโตรเจนเป็ นรูปเป็ น
ประโยชน์ต่อพืช
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การศึ ก ษารายงานแบคที เ รี ย Azospirillum
lipoferum strain RSWT1 และ Pseudomonas strain Ky1
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว JP5 และเพิ่มผลผลิต
ข้าวร้อยละ 18 และ 13.8 [14] แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน
อิสระหลายชนิ ดมีคุ ณสมบัติหลากหลายสามารถนํ ามา
ประยุกต์ทําปุ๋ ยชีวภาพส่งเสริมพืชเจริญเติบโต แม้ยงั ไม่
ทราบกลไกการทํ างานระดับโมเลกุ ลของฮอร์โมนใน
แบคทีเรียอย่างชัดเจน [15]
การศึก ษามุ่ ง หมายคัด เลือ กแบคทีเ รีย ตรึง
ไนโตรเจนอิส ระ แยกจากดิน รอบรากข้า วเกี่ย วกับ
ประสิทธิภาพตรึงไนโตรเจนและผลิตกรดอินโดลอะซิตกิ

วัสดุและวิ ธีการ

การแยกแบคทีเรียและทดสอบการตรึงไนโตรเจน
เก็บ ตัว อย่ า งดิน รอบรากข้า วบริเ วณแปลง
ปลู ก ข้า ว 4 จัง หวัด ในภาคเหนื อ ได้ แ ก่ เชีย งใหม่
เชียงราย พะเยา และลําพูน แยกแบคทีเรียโดยเพาะเลีย้ ง
ในสารอาหาร (ผสมวุ้น) tryptic soy คัดแยกจนได้เชื้อ
บริสุทธิ ์ ถ่ายแบคทีเรียลงในสารอาหารเหลวปราศจาก
ไนโตรเจน (N-free medium) ทดสอบการตรึงไนโตรเจน
วัด การเจริ ญ เติ บ โตของแบคทีเ รี ย ที่ ค วามยาวคลื่น
600 นาโนเมตร อาศั ย เครื่ อ งเที ย บความทึ บ แสง
(spectrophotometer) ปรับค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.1
และถ่ ายแบคทีเรียแต่ละกลุ่มแยกเดีย่ วปริมาตร 0.2 มล.
ลงสารอาหารโบรโมไทมอลบลูปราศจากไนโตรเจน (Nfree bromothymol blue medium) ปริมาตร 3 มล. บ่มที่
อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซีย ส นาน 7 วัน สัง เกตการ
เปลีย่ นแปลงสีสารตัวบ่งชีโ้ บรโมไทมอลบลู [16]
การทดสอบการผลิ ตกรดอิ นโดลอะซีติก
บ่ ม แบคที เ รี ย ในสารอาหารเหลว (broth)
tryptic soy ซึ่ ง เติ ม ทริ ป โตเฟน (tryptophan) ความ
เข้มข้น 600 ไมโครกรัม ต่อมล. วิเคราะห์ปริมาณกรด
อินโดลอะซีตกิ ด้วยสาร Salkowski coloring ปั น่ เหวีย่ ง
ตัว อย่ า งด้ว ยความเร็ว 4,000 รอบต่ อ นาที นาน 30
นาที ณ อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เก็บสารละลายใส
ปริมาตร 0.5 มล. เติมสาร Salkowski coloring ปริมาตร
0.5 มล. (FeCl 3 0.5 โมล ละลายใน HClO 4 ร้อยละ 35)
บ่ ม ที่อุ ณ หภู มิห้อ งในที่มืด นาน 30 นาที วัด ค่ า การ
ดูดกลืนแสงของสารละลายทีค่ วามยาวคลื่น 535 นาโน
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เมตร อาศัยเครื่องเทียบความทึบแสง เปรียบเทียบกับ
กราฟค่ า มาตรฐาน จากนัน้ ทดสอบการผลิต กรดอิน
โดลอะซีติก ด้วยทริปโตเฟนความเข้มข้นแตกต่างกัน
ได้แก่ 200, 400, 600, 800 และ 1,000 ไมโครกรัม ต่อ
มล. ปริมาตร 5 มล. บ่มนาน 3 วัน วิเคราะห์ปริมาณ
กรดอิ น โดลอะซี ติ ก ด้ ว ยสาร Salkowski colouring
reagent [17,18]
การจํา แนกชนิ ดแบคที เ รี ย อาศัย การหาลํา ดับ นิ
วคลีโอไทด์ของชิ้ นส่วน 16S rRNA
สกัดสารพันธุกรรม (DNA) แบคทีเรียด้วยชุด
สกัด สารพัน ธุ ก รรมสํ า เร็จ รู ป (protein precipitation
solution รหัส A7951, บริษัท Promega corporation,
ประเทศสหรัฐ อเมริก า) เพิ่ม ปริม าณสารพัน ธุ ก รรม
ทัง้ หมดด้วยวิธี polymerase chain reaction - PCR) ใช้
primer 27F(5'-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3') และ
1522R(5'-AAGGAGGTGATCCRCCGCA-3') นํ าตรวจสอบ
ขนาดของดีเอ็นเอของผลผลิต PCR ด้วยการแยกทาง
ไฟฟ้ าด้วยเจลอะกาโรส (agarose gel electrophoresis)
ทําชิน้ ส่วน 16S rRNA ของผลผลิต PCR ให้บริสทุ ธิ ์ ด้วย
ชุ ดสําเร็จรูป GEL/PCR DNA fragments extraction (รุ่ น
70 bp-20 kb DNA fragments, Cat. number GMB 100,
บริษัท Geneaid biotech Ltd., ประเทศไต้หวัน) ส่งสาร
พันธุกรรมบริสทุ ธิวิ์ เคราะห์หาลําดับเบส ณ บริษทั First
Base Laboratories ประเทศมาเลเซี ย นํ า ลํ า ดั บ เบส
เปรียบเทียบกับฐานข้อมู ลอาศัยโปรแกรมประมวลผล
BLAST ของ The National Center for Biotechnology
Information (NCBI) ระบุสายพันธุข์ องแบคทีเรีย
วางแผนศึกษาประสิทธิผลของแบคทีเรีย ตรึง
ไนโตรเจนกับข้าวระยะต้นอ่อน ออกแบบสุ่มสมบูรณ์
(completely randomized design - CRD) 7 กรรมวิธี
แต่ละกรรมวิธที าํ 6 ซํ้า
ก ร ร ม วิ ธี 1 ใ ส่ แ บ ค ที เ รี ย กลุ่ ม แยกเดี่ ย ว
1 + ปุ๋ ยไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โปแตสเซียม (NPK)
ก ร ร ม วิ ธี 2 ใ ส่ แ บ ค ที เ รี ย กลุ่ ม แยกเดี่ ย ว
2 + NPK
กรรมวิ ธี 3 ใส่ แ บคที เ รี ย กลุ่ ม แยกเดี่ ย ว
3 + NPK
กรรมวิธี 4 ใส่แบคทีเรียผสม 3 กลุ่มแยกเดีย่ ว
อัตราส่วน (1:1:1) + NPK
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กรรมวิธี 5 ใส่แบคทีเรียผสม 3 กลุ่มแยกเดีย่ ว
ในอัตราส่วน (1:1:1)
กรรมวิธี 6 ใส่ NPK
กรรมวิธี 7 กรรมวิธคี วบคุม
เตรียมดินปลอดเชือ้ โดยอบลมร้อน ณ อุณหภูมิ
82 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ใส่ดนิ ปลอดเชื้อ 1 กก.
ต่อกระถางพลาสติกปราศจากรอยรัวซึ
่ มขนาด (กว้าง x
ยาว) 16 x 16 ซม. ส่วนเมล็ดพันธุไ์ รซ์เบอร์รปี ลอดเชือ้ โดย
แช่ เมล็ดพันธุ์ในเมอคิวริคคลอไรด์ (HgCl2) ร้อยละ 0.2
นาน 8 นาที จากนัน้ แช่น้ําลดการปนเปื้ อน (นํ้าต้มเดือด
นาน 30 นาที) นาน 25 นาที พักให้เย็น ล้างด้วยนํ้ าอีก
3 ครัง้ [19] หลังจากนัน้ แช่น้ํานาน 12 ชม. ห่อผ้าชุ่มนํ้า
พักไว้ 12 ชม. ปลูกต่อเมื่อเมล็ดข้าวเริม่ งอก
คํ านวณปริมาณธาตุ อาหารเพียงพอต่ อข้ าว
เจริญเติมโตตามอัตราแนะนํ า [20] ปลูกข้าว 25 ต้น ต่ อ
กระถาง ใส่ปุ๋ย 2 ครัง้ ครัง้ แรก เมื่อข้าวอายุ 10 วัน ใส่ปุ๋ย
NPK 16-20-0 ปริมาณ 480 มก. ต่อกระถาง (30 กก. ต่อไร่)
และใส่แบคทีเรีย 6 มล. ต่อกระถาง (ความเข้มข้น 109 เซลล์
ต่ อมล.) ครัง้ ที่ 2 เมื่อข้าวอายุ 20 วัน ใส่ปุ๋ย NPK 46-0-0
ปริมาณ 140 มก. ต่อกระถาง (9 กก. ต่อไร่) และใส่แบคทีเรีย
6 มล. ต่อกระถาง (ความเข้มข้น 109 เซลล์ ต่อมล.) ใส่น้ํา
ปลอดเชือ้ เท่ากันทุกกระถาง
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนใน
ข้า ว เมื่อข้าวอายุ 30 วัน ตัดโคนต้นทิ้ง อบต้นข้าว ณ
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนแห้งสนิทและนํ้าหนักคงที่
และบดละเอียดตัวอย่าง ชังนํ
่ ้ าหนัก 50 มก. ต่อตัวอย่าง
วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในข้าว ด้วยวิธี Kjeldahl [21]
ใส่ตวั อย่างขวดแก้วคอยาวก้นป่ อง Kjeldahl เติมโปแตส
เซี ย มซั ล เฟต (K2SO4) 1.5 กรั ม และกรดซั ล ฟิ วริ ก
่ ทิง้ ไว้ให้เย็น
(H2SO4) ปริมาตร 4 มล. ต้มนาน 1 ชัวโมง
เจือจางด้วยนํ้ ากลัน่ ปริมาตร 50 มล. เติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ร้อยละ 40 ปริมาตร 15
มล. กลันและรองรั
่
บสิง่ กลันลงภาชนะบรรจุ
่
สารละลายกรด
บอริก (H3BO3) ร้อยละ 0.2 ผสมสารตัวบ่งชี้ รวมปริมาตร
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15 มล. หาความเข้ม ข้น ของสารละลาย (titrate) กับ
สารละลายกรดมาตรฐานไฮโดรคลอริก (HCl) ความ
เข้มข้น 0.0196 โมล จัดทํ าสารละลายโดยไม่ ใส่ตัวอย่ าง
ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน คํานวณปริมาณ
โปรตีนในตัวอย่าง โดยใช้ตัวคูณด้วยค่า 6.25 เนื่ องจาก
โปรตีนมีไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบร้อยละ 16 เพื่อหา
ปริมาณของโปรตีนเป็ นร้อยละ
เก็บข้อมูลข้าวเจริญเติบโต เมื่อข้าวอายุ 30 วัน
ประกอบด้วย ความสูงลําต้น ความยาวราก จํานวนใบ
นํ้ าหนั กสดและนํ้ าหนั กแห้ง ใช้ ส ถิ ติ วิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดีย ว (one-way analysis of variance ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ด้วย Duncan’s new multiple range test (p<0.05)

ผลการศึกษา

คัด แยกแบคทีเ รีย จากดิน รอบรากข้ า วได้
จํานวน 310 กลุ่มแยกเดีย่ ว และคัดเลือกแบคทีเรียตรึง
ไนโตรเจนได้ จํานวน 26 กลุ่มแยกเดี่ยว พบแบคทีเรีย
สามารถผลิตไนโตรเจนได้สูงมี 4 กลุ่มแยกเดี่ยว ได้แก่
CM2-2, CM5-2, PY5-2 และ LP1-5 ผลิตไนโตรเจนได้
15.60 ± 0.40, 8.40 ± 0.00, 8.40 ± 0.00 และ 7.70 ±
0.70 มก. ต่อลิตร ตามลําดับ รูป 1
ทดสอบแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนจํานวน 26
กลุ่มแยกเดีย่ วสามารถผลิตกรดอินโดลอะซีตกิ โดยใช้ท
ริปโตเฟนเป็ นสารตัง้ ต้นความเข้มข้นแตกต่างกัน 200,
400, 600, 800 และ1,000 ไมโครกรัม ต่อมล. แบคทีเรีย
สามารถผลิตกรดอินโดลอะซีติกสูงสุดด้วยทริปโตเฟน
ความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม ต่อมล. มีจํานวน 6 กลุ่ม
แยกเดี่ยว ประกอบด้วย PY7-6 ผลิตกรดอินโดลอะซีติก
สูงสุดเท่ากับ 23.90 ± 0.20 มก. ต่อลิตร รองลงมาได้แก่
LP8-1, CR1-2 และ CM12-4 ทัง้ สองกลุ่ มแยกเดี่ยวไม่
แตกต่ างกัน PY7-5 และ CM5-2 สามารถผลิตกรดอิน
โดลอะซีตกิ เท่ากับ 22.33 ± 0 .38, (8.23 ± 0.06 ถึง 8.50
± 0.40), 7.50 ± 0.17 และ 7.00 ± 0.31 มก. ต่ อลิ ต ร
ตามลําดับ รูป 2
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รูป 1 ปริมาณไนโตรเจนแยกแยะตามแบคทีเรีย 4 กลุ่มแยกเดีย่ ว

รูป 2 สารตัง้ ต้นทริปโตเฟน 1,000 ไมโครกรัม ต่อ มล.

และปริมาณกรดอินโดลอะซีตกิ แยกแยะตามแบคทีเรีย 6 กลุ่มแยกเดีย่ ว
แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน 10 กลุ่มแยกเดี่ยว
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย Bacillus altitudinis CM2-2, Bacillus
aryabahttai LP1-5 และ Pseudomonas nitroreducens
4 กลุ่ ม แยกเดี่ย ว ได้แ ก่ PY7-6, CM5-2, PY5-2 และ
CR1-2 รวมถึง จุ ล ชีพ เกิด โรค (pathogen) อย่ า งเช่ น
Bacillus cereus PY7-5, Pantoea agglomerans
CM12-4 และ Stenotrophomonas maltophilia LP8-1,
CR6-7 คัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุ์แนวโน้ มส่งเสริม
ข้าวเจริญเติบโต 3 สายพันธุ์ ได้แก่ B. altitudinis CM22, B. aryabahttai LP1-5 และ P. nitroreducens PY7-6
B. altitudinis CM2-2 ผลิ ต ไนโตรเจนสู ง สุ ด
15.60 ± 0.40 มก. ต่อลิตร รองลงมาได้แก่ B. aryabahttai
LP1-5 และ P. Nitroreducens PY7-6 ผลิตไนโตรเจน 7.70
± 0.70 และ 6.30 ± 0.10 มก. ต่อลิตร ส่วน P. Nitroreducens
PY7-6 สามารถผลิตกรดอินโดลอะซิตกิ สูงสุด 23.90 ±

0.20 มก. ต่ อ ลิต ร อีก ทัง้ เป็ น แบคทีเ รีย ผลิต กรดอิน
โดลอะซีตกิ เพียงชนิดเดียว ตาราง 1
แบคที เ รี ย ตรึ ง ไนโตรเจนและผลต่ อ ข้ า ว
เจริญเติบโตระยะต้นอ่อน กรรมวิธี 1 (CM2-2 + NPK)
ความสู ง ลํ า ต้ น สู ง ที่ สุ ด เฉลี่ ย 48.53 ± 0.37 ซม.
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากกรรมวิธี 2 ถึง 5 ขณะที่
กรรมวิธี 7 (ควบคุม) ความสูงลําต้นน้ อยที่สุด เฉลี่ย
34.25 ± 2.32 ซม. ส่วนความยาวราก กรรมวิธี 1 ความ
ยาวรากสูงสุ ด เฉลี่ย 12.85 ± 0.54 ซม. รองลงมา ได้แก่
กรรมวิธี 2, 4 และ 5 สําหรับกรรมวิธี 3 และ 6 ความยาวราก
ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่าง อนึ่ง กรรมวิธที ่ี 7 (ควบคุม) ความยาว
รากน้อยทีส่ ุดแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธอี ่นื (p<0.05)
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ตาราง 1 เปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rRNA และปริมาณไนโตรเจนแยกแยะตามชนิดของแบคทีเรีย
ลําดับ กลุ่มแยกเดี่ยว
1*
CM2-2
2
LP1-5
3
PY7-5
4
CM12-4
5
PY7-6
6
CM5-2
7
PY5-2
8
CR1-2
9
LP8-1
10
CR6-7
* นัยสําคัญทางสถิติ

จําแนกสายพันธุ์

ปริมาณไนโตรเจน
(มก. ต่อลิ ตร)

ปริมาณกรดอิ น
โดลอะซีติก
(มก. ต่อลิ ตร)

15.60 ± 0.40a
7.70 ± 0.70b
4.90 ± 0.70de
4.20 ± 1.40ef
6.30 ± 0.10c
8.40 ± 0.00b
8.40 ± 0.00b
1.40 ± 0.00i
4.20 ± 0.00ef
6.30 ± 0.70c

7.50 ± 0.17d
8.23 ± 0.06c
23.0 ± 0.20a
7.00 ± 0.31e
8.50 ± 0.40c
22.33 ± 0.38b
-

Bacillus altitudinis
Bacillus aryabhattai
Bacillus cereus
Pantoea agglomerans
Pseudomonas nitroreducens
Pseudomonas nitroreducens
Pseudomonas nitroreducens
Pseudomonas nitroreducens
Stenotrophomonas maltophilia
Stenotrophomonas maltophilia

กรรมวิธี 1 นํ้ าหนักสด/แห้งมากสุด เฉลี่ย 1.40
± 0.11 กรัม แตกต่ างอย่ างมีนัยสําคัญเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธอี ่นื (p<0.05) รองลงมา ได้แก่ กรรมวิธี 2 ถึง 4 ไม่
แตกต่างกัน ส่วนกรรมวิธี 7 นํ้าหนักสดน้อยทีส่ ดุ
กรรมวิธที ่ี 1 นํ้าหนักแห้งมากสุด ค่าเฉลีย่ 0.42
± 0.02 กรัม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธอี ่นื (p<0.05) รองลงมา ได้แก่ กรรมวิธที ่ี 2 ถึง
6 ไม่แตกต่ างกัน ส่วนกรรมวิธี 7 (ควบคุม) นํ้ าหนักแห้ง
น้ อยที่สุด คือ 0.25 ± 0.01 กรัม ซึ่งแตกต่ างจากกรรมวิธี
อืน่ ๆ (p<0.05)
ปริม าณไนโตรเจนไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม กรรมวิธี 1 ปริมาณไนโตรเจน
แนวโน้มมากกว่ากรรมวิธอี ่นื ส่วนกรรมวิธี 7 (ควบคุม)
ปริมาณไนโตรเจนน้อยทีส่ ดุ ตาราง 2

วิ จารณ์

แบคที เ รี ย ตรึ ง ไนโตรเจนอิ ส ระ 3 ชนิ ด มี
ศั ก ยภาพและเหมาะสมสํ า หรั บ การศึ ก ษาต่ อ ไป
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย Bacillus altitudinis CM2-2, Bacillus
aryabhattai LP1-5 และ Pseudomonas nitroreducens
PY7-6 สํ า หรั บ B. altitudinis CM2-2 ตรึ งไนโตรเจน
สู งสุ ด รองลงมาคื อ B aryabhattai LP1-5 และ P.
nitroreducens PY7-6 ผลิ ต กรดอิ น โดลอะซี ติ ก สู ง สุ ด
15.60 ± 0.40 มก. ต่ อลิตร มีศ ักยภาพเป็ นปุ๋ ยชีว ภาพ
มากกว่า แตกต่างจากการศึกษาของ Singh และ Prasad
[22] ระหว่ าง 0.54 ถึ ง 14.05 ไมโครกรัม ต่ อ มล. ส่ ว น
การศึกษา P. nitroreducens PY7-6 ผลิตกรดอินโดลอะซี
ติก IAA มากกว่า
B. altitudinis CM2-2 ร่ วมกั บ ปุ๋ ย NPK เป็ น
กรรมวิธดี ที ส่ี ุดต่อข้าวเจริญเติบโต และดูดซับไนโตรเจน
ในรู ปเป็ นประโยชน์ ดีกว่ ากรรมวิธีอ่ืน ความสูงลําต้น
ความยาวราก จํานวนใบ นํ้ าหนักสดและนํ้าหนักแห้งของ
ต้นและราก แตกต่ างอย่ างมีนัยสําคัญเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธอี ่นื อย่างไรก็ตาม ปริมาณไนโตรเจนในข้าวไม่
แตกต่าง กระนัน้ กรรมวิธี 1 แนวโน้มศักยภาพปริมาณ
ไนโตรเจนมากกว่ากรรมวิธอี ่นื
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ตาราง 2 ข้าวระยะต้นอ่อนอายุ 30 วันและลักษณะเจริญเติบโต
กรรมวิ ธี

ความสูงลํา
ต้น (ซม)

1*
48.53 ± 0.37a
2
44.23 ± 1.83b
3
42.95 ± 4.16bc
4
43.90 ± 2.22b
5
43.85 ± 5.02b
6
39.38 ± 3.88c
7
34.25 ± 2.32d
* นัยสําคัญทางสถิติ

จํานวนใบ
6.83 ± 0.41a
6.67 ± 0.52a
6.67 ± 0.52a
6.67 ± 0.52a
7.00 ± 0.00a
6.50 ± 0.55a
5.50 ± 0.55b

ความยาวราก นํ้าหนักสด
(ซม)
(กรัม)
12.85 ± 0.54a
10.58 ± 0.75b
10.35 ± 0.55c
10.53 ± 0.52b
10.62 ± 0.75b
10.18 ± 0.98d
6.25 ± 0.54e

กระบวนการตรึงไนโตรเจนเกิดมากถึงร้อยละ
30-50 ต่อฤดูกาล [23] ดูดซับไนโตรเจนอย่างต่อเนื่อง
ประมาณ 0.08 กก. ต่ อ ไร่ ต่ อ วั น [24] ข้ า วได้ ร ั บ
ไนโตรเจนมากกว่า 10.08 กก. ต่อไร่ ต่อฤดูกาล [25]
สอดคล้องกับการศึกษาใส่แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนจาก
ดิ น รอบรากพื ช 7 ชนิ ด แยกแบคที เ รี ย Bacillus
altitudinis strain JR4 และ Rhizobium daejeonense
strain JR5 พัฒ นาเป็ น ปุ๋ ยชีว ภาพ [26] เช่ น เดีย วกับ
การใส่ B. aryabhattai แก่ขา้ วโพดระยะต้นอ่อนมีผลต่อ
ทุกปั จจัยเสริมข้าวโพดเจริญเติบโต [27] โดยสรุป B.
altitudinis CM2-2 +NPK มีผลต่อข้าวเจริญเติบโต และ
สรุ ป Bacillus altitudinis CM2-2 อาจพั ฒ นาเป็ นปุ๋ ย
ชีวภาพ

กิ ตติ กรรมประกาศ

ค ณ ะ ผู้ นิ พ น ธ์ ข อ ข อ บ คุ ณ ส า ข า
เทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาปฐพี
ศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และสถาบัน บริก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ ส นั บ สนุ นและอํ า นวยความสะดวก
การศึกษา

1.40 ± 0.11a
1.31 ± 0.19c
1.33 ± 0.21c
1.32 ± 0.21c
1.35 ± 0.10b
1.26 ± 0.23d
1.22 ± 0.19e

นํ้าหนักแห้ง
(กรัม)

ไนโตรเจนในข้าว
(ร้อยละ)

0.42 ± 0.02a
0.33 ± 0.02c
0.33 ± 0.01c
0.32 ± 0.01c
0.36 ± 0.02b
0.29 ± 0.02d
0.24 ± 0.01e

2.08 ± 0.15a
1.95 ± 0.23ab
1.96 ± 0.10ab
1.93 ± 0.15ab
2.03 ± 0.20a
1.95 ± 0.11ab
1.77 ± 0.15b
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