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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต JK62, JK106,
KB1-2 B4, JK127, JK74, YH3-2 B2 และ YH3-2 B4 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้วยหินในระดับ
โรงเรือนทดลองและนามาพัฒนาเป็ นส่วนผสมของปุ๋ ยมูลไส้เดือนชนิดปั น้ เม็ด โดยนาเซลล์แขวนลอยแบคทีเรีย
Bacillus spp. ไอโซเลตต่าง ๆ ที่ความเข้มข้น 108 CFU/ml มาแช่รากต้นกล้วยหินอายุ 1 เดือน ที่ผ่านการ
ขยายพัน ธุ์ด้วยวิธีเ พาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ หลัง จากย้ายลงปลูกในถุ ง ดาเป็ น เวลา 5 สัป ดาห์ พบว่ า แบคทีเรีย
Bacillus spp. ไอโซเลต JK74 และ YH3-2B2 ทาให้ต้นกล้วยหินมีความสูงมากทีส่ ุด แต่ไม่พบความแตกต่าง
ของค่าน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธคี วบคุม จากนัน้ นาแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอ
โซเลต JK74, YH3-2B2 และ JK106 มาผลิต ปุ๋ ยมูลไส้เ ดือ นชนิ ด ปั ้น เม็ด สูตร V+JK74, V+YH3-2B2 และ
V+JK106 โดยนาแบคทีเรีย Bacillus spp. ในระยะทีส่ ร้าง endospore ผสมกับปุ๋ ยมูลไส้เดือนด้วยการฉีดพ่น
ในขัน้ ตอนตีป่นปุ๋ ยหมัก ระหว่างปั ้นเม็ด และหลังการปั ้นเม็ด นาปุ๋ ยทีไ่ ด้มาผสมในวัสดุปลูกและนาไปปลูกต้น
กล้วยหินอายุ 1 เดือนทีผ่ ่านการขยายพันธุด์ ว้ ยวิธเี พาะเลีย้ งเนื้อ เยื่อ หลังจากย้ายลงปลูกในถุงดาเป็ นเวลา 7
สัปดาห์ พบว่าปุ๋ ยมูลไส้เดือนทัง้ 3 สูตรทีม่ สี ่วนผสมของแบคทีเรีย Bacillus spp. ทาให้ต้นกล้วยหินมีความสูง
มากกว่ากรรมวิธอี ่นื ๆ ปุ๋ ยมูลไส้เดือนชนิดปั น้ เม็ดสูตร V+JK106 และ V+JK74 ทาให้ตน้ กล้วยหินมีน้าหนักสด
สูงกว่าการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนทีไ่ ม่ได้ผสมแบคทีเรีย Bacillus spp. แต่ไม่พบความแตกต่างของค่าน้ าหนักแห้ง
ของต้นกล้วยหิน
คาสาคัญ : กล้วย; การส่งเสริมการเจริญเติบโต; บาซิลสั ; ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน

Abstract
The objective of this research was to study the ability of Bacillus spp. isolate JK62, JK106, KB12 B4, JK127, JK74, YH3-2 B2, and YH3-2 B4 to promote the growth of Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’
under greenhouse conditions and produce vermicompost granule. At a concentration of 108 CFU/ ml,
Bacillus spp. isolates were used to soak roots of 1-month-old micro-propagated ‘Kluai Hin’. After five
weeks of transplanting, the results showed that the Bacillus spp. isolate JK74 and YH3-2B2 significantly
promoted the height of the test plants, but there were no significant differences in fresh and dry weight
compared to the control treatments. Bacillus spp. isolates JK74, YH3- 2B2, and JK106 were used to
produce vermicompost granule formula V+JK74, V+YH3-2B2, and V+JK106. Sporulating Bacillus spp.
cells were enriched in vermicompost by spraying during the crushing and granulating process and after
the granulating process. The fertilizers were mixed in the planting material and used to grow a 1month-old micro-propagated banana. After seven weeks of transplanting, it was found that all Bacillus
spp. - enriched vermicompost granules significantly increased the height of the test plants compared
with other treatments. The formula V+ JK106 and V+ JK74 significantly increased the fresh weight of
the test plants compared to formula V (non-Bacillus enriched vermicompost granule), but there were
no significant differences in dry weight.
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1. บทนา

นอกจากนัน้ การใช้ปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษใน
อากาศ เช่ น NH4 , CO2 และ CH4 ที่อ าจน าไปสู่
ปั ญ ห า ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่ง แวดล้ อ มและระบบนิ เ วศ (Chandini, Kumar,
Kumar & Prakash, 2019, 69-86) เพื่อ ลดปั ญ หา
ดังกล่าวการทาการเกษตรอย่างยังยื
่ น เช่น เกษตร
อินทรีย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการนาจุลนิ ทรียก์ ลุ่ม
ส่งเสริมการเจริญเติบโต การเข้ามาใช้ในการปลูก
พืช เป็ นวิธกี ารหลีกเลีย่ งการใช้ปยเคมี
ุ๋
อกี ทางหนึ่ง
จุ ลิน ทรีย์ท่ีอ าศัย อยู่บ ริเ วณรอบรากพืชที่มี
คุณสมบัติส่งเสริมการเจริญ เติบโตของพืช (Plant
Growth Promoting Rhizobacteria : PGPR) ได้แก่
Streptomyces, Azospirillum, Psudomonas แ ล ะ
Bacillus (Athinuwat, 2013, 18-35; Glick, 2012, 115) แบคทีเรียในสกุล Bacillus เป็ นหนึ่งในแบคทีเรีย
PGPR ทีม่ ศี กั ยภาพส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
(Sansinenea, 2019, 225-237; Tiwari, Prasad &
Lata, 2019, 43-55) สามารถผลิ ต ฮอร์ โ มนพื ช
( Phytohormones) เ ช่ น Auxin, Cytokinin แ ล ะ
Gibberellin ( Chagas et al. , 2015, 282- 287;
Arkhipova, Veselov, Melentiev, Martynenko &
Kudoyarova, 2005, 201- 209; Shahzad et al. ,
2016, 236- 243; Radhakrishnan & Lee, 2016,
181-189) สัง เคราะห์และปล่ อ ยสารซิเ ดอร์โรฟอร์
(Siderophore) เพื่อ น า Fe3+ ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ที่พืช สา
มารน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ (Yu, Ai, Xin & Zhou,
2011, 138-145; Souza, Ambrosini & Passaglia,
2015, 401-419) นอกจากนัน้ แล้วยังมีบทบาทเป็ น
จุลนิ ทรีย์ละลายฟอสเฟต (Phosphate Solubilizing
Microorganisms : PSM) , มี บ ท บ า ท เ ป็ น KSolubilising Bacteria และตรึงไนโตรเจน (Nitrogen
fixation) (Ahemad & Kibret, 2014, 1-20; Velivelli,

กล้ ว ยหิน (Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’)
จัดอยู่ในวงศ์ Musaceae และอยู่ในกลุ่มจีโนม ABB
มีลกั ษณะเด่นทีแ่ ตกต่างจากกล้วยพันธุอ์ ่นื ๆ คือ มี
เปลือกหนา ผลเป็ นรูปห้าเหลี่ยม เนื้อแน่ นและรส
สัมผัสดี นิยมนามาแปรรูปเป็ นกล้วยหินต้ม กล้วย
หินเชื่อม กล้วยหินบวชชี กล้วยหินฉาบ กล้วยหิน
ทอด กล้ ว ยหิ น กรอบแก้ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ะหมี่ ส ด
รวมถึ ง อาหารส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ นกกรงหั ว จุ ก
(Namburi & Sukjantra, 200,30-37; Wamaedeesa
& Deramae, 2011, 47-59) จากการวิ เ คราะห์
โภชนาการของกล้วยหิน 100 g ประกอบด้วยไขมัน
0.37 g คาร์โบไฮเดรต 31.9 g ให้พลังงาน 122 Cal
มีเ บต้ า -คาร์ โ รที น และแป้ ง ที่ท นย่ อ ย (Resistant
Starch) สู ง (Loikaeo & Chaisakdanugull, 2016,
468-476) กล้ ว ยหิ น เป็ นพื ช บ่ ง ชี้ท างภู มิศ าสตร์
(Geographical Indications หรือ GI) ทัง้ 7 อ าเภอ
ใ น จั ง ห วั ด ย ะ ล า ( Department of Intellectual
Property, 2011, 1-4) มีพ้นื ที่ปลูก 2,995.50 ไร่ ให้
ผ ล ผ ลิ ต 3,433. 34 ตั น ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ
เกษตรกรผู้ ป ลู ก กล้ ว ยหิ น 41.36 ล้ า นบาท/ปี
(Muangkaewngam, 2014, 24-27)
การเร่งการเจริญเติบโตและเพิม่ ผลผลิตของ
กล้วยหินส่วนใหญ่นิยมใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากมีความ
สะดวก รวดเร็ว และหาซือ้ ได้ง่ายตามท้องตลาด แต่
อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความจาเป็ นส่ง
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพของดิน เช่ น ดิน เค็ม การ
สะสมโลหะหนักในดินและการปนเปื้ อนในแหล่งน้ า
ซึ่ ง ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ยู โ ท ร ฟิ เ ค ชั น
(Eutrophication) หรือมลภาวะจากธาตุอาหารพืช ที่
เป็ นอันตรายต่ อมนุ ษย์และปศุสตั ว์ (Savci, 2012,
287-292; Sharma & Singhvi, 2017, 675-679)
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Sessitsch & Prestwich, 2014, 291- 309;
Hernandez, de-Bashan, Rodriguez, Rodriguez &
Bashan, 2009, 88- 93; Olanrewaju, Glick &
Babalola, 2017, 197)
แบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต JK62, JK106,
KB1-2B4, JK127, JK74, YH3-2B5, YH3-2B2
และ YH3-2B4 เป็ นแบคทีเรียที่คดั แยกได้จากดิน
บริเวณรากกล้วยและมีความสามารถในการยับ ยัง้
การเจริญของแบคทีเรีย Ralstonia syzygii subsp.
celebesensis สาเหตุโรคเหี่ยวของกล้วย (Banana
blood disease) ทัง้ ในสภาพห้องปฏิบตั กิ ารและการ
ท ดสอบ ใ นระ ดั บ โ รง เรื อ นท ดลอง (Laopha,
Sangdee, Ponpang- Nga, Rattanapolsan &
Kawicha, 2021, 69) นอกจากความสามารถในการ
ควบคุ ม โรคแล้ ว จุ ลิน ทรีย์ ป ฏิปั ก ษ์ Bacillus spp.
ดั ง กล่ า วนี้ อ าจมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการส่ ง เสริ ม การ
เจริญเติบโตของกล้วยหินได้ ดังนัน้ ในการวิจยั นี้จงึ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาศัก ยภาพของจุ ลิ น ทรีย์
ปฏิ ปั กษ์ Bacillus spp. ไอโซเลตข้า งต้ น ต่ อ การ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้วยหินและการผลิต
ปุ๋ ยมูลไส้เดือนผสมจุลนิ ทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus spp.
ชนิดปั ้นเม็ดเพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
กล้วยหินในระดับโรงเรือนทดลอง

MS เป็ น เวลา 1 เดือ นเพื่อ ให้เ กิด ราก น าต้น อ่ อ น
ของกล้วยหินมาย้ายปลูกลงในพีทมอส (KEKKILÄ
PROFESSIONAL) และอนุ บาลในโรงเรือนควบคุม
อุ ณ ห ภู มิ ( Evaporative Greenhouse) เ ป็ น
ระยะเวลา 1 เดือน
2.2 การศึ ก ษาผลของจุ ลิ น ทรี ย์ป ฏิ ปัก ษ์
Bacillus ต่อการเจริญเติ บโตของกล้วยหิ น
เตรียมแบคทีเรีย Bacillus spp. โดยดัดแปลง
วิธีการของ Teeruam & Rattana (2018, 533-539)
โดยเลี้ยงแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต JK62,
JK106, KB1-2 B4, JK127, JK74, YH3-2 B2 และ
YH3-2 B4 บนอาหารเลี้ยงเชือ้ Nutrient agar (NA)
ที่อุณหภูมิ 30 ºC เป็ นเวลา 18 ชัวโมง
่
จากนัน้ นา
เชื้อ ออกจากผิว หน้ า อาหารด้ว ยการเติม 0.85%
normal saline และขูดโคโลนีเชือ้ ด้วยเข็มเขีย่ ปลาย
วงกลม (loop) ปรับความเข้มข้นของเซลล์ให้เท่ากับ
108 CFU/ml จากนั ้น น าต้ น กล้ า ของกล้ ว ยหิ น ที่
เตรียมจากข้อ 2.1 มาแช่รากด้วยเซลล์แขวนลอย
แบคทีเ รีย Bacillus spp. เป็ น ระยะเวลา 20 นาที
ก่อนย้ายปลูกในถุงปลูก
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์
( Completely randomized design, CRD) ใ ห้
กรรมวิ ธี ท ดลอง (Treatment) เป็ นตั ว แปรต้ น
ประกอบด้วยแบคทีเรีย Bacillus spp. 7 ไอโซเลต,
กรรมวิธคี วบคุมประกอบด้วย กรรมวิธที ไ่ี ม่มกี ารแช่
ราก และกรรมวิธที แ่ี ช่รากด้วยน้ านึ่ง ทาการทดลอง
10 ซ้า และค่าสังเกตของหน่ วยทดลองเป็ นตัวแปร
ตามทีเ่ ป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ หลังจากการปลูกเชือ้
5 สัปดาห์ นาค่าสังเกตประกอบด้วย ค่าความยาว
ของต้นและราก น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของต้น
แ ละ รา ก ม า วิ เ ค รา ะ ห์ ค ว า ม แ ป รป รว นแ ละ
เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยโปรแกรม Statistix 8
คัดเลือกแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลตทีส่ ง่ เสริม
การเจริญเติบโตจานวน 3 ไอโซเลตไปผสมในปุ๋ ย
หมักมูลไส้เดือนและปั น้ เม็ดต่อไป

2. วิ ธีการ
2.1 การเตรียมตัวอย่างกล้วยหิ น
เตรี ย มตั ว อย่ า งกล้ ว ยหิน ด้ ว ยเทคนิ ค การ
เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อตามวิธกี ารของ Wamaedeesa &
Deramae (2011, 47-59) และ Muangkaewngam
(2014, 24-27) โดยเพิ่ม จ านวนยอดบนอาหาร
สังเคราะห์สตู ร Murashige and Skoog (MS) ทีผ่ สม
Benzyladenine (BA) ความเข้ม ข้น 5 mg/L เป็ น
เวลา 1 เดือ นจากนัน้ ย้า ยชิ้น ส่วนพืชลงในอาหาร
ใหม่ ท่ีมีส่ว นผสมของ BA ที่ค วามเข้ม ข้น เท่ า เดิม
จานวน 5 รอบ จากนัน้ ย้ายชิน้ ส่วนพืชลงในอาหาร
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2.3 การผลิ ตปุ๋ยมูลไส้ เดือนผสมจุลินทรีย์
ปฏิ ปักษ์ Bacillus ชนิ ดปัน้ เม็ด
ปุ๋ ยมูลไส้เดือนทีใ่ ช้ในการทดลองผลิตจากการ
นามูลโคทีผ่ ่านการแช่น้าเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ มาเป็ น
วั ส ดุ ใ นการเลี้ ย งไส้ เ ดื อ น (bedding) สายพั น ธุ์
Eudrilus eugeniae ( ชื่ อ ส า มั ญ African
Nightcrawler : Af) ใ น ว ง บ่ อ ซี เ ม น ต์ ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร โดยมี bedding ประมาณ
ครึง่ บ่อต่อการเลีย้ งไส้เดือน 1 กิโลกรัม ประมาณ 1
เดือนหลังจากใส่ไส้เดือนเริม่ ทาการเก็บมูลไส้เดือน
โ ดย เก็ บ มู ล ไ ส้ เ ดื อ น ออ กสั ป ด า ห์ ล ะ 2 ค รั ้ง
นอกจากนัน้ ทุก 2 สัปดาห์ของการเลี้ยงต้องมีการ
เติมอาหารคือมูลโคทีผ่ ่านการแช่น้ า โดยเติมลงบ่อ
เลีย้ ง ประมาณ 15 กิโลกรัมต่อบ่อเลีย้ ง นาปุ๋ ยหมัก
มูลไส้เดือนมาวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ด้ว ย pH meter ค่ า การน าไฟฟ้ า (EC) ด้ว ยเครื่อง
Electrical conductivity วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน
ทั ้ง หมดด้ ว ยวิ ธี ข อง Kjeldahl method ปริ ม าณ
ฟ อ ส ฟ อ รั ส ทั ้ ง ห ม ด ( P2O5) ด้ ว ย
วิ ธี spectrophotometric molybdovanadate
phosphate method ปริม าณโพแทสเซีย มทัง้ หมด
( K2O) ด้ ว ย วิ ธี Flame Photometric method
วิเ คราะห์ ป ริม าณอิน ทรีย วัต ถุ (Organic matter)
ด้ว ยวิธีข อง Walkley and Black น าค่ า ที่ว ัด ได้ม า
เปรียบเทียบกับค่ามาตราฐานคุณภาพปุ๋ ยอินทรีย์
ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร 2550 ( Department of
Agriculture, 2008, 1-50) นาปุ๋ ยมูลไส้เดือนทีไ่ ด้ไป
ผสมกับแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่คดั เลือกได้จาก
วิธกี ารทดลอง 2.2 และปั น้ เม็ดต่อไป
เลีย้ งแบคทีเรีย Bacillus spp. จานวน 3 ไอโซ
เลตทีค่ ดั เลือกมาจากข้อ 2.2 มากระตุน้ ให้แบคทีเรีย
สร้า ง endospore โดยเลี้ย งในอาหาร NB ที่ผ สม
0.05% MnSO4 และ CaCl2 เขย่าที่ความ 150 rpm
อุณหภูมิ 30 ºC เป็ นเวลา 3 วัน จากนัน้ เก็บรวบรวม
เซลล์แบคทีเรียทีม่ ี endospore ด้วยการปั น่ เหวีย่ งที่

5,000 rpm เป็ น เวลา 15 นาที และละลายตะกอน
เซลล์ด้วยน้ ากลันนึ
่ ่ง นาเซลล์แขวนลอยแบคทีเรีย
Bacillus spp. ที่ 6x109 CFU/ml ปริ ม าตร 500 ml
ไปผสมในปุ๋ ยมูลไส้เดือนจานวน 3 กก. ที่ผ่านการ
นึ่งฆ่าเชือ้ ด้วยหม้อนึ่งแรงดันที่ 121 ºC เป็ นเวลา 20
นาที โดยแบ่ ง เซลล์แขวนลอยแบคทีเ รีย Bacillus
spp. เป็ น 3 ส่วน ส่วนแรกผสมลงในปุ๋ ยมูลไส้เดือน
และตีป่น เติมน้ าจนได้ความชื้น 60% จากนัน้ นาปุ๋ ย
มูลไส้เดือนขึน้ เครื่องจานปั น้ เม็ดปุ๋ ยโดยฉีดพ่นเซลล์
แขวนลอยแบคทีเ รีย Bacillus spp. ในส่ว นที่สอง
และฉีดพ่นส่วนสุดท้ายหลังจากขึ้น รูปเป็ น เม็ด ปุ๋ ย
จากนัน้ นาไปผึ่งลมในที่ร่มและร่อนคัดเลือกขนาด
ของเม็ดปุ๋ ยขนาด 5-10 mm เก็บปุ๋ ยทีค่ วามชืน้ น้อย
ก ว่ า 10% ( Omer, 2010, 124- 131) จ า ก นั ้ น
ตรวจสอบปริมาณของแบคทีเรีย Bacillus spp. ใน
เม็ดปุ๋ ย โดยนาเม็ดปุ๋ ย 1 g มาละลายในน้ ากลันนึ
่ ่ง
ฆ่าเชื้อ เจือจางตัวอย่างด้วยเทคนิค serial dilution
และตรวจนับจานวนโคโลนีของแบคทีเรียบนอาหาร
NA
2.4 การศึกษาผลของปุ๋ยมูลไส้ เดือนผสม
จุลินทรียป์ ฏิ ปักษ์ Bacillus ชนิ ดปั น้ เม็ดต่อการ
เจริญเติ บโตของกล้วยหิ น
น าปุ๋ ยมู ล ไส้ เ ดื อ นผสมจุ ลิ น ทรี ย์ ป ฏิ ปั กษ์
Bacillus ชนิ ด ปั ้ น เม็ด จากข้อ 2.3 มาผสมในวัส ดุ
ปลู ก ในอัต ราส่ ว น ปุ๋ ยมู ล ไส้เ ดือ นผสมแบคทีเ รีย
Bacillus spp.: ดินผสมพร้อมปลูก : หน้าดิน เท่ากับ
1:1:2 โดยน้ าหนัก นาวัสดุปลูกที่ผสมแล้วบรรจุลง
ในถุงปลูกขนาด 4 x 6 นิ้ว ถุงละ 650 g นาไปปลูก
ต้ น กล้ า กล้ ว ยหิ น ที่ เ ตรี ย มไว้ ต ามข้ อ 2.1 วาง
แผนการทดลองแบบ CRD ให้กรรมวิธที ดลองเป็ น
ตัวแปรต้น ประกอบด้วยวัสดุปลูกทีม่ สี ่วนผสมของ
ปุ๋ ยมูลไส้เดือนทีผ่ สมแบคทีเรีย Bacillus spp. 3 ไอ
โซเลต ได้แก่ JK106, JK74 และ YH3-2B2, กรรมวิธี
ควบคุมประกอบด้วย กรรมวิธที ่ีใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่
ไม่มแี บคทีเรีย Bacillus spp. และกรรมวิธที ไ่ี ม่ใส่ปยุ๋
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มูลไส้เดือนทาการทดลอง 7 ซ้า นาค่าสังเกตของ
หน่ ว ยทดลองหลัง จากการปลูก กล้ว ยลงวัสดุปลูก
เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ ประกอบด้วย ค่าความยาวของ
ต้นและราก น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของต้นและ
ราก มาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ด้วยโปรแกรม Statistix 8

แช่ ร ากด้ ว ยแบคที เ รี ย Bacillus spp. ไอโซเลต
JK127 มีค่าน้ าหนักสดเฉลี่ยของต้นเท่ากับ 23.11,
21.47 และ 18.48 g ตามลาดับ กรรมวิธีควบคุม ที่
แช่รากด้วยน้ าและไม่มกี ารแช่ราก มีค่าน้ าหนักแห้ง
เฉลีย่ ของต้น (ส่วนเหนือดิน) มากทีส่ ุดเท่ากับ 3.68
และ 4.05 g ตามลาดับ รองลงมาคือกรรมวิธีท่แี ช่
รากด้วยแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต YH3-2
B2 มีค่าน้าหนักแห้งเฉลีย่ ของต้นเท่ากับ 2.81 g
การเจริญเติบโตของรากกล้วยหินหลังจากการ
แช่รากด้วยกรรมวิธตี ่าง ๆ แสดงใน Table 1 พบว่า
การแช่รากด้วยแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต
KB1-2 B4, YH3-2 B2 และ JK106 มี ค วามยาว
เฉลี่ย ของรากมากที่สุด เท่ า กับ 28.60, 28.50 และ
28.45 cm ตามลาดับ รองลงมาได้แ ก่ ก รรมวิธีท่มี ี
การแช่รากด้วยแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต
YH3-2 B4 และการแช่รากด้วยแบคทีเรีย Bacillus
spp. แบบผสมรวมกัน ทุ ก ไอโซเลต มีค วามยาว
เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ร า ก เ ท่ า กั บ 27. 15 แ ล ะ 27. 60 cm
ตามลาดับ ในขณะทีก่ รรมวิธคี วบคุมทัง้ สองกรรมวิธี
มีค่าความยาวเฉลีย่ ของรากน้อยทีส่ ดุ
กรรมวิธที ม่ี กี ารแช่รากด้วยแบคทีเรีย Bacillus
spp. ไอโซเลต JK74 มีน้าหนักสดเฉลีย่ ของรากมาก
ที่สุดเท่ากับ 10.53 g รองลงมาได้แก่ กรรมวิธที แ่ี ช่
รากด้ว ยแบคทีเ รีย Bacillus spp. ไอโซเลต YH32B2, KB1-2 B4, JK106 และกรรมวิธคี วบคุมทีไ่ ม่มี
การแช่ราก มีน้ าหนักสดเฉลีย่ ของรากเท่ากับ 9.05,
7.91, 7.46 และ 8.00 g ตามลาดับ กรรมวิธที ม่ี กี าร
แช่รากด้วยแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต JK74
มีน้าหนักแห้งเฉลีย่ ของรากมากทีส่ ดุ เท่ากับ 1.04 g
รองลงมาคือกรรมวิธที ่มี กี ารแช่รากด้วยแบคทีเรีย
Bacillus spp. ไอโซเลต YH3-2B2 มีน้ า หนั ก แห้ง
เฉลีย่ ของรากเท่ากับ 0.74 g ในขณะทีก่ รรมวิธอี ่นื ๆ
รวมถึงกรรมวิธคี วบคุม มีน้ าหนักแห้งเฉลี่ยของราก
ไม่แตกต่างกัน (Table 1 และ Figure 1)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
3.1 ผลของจุลินทรีย์ปฏิ ปักษ์ Bacillus ต่ อ
การเจริญเติ บโตของกล้วยหิ น
หลังจากนาต้นกล้วยหิน ที่ขยายพันธุ์ด้ว ยวิธี
เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อและอนุ บาลในพีทมอสเป็ นเวลา 1
เดื อ นมาแช่ ร ากด้ ว ยเซลล์ แ ขวนลอยแบคทีเ รีย
Bacillus spp. ไอโซเลต JK62, JK106, KB1-2 B4,
JK127, JK74, YH3-2 B2 และ YH3-2 B4 (กรรมวิธี
ทดลอง) เปรียบเทียบกับกรรมวิธคี วบคุม (แช่ราก
ต้นกล้วยหินในน้ าและไม่แช่ราก) เมื่อประเมินจาก
ข้อมูลความสูง น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของต้น
(ส่วนเหนือดิน) และราก (ส่วนใต้ดนิ ) พบว่ากรรมวิธี
ต่ า ง ๆ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของกล้ ว ยหิ น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิง่ ทางสถิติ (P<0.01)
(Table 1 และ Figure 1) จากการเปรี ย บเที ย บ
ค่ า เฉลี่ย พบว่ า กรรมวิธีท่ี แ ช่ ร ากด้ว ยแบคทีเ รีย
Bacillus spp. ไอโซเลต JK74 และ YH3-2B2 มีค่า
ความสู ง ของส่ ว นต้ น สู ง ที่สุ ด เท่ า กับ 46.00 และ
45.15 cm ตามลาดับ รองลงมาคือกรรมวิธที แ่ี ช่ราก
ด้วยแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลตที่เหลือและ
กรรมวิธีควบคุมมีค่าความสูงเฉลี่ยไม่แตกต่ างกัน
อยู่ในช่วง 29.90 - 35.50 cm.
กรรมวิธที แ่ี ช่รากด้วยแบคทีเรีย Bacillus spp.
ไอโซเลต YH3-2B2 และ JK74 มีค่าน้าหนักสดเฉลีย่
ของต้น (ส่วนเหนือดิน) มากที่สุดเท่ากับคือ 25.29
และ 24.94 g ตามลาดับ รองลงมากรรมวิธคี วบคุม
ที่แช่รากด้วยน้ าและไม่มกี ารแช่ราก และกรรมวิธที ่ี
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เมื่อ พิจ ารณาค่ า เฉลี่ย ความยาว น้ า หนั ก สด และ
น้ าหนักแห้งรวมกันทัง้ ต้นและราก (Table 1) พบว่า
กรรมวิธตี ่าง ๆ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิง่
ทางสถิ ติ (P<0.01) กรรมวิธีท่ีมีก ารแช่ ร ากด้ว ย
แบคที เ รีย Bacillus spp. ไอโซเลต YH3-2B2 มี
ค่าเฉลีย่ ความยาวรวมระหว่างต้นและรากมากที่สุด
เท่ากับ 73.65, รองลงมาคือกรรมวิธีท่แี ช่รากด้วย
แบคทีเ รีย Bacillus spp. ไอโซเลต JK74, YH3-2
B4 และ JK106 มีค่าเฉลีย่ ความยาวรวมระหว่างต้น
และรากเท่ า กั บ 70.75, 61.95 และ 60.95 cm
ตามล าดับ ในขณะที่ก รรมวิธีท่ีมีก ารแช่ ร ากด้ว ย
แบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลตอื่น ๆ และการใช้
แบคทีเรีย Bacillus spp. ทุกไอโซเลตผสมรวมกัน
และกรรมวิธคี วบคุมมีค่าเฉลีย่ ความยาวรวมระหว่าง
ต้นและรากตัง้ แต่ 48.80 - 58.95 cm ซึง่ ไม่แตกต่าง
กัน ทางสถิติเ มื่อ พิจารณาค่ า เฉลี่ย ของน้ า หนักสด
รวมระหว่างต้นและรากพบว่ากรรมวิธที ม่ี กี ารแช่ราก

ด้วยแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต JK74 และ
YH3-2B2 มีค่ า เฉลี่ย มากที่สุ ด เท่ า กับ 35.47 และ
34.35 g ตามลาดับ รองลงมาได้แก่กรรมวิธคี วบคุม
ทัง้ สองกรรมวิธีแ ละกรรมวิธีท่ีมีก ารแช่ ร ากด้ว ย
แบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต JK127 มีค่าเฉลีย่
อยู่ใ นช่ วง 24.87 – 30.02 g สาหรับ ค่ า เฉลี่ย ของ
น้ าหนักแห้งรวมระหว่างต้นและรากพบว่ากรรมวิธี
ควบคุมทัง้ สองกรรมวิธมี คี ่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.25 –
4.56 g รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ีมีก ารแช่ ร ากด้ว ย
แบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต YH3-2 B2 และ
JK74 มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.56 และ 3.26 g ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างทางสถิตริ ะหว่าง
กรรมวิธที ดลองทัง้ สองกรรมวิธี ขณะทีก่ ารกรรมวิธี
ที่มีการแช่รากด้วยแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซ
เลตที่ เ หลื อ มีค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า กรรมวิธีค วบคุ ม
(Table 1 และ Figure 1)

Figure 1 Five weeks old “Kluai Hin” after inoculation with Bacillus spp. isolate JK127, JK74, YH3-2B4,
and YH3-2 B2 compared with water treated and untreated treatment
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Table 1 The growth of micro- propagated “ Kluai Hin” after being treated with the cell suspension of
Bacillus spp. for 5 weeks.
Shoot (above ground part) Root (underground part)
Total
Treatments
Total
Total dry
fresh
Length Fresh
Dry Length Fresh
Dry
(Bacillus
length
weight
weight
(cm) weight weight (cm) weight weight
isolates)
(cm)
(g)
(g)
(g)
(g)
(g)
(g)
31.65b 15.09bc 2.12cd 23.95a-c 6.71b 0.54b 55.60d 21.80b 2.67c-e
1) JK62
±3.0
±1.5 ±2.1
±0.4
±0.8
±0.1
±3.9
±2.8 ±0.4
32.50b 15.83bc 1.31d 28.45a 7.46ab 0.55b 60.95a-d 23.29b 1.87de
2) JK106
±3.0 ±0.8
±1.6 ±1.8
±0.1
±0.1 ±3.6
±2.2 ±0.1
b 13.95c
0.98d 28.60a 7.91ab 0.55b 58.50cd 21.87b 1.54e
3) KB1-2 B4 29.90
±0.8
±1.2 ±0.4
±1.0
±0.1
±0.0 ±2.0
±1.1 ±0.1
35.50b 18.48a-c 1.69cd 21.75abc 6.38b 0.53b 57.25d 24.87ab 2.23c-e
4) JK127
±0.2
±1.6 ±1.7
±0.2 ±3.0
±0.8
±0.1
±3.4 ±2.1
46.00a 24.94a 2.22cd 24.75abc 10.53a 1.04a 70.75a-c 35.47a 3.26b-d
5) JK74
±1.4 ±0.4 ±1.7
±1.3
±0.7
±0.1 ±2.1
±1.8 ±0.4
45.15a 25.29a 2.81bc 28.50a 9.05ab 0.74ab 73.65a 34.35a 3.56bc
6) YH3-2 B2
±2.1
±1.7 ±0.4
±2.7
±2.9 ±0.8
±1.8 ±0.4
±0.1
b
bc 1.02d 27.15ab 6.17b
0.39b 61.95a-d 20.91b 1.42e
7) YH3-2 B4 34.80 14.74
±0.1
±1.7 ±1.4
±0.1 ±1.8
±0.6
±0.1 ±1.7
±1.9
31.35b 14.56bc 1.18d 27.60ab 6.18b 0.36b 58.95cd 20.74b 1.54e
8) MixedBS
±0.1
±1.5 ±1.8
±0.1 ±2.7
±0.8
±0.1 ±3.9
±2.4
33.90b 23.11ab 3.68ab 14.90c 6.90b 0.56b 48.80d 30.02ab 4.25ab
9) Water
±1.2
±1.2 ±2.0
±0.3
±0.6
±0.0
±1.9 ±2.4
±0.3
b 21.47a-c 4.05ab 17.30bc 8.00ab
0.51b 49.00d 29.48ab 4.56ab
10)untreated 31.70
±2.3 ±3.1
±0.4
±1.1
±0.8
±0.0
±2.1 ±3.7
±0.4
C.V. (%)

14.12

30.11

38.57

29.52

28.26

39.21

14.76

26.77

33.12

P-value

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Data are presented as mean±SD. Means followed by the different superscript lower-case letters denote
significant differences (P<0.01) between treatments where BS is Bacillus consortium.
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จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการแช่รากต้นกล้วยหิน
ด้วยแบคทีเรีย Bacillus spp. ไม่มผี ลต่อน้ าหนักสด
และน้ าหนักแห้ง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการแช่ราก
ต้นกล้วยหินด้วยแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต
JK74 และ YH3-2B2 ทาให้ต้นกล้วยหินมีความสูง
ของต้นและความยาวของรากมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ
การแช่ ร ากด้ว ยแบคทีเ รีย Bacillus sp. ไอโซเลต
JK106 ดังนัน้ จึงคัดเลือกแบคทีเรียทัง้ สามไอโซเลต
ไปผสมกับปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนและปั ้นเม็ดเพื่อนาไป
ทดสอบการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้วยหินใน
การทดลองต่อไป
3.2 คุณสมบัติบางประการของปุ๋ยมูล
ไส้เดือนผสมจุลินทรียป์ ฏิ ปักษ์ Bacillus spp.
ชนิ ดปัน้ เม็ด
ปุ๋ ยมู ล ไส้เ ดือ นที่ใ ช้ใ นการทดลองคือ ปุ๋ ยที่
ผลิต มาจากการใช้ มู ล โคเป็ นวัส ดุ ใ นการเลี้ ย งมี
คุณสมบัตทิ างเคมีบางประการแสดงใน Table 2 ซึง่
ปุ๋ ยมู ล ไส้เ ดือ นที่ผ ลิต ได้ ใ นการศึก ษานี้ มีค่ า ผ่ า น
เกณฑ์มาตราฐานคุณภาพปุ๋ ยอินทรีย์ทก่ี าหนดโดย
กรมวิชาการเกษตร โดยมีค่า pH เท่ากับ 6.63 ค่า
EC เท่ า กั บ 3.19 dS/m ค่ า ปริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุ
เท่ า กับ 20.24 % ปริม าณธาตุ อาหารหลักรวมกัน
เท่ากับ 2.69 % หลังจากนาปุ๋ ยมูลไส้เดือนดังกล่าว
มาผสมแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต JK106,

JK74 และ YH3-2B2 กาหนดชื่อเป็ นปุ๋ ย V+JK106,
ปุ๋ ย V+JK74 และ ปุ๋ ย V+ YH3-2B2 ตามล าดับ
ตรวจนับปริมาณของแบคทีเรีย Bacillus spp. ในปุ๋ ย
ทัง้ สามสูตรพบว่ามีปริมาณเชือ้ เฉลี่ยเท่ากับ 4x108
CFU/ปุ๋ ยปั น้ เม็ด 1 g
3.3 ผลของปุ๋ ยมู ล ไส้ เ ดื อ นผสมจุลิ น ทรี ย์
ป ฏิ ปั ก ษ์ Bacillus ช นิ ด ปั ้ น เ ม็ ด ต่ อ ก า ร
เจริญเติ บโตของกล้วยหิ น
หลังจากนาต้นกล้วยหิน ที่ขยายพันธุ์ด้ว ยวิธี
เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อและอนุ บาลในพีทมอสเป็ นเวลา 1
เดื อ นมาปลู ก ในกรรมวิ ธี ต่ า ง ๆ ที่ ว ั ส ดุ ป ลู ก มี
ส่ ว นผสมปุ๋ ยมู ล ไส้ เ ดื อ น ปุ๋ ยมู ล ไส้ เ ดื อ นผสม
แบคทีเรีย Bacillus spp. (V+JK106, V+JK74 และ
V+ YH3-2B2) และกรรมวิธีท่ีวสั ดุ ป ลูก ไม่มีปุ๋ยมูล
ไส้เดือนเมื่อประเมินจากข้อมูลความสูง น้ าหนักสด
และน้ าหนักแห้งของต้น (ส่วนเหนือดิน ) และราก
(ส่วนใต้ดนิ ต้น) ที่ 7 สัปดาห์หลังการย้ายปลูกพบว่า
กรรมวิธตี ่าง ๆ มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วย
หิ น แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ
(P<0.01)
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Table 3 และ
Figure 2) พบว่ากรรมวิธที ่วี สั ดุปลูกมีส่วนผสมของ
ปุ๋ ยมูลไส้เดือนผสมแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซ
เลต JK106 (V+JK106) และ JK74 (V+JK74) มี
ค่าเฉลีย่ ความสูงของต้น (ส่วนเหนือดิน) มากทีส่ ดุ

Table 2 Chemical properties of vermicompost used to produce Bacillus spp. enriched vermicompost.
pH
EC
Organic
Total N Total P2O5 Total K2O
(dS/m) matter (%)
(%)
(%)
(%)
Qualified Organic
<8.5
<10
≥20
≥1
≥0.5
≥0.5
fertilizer*
Sum of primary nutrients ≥2
Vermicompost (this
6.63
3.19
20.24
0.96
0.77
0.96
study)
Sum of primary nutrients=2.69
*Standard value appointed by Department of Agriculture, Thailand
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Table 3 The growth of micro-propagated “Kluai Hin” banana after grown in the growing media amended
with Bacillus spp. enriched vermicompost granule for 7 weeks.
Shoot (above ground part) Root (underground part)
Total
Total
Total dry
Length Fresh Dry Length Fresh Dry
Treatments
length fresh
weight (g)
(cm) weight weight (cm) weight weight
(cm) weight (g)
(g)
(g)
(g)
(g)
64.10a 97.59a 9.48a 22.40b 40.01a 3.43a 86.50a 137.61a 12.90a
1) V+JK106
±1.2 ±4.6 ±0.6 ±1.5 ±4.0 ±0.3
±1.9
±8.5
±0.9
63.60a 92.40a 8.53ab 27.80a 42.63a 3.54a 91.40a 135.04a 12.08a
2) V+JK74
±1.5 ±4.3 ±0.3
±1.0 ±4.3 ±0.3
±2.0
±7.0
±0.5
b
ab 29.90a 39.14a 3.17a
ab
87.50a 116.67ab 11.12a
3) V+YH3-2B2 57.60 77.52 7.95
±1.0 ±2.3 ±0.1
±2.1
±0.2
±1.6 ±1.1 ±0.1
±3.1
51.20c 68.35b 7.14b 20.20b 36.16a 3.30a 71.40b 104.51b 10.44a
4) V
±0.6 ±6.7 ±0.3 ±0.9 ±2.5 ±0.3
±0.4
±1.4
±6.7
d 40.97c 4.39c 13.00c 14.52b 1.27b
56.70c 55.49c 5.67b
5) untreated 43.70
±7.7
±1.8
±1.0 ±5.5 ±0.5 ±1.0 ±2.3 ±0.2
±0.7
C.V. (%)

4.90

14.36

12.79

10.79

20.66

18.42

5.31

13.94

13.26

P-value

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Data are presented as mean±SD. Means followed by the different superscript lower-case letters denote
significant differences (P<0.01) between treatments where V is vermicompost.
เท่ากับ 64.10 และ 63.60 cm ตามลาดับ รองลงมา
คือกรรมวิธที ว่ี สั ดุปลูกมีส่วนผสมของปุ๋ ยมูลไส้เดือน
ผสมแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต YH3-2B2
(V+YH3-2B2) โดยกรรมวิธีท่มี ีการเพิม่ แบคทีเรีย
Bacillus spp. เข้าไปในปุ๋ ยมูลไส้เดือนมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่ากรรมวิธที ว่ี สั ดุปลูกมีปุ๋ยมูลไส้เดือนทีไ่ ม่ได้ผสม
แบคทีเรีย Bacillus spp. (V) และ กรรมวิธคี วบคุม
กรรมวิธีท่วี สั ดุปลูกมีส่วนผสมของ V+JK106 และ
V+JK74 มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดของต้น (ส่วนเหนื อ
ดิ น ) ม า กที่ สุ ด เท่ า กั บ 97. 59 แ ละ 92. 40 g
ตามล าดั บ รองลงมาคื อ กรรมวิ ธี ท่ี ว ั ส ดุ ป ลู ก มี

ส่วนผสมของ V+YH3-2B2 มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 77.52
g เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยน้ าหนักแห้งของต้น (ส่ว น
เหนือดิน) พบว่ากรรมวิธที ว่ี สั ดุปลูกมีส่วนผสมของ
V+JK106 มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักแห้งของต้น มากที่สุด
เท่ า กับ 9.48 g รองลงมาคือ กรรมวิธีท่วี ัสดุปลูกมี
ส่วนผสมของ V+JK74 และ V+YH3-2B2 มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 8.53 และ 7.95 g ตามลาดับ
เมื่อ พิจ ารณาค่ า เฉลี่ย ของความยาวรากของต้ น
กล้วยหินพบว่ากรรมวิธที ่วี สั ดุป ลูกมีส่วนผสมของ
V+YH3-2B2 และ V+JK74 มีค วามยาวรากมาก
ทีส่ ดุ เท่ากับ 29.90 และ 27.80 cm ตามลาดับ
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Figure 2 Seven weeks old “Kluai Hin” after grown in the growing media amended with Bacillus enriched
vermicompost granule compared with non- Bacillus spp. enriched vermicompost granule and the
planting media without vermicompost granule (untreated treatment).
รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ีว ัส ดุ ป ลู ก มีส่ ว นผสมของ
V+JK106 และกรรมวิธที ่วี สั ดุปลูกมีปุ๋ยมูลไส้เดือน
ทีไ่ ม่ได้ผสมแบคทีเรีย Bacillus sp. (V) มีความยาว
รากเท่ากับ 22.40 และ 20.20 cm ตามลาดับ สาหรับ
ค่าเฉลีย่ น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของรากต้นกล้า
กล้ ว ยหิน พบว่ า กรรมวิธีท่ีมีส่ ว นผสมของปุ๋ ยมู ล
ไส้เดือนทัง้ ที่มแี ละไม่มกี ารผสมแบคทีเรีย Bacillus
sp. มีค่าเฉลีย่ น้ าหนักสดของรากอยู่ในช่วง 39.14 42.63 g และค่าเฉลีย่ น้ าหนักแห้งของรากอยู่ในช่ วง
3.17-3.54 g ซึ่งในแต่ละกรรมวิธขี า้ งต้นไม่มคี วาม
แตกต่างกันทางสถิติ
เมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ ของความสูง น้ าหนักสด
และน้ าหนักแห้งของต้น (ส่วนเหนือดิน ) และราก
รวมกัน พบว่ากรรมวิธที ว่ี สั ดุปลูกมีส่วนผสมของปุ๋ ย
มู ล ไส้เ ดือ นที่มีก ารผสมแบคทีเ รีย Bacillus spp.
(V+JK106, V+JK74 และ V+YH3-2B2) มีค่าเฉลี่ย
ของความสู ง สู ง กว่ า กรรมวิธีท่ีว ัส ดุ ป ลู ก มี ปุ๋ ยมู ล

ไส้เ ดือ นที่ไ ม่ ไ ด้ผ สมแบคทีเ รีย Bacillus spp. (V)
และกรรมวิ ธีค วบคุ ม อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(P<0.01) ส่ ว นค่ า เฉลี่ ย ของน้ าหนั ก สด พบว่ า
กรรมวิธที ว่ี สั ดุปลูกมีสว่ นผสมของปุ๋ ยมูลไส้เดือนทีม่ ี
การผสมแบคทีเ รีย Bacillus spp. (V+JK106 และ
V+JK74) มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืน
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ยิ่ง อย่ า งไรก็ต ามไม่ พ บความ
แตกต่ า งทางสถิ ติ ร ะหว่ า งค่ า เฉลี่ ย น้ า หนั ก แห้ ง
ระหว่ า งกรรมวิธีท่ีว ัสดุ ป ลูก มีส่ว นผสมของปุ๋ ยมูล
ไส้เ ดือ นที่มีแ ละไม่ มีก ารผสมแบคทีเ รีย Bacillus
spp. (Table 3 และ Figure 2)
3.4 วิ จารณ์
แบคที เ รี ย Bacillus spp. ไอโซเลตที่ ใ ช้ ใ น
กา รศึ ก ษ า ค รั ้ง นี้ เป็ นแ บ ค ที เ รี ย ป ฏิ ปั ก ษ์ ที่ มี
ความสามารถยับ ยัง้ การเจริญ ของแบคทีเ รีย R.
syzygii subsp. celebesensis สาเหตุโรคเหี่ยวของ
กล้ ว ย (Banana blood disease) และสามารถลด
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การเกิ ด โรคเมื่ อ ทดสอบในสภาพโรงเรื อ นได้
( Laopha, Sangdee, Ponpang- Nga,
Rattanapolsan & Kawicha, 2021, 69) การวิจ ัย นี้
ผู้วิจ ัย ได้ศึก ษาผลของแบคทีเ รีย ดัง กล่ า วต่ อ การ
เจริ ญ เติ บ โตของกล้ ว ยหิ น และผลิ ต ปุ๋ ยหมัก มู ล
ไส้ เ ดื อ นผสมจุ ลิ น ทรี ย์ ป ฏิ ปั กษ์ Bacillus spp.
รูปแบบเม็ดสาหรับการปลูกกล้วยหิน
การศึกษาครัง้ นี้ได้แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรีย
Bacillus spp. ไอโซเลต JK74, YH3-2 B2 และ
JK106 ทาให้ต้นกล้วยหินสูงขึน้ และมีความยาวราก
เพิม่ มากขึน้ ชีใ้ ห้เห็นว่านอกจากแบคทีเรีย Bacillus
spp. ไอโซเลตดังกล่าวนี้มคี ุณสมบัติเป็ นจุลินทรีย์
ปฏิ ปั กษ์ ค วบคุ ม โรคเหี่ ย วของกล้ ว ยแล้ ว ยั ง มี
คุณสมบัติเป็ นแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของกล้วยหินด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Hadiwiyono & Widono ( 2012, 1- 4) ที่ พ บ ว่ า
แบคทีเ รีย Bacillus sp. ไอโซเลต B04, B05 และ
B10 ที่ย ับ ยัง้ การเจริญ ของแบคทีเ รีย สาเหตุ โ รค
Blood disease และเชื้ อ รา Fusarium oxysporum
f.sp. cubense สาเหตุ โ รคตายพรายของกล้วยได้
สามารถส่ ง เสริม การเจริญ เติบ โตของต้น กล้ว ยที่
เพาะเลีย้ งในสภาพปลอดเชือ้ (In vitro propagation)
ซึง่ อาจเป็ นไปได้ว่าแบคทีเรีย Bacillus spp. เหล่านี้
สา ม า รถ สร้ า ง สา รกระ ตุ้ น กา รเจ ริ ญ เติ บ โ ต
(Phytostimulators) หนึ่ งในนั ้ น คื อ ฮอร์ โ มนพื ช
(Phytohormones) เช่ น ฮอร์ โ มนกลุ่ ม Auxin ที่
สาคัญได้แก่ Indole-3-acetic acid (IAA) ทีม่ บี ทบาท
ในการช่ ว ยกระตุ้ น การยื ด ตั ว ของเซลล์ (cell
elongation) ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง เ ซ ล ล์ ( cell
enlargement) และการแบ่ ง ตั ว ของเซลล์ (cell
division) (Velivelli, Sessitsch & Prestwich, 2014,
291-309) ซึ่ง ความสามารถในการผลิต IAA นัน้ มี
การตรวจและรายงานในแบคทีเรีย Bacillus หลายส
ปี ชสี ์ เช่น B. thuringiensis, B. cereus (Chagas et
al. , 2015, 282-287), B. megaterium, B. subtilis

(Mohite, 2013, 638-649), B. amyloliquenfaciens
( Susilowati, Rayanti, Setyowati & Mulya, 2018,
1-9) แ ละ B. siamensis (Suliasih & Widawati,
2020, 1-12) เป็ น ต้ น นอกจากนั น้ แล้ว แบคทีเ รีย
Bacillus spp. อาจจะ 1) เป็ นผูผ้ ลิต Siderophore ที่
มีบทบาทในการนาธาตุเหล็กเข้าสู่พชื โดยตัวเซลล์
แบคทีเ รีย จะมี membrane-receptor protein ที่ร ับ
เอา siderophore-Fe complex เพื่ อ ให้ พื ช น าธาตุ
เ ห ล็ ก ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ ( Ahemad & Kibret,
2014,1- 20; Joshi, Andharia, Patel & Kotadiya,
2019, 13-40) 2) มีบ ทบาทเป็ น แบคทีเ รีย ละลาย
ฟอสเฟต (Phosphate-solubilizing bacteria) โดย
ผ ลิ ต เ อ น ไ ซ ม์ phytases, acid phosphatases,
phosphonatases แ ล ะ C- P lyases ที่ มี บ ท บ า ท
เปลีย่ นฟอสฟอรัส ให้อยู่ในรูปทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อพืช
(Available Phosphorous) (Velivelli, Sessitsch &
Prestwich, 2014, 291- 309; Sansinenea, 2019,
225-237) 3) มี บ ทบาทเป็ นแบคที เ รี ย ละลาย
โพแทสเซียม (K-solubilisingbacteria) ให้อยู่ในรูป
exchangeable K+ (Tiwari, Prasad & Lata, 2019,
43-55) และ 4) ตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixation)
เ ช่ น Hernandez, de- Bashan, Rodriguez,
Rodriguez & Bashan (2009, 88-93) พบว่ า B.
pumilus ES4 มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน
แบคทีเ รีย Bacillus spp. ไอโซเลต JK106,
JK74 และ YH3-2B2 ยังไม่ได้รบั การทดสอบว่าจัด
อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม Intracellular PGPR ( iPGPR) ห รื อ
endophytic bacteria ทัง้ นี้จะต้องได้รบั การศึกษาต่อ
ในอนาคตเพื่ออธิบายถึงบทบาทและกลไกในการ
ส่ ง เสริม การเจริญ เติบ โตของพืช ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง
รวมถึ ง การทดสอบคุ ณ สมบัติ ก ารส่ ง เสริ ม การ
เจริ ญ เติ บ โตในห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก าร เช่ น การผลิ ต
ฮอร์โมนพืช การผลิต สารซิเดอร์โรฟอร์ บทบาทใน
การตรึง ไนโตรเจน การย่ อ ยสลายฟอสเฟตและ
โพแทสเซียม เป็ นต้น
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การผสมแบคทีเรีย Bacillus spp. รวมกันทุก
ไอโซเลต (bacterial consortium) แสดงให้เ ห็น ว่ า
ต้นกล้วยหินมีค่าความยาว น้ าหนักสด และน้ าหนัก
แห้ง น้ อยกว่า การใช้เ ชื้อหนึ่ งไอโซเลต (individual
isolate) กรรมวิ ธี ค วบคุ ม ถึ ง แม้ ว่ า แบคที เ รี ย
Bacillus spp. ทุกไอโซเลตได้ทดสอบแล้วว่าไม่เป็ น
ปฏิปั ก ษ์ ต่ อ กัน เมื่อ ประเมิน ด้ ว ยวิธี dual culture
method บนอาหาร NA (ไม่ ไ ด้ แ สดงข้ อ มู ล ) แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อนาแบคทีเรียทัง้ หมดผสมรวมกัน
และนาไปใช้ในกระถางปลูกกลับไม่ได้ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทัง้ นี้อาจเนื่องจากเกิดการแข่งขันของ
แบคทีเ รีย ระหว่ า งไอโซเลตเพื่อ ธาตุ อ าหารหรือ
ปั จ จั ย ใ น ก า ร เ จ ริ ญ ที่ อ า จ มี อ ย่ า ง จ า กั ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการเลีย้ งบนอาหาร NA ดังนัน้ หาก
ต้อ งการใช้แ บคทีเ รีย แบบ consortium อาจต้อ งมี
การศึกษาเพิม่ เติมและผสมรวมกันเพียง 2 หรือ 3
ไอโซเลต อาจส่งเสริมการเจริญเติบโตได้ดกี ว่า ซึง่ มี
รายงานการวิจยั จานวนมากสนับสนุ นการใช้แบบ
consortium เช่น Ansari & Ahmad (2019, 1-12) ที่
พบว่ า การใช้ แ บคที เ รี ย B. licheniformis B642
ร่วมกับ Pseudomonas fluorescens FAP2 สามารถ
เจริญเติบโตร่วมกันได้และผลิต IAA, Siderophore,
Biofilm และละลายฟอสเฟตได้ และยั ง พบว่ า
ค ล อ โ ร ฟิ ล ล์ ( chlorophyll value) , อั ต ร า ก า ร
สังเคราะห์แสงสุทธิ (net photosynthetic rate), การ
คายก๊ า ซทางปากใบ (stomatal conductance),
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (internal
CO2 concentration) , อั ต ร า ก า ร ห า ย ใ จ
(transpiration rate), ประสิทธิภาพการใช้น้า (water
use efficiency) รวมถึงจานวนใบ ค่าน้าหนักสดและ
น้ า หนัก แห้ง ของลาต้น และรากของข้า วสาลี มีค่ า
มากกว่าการใช้เชือ้ ชนิดเดียว
การเพิ่ม จุ ลิน ทรีย์ป ฏิปั ก ษ์ Bacillus spp. ลง
ในปุ๋ ยมูลไส้เดือนและปั น้ เป็ นเม็ดปุ๋ ย แสดงให้เห็นว่า
มีศ ัก ยภาพในการเพิ่มความสูงและความยาวราก

ของกล้ว ยหิน มากกว่า การใช้ปุ๋ ยมูลไส้เ ดือ นเพียง
อย่างเดียว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tensingh &
Muthulakshmi (2017, 147-152) ได้เพิ่มแบคทีเรีย
B. megaterium ในปุ๋ ยหมัก มู ล ไส้เ ดือ นพบว่ า ต้ น
กระเจี๊ยบขาวมีการเจริบเติบโตทีด่ กี ว่ากรรมวิธที ใ่ี ช้
ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนเพียงอย่างเดียว ทัง้ นี้แบคทีเรีย
Bacillus spp. ทีใ่ ช้ในการทดลองครัง้ นี้อาจมีบทบาท
ในการช่วยเพิม่ available Phosphorous จากปุ๋ ยมูล
ไส้เดือนทาให้ต้นพืชทดสอบนาไปใช้ได้มากขึน้ ซึ่ง
แสดงให้ เ ห็ น ในผลการศึ ก ษาของ Richardson,
Barea, Neill & Prigent- Combaret ( 2009, 305339), Kudoyarova et al. (2017, 253–261) และ
Zahra et al. (2019, 1645-1654)
การใช้แ บคทีเ รีย Bacillus เพื่อ ส่ ง เสริม การ
เจริญเติบโตของพืช คณะผูว้ จิ ยั แนะนาให้ใช้ร่วมกับ
ปุ๋ ยมูลไส้เ ดือ น ซึ่ง มีร ายงานวิจ ัย ที่สนับ สนุ น ดัง นี้
การศึก ษาของ Karagöz, Dursun, Tekiner, Kul &
Kotan (2019, 180-188) ใช้ ปุ๋ ยหมั ก มู ล ไส้ เ ดื อ น
ร่ ว ม กั บ แ บ ค ที เ รี ย B. subtilis RK- 1 9 7 7 , B.
megaterium RK- 1 9 7 8 แ ล ะ Pseudomonas
fluorescens RK-1979 พ บ ว่ า สา ม า รถ ส่ ง เสริ ม
การเจริ ญ เติ บ โตของ แกลดิ โ อลั ส (gladiolus)
อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ Shen et al.
(2016, 484-490) ใช้ ปุ๋ ยหมัก มู ล ไส้ เ ดื อ นร่ ว มกับ
แ บ ค ที เ รี ย B. megaterium แ ล ะ B.
amyloliquefaciens เปรีย บเทีย บการใช้แ บคทีเ รีย
ดัง กล่ า วร่ ว มกับ ปุ๋ ยเคมีพ บว่ า การใช้ แ บคทีเ รีย
ดังกล่าวร่วมกับปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนส่งเสริมลักษณะ
การเจริญเติบโตของมะเขือเทศอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ

4. สรุป
แบคทีเ รีย Bacillus spp. ไอโซเลต JK106,
JK74 และ YH3-2B2 นอกจากมีคุ ณสมบัติ ใ นการ
เป็ นเชือ้ ปฏิปักษ์สาหรับนามาควบคุมโรคเหีย่ วของ
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กล้วยแล้ว การศึกษานี้ยงั แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรีย
ไอโซเลตดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้ต้นกล้วยหินมี
ความสูงและมีความยาวรากเพิม่ ขึน้ ทัง้ การใช้ในรูป
ของเซลล์ แ ขวนลอยแบคที เ รี ย และการผ สม
แบคทีเรียเข้าไปในปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนชนิดปั น้ เม็ด
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