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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาน้ าหมักชีวภาพผสมแบคทีเรียที่มปี ระโยชน์ เพื่อส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชและควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว โดยเลือกวัตถุดบิ สาหรับเตรียมน้ าหมักชีวภาพ ได้แก่
ต้น กล้ว ย มะกรูด และพริก จากนัน้ น าน้ า หมัก ชีว ภาพทัง้ 3 สูต รไปทดสอบประสิท ธิภ าพการยับ ยัง้ เชื้อ
แบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae. (Xoo) โดยการวางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (completely
randomized design, CRD) ผลการวิจยั พบว่าน้ าหมักชีวภาพจากต้นกล้วยสามารถยับยัง้ Xooได้ ซึ่งแสดง
บริเวณยับยัง้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย่ เท่ากับ 1.56±0.26 เซนติเมตร เมื่อนาน้าหมักชีวภาพทัง้ 3 สูตร ไป
ทดสอบการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวอายุ 7 วัน น้ าหมักชีวภาพจากพริกและต้น กล้วยสามารถ
ส่ง เสริม การเจริญ เติบ โตของต้น กล้า ข้า วได้ โดยต้น กล้า ข้า วมีค วามยาวราก 6.02±0.83 และ 5.35±0.37
เซนติเมตร ความสูงต้น 5.5±0.48 และ 5.2±0.26 เซนติเมตร น้าหนักสดราก 2.52±0.45 และ 1.97±0.16 กรัม
น้าหนักแห้งราก 0.11±0.00 และ 0.11±0.00 กรัม น้าหนักสดต้น 2.96±0.05 และ 2.67±0.17 กรัม และน้าหนัก
แห้งต้น 0.20±0.01 และ 0.19±0.01 กรัม จากผลการวิจยั ข้างต้นจึงเลือกน้าหมักชีวภาพจากต้นกล้วยไปพัฒนา
ต่อไป ด้วยการเติมเชื้อปฏิปักษ์ท่สี ามารถละลายฟอสเฟต Bacillus sp. สายพันธุ์ PSB3-5 ลงไปในน้ าหมัก
ชีว ภาพจากต้ น กล้ว ย จนกระทัง่ มีค วามเข้ม ข้น สุ ด ท้า ยประมาณ 1x1011 cfu/mL เก็บ รัก ษาไว้ใ นสภาพ
อุณหภูมหิ อ้ ง (32±2 ºC) เป็ นเวลา 60 วัน ผลการวิจยั พบประชากรของ PSB3-5 มีชวี ติ รอดเท่ากับ 6.4x109
3.1x108 3.6 x108 และ 3.0x108 cfu/mL หลังปลูกเชื้อลงในน้ าหมักชีวภาพเป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
15 30 และ
60 วัน ตามลาดับ บ่งชีใ้ ห้เห็นว่า น้าหมักชีวภาพจากต้นกล้วยผสม PSB3-5 มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของต้นข้าวและสามารถควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าวได้ดี ด้วยการคลุกเมล็ดหรือพ่นใบพืช
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อัตราส่วนน้ าหมักชีวภาพผสม PSB3-5: น้ ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้ เท่ากับ 1: 1,000 (v/v) ซึง่ จะทาให้ประหยัดต้นทุน
ค่าแรงงานการพ่นน้าหมักชีวภาพและชีวภัณฑ์ในการปลูกข้าวได้อย่างยังยื
่ น
คาหลัก: น้าหมักชีวภาพ, แบคทีเรียละลายฟอสเฟต, โรคขอบใบแห้ง, การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

Abstract
This research aimed to develop the fermented bio- extract combined with beneficial bacteria for
enhancing rice plant growth and controlling bacterial leaf blight of rice. The banana plant, kaffir lime,
and chili were raw materials used in fermented bio- extract. Three fermented bio- extract were tested
for Xanthomonas oryzae pv. oryzae. ( Xoo) inhibition using a completely randomized design ( CRD) .
The result revealed that banana trunk fermented bio- extract showed the efficacy of inhibiting Xoo,
causing a clear zone of 1.56±0.26 cm. The efficiency of all three fermented bio-extracts on enhancing
rice plant performance was investigated seven days after germination. The results showed that the
chili fermented bio-extract and banana trunk fermented bio-extract were the most efficient treatment to
promote rice growth. Root length, shoot length, fresh root weight, dry root weight, fresh shoot weight,
and dry shoot weight were 6.02±0.83 and 5.35±0.37 cm, 5.5±0.48 and 5.2±0.26 cm, 2.52±0.45 and
1.97±0.16 g, 0.11±0.00 and 0.11±0.00 g, 2.96±0.05 and 2.67±0.17 g, and 0.20±0.01 and 0.19±0.01
g, respectively. From the previous results, banana stem fermented bio-extract was selected for further
development. Antagonistic bacterial that showed phosphate solubilization, Bacillus sp. strain PSB3-5
was added into banana stem fermented bio-extract with 1x1011 cfu/mL final concentration and kept in
room temperature ( 32±2 ºC) for 60 days. Results showed that PSB3- 5 populations were 6. 4x109,
3. 1x108, 3. 6 x108, and 3. 0x108 cfu/ mL at 48 h, 15, 30, and 60 days after inoculated, respectively.
These results indicate that banana stem fermented bio- extract mixed with PSB3- 5 is effective in
promoting plant growth and bacterial blight control. By seed or foliar spray 1: 1000 ( v/ v) of banana
stem fermented bio-extract mixed with PSB3 -5: water, this can reduce labor costs in foliar spraying
of bio-fermented extracts and biological pesticides.
Keywords: Fermented bio-extract, phosphate solubilizing bacteria, bacterial leaf blight disease,
biocontrol

1. บทนา

พืช ผลไม้ สัตว์ และปลา เป็ นต้น วัตถุประสงค์ของ
การใช้น้ าหมักชีวภาพของเกษตรกรมีหลากหลาย
ไม่ว่าจะช่วยในการเจริญเติบโต สร้างดอก สร้างผล
และป้ องกันกาจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพชื วิธกี ารใช้
ก็มีห ลายวิธี เช่ น พ่ น ทางใบ ใส่ลงสู่ดิน และเป็ น
ส่วนประกอบในการทาปุ๋ ยหมักแห้ง น้ าหมักชีวภาพ

น้ าหมักชีวภาพ (bio-extract) เป็ นภูมปิ ั ญญา
ชาวบ้ า นที่ ไ ด้ ร ั บ ความสนใจและใช้ ก ั น อย่ า ง
แพร่ ห ลาย ทัง้ นี้ เ พราะน้ า หมัก ชีว ภาพท าได้ง่ า ย
ลงทุนน้อย และสามารถใช้วสั ดุได้หลากหลายชนิด
ตามทีม่ ใี นแต่ละท้องถิน่ ไม่ว่าจะเป็ นส่วนต่าง ๆ ของ
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ได้จากกระบวนการนาเศษวัสดุอินทรีย์ไปหมักกับ
กากน้ า ตาล กากน้ า ตาลจะท าให้น้ า จากเซลล์ พืช
หรือสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบอินทรียไ์ หล
ออกมาจากเซลล์ โดยกระบวนการพลาสโมไลซีส
(plasmolysis) จุลนิ ทรียใ์ นธรรมชาติและทีต่ ดิ มากับ
วัส ดุ ท่ีน ามาหมัก จะเจริญ โดยใช้ก ากน้ า ตาลและ
สารประกอบอิน ทรีย์จากวัสดุ เ หล่า นัน้ เป็ น อาหาร
และพลังงาน โดยจุลนิ ทรีย์แต่ละชนิดจะย่อยสลาย
วัสดุอนิ ทรีย์ให้มโี มเลกุลขนาดเล็ก น้ าหมักชีวภาพ
จึงมีลกั ษณะเป็ นสารละลายเข้มข้นสีน้าตาล มีสภาพ
เป็ นกรด มี ค่ า pH 3-4 ประกอบด้ ว ยจุ ลิ น ทรี ย์
ประเภทแบคทีเ รียและยีสต์ชนิ ด ต่ า ง ๆ สารที่พบ
ได้แก่ สารฮิวมิก สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
สารควบคุมแมลง และสารป้ องกันกาจัดโรคพืช น้ า
หมัก ชี ว ภาพจากพื ช จะมี ก รดฮิ ว มิ ก 0.03-0.74
เปอร์เซ็นต์ น้ าหมักจากสัตว์จะมีกรดฮิวมิกน้อยกว่า
น้ า หมัก จากพืช ส าหรับ ผลการวิจ ัย เกี่ย วกับ สาร
ควบคุ ม การเจริญ เติ บ โตพืช นั น้ พบว่ า น้ า หมัก
ชีวภาพจากสัตว์จะมีปริมาณกรดอินโดลอะซิติกสูง
กว่ า น้ า หมั ก ชี ว ภาพจากพื ช ในขณะที่ น้ า หมัก
ชี ว ภาพจากพืช ปลา และหอย เป็ นวัส ดุ ห ลัก มี
ปริมาณกรดจิบเบอเรลลิกสูงกว่าน้ าหมักชีวภาพที่
ทาจากวัสดุชนิดอื่น ๆ (Department of Agriculture,
2004) สาหรับผลการวิจยั เกีย่ วกับสารควบคุมแมลง
ในน้ าหมักชีวภาพ พบว่า สารออกฤทธิท์ ่สี ามารถ
ควบคุมแมลงจานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแอลกอฮอล์
กลุ่มเบนซีนไดออล กลุ่มฟี นอล และกลุ่มเอสเทอร์
โดยกลุ่ ม แอลกอฮอล์ท่ีพ บในน้ า หมัก ชีว ภาพจาก
วัต ถุ ดิบ หลัก ผัก หรือ ผลไม้จ ะน้ อ ยกว่ า ในผัก รวม
ผลไม้ สมุนไพร ผักและหรือผลไม้และสัตว์ กลุ่มเบน
ซีน ไดออลพบมากในพืช สมุ น ไพรเป็ น วัส ดุ ห ลัก
กลุ่มฟี นอลพบมากในหอยเป็ นวัสดุหลัก และกลุ่ม
เอสเทอร์พบมากในปลาเป็ นวัสดุหลัก (Department
of Agriculture, 2004) นอกจ า กนี้ ยั ง มี ร ายงาน
ประสิทธิภาพน้ าหมักชีวภาพที่ยบั ยัง้ การเจริญและ

พัฒ นาของ Phytophthora palmivora สาเหตุ โ รค
รากเน่ า โคนเน่ า ของทุ เ รีย น ลองกอง ส้ม ล าไย
มะละกอ เป็ นต้น ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จานวน 3 สูตร
ได้แก่ สูตรที่ 1 กล้วยน้าว้า+กากน้าตาล (3:1) ความ
เข้มข้น 600 มิลลิลติ ร/น้ า 20 ลิตร สูตรที่ 2 ข่าแก่+
ตะไคร้หอม+สะเดา+ใบยูคาลิปตัสแก่+ใบและผลทะ
กรูด+เปลือกสับปะรด+ผลมะเฟื อง+ผลลูกยอแก่+
กากน้ า ตาล (3:1) ความเข้ ม ข้ น 200 และ 300
มิล ลิลิต ร/น้ า 20 ลิต ร และสูต รที่ 3 ผัก บุ้ง +หญ้ า
ข้าวนก+วัชพืชอื่น ๆ ในนาข้าว+กากน้ าตาล (3:1)
ความเข้ม ข้น 2,000 และ 3,000 มิล ลิลิต ร/น้ า 20
ลิ ต ร (Department of Agriculture, 2004) และน้ า
หมั ก ชี ว ภาพที่ ย ั บ ยัง้ การเจริ ญ และพั ฒ นาของ
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุ โ รคแอน
แทรคโนสของมะม่วง ทุเรียน ฝรัง่ มะละกอ พริก
หอมหัวใหญ่ กล้วยไม้ เป็ นต้น ได้ 100 เปอร์เซ็นต์
จานวน 6 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 ถัวแขก+กากน
่
้าตาล
(3:1) ความเข้มข้น 300 มล./น้ า 20 ลิตร สูตรที่ 2
กล้วยน้าว้าสุก+กากน้าตาล (3:1) ความเข้มข้น 600
มล./น้ า 20 ลิ ต ร สู ต รที่ 3 ตะไคร้ ห อม+หัว ข่ า +
สาบเสือ +กากน้ า ตาล (3:1) ความเข้ ม ข้ น 100
มิล ลิลิต ร/น้ า 20 ลิต ร สู ต รที่ 4 ปลานิ ล 3 กก.+
กากน้ า ตาล 1 กก. ความเข้ม ข้น 200 และ 300
มิลลิลติ ร/น้ า 20 ลิตร สูตรที่ 5 ข่าแก่+ตะไคร้หอม+
สะเดา+ใบยูคาลิปตัสแก่+ใบและผลทะกรูด+เปลือก
สับ ปะรด+ผลมะเฟื อ ง+ผลลูก ยอแก่ + กากน้ า ตาล
(3:1) ความเข้มข้น 200 และ 300 มิลลิลติ ร/น้ า 20
ลิตร และสูตรที่ 6 ผักบุง้ +หญ้าข้าวนก+วัชพืชอื่น ๆ
ในนาข้าว+กากน้ าตาล (3:1) ความเข้มข้น 2,000
และ 3,000 มิลลิลิต ร/น้ า 20 ลิต ร (Department of
Agriculture, 2004)
จากประโยชน์ แ ละคุ ณ สมบัติ ข องน้ า หมัก
ชีว ภาพที่สอดคล้อ งกับ กระบวนการผลิต พืช ตาม
แนวทางเกษตรยังยื
่ น (sustainable agriculture) นัน้
น้ า หมัก ชีว ภาพจึง ได้ร ับ ความนิ ย มในการน ามา
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2. วิ ธีการ

ประยุกต์ใช้สาหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
พืชในด้านต่ าง ๆ เช่น เร่งราก การบารุงดอก ผล
รวมไปถึง การกระตุ้น ภูมิต้า นทานในพืช ทดแทน
การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ และใช้ป้องกันกาจัดโรค
พืชและแมลงศัตรูพชื ตลอดจนใช้ลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิต และลดการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ที่
เป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม (Mahamud,
2005) การวิจยั ครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาน้ า
หมักชีวภาพทีส่ ามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
พืชและควบคุมโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เลือ กพืช ทดสอบคือ ข้า ว ซึ่ ง เป็ น พืช เศรษฐกิจ ที่
สาคัญของประเทศไทย และได้รบั ความนิยมในการ
ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ และโรคพืชเป้ าหมายทีจ่ ะ
ทดสอบประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพคือ โรค
ขอบใบแห้ง เนื่องจากเป็ นโรคสาคัญของข้าวที่เกิด
จากแบคทีเ รีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae
สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตข้าวได้ตงั ้ แต่ 2 ถึง 74
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถพบการระบาดของโรคนี้ได้
ตามแหล่ ง ปลู ก ข้า วโดยทัว่ ไปของประเทศไทย
โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้พนั ธุข์ า้ วอ่อนแอต่อโรคขอบ
ใบแห้ง และในฤดู ฝ น (Sangwanna et al., 2018)
และเนื่องจากมาตรฐานเกษตรอินทรียอ์ นิ ทรียส์ ากล
จะหลี ก เลี่ ย งการใ ช้ ส ารเคมี ค วบคุ ม ศั ต รู พื ช
เกษตรกรจึงต้อ งพ่ น น้ า หมักชีว ภาพและชีวภัณฑ์
ต่าง ๆ จานวนบ่อยครัง้ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
พืชและป้ องกันศัตรูพชื ทาให้สน้ิ เปลืองแรงงานและ
ค่ า จ้า งแรงงาน หากมีก ารพัฒ นาน้ า หมัก ชีว ภาพ
ผสมแบคทีเรียทีม่ ปี ระโยชน์ เช่น แบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟต เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและ
ควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว จะเป็ นต้นแบบที่
สาคัญ ในการพัฒนาน้ า หมัก ชีวภาพที่มีคุ ณสมบัติ
หลากหลายสามารถน าไปใช้ ร่ ว มหรื อ ทดแทน
สารเคมี ป้ องกั น ก าจัด ศัต รู พื ช และฮอร์ โ มนพื ช
สังเคราะห์ ประหยัดเวลา และลดต้นทุนด้านแรงงาน
ได้อย่างยังยื
่ น

2.1 การเตรียมน้าหมักชีวภาพ
เตรียมน้าหมักชีวภาพจากต้นกล้วย ใบมะกรูด
และพริก โดยใช้สูตรดัดแปลงจาก Department of
Agriculture (2004) อัตราส่วนการหมักวัตถุ ดิบแต่
ละชนิ ด คือ พืช 3 กิโ ลกรัม น้ า ตาลทรายแดงหรือ
กากน้ าตาล 1 กิโลกรัม และน้ าสะอาด 10 ลิตร ทา
การสับและนาเศษพืชแต่ละชนิดใส่ลงในถังพลาสติก
ผสมน้ ากับน้ าตาลให้เข้าเป็ นเนื้อเดียวกัน เททับลง
บนเศษพืช ในถัง ให้ท ัว่ ใช้ไ ม้ไ ผ่ ข ัด กดให้เ ศษพืช
จมน้ า ปิ ดฝาให้สนิท ไม่ให้แสงและอากาศเข้า บ่ม
ทิ้ง ไว้ท่ีอุ ณหภูมิห้อ ง (32±2 องศาเซลเซียส) เป็ น
เวลา 90 วัน จากนัน้ นาน้าหมักชีวภาพแต่ละชนิดไป
ศึกษาวิจยั ในขัน้ ถัดไป
2.2 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของน้ า หมัก
ชี วภาพในการยับยัง้ เชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้ง
ของข้าว
ทดสอบประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพจาก
ต้ น กล้ ว ย มะกรู ด และพริ ก ในการยั บ ยั ง้ เชื้ อ
แ บ ค ที เ รี ย Xanthomonas oryzae pv. oryzae
สาเหตุ โ รคขอบใบแห้ ง ของข้ า วด้ ว ยวิ ธี agar
diffusion ( Balouiri et al. , 2016) ว า ง แ ผ น ก า ร
ทดลองแบบสุ่มสมบูร ณ์ (completely randomized
design; CRD) จ า น ว น 10 ซ้ า โ ด ย เ ต รี ย ม
suspension เชื้ อ X. oryzae pv. oryzae อายุ 24
ชัวโมง
่
ในน้ ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้ ความเข้มข้นประมาณ
8
1 x1 0 cfu/ ml จ า ก นั ้ น ใ ช้ micropipette ดู ด
suspension เชื้อ สาเหตุ โ รคปริม าตร 1 มิล ลิลิต ร
ผสมลงในขวดที่บ รรจุ อ าหาร nutrient agar (NA)
ปริ ม าตร 20 มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ ห ลอมละลายตั ง้ ทิ้ ง ไว้
จนกระทังอุ
่ ณหภูมปิ ระมาณ 45-50 องศาเซลเซียส
ผสมให้เ ข้า กัน และเทลงในจานอาหารเลี้ย งเชื้อ
ปล่อยทิ้งไว้ให้ผวิ หน้าอาหารแห้ง จึงใช้ cork borer
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะบน
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ผิวหน้ าอาหาร จากนัน้ หยดน้ าหมักชีวภาพแต่ ละ
ชนิ ด ที่เ จือ จางกับ น้ า กลัน่ นึ่ง ฆ่า เชื้อ อัต ราส่ว นน้ า
หมัก ชี ว ภาพ:น้ า กลั น่ นึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ เท่ า กับ 1:1000
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เปรียบเทียบกับการใช้น้า
กลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้ (negative control) และยาปฏิชวี นะ
ampicillin (positive control) ในปริมาตรเท่ากัน บ่ม
ที่อุณหภูมหิ ้องเป็ นเวลา 24-48 ชัวโมง
่
ตรวจสอบ
การเกิดบริเวณยับยัง้ (inhibition zone) บนผิวหน้า
อาหารทดสอบ โดยคานวณจากสูตรการยับยัง้ การ
เ จ ริ ญ ข อ ง เ ชื้ อ ส า เ ห ตุ โ ร ค ดั ง ส ม ก า ร ที่ 1
(Mala, 2007)
บริเวณยับยัง้ (มิลลิเมตร) =
(ความกว้างบริเวณยับยัง้ แนวตัง้
+ ความกว้างบริเวณยับยัง้ แนวนอน) / 2
นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาความ
แปรปรวนและเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลีย่ ทางสถิติ โดยวิธี Duncan’s Multiple Range
Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
ด้วยโปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป SPSS version25
2.3 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพน้ าหมักชี วภาพ
ในการส่งเสริมการเจริญเติ บโตของต้นกล้าข้าว
ศึกษาผลของน้ าหมักชีวภาพจากต้นกล้วย มะกรูด
และพริกต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว โดยนา
เมล็ดข้าวพันธุ์ กข47 มาแช่ในกรรมวิธตี ่าง ๆ เป็ น
เวลา 24 ชัวโมง
่
เมื่อครบเวลาทีก่ าหนดนาเมล็ดมา
ผึ่ง ให้หมาดและน าเมล็ด มาเพาะในกระดาษเพาะ
เมล็ด เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องบริเวณที่มีแ สงสว่ า ง
เป็ น เวลา 7 วัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (CRD) ประกอบด้วย 9 กรรมวิธี กรรมวิธี
ละ 4 ซ้า ซ้าละ 100 เมล็ด รายละเอียดดังนี้ กรรมวิธี
ที่ 1 น้ า หมัก ชีว ภาพจากต้น กล้ว ย เจือ จางความ
เข้มข้นอัตราส่วนน้ าหมักชีวภาพ:น้ ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชื้อ
เท่ากับ 1: 1,000 (v/v) กรรมวิธที ่ี 2 น้ าหมักชีวภาพ
จากพริก เจือจางความเข้มข้นเช่นเดียวกับน้ าหมัก
ชีว ภาพจากต้น กล้ว ย (v/v) กรรมวิธีท่ี 3 น้ า หมัก

ชี ว ภ า พ จ า ก ม ะ ก รู ด เ จื อ จ า ง ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น
เช่ น เดีย วกับ น้ า หมัก ชีว ภาพจากต้ น กล้ว ย (v/v)
กรรมวิธีท่ี 4 จิบ เบอเรลิน เจือ จางความเข้ม ข้น
อัตราส่วนจิบเบอเรลิน :น้ ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชื้อเท่ากับ 1:
20,000 (v/v) กรรมวิธีท่ี 5 แนฟทิลแอซิทิก แอซิด
เจือจางความเข้มข้นอัตราส่วนแนฟทิลแอซิทกิ แอ
ซิด:น้ ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้ เท่ากับ 1: 500 (v/v) กรรมวิธี
ที่ 6 คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ เจือจางความเข้มข้น
อัตราส่วนคอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์:น้ ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้
เท่ากับ 1: 1,000 (w/v) กรรมวิธที ่ี 7 คาร์เบนดาซิม
เจือ จางความเข้มข้น อัตราส่วนคาร์เ บนดาซิม :น้ า
กลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้ เท่ากับ 1: 1,000 (w/v) และกรรมวิธที ่ี
8 กรรมวิธีควบคุมใช้น้ ากลันนึ
่ ่ งฆ่าเชื้อ เก็บข้อมูล
เปอร์ เ ซ็น ต์ ก ารงอก ความสู ง ต้ น ความยาวราก
น้ าหนักสดต้น น้ าหนักสดราก น้ าหนักแห้งต้น และ
น้ าหนักแห้งราก เมื่อต้นข้าวมีอายุ 7 วัน นาข้อมูลที่
ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาความแปรปรวน
และเปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ย ทาง
สถิ ติ โ ดยวิ ธี DMRT ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั น่ 95
เปอร์ เ ซ็น ต์ ด้ ว ยโปรแกรมสถิติ ส าเร็จ รู ป SPSS
version25
2.4 ทดสอบความสามารถของเชื้อปฏิ ปักษ์
ที่ สามารถละลายฟอสเฟตในการดารงชี วิตอยู่
น้าหมักชีวภาพ
น าเชื้อ ปฏิปั ก ษ์ ท่ีส ามารถละลายฟอสเฟต
Bacillus sp. สายพันธุ์ PSB 3-5 ที่มคี วามสามารถ
ในการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว ซึ่งคัดเลือก
มาจากการวิจยั ครัง้ นี้ มาทาการติดฉลากด้วยสาร
ปฏิ ชี ว นะ kanamycin ที่ เ จื อ จางความเข้ ม ข้ น
อัตราส่วน kanamycin :น้ ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้ เท่ากับ 1:
20 (w/v) จากนัน้ เตรียม suspension ของแบคทีเรีย
สายพัน ธุ์ PSB 3-5 ใส่ ล งในน้ า หมัก ชีว ภาพจาก
กล้วยปริมาตร 1000 มิลลิลติ ร จนได้น้าหมักชีวภาพ
ที่มีความเข้มข้นของแบคทีเรียสายพันธุ์ PSB 3-5
เท่ า กับ 1011 cfu/ml จากนั น้ น าน้ า หมัก ชีว ภาพที่
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ผสมเชื้อ ปฏิปั ก ษ์ ท่ีสามารถละลายฟอสเฟต เก็บ
รักษาไว้ในสภาพอุณหภูมหิ อ้ ง ในทีร่ ่ม เป็ นเวลา 60
วัน ท าการสุ่ ม นั บ จ านวนแบคทีเ รีย ที่มีชีวิต รอด
หลังจากปลูกเชือ้ ลงในน้ าหมักชีวภาพเป็ นเวลา 48
ชัวโมง
่
15 30 และ 60 วัน ด้วยวิธี ten-fold serial
dilution จากนัน้ ทาการเพาะเลีย้ งบนหน้าอาหาร NA
ที่ เ ติ ม kanamycin ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น อั ต ร า ส่ ว น
kanamycin :น้ ากลันนึ
่ ่ งฆ่าเชื้อเท่ากับ 1: 20 (w/v)
ด้ ว ยวิ ธี ก าร spread plate บัน ทึ ก ผลโดยการนั บ
จานวนโคโลนีบนหน้าอาหารพร้อมบันทึกลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาของเชือ้ แบคทีเรียทีเ่ จริญบนหน้า
อาหาร

แตกต่ า งอย่า งมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับน้าหมักชีวภาพจากมะกรูด และพริก
โดยมีค วามกว้า งบริเ วณยับยัง้ เท่ า กับ 1.56±0.26
เซนติเมตร ซึง่ มีประสิทธิภาพต่าการใช้แอมพิซลิ ลิน
(positive control) ซึ่ ง มี ค วามกว้ า งบริเ วณยับ ยัง้
เท่ากับ 2.47±0.07 เซนติเมตร (Figure 1, Table 1)
แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม ผลการวิจ ัย ครัง้ นี้ แ สดงให้เ ห็น
แนวโน้มการนาน้ าหมักชีวภาพจากต้นกล้วยไปใช้
ร่วมในระบบการปลูกข้าวป้ องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคขอบใบแห้ง ซึ่งเป็ นโรคแบคทีเรียที่
สาคัญต่อระบบการผลิตข้าว โดยในน้ าหมักชีวภาพ
จากกล้วยประกอบด้วยแทนนิน (tannin) ethanolic
และ aqueous (Ehiowemwenguan et al., 2014) ซึง่
สารกลุ่มดังกล่าวมีกลไกในการยับยัง้ การเจริญของ
แบคทีเรีย ได้แก่ การยับยัง้ การทางานของเอนไซม์
ภายนอกเซลล์ของจุลินทรีย์ ทาให้เกิดสภาวะขาด
แคลนสารตัง้ ต้นทีจ่ าเป็ นต่อการเจริญของจุลนิ ทรีย์
ยั บ ยั ้ง กา รเกิ ด oxidative phosphorylation แ ละ
กลไกในการจับกับไอออนของเหล็ก โดยกลไกใน
การยับยัง้ การทางานของเอนไซม์และสภาวะขาด
แคลนสารตัง้ ต้น นัน้ เกี่ย วข้อ งกับ คุ ณ สมบัติค วาม
ฝาดของแทนนิน โดยคุณสมบัตดิ งั กล่าวมีผลทาให้
โครงสร้างของเอนไซม์และสารตัง้ ต้นเปลี่ยนแปลง
ไป ในจุ ลิน ทรีย์ห ลายชนิ ด พบว่ า การท างานของ
เอนไซม์ถูกยับยัง้ เมื่อมีการเติมแทนนินในขัน้ ตอน
การเพาะเลี้ยง สาหรับกลไกในการยับยัง้ การเกิด
oxidative phosphorylation เป็ น กระบวนการสร้าง
ATP จากสารนาอิเล็กตรอน (NADH และ FADH2)
โดย NADH และ FADH2 สามารถถ่ายอิเล็กตรอน
ให้แ ก่ อ อกซิเ จน โดยผ่ า นลูก โซ่ ข นส่ง อิเ ล็ก ตรอน
( electron transport chain) ใ น ไ ม โ ท ค อ น เดรี ย
(mitochondria) มี ร ายงานการใช้ tannic acid ที่
ความเข้ม ข้น ต่ า (น้ อ ยกว่ า 1 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร)
สามารถยับยัง้ การเกิด oxidative phosphorylation
ในไมโทคอนเดีย ได้ (Duncan et al., 1970) และ

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
3.1 น้ า หมัก ชี ว ภาพต้ น กล้ ว ย ใบมะกรูด
และพริก
น้าหมักชีวภาพจากต้นกล้วย มีสนี ้าตาลเข้ม มี
ตะกอนขนาดเล็กสีน้ าตาล และมีค่าความเป็ นกรด
ด่างที่อุณหภูมิ 34.1 องศาเซลเซียส เท่ากับ 2.97
น้ าหมักชีวภาพจากมะกรูด มีสนี ้ าตาลอมเขียว มี
ตะกอนสีน้ าตาลเข้ม และมีค่าความเป็ นกรดด่างที่
อุณหภูมิ 34.1 องศาเซลเซียส เท่ากับ 3.39 และน้ า
หมักชีวภาพจากพริก มีสนี ้ าตาลแดง ไม่มีตะกอน
และมีค่าความเป็ นกรดด่างที่อุณหภูมิ 34.1 องศา
เซลเซียส เท่ากับ 3.24
3.2 ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพน้ าหมัก
ชี วภาพในการยับยัง้ เชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้ง
ของข้าว
ผลการทดสอบประสิท ธิ ภ าพของน้ า หมั ก
ชีวภาพจากต้นกล้วย มะกรูด และพริก ในการยับยัง้
เชื้อ X. oryzae pv. oryzae สาเหตุ โรคขอบใบแห้ง
ของข้ า วพบว่ า น้ าหมั ก ชี ว ภาพจากกล้ ว ยมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั ้ง เชื้ อ X. oryzae pv.
oryzae ควบคุ ม โรคขอบใบแห้ ง ของข้ า วดี ท่ี สุ ด
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กลไกในการจับกับไอออนของเหล็กในการเจริญของ
จุลินทรีย์นัน้ โดยทัวไปจุ
่ ลินทรีย์จาเป็ นต้องอาศัย
ธาตุ เ หล็ ก ที่ มี อ ยู่ ต ามธรรมชาติ เ พื่ อ การเจริ ญ
(Brown, 1963)

ชีวภาพจากมะกรูด ไม่มสี ารต่าง ๆ เหล่านี้ จึงไม่มี
ประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ สาเหตุโรคขอบใบแห้ง
ของข้าว

Banana stem
fermented
bio-extract

Table 1 Efficacy of fermented bio- extract
inhibiting Xanthomonas oryzae pv. oryzae, the
causal agent of bacterial leaf blight of rice by
agar diffusion method
Treatments
Inhibition zone1/ (cm)
Banana stem
1.56±0.26b
fermented bio-extract
Chili fermented
0±0c
bio-extract
Kaffir fermented
0±0c
bio-extract
Distilled water
0±0c
Ampicillin
2.47±0.07a
F-test
**
1/
Means ± S.D. followed by the same letter in a
column are not significantly different according
to DMRT (P<0.05).

Ampicillin

Distilled
Figure 1 Efficacy of banana stem fermented
bio- extract inhibiting Xanthomonas oryzae pv.
oryzae, the causal agent of bacterial leaf blight
of rice by agar diffusion method compared with
distilled water and ampicillin.
2.3 ประสิ ท ธิ ภ าพน้ า หมัก ชี ว ภาพในการ
ส่งเสริมการเจริญเติ บโตของต้นกล้าข้าว
ผลการทดสอบประสิทธิภาพน้ าหมักชีวภาพ
ทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ ต้นกล้วย มะกรูด และพริก ต่อการ
เจริ ญ เติ บ โตของต้ น กล้ า ข้ า วอายุ 7 วั น โดย
เปรียบเทียบกับฮอร์โมนพืชทางการค้า (จิบเบอเร
ลิน และแนฟทิลแอซิทิก ) สารเคมีท างการเกษตร
(สารเคมีป้ อ งกัน ก าจัด เชื้อ รา คาร์เ บนดาซิม และ
สารเคมีป้องกันกาจัดเชือ้ แบคทีเรีย คอปเปอร์ไฮดร
อกไซด์) และน้ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้ ผลการทดลองพบว่า
น้ าหมักชีวภาพจากพริกส่งผลให้ตน้ กล้ามีความยาว
รากมากที่ สุ ด เท่ า กั บ 6.02±0.83 เซนติ เ มตร
รองลงมาคือ น้าหมักชีวภาพจากต้นกล้วย ทาให้ตน้
กล้ า ข้ า วมี ค วามยาวรากเท่ า กั บ 5.35±0.37

ซึ่ ง แ ท นนิ น นั ้ น จ ะ แ ย่ ง จั บ กั บ ธ า ตุ เ ห ล็ ก
เนื่องจากในโมเลกุลของแทนนินนัน้ มีกลุ่มของ odiphenol ม า ก ก ว่ า 2 ก ลุ่ ม ซึ่ ง ท า ใ ห้ เ กิ ด กา ร
คีเลทกับไอออนของเหล็ก ทาให้จุลินทรีย์บางชนิด
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ (Harris and Livingstone,
1964) นอกจากนี้ ร ายงานวิ จ ั ย ของ Harris and
Livingstone (1964) ยัง พบว่ า ในการเกิด คีเ ลทกับ
ไอออนของเหล็ก ใช้ tannic acid เพียง 0.9 โมเลกุล
ซึง่ มีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สาร
ไซเดอร์โรฟอร์ (siderophore) ทีต่ อ้ งใช้ถงึ 3 โมเลกุล
ในขณะที่น้ า หมัก ชีว ภาพจากพริก และน้ า หมัก
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เซนติเมตร โดยน้าหมักชีวภาพจากพืชทัง้ 2 ชนิด มี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ต้นกล้าข้าวมีความ
ยาวรากมากที่สุดแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทาง
สถิตกิ บั จิบเบอเรลินและแนฟทิลแอซิทกิ แอซิด ซึง่

ต้นกล้าข้าวมีความยาวรากเท่ากับ 4.52±0.2 และ
4.22±0.24 เซนติเมตร ตามลาดับ

Table 2 Efficacy of fermented bio-extract on shoot length, root length, and percentage of germination
of rice seedling at 7 days after germination
Plant growth index1/
Treatments
Root length (cm) Shoot length (cm) Germination rate (%)
Banana stem fermented bio-extract 5.35±0.37b
5.2±0.26abc
80±3.16
Chili fermented bio-extract
6.02±0.83a
5.5±0.48ab
80±5.35
Kaffir lime fermented bio-extract
5.08±0.34bc
5.42±0.27abc
80.5±3.32
Gibberellic acid
4.52±0.20cd
5.02±0.27bc
83.5±6.14
1-Napthyl acetic acid
4.22±0.24de
5.10±0.18abc
81.5±2.65
Copper hydroxide
0.34±0.07g
3.31±0.07e
83±4.90
Carbendazim
4.17±0.35de
5.00±0.53c
81±3.16
Control
3.72±0.40ef
5.59±0.48a
83±2.94
F-test
**
**
ns
1/
Means ± S. D. followed by the same letter in a column are not significantly different according to
DMRT (P<0.05) ns = non significance.
ขณะทีน่ ้าหมักชีวภาพจากมะกรูด ส่งผลให้ตน้ กล้ามี
ความยาวรากเท่ากับ 5.08±0.34 เซนติเมตร ซึ่ง
ทัดเทียมกับจิบเบอเรลินและดีกว่าแนฟทิลแอซิทกิ
แอซิด (Table 2) สอดคล้องกับผลการทดลองด้าน
น้าหนักสดของรากข้าว ซึง่ พบว่าน้าหมักชีวภาพ
จากพริก ทาให้รากข้าวมีน้าหนักสดมากทีส่ ดุ เท่ากับ
2.52±0.45 กรัม ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตกิ บั แนฟทิลแอซิทกิ และจิบเบอเรลิน ซึง่ รากข้าว
มีน้ า หนัก สดเท่ า กับ 1.71±0.10 และ 1.31±0.2
กรัม ตามลาดับรวมทัง้ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตกิ บั กรรมวิธอี ่นื ๆ ด้วย (Table 3) และสอดคล้อง

กับผลการทดลองด้านน้ าหนักแห้งของรากข้าว ซึ่ง
พบว่าน้ าหมักชีวภาพจากพริกและน้ าหมักชีวภาพ
จากต้นกล้วย ส่งผลให้ตน้ กล้าข้าวมีน้าหนักแห้งราก
มากที่ สุ ด เท่ า กับ 0.11±0.01 และ 0.11±0.00
กรัม ตามลาดับ ซึ่ง แตกต่ า งอย่ า งมีนัย ส าคัญ ทาง
สถิตกิ บั กรรมวิธอี ่นื ๆ ยกเว้นคาร์เบนดาซิม (Table
3) เมื่อพิจารณาความสูงต้นพบว่า น้ าหมักชีวภาพ
ทัง้ 3 ชนิด ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตกิ บั กรรมวิธคี วบคุม ยกเว้น คอปเปอร์ไฮดรอก
ไซด์ และคาร์เบนดาซิม (Table 2)
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Table 3 Efficacy of fermented bio-extract on shoot fresh weight, root fresh weight, shoot dry weight,
and root dry weight of rice seedling at 7 days after germination
Plant growth index1/
Treatments

Fresh
root
weight
(g)

Fresh
shoot
weight
(g)

Dry
root
weight
(g)

Dry
shoot
weight
(g)

Banana stem fermented bio-extract
1.97±0.16b 2.67±0.17bc 0.11 0.01a 0.19 0.01ab
Chili fermented bio-extract
2.52±0.45a 2.96±0.05ab 0.11 0.00a 0.20 0.01ab
Kaffir lime fermented bio-extract
1.84±0.17b 2.70±0.26bc 0.09 0.01b 0.18 0.02b
Gibberellic acid
1.31±0.20d 2.91±0.49ab 0.06 0.01c 0.20 0.03ab
1-Napthyl acetic acid
1.71±0.10bc 2.66±0.17bc 0.09 0.01b 0.18 0.01b
Copper hydroxide
0.81±0.13e 2.14 0.01d 0.04 0.01d 0.18 0.01b
Carbendazim
1.90±0.18b 2.55 0.19c 0.95 0.01ab 0.18 0.01b
Control
1.35±0.42cd 3.23 0.22a 0.06 0.03c 0.22 0.02a
F-test
**
**
**
**
1/
Means ± S. D. followed by the same letter in a column are not significantly different according to
DMRT (P<0.05).
ซึง่ สอดคล้องกับผลการทดลองด้านน้ าหนักสด
ของต้ น ข้า ว ซึ่ง พบว่ า น้ า หมัก ชีว ภาพทัง้ 3 ชนิ ด
ให้ ผ ลไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ก ับ
กรรมวิธีค วบคุ ม ยกเว้น คอปเปอร์ไ ฮดรอกไซด์
(Table 3) และสอดคล้ อ งกับ ผลการทดลองด้ า น
น้ าหนักแห้งของต้นข้าว พบว่าน้ าหมักชีวภาพจาก
พริกและน้ าหมักชีวภาพจากต้นกล้วย ส่งผลให้ต้น
กล้าข้าวมีน้ าหนักแห้งไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ก ั บ จิ บ เบอเรลิ น และกรรมวิ ธี ค วบคุ ม
ขณะเดียวกันน้าหมักชีวภาพจากมะกรูด แนฟทิลแอ
ซิทกิ แอซิด คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ และคาร์เบนดา
ซิม ก็ส่งผลให้ต้นกล้าข้าวมีน้ าหนักแห้งไม่แตกต่าง
อย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติก ับ น้ า หมัก ชีว ภาพจาก

พริก น้ าหมักชีวภาพจากต้นกล้วย และจิบเบอเรลิน
และเมื่อ พิจารณาเปอร์เ ซ็นต์ก ารงอก พบว่ า ไม่มี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(Table 2)
ผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับผลของการใช้
น้ าหมักชีวภาพจากเศษเหลือของกล้วย (banana
waste) ส่งผลให้พืชมีน้ าหนักแห้งของรากสูง ที่สุด
เท่ากับ 244 กรัม เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้าหมัก
ชีวภาพจากมูลไก่ (Rivera-Cruz et al., 2008) และ
สอดคล้อ งกับ รายงานการศึก ษาประสิท ธิภ าพน้ า
หมัก ชีว ภาพในการส่ ง เสริม การเจริญ เติบ โตและ
ผลผลิตของต้นเท้ายายม่อม พบว่า น้ าหมักชีวภาพ
สูตรจุลนิ ทรียห์ น่อกล้วยมีผลทาให้ต้นเท้ายายม่อมมี
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น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งสูงทีส่ ุดเท่ากับ 149 และ
48.93 กรั ม ต่ อ ต้ น ตามล าดั บ (Marubodee and
Ruanpan, 2020) ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เนื่องจากมีรายงานน้ า
หมักชีวภาพมีองค์ประกอบธาตุอาหารพืชครบถ้วน
ทัง้ ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซี ย ม และธาตุ อ าหารรอง ได้ แ ก่
แคลเซียม แมกนีเซียม และกามะถัน รวมไปถึงธาตุ
อาหารเสริ ม ได้ แ ก่ เหล็ ก ทองแดง สั ง กะสี
แมงกานีส โบรอน และโมลิบดีนัม เป็ นต้น ซึ่งธาตุ
อาหารเหล่านี้สามารถดูดซึมเข้าสูท่ ่อลาเลียงของพืช
และพืชสามารถนาไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
ในน้ า หมัก ยัง มีส ารอิน ทรีย์ บ างชนิ ด ที่มีโ มเลกุ ล
ขนาดเล็ก เช่น กรดอะมิโน วิตามิน และฮอร์โมน
พื ช ในกลุ่ ม ที่ ส่ ง เสริ ม กา รเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
เช่นเดียวกัน โดยฮอร์โมนทีพ่ บในน้ าหมักพืช ได้แก่
ฮอร์โ มนในกลุ่ มออกซิน (auxins) ซึ่ง มีบ ทบาทใน
การขยายตัวหรือการแบ่งเซลล์ ฮอร์โมนในกลุ่มจิบ
เบอเรลลิน (gibberrllins) มีบ ทบาทในการกระตุ้น
การยืดตัวของเซลล์ รวมไปถึงกระตุ้นการงอก และ
ฮอร์โมนในกลุ่มไซโตไคนิน (cytokinins) มีบทบาท
ในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ เป็ นต้น (Department
of Agriculture, 2004)
4. ผลการทดสอบความสามารถของเชื้ อ
ปฏิ ปั กษ์ ที่ สามารถละลายฟอสเฟตในการ
ดารงชีวิตอยู่น้าหมักชีวภาพ
ผลการทดสอบความสามารถของเชือ้ ปฏิปักษ์
Bacillus sp. สายพันธุ์ PSB3-5 ทีม่ คี วามสามารถใน
การละลายฟอสเฟตและควบคุมเชื้อ X. oryzae pv.
oryzae สาเหตุ โ รคขอบใบแห้ ง ของข้า ว ในการ
ด ารงชีวิต อยู่ ใ นน้ า หมัก ชีว ภาพจากต้น กล้ว ยนัน้
พบว่ า แบคทีเ รีย สายพัน ธุ์ PSB3-5 สามารถอยู่
ร่ ว มกับ น้ า หมัก ชีว ภาพจากต้ น กล้ว ยได้ โดยพบ
โคโลนี แ บคที เ รี ย ที่ เ จริ ญ บนหน้ า อาหาร NA มี
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาตรงกันกับแบคทีเรียสาย
พันธุ์ PSB3-5 คือ โคโลนีมสี ขี าว กลม ขอบไม่เรียบ

นูนเล็กน้อย และทึบแสง ซึง่ มีจานวนเซลล์หลังปลูก
เชือ้ ลงในน้าหมักชีวภาพ 48 ชัวโมง
่ 15 30 และ 60
9
วั น เ ท่ า กั บ 6. 4x10 3. 1x108 3. 6 x108 แ ล ะ
3.0x108 cfu/ml ตามลาดับ เนื่ อ งจากภายในเซลล์
ของจุ ลิน ทรีย์โ ดยทัวไปจะมี
่
คุ ณสมบัติในการเป็ น
บัฟเฟอร์อยู่ระดับหนึ่ง เพื่อช่วยรักษาค่า pH และ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในเซลล์ให้เป็ นปกติ ในจุลนิ ทรีย์
บางสายพันธุ์ โดยเฉพาะ Bacillus จะสามารถปรับ
ความสามารถในการเป็ นบัฟเฟอร์ภายในเซลล์ได้
หากต้องอยู่ในสภาวะทีม่ คี ่าพีเอชภายนอกเซลล์ต่ า
(Krulwich et al., 1985) โดยการเพิ่ ม ระดั บ ของ
โปรตี น และกลู ต าเมทในไซโตรพลาสซึม ท าให้
ของเหลวภายในเซลล์มคี วามเป็ นบัฟเฟอร์มากขึน้
เพื่อป้ องกันตัวจากโปรตอนจานวนมากทีผ่ ่านเข้าสู่
เซลล์ (Booth, 1985) นอกจากนี้ในจุลนิ ทรียบ์ างสาย
พั น ธุ์ ย ั ง มี ก ลไกในการรั ก ษาสมดุ ล ของค่ า pH
ระ ห ว่ า ง ภา ย ในแ ละภ า ยนอกเซลล์ ซึ่ ง กา ร
เคลื่อนย้ายโปรตอนโดยอาศัยการทางานของเอม
ไซม์ ATPase หรือ H+-ATPase เป็ น กลไกส าคัญ
อย่างหนึ่งทีจ่ ุลนิ ทรียใ์ ช้ในการควบคุมค่า pH ภายใน
เ ซ ล ล์ แ ล ะ พ บ ว่ า ป ริ ม า ณ เ อ น ไ ซ ม์
H+-ATPase ทีบ่ ริเวณเยื่อหุม้ เซลล์ของแบคทีเรียทน
กรดจะมีมากกว่าแบคทีเ รียที่ไม่ท นกรดทัว่ ๆ ไป
โ ดย เอนไ ซม์ ด ั ง กล่ า ว จ ะ มี ค ว า ม ไ วต่ อการ
เปลีย่ นแปลงค่า pH น้อยกว่า จึงทางานได้ดใี นช่วง
ค่า pH ทีก่ ว้างและทาให้จุลนิ ทรียน์ นั ้ ๆ ทนกรดได้ดี
ขึน้ (Miwa et al., 1997) และสายพันธุท์ ท่ี นกรดได้ดี
จะพบกิจกรรมของเอนไซม์ H+-ATPase ที่บริเวณ
เยื้อ หุ้ ม เซลล์ สู ง มากขึ้น ตามล าดับ (Chen et al.,
2009) ในขณะเดี ย วกั น การเกิ ด กระบวนการ
glutamate decarboxylation ซึ่ ง เป็ นกระบวนการ
เปลี่ยนกรดอะมิโนกลูตาเมท (glutamate) ให้เป็ น
aminobutyric acid (GABA) โดยการท างานของ
เอนไซม์ glutamate decarboxylase (GAD) ซึ่ง ใน
กระบวนการจะมีก ารใช้โ ปรตอนร่ ว มกับ เอนไซม์
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ดังกล่าว โดยในจุลนิ ทรีย์ GAD จะทาหน้าที่ในการ
ต้ า นทานสภาวะที่เ ป็ นภายนอกเซลล์ โดยการ
เปลี่ย นกลู ต าเมทที่มีค วามเป็ น กรดให้ก ลายเป็ น
GABA ที่มีค วามเป็ นกรดต่ า กว่ า ซึ่ง เป็ นการลด
ความเป็ นกรดในระบบอีกทางหนึ่งนอกเหนือจาก
การดึงโปรตอนมาใช้ในปฏิกริ ยิ า (Gut et al., 2006)
ความสามารถในการลดกรดลัก ษณะนี้ จ ะพบได้
ทัว่ ไปในกลุ่ ม จุ ลิน ทรีย์ก่ อ โรคและโพรไบโอติก ส์
(Feehily and Karatzas, 2013) เช่นเดียวกันกับการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ การที่
จุลนิ ทรียต์ ้องอยู่ในสภาวะทีไ่ ม่เหมาะสม จะพบการ
เปลีย่ นแปลงการสังเคราะห์โปรตีนบางชนิดที่ส่งผล
ถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกรดไขมันใน
เยื่ อ หุ้ ม เซลล์ (Wouters et al., 2001) กลไกการ
เปลี่ย นแปลงดัง กล่ า ว ประกอบด้ ว ยการเปลี่ย น
อัตราส่วนไขมันอิม่ ตัว ความยาวของสายคาร์บอน
ตาแหน่ งของกิ่งก้าน cis-trans isomerization และ
การปรับ เปลี่ย นกรดไขมัน ไม่ อิ่ม ตัว ไปเป็ น กรด
ไขมันทีม่ ไี ซโคลโพเพน (Cyclopropane Fatty Acid:
CFA) (Grogan and Cronan, 1997) มีรายงานวิจยั
ที่ยืน ยัน ว่ า การสร้ า ง CFA เพิ่ม ขึ้น มีส่ ว นช่ ว ยให้
จุลนิ ทรีย์รอดชีวติ ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ได้ดีข้ึน จากรายงานของ Zavaglia et al. (2000)
พบว่า การเพิม่ ขึน้ ของ CFA ช่วยทาให้เยื่อหุม้ เซลล์
ของจุลนิ ทรียม์ เี สถียรภาพทีด่ ขี น้ึ ในด้านการเป็ นเยื่อ
เลือกผ่าน และจากการศึกษาในระดับยีนใน E. coli
พบว่า มีการซึมผ่านของโปรตอนเข้าสู่เซลล์เพิม่ ขึน้
และความสามารถในการขับโปรตอนออกนอกเซลล์
ในสภาวะกรดลดต่ าลงอย่างมากเมื่อยีนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสังเคราะห์ CFA ถูกทาลาย (Shabala and
Ross, 2008) จากรายงานของ Ma and Marquis
(1997) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการแพร่ของโปรตอนผ่านเยื่อหุม้
เซลล์ พบว่ า การที่จุ ลิน ทรีย์มีก รดไขมันไม่อิ่มตัว
หนึ่ ง ต าแหน่ ง และมีส ายคาร์บ อนหลัก ที่ย าวเป็ น
ส่วนประกอบในเยื่อหุ้มเซลล์อยู่มากจะช่วยลดการ

แพร่ของโปรตอนเข้าสู่เซลล์ได้ เมื่อเซลล์นัน้ อยู่ใน
สภาวะที่เป็ นกรด ผลงานวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่าถึง
ความสามารถในประยุ ก ต์ Bacillus sp. สายพัน ธุ์
PSB3-5 ร่ ว มกับ น้ า หมัก ชีวภาพจากต้น กล้ว ย ใน
การส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชและควบคุมโรคขอบ
ใบแห้งของข้าวได้ ซึง่ จะนาน้ าหมักชีวภาพดังกล่าว
ไปทดสอบประสิทธิภาพในสภาพไร่หลายพืน้ ที่และ
หลายฤดูปลูกต่อไป

4. สรุป
น้าหมักชีวภาพจากต้นกล้วยมีประสิทธิภาพใน
การยับ ยัง้ เชื้ อ X. oryzae pv. oryzae สาเหตุ โ รค
ขอบใบแห้งของข้าวได้ดที ส่ี ุด เมื่อนาไปผสมกับเชือ้
ปฏิ ปั กษ์ ท่ี ส ามารถละลายฟอสเฟตได้ ได้ แ ก่
Bacillus sp. สายพั น ธุ์ PSB3-5 พบว่ า PSB3-5
สามารถอยู่ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพจากต้น กล้วยได้
การวิจยั ครัง้ นี้ บ่งชี้ให้เห็น ว่า น้ าหมักชีวภาพจาก
ต้ น กล้ ว ยผสม PSB3-5 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ส่ง เสริม การเจริญ เติบ โตของต้น ข้า วและสามารถ
ควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าวได้ดี ด้วยการคลุก
เมล็ดหรือพ่นใบพืช อัตราส่วนน้ าหมักชีวภาพผสม
PSB3-5: น้ ากลันนึ
่ ่ งฆ่าเชื้อเท่ากับ 1: 1,000 (v/v)
ซึ่ง จะท าให้ป ระหยัด ต้น ทุ น ค่ า แรงงานการพ่ น น้ า
หมักชีวภาพและชีวภัณฑ์ในการปลูกข้าวได้อย่าง
ยังยื
่ น

5. References
Balouiri, M. , Sadiki, M. , and Ibnsouda, S. K. ,
2016, Methods for invitro evaluating
antimicrobial activity, A review. J. Pharm.
Ana. 6: 71-79.
Booth, I.R., 1985, Regulation of cytoplasmic pH
in bacteria, Microbiol. Rev. 49: 359-378.

297

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 10 • ฉบับที ่ 3 • พฤษภาคม – มิ ถนุ ายน 2564

Brown, J.C., 1963, Interactions involving nutrient
elements, Annu. Rev. Plant Physiol. 14: 93- 106.
Chen, X. , Sun, Z. , Meng, H. , and Zhang, H. ,
2009, The acid tolerance association with
expression of H+ - ATPase in Lactobacillus
casei, Int. J. Dairy Technol. 62: 272-276.
Department of Agriculture, 2004, Scientific
Information Bio-extract (Part 1), Quickprint
of Set Co.,Ltd., Bangkok, 51p. (in Thai)
Duncan, C. J. , Bowler, K. , and Davison, T. F. ,
1970, The effect of tannic acid on the
phosphorylation and ATPase activity of
mitochondria from blowfly flight muscle,
Biochem. Pharmacol. 19: 2453-2460.
Ehiowemwenguan, G. , Emoghene, A. O. , and.
Inetianbor, J. E. , 2014, Antibacterial and
phytochemical
analysis of banana
fruit peel, IOSR J. Pharm. 4: 18-25.
Feehily, C. and Karatzas, K. A. , 2013, Role of
glutamate metabolism in bacterial
responses towards acid and other stresses,
J. Appl. Microbiol. 114: 11-24.
Gut, H. , Pennacchietti, E. , John, R. A. , Bossa,
F., Capitani, G., De Biase, D., and Grütter,
M. G. , 2006, Escherichia coli acid
resistance: pH- sensing, activation by
chloride and autoinhibition in GadB, EMBO
J. 25: 2643-2651.
Grogan, D. W. and Cronan, J. E. Jr. , 1997,
Cyclopropane ring formation in membrane
lipids of bacteria, Microbiol. Mol. Biol.
Rev. 61: 429-441.
Harris, C. M. and Livingstone, S. E. , 1964,
Bidentate chelates. In: Dwyer F.P., Mellor,

D. P. ( eds) Chelating agents and metals
chelates, Academic Press, New York.
Krulwich, T. A. , Agus, R. , Schneier, M. , and
Guffanti, A. A. 1985. Buffering capacity of
bacilli that grow at different pH ranges, J.
Bacteriol. 162: 768-772.
Ma, Y. and Marquis, R. E. , 1997,
Thermophysiology of Streptococcus
mutans and related lactic- acid bacteria.
Antonie Van Leeuwenhoek 70(2): 91-100.
\Mahamud, R. , 2005, Innovation in agricultural
resource management for organic
agriculture case study of organic rice
farmers group, Amphoe Kudchum,
Yasothon, Graduate School of Kasetsart
University, Bangkok. (in Thai)
Mala, T. , 2007, Organic Fertilizers and
Biofertilizers: Production Techniques and
Utilization, Faculty of
Agriculture,
Kasetsart University, Kasetsart University
Press, Bangkok. (in Thai)
Marubodee, R. and Ruanpan, W. , 2020, Effect
of bioextract on growth and yield of
arrowroot ( Tacca Ieontopetaloides) ,
RMUTSB Acad. J. 8(2): 153 - 164. (in Thai)
Miwa, T., Esaki, H., Umemori, J., and Hino, T.,
1997, Activity of H( + ) - ATPase in ruminal
bacteria with special reference to acid
tolerance, Appl. Environ. Microbiol. 63:
2155 - 2158.
Rivera-Cruz, M.D.C., Narcı´a, A.T., Ballona, G.
C. , Kohler, J. , Caravaca, F. , and Rolda´n,
A. , 2008, Poultry manure and banana
waste are effective biofertilizer carriers for
promoting plant growth and soil
298

Vol. 10 • No. 3 • May – June 2021

Thai Journal of Science and Technology

sustainability in banana crops, Soil Biol.
Biochem. 40: 3092-3095.
Sangwanna, M. , Seeniang, P.
and
Patarapuwadol, S. , 2018, Survey of
bacterial blight disease and the need of
knowledge in disease management in
organic rice system in Roi Et province, J.
Agric. Sci. 49(3): 230–240. (in Thai)
Shabala, L. and Ross, T. , 2008, Cyclopropane
fatty acids improve Escherichia coli survival
in acidified minimal media by reducing
membrane permeability to H+ and

enhanced ability to extrude H+ , Res.
Microbiol. 159: 458-461.
Wouters, J. A. , Frenkiel, H. , de Vos, W. M. ,
Kuipers, O. P. , and Abee, T. , 2001, Cold
shock proteins of Lactococcus lactis
MG1363 are involved in cryoprotection and
in the production of cold- induced
proteins, Appl. Environ. Microbiol. 67:
5171-5178.
Zavaglia, A. , Disalvo, E. , and Antoni, G. , 2000,
Fatty acid composition and freeze– thaw
resistance in lactobacilli, J. Dairy Res. 67:
241-247.

299

