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Abstract
This research aimed to study effectiveness of nitrogen fixation by acetylene reduction assay (ARA) method
and indole-3-acetic acid (IAA) production by Salkowski reagent assay, Bacteria were isolated from sheath, root
and rhizosphere soil in Songkhla and Nakhon Si Thammarat provinces, and their effectiveness on seeds germination
of Chai nat 1 varieties was studied. The 12 isolates of bacteria were tested of seeds germination. The experiment
was of Completely Randomized Design (CRD) with 14 treatments (3 replications). Seeds were soaked in water
and broth were used as the control. There were 100 seeds per paper. The results showed that the highest nitrogen

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรีย ด้ วยวิธี acetylene reduction
assay (ARA) และการผลิต indole-3-acetic acid (IAA) ด้ วยการใช้ Salkowski reagent ที่คดั แยกจากส่วนกาบใบข้ าว
รากข้ าว และดินบริเวณรอบรากข้ าวพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาประสิทธิภาพการใช้
แบคทีเรียต่ออัตราการงอกเมล็ดข้ าวพันธุช์ ัยนาท 1 ทดสอบอัตราการงอกเมล็ดข้ าวร่วมกับแบคทีเรียจานวน 12 ไอโซเลต
วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) จานวน 3 ซา้ ๆ ละ 100 เมล็ด โดยแช่เมล็ดด้ วยนา้ และอาหารเหลวเป็ น
กรรมวิธคี วบคุม ผลการศึกษาพบว่า NK7-2 ที่คดั แยกได้ จากส่วนกาบใบของข้ าวพันธุช์ ัยนาท 1 มีประสิทธิภาพการตรึง
ไนโตรเจนได้ สงู ที่สดุ เท่ากับ 0.3427 นาโนโมลของเอทธิลีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิลิตร และแบคทีเรียไอโซเลต NK5-1 ที่คดั
แยกได้ จากส่วนกาบใบของข้ าวพันธุห์ อมนิล มีประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA สูงที่สดุ 510.50 ไมโครโมลต่อ
มิลลิลิตร จากการทดสอบการใช้ แบคทีเรียไม่มผี ลทาให้ อตั ราการงอกเมล็ดข้ าวพันธุช์ ัยนาท 1 แตกต่างกันทางสถิติ แต่การ
ใช้ NK5-1 NK5-4 NK7-3 NK8-4 NK12-1 NK12-2 และ NK12-3 มีการเพิ่มอัตราการงอกเมล็ดข้ าวได้ สงู กว่า
กรรมวิธคี วบคุม โดยการใช้ แบคทีเรียไอโซเลต NK5-1 ทาให้ อตั ราการงอกเมล็ดข้ าวสูงที่สดุ (ร้ อยละ 97.33) และพบว่า
การใช้ แบคทีเรียไอโซเลต NK5-4 NK7-3 และ NK12-3 มีผลทาให้ ความยาวรากอ่อนข้ าวเพิ่มสูงขึ้นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกรรมวิธคี วบคุม ซึ่งการใช้ NK12-3 มีผลทาให้ ความยาวรากอ่อนสูงที่สดุ (7.72
เซนติเมตร) และการใช้ NK5-5 NK12-1 และ NS17-3 มีผลทาให้ ความยาวต้ นอ่อนข้ าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ และการใช้ NK5-5 มีผลความยาวต้ นอ่อนข้ าวสูงที่สดุ (9.06 เซนติเมตร) สรุปได้ ว่า NK7-2 มีประสิทธิภาพ
ตรึงไนโตรเจนสูงที่สดุ และ NK5-1 มีประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA สูงที่สดุ และการใช้ NK5-1 NK5-5 และ
NK12-3 มีการส่งเสริมอัตราการงอกเมล็ดข้ าว ความยาวต้ น และความยาวรากเพิ่มสูงขึ้น ตามลาดับ (ร้ อยละ 7.51
24.61 และ 20.85)
คาสาคัญ: ไนโตรเจน แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน กรดอินโดล-3-แอซิตกิ ข้ าว
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fixing bacteria and IAA production were isolated from sheath of rice. NK7-2 showed that the highest of nitrogen
fixation at 0.3427 nmol C2H4/N/hr./ml. and NK5-1 showed that the highest of IAA production 510.50 µM/ml.
Seed germination of Chai Nat 1 rice varieties was not significant, but seed germination were increased by NK5-1,
NK5-4, NK7-3, NK8-4, NK12-1,NK12-2 and NK12-3. NK5-1 resulted in the highest seeds germination
(97.33%) and root length was significant difference (P≤0.05) when compared with control, root length were
increased by NK5-4, NK7-3, and NK12-3. NK12-3 resulted in the highest root length (7.56 cm). And shoot
length was significant difference (P≤0.05) when compared with control by water, shoot length were increased by
NK5-5, NK12-1, and NS17-3. NK5-5 resulted in the highest shoot length (9.06 cm). In conclusion the study
suggests NK7-2 resulted in the highest nitrogen fixing bacteria and NK5-1 resulted in the highest IAA producing
bacteria. Seed germination, root length and shoot length were increased by NK5-1 (7.51%, NK5-5 (24.61%)
and NK12-3 (20.85%) respectively, when compared with water.
Keywords: nitrogen, nitrogen fixing bacteria, indole-3-acetic acid, rice
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บทนา
ในประเทศไทยเกษตรกรชาวนานิย มใช้ ปุ๋ยเคมียู เ รี ย เป็ นส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง ปุ๋ ยเคมียู เ รี ย จะช่ ว ยให้ ต้ น ข้ าวมีการ
เจริญเติบโตทางด้ านความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่จะส่งผลให้ ความหนาของผนังลาต้ น ความอวบของต้ นและปล้ อง
ลดลง ทาให้ แมลงศัตรูพืชและโรคพื ชเข้ าทาลายได้ ง่าย (Zhang et al., 2014) แต่ ถึง อย่ างไรข้ าวจาเป็ นต้ องการธาตุ
ไนโตรเจนเพื่อการเจริญเติบโตและสร้ างผลผลิตในปริมาณมากเพราะไนโตรเจน (N) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของ
กรดอะมิโน กรดนิวคลิอกิ นิวคลีโอไทล์ และคลอโรฟิ ลล์ (ยงยุทธ, 2543) จากการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตของข้ าว
ทางลาต้ นและใบ นา้ หนักแห้ ง เพิ่มขึ้นตามปริมาณไนโตรเจนในดินและระดับของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (อารีรัตน์, 2542)
ในปัจจุบนั มีการส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้ าว โดยการใช้ ประโยชน์จากแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัย
ได้ ทาการศึกษาถึงความสามารถในการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียและการผลิตฮอร์โมน indole-3-acetic acid (IAA)
ที่คัดแยกได้ จากกาบใบ ราก และดินบริเวณรอบรากข้ าว ซึ่งแบคทีเรียสามารถตรึงไนโตรเจนได้ เนื่องจากกิจกรรมของ
เอนไซม์ไนโตรจีเนส เพื่ อ เป็ นอีก แนวทางเลื อ กในการลดปริ ม าณการใช้ ปุ๋ยเคมีแ ละการใช้ แ บคทีเรี ย ที่สามารถตรึง
ไนโตรเจนและผลิตฮอร์โมน indole-3-acetic acid (IAA) ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของข้ าว ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาประสิทธิภาพของการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรีย และประสิทธิภาพ
ของแบคทีเรียที่สามารถผลผลิตฮอร์โมน IAA เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ ประโยชน์จากแบคทีเรียให้ มปี ระสิทธิภาพสูงและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของพืชที่ปลูก
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. การศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียและการผลิตฮอร์โมน IAA ที่แยกได้ จากกาบใบ ราก
และดินบริเวณรอบรากของข้ าว ภายใต้ ระดับห้ องปฏิบตั กิ าร
2. เพื่อศึกษาการใช้ แบคทีเรียต่ออัตราการงอกเมล็ด ความยาวรากและความสูงของต้ นอ่อนของข้ าวพันธุช์ ัยนาท
1 ภายใต้ ระดับ ห้ องปฏิบตั กิ าร
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
งานวิ จั ย นี้ ได้ รั บ ความอนุ เคราะห์ แบคที เ รี ย ทั้ งหมดจากรองศาสตราจารย์ ดร.อั จ ฉรา เพ็ ง หนู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แบคทีเรียที่นามาศึกษามีจานวน 24 ไอโซเลต ที่คัดแยกได้ จากส่วนกาบใบ ราก และดิน
บริเวณรอบรากข้ าว ภายในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ พื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช แบคทีเรียแบ่งออกเป็ น 3
กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือ แบคทีเรียที่คดั แยกได้ จากส่วนกาบใบของข้ าวแต่ละพันธุ์ ภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีจานวน 20
ไอโซเลต ได้ แก่ กาบใบของข้ าวพันธุ์จาปา มีจานวน 5 ไอโซเลต ประกอบด้ วยแบคทีเรียไอโซเลต NK3-1 NK3-2
NK3-3 NK3-4 และ NK3-5 กาบใบของข้ าวพันธุ์หอมนิล มีจานวน 3 ไอโซเลต ประกอบด้ วยแบคทีเรียไอโซเลต

NK5-1 NK5-4 และ NK5-5 กาบใบของข้ าวพันธุช์ ัยนาท 1 มีจานวน 5 ไอโซเลต ประกอบด้ วยแบคทีเรียไอโซเลต
NK7-2 NK7-3 NK10-2 NK10-3 และ NK10-4 กาบใบข้ า วของพั น ธุ์ ข้ า วคอน มี จ านวน 1 ไอโซเลต คื อ
แบคทีเรียไอโซเลต NK8-4 กาบใบข้ าวของพันธุข์ ้ าวเมล มีจานวน 3 ไอโซเลต ประกอบด้ วยแบคทีเรียไอโซเลต NK121 NK12-2 และ NK12-3 กาบใบข้ าวของพันธุข์ ้ าวผี มีจานวน 1 ไอโซเลต คือ แบคทีเรียไอโซเลต NK14-5 ไม่ทราบ
พั น ธุ์ข้ า ว มีจ านวน 1 ไอโซเลต คือแบคทีเ รี ย ไอโซเลต NK6-4 และกาบใบของข้ า วพั น ธุ์พิ ษ ณุโ ลก 2 ภายในพื้ นที่
นครศรีธรรมราช มีจานวน 1 ไอโซเลต คือแบคทีเรียไอโซเลต NK16-4 สาหรับกลุ่มที่ 2 คือแบคทีเรียที่คัดแยกได้ จาก
ส่วนรากของพันธุข์ ้ าวผี ภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีจานวน 1 ไอโซเลต คือ แบคทีเรียไอโซเลต NR14-2 และกลุ่มที่ 3
คือ แบคทีเรียที่คัดแยกได้ จากดินรอบรากข้ าวมีจานวน 3 ไอโซเลต ได้ แก่ ดินบริเวณรอบรากของข้ าวพันธุข์ ้ าวผี ภายใน
พื้นที่จังหวัดสงขลา มีจานวน 1 ไอโซเลต คือ แบคทีเรียไอโซเลต NS14-2 และดินบริเวณรอบรากของข้ าวพันธุส์ งั ข์หยด
ภายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจานวน 2 ไอโซเลต ประกอบด้ วยแบคทีเรียไอโซเลต NS17-3 และ NS17-4
การเตรียมแบคทีเรีย
นาแบคทีเรียมาเลี้ยงบนอาหาร Nutrient agar (NA) ทาการเก็บเซลล์โดยนาไปปั่ นเหวี่ยง 7,000 รอบต่อนาที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และล้ างเซลล์ด้วยนา้ กลั่นปราศจากเชื้อ เลี้ยงในอาหาร Modified Winogradsky Broth เขย่า
ด้ วยความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 4 วัน นับจานวนเซลล์ด้วยวิธกี าร spread plate บนอาหาร Nutrient agar (NA)
และวัดค่า Optical density (OD) ด้ วยเครื่อง spectrophotometer ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร โดยจะใช้ ค่า OD ของ
แบคทีเรีย อยู่ในช่วง 0.5-0.6
การทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรีย ด้วยวิธี acetylene reduction assay (ARA)
การศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรีย ทาการทดสอบด้ วยวิธี acetylene reduction assay (ARA)
โดยใช้ เทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography, GC) รุ่น SHIMADZU GC-14B คอลัมน์ Unibread C ใช้
Flame Ionization Detector (FID) เลี้ยงแบคทีเรียลงในอาหาร Modified Winogradsky Broth เป็ นระยะเวลา 3 วัน
จากนั้นปิ ดด้ วยจุกยางดูดเอาแก๊สภายในขวดรูปชมพู่ออกร้ อยละ 10 และฉีดแก๊สอะเซธิลนี (C2H2) เข้ าไปแทนที่และบ่ม
ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เปลี่ยนเป็ นเอธิลีน (C2H4) นาตัวอย่างแก๊สฉีดเข้ าเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี คานวณหาประสิทธิภาพ
การตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรีย โดยใช้ สตู ร (ธงชัย มาลา, 2546, หน้ า 65-66)
การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียต่อการผลิตฮอร์โมน Indole-3-acetic acid (IAA) โดยใช้ Salkowski reagent
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA เตรียมอาหารเหลวที่มที ริปโตเฟนปริมาณความเข้ มข้ น 100
มิลลิลิตรต่อลิตร เป็ นระยะเวลา 3 วัน เมื่อครบกาหนดนาไปปั่นเหวี่ยงด้ วยความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิ 25
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที นาสารละลายส่วนใสมาทาการทดสอบการผลิตฮอร์โมน IAA โดยใช้ Salkowski reagent
นาไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้ วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (spectophotometer) โดยใช้ ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร
จากนั้นคานวณหาปริมาณความเข้ มข้ นของ IAA โดยเทียบจากกราฟมาตรฐาน
การทดสอบอัตราการงอกเมล็ดของข้าว
การศึกษาการใช้ แบคทีเรียร่วมกับการตอบสนองของอัตราการงอกเมล็ดข้ าว ความยาวรากและความยาวต้ นอ่อน
ของข้ าวพันธุช์ ัยนาท 1 เนื่องจากแบคทีเรียส่วนหนึ่งที่นามาทดสอบสามารถคัดแยกได้ จากข้ าวพันธุช์ ัยนาท 1 และข้ าวพันธุ์
ชัยนาท1 เป็ นพันธุข์ ้ าวที่ให้ ผลผลิตสูง เกษตรกรนิยมปลูก สามารถปลูกได้ ทุกพื้นที่ในเขตชลประทาน นาเมล็ดข้ าวฆ่าเชื้อ
เมล็ดด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ร้อยละ 3 เป็ นเวลา 10 นาที ล้ างด้ วยน้ากลั่น นาเมล็ดข้ าวแช่ ด้วยเชื้อแบคทีเ รี ย
อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่ างสมบูร ณ์ (Completely Randomized Design) มี
จานวน 3 ซ้าๆ ละ 100 เมล็ด มี 14 กรรมวิธีการทดลอง (treatment) ที่แตกต่ างกันตามรูปแบบการแช่ เมล็ด ได้ แก่
กรรมวิธคี วบคุม 2 รูปแบบการแช่ด้วยนา้ กลั่น และอาหารเหลว Modified Winogradsky และการแช่ด้วยแบคทีเรีย 12 ไอ
โซเลต ได้ แ ก่ NK3-1 NK5-1 NK5-4 NK5-5 NK6-4 NK7-3 NK8-4 NK12-1 NK12-2 NK12-3
NS17-3 และ NR14-2 ทดสอบอัตราการงอกเมล็ดข้ าว เป็ นเวลา 7 วัน โดยใช้ เกณฑ์การทดสอบอัตราการงอกของ
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เมล็ดข้ าว เมื่อเมล็ดมีลาต้ นและรากยาวมากกว่า 2 มิลลิเมตร (Junyu et al., 2014) และเก็บข้ อมูลด้ านความยาวรากและ
ความยาวต้ นอ่อนของข้ าว (เซนติเมตร)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
นาข้ อมูลมาวิเคราะห์หาค่าแปรปรวนโดยใช้ F-test และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s
new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95
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ผลการทดลอง
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียด้วยวิธี acetylene reduction assay
จากการศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรีย ที่คัดแยกได้ จากส่วนกาบใบข้ าว รากข้ าว และดิน
บริเวณรอบรากข้ าว จากพื้นที่แปลงนาข้ าวสภาพนา้ ขังในพื้นที่ 2 จังหวัดทางภาคใต้ ได้ แก่ จังหวัดสงขลาและจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่าแบคทีเรียที่นามาทดสอบการตรึงไนโตรเจนสามารถตรึงไนโตรเจนได้ ท้งั หมด โดยแบคทีเรียที่คดั
แยกได้ จากส่วนกาบใบข้ าวสามารถตรึงไนโตรเจนได้ มากกว่ าส่วนรากและดินบริเวณรอบรากข้ าว ประสิทธิภาพของ
แบคทีเรียในการตรึงไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในช่ วงปริมาณ 0.10-0.40 นาโนโมลของเอทธิลีนต่ อชั่วโมงต่ อมิลลิลิตร
แบคทีเรียไอโซเลต NK7-2 มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนมากที่สดุ โดยแบ่งประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนเป็ น 5
กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้ วยแบคทีเรีย 4 ไอโซเลต ได้ แก่ แบคทีเรียไอโซเลต NS17-3 NS14-2 NK3-4 และ
NK5-4 มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนเท่ากับ 0.1201 0.1299 0.1385 และ 0.1492 นาโนโมลของ เอทธิลีน
ต่อชั่วโมงต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ กลุ่มที่ 2 ประกอบด้ วยแบคทีเรีย 9 ไอโซเลต ได้ แก่ แบคทีเรียไอโซเลต NK10-3
NK8-4 NK7-3 NK6-4 NS17-4 NK3-5 NR14-2 NK12-1 และ NK5-5 มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน
เท่ากับ 0.1558 0.1580 0.1583 0.1619 0.1638 0.1647 0.1668 0.1675 และ 0.1858 นาโนโมลของเอทธิ
ลีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ กลุ่มที่ 3 ประกอบด้ วยแบคทีเรีย 7 ไอโซเลต ได้ แก่ NK12-3 NK3-1 NK3-3
NK3-2 NK10-4 NK12-2 และ NK5-1 มีป ระสิทธิภ าพการตรึ ง ไนโตรเจนเท่ า กับ 0.2094 0.2166 0.2202
0.2219 0.2228 0.2286 และ 0.2311 นาโนโมลของเอทธิ ลี น ต่ อ ชั่ ว โมงต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามล าดั บ กลุ่ ม ที่ 4
ประกอบด้ วยแบคทีเรีย 3 ไอโซเลต ได้ แก่ NK14-5 NK16-4 และ NK10-2 มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน
เท่ากับ 0.2835 0.2849 และ 0.2945 นาโนโมลของเอทธิลีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ กลุ่มที่ 5 ประสิทธิภาพ
การตรึงไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.30-0.34 นาโนโมลของเอทธิลีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิลิตร มีจานวน 1 ไอโซเลต คือ NK7-2
มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนเท่ากับ 0.3427 นาโนโมลของเอทธิลีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิลิตร
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA ของแบคทีเรีย
จากการทดสอบประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมน IAA ของแบคทีเรียทั้งหมด พบว่ าแบคทีเรียทั้งหมดสามารถ
ผลิตฮอร์โมน IAA ได้ ซึ่งแบคทีเรียไอโซเลต NK5-1 มีประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA มากที่สดุ เท่ากับ 510.50 ไม
โครโมลต่อมิลลิลิตร และแบคทีเรียไอโซเลต NS14-2 มีประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA น้ อยที่สดุ เท่ากับ 16.00 ไม
โครโมลต่อมิลลิลิตร ประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA ของแบคทีเรียทั้งหมดที่ทดสอบได้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3
กลุ่ม ได้ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA ของแบคทีเรียที่ผลิตได้ อยู่ในช่วง 10.00-50.00 ไมโครโมล
ต่อมิลลิลิตร มีจานวน 7 ไอโซเลต ได้ แก่ แบคทีเรียไอโซเลต NS14-2 (16.00) NK3-3 (21.80) NK3-4 (26.00)
NK10-2 (39.70) NK3-2 (43.60) NK3-5 (46.60) และ NS17-4 (49.30) ไมโครโมลต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
กลุ่มที่ 2 ประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA ของแบคทีเรียที่ผลิตได้ อยู่ในช่วง 50.00-100.00 ไมโครโมลต่อมิลลิลิตร
มีจานวน 11 ไอโซเลต ได้ แก่ แบคทีเรียไอโซเลต NK12-2 (51.50) NK5-5 (52.10) NK10-3 (62.40) NK145 (66.30) NK10-4 (67.50) NK3-1 (77.50) NK7-2 (81.10) NK5-4 (82.70) NK12-3 (96.00) NK64 (97.50) และ NS17-3 (99.00) ไมโครโมลต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ และกลุ่มที่ 3 ประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โ มน
IAA ของแบคทีเรียที่ผลิตได้ มากกว่า 100.00 ไมโครโมลต่อมิลลิลิตร ขึ้นไป มีจานวน 6 ไอโซเลต ได้ แก่ แบคทีเรียไอโซ
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เลต NK7-3 (102.30) NK8-4 (109.60) NK16-4 (128.40) NK12-1 (216.50) NR14-2 (504.80) และ
NK5-1 (510.50) ไมโครโมลต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
ผลการทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดข้าว
จากการศึกษาผลการใช้ แบคทีเรียไอโซเลตที่มผี ลต่ออัตราการงอกเมล็ดข้ าว และความยาวรากและความสูงต้ น
อ่อนของข้ าวพันธุช์ ัยนาท 1 พบว่าอัตราการงอกของเมล็ดข้ าวแต่ละกรรมวิธไี ม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ อัตราการงอก
เมล็ดข้ าวทั้งหมดมีผลอัตราการงอกเมล็ดเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้ อยละ 90.00 ถึง 98.00 การทดสอบอัตราการงอกเมล็ดข้ าวที่
แช่ด้วย NK5-1 มีผลทาให้ อตั ราการงอกของเมล็ดข้ าวมากที่สดุ ร้ อยละ 97.33 ด้ านความยาวต้ นอ่อนของข้ าว พบว่ามี
ความแตกต่างทางสถิตทิ ่คี วามเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ความยาวต้ นเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ในช่วง 6.00 ถึง 10.00 เซนติเมตร ผลการ
ตอบสนองของต้ นอ่อนข้ าวที่ใช้ แบคทีเรียไอโซเลต NK5-5 NK12-2 และ NS17-3 มีผลทาให้ ความยาวต้ นอ่อนของ
ข้ าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญกับการแช่เมล็ดด้ วยนา้ และการใช้ NK5-5 มีผลทาให้ ความยาวต้ นอ่อนข้ าวสูงที่สดุ
เท่ากับ 9.06 เซนติเมตร ด้ านความยาวรากของข้ าว พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ่คี วามเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ผลการ
ตอบสนองความยาวรากเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ในช่วง 6.00 ถึง 8.00 เซนติเมตร ซึ่งการแช่เมล็ดข้ าวด้ วย NK5-4 NK7-3 และ
NK12-3 ทาให้ มผี ลตอบสนองของความยาวรากอ่อนข้ าวเพิ่มขึ้นมากกว่าการใช้ นา้ และอาหารเหลว การแช่เมล็ดข้ าวด้ วย
NK12-3 มีผลให้ ความยาวรากอ่อนของข้ าวมากที่สดุ เท่ากับ 7.72 เซนติเมตร (ตาราง 1)
ตาราง 1 องค์ประกอบอัตราการงอกเมล็ดข้าวพันธุช์ ยั นาท 1
อัตราการงอกเมล็ด
(ร้อยละ)
90.00
95.33
95.67
97.33
97.00
95.00
95.67
96.00
97.00
96.67
96.33
97.00
93.67
93.67
ns
2.05

ความยาวต้น
(เซนติเมตร)
6.83b
7.17ab
7.39ab
7.5ab
7.61ab
9.06a
8.39ab
8.50ab
8.17ab
8.33ab
8.89a
8.17ab
8.87a
7.56ab
*
8.64

* คือ มีความแตกต่างทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมั่น 95%
ns คือ ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิต มีข้อมูลอัตราการงอกเมล็ด

ความยาวราก
(เซนติเมตร)
6.11bcd
6.00cd
7.17ab
7.00abc
7.56a
6.89abc
6.83abc
7.44a
6.94abc
6.11bcd
7.17ab
7.72a
5.11d
7.00abc
*
10.96

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมวิธี
นา้
อาหารเหลว
NK 3-1
NK 5-1
NK 5-4
NK 5-5
NK 6-4
NK 7-3
NK 8-4
NK 12-1
NK 12-2
NK 12-3
NS 17-3
NR 14-2
F-test
C.V.(%)
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อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียและการผลิตฮอร์โมน IAA ที่แยกได้จากกาบใบ ราก และ
ดินบริเวณรอบรากของข้าว ภายใต้ระดับห้องปฏิบตั ิการ
การศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน ด้ วยวิธี acetylene reduction assay (ARA) ซึ่งเป็ นวิธกี ารประเมินที่
ได้ รับความนิยมและความน่าเชื่อถือสาหรับการทดสอบประสิทธิภาพตรึงไนโตรเจนในห้ องปฏิบตั กิ าร จากการศึกษาพบว่า
แบคทีเ รี ย ที่คัด แยกได้ จ ากส่ วนกาบใบข้ าว มีป ระสิทธิภ าพการตรึ งไนโตรเจนและการผลิ ตฮอร์ โมน IAA ได้ สูงกว่ า
แบคทีเรียที่คดั แยกได้ จากส่วนรากและดินบริเวณรอบรากของข้ าว เนื่องจากแบคทีเรียที่คดั แยกได้ จากส่วนกาบใบของข้ าว
จะอาศัยอยู่ร่วมกับข้ าวภายในเนื้อเยื่อ และแพร่ ตามท่อลาเลียงนา้ ของลาต้ นรวมถึงกาบใบข้ าวได้ ซึ่งท่อลาเลียงนา้ เป็ น
ช่องทางที่เหมาะสมสาหรับการตรึงไนโตรเจน เพราะสามารถทาให้ ความดันออกซิเจนต่าลง เนื่องจากเอนไซม์ไนโตรจีเน
สจะมีความไวต่อออกซิเจน เมื่อทาปฏิกริ ิยากับสารประกอบเหล็กโปรตีน และแบคทีเรียที่ใช้ ออกซิเจนและไม่ใช้ ออกซิเจน
สามารถตรึงไนโตรเจนได้ ปั จจัยทางด้ านพันธุกรรมของแบคทีเรียที่จีนัสต่างกัน ทาให้ ปริมาณการตรึงไนโตรเจนมากหรือ
น้ อยต่างกันด้ วย เช่น จีนัส Burkholderia sp. พบว่ามีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนเท่ากับ 7.99 และ 7.15 นาโนโมล
ก๊าซเอทธิลีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิกรัมต่อโปรตีน ตามลาดับ (Khambalkar et al., 2015) จีนัส Bacillus sp. ที่คัดแยกได้
จากกาบใบและดินบริเวณรอบรากของข้ าว พบว่ามีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนเท่ากับ 46.27 และ 32.42 นาโนโม
ลของก๊าซเอทธิลีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิลตร ตามลาดับ (Banik et al., 2016) นอกจากการอยู่อาศัยของแบคทีเรียในส่วน
ต่างๆ ของข้ าวและชนิดของแบคทีเรียแล้ ว จากการศึกษายังพบว่าการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่สภาพพื้นที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนและการผลิตฮอร์โมน IAA ของแบคทีเรียต่างกัน อย่างผลการศึกษาเก็บตัวอย่าง
ดินบริเวณรอบรากข้ าวและตัวอย่างข้ าวแต่ละพันธุข์ ้ าว ในพื้นที่หลายจุดของจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ย่อมส่งผล
ให้ การตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียและการผลิตฮอร์โมน IAA แตกต่างกันด้ วย ถึงแม้ ว่าแบคทีเรียจะมีจีนัสและสปี ชีส์
เหมื อ นกัน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ รายงานของ อรุ ณี และคณะ (2557) ที่ก ล่ า วว่ า แบคทีเ รี ย Azotobacter sp. ในพื้ นที่
เกษตรกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณการตรึงไนโตรเจนสูงกว่าแบคทีเรีย Azotobacter sp. ที่คดั แยกได้ จาก
พื้นที่ปลูกพืชในโครงการหลวง รวมถึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ มาริสา และคณะ (2554) ที่คัดแยกแบคทีเรียจากดิน
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า Beijerinckia sp. มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนอยู่ในช่วง
0.81-33.57, 1.38-251.07 และ 0.75-12.63 นาโนโมลของก๊า ซเอทธิ ลี น ต่ อ หลอดต่ อ ชั่ ว โมง ตามล าดั บ และ
แบคทีเ รี ย Azospirillium sp. มีป ระสิทธิภ าพการตรึ ง ไนโตรเจนอยู่ ใ นช่ ว ง 0.03-17.76, 0.02-17.88 และ 0.0116.21 นาโนโมลของก๊าซเอทธิลีนต่อหลอดต่อชั่วโมง ตามลาดับ
การศึกษาการผลิตฮอร์โมนพืช IAA ของแบคทีเรีย ด้ วยวิธกี ารใช้ Salkowski reagent แบคทีเรียสามารถผลิต
ฮอร์ โ มน IAA ได้ โ ดยการเปลี่ ย นสารตั้งต้ นทริ ปโตเฟน เป็ น indole-3-ethanol หรื อ tryptophol จากนั้ น เปลี่ยนเป็ น
indole-3-acetaldehyde ด้ วยกระบวนการ indoleethanol oxidase แล้ วเปลี่ยนสารนี้เป็ น IAA ด้ วยกระบวนการ indole3-acetaldehyde dehydrogenase (Stijn Spaepen et al., 2007) ผลการทดสอบการผลิตฮอร์โมน IAA อยู่ในช่วงปริมาณ
16.00-510.50 ไมโครโมลต่อมิลลิลิตร การผลิตฮอร์โมน IAA แต่ละไอโซเลต จะมีปริมาณมากหรือน้ อยขึ้นอยู่กับปั จจัย
ทางสภาพแวดล้ อมของแบคทีเรียที่นามาทดสอบ ซึ่งประกอบด้ วย ความเป็ นกรดด่างของอาหารเลี้ยงเชื้อและอุณหภูมิ
(Mohite, 2013) การดูดซึมของสารละลาย การจากัดของคาร์บอน และปั จจัยด้ านทางพันธุกรรมของแบคทีเรียในการ
ผลิตฮอร์โมน IAA แบคทีเรียชนิดต่างกัน ส่งผลให้ การผลิตฮอร์โมน IAA แตกต่างกันด้ วย (Stijn Spaepen et al., 2007)
เช่น จีนัส Bacillus sp. ที่คดั แยกเชื้อได้ จากดินบริเวณรอบรากข้ าว ข้ าวสาลี ข้ าวโพด สามารถผลิตฮอร์โมน IAA อยู่ในช่วง
ปริมาณ 0.85-1.45 ไมโครโมลต่อมิลลิลตร (Park et al., 2005) เป็ นต้ น
การศึกษาการใช้แบคทีเรียที่มผี ลต่ออัตราการงอกเมล็ด ความยาวรากและความสูงของต้นอ่อนของข้าว
จากการใช้ แบคทีเรียร่วมกับเมล็ดข้ าวพันธุช์ ัยนาท 1 พบว่าเมล็ดของข้ าวไม่แสดงลักษณะอาการเป็ นพิษ และยัง
ช่ วยในการส่งเสริมอัตราการงอกเมล็ดข้ าว ความยาวรากและความยาวต้ นอ่อนของข้ าวเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเ ทียบกับการแช่
เมล็ดด้ วยนา้ จากการศึกษาอัตราการงอกเมล็ดของข้ าว มีปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้ แก่ นา้ ออกซิเจน และอุณหภูมิ ซึ่งทาให้
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สรุปผลการศึกษา
แบคทีเรียไอโซเลต NK7-2 ตรึงไนโตรเจนได้ สงู สุด แบคทีเรียไอโซเลต NK5-1 มีประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน
IAA สูงที่สุด ซึ่งเป็ นแบคทีเรียที่คัดแยกได้ จากส่วนกาบใบของข้ าว พื้นที่จังหวัดสงขลา และการใช้ แบคทีเรียไอโซเลต
NK5-1 NK5-5 และ NK12-3 มีผลต่อการตอบสนองของอัตราการงอกเมล็ดข้ าว ความยาวต้ น และความยาวราก
อ่อนของเมล็ดข้ าวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่ากรรมวิธคี วบคุมที่แช่เมล็ดด้ วยนา้ โดยคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 7.51 24.61
และ 20.85 ตามลาดับ
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เมล็ดข้ าวเกิดกลไกปฏิกิริยาเคมีและขบวนการเมแทบอลิซึมขึ้นภายในเมล็ด นอกจากปั จจัยหลักทั้ง 3 ปั จจัย ยังพบว่า
กลไกการงอกภายในเมล็ดของข้ าวมีการทางานร่วมกับฮอร์โมนพืชแต่ละชนิดด้ วย เช่น ฮอร์โมนพืชออกซิน จิบเบอเรลิน
และไซโตไคนิน ที่ช่วยในการกระตุ้นเซลล์ สร้ างเอนไซม์ และย่อยสลายอาหาร เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ภายในเมล็ดต่อการ
งอกของเมล็ดข้ าว และเนื่องจากแบคทีเรียไอโซเลต NK5-1 NK5-5 และ NK12-3 สามารถตรึงไนโตรเจนได้ และผลิต
ฮอร์โมน IAA ได้ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้ องกับการรายงานของ Shihui et al. (2006) ที่รายงานว่าฮอร์โมน IAA เป็ น
ฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซินที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของจุลินทรีย์ดนิ และยังสามารถช่วยกระตุ้นการส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของต้ นและรากพืชได้ (Ying, 2012) ซึ่งจากผลการศึกษาการใช้ แบคทีเรีย NK5-1 ที่มีผลทาให้ อตั ราการงอกเมล็ดข้ าว
พั น ธุ์ชั ย นาท 1 เพิ่ มสูง ขึ้น คิด เป็ นอัต ราร้ อยละ 7.51 เมื่อเทีย บกับกรรมวิ ธีค วบคุ ม ด้ ว ยน้า ซึ่ ง จาการศึ กษามีค วาม
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พิมพ์ธิดา และคณะ (2552) การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียที่ผลิตฮอร์โมนออกซินต่อ
อัตราการงอกเมล็ดข้ าว ภายใต้ ห้องปฏิบัติการ พบว่าข้ าวมีผลตอบสนองต่อการกระตุ้นด้ วยฮอร์โมนออกซิน โดยการใช้
แบคทีเรียไอโซเลต KJB29/2 PJK11/1 และ UD8/1 พบว่าเมล็ดข้ าวมีอตั ราการงอกเมล็ดข้ าวสูงกว่ากรรมวิธคี วบคุม
ที่ใส่นา้ คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 17.85 14.84 และ 8.03 ตามลาดับ และจากการศึกษาการใช้ แบคทีเรียที่มผี ล
ต่อการตอบสนองต่อความสูงต้ นและความยาวรากอ่อนของข้ าวพันธุช์ ัยนาท 1 พบว่าการใช้ แบคทีเรีย NK5-5 และการใช้
NK12-3 มีผลทาให้ การตอบสนองความยาวต้ นและความยาวรากอ่อนข้ าวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกรรมวิธคี วบคุมที่ใช้ นา้
คิด เป็ นอัตราการเพิ่ มขึ้นร้ อยละ 24.61 และ 20.85 ตามล าดับ ซึ่ ง จากการศึกษามีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Harikrishnan et al. (2014) ศึกษาการใช้ Streptomyces sp. (VSMGT 1014) คัดแยกได้ จากดินบริเวณรอบรากข้ าว
พบว่าแบคทีเรียสามารถผลิตฮอร์โมน IAA ได้ เท่ากับ 26.63 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร อาหารเลี้ยงเชื้อมีความเป็ นกรดด่าง
ระดับ 8.00 มีผลทาให้ อตั ราการงอกเมล็ดข้ าว ความยาวรากและความยาวต้ นของข้ าว ระยะเวลา 10 วัน เพิ่มสูงขึ้น เมื่อ
เทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ใช้ นา้ คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 20.00 52.00 และ 54.55 ตามลาดับ และการวิจัย
ของ เนตรนภาและคณะ (2558) ยังพบว่าการศึกษาการตอบสนองของข้ าวโดยการใช้ แบคทีเรียที่สามารถผลิต IAA ต่อ
การกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้ าวแต่ละพันธุ์ พบว่าการใช้ แบคทีเรียร่วมกับข้ าว ที่มีผลต่อการตอบสนองของความยาว
ต้ นและความยาวรากอ่อนของข้ าวนั้น ขึ้นอยู่ พันธุ์ข้าวกับแบคทีเรียแต่ ละชนิดด้ วย ลักษณะที่ตอบสนอง ทิศทางการ
ตอบสนอง ทาให้ เห็นถึงความเฉพาะเจาะจงระหว่างแบคทีเรียและพันธุข์ ้ าวที่ทาการศึกษา
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