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บทคัดย่อ
จุลินทรีย์มีความสาคัญต่อคุณภาพดิน การประเมินคุณภาพดินมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจั ดการทางการเกษตร
ซึ่งแบคทีเรียผลิตกรดอินโดลอะซิตกิ เป็ นกลุ่มแบคทีเรียที่มบี ทบาทสาคัญช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ งานวิจัย
นี้ ได้ วิเคราะห์คุณภาพดิน คัดเลือก รวมทั้งจาแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ท่ผี ลิตกรดอินโดลอะซิติกจากข้ าวเกษตร
อินทรีย์อายุ 1 ปี พบว่ า ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ 1.50 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 3.90 และ 34.00
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 5.30 มีค่าความหนาแน่นดิน ปริมาณนา้ ในภาคสนาม และ
การนานา้ ของดินในสภาพอิ่มตัวด้ วยนา้ เท่ากับ 1.47 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 22.70 เปอร์เซ็นต์โดยนา้ หนัก และ
0.46 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ตามลาดับ ซึ่งผลการแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากข้ าวมะลิแดงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่าง ๆ
พบว่า ได้ แบคทีเรียเอนโดไฟท์จานวน 84 ไอโซเลท โดยแบคทีเรีย ISP2RR1 สามารถผลิตกรดอิน-โดลอะซิตกิ ในอาหาร
เหลว Nutrient broth ที่เติม tryptophan 0.2 เปอร์เซ็นต์ได้ 53.29 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งแบคทีเรียนี้เป็ นแบคทีเรียแกรม
ลบ รู ป ร่ า งท่ อ น และการหาล าดั บ เบสของยี น 16S rRNA ของแบคที เ รี ย ISP2RR1 พบว่ า เป็ นแบคที เ รี ย
Chryseobacterium kwangyangense ที่ร ะดับ ความเหมือ น 100 เปอร์ เ ซ็น ต์ ซึ่ ง ผลการประเมิน คุ ณ ภาพดิน สามารถ
นาไปใช้ เป็ นข้ อมูลแนะนาเกษตรกรเพื่อจัดการดิน ส่วนแบคทีเรียเอนโดไฟท์ท่ีผลิตกรดอินโดลอะซิติกน่าจะมีศักยภาพ
ประยุกต์ใช้ ในระบบเกษตรอินทรีย์ต่อไป
คาสาคัญ: คุณภาพดิน การแยกเชื้อ แบคทีเรียเอนโดไฟท์ กรดอินโดลอะซิตกิ เกษตรอินทรีย์
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Abstract
Microorganisms are important to soil quality. Theassessment of soil quality are useful in agricultural
management. Indole acetic acid (IAA) producing bacteria play an important role in plant growth promoting. The
present work deals with the study of soil analysis, selection and identification of indole acetic acid producing
bacteria from one year of organic rice farming. It was found that organic matter content in soil samples was 1.50
%. The content of phosphorus and potassium in soil were 3.90 and 34.00 mg/kg, respectively. The soil samples
showed pH 5.3. Soil samples showed bulk density, field water content and saturated hydraulic conductivity 1.47
g/cm3, 22.70 % by weight and 0.46 cm/hr, respectively. The endophytic bacteria were isolated from Mali Dang
organic rice on various kind of culture medium. It was found that eighty four isolates bacteria were obtained.
Bacteria ISP2RR1 could produce indole acetic acid in Nutrient broth adding 0.2 % tryptophan at 53.29 mg/l.
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Bacteria ISP2RR1 was Gram negative bacteric and rod shape. The genetic sequencing on 16S rRNA of this bacteria
had similar to Chryseobacterium kwangyangense at 100 % similarity. The results of soil quality assessment can be
used as a guide for management of farmers. The endophytic indole acetic producing bacteria had the potential for
application in the organic farming.
Keyword : soil quality, isolation, endophytic bacteria, indole-3-acetic acid, organic agriculture

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพดินแปลงเกษตรอินทรียอ์ ายุ 1 ปี
การศึ กษาคุ ณ สมบัติทางเคมีดิน ได้ แ ก่ ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง (pH) วั ด โดย pH meter ตามวิ ธีข อง Peech
(1965) ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter) ตามวิธีการของ Walkley and Black (1947) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ น
ประโยชน์ (Available phosphorus) ตามวิ ธี ข อง Bray and Kurtz (1945) ปริ ม าณโพแทสเซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้
(Exchangable potassium) ตามวิธกี ารของ Jackson (1958) ปริมาณโพแทสเซียม โดยใช้ เครื่อง Flame Photometer และ
ศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพของดิน ได้ แก่ ค่าความหนาแน่นดิน (soil bulk density) ตามวิธขี อง Blake (1965) ปริมาณ
น้าในภาคสนาม (field water content) ตามวิธีของ Gardner (1986) และค่ าการนาน้าของดินในสภาพอิ่มตัวด้ วยน้า
(saturated hydraulic conductivity) ตามวิธขี อง Klute and Dirksen (1986)
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บทนา
จุลินทรีย์มีบทบาทสาคัญต่อการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การวิเคราะห์คุณภาพดินจะช่วยบ่งบอกความ
เป็ นประโยชน์ ของดินและสามารถนาข้ อมู ลไปใช้ ในการปรั บปรุง ดิน เพื่ อเพิ่ มความอุดมสมบูร ณ์ให้ แ ก่ ดินได้ โดย
แบคทีเรียเอนโดไฟท์ มีบทบาทสาคัญที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และเป็ นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในพืชโดยไม่
ก่อให้ เกิดอันตราย (Mano and Morisaki, 2008) แบคทีเรียกลุ่มนี้มีกลไกการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทางอ้ อม
โดยการควบคุมทางชีวภาพ เช่น การผลิตสารเมแทบอไลท์ยับยั้งจุลินทรีย์ ท่กี ่อให้ เกิดโรคพืช การแย่งจับธาตุบางชนิดกับ
เชื้ อสาเหตุ โ รคพื ช โดยการผลิ ต ไซเดอโรฟอร์ (Panwar and Swarnalakshmi, 2005) และยั ง มีกลไกการส่ ง เสริ มการ
เจริญเติบโตของพืชทางตรงโดยการให้ ธาตุอาหารแก่พืช เช่น การตรึงไนโตรเจน การละลายฟอสฟอรัส การผลิตฮอร์โมน
พืช ซึ่งกรดอินโดลอะซิตกิ (indole-3-acetic acid, IAA) เป็ นฮอร์โมนพืชที่มบี ทบาทต่อการเจริญเติบโตกล่าวคือ ช่วยใน
การแบ่ งเซลล์การยืดยาวของลาต้ น และการแตกรากได้ มากขึ้น (Glick, 2012) สุจิตตรา และคณะ (2556) พบว่ า
แบคทีเรียเอนโดไฟท์ท่แี ยกได้ จากรากข้ าวเจ้ าหอมสุพรรณบุรี สามารถละลายฟอสเฟตและผลิตกรด-อินโดลอะซิติกได้
465.9 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 12.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้ ประโยชน์
ของแบคทีเ รี ย เอนโดไฟท์ใ นด้ านอื่น เช่ น ใช้ แ บคทีเ รี ย เอนโดไฟท์ Bacillus sp. ช่ ว ยควบคุ มเชื้ อสาเหตุ โ รคในข้ าว
(Hossain et al., 2016) ใช้ เป็ นปุ๋ ยชีวภาพในนาข้ าว และมีผลช่วยเพิ่มนา้ หนักสด และนา้ หนักแห้ งของข้ าว (Vejan et
al., 2016) กรณี IAA ที่มีความเข้ มข้ นสูงจะมีคุณสมบัติเป็ นสารกาจัดวัชพืช (Pazmiño et al., 2012) ซึ่ง Xia et
al., 2015 กล่ าวว่ า การทาการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์มีผลทาให้ แบคทีเรียเอนโด-ไฟท์มีจานวนและความ
หลากหลายมากกว่ าระบบเกษตรทั่วไป จากที่กล่าวข้ างต้ น การวิเคราะห์คุณภาพดินและแบคทีเรียผลิตกรดอินโดลอะ
ซิติกสามารถประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ ดังนั้น งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัตทิ างเคมีและทาง
กายภาพดิน รวมทั้งการคัดแยก และจาแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ท่ผี ลิตกรดอินโดลอะซิติกจากข้ าวมะลิแดงใน
แปลงเกษตรอินทรีย์ อายุ 1 ปี ซึ่ง ผู้ วิจัย เห็น ว่ า แบคทีเรียเอนโดไฟท์น่ า จะมีศักยภาพที่จะนาไปใช้ ประโยชน์ร่วมกับ
จุ ลินทรีย์ชนิดอื่นที่มีบทบาทส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และยังประยุกต์ใช้ กรดอินโดลอะซิติกความเข้ มข้ นสูงช่วย
กาจั ด วั ช พื ช ได้ อีกด้ ว ย ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ต่ อการผลิ ต พื ช ในระบบเกษตรอิน ทรี ย์ แ ละยัง เป็ นแนวทางที่น่ า จะน า
แบคทีเรียเอนโดไฟท์ไปใช้ ประโยชน์ในพื้ นที่ท่ีมีนา้ น้ อย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่ อเป็ น
การช่ วยเพิ่มผลผลิตให้ มีท้งั ปริมาณและคุณภาพสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
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การคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากส่วนต่าง ๆ ของข้าวมะลิแดงในแปลงเกษตรอินทรียอ์ ายุ 1 ปี
เก็บตัวอย่างต้ นข้ าวมะลิแดงในช่วงระยะต้ นข้ าวแตกกอ จากแปลงข้ าวที่ทาเกษตรอินทรีย์เป็ นเวลา 1 ปี จาก
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตัดชิ้นส่วนของข้ าวมะลิแดง ได้ แก่ ส่วนของราก ลาต้ น และใบ ยาวประมาณ 1
เซนติเมตร แล้ วฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวด้ วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเวลา 2 นาที แล้ วเติมสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรท์ความเข้ มข้ น 4 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเวลา 15 นาที จากนั้นล้ างด้ วยนา้ กลั่น จานวน 8 ครั้ง นาชิ้นส่วนของข้ าวที่ผ่าน
การฆ่ า เชื้ อแล้ ววางบนอาหารแข็ ง 4 ชนิ ด ได้ แก่ Tryptic soy agar (TSA), Plate count agar medium (PCA),
Pikovskaya’s medium (PVK) และ International streptomyces projected medium 2 (ISP2) เลี้ยงที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 72 ชั่วโมง และนานา้ สุดท้ ายที่ได้ จากการล้ างชิ้นส่วนของข้ าวไปเพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง Nutrient agar
(NA) โดยวิธี pour plate เลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24-48 ชั่วโมง เลือกโคโลนีท่มี ีลักษณะแตกต่าง
กัน แล้ วทาให้ ได้ เชื้อบริสทุ ธิ์โดยวิธี cross streak และเก็บเชื้อบริสทุ ธิ์ไว้ บนอาหารวุ้นผิวเอียงเพื่อการศึกษาต่อไป
การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตกรดอินโดลอะซิ ติก
นาแบคทีเรียเอนโดไฟท์บริสทุ ธิ์ท่แี ยกได้ มาทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติกขั้นต้ น โดย
เพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว Tryptone broth ที่บรรจุในหลอดทดลองปริมาตรอาหาร 5 มิลลิลิตร เลี้ยงเชื้อบนเครื่องเขย่า
ความเร็ว 130 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นหยด Kovac’s reagent 5 หยด ใส่ลงในอาหารเหลวที่มีเชื้อ
ตัวอย่าง ซึ่งในสารละลายดังกล่าวมี Para-dimethyl-amino-benzaldehyde ทาปฏิกริ ิยากับวงแหวนอินโดล หากมีสแี ดง
เกิดขึ้นที่ผิวหน้ าอาหารเลี้ยงเชื้อ แสดงว่ าแบคทีเรียผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ ให้ ผลเป็ นบวก แต่ถ้าไม่มีสีแดงเกิดขึ้นที่
ผิวหน้ าอาหารแสดงว่าเป็ นผลลบ และเก็บเชื้อตัวอย่างที่ให้ ผลเป็ นบวกไว้ ศึกษาต่อไป
การผลิตและการวิเคราะห์ปริมาณกรดอินโดลอะซิ ติก
เพาะเลี้ยงเชื้อเริ่มต้ นที่มีค่าความขุ่นเท่ากับ McFarland No. 1.0 (มีจำนวนเซลล์ประมำณ 3 x 108 CFU/ml) ลง
ในอาหารเหลว Nutrient broth ที่เติม Tryptophan 0.2 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรอาหาร บรรจุในหลอดทดลองปริมาตร 5
มิลลิลิตร โดยใช้ควำมเข้มข้นของเชื้อเริ่มต้น 2 เปอร์เซ็นต์ของปริมำตรอำหำร เลี้ยงบนเครื่องเขย่า 130 รอบต่อนาที เป็ น
เวลา 48 ชั่วโมง เก็บสารละลายตัวอย่างปั่ นเหวี่ยงความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 20 นาที เก็บส่วนใสวิเคราะห์
ปริมาณกรดอินโดลอะซิติก โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน (Ahmad et al., 2008) และเก็บเชื้อตัวอย่ างที่ผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ สูงไว้ สาหรับ
การศึกษาต่อไป
การจาแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่ผลิตกรดอินโดลอะซิ ติก
การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรีย
นาแบคทีเรียที่ผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ มาศึกษาลักษณะการเจริญบนอาหารแข็ง Nutrient agar และบันทึก
ลักษณะโคโลนี ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยการย้ อมสีแบบแกรม แล้ วตรวจดูด้วยกล้ องจุ ลทรรศน์แบบเลนส์
ประกอบ บันทึกการติดสีแกรม รูปร่าง และการจัดเรียงตัวของเซลล์ และศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมี ได้ แก่
การผลิตเอนไซม์คะตาเลส เอนไซม์ออกซิเดส และการใช้ แหล่งคาร์บอนชนิดต่า ง ๆ เช่น ฟรุคโตส ซูโครส มอลโตส
กลูโคส กาแลคโตส ไซลิทอล แลคโตส และ แมนนิทอล
การหาลาดับเบสของ 16S rRNA ของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่ผลิตกรดอินโดลอะซิ ติก
การสกัดดีเอ็นเอแบคทีเรียโดยใช้ ชุดสกัดสาเร็จรูป (Geneaid, Taiwan) และเพิ่มปริมาณยีน 16S rRNA โดยใช้
Universal Primer คือ 27F ซึ่งมีลาดับนิวคลีโอไทด์ คือ 5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3’ และวิเคราะห์
ผลลาดับเบสของ 16S rRNA เปรียบเทียบกับฐานข้ อมูลใน GenBank
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ผลการศึกษา
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีดินจากแปลงข้าวเกษตรอินทรียอ์ ายุ 1 ปี
ผลการศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพดินจากแปลงข้ าวเกษตรอินทรีย์อายุ 1 ปี แสดงในตารางที่ 1 พบว่า
ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ 1.50 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 3.90 และ 34.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ตามลาดับ มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 5.30 ค่าความหนาแน่นดิน ปริมาณนา้ ในภาคสนาม และการนานา้ ของดินในสภาพ
อิ่มตัวด้ วยนา้ 1.47 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร, 22.70 เปอร์เซ็นต์โดยนา้ หนัก และ 0.46 เซนติเมตรต่อชั่วโมง
ตามลาดับ
ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ างเคมีและทางกายภาพของดินจากแปลงข้ าวที่ทาการเกษตรอินทรีย์อายุ 1 ปี
อินทรียวัตถุ
(%)

ฟอสฟอรัส
(mg/kg)

โพแทสเซียม
(mg/kg)

ค่าความเป็ น
กรด-ด่าง

1.50

3.90

34.00

5.30

ความหนาแน่น
(g/cm3)
1.47

ปริมาณน้ าในภาคสนาม การนาน้ าของดินใน
(%by weight)
สภาพอิ่มตัวด้วยน้ า
(cm/hr)
22.70
0.46

การคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากส่วนต่าง ๆ ของข้าวมะลิแดงที่ทาการเกษตรอินทรียอ์ ายุ 1 ปี
ผลการคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากข้ าวมะลิแดงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 2 พบว่า
ได้ แบคทีเรียเอนโดไฟท์จากส่วนของราก ลาต้ น และใบของข้ าวมะลิแดงจานวน 31, 31 และ 23 ไอโซเลท รวมทั้งหมด
84 ไอโซเลท และไม่พบการเจริญของแบคทีเรียที่แยกได้ จากนา้ สุดท้ ายของการฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิว
ตารางที่ 2 ผลการแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากข้ าวมะลิแดงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่าง ๆ
รวม
18
24
29
13
84

การคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์และปริมาณการผลิตกรดอินโดลอะซิ ติก
ผลการคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ท่ผี ลิตกรดอินโดอะซิตกิ ขั้นต้ น จานวน 84 ไอโซเลท พบว่า มีเพียง 1 ไอโซ
เลทคือ แบคทีเรีย ISP2RR1 ที่ให้ ผลบวก โดยมีปริมาณการผลิตกรดอินโดลอะซิติกในอาหาร Nutrient broth ที่เติม
กรดอะมิโน tryptophan 0.2 เปอร์เซ็นต์ ได้ 53.29 มิลลิกรัมต่อลิตร
การจาแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่ผลิตกรดอินโดลอะซิ ติก
แบคทีเรีย ISP2RR1 มีลักษณะโคโลนีสเี หลืองออกส้ ม รูปร่างโคโลนีกลม ขอบเรียบ ผิวหน้ านูน มันเงา (รูปที่
1ก) ส่วนผลการย้ อมสีแบบแกรม พบว่า เป็ นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างท่อน เซลล์เดี่ยว (รูปที่ 1ข) และผลการทดสอบ
คุณลักษณะทางชีวเคมีของแบคทีเรีย ISP2RR1 แสดงในตารางที่ 3 ส่วนผลการหาลาดับเบส 16S rRNA ของแบคทีเรีย
ISP2RR1 โดยเทียบกับฐานข้ อมูลใน GenBank พบว่า มีลาดับเบสเหมือนกับลาดับเบสของแบคทีเรีย Chryseobacterium
kwangyangense ที่ระดับความเหมือน 100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหารเลี้ ยงเชื้ อ
PCA
PVK
TSA
ISP2
รวม

จานวนไอโซเลทที่แยกได้จากส่วนต่าง ๆ ของข้าวมะลิแดง (ไอโซเลท)
ราก
ลาต้น
ใบ
9
4
5
8
8
8
10
12
7
4
6
3
31
30
23
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ก)

ข)

รูปที่ 1 ก) ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรีย ISP2RR1 ข) รูปร่างและการเรียงตัวของแบคทีเรีย ISP2RR1

ตารางที่ 3 ลักษณะทางสรีรวิทยา และชีวเคมีของแบคทีเรียที่ผลิตกรดอินโดลอะซิตกิ
ไอโซเลท

คะตาเลส

ISP2RR1

+

ออกซิ
เดส
+

ฟรุก
โตส
-

ซูโครส

มอลโตส

กลูโคส

-

+

-

กาแลค
โตส
-

ไซลิทอล แลคโตส
-

-

แมนนิ
ทอล
-

หมายเหตุ + คือเชื้อสามารถสร้ างเอนไซม์ หรือ สามารถใช้ แหล่งคาร์บอน
- คือเชื้อไม่สามารถสร้ างเอนไซม์ หรือ ไม่สามารถใช้ แหล่งคาร์บอน
ตารางที่ 4 ผลการจาแนกแบคทีเรียเอนโดไฟท์โดยหาลาดับเบส 16S rRNA เปรียบเทียบกับฐานข้ อมูลใน GenBank
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ไอโซเลท
ISP2RR1
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แบคทีเรีย
Chryseobacteriumkwangyangense

Accession number
EU169201.1

Query Cover
100 %

Identities
800/800
100%

อภิปรายผลการศึกษา
การวิเคราะห์ดิน พบว่า มีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับต่าถึงปานกลาง เกษตรกรควรปรับปรุงดินโดยการเพิ่ม
อินทรียวัตถุ ปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก วัสดุเหลือใช้ ท่มี ลี ิกโนเซลลูโลส นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ท่ชี ่วยย่ อย
สลายเซลลูโลสลงไปในดิน โดย Xie et al., 2015 พบว่า การใส่ปุ๋ยคอกเป็ นระยะเวลา ปี 25ทาให้ มีนา้ ตาลสะสมในดิน
และมีผลต่ออนุภาคของอินทรียวัตถุในดินมากขึ้น ส่งผลดีต่อการเจริญของทั้งพืชและจุลินทรีย์ดิน ในการทดลองนี้พบ
ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่า เกษตรกรควรปรับปรุงดินโดยการเพิ่มจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตและโพแทสเซียม
ตัวอย่ างดินในการทดลองนี้ จัดเป็ นดินที่อยู่ในสภาพเป็ นกรดจัด ซึ่งดินที่มีความเป็ นกรดมีผลเสียต่ อกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ดิน และยังมีผลต่อการใช้ ธาตุอาหารของพืชอีกด้ วย (Kemmitt et al., 2006) การปรับปรุงดินที่เป็ นกรดทาได้
โดยการใส่อินทรียวัตถุ เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารและการเก็บความชื้นให้ กับดิ นโดยการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์
การวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นดิน พบว่า ตัวอย่างดินมีความหนาแน่นดินไม่สงู มาก ซึ่งหากความหนาแน่น
ดินมากเกินไป อาจเนื่องจากมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่น้อย ซึ่งมีผลเสียคือทาให้ รากพืชเจริญ ได้ ไม่ดี ปั ญหาดินมี
ความหนาแน่นมากเกินไปอาจแก้ ไขได้ โดยการใส่อนิ ทรียวัตถุ ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณนา้ ในภาคสนาม และค่าการ
นานา้ ของดินขณะอิ่มตัวด้ วยนา้ มีค่าไม่สงู มากนักซึ่งการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์และปุ๋ ยอินทรีย์ มีผลทาให้ ดนิ มีสารคาร์บอนอินทรีย์
และไนโตรเจน และดินมีการปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ดนิ มีค่าการนาไฟฟ้ าดีข้ นึ (Zhang et al., 2013)
การคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากส่วนของราก และลาต้ นข้ าวมะลิแดงมีมากกว่าส่วนของใบ ซึ่งบริเวณรากพืช
มักจะพบจุลินทรีย์หนาแน่นกว่าบริเวณอื่น เนื่องจากบริเวณรากพืชมีการขับสารบางอย่างออกมา เช่น นา้ ตาลและกรดอะมิ
โน ส่งผลสนับสนุนกิจกรรมของจุลินทรีย์ท่อี ยู่บริเวณรอบรากพืชได้ (Rosenblueth and Romero, 2006) ซึ่งสอดคล้ อง
กับรายงานของ ปรารถนา และคณะ, 2555 ที่พบแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากส่วนของรากข้ าวมากกว่าส่วนของลาต้ น และใบ
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สรุปผลการศึกษา
การประเมินคุณภาพดินจากแปลงข้ าวเกษตรอินทรีย์ อายุ 1 ปี พบว่า มีลักษณะทางเคมีและทางกายภาพอยู่ใน
ระดับต่าถึงปานกลาง ซึ่งสามารถใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในการแนะนาเกษตรกรให้ ปรับปรุงบารุงดินโดยใช้ วิธกี ารทางชีวภาพ
เพื่อเพิ่มผลผลิตข้ าวอินทรีย์ในด้ านปริมาณและคุณภาพ และแบคทีเรีย Chryseobacterium kwangyangense ที่สามารถ
ผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ ในการทดลองนี้น่าจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ร่วมกั บเชื้อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชใน
กลุ่มอื่นซึ่งอยู่ในรูปของเชื้อผสม หรือนากรดอินโดลอะซิตกิ ที่ผลิตได้ ไปใช้ เป็ นสารกาจัดวัชพืช ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการ
ใช้ สารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้ างในสิ่งแวดล้ อม และยังมีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้ วย ในอนาคตผู้วิจัย
จะตรวจสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์ ACC deaminase และการผลิตไซเดอโรฟอร์ของเชื้อข้ างต้ น เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ ในระบบเกษตรอินทรีย์ต่อไป
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ข้ า ว ส่ ว นในข้ า วโพด มะเขือเทศ แตงโม และ พริ กไทยก็พ บแบคทีเ รี ย เอนโดไฟท์ใ นส่ ว นรากมากกว่ า ส่ ว นอื่น ๆ
เช่ นเดียวกัน (Xia et al., 2015) ซึ่งกระบวนการเข้ าสู่พืชของแบคทีเรีย เอนโดไฟท์โดยผ่ านทางบาดแผลรากขนและ
บริเวณผิว ช่องเปิ ดธรรมชาติ หรือการใช้ เอนไซม์ย่อยสลาย เช่น เอนไซม์เซลลูเลสและเพคติเนส (Nath and Joshi,
2016)
การคัดเลือกเชื้อและการวิเคราะห์ปริมาณกรดอินโดลอะซิตกิ ในการทดลองนี้ พบว่า แบคทีเรียเอนโดไฟท์ไอโซ
เลท ISP2RR1 แยกได้ จากส่วนของรากข้ าว สามารถผลิตกรดอินโดลอะซิตกิ ได้ 53.29 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่อย่างไรก็ตาม
ปริมาณกรดอินโดลอะซิตกิ ที่ผลิตได้ ไม่สงู มากนัก อาจเป็ นผลมาจากการใช้ อาหารทดสอบปริมาตรน้ อย จึงอาจส่งผลให้ เชื้อ
ผลิตกรดอินโดลอะซิตกิ ได้ น้อย ซึ่งยังมีปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวข้ องอีก เช่น ความเข้ มข้ นของสารตั้งต้ น คือกรดอะมิโนทริป
โตเฟน ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง อุณหภูมิ อัตราเร็วของการเขย่า และระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง
ชนิดของแหล่งไนโตรเจน (Mohite, 2013) Dasri et al., 2014 หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดอินโดลอะซิตกิ โดย
แบคทีเรีย DPY05 ที่แยกได้ จากรากกล้ วยไม้ พบว่า ผลิตกรดอินโดลอะซิตกิ ได้ สงู สุดในอาหาร Kin-B medium เท่ากับ
67.18 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ที่เติมกรดอะมิโนทริปโตเฟน 2.5 มิลลิโม-ลาร์ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 7.0 ที่อณ
ุ หภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 วัน
ในการทดลองนี้ จาแนกชนิดแบคทีเรีย ISP2RR1 โดยศึกษาลาดับเบสของยีน 16s rRNA พบว่า เป็ นเชื้อ
Chryseobacterium kwangyangense ซึ่ง Suhandono et al., 2016 พบว่า Chryseobacterium sp. เป็ นแบคทีเรียเอนโด
ไฟท์ท่แี ยกได้ จากผลเงาะ สามารถละลายธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช ช่วยป้ องกันเชื้อสาเหตุโรคพืช ช่วยผลิต
ฮอร์โมนพืช รวมทั้งช่วยเพิ่มการดูดซับแร่ธาตุต่าง ๆ ให้ แก่พืชอีกด้ วย และจากการคัดแยกได้ จากรากข้ าวมะลิแดงจาก
แปลงเกษตรอินทรีย์อายุ 1 ปี สามารถผลิตกรดอินโดลอะซิตกิ ซึ่งน่าจะนาไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการปลูกพืชในระบบ
อินทรีย์ โดยพบรายงานการใช้ ประโยชน์ของเชื้อดังกล่าวของ Pragash et al., 2009 คือChryseobacterium aquaticum
PUPC1
ที่แยกได้ จากดินบริเวณรอบรากข้ าวผลิตเอนไซม์โปรติเอสยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชและยังผลิตเอนไซม์
aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase ที่จะช่วยป้ องกันและช่วยให้ พืชทนทานต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสม
เช่น ทนนา้ ท่วม ทนแล้ ง ทนความเค็ม ทนต่อเชื้อก่อโรค รวมทั้งทนต่อสิ่งปนเปื้ อนในดินได้ เป็ นอย่างดี (Glick, 2014)
นอกจากนี้ Abdeljalil et al., 2016 รายงานว่า Bacillus sp., Enterobacter cloacae, Chryseobacterium jejuense และ
Klebsiella pneumoniae ที่แยกได้ จากบริเวณรอบรากต้ นมะเขือเทศ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และยังสามารถ
ผลิตสารต้ านเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia solani ในมะเขือเทศได้ ซึ่ง Radzki et al., 2013 พบว่า
Chryseobacterium sp. C138 ผลิตไซเดอโรฟอร์เพื่อแย่งจับธาตุเหล็กกับเชื้อสาเหตุโรคพืช
และยังมีรายงานของ
Domenech et al., 2006 ที่ประยุกต์ใช้ Chryseobacterium balustinum, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis และ
Pseudomonas fluorescens ร่วมกันเพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญและช่วยควบคุมเชื้อ สาเหตุโรคเหี่ยวและโรคเน่าคอดินใน
มะเขือเทศและพริกไทย โดยพบว่า การใช้ เชื้อร่วมกันได้ ผลดีกว่าการใช้ เชื้อชนิดใดชนิดหนึ่ง
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