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บทคัดยอ 

ดินที่ไดรับการปรับปรุงบํารุงสําหรับการเพาะปลูกพืชทั้ง 7 ยี่หอ ที่นํามาศึกษามีลักษณะเปนกลุมดินรวน สีดําและน้ําตาล เมื่อ

คัดแยกแบคทีเรีย 57 ไอโซเลท ที่มีลักษณะแตกตางกันทางสัณฐานวิทยาแลว จึงคัดแยกตอเพ่ือหาแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติสงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืชโดยกลไกทางตรง คือความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ การละลายฟอสเฟต และโพแทสเซียม โดยการ

ทดสอบบนอาหารเลี้ยงเช้ือสูตร Ashby’s agar Pikovskaya's agar และ Aleksandrov’s agar ตามลําดับ พบแบคทีเรีย 23 ไอโซเลท 

ที่มีคุณสมบัติดังกลาว ถัดมาคัดแยกตอเพ่ือหาแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยกลไกทางออม คือการเปน

แบคทีเรียปฏิปกษที่สามารถยับยั้งเชื้อรา Sclerotium sp. ซึ่งเปนสาเหตุกอโรครากเนาในพืชดวยวิธี Dual culture พบแบคทีเรียมี

ประสิทธภิาพในการยับยั้งเสนใยเช้ือรากอโรคในระดับปานกลาง 2 ไอโซเลท ไดแก B-2 และ B-9 และเมื่อศึกษาปจจัยทางจุลชีววิทยา 

เคมี และกายภาพ ในดินยี่หอ B ซึ่งพบไอโซเลท B-2 และ B-9 พบดินมีประชากรแบคทีเรีย 7.49 logCFU/กรัม ความเปนกรด 7.03 

การนําไฟฟา 1.25 dS/m รอยละความชื้น 30.66 และอุณหภูมิ 23.93 °C และผลการวิจัยน้ีนับวาเปนเพียงขอมูลพื้นฐานที่สามารถ

นําไปวิจัยตอยอดซึ่งอาจนําไปผลิตดินหรือปุยที่มีแบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชท่ีเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตพืช ชวย

เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน 
 

ABSTRACT 

 Plant growth promoting bacteria (PGPB) are the soil microbes that directly stimulated growth of a plant 

by assisting on recycling of nutrients (nitrogen fixation, phosphate and potassium solubilization) and indirect 

mechanisms by being as bacterial antagonist to fungal pathogens for controlling plant diseases. The aim of this 

study was to screen PGPB from seven improving soil brands. 23 isolates which had plant growth promoting 

properties were found in the direct screening mechanism of PGPB by testing on Ashby’s agar, Pikovskaya's agar 

and Aleksandrov’s agar. Then indirect screening mechanism of PGPB by dual culture method was made two 

isolates (B-2 and B-9), they had shown the antagonistic activity to inhibit Sclerotium sp. that cause root rot 

disease. These two antagonist isolates were screened from improving soil B brand. Moreover, microbiological, 
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chemical and physical property studies of improving soil B brand was found. pH was 7.77. Temperature was 26.03 

°C. Moisture content was 14-31%. Electrical conductivity (EC) was 2.47 dS/m. Bacterial population was 7.49 

logCFU/g. The texture was black loamy soils. These data were from the preliminary work and two isolates had 

the great plant growth promoting properties and were able to use for biofertilizer production. 
 

คําสําคัญ: แบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช  ดินที่ไดรับการปรับปรุงบํารุงสําหรับการเพาะปลูกพืช  Sclerotium sp. 
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บทนํา 

 ธาตุอาหารเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช 

โดยเฉพาะธาตอุาหารที่พืชตองการในปริมาณท่ีสูง เชน ไนโตรเจน 

(N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) แตพ้ืนที่การเกษตรสวน

ใหญในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา

ดินมีความอุดมสมบูรณและปริมาณอินทรียวัตถุในระดับต่ํา 

เนื่องจากมีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่อยูในรูปไมละลาย

น้ํา พืชจึงไมสามารถนําไปใชประโยชนได สวนธาตุไนโตรเจนนั้นมี

พืชเพียงบางกลุมท่ีมีจุลินทรียสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

ทําให พืชนําไปใชประโยชนได นอกจากนี้ยังพบการชะลาง

พังทลายของหนาดินในปริมาณสูงของเขตรอนทําใหพืชที่อาศัยใน

บริเวณนั้นไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอ (หนึ่งและคณะ, 2555) 

และการที่ดินขาดการบํารุงรักษาที่ถูกตองเปนเวลานานก็มีผลให

ระดับความอุดมสมบูรณดินต่ําลง ซึ่งพบวาดินขาดธาตุไนโตรเจน

และฟอสฟอรัสคอนขางรุนแรง สวนโพแทสเซียมขาดในระดับ

ปานกลางถึงรุนแรง (ประสาท, 2551) นอกจากธาตุอาหารในดิน

จะเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชแลว ในดินก็มี

แบคทีเรียหลายชนิดที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืช (Plant growth promoting bacteria: 

PGPB) โดยการสงเสริมน้ันจะเกิดกิจกรรมกลไก 2 แบบ ไดแก 

กลไกทางตรง เชน แบคทีเรียที่มีความสามารถในการตรึง

ไนโตรเจนจากอากาศ (Nitrogen fixing bacteria: NFB) ละลาย

ฟอสเฟต (Phosphate solubilizing bacteria: PSB) และ

ละลายโพแทสเซียม (Potassium solubilizing bacteria: KSB) 

จากธาตุอาหารในดินใหอยูในรูปที่พืชสามารถนําไปใชประโยชน

ไดโดยตรง และกลไกทางออม เชน แบคทีเรียปฏิปกษท่ีสามารถ

สรางสารยับยั้ง (Antifungal substances) เช้ือราบางชนิดที่กอ

โรคในพืชได (ธนากร, 2557) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค

เพื่อคัดแยกแบคทีเรีย PGPB กลไกทางตรงและกลไกทางออม

จากดินที่ไดรับการปรับปรุงบํารุงสําหรับการเพาะปลูกพืช เพ่ือ

เปนฐานขอมูลและแนวทางการวิจัยสําหรับการผลิตดินที่มี

กิจกรรมของแบคทีเรียที่ชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณและปริมาณ

อินทรียวัตถุในดิน การสงเสริมประโยชนใหพืชนําไปใชในการ

เจริญเติบโตและมีผลผลิตที่ดีขึ้นได 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ตัวอยางดนิท่ีศึกษา 

 ดินที่นํามาศึกษาเปนดินที่ไดรับการปรับปรุงบํารุง

สําหรับการเพาะปลูกพืชตาง ๆ โดยเปนดินหมักทางธรรมชาติท่ีมี

สวนประกอบของเนื้อดินเปนหลัก ไมมีการเติมสารเคมีใด ๆ โดย

ซื้อดินจากรานที่จัดจําหนายในเขตจังหวัดขอนแกน 7 ยี่หอ ไดแก 

ดินยี่หอ W G P V C K และ B 

2. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดนิ (ศิริชาติ, 2547) 

 2.1 การจําแนกลักษณะเนื้อดิน ใชวิธีการประเมินเนื้อ

ดินเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตการเกาะตัวของอนุภาคดิน ดังนี้ 

ปนดินใหมีความช้ืนพอท่ีจะเกาะตัวกันได (ดินควรมีความช้ืนต่ํา) 

โดยใชหัวแมมือกับนิ้วชี้ปนดินใหเปนแผ นบาง ซึ่งดินแตละ

ประเภทจะใหลักษณะของแผนแตกตางกัน ดังนี้ 1. กลุมดิน

เหนียว จะเกิดแผนไดงายและคงทน 2. กลุมดินรวน จะเกิดเปน

แผนและแตกหักงาย และ 3. กลุมดินทราย จะไมเกิดเปนแผน 

เน่ืองจากมีการเกาะยึดกันนอย 

 2.2 การจําแนกลักษณะสีของดิน ใชระบบ Color 

name โดยอาศัยสีของดินท่ีปรากฏใหเห็น ดังนี้ 1. ดินที่มีส ี

เขมเปนสีน้ําตาลถึงดํา 2. ดินที่มีสีขาวถึงสีเทาออน 3. ดินท่ีมีสี

เหลืองถึงสีแดง 4. ดินที่มีสีออกไปทางน้ําเงินจนถึงสีเทา และ 5. 

ดินที่มีจุดประ 

 2.3 การนําไฟฟา (dS/m) โดยช่ังนํ้าหนักดิน 2 กรัม ตอ

น้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร (อัตราสวนดินตอน้ําเปน 1/5) ผสม

สารละลายดินใหเขากัน และวัดคาดวยเครื่องวัดคาการนําไฟฟา 

(EC meter) ที่อุณหภูมิหอง 
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3. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

 3.1 ความเปนกรด (pH) โดยชั่งนํ้าหนักดิน 5 กรัม ตอ

น้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร (อัตราสวนดินตอน้ําเปน 1/2) ผสม

สารละลายดินใหเขากัน และวัดคาดวยเครื่องวัดคาความเปนกรด 

(pH meter) ที่อุณหภูมิหอง 

 3.2 ปริมาณความชื้น โดยชั่งนํ้าหนักดิน 10 กรัม อบท่ี

อุณหภูมิ 180 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นชั่งน้ําหนักดินหลัง

อบเสร็จ และวัดคาโดยใชสูตรดังน้ี 
 

 
 

4. การศึกษาคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของดิน (คณาจารย

ภาควิชาจุลชีววทิยา, 2557) 

 การตรวจนับประชากรแบคทีเรียดวยวิธี Viable plate 

count โดยการผสมตัวอยางดิน 10 กรัม เขากับน้ํากลั่นปลอด

เช้ือ 90 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้น

เจือจางสารละลายดินดวยวิธี Ten fold dilution series จนถึง

ระดับความเจือจาง 10-8 แลวทําการ spread plate บนอาหาร

เลี้ยงเชื้อสูตร Soil extract agar แลวบมจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่

อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังบมเสร็จใหตรวจนับ

จํานวนประชากรแบคทีเรีย (CFU/กรัม) โดยใชสูตร ดังนี ้
 

 
 

เมื่อ CFU คือ Colony forming unit และ Dilution factor 

(DF) คือคาความเขมขนจริงท่ีถูกเจือจาง จากนั้นศึกษาตอในขอ 5 

5. การคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์ (คณาจารยภาควิชาจุลชีววิทยา, 

2557) 

 การคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์โดยคัดแยกโคโลนีซึ่งมี

ลักษณะแตกตางกันทางสัณฐานวิทยา ไดแก รูปราง (form) 

ลักษณะผิวหนา (surface) ริมขอบ (edge) เปนตน โดยใชวิธี 

Cross streak บนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร Soil extract agar แลว

บมจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

จากนั้นเก็บรักษาแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่แยกไดในหลอดอาหารเลี้ยง

เชื้อสูตร Soil extract agar ชนิดเอียง แลวบมหลอดอาหารที่

อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นศึกษาตอในขอ 6 

 

6. การคัดแยกแบคทีเรีย PGPB โดยทดสอบกลไกทางตรง 

 6.1 การทดสอบแบคทีเรียที่มีความสามารถในการตรึง

ไนโตรเจนจากอากาศ (NFB: Nitrogen fixing bacteria) โดยการ

แตะแบคทีเรียและแทงลง 3 บริเวณ บนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร 

Nitrogen free culture (Ashby’s agar) (Maheshwari and 

Dubey, 2002) แลวบมจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 37 °C 

เปนเวลา 1-7 วัน จากนั้นตรวจสอบแบคทีเรีย NFB โดยนับ

จํานวนโคโลนีทีส่ามารถเจริญบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือได  

 6.2 การทดสอบแบคทีเรียท่ีสามารถละลายฟอสเฟต 

(PSB: Phosphate solubilizing bacteria) โดยการแตะ

แบคที เ รี ย จํ านวน  3  บริ เ วณ  บนอาหาร เลี้ ย ง เ ช้ื อสู ต ร 

Pikovskaya's agar (Dubeyet al, 2002) ที่เติม Tricalcium 

phosphate เปนแหลงอนินทรียฟอสเฟต แลวบมจานอาหาร

เลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 30 °C เปนเวลา 3-7 วัน จากนั้นตรวจสอบ

แบคทีเรีย PSB โดยนับจํานวนโคโลนีที่มีการสรางวงใสรอบโคโลนี

บนอาหารเลี้ยงเช้ือ 

 6 . 3  ก า รทด ส อบแบค ที เ รี ย ที่ ส า ม า ร ถล ะล าย

โพแทสเซียม (KSB: Potassium solubilizing bacteria) โดย

การแตะแบคทีเรีย จํานวน 3 บริเวณ บนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร 

Aleksandrov’s agar (Hu et al., 2006) ที่เติม Potassium 

aluminium silicate เปนแหลงอนินทรียโพแทสเซียม แลวบม

จานอาหารเลี้ยงเช้ือที่อุณหภูมิ 30 °C เปนเวลา 3-7 วัน จากนั้น

ตรวจสอบแบคทีเรีย KSB โดยนับจํานวนโคโลนีที่มีการสรางวงใส

รอบโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเช้ือ 

7. การคัดแยกแบคทีเรีย PGPB โดยทดสอบกลไกทางออม 

 การทดสอบแบคทีเรียปฏิปกษ (Antagonistic activity 

test) ตอเช้ือรา Sclerotium spp. ซึ่งเปนสาเหตุของโรครากเนา 

(Sclerotium root rot disease) (Kator, 2015) ดวยวิธี Dual 

culture (Fokkema, 1978) โดยการใช Cork borer ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.4 cm เจาะบริเวณปลายเสนใยเชื้อราแลววาง

ตรงกลางบนอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรผสมระหวาง Soil extract agar 

และ Potato dextrose agar (PDA) หรือ NA (Nutrient agar) 

จํานวน 1 ชิ้น แลวบมจานอาหารเลี้ยงเช้ือที่ 37 °C เปนเวลา 2 

วัน เพ่ือใหเช้ือราเจริญเติบโตระยะหนึ่ง จากนั้นขีดลากไอโซเลทที่

มีคุณสมบัติเปนทั้ง NFB PSB และ KSB ในขอ 6 ขนาด 2 

เซนติเมตร จํานวน 3 บริเวณ โดยที่เชื้อหางจากขอบจานอาหาร

เลี้ยงเชื้อ 2.5 เซนติเมตร แลวบมจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 
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37 °C เปนเวลา 3 วัน (จานอาหารเลี้ยงเชื้อชุดทดสอบ) และทํา

จานอาหารเลี้ยงเช้ือชุดควบคุม (เพาะเลี้ยงเชื้อราอยางเดียว) 

จากนั้นตรวจสอบผลโดยการวัดรัศมีการเจริญของเสนใยเช้ือรา 

และคํานวณรอยละการยับยั้งรัศมีการเจริญของเสนใย (Percent 

inhibition radial growth: PIRG) (Tronsmo, 1992) โดยใช

สูตร ดังน้ี 

 

เมื่อ Rc คือคาเฉลี่ยของรัศมีเสนใยเชื้อราที่เจริญในชุดควบคุม 

และ Rt คือคาเฉลี่ยของรัศมีเสนใยเชื้อราที่เจริญในชุดทดสอบ 

จากนั้นประเมินประสิทธิภาพการยับยั้งรัศมีการเจริญของเสนใย

เช้ือรา โดย PIRG ที่มีคามากกวา 75 61-75 51-60 และนอยกวา 

50 หมายถึงการมีประสิทธิภาพระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และ

ต่ํา ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 1 แสดงตัวอยางวิธีการทดลอง Dual culture, A คือจานอาหารเลี้ยงเชื้อชุดควบคุม และ B คือจานอาหารเลี้ยงเช้ือชุดทดสอบ 

 

8. การวิเคราะหผลการทดลองทางสถิต ิ 

 การวิ เคราะหความแปรปรวนของขอมูล โดยใช

โปรแกรม Statistix10 ตามแผนการทดลองแบบ Completely 

randomized design (CRD) แบบ ANOVA และแยกความ

แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Least significant difference 

(LSD) 
 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศกึษาคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

 1.1 ผลการจําแนกลักษณะเนื้อดิน โดยการสังเกตการ

เกาะตัวของอนุภาคดิน พบดินทั้ง 7 ยี่หอ มีลักษณะเนื้อดินเปน

กลุมดินรวนและมีสีเข ม ไดแก สีน้ําตาลและดํา (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบติัทางกายภาพของดนิ 7 ยี่หอ ไดแก ลักษณะเนื้อดินและสีของดิน (ศิริชาต,ิ 2547) 

 

 1.2 ผลจากการวัดคาการนําไฟฟาดวยเครื่อง EC 

meter ที่อุณหภูมิหอง พบดิน 7 ยี่หอ มีคาอยูในชวง 0.39-2.47 

dS/m เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติ พบดินแตละยี่หอไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p-value<0.05) (ตารางท่ี 2) และ

เมื่อจําแนกคาการนําไฟฟาในดินที่มีผลตอระดับความเค็มและมี

อิทธิพลตอพืช พบดินทุกยี่หอมีคุณสมบัติไมเค็ม ยกเวนยี่หอ P มี

คุณสมบัติเค็มเล็กนอยและมีผลตอพืชไมทนเค็ม เมื่อเทียบกับคา

ความเค็มที่ระดับตาง ๆ (U.S salinity laboratory staff, 1954) 

 1.3 ผลการวัดอุณหภูมิในดิน 7 ยี่หอ อยูในชวง 23.78-

26.09 °C เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติ พบดินแตละยี่หอมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p-value<0.05) (ตารางที่ 2) 

 

ยี่หอดิน เนื้อดิน สีของดิน 

W กลุมดินรวน น้ําตาลเขม 

G กลุมดินรวน น้ําตาล 

P กลุมดินรวน น้ําตาล 

V กลุมดินรวน ดําเขม 

C กลุมดินรวน น้ําตาล 

K กลุมดินรวน น้ําตาล 

B กลุมดินรวน ดํา 
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2. ผลการศกึษาคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของดิน 

 จากการตรวจนับประชากรแบคทีเรียดวยวิธี Viable 

plate count และเจือจางสารละลายดินถึงระดับความเจือจาง 

10-8 พบดิน 7 ยี่หอ มีประชากรแบคทีเรียอยูในชวง 7.73-10.73 

logCFU/g เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติ พบดินแตละยี่หอมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p-value<0.05) (รูปที่ 2) 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงจํานวนประชากรแบคทีเรีย (logCFU/g) ในดิน 7 ยี่หอ 
 

3. ผลการศกึษาคุณสมบัติทางเคมีของดิน 

 3.1 ผลการวัดคาความเปนกรด (pH) ดวยเครื่อง pH 

meter ที่อุณหภูมิหอง พบดินทั้ง 7 ยี่หอ มีคาอยูในชวง 5.37-

7.77 เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติ พบดินแตละยี่หอมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญ (p-value<0.05) (ตารางท่ี 2) 

 3.2 ผลการวัดคาความชื้น พบดิน 7 ยี่หอ มีคาอยู

ในชวงรอยละ 7.09-41.83 เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติ พบดินแตละ

ยี่หอมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p-value<0.05) 

(ตารางที่ 2) 

4. ผลการคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์ 

 จากการคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์ โดยใชวิธี Cross 

streak พบวาสามารถคัดแยกโคโลนีท่ีมีลักษณะแตกตางกันทาง

สัณฐานวิทยาได 57 ไอโซเลท โดยแบงเปนดินยี่หอ W, G, P, V, 

C, K และ B พบมจีํานวน 8, 6 9, 9, 4, 8 และ 13 ตามลําดับ 

5. ผลการคัดแยกแบคทีเรีย PGPB โดยการทดสอบกลไก

ทางตรง 

 จากการนําแบคทีเรียบริสุทธิ์มาทดสอบความสามารถ

ในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ การละลายฟอสเฟต และละลาย

โพแทสเซียมบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร Ashby’s agar 

Pikovskaya's agar และ Aleksandrov’s agar ตามลําดับ พบ

แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติครบทั้งสามดาน โดยเปนทั้ง NFB PSB 

และ KSB จํานวน 23 ไอโซเลท โดยแบงเปนพบในดินยี่หอ W G, 

P, V, C, K และ B ซึ่งมจีํานวน 1, 4, 3, 4, 1, 3 และ 7 ไอโซเลท 

(ตารางที่ 3 และรูปที่ 3) 

6. ผลการคัดแยกแบคทีเรีย PGPB โดยการทดสอบกลไก

ทางออม  

 จากการทดสอบการมีปฏิสัมพันธในแบคทีเรียปฏิปกษ

ตอเชื้อรา Sclerotium sp. ซึ่งเปนสาเหตุของโรครากเนาดวยวิธ ี

Dual culture และประเมินประสิทธิภาพการยับยั้งรัศมีการเจริญ

ของเสนใยเช้ือรา (PIRG) พบแบคทีเรีย 2 ไอโซเลท ไดแก B-2 

(PIRG = 54.13) และ B-9 (PIRG = 51.05) ที่มีประสิทธิภาพใน

ระดับปานกลาง (รูปที่ 4 และ 5, ตารางที่ 4) และอีก 21 ไอโซ

เลท มีประสิทธภิาพในระดับต่ํา 
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ตารางที่ 2 แสดงคณุสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน ไดแก ความเปนกรด ความชื้น การนําไฟฟา และอณุหภมู ิ

ยี่หอดิน ความเปนกรด (pH) การนําไฟฟา (dS/m) ความชื้น (%) อุณหภูมิ (°C) 

W 7.44±0.06 b 0.99±0.05 c 26.42±1.79 c 25.70±0.20 b 

G 5.37±0.04 e 0.50±0.03 d 18.77±0.15 d 25.97±0.06 a 

P 7.77±0.20 a 2.47±0.24 a 8.83±0.96 f 26.03±0.06 a 

V 7.12±0.02 c 0.52±0.02 d 41.83±1.15 a 25.77±0.06 b 

C 6.75±0.01 d 0.94±0.01 c 14.03±0.29 e 23.90±0.00 c 

K 7.21±0.05 b 0.39±0.00 d 7.09±0.26 f 23.50±0.00 d 

B 7.03±0.01 c 1.25±0.01 b 30.66±1.55 b 23.93±0.15 c 

F-test * ** * * 

หมายเหตุ : * คือมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดวยวธิ ีLSD (p-value<0.05) 

 ** คือมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ดวยวธิ ีLSD (p-value<0.01) 

 ± คือสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) 
 

      
                       A                         B                        C 

รูปที่ 3 แสดงตวัอยางผลการคัดแยกแบคทีเรีย PGPB โดยทดสอบกลไกทางตรง, A แสดงไอโซเลท B-6 ที่โคโลนีสามารถเจริญบนจาน

อาหาร Ashby’s agar ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได, B แสดงไอโซเลท K-6 ที่มีวงใสรอบโคโลนีบนจานอาหาร 

Pikovskaya's agar ซึ่งสามารถละลายฟอสเฟตได และ C แสดงไอโซเลท C-3 ที่มีวงใสรอบโคโลนีบนจานอาหาร 

Aleksandrov’s agar ซึ่งสามารถละลายโพแทสเซียมได 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการคัดแยกแบคทีเรีย PGPB กลไกลทางตรง โดยทดสอบกิจกรรมของแบคทีเรียตอการตรึงไนโตรเจนจาก

อากาศ การละลายฟอสเฟตและโพแทสเซียม 

จํานวนไอโซเลท ไอโซเลท NFB PSB KSB 

23 
W-8 G-1 G-2 G-4 G-6 P-1 P-5P-9 V-2 V-4 V-5 V-7 C-5K-4 K-6 K-7 

B-2 B-3 B-4 B-6 B-8 B-9และ B-11 
+ + + 

7 W-1 W-3 W-4 B-1 B-5และ B-13 + + - 

9 W-6 P-7 V-3 C-1 C-2 K-1 K-2 K-3และ B-7 + - + 

8 W-2 W-7 P-3 V-8 C-4 K-5 K-8และ B-10 + - - 

4 G-3 G-5 V-6และ B-12 - + - 

6 W-5 P-2 P-4 P-8 V-1และ V-9 - - - 

ทั้งหมด 57 ไอโซเลท 

NFB คือ แบคทีเรียทีส่ามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 

PSB คือ แบคทีเรียที่สามารถละลายฟอสเฟต  

KSB คือ แบคทเีรียที่สามารถละลายโพแทสเซียม  

   + คือ Positive test ใน NFB คือโคโลนทีี่สามารถเจรญิบนจานอาหารได สวน PSB และ KSB คือมีวงใสรอบโคโลน ี

   -  คือ Negative test ใน NFB คือไมปรากฏโคโลนีที่เจริญบนจานอาหาร สวน PSB และ KSB คือไมมีวงใสรอบโคโลน ี
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รูปที่ 4 รอยละการยับยั้งรัศมีการเจริญของเสนใยเช้ือรา Sclerotium sp. 

 

ตารางที่ 4 แสดงการประเมินประสิทธิภาพการยับยั้งรัศมีการเจริญของเสนใยเช้ือรา Sclerotium sp. ในแบคทีเรีย 23 ไอโซเลท  

ไอโซเลท คา PIRG  ประสิทธิภาพในการยบัย้ัง 

ไมพบไอโซเลท >75 สูงมาก 

ไมพบไอโซเลท 61-75 สูง 

B-2 และ B-9 51-60 ปานกลาง 

W-8 G-1 G-2 G-4 G-6 P-1 P-5 P-9 V-2 V-4 V-5 V-7 C-5 K-4 K-6 K-7 B-3 B-

4 B-6 B-8 และ B-11 
<50 ต่ํา 

ทั้งหมด 23 ไอโซเลท 
 

 
 

รูปที่ 5 ตัวอยางผลการทดสอบแบคทีเรียปฏิปกษในวิธี Dual culture, A คือจานอาหารเลี้ยงเชื้อชุดควบคุมโดยเพาะเลี้ยงเชื้อรา 

Sclerotium sp., B และ C คือจานอาหารเลี้ยงเช้ือชุดทดสอบระหวางเชื้อรา Sclerotium sp. กับแบคทีเรียปฏิปกษ B-2 

และ B-9 ตามลําดับ 
 

สรุปและวิจารณผลการวิจัย 

ดินแตละยี่หอที่นํามาศึกษาเปนดินท่ีมีสารปรับปรุงทาง

ธรรมชาติและกระบวนการหมักแตกตางกัน จึงทําใหดินมี

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีตางกัน เชน ความเปนกรด 

ความช้ืน อุณหภูมิ และการนําไฟฟาซึ่งสงผลตอความเค็มของดิน 

เปนตน คุณสมบัติเหลานี้ลวนสงผลตอกิจกรรมของแบคทีเรียทํา

ใหมีปริมาณประชากรและชนิดแบคทีเรียที่หลากหลาย ในการ

ทดลองนี้ไดคัดแยกแบคทีเรียจากดินที่ไดรับการปรับปรุงบํารุง

สําหรับการเพาะปลูกพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร Soil extract 

agar เนื่องจากในสูตรอาหารดังกลาวมีสวนผสมของธาตุอาหาร

ของสารสกัดจากดินจากแหลงดนิเดิมซึ่งจะตรงตามความตองการ

ของแบคทีเรียมากกวาธาตุอาหารจากแหลงอ่ืน โดยสามารถคัด
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แยกแบคทีเรียท่ีมีลักษณะโคโลนีแตกตางกันทางสันฐานวิทยาบน

จานอาหารเลี้ยงเชื้อไดทั้งหมด 57 ไอโซเลท ตอมาคัดแยกหา

แบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากกิจกรรมการตรึง

ไนโตรเจนจากอากาศ การละลายฟอสเฟต และโพแทสเซียม พบ

แบคทีเรีย 23 ไอโซเลท ท่ีมีลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยง

เชื้อแตกตางกันและมีคุณสมบัติดังกลาว จากนั้นนําแบคทีเรียทั้ง 

23 ไอโซเลท มาทดสอบคุณสมบัติในการเปนแบคทีเรียปฏิปกษท่ี

มีความสามารถยับยั้งเสนใยเชื้อรา Sclerotium sp. ซึ่งเปน

สาเหตุของโรครากเนา ดวยวิธี Dual culture พบแบคทีเรีย 2  

ไอโซเลท ไดแก B-2 และ B-9 ที่มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา

ระดับปานกลาง ซึ่งในขั้นตอนนี้เปนการเลี้ยงเช้ือราและแบคทีเรีย

บนจานอาหารเดียวกันจึงใชอาหารผสมระหวาง PDA และ Soil 

extract agar หรือ NA เพ่ือชวยใหแบคทีเรียและเชื้อรา

เจริญเติบโตไดดีข้ึน และการพบไอโซเลท B-2 และ B-9 ที่มี

ประสิทธิภาพที่ดีในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากดิน

ยี่หอ B ซึ่งมีประชากรแบคทีเรีย 7.49 logCFU/g ความเปนกรด 

7.03 การนําไฟฟา 1.25 dS/m ความช้ืน 30.66% และอุณหภูมิ 

23.93 °C จากคุณสมบัติที่สามารถสงเสริมการเจริญเติบโตของ

พืชของเช้ือท้ังสองไอโซเลทซึ่งไดจากการทําการทดสอบเบ้ืองตน

จากการทดลองในครั้งนี้ การศึกษาครั้งนี้นับเปนฐานขอมูลเพ่ือ

การศึกษาตอยอดในอนาคต เชน การทดสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ที่

สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช การระบุสกุลและสปชีสของ

แบคทีเรียในงานวิจัยนีจ้ําเปนตองศึกษาในข้ันถัดไปและอาจนําไป

ผลิตดินหรือปุยท่ีมีจุลินทรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่เปน

ประโยชนตอการเจริญเติบโตพืชและเพิ่มผลผลิตใหดีขึ้นทางดาน

การเกษตรและชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน การควบคุม

เช้ือราที่เปนสาเหตุโรครากเนาในพืชได เปนตน ดังในรายงานของ 

Brzeski และ Szececs (1999) ซึ่งพบวาหลังจากเติมสาร

ปรับปรุ งดิน ซึ่ ง ไดแก  ขี้ เลื่อยและใบตนสนลงในดินทราย  

สารปรับปรุงดินนีจ้ะไปชวยเพ่ิมจํานวนของเชื้อรา Trichoderma 

spp. และเพ่ิมความหนาแนนของไสเดือนดินท่ีอยูในดิน ทั้งนี ้

จิราพร (2556) ไดรายงานวาทีมวิจัย มข. ไดกําลังพัฒนาเชื้อ

แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธภิาพสูงที่สามารถสงเสริมการ

เจริญเติบโตของออยได ซึ่งเปนอีกทางเลือกที่จะชวยลดตนทุน ลด

การใชสารเคมี เพิ่มผลผลิตของออยที่เปนพืชเศรษฐกิจของไทย 

และการรักษาสิ่งแวดลอมในใหยั่งยืนตอไปได และรายงานของ

ปราณี และ ชนิดาภา (2555) ท่ีพบเชื้อแอคติโนมัยสีทจาก

ตัวอยางดินรอบรากพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการสรางเอนไซม 

ไคติเนสเพ่ือยับยั้งเชื้อรา Sclerotium Rolfsii ซึ่งลดการเกิดโรค

รากเนาโคนเนาของพริกไดถึงรอยละ 90 
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งานวิจัยนี้ประสบผลสําเร็จไดเนื่องดวยความชวยเหลือ 

คําแนะนําและกําลังใจจากอาจารยที่ปรึกษา รุนพ่ีนักศึกษาทุก

ทาน พรอมทั้งสถานที่ทํางานวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร และคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ให

ความอนุเคราะหเช้ือรา Sclerotium sp. ขอขอบทุกทานทั้งที่ได

กลาวนามและไมไดกลาวนาม 
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