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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตจากดิน จากนาข้าวใน
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และทดสอบผลของเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต ที่แยกได้ ต่อการ
เจริญเติบโตของข้าวพันธ์ กข 47 ผลการวิจัยพบว่าสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจาก ดิน
นาข้าวด้วยอาหารคัดเลือก Pikovskaya agar และทดสอบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตใน
อาหารเหลวด้วยวิธี Barton method โดยได้เชื้อแบคทีเรยที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟต
ทั้งหมด 45 ไอโซเลต ทาการ คัดเชื้อไอโซเลตที่ละลายฟอสเฟตสูงได้จานวน 5 ไอโซเลต และ
วิเคราะห์สปีชีส์ของเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการละลายฟอสเฟตได้ 2 ชนิด คือ
Burkhoderia sp. และ Pantoea dispersa ละลายฟอสเฟตได้ 179.8 และ 187.0 มก.ฟอสเฟต /ล.
ตามลาดับ จากนั้นนาเชื้อทั้งสองชนิดมาตรึงบนวัสดุตรึง 3 ชนิด คือ ไคโตซาน ขี้เถ้าแกลบ และ
ภูไมท์ นาเชื้อที่คัดเลือกได้และถูกตรึงบนวัสดุมาทดสอบผลต่อการเจริญเติบโตของ ข้าวพันธุ์ กข 47
จากผลการทดลองพบว่า แบคทีเรียทั้งสอง ชนิดมีผล ต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 47 และ
พบว่าข้าวมีเจริญเติบโตทั้งในด้านความสูง จานวนใบ ความยาวของราก และน้าหนักแห้งของลาต้น
ในแต่ละตารับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ และเมื่อเปรียบเทียบชนิดของวัสดุตรึง พบว่าขี้เถ้า
แกลบที่ตรึงเชื้อทั้งสองชนิดจะให้ผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า
Burkhoderia sp. มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตจากดินได้ดีกว่า Pantoea dispersa

ข

Abstract
This research aimed to screen the phosphate solubilizing bacteria from rice soil in Bang
Ban, Phranakhon Si Ayutthaya by Pikovskaya agar and test effectiveness of Phosphate
solubilization in liquid media by molybdenum blue method. The study showed that 45 isolates of
phosphate solubilizing bacteria was obtained from rice farming soil. There were 5 isolates giving
the great phosphate solubilization activity. The most effective species included Burkhoderia sp.
and Pantoea dispersa which solubilized 179.8 and 187.0 mgP/L, respectively. After that, the
selected species were immobilized on rice husk ash, pumice and chitosan to study growth of RD
47 rice by using the 6 experimented soils with 4 replications for 30 days. It was found that height,
number of leaf, length of roots, and dry weight of shoots in each treatment were different.were
effect height, number of leaf, length of roots, and dry weight of shoots in each treatment were
different  0.05). The rice grown in the soil with Burkhoderia sp. immobilized on the rich husk
ash had the highest growth. It is also found that the bacteria immobilized on the rice husk ash
contributed better growth of rice than without immobilized bacteria and Burkhoderia sp. had the
ability to dissolve phosphate from the soil than Pantoea dispersa.

ค

คานา
งานวิจัยนี้ได้จัดทาขึ้น เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตจากดิน
นาข้าวใน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนามาตรึงบนวัสดุตรึงที่เหมาะสมสาหรับนาไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพดินนาข้าวใน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ถูกน้าท่วมซ้าซาก ให้มีคุณภาพดี
ขึ้นเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิต โดยงานวิจัยนี้ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณการ
ดาเนิน การวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ทาการวิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณสาขา วิชาเคมี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และสาขาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ที่กรุณาให้ใช้ ห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์การทดลอง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ศูนย์เครื่องมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ช่วยในการแนะนาและให้ใช้เครื่องมือ
ต่างๆ

เกตน์ณนิภา วันชัย
ธันวาคม 2556
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ในปัจจุบันการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าว เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ มากเพิ่มขึ้น จาเป็นต้องมีการคิดค้นวิจัยและนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการเพิ่ม
ผลผลิต เนื่องจากพื้นที่การทาเกษตรกรรมมีจานวนจากัดและเริ่มเสื่อมโทรมจากการถูกทาลายด้วย
กระบวนการต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้พื้นที่นาที่ใช้ปลูกข้าวติดต่อกันมาเป็นเวลานาน การเผา
ทาลายฟางก่อนทาการปลูกข้าว โดยทั่วไปดินนาจะมีปริมาณแร่ธาตุอาหารต่า เมื่อมีการปลูกข้าว
ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายๆ ปี
ทาให้ปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชในดินนาเกิดขาดแคลนมาก
ยิ่งขึ้น เพราะต้นข้าวดูดเอาแร่ธาตุไปใช้สร้างต้น ใบ และเมล็ดทุกๆ ปีจนแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นอาหารของ
ต้นข้าวหมดลง ทาให้แร่ธาตุเหล่านี้ขาดแคลนไปจากพื้นนาข้าวที่ปลูกส่งผลให้ผลิตผลต่าในระยะหลัง
ด้วยเหตุนี้ชาวนาจึงจาเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้งที่ปลูกข้าว เพื่อเพิ่มผลิตผล เพื่อที่จะได้มีรายได้มาก
ยิ่งขึ้น แต่ผลที่ได้รับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณของปุ๋ยที่ใช้ ทั้งนี้เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของดิน พันธุ์ข้าวปลูก และการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรยังคงเป็นสิ่งจาเป็นและเป็น
ปัจจัยสาคัญในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยในนาข้าวกันอย่างกว้างขวาง
แต่ปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ยังต่าอยู่มาก เป็นผลมากจากการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทาให้การ
ใช้ปุ๋ยยังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวทั่วประเทศได้มากนัก นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่การเกษตร
โดยทั่วไปของประเทศยังขาดธาตุอาหารหลักของพืช คือ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ค่อนข้างรุนแรง
ส่วนโพแทสเซียมขาดในระดับปานกลาง จึงทาให้ประเทศไทยมีปริมาณการนาเข้าปุ๋ยไนโตรเจนเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามลาดับ เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิต
แม่ปุ๋ยใช้เองได้ แต่ในปัจจุบันภาครัฐได้ให้การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้าเงินแกมเขียวที่
ตรึงไนโตรเจนเพื่อทดแทนการนาเข้าปุ๋ยไนโตรเจน และมีการใช้หินฟอสเฟตและจุลินทรีย์ละลาย
ฟอสเฟตมาใช้เป็นแหล่งของธาตุฟอสฟอรัส เพื่อลดการนาเข้าปุ๋ยและเป็นการฟื้นฟูสภาพดินด้วยปุ๋ยจาก
ธรรมชาติ
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลักของพืชตัวหนึ่งที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการ
สร้างผลผลิตที่สาคัญ เพราะฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่พบอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์และโครโมโซม เป็น
ส่วนประกอบของ DNA และ RNA เป็นกุญแจสาคัญในขบวนการหายใจ สังเคราะห์แสง สังเคราะห์
แป้ง โปรตีนและไขมัน ฉะนั้น ฟอสฟอรัสมีผลต่อการงอกของราก การออกดอก การสร้างหัวและการ
สุกของผล ดินส่วนมากมีฟอสฟอรัสทั้งรูปอินทรีย์และอนินทรีย์ฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายยากหรือไม่
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ละลาย และเป็นฟอสฟอรัสที่พืชไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
พืชจะใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อ
ฟอสฟอรัสถูกปลดปล่อยออกมา ดินที่ใช้ในการเกษตรโดยทั่วไปมักมีฟอสเฟตไอออนในสารละลายดิน
ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสให้แก่ดินจึงเป็นสิ่งจาเป็น ใน
ขณะเดียวกันปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟตที่ละลายได้ดี แต่เมื่อใส่ลงในดินอาจถูกเปลี่ยนให้อยู่ใน
รูปที่ไม่ละลายด้วยกระบวนการตรึงฟอสเฟตทางเคมี (chemical fixation of phosphate) ซึ่งเกิดขึ้นทั้งใน
ดินที่มีสภาพเป็นกรดและด่างภายในระยะเวลาสั้นๆ ปุ๋ยฟอสเฟตที่ใส่ลงในดินพืชจะไม่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์จะถูกตรึงโดยองค์ประกอบหรือ
อนุภาคต่างๆ ในดิน ดินที่เป็นกรดการตรึงฟอสเฟตจะเกิดจากการตกตะกอนของฟอสเฟตร่วมกับธาตุ
เหล็กและอลูมิเนียมเกิดเป็นอะลูมิเนียมออร์โทฟอสเฟตที่ละลายน้าได้ยาก ฟอสเฟตยังถูกตรึงโดยการ
ทาปฏิกิริยากับ ไฮดรอกไซด์ไอออนของเหล็ก อะลูมิเนียม และแมงกานีส รวมทั้งแร่ดินเหนียวที่มีซิลิ
เกตเป็นองค์ประกอบ ส่วนในดินที่มีสภาพเป็นด่างจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมและฟอสเฟตเกิด
เป็นไดแคลเซียมฟอสเฟตและไตรแคลเซียมฟอสเฟตที่ละลายน้าได้ยาก นอกเหนือไปจากปฏิกิริยาการ
ตรึงฟอสฟอรัสโดยกระบวนการทางเคมีในดินแล้ว จุลินทรีย์ในดินยังเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อความเป็น
ประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสในดินต่อพืช เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในกระบวนการต่างๆ เช่น
การย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟตด้วยเอนไซม์ (mineralization) และการตรึงฟอสฟอรัส
(immobilization) โดยการดูดซึมเข้าสู่ภายในเซลล์ และการละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตด้วย
กรดอินทรีย์ (solubilization) โดยสามารถละลาย ไตรแคลเซียม อลูมินัม และเหล็กฟอสเฟต และ
สามารถปลดปล่อยอินทรีย์ฟอสฟอรัส เป็นผลทาให้มี ฟอสฟอรัสในดินอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
ดังนั้นจะเห็นว่ากระบวนการละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตเป็นกระบวนการที่สาคัญต่อการเพิ่ม
ฟอสฟอรัสให้แก่พืช โดยจุลินทรีย์ในกลุ่มแบคทีเรียและราจะมีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนรูปของ
สารประกอบฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้าให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ในงานวิจัยนี้สนใจที่จะคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตในท้องถิ่นจากดินในนาข้าว
เนื่องจากเป็นเชื้อที่สามารถทนและปรับตัวในสภาวะแวดล้อมของตัวมันเองได้เป็นอย่างดี และจากที่ได้
กล่าวมาในข้างต้นจะพบว่าเมื่อเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตจากปุ๋ยฟอสเฟตที่ใส่ลงในนาข้าวและ
ฟอสเฟตที่มีอยู่ในดินให้อยู่ในรูปฟอสเฟตละลายได้ ฟอสเฟตไอออนจะถูกตรึงโดยองค์ประกอบหรือ
อนุภาคต่างๆ ในดินทาให้ข้าวไม่สามรถนาฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และนอกจากนี้เชื้อ
ดังกล่าวถ้าใส่ลงไปในดินร่วมกับปุ๋ยก็อาจจะถูกชะล้างลงแหล่งน้าได้ ทาให้เชื้อจุลินทรีย์ละลาย
ฟอสเฟตลดปริมาณลง ดังนั้นจึงสนใจที่จะตรึงเชื้อดังกล่าวบนวัสดุชนิดต่างๆ ได้แก่ ซีโอไลต์ ขี้เถ้า
แกลบ ซิลิกาจากแกลบ และไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
/ปู เพื่อรักษาปริมาณเชื้อให้คงอยู่และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยสนใจพื้นที่ในอาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นพื้นที่มี
การปลูกข้าวเป็นจานวนมาก และยังเป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยซ้าซาก ทาให้จานวนครั้งในการทานาลดลง
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ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง และนอกจากนั้นการเกิดอุทกภัยบ่อยครั้งจะก่อให้เกิดการซะล้างหน้าดิน
ส่งผลทาให้ปริมาณแร่ธาตุอาหารของข้าวลดลง เมื่อถึงเวลาทานาเกษตรกรจึงต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณ
มากเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของข้าวและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการดีที่นาเชื้อจุลินทรีย์
ละลายฟอสเฟตที่พบในท้องถิ่นนี้มาคัดเลือก นามาตรึงบนวัสดุที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและ
เป็นการใช้ธาตุอาหารในดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของดิน และลดการใช้ปุ๋ย
ให้กับเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตที่พบในดินนาข้าวใน
เขต อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุตรึงเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตได้แก่
ซีโอไลท์ ซิลิกาจากแกลบ และไคโตซานจากเปลือกกุ้ง/ปู
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตที่ตรึงบนวัสดุ
ชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของข้าวในชุดดินอยุธยา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ศึกษาในพื้นที่นาปลูกข้าวท่วมน้าที่ผ่านการท่วมน้าซ้าซากใน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
จานวน 5 แปลง
2. ศึกษาสภาพพื้นที่นาปลูกข้าวโดยวิเคราะห์ ค่าความเป็นกรด-เบส ความชื้น ฟอสฟอรัสทั้งหมด
ฟอสฟอรัสที่ละลายได้ในดินตัวอย่าง
3. แยกเชื้อและคัดเลือกเชื้อราและแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต จากดินในนา
ข้าวบริเวณรากข้าว
4. เตรียมวัสดุที่ใช้สาหรับตรึงเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต ได้แก่ ซีไอไลท์ ขี้เถ้าแกลบ และไคโต
ซานจากเปลือกกุ้ง/ปู
5. ตรึงเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตบนวัสดุตรึงชนิดต่างๆ
6. ศึกษาประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตที่ตรึงอยู่บนวัสดุตรึง
ต่อการเจริญเติบโตของข้าวในชุดดินอยุธยา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
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1.4 ประโยชน์ของงานวิจัย
1. ทราบชนิดของจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตท้องถิ่นที่สามารถเพิ่มปริมาณฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์
ต่อข้าว
2. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวในอนาคต
3. เพิ่มประสิทธิภาพของดินนาข้าวที่ถูกน้าท่วมขังซ้าซากให้มีปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชเพิ่มขึ้น
4. เกิดการพัฒนาต่อยอดสาหรับการทาเกษตรอินทรีย์ได้ เพื่อพัฒนารูปแบบการนาไปใช้
ประโยชน์เช่น สารสกัดทางชีวภาพ หรือหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพต่อไป
5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง เกษตรกร ชุมชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นแนวทางในการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและกิจกรรมของจุลินทรีย์
ละลายฟอสเฟตในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว
7. ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และกาหนดนโยบายงานส่งเสริมการ
ปรับปรุงคุณภาพของดินนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน
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บทที่ 2
สารวจเอกสาร
2.1 ชุดดินในอาเภอบางบาล
อาเภอบางบาลเป็นหนึ่งใน 16 อาเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 135.305 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ อาเภอบางบาลมีลักษณะเป็นที่ราบลุํม ไมํมีป่าไม๎และภูเขามีแมํน้าลาคลองไหลผํานมี
แมํน้าเจ๎าพระยาเป็นแมํน้าสายสาคัญและคลองบาง ลักษณะดินในอาเภอบางบาลสํวนใหญํเป็นดินรํวน
ปนเหนียว และมีดินรํวนปนดินทรายอยูํตามชายฝั่งคลองบ๎างเล็กน๎อย โดยมีชุดดิน 6 ชุดดิน คือ
1.
ชุดดินอยุธยา มีอยูํทั่วไปในท๎องที่อาเภอบางบาลเป็นชุดดินที่มีอยูํมากที่สุด
ประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด เนื้อดินเป็นดินเหนียว หรือดินรํวนเหนียวสีของดินเป็นเทาดาถึงดา
ปนเทามีจุดประสีเหลืองแดงและเหลืองเทา การระบายน้าช๎ามาก ความสามารถให๎น้าซึมผํานช๎าการะ
ชะล๎างมีอินทรีย์วัตถุคํอนข๎างสูง มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ตํอพืช ดินบนปานกลาง ดินลําง
คํอนข๎างต่า ปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ตํอพืชดินบนสูงมาก pH ของดินบน 4.5-7 ดินลําง
4.0-5.0 เหมาะสาหรับปลูกข๎าว มีปัญหาเรื่องดินเป็นกรด หรือดินเปรี้ยว ไมํคํอยเหมาะสมสาหรับ
ปลุกพืชไรํ มีปัญหาเรื่องน้าทํวม
2. ชุดดินสิงห์บุรี เป็นชุดดินที่มีอยูํทั่วไปรองลงมาจากชุดดินอยุธยาอยูํในท๎องที่ตาบล
น้าเต๎า พระขาว บ๎านคลัง กบเจา วัดยม บางชะนี บางบาล ไทรน๎อย บางหลวงโดด และ
บางหัก ความลึกของดินลึกมาก เนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอดชั้น สีของดินเป็นสีเทาเข๎มปน
น้าตาล และมีจุดประสีน้าตาล หรือเหลืองปนแดงการระบายน้าเร็วความสามารถในการให๎น้าซึมผําน
ปานกลาง กระชะล๎างช๎ามีอินทรีย์วัตถุปานกลางมีปริมาณฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ตํอพืช ดินชั้นบน
ปานกลาง ดินชั้นลํางต่า มีปริมาณโปแตสเซี่ยมที่มีประโยชน์ตํอพืช ดินชั้นบนสูงมาก pH ของดินชั้น
บน 5.5-6.5 ชั้นลําง 4.5-5.5 เหมาะสาหรับปลูกข๎าว มีปัญหาเรื่องน้าทํวม ไมํคํอยเหมาะสมสาหรับ
ปลูกพืชไรํ
3. ชุดดินบางปะอิน เป็นชุดดินที่มีมากเป็นอันดับที่ 3 แตํสํวนมากจะอยูํบริเวณแมํน้า
ลาคลองมีอยูํทั่วไปในท๎องที่อาเภอบางบาล เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายตลอดทั้ง
ชั้น สีของดินเป็นสีเทาเข๎มปนน้าตาล หรือน้าตาลตลอดทั้งชั้น มีจุดประสีน้าตาล และสีเหลืองปนแดง
ที่ผิวดิน สํวนชั้นใต๎ดินมีจุดสีแดงการระบายน้าคํอนข๎างเลว ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ตํอ
พืช ดินบนปานกลาง ดินลํางต่า ปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ตํอพืช ดินบนสูงมาก ดินลําง
สูงมาก pH ของดินบน 5.5-6.5 ดินลําง 5.1-6.0 เหมาะสมสาหรับปลูกข๎าวมีปัญหาเรื่องน้า
ทํวม คํอนข๎างเหมาะสมสาหรับปลุกพืชไรํ
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4. ชุดดินเสนา เป็นชุดดินที่มีอยูํในท๎องที่ ตาบลไทรน๎อย วัดยม และพระขาว ความลึกของ
ดินลึกมากเนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอดชั้น สีของดินเป็นสีเทาดาเข๎มถึงดามีจุดประสีน้าตาล หรือ
น้าตาลปนแดง และน้าตาลปนเหลือง ที่ระดับความลึก 150 ซม. การระบายน้าช๎ามาก ความสามารถ
ให๎น้าซึมผํานช๎าและชะล๎างช๎ามีอินทรีย์วัตถุปานกลาง มีระดับน้าใต๎ดินที่ระดับความลึก 100 ซม. เป็น
เวลา 1-2 เดือน มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ตํอพืช ดินบนปานกลาง ดินลํางต่า ปริมาณ
โปแตสเซี่ยมตํอพืช ดินบนสูงมาก
ดินลํางสูงมาก pH ของดิน ดินบน 4.5-5.0 ดินลําง
4.0-4.5 เหมาะสมสาหรับปลูกข๎าว มีปัญหาเรื่องดินเป็นกรดหรือดินเปรี้ยวไมํคํอยเหมาะสมสาหรับ
ปลูกพืชไรํ มีปัญหาเรื่องน้าทํวม
5. ชุดดินราชบุรี เป็นชุดดินที่อยูํริมแมํน้าเจ๎าพระยา มีอยูํในท๎องที่ตาบลบ๎านกุํม และไทร
น๎อย เนื้อดินเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนน้าตาล การระบายน้าคํอนข๎างเลว ความสามารถให๎
น้าซึมผํานช๎าอินทรีย์วัตถุปานกลาง ปริมาณโปแตสเซี่ยม ดินบนสูง ดินลํางสูง pHของดิน ดิน
บน 5.5-6.5 ดินลําง 6.0-7.0 เหมาะสมสาหรับปลูกข๎าว มีปัญหาเรื่องน้าทํวม ไมํคํอยเหมาะสม
สาหรับปลูกพืชไรํ การระบายน้าไมํดี
6. ชุดดินทํามํวง เป็นชุดดินที่มีอยูํจานวนน๎อยที่สุด มีในท๎องที่ตาบลบางหัก เพียงตาบลเดียว
ทางด๎านทิศเหนือ ความลึกของดินลึกมาก เนื้อดินเป็นดินรํวนเหนียว ดินรํวนเหนียวปนทราย และดิน
รํวนปนทรายแป้ง สีของดินเป็นสีน้าตาล หรือน้าตาลปนเทา มีจุดประสีซีด ที่ระดับความลึก 50
ซม. การระบายน้าดีปานกลาง ความสามารถให๎น้าซึมผํานปานกลาง การชะล๎างช๎า มีอินทรีย์วัตถุปาน
กลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ตํอพืช ดินบนสูงมาก ดินลํางสูงมาก ปริมาณโปแตสเซี่ยมที่
เป็นประโยชน์ตํอพืช ดินบนสูงมาก pH ของดิน ดินบน 5.5-6.5 ดินลําง 6-7 ไมํคํอยเหมาะสม
สาหรับปลูกข๎าว เหมาะสมสาหรับปลูกพืชไรํ มีปัญหาเรื่องน้าทํวม (สานักงานเกษตรอาเภอบางบาล ,
http://bangban.ayutthaya.doae.go.th/index1.htm)
จากข๎อมูลดังกลําวจะพบวําดินในเขตอาเภอบางบาลสํวนใหญํจะเป็นดินเหนียวซึ่งมีการศึกษา
สํวนใหญํเกษตรกรจะปลูกข๎าวเป็นหลัก แตํเนื่องจากสภาพของดินประสบปัญหาดินเป็นกรดและมี
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ตํอพืชน๎อยทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเรื่องของน้าทํวมทุกปีสํงผลทาให๎
อินทรีย์วัตถุในดินและสารอาหารของพืชถูกชะออกไป ดังนั้นจึงทาให๎ต๎องมีการใสํปุ๋ยให๎กับข๎าวเป็น
จานวนมากเพื่อเพิ่มผลผลิต

2.2 ฟอสฟอรัสในดิน
ฟอสฟอรัสเป็นธาตอาหารหลักที่สาคัญของพืชรองมาจากไนโตรเจน เนื่องจากเป็น
องค์ประกอบของสารชีวโมเลกุลเชํน ไฟติน ฟอสโฟลิปิด กรดนิวคลีอิก น้าตาลฟอสเฟต และ
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โคเอนไซม์ และยิ่งกวํานั้นฟอสฟอรัสยังเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นของฟอสเฟตที่ทาหน๎าที่รับชํวง
ถํายทอดพลังงานระหวํางสารตํางๆ ของระบบตํางๆ ซึ่งล๎วนแตํต๎องใช๎พลังงานในพืชทั้งสิ้นด๎วยเหตุนี้
ฟอสฟอรัสจึงมีบทบาทในการเสริมสร๎างการเจริญเติบโต และความแข็งแรงของพืช ตั้งแตํการ
เจริญเติบโตของรากจนถึงการออกดอกออกผลถ๎าพืชได๎รับฟอสฟอรัสในปริมาณไมํเพียงพอกับความ
ต๎องการยํอมมีผลทาให๎กระบวนการเพื่อดารงชีพและการเจริญเติบโตผิดปกติ จากการศึกษาเรื่องดิน
อันดับแอลฟิซอลส์ในประเทศไทยของ จิตมา ยถาภูธานนธ์ และคณะ (2545) พบวํา ปริมาณฟอสฟอรัส
ที่มีประโยชน์ของ ดินภาคกลางมีคํา 0.1-282 mg/kg ซึ่งอยูํในระดับต่ามากถึงสูงมาก และดินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคํา 0.1-45 mg/kg ซึ่งอยูํในระดับต่ามากถึงสูง ในชํวงของการเจริญเติบโตพืชจะ
ดึงฟอสฟอรัสในดินในปริมาณมาก และฟอสฟอรัสในพืชจะถูกนาไปสะสมในผลและเมล็ดในชํวงการ
สืบพันธุ์ของพืช หากพืชได๎รับธาตุนี้ไมํเพียงพอกับความต๎องการจะสํงผลทาให๎การเจริญเติบโตผิดปกติ
ต๎นแคระแกน ผลผลิตต่า โดยทั่วไปพืชจะดึดซึมฟอสฟอรัสจากดินในรูปโมโนเบสิคออร์โทฟอสเฟต
ไอออน (monobasic orthophosphate ion, H2PO4-) รองลงมาอยูํในรูปไดเบสิกออร์โทฟอสเฟตไอออน
(dibasic orthophosphate ions, HPO4-2) สํวน tribasic orthophosphate(PO43-) พืชอาจดูดกินได๎แตํไมํมี
โอกาสเพราะมักมีปริมาณน๎อย ซึ่งรูปของฟอสเฟตไอออนจะเปลี่ยนรูปตามสภาพของคํา pH ดังรูปที่ 1
นอกจากนี้ฟอสฟอรัสพร๎อมที่จะเกิดปฏิกิริยากับองค์ประกอบอื่นๆในดินแล๎วเกิดเป็นสารประกอบชนิด
ตํางๆ ทาให๎ฟอสฟอรัสมีปริมาณต่าและไมํเพียงพอตํอความต๎องการของพืช วงจรฟอสฟอรัสในดิน
แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2.1 pH กับ ฟอสเฟตไอออน
ที่มา : www.soils.ag.uidaho.edu/soil205-90/Lecture%2015/
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รูปของฟอสฟอรัสในดิน สามารถแบํงตามองค์ประกอบทางเคมีแบํงได๎ เป็น 2 รูปคือ
1. อินทรียฟอสเฟต ในดินมีอินทรีย์ฟอสฟอรัสอยูํระหวําง 20-80 %ของปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด สํวนมากอยูํในรูปของ inositol phosphateเชํน phosphate ester inositol[C6H6(OH)6]
มีประมาณ 10-15% ของอินทรีย์ฟอสฟอรัส บางครั้งอยูํในรูป nucleic acid และ phospholipid และ
ฟอสฟอรัสที่เกิดจากขบวนการ mineralization ซึ่งเป็นการปลํอยฟอสฟอรัสให๎อยูํในรูปสารละลาย
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในดินที่มีการตรึงสูง
โดยทั่วฟอสฟอรัสจะไมํถูกตรึงโดยอินทรีย์วัตถุ
(www.soils.ag.uidaho.edu/soil205-90/Lecture%2015/)
2. สารประกอบอนินทรียฟอสเฟต แบํงออกเป็น
- ในดินกรด ได๎แกํ Feและ Al phosphates เชํน Fe(OH)2H2PO4 หรือFePO4.2H2Oและ
Al(OH)2H2PO4 หรือ AlPO4.2H2O
- ในดินที่เป็นดําง ได๎แกํ Ca และMg phosphates เชํน Ca(H PO ) CaHPO Ca (PO )
2

42

3Ca2 (PO4)2.Ca(OH)2 3Ca3(PO4)2 CaCO3
.

รูปที่ 2.2 วงจรฟอสฟอรัสในดิน (P cycle in soil)
ที่มา: Jensen and Husted, 2005
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3

42
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ดินที่ใช๎ทาการเกษตรสํวนใหญํจะมีฟอสฟอรัสสารองอยูํในดินนั้นในปริมาณมาก โดยมาจาก
การสะสมของฟอสฟอรัสที่ได๎จากการใช๎ปุ๋ยอยํางสม่าเสมอ อยํางไรก็ตาม ฟอสฟอรัสในดินสํวนใหญํ
ประมาณ 95 - 99% อยูํในรูปที่ไมํละลายพืชนาไปใช๎ประโยชน์ไมํได๎การขาดฟอสฟอรัสในดินจึง
เกิดขึ้นทั่วโลกจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตเป็นกลุํมของจุลินทรีย์ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ราเส๎นใย ยีสต์ และ
แอคติโนมัยซีส เป็นกลุํมของจุลินทรีย์ที่สามารถสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยการเพิ่มฟอสฟอรัส
รูปที่พืชใช๎ประโยชน์ได๎ให๎ดินโดยเฉพาะดินที่ขาดฟอสฟอรัส จากการศึกษาพบวํา เชื้อรา และเชื้อ
แบคทีเรียในดินสามารถละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัสให๎พืชใช๎ประโยชน์ได๎

2.3 บทบาทของธาตุฟอสฟอรัสในพืช (อาภารัตน์, 2549)
ฟอสฟอรัสนับเป็นธาตุอาหารหลักที่สาคัญในการผลิตพืชรองจากธาตุไนโตรเจน พืชจะมี
ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ ร๎อยละ 0.05-0.5 โดยพบในรูปของสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นสํวนของไฟ
ติน (phytin) ฟอสโฟลิปิด (phospholipid) กรดนิวคลีอิก (nucleic acid) น้าตาลฟอสเฟต
(phosphorylated sugar) และโคเอนโซม์ (coenzyme) นอกจากนี้ฟอสฟอรัสยังมีบทบาทเกี่ยวข๎องกับการ
เจริญเติบโตของพืช เชํน การใช๎น้าตาลและแป้ง การสังเคราะห์แสง การสร๎างนิวเคลียส การแบํงเซลล์
การสร๎างไขมันและโปรตีน ตลอดจนการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รวมถึงการถํายทอดพลังงาน
ในกระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข๎องกับการสังเคราะห์และการทาลายตํางๆ ภายในเซลล์ ในชํวงการ
เจริญเติบโตพืชจะดูดดึง (uptake) ฟอสฟอรัสในปริมาณมาก และฟอสฟอรัสในพืชจะถูกนาไปสะสม
ในผลและเมล็ดในชํวงการสืบพันธุ์ของพืช หากพืชได๎รับธาตุนี้ในปริมาณที่ไมํเพียงพอกับความ
ต๎องการจะมีผลทาให๎การเจริญเติบโตของพืชผิดปกติก ต๎นแคระแกรน มีการหายใจและการสังเคราะห์
แสงลดลง ใบมีสีเขียนเข๎มผิดปกติ ผลผลิตต่า โดยทั่วไปพืชจะดูดฟอสฟอรัสจากดินในรูปโมโนเบสิ
คออร์โตฟอสเฟตไอออน (monobasic orthophosphate ion, H2PO4-) เป็นสํวนใหญํ รองลงมาอยูํในรูป
ไดเบสิคออร์โตฟอสเฟตไอออน (dibasic orthophosphate ion, HPO42-) ระดับของฟอสฟอรัสในดิน
เกี่ยวข๎องกับระดับของฟอสฟอรัสในพืชเป็นอยํางมาก กลําวคือดินที่มีระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ต่าจาทาให๎พืชที่ปลูกบริเวณนั้นมีปริมาณฟอสฟอรัสในพืชต่าจนอาจไมํเพียงพอตํอความต๎องการของ
พืช ดินที่ใช๎ในการเกษตรโดยทั่วไปมักมีฟอสเฟตไอออนในสารละลายดินไมํเพียงพอตํอการ
เจริญเติบโตของพืช ดังนั้นการใสํปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสให๎แกํดินจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น ในขณะเดียวกันปุ๋ยเคมี
ฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟตละลายได๎ดี เมื่อใสํในดินอาจถูกเปลี่ยนไปอยูํในรูปที่ไมํละลายด๎วย
กระบวนการตรึงฟอสฟอรัสทางเคมี (chemical fixation of phosphate) ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในดินที่มีสภาพเป็น
กรดและดําง ภายในระยะเวลาสั้นๆ 2-3 วันของปุ๋ยฟอสเฟตที่ใสํลงในดินพืชจะไมํสามารถนาไปใช๎
ประโยชน์ได๎ เนื่องจากฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์จะถูกตรึงโดยองค์ประกอบหรืออนุภาคตํางๆในดิน ใน
ดินกรดการตรึงฟอสเฟตจะเกิดจากการตกตะกอนของฟอสเฟตรํวมกับธาตุเหล็กและอลูมิเนียมเกิดเป็น
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เหล็กหรืออลูมิเนียมออร์โตฟอสเฟตที่ละลายน้ายาก ฟอสเฟตยังถูกตรึงโดยการทาปฏิกิริยากับไฮดรอก
ไซด์อิออนของเหล็ก อลูมิเนียมและแมงกานีส รวมทั้งแรํดินเหนียวที่มีซิลิเกตเป็นองค์ประกอบ สํวนใน
ดินที่มีสภาพเป็นดํางมีการเกิดปฏิกิริยาระหวํางแคลเซียมและฟอสเฟตเป็นได -และไตร -แคลเซียม
ฟอสเฟตซึ่งละลายน้าได๎ยาก
พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชอยํางตํอเนื่อง การเติมธาตุอาหารฟอสฟอรัสโดยเฉพาะในรูปปุ๋ยที่
ละลายน้าได๎จึงเป็นสิ่งจาเป็นทั้งเพื่อคงปริมาณฟอสฟอรัสในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ให๎ยังคงสมบูรณ์
ตํอไป รวมทั้งเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให๎แกํดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าหรือปริมาณฟอสฟอรัสต่า ด๎วย
เหตุนี้ ดิน พืช น้า การใสํปุ๋ยฟอสฟอรัส หรือสภาพดินฟ้าอากาศจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ต๎องพิจารณาเพื่อให๎
เกิดประโยชน์จากการตอบสนองของพืชตํอการใสํปุ๋ยฟอสฟอรัสได๎อยํางเหมาะสม ฟอสฟอรัสเป็นธาตุ
สาคัญที่เป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แหลํงสาคัญของฟอสฟอรัสมาจากหินฟอสเฟต การสึก
กรํอนของหินฟอสเฟตโดยลม และการชะล๎างโดยน้ากํอให๎เกิดการสะสมของธาตุฟอสฟอรัสในรูปของ
ฟอสเฟตทั้งในดินและแหลํงน้า หินฟอสเฟตในสํวนที่ละลายน้าได๎จะถูกดูดดึงไปใช๎ในการสร๎าง
สารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟตตลอดจนการทางานตํางๆ ของระบบเมแทบอลิซึมในพืช และจะเกิดการ
ถํายทอดอินทรีย์ฟอสเฟตสูํสัตว์ที่กินพืชซึ่งจะปลดปลํอยฟอสเฟตที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งขับถํายของ
สัตว์ลงสูํดิน ในสํวนของซากพืชและสัตว์ที่ตายลงจะถูกจุลินทรีย์ยํอยสลายและปลดปลํอยฟอสเฟต
ออกมา ซึ่งบางสํวนจะถูกพืชดูดดึงไปใช๎ บางสํวนจะถูกตรึงโดยกระบวนการทางเคมีและสะสมในดิน
บางสํวนจะถูกชะลงสูํแหลํงน้า สํวนฟอสเฟตที่ตกตะกอนสะสมในทะเล เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา โดยการยกตัวของเปลือกโลกก็จะกลายเป็นภูเขา หรือแหลํงหินฟอตเฟตบนแผํนดิน

2.4 บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรฟอสเฟตในดิน
โดยทั่วไปแล๎ววัฏจักรฟอสฟอรัสในดินที่ไมํถูกรบกวน เชํน ในพื้นที่ป่าจะเป็นวัฏจักรแบบปิด
แตํในพื้นที่เกษตรกรรมวัฏจักรของฟอสฟอรัสจะเป็นแบบเปิดเนื่องจากมีการใสํปุ๋ยทั้งเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์ลงไปในดิน เพื่อให๎ได๎ผลผลิตสูงสุดตามที่ต๎องการ
นอกเหนือไปจากปฏิกิริยาการตรึงฟอสฟอรัสโดยกระบวนการทางเคมีในดินแล๎ว จุลินทรีย์ดิน
จัดเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งตํอความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสในดินตํอพืช เนื่องจากการดาเนิน
กิจกรรมของจุลินทรีย์ในกระบวนการตํางๆ ได๎แกํ การละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตด๎วยกรด
อินทรีย์ (solubilization) และการยํอยสลายสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟตด๎วยเอนไซม์ (minerlization)
และการตรึงฟอสฟอรัส (immobilization) โดยการดูดซึมเข๎าสูํภายในเซลล์
กระบวนการละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟต เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ
เป็นอยํางยิ่งตํอการเพิ่มธาตุอาหารฟอสฟอรัสให๎แกํพืช โดยจุลินทรีย์ในกลุํมแบคทีเรียและราจะมี
บทบาทสาคัญในการเปลี่ยนรูปของสารประกอบฟอสเฟตที่ไมํละลายน้าซึ่งพืชไมํสามารถดูดดึงไปใช๎
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ประโยชน์ได๎ เชํน หินฟอสเฟต กระดูกป่น โดยเฉพาะฟอสเฟตที่ถูกตรึงด๎วยกระบวนการทางเคมีในดิน
ให๎อยูํในรูปที่พืชสามารถดูดดึงไปใช๎ประโยชน์ได๎เพื่อการเจริญเติบโต จุลินทรีย์กลุํมนี้เป็นกลุํมที่สร๎าง
กรดอินทรีย์ละลายฟอสเฟต (phosphate solubilizing microorganisms, PSM) หรือเรียกโดยยํอวํา
จุลินทรีย์พีเอสเอ็ม
การยํอยสลายสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟตจะเกิดขึ้นเป็นอยํางมากมายหลังการเก็บ
เกี่ยวพืช หรือเมื่อมีการเติมอินทรีย์วัตถุลงสูํดิน การยํอยสลายเกิดจากเอนไซม์ตํางๆ ที่สร๎างโดย
จุลินทรีย์ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได๎ดีในดินที่มีอินทรียวัตถุสูง หรือในดินที่มีการใสํปุ๋ยคอก ปุ๋ย
อินทรีย์ ตลอดจนอินทรีย์วัตถุในรูปอื่นๆ อยํางสม่าเสมอ
กระบวนการตรึงหรือการนาฟอสฟอรัสไปใช๎ จุลินทรีย์จะดูดซึมฟอสฟอรัสไปใช๎โดย
เปลี่ยนรูปเป็นสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟต ซึ่งใช๎ในการสร๎างองค์ประกอบของสํวนตํางๆ ภายในเซลล์
เชํน โปรโตพลาสซึม ตลอดจนเป็นองค์ประกอบของสารชีวเคมีเพื่อทาหน๎าที่ตํางๆ ของเซลล์ เชํน
เอนไซม์ เป็นต๎น
จากกระบวนการทั้งหมดข๎างต๎น จะเห็นได๎วํากระบวนการละลายสารประกอบอนินทรีย์
ฟอสเฟตในดินโดยจุลินทรีย์พีเอสเอ็ม เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญตํอการเจริญเติบโตของพืชมาก
ที่สุด เนื่องจากความเป็นประโยชน์ของทั้งฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดินกับทั้งที่เติมลงไปในรูปของปุ๋ยจะ
มีความเป็นประโยชน์ตํอพืชทั้งในแงํปริมาณและระยะเวลาที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ได๎นานเพียงใด
สิ่งสาคัญสํวนหนึ่งมาจากชนิด ปริมาณ และการดาเนินกิจกรรมของจุลินทรีย์ในกลุํมนี้

2.5 การใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การแก๎ปัญหาดินขาดฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ตํอพืช ทาได๎ทางหนึ่งคือ ใช๎ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต ซึ่งมักมีอยูํในดินอยูํแล๎ว แตํอาจมีไมํมากพอที่จะทาให๎เกิดฟอสฟอรัสที่มี
ประโยชน์เพียงพอตํอความต๎องการของพืช กลไกที่ทาให๎จุลินทรีย์เหลํานี้ละลายฟอสเฟตได๎เพราะ
สามารถสร๎างกรดอินทรีย์แล๎วปลดปลํอยออกมาสูํสิ่งแวดล๎อมรอบ ๆ ได๎ กรดนี้จะเปลี่ยนรูปฟอสฟอรัส
ให๎อยูํในรูปสารละลาย ทาให๎จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตได๎รับความสนใจ หาแนวทางนามาประยุกต์ใช๎
เป็นหัวเชื้อเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ในปัจจุบันจุลินทรีย์ที่ละลายฟอสเฟตและธาตุอาหารพืชอื่นๆ (Phosphate
and Other Nutrient Elements Solubilizing Microorganisms) จุลินทรีย์พวกนี้สามารถทาให๎ธาตุอาหาร
พืชหลายชนิด เชํน ฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี ทองแดง และแมงกานีส ที่มักอยูํในรูปที่พืชไมํสามารถ
นาไปใช๎ได๎ ให๎ละลายออกมาอยูํในรูปที่พืชสามารถนาไปใช๎ประโยชน์ได๎ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ชํวย
สํงเสริมให๎รากพืชดูดกินธาตุอาหารพืชได๎ดีขึ้น ซึ่งโดยปกติแล๎วจะไมํสามารถดูดกินธาตุอาหารบาง
ชนิดได๎ หรือดูดกินได๎น๎อย
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จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการแปรสภาพฟอสฟอรัสจะมีทั้งกลุํมที่ทาหน๎าที่เปลี่ยนอินทรีย์
ฟอสฟอรัสและอนินทรีย์ฟอสฟอรัสที่อยูํในรูปไมํเป็นประโยชน์ตํอพืชให๎อยูํในรูปที่เป็นประโยชน์ตํอ
พืช ในกรณีของสารอินทรีย์ฟอสฟอรัสที่อยูํในรูปไมํเป็นประโยชน์ตํอพืชจะอยูํในรูปของไฟทิน และ
กรดฟอสฟอรัส จุลินทรีย์กลุํมนี้จะสร๎างเอนไซม์ Phytase, Phosphatase, Nucleotidases และ
Glecerophosphatase เพื่อแปรสภาพอินทรีย์ฟอสฟอรัสให๎อยูํในรูปของอนินทรีย์ฟอสฟอรัสที่เรียกวํา
ออโธฟอสเฟต (Orthophosphate) ซึ่งเป็นพวกโมโน (Mono) และ ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Dihydrogen
Phosphate) จุลินทรีย์ดังกลําวได๎แกํ แบคทีเรียในสกุล Bacillus sp. และราในสกุล Aspergillus sp.,
Thiobacillus, Penicillium sp. และ Rhizopus sp. เป็นต๎น นอกจากนี้สารประกอบอนินทรีย์ฟอสฟอรัส
บางชนิดในรูปของหินฟอสเฟตซึ่งพืชยังไมํสามารถนาไปใช๎ประโยชน์ได๎ ดังนี้จุลินทรีย์บางชนิดใน
สกุล Bacillus sp. และ Aspergillus sp. จะสร๎างกรดอินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสออกมาให๎อยูํในรูปที่เป็น
ประโยชน์ตํอพืชได๎ นอกจากนี้เชื้อราไมคอร์ไรซา (Mycorrhizal Fungi) ยังมีบทบาทในการละลายและ
สํงเสริมการดูดใช๎ธาตุฟอสฟอรัส เป้าหมายของการค๎นหาเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตก็เพื่อคัดเลือก
เชื้อที่มีประสิทธิภาพดีมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ ในตํางประเทศมีการพัฒนาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ละลาย
ฟอสเฟตโดยการตัดตํอยีนที่ทาให๎ละลายฟอสเฟตได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงใสํในเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญ
อยูํแล๎วในดินบริเวณตําง ๆ เพื่อสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืชในบริเวณนั้น วิธีนี้จะเป็นการหลีกเลี่ยง
ที่จะเพิ่มประชากรเชื้อจุลินทรีย์ตํางถิ่นเข๎าไป ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได๎เชํน แยํงอาหาร หรือปลดปลํอย
สารปฏิชีวนะ เป็นต๎น
2.5.1 บทบาทของจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต
จุลินทรีย์ในดินหลายชนิดสามารถละลายฟอสเฟตได๎ ได๎แกํ แบคทีเรีย รา และแอคติโน
ไมซีต ฟอสเฟตที่ละลายได๎นี้ สํวนใหญํเกิดจากการสร๎างกรดแล๎วปลดปลํอยออกมา ดังนี้
1. กรดอินทรีย์ (organic acids) กรดอินทรีย์ที่พบเสมอๆ วําจุลินทรีย์สามารถสร๎างและ
ปลดปลํอยออกมาได๎แกํ กรดฟอร์มิค อะซิติค โปรปิโอนิค แลคติค ไกลโคลิค ฟูมาริค และ ซัคซินิค
เป็นต๎น สํวนมากแล๎วเฮทเทอโรโทรพ และจะปลดปลํอยกรดอินทรีย์ออกมาจานวนหนึ่งเสมอใน
ระหวํางการยํอยสลายสารอินทรีย์ แตํมีความแตกตํางกันทั้งชนิด และปริมาณของกรดอินทรีย์
2. กรดอนินทรีย์( inorganic acids) จุลินทรีย์บางชนิดสร๎าง และปลดปลํอยกรดอนินท
รีย์ออกมาได๎แกํกรดไนตริค และซัลฟูริคจากกิจกรรมของ Nitrobacter และ Thiobacillus ตามลาดับ
กรดตํางๆ ที่เกิดขึ้นเหลํานี้จะสํงผลให๎ pH ลดลง และเกิดการละลายฟอสเฟตมากขึ้น
กรดอินทรีย์บางชนิดอาจเกิดคีเลตกับแคลเซียม และเหล็ก ทาให๎การละลาย และการใช๎
ฟอสเฟตมีมากขึ้น อยํางไรก็ตามปริมาณการละลายฟอสเฟตจะแตกตํางกันตามความสามารถในการ
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ละลายของจุลินทรีย์แตํละชนิด รวมทั้งลักษณะ และชนิดของหินฟอสเฟตด๎วย โดยทั่วไปแล๎วเชื้อราจะมี
ความสามารถสูงกวําจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ
ในดินตํางๆ จะพบจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตได๎ในปริมาณที่แตกตํางกันด๎วย และพบวํา
มีแบคทีเรียพวกนี้ในเขตรากพืช (ไรโซสเฟียร์ , rhizosphere) มากกวําบริเวณที่ไกลออกไป สิ่งสาคัญที่
เป็นตัวดึงดูดชนิดและจานวนของเชื้อจุลินทรีย์บริเวณไรโซสเฟียร์สิ่งหนึ่งคือสารเอกซูเดท ( exudate) ที่
รากไผํปลดปลํอยออกมาสูํสิ่งแวดล๎อมภายนอก ซึ่งอาจเป็นกรดอะมิโน น้าตาล หรือโพลีแซคคาร์ไร์อื่น
ที่เป็นตัวคัดเลือกชนิดของจุลินทรีย์ได๎ มีการค๎นพบและยืนยันวําเชื้อรามีประสิทธิภาพการละลาย
ฟอสเฟตได๎ดีกวําเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตได๎รับอิทธิพล
จากชนิดของดินและการเขตกรรมที่แตกตํางกันมากกวําสภาพทางกายภาพของดิน ปริมาณฮิวมัส
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในดิน (ธงชัย, 2550)
2.5.2 กลไกการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์
กลไกสาคัญที่เกี่ยวข๎องกับการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์ คือการสร๎างกรดอินทรีย์
chelating agent และ ion exchange แตํที่เป็นกลไกหลักคือการสร๎างกรดอินทรีย์ (Vikram,
Alagawadi,Krishnaraj and Kumer, 2007) จุลินทรีย์หลายชนิดสามารถปลดปลํอยกรดอินทรีย์ที่สามารถ
ชํวยให๎อนินทรีย์ฟอสเฟตยํอยละลายได๎ เชํน กรดกลูโคนิก กรดอะซีติก กรดซิทริก กรดออกซาลิก เป็น
ต๎น ดังตัวอยํางในตารางที่ 2.1 ตํอไปนี้
ตารางที่ 2.1 การละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัสโดยกรดอินทรีย์จากจุลินทรีย์

ที่มา: สมเกียรติ เกื้อหนุน, 2551
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ถั่วเขียว-ถั่วแระ (pigeon pea) สามารถใช๎ฟอสฟอรัสในหลากหลายรูปแบบ เชํน อะลูมิเนียม
ฟอสเฟตไอออนฟอสเฟตและอะพาไทต์ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพไมํวําจะมีจีโนไทป์เป็นแบบใด รากถั่ว
เขียว-ถั่วแระปลดปลํอย exudates ซึ่งประกอบด๎วยกรดซิตริก มาลิก มาโลนิก ซัคซินิค และ พิสซิดิค ซึ่ง
กรดพิสซิดิค (piscidic acid) เป็นสารตัวใหมํที่เพิ่งมีรายงานวําถูกปลดปลํอยออกมาจากรากพืช เป็น
สารประกอบฟีนอล โดยที่รากถั่วที่ปลูกในภาวะขาดฟอสฟอรัสจะปลดปลํอยกรดพิสซิดิคมากกวําซิ
ตริกประมาณ 5-100 เทํา ขึ้นอยูํกับสภาวะความกดดันของฟอสฟอรัส ยิ่งดินฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ตํอพืชอยูํน๎อย รากถั่วจะปลดปลํอยกรดพิสซิดิคออกมามาก ทาให๎เกิดการละลายฟอสฟอรัสได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ (Ishikawa et. al., 2002)
Yi, Huang and Ge (2008) พบปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจากกรดอินทรีย์ ซึ่งสํงผลตํอความสามารถ
ในการละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตของจุลินทรีย์ นั่นคือ exopolysaccharides (EPS) แบคทีเรียที่สร๎าง
และปลดปลํอย EPS ออกมาภายนอกเซลล์ รํวมกับกรดอินทรีย์สํงผลให๎เกิดการละลายฟอสเฟตได๎มาก
ขึ้น โดยคาดวํานําจะมีสาเหตุมาจากกรดอินทรีย์ละลายฟอสเฟต จากนั้นจึงจับกับ EPS และตกตะกอน
อยูํในอาหารเลี้ยงเชื้อ จึงเป็นการเปลี่ยนรูปฟอสฟอรัสที่เดิมอยูํในรูปของสารประกอบไตรแคลเซียม
ฟอสเฟตที่ละลายยาก ไปอยูํในรูปที่ละลายได๎งํายขึ้น นอกจากนี้การจับระหวําง EPS กับฟอสฟอรัส
อิสระยังทา ให๎สมดุลของปฏิกิริยา (homeostasis) เปลี่ยน เกิดปฏิกิริยาการละลายฟอสเฟตไปข๎างหน๎า
มากขึ้น ทาให๎ฟอสฟอรัสถูกปลดปลํอยออกมาจากรูปที่ไมํละลายได๎มากขึ้นการละลายฟอสเฟตโดย
จุลินทรีย์มีกลไกหลักที่สาคัญคือ การสร๎างและปลดปลํอยกรดอินทรีย์ (organic acid) ออกนอกเซลล์
และการลดลงของคําความเป็นกรดและดําง (pH) ของสภาพแวดล๎อม กรดอินทรีย์ที่จุลินทรีย์สร๎างและ
ปลดปลํอยออกมามีหลายชนิดเชํน acetic, gluconic, 2-ketogluconic, lactic, malonic, oxalic และ
succinic (Rodriguez and Fraga, 1999) นอกจากนี้เชื้อชนิดเดียวกันอาจผลิตกรดที่เหมือนหรือตํางชนิด
กัน ซึ่งอาจจะขึ้นอยูํกับอาหาร สภาวะการเลี้ยงเชื้อและวิธีการวิเคราะห์กลไกการปลดปลํอยฟอสเฟตที่
ถูกดูดซับหรือตกตะกอนอยูํกับธาตุโลหะประจุบวกของกรดอินทรีย์ เกิดจากการแขํงขันกันระหวําง
ไอออนประจุลบของกรดอินทรีย์กับฟอสเฟต ในการทาปฏิกิริยากับไอออนโลหะประจุบวก เชํน Ca2+,
Mg 2+, Fe 3+ และ Al 3+ โดยไอออนประจุลบของกรดอินทรีย์สามารถทาปฏิกิริยาเกิดเป็นสารประกอบ
เชิงซ๎อนที่มีเสถียรภาพมากกวํา และทาให๎ฟอสเฟตที่จับยึดอยูํกับโลหะประจุบวกถูกปลดปลํอยออกมา
และอยูํในรูปที่เป็นประโยชน์สาหรับพืช นอกจากบทบาทในการเพิ่มธาตุอาหารพืชของกรดอินทรีย์
โดยเฉพาะอยํางยิ่งธาตุอาหารพืชที่เคลื่อนที่ได๎ยากอยํางเชํน ฟอสฟอรัส พบวํากรดอินทรีย์มีบทบาทใน
การลดความเป็นพิษของธาตุโลหะหนักบางชนิดให๎กับพืชในดิน เชํน อะลูมิเนียม และสังกะสีนอกจาก
การสร๎างและปลดปลํอยกรดอินทรีย์ออกมาละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์
พบรายงานการละลาย
ฟอสเฟตจากแบคทีเรียที่สามารถสร๎างกรดอนินทรีย์บางชนิด เชํน กรดซัลฟุริคของเชื้อ Thiobacillus ซึ่ง
สํงผลตํอสภาพความเป็นกรดดํางของดิน ทาให๎ดินมีสภาพเป็นกรด และเหมาะสมตํอการละลายของ
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ธาตุฟอสฟอรัส แม๎วําการสร๎างและปลดปลํอยกรดอินทรีย์ของจุลินทรีย์ซึ่งเป็นกลไกหลักที่สาคัญ และ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปวําเกี่ยวข๎องกับการละลายฟอสเฟต แตํยังมีอีกกลไกหนึ่งคือ proton exchange
mechanism ที่สามารถปลดปลํอยฟอสเฟตไอออนจากแหลํงฟอสเฟตอนินทรีย์ได๎ แตํการละลายของ
ฟอสเฟตโดยจุลินทรีย์ก็มีความซับซ๎อนที่อาจจะมีปัจจัยอื่นเข๎ามาเกี่ยวข๎องอีก เชํน สรีรวิทยาของเชื้อ
การเจริญ สภาวะการเพาะเลี้ยงเชื้อและอาหาร เป็นต๎น

2.6. การประยุกต์ ใช้ ประโยชน์ จากจุลนิ ทรีย์ละลายฟอสเฟตทางการเกษตร
จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตทั้งแบคทีเรียและรา ได้รับความสนใจศึกษาพัฒนาจากหลายประเทศตั้งแต่
การคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อนามาผลิตเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ สาหรับเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสใน
ดินได้อย่างมีประสิทธิผล โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ประโยชน์ ในรูปของผงเชื้อ ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและมีขายในทางการค้าเช่น ฟอสโฟแบคทีรินจากประเทศรัสเซีย ไออาร์ไม
โครฟอสจากประเทศอินเดีย และไบโอฟอสก้าจากประเทศไทย (อาภารัตน์ มหาขันธ์ , 2549) การนาเชื้อ
ละลายฟอสเฟตมาใช้ทางการเกษตร อาจใช้เชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตที่เป็น
ประชากรเดิมในพื้นที่ โดยจัดการประชากรจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมกับความสามารถที่จะ
ปลดปล่อยฟอสเฟต ขึ้นอยู่กับปริมาณจุลินทรีย์และความหลากหลาย ซึ่งเพิ่มได้ด้วยการปลูกพืช
หมุนเวียน การปรับปรุงคุณภาพดิน และการเตรียมดินสาหรับเพาะปลูก แต่ถ้าเชื้อท้องถิ่นไม่มี
ประสิทธิภาพพออาจชักนาเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตต่างถิ่นที่มีประสิทธิภาพดี เช่น Pseudomonas,
Bacillus, Aspergillus และ Penicillium ที่เจริญเติบโตบริเวณไรโซเฟียร์มาใส่เพิ่มเติมในพื้นที่ หรือคลุก
กับเมล็ดพันธุ์พืช หรือจุ่มรากของกล้าพืชก่อนที่จะนาลงปลูกจุลินทรีย์ที่นามาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพเหล่านี้
อาจใช้ในลักษณะหัวเชื้อจุลินทรีย์เพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกัน เพื่อความเป็นประโยชน์ใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น การผสมเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจน (Rhizobium, Azotobacter) ร่วมกับ
เชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต (Bacillus sp., Pseudomonas sp.) และเชื้อรา (Aspergillus, Penicillium
และ Mycorrhiza) เชื้อต่าง ๆ ที่นามาผลิตขายตามท้องตลาดอาจมีการโฆษณาว่ามีประสิทธิภาพดี แต่เมื่อ
นามาใช้กลับไม่ได้ผลดีตามที่คาด เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นจุลินทรีย์เหล่านี้ไม่มี
ประสิทธิภาพสูงจริงดังคาโฆษณา กลไกการทางานของเชื้อยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างแท้จริง เชื้อไม่
สามารถเจริญแข่งขันกับเชื้อที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติได้ การนาจุลินทรีย์ไปใช้กับพืชไม่เหมาะสมเพราะ
เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดต้องการพืชอาศัยที่มีความจาเพาะเจาะจง และอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ปัจจัย
เหล่านี้ทาให้ประสิทธิภาพของเชื้อลดลง หรือไม่สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชในด้านใดด้าน
หนึ่ง จึงมีการค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการคัดแยกเชื้อจากพื้นที่ต่าง ๆ พืชชนิดต่าง ๆหรือ
ปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือนาไปประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรในรูปของปุ๋ยชีวภาพ
สาหรับเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสให้แก่พืชและดิน ด้วยคุณสมบัติที่เพิ่มความเป็นประโยชน์ของหินฟอสเฟต
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คุณภาพต่า ให้สามารถละลายและปลดปล่อยฟอสฟอรัสรูปที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุง
คุณภาพของธาตุฟอสฟอรัสในดิน เพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ที่สาคัญช่วยประหยัดต้นทุน
การผลิตเนื่องจากปุ๋ยชีวภาพ มีราคาถูก หาได้ง่าย อีกทั้งสามารถนาไปผลิตใช้ได้เอง จึงเป็นหนึ่ง
ทางเลือกที่ดีในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี ที่มีราคาแพง ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต
ตั้งแต่การคัดเลือกเชื้อในธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูง ศึกษากลไกการทางานของเชื้อให้เป็นที่เข้าใจ
ชัดเจน สามารถปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการนาไปใช้ที่ง่าย ได้ประโยชน์ และประสบผลสาเร็จสูงสุด จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
2.6.1 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต
ปัจจุบันปุ๋ยฟอสเฟตที่มีราคาถูกที่สุดก็คือหินฟอสเฟตบดการใช๎หินฟอสเฟตบดรํวมกับ
จุลินทรีย์ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงในการละลายฟอสเฟต จึงเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นมากขึ้นทั้งในสภาวะ
ปัจจุบันและในอนาคตมีงานวิจัยจานวนมากที่ชี้ให๎เห็นถึงคุณประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์เหลํานี้
เจริญเติบโตของพืช โดยไมํกํอให๎เกิดอันตรายใดๆ ตํอพืช การผลิตเชื้อจุลินทรีย์อาจประกอบด๎วย
ขั้นตอนใหญํ 2 ขั้นตอน คือ การเลี้ยงเชื้อและการผสมเชื้อในสารผสม (carrier) คือ
1) การเลี้ยงเชื้อ
ในขั้นตอนนี้ประกอบด๎วยการเตรียมหัวเชื้อ (starter) และการเลี้ยงเชื้อเพื่อให๎ได๎เชื้อเป็น
ปริมาณมากๆ ซึ่งจะแตกตํางกันตามชนิดของจุลินทรีย์ดังนี้
(1) แบคทีเรีย เตรียมหัวเชื้อในอาหาร Pikovskaya,s medium ที่อุณหภูมิ 26-30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วัน หลังจากนั้นก็นาไปเลี้ยงเชื้อในขั้นการเพิ่มจานวนเซลล์ให๎ได๎ปริมาณมาก
ในฟลาสค์ หรือถังหมักเชื้อขนาดใหญํขึ้น โดยใช๎หลักการเดียวกับการเลี้ยงเชื้อไรโซเบียม
(2) เชื้อรา เลี้ยงเชื้อราในอาหารวุ๎น Pikovskaya,s medium เป็นเวลานาน 1 สัปดาห์(ใน
slant agar)แล๎วเติมน้ากลั่นที่ฆําเชื้อแล๎วลงไปในหลอดทดสอบ จานวน 10 มิลลิลิตร เขยําอยํางแรง
เพื่อให๎เซลล์ และชิ้นสํวนของราหลุดออกไปในน้านั้น แล๎วถํายลงในอาหารเลี้ยงเชื้อรา 150-200 กรัม
ความชื้น 40-50 เปอร์เซ็นต์ WHC ที่นึ่งฆําเชื้อเรียบร๎อยแล๎ว อาหารเลี้ยงเชื้อประกอบด๎วย ราหยาบ 80
สํวน และราละเอียด 20 สํวน เลี้ยงหัวเชื้อนี้ไว๎ที่อุณหภูมิห๎องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก็สามารถนาไปเลี้ยง
เชื้อในขั้นการเพิ่มปริมาณให๎มากๆ ได๎โดยใช๎วิธีเดียวกัน หรืออาจนาไปใช๎ได๎เลยหากไมํต๎องการเชื้อ
เป็นปริมาณมากนัก ปลํอยให๎ผงเชื้อที่ผลิตได๎แห๎งในอากาศเสียกํอน แล๎วจึงโรยในแถวของพืช หรือคลุก
กับเมล็ดพืชกํอนปลูกก็ได๎ การผลิตผงเชื้อโดยวิธีนี้จะมีเชื้อราอยูํประมาณ 9 x1010 cfu ตํอกรัม (Kucey
และ Leggett, 1989)
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2) การผสมเชื้อในสารผสม
สารผสมที่ใช๎ในการผสมเชื้อจุลินทรีย์จะมีลักษณะเหมือนเชํนเดียวกันกับที่ใช๎ในการ
ผลิตผงเชื้อไรโซเบียม เชํน พีท และปุ๋ยหมักบด เป็นต๎น สํวนผสมที่ได๎ควรเก็บรักษาไว๎ที่อุณหภูมิ 26-30
องศาเซลเซียส ในห๎องเลี้ยงเชื้อเป็นเวลานาน 1 สัปดาห์ ในถาดหรือในภาชนะเลี้ยงเชื้อรา เมื่อได๎ที่แล๎ว
จึงบรรจุลงถุงพลาสติกถุงละ 300 กรัม เพื่อสะดวกแกํการใช๎และเก็บรักษาตํอไป โดยปกติแล๎วควรใช๎
ให๎เร็วที่สุดเทําที่จะทาได๎ในเวลา 1 เดือน แตํก็สามารถเก็บไว๎ในอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลาหนึ่งได๎ จากนั้นทาการคลุกเชื้อจุลินทรีย์ สามารถทาได๎ 2 วิธี คือ การใสํลงในดินโดยตรง( soil
inoculation) และการคลุกกับเมล็ดพืช ( seed inoculation) ในรัสเซียมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพชนิดนี้เพื่อใช๎
ในการปรับปรุงบารุงดินกันอยํางแพรํหลายโดยใช๎ชื่อสินค๎าวํา phosphobacterin เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช๎เป็น
แบคทีเรียที่มีชื่อวํา Bacillus megaterium var. phosphaticum โดยทาให๎ผลผลิตพืชเพิ่มขึ้นจากเดิม 5-10
เปอร์เซ็นต์ ในประเทศอินเดียก็มีการทดสอบ phosphobacterin กับพืชหลายชนิด เชํน ข๎าวสาลี ข๎าวโพด
และข๎าวเป็นต๎น ซึ่งพบผลการตอบสนองไปในทานองเดียวกัน กลําวคือทาให๎พืชมีผลผลิตสูงขึ้นเมื่อใช๎
phosphobacterin ตํอมาก็มีการศึกษาถึงจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ อีกที่สามารถละลายฟอสเฟตได๎ เชํน Bacillus
polymyxa, B. circulans, Pseudomonas striata และ Aspergillus awamori ในข๎าวข๎าวสาลี และพืชหัว
หลายชนิด สรุปได๎วําผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช๎เชื้อจุลินทรีย์ชนิดตํางๆ รํวมกับหินฟอสเฟตด๎วย
(Gaur และ คณะ, 1980) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงเชื้อ Penicillium bilaji พบวําสามารถเพิ่มผลผลิต
และการดูดกินฟอสเฟตของถั่ว Phaseolus vulgaris L. ในเรือนทดลองและในแปลงด๎วย (Kucey, 1988)
ซึ่งอาจกลําวได๎วําเชื้อ Penicillium bilaji เป็นเชื้อราที่สํงเสริมความเป็นประโยชน์ของฟอสเฟตให๎แกํ
รากพืชด๎วย โดยละลายฟอสเฟตอนินทรีย์ในดินแล๎วปลดปลํอยลงสูํดินซึ่งพืชสามารถดูดกินได๎ในที่สุด
ตํอไป นอกจากนี้แล๎วยังพบอีกวํา Penicillium bilaji สามารถละลาย เหล็ก ทองแดง และสังกะสีในดิน
ได๎มากขึ้นด๎วยในการทดสอบกับถั่วเหลือง พบวํา Aspergillus niger และ Aspergillus perpulea สามารถ
ทาให๎ผลผลิตของถั่วเหลืองสูงขึ้น และเมื่อใช๎เชื้อรารํวมกับหินฟอสเฟตบดจานวน 1.28 กรัมตํอกระถาง
จะสามารถทาให๎ถั่วเหลืองมีผลผลิตสูงใกล๎เคียงกับการใช๎ปุ๋ยทริบเปิลซุเปอร์ฟอสเฟต 0.50 กรัมตํอ
กระถาง (ธงชัย และคณะ, 2533)
หินฟอสเฟตเป็นวัสดุปุ๋ยธรรมชาติที่มีราคาถูก เมื่อใชํรํวมกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การละลายฟอสเฟตแล๎ว จะได๎รับประโยชน์อยํางมากทีเดียว อีกทั้งยังชํวยละลายฟอสเฟตบางสํวนที่ถูก
ตรึงอยูํในดินให๎ออกมาอยูํในรูปที่เป็นประโยชน์ตํอพืชได๎อีก จึงทาให๎ความสาคัญของจุลินทรีย์เหลํานี้มี
มากขึ้นเป็นลาดับ แตํการผลิตผงเชื้อจุลินทรีย์เหลํานี้เพื่อใช๎เป็นปุ๋ยชีวภาพนั้นยังจากัดอยูํในบางประเทศ
เทํานั้น ประเทศไทยเองก็มีการผลิตเพื่อสํงเสริมให๎ใช๎กันบ๎างเหมือนกัน แตํยังไมํแพรํหลายเทําที่ควร
คาดวําในอนาคตคงจะได๎รับความนิยมจากเกษตรกรตํอไป (ธงชัย, 2550)
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2.7 การแยกเชื้อจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์และการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
ในการแยกจุลินทรีย์ออกจากแหลํงธรรมชาติสํวนมากจะกระทาโดยวิธีใช๎อาหารแห๎ง (Solid
medium) และมีสารที่เหมาะสมสาหรับการเจริญของจุลินทรีย์ที่ต๎องการศึกษา จุลินทรีย์จะถูกตรึงอยูํกับ
ที่ เจริญและแบํงตัวจากเซลล์เดี่ยวๆ กลายเป็นหลายๆ เซลล์อยูํบนอาหาร จนมีขนาดใหญํจนสามารถ
มองเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา เรียกวํา colony วิธีการนี้เหมาะกับจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได๎บนอาหาร
แข็งเทํานั้น มีวิธีการปฏิบัติเป็นประจาดังนี้
ก. Filtrarion โดยมากใช๎ในการแยกและเพาะแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียจากน้า เพราะมักมี
ปริมาณจุลินทรีย์น๎อย น้าตัวอยํางจะถูกนามากรองผํานแผํนเยื่อกรอง (membrane filter) ซึ่งมีขนาดรูเล็ก
มาก แบคทีเรียไมํสามารถผํานไปได๎ จากนั้นวางแผํนเยื่อกรองบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารอยูํ กํอนนาไป
บํมที่อุณหภูมิที่กาหนด วิธีการนี้ใช๎กับแบคทีเรียพวก coliform ซึ่งสามารถใช๎ได๎ในการแยกและการ
ตรวจนับจุลินทรีย์ในน้าตัวอยําง
ข. spread plate technique เป็นการแยกจุลินทรีย์ให๎บริสุทธิ์ที่สามารถตรวจนับปริมาณได๎โดย
มีการเจือจางเป็นลาดับสํวน (Serial dilution) จากนั้นปิเปตต์ตัวอยํางที่มีความเจือจางตามต๎องการโดยวิธี
aseptic technique ปริมาตร 0.1 ml. ใสํตัวอยํางลงบนอาหารวุ๎นแข็ง และทา การเกลี่ยตัวอยํางให๎กระจาย
ทั่วผิวหน๎าอาหารด๎วย Sterile spreader รูป L ที่ทา จากแทํงแก๎ว colony ของจุลินทรีย์จะเจริญบนอาหาร
วุ๎นแข็งเทํานั้น วิธีการSpread plate นี้ งํายและสะดวกกวําวิธี Pour plate แตํไมํเหมาะกับจุลินทรีย์พวกที่
ไวตํอออกซิเจน

รูปที่ 2.3 วิธีการ Spread plate
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วิธีการ Spread plate ปฏิบัติดังนี้
1. เจือจางตัวอยํางลาดับสํวนแบบ 10 เทํา เมื่อถึงความเจือจาง 1: 104 ใช๎ปิเปตต์อันใหมํดูด
ตัวอยํางที่ผสมเข๎ากันดีกับน้ากลั่นจานวน 0.1 ml. ใสํลงในอาหาร nutrient agar และใช๎ปิเปตต์อัน
เดียวกัน ดูดของผสมใสํในขวดที่มีน้ากลั่นไร๎เชื้ออยูํ 9 ml. ดูดน้าในขวดขึ้นลงเพื่อ ล๎างปิ เปตต์จานวน 5
ครั้ง ผสมให๎เข๎ากันดี ได๎ความเจือจางเป็น 1:105

รูปที่ 2.4 แสดงการทาเจือจางลาดับสํวน
2. ใช๎ปิเปตต์อันใหมํดูดตัวอยํางที่มีความเจือจาง 1: 105 จานวน 0.1 ml. ใสํบนอาหาร nutrient
agar กํอน ใช๎ปิเปตต์อันเดียวกันดูดของผสมใสํในขวดที่มีน้ากลั่นไร๎เชื้ออยูํ 9 ml. ดูดน้าในขวดขึ้นลง
เพื่อล๎างปิเปตต์จานวน 5 ครั้งผสมให๎เข๎ากันดี ได๎ความเจือจางเป็น 1:106
3. ใช๎ปิเปตต์อันใหมํดูดตัวอยํางที่มีความเจือจาง 1:106 จานวน 0.1 ml. ที่ผสมเข๎ากันดีแล๎วใสํ
บนอาหาร nutrient agar
4. ใช๎ Sterile spreader รูปตัว L เกลี่ยตัวอยํางบนผิวหน๎าอาหาร nutrient agar ให๎กระจายทั่วทั้ง
จาน กํอนนาไปบํมที่อุณหภูมิ 37 °C นาน 24-48 ชั่วโมง
5. ดูผลปฏิบัติการโดยสังเกตการเจริญเติบโต, ลักษณะของ colony และนับจานวน colony บน
อาหาร nutrient agar ด๎วยเครื่องมือนับ colony ( colony counter )
ค. Pour plate technique เป็นวิธีที่นอกจากจะแยกจุลินทรีย์ให๎บริสุทธิ์แล๎วยังสามารถตรวจนับ
จานวนจุลินทรีย์ในตัวอยํางที่นามาแยกเชื้อได๎ด๎วย วิธีการนี่ต๎องทา Serial dilution กํอนจึงจะสามารถ
นับจานวนจุลินทรีย์ตํอหนํวยปริมาตรได๎
หลักการทา Pour plate คือการนา เอาตัวอยํางที่ต๎องการแยกหรือเพาะเลี้ยงมาผสมกับวุ๎น
หลอมเหลวในอาหารเลี้ยงเชื้อปลํอยให๎วุ๎นแข็งตัวกํอน แล๎วนา ไปบํมอุณหภูมิที่กาหนด colony ของ
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จุลินทรีย์จะเจริญบนหรือในอาหารวุ๎น ข๎อดีของวิธีนี้คือเหมาะสาหรับตัวอยํางที่มีปริมาณมากหรือมี
ความหนืดตัวอยํางคืออาหาร , นม เป็นต๎น ข๎อเสียคือใช๎เวลามาก colony บางสํวนอยูํในอาหารวุ๎นทาให๎
ไมํสามารถวิเคราะห์ลักษณะของ colony ได๎และที่สาคัญจุลินทรีย์ในกลุํม psychrophiles และ
mesophiles อาจถูกทาลายด๎วยความร๎อนจากอาหาวุ๎นหลอมเหลวทาให๎เกิดการผิดพลาดได๎
วิธีทา Pour plate ควรปฏิบัติดังนี้
1. ดูดของเหลวจากขวดที่เจือจางเป็น 1 :103 และ 1:104 และ 1:105 ใสํในจานอาหาร
เลี้ยงเชื้อเปลําที่ฆําเชื้อแล๎วจานละ 1 ml. 2 จานตํอ 1 dilution โดยใช๎ปิเปตต์อันเดียวกับอันที่ดูดเชื้อจาก
ขวดที่เจือจาง 1 :103 ไปทา 1:104 จาก 1:104 ไปทา 1:105 และใช๎ปิเปตต์อันใหมํสาหรับ 1:105
2. นาอาหารวุ๎นที่อยูํในสภาพที่หลอมเหลวในขวดอาหารจาก water bath มาเทลงใน
จานทุกจาน โดยขณะที่เทใช๎ฝาจานป้องกันสํวนผสมข๎างในมิให๎เชื้อจากอากาศตกลงไป
3. หมุนจานไปมาให๎สํวนผสมเข๎ากันดีกับอาหาร ระวังอยําให๎กระฉอกไปติดฝาจาน
4. ตั้งทิ้งไว๎จนวุ๎นแข็งตัว แล๎วจึงกลับจานเพื่อป้องกันไมํให๎น้าที่ติดบนฝาจานหยดลง
มาบนวุ๎น
5. นา ไปเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 ° C เป็นเวลา 1-2 วัน เมื่อเพาะเชื้อจนเจริญขึ้นเป็น
colony นาไปนับจานวน colony จะรู๎จานวน colony ได๎และถ๎าต๎องการเก็บเชื้อไว๎ศึกษาก็เลือก colony ที่
สนใจนาไปทาให๎เป็นเชื้อบริสุทธิ์ โดยวิธี Streak plate
วิธีนับจานวน colony
ในการนับจานวน colony เพื่อความสะดวกเราอาจใช๎เครื่องนับ colony เครื่องนี้ประกอบด๎วย
แสงและเลนส์สาหรับชํวยขยาย เวลานับควรทาเครื่องหมายบนจานตรงตาแหนํง colony ที่นับแล๎วเพื่อ
กันการนับซ้า

รูปที่ 2.5 การนับจานวนโคโลนี

21

จานวนแบคทีเรียในตัวอยํางที่นา มาตรวจนับสามารถนามาคานวณได๎ดังนี้
จานวนแบคทีเรีย (1 ml.) =
จานวน colony บนจาน
ความเจือจางของตัวอยํางที่นา มาทดสอบ
เชํนถ๎าน้า 1 ml. นาไปทาให๎เจือจาง 10,000 เทํา (1: 104) เมื่อนาไปผสมกับอาหารวุ๎นในจานและ
เมื่อนาไปเพาะปรากฏวํามี colony เกิดขึ้น 250 colony
จานวนแบคทีเรียในน้า 1 ml. = 250 = 2,500,000 เซลล์
1/104
จานวน colony ที่ความเจือจางที่สูงควรน๎อยกวําจานวน colony ที่ความเจือจางที่ต่าลงมา
ประมาณ 10 เทํา เนื่องจากทาให๎เจือจาง 10 เทํา ถ๎าหากผลที่ออกมาคลาดเคลื่อนมากคือไมํเกิน 10 เทํา
แสดงวํามีความผิดพลาดเนื่องจากการที่ผสมเชื้อกับอาหารวุ๎นไมํดี หรือการทาเจือจางไมํดี จานวน
colony ที่เหมาะสมที่จะนามาใช๎ในการคานวณจานวน colony ควรอยูํระหวําง 30 – 300 colony จากที่มี
colony มากและกระจายอยูํสม่าเสมอ
ง. Streak plate technique เป็นวิธีแยกเชื้อบริสุทธิ์ที่สะดวกและดีที่สุดสาหรับจุลินทรีย์ที่เจริญ
เป็น colony บนอาหารวุ๎น หลักการคือ ทาให๎เจือจางลงเรื่อยๆ โดยการใช๎ loop ที่ฆําเชื้อแล๎วแตะเชื้อ
และนาไปลาก (Streak) บนผิวอาหารแข็ง ไมํให๎เส๎นทับกันกับรอยลากแรกๆ จะให๎การเจริญที่ติดตํอกัน
รอยลากท๎ายๆ จะทาให๎เซลล์ แตํละเซลล์จะเจริญขึ้นเป็น colony ที่แยกกัน เนื่องจาก 1 colony เจริญมา
จากเซลล์ 1 เซลล์ ดังนั้นแตํละ colony ถือได๎วําเป็นเชื้อบริสุทธิ์

รูปที่ 2.6 วิธีการ streak plate
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2.8 อาหารคัดเลือกจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต
วิธีการดั้งเดิมใช๎อาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya agar ในการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถละลาย
ฟอสเฟตในรูปของไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2)ได๎ โดยมีกลูโคสเป็นแหลํงคาร์บอน (เป็นสารตั้ง
ต๎นสาคัญในการสร๎างกรดกลูโคนิกมาละลายฟอสเฟต ) และแอมโมเนียมซัลเฟตเป็นแหลํงไนโตรเจน
การแยกเชื้อที่สามารถละลายแคลเซียมฟอสเฟตได๎นั้นมีประโยชน์เมื่อนามาใช๎ทางการเกษตรซึ่งมีการ
ใสํปุ๋ยหินฟอสเฟตเกรดต่าราคาถูก ซึ่งมีองค์ประกอบสํวนใหญํเป็น Ca3(PO4)2 เพราะเชื้อกลุํมนี้สามารถ
เปลี่ยนให๎อยูํในรูปฟอสเฟตที่ละลายได๎ สาหรับพืชนาไปใช๎ประโยชน์ เป็นการลดต๎นทุน ใช๎ทนแทน
ปุ๋ยเคมีฟอสเฟตที่ต๎นทุนสูงเพราะมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน
แม๎ไมํใสํหินฟอสเฟตหรือปุ๋ย
ฟอสเฟตเพิ่ม พื้นที่เกษตรสํวนใหญํยังคงมีฟอสเฟตตกค๎างอยูํมากจากการใสํปุ๋ยครั้งกํอนๆ เชื้อจุลินทรีย์
เหลํานี้ก็สามารถไปละลายได๎เชํนเดียวกัน ปัจจุบันมีการปรับปรุงอาหารคัดเลือกจุลินทรีย์ละลาย
ฟอสเฟตที่มีประสิทธิภาพ เห็นผลอยํางรวดเร็วยิ่งขึ้น คือ NBRIP (National Botanical Research
Institute’s phosphate) (Tilak, Pal and Dey, 2010) ซึ่งมีสํวนประกอบแตกตํางกับ Pikovskaya agar
สาหรับการตรวจผล ให๎ผลเชํนเดียวกันทั้งในอาหาร Pikovskaya และ NBRIP คือ เชื้อใดที่สร๎าง
กรดมาละลายแคลเซียมฟอสเฟตได๎จะเกิดบริเวณใส (clear zone) รอบโคโลนี จึงสามารถนาเชื้อ
เหลํานั้นมาทาให๎บริสุทธิ์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลวด๎วยวิธี
vonadomolybdate หรือเรียกวํา barton method ได๎ วิธีนี้เป็นการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว (Pikovskaya
หรือ NBRIP โดยไมํใสํ agar) แล๎วนาไปปั่น (centrifuge) แยกสํวนน้าใสซึ่งมีฟอสเฟตละลายอยูํไปเติม
barton reagent จนเกิดสีเหลืองไปจนถึงเหลือง อมเขียวขึ้นอยูํกับปริมาณฟอสเฟต แล๎วจึงนาไปวัดคํา
%T เทียบกับกราฟมาตรฐาน เพื่อคานวณเป็นความเข๎มข๎นของฟอสเฟตที่ละลายได๎ ดังรายละเอียดวิธีทา
ของ ธงชัย มาลา (2550) นับเป็นวิธีที่ถูกรบกวนด๎วยอิออนของสารอื่นได๎น๎อยมาก ผลที่ได๎ทาให๎ทราบ
วําเชื้อชนิดใดละลายฟอสเฟตได๎มากกวํากัน เป็นการพิจารณาสัดสํวนรัศมีบริเวณใสตํอรัศมีโคโลนีหรือ
ที่เรียกวํา halo:colony ratio ที่จัดเป็นการ screen เชื้อเบื้องต๎นเทํานั้น

2.9 การตรึงเซลล์ (Cell Immobilization)
การตรึงเซลล์ คือ การยึดหรือเกาะติดเซลล์จุลินทรีย์ไว๎กับวัสดุตรึงรูป วิธีการตรึงเซลล์สามารถแบํง
ออกได๎เป็น 4 วิธี (Kok and Hasirci, 2000) ดังนี้
1. การดูดติดผิวทางกายภาพและการยึดติดด้วยประจุ (Physical Adsorption and Ionic
Binding)
วิธีการเป็นการดูดหรือยึดเซลล์จุลินทรีย์ที่ผิวของวัสดุตรึงรูป วัสดุตรึงรูปที่นิยมใช๎ในวิธีนี้
ได๎แกํ แผํนพลาสติคที่มีรูพรุน วัสดุเหลือใช๎จากธรรมชาติ เป็นต๎น วิธีการนี้มีโอกาสเกิดผลกระทบในแงํ
ลบตํอเซลล์น๎อยเนื่องจากเป็นกระบวนการทางกายภาพ แตํความเสถียรและความคงทนของเซลล์ตรึงก็
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น๎อยเชํนกัน เทคนิคนี้มีการใช๎อยํางแพรํหลายในงานทางสิ่งแวดล๎อม เชํนการบาบัดน้าเสียด๎วยระบบ
การกรองแบบชีวภาพ (Trickling filter)
2. การยึดติดด้วยพันธะโควาเลนท์ (Covalent Binding)
วิธีการนี้เป็นกระบวนการสร๎างพันธะ ระหวํางเซลล์จุลินทรีย์ วิธีการนี้มีพันธะที่แข็งแรงสํงผล
ให๎เซลล์มีความเสถียรสูง แตํมีข๎อเสียวัสดุตรึงรูปในกลุํมนี้จะเป็นต๎องเรํงสภาพ (Activate) กํอนใช๎งาน
3. การเชื่อมแบบไขว้ (Cross-linking)
วิธีการนี้เป็นการเกิดปฏิกิริยาระหวํางวัสดุตรึงรูปและจุลินทรีย์โดยตรง วิธีการนี้ไมํเป็นที่
นิยมนักเนื่องจากกระบวนการตรึงรูปสามารถสํงผลเสียตํอจุลินทรีย์ได๎มาก
4. การดักติด (Entrapment)
วิธีการนี้เป็นการดักติดจุลินทรีย์ด๎วยวัสดุตรึงรูปประเภทสารพอลิเมอร์หรือแผํนเมมเบรน
วิธีการนี้แตกตํางจากวิธีการข๎างต๎นโดยจุลินทรีย์ไมํได๎เกิดปฏิกิริยาโดยตรงกับวัสดุตรึงรูป แตํจุลินทรีย์
จะถูกดักติดอยูํในวัสดุ ดังนั้นวิธีการนี้จึงสามารถประยุกต์ใช๎งานได๎ทั้งกับจุลินทรีย์ทุกชนิดและสาร
โปรตีนอื่นๆ วัสดุที่นิยมใช๎ในการตรึงรูปประกอบด๎วยพอลิเมอร์จากธรรมชาติและสังเคราะห์ เชํน
สารประกอบแอลจีเนต (Alginate) สารพอลิไวนิลแอลกอฮอลล์ วิธีการนี้เป็นวิธีการที่นิยมใช๎ในงาน
หลายประเภท เชํนอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต๎น

2.10 วัสดุตรึงจากธรรมชาติที่ใช้ในงานวิจัยนี้
1. ซีโอไลท์ (zeolite)
ซีโอไลทเปนสารปรับปรุงดินชนิดหนึ่งที่มีซิลิกาเป นองคประกอบ เปนสารซึ่งผลิตไดจาก
แรในกลุ มหินภูเขาไฟเป นสารเชิงประกอบของซิลิเกตและอลูมินัม โซเดียม และ /หรือแคลเซียม
(Na2/Ca/K2..Al2O3.xSiO2.xH2O) ซีโอไลท เปนแรอะลูมิโนซิลิเกต {Na12[(AlO2)12(SiO2)12]x.H2O}
(Aluminosilicates) ชนิดหนึ่งซึ่งมีอะลูมินัม (Al) และซิลิกอน (Si) จับตัวรวมกับออกซิเจน 4 อะตอมใน
แบบเตตะฮีดรอน (tetrahedron) โดยเชื่อมตอเขาดวยกันในลักษณะวงแหวน 3 มิ ติ จะเกิดเปนผลึกของ
แรซีโอไลทที่มีชองวาง (channel) ภายใน แรซีโอไลทเองยังสามารถแบ งยอยลงไปไดอีกโดยใชจานวน
ของเตตะฮีดรอนในแตละวง (ring) เปนตัวจาแนก ซึ่งมีอยูตั้งแต 4, 5, 6, 8 และ 12 หนวย การเรียงตอกัน
ของจานวนวงนี้เองที่ใชกาหนดคุณสมบัติในการดูดซับ (retention) น้า และธาตุอาหาร ซึ่งปรากฏ าหาก
มีจานวนวงมาตอกันมากเทาไรก็ยิ่งเพิ่มศักยภาพในการดูดซับมากขึ้น ในสภาพธรรมชาติมีแร ซีโอไลท
ประมาณ 50 ชนิด แตที่พบบอย และมีปริมาณค อนขางสูงในดินมีเพียง 9 ชนิดเทานั้น ซึ่งไดแก
clinoptilolite, analcime, chabazite, heulandite, mordenite, phillipsite, natrolite, stilpite และ
gismondine ซึ่งแร ทั้ง 9 ชนิดในกลุ มนี้ พบวา ไคลนอพติโลไลท (clinoptilolite) และมอรดีไนท
(mordenite) เทานั้น ที่พบมากในดินทั่วๆ ไป แหลงที่พบมักจะพบในแหล งที่มีการทับถมของเถ าถาน
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ภูเขาไฟ ซึ่งเมื่อผานกระบวนการย อยสลายก็จะได ดินเค็มหรือดินด าง ซีโอไลทเปนแรที่มีคุณสมบัติ
พิเศษเฉพาะตัวที่เดนชัดทั้งทางกายภาพและทางเคมี สมบัติดังกลาวเกิดจากการเรียงตัวต อกันของโครง
สรางทางแรในรูปวงแหวนทาให เกิดชองวางภายในจานวนมาก ซึ่งมีขนาดที่พอเหมาะแก การดูดซับ
อนุภาคของธาตุต างๆ ตลอดจนโมเลกุลของสารอินทรีย  น้า และโลหะหนัก นอกจากนี้การที่ Al3+
เขาแทนที่ Si4+ ทาใหมีประจุบวกเหลือตกคางอยูที่หนวยของเตตะฮีดรอน ซึ่งเปน แหลงที่มาของ CEC
(cationexchange capacity) ดังนั้นแรซีโอไลทจึงมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง
2. ภูไมท์ หรือ พัมมิช (pumice) (ปิยะ ดวงพัตรา. 2556)
ภูไมท์ หรือ พัมมิช เป็นหินแก๎วภูเขาไฟชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากหินอัคนีประเภทหินร๎อนที่เย็น
ตัวลงบนผิวโลก หรือ นอกผิวโลก ทาให๎หินที่เย็นตัวและแข็งตัวแล๎วเกิดรูโพรงขนาดเล็กมากในเนื้อหิน
จานวนมากคล๎ายฟองน้า องค์ประกอบสํวนใหญํประกอบด๎วยพวกแก๎วซิลิกา และอะลูมินา ประโยชน์
ของภูไมท์ มีหลายด๎านด๎วยกัน เชํน ชํวยปรับปรุงการถํายเทอากาศและเคลื่อนที่ของน้าในดิน ชํวยการ
ปรับปรุงถํายเทอากาศและเคลื่อนที่ของน้าในดิน ในดินที่มีเนื้อละเอียดโครงสร๎างแนํนทึบ หรือดินที่มี
การอัดตัวแนํนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือจากการกระทาที่เกิดขึ้นเองโดยมนุษย์ด๎วยคุณสมบัติ
ของภูไมท์ เมื่อนามาผสมกับดินจะทาให๎ดินโปรํงและรํวนซุยขึ้น ชํวยทาให๎สํวนผสมของเครื่องปลูก มี
การระบายอากาศและน้าดีขึ้น ชํวยปรับปรุงความจุในการอุ๎มน้าของดินที่มีความสามารถในการอุ๎มน้า
ได๎น๎อย ชํวยเพิ่มความจุในการเก็บแคตไอออน ภูไมท์จะคํอย ๆ ปลดปลํอยธาตุอาหารให๎กับพืชได๎ใช๎
ประโยชน์ ชํวยสํงเสริมให๎การใช๎ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชํวยดูดซับธาตุอาหารพืช เชํน
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม เป็นต๎น ชํวยทาให๎สารเคมีที่เหลือตกค๎างอยูํในดิน
จากฤดูกาลเพาะปลูกที่ผํานมาไมํเกิดการแปรสภาพตามธรรมชาติ
บทบาทของซีโอไลท  และภูไมท์ ดานการเกษตร ซีโอไลท มีความสามารถในการดูดซับธาตุ
อาหารพืช และมีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ในซีโอไลท ชนิด Clinoptilolite มี Cation
Exchange Properties กับธาตุ Cs+ > K+ = NH4= > Sr2+ = Ba2+ > Na+ จึงไดมีการคิดคนทดลองนาเอาสาร
ตัวนี้มาใชผลิตปุ ยที่ปลด ปลอยธาตุอาหารใหกับพืชอยางชาๆ (slowrelease fertilizers) โดยเฉพาะอยา
งยิ่งปุยไนโตรเจนที่เมื่อใสลงไปในดินแลวปกติจะถูกชะลางสูญหายไปจากดินได  นอกจากนี้ ดีพร๎อม
(2541) รายงานวํา ซิลิซิค แอซิด หรือ ซิลิกา ที่ละลายน้าได๎ เมื่อพืชดูดนาขึ้นไปก็จะกระจายไปทั่วลาต๎น
ทาให๎พืชแข็งแรง ไมํเกิดโรคใบรํวง ประโยชน์ของสารประกอบซิลิคอน (silicon) คือเป็นสารปกป้อง
พืชจากการเข๎าทาลายของหนอน เพลี้ย ไรรา และโรคพืช
จากสมบัติดังกลําวของซีโอไลท์คณะผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนาซีโอไลท์มาใช๎เป็นวัสดุตรึง
เชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต เนื่องจากเมื่อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตออกมาแล๎วฟอสเฟตจะถูกตรึง
กลับไปยังดินได๎อีกถ๎าในดินมีปริมาณไอออนบวก เชํน เหล็ก อลูมิเนียมอยูํ ซึ่งปัญหานี้สามารถแก๎ไขได๎
ด๎วยซีโอไลท์ เนื่องจากคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออนบวกได๎ดีของซีโอไลท์จะชํวยทาหน๎าที่ใน
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การกาจัดไอออนบวกของเหล็ก อลูมิเนียม ได๎เพื่อให๎ฟอสเฟตที่จุลินทรีย์ละลายออกมาถูกนาไปใช๎ใน
การเจริญเติบโตของพืชได๎มากขึ้น และนอกจากนี้ยังซิลิกาที่ละลายออกมาจากซีโอไลท์ยังเป็นธาตุ
อาหารสาคัญแกํข๎าวทาให๎ต๎นแข็งแรงทนทานตํอโรคและแมลงตํางๆ ได๎ดีอีกด๎วย
3. ขี้เถ้าแกลบ (Rice Husk Ash)
แกลบข๎าว (Rice Husk) คือผลผลิตที่ได๎ จากการสีข๎าว เป็นเปลือกของข๎าวสาร เป็นสํวนที่
เหลือใช๎จากการผลิตข๎าวสาร ปัจจุบันประเทศมีการสํงออกแกลบข๎าวรายใหญํของโลก นอกจากการนา
แกลบข๎าวไปใช๎เป็นเชื้อเพลิงตํางๆ แล๎วยังสามารถนาไปผสมกับวัสดุอื่นๆ ทาเป็นวัสดุกํอสร๎างแล๎ว
แกลบข๎าวยังถูกนาไปผลิตเป็นขี้เถ๎าแกลบ เพื่อนาขี้เถ๎าแกลบไปใช๎ประโยชน์อีกมาก ซึ่งสํวนประกอบ
หลักของขี้เถ๎าแกลบ คือ ซิลิกา ( SiO2) พบวําในเถ๎าแกลบมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบประมาณ 70-90%
และเถ๎าแกลบมีความพรุน ( porosity) มาก น้าหนักเบา มีพื้นที่ผิวมาก มีสมบัติดูดซับ ( absorbent) ดีอีก
ทั้งมีสมบัติเป็นฉนวนด๎วย สามารถนาไปทาให๎บริสุทธิ์ด๎วยกระบวนการทางเคมี และการเผาที่อุณหภูมิ
สูง ซิลิกาในขี้เถ๎าแกลบมีทั้งที่เป็น ซิลิกาผลึก ( Crystalline Silica) ซิลิกาผลึกสามารถแบํงยํอยเป็นหลาย
ชนิดตามความแตกตํางของรูปรําง ลักษณะผลึกและความหนาแนํนของซิลิกา รูปรํางของผลึกมีหลาย
แบบ เชํน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม สี่เหลี่ยมลูกบาศก์และเส๎นยาว และซิลิกาอสัณฐาน
(Amorphous Silica) ซึ่งเป็นซิลิกาที่มีรูปรํางไมํเป็นผลึก ( Non-crystalline Silica)ในทางการเกษตร
แกลบ และขี้เถ๎าแกลบถูกนามาใช๎ในการปรับปรุงคุณภาพดิน เนื่องจากหางํายราคาถูก แกลบมี
คุณสมบัติชํวยให๎ดินโปรํงและรํวนซุยขึ้นเพิ่มชํองวํางในดิน ดังนั้นแกลบและขี้เถ๎าแกลบถูกนามาใช๎
เป็น วัสดุปลูก ปัจจุบันการปลูกพืชพันธุ์ตํางประเทศหลายชนิดที่อยูํในกลุํมการปลูกพืชแบบไมํใช๎ดิน
หรือไฮโดรโพนิกส์ (hydroponics) จะใช๎วัสดุเพาะปลูกบางชนิดเพื่อให๎พืชยึดเกาะแทนดิน เชํน ขุย
มะพร๎าว ขี้เลื่อย แกลบสด เพอร์ไลท์ (Perlite) เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) ฯลฯ ซึ่งวัสดุเพาะปลูกที่ดีควร
มีสมบัติดังนี้ วัสดุไมํยุบตัวเร็วเมื่อนามาใช๎งาน ไมํเกิดการสลายตัวทั้งทางเคมีและชีวภาพ ไมํมีสารเป็น
พิษตํอพืชเจือปนอยูํ ไมํเกิดปฏิกิริยากับสารละลายธาตุอาหาร เพื่อไมํไห๎มีผลกระทบตํอประจุไฟฟ้าของ
ธาตุอาหาร ไมํเป็นแหลํงสะสมโรคและแมลง รากพืชสามารถแพรํกระจายได๎สะดวก และนากลับมา
ใช๎ได๎งําย วัสดุปลูกที่ทาจากเถ๎าแกลบ ผลงานวิจัยของเอ็มเทคเป็นวัสดุมีลักษณะแข็งแตํอุ๎มน้าได๎ดี
แข็งแรงไมํยุบตัวเมื่อใช๎งานเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังมีขนาดเม็ดรวมถึงความพรุนที่หลากหลาย
สามารถเลือกให๎เหมาะตามความต๎องการของพืชชนิดตํางๆ สาหรับการทดลองใช๎วัสดุปลูกที่ภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกทีมวิจัยได๎ให๎
ข๎อสรุปวํา วัสดุปลูกจากเถ๎าแกลบสามารถใช๎ในการปลูกพืชได๎เชํนเดียวกับวัสดุปลูกอื่นๆ และยัง
สามารถนาไปผสมกับวัสดุปลูกอื่นๆ เพื่อชํวยลดการยุบตัวของวัสดุปลูกทาให๎รากพืชสามารถ แผํขยาย
ได๎ และเจริญเติบโตดี สาหรับขี้เถ๎าแกลบจะเห็นวํามีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณภาพของดินได๎เป็น
อยํางดี และเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงสีข๎าวและโรงทาอิฐเป็นจานวนมากจึงทาให๎มีขี้เถ๎า
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แกลบปริมาณมาก คณะผู๎วิจัยจึงมีความเห็นวําขี้เถ๎าแกลบนําจะนามาเป็นวัสดุตรึงเชื้อจุลินทรีย์ละลาย
ฟอสเฟตได๎ดี
4. ไคโตซาน (chitosan)
ไคโตซานคือไคตินที่เกิดจากปฏิกิริยาการกาจัดหมูํอะเซททิลด๎วยดํางเข๎มข๎น (Deacetylation)
ทาให๎โครงสร๎างทางเคมีของไคตินเปลี่ยนไป โดยหมูํอะเซททามิโด (-NHCOCH3) เปลี่ยนเป็นหมูํอะมิ
โน (-NH2) ที่คาร์บอนตาแหนํงที่ 2 ดังนั้นชื่อทางเคมีของไคโตซาน คือ Poly β-(1 4)-2- amino-2deoxy-D-glucose (สุวบุญ และคณะ, 2544) ไคติน-ไคโตซาน (Chitin-Chitosan) สามารถยํอยสลายได๎
ตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็นสารที่มีความปลอดภัยในการใช๎กับมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล๎อม สารไคติน ไคโตซานนี้มีลักษณะพิเศษในการนามาใช๎ดูดซับและจับตะกอนตํางๆในสารละลาย แล๎วสามารถนา
กลับมาใช๎ใหมํได๎ซึ่งเป็นการหมุนเวียนตามระบบธรรมชาติ โดยธรรมชาติแล๎ว ไคโตซานจะไมํละลาย
น้า แตํไคโตซานจะละลายได๎ดีเมื่อใช๎กรดอินทรีย์เป็นตัวทาละลาย และเนื่องจากไคโตซานเป็นพอลิ
เมอร์ชีวภาพ ไคโตซานจึงสามารถบริโภคได๎โดยไมํเกิดอันตรายตํอสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ไคโตซานยัง
ยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติ จึงไมํเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมในระยะยาวเมื่อเติมลงไปในน้าหรือ
ในดินเพื่อการเกษตรไคโตซานที่ผลิตขึ้นมาใช๎ในปัจจุบันนี้ มีหลายรูปแบบ และสํวนใหญํจะผลิตมาจาก
บริษัท ตํางประเทศ จึงมีราคาคํอนข๎างสูง ในงานวิจัยนี้จึงสนในการนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมา
อาทิเชํน เปลือกกุ๎ง เปลือกปู มาใช๎ในการผลิตไคโตซานเพื่อลดต๎นทุนการผลิตและเป็นการนาวัสดุเหลือ
ทิ้งมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ไคโตซาน มีสูตรทางเคมีวํา (Poly (1, 4-2-amino-2-deoxy-ß-Dglucosamine))

รูปที่ 2.7 แสดงโครงสร๎างของไคโตซาน
การศึกษาวิจัยเพื่อนาสารไคติน -ไคโตซานมาใช๎ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชและ
สัตว์ได๎เกิดขึ้นอยํางแพรํหลายเนื่องจากการใช๎ไคตินและไคโตซานให๎ผลดีในแงํของการเป็นสาร
ธรรมชาติที่ชํวยลดความเสี่ยงของเกษตรกรและผู๎บริโภคตํอการได๎รับสารพิษจากปุ๋ยและยาปราบ
ศัตรูพืช พร๎อมทั้งมีจุดเดํนที่สามารถชํวยเพิ่มผลผลิต ชํวยยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร
รวมถึงสามารถยํอยสลายทางชีวภาพได๎และปลอดภัยตํอสภาพแวดล๎อม การใช๎ประโยชน์จากไคตินและ
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ไคโตซานทางด๎านการเกษตร สามารถนาไปใช๎ได๎ในเกือบทุกขั้นตอนหรือเกือบครบวงจร ดังตัวอยําง
การประยุกต์ใช๎งานที่สาคัญที่ใช๎ปรับปรุงคุณภาพดิน
- ใช๎เป็นสารปรับสภาพดินสาหรับเพาะปลูกไคตินหรือไคโตซานในลักษณะที่เป็นผงหรือ
สารละลายสามารถนามาใช๎ผสมกับดินสาหรับเพาะปลูก หรือผสมกับ media ที่ใช๎ในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อได๎ (Hirano, 1996) การใช๎ไคโตซานผสมในปุ๋ยน้าสาหรับพืชมีข๎อดี คือ สามารถยึดเกาะกับ
พื้นผิวดินได๎ดี ทนตํอการถูกชะล๎าง ลดการระเหยของน้า อีกทั้งยังเป็นตัวควบคุมการปลดปลํอยแรํธาตุ
และสารอาหารให๎แกํพืชอีกด๎วย (ภาวดี เมธะคานนท์, 2543)
- ใช๎ผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรไคโตซานหรืออนุพันธ์สามารถนามาใช๎เป็นสํวนประกอบใน
การผลิตแผํนคลุมดิน เพื่อเรํงการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มอุณหภูมิของดิน และชํวยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์
ที่เป็นประโยชน์ในดิน นอกจากนี้ยังสามารถนามาใช๎ในการผลิตกระถางหรือถุงเพาะต๎นกล๎าได๎ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์เหลํานี้สามารถยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติ (Patent abstracts of Japan, 1998 อ๎างอิง ใน ภา
วดี เมธะคานนท์, 2543)
การเลือกใช๎ไคโตซานในการเป็นวัสดุตรึงอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากไคโตซานจะชํวยยึดเกาะดิน
ทนตํอการซะล๎างและเป็นตัวควบคุมการปลดปลํอยธาตุอาหารพืช และยังสามารถชํวยเพิ่มจุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ตํอดินและยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติย การเลือกเตรียมไคโตซานจากเปลือกกุ๎ง
เนื่องจากเป็นวัสดุเหลือทิ้งเกษตรกรสามารถนามาเตรียมเป็นไคโตซานเองได๎ด๎วยวิธีที่ไมํยุงยาก

2.11 การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของสารที่สังเคราะห์ได้ด้วย SEM
กล๎องจุลทรรศน์ (Microacope) แบํงออกได๎เป็น 2 ประเภท ใหญํ ๆ คือ
1. Optical Microscope
2. Electron Microscope ซึ่งแบํงได๎เป็น 2 ชนิด ได๎แกํ
2.1 Scanning Electron Microscope (SEM) สาหรับดูพื้นผิวของตัวอยําง
2.2 Transmission Electron Microscope (TEM) สาหรับดูโครงรํางภายในของตัวอยําง
2.11.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
เป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาลักษณะโครงสร๎างพื้นผิวของวัสดุโดยอาศัยการกวาดของ
ลาอิเล็กตรอน ไปบนผิววัสดุแทนการใช๎แสงธรรมดา โดยใช๎อานาจแมํเหล็กไฟฟ้าบังคับกระแส
อิเล็กตรอนให๎พุํงไปรวมกันที่จุดใดจุดหนึ่งบนตัวอยําง ซึ่งสามารถที่จะเลือกบริเวณที่จะดูได๎อยําง
สะดวกโดยระบบของเครื่องจะอยูํในสภาพสุญญากาศ กล๎องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสํองกราดนี้เป็น
ประโยชน์มากในการศึกษาค๎นคว๎าทางการแพทย์ โละวิทยาและวิทยาศาสตร์อีกหลายสาขา เพราะใช๎
สํองให๎มองเห็นรูปรําง ลักษณะของแบคทีเรีย ไวรัส และผลึกที่ประกอบขึ้นเป็นโลหะ เซรามิก พอลิ
เมอร์ และสิ่งทอ เป็นต๎น ซึ่งไมํอาจมองเห็นได๎ด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ธรรมดา
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2.11.2 หลักการของ SEM
ด๎านบนจะมีแหลํงกาเนิดอิเล็กตรอน (electron gun) ซึ่งทาหน๎าที่ปลดปลํอยอิเล็กตรอน
ออกมา (primary electron) โดยจะควบคุมจานวนอิเล็กตรอนนั้นด๎วยศักย์ไฟฟ้าสูงๆ (high voltage) โดย
ใช๎เลนส์แมํเหล็กไฟฟ้า (electromagnetic lens) โฟกัสให๎อิเล็กตรอนนั้นตกกระทบชิ้นงาน และเมื่อ
อิเล็กตรอนตกกระทบชิ้นงานจะได๎สัญญาณแบบตําง ๆ เชํน สัญญาณจากอิเล็กตรอนในชิ้นงานที่หลุด
ออกมา (secondary electron) อิเล็กตรอนที่กระดอนกลับ (back scattered electron) หรือ x-ray สัญญาณ
แตํละชนิดจะถูกตรวจวัดโดย detector แตํละชนิด และแปลผลเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า และแปลเป็นภาพ
และกราฟในที่สุด

2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นงลักษณ และ พวงเล็ก (2538) ไดศึกษาผลของการใช ซีโอไลทตอการชะลางธาตุอาหารใน
ดินรวนทรายชุดสตึก โดยผสมดินกับซีโอไลท  และหรือปุ ยอินทรีย  รวมกับปุ ยเคมี ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส ผลปรากฎว าการใส ซีโอไลท สามารถช วยลดปริมาณการชะล างปุ ยไนโตรเจน และ
โพแทสเซียมลงได อยางมาก จากการทดลองนี้ธาตุอาหารไนโตรเจนถูกชะล างนอยลงกวาเมื่อไมใสซี
โอไลทประมาณ 25 เทา คิดเปนอัตราการสูญเสียไนโตรเจนเพียง 5 เปอรเซ็นตของปริมาณปุ ยทั้งหมด
ในขณะที่การใสปุยอินทรีย ทาใหไนโตรเจนถูกชะ ล างเกินกวา 1.02, 1.25 เทาของปริมาณปุ ย สวนธาตุ
โพแทสเซียมสูญเสียเพียง 8 % เมื่อใสซีโอไลท
สุนทร มณีสวัสดิ์ (2528) นาเชื้อบริสุทธิ์ Thiobacillus ที่แยกได๎จากดินองครักษ์มาทดสอบการ
ละลายหินฟอสเฟตในน้ายาและในดินพบวําเชื้อดังกลําวสามารถทาให๎หินฟอสเฟตละลายและ
ปลดปลํอยฟอสฟอรัสออกมามากกวําไมํใสํเชื้อ เมื่อใสํเชื้อ Thiobacillus เมื่อปลูกข๎าวโพดในน้ายาที่
ปราศจากฟอสฟอรัส โดยผสมเชื้อ Thiobacillus รํวมกับหินฟอสเฟตลงในน้ายา พบวํา มีการ
เจริญเติบโต (น้าหนักแห๎ง) สูงกวําข๎าวโพดที่ปลูกในน้ายาดังกลําว แตํไมํใสํเชื้อ Thiobacillus ถึง 2 เทํา
และมีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในพืชมากกวํา ถึง 6 เทํา
Chabot et al. (1996) พบวํา เมื่อใสํเชื้อพีเอสเอ็ม ได๎แกํ Rhizobium, Serratia , Pseudomonas และ
Rhizopus ในดินที่ใช๎ปลูก ผักกะหล่าและข๎าวโพด จะทาให๎สํงเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง เมื่อเติมในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากและปานกลาง เนื่องจากไรโซเบีย ( rhizobia) และพีเอส
เอ็มเหลํานี้ชํวยเพิ่มการละลายของฟอสฟอรัสในดิน ทาให๎พืชดูดดึงฟอสฟอรัสไปใช๎ได๎มากขึ้น
Vani Mittal และคณะ (2008) ได๎ศึกษาผลของราละลายฟอสเฟต (Aspergillus awamori และ
Penicillium citrinum ที่แยกได๎จากแปลงดิน พบวํารากที่แยกได๎มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต
ได๎ดี และยังเป็นตัวชํวยในการผลิตฮอร์โมน IAA อีกด๎วย
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Mathurot Chaiharn และ Saisamorn Lumyong (2009) ได๎ทาการแยกเชื้อแบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟตจากดินบริเวณรากข๎าวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย พบวํา การสร๎างฟอสเฟตที่ละลายได๎
ของแบคทีเรียได๎มากขึ้นนั้นขึ้นอยูํกับ แอมโมเนียคะตะเลส
สุภาพร จันรุํงเรือง และคณะ (2009) ได๎การแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟต
ในรูปไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2 เฟอร์ริกฟอสเฟต (FePO4) และอลูมินัมฟอสเฟต (AlPO4) ให๎
อยูํในรูปที่เป็นประโยชน์ และผลของแบคทีเรียละ ลายฟอสเฟตตํอการสํงเสริมการเจริญเติบโตของ
ข๎าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 จากการคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากชุดดินรังสิต พบวํา คัดแยก
แบคทีเรียละลายฟอสเฟตได๎จานวน 6 ไอโซเลต (Rs01-06) โดยแบคทีเรียสายพันธุ์ Rs01 มี
ประสิทธิภาพในการละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟต(Ca3(PO4)2 ) ได๎ 878.5 มก.ฟอสเฟต/ล. หลังจากการ
บํมเชื้อไว๎ 3 วัน จากนั้นทาการจาแนกชนิดของสายพันธุ์ Rs01 โดยการทดสอบแหลํงคาร์บอนด๎วยวิธี
Biolog microlog system พบวําเป็น Burkholderia multivarans จากนั้นทาการศึกษาผลของแบคทีเรีย
ละลายฟอสเฟต Rs01 ตํอการสํงเสริมการเจริญเติบโตของข๎าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ในชุดดินตาคลี
พบวํา การเติม Burkholderia multivarans สายพันธุ์ Rs01 รํวมกับการใสํยูเรียและโพแทสเซียมคลอไรด์
ทาให๎ความสูง เส๎นรอบวง น้าหนักแห๎งของลาต๎นและใบของข๎าวโพดหวานที่ระยะออกไหม (54 วัน)
แตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยสาคัญยิ่ง (p≤0.01) เมื่อเทียบกับการใสํปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมรํวมกัน
ภาวนา ลิกขนานนท์ และคณะ ได๎ศึกษาจุลินทรีย์ที่จะใช๎ประโยชน์ในกสนผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพด๎าน
ธาตุอาหารพืชฟอสฟอรัส ได๎รวบรวมจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติละลายฟอสเฟตจากตัวอยํางดินและรากพืช
ได๎จุลินทรีย์ที่สามารถละลายตะกอน CaHPO4 จานวน 55 ไอโซเลท เป็นเชื้อแบคทีเรีย 331 ไอโซเลท
เชื้อรา 208 ไอโซเลทและเชื้อแอคติโนมัยซิส 12 ไอโซเลท ทาการคัดเลือกจุลินทรีย์ดังกลําวให๎ได๎
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการละลายหินฟอสเฟตประเภทเชื้อราเส๎นใยจานวน 3 ไอโซเลททั้งหมด
เป็นเชื้อราในจีนัส Penicillium sp. และจุลินทรีย์ประเภทเชื้อแบคทีเรีย 2 ไอโซเลท ศึกษาการละลายของ
ฟอสฟอรัสรูปตํางๆ ทั้งอนินทรีย์และอินทรีย์ฟอสฟอรัสที่ถูกยึดตรึงอยูํในดินโดยเชื้อรา Penicillium sp.
ที่คัดเลือกไว๎ 3 ไอโซเลท ผลการศึกษาพบวําการเพาะเชื้อราทาให๎คําฟอสฟอรัสทั้งหมดที่เป็นประโยชน์
ในดินสูงขึ้นกวําการไมํเพาะเชื้อรา และเชื้อราPenicillium sp. เหลํานี้ มีชีวิตรอดได๎ในดินที่ทดสอบ เมื่อ
วิเคราะห์รูปของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์คือ อนินทรีย์ฟอสฟอรัสและอินทรีย์ฟอสฟอรัสพบวํา
เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพาะเชื้อรา โดยเฉพาะอินทรีย์ฟอสฟอรัสมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น อยํางเดํนชัด
ดีพร๎อม (2541) รายงานวํา การใช๎ภูไมท์กับพืชทา ให๎พืชแข็งแรง ลา ต๎นไมํล๎มงําย และสามารถ
ลดการเข๎าทา ลายของโรคและแมลงได๎ เชํนการใช๎ภูไมท์ในการผลิตข๎าว โดยใช๎ภูไมท์ 80 กิโลกรัม /ไรํ
หวํานตั้งแตํกํอนเตรียมดิน แล๎วจึงปักดา หรือหวํานข๎าว และถ๎าใช๎รํวมกับปุ๋ยเคมีก็จะใช๎ปุ๋ยเคมีอัตรา 5
สํวนตํอภูไมท์ 1 สํวน เมื่อใช๎ภูไมท์แล๎ว ทา ให๎เกิดการต๎านทานโรคและแมลงศัตรูตํางๆของยางพารา
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เพราะภูไมท์จะแตกตัวให๎ซิลิซิค แอซิด หรือ ซิลิกา ที่ละลายน้าได๎ พืชดูดน้าขึ้นไปก็จะกระจายไปทั่วลา
ต๎นทาให๎พืชแข็งแรง ไมํเกิดโรคใบรํวง
Harry W. Pickering และคณะ (2002) พบวําการใช๎ NH4+ และ K -ซีโอไลท์รํวมกับหินฟอสเฟต
ในการปลูกพืชจะชํวยเพิ่มฟอสเฟตละลายได๎ให๎กับพืชมากกวําการใช๎หินฟอสเฟตอยํางเดียว
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ (2549) ระบุวําปัญหาที่พบสํวนใหญํคือดินขาดความอุดมสมบูรณ์มี
ฟอสฟอรัสในดินน๎อย การใสํปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์อื่น ๆ รํวมกับหินฟอสเฟต และจุลินทรีย์ละลาย
หินฟอสเฟต จะชํวยป้องกันไมํให๎ฟอสเฟตทาปฏิกิริยากับแรํธาตุในดินและสูญเสียความเป็นประโยชน์
ตํอพืชเร็วเกินไป อีกปัญหาหนึ่งคือ ดินมีสารประกอบฟอสฟอรัสมาก แตํสํวนใหญํอยูํในรูปที่ละลายน้า
ยาก นอกจากนี้ฟอสเฟตที่ละลายน้าได๎ ซึ่งมีอยูํน๎อยนั้นยังถูกตรึง ( immobilization) โดยจุลินทรีย์บาง
กลุํม หรือเกิดปฏิกิริยากับแรํธาตุตําง ๆ ในดิน และยังถูกดูดซับ (
adsorb)ได๎โดยอนุภาคของดิน
โดยเฉพาะดินเหนียว ซึ่งมีประจุบวก ในขณะที่ฟอสเฟตมีประจุลบ ทาให๎เหลือฟอสเฟตที่พืชนาไปใช๎
ประโยชน์ได๎อยูํน๎อยมาก พืชจึงขาดฟอสฟอรัส
Reyes, Valery and Valduz (2006) ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์พีเอสเอ็มในดินรอบราก
พืช (rhizosphere) และดินที่ไมํมีพืชเจริญอยูํ (bulk soil) จากพืชที่ขึ้นอยูํในเหมืองหินฟอสเฟต เทียบกับ
พืชบริเวณที่อยูํติดกับเหมืองด๎านนอก ซึ่งดินในเหมืองมี pH และฟอสฟอรัสละลายน้ามากกวําบริเวณ
นอกเหมือง ผลการทดลองพบเชื้อพีเอสเอ็มจานวนมากจากบริเวณดินรอบรากพืชมากกวําดินบริเวณที่
ไมํมีพืชเจริญ เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ 15 สายพันธุ์ ซึ่งในจานวนนี้เป็น Azotobacter 5 สายพันธุ์
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ (2549) ระบุวําปัญหาที่พบสํวนใหญํคือดินขาดความอุดมสมบูรณ์มี
ฟอสฟอรัสในดินน๎อย การใสํปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์อื่น ๆ รํวมกับหินฟอสเฟต และจุลินทรีย์ละลาย
หินฟอสเฟต จะชํวยป้องกันไมํให๎ฟอสเฟตทาปฏิกิริยากับแรํธาตุในดินและสูญเสียความเป็นประโยชน์
ตํอพืชเร็วเกินไป อีกปัญหาหนึ่งคือ ดินมีสารประกอบฟอสฟอรัสมาก แตํสํวนใหญํอยูํในรูปที่ละลายน้า
ยาก นอกจากนี้ฟอสเฟตที่ละลายน้าได๎ ซึ่งมีอยูํน๎อยนั้นยังถูกตรึง ( immobilization) โดยจุลินทรีย์บาง
กลุํม หรือเกิดปฏิกิริยากับแรํธาตุตําง ๆ ในดิน และยังถูกดูดซับ (
adsorb)ได๎โดยอนุภาคของดิน
โดยเฉพาะดินเหนียว ซึ่งมีประจุบวก ในขณะที่ฟอสเฟตมีประจุลบ ทาให๎เหลือฟอสเฟตที่พืชนาไปใช๎
ประโยชน์ได๎อยูํน๎อยมาก พืชจึงขาดฟอสฟอรัส
สุนทร มณีสวัสดิ์ (2528) นาเชื้อบริสุทธิ์ Thiobacillus ที่แยกได๎จากดินองครักษ์มาทดสอบการ
ละลายหินฟอสเฟตในน้ายาและในดินพบวําเชื้อดังกลําวสามารถทาให๎หินฟอสเฟตละลายและ
ปลดปลํอยฟอสฟอรัสออกมามากกวําไมํใสํเชื้อ เมื่อใสํเชื้อ Thiobacillus เมื่อปลูกข๎าวโพดในน้ายาที่
ปราศจากฟอสฟอรัส โดยผสมเชื้อ Thiobacillus รํวมกับหินฟอสเฟตลงในน้ายา พบวํา มีการ
เจริญเติบโต (น้าหนักแห๎ง) สูงกวําข๎าวโพดที่ปลูกในน้ายาดังกลําว แตํไมํใสํเชื้อ Thiobacillus ถึง 2 เทํา
และมีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในพืชมากกวํา ถึง 6 เทํา

บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจยั
3.1 สารเคมี
ตารางที่ 3.1 สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย
สารเคมี
KHPO4
Potato agar
ไคโตซาน
HNO3
MgSO4
NB
NH4OH
CH3COOH
PVK
Na2CO3
C2H5OH
NaOH
ภูไมท์ชนิดเม็ด
diethanolamine
glycine

ยีห่ ้ อ
SIGMA-ALDRICH
MERCK
SIGMA-ALDRICH
MERCK
MERCK
SIGMA-ALDRICH
MERCK
MERCK
SIGMA-ALDRICH
MERCK
MERCK
MERCK
MERCK
MERCK

เกรด
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
Analytical reagent
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3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
ตารางที่ 3.2 แสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัย

เครื่องมือ

ยีห่ ้ อ

เตาเผา
haemacytometer
ตู้อบ
ครูสิเบิ้ล
เดซิเคเตอร์
เครื่องชั่งสาร
อุปกรณ์เครื่องแก้วต่างๆ
ตู้บ่มเชื้อ
ตู้ LAMINAR LOW
AUTO CLAVE
เครื่อง X–ray diffraction (เทคนิค
การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์)
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (SEM)
เครื่อง FTIR
เครื่อง spectrophotometer

Carbolite CWF 1300
Memmert
Precis XT220
HOTPACK
ISSCO BV 124
HICLAVETM HVE-50
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3.3 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยโดยรวม
การทดลองแบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
1. เก็บตัวอย่ างดินนาข้ าว และคัดแยกเชื้อจุลนิ ทรีย์ละลายฟอสเฟต
1.1 เก็บตัวอย่างดิน นาข้าว จากพื้นที่สุ่มตัวอย่างของเกษตรกร ต.กบเจา อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา จานวน 20 จุด
1.2 นาตัวอย่างดินนาข้าวมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ pH, total P และ available P
นาตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ทางชีวภาพ ได้แก่ ชนิดและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต
ดังนี้ (ธงชัย มาลา, 2550)
1.2.1 การวัดค่า pH
นาตัวอย่างดินมาตากแห้งและบดผสมคลุกเข้ากันแล้วสุ่มตัวอย่างมา 2 กรัมนามาละลายใน
น้ากลั่น แล้ววัดค่า pH ด้วย pH meter บันทึกผล
1.2.2 การวิเคราะห์ค่า aviable P ส่งวิเคราะห์ที่ภาควิชาปฐพีวิทยา ม.เกษตรศาสตร์
2. การเตรียมวัสดุตรึง
2.2 เตรียมไคโตแซนจากเปลือกกุ้ง พร้อมตรวจสอบโครงสร้างด้วย FTIR
2.3 เตรียมเถ้าแกลบดาและขาว
2.4 เตรียมซีโอไลท์ ภูไมท์
3. ตรึงเชื้อบนวัสดุตรึง
4. ทดสอบประสิ ทธิภาพของเชื้อจุลนิ ทรีย์ละลายฟอสเฟตบนวัสดุตรึง
ทดลองปลูกข้าวโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตบนวัสดุตรึงร่วมกับดิน

3.4 วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวอย่ างดินนาข้ าว
ตัวอย่างดินนาข้าวนามาจาก 5 พื้นที่ใน ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น
พื้นที่นาข้าวที่ประสบปัญหาน้าท่วมทุกปี วิธี เก็บตัวอย่างดิ นตามเอกสารคาแนะนาวิธีการเก็บ
ตัวอย่างดินของกองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้น นาตัวอย่าง
ดิน นาข้าว มาตากแห้งและคลุกเคล้ากันและทาการ วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ pH และ
available P
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2 การแยกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินตัวอย่าง
1) นาดินที่ต้องการศึกษาจานวน 1 กรัม ใส่ลงในน้ากลั่นที่ฆ่าเชื้อแล้ว จานวน 10 มิลลิลิตร
ในหลอดทดสอบ เขย่าอย่างแรงเพื่อให้ดิน และจุลินทรีย์กระจายในน้าได้อย่างทั่วถึง
ทาให้ได้
สารละลายดินที่มีความเข้มข้นเป็น 10-1 เท่า
2) ใช้ปิเปตที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วดูดสารละลายดินในข้อ 1 จานวน 1 มิลลิลิตร แล้วถ่ายลงใน
หลอดทดสอบที่บรรจุน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน จะได้สารละลายดินความ
เข้มข้น 10 -2 เท่า เจือจางสารละลายดินต่อไปอีกในน้ากลั่นที่ฆ่าเชื้อ ครั้งละ 10 เท่า จนได้ความ
เข้มข้นเป็น 10-3, 10-4, 10-6
3) นาสารละลายดินความเข้มข้นที่เหมาะสมไปศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต
ได้บนอาหาร Pikovskaya’s medium โดยใช้วิธี spread plate
4) หลังจากบ่มเชื้อไว้นาน 4 ถึง 5 วัน ให้เลือกเชื้อที่มีวงใสรอบโคโลนี (clear zone) ซึ่งแสดง
ว่าโคโลนีนั้นเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างกรดออกมาละลายฟอสเฟตในอาหารเลี้ยงเชื้อได้ เนื่องจากใน
อาหาร Pikovskaya’s medium นั้นมี Ca3(PO4)2 เป็นส่วนผสมอยู่และเป็นแหล่งของฟอสเฟตอย่าง
เดียวที่มีในอาหาร ซึ่งเป็นส่วนที่ทาให้อาหารขุ่น จากนั้นนาเชื้อดังกล่าวไปแยกให้ได้เชื้อบริสุทธิ์
5) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตบนอาหารแข็งระดับเบื้องต้น โดยค่า
halo:colony ratioวัดรัศมีของบริเวณใสและรัศมีของโคโลนี เพื่อนามาคานวณหาค่า Halo: Colony
ratio ดังสูตรต่อไปนี้
Halo:Colony ratio = รัศมีบริเวณใสรอบโคโลนี
รัศมีโคโลนี
คานวณค่า Halo: Colony ratio ทุกซ้าแล้วหาค่าเฉลี่ยสุดท้ายของแต่ละเชื้อมาเปรียบเทียบกัน
เชื้อใดให้ค่าเฉลี่ยของ Halo: Colony ratio สูงสุด แสดงว่ามีกิจกรรมการละลายฟอสเฟตได้ดีที่สุด
คัดเลือกมาทดสอบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลวต่อไป
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3. ประสิ ทธิภาพการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว
นาเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตบริสุทธิ์มาทดสอบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตดังนี้
(นิจกาล การอานวย, 2550)
3.1 การเตรียมกล้าเชื้อแบคทีเรีย
1) ใช้เข็มเขี่ยเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA โดยวิธี crose streak บ่ม
เชื้อที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง
2) ใช้เข็มเขี่ยเชื้อโคโลนีเดี่ยวของแบคทีเรียที่เลี้ยงได้บนอาหาร NA ถ่ายลงในฟลาสก์
ขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอาหารเหลว NB ปริมาตร 25 มิลลิลิตร นาไปเขย่าด้วยความเร็วรอบ
ประมาณ 150 rpm เพื่อให้อากาศ นาน 4-6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง (มีปริมาณเชื้อโดยประมาณ 107108 cfu / ml)
3.2 การเลีย้ งเชื้อในอาหารเหลวทดสอบการละลายฟอสเฟต
ถ่ายกล้าเชื้อที่เจริญในอาหารเหลว NB ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ลงในฟลาสก์ขนาด 250
มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอาหารเหลวสูตร Pikovskaya’s medium (PVK) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร นาไปเขย่า
ให้อากาศ ที่อุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน (3 ซ้า) โดยชุดควบคุมจะไม่เติมเชื้อแบคทีเรีย
3.3 การวิเคราะห์ การละลายฟอสเฟตในอาหารเลีย้ งเชื้อเหลว
เตรียมสารละลาย A, B และ สารละลายมาตรฐานฟอสเฟต ตามวิธีในภาคผนวก ก
แล้วทาตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.3.1 การทากราฟมาตรฐานของสารละลายฟอสเฟต
เตรียมสารละลายมาตรฐานฟอสเฟตให้มีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
นาสารละลายมาตรฐานฟอสเฟตเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาคผนวก ก) มาทาการเจือจางลง 10
เท่า จากนั้นดูดเอาสารละลายนี้ปริมาตร 0 , 1, 2, 3, 4, 5 มิลลิลิตร บรรจุลงในขวดวัดปริมาตรขนาด
25 มิลลิลิตร เติมน้ากลั่นลงไปจนมีปริมาตรประมาณ 20 มิลลิลิตร เติมสารละลาย B (ภาคผนวก ก)
ลงไป 4 มิลลิลิตร (สารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้าเงิน) เขย่าให้เข้ากันแล้วเติมน้ากลั่นลงไปในขวดวัด
ปริมาตรจนมีปริมาตรครบ 25 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน วางทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วเริ่มอ่าน
เปอร์เซ็นต์ transmittance (%T) ของน้ายานี้ด้วย spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 882 นาโนเมตร
3.3.2 การวิเคราะห์ หาปริ มาณฟอสเฟตในตัวอย่ าง
ทาการเก็บตัวอย่างที่เจริญในอาหารเหลวสูตร PVK จากข้อ 3.2 เมื่อครบ
กาหนด 7 วันโดยดูดตัวอย่างเชื้อที่เจริญในอาหารเหลวแต่ละสูตรปริมาตร 20 มิลลิลิตร ถ่ายใส่
หลอดปั่นตกตะกอน จากนั้นนาไปปั่นตกตะกอนด้วยเครื่อง centrifuge ที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อ
นาที นาน 10-15 นาที แยกเอาส่วนใส และกรองส่วนใสผ่านกระดาษกรอง whatman No. 1 เพื่อแยก
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เอาตะกอนแคลเซียมฟอสเฟต ( Ca3(PO4)2) ที่อาจตกค้าง และอาจรบกวนการวิเคราะห์ผลปริมาณ
ฟอสเฟตรูปละลายได้ (การปั่นและการกรองอาจทาหลายครั้งจนได้ของเหลวใส) นาส่วนใสที่ผ่าน
การกรองแล้ว (culture filtrate) ส่วนหนึ่งไปวัดค่า pH และบันทึกค่า pH ที่วัดได้ อีกส่วนหนึ่งนามา
วิเคราะห์หาปริมาณ water soluble phosphate ใน culture filtrate โดยดูดตัวอย่างที่ราบปริมาตร
แน่นอนประมาณ 1-10 มิลลิลิตร มาวิเคราะห์ตามวิธีการวิเคราะห์หา available phosphorus ดังนี้
ใช้ตัวอย่างประมาณ 1-10 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร เติม
น้ากลั่นลงไปจนมีปริมาตรประมาณ 20 มิลลิลิตร เติมสารละลาย B ลงไป 4 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน
แล้วเติมน้ากลั่นลงไปในขวดวัดปริมาตรจนมีปริมาตรครบ 25 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน วางทิ้งไว้
ประมาณ 10 นาที แล้วเริ่มอ่านเปอร์เซ็นต์ transmittance (%T) ของน้ายานี้ด้วย spectrophotometer ที่
ความยาวคลื่น 882 นาโนเมตร
การที่จะพิจารณาว่าควรใช้ปริมาณตัวอย่างเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณฟอสเฟตที่มีอยู่
ในตัวอย่าง ซึ่งจะต้องทดลองดูก่อน เช่น ใช้ปริมาณตัวอย่าง 5 มิลลิลิตร ปรากฏว่าสีของปฏิกิริยาเข้ม
เกินไป จนเกินค่าของกราฟมาตรฐาน ก็จาเป็นต้องลดปริมาณของตัวอย่างให้น้อยลง หรืออาจจะ
ต้องเจือจางสารตัวอย่างลงก่อน
3.3.3 การคานวณหาปริ มาณของฟอสเฟตที่วิเคราะห์
การคานวณหาปริมาณของฟอสเฟตที่วิเคราะห์ได้เป็นมิลลิกรัมฟอสเฟตต่อลิตร
คานวณได้ดังนี้
ปริมาณฟอสเฟตในตัวอย่าง
(มิลลิกรัมฟอสเฟตต่อลิตร)

=
Z * ปริมาตรสุดท้าย (มิลลิลิตร)
ปริมาตรสารตัวอย่างที่ใช้ (มิลลิลิตร)

เมื่อ Z คือ ค่าความเข้มข้นของฟอสเฟตในตัวอย่างที่คานวนเทียบกับกราฟมาตรฐาน
ปริมาตรสุดท้าย คือ 25 มิลลิลิตร ปริมาตรสารตัวอย่างที่ใช้ คือ 1-10 มิลลิลิตร ที่
เลือกใช้ค่าใดค่าหนึ่ง
3.3.4 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตใน
อาหารเหลวโดยนาค่าปริมาณฟอสเฟตในตัวอย่างที่คานวณได้ (มิลลิกรัมต่อลิตร/ ppmP)
3.4 การระบุชนิดของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต
คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตสูงสุด 5 อันดับแรกไป
วิเคราะห์เพื่อระบุ สปีชีส์โดยเทคนิค 16s DNA sequencing
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4. การเตรียมวัสดุตรึง
วัสดุตรึงที่ใช้ในการทดลองนี้ประกอบด้วย ขี้เถาแกลบ ซีโอไลต์ และ ไคโตซาน
4.1 เตรียมขีเ้ ถ้ าแกลบ
นาแกลบแห้งมาเผาที่อุณหภูมิ 500 และ 1000oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะได้เถ้าแกลบดา
และแกลบขาว นาขี้เถ้าแกลบดา และแกลบขาวมาผสมในอัตราส่วน 50:50 เพื่อใช้เป็นวัสดุตรึง
ต่อไป
4.2 เตรียมซีไอไลต์
ซีโอไลต์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ภูไมท์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมเกษตรปลอด
สารพิษ โดยนามาเผาที่อุณหภูมิ 550 oC เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ก่อนนาไปใช้ตรึง
4.3 เตรียมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
นาเปลือกกุ้งแชบ๊วย 100 กรัม ไปกาจัดเกลือแร่ด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 โมลาร์ใน
อัตราส่วน 1:10 (เปลือกกุ้ง :โซเดียมไฮดรอกไซด์)และให้ความร้อน 55องศาเซลเซียส เป็นเวลา
4 ชั่วโมง จากนั้นนาไปอบที่ อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสจนแห้ง และนาเปลือกกุ้งที่ผ่านการกาจัด
เกลือแร่มาทาปฏิกิริยากับ กรดอะซิติก 1โมลาร์ในอัตราส่วน 1:10 (เปลือกกุ้ง :กรดอะซิติก)แช่เป็น
เวลา 1 ชั่วโมง และล้างด้วยน้ากลั่นจนเป็นกลางจากนั้นนาไปอบที่อุณหภูมิ 60องศาเซลเซียสจนแห้ง
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้คือไคติน ขั้นตอนต่อมานาไคตินที่ได้มากาจัดสีและไขมันด้วย เอทานอล 95%
ในอัตราส่วน 1:8 (เปลือกกุ้ง :เอทานอล)นาไปแช่ 2 ชั่วโมง และนาไปอบจนแห้งสุดท้าย นาไคตินที่
ได้มาทาปฏิกิริยากับ โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50%ในอัตราส่วน 1:20 (เปลือกกุ้ง : โซเดียมไฮดรอก
ไซด์) นาไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ120องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้ ก็คือ
เกล็ดไคโตซาน หรือแผ่นไคโตซาน ขั้นตอนในการเตรียมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
5. การตรึงเชื้อจุลนิ ทรีย์บนวัสดุตรึง
นาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตมา ซึ่งมาจากการเลี้ยงเซลล์แบคทีเรีย
ใน PVK broth เป็นเวลา 72 ชั่วโมง (3 วัน) แล้วปรับให้มีความหนาแน่นเป็น 150 เซลล์ / มล. ด้วย
haemacytometer นาวัสดุตรึงแต่ละชนิดมาอย่างละ 1 กิโลกรัมใส่ลงในเชื้อจุลินทรีย์ 500 มิลลิลิตร
คนให้เข้ากัน จากนั้นทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เก็บบรรจุถุงแล้วนาไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ 20-25oC
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6. การทดสอบผลของเชื้อจุลนิ ทรีย์ละลายฟอสเฟตต่ อการเจริญเติบโตของข้ าวในระดับกระถาง
ข้าวที่เลือกใช้เป็นข้าวพันธุ์ กข 47 ทาการปลูกข้าวในดินที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 500กรัม /กระถาง
ผสมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ตรึงอยู่บนวัสดุ 250 กรัม/กระถาง ตามตารับ (treatment) ต่อไปนี้
1. ชุดควบคุม ดิน + พืช (control)
2. ตารับที่ 1 ดิน + พืช + ไคโตซาน
3. ตารับที่ 2 ดิน + พืช + ซีโอไลต์
4. ตารับที่ 3 ดิน + พืช + ขี้เถ้าแกลบ
5. ตารับที่ 4 ดิน + พืช + ไคโตซาน/เชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ 1
6. ตารับที่ 5 ดิน + พืช + ไคโตซาน/เชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ 2
7. ตารับที่ 6 ดิน + พืช + ซีโอไลต์/เชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ 1
8. ตารับที่ 7 ดิน + พืช + ซีโอไลต์/เชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ 2
9. ตารับที่ 8 ดิน + พืช + ขี้เถ้าแกลบ/เชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ 1
10. ตารับที่ 9 ดิน + พืช + ขี้เถ้าแกลบ/เชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ 2
แต่ละตารับทา 3 ซ้า (replicate) รดน้าทุกวันพอให้ดิน ท่วมน้า เป็นเวลา 30 วัน วัดส่วนสูง
ของลาต้น ขนาดลาต้น และจานวนใบข้าวทุกๆ 10 วัน จากนั้นเมื่อครบ 30 วัน ทาการ วัดน้าหนัก
แห้งของลาต้น ราก และใบจากทุกกระถาง โดย แยกใส่ซองกระดาษที่สะอาดแล้วนาเข้าเครื่องอบ
ตัวอย่างพืชที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน เพื่อหาน้าหนักแห้งของต้นและราก และใบ
(วชิราภรณ์ เรือนแป้น, 2521) บันทึกผล นาดินหลังปลูกไปตรวจวัดปริมาณฟอสเฟต
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บทที่ 4
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
4.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของดินตัวอย่าง
4.1.1 ลักษณะทางกายภาพของดินตัวอย่าง
ลักษณะดินตัวอย่างที่เก็บจากดินจากนาข้าวหลังเก็บเกี่ยว ตาบลกบเจา อ. บางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 20 จุด (รูปที่ 4.1) จากนา 5 แปลง ดินที่เก็บมีลักษณะเป็นดิน
เหนียวปนดินโคลนมีสีดาปนน้าตาลเข้ม ดังรูป 4.2

รูปที่ 4.1 แสดงจุดเก็บดินตัวอย่างบริเวณพื้นที่นาบริเวณ ต.กบเจา อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว (รูปล่างขวาเป็นพื้นที่เก็บ
ตัวอย่างหลังถูกน้าท่วมขังตามฤดูกาล)
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รูปที่ 4.2 ลักษณะตัวอย่างดินนาข้าว
4.1.2 ลักษณะทางเคมีของตัวอย่างดิน
จากผลการศึกษาลักษณะทางเคมีของดินประกอบด้วยการวัดค่า
pH และ ค่า
ฟอสฟอรัสที่พืชนาไปใช้ได้ ( available phosphorous) พบว่าตัวอย่างดินจาก 20 จุด เมื่อนามาตาก
แห้ง และบดคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วนามาสุ่มนามาวัดค่า pH และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
( available phosphorous) แสดงผลดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงลักษณะทางเคมีของดินตัวอย่าง
ตัวอย่าง

pH

ดินนาข้าว

7.8

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
(mg/L)
20

ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่าตัวอย่างดินนาข้าวมีสมบัติเป็นกลางค่อนไปทางเบส และมี
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 20 ppm ซึ่งจัดว่าดินนาข้าวมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ปริมาณปานกลาง (Agronomy handbook) นันทรัตน์ ศุภกาเนิด http://www.kehakaset.com/index.php/
component/docman/doc_download/835-update?Itemid=) ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยสาหรับดิน
ที่มีปริมาณฟอสฟอรัสปานกลาวง่า เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยใส่ หรือใส่รอง
ก้นหลุมก่อนปลูกพืช
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4.2 ผลการแยกเชื้อการแยกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินรอบรากข้าว ในพื้นที่นาข้าวอาเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.2.1 การแยกเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตในดินนาข้าว
จากการนาดินนาข้าวมาทาการคัดเลือกเชื้อทั้งราและแบคทีเรียที่มีความสามารถละลาย
ฟอสเฟตเบื้องต้นผลที่ได้แสดงดังรูป 4.3

รูปที่ 4.3 แสดงโคโลนีของเชื้อราและแบคทีเรียที่แยกได้เบื้องต้นจากดินตัวอย่าง
รูป 4.3 เป็นรูปโคโลนีของเชื้อจุลินทรีย์ที่ผสมกันอยู่ระหว่างเชื้อราและแบคทีเรียที่มี
ความสามารถในการละลายฟอสเฟตที่ ได้จากตัวอย่างดินจุดต่างๆ จากการ คัดเลือกเชื้อใน รอบแรก
ได้พบว่า เชื้อราที่แยกได้มี ประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต ไม่ดีเท่าเชื้อแบคทีเรีย เพราะไม่เห็น
clear zone รอบโคโลนีรา แต่จะเห็น clear zone รอบ colony แบคทีเรียใน mix culture ได้ชัดเจนกว่า
สรุปว่ าสามารถแยกได้ทั้งราและแบคทีเรีย จากดินตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ ธงชัย มาลา, 2546 ที่
พบว่าในดินชั้นบนสามารถพบปริมาณแบคทีเรีย และเชื้อราที่ละลายฟอสเฟตได้มากกว่าในดิน
ระดับลึกลงไป เนื่องจากดินตัวอย่างที่เก็บมาจากบริเวณชั้นบนของนาข้าว แต่ราที่ แยกได้ ไม่สร้าง
clear zone จึงไม่นามาทาเป็นเชื้อบริสุทธิ์ ( pure culture) นอกจากนี้มีการพบว่า ในดินนาจะพบ
ปริมาณแบคทีเรียละลายฟอสเฟตมากกว่าในดินดอน ขณะที่ในดินดอนมีแนวโน้มพบเชื้อราละลาย
ฟอสเฟตมากกว่าในดินนา ซึ่งอิทธิพลของชนิดดินและการเขตกรรมที่แตกต่างกันมีผลต่อปริมาณ
แบคทีเรียละลายฟอสเฟตในดิน (ธงชัย , 2546) ดังนั้น จึงเลือกแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถสูงใน
การสลายฟอสเฟต และจากการคัดแยกแบคทีเรียจากดิน นาข้าวที่ สามารถละลายแคลเซียมฟอสเฟต
ในอาหาร Pikovskaya ระดับเบื้องต้น จากผลการทดลอง สามารถแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตได้
45ไอโซเลต รูปที่ 4.4 แสดงรูปร่างโคโลนีที่แยกได้บางไอโซเลต
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รูปที่ 4.4 ลักษณะต่างๆ ของโคโลนีที่แยกได้จากดินตัวอย่าง
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ลักษณะของโคโลนีของ แบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่ได้มีหลายลักษณะประกอบด้วย โคโลนี
ขนาดเล็กสีเหลือง เซลล์รูปท่อน แกรมลบ โคโลนีด้านสีขาวขุ่น เซลล์รูป ท่อนสั้น และโคโลนีรูป
กลมแกรมลบ จะสังเกตเห็นวงใสรอบโคโลนีแสดงให้เห็นว่าเชื้อแบคทีเรีย ดังกล่าวละลายฟอสเฟต
ใน PVK ได้ และค่า Halo:Colony ratio ของแต่ละไอโซเลตแสดงดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ค่า Halo:Colony ratio ของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต
ไอโซเลท
IB1
IB2
IB3
IB4
IB5
IB6
IB7
IB8
IB9
IB10
IB11
IB12
IB13
IB14
IB15
IB16
IB17
IB18
IB19
IB20
IB21

ครั้งที่ 1
0.6
1.0
0.5
0.7
0.6
1.4
1.0
1.6
1.5
1.8
1.3
0.4
2.1
0.6
2.5
0.7
0.5
0.5
0.3
1.0
0.7

Halo:Colony ratio
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
0.8
0.6
0.8
0.8
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
2.0
2.0
0.4
0.5
1.6
1.6
1.5
1.5
1.8
1.8
1.7
1.6
0.5
0.3
2.1
2.1
0.7
0.6
2.2
2.1
0.8
0.9
0.6
0.4
0.7
0.6
0.3
0.3
0.6
0.4
0.8
1.0

เฉลี่ย
0.65
0.84
0.62
0.75
0.60
1.80
0.63
1.60
1.50
1.80
1.53
0.40
2.10
0.60
2.26
0.80
0.50
0.60
0.30
0.67
0.84
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IB22
IB23
IB24
IB25
IB26
IB27
IB28
IB29
IB30
IB31
IB32
IB33
IB34
IB35
IB36
IB37
IB38
IB39
IB40
IB41
IB42
IB43
IB44
IB45

1.0
0.6
0.5
0.3
3.3
2.3
0.8
2.0
0.7
0.6
1.2
0.8
0.9
0.9
0.8
1.0
0.7
0.4
2.0
1.8
2.7
0.9
0.7
0.9

0.8
1.0
0.7
0.2
3.5
1.6
0.8
1.2
1.0
0.5
0.4
1.0
0.6
0.8
0.8
1.0
0.7
0.4
1.9
1.6
2.8
1.1
0.7
0.4

0.6
1.0
0.5
0.7
3.0
1.4
0.8
0.9
0.7
0.8
1.0
0.7
0.5
1.0
0.6
1.0
0.5
0.6
1.9
1.4
2.8
0.9
0.7
1.0

0.79
0.87
0.56
0.41
3.25
1.78
0.80
1.36
0.78
0.63
0.88
0.82
0.67
0.90
0.71
0.98
0.63
0.46
1.93
1.58
2.76
0.98
0.69
0.77

เมื่อเปรียบเทียบค่า halo:colony ratio คัดเลือกไอโซเลทที่ให้ค่าสูงสุดได้จานวน 5 ไอโซเลท
ที่เจริญโดยสร้างบริเวณใส เนื่องจากโซนใสที่เกิดขึ้นรอบกลุ่มเซลล์แสดงให้เห็นว่ามีการละลาย
ฟอสเฟตเกิดขึ้น บนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งได้ดีที่สุดและมีการเจริญของเชื้อบนอาหารอย่างรวดเร็ว
เพื่อที่จะนาไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตใน PVK broth และวิเคราะห์สปีชีส์ เชื้อ
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แบคทีเรียที่คัดเลือก ได้แก่ ไอโซเลท IB13, IB15,IB26, IB40 และ IB42 มีค่า ratio เท่ากับ 2.1, 2.26,
3.25, 1.93 และ 2.76 ตามลาดับ ลักษณะของโคโลนีแสดงดังรูปที่ 4.5

รูปที่ 4.5 แสดงลักษณะของโคโลนี 5 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตใน PVK broth
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4.2.2 ประสิ ทธิภาพการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว
จากการทดสอบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว Pikovskaya medium
พบว่า เชื้อที่ผ่านการคัดเลือก 5 ชนิด สามารถออกได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือ IB42 และ
IB26 ซึ่งประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกัน และกลุ่มที่สองคือ IB13, IB16 และ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ละลายฟอตเฟตที่ต่ากว่าข้อมูลแสดงดังตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.6 จะเห็นถึงความสามารถในการ
ละลายฟอสเฟตที่แตกต่างกันของทั้ง 5 ไอโซเลต และจะเห็นว่า IB 26 และ IB 42 มีความสามารถใน
การละลายฟอสเฟตได้สูงที่สุด ดังนั้นจึงเลือกนาเชื้อไอโซเลต IB26 และ IB42 วิเคราะห์หาสปีชีส์
ด้วย 16s DNA sequencing
ตารางที่ 4.3 แสดงประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตของเชื้อที่แยกได้ทั้ง 5 ไอโซเลต
ไอโซเลต (isolate)

mg P/L

IB13
IB15
IB26
IB40
IB42

ปริมาณฟอสเฟตทีล่ ะลายได้
(mgP/L)
92.09  3.488
94.66  3.52
179.82  9.296
73.02  8.667
187.83  6.636

รูปที่ 4.6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของเชื้อที่แยกได้ทั้ง 5 ชนิด
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4.2.3 การระบุสปีชีส์เชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟต
ผลการวิเคราะห์สปีชีส์ของเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการละลายฟอสเฟต 2 ชนิด
ด้วยเทคนิค 16s DNA sequencing แสดงดังตารางที่ 4.4 รายละเอียดของผลการทดลองแสดงดัง
ภาคผนวก ข
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์สปีชีส์ของเชื้อแบคทีเรีย
ตัวอย่าง
IB26
IB42

ผลการจาแนกชนิดแบคทีเรีย
Burkhoderia sp.
Pantoea dispersa

4.3 การเตรียมวัสดุตรึงเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต
4.3.1 ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
ลักษณะของไคโตซานที่เตรียมได้จากเปลือกกุ้งแสดงดังรูปที่ 4.7 นอกจากนี้ยังทาการ
ตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันในโครงสร้างของไคโตซานที่เตรียมได้ด้วยเครื่อง FTIR เพื่อเป็นการยืนยันว่า
สิ่งที่สกัดได้คือไคโตซาน ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 4.8

รูปที่ 4.7 แสดงลักษณะของไคโตซานที่สกัดได้จากเปลือกกุ้ง

%T

48

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200

1000 800 600 400

cm3

รูปที่ 4.8 แสดงสเปตรัม FTIR ของไคโตซานที่สกัดได้จากเปลือกกุ้ง
จากรูปที่ 4.8 แสดงสเปกตรัม FTIR ของไคโตซานที่เตรียมได้ พบพีคที่เลขคลื่น 3434 cm-1
ซึ่งเป็นของ O-H stretching เลขคลื่น 2919 และ 2876 cm-1 เป็นของ C-H stretching เลขคลื่น 1150
และ1600 เป็นของ N-H bending เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่สกัดจากเปลือกกุ้งคือ ไคโตซาน และ
คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของไคโตซานที่ได้แสดงดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของไคโตซาน
ตัวอย่าง

ความชื้น (%)

ปริมาณกากที่เหลือ
หลังการละลาย (%)

ไคโตซานที่
สกัดได้

13.02  0.01

1.70  0.02

ระดับการกาจัด
หมู่ อะซิทิล
(DD) (%)
90.21  0.05

ปริมาณโปรตีน
(%)
1.27  0.07

จากผลการตรวจสอบคุณสมบัติของไคโตซานทั้งทางกายภาพและทางเคมีพบว่า สารที่สกัด
ได้เป็นไคโตซานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบว่าไคโตซานมีปริมาณโปรตีน หรือมี
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ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถ้านามาทาเป็นวัสดุตรึงเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตนอกจากจะ
เป็นตัวรองรับจุลินทรีย์แล้วไคโตซานยังสามารถสลายตัวให้ไนโตรเจนเป็นอาหารให้กับพืชอีกด้วย
4.3.2 เถ้าแกลบดาและขาว (rice husk ash)
ในการเตรียมเถ้าแกลบโดยการนาแกลบมาเผาที่อุณหภูมิต่างกัน เถ้าแกลบดาเผาที่
อุณหภูมิ 300oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และเถ้าแกลบขาวเผาที่อุณหภูมิ 1000oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
สาหรับเถ้าแกลบที่นามาใช้เป็นวัสดุตรึงจะใช้ทั้งเถ้าแกลบดาและขาวผสมกันในอัตราส่วน
1:1
ลักษณะของเถ้าแกลบต่างๆ แสดงดังรูปที่ 4.9
(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 4.9 แสดงลักษณะของ (ก) ขี้เถ้าแกลบดา (ข) ขี้เถ้าแกลบขาว และ (ค) ขี้เถ้าแกลบผสม
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ตารางที่ 4.6 แสดงองค์ประกอบของเถ้าแกลบผสม
ส่วนประกอบทางเคมี
Fe2O3
SiO2
CaO
Al2O3
MgO
K2O
Na2O
SO3
TiO2

ร้อยละโดยมวล (%)
0.91
94.23
0.86
1.97
0.77
1.92
0.05
0.28
0.17

จากตารางที่ 4.6 จะพบว่าเถ้าแกลบที่นามาใช้มีองค์ประกอบของซิลิกา (SiO2) สูงถึง
94.23% ซึ่งซิลิกาเป็นธาตุอาหารรองที่ข้าวต้องการในปริมาณมากในการสร้างใบ และเมล็ด ดังนั้น
การใช้เถ้าแกลบเป็นวัสดุตรึงจึงเป็นการช่วยเสริมธาตุอาหารรองที่สาคัญให้กับข้าวได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ขี้เถ้าแกลบมีความเป็นรูพรุนสูงจึงสามารถอุ้มน้าได้ดี และที่สาคัญหาได้ง่ายตามท้องถิ่น
และมีราคาถูก
4.3.3 ภูไมท์ (pumice)
ลักษณะของภูไมท์ที่นามาใช้เป็นวัสดุตรึงเชื้อจุลินทรีย์มีลักษณะเป็นเม็ดสีเทา แสดงดัง
รูปที่ 4.10

รูปที่ 4.10 ลักษณะของภูไมท์หลังการเผาที่ 550OC
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ตารางที่ 4.7 แสดงองค์ประกอบของภูไมท์
ส่วนประกอบทางเคมี
SiO2
CaO
Al2O3
MgO
K2O
Na2O
Fe2O3
P2O5

ร้อยละโดยมวล (%)
70
1.12
13.06
0.20
1.39
1.37
1.26
0.017

จากตารางที่ 4.7 พบว่าภูไมท์มี SiO2 และ Al2O3 เป็นองค์ประกอบ ซึ่งทั้งสองเป็นโครงสร้าง
หลักของซีโอไลท์ที่มีความสามารถในการจับประจุบวกได้ดีโดยเฉพาะพวกไอออนของโลหะประจุ
2+ และ 1+ ทาให้ภูไมท์จับธาตุอาหารพืชเช่น K+ และ Ca2+ ได้ดี นอกจากนี้ภูไมท์ยังมีความเป็น
รูพรุนสูงทาให้ดูดซับน้าได้ดีเช่นกันอีกด้วยจึงเหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุตรึงจุลินทรีย์ที่ดีอีกประเภท
หนึ่ง ปัจจุบันภูไมท์นิยมนามาใช้เป็นสารปรับปรุงดินในนาข้าวกันอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มปริมาณ
ซิลิกา และความชุ่มชื่นให้แก่ดิน
4.4 การตรึงเชื้อจุลนิ ทรีย์บนวัสดุตรึง
หลังจากการตรึงเชื้อแบคทีเรีย Burkhoderia sp. และ Pantoea dispersa ลงบนวัสดุตรึงทั้งสาม
ชนิดคือ ไคโตซาน เถ้าแกลบ และ ภูไมท์ ลักษณะของเชื้อที่ตรึงอยู่บนวัสดุตรึงแสดงดังรูปที่ 4.11
และวัสดุตรึงที่ตรึงเชื้อเรียบร้อยแล้วไปดูพื้นผิวด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ผลที่ได้
แสดงดังรูปที่ 4.12
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

รูปที่ 4.11 แสดงลักษณะของวัสดุตรึงที่ทาการตรึงเชื้อแล้ว (ก) ไคโตซาน + Burkhoderia sp.
(ข) ไคโตซาน + Pantoea dispersa (ค) เถ้าแกลบ + Burkhoderia sp (ง) เถ้า
แกลบ + Burkhoderia sp. (จ) ภูไมท์ + Burkhoderia sp.และ (ฉ) ภูไมท์ +
Pantoea dispersa
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

รูปที่ 4.12 แสดงภาพ SEM ของพื้นผิวของวัสดุตรึงที่ตรึงเชื้อแล้ว (ก)ไคโตซาน +
Burkhoderia sp. (ข) ไคโตซาน + Pantoea dispersa (ค) เถ้าแกลบ +
Burkhoderia sp (ง) เถ้าแกลบ + Burkhoderia sp. (จ) ภูไมท์ + Burkhoderia sp.
และ (ฉ) ภูไมท์ + Pantoea dispersa
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4.5 การทดสอบผลของเชื้อจุลนิ ทรีย์ละลายฟอสเฟตต่ อการเจริญเติบโตของข้ าวในระดับกระถาง
หลังจากเพาะเมล็ดข้าวพันธุ์ กข
47 โดยการแช่น้าเป็นเวลา 2 วัน จึงนามาปลูกในดินปลูกทุก
ตารับ (ทา 3 ซ้า) เป็นเวลา 30 วัน โดยติดตามการเจริญเติบโตของต้นข้าวทุกๆ 5, 10, 15 และ 30วัน
รูปที่ 4.13 แสดงลักษณะของดินปลูกในแต่ละตารับก่อนปลูกข้าว

รูปที่ 4.13 แสดงการลักษณะของดินในแต่ละตารับที่เตรียมก่อนปลูกข้าว
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ดิน+เถ้าแกลบ+ Burkhoderia sp.

ดิน+ไคโตซาน+ Burkhoderia
sp.
ดิน+ภูไมท์+ Burkhoderia sp.

รูปที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นข้าวกับดินที่มี Burkhoderia sp. ที่ตรึง
บน วัสดุชนิดต่างๆ ในวันที่ 5 (ซ้า 1-3 แถวตามแนวขวาง)

ดิน+เถ้าแกลบ+ Pantoea dispersa
sp.
ดิน+ไคโตซาน+ Pantoea dispersa
sp.
ดิน+ภูไมท์+ Pantoea dispersa

รูปที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นข้าวกับดินที่มี Pantoea dispersa
ที่ตรึงบน วัสดุ ชนิดต่างๆ ในวันที่ 5 (ซ้า 1-3 แถวตามแนวขวาง)
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ดิน+ภูไมท์+ Burkhoderia sp.

ดิน+ไคโตซาน+ Burkhoderia sp.

ดิน+เถ้าแกลบ+ Burkhoderia
sp.

รูปที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นข้าวกับดินที่มี Burkhoderia sp. ที่ตรึง
บน วัสดุชนิดต่างๆ ในวันที่ 10 (ซ้า 1-3 แถวตามแนวยาว)
ดิน+ภูไมท์+ Pantoea dispersa

ดิน+ไคโตซาน+ Pantoea dispersa

ดิน+เถ้าแกลบ+ Pantoea dispersa

รูปที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นข้าวกับดินที่มี Pantoea dispersa
ที่ตรึงบน วัสดุชนิดต่างๆ ในวันที่ 10 (ซ้า 1-3 แถวตามแนวยาว)
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ดิน+ภูไมท์+ Burkhoderia sp.

ดิน+ไคโตซาน+ Burkhoderia sp. ดิน+เถ้าแกลบ+ Burkhoderia sp.

รูปที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นข้าวกับดินที่มี Burkhoderia sp.ที่ตรึงบน
วัสดุชนิดต่างๆ ในวันที่ 15 (ซ้า 1-3 แถวตามแนวยาว)
ดิน+ภูไมท์+ Pantoea dispersa

ดิน+ไคโตซาน+ Pantoea dispersa ดิน+เถ้าแกลบ+ Pantoea dispersa

รูปที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นข้าวกับดินที่มี Pantoea dispersa ที่ตรึง
บน วัสดุชนิดต่างๆ ในวันที่ 15 (ซ้า 1-3 แถวตามแนวยาว)
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(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ (a) ต้นข้าวกับดิน (control) และดินที่มีวัสดุ
ตรึง (b) ภูไมท์ (c) ไคโตซาน และ (d) ขี้เถ้าแกลบ ที่ไม่มีเชื้อ ในวันที่ 15

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ (a) ต้นข้าวกับดิน (control) และดินที่มี
Burkhoderia sp.ที่ตรึงบน (b) ภูไมท์ (c) ไคโตซาน และ (d) ขี้เถ้าแกลบ ในวันที่ 15

59

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 4.22 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ (a) ต้นข้าวกับดิน และดินที่มี Pantoea
dispersa ที่ตรึงบน (b) ภูไมท์ (c) ไคโตซาน และ (d) ขี้เถ้าแกลบ ในวันที่ 15
จากรูปเมื่อเปรียบเทียบความสูงของต้นข้าวในแต่ละตารับเมื่อระยะเวลาในการเจริญเติบโต
เป็นเวลา 15 วัน จะเห็นว่า ดินผสมวัสดุตรึงทุกชนิดที่มีเชื้อแบคทีเรียชนิด Burkhoderia sp.และ
Pantoea dispersa จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวสูงกว่าดินธรรมดาที่ไม่ได้ตรึงเชื้อ (control)
และดินผสมวัสดุตรึงที่ไม่มีเชื้อ แสดงให้เห็นว่าเชื้อทั้งสองชนิดมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว
ในช่วง 15 วันเป็นอย่างมากเนื่องจากในช่วงนี้พืชต้องการฟอสเฟตสูงในการเจริญเติบโต แสดงให้
เห็นว่าเชื้อทั้งสองชนิดนี้มีผลต่อการละลายฟอสเฟตในดินได้ดี ส่วนความสามารถในการละลาย
ฟอสเฟตของดินนั้น Burkhoderia sp. ที่ตรึงบนขี้เถ้าแกลบจะทาให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีที่สุด
ส่วนของ Pantoea dispersa ภูไมท์และขี้เถ้าแกลบให้ผลดีพอๆ กัน
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(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 4.23 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ (a) ต้นข้าวกับดิน (control) และดินที่มีวัสดุ
ตรึง (b) ภูไมท์ (c) ไคโตซาน และ (d) ขี้เถ้าแกลบ ที่ไม่มีเชื้อ ในวันที่ 30

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 4.24 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ (a) ต้นข้าวกับดิน (control) และดินที่มี
Burkhoderia sp.ที่ตรึงบน (b) ภูไมท์ (c) ไคโตซาน และ (d) ขี้เถ้าแกลบ ในวันที่ 30
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(b)

(a)

รูปที่ 4.25

(c)

(d)

แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ (a) ต้นข้าวกับดิน และดินที่มี Pantoea
dispersa ที่ตรึงบน (b) ภูไมท์ (c) ไคโตซาน และ (d) ขี้เถ้าแกลบ ในวันที่ 30

(a)

(b)

(c)

รูปที่ 4.26 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นข้าวกับดินที่มี Burkhoderia sp. และ
Pantoea dispersa ที่ตรึงบน (a) ภูไมท์ (b) ไคโตซาน และ (c) ขี้เถ้าแกลบ ในวันที่ 30
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จากรูปเมื่อเปรียบเทียบความสูงของต้นข้าวในแต่ละตารับที่ระยะเวลาปลูก 30 วัน จะเห็นว่า
ดินผสมวัสดุตรึงทุกชนิดที่มีเชื้อแบคทีเรียชนิด Burkhoderia sp. และ Pantoea dispersa ยังคงมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของข้าวสูงกว่าดินธรรมดาที่ไม่ได้ตรึงเชื้อ (control) และดินผสมวัสดุตรึงที่ไม่มี
เชื้อ ส่วนชุดดินควบคุมมีการเจริญเติบโตน้อยกว่าดินที่มีวัสดุตรึงแต่ไม่มีเชื้อโดยเฉพาะขี้เถ้าแกลบ
และไคโตซาน อาจจะเป็นผลเนื่องจากขี้เถ้าแกลบมีแร่ธาตุอาหารเช่น ซิลิกา โพแทชเซียม ส่วน
ไคโตซานมีไนโตรเจน ซึ่งช่วยส่งเสริมการเจิรญเติบโตของข้าวได้ แต่อย่างไรก็ตามวัสดุตรึงที่มีเชื้อ
Burkhoderia sp. และ Pantoea dispersa ที่ตรึงในขี้เถ้าแกลบมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวสูง
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าเชื้อทั้งสองชนิดเจริญเติบโตได้ดีบนบนขี้เถ้าแกลบ และแกลบยังส่งเสริมแร่
ธาตุอาหารที่สาคัญบางชนิดให้กับพืชอีกด้วยทาให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ภูไมท์
และขี้เถ้าแกลบให้ผลดีพอๆ กันทั้งในเชื้อ Burkhoderia sp. และ Pantoea dispersa ผลการ
เจริญเติบโตของต้นข้าวในตารับต่างๆ แสดงดังตารางที่ 4.8 ซึ่งผลการวัดส่วนสูง จานวนใบ และ
ความกว้างของใบที่ระยะเวลาในการปลูกตั้งแต่
5 ถึง 30 วัน ก็พบว่าดินที่มีวัสดุตรึงที่มีเชื้อ
Burkhoderia sp. และ Pantoea dispersa มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวมากกว่าชุดดินควบคุม
เนื่องจากต้นข้าวมีทั้งส่วนสูง จานวนใบ และขนาดของใบที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน และเมื่อ
พล๊อตกราฟเปรียบเทียบความสูงของต้นข้าวในแต่ละตาหรับที่ระยะเวลาในการเจริญเติบโตที่ 5 ถึง
30 วัน แสดงดังรูปที่ 4.27
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลการเจริญเติบโตของต้นข้าวในดินตารับต่างๆ
ระยะวันที่ปลูก 10 วัน
ระยะวันที่ปลูก 10 วัน
ระยะวันที่ปลูก 20 วัน
ระยะวันที่ปลูก 30 วัน
ตารับดินที่ใช้ปลูก
ความสูง จานวน ความกว้าง ความสูง จานวน ความกว้าง ความสูง จานวน ความกว้าง ความสูง จานวน ความ
(cm)
ใบ
ของใบ
(cm)
ใบ
ของใบ
(cm)
ใบ
ของใบ
(cm)
ใบ
กว้างของ
(cm)
(cm)
(cm)
ใบ(cm)
Control (ดิน)
2
2
0.1
3
2
0.3
5.0
3
0.3
9.0
3
0.7
ดิน + ไคโตซาน, (CC)
2
2
0.1
3
2
0.3
5.0
3
0.4
9.5
4
0.7
ดิน +ไคโตซาน + IB26,(C26)
3
2
0.2
5
3
0.3
7.0
4
0.5
14.0
5
1.0
ดิน +ไคโตซาน + IB42, (C42)
3
2
0.2
5
3
0.3
7.0
4
0.4
11.5
4
1.0
ดิน + เถ้าแกลบ, (RC)
2
2
0.1
3
2
0.3
5.5
3
0.4
10.0
4
0.8
ดิน + เถ้าแกลบ + IB26, (R26)
3
2
0.2
5
3
0.3
7.0
4
0.5
15.0
5
0.8
ดิน + เถ้าแกลบ + IB42, (R42)
3
2
0.2
6
3
0.4
8.0
4
0.5
13.0
5
0.8
ดิน + ภูไมท์, (PC)
2
2
0.1
3
2
0.3
5.0
3
0.4
11.0
4
0.7
ดิน + ภูไมท์ + IB26, (P26)
3
2
0.2
6
4
0.4
9.0
4
0.6
14.0
5
1.0
ดิน + ภูไมท์ + IB42, (P42)
3
2
0.2
4
3
0.3
7.0
3
0.4
14.5
5
1.0
(IB26 : Burkhoderia sp. และ IB42: Pantoea dispersa)
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รูปที่ 4.27 แสดงการเปรียบเทียบความสูงของต้นข้าวในตารับต่างๆ ที่ระยะเวลาปลูกวันที่
5, 10, 15 และ 30 วัน
จากการเปรียบเทียบความสูงของต้นข้าวในตารับต่างๆ ที่เวลา
5, 10, 15 และ 30 วันพบว่า
ทุกตารับต้นข้าวมีการเจริญเติบโตที่ดี และมีการเจริญเติบโตต่างกันเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาปลูกที่
5 วัน เนื่องจากเป็นระยะข้าวงอกถึงระยะต้นกล้า (5-20 วัน) เป็นช่วงที่ข้าวใช้อาหารที่สะสมในเมล็ด
ในการเจริญเติบโต และเมื่อเข้าสู่ระยะกล้า ข้าวจะดูดแร่ธาตุอาหารจากดินซึ่ง ฟอสฟอรัสจะเป็นธาตุ
อาหารที่สาคัญในการสร้างระบบรากของต้นข้าว และในระยะแรกของการเจริญเติบโตของต้นข้าว
ต้นข้าวที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสใบจะมีสีเขียวเข้มใบเล็กและเรียวและตั้งตรง รากจะไม่ขยายเช่นปกติ
ในการทดลองนี้ไม่มีการเติมปุ๋ยฟอสฟอรัสเพิ่มลงในดินจะพบว่าตารับการปลูกที่ไม่มีการวัสดุตรึง
และการเติมเชื้อละลายฟอสเฟตลงไปมีอัตราการเจริญเติบโตที่น้อยกว่าในตารับที่มีวัสดุตรึงและมี
เชื้อละลายฟอสเฟตแสดงให้เห็นว่าเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตทั้งสองชนิดมีความสามารถในการ
ละลายฟอสเฟตในดินทาให้ข้าวสามาถนาใบใช้ในการเจริญเติบโตได้ดีซึ่งจากรูปที่ 4.27 ตั้งแต่
ระยะเวลาในการปลูก 15 วันเป็นต้นไปจนถึง 30 วัน ข้าวในตารับนี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
และเมื่อครบเวลาปลูก 30 วัน นาต้นข้าวมาวัดความยาวของราก ชั่งน้าหนัก ผลที่ได้แสดงดังรูปที่
4.28 - 4.32 และ ตารางที่ 4.9
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(b)

(a)

(c)

(d)

รูปที่ 4.28 แสดงขนาดและความยาวของรากต้นข้าวที่ปลูกในดินที่ไม่มีการเติมเชื้อแบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟต (a) ดินชุดควบคุม (control) (b) ภูไมท์ (c) ไคโตซาน และ (d) ขี้เถ้าแกลบ ที่
ระยะเวลาปลูก 15 วัน

(a)

(b)

(c)

รูปที่ 4.29 แสดงขนาดและความยาวของรากต้นข้าวที่ปลูกในดินที่มีการเติมเชื้อแบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟตที่ตรึงอยู่บน (a) ภูไมท์ (b) ไคโตซาน และ (c) ขี้เถ้าแกลบ ระยะเวลาปลูก 15 วัน
(ซ้าย : Burkhoderia sp. และ ขวา: Pantoea dispersa)
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(a)

(b)

(c)

รูปที่ 4.30 แสดงขนาดและความยาวของรากต้นข้าวที่ปลูกในดินที่มีการเติมเชื้อแบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟตที่ตรึงอยู่บน (a) ภูไมท์ (b) ไคโตซาน และ (c) ขี้เถ้าแกลบ ระยะเวลาปลูก 30 วัน
(ซ้าย : Burkhoderia sp. และ ขวา: Pantoea dispersa)
ตารางที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบความยาวของราก และน้าหนักแห้งของต้นข้าวที่ปลูกในตารับ
ต่างๆ เป็นระยะเวลา 30 วัน
ตารับดินปลูก
ดินควบคุม (control)
ดิน + ภูไมท์
ดิน + ไคโตซาน
ดิน + ขี้เถ้าแกลบ
ดิน + ภูไมท์ + Burkhoderia sp.
ดิน + ภูไมท์ + Pantoea dispersa
ดิน + ไคโตซาน + Burkhoderia sp.
ดิน + ไคโตซาน + Pantoea dispersa
ดิน + ขี้เถ้าแกลบ + Burkhoderia sp.
ดิน + ขี้เถ้าแกลบ + Pantoea dispersa

ความยาวของราก
(cm)
7.8
8.0
6.8
4.5
14.0
12.5
12.0
9.0
9.5
10.5

น้าหนักแห้ง
(g)
0.297
0.477
0.426
0.302
0.637
0.584
0.865
0.515
1.406
0.579
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ความยาวของรากข้าว (cm)

รูปที่ 4.31 แสดงการเปรียบเทียบความยาวรากของต้นข้าวที่ปลูกด้วยดินตารับต่างๆ ที่
ระยะเวลาปลูก 30 วัน

รูปที่ 4.32 แสดงการเปรียบเทียบน้าหนักของต้นข้าวที่ปลูกด้วยดินตารับต่างๆ ที่ระยะเวลา
ปลูก 30 วัน
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จากผลการทดลองในการติดตามการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่ระยะเวลาปลูก 30 วัน พบว่า
ชุดดินที่ประกอบด้วย ดิน + ขี้เถ้าแกลบ + Burkhoderia sp.ให้น้าหนักของต้นข้าวได้ดีที่สุด ส่วน
ความยาวราก ชุดดินที่ประกอบด้วย ดิน + ภูไมท์ + Burkhoderia sp ให้ผลดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม
จะพบว่า Burkhoderia sp มีความสามาถละลายฟอสเฟตในดินได้ดีกว่า Pantoea dispersa ซึ่ง
สามารถพิจารณาได้จากปริมาณฟอสฟอรัสละลายที่อยู่ในดินหลังปลูก 30 วัน แสดงดังรูปที่ 4.33

รูปที่ 4.33 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ available phosphorousในตารับต่างๆ หลังจากปลูก
ข้าวแล้ว 30 วัน
จากรูปที่
4.33 available phosphorous ที่ตรวจวัดในดินหลังทาการปลูกข้าวเป็นเวลา 30 วัน
พบว่า เชื้อทั้งสองชนิดมีความสามารถในการละลายฟอสฟอรัสในดินได้เป็นอย่างดี และ
Burkhoderia sp แสดงปริมาณ available phosphorous สูงสุดเมื่อตรึงอยู่บนขี้เถ้าแกลบ ซึ่งผลที่ได้ก็
สอดคล้องกับผลการเจริญเติบโตของต้นข้าว สาเหตุที่ขี้เถ้าแกลบสามารถตรึงเชื้อได้ดีทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากขี้เถ้าแกลบมีองค์ประกอบของซิลิกาอยู่มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งซิลิกามีลักษณะความเป็น
รูพรุนสูง และมีความสามารถในการดูดซับน้าได้ดี จึงส่งผลให้เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าวัสดุ
ตรึงชนิดอื่น และซิลิกายังสามารถเก็บฟอสฟอรัสไว้ในรูพรุนได้จึงทาให้ฟอสฟอรัสถูกตรึงกลับลง
ไปในดินได้ช้าลง ทาให้พืชสามารถใช้ฟอสฟอรัสละลายได้อย่างแต็มทีในการเจริญเติบโต และ
นอกจากนี้ยังพบว่าขี้เถ้าแกลบก็มีแร่ธาตุรองเช่น Ca และ Fe ให้แก่พืชอีกทางหนึ่งด้วย

บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
จาก การแยกเชื้อจุลินทรีย์ ท้องถิ่น ละลายฟอสเฟตจาก ดินนาข้าวใน ต. กบเจา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา และนามาตรึงบนวัสดุตรึงบน ภูไมท์ ขี้เถ้าแกลบ และไค
โตซาน ผลการวิจัยพบว่าสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจาก ดินนาข้าว อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา ได้ทั้งหมด 45 ไอโซเลต และเมื่อเปรียบเทียบค่า halo:colony ratio สามารถ
คัดเลือกไอโซเลทที่ค่าสูงสุดได้จานวน 5 ไอโซเลต ที่มีประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตใน PVK
broth และจาก 5 ไอโซเลต พบเชื้อที่มีความความสามารถละลายฟอสเฟตสูง 2 ไอโซเลต เมื่อนามา
วิเคราะห์หาสปีชีส์ด้วย 16s DNA sequencing พบว่า เป็นเชื้อ Burkhoderia sp. และ Pantoea
dispersa สามารถละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตในอาหาร Pikovskaya ได้ 179.82 + 9.296 และ
187.83 + 6.636 เมื่อนาจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 2 ไอโซเลตไปตรึงกับวัสดุตรึงซึ่งประกอบด้วย
ไคโซซาน ภูไมท์ และขี้เถ้าแกลบ และทดสอบผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 47 โดยใช้ชุด
ดินปลูก 6 ตารับการทดลอง ระยะเวลาในการปลูก 30 วัน ผลการทดลองพบว่า แบคทีเรียทั้งสอง
ชนิดมีผล ต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 47 พบว่าข้าวมีเจริญเติบโตทั้งในด้านความสูง
จานวนใบ ความยาวของราก และน้าหนักแห้งของลาต้นในแต่ละตารับมีความแตกต่างกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบชนิดของวัสดุตรึงพบว่าขี้เถ้าแกลบที่ตรึงเชื้อทั้งสองชนิดจะให้ผลต่อการเจริญเติบโต
ของต้นข้าวได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า Burkhoderia sp. มีความสามารถในการละลายฟอสเฟต
จากดินได้ดีกว่า Pantoea dispersa จึงทาให้ข้าวที่ปลูกในวัสดุตรึงมีเชื้อ Burkhoderia sp จะแสดงผล
ในการเจริญเติบโตที่ดีกว่า ซึ่ง จากผลการทดลองที่ได้จะ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือ
เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตและเป็นการนาฟอสฟอรัสในดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ให้ผลในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตของลาต้นข้าวพบว่า แบคทีเรียที่มี
ศักยภาพในการละลายฟอสเฟต สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้าวเป็นพืชที่โตช้า ควรใช้เวลาศึกษาผลของเชื้อละลายฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่
มีอายุนานกว่างานวิจัยครั้งนี้ นั่นคือมากกว่า 30 วัน จะทาให้เห็นความแตกต่างของแต่ละ
treatmentได้ชัดเจนขึ้น
2. ควรมีการใส่เชื้อละลายฟอสเฟตแก่ต้นกล้าเป็นระยะๆ และควรใส่เชื้อซ้า 2 ครั้งขึ้นไป
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3. ควรทาการทดลองศึกษาผลของเชื้อละลายฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว ที่ควบคุม
ตัวแปรด้านสภาวะแวดล้อมได้ เพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจน
4. ควรมีการติดตามปริมาณฟอสเฟตในลาต้นของข้าวเพื่อให้ได้ผลที่สอดคล้องกับปริมาณฟอสเฟต
ที่ละลายได้จากดิน
5. ควรมีการผลิตเป็นหัวเชื้อเพื่อสาหรับใช้เตรียมเป็นปุ๋ยสาหรับปรับปรุงดินก่อนปลูกข้าว
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