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5. บทคัดย่อ 

ศึกษาความสามารถในการครอบครองรากของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต RPS 0081 B ที่คัดเลือกไว้ว่ามี
ประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ละลายออกมาให้พืชใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้เมล็ด เมล็ด
พืชที่มีขนาดแตกต่างกัน 2 ขนาด คือ ข้าวโพด และถั่วเขียว ส่วนอ้อยใช้ข้ออ้อยติดตา แช่ลงในสารละลายเชื้อ
แบคทีเรียละลายฟอสเฟต RPS 0081 B ที่ผ่านการท าเครื่องหมายโดยสารปฏิชีวนะไรแฟมพิซินความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (RPS 0081 B-rifam 500) แล้วเพาะให้งอกรากในหลอดทดลอง/บีกเกอร์ที่บรรจุทราย ปิด
ทับด้วยดินชุดดินสตึกที่มีปริมาณจุลินทรีย์ดั้งเดิมเป็นเชื้อแบคทีเรีย 107 cfu/g.soil ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า 
แบคทีเรียละลายฟอสเฟต RPS 0081 B-rifam 500 มีการเจริญไปตามความยาวของรากฝอยของข้าวโพดได้ โดย
แสดงให้เห็นบริเวณใสรอบๆราก ส่วนอ้อยพบวงใสที่บริเวณปลายรากแสดงว่าแบคทีเรียที่ท าเครื่องหมายสามารถ
เจริญได้ที่ปลายของรากแขนง ส่วนถั่วเขียว ไม่พบวงใสที่ส่วนของรากฝอยยกเว้นที่ส่วนของเมล็ดที่เหลืออยู่หลังงอก 

 
6. ค าน า  
 ฟอสฟอรัสเป็นหนึ่งในธาตุอาหารหลักของพืชโดยปรากฎอยู่ในดินทั้งในรูปอินทรีย์และอนินทรีย์ อนินทรีย์
ฟอสฟอรัสในดินส่วนใหญ่มาจากการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตและถูกดินดูดตรึงเอาไว้ท าให้ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช ดังนั้น การ
ปลดปล่อยฟอสฟอรัสรูปที่ไม่ละลายที่ถูกตรึงในดินจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของ
ฟอสฟอรัสในดิน (Chabot, 1996) และพบว่าสามารถท าให้ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเพ่ิมข้ึนได้ โดย
ผ่านกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน จึงมีแนวคิดน าจุลินทรีย์ที่ เพ่ิมความเป็นประโยชน์ฟอสฟอรัสในดิน          
(จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต) เพาะใส่เพ่ิมลงไปในดินหรือใส่ไปพร้อมกับเมล็ดพืชที่จะเพาะปลูก (Kucey, 1987; 



Sandara, 2002; Cabello, 2005) แต่การน าเอาจุลินทรีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตกับพืชนั้น 
ขั้นตอนแรกๆที่ส าคัญที่ต้องพิจารณาก็คือ จุลินทรีย์นั้นมีปฏิสัมพันธ์กับพืชนั้นๆได้หรือไม่ และอย่างไร ส าหรับ       
จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตในดินนั้น ความสามารถในการเข้าครอบครองรากพืชอาศัย (root colonization) ได้มาก
น้อยเพียงไร เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะประกันผลส าเร็จของการเป็นประโยชน์ของจุลินทรีย์นั้นๆต่อพืช  การเข้า
ครอบครองราก เป็นกระบวนการโดยตรง (active process) ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียที่ใส่เพิ่มเข้าไปในระบบ บนหรือรอบรากพืช และไม่ใช่กระบวนการง่ายๆที่จุลินทรีย์ดินทั่วๆไปจะมีโอกาส
เข้าครอบครองรากพืชที่มีอยู่โดยรอบ (Kloepper and Beauchamp, 1992) Schroth and Hancock (1982) 
เสนอแนวคิดเรื่องการครอบครองรากของแบคทีเรียไว้ดังนี้ แบคทีเรียที่ครอบครองรากพืชอาศัยนั้นๆจะต้อง
สามารถเจริญบนรากทีม่ีจุลินทรีย์ดั้งเดิมอาศัยอยู่ ดังนั้นแบคทีเรียที่ครอบครองรากนั้นต้องสามารถแข่งขันได้กับทั้ง
แบคทีเรียและเชื้อราที่มีในดิน ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในการวัดการเข้าครอบครองรากก็คือ การที่ต้องมีวิธีการที่จะ
แยกแบคทีเรียที่ใส่เพ่ิมเข้าไปจากแบคทีเรียที่มีอยู่ดั้งเดิมในดิน ดังนั้นการทดลองนี้จึงใช้ระบบการท าเครื่องหมาย 
(Marking system) ให้แก่แบคทีเรียที่จะศึกษาความสามารถในการเข้าครอบครองรากโดยใช้สารปฏิชีวนะ 
 
7.วิธีด าเนินการ 

แผนการทดลอง  - 

1. วิธีปฏิบัติการทดลอง   

2. ท าเครื่องหมายแบคทีเรียละลายฟอสเฟต RPS 0081 B เพ่ือการติดตามกิจกรรมการละลายฟอสเฟตของ

เชื้อโดยวิธี Antibiotic Resistance Marking โดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ  P-1 ที่บรรจุสาร

ปฏิชีวนะชนิดต่างๆ  3 ชนิด คือ คลอแรมฟีนิคอล (cloramphenical) สเตรปโตไมซิน (streptomycin) และ

ไรแฟมพิซิน (rifampicin) ที่ความเข้มข้น 5 ระดับ ดังนี้ 100 200 300 400 และ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 

คัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารปฏิชีวนะบรรจุอยู่ โดยดูที่โคโลนีของแบคทีเรียละลาย

ฟอสเฟต RPS 0081 B ปรากฎอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารปฏิชีวนะความเข้มข้นต่างๆ เก็บรวบรวมโคโลนี

แบคทีเรียจากจานเพาะเลี้ยงที่มีสารปฏิชีวนะความเข้มข้นสูงที่สุด  

3. ตรวจสอบความสามารถในการต้านทางสารปฏิชีวนะอีกครั้ง โดยเลี้ยงขยายปริมาณแบคทีเรียละลาย

ฟอสเฟต RPS 0081 B จากโคโลนีที่คัดเลือกไว้บนอาหารที่มีสารปฏิชีวนะความเข้มข้นที่คัดเลือกไว้ 

4. วิเคราะห์ดินชุดดินสตึกท่ีใช้ในการทดลองทางเคมีและจุลชีววิทยา โดยวิเคราะห์เบื้องต้นชนิดและปริมาณ 

จุลินทรีย์ดั้งเดิมท่ีมใีนดินชุดดินสตึก 



5. ตรวจสอบการเข้าครอบครองรากของแบคทีเรียต้านทานสารปฏิชีวนะกับพืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด     

ถั่วเขียว และอ้อย โดยเพาะเมล็ดข้าวโพด และถั่วเขียว ที่แช่ในสารละลายเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟต RPS 

0081 B ที่ท าเครื่องหมายเปรียบเทียบกับเมล็ดที่แช่ในน้ าเปล่า ในหลอดแก้วทดลองขนาด 16x150 มิลลิเมตรที่

บรรจุทรายสูงประมาณ 7 เซ็นติเมตร (sand soil method) หลอดละ 1 เมล็ด แล้วปิดทับด้วยชั้นของดินสูง 2.5 

เซ็นติเมตร (รูปที่ 1) ส่วนการทดลองกับอ้อยนั้น ใช้ข้ออ้อยที่มีตาจ านวน 1 ตา แช่ลงในสารละลายเชื้อแบคทีเรีย

ละลายฟอสเฟต RPS 0081 B เปรียบเทียบกับข้ออ้อยที่แช่น้ าเปล่า แล้วเพาะในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตรที่บรรจุ

ทรายสูง 3 เซ็นติเมตร ปิดทับข้ออ้อยด้วยดินสูง 2.5 เซ็นติเมตร เก็บหลอดทดลองไว้ในที่มืดพร้อมตรวจดูการ    

งอกรากของเมล็ดและข้ออ้อยเป็นระยะ เมื่อพบว่ามีรากงอก ให้น าเอาเมล็ดพร้อมราก ส าหรับอ้อยเอาเฉพาะราก

มาล้างด้วยน้ ากลั่นปลอดเชื้อจนไม่มีดิน/ทรายติดที่ราก  (รูปที่  2) แล้วจึงน าไปวางไว้บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

Pikovskaya’s medium ตามวิธีที่ดัดแปลงมาจากวิธีของ Katznelson and Boss (1959) อาหารเลี้ยงเชื้อนี้ใส่

สารปฏิชีวนะและบรรจุในจานแก้วเพาะเชื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ดูกิจกรรมละลายตะกอน

ฟอสเฟตของแบคทีเรีย ทุกขั้นตอนที่วางรากบนอาหารเลี้ยงเชื้อกระท าแบบปลอดเชื้อปนเปื้อน จากนั้นบ่มทิ้งไว้ที่

อุณหภูมิห้อง น ามาตรวจสอบบริเวณใส (Clear zone) ที่เกิดขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

 

                                                                                                       
                รูปที่ 1 การศึกษาการเข้าครอบครองรากโดยวิธี sand soil method 

 

                                  
                             รูปที่ 2  เมื่อเมล็ดงอก ให้แยกต้นพร้อมรากออกมา ล้างด้วยน้ าเปล่า 

การบันทึกข้อมูล 



 1. ชนิดและความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะท่ีพบโคโลนีของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต RPS 0081 B 
 2. การมีอยู่ของบริเวณใสรอบรากพืช รวมทั้งต าแหน่งที่ปรากฎ (ความสามารถในการเข้าครอบครองราก
ของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต RPS 0081 B) 
 

 8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

          1. การท าเครื่องหมายเพ่ือติดตามเชื้อแบคที เรียละลายฟอสเฟต RPS 0081B โดยวิธี  antibiotic 
resistance marking   
   จากจ านวนสารปฏิชีวนะที่ใช้ในการท าเครื่องหมายแบคทีเรีย 3 ชนิด พบว่าการใช้คลอแรมฟีนิคอลและ 
สเตร็ปโตไมซิน ที่ความเข้มข้นทุกความเข้มข้น ไม่สามารถท าให้เกิด mutant colony ที่เสถียรได้ แต่ส าหรับ
ไรแฟมพิซินนั้น ได้ mutant colony ของแบคทีเรีย RPS 0081 B ที่ระดับ ไรแฟมพิซิน 500 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตรของอาหารเลี้ยงเชื้อ P-1 (RPS 0081 B-rifam500) จ านวน 1 ไอโซเลท และสามารถขยายปริมาณ
แบคทีเรีย RPS 0081B-rifam500 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ P-1 ที่มีไรแฟมพิซิน 500 ได้ ซึ่งแสดงว่าแบคทีเรีย RPS 
0081B-rifam500 มีความเสถียรเพียงพอที่จะใช้ในการทดลองขั้นต่อไป  

          2. การเข้าครอบครองรากพืชของ RPS 0081B- rifam500 
  สมบัติทางเคมีของดินที่ใช้ในการทดลอง   
 จากการวิเคราะห์พบว่าดินที่ใช้ในการเพาะเมล็ด/ข้อ เป็นดินชุดดินสตึกซึ่งมีสมบัติทางเคมีและ        
จุลชีววิทยาตามตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของดินทดลอง-ชุดดินสตึก 
 

pH 

(1:1) 

OM 

(%) 

EC 

(dS/m) 

Avail.P 

(mg/kg) 

Exch.K 

(mg/kg) 

Exch.Ca 

(mg/kg) 

Exch.Mg 

(mg/kg) 

5.9 0.95 0.038 9.2 128 2546 245 

 

ตารางที่ 2 ชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ที่พบในดินชุดดินสตึก 

แบคทีเรีย รา แอคติโนมัยซิส 

จ านวน 

ไอโซเลท 

ปริมาณ 

(cfu/g.soil) 

จ านวน 

ไอโซเลท 

ปริมาณ 

(cfu/g.soil) 

จ านวน 

ไอโซเลท 

ปริมาณ 

(cfu/g.soil) 



8 1.4x107 5 2.3x104 2 3.5x105 

  

ข้าวโพด 

ปริมาณ RPS 0081B – rifam500 ในสารละลายเชื้อเท่ากับ 7.3x106 cfu/มิลลิลิตร และ บนเมล็ดข้าวโพด
ก่อนเพาะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.8x104 cfu/เมล็ด หลังจากข้าวโพดงอกพบปริมาณแบคทีเรีย  RPS 0081B – 
rifam500 ที่รากฝอยเฉลี่ย 5.6x103 cfu/g.root หลังจากบ่มรากข้าวโพดบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่สารปฏิชีวนะ
ไรแฟมพิซิน 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของอาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya’s medium ที่มีตะกอน CaHPO4 บรรจุ
อยู่ รากข้าวโพดที่ไม่ได้แช่ในสารละลายเชื้อไม่แสดงบริเวณใสรอบราก (รูปที่ 3) ส่วนรากข้าวโพดที่มีการแช่เมล็ดใน
สารละลายเชื้อ พบบริเวณใสรอบรากท่ีงอกบนอาหารเลี้ยง (รูปที่ 4-5) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แบคทีเรีย RPS 
0081B – rifam500 ซึ่งเป็นแบคทีเรียละลายฟอสเฟต สามารถเข้าครอบครองรากข้าวโพดได้ภายหลังที่ท าการเพาะ
เชื้อโดยวิธีการแช่เมล็ดลงในสารละลายเชื้อ 

                                                              

รูปที่ 3 รากข้าวโพดที่เมล็ดที่แช่น้ า                   รูปที่ 4 รากข้าวโพดที่เมล็ดแช่สารละลายเชื้อ 

                                                                         

          รูปที่ 5 รากข้าวโพดที่เมล็ดแช่สารละลายเชื้อ       รูปที่ 6 รากของข้าวโพดที่เมล็ดแช่สารละลายเชื้อ 

 อ้อย 

 ปริมาณสารละลายแบคทีเรีย RPS 0081B – rifam500 ที่ใช้แช่ข้ออ้อยพร้อมตาก่อนเพาะ มีค่าเท่ากับ 
6.8x106 cfu/มิลลิลิตร หลังจากที่รากงอก พบปริมาณแบคทีเรีย RPS 0081B – rifam500 ที่รากเฉลี่ย 3.6x103 
cfu/g.root หลังจากบ่มรากอ้อยบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่สารปฏิชีวนะไรแฟมพิซิน 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของ
อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีตะกอน CaHPO4 บรรจุอยู่ รากอ้อยที่ไม่ได้แช่ในสารละลายเชื้อไม่แสดงบริเวณใสรอบราก   
(รูปที่ 7) ส่วนรากอ้อยที่มีการแช่เมล็ดในสารละลายเชื้อ พบบริเวณใสรอบรากท่ีงอกบนอาหารเลี้ยง (รูปที่ 8) แสดง



ให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า แบคทีเรีย RPS 0081B – rifam500 ซึ่งเป็นแบคทีเรียละลายฟอสเฟต สามารถเข้า
ครอบครองรากอ้อยได้ภายหลังที่ท าการเพาะเชื้อโดยวิธีการจุ่มข้ออ้อยพร้อมตาลงในสารละลายเชื้อ 

                                                                                                                                                      

       รูปที่ 7 รากอ้อยจากข้ออ้อยไม่แช่สารละลายเชื้อ     รูปที่ 8 รากอ้อยจากข้ออ้อยแช่สารละลายเชื้อ    

 ถั่วเขียว 

 ปริมาณ RPS 0081B – rifam500 ในสารละลายเชื้อเท่ากับ 7.3x106 cfu/มิลลิลิตร และ บนเมล็ดถั่ว
เขียวก่อนเพาะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.2x103 cfu/เมล็ด หลังจากบ่มรากถั่วเขียวบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่สารปฏิชีวนะ
ไรแฟมพิซิน 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของอาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya’s medium ที่มีตะกอน CaHPO4 บรรจุ
อยู่ ไม่พบบริเวณใสรอบรากถั่วเขียวที่เมล็ดแช่น้ า (รูปที่ 9) แต่พบบริเวณใสตรงส่วนที่เหลือของเมล็ดถั่วเขียวที่
เมล็ดแช่สารละลายเชื้อ (รูปที่ 10) 

                                                                                     

        รูปที่ 9 รากถ่ัวเขียวที่เมล็ดแช่น้ า                       รูปที่ 10 รากถั่วเขียวที่เมล็ดแช่สารละลายเชื้อ 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 แบคทีเรียละลายฟอสเฟต RPS 0081 B สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับพืชอาศัย ในที่นี้คือ ข้าวโพดและอ้อยได้ 
โดยสามารถยึดติดรากฝอยของข้าวโพด และรากแขนงของอ้อยได้ โดยที่แบคทีเรียละลายฟอสเฟต RPS 0081 B นี้
สามารถเข้าครอบครองรากพืชในดินที่มีจุลินทรีย์อื่นๆอาศัยจ านวนมาก ส่วนถั่วเขียว ไม่พบการครอบครองรากของ
แบคทีรีย RPS 0081 B ที่ระบบรากแต่พบบนผิวเมล็ดที่แช่สารละลาย ผลจากการทดลองพอจะสรุปได้ว่าวิธีการ
เพาะเชื้อให้พืช เช่น ข้าวโพด/อ้อย โดยการแช่เมล็ด/ข้ออ้อยลงในสารละลายเชื้อแล้วปลูกเป็นวิธีที่สามารถท าให้
แบคทีเรียละลายฟอสเฟต RPS 0081 B มีชีวิตอยู่รอดบนเมล็ดและขยายปริมาณจนสามารถเข้าครอบครองรากพืช
อาศัยได้ ส่วนปริมาณแบคทีเรียในสารละลายที่ 106cfu/มิลลิลิตรสามารถใช้แช่เมล็ด/ข้ออ้อยได้ 



 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตที่มีประสิทธิภาพเบื้องต้นในสภาพห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถน าไปผลิตปุ๋ย
ชีวภาพละลายฟอสเฟตต่อไป  
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