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ผลของ Bacillus pumilus ต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์หอมนิล
Effect of Bacillus pumilus on growth of rice (Oryza sativa L.)
cv. Homnil

พันทิวา ทีรวม1 และ ขวัญเดือน รัตนา2*

Pantiwa Teeruam1 and Khwanduean Rattana2*

บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารละลายเซลล์แขวนลอย Bacillus pumilus ต่อการเจริญเติบโต
ของข้าวหอมนิลภายใต้สภาพธรรมชาติ ด้วยการแบ่งการทดลองเป็น 4 กรรมวิธี ได้แก่ กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้มีการแช่เชื้อ
แบคทีเรีย เปรียบเทียบกับการแช่ต้นกล้าอายุ 14 วัน, 30 วัน และเมล็ดข้าวในสารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus
เข้มข้น 106 CFU/ml เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง ผลการทดลองพบว่าการแช่เมล็ดข้าวใน B. pumilus สามารถส่งเสริมให้ตน้ ข้าวมีมี
ความสูงเฉลีย่ และความยาวรากเฉลีย่ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) ความสูงเฉลีย่ ของต้นเฉลีย่ เท่ากับ
88.9 ซม. และความยาวรากเฉลี่ยเท่ากับ 43.0 ราก และพบว่าการแช่รากของต้นกล้าที่มีอายุ 14 วัน ใน B. pumilus จะส่ง
ผลให้รากมีน�้ำหนักแห้งเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการน�ำไปประยุกต์ใช้ส�ำหรับเป็นทางเลือกเพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว และเพื่อการลดการใช้สารเคมี เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: ข้าวเจ้าหอมนิล, Bacillus pumilus, สารสกัดหยาบ, สารละลายเซลล์แขวนลอย
ABSTRACT: This study aimed to investigate the effects of B. pumilus on growth of rice cv. Homnil under in vivo
culture. There are four treatment for inoculated with B. pumilus suspension at the concentration of 106 CFU/ml for
2 hrs including 14 days, 30 days old of young seedling and rice seed, compared to the non-inoculated as control
group. It was found that significant differences for shoot height and root length (p<0.05) on soaking of rice seed in
B. pumilus suspension at the concentration of 106 CFU/ml for 2 hrs. The highest average of shoot height was 88.9
cm. and root length was 4.30 roots. In addition, root of 14 day old seedling inoculation with B. pumilus suspension
have the best resulting in significant differences for dry weight of root. The results of this present research could lead
to support the use of B. pumilus as an alternative growth promoting agent in order to enhance rice growth, decrease
the use of chemical and increase both consumer and environmental safety.
Keywords: Homnil, Bacillus pumilus, crude extract, cell suspension
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บทน�ำ
ข้าว (Oryza sativa L.) เป็นพืชอาหารหลักของคน
ไทย ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคหันมาใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง
มากยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นกระแสนิยมการบริโภคข้าวเพื่อ
สุขภาพ โดยข้าวที่นิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ข้าว
ซ้อมมือ ข้าวมันปู ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมนิล
เป็นต้น ส�ำหรับข้าวหอมนิลเป็นข้าวทีม่ ปี ริมาณของสาร
แอนติออกซิแดนซ์ (antioxidant) สูง ในส่วนของเยือ่ หุม้
เมล็ดทีเ่ ป็นสีมว่ งเข้มประกอบได้ดว้ ยสารแอนโทไซยานิน
(anthocyanin) สารโปรแอนโทไซยานิดิน (proanthocyanidin) ไบโอฟลาโวนอยด์ (bioflavonoid) และ
วิตามินอี สารดังกล่าวนีเ้ ป็นสารแอนติออกซิแดนซ์ทที่ ำ�
หน้ า ที่ จั บ กั บ อนุ มู ล อิ ส ระแล้ ว ช่ ว ยท� ำ ให้ ก ลไกการ
ท�ำงานของร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ปิยชาติ,
2556) จากรายงานสถานการณ์การปลูกข้าวหอมนิล
ในปี 2559/2560 พบว่ามีการปลูกข้าวหอมนิลเพียง
350 ไร่ โดยส่วนใหญ่ปลูกในพืน้ ทีป่ ลูก 7 จังหวัด ได้แก่
นครพนม ชัยนาท เชียงใหม่ ขอนแก่น สุโขทัย อุทยั ธานี
และน่าน ผลผลิตรวมเฉลี่ยประมาณ 489 กิโลกรัมต่อ
ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) ซึ่งจะเห็นว่ายังมี
เกษตรกรเพียงน้อยรายที่ผลิตข้าวกล้องหอมนิลเพื่อ
การจ�ำหน่าย เมือ่ เทียบกับข้าวพันธุอ์ นื่ ๆ ดังนัน้ การเพิม่
ปริมาณผลผลิตของข้าวให้ได้ปริมาณทีม่ ากขึน้ เพือ่ ให้
เพียงพอกับความต้องการบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง และ
สืบเนือ่ งจากความต้องการให้มปี ริมาณผลผลิตของข้าว
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงส่งผลให้เกษตรกรนิยมเร่งผลผลิตของข้าว
ด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตของข้าวที่เพิ่มมาก
ขึ้น (de Souza et al., 2015) แต่อย่างไรก็ตามการใช้
ปุ ๋ ย เคมี ส ะสมในปริ ม าณที่ ม ากและเป็ น ระยะเวลา
ยาวนาน อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของดิน และสภาพ
แวดล้อมได้ในอนาคต (Adesemoye et. al., 2009)
เพื่อลดปัญหาดังกล่าวปัจจุบันเกษตรกรจึงหันมาให้
ความสนใจปลูกข้าวด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ด้วยการ
เลือกใช้ทางเลือกอื่นๆ เพื่อการลดการใช้สารเคมี และ
ปุย๋ เคมีทอี่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและ

สิง่ แวดล้อมได้ในระยะยาว เช่น การเลือกใช้จลุ นิ ทรียท์ ี่
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (สุจิตตรา และคณะ,
2556) มีรายงานทีก่ ล่าวถึงการประยุกต์ใช้จลุ นิ ทรียเ์ พือ่
น�ำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร เช่น น�ำมาใช้ใน
การผลิตเป็นปุย๋ ชีวภาพ เป็นหัวเชือ้ ช่วยเร่งการสลายตัว
ของอินทรียวัตถุเพือ่ การผลิตปุย๋ หมัก เป็นต้น (พงศ์เทพ,
2545) ในการเลือกใช้จุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของพืช ได้แก่ จุลินทรีย์ที่สร้างสารกระตุ้นการ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช (Plant Growth Promoting
Rhizobacteria; PGPR) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่
ในดินรอบรากพืช (rhizosphere) และช่วยกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืช โดยการสร้างสารกระตุน้ การเจริญ
ของพื ช นอกจากนี้ เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ยั ง สามารถสร้ า ง
ฮอร์โมนพืช (phytohormones) เช่น ฮอร์โมนกลุ่ม
ออกซิน (auxins) ซึ่งกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ การ
แบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ได้ (สุวรรณี,
2555) เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม PGPR นี้ ไ ด้ แ ก่
Azospirillum, Streptomyces, Bacillus, Pseudomonas
และ Trichoderma เป็นต้น (ธนากร, 2557) นอกจาก
นี้ยังพบว่ามีแบคทีเรียในสกุล Bacillus ที่คัดแยกจาก
น�้ำหมักชีวภาพ สามารถสังเคราะห์สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชกลุ่ม ออกซิน จิบเบอเรลลิน และ
ไซโทไคนินได้ (Chithrashree et al., 2011) Preeti et al.
(2002) รายงานการประยุกต์ใช้ B. amyloliquefaciens
เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวพบว่าสามารถส่ง
เสริมให้ข้าวมีจ�ำนวนราก ความยาวราก และจ�ำนวน
เมล็ดเพิ่มขึ้นมากกว่า 05% Ng et al. (2012) ศึกษา
การงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์ M4 พบว่า B. amyloliquefaciens พบว่าสามารถเพิ่มความยาวของ ล�ำต้น ราก
และน�้ำหนักแห้ง เท่ากับ 36.26, 32.83 และ 45.71%
ตามล�ำดับ รวมถึงแบคทีเรีย B. pumilus ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ที่มีประโยชน์ต่อพืชทั้งในด้านการส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของพืช ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรค
ในพืช และยังสามารถตรึงไนโตรเจน (Hernandez
et al., 2009) ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงศึกษาถึงผล
ของสารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus ต่อการ
เจริ ญ เติ บ โตของข้ า วพั น ธุ ์ ห อมนิ ล ภายใต้ ส ภาพ
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ธรรมชาติ ซึ่งข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ สารละลายเซลล์ แ ขวนลอย
B. pumilus เพือ่ เป็นทางเลือกในการส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของข้าว และเพื่อการลดการใช้สารเคมี เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมต่อไปใน
อนาคต
วิธีการศึกษา
พืชที่ใช้ในการศึกษา
เมล็ดข้าวพันธุ์ข้าวเจ้าหอมนิล ตัวอย่างได้จาก
ศู น ย์ จ� ำ หน่ า ยเมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วอุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด
อุบลราชธานีและการวิจัยนี้ได้ท�ำการทดลองที่ห้อง
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และโรงเรือนเพาะช�ำ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การเตรียมสารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus
น�ำเชื้อ B. pumilus A1_YM_1 มาเพาะเลี้ยงบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (NA) เพาะเลี้ยงที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นถ่ายเชื้อลง
ในอาหาร NA ปริมาตร 200 มล. เพาะเลี้ยงในสภาวะ
เขย่า 100 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48
ชั่วโมง น�ำสารละลายเซลล์มาปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง
centrifuge ที่ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที จากนั้นเท
อาหารทิ้ง และล้างเซลล์ด้วยน�้ำเกลือ (normal saline)
ความเข้มข้น 0.85% จากนัน้ ปรับความเข้มข้นของเซลล์
106 CFU/ml
ผลของสารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus ต่อ
การเจริ ญ เติ บ โตของข้ า วพั น ธุ ์ ห อมนิ ล ภายใต้
สภาพธรรมชาติ
น�ำเมล็ดข้าวหอมนิลแช่ในน�้ำสะอาดเป็นเวลา 18
ชัว่ โมง จากนัน้ น�ำเมล็ดข้าวมาเพาะลงในถาดเพาะกล้า
ขนาด 50 หลุม โดยหยอดเมล็ดข้าวจ�ำนวน 1 เมล็ดต่อ
หลุม เพื่อเพาะให้ได้ต้นกล้าที่มีอายุ 14 และ 30 วัน
ส�ำหรับการศึกษาการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว

หอมนิล จากนั้นแบ่งการทดลอง เป็น 4 กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 คือ การแช่รากของต้นกล้า อายุ 14
วัน ในสารแขวนลอย B. pumilus เข้มข้น 106 CFU/ml
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
กรรมวิธีที่ 2 คือ การแช่รากของกล้า อายุ 30 วัน
ในสารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus เข้มข้น 106
CFU/ml เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และ
กรรมวิธีที่ 3 คื อ การแช่ เ มล็ ด ข้ า วในสาร
แขวนลอย B. pumilus เข้มข้น 106 CFU/ml เป็นเวลา
2 ชั่วโมง
กรรมวิธีที่ 4 คือ กลุ่มควบคุม โดยการแช่เมล็ด
ข้าวในน�้ำสะอาด เป็นเวลา 18 ชั่วโมง
จากนัน้ จึงน�ำเมล็ดและต้นกล้าจากการทดลองไป
ปักด�ำลงในกระถางปลูก เป็นเวลา 140 วัน บันทึกการ
เจริญเติบโตของข้าว ได้แก่ ความสูงของต้น การแตก
กอ ความยาวราก และน�ำ้ หนักราก น�ำ้ หนักเมล็ดต่อกอ
และน�้ำหนัก 100 เมล็ด
การวิเคราะห์ข้อมูล
วางแผนการทดลองแบบ completely randomized
design โดยในขั้นตอนการศึกษาผลของสารละลาย
เซลล์แขวนลอย B. pumilus ต่อการเจริญเติบโตของ
ข้าวพันธุห์ อมนิลภายใต้สภาพธรรมชาติ ท�ำการเปรียบ
เทียบทั้งหมด 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ�้ำ จากนั้นน�ำ
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธี One
Way Anova และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยวิธี Duncans’s
Multiple Range Test (DMRT)
ผลการศึกษา
ผลของสารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus ต่อ
การเจริ ญ เติ บ โตของข้ า วพั น ธุ ์ ห อมนิ ล ภายใต้
สภาพธรรมชาติ
จากการศึกษาผลของสารละลายเซลล์แขวนลอย
B. pumilus ต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์หอมนิล
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ภายใต้ ส ภาพธรรมชาติ พบว่ า แช่ เ มล็ ด ข้ า วใน
สารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus เข้มข้น 106
CFU/ml เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ในด้ า นความสู ง ของต้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยพบว่า มีคา่ เฉลีย่ ของความสูงของต้นมาก
ที่สุด เท่ากับ 88.9 ซม. (Table 1) แต่อย่างไรก็ตามพบ
ว่าจ�ำนวนต้นเฉลี่ยต่อกอในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตก
ต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) และ
จ�ำนวนต้นเฉลี่ยต่อกออยู่ใน 11.2-15.3 ต้น (Table 1)
จากการศึกษาผลของสารละลายเซลล์แขวนลอย
B. pumilus ต่อการส่งเสริมการเจริญของข้าวหอมนิล
ด้านความยาวราก น�ำ้ หนักสดของราก น�ำ้ หนักแห้งของ
ราก น�้ำหนักเมล็ดต่อกอ และน�้ำหนัก 100 เมล็ด จาก
การทดลองนี้พบว่าการแช่เมล็ดข้าวในสารแขวนลอย
B. pumilus เข้มข้น 106 CFU/ml เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
สามารถส่งเสริมให้มีความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ
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43.0 ซม. เมือ่ เปรียบเทียบกลุม่ ควบคุม (p<0.05) และ
พบว่าสารละลายเซลล์เซลล์แขวนลอย B. pumilus
ท�ำให้ความยาวรากแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) (Table 2) โดยพบว่ากรรมวิธีที่มีการแช่
เมล็ดข้าวในสารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus มี
ความยาวรากเฉลีย่ มากทีส่ ดุ มีคา่ 43.0 ราก รองลงมาคือ
การแช่ ร ากของต้ น กล้ า ที่ มี อ ายุ 14 วั น ใน
สารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus มีความยาว
รากเฉลีย่ มากทีส่ ดุ มีคา่ 43.0 ราก รองลงมาคือ การแช่
รากของต้นกล้าที่มีอายุ 14 วันในสารละลายเซลล์
แขวนลอย B. pumilus มีความยาวรากเฉลี่ยเท่ากับ
40.6 ราก และพบว่าน�้ำหนักแห้งของรากเฉลี่ยมีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05)
(Table 2) และพบว่าการแช่รากของต้นกล้าที่มีอายุ 14
วัน ในสารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus ส่งผลให้
มีน�้ำหนักแห้งของรากเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 34.6 กรัม

Table 1 Effect of B. pumilus suspension on the average number of tiller numbers and shoot height of rice cv.
Homnil under in vivo culture planted for 140 days
Average number of
Average of shoot height
Treatment
tiller number of shoot
(cm.) ± S.E.1/
(shoot) ± S.E.
Control
13.2 ± 0.449
78.5 ± 1.400b
(non-inoculated with B. pumilus )
14 days old of young seedling inoculated with
15.3 ± 1.755
69.1 ± 3.200c
106 cfu/ml B. pumilus suspension for 2 hrs
30 days old of young seedling inoculated with
12.3 ± 1.093
72.4 ± 2.200bc
6
10 cfu/ml B. pumilus suspension for 2 hrs
rice seed inoculated with 106 cfu/ml B. pumilus
11.2 ± 0.354
88.9 ± 2.1a
suspension for 2 hrs
F-test
ns
*
C.V.
33.23
14.91
1/

values with different letters within the same column are significantly different at p<0.05
Non significant and significant at p<0.05 probability level, respectively

ns, *
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Table 2 Effect of B. pumilus suspension at the concentration of 106 CFU/ml and incubated for 2 hrs on the
average of root length, fresh and dry weight of root and 100 seeds weight of rice cv. Homnil under in
vivo culture planted for 140 days
Average of
Average of Average of dry Average of Average of 100
root length fresh weight of weight of root seeds weight seeds weight
(cm.) ± S.E. 1/ root (g.) ± S.E. (g.) ± S.E. 1/ (g.)/tiller ± S.E (g.) ± S.E.
36.4 ± 1.33b 86.2 ± 4.35
17.8 ± 0.30b
24.3 ± 1.31
2.3 ± 0.03

Treatment

Control
(non-inoculated with B. pumilus)
14 days old of young seedling 40.6 ± 1.47a
inoculated B. pumilus
30 days old of young seedling 27.5 ± 0.96c
inoculated B. pumilus
rice seed inoculated B. pumilus 43.0 ± 1.30a
F-test
*
C.V.
17.88
1/

129.4 ± 11.88

34.6 ± 0.42a

26.0 ± 4.33

2.2 ± 0.04

94.7 ± 6.37

17.3 ± 0.25b

17.9 ± 1.27

2.4 ± 0.14

102.9 ± 16.17
ns
26.71

18.9 ± 0.37b
*
33.43

19.2 ± 0.87
ns
27.59

2.4 ± 0.02
ns
7.34

values with different letters within the same column are significantly different at p<0.05
Non significant and significant at p<0.05 probability level, respectively

ns, *

วิจารณ์
จากการศึกษาผลของสารละลายเซลล์แขวนลอย
B. pumilus ต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์หอมนิล
ภายใต้สภาพธรรมชาติ พบว่าการแช่เมล็ดข้าวใน
สารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus เข้มข้น 106
CFU/ml สามารถส่งเสริมให้มีความสูงเฉลี่ยของต้น
ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด และน�้ำหนักแห้งเฉลี่ยของ
รากของข้ า วหอมนิ ล ได้ โดยการแช่ เ มล็ ด ข้ า วใน
สารละลายเซลล์เซลล์แขวนลอย B. pumilus เข้มข้น
106 CFU/ml เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะส่งผลให้มีความสูง
เฉลีย่ ของต้น และความยาวรากเฉลีย่ มากทีส่ ดุ และพบ
ว่ากรรมวิธีการแช่รากในต้นกล้าที่มีอายุ 14 วัน ใน
สารละลายเซลล์เซลล์แขวนลอย B. pumilus จะส่งผล
ต่อค่าเฉลีย่ ของน�ำ้ หนักแห้งของรากมากทีส่ ดุ ซึง่ ผลการ
ทดลองในครั้ ง นี้ พ บว่ า สารละลายเซลล์ แ ขวนลอย
B. pumilus สามารถช่วยในการส่งเสริมการเจริญของ
ต้นข้าวพันธุ์หอมนิลในด้านความสูงของล�ำต้น และ
ความยาวของรากได้ สอดคล้องกับรายงานของ จตุพร
และดุสิต (2555) ศึกษาผลของ B. subtilis สายพันธุ์
TU-Orga1 ด้วยการแยกจากดินที่อยู่บริเวณโดยรอบ

รากของต้ น ข้ า ว จากนั้ น ผสมกั บ เชื้ อ ปฏิ ป ั ก ษ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงได้แก่ Aspergillus sp., Azotobacter
sp., Saccharomyces cerevisiae และ Trichoderma
sp. โดยการฉีดพ่นดินก่อนปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวอินทรียพ์ นั ธุข์ าว
ดอกมะลิ 105 โดยการพ่นดินก่อนปลูกรวมกันพ่นใบ 3
ครั้งด้วยจุลินทรีย์ผสมสายพันธุ์ พบว่าสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวให้มีน�้ำ
หนักสด น�้ำหนักแห้ง ความสูงต้น จ�ำนวนต้นต่อกอ
จ�ำนวนเมล็ดต่อรวง และผลผลิตเพิ่มขึ้น และรายงาน
ของอัจฉรียา (2555) ท�ำการทดสอบเชื้อราเอนโดไฟต์
จากข้าว ที่สามารถสร้าง phytohormone ในกลุ่ม IAA
พบว่ า เชื้ อ ราเอนโดไฟต์ ส ามารถส่ ง เสริ ม การเจริ ญ
เติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุส์ นั ป่าตอง และ กข 6 ตัง้ แต่
ระยะการงอกของเมล็ ด ข้ า วได้ และสอดคล้ อ งกั บ
รายงานของเนตรนภา และคณะ (2558) ศึกษาอิทธิพล
ของเชื้อแบคทีเรียที่ผลิต IAA ต่อการกระตุ้นการเจริญ
เติบโตของข้าว 70 สายพันธุ์ พบว่าการใช้เชือ้ ทีม่ ีความ
สามารถในการผลิ ต IAA คื อ เชื้ อ Brevibacillus
borstelensis, Bacillus megaterium และ Brevicacillus
agri สามารถส่งเสริมให้มกี ารขยายรากของข้าวได้มาก
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ขึน้ ซึง่ ส่งผลให้ตน้ ข้าวสามารถเพิม่ ความสามารถในการ
ดูดใช้ธาตุอาหารของของข้าวได้ ซึ่งในการทดลองนี้จะ
เห็นได้ว่าสามารถส่งเสริมการเจริญของรากข้าวได้ดี
เมื่อแช่รากของต้นกล้าที่มีอายุ 14 วัน ในสารละลาย
เซลล์แขวนลอย B. pumilus เนื่องจาก Bacillus เป็น
แบคทีเรียปฏิปักษ์ในกลุ่มที่สามารถสร้าง IAA ซึ่งเป็น
สารควบคุมการเจริญพืชมีผลต่อการควบคุมการขยาย
ขนาดของเซลล์ กระตุ้นการแบ่งเซลล์และการยืดตัว
ของเซลล์ (Masciarelli et al., 2014) จึงส่งผลให้ต้น
ข้าวมีประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น
โดยการส่งเสริมให้รากพืชเพิ่มความยาวมากขึ้นได้
ท�ำให้ต้นข้าวสามารถหาแหล่งธาตุอาหารในดินที่ห่าง
จากล�ำต้น หรือในดินมากขึ้นได้ (เนตรนภา และคณะ,
2558) จากผลการศึกษาในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ใน
การที่จะน�ำ B. pumilus มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
การเจริญเติบโตของข้าวหอมนิล เพื่อทดแทนหรือลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรต่อไปในอนาคต
สรุป
จากการศึกษาผลของสารละลายเซลล์แขวนลอย
B. pumilus ต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์หอมนิล
ภายใต้สภาพธรรมชาติ พบว่าการแช่เมล็ดข้าวใน
สารละลายเซลล์แขวนลอย B. pumilus เข้มข้น 106
CFU/ml เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ส่งเสริมให้มีความสูงเฉลี่ย
ของต้น และความยาวรากเฉลีย่ ดีทสี่ ดุ และการแช่ราก
ของต้นกล้าที่มีอายุ 14 วัน ในสารละลายเซลล์เซลล์
แขวนลอย B. pumilus เข้มข้น 106 CFU/ml เป็นเวลา
2 ชั่วโมง ส่งผลให้มีน�้ำหนักแห้งเฉลี่ยของรากดีที่สุด
ค�ำขอบคุณ
ผู้วิจัยขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.) ที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
และขอขอบคุณอาจารย์ขจรพงศ์ ดาศรี สาขาวิชา
จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์เชือ้ B. pumilus เพือ่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
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