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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ คัด แยกแบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจนและศึ ก ษาโครงสร้ างของชิ้ น ส่ ว น
ผักตบชวาตากแห้ง ซึ่ งเป็ นวัสดุตวั กลางชีวภาพที่ ใช้สาหรับการยึดเกาะของแบคทีเรี ยเพื่อ นามาประยุกต์ใช้ใน
การปลูกคะน้า (Brassica alboglabra) ผลการศึ กษาสามารถคัดแยกแบคที เรี ยตรึ ง ไนโตรเจนได้ 6 ไอโซเลต
ได้แก่ RD01, RD02, RD03, RD04, RD05 และ RD06 โดยไอโซเลตที่ มีประสิ ทธิ ภาพ การตรึ งไนโตรเจนและ
การเจริ ญ เติ บ โตสู ง ที่ สุ ด คื อ RD02 ตรวจวัด ปริ ม าณแอมโมเนี ย - ไนโตรเจน ในอาหารเหลวที่ ป ราศจาก
ไนโตรเจนได้ 6.42 mg NH3-N/L. หลังการบ่มเลี้ยงเป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง ลักษณะโคโลนี สัณฐานวิทยาและสมบัติ
ทางชีวเคมีของ RD02 มีความคล้ายคลึงกับแบคทีเรี ยสกุลอะโซโตแบคเตอร์ โครงสร้างภายในของวัสดุตวั กลาง
ที่ศึกษาพบว่า มีลกั ษณะเป็ นท่อขนาดใหญ่อยูต่ รงกลาง ล้อมรอบด้วยท่อพรุ นขนาดเล็กจานวนมาก ทาให้เซลล์
แบคทีเรี ยสามารถสะสมอยูไ่ ด้ โดยตรวจพบเซลล์แบคทีเรี ย จากชิ้นวัสดุตวั กลางที่ผสมเชื้อ RD02 ได้ 5.4 x 104
CFU/ml. ซึ่ งมี จานวนเซลล์มากกว่าที่ พ บในวัสดุ ตวั กลางที่ ไม่ผสมกับเชื้ อ RD02 นอกจากนี้ ยังพบว่า การใช้
แบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจนร่ วมกับวัสดุตวั กลางสาหรับการปลูกคะน้า สามารถช่วยให้ความสู งของลาต้นคะน้า
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 และขนาดความยาวของใบคะน้าตั้งแต่สปั ดาห์ที่ 7 เจริ ญเติบโตได้ดีกว่าคะน้าของชุดทดลองที่
เติมเฉพาะแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจน และชุดควบคุมที่ไม่เติมแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนลงดิน
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Abstract
This research was aimed to isolate of nitrogen fixing bacteria and study on structure of dried water
hyacinth stem as a biological supporting media for bacterial immobilization to using them for enhancing the
growth of Chinese Kale. ( Brassica alboglabra) Six nitrogen fixing bacteria were isolated from soil and
designed as RD01, RD02, RD03, RD04, RD05, and RD06. The result showed that RD02 is effective isolate
of nitrogen fixing capability and growth characteristic which was the maximum of ammonia-nitrogen in
nitrogen-free medium found 6 .4 2 mg NH3-N/L for7 2 hours of incubation. Colony, morphology and some
biochemical characteristics of RD 02 showed that it similar to Azotobacter sp. Inside of the supporting media
found a large tube at the center surrounded by microtubules that affected for bacterial cell collecting. 5.4 x 104
CFU/ml. of bacterial cell number were found from a piece of supporting media mixed with inoculum (RD02)
which higher than the supporting media without inoculums. ( control) Furthermore, the using inoculum of
nitrogen fixing bacteria mixed with supporting media was promoted the stem ,s hight and the leaf ,s size of
Brassica alboglabra at the second week and seventh week of cultivation respectively which significantly
difference with the cultivated soil sample mixed inoculum of nitrogen fixing bacteria and uninoculated soil
sample.
Keywords: Nitrogen Fixing Bacteria, Biological supporting material, Water Hyacinth, Chinese Kale

1. บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม จาก
อดี ตจน ถึ ง ปั จจุ บั น ทรั พ ยากรดิ นถู ก น ามาใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน เพื่อผลิต
ผลผลิ ต ในภาคการเกษตร ส าหรั บ ผลิ ต อาหารให้
เพี ย งพอและทั น ต่ อ ความต้ อ งการต่ อ จ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งในประเทศ และ
ส่ ง ออกจ าหน่ า ยไปยัง ตลาดต่ า งประเทศ ปั ญ หา
สาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับทรัพยากรดิ น มี สาเหตุมาจาก
ทั้งที่ เกิ ดขึ้ นเองโดยธรรมชาติ แ ละการกระท าของ
มนุ ษย์ เช่น ปั ญหาดินเปรี้ ยวดินเค็ม การทิ้งของเสี ย
ลงสู่ ดิ น ท าให้ ไม่ ส ามารถใช้ ที่ ดิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดมลพิษทางดิ นในหลายพื้นที่

ทัว่ ประเทศนอกจากนี้ ยงั มีปัญ หาสาคัญ หนึ่ งที่ เกิ ด
ขึ้ น กับ ดิ น คื อ ปั ญ หาดิ น ขาดแร่ ธ าตุ แ ละเศษซาก
อินทรี ยสาร ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเพาะปลูกพืชชนิ ด
เดิ ม เป็ นเวลานาน การกษัย การของดิ น และการ
ทาลายพืชคลุมดิ น ท าให้เกิ ดการพัดพาธาตุอาหาร
และจุลินทรี ยด์ ิน ประกอบกับภาวะโลกร้อน ที่มีผล
โดยตรงต่อดิ น โดยความร้ อนที่ เกิ ดขึ้น มี ผลทาให้
ดินแห้ง มีความชื้นน้อย จนดินแตกระแหง ทาให้ไม่
เหมาะสมต่ อ การด ารงชี วิ ต ของจุ ลิ น ทรี ย ์ อี ก ทั้ ง
ปั ญหาการเผาวัชพืชของเกษตรกร ทาให้ ดินมีวสั ดุ
คลุมดินน้อย จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ทาให้ดินไม่
เหมาะสมต่อการปลูกพืช เมื่อผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง เกษตรกรส่ วนใหญ่จึงนิ ยมใช้สารเคมีในการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ท าให้ ดิ น มี ก ารสะสมของ
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สารเคมี นอกจากนี้ ยงั มีการใช้ยาปราบศัตรู พืชและ
แมลง ทาให้เกิดการสะสมของสารเคมีในพืช ดังนั้น
การใช้ที่ดินอย่างผิดวิธีและขาดการบารุ งรักษาจะทา
ให้ดินค่อยๆ เสื่ อมสภาพลง รวมทั้งจะส่ งผลกระทบ
ให้เกิ ดอันตรายต่อทั้งเกษตรกรที่ ท าการเพาะปลูก
ผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญคือจุลินทรี ยด์ ิน ที่
ช่ ว ย ท าใ ห้ เกิ ด ก าร ห มุ น เวี ย น แ ร่ ธ าตุ แ ล ะ
สารประกอบในดิ น ก็ จ ะลดจ านวนลง หรื อไม่
สามารถท างานได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แนวทาง
หนึ่ งที่ น่าสนใจในการแก้ไขปั ญหาการขาดแร่ ธาตุ
ของดิ น นอกจากการใช้กระบวนการทางเคมี คื อ
การเติ ม เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลงในดิ น
เนื่องจากจุลินทรี ย ์ จะทาการตรึ งธาตุอาหารและเพิ่ม
ปริ ม าณสารประกอบที่ จาเป็ นต่อ พื ช มี ผ ลท าให้ มี
ปริ ม าณอิ น ทรี ยค์ าร์ บ อนและไนโตรเจน รวมทั้ง
ความชื้นและความร่ วนซุ ยเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การ
น าแบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจน เช่ น Azotobacter
chroococcum มาเติ ม ลงในดิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
เจริ ญของพืช หลังจากเติมเชื้อ 4 สัปดาห์พบว่าขนาด
และน้ าหนักของพื ช เพิ่ ม มากขึ้ น อี ก ทั้งยังมี ผ ลต่ อ
การลดความเค็ ม ของดิ น ด้ ว ย [1] แบคที เรี ยที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการตรึ งไนโตรเจนในจี นัสต่าง ๆ
สามารถคัดแยกได้จากแหล่งดิ นที่ เพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตร เช่ น ไร่ อ ้อย โดยเฉพาะดิ น บริ เวณ
รอบรากพืช (rhizosphere) นอกจากนี้ ยงั สามารถคัด
แยกได้จากโครงสร้างต่างๆ ของพืช เช่น รากและลา
ต้ น พื ช เป็ นต้ น แบคที เรี ยที่ คั ด แยกได้ เ หล่ า นี้
สามารถนามาใช้เป็ นปุ๋ ยชีวภาพสาหรับ การปลูกพืช
แทนการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนได้ [2] นอกจากนี้ยงั มี
รายงานว่า การใช้แบคที เรี ย ที่ คดั แยกจากดิ น ยังมี
บทบาทในการยับยั้งเชื้อจุลินทรี ยก์ ่อโรคในดินด้วย
[3] อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงปริ มาณจุลินทรี ย ์
ดินกลุ่มต่าง ๆ ยังขึ้นอยูก่ บั อิทธิ พลของสภาพอากาศ
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ที่เปลี่ยนแปลงและการเกิดฝนตกเป็ นระยะเวลานาน
[4] ดั ง นั้ นการที่ จ ะช่ ว ยท าให้ จุ ลิ น ทรี ย์ส ามารถ
ดารงชีวิตอยู่รอดได้ในสภาพพื้นที่ เพาะปลูกจึงเป็ น
สิ่ ง ส าคัญ ซึ่ งเทคนิ ค ที่ ส ามารถช่ ว ยในการแก้ไ ข
ปั ญหาของ การลดจานวนจุลินทรี ยด์ ินได้เป็ นอย่างดี
คื อ การใช้ ว ัส ดุ ตั ว กลางให้ จุ ลิ น ท รี ย์ ยึ ด เกาะ
ตัวอย่างเช่น การใช้วสั ดุที่หาได้จากธรรมชาติ เช่ น
ผักตบชวา ซึ่ งเป็ นวัชพืชน้ าชนิ ดหนึ่ งที่ เป็ นปั ญหา
ทัว่ โลก [5] เนื่ องจากเป็ นพืชน้ าที่ยากต่อการควบคุม
การเจริ ญ ทาให้เกิ ดปั ญหาในการระบายน้ าและลด
ผิวสัมผัสระหว่างอากาศกับออกซิ เจนของแหล่งน้ า
น้ าจึ ง เน่ าเสี ย แต่ ใ นอดี ต ถึ ง ปั จจุ บั น ก็ มี ก ารน า
ผักตบชวามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่ น นามาใช้
ผลิตเป็ นถ่าน หรื อใช้ในการผลิตเอธานอล นอกจาก
การใช้ผกั ตบชวาในการผลิ ตพลังงานแล้ว ยังนิ ยม
นามาประยุกต์ใช้เป็ นวัสดุที่ผสมกับปุ๋ ยหมักเพื่อช่วย
ในการบ ารุ ง ดิ น ที่ ข าดแร่ ธ าตุ จนถึ ง ดิ น ทรายจัด
พบว่าสามารถช่วยทาให้ลกั ษณะทางกายภาพในการ
กักเก็บน้ าและสมบัติทางเคมีของดินดีข้ ึน ซึ่งจะช่วย
ส่ งเสริ มการเจริ ญของพืชและเพิ่มธาตุอาหารในดิ น
ได้ [6] ซึ่ งข้อ ดี ข องการใช้วสั ดุ ธรรมชาติ คื อ เป็ น
วัส ดุ ท างธรรมชาติ ที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ท าง
ธรรมชาติ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม มี
โครงสร้างที่ สามารถดูดซับน้ าได้ดี ดังนั้นการคลุก
ดิ นหรื อการมีวสั ดุช่วยคลุมดิ น ด้วยวัสดุใดๆ ก็ตาม
เช่ น ของเหลื อทางการเกษตร หรื อเศษซากพืช จะ
ช่วยป้ องกันการกัดกร่ อน ลดแรงปะทะของเม็ดฝน
และแรงลมพัด รักษาความชื้นของดินเอาไว้ได้นาน
ขึ้ น อี ก ทั้งช่ ว ยเพิ่ ม ความคงทนในการจับ กัน ของ
ก้อนดิ น ไว้ได้ งานวิจัยนี้ จึ งมี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อคัด
แยกแบคที เรี ย ตรึ ง ไนโตรเจนอย่างอิ ส ระจากดิ น
แหล่งต่าง ๆ ศึ กษาสัณฐานวิทยา สมบัติทางชี วเคมี
บางประการเพื่ อจาแนกสกุลของแบคที เรี ย ศึ กษา
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การเจริ ญของแบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจนที่ คดั แยกได้
ศึ กษาสมบัติทางกายภาพ ลักษณะภายในของวัสดุ
ชี ว ภาพและการกัก เก็ บ เซลล์ ข องแบคที เรี ย ตรึ ง
ไน โตรเจน และศึ กษ าการใช้ แ บ คที เรี ยตรึ ง
ไนโตรเจนร่ วมกับวัสดุตวั กลางชี วภาพในการปลูก
พืช

2. วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดาเนินการวิจัย
2.1 การคัดแยกและศึ กษาสั ณ ฐานวิทยาของ
แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอย่ างอิสระ
ชั่งตัวอย่างดิ น น้ าหนัก 1 กรั ม จากแหล่ ง
ดิ น ต่างๆ ที่ เป็ นบริ เวณที่ มี การทับ ถมของอิ น ทรี ย
สาร และมี ค วามชื้ น ที่ เหมาะสมส าหรั บ การเจริ ญ
ของแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจน จากนั้นนามากระจาย
ลงบน Azotobacter agar [7] นาไปบ่มที่ 37 oC เป็ น
เวลา 2 วัน จากนั้ นน ามา re-streak เพื่ อ ให้ ไ ด้เชื้ อ
บริ สุ ท ธิ์ ถ่ า ยเชื้ อ แบคที เรี ยบริ สุ ท ธิ์ ที่ ค ัด แยกมา
ทดสอบความสามารถในการตรึ งไนโตรเจนอย่าง
อิ ส ระ โดยถ่ า ยเชื้ อบริ สุ ทธิ์ ลงในขวดรู ปชมพู่
ปริ มาตร 250 มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ บ รรจุ Nitrogen - free
medium [8] ปริ มาตร150 มิลลิลิตร บ่มเลี้ยงโดยการ
เขย่าที่ ความเร็ ว 150 รอบต่อนาที ที่ 37 oC เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง จากนั้นนามาปั่ นเหวี่ยงที่ 5,000 รอบต่อ
นาที เพื่อนาส่วนใส (supernatant) ที่ได้ มาวิเคราะห์
แอมโมเนี ย โดยใช้ Nessler’s reagent [8] จากนั้ น
ทดสอบสัณฐานวิทยาของแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจน
โดยการย้อมสี แกรมและวัดขนาดของเซลล์
2.2 การทดสอบ ป ระสิ ทธิ ภาพ การตรึ ง
ไนโตรเจนอย่ างอิสระและศึ กษาสมบัติทางชี วเคมี
บางประการของแบคทีเรีย
คั ด เลื อ ก แ บ ค ที เรี ย ที่ ส าม าร ถ ต รึ ง
ไนโตรเจนได้ คือไอโซเลตของแบคที เรี ยที่ ให้ผลการ
ทดสอบแอมโมเนี ยเป็ นสี เหลืองส้ม ในขั้นตอน 2.1 มา
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เพาะเลี้ยงใน Nitrogen - free medium อีกครั้ง เพื่อใช้
เป็ นเชื้ อเริ่ มต้น (strater) โดยปรั บความขุ่ นให้ ได้ 0.5
McFarland ปริ มาตร 50 มิ ลลิ ลิ ตร จากนั้ นถ่ ายลงใน
Nitrogen free medium ปริ มาตร 500 มิ ลลิ ลิตร (10 %
v/v) บ่มเลี้ยงเชื้อที่ อุณหภูมิห้อง เขย่าที่ความเร็ ว 150
รอบต่ อนาที เก็ บ ตัวอย่าง Nitrogen free medium ที่ มี
เชื้ อแต่ละไอโซเลตปริ มาตร 50 มิ ลลิ ลิตรในแต่ ละ
ช่วงเวลาของการเพาะเลี้ยงที่ 12, 24, 36, 48, 60, 72,
84 และ 96 ชัว่ โมง มาปั่ นเหวี่ยง ที่ ความเร็ ว 5,000
รอบต่ อ นาที นาน10 นาที น าส่ วนใสที่ ได้ ม า
วิเคราะห์ ปริ มาณแอมโมเนี ย - ไนโตรเจน โดยวิธี
Distillation [9] เป รี ยบ เที ยบ กั บ ชุ ดค วบ คุ ม คื อ
Nitrogen free medium ที่ ไม่มีการเติ มแบคที เรี ย ท า
การคัด เลื อ กไอโซเลตที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการ ตรึ ง
ไนโตรเจนสู งที่ สุดมาศึ กษาสมบัติ ทางชี วเคมี บาง
ประการ รวมทั้งศึกษาสมบัติทางชีวเคมีบางประการ
ได้แก่ การทดสอบความต้องการอากาศ การทดสอบ
คะตาเลส (catalase test) การทดสอบ ออกซิ เดส
(oxidase test) การทดสอบ MR -VP (methy red Voges Proskaue test) การทดสอบการใช้ ซิ เ ตรท
(citrate utilization) การทดสอบความสามารถใน
การเคลื่ อ นที่ (motility test) การทดสอบอิ น โดล
(indole test) และทดสอบการหมักแลกโตส (lactose
fermentation test) [10]
2.3 การศึ ก ษาการเจริ ญ ของแบคที เรี ย ตรึ ง
ไนโตรเจน
ตรวจวัดการเจริ ญของแบคที เรี ยแต่ละไอ
โซเลตโดย โดยการเก็ บ ตัว อย่างสารละลายเชื้ อ ที่
เพาะเลี้ยงใน Nitrogen free medium ของขั้นตอน 2.2
ทุ ก 12 ชั่วโมง ปริ มาตร 2 มิ ลลิ ลิตร มาวัดความขุ่น
ด้ ว ยเค รื่ อ งวั ด ค่ าการดู ด กลื น แส ง (Shimadzu
UV1700) ที่ ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร จากนั้น
เลื อกไอโซเลตของแบคที เรี ยที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพใน
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การตรึ งไนโตรเจนและการเจริ ญสูงที่สุดมาศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไป
2.4 การศึ กษาสมบัติทางกายภาพ โครงสร้ าง
ภายในของวัสดุ ชีวภาพ และการกัก เก็บ เซลล์ ของ
แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนของวัสดุชีวภาพ
วัสดุชีวภาพที่ นามาใช้ในการศึ กษาครั้งนี้
คื อ ล าต้น ผักตบชวา Eichhornia crassipes (Mart.)
Solms ท าการเตรี ยมชิ้ น ส่ วนของล าต้น ผัก ตบชวา
โดยน ามาตากแดดจน แห้ ง จากนั้ น ตั ด ล าต้ น
ผักตบชวาให้ได้ความยาวชิ้นละ 2 เซนติเมตร นามา
แช่ ใ นน้ ากลั่น ปริ ม าตร 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร เพื่ อ วัด ค่ า
ความเป็ นกรด-ด่างของน้ าที่ ถูกชะจากชิ้นส่ วนของ
ผักตบชวา และนามาศึกษาโครงสร้างภายในของลา
ต้น โดยใช้ ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์ ส เตอริ โ อ (Olympus
SZ30) กาลังขยาย 40 เท่า สาหรับขั้นตอนการศึกษา
การกักเก็บเซลล์ของวัสดุตวั กลาง ทาโดยถ่ายหัวเชื้อ
แบคที เรี ยตรึ ง ไนโตรเจนไอโซเลตที่ มี ก ารตรึ ง
ไนโตรเจนและการเจริ ญสู งที่สุด ลงในอาหารเหลว
Nitrogen free medium ปริ มาตร 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร บ่ ม
เลี้ ยงที่ อุ ณหภูมิ 37 oC เป็ นเวลา 60 ชั่วโมง จากนั้น
เติมตัวอย่างดิ นร่ วนหนัก 50 กรั มที่ ผ่านการฆ่ าเชื้ อ
โดยการสเตอริ ไ ลเซชัน และเติ ม ชิ้ น ส่ ว นล าต้น
ผักตบชวาจานวน 10 ชิ้น คลุกให้เข้ากัน และบ่มทิ้ง
ไว้อีก 24 ชัว่ โมง จากนั้นนาชิ้นส่ วนของผักตบชวา
มาตากที่อุณหภูมิหอ้ งจนแห้ง ทาการตรวจนับเซลล์
ของแบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจนที่ ยึด เกาะและถูกกัก
เก็บ โดยนาชิ้นส่ วนของผักตบชวาที่แห้งแล้วมาเจือ
จางใน 0.85% NaCl และน าสารละลายเชื้ อ ที่ ได้ม า
เกลี่ย (spread) ลงบน Azotobacter agar เที ยบกับชุด
ควบคุม คือชิ้นส่วนผักตบชวาที่ไม่ผา่ นการผสมเชื้อ
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2.5 การใช้ แบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนและวัส ดุ
ตัวกลางชีวภาพในการปลูกพืช
บรรจุดิน ลงในภาชนะที่ ใช้ปลูกในแต่ละ
ชุด ดังต่อไปนี้
- ชุดทดลองที่ 1 คือ ดิ นร่ วน 3 กิ โลกรัมที่
ผ่ า นการ สเตอริ ไ ลเซชัน และเติ ม แบคที เรี ย ตรึ ง
ไนโตรเจนที่ เพาะเลี้ ยงใน Nitrogen - free medium
ปริ มาตร 1 ลิตร
- ชุ ด ท ด ล อ ง ที่ 2 คื อ ดิ น ร่ ว น 2.95
กิ โลกรัม ที่ ผ่านการ สเตอริ ไลเซชัน เติ มแบคที เรี ย
ตรึ งไน โตรเจน ที่ เพาะเลี้ ยงใน Nitrogen - free
medium ปริ มาตร 1 ลิ ต ร ผสมกั บ ชิ้ น ส่ ว นล าต้น
ผักตบชวาตากแห้ง 300 ชิ้น (50 กรัม)
- ชุดควบคุม คือ ดินร่ วน 3 กิโลกรัมที่ผา่ น
การ สเตอริ ไลเซชั น และไม่ เ ติ ม แบคที เรี ยตรึ ง
ไนโตรเจน
เติมเมล็ดคะน้า (Brassica alboglabra) ชุด
ละ 100 เมล็ ด คลุ ก เคล้าดิ น หั ว เชื้ อ วัส ดุ ต ัว กลาง
และเมล็ดคะน้าให้เข้ากัน รดน้ า 1 ลิตร ทุกวัน ลงใน
แต่ละการทดลอง เก็บตัวอย่าง ต้นคะน้าที่เจริ ญ ครั้ง
ละ 5 ต้น นามาหาค่าเฉลี่ ยของความยาวราก ความ
สู งของลาต้น ความยาวของใบ และนับ จานวนใบ
ของคะน้า ทุก 7 วัน เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ นาผลการ
ทดลอง มาทดสอบค่าทางสถิ ติโดยวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนแบบ ทางเดียว (one - way ANOVA)

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย
3.1 การคัด แยกและศึ ก ษาสั ณ ฐานวิท ยาของ
แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอย่ างอิสระ
ผลการคัด แยกแบคที เรี ย ตรึ งไนโตรเจน
อย่างอิสระจากตัวอย่างดิน 10 แหล่ง แสดงดังตาราง
ที่ 1
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ตารางที่ 1 การคัดแยกแบคที่ เรี ยตรึ งไนโตเจนจาก
ตัวอย่างดินแหล่งต่างๆ

แหล่งดินที่คดั แยก

1. ดินร่ วน
คณะวิทยาศาสตร์
มทร.ธัญบุรี
2. ดินเกษตร
(ดินลาดวน)
3. ดินจากสระบัว
มทร.ธัญบุรี
4. ดินบริ เวณปากถ้ า
อ.หนองหิ น จ.เลย
5. ดินมูลค้างคาว
อ.ด้วง จ.เลย
6. ดินจากใต้ตน้
ก้ามปู มทร.ธัญบุรี
7. ดินบริ เวณธาร
น้ าตกแก่งสามชั้น
จ.นครนายก
8. ดินนาข้าว
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
9. ดินในถ้ า
อ.หนองหิ น จ.เลย
10. ดินสวนมะพร้าว
อ.หนองม่วง
จ.ลพบุรี

โคโลนี
ที่เจริ ญ
บน
อาหาร
เลี้ยง
เชื้ อ
4

โคโลนีที่
ให้ผลการ
ทดสอบ
แอมโมเนีย
เป็ นบวก

กาหนด
ไอโซเลต

1

RD01

4

1

RD02

5

-

-

8

-

-

9

1

RD03

5

1

RD04

3

-

-

2

1

RD05

7

1

RD06

4

-

เซลล์ เดี ย วและเซลล์ ที่ เรี ยงติ ด กัน เป็ นคู่ เรี ย งตัว
กระจัดกระจาย ตัวอย่างลักษณะโคโลนี และรู ปร่ าง
เซลล์ของแบคทีเรี ยที่คดั แยกได้แสดงดังรู ปที่ 1 และ
2 ตามลาดับ

รู ปที่ 1 ลักษณะของโคโลนี ที่เจริ ญบน Azotobacter
agar

-

โคโลนี ข องแบคที เรี ย ตรึ งไนโตรเจนที่ ค ัด
แยกได้ทุกไอโซเลต มี ลกั ษณะเป็ นเมื อก สี ขาวขุ่น
รู ปร่ างเซลล์เป็ นวงรี ติ ดสี แกรมลบ บางเซลล์ติดสี
ไม่สม่าเสมอ ขนาดของเซลล์มีเส้นผ่าศูนย์กลางโดย
เฉลี่ ยประมาณ 3 ไมโครเมตร เซลล์ที่ พบมี ท้ งั เป็ น

รู ปที่ 2 สัณฐานวิทยาของแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนที่
แยกได้
จากผลการทดลองพบว่า ตัวอย่างดิน จาก
ทุ ก แหล่ ง มี ก ารเจริ ญ ของแบคที เรี ย แต่ มี เพี ย ง 6
ไอโซเลต คื อ RD01 RD02 RD03 RD04 RD05
และ RD06 ที่ ส ามารถตรึ ง ไนโตรเจนในอาหาร
Azotobacter agar ซึ่งเป็ นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ปราศจาก
แหล่งไนโตรเจนได้ สอดคล้องกับรายงานการคัดแยก
แบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจนจากดิ นแหล่งต่าง ๆ คือ การ
คัดแยกแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนได้จากดินนาข้าว [11]
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การคัดแยกแบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจนจากดินบริ เวณ
รอบรากพื ช [12] และการคัด แยกแบคที เรี ย ตรึ ง
ไนโตรเจนจากดิ น ที่ มีการปลู กธัญ พื ชแหล่งต่างๆ
[13]
3.2 ก ารท ด ส อบ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การต รึ ง
ไนโตรเจนอย่ า งอิ ส ระของแบคที เรี ย และศึ ก ษา
สมบัตทิ างชีวเคมีบางประการ
ประสิ ทธิ ภ าพการตรึ งไนโตรเจนใน
อาหารเหลว Nitrogen - free medium ของแบคทีเรี ย
ทั้ง 6 ไอโซเลต ที่คดั เลือกมาทดสอบแสดงดังรู ปที่ 3
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ทดสอบสมบั ติ ท างชี ว เคมี บ างประการ ผลการ
ทดลองดังตารางที่ 2
เมื่อพิจารณาจากลักษณะโคโลนี สัณฐาน
วิทยา คือ รู ปร่ างและขนาดของเซลล์ ผลการย้อมสี
แกรม การจัด เรี ยงตัว ของเซลล์ และสมบั ติ ท าง
ชี วเคมี บางประการ เพื่อจาแนกสกุลของแบคที เรี ย
ในเบื้ อ งต้น พบว่า RD02 มี ล ัก ษณะคล้ายคลึ ง กับ
แบคที เรี ยในสกุลอะโซโตแบคเตอร์ (Azotobacter)
ซึ่งสอดคล้องกับดวงพร [14] ที่กล่าวว่า Azotobacter
sp. เป็ น
ตารางที่ 2 สมบัติทางชี วเคมี บางประการของไอโซเลต RD02

7
แอมโมเนีย - ไนโตรเจน (mgNH3-N/L)

6
5
4
3
2
1
0
12

24

36

RD01

48

60

RD02

72

84

RD03

96 ชัว่ โมง

รู ปที่ 3 ปริ มาณแอมโมเนี ย - ไนโตรเจน (mgNH3N/L.) ที่ พบในอาหารเหลว Nitrogen - free medium
ของแบคทีเรี ยแต่ละไอโซเลต
ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการตรึ ง
ไนโตรเจน แสดงให้เห็ นว่า แบคที เรี ยทุกไอโซเลต
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการตรึ ง ไนโตรเจนเพิ่ ม ขึ้ น อย่า ง
ต่อเนื่ องและสามารถตรึ งไนโตรเจนได้สูงสุ ด ใน
ชั่ว โมงที่ 72 ของการบ่ ม เลี้ ยง โดยพิ จ ารณาจาก
ปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ที่ตรวจพบในอาหาร
เลี้ ยงเชื้ อ ซึ่ งเพิ่ ม ขึ้ น อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จ าก นั้ น
ประสิ ทธิ ภาพการตรึ ง ไนโตรเจนจะลดลง ซึ่ ง RD
02 เป็ นไอโซเลตที่ ส ามารถตรึ งไนโตรเจนได้ สู ง
ที่ สุ ด คื อ 6.39 mg NH3-N/L. จึ ง คัด เลื อ ก RD02 มา

สมบัติทางชีวเคมีบางประการ
การทดสอบความต้องการ
เชื้อเจริ ญบริ เวณ
อากาศ
ด้านบนของ
หลอดทดลอง
การทดสอบคะตาเลส
+
การทดสอบออกซิเดส
+
การทดสอบ MR
การทดสอบ VP
การทดสอบซิเตรต
+
การทดสอบการเคลื่อนที่
+
การทดสอบอินโดล
การทดสอบการหมักแลคโตส
แบคทีเรี ยแกรมลบ เซลล์เป็ นรู ปไข่ อาจอยูเ่ ป็ นเซลล์
เดี่ยว เป็ นคู่หรื อเป็ นกลุ่มกระจัดกระจาย สร้างซี สต์
แต่ไม่สร้างเอนโด-สปอร์ สามารถเคลื่ อนที่ โดยใช้
แฟลเจลลาหลายเส้นที่อยูร่ อบตัวเซลล์ และสามารถ
สร้างเมือกได้ นอกจากนี้ Kizilkaya [15] ได้กล่าวว่า
Azotobacter sp. เป็ นแบคที เรี ย กลุ่ ม แอโรบิ ค พบ
มากในดิ น และในปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษากัน อย่า ง
กว้างขวางเกี่ยวกับการนาเชื้อ Azotobacter sp. มาใช้
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ในการเพิ่มธาตุอาหารในดิน ซึ่ งผลการทดลองส่ วน
ใหญ่พบว่า การเติมหัวเชื้ อ Azotobacter sp. จะช่วย
เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรและมี ป ริ มาณธาตุ
ไนโตรเจนในดินเพิ่มขึ้น จึงนิ ยมนามาใช้ในการทา
ปุ๋ ยชี ว ภาพ (Bio-fertilizers) ในการปรั บ ปรุ ง และ
บารุ งดิน

ค่าการดูดกลืนแสง (O.D. 600 nm)

3.3 การศึกษาการเจริญของแบคทีเรียตรึง
ไนโตรเจน
ผลการเจริ ญของแบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจน
ของแต่ละ ไอโซเลตในช่วงเวลาต่างๆ แสดงดังรู ป
ที0.8่ 4

3.4 การศึ กษาสมบัติทางกายภาพ โครงสร้ าง
ภายในของวัสดุ ชีวภาพ และการกัก เก็บ เซลล์ ของ
แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนกับวัสดุชีวภาพ
ผลการศึ ก ษาลักษณะโครงสร้ างภายใน
ชิ้นส่ วนของลาต้นผักตบชวาตากแห้งที่ จะนามาใช้
เป็ นวัสดุตวั กลางให้แบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจนใช้ใน
การยึด เกาะ แสดงดัง รู ป 5 ลัก ษณะของชิ้ น ส่ ว น
ผักตบชวาตากแห้งที่ผ่านการผสมกับแบคทีเรี ยตรึ ง
ไนโตรเจน และจ านวนแบคที เรี ย ที่ พ บจากวัส ดุ
ตัวกลางแสดงดังรู ปที่ 6 และตารางที่ 3

0.6

0.4
0.2
0
0

12
RD01

24

36

48
RD02

60

72

84

ชัว่ โมง
96
RD03

รู ปที่ 4 การเจริ ญของแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนไอโซ
เลตต่างๆ
จากการทดลองพบว่ า แบคที เรี ยตรึ ง
ไนโตรเจนทุ ก ไอโซเลต สามารถเจริ ญ เติ บ โตใน
อาหาร Nitrogen free medium ได้ โดยในช่ ว ง 12
ชัว่ โมงของการบ่มเลี้ยง แบคที เรี ยทุกไอโซ-เลตจะ
ปรับตัวให้เข้ากับอาหารใหม่ ต่อมาในช่วง 24 - 60
ชั่ว โมง พบว่า RD03, RD04 และ RD05 สามารถ
เพิ่มจานวนได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเห็ นได้จากความ
ขุ่นที่ เพิ่มขึ้น ส่ วน RD02 เป็ นไอโซเลตที่ มีการเพิ่ม
จานวนได้สูงที่ สุด จนถึ งชั่วโมงที่ 72 ของการบ่ ม
เลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกับปริ มาณแอมโมเนียไนโตรเจน
ที่ ตรวจพบว่า มีค่าสู งที่ สุดในช่วงเวลาเดี ยวกันของ
การบ่มเลี้ยงเชื้อ จากนั้นค่าความขุ่นจึงเริ่ มลดลง

รู ปที่ 5 ลักษณะภายในของชิ้นส่ วนลาต้นผักตบชวา
ที่ น ามาใช้เป็ นวัส ดุ ต ัวกลางชี วภาพในการกัก เก็ บ
เซลล์

รู ป ที่ 6 ลัก ษณะของชิ้ น ส่ วนผัก ตบชวาตากแห้ ง ที่
ผสมกับแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนและดิน
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1.5 x 101

นอกจากนี้ ผลการศึ กษาค่าความเป็ นกรด
ด่ างของน้ าที่ ชะออกจากชิ้ น ส่ วน ของล าต้ น
ผัก ตบชวาตากแห้ ง ตรวจวัด ได้ 7.08 ซึ่ งมี ค่ า เป็ น
กลาง แสดงให้เห็ นว่าหากนาวัสดุ ชนิ ดนี้ มาใช้เป็ น
ตัวกลางและเติมลงดิ น ก็จะไม่มีผลต่อค่าความเป็ น
กรดด่ างของดิ น จากรู ป ที่ 5 ซึ่ งเป็ นภาพตัด ขวาง
(cross section) ของวัส ดุ ชี วภาพที่ ต ัด ให้ มี ข นาด 2
เซนติ เมตร พบว่า โครงสร้างภายในเป็ นท่ อขนาด
ใหญ่ อ ยู่ ก่ ึ งกลาง รวมทั้ งมี รู พรุ นขนาดเล็ ก อยู่
โดยรอบ จึ งท าให้น้ าสามารถซึ ม ผ่านได้ทั่วทั้งชิ้ น
ดังนั้นเมื่อนาวัสดุตวั กลางดังกล่าวมาผสมคลุกเคล้า
กับ หั ว เชื้ อ แบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจน (RD02) และ
ตัวอย่างดิ นที่ ใช้ปลูกคะน้า จึ งพบอนุ ภาคดิ นแทรก
อยู่ ภ ายในชิ้ น ส่ ว นของวัส ดุ ต ัว กลาง ดั ง รู ป ที่ 6
นอกจากนี้ วสั ดุตวั กลางที่ใช้ยงั สามารถกักเก็บเซลล์
แบคทีเรี ยไว้ภายในได้ ซึ่ งพิจารณาจากการตรวจพบ
เซลล์จากวัสดุตวั กลางเมื่อนามาทาการตรวจนับบน
อาหารเลี้ยงเชื้อดังตารางที่ 3
3.5 การใช้ แบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนและวัส ดุ
ตัวกลางชีวภาพในการปลูกพืช
ผลการตรวจวัดความยาวราก ความสู งของ
ลาต้น ความยาวของใบ จานวนใบและตัวอย่างการ

ความยาวของราก (ซม.)

วัสดุตวั กลางที่ผสมแบคทีเรี ย
ตรึ งไนโตรเจนและดิน
วัสดุตวั กลางที่ไม่ผสม
แบคทีเรี ย ตรึ งไนโตรเจน
และดิน (ชุดควบคุม)

จานวนแบคทีเรีย
(CFU/ml.)
5.4 x 104

4

ชุดควบคุม

3

แบคทีเรี ยตรึ งโตรเจน

2
1
0

สั ปดาห์
0

1

2

3

4

5

6

7

8

รู ป ที่ 7 ความยาวของรากคะน้ า ในแต่ ล ะชุ ด การ
ทดลอง

ความสู งของลาต้ น (ซม.)

วัสดุตวั กลาง

เจริ ญของต้นคะน้าที่ทาการศึกษา แสดงดังรู ปที่ 7, 8,
9, 10 และ 11 ตามลาดับ

5

ชุดควบคุม

4

แบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจน

3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

สั ปดาห์
8

7

รู ป ที่ 8 ความสู ง ของล าต้น คะน้ าในแต่ ล ะชุ ด การ
ทดลอง
4

ความยาวของใบ (ซม.)

ตารางที่ 3 จ านวนแบคที เรี ย ที่ ต รวจพบจากวัส ดุ
ตั ว กลางที่ ผสมและไม่ ผ สมกั บ แบคที เรี ยตรึ ง
ไนโตรเจน

25

ชุดควบคุม
แบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจน

3
2
1
0

สั ปดาห์
0

1

2

3

4

5

6

7

8

รู ป ที่ 9 ความยาวของใบคะน้ า ในแต่ ล ะชุ ด การ
ทดลอง
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จานวนใบ

6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4 5 6
ชุดควบคุม

7

8

สั ปดาห์

รู ป ที่ 10 จ านวนใบของคะน้ า ในแต่ ล ะชุ ด การ
ทดลอง

แบคที เรี ยจากมูลโคกระบื อร่ วมกับผักตบชวา และ
ปุ๋ ยสู ต รที่ ใช้กลุ่ม จุลิ นทรี ยท์ ี่ มี ประสิ ท ธิ ภาพ (EM)
ร่ ว มกับ ผัก ตบชวา ช่ ว ยท าให้ ต ้น ถั่ว มี ข นาดใหญ่
ภายในระยะเวลาสั้นกว่าปกติ นอกจากนี้ พืชที่ มีการ
ผสมแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนยังมีความทนทานต่อ
โรคได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ผสมแบคทีเรี ย
ดังนั้นการศึ กษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็ นถึง
ความเป็ นไปได้ในการนาผักตบชวาแห้ง มาใช้เป็ น
วัสดุตวั กลางให้เชื้อแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนยึดเกาะ
และกักเก็บเชื้อให้สามารถอยูใ่ นดินได้ ซึ่ งนอกจาก
จะเป็ นการช่ วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยในการบารุ ง
ดิ น และพื ช แล้ว ยังสามารถน าผัก ตบชวาที่ มี ก าร
เจริ ญอย่างรวดเร็ วจนทาให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ ามา
ประยุกต์ใช้เป็ นวัสดุตวั กลางทางชีวภาพได้เป็ นอย่าง
ดี

4. สรุ ปผลการวิจัย
รู ป ที่ 11 ตัว อย่างการเจริ ญ ของต้น คะน้าที่ ท าการ
ศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า ความยาวรากและ
จานวนใบ ในแต่ละชุ ดการทดลองและชุดควบคุ ม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แต่ค วามสู งของลาต้น คะน้า และความยาวของใบ
คะน้าของชุดทดลองที่ 2 คือ ดินที่เติมแบคทีเรี ยตรึ ง
ไนโตรเจนร่ วมกับวัสดุตวั กลางมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 กับชุ ดทดลองที่ 1
คือดินที่เติมเฉพาะแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจน และชุด
ควบคุมคือดินที่ไม่เติมแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจน ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึ กษาของ Naluyange et al. [16]
ที่ ศึกษาการใช้หัวเชื้ อไรโซเบี ยมร่ วมกับผักตบชวา
ส าหรั บ เร่ ง การเกิ ด ปมรากและการเจริ ญ ของพื ช
ตระกู ล ถั่ ว พบว่ า การใช้ ปุ๋ ยที่ สู ตรที่ ใช้ หั ว เชื้ อ

การคัดแยกแบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจนได้ 6
ไอโซเลต ได้ แ ก่ RD01 - RD06 โดย RD02 เป็ น
แบคทีเรี ยที่ มีประสิ ทธิ ภาพ การตรึ งไนโตรเจนและ
การเจริ ญเติบโตสูงที่สุดคือ ซึ่ง RD02 เป็ นแบคทีเรี ย
ที่มีความคล้ายคลึงกับ Azotobacter sp. ซึ่ งเป็ นหนึ่ ง
ในสกุลของแบคที เรี ยดินที่ สามารถตรึ งไนโตรเจน
ได้ดี สาหรับ โครงสร้ างวัสดุ ตวั กลางที่ เลื อกน ามา
ศึกษาพบว่า ภายในมีช่องว่างขนาดใหญ่อยูต่ รงกลาง
ซึ่ งเป็ นส่ วนของ ท่ อน้ าของล าต้ น ผั ก ตบชวา
ล้อ มรอบด้วยท่ อเล็ก ๆ เป็ นจ านวนมาก จึ งท าให้
เซลล์แบคทีเรี ยสามารถยึดเกาะและสะสมอยูไ่ ด้เป็ น
จานวนมาก ซึ่ งแตกต่างกับวัสดุตวั กลางที่ ไม่ได้ทา
การผสมกับ หัวเชื้ อ แบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจนที่ ค ัด
แยกได้ นอกจากนี้ ยัง พบว่า การใช้แ บคที เรี ย ตรึ ง
ไนโตรเจนร่ ว มกับ วัส ดุ ต ัว กลางส าหรั บ การปลู ก
คะน้า สามารถช่วยให้ความสู งของลาต้นและความ
ยาวของใบผักคะน้า สามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ดีกว่า
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ผักคะน้าในชุ ด ทดลอง ที่ เติ มเฉพาะแบคที เรี ยตรึ ง
ไนโตรเจน และผัก คะน้ าในชุ ด ควบคุ ม ที่ ไ ม่ เติ ม
แบคที เ รี ยตรึ งไนโตรเจนลงดิ น ดั ง นั้ นการใช้
แบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจนร่ วมกับวัสดุตวั กลางชีวภาพ
จึ ง เป็ นแนวทางที่ น่ าสนใจอย่ า งยิ่ ง ที่ จะน ามา
ประยุกต์ใช้สาหรับการเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนใน
ดิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ผลทาง
การเกษตรได้นอกจากนี้ การใช้วสั ดุตวั กลางชีวภาพ
ยังช่วยในการเก็บรักษากลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่ มีประโยชน์
ต่อการสร้ างแร่ ธาตุที่ ส าคัญ ในดิ น ไม่ ให้ถู กพัด พา
ออกจากพื้นที่เพาะปลูก
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[3]

[4]

5. กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะ วิ ท ยาศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ นและเอื้ อเฟื้ ออุ ป กรณ์ และ
เครื่ องมือต่าง ๆ ตลอดจนสถานที่ในการทางานวิจยั
ในครั้งนี้จนสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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