ผลของการทา Seed Treatment ร่ วมกับแบคทีเรี ยส่ งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ต่ อความงอกและการเติบโตของผักกาดหอม
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Abstract: The application of seed treatment with microbial probiotics for plant growth promotion plays an
important role in optimizing the use of seeds for maximum benefit. The purposes of this experiment were to
evaluate seed treatment with microbial probiotics plant growth promotion of lettuce seeds, and tracking
germination and seedling growth and cultivation in soilless culture conditions. The experiment was carried out at
the Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), Canada. This study was divided into two experiments: The first
experiment was carried by selected two microorganisms: Pseudomonas fluorescens 31-12 and Bacillus subtilis.
Each type of microorganism was used for seed treatment consisting of soaking, coating, and pelleting, and then
the germination and seedling growth were examined. The laboratory results revealed that seed germination was
not significantly different. However, seed coating and pelleting with P. fluorescens 31-12 had the best shoot
length, at 41.16 and 41.23 mm, respectively, and seed pelleting with B. subtilis had the best root length of
124.26 mm. The greenhouse results revealed that seed coating and pelleting with P. fluorescens 31-12 had the
best shoot length of 60.10 and 57.85 mm, respectively, and had the best shoot fresh weight of 747.72 and
743.06 mg, respectively. The seed pelleting with P. fluorescens 31-12 had the best shoot dry weight of 28.83
mg and there was significantly different compared to untreated seed. The second experiment, selected coating
and seed pelleting with P. fluorescens 31-12 to cultivate in soilless culture conditions. The results showed that
seed coating and pelleting with P. fluorescens 31-12 had better leaf fresh weight, leaf dry weight, root fresh
weight, and root dry weight, and there were significantly different when compared to untreated seeds.
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บทคัดย่ อ: การประยุกต์วิธีการทา seed treatment ร่ วมกับจุลินทรี ย์สง่ เสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช มีบทบาทสาคัญใน
การเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ เมล็ดพันธุ์ให้ เกิ ดประโยชน์สูงสุด ดังนันการทดลองนี
้
้จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อประเมินการทา
seed treatment ด้ วยจุ ลิ น ทรี ย์ ส่งเสริ มการเจริ ญ เติ บโตของพื ชในเมล็ ดพันธุ์ ผักกาดหอม และติ ดตามการงอก การ
เจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า และการเพาะปลูกในระบบการปลูกพืชไร้ ดิน โดยทดลองที่ Agriculture and Agri-Food Canada
(AAFC) ประเทศแคนาดา แบ่งออกเป็ น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 คัดเลือกจุลินทรี ย์ 2 ชนิด คือ Pseudomonas
fluoresces 31-12 และ Bacillus subtilis ซึ่ งแต่ ละชนิ ดน ามาท า seed treatment ประกอบด้ วยวิ ธี ก าร แช่ เมล็ ด พั น ธุ์
เคลือบเมล็ดพันธุ์ และพอกเมล็ดพันธุ์ จากนัน้ นามาตรวจสอบความงอกและการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า จากผลการ
ตรวจสอบในสภาพห้ องปฏิบตั ิการพบว่า ความงอกของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ แต่การเคลือบและการ
พอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ P. fluorescens 31-12 มีความยาวต้ นดีที่สดุ คือ 41.16 และ 41.23 มิลลิเมตร ตามลาดับ และการ
พอกเมล็ดร่วมกับ B. subtilis มีความยาวรากดีที่สดุ คือ 124.26 มิลลิเมตร ส่วนการตรวจสอบในสภาพเรื อนทดลองพบว่า
การเคลือบและการพอกเมล็ดด้ วย P. fluorescens 31-12 มีความยาวต้ นดีที่สดุ (60.10 และ 57.85 มิลลิเมตร ตามลาดับ)
และมีน ้าหนักสดลาต้ นดีที่สดุ (747.72 และ 743.06 มิลลิกรัม ตามลาดับ) ส่วนการพอกเมล็ดด้ วย P. fluorescens 31-12
มีน ้าหนักแห้ งลาต้ นดีที่สดุ คือ 28.83 มิลลิกรัม และแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ได้ ผ่านการทา
seed treatment ส่วนการทดลองที่ 2 คัดเลือกวิธีการเคลือบและพอกเมล็ดร่วมกับ P. fluorescens 31-12 มาเพาะปลูกใน
ระบบการปลูกพืชไร้ ดิน พบว่าการเคลือบและการพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย P. fluorescens 31-12 มีน ้าหนักสดใบ น ้าหนักสด
ราก น ้าหนักแห้ งใบ และน ้าหนักแห้ งรากมากกว่าและแตกต่างกันในทางสถิติอย่างชัดเจนเมื่อเปรี ยบเทียบกับเมล็ดควบคุม
คาสาคัญ: เมล็ดพันธุ์ผกั กาดหอม seed treatments จุลนิ ทรี ย์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์

คานา
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี วงชี วิ ต อยู่ ร่ วมกั น กั บ พื ช มี
ความสาคัญและเกี่ยวข้ องกับการเจริ ญเติบโตของพืชใน
ด้ านสารอาหาร และการต้ านทานต่ อ โรคที่ เกิ ด จาก
เชื ้อจุลินทรี ย์อื่น ๆ หรื อช่วยลดสารพิษที่มีอยูใ่ นดิน (Bardi
and Malusà, 2012; Malusa and Vassilev, 2014;
Vessey, 2003) โดยเฉพาะจุลินทรี ย์ที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช
สามารถสร้ างสารอาหารที่ ต้ นพื ช ต้ องการเพิ่ ม ขึ น้
โดยเฉพาะในสกุล Azospirillum, Azotobacter, Bacillus,
Pseudomonas และ Serratia เป็ นต้ น จุลินทรี ย์เหล่านี ม้ ี
กลไกที่ สาคัญ คื อ สามารถเพิ่ มการเจริ ญ เติ บโตของพื ช
โดยการผลิตฮอร์ โมนพื ชหรื อสนับสนุนให้ พื ชหาอาหาร
และการดู ดซึ มจากดิ นผ่ านกลไกต่ าง ๆ มากขึน้ อี กทัง้
จุลินทรี ย์ เหล่านีย้ ังสามารถตรึ งไนโตรเจนในบรรยากาศ
(Lakshminarayana et al., 1992) กระตุ้นการละลายของ
ฟอสเฟตที่ ไม่ ละลายน า้ (Kundu and Gaur, 1980) การ
สังเคราะห์ สารประกอบธาตุ เหล็ ก (Glick et al., 2007)
การผลิ
นทรีนยทรี์กรดอะมิ
โน (IAA)
ง่ ช่วยเพิ
การผลิตตกรดอิ
กรดอิ
ย์ ก รดอะมิ
โน ซึ(IAA)
ซึ่ ง่มช่ ว ยเพิ่ ม
.

การเจริ ญ ของราก (Oteino et al., 2015) และล าต้ น
(จี ราภรณ์ และคณะ, 2560) การลดความเป็ นพิ ษ ของ
โลหะหนักในพืช และลดการเกิ ดโรคในพื ช โดยการผลิต
ไคติ เนส β-1, 3-glucanase และ pectinase เพื่ อลดการ
สร้ างผนังเซลล์ของเชื ้อรา (Bloemberg and Lugtenberg,
2001; Turan et al., 2005)
การท า seed treatment เป็ นวิ ธี การปฏิ บัติ ต่ อ
เมล็ดพันธุ์เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ มีคุณภาพดี
ขึ น้ จากเดิ ม (ธิ ด ารั ต น์ , 2560) เช่ น การเปลี่ ย นแปลง
ลักษณะทางกายภาพ และสรี รวิทยาของเมล็ดพันธุ์ เป็ น
ต้ น ปั จจุบนั วิธีการที่ได้ รับความนิยม ยกตัวอย่างเช่น การ
แช่เมล็ดพันธุ์ การเคลือบเมล็ดพันธุ์ และการพอกเมล็ด
พั น ธุ์ เป็ นต้ น (Taylor et al., 1998) ซึ่ ง วิ ธี ก ารดั งกล่ า ว
สามารถปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์ ให้
เหมาะสมสาหรับนาไปใช้ เพื่อการเพาะปลูกได้ โดยเฉพาะ
ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ซึ่งเป็ นพืชผักที่ปลูกกัน
อย่ างแพร่ ห ลายในทวี ป เอเชี ย และทั่ว โลก (Kim et al.,
2016) แต่เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ผกั กาดหอมมีรูปร่ าง ขนาด
เล็ก แบน บาง และนา้ หนักเบา จึงยากต่อการเพาะปลูก
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ผลของการทา seed treatment ร่ วมกับแบคทีเรียส่ งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืชต่ อความงอกและการเติบโตของผักกาดหอม

อีกทัง้ การเพาะปลูกผักกาดหอมต้ องการเมล็ดพันธุ์ที่ มี
คุ ณ ภาพสู ง มี ค วามงอกสม่ า เสมอ ต้ นกล้ าแข็ ง แรง
ปราศจากการเข้ าท าลายของโรคและแมลง และ
สะดวกสบายต่อการเพาะปลูก จึงทาให้ ปัจจุบนั เมล็ดพันธุ์
ผักกาดหอมที่ผ่านการทา seed treatment เป็ นที่ต้องการ
เพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบันการเพาะปลูก
ผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร้ ดินมีความสาคัญต่อ
การผลิ ต ผั ก กาดหอม เนื่ อ งจากเป็ นวิ ธี ก ารใช้ พื น้ ที่
เพาะปลูกน้ อยและสามารถทาการผลิตได้ อย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่องได้ ตลอดปี อีกทังประหยั
้
ดเวลา แรงงาน และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเตรี ย มดิ น และก าจั ด วั ช พื ช รวมทั ง้
สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
เจริ ญของพืชได้ อย่างถูกต้ องแน่นอนและรวดเร็ ว อย่างไรก็
ตาม การท า seed treatment มี วั ต ถุ ป ระสงค์ จ าเพาะ
เจาะจงต่อการปรับปรุ งสภาพเมล็ดพันธุ์หลายประเภท ซึ่ง
วิธีการที่ นิยมใช้ ในปั จจุบัน คือ วิธีการเคลือบเมล็ดและ
พอกเมล็ดพันธุ์ เนื่ องจากเป็ นวิธีการสนับสนุนการเพาะ
กล้ าผักกาดหอมที่มีความสะดวก ง่าย และมีประสิทธิภาพ
สูง โดยวิธีการเคลือบและพอกเมล็ดพันธุ์สามารถนาพา
สารออกฤทธิ์ ชนิดต่าง ๆ ที่มีความจาเป็ นต่อการงอกและ
การเจริ ญเติบโตให้ ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น
จุลินทรี ย์ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช ธาตุอาหารพืช
สารป้องกันโรคและแมลง และสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
ของพืช เป็ นต้ น โดยเฉพาะการเลือกใช้ จุลินทรี ย์ส่งเสริ ม
การเจริ ญเติบโตของพืชมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
เพาะปลูก เนื่องจากจุลินทรี ย์สง่ เสริ มการเจริ ญเติบโตของ
พืชมีบทบาทสาคัญจากการตรึ งไนโตรเจน การละลายธาตุ
อาหารพืช และสามารถสร้ างสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
ของพื ชได้ (Glick, 2012) ยกตัวอย่างการรายงานการใช้
12 สายพั น ธุ์ ของ Pseudomonas ที่ มี ผ ลต่ อ การช่ ว ย
ละลายฟอสเฟต และผลิ ต ฮอร์ โมน (Cipriano et al.,
2016) ที่มีความสาคัญต่อการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของ
ผักกาดหอม นอกจากนี ้ Olivera et al. (2016) รายงานว่า
การเคลื อ บเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ าวสาลี ร่ ว มกั บ arbuscular
mycorrhiza พบว่ า สามารถเพิ่ มความเข้ มข้ นของ
โพแทสเซี ยม (K) ก ามะถัน (S) และสังกะสี (Zn) ในดิ น
มากขึ ้น นอกจากนี ้ยังสามารถควบคุมการเกิดโรครากเน่า
พร้ อมทัง้ ส่งเสริ มการเจริ ญเติ บโตของพื ชได้ เช่น ในการ

เพ า ะ ป ลู ก mungbean (Ramzan et al., 2016) แ ต่
ปั จจุ บั น ยั ง คงขาดเอกสารรายงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การ
ประยุกต์ ใช้ วิธีการท า seed treatment ร่ วมกับจุลินทรี ย์
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช
ดังนัน้ งานวิ จัยนี จ้ ึ งมี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษา
วิธีการทา seed treatment ร่ วมกับจุลินทรี ย์ ส่งเสริ มการ
เจริ ญ เติ บโตของพื ช และติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงของ
ความงอก และการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าผักกาดหอม
ตลอดจนติ ด ตามการเจริ ญ เติ บ โตเมื่ อ ตรวจสอบการ
เพาะปลูกผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร้ ดิน ดังนันผล
้
ที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี จ้ ะเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่ อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์ และการเพาะปลู ก
ผักกาดหอมในระบบการปลูกพื ชไร้ ดิ นให้ มีผลผลิตและ
คุณภาพเพิ่มสูงขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
ได้ รั บ ค ว า ม อ นุ เค รา ะ ห์ เชื ้ อ แ บ ค ที เรี ย
Pseudomonas fluorescens 31-12 แ ล ะ Bacillus
subtilis และทดลองที่ ห้ องปฏิ บั ติ ก าร Agriculture and
Agri-Food Canada, Saskatoon, Canada ป ร ะ เ ท ศ
แคนาดา ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมพันธุ์ RUTLL 58-1
ได้ รั บ ความอนุ เคราะห์ จ าก คณะวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลัยราชมงคลล้ านนา
ลาปาง และทาการวิจยั ระหว่าง มิถุนายน-ธันวาคม 2559
โดยแบ่งออกเป็ น 2 การทดลอง ดังนี ้
การทดลองที่ 1 การคั ดเลื อกวิ ธี การท า seed
treatment และเชื ้อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เหมาะสมต่ อการ
เจริญเติบโตของผักกาดหอม
1. การเตรียมจุลินทรีย์
P. fluorescens 31-12 และ B. subtilis เลีย้ งใน
อาหารเลี ย้ งเชื อ้ 50 เปอร์ เซ็ น ต์ trypticase soy broth
(TSB, Difco, Becton-Dickinson) ใน เค รื่ อ งเข ย่ า 150
รอบ/นาที เป็ นเวลา 96 ชั่ ว โมง ที่ อุ ณ หภู มิ 30 องศา
เซ ล เซี ย ส แ ล ะ ห ลั งจ า ก ต รว จ ส อ บ ด้ ว ย เค รื่ อ ง
spectrophotometer ที่ ค วามยาวคลื่ น 600 นาโนเมตร
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พบว่ามีปริ มาณแบคทีเรี ยของ P. fluorescens 31-12 และ
B. subtilis คือ 1.534 และ 0.631 cfu/ml ตามลาดับ
2. การทา seed treatments
ทุกวิธีการทดลองใช้ เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม 10
กรัม โดยวิธีการแช่เมล็ดพันธุ์ (seed soaking) ในอาหาร
เลี ้ยงเชื ้อที่ผ่านการเพาะเลี ้ยง P. fluorescens 31-12 และ
B. subtilis ในปริ ม าตร 50 มิ ลลิ ลิ ตร เป็ นเวลา 20 นาที
ส่ ว น ก า รเค ลื อ บ เม ล็ ด พั น ธุ์ ( seed coating) ใ ช้
carboxymethyl cellulose (CMC) อั ต รา 0.1 เปอร์ เซ็ น ต์
(Sigma Aldrich) เป็ นสารเคลือบ และการพอกเมล็ดพันธุ์
(seed pelleting) ใช้ CMC อัตรา 0.3 เปอร์ เซ็ นต์ สาหรั บ
เป็ นวัสดุประสาน และใช้ calcium sulfate อัตรา 250 กรัม
เป็ นวัสดุพอก โดยมีวิธีทดลอง 9 วิธีการ จานวน 4 ซ ้า ตาม
ตารางที่ 1 จากนันน
้ าทัง้ 3 วิธีการ มาลดความชื ้นในสภาพ
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
3. การต รวจส อ บ ค วาม งอ ก ข อ งเม ล็ ด พั น ธุ์
ผักกาดหอม
3.1 ก า รต รว จ ส อ บ ค ว า ม งอ ก ใน ส ภ า พ
ห้ องปฏิบตั ิการ
การตรวจสอบความงอกในสภาพห้ องปฏิบตั ิการ
ทาโดยสุ่มเมล็ดพันธุ์แต่ละวิธีการจานวน 4 ซา้ ๆ ละ 10
เมล็ ด มาทดสอบความงอกโดยใช้ ถุ งเพาะความงอก
(growth pouch bag) จากนันน
้ าไปไว้ ในตู้เพาะความงอก
อุ ณ หภู มิ สลับ (12 ชั่ วโมง 20 องศาเซลเซี ย ส และ 12
ชั่ ว โมง 15 องศาเซลเซี ย ส ความชื น้ สั ม พั ท ธ์ 30-50
เปอร์ เซ็ นต์ ) แล้ วน ามาประเมิ นผลความงอกตามหลัก
สากล (ISTA, 2013)

ทดลอง

ตรวจสอบความงอกโดยสุ่ม เมล็ ดพันธุ์ ที่ ผ่าน
กระบวนการท า seed treatment และเมล็ ด ควบคุ ม
จานวน 4 ซ ้า ๆ ละ 50 เมล็ด มาทดสอบความงอกในถาด
หลุม ซึ่งใช้ พีทมอสเป็ นวัสดุเพาะต้ นกล้ า แล้ วประเมินผล
การงอกที่ 4-7 วัน และการตรวจสอบความยาวล าต้ น
ประเมิ น เช่ น เดี ย วกั น กั บ วิ ธี ก ารตรวจสอบในสภาพ
ห้ องปฏิบตั ิการ (ISTA, 2013)
4. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการเจริ ญเติบโต
ของต้ นกล้ าผักกาดหอม
การตรวจสอบความยาวต้ น และความยาวราก
ประเมินที่ 14 วันหลังปลูก ทังในสภาพห้
้
องปฏิบตั ิการและ
สภาพเรื อนทดลอง โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี ้
4.1 การตรวจสอบในสภาพห้ องปฏิบตั ิการ
การประเมินในสภาพห้ องปฏิบตั ิการใช้ ถุงเพาะ
ความงอก เพื่ อประเมิ นความยาวต้ นและความยาวราก
ทังหมดท
้
า 4 ซ ้า ๆ ละ 10 ต้ น โดยการตรวจวัดความยาว
ต้ นจะวัดตังแต่
้ บริ เวณโคนต้ นจนถึงปลาย ส่วนความยาว
รากจะวัด ตัง้ แต่ โคนรากจนถึ งปลายราก (มิ ล ลิ เมตร)
หลังจากการตรวจวัดความยาวต้ นและความยาวราก แล้ ว
นาต้ นกล้ าไปตรวจสอบนา้ หนักสด และน ้าหนัก แห้ งของ
ต้ นกล้ า โดยท า 4 ซ า้ ๆ ละ 10 ต้ น โดยการประเมิ นหา
น า้ หนั ก แห้ ง ทดสอบในตู้ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ 60 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 72 ชั่วโมง แล้ วน าไปชั่งน า้ หนักด้ วย
เครื่ องชัง่ ทศนิยม 3 ตาแหน่ง (กรัม)

Table 1. Method and formulation of seed treatments
Seed treatment
substance
Carboxymethyl cellulose
P. fluorescens 31-12
B. subtilis
Water

Control Coating Pelleting
F1
F2
F3
0.1%
0.3%
99.9 ml 99.7 ml

3.2 การตรวจสอบความงอกในสภาพเรื อ น

Soaking
F4
F5
50 ml
50 ml
-
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Coating
F6
0.1%
1 ml
98.9 ml

F7
0.1%
1 ml
98.9 ml

Pelleting
F8
F9
0.3%
0.3%
1 ml
1 ml
98.7 ml 98.7 ml

ผลของการทา seed treatment ร่ วมกับแบคทีเรียส่ งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืชต่ อความงอกและการเติบโตของผักกาดหอม

4.2 การตรวจสอบในสภาพเรื อนทดลอง
การประเมินในสภาพเรื อนทดลอง จะตัดต้ นพืช
บริ เวณโคนต้ นชิดวัสดุปลูก ทังหมดท
้
า 4 ซ ้า ๆ ละ 10 ต้ น
จากนันน
้ าต้ นกล้ าที่ได้ จากมาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
น ้าหนักสดและน ้าหนักแห้ งเช่นเดียวกันกับหัวข้ อ 4.1

multiple range test (DMRT) โดยโปรแกรมวิเคราะห์ ทาง
สถิติ SAS (Version 9.3) และการทดลองที่ 2 เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของวิธีการเคลือบและการพอกเมล็ดโดยวิธี
paired t-test โดยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ Statistix 10

ผลการศึกษาและวิจารณ์

การทดลองที่ 2 การศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของ
ผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร้ ดิน
คัดเลื อกกรรมวิ ธี การท า seed treatments ที่ มี
ผลส่ ง เสริ มต่ อการงอกและการเจริ ญ เติ บโตของ
ผักกาดหอมที่ ดี ที่ สุดจากการทดลองที่ 1 มา 2 กรรมวิ ธี
จากนัน้ นาแต่ละวิธีการมาเพาะปลูกลงในกระถางขนาด
เส้ นผ่านศูนย์ กลาง 25 เซนติ เมตร จ านวน 6 ซ า้ โดยใช้
เพอร์ ไลท์ และเวอร์ มิ คูไลท์ อัตราส่วน 70:30 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ เป็ นวัสดุปลูก ส่วนสารละลายธาตุอาหารพืช
เตรี ยมโดยใช้ 10 เปอร์ เซ็นต์ ของสารละลาย Hoagland’s
solution ป ระ ก อ บ ไป ด้ ว ย 2 M MgSO4.7H2O, 1 M
K2HPO4, 1 M KH2PO4, 1 M CaCl2.2H2O, 0.02 M
FeC6H5O7.H2O ผสมรวมกับ ธาตุอาหารรอง 6 ชนิ ด คื อ
CoCl2.6H2O, HBO3, MnCl2.4H2O, ZnSO4.7H2O,
CuSO4.5H2O แ ล ะ Na2MoO4.2H2O จ า ก นั ้ น น า ไป
เพาะปลู ก ใน growth chamber (อุ ณ หภู มิ ส ลั บ 25/18
องศาเซลเซียส กลางคืน/กลางวัน; ความชื ้นสัมพัทธ์ 55±5
เปอร์ เซ็ น ต์ ) เป็ นเวลา 45 วั น แล้ วบั น ทึ ก ข้ อมู ล โดย
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการเจริ ญเติบโต กรรมวิธีละ 6
ซ ้า จากนันชั
้ ง่ น ้าหนักสดใบ และน ้าหนักสดราก แล้ วนาไป
อบที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง เมื่อ
ครบก าหนดน ามาชั่งตรวจสอบหาการเปลี่ยนแปลงของ
น ้าหนักแห้ งใบ และน ้าหนักแห้ งรากด้ วยเครื่ องชัง่ ทศนิยม
3 ตาแหน่ง บันทึกผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เค รา ะ ห์ ค ว า ม แ ป รป ร ว น (analysis of
variance) ต า ม แ ผ น ก า รท ด ล อ งแ บ บ completely
randomized design (CRD) แปลงข้ อมูลเปอร์ เซ็นต์ความ
งอกของเมล็ ด พั น ธุ์ เพื่ อ วิ เคราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้ วิ ธี
arcsine transformation วิ เคราะห์ เปรี ยบเที ย บความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยในการทดลองที่ 1 โดยวิธี Duncan’s
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การทดลองที่ 1 การคั ดเลื อกวิ ธี การท า seed
treatment และเชื ้อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เหมาะสมต่ อการ
เจริญเติบโตของผักกาดหอม
1. ผลของจุลินทรี ย์ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช
ต่ อการงอกของผักกาดหอม
ในสภาพห้ องปฏิ บัติ การเปอร์ เซ็ นต์ ความงอก
หลังการทา seed treatment ด้ วยวิธีการแตกต่างกันพบว่า
ไม่แตกต่างกันในทางสถิ ติ ส่วนความยาวต้ นพบว่า การ
เคลือบเมล็ดร่ วมกับ P. fluorescens 31-12 (F6) และการ
พอกเมล็ดร่วมกับ P. fluorescens 31-12 (F8) มีความยาว
ต้ นมากที่สดุ คือ 41.16 และ 41.23 มิลลิเมตร ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม ส่วนการพอกเมล็ดร่ วมกับ
B. subtilis (F9) มี ค วามยาวรากมากกว่ า ชุ ด ควบคุ ม
(124.26 มิลลิเมตร) แต่ไม่แตกต่างกันกับวิธีการพอกเมล็ด
ด้ ว ย วิ ธี ก า รอื่ น ๆ แ ล ะ ก า รพ อ ก เม ล็ ด ร่ ว ม กั บ
P. fluorescens 31-12 (F8) มี น า้ หนั ก สดต้ นดี ม ากกว่ า
F1, F2, F4, F5 และน ้าหนักแห้ งต้ นดีมากกว่า F1, F2, F6
เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ และมีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติ (ตารางที่ 2)
เมื่ อพิ จารณาวิ ธี การท า seed priming พบว่ า
ความยาวต้ นและความยาวรากมากกว่าเมล็ดชุดควบคุม
และแตกต่ างกันในทางสถิ ติ โดยการท า seed priming
เป็ นวิ ธี การแช่ เมล็ ดร่ วมกับ P. fluorescens 31-12 และ
B. subtilis เป็ นเวลา 20 นาที ซึ่ งวิ ธี ก ารดังกล่ าวท าให้
จุลินทรี ย์สามารถเกาะติดไปกับผิวเมล็ดได้ (Ashraf and
Foolad, 2005) แต่การทา seed priming ร่วมกับจุลินทรี ย์
มีข้อจากัดคือ ระยะเวลาการแช่ และอุณหภูมิหลังการลด
ความชื ้นเมล็ดพันธุ์ (Kasim et al., 2013) ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้
จะมีผลต่อความมีชีวิตของจุลินทรี ย์ที่ติดไปกับเมล็ด และ
เมื่ อพิ จารณาผลการทดลองหลังการท า seed priming
ด้ วยจุลลนิ ินทรีทรียย์ร์ ร่ว่ วมกั
มกับบเมล็
เมล็ดพัดนพัธุน์ผธุกั ์ ผกาดหอมมี
ักกาดหอมมี
ลท าให้
ผลทผาให้
.
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Table 2. Germination percentage, shoot length, root length, seedling fresh and dry weight after tested
under laboratory conditions
Treatments1 Germination Shoot length
(%)2
(mm)
F1
96
36.06 b3
F2
100
38.36 ab
F3
100
36.33 ab
F4
100
40.63 ab
F5
93
36.73 ab
F6
100
41.16 a
F7
100
36.36 ab
F8
100
41.23 a
F9
100
37.43 ab
F-test
NS
*
CV(%)
4.35
6.76

Root length
(mm)
102.83 b
104.76 ab
113.26 ab
112.40 ab
112.03 ab
113.70 ab
118.33 ab
120.33 ab
124.26 a
*
8.92

Seedling
fresh weight (mg)
180.81 d
206.75 bcd
226.70 abc
203.63 cd
198.85 cd
231.62 abc
222.17 abc
246.74 a
243.19 ab
*
9.45

Seedling
dry weight (mg)
10.83 c
12.62 bc
16.66 abc
14.31 abc
13.84 abc
12.60 bc
19.54 abc
22.32 a
21.56 ab
**
9.89

ns, *, **: not significantly difference, significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 respectively
1
F1:non-treated seed, F2: seed coating alone, F3: seed pelleting alone, F4: seed soaking + P. fluorescens 31-12, F5: seed soaking
+ B. subtilis, F6: seed coating + P. fluorescens 31-12, F7: seed coating + B. subtilis, F8: seed pelleting + P. fluorescens 31-12
and F9: seed pelleting + B. subtilis
2
Data are transformed by the arcsine before statistical analysis and back transformed data are presented
3
Means within a column with different letters are significantly different P≤0.05 according to DMRT

ความยาวต้ น ความยาวราก และนา้ หนักสดของต้ นกล้ า
ผักกาดหอมมากกว่าเมล็ ดพันธุ์ ชุดควบคุม นอกจากนี ้
Bennett (1998) รายงานว่า การทา seed priming ร่วมกับ
จุลิ นทรี ย์ ส่งเสริ มการเจริ ญ เติ บโตของพื ชสามารถเพิ่ ม
ความสม่าเสมอในการงอกและลักษณะการเจริ ญเติบโต
ของพืชเพิ่มสูงขึ ้นจากเดิม
และเมื่อพิจารณาวิธีการเคลือบและพอกเมล็ด
พันธุ์พบว่า หลังการเคลือบและการพอกเมล็ดพันธุ์ไม่มีผล
ขัดขวางต่อกระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์ โดยวิ ธีการ
เคลื อบและการพอกเมล็ ด พัน ธุ์ ร่ วมกับ P. fluorescens
31-12 สาม ารถส่ งเสริ ม ค วาม สู ง ต้ นของต้ นก ล้ า
ผักกาดหอมได้ ดีมากกว่าชุดควบคุม โดย P. fluorescens
บางสายพันธุ์ สามารถผลิ ต IAA (Indole-3-acetic acid)
และ HCN (Hydrogen cyanide) ซึ่งทัง้ หมดนี ม้ ี ส่วนช่วย
ในการส่งเสริ มการยืดขยายของต้ นกล้ าผักกาดหอมได้ เป็ น
อย่างดี (Cipriano et al., 2016) ส่วนความยาวรากพบว่า
วิธีการพอกเมล็
ารพอกเมล็ดดร่ร่ววมกั
มกับบB.B.subtilis
subtilisมีมีกการเจริ
ารเจริญญเติเติบโตดี
บโตดี
.

มากกว่าชุดควบคุม เพราะวิ ธีการพอกเมล็ดพันธุ์ มี สาร
เฉื่อยปริ มาณมากห่อหุ้มรอบ ๆ เมล็ดพันธุ์ ทาให้ สามารถ
น าพา B. subtilis และ P. fluorescens 31-12 ติ ด ไปกั บ
เมล็ดพันธุ์ ได้ ดี มากกว่า เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับวิ ธี การแช่
เมล็ด และการเคลือบเมล็ด จากผลการทดลองแสดงให้
เห็ นว่า วิธี การพอกเมล็ด F8 และ F9 มี การเจริ ญ เติ บโต
ของลาต้ นและรากอย่างชัดเจน ทังนี
้ ้เนื่องจาก B. subtilis
และ P. fluorescens สามารถสังเคราะห์ phytohormone
ในกลุ่ม auxin ที่ มี บ ทบาทต่ อ การกระตุ้ นการงอกราก
รวมทัง้ ส่งเสริ มพัฒ นาการการเจริ ญ เติ บโตของต้ นกล้ า
(Glick, 2012) ได้ ดีมากกว่าเมล็ดผักกาดหอมที่ไม่ได้ ผ่าน
การท า seed treatment ซึ่ งเมื่ อพิ จารณาวิ ธี การเคลื อบ
และพอกเมล็ดพบว่า ทัง้ 2 วิธีการมีหลักการที่เป็ นกุญแจ
สาคัญที่เหมือนกัน คือ สามารถนาพาสารออกฤทธิ์ให้ ติด
ไปกั บ เมล็ ด พั น ธุ์ ได้ (Taylor et al., 1998; Pedrini et al.,
2017) โดยวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ์เป็ นการนาพาจุลนิ ทรี ย์
ให้ ติ ดไปกับเมล็ดด้ วยพอลิเมอร์ หรื อสารเคลือบ ซึ่งสาร
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เคลื อ บชนิ ด carboxymethyl cellulose เป็ นสารเคลื อ บ
2. ผลของจุลินทรี ย์ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช
เมื่ออยู่ในรูปเป็ นแผ่นฟิ ล์มจะมีความแข็งแรง และยึดเกาะ
ต่ อการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าผักกาดหอม
กันแน่ นหนา แต่ สามารถละลายน า้ ได้ ง่ าย (Khorasani
เมื่อพิจารณาในสภาพเรื อนทดลองยังคงไม่พบ
and Shojaosadati, 2017) จากเหตุผลดังกล่าวจึงมี ส่วน
ความแตกต่ างกันในทางสถิ ติ ของความงอกเมล็ดพันธุ์
ท าให้ วิ ธี การเคลื อบเมล็ ดสามารถยึดเกาะจุ ลินทรี ย์ ให้
และการเคลื อ บเมล็ ด ด้ วย P. fluorescens 31-12 (F6)
เกาะติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ เช่นเดียวกันกับวิธีการพอก
และการพอกเมล็ดด้ วย P. fluorescens (F8) มีความยาว
เมล็ดพันธุ์ที่สามารถนาพาจุลินทรี ย์ให้ ติดไปกับเมล็ด แต่
ต้ นมากที่สดุ คือ 60.10 และ 57.85 มิลลิเมตร ตามลาดับ
เนื่องจากวิธีการพอกเมล็ดเป็ นการรวมตัวกันระหว่างวัสดุ
และแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรี ยบกับทุกกรรมวิธี (F1)
พอก วัสดุ ป ระสาน และเมล็ ด พั น ธุ์ จึ งท าให้ จุ ลิ น ทรี ย์
ส่วนการตรวจสอบน า้ หนักสดล าต้ นพบว่า การเคลือบ
สามารถเกาะติดไปกับสารพอกเมล็ดพันธุ์ได้ ในปริ มาณที่
เมล็ดด้ วย P. fluorescens 31-12 (F6) และ การพอกเมล็ด
มากกว่าวิธีการทา seed priming และวิธีการเคลือบเมล็ด
ด้ วย P. fluorescens 31-12 (F8) มี น า้ หนั ก สดล าต้ นดี
พันธุ์ จึงส่งผลให้ ปริ มาณของจุลินทรี ย์ที่มีชีวิตติดรวมอยู่
ที่สดุ คือ 747.72 และ 743.06 มิลลิกรัม ตามลาดับ และมี
กั บ เมล็ ด พั น ธุ์ ใ นอั ต ราสู ง และสามารถส่ ง เสริ ม การ
ความแตกต่างกันในทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ได้ ดี ม ากกว่ า วิ ธี ก ารท า seed
อื่น ๆ และจากการพิจารณาน ้าหนักแห้ งลาต้ นพบว่า การ
treatment วิธีการอื่น ๆ เพราะฉะนันวิ
้ ธีการพอกเมล็ดด้ วย
พอกเมล็ดด้ วย P. fluorescens 31-12 (F8) มีน ้าหนักแห้ ง
P. fluorescens 31-12 จึ ง เห็ น ผลความแตกต่ า งเมื่ อ
ลาต้ นมากที่สดุ (28.83 มิลลิกรัม) และแตกต่างกันในทาง
ตรวจสอบในสภาพห้ องปฏิบตั ิการของความยาวต้ น ความ
สถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับ F1 และ F5 (ตารางที่ 3)
ยาวราก น า้ หนักสดต้ นกล้ า และน า้ หนักแห้ งต้ นกล้ าดี
มากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเมล็ดชุดควบคุม
Table 3. Germination percentage, shoot length, shoot fresh and dry weight after tested under greenhouse
condition
Treatments1
Germination
Shoot length
Shoot fresh weight
Shoot dry weight
2
(%)
(mm)
(mg)
(mg)
3
F1
93
48.85 b
548.75 cd
21.27 c
F2
96
49.35 b
559.07 cd
23.81 abc
F3
100
52.50 b
624.43 bc
25.24 abc
F4
96
52.65 b
601.13 bcd
24.60 abc
F5
96
47.85 b
518.27 d
23.44 bc
F6
97
60.10 a
747.72 a
28.37 ab
F7
100
52.20 b
645.84 b
26.30 ab
F8
100
57.85 a
743.06 a
28.83 a
F9
98
54.56 b
539.59 cd
27.55 ab
F-test
NS
**
**
**
CV.(%)
4.83
5.46
7.59
10.30

ns, **: not significantly difference, significantly different at P≤0.01 respectively.
1
F1:non-treated seed, F2: seed coating alone, F3: seed pelleting alone, F4: seed soaking + P. fluorescens 31-12, F5: seed soaking
+ B. subtilis, F6: seed coating + P. fluorescens 31-12, F7: seed coating + B. subtilis, F8: seed pelleting + P. fluorescens 31-12
and F9: seed pelleting + B. subtilis
2
Data are transformed by the arcsine before statistical analysis and back transformed data are presented
3
Means within a column with different letters are significantly different P ≤ 0.05 according to DMRT
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จากผลการทดลอง ถึงแม้ จะนาไปตรวจสอบใน
สภาพเรื อนทดลองยังคงไม่พบการเปลี่ยนของความงอก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการตรวจสอบในสภาพห้ องปฏิบตั ิการ
และเมื่ อ พิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลงของความยาวต้ น
น ้าหนักสด และน ้าหนักแห้ งของต้ นกล้ าผักกาดหอม เห็น
ได้ ชดั ว่า วิธีการเคลือบและพอกเมล็ดด้ วย P. fluorescens
31-12 (F6, F8) มีผลส่งเสริ มด้ านการเจริ ญเติบโตมากกว่า
วิ ธี ก า รอื่ น ๆ โด ย Pseudomonas (Malboobi et al.,
2009) แ ล ะ Bacillus (Sahin et al., 2004) ต่ า ง มี
คุณสมบัติสามารถละลายฟอสเฟตที่มีความสาคัญต่อการ
ส่งเสริ มพัฒนาการของรากและลาต้ นของพืชในระยะกล้ า
ได้ นอกจากนี ้คุณสมบัติของ P. fluorescens ยังสามารถ
สั ง เ ค ร า ะ ห์ ACC-deaminase, IAA, siderophores
(Gupta et al., 2005) และสามารถชักน าพื ชให้ สร้ างภูมิ
ต้ านทานต่ อ เชื อ้ ราได้ (Saravanakumar et al., 2007)
เช่นเดียวกันกับ B. subtilis สามารถสังเคราะห์ IAA (Zaidi
et al., 2006) และป้ อ งกั น การเข้ าท าลายของเชื อ้ ราได้
(Cazorla et al., 2007) นอกจากนี พ้ บรายงานการท า
หน้ าที่ ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช โดยการตรึ ง
ไนโตรเจนใน Pseudomonas putida RC06 และ Bacillus
OSU-142 ซึ่ งสามารถเพิ่ มผลผลิ ตของข้ าวสาลีชู ก้ าบี ท
และผักขมได้ เพิ่ มมากขึน้ (Cakmakci et al., 2007) และ
พบรายงานการเพิ่มขึน้ ของความยาวต้ น และความยาว
รากของต้ นกล้ าผัก กาดหอม หลังการพอกเมล็ ด พัน ธุ์
ร่วมกับ Pseudomonas putida CC-R2-4 และ B. subtilis
CC-pg104 (Rekha et al., 2007)

การทดลองที่ 2 การศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของ
ผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร้ ดิน
จากผลการทดลองที่ 1 สามารถคัดเลือกวิธีการ
ท า seed treatment ได้ 2 วิ ธี ก าร คื อ การเคลื อ บเมล็ ด
พันธุ์ด้วย P. fluorescens 31-12 (F6) และการพอกเมล็ด
พั น ธุ์ ด้ วย P. fluorescens 31-12 (F8) จากนั น้ น าทั ง้ 2
วิธีการมาศึกษาการเจริ ญเติบโตในระบบการปลูกพืชไร้ ดิน
โดยมีผลการทดลองดังนี ้
เมื่ อพิ จารณาเปรี ยบเที ยบวิ ธี การเคลื อบและ
พอกเมล็ ด พั น ธุ์ ด้ วย P. fluorescens 31-12 พบว่ า การ
เปลี่ยนแปลงของน ้าหนักสดและน ้าหนักแห้ งใบ นา้ หนัก
สดและน ้าหนักแห้ งราก ทังสองวิ
้
ธีการไม่มี ความแตกต่าง
กันในทางสถิ ติ (ภาพที่ 1) แต่เมื่ อพิ จารณาเปรี ยบเทียบ
วิ ธี การเคลื อ บเมล็ ด กั บ เมล็ ด ควบคุ ม พบว่ า การ
เปลี่ ย นแปลงของน า้ หนั ก สดใบ น า้ หนั ก แห้ งใบ และ
น า้ หนั ก แห้ งราก มี ค วามแตกต่ างกั น แต่ ไม่ พ บความ
แตกต่างกันในทางสถิ ติ เมื่ อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของน ้าหนักสดราก ซึ่งจากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า
วิ ธี ก ารเคลื อ บเมล็ ด ร่ ว มกั บ P. fluorescens 31-12 มี
น ้าหนักสดใบ น ้าหนักแห้ งใบ น ้าหนักสดราก และน ้าหนัก
แห้ งรากเพิ่ มขึน้ จากเดิ ม (เมล็ ดชุ ดควบคุม) คื อ 24.43,
21.68, 12.02 และ 28.57 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่
4) ส่ ว นการเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารพอกเมล็ ด และเมล็ ด
ควบคุมพบว่า น ้าหนักสดใบ นา้ หนักแห้ งใบ น ้าหนักสด
ราก และน ้าหนักแห้ งราก มีความแตกต่างกันในทางสถิติ
จากเมล็ ด ควบคุ ม อย่ างชั ดเจน ซึ่ งเมื่ อพิ จารณาความ
.

Figure 1. Effect of seed treatment with microbial probiotic growth promotion on plant growth of lettuce.
(T1) control; (T2) coated seed + Pseudomonas fluorescens 31-12 and (T3) pelleted seed +
P. fluorescens 31-12
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Table 4. Leaf fresh and dry weight, root fresh and dry weight at harvesting (45 days-old) of lettuce after
seed treatments with Pseudomonas fluorescens 31-12 grown under greenhouse condition
Parameters Leaf fresh weight (g) Leaf dry weight (g) Root fresh weight (g) Root dry weight (g)
Coating
11.61
1.01
2.05
0.18
Pelleting
12.22
1.15
2.16
0.21
T-test
ns
ns
ns
ns
Control
Coating
T-test

9.33
11.61 (+24.43)
**

0.83
1.01 (+21.68)
*

1.83
2.05 (+12.02)
ns

0.14
0.18 (+28.57)
*

Control
Pelleting
T-test

9.33
12.22 (+30.97)
**

0.83
1.15 (+38.55)
**

1.83
2.16 (+18.03)
*

0.14
0.21 (+50.00)
**

ns, *, **: ns: not significantly different; *: significantly different at P≤0.05 and ** significantly different at P≤0.01 respectively

แตกต่างของวิธีการพอกเมล็ดร่วมกับ P. fluorescens 3112 และเมล็ดชุดควบคุม ผลการทดลองแสดงให้ เห็ นว่า
วิธีการพอกเมล็ดมีน ้าหนักสดใบ น ้าหนักแห้ งใบ น ้าหนัก
สดราก และน า้ หนักแห้ งรากเพิ่ มขึน้ จากเดิ ม (เมล็ดชุ ด
ควบคุม) คือ 30.97, 38.55, 18.03 และ 50.00 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ จากผลการทดลองเห็นได้ ชดั ว่า วิธีการเคลือบ
และการพอกเมล็ดร่ วมกับ P. fluorescens 31-12 (ภาพที่
1) มีการเจริ ญเติบโตแตกต่างจากต้ นผักกาดหอมควบคุม
เนื่องจากวิธีการเคลือบหรื อพอกเมล็ดพันธุ์มีข้อดี คือ มี
สารเคลือบหรื อสารเฉื่ อยสาหรับเป็ นตัวกลางเพื่ อน าพา
จุ ลิ น ทรี ย์ ให้ ติ ดไปกั บ เมล็ ด พั น ธุ์ ได้ และจากการ
เปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารเคลื อ บและพอกเมล็ ด พบว่ า การ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน ้าหนักสดใบ น ้าหนักแห้ งใบ
น ้าหนักสดราก และน ้าหนักแห้ งราก ไม่พบความแตกต่าง
กันทางสถิ ติ (ตารางที่ 4) และเมื่ อพิ จารณาเปรี ยบเที ยบ
วิธี การเคลือบ และพอกเมล็ ดร่ วมกับเมล็ ดควบคุม ผล
ปรากฏว่ า การเคลื อ บและการพอกเมล็ ด มี ผ ลการ
เปลี่ยนแปลงการเจริ ญเติบโตของผักกาดหอมดีมากกว่า
เมล็ดควบคุมอย่างชัดเจน
ดังนันจากการทดลองนี
้
้แสดงให้ เห็นว่า หลังจาก
การตรวจสอบการเจริ ญ เติ บ โตของต้ นผั ก กาดหอม
กรรมวิธี การทา seed treatment ร่ วมกับ P. fluorescens
น า้ หนั
ก สดและน
หนังกใบแห้ งใบ
31-12 เห็นนได้ได้ชชัดั ดว่าว่ ามีนมี้าหนั
กสดและน
้าหนักา้ แห้
.

น ้าหนักสดและน ้าหนักแห้ งรากเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเมล็ดชุดควบคุม ทังนี
้ ้เมื่อ P. fluorescens อาศัยอยูก่ บั
รากพื ชจะมี คุ ณ สมบั ติ พิ เศษต่ อ การส่ ง เสริ มการ
เจริ ญ เติ บ โตของต้ นพื ชได้ ดี อี กทัง้ สามารถสังเคราะห์
ฮอร์ โมน และยังสามารถการต่อต้ านเชื ้อปฏิปักษ์ ให้ กบั พืช
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ได้ อี ก ด้ วย (Mahanty et al., 2017) เมื่ อ
พิจารณาการเจริ ญเติบโตของใบผักกาดหอมอาจอธิ บาย
ได้ เพิ่ ม เติ มว่ า P. fluorescens สามารถผลิ ต เอนไซม์ ไน
โต รจิ เนสเพื่ อช่ วยเปลี่ ยนก๊ าชไนโตรเจนให้ เป็ น
สารประกอบในรู ปของแอมโมเนียและไนเตรท (Herrera
et al., 2016) ซึ่ งไน โต รเจ น มี ส่ ว น ส า คั ญ ต่ อ ก า ร
เจริ ญ เติ บโตของใบ และล าต้ น ท าให้ ล าต้ น และใบมี สี
เขียวเข้ ม จึงเป็ นส่วนสาคัญทาให้ ต้นผักกาดหอมสามารถ
สังเคราะห์ ธาตุอาหารได้ มากขึน้ จึงทาให้ ผักกาดหอมมี
ก ารเจ ริ ญ เติ บ โต เพิ่ ม สู งขึ ้น (Kumar et al., 2016;
Mahanty et al., 2017) นอกจากนี ้ P. fluorescens ยั ง มี
คุณสมบัติส่งเสริ มการสังเคราะห์แสงของพืชได้ ทาให้ พืช
สามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพการตรึ ง CO2 ได้ สูงขึน้ (Long
et al., 2006) และผลการทดลองยังแสดงให้ เห็นอีกว่า เมื่อ
พิจารณาจากน ้าหนักสดราก และน ้าหนักแห้ งราก วิธีการ
เคลือบและพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย P. fluorescens 31-12 ทา
ให้ ต้ นผักกาดหอมมี การเจริ ญเติ บโตของรากเพิ่ มสูงขึน้
โดยประสิ ทธิ ภาพของ P. fluorescens มี กลไกส าคัญ ที่
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สามารถผลิ ต phytohormone ที่ เป็ นกรดอิ นทรี ย์ สาคัญ
คื อ indolo-3-acetic acid (IAA) โดยฮอร์ โมน IAA มี ส่วน
สาคัญต่อการแบ่งเซลล์และการขยายตัวของเซลล์ราก อีก
ทังยั
้ งช่วยเพิ่มความยาวของรากและพื ้นที่ผิว เพื่อให้ ราก
สามารถดูดซึมน า้ และสารอาหารได้ มากขึน้ (Salisbury,
1994; Patten and Glick, 2002; Ahemad and Khan,
2011) นอกจากนี ้ P. fluorescens 31-12 ยังสามารถผลิต
เอนไซม์ L-tryptophan- dependent ขึน้ ซึ่งมี ส่วนสาคัญ
ต่ อการเพิ่ ม จ านวนใบของพื ชได้ (Asghar et al., 2002,
Asghar et al., 2004) นอกจากนีต้ ามรายงานของ Garcia
de Salamone et al. (2001) พบว่ า P. fluorescens ยั ง
สามารถผลิต cytokinins ที่ มี ส่วนส่งเสริ มการแบ่ งเซลล์
การขยายตัวของเซลล์และการขยายตัวของเนื ้อเยื่อพืชได้

การสนับสนุนสถานที่และวัสดุอปุ กรณ์ สาหรับการทาวิจัย
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