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Abstract: Microorganisms have relationship with plants. Endophytic bacteria colonize inner plant tissue without
damaging. These bacteria show an important role in plant growth promotion. Thus, they can contribute to
increase efficiency of organic based system of rice Intensification (SRI). The purpose of this study to analyze soil
properties, screen and identify of phosphate solubilizing and indole acetic acid (IAA) endophytic bacteria from
organic red jasmine rice tissue. It was found that ten years organic soil have low to moderate content of organic
matter, available phosphorus and exchangeable potassium, bulk density, field capacity and saturated
hydraulic conductivity. Endophytic bacteria, RSPVK-2 , RRPVK-4 , RRTSA-5, RRTSA-6, RLISP2 -1 , RRTSA-3,
RRPVK-1, RRTSA-1 and RSISP2 -1 solubilized phosphate in PVK broth at 191.78, 92.65, 91.80, 73.22, 73.17,
71.23, 70.93, 69.93 and 67.49 mgPO42-/L, respectively. Also, bacteria RSTSA-6 could produce indole-3-acetic
acid (IAA) 20.55 mg/L. The genetic sequencing on 16S rRNA of RSPVK-2 , RRPVK-4 , RRTSA-6, RLISP2 -1 ,
RRTSA-1 and RSISP2-1 had similar to Burkholderia cenocepacia, Paenibacillus favisporus, Paenibacillus alvei,
Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis and Ralstonia pickettii, respectively. RRTSA-5, RRTSA-3, RRPVK-1 were
identified as Bacillus pumilus.
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บทคั ดย่ อ: จุลินทรี ย์มี ความสัมพันธ์ กับพื ช มี แบคที เรี ยเอนโดไฟท์ อาศัยอยู่ภายในเนื อ้ เยื่อพื ชโดยไม่ก่ออันตราย ซึ่ง
แบคทีเรี ยกลุม่ นี ้มีบทบาทสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชและน่าจะประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการปลูก
ข้ าวอินทรี ย์ได้ งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติของดิน คัดเลือก และจาแนกชนิดของแบคทีเรี ยเอนโดไฟท์
ที่สามารถละลายฟอสเฟตและผลิตกรดอินโดลซิติกจากข้ าวหอมมะลิแดงเกษตรอินทรี ย์อายุ 10 ปี พบว่า ดินมีอินทรี ยวัตถุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ความหนาแน่นดิน ความจุความชื ้นภาคสนาม และสภาพการนาน ้าขณะอิ่มตัวของดิน อยู่ใน
ระดับต่าถึงปานกลาง และพบว่า มีแบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ที่ละลายฟอสเฟตได้ ดี ได้ แก่ แบคทีเรี ย RSPVK-2, RRPVK-4,
RRTSA-5, RRTSA-6, RLISP2-1, RRTSA-3, RRPVK-1, RRTSA-1 และ RSISP2-1 ที่ ละลายฟอสเฟตได้ 191.78, 92.65,
91.80, 73.22, 73.17, 71.23, 70.93, 69.93 และ 67.49 มิลลิกรัมฟอสเฟตต่อลิตร ตามลาดับ ซึ่งแบคทีเรี ย RSTSA-6 ยัง
สามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ 20.55 มิลลิกรัมต่อลิตร การจาแนกชนิดของแบคทีเรี ยข้ างต้ นโดยดูลาดับเบส 16S
rRNA พบว่ า แบคที เรี ย RSPVK-2, RRPVK-4, RRTSA-6, RLISP2-1, RRTSA-1 และ RSISP2-1 เป็ น Burkholderia
cenocepacia, Paenibacillus favisporus, Paenibacillus alvei, Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis และ Ralstonia
pickettii ตามลาดับ ส่วน RRTSA-5, RRTSA-3, RRPVK-1 เป็ น Bacillus pumilus
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ดิน แบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ แบคทีเรี ยละลายฟอสเฟต แบคทีเรี ยผลิตกรดอินโดลอะซิติก

คานา

และ Escherichia ซึ่งพบว่า เชื ้อข้ างต้ นช่วยเพิ่มอัตราการ
งอกของเมล็ดข้ าวจาก 81.48 เป็ น 100 เปอร์ เซ็ นต์ และ
พบว่า มี 8 ไอโซเลท ที่ยบั ยังการเจริ
้
ญของเชื ้อราก่อโรคพืช
Fusarium oxysporum และ Rhizoctonia solani ซึ่งน่าจะ
นาไปประยุกต์เป็ นหัวเชื ้อในเพิ่มการเจริ ญและเพิ่มผลผลิต
ของข้ าวได้ ซึ่งเอนโดไฟท์ Bacillus sp. ที่แยกได้ จากข้ าว
อินทรี ย์ ช่วยเพิ่มความยาวของลาต้ น จานวนต้ น และราก
ของเมล็ดข้ าวที่กาลังงอกได้ (Duangpaeng et al., 2012)
แ ล ะ มี เอ น โด ไฟ ท์ Bacillus amyloliquefaciens, B.
methylotrophicus และ B. subtilis ช่ วยควบคุ มโรคไหม้
ในข้ าวที่ เกิ ด จากแบคที เรี ย Xanthomonas oryzae pv.
oryzae และช่วยเพิ่มน ้าหนักสดและน ้าหนักแห้ งของข้ าว
ได้ (Ahmed et al., 2015) และ B. oryzicola ช่ วยให้ พื ช
ต้ านทานต่ อโรคพื ชและผลิตสารปฏิ ชี วนะยับยัง้ เชื อ้ รา
Fusarium fujikuroi ที่ก่อโรคถอดฝั กดาบในข้ าว (Hossain
et al., 2016) จากประโยชน์ ข องแบคที เรี ย เอนโดไฟท์
ตามที่ กล่าวข้ างต้ น งานวิ จัยนี ้ จึ งมี วัตถุประสงค์ ที่ จะ
วิ เคราะห์ คุณ สมบัติ ของดิ น คัดเลื อกและจ าแนกชนิ ด
แบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ ที่สามารถละลายฟอสเฟตและผลิต
กรดอินโดลอะซิติกจากข้ าวหอมมะลิแดงเกษตรอินทรี ย์
อายุ 10 ปี เพื่อนาเชื ้อที่คดั เลือกได้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วย
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตและเพิ่มผลผลิตในระบบการปลูก
ข้ าวอินทรี ย์ตอ่ ไป

จุลนิ ทรี ย์มีความสาคัญต่อการเกษตร มีบทบาท
ทาให้ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ การทราบคุณสมบัติของ
ดิ น ท าให้ สามารถจั ด การดิ นให้ เหมาะสมต่ อ การ
เจริ ญเติบโตและและผลผลิตของพืชได้ ซึ่งในระบบเกษตร
อินทรี ย์ อาจได้ ผลผลิตพื ชต่าในช่วงแรกแต่การปรั บปรุ ง
ดิ นด้ วยอิ นทรี ยวัตถุจะส่งผลดี ในระยะยาวได้ มากกว่า
เกษตรทั่ ว ไป และใช้ เวลามากกว่ า 2 ปี ขึ น้ ไป ในการ
ปรับปรุงคุณภาพดินให้ มีสภาพคงตัวเพื่อให้ ได้ ผลผลิตข้ าว
สูงขึ น้ (Surekha et al., 2014) มี จุ ลิ นทรี ย์ ที่ อาศัยอยู่ ใน
เนื ้อเยื่อของพืชโดยไม่ก่ออันตรายต่อพืช ที่เรี ยกว่า เอนโดไฟท์ (endophyte) มี ข้อได้ เปรี ยบกว่าจุลินทรี ย์ที่ อยู่นอก
ต้ นพืชคือ อาศัยอยู่ในเนื ้อเยื่อพืชโดยตรงจึงมีบทบาทช่วย
พืชได้ มาก (Araújo et al., 2002) ซึ่ง สมคิด และวิชญาพร
(2560) คัดเลือกแบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ที่แยกได้ จากรากข้ าว
อิ น ทรี ย์ อ ายุ 1 ปี พบว่ า ละลายฟอสเฟตได้ 114.32
มิ ลลิ กรั มฟอสเฟตต่ อลิตร และ Olayemi and Odedara
(2017) คัดเลือกแบคทีเรี ยเอนโดไฟท์จากส่วนราก ลาต้ น
และใบ ของข้ าวในไนจิ เรี ย พบว่า มี 5, 8 และ 4 ไอโซเลท
ที่ละลายฟอสเฟต ผลิต IAA และผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์
ได้ และจ าแน ก ช นิ ด เป็ น Bacillus, Pseudomonas,
Enterobacter, Klebsiella, Staphylococcus, Citrobacter
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อุปกรณ์ และวิธีการ

จานวน 41 ไอโซเลท มาท า point inoculation บนอาหาร
แ ข็ ง Pikovskaya (PVK) agar ป ระ ก อ บ ด้ ว ย (g/L)
glucose (10), Ca3(PO4)2 ( 5), (NH4)2SO4 (0.5), KCl
(0.2), MgSO4.7H2O (0.1) และ วุ้น (15) บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37
องศาเซลเซี ย ส นาน 24-48 ชั่ ว โมง วัด ขนาดเส้ นผ่ า น
ศูนย์กลางวงใส คัดเลือกเชื ้อที่เกิดวงใสไว้ ใช้ ตอ่ ไป
การวิเคราะห์ การละลายฟอสเฟต โดยนาเชือ้ ที่
เกิดวงใสมาเพาะเลี ้ยงในอาหารเหลว PVK broth ซึ่งบรรจุ
ในหลอดทดลองปริ มาตรอาหาร 5 มิ ลลิลิตร โดยใช้ เชื อ้
เริ่ ม ต้ นที่ มี ค่ า ความขุ่ น เท่ า กั บ McFarland No. 1.0 (มี
จ านวนเซลล์ 108 CFU/mL) ปริ ม าณ 2 เปอร์ เซ็ น ต์ ของ
ปริ มาตรอาหาร บ่ มบนเครื่ องเขย่า 130 รอบต่ อนาที ที่
อุณ หภู มิ ห้ อง เป็ นเวลา 48 ชั่ วโมง แล้ วเก็ บ ส่ วนใสมา
วิเคราะห์ปริ มาณฟอสเฟต ตามวิธีการของ Bray and Kurt
(1945) เลือกแบคทีเรี ยที่สามารถละลายฟอสเฟตได้ ดีไว้
ศึกษาต่อไป

วิเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
เก็บตัวอย่างดินจากแปลงข้ าวหอมมะลิแดงที่ทา
เกษตรอินทรี ย์ระยะเวลา 10 ปี จากอาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ มาวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ตามวิธีของ
Peech (1965) หาปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุ ตามวิ ธี การของ
Walkley (1947) ส่ ว นการหาปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เป็ น
ประโยชน์ ท าตามวิ ธี ข อง Bray and Kurtz (1945) และ
ปริ มาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ วิเคราะห์ ตามวิธีการ
ของ Jackson (1958) และการหาค่ าความหนาแน่ นดิ น
ตามวิ ธี ของ Blake (1965) และหาความจุ ค วามชื น้
ภาคสนาม ตามวิธีของ Gardner (1986) และหาค่าสภาพ
การน าน า้ ขณะอิ่ ม ตั ว ของดิ น ตามวิ ธี ข อง Klute and
Dirksen (1986)
การแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ จากข้ าวหอมมะลิแดง
นาต้ นข้ าวมะลิแดงในระยะต้ นข้ าวแตกกอ จาก
แปลงข้ าวที่ทาเกษตรอินทรี ย์เป็ นเวลา 10 ปี มาตัดชิ ้นส่วน
ต่าง ๆ ได้ แก่ ราก ลาต้ น และใบ แล้ วฆ่าเชื ้อบริ เวณพื ้นผิว
ด้ วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์ เซ็ น ต์ นาน 2 นาที แล้ วเติ ม
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้ มข้ น 4 เปอร์ เซ็นต์ แช่ไว้ 15
นาที ล้ างด้ วยน ้ากลัน่ 8 ครัง้ จากนันวางชิ
้
้นส่วนของข้ าวที่
ฆ่าเชือ้ แล้ วบนอาหารแข็ง 4 ชนิด ได้ แก่ tryptic soy agar
(TSA), plate count agar (PCA), Pikovskaya’s medium
(PVK) แ ล ะ international streptomyces projected
medium 2 (ISP2) บ่ ม ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส
ระยะเวลา 48-72 ชัว่ โมง และเพาะเลี ้ยงเชื ้อจากน ้าสุดท้ าย
ที่ได้ จากการล้ างชิ น้ ส่วนของข้ าวในอาหารแข็ ง Nutrient
agar (NA) ด้ วยวิ ธี pour plate บ่ ม เชื อ้ ที่ อุ ณ หภู มิ 37
องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 24-48 ชั่ ว โมง เลื อ กเชื อ้ ที่ มี
ลักษณะแตกต่างกัน มาทาให้ ได้ เชื ้อบริ สทุ ธิ์โดยวิธี cross
streak และเก็บเชื ้อบริ สทุ ธิ์ไว้ ใช้ ในขันตอนต่
้
อไป

การคั ด เลื อ กแบคที เรี ย เอนโดไฟท์ ที่ ผลิ ต กรดอิ น
โดลอะซิติกและการวิเคราะห์
ทดสอบการผลิตกรดอินโดลอะซิติกขันต้
้ น โดย
เพาะเลี ้ยงเชือ้ ที่แยกได้ ในอาหารเหลว Tryptone broth ที่
บรรจุในหลอดทดลองปริ มาตรอาหาร 5 มิลลิลติ ร เลี ้ยงเชื ้อ
บนเครื่ องเขย่า 130 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา
48 ชั่ ว โมง น าอาหารเหลวที่ มี เชื อ้ เจริ ญ อยู่ ม าหยด
Kovac’s reagent หากมี สี แ ดงเกิ ด ขึ น้ ที่ ผิ ว หน้ าอาหาร
แสดงว่ า ให้ ผลบวก แต่ ถ้ าไม่ มี สี แ ดงเกิ ด ขึ น้ ที่ ผิ วหน้ า
อาหารแสดงว่าเป็ นผลลบ เก็ บเชื อ้ ที่ ให้ ผลบวกไว้ ศึกษา
ต่อไป
การวิเคราะห์ปริ มาณกรดอินโดลอะซิติก โดยนา
เชื อ้ ที่ ให้ ผลบวกมาศึ ก ษาโดยเพาะเลี ย้ งเชื อ้ เริ่ ม ต้ น 2
เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาตรอาหาร ลงในอาหารเหลว nutrient
broth ที่เติม tryptophan 0.2 เปอร์ เซ็นต์ ที่บรรจุในหลอด
ทดลองปริ มาตร 5 มิลลิลิตร บ่มบนเครื่ องเขย่า 130 รอบ
ต่อนาที ที่อุณหภูมิห้ อง เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง เก็ บส่วนใส
วิเคราะห์ปริ มาณกรดอิน-โดลอะซิติก ตามวิธีของ Ahmad
et al. (2008) เก็บเชือ้ ที่ผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ สงู ไว้ ใช้
ต่อไป

การคัดเลือกแบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ ละลายฟอสเฟต
และการวิเคราะห์
การคัดเลือกแบคทีเรี ยที่ละลายฟอสเฟตขัน้ ต้ น
โดยน าแบคที เรี ยที่ แยกได้ จากส่ วนต่ าง ๆ ของต้ น ข้ าว
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ผลการทดลอง

การจาแนกชนิ ดของแบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ ท่ ีคัดเลือก
ได้
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณ ะของแบคที เรี ยละลาย
ฟอสเฟตและผลิ ตกรดอิ นโดลอะซิ ติ กที่ คัดเลื อก โดยดู
ลักษณะการเจริ ญบนอาหารแข็ง บันทึกลักษณะโคโลนี
และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยการย้ อมสีแบบ
แกรม แล้ วส่องดูด้วยกล้ องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ
บันทึกการติ ดสีแกรม รู ปร่ าง และการเรี ยงตัวของเซลล์
และทดสอบลักษณะทางสรี รวิทยาและชี วเคมี เช่น การ
ผลิ ต เอนไซม์ ออกซิ เดส คะตะเลส รวมทัง้ การใช้ แหล่ ง
คาร์ บอนชนิดต่าง ๆ โดยเพาะเลี ้ยงเชื ้อในอาหารเหลวที่มี
ฟรุ คโตส กาแลคโตส กลูโคส แลคโตส แมนนิ ทอล มอลโตส ซูโครส และไซลิทอล บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง
การหาลาดับเบสของ 16S rRNA ของแบคทีเรี ย
เอนโดไฟท์ โดยการสกัดดี เอ็ นเอด้ วยชุ ดสกัดส าเร็ จรู ป
(Geneaid, Taiwan) และเพิ่ มปริ มาณยีน 16S rRNA โดย
ใช้ universal primer คือ 27F ซึ่งมีลาดับนิวคลีโอไทด์ คือ
5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3’ และวิ เคราะห์
ผลลาดับเบสของ 16S rRNA เปรี ยบเทียบกับฐานข้ อมูล
ใน GenBank

ผลการวิเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ
ดิน
ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของดิ น (ตารางที่ 1) พบว่ า ดิ น มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ยวัต ถุ
0.98 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 4.00 และ 10.00 มิ ลลิกรั ม
ต่อกิ โลกรัม ตามลาดับ มี ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 4.7 ค่า
ความหนาแน่นดิน ความจุความชื ้นภาคสนาม และการนา
น า้ ของดิ นในสภาพอิ่ มตัวด้ วยน า้ เท่ ากับ 1.19 กรั มต่ อ
ลูกบาศก์ เซนติ เมตร 40.83 เปอร์ เซ็ นต์ โดยน า้ หนัก และ
0.19 เซนติเมตรต่อชัว่ โมง ตามลาดับ
ผลการแยกแบคที เรี ยเอนโดไฟท์ จากข้ าวหอมมะลิ
แดง
ผลการแยกแบคที เรี ยเอนโดไฟท์ จากข้ าวหอม
มะลิแดงบนอาหารเลี ้ยงเชื อ้ ชนิดต่าง ๆ พบได้ แบคทีเรี ย
เอนโดไฟท์ จากส่วนของราก ลาต้ น และใบของข้ าวหอม
มะลิแดงจานวน 20, 10 และ 11 ไอโซเลท รวมทังหมด
้
41
ไอโซเลท (ตารางที่ 2)

Table 1. Physiological and chemical properties of ten years organic rice soil
Organic
matter
(%)
0.98

Available Exchangeable pH
phosphorus
potassium
(mg/kg)
(mg/kg)
4.00
10.00
4.7

Bulk density Field capacity Saturated hydraulic
conductivity
3
(g/cm )
(% by weight)
(cm/hr)
1.19
40.83
0.19

Table 2. Isolation of endophytic bacteria from red jasmine rice on various kinds of culture media
Culture media
PCA
PVK
TSA
ISP2
Total

Number of endophytic bacteria (isolates)
Roots
Stems
Leaves
7
3
3
4
2
2
6
3
2
3
2
4
20
10
11
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Total
13
8
11
9
41
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ผลการคั ด เลื อ กขั ้น ต้ นของแบคที เรี ย เอนโดไฟท์
ละลายฟอสเฟต
ผลการทดสอบแบคทีเรี ยละลายฟอสเฟตขันต้
้ น
บนอาหารแข็ ง PVK agar พบว่ า เกิ ด วงใสรอบโคโลนี
จ านวน 24 ไอโซเลท และพบว่ ามี แบคที เรี ยที่ สามารถ
ละลายฟอสเฟตได้ ดีในอาหารเหลว PVK broth จานวน 9
ไ อ โ ซ เล ท ไ ด้ แ ก่ RSPVK-2, RRPVK-4, RRTSA-5,
RRTSA-6, RLISP2-1, RRTSA-3, RRPVK-1, RSTSA-1
และ RSISP2-1 โดยละลายฟอสเฟตได้ 191.78, 92.65,
91.80, 73.22, 73.17, 71.23, 70.93, 69.93 แ ล ะ 67.49
มิลลิกรัมฟอสเฟตต่อลิตร ตามลาดับ (ตารางที่ 3)

ผลการจาแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟท์
แบคที เรี ยละลายฟอสเฟตและแบคที เรี ยผลิ ต
กรดอินโดลซิติก เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก รู ปร่ างท่อน คือ
แบคที เรี ย RRPVK-1, RRPVK-4, RRTSA-3, RRTSA-5,
RRTSA-6, RSTSA-1, RLISP2-1 และ RSISP2-1 มี เพี ย ง
แบคทีเรี ย RSPVK-2 ที่เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ รูปร่ างท่อน
ซึง่ แบคทีเรี ย RRTSA-6 เป็ นแบคทีเรี ยที่มีความสามารถทัง้
ละลายฟอสเฟตและผลิต IAA ได้ มี ลักษณะทางชี วเคมี
เช่ น ผลิตออกซิ เดส และหมักฟรุ คโตส ซู โครส มอลโตส
กลูโคส และกาแลคโตส แต่ไม่หมักไซลิทอล แลคโตส และ
แมนนิทอล ซึ่งคุณลักษณะทางชีวเคมีของแบคทีเรี ยแต่ละ
ไอโซเลท แสดงในตารางที่ 4
ผลการคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ ท่ ผี ลิตกรดอิน
ผลก ารห าล าดั บ เบ ส บ น 16S rRNA ขอ ง
โดลอะซิติก
แบคที เรี ย RSPVK-2, RRPVK-4, RRTSA-5, RRTSA-6,
ผลการคัดเลือกแบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ที่ผลิตกรด
RLISP2-1, RRTSA-3, RRPVK-1, RSTSA-1, RSISP2-1
อิ น โดอะซิ ติ ก ขั น้ ต้ น พบว่ า มี เพี ย ง 1 ไอโซเลท คื อ
พบว่ า เป็ น Burkholderia cenocepacia, Paenibacillus
แบคทีเรี ย RRTSA-6 ที่ให้ ผลบวก โดยสามารถผลิตกรด
favisporus, Bacillus pumilus, Paenibacillus alvei,
อินโดลอะซิติกได้ 20.55 มิลลิกรัมต่อลิตร
Bacillus thuringiensis, B. pumilus, B. pumilus,
Bacillus subtilis และ Ralstonia pickettii ตามล าดั บ ที่
ระดับความเหมือน 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100 และ 98 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 5) ซึ่งพบว่า
แบคทีเรี ย RRTSA-6 มีความสามารถทัง้ ละลายฟอสเฟต
และผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้
Table 3. Phosphate solubilization of endophytic bacteria in PVK broth
Parts of rice
Bacterial isolate
Phosphate content (mgPO42-/L)
Roots
RRPVK-1
70.93
Roots
RRPVK-4
92.65
Stems
RSPVK-2
191.78
Roots
RRTSA-3
71.23
Roots
RRTSA-5
91.80
Roots
RRTSA-6
73.22
Stems
RSTSA-1
69.93
Stems
RSISP2-1
67.49
Leaves
RLISP2-1
73.17
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Table 4. Characteristics of selected endophytic bacteria
Bacterial
Isolate

Cultural characteristic

RRPVK-1

Morphological
characteristic

Biochemical and physiological characteristics
Catalase Oxidase Fruc Su
Mal Glu Gal
Xy
+
+
+
+
+
+
-

CF:circular, CM:entire,
Gram positive
CE:raised
Rods, Chains
RRPVK-4 CF:circular, CM:entire,
Gram positive
+
+
+
+
CE:flat
Rods, Chains
RSPVK-2 CF:irregular, CM:undulate Gram negative
+
CE:convex
Rods, Single
RRTSA-3 CF:circular, CM:entire
Gram positive
+
+
+
+
CE:raised
Rods, Chains
RRTSA-5 CF:circular, CM:entire
Gram positive
+
+
+
+
CE:raised
Rods, Chains
RRTSA-6 CF:circular, CM:entire
Gram positive
+
+
+
+
CE:flat
Rods, Chains
RSTSA-1 CF:irregular, CM:undulate Gram positive
+
+
+
CE:raised
Rods, Chains
RSISP2-1 CF:irregular, CM:undulate Gram positive
+
+
+
+
CE:raised
Rods, Chains
RLISP2-1 CF:irregular, CM:undulate Gram positive
+
+
+
+
+
CE:raised
Rods, Chains
Remark: CF=colony form, CM=colony margin, CE= colony elevation, Fruc=Fructose, Su=Sucrose, Mal=Maltose,
Man=Manitol

Lac
-

Man
-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

Glu=Glucose, Xy=Xylitol, Lac=Lactose,

Table 5. Identification of selected endophytic bacteria by16S rRNA genes sequencing
Bacterial isolate
RRPVK-1
RRPVK-4
RSPVK-2
RRTSA-3
RRTSA-5
RRTSA-6
RSTSA-1
RSISP2-1
RLISP2-1

Bacteria
Bacillus pumilus strain NJ-M2
Paenibacillus favisporus
Burkholderia cenocepacia J2315
Bacillus pumilus strain NJ-M2
Bacillus pumilus strain NJ-M2
Paenibacillus alvei DSM 29 PAV_2c
Bacillus subtilis ssp. subtilis strain 168
Ralstonia pickettii 12J
Bacillus thuringiensis serovar
konkukian strain 97-27

Accession number
NZ_CP012329.1
LC127090.1
NC_011000.1
NZ_CP012329.1
NZ_CP012329.1
NZ_AMBZ01000002
NC_000964.3
NC_010682.1
NC_005957.1
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Query cover
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
100%

Identities
840/840 (100%)
680/680 (100%)
754/756 (99%)
676/676 (100%)
685/685 (100%)
686/690 (99%)
745/745 (100%)
738/738 (100%)
767/767 (100%)
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วิจารณ์

นอกจากนี ้ ความหนาแน่ น ของดิ น ยั ง มี ผ ลต่ อ การ
แพร่ กระจายของรากพืช ดินที่ มีความหนาแน่นรวมมาก
เกินไป หรื อไม่เหมาะสม มีผลทาให้ จากัดการเจริ ญเติบโต
ของพื ช ควรปรั บปรุ งดิ นด้ วยการใส่ปุ๋ ยอิ นทรี ย์ และค่ า
ความจุความชื ้นภาคสนามของดินในการทดลองนี ้ มีคา่ สูง
กว่ า ค่ า ที่ เหมาะสมส าหรั บ การเพาะปลู ก พื ช ซึ่ ง ค่ า
ความชื น้ ในภาคสนามของเนื อ้ ดิ น มี ค่าประมาณ 34.60
เปอร์ เซ็ นต์ ซึ่ งจะมี น า้ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อพื ชอยู่ 14.30
เปอร์ เซ็ น ต์ (เกษมศรี , 2541) และ Xue et al. (2017)
พบว่า ดินที่มี ปริ มาณนา้ มากมีผลกระทบต่อการหายใจ
ของดินสูงขึ ้น 2 เท่า และพบชีวมวลของจุลนิ ทรี ย์ในดินที่มี
ค่ าความจุ ความชื น้ ภาคสนาม 10 เปอร์ เซ็ นต์ สูงกว่า ที่
ระดับ 50 เปอร์ เซ็นต์ และหากปริ มาณน ้าในดินมากยังมี
ผลทาให้ การใช้ ประโยชน์ ของไนโตรเจนของพืชลดลงอีก
ด้ วย ในการทดลองนี ้ พบว่ า ค่ าสภาพการน าน า้ ขณะ
อิ่มตัวของดินอยูใ่ นระดับต่า หากดินมีคา่ การนาน ้าของดิน
ในสภาพอิ่ ม ตัวด้ วยน า้ น้ อยกว่ า 0.5 cm/hr ถื อว่ าดิ น มี
อัตราซาบซึมของน ้าช้ า ซึ่งความสามารถในการให้ น ้าซึม
ผ่านได้ ของดินจะเป็ นตัวจากัดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินเพื่อ
การปลูกพื ช ดิ นที่ มี ความสามารถในการซาบซึ มน า้ ช้ า
เหมาะสมสาหรับนาข้ าว ดินที่มีความสามารถในการซาบ
ซึมนา้ ปานกลาง โดยมากจะเหมาะสมสาหรับพืชไร่ หรื อ
ไม้ ยืนต้ นทัว่ ไป ส่วนดินที่มีความสามารถในการซาบซึมน ้า
ได้ เร็ วมักไม่เหมาะสมในการปลูกพืช เพราะนอกจากน ้าใน
ดินจะซึมหายไปเร็ วแล้ วโอกาสที่ธาตุอาหารจะสูญเสียไป
จากดิ นโดยการชะล้ างลงสู่ข้างล่างจะมีมากอี กด้ วย ซึ่ง
Whelan et al. (2013) พบว่า การใส่ปยหมั
ุ๋ กลงไปในดินจะ
ทาให้ มีผลต่อค่าการนาน ้าของดินในสภาพอิ่มตัวด้ วยน ้า
ของดินเพิ่มขึ ้น ทาให้ มีรูพรุ นในดินมีขนาดใหญ่ ขึ ้น และ
ปุ๋ ยหมักยังช่วยเพิ่มให้ การกักเก็ บนา้ ของดินดีขึน้ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ ปริ มาณน ้าในดินมีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตใน
ดิน เช่น สัตว์ พืช รวมทังจุ
้ ลินทรี ย์อีกด้ วย ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
ผลจากการวิ เคราะห์ ดิ น มี ผลช่ วยให้ เกษตรกร หรื อ ผู้
เพาะปลูกพื ชมี ข้ อมูลในการจัดการดิ นให้ มี ความอุดม
สมบูรณ์ เช่น การจัดการธาตุอาหาร หรื อการให้ ปยแก่
ุ๋ พืช
เพื่อให้ เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของพืชให้
สูงขึ ้นได้ โดย Surekha et al. (2013) พบว่า การจัดการดิน
ในระบบเกษตรอิ น ทรี ย์ มี ผ ลช่ ว ยปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ

ข้ อ มู ลการวิ เคราะห์ ดิ น พบว่ า ดิ น แปลงข้ า ว
เกษตรอิ น ทรี ย์ อ ายุ 10 ปี เป็ นดิ น กรดจั ด มี ป ริ ม าณ
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
และอินทรี ยวัตถุอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง ซึ่งดินที่เป็ น
กรดจัดจะท าให้ ฟอสเฟตท าปฏิ กิ ริยากับธาตุอื่ น ๆ เช่ น
เหล็ก อะลูมิ เนี ยม แล้ วอยู่ในรู ปที่ พื ชน าไปใช้ ประโยชน์
ไม่ได้ ซึ่งหากพืชขาดฟอสเฟตมีผลทาให้ รากพืชไม่เจริ ญ มี
รากฝอยน้ อย ต้ นแคระแก็ รน การเจริ ญเติบโตหยุดชะงัก
(Arai and Sparks, 2007) น อ ก จ า ก นี ้ Kemmitt et al.
(2006) พบว่า การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็ นกรด-ด่างใน
ดิน ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของจุลินทรี ย์ในดินและมีผล
กับอัตราการเกิดของวัฏจักรคาร์ บอนและไนโตรเจนในดิน
อีกด้ วย ซึ่งค่าความเป็ นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมแก่การปลูก
พืชอยู่ระหว่าง 6.0-7.0 ส่วนปริ มาณอินทรี ยวัตถุของดินใน
การทดลองนี ้อยูใ่ นระดับต่า หากปริ มาณอินทรี ยวัตถุน้อย
กว่า 1.0 เปอร์ เซ็นต์ ถื อว่าดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์
ต่า ซึ่งปริ มาณอินทรี ยวัตถุที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชควร
อยู่ระหว่าง 2.5-4.5 เปอร์ เซ็ นต์ (อภิ รดี , 2542) ซึ่งการใส่
อินทรี ยวัตถุในดินเป็ นการช่วยปรับปรุ งคุณสมบัติของดิน
ทังทางกายภาพและเคมี
้
ของดินให้ ดีขึ ้น เช่น ช่วยส่งเสริ ม
ให้ อนุภาคของดินจับตัวเป็ นก้ อน ดินมีโครงสร้ างดีและร่วน
มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก การระบายน ้าดี ความสามารถ
ในการอุ้มน ้าเพิ่มขึ ้น และยังช่วยเพิ่มปริ มาณธาตุอาหาร
พืชในดิน เพิ่ มการดูดซับธาตุอาหารของพื ช และยังช่วย
เพิ่มความต้ านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็ นกรด-ด่าง
ของดิน นอกจากนี ้ ยังเป็ นแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรี ย์
ในดิน จึงมีผลช่วยเพิ่ มปริ มาณจุลินทรี ย์ที่เป็ นประโยชน์
และลดจานวนจุลินทรี ย์ที่เป็ นสาเหตุโรคพืชได้ (บัญชา,
2555) และในการทดลองนี ้ พบว่า ความหนาแน่นของดิน
ค่าความจุความชืน้ ภาคสนาม และสภาพการนาน ้าขณะ
อิ่ ม ตั ว ของดิ น อยู่ ในระดั บ ต่ า ถึ ง ปานกลาง ซึ่ ง ความ
หนาแน่นรวมของดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชเฉลี่ย
1.32 กรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งความหนาแน่นรวมของดินมีผล
ต่ อความอุดมสมบู รณ์ ของดิ น ในด้ านปริ มาณน า้ และ
อากาศในดิน เมื่อดินมีความหนาแน่นรวมสูงขึน้ สัดส่วน
ของน า้ จะมี ม ากขึ น้ เพราะช่ อ งว่ า งที่ เก็ บ น า้ มากขึ น้
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ทางด้ านกายภาพ เคมี และชี ววิทยาของดิ น ซึ่งการท า
เกษตรอิ นทรี ย์ หลังจาก 5 ปี เป็ นดัชนี บ่ งบอกถึ งความ
ยั่ ง ยื น ของดิ น และยั ง พบว่ า ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพทาง
โภชนาการของข้ าวที่ มี สีน า้ ตาลอี กด้ วย นอกจากนี ้ Xia
et al. (2015) พบว่า การจัดการระบบเกษตรอิ นทรี ย์ จะ
ช่วยให้ มีจานวนและความหลากหลายของจุลินทรี ย์เอนโดไฟท์มากกว่าระบบเกษตรทัว่ ไป ซึ่งการเติมอินทรี ยวัตถุ
ลงในดินแปลงเกษตรอินทรี ย์ระยะเวลายาวนาน จะช่ วย
เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน ้าและลดความหนาแน่น
ของดิน รวมทังส่
้ งเสริ มกิจกรรมของจุลินทรี ย์ในดินให้ ดีขึ ้น
(Sihi et al., 2017) ส่วนการเพิ่ มอิ นทรี ยวัตถุ ปุ๋ ยอิ นทรี ย์
ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมั ก ส่ ง ผลให้ มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ แ ละมี ก าร
ปลดปล่อยฟอสเฟตในดินเพิ่มขึ ้น และยังช่วยให้ ดิ นมีค่า
การนาไฟฟ้าดีขึ ้นด้ วย (Zhang et al., 2013)
แบคที เรี ยเอนโดไฟท์ ละลายฟอสเฟต ในการ
ทดลองนี ้ แยกได้ จากส่ ว นรากข้ าวมากกว่ า ส่ ว นอื่ น
เนื่องจากรากเป็ นบริ เวณที่สมั ผัสกับดิน และรากพืชมีการ
ขับสารบางอย่าง เช่น กรดอะมิโน น ้าตาล ที่เป็ นประโยชน์
ต่ อจุ ลิ น ทรี ย์ จึ งท าให้ พบจุ ลิ น ทรี ย์ อ าศัยอยู่ ห นาแน่ น
(Edwards et al., 2015) การเกิ ดวงใสบนอาหารแข็งของ
แบคทีเรี ยละลายฟอสเฟตในการคัดเลือกขันต้
้ น เกิดจาก
แบคทีเรี ยปลดปล่อยกรดอินทรี ย์ชนิดต่าง ๆ ออกมา เช่น
ซัคซินิค ออกซาลิก และ โพรพิโอนิก รวมทังยั
้ งเป็ นผลมา
จากกิ จ กรรมของเอนไซม์ ฟ อสฟาเตสอี ก ด้ วย (Anand
et al., 2016) มีรายงานการคัดเลือกแบคทีเรี ยเอนโดไฟท์
ที่แยกได้ จากบริ เวณรอบรากข้ าว โดย ภัทธนวรรณ์ (2557)
พบว่า แบคทีเรี ยละลายฟอสเฟตที่แยกได้ จากดินบริ เวณ
รอบรากข้ าวหอมมะลิ แ ดงละลายฟอสเฟตได้ สู ง สุ ด
191.02 มิลลิกรั มฟอสเฟตต่อลิตร และเมื่อเชื อ้ สร้ างกรด
ปริ มาณ สู ง ขึ น้ ท าให้ ละลายฟอสเฟตมากขึ น้ ส่ ว น
Duangpaeng et al. (2012) พบว่า แบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ที่
แยกได้ จากข้ าวอิ น ทรี ย์ อ ายุ 4 ปี ละลายฟอสเฟตได้
52.90-98.90 มิ ลลิ กรั ม ต่ อลิ ต ร ซึ่ ง Phetcharat and
Duangpaeng (2012) รายงานว่า แบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ ที่
แยกได้ จากรากข้ าวอินทรี ย์อายุ 1-3 ปี ผลิตกรดอินโดลอะซิ ติ กได้ 14. 58 ไมโครกรั มต่อมิ ลลิลิตร และสุจิ ตตรา
และคณะ (2556) พบว่า แบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ที่แยกได้ จาก
รากข้ าวเจ้ าหอมสุพรรณบุรีละลายฟอสเฟตและผลิตกรด

อินโดลอะซิติกได้ 465.90 และ 12 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลาดับ นอกจากนี ้ จีราภรณ์ และคณะ (2560) พบว่า
แบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ Brevibacillus agri ที่แยกได้ จากดิน
รอบรากพื ชในพื น้ ที่ ของศู นย์ พัฒ นาพั นธุ์ พื ชจักรพั น ธ์
เพ็ ญ ศิ ริ จั ง หวัด เชี ย งราย สามารถผลิ ต กรดอิ น โดลอะซิติกได้ สงุ สุดเท่ากับ 126 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ
ยังพบว่า เชื ้อข้ างต้ นมีผลส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพริ ก
ขี ้หนูโดยช่วยเพิ่มจานวนใบต่อต้ น ความสูง ความยาวของ
ราก น ้าหนักสด น ้าหนักแห้ งทังในส่
้ วนที่เหนือดินและส่วน
ของรากให้ มากขึ ้นอีกด้ วย
ในการทดลองนี ้ พบแบคที เรี ยละลายฟอสเฟต
ส่ ว นใหญ่ เป็ นแบคที เรี ย แกรมบวก รู ป ร่ า งท่ อ น ซึ่ ง
ภัทธนาวรรณ์ (2557) รายงานว่า แบคทีเรี ยที่แยกได้ จาก
รากข้ าวหอมมะลิแดง ส่วนใหญ่ เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก
รูปร่ างท่อนเช่นกัน แบคทีเรี ย RRTSA-6 เป็ นแบคทีเรี ยที่มี
ความสามารถทัง้ ละลายฟอสเฟตและผลิต กรดอิ นโดลอะซิติกได้ มีคุณลักษณะทางชีวเคมี และการหมักน ้าตาล
ชนิดต่าง ๆ ได้ คล้ ายกับแบคทีเรี ย P. alvei ที่แยกได้ จาก
ตั ว ผึ ง้ (Djordjevic et al., 2000) และสอดคล้ องกั บ ผล
การศึกษาลาดับเบสของแบคทีเรี ย RRTSA-6 ที่มีลกั ษณะ
เหมือนกับ Paenibacillus alvei ที่ระดับความเหมือน 100
เปอร์ เซ็นต์ ในการทดลองนี ้ พบว่า เชือ้ ที่ละลายฟอสเฟต
ไ ด้ ดี เ ป็ น เ ชื ้ อ P. favisporus, B. cenocepacia,
B. subtilis, R. pickettii, P. alevei และ B. thuringiensis
ซึ่งพบว่า B. cenocepacia เป็ นเชื อ้ ที่ละลายฟอสเฟตได้
สู ง สุ ด จากรายงานของ Gofar et al. (2015) พบว่ า
แบคทีเรี ยเอนโดไฟท์ Burkhoeria pseudomallei ที่แยกได้
จากเนื ้อเยื่อของข้ าวที่ปลูกในพื ้นที่ลมุ่ สามารถผลิตกรดอิน
โดลอะซิติ กได้ และมี ผลช่วยเพิ่ มน า้ หนักแห้ งของลาต้ น
และรากของข้ าวได้ นอกจากนี ้ Xuan et al. (2016) พบว่า
แ บ ค ที เรี ย เอ น โด ไฟ ท์ Burkholderia vietnamiensis
สามารถประยุกต์ ใช้ เป็ นปุ๋ ยชีวภาพไปปรับใช้ กับดินที่อยู่
ในสภาวะดิ นที่เป็ นกรด เพื่ อให้ ได้ ผลผลิตของข้ าวสูงขึน้
และยังเป็ นสายพันธุ์ที่ปลอดภัยสาหรับการเกษตร ส่วน
Midekssa et al. (2015) พบว่ า แบคที เรี ยเอนโดไฟท์
Burkholderia sp. และ B. subtilis นอกจากจะผลิ ตกรด
อินโดลอะซิติกได้ แล้ วยังสามารถยับยัง้ เชือ้ รา Fusarium
oxysporum ที่ ก่ อ โรค พื ช ได้ แ ล ะ ยั งมี รา ย งา น ว่ า
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การคัดเลือกและการจาแนกชนิดแบคทีเรียเอนโดไฟท์
จากดินปลูกข้ าวหอมมะลิแดงอินทรี ย์

Paenibacillus sp. สามารถผลิตสารต้ านจุลินทรี ย์ได้ เช่น
lantibiotics, lipopeptides แ ล ะ macrolide (Wu et al.
2011) น อ ก จ า ก นี ้ Rodrigues et al. (2006) พ บ ว่ า
lipopeptides มีฤทธิ์ในการต้ านไวรัส ช่วยเสริ มคุ้มกัน หรื อ
ยับยังสารพิ
้
ษหรื อเอนไซม์อย่างจาเพาะ
ในการทดลองนี ้ พบว่า แบคทีเรี ย RRTSA-6 ซึ่ง
เป็ นแบคที เรี ยเอนโดไฟท์ ที่ แ ยกได้ จากรากข้ าว มี
คุณ สมบัติ ทัง้ การผลิ ต กรดอิ น โดลอะซิ ติ กและละลาย
ฟอสเฟตได้ ดังนัน้ น่าจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้ เชื ้อที่มี
คุ ณ สมบั ติ ทั ง้ สองลัก ษณะข้ างต้ นอยู่ ในเชื อ้ เดี ย วกั น
นอกจากนี ้ ในการทดลองนี ้ ยังแยกได้ เชื อ้ ที่ มี ประโยชน์
ในทางการเกษตร เช่น B. thruringiensis ซึง่ เป็ นแบคทีเรี ย
ที่ช่วยในการกาจัดแมลงศัตรู พืช เป็ นเชื ้อที่มีความจาเพาะ
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรู พืช
ได้ ดี (Roh et al., 2007) นอกจากนี ้ ยั ง มี ร ายงานของ
Shrestha et al. (2016) พบว่า แบคทีเรี ย B. subtilis และ
Bacillus methylotrophicus ที่แยกได้ จากข้ าวมีศักยภาพ
ในการควบคุ ม โรคข้ าวที่ เกิ ด จากเชื อ้ รา Rhizoctonia
solani ซึ่งจุ ลิ นทรี ย์ ที่ ส่งเสริ มการเจริ ญ เติ บโตของพื ชมี
ประโยชน์ ต่ อ พื ช 3 ด้ าน ได้ แก่ ช่ ว ยให้ พื ช ทนทานต่ อ
สภาวะเครี ยด ช่วยให้ พืชทนทานต่อเชื อ้ ก่อโรคพื ช และ
เป็ นปุ๋ ยชีวภาพ ช่วยส่งเสริ มการเจริ ญของพืช (de Souza
et al., 2015) โดย Khan et al. (2009) กล่ า วว่ า หากใช้
แบคที เรี ย ละลายฟอสเฟตร่ วมกั บ จุ ลิ น ทรี ย์ อื่ น ๆ เช่ น
จุลินทรี ย์ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพื ชและไมคอไรซา
โดยใช้ ในรู ปแบบเชื อ้ ผสมจะทาให้ มีประสิทธิ ภาพในการ
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชดียิ่งขึ ้น

ในการผลิตกรดอินโดลอะซิติกเพื่อใช้ ในการกาจัดวัชพื ช
หรื อการใช้ เชื ้อที่คดั เลือกได้ ร่วมกับเชือ้ อื่น รวมทัง้ การหา
สารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพอื่น ๆ จากเชือ้ ข้ างต้ นแล้ วนาไป
ประยุกต์ใช้ ในพื ้นที่ที่มีปริ มาณน ้าน้ อย หรื อพื ้นที่แห้ งแล้ ง
อันเกิ ดจากภาวะภูมิ อากาศเปลี่ยนแปลง เพื่ อช่ วยเพิ่ ม
ผลผลิตข้ าวอินทรี ย์ให้ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
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