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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาการละลายฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจากแร่ธรรมชาติของเช้ือแอกติโนไมซิสต ์         
เอนโดไฟท ์และประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกลา้ส้ม โดยคดัเลือกไดต้วัแทน
เช้ือทั้งหมด  33 ไอโซเลท จาก 6 สกุล ไดแ้ก่  Streptomyces, Nocardia, Nocardiopsis, Spirillospora, 
Microbispora, Micromonospora และ ไอโซเลทท่ียงัไม่สามารถระบุสกุลได ้ (unidentified) พบว่า 
ไอโซเลทท่ีสามารถละลายฟอสฟอรัสจากแคลเซียมฟอสเฟต, อะลูมิเนียมฟอสเฟต และหินฟอสเฟต  
ไดม้ากท่ีสุดคือ TGcL 04-060,  TGsR 03-002 และ TGsL 02-004 มีค่าการละลายฟอสฟอรัส 275.6, 
213.20 และ 122.08   mg P /g of dry cell ตามล าดบั  ส าหรับแร่โพแทสเซียมนั้น พบวา่ ไอโซเลทท่ี
สามารถละลายโพแทสเซียมจากแร่เฟล์ดสปาร์ไดม้ากท่ีสุดคือ TGsR 03 - 002 มีค่าการละลาย

โพแทสเซียม 4.88 mg K/g of dry cell จากผลความสามารถในการละลายแร่ธรรมชาติไดค้ดัเลือก 
ไอโซเลท TGcL-04-060, TGsR-03-02, TGsR-03-06, TGsL-02-04 และ TGsL-02-05 มาทดสอบ
ประสิทธิภาพของเช้ือต่อการเจริญเติบโตของกลา้ส้ม  ผลหลงัการปลูกเช้ือเด่ียวในกลา้ส้ม 3 เดือน 
ในการทดลองท่ีผสมหินฟอสเฟต  พบว่ากลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsR 03-006  มีความสูงมากท่ีสุด, 
กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsR 03-002 มีความยาวรากมากท่ีสุด กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsL 02-005  มีค่า
น ้ าหนกัสดตน้และน ้ าหนกัแห้งรากมากท่ีสุด และกลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGcL 0-060  มีน ้ าหนกัตน้
แหง้มากท่ีสุด โดยเพิ่มข้ึนจากชุด control+RP  63.77, 54.31, 90.69, 64.72 และ 140.76 % ตามล าดบั  
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ผลหลงัการปลูกเช้ือในกลา้ส้ม 3 เดือน ในการทดลองท่ีผสมแร่เฟลด์สปาร์พบวา่กลา้ส้มท่ี
ไดรั้บเช้ือ TGsL 02-005  ให้ความสูงมากท่ีสุดเพิ่มข้ึนจากชุด control + K-feldspar (K-FS) 20.72 %  
กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsL 02-004 ให้น ้ าหนกัสดตน้มากท่ีสุดเพิ่มข้ึนจากชุด control + K-FS  
47.71%  ส่วน TGcL 04-060 ใหค้วามยาวราก น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแห้งราก มากท่ีสุดเพิ่มข้ึนจาก
ชุด control + K-FS  57.70, 50.48 และ 28.88 % ตามล าดบั  จากนั้นท าการทดสอบประสิทธิภาพ
ของเช้ือแอกติโนไมซิสตเ์อนโดไฟทใ์นการเพิ่มการดูดธาตุอาหารของกลา้ส้มท่ี 3 เดือน ในชุดท่ีเติม
หินฟอสเฟต พบวา่ เช้ือ TGsL 02-005 ท าให้ มีปริมาณ  N uptake และ P uptake สูงท่ีสุดโดยสูงจาก
ชุด control+RP  125.48  และ 46.18 %  ตามล าดบั ส าหรับปริมาณ K uptake  พบวา่เช้ือ TGsR  03-
006 ให้มีปริมาณ K uptake สูงกว่าชุด control+RP มากท่ีสุด  คือ 135.70 % ในชุดท่ีเติมแร่
เฟลด์สปาร์  TGsL 02-004, TGsL 02-005 และ TGsR 03-002   ให้ปริมาณ N uptake, P uptake และ 
K uptake สูงท่ีสุดโดยสูงกวา่ชุด control + K-FS  42.75,  0.16 และ 28.78 % ตามล าดบั  ส่วนการเขา้
รากของเช้ือหลงัการปลูกเช้ือ 3 เดือน พบวา่กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsL 02-005 มีการเขา้รากสูงท่ีสุด
ทั้งในชุดเติมหินฟอสเฟตและชุดท่ีเติมแร่เฟลด์สปาร์โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การเขา้ราก 64.15 และ 
66.23 % ตามล าดบั 
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Abstract 
 

Study on phosphorus and potassium solubilizing ability of endophytic actinomycetes and 
their effectiveness in mandarin seedlings growth enhancement was conducted. Thirty three 
isolates were selected as representative isolates from 6 genera; Streptomyces, Nocardia, 
Nocardiopsis, Spirillospora, Microbispora, Micromonospora and unidentified isolates. The 
results of phosphorus and potassium solubilization from natural minerals showed that isolates 
TGcL 04-060, TGsR 03-002 and TGsL 02-004 exhibit highest ability to solubilize calcium 
phosphate, aluminum phosphate and rock phosphate with the value of 275.6, 213.20 and 122.08 
mgP /g of dry cell, respectively.  Isolate TGsR 03–002 showed highest ability to release 
potassium from K-feldspar (K-FS) with the value of 4.88 mg K/g of dry cell. From mineral 
solubilzing experiment, TGcL 04-060, TGsR 03-002, TGsR 03-006, TGsL 02-004 and TGsL 02-
005 were selected to test their effectiveness on the seedlings growth enhancement. In the 
experiment with rock phosphate, after 3 months of seedlings inoculation, the results indicated that 
single inoculation with TGsR 03-006, TGsR 03-002, TGsL 02-005 and TGcL 04-060  gave 
maximum height, root length, shoot fresh weight and root dry weight, and shoot dry weight  with 
the value of  63.77, 54.31, 90.69 and 64.72, and 140.76 % over the control+RP, respectively. In 
the experiment with K-feldspar, after 3 months of seedlings inoculation, the results indicated that 
the highest height was obtained when seedlings inoculated with TGsL 02-005 with the value of 
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20.72% over the control+ K-FS. Inoculation with TGsL 02-004 gave highest shoot fresh weight 
with the value of 47.71% over the control+K-FS. The highest increment of root length, root fresh 
weight and root dry weight were obtained from isolate TGcL 04-060 with the value of  57.70, 
50.48 and  28.88 %, respectively, over the control+K-FS. After 3 months of inoculation the 
seedlings were also analyzed to evaluate the effectiveness of endophytic actinomycetes in nutrient 
uptake enhancement. In the experiment with rock phosphate, inoculation with TGsL 02-005 gave 
highest N and P uptake with the value of 125.48 and 46.18 % over the control+RP, respectively. 
For K uptake, TGsR 03-006 gave highest K uptake of the seedling with the value of 135.7% over 
the control+ K-FS. In the experiment with K-feldspar, inoculation with TGsL 02-004, TGsL 02-
005 and TGsR 03-002 gave highest N, P and K uptake with the value of 42.75, 0.16 and 28.78 % 
over the control+K-FS, respectively. Percent colonization after 3 months of inoculation was 
highest when inoculation with TGsL 02-005 both in experiment with rock phosphate and 
experiment with K-feldspar with the value of 64.15 and 66.23%, respectively.  

 

 


