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บทที ่5 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาลกัษณะของเช้ือแอกติโนไมซิสต์แอนโดไฟท์เบ้ืองตน้  ไดค้ดัเลือกตวัแทน
ของเช้ือแอกติโนไมซิสต์แอนโดไฟท์ในแต่ละสกุล โดยดูจากความแตกต่างของลักษณะทาง
กายภาพ (phenotype)  และ ศกัยภาพของเช้ือในการผลิตสารท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของส้ม   ท า
ให้สามารถคดัเลือกตวัแทนเช้ือทั้งหมด  33 ไอโซเลท จาก 6 สกุล (genus) ไดแ้ก่  Streptomyces, 
Nocardia, Nocardiopsis, Spirillospora, Microbispora, Micromonospora และ ไอโซเลทท่ียงัไม่
สามารถระบุสกุลได ้(unidentified)  ท าการศึกษาความสามารถเชิงปริมาณของเช้ือแอกติโนไมซิสต์
เอนโดไฟท์ทั้ง 33 ไอโซเลทน้ี ในการละลายฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจากแร่ธรรมชาติผลการ
ทดลอง พบวา่   ไอโซเลทท่ีสามารถละลายฟอสฟอรัสจากแคลเซียมฟอสเฟตไดม้ากท่ีสุดคือ TGcL-
04-060  มีค่าการละลายฟอสฟอรัส 275.6 mg P /g of dry cell ไอโซเลทท่ีสามารถละลายฟอสฟอรัส
จากอะลูมิเนียมฟอสเฟตไดม้ากท่ีสุดคือ TGsR-03-002 มีค่าการละลายฟอสฟอรัส 213.20 mg P/g of  
dry cell และ ไอโซเลทท่ีสามารถละลายฟอสฟอรัสจาก หินฟอสเฟต  ไดม้ากท่ีสุดคือ TGsL-02-004 
มีค่าการละลายฟอสฟอรัส 122.08 mg P/g of dry cell  ส าหรับแร่โพแทสเซียมนั้น พบวา่ ไอโซเลท
ท่ีสามารถละลายโพแทสเซียมจากแร่เฟล์ดสปาร์ไดม้ากท่ีสุดคือ TGsR-03 - 002 มีค่าการละลาย
โพแทสเซียม 4.88 mg K/g of dry cell   

จากผลการทดลองความสามารถในการละลายธาตุอาหารจากแร่ธรรมชาติจึงไดเ้ลือกไอโซ
เลท TGcL-04-060, TGsR-03-02, TGsR-03-06 และ TGsL-02-04 รวมทั้ง TGsL-02-05 (ผลิต IAA 
ไดสู้งสุด)  ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือร่วมกบัหินฟอสเฟต ผลจากการทดลองพบว่า
หลงัปลูก 1 เดือน  เช้ือ TGsR-03-002 ท าใหก้ลา้ส้มมีความสูง น ้าหนกัสด และน ้ าหนกัแห้งมากท่ีสุด
โดยเพิ่มข้ึนจากชุด control+RP  36.28, 55.00 และ 84.94  % ตามล าดบั และการใส่เช้ือ TGsL-02-04 
และ TGsL-02-05  ท าให้กล้าส้มมีความยาวรากและน ้ าหนักสดรากมากท่ีสุดเพิ่มข้ึนจากชุด 
control+RP  27.32  และ 38.78 % ตามล าดบั  ผลการเจริญเติบโตท่ี 3 เดือน  ดา้นความสูงพบวา่กลา้
ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsR-03-006  มีความสูงมากท่ีสุด โดยเพิ่มข้ึนจากชุด control+RP  63.77 %  ส่วน
ความยาวรากพบว่ากล้าส้มท่ีได้รับเช้ือ TGsR-03-002 ให้ค่ามากท่ีสุด โดยเพิ่มข้ึนจากชุด  
control+RP 54.31 %  ดา้นน ้ าหนกัสดและน ้ าหนกัราก พบวา่กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsL-02-005 ให้
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ค่ามากท่ีสุด โดยเพิ่มข้ึนจากชุด control+RP  90.69 และ 64.72  % ตามล าดบั และน ้ าหนกัแห้งพบวา่
กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGcL-04-060 สูงท่ีสุด โดยเพิ่มข้ึนจากชุด control+RP  140.76  %  

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือกบัแร่เฟลด์สปาร์พบวา่ระยะเวลา 1 เดือน  กลา้ส้มท่ี
ไดรั้บเช้ือ TGcL-04-060 ให้การเจริญเติบโตในดา้นความสูงมากท่ีสุด เพิ่มข้ึนจากชุด control + K-
FS   26.25 %  ดา้นความยาวรากกลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsR-03-006  ให้ค่าสูงท่ีสุดโดยเพิ่มข้ึนจากชุด 
control + K-FS  54.47  %  ดา้นน ้ าหนกัสด กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsL-02-005 สูงท่ีสุดโดยเพิ่มข้ึน
จากชุด control + K-FS  48.22  % และกลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsR-03-002  ส่งผลให้น ้ าหนกัแห้งและ
น ้าหนกัสดรากมากท่ีสุด  โดยเพิ่มข้ึนจากชุด control + K-FS  56.36 และ 100.59 % ตามล าดบั  หลงั
ปลูก 3 เดือน   พบวา่กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsL-02-005   ให้ความสูงมากท่ีสุดเพิ่มข้ึนจากชุด control 
+ K-FS  20.72  %  กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsL-02-004  ให้น ้ าหนกัสดมากท่ีสุดเพิ่มข้ึนจากชุด control 
+ K-FS  47.71  %  ส่วน TGcL-04-060 ใหค้วามยาวราก, น ้ าหนกัแห้ง และน ้ าหนกัสดรากมากท่ีสุด
เพิ่มข้ึนจากชุด control + K-FS  57.70, 28.88  และ 50.48 % ตามล าดบั 

ประสิทธิภาพของเช้ือแอกติโนไมซิสตเ์อนโดไฟทใ์นการเพิ่มการดูดธาตุอาหารของกลา้ส้ม  
ชุดท่ีเติมหินฟอสเฟต พบวา่ เช้ือ TGsL-02-005 ท าให้  มีปริมาณการดูดใช้ไนโตรเจน (N uptake)  
มากท่ีสุดทั้ง 1 และ3 เดือน โดยสูงจากชุด control+RP  491.52  และ 125.48  % ตามล าดบั   ดา้นการ
ดูดใชฟ้อสฟอรัส (P uptake)  พบวา่ เช้ือ TGsL-02-005  ให้ค่ามากท่ีสุดทั้ง 1 และ 3 เดือน โดยสูง
จากชุด control+RP  55.05 และ 46.18 % ตามล าดบั  ส าหรับการดูดใชโ้พแทสเซียม (K uptake)   
พบวา่ท่ีระยะ 1 เดือน เช้ือ TGsR-03-002  ใหค้่าสูงท่ีสุด  สูงกวา่ชุด control+RP  คือ  80.90 %   

ประสิทธิภาพของเช้ือแอกติโนไมซิสตเ์อนโดไฟทใ์นการเพิ่มการดูดธาตุอาหารของกลา้ส้ม  
ชุดท่ีเติมแร่เฟลดส์ปาร์  พบวา่ท่ีระยะ 1 เดือน กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGcL-04-060 มีปริมาณ N  uptake  
มากท่ีสุดโดยสูงกวา่ชุด control + K-FS  คือ 324.52  %  และท่ีระยะ 3  เดือน พบวา่เช้ือ TGsL-02-
004 ท าใหส้้ม มีปริมาณ N uptake  มากท่ีสุดโดยสูงกวา่ชุด control + K-FS 42.75  %  ดา้น  P uptake  
พบว่าท่ีระยะ 1 เดือนเช้ือ TGsR-03-006  ท าให้ส้มมีปริมาณ P uptake มากท่ีสุดโดยสูงกว่าชุด 
control + K - FS  77.78  %  และท่ีระยะ 3  เดือน พบวา่เช้ือ TGsL-02-005   ท าให้ส้มมีปริมาณ P 
uptake มากท่ีสุดโดยสูงกวา่ชุด control + K- FS   0.16  %   ดา้นปริมาณ K uptake  พบวา่ท่ีระยะ
ปลูก 1 เดือน พบวา่เช้ือ TGsR-03-006 และ TGsR-03-002   ท าให้ส้มมีปริมาณ K uptake มากท่ีสุด
และสูงกวา่ชุด control + K- FS   30.00 และ 27.96 %  ตามล าดบั  ท่ีระยะปลูก 3  เดือน พบวา่เช้ือ 
TGsR03-002 ท าใหส้้มมีปริมาณ K uptake มากท่ีสุดและสูงกวา่ชุด control + K- FS  คือ 28.78  %   

จากผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของเช้ือแอกติโนไมซิสต์เอนโดไฟท์ท่ีท าการปลูก
เช้ือเป็นระยะเวลา 1 และ 3 เดือน ชุดท่ีเติมหินฟอสเฟต  ท าให้กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsL-02-005   มี
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ปริมาณการเขา้รากมากท่ีสุด คือ 36.32 และ 64.15 % ตามล าดบั ส่วนชุดท่ีเติมแร่เฟลด์สปาร์ ท่ี
ระยะเวลา 1 และ 3 เดือน  ท าให้กลา้ส้มท่ีไดรั้บเช้ือ TGsL-02-005   มีปริมาณการเขา้รากมากท่ีสุด 
คือ 39.49  และ 66.23 % ตามล าดบั   
 


