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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจ านวน 3 ไอโซเลท ได้แก่ 
UBU1 UBU2 และ UBU3 ที่มีผลต่อการส่งเสริมการงอกเมล็ด และการเจริญเติบโตของแตงกวา 3 พันธุ์ได้แก่ 
เมชโช แบร์นเนอร์ และนอร์ทเทิร์นซี 327 F1 ท าการทดลอง ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2560 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 
ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี จ านวน 3 ซ้ า ๆ ละ 20 เมล็ด พบว่า แบคทีเรียสังเคราะห์แสง 2 ไอโซเลท UBU1 
และUBU2 สามารถส่งเสริมการงอกของเมล็ดแตงกวาพันธุ์ลูกผสมเมชโช แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
โดยมีการงอกของเมล็ดเท่ากับ 86.33 และ 87.00 เปอร์เซ็นต์ แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบ UBU3 (82.00) และการแช่ในน้ ากลั่น (76.00) ในขณะการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
เชื้อทั้ง 3 ไอโซเลท กับแตงกวาพันธุ์ลูกผสมแบร์นเนอร์ และลูกผสมนอร์ทเทิร์นซี 327 F1 พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันทั้งในด้านของเปอร์เซ็นต์ความงอก ความยาวราก และความสูงของต้นกล้า แต่แบคทีเรียสังเคราะห์
แสง UBU1 และ UBU2 ให้ความยาวราก และความสูงของต้นกล้าแตกต่างจากน้ ากลั่น (หน่วยควบคุม) อย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง จึงสรุปได้ว่า เชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงไอโซเลท UBU1 และ UBU2 ควรได้รับถูกคัดเลือกเพื่อ
น าไปทดสอบการส่งเสริมการเจริญเติบโตแตงกวาในสภาพแปลงปลูก หรือโรงเรือนปลูกพืชต่อไป  
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Abstract 
 

The aim of this research was conducted to investigate the effect of 3 isolation 
photosynthetic bacteria (UBU1, UBU2 and UBU3) on growth and seed germination of 3 
cucumber varieties (Masso, Banner and Northern C327 F1) at Faculty of Agriculture, Ubon 
Ratchathani University during 1 - 30 August, 2017. Completely Randomized Design with 3 
replications was employed. It was found that 2 photosynthetic bacteria UBU1 and UBU2 
isolations showed no different on seed germination (86.33%, 87.00%) of Masso variety but 
were highly significant from UBU3 (82.00%) and control (76.00%), respectively. Seed 
germination, root length and seedling in 2 cucumber varieties (Banner and Northern C327 F1) 
were not significant by 3 photosynthetic bacteria. However, it was found that UBU1 and 
UBU2 were highly significant in promoted seed germination, root length and seedling high 
than control. It is concluded that photosynthetic bacteria isolation UBU1 and UBU2 should 
be further exploited in the field or greenhouse production area.   
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บทน า 
 

ใ น ธ ร ร ม ช า ติ จุ ลิ น ท รี ย์ มี บ ท บ า ท ใน ก า ร
เจริญเติบโตให้กับพืช โดยผลิตสารที่ช่วยกระตุ้นการเจริญ
ของพืช เพิ่ มผลผลิต  ลดการติดเชื้ อ โรครวมทั้ งลด
ความเครียดของพืชโดยไม่ก่อเกิดโรค (Welbaum et al., 
2004; Van Loon and Bakker, 2005; Lugtenberg 
and Kamilova, 2009) ซึ่งใช้จุลินทรีย์ในการช่วยกระตุ้น
การเจริญเติบโตของพืช ท าให้ลดการใช้สารเคมี และ
ค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชได้ ปัจจุบันมักน าแบคทีเรีย
สัง เคราะห์แสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมก ามะถัน ซึ่ ง เป็น
แบคทีเรียกลุ่มหนึ่งในแบคทีเรียสังเคราะห์แสง มาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร ในการส่งเสริมการเจริญเติบและ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Koh and Song, 2007) โดย
แบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถเจริญได้ทั้งแบบโฟโตออโตโทรฟ 
(photoautotroph)   และโฟโตเฮเทอโทรฟ 
(photoheterotroph)  สามารถผลิตฮอร์โมนพืช 
(phytohormones) หลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มออกชิน 
(Auxins) ได้แก่ กรดอินโดล -3-อะชีติก (indole-3-acetic 
acid; IAA) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนอื่นๆ อีก 
เช่น ไซโทไคนิน (Cytokinin) เอทีลีน (Ethylene) จีบเบอ
เรลลีน (Gibberlin) และ 1-อะมิโนไซโคลโพรเพน-1-คาร์
บ อ ก ซี เ ล ต  ( 1-aminocyclopropane-1-carboxylate 
deminase) เป็นต้น (Noel et al., 1996) ซึ่งฮอร์โมน

ดังกล่าวมีบทบาทในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ 
การขยายของเซลล์ การยืดตัวของเซลล์ และการกระตุ้น
การเกิดรากของต้นกล้า    ตัวอย่างเช่น 
Rhodopseudomonas sp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์
แสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมก ามะถัน สามารถเพิ่มอัตราการ
งอกเมล็ดมะเขือเทศพันธุ์ Poongoung 30.2 เปอร์เซ็นต์ 
และส่งเสริมการเจริญเติบโตต้นกล้า โดยเพิ่มความยาวราก 
และน้ าหนักแห้งได้ 71.1 และ 270.8 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการควบคุม (Koh and 
Song, 2007) เป็นต้น Hotta และคณะ (1997) ได้
รายงานว่าแบคทีเรียสังเคราะห์แสงม่วงกลุ่มไม่สะสม
ก ามะถันสามารถการสร้างกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า 
กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก (5-aminolevulinic acid (ALA) มี
คุณสมบัติ เป็นฮอร์ โมนที่ช่ วยกระตุ้นให้ ใบพืชสร้าง
คลอโรฟิลล์ได้เพิ่มขึ้น ท าให้มีผลผลิตมากขึ้น และยังช่วย
ให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรคและแมลง ทนสภาพ
อากาศหนาวหรือร้อน และทนต่อสภาพดินเค็มได้ดีกว่า
ปกติ  

จากคุณสมบัติของแบคทีเรียสังเคราะห์สีม่งกลุ่ม
ไมสะสมก ามะถันดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจน า
แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมก ามะถัน ซึ่ง
เก็บรวบรวมจากแหล่งน้ าโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มาส่งเสริมการงอกของ
เมล็ด และการเจริญเติบโตของแตงกวา 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 
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แมชโช, แบร์นเนอร์ และนอร์ทเทิร์น ซี 327 F1 ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ 
 

วิธีการวิจัย 
 

1.  การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงกลุ่ม
ไม่สะสมก ามะถัน 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
จ านวน 3 ไอโซเลท ได้แก่ UBU1, UBU2 และ UBU3 ซึ่ง
แยกได้จากน้ า เสีย ในแหล่งน้ า เสียโรงอาหารกลาง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Glutamate-
Malate (GM) ภายใต้สภาวะไร้อากาศ ที่มีแสงความเข้ม 
3,360 ลักซ์ เป็นระยะ 3 วัน ให้ได้เป็นโคโลนีเดี่ยว ส าหรับ
น าไปเพาะเลี้ยงในขั้นตอนต่อไป 

 
2.  การศึกษาประสิทธิภาพแบคทีเรียสังเคราะห์แสงใน
การส่งเสริมการงอกและการเจริญเจริญโตของแตงกวา 

2.1  การเตรียมแบคทีเรียสังเคราะห์แสง 
ดัดแปลงจากวิธีการของ (ศุภลักษ์ 2545)  โดย

น าเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทั้ง 3 ไอโซเลทเลี้ยงบน
อาหารเหลว GM ปริมาตร 350 มิลลิลิตร ภายใต้สภาวะ
ไร้อากาศ – ที่มีแสงความเข้ม 3,360 ลักช์  น าไปบ่มใน
อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสโดยไม่มีการ
เขย่าเป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงที่
ความเร็ว 6,000 รอบ/นาที นาน30 นาที น าส่วนที่เป็น
ตะกอนผสมกับน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อ น าไปวัดค่าดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ให้ได้เท่ากับ 0.5 เพื่อใช้
เป็นความเข้มข้นเซลล์แขวนลอย ส าหรับน าไปทดสอบ
การงอกเมล็ดต่อไป 

2.2  การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
ทดสอบกับเมล็ดแตงกวา จ านวน 3 สายพันธุ์

ได้แก่ แตงกวาสายพันธุ์ลูกผสมแมชโช แตงกวาสายพันธุ์
ลูกผสมแบร์นเนอร์และแตงกวาสายพันธุ์ลูกผสมนอร์
ทเทิร์น ซี 327F1 โดยน าเมล็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์
ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 1 นาที แล้วย้ายไปแช่
ใ น ส า ร ล ะ ล า ย โ ซ เ ดี ย ม ไ ฮ โ ป ค ล อ ไ ร ต์  (sodium 
hypochlorite) ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 นาที 
ล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 2 ครั้ง จะได้เมล็ดพันธุ์ส าหรับ
ใช้ทดสอบต่อไป 

 
2.3 การทดสอบการงอกและการเจริญเติบโตของ

แตงกวา 

เมล็ดแตงกวาทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่เตรียมไว้ในข้อ 
2.2 แช่ในเซลล์แขวนลอยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วง
กลุ่มไม่สะสมก ามะถัน ที่เตรียมจากข้อ 2.1 นาน 72 
ชั่วโมง ส่วนกรรมวิธีควบคุมแช่เมล็ดแตงกวาในน้ ากลั่นที่
นึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นน าเมล็ดแตงกวาทั้ง 3 สายพันธุ์มา
ทดสอบการงอกและการเจริญเติบโตด้วยวิธี top of 
paper (TP) โดยวางเมล็ดแตงกวาบนกระดาษเพาะที่มี
ความชื้นพอเหมาะซึ่งบรรจุในจานทดสอบ จ านวน 20 
เมล็ดต่อจานแบน บ่มจานทดสอบในสภาพห้องปฏิบัติ
อุณหภูมิห้อง ตรวจนับความงอกเมล็ดหลังการเพาะที่ 1-3 
วันและตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นกล้า โดยวัด
ความยาวราก และความสูงของล าต้น (เชนติเมตร) วาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี จ านวน 3 ซ้ า ซ้ า
ละ 20 เมล็ด วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแตงกวาแต่ละสายพันธุ์ โดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) ที่ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาของเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วง
กลุ่มไม่สะสมก ามะถัน จ านวน 3 ไอโซเลท ได้แก่ UBU1 
UBU2 และUBU3  ต่อการส่งเสริมการงอกของเมล็ด และ
การเจริญเติบโตของแตงกวา 3 พันธุ์ มีผลการทดลองดังนี้ 

1. ผลของเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงกลุ่มไม่
สะสมก ามะถัน จ านวน 3 ไอโซเลท ต่อการส่งเสริมการ
งอกเมล็ด ความยาวราก และความสูงของต้นกล้าแตงกวา
ลูกผสมพันธุ์เมซโซ พบว่า เชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ไอ
โซเลท UBU1 และ UBU2 ส่งเสริมการงอกเมล็ดแตงกวา
พันธุ์เมซโซมากที่สุด คือ  มีการงอกเท่ากับ 86.33 และ 
87.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
กับกรรมวิธี ไอโซเลท UBU3 และกลุ่มควบคุม ที่มีความ
งอกเท่ากับ 82.00 เปอร์เซ็นต์ และ 76.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ในด้านของความยาวรากพบว่า UBU2 ให้
ความยาวรากสูงสุด (8.55 เซนติเมตร) แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับไอโซเลท UBU1 แต่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับการแช่ในน้ ากลั่น (6.97 
เซนติเมตร) อย่างไรก็ตาม ในด้านความสูงของต้นกล้า 
พบว่า เชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลท ให้ความสูงล าต้นไม่
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงเท่ากับ 2.28, 2.46 
และ 2.28 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่ให้ความสูงล าต้นสูง
กว่าการแช่ในน้ ากลั่นอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่1 ผลการใช้เชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมก ามะถันต่อการงอกของเมล็ด ความยาวราก และ
ความสูงของต้นกล้าของแตงกวาลูกผสมสายพันธุ์เมซโซ 
 

กรรมวิธี % การงอกเมล็ด ความยาวราก(ซม.) ความสูงต้นกล้า(ซม.) 
UBU1 86.33a 8.06ab 2.28a 
UBU2 87a 8.55a 2.46a 
UBU3 82b 7.57b 2.28a 

(Control) 76c 6.97bc 1.80b 
F-test ** ** ** 
% cv 2.53 4.59 8.62 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
** = มีความแตกต่างทางสถิติ p<0.01 
 

2. ผลของเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วง
กลุ่มไม่สะสมก ามะถัน จ านวน 3 ไอโซเลท ต่อการส่งเสริม
การงอกเมล็ด ความยาวราก และความสูงของต้น แตงกวา
ลูกผสมพันธุ์แบรนด์เนอร์ พบว่า เชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์
แสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมก ามะถัน 3 ไอโซเลท  UBU2 
UBU1 และUBU3 ส่งเสริมการงอกเมล็ดพันธุ์แบรนด์เนอร์
ไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีการงอก
เท่ากับ 89.00, 88.33 และ 85.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตาม ไอโซเลท UBU2 และ UBU1 มีความงอก
ของเมล็ดแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญจากการแช่
ในน้ ากลั่น (83.33 เปอร์เซ็นต์) ในด้านของความยาวราก

ของต้นกล้า พบว่า ไอโซเลท UBU2, UBU1 และ UBU3 
ส่งเสริมความยาวรากไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่า
เท่ากับ 9.25, 9.18 และ 8.38 เชนติเมตร ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตาม ไอโซเลท UBU2 และ UBU1 มีความยาว
รากแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งจากการแช่ใน
น้ ากลั่น (7.40 เชนติเมตร) อย่างไรก็ตามในด้านความสูง
ล าต้น พบว่า ไอโซเลท UBU1 UBU2 และ UBU3 
ส่งเสริมความสูงล าต้นไม่แตกต่างกันมีค่า เท่ากับ 2.87, 
2.85 และ 2.52 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่ให้ความสูงของ
ต้นกล้าสูงกว่าการแช่ในน้ ากลั่นอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ดัง
ตารางที ่2) 

 
ตารางที่ 2 ผลการใช้เชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงต่อเปอร์เซ็นต์การงอก ความยาวราก และความสูงของต้นกล้าแตงกวา
ลูกผสมพันธุ์แบรนด์เนอร ์
 

กรรมวิธี % การงอก ความยาวราก(ซม.) ความสูงของต้นกล้า (ซม.) 
UBU1 88.33a 9.18a 2.85a 
UBU2 89.00a 9.25a 2.87a 
UBU3 85.33ab 8.38ab 2.52a 

Control 83.33b 7.40b 1.90b 
F-test * ** ** 
% cv 2.38 7.7 8.35 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
* = มีความแตกต่างทางสถิติ p<0.05 
** = มีความแตกต่างทางสถิติ p<0.01 
 

3. ผลของเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วง
กลุ่มไม่สะสมก ามะถัน จ านวน 3 ไอโซเลทต่อการส่งเสริม
การงอกเมล็ด ความยาวราก และความสูงของต้นกล้า
แตงกวาลูกผสมพันธุ์นอร์ทเทิร์น ชี 327F1  พบว่า เชื้อ

แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมก ามะถัน 3 ไอ
โซเลท ได้แก่ UBU2 UBU1 และ UBU3 ส่งเสริมการงอก
ของเมล็ดแตงกวานอร์ทเทิร์นชี 327 F1 ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยมีการงอกเท่ากับ 86.33 84.33 และ 79 
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เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ไอโซเลท UBU1 
และ UBU2 มีความงอกของเมล็ดแตกต่างจากการแช่ใน
น้ ากลั่น (76.66 เปอร์เซ็นต์) อย่างมีนัยส าคัญ ในด้านของ
ความยาวราก พบว่า ไอโซเลท UBU1 UBU2 และ UBU3 
ส่งเสริมความยาวรากไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความ
ยาวรากเท่ากับ 7.42 7.39 และ 7.33 เชนติเมตร อย่างไร
ก็ตาม ไอโซเลท UBU1 และ UBU2 มีความยาวราก

แตกต่างจากการแช่ในน้ ากลั่น (6.08 เชนติเมตร) อย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง เมื่อพิจารณาความสูงล าต้น พบว่า ไอโซเลท 
UBU1 UBU2 และ UBU3 ส่งเสริมความสูงล าต้นไม่
แตกต่างกันมีค่าเท่ากับ 2.26, 2.25 และ 2.23 เซนติเมตร 
ตามล าดับ แต่ให้ความสูงล าต้นสูงกว่าการแช่ในน้ ากลั่น
อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ดังตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 ผลการใช้เชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงต่อเปอร์เซ็นต์การงอก ความยาวราก และความสูงของต้นกล้าของ
แตงกวาลูกผสมพันธุ์นอร์ทเทิร์นซี 327 F1 

กรรมวิธี % การงอก ความยาวราก(ซม.) ความสูงล าต้น(ซม.) 
UBU1 86.33a 7.42a 2.26a 
UBU2 84.33a 7.39a 2.25a 
UBU3 79ab 7.33ab 2.23a 

Control 76.66b 6.08b 1.70b 
F-test * ** ** 
% cv 5.97 11.04 7.96 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ   
* = มีความแตกต่างทางสถิติ p<0.05 
** = มีความแตกต่างทางสถิติ p<0.01 

 
อภิปราย และสรุปผลการวิจัย 

 
การทดลองในครั้ งนี้  ได้น า เชื้ อแบคที เรี ย

สังเคราะห์แสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมก ามะถัน จ านวน 3 ไอ
โซเลท ได้แก่ UBU1 UBU2 และ UBU3 มาศึกษาเพื่อช่วย
ส่งเสริมการงอกเมล็ด ความยาวราก และความสูงของต้น
กล้าแตงกวา 3 พันธุ์ ได้แก่ เมชโช แบร์นเนอร์ และนอร์
ทเทิร์นซี 327 F1 พบว่า เชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีม่วง
กลุ่มไม่สะสมก ามะถัน จ านวน 3 ไอโซเลท มีประสิทธิภาพ
ช่วยกระตุ้นการงอกเมล็ดแตงกวาในแต่ละพันธุ์ได้แตกต่าง
กัน คือ เชื้อ UBU1 และ UBU2 ท าให้เปอร์เซ็นต์ความ
งอกของเมล็ด ในพันธุ์ลูกผสมเมชโช แตกต่างจากเชื้อ 
UBU3 และการแช่ในน้ ากลั่นอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ตารางที่ 
1)  ในขณะเชื้อ UBU1 UBU2 และ UBU3 ให้เปอร์เซ็นต์
ความงอกของเมล็ดไม่แตกต่างกันกับแตงกวาพันธุ์ลูกผสม
แบร์นเนอร์ และผสมนอร์ทเทิร์นซี 327 F1 (ตารางที่ 2 
และ 3) นั้นแสดงให้เห็นว่าเชื้อแบคทีเรียแสงเคราะห์แสงสี
ม่วงกลุ่มไม่สะสมก ามะถัน ในแต่ละไอโซเลท ส่งผลให้มี
การงอกเมล็ดของแตงกวาในแต่ละพันธุ์ได้แตกต่างกัน 
ทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถของเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง

สีม่วงกลุ่มไม่สะสมก ามะถัน และการตอบสนองต่อเชื้อของ
แตงกวาแต่ละพันธุ์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ Koh และ Song (2007) ได้รายงานว่า ผล
ของการใส่เชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง 2 ไอโซเลท 
Rhodopseudomonas KL9 และ BL6 ช่วยส่งเสริมการ
งอกเมล็ด และการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ โดยการใส่
เชื้อใส่ KL9 ช่วยส่งเสริมเปอร์เซ็นต์การงอกมะเขือเทศ
เพิ่มขึ้นเป็น (96.00 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาใส่เชื้อ BL6 
(79.00 เปอร์เซ็นต์)  และ control (73.4 เปอร์เซ็นต์) ซึ่ง
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ในท านอง
เดียวกัน Elbadry et al., (1999) ได้แสดงให้เห็นว่า 
ประสิ ทธิ ภ าพของ เชื้ อ แบคที เ รี ย สั ง เ ค ร าะห์ แส ง  
Rhodobacter capsulatus เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน
สองอัตราต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวสาย
พันธุ์ Giza 176 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
กล่าวคือ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 47.6 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์
เพียงอย่างเดียว ให้ผลผลิตข้าวสายพันธุ์ Giza 176 เท่ากับ 
5.36 ตันต่อเฮกเตอร์  และเมื่อเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน 47.6 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ ร่วมกับเชื้อ R. 
capsulatus ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่ากับ 6.98 ตันต่อเฮก
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เตอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใส่เชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
สามารถส่งเสริมให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ 

จากการทดลองในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากการ
ตอบสนองของเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อแตงแตงกวา 
3 พันธุ์ จะเห็นได้ว่า เชื้อ UBU1 และ UBU2 ส่งเสริมการ
งอกของเมล็ดพันธุ์เมชโชได้ดีกว่า UBU3 ในขณะที่พันธุ์
ลูกผสมแบร์นเนอร์ และลูกผสมนอร์ทเทิร์นซี 327 F1 ทั้ง 
UBU1 UBU2 และ UBU3 ส่งเสริมการงอกของเมล็ดไม่
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการงอกของเมล็ด 
นอกจากความสามารถของแบคทีเรียแล้ว การตอบสนอง
ปฏิสัมพันธ์ของพืชแต่ละพันธุ์กับเชื้อแต่ละไอโซเลทย่อม
แตกต่างกันไปด้วย โดยทั่วไปแล้วในธรรมชาติ จุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงจะเจริญอยู่รอบๆ บริเวณรากพืช Zahir et 
al., (2010) ได้รายงานว่าแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับพืชจะ
สังเคราะห์ indole-3-acetic acid (IAA) และส่งออกมา
นอกเซลล์แบคทีเรียแล้วพืชอาศัยจะตอบสนองต่อ IAA 
โดยเกิดการกระตุ้นการขยายตัวของเซลล์สร้างผนังเซลล์
มากขึ้น เช่น การท าให้เกิดการขยายตัวของใบ การยืดยาว
ของรากเป็นต้น และในการทดลองของ ภาณุพงศ์ (2548) 
พบว่า เชื้อ Rhodobacter capsulatus SS3 ที่มี ALA 
ความเข้มข้น 6 ไมโครโมลาร์ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของผักบุ้ง โดยให้ความสูง น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง และ
ความสูงของล าต้นเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยควบคุม จึง
อาจกล่าวได้ว่า แบคทีเรียสังเคราะห์แสงมีความสามารถ
ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในด้านต่างๆ ได้ใน
ประสิทธิภาพแตกต่างกันไป ตามชนิดของเชื้อที่น ามาใช้
ประโยชน์ 

จากผลการทดลองที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่าเชื้อ
แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงที่ ไม่สะสมก ามะถันมี
ประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมการงอกเมล็ด ความยาวราก 
และความสูงล าต้นของแตงกวาได้ดี คือ เชื้อแบคทีเรีย
สังเคราะห์แสงสีม่วงที่ไม่สะสมก ามะถัน ไอโซเลท UBU1 
และUBU2 ซึ่งทั้ง 2 ไอโซเลท เป็นเชื้อที่มีความสามารถ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแตงกวาได้ดีทั้ง 3 พันธุ์ไม่
แตกต่างกัน ในขณะเชื้อ UBU3 ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของแตงกวาได้ดีเทียบเท่า UBU1 และUBU2 กับแตงกวา
เพียง 2 พันธุ์เท่านั้น ดังนั้น เชื้อไอโซเลท UBU1 และ
UBU2 จึงควรได้รับถูกคัดเลือกเพื่อน าน าไปทดสอบการ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตแตงกวา ในสภาพแปลปลูก หรือ
โรงเรือนปลูกพืชต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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ระหว่างประเทศ (สพร . หรือ TICA) สาธารณรัฐ
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