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การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย�ส�งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพ้ืนท่ีพรุ 
จังหวัดนราธิวาส 

เสาวลักษณ� เมอร�เรลล� และฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน� 
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย�อ 

การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย�ส&งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการ
ในป/ 2555-2556 โดยเก็บตัวอย&างดินจากพ้ืนท่ีพรุ 3 แหล&ง ได7แก& 1) พ้ืนท่ีเส7นทางศึกษาธรรมชาติศูนย�วิจัยและ
ศึกษาธรรมชาติป<าพรุสิรินธร 2) พ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 3) บริเวณใจกลางพรุโต>ะแดง นำมาคัด
แยกเชื้อและทดสอบประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ การสร7างฮอร�โมนออกซิน และจิบเบอเรลลิ
นพบว&าในเส7นทางศึกษาธรรมชาติศูนย�วิจัยและศึกษาธรรมชาติป<าพรุสิรินธร มีปริมาณและชนิดของจุลินทรีย�
มากกว&าพ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยพบมากในบริเวณของรากพืชส&วนตัวอย&างดินกลางพ้ืนท่ีพรุ
โต>ะแดงพบแบคทีเรียกลุ&ม Azospirillusp. สร7างฮอร�โมนออกซิน และจิบเบอเรลลิน โดยผลิตกรดอินโดลอะซิ
ติคและกรดจิบเบอเรลลิคได7สูง 77.91 และ 13.38 ppm มีแนวโน7มท่ีสามารถนำไปใช7ประโยชน�ได7 เช&น ผลิต
เปJนผลิตภัณฑ�ปุLยชีวภาพ แต&มีกิจกรรมการตรึงไนโตรเจนต่ำ 1.95-3.12 ไมโครโมลต&อกรัมเซลล� 
 
 
คำสำคัญ : ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย� จุลินทรีย�ส&งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
 

หลักการและเหตุผล 

จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนท่ีพรุประมาณ 361,860 ไร& เนื่องจากดินพรุเปJนดินท่ีเกิดจากการทับถมเน&า
เปPQอยของซากพืชซากสัตว�ในพ้ืนท่ีน้ำท&วมขังเปJนเวลานานทำให7มีอินทรียวัตถุสะสมอยู&เปJนจำนวนมาก  ถัดจาก
ชั้นดินพรุลงไปเปJนชั้นดินเลนสีเทาปนน้ำเงิน (mud clay) ซ่ึงมีส&วนประกอบของแร&ไพไรท� (pyrite) ประมาณ 
1-6 เปอร�เซ็นต� สารประกอบไพไรท�เหล&านี้   เม่ือแห7งจะปลดปล&อยกรดกำมะถัน  และแปรสภาพเปJน
สารประกอบจาโรไซท� (jarosite) ทำให7ดินและน้ำเปJนกรดจัด ไม&เหมาะสมต&อการเกษตร (เจริญ, 2541)
โดยท่ัวไปจะจัดการดินโดยใส&หินปูนฝุ<น หรือโดโลไมต� เพ่ือปรับ pH ของดินก&อนการปลูกพืช อย&างไรก็ตาม 
ปbจจุบันได7มีการนำจุลินทรีย�ชนิดต&างๆ มาใช7ประโยชน�เพ่ิมข้ึน สำหรับภาคการเกษตรจุลินทรีย�ดินนับว&ามี
บทบาทสำคัญในการสร7างสมดุลของระบบนิเวศ  การควบคุมวัฏจักรการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน และการ
กักเก็บคาร�บอน โดยเฉพาะจุลินทรีย�ท่ีดำรงชีวิตอยู&ในพ้ืนท่ีพรุจะต7องมีการปรับตัวเปJนพิเศษเพ่ืออยู&อาศัยใน
สภาพท่ีไม&เอ้ืออำนวยนี้ จุลินทรีย�ท่ีอยู&ในพ้ืนท่ีชนิดนี้จึงน&าจะมีคุณลักษณะท่ีพิเศษแตกต&างไปจากจุลินทรีย�ท่ีอยู&
ในแหล&งทำธรรมชาติอ่ืน จึงควรมีการศึกษาการแยกและคัดเลือกจุลินทรีย� ท่ีเปJนประโยชน�ในพ้ืนท่ีพรุ 
โดยเฉพาะจุลินทรีย�ท่ีเปJนประโยชน�ด7านการเกษตร เพ่ือให7ได7เชื้อจุลินทรีย�บริสุทธิ์และทราบคุณลักษณะของ
จุลินทรีย�ท่ีคัดแยกได7จากพ้ืนท่ีป<าพรุ ข7อมูลท่ีได7จากการศึกษาจะเก็บรวบรวมไว7เปJนฐานข7อมูลทรัพยากรของ
ประเทศ อีกท้ังยังเปJนประโยชน�ในการนำจุลินทรีย�เหล&านี้ไปพัฒนาใช7ประโยชน�ในด7านต&างๆโดยเฉพาะทาง
การเกษตรต&อไป 
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อุปกรณ�และวิธีการ 

1. อุปกรณ�  
1.1 อุปกรณ�เก็บตัวอย&างดินเพ่ือคัดแยกจุลินทรีย� 
1.2 อุปกรณ�คัดแยกเชื้อจุลินทรีย� 

2. วิธีการ 
2.1 เก็บตัวอย&างดิน ในพ้ืนท่ีศึกษา 3 พ้ืนท่ี ได7แก&  

1) พ้ืนท่ีเส7นทางศึกษาธรรมชาติศูนย�ฯ สิรินธร เก็บตัวอย&างดินอินทรีย�บริเวณรากพืชต7นสายะ ต7น 
สะเตียว ต7นหว7า และต7นซือลีแยยากา ต7นมะฮังใบใหญ& ต7นมะฮังใบเล็ก และต7นตังหนใบใหญ& รวมท้ังดิน
ระหว&างต7นไม7ท่ีความลึก 3 ระดับ 

2) พ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เก็บตัวอย&างดินในโครงการแกล7งดินแปลงท่ี 1-6 ท่ีความ
ลึกระดับต&างๆ ตัวอย&างดิน Muck ในแปลงแปลงปาล�มน้ำมัน แปลงมะพร7าวกินยอดและดินเปรี้ยวตาม
ธรรมชาติซ่ึงเปJนพ้ืนท่ีนาร7างบริเวณพ้ืนท่ีใกล7กับศูนย�พิกุลทองฯ 

3) ดินอินทรีย�บริเวณใจกลางพรุโต>ะแดง ท่ีความลึกระดับต&างๆ 5 ระดับ ได7แก&  ผิวดิน 
ความลึก 0-20, 20-50, 50-70 และ 70-100 เซนติเมตร  

2.2 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย�ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 
1) การแยกเชื้อจุลินทรีย�ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ ตัวอย&างดินนำมาเจือจางเปJนลำดับ 

(Soil dilution plating method) ใส&สารละลายดินท่ีเจือจางแล7วลงในอาหารจำเพาะ (Selective media) ท่ี
ปราศจากแหล&งของไนโตรเจนแล7วเกลี่ยให7กระจายท่ัวท้ังจานเลี้ยงเชื้อบ&มท่ีอุณหภูมิ 26-30 องศาเซลเซียส 
หลังจาก 2-5 วันจะเกิดโคโลนีของเชื้อข้ึนบนผิวของอาหาร แยกเชื้อท่ีเจริญเห็นเปJนโคโลนีให7ได7เชื้อบริสุทธิ์  
ดูลักษณะทางสรีรวิทยาของเชื้อภายใต7กล7องจุลทรรศน� คัดเฉพาะเชื้อท่ีติดสีแกรมลบ (Glick, 1995) 

2) การคัดเลือกจุลินทรีย�ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ นำเชื้อบริสุทธิ์ทดสอบประสิทธิภาพการตรึง
ไนโตรเจน โดยวิธี Acetylene reduction technique โดยเลี้ยงอะโซโตแบคเตอร�ในขวดปากแคบท่ีอุณหภูมิ
37  องศาเซลเซียส เปJนเวลา 2 วัน หลังจากนั้นทำการแลกเปลี่ยนก>าซภายในขวดทดลองกับก>าซอะเซทีลีน โดย
ดึงอากาศออก และฉีดก>าซอะเซทธีรีนปริมาณ 10 เปอร�เซ็นต�ของปริมาตรขวดเข7าไปแทนท่ี บ&มท้ิงไว7ท่ี
อุณหภูมิห7องเปJนเวลา 1 ชั่วโมง นำก>าซท่ีได7มาวัดค&าการตรึงไนโตรเจนด7วยเครื่องแก>สโครมาโทกราฟ/ ชนิด 
Flame ionization dectectorโดยใช7คอลัมน�สแตนเลสขนาดเส7นผ&าศูนย�กลาง 0.8มิลลิลิตร ยาว 225 
เซนติเมตร ภายในบรรจุ Porapak N ขนาด 80-100 mesh  ใช7ก>าซไนโตรเจนเปJนก>าซตัวพา ใช7อุณหภูมิของ
คอลัมน� เครื่องตรวจ และเครื่องฉีด (Injector)90 องศาเซลเซียส ปรับอัตราการไหลของก>าซไนโตรเจน และ
ก>าซไฮโดรเจน 30 มิลลิลิตรต&อนาที และอัตราการไหลของอากาศ 300 มิลลิลิตรต&อนาที ฉีดก>าซเอธีลีน
มาตรฐาน 1 เปอร�เซ็นต�เทียบทุกครั้ง คำนวณกิจกรรมการตรึงไนโตรเจนเปJนนาโนโมล(nmole) ของก>าซ 
เอธีลีนต&อน้ำหนักเซลล�แห7งของอะโซโตแบคเตอร�ต&อหน&วยเวลา (Gutierrez et.al, 2001) 

2.3 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย�ผลิตฮอร�โมนพืช 
1) การแยกจุลินทรีย�ผลิตฮอร�โมนพืช ตัวอย&างดินนำมาเจือจางเปJนลำดับใส&สารละลายดินท่ีเจือ

จางแล7วลงในอาหารแข็งกลูโคสเปปโตน (Glucose peptone agar) บ&มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปJนเวลา 
2 วัน แยกเชื้อให7บริสุทธิ์ และเก็บเปJนต7นตอเชื้อเพ่ือทำการคัดเลือกข้ันต&อไป 

2) การคัดเลือกจุลินทรีย�ผลิตฮอร�โมนพืช นำแบคทีเรียท่ีแยกเปJนเชื้อบริสุทธิ์แล7ว มาทดสอบการ
ผลิตกรดอินโดลอซิติค (Indole acetic acid - IAA) และกรดจิบเบอเรลลิคข้ันแรก โดยทำการแต7มเชื้อในอาหาร
จำเพาะบ&มไว7 2 วัน หลังจากนั้นนำกระดาษกรองวางลงบนเชื้อท่ีเจริญบนจานเลี้ยงเชื้อ บ&มไว7ต&ออีก 2 วัน เพ่ือให7เชื้อ
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เจริญบนกระดาษกรอง ทดสอบการสร7างกรดอินโดลอะซิติคโดยแช&กระดาษกรองท่ีมีเชื้อเจริญใน Salkowski 
reagentจะเห็นโคโลนีของเชื้อเปJนสีแดง และทดสอบการสร7างกรดจิบเบอเรลลิคโดยนำกระดาษกรองท่ีมีเชื้อเจริญ
ส&องใน UV transilluminator จะเห็นโคโลนีของเชื้อเกิดการเรืองแสง (Karnwal, 2009) 

- แบคที เรี ยผลิ ตออกซิน  นำแบคที เรี ย ท่ี ผ& านการคัด เลื อก ข้ันแรกเลี้ ยงในอาหาร 
ลูเรียเบอร�ทานิ (Luria-Bertani medium) ท่ีเติมทริปโตแฟน (Tryptophan) ความเข7มข7น 500 ไมโครกรัมต&อ
มิลลิลิตร เพ่ือเปJนสารต้ังต7นให7กับแบคทีเรียในการผลิตฮอร�โมนออกซิน บ&มท่ี 37 องศาเซลเซียส เปJนเวลา 2-4 วัน 
นำตัวอย&างเหวี่ยงให7ตกตะกอนแยกเฉพาะส&วนใสวัดปริมาณกรดอินโดลอซิติค ท่ีจุลินทรีย�ผลิตโดยวิธี Salkowski 
reagent โดยเติม 10มิลลิโมลาร� (mM) กรดออโธฟอสฟอริค (Orthophosphoric acid) และ น้ำยาเคมี ท่ี
ประกอบด7วย 0.5 โมลาร� (M) เฟอร�ลิค คลอไรด� (FeCl3) ละลายใน 35 เปอร�เซ็นต� ไฮเปอร�คลอริค (HClO4) ท้ิงไว7 
25 นาที วัดปริมาณกรดอินโดอะซิติคท่ีผลิตได7จากแบคทีเรียแต&ละชนิด โดยวัดค&าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 
530 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน  

- แบคทีเรียผลิตจิบเบอเรลลินนำแบคทีเรียท่ีผ&านการคัดเลือกข้ันแรกเลี้ยงในอาหารเหลวนิวเต
รียนบ&มท่ี 37 องศาเซลเซียส เปJนเวลา 2-4 วัน นำตัวอย&างเหวี่ยงให7ตกตะกอนแยกเฉพาะส&วนใสวัดปริมาณกรดจิบ
เบอเรลลิค ท่ีจุลินทรีย�ผลิตโดยเติม Zinc acetate และ Potassium ferrocyanide นำตัวอย&างเหวี่ยงแยก
ตะกอน ดูดเฉพาะส&วนใสเติม 30 เปอร�เซ็นต�กรดไฮโดรคลอริค บ&มท่ี 20 องศาเซลเซียสเปJนเวลา 75 นาที วัดค&า
การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน  (Chakraborty and 
samadar, 1995) 

ผลการศึกษาและวิจารณ� 

จากการเก็บตัวอย&างดินจากพ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พ้ืนท่ีพรุเส7นทางศึกษาธรรมชาติ
ศูนย�ฯ สิรินธร และพ้ืนท่ีใจกลางพรุโต>ะแดง เพ่ือศึกษาจุลินทรีย�ทนกรดในพ้ืนท่ีพรุ จ.นราธิวาส โดยดำเนินการ
แยกและคัดเลือกจุลินทรีย�สร7างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช ผลการศึกษา ดังนี้ 
1. ปริมาณจุลินทรีย�สร7างสารเสริมการเจริญเติบโต 

ในพ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาพิกุลทองพบเฉพาะกลุ&ม Azotobacter มีปริมาณ 2.7 Log No./g ส&วนพ้ืนท่ีพรุ
เส7นทางศึกษาธรรมชาติศูนย�ฯ สิรินธร พบท้ังกลุ&ม Azotobacter ซ่ึงมีปริมาณต่ำสุด 2.28 Log No./g ส&วน
แบคทีเรียกลุ&ม Azospirillum และ Pseudomonas มีปริมาณใกล7เคียงกัน 4.51 และ 4.43 Log No./g 
ตามลำดับ 
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2. การคัดเลือกแบคทีเรียส&งเสริมการเจริญเติบโตของพืช  
ในพื้นท่ีศูนย�ศึกษาพิกุลทองพบชนิดของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเล็กน7อย ส&วนแบคทีเรียสร7างฮอร�โมน

แทบไม&พบเลย เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีพรุเส7นทางศึกษาธรรมชาติศูนย�ฯ สิรินธร จะพบชนิดของแบคทีเรียส&งเสริม
การเจริญเติบโตของพืชมากกว&าในพื้นท่ีศูนย�ศึกษาพิกุลทอง โดยเฉพาะดินบริเวณรากต7นสายะ และต7นหว7า พบท้ัง
แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน แบคทีเรียผลิตกรดอินโดลอะซิติค และแบคทีเรียผลิตกรดจิบเบอเรลลิคท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก
จุลินทรีย�ในกลุ&มน้ี เช&น Azotobacter sp., Beijerinkia sp., Derxia sp., Azomonas sp., Pseudomonas sp. 
และ Enterobacter sp. ถึงแม7จะพบอาศัยอยู&ในดินอย&างอิสระแต&จะพบมากในบริเวณโดยรอบของรากพืชโดยพืช
จะผลิตสารท่ีเรียกว&าสารขับราก (Root exudates) ประกอบด7วย น้ำตาล กรดอะมิโน วิตามิน แทนนินอัลคาลอยด� 
ฟอสฟาไทด� เปJนต7น ดึงดูดและเปJนอาหารให7แก&จุลินทรีย�ดังกล&าว (Kennedy, 2005) 

ตารางท่ี 1 ชนิดแบคทีเรียส&งเสริมการเจริญเติบโตของพืชท่ีพบในพื้นท่ีพรุเส7นทางศึกษาธรรมชาติศูนย�ฯ สิรินธร 
รายละเอียด ตรึงไนโตรเจน

แบบอิสระ 
สร7างกรด 

Indole acetic 
สร7างกรด 

Gibberellic ช่ือแปลง ความลึก (ซม.) 
ดิน peat รากต7นสายะ  *** * - 
ดิน peat โคนต7นสายะ  **** * * 
ดิน peat รากต7นสะเตียว  ****** - - 
ดิน peat รากต7นหว7า  ***** **** - 
ดิน peat รากต7นซือลีแยยากา  ** - - 
ดิน peat ระหว&างต7นไม7 0-50 - - - 
ดิน peat ระหว&างต7นไม7 50-80 ** - * 
ดิน peat ระหว&างต7นไม7 150-180 - - - 
 

 

ตารางท่ี 2 ชนิดแบคทีเรียส&งเสริมการเจริญเติบโตของพืชท่ีพบในศูนย�ศึกษาพิกุลทองฯ 
รายละเอียด ตรึงไนโตรเจน

แบบอิสระ 
สร7างกรด 

Indole acetic 
สร7างกรด 

Gibberellic ช่ือแปลง ความลึก (ซม.) 
แกล7งดิน1 ใช7น้ำชะล7าง 0-20 - - - 
แกล7งดิน2 ใช7น้ำชะล7าง+ปูน 0-20 * - * 
แกล7งดิน3 ใส&ปูน 0-20 * - - 
แกล7งดิน4 ปล&อยท้ิงร7าง 0-10 

10-20 
20-40 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

แกล7งดิน5ปลูกผัก+ปูน-ปุLย 
ปลูกผักไม&ใช7ปูน-ปุLย 

0-30 
0-30 

- 
** 

- 
- 

- 
- 

แกล7งดิน6 ปล&อยธรรมชาติ 0-30 
30-50 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ปาล�มน้ำมัน (ดิน muck) 0-20 - - - 
มะพร7าว (ดิน muck) 0-20 - - - 
ปาล�มน้ำมัน (บริเวณราก) 0-20 - - - 
นาดินเปรี้ยวนอกศูนย� 0-30 - - - 
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3. เปรียบเทียบจุลินทรีย�บริเวณรากพืชในพ้ืนท่ีกลางพรุโต>ะแดงกับพืชเบิกนำในพ้ืนท่ีพรุเส7นทางศึกษาธรรมชาติ
ศูนย�ฯ สิรินธร 

กิจกรรมของแบคทีเรียส&งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จากการศึกษาพบแบคทีเรียส&งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชเฉพาะดินบริเวณรากต7นมะฮังใบเล็ก มีกิจกรรมการตรึงไนโตรเจนและกิจกรรมสร7างกรดจิบ
เบอเรลลิคต่ำมีค&า 2.99 µmol/g dry cell และ 6.51 ppm ตามลำดับ ในพ้ืนท่ีกลางพรุโต>ะแดงพบแบคทีเรีย
ตรึงไนโตรเจนมีกิจกรรมต่ำเช&นเดียวกันมีค&าระหว&าง 1.95-3.12 µmol/g dry cellท้ังนี้อาจเปJนเพราะกิจกรรม
การตรึงข้ึนอยู&กับสภาวะแวดล7อมในดิน เช&น อุณหภูมิ ความเปJนกรดเปJนด&าง รูปของไนโตเจนท่ีเปJนประโยชน�
ในดิน และธาตุบางชนิดท่ีจำเปJนต&อกระบวนการตรึงไนโตรเจน และต7องมีปริมาณท่ีเพียงพอ เช&น โมลิบดินัม 
เหล็ก และ แมกนี เซียม (Zuberer, 2005) โดยเฉพาะความเปJนกรดเปJนด&างของดิน ถ7า pH ต่ำกว&า 5 
กระบวนการตรึงไนโตรเจนจะลดลง เนื่องจากความเข7มข7นของไฮโดรเจนไอออน ความเปJนพิษของอะลูมินัม
และแมงกานีส และก&อให7เกิดสภาพขาดแคลนแคลเซียม ฟอสฟอรัส และโมลิบดินัม มีไม&เพียงพอ โดยท่ี 
โมลิบดินัม เหล็ก เปJนองค�ประกอบของเอนไซม�ไนโตรจีเนส ส&วนฟอสฟอรัสเปJนองค�ประกอบหนึ่งของพลังงานท่ี
ใช7ในกระบวนการตรึงไนโตรเจน (Graham, 2005) ส&วนการสร7างฮอร�โมนพบแบคทีเรียในกลุ&ม Azospirillumท่ี
ผลิตกรดอินโดลอะซิติคสูง 77.91 ppm และผลิตกรดจิบเบอเรลลิคสูง 13.38 ppm จากตัวอย&างดินบริเวณ
รากพ้ืนท่ีกลางพรุโต>ะแดง และจะสังเกตเห็นว&ากิจกรรมการผลิตกรดอินโดลอะซิติคลดลงจาก 77.91 ppm เปJน 
49.86 และ 30.59 ppm ท่ีระดับความลึก 50-70 และ 70-100 เซนติเมตร ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4 ชนิดและกิจกรรมแบคทีเรียส&งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
 

หมายเลขจุด
เก็บตัวอย&าง 

รายละเอียด ตรึงไนโตรเจน 
(µmol/g dry 

cell) 

สร7างกรด 
Indole acetic 

(ppm) 

สร7างกรด 
Gibberellic 

(ppm) 
ชื่อแปลง ความลึก 

(ซม.) 
เส7นทางศึกษาธรรมชาติศูนย�ฯ สิรินธร 

1 ดินบริ เวณรากต7นมะฮังใบ
ใหญ& 

- - - - 

2 ดินบริเวณรากต7นมะฮังใบเล็ก - * (2.99)  ** (6.51) 
3 ดินบริเวณรากต7นตังหนใบ

ใหญ& 
- - - - 

พ้ืนท่ีกลางพรุโต>ะแดง 
4 

ความลึกระดับต&างๆ 

ผิวดิน * (1.95) * (77.91) ** (13.38) 

5 0-20 - - - 
6 20-50 - - - 
7 50-70 - * (49.86) - 
8 70-100 * (3.12) * (30.59) - 
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สรุป 
1. ในพ้ืนท่ีพรุเส7นทางศึกษาธรรมชาติศูนย�ฯ สิรินธรมีปริมาณและชนิดจุลินทรีย�มากกว&าพ้ืนท่ีศูนย�

ศึกษาพิกุลทอง พบมากในดินบริเวณรากพืชสูงกว&าดินนอกอาณาเขตรากพืช 
2. การใส&ปbจจัยต&างๆ ในการจัดการดิน เช&น การใส&หินปูนฝุ<นปรับความเปJนกรดเปJนด&างของดิน การใส&

ปุLยหมักเปJนแหล&งคาร�บอนและพลังงานให7กับจุลินทรีย� และการใส&ปุLยเคมีเพ่ิมธาตุอาหาร ส&งผลให7ปริมาณ
จุลินทรีย�ในดินเพ่ิมข้ึน 

3. พบแบคทีเรียในกลุ&ม Azospirillum ท่ีผลิตสารออกซินและจิบเบอเรลลินสูงจากตัวอย&างดินบริเวณ
รากพ้ืนท่ีกลางพรุโต>ะแดง มีแนวโน7มท่ีสามารถนำมาใช7ประโยชน�ได7 เช&น ผลิตเปJนผลิตภัณฑ�ปุLยชีวภาพ แต&
กิจกรรมการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียมีปริมาณต่ำไม&สามารถนำไปใช7ประโยชน�  
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