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บทค ัด ย่อ
ปัญหาดินเค็มเป็นปัญหาดินที่สาคัญในประเทศไทย ซึ่งทาให้การเจริญเติบโตของพืช
ลดลง โดยส่งผลกระทบต่อการทางานของพืชหลายประการ เช่น ยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสง
กระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระ และทาให้พืชสร้างเอทิลีนมากขึ้น การใช้ แ บคที เ รี ย ส่ ง เสริ ม การ
เจริญเติบโตของพืชที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนส เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในสภาวะดินเค็มได้ เพราะเอนไซม์ เ อซี ซี ดีอ ะมิ เ นสจะลด
ปริมาณเอซีซี ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เอทิลีนในพืช ในบทความนี้ จึ ง ได้ ร วบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะดินเค็มต่อการเจริญเติบโตของพืช บทบาทของเอทิลีน ใน
การตอบสนองต่อสภาวะเครียดเกลือในพืช การท างานของเอนไซม์ เ อซี ซี ดีอ ะมิ เ นส และ
บทบาทของแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนสต่อการส่งเสริมการ
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เจริญเติบโตของพืช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการนาแบคทีเรียกลุ่มนี้ไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรต่อไป
ค าสาค ัญ : แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช, สภาวะเครียดเกลือ, เอซีซีดีอะมิเ นส,
เอทิลีน
Abstract
Salinity is a major soil problem in Thailand, which causes a decrease in
plant growth and affects to the work of plants in many ways such as Inhibits
photosynthesis, stimulate free radicals and motivate plants to produce more
ethylene. The use of bacteria to promote the growth of plants with capable of
producing ACCD aminase, is considered one of the methods that helped to
promote the growth of plants in saline conditions as the enzyme ACCD aminase
will reduce the amount of ACC which was a precursor to ethylene synthesis in
plants. In this manuscript, the data was collected regarding the effects of
salinity on plant growth, ethylene's role in the response to salt stress in plants,
actions of ACCD Aminase, and the role of bacteria with capable of producing
ACCD aminase in promoting plant growth, in order provide the basis for further
application of this group of bacteria in agriculture.
Keywords: Plant growth promoting bacteria, Salt stress, ACC deaminase, Ethylene
บทน า
ประเทศไทยมีบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือครอบคลุมพื้น ที่ 2.3 ล้ า นเฮกตาร์
ในจานวนพื้นที่นี้พบว่าพื้นที่ภายในของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเกลื อ มี ป ริ ม าณสู ง ถึ ง
1.9 ล้านเฮกตาร์ พื้นที่นี้มักมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย
ส่วนอีกประมาณ 4 แสนเฮกตาร์เป็นบริเ วณที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเกลื อ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณ
ชายฝั่งทะเล พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
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ไทยมักมีสาเหตุมาจากกระบวนการทางธรณีเคมีของดิน ในขณะที่ดินเค็มบริเวณชายฝั่งทะเล
มักมีสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของน้าทะเลในบริเวณชายฝั่ง (Arunin & Pongwichian,
2016) ประเภทของดินที่รับผลกระทบจากเกลือของประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้ แ ก่
ดินเค็ม (saline soil) และดินโซดิก (sodic soil) (Arunin & Pongwichian, 2016) โดยดิน
โซดิก หมายถึง ดินที่มีค่าร้อยละของโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่า 15 ค่าการนาไฟฟ้าของ
สารละลายดินที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้า (Electrical Conductivity at Saturation Extract;
ECe) ต่ากว่า 2 เดซิซีเมน/เมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ค่าพีเอชอยู่ระหว่ า ง 8.5-10
ชนิดของเกลือที่ละลายน้าได้มักเป็นเกลือคาร์บอนเนตหรือเกลือ ไบคาร์ บ อเนตของโซเดี ย ม
(Arunin, 1996) ส่วนดินเค็มหมายถึงดินที่มีค่าร้อยละของโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ากว่า 15
ค่าการนาไฟฟ้าของสารละลายดินที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้าสูงกว่า 2 เดซิ ซี เ มน/เมตร ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ค่าพีเอชของดินมักต่ากว่า 8.5 ชนิดของเกลือที่พบมักเป็ น เกลื อ
คลอไรด์และซัลเฟตของโซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม (Arunin, 1996) การปลูกพืชใน
ดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือส่งผลเสียต่อพืชโดยเกลือ ทาให้แรงดันออสโมติกของสารละลาย
ดินเพิ่มสูงขึ้น จึงรบกวนการดูดซึมน้าและสารอาหารของพืช กรณีที่ระดับ ความเข้ ม ข้ น ของ
เกลือสูงมากจะลดการเจริญของพืชและชักนาให้ระบบเมแทบอลิซึมของพืชผิดปกติได้ (Machado
et al., 2017) โดยสามารถแบ่งประเภทของพืชตามระดับความไวต่อเกลือเป็ น 5 ประเภท
ได้แก่ พืชที่ไวต่อเกลือสูงสามารถเจริญได้ในดินที่มีค่าการนาไฟฟ้าของสารละลายดิ น ที่ ส กั ด
จากดินที่อิ่มตัวด้วยน้า 0-2 เดซิซีเมน/เมตร พืชที่ไวต่อเกลือในระดับต่าสามารถเจริญได้ในดิน
ที่มีค่าการนาไฟฟ้าของสารละลายดินที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้า 2-4 เดซิซีเมน/เมตร พืชที่
ไวต่อเกลือปานกลางสามารถเจริญได้ในดินที่มีค่าการนาไฟฟ้าของสารละลายดินที่สกัดจากดิน
ที่อิ่มตัวด้วยน้า 4-8 เดซิซีเมน/เมตร พืชที่ทนเกลือปานกลางสามารถเจริญได้ในดินที่มีค่าการ
นาไฟฟ้าของสารละลายดินที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้า 8-16 เดซิซีเมน/เมตร และพื ช ที่ ท น
เกลือสามารถเจริญได้ในดินที่มีค่าการนาไฟฟ้าของสารละลายดินที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้า
มากกว่า 16 เดซิซีเมน/เมตร (Shirokova et al., 2000) การขยายตัวของเมืองเข้ า สู่ พื้ น ที่
ชนบทที่มีการทาเกษตรกรรมและการสูญเสียพื้นที่ในการทาเกษตรกรรมจากสภาวะดิ น เสื่ อ ม
สภาพจากผลกระทบของเกลือ ส่งผลให้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชเพื่อเป็ น แหล่ ง อาหารของ
มนุษย์ลดลง การทาเกษตรกรรมในพื้นที่ดินเค็มจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เทคโนโลยี
ต่างๆ ทางการเกษตรจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อให้สามารถทาเกษตรกรรม
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ในพื้นที่ดินเค็มได้ เช่น การชะล้างเกลือออกจากดิน การเติมยิปซัมหรือปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างและคุณภาพดิน การปลูกพืชทนเค็ม รวมทั้งการใช้จุลินทรีย์กลุ่มสนับสนุนการเจริญ
ของพืช เป็นต้น (Rasool et ak., 2013; IIangumaran & Smith, 2017)
สภาวะเค รีย ดเกลือ
สภาวะเครียดเกลือ เป็นสภาวะที่พืชเผชิญกับความเค็มซึ่งเกิดจากการการมีไอออนใน
ดินโดยเฉพาะโซเดียมไอออนมาก และส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชอย่าง
กว้างขวาง อาทิเช่น ลดความสามารถในการดูดซึมน้าและธาตุอาหารของรากพื ช ยั บ ยั้ ง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง เกิดการสะสมอนุมูลอิสระ รวมทั้งการกระตุ้นให้พืชสร้ า งเอทิ ลี น ซึ่ ง เป็ น
ฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งมากขึ้นด้วย เอทิลีนจะส่งผลในด้านการส่งเสริมการสุกแก่และการร่วงของ
อวัยวะของพืช และยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช การยับยั้งการสร้างเอทิลีนวิธีก ารหนึ่ ง คื อ
การลดปริมาณสารตั้งต้นของเอทิลีนคือกรด 1-อะมิโนไซโคลโพรเพน-1-คาร์บอกซิลิกหรือเอซีซี
(1-aminocyclopropane-1- carboxylic acid; ACC) ด้วยแบคที เ รี ย ที่ ส ร้ า งเอนไซม์ เ อ
ซีซีดีอะมิเนสได้ โดยเนื้ อ หาต่ อ ไปนี้ จะเป็ น การสรุ ป ผลของสภาวะเครี ย ดเกลื อ ต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืช บทบาทของเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนส และการใช้แบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์นี้
ได้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในสภาวะเครียดเกลือในรายละเอียดต่อไป
สภาวะเค รีย ดเกลือต่อการเจริญ เติบโตข องพืช
ความเค็มมีผลกระทบต่อพืชแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ของพืช และยังส่งผลต่อการ
เจริญของพืชในทุกระยะของการเจริญ ได้แก่ การงอก การเจริญของต้น ตามปกติ และการ
พัฒนาโครงสร้างสืบพันธุ์ (Shrivastava & Kumar, 2015) สภาวะเครียดเกลือเปลี่ยนแปลง
สรีรวิทยาและเมแทบอลิซึมของพืชหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นและระยะเวลาที่
พืชสัมผัสกับเกลือ การตอบสนองของพืชต่อความเค็มแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) การตอบสนอง
ระยะสั้นเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีจนถึงไม่กี่วัน การตอบสนองระยะนี้ทาให้การเจริญ
ของพืชลดลงโดยไม่ขึ้นกับไอออน ทาให้ปากใบปิดและยับยั้งการขยายขนาดของเซลล์โดยเฉพาะ
ที่ยอด และ 2) การตอบสนองระยะที่สองใช้เวลาหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์ การตอบสนอง
ระยะนี้ระดับไอออนจะเป็นพิษต่อเซลล์ทาให้เมแทบอลิซึมเกิดได้ช้าลง แก่ก่อนวัย (premature
senescence) และทาให้เซลล์ตายในที่สุด (Isayenkov & Maathuis, 2019) ความเป็นพิษใน
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ระยะแรกของสภาวะเครียดเกลือทาให้การเจริญของพืชลดลงจากสภาวะเครี ย ดจากแรงดั น
ออสโมติก ความสามารถในการดูดซึมน้าของรากพืชลดลง พืชจะสูญเสียน้าออกออกจากใบ
ต่อมาจึงเกิดอาการเป็นพิษจากการสะสมไอออน การได้รับโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออน
ในเซลล์ส่งผลรบกวนสมดุลไอออนภายในเซลล์และหากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปทาให้สรีระ
วิทยาของพืชผิดปกติ (Gupta & Huang, 2014) เช่น ยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเกิดจาก
การสะสมโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนในคลอโรฟิล ล์ แ ละคลอโรพลาสต์ การสะสม
โซเดียมไอออนในพืชส่งเสริมการเกิดสภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ผ่านการ
ผลิตอนุพันธ์ของออกซิเจนที่ ว่ อ งไว (reactive oxygen species; ROS) ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
สัญญาณในระหว่างสภาวะเครียดเกลือ อนุมูลอิสระนี้จะเร่งปฏิกิริยาที่เป็นพิษ ก่อกลายพันธุ์ใน
ระดับดีเอ็นเอ การสลายตัวของโปรตีน และการทาลายเยื่อหุ้ม สภาวะนี้เกิดควบคู่ กั บ อาการ
บาดเจ็บของเนื้อเยื่อของรากและยอดโดยส่งผลรบกวนการทาหน้าที่ของเอนไซม์ ผนั ง เซลล์
และเยื่อหุ้มเซลล์ ความเค็มลดการออกดอกและผลผลิตของพืช ลดการสร้ า งเมล็ ดเนื่ อ งจาก
ส่งผลต่อการผสมเกสร (Numan et al., 2018; Bhise & Dandge, 2019; Bharti & Barnawal,
2019) นอกจากนั้น การสะสมโซเดียมไอออนยังทาให้เกิดความเป็นพิษจากไอออน เช่น เกิ ด
การแทนที่ไอออนของโพแทสเซียมด้วยไอออนของโซเดียมในปฏิ กิ ริ ย าชี ว เคมี ภ ายในเซลล์
นอกจากนี้ไอออนของโซเดียมและคลอไรด์ยังส่งผลให้โครงรูปของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไป และ
รบกวนการดูดซึมธาตุอาหารของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน แคลเซียม โพแทสเซี ย ม ฟอสฟอรั ส
เหล็ก และสังกะสี โดยปริมาณโซเดียมที่เพิม่ ขึ้นจะส่งผลลดการดูดซึมแคลเซียมและโพแทสเซียม
เข้าสู่พืช (Shrivastava & Kumar, 2015) ความเค็มในบริเวณไรโซสเฟียร์ (rhizosphere) ทาให้
พืชดึงน้าเข้าสู่รากไม่ได้ ลดการนาธาตุอาหารเข้าสู่พืช เกลือที่ละลายอยู่ในน้าเป็นปริมาณมาก
ส่งผลต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช การงอกของเมล็ด การเจริญของรากและกิ่ง การเกิดสัณฐาน
ของพืช การขนส่งไอออน การทางานของเอนไซม์ การเจริญจนเต็มวัยของโครงสร้างเซลล์ นอก
จากนั้น รากพืชจะใช้พลังงานไปในการปรับสมดุลออสโมติก โดยเพิ่มการสะสมตัวถูกละลาย
ต่างๆ (Numan et al., 2018) ผลกระทบเหล่านี้นามาสู่การยับยั้งการเจริญของพืช ผลผลิ ต
ของพืชลดลง และหากได้รับเกลือในสภาวะที่ยาวนานจะทาให้พชื ตายได้ (Tao et al., 2015)
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ค วามสัม พัน ธ ์ร ะหว่างเอทิลีน และสภาวะเค รีย ดเกลือ
เอทิลีนส่งผลต่อการควบคุมการเจริญของพืชตามธรรมชาติ โดยพบว่าเอทิลีนควบคุม
กระบวนการต่างๆ ของพืชหลายลักษณะ เช่น ควบคุมการเจริญของพืช ควบคุ ม พั ฒ นาการ
ของพืช นอกจากนี้ระดับของเอทิลีนในพืชยังเพิ่มสูงขึ้นในระหว่างที่มีปฏิสัมพันธ์กับเชื้อก่อโรค
พืชในดินหรือเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างทันทีทันใดซึ่งจะส่งผลเสี ย
ต่อพืชหลายลักษณะ เช่น อาการเหลือง ยับยั้งการเจริญ และทาให้เข้าสู่สภาวะชราภาพในที่สุด
(Gupta & Pandey, 2019) สภาวะเครียดเกลือส่งผลให้ระดับเอทิลีนในพืชเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
เมื่อระดับเอทิลีนในพืชเพิ่มสูงขึ้น การสะสมเอทิลีนภายในเนื้อเยื่อจะไปกระตุ้นให้เกิด สภาวะ
เครียดออกซิเดชัน การขาดแคลนสารอาหาร ทาให้รากพืชโค้งงอซึ่งทาให้การเจริญของพืชลดลง
เมแทบอลิซึมลดลง พัฒนาการลดลง ผลผลิตลดลงและตายในที่สุด (Gupta & Pandey, 2019)
เอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชที่ควบคุมเกี่ยวกับการเจริญและการพัฒนาตามปกติ ข องพื ช รวมทั้ ง
ควบคุมการตอบสนองต่อความเครียด ระดับของเอทิลีนและเอซี ซี ซึ่ ง เป็ น สารตั้ ง ต้ น ในการ
สังเคราะห์เอทิลีนถูกชักนาให้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากความเค็มและสภาวะเครียดจากสิ่งที่ไม่มี
ชีวิตอื่นๆ เช่น อุณหภูมิสูง ความแล้ง ดินกรด และน้าท่วม เป็นต้น (Tao et al., 2015; Gupta
& Pandey, 2019) วิถีการสังเคราะห์เอทิลีนเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
เปลี่ยนเมไทโอนีน (methionine) ไปเป็นเอส-อะดีโนซิลเมไทโอนีน (S-adenosyl-methionine)
โดยเอนไซม์เอส-อะดีโนซิลเมไทโอนี น ซิ น เทส (S-adenosyl-methionine synthase) 2)
เอส-อะดี โ นซิ ล เ มไทโอนี น ถู ก เปลี่ ย นไปเป็ น เอซี ซี แ ละ 5-เมทิ ล ไทโออะดี โ นซี น (5 methylthioadenosine) โดยเอนไซม์เอซีซีซินเทส (ACC synthase) 5-เมทิลไทโออะดีโนซีน
จะถูกหมุนเวียนนากลับไปใช้แทนที่เมเทโอนีนที่ถูกนามาใช้ผลิต S-adenocylmethionine ใน
ระหว่างที่เกิดกระบวนการสังเคราะห์เอทิลีนเป็นปริมาณสูง และ 3) ขั้นตอนสุ ดท้ า ยคื อ การ
สังเคราะห์เอทิลีนโดยการออกซิ เ ดชั น เอซี ซี ไปเป็ น เอทิ ลี น และไซยาโนฟอเมตไอออน
(cyanoformate ion) ในสภาวะที่มีออกซิเจนด้วยเอนไซม์เอซีซีออกซิเดส (ACC oxidase)
ซึ่งไซยาโนฟอเมตไอออนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และไซยาไนด์ (cyanide) ซึ่ง
ไซยาไนด์จะถูกย่อยสลายไปเป็นเบตา-ไซยาโนอลานีน (beta-cyanoalanine) โดยเอนไซม์
beta-cyanoalanine synthase ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่มีความสาคัญในการลดความเป็นพิษของ
ไซยาไนด์ (Tao et al., 2015; Gupta & Pandey, 2019)
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เอทิลีนมีบทบาทสาคัญในการประสานงานระหว่างการตอบสนองต่ อ ความเครี ย ด
และการเจริญเติบโตของพืช การจากัดการผลิตเอทิลีนส่งผลให้พืชตอบสนองต่อความเครี ย ด
และปรับตัวเพื่อการเจริญได้ดีกว่า ในขณะที่การผลิตเอทิลีนที่ม ากเกิ น ไปในสภาวะที่ ไ ด้ รั บ
ความเครียดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจากัดการเจริญและพัฒนาการของพื ช และ
ทาให้พืชตายได้ การควบคุมสัญญาณการสังเคราะห์เอทิลีนขึ้นกับกลุ่มของโปรตีนที่เป็นตัว รั บ
เอทิลีนมี 5 ชนิด ได้แก่ Ethylene receptor 1 (ETR1), ETR2, Ethylene response sensor
1 (ERS1), ERS2 และ Ethylene intensitive 4 (EIN4) ซึ่งทาหน้าที่ส่งเสริมการควบคุมเชิง
ลบของวิถีการส่งสัญญาณของเอทิลีน (ethylene signaling pathway) ตัวรับเหล่านี้จะอยู่ที่
เยื่อหุ้มเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมภายในเซลล์พืช ตั ว รั บ เหล่ า นี้ จ ะส่ ง สั ญ ญาณต่ อ ไปให้ กั บ
โปรตีน Constitutive triple response 1 (CTR1) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีบทบาทสาคัญในการส่ง
สัญญาณของเอทิลีน การกลายพันธุ์ของโปรตีนชนิดนี้ ทาให้ ก ารส่ ง สั ญ ญาณไม่ เ กิ ดขึ้ น ใน
สภาวะที่ไม่มีเอทิลีน ตัวรับเหล่านี้จะอยู่ในรูปที่ทางานได้และจะกระตุ้น เอนไซม์ ร าฟท์ -ไลก์
เซอรีน/ทรีโอนีนไคเนส (Raft-like serine/threonine kinase) และ CTR1 การทางานของ
โมเลกุลเหล่านี้จะนาไปสู่การย่อยสลาย EIN2 การที่ EIN2 ซึ่งทาหน้าที่เป็นโปรตี น ที่ ควบคุ ม
การแสดงออกในนิวเคลียส (nuclear gene regulatory protein) และทาหน้า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับกระบวนการถอดรหัสของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอทิลีนไม่ทางาน จึงไม่ เ กิ ดการ
สังเคราะห์โมเลกุลของเอทิลีน (Gupta & Pandey, 2019) ในขณะสภาวะที่มีเอทิลีนพบว่าเอ
ทิลีนจะจับกับตัวรับ (receptor) ของฮอร์โมนจะทาให้คอนฟอร์เมชันของรีเซปเตอร์เปลี่ยนไป
และไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ CTR1 ได้ CTR1 จึงอยู่ในรูปที่ไม่สามารถทางานได้ ดั ง นั้ น
EIN2 จะไม่ถูกยับยั้งและถูกย่อยสลายอีกต่อไป การเกิดปฏิกิริยาการดึงหมู่ฟอสเฟตของ EIN2
สามารถกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกระตุ้ น การถอดรหั ส
(transcription factor) เช่น EIN3, Ethylene insensitive like protein1 (EIL1) และ EIN3binding sequence (EBS) บริเวณส่งเสริมหรือโปรโมเตอร์ (promotor) ของยีนเป้าหมายที่
ตอบสนองต่อเอทิลีน (ethylene response factors; ERFs gene) ส่งผลให้เกิดการสังเคราะห์
เอทิลีน (Lacey & Binder, 2014; Gupta & Pandey, 2019)
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เอนไซม์เ อซีซ ีด ีอะมิเ นส
เอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนสคือเอนไซม์ที่ย่อยสลายเอซีซีที่พืชสร้างขึ้น ในสภาวะเครี ย ด
และเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เอทิลีนไปเป็ น แอมโมเนี ย และแอลฟา -คี โ ทบิ ว ไทเรต
(-ketobutyrate) (Gupta & Pandey, 2019; Orozco-Mosqueda et al., 2019) ทาให้
การสร้างเอทิลีนน้อยลง เอนไซม์ชนิดนี้พบได้ทั้งในยูคาริโอต แบคทีเรีย และอาร์เคีย (Gupta
& Pandey, 2019) ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกหนึ่งที่แบคที เ รี ย กลุ่ ม สนั บ สนุ น การเจริ ญ ของพื ช
สามารถส่งเสริมการเจริญของพืชที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเครี ย ดเกลื อ นอกเหนื อ จาก
กลไกอื่นๆ ได้แก่ สังเคราะห์พอลิแซกคาไรด์เพื่อช่วยจับกับโซเดียมไอออนส่วนเกินไม่ให้ถูกดูด
ซึมเข้าสู่รากพืช ช่วยละลายโพแทสเซียมและฟอสเฟตเพื่อส่งเสริมให้พืชสามารถเคลื่ อ นย้ า ย
ธาตุอาหารเข้าสู่พืชได้มากขึ้น รวมทั้งยังสามารถส่งเสริมให้พืชสะสมโพรลีนได้มากขึ้นเพื่อลด
ความเครียดจากแรงดันออสโมติก และช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมของเอนไซม์ ที่ มี ฤ ทธิ์ ท าลาย
อนุพันธ์ของออกซิเจนที่ว่องไวเพิ่มปริมาณขึ้น (Bhise & Dandge, 2019) มีการใช้จุลินทรี ย์
กลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืชที่มีกิจกรรมของเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนส (ACC deaminase)
ฟื้นฟูสภาวะเครียดเกลือในพืชโดยช่วยลดระดับเอทิลีนในพืชที่ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสภาวะ
เครียดเกลือ (Bharti & Barnawal, 2019) จุลินทรีย์เหล่า นี้ ช่ ว ยให้ พื ช ทนทานต่ อ สภาวะ
เครียดจากปัจจัยทางกายภาพหลายด้าน เช่น อุณหภูมิสูง น้าท่วม สภาวะแล้ ง สภาวะเค็ ม
และสภาวะเป็นกรด โดยจุลินทรีย์มีบทบาทในการลดระดับความเครียดที่เป็นผลมาจากระดั บ
ของเอทิลีนภายในพืช (Gupta & Pandey, 2019) เอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนสเป็นเอนไซม์ที่ต้อง
ถูกเหนี่ยวนาให้สังเคราะห์ขึ้น (inducible enzyme) โดยพบว่าระดับความเข้มข้นของเอซี ซี
เพียง 100 ไมโครโมลาร์เพียงพอต่อการชักนาให้เกิดการสังเคราะห์เอนไซม์ การควบคุม การ
แสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอนไซม์เอซีซีดีอ ะมิ เ นสหรื อ ยี น acds (ACC
degrading enzyme gene; acds gene) อาศัยโปรตีนที่เรียกลิวซีนเรสพอนซีพเรกกูลาทอ
รี โ ปรตี น (Leucine-responsive regulatory protein; LRP) ซึ่ ง จะท างานและเปลี่ ย น
โครงสร้างเป็น LRP-octamer ในสภาวะที่มเี อซีซี จากนั้น LRP-octamer จะไปกระตุ้นโปรตีน
ควบคุมอีกชนิดหนึ่ง ได้แก่ AcdB ทาให้สร้างพันธะกับเอซีซี เป็น ternary complex ระหว่าง
LRP-ACC-AcdB ซึ่งกระตุ้นการแสดงออกของยีน acds ทาให้สังเคราะห์เอนไซม์ เ อซี ซี ดีอ ะ
มิเนสได้ การย่อยสลายเอซีซีได้เป็นแอมโมเนียและ alpha-ketobutyrate ซึ่งแอลฟาคีโตบิว
ไทเรต (alpha-ketobutyrate) จะถูกเมแทบอไลท์ต่อไปได้เป็นลิวซีน (leucine) และลิวซีนจะ
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จับกับ LRP octamer ทาให้ LRP แยกตัวออกมาอยู่ในรูปไดเมอร์ (dimer) ซึ่งไม่ทางาน ถือ
เป็นการหยุดการทรานสคริปชันต์ของยีน acds ส่วนในสภาวะที่ไม่มีเอซีซีในรูปที่น าไปใช้ ไ ด้
พบว่าการทรานสคริปชันต์ของยีน acds ทาให้เกิดการสะสมโปรตีน LRP ซึ่งโปรตีนจะจับกับ
บริเวณโปรโมเตอร์ในบริเวณ LRP Box ส่งผลควบคุมในทางลบของการผลิ ตท าให้ เ กิ ดการ
ยับยั้งแบบย้อนกลับ (feedback inhibition) (Gupta & Pandey, 2019)
จุลิน ทรีย ์กลุ่ม สนับสนุน การเจริญ ข องพืช ที่ผ ลิต เอนไซม์เ อซีซ ีด ีอะมิเ นสได้
เชื้อรา Trichoderma longibrachiatum T6 สามารถส่งเสริมการเจริญ ของข้ า ว
สาลี (Triticum aestivum L.) ที่ปลูกภายใต้สภาวะเครียดจากเกลือ โซเดี ย มคลอไรด์ โดย
กิจกรรมของเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนสและการผลิตกรดอิ น โดล-3-แอซิ ติก (Indole-3-acetic
acid; IAA) ที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยลดความเป็นพิษจากไอออนที่ไปรบกวนภาวะธารงดุลของไอออน
(ion homeostasis) ในเซลล์พืช โดยกิจกรรมของเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนสเพิ่มขึ้นร้อยละ 26
และ 31 ที่ระดับความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เป็น 10 มก./ลิตร และ 20 มก./ลิตร เมื่ อ
เปรียบเทียบกับสภาวะที่ไม่มีโซเดียมคลอไรด์ ส่วนปริมาณ IAA เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และ 7 ที่
ระดับความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เป็น 10 มก./ลิตร และ 20 มก./ลิตร เมื่อเปรียบเทียบ
กับสภาวะที่ไม่มีโซเดียมคลอไรด์ ระดับของเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนสและ IAA ที่เพิ่มขึ้นจัดเป็น
กลไกที่ช่วยหลีกเลี่ยงผลเสียจากโซเดียมคลอไรด์ต่อการเจริ ญ ในระยะต้ น กล้ า ของข้ า วสาลี
นอกจากนี้ การใช้เชื้อรา T. longibrachiatum T6 ร่วมกับการปลูกข้าวสาลีในสภาวะเครียด
เกลือพบว่า สามารถช่วยลดระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสัง เคราะห์ เ อทิ ลี น
และเพิ่มระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสั ง เคราะห์ IAA ที่ ร ากของข้ า วสาลี
นอกจากนี้ยังพบว่าช่วยลดการสะสมโซเดียมไอออนและเพิ่มการดูดซึมโพแทสเซียมไอออนทั้ง
ที่ยอดและรากของข้าวสาลี (Zhang et al., 2019)
การใช้หัวเชื้อผสมที่มีความสามารถในการผลิ ตเอนไซม์ เ อซี ซี ดีอ ะมิ เ นส ได้ แ ก่
Pseudomonas frederiksbergensis OB139 และ P. vancouverensis OB155 ช่ ว ยลด
ระดับเอทิลีนในต้นกล้าของพริกไทยแดงหรื อ red pepper (Capsicum annuum L. cv.
Bulmat) ที่ปลูกในสภาวะเครียดเกลือที่ระดับความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ 50, 100 และ
150 มิลลิโมลาร์ ดีกว่าการใช้หัวเชื้อเพียงชนิดเดียวหรือไม่ ใ ช้ หั ว เชื้ อ แบคที เ รี ย ชนิ ดใดเลย
นอกจากนี้การใช้หัวเชื้อทั้งสองร่วมกันยังเพิ่มระดับกิจกรรมของเอนไซม์คะตะเลส (catalse)
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ในต้นกล้า red pepper ด้วย ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ช่วยลดความเป็นพิษของไฮโดรเจนเพอรอก
ไซด์ที่ผลิตขึ้นในสภาวะเครียดเกลือ (Samaddar et al., 2019)
แบคทีเรีย Enterobacter sp. สายพันธุ์ P23 ซึ่งเป็น แบคที เ รี ย ที่ ท นเกลื อ ผลิ ต
เอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนส IAA ไซเดอโรฟอร์ แอมโมเนีย และละลายฟอสเฟตได้ ช่วยส่งเสริมการ
เจริญในระยะต้นกล้าของข้าว (Oryza sativa cv. Ratna) ที่เพาะในสภาวะที่มีโซเดียมคลอ
ไรด์ 150 มิลลิโมลาร์ แบคทีเรียปกป้องต้นกล้าของข้าวโดยลดระดับของเอทิลี น ลดปริ ม าณ
อนุพันธ์ของออกซิเจนที่ว่องไว เพิ่มการงอกของเมล็ด และเพิ่มดัชนีความแข็งแรงของต้นกล้ า
(seed vigor index) (Sarkar et al., 2018a)
การเติม Burkholderia sp. MTCC 12259 ที่สร้างเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนสและทน
เกลือได้ให้กับต้นกล้าข้าวพันธุ์ Swarnamasuri สามารถกระตุ้น ให้ ต้น กล้ า ข้ า วมี ความยาว
น้าหนักสด น้าหนักแห้ง และปริมาณคลอโรฟิลล์ดีกว่าต้นที่ไม่ได้รับเชื้อ เมื่อเพาะต้ น ข้ า วใน
สภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ 185 mM (Sarkar et al., 2018b)
จุลินทรีย์กลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืชอาจอยู่ในรูปของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ ได้แก่
แบคทีเรีย Kocuria rhizophila สายพันธุ์ 14ASP และ Cronobacter sakazakii สายพันธุ์
OF115 ซึ่งมีกิจกรรมของเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนสมีบทบาทลดสภาวะเครียดของข้าวสาลีพั น ธุ์
Pasban 90 และ Khirman ซึ่งปลูกในสภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ระดั บ ความเข้ ม ข้ น 80
และ 160 มิลลิโมลาร์ โดยการใช้หัวเชื้อเอนโดไฟต์ร่วมกับการปลู ก ข้ า วสาลี ช่ ว ยเพิ่ ม ความ
ทนทานของพืชเมื่อปลูกในสภาวะเครียดเกลือ การใช้หัวเชื้อทั้งสองร่วมกับการปลู ก ข้ า วสาลี
สามารถช่วยลดปริมาณโซเดี ย มคลอไรด์ ไ อออน และเพิ่ ม ปริ ม าณโพแทสเซี ย มไอออน
แมกนีเซียมไอออน และแคลเซียมไอออนในส่วนของยอดของข้าวสาลีทั้งสองพันธุ์เมื่อเจริญใน
สภาวะเครียดเกลือ ข้าวสาลีพันธุ์ Pasban 90 ที่เติมหัวเชื้อ C. sakazakii สายพันธุ์ OF115
มีแนวโน้มทนทานต่อเกลือและส่งเสริมการเจริญของพืชได้ดีก ว่ า ข้ า วสาลี พั น ธุ์ Khirman ที่
เติมหัวเชื้อ K. rhizophila สายพันธุ์ 14ASP นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมของเอนไซม์ซูเพออ
อกไซด์ดิสมิวเตส เพอออกซิเดส และคะตะเลสยังพบในปริมาณสูงในข้า วสาลี พั น ธุ์ Pasban
90 ที่เติมหัวเชื้อ C. sakazakii สายพันธุ์ OF115 มากกว่าการใช้หัวเชื้อ K. rhizophila สาย
พันธุ์ 14ASP ร่วมกับข้าวสาลีพันธุ์ Khirman (Afridi et al., 2018)
แบคทีเรียเอนโดไฟต์ Pseudomonas spp. สายพันธุ์ OFT5 มีบทบาทลดระดับเอ
ทิลีนของต้นกล้ามะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) อายุ 8 วันที่เพาะในดินที่รดด้วย
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โซเดียมคลอไรด์ 200 มิลลิโมลาร์เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเก็บผลการทดลอง ถึงแม้ว่ า การใช้
หัวเชื้อแบคทีเรียร่วมกับการปลูกมะเขือเทศไม่ช่วยลดระดับการดู ดซึ ม โซเดี ย มเข้ า สู่ ต้น กล้ า
แต่แบคทีเรียช่วยส่งเสริมการดูดซึมธาตุ อ าหารชนิ ดอื่ น ๆ เข้ า สู่ ย อด ได้ แ ก่ โพแทสเซี ย ม
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม แมงกานีส เหล็ก คอปเปอร์ และสังกะสี (Win et al., 2018)
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