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บทคัดยอ  

 

ผลของระบบผลิตพืชตอชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนในดินจากแปลงระบบผลิตพืชที่แตกตางกัน 3 ระบบ 

(ระบบเกษตรอินทรีย ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (good agricultural practice, GAP) และระบบเกษตรใชสารเคมี) พบวา

จํานวนจุลินทรียในดินที่ตรวจนับไดจากระบบผลิตพืชทั้งสามระบบ เปน 3.5x106, 8.5x105 และ 7.6x105 cfu/g ตามลําดับ  

แบคทีเรียที่ตรวจพบสวนใหญเปนแบคทีเรียที่สรางเอนโดสปอรและแอคติโนมัยสีท เม่ือนําจุลินทรียที่แยกไดทั้งหมดมาตรวจหา

ความสามารถในการตรึงไนโตรเจนอยางอิสระ ความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส และความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอ

โรคพืช (Phytopthora parasitica, Pythium sp., Colletotricum sp. และ Phytopthora sp.) พบวาจํานวนไอโซเลทที่

สามารถตรึงไนโตเจนไดอยางอิสระ และที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสจากทั้งสามระบบผลิตพืชเปน 100, 38 และ 20 ไอโซเลต  

และจํานวน 103, 85 และ 21 ไอโซเลต ตามลําดับ นอกจากน้ีพบวามีแบคทีเรียที่สรางเอนโดสปอร จํานวน 8  ไอโซเลต 

(OF113, OB203, OF401, OF410, GF107, GF204, GB307 และ GB409) และแอคติโนมัยสีท 12 ไอโซเลท (OFA116, 

OFA301, GFA107, GFA114, GFA123, GBA205, GFA304, GFA310, GBA301, GBA305, GBA306 และ GFA405)          

ที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได จุลินทรียที่มีประโยชนเหลาน้ีสวนใหญแยกไดจากระบบ GAP และระบบเกษตรอินทรีย 

 

คําสําคัญ: จุลินทรียดิน ระบบการผลิตพืช ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP  ระบบเกษตรใชสารเคมี 

 

Abstract 

 

Effects of three difference crop production systems (organic farming, GAP and traditional methods) 

on beneficial soil microorganisms were investigated. The results showed that number of soil microorganisms 

from organic farming, GAP and traditional methods  were  3.5x106, 8.5x105 and 7.6x105 cfu/g, respectively. 

Moreover, It also found that the bacteria isolated from soil on  three crop production  systems were 

spore forming bacteria and Actinomycetes. All of the isolates were examined for the ability of non-

symbiotic nitrogen fixation, cellulose degradation and pathogenic plants inhibition (Phytopthora parasitica, 

Pythium sp., Colletotricum sp. and Phytopthora sp.). The results showed that  the number of non-
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symbiotic nitrogen fixing bacteria and cellulolytic bacteria from three crop production systems were 100, 

38 and 20 isolates and 103, 85 and 21 isolates, respectively. Moreover, there were 8 isolates of spore 

forming bacteria (OF113, OB203, OF401, OF410, GF107, GF204, GB307 and GB409) and 12 isolates of 

Actinomycetes (OFA116, OFA301, GFA107, GFA114, GFA123, GBA205, GFA304, GFA310, GBA301, GBA305, 

GBA306 and GFA405) which were able to inhibit plant pathogens. Mostly of these beneficial bacteria 

were isolated from GAP and organic farming.  

 

Keywords: soil microorganisms, crop production systems, organic farming, GAP, traditional methods 

 

1. บทนํา  
 

การเพาะปลูกโดยใชระบบผลิตพืชบางระบบหลาย ๆ รอบ สามารถทําใหดินเส่ือมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ ซ่ึงสงผล

กระทบโดยตรงตอจุลินทรียที่เปนประโยชนในดิน จุลินทรียดินหลายชนิดสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดินไดโดยมีกิจกรรม

เพียงลําพังของจุลินทรียเอง หรือมีกิจกรรมรวมกับพืช ซ่ึงเปนการชวยลดปริมาณการใชปุยที่ตองเติมลงไปในดิน เชน เชื้อไร

โซเบียม และไมคอไรซา (สายพิณ ไชยนันท, 2547) นอกจากน้ีแบคทีเรียกลุมอ่ืน เชน บาซิลลัส และแอคติโนมัยสีทยังสามารถ

สรางสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคพืชบางชนิดไดอีกดวย 

ตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม นับเปนตําบลหน่ึงที่เปนชุมชนเกษตรกรรม พื้นที่เพาะปลูก

ในชุมชนมีความหลากหลาย ทั้งในแงของชนิดพืชที่ปลูก และระบบการผลิตพืช จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนพบวา พื้นที่ปลูก

พืชในตําบลหวยหมอนทองแบงออกไดเปน 3 ระบบผลิตพืช คือ ระบบเกษตรอินทรีย  ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (good 

agricultural practice, GAP)  และระบบเกษตรใชสารเคมี  เกษตรกรสวนใหญใชระบบเกษตรที่ใชสารเคมีเปนหลัก จากการ

ใชระบบการผลิตพืชที่แตกตางกันน้ี นอกจากจะมีผลตอพืช และการตลาดแลว ยังมีผลตอชนิดและจํานวนของจุลินทรียที่มี

ประโยชนในดินดวย เพราะจุลินทรียเปนกุญแจสําคัญของระบบนิเวศ การเกษตรกรรมจําเปนตองอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย

ชวยยอยอินทรียวัตถุใหเปนแรธาตุอาหาร ซ่ึงตองใหอยูในรูปสารอนินทรียเพื่อจะละลายนํ้าไดงาย และพืชสามารถดูดซึมเอาไป

ใชไดทันที หากดินเส่ือมคุณภาพจะสงผลใหปริมาณจุลินทรียที่อาศัยอยูในดนินอยลง จนไมสามารถสรางความสมดุลใหกับระบบ

นิเวศในดินได 

ดังน้ันการศึกษาถึงผลของระบบการผลิตพืชที่แตกตางกันในตําบลหวยหมอนทองที่มีตอชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มี

ประโยชนในดิน จึงเปนประเด็นที่นาสนใจ ทั้งน้ี นอกจากที่จะสามารถทราบความแตกตางกันของชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มี

ประโยชนในดินที่มีการใชระบบผลิตพืชที่แตกตางกันแลว ขอมูลที่ไดยังสามารถใชเปนดัชนีเพื่อบงบอกถึงความอุดมสมบูรณ

ของดินดวย และจากขอมูลดังกลาว สามารถใชเปนองคความรูเพื่อยืนยันตอเกษตรกร หรือผูนําในชุมชน ครู นักเรียน เพื่อ

สรางความเชื่อม่ันในการปรับเปล่ียนระบบการผลิตพืชจากระบบเดิม คือ การใชสารเคมีมาสูระบบอ่ืนที่มีความเปนมิตรตอ

เกษตรกร ตอผูบริโภค และตอส่ิงแวดลอมได และยังสามารถนําจุลินทรียที่มีประโยชนที่แยกไดจากพื้นที่มาประยุกตใชแกไข

ปญหาในระบบการผลิตพืชของทองถิ่นตอไป ทั้งน้ีเพื่อเปนการสรางความผาสุกอยางยั่งยืนในทุกๆ ดานใหแกชุมชนน่ันเอง 
 

2. วิธีการทดลอง  
 

2.1 เก็บตัวอยางดิน  

การเก็บตัวอยางดินน้ันจะเก็บดินจากแตละระบบผลิตพืช แบงเปนระบบละ 4 แปลง เก็บตัวอยางดินแปลงละ 2 ครั้ง

โดยเวลาหางกัน 4 สัปดาห ในแตละครั้งจะสุมเก็บตัวอยางดินแปลงละ 15 จุด เก็บโดยการสุม (random sampling) จากน้ัน

นําดินมารวมกันเปน 1 ตัวอยาง โดยแบงเก็บดินบน (ความลึก 0-6 น้ิว) 1 ตัวอยาง และดินลาง (ความลึก 6-12 น้ิว) 1 ตัวอยาง    
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2.2 การศึกษาจุลินทรีย 
 

2.2.1 การศึกษาจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางดินในแตละระบบผลิตพืช (total plate count)  

      นําตัวอยางดินที่เก็บจากระบบผลิตพืชตางๆ ไดแก เกษตรอินทรีย  GAP และระบบเกษตรใชสารเคมี            

มาทําการศึกษาเพื่อตรวจหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางดิน โดยมีวิธี spread plate technique บนอาหาร PCA บมที่

อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง นับจํานวนที่ 30-300 โคโลนี แลวหาคา CFU ตอกรัมดิน  จากน้ันเลือกโคโลนีที่เจริญ แยก

เชื้อใหบริสุทธ์ิ  นําไปทดสอบตอไป 
 

2.2.2 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดิน 

      นําดินที่ผ่ึงไวแลวบดละเอียดแลวมาทําการคัดแยกเพื่อหาแอคติโนมัยสีท โดยวิธี spread plate technique บน

อาหาร soil extract agar นําไปบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลานาน 7-14 วัน เลือกโคโลนีของแอคติโนมัยสีทที่เจริญ  แยกเชื้อให

บริสุทธ์ิ  นําไปทดสอบตอไป 
 

2.2.3 การคัดเลือกเช้ือจุลินทรียที่มีประโยชนในดินจากระบบผลิตพืชตางๆ 

นําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดทั้งหมดมาตรวจหาความสามารถในการตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ โดยนํา

เชื้อจุลินทรียที่คัดแยกไดทั้งหมดมา sub culture ใหม โดยการจุดเชื้อ (point inoculation) ลงบนจานอาหาร NA agar จาน

ละประมาณ 25 ไอโซเลต จากน้ันบมเชื้อที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวจึงทําการตรวจหาความสามารถในการ     

ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ ซ่ึงมีวิธีการดังตอไปน้ี 

1)  การคัดเลือกเช้ือจุลินทรียที่มีความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 

      นําเชื้อบริสุทธ์ิที่แยกไดมาทดสอบโดยวิธี point inoculation ลงในจานอาหารเล้ียงเชื้อ Norris 

Glucose Nitrogen Free Medium  จานละ 25  ไอโซเลต บมที่อุณหภูมิหองนาน 7 วัน สังเกตและนับไอโซเลตที่สามาร

เจริญได 

2)  การคัดเลือกเช้ือจุลินทรียที่มีความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส 

      นําเชื้อบริสุทธ์ิที่แยกไดมาทดสอบโดยวิธี point inoculation ลงในจานอาหารเล้ียงเชื้อ CMC agar  

จานละ 25  ไอโซเลต บมที่อุณหภูมิหองนาน 72 ชั่วโมง  เท  Gram’s Iodine สังเกตโซนใสรอบโคโลนี นับจํานวน และบันทึก

ไอโซเลตที่เกิดโซนใส (เสาวภา สุราวุธ และคณะ, 2554) 

3) การคัดเลือกเช้ือจุลินทรียที่มีความสามารถในการสรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

    นําเชื้อแบคทีเรียและแอคติโนมัยสีทที่แยกไดทั้งหมด มาตรวจหาความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรค

พืช โดยสําหรับเชื้อแบคทีเรียใชวิธี agar well diffusion และสําหรับแอคติโนมัยสีทใชวิธี point inoculation ซ่ึงแตละวิธีมี

ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

(1) วิธี Agar well diffusion 

นําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดทั้งหมดมาเล้ียงลงในอาหาร NB บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา      

48 – 72 ชั่วโมง ปเปตเชื้อปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใสหลอดเซนตริฟวจที่ปราศจากเชื้อ นําไปปนเหว่ียงที่ 8,000 รอบตอนาที 

(rpm) อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาท ี เจาะวุนอาหารบนจานอาหาร PDA โดยใช cork borer ปราศจากเชื้อ ซ่ึง

เจาะจานละ 4 หลุม แตละหลุมหางจากจุดศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ปเปตสวนใส (supernatant) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ใสลง

ในหลุมที่เจาะแลว โดยปเปตใสลงไปไอโซเลตละ 4 จาน (ทดสอบกับเชื้อกอโรค 4 เชื้อ) จานละ 1 หลุม จากน้ันใช cork borer 

เจาะเชื้อรากอโรคพืชแลวใชเข็มเขี่ยเชื้อลนไฟมาเขี่ย จากน้ันนํามาวางลงตรงกลางจาน บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 -7 วัน 

ตรวจผลโดยการสังเกตบริเวณยังยังเชื้อรากอโรค 
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(2) วิธี Point inoculation 

นําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาขีดเชื้อลงบนจานอาหาร ISP2 บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน ใช 

cork borer เจาะเชื้อแอคติโนมัยสีท แลวใชเข็มเขี่ยเชื้อ เขี่ยเชื้อแอคติโนมัยสีทวางลงบนจานอาหาร PDA จานละ 4 – 5      

ไอโซเลท  ไอโซเลตละ 4 จานเพื่อทดสอบเชื้อกอโรค 4 ชนิด บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 วัน จากน้ันใช cork borer เจาะเชื้อ

รากอโรคพืชที่ใชทดสอบ วางลงตรงกลางจาน บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 – 7 วัน ตรวจผลโดยสังเกตบริเวณยับยั้งเชื้อรากอ

โรค จากน้ันบันทึกไอโซเลตน้ันเพื่อทําการหาประสิทธิภาพโดยวิธี Dual culture ตอไป   
 

4) การหาประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือกอโรคพืชของแอคติโนมัยสีท 

        นําเชื้อแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคได มาทดสอบหาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อกอโรค

พืชโดยวิธี dual culture method  ใช cork borer เจาะเชื้อแอคติโนมัยสีทแตละชนิดมาวางบนจานอาหาร PDA  บมที่

อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 วัน  จากน้ันใช cork borer เจาะเชื้อรากอโรคแตละชนิด  และวางลงบนจาน โดยหางจากเชื้อ       

แอคติโนมัยสีท 3 เซนติเมตร บมที่อุณหภูมิหองนาน 3 – 7 วัน ตรวจผลโดยการวัดขนาดบริเวณยับยั้ง และขนาดโคโลนีของเชื้อ

รากอโรคที่เปนจานควบคุม จากน้ันคํานวณรอยละของการยับยั้ง 
 

3. ผลการทดลอง 
 

3.1 การศึกษาและคัดแยกจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางดิน (total plate count) 

จากการตรวจหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในดินของระบบผลิตพืชทั้งสามระบบ โดยแตละระบบเก็บดิน 4 แปลง และ

แตละแปลงเก็บแยกดินบน และดินลาง โดยไดผลการตรวจนับจุลินทรียทั้งหมดในดินชั้นบนและดินชั้นลาง (cfu/g) ของแตละ

ระบบผลิตพืช  ดังน้ี จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (cfu/g) ในดินชั้นบนและดินชั้นลางของระบบผลิตพืชแบบอินทรีย  GAP และ

ระบบเกษตรเคมีเปน 106, 105 และ 105 ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาจํานวนจุลินทรียในดินชั้นบนและดินชั้นลางของระบบ

เกษตรอินทรียน้ันมีจํานวนมากกวาระบบ GAP และระบบเกษตรใชสารเคมีอยางเห็นไดชัด  ในขณะที่จํานวนจุลินทรียในดิน  

ชั้นบนกับดินชั้นลางน้ันไมมีความแตกตางกัน เน่ืองจากความลึกของดินชั้นบนและดินชั้นลาง คือ 1 – 6 น้ิว และ 6 – 12 น้ิว 

ตามลําดับ ซ่ึงเปนระดับความลึกของบริเวณไรโซสเฟยรที่รากพืชสามารถหยั่งรากถึงดินชั้นดังกลาว  เม่ือนํามาแยกเชื้อบริสุทธ์ิ

จากดินในแตละระบบสามารถแยกจํานวนเชื้อบริสุทธ์ิได ดังตารางที ่1  

 

ตารางที่ 1  จํานวนไอโซเลตที่แยกไดจากดินชั้นบนและดินชั้นลางในแตละระบบผลิตพืช 

ชั้นดิน 
จํานวนไอโซเลตที่แยกไดจากดิน 

อินทรีย GAP เคมี 

ดินบน 

ดินลาง 

รวม 

68 

67 

135 

60 

49 

109 

18 

41 

59 
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาจํานวนไอโซเลตรวมของเชื้อบริสุทธ์ิที่แยกไดจากดินชั้นบนและดินชั้นลางในแตละระบบผลิต

พืชเรียงจากมากไปหานอย คือ ระบบเกษตรอินทรีย GAP และระบบใชสารเคมี ตามลําดับ 

นําเชือ้บริสุทธ์ิที่แยกไดเก็บไว เพื่อนําไปทดสอบความสามารถในดานตางๆ ไดแก ความสามารถในการตรึงไนโตรเจน

แบบอิสระ ความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส และความสามารถในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช 
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3.2 การตรวจนับและคัดแยกแอคตโินมันสีท 

จากการตรวจนับจํานวนแอคโนมัยสีทในดินของแตละระบบผลิตพืชพบวา จํานวนแอคติโนมัยสีทที่นับไดทุก

ระบบผลิตพืชน้ัน มีปริมาณนอยกวาชวง 30-300 โคโลนี และเม่ือนําไปแยกเชื้อบริสุทธ์ิสามารถแยกจํานวนไอโซเลตไดดัง

ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  จํานวนไอโซเลตที่แยกไดจากระบบผลิตพืชแตละระบบ 

ชั้นดิน 
จํานวนไอโซเลตที่แยกได 

อินทรีย GAP เคมี 

ดินชั้นบน 

ดินชั้นลาง 

รวม 

37 

9 

46 

43 

18 

61 

19 

10 

29 
  

เม่ือทําการแยกเชื้อบริสุทธ์ิแลวจึงนําไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 4 ชนิด 
 

3.3 การตรวจหาความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 

นําเชื้อบริสุทธ์ิของแบคทีเรียที่แยกไดมาตรวจหาความสามารถในการตรึงไนโตรเจนแบบอิสระโดยเล้ียงบนอาหาร 

Norris glucose nitrogen free medium ซ่ึงตรวจผลโดยการสังเกตการเจริญหากเชื้อที่มีการเจริญเกิดขึ้นไดแสดงวาสามารถ

ตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศได ผลการตรวจหาจุลินทรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระของแตละระบบผลิตพืชแสดง ดัง

ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  จํานวนแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระในแตละระบบผลิตพืช 

ช้ันดนิ 
จํานวนแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 

อินทรีย GAP เคมี 

ดินชั้นบน 

ดินชั้นลาง 

รวม 

49 

51 

100 

25 

13 

38 

11 

9 

20 
  

จากตารางพบวาจํานวนแบคทีเรียที่สามารถตรึงในโตรเจนแบบอิสระไดน้ัน ในระบบเกษตรอินทรียพบมากที่สุดคือ 

100 ไอโซเลต ตอมาเปนระบบ GAP และระบบเกษตรใชสารเคมี คือ 38 และ 20 ไอโซเลต ตามลําดับ 
 

3.4 การตรวจหาความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส 

นําเชื้อบริสุทธ์ิของแบคทีเรียที่แยกไดจากดินในระบบผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย GAP และแบบใชสารเคมีมา

ตรวจหาความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส โดยเล้ียงเชื้อบนอาหาร CMC agar แลวตรวจผลดวยการเทสารละลาย          

Gram’s iodine แลวตรวจนับจํานวนเชื้อที่เกิดบริเวณใสรอบโคโลนี และสังเกตขนาดของบริเวณใสหากมีชวงที่กวางแสดงวา

เชื้อไอโซเลตน้ันสามารถยอยสลายเซลลูโลสไดดี ซ่ึงผลการตรวจหาแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  จํานวนแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสในแตละระบบผลิตพืช 

ชั้นดิน 
จํานวนจุลินทรียที่สามารถยอยเซลลูโลส 

อินทรีย GAP เคมี 

ดินชั้นบน 

ดินชัน้ลาง 

53 

50 

49 

36 

9 

12 

รวม 103 85 21 
 

จากตารางพบวาจํานวนแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสบนอาหาร CMC agar ไดน้ัน ในระบบเกษตรอินทรียพบ

มากที่สุดคือ 50 ไอโซเลต ตอมาเปนระบบ GAP และแบบใชสารเคมี คือ 36 และ 12 ไอโซเลต ตามลําดับ 

3.5 การศึกษาความสามารถยับย้ังเช้ือกอโรคพืช 
 

3.5.1 วิธี Agar well Diffusion 

เม่ือนําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดมาปนเหว่ียง แลวนําสวนใสมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืช 

ทั้ง 4 ชนิด  ดังตารางที่ 5  โดยผลการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชของแตละไอโซเลต 

ตารางที่ 5  ไอโซเลตของแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได 

ไอโซเลต 

ความสามารถยับย้ังเช้ือกอโรคพืช 

Phytopthora 

parasitica 

Pythium Colletttotricum Phytopthera 

OF113 

OB203 

OF401 

OF410 

GF107 

GF204 

GB307 

CB409 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

3.5.2 วิธี Point inoculation 

 นําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาหาความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืช โดยการนําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาวางใหหางจาก

เชื้อกอโรคพืช 2 เซนติเมตร นําไปบม 5 ถึง 7 วัน พบเชื้อที่สามารถยับยั้งเชื่อกอโรคพืชได ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ไอโซเลตของแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได 

ไอโซเลต 

ความสามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืช 

Phytopthora 

parasitica 

Pythium Colletttotricum Phytopthora sp. 

OFA116 

OFA301 

GFA107 

GFA114 

GFA123 

GBA205 

GFA304 

GFA310 

GBA301 

GBA305 

GBA306 

GFA405 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 
 

3.5.3 การหาประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือกอโรคพืชโดยวิธี Dual culture 

เม่ือหาเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถการยับยั้งเชื้อกอโรคพืชแลว จากน้ันนําเชื้อดังกลาวมาหา

ประสิทธิภาพได ดังตารางที่ 7  
 

ตารางที่ 7  รอยละของประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อกอโรคโดยวิธี Dual culture 

ไอโซเลต 

ประสิทธิภาพยับย้ังเช้ือกอโรคพืช (รอยละ) 

Phytopthora 

parasitica 

Pythium Colletttotricum Phytopthora sp. 

OFA116 

OFA301 

GFA107 

GFA114 

GFA123 

GBA205 

GFA304 

GFA310 

GBA301 

GBA305 

GBA306 

GFA405 

 

38.8 

 

 

 

 

42.2 

 

 33.3 

44.4 

38.8 

22.2 

22.2 

11.1 

62.2 

35.5 

33.3 

40 

44.4 

31.1 

 

 

33.3 

 

 

 

 

 

 

 

57.7 

35.5 
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จากผลการทดลองจะเห็นไดวาเชื้อแอคติโนมันสีทที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อรากอโรค Phytopthora 

parasitica และ Colletotricum sp. ไดแก ไอโซเลต GFA304  โดยมีประสิทธิภาพการยับยั้งคิดเปนรอยละ 42.2 และ 62.2 

ตามลําดับ สวนไอโซเลท GBA306 มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้ง Phytopthora sp. คิดเปนรอยละ 57.7 โดยไอโซเลตทั้ง 

2 น้ีแยกไดจากดินระบบ GAP ภาพผลการยับยั้งเชื้อราโรคพืชดังแสดงในภาพที่ 1 – 4 
 

 
ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพไอโซเลต GFA114 ยับยั้งเชื้อ Colletotricum sp. 

 

 
ภาพที่ 2  ประสิทธิภาพไอโซเลต GFA304 ยับยั้งเชื้อ Phytopthora parasitica และ Colletotricum sp. 

 
ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพไอโซเลต GBA306 ยับยั้งเชื้อ Colletotricum sp. และ Phytopthora sp. 

 

 
ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพไอโซเลต GFA405 ยับยั้งเชื้อ Colletotricum sp. และ Phytopthora sp. 

 

4. สรุปผลการทดลอง  
 

    จากการศึกษาชนิดและจํานวนของจุลินทรียที่เปนประโยชนในดินจากระบบผลิตพืชสามระบบ ไดแก ระบบเกษตร

อินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรแบบใชสารเคมีพบวา จํานวนแบคทีเรียทั้งหมด (total count) จากระบบเกษตรอินทรีย

มีจํานวนสูงที่สุด คือ 3.5x106 cfu/g สวนจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดที่พบในระบบ GAP และ แบบใชสารเคมีไดเทากับ 8.5x105 
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และ 7.6x 105 cfu/g  ตามลําดับ ในขณะที่จํานวนแอคติโนมัยสีทที่พบมากที่สุดจากระบบผลิตพืชทั้งสามแบบ คือ ระบบ GAP 

เม่ือนําแบคทีเรียทั้งหมดที่แยกไดมาศึกษาความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระพบวาระบบผลิตพืชที่พบแบคทีเรียที่สามารถ

ตรึงไนโตรเจนอิสระไดจํานวนมากที่สุดเรียงจากมากไปนอย ไดแก ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรใช

สารเคมี โดยมีจํานวนไอโซเลตที่สามารถตรึงไนโตรเจนอิสระไดเปน 100, 38 และ 20 ไอโซเลต ตามลําดับ  ซ่ึงผลการทดลอง

การศึกษาความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลสก็มีผลการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 

น่ันคือ ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรใชสารเคมี โดยมีจํานวนไอโซเลตที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสเรียง

จากมากไปหานอยได 103, 85 และ 21 ไอโซเลต ตามลําดับ เม่ือนําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดมาปนเหว่ียง แลวนําสวนใสมา

ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืช 4 ชนิดโดยวิธี agar well diffusion ไดแก Phytopthora parasitica, 

Pythium sp., Colletotricum sp. และ Phytopthora sp. พบวามี 8 ไอโซเลตที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได ไดแก       

ไอโซเลต OF113, OB203, OF401, OF410, GF107, GF204, GB307 และ GB409 โดยพบวาเปนแบคทีเรียที่สราง         

เอนโดสปอรได เม่ือนําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาหาความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืชโดยวิธี point inoculation  พบวามี 

แอคติโนมัยสีท 12 ไอโซเลตที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได ไดแก ไอโซเลต OFA116, OFA301, GFA107, GFA114, 

GFA123, GBA205, GFA304, GFA310, GBA301, GBA305, GBA306, GFA405 โดยพบวา เชื้อแอคติโนมันสีทที่มี

ประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อรากอโรค Phytopthora parasitica และ Colletotricum sp. ไดแก ไอโซเลต GFA304  

โดยมีประสิทธิภาพการยับยั้งคิดเปนรอยละ 42.2 และ 62.2 ตามลําดับ สวนไอโซเลท GBA306 มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ

ยับยั้ง Phytopthora sp. คิดเปนรอยละ 57.7 ซ่ึงแยกไดจากดินระบบ GAP 

 

5. อภิปรายผลการทดลอง 
 

 จะเห็นไดวาเม่ือนําดินจากระบบผลิตพืชทั้งสามระบบ ไดแก ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรแบบ

ใชสารเคมีมาศึกษาจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนดานตางๆ เชน ความสามารถในการตรึงไนโตรเจน การยอยสบายเซลลูโลส 

และความสามารถในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชพบวา จํานวนเชื้อจุลินทรียที่พบมากที่สุด คือ ในดินจากระบบการผลิตพืชแบบ

เกษตรอินทรีย ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนระบบที่หลีกเล่ียงการใชสารเคมีสังเคราะห เชน ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและเวชภัณฑ

สําหรับสัตว อีกทั้งยังเปนระบบที่พยายามประยุกตกลไก และวัฏจักรธรรมชาติในการเพิ่งผลผลิต ดังน้ันดินในระบบเกษตร

อินทรียจึงนับไดวาเปนดินที่มีความสมบูรณ ไมมีสารเคมีปนเปอน ในขณะที่จํานวนจุลินทรียทั้งหมดที่ตรวจนับไดในดินจาก

ระบบ GAP จะพบจํานวนนอยกวาจากระบบเกษตรอินทรีย แตจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนที่พบในดินของระบบ GAP พบ

จํานวนใกลเคียงกันกับดินในระบบเกษตรอินทรีย นอกจากน้ียังพบวาดินจากระบบ GAP สามารถแยกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มี

ประสิทธิภาพดีในการยับยั้งเชื้อรากอโรคไดดีกวาเชื้อที่แยกไดจากแปลงระบบเกษตรอินทรีย ซ่ึงระบบ GAP น้ันจัดเปนระบบ

ผลิตพืชดีที่มีความเหมาะสม จึงทําใหมีจุลินทรียที่มีประโยชนเจริญอยูไดเปนอยางดี สําหรับระบบเกษตรใชสารเคมี พบวา

จุลินทรียที่มีประโยชนพบนอยที่สุด ดังน้ันระบบผลิตพืชแบบระบบเกษตรอินทรีย และระบบ GAP สงผลใหดินมีคุณภาพดี     

มีความอุดมสมบูรณ ซ่ึงหมายถึงเปนแหลงอาศัยที่ดีสําหรับจุลินทรียตางๆ  
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