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บทคัดย่อ 

 

จุลินทรีย์ในดินมีบทบาทสําคัญช่วยเพิมแร่ธาตุในดิน และการจัดการดินทางการเกษตรมีอิทธิพลต่อ
องค์ประกอบทางชีวภาพของจลุนิทรีย์ในดิน การวิจยัครังนไีด้ทําการศกึษาความหลากหลายของชนิดแบคทีเรียและ
เชือราจากระบบเกษตรกรรม 3 ระบบ ตวัอย่างดินทีนํามาศึกษาเก็บรวบรวมจากแปลงผักทงั 3 ระบบ คือ  
เกษตรอินทรีย์ การเกษตรปลอดภยั (GAP) และเกษตรใช้สารเคมี ในพืนที 3 อําเภอของจงัหวดันครปฐม คือ อําเภอ
ดอนตูม อําเภอกําแพงแสน และอําเภอเมืองนครปฐม การวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียทงัหมดบนอาหารเลยีงเชือ      

2 ชนิดคือ Tryptic soy agar (TSA) และ Pikovskaya agar (PVK) ผลการวิจัยพบว่า ระบบ GAP มี
ปริมาณแบคทีเรียสูงสุดใน TSA และ PVK ทีมีค่า log 4.24 ±0.04, 4.22 ±0.03, 4.13 ±0.11 และ 3.79 ±0.15, 

4.11 ±0.07 และ 4.02 ±0.04 CFU/g จากอําเภอดอนตมู อําเภอกําแพงแสน และอําเภอเมืองนครปฐม ตามลําดบั             
การวิเคราะห์ปริมาณเชือราทงัหมดบนอาหาร rose bengal agar (RBA) พบว่าปริมาณเชือราในดินจากทกุระบบ
การเกษตรไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จากนนัแยกเชือราให้บริสทุธิบนอาหาร potato 

dextrose agar (PDA) ได้เชือรา 23 ไอโซเลต นําเชือราทงัหมดมาทดสอบการย่อยสลายเซลลโูลสบนอาหาร 
carboxy methyl cellulose (CMC) พบเชือรา 3 ไอโซเลต สามารถสร้างบริเวณใสได้ จากนนัจําแนกชนิดเชือรา
โดยวิเคราะห์ลําดบันิวคลีโอไทด์บริเวณ Internal Transcribed Spacer (ITS) ด้วยการเพิมปริมาณดีเอ็นเอและ   
การหาลาํดบันิวคลโีอไทด์ เมือนําลาํดบันิวคลโีอไทด์ไปเทียบกบัฐานข้อมลูใน GenBank พบว่า ไอโซเลต G01-4F, 

O03-7F และ G01-8F มีความคล้ายคลงึกบั Lasiodiplodia theobromae (100%), Aspergillus aculeatus 

(99%) และ Aspergillus fumigatus (100%) ตามลาํดบั 
 

คาํสาํคัญ: ระบบเกษตรกรรม เชือรายอ่ยสลายเซลลโูลส ความหลากหลายของชนิดจลุนิทรีย์ 



Abstract 
 

 Soil microorganisms play an important role in increasing minerals for the soil. At the same time, 

agricultural soil management also influences the biological composition of soil microorganisms, such as 

the amount, diversity and function of microorganisms. In this research, we studied the diversity of 

bacterial and fungal species from 3 agricultural systems; 1) organic farming, 2) good agriculture 

practices (GAP) farming and 3) chemical farming. Soil samples were collected from 3 agricultural 

systems in 3 districts of Nakhon Pathom Province; 1) Don Tum District, 2) Kamphaeng Saen District and 

3) Mueang Nakhon Pathom District. When using soil to analyze all bacteria on 2 media types,                
tryptic soy agar (TSA) and Pikovskaya agar (PVK), the results revealed that the GAP system showed       
the highest bacterial count in TSA and PVK agar with log values of 4.24 ± 0.04, 4.22 ± 0.03, 4.13 ± 0.11 

and 3.79 ± 0.15, 4.11 ± 0.07 and 4.02 ± 0.04 CFU/g from Don Tum District, Kamphaeng Saen District 

and Mueang Nakhon Pathom district, respectively. When analyzing all fungi on rose bengal agar, it was 

found that the number of fungi in soil from all agricultural systems was not significantly different at               
the level of 0.05. In addition, when the fungi were purified on potato dextrose agar, 23 isolates                  
were found. Then, the 23 isolates were investigated for cellulase producer by the observation of            
clear zone on the carboxyl methyl cellulose agar using congo red method. Three isolates showed a 

clear zone around the colony. These isolates were classified based on the molecular characteristics 

using Internal Transcribed Spacer (ITS) by PCR and 18S rDNA sequencing. The obtained base 

sequences were compared to the Genbank database. The isolates G01-4F, O03-7F and G01-8F were 

similar to Lasiodiplodia theobromae (100%), Aspergillus aculeatus (99%) and Aspergillus fumigatus 

(100%), respectively. 
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บทนํา 
 

ประเทศไทยเ ป็นประเทศเกษตรกรรมซึง
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเป็นเกษตรกร 
และการทําการเกษตรในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เช่น 
การเกษตรอินทรีย์  การเกษตรปลอดภัย  (GAP) 
การเกษตรใช้สารเคมี การเกษตรผสมผสาน และ
การเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นต้น ซึงทําให้เกิดความ
หลากหลายของระบบนิเวศเกษตร โดยการเกษตร
อินทรีย์เป็นการจัดการด้านเกษตรทีสร้างผลผลิตทีมี
ความปลอดภยัจากสารเคมีตกค้างโดยการลดมลภาวะ
ต่อพืนทีเพาะปลูก และระบบนิเวศ ลดการใช้สารเคมี
รวมทังยาฆ่าแมลงทีเป็นอันตราย ลดการใช้ปุ๋ ยเคมี    
ล ด ปั ญ ห า ก า ร เ กิ ด โ ร ค แ ล ะ แ ม ล ง ร ะ บ า ด                          
ลดการปนเปือนสารเคมีในแหล่งนํา  ลดปัญหา        
ความเสือมโทรมของดิน ลดต้นทุน และสามารถขาย
ผลผลติได้ราคาสงูขนึ นอกจากนีการเลอืกใช้ผลิตภณัฑ์
ที ไ ด้จากจุลินท รี ย์กลุ่มทีมี ความสามารถยับยัง             
เชือโรคพืช หรือจุลินทรีย์ทีมีประโยชน์ในการช่วยให้พืช
แข็งแรงนนัก็เพือหลีกเลียงอันตรายทีเกิดจากการใช้
สารเคมีเนืองจากจุลินทรีย์บางชนิดมีความสามารถ
ผลิตสารทีมีฤทธิยับยังการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค
และแมลง เช่น การใช้เชือรา Metarhizium anisopliae 

PSUM04 เพือควบคุมเพลียอ่อนผกั [1] เชือราขาว 
(Beauveria bassiana) ป้องกนักําจดัเพลยีกระโดดสี
นาํตาล [2] เป็นต้น สว่นเกษตรปลอดภยั หรือมีชือเรียก
ย่อๆ ว่า การเกษตรแบบ GAP (good agricultural 

practices) คือการปฏิบัติเพือป้องกันหรือลดความ
เสียงของอนัตรายทีเกิดขึนระหว่างการเพาะปลกู การ
เก็บเกียว และหลงัการเก็บเกียวเพือให้ได้ผลผลิตทีมี
คณุภาพ ปลอดภยัและเหมาะสมต่อการบริโภค [3] ซึง

อาจมีการใช้สารเคมีร่วมกบัผลติภณัฑ์จากธรรมชาติแต่
เป็นไปตามทีมาตรฐานกําหนด ในขณะทีเกษตรใช้
สารเคมี คือ แปลงเกษตรทีมีการใช้สารเคมีตามปกติ  

จะเห็นได้ว่าจุลินทรีย์ในดินมีบทบาททีสําคัญ
ต่อคุณภาพของดิน นอกจากเกียวข้องกับการควบคุม
โรค จุลินทรีย์บางกลุ่มยังสามารถสร้างสารทีมีผลต่อ
การเจริญของพืช เช่น ทําหน้าทีย่อยสลายอินทรียสาร
เพิมธาตุอาหารในดิน ช่วยตรึงไนโตรเจน ช่วยละลาย
ฟอสเฟตให้อยู่ในรูปทีพืชสามารถนําไปใช้ได้ [4, 5, 6] 

และพบว่ากลุ่มของแบคทีเรียทีอยู่บริเวณรากพืชใน
กลุม่ plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) 

เกียวข้องทงัทางตรงและทางอ้อมต่อการเจริญเติบโต
ของพืช เช่น ทําให้พืชทนแล้งได้ หรือสร้างฮอร์โมนพืชที
กระตุ้ นการเจริญเติบโต เช่น สร้างฮอร์โมนออกซิน 
(auxins) กรดแอบไซซิก (abscisic acid) จิบเบอเรลลิน 
(gibberellin) และไซโตไคนิน (cytokinins) เป็นต้น [7, 

8] จากการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์       
ในดินจากบริเวณทีทําการเกษตรเทียบกบัแหลง่อืนๆ ไม่
พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ [9] อีกทังยัง
พบวา่ การจัดการพืนทีเกษตรมีผลต่อคุณภาพของดิน
และความหลากหลายของ เ ชื อจุ ลิ นท รี ย์  เ ช่ น                
การไถพรวนดิน การปลกูพืชหมนุเวียน ปลกูพืชคลมุดิน
และการใสปุ่๋ ยคอกปุ๋ ยหมกัล้วนมีผลต่อค่าพารามิเตอร์
ตา่งๆ ในดิน เช่น ปริมาณแก๊สออกซิเจนในดิน ความชืน     
การอุ้มนาํ สารอาหาร และแร่ธาตตุ่างๆ เป็นต้น รวมทงั
ปริมาณและความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินด้วย 
[10, 11] ดงันนั การวิจยัครังนมีีวตัถปุระสงค์เพือศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียและเชือรา
ในดินในพืนทีทําการเกษตร 3 ระบบ คือ การเกษตร
อินทรีย์ การเกษตรปลอดภัย (GAP) และการเกษตร



ใช้สารเคมีทีปลกูผกัในจังหวดันครปฐม และคดัแยก
สายพนัธุ์เชือราทีสามารถยอ่ยเซลลโูลสได้  

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

. การเก็บตัวอย่างดิน 

 เ ลื อก เ ก็บตัวอย่ า ง ดินจาก พื นที ปลูกผัก
เศรษฐกิจในจังหวดันครปฐม 3 ระบบ คือ การเกษตร
อินทรีย์ การเกษตรปลอดภยั และการเกษตรใช้สารเคมี 
โดยแปลงเกษตรอินทรีย์ และแปลงเกษตรปลอดภยันนั
ได้เลอืกแปลงปลกูทีได้รับใบรับรองและมีตลาดรองรับที
แน่นอน โดยทําเกษตรในระบบดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 3 ปี ซึงแปลงเกษตรทีทําการศึกษามาจาก 3 อําเภอ 
คือ  อํ า เภอ เ มืองนครปฐม  อํ า เภอดอนตูมและ         
อําเภอกําแพงแสน จากนนัการสํารวจและเก็บตวัอย่าง
ดินจากแปลงเกษตรทงั 3 ระบบในแต่ละอําเภอๆ ละ     
3 แปลง การเก็บตวัอย่างดินแต่ละแปลงสุม่เก็บ
ตัวอย่างดินกระจายให้ครอบคลุมทัวพืนทีในแต่ละ
แปลงๆ ละ 20 จุด (ก่อนขุดดินจะต้องถางหญ้า กวาด
เศษพืชหรือวัสดุหน้าดินออกก่อน อย่าแซะหรือปาด
หน้าดินออก) ใช้เสยีบ พลวั หรือจอบขดุเป็นรูปตวั V ให้
ลึกในแนวดิงประมาณ 15 เซนติเมตร นําดินในแต่ละ
จดุมาผสมรวมกนัในถงุพลาสติกเดียวกนั คลกุเคล้าให้
เข้ากันแบ่งดินแต่ละแปลงเพือวิเคราะห์ โดยเกลีย
ตวัอย่างดินทงัหมดของแต่ละแปลงให้เป็นรูปวงกลม
แล้วแบ่งผ่ากลางออกเป็น 4 ส่วนเท่ากัน เก็บดินมา
เพียง 2 ส่วน หนกัประมาณ 500 กรัม และปิดปากถุง
ใ ห้สนิท  เ ก็บตัวอย่ า ง ดิน นํ ากลับมาแยก เ ชื อที
ห้องปฏิบตัิการต่อไป [12] รวมจํานวนตวัอย่างทงัหมด      
9 ตวัอย่าง และเก็บรักษาตวัอย่างดินในตู้ เย็นอุณหภูมิ      
4 องศาเซลเซียส เพือรอทําการวิเคราะห์ตอ่ไป นําไปคดั

แยกแบคทีเรียและเชือราในห้องปฏิบตัิการ ไม่ควรเก็บ
ไว้นานเกิน 2 สปัดาห์ 

2. การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน 

          นําตัวอย่างดิน 1 กรัม ผสมกับนํานึงฆ่าเชือ     
9 มิลลลิติร ผสมให้เป็นเนือเดียวกนั มาเขย่าในนํากลนั
นึงฆ่าเชือ 10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 ชัวโมง จากนัน
นํามาเจือจางเพิมทีระดบัความเข้มข้น 10-2-10-5 แล้ว
หยด ดิ นแขวนลอยป ริ มาต ร  1 มิ ลลิ ลิ ต รล ง ใน                   
จานเลยีงเชือจํานวน 3 จานเลยีงเชือต่อ 1 ตวัอย่าง มา
เกลียลงบนอาหาร  Tryptic soy agar (TSA) 

Pikovskaya agar (PVK) และอาหาร Rose Bengal 

Agar จนแห้ง นําไปบ่มทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา          
3-7 วนั แล้วนบัจํานวนโคโลนีทีปรากฏใน จานเลยีงเชือ
ในแตล่ะความเข้มข้น เลอืกศกึษาเฉพาะทีความเข้มข้น
ทีทําให้มีจํานวนโคโลนีในแต่ละจานของอาหารเลียง
เชือทีนบัจํานวนโคโลนีได้อยู่ระหว่าง 20-30 โคโลนี มา
คํานวณหาปริมาณเชือในหนว่ย log CFU/g ซงึคํานวณ
ได้จากสตูร จํานวนเชือ = log(10) {คา่เฉลยีของจํานวน
โคโลนีต่อจานอาหาร x (1/ความเจือจาง) / ดิน 1 กรัม} 
จากนนัใช้เข็มเขียย้ายทกุโคโลนีไปเลียงต่อจนได้เชือที
บริสทุธิด้วยวิธี subculture  

3. การทดสอบการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส 

            การทดสอบการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสบน
อาหาร Carboxyl methyl cellulose (CMC)  [13] 

โดยเพาะเลียงเชือราบนอาหาร CMC ทีอุณหภูมิ           
28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนั เทสารละลาย 
Congo red ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ลงบนอาหาร 
CMC นาน  15 นาที ล้างสีย้อมออกด้วย  NaCl          
ความเข้มข้น 1 นอร์มอล สงัเกตการปรากฏบริเวณใส 
(clear zone)   
 



4. การจาํแนกเชือราด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 

นํ า โ ค โ ล นี ข อ ง เ ชื อ ร า ที ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง          
เอนไซม์เซลลูเลสได้มาเลียงต่อจนได้เส้นใยเป็นเวลา     
5 ว นั  แ ล ้ว เ จ า ะ ส ่ว น ข อ บ โ ค โ ล น ีเ ชื อ ร า ด ้ว ย           
cork borer ทีปลอดเชือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง      
0.5 มิลลิเมตร นําชินวุ้นทีมีเชือรา 3 ชิน ใสใ่นอาหาร       
potato dextrose broth (PDB) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  
ลงในขวดรูปชมพู่ (flask) ขนาด 100 มิลลิลิตร บ่มเชือ
บนเค รือง เขย่า ด้วยความเ ร็ว  180 รอบต่อนา ที                 
ทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้ว    
สกดัดีเอ็นเอจากเส้นใยรา โดยดดัแปลงจากวิธี CTAB 

nucleic acid extraction ของ Taylor and Powell [14] 

จากนัน เ พิมปริมาณ  18S rDNA บริ เ วณ                

internal transcribed spacer (ITS)  ด้วยเทคนิค
พีซีอาร์ (Polymerase Chain Reaction) โดยใช้
ไพรเมอร์ ITS1 (5  TTTCCGTAGGTGAACCTGC 3 ) 

และ ITS4 (5  TCCTCCGCTTATTGATATGC 3 ) ซึง
เป็น universal primer สําหรับบริเวณ 18S rDNA 

ปฏิกิริยาพีซีอาร์ประกอบด้วยสารละลายดีเอ็นเอ   
ความเข้มข้น 60 ng/μl ปริมาตร 4.0 ไมโครลิตร         
ไพรเมอร์ ITS1 และ ITS4 ความเข้มข้น 5 pmol/μl 

ปริมาตรอย่างละ 2.0 ไมโครลิตร dNTP ความเข้มข้น 
2 mM ปริมาตร 5 ไมโครลิตร MgCl2 ความเข้มข้น      
50 mM ปริมาตร 2 ไมโครลิตร Taq DNA polymerase 

(5 unit/μl) ปริมาตร 0.4 ไมโครลิตร และเติมนํากลนั
บริสทุธิ (ultra-pure) ให้มีปริมาตรรวม 25 ไมโครลิตร 
โดยใช้โปรแกรมทําปฏิกิริยา PCR โดยมีขนัตอน ดงันี 
ขนัที 1 pre-denaturation 3 นาที 1 รอบ ขนัที 2 
denaturation ทีอณุหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
30 วินาที ตามด้วย annealing ทีอณุหภมูิ 60 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา  30 วินาที และ extension ที

อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 50 วินาที แล้ว
วนกลบัไปทีขนัที 2 เป็นจํานวน 35 รอบ ขนัตอนที 3 ทํา
ปฏิกิริยาให้สมบูรณ์ด้วยการ extension ทีอุณหภูมิ                   
72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 1 รอบ และเก็บ
ปฏิกิริยาไว้ทีอณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส การตรวจสอบ
ผลผลิต PCR ในแผ่นเจลอะกาโรส (agarose gel) 
ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ย้ อ ม เ จ ล ด้ ว ย               
ethidium bromide เป็นเวลา 10 นาที ตรวจสอบแถบสี
ของดี เอ็นเอด้วยแสงอัลตราไวโอเลต บันทึกภาพ
เปรียบเทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน จากนนันํามาทําให้
บริสุทธิ เพือกําจัดไพรเมอร์ส่วนทีเหลือ บัฟเฟอร์และ
เกลือต่างๆ ออก โดยใช้ชุดสําเร็จ Favor PrepTM 

GEL/PCR purification kit (Favorgen, Taiwan) 

ส่งผลผลิต PCR ไปหาลําดบันิวคลีโอไทด์ และนําไป
วิเคราะห์ผล เพือจําแนกชนิดของเชือรา โดยใช้ลําดับ  
นิวคลีโอไทด์ การตรวจสอบลําดับนิวคลีโอไทด์จาก
โคลนทีได้ว่ามีความเหมือนหรือความคล้ายคลึงกับ     
ดีเอ็นเอของเชือราชนิดใดในฐานข้อมูล NCBI โดยใช้
โปรแกรม BLAST  

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ 
การดํา เ นินการทดลอง  ได้ทําการสุ่มเ ก็บ

ตัวอย่ า ง ดินจากแปลงปลูกผักทัง  3 ระบบ  คื อ            
แปลงเกษตรอินทรีย์ แปลงเกษตรปลอดภัย  และ
แปลงเกษตรใช้สารเคมีในจังหวัดนครปฐม จํานวน
แปลงละ 3 ตวัอยา่ง (ซํา) การตรวจหาปริมาณเชือและ
การทดลองในการวิจัยทําการทดลองทังหมด 3 ซํา      
ในแต่ละการทดลอง  แล้วค่าทีได้จากการทดลอง
รายงานเป็นค่าเฉลีย±ค่าเบียงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรม SPSS เวอร์ชนั 17 วิเคราะห์ค่าทางสถิติ และ



เปรียบค่าเฉลียใช้โดยใช้วิธี Duncan’s Multiple 

Range Test (DMRT) 

 
ผลการทดลอง 
 

1.  การศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเชือราใน
ตัวอย่างดิน 

            จากการแยกแบคทีเ รียและเชือราด้วยวิ ธี 
dilution pour plate จากตัวอย่างดินในพืนที         
แปลงเกษตร  3 ระบบ  คือ  แปลงเกษตรอินทรี ย์         
แปลงเกษตรปลอดภัย และแปลงเกษตรใช้สารเคมี    
จากพืนที 3 อําเภอ พบแบคทีเรียจากแปลงเกษตรทงั    
3 ระบบ  มีปริมาณมากกว่า เ ชือรา  ส่วนปริมาณ
แบคทีเรียบนอาหาร TSA และอาหาร PVK ของ
การเกษตรปลอดภยั (GAP) ทกุๆ อําเภอมีค่ามากกว่า
ระบบอืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05    
ดังนี บนอาหาร Tryptic soy agar มีค่าเท่ากับ               
log 4.24 ± 0.04, log 4.22 ± 0.03 และ log 4.13 ± 

0.11 CFU/g ของอําเภอดอนตูม อําเภอกําแพงแสน 
และอําเภอเมืองนครปฐม ตามลําดับ  บนอาหาร 
Pikovskaya agar  มีค่าเท่ากบั log 3.79 ± 0.15,        

log 4.11 ± 0.07 และ log 4.02 ± 0.04 CFU/g จาก
อําเภอดอนตูม อําเภอกําแพงแสน และอําเภอเมือง
นครปฐม ตามลําดบั และเชือราบนอาหาร บนอาหาร 
Rose Bengal Agar มีค่าเท่ากบั 2.68 ± 0.17, 2.59 ± 

0.26 และ 2.66 ± 0.10 CFU/g ของอําเภอดอนตูม 
อํ า เภอกํ าแพงแสน  และ อํา เภอ เ มืองนครปฐม 
ตามลําดบั นอกจากนีพบว่าอําเภอดอนตูมมีปริมาณ
แบคทีเรียทีขึนบนอาหาร TSA สูงทีสุด (Table ) 
ขณะทีปริมาณแบคทีเรียทีขึนบนอาหาร PVK พบว่า 
พืนทีอําเภอกําแพงแสนมีปริมาณแบคทีเรียมากทีสุด 

โดยมีค่าเท่ากับ log 3.89±0.07, 4.11±0.07 และ                       
log 3.99±0.05 CFU/g ของแปลงเกษตรอินทรีย์      
แปลงเกษตรปลอดภัย และแปลงเกษตรใช้สารเคมี 
ตามลําดบั แต่ไม่มากกว่าพืนทีอําเภออืนๆ ในระบบ
เดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  0.05     
(Table 2) ส่วนปริมาณของเชือราทีแยกได้จาก         
แปลงเกษตรทุกระบบในแต่ละอําเภอ  พบว่า  ไม่มี   
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 
0.05  นนัคือ การจดัการด้านการเกษตรทีแตกต่างกัน
ไม่มี ผลทํา ใ ห้ จํ านวนเ ชือมีป ริมาณแตกต่างกัน       
(Table 3)  
           จากนนันําแบคทีเรียทีขึนบนอาหารทงัหมดมา
คดัแยกโคโลนีทีแตกต่างกันจนได้ colony ทีบริสุทธิ
ด้วยวิธี subculture พบว่าแยกแบคทีเรียได้ทังหมด              
65 ไอโซเลต โดยแยกได้จากอําเภอเมืองนครปฐม        
25 ไอโซเลต อําเภอกําแพงแสน 22 ไอโซเลต และ
อําเภอดอนตูม 18 ไอโซเลต แยกเชือราบริสุทธิได้         
23 ไอโซเลต จากอําเภอเมืองนครปฐม 9 ไอโซเลต 
อําเภอกําแพงแสน 8 ไอโซเลต และอําเภอดอนตูม        

6 ไอโซเลต จากนนัเก็บรักษาจุลินทรีย์ทงัหมดไว้เพือใช้
ศกึษาตอ่ไป 

. การทดสอบเชือราผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและ
การจาํแนกชนิดเชือราโดยวิธีทางชีวโมเลกุล 

 นําเ ชือราทีแยกได้ทังหมด  23 ไอโซเลต          
มาทดสอบความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลส 
พบเชือราจํานวน 3 ไอโซเลต ทีมีความสามารถย่อย
สลายเซลลโูลสได้ คือ G01-4F O03-7F และ G01-8F             

(Figure ) จะเห็นบริเวณใส (clear zone) รอบโคโลนี
ของเชือราทีเจริญบนอาหาร CMC ทีเททับด้วย    
congo red ไอโซเลต G01-4F สามารถสร้างวงใสได้
มากทีสดุ 



Table 1. Colony of bacteria isolated from organic 

farming, good agriculture practices (GAP) farming 

and chemical farming on Tryptic soy agar 

Plot 

Colony of Bacteria (log CFU/g) 

Organic 

farming 
GAP 

farming 

Chemic

al-based 

farming 

Don Tum 3.65  

± 0.09a  

4.24  

± 0.04 b 

3.24  

± 0.10 a 

Kamphaeng 

Saen 

3.07  

± 0.40 a 

4.22  

± 0.03 b 

3.92  

± 0.17 a 

Mueang  3.00  

± 0.15 a 

4.13  

± 0.11 b 

3.41  

± 0.33 a 

Mean values followed by different letters are significantly 

different within a row or column at p 0.05 according to 

Duncan Multiple Range test (DMRT) 

 

Table 2. Colony of bacteria isolated from organic 

farming, good agriculture practices (GAP) farming 

and chemical farming on Pikovskaya agar   

Plot 
Colony of Bacteria (log CFU/g) 

Organic 

farming 
Organic 

farming 

Organic 

farming 

Don Tum 3.58 ± 

0.07a  

3.79 ± 

0.15 b 

3.40 ± 

0.09 a 

Kamphaeng 

Saen 

3.89 ± 

0.07 a 
4.11 ± 

0.07 b 

3.99 ± 

0.05 a 

Mueang  3.59 ± 

0.15 a 

4.02 ± 

0.04 b 

3.20 ± 

0.39 a 

Mean values followed by different letters are significantly 

different within a row or column at p 0.05 according to 

Duncan Multiple Range test (DMRT) 

Table 3. Colony of fungi isolated from organic 

farming, good agriculture practices (GAP) farming 

and chemical farming on Rose Bengal Agar 

Plot 

Fungi (log CFU/g) 

Organic 

farming 
GAP 

farming 

Chemical-

based 

farming 

Don Tum 3.03  

± 0.17a  

2.68  

± 0.17 a 

2.10  

± 0.17 a 

Kamphaeng 

Saen 

2.72  

± 0.20 a 
2.59  

± 0.26 a 

2.91  

± 0.13 a 

Mueang  2.10  

± 0.17 a 

2.66  

± 0.10 a 

2.30  

± 0.00 a 

Mean values followed by different letters are significantly 

different within a row or column at p 0.05 according to 

Duncan Multiple Range test (DMRT) 

 

หลงัจากนนันําเชือราทงั  ไอโซเลต ไปสกดัดีเอ็นแล้ว
เพิมปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ Internal Transcribed 

Spacer (ITS) จากนนัหาลําดบันิวคลีโอไทด์ เมือนํา
ลาํดบันิวคลโีอไทด์ไปเทียบกบัฐานข้อมลูใน GenBank 

พบว่า  ลําด ับนิวคลีโอไทด์ของไอโซเลต  G01-4F 

แสดงร้อยละความเหมือนสูงสุด ร้อยละ 100 กับ 

Lasiodiplodia theobromae (Accession no. 

KR709026.1) ไอโซเลต O03-7F แสดงร้อยละความ
เหมือนสงูสดุร้อยละ 99 กบั Aspergillus aculeatus 

(Accession no. KM979737.1) และไอโซเลต G01-8F 
แสดงร้อยละความเหมือนสูงสุด ร้อยละ 100 กับ 
Aspergi l lus fumigatus (Accession no.  

MF379664.1)  
 



 
Figure . Clearing zone by Congo red assay on CMC agar of isolates (A) G01-4F, (B) O03-7F  

and (C) G01-8F 

 

อภปิรายผล 

 

            การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
แบคทีเ รีย  และเชือราในแปลงปลูกผักในจังหวัด
นครปฐม  3 อํ า เภอ  คือ  อํา เภอดอนตูม  อํ า เภอ
กําแพงแสน และอําเภอเมืองนครปฐม พบว่า ปริมาณ
จลุนิทรีย์ทีคดัแยกในอาหาร TSA และปริมาณจลุินทรีย์
ทีคดัแยกในอาหาร PVK พบว่า แปลงเกษตรปลอดภยั
ทุกพืนทีมีปริมาณจุลินทรีย์ทงัสองกลุ่มมากทีสดุ เมือ
เทียบกับแปลงเกษตรอินทรีย์  และแปลงเกษตรใช้
สารเคมี โดยอําเภอกําแพงแสนพบปริมาณจุลินทรีย์ทงั
สองกลุม่มากทีสดุ สว่นอําเภอดอนตมูและอําเภอเมือง
นครปฐมมีปริมาณจุลินทรีย์ทงัสองกลุม่น้อยกว่าอย่าง
มีนยัสําคัญทางสถิติ แต่ปริมาณจุลินทรีย์ทงัสองกลุ่ม
ในอําเภอดอนตมูและอําเภอเมืองนครปฐมไม่แตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สว่นปริมาณเชือราของระบบ
เกษตรทกุระบบของทกุๆ อําเภอไม่มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคัญ จากรายงานการวิจัยของไพรัตน์ 
พิมพ์ศิริกุล และคณะ [15] พบว่า ปริมาณอินทรียวตัถ ุ 
ในดิน ค่า pH ของดินมีผลต่อปริมาณจุลินทรีย์ในดิน 
รวมถึงชนิดของดินและการทําเกษตรกรรมทีต่างกันมี
ผลต่อปริมาณแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในดิน และ  

ก า ร ใ ส่ ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ดิ น มี คุณ ส มบั ติ                  
ทางกายภาพดีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  
แตอ่าจทําให้ได้ผลผลติของพืชตกตํา และไมด่ีเทา่ทีควร 
เนืองจากปุ๋ ยอินทรีย์นนัมีปริมาณธาตอุาหารตํา ดงันนั 
ปุ๋ ย เคมีจึ งยังคงมีบทบาทในการเพิมผลผลิตพืช            
แต่การใช้ปุ๋ ยเคมีเพียงอย่างเดียวก็อาจส่งผลให้เกิด  
ผลเสียในระยะยาว ส่วนปุ๋ ยชีวภาพมักมีข้อจํากัดใน 
การนําไปใช้ค่อนข้างมาก [16] ซึงสอดคล้องกับ             
ผลการทดลองเนืองจากพบปริมาณจุลินทรีย์ทงัสอง
กลุ่ ม ม า ก ที สุด ใ น ร ะบบกา ร เ กษต รปลอดภั ย               
อนัเนืองมาจากเกษตรปลอดภยั หมายถึง การปฏิบัติ
เพือป้องกัน หรือลดความเสียงของอนัตรายทีเกิดขึน
ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกียว และการจัดการ
หลังการเก็บเ กียว  เ พือให้ได้ผลิตผลทีมีคุณภาพ 
ปลอดภยั และเหมาะสมตอ่การบริโภค มีการใช้สารเคมี
แต่ควบคุมปริมาณสารเคมีตกค้างให้อยู่ในเกณฑ์ที
ยอมรับได้ว่าปลอดภยัต่อการบริโภค และใช้ปุ๋ ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ ย อินท รี ย์  (ปุ๋ ยคอก  และปุ๋ ยหมัก ) และ          
ปุ๋ ยชีวภาพเพือปรับปรุงสภาพดิน ส่วนการเกษตร
อินทรีย์ หมายถึง ระบบเกษตรทีผลิตอาหาร  หรือ
ผลิตผลทีปลอดภัย และในขบวนการผลิตจะต้องมี
ผลกระทบต่อ เกษตรกรและสิงแวดล้อม  ดังนัน 



ข้อกําหนดทีสําคัญของการเกษตรอินทรีย์คือห้ามใช้
สารเคมีและสารสงัเคราะห์ทุกชนิดในการผลิต และ
พืนทีการเกษตรอินทรีย์จะต้องปลอดจากการปนเปือน
ของดิน นํา และอากาศ ซึงจากรายงานการวิจัยของ
สายชล พรมีอยู่ และคณะ [17] ศึกษาเปรียบเทียบ                      
การเจริญเติบโตของผกับุ้งจีน เมือใช้ปุ๋ ยมลูววั ปุ๋ ยหมกั 
และปุ๋ ยเคมีในอัตราต่างๆ  พบว่าทรีตเมนต์ทีไม่ใส่
ปุ๋ ยเคมีผกับุ้ งจีนมีการเจริญเติบโตตํากว่าทีใส่ปุ๋ ยเคมี 
และมีการเจริญเติบโตได้สูงทีสุดในทรีตเมนต์ทีใส่
ปุ๋ ยเคมีร่วมกับมูลวัว ส่วนจากรายงานการวิจัยของ     
นิจพร ณ พทัลงุ [18] ศึกษาผลของปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยเคมี 
และปุ๋ ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโต  และผลผลิตของ
มะ เ ขือ เทศสีดา  พบว่ าการใส่ปุ๋ ย อินท รี ย์ อัต รา                     
4 ตนัต่อไร่ จะทําให้มะเขือเทศสีดามีการเจริญเติบโต
และผลผลิต (ผลผลิต 1,920 กิโลกรัมต่อไร่) มากกว่า
การใส่ปุ๋ ยเคมีอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ (ผลผลิต         

,463 กิโลกรัมต่อไร่) แต่เมือพิจารณาความคุ้มค่าใน
การลงทุนแล้ว  การใช้ปุ๋ ย เคมี เสริมอินทรีย์อัตรา           
100 กิโลกรัมตอ่ไร่ จะทําให้เกษตรกรมีกําไรในการผลิต
มะเขือเทศมากทีสดุ อีกทงัการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ในดินทีมี
อินทรียวัตถุตําหรือปานกลาง เป็นการช่วยเพิมแหล่ง
อาหารของจุลินทรีย์ในดินเพิมปริมาณมากขึน และ
พบวา่กิจกรรมของจลุนิทรีย์ในดินเพิมขนึ  

 

สรุป 

 

การจดัการเกษตรมีผลตอ่ความหลากหลายของ
แบค ที เ รี ย  โ ดยพบว่ า ก า รจั ด ก า ร เ กษต รแบบ     
การเกษตรปลอดภัยทีมีการเติมอินทรีย์สารจําพวก    
ปุ๋ ยคอก  ปุ๋ ยหมัก  ลงสู่ดิน ร่วมกับการใช้สารเคมี           
เป็นระบบทีพบความหลากหลาย  และปริมาณของ

แบคทีเรียมากทีสดุ ซงึสอดคล้องกบังานวิจยัของ Yang 

et al. [19] ทพีบวา่เชือมีความหลากหลากมากขนึเมือมี
การเติมปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยหมกั  
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