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การว ัดปริมาณจุลน
ิ ทรียใ์ นดิน

โดย: โซฟี โรเบิรต
์ ส1์ , ยุวดี แดนมะลิดอย2, และ อับราม บิคสเ์ ลอร์3
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อาสาสมัครเอคโค เอเชีย เซ็นเตอร์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่างเทคนิคควบคุมคุณภาพและข ้อมูลธนาคารเมล็ดพันธุเ์ อคโค เอเชีย
3
ผู ้อํานวยการศูนย์เอคโคเอเชีย อิมแพ็ค

ทีมา
ตังแต่เดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน ปี 2557 และอีกครังในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม ปี 2558 เอคโค
เอเชียได ้ผลิตและทดสอบนํ ายากําจัดวัชพืชโดยใช ้ส่วนผสมทีมีอยูต
่ ามท ้องถิน โดยจัดทําขึนทีธนาคารเมล็ด
พันธุเ์ อคโค เอเชียทีอําเภอแม่อาย (ดูสารเอคโค เอเชีย ฉบับที 26: “การทําและการทดสอบนํายากําจ ัด
ว ัชพืชทางเลือกสาํ หร ับนําไปใชใ้ นเกษตรกรรายย่อย”) ทีได ้แสดงถึงประสิทธิภาพในการควบคุม
ปริมาณวัชพืชในแปลงทดลอง โดยนํ ายากําจัดวัชพืชนีประกอบไปด ้วยมะละกอสุกหรือสับปะรด, เกลือ และ
โซดาไฟ (ทีมีฤทธิเป็ นด่างสูง) เราต ้องการทดสอบดูวา่ การฉีดพ่นนํ ายาทีมีฤทธิเป็ นด่างจะมีผลอย่างไรบ ้าง
ต่อค่าpHในดิน โครงสร ้างของดิน ความแข็งแรงของพืชทีปลูกและปริมาณความหนาแน่นของจุลน
ิ ทรีย ์ มี
นักวิทยาศาสตร์บางคนพบว่าปั จจัยทีใช ้ในการเกษตรเช่นนํ ายากําจัดศัตรูพช
ื และเชือรากําจัดศัตรูพช
ื มีผลต่อ
การเปลียนแปลงปริมาณจุลน
ิ ทรีย ์ เนืองจากความเสถียรของปริมาณพืชขนาดเล็กในดิน (Soil microflora)
เป็ นสิงทีสําคัญมากต่อขบวนการต่างๆเช่น วัฎจักรของธาตุอาหารและการเกิดเม็ดดินหรือการเกาะกลุม
่ ของ
อนุภาคดิน (Soil aggregation) เราจึงต ้องเฝ้ าติดตามความเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนได ้ต่อสิงมีชวี ต
ิ ทีมี
ประโยชน์เหล่านี อย่างไรก็ตามการทดสอบปริมาณจุลน
ิ ทรียม
์ ก
ั จะต ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารในห ้องทดลองและมี
ค่าใช ้จ่ายสูง เอคโค เอเชียจึงพยายามทดลองจัดทําเกณฑ์วธิ ท
ี เหมาะสม
ี
ใช ้งานได ้จริง และมีประโยชน์ใน
การเฝ้ าดูการเปลียนแปลงปริมาณประชากรจุลน
ิ ทรียใ์ นดิน

คํานํา
จุลน
ิ ทรียห
์ มายถึงสิงมีชวี ต
ิ ทุกชนิดทีมีขนาดเล็กเกินกว่าทีตามองเห็น ได ้แก่ เชือรา, สาหร่าย และ
แบคทีเรีย (Rao, 1995) สิงมีชวี ต
ิ ขนาดเล็กเหล่านีพบได ้ทุกหนทุกแห่ง ไม่วา่ จะเป็ นในนํ า ในอากาศ และใน
ดิน โดยในพืนทีการเกษตร ปริมาณจุลน
ิ ทรียจ
์ ะมีอยูม
่ ากเป็ นพิเศษในปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ และนํ าจุลน
ิ ทรีย ์ IM
(ย่อมาจาก Indigenous Microorganisms หรือ จุลน
ิ ทรียใ์ นท ้องถิน) หรือนําจุลน
ิ ทรีย ์ EM (ย่อมาจาก
Effective Microorganisms หรือจุลน
ิ ทรียท
์ มี
ี ประสิทธิภาพ) จุลน
ิ ทรียเ์ ป็ นส่วนประกอบทีสําคัญของดิน
เพราะทําหน ้าทีช่วยย่อยสลายอินทรียว์ ต
ั ถุ ขณะเดียวกันยังช่วยเปลียนสภาพสารอาหารทีมีอยูใ่ นหินและใน
อากาศให ้พืชนํ าไปใช ้ได ้ และเป็ นตัวช่วยในการเกาะกลุม
่ ของอนุภาคดิน (Tisdall, 1994; Hayat et al.
2010) นอกจากนันจุลน
ิ ทรียใ์ นดินยังมีบทบาทสําคัญต่อความแข็งแรงของพืชทีปลูก เพราะมีสว่ นช่วยในวัฎ
จักรธาตุอาหาร ย่อยสลายนํ ายากําจัดศัตรูพช
ื และถ ้าในดินมีจล
ุ น
ิ ทรียท
์ มี
ี ประโยชน์อยูจ
่ ํานวนมากก็จะลด
ปริมาณโรคพืชทีเกิดจากแบคทีเรีย (Anderson, 1984; Mendes et al., 2011)
ความแข็งแรงและปริมาณของจุลน
ิ ทรียข
์ นอยู
ึ
ก
่ บ
ั ปั จจัยหลายอย่าง ได ้แก่ ค่าpHของดิน, ปริมาณ
ความชืนในดิน, อุณหภูม,ิ ความเค็ม, ปริมาณออกซิเจน และอินทรียว์ ต
ั ถุ (Schnürer et al., 1986; Matthias
et al., 1995; Graeme et al., 2008; Tourna et al., 2008) นอกจากนีสิงทีใช ้ในพืนทีการเกษตร เช่น มูล

สัตว์, ปุ๋ยหมัก, นํ าจุลน
ิ ทรีย,์ ปุ๋ ย, ยาฆ่าเชือราและยาฆ่าแมลงก็มผ
ี ลต่อปริมาณและชนิดของจุลน
ิ ทรียท
์ อยู
ี ใ่ น
ดินด ้วย (Bünemann et al., 2005)
จุลน
ิ ทรียม
์ ก
ั จะพบได ้ตามชันส่วนบนของดินเช่น ดินชันบนและหน ้าดิน โดยพืนทีนีเป็ นส่วนทีต ้องสัมผัส
กับนํ ายากําจัดศัตรูพช
ื , ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลงและยังสัมผัสกับส่วนทีเป็ นสารอินทรียพ
์ วกใบไม ้ มูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก
และนํ าจุลน
ิ ทรีย ์ ทังนีจุลน
ิ ทรียส
์ ว่ นใหญ่จะชอบอยูใ่ นดินทีมีคา่ pHประมาณ 5-7 (ใกล ้เคียงกับค่าpH ของนํ า)
ความผันผวนของค่าpHในดินยังสามารถเปลียนโครงสร ้างสิงมีชวี ต
ิ ในดินด ้วย (Lauber et al., 2009) ดินใน
เขตร ้อนชืนมักจะมีคา่ เป็ นกรดมากกว่า (ส่วนใหญ่มค
ี า่ pH ที 4-5) ดังนันจุลน
ิ ทรียท
์ ชอบดิ
ี
นทีเป็ นกรดก็จะเพิม
จํานวนและรวมตัวกันอยูใ่ นพืนทีนัน สิงทีจําเป็ นต่อจุลน
ิ ทรียไ์ ด ้แก่ คาร์บอน, ออกซิเจน, ไนโตรเจน,
โปตัสเซียม, แมกนีเซียม, แมงกานีส, เหล็ก และไอออนอืนๆในปริมาณน ้อยกว่า และจุลน
ิ ทรียจ
์ ะได ้รับธาตุ
อาหารทีจําเป็ นส่วนมากจากการย่อยสลายสิงทีตายแล ้วหรือจากการกินกันเอง จุลน
ิ ทรียจ
์ ะชอบอาศัยในดินที
มีรพ
ู รุนและมีอน
ิ ทรียว์ ัตถุปริมาณมากเพือจะมีอาหาร นํ าและออกซิเจนทีเพียงพอ (Hassink, 1993)
ความเค็มของดินเป็ นตัววัดปริมาณของเกลือทีอยูใ่ นดิน ได ้แก่โซเดียม, แมกนีเซียม, แคลเซียม, ซัลเฟต
และไบคาร์บอเนต ภาวะทีมีความเค็มมากอาจลดความสามารถในการเผาผลาญของจุลน
ิ ทรีย ์ (Rietz &
Haynes, 2003) การรุกลําของนํ าเค็มทีเข ้ามาอาจเกิดขึนได ้ในพืนทีทีติดกับทีลุม
่ นําเค็ม นํ ากร่อย หรือทะเล
การเปลียนแปลงอืนๆทีทําให ้องค์ประกอบทีเป็ นเกลือในดินเพิมขึนอาจส่งผลให ้เกิดการเปลียนแปลงของ
ระดับนํ าใต ้ดิน รวมถึงการใช ้ปุ๋ยบางอย่างอาจทําให ้จุลน
ิ ทรียอ
์ อ
่ นแอลงและลดปริมาณลงด ้วย
ในพืนทีทีมีประวัตก
ิ ารใช ้งานมานานอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณจุลน
ิ ทรียใ์ นดินเป็ นเวลานานด ้วย ปั จจัย
ต่างๆเช่นระดับค่าpH, ความเค็ม,และสารตกค ้างจากยาฆ่าแมลงจะยังคงอยูใ่ นดินและยากต่อการปรับปรุงดิน
ให ้ดีขน
ึ ปั จจัยหลายๆอย่างทีเป็ นผลต่อความแข็งแรงของกลุม
่ จุลน
ิ ทรียท
์ ําให ้ยากทีจะเจาะจงว่าปั ญหานั น
เกิดจากปั จจัยใดแน่ อย่างไรก็ตาม การเฝ้ าติดตามจํานวนจุลน
ิ ทรียใ์ นพืนทีทําการเกษตรยังถือเป็ นเรืองที
สําคัญ โดยเฉพาะเมือมีการทดลองใช ้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ บทความนีจะอธิบายถึงทางเลือกต่างๆใน
การเฝ้ าติดตามจํานวนจุลน
ิ ทรียใ์ นดิน ด ้วยวิธก
ี ารทีประหยัดค่าจ่ายกว่าการนํ าไปทดสอบในห ้องทดลอง
ความหนาแน่นของประชากรจุลน
ิ ทรียใ์ นดินมีความสัมพันธ์กบ
ั การย่อยสลายและการหายใจของดิน จึง
อาจพูดได ้ว่ายิงความหนาแน่นของจุลน
ิ ทรียม
์ ม
ี าก เมือถึงจุดหนึงจะสามารถย่อยสลายอินทรียว์ ัตถุได ้รวดเร็ว
มากกว่าจุลน
ิ ทรียใ์ นดินทีมีปริมาณน ้อยกว่า จํานวนประชากรของพืชขนาดเล็กทีสะสมอยูใ่ นดินใช ้เป็ นตัวชีวัด
ถึงมวลสารในดิน (Van Bruggen & Semenov, 2000) เนืองจากวัฎจักรของธาตุอาหารทีประกอบไปด ้วย
ขบวนการย่อยสลายมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของดิน และจุลน
ิ ทรียเ์ หล่านีมีสว่ นช่วยในขบวนการนี เรา
จําเป็ นต ้องเฝ้ าติดตามการเปลียนแปลงขนาดประชากรจุลน
ิ ทรียท
์ เป็
ี นผลจากการใช ้ยาหรือปุ๋ ยใหม่ๆ ทีเรา
เป็ นห่วงทีสุดคือว่านํ ายากําจัดศัตรูพช
ื จะเป็ นอันตรายต่อจุลน
ิ ทรียแ
์ ละทําให ้ปริมาณจุลน
ิ ทรียล
์ ดลง ข ้อมูลตัว
เลขทีได ้นีจะแสดงปริมาณทีลดลงถ ้ากระดาษกรองในแปลงทีฉีดพ่นด ้วยนํ ายาเน่าเปื อยช ้ากว่าแปลงทีถูกฉีด
ด ้วยนํ า

[บก.: เอคโค เอเชียใช ้วิธก
ี ารต่อไปนีเพือทดสอบผลกระทบทีเกิดจากนํ ายากําจัดศัตรูพช
ื จากธรรมชาติททํ
ี า
ขึนเอง เราเปรียบเทียบนํ ายาสับปะรถ, นํ ายามะละกอ และนํ าเปล่า ข ้อมูลสําหรับผู ้อ่านคือพืนทีทดลองแบ่ง
่ ฉีดใน
ออกเป็ นขนาดแปลงละ 1X2 เมตร การฉีดพ่น(ด ้วยนํ ายาสับปะรด, นํ ายามะละกอ หรือนํ าเปล่า)จะสุม
แปลงทังหมดจํานวน 9 แปลง ได ้แก่ นํ ายาและนํ าเปล่า 3 แปลง X 3 ครัง และแต่ละครังจะฉีดพ่นในแปลงที
มีวัชพืชเป็ นเวลา 1 นาทีในปริมาณ 500 มล./ม2. ท่านสามารถดูเพิมเติมได ้ที สารเอคโค เอเชียฉบับที 26]

้ ระดาษกรอง
วิธใี ชก
วิธท
ี ดสอบแบบแรกนีไม่มข
ี นตอนยุ
ั
ง่ ยากมากนัก แต่จะใช ้เวลาหลายอาทิตย์กว่าจะเห็นผล มีการใช ้
อุปกรณ์หรือเครืองมือน ้อยกว่าแบบทีสอง และข ้อมูลทีได ้อาจเป็ นทังเชิงคุณภาพหรือปริมาณ วิธใี ช ้กระดาษ
กรองนีไม่ได ้นับจํานวนจุลน
ิ ทรียโ์ ดยตรง แต่จะวัดอัตราการย่อยสลายของอินทรียว์ ต
ั ถุ เนืองจากจะต ้องมี
จุลน
ิ ทรียใ์ นการย่อยสลาย ดังนันจึงมีความสัมพันธ์กน
ั โดยตรงระหว่างประชากรจุลน
ิ ทรียแ
์ ละอัตราการย่อย
สลาย ประชากรจุลน
ิ ทรียม
์ ผ
ี ลทําให ้การย่อยสลายเพิมขึน เช่นเดียวกับอัตราการสลายตัวของกระดาษกรอง

(ส่วนปั จจัยแวดล ้อมอืนๆของจุลน
ิ ทรีย ์ เช่นอุณหภูมแ
ิ ละความชืนในดินอาจมีผลต่ออัตราการย่อยสลายด ้วย
เช่นกัน)

วัสดุทใช
ี :้






กระดาษกรอง (ทีกรองกาแฟ หรือกระดาษกรองในห ้องทดลอง
เช่นยีห ้อ Whatman)
ถุงตาข่าย (เราใช ้ถุงทีใช ้ในเครืองซักผ ้า)
พลัว
เครืองหมายติดทีแปลง (อาจเป็ นธง, ริบบินพลาสติก หรือกิง
ไม ้)
้ ระดาษกรอง บรรจุ
ภาพที 1(บน): วิธใี ชก
เทปวัดระยะ

วิธก
ี าร:

กระดาษกรองไว้ในถุงตาข่ายเหมือนในรูป
ภาพที 2(ล่าง): การทําอาหารเลียงเชือและ
การน ับโคโลนีแบคทีเรียเป็นวิธห
ี นึงในการชี
ว ัดการเปลียนแปลงคุณภาพของระบบดิน

1. เริมด ้วยมือทีสะอาดและถุงตาข่ายสะอาด
2. ชังนํ าหนักกระดาษกรอง 1 ถึง 3 ชิน และใส่ไว ้ในถุง โดยไม่ใช ้กระดาษซ ้อนกัน (กระดาษทีใส่เพิมเข ้า
ไปเพียงเป็ นการทําซํา) (ภาพที 1)
3. ในพืนทีทดลองแต่ละแปลงทีจะทําการติดตามดูจํานวนประชากรจุลน
ิ ทรีย ์ ให ้ขุดหลุมขนาดเท่ากับ
ขนาดของถุงทีความลึกประมาณ 4-6 ซม. โดยให ้ก ้นหลุมเป็ นแนวราบ
4. วางถุงทีมีกระดาษกรองอยูข
่ ้างในไว ้ในหลุม แล ้วเอาดินทีขุดขึนมากลบไว ้ ให ้ดินทีปากหลุมพอดีกบ
ั ดิน
ส่วนอืนในแปลง
5. ทําเครืองหมายจุดนั นไว ้เพือสามารถกลับมาหาเจออีกครัง
6. ทิงไว ้เป็ นเวลา 6 อาทิตย์
7. หลังจาก 6 อาทิตย์ ให ้ขุดถุงขึนมาและเปรียบเทียบกระดาษกรองทีถูกย่อยสลายไปในแต่ละแปลง
(สามารถสังเกตด ้วยตา โดยกะดูด ้วยสายตาว่าอันไหนถูกย่อยสลายไปมากหรือน ้อยทีสุด หากต ้องการ
เปรียบเทียบให ้ละเอียดถูกต ้องให ้ทําตามขันตอนที 8)
8. สําหรับการวัดอัตราการย่อยสลายให ้ละเอียดถูกต ้องมากขึน ให ้นํากระดาษกรองออกมาจากถุง เอาเศษ
ดินออก (ถ ้ามีก ้อนดินติดอยูท
่ กระดาษ
ี
ให ้เอาออกด ้วยความระมัดระวัง) อบกระดาษกรองให ้แห ้งในเตา
อบทีตังอุณหภูมไิ ว ้ที 60°C เป็ นเวลา 24 ชม. เมือแห ้งดีแล ้ว นํ ากระดาษกรองนั นไปชังนํ าหนัก โดยสูตร
ด ้านล่างนีจะใช ้คํานวณนํ าหนักสุดท ้ายทีเปลียนไป ถ ้าเปอร์เซนต์การย่อยสลายน ้อยแสดงว่าเกิดการ
ย่อยสลายน ้อยด ้วยและความแข็งแรงของจุลน
ิ ทรียก
์ บ
ั ปริมาณจุลน
ิ ทรียจ
์ ะดูได ้จากตัวเลขทีได ้นี ถ ้า
เปอร์เซนต์การย่อยสลายมากแสดงว่าปริมาณจุลน
ิ ทรียม
์ อ
ี ยูม
่ าก
การย่อยสลาย % =

นํ าหนักครังแรก นํ าหนักสุดท ้าย
นํ าหนักครังแรก

x 100

วิธต
ี รวจน ับโคโลนีของแบคทีเรีย
การตรวจนับแบคทีเรียจะได ้ข ้อมูลทีเป็ นตัวเลขในเวลาเพียง 24 ชัวโมง โดยแสดงถึงประชากร
จุลน
ิ ทรียท
์ ปรากฏอยู
ี
ใ่ นตัวอย่างทีเก็บมา (ภาพที 2) นอกจากส่วนทีเป็ นรากพืช แมลงต่างๆทังขนาดเล็กและ
ใหญ่ จุลน
ิ ทรียก
์ เ็ ป็ นส่วนหนึงขององค์ประกอบทางชีวภาพของระบบดิน ห ้องทดลองหลายแห่งใช ้วิธก
ี ารนี
เพือวิเคราะห์ประชากรจุลน
ิ ทรียใ์ นดินเพือเป็ นตัวชีวัดถึงความเปลียนแปลงคุณภาพของระบบดิน วิธก
ี ารนีต ้อง
มีการเตรียมการและอุปกรณ์ทมากกว่
ี
า แต่ผลทีก็ได ้จะแม่นยํากว่าด ้วย การรักษาสภาพการทดลองให ้ปลอด
เชือเป็ นสิงสําคัญมากทีจะทําให ้ผลทีได ้จากการทดสอบวิธน
ี มี
ี ความถูกต ้องแม่นยํา

สิงทีต่างจากการทดลองในห ้องทดลองส่วนใหญ่คอ
ื เราทําวุ ้นเลียงเชือขึนมาเองและทําการอบจาน
เพาะเชือทีอุณหภูมต
ิ ํากว่าปกติเล็กน ้อย (ที 27°C จากมาตรฐานที 25°C หรือ 30°C) ซึงหมายความว่าค่า
ตรวจนับจุลน
ิ ทรียม
์ าตรฐาน (CFU) จากห ้องทดลองหรือต ้นแบบการทดลองจะมีคา่ ต่างเล็กน ้อยจากค่า CFU
ทีเราได ้ อย่างไรก็ตาม รูปแบบทัวไปในการทดลองทีผ่านมาคือการเพิมขึน การลดลงหรือการคงทีของ
ปริมาณจุลน
ิ ทรียจ
์ ะมีผลทีคล ้ายกันกับทีได ้จากห ้องทดลองอืน เนืองจากแบคทีเรียและเชือรามีความ
ั ส่วนต่างกันและไม่มวี ุ ้นเลียงเชือเฉพาะ
หลากหลายมาก ความต ้องการสารอาหารของแต่ละสายพันธุจ
์ งึ มีสด
ชนิดใดจะสามารถใช ้เลียงจุลน
ิ ทรียท
์ ก
ุ ชนิดได ้ บางชนิดอาจต ้องการธาตุอาหารเสริมและสารประกอบอืน
เสริมเพือจะเพิมปริมาณได ้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็ นกลุม
่ โคโลนีทตามองเห็
ี
นได ้ และด ้วยเหตุนี วุ ้นเลียง
เชือของเราจึงสามารถนํ ามาใช ้สําหรับแบคทีเรียและเชือราเพียงส่วนหนึงทีอยูใ่ นดิน แต่ก็ยงั สามารถแสดงให ้
เห็นถึงทิศทางการเปลียนแปลงโดยรวมของแบคทีเรียทีเติบโตจากวุ ้นนัน

อุปกรณ์ทใช
ี :้
 พลัวมือ
 เหยือก/ถุงใส่ตวั อย่างพลาสติก
 หลอดปี เปตขนาด 5 มล. (x2)
 หลอดทดลองขนาด 20 มล./ถ ้วยแก ้วขนาดเล็ก (x7)
 อาหารเลียงเชือ (ทําเองได ้ ดูวธิ ท
ี ําด ้านล่าง)
 แท่งคน
 แท่งเกลียแบคทีเรีย
 แอลกอฮอล์/เปลวไฟ
[หมายเหตุ: อุปกรณ์วท
ิ ยาศาสตร์—อาหารเลียงเชือ, หลอดทดลอง, แท่งคนและแท่งเกลียแบคทีเรีย หาซือได ้ที
ร ้าน Union Science ถ.สุเทพ จ.เชียงใหม่]

วิธก
ี าร:

นํา

ความเข้ มข้ น
สารละลายเข้ มข้ น
ทีเตรียมไว้

สารละลาย
ทีเจือจางแล้ ว

ภาพที 3 การเตรียมสารละลายดินในความเข้มข้นระด ับต่างๆเพือการตรวจน ับโคโลนีจล
ุ น
ิ ทรีย ์

1. ทําเครืองหมายไว ้ทีหลอดทดลอง 7 หลอด และทีอาหารเลียงเชือ 7 จาน ด ้วยเครืองหมาย “1, 101
,10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6.” ทําการฆ่าเชือทังหมดด ้วยการแช่ในสารละลายทีประกอบด ้วยนํ า 9
ส่วนและนํ ายาฟอกขาว 1 ส่วน เป็ นเวลา 24 ชัวโมง หรือใส่ไว ้ในหม ้ออบแรงดันเป็ นเวลา 20 นาทีท ี
อุณหภูม ิ 121°C และทีแรงดัน 103.4 กิโลปาสคาล
2. เติมหลอด 1 ด ้วยนํ าทีผ่านการฆ่าเชือแล ้ว 10 มล. และเติมหลอดทีเหลืออยูท
่ ก
ุ หลอดด ้วยนํ าทีผ่าน
การฆ่าเชือแล ้วหลอดละ 9 มล.
3. ใช ้พลัวมือทีฆ่าเชือแล ้วตักดินตัวอย่างในปริมาณอย่างน ้อย 1 กรัม และใส่ไว ้ในภาชนะทีฆ่าเชือแล ้ว
4. ชังนํ าหนักดิน 1 กรัมแล ้วใส่ลงไปในหลอด 1 ทีมีนําบริสท
ุ ธิอยู่ 10 มล.
5. ผสมให ้เข ้ากัน (หากดินจับกันเป็ นก ้อน ให ้ใช ้ทีคนทําให ้ก ้อนดินให ้แตกออก)
6. ใช ้หลอดปี เปตทีฆ่าเชือแล ้วดูดสารละลายดินออกมา 1 มล.จากหลอด 1 และนํ าไปใส่ในหลอด 10-1
คนให ้เข ้ากัน
7. ใช ้หลอดปี เปตเดียวกันนีดูดสารละลายดินออกมา 1 มล. จากหลอด 10-1 และนํ าไปใส่ในหลอด 10-2
คนให ้เข ้ากัน
8. ดูดสารละลาย 1 มล.จากหลอด 10-2 และนํ าไปใส่ในหลอด 10-3 ทําแบบเดียวกันนีตามลําดับเลข
จนใส่สารละลายดินครบทุกหลอด (ภาพที 3)
9. ฆ่าเชือแท่งเกลียแบคทีเรีย โดยอาจนํ าไปลนไฟจนกลายเป็ นสีแดงแล ้วทิงให ้เย็น หรืออาจเช็ดแท่ง
เกลียด ้วยเอธิลแอลกอฮอล์ 70% และทิงไว ้ให ้แห ้ง
10. ใช ้หลอดปิ เปตทีฆ่าเชือแล ้วหลอดทีสอง ดูดสารละลาย 0.5 มล.จากหลอด 10-6 ไปใส่บนจานเลียง
เชือ 10-6
11. ใช ้แท่งเกลียทีฆ่าเชือแล ้วเกลียสารละลายให ้ทัวจานจากขอบหนึงไปอีกขอบหนึง เอียงจานในระดับ
90 องศาและให ้สารละลายกระจายออก เอียงจานอีกสองครังเพือให ้แน่ใจว่าสารละลายกระจายไป
ทัว (ภาพที 4) จากนันให ้ปิ ดจานไว ้อีกครังทันที

1

2

3

4

ภาพที 4: วิธก
ี ารกระจายแบคทีเรียทีใส่ลงไปในจานเลียงเชือ

12. ฆ่าเชือแท่งเกลีย จากนันนํ าสารละลายปริมาณ 0.5 มล. จากหลอดที 10-5 ใส่ลงในจานที 10-5 เกลีย
ออกในลักษณะเดียวกับทีอธิบายไว ้ในข ้อที 11
13. ทําซําในขันตอนที 10 ถึง 12 สําหรับหลอดทดลอง/จานเลียงเชือทีเหลือ ตามลําดับตัวเลข และจาก
หมายเลข 10-6 ไปยัง 10-1
14. วางจานเพาะเชือควําลงและเรียงเป็ นชันเก็บไว ้ในช่องอุณหภูมอ
ิ น
ุ่ (เอคโคใช ้ตู ้เพาะเมล็ดทีสร ้างขึน
เอง ท่านสามารถเข ้าไปดูรายละเอียดได ้ที

[https://www.youtube.com/watch?v=k6lux5EVUuI] ซึงเป็ นวิดโิ อ YouTube อธิบายขันตอน
การทําไว ้) เป็ นเวลา 24 ชัวโมงทีอุณหภูม ิ 27°C
15. หลังจากทีอบไว ้เป็ นเวลา 24 ชัวโมงแล ้ว ให ้หาจานทีมีโคโลนี 30-300 โคโลนี แล ้วนับจํานวนจุด
(โคโลนี) ทีเห็นได ้ชัดเจน ทีอาจจะมีรป
ู ร่าง ขนาด และสีทต่
ี างกันไป (ภาพที 2) อย่าลืมสังเกตว่า
้นหนาที
“โคโลนี” เป็ นเพียงเส
เราได ้ขีดเป็ นรอยไว ้ หรือหลังจากเพียง 24 ชัวโมง “โคโลนี” เกิดขึน
กินพืนทีเป็ นวงกว ้างในจาน ซึงอาจเป็ นเพราะสารละลายไม่เจือจางพอ หรือเครืองมืออาจติดเชือ
แทนทีเซลล์ทมี
ี อยูก
่ อ
่ นจะสร ้างโคโลนีเพียงโคโลนีเดียว แต่กลับมีหลายโคโลนีทโตขึ
ี
นพร ้อมกัน
และทําให ้ยากต่อการนับให ้ได ้ผลทีถูกต ้อง (ภาพที 5)

ภาพที 5: ต ัวอย่างของปัญหาทีม ักเกิดขึนเมือทํารอย (streak)ในจาน ทงสองภาพนี
ั
เป็นปัญหาจากการ

้ หนาจนทําให้น ับไม่ได้ ส่วนภาพ
ปนเปื อนหรือความหนาแน่นของแบคทีเรียทีมากเกินไป ภาพทางซา้ ยมีเสน
ขวาโคโลนีหลายๆโคโลนี มารวมก ันทําให้เห็นว่าบางจุดมีขนาดใหญ่มาก
16. การคํานวณหน่วยก่อรูปโคโลนี (Colony Forming Units (CFU):

CFU คือค่าประมาณของจํานวนจุลน
ิ ทรียท
์ มี
ี ชวี ต
ิ (แข็งแรง)ในปริมาณตัวอย่างทีได ้มา เซลล์แต่ละเซลล์ของ
แบคทีเรียหรือเชือราสามารถแบ่งตัวเองและทําให ้เกิดเป็ นโคโลนีทมองเห็
ี
นได ้ โดยทัวไปแล ้ว ค่า CFU จึง
รายงานผลออกมาเป็ น CFU/มล. ค่า CFU ทีสูงกว่าแสดงว่ามีปริมาณจุลน
ิ ทรียม
์ ากกว่าในตัวอย่างทีมีคา่ CFU
ตํา ส่วนใหญ่คา่ การเจือจางของจุลน
ิ ทรียใ์ นดินทีทําในห ้องทดลองจะมีผลการนับออกมาอยูท
่ ระหว่
ี
าง 104 ถึง
12
10 CFU สําหรับดิน 1 กรัม แต่คา่ ทีถือว่าเป็ นค่าปกติจะมีความแตกต่างกันไป ขอความกรุณาอย่าลืมว่าวิธท
ี ี
เราทําอยูน
่ ี แม ้ในเชิงปริมาณ จะมีไว ้เพือเป็ นการแสดงค่าทีได ้ไปในทิศทางโดยรวมในแหล่งทีมาของดินที
หนึง มากกว่าทีจะได ้ค่ามาจํานวนหนึงเพือนํ าไปเปรียบเทียบกับดินจากแหล่งทีมาอืนๆ นอกจากนี
องค์ประกอบและขนาดประชากรของจุลน
ิ ทรียใ์ นดินยังมีความแตกต่างกันไปตามความลึกและแหล่งทีมาด ้วย
เนืองจากข ้อคํ านึงเรืองความปลอดภัย อย่าลืมว่ามีความเป็ นไปได ้ทีการใช ้วิธน
ี จะทํ
ี
าให ้แบคทีเรีย/เชือราที
เป็ นพิษหรือก่อโรคเติบโตได ้ และเพือลดความเป็ นไปได ้นีจึงไม่ควรเก็บรักษาโคโลนีไว ้ในทีอุณหภูมส
ิ งู กว่า
อุณหภูมห
ิ ้องในช่วงเวลาการบ่ม (โดยเฉพาะอย่างยิง ควรหลีกเลียงช่วงระยะอุณหภูม ิ 36 ถึง 38°C เพือ
ป้ องกันการมีชวี ต
ิ อยูแ
่ ละแพร่พันธุข
์ องแบคทีเรียทีมักอาศัยอยูใ่ นสัตว์เลียงลูกด ้วยนม)

ื
การทําวุน
้ เลียงเชอ
อุปกรณ์ทใช
ี :้










จานเพาะเชือ 12 จาน
นํ า 2 ถ ้วย
ผงวุ ้น 2 ช ้อนโต๊ะ
ซุปหมูก ้อน 2 ก ้อน
นํ าตาล 4 ช ้อนโต๊ะ
ขวด flaskทีมีความจุสองเท่าของของเหลวที
จะใช ้ (เพือฆ่าเชือ)
หม ้อต ้มแรงดัน
เทอร์โมมิเตอร์ (ฆ่าเชือแล ้ว)
อลูมเิ นียมฟอยล์

ภาพที 6: อุปกรณ์ทใช
ี ใ้ นการทําจานวุน
้ เพาะเชือ ได้แก่ นําตาล

วิธก
ี ารทํา:

ซุปก้อน ผงวุน
้ และนํา

1. นึงจานในหม ้อต ้มแรงดันเป็ นเวลา 20 นาที ทีอุณหภูม ิ 121°C และแรงดัน 103.4 กิโลปาสคาล หรือ
แช่ในสารละลายทีมีนํา 9 ส่วนและนํ ายาฟอกขาว 1 ส่วนเป็ นเวลา 24 ชัวโมง
2. ผสมผงวุ ้น, ซุปก ้อน, นํ าตาล และนํ า ในขวด flask ทีสามารถจุของเหลวนีได ้สองเท่า ใส่ไมโครเวฟ
หรืออุน
่ บนเตาจนส่วนผสมละลายจนหมด คนให ้ทัวเพือไม่ให ้มีก ้อนเหลืออยู่
3. ปิ ดฝาขวดด ้วยแผ่นฟอยล์ จากนั นเอาไปวางในหม ้อต ้มแรงดัน ทําตามข ้อแนะนํ าของหม ้อต ้มแรงดัน
เพือให ้ความร ้อนอยูท
่ ี 121°C และแรงดัน 103.4 กิโลปาสคาล เป็ นเวลา 20 นาที
4. ยกขวด flask ออกจากหม ้อต ้มแรงดัน แล ้วรอจนอุณหภูมอ
ิ ยูท
่ ี 45°C
5. เทส่วนผสมผงวุ ้นลงในจานเลียงเชือ ต ้องแน่ใจว่าให ้ส่วนผสมผงวุ ้นอยูท
่ วก
ั ้นจาน และอย่าเติมลงไป
ให ้สูงเกินครึงหนึงของจาน
6. ปิ ดฝาจานทุกจานทันที แล ้วปล่อยให ้ผงวุ ้นเย็นตัว เมือวุ ้นแข็งแล ้ว ให ้วางจานควําลง
หรือมีอก
ี วิธห
ี นึงถ ้าไม่ต ้องการจะใช ้ผงวุ ้นทันที:

1. ทําตามข ้อ 2 และ 3 สําหรับผงวุ ้น แต่ใช ้ขวดแก ้วทีมีฝาปิ ดและฆ่าเชือแล ้ว หลังจากผงวุ ้นได ้รับการ
ฆ่าเชือแล ้ว ให ้ลดแรงดันในหม ้อต ้มแล ้วปิ ดฝาขวด วุ ้นจะแข็งตัวและสามารถเก็บไว ้ได ้ 1 อาทิตย์
2. เมือต ้องการนํ ามาใช ้ ให ้วางขวดทีมีวุ ้นอยูเ่ ต็มนีไว ้ในนํ าอุน
่ (ไม่ใช่นําเดือด) จนกว่าวุ ้นจะละลายและ
อุณหภูมอ
ิ ยูท
่ ี 45°C
3. ทําตามข ้อ 5 และ 6

้ ผ่นขาตงวางในหม้
ภาพที 7 อุน
่ หม้อต้มแรงด ันบนเตาเพือฆ่าเชือวุน
้ และอุปกรณ์อนๆ
ื
ใชแ
ั
อ เติมนําสูง 2 ถึง 3 ซม.

้ ผ่นฟอยล์อลูมเิ นียมปิ ดขวดไว้ แล้ววางลงตรงกลาง ให้ดา้ นบนขวดมี
จากก้นหม้อ (อย่าให้นําสูงจนแตะก้นขวด) ใชแ
ระยะห่างจากฝาหม้ออย่างน้อย 2 ซม.

ผลทีได้
[บก.: เป้ าหมายหลักของสารเอคโคเอเชียคือการนํ าเสนอทางเลือกให ้กับเครือข่าย ในการการปรับ
ปริมาณและเปรียบเทียบประชากรจุลน
ิ ทรียใ์ นดินเพือประเมินคุณภาพของดิน โดยเป็ นส่วนหนึงของการ
ทดลองภาพรวมทีใหญ่กว่าในการทดสอบผลกระทบของนํ ายากําจัดวัชพืชจากธรรมชาติทมี
ี ตอ
่ วัชพืช
และคุณภาพของดิน เราได ้ทําการทดลองวิธก
ี ารสองอย่างนีเพือดูแนวโน ้มการก่อรูปโคโลนีในขบวนการ
ทดลองเอคโค เอเชีย ทีเปรียบเทียบกับจํานวนจุลน
ิ ทรียใ์ นกระดาษกรองและกับผล CFU ทีได ้จาก
ห ้องทดลองจากผู ้เชียวชาญด ้านการวิเคราะห์ดน
ิ เอคโค เอเชียไม่ได ้ทําการทดลองซําให ้เพียงพอทีจะ
ได ้ผลออกมาอย่างแม่นยํา เนืองจากต ้องการทีจะดูวา่ ในการเป็ นองค์กร NGO ทีมีข ้อจํากัดเราจะสามารถ
ใช ้ขบวนการทดลองทียอมรับได ้แบบประหยัดค่าใช ้จ่ายเพือให ้เป็ นตัวอย่างทีจะใช ้พิจารณาคุณภาพของ
จุลน
ิ ทรียใ์ นดิน ดังนัน แม ้ข ้อมูลต่อไปนีเป็ นข ้อมูลตัวเลขแต่ผลทีออกมานันเป็ นทีเข ้าใจในเชิงคุณภาพ
มากกว่าเชิงปริมาณ และสามารถนํ าไปใช ้เพือเปรียบเทียบนํ ายาทีใช ้ภายใต ้การทดลองเดียวกัน ไม่ใช่
ข ้ามการทดลอง เนืองจากผลการทดลองทีได ้ขึนอยูก
่ บ
ั พืนทีทีมีภาวะแวดล ้อมต่างกันของแปลงทดลอง
อย่างไรก็ตาม เรายังเลือกทีจะรวบรวมผลทีได ้จากการทดลองนีเพือแบ่งปั นถึงสิงทีเราได ้เรียนรู ้กับ
สมาชิกในเครือข่ายก่อนทีพวกเขาจะทําการทดลองวิธก
ี ารเหล่านีด ้วยตนเอง และเรายินดีทจะรั
ี บฟั ง
ประสบการณ์ของท่าน ทีท่านได ้ทําการทดลองด ้วยวิธก
ี ารอย่างหนึงอย่างใดทีเราได ้นํ าเสนอ]
ในการทดลองด ้วยกระดาษกรอง เราพบว่ากระดาษกรองมีข ้อจํ ากัดต่อระยะเวลาทีเราทิงไว ้ในดินมากกว่า
ทีเราคาดการณ์ไว ้ อัตราการย่อยสลายอาจต่างกันไปตามสภาพอากาศและประเภทของดิน ถ ้าท่านใช ้วิธก
ี าร
นีเพือทําการทดลองเปรียบเทียบหรือศึกษาวิจัยเพือไว ้ใช ้เอง เราขอแนะนํ าว่าก่อนจะทดลองวัดปริมาณ
จุลน
ิ ทรีย ์ ให ้ท่านลองฝั งกระดาษกรองหลายๆอันไว ้ในดินของท่านก่อน แล ้วขุดเก็บมาทีละอันภายใน
ระยะเวลาหลายๆอาทิตย์ เพือดูวา่ กระดาษอยูใ่ นดินได ้นานเท่าใดก่อนทีจะย่อยสลายหายไปหมด ท่าน
ิ
จะต ้องมีสงใดสิ
งหนึงเป็ นตัววัดและเปรียบเทียบเพือถ ้าหากเกิดการย่อยสลายมากกว่า 90% เราขอแนะนํ าให ้
ฝั งดินไว ้เป็ นระยะเวลาสันลง เมือท่านได ้วางกรอบการทํางานว่ากระดาษกรองจะอยูใ่ นดินได ้นานเท่าใดแล ้ว
จึงค่อยเริมทําการทดลอง

ิ ไม่คาดคิดอยูบ
จากการทดลองของเราพบว่ามีสงที
่ ้าง ผลการทดลองทังสองอย่างทําให ้เห็นความ
หลากหลายในดิน และความแตกต่างของรูปแบบในแง่ทว่ี าดินอันไหนยังคงเหมือนเดิมหรือเสือมสภาพลง
การทดลองด ้วยกระดาษกรองทําให ้เห็นว่าแทบไม่มค
ี วามแตกต่างเลยระหว่างคุณภาพของจุลน
ิ ทรียใ์ นดินที
ได ้รับนํ า, นํ ายาสับปะรดหรือนํ ายามะละกอ (ตารางที 1) ความแตกต่างภายในการใช ้นํ ายาชนิดเดียวกันมี
มากกว่าระหว่างต่างชนิดกัน โดยเฉพาะแปลงทีใช ้นํ ายาสับปะรดและแปลงทีใช ้นํ าเป็ นตัวเปรียบเทียบ แม ้ว่า
ขนาดตัวอย่างจะเล็กเกินไปทีจะใช ้เป็ นข ้อมูลสถิต ิ แต่เราก็สงั เกตว่ากระดาษกรองทีฝั งไว ้ในดินทีใช ้นํ ายา
มะละกอมีนําหนักทีหายไปน ้อยทีสุดและมีการย่อยสลายช ้ากว่ากระดาษกรองทีฝั งในดินทีใช ้นํ ายาสับปะรด
และนํ า ซึงแสดงว่าประชากรจุลน
ิ ทรียอ
์ าจมีจํานวนลดลงในดินทีใช ้นํ ายามะละกอ
นํ า/นํ ายาทีใช ้
M1
M2
M3
P1
P2
P3
C1
C2
C3

นํ าหนักเริมต ้น (กรัม)
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21

นํ าหนักสุดท ้าย (กรัม)
1.06
0.96
0.72
0.15
0.87
0.56
0.83
0.41
0.52

การย่อยสลาย
0.15
0.25
0.49
1.06
0.34
0.65
0.38
0.80
0.69

้ ํายามะละกอ (M), ดินทีใชน
้ ํายาสบปะรด
ั
ตารางที 1 ผลของการทดสอบกระดาษกรองในดินทีใชน
(P) และ
้ ําเป็นต ัวเปรียบเทียบ (C) ในการฉีดพ่น ค่าการย่อยสลายคือความแตกต่างระหว่างนําหน ักเริมต้น
ดินทีใชน
้ ัวเลขสูงกว่าในช่องการย่อยสลายเป็นต ัวชีว่ามีกจ
และนําหน ักสุดท้าย เราใชต
ิ กรรมของแบคทีเรียในดินนน
ั
มากกว่า

ในการทดสอบจานเลียงเชือ ความแตกต่างของค่า CFU ในดินเริมต ้นมีมากพอๆกับการเปลียนแปลงของ
หน่วยก่อรูปโคโลนี ทําให ้รูปแบบตายตัวนียากต่อการเปรียบเทียบ ขณะทีประชากรจุลน
ิ ทรียล
์ ดลงเมือมีการ
ใช ้นํ ายาสับปะรด ดินทีใช ้นํ ายามะละกอหรือนํ ากลับมีประชากรจุลน
ิ ทรียเ์ พิมขึน (ตารางที 2) มีบทความเขียน
ไว ้ว่าค่า CFU จะลดลงตํากว่า 1.0 x 104 จากค่าตรวจนั บโคโลนีเริมต ้นถ ้านํ ายากําจัดวัชพืชมีผลในทางลบต่อ
สุขภาพของจุลน
ิ ทรียใ์ นดิน เราคิดว่าค่า CFU ทีเพิมขึนสําหรับมะละกอและนํ าอาจเป็ นเนืองจากฝนจากมรสุม
ทีเริมขึนในช่วงการทดลอง จึงทําให ้เกิดความชืนเพิมขึน หากมีการทดลองต่อไปด ้วยการฉีดพ่นนํ ายากําจัด
วัชพืชมากขึนอาจบอกเราได ้ว่ารูปแบบทีไม่คงทีนีมีผลจากความเปลียนแปลงระหว่างแปลงทดลอง หรือจาก
การทีไม่มค
ี วามแตกต่างจริงๆระหว่างผลการใช ้นํ ายาสองชนิดต่อสุขภาพของจุลน
ิ ทรียใ์ นดิน
นํ า/นํ ายาทีใช ้
M
P
C

CFU เริมต ้น
5.24 x 105
4.04 x 105
4.16 x 105

CFU สุดท ้าย
1.28 x 106
3.32 x 104
8.4 x 105

CFU ทีเปลียนแปลง
+ 7.56 x 105
- 7.20 x 104
+ 4.24 x 105

้ ํายามะละกอ (M), ในดินทีใชน
้ ํายา
ตารางที 2 ผลการน ับหน่วยก่อรูปโคโลนีในจานเลียงเชือในดินทีใชน

ั
้ ําเป็นต ัวเปรียบเทียบ (C) ค่าความเปลียนแปลงของ CFU คือความแตกต่างของ
สบปะรด
(P) และในดินทีใชน
การน ับสุดท้ายและการน ับเริมต้น

สรุป
การทดสอบนีสามารถช่วยเราในการประเมินขนาดประชากรจุลน
ิ ทรียใ์ นดินของเราได ้ ดินแต่ละทีมี
คุณสมบัตแ
ิ ตกต่างกันและมีประชากรจุลน
ิ ทรียท
์ แตกต่
ี
างกันด ้วย การทดสอบนีสามารถนํ าไปใช ้ก่อนและหลัง
การใช ้ปั จจัยการเกษตรใดๆใส่ลงในดินหรือการปรับปรุงดิน เพือประเมินถึงผลทีมีตอ
่ สุขภาพของดิน หรืออาจ
นํ าไปใช ้เพือเปรียบเทียบดินจากจุดต่างๆในพืนทีการเกษตร โดยเฉพาะเมือมีความสงสัยว่ามีบางอย่างทีอาจ

ส่งผลในทางทีไม่ดต
ี อ
่ จุลน
ิ ทรียใ์ นพืนทีจุดในจุดหนึง อย่างไรก็ตาม การทดสอบนีสามารถบอกได ้เพียงว่ามี
ผลกระทบหรือไม่เท่านัน โดยไม่สามารถบอกได ้ว่าอะไรคือปั จจัยสาเหตุททํ
ี าให ้จํานวนจุลน
ิ ทรียล
์ ดลงหรือ
เพิมขึน โดยทัวไปแล ้ว ยิงดินมีคณ
ุ ภาพดี จํานวนจุลน
ิ ทรียก
์ ็ยงมี
ิ จํานวนมาก ซึงจะส่งผลต่อระบบการผลิตทีมี
คุณภาพมากยิงขึน
หมายเหตุ: การทดสอบความชืนของดิน, เนือดิน, และค่า pH ของดินสามารถดูได ้ที ECHO Asia Note
15 “Soil Quality Assessment: Why and How” by Marcia Croft
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