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การวดัปรมิาณจุลนิทรยีใ์นดนิ 
โดย: โซฟี โรเบริต์ส์1, ยวุด ีแดนมะลดิอย2, และ อับราม บคิสเ์ลอร์3 
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ทมีา 
 
ตังแต่เดอืนกนัยายน ถงึพฤศจกิายน ปี 2557 และอกีครงัในเดอืนกรกฏาคมและสงิหาคม ปี 2558 เอคโค 
เอเชยีไดผ้ลติและทดสอบนํายากําจัดวชัพชืโดยใชส้ว่นผสมทมีอียูต่ามทอ้งถนิ โดยจัดทําขนึทธีนาคารเมล็ด
พันธุเ์อคโค เอเชยีทอํีาเภอแมอ่าย (ดสูารเอคโค เอเชยี ฉบบัท ี26: “การทําและการทดสอบนํายากําจดั
วชัพชืทางเลอืกสาํหรบันาํไปใชใ้นเกษตรกรรายยอ่ย”) ทไีดแ้สดงถงึประสทิธภิาพในการควบคมุ
ปรมิาณวัชพชืในแปลงทดลอง โดยนํายากําจัดวชัพชืนปีระกอบไปดว้ยมะละกอสกุหรอืสบัปะรด, เกลอื และ
โซดาไฟ (ทมีฤีทธเิป็นดา่งสงู) เราตอ้งการทดสอบดวูา่การฉีดพน่นํายาทมีฤีทธเิป็นดา่งจะมผีลอยา่งไรบา้ง
ตอ่คา่pHในดนิ โครงสรา้งของดนิ ความแข็งแรงของพชืทปีลกูและปรมิาณความหนาแน่นของจลุนิทรยี ์มี
นักวทิยาศาสตรบ์างคนพบวา่ปัจจัยทใีชใ้นการเกษตรเชน่นํายากําจัดศตัรพูชืและเชอืรากําจัดศัตรพูชืมผีลตอ่
การเปลยีนแปลงปรมิาณจุลนิทรยี ์เนอืงจากความเสถยีรของปรมิาณพชืขนาดเล็กในดนิ (Soil microflora)
เป็นสงิทสํีาคัญมากตอ่ขบวนการตา่งๆเชน่ วัฎจักรของธาตอุาหารและการเกดิเมด็ดนิหรอืการเกาะกลุม่ของ
อนุภาคดนิ (Soil aggregation) เราจงึตอ้งเฝ้าตดิตามความเปลยีนแปลงทอีาจเกดิขนึไดต้อ่สงิมชีวีติทมีี
ประโยชนเ์หลา่น ีอยา่งไรก็ตามการทดสอบปรมิาณจลุนิทรยีม์กัจะตอ้งปฏบิตักิารในหอ้งทดลองและมี
คา่ใชจ้า่ยสงู เอคโค เอเชยีจงึพยายามทดลองจัดทําเกณฑว์ธิทีเีหมาะสม ใชง้านไดจ้รงิ และมปีระโยชนใ์น
การเฝ้าดกูารเปลยีนแปลงปรมิาณประชากรจลุนิทรยีใ์นดนิ 
   

คํานํา 

จลุนิทรยีห์มายถงึสงิมชีวีติทกุชนดิทมีขีนาดเล็กเกนิกวา่ทตีามองเห็น ไดแ้ก ่เชอืรา, สาหรา่ย และ
แบคทเีรยี  (Rao, 1995) สงิมชีวีติขนาดเล็กเหลา่นพีบไดท้กุหนทกุแหง่ ไมว่า่จะเป็นในนํา ในอากาศ และใน
ดนิ โดยในพนืทกีารเกษตร ปรมิาณจลุนิทรยีจ์ะมอียูม่ากเป็นพเิศษในปุ๋ ยหมกั มลูสตัว ์และนําจลุนิทรยี ์IM 
(ยอ่มาจาก Indigenous Microorganisms หรอื จุลนิทรยีใ์นทอ้งถนิ) หรอืนําจลุนิทรยี ์EM (ยอ่มาจาก 
Effective Microorganisms หรอืจลุนิทรยีท์มีปีระสทิธภิาพ) จลุนิทรยีเ์ป็นสว่นประกอบทสํีาคัญของดนิ 
เพราะทําหนา้ทชีว่ยยอ่ยสลายอนิทรยีว์ตัถ ุขณะเดยีวกนัยงัชว่ยเปลยีนสภาพสารอาหารทมีอียูใ่นหนิและใน
อากาศใหพ้ชืนําไปใชไ้ด ้และเป็นตัวชว่ยในการเกาะกลุม่ของอนุภาคดนิ (Tisdall, 1994; Hayat et al. 
2010) นอกจากนันจุลนิทรยีใ์นดนิยงัมบีทบาทสําคญัตอ่ความแข็งแรงของพชืทปีลกู เพราะมสีว่นชว่ยในวัฎ
จักรธาตอุาหาร ยอ่ยสลายนํายากําจัดศตัรพูชื และถา้ในดนิมจีลุนิทรยีท์มีปีระโยชนอ์ยูจํ่านวนมากก็จะลด
ปรมิาณโรคพชืทเีกดิจากแบคทเีรยี (Anderson, 1984; Mendes et al., 2011) 

ความแข็งแรงและปรมิาณของจุลนิทรยีข์นึอยูก่บัปัจจัยหลายอยา่ง ไดแ้ก ่คา่pHของดนิ, ปรมิาณ
ความชนืในดนิ, อณุหภมู,ิ ความเค็ม, ปรมิาณออกซเิจน และอนิทรยีว์ตัถ ุ(Schnürer et al., 1986; Matthias 
et al., 1995; Graeme et al., 2008; Tourna et al., 2008) นอกจากนสีงิทใีชใ้นพนืทกีารเกษตร เชน่ มลู



สตัว,์ ปุ๋ ยหมกั, นําจลุนิทรยี,์ ปุ๋ ย, ยาฆา่เชอืราและยาฆา่แมลงก็มผีลตอ่ปรมิาณและชนดิของจลุนิทรยีท์อียูใ่น
ดนิดว้ย (Bünemann et al., 2005)  

จลุนิทรยีม์กัจะพบไดต้ามชนัสว่นบนของดนิเชน่ ดนิชนับนและหนา้ดนิ โดยพนืทนีเีป็นสว่นทตีอ้งสมัผสั
กบันํายากําจัดศัตรพูชื, ปุ๋ ย, ยาฆา่แมลงและยงัสมัผัสกบัสว่นทเีป็นสารอนิทรยีพ์วกใบไม ้มลูสตัว ์ปุ๋ ยหมกั 
และนําจลุนิทรยี ์ทังนจีลุนิทรยีส์ว่นใหญจ่ะชอบอยูใ่นดนิทมีคีา่pHประมาณ 5-7 (ใกลเ้คยีงกบัคา่pH ของนํา)  
ความผันผวนของคา่pHในดนิยงัสามารถเปลยีนโครงสรา้งสงิมชีวีติในดนิดว้ย (Lauber et al., 2009) ดนิใน
เขตรอ้นชนืมกัจะมคีา่เป็นกรดมากกวา่ (สว่นใหญม่คีา่pH ท ี4-5) ดังนันจุลนิทรยีท์ชีอบดนิทเีป็นกรดก็จะเพมิ
จํานวนและรวมตวักนัอยูใ่นพนืทนัีน สงิทจํีาเป็นตอ่จลุนิทรยีไ์ดแ้ก ่คารบ์อน, ออกซเิจน, ไนโตรเจน, 
โปตัสเซยีม, แมกนเีซยีม, แมงกานสี, เหล็ก และไอออนอนืๆในปรมิาณนอ้ยกวา่ และจลุนิทรยีจ์ะไดร้ับธาตุ
อาหารทจํีาเป็นสว่นมากจากการยอ่ยสลายสงิทตีายแลว้หรอืจากการกนิกนัเอง จลุนิทรยีจ์ะชอบอาศัยในดนิที
มรีพูรนุและมอีนิทรยีว์ัตถปุรมิาณมากเพอืจะมอีาหาร นําและออกซเิจนทเีพยีงพอ (Hassink, 1993)  

ความเค็มของดนิเป็นตวัวัดปรมิาณของเกลอืทอียูใ่นดนิ ไดแ้กโ่ซเดยีม, แมกนเีซยีม, แคลเซยีม, ซลัเฟต 
และไบคารบ์อเนต ภาวะทมีคีวามเค็มมากอาจลดความสามารถในการเผาผลาญของจุลนิทรยี ์(Rietz & 
Haynes, 2003)  การรกุลําของนําเค็มทเีขา้มาอาจเกดิขนึไดใ้นพนืททีตีดิกบัทลีุม่นําเค็ม นํากรอ่ย หรอืทะเล 
การเปลยีนแปลงอนืๆททํีาใหอ้งคป์ระกอบทเีป็นเกลอืในดนิเพมิขนึอาจสง่ผลใหเ้กดิการเปลยีนแปลงของ
ระดับนําใตด้นิ รวมถงึการใชปุ้๋ ยบางอยา่งอาจทําใหจ้ลุนิทรยีอ์อ่นแอลงและลดปรมิาณลงดว้ย 

ในพนืททีมีปีระวัตกิารใชง้านมานานอาจสง่ผลกระทบตอ่ปรมิาณจุลนิทรยีใ์นดนิเป็นเวลานานดว้ย ปัจจัย
ตา่งๆเชน่ระดบัคา่pH, ความเค็ม,และสารตกคา้งจากยาฆา่แมลงจะยงัคงอยูใ่นดนิและยากตอ่การปรับปรงุดนิ
ใหด้ขีนึ ปัจจัยหลายๆอยา่งทเีป็นผลตอ่ความแขง็แรงของกลุม่จลุนิทรยีทํ์าใหย้ากทจีะเจาะจงวา่ปัญหานัน
เกดิจากปัจจัยใดแน่ อยา่งไรก็ตาม การเฝ้าตดิตามจํานวนจลุนิทรยีใ์นพนืททํีาการเกษตรยงัถอืเป็นเรอืงที
สําคัญ โดยเฉพาะเมอืมกีารทดลองใชเ้ทคนคิและเทคโนโลยใีหม่ๆ  บทความนจีะอธบิายถงึทางเลอืกตา่งๆใน
การเฝ้าตดิตามจํานวนจลุนิทรยีใ์นดนิ ดว้ยวธิกีารทปีระหยดัคา่จา่ยกวา่การนําไปทดสอบในหอ้งทดลอง  

ความหนาแน่นของประชากรจลุนิทรยีใ์นดนิมคีวามสมัพันธก์บัการยอ่ยสลายและการหายใจของดนิ จงึ
อาจพดูไดว้า่ยงิความหนาแน่นของจลุนิทรยีม์มีาก เมอืถงึจดุหนงึจะสามารถยอ่ยสลายอนิทรยีว์ัตถไุดร้วดเร็ว
มากกวา่จลุนิทรยีใ์นดนิทมีปีรมิาณนอ้ยกวา่ จํานวนประชากรของพชืขนาดเล็กทสีะสมอยูใ่นดนิใชเ้ป็นตัวชวีดั
ถงึมวลสารในดนิ (Van Bruggen & Semenov, 2000) เนอืงจากวัฎจักรของธาตอุาหารทปีระกอบไปดว้ย
ขบวนการยอ่ยสลายมผีลอยา่งมากตอ่คณุภาพของดนิ และจลุนิทรยีเ์หลา่นีมสีว่นชว่ยในขบวนการน ีเรา
จําเป็นตอ้งเฝ้าตดิตามการเปลยีนแปลงขนาดประชากรจลุนิทรยีท์เีป็นผลจากการใชย้าหรอืปุ๋ ยใหม่ๆ  ทเีรา
เป็นหว่งทสีดุคอืวา่นํายากําจัดศตัรพูชืจะเป็นอันตรายตอ่จลุนิทรยีแ์ละทําใหป้รมิาณจลุนิทรยีล์ดลง ขอ้มลูตัว
เลขทไีดน้จีะแสดงปรมิาณทลีดลงถา้กระดาษกรองในแปลงทฉีดีพน่ดว้ยนํายาเน่าเปือยชา้กวา่แปลงทถีกูฉีด
ดว้ยนํา 

[บก.: เอคโค เอเชยีใชว้ธิกีารตอ่ไปนเีพอืทดสอบผลกระทบทเีกดิจากนํายากําจดัศตัรพูชืจากธรรมชาตทิทํีา
ขนึเอง เราเปรยีบเทยีบนํายาสบัปะรถ, นํายามะละกอ และนําเปลา่ ขอ้มลูสาํหรับผูอ้า่นคอืพนืททีดลองแบง่
ออกเป็นขนาดแปลงละ 1X2 เมตร การฉีดพน่(ดว้ยนํายาสบัปะรด, นํายามะละกอ หรอืนําเปลา่)จะสุม่ฉดีใน
แปลงทังหมดจํานวน 9 แปลง ไดแ้ก ่นํายาและนําเปลา่ 3 แปลง X 3 ครัง และแต่ละครังจะฉีดพน่ในแปลงที
มวีัชพชืเป็นเวลา 1 นาทใีนปรมิาณ 500 มล./ม2. ท่านสามารถดเูพมิเตมิไดท้ ีสารเอคโค เอเชยีฉบบัท ี26] 

วธิใีชก้ระดาษกรอง 

วธิทีดสอบแบบแรกนีไมม่ขีนัตอนยุง่ยากมากนัก แตจ่ะใชเ้วลาหลายอาทติยก์วา่จะเห็นผล มกีารใช ้
อปุกรณห์รอืเครอืงมอืนอ้ยกวา่แบบทสีอง และขอ้มลูทไีดอ้าจเป็นทังเชงิคณุภาพหรอืปรมิาณ วธิใีชก้ระดาษ
กรองนไีมไ่ดนั้บจํานวนจลุนิทรยีโ์ดยตรง แตจ่ะวัดอตัราการยอ่ยสลายของอนิทรยีว์ตัถ ุเนืองจากจะตอ้งมี
จลุนิทรยีใ์นการยอ่ยสลาย ดังนันจงึมคีวามสมัพันธก์นัโดยตรงระหวา่งประชากรจลุนิทรยีแ์ละอตัราการยอ่ย
สลาย ประชากรจลุนิทรยีม์ผีลทําใหก้ารยอ่ยสลายเพมิขนึ เชน่เดยีวกบัอตัราการสลายตัวของกระดาษกรอง 



(สว่นปัจจัยแวดลอ้มอนืๆของจลุนิทรยี ์เชน่อณุหภมูแิละความชนืในดนิอาจมผีลตอ่อตัราการยอ่ยสลายดว้ย
เชน่กนั) 

วัสดทุใีช:้ 

 กระดาษกรอง (ทกีรองกาแฟ หรอืกระดาษกรองในหอ้งทดลอง
เชน่ยหีอ้ Whatman) 

 ถงุตาขา่ย (เราใชถ้งุทใีชใ้นเครอืงซกัผา้) 
 พลัว 
 เครอืงหมายตดิทแีปลง (อาจเป็นธง, รบิบนิพลาสตกิ หรอืกงิ

ไม)้ 
 เทปวัดระยะ 

 
 

วธิกีาร: 
 
1. เรมิดว้ยมอืทสีะอาดและถงุตาขา่ยสะอาด 
2. ชงันําหนักกระดาษกรอง  1 ถงึ 3 ชนิ และใสไ่วใ้นถงุ โดยไมใ่ชก้ระดาษซอ้นกนั (กระดาษทใีสเ่พมิเขา้

ไปเพยีงเป็นการทําซาํ) (ภาพท ี1) 
3. ในพนืททีดลองแตล่ะแปลงทจีะทําการตดิตามดจํูานวนประชากรจลุนิทรยี ์ใหข้ดุหลมุขนาดเทา่กบั

ขนาดของถงุทคีวามลกึประมาณ 4-6 ซม. โดยใหก้น้หลมุเป็นแนวราบ 
4. วางถงุทมีกีระดาษกรองอยูข่า้งในไวใ้นหลมุ แลว้เอาดนิทขีดุขนึมากลบไว ้ใหด้นิทปีากหลมุพอดกีบัดนิ

สว่นอนืในแปลง 
5. ทําเครอืงหมายจดุนันไวเ้พอืสามารถกลบัมาหาเจออกีครัง 
6. ทงิไวเ้ป็นเวลา 6 อาทติย ์
7. หลังจาก 6 อาทติย ์ใหข้ดุถงุขนึมาและเปรยีบเทยีบกระดาษกรองทถีกูยอ่ยสลายไปในแตล่ะแปลง 

(สามารถสงัเกตดว้ยตา โดยกะดดูว้ยสายตาวา่อนัไหนถกูยอ่ยสลายไปมากหรอืนอ้ยทสีดุ หากตอ้งการ
เปรยีบเทยีบใหล้ะเอยีดถกูตอ้งใหทํ้าตามขันตอนท ี8) 

8. สําหรับการวัดอตัราการยอ่ยสลายใหล้ะเอยีดถกูตอ้งมากขนึ ใหนํ้ากระดาษกรองออกมาจากถงุ เอาเศษ
ดนิออก (ถา้มกีอ้นดนิตดิอยูท่กีระดาษ ใหเ้อาออกดว้ยความระมดัระวัง) อบกระดาษกรองใหแ้หง้ในเตา
อบทตีังอณุหภมูไิวท้ ี60°C เป็นเวลา 24 ชม. เมอืแหง้ดแีลว้ นํากระดาษกรองนันไปชงันําหนัก โดยสตูร
ดา้นลา่งนจีะใชคํ้านวณนําหนักสดุทา้ยทเีปลยีนไป ถา้เปอรเ์ซนตก์ารยอ่ยสลายนอ้ยแสดงวา่เกดิการ
ยอ่ยสลายนอ้ยดว้ยและความแขง็แรงของจลุนิทรยีก์บัปรมิาณจุลนิทรยีจ์ะดไูดจ้ากตัวเลขทไีดน้ ีถา้
เปอรเ์ซนตก์ารยอ่ยสลายมากแสดงวา่ปรมิาณจลุนิทรยีม์อียูม่าก 

 

การย่อยสลาย % = 
นําหนักครังแรก นําหนักสดุทา้ย

นําหนักครังแรก
 x 100 

 

 
วธิตีรวจนบัโคโลนขีองแบคทเีรยี 
 

การตรวจนับแบคทเีรยีจะไดข้อ้มลูทเีป็นตัวเลขในเวลาเพยีง 24 ชวัโมง โดยแสดงถงึประชากร
จลุนิทรยีท์ปีรากฏอยูใ่นตวัอยา่งทเีก็บมา (ภาพท ี2) นอกจากสว่นทเีป็นรากพชื แมลงตา่งๆทังขนาดเล็กและ
ใหญ ่จลุนิทรยีก์เ็ป็นสว่นหนงึขององคป์ระกอบทางชวีภาพของระบบดนิ หอ้งทดลองหลายแหง่ใชว้ธิกีารนี
เพอืวเิคราะหป์ระชากรจลุนิทรยีใ์นดนิเพอืเป็นตัวชวีดัถงึความเปลยีนแปลงคุณภาพของระบบดนิ วธิกีารนีตอ้ง
มกีารเตรยีมการและอปุกรณท์มีากกวา่ แตผ่ลทกี็ไดจ้ะแมน่ยํากวา่ดว้ย การรักษาสภาพการทดลองใหป้ลอด
เชอืเป็นสงิสําคญัมากทจีะทําใหผ้ลทไีดจ้ากการทดสอบวธินีมีคีวามถกูตอ้งแมน่ยํา  

 

 ภาพท ี1(บน): วธิใีชก้ระดาษกรอง บรรจุ
กระดาษกรองไวใ้นถงุตาขา่ยเหมอืนในรปู                  
ภาพท ี2(ลา่ง): การทําอาหารเลยีงเชอืและ
การนบัโคโลนแีบคทเีรยีเป็นวธิหีนงึในการชี
วดัการเปลยีนแปลงคณุภาพของระบบดนิ 



สงิทตีา่งจากการทดลองในหอ้งทดลองสว่นใหญค่อื เราทําวุน้เลยีงเชอืขนึมาเองและทําการอบจาน
เพาะเชอืทอีณุหภมูตํิากวา่ปกตเิล็กนอ้ย (ท ี27°C จากมาตรฐานท ี25°C หรอื 30°C)  ซงึหมายความวา่คา่
ตรวจนับจลุนิทรยีม์าตรฐาน (CFU) จากหอ้งทดลองหรอืตน้แบบการทดลองจะมคีา่ตา่งเล็กนอ้ยจากคา่ CFU 
ทเีราได ้ อยา่งไรก็ตาม รปูแบบทัวไปในการทดลองทผีา่นมาคอืการเพมิขนึ การลดลงหรอืการคงทขีอง
ปรมิาณจุลนิทรยีจ์ะมผีลทคีลา้ยกนักบัทไีดจ้ากหอ้งทดลองอนื เนอืงจากแบคทเีรยีและเชอืรามคีวาม
หลากหลายมาก ความตอ้งการสารอาหารของแตล่ะสายพันธุจ์งึมสีดัสว่นตา่งกนัและไมม่วีุน้เลยีงเชอืเฉพาะ
ชนดิใดจะสามารถใชเ้ลยีงจุลนิทรยีท์กุชนดิได ้บางชนดิอาจตอ้งการธาตอุาหารเสรมิและสารประกอบอนื
เสรมิเพอืจะเพมิปรมิาณไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพจนเป็นกลุม่โคโลนทีตีามองเห็นได ้และดว้ยเหตนุ ีวุน้เลยีง
เชอืของเราจงึสามารถนํามาใชสํ้าหรับแบคทเีรยีและเชอืราเพยีงสว่นหนงึทอียูใ่นดนิ แตก่็ยงัสามารถแสดงให ้
เห็นถงึทศิทางการเปลยีนแปลงโดยรวมของแบคทเีรยีทเีตบิโตจากวุน้นัน  
 
อปุกรณ์ทใีช:้  
 

 พลัวมอื 
 เหยอืก/ถงุใสต่วัอยา่งพลาสตกิ 
 หลอดปีเปตขนาด 5 มล. (x2)  
 หลอดทดลองขนาด 20 มล./ถว้ยแกว้ขนาดเล็ก (x7)  
 อาหารเลยีงเชอื (ทําเองได ้ดวูธิทํีาดา้นลา่ง)  
 แท่งคน 
 แท่งเกลยีแบคทเีรยี 
 แอลกอฮอล/์เปลวไฟ 
[หมายเหต:ุ อปุกรณ์วทิยาศาสตร—์อาหารเลยีงเชอื, หลอดทดลอง, แทง่คนและแทง่เกลยีแบคทเีรยี หาซอืไดท้ี
รา้น Union Science ถ.สเุทพ จ.เชยีงใหม]่  
 

 

วธิกีาร:  

 
 
   ภาพท ี3 การเตรยีมสารละลายดนิในความเขม้ขน้ระดบัตา่งๆเพอืการตรวจนบัโคโลนจีลุนิทรยี ์

 

สารละลายเข้มข้น 
ทเีตรียมไว้ สารละลาย         

ทเีจือจางแล้ว 

ความเข้มข้น 
 

นํา 



1. ทําเครอืงหมายไวท้หีลอดทดลอง 7 หลอด และทอีาหารเลยีงเชอื 7 จาน ดว้ยเครอืงหมาย “1, 10-

1,10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6.” ทําการฆา่เชอืทังหมดดว้ยการแชใ่นสารละลายทปีระกอบดว้ยนํา 9 
สว่นและนํายาฟอกขาว 1 สว่น เป็นเวลา 24 ชวัโมง หรอืใสไ่วใ้นหมอ้อบแรงดันเป็นเวลา 20 นาททีี
อณุหภมู ิ121°C และทแีรงดัน 103.4 กโิลปาสคาล 

2. เตมิหลอด 1 ดว้ยนําทผีา่นการฆา่เชอืแลว้ 10 มล. และเตมิหลอดทเีหลอือยูท่กุหลอดดว้ยนําทผีา่น
การฆา่เชอืแลว้หลอดละ 9 มล.  

3. ใชพ้ลัวมอืทฆีา่เชอืแลว้ตักดนิตัวอยา่งในปรมิาณอยา่งนอ้ย 1 กรัม และใสไ่วใ้นภาชนะทฆีา่เชอืแลว้ 
4. ชงันําหนักดนิ 1 กรัมแลว้ใสล่งไปในหลอด 1 ทมีนํีาบรสิทุธอิยู ่10 มล. 
5. ผสมใหเ้ขา้กนั (หากดนิจับกนัเป็นกอ้น ใหใ้ชท้คีนทําใหก้อ้นดนิใหแ้ตกออก) 
6. ใชห้ลอดปีเปตทฆีา่เชอืแลว้ดดูสารละลายดนิออกมา 1 มล.จากหลอด 1 และนําไปใสใ่นหลอด 10-1 

คนใหเ้ขา้กนั 
7. ใชห้ลอดปีเปตเดยีวกนันดีดูสารละลายดนิออกมา 1 มล. จากหลอด 10-1 และนําไปใสใ่นหลอด 10-2 

คนใหเ้ขา้กนั 
8. ดดูสารละลาย 1 มล.จากหลอด 10-2 และนําไปใสใ่นหลอด 10-3 ทําแบบเดยีวกนันตีามลําดบัเลข 

จนใสส่ารละลายดนิครบทกุหลอด (ภาพท ี3)  
9. ฆา่เชอืแทง่เกลยีแบคทเีรยี โดยอาจนําไปลนไฟจนกลายเป็นสแีดงแลว้ทงิใหเ้ย็น หรอือาจเชด็แท่ง

เกลยีดว้ยเอธลิแอลกอฮอล ์70% และทงิไวใ้หแ้หง้ 
10. ใชห้ลอดปิเปตทฆีา่เชอืแลว้หลอดทสีอง ดดูสารละลาย 0.5 มล.จากหลอด 10-6 ไปใสบ่นจานเลยีง

เชอื 10-6 
11. ใชแ้ทง่เกลยีทฆีา่เชอืแลว้เกลยีสารละลายใหท้ัวจานจากขอบหนงึไปอกีขอบหนงึ เอยีงจานในระดับ 

90 องศาและใหส้ารละลายกระจายออก เอยีงจานอกีสองครังเพอืใหแ้น่ใจวา่สารละลายกระจายไป
ทัว (ภาพท ี4) จากนันใหปิ้ดจานไวอ้กีครังทันท ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  ภาพท ี4: วธิกีารกระจายแบคทเีรยีทใีสล่งไปในจานเลยีงเชอื 
 
12. ฆา่เชอืแทง่เกลยี จากนันนําสารละลายปรมิาณ 0.5 มล. จากหลอดท ี10-5 ใสล่งในจานท ี10-5 เกลยี

ออกในลกัษณะเดยีวกบัทอีธบิายไวใ้นขอ้ท ี11 
13. ทําซําในขนัตอนท ี10 ถงึ 12 สําหรับหลอดทดลอง/จานเลยีงเชอืทเีหลอื ตามลําดบัตัวเลข และจาก

หมายเลข 10-6 ไปยงั 10-1 
14. วางจานเพาะเชอืควําลงและเรยีงเป็นชนัเก็บไวใ้นชอ่งอณุหภมูอิุน่ (เอคโคใชตู้เ้พาะเมล็ดทสีรา้งขนึ

เอง ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดไดท้ ี

1 2 3 4 



[https://www.youtube.com/watch?v=k6lux5EVUuI] ซงึเป็นวดิโิอ YouTube อธบิายขนัตอน
การทําไว)้ เป็นเวลา 24 ชวัโมงทอีณุหภมู ิ27°C 

15. หลังจากทอีบไวเ้ป็นเวลา 24 ชวัโมงแลว้ ใหห้าจานทมีโีคโลน ี30-300 โคโลน ีแลว้นับจํานวนจดุ
(โคโลน)ี ทเีห็นไดช้ดัเจน ทอีาจจะมรีปูรา่ง ขนาด และสทีตีา่งกนัไป (ภาพท ี2) อยา่ลมืสงัเกตวา่ 
“โคโลน”ี เป็นเพยีงเสน้หนาทเีราไดข้ดีเป็นรอยไว ้หรอืหลังจากเพยีง 24 ชวัโมง “โคโลน”ี เกดิขนึ
กนิพนืทเีป็นวงกวา้งในจาน ซงึอาจเป็นเพราะสารละลายไมเ่จอืจางพอ หรอืเครอืงมอือาจตดิเชอื 
แทนทเีซลลท์มีอียูก่อ่นจะสรา้งโคโลนเีพยีงโคโลนเีดยีว แตก่ลับมหีลายโคโลนทีโีตขนึพรอ้มกนั
และทําใหย้ากตอ่การนับใหไ้ดผ้ลทถีกูตอ้ง (ภาพท ี5) 
 

 
 
      ภาพท ี5: ตวัอยา่งของปัญหาทมีกัเกดิขนึเมอืทํารอย (streak)ในจาน ทงัสองภาพนเีป็นปัญหาจากการ
ปนเปือนหรอืความหนาแนน่ของแบคทเีรยีทมีากเกนิไป ภาพทางซา้ยมเีสน้หนาจนทําใหน้บัไมไ่ด ้สว่นภาพ
ขวาโคโลนหีลายๆโคโลน ีมารวมกนัทําใหเ้ห็นวา่บางจดุมขีนาดใหญม่าก 

 
16. การคํานวณหน่วยกอ่รปูโคโลน ี(Colony Forming Units (CFU): 

 



CFU คอืคา่ประมาณของจํานวนจลุนิทรยีท์มีชีวีติ(แข็งแรง)ในปรมิาณตัวอยา่งทไีดม้า เซลลแ์ตล่ะเซลลข์อง
แบคทเีรยีหรอืเชอืราสามารถแบง่ตัวเองและทําใหเ้กดิเป็นโคโลนทีมีองเห็นได ้โดยทัวไปแลว้ คา่ CFU จงึ
รายงานผลออกมาเป็น CFU/มล. คา่ CFU ทสีงูกวา่แสดงวา่มปีรมิาณจุลนิทรยีม์ากกวา่ในตวัอยา่งทมีคีา่ CFU 
ตํา สว่นใหญค่า่การเจอืจางของจลุนิทรยีใ์นดนิททํีาในหอ้งทดลองจะมผีลการนับออกมาอยูท่รีะหวา่ง 104 ถงึ 
1012 CFU สําหรับดนิ 1 กรัม แตค่า่ทถีอืวา่เป็นคา่ปกตจิะมคีวามแตกตา่งกันไป ขอความกรณุาอยา่ลมืวา่วธิทีี
เราทําอยูน่ ีแมใ้นเชงิปรมิาณ จะมไีวเ้พอืเป็นการแสดงคา่ทไีดไ้ปในทศิทางโดยรวมในแหลง่ทมีาของดนิที
หนงึ มากกวา่ทจีะไดค้า่มาจํานวนหนงึเพอืนําไปเปรยีบเทยีบกบัดนิจากแหลง่ทมีาอนืๆ นอกจากนี
องคป์ระกอบและขนาดประชากรของจลุนิทรยีใ์นดนิยงัมคีวามแตกตา่งกันไปตามความลกึและแหลง่ทีมาดว้ย 

เนอืงจากขอ้คํานงึเรอืงความปลอดภยั อยา่ลมืวา่มคีวามเป็นไปไดท้กีารใชว้ธินีจีะทําใหแ้บคทเีรยี/เชอืราที
เป็นพษิหรอืกอ่โรคเตบิโตได ้และเพอืลดความเป็นไปไดน้ีจงึไมค่วรเกบ็รักษาโคโลนไีวใ้นทอีณุหภมูสิงูกวา่
อณุหภมูหิอ้งในชว่งเวลาการบม่ (โดยเฉพาะอยา่งยงิ ควรหลกีเลยีงชว่งระยะอณุหภมู ิ36 ถงึ 38°C เพอื
ป้องกนัการมชีวีติอยูแ่ละแพรพ่ันธุข์องแบคทเีรยีทมีกัอาศัยอยูใ่นสตัวเ์ลยีงลกูดว้ยนม) 
 
การทําวุน้เลยีงเชอื  

อปุกรณท์ใีช:้  

 จานเพาะเชอื 12 จาน  
 นํา 2 ถว้ย 
 ผงวุน้ 2 ชอ้นโต๊ะ 
 ซปุหมกูอ้น 2 กอ้น 
 นําตาล 4 ชอ้นโต๊ะ 
 ขวด flaskทมีคีวามจสุองเทา่ของของเหลวที

จะใช ้(เพอืฆา่เชอื) 
 หมอ้ตม้แรงดัน 
 เทอรโ์มมเิตอร ์(ฆา่เชอืแลว้) 
 อลมูเินยีมฟอยล ์
 

 
 
 
วธิกีารทํา: 
 

1. นงึจานในหมอ้ตม้แรงดันเป็นเวลา 20 นาท ีทอีณุหภมู ิ121°C และแรงดัน 103.4 กโิลปาสคาล หรอื
แชใ่นสารละลายทมีนํีา 9 สว่นและนํายาฟอกขาว 1 สว่นเป็นเวลา 24 ชวัโมง 

2. ผสมผงวุน้, ซปุกอ้น, นําตาล และนํา ในขวด flask ทสีามารถจขุองเหลวนีไดส้องเทา่ ใสไ่มโครเวฟ
หรอือุน่บนเตาจนสว่นผสมละลายจนหมด คนใหท้ัวเพอืไมใ่หม้กีอ้นเหลอือยู ่

3. ปิดฝาขวดดว้ยแผน่ฟอยล ์จากนันเอาไปวางในหมอ้ตม้แรงดัน ทําตามขอ้แนะนําของหมอ้ตม้แรงดัน 
เพอืใหค้วามรอ้นอยูท่ ี121°C และแรงดัน 103.4 กโิลปาสคาล เป็นเวลา 20 นาท ี

4. ยกขวด flask ออกจากหมอ้ตม้แรงดัน แลว้รอจนอณุหภมูอิยูท่ ี45°C 
5. เทสว่นผสมผงวุน้ลงในจานเลยีงเชอื ตอ้งแน่ใจวา่ใหส้ว่นผสมผงวุน้อยูท่วักน้จาน และอยา่เตมิลงไป

ใหส้งูเกนิครงึหนงึของจาน 
6. ปิดฝาจานทกุจานทันท ีแลว้ปลอ่ยใหผ้งวุน้เย็นตัว เมอืวุน้แขง็แลว้ ใหว้างจานควําลง 

หรอืมอีกีวธิหีนงึถา้ไมต่อ้งการจะใชผ้งวุน้ทันท:ี 

ภาพท ี6: อปุกรณท์ใีชใ้นการทําจานวุน้เพาะเชอื ไดแ้ก ่นําตาล 
ซุปกอ้น ผงวุน้ และนาํ 



1. ทําตามขอ้ 2 และ 3 สําหรับผงวุน้ แตใ่ชข้วดแกว้ทมีฝีาปิดและฆา่เชอืแลว้ หลังจากผงวุน้ไดรั้บการ
ฆา่เชอืแลว้ ใหล้ดแรงดันในหมอ้ตม้แลว้ปิดฝาขวด วุน้จะแข็งตัวและสามารถเก็บไวไ้ด ้1 อาทติย ์

2. เมอืตอ้งการนํามาใช ้ใหว้างขวดทมีวีุน้อยูเ่ต็มนไีวใ้นนําอุน่ (ไมใ่ชนํ่าเดอืด) จนกวา่วุน้จะละลายและ
อณุหภมูอิยูท่ ี45°C 

3. ทําตามขอ้ 5 และ 6 
 

  
ภาพท ี7 อุน่หมอ้ตม้แรงดนับนเตาเพอืฆา่เชอืวุน้และอปุกรณอ์นืๆ  ใชแ้ผน่ขาตงัวางในหมอ้ เตมินําสงู 2 ถงึ 3 ซม.
จากกน้หมอ้ (อยา่ใหน้ําสงูจนแตะกน้ขวด) ใชแ้ผน่ฟอยลอ์ลมูเินยีมปิดขวดไว ้แลว้วางลงตรงกลาง ใหด้า้นบนขวดมี
ระยะหา่งจากฝาหมอ้อยา่งนอ้ย 2 ซม. 
 

 

ผลทไีด ้
 
 [บก.: เป้าหมายหลกัของสารเอคโคเอเชยีคอืการนําเสนอทางเลอืกใหก้บัเครอืขา่ย ในการการปรับ

ปรมิาณและเปรยีบเทยีบประชากรจลุนิทรยีใ์นดนิเพอืประเมนิคณุภาพของดนิ โดยเป็นสว่นหนงึของการ
ทดลองภาพรวมทใีหญก่วา่ในการทดสอบผลกระทบของนํายากําจัดวชัพชืจากธรรมชาตทิมีตีอ่วชัพชื
และคณุภาพของดนิ เราไดทํ้าการทดลองวธิกีารสองอยา่งนีเพอืดแูนวโนม้การกอ่รปูโคโลนใีนขบวนการ
ทดลองเอคโค เอเชยี ทเีปรยีบเทยีบกบัจํานวนจุลนิทรยีใ์นกระดาษกรองและกบัผล CFU ทไีดจ้าก
หอ้งทดลองจากผูเ้ชยีวชาญดา้นการวเิคราะหด์นิ เอคโค เอเชยีไมไ่ดทํ้าการทดลองซําใหเ้พยีงพอทจีะ
ไดผ้ลออกมาอยา่งแมน่ยํา เนืองจากตอ้งการทจีะดวูา่ในการเป็นองคก์ร NGO ทมีขีอ้จํากดัเราจะสามารถ
ใชข้บวนการทดลองทยีอมรับไดแ้บบประหยดัคา่ใชจ้า่ยเพอืใหเ้ป็นตัวอยา่งทจีะใชพ้จิารณาคณุภาพของ
จลุนิทรยีใ์นดนิ ดังนัน แมข้อ้มลูตอ่ไปนเีป็นขอ้มลูตวัเลขแตผ่ลทอีอกมานันเป็นทเีขา้ใจในเชงิคณุภาพ
มากกวา่เชงิปรมิาณ และสามารถนําไปใชเ้พอืเปรยีบเทยีบนํายาทใีชภ้ายใตก้ารทดลองเดยีวกนั ไมใ่ช่
ขา้มการทดลอง เนอืงจากผลการทดลองทไีดข้นึอยูก่บัพนืททีมีภีาวะแวดลอ้มตา่งกนัของแปลงทดลอง 
อยา่งไรกต็าม เรายงัเลอืกทจีะรวบรวมผลทไีดจ้ากการทดลองนเีพอืแบง่ปันถงึสงิทเีราไดเ้รยีนรูก้บั
สมาชกิในเครอืขา่ยกอ่นทพีวกเขาจะทําการทดลองวธิกีารเหลา่นดีว้ยตนเอง และเรายนิดทีจีะรับฟัง
ประสบการณ์ของทา่น ททีา่นไดทํ้าการทดลองดว้ยวธิกีารอยา่งหนงึอยา่งใดทเีราไดนํ้าเสนอ] 

 
ในการทดลองดว้ยกระดาษกรอง เราพบวา่กระดาษกรองมขีอ้จํากดัตอ่ระยะเวลาทเีราทงิไวใ้นดนิมากกวา่

ทเีราคาดการณ์ไว ้อตัราการยอ่ยสลายอาจตา่งกนัไปตามสภาพอากาศและประเภทของดนิ ถา้ทา่นใชว้ธิกีาร
นเีพอืทําการทดลองเปรยีบเทยีบหรอืศกึษาวจัิยเพอืไวใ้ชเ้อง เราขอแนะนําวา่กอ่นจะทดลองวดัปรมิาณ
จลุนิทรยี ์ใหท้า่นลองฝังกระดาษกรองหลายๆอนัไวใ้นดนิของทา่นกอ่น แลว้ขดุเกบ็มาทลีะอนัภายใน
ระยะเวลาหลายๆอาทติย ์เพอืดวูา่กระดาษอยูใ่นดนิไดน้านเทา่ใดกอ่นทจีะยอ่ยสลายหายไปหมด ทา่น
จะตอ้งมสีงิใดสงิหนงึเป็นตัววัดและเปรยีบเทยีบเพอืถา้หากเกดิการยอ่ยสลายมากกวา่ 90% เราขอแนะนําให ้
ฝังดนิไวเ้ป็นระยะเวลาสนัลง เมอืทา่นไดว้างกรอบการทํางานวา่กระดาษกรองจะอยูใ่นดนิไดน้านเทา่ใดแลว้ 
จงึคอ่ยเรมิทําการทดลอง 

 



จากการทดลองของเราพบวา่มสีงิทไีมค่าดคดิอยูบ่า้ง ผลการทดลองทังสองอยา่งทําใหเ้ห็นความ
หลากหลายในดนิ และความแตกตา่งของรปูแบบในแงท่วีา่ดนิอนัไหนยงัคงเหมอืนเดมิหรอืเสอืมสภาพลง 
การทดลองดว้ยกระดาษกรองทําใหเ้ห็นวา่แทบไมม่คีวามแตกตา่งเลยระหวา่งคณุภาพของจลุนิทรยีใ์นดนิที
ไดร้ับนํา, นํายาสบัปะรดหรอืนํายามะละกอ (ตารางท ี1) ความแตกตา่งภายในการใชนํ้ายาชนดิเดยีวกนัมี
มากกวา่ระหวา่งตา่งชนดิกนั โดยเฉพาะแปลงทใีชนํ้ายาสบัปะรดและแปลงทใีชนํ้าเป็นตัวเปรยีบเทยีบ แมว้า่
ขนาดตวัอยา่งจะเล็กเกนิไปทจีะใชเ้ป็นขอ้มลูสถติ ิแตเ่ราก็สงัเกตวา่กระดาษกรองทฝัีงไวใ้นดนิทใีชนํ้ายา
มะละกอมนํีาหนักทหีายไปนอ้ยทสีดุและมกีารยอ่ยสลายชา้กวา่กระดาษกรองทฝัีงในดนิทใีชนํ้ายาสบัปะรด
และนํา ซงึแสดงว่าประชากรจลุนิทรยีอ์าจมจํีานวนลดลงในดนิทใีชนํ้ายามะละกอ 
 

นํา/นํายาทใีช ้ นําหนักเรมิตน้ (กรัม) นําหนักสดุทา้ย (กรัม) การย่อยสลาย 
M1 1.21 1.06 0.15 
M2 1.21 0.96 0.25 
M3 1.21 0.72 0.49 
P1 1.21 0.15 1.06 
P2 1.21 0.87 0.34 
P3 1.21 0.56 0.65 
C1 1.21 0.83 0.38 
C2 1.21 0.41 0.80 
C3 1.21 0.52 0.69 
    

ตารางท ี1 ผลของการทดสอบกระดาษกรองในดนิทใีชนํ้ายามะละกอ (M), ดนิทใีชนํ้ายาสบัปะรด (P) และ
ดนิทใีชนํ้าเป็นตวัเปรยีบเทยีบ (C) ในการฉดีพน่ คา่การยอ่ยสลายคอืความแตกตา่งระหวา่งนําหนกัเรมิตน้
และนําหนกัสดุทา้ย เราใชต้วัเลขสูงกวา่ในชอ่งการยอ่ยสลายเป็นตวัชวีา่มกีจิกรรมของแบคทเีรยีในดนินนั
มากกวา่ 

 
ในการทดสอบจานเลยีงเชอื ความแตกตา่งของคา่ CFU ในดนิเรมิตน้มมีากพอๆกบัการเปลยีนแปลงของ

หน่วยกอ่รปูโคโลน ีทําใหร้ปูแบบตายตัวนียากตอ่การเปรยีบเทยีบ ขณะทปีระชากรจลุนิทรยีล์ดลงเมอืมกีาร
ใชนํ้ายาสบัปะรด ดนิทใีชนํ้ายามะละกอหรอืนํากลับมปีระชากรจุลนิทรยีเ์พมิขนึ (ตารางท ี2) มบีทความเขยีน
ไวว้า่คา่ CFU จะลดลงตํากวา่ 1.0 x 104 จากคา่ตรวจนับโคโลนเีรมิตน้ถา้นํายากําจดัวัชพชืมผีลในทางลบตอ่
สขุภาพของจลุนิทรยีใ์นดนิ เราคดิวา่คา่ CFU ทเีพมิขนึสําหรับมะละกอและนําอาจเป็นเนอืงจากฝนจากมรสมุ
ทเีรมิขนึในชว่งการทดลอง จงึทําใหเ้กดิความชนืเพมิขนึ หากมกีารทดลองตอ่ไปดว้ยการฉดีพน่นํายากําจัด
วัชพชืมากขนึอาจบอกเราไดว้า่รปูแบบทไีมค่งทนีมีผีลจากความเปลยีนแปลงระหวา่งแปลงทดลอง หรอืจาก
การทไีมม่คีวามแตกตา่งจรงิๆระหวา่งผลการใชนํ้ายาสองชนดิตอ่สขุภาพของจุลนิทรยีใ์นดนิ 
 

นํา/นํายาทใีช ้ CFU เรมิตน้ CFU สดุทา้ย CFU ทเีปลยีนแปลง 
M 5.24 x 105 1.28 x 106 + 7.56 x 105 

P 4.04 x 105 3.32 x 104 - 7.20 x 104 

C 4.16 x 105 8.4 x 105 + 4.24 x 105 

 
ตารางท ี2 ผลการนบัหนว่ยกอ่รูปโคโลนใีนจานเลยีงเชอืในดนิทใีชนํ้ายามะละกอ (M), ในดนิทใีชนํ้ายา
สบัปะรด (P) และในดนิทใีชนํ้าเป็นตวัเปรยีบเทยีบ (C) คา่ความเปลยีนแปลงของ CFU คอืความแตกตา่งของ
การนบัสดุทา้ยและการนบัเรมิตน้ 

 

สรปุ 
 

การทดสอบนสีามารถชว่ยเราในการประเมนิขนาดประชากรจุลนิทรยีใ์นดนิของเราได ้ดนิแตล่ะทมีี
คณุสมบตัแิตกตา่งกนัและมปีระชากรจลุนิทรยีท์แีตกตา่งกนัดว้ย การทดสอบนสีามารถนําไปใชก้อ่นและหลัง
การใชปั้จจัยการเกษตรใดๆใสล่งในดนิหรอืการปรับปรงุดนิ เพอืประเมนิถงึผลทมีตีอ่สขุภาพของดนิ หรอือาจ
นําไปใชเ้พอืเปรยีบเทยีบดนิจากจดุตา่งๆในพนืทกีารเกษตร โดยเฉพาะเมอืมคีวามสงสยัวา่มบีางอยา่งทอีาจ



สง่ผลในทางทไีมด่ตีอ่จลุนิทรยีใ์นพนืทจีดุในจดุหนงึ อยา่งไรก็ตาม การทดสอบนสีามารถบอกไดเ้พยีงวา่มี
ผลกระทบหรอืไมเ่ทา่นัน โดยไมส่ามารถบอกไดว้า่อะไรคอืปัจจัยสาเหตทุทํีาใหจํ้านวนจลุนิทรยีล์ดลงหรอื
เพมิขนึ โดยทัวไปแลว้ ยงิดนิมคีณุภาพด ีจํานวนจลุนิทรยีก์็ยงิมจํีานวนมาก ซงึจะสง่ผลตอ่ระบบการผลติทมีี
คณุภาพมากยงิขนึ  

 
หมายเหต:ุ การทดสอบความชนืของดนิ, เนอืดนิ, และคา่ pH ของดนิสามารถดไูดท้ ีECHO Asia Note 
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