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จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ทางการเกษตร
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ก่อให้เกิดระบบนิเวศที่มีความ
แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ ชนิดพืชพรรณที่เจริญ และวิธีการจัดการดินเพื่อทำการเกษตร ส่งผลให้เกิดความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ แมลง โดยเฉพาะจุลินทรีย์มีความแตกต่างกัน การทำเขตกรรม
โดยวิ ธี ก ารต่ าง ๆ ในพื้ น ที่ เกษตร เช่ น การทำการเกษตรแบบไถพรวน การใส่ ปุ๋ ยเคมี โดยไม่ มี การเพิ่ ม
อินทรียวัตถุในดิน การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ส่งผลให้จุลินทรีย์บางชนิดที่ปรับตัวไม่ทันตายได้ แต่
จุลินทรีย์บางชนิดได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมสามารถเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยมีการ
สร้างโครงสร้างพิเศษ เช่น สปอร์ ซีสต์ แคปซูล ทำให้ทนต่อความแห้งแล้ง ความร้อน สารเคมี รังสี และแรง
กดดันต่าง ๆ ได้ โดยปกติดินที่มีอินทรียวัตถุหรือฮิวมัสสูงมักพบจุลินทรีย์ อาทิ แบคทีเรีย รา แอคติโนมัยซีส
ยีสต์ และโพรโทซัว ซึ่งเป็นผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณสูง
สำหรับ กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินมีบทบาทสำคัญ ในการเกษตร ทั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในดินโดยจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ย่อยสลายวัสดุสารอินทรีย์ต่าง ๆ (Decomposition)
ให้เป็นธาตุอาหารเกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ การเปลี่ยนรูปจากสารอินทรีย์ไปเป็นสาร
อนินทรีย์ (Mineralization) เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช และการแปรสภาพอนินทรียสาร
หรือแร่ธาตุจากรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์กับพืช (Solubilization) การผลิตสารที่
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช การช่วยทำให้ดินจับตัวกันเป็นเม็ดและมีความเสถียร และบทบาทในการ
ควบคุมศัตรูพืช เป็นต้น ส่วนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ เป็นโทษมักเป็ นจุลิน ทรีย์ที่ก่อให้ เกิดโรคพืชทำให้เกิดความ
เสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร
1.

ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ดินกับชนิดพืชและสมบัติของดิน

ดิน แต่ ล ะแหล่ งจะมี ช นิ ด และปริ ม าณจุลิ น ทรี ย์ ที่ แตกต่ างกั น ไปขึ้ น อยู่ กับ คุณ ภาพของดิ น เช่ น
อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรดเป็นด่าง การถ่ายเทอากาศ การระบายน้ำ ปริมาณอินทรียวัตถุ และชนิด
พืชที่ปลูก เช่น ดินในทุ่งหญ้าและดินบริเวณเพาะปลูกมีแบคทีเรีย 105-106 เชลล์ต่อดิน 1 กรัม ขณะที่ในดินป่ามี
แบคทีเรียในปริมาณสูงกว่า 106-107 เชลล์ต่อดิน 1 กรัม เช่นเดียวกับ Yahya and Al-Azawi (1988) รายงานว่า
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90 เปอร์ เซ็น ต์ ของตั วอย่ างดิ นพบแบคที เรีย ละลายฟอสเฟตท้ อ งถิ่น ประมาณ 10 4 เซลล์ ต่อ กรัม โดย
ปริมาณจะลดลงตามลำดับในดินที่ปลูกผัก ปลูกถั่ว ปลูกหญ้า ธัญพืช และไม้ผล อิทธิพลของพืชอาศัยยังมี
ผลต่ อ เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารเข้ า อยู่ อ าศั ย ของเชื้ อ ราอาร์ บั ส คู ล าร์ ไ มคอร์ ไ รซาในรากข้ า วโพดพบสู ง สุ ด 50.8
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ถั่วลิสง และข้าวฟ่างมีเปอร์เซ็นต์การเข้าอยู่อาศัย 46.9 และ 34.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
ถึงแม้ระบบรากข้าวโพดและรากข้าวฟ่างจะคล้ายกัน Carrenho et al. (2007)
ในสภาพดินเปรี้ยวจัดหรือเค็มจัดจะมีชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ที่แตกต่างจากดินทั่ว ๆ ไป เพราะ
ต้องเป็นพวกที่ใช้ประโยชน์หรือทนต่อสมบัติของดินนั้นได้ดี Leaungvutiviroj et al. (2010) รายงานว่า
ปริม าณจุ ลิน ทรีย์ ที่ เป็ น ประโยชน์ ในดิ น บริเวณปลู ก หญ้ าแฝกสู ง กว่ าดิ น ที่ ไ ม่ ได้ ป ลู ก หญ้ าแฝก และพบ
แบคทีเรียย่อยเซลลูโลส อะโซโตแบคเตอร์ แบคทีเรียละลายฟอสเฟตบริเวณดินของรากแฝกลุ่มที่ปลูกในดิน
ตื้นมีปริมาณสูงกว่าดินเปรี้ยว รวมทั้งพบการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากหญ้าแฝก
ที่ ป ลู ก ในดิ น เค็ ม มี ป ริ ม าณน้ อ ยกว่ า ที่ ป ลู ก ในดิ น เปรี้ ย ว และดิ น ตื้ น นอกจากนั้ น ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของดิน ดินที่มีขนาดที่ต่างกั นจะพบจุลินทรีย์ดินแตกต่างกันทั้งด้านนอกและด้านในและมี
สัดส่วนของจุลินทรีย์ที่ต่างกันด้วย โดยพบแบคทีเรียที่ต้องการอากาศและสร้างสปอร์ แอคติโนมัยซีส และ
เชื้อราจำนวนมากในขนาดเม็ดดิน 1-3 มิลลิเมตร และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร มากกว่าขนาด 5-7
มิลลิเมตร ส่วนแบคทีเรียในสกุล Pseudomonas sp. พบปริมาณมากในขนาดเม็ดดินน้อยกว่าหรือเท่ากับ
0.5 มิลลิเมตร มากกว่าขนาด 1-3 มิลลิเมตร (Drazkiewicz, 1994)
นอกจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีแล้วยังพบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเอนไซม์ในดินกับ
การปรับปรุง โครงสร้างดินด้วย โดยกิจ กรรมเอนไซม์ที่เกี่ ยวข้องกับการหมุน เวียนคาร์บ อนในดิ น ได้แก่
เอ็น-อะซีติล-กลูโคซามินิเดส เบต้า-กลูโคซิเดส และดีไฮโดรจีเนส ส่งผลให้ความหนาแน่นของดินลดลง และ
เพิ่มอัตราการแทรกซึมน้ำ (Martens et al., 1992) Rillig et al. (2001) พบว่าสารโกลมาลิน ที่ผลิตจาก
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความสัมพัน ธ์กั บความเสถียรของการเกิดเม็ดดิน ขนาด 1-2 มิลลิเมตร
อย่ า งไรก็ ต าม Leaungvutiviroj et al. (2010) พบความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างประชากรจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทั้งด้านเคมีและกายภาพดินเมื่อมีการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินตื้น และดินเค็ม
พบว่าจุลินทรีย์บริเวณรากหญ้าแฝกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตรมากกว่าที่ความลึก
30-60 เซนติเมตร พบแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีสย่อยเซลลูโลสในปริมาณสูงอยู่ในช่วง 10 6-108 เซลล์ต่อ
กรัมดิน เชื้อราย่อยเซลลูโลส อะโซโตแบคเตอร์ แบคทีเรียและเชื้อราละลายฟอสเฟตมีปริมาณใกล้เคียงกัน
ระหว่าง 102-104 เซลล์ต่อกรัมดิน และดินที่ปลูกหญ้าแฝกมีปริมาณมากกว่าดินที่ไม่ได้ปลูกหญ้าแฝก โดย
สามารถบ่ง ชี้ว่าทั้งแบคทีเรียละลายฟอสเฟตและเชื้อราอาร์บัสคู ลาร์ไ มคอร์ไรซามีความสัมพั นธ์อย่างมี
นัยสำคัญ กับความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอินทรียวัตถุ และความชื้นใน
ดินโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกแฝกลุ่ม
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2.

กลุ่มจุลินทรีย์ที่ประโยชน์ต่อการเกษตร

จุลิน ทรีย์ ในดิน มีห ลากหลายกลุ่ม หลากหลายชนิด มี การดำเนิน กิจ กรรมและมีบ ทบาทหน้ าที่
แตกต่างกันในระบบนิเวศของดิน ตามชนิดของจุลินทรีย์ และสภาพแวดล้อมที่จุลินทรีย์ชนิดนั้น ๆ อาศัยอยู่
ความสัมพันธ์ทางระบบนิเวศของจุลินทรีย์ในดินบางประเภทจะเอื้ออำนวยซึ่งกันและกัน บางชนิดจะเกิด
การแข่งขันซึ่งกันและกัน บางชนิดจะปลดปล่อยสารปฏิชีวนะเพื่อจำกัดการเจริญ เติบโตของอีกชนิดหนึ่ง
ความสัมพันธ์ทางระบบนิเวศดังกล่าวก่อให้เกิดผลมากมายทั้งทางด้านการปรับปรุงสมบัติของดินและมีส่วน
ช่วยในการเพิ่มผลผลิตพืช สามารถสรุปได้ดังนี้ (Brady and Weil, 2002; Kennedy, 2005)
2.1 การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
1) กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียสารเศษซากพืช เมื่อใบไม้หรือเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของพืช
ที่ร่วงหล่น หรือรากพืชที่ตายแล้วจะเกิดการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย
อินทรียสาร เช่น จุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส จุลินทรีย์ย่อยโปรตีน และจุลินทรีย์ย่อยอินทรีย์ฟอสฟอรัส ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการแปรรูปอินทรียสารเปลี่ยนจากโครงสร้างใหญ่เป็นหน่วยย่อยและปลดปล่อยธาตุอาหาร
ต่าง ๆ ออกมาจากองค์ประกอบของเศษพืช เป็นการปลดปล่อยธาตุอาหารหมุนเวียนสู่ดินเพิ่มปริมาณธาตุ
อาหารในดิน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ น้ำตาล กรดอะมิโน
แอมโมเนียม ฟอสเฟต โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน ทองแดง สัง กะสี เหล็ก มัง กานี ส
โบรอน และโมลิ บ ดิ นั ม (Chang et al., 2007; FAO, 1987) โดยอาศั ย กิ จ กรรมเอนไซม์ ช นิ ด ต่ าง ๆ ที่
จุลินทรีย์ผลิตขึ้น ซึ่งกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ต้องการเอนไซม์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในการเข้าทำ
ปฏิกิริยา เช่น เอนไซม์เซลลูเลสมีบทบาทสำคัญในการย่อยเซลลูโลสที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่และอยู่ในรูปที่
ไม่ล ะลายน้ ำให้เป็น หน่ วยเล็ก ๆ ได้แ ก่ กลู โคส เซลโลไบโอส และ oligosaccharides เพื่อ ใช้เป็ น แหล่ ง
พลัง งานในการขั บ เคลื่อ นกระบวนการต่ าง ๆ ในเซลล์ (Sylvia et al., 2005) ส่ ว นเอนไซม์ โปรตี เอสมี
บทบาททำให้ เกิ ดกระบวนการ N mineralization และเป็ น กระบวนการสำคั ญ ในการควบคุม ปริม าณ
ไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์กับพืชและมีผลต่อการเจริญของพืช (Stevenson, 1986) และเอนไซม์
ไฟเทสจะแปรสภาพอินทรีย์ฟอสฟอรัสในรูปของไฟทิน ซึ่งพบปริมาณมากที่สุดอาจพบสูงถึง 10-50 เปอร์เซ็นต์
ของอินทรีย์ฟอสฟอรัสทั้งหมด ให้เป็นอนินทรีย์ฟอสฟอรัสที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ (Milko et. al., 2008)
จะเห็นได้ว่ากระบวนการย่อยสลายอินทรียสารมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงธาตุคาร์บอน ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส สามารถบ่ งบอกถึงความอุด มสมบู รณ์ ข องดิน ได้ จากการหมุ น เวียนธาตุอ าหารกลับ คืน สู่ดิ น
จะเห็นได้ว่าพื้นที่ทำการเกษตรที่มีการเติมวัสดุอินทรีย์ในดินจะมีกิจกรรมเอนไซม์เพิ่มขึ้นถึง 2-4 เท่า สูงกว่า
พื้ นที่ ที่ ไ ม่ มีก ารใส่ วัส ดุอิ น ทรีย์ นอกจากนั้ น การย่ อยสลายอิน ทรีย สารยัง เกี่ ยวข้ อ งกับ ความเสถี ยรของ
โครงสร้างดิน การเกิดอินทรียวัตถุในดินอีกด้วย (Bandick and Dick, 1999) มีผลโดยอ้อมทำให้ความจุใน
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การแลกเปลี่ยนประจุบวกเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหาร (Epstein et al.,
1976) จึงมักพบว่าดินที่มีอินทรียวัตถุสูงมักมีความอุดมสมบูรณ์สูง

รา

แอคติโนมัยซีส

แบคทีเรีย

2) กลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ต รึ ง ไนโตรเจนหรื อ เปลี่ ย นรูป อนิ น ทรี ย สาร เป็ น จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ท ำให้ เกิ ด
กระบวนการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ได้แก่
2.1) การเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนให้อยู่ในรูปสารประกอบไนโตรเจนซึ่ง พืชสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ไรโซเบี ย ม เป็ น กลุ่ ม แบคที เรี ย ที่ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ บบพึ่ ง พา (Symbiotic
association) กับถั่วชนิดต่าง ๆ กลุ่มไซยาโนแบคทีเรีย หรือสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงิน ซึ่งมีทั้งที่อาศัยอยู่
อย่างอิสระ และชนิดที่อาศัยแบบพึ่งพากับพืช แอคติโนไมซีส ซึ่งพบเพียงจีนัสเดียวที่ตรึงไนโตรเจนได้ คือ
Frankia sp. กลุ่ ม แบคที เ รี ย ร่ ว มอาศั ย กั บ พื ช หรื อ พึ่ ง พาแบบเที ย ม เป็ น แบคที เ รี ย ที่ ส ามารถตรึ ง
ไนโตรเจนได้อย่างอิสระในดินและสามารถเจริญอาศัยอยู่ภายในใบ ราก หรือลำต้นของพืชโดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ พื ช กลั บ ส่ ง เสริ ม พื ช ให้ ไ ด้ รั บ ไนโตรเจนที่ ต รึ ง ได้ ซึ่ ง อาจเรี ย กแบคที เรี ย พวกนี้ ว่ า
endophytic bacteria ได้แก่ อะโซสไปริลลัม อะโซอาคัส เฮอร์บาสะไปริลลัม และอะซิโตแบคเตอร์ และ
กลุ่มแบคทีเรียอิสระ ดำรงชีวิตแบบอิสระในดิน ส่งเสริมความสมดุลของไนโตรเจนในระบบปลูกพืช เช่น
อะโซโตแบคเตอร์ เคล็บซิเอลลา และคลอสติเดียม (ธงชัย, 2557)

ไรโซเบียม

อะโซโตแบคเตอร์

อะโซสไปริลลัม
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2.2) การเพิ่มความเป็นประโยชน์ของไนเตรท ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟต แมงกานีส
เหล็ก และสังกะสี โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์บางชนิดในดิน เช่น การเปลี่ยนรูปอนุมูลแอมโมเนียมซึ่งเป็นรูป
ที่พืชดูดนำไปใช้ประโยชน์ได้ยากให้อยู่ในรูปไนไตรท์และเป็นไนเตรท ซึ่งพื ชสามารถดูดไปใช้ไ ด้ง่ายโดย
กิจกรรมจุลินทรีย์พ วกไนตริฟายอิงแบคทีเรีย เช่น Nitrosomonas sp. และ Nitrobactor sp. หรือการ
แปรสภาพของสารอนินทรีย์โดยจุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถผลิตกรดขึ้นมาละลายธาตุอาหารในดินให้อยู่ใน
รูปของฟอสเฟตที่ละลายน้ำพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็ นการเพิ่มธาตุอาหารในดินให้สูง ขึ้น เช่น
Bacillus sp. และ Burkholderia sp. รวมทั้งการที่เชื้อราไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยแบบพึ่งพากันในรากพืช
ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรากในการดูดใช้น้ำและธาตุอาหารเพิ่มขึ้น และมีกระบวนการทางเคมีในการเปลี่ยนรูป
ของธาตุอาหารจากรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้มาอยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ดี เช่น ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรู ป
tricalciumphosphate และ rock phosphate เป็นต้น (Powell and Daniel, 1978)

แบคทีเรียละลายฟอสเฟต

เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา

ปัจจุบันมีการวิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ในการผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ
เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชกันอย่างกว้างขวาง เช่น Karlidag et al. (2007) ศึกษาผลของการ
ใส่จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต พวก Bacillus sp. และ Microbacterium sp.
ทั้งที่ใส่เดี่ยว ๆ หรือใช้ร่วมกัน พบว่าการใช้ร่วมกันทำให้ผลผลิตแอปเปิ้ลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การใส่หัว
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ให้ กั บ รากทำให้ น้ ำ หนั ก ผลแอปเปิ้ ล เพิ่ ม ขึ้ น 13.9-25.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต้ น แอปเปิ้ ล สู ง ขึ้ น
16.4-29.6 เปอร์เซ็นต์ และเส้นผ่าศูนย์กลางต้นเพิ่มขึ้น 15.9-18.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับแปลงควบคุม
นอกจากนั้ น การดู ด ใช้ ธ าตุ อ าหารไปสะสมที่ ใบสู ง ขึ้ น โดยใบแอปเปิ้ ลมี ป ริม าณฟอสฟอรั ส แคลเซี ย ม
โพแทสเซียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี เพิ่มขึ้น
2.2 การปรับปรุงสมบัติกายภาพของดิน
1) กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตสารโกลมาลิน เช่น เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีบทบาทสำคัญทำให้
อนุภาคของดินเกาะกันซึ่งเกิดขึ้นได้จาก 2 กระบวนการ คือเกิดจากเส้นใยของเชื้อรา และเกิดจากสารประกอบ
ที่เป็นเมือก หรือสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรท หรือสารยึดเกาะอื่น ๆ ที่จุลินทรีย์ผลิตขึ้นโดยเป็นสารเชื่อมให้
อนุภาคดินยึดเกาะรวมกันเกิดเป็นเม็ดดินได้ดีขึ้น เช่น สารโกลมาลิน ซึ่งเป็นไกลโคโปรตีนชนิดหนึ่งเกิดจากการ
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ที่ไนโตรเจนเชื่อมต่อกับโอลีโกแซคคาร์ไรด์ สารโกมาลินมีผลโดยตรงช่วยทำให้อนุภาคดินจับตัวกันเป็นเม็ดดิน
ซึ่งทำหน้าที่เสมือนกาวที่เชื่อมเส้นใยรากับอนุภาคดิน สร้างความคงทนของเม็ดดิน ป้องกันการกร่อนของดิน
ช่วยปรับปรุงอัตราการแทรกซึมน้ำและการระบายอากาศ (Rillig et al., 2001; พักตร์เพ็ญ, 2556) อย่างไรก็
ตามทั้ง 2 กระบวนการมักเกิดต่อเนื่องกัน โดยเริ่มต้นจากการรวมอนุภาคดินเข้าด้วยกันเป็นเม็ดดิน ขนาดเล็ก
(น้อยกว่า 250 ไมโครเมตร) ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของเศษวัสดุอินทรีย์ แบคทีเรีย โพลีแซคคาร์ไรด์ และสารอนินทรีย์
จากหน่วยเล็ก ๆ เหล่านี้จะเกิดการรวมตัวกันเป็นเม็ดดินขนาดใหญ่ (มากกว่า 250 ไมโครเมตร) โดยพบว่าราก
พืช และเส้นใยเชื้อราโดยเฉพาะเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากพืช สามารถสร้างเส้นใย
ออกมานอกรากชอนไชอยู่ในหน้าดินลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร ช่วยทำให้ เกิดเม็ดดินขนาดใหญ่ ขึ้น
(Tisdall, 1994; Rillig et al., 2002)
2) กลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ผ ลิ ต สารเอ็ ก โสโพลี แ ซ็ ก คาไรด์ เช่ น Aeromonas hydrophila/caviae,
Bacillus insolitus, Anabaenopsis sp., Anabaena sp., และ Nostoc sp. เป็ น ต้ น (Malam et al.,
1998; Ashraf et al., 2004) มี รายงานว่า สาหร่ ายสี เขี ยวและสาหร่ ายสี เขีย วแกมน้ ำ เงิ น บางสายพั น ธุ์
สามารถผลิตสารพอลิแซ็กคาไรด์ได้จำนวนมาก ซึ่งมีลักษณะเป็นสารเมือกเหนียวหรือคล้ายวุ้นซึ่งจะตรึงอยู่
ที่ผิวหน้าดิน โดยสารพอลิแซ็กคาไรด์ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่น กลุ่มเฮกโซส (hexose) กลุ่ม
เพนโตส (pentose) กลุ่ ม ดี อ อกซี เ ฮกโซส (deoxyhexose) และกลุ่ ม กรดเฮกโซส (acid hexose)
นอกจากนั้นสารพอลิแซ็กคาไรด์ยังมีความเข้มของประจุสูง เช่น กรดยูโรนิคซัลเฟตหรือฟอสเฟต ไพรูวิล
คีเลต ซึ่งสามารถจับยึดกับอนุภาคต่าง ๆ ได้ดี (Lewin,1977; Phlips et al., 1989) การใส่สาหร่ายในดิน
ร่วนปนทราย (sandy loam) ทำให้การจับตัวกันเป็นเม็ดดินเพิ่มขึ้น 85 เปอร์เซ็นต์ ดินร่วน (loam) 130
เปอร์เซ็นต์ และดินร่วนปนทรายแป้ง (silty clay loam) มีการจับตัวกันของเม็ดดินเพิ่มขึ้น 160 เปอร์เซ็นต์
3) กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตเอ็น ไซม์ เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส และเอนอะซิติล -กลูโคซามินิ เดส ซึ่ง
ส่งผลต่อการเกิดเม็ดดินขนาดเล็ก 2-250 ไมโครเมตร (Microaggregate) มากที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดใหญ่
มากกว่า 2 มิลลิเมตร (Macroaggregte) โดยเบต้ากลูโคซิเดสมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ กับปริมาณ
คาร์ บ อนในดิ น เนื่ อ งจากเอนไซม์ นี้ สั ง เคราะห์ ขึ้ น ทั้ ง จากแบคที เรี ย และเชื้ อ ราทำหน้ า ที่ ย่ อ ยสลาย
โพลีแซคคาไรด์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของพืช และโพลีเมอร์ของคาร์โบไฮเดรทรูปอื่น ๆ ด้วย (Turner et
al., 2002) ส่ ว นเอนไซม์ เ อนอะซิ ติ ล -กลู โ คซามิ นิ เ ดสทำหน้ า ที่ ย่ อ ยสลายโพลี แ ซคคาไรด์ ไ คติ น
(Polysaccharide chitin) ได้ N-acetylgucosamine ซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อราอย่างมาก
(Guggenberger et al., 1999)
2.3 การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
1) กลุ่มจุลินทรีย์สร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช จุลินทรีย์บางชนิดสามารถผลิตฮอร์โมน

กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7
ออกซิ น จิ บเบอเรลลิ น ไซโตไคนิ น และกรดทริ สโพริค (Trisporic acid) ซึ่งมี ลั กษณะคล้ ายกั บกรดแอบซิ สิ ค
(Abscisic acid) รวมทั้งวิตามินที่พบ เช่น ไธอามีน ไบโอติน กรดนิโคตินิค ไรโบฟลาวิน ไพริด๊อกซิน และเมทธิล
โคบาลามิน (Alexander, 1977) ซึ่งเป็ นสารที่ ช่วยกระตุ้นให้ พื ชเจริญ งอกงามดี ขึ้น เช่น มี ผลต่ อการขยาย
ขนาดของเซลล์ การเร่งเมล็ดให้งอก การก่อให้เนื้อเยื่อผลิตราก ช่วยการแบ่งเซลล์ของพืช ช่วยการออกดอก
พัฒนาดอก และการเจริญของผลจนกระทั่งการแก่และสุก การชะลอความแก่ของใบ เพิ่มความต้านทานต่อ
สภาวะไม่ เหมาะสมของพื ช และช่ ว ยรั ก ษาสมดุ ล ของการเจริ ญ เติ บ โต เป็ น ต้ น (Russell, 1982) หรื อ
แม้กระทั่งเมตาบอไลท์ (Metabolite) ที่จุลินทรีย์ขับออกมานับว่าเป็นธาตุอาหารที่สำคัญ เช่น นิวคลีโอไทด์
(Nucleotide) ซึ่งจำเป็ นต่ อเซลล์ของสิ่งมีชี วิตทั่ วไป และกรดอะมิโน ได้ แก่ ซิสที อีน (Cysteine) อาร์จินี น
(Arginine) ไลซีน (Lysine) และเมทไธโอนีน (Methionine) เป็นต้น (Brock et al., 1984) ด้วยเหตุนี้ พืชที่ มี
จุ ลิ นทรีย์ ในอาณาเขตรากพื ชมากจะเจริ ญ งอกงามดี ตั วอย่ างจุ ลิ น ทรี ย์ กลุ่ ม นี้ ได้ แก่ อะโซโตแบคเตอร์
อะโซสไปริลลัม และบาซิลลัส เป็นต้น
2) กลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ผ ลิ ต สารบางชนิ ด ในการสกั ด สารจากวั ส ดุ ห มั ก ได้ แ ก่ ยี ส ต์ เช่ น
Sacchoromyces sp. และ Pichia sp. เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ ผลิตวิตามินและฮอร์โมนในระหว่าง
กระบวนการหมัก แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก เช่น Lactobacillus sp. มีบทบาทในการถนอมอาหาร ยับยั้ง
การเน่าเสียและสร้างกรดแลคติ กจากน้ำตาล และจุลินทรีย์ย่อยไนโตรเจน เช่น Bacillus sp. สามารถผลิต
เอ็ น ไซม์ โ ปรติ เอสทำหน้ า ที่ ย่ อ ยโปรตี น ให้ เล็ ก ลงเป็ น กรดอะมิ โ น แบคที เรี ย ย่ อ ยสลายไขมั น เช่ น
Bacillus sp. สร้ า งเอ็ น ไซม์ ไลเปสย่ อ ยสลายไขมั น และแบคที เรี ย ละลายอนิ น ทรี ย์ ฟ อสฟอรั ส เช่ น
Burkholderia sp. (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)

Pichia sp.

Lactobacillus sp.

Bacillus sp.

2.4 การควบคุมศัตรูพืช
1) กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชทางชีวภาพนับว่าเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สามารถควบคุมหรือกำจัดจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
มีกลไกการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช เช่น สารปฏิชีวนะที่ขับออกมาจากเชื้อจุลินทรีย์บางชนิ ด การเกิดการ
แข่งขันกันระหว่างจุลินทรีย์ดินกับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และการที่เชื้อจุลินทรีย์ดินเป็นศัตรูกับเชื้อโรคพืช
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เช่น Trichoderma sp. สามารถทำลายเซลล์ของเชื้อโรคพืชและไส้เดือนฝอยได้โดยตรง นอกจากนั้นยัง
สามารถทำลายสารพิษบางชนิ ดเช่น อะฟลาทอกซินที่เ กิดจากเชื้อโรคพื ช Aspergillus flavus โดยการ
เปลี่ยนรูปโครงสร้างทางเคมีของอะฟลาทอกซินทำให้เกิดเป็นสารประกอบใหม่ซึ่งไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์
(Wilson, 1988) มีรายงานพบจุลินทรีย์ที่มีความสามารถควบคุม หรือยับยั้งการเจริญ ตลอดจนการเข้าทำ
ลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด ได้แก่ โรครากเน่า (Root rot) โรครากและโคนเน่า (Root
and foot rot) โรคเหี่ยว (Wilt) โรคโคนต้นเน่าระดับดิน (Collar rot, Stem rot และ Damping off) โรค
ใบไหม้ ใบติด (Leaf blight) โรคต้นเน่า (Stalk rot และ Charcoal rot) เป็นต้น

Bacillus subtilis

Trichoderma sp.

2) กลุ่มจุลินทรีย์ ควบคุมแมลงศัตรูพืช การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยการใช้จุลินทรีย์เป็นการ
ควบคุมแบบชีววิธี ซึ่งจุลินทรีย์ที่นิยมใช้ ได้แก่ เชื้อราบิวเวอเรียซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยกระโดด
สีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นต่าง ๆ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ไรแดง และแมลงหวี่ขาว หนอนห่อใบข้าว เป็นต้น เชื้อรา
เม็ตตาไรเซี่ยมใช้ควบคุมด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย แมลงนูนหลวง ด้วงแรด แมลงปีกแข็งต่าง ๆ เพลี้ย
กระโดด และเพลี้ยแป้ง การใช้บาซิลลัสทูรินจิเอ็นซิสกำจัดหนอนศัตรูพืช เช่น หนอนกระทู้ต่าง ๆ หนอนใย
ผัก หนอนเจาะฝักและลำต้น ด้วงหมัดผัก การใช้นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีสไวรัสกำจัดหนอนกระทู้ผัก หนอน
กระทู้หอม หนอนคืบกะหล่ำปลี และหนอนเจาะสมอฝ้าย จะเห็นได้ว่าแต่ละประเภทมีความจำเพาะในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชแตกต่างกัน จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเข้าทำลายและควบคุมแมลง
ศัตรูพืช (อรสา และคณะ, 2545)
3) กลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ค วบคุ ม วั ช พื ช วั ช พื ช เป็ น ปั ญ หาสำคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ ทำ
การเกษตร การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในปริมาณมากและไม่เหมาะสมทำให้วัชพืชมีความทนทานต่อสารเคมี
เพิ่มขึ้น ประกอบกับสารเคมีที่ มีประสิท ธิภาพสูง ในการกำจัดวัชพื ชถูก ห้ามให้นำมาใช้ จึงทำให้เกิด การ
พัฒ นาวิธีการใหม่ ๆ ในการควบคุมวัชพืช โดยการใช้เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ในการกำจัดวัชพืช ซึ่ง
ได้ รั บ ความสนใจมากขึ้ น ประเทศแทบอเมริ ก าเหนื อ เนื่ อ งจากช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มีความจำเพาะเจาะจงกับวัชพืช ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดเมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช จุลินทรีย์
ที่ มี ร าย งาน ได้ แก่ เชื้ อ รา Colletotrichum Phoma แ ละ Sclerotinia sp. แ บ ค ที เรี ย ได้ แ ก่

กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9
Xanthomonas sp. และ Pseudomonas sp. โดยควบคุมวัชพืชด้วยกลไกการก่อโรคในวัชพืช (Harding
and Raizada, 2015) นอกจากนี้กรด 5-อะมิโน ลีวูลินิกที่ผลิตโดยจุลินทรีย์สามารถใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช
ได้เมื่อใช้ในความเข้มข้น สูงและเหมาะสม กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรด5-อะมิโนลีวูลินิก ได้แก่ จุลินทรีย์ในกลุ่ม
Phototrophs เช่น สาหร่า ย Agmemnellum quadruplicatum, Cyanidium caldarium แบคที เรี ย
สังเคราะห์แสงใช้ออกซิเจน ได้แก่ Anacystis nidulans, Anabaena variabilis แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
ไม่ใช้ออกซิเจน เช่น Rhodobacter sphaeroides, Chlorobium limicola แบคทีเรียกลุ่ม Chemotrophic กลุ่มใช้
ออกซิเจน เช่น Pseudomonas riboflavin, Propionicbacterium shermanii กลุ่มไม่ใช้ออกซิเจน ได้แก่
Clostridium thermoaceticum, Methanosarcina barkeri, Methanobacterium
thermoautotrophicum (Tangprasittipap and Prasertsan, 2002)
2.5 การเพิ่มความต้านทานให้กับพืช
กลุ่มจุลินทรีย์ ผลิตสารบางชนิด และชักนำให้พืชต้านทานต่อสภาวะเครียด เช่น จุลินทรีย์ ทน
แล้ง ตรึงไนโตรเจน สร้างสารเสริม การเจริญ เติบ โต และละลายฟอสเฟต เป็นต้ น โดยจุลิน ทรีย์ ดั งกล่าว
ตอบสนองต่อ สภาวะแล้ง โดยการสร้างสารต่า ง ๆ เช่ น exopolysaccharide, stress amino acid เช่ น
Proline, เอนไซม์ ACC deaminase, osmolytes และ antioxidant เป็น ต้น และเหนี่ย วนำยีน ต่อการ
ตอบสนอง abiotic stress ในพืช ซึ่งจะทำให้พืชทนต่อสภาวะขาดน้ำ และสามารถเจริญเติบโต และสร้าง
ผลผลิตได้ เอนไซม์ ACC deaminase จะย่อย aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) ซึ่งเป็น
สารตั้ ง ต้ น กลางในการผลิ ต ฮอร์โมน ethylene ในพื ช และสารอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ จ ากการผลิต ethylene คื อ
α-ketoglutarate และแอมโมเนี ย เอนไซม์ ดั ง กล่ าวจะมี บ ทบาทต่อ การเจริญ ของพื ชภายใต้ส ภาวะทั้ ง
biotic และ abiotic stress โดยจะลดการสร้าง ethylene เมื่อมีการสร้าง ACC deaminase ทำให้ไปย่อย
ACC จึงทำให้การผลิต ethylene ลดลง (Vurukonda et al., 2015)
2.6 การลดสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างในดิน
กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างในดิน เนื่องจากการใช้สารเคมี ในการ
ควบคุมและกำจัดศัตรูพืชรวมทั้งวัชพืชในพื้นที่การเกษตรในปริมาณสูงและไม่ถูกวิธีก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง
ทั้งผลผลิตทางการเกษตร และตัวเกษตรกรผู้ใช้รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม การบำบัดสารเคมีทางการเกษตรที่
ตกค้างในดินโดยวิธีทางชีวภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติบางชนิดสามารถปรับตัวให้
ทนต่อสารเคมีและสามารถใช้สารเคมีที่ตกค้างเพื่อเป็นแหล่งอาหารและพลังงานได้ เช่น จุลินทรีย์ย่อยสลาย
อาทราซีน ซึ่งเป็นสารกำจัดวัชพืช ซึ่งมีทั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย เช่น Pseudomonas sp. strain ADP
ที่สามารถย่อยอาทราซีนให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับแอมโมเนีย (สุวรรณี, 2555) นอกจากนี้มีการรายงาน
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การวิจั ยแยกแบคที เรียจากดิ นปลู กมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า Aeromonas spp. 2 สายพั นธุ์
สามารถย่ อ ยสลายพาราควอตได้ 24.36% และ 53.4% (Viriyawattana and Surachat, 2014) ยี ส ต์
Lipomyces starkeyi สามารถย่อยสลายพาราควอตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ปราศจากไนโตรเจนโดยสามารถ
ใช้พาราควอตเป็นแหล่งไนโตรเจน (Robert et al., 1985)
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