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บทคัดยอ 

               ไนโตรเจนเปนธาตุอาหารที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช ในดินโดยทั่วๆไปมักมีไนโตรเจนไม
เพียงพอกับความตองการของพืชเพราะสวนใหญจะอยูในรูปของกาซไนโตรเจนซึ่งพืชไมสามารถนํามาใชประโยชน
ได  และไนโตรเจนที่พืชสามารถนําไปใชได เชน แอมโมเนียมไอออน และไนเตรตจะมีอยูในดินในปริมาณเล็กนอย
เทานั้น  ในธรรมชาติมีการหมุนเวียนธาตุไนโตรเจนในรูปแบบตางๆ อยางสลับซับซอนโดยเรียกวาวัฏจักรไนโตรเจน 
ซึ่งเปนวัฏจักรที่เกิดขึ้นทางฟสิกส เคมี และชีวภาพโดยสวนที่มีความสําคัญที่ชวยใหเกิดวัฏจักรไนโตรเจนนั่นคือจุลิ
นทรีย ดังนั้นจุดประสงคของการทดลองนี้เพื่อศึกษาจุลินทรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนได และสงผลใหพืชมีการ
เจริญเติบโตไดดียิ่งขึ้น ไดทําการคัดเลือกจุลินทรียจากอยางดินพื้นที่ เพาะปลูกจากจังหวัดตางๆ ไดแก  
จ.สุพรรณบุร ีกาญจนบุร ีนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี ทั้งหมด 363 ตัวอยาง ทําการคัดแยกเชื้อ
บริสุทธิ์โดยวิธี spread plate technique บน Nutrient Agar ไดเชื้อจํานวน 785 ไอโซเลท คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่
สามารถสามารถตึงไนโตรเจนโดยวิธี point inoculation บนอาหาร N-free medium ไดจํานวน 192 ไอโซเลท พบ 
36 ไอโซเลท ที่สามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุด และนําเชื้อจุลินทรียทดสอบการเกิดแอมโมเนียมไอออน ไนไตรท และ
ไนเตรต ในอาหาร ammonium sulfate broth ตรวจผลทุก 7, 14 และ 21 วัน จากผลการทดสอบเชื้อทั้ง 36 ไอโซเลต 
สามารถสรางแอมโมเนียมไอออน มีเชื้อทั้งหมด 10 ไอโซเลท ที่สามารถเกิดแอมโมเนียมไอออน ไนไตรท และไน
เตรต ทดสอบการนําไปใชประโยชนโดยศึกษาผลของเชื้อจุลินทรียตอการเจริญเติบโตของถัว่เหลือง  
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Abstract 
          Nitrogen is a nutrient essential to plant growth. Soil nitrogen in general often do not meet the 
demand of the plant as often in the form of nitrogen that plants cannot be applied and nitrogen that 
plants can be used such as ammonium ion and nitrate in the soil is only a small amount. The natural 
flow of nitrogen in various forms by a complex called the nitrogen cycle. A cycle that occurs with 
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physical, chemical and biological parts that are important to help the nitrogen cycle that is 
microorganisms. Therefore, the purpose of this experiment is to study the microbial nitrogen fixation .As 
a result, plants are growing better.To collected soil samples from cultivated areas from various 
provinces including, Nakhon Pathom, Samut Sakhon Suphan Buri, Kanchanaburi, Ratchaburi, Samut 
Songkhram. Three hundred and sixty three soil samples selected to purification by spread plate 
technique on Nutrient Agar plate. Founding of pure strains 785 bacterial isolates, which microorganisms 
were tested for nitrogen fixation on N-free medium by agar well method.  After 14 days testing calibrate 
colonies size of microorganisms growing on medium plate. One hundred and ninety two microbial 
isolates can grow on N-free medium agar plates. Selected 36 isolates have high efficiency tested for 
nitrification. Checked the result of microbial reducing of ammonium ion, nitrite and nitrate in ammonium 
sulfate broth tube at 7, 14 and 21 days respectively. Founding of 10 isolates capable oxidize 
ammonium ion to nitrite and nitrate ion. The abilities of plant growth promoting compared by wet matter, 
dry matter, height of soy been at 7, 14, 21and 35 days respectively, under green house condition. 
These microorganisms high efficiency will be used to study and apply in agricultural in the future.  
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คํานํา 
        ธาตุอาหารในดินหลายชนิด จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืช โดยแฉพาะอยางยิ่ง ธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งพืชมีความตองการมากกวาธาตุอื่นๆ การเพิ่มธาตุอาหารใหแกดิน นอกจากใสปุย
แลวยังอาจใชจุลินทรียที่ชวยในการเจริญเติบโตของพืช เชน แบคทีเรียพวก Rhizobium ซึ่งชวยการตรึงไนโตรเจน
ของพืชตระกูลถั่ว Azotobacter ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนไดโดยอิสระ ในปจจุบันการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
โดยการใชปุยเคมีทําใหตนทุนการผลิตสูงมาก และอาจทําใหคุณสมบัติของดินเปลี่ยนไป จึงมีการศึกษาถึงจุลินทรีย
เหลานี้มากขึ้นเพื่อนํามาใชเพิ่มผลผลิตใหกับพืชและปรับปรุงดิน ดังนั้นการใสเชื้อจุลินทรียที่มีประโยชนตอการเจริญ
ของพืช โดยการปลูกเชื้อแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนไดจะเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืช 
                การศึกษาในครั้งนี้ เปนการนําตัวอยางดินจากแหลงตางๆ ที่มีการเพาะปลูก เพื่อนํามาคัดแยก 
เชื้อจุลินทรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนได และคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดที่ทําใหพืชมีการ
เจริญเติบโตมากที่สุด โดยใชตนถั่วเหลืองเปนพืชทดสอบ เนื่องจากเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศ
ไทย ถั่วเหลือง มีชื่อทางวิทยาศาสตรคือ Glycine Max (L) Merrill ซึ่งเปนพืชที่อยูในตระกูลของ Leguminosae 
,subfamily papilionodeae  ลักษณะของถั่วเหลืองนั้นมีขนาดน้ําหนักราว 0.1-0.2 กรัม สีของเปลือกมีอยูดวยกัน
หลายสี เชน สีเหลือง  ถั่วเหลืองที่ปลูกจะมีอายุเก็บเกี่ยวไดในชวง 60 – 100 วัน ซึ่งแลวแตพันธุและสภาพแวดลอม
ที่ปลูก การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนได และปลูกเชื้อที่ตรึงไนโตรเจนไดนาจะมีผลตอการเจริญ
ของตนถั่วเหลือง  
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อุปกรณและวิธีการ 
              เก็บดินจากแหลงธรรมชาติ โดยเก็บจากพืชที่เพาะปลูกในจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุร ี
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยใช เก็บดินใสถุงพลาสติก รัดปากถุง นําตัวอยางดินกลับมาแยกเชื้อจุลินทรีย      
นําดินตัวอยางมาแยกเชื้อบริสุทธิ์โดยวิธ ีdilution plate count  โดยนําดินมาทําใหเจือจางในระดับ 10-14  เพาะเลี้ยง
เชื้อ โดยเกลี่ยไปบนผิวหนาของอาหาร (spread plate technique) อาหารที่ใชเลี้ยงเชื้อ nutrient agar  บมที่
อุณหภูมิหอง 24-48 ชั่วโมง ทําการแยกเชื้อบริสุทธิ์ และนํามาเลี้ยงบนอาหารผิวเอียง (nutrient agar slant)     เชื้อ
บริสุทธิ์ที่ไดทั้งหมด นํามาเลี้ยงดวยวิธี  point inoculation และวิธี agar well ในอาหารที่ปราศจากไนโตรเจน (N- 
free medium) บมเชื้อที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7-14 วัน   คัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่สามารถ ขึ้นบนอาหาร N- free 
medium  วัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  นําจุลินทรียที่สามารถขึ้นไดในอาหาร N- free medium มาเลี้ยงใน 
ammonium sulfate broth  ตรวจหา แอมโมเนีย ไนไตรต และไนเตรต เมื่อบมครบ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน และ
คัดเลือกจุลินทรียที่สามารถเกิดแอมโมเนีย ไนเตรท และไนไตรต ไดที่สุด ทดสอบความเขากันไดของเชื้อจุลินทรียที่
คัดเลือกและทดสอบความสามารถของเชื้อจุลินทรียในการสงเสริมการงอกของเมล็ดพันธุถั่วเหลืองทําการบันทึก
ขอมูลโดยตรวจนับจํานวนงอกของเมล็ด วัดความยาวตน ความกวางของกอ นับจํานวนใบและดูความแข็งแรงของ
ตน   บันทึกขอมูลในวันที ่7,14, 21 และ 35 หลังจากเพาะ  และเมื่อสิ้นสุดจะคํานวณเปอรเซ็นตการงอก  ชั่งน้ําหนัก
สดและน้ําหนักแหง สวนการหาน้ําหนักแหงคือ นําตัวอยางพืชไปอบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 
ชั่วโมงจัดจําแนกจุลินทรียโดยวิธีทางชีวเคมี 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
1. การแยกเชื้อและการนับปริมาณเชื้อแบคทีเรียจากดินในแหลงธรรมชาต ิ
1.1 การเก็บตัวอยาง 
            ไดทําการเก็บตัวอยางดินจากพื้นที่เพาะปลูกจากจังหวัดตางๆ ไดแก จ.สุพรรณบุร ีกาญจนบุรี นครปฐม 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ทั้งหมด 363 ตัวอยาง 
1.2 การแยกเชื้อจุลินทรียจากดิน                               
              ไดเชื้อจุลินทรียที่แยกจากตัวอยางดินไดทั้งหมด 785 ไอโซเลท และนําเชื้อจุลินทรียเก็บเปน stock culture 
ที่อุณหภูม ิ0-5 องศาเซลเซียส 
  1.3   การคัดเลือกเชื้อที่มีการตรึงไนโตรเจน 
            คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถเจริญไดในอาหาร N-free mediumโดยวิธี agar well ไดจํานวน   192 ไอ
โซเลท มี 33ไอโซเลท ที่สามารถเจริญเติบโตโดยมีขนาดตั้งแต 7 mm ขึ้นไป และ อีก 3 ไอโซเลท จากการทําโดยวิธี 
point inoculation 
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ตารางที่ 1  รหัสเชื้อจุลินทรียและขนาดการเจริญเติบโตในอาหาร N-free medium 
 

ลําดับ รหัสเช้ือ ขนาดการเจริญเติบโตในอาหาร N-free medium  (mm) 
1 pg24/3-1 16 
2 pg25/2-2 16 
3 pg25/4-3 16 
4 pg23/5-4 13.5 
5 pg19/5-3 13 
6 pg22/4-3 13 
7 pg20/5-3 12 
8 pg18/6-2 11.5 
9 pg21/1-2 11.5 

10 pg23/4-4 11.5 
11 pg20/1-3 11 
12 pg26/2-1 10.5 
13 pg26/5-1 10.5 
14 pg19/5-2 10 
15 pg20/3-3 10 
16 pg22/1-2 10 
17 pg17/3-2 9.5 
18 pg20/4-4 9.5 
19 pg21/3-1 9.5 
20 pg23/6-3 9.5 
21 pg18/4-2 9 
22 pg19/1-1 9 
23 pg22/6-3 9 
24 pg23/6-4 9 
25 pg24/1-5 9 
26 pg18/6-1 8.5 
27 pg22/5-1 8.5 
28 pg27/1-3 8 
29 pg18/1-3 7.5 
30 pg20/2-2 7.5 
31 pg22/1-5 7.5 
32 pg22/5-2 7.5 
33 pg26/5-3 7 
34 pg44/3-4 6 
35 pg44/5-2 5.5 
36 pg48/4-3 5 
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ภาพที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโตในอาหาร N-free medium โดยวิธี agar well 

 
2. การคัดเลือกจุลินทรียที่สามารถแปรรูปสารประกอบไนโตรเจน ใหเกิดเปนสารประกอบที่เปน
ผลิตภัณฑสุดทายของกระบวนการ 
         คัดเลือก เชื้อจุลินทรียที่สามารถผลิต ไนไตรท ไนเตรต โดยทดสอบในอาหาร ammonium sulfate broth 
ตรวจผลทุก 7, 14, 21 วัน  พบวา มีเชื้อจุลินทรีย 10 ไอโซเลท ที่สามารถผลิต ไนไตรท ไดดี 
 
3. การทดสอบความเขากันไดของเชื้อจุลินทรียที่คัดเลือก 
 
ตารางที่ 2  แสดงการทดสอบความเขากันไดของจุลินทรียที่คัดเลือก 
 

รหัสเชื้อ pg20/1-3 pg20/3-3 pg20/5-3 pg21/1-2 pg21/3-1 pg22/1-5 pg22/4-3 pg23/4-4 pg26/5-3 pg44/3-4 

pg20/1-3 x +  +  +  +  +  +  +  +  +  

pg20/3-3 +  x +  +  +  +  +  +  +  +  

pg20/5-3 +  +  x 0.9 +  +  +  +  +  +  

pg21/1-2 +  1.2 +  x +  +  1.2 +  +  1.4 
pg21/3-1 +  +  +  +  X +  +  +  +  +  

pg22/1-5 +  +  +  +  0.7 x +  +  +  +  

pg22/4-3 +  +  +  +  +  +  x +  +  +  

pg23/4-4 +  +  +  +  +  +  +  x +  +  

pg26/5-3 +  +  +  +  +  +  +  +  x +  

pg44/3-4 +  +  +  0.8 0.8 +  +  +  +  x 
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ตารางที่ 3 แสดงการแบงกลุมโดยผสมเชื้อจุลินทรียที่เขากันไดไวดวยกัน 
 

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 

Control pg20/1-3 pg20/5-3 pg21/1-2 pg21/3-1 

 pg20/3-3 pg44/3-4 pg22/1-5  
 pg22/4-3    
 pg23/4-4    
 pg26/5-3    

       

สรุปผลและเสนอแนะ 
 การคัดเลือกจุลินทรียจากตัวอยางดินพื้นที่เพาะปลูกจากจังหวัดตางๆ ไดแก จ.สุพรรณบุร ีกาญจนบุรี 
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุร ีทั้งหมด 363 ตัวอยาง ทําการคัดแยกเชื้อบริสุทธิ์โดยวิธ ีspread 
plate technique บน Nutrient Agar ไดเชื้อจํานวน 785 ไอโซเลท คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถสามารถตึง
ไนโตรเจนโดยวิธ ีpoint inoculation บนอาหาร N-free medium ไดจํานวน 192 ไอโซเลท พบ 36 ไอโซเลท ที่
สามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุด และนําเชื้อจุลินทรียทดสอบการใชแอมโมเนียมไอออน และการเพิ่มขึ้นของไนไตรท 
และไนเตรต ในอาหาร ammonium sulfate broth ตรวจผลทุก 7, 14 และ 21 วัน คัดเลือกเชื้อทั้งหมด 10 ไอโซเลท 
ที่สามารถใชแอมโมเนียมไอออน และเปลี่ยนเปนไนไตรท ไนเตรต ไดดีที่สุด  
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