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บทคัดยอ
ปุยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเปนปุยธรรมชาติที่ไดจากการยอยสลายของจุลินทรีย จากการศึกษา
จํานวนประชากรของจุลินทรียในกองปุยหมักซึ่งทําการกองปุยดวยวิธีการที่แตกตางกัน พบวากองปุยหมักที่กอง
กับพื้นและมีผาพลาสติกคลุมมีจํานวนประชากรสูงสุด คือ 1.2 x 1010 CFU/g และแยกเชื้อแบคทีเรียซึ่งเจริญบน
PCA plate ที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกันไดทั้งสิ้น 209 ไอโซเลท เมื่อนําแบคทีเรียเหลานี้มาทดสอบ
ความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลสโดยการสังเกตวงใสบนอาหารแข็ง CMC โดยใช congo red ในการ
ตรวจสอบ พบวามีแบคทีเรียจํานวน 46 ไอโซเลทที่ใหประสิทธิภาพการยอยสลาย CMC มากกวา 3 เมื่อทดสอบ
กิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส (CMCase) สามารถคัดเลือกแบคทีเรียที่สรางเอนไซมเซลลูเลสไดดี จํานวน 5 ไอโซเลท
คือ PC15(3) PC22 (3) PC30(3) PC34(3) และ PC56(3) เพื่อใชเปนหัวเชื้อในการทําปุยหมัก
คําสําคัญ : จุลินทรีย ปุยธรรมชาติ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ABSTRACT
Microorganisms play an important role in the process of compost making from agricultural
wastes. The bacterial population in the composts prepared by different methods was examined. The
highest bacterial population (1.2 x 1010 CFU/g) was found in the compost made by placing the
agricultural waste on the floor and covering with plastic sheet. The bacteria having different colony
characteristics were isolated and subjected to the primary screening of cellulase producer by the
observation of clear zone on CMC agar using congo red method. Forty six of 209 isolates showed the
degradation of CMC giving the index >3 and were tested for their cellulase activity (CMCase).
According to the enzyme activity, 5 isolates [PC15(3) PC22(3) PC30(3) PC34(3) and PC56(3)],
producing high CMCase acitivity were selected for the production of the inoculum for compost
making.
Key Words : Microorganism, Compost, Agricultural Wastes
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คํานํา
เนื่องจากในเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกลเคียงเปนพื้นที่หลักในการปลูกพืชผักเพื่อการสงออก
ทําใหมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน เปลือกขาวโพดจากโรงงานแปรรูป หนอไมฝรั่งทั้งที่เปนตนเกาของ
หนอไมฝรั่งที่ถอนออกทุกๆ 2 เดือน เพื่อเลี้ยงหนอใหมใหเกิดเปนตนแมในรุนตอไป และเศษหนอไมฝรั่งจากการ
ตกแตงเพื่อสงออกที่โรงงานเหลือทิ้งจํานวนมาก ดังนั้นการนําเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาทําปุยหมักเพื่อ
นําไปปรับปรุงดินและเสริมธาตุอาหารใหกับพืชในระบบเกษตรอินทรียแลว และยังเปนการชวยลดขยะใหกับ
สิ่งแวดลอมอีกดวย อยางไรก็ตามในการทําปุยหมักสิ่งหนึ่งที่ตองคํานึงถึงคือ จุลินทรียที่มีบทบาทในการยอย
สลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใหกลายเปนปุยหมัก ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปตามชนิดของวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรที่นํามาใช นอกจากนี้ยังพบวาบางสายพันธุสามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชไดดี ดังนั้นการศึกษา
ถึงชนิดและบทบาทของจุลินทรียในกองปุยหมักที่ทําจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแตละชนิด และนําจุลินทรีย
เหลานั้นมาผลิตเปนหัวเชื้อปุยหมักจะเปนหนทางหนึ่งที่ชวยลดระยะเวลาในการผลิตปุยหมักและชวยเพิ่มมูลคา
ของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไดอีกดวย
ปุยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เปนปุยธรรมชาติที่ไดจากการที่จุลินทรียยอยสลายเศษซากพืช
ผัก มูลสัตว ซึ่งสามารถนําเอาปุยหมักที่ไดไปปรับปรุงดินทําใหดินมีอินทรียวัตถุมากขึ้น และชวยกระตุนกิจกรรม
ของจุลินทรียดินชวยใหธาตุอาหารพืชบางอยางในดินที่ละลายน้ําไดยาก เชนฟอสฟอรัส ใหละลายน้ําไดงายขึ้น
(ชวลิต, 2540) จากการศึกษาจุลินทรียที่มีบทบาทในการทําปุยหมักพบวาจุลินทรียสวนใหญเปน จุลินทรียที่ทน
อุณหภูมิสูงและสรางเอนไซมเซลลูเลสซึ่งยอยสลายสารประกอบเซลลูโลสที่เปนองคประกอบสําคัญของเซลลพืช
ไดดี เชน Bacillus spp. Streptomyces spp. Trichoderma spp. เปนตน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) แบคทีเรียที่
มีประสิทธิภาพในการยอยสลายเศษซากพืชใหเปนอินทรียวัตถุเหลานี้พบวาบางสายพันธุสามารถควบคุมเชื้อ
สาเหตุโรคพืชไดดี เชน B. subtilis N4 ซึ่งยับยั้งการเจริญของ Rhizoctonia solani เชื้อสาเหตุโรคbrown
patch ของหญาในสนามกอลฟ สามารถใชเปนหัวเชื้อในการทําปุยหมักจากเศษหญาและสามารถควบคุม
โรคของหญาในสนามกอลฟไดดี (Nakasaki และคณะ, 1998) Streptomyces spp. จํานวน 16 สายพันธุที่
สรางเอนไซมเซลลูเลสและไคติเนสไดดี สามารถยับยั้งการเจริญของ Didymella bryoniae ซึ่งเปนเชื้อสาเหตุ
โรคตนแตกยางไหล (Gummy Stem Blight ) (ภัทรกร และคณะ, 2004) Trichoderma harzianum T22 และ
T. hamatum T382 สามารถลดความรุนแรงของโรครากเนาของสตรอเบอรี่ (strawberry root rot) ที่เกิดจาก
Phytopthora cactorum, Pythium irregulare, Rhizoctonia fragariae และ Fusarium spp. (Leandro
และคณะ, 2004) เปนตน

อุปกรณและวิธีการ
การแยกเชื้อจุลินทรียจากกองปุยหมัก
เก็บตัวอยางปุยหมักจากการกองปุยหมัก ซึ่งใชวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเปนวัสดุตั้งตน และมีวิธีการ
กองปุย 4 แบบคือ แบบที่ 1 กองกับพื้นและมีผาพลาสติกคลุม (T1) แบบที่ 2 บรรจุในถุงปุยเปดปากถุง (T2) แบบ
ที่ 3 บรรจุในเขงพลาสติก (T3) และแบบที่ 4 บรรจุในเขงไมไผ (T4) โดยกองปุยแบบละ 4 กอง (1 กอง ถือเปน 1
ซ้ํา) เก็บตัวอยางปุยหมักบริเวณกลางกองปุย ที่ระดับความลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ในสัปดาหที่ 1, 2 และ 3
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นําตัวอยางมาเจือจางดวยวิธี serial dilution และเพาะเชื้อจุลินทรียบนอาหาร Plate Count Agar บมที่อุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อแยกแบคทีเรียทนรอน (thermo-tolerant bacteria) จากนั้นตรวจนับ
จํานวนและแยกเชื้อแบคทีเรียใหเปนเชื้อบริสุทธิ์ นําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ไดแก รูปราง ลักษณะของเซลลและการติดสีแกรมภายใตกลองจุลทรรศน
การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่สรางเอนไซมเซลลูเลสบนอาหารแข็ง
นําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดมาเลี้ยงบนอาหารแข็ง CMC (NH4H2PO4 2 กรัม KH2PO4 0.6 กรัม
K2HPO4 0.4 กรัม MgSO4.7H2O 0.5 กรัม yeast extract 1.0 กรัม CMC (carboxy methyl cellulose) 5.0 กรัม
วุน 15.0 กรัม น้ํา 1 ลิตร) โดยใช loop เขี่ยเชื้อแลวแตะลงบนอาหาร(point inoculate) โดยอาหารเลี้ยงเชื้อ
1 plate ตอเชื้อ 5 ไอโซเลท บมเชื้อที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3-5 วัน จากนั้นตรวจสอบการยอย
สลาย CMC โดยราดสารละลาย congo red ความเขมขน 0.1 เปอรเซ็นต ลงบนผิวหนาอาหารที่มีโคโลนีของเชื้อ
เจริญอยู ทิ้งไวนาน 30 นาที เท congo red ทิ้งแลวลางออกดวยสารละลายโซเดียมคลอไรดความเขมขน
1 โมลาร 2 ครั้ง จากนั้นตรวจสอบผลโดยวัดขนาดวงใส (clear zone) ที่เกิดขึ้นรอบโคโลนี และคํานวณคา
ประสิทธิภาพในการยอยสลาย CMC
ความยาวเสนผาศูนยกลางของวงใส (มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพในการยอย CMC =
ความยาวเสนผาศูนยกลางของโคโลนี (มิลลิเมตร)
การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่สรางเอนไซมเซลลูเลสในอาหารเหลว
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลาย CMC ในอาหารเหลว NB (Nutrient Broth) เพื่อใช
เปนหัวเชื้อ โดยนําเขาเครื่องเขยา ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง นํามาวัดคาความขุนที่
ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร (OD660) ดวยเครื่อง spectrophotometer จากนั้นถายเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
CMC broth ใหมีคา OD660 เริ่มตนเทากับ 0.5 นําเขาเครื่องเขยา ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ทําการเก็บ
ตัวอยางที่เวลา 0, 6, 24, 30, 24, 48, 54 และ 72 ชั่วโมง นําไปปนเหวี่ยงที่ 8,000 rpm. 10 นาที แยกเอาสวนใส
ซึ่งเปน crude enzyme ไวหากิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส
การวิเคราะห cellulase activity ตอ carboxymethyl cellulose (CMCase activity)
ทําโดยเติม crude enzyme ที่ไดจากการสกัด ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดสอบ ที่มีสารละลาย
CMC ที่มีความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ซึ่งละลาย ใน 50 mM phosphate buffer pH 6.0 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร
เขยาใหเขากันนําไปบมใน water bath อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 นาที แลวนําไปแชในน้ําเดือดเพื่อ
หยุดปฏิกิริยานาน 5 นาที แลวนําไปตรวจสอบหาปริมาณน้ําตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นโดยวิธีของ Somogyi (1952)
หมายเหตุ สําหรับ control reaction ใชสวนน้ําใสที่ไดจากการปนเหวี่ยงที่แชในน้ําเดือดนาน 10 นาที ใน
การทําปฏิกิริยาการทดสอบเอนไซม
1 Unit (U) ของเอนไซม เทากับปริมาณเอนไซมที่ยอยสลาย cellulose เปน glucose 1 μ mole/min ที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส pH 6.0
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ผลการทดลองและวิจารณ
จากการเก็บตัวอยางปุยหมักจํานวน 3 ครั้งหางกันครั้งละ 1 สัปดาหไดตัวอยางปุยหมักทั้งหมด 48
ตัวอยาง เนื่องจากอุณหภูมิในกองปุยหมักคอนขางสูง จึงเพาะเชื้อจุลินทรียที่อยูในกองปุยหมักบนอาหาร Plate
Count Agar ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อแยกแบคทีเรียทนรอน (thermo-tolerant
bacteria) และตรวจนับจํานวนประชากรจุลินทรีย พบวาตัวอยางปุยหมักที่เก็บมาในวันแรกของการกองปุยมี
จํานวนประชากรจุลินทรียอยูในชวง 108-109 CFU/g ในสัปดาหที่ 2 มีจํานวนประชากรจุลินทรียอยูในชวง
106-1010 CFU/g และในสัปดาหที่ 3 มีจํานวนประชากรจุลินทรียอยูในชวง 107-109 CFU/g และจากการสังเกตจะ
พบวาในชวงสัปดาหที่ 2 กองปุยหมักทุกกองจะมีเชื้อราขึ้นปกคลุม และอุณหภูมิภายในกองสูงมาก และคอยๆ
ลดลงเมื่อเก็บตัวอยางในชวงสัปดาหที่ 3 อุณหภูมิภายในกองปุยหมักจะเปนปกติ และพบวากองปุยหมัก T1 ซึ่ง
เปนปุยหมักที่กองกับพื้นและมีผาพลาสติกคลุมมีจํานวนประชากรจุลินทรียมากที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
คลุมกองปุยดวยผาพลาสติกทําใหกองปุยมีอุณหภูมิและความชื้นในกองเหมาะสมตอการเจริญของเชื้อจุลินทรีย
และเชื้อจุลินทรียสามารถเจริญไดดีที่สุดในชวงสัปดาหที่ 2 (ตารางที่ 1) จากนั้นแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะ
โคโลนีแตกตางกันใหเปนเชื้อบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียไดจํานวน 209 ไอโซเลท และเมื่อนํามาทดสอบ
การสรางเอนไซมเซลลูเลสบนอาหารแข็ง CMC โดยเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลายเซลลูโลสจะเกิดบริเวณ
วงใส พบวาเชื้อแบคทีเรียสวนใหญยอยสลาย CMC บนอาหารแข็งได จึงคัดเลือกแบคทีเรียที่ใหคาประสิทธิภาพ
ในการยอยสลาย CMC มากกวา 3 จํานวนทั้งสิ้น 46 ไอโซเลทไวทดสอบการสรางเอนไซมเซลลูเลสในอาหารเหลว
เมื่อนํา crude enzyme มาวิเคราะหหากิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส (CMCase) ซึ่งใช CMC เปน substrate
พบวาเแบคทีเรียสามารถสรางเอนไซมเซลลูเลสไดตั้งแต 6-48 ชั่วโมง โดยมีเชื้อที่มีกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส
ไดดีมากกวา 30 มิลลิยูนิตตอมิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จํานวน 10 ไอโซเลท ไดแก PC15(3)
PC19(3) PC22(3) PC23(3) PC24(3) PC30(3) PC31(3) PC34(3) PC55(3) และPC56(3) โดยเชื้อ PC15(3)
และ PC34(3) มีกิจกรรมการยอยสลายไดดีที่สุดตั้งแต 6-30 ชั่วโมง PC19(3) และPC55(3) มีกิจกรรมการยอย
สลายไดดีที่สุดที่ 24 ชั่วโมง PC22(3) PC30(3) และ PC56(3) มีกิจกรรมในการยอยสลายไดดีที่สุดที่ 6-24 ชั่วโมง
PC23(3) มีกิจกรรมในการยอยสลายไดดีที่สุดที่ 30 ชั่วโมง PC24(3) และ PC31(3) มีกิจกรรมในการยอยสลายได
ดีที่สุดที่ 30 ชั่วโมง จากนั้นการยอยสลายก็จะลดลง (ภาพที่ 1) จากผลการทดลองขางตนจึงไดคัดเลือกเชื้อ
แบคทีเรียที่ใหกิจกรรมของเอนไซมสูงสุดในชวง 6-24 ชั่วโมง จํานวน 5 ไอโซเลท คือ PC15(3) PC22(3) PC30(3)
PC34(3) และ PC56(3) ไวเพื่อนําไปใชเปนหัวเชื้อปุยหมักที่สามารถสรางเอนไซมไดเร็วและมีกิจกรรมสูง ซึ่ง
แบคทีเรีย PC15(3) PC22 (3) PC30(3) PC34(3) เปนแบคทีเรียที่แยกไดจากกองปุยหมักที่กองกับพื้นและมีผา
พลาสติกคลุม (T1) สวน PC56(3) เปนแบคทีเรียที่แยกไดจากกองปุยหมักซึ่งบรรจุในเขงพลาสติก (T3) และ
พบวาแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลท มีลักษณะรูปรางทอนยาว ติดสีแกรมบวก และสรางสปอร
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Cellulase activity (mU/ml)

Table 1 Bacterial population in the compost piles
Total Pate Counta (x 109 CFU/g)
Compost
Week 1
Week 2
Week 3
T1
0.72 ± 0.02
12.2 ± 3.5
0.02 ± 0.01
T2
0.91 ± 0.06
1.80 ± 0.06
1.50 ± 0.64
0.25 ± 0.06
0.43 ± 0.05
T3
2.60 ± 0.82
T4
1.10 ± 0.35
0.30 ± 0.22
1.20 ± 0.03
Note: a Average value of bacterial population was calculated from 4 replications.
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Figure 1 Cellulase activity of selected bacteria cultivated in CMC broth at 40 oC for 72 hours
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สรุปและเสนอแนะ
จากการแยกเชื้อจุลินทรียจากกองปุยหมักที่ไดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรทั้ง 3 ครั้ง และทําการ
เพาะเชื้อจุลินทรียบนอาหาร Plate Count Agar และตรวจนับจํานวนประชากรจุลินทรียที่ขึ้นบนอาหาร พบวา
ตัวอยางปุยหมัก T1 มีคาเฉลี่ยจํานวนประชากรจุลินทรียมากที่สุดซึ่งเชื้อจุลินทรียจะเจริญไดดีที่สุดในชวงสัปดาห
ที่ 2 จากนั้นจะลดจํานวนลง และสามารถคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ยอยสลายเซลลูโลสไดดีจํานวน 46 ไอโซเล
ทจากแบคทีเรียที่แยกไดจากกองปุยหมักทั้งสิ้น 209 ไอโซเลท และเมื่อนําแบคทีเรียทั้ง 46 ไอโซเลทมาวิเคราะห
หากิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส (CMCase) พบวามีเชื้อที่มีกิจกรรมในการยอยสลาย CMC สูง คือ PC15(3)
PC22 (3) PC30(3) PC34(3) และ PC56(3) จึงคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลทไว เพื่อศึกษาการทําหัวเชื้อ
ปุยหมักตอไป
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