
การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ เชียงใหม ่50290 
1 Department of Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai 50290 

1151 

การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารไกลโฟเสท 

Study on Efficiency of Bacteria on Glyphosate Degradation  

 

จุไรรัตน์ อิมินา1 ฐปน ช่ืนบาล1 และ ศิราภรณ์ ช่ืนบาล1 

Jurairat Eimina1,  Tapana Cheunbarn1 and Siraporn Cheunbarn1 

 

บทคัดย่อ 

 การคดัแยกแบคทีเรียจากดินในพืน้ท่ีการเกษตรท่ีมีประวติัการใช้สารไกลโฟเสทเพ่ือทดสอบหาแบคทีเรียใน

ดินท่ีสามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท ด้วยเทคนิค Enrichment culture โดยการทําเจือจางเป็นลําดบัส่วนแล้วทํา

การเลีย้งเชือ้บนอาหาร TSA (Tryptic Soy Agar) ผลการทดลองพบว่าสามารถคดัแยกเชือ้แบคทีเรียได้ทัง้หมด 27 

ไอโซเลต  หลงัจากนัน้ทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารไกลโฟเสทในระดบัห้องปฏิบติัการโดยทําการเลีย้งเชือ้

แบคทีเรียในอาหาร TSB (Tryptic Soy Broth) ท่ีมีสารไกลโฟเสทความเข้มข้น 20 ppm เขย่าท่ีความเร็วรอบ 150 

รอบต่อนาที บ่มเชือ้ท่ี 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วนั เก็บตวัอย่างท่ีระยะเวลา 5 และ 10 วนั เพ่ือหาปริมาณ

ความเข้มข้นของสารไกลโฟเสทด้วยเคร่ือง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) ผลการทดลอง

พบว่าได้เชือ้แบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายดีท่ีสุด จํานวน 5 ไอโซเลต ได้แก่ GJA2 GJA7 GJA8 

GJA14 และ GJA26  โดยไอโซเลต GJA2 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูงท่ีสุดเท่ากับ 73.3 เปอร์เซ็นต์ ท่ี

ระยะเวลา 5 วัน และ ไอโซเลต GJA14 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเพ่ิมสูงขึน้เท่ากับ 95.9 เปอร์เซ็นต์ ท่ี

ระยะเวลา 10 วนั 

 

ABSTARCT 

 Bacteria were isolated from soils glyphosate contaminated by using enrichment culture 

technique with serial dilution and culture on Tryptic Soy Agar (TSA). The results showed that bacteria 27 

bacterial isolates were initially found to be capable of degrading glyphosate. Then, the quantity of 

glyphosate degradation test was determination by added glyphosate for the concentration to 20 ppm in 

Tryptic Soy Broth (TSB). Next, shake at speeds 150 rounds per minutes for 10 days which it incubates 

at 37 degrees C. Finally, sampling at day 5 and day 10 to determines the concentrations of glyphosate 

with High Performance Liquid Chromatograph (HPLC). The results showed that 5 isolates including 

GJA2, GJA7, GJA8, GJA14, and GJA26 were best glyphosate degradations. Especially isolates GJA2 

had the highest glyphosate degradation rate of 73.3 % at day 5 and the isolate GJA14  up to 95.9 % at 

day 10. 
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คาํนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เน่ืองจากมีพืน้ท่ี ท่ีเหมาะสม

ในการทําการเกษตร พืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัท่ีทํารายได้เข้าสูป่ระเทศ ได้แก่ ผกั และผลไม้  

 การใช้สารเคมีกําจัดวชัพืชเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสารไกลโฟเสท ซึ่งจัดเป็น

สารเคมีท่ีมียอดการใช้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก (พรชยั, 2541) ไกลโฟเสทจดัอยู่ใน

กลุ่มฟอสฟอเนท  ช่ือทางเคมีคือ N – phosphonomethyl  glycine มีคณุสมบติัเป็นสารกําจดัวชัพืชท่ีสามารถ

ทําลายรากของต้นวชัพืชท่ีอยู่ใต้ดินทําให้วชัพืชตายทัง้ต้น ใช้กําจดัวชัพืชทัง้ใบแคบและใบกว้าง เม่ือวชัพืชได้รับสาร

ไกลโฟเสทจะแสดงอาการเห่ียวและเหลืองแล้วตาย เน่ืองจากสารไกลโฟเสทจะเข้าไปขดัขวางกลไกการสงัเคราะห์

โปรตีนภายในต้นวชัพืช (อําพร, 2538)  

ในปัจจบุนัเกษตรกรได้เห็นถงึอนัตรายท่ีเกิดขึน้จากการใช้สารเคมีกําจดัวชัพืชมากขึน้ ซึง่สารกําจดัวชัพืชท่ี

ใช้มีความเป็นพิษต่อพืช คน สตัว์ และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้สารเคมีบางชนิดยังเกิดการสะสมอยู่ในดินเป็นเวลานาน 

ทําให้สง่ผลตอ่การเพาะปลกูและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง และสามารถคงทนอยู่ในดินได้เป็นเวลานาน ทําให้

จลุินทรีย์ในดินลดลง ความอดุมสมบรูณ์ของดินและผลผลิตของพืชปลกูลดลง  เน่ืองจากสารกําจดัวชัพืชเหล่านัน้ไม่

ถกูย่อยสลาย ทําให้ตกค้างอยู่ในดินได้เป็นเวลานาน แตใ่นการทําการเกษตรขาดการพฒันาอาชีพเกษตรกรรมอย่าง

เป็นระบบ ทําให้ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการใช้สารเคมีในปริมาณท่ีมากเกินท่ีกําหนด และเกิดการ

ตกค้างในดินส่งผลให้ดินเสื่อมโทรม ต้องใช้ปุ๋ ยเคมีมากขึน้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ตามไปด้วย นอกจากนีย้ังส่งผล

กระทบต่อคณุภาพมาตรฐานในด้านความปลอดภยัของผลผลิตทางการเกษตร ทัง้สินค้าท่ีบริโภคในประเทศและ

สินค้าส่งออก หากมีการสะสมของสารพิษเหล่านีอ้ยู่ในผลผลิตทางการเกษตรมากขึน้การเกิดโรคภยัไข้เจ็บจะมาก

ขึน้อย่างชัดเจน สินค้าจะไม่เป็นท่ียอมรับของตลาดโลก ส่งผลเสียต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย (ทศพล, 

2545)   

 อลิสา (2553) กล่าวว่า การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพ เป็นกระบวนการบําบัดสารท่ีปนเปื้อนใน

สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพท่ีมนุษย์ทําให้เกิดขึน้ โดยอาศยัความสามารถของจุลินทรีย์หรือพืชในการย่อยสลาย

สารมลพิษให้หมดไป หรือการเปลี่ยนรูปสารมลพิษท่ีมีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งมีวิตในสิ่งแวดล้อมให้มีความ

เป็นพิษน้อยลง นอกจากนีวิ้ธีท่ีสําคญัในกําจดัสารไกลโฟเสทในดินคือการย่อยสลายโดยระบบเอนไซม์ของจุลินทรีย์

บางชนิด (Rueppel et al., 1977; Strange-Hansen et al., 2004) และสารไกลโฟเสทในดินจะย่อยสลายได้ดีขึน้อยู่

กบัปริมาณและกิจกรรมของจลุินทรีย์ (Sorensen et al., 2006)  

Beulke et al. (2004) กล่าวว่า จุลินทรีย์ในดินโดยเฉพาะ แบคทีเรีย รา เป็นตวัสําคญัในการย่อยสลาย

สารเคมีทางการเกษตร และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของจลุินทรีย์จะทําให้อตัราการย่อยสลาย

สารกําจดัวชัพืชมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้   

ดงันัน้ในงานวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะคดัแยกแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารไกลโฟ-

เสท  เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูดินท่ีมีการปนเปื้อนสารไกลโฟเสทในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถ

แก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของดินและปัญหาสารพิษตกค้างในพืน้ท่ีทําการเกษตรได้ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การคัดแยกแบคทเีรียที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท 

 เก็บตวัอย่างดินในพืน้ท่ีแปลงเพาะปลกูท่ีมีประวติัการฉีดพน่สารไกลโฟเสทผ่านไป 4 สปัดาห์ โดยใช้พลัว่

ขดุหลมุลกึระดบั 0-15 เซนติเมตร ซึง่เป็นความลกึระดบัไถพรวน เก็บดินใสถ่งุเก็บตวัอย่างเพ่ือนําไปใช้ในการ

คดัเลือกแบคทีเรียท่ีสามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท แหลง่ท่ีเก็บตวัอย่างดิน ได้แก่   

 - สวนลําไย ต.แมส่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

 - สวนหอม ต.แมส่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

 - ไร่ข้าวโพด ต.แมส่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

 - สวนมะมว่ง ต.แมส่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

 - สวนส้ม ต.แมอ่าย อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่

 - ไร่มนัฝร่ัง ต.แมอ่าย อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่

 นําตวัอย่างดินมาทําการเจือจางเป็นลําดบัสว่น  จากนัน้นํามาแยกเชือ้โดยการเกลี่ยเชือ้บนอาหาร Tryptic 

Soy Agar (TSA) ท่ีมีสารไกลโฟเสทเป็นองค์ประกอบ บ่มท่ีอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เลือก

โคโลนีท่ีปรากฏวงใสรอบโคโลนีและทําการแยกบริสทุธ์ิโดยการใช้เข็มเข่ียท่ีฆ่าเชือ้แล้วแตะเชือ้ และนําไปลากบนผิว

อาหารแข็ง ไมใ่ห้เส้นทบักนักบัรอยลากแรกๆ จะให้การเจริญท่ีติดตอ่กนั รอยลากท้ายๆ จะทําให้เซลล์ แตล่ะเซลล์จะ

เจริญขึน้เป็นโคโลนีท่ีแยกกัน บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงจากนัน้เก็บเป็นเชือ้ทดสอบใน

อาหารแข็งวุ้นเอียง 

 

2. การทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารไกลโฟเสทในระดับห้องปฏบิัตกิาร  

เตรียมอาหารเลีย้งเชือ้ Tryptic Soy Broth (TSB) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 

มิลลิลิตร เติมสารไกลโฟเสทลงไปให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 20 ppm (ชุดควบคุม) จากนัน้เตรียมอาหารเลีย้งเชือ้ 

Tryptic Soy Broth (TSB) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใสใ่นขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร แล้วเข่ียเชือ้แบคทีเรียท่ีแยก

ได้ใส่ในอาหารเลีย้งเชือ้ Tryptic Soy Broth (TSB) แล้วนําไปเขย่าท่ีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ท่ีอณุหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ทําการวดัการเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรียโดยวดัคา่การดดูกลืนแสงท่ี 660 นา

โนเมตร ให้ได้เท่ากบั 1 จากนัน้ทําการเติมสารไกลโฟเสทลงไปในอาหารท่ีมีเชือ้แบคทีเรียท่ีใช้ในการทดสอบข้างต้น

ให้มีความเข้มข้นเท่ากบั 20 ppm นําตวัอย่างทัง้หมดรวมทัง้ชดุควบคมุไปเขย่าท่ีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที บ่ม

ท่ีอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ทําการเก็บตวัอย่างท่ี 5 และ 10 วนั เพ่ือทําการทดสอบความเข้มข้นของสารไกลโฟ

เสทท่ีลดลงด้วยเคร่ือง High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) รุ่น Agilent 1100  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.การคัดแยกแบคทเีรียที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท 

 จากการเก็บตวัอย่างดินจากแหล่งต่างๆ จํานวน 6  แหล่ง เพ่ือคดัแยกแบคทีเรียโดยทําการเจือจางเป็น

ลําดบัสว่น แล้วเลีย้งเชือ้บนอาหาร TSA (Tryptic Soy Agar) บ่มท่ีอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

สามารถแยกเชือ้แบคทีเรียได้ทัง้หมด 27 ไอโซเลต ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 จํานวนแบคทีเรียท่ีสามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสทท่ีคดัแยกได้ 

ลําดบั สถานท่ีเก็บตวัอย่าง จํานวนไอโซเลต รหสัเชือ้ 

1 สวนลําไย ต.แมส่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่ 5 GJA1, GJA2, GJA3, 

GJA4,GJA5 

2 สวนหอม ต.แมส่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่ 3 GJA6, GJA7, GJA8 

3 ไร่ข้าวโพด ต.แมส่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่ 4 GJA9, GJA10, GJA11, 

GJA12 

4 สวนมะมว่ง ต.แมส่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่ 5 GJA13, GJA14, GJA15, 

GJA16,GJA17 

5 สวนส้ม ต.แมอ่าย อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่ 7 GJA18, GJA19, GJA20, 

GJA21, GJA22, GJA23, 

GJA24 

6 ไร่มนัฝร่ัง ต.แมอ่าย อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่ 3 GJA25, GJA26, GJA27 

 

2. การทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารไกลโฟเสทในระดับห้องปฏบิัตกิาร 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารไกลโฟเสทในระดบัห้องปฏิบติัการพบว่า เชือ้แบคทีเรียท่ี

คดัแยกได้มีประสิทธิภาพการย่อยสลายสารไกลโพเสทจากความเข้มข้นเร่ิมต้น 20 ppm ให้ความเข้มข้นของสาร

ไกลโฟเสทลดลงได้ ทัง้นีมี้เชือ้แบคทีเรียท่ีสามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ดีท่ีสดุ 5 ไอโซเลต ได้แก่ GJA2 GJA7 

GJA8 GJA14 และ GJA26 (ภาพท่ี 1) โดยเม่ือทดสอบท่ีระยะเวลาการย่อยสลายสารไกลโพเสทท่ี 5 วนั พบว่าชุด

ควบคุมท่ีไม่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ แต่ไอโซเลต GJA2 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายมากท่ีสุด

เท่ากบั 73.3 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ GJA26 GJA8 GJA7 และ GJA14 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเท่ากบั 

70.9  70.4  70.0 และ 69.9 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั และเม่ือทดสอบท่ีระยะเวลาย่อยสลายสารไกลโพเสทท่ี 10 วนั 

ไอโซเลต GJA14 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเพ่ิมสงูขึน้มากท่ีสดุเท่ากบั 95.9 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ GJA26 

GJA7 GJA2 และ GJA8 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเพ่ิมสงูขึน้เท่ากบั 93.1  91.8  91.6 และ 91.0 เปอร์เซ็นต์ 

ตามลําดบั (ภาพท่ี 2) ซึง่การย่อยสลายดงักลา่วมีประสิทธิภาพสงูกวา่การทดลองของ Inna et al. (2010) ท่ีสามารถ

คดัแยกจลุินทรีย์ย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ 2 สายพนัธุ์ ได้แก่ Achromobacter  sp. Kg16 (VKM B-2534D) และ 

Ochrobactrum anthropic GPK3 (VKM B-2554D) ซึง่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเท่ากบั 65.8 และ 49.5 

เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั  
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
(จ) 

 

ภาพที่ 1 ลกัษณะโคโลนีของแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารไกลโฟเสท (ก) GJA2  (ข) GJA7  (ค)   

              GJA8  (ง) GJA14 และ (จ) GJA26 
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ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารไกลโฟเสทในระยะเวลา 5 วนั และ 10 วนั 

 

สรุป 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารไกลโฟเสท พบวา่ สามารถคดัแยกเชือ้แบคทีเรียท่ีสามารถ

ย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ดีท่ีสดุ จํานวน 5 ไอโซเลต ได้แก่ GJA2  GJA7  GJA8  GJA14 และ GJA26 ซึง่เม่ือ

ทดสอบท่ีระยะเวลา 5 วนั ไอโซเลท GJA2 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสงูท่ีสดุเท่ากับ 73.3 เปอร์เซ็นต์ และท่ี

ระยะเวลา 10 วนั ไอโซเลต GJA14 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเพ่ิมสงูขึน้เท่ากบั 95.9 เปอร์เซน็ต์ 
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