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การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรี ยในการย่ อยสลายสารไกลโฟเสท
Study on Efficiency of Bacteria on Glyphosate Degradation
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บทคัดย่ อ
การคัดแยกแบคทีเรี ยจากดินในพื ้นที่การเกษตรที่มีประวัติการใช้ สารไกลโฟเสทเพื่อทดสอบหาแบคทีเรี ยใน
ดินที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท ด้ วยเทคนิค Enrichment culture โดยการทําเจือจางเป็ นลําดับส่วนแล้ วทํา
การเลี ้ยงเชื ้อบนอาหาร TSA (Tryptic Soy Agar) ผลการทดลองพบว่าสามารถคัดแยกเชื ้อแบคทีเรี ยได้ ทงหมด
ั้
27
ไอโซเลต หลังจากนันทดสอบประสิ
้
ทธิภาพการย่อยสลายสารไกลโฟเสทในระดับห้ องปฏิบตั ิการโดยทําการเลี ้ยงเชื ้อ
แบคทีเรี ยในอาหาร TSB (Tryptic Soy Broth) ที่มีสารไกลโฟเสทความเข้ มข้ น 20 ppm เขย่าที่ความเร็ วรอบ 150
รอบต่อนาที บ่มเชื ้อที่ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วัน เก็บตัวอย่างที่ระยะเวลา 5 และ 10 วัน เพื่อหาปริ มาณ
ความเข้ มข้ นของสารไกลโฟเสทด้ วยเครื่ อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) ผลการทดลอง
พบว่าได้ เชือ้ แบคทีเรี ยที่มีประสิทธิ ภาพในการย่อยสลายดีที่สุด จํานวน 5 ไอโซเลต ได้ แก่ GJA2 GJA7 GJA8
GJA14 และ GJA26 โดยไอโซเลต GJA2 มี ประสิ ทธิ ภ าพในการย่อยสลายสูง ที่ สุด เท่ ากับ 73.3 เปอร์ เ ซ็น ต์ ที่
ระยะเวลา 5 วัน และ ไอโซเลต GJA14 มี ประสิท ธิ ภ าพในการย่ อยสลายเพิ่ มสูง ขึน้ เท่ ากับ 95.9 เปอร์ เ ซ็นต์ ที่
ระยะเวลา 10 วัน

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.
Key Words : bacteria, degrading, glyphosate
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คํานํา

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้ านเกษตรกรรม เนื่องจากมีพื ้นที่ ที่เหมาะสม
ในการทําการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่ทํารายได้ เข้ าสูป่ ระเทศ ได้ แก่ ผัก และผลไม้
การใช้ สารเคมีกําจัดวัชพืชเป็ นวิธีการที่ นิยมใช้ กันอย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะสารไกลโฟเสท ซึ่งจัดเป็ น
สารเคมีที่มียอดการใช้ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศในแต่ละปี เป็ นจํานวนมาก (พรชัย, 2541) ไกลโฟเสทจัดอยู่ใน
กลุ่มฟอสฟอเนท ชื่อทางเคมีคือ N – phosphonomethyl glycine มีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารกําจัดวัชพืชที่สามารถ
ทําลายรากของต้ นวัชพืชที่อยู่ใต้ ดินทําให้ วชั พืชตายทังต้
้ น ใช้ กําจัดวัชพืชทังใบแคบและใบกว้
้
าง เมื่อวัชพืชได้ รับสาร
ไกลโฟเสทจะแสดงอาการเหี่ยวและเหลืองแล้ วตาย เนื่องจากสารไกลโฟเสทจะเข้ าไปขัดขวางกลไกการสังเคราะห์
โปรตีนภายในต้ นวัชพืช (อําพร, 2538)
ในปั จจุบนั เกษตรกรได้ เห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ ้นจากการใช้ สารเคมีกําจัดวัชพืชมากขึ ้น ซึง่ สารกําจัดวัชพืชที่
ใช้ มีความเป็ นพิษต่อพืช คน สัตว์ และสิ่งแวดล้ อม อีกทัง้ สารเคมีบางชนิดยังเกิดการสะสมอยู่ในดินเป็ นเวลานาน
ทําให้ สง่ ผลต่อการเพาะปลูกและสิ่งแวดล้ อมในบริ เวณใกล้ เคียง และสามารถคงทนอยู่ในดินได้ เป็ นเวลานาน ทําให้
จุลินทรี ย์ในดินลดลง ความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตของพืชปลูกลดลง เนื่องจากสารกําจัดวัชพืชเหล่านันไม่
้
ถูกย่อยสลาย ทําให้ ตกค้ างอยู่ในดินได้ เป็ นเวลานาน แต่ในการทําการเกษตรขาดการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่าง
เป็ นระบบ ทํ าให้ ประสบปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีการใช้ สารเคมีในปริ มาณที่มากเกิ นที่ กําหนด และเกิดการ
ตกค้ างในดินส่งผลให้ ดินเสื่อมโทรม ต้ องใช้ ปุ๋ยเคมีมากขึน้ ต้ นทุนการผลิตสูงขึน้ ตามไปด้ วย นอกจากนี ย้ ังส่งผล
กระทบต่อคุณภาพมาตรฐานในด้ านความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ทัง้ สินค้ าที่บริ โภคในประเทศและ
สินค้ าส่งออก หากมีการสะสมของสารพิษเหล่านี ้อยู่ในผลผลิตทางการเกษตรมากขึน้ การเกิดโรคภัยไข้ เจ็บจะมาก
ขึน้ อย่างชัดเจน สินค้ าจะไม่เป็ นที่ ยอมรั บของตลาดโลก ส่งผลเสียต่อการส่งออกสินค้ าเกษตรของไทย (ทศพล,
2545)
อลิ สา (2553) กล่าวว่า การบํ าบัด สารมลพิ ษทางชี วภาพ เป็ นกระบวนการบํ าบัดสารที่ ป นเปื ้อนใน
สิ่งแวดล้ อมด้ วยวิธีทางชีวภาพที่มนุษย์ทําให้ เกิดขึ ้น โดยอาศัยความสามารถของจุลินทรี ย์หรื อพืชในการย่อยสลาย
สารมลพิษให้ หมดไป หรื อการเปลี่ยนรู ปสารมลพิษที่มีความเป็ นพิษต่อมนุษย์และสิ่งมีวิตในสิ่งแวดล้ อมให้ มีความ
เป็ นพิษน้ อยลง นอกจากนี ้วิธีที่สําคัญในกําจัดสารไกลโฟเสทในดินคือการย่อยสลายโดยระบบเอนไซม์ของจุลินทรี ย์
บางชนิด (Rueppel et al., 1977; Strange-Hansen et al., 2004) และสารไกลโฟเสทในดินจะย่อยสลายได้ ดีขึ ้นอยู่
กับปริ มาณและกิจกรรมของจุลินทรี ย์ (Sorensen et al., 2006)
Beulke et al. (2004) กล่าวว่า จุลินทรี ย์ในดินโดยเฉพาะ แบคทีเรี ย รา เป็ นตัวสําคัญในการย่อยสลาย
สารเคมีทางการเกษตร และสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์จะทําให้ อตั ราการย่อยสลาย
สารกําจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ ในงานวิจัยนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะคัดแยกแบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารไกลโฟเสท เพื่ อนํ าไปประยุกต์ ใช้ ในการฟื ้นฟูดินที่ มีการปนเปื ้อนสารไกลโฟเสทในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
แก้ ปัญหาการเสื่อมโทรมของดินและปั ญหาสารพิษตกค้ างในพื ้นที่ทําการเกษตรได้
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อุปกรณ์ และวิธีการ

1. การคัดแยกแบคทีเรี ยที่สามารถย่ อยสลายสารไกลโฟเสท
เก็บตัวอย่างดินในพื ้นที่แปลงเพาะปลูกที่มีประวัติการฉีดพ่นสารไกลโฟเสทผ่านไป 4 สัปดาห์ โดยใช้ พลัว่
ขุดหลุมลึกระดับ 0-15 เซนติเมตร ซึง่ เป็ นความลึกระดับไถพรวน เก็บดินใส่ถงุ เก็บตัวอย่างเพื่อนําไปใช้ ในการ
คัดเลือกแบคทีเรี ยที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท แหล่งที่เก็บตัวอย่างดิน ได้ แก่
- สวนลําไย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
- สวนหอม ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
- ไร่ ข้าวโพด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
- สวนมะม่วง ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
- สวนส้ ม ต.แม่อาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- ไร่ มนั ฝรั่ง ต.แม่อาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
นําตัวอย่างดินมาทําการเจือจางเป็ นลําดับส่วน จากนันนํ
้ ามาแยกเชื ้อโดยการเกลี่ยเชื ้อบนอาหาร Tryptic
Soy Agar (TSA) ที่มีสารไกลโฟเสทเป็ นองค์ประกอบ บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เลือก
โคโลนีที่ปรากฏวงใสรอบโคโลนีและทําการแยกบริ สทุ ธิ์โดยการใช้ เข็มเขี่ยที่ฆ่าเชื ้อแล้ วแตะเชื ้อ และนําไปลากบนผิว
อาหารแข็ง ไม่ให้ เส้ นทับกันกับรอยลากแรกๆ จะให้ การเจริ ญที่ติดต่อกัน รอยลากท้ ายๆ จะทําให้ เซลล์ แต่ละเซลล์จะ
เจริ ญขึน้ เป็ นโคโลนีที่แยกกัน บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมงจากนันเก็
้ บเป็ นเชื ้อทดสอบใน
อาหารแข็งวุ้นเอียง
2. การทดสอบประสิทธิภาพการย่ อยสลายสารไกลโฟเสทในระดับห้ องปฏิบัตกิ าร
เตรี ยมอาหารเลี ้ยงเชือ้ Tryptic Soy Broth (TSB) ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร ในขวดรู ปชมพู่ขนาด 250
มิลลิลิตร เติมสารไกลโฟเสทลงไปให้ มีความเข้ มข้ นเท่ากับ 20 ppm (ชุดควบคุม) จากนัน้ เตรี ยมอาหารเลี ้ยงเชือ้
Tryptic Soy Broth (TSB) ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรู ปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร แล้ วเขี่ยเชื ้อแบคทีเรี ยที่แยก
ได้ ใส่ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Tryptic Soy Broth (TSB) แล้ วนําไปเขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ทําการวัดการเจริ ญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ยโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 660 นา
โนเมตร ให้ ได้ เท่ากับ 1 จากนันทํ
้ าการเติมสารไกลโฟเสทลงไปในอาหารที่มีเชื ้อแบคทีเรี ยที่ใช้ ในการทดสอบข้ างต้ น
ให้ มีความเข้ มข้ นเท่ากับ 20 ppm นําตัวอย่างทังหมดรวมทั
้
งชุ
้ ดควบคุมไปเขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที บ่ม
ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส ทําการเก็บตัวอย่างที่ 5 และ 10 วัน เพื่อทําการทดสอบความเข้ มข้ นของสารไกลโฟ
เสทที่ลดลงด้ วยเครื่ อง High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) รุ่ น Agilent 1100

ผลการทดลองและวิจารณ์

1.การคัดแยกแบคทีเรี ยที่สามารถย่ อยสลายสารไกลโฟเสท
จากการเก็บตัวอย่างดินจากแหล่งต่างๆ จํ านวน 6 แหล่ง เพื่ อคัดแยกแบคทีเรี ยโดยทําการเจือจางเป็ น
ลําดับส่วน แล้ วเลี ้ยงเชื ้อบนอาหาร TSA (Tryptic Soy Agar) บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
สามารถแยกเชื ้อแบคทีเรี ยได้ ทงหมด
ั้
27 ไอโซเลต ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนแบคทีเรี ยที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสทที่คดั แยกได้
ลําดับ
สถานที่เก็บตัวอย่าง
จํานวนไอโซเลต
1 สวนลําไย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5
2
3

สวนหอม ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ไร่ ข้าวโพด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

3
4

4

สวนมะม่วง ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

5

5

สวนส้ ม ต.แม่อาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

7

6

ไร่ มนั ฝรั่ง ต.แม่อาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

3

รหัสเชื ้อ
GJA1, GJA2, GJA3,
GJA4,GJA5
GJA6, GJA7, GJA8
GJA9, GJA10, GJA11,
GJA12
GJA13, GJA14, GJA15,
GJA16,GJA17
GJA18, GJA19, GJA20,
GJA21, GJA22, GJA23,
GJA24
GJA25, GJA26, GJA27

2. การทดสอบประสิทธิภาพการย่ อยสลายสารไกลโฟเสทในระดับห้ องปฏิบัตกิ าร
จากการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารไกลโฟเสทในระดับห้ องปฏิบตั ิการพบว่า เชื ้อแบคทีเรี ยที่
คัดแยกได้ มีประสิทธิภาพการย่อยสลายสารไกลโพเสทจากความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น 20 ppm ให้ ความเข้ มข้ นของสาร
ไกลโฟเสทลดลงได้ ทังนี
้ ้มีเชื ้อแบคทีเรี ยที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ ดีที่สดุ 5 ไอโซเลต ได้ แก่ GJA2 GJA7
GJA8 GJA14 และ GJA26 (ภาพที่ 1) โดยเมื่อทดสอบที่ระยะเวลาการย่อยสลายสารไกลโพเสทที่ 5 วัน พบว่าชุด
ควบคุมที่ไม่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ แต่ไอโซเลต GJA2 มีประสิทธิ ภาพในการย่อยสลายมากที่สุด
เท่ากับ 73.3 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ GJA26 GJA8 GJA7 และ GJA14 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเท่ากับ
70.9 70.4 70.0 และ 69.9 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ และเมื่อทดสอบที่ระยะเวลาย่อยสลายสารไกลโพเสทที่ 10 วัน
ไอโซเลต GJA14 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเพิ่มสูงขึ ้นมากที่สดุ เท่ากับ 95.9 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ GJA26
GJA7 GJA2 และ GJA8 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเพิ่มสูงขึ ้นเท่ากับ 93.1 91.8 91.6 และ 91.0 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ (ภาพที่ 2) ซึง่ การย่อยสลายดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงกว่าการทดลองของ Inna et al. (2010) ที่สามารถ
คัดแยกจุลินทรี ย์ย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ 2 สายพันธุ์ ได้ แก่ Achromobacter sp. Kg16 (VKM B-2534D) และ
Ochrobactrum anthropic GPK3 (VKM B-2554D) ซึง่ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเท่ากับ 65.8 และ 49.5
เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารไกลโฟเสท (ก) GJA2 (ข) GJA7 (ค)
GJA8 (ง) GJA14 และ (จ) GJA26
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GJA 2

GJA 7

GJA 8

GJA 14

GJA 26

ไอโซเลต
ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของแบคทีเรี ยในการย่อยสลายสารไกลโฟเสทในระยะเวลา 5 วัน และ 10 วัน

สรุ ป

จากการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารไกลโฟเสท พบว่า สามารถคัดแยกเชื ้อแบคทีเรี ยที่สามารถ
ย่อยสลายสารไกลโฟเสทได้ ดีที่สดุ จํานวน 5 ไอโซเลต ได้ แก่ GJA2 GJA7 GJA8 GJA14 และ GJA26 ซึง่ เมื่อ
ทดสอบที่ระยะเวลา 5 วัน ไอโซเลท GJA2 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูงที่สดุ เท่ากับ 73.3 เปอร์ เซ็นต์ และที่
ระยะเวลา 10 วัน ไอโซเลต GJA14 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเพิ่มสูงขึ ้นเท่ากับ 95.9 เปอร์ เซ็นต์
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