
 

 

การเปล่ียนแปลงของแบคทีเรียในกระบวนการหมักนํ้าสกัดชีวภาพ 
และผลของนํ้าสกัดชีวภาพตอการยับย้ังแบคทีเรียโรคพืช 

  
วารุณี  ขนุนทอง* และทวิช ทํานาเมือง* 

 
*โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ  แขวงหรัิญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 
บทคัดยอ 

จากผลศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณ
แบคทีเรียในน้ําสกัดชีวภาพ 4 สูตร พบวาปริมาณ
แบคทีเรียท้ังหมดท่ีแยกโดยอาหาร NA มีปริมาณ
เพิ่มข้ึนสูงสุดหลังการหมัก 7 วัน และมีปริมาณ
ลดลงและลดลงต่ํามากหลังการหมัก 28 วันโดยน้ํา
สกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบจากผักและผลไมท่ีหมัก
ในสภาพใหอากาศมีปริมาณแบคทีเรียมากกวาใน
สภาพไมใหอากาศ  และนํ้าสกัดชีวภาพท่ีใช
วัตถุดิบจากผักมีปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดมากกวา
ในผลไม โดยตําหรับน้ําสกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบ
จากผักหมักในสภาพใหอากาศมีปริมาณแบคทีเรีย
ท้ังหมดสูงสุด  มีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดเทากับ  
8.76×106 เซลลตอมิลลิลิตร 
 สวนการเปล่ียนแปลงแบคทีเรียแลกติกท่ี
แยกโดยอาหาร MRS มีปริมาณเพิ่มข้ึนสูงสุดหลัง
การหมัก 14 วัน และมีปริมาณลดลงและลดลงต่ํา

มากหลังการหมัก 28 วัน โดยนํ้าสกัดชีวภาพท่ีใช
วัตถุดิบจากผักและผลไม ท่ีหมักในสภาพให
อากาศ มีปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดมากกวา
ในสภาพไมใหอากาศเชนเดียวกับในอาหาร NA 
โดยน้ําสกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบจากผลไมหมักใน
สภาพใหอากาศมีปริมาณแบคทีเรียแลกติก สูงสุด
มีปริมาณเทากับ 26.9×106 เซลลตอมิลลิลิตร 
          จากการแยกแบคทีเรียท้ังหมดและแบคทีเรีย  
แลกติก ไดเช้ือแบคทีเรียบริสุทธ์ิท่ีมีลักษณะ
แตกตางกันจํานวน 23 ไอโซเลต เม่ือตรวจสอบ
สกุล พบวาเปนแบคทีเรียในสกุล Bacillus จํานวน 
8 ไอโซเลต Corynebacteriumจํานวน 2 ไอโซเลต 
Lactobacillus จํานวน 4 ไอโซเลต Micrococcus 
จํานวน 4 ไอโซเลต Pseudomonas จํานวน 1      
ไอโซเลต และ Neisseria จํานวน 4 ไอโซเลต เม่ือ
นําน้ําสกัดชีวภาพท้ัง 4 สูตร ไปทดสอบการยับยั้ง
เช้ือแบคทีเรียโรคพืชท่ีแยกไดจากผักและผลไมท่ี

บทความวิจัย
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บทนํา 

สารสกัดชีวภาพ  (bioextract)  หรือน้ํ า
ห มั ก ชี วภ าพห รื อ ปุ ย อิ นท รี ย น้ํ า  หมา ย ถึ ง 
สารละลายเขมขน เปนของเหลวท่ีไดจากการหมัก
เศษพืชหรือสัตว โดยกระบวนการหมักในสภาพท่ี
มีอากาศหรือไรอากาศ ซ่ึงมีกลุมจุลินทรียจําพวก
แบคที เ รี ย  ราและยีสต  ช วยย อยสลายและ
ปลดปลอยสารออกมาในรูปของกรดอะมิโน 
(amino acid)  กรดอินทรีย (organic acid) ธาตุ
อาหารหลัก (primary nutrient element) ธาตุ
อาหารรอง (secondary nutrient element) ฮอรโมน 
(hormone) เอนไซม  (enzyme) ซ่ึงพืชนําไปใช
ประโยชนเพื่อการเจริญเติบโตได (สมบัติ ศรีชูวงศ 
และนิตยา สุวรรณรัตน, 2527) 
 แบคทีเรียเปนเช้ือจุลินทรียอยูในกลุมโพร
คาริโอต (prokaryote) ประกอบดวยเซลลเดี่ยว  ไม
มีเยื่อหุมนิวเคลียส  และไมมีองคประกอบในเซลล
ท่ีมีโครงสรางซับซอนเหมือนกับพวกเซลลช้ันสูง   
ส ว น ใ ห ญ เ ป น ผู ย อ ย ส ล า ย อิ น ท รี ย ส า ร 
(saprophyte) (พรทิพย วงศแกว, 2533)   แบคทีเรีย

มี ท้ั ง ก ลุ ม ท่ี ใ ห ป ร ะ โ ย ชน แ ล ะ โทษต อพื ช    
แบคทีเรียท่ีใหประโยชนเปนกลุมท่ีชวยยอยสลาย
ซากพืชซากสัตวปลดปลอยธาตุอาหาร เปนการ
เพิ่ ม ธ า ตุ อ าห าร ให แก น้ํ า สกั ด ชี วภ าพ เช น  
Streptomyces, Bacillus, Lactobacillus, 
Escherichia และ Micrococcus เปนตน (สุริยา   
สาสนรักกิจ, 2542)   สวนกลุมแบคทีเรียท่ีเปน
สาเหตุของโรคพืชมีประมาณ 80 ชนิด   ในจํานวน
ดังกลาวมีบางชนิดถูกจําแนกยอยเปนสายพันธุ 
( species)  ต า งๆ   ตามความสามารถในการ
กอใหเกิดโรคท่ีเฉพาะเจาะจงกับชนิดพืชอาศัยท่ี
ตางกัน ลักษณะท่ัวไปของแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช
สวนใหญมี รูปรางเปนทอนตรง  ( rod-shaped) 
ยกเวนสกุล Streptomyces spp. มีรูปรางเปนเสนใย
คลายเช้ือรา ถาเจริญอยูในสภาพท่ีมีอุณหภูมิสูง
ขนาดจะยาวข้ึน เซลลอาจเช่ือมตอกันเปนเสนหรือ
เปล่ียนแปลงจากรูปทอนมาเปนรูปรางคลาย
กระบอก รูปตัววาย (Y) ตัววี (V) หรือแตกแขนง
เชน Agrobacterium, Corynebacterium, Erwinia, 
Xanthomonas, Rhizobium และ Pseudomonas 
เปนตน (สกุลศักดิ์ โอฬารสกุล, 2540) 
  จากอดีตจนถึงปจจุบันปญหาโรคพืชท่ี
เกิดจากเชื้อจุลินทรียชนิดตางๆ     โดยเฉพาะเช้ือ
แบคทีเรียนับวาเปนปญหาหลักท่ีอยูคูกับเกษตรกร
มานาน  ซ่ึงเกษตรกรมีการใชสารเคมีในการกําจัด
โรคพืชกันอยางแพรหลาย ซ่ึงใหผลดีพอสมควร 
แตเนื่องจากปจจุบันเปนท่ีทราบกันดีแลววาการใช
สารเคมี สงผลเสียในระยะยาวทั้งตอดินท่ีมีสาร
ตกคาง และเปนอันตรายตอมนุษย เกษตรกรจึงหัน
มาใชน้ําสกัดชีวภาพแทนสารเคมี ท่ีไมกอใหเกิด

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(2): 2550 
 

63



ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองนี้จึงทํา
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของเช้ือ
แบคทีเรียในระหวางกระบวนการหมักน้ําสกัด
ชีวภาพ เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันและกําจัด
เช้ือแบคทีเรียและเช้ือจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุสําคัญ
ของโรคพืช   อีกท้ังยังสามารถนําไปใชในการทํา
วิจัยในระดับสูง และขอมูลท่ีไดจะเกิดประโยชน
ตอเกษตรกรในการเพาะปลูกพืช  สามารถใชน้ํา
สกัดชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
การเตรียมน้ําสกัดชีวภาพ 4 สูตร 
      สูตรท่ี 1  ทําโดยนําผัก  กะหลํ่าปลี  ผักกวางตุง 
แตงกวา ผักบุง ผักคะนา และผักกาดขาวปลี   หั่น
ใหไดขนาดเหลือประมาณ 1 นิ้ว นําผักท่ีได
ท้ังหมดมาผสมคลุกเคลา ใหเขากันอยางสมํ่าเสมอ  
ช่ังผักผสมที่หั่นแลวจํานวน 1.5 กิโลกรัม ใสใน
โหลแกว  เติมกากน้ําตาล 500 มิลลิลิตร และนํ้า 5 
ลิตร ผสมคลุกเคลาใหเขากัน หมักโดยใชพลาสติก
ใสปดปากโหลแกวไมใหมีอากาศ 
      สูตรท่ี 2  ทําโดยนําผัก  กะหลํ่าปลี  ผักกวางตุง 
แตงกวา ผักบุง ผักคะนา  และผักกาดขาวปลี หั่น

ใหไดขนาดเหลือประมาณ 1 นิ้ว นําผักท่ีได
ท้ังหมดมาผสมคลุกเคลาใหเขากันอยางสมํ่าเสมอ 
ช่ังผักผสมท่ีหั่นแลวจํานวน 1.5  กิโลกรัม ใสใน
โหลแกวเติมกากน้ําตาล 500 มิลลิลิตร และนํ้า 5 
ลิตร  ผสมคลุกเคลาให เขากัน  หมักแบบใหมี
อากาศอยางตอเนื่องโดยใช   ปมลมใหอากาศ 
   สูตรท่ี 3  ทําโดยนํากลวย สับปะรด ชมพู ฝร่ัง  
และมะละกอ หั่นใหไดขนาดเหลือประมาณ 1 นิ้ว 
นําผลไมท่ีไดท้ังหมดมาผสมคลุกเคลาใหเขากัน
อยางสม่ําเสมอ  ช่ังผลไมผสมท่ีไดจํานวน 1.5 
กิโลกรัม  ใสในโหลแกวเติมกากน้ํ าตาล  500 
มิลลิลิตร และนํ้า 5 ลิตร ผสมคลุกเคลาใหเขากัน 
หมักโดยใชพลาสติกใสปดปากโหลแกวไมใหมี
อากาศ 
     สูตรท่ี 4  ทําโดยนําผลไม  กลวย  สับปะรด  
ชมพู  ฝร่ัง  และมะละกอ   หั่นใหไดขนาดเหลือ
ประมาณ 1 นิ้ว นําผลไมท่ีไดท้ังหมดมาผสม
คลุกเคลาใหเขากันอยางสมํ่าเสมอ ช่ังผลไมผสมท่ี
ไดจํานวน 1.5 กิโลกรัมใสในโหลแกวแลวเติม
กากนํ้าตาล 500 มิลลิลิตร และนํ้า 5 ลิตร ผสม
คลุกเคลาใหเขากัน หมักแบบใหมีอากาศอยาง
ตอเนื่องโดยใชปมลมใหอากาศ 
 

การตรวจนับแบคทีเรียท้ังหมดและ
แบคทีเรียแลกติก 
         นําตัวอยางน้ําหมักชีวภาพมาตรวจปริมาณ
จุลินทรียดวยวิธี Dilution plate method (Erwin 
and Ribeiro, 1996) เจือจางตัวอยางใหมีความ
เขมขนเทากับ 10-4 โดยตรวจนับปริมาณแบคทีเรีย
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ผลของน้ําสกัดชีวภาพตอการยับย้ังเชื้อ
สาเหตุโรคพืช 

 

การตรวจวัดความเปนกรดดางและอุณหภูม ิ  
  วัดความเปนกรดดางและอุณหภูมิในโหล
หมักทุกวันท่ี 0, 7, 14, 21 และ 28 หลังการหมัก  
 

การจําแนกเชื้อแบคทีเรียในนํ้าสกัดชีวภาพ 
   

  5.1 แยกเช้ือแบคทีเรียโรคพืชจากมะมวง  
และผักบุงท่ีเปนโรค  เพื่อไดเช้ือแบคทีเรียกอโรค
ท่ีบริสุทธ์ิในอาหาร NA 
  5.2 เล้ียงเชื้อท่ีแยกไดในขวดรูปชมพูท่ีมี
อาหารเหลว NAใหเช้ือมีอายุ 24-48 ช่ัวโมง                           
  5.3   กระจายเช้ือบนอาหาร  NA  บมท่ี
อุณหภูมิหอง 24-48 ช่ัวโมง จนเช้ือแบคทีเรียเจริญ
เต็มผิวหนาจานเพาะเช้ือ 
  5.4 นํา paper disk มาแชลงในนํ้าสกัด
ชีวภาพที่หมักครบ 0, 7 และ  14 วัน นาน  24  
ช่ัวโมง 
  5.5 นํา paper disk ในขอ 5.4 วางลงบน
อาหาร  NA  ในขอ 5.3 ใหหางกันประมาณ  2.5 
เซนติเมตร โดยวางจานเพาะเชื้อละ 2 แผน ตอน้ํา
สกัดชีวภาพ 1 สูตรทําทดลอง  4 ซํ้า 

คัดเลือกเช้ือแบคทีเรียท่ีมีจํานวนมากและ 
สามารถเจริญไดดี นําคอโลนีท่ีแยกไดจากอาหาร 
NA แตละคอโลนีท่ีมีลักษณะแตกตางกันมาเข่ีย
บนอาหาร NA อีกคร้ัง   (1 คอโลนีตอ 1 จานเพาะ
เช้ือ) สวนในอาหาร MRS นําคอโลนีท่ีแยกไดแต
ละคอโลนีท่ีมีลักษณะแตกตางกันมาเข่ียลงบน 
MRS อีกคร้ัง (1 คอโลนีตอ 1 จานเพาะเช้ือ) 
เชนกัน บมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จนเกิด
คอโลนีเดี่ยวๆ แลวทําซํ้าอีกคร้ัง เก็บเช้ือท่ีบริสุทธ์ิ
ในหลอดอาหาร NA  และ MRS สําหรับแบคทีเรีย
แลกติก นําเช้ือท่ีแยกไดไปเล้ียงใหเช้ือมีอายุ 24-48 
ช่ัวโมง (อภิญญา แสงสุวรรณ, 2546 ) เพ่ือนําไป
ศึกษาทางสัณฐานวิทยาและปฏิกิริยาทางชีวเคมี 
เพื่อจําแนกแบคทีเรียในระดับสกุล 

  5.6  บมเช้ือท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 1-2 
วัน สังเกตการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียโรคพืช โดยจะ
เกิดวงใส (clear zone) ของแบคทีเรียจากน้ําสกัด
ชีวภาพเกิดข้ึน 
  5.7  วัดขนาดของวงใสท่ีเกิดข้ึน และ
คํานวณหาคาเฉลี่ยการยับยั้งการเจริญของน้ําสกัด
ชีวภาพที่มีตอเช้ือสาเหตุโรคพืช  
 

ผลการศึกษาและอภิปลายผล 
จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณ

แบคทีเรียในนํ้าสกัดชีวภาพ 4 สูตร คือ น้ําสกัด
ชีวภาพท่ีไดจากการหมักวัตถุดิบจากผักและผลไม 
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การเปลี่ยนแปลงเชื้อแบคทีเรียในน้ําสกัด
ชีวภาพ 4 สตูร 

จากการตรวจนับจํ านวนแบคที เ รี ย
ท้ังหมดในอาหาร NA (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) 
และแบคทีเรียท่ีสรางกรดแลกติกในอาหาร MRS  
(ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2) จากผลการศึกษาปริมาณ
แบคทีเรียท้ังหมดในอาหาร NA  จากกระบวนการ
หมักน้ําสกัดชีวภาพ ท่ีใชวัตถุดิบจากผักและผลไม

รวมกับกากนํ้าตาล หมักในสภาพใหอากาศและ
ไมใหอากาศระยะเวลา  28 วัน  พบวาปริมาณ
แบคทีเรียท้ังหมดในอาหาร NA มีปริมาณเพ่ิมข้ึน
สูงสุด 
 

ตารางท่ี 1. จํานวนแบคทีเรียท้ังหมดท่ีเจริญใน
อาหาร NA จากน้ําสกัดชีวภาพท้ัง 4 สูตร 
 

จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดท่ีเจริญบนอาหาร NA   
(CFU) ระยะ 

เวลา ผัก ผลไม 
(วัน) ให ไมให

อากาศ 
ให ไมให 

อากาศ อากาศ อากาศ 
0 
7 

14 
21 
28 

6.33×106 
8.76×106 
6.26 ×106 
5.65×106 
3.90×106 

5.60×106 
7.90×106  
5.20×106 

4.26×106 

2.41×106 

3.85×106

8.40×106 

4.90×106 

4.43×106 
3.00×106 

3.60×106 
7.76×106   
4.16×106 
3.63×106   
2.45×106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน

6จํานวนแบคทีเรียทัง้หมด X10 CFU

วัน 

 

ภาพท่ี 1. การเปล่ียนแปลงจํานวนของแบคทีเรียท้ังหมดในน้ําสกัดชีวภาพท้ัง 4 สูตรท่ีเจริญในอาหาร NA



ตารางท่ี 2. จํานวนแบคทีเรียท้ังหมดท่ีสรางกรดแลกติกท่ีเจริญในอาหาร MRS จากน้ําสกัดชีวภาพ 4 สูตร 
 

 
ระยะ 

จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดท่ีสรางกรดแลกติกที่เจริญบน
อาหาร MRS (CFU) 

เวลา ผัก ผลไม 
(วัน)        ให ไมให ให 

อากาศ อากาศ อากาศ 
ไมให
อากาศ 

0 
7 
14 
21 
28 

-
8.20×106 

  14.86×106 
13.36×106 
2.41×106 

-
6.93×106 
 8.10×106   
8.50×106 
1.76×106 

-
25.1×106   
26.9 ×106   
22.6×106   
5.18×106 

- 
23.8×106   

25.0 ×106   
15.8×106   
3.96×106 

 
หลังการหมัก  7  วัน  จากนั้นจํ านวน

แบคทีเ รีย ท้ังหมดลดลงอยางรวดเ ร็ว  และมี
ปริมาณตํ่ากวาวันท่ีเร่ิมตนในกระบวนการหมัก 
โดยมีปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดแตกตางกันคือ ใน
ผักท่ีหมักแบบใหอากาศในวันท่ี  0 มีปริมาณ
แบคทีเรียท้ังหมดเทากับ 6.33×106 CFU และจะ
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยมีปริมาณสูงสุดหลังจาก
การหมัก 7 วัน มีปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดเทากับ 
8 .76×10 6 CFU จากน้ันปริมาณแบคทีเ รียใน
กระบวนการหมักจะลดลง  และ มีป ริมาณ
แบคทีเรียท้ังหมดตํ่ามากหลังจากการหมัก 28 วัน 
มีปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดเทากับ 3.9×106 CFU  
ซ่ึงเปนปริมาณแบคทีเรียท่ีต่ํากวาวันท่ีเร่ิมตนของ
กระบวนการหมัก 
 สวนการหมักในสภาพไมใหอากาศพบวา 
ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดในวันท่ี 0 มีปริมาณ
แบคทีเ รียท้ังหมดเทากับ  5.6×106 CFU  และ
เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วโดยมีปริมาณสูงสุดหลังจาก

การหมัก  7 วัน  เชนเดียวกับการหมักแบบให
อากาศโดยมีปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดเทากับ 
7 .90×10 6 CFU จากน้ันปริมาณแบคทีเ รียใน
กระบวนการหมักจะลดลง  และ มีป ริมาณ
แบคทีเรียท้ังหมดตํ่ามากหลังจากการหมัก   28 วัน 
มีปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดเทากับ  2.41×106 CFU 
 การ เป ล่ียนแปลงปริมาณแบคที เ รี ย
ท้ังหมดในอาหาร NA จากน้ําสกัดชีวภาพ   ท่ีใช
วัตถุดิบจากผลไมรวมกับกากน้ําตาลหมักในสภาพ
ใหอากาศ ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดในวันท่ี 0 มี
ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดเทากับ 3.85×106 CFU 
และเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วโดยมีปริมาณสูงสุด
หลังจากการหมัก  7  วัน  มีปริมาณแบคทีเ รีย
ท้ังหมดเทากับ 8.40×106 CFU   จากนั้นปริมาณ
แบคทีเรีย    ในกระบวนการหมักจะลดลง และมี
ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดต่ํามากหลังจากการหมัก 
28 วัน มีปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดเทากับ 3.0×106  
CFU  
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 สวนการหมักในสภาพไมใหอากาศพบวา 
ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดในวันท่ี 0 มีปริมาณ
แบคทีเรียท้ังหมด เทากับ 3.60×106 CFU และ
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยมีปริมาณสูงสุดหลังจาก
การหมัก 7 วัน มีปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดเทากับ 
7.76×106CFU    จากนั้นปริมาณแบคทีเรียใน
กระบวนการหมักจะลดลง  และ มีป ริมาณ
แบคทีเรียท้ังหมดตํ่ามากหลังจากการหมัก 28 วัน   
มีปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดเทากับ 2.45×106 CFU 
 เม่ือเปรียบเทียบแบคทีเรียท้ังหมดในน้ํา
สกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบจากผักและผลไม พบวา
ปริมาณแบคทีเรียในน้ําสกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบ
จากผักมีปริมาณสูงกวา  น้ําสกัดชีวภาพท่ีใช
วัตถุดิบจากผลไม และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณ
แบคทีเรียท้ังหมดในน้ําสกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบ
จากผักและผลไมท่ีหมักในสภาพใหอากาศและ
ไมใหอากาศ พบวาท้ังน้ําสกัดชีวภาพท่ีใชผักและ

ผลไมเปนวัตถุดิบท่ีหมักในสภาพใหอากาศ มี
ปริมาณแบคทีเรียสูงกวาในสภาพไมใหอากาศ 

การเปล่ียนแปลงปริมาณแบคทีเรียแลกติก 
ทั้งหมดในอาหาร MRS จากนํ้าสกัดชีวภาพที่ใช
วัตถุดิบจากผัก  และผลไมรวมกับกากน้ําตาลหมัก
ในสภาพใหอากาศและไมใหอากาศ ระยะเวลา 28 
วัน ปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดในวันท่ี 0 ไม
พบการเจริญ และมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว
โดยมีปริมาณสูงสุดหลังจากการหมัก  14 วัน 
จากน้ันจะมีปริมาณลดลง และลดลงตํ่ามากหลัง
การหมัก 28 วัน โดยการหมักท่ีใชวัตถุดิบจากผัก
ในสภาพใหอากาศมีปริมาณแบคทีเรียแลกติกสูง
สุดหลังการหมัก 14 วัน มีปริมาณแบคทีเรียแลก
ติกท้ังหมดเทากับ   14.86×106 CFU จากนั้น
ปริมาณแบคทีเรียแลกติกในกระบวนการหมักจะ
ลดลง และมีปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดต่ํา
มากหลังจากการหมัก  28 วัน มีปริมาณแบคทีเรีย
แลกติกท้ังหมดเทากับ  2.41×106  CFU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.  จํานวนแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดในนํ้าสกดัชีวภาพ 4 สูตร ท่ีเจริญในอาหาร MRS 

 

จํานวนแบคทีเรียทัง้หมด X106 CFU 

วัน 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(2): 2550 
 

68



            สวนการหมักในสภาพไมใหอากาศพบวา 
ปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดจะเพิ่มข้ึนจาก
วันท่ี 0 และมีปริมาณสูงสุดหลังจากการหมัก 21 
วัน มีปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดเทากับ 
8.50×106 CFU      จากนั้นปริมาณแบคทีเรีย        
แลกติกในกระบวนการหมักจะลดลง  และมี
ปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดตํ่ามากหลังจาก
การหมัก  28 วัน  มีปริมาณแบคทีเ รียแลกติก
ท้ังหมดเทากับ 1.76×106 CFU  
 น้ําสกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบจากผลไม
รวมกับกากน้ําตาล หมักในสภาพใหอากาศพบวา 
ปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดจะเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วโดยมีปริมาณสูงสุดหลังจากการหมัก 14 
วัน มีปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดเทากับ  
26.9×106 CFU       จากนั้นปริมาณแบคทีเรีย      
แลกติกในกระบวนการหมักจะลดลงและมี
ปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดตํ่ามากหลังจาก
การหมัก  28 วัน  มีปริมาณแบคทีเ รียแลกติก
ท้ังหมดเทากับ 5.18×106 CFU  
 สวนการหมักในสภาพไมใหอากาศพบวา 
ปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดจะเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วโดยมีปริมาณสูงสุดหลังจากการหมัก 14 
วัน มีปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดเทากับ 
25.0×106 CFU  จากนั้นปริมาณแบคทีเรียแลกติก 
ในกระบวนการหมักจะลดลง  และมีปริมาณ
แบคทีเรียแลกติกท้ังหมดตํ่ามากหลังจากการหมัก 
28 วัน มีปริมาณแบคทีเรียแลกติกท้ังหมดเทากับ 
3.96×106 CFU  
 เม่ือเปรียบเทียบแบคทีเรียแลกติกท้ังหมด
ในน้ําสกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบจากผักและผลไม 

พบวาปริมาณแบคทีเรียในน้ําสกัดชีวภาพท่ีใช
วัตถุดิบจากผลไมมีปริมาณสูงกวาน้ําสกัดชีวภาพ
ท่ีใชวัตถุดิบจากผัก และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณ
แบคทีเรียท้ังหมดในน้ําสกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบ
จากผักและผลไมในสภาพใหอากาศและไมให
อากาศ พบวาท้ังในน้ําสกัดชีวภาพท่ีใชผักและ
ผลไมเปนวัตถุดิบท่ีหมักในสภาพใหอากาศ มี
แนวโนมวาปริมาณแบคทีเรียแลกติกสูงกวาใน
สภาพไมใหอากาศ 
 

 ตรวจวัดความเปนกรดดาง 
 จากการวัดคาความเปนกรดดางและ
อุณหภูมิของน้ําสกัดชีวภาพทุกวันท่ี 0, 7, 14, 21 
และ 28 หลังการหมัก พบวาการเปล่ียนแปลง
ความเปนกรดดางในกระบวนการหมักน้ําสกัด
ชีวภาพท้ัง 4 สูตรระยะเวลาการหมัก 28 วัน คา
ความเปนกรดดางของนํ้าสกัดชีวภาพท่ีหมักจาก
ผักและผลไม มีคาความเปนกรดดางเร่ิมตนเทากับ 
5.0 หลังจากการหมัก คาความเปนกรดดางจะ
ลดลงต่ํากวา 5.0 ซ่ึงในผักและผลไมท่ีหมักแบบ
ไมใหอากาศและแบบใหอากาศมีการเปล่ียนแปลง
คาความเปนกรดดางแตกตางกันคือ   
 การเปล่ียนแปลงคาความเปนกรดดางของ
น้ําสกัดชีวภาพจากผลไมท่ีหมักแบบไมใหอากาศ
มีการเปล่ียนแปลงคาความเปนกรดดางคอนขาง
คงท่ี และลดลงตํ่าสุดหลังจากการหมักแลว 7 วัน    
มีคาความเปนกรดดางเทากับ 3.4 ซ่ึงสอดคลองกับ
ปริมาณแบคทีเรียเเลกติกท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนสูงสุด
จากนั้นคาความเปนกรดดางมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 
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 การเปล่ียนแปลงคาความเปนกรดดางของ
น้ําสกัดชีวภาพจากผักท่ีหมักแบบใหอากาศ มีคา
ความเปนกรดดางลดลงต่ําสุด และมีคาคอนขาง
คงท่ี ในชวงหลังการหมัก  7-21 วัน มีคาความเปน
กรดดางอยูในชวง 3.5-3.6 โดยมีคาลดลงต่ําสุด
หลังการหมัก 14 วัน   มีคาความเปนกรดดาง
เทากับ 3.5  และคาความเปนกรดดางจะเพิ่มข้ึน
ใกลเคียงกับวันท่ี 0 หลังจากการหมัก 28 วัน มีคา
ค ว า ม เ ป น ก ร ดด า ง เ ท า กั บ  4 . 9  ส ว น ก า ร
เปล่ียนแปลงคาความเปนกรดดางของการหมัก
แบบไมใหอากาศ คาความเปนกรดดางลดลง
ต่ําสุดหลังจากการหมัก 7 วัน มีคาเทากับ 3.5 
จากนั้นคาความเปนกรดดางมีคาเพิ่มข้ึนจนมีคา
เทากับวันท่ี 0 หลังการหมัก 28 วัน มีคาเทากับ 5.0 

สอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณแบคทีเรีย
แลกติก 
 เม่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงคาความ
เปนกรดดางของนํ้าสกัดชีวภาพจากผักและผลไม 
แบบใหอากาศ และแบบไมใหอากาศ พบวาการ
หมักน้ําสกัดชีวภาพท้ังจากผักและผลไมท่ีหมัก
แบบไมใหอากาศมีแนวโนมวาคาความเปนกรด
ดางตํ่า (มีการผลิตกรดมากกวา) การหมักแบบให
อากาศ ดังตารางท่ี 3   
 

การแยกเชื้อแบคทีเรียท่ีเจริญในอาหาร NA 
และ MRS  
 ผลการหมักน้ําสกัดชีวภาพ 4  สูตร และ
แยกเช้ือแบคทีเรียท้ังหมดในอาหาร NA และ 
MRS ไดเช้ือแบคทีเรียท่ีมีความแตกตางกันจาก
การศึกษาลักษณะคอโลนีจํานวน 23 ไอโซเลต    
ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 3.   การเปล่ียนแปลงความเปนกรดดางในกระบวนการหมักน้ําสกัดชีวภาพ 
 

 
ระยะเวลา 

(วัน) 

คาความเปนกรดดาง 
ผัก ผลไม 

ใหอากาศ ไมใหอากาศ ใหอากาศ ไมใหอากาศ 
0 
7 
14 
21 
28 

5.0 
3.6 
3.5 
3.6 
4.9 

5.0 
3.5 
3.7 
3.9 
5.0 

5.0 
3.6 
3.5 
3.5 
3.6 

5.0 
3.4 
3.9 
3.8 
3.7 



ตารางท่ี 4.  ลักษณะคอโลนีของแบคทีเรียท่ีคัดแยกจากน้ําสกัดชีวภาพท้ัง 4 สูตร  
 

รหัสเชื้อ สีคอโลนี ลักษณะคอโลนี ความนูน ลักษณะขอบ 
B1 ขาวใส กลม โคงนูน เรียบ 
B2 ขาวใส กลม โคงนูน เรียบ 
B3 ขาวใส กลม โคงนูน เรียบ 
B4 ขาวทึบ ไมแนนอน นูนนอย หยักแหลมเปนจักร 
B5 ขาวทึบ ไมแนนอน นูนนอย หยักเปนลอน 
B6 เหลืองทึบ ไมแนนอน นูนนอย หยักยื่น 
B7 ขาวทึบ ไมแนนอน แบนราบ หยักเปนคล่ืน 
B8 เหลืองใส กลม โคงนูน เรียบ 
B9 ขาวทึบ เสนใย นูนนอย เสนใย 
B10 สมทึบ กลม นูนนอย เรียบ 
B11 เหลืองใส กลม โคงนูน เรียบ 
B12 ขาวทึบ ไมแนนอน นูนนอย หยักเปนคล่ืน 
B13 ขาวใส ไมแนนอน นูนนอย หยักเปนลอน 
B14 ขาวทึบ กลม โคงนูน เรียบ 
B15 ใส กลม โคงนูน เรียบ 
B16 เหลืองทึบ กลม โคงนูน เรียบ 
B17 เหลืองใส กลม โคงนูน เรียบ 
B18 ขาวทึบ ไมแนนอน แบนราบ หยักยื่น 
B19 ใส กลม โคงนูน เรียบ 
L1 ขาวใส จุดเล็ก ๆ โคงนูน เรียบ 
L2 ใส กลม นูนนอย เรียบ 
L3 ใส ไมแนนอน นูนนอย หยักเปนลอน 
L4 ขาวทึบ กลม โคงนูน เรียบ 
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การจําแนกแบคทีเรียท่ีเจริญในนํ้าสกัด
ชีวภาพในระดับสกุล 

       จากการจําแนกแบคทีเรียจํานวน 23 ไอโซเลต 
ท่ีแยกไดจากน้ํ าสกัดชีวภาพท้ัง  4  สูตร  โดย
การศึกษาดานสัณฐานวิทยาและปฏิกิริยาชีวเคมี
สามารถจําแนกแบคทีเรียออกเปนสกุล Bacillus 
จํานวน 8 ไอโซเลต คือ B5, B6, B7, B9, B12, 
B13, B18 และ B19  Corynebacterium จํานวน 2   
ไอโซเลต คือ B3 และ B4  Lactobacillus จํานวน 
4 ไอโซเลต คือ L1, L2, L3 และ L4  Micrococcus 
จํานวน 4 ไอโซเลต คือ B1, B8, B10 และ B16  
Pseudomonas จํานวน 1 ไอโซเลต คือ B2  และ
เช้ือ Neisseria จํานวน 4 ไอโซเลต คือ B11, B14, 
B15 และ B17 
การยับย้ังแบคทีเรียโรคพืชโดยนํ้าสกัด
ชีวภาพท้ัง 4 สูตร  

               แยกเช้ือแบคทีเรียโรคพืชจากตัวอยางผัก    
และผลไมท่ีเปนโรคไดเช้ือท่ีมีความแตกตางกัน
จํานวน 4 ไอโซเลต เม่ือนําไปศึกษาลักษณะทาง
สั ณ ฐ า น วิ ท ย า พ บ ว า เ ป น เ ช้ื อ ใ น ส กุ ล 
Corynebacterium จํานวน 3 ไอโซเลต คือ R1 R2 
R3  Neisseria จํานวน 1 ไอโซเลต คือ R4 จากการ
นําน้ําสกัดชีวภาพท้ัง 4 สูตรไปศึกษาการยับยั้งเช้ือ
โรคพืชท้ัง 4 ชนิด พบวาน้ําสกัดชีวภาพ 3 สูตร คือ 
สูตรจากผักและผลไมท่ีหมักในสภาพใหอากาศ
และไมใหอากาศ และสูตรจากผักหมักในสภาพ
ไมใหอากาศ  ไมสามารถสรางสารปฏิปกษยับยั้ง
เช้ือสาเหตุโรคพืชท้ัง 4 ชนิดได แตน้ําสกัดชีวภาพ
ท่ีผลิตจากผักหมักในสภาพใหอากาศมีแนวโนมวา

สามารถสรางสารปฏิปกษออก เปนวงใสยับยั้งเช้ือ
สาเหตุโรคพืชท้ัง 4 ชนิดได (ภาพท่ี 3, 4 และ 5) 

จากการจําแนกสกุลของเช้ือแบคทีเรียท่ี
แยกจากน้ํ าสกัดชีวภาพท่ีสามารถสร างสาร
ปฏิปกษออกเปนวงใสมีดวยกัน 6 ไอโซเลต คือ 
S1, S2, S3, S4, S5 และ S6 เม่ือนําไปศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  โดยการยอมแกรม 
พบวาเปนแกรมบวกท้ัง 6  ไอโซเลต และเม่ือ
นําไปยอมเอนโดสปอรพบวาสามารถสรางสปอร
ไดท้ัง 6 ไอโซเลต จากการตรวจสอบเช้ือในระดับ
สกุล  พบวาเปนแบคทีเรียในสกุล Bacillus    

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3. การเกิดวงใสของนํ้าสกัดชีวภาพที่ยับยั้ง 
เช้ือแบคทีเรียโรคพืช 

 
 
 
 
 
 

 
           ภาพที่ 4.  นํ้าสกัดชีวภาพที่ไมยับยั้งเช้ือโรคพืช     
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       ภาพที่ 5. นํ้าสกัดชีวภาพที่ไมยับยั้งเช้ือโรคพืช 
                      ในชุดควบคุม 
 

อภิปรายผล 
 จากการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากน้ําสกัด
ชีวภาพท้ัง   4   สูตร   ไดเช้ือท่ีบริสุทธ์ิ  จํานวน  
23 ไอโซเลต  พบวาสวนใหญเปนแบคทีเรียท่ี
สามารถเจริญไดดีท้ังในสภาพที่มีออกซิเจนและ
ไมมีออกซิเจน เปนแบคทีเรียในกลุม Bacillus 
spp. และ Lactobacillus spp. จํานวนมากใน
ระยะแรกของการหมักและลดลงภายใน  1-2 
สัปดาห     หลังการหมักจากนั้นพบแบคทีเรียใน
กลุม Corynebacterium spp., Pseudomonas spp. 
และ Neisseria spp. ปริมาณนอยสวนในการหมัก
แบบใหอากาศท้ังผักและผลไมแบคทีเรียท่ีพบ
สวนใหญเปนชนิดท่ีสามารถเจริญไดดีในสภาพท่ี
มีออกซิเจน เช้ือท่ีพบสวนใหญอยูในกลุมของ 
Micrococcus spp.  

ปริมาณของเช้ือแบคทีเรียในการหมักน้ํา
สกัดชีวภาพท้ัง 4 สูตร พบวาเม่ือระยะเวลาการ
หมักเพิ่มข้ึน การเปล่ียนแปลงปริมาณของเช้ือ
แบคทีเรียมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ มีปริมาณเพิ่มข้ึนหลังการหมักและจะเพิ่มข้ึน

สูงสุดในชวง7-21 วัน แลวจึงลดลงอยางชาๆ    
เช้ือแบคทีเรียเหลานี้อาจติดมากับเศษวัตถุดิบตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงสวนใหญเปนเช้ือแบคทีเรียในกลุมท่ี
เปนประโยชน ชวยเรงการยอยสลายอินทรียวัตถุ 
และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารใหกับน้ําสกัดชีวภาพ
พบวาเปนแบคทีเรียในกลุม Bacillus spp. และ 
Lactobacillus spp. สวนในกลุมของแบคทีเรียท่ี
เปนสา เหตุของโรคพืชตรวจพบ  4  กลุม คือ
Pseudomonas spp. Corynebacterium spp.  
Micrococcus spp. และ Neisseria spp.  แตยังไม
สามารถระบุไดวาเปนแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช  
จํานวนกี่ไอโซเลต ซ่ึงการตรวจสอบตองนําเช้ือ
โรคพืชเหลานี้ไปทดสอบการเกิดโรคกับพืชตอไป 

เม่ือศึกษาการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสาเหตุ
โรคพืชโดยใชน้ําสกัดชีวภาพท้ัง 4 สูตร หลังจาก
การหมัก 0, 7 และ 14 วัน ผลปรากฏวาน้ําสกัด
ชีวภาพจาก ผัก ท่ีห มักในสภาพใหอากาศ มี
แนวโนมสามารถยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคพืชท้ัง 4   
ไอโซเลตได เนื่องจากมีการสรางสารปฏิปกษ
ออกเปนวงใส อาจเปนเพราะในน้ําสกัดชีวภาพ
จากผักท่ีหมักในสภาพใหอากาศ มีแบคทีเรียที่
สามารถสรางสารปฏิปกษไดดีในสภาพอุณหภูมิ 
และอาหารท่ีเหมาะสม ดังนั้นเกษตรกรควรใชน้ํา
สกัดชีวภาพอยางระมัดระวัง  และควรใชใน
อัตราสวนท่ีเหมาะสม จึงจะทําใหไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตร 
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สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงแบคทีเรีย
และแบคทีเรียแลกติกในน้ําสกัดชีวภาพท้ัง 4 สูตร 
ในอาหาร NA และ MRS ระยะเวลา 28 วัน พบวา
แบคทีเรียท่ีเจริญในอาหาร NA ท่ีแยกจากน้ําสกัด
ชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบจากผักและผลไมท่ีหมักใน
สภาพใหอากาศและไมใหอากาศมีปริมาณเพิ่มข้ึน
และมีปริมาณสูงสุดหลังการหมัก 7 วัน จากนั้น
ปริมาณแบคทีเรียจะลดลงและมีปริมาณตํ่ากวา
วันท่ี 0 หลังจากการหมัก 28 วัน และปริมาณ
แบคทีเรียในน้ําสกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบจากผักท่ี
หมักในสภาพใหอากาศมีปริมาณสูงกวาในตํา
หรับอ่ืนๆ โดยมีปริมาณสูงสุดหลังการหมัก 7 วัน 
มีปริมาณแบคทีเรียสูงสุดเทากับ 8.76×106 CFU 
เม่ือเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียท่ีหมักในสภาพ
ใหอากาศและไมใหอากาศพบวา ท้ังในนํ้าสกัด
ชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบจากผักและผลไมมีปริมาณ
แบคทีเรียแลกติกตางกัน 
         สวนการเปล่ียนแปลงของแบคทีเรียแลกติก
ท่ีเจริญในอาหาร MRS แยกจากน้ําสกัดชีวภาพท่ี
ใชวัตถุดิบจากผักและผลไม    ท่ีหมักในสภาพให
อากาศและไมใหอากาศ     มีปริมาณแบคทีเรีย
แลกติกเพิ่มข้ึนจากวันท่ี 0  และมีปริมาณเพิ่มข้ึน
สูงสุดอยู ในชวง  7-21 วันหลังจากการหมัก 
จากนั้นปริมาณแบคทีเรียแลกติกลดลงอยาง
รวดเร็วโดยในตําหรับน้ําสกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบ
จากผลไมหมักในสภาพใหอากาศและไมให
อากาศ มีปริมาณแบคทีเรียแลกติกสูงกวาตําหรับ
น้ําสกัดชีวภาพท่ีใชวัตถุดิบจากผักท่ีหมักในสภาพ

ใหอากาศและไมใหอากาศ โดยในตําหรับน้ําสกัด
ชีวภาพที่ใชวัตถุดิบจากผลไมท่ีหมักในสภาพให
อากาศมีปริมาณแบคทีเรียแลกติกสูงสุด โดยมี
ปริมาณสูงสุดหลังการหมัก  14 วัน  มีปริมาณ
แบคทีเรียแลกติกเทากับ  26.9×106 CFU 

เม่ือวัดคาความเปนกรดดางและอุณหภูมิ 
จากน้ําสกัดชีวภาพท้ัง 4 สูตร พบวาในวันแรกของ
การหมัก  มีคาความเปนกรดดางเทากัน คือ  5.0 
และจะเร่ิมลดลงหลังการหมัก 7 วัน มีคาความเปน
กรดดางอยูระหวาง 3.4-3.6 และเพิ่มข้ึนหลังการ
หมัก 28 วัน มีคาความเปนกรดดางอยูระหวาง 3.6-
5.0 เมื่อเปรียบเทียบน้ําสกัดชีวภาพที่ใชวัตถุดิบ
จากผักและผลไมท่ีหมักในสภาพใหอากาศจะมี
อุณหภูมิท่ีต่ํากวาน้ําสกัดชีวภาพจากผักและผลไม
ท่ีหมักในสภาพไมใหอากาศ 
   การแยก เ ช้ือแบคที เ รียจากน้ํ าสกัด
ชีวภาพทั้ง 4 สูตร   ไดเช้ือท่ีบริสุทธ์ิจํานวน  23   
ไอโซเลต     เม่ือทดสอบดานสัณฐานวิทยาและ
ปฏิกิริยาชีวเคมี   พบวาเปนเช้ือในสกุล Bacillus 
จํ า น วน  8  ไอโซ เ ลตสกุ ล  Corynebacterium 
จํานวน 2 ไอโซเลต   สกุล   Lactobacillus จํานวน 
4 ไอโซเลต    สกุล   Micrococcus  จํานวน 4      
ไอโซเลต            สกุล  Pseudomonas จํานวน 1 
ไอโซเลต   และ  Neisseria จํานวน 4  ไอโซเลต 
 จากการใชน้ําสกัดชีวภาพท้ัง 4 สูตร ใน
วันท่ีมีเช้ือเจริญเพิ่มข้ึนสูงสุดหลังจากการหมัก 0, 
7 และ 14 วัน ทดสอบการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย
สาเหตุโรคพืชท่ีคัดแยกไดจากผักและผลไม
จํานวน 4 ไอโซเลต  เม่ือทดสอบทางสัณฐานวิทยา
พบวาเปนเช้ือ Corynebacterium จํานวน 2         
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ศัตรูพืชท่ีแยกไดจากสารละลาย EM และ 
แหลงธรรมชาติ. วิทยานิพนธปริญญาโท  
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