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ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ พืชที่
ปลูกกันส่วนใหญ่ในประเทศ ได้แก่ ข้าว (มากกว่าร้อยละ 50) ตามด้วยผักและผลไม้ต่าง ๆ (เช่ น ชา ข้าวโพด
และกล้วย) (NESDB, 2005)
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี พื้ น ที่ ข นาดใหญ่ โดยคิ ด เป็ น หนึ่ งในสามของพื้ น ที่ ทั้ง หมดของประเทศ
(168,854 ตารางกิ โ ลเมตร) และประชากรส่ ว นใหญ่ ข องประเทศอาศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ นี้ ประชากรของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม แต่กระนัน้ คุณภาพของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นัน้ ตํ่าสําหรับการทําเกษตรกรรมเมื่อเทียบกับภูมภิ าคอื่น ๆ ของประเทศ (Fukai, Sittisuang, and Chanphengsay,
1998) เนือ่ งจากดินมีลกั ษณะเป็นทรายเนือ้ ละเอียด นอกจากนี้ ลักษณะภูมปิ ระเทศยังมีแหล่งนํา้ อยูจ่ าํ กัด ปริมาณนํา้ ฝน
ก็ไม่แน่นอน กล่าวคือ บางครัง้ มีฤดูแล้งที่ยาวนาน ตามด้วยฤดูฝนที่มีน้ําท่วม แม้ปัญหาจะทุเลาลงบ้าง
เพราะมีโครงการชลประทาน แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวยังก่อให้เกิดปั ญหาใหม่ นัน่ คือ ปั ญหาดินเค็ม นอกจากนี้
พืน้ ที่เกษตรกรรมหลายแห่งกลายสภาพมาจากการตัดไม้ทาํ ลายป่ า ปั ญหาอีกอย่างหนึ่งคือ ผลผลิตต่อพืน้ ที่เฉลี่ย
ค่อนข้างตํ่า ทําให้เกษตรกรต้องพึ่งพาการทําเกษตรแบบอุ ตสาหกรรม (industrial agriculture) ซึ่ งเป็นการ
เร่งให้คุณภาพดินเสื่อมเสียเร็วขึ้นไปอีก (Fedra, Winkelbauer, and Pantulu, 1991; NESDB, 2005)
เมื่อสังคมสมัยใหม่กลายเป็นสังคมอุ ตสาหกรรม การเกษตรจึงเปลี่ยนเป็นการเกษตรอุ ตสาหกรรมไปด้วย
เกษตรอุ ตสาหกรรม หมายถึง ระบบการทําการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยากําจัดวัชพืช และสารเคมี
สังเคราะห์ และสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรม การให้หัวอาหารแก่สัตว์เลี้ยง และมีการทําชลประทานและไถพรวน
กันอย่างแพร่หลาย วิธีการนี้ทําให้สามารถได้ผลผลิตจํานวนมากในพื้นที่ น้อยและใช้แรงงานมนุษย์น้อยลง
(Seufert, Ramankutty, and Foley, 2012) แต่กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานมาก ๆ แบบ
เกษตรอุตสาหกรรมส่งผลร้ายต่อสิง่ แวดล้อม เช่ น การชะละลายของสารเคมี ความเสือ่ มโทรมของดิน และการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชี วภาพ งานวิจยั มากมายที่ทาํ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเกษตรอุ ตสาหกรรมและเกษตร
อินทรีย์ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ตรงข้ามกันแสดงให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์ทําให้มีความหลากหลายทางชี วภาพและ
..
ความอุ ดมสมบู รณ์มากกว่าเกษตรอุ ตสาหกรรม (Bengtsson, Ahnstrom,
and Weibull, 2005) นอกจากนี้
การใช้สารเคมี เช่ น ยาฆ่าแมลง ยังทําให้มนุษย์เผชิ ญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพ แต่กระนัน้ เนื่องจาก
เกษตรอุตสาหกรรมให้ผลผลิตที่รวดเร็วกว่า เกษตรกรในประเทศไทยจึงยังเป็นที่นยิ ม ทําให้เกิดปั ญหาดินคุณภาพ
ตํ่าอย่างต่อเนื่อง (Fukai, Sittisuang, and Chanphengsay, 1998)
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เกษตรอินทรียแ์ ละความส�ำคัญของไมโครไบโอมในดิน สิง่ มีชวี ติ และกิจกรรมของสิง่ มีชวี ติ เมือ่ เทียบกับเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture) หรือเรียกว่า
เกษตรยั่งยืน (sustainable farming) มีหลักการว่าห้ามใช้
สารเคมีและสิง่ แปลกปลอม สิง่ มีชวี ติ ตัดต่อพันธุกรรม แต่ยงั ให้ใช้
เครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตรเพื่ อ ลดการใช้ พ ลั ง งานและ
แรงงานมนุษย์ (Hole et al., 2005; Paull, 2011) เช่น
เกษตรอินทรียม์ กี ารใช้ปยุ๋ ทีไ่ ด้จากสัตว์หรือพืช มีการก�ำจัดวัชพืช
ด้วยมือ ควบคุมศัตรูพชื ด้วยวิธกี ารทางชีวภาพ เพือ่ แทนการใช้
ปุ ๋ ย เคมี สารก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช และยาฆ่ า แมลง นอกจากนี้
เกษตรอินทรียย์ งั ใช้วธิ กี ารปลูกแบบสวนผสม (คือ การปลูกพืช
หลายชนิดรวมกัน) และปลูกพืชหมุนเวียนเพือ่ ให้ดนิ มีแร่ธาตุที่
หลากหลาย เป้าหมายของเกษตรอินทรีย์ คือ คงสภาพความเป็น
ธรรมชาติ ที่ ดี รวมถึ ง ดิ น น�้ ำ สั ต ว์ มนุ ษ ย์ และอื่ น ๆ
กระบวนการของเกษตรอิ น ทรี ย ์ จ ะเป็ น การพึ่ ง พาความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศและสายใยอาหารทีเ่ หมาะสม
กับสภาพภูมิประเทศในท้องถิ่นนั้น ๆ (Rigby and Cáceres,
2001) ส� ำ นั กงานเศรษฐกิ จ การเกษตรรายงานว่า ฟาร์ม
เกษตรอินทรียใ์ นประเทศไทย ประกอบด้วย ท�ำนาข้าว (ร้อยละ 68)
สวนผักต่าง ๆ (ร้อยละ 12) ผลไม้ (ร้อยละ 8) ไร่ชา (ร้อยละ 8)
สมุนไพร และอืน่ ๆ นอกจากนี้ ผลผลิตจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์
มักจะมีราคาตลาดที่สูงกว่าสินค้าเกษตรประเภทอื่นเนื่องจาก
มีคุณค่าด้านการท�ำเกษตรแบบห่วงใยสิ่งแวดล้อม
จุลนิ ทรียท์ ำ� หน้าทีห่ ลักในจุดเริม่ ต้นและจุดจบ (วัฏจักร)
ในเกือบทุกห่วงโซ่อาหาร เมือ่ ไม่นานมานี้ มีงานวิจยั ทีพ่ ยายาม
เพิ่ ม ผลผลิ ต โดยใช้ ก ารท� ำ งานของไมโครไบโอมประเภท
โปรคาริโอตและยูคาริโอต (โดยหลักแล้วจะใช้รา สัตว์จ�ำพวก
หนอนตัวกลม และ สัตว์จำ� พวกหนอนปล้อง) เมือ่ เกษตรกรปลูก
และเก็บเกีย่ วผลผลิตแล้ว ดินก็จะสูญเสียสารอาหารบางอย่าง
ออกไป และเมือ่ ท�ำเกษตรในรูปแบบนีต้ ดิ ต่อกันและระยะเวลานาน
ดินก็จะประสบปัญหาขาดธาตุอาหารและกลายเป็นดินที่ไม่
อุดมสมบูรณ์ ดังนัน้ เพือ่ เติมสารอาหารให้แก่ดนิ จึงจ�ำเป็นต้อง
คงสมดุลความหลากหลายของจุลินทรีย์ รวมถึงแบคทีเรีย
โปรคาริโอตและอาร์เคีย และราประเภทยูคาริโอต โพรทิสต์ และ
สัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนอนตัวกลม เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่อาหาร
โมโครไบโอมในดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นเป้าหมายสูงสุดของ
เกษตรอินทรีย์ เพราะต้องการรักษาดินให้มจี ลุ นิ ทรียอ์ ดุ มสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนและมีห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน งานวิจัยหลายชิ้น
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทคนิ ค ในการท� ำ เกษตรกรรมส่ ง ผลต่ อ
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ ชี้ให้เห็นว่าการ
เกษตรอุตสาหกรรมในระยะยาวเป็นการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
จุลนิ ทรียใ์ นดิน โดยมีแนวโน้มทีจ่ ะไปลดความหลากหลายของ

(Bossio et al., 1998; Letourneau and Goldstein, 2001;
Berkelmans et al., 2003) นอกจากนี้ ดินจากเกษตรอินทรีย์
ยังมีเชือ้ ก่อโรคพืชลดลงเนือ่ งจากมีการแข่งขันการเจริญเติบโต
จากจุลชีพที่มีประโยชน์ (Griffiths et al., 1994) และขณะที่
การใช้จุลินทรีย์ชนิดเดียวจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่นิ่ง แต่ข้อมูลจาก
การใช้ไมโครไบโอม หมายถึง การปรับประชากรจุลินทรีย์ที่
หลากหลายในดินพบว่าช่วยแก้ปญ
ั หาพืชการเกษตรและปัญหา
เกีย่ วกับดินเรือ้ รังได้หลายอย่าง เช่น พืชทีท่ นความเค็มได้ และ
คุณภาพดินที่ดีขึ้น (Vandenkoornhuyse et al., 2015; Qin
et al., 2016; Schmidt, Bowles, and Gaudin, 2016)
อย่างไรก็ตาม ไมโครไบโอมในดินอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์และประเภทของพืช (Bulgarelli et al., 2012;
Lakshmanan, 2015; Agler et al., 2016)
ดังนั้น ฐานข้อมูลและความรู้เรื่องไมโครไบโอมในดินที่
เป็นแหล่งเพาะปลูกการเกษตรในประเทศไทยจึงเป็นสิง่ ทีม่ คี า่
ในประเทศไทยฐานข้อมูลไมโครไบโอมในดินยังมีเพียงเล็กน้อย
เมื่ อ เที ย บกั บ สิ่ ง ที่ ค วรจะมี ทั้ ง หมด เนื่ อ งจากเทคโนโลยี
เมตาจีโนมิกส์รว่ มกับการถอดรหัสพันธุกรรมของทัง้ ประชากร
จุลนิ ทรียโ์ ดยเครือ่ งเอ็นจีเอส (next generation sequencing:
NGS) เป็นเทคนิคขั้นสูงที่เพิ่งมีการคิดค้นไม่นานมานี้ ดังนั้น
งานวิจัยหลายชิ้นที่มีมาก่อนจึงใช้ข้อมูลจากการเพาะเลี้ยง
แบคที เ รี ย แต่ ล ะตั ว ที่ ส ภาวะเหมาะสมแล้ ว ค่ อ ยถอดรหั ส
พันธุกรรมของแบคทีเรียแต่ละตัวนัน้ หรือการแยกโพรไฟล์ของ
ประชากรแบคทีเรียโดยการวิเคราะห์รูปแบบความแตกต่าง
ขององค์ ป ระกอบดี เ อ็ น เอด้ ว ยอิ เ ล็ ก โตรโฟรี ซิ ส (เช่ น วิ ธี
automated ribosomal intergenic spacer analysis และ
terminal restriction fragment length polymorphism)
(Chawanakul et al., 2009; Doi and Ranamukhaarachchi,
2009; Sooksa-Nguan et al., 2010; Chaiyasen et al.,
2014; Chunjaturas et al., 2014; Siripattanakul-Ratpukdi
et al., 2015) ซึ่งผลที่ได้ยังไม่สามารถแสดงถึงประชากร
จุลินทรีย์ทั้งหมดที่แท้จริง ดังนั้น ข้อมูลไมโครไบโอม กล่าวคือ
ประชากรจุลินทรีย์ทั้งหมดที่แท้จริง จึงเป็นชิ้นส่วนที่ต้องมา
เติมเต็มส่วนที่ยังขาดหาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและการจั ด การดิ น ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้ยงั่ ยืน เราได้รบั ฐานข้อมูลสมบูรณ์เกีย่ วกับ
ไมโครไบโอมสิ่ ง มี ชี วิ ต โปรคาริ โ อตในดิ น (แบคที เ รี ย และ
อาร์เคีย) และยูคาริโอตในดิน (รา โพรทิสต์ พืช และสัตว์)
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ในพืน้ ทีส่ กลนคร จังหวัดหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ทั้งหมด 19 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1,875,000 ไร่
ในปี 2548 ซึ่งนับว่ามีพื้นที่ค่อนข้างมากเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ
ในภาคเดียวกัน โดยการใช้เทคนิคเมตาจีโนมิกส์ประกอบกับ
การถอดรหัสพันธุกรรมของประชากรจุลินทรีย์จากยีน 16S
และ 18S ไรโบโซมอลอาร์ เ อ็ น เอโดยเครื่ อ งเอ็ น จี เ อส
ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อาหารของจุลนิ ทรียแ์ ละไมโครไบโอตา
ได้ถกู น�ำไปวิเคราะห์ดว้ ยเพือ่ เรียกคืนความเชือ่ มโยงสมมติฐาน
ของเส้นห่วงโซ่อาหารที่ส�ำคัญและจุลินทรีย์ที่อาจสูญหายไป
หรือท�ำลายไปเพราะเกษตรอุตสาหกรรม เนื่องจากฐานข้อมูล
ไมโครไบโอมในดินเพือ่ เทคโนโลยีการเกษตรในประเทศไทยยัง
มีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นตัวแทนของฐานข้อมูลเริม่ ต้น
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร) บทความนี้
ประกอบด้วยผลลัพธ์ที่เกิดจากความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ประเภทโปรคาริโอตและยูคาริโอต (ไม่มกี ารวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ลั ก ษณะของดิ น และการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพบทบาทใน
ห่วงโซ่อาหาร)

วิธีการ

เลือกพื้นที่เพาะปลูก 4 แปลงในจังหวัดสกลนคร เพื่อ
ครอบคลุมตัวอย่างที่ดินเกษตรกรรมที่มีความหลากหลายใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่
1) นาข้าวเกษตรอินทรีย์ที่มีการเพาะปลูกแบบไร่นาสวนผสม
มีการปลูกพืชหมุนเวียนใน อ. กุสุมาลย์ (แปลงที่ 1) 2) นาข้าว
เกษตรอินทรียผ์ สมกับข้าวเกษตรอุตสาหกรรม (ใกล้กบั นาเกลือ)
โดยมีการปลูกพืชหมุนเวียน ใน อ. วานรนิวาส (แปลงที่ 2)
3) นาเกลือใน อ. วานรนิวาส (แปลงที่ 3) และ 4) นาข้าว
เกษตรอุ ต สาหกรรมโดยมี ก ารปลู ก พื ช หมุ น เวี ย นใน
อ. พรรณนานิคม (แปลงที่ 4) มีการเก็บตัวอย่างในวันที่ 21-22
มิถนุ ายน 2557 ในแต่ละแปลง มีการเก็บตัวอย่างดินมา 10 ครัง้
ที่ความลึกที่แตกต่างกันสองระดับ (ระดับ 1-5 ซม. เป็น
ตัวแทนของไมโครไบโอมของชัน้ หน้าดิน และระดับ 20-30 ซม.
ลงไปในดิน เป็นตัวแทนไมโครไบโอมระดับราก โดยแต่ละ
ตัวอย่างมีน�้ำหนัก 15 กรัม ระยะห่างทุก ๆ 1 เมตร บรรจุไว้
ในภาชนะที่สะอาด ไมโครไบโอมของชั้นหน้าดินใช้ตัวย่อว่า
s และ ไมโครไบโอมระดับราก ใช้ตัวย่อว่า b ตามล�ำดับ เมื่อ
ได้ตวั อย่างดินมาจากแปลงปลูกทัง้ หมดแล้ว การตัง้ ชือ่ ตัวอย่าง
จะเป็นดังนี้ ดิน s1 คือ หน้าดินทีแ่ ปลง 1, ดิน b1 คือดินระดับราก
ที่แปลง 1, ดิน s2 คือ หน้าดินที่แปลง 2, เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ
จากนั้น จะมีการสกัดด้าน metagenomic หรือจีโนม
ทัง้ หมดส�ำหรับโปรคาริโอตและยูคาริโอตจากดินทีเ่ ก็บตัวอย่าง
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มาใหม่ ๆ โดยใช้ Power Soil DNA Isolation Kit (MoBio,
Carlsbad, CA, USA) แล้วก�ำหนดคุณภาพและความเข้มข้น
ของดิ น โดยใช้ agarose gel electrophoresis และ
nanodrop spectrophotometry
คลังข้อมูลสร้างโดยใช้ยีนสากล 16S rRNA (ส�ำหรับ
โปรคาริโอต) และ ยีนไพรเมอร์ 18S rRNA (ส�ำหรับยูคาริโอต) โดย
ใช้ 5’ Illumina adapter ที่เชื่อมต่อกับ 3’ Golay barcode
ตามวิธีของ Caporaso และคณะ (2012) แต่ละคลังข้อมูล
amplicon จะคัดกรองขนาดโดยใช้ GenepHlowTM Gel
Extraction Kit (Geneaid Biotech Ltd., New Taipei City,
Taiwan) และวัดปริมาณโดยใช้ Picogreen (Invitrogen,
Eugene, Oregon, USA) มีการท�ำส�ำเนาอย่างน้อยสามชุด
อิสระ กระจายกันไปเท่าเทียมกันเพื่อลด stochastic PCR
bias การจัดหาล�ำดับเบสของดีเอ็นเอมีการใช้ MiSeq300
platform (Illumina, San Diego, CA, USA) ที่สถาบันวิจัย
การแพทย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใช้ลำ� ดับ primer และ
index sequence ตามของ Caporaso และคณะ (2012)
ส�ำหรับเรือ่ งการวิเคราะห์ดา้ นชีวสารสนเทศศาสตร์ ปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของ Mothur (Schloss et al., 2009)
หากไม่ได้บนั ทึกไว้ ใช้สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียรสันเพือ่
ประเมินความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
และลักษณะของดิน ส�ำหรับด้านสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นโครงสร้างของ
กลุ่มสิ่งมีชีวิต ใช้สหสัมพันธ์ของ Spearman เข้ามาช่วย

ความหลากหลายของประชากรแบคทีเรียและอาร์เคีย

จากหลาย ๆ กลุ่มที่มีทั้งหมด แบคทีเรียจากไฟลั ม
Proteobacteria มีจำ� นวนมากทีส่ ดุ (เฉลีย่ ร้อยละ 31.43) ตาม
มาด้วย Acidobacteria, Verrucomicrobia, Actinobacteria
และ Chloroflexi ส่วนสิ่งมีชีวิตประเภทอาร์เคีย ที่พบได้แก่
Crenauchaeota, Euryarchaeota และ Parvarchaeota
จากการค�ำนวณทางสถิติ ผลจากส�ำเนาตัวอย่างซํา้ อิสระให้ผล
ที่ใกล้เคียงกัน และได้รวม (merged) กันแล้ว ไมโครไบโอม
ของระดับผิวดินและระดับรากแสดงโครงสร้างของกลุม่ สิง่ มีชวี ติ
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน (Yue & Clayton theta similarity
coefficient, p-value 0.780; Jaccard similarity coefficient,
p-value 0.824) ขณะที่ดินจากแปลงเกษตรที่แตกต่างกัน
แสดงโครงสร้างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ขณะที่
ไมโครไบโอมของแปลงที่ 1 และ 4 ควรจะใกล้เคียงกันเนือ่ งจาก
ลักษณะของดิน (ไม่มีการแสดงข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ อุณหภูมิ
ค่ากรดด่าง และลักษณะเนือ้ ดิน) และลักษณะการปลูกพืช และ
แปลงที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแปลงที่ 3 ซึ่งเป็นนาเกลือและมี

ภาพที่ 1 องค์ประกอบสัดส่วนของจีนัสโปรคาริโอต พร้อมแผนภูมิต้นไม้ด้านซ้าย จากของแต่ละกลุ่ม มีการแสดงสัดส่วนสัมพันธ์ด้านความถี่ของ
แต่ละจีนัสที่พบบนแท่งสีบนมุมซ้ายด้านบน แต่ด้วยพื้นที่จ�ำกัด จึงไม่ได้แสดงจีนัสที่มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1
ที่มา : Somboonna (2015)

ภาพที่ 2 NMDS แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตโปรคาริโอต ซึ่งเป็นจีนัสตัวแทนค�ำนวณโดยสหสัมพันธ์ของ Spearman
ที่มา : Somboonna (2015)

ลักษณะดินทีค่ ล้ายกัน ควรจะใกล้เคียงกัน ผลการวิจยั กลับพบ
ไมโครไบโอมในดินของแปลงที่ 1 และ 2 มีความสัมพันธ์กัน
มากที่สุด ซึ่งชี้แนะว่าปัจจัยจากการทําเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรอุตสาหกรรมมีผลต่อไมโครไบโอมในดิน ตัวอย่างสิง่ มีชวี ติ
ที่พบมากในแปลงที่ 1 ได้แก่ สิ่งมีชีวิตหลายชนิดในไฟลัม
Acidiobacteria (เช่น iii1-15 และ Ellin6513) สิ่งมีชีวิต

ไม่ทราบชนิดในวงศ์ Thermogemmatisporaceae (ไฟลัม
Chloroflexi), Gemm-1 ในไฟลัม Gemmatimonadetes,
0319-6A21 ในไฟลัม Nitrospirae, Rhodoplanes และสิง่ มีชวี ติ
ไม่ทราบจีนสั ในอันดับ Rhizobiales (ไฟลัม Proteobacteria),
สิ่งมีชีวิตไม่ทราบชนิดในอันดับ Myxococcales (ไฟลั ม
Proteobacteria), และ DA101 ในชัน้ Spartobacteria (ไฟลัม
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Verrucomicrobia) (ภาพที่ 1) ส่วนแปลงที่ 4 นั้นพบว่า
ลักษณะไมโครไบโอมอยู่แยกออกไป ท�ำให้เห็นปัจจัยของ
เกษตรอินทรียอ์ อกจากเกษตรอุตสาหกรรมต่อสังคมจุลินทรีย์
อย่างชัดเจน โดยในแปลงที่ 4 มีการใส่สารเคมี (เช่น ปุ๋ยเคมี
สังเคราะห์ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า) มากกว่าแปลงที่ 2 ซึ่งใช้
แค่ ปุ ๋ ย เคมี สั ง เคราะห์ เ ท่ า นั้ น ในทางกลั บ กั น ความเป็ น

เอกลักษณ์ของแปลงที่ 3 เด่นชัดด้วยโครงสร้างเฉพาะของดิน
ทีเ่ กิดจากการท�ำนาเกลือ โครงสร้างจุลนิ ทรียก์ แ็ ตกต่างไปด้วย
โดยโปรคาริโอตตระกูลอาร์เคียถูกพบได้บ่อย (เช่น วงศ์
Halobacteriaceae และ Halorhabdus ในไฟลั ม
Euryarchaeota) ตระกูลแบคทีเรียในไฟลัม Bacteroidetes,
Firmicutes และ Spirochaetes และดินจากแปลงที่ 3 นี้

ภาพที่ 3 องค์ประกอบสัดส่วนของจีนัสยูคาริโอต พร้อมแผนภูมิต้นไม้ด้านซ้าย จากของแต่ละกลุ่ม มีการแสดงสัดส่วนสัมพันธ์ด้านความถี่ของ
แต่ละจีนัสที่พบบนแท่งสีบนมุมซ้ายด้านบน แต่ด้วยพื้นที่จ�ำกัด จึงไม่ได้แสดงจีนัสที่มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1
ที่มา : Somboonna (2015)

ภาพที่ 4 NMDS แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตยูคาริโอต ซึ่งเป็นจีนัสตัวแทนค�ำนวณโดยสหสัมพันธ์ของ Spearman
ที่มา : Somboonna (2015)
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แทบจะไม่แสดงการมีอยูข่ อง Acidobacteria, Actinobacteria,
Nitrospirae, Proteobacteria (เหล่านีเ้ ป็นไฟลัมทีพ่ บได้บอ่ ย
ในดิ น จากแปลง 1, 2 และน้ อ ยกว่ า ในแปลง 4) และ
Verrucomicrobia (ภาพที่ 1)
โครงสร้างสิ่งมีชีวิตโปรคาริโอตถูกน�ำไปสร้างเป็นสเกล
แบบ non-metric multidimensional scale (NMDS) ซึ่ง
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกษตรอุ ต สาหกรรมอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ลักษณะไมโครไบโอมของดินในทิศทางใด ท�ำให้ไมโครไบโอม
ของแปลงที่ 4 แตกต่างจากดินในพื้นที่และการเพาะปลูกที่
คล้ายกัน (แปลงที่ 1) ภาพที่ 2 แสดงถึง bacterial flora (เช่น
Ellin6513, Rhizobiales, iii1-15 และ DA101) ซึ่งสถิติชี้ให้
เห็นว่าเป็นตัวขับเคลือ่ นลักษณะดินเกษตรอินทรียใ์ นแปลงที่ 1
ซึ่งแตกต่างจากแปลงที่ 4 เมื่อความยาวของเวคเตอร์แสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่มั่นคง ส่วนทิศทางของเวคเตอร์บ่งชี้ทิศทาง
ของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ส�ำหรับไมโครไบโอมในนาเกลือนัน้ ใช้
วงศ์ Halobacteriaceae (รวมถึงจีนัส Halorhabdus) ใน
ไฟลัม Euryarchaeota เป็นตัวแทน ผลลัพธ์ของไมโครไบโอม
เหล่านีท้ ำ� ให้สามารถคาดคะเนสายใยอาหารของจุลนิ ทรียแ์ ละ
วิเคราะห์เส้นทางสายใยอาหารทีส่ ำ� คัญกับจุลนิ ทรียท์ เี่ กีย่ วข้อง
(ไม่มีข้อมูลแสดง) เมื่อเป็นเช่นนี้ เป็นการเปิดพื้นที่ส�ำหรับการ
ปรับไมโครไบโอมหลักของเกษตรอุตสาหกรรม เพือ่ เปลีย่ นดิน
ให้กลับไปสู่การเป็นแหล่งจุลินทรีย์ในดินที่เคยเป็นดินส�ำหรับ
เกษตรอินทรีย์มาก่อน

จะสังเกตว่าดรรชนีความแตกต่างมีระยะตั้งแต่ 0.000 ถึง 1
และถ้าใกล้เคียงกับ 0.000 หมายถึงโครงสร้างสิ่งมีชีวิตมี
ความคล้ายคลึงกัน นัน่ ท�ำให้อนุมานให้เห็นความคล้ายคลึงของ
สิ่งมีชีวิตที่ใกล้ชิดมากกว่า เป็นไปได้ว่า ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ยูคาริโอตประกอบด้วยสิง่ มีชวี ติ ทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าแบคทีเรีย จึงมี
ความต้านทานสารเคมีที่ใส่เข้าไปในแปลงที่ 4 ลักษณะเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่าไมโครไบโอมมีความซับซ้อน จุลินทรีย์ที่มีมาก
ในแปลงที่ 1 ได้แก่ animal Ascaridida (ไฟลัม Nematoda)
และรา Agaricomycetes (ไฟลัม Basidiomycota) (ภาพที่ 4)
และที่ มี อ ยู ่ ป านกลางได้ แ ก่ plant Poaceae (ไฟลั ม
Streptophyta) (ภาพที่ 3) เช่นเดียวกับโปรคาริโอต โครงสร้าง
สิ่งมีชีวิตยูคาริโอตของแปลงที่ 3 ก็มีความเป็นเอกลักษณ์
เนื่องจากมี arthropod (เช่น ไส้เดือน) สัตว์ขาปล้อง และรา
Basidiomycota ค่ อ นข้ า งน้ อ ย แต่ พ บว่ า มี พื ช ในไฟลั ม
Bacillariophyta เป็นจ�ำนวนมาก (ภาพที่ 3) หนอนปล้อง
หนอนตั ว กลม และ รา (เช่ น Basidiomycota และ
Ascomycota) ซึ่งพบได้บ่อยกว่าในฟาร์มเกษตร (ดินจาก
แปลงที่ 1, 2 และ 4) (ภาพที่ 3) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวควบคุมส�ำหรับ
กิ จ กรรมด้ า นสารอาหารอิ น ทรี ย ์ ใ นดิ น รวมถึ ง การไถ
การผสมเกสร และเนื้ อ ดิ น (Fonte, Winsome, and
Six, 2009) สารอินทรียใ์ นดินมีความส�ำคัญต่อสายใยอาหารใน
ระบบนิเวศ (Lal, 2004; Fonte, Winsome, and Six, 2009)

ความหลากหลายของประชากรจุลนิ ทรียย์ คู าริโอต

ทุกวันนี้ ประชาชนทัว่ ไปและรัฐบาลมีความกระตือรือร้น
เรื่องสิ่งแวดล้อม และแหล่งจุลินทรีย์มากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่
ส�ำคัญต่อสายใยอาหารที่หลากหลาย เกิดตลาดและเทคนิค
ทางเกษตรส�ำหรับพืชอินทรียข์ นึ้ งานวิจยั นีเ้ ป็นชิน้ แรกทีค่ น้ พบ
เทคนิคเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับไมโครไบโอม ทั้งประเภท
โปรคาริโอตและยูคาริโอตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ข้อมูลจากงานวิจยั นีม้ ปี ระโยชน์ทงั้ ต่อวงวิชาการ
และประโยชน์ต่อสาธารณะ ท�ำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ไมโครไบโอมทีส่ ำ� คัญเพือ่ เปลีย่ นสภาพดินเพือ่ ปรับปรุงผลผลิต
พืชพรรณในลักษณะที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 3 แสดงองค์ ป ระกอบรายละเอี ย ดจี นั ส ของ
จุลนิ ทรียย์ คู าริโอตของแต่ละแปลงโดยแต่ละแปลงเป็นการรวม
ผลจากชุดตัวอย่างซาํ้ อิสระ ซึง่ ผลลัพธ์ของชุดตัวอย่างซาํ้ อิสระ
ให้ผลสอดคล้องกัน (ไม่แสดงข้อมูล) โครงสร้างสิ่งมีชีวิตในดิน
ของแปลงที่ 2 เกาะกันเป็นกลุ่ม รายล้อมด้วยดิน s1 และ b4,
s4, และ b1 ตามล�ำดับ ลักษณะเช่นนี้แสดงความสัมพันธ์
บางส่วนของสิ่งมีชีวิตยูคาริโอตที่แปลงที่ 4 มีความคล้ายกับ
แปลงที่ 1 และ 2
ดรรชนีความแตกต่างของ Jaccard (jclass) และ Yue &
Clayton theta (thetaYC) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่
แปลง 1 มีต่อแปลง 2 มากกว่าแปลง 4 (jclass: ดิน b1 และ
ดิน b2 = 0.510, ดิน s1 และ ดิน s2 = 0.503, ดิน b1 และ
ดิน b4 = 0.552, ดิน s1 และ ดิน s4 = 0.548; thetaYC:
ดิน b1 และ ดิน b2 = 0.735, ดิน s1 และ ดิน s2 = 0.218,
ดิน b1 และ ดิน b4 = 0.639, ดิน s1 และ ดิน s4 = 0.448)
ซึง่ สอดคล้องกับแปลงโครงสร้างสิง่ มีชวี ติ ใน NMDS ในภาพที่ 4

บทสรุป

กิตติกรรมประกาศ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาวิจัยโครงการ
“ไมโครไบโอมที่เป็นตัวแทนของดินดีและอุดมสมบูรณ์” ซึ่ง
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการศึ ก ษาจากกองทุ น
รัชดาภิเษกสมโภช ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (CU-56-463-FW)
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