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ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Didymella bryoniae  

(Auersw.)  Rehm. สาเหตุโรคยางไหลของแตงเมล่อน โดยในปี 2558 ได้น าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่คัดเลือกได้ 

จ านวน 3 ไอโซเลท  คือ BSS32, BSS37 และ BSS65 จากการทดลอง ในปี 2556-2557 และอีก 1 ไอโซเลท ได้

จาก culture collection คือ ไอโซเลท AS013 มาด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร จ านวน 2 แปลงทดลอง ที่

อ าเภอหนองหญ้าไซ และ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2558 โดยวาง

แผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี ซึ่งแต่ละกรรมวิธี คือ การใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซ

เลท ลงดินสลับกับการพ่นเชื้อที่ต้น ทุก 7 วัน ทั้งหมด 4 ครั้ง และท าการประเมินระดับความรุนแรงของโรคก่อน

และหลังการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ผลการทดลองในแปลงที่ 1 พบว่า  ทุกกรรมวิธีที่มีการใส่เชื้อแบคทีเรีย

ปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคน้อยกว่ากรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เมื่อ



เปรียบเทียบในแต่ละกรรมวิธีพบว่า ไอโซเลทที่มีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของโรคยางไหลต่ าสุด ได้แก่ ไอโซเลท BSS32 

ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรค เท่ากับ 1.96  ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกรรมวิธีที่ใส่เชื้อแบคทีเรีย

ปฏิปักษ์ ไอโซเลท BSS37, BSS065 และ AS013   มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 2.80, 2.56 

และ 2.41 ตามล าดับ และทุกกรรมวิธีที่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับ

กรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 3.05  และในแปลงทดลอง

ที่ 2 พบว่า มีผลการทดลองที่สอดคล้องกัน คือค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลในทุกกรรมวิธีใส่เชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษไ์อโซเลท  BSS32,   BSS37, BSS65 และ AS013   มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหล 

เท่ากับ 2.09, 2.13, 2.10 และ 2.19 ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี แต่มีความแตกต่าง

ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 

3.09  ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ได้ทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพทั้ง 4 ไอโซเลท 

ไปใช้ในการพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันก าจัดโรคยางไหลของแตงโดยชีววิธีต่อไป  

Abstract 
Screening and efficacy testing of bacterial antagonistics activity against Didymella 

bryoniae (Auersw.) Rehm. causal agent of Gummy Stem Blight  (GSB) disease were performed in 
two field trial experiments during January to August 2015, at Amphoe Nhong Yasai and Amphoe 
Muang Suphanburi Province. The experiments were carried out with four antagonistic bacterial 
isolates which are BSS32, BSS37, BSS65 and AS 013. Randomized Completely Block design (RCB) 
was used for the experiments with four replications and five treatments. Alternately spraying 
antagonistics bacterial and put into soil with seven days intervals period repeated four times 
were performed. Disease severity was evaluated for each isolate used for experiments. The 
results of this study in location 1, founded that the efficacy of isolates BSS32, BSS37, BSS065 
and AS013 had not significantly difference in between average disease severity at 1.96, 2.80, 
2.56 and 2.41 respectively, but significantly difference in average disease severity with control 
treatment at 3.05.  Furthermore, in location 2, the results were corresponded with that of 
location 1 in which BSS32, BSS37, BSS065 and AS013 exhibited average disease severity at 2.09, 
2.13, 2.10 and 2.19, respectively and significantly difference in average disease severity with 
control treatment at 3.09. These isolates might be as promising biocontrol agents for further 
controlling gummy stem blight in cucurbitaceae. 
 

 



6.ค าน า 

โรคยางไหล  ( Gummy Stem  Blight)       เกิดจากเชื้อสาเหตุ   Didymella  bryoniae   ( Auersw.)  
Rehm.  เป็นโรคส าคัญที่พบมีการระบาดและเข้าท าลายในพืชตระกูลแตง  ประเทศไทยพบมีการระบาดในพืช
ตระกูลแตง ในพ้ืนที่ปลูกทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ลักษณะอาการของโรคเริ่มแรกจะพบแผล
ฉ่ าน้ าที่บริเวณ ล าต้น  กิ่ง ก้าน และใบ  โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อของล าต้นกับกิ่ง  ลักษณะส าคัญของโรคคือ ที่แผล
จะมียางเหนียวสีแดง (gummy ooze) ไหลเยิ้มออกมาจากแผล และเกาะแห้งอยู่ที่บริเวณแผล   ซึ่งด้วยลักษณะ
อาการของโรคเช่นนี้  จึงได้มีการตั้งชื่อโรคตามอาการโรคท่ีพบ คือ  โรคยางไหล   ถ้าโรคมีการระบาดในระยะท่ีติด
ผล  จะท าให้ต้นแตงมีการเจริญเติบโตช้า  ผลโตไม่เต็มที่  และในต้นที่อาการรุนแรงมาก  ต้นจะเหี่ยวแห้งและยืน
ต้นตาย  ท าให้ผลผลิตที่ได้ลดลง  บางครั้งเกษตรกรจึงรีบเก็บผลผลิตก่อน  ทั้งที่แตงยังสุกไม่เต็มที่ท าให้ผลผลิตของ
แตงไม่ได้คุณภาพ  (ทัศนาพรและพีระวรรณ, 2552) 

ลักษณะอาการของโรคยางไหล เริ่มแรกจะพบแผลฉ่ าน้ าที่บริเวณ ล าต้น  กิ่ง ก้าน และใบ  โดยเฉพาะ

บริเวณข้อต่อของล าต้นกับกิ่ง  หลังจากนั้นส่วนทีเป็นแผลจะบุ๋มลึก และเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล  หรือน้ าตาลแดง  

ลักษณะส าคัญของโรคคือ ที่แผลจะมียางเหนียวสีแดง (gummy ooze) ไหลเยิ้มออกมาจากแผล และเกาะแห้งอยู่

ที่บริเวณแผล   ส่วนอาการที่ใบก็จะพบใบเป็นแผลฉ่ าน้ าก่อน  จากนั้นแผลที่ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล  ลุกลามไป

ตามเส้นกลางใบท าให้ใบไหม้ วงจรการเกิดโรคของเชื้อรา D.  bryoniae สามารถอาศัยและติดไปได้ทั้งในเมล็ด

พันธุ์และดิน (seed borne , soil borne)  และอยู่ข้ามฤดูได้เป็นเวลานานในเศษซากพืชที่เป็นโรค  โดยอาศัยอยู่

ใน perithecium    เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมคือ มีความชื้นสูง  perithecium ที่อยู่บนเศษซากพืชก็จะเจริญ

แล้วสร้าง และปล่อย conidia ออกมา   และ conidia นี้สามารถแพร่กระจายไปกับน้ าฝน หรือระบบการให้น้ า   

ในปี 2554 ได้ส ารวจและเก็บตัวอย่างแตงกวา แตงร้าน แตงแคนตาลูป และแตงเมล่อนที่แสดงอาการโรค

ยางไหล ที่ จ.สุพรรณบุรี สระแก้ว และพะเยา เพ่ือแยกหาเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จากตัวอย่างพืช พบว่า สามารถแยก

ไดเ้ชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จากส่วนของพืช จ านวน 14 ไอโซเลท และแยกได้จากดิน จ านวน 80 ไอโซเลท  ได้ทดสอบ

ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จาก culture collection จ านวน 40 ไอโซเลท และ เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์

ที่แยกได้จากส่วนของพืช จ านวน 14 ไอโซเลท  รวม 54 ไอโซเลท ผลการทดลองในปี 2554 สามารถคัดเลือกเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคได้ดีทั้ง 3 ไอโซเลท  พบว่ามี

เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพดี ทั้งหมด 34 ไอโซเลท  และในปี 2555 ได้ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีแยกได้จากดิน จ านวน 80 ไอโซเลท  ผลการทดลอง พบว่า สามารถคัดเลือกเชื้อแบคทีเรยี

ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคได้ดี ทั้งหมด 64 ไอโซเลท  ซึ่งในการ

ทดลองต่อไปจะน าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง

การเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคโดยการวัดขนาดการสร้าง clear zone ที่กว้าง และสามารถยับยั้งการเจริญ



ของเส้นใยเชื้อสาเหตุได้ดีทั้ง 3 ไอโซเลท ไปทดสอบประสิทธิภาพต่อในสภาพแปลงทดลองต่อไป และเพ่ือให้การ

จัดการโรคโดยชีววิธีมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ต้องมีการทดสอบวิธีการน าเชื้อไปใช้ในวิธีการต่างๆร่วมกันในการ

ป้องกันก าจัดโรค  เพราะบางครั้งการป้องกันก าจัดโรคโดยการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชอย่างเดียว อาจท าให้เชื้อ

เกิดการดื้อยา เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  การเลือกใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุม

โรคก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดการใช้สารเคมีได้ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันก าจัดโรคยางไหลมีประสิทธิภาพและ

สามารถน าไปสู่การจัดการโรคโดยชีววธิีได้   จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องทดสอบวิธีการป้องกันก าจัดโรคที่ได้มี

การศึกษาแล้วน ามาใช้ร่วมกันในการป้องกันก าจัดโรคแบบผสมผสานต่อไป   

7.วิธีด าเนินการ 

  - อุปกรณ์ 

1. เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบผง  

 2. แปลงทดลองเกษตรกรผู้ปลูกแตงเมล่อน จ. สุพรรณบุรี  

 3. ถังพ่นสารแบบโยกสะพายหลัง  

 4. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติก กล่องเก็บความเย็น   ปากกา   กรรไกร ฯลฯ   

           5. อุปกรณเ์ครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 

           6.กล้องถ่ายภาพ 

 7. ป้ายแปลง  

 8.สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

  - วิธีการ 

1.การทดสอบเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีมีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Dydimella bryoniae  สาเหตุโรคยาง
ไหลในสภาพแปลงทดลอง 
  1.1 เตรียมเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบผง 
         เลี้ยงขยายเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพที่คัดเลือกได้ จ านวน 4 ไอโซเลท เลี้ยงในอาหาร NGB  

ปริมาตร 250 มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยความเร็วรอบ 160 รอบต่อนาที  นาน 48 ชั่วโมง ปรับความเข้มข้น 10 8 



cfu/ml  โดยการวัดค่า OD ให้ได้ 0.2 และน าเชื้อที่ได้ไปเตรียมเป็นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในรูปแบบผงเชื้อ ตาม

วิธีการของ ณัฏฐิมาและคณะ (2551) เพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพต่อไป  

1.2 เตรียมแปลงทดลองขนาด 2x5 เมตร จ านวน 20 แปลงทดลองย่อย และปลูกแตงเมล่อน ตามระยะ

ปลูก 50x50 เซนติเมตร  

1.3 วางแผนการทดลองแบบ RCB  จ านวน 4 ซ้ า กรรมวิธีคือ เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีคัดเลือกได้ในการ

ทดสอบปี 2557 จ านวน 3 ไอโซเลท และจาก culture collection 1 ไอโซเลท คือ  

T1. BSS32     ใส่โคนต้น อัตรา 3 กรัมต่อต้น และสลับการพ่น  อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  

T2. BSS37     ใส่โคนต้น อัตรา 3 กรัมต่อต้น และสลับการพ่น  อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

T3. BSS65     ใส่โคนต้น อัตรา 3 กรัมต่อต้น และสลับการพ่น  อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

T4. AS013     ใส่โคนต้น อัตรา 3 กรัมต่อต้น และสลับการพ่น  อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

          T5. control    (ไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์)  

 1.4 เมื่อพืชทดสอบอายุ 1 เดือน น าผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในแต่ละกรรมวิธี จ านวน 3 กรัม ใส่ลง

ดินบริเวณโคนต้น และสลับกับการพ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ตามแผนการทดลอง

ที่วางไว้ ทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง ท าการเช็คและประเมินการเกิดโรคยางไหล จ านวน 10 ต้น ต่อซ้ า บันทึกผล

การทดสอบโดยท าการประเมินความรุนแรงของโรคก่อนการใส่เชื้อลงต้น  ท าการเช็คต้นที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค 

และประเมินโรคที่ใบ โดยแบ่งระดับความรุนแรงของโรคเป็น   5 ระดับ ดังนี้    

ระดับ 1    =    ไม่แสดงอาการของโรค 

ระดับ 2    =    แสดงอาการเป็นโรค   1 -  10 %    ของพ้ืนที่ใบทั้งต้น 

ระดับ 3   =    แสดงอาการเป็นโรค   11 - 25 %    ของพ้ืนทีใ่บทั้งต้น 

ระดับ 4    =    แสดงอาการเป็นโรค  26 - 50 %   ของพ้ืนที่ใบทั้งต้น 

ระดับ 5    =    แสดงอาการเป็นโรคมากกว่า  51 % ของพ้ืนที่ใบทั้งต้น 

และน าค่าที่ได้มาหาระดับความรุนแรงของโรค และน าข้อมลูที่ได้คิดวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี DMRT  



   - เวลาและสถานที ่
เริ่มต้น ตุลาคม            2555      

สิ้นสุด กันยายน 2558 

          ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          แปลงปลูกแตงเมล่อนของเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี  

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.การทดสอบเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Dydimella bryoniae   สาเหตุโรค

ยางไหลในสภาพแปลงทดลองที่ 1 (ตารางท่ี 1) 

 ด าเนินการทดลองในแปลงปลูกแตงเมล่อนเกษตรกรที่ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  ในช่วงเดือน

มกราคม - มีนาคม 2558  ตามกรรมวิธีที่วางไว้โดยเตรียมแปลงทดลองขนาด 2 x 5 เมตร จ านวน 20 แปลงทดลอง

ย่อย ส ารวจการเกิดโรคทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคท่ีบริเวณโคนต้น จึงท าการประเมินการเกิดโรคในแปลง

ทุกครั้งก่อนใส่เชื้อปฏิปักษ์ และหลังใส่เชื้อปฏิปักษ์ครั้งสุดท้าย โดยใส่เชื้อลงดินสลับการพ่นเชื้อที่ต้นในแต่ละ

กรรมวิธี ทุก 7 วัน ทั้งหมด 4 ครั้ง   ผลการทดลอง พบว่า  

ในการประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 1 ก่อนการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทจ านวน 3 กรัม

ลงในดิน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  ไมม่ีความแตกต่างทาง

สถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลระหว่าง 1.00 - 1.12   

 ในการประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 2 ก่อนการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทอัตรา 40 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธีใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BSS65 

และ BSS32   มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลต่ าสุดเท่ากับ 1.06 และ 1.08 ซึ่งไม่มีความแตกต่างทาง

สถิติกับ ไอโซเลท BSS37 และ AS013 มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 1.35 และ1.31 และทั้ง 

2 ไอโซเลทก็ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ กับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์   มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของ

โรคยางไหลเท่ากับ 1.50  

ในการประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 3 ก่อนการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทจ านวน 3 กรัม

ลงในดินครั้งที่ 2  พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติในระหว่างแต่ละไอโซเลท และไอโซเลทBSS65 มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลต่ าสุดเท่ากับ 



1.17 รองลงมาได้แก่ไอโซเลท  BSS32,   BSS37 และ AS013  มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 

1.24, 1.35 และ 1.52 ตามล าดับ  ซึ่งทุกกรรมวิธีที่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ

กับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 2.20   

ในการประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 4 ก่อนการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทอัตรา 40 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถติิในระหว่างแต่ละไอโซเลท และพบว่าไอโซเลทที่มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหล

ต่ าสุด ได้แก่ ไอโซเลท BSS32 และ BSS37 มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 1.42 และ 1.62   

รองลงมาได้แก่ไอโซเลท BSS65 และ AS013  มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 2.12 และ 2.29   

ซึ่งทุกกรรมวิธีที่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรีย

ปฏิปักษ์  มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 2.72   

ในการประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 5 ที่ 7 วันหลังการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ครั้งสุดท้าย พบว่า ไอ

โซเลทที่มีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของโรคยางไหลต่ าสุด ได้แก่ ไอโซเลท BSS32 ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรค 

เท่ากับ 1.96 ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกรรมวิธีที่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลท BSS37, BSS065 

และ AS013  มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 2.80, 2.56 และ 2.41 ตามล าดับ และทุกกรรมวธิี

ที่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  มี

ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 3.05 ยกเว้นในไอโซเลท BSS37 ที่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  

 

 

 

 

 



                    A 

                    B 

                    C 

                    D 

                    E 

ภาพที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคยางไหลแตงเมล่อน แปลงที่ 1                             

อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี A : ไอโซเลท BSS32, B : ไอโซเลท BSS37, C: ไอโซเลท BSS65, D : ไอโซเลท 

A013, E : ไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์   



2.การทดสอบเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Dydimella  bryoniae   สาเหตุโรค

ยางไหลในสภาพแปลงทดลองที่ 2 (ตารางท่ี 2) 

ด าเนินการทดลองในแปลงปลูกแตงเมล่อนเกษตรกรที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  ในช่วงเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม 2558  ตามกรรมวิธีที่วางไว้โดยเตรียมแปลงทดลองขนาด 2 x 5 เมตร จ านวน 20 แปลงทดลองย่อย 

ส ารวจการเกิดโรคทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคท่ีบริเวณโคนต้น จึงท าการประเมินการเกิดโรคในแปลงทุก

ครั้งก่อนใส่เชื้อปฏิปักษ์ และหลังใส่เชื้อปฏิปักษ์ครั้งสุดท้าย โดยใส่เชื้อลงดินสลับการพ่นเชื้อที่ต้นในแต่ละกรรมวิธี 

ทุก 7 วัน ทั้งหมด 4 ครั้ง   ผลการทดลอง พบว่า  

ในการประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 1 ก่อนการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทจ านวน 3 กรัม

ลงในดิน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  ไม่มีความแตกต่างทาง

สถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลระหว่าง 1.11 - 1.30   

 ในการประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 2 ก่อนการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทอัตรา 40 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธีใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BSS32 

และ AS013   มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลต่ าสุดเท่ากับ 1.91 และ 1.96 ซึ่งไม่มีความแตกต่างทาง

สถิติกับ ไอโซเลท BSS37 และ BSS65 มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 2.07 และ 2.05 และทั้ง 

2 ไอโซเลทก็ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ กับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์   มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของ

โรคยางไหลเท่ากับ 2.25  

ในการประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 3 ก่อนการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทจ านวน 3 กรัม

ลงในดินครั้งที่ 2  พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท  BSS32,   

BSS37, BSS65 และ AS013   มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 2.09, 2.13, 2.10 และ 2.19 

ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

กับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 2.50 

ในการประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 4 ก่อนการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทอัตรา 40 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธีใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BSS65   

มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลต่ าสุดเท่ากับ 2.32   ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ ไอโซเลท BSS32, 

BSS37 และ BSS65 มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 2.74, 2.40 และ 2.38 ตามล าดับ แต่มี

ความแตกต่างทางสถิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  มีค่าเฉลี่ยระดับความ

รุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 2.85  



ในการประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 5 ที่ 7 วันหลังการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ครั้งสุดท้าย พบว่า 

ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท  BSS32,   BSS37, BSS65 และ 

AS013   มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหล เท่ากับ 2.09, 2.13, 2.10 และ 2.19 ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ ์มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 3.09  

เมื่อเปรียบเทียบจ านวนผลผลิตและน้ าหนักรวมของผลผลิตของทั้งสองแปลงทดลองพบว่า ในแปลงทดลอง

ที่ 1 ที่ท าการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี ช่วงเดือน มกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558 ซ่ึง

ในระหว่างท าการทดลองพบว่า แปลงทดลองและแปลงเกษตรกรประสบปัญหาเพลี้ยไฟระบาดในระยะย้ายกล้า ท า

ให้ต้นพืชทดลองมีการเจริญเติบโตไมดี่  ต้นแคระแกรน และบางต้นมีอาการของโรคไวรัสร่วมด้วยในจ านวนต้นที่ได้

สุ่มท าการทดลอง จ านวน 10 ต้นต่อซ้ า ซึ่งได้ด าเนินการป้องกันก าจัดแมลงและท าการทดลองต่อ ดังนั้น สภาพพืช

ทดลองในแปลงนี้จึงไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่ก็พบว่า ทุกกรรมวิธีที่มีการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์มีค่าเฉลี่ยระดับความ

รุนแรงของโรคแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ (ตารางที่ 1)  เมื่อพิจารณาจ านวนผลผลิต

และน้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้ในแปลงทดลองที่ 1  พบว่า ไอโซเลท AS013 มีจ านวนผลผลิตที่ได้สูงสุดคือ 38 ผล 

และ น้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้สูงสุดคือ  50.15 กิโลกรัม รองลงมาคือ ไอโซเลท BSS37 จ านวนผลผลิตที่ได้คือ 34 

ผล และ น้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้ คือ  40.25 กิโลกรัม  ไอโซเลท BSS65 จ านวนผลผลิตที่ได้คือ 31 ผล และ 

น้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้ คือ  36.50 กิโลกรัม ส่วนไอโซเลท BSS32 จ านวนผลผลิตทีไ่ด้คือ 29 ผล และ น้ าหนัก

ผลผลิตรวมที่ได้ คือ  39.30 กิโลกรัม (ตารางที่ 2) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในทุกกรรมวิธีที่มีการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์

ทีม่ีศักยภาพ นอกจากจะสามารถควบคุมโรคได้ดีไม่แตกต่างกันในแต่ละไอโซเลท  แต่พบว่าในบางไอโซเลทนั้น เชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษส์ามารถควบคุมโรคและส่งเสริมให้ต้นพืชเจริญไดดี้ มีจ านวนผลผลิต และน้ าหนักผลผลิตรวมที่ดี

ด้วย  จากการทดลองนี้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลท AS013 เป็นไอโซเลทที่ได้จ านวนผลและผลผลิตรวมสูงที่สุด   

ส่วนไอโซเลท BSS32 แม้จะได้จ านวนผลผลิตน้อยแต่พบว่า น้ าหนักผลผลิตรวมก็ดีไม่ต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ

กรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่า มีจ านวนผลผลิตที่ได้คือ 26  ผล และ น้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้ คือ  

29.20 กิโลกรัม ซ่ึงผลผลิตที่ได้มีความแตกต่างทั้งเรื่องของปริมาณและคุณภาพแตงเมล่อน  

ในการเปรียบเทียบกับผลการทดลองในแปลงที่ 2 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน

สิงหาคม  2558  ซึ่งสภาพแปลงทดลองและพืชทดลองมีการเจริญที่เป็นปกติ พบว่า ทุกกรรมวิธีที่มีการใส่เชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 

(ตารางที่ 3)  เมื่อพิจารณาจ านวนผลผลิตและน้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้ในแปลงทดลองที่ 2  พบว่า ไอโซเลท BSS32 

มีจ านวนผลผลิตที่ได้สูงสุดคือ 40 ผล และ น้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้สูงสุดคือ  64.90 กิโลกรัม รองลงมาคือ ไอโซเลท 



AS013 จ านวนผลผลิตที่ได้คือ 40 ผล และ น้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้ คือ  63.33 กิโลกรัม และไอโซเลท BSS37 

จ านวนผลผลิตที่ได้คือ 40 ผล และ น้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้ คือ  60.51 กิโลกรัม  ส่วนไอโซเลท BSS65 จ านวน

ผลผลิตที่ได้คือ 39 ผล และ น้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้ คือ  59.90 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่า จ านวนผลผลิตที่ได้คือ 37  ผล และ น้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้ คือ  54.80 กิโลกรัม (ตาราง

ที่ 4) ซึ่งจากผลการทดลองนี้ พบว่ามีความสอดคล้องกันกับแปลงทดลองที่1 คือการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ลงใน

ดินและพ่นสลับบนใบและต้นแตงเมล่อนนั้น ทุกไอโซเลทสามารถควบคุมโรคได้ดีไม่แตกต่างกัน และสามารถเพ่ิม

น้ าหนักผลผลิตแตงเมล่อนได้ เนื่องจากการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ลงดินเป็นการควบคุมปริมาณเชื้อในดินเพ่ือลด

การเข้าท าลายที่บริเวณโคนต้น และเม่ือมีการพ่นสลับที่ใบและต้น ก็สามารถควบคุมการเกิดโรคท่ีกิ่งก้านและใบ ท า

ให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ และท าให้ผลแตงเมล่อนมีคุณภาพและได้น้ าหนักผลผลิตดี    
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        ภาพที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคยางไหลแตงเมล่อน แปลงที่ 2                                

อ. เมือง จ.สุพรรณบุรี  A : ไอโซเลท BSS32, B : ไอโซเลท BSS37, C: ไอโซเลท BSS65, D : ไอโซเลท A013,         

E : ไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์   



9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา  

Dydimella bryoniae สาเหตุโรคยางไหลในแตงเมล่อน ในสภาพแปลงทดลองเกษตรกร ที่ จ. สุพรรณบุรี จ านวน 

2 แปลงทดลอง โดยท าการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่คัดเลือกได้จากในสภาพห้องปฏิบัติการ และ สภาพโรงเรือน 

จ านวน 4 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท BSS32, BSS37, BSS65 และ AS013 ที่คัดเลือกจาก culture collection ด้วย

วิธีการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทลงดิน ในอัตรา 3 กรัมสลับกับการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ อัตรา 40 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 7 วัน ทั้งหมด 4 ครั้ง จากการประเมินความรุนแรงของโรคก่อนและหลังการใส่เชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ ผลการทดลองในแปลงทดลองที่ 1 พบว่า  ทุกกรรมวิธีที่มีการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซ

เลท มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคน้อยกว่ากรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละ

กรรมวิธีพบว่า ไอโซเลทที่มีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของโรคยางไหลต่ าสุด ได้แก่ ไอโซเลท BSS32 ค่าเฉลี่ยระดับความ

รุนแรงของโรค เท่ากับ 1.96 ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกรรมวิธีที่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลท 

BSS37, BSS065 และ AS013   มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 2.80, 2.56 และ 2.41 

ตามล าดับ และทุกกรรมวิธีที่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์  มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 3.05  

การทดลองในแปลงที่ 2 พบว่ามีผลการทดลองที่สอดคล้องกัน ซึ่งจากการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความ

รุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท  BSS32,   BSS37, BSS65 และ AS013   มีค่าเฉลี่ย

ระดับความรุนแรงของโรคยางไหล เท่ากับ 2.09, 2.13, 2.10 และ 2.19 ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติใน

แต่ละกรรมวิธี แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ มี

ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคยางไหลเท่ากับ 3.09  

เมื่อเปรียบเทียบจ านวนผลผลิตและน้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้จากผลการทดลองทั้ง 2 แปลงทดลองก็พบว่า 

กรรมวิธีที่มีการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ มีการควบคุมโรคได้ดี มีจ านวนผลผลิตและน้ าหนักรวมของผลผลิตดีกว่า

กรรมวิธีไม่ใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั้ง 2 แปลงทดลอง จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ได้

ทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพทั้ง 4 ไอโซเลท ไปใช้ในการพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันก าจัดโรคยางไหล

ของพืชตระกูลแตงโดยชีววิธี  ซ่ึงในการศึกษาต่อไปนั้น จะได้มีการพัฒนารูปแบบของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เพ่ือผลิต

เป็นสารชีวภัณฑ์ที่เหมาะสมในการน าไปใช้ในการป้องกันก าจัดโรคโดยชีววิธีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 



10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. สามารถใช้เป็นค าแนะน าในการป้องกันก าจัดโรคยางไหลในพืชแตงเมล่อนโดยชีววิธีได้  ในการน าไปใช้
ประโยชน์คือ สามารน าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั้ง 4 ไอโซเลท  ไปใช้ในการแช่เมล็ดก่อนการเพาะกล้า ในอัตราผง
เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 1 กรัมต่อน้ า 100 มิลลิลิตร และ เพ่ือลดการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกัน
ก าจัดโรคยางไหล สามารถน าผงแบคทีเรียปฏิปักษ์ใส่ลงดินบริเวณโคนต้น เมื่อพืชเริ่มมีอาการที่โคนต้น ในอัตรา 3-
5 กรัมต่อต้น ทุก 7 วัน หรือ สามารถพ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เมื่อพืชเริ่มมีอาการที่ใบ ในอัตรา 40 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร  
 2. สามารถน าวิธีการไปถ่ายทอด เผยแพร่เป็นเอกสาร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงเมล่อน  บริษัท และ
นักวิชาการทางด้าน GAP  
11.ค าขอบคุณ 
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ตารางที่ 1 การทดสอบเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Dydimella bryoniae  สาเหตุ

โรคยางไหลแตงเมล่อน ในแปลงทดลองที ่1  อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  

 
กรรมวิธี/ไอโซเลท 

ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคก่อนการใส่เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3   ครั้งที4่   หลังใส่เชื้อครัง้ที่ 4 

BSS32 1.04ns 1.08a1/ 1.24a 1.42a 1.96a 

BSS37 1.00  1.35ab 1.35a 1.62a 2.80ab 

BSS65 1.00  1.06a 1.17a 2.12a 2.56a 

AS013 1.03 1.31ab 1.52a 2.29a 2.41a 

control     1.12 1.50b  2.20b 2.72b  3.05b 

CV (%) 6.76 20.60 18.57 32.38 30.23 

หมายเหตุ : 1/ = ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น99% โดยวิธี 

DMRT 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนผลผลิตและน้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้ในแต่ละกรรมวิธีที่มีการใส่เชื้อแบคทีเรีย

ปฏิปักษ์ ในแปลงทดลองท่ี 1 อ.หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี  

กรรมวิธี จ านวน (ผล) 1/ น้ าหนักผลผลิตรวม (ก.ก.) 

BSS32 29 39.30 

BSS37 34 40.25 

BSS65 31 36.50 

AS013 38 50.15 

control 26 29.20 

หมายเหตุ : 1/ = เก็บผลผลิตจากพืชทดลอง จ านวน 10 ผลต่อซ้ า จ านวน 4 ซ้ าในแต่ละกรรมวิธี 

 



ตารางที่ 3 การทดสอบเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Dydimella bryoniae  สาเหตุ

โรคยางไหล ในแปลงทดลองที ่2  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  

 
กรรมวิธี/ไอโซเลท 

ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคก่อนการพ่นเชื้อ  
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3   ครั้งที4่   หลังใส่เชื้อครั้งที่ 4 

BSS32 1.12ns 1.91a1/ 2.09a 2.74ab 2.76a 

BSS37 1.20  2.07ab 2.13a 2.40ab 2.62a 

BSS65 1.11  2.05ab    2.10a 2.32a 2.38a 

AS013 1.26 1.96a    2.19a 2.38ab 2.55a 

control     1.30 2.25b  2.50b 2.85b  3.09b 

CV (%) 8.56 7.43 13.18 8.00 10.52 

หมายเหตุ : 1/ ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99% โดยวิธี 

DMRT 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนผลผลิตและน้ าหนักผลผลิตรวมที่ได้ในแต่ละกรรมวิธีที่มีการใส่เชื้อแบคทีเรีย

ปฏิปักษ์ ในแปลงทดลองท่ี 2 อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี  

กรรมวิธี จ านวน (ผล) 1/ น้ าหนักผลผลิตรวม (ก.ก.) 

BSS32 40 64.90 

BSS37 40 60.51 

BSS65 39 59.90  

AS013 40 63.33 

control 37 54.80 

หมายเหตุ : 1/ = เก็บผลผลิตจากพืชทดลอง จ านวน 10 ผลต่อซ้ า จ านวน 4 ซ้ าในแต่ละกรรมวิธี 
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