
แบบฟอร์มรายงานเรื่องเต็ม ผลการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2557 
 

แผนงานวิจัยที ่53 วิจัยและพัฒนามันฝรั่ง 
โครงการวิจัยที่ 118 วิจัยและพัฒนาการจัดการศัตรูที่ส าคัญของมันฝรั่ง 
ชื่อการทดลองที่ 1.1.3    ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบไหม้ของมันฝรั่งโดยชีววิธี      

Efficency of Antagonistic Microorganisms to control Potato Late Blight  
 

ผู้ด าเนินงาน 
 

นางวิมล  แก้วสีดา1/        นายสุรชาติ  คูอาริยะกุล1/ 
------------------------------ 

บทคัดย่อ 
 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบไหม้ของมันฝรั่งโดยชีววิธี     ตั้งแต่ 
ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2557 เพ่ือหาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ท่ีสามารถควบคุมเชื้อรา P. infestans   สาเหตุโรค
ใบไหม้มันฝรั่ง โดยเก็บตัวอย่างต้นมันฝรั่ง และดินในแปลงปลูกมันฝรั่งในเขต อ.พบพระ จ.ตาก จ านวน 25 
ตัวอย่าง  อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จ านวน  5 ตัวอย่าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จ านวน 12 ตัวอย่าง มาแยก
น ามาแยกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่อยู่บริเวณรอบรากและผิวใบต้นมันฝรั่ง โดยใช้ตัวอย่างพืชและดิน จ านวน 1 และ 
10 กรัม ตามล าดับ  ใส่ลงในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อปริมาณ 100 มล. เจือจางด้วยวิ ธี dilution plating techniques 
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient agar medium (NA) ได้เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด 103 ไอโซเลท และจ าแนกเป็นเชื้อ 
Bacillus sp. 16 ไอโซเลท และน าเชื้อ Bacillus sp. 16 ไอโซเลท ไปทดสอบการยับยั้งเชื้อรา P. infestans  บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่า เชื้อ Bacillus sp. 5 ไอโซเลท คือ TK05 , TK08 , CR01, CR02 และ CR04 สามารถ
ยับยั้งเชื้อรา P. infestans   ได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อ และการยับยั้งเชื้อรา P  infestant  โดยวิธี  detached 
potato leaves บนใบมันฝรั่ง พบว่า เชื้อ Bacillus sp. เพียง 3 ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้งเชื้อรา P. infestans  
ได้ แต่เปอร์เซ็นต์การยับยั้งก็ไม่ได้สูงมากนัก และผลการทดสอบการรควบคุมโรคใบไหม้บนต้นมันฝรั่งพันธุ์ 
Atlantic ของเชื้อ Bacillus sp. ทั้ง 3 ไอโซเลท  พบว่า ไม่สามารถควบคุมเชื้อรา P. infestans  สาเหตุโรคใบไหม้
บนต้นมันฝรั่งได้  
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มันฝรั่ง (Solanum tubersum L.) เป็นพืชอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่ท ารายได้สูงให้แก่เกษตรกร  ปีหนึ่ง
นับมูลค่าหลายพันล้านบาท  เนื่องจากมันฝรั่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตสูงมีช่วงอายุปลูกสั้น  และขายได้ราคา  มี
อุตสาหกรรมรองรับ  ปัจจุบันการผลิตมันฝรั่งในประเทศไทย  ยังไม่พอเพียงกับความต้องการของโรงงานแปรรูป  
ท าให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นทุกปี  แหล่งปลูกพืชส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ  ซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็น
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมันฝรั่ง  จังหวัดที่มีการปลูกมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาได้แก่  จังหวัด
ตาก  ล าพูน  ล าปาง  เชียงราย  และมีพ้ืนที่ปลูกเล็กน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่จังหวัด  หนองคาย  
สกลนคร  และเลย 
 อย่างไรก็ตามการปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย  มักประสบปัญหาการระบาดของโรคพืชที่ส าคัญ  ได้แก่  
โรคไวรัส  โรคใบไหม้  โรคเหี่ยวเขียว  และไส้เดือนฝอยรากปม  ท าให้ผลผลิตต่ าและคุณภาพไม่ดี  โดยเฉพาะโรค
ใบไหม้  เมื่อพบการระบาดรุนแรงต้นมันฝรั่งจะตายก่อนการลงหัวท าให้ไม่ได้ผลผลิต  นอกจากนี้เกษตรกรนิยม
ปลูกมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic  เพ่ือส่งโรงานแปรรูป  ซึ่งเป็นพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบไหม้  ดังนั้นการป้องกันก าจัดโรคใบ
ไหม้จึงมุ่งเน้นการใช้สารเคมีเพ่ือควบคุมโรค  ท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดโรคพืชนับวันแต่จะแพงขึ้น  การป้องกันก าจัดโรคพืชโดยชีววิธีนับเป็น
ทางเลือกใหม่  ซึ่งจะช่วงลดการใช้สารเคมีในการผลิตทางการเกษตร  นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมระบบการเกษตร
แบบยั่งยืน 

 
   

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
 
1. การแยกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
   สุ่มเก็บตัวอย่างต้นมันฝรั่ง และดินในแปลงปลูกมันฝรั่งในเขตจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก  มาแยก
เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่อยู่บริเวณรอบรากและผิวใบต้นมันฝรั่ง โดยใช้ตัวอย่างพืชและดิน จ านวน 1 และ 10 กรัม 
ตามล าดับ  ใส่ลงในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อปริมาณ 100 มล. โดยวิธี dilution plating techniques บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
nutrient agar medium (NA) ความเข้มข้นลดครึ่งที่ส่วนผสมสารป้องกันก าจัดเชื้อรา cyclohexamide 100 
ppm  เก็บตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์บริสุทธิที่แยกได้  น ามาแยกให้ได้โคโลนีเดี่ยว เก็บ culture เชื้อไว้ใน
หลอดเลี้ยงเชื้อเพ่ือศึกษาในขั้นตอนต่อไป 



2. ศึกษาการยับยั้งเชื้อรา P. infestans  บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 เตรียมสารละลายเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ จากการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ใน stock culture บนอาหาร

เลี้ยงเชื้อ NA นาน 2-3 วัน  ที่อุณหภูมิ 20oC  โดยการเติมน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 100 l  ที่โคโลนีเชื้อแล้วผสมให้

เข้ากัน หยดสารละลายเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ จ านวน 5l  บนอาหารเลี้ยงเชื้อ clearified  rye agar (CRA) และ 
V-8-potato dextrose agar (V8-PDA) จ านวน 4 จุด บริเวณขอบจานเลี้ยงเชื้อให้แต่ละจุดท ามุม 90o ต่อกัน
จากนั้นย้ายเส้นใยเชื้อราบนชิ้นอาหารวุ้น P. infestans  ขนาด 5 มม.  วางบริเวณกลางจานเลี้ยงเชื้อ  บ่มจาน
เลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 20oC  วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อเมื่อโคโลนีของเชื้อราเปรียบเทียบ (control)  
เจริญเติบโตเต็มจานเลี้ยงเชื้อ  ศึกษาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อรา P. infestans  จากสูตร [1]  %  relative 
growth = (B/P)x100 
โดย B และ P = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี P. infestans  ที่มีเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และไม่มีเชื้อจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ (control)  ตามล าดับ 
3. ศึกษาการยับยั้งเชื้อรา P. infestans โดยวิธี detached potato leaves 
             3.1 การใช้เซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
            เตรียมสารละลายเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ให้มีความเข้มข้น 108 หน่วยโคโลนี/มล. จุ่มใบย่อยของ
มันฝรั่งพันธุ์ Atlantic ลงในสารละลายเชื้อ บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 ชั่วโมง  จากนั้นหยดสารละลาย  

zoospores เชื้อรา P. infestans  เข้มข้น 104 เซลล์/มล.  จ านวน 20 l  ด้านใต้ใบย่อย  บ่มใบย่อยที่ทดลองใน
สภาพความชื้นสัมพัทธ์ > 95%  
            3.2 การใช้สารปฏิชีวนะในน้ ากรองอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว 
                       เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว (nutrient broth, NB)  นาน 3 วัน บน
เครื่องเขย่า 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง  จากนั้นน าไปเหวี่ยงเพ่ือให้เซลล์ตกตะกอนที่ 4500  รอบต่อนาที  
ถ่าย supernatant ใส่ขวดและแช่แข็งไว้ เพ่ือรอการศึกษาโดยมี 4 กรรมวิธี ดังนี้   1.) จุ่มน้ าก่อนแล้วหยอดน้ า
ตาม (WW)   2.) จุ่มน้ าก่อนแล้วหยอดเชื้อราที่ท าให้เกิดโรค (WP)   3.)  จุ่มเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ก่อนแล้วหยอด
น้ าตาม (BW) และ 4.) จุ่มเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ก่อนแล้วหยอดเชื้อราที่ท าให้เกิดโรคตาม (BP)  
 ศึกษาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อรา P. infestans  จากพ้ืนที่ใบที่ถูกท าลายด้วยเครื่องวัดพื้นที่ใบ  
จากสูตร [2] % inhibition = 10 – [(BP/WP)x100] 
โดย BPและWP=พ้ืนที่ใบที่เป็นโรคที่จุ่มใบย่อยด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วตามล าดับ 
ก าหนดระดับการเกิดโรค 1 = ใบเป็นโรค <10%, 2 = ใบเป็นโรค 10-20%, 3 = ใบเป็นโรค 21-40%,  4  =  ใบ
เป็นโรค 41-75%  และ 5 = ใบเป็นโรค >75% 
4.ศึกษาการควบคุมโรคใบไหม้บนต้นมันฝรั่ง 
 เตรียมสารละลายเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ให้มีความเข้มข้น 108 หน่วยโคโลนี/มล.  จ านวน 15 มล. จากนั้น
เกลี่ยสารละลายเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ดังกล่าวจ านวน 1.0 มล. บนผิวใบของต้นมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic  อายุ 6 
สัปดาห์ ที่ปลูกในถุงพลาสติกด า ขนาด 8x12 นิ้ว บนใบย่อยบริเวณปลายช่อและใบย่อยที่อยู่ส่วนโคนช่อ  จ านวน



อย่างละ 1 ใบ ที่ต าแหน่งใบที่ 4 นับจากใบเพสลาดใบแรก  โดยทดลองกับต้นมันฝรั่ง จ านวน 3 ล าในหนึ่งต้น  
เปรียบเทียบกับใบที่ทาด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเป็น Control ศึกษากับต้นมันฝรั่งจ านวน 5 ต้น บ่มต้นมันฝรั่งไว้
นาน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 17-22oC จากนั้นปลูกเชื้อรา P. infestans  โดยหยดสารละลาย zoospore จ านวน  

15 l จ านวน 4 จุด ลงบนใบที่ปลูกเชื้อด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และใบเปรียบเทียบ  ภายหลังปลูกเชื้อน าไปบ่มใน 
moist chamber (100%RH)  เป็นเวลา 48 ชั่วโมง  จากนั้นน าไปเก็บที่อุณหภูมิ 17-22 oC  ตรวจศึกษาพ้ืนที่ใบที่
เป็นโรคภายหลังการปลูกเชื้อ ค านวณเปอร์เซ็นต์การป้องกันก าจัดโรคใบไหม้จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ บนใบที่ปลูก
เชื้อ (local protection)   และใบที่ไม่ได้ปลูกเชื้อ  (systemic protection)  
จากสูตร [3]  % local protection = 100 – [(BPt/Pt)x100] 
                 โดย BPt = พ้ืนที่ใบที่เป็นโรคที่ปลูกเชื้อก่อนด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ แล้วปลูกเชื้อด้วยเชื้อรา P. 
infestans   และPt = พ้ืนที่ใบเป็นโรคที่ปลูกเชื้อก่อนด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว  จากนั้นปลูกเชื้อด้วยเชื้อรา P. 
infestans   
จากสูตร [4]  % systemic protection = 100 – [(BPu/Pu)x100] 
 โดย  BPu = พ้ืนที่ใบที่เป็นโรคที่ไม่ได้ปลูกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ที่ปลูกเชื้อด้วยเชื้อรา P. infestans  (ใน
ต้นที่ปลูกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์) และ Pu = พ้ืนที่ใบที่เป็นโรคที่ไม่ได้ปลูกเชื้อด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ และปลูกเชื้อ
ด้วยเชื้อรา  P. infestans  (จากต้นที่ใช้เปรียบเทียบ)  
5. การจ าแนกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
               จ าแนกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมโรคใบไหม้ของมันฝรั่งโดยชีววิธี โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1.) Gram stain  2.) Biolog  universal growth (BUG) agar medium โดยการหยดสารละลายเชื้อจุลินทรีย์

ปฏิปักษ์ จ านวน 150 l    ลงใน  95 wells ใน Biolog microplates   บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 32oC    นาน 16-24 
ชั่วโมง  จากนั้นอ่านผลด้วยสายตาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน  เพ่ือจ าแนกสกุลและพันธุ์ชนิดของเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ดังกล่าว 
 
 

ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด) 
 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2557 รวม 3 ปี 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 



1. การแยกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
 
   เก็บตัวอย่างต้นมันฝรั่ง และดินในแปลงปลูกมันฝรั่งในเขต อ.พบพระ จ.ตาก จ านวน 25 ตัวอย่าง  อ.
ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จ านวน  5 ตัวอย่าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จ านวน 12 ตัวอย่าง มาแยกน ามาแยก
เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่อยู่บริเวณรอบรากและผิวใบต้นมันฝรั่ง โดยใช้ตัวอย่างพืชและดิน จ านวน 1 และ 10 กรัม 
ตามล าดับ  ใส่ลงในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อปริมาณ 100 มล. เจือจางด้วยวิธี dilution plating techniques บนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ nutrient agar medium (NA) ได้เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด และจ าแนกเป็นเชื้อ Bacillus sp. ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่แยกได้จากตัวอย่างมันฝรั่งและดินในแปลงปลูกจากแหล่งต่างๆ 
 

จังหวัด 
จ านวนตัวอย่างจาก

แปลงปลูก 
จ านวนเชื้อ 

จุลินทรีย์ทั้งหมด 
จ านวนเชื้อ 
Bacillus sp 

ตาก 25 54 8 
เชียงราย 12 38 4 
เชียงใหม่ 5 11 4 
 
โดยให้รหัสของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากแหล่งต่างๆดังนี้  
เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ จาก จ.ตาก  ให้รหัสคือ TK01, TK02, TK03, TK04, TK05, TK06, TK07 และ TK08 
เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ จาก จ.เชียงใหม่  ให้รหัสคือ CM01, CM02, CM03 และ CM04 
เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ จาก จ.เชียงราย  ให้รหัสคือ CR01,CR02, CR03, CR04 
 
ตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์บริสุทธิที่แยกได้  น ามาแยกให้ได้โคโลนีเดี่ยว เก็บ culture เชื้อไว้ในหลอดเลี้ยงเชื้อ
เพ่ือศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

ส่วนมันฝรั่งที่แสดงอาการใบไหม้ ได้แยกเชื้อ P. infestans  ให้บริสุทธิ์ แยกเก็บในอาหาร PDA  เพ่ือ
ศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
 
 2. ศึกษาการยับยั้งเชื้อรา P. infestans  บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
   

ผลยับยั้งเชื้อรา P. infestans  บนอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เก็บจาก พบว่าตัวอย่าง
เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จาก อ.พบพระ สามารถยับยั้งเชื้อรา P. infestans   ได้ 2 ไอโซเลท คือ TK05 และ TK08 
ตัวอย่างจาก อ.ไชยปราการ ไม่สามารถยับยั้งเชื้อรา P. infestans  ได้ และตัวอย่างจาก อ.แม่สรวย สามารถยับยั้ง
เชื้อรา P. infestans  ได้ 3   ไอโซเลท คือ CR01, CR02 และ CR04 ดังตารางต่อไปนี้ 
 



ตารางที่ 2 แสดงความสามารถยับยั้งเชื้อรา P  infestant ของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
 

ไอโซเลทเชื้อ 
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 

เส้นผ่าศูนย์กลางของเชื้อรา  
P  infestant 

(cm.) 

อัตราการเจริญของเชื้อรา 
P  infestant 

(%) 
TK01 4.3 86 
TK02 4.5 90 
TK03 4.2 84 
TK04 4.7 94 
TK05 2.5 50 
TK06 4.8 96 
TK07 4.8 96 
TK08 2.4 48 
CM01 4.8 96 
CM02 4.8 96 
CM03 4.2 84 
CM04 4.6 92 
CR01 2.0 40 
CR02 2.4 48 
CR03 4.8 96 
CR04 2.6 52 

น้ ากลั่น (control) 5.0 100 
 
 
3. ศึกษาการยับยั้งเชื้อรา P. infestans โดยวิธี detached potato leaves 
 ผลการน าเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ท่ีได้จากการยับยั้งเชื้อรา P. infestans  บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ทั้ง 5 ไอโซ
เลท คือ  ไอโซเลท TK05, TK08, CR01, CR02 และ CR04 ไปทดสอบการยับยั้งเชื้อรา P. infestans  โดยวิธ ี
detached potato leaves พบว่า TK05,  CR01 และ CR02 สามารถยับยั้งเชื้อรา P. infestans ได้เมื่อเทียบกับ 
control ดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการยับยั้งเชื้อรา P. infestans โดยวิธี detached potato leaves  
 



ไอโซเลทเชื้อ 
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 

ผลการยับยั้งเชื้อรา  
P. infestans  

(%) 
TK05 65 
TK08 13 
CR01 82 
CR02 78 
CR04 23 

น้ ากลั่น (control) 0 
 
4. ศึกษาการควบคุมโรคใบไหม้บนต้นมันฝรั่ง 
 
 ผลการควบคุมโรคใบไหม้บนต้นมันฝรั่งของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 3 ไอโซเลท คือ TK05,  CR01 และ 
CR02 ไปทดสอบการควบคุมเชื้อรา P. infestans บนต้นมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic  อายุ 6 สัปดาห์ ที่ปลูกในถุง 
พลาสติกด า ขนาด 8x12 นิ้ว พบว่า Bacillus sp. ทั้ง 3 ไอโซเลท ไม่สามารถควบคุมเชื้อรา P. infestans ไดเ้มื่อ
เทียบกับ control  ดังตารางที่ 4  
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการควบคุมเชื้อรา P. infestans บนต้นมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic  
 

ไอโซเลทเชื้อ 
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 

ผลการควบคุมเชื้อรา  
P. infestans  

(%) 
TK05 11 
CR01 20 
CR02 17 

น้ ากลั่น (control) 0 
 

ผลของปัจจัยอื่น เช่น อุณหภูมิ หรือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ที่อาจท าให้เชื้อ Bacillus sp. เจริญได้ไม่
มากพอที่จะยับยั้งเชื้อรา P. infestans  ได้เมื่อเทียบกับการยับยั้งบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ
ได้ ดังนั้น การป้องกันก าจัดโดยชีววิธีปฏิบัติโดยการใช้จุลินทรีย์ ที่มีชีวิตอยู่หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถป้องกันโรคได้  
ประกอบด้วยหนึ่งวิธีหรือมากกว่า  ได้แก่  1.) การผลิตสารปฏิชีวนะ  หรือเซลล์ของจุลินทรีย์ไปท าลายเชื้อโรค
โดยตรง  2.) การแก่งแย่งสารอาหารและพ้ืนที่กับเชื้อโรค  หรือ  3.) การกระตุ้นให้พืชเกิดความต้านทาน  จากผล



ของกลไกการท างานที่มีความหลากหลายดังกล่าว  จึงเป็นการยากที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการคัดเลือก
จุลินทรีย์หรือสิ่งที่น ามาใช้ควบคุมโดยชีวิวิธี  จากการศึกษาเพ่ือหาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพ กระท าโดย  
1.) การยับยั้งเชื้อโรคบนอาหารในจานเลี้ยงเชื้อ  2.) การป้องกันเมล็ดพันธุ์  ต้นกล้า  ต้นพืช  หรือผลก่อนที่จะมี
การติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น  ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่น ามาควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีจึงมลีักษณะนอกเหนือไปจาก
การป้องกันต่อการติดเชื้อ  แต่จะมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช  และเข้าไปอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อ
พืชควบคู่ไปด้วย  อย่างไรก็ตามระบบที่ทดสอบมักจ ากัดเพียงการคัดเลือกหนึ่งหรือสองวิธีเท่านั้น  นอกจากนั้น  
การศึกษาคัดเลือกส่วนใหญ่มุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมโดยชีววิธี  ในขณะที่มีน้อยมากท่ีศึกษา
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับกลไกการท างาน  การศึกษาเพ่ือควบคุมโรคใบไหม้ของมันฝรั่งโดยชีววิธียังมีน้อย  การ
เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการคัดเลือกจุลินทรีย์หรือสิ่งที่น ามาใช้ควบคุมโดยชีววิธีที่ดีที่สุดจึงเป็นสิ่งท้าทาย  
เนื่องจากเป็นการยากท่ีจะคาดเดาว่าการทดสอบวิธีไหนที่สามารถคัดเลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุดโดยไม่ทราบกลไกการ
ท างานของกรรมวิธีที่ศึกษาอยู่  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการศึกษาโดยหลาย ๆ วิธีรวมกัน เช่น ศรีไพร  อินมาก 
และเกษม  สร้อยทอง  รายงานการใช้เชื้อรา Chaetomium   เพ่ือป้องกันก าจัดโรคใบไหม้ของมันฝรั่งโดยชีววิธี 
พบว่าการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ดังกล่าวมีผลท าให้โรคใบไหม้ลดลง 34.4%  และปริมาณเชื้อรา P. infestans ในดิน
ลดลง 56.5%  ท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน 49.1%  ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใช้สาร
ป้องกันก าจัดโรคพืช ซึ่งสารสกัดหยาบของเชื้อรา Chaetomium sp. และ Trichoderma sp. มีผลไปกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันของพืชต่อการเกิดโรค (Suwan et  al., 2000) นอกจากนี้ Daayf     et  al  ( 2003) ยังรายงานการใช้
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus,  Pseudomonas, Rahnella, และ Seratia ส าหรับควบคุมโรคใบไหม้ของมันฝรั่งโดย
ชีววิธ ี
   
เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไม่สามารถควบคุมโรคใบไหม้ในต้นมันฝรั่งได้จึงไม่ได้ด าเนินการจ าแนกชนิดของ
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

 จากตัวอย่างต้นมันฝรั่ง และดินในแปลงปลูกมันฝรั่งในเขต อ.พบพระ จ.ตาก จ านวน 25 ตัวอย่าง  อ.ไชย
ปราการ จ.เชียงใหม่ จ านวน  5 ตัวอย่าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จ านวน 12 ตัวอย่าง มาแยกน ามาแยก
เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่อยู่บริเวณรอบรากและผิวใบต้นมันฝรั่ง โดยใช้ตัวอย่างพืชและดิน จ านวน 1 และ 10 กรัม 
ตามล าดับ  ใส่ลงในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อปริมาณ 100 มล. เจือจางด้วยวิธี dilution plating techniques บนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ nutrient agar medium (NA) ได้เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด 103 ไอโซเลท และจ าแนกเป็นเชื้อ Bacillus sp. 
16 ไอโซเลท และน าเชื้อ Bacillus sp. 16 ไอโซเลท ไปทดสอบการยับยั้งเชื้อรา P. infestans  บนอาหารเลี้ยง
เชื้อ 



พบว่า เชื้อ Bacillus sp. 5 ไอโซเลท คือ TK05 , TK08 , CR01, CR02 และ CR04 สามารถยับยั้งเชื้อรา P. 
infestans   ได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อ และการยับยั้งเชื้อรา P  infestant  โดยวิธ ี detached potato leaves บน
ใบมันฝรั่ง พบว่า เชื้อ Bacillus sp. เพียง 3 ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้งเชื้อรา P. infestans  ได้ แต่เปอร์เซ็นต์การ
ยับยั้งก็ไม่ได้สูงมากนัก และผลการทดสอบการรควบคุมโรคใบไหม้บนต้นมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic ของเชื้อ Bacillus 
sp. ทั้ง 3 ไอโซเลท  พบว่า ไม่สามารถควบคุมเชื้อรา P. infestans  สาเหตุโรคใบไหม้บนต้นมันฝรั่งได้  

 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
- 

 
ค าขอบคุณ 

 
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทดลองนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี  
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