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5. บทคัดยอ    
 ศึ กษ าผลขอ ง เชื้ อ แ อคติ โน มั ย ซี ส จํ าน วน  3 สาย พั น ธุ ได แ ก  Streptomyces aminophillus, 
Streptomyces alboniger และ Streptomyces avellaneus และเชื้อท่ีแยกได 19 ไอโซเลตจากดินรอบรากถ่ัว
เหลืองตอการยับยั้งเชื้อรา Cercospora kikuchii และ Phomopsis sp. สาเหตุโรคสําคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเหลืองพบวาแอคติโนมัยสีทท้ัง 3 สายพันธุไมสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ C. kikuchii และ Phomopsis 
sp. แตเชื้อท่ีแยกไดมี 1 ไอโซเลตท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งท้ัง C. kikuchii และ Phomopsis sp. ไดแก PSL 
49 เม่ือนําไปจําแนกสายพันธุโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีและการใช
คารโบไฮเดรตดวยชุดทดสอบสําเร็จรูป API 50 CHB พบวาเปนเชื้อ Bacillus subtilis สามารถสรางเอนโดสปอร 
จึงคัดเลือกสายพันธุนี้ไปทําการทดสอบการควบคุมโรคในถ่ัวเหลืองภายใตโรงเรือนตามกรรมวิธีตางๆ ไดแก แช
เมล็ดถ่ัวเหลืองกอนปลูก ใสในดินกอนปลูก โรยขางตน และฉีดพนบนใบถ่ัวเหลือง ผลการทดลองพบวากรรมวิธีพน
เชื้อจุลินทรียปฏิปกษในระยะตนกลา V1 พบการติดเชื้อ C. kikuchii นอยสุดเทากับ 41% เม่ือเทียบกับชุดควบคุม
ท่ีมีการติดเชื้อ C. kikuchii เทากับ 51.5% จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกตใชในการฉีดพนเพ่ือควบคุมเชื้อ
ราในแปลงผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองตอไป 
 
 
 
Abstract 



 The effect of actinomycetes; Streptomyces aminophillus, Streptomyces alboniger and 
Streptomyces avellaneus and 19 isolated from rhizospheric soil in controlling Cercospora 
kikuchii and Phomopsis sp. for importance economic disease of soybean seed production. It was 
found that 3 actinomycetes could not inhibit C. kikuchii and Phomopsis sp. Whereas, one 
Isolates, PSL 49, suppressed the growth of C. kikuchii and Phomopsis sp.. The identification of 
isolate PSL49 by morphology biochemical test and carbohydrate utilization by API 50 CHB it was 
Bacillus subtilis. This species is tested in the green house by various methods, such as soaking 
before planting, put in the soil before planting and spray on the soybean leaves. The results 
showed that the antagonistic spraying process at seedling stage V1 showed 41% infection of C. 
kikuchii, compared with control (51.5% infection), it was suitable to applied to spraying to 
control the fungus in soybean seed production field.  

 
6. คํานํา 

  ถ่ัวเหลืองเปนพืชท่ีออนแอตอการเขาทําลายของเชื้อสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เชน เชื้อรา 
แบคทีเรีย ไวรัส และไสเดือนฝอย โรคถ่ัวเหลืองสามารถพบไดทุกระยะการเจริญเติบโต โรคท่ีเกิดกับเมล็ดถ่ัวเหลือง
ท่ีสําคัญ ไดแกโรคเมล็ดสีมวงเกิดจากเชื้อรา Cercospora kikuchii เปนโรคท่ีระบาดท่ัวไปกับถ่ัวเหลือง และการ
ระบาดจะรวดเร็วมากหากอากาศมีอุณหภูมิและมีความชื้นสูงในขณะท่ีถ่ัวเหลืองเจริญเติบโตอยูในระยะตั้งแตออก
ดอกจนกระท่ังถึงจุดสุกแกทางสรีระ เชื้อราสาเหตุของโรคนี้สามารถทําลายลําตน ฝก เมล็ดและใบ และทําใหเกิด
อาการบนเมล็ดมีสีชมพู มวง ถึงมวงเขม บนผิวเปลือกของเมล็ด ถารอยสีมวงครอบคลุมเกินครึ่งหนึ่งของพ้ืนผิว
เมล็ด เมล็ดถ่ัวเหลืองจะเสียความงอก แตถาพบเพียงสวนนอยเมล็ดจะสามารถงอกไดแตตนกลาจะไมแข็งแรง และ
เปนแหลงแพรระบาดของเชื้อราสาเหตุได ตอไปอาจพบวาเปลือกเมล็ดมีรอยแตกซ่ึงจะทําใหเชื้อราชนิดอ่ืนเขา
ทําลายไดงายไมเหมาะท่ีจะใชเปนเมล็ดพันธุ มีการแพรระบาดโดยเชื้อราท่ีติดมากับเมล็ดเจริญเขาไปในกลีบเลี้ยง
และสรางสวนขยายพันธุท่ีปลิวไปไดในอากาศระบาดทางน้ําฝนและน้ําชลประทาน เม่ือสปอรของเชื้อราเขาสูดอก
จะเจริญเขาไปอาศัยบนเปลือกหุมเมล็ดและทําใหเกิดโรคระบาดไดตอไปดังนั้นวิธีการกําจัดโรคโดยการใชสารเคมี
จึงมีประสิทธิภาพต่ํา นอกจากนี้โรคท่ีสําคัญท่ีทําความเสียหายกับเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง คือ โรคเมล็ดโฟมอบซิส เกิด
จากเชื้อรา Phomopsis longicolla Hobbs มีรายงานการเกิดโรคนี้ในประเทศบราซิล แคนาดา จีน อียิปต ญ่ีปุน 
เกาหลี เซเนกัล โคลัมเบีย และไทย ถ่ัวเหลืองท่ีแกในขณะท่ีอากาศบริเวณแหลงปลูกมีความรอนและความชื้นสูง 
และการเก็บเก่ียวชาเกินไป เปนสาเหตุท่ีทําใหโรคนี้เกิดข้ึนอยางรุนแรงและระบาดมาก เมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีติดเชื้อนี้
จะมีลักษณะเมล็ดท่ียาวเรียว มีขนาดเล็กกวาเมล็ดปกติ มีรอยแตกหรือรอยแยกลึกลงไป และอาจจะพบเสนใยสี
ขาวปกคลุมเมล็ด นอกจากนี้ทําใหเมล็ดถ่ัวเหลืองเนา อัตราการงอกและคุณภาพเมล็ดลดลง ปจจุบันการควบคุม
โรคสวนใหญจะใชสารเคมีทางการเกษตรซ่ึงเกษตรกรนิยมใชกันอยางมาก เนื่องจากใหผลในการควบคุมโรคได
อยางรวดเร็วแตการใชสารเคมีมากเกิน ความจําเปนนอกจากจะสงผลตอตนทุนการผลิตแลวยังสงผลตอสุขภาพ
ของผูใช และเปนมลภาวะตอสิ่งแวดลอม รวมถึงกระตนใหเชื้อสาเหตุโรคพืชเกิดการกลายพันธอีกดวย ดังนั้น
แนวทางหนึ่งท่ีจะชวยลดปญหาดังกลาวคือ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (biological control) ดวยการใช
เชื้อจุลินทรียปฏิปกษ (antagonistic microorganism) เพ่ือลดหรือทดแทนการใชสารเคมี นําไปสการควบคุมโรค
อยางยั่งยืนตอไปในอนาคต โดยเฉพาะการใชเชื้อแบคทีเรียท่ีสามารถสังเคราะหเปปไทดตานจุลชีพ Antimicrobial 
peptides (AMPs) ซ่ึงมีรายงานวามีเชื้อท่ีสามารถผลิตได เชน Bacillus spp. และมีการนํามาใชในการควบคุมโรค
พืชหลายชนิด ไมวาจะเปนเชื้อในอากาศ ในดิน และโรคหลังเก็บเก่ียว รวมท้ังยังสามารถกระตุนการเจริญของพืช



ไดอีกดวย AMPs มีลักษณะเปน cyclic lipopeptides เชน fengycin, iturin, bacillomycin, และ surfactin 
สารประกอบเหลานี้มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียและยังมีกิจกรรมเปนสารลดแรงตึงผิวไดจึงมีการ
นํามาใชในการควบคุมโรคพืช นอกจากนี้สารประกอบ peptidic อ่ืนๆ มีการนํามาใชในการควบคุมโรคพืชโดยชีว
วิ ธี  เช น  bacilysin, a dipeptide ท่ี มี ร าย งาน ใน เชื้ อ  B. amyloliquefaciens FZB42  แล ะ  subtilin, a 
lantibiotic ท่ีพบในเชื้อ B. subtilis จากรายงานในเชื้อ Bacillus sp. หลายๆสายพันธุท่ีนํามาใชควบคุมโรคพืชจะ
เก่ียวของกับ AMP biosynthetic genes bmyB, fenD, ituC, srfAA, และ srfAB การผลิตท่ีพรอมกันของ AMPs 
ตางๆ เปนสิ่งสําคัญตอประสิทธิภาพการควบคุมโรคและความครอบคลุมของกิจกรรมการเปนปฎิปกษของเชื้อ 
Bacillus โดยเฉพาะการผลิตผสมผสานกันของ bacillomycin, fengycin และ iturin A โดยเชื้อ B. subtilis ท่ี
สามารถควบคุมเชื้อ Podosphaera fusca สาเหตุโรคในพืชตระกูลแตง และการผลิต bacilysin, iturin และ 
mersacidin ของเชื้อ B. subtilis ME488 ในการยับยั้ งเชื้อ Fusarium สาเหตุ โรคเหี่ ยวในแตงกวา และ 
Phytophthora blight ของพริกไทย (Chung et al., 2008) มีรายงานวาเชื้อ Bacillus sp. ท่ีมียีนท่ีสังเคราะห 
AMP จะมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้ งการเจริญของเชื้อ Rhizoctonia solani และ Pythium ultimum 
มากกว า  Bacillus ท่ี ไม มี ยี นสั ง เคราะห  AMP เช น เดี ย ว กัน กับการวิ เคราะห จี โนม เชื้ อแบคที เรีย  B. 
amyloliquefaciens FZB42 ท่ีจําหนายทางการคาพบวามียีนท่ีสามารถสังเคราะหสารประกอบ antimicrobial 
compounds หลายชนิด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาประสิทธิภาพของแอคติโนมัยซีส Streptomyces plicatus ใน
การควบคุมเชื้อจุลินทรียสาเหตุโรคพืช โดยทําการแยกเชื้อจากดินจํานวน 372 ไอโซเลท จากนั้นทําการคัดเลือก
เชื้อท่ีมีความสามารถในการผลิตเอนไซมไคติเนส พบวา S. plicatus เปนเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด จากนั้นทํา
การเลี้ยงเชื้อดังกลาวในอาหารเหลวท่ีมีสารไคติน ซูโครส และแคลเซียม ซ่ึงเปนแหลงคารบอนและไนโตรเจน เปน 
เวลา 3 วัน ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบวา สามารถยับยั้งการงอกของสปอรการยืดตัวของ germ tube และ
ก าร เจ ริญ ข อ ง เส น ใย ข อ ง เชื้ อ  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, Alternaria alternate แ ล ะ 
Verticillium alboatrum เช น เดี ยว กับรายงานของ Krishnasamy และ  Sabaratnam (2002) ได ศึ กษ า
ประสิทธิภาพของ Streptomyces violaceusniger strain G10 ในการควบคุมเชื้อรา F. oxysporum f.sp. 
cubense race 4 จากการทดลองในสภาพหองปฏิบัติการโดยวิธี Dual Method พบการสราง clear zone 
บริเวณท่ีเสนใยของเชื้อราท่ีเจริญแผออกมาระหวางเชื้อท้ังสองชนิดนั้น เม่ือตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศนพบเส
นใยของเชื้อราถูกยอยสลายจากนั้นทําการเลี้ยง S. violaceusniger strain G10 ในอาหารเหลวรวมกับเชื้อรา F. 
oxysporum f.sp. cubense race 4 พบวาเสนใยของเชื้อราดังกลาวไมมีการเจริญ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเชื้อ S. 
violaceusniger strain G10 มีความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดทดสอบเชื้อปฏิปกษท่ีแยกไดจากเมล็ดถ่ัวเหลืองมาใชควบคุมโรคท่ีสําคัญท่ีทําให
คุณภาพและผลผลิตเมล็ดพันธุลดลง 

7. วิธีดําเนินการ                          
7.1 อุปกรณ    

 1. เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 
 2. อุปกรณในหองปฏิบัติการ เชน จานเพาะเชื้อ กระบอกตวง  
 3. กลองจุลทรรศน 
 4. ตูปลอดเชื้อ 

 5. อาหารเลี้ยงเชื้อ 
7.2 วิธีการ 



7.2.1 การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือจุลินทรียปฏิปกษในการยับย้ังการเจริญของเช้ือรา Cercospora 
kikuchii, และ Phomopsis sp. บนจานอาหารเล้ียงเช้ือ  
 ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรียปฏิปกษท้ังหมด 25 ไอโซเลท ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
สาเหตุโรคในเมล็ดถ่ัวเหลือง ไดแก Cercospora kikuchii และ Phomopsis sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ดวยวิธี 
dual culture โดยเลี้ยงเชื้อรา Cercospora kikuchii และ Phomopsis sp บนอาหาร PDA เปนเวลา 7 วัน 
จากนั้นใช cork borer เจาะชิ้นวุนท่ีมีเสนใยเชื้อราขนาดเสนผานศนูยกลาง 8 มิลลิเมตร นําไปวางท่ีจุดศูนยกลาง
ของจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บมท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 3 วัน กอน (เนื่องจากเชื้อราสาเหตุโรคมีอัตราการเจริญ
ชา) แลวทําการปลูกเชื้อจุลินทรียปฏิปกษท่ีใชทดสอบ โดยใชเข็มเข่ียโคโลนีเชื้อท่ีเลี้ยงไวบนอาหาร NA บมท่ี
อุณหภมูหอง นาน 24 - 48 ชั่วโมง มาขีดบนจานอาหารท่ีเลี้ยงเชื้อราไวแลว 4 ดาน สวนในกรรมวิธีควบคุมไมมี
การปลูกเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ ทําการทดลอง 10 จานเลี้ยง เชื้อ/ไอโซเลท บมท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส 
inhibition zone ซ่ึงเปนบริเวณใสๆ ในวุนในอาหารเลี้ยงเชื้อ คัดเลือกเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งเชื้อรา 
Cercospora kikuchii และ Phomopsis sp.   

  7.2.2 การจําแนกเช้ือท่ีคัดเลือกไดโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและทดสอบทางชีวเคมี 
 การจําแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยนําเชื้อท่ีคัดเลือกไดมาศึกษารูปราง การจัดเรียงตัว และการติดสี

แกรม ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ทดสอบความสามารถในการใชคารโบไฮเดรตดวยชุดทดสอบ API 50 CHB 
(bioMerieux, France) 
7.2.3 ประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษตอการควบคุมโรคท่ีสําคัญของถั่วเหลืองในสภาพเรือนทดลอง 
แบบและวิธีการทดลอง  
  วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) จํานวน 5 กรรมวิธี  
 4 ซํ้า ไดแก  
 กรรมวิธีท่ี 1 แชเมล็ดถ่ัวเหลืองกอนปลูกดวยแบคทีเรียปฏิปกษในอัตรา 10 มิลลิลิตร ตอ 1 เมล็ด 
 กรรมวิธีท่ี 2 ใสหรือเติมเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษลงในดินกอนปลูกในอัตรา 10 มิลลิลติร ตอ 1 กระถาง 
 กรรมวิธีท่ี 3 โรยเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษรอบโคนตนในระยะตนกลา V1 ในอัตรา 10 มิลลิลิตร ตอ 1 ตน 
 กรรมวิธีท่ี 4 พนเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในระยะตนกลา V1 ในอัตรา 10 มิลลิลิตร ตอ 1 ตน 
 กรรมวิธีท่ี 5 พนดวยน้ํา (ชดุควบคุม) ในอัตรา 10 มิลลิลิตร ตอ 1 ตน 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. เตรียมเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษโดยมาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA บมท่ี 30 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 7-10 วัน จากนั้นเตรียมสารละลายเซลลใหมีความเขมขนเทากับ 108 โคโลนตีอมิลลลิติร  
 2. ปลูกถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ในกระถางขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว จํานวน 3 กระถางตอ
กรรมวิธีหยอดเมล็ดกระถางละ 2 เมล็ด หลังจากหยอดเมล็ดและกลบหลุมดีแลว หลังจากงอกประมาณ 1 สัปดาห 
ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 และปฏิบัติตามกรรมวิธีทดลองตางๆ ดูแลรักษาจนถึงระยะเก็บเก่ียว 
    
การบันทึกขอมูล 
 - เปอรเซ็นตการยับยั้งเชื้อ Cercospora kikuchii, Fusarium sp., Phomopsis sp.   
 - องคประกอบผลผลิต ประกอบดวย ความสูง จํานวนก่ิงตอตน จํานวนขอตอตน จํานวนฝกตอตน 
ผลผลิตตอตน 

 เวลาและสถานท่ี      
 ปเริ่มตน ตุลาคม 2561 – สิ้นสุด กันยายน 2562 



 สถานท่ีทดลอง ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ 

 1. การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือจุลินทรียปฏิปกษในการยับย้ังการเจริญของเช้ือรา Cercospora 
kikuchii, Phomopsis sp. บนจานอาหารเล้ียงเช้ือ 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมโรคท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจในแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ ไดเชื้อแอคติโนมัยสีทสายพันธุตางๆ จํานวน 3 สายพันธุไดแก streptomyces aminophillus, 
streptomyces alboniger และ streptomyces avellaneus และเชื้อท่ีแยกได 19 ไอโซเลตตอการยับยั้งเชื้อ 
Cercospora kikuchii และ Phomopsis sp. พบวาแอคติโนมัยสีทท้ัง 3 สายพันธุไมสามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ C. kikuchii และ Phomopsis sp. แตพบวาจุลินทรียปฏิปกษ 15 ไอโซเลท ใหผลยับยั้งการเจริญไดดี โดย 
PSL 49 ยับยั้งไดดีท่ีสุด (Figure 1) มีเพียง 3 ไอโซเลทท่ีไมสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ C. kikuchii ไดแก PSL 
18, PSL 24 และ PSL 119 
 จากการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phomopsis sp. สาเหตุโรคเมล็ดเนาโฟมอปซิสในถ่ัวเหลือง
บนอาหาร PDA ดวยวิธีการ dual culture ท้ังหมด 19 ไอโซเลท พบวาจุลินทรียปฏิปกษ 16 ไอโซเลท ใหผลยับยั้ง
การเจริญของเชื้อ Phomopsis sp. ไดดี โดยมี 5 ไอโซเลท ท่ียับยั้งไดดีท่ีสุด ไดแก PSL 49, PSL 70, PSL 79, 
PSL 175 และ PSL 423 (Figure 2) แตอยางไรก็ตามมี 3 ไอโซเลทท่ีไมสามารถยับยั้ งการเจริญของเชื้อ 
Phomopsis sp. ไดแก  PSL 18, PSL 24 และ PSL 119 จากผลการทดสอบการยั้บยั้ งการเจริญของเชื้อ 
Cercospora kikuchii และ Phomopsis sp. จะเห็นไดวาเชื้อไอโซเลท PSL 49 สามารถยับยั้งเชื้อท้ังสองไดดี
ดังนั้นจึงคัดเลือกไอโซเลท PSL 49 ในการทดลองข้ันตอนตอไป 

2. การจําแนกเช้ือท่ีคัดเลือกไดโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและทดสอบชีวเคมี 
 การจําแนกชนิดของเชื้อท่ีคัดเลือกได PSL 49 พบวาโคโลนีท่ีเจริญบนอาหาร NA มีรูปรางไมแนนอน ขอบ
หยัก ผิวหนาโคโลนีแหง เปนเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางทอนสั้น และสรางเอนโดสปอรภายในเซลล สามารถ
สราง catalase สรางเอ็นไซมยอยแปง ยอยเคซีน เม่ือเปรียบเทียบกับ The Bergey’s Manual of Systematic 
Bacteriology Vol.1 สามารถจัดอยูในสกุล Bacillus และทดสอบความสามารถในการใชคารโบไฮเดรตดวยชุด
ทดสอบ API 50 CHB และแปรผลการทดลองดวยโปรแกรมสําเร็จรูป APIWEB พบวาไอโซเลต PSL 49 จัดจําแนก
เปน Bacillus subtilis โดยมีเปอรเซ็นตการจัดจําแนก (% ID) 99.9 เปอรเซ็นต (Figure 3-4) 

3. ประสิทธิภาพของเช้ือจุลินทรียปฏิปกษตอการควบคุมโรคท่ีสําคัญของถั่วเหลืองในสภาพเรือน
ทดลอง 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรียปฎิปกษท่ีคัดเลือกไดสายพันธุ PSL 49 ตอการควบคุมโรค
โดยกรรมวิธีตางๆ ไดแก แชเมล็ดถ่ัวเหลืองกอนปลูก ใสหรือเติมเชื้อลงในดินกอนปลูก โรยเชื้อรอบโคนตนในระยะ
ตนกลา V1 พนเชื้อในระยะตนกลา V1 เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีพนดวยน้ําเพียงอยางเดียว ผลการทดสอบ
พบวา ทุกกรรมวิธีมีคาเฉลี่ยความสูงของตน จํานวนฝกตอตน น้ําหนัก 100 เมล็ด เมล็ดดีเมล็ดเสีย ความงอก และ
ปริมาณเชื้อ C. kikuchii ท่ีติดมากับเมล็ดพันธุใหคาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตกรรมวิธีพนเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษในระยะตนกลา V1 พบการติดเชื้อ C. kikuchii นอยสุด 41% ในขณะท่ีกรรมวิธีแชเมล็ดกอน
ปลูกและชุดควบคุมพบการติดเชื้อ C. kikuchii สูงสุดเทากับ 60% และ 52% ตามลําดับ (Table 1) แตอยางไรก็
ตามเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุ PSL 49 ซ่ึงเปนเชื้อสกุล Bacillus เชื้อกลุมนี้เปนกลุมท่ีไดรับความนิยมใน
อันดับตนๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติเดนหลายประการ เชน สามารถสรางเอนโดสปอรท่ีทนทานตอสารเคมี รังสี และ
ความรอนไดดีกวาเซลลปกติ เปนแบคทีเรียท่ีพบไดท่ัวไปในธรรมชาติ มีความทนตออุณหภูมิ ชวงกวางตั้งแต -5 ถึง 



75 องศาเซลเซียส สามารถเจริญไดใน pH 2-8 ทนความเค็มของเกลือ NaCl ไดถึง 25 เปอรเซ็นต และสามารถ
เจริญไดในท่ีอุณหภูมิสูงถึง 55 องศาเซลเซียส นอกจากนี้แบคทีเรียสกุล B. subtilis ยังมีกลไกการเปนปฏิปกษท่ี
สําคัญหลายรูปแบบ เชน สามารถสรางสารปฏิชีวนะและเอนไซมไดโดยสามารถสรางสารปฏิชีวนะไดหลายชนิด 
เชน bacillomycin, iturin, mycosubtilin, bacilysin, fengymycin และ mycobacillin (Zhao et al., 2013; 
Thasana et al., 2010; Gong et al., 2014; Cao et al., 2012) สารเหลานี้สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
สาเหตุโรคพืชไดนอกจากนั้นยังสามารถสรางเอนไซมท่ีสําคัญไดแก glucanase ท่ีสามารถยอยสลาย glucans และ 
chitinase ท่ีสามารถยอยผนังเซลลของเชื้อราได แบคทีเรียสกุล Bacillus subtilis บางชนิดเม่ืออยูในสภาพท่ีขาด
ธาตุเหล็ก จะสามารถสรางสาร siderophoreไดซ่ึงสารดังกลาวจะไปจับกับ ferric iron แลวเคลื่อนยายเขาสูตัวรับ 
(receptor) ท่ีบริเวณผนังเซลลของแบคทีเรียเพ่ือนําไปใชประโยชนซ่ึงจะรบกวนกระบวนการเจริญเติบโตและเพ่ิม
ปริมาณของเชื้อสาเหตุโรคพืชท่ีอยูบริเวณเดียวกันทําใหการเกิดโรคของพืชลดลงนอกจากนี้ ยังพบวาแบคทีเรีย 
Bacillus sp. หลายชนิด เปน PGPR ท่ีชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช เชน ขาวฟาง พริก มะเขือ เทศ และใน
พืชตระกูลกะหล่ํา เปนตน (กฤติเดช อนันตและคณะ, 2559; Domenech et al., 2006) ดังนั้นเชื้อ PSL 49 จึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกตใชในการฉีดพนเพ่ือควบคุมเชื้อราในแปลงผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง แตอาจจะ
ตองฉีดพนหลายครั้งเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 
 - ผลการทดสอบจุลินทรียปฏิปกษ 18 ไอโซเลทตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Cercospora kikuchii 
สาเหตุโรคเมล็ดสีมวงในถ่ัวเหลืองบนอาหาร PDA ดวยวิธีการ dual culture พบวาจุลินทรียปฎิปกษ 15 ไอโซเลท 
ใหผลยับยั้งการเจริญไดดี โดยไอโซเลท PSL 49 ใหผลยับยั้งไดดีท่ีสุด 
 - ผลการทดสอบจุลินทรียปฏิปกษ 19 ไอโซเลทตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phomopsis sp. สาเหตุ
โรคเมล็ดเนาโฟมอปซิสในถ่ัวเหลืองบนอาหาร PDA ดวยวิธีการ dual culture พบวาจุลินทรียปฏิปกษ 16 ไอโซ
เลท ใหผลยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phomopsis sp. ไดดี โดยมี 5 ไอโซเลท ท่ียับยั้งไดดีท่ีสุด ไดแก PSL 49, PSL 
70, PSL 79, PSL 175 และ PSL 423 
 - สามารถคัดเลือกเชื้อจุลินทรียปฏิปกษไอโซเลต PSL 49 ซ่ึงยับยั้งเชื้อรา Cercospora kikuchii สาเหตุ
โรคเมล็ดสีมวงในถ่ัวเหลือง และเชื้อ Phomopsis sp. สาเหตุโรคเมล็ดเนาโฟมอปซิสไดดี 
 - เชื้อจุลินทรียปฏิปกษไอโซเลต PSL 49 สามารถจําแนกสายพันธุโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ผลทดสอบชีวเคมีและการใชน้ําตาลดวยชุดทดสอบสําเร็จรูป API 50 CHB พบวาเปนเชื้อ Bacillus subtilis 
สามารถสรางเอนโดสปอรท่ีทนทานตอสารเคมี รังสี และความรอนไดดี 
 - กรรมวิธีพนเชื้อจุลินทรียปฏิปกษในระยะตนกลา V1 พบการติดเชื้อ C. kikuchii นอยสุดเทากับ 41% 
เม่ือเทียบกับชุดควบคุมท่ีมีการติดเชื้อ C. kikuchii เทากับ 51.5% จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกตใชในการ
ฉีดพนเพ่ือควบคุมเชื้อราในแปลงผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง แตอาจจะตองฉีดพนหลายครั้งเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 นําความรูไปถายทอดใหเกษตกรหรือผูสนใจสามารถนําเชื้อเชื้อจุลินทรียปฏิปกษไปใชฉีดพนในแปลงผลิต
เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองเพ่ือควบคุมโรคเมล็ดสีมวงและโรคเมล็ดเนาโฟมอปซิสได 
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12. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Figure 1 Efficacy of microbial antagonist in Controlling Cercospora kikuchii caused purple 
 seed stain in soybean 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 2 Efficacy of microbial antagonist in Controlling Phomopsis sp. caused Phomopsis 
 seed decay in soybean 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Morphology of isolated PSL 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
          

 Figure 4 API 50 CHE test for utilization of carbohydrates under fermentative conditions 
 by isolated PSL 49 

Note: Compounds: 0, control; 1, glycerol; 2, erythritol; 3, D-arabinose; 4, L-arabinose; 5, 

ribose; 6, D-xylose; 7, L-xylose; 8, adonitol; 9, β-methyl-D-xyloside; 10, galactose; 11, 
glucose; 12, fructose; 13, mannose; 14, sorbose; 15, rhamnose; 16, dulcitol; 17, inositol; 

18, mannitol; 19, sorbitol; 20, α-methyl-D-mannoside; 21, α-methyl-D-glucoside; 22, N-
acetyl-glucosamine; 23, amygdalin; 24, arbutin; 25, esculin; 26, salicin; 27, cellobiose; 28, 
maltose; 29, lactose; 30, melibiose; 31, sucrose; 32, trehalose; 33, inulin; 34, melezitose; 
35, raffinose; 36, starch; 37, glycogen; 38, xylitol; 39, gentiobiose; 40, D-turanose; 41, D-
lyxose; 42, D-tagatose; 43, D-fucose; 44, L-fucose; 45, D-arabitol; 46, L-arabitol; 47, 
gluconate; 48, 2-keto-gluconate; 49, 5-keto-gluconate 

 
 



 
Table 1 Efficacy of microbial antagonist isolate PSL49 at difference application technique for 
soybean yield and controlling of Cercospora kikuchii  
 
Treatmen
t 

Heigh
t 
(cm.) 

Pod/plan
t 

Weigh
t 100 
seed 
(gram) 

Good 
seed/plan
t 

Bad 
seed/plan
t 

Germinatio
n (%) 

Cercospor
a kikuchii 
Infection 
(%) 

soaking 
seed 

77.13 65 18.01 94 20 95 59.75 

put in soil 
before 
planting 

75.18 56 18.04 92 20 93 42.00 

sprinkle 
around 
seedling 
stage V1 

74.74 68 17.84 104 24 94 46.50 

spray 
seedling 
stage V1 

78.94 64 18.92 95 38 91 41.00 

spray 
water 
(control) 

72.82 57 19.70 97 35 90 51.50 

F-test ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 11.93 26.25 11.68 32.07 59.93 4.34 33.36 





 


