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บทคัดยอ 
กลวยไมจัดเปนไมดอกไมประดับที่ทํารายไดใหกับประเทศไทยเปนจํานวนมาก แตมักพบปญหาดานการ

เพาะปลูกอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของรากอโรค เชน Colletotrichum gloeosporioides  และ Curvularia 
lunata เปนตน  โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมกําจัดรากอโรคดวยการใชสารเคมี แตการกําจัดราดวยวิธีดังกลาวหากใช
ติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหเชื้อดื้อตอยา ทําใหเกิดสารตกคางในดินและผลิตภัณฑ และกอใหเกิดผลเสียตอ
สุขภาพของผูปลูก  เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว การใชสารชีวภาพเปนอีกวิธีหนึ่งที่มีรายงานวาสามารถยับยั้งการ
เจริญของจุลชีพได  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดหาแบคทีเรียที่สามารถผลิตสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ
ของราดังกลาว  ผลการทดลองพบวาแบคทีเรีย N3 สามารถยับยั้งราทั้งสองชนิดได  จากนั้นเพื่อทําใหแบคทีเรียผลิต
สารออกฤทธิ์ไดดีขึ้น จึงนําแบคทีเรียมาหาภาวะที่เหมาะสมในการสรางสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราไดดีที่สุด โดยเมื่อ
แปรผันชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ (NB, LB, และ TSB) พบวาอาหารเหลว TSB นอกจากจะสงเสริมการเจริญของ
แบคทีเรียมากที่สุดแลว ยังใหสารออกฤทธิ์ที่สามารถยับยั้ง C. gloeosporioides และ C. lunata ไดดีที่สุดดวย โดย
มีคาเฉลี่ยของบริเวณยับยั้งเทากับ 7.19 และ 6.75 มิลลิเมตร ตามลําดับ  เมื่อแปรผันตาม pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อ 
(pH6, pH7, pH8 และ pH9) พบวาแบคทีเรียสรางสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ C. gloeosporioides ไดดี
ที่สุดที่ pH 7 และสรางสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ C. lunata ไดดีที่สุดที ่pH 6, เมื่อแปรผันอุณหภูมิใน
การเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย (30°C, 37°C และ 40°C) พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงแบคทีเรีย N3 เพื่อใหสราง
สารที่ยับยั้งการเจริญของราทั้งสองชนิดไดดีที่สุดคือที่อุณหภูมิ 37°C และระยะเวลาที่ใหสารออกฤทธิ์ในภาวะ
ดังกลาวนี้คือที่ 18 ชั่วโมง และ 21 ชั่วโมง สําหรับยับยั้งรา C. gloeosporioides และ C. lunata ตามลําดับ  
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมีระบุเบื้องตนวา แบคทีเรีย N3 เปนแบคทีเรียในสกุล Bacillus sp. 

 
คําสําคัญ :  แบคทีเรีย  รากอโรค  กลวยไม  Colletotrichum  Curvularia 

 

Abstract 
Orchid is an economic ornament crop of Thailand which has a problem from pathogenic fungi 

such as Colletotrichum gloeosporioides and Curvularia lunata. The control of fungal disease usually 
relies on the application of chemical fungicides. However, this usually involves with the environmental 
problems and public health concerns. Due to its safety, a biological method is an alternative way to 
                                                 
1 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 
 Department of Microbiology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 823 

control the fungal pathogen. In this research, bacterium that capable to produce active compound for 
inhibit the growth of fungi was screened. The result showed that bacteria isolate N3 was able to inhibit 
the growth of both fungi mentioned above. The optimal conditions for bacteria isolate N3 to produce 
active substance were investigated. Variation types of culture media (NB, LB, and TSB) revealed that 
TSB medium not only promote the growth of bacteria but also produce the highest inhibition zone, 7.19 
and 6.75 millimeters, against C. gloeosporioides and C. lunata, respectively. Variation of pH (pH6, pH7, 
pH8 and pH9) of TSB demonstrated that at pH 7 bacteria N3 gave the widest inhibition zone (about 8.71 
millimeters) against C. gloeosporioides, whereas at pH 6 gave the widest inhibition zone against C. 
lunata (about 7.62 millimeters). Variation of temperature for cultivation indicated that bacteria N3 
produced maximum activity of active compound at 37°C for inhibiting both fungi. The best times for 
bacteria N3 to produce the active compound at this optimum condition were at 18 hours for inhibit the 
growth of C. gloeosporioides and at 21 hours for inhibit the growth of C. lunata. Morphology analysis 
and biochemical tests preliminary indicated that this bacterium belongs to the genus Bacillus sp. 
 
Keywords : bacteria, fungal pathogen, orchid, Colletotrichum,  Curvularia 
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คํานํา 
อุตสาหกรรมกลวยไมของประเทศไทยไดเจริญกาวหนาและทํารายไดใหกับประเทศอยางมาก  ดังนั้นการ

ปลูกกลวยไมจึงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศอยางยิ่ง  กลวยไมไทยเปนสินคาที่ไดรับความนิยมมากใน
ตางประเทศ โดยมีรายงานวาประเทศไทยครองอันดับการสงออกกลวยไมตดัดอกเมืองรอนเปนอันดับหนึ่งของโลก
มาเปนเวลานาน ซึ่งมีมูลคาการสงออกขยายตัวอยางตอเนื่องตลอดชวงทศวรรษที่ผานมา (เจตน มีญาณเยี่ยม, 
2009)  กลวยไมจัดเปนพืชที่ดูแลรักษาคอนขางยากเพราะบอบบาง ออนแอ ไมทนทานตอแมลง แบคทีเรีย ไวรัส 
และรา  ปญหาที่นักเพาะกลวยไมพบสวนใหญ คือ ปญหาโรคที่เกิดจากเชื้อรา  ตัวอยางราที่มักพบวากอโรคใน
กลวยไม ไดแก Fusarium solani, F. proliferatum, F. oxysporum and F. subglutinans (Benyon และคณะ, 
1996) และ Rhizoctonia solani (Perkins และ Mcgee, 1995)  รวมทั้งรา Colletotrichum gloeosporioides ซึ่ง
กอใหเกิดโรคแอนแทรคโนส และรา Curvularia lunata ซึ่งกอใหเกิดโรคดอกสนิมหรือจุดสนิม ซึ่งใชในงานวิจัยนี ้

การปองกันการกอโรคในกลวยไมสามารถทําไดโดยการปรับสภาพพื้นที่ปลูกใหโปรงโลง ไมใหอับชื้น มี
อากาศถายเทสะดวก ไมปลูกกลวยไมแนนเกินไป ถาพบตนที่แสดงอาการควรทําลายทิ้งดวยการเผาทําลาย แลวฉีด
พนดวยสารปองกันกําจัดรา (อุไร จิรมงคลการ, 2548)  อยางไรก็ดผีูปลูกกลวยไมสวนใหญนิยมใชสารเคม ี เพราะมี
ความสามารถในการยับยั้งราไดอยางมีประสิทธิภาพและไดผลเร็ว ซึ่งการใชสารเคมนีั้นนอกจากจะทําใหเชื้อดื้อตอ
สารแลว ยังทําใหเกิดการตกคางในผลิตภัณฑและธรรมชาต ิ กอใหเกิดความเปนพิษตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสงผล
ตอสุขภาพของเกษตรกรเองดวย  ดังนั้นจึงมีการศึกษาหาวิธีทางธรรมชาตทิี่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและผูใชมาใชใน
การยับยั้งรา วิธีหนึ่งซึ่งงานวิจัยนี้สนใจคือการใชแบคทีเรียซึ่งสามารถผลิตสารทีม่ีฤทธิใ์นการยับยั้งการเจริญของรา 
และเพื่อใหแบคทีเรียสามารถสรางสารออกฤทธิอ์อกมาในปริมาณมากและมีแอคติวิตดีีที่สุดนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคที่จะแปรผันปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการเจริญและการผลิตสารของแบคทีเรีย ซึ่งไดแก ชนิดของอาหาร
เลี้ยงเชื้อ, pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อ, อุณหภูมทิี่ใชในการเจริญของเชื้อ และระยะเวลาในการเลี้ยงเชื้อ 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

1. การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถยับย้ังการเจริญของรา C. gloeosporioides และ C. lunata ไดดีที่สุด 
 นําแบคทีเรียที่คัดแยกไวโดย คงยุทธ เลิศมงคลธรรม (2549) ซึ่งไดแกไอโซเลต M10, M15, M22, M23, 

M25, M26, M27, N1, N3 และ N9 ขีดลงบนอาหารแข็ง PDA ที่มีเชื้อ C. gloeosporioides และ C. lunata  จากนั้น
บมจานอาหารไวที่อุณหภูมิ 37°C เปนเวลา 18 ชั่วโมง เพื่อทดสอบวาแบคทีเรียไอโซเลตใดสามารถยับยั้งราทั้งสอง
ชนิดไดดีที่สุด  
 

2. การหาภาวะที่เหมาะสมตอการสรางสารที่มีฤทธ์ิในการยับย้ัง C. gloeosporioides และ C. lunata 
นําแบคทีเรียไอโซเลตทีส่ามารถสรางสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราทั้งสองชนิดไดดีที่สุดไปหาภาวะที่เหมาะสม

แกการสรางสารนั้น โดยแปรผัน 1) ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไดแก อาหารเหลว NB (nutrient broth), 
อาหารเหลว LB (luria broth) และอาหารเหลว TSB (tryptic soy broth) โดยมีชุดควบคุมเปนอาหารเหลวปลอดเชื้อ
, 2) ความเปนกรดดางของอาหารที่ pH ตางๆ ไดแก pH6, pH7, pH8 และ pH9, 3) อุณหภูมิที่ใชในการเลี้ยง
แบคทีเรีย ไดแก 30°C, 37°C และ 40°C และ 4) ระยะเวลาในการเลี้ยงแบคทีเรีย ตั้งแตชั่วโมงที่ 0 – 24 โดยเก็บ
ตัวอยางทุกๆ 3 ชั่วโมง  ตัวอยางที่เก็บในแตละชวงเวลาจะนําไปวัด OD ที่ 660 นาโนเมตร เพื่อติดตามการเจริญของ
แบคทีเรยี และทดสอบความสามารถในการยับยั้งราทั้งสองชนิด โดยการทดสอบความสามารถในการยับยั้งรานั้นจะ
นําไปปนเหวี่ยงและกรองดวยหัวกรองขนาด 0.45 µm เพื่อแยกเชื้อแบคทีเรียออก แลวนําน้ําเลี้ยงเชื้อไปทดสอบบน
อาหารแข็ง PDA โดยวิธี agar diffusion plate method ที่มีรา C. gloeosporioides และ C. lunata  โดยเจาะหลุม
ดวย steel cork borer ขนาด 0.8 เซนติเมตร หยดน้ําเลี้ยงเชื้อลงไปหลุมละ 100 ไมโครลิตร แลวนําจานอาหารไปบม
ที่อุณหภูมิ 30°C เปนเวลา 3 วัน สังเกตผลและวัดบริเวณที่ถูกยับยั้ง ทําการทดลอง 4 ซ้ํา โดยมีชุดควบคุมเปน 
benomyl 15 µg/ml สําหรับ C. gloeosporioides และ nystatin 1 mg/ml สําหรับ C. lunata 
 

3. การพิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรีย 
พิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรียจาก ลักษณะโคโลนี, ปฏิกิริยาทางชีวเคม,ี การยอมสีแกรม และรูปรางของ

แบคทีเรยี เทียบกับ Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (Claus และ Berkeley, 1986) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. การคัดเลือกแบคทีเรียที่ยับย้ังรา C. gloeosporioides และ C. lunata  
 เมื่อนําแบคทีเรียไอโซเลตตางๆ ไปขีดลงบนอาหารแข็งที่มีเชื้อ C. gloeosporioides และ C. lunata พบวา 
C. gloeosporioides ถูกยับยั้งดวยแบคทเีรีย N3, N1, M22 และ M26 โดยแบคทีเรีย N3 สามารถยับยั้ง C. 
gloeosporioides ไดคาเฉลี่ยเทากับ 13.5 มิลลิเมตร, แบคทีเรีย N1 และ M22 สามารถยับยั้งรานีไ้ดคาเฉลี่ยเทากับ 
10.0 มิลลิเมตร, และแบคทีเรีย M26 สามารถยับยั้งไดคาเฉลี่ยเทากับ 9.0 มิลลิเมตร  สวน C. lunata ถูกยับยั้งได
ดวยแบคทีเรีย M27, M26, M22, N3 และ M25 โดยแบคทีเรีย M27 สามารถยับยั้ง C. lunata ไดคาเฉลี่ยเทากับ 5.5 
มิลลิเมตร, แบคทีเรีย M26 และ M22 สามารถยับยั้งไดคาเฉลี่ยเทากับ 5.0 มิลลิเมตร, และแบคทีเรีย N3 และ M25 
สามารถยับยั้งไดคาเฉลีย่เทากับ 4.5 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที ่ 1  ดังนั้นจึงเลือกแบคทีเรีย N3 ไปศึกษาตอ 
เนื่องจากสามารถยับยั้งการเจริญของรา C. gloeosporioides และ C. lunata ไดดี 
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ตารางที่ 1   แสดงบริเวณที่ถูกยับยั้งโดยแบคทีเรียไอโซเลตตางๆ ของรา C. gloeosporioides และ C. lunata  

เชื ้ อ 
ขอบเขตของบริเวณยับยั ้ ง (มิลลิเมตร) 
C. lunata C. gloeosporioides 

N1 4.0 10.0 
N3 4.5 13.5 
N9 0.0 0.0 

M10 4.0 5.0 
M15 3.5 5.0 
M22 5.0 10.0 
M23 3.5 3.0 
M25 4.5 3.0 
M26 5.0 9.0 
M27 5.5 6.5 

  
 
2. การแปรผันชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ 

นําแบคทีเรีย N3 ที่สามารถยับยั้ง C. gloeosporioides และ C. lunata ไดดีที่สุด ไปหาชนิดของอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมสําหรับการเจริญของแบคทีเรียและการสรางสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งรา  ผลการแปรผันชนิดของ
อาหารเลี้ยงเชื้อพบวา เมื่อติดตามการเจริญของแบคทีเรียที ่OD660 ในทุกอาหารเลี้ยงเชื้อนั้น แบคทีเรีย N3 เริ่มเขาสู 
stationary phase ในชั่วโมงที่ 9 โดยในอาหารเหลว TSB มีการเจริญของเชื้อดีกวาเมื่อเลี้ยงใน NB และ LB 
ประมาณ 1.3 – 2.6 เทา ตามลําดับ (รูปที่ 1, ซาย)  การทดสอบความสามารถในการยับยั้งราทั้งสองชนิด พบวาน้ํา
เลี้ยงเชื้อจากอาหารเหลว TSB สามารถยับยั้งการเจริญของรา C. gloeosporioides ไดตั้งแตชั่วโมงที่ 12 และยับยั้ง
ไดดีที่สุดที่ชั่วโมงที่ 18 โดยมีคาเฉลี่ยของบริเวณยับยั้งเทากับ 7.19 มิลลิเมตร สวนน้ําเลี้ยงเชื้อเมื่อเลี้ยงในอาหาร
เหลว LB และ NB ไมพบการยับยั้งการเจริญของราทั้งสองชนิด (รูปที่ 1, กลาง)  สวนความสามารถในการยับยั้งรา 
C. lunata นั้น แสดงในรูปที ่1, ขวา โดยพบวาน้ําเลี้ยงเชื้อจากอาหารเหลว TSB สามารถยับยั้งราไดตั้งแตชั่วโมงที่ 9 
และยับยั้งไดดีที่สุดที ่21 ชั่วโมง โดยมีคาเฉลี่ยของบริเวณยับยั้งเทากับ 6.75 มิลลิเมตร  น้ําเลี้ยงเชื้อจากอาหารเหลว 
LB สามารถยับยั้งรา C. lunata ไดดีที่สุดที ่24 ชั่วโมง โดยมีคาเฉลี่ยของบริเวณยับยั้งเทากับ 6.06 มิลลิเมตร และน้ํา
เลี้ยงเชื้อจากอาหารเหลว NB สามารถยับยั้งราไดดีที่สุดที ่ 21 ชั่วโมง โดยมีคาเฉลี่ยของบริเวณยับยั้งเทากับ 5.37 
มิลลิเมตร จากการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย N3 ในอาหารเหลวชนิดตางๆ พบวาอาหารเหลว TSB เหมาะสมที่สุด 
เนื่องจากแบคทีเรียสามารถสรางสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของราทั้งสองชนิดไดดีที่สุดในอาหารชนิดนี ้ 
ตัวอยางบริเวณยับยั้งราทั้งสองชนิดโดยน้ําเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย N3 แสดงในรูปที ่2 
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รูปที่ 1 แสดงการเจริญของแบคทีเรีย N3 (ซาย), บริเวณยับยั้งรา C. gloeosporioides (กลาง), และบริเวณยับยั้งรา 

C. lunata (ขวา) เมื่อเลี้ยงแบคทีเรียในอาหารเหลว LB, NB และ TSB เปนเวลา 0 – 24 ชั่วโมง  
 

   
รูปที่ 2 แสดงบริเวณยับยั้งรา C. gloeosporioides (ซาย) และ C. lunata (ขวา) โดยน้ําเลี้ยงเชื้อจากอาหารเหลว 

TSB ที่ 18 และ 21 ชั่วโมง ตามลําดับ (หมายเหตุ: บริเวณหลุมรอบนอกคือ ชุดทดลองที่มีสวนน้ําใสของน้ํา
เลี้ยงเชื้อ และหลุมกลางคือ อาหารเหลว TSB) 

 
3. การแปรผัน pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 แปรผัน pH ของอาหารเลี้ยงเหลว TSB ใหเปน pH 6, 7, 8, และ 9 จากนั้นติดตามการเจริญและ
ความสามารถในการยับยั้งราทั้งสองชนิด  ผลการทดลองพบวาแบคทีเรียมีการเจริญทีใ่กลเคียงกันใน pH ตางๆที่
ทดสอบ (รปูที ่3, ซาย)  สวนความสามารถในการยับยั้งรานั้นพบวา เชื้อ C. gloeosporioides ถูกยับยั้งไดดีที่สุดจาก
น้ําเลี้ยงเชื้อ pH 7 ทีเ่วลา 18 ชั่วโมง โดยวัดคาเฉลี่ยของบริเวณยับยั้งไดเทากับ 8.71 มิลลิเมตร (รูปที ่3, กลาง และ
รูปที ่ 4, ซาย)  สวนเชื้อ C. lunata ถูกยับยั้งไดดีที่สุดที ่ pH 6 ทีเ่วลา 21 ชั่วโมง โดยมีคาเฉลี่ยของบริเวณยับยั้ง
เทากับ 7.62 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที ่ 3, ขวา และรูปที ่ 4, ขวา  ดังนั้นจึงเลือก pH 7 สําหรับเชื้อ C. 
gloeosporioides และ pH 6 สําหรับเชื้อ C. lunata เนื่องจากเปน pH ที่เหมาะสมตอการสรางสารที่มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญของราทั้งสองชนิด   

          

รูปที่ 3 แสดงการเจริญของแบคทีเรีย N3 (ซาย), บริเวณยับยั้งรา C. gloeosporioides (กลาง), และบริเวณยับยั้ง
รา C. lunata (ขวา) เมื่อเลี้ยงแบคทีเรียในอาหารเหลว TSB ที ่pH ตางๆ เปนเวลา 0 – 24 ชั่วโมง  
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รูปที่ 4 แสดงบริเวณยับยั้งรา C. gloeosporioides (ซาย) และ C. lunata (ขวา) โดยน้ําเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย N3 ใน

อาหารเหลว TSB ที ่pH6 และ pH7 ตามลําดับ (หมายเหต:ุ บริเวณหลุมรอบนอกคือ ชุดทดลองที่มีสวนน้ําใส
ของน้ําเลี้ยงเชื้อ และหลุมกลางคือ ชุดควบคุมเปน benomyl 15 µg/ml (ซาย) และ nystatin 1 mg/ml (ขวา) 

 
4. การแปรผันอุณหภูมใินการเลี้ยงเชื้อ 
 แบคทเีรีย N3 สรางสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งรา C. gloeosporioides และ C. lunata ไดดีที่ pH 7 และ pH6 
ตามลําดับ  จึงเลี้ยงแบคทีเรียในอาหารเหลว TSB ที่ pH ดังกลาว แลวนําเชื้อไปบมที่อุณหภูมิ 30°C, 37°C หรือ 
40°C จากนั้นติดตามการเจริญและความสามารถในการยับยั้งรา  ผลการทดลองพบวาแบคทีเรีย N3 เจริญได
ใกลเคียงกันที่อุณหภูมิตางๆ (รูปที ่5, ซาย) โดยที ่ที่อุณหภูม ิ37°C แบคทีเรีย N3 สามารถสรางสารมายับยั้งไดทั้งรา 
C. gloeosporioides และ C. lunata ไดดีที่สุด โดยวัดบริเวณที่ถูกยับยั้งไดเทากับ 3.5 และ 11.25 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที ่5 (กลาง, ขวา) และรูปที่ 6 (ซาย, ขวา)  ดังนั้นจึงเลือกภาวะที่เหมาะสมใหกับแบคทีเรีย
เพื่อสรางสารไปยับยั้งราชนิดตางๆ โดยการเลี้ยงแบคทีเรีย N3 ในอาหารเหลว TSB  pH 7 ที่อุณหภูมิ 37°C จะสราง
สารออกมายับยั้งการเจริญของ C. gloeosporioides และ C. lunata ไดดีที่สุด เมื่อเลี้ยงเปนเวลา 18 ชั่วโมง และ 21 
ชั่วโมง ตามลําดับ 

             
รูปที่ 5 แสดงการเจริญของแบคทีเรีย (ซาย), บริเวณยับยั้งรา C. gloeosporioides (กลาง), และบริเวณยับยั้งรา C. 

lunata (ขวา) เมื่อเลี้ยงแบคทีเรียในอาหารเหลว TSB ที ่pH7 (กลาง) หรือ pH6 (ขวา) ที่อุณหภูมิตางๆ เปน
เวลา 0 – 24 ชั่วโมง 

    
รูปที่ 6 แสดงบริเวณยับยั้งรา C. gloeosporioides โดยน้ําเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหารเหลว TSB ที ่pH7 ทีเ่วลา 18 

ชั่วโมง (ซาย) และบริเวณยับยั้งรา C. lunata โดยน้ําเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหารเหลว TSB ที ่pH6 ทีเ่วลา 
21 ชั่วโมง (ขวา) (หมายเหต:ุ บริเวณหลุมรอบนอกคือ ชุดทดลองที่มีสวนน้ําใสของน้ําเลี้ยงเชื้อ และหลมุ
กลางคือ ชุดควบคุมเปน benomyl 15 µg/ml (ซาย) และ nystatin 1 mg/ml (ขวา) 
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5. การพิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรีย N3 
 จากการพิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรีย N3 ทางสัณฐานวิทยาเบื้องตน พบวาโคโลนีมีสีขาวขุน, กลม, ขอบ
เรียบ และผิวดาน, ลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนมีรูปรางเปนทอน ตอกันเปนสาย ติดสีแกรมบวก สรางสปอร  
สามารถผลิตเอนไซมคะตะเลสและเจลาติเนส ใชกลูโคสเปนแหลงคารบอน แตไมใชซิเตรตเปนแหลงคารบอน  จาก
ขอมูลดังกลาวสันนิษฐานไดวาแบคทีเรีย N3 เปนแบคทีเรียในสกุล  Bacillus sp. 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

การคัดเลือกหาแบคทีเรียที่สามารถสรางสารที่ยับยั้งการเจริญของรา C. gloeosporioides และ C. lunata 
จากแบคทีเรียที่คัดแยกไวโดย คงยุทธ เลิศมงคลธรรม (2549) ซึ่งไดแกไอโซเลต M10, M15, M22, M23, M25, 
M26, M27, N1, N3 และ N9 พบวาแบคทีเรีย N3 สามารถยับยั้งการเจริญของราทั้งสองชนิดไดด ีโดยมีคาเฉลี่ยของ
บริเวณยับยั้งเทากับ 13.5 และ 4.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ  จึงไดนําแบคทีเรีย N3 มาศึกษาลัษณะทางสัณฐานวิทยา 
และปฏิกิริยาชีวเคมีเบื้องตน พบวาแบคทีเรียติดสีแกรมบวก รูปรางเปนทอน สรางสปอร เมื่อเปรียบเทียบรวมกับ
ปฏิกิริยาชีวเคมี สามารถสันนิษฐานไดวาแบคทีเรีย N3 เปนแบคทีเรียในสกุล Bacillus sp. 

ในการวิจัยนี้นําน้ําเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียสวนใสที่ผานการปนเหวี่ยงและกรองดวยเมมเบรนขนาด 0.45 µm 
เพื่อแยกแบคทีเรียออกแลว ไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของราทั้งสองชนิด พบวาสามารถยับยั้ง
การเจริญของราทั้งสองชนิดได แสดงวาสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของรานั้นเปนสารที่แบคทีเรียผลิตแลวหลั่ง
ออกนอกเซลล และพบวาเปนผลิตภัณฑที่ไมสัมพันธกับการเจริญของแบคทีเรียเนื่องจากผลิตเมื่อแบคทีเรียอยูใน
ระยะ stationary phase 

จากการหาภาวะที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงแบคทีเรีย เพื่อใหสรางสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของราทั้ง
สองชนิดดีที่สุด โดยแปรผันชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไดแก อาหารเหลว NB, LB และ TSB แลวติดตามการ
เจริญของแบคทีเรีย พบวาในอาหารเหลว TSB มีการเจริญของเชื้อมากที่สุด และยังสามารถผลิตสารที่ยับยั้งการ
เจริญของราทั้งสองชนิดไดดีที่สุดดวย  เมื่อแปรผันความเปนกรด-ดางของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ pH ตางๆ พบวา
แบคทีเรียมีการเจริญที่ใกลเคียงกันใน pH ตางๆที่ทดสอบ และสําหรับความสามารถในการยับยั้งรา พบวา pH 7 ที่
เวลา 18 ชั่วโมง เหมาะสมตอการสรางสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ C. gloeosporioides และ pH 6 ที่
เวลา 21 ชั่วโมง เหมาะสมตอการสรางสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ C. lunata  เมื่อแปรผันอุณหภูมิที่ใชใน
การเลี้ยงแบคทีเรีย แลววัดการเจริญของแบคทีเรีย พบวาแบคทีเรีย N3 เจริญไดใกลเคียงกันที่อุณหภูมิตางๆ โดยที่
อุณหภูมิ 37°C แบคทีเรีย N3 สามารถสรางสารมายับยั้งไดทั้งรา C. gloeosporioides และ C. lunata ไดดีที่สุด 
ดังนั้นภาวะที่เหมาะสมของแบคทีเรีย N3 ในการสรางสารไปยับยั้งการเจริญของ C. gloeosporioides ไดดีที่สุด คือ 
เมื่อเลี้ยงแบคทีเรีย N3 ในอาหารเหลว TSB  pH 7 ที่อุณหภูมิ 37°C เปนเวลา 18 ชั่วโมง สําหรับการยับยั้งการเจริญ
ของ C. lunata ไดดีที่สุด คือ เลี้ยงแบคทีเรีย N3 ในอาหารเหลว TSB  pH 6 ที่อุณหภูม ิ37°C เปนเวลา 21 ชั่วโมง  

สารที่แบคทีเรีย N3 ผลิตออกมาเพื่อยับยั้งรา C. gloeosporioides และ C. lunata ในอาหารเดียวกัน แตที่
ความเปนกรด-ดาง และชวงเวลาที่แตกตางกันนี้ อาจเปนสารชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันก็ได (Moita และคณะ, 
2005; Zhao และคณะ, 2010) โดยมีรายงานวาแบคทีเรียหนึ่งชนิดสามารถผลิตสารหลายชนิดออกมาเพื่อยับยั้งการ
เจริญของราไดในภาวะการเจริญที่แตกตางกัน (Strom และคณะ, 2002)  
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จากงานวิจัยนี้ทําใหทราบวา แบคทีเรีย N3 สามารถผลิตสารออกมายับยั้งราที่กอโรคในกลวยไมได 
โดยสารที่พบนั้นเปนสารทางชีวภาพที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและผูใชและสามารถนําไปพัฒนาและใชใหเกิด
ประโยชนตอการเกษตรไดตอไป  อยางไรก็ดีควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหทราบวาสารออกฤทธิ์ดังกลาวเปนสาร
ชนิดใดและมีกลไกการยับยั้งราไดอยางไร  
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