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บทคัดยอ 

 ปทุมมาหรือสยามทิวลิป เปนพืชใหมที่กําลังไดรับความนิยมจากตลาดตางประเทศ จัดเปนไมดอกที่มี
ศักยภาพในการสงออกสูงเปนอันดับ 2 รองจากกลวยไม  ปทุมมามักพบวาเกิดปญหาจากเชื้อราและเกษตรกรแกไข
ปญหาโดยการใชสารเคมี ซึ่งกอใหเกิดสารตกคางในสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีผลกระทบตอคนและสัตว  ปจจุบันการ
ควบคุมโรคพืชดวยวิธีทางชีวภาพจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่มีผูใหความสนใจ  ในงานวิจัยนี้ไดแยกราจากปทุมมาที่มี
อาการใบจุด จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศนพบวาเปนราในสกุล Curvularia  จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งรานี้โดยแบคทีเรียที่เคยแยกไดจากดิน พบวาแบคทีเรีย N1 สามารถผลิตสารยับยั้ง
การเจริญของ Curvularia sp. ไดดีที่สุด  เพื่อหาภาวะที่เหมาะสมที่สุดตอการผลิตสารยับยั้งรา จึงไดแปรผันปจจัย
ตางๆ ไดแก อาหารเลี้ยงเชื้อ (NB, LB, และ TSB), ความเปนกรดดางของอาหารเลี้ยงเชื้อ (pH 6, 7, 8 และ 9), 
อุณหภูมิในการเพาะเลี้ยง (30, 37 และ 40 องศาเซลเซียส) และระยะเวลาการเพาะเลี้ยง (0 – 24 ชั่วโมง)  ผลการ
ทดลองพบวาอาหารเลี้ยงเชื้อ TSB ที่มีคาความเปนกรดดางเทากับ 7 โดยเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 12 ชั่วโมง ใหประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของรา Curvularia sp. ไดดีที่สุด โดยวัดบริเวณยับยั้งได 
7 มิลลิเมตร ซึ่งสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งรานี้สรางขึ้นในระยะ stationary phase  จากการพิสูจนเอกลักษณแบคทีเรีย
พบวาแบคทีเรีย N1 เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางเปนทอนสั้นๆ สรางสปอร และสรางเอนไซมคะตะเลส ซึ่งระบุ
เบื้องตนไดวาแบคทีเรีย N1 จัดอยูในสกุล Bacillus  แบคทีเรีย N1 และสารออกฤทธิ์ที่สรางขึ้นสามารถนําไปพัฒนา
ใชใหเกิดประโยชนในการปองกันการแพรระบาดของ Curvularia sp. ในแปลงเพาะปลูกปทุมมาเพื่อทดแทนการใช
สารเคมไีดตอไป 
 
คําสําคัญ :  ปทุมมา  แบคทีเรีย N1  Curvularia sp.  สารยับยั้งรา 
 

Abstract 
Siam tulip is a new export ornamental plant of Thailand, secondary to orchid. Fungi are the 

major pathogen that cause disease on Siam tulip. The growers usually control the disease by using 
fungicide which lead to the residual left behind in the environment as well as cause harmful affect to 
humans and animals. Presently, a great attention has been directed toward an eco-friendly method, 
biocontrol. In this research, Curvularia sp. was isolated from infected leave of Siam tulip. By testing the 
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inhibitory activity using bacteria isolated from soil, the result showed that isolate N1 gave the highest 
antifungal activity against Curvularia sp. In order to obtain the optimal condition to produce the 
antifungal substance, factors which were types of cultivation medium (NB, LB and TSB), pH of the 
medium (6, 7, 8 and 9), temperatures of cultivation (30, 37 and 40 degree Celsius) and cultivation times 
(0 – 24 hours) were investigated. The results showed that the optimal cultivation conditions of bacteria 
isolate N1 were cultivation in TSB medium, at pH 7, at 37 degree Celsius, for 12 hours. The highest 
measured inhibition zone was 7 millimeters. The antifungal compound was produced during stationary 
phase. Bacterial identification showed that isolate N1 was Gram positive spore-forming bacilli with 
catalase positive. These results indicated that isolate N1 belongs to genus Bacillus. Thus, this bacterium 
and its antifungal substances might be used as a biocontrol agent against Curvularia sp. to prevent 
damage from this fungal infection on Siam tulip production. 
 
Keywords : Siam tulip, bacteria N1, Curvularia sp., antifungal substance 
E-mail : knttai@hotmail.com 

 
คํานํา 

ปทุมมาเปนไมดอกในวงศขิงขา (Zingiberaceae) สกุลขมิ้น (Curcuma) อยูในกลุมที่สามารถพัฒนาเปน
ไมตัดดอกไดด ีมีถิ่นกําเนิดในประเทศแถบอินโดจีน เชน ไทย พมา ลาว และกัมพูชา (มนัสวี ฉายผาด และ วีระศักดิ ์
ศักดิ์ศิริรัตน, 2549)  ปทุมมาใหผลผลิตตอปจํานวนมาก กานชอดอกแข็งแรงทําใหมีอายุการปกแจกันนาน มีสีสัน
หลากหลาย สวยงาม และสามารถปลูกเปนไมดอก ไมประดับไดดี  ปทุมมาที่สงออกยังตางประเทศรูจักกันในชื่อ
สยามทิวลิป (Siam Tulip) (สุรชาต ิคูอาริยะกุล, 2543) จัดเปนพืชใหมที่กําลังไดรับความนิยมจากตลาดตางประเทศ
ในขณะนี้ โดยมีตลาดรองรับที่สําคัญ ไดแก ญี่ปุน เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด และกลุมประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (EU) ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สงออกหัวพันธุปทุมมาที่มี
คุณภาพ โดยยังไมพบขอมูลคูแขงทางการคาแตอยางใด  ตลาดหลักกลุมดังกลาวมีความตองการหัวพันธุปทุมมาสูง
ถึงปละกวา 3 ลานหัว คิดเปนมูลคาการสงออกประมาณ 30 ลานบาทตอป ซึ่งนับวาสูงเปนอันดับสองรองจากการ
สงออกกลวยไม และมีแนวโนมความตองการมากขึ้นทุกป (โสภิตา ตาปน และ โสระยา รวมรังษ,ี 2549) 

ปทุมมาจะออกดอกดีในชวงฤดูฝน ซึ่งเปนระยะที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่  เมื่อฤดูฝนสิ้นสุดลงจะเปนเวลาที่
ปทุมมาเขาสูระยะพักตัวและออกดอกอีกครั้งในฤดูฝนปถัดไป  ในฤดูฝนนี้เองที่การปลูกปทุมมามักประสบกับปญหา
การระบาดของแบคทีเรียและรากอโรค เนื่องจากลมและน้ําฝนเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหราและแบคทีเรียแพรระบาด
เปนวงกวาง นอกจากนี้สภาพอากาศที่มีความชื้นสูงยังสงผลใหราเจริญไดดีอีกดวย  สําหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
ที่เกิดกับปทุมมาสวนใหญมักเปนโรคใบจุด  ตัวอยางราที่มีรายงานวากอใหเกิดอาการใบจุดกับปทุมมาไดแก 
Acremonium sp. Phoma sp.และ Cercospora sp. เปนตน การปองกันกําจัดการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากราที่นิยม
กันมากคือ การพนสารปองกันกําจัดโรคพืช เชน ไดฟโนโคนาโซล คารเบนดาซิม แมนโคเซบ และบีโนมิล (อรวรรณ 
วิชัยลักษณ, 2548)  แตการใชสารเคมีเหลานีม้ีผลเสียตางๆตามมา ไดแก สารเคมีที่ใชนั้นตกคางในสิ่งแวดลอมทั้งใน
ดินและในน้ําที่อยูรอบบริเวณแปลงเพาะปลูก ซึ่งเปนผลเสียตอสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และ
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นอกจากนี้รากอโรคก็อาจมีพัฒนาการในการปรับตัวใหทนตอสารเคมี ทําใหตองเพิ่มปริมาณและความเขมขนของ
การใชสารเคมีมากขึ้น  ดวยเหตุนี้จึงมีผูใหความสนใจและศึกษาการใชวิธีทางชีวภาพในการปองกันกําจัดโรคพืชกัน
มากขึ้น  วิธีการที่ยังคงศึกษากันอยูอยางตอเนื่องคือการคนหาจุลินทรียปฏิปกษที่ผลิตสารตอตานรากอโรค (Liu และ
คณะ, 2010 ; Yang และคณะ, 2010) เนื่องจากเปนวิธีที่ไมพึ่งพาการใชสารเคมี ไมรบกวนระบบนิเวศ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และมีความปลอดภัยตอเกษตรกร 

งานวิจัยกอนหนานี้ไดแยกแบคทีเรียจากดินและไดแบคทีเรียหลายชนิดที่สามารถยับยั้งรากอโรคในพืชได 
(คงยุทธ เลิศมงคลธรรม, 2549)  แบคทีเรียเหลานี้ไดรับการศึกษาเพิ่มเติมถึงความสามารถในการยับยั้งราและชนิด
ของสารออกฤทธิ์ที่สามารถยับยั้งราได (ประภาศรี ศรีคง, 2552)  สําหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแยกรากอโรค
จากปทุมมา จากนั้นนํามาคัดกรองหาแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งการเจริญของราดังกลาว แลวหาภาวะที่เหมาะสม
สําหรับแบคทีเรียในการสรางสารออกฤทธิ์นั้น เพื่อนําแบคทีเรียและสารออกฤทธิ์ที่สรางขึ้นไปพัฒนาใชในการ
ควบคุมราดังกลาวตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การแยกและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรากอโรคในปทุมมา นําใบของปทุมมาซึ่งมีอาการ

ของโรคใบจุดมาทําความสะอาดผิวใบดวย 70% เอทานอล ผึ่งใหแหง แลวใชกรรไกรปลอดเชื้อตัดใบที่เปนโรคไปวาง
ลงบนอาหารแข็ง PDA ที่มีคลอแรมเฟนิคอล บมจานเพาะเชื้อที่อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน  จากนั้น
แยกราใหบริสุทธิ ์ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรากอโรคภายใตกลองจุลทรรศน  นํารานั้นไปทดสอบการ
กอใหเกิดโรคใบจุดในปทุมมา แลวแยกเชื้อใหบริสุทธิ์อีกครั้ง 

การทดสอบความสามารถในการกอโรค ทําสปอรแขวนลอยของราที่แยกไดใหมีความเขมขน 5x106 
สปอรตอมิลลิลิตร  จากนั้นนําไปหยดลงบนใบปทุมมาที่ผานการทําความสะอาดผิวดวย 70% เอทานอล และใชเข็ม
สะกิดที่ผิวใบเบาๆใหเกิดแผล บมในที่มีความชื้นที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน  สําหรับชุดควบคุมหยดน้ํากลั่น
ปลอดเชื้อแทนสปอรแขวนลอยของรา  ทําการทดลอง 3 ซ้ํา 

การคัดกรองหาแบคทีเรียที่สามารถยับย้ังราที่แยกได นําแบคทีเรียที่แยกไวโดย คงยุทธ เลิศมงคลธรรม 
(2549) มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งรากอโรค โดยขีดแบคทีเรียลงบนจานอาหารแข็ง PDA ที่เกลี่ยสปอร
แขวนลอยของราไวแลว บมจานอาหารที ่30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน  แลววัดขอบเขตการยับยั้งเชื้อรา  ทําการ
ทดลอง 3 ซ้ํา 

การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารยับย้ังการเจริญของรากอโรค แปรผันภาวะทั้งหมด 3 ภาวะ คือ 
1) ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งไดแก อาหารเหลว nutrient broth (NB), อาหารเหลว luria bertani (LB), และอาหาร
เหลว trypticase soy broth (TSB) ที่ความเปนกรดดางเทากับ 7 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  2) ความเปนกรด
ดางของอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งไดแกที่ 6 7 8 และ 9 ในอาหารที่เหมาะสม ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ 3) 
อุณหภูมิที่เลี้ยงเชื้อ ไดแกที่ 30 37 และ 40 องศาเซลเซียส ในอาหารและความเปนกรดดางที่เหมาะสม  โดยในทุก
ภาวะที่ทดสอบจะใชหัวเชื้อแบคทีเรีย 1% และเก็บตัวอยางทุกๆ 3 ชั่วโมง เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามการเจริญ
โดยการวัดคาการดูดกลืนแสงที ่660 นาโนเมตร และทดสอบความสามารถของสารออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ
ของรากอโรคโดยวิธี agar-well diffusion โดยใชน้ําเลี้ยงเชื้อที่กรองผานเมมเบรนขนาด 0.45 ไมโครเมตรแลว 
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A B C 

(Yilmaz และคณะ, 2006) ซึ่งม ีnystatin ความเขมขน 500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ที่หยดลง
บนกระดาษกรองเปนชุดควบคุม 

การพิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรีย พิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรียเบื้องตนโดยการยอมแกรมและการ
ทดสอบความสามารถในการสรางเอนไซมคะตะเลส  

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราที่แยกไดจากใบปทุมมา 

จากการศึกษาลักษณะของราที่คัดแยกไดจากปทุมมาที่มีอาการใบจุดสีน้ําตาล (รูปที่ 1A) บนอาหารแข็ง 
PDA พบวาราเสนใยมีสีขาวเมื่อมีอายุ 1-3 วัน หลังจาก 3 วันแลว เสนใยราจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเขม ดังแสดงในรูปที ่
1B  เมื่อตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศน พบเสนใยที่มีผนังกั้น สรางสปอรสีเขียวเขม แบงเปน 4 segment โดย 
segment ตรงกลางมีขนาดใหญกวา segment อื่น (รูปที่ 1C)  จากลักษณะดังกลาวสามารถบงชี้ไดวาราที่แยกได
เปนราในสกุล Curvularia  

 

           
 

 
 
 

 
รูปที่ 1   A. แสดงอาการใบจุดสีน้ําตาลบนใบปทุมมา  B. โคโลนีของราที่แยกไดจากใบปทุมมา (บนอาหารแข็ง PDA)   

C. สปอรของราภายใตกลองจุลทรรศน (400x) 
 

2. ความสามารถในการกอโรคของราที่แยกได 
เมื่อหยดสปอรแขวนลอยของราลงบนรอยแผลที่ทําขึ้นบริเวณใบ แลวบมในที่มีความชื้นเปนเวลา 7 วัน พบ

อาการใบจุดเกิดขึ้น  และเมื่อปลอยไวนานหลายวันพบวาบริเวณที่ถูกราทําลายจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและแหง
กรอบ ขณะที่ชุดควบคุมที่หยดดวยน้ํากลั่นไมเกิดอาการใดๆ ดังแสดงในรูปที ่2A และ 2B ตามลําดับ 

            
 

 
 
 
 

รูปที ่2  แสดงอาการใบจุดของปทุมมาหลังจากหยดสปอรแขวนลอยของ Curvularia sp. (A) และน้ํากล่ัน (B) 
 

3. ความสามารถของแบคทีเรียในการยับย้ังรา Curvularia sp. บนอาหารแข็ง 
เมื่อนําอาหารแข็ง PDA ที่เกลี่ยผิวหนาไวดวยสปอรแขวนลอยของรา Curvularia sp. มาขีดดวยแบคทีเรียชนิด

ตางๆที่แยกไวโดยคงยุทธ เลิศมงคลธรรม (2549) แลวบมไวเปนเวลา 3 วัน พบวามีบริเวณยับยั้งเกิดขึ้นไดแตกตาง

B A 
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กัน (ไมไดแสดงผลไว)  จากผลการทดลองพบวาแบคทีเรีย N1 สามารถยับยั้งรา Curvularia sp. ไดดีที่สุดโดยมีขนาด
ของบริเวณยับยั้งเทากับ 5.5 มิลลิเมตร (รูปที ่3) จึงเลอืกแบคทีเรีย N1 เพื่อนําไปศึกษาในขั้นตอไป 

 

 
 
 

 

รูปที่ 3   แสดงบริเวณยับยั้งของแบคทีเรีย N1 ในการยับยั้ง Curvularia sp. ที่ระยะเวลา 3 วัน 
 

4. ภาวะที่เหมาะสมสําหรับแบคทีเรีย N1 ในการผลิตสารยับย้ังการเจริญของรา Curvularia sp. 
4.1 อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมสําหรับแบคทีเรีย N1 ตอการผลิตสารยับยั้งการเจริญของรา Curvularia sp.   
 เมื่อเลี้ยงแบคทีเรีย N1 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ 3 ชนิด ไดแก อาหารเหลว NB  LB และ TSB ที่ความเปน

กรดดางของอาหารเลี้ยงเชื้อเทากับ 7 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส พบวาแบคทีเรีย N1 มีการเจริญดีที่สุดในอาหาร
เหลว TSB รองลงมาคือ LB และ NB ตามลําดับ (รูปที่ 4)  โดยในอาหารทั้งสามชนิดนั้นแบคทีเรียเริ่มเขาสูระยะ log 
phase ในชั่วโมงที่ 3 และเริ่มเขาสูระยะ stationary phase ในชั่วโมงที่ 6 เปนตนไป  เมื่อนําน้ําเลี้ยงเชื้อที่แตละ
ชวงเวลาไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของรา Curvularia sp. พบวาน้ําเล้ียงเชื้อจากชั่วโมงที่ 9 ถึง 24 
สามารถยับยั้งการเจริญของราได โดยน้ําเล้ียงเชื้อจากชั่วโมงที่ 12 ถึง 18 ใหบริเวณยับยั้งราไดมากที่สุด  ในอาหาร 
NB ใหบริเวณยับยั้งสูงที่สุดในชั่วโมงที ่15 โดยมีความกวางของบริเวณยับยั้ง 3.77 มิลลิเมตร  ในอาหาร LB ให
บริเวณยับยั้งสูงที่สุดในชั่วโมงที่ 12 โดยมีความกวางของบริเวณยับยั้ง 3.56 มิลลิเมตร  สวนในอาหาร TSB ให
บริเวณยับยั้งสูงที่สุดในชั่วโมงที ่12 โดยมีความกวางของบริเวณยับยั้งมากที่สุด 5.62 มิลลิเมตร (รูปที่ 5)  จากขอมูล
เหลานี้แสดงใหเห็นวาแบคทีเรีย N1 ผลิตสารยับยั้งรา Curvularia sp. ในรูปแบบที่ไมสัมพันธกับการเจริญ (non-
growth associate product) เพราะสารดังกลาวผลิตออกมาในชวง stationary phase (รูปที ่4 และ 5)  อาหารเหลว 
TSB นอกจากจะสนับสนุนการเจริญไดดีที่สุดแลว ยังใหสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งรา Curvularia sp. ไดดีที่สุดดวย  ดังนั้นจึง
เลือกอาหารชนิดนี้เพื่อนําไปแปรผันความเปนกรดดางที่สงเสริมใหผลิตสารออกฤทธิไ์ดดีขึ้นตอไป 
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รูปที่ 5   กราฟแสดงความกวางของบริเวณยับยั้งรา Curvularia 
sp. โดยน้ําเล้ียงเชื้อแบคทีเรีย N1 ในชั่วโมงที่ 12, 15 และ 18 
เปรียบเทียบระหวางอาหารเหลว NB, LB และ TSB 

รูปที่ 4   กราฟแสดงการเจริญของแบคทีเรีย 
N1 ในอาหารเหลว NB, LB และ TSB 
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4.2 ความเปนกรดดางของอาหารเหลว TSB ที่เหมาะสมสําหรับแบคทีเรีย N1 ตอการผลิตสารยับยั้งการ
เจริญของรา Curvularia sp.   

 เมื่อแปรผันความเปนกรดดางของอาหาร TSB ใหมีคาความเปนกรดดางเทากับ 6, 7, 8 และ 9 แลว
ตรวจติดตามการเจริญของแบคทีเรียและความสามารถในการยับยั้งรา Curvularia sp. ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
พบวาที่คาความเปนกรดดาง 6, 7 และ 8 แบคทีเรีย N1 มีอัตราการเจริญที่ไมแตกตางกันมาก  แตเมื่อความเปนกรด
ดางเพิ่มขึ้นเปน 9 อัตราการเจริญของแบคทีเรียจะลดลงเล็กนอย (รูปที่ 6)  โดยที่ยังคงสรางสารยับยั้งการเจริญของ
ราไดในระยะ stationary phase คือตั้งแตชั่วโมงที่ 9 ถึง 24 และใหความกวางของบริเวณยับยั้งมากที่สุดในชั่วโมงที ่
12, 15 และ 18  โดยที่ความเปนกรดดางเทากับ 6 ใหบริเวณยับยั้งสูงที่สุดในชั่วโมงที ่15 โดยมีความกวางของ
บริเวณยับยั้ง 5 มิลลิเมตร  ที่ความเปนกรดดางเทากับ 7 และ 8 ใหบริเวณยับยั้งสูงที่สุดในชั่วโมงที ่12 โดยมีความ
กวางของบริเวณยับยั้ง 5.65 และ 4.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ (รูปที่ 7)  จากขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาเมื่อเลี้ยงแบคทีเรีย 
N1 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ TSB ที่คาความเปนกรดดางเทากับ 7 แลว แบคทีเรีย N1 จะผลิตสารที่ยับยั้งรา Curvularia 
sp. ไดดีที่สุด  ดังนัน้จึงเลือกภาวะนี้เพื่อนําไปแปรผันหาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สงเสริมใหผลิตสารออกฤทธิ์ดีขึ้นตอไป 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับแบคทีเรีย N1 ตอการผลิตสารยับยั้งการเจริญของรา Curvularia sp.   
 เมื่อเลี้ยงแบคทีเรีย N1 ในอาหารเหลว TSB ที่คาความเปนกรดดางเทากับ 7 ที่อุณหภูมิ 30, 37 และ 

40 องศาเซลเซียส แลวตรวจติดตามการเจริญของแบคทีเรียและความสามารถในการยับยั้งรา Curvularia sp. พบวา
แบคทีเรีย N1 มีอัตราการเจริญไดใกลเคียงกันที่อุณหภูม ิ 37 และ 40 องศาเซลเซียส  สวนที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส อัตราการเจริญของแบคทีเรียจะลดลงเล็กนอย (รูปที่ 8)  แบคทีเรียยังคงสรางสารยับยั้งการเจริญของรา
เมื่อเจริญอยูในระยะ stationary phase คือตั้งแตชั่วโมงที่ 9 ถึง 24 และใหความกวางของบริเวณยับยั้งมากที่สุดใน
ชั่วโมงที่ 12, 15 และ 18  โดยที่ทุกอุณหภูมิใหบริเวณยับยั้งสูงที่สุดจากน้ําเลี้ยงเชื้อจากชั่วโมงที ่12 โดยมีความกวาง
ของบริเวณยับยั้ง 5.75, 7 และ 5.5 มิลลิเมตร  ที่อุณหภูมิ 30, 37 และ 40 องศาเซลเซียส ตามลําดับ (รูปที่ 9)  
ตัวอยางบริเวณยับยั้งราโดยน้ําเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในภาวะที่เหมาะสมที่สุด แสดงในรูปที่ 10 โดยมีคาเฉลี่ยความ
กวางของบริเวณยับยั้งโดย nystatin ในทุกการทดลองเทากับ 4 มิลลิเมตร  

โดยสรุปไดวาแบคทีเรีย N1 สรางสารยับยั้งการเจริญของรา Curvularia sp. ไดดีที่สุดเมื่อเลี้ยงในอาหาร
เหลว TSB ความเปนกรดดางเทากับ 7 ที่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง 

รูปที ่7  กราฟแสดงความกวางของบริเวณยับยั้งรา Curvularia sp. 
โดยน้ําเล้ียงเชื้อแบคทีเรีย N1 ในชั่วโมงที่ 12, 15 และ 18 
เปรียบเทียบระหวางคาความเปนกรดดาง 6, 7 และ 8 
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รูปที่ 6  กราฟแสดงการเจริญของแบคทีเรีย N1 
ในอาหารเหลว TSB ที่คาความเปนกรดดาง
เทากับ 6, 7, 8 และ 9  
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5. การพิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรีย N1  
จากการศึกษาลักษณะเบื้องตนพบวา แบคทีเรีย N1 เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางเปนทอนสั้นๆ และ

สรางสปอร สามารถสรางเอนไซมคะตะเลส จากขอมูลเหลานี้สันนิษฐานเบื้องตนไดวาแบคทีเรีย N1 จัดเปน
แบคทีเรียในสกุล Bacillus 
 

สรุปผลการทดลอง 
 จากการแยกราจากใบของตนปทุมมาที่มีอาการใบจุด โดยการนําใบที่เปนโรคมาแยกเชื้อบนอาหารแข็ง 
PDA พบวาราที่คัดแยกไดมีลักษณะสัณฐานวิทยาเชนเดียวกับราในสกุล Curvularia  และจากการทดสอบกลับตาม
หลักของ Koch พบวาราดังกลาวกอใหเกิดโรคใบจุดในปทุมมาไดเหมือนเดิม และสามารถแยกเชื้อที่มีลักษณะ
เชนเดิมได แสดงใหเห็นวา Curvularia sp. ที่คัดแยกไดเปนราที่กอใหเกิดโรคใบจุดในใบปทุมมาที่นํามาแยกเชื้อ 

จากการทดสอบแบคทีเรียที่เคยแยกไว (คงยุทธ เลิศมงคลธรรม, 2549) กับรา Curvularia sp. พบวา
แบคทีเรีย N1 สามารถผลิตสารยับยั้งการเจริญของราดังกลาวได  ผลจากการพิสูจนเอกลักษณทางสัณฐานวิทยา 
และการทดสอบการสรางเอนไซมคะตะเลส แสดงใหเห็นวาแบคทีเรีย N1 นาจะเปนแบคทีเรียในสกุล Bacillus (ใน
ที่นี้จะเรียกวา Bacillus sp. N1)  เมื่อนําแบคทีเรียดังกลาวไปเลี้ยงโดยการแปรผันภาวะในการเจริญ ซึ่งไดแก ชนิด
ของอาหารเลี้ยงเชื้อ  คาความเปนกรดดางของอาหารเลี้ยงเชื้อ และอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยง โดยมีการติดตามการ
เจริญของแบคทีเรียรวมกับความสามารถของน้ําเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในการยับยั้งการเจริญของรา Curvularia sp. 

รปูที่ 8  กราฟแสดงการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
N1ในอาหารเหลว TSB ความเปนกรดดางเทากับ 7 ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 9  กราฟแสดงความกวางของบริเวณยับยั้งรา Curvularia 
sp. โดยน้ําเล้ียงเชื้อของแบคทีเรีย N1 ในชั่วโมงที่ 12, 15 และ 18 
เปรียบเทียบระหวางอุณหภูม ิ30, 37 และ 40 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 10  แสดงความกวางของบริเวณยับยั้งรา Curvularia sp. โดยน้ําเล้ียงเชื้อของแบคทีเรีย 
N1 เมื่อเล้ียงในอาหารเหลว TSB ที่คาความเปนกรดดางเทากับ 7 ที่ 37 องศาเซลเซียส 12 
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พบวา Bacillus sp. N1 ผลิตสารยับยั้งรา Curvularia sp. ไดดีที่สุดในอาหารเหลว TSB  ความเปนกรดดางเทากับ 7  
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  โดย Bacillus sp. N1 ผลิตสารยับยั้งการเจริญของราเปาหมายไดดีที่สุดในชั่วโมงที ่
12 ของการเพาะเลี้ยง ซึ่งแสดงใหเห็นวาสารที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งรานี้เปนสารที่ผลิตออกมาในรูปแบบที่ไมสัมพันธ
กับการเจริญ (non-growth associate product) ซึ่งทั้งแบคทีเรียและผลิตภัณฑที่สรางขึ้นนีส้ามารถนําไปพัฒนาเพื่อ
ใชเปนสารปองกันการเขาทําลายของรากอโรคในปทุมมาและใชทดแทนสารเคมีเพื่อลดสารตกคางในสิ่งแวดลอมได
ดวย  งานวิจัยที่จะศึกษาเพิ่มเติมไดแก การทดสอบความสามารถในการยับยั้งกับราอื่นๆที่กอโรคในปทุมมา  การ
ทดสอบความเสถียรของสารออกฤทธิ์  การทดสอบความสามารถของสารออกฤทธิ์ในการยับยั้งรากอโรคบนใบปทุม
มา (in vivo) และการทําบริสุทธิ์และพสิูจนชนิดของสารออกฤทธิ์นี้ตอไป 
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