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บทคัดยอ 
 โรคเนาเละ (Bacterial soft rot) สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia sp. ในผักกาดหอม เปน
โรคที่สําคัญมากทั้งการระบาดและความเสียหายทั้งในแปลงปลูก การเก็บรักษาและการขนสง การทดลองศึกษา
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Erwinia  sp. สาเหตุโรคเนาเละของผักกาดหอมและสงเสริมการเจริญเติบโตในพืช 
โดยจุลินทรีย 47 ไอโซเลท จากหัวเชื้อจุลินทรียชีวภาพ ทําการทดสอบความสามารถของเชื้อจุลินทรียที่ใชในการ
ยับยั้งเชื้อ Erwinia  sp. ในระดับหองปฏิบัติการ โดยใชวิธีการ Agar well diffusion method ที่ 24,48,72 และ 96 
ชั่วโมง พบวา จุลินทรียทั้ง 47 ไอโซเลท ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Erwinia  sp. สาเหตุโรคเนาเละของ
ผักกาดหอมได และในการสงเสริมเจริญเติบโตของผักกาดหอม ทดสอบความสามารถการเจริญเติบโตในระดับ
โรงเรือนโดยแชเมล็ดผักกาดหอมดวยเชื้อจุลินทรียในรูปของเซลลแขวนลอยที่ความเขมขน 108 เซลลตอมิลลิลิตร 
เพาะลงในถาดหลุมเพาะกลา จัดการทดลองแบบ CRD ทําการวัดผลหลังการเพาะ 4 ครั้ง คือวันที่ 5,10,15 และ 
20 วัน ตามลําดับ โดยพบวา ไอโซเลทที ่K4/6-1 และ K6/12 สามารถสงเสริมการงอกของเมล็ดไดดีที่สุดคือ 100% 
สวนความสูงของตน ความกวางของกอ จํานวนใบ ความแข็งแรงตน น้ําหนักสดและน้ําหนักแหง พบวาไอโซเลทที่ 
K4/6-3 มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิรองลงมาคือ ไอโซเลทที่ K4/8, K2/2, 
K1/5, K1/3 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
 
คําสําคัญ :  Erwinia  sp., ผักกาดหอม 

 

Abstract 
 Bacterial soft rot causes of diseases by bacteria, Erwinia sp. in lettuce is a major disease 
outbreak and the damage in plantations. Storage and transport. Experimental study of the efficiency of 
inhibition Erwinia sp. Pulpy rot disease of lettuce and promote growth in plants by microbial from 47 
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isolates microbial biological. Tested the ability of microorganisms used to inhibit Erwinia sp. in the 
laboratory. Using the Supernatant at 24, 48, 72 and 96 hours showed that all 47 microbial isolates are 
not effective in inhibiting bacteria Erwinia sp. Rot disease of lettuce can be sloppy. And to promote 
growth of lettuce tested for growth in greenhouse lettuce by seeds bacterization in a microbial cell 
suspension at a concentration of 108 cells per milliliter. Culture to culture tray wells bold CRD trial 
management to measure four times after the crop is at 5, 10, 15 and 20 days respectively were found 
to isolate the K4/6-1 and K6/12 can promote the germination of seeds is the best 100% . For the height 
of stem, the width of grove, the strength of stem, fresh weight and dry weight found that isolate K4/6-3 
is the best performing in difference statistically significant, followed by the isolate K4/8, K2/2, K1/5, 
K1/3 as respectively, compared with controls. 
 
Keywords : Erwinia sp., lettuce 
E-mail : icecream_aa@hotmail.com 
 

คํานํา 
 ปจจุบันปญหาโรคพืชยังคงเปนปญหาที่สําคัญสําหรับการเพาะปลูกพืชและจัดเปนศัตรูพืชที่กอใหเกิด
ความเสียหายกับเกษตรกรผูปลูก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตั้งแตเริ่มเพาะปลูกจนกระทั่งหลังเก็บเกี่ยว การควบคุมโรคพืชมี
หลายวิธี แตวิธีที่งายและไดผลเร็วก็คือการใชสารเคม ีแตก็จะเกิดปญหาตามมา คือ การดื้อตอสารเคมีของเชื้อโรค 
การปนเปอนและตกคางของสารเคมีในผลิตผลการเกษตรและในสิ่งแวดลอม และยังมีผลตอสุขภาพของเกษตรกร
ผูใชและผูบริโภคดวย   ถึงแมวาจะมีการผลิตสารเคมีเพื่อใชในการยับยั้งเชื้อโรคเหลานี ้แตก็ไมสามารถควบคุมได 
เนื่องจาก เชื้อโรคพืชเหลานี้สามารถสรางความตานทานตอสารเคมีไดและสารเคมีเหลานี้ยังมีผลตกคางเปนพิษ
ตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  
 ในปจจุบันไดมีการคนควาหาวิธีการควบคุมโรคพืชใหมๆ เพื่อลดปญหาอันตรายจากการใชสารเคมีทาง
การเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยใหเกษตรกรหันมาใชการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธ ี(Bio control) ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่ยอมรับวา
ใชไดผลดีไดมีการศึกษาถึงกลไกการควบคุมโรคและระบบการควบคุมโรคโดยวิธีตางๆ โดยเฉพาะการใชจุลินทรีย
ปฏิปกษ (antagonist) ที่เปนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียมักเปนปฏิปกษตอเชื้อโรคพืชโดยการแกงแยง
อาหาร การยับยั้ง ทําลาย และการเปนปรสิตจึงไดมีการนําเชื้อแบคทีเรียที่สามารถตอตานโรคเนาเละของ
ผักกาดหอม ที่เกิดจากเชื้อ Erwinia sp. มาทดสอบในเรื่องการตอตานโรคพืชและสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรียจากหัวเชื้อจุลินทรียชีวภาพในการควบคุมโรคเนาเละของ
ผักกาดหอมที่เกิดจากเชื้อ Erwinia  sp.เลี้ยงเชื้อ Erwinia sp. ในอาหาร NB เปนเวลา 24 ชั่วโมง บนเครื่องเขยา 
ความเร็วรอบ 250 รอบ/นาที นําเชื้อ Erwinia sp. มาทําวิธีการ pour  plate กับอาหาร NA เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย
ทดสอบทั้ง 47 ไอโซเลท ในอาหาร NB ปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,000 รอบ/นาที เปนเวลา 5 นาที และนํา
Supernatant ทั้ง 4 ชวงเวลา (24, 48, 72 และ 96) และน้ํากลั่น เปนตัวควบคุม มาทําวิธี Agar well diffusion 
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method บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 48 ชั่วโมง บันทึกผลโดยวัดขนาดความกวางของบริเวณยับยั้งที่เกิดขึ้น 
(clear zone) การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรียจากหัวเชื้อจุลินทรียชีวภาพในการเจริญเติบโตของ
ผักกาดหอม เลี้ยงเชื้อจุลินทรียทดสอบ 47 ไอโซเลท ในอาหาร NB เปนเวลา 24 ชั่วโมง บนเครื่องเขยา ความเร็ว
รอบ 250 รอบ/นาที จากนั้นเตรียมเชื้อจุลินทรียใหอยูในรูปของเซลลแขวนลอยที่ความเขมขน 108 เซลลตอ
มิลลิลิตร นําเมล็ดพันธุผักกาดหอม  แชในน้ําที่บริสุทธิ์ (sterilized)  เปนเวลา 1 ชั่วโมง และแชในจุลินทรียทดสอบ
ทั้ง 47 ไอโซเลท เปนเวลา 30 นาที ทําการเพาะเมล็ดลงบนถาดเพาะ หนึ่งถาดทําการทดลอง  3 ซ้ํา  และทําการ
บันทึกขอมูลโดยตรวจนับจํานวนเมล็ดที่งอก วัดความยาวตน ความกวางของกอ นับจํานวนใบและดูความแข็งแรง
ของตน   บันทึกขอมูลในวันที ่5 10 15 และ 20  หลังจากเพาะ  และคํานวณเปอรเซ็นตการงอก  ชั่งน้ําหนักสดและ
น้ําหนักแหง 

 
ผลและวิจารณ 

 

1. ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรียจากหัวเชื้อจุลินทรียชีวภาพในการควบคุมโรคเนาเละของ
ผักกาดหอมที่เกิดจากเชื้อ Erwinia sp. 
 จากการทดสอบความสามารถของเชื้อจุลินทรียทั้ง 47 ไอโซเลท ในการยับยั้งเชื้อ Erwinia sp. พบวา 
เชื้อจุลินทรียทั้ง 47 ไอโซเลท ไมสามารถยับยั้งเชื้อ Erwinia sp. สาเหตุโรคเนาเละของผักกาดหอมได โดยไมมีการ
เกิดโซนใส (inhibition zone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Erwinia sp.โดยดูโซนใส (inhibition zone) โดย
 วิธีการ Agar well diffusion method ของเชื้อจุลินทรีย (ก) K6/2 (ข) K4/2 (ค) K3/6 และ (ง) K2/1                  
 ที่เวลา 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง 
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ตําแหนงที ่1 คือ เชื้อจุลินทรียที่เวลา 24 ชั่วโมง 
ตําแหนงที ่2 คือ เชื้อจุลินทรียที่เวลา 48 ชั่วโมง 
ตําแหนงที ่3 คือ เชื้อจุลินทรียที่เวลา 72 ชั่วโมง 
ตําแหนงที ่4 คือ เชื้อจุลินทรียที่เวลา 96 ชั่วโมง 

                   ตําแหนงที ่5 คือ น้ํากลั่น (ชุดควบคุม) 
 
2. ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรียจากหัวเชื้อจุลินทรียชีวภาพในการเจริญเติบโตของผกักาดหอม 
 จากผลการทดสอบความสามารถของเชื้อจุลินทรียในการสงเสริมการงอกของเมล็ดผักกาดหอมที่แชเมล็ด
ดวยเชื้อจุลินทรียชีวภาพ พบวา ไอโซเลทที่ K4/6-1, K6/12 และ ชุดควบคุม สามารถสงเสริมการงอก ของเมล็ดได
ดีที่สุดคือ 100% สวนความสูงของตน ความกวางของกอ จํานวนใบ ความแข็งแรงตน น้ําหนักสดและน้ําหนักแหง 
พบวา ไอโซเลทที่ K4/6-3 มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รองลงมาคือ ไอ
โซเลทที ่K4/8, K2/2, K1/5 และ K1/3 ตามลําดับ 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  แสดงเปอรเซ็นตการงอกของผักกาดหอมเมื่ออาย ุ3 วัน 
 
ตารางที่ 1   การวิเคราะหทางสถิติผลเปอรเซ็นตวัตถุแหง (% Dry Matter) 

 ผลรวมกําลัง
สอง(SS) 

องศาอิสระ(df) คาเฉลี่ยผลรวม
กําลังสอง (MS) 

สถิต ิ
(F) 

ความนาจะเปน
ของสมมติฐาน 

ระหวางกลุม s 11272.4 27 417.498 .858 .662 
ภายในกลุม 27260.9 56 486.801   
ผลรวม 38533.3 83    
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ภาพที่ 3  แสดงการเจริญเติบโตของผักกาดหอมเมื่ออาย ุ20 วัน 
 
ตารางที่ 2  การวิเคราะหทางสถิติผลการวัดความสูงตน จํานวนใบ ความกวางกอ และระดับความแข็งแรงของตน 

 ผลรวม
กําลังสอง

(SS) 

องศาอิสระ
(df) 

คาเฉลี่ย
ผลรวมกําลัง
สอง (MS) 

สถิต ิ
(F) 

ความนาจะ
เปนของ
สมมติฐาน 

ความสูงตน     ระหวางกลุม  
                      ภายในกลุม 
                      ผลรวม 

138.879 
156.947 
295.826 

27 
56 
83 

5.144 
2.803 

1.835 .028 

ใบ                  ระหวางกลุม  
                      ภายในกลุม 
                  ผลรวม 

103.380 
143.827 
247.207 

27 
56 
83 

3.829 
2.568 

1.491 .104 

กวาง              ระหวางกลุม  
                      ภายในกลุม 
                  ผลรวม 

203.797 
219.359 
423.156 

27 
56 
83 

7.548 
3.917 

1.927 .019 

ระดับ             ระหวางกลุม  
                     ภายในกลุม 
                     ผลรวม 

19096.3 
28054.6 
47150.9 

27 
56 
83 

707.270 
500.975 

1.412 .137 
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สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดสอบความสามารถของเชื้อจุลินทรียทั้ง 47 ไอโซเลท ในการยับยั้งเชื้อ Erwinia sp. พบวา 
เชื้อจุลินทรียทั้ง 47 ไอโซเลท ไมสามารถยับยั้งเชื้อ Erwinia sp. สาเหตุโรคเนาเละของผักกาดหอมไดเลย โดยไมมี
การเกิดโซนใส (inhibition zone) 
 ในการทดสอบความสามารถของเชื้อจุลินทรียในการสงเสริมการงอกของเมล็ดผักกาดหอมที่แชเมล็ดดวย
เชื้อจุลินทรียชีวภาพ พบวา ไอโซเลทที่ K4/6-1, K6/12 และ ชุดควบคุม สามารถสงเสริมการงอก ของเมล็ด
ผักกาดหอมไดดีที่สุดคือ 100% และในดานสวนความสูงของตน ความกวางของกอ จํานวนใบ ความแข็งแรงตน 
น้ําหนักสดและน้ําหนักแหง พบวา ไอโซเลทที่ K4/6-3 มีประสิทธิภาพดีที่สุดรองลงมาคือ  ไอโซเลทที่ K4/8, K2/2, 
K1/5 และ K1/3 ตามลําดับ  
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