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บทคัดยอ 
             พืชจะสามารถเจริญเติบโตใหผลผลิตสูงและปราศจากโรคพืช  ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการปจจัยหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญท่ีสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตและความสามารถในการตอตานโรคพืชไดไมนอยไปกวาปจจัยอื่นๆ  
การศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาถึงคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสียและเชื้อแอคติโนมัยซีสท้ังหมด  11  ไอโซเลท  
ในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 3 ชนิด  ไดแก กวางตุง  ขาวโพดฝกออน  และผักกาดหอม  รวมถึงการศึกษา
คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสียและเชื้อแอคติโนมัยซีสในการตอตานโรคพืชของพืช 2 ชนิด  ไดแก กวางตุง  
และผักกาดหอม  พบวาในสภาวะหองปฏิบัติการเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสียรหัส 2  และเชื้อแอคติโนมัยซีสรหัส 3-2  มี
ความสามารถในการสงเสริมการเจริญเติบโตของรากและลําตนไดดีท่ีสุดกับพืชท้ัง 3 ชนิด  ทําการทดสอบดวยวิธ ี
Germination paper วัดผลการทดสอบโดยวัดความยาวรากและความสูงของตนพืชเมื่อครบ  3  วัน, 5  วัน  และ  7  
วัน ตามลําดับ  สวนการทดสอบการตอตานโรคพืชผักกาดหอม   พบวาในสภาวะหองปฏิบัติการเชื้อจุลินทรียจากน้ํา
เสียรหัส 2  และเชื้อแอคติโนมัยซีสรหัส 6-2  มีความสามารถในการตอตานโรคพืชผักกาดหอม ทําการทดสอบดวย
วิธี paper disc diffusion  และการทดสอบการตอตานโรคพืชกวางตุง พบวาในสภาวะหองปฏิบัติการ เชื้อจุลินทรีย
จากน้ําเสียและเชื้อแอคติโนมัยซีสมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรค 100 เปอรเซ็นต ท้ัง 11 ไอโซเลท  
ทําการศึกษาตอในสภาพแปลงทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ Completely randomize design (CRD)  จาก
การทดสอบการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 3 ชนิดพบวารหัส 3-2  ผลผลิตท่ีไดดีท่ีสุด รวมถึงการทดสอบการ
ตอตานโรคพืชผักกาดหอมพบวารหัส 6-2 สามารถตอตานการเกิดโรคผักกาดได 100 เปอรเซ็นตและการทดสอบการ
ตอตานโรคพืชกวางตุงขณะนี้ไดรอผลการทดสอบ 
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Abstract 
             Plants can grow high-yielding and disease-free plants. Depends on several factors, one of the 
factors that are important to enhance growth and disease resistance in plants, no less than other 
factors. Of this study was to study the properties of microorganisms from water and bacteria, activity No 
Mai Sis all 11 isolates to promote plant growth, three types of Cantonese, corn and lettuce included. 
characterization of microorganisms from water and bacteria, activity No Mai Sea in the fight against 
plant diseases of plants, two types of Cantonese and lettuce showed that in laboratory conditions 
bacteria from waste water codes 2 and infection, activity No horse Sea 3-2 code is capable of 
promoting the growth of roots and stems are best for all 3 types of plants were tested by measuring 
Germination paper tested by measuring root length and height of plants at the end of 3. day, 5 days 
and 7 days respectively, tested against plant diseases of lettuce. Found that in laboratory conditions 
bacteria from water and infection of two codes, activity codes cis 6-2 No Mai has the ability to resist 
plant diseases of lettuce. Tested by paper disc diffusion test and plant disease resistance Canton 
Found that in laboratory conditions. Microorganisms from water and bacteria, activity No Mai Sea is 
highly effective in inhibiting pathogen 100 percent of the 11 isolates studied in the field condition was 
the plan of experiments with Completely randomize design (CRD) from the experiment. promoting the 
growth of three kinds of plants were found that yield the best 3-2. Including testing, plant disease 
resistance of lettuce were found that 6-2 against the disease can be 100 percent of lettuce and plant 
disease resistance testing is now waiting Canton tests. 
 
Keywords :  Microorganisms from the water, infection, activity No Mai Sea, promote the growth, plant disease 
E-mail : chim_narak@hotmil.com 
 

คํานํา 

                พืชจะสามารถเจริญเติบโตใหผลผลิตสูงและปราศจากโรคพืช ข้ึนอยูกับปจจัยหลายปจจัย ปจจัยหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญท่ีสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตและรวมถึงความสามารถในการควบคุมโรคของพืช ไดไมนอยไปกวา
ปจจัยอื่นๆ ไดแก กิจกรรมของจุลินทรียท่ีอาศัยอยูบริเวณรากพืช ซึ่งสวนใหญเปนพวกเชื้อราและแบคทีเรีย จุลินทรีย
เหลานี้มีบทบาทอยางใกลชิดตอการเจริญเติบโตของพืช เชน ชวยละลายธาตุอาหารในดินชวยดูดซับแรธาต ุ หรือจุลิ
นทรียบางชนิดสามารถสรางสารประกอบท่ีกระตุนการเจริญเติบโตหรือควบคุมโรคพืชได ปจจุบันเกษตร
ภายในประเทศไทยไดใหความสําคัญและหันมาทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรียในการปลูกเพาะพืช โดยปุยท่ี
เกษตรกรไดหันมาใชกันมากข้ึน ไดแก ปุยคอก ปุยพืชสด ปุยหมัก และปุยน้ําสกัดชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีผูวิจัยไดนํา
เชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสียมาใชประโยชนทางการเกษตรโดยการนํามาใชแทนปุยใหแกพืช ซึ่งก็
พบวาพืชสามารถเจริญเติบโตไดดีใหผลผลิตสูง มีคุณภาพ และปราศจากจากโรคพืช  
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               ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเปนการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรียตอการสงเสริมการเจริญเติบโตและการ
ควบคุมโรคพืช โดยจุลินทรียท่ีใชไดแกเชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียท่ีคัดเลือกมาจากน้ําเสีย ในการศึกษา
ประสิทธิภาพของจุลินทรียการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 3 ชนิด ไดแก กวางตุง ขาวโพดฝกออน และ
ผักกาดหอมซึ่งจัดวาเปนพืชท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย และการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย
ตอการควบคุมโรคใบจุดของกวางตุง และโรคใบเนาแหละของผักกาดหอม เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการผลิต
พืชผลทางการเกษตรใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึนเพื่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดแบงการทดลองออกเปน 2 ข้ันตอนใหญกับพืชตัวอยางท่ีทดสอบ 3 ชนิด 
ไดแก กวางตุง, ขาวโพดฝกออน และผักกาดหอม โดยเริ่มตนจาการทดลองภายในหองปฎิบัติกอนแลวนําผลจากการ
ทดลองท่ีไดไปทําการทดลองตอในสภาพแปลงทดลองจริง ตามลําดับ โดยทําการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแอคติ
โนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย ตอการสงเสริมการเจริญของกวางตุง ขาวโพดฝกออน และผักกาดหอม ใน
สภาวะหองปฏิบัติการ ทําการเลี้ยงเชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย บนอาหาร NA ท้ัง 11ไอโซเลท 
โดยวิธี cross sterke  เวลา  24 ชั่วโมง นํามาบมเลี้ยงในอาหาร NB  เขยาในเครื่องเขยาเวลา 24 ชั่วโมง ใชความ
เขมขนของเชื้อท่ีระดับ 108 cell/ml  นําเมล็ดพืชท่ีจะทดสอบแชในน้ํากลั่นท่ีผานการนึ่งฆาเชื้อ เปนเวลา 1 ชั่วโมง  แช
เชื้อในอัตราสวน 1: 500  เปนเวลา 15 นาที แบงเปนชุดการทดสอบชุดการทดสอบ ชุดละ 15 เมล็ด แตละชุดมี 3 ซ้ํา
การทดลอง นํากระดาษเพาะ (Germination paper)  ปเปตน้ํากลั่นท่ีผานการนึ่งฆาเชื้อปริมาตร 2 มิลลิลิตร เพาะเชื้อ 
นําเมล็ดพืชมาวางลงในจานเพาะเชื้อวางไวท่ีอุณหภูมิหอง บันทึกผลการทดสอบวันท่ีเมล็ดพืชงอก และทําการวัด
ความยาวรากและความสูงลําตันพืชในวันท่ี 3 ,5 และ 7 คํานวณหาเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดพืชแตละชนิด เพื่อ
คัดเลือกเชื้อท่ีสามารถสงเสริมการเจริญของเมล็ดพืชท้ัง 3 ชนิดไดดีท่ีสุด และนําไปศึกษาตอในสภาพแปลงทดลอง
จริง โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD ใชแปลงทดลองท่ีศูนยเทคโนโลยีทางการเกษตรปฏิบัติการกลาง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เก็บขอมูลการเจริญของพืชท้ัง 3 ชนิดทุกวันท่ี  
7,14,21,28,35,42 ตามลําดับแลวแตชนิดของพืช และผลผลิตหลังจากการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ไดทําการศึกษา
ประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสียในการควบคุมโรคกวางตุง   ในสภาวะ
หองปฏิบัติการ ทําการทดสอบเชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย กับเชื้อรา Alternaria brassicae  ท่ี
เปนสาเหตุของการเกิดโรคของกวางตุงใชวิธ ีpoisoned food technique (วิชัยและชวเลิศ, 2546) ใชความเขมขน
ของเชื้อท่ีระดับ 108 cell/ml บันทึกผลการทดลองโดยการวัดเปอรเซ็นตการยับยั้งการเกิดโรคของเชื้อทดสอบกับชุด
ควบคุมและการศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผักกาดหอม  ในสภาวะหองปฏิบัติการ ทําการทดสอบเชื้อแอ
คติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย กับเชื้อแบคทีเรีย Erwiniacarotovora ท่ีเปนสาเหตุของการเกิดโรคของโรค
ผักกาดหอมใชวิธี  Agrawell  method  ผสมเชื้อ Erwinia carotovora  ใชวิธี pore  plate รอใหอาหารแหงเจาะชิ้น
วุนใชคอรกเบอร 2   หยดเชื้อท่ีตองการทดสอบ 20 micro/ml ความเขมขนของเชื้อ 5%   บมท่ีอุณหภูมิหอง 24 
ชั่วโมง บันทึกผลการทดลองโดยวัดการเกิด clear zone   จากผลการทดสอบ ประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีส
และเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสียในการควบคุมโรคพืชท้ัง 2 ชนิดนั้น เพื่อคัดเลือกเชื้อท่ีสามารถในการควบคุมโรคพืชไดดี
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ท่ีสุด และนําไปศึกษาตอในสภาพแปลงทดลองจริง โดยวัดผลการทดสอบดวยการประเมินความรุนแรงของโรคท่ีใบ
กวางตุงและผักกาดหอม 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

1.  การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย ตอการสงเสริมการเจริญและการ
ควบคุมโรคพืชในสภาวะหองปฏิบัติการของกวางตุง ขาวโพดฝกออน และผักกาดหอม                                    
 1.1   การทดสอบการสงเสริมการเจริญของเมล็ดพืชท้ัง 3 ชนิด ในสภาวะหองปฏิบัติการ  
 ในการการงอกของกวางตุง, ขาวโพดฝกออน และผักกาดหอม คลุกเมล็ดกอนปลูกดวยเชื้อแอคติโน
มัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสียในสภาวะหองปฏิบัติการ พบวาเชื้อท่ีสงเสริมการเจริญเติบโตของรากไดดีมี
ท้ังหมด  7 ไอโซเลท ไดแก   Tretment 1 , 2 , 5 , 6 , 8 , 9 และ 10  และพบวาเชื้อท่ีสงเสริมการเจริญของลําตนไดดีมี
ท้ังหมด    2   ไอโซเลท ไดแก Tretment 1 และ Tretment 6   และพบวาเชื้อท่ีสงเสริมการเจริญเติบโตของรากและลํา
ตนไดดีมีท้ังหมด 2 ไอโซเลท ไดแก Tretment 1 และ Tretment 6  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งท่ีความ
เชื่อมั่น 95%  
 

กราฟที่ 1   แสดงเปอรเซ็นตการงอกของพืชท้ัง 3 ชนิด 
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1.2 การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคของผักกวางตุง ในสภาวะหองปฏิบตัิการ 
  จากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสียท้ัง 11 ไอโซเลท 
บนอาหาร PDA โดยใชวิธี poisoned food technique (วิชัยและชวเลิศ, 2546) ในการควบคุมโรคใบจุด 
(Alternaria leaf spot) สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อรา Alternaria brassicae ของกวางตุงในสภาวะหองปฏิบัติการ 
พบวาเชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Alternaria brassicae
ได ท้ัง  11 ไอโซเลท   และมี เปอร เซ็นตการยับยั้ งมาก ท่ีสุด  คือ  100 เปอร เซ็นต                                                                                      
1.3  การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคของผักกาดหอมในสภาวะหองปฏิบัติการ                                  จาก
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสียท้ัง 11 ไอโซเลท บนอาหาร NA โดยใช
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วิธี Agrawell  method (วิชัยและชวเลิศ, 2546) ในการควบคุโรคเนาเละ สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
Erwinia carotovora ของผักกาดหอมในสภาวะหองปฏิบัติการ พบวาเชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย 
สามารถยับยั้งการเจริญของโรคเนาเละท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora ไดดีมากท่ีสุด 2  ไอโซเลทคือ 
Tretment 8  สามารถยับยั้งการเจริญของโรคเนาเละท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora  โดยตรวจดูจากการ
เกิดบริเวณโซน 1.2 cm.  และ Tretment 1 สามารถยับยั้งการเจริญของโรคเนาเละท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia 
carotovora  โดยตรวจดูจากการเกิดบริเวณโซน 0.8 cm   
2.  การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย ตอการสงเสริมการเจริญและการ
ควบคุมโรคพืชในสภาพแปลงทดลองของกวางตุง ขาวโพดฝกออน และผักกาดหอม  

2.1  การทดสอบการสงเสริมการเจริญของเมล็ดพืชท้ัง 3 ชนิดในสภาพแปลงทดลอง       
2.1.1  กวางตุง  

 
ภาพที่ 1   เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกวางตุงจาการทดลองประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีส 
                  และเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย ตอการสงเสริมการเจริญในสภาพแปลงทดลอง   

 

 ภาพ A: ชุดควบคุม                                 ภาพ B: ชุดทดลอง T1                       ภาพ c: ชุดทดลอง T6                                               
 
        2.1.2  ขาวโพดฝกออน 

          ภาพที่ 2   เปรียบเทียบขนาดของฝกขาวโพดฝกออนจาการทดลองประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีส 
                            และเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย ตอการสงเสริมการเจริญในสภาพแปลงทดลอง   
 

 

    

                

 

 

 

C 

C B A 

B A 

ภาพ A: ชุดควบคุม                       ภาพ B: ชุดทดลอง T1                ภาพ c: ชุดทดลอง T 6 
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ภาพที่ 3   เปรียบเทียบจํานวนฝกขาวโพดฝกออนจาการทดลองประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีส 

                  และเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย ตอการสงเสริมการเจริญในสภาพแปลงทดลอง   

 
   ภาพ A: ชุดควบคุม                              ภาพ B: ชุดทดลอง T1                            ภาพ c: ชุดทดลอง T 6 
 
   2.1.3  ผักกาดหอม 
 

ภาพที่ 4   เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมจาการทดลองประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีส 
                  และเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสีย ตอการสงเสริมการเจริญในสภาพแปลงทดลอง   
 

 

 

             ภาพ A: ชุดควบคุม                     ภาพ B: ชุดทดลอง T1                   ภาพ c: ชุดทดลอง T 6 
  

นอกจากนี้ยังพบวาจากการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคของผักกวางตุงและผักกาดหอมในสภาพแปลง
ทดลอง พบวาเชื้อทดสอบมีประสิทธิภาพดีมากในการควบคุมโรคของผักกวางตุงและผักกาดหอม 

 

สรุปผลการทดลอง 
                 เชื้อแอคติโนมัยซีสและเชื้อจุลินทรียจากน้ําเสียมีประสิทธิภาพตอการสงเสริมการเจริญในสภาวะ
หองปฏิบัติการของ กวางตุง ขาวโพดฝกออน และผักกาดหอมและในสภาพแปลงทดลองไดอีกดวย นอกจากนี้ยังมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชในสภาวะหองปฏิบัติการของ กวางตุง และผักกาดหอมรวมท้ังในสภาพแปลง
ทดลอง 
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