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โรคเมล็ดดางเปนโรคสําคัญของขาว ที่ทําใหผลผลิตและคุณภาพของขาวลดลง โดยสามารถตรวจพบ
เชื้อราสาเหตุโรคกวา 6 ชนิดบนเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ดดาง การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อแยก คัดเลือก
และทดสอบเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดดางของขาว จากการ
เพาะเมล็ดขาวพันธุชัยนาท 1 ที่ผานการแชในปุยอินทรียน้ํา น้ําจากนาขาว น้ําผสมดวยปุยหมัก และน้ําผสมดวย
ปุยหมักใบไผแหงที่ไดมาจากมูลนิธิขาวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี บนกระดาษเพาะที่มีความชื้นเปนเวลา 7 วัน ได
เมล็ดขาวที่งอกเพื่อนําไปแยกเชื้อจากรากขาวบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) สามารถแยกเชื้อแบคทีเรีย
ที่เจริญครอบครองรากได 49 ไอโซเลท เมื่อนําไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา
Helminthosporium oryzae, Trichoconis padwickii และ Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดดางของขาว บน
อาหาร PDA ในหองปฏิบัติการ โดยเปรียบเทียบกับเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากพืชชนิดอื่นๆ จํานวน 6 ไอโซเลท
พบเชื้อแบคทีเรีย 8 ไอโซเลทที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง ในจํานวนนี้
บางสายพันธุสามารถสงเสริมการเจริญของยอดและรากตนกลาขาว และมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมล็ด
ดางในแปลงปลูก เชื้อแบคทีเรีย 5 ไอโซเลทไดรับการพัฒนาจนไดสายพันธุกลายที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะ
rifampicin ที่ 100 ppm นําเชื้อแบคทีเรียสายพันธุกลายที่ยังคงประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อ
ราสาเหตุโรคทั้ง 3 ชนิด และสายพันธุดั้งเดิมไปพัฒนาเปนสูตรสําเร็จชนิดผง กอนนําไปทดสอบประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโรคเมล็ดดางในแปลงปลูกขาว เปรียบเทียบกับการใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย โดยแช
เมล็ดขาวกอนปลูก และพนลงบนรวงขาวรวม 2 ครั้ง พบวากรรมวิธีที่ใชผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลาย
ไอโซเลท SBn07-M4 ใหผลผลิตตอกอสูงที่สุด (100.34 กรัม/กอ) รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของ
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens สายพันธุ BB165 (97.68 กรัม/กอ) และสูงกวากรรมวิธีควบคุมที่ปลูก
เชื้อราสาเหตุโรค (77.55 กรัม/กอ) อยางมีนัยสําคัญ เมื่อตรวจเปอรเซ็นตเมล็ดดีและเมล็ดดาง พบวากรรมวิธีที่ใช
ผงเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุกลายไอโซเลท CG06-M6 และ BB165-M3 มีประสิทธิภาพใน
การเพิ่มเปอรเซ็นตเมล็ดดี และลดเปอรเซ็นตเมล็ดดางไดดีกวากรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีประสิทธิภาพเทียบเทากรรมวิธีที่ใชสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC (อามูเร)
เมล็ดดางที่เก็บเกี่ยวไดจากกรรมวิธีที่ใชผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลายไอโซเลท SBn07-M4 มี
เปอรเซ็นตการงอก การเจริญเติบโตของยอดและรากตนกลาขาวดีกวาเมล็ดดางที่เก็บเกี่ยวไดจากกรรมวิธี
ควบคุมที่ปลูกและไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค และมีคุณภาพเทียบเทากับกรรมวิธีที่ใชเมล็ดดีจากกรรมวิธีควบคุมที่
ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
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Nichakorn Saetang 2010: Screening of Antagonistic Bacteria for Increasing Yield and Reducing
Dirty Panicle of Rice. Master of Science (Agriculture), Major Field: Plant Pathology, Department
of Plant Pathology. Thesis Advisor: Associate Professor Chiradej Chamswarng, Ph.D. 79 pages.

Dirty panicle is the important disease of rice which causes the reduction of rice yield and quality. At
least six plant pathogenic fungi were detected from dirty panicle infected rice seeds. This study was aimed at
the isolation, screening and selection of antagonistic bacteria which effectively increased yield and reduced
dirty panicle disease of rice. Rice seeds of Chainat 1 variety were soaked in liquid compost, rice field natural
water, a water-mix of compost and a water-mix of dried bamboo leaf compost, obtained from Khao Khawn
foundation in Suphan Buri, and incubated for 7 days on moisten blotter paper. Forty-nine isolates of root
colonizing bacteria (RCB) were isolated from the roots of germinating rice seeds on potato dextrose agar
(PDA). All RCB isolates and six bacterial isolates obtained from other sources were tested in vitro for the
efficacy to inhibit mycelial growth of Helminthosporium oryzae, Trichoconis padwickii and Curvularia
lunata, the causal agents of rice dirty panicle on PDA. Result showed that eight bacterial isolates inhibited
mycelial growth of three pathogens of rice. Some isolates promoted shoot and root growth of rice seedlings
and controlled dirty panicle disease under field condition. Five selected bacterial isolates were developed for
resistance to 100 ppm rifampicin antibiotic. Mutant bacterial isolates with remained antagonistic activity
against three dirty panicle pathogens and wild type strains were developed as powder formulations and then
were tested for the control of dirty panicle disease under field condition. Rice seeds were soaked in the
suspension prepared from powder formulation compared with bacterial cell suspension before sowing and
followed by two spraying applications on rice panicles. The results revealed that powder formulation of
mutant isolate SBn07-M4 and cell suspension of Bacillus amyloliquefaciens strian BB165 provided higher
yield with 100.34 and 97.68 g/hill, respectively, which were significantly higher than the yield from
pathogens inoculated control (77.55 g/hill). The treatments using powder formulation of mutants of B.
amyloliquefaciens isolates CG06-M6 and BB165-M3 significantly increased the percentages of fertile seeds,
while reduced the dirty panicle seeds when compared with the pathogens inoculated control. The efficacies of
these isolates were comparable to the use of propiconazole+difenoconazole 30% EC (Armure). The dirty
panicle seeds derived from the treatment of mutant bacterial isolate SBn07-M4 provided the seed
germination, seedling height and root lengths better than the use of dirty panicle seeds obtained from the
pathogens inoculated and non-inoculated control. Moreover, quality of dirty panicle seeds from this mutant
isolate was comparable to the fertile seeds derived from non-pathogen inoculated control.
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สารบัญตาราง
ตารางที่
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หนา
เชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากรากของขาวอายุ 7 วัน ซึ่งเพาะจากเมล็ดขาวพันธุ
ชัยนาท 1 ที่ผานการแชในปุยอินทรียน้ํา น้ําจากนาขาว น้ําผสมดวยปุยหมัก
และน้ําผสมดวยปุย หมักใบไผ
ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยั้งการเจริญของเสนใย
เชื้อรา Helminthosporium oryzae, Trichoconis padwickii และ Curvularia
lunata บนอาหาร potato dextrose agar (PDA)
อิทธิพลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษตอการสงเสริมการเจริญของยอด และราก
ตนกลาขาว ซึง่ แชเมล็ดขาวในน้ําเปลา 1 คืน แลวนําไปแชตออีกในเซลล
แขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ เปนเวลา 30 นาที กอนบมเมล็ดขาวใน
หอผาชื้นเปนเวลา 7 วัน
คาเฉลี่ยน้ําหนักผลผลิตทั้งหมด น้ําหนักผลผลิตตอรวง และน้ําหนักของเมล็ด
ตอ 1,000 เมล็ด ภายใตสภาพการเกิดโรคเมล็ดดางตามธรรมชาติ เมื่อขาวอายุ
117 วัน
เปอรเซ็นตเมล็ดดี เมล็ดดางและเมล็ดลีบที่ไดจากการสุมเมล็ดขาวที่เก็บเกี่ยว
ไดจากตนขาวซึ่งปลูกภายใตสภาพการเกิดโรคเมล็ดดางตามธรรมชาติ โดยแช
เมล็ดขาวในเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษกอนปลูก และพนลง
บนตนขาวรวม 2 ครั้ง เมื่อขาวอายุ 90 และ 97 วัน
ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยั้งการเจริญของเสนใย
เชื้อรา Helminthosporium oryzae, Trichoconis padwickii และ Curvularia
lunata บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) โดยเปรียบเทียบระหวางสาย
พันธุดั้งเดิมและสายพันธุก ลายที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสูตรสําเร็จชนิดผงบรรจุในซองฟอยล เมื่อเก็บ
รักษาไวในหองเย็น (10 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 180 วัน
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คาเฉลี่ยจํานวนตนขาวตอกอ น้ําหนักผลผลิตตอกอ (น้ําหนักผลผลิตรวม)
จํานวนรวงตอกอ น้ําหนักผลผลิตตอรวง และน้ําหนักของเมล็ดตอ 1,000
เมล็ด เมื่อแชเมล็ดขาวดวยจุลินทรียปฏิปกษกอนปลูก และพนลงบนรวงขาว
จํานวน 2 ครั้ง เมื่อขาวอายุ 80 และ 87 วัน
เปอรเซ็นตเมล็ดดี เมล็ดดางและเมล็ดลีบ ที่ไดจากการสุมเมล็ดขาว ซึ่งแชเมล็ด
ขาวดวยเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ และเชื้อรา Trichoderma harzianum กอนปลูก
และพนลงบนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง เมื่อขาวอายุ 80 และ 87 วัน
ประสิทธิภาพในการเจริญครอบครองราก และผิวเมล็ดขาวของเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษและเชื้อรา Trichoderma harzianum เมื่อแชเมล็ดขาวดวยจุลินทรีย
ปฏิปกษกอนปลูก และพนลงบนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง เมื่อขาวอายุ 80 และ
87 วัน
เปอรเซ็นตของเชื้อรา Curvularia lunata, Helminthosporium oryzae และ
Trichoconis padwickii ที่เจริญจากผิวเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ดดาง หลัง
พนจุลินทรียปฏิปกษลงบนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง เมื่อขาวอายุ 80 และ 87 วัน
อิทธิพลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษและเชื้อรา Trichoderma harzianum ตอ
เปอรเซ็นตการงอก การสงเสริมการเจริญของยอดและรากตนกลาขาวของ
เมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ดดาง หลังพนเชื้อลงบนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง เมื่อ
ขาวอายุ 80 และ 87 วัน
การเจริญครอบครองรากของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษและเชื้อรา Trichoderma
harzianum ที่พนลงบนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง กอนเก็บเกี่ยว แลวนําเมล็ดขาวที่
แสดงอาการเมล็ดดางไปปลูกในถาดเพาะเปนเวลา 7 และ 14 วัน
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1

2
3

4

5
6

หนา
ประสิทธิภาพเชื้อของแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา
Helminthosporium oryzae, Trichoconis padwickii และ Curvularia lunata บน
อาหาร PDA โดยวิธี Dual culture
การเจริญเติบโตของตนกลาขาว เมื่อแชเมล็ดขาวดวยเซลลแขวนลอยของเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษและบมไวในหอผาชื้นเปนเวลา 7 วัน
อิทธิพลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษตอการสงเสริมการเจริญของยอด และรากตน
กลาขาว เมื่อแชเมล็ดขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 ในเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษ เปนเวลา 30 นาที กอนนําไปบมในหอผาชื้นเปนเวลา 7 วัน
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลายที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะ
rifampicin ในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Helminthosporium oryzae,
Trichoconis padwickii และ Curvularia lunata บนอาหาร PDA โดยวิธี Dual
culture
การเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางบนผิวเมล็ดขาวเปลือก
อิทธิพลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษและเชื้อรา Trichoderma harzianum ตอการ
สงเสริมการเจริญของยอด และรากตนกลาขาวของเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ด
ดาง หลังพนเชื้อลงบนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง กอนเก็บเกีย่ ว เมื่อตนขาวอายุ 7 วัน
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
CFU
g
ml
NGA
NGB
O.D.
PDA
ppm
μg
%

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

จํานวนโคโลนีตอหนึ่งหนวย (colony forming unit)
กรัม (gram)
มิลลิลิตร (milliliter)
อาหารแข็งเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย (nutrient glucose agar)
อาหารเหลวเลีย้ งเชื้อแบคทีเรีย (nutrient glucose broth)
คาโอดี (Optical Density)
อาหารแข็งเลี้ยงเชื้อรา (Potato dextrose agar)
สวนในลานสวน (part per million)
ไมโครกรัม (microgram)
เปอรเซ็นต

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดดางของขาว
Screening of Antagonistic Bacteria for Increasing Yield and Reducing Dirty
Panicle of Rice
คํานํา
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย มีเนื้อที่เพาะปลูกมากถึง 67 ลานไร ปจจุบันประสบ
ปญหาดานโรค ซึ่งเกิดจากเชื้อสาเหตุหลากหลายชนิดมาโดยตลอด และโรคที่พบเปนปญหาสําคัญ
เกือบทุกแหลงโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางโรคหนึ่ง คือโรคเมล็ดดางที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุ
จํานวน 6 ชนิดคือเชื้อรา Helminthosporium oryzae, Fusarium semitectum, Sarocladium oryzae,
Cercospora oryzae, Trichoconis padwickii และ Curvularia lunata เนื่องจากเมื่อความรุนแรงของ
โรคเมล็ดดางเพิ่มขึ้น 1% จะทําใหผลผลิตของขาวลดลง 0.646% (พากเพียร และคณะ, 2532)
นอกจากนี้ยังทําใหคุณภาพของเมล็ดเสีย โดยพบวาเมล็ดขาวที่มีระดับความรุนแรงของโรคเมล็ดดาง
มากกวา 25% ของพื้นที่ผิวเมล็ด มีผลทําใหความงอก และอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวลดลง
อยางรวดเร็ว รวมทั้งการมีเมล็ดพันธุขาวที่เปนโรคนี้รุนแรงกวา 25% ปนอยูในสัดสวนของปริมาณ
เกิน 30-50% (ขึ้นอยูกับพันธุขาว) มีผลทําใหอายุการเก็บรักษาลดลงเชนกัน (อัญชลี และคณะ,
2546) และเมื่อนําไปขัดสี จะไดเมล็ดขาวทีม่ ีคุณภาพต่าํ และแตกหักงาย จึงขายขาวเปลือกไดใน
ราคาต่ํา นอกจากนี้เชื้อราสาเหตุโรคยังแพรระบาดโดยสปอรของเชื้อราปลิวไปกับลม หรือติดไปกับ
เมล็ดพันธุขาวได ซึ่งกอใหเกิดโรคในการปลูกฤดูตอไป (ฤกษ, 2522)
เกษตรกรมักแกปญหาโรคนีด้ วยการพนสารเคมีควบคุมเชื้อรา แตปจจุบันกระแสการผลิต
ขาวอินทรียเพือ่ การสงออกและเพื่อบริโภคภายในประเทศ รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่ชาวนาตองลด
ตนทุนการผลิต โดยงดเวนการใชสารเคมีที่มีราคาแพง ประกอบกับเกษตรกรหันมาสนใจวิถีชวี ภาพ
และมีความตองการใชชีวภัณฑที่หลากหลายเพื่อทดแทนสารเคมี จึงมีงานวิจยั และพัฒนาชีวภัณฑ
หลายชนิดเพื่อใชควบคุมโรคขาว ในประเทศไทยมีงานวิจยั การใชเชื้อรา Trichoderma sp. และเชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus sp. ควบคุมโรคของขาว ซึ่งจากผลการทดลองพบวาสามารถเพิ่มผลผลิตและลด
โรคเมล็ดดาง เมล็ดลีบได (จิระเดช และคณะ, 2548) และไดมกี ารพัฒนาประสิทธิภาพของเชื้อรา
ไตรโคเดอรมาโดยการฉายรังสีแกมมา เพื่อใหตานทานตอสารเคมี แลวนํามาทดสอบประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโรคเมล็ดดางในแปลงนา พบวาเชื้อราไตรโคเดอรมาสายพันธุกลายดังกลาว สามารถ
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เพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดดางของขาวได (จิระเดช และ วรรณวิไล, 2550) นอกจากนี้ มานะ และ
คณะ (2536) ไดแยกแบคทีเรีย Bacillus spp. จากธรรมชาติ และพบวาเชือ้ แบคทีเรียดังกลาวสราง
สารปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคขาวหลายชนิด เชนเชื้อรา
Rhizoctonia solani สาเหตุโรคกาบใบแหง รวมถึงเชื้อรา C. lunata สาเหตุโรคเมล็ดดางของขาวได
ซึ่งเชื้อแบคทีเรียเปนจุลินทรียชนิดหนึ่งที่มกี ารศึกษา แนะนําใหใชในการควบคุมโรคตางๆ ทั้งใน
และตางประเทศเปนจํานวนมาก เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียเปนจุลินทรียทเี่ จริญไดรวดเร็ว สราง
ปฏิชีวนสารไดหลายชนิด และปรับตัวไดงา ยในสภาพแวดลอม ซึ่งถาสามารถคัดเลือกเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษมาประยุกตใชรวมกับเชื้อราไตรโคเดอรมาได อาจเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหเกษตรกร
ควบคุมโรคขาวไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังอาจชวยลดปญหาการสะสมของมลพิษใน
สภาพแวดลอมจากการใชสารเคมี ลดปญหาการดื้อตอสารเคมีควบคุมโรคของเชื้อ และลดตนทุน
การผลิตขาวไดดวย ดังนั้นการศึกษาครั้งนีจ้ ึงมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสาย
พันธุดีที่มีประสิทธิภาพในการลดโรคเมล็ดดาง และเพิ่มผลผลิตของขาว

วัตถุประสงค
1. เพื่อคัดเลือก และทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียในการยับยัง้ การเจริญของเสนใยของเชื้อรา Helminthosporium oryzae, Trichoconis padwickii และ Cuvularia lunata สาเหตุโรค
เมล็ดดางของขาว ในระดับหองปฏิบัติการ
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการลดโรคเมล็ดดางของขาวใน
สภาพแปลงปลูกขาว

การตรวจเอกสาร
มนุษยรูจกั บริโภคขาวและปลูกขาวเปนอาหารหลักเปนเวลานับพันปมาแลว และเชื่อวาถิ่น
กําเนิดของขาวนาจะอยูทางตะวันตกเฉียงใตของภูเขาหิมาลัยในประเทศอินเดีย ประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และแอฟริกา เพราะมีรายงานพบขาวหลายชนิดในบริเวณเหลานี้
ขาวที่ปลูกเปนอาหารของมนุษยมีอยู 2 ชนิด คือ Oryza sativa ซึ่งปลูกมากในเอเชีย และ
O. glaberrima ที่ปลูกมากในแอฟริกาตะวันตก ขาวทั้ง 2 ชนิดนี้ตางกันทีข่ าวแอฟริกาไมมีการแตก
ระแงที่สองจากระแงแรกของรวงขาว ในปจจุบันขาวเอเชียไดรับความนิยม และมีผูนําไปปลูกแทน
ขาวแอฟริกามากขึ้น ขาวเอเชียที่ปลูกกันในปจจุบันแบงเปน 3 พวกคือ
1. อินดิคา (Indica) มีเมล็ดยาวเรียว ผลผลิตคอนขางต่ํา ตอบสนองตอปุยนอย แตปรับตัวเขา
กับสิ่งแวดลอมไดดี ปลูกมากในเขตรอนของทวีปเอเชีย เชน ไทย ฟลิปปนส กัมพูชา และอินเดีย
2. จาปอนิกา (Japonica) มีเมล็ดปอมสั้น ผลผลิตสูง ตอบสนองตอปุยสูง ปลูกมากในเขตกึ่ง
รอน หรืออบอุน เชน ญี่ปุน เกาหลี และจีนตอนเหนือ
3. จาวานิคา (Javanica) มีเมล็ดคอนขางปอมอวน ผลผลิตต่ํา ปลูกมากในอินโดนีเซีย และ
พมา (นพพร และคณะ, 2542)
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาว (ชาญ, 2536; นพพร และคณะ, 2542)
ราก: รากของขาวมีหนาทีย่ ดึ ลําตนใหตงั้ ตรง และหาอาหารไปเลี้ยงลําตน รากของขาวเปน
แบบระบบรากฝอย (fibrous root system) เมื่อนําเมล็ดขาวที่พนระยะพักตัวแลว แชนา้ํ ไว 24 ชั่วโมง
หลังจากนัน้ นํามาหุม (incubation) อีก 48 ชั่วโมง สิ่งแรกที่งอกออกมาจากเมล็ดขาวดานติดกับกาน
ดอกตรงจมูกขาว (คัพภะ) คือ รากออน หรือรากแรกกําเนิด ( radicle) จากนัน้ อีก 12-24 ชั่วโมง จะ
เห็นยอดออน (plumule) งอกออกมาจากดานตรงขามของจมูกขาว เมื่อขาวเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
นั้น รากฝอยจะเริ่มเกิดขึ้น โดยงอกมาจากขอถี่ลางๆ เรียกวา adventitious root สวนการเจริญเติบโต
และการกระจายตัวของรากขาวนั้น ขึ้นอยูก ับการเตรียมดิน และวิธีการปลูก
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ลําตน: ลําตนของขาวมีลักษณะทรงกลม แกนกลางกลวง ไมมีแกน ลําตนตั้งตรง ประกอบ
ดวยขอและปลอง ซึ่งขอเปนที่เกิดของใบ ที่ขอมีตา ตาจะเจริญขึ้นเปนหนอใหม จึงทําใหขาวหนึ่ง
ตนแตกกอขึ้นเปนหลายตนได ปลองของขาวจะมีแถบบุม เล็กอยูเหนือตําแหนงตา กอนขาวสรางชอ
ดอก จะยังไมยดื ปลองขึ้นมา ลักษณะที่เราเรียกวา “ตนขาว” ในระยะกอนที่ขาวจะสรางชอดอกนั้นก็
คือ ใบและกาบใบ ตนขาวจริงๆ จะมีลักษณะสั้นถี่ อยูเ หนือจุดกําเนิดราก
ใบ: ใบขาว มีลักษณะแบนบาง ยาว แคบ อาจงอโคง หรือตั้งตรง มีกําเนิดจากขอในทิศทาง
สลับกัน ตรงขามกัน ประกอบดวย กาบใบ (leaf sheath) ซึ่งก็คือกานใบ (peduncle) ที่เปลี่ยนรูปมา
เปนสวนทีห่ อหุมขอ และปลอง ไมมีเสนกลางใบ สวนทีต่ ิดกับปลายกาบใบคือแผนใบ (leaf blade)
มีสวนปลายคลายหอก มีเสนกลางใบชัดเจน ตรงรอยตอระหวางกาบใบและตัวใบมีลักษณะคลาย
รอยพับเรียกวา ขอตอใบ (collar) ทํามุมทแยงยื่นออกไปจากลําตน ที่ขอตอจะมีเยื่อกันน้ําฝนหรือลิ้น
ใบ (ligule) มีลักษณะเปนเยือ่ บางใส อาจมีสีชมพูออนหรือสีมวง ใกลๆกับเยื่อกันน้ําฝนตรงรอยตอ
สวนที่ติดกับกาบใบจะเห็นเขี้ยวใบ (auricle) มีลักษณะคลายทางมะพราวสีขาวอมชมพูออน ซึ่งจะ
ใชลักษณะของเขี้ยวใบและเยื่อกันน้ําฝนในการแยกขาวออกจากตนหญา โดยหญาจะไมมีเขีย้ วใบ
ใบสุดทายของขาว เรียกวา ใบธง (flag leaf) ใบธงจะทํามุมกับตนขาวตางกันไปแลวแต
พันธุขาว ใบธงมีหนาที่สําคัญที่สุดคือ สังเคราะหแสงสรางอาหารไปสะสมที่เมล็ด ใบธงที่ทํามุม
แคบกับตน จะมีประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงมากกวาใบธงที่ทํามุมกวางกับตน เนื่องจากการ
ที่ใบธงทํามุมกวางกับตน จะเกิดการบังแสงซึ่งกันและกัน
รวง: รวงขาว คือ ชอดอก (inflorescence) ของขาวเกิดทีป่ ลองสุดทาย ระยะตั้งแตขอของ
ปลองสุดทายลงมาจนถึงกาบของใบธง เรียกวา คอรวง ขาวพันธุตางๆ จะมีคอรวงสัน้ ยาวตางกัน
ออกไป แกนรวง (panicle axis) เกิดขึ้นที่ขอ ของปลองสุดทาย และมีขอ ซึ่งขอเหลานี้จะเปนที่เกิด
ของแขนงปฐมภูมิ (primary branch) และแขนงทุติยภูมิ (secondary branch) ก็มีกําเนิดมาจากขอ
แขนงปฐมภูมิ ซึ่งเปนที่เกิดกานดอก (panicel) และดอกขาว (spikelet) ระยะระหวางกานดอก
เรียกวา ระแง ขาวพันธุที่มีระแงถี่ จะมีผลผลิตสูงกวาพันธุที่มีระแงหา ง
ดอก: ดอกขาว เปนดอกสมบูรณเพศ (perfect flower) ลักษณะเปนชอแบบ panicle ดอกขาว
จะบานในตอนเชา การผสมเกสรภายในดอกจะเกิดขึ้นกอนที่ดอกขาวบาน ปกติดอกขาวจะบาน
หลังจากที่ชอดอกโพลพนใบธงได 24-48 ชั่วโมง โดยจะเริ่มบานจากปลายชอดอกมาหาโคนใชเวลา
5-7 วัน จึงบานครบทุกดอก หลังผสมเกสรประมาณ 30 วัน ขาวจะสุกแกพรอมเก็บเกี่ยว
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เมล็ด: เมล็ดขาวที่สุกแกแลว สวนภายนอกเปนเปลือก (hull) หอหุมสวนภายในที่เรียกวา
ขาวกลอง (brown rice grain) ชั้นนอกสุดของขาวกลองเปนเยื่อบางๆ (pericarp layer) สีน้ําตาลออน
เชื่อมติดกับเปลือกหุมเมล็ดชั้นใน (seed coat) ถัดเขาไป คือ nucellus และ aleurone layer ซึ่งเปน
สวนที่หอหุมแปง (endosperm) และจมูกขาว (embryo) สวนของจมูกขาวนี้จะเจริญเปนรากและตน
ขาว สวนแปงซึ่งเปนสวนทีม่ นุษยบริโภค จะเปนอาหารของตนออนในระยะที่เมล็ดขาวเริ่มงอก
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญของขาว (ชาญ, 2536; นพพร และคณะ, 2542)
สภาพพื้นทีด่ ิน: ดินที่เหมาะสมตอการปลูกขาวควรมีความสามารถในการอุมน้ําไดดี มีธาตุ
อาหารหลักที่เปนประโยชนแกขาวมากพอ มีคาความเปนกรดเปนดาง 5.0-6.5 และมีอนิ ทรียวัตถุไม
นอยกวา 5 เปอรเซ็นต ควรเปนดินที่มหี นาดินลึก 30-50 เซนติเมตร ประกอบไปดวยอนุภาคดิน
เหนียวไมต่ํากวา 30 เปอรเซ็นต เพราะหลังจากการไถและคราด สวนหนึ่งของอนุภาคนี้จะ
ตกตะกอนกลายเปนชั้นดินดาน ชวยลดการไหลซึมของน้ําที่กักเก็บไวในน้ํา และดินเหนียวยัง
สามารถอุมน้ําไดดี
ความอุดมสมบูรณของน้ํา: การใหน้ําแกตน ขาวมากเกินไปไมเปนผลดีตอตนขาว เพราะจะ
ทําใหดนิ ขาดออกซิเจน การปลอยใหขาวขาดน้ําบางเปนระยะๆ จะชวยเพิ่มออกซิเจนใหแกรากขาว
และชวยลดสารพิษลง นอกจากนี้น้ํายังทําใหความชื้นรอบตนขาวสูงเหมาะตอการแพรกระจายของ
โรคและแมลง สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ไดแนะนําวาการรักษาระดับน้ําใหสงู ประมาณ 5
เซนติเมตร ตลอดฤดูปลูกจะไดผลผลิตสูงกวาที่ระดับน้ํา 15-20 เซนติเมตร เพราะหลังปกดําตนขาว
เจริญไดดกี วา และมีปูนาเขาทําลายนอยกวา เนื่องจากกลางวันน้ําจะรอน
สภาพอากาศ: ความผันแปรของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัน เวลา และสถานที่ เปน
ปจจัยธรรมชาติที่มีผลตอการปลูกขาวเปนอยางมาก ซึ่งแบงไดดังนี้
ปริมาณและการกระจายของน้ําฝน: เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของขาว โดยเฉพาะ
การทํานาแบบขาวไร โดยปกติขาวตองการน้ําฝนตลอดฤดูปลูกไมนอยกวา 1,200 มิลลิลิตร แตถาใน
พื้นที่นั้นมีฝนตกเกือบทุกๆ 3-4 วัน รวมวันที่ฝนตกมากกวา 15 วันตอ 1 เดือน แมวาจะมีปริมาณ
น้ําฝนรวมไมถึง 900 มิลลิลิตร ก็จะไมทําใหผลผลิตของขาวลดลง
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พลังงานรังสีจากดวงอาทิตย: มีความจําเปนตอกระบวนการสังเคราะหแสง หรือการสราง
อาหารของพืช โดยความยาวคลื่นที่เหมาะสม คือระหวาง 380-720 นาโนเมตร เปนชวงความยาว
คลื่นที่มองเห็นได
ความยาวของแสงในแตละวัน: มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของขาว เพราะมีผลตอปริมาณ
พลังงานแสงทีพ่ ืชไดรับรวมตอวัน
อุณหภูม:ิ มีอิทธิพลตอขาวทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแตการงอกของเมล็ด การเจริญของ
ราก การแตกกอ การสรางชอดอก รวมถึงการติดเมล็ด นอกจากนี้ยังพบวาในชวงที่ขาวใกลสุกแก ถา
มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 22 องศาเซลเซียส จะทําใหเวลาการสุกแกของขาวยืดออกไป ขาวมีเวลา
สรางน้ําหนักเมล็ดเพิ่มขึ้น สําหรับประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวา 30 องศาเซลเซียส ทําให
ขาวสุกแกเร็ว ไดผลผลิตต่ํา รวมทั้งขาวที่ออกดอกในชวงที่รอนจัดบรรยากาศแหงแลงจะติดเมล็ด
นอยมาก ทั้งนีเ้ พราะความรอนทําใหไขที่ไดรับการผสมเกสรแลวไมเจริญเปนเมล็ด
ความชื้น: แมวา จะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของขาวนอย แตมีผลตอการแพรกระจาย
ของโรค โดยถามีความชื้นสูง จะสงผลใหเชือ้ ราและแบคทีเรียบางชนิดแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว
ซึ่งมีผลโดยตรงตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของขาว
ลม: นอกจากจะชวยระบายความรอนและความชื้นที่มากเกินพอออกจากแปลงนา ซึ่งจะทํา
ใหการระบาดของโรคและแมลงบางชนิดลดลงแลว ยังชวยรักษาระดับของคารบอนไดออกไซด ซึ่ง
ใชในกระบวนการสังเคราะหแสง ทําใหการสรางอาหารของขาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตามถาลมแรงเกินไปอาจทําใหใบขาวฉีกขาด ตนขาวลม รวงแหง การผสมเกสรลมเหลว
รวมถึงการสรางและสะสมอาหารหยุดชะงัก
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอสังคมไทย ไมเพียงแตเปนแหลงอาหารที่ให
คารโบไฮเดรตประจําวันเทานั้น ยังสงไปจําหนายในตลาดตางประเทศ แตมักประสบปญหาดาน
โรคหลายโรค โดยเฉพาะโรคเมล็ดดางซึ่งมีสาเหตุจากเชือ้ รา Helminthosporium oryzae Breda de
Haan., Cuvularia lunata (Wakk) Boed., Fusarium semitectum Berk & Rav., Sarocladium oryzae
Sawada., Cercospora oryzae I. Miyake, และ Trichoconis padwickii Ganguly (ดารา และคณะ,
2545) เปนโรคที่กอใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตของขาว ตลอดจนคุณภาพของขาวสาร ซึ่งโรคนี้
มักจะเปนรุนแรงกับขาวพันธุไมตานทาน โดยเฉพาะขาวที่ปลูกในฤดูนาปรัง ในระยะขาวออกดอก
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มีอากาศรอนในชวงบาย และมีฝนตกชุกในชวงเย็น และค่ํา ทําใหสภาพความชื้นในแปลงนาสูง
เหมาะสมตอการเขาทําลายของเชื้อราดังกลาว (เอกสงวน, 2547)
ลักษณะอาการ
รวงขาวที่ถูกทําลายโดยเชื้อราจะมีอาการแตกตางจากโรคไหมคอรวงตรงที่คอรวงไมมี
อาการแผลสีเทา คอรวงไมหัก และเมล็ดไมลีบหมด รวงขาวที่เปนโรคจะมีทั้งเมล็ดเต็มและเมล็ดลีบ
บนเมล็ดมีจุดสีน้ําตาลดํา บางเมล็ดก็มีลายสีน้ําตาลทั้งเมล็ด บางเมล็ดลีบ และมีสีเทาอมชมพูทั้ง
เมล็ด ทั้งนี้เนื่องจากมีเชื้อหลายชนิดที่สามารถเขาทําลาย และทําใหเกิดอาการบนเมล็ดแตกตางกัน
ไป การเขาทําลายของเชื้อรามักเกิดในชวงดอกขาวเริ่มโผลจากกาบหุม รวง จนถึงระยะเมล็ดขาวเริม่
เปนน้ํานม หรือกําลังสุก หลังจากนั้น 2-3 สัปดาห หรือระยะใกลเก็บเกีย่ ว อาการเมล็ดดางจะปรากฏ
เดนชัด (สมคิด, 2532; ดารา และคณะ, 2545)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ Curvularia lunata, Trichoconis padwickii และ Helminthosporium
oryzae
เชื้อรา C. lunata สามารถจําแนกกลุม และเรียงลําดับไดดังนี้ (วิจยั , 2551)
Division
Eumycota
Subdivision
Deuteromycotina
Form-class
Hyphomycetes
Form-order
Hyphomycetales
Form-family
Dematiaceae
Form-genus
Curvularia
Form-species
C. lunata
เชื้อรา Curvularia spp. สราง conidium ที่มี 3-5 เซลล รูปรางโคง เซลลตรงกลางมีสีเขมกวา
เซลลหัวทาย เกิดบนกาน conidiophore สีเขม ไมแตกแขนง แตอาจมีการ proliferation ออกทางดาน
ใกลสวนปลาย ทําใหสรางสปอรเพิ่มขึ้นไดอีก และกาน conidiophore มีลักษณะเปนขอหัก
(geniculate) พบทั้งที่เปน parasite ของพืช ทําใหเกิดจุดแผลบนใบและเปน saprobe ในดิน
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เชื้อรา H. oryzae สามารถจําแนกกลุม และเรียงลําดับไดดังนี้ (วิจยั , 2551; Ellis, 1971;
Sivanesan, 1987)
Division
Eumycota
Subdivision
Deuteromycotina
Form-class
Hyphomycetes
Form-order
Hyphomycetales
Form-family
Dematiaceae
Form-genus
Helminthopsorium
Form-species
H. oryzae
โคโลนีของเชื้อรา Helminthosporium บน PDA อายุ 7 วัน เจริญอยางรวดเร็วมีการแผขยาย
สีเทาหรือดํา เสนผาศูนยกลาง 8.5 เซนติเมตร ดานใตอาหารมีสีดํา สรางสปอรนอย conidiophore
เกิดเดี่ยวๆ หรือเกิดเปนกลุม มีลักษณะตรงหรือโคงงอ สีน้ําตาลออนจนถึงสีน้ําตาล ผนังเรียบยาวถึง
600 ไมโครเมตร เสนผาศูนยกลาง 4-8 ไมโครเมตร บริเวณปลาย conidiophore มีการหักแบบ
geniculate conidia สวนใหญรูปราง fusiform หรือ obclavate จนถึง cylindrical ลักษณะคอนขาง
โคง ขนาดสปอร 65x153x14-22 ไมโครเมตร สีน้ําตาลออนจนถึงสีน้ําตาลทอง ผนังเรียบมี 6-14
pseudosepta พบการงอกจากเซลลหัวทาย (bipolar germination)
เชื้อรา T. padwickii สามารถจําแนกกลุม และเรียงลําดับไดดังนี้ (วิจัย, 2551)
Division
Eumycota
Subdivision
Deuteromycotina
Form-class
Hyphomycetes
Form-order
Hyphomycetales
Form-family
Dematiaceae
Form-genus
Trichoconis (Alternaria)
Form-species
T. padwickii
เชื้อรา Trichoconis (Alternaria) spp. สราง conidiophore สีเขมไมแตกกิง่ กาน อาจมีการ
proliferation ออกดานขางใตจุดที่ใหกําเนิดสปอร conidium มีสีเขม จัดอยูในพวก porospore และ
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เปน dictyospore มีรูปรางรูปไขจนถึง obclavate หรือทรงกระบอก สปอรอันแรกเกิดที่ปลายกาน
conidiophore และสามารถทําหนาที่เปน conidiophore โดยสรางรูที่ปลายของสปอร และใหกําเนิด
สปอรอันตอไป ตอกันเปนลูกโซยาว สปอรอาจมีสวนปลายเรียวยาวเปน beak พบทั้งที่เปน parasite
ของพืช และ saprobe
การควบคุมโรคเมล็ดดาง และเชื้อราสาเหตุของโรค
การควบคุมโดยวิธีทางเคมี
เนื่องจากปจจุบันยังไมมีพนั ธุขาวที่ตานทานตอโรคเมล็ดดาง ดังนั้นการปองกันโรคนีจ้ ึง
ควรคัดเลือกเมล็ดพันธุที่สะอาด และควรคลุกเมล็ดพันธุด วยสารเคมี เชน คารเบนดาซิม
(carbendazim) หรือแมนโคเซบ (mancozeb) และในระยะขาวกําลังออกรวง หรือออกรวงแลว ถามี
ฝนตกชุก ควรพนดวยสารเคมีทิ้ลท โพลีอ็อก-ซิน เดลซีน-เอ็มเอ็กซ ซีลเทน บาวิสติน หรือฮิโนซาน
หรือเมื่อพบรวงขาวมีเมล็ดดางเพียงเล็กนอย ควรพนดวยสารเคมีโพรพิโคนาโซล เมื่อขาวตั้งทอง
และระยะออกรวง หรือพนสารเคมีคารเบนดาซิม เมื่อขาวออกรวง และหลังพนครั้งแรก 7-15 วัน
(ดารา และคณะ, 2545; เอกสงวน, 2547)
พากเพียร และคณะ (2529) ไดทําการทดลอง พบวาการพนสารเคมี propiconazole 25% EC
และ polyoxin Z 2.2% WP ระยะที่รวงขาวเริ่มโผลออกจากกาบหุมรวง และระยะขาวน้ํานม (milky
stage) ภายใตสภาพการเกิดโรคตามธรรมชาติ สามารถควบคุมโรคเมล็ดดางของขาวได
นอกจากนี้ยังพบวา การใชสารเคมี propiconazole รวมกับ difenoconazole (Armure 30%
EC) พนตนขาวในขณะทีต่ ั้งทองใกลระยะออกรวง และระยะรวงเริ่มโผลได 5 เปอรเซ็นต สามารถ
ลดความรุนแรงของโรคเมล็ดดางไดสูงกวาการใชสารเคมี propiconazole เพียงอยางเดียว แตไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (พากเพียร และคณะ, 2548)
การควบคุมโดยชีววิธี
จิระเดช และคณะ (2548) ไดรายงานวาการใชเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ
CB-Pin-01 และ Bacillus sp. สายพันธุ B03 แชเมล็ดขาวกอนปลูก และพนเชื้อกอนขาวออกรวงใน
สภาพแปลงปลูกขนาดเล็ก สามารถลดการเกิดโรคเมล็ดดาง เมล็ดลีบและเพิ่มน้ําหนักผลผลิตได จึง
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นําเชื้อรา T. harzianum มาฉายรังสีแกมมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเชือ้ รา T. harzianum ในการ
ควบคุมโรค พบสายพันธุกลายจํานวน 2 สายพันธุ คือ 23/03-7 (สายพันธุกลายที่ไดจากการฉายรังสี
แกมมาครั้งที่ 1) และ 03/7-I34 (สายพันธุกลายที่ไดจากการฉายรังสีแกมมาครั้งที่ 2) มีเปอรเซ็นต
การครอบครองรากสูง และสงเสริมการเจริญของรากไดดใี นระดับหองปฏิบัติการ เมื่อนําเชื้อรา T.
harzianum สายพันธุกลายทั้งสองสายพันธุไปทดสอบประสิทธิภาพในสภาพแปลงนาเปรียบเทียบ
กับสายพันธุเริม่ ตน CB-Pin-01 พบวาเชื้อรา T. harzianum ทุกสายพันธุสามารถเจริญครอบครอง
รากขาวไดทกุ ระยะการเจริญเติบโต โดยพบการเจริญครอบครองรากไดทุกสวน ทั้งโคนราก กลาง
รากและปลายราก และพบสายพันธุกลาย 03/7-I34 ชวยลดเปอรเซ็นตเมล็ดดางและมีศักยภาพใน
การเพิ่มผลผลิตของขาวไดสงู กวากรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (จิระเดช และ วรรณวิไล, 2550)
นอกจากนี้ยังพบวาเชื้อรา T. harzianum, T. pseudokonigii, Aspergillus niger, A. candidus,
Penicillium sp., เชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus และ Pseudomonas aeruginosa ไอโซเลท I และ II
สามารถยับยั้งเชื้อรา Alternaria alternata, C. lunata (Cochliobolus lunatus) และ F. solani (Nectria
haematococca) สาเหตุโรคบนเมล็ดขาวได และพบวาสารกรองของเชื้อรา T. harzianum, A. niger,
A. candidus และเชื้อแบคทีเรีย P. aeruginosa ทั้งสองไอโซเลท สามารถลดการเจริญของเสนใยเชื้อ
ราสาเหตุโรคดังกลาวบนอาหาร PDA ลดน้ําหนักแหงของเสนใย ลดการงอกของสปอร และความ
ยาวของเสนใยของเชื้อราสาเหตุโรคได รวมทั้งยังพบวาสารกรองของเชื้อปฏิปกษดังกลาวไมมีผล
ตอการงอกของเมล็ดขาว และสามารถลดปริมาณของเชื้อราสาเหตุโรคบนเมล็ดขาวได (Sarhan and
Shibly, 2003) นอกจากนี้ Bressan (2003) ไดศึกษาเชื้อ Streptomyces spp. 2 สายพันธุ (DAUFPE
11470 และ DAUFPE 14632) ที่แยกจากบริเวณ rhizosphere ของขาวโพดในการควบคุมเชื้อรา
สาเหตุโรคของเมล็ดขาวโพดในโรงเก็บ พบวาการใชเชื้อ Streptomyces spp. ในรูปเซลลแขวนลอย
และสารกรองเพียงอยางเดียว แชเมล็ดขาวโพด สามารถยับยั้งเชื้อรา C. lunata, Aspergillus spp.,
Drechslera maydis, Cephalosporium acremonium และ F. subglutinans ได แตตองใชเชื้อ
Streptomyces spp. ในรูปเซลลแขวนลอยรวมกับการทําความสะอาดเมล็ดดวย 2% sodium
hypochlorite จึงจะสามารถยับยั้งเชื้อรา Diplodia maydis ได
อยางไรก็ตามนอกจากเชื้อราปฏิปกษแลว ยังพบเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษซึ่งเปนจุลินทรียที่มี
การนํามาใชในการควบคุมโรคอยางแพรหลาย เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียมีกลไกในการควบคุมเชื้อ
สาเหตุโรค 4 ลักษณะ (นิพนธ, 2546) ดังนี้
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1. การแขงขันกับเชื้อโรค (Competition) เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษมีความสามารถในการ
แขงขันกับเชื้อสาเหตุโรคพืชในดานตางๆ เชน การใชธาตุอาหาร อากาศ และการครอบครองพื้นที่
ไดดีกวา ทําใหเชื้อสาเหตุโรคพืชไมสามารถเจริญ หรืออาศัยอยูในบริเวณที่มเี ชื้อปฏิปกษ สงผลให
พืชเจริญเติบโตแข็งแรง มีผลผลิตสูงขึ้น สําหรับการแขงขันที่พบมากคือการที่เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
สามารถนําธาตุอาหารหรือสารตางๆ ที่มีอยูในดินหรือในสภาพแวดลอมนั้นมาใชประโยชนในการ
เจริญไดดกี วาเชื้อโรค ทําใหเชื้อโรคขาดสารอาหาร ไมสามารถเจริญเขาทําลายพืช เชน การที่เชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษ P. fluorescens ผลิตสาร siderophore ที่ชวยในการจับยึดธาตุเหล็ก (Iron, Fe+3) จึง
ทําใหเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ P. fluorescens สามารถใชธาตุเหล็กไดดีกวาเชื้อรา Gaeumannomyces
graminis var. tritici สาเหตุโรค Take-all ของขาวสาลี ทําใหเชื้อรานี้ไมสามารถเขาทําลายรากของ
ขาวสาลีได สงผลใหขาวสาลีเจริญเติบโต และมีผลผลิตดีขึ้น ซึ่งนิยมเรียกแบคทีเรียปฏิปกษที่มี
ลักษณะนีว้ า แบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth Promoting Rhizobacteria,
PGPR) โดยแบคทีเรียนี้ชอบอาศัยอยูในดินบริเวณผิวราก (rhizoplane) หรือบริเวณรอบราก
(rhizosphere) (Schippers et al., 1987)
2. การผลิตสารปฏิชีวนะ (Antibiosis) เชื้อแบคทีเรียเปนจุลินทรียที่พบวามีการผลิตสาร
ปฏิชีวนะไดหลากหลายมากที่สุด เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่ไดรับความสนใจคัดเลือกเอามาใชในการ
ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีนนั้ จะเนนคุณสมบัติการทําลายชีวิตของเชื้อโรคเปนสวนใหญ และนับวา
เปนกลไกชนิดแรกที่นํามาศึกษา โดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษนี้สามารถผลิตสารที่มีคุณสมบัติยับยั้ง
หรือทําลายเชือ้ โรค หรือจุลินทรียชนิดอืน่ ได เชน สารพิษ (toxin) หรือสารปฏิชีวนะ (antibiotic) ที่
นํามาผลิตใชเปนยารักษาโรคกับมนุษย สัตว และพืชมากมายในปจจุบนั นอกจากนีก้ ลไกนี้ยังเปน
กลไกแรกที่ประสบความสําเร็จในการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี นั่นคือการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
Agrobacterium radiobacter สายพันธุ K84 ซึ่งผลิตสาร bacteriocin ที่มีชื่อวา agrocin 84 ไปยับยั้ง
หรือทําลายเชือ้ แบคทีเรีย A. tumefaciens biotype 1 และ 2 สาเหตุโรค crown gall ของพืช ชวย
ปองกันการเกิดโรคกับตนพืชได (Thomson, 1987; Penyalver et al., 2000) หรือในกรณีที่ใชเชื้อ
แบคทีเรีย P. fluorescens สายพันธุ 2-79 ที่ผลิตสารปฏิชีวนะ phenazine-1-carboxylate ซึ่งสามารถ
ยับยั้งการเกิดโรค Take-all ของขาวสาลีไดถึง 50-90 เปอรเซ็นต (Cook, 1993)
3. การเปนปรสิต (Parasitism) เชื้อแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเปนปรสิต (parasite) สามารถเขา
ไปเจริญอาศัยทําลายสิ่งมีชวี ติ อื่นนั้นปจจุบนั พบไมมากนัก และการใชเพื่อควบคุมโรคพืชยังไม
ประสบความสําเร็จเหมือนกลไกการผลิตสารปฏิชีวนะ แตยังมีรายงานการเปนปรสิตของเชื้อ
แบคทีเรีย Erwinia urediniolytics ที่เขาทําลาย pedicel ของสปอรเชื้อราสนิม (rust) เชื้อแบคทีเรีย
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Bdellovibrio bacteriovorus ที่เปนปรสิตของเชื้อแบคทีเรีย P. syringae pv. glycinnea สาเหตุโรคใบ
ไหมของถั่วเหลือง หรือเชื้อแบคทีเรีย Pasteuria penetrans (Syn. B. penetrans) ที่เปนปรสิตของ
ไสเดือนฝอย Meloidogyne incognita สาเหตุโรครากปม (Cook and Baker, 1983) เชื้อแบคทีเรีย
เหลานี้ยังไมไดรับความสนใจศึกษาปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง จึงนับวาเปนสวนหนึ่งที่
นาศึกษาพัฒนานํามาใชในการควบคุมโรคตอไป
4. การชักนําใหเกิดความตานทานโรค (Induced disease resistance) เปนกลไกทีก่ ําลัง
ไดรับความสนใจศึกษากันอยางแพรหลายในปจจุบัน ทัง้ นี้เนื่องจากเชือ้ รา หรือเชื้อแบคทีเรียบาง
ชนิดที่เปนเชื้อสาเหตุโรค เมื่อนํามาทําใหสญ
ู เสียความสามารถในการกอใหเกิดโรคแลว สามารถ
ชักนําหรือกระตุนใหพืชสรางความตานทานตอการทําลายของเชื้อโรคได เชน การเกิดการกลาย
พันธุในยีนเดียวของเชื้อรา Colletotrichum magna สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพวกแตง
(cucurbit) จะไมกอใหเกิดโรค แตเจริญอยูใ นพืช และชวยใหพืชทนตอการเขาทําลายของเชื้อโรค
ดั้งเดิม (wild type) ได หรือในกรณีของเชื้อแบคทีเรีย P. solanacearum สายพันธุไมรนุ แรง
(avirulent) สามารถชักนําใหพืชสรางสาร tomatine แลวปลดปลอยออกมาที่บริเวณรากทําใหมะเขือ
เทศตานทานตอการเขาทําลายของเชื้อแบคทีเรีย P. solanacearum สายพันธุดั้งเดิมได (Arwiyanto
et al., 1994)
สําหรับเชื้อแบคทีเรียที่ใชในการควบคุมโรคเปนจํานวนมากคือ เชื้อแบคทีเรียในกลุม
Pseudomonas spp. และ Bacillus spp. เนื่องจากสามารถเพิ่มปริมาณไดอยางรวดเร็ว และผลิตสาร
ปฏิชีวนะไดหลายชนิด สวนใหญเปนสารจําพวกเปปไทด และ โพลีเปปไทด โดยสารปฏิชีวนะที่
เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas spp. ผลิตขึ้นและสามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชได คือ pyoluteorin,
2,4-diacetylphluoroglucinol (DAPG), siderophore, pyrrolnitrin, phenazine-1-carboxylic acid
(PCA), antharanilic acid (Thomashow and Weller, 1990; Schnider et al., 1995; Bakker et al.,
2002) phenazine-1-carboxamide (PCN) (Chin et al., 2001) และ viscosinamide (Thrane et al.,
2000)
สําหรับเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis นั้นมีรายงานวาสามารถผลิตสารปฏิชีวนะไดถึง 65-70
ชนิด (Lee et al., 1985) โดยสารที่ผลิตขึ้นและสามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชได ไดแก Iturin A,
Surfactin (Asaka and Shoda, 1996) bacilysin, fengymycin A และ B (Loeffler et al., 1986)
bacliomycin (Chevanet et al., 1986) albolutin, bacillin, fungistatin (Katz and Demain, 1977)
รวมทั้งยังสามารถผลิตเอนไซม β-glucanase (Fergus and Richard, 1990) chitinase และ β-1,3
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glucanase ได (Marten et al., 2000) และพบสาร zwittermicin A ซึ่งผลิตโดยเชื้อแบคทีเรีย B. cereus
(He et al., 1994) นอกจากนีย้ งั พบวาเชื้อแบคทีเรีย B. thuringiensis ก็สามารถผลิตเอนไซม
chitinase ไดเชนกัน (Reyes-Ramίrez et al., 2004)
มานะ และคณะ (2536) ไดแสดงใหเห็นวาเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่แยกจากธรรมชาติ
สามารถผลิตสารปฏิชีวนะทีส่ ามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคขาวหลายชนิด เชน
เชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุโรคกาบใบแหง เชื้อรา Pyricularia oryzae สาเหตุโรคไหม (blast)
และเชื้อรา C. lunata สาเหตุโรคเมล็ดดางของขาวได และจากรายงานในตางประเทศพบวาเชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus sp. สายพันธุ BC121 ที่แยกจาก rhizosphere ของขาวฟาง สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเสนใยเชื้อรา C. lunata ได ซึ่งเมื่อนําไปดูภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน พบวาผนังของเสน
ใยเชื้อรา C. lunata ถูกทําลาย โดยเสนใยเกิดการแตกสลาย (lysis) และเมื่อนําเชื้อแบคทีเรีย
Bacillus sp. สายพันธุ BC121 ไปทดสอบบนอาหารที่มี 0.5% colloidal chitin พบบริเวณใสเกิดขึ้น
ดังนั้นเชื้อแบคทีเรียนี้จึงนาจะมีกลไกการยับยั้งเชื้อรา C. lunata โดยการสรางเอนไซม chitinase
(Basha and Ulaganathan, 2002)
พากเพียร และคณะ (2550) ไดนําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ B. subtilis No.4, No.9 และ No.33
ที่มีความสามารถในการควบคุมโรคเมล็ดดางมาใชรวมกัน โดยพนเซลลแขวนลอยของเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษจํานวน 3 ครั้ง ในระยะตนขาวตั้งทอง ระยะรวงขาวเริ่มโผลออกจากกาบใบธง 5%
และเมื่อตนขาวออกรวงแลวทุกตนตลอดแปลง พบวาการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 2 ไอโซเลท
รวมกันมีระดับความรุนแรงของโรคเมล็ดดางต่ํากวาการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษแบบเดี่ยวๆ และ
กรรมวิธีควบคุม แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษแบบเดี่ยวๆ
ตอมาไดนําเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษ B. subtilis No.33 ที่ผานการคัดเลือกมาผลิตเปนผงเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษแลวนํามาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมล็ดดางของขาว โดยใช
รวมกับสารปองกันกําจัดโรคพืช carbendazim+epoxiconazole 25% SC หรือ propiconazole 25%
EC หรือ propiconazole+difenoconazole 30% EC พบการพนเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ B. subtilis
No.33 ความเขมขน 1.6 x108 CFU/ml รวมกับสารปองกันกําจัดโรคพืช carbendazim+
epoxiconazole 25% SC หรือ propiconazole 25% EC หรือ propiconazole+difenoconazole 30% EC
ในอัตราสารออกฤทธิ์ครึ่งหนึ่งของอัตราแนะนํา ในระยะตั้งทองใกลออกรวงและระยะรวงขาวโผล
ได 5 เปอรเซ็นต สามารถควบคุมโรคเมล็ดดางของขาวในนาไดดีเทากับการใชสารปองกันกําจัดโรค
พืช carbendazim+epoxiconazole 25% SC หรือ propiconazole 25% EC หรือ
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propiconazole+difenoconazole 30% EC ในอัตราสารออกฤทธิ์อัตราแนะนํา และรองลงมาคือ
กรรมวิธีที่พนเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ B. subtilis No.33 ความเขมขน 1.6 x109 CFU/ml และพบวาทุก
กรรมวิธีที่ทําการทดลองสามารถควบคุมโรคเมล็ดดางใหมีระดับความรุนแรงของโรคต่ํากวา
กรรมวิธีเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ แตมผี ลผลิตของขาวไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ (พากเพียร
และคณะ, 2551)
Nanda and Gangopadhyay (1983) ไดนําเชือ้ แบคทีเรีย B. subtilis ที่แยกจากดิน มาแชเมล็ด
ขาวกอนปลูก และพนดวยเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียดังกลาว เมือ่ ขาวอายุ 30 และ 60 วัน
พบวาสามารถปองกันการเขาทําลายของเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ําตาลของขาว
ในระยะตนกลา และระยะที่ขา วแตกกอได
วิลาวรรณ และ สุดฤดี (2552) ไดแสดงใหเห็นวาการนําเชื้อแบคทีเรีย P. fluorescens
SP007s ชนิดผงละลายน้ําที่เก็บไวนาน 6 เดือน มาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมล็ดดาง
โดยคลุกเมล็ดรวมกับพนใบขาวจํานวน 3 ครั้ง เมื่อขาวอายุ 30, 60 และ 90 วันหลังปลูก สามารถ
ควบคุมโรคเมล็ดดางไดดเี ทียบเทากับการคลุกเมล็ดรวมกับการพนดวยสูตรดังกลาวจํานวน 5 ครั้ง
เมื่อขาวอายุ 15, 30, 45, 60 และ 75 วัน โดยลดการเกิดโรคเมล็ดดางได 81.5% และสามารถยับยั้ง
การเขาทําลายของเชื้อสาเหตุโรคเมล็ดดาง ไดแก Alternaria padwickii, Cercospora oryzae,
Curvuraria lunata, Fusarium semitectum และ Helminthosporium oryzae ไดอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมทั้งยังสามารถเพิ่มการแตกกอ และปริมาณรวงขาวสงผลใหปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 29.2% ซึ่ง
ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับการพนเชื้อ 5 ครั้ง
นอกจากการนําจุลินทรียปฏิปกษมาใชในการควบคุมโรคของขาวแลว ยังพบวาการใสปุย
โพแทสเซียม (0-0-60) ในอัตรา 15 กก.ตอไร เมื่อขาวอายุ 1 เดือน มีเปอรเซ็นตเมล็ดดีสูงกวาการไม
ใสปุย 15.15% และมีเปอรเซ็นตเมล็ดดางตอรวงต่ํากวาการไมใสปุย 12.56% สวนการใสปุย
โพแทสเซียมในปริมาณที่มากเกินไป จะทําใหเปอรเซ็นตการเกิดโรคเพิม่ ขึ้น (วรรณพรรณ และ
ปราโมทย, 2549) แต ลือชัย และคณะ (2550) ไดทําการทดลองและพบวา การใสปยุ โพแทสเซียมคลอไรดสามารถลดความรุนแรงของโรคเมล็ดดางในขาวพันธุ กข9 และคลองหลวง 1 ได แตไมมี
ผลตอขาวพันธุปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 1
และยังพบวาสารสกัดจากลําตนและรากของวัชพืช 5 ชนิด คือ ครอบจักรวาล (Abutilon
lidicom L.) โคกกระออม (Cardiospermum nalicaca Buml.) ชุมเห็ดเทศ (Cassia alata L.)
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ตดหมูตดหมา (Paeteria piliera Hook.) และตอยติ่ง (Ruellia tuberosa L.) ที่สกัดสารดวยน้าํ
อัตราสวน 1 ตอ 20 (กรัมน้ําหนักสดตอมิลลิลิตร) โดยแชทิ้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 24 ชั่วโมง
จากนั้นกรองดวยผาขาวบาง เมื่อนําสารที่สกัดไดมาผสมอาหาร PDA อัตรา 5: 15 (โดยปริมาตร)
แลวนําสปอรของเชื้อรา C. lunata 50,000 สปอรมาเกลี่ยบนอาหารดังกลาว ทิ้งไวที่อณ
ุ หภูมิหอง
พบวาที่ 72 ชั่วโมงยังสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. lunata สาเหตุโรคเมล็ดดางไดมากกวา 99
เปอรเซ็นต (พิสุทธิ์ และคณะ, ม.ป.ป.)

อุปกรณและวิธีการ
1. แยกเชื้อแบคทีเรียจากรากขาว
นําเมล็ดขาวพันธุชัยนาท 1 แชในน้ําเปลาเปนเวลา 15 ชั่วโมง แลวนําไปแชตออีก 1 ชั่วโมง
ในปุยอินทรียน ้ํา น้ําจากนาขาว น้ําผสมดวยปุยหมัก และน้ําผสมดวยปุย หมักใบไผ จากมูลนิธิขาว
ขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชปุยอินทรียน ้ํา 1 มิลลิลิตรตอน้ํา 200 มิลลิลิตร น้ําจากนาขาว 1
มิลลิลิตรตอน้ํา 10 มิลลิลิตร ปุยหมักผสมน้าํ อัตรา 1 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร และปุยหมักใบไผผสม
น้ําอัตรา 1 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร นําไปวางบนกระดาษเพาะ (Tissue towel) เปนเวลา 7 วัน แลวนํา
รากขาวมาแยกเชื้อแบคทีเรีย โดยตัดรากของขาวใหมีขนาด 1 เซนติเมตร ลางดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ
3 ครั้ง ซับใหแหงดวยกระดาษนึ่งฆาเชื้อ และอีกกรรมวิธแี ชดวย 0.525% sodium hypochlorite เปน
เวลา 3 นาที จากนั้นลางดวยน้ํานึ่งฆาเชื้อ 3 ครั้ง ซับใหแหงดวยกระดาษนึ่งฆาเชื้อ จากนั้นนําราก
ขาวไปวางบนอาหาร nutrient glucose agar (NGA) บมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24-72 ชั่วโมง
แยกเชื้อจากรากใหไดโคโลนีเดี่ยวหรือเชื้อบริสุทธิ์ แลวยายลงในหลอดอาหารเอียง NGA และเก็บ
ไวที่ 10 องศาเซลเซียส จนกวาจะนําไปทดสอบ
นอกจากนี้การทดลองครั้งนี้ไดคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการควบคุมโรค
ในพืชตางๆ อีก 6 ไอโซเลทจากหองปฏิบตั ิการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ ภาควิชาโรคพืช ซึ่ง
ประกอบดวย WS18 (วราภรณ, 2545), CG06 (วราภรณ, 2544), BB133, BB165, BB167 (ประคอง
และคณะ, 2547) และ TM04 (พราวมาส และคณะ, 2547) มาทดสอบเปรียบเทียบกับเชือ้ แบคทีเรียที่
แยกจากรากขาว เพื่อคัดเลือกไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพไปใชในการควบคุมโรคของขาวตอไป
2. การแยกเชื้อรา Curvularia lunata, Trichoconis padwickii และ Helminthosporium oryzae จาก
เมล็ดขาว
แยกเชื้อรา C. lunata, T. padwickii และ H. oryzae ดวยวิธีการเพาะเชื้อที่เมล็ดบนกระดาษ
ชื้น (blotter method) โดยนําเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ดดาง มาแชใน 0.525% sodium
hypochlorite นาน 3 นาที เพื่อฆาเชื้อที่ติดอยูบริเวณผิว ลางดวยน้ํานึ่งฆาเชื้อ 2-3 ครั้ง วางเมล็ดขาว
บนกระดาษเพาะเมล็ด (Tissue towel) เติมน้ําใหกระดาษเพาะมีความชืน้ ปดฝากลอง บมไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน เติมน้ําลงบนกระดาษเพาะเปนระยะๆ เพื่อปองกันกระดาษเพาะแหง
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เขี่ยเชื้อราที่ขึ้นบนเมล็ดขาวมาเลี้ยงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) และจําแนกเชื้อราสาเหตุ
โดยการศึกษาลักษณะสัณฐานของเชื้อราดวยกลองจุลทรรศน
3. การเตรียมเชื้อจุลินทรียเพื่อใชในการทดสอบ
3.1 การเตรียมเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบนอาหาร NGA ที่อุณหภูมหิ องเปนเวลา 1-2 วัน โดยใช loop แตะ
stock เชื้อมาเล็กนอย แลว steak ลงบนอาหาร NGA จนทั่วผิวหนาอาหาร บมเชื้อไวเปนเวลา 1-2 วัน
จากนั้นเติมน้ํานึ่งฆาเชื้อ แลวใชแทงแกวขูดเบาๆ ใหทั่วผิวหนาอาหาร นําเซลลแขวนลอยที่ไดไป
ปรับใหมีความเขมขน 108 CFU/มิลลิลิตร โดยนําไปวัดคาความทึบแสง (Optical density: O.D.)
ดวยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ปรับคาความทึบแสงใหเทากับ 0.2
O.D.
3.2 การเตรียมสปอรแขวนลอยของเชื้อราสาเหตุของโรค
เลี้ยงเชื้อรา C. lunata บนอาหาร PDA เปนเวลา 5-7 วัน ใช cork borer ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร เจาะวุน นําไปใสขาวเปลือกที่ผานการนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 30 นาที บมเชื้อที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5-7 วัน
สําหรับการเลี้ยงเชื้อรา T. padwickii และ H. oryzae นั้น ปฏิบัติเชนเดียวกับการเลีย้ ง
เชื้อรา C. lunata และนําเมล็ดขาวเปลือกทีม่ ีเชื้อราสาเหตุโรคแตละชนิดเจริญอยูไปลางดวยน้ํานึ่งฆา
เชื้อ ปรับความเขมขนของสปอรในสปอรแขวนลอยใหได 105 สปอร/มิลลิลิตร กอนนําไปพน
3.3 การผลิตเชื้อแบคทีเรียชนิดผง
เตรียมวัสดุอาหารสําหรับเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งประกอบดวยดิน ธัญพืช และโปรตีนผง
ผสมคลุกเคลาใหเขากัน ใสน้ําลงไปเล็กนอยใหความชื้น แลวนําวัสดุอาหารไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ
121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 30 นาที 2 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 24
ชั่วโมง หลังจากนั้นนําเชื้อแบคทีเรียที่เลี้ยงในอาหาร NGB เปนเวลา 48 ชั่วโมง มาใสในวัสดุอาหาร
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ที่เตรียมไว โดยใชอัตราเชื้อ 10 มิลลิลิตรตอวัสดุอาหาร 300 กรัม คลุกเคลาใหเขากัน แลวนําไปผึ่ง
ใหแหง เพื่อใหความชื้นในผงลดลงจนมีคาไมเกิน 10%
3.4 การเตรียมเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสด
เลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอรมาบนอาหาร PDA เปนเวลา 7 วัน ขูดสปอรจากผิวหนาอาหาร
1 จาน ผสมน้ํา 9 มิลลิลิตร นําไปขยายเพื่อเพิ่มปริมาณโดยใชปลายขาวสาร หุงใหสุกดวยหมอหุง
ขาวไฟฟา อัตราขาว 3 สวน ตอน้ํา 2 สวน ตักปลายขาวทีส่ ุกแลวขณะขาวยังรอน เพื่อชวยทําลาย
เชื้อจุลินทรีย จากอากาศที่อาจปนเปอนในถุงขาว ประมาณ 2 ทัพพี (พูน) ใสถุงพลาสติกทนรอน
ขนาด 8x12 นิ้ว หรือประมาณ 250 กรัม/ถุง กดขาวใหแบน รีดอากาศออกจากถุงใหถุงพลาสติกแนบ
กับขาว เพื่อลดการเกิดหยดน้ํา รอใหขาวอุนหรือเกือบเย็น จึงดูดสปอรแขวนลอยปริมาตร 2
มิลลิลิตรใสลงในถุงขาว โดยใสสปอรแขวนลอยของเชื้อไตรโคเดอรมาในบริเวณที่ลมสงบ เพื่อ
ปองกันการปนเปอนของเชือ้ จุลินทรียในอากาศ รัดยางตรงปากถุงใหแนน กอนเขยาหรือบีบขาว
เบาๆ เพื่อใหเชื้อกระจายทั่วทั้งถุง และเจาะถุงพลาสติกดวยเข็มบริเวณปากถุงที่รัดยางไว ประมาณ
15-20 ครั้ง/ถุง กดขาวในถุงใหแผกระจาย ไมซอนทับกัน ดึงบริเวณกลางถุงขึ้นเพื่อไมใหพลาสติก
แนบติดกับขาว และเพื่อใหมีอากาศเขาไปในถุงขาวพอเพียงตอการเจริญของเชื้อ วางถุงเชื้อในหอง
ที่ปลอดจากมด ไร และสัตวอื่นๆ อากาศไมรอน ไมถูกแสงแดด แตไดรับแสงสวาง 6-10 ชั่วโมง/วัน
หากแสงไมพอ ใชแสงจากหลอดฟลูออรเรสเซนตชวยได เมื่อครบ 2 วันบีบขยํากอนขาวที่มีเสนใย
ของเชื้อเจริญอยูใหแตก แลววางถุงในที่เดิม ดึงถุงใหมีอากาศเขาอีกครัง้ แลวบมในสภาพเดิมตออีก
4-5 วัน เพื่อใหเชื้อสรางสปอรสีเขียว (จิระเดช และ วรรณวิไล, 2545)
4. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียในการยับยั้งการเจริญของเสนใยของเชื้อรา
Curvularia lunata, Trichoconis padwickii และ Helminthosporium oryzae ในระดับ
หองปฏิบตั ิการ
เลี้ยงเชื้อรา C. lunata บนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5-7 วันใช cork borer ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร ลนไฟฆาเชื้อเจาะบริเวณปลายเสนใยของเชื้อรา C. lunata แลวยายไป
วางบนอาหาร PDA ที่กลางของจานเลี้ยงเชือ้ บมไวที่อุณหภูมหิ องเปนเวลา 24 ชั่วโมงใชเข็มเขี่ยลน
ไฟฆาเชื้อแตะเซลลของเชื้อแบคทีเรียอายุ 1-2 วัน แลวนํามาแตะบนอาหารที่มีเชื้อรา C. lunata เจริญ
อยู โดยแตะ 4 จุด ตรงขามกันในแนวกากบาท และใหแตละจุดหางจากเชื้อราสาเหตุโรค 3
เซนติเมตร แลวบันทึกผลการทดลองเปรียบเทียบกับจานควบคุมที่วางเชื้อโรคเพียงอยางเดียว
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และทําการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยัง้ การเจริญของเสน
ใยของเชื้อรา T. padwickii และ H. oryzae เชนเดียวกับเชือ้ รา C. lunata
การบันทึกผลการทดลอง
วัดรัศมีของเชือ้ ราสาเหตุโรค เพื่อนําขอมูลมาหาคาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใย
ของเชื้อโรค เปรียบเทียบขอมูลทางสถิติโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
(P=0.05)
เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อโรค

=

(R1-R2) x100
R1
R1 คือ คาเฉลี่ยของรัศมีของเสนใยเชื้อโรคในจานเลี้ยงเชือ้ ในกรรมวิธีควบคุม
R2 คือ คาเฉลี่ยของรัศมีของเสนใยเชื้อโรคในจานเลี้ยงเชือ้ ในกรรมวิธที ดสอบ
5. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการลดโรคเมล็ดดาง และเพิ่มผลผลิตของ
ขาว
5.1 การทดสอบอิทธิพลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษตอการสงเสริมการเจริญของตนกลาขาว
ในหองปฏิบัตกิ าร
นําเมล็ดพันธุขา วพันธุสุพรรณบุรี 1 มาหอดวยผาแลวแชในน้ําเปลาเปนเวลา 15 ชั่วโมง
ยกขึ้นใหสะเด็ดน้ํา แลวนํามาแชในเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่ไดจากการคัดเลือก
ในขอ 5 ความเขมขน 108 CFU/มิลลิลิตร เปนเวลา 30 นาที เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่แช
เมล็ดขาวในน้าํ เปลา บมเมล็ดขาวในหอผาชื้นเปนเวลา 7 วัน รักษาความชื้นของหอผาในชวงบม
เมล็ดขาว แลววัดความยาวราก โดยวัดจากโคนรากถึงปลายราก และวัดความสูงตนกลาขาวโดยวัด
จากโคนตนทีต่ ิดกับเมล็ดจนถึงปลายใบของยอดขาว
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5.2 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการลดโรคเมล็ดดาง และเพิม่ ผลผลิตของขาวใน
สภาพแปลงปลูกขาวที่ไดรับแสงแดด 100 เปอรเซ็นต
นําเมล็ดพันธุขา วพันธุสุพรรณบุรี 1 มาหอดวยผาแลวแชในน้ําเปลาเปนเวลา 15 ชั่วโมง
ยกขึ้นใหสะเด็ดน้ํา แลวนํามาแชในเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษความเขมขน 108
CFU/มิลลิลิตรเปนเวลา 30 นาที บมเมล็ดขาวในหอผาชื้นเปนเวลา 1 คืนกอนนําไปหวานลงบนเลน
ในกระถางขนาดเสนผาศูนยกลาง 13 นิ้ว (ความจุ 20 ลิตร) หลังจากหวานเมล็ดขาว 20 วันถอนตน
กลาใหเหลือ 5 ตน/กระถาง
การทดลองประกอบดวย 9 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ้ําๆ ละ 3 กระถาง กระถางละ 5 ตน
กรรมวิธีที่ 1-8 เปนไอโซเลทของเชื้อทดสอบ สวนกรรมวิธีท่ี 9 เปนกรรมวิธีควบคุมทีแ่ ชน้ําเปลา
เพียงอยางเดียว กําหนดแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Randomized complete block design,
RCB)
ดูแลรักษาตนขาวตามคําแนะนําของศูนยขยายเมล็ดพันธุข าวจังหวัดราชบุรี โดยใส
ปุยเคมีครั้งที่ 1 หลังปลูก 15 วัน สูตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ใสปุยเคมีครั้งที่ 2 หลังปลูก
45 วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร ใสปุยเคมีครั้งสุดทาย หลังปลูก 55 วัน สูตร 46-0-0
อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร และพนดวยเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียความเขมขน 108 CFU/
มิลลิลิตร จํานวน 2 ครั้ง คือ ในระยะที่ขาวตั้งทอง และระยะที่ขาวเริ่มเปนน้ํานม เก็บเกี่ยวผลผลิตที่
117 วัน
5.3 การตรวจและบันทึกผลการทดลอง
บันทึกผลผลิตรวมของขาว น้ําหนักเมล็ดขาวตอ 1 รวง โดยสุมเก็บรวงขาวกรรมวิธลี ะ
3 ซ้ําๆ ละ 10 รวง และน้ําหนัก 1,000 เมล็ด โดยสุมนับเมล็ดขาวจาก 10 รวงขางตน กรรมวิธีละ 3
ซ้ํา หลังจากนัน้ นําเมล็ดขาว 1,000 เมล็ดที่ชั่งน้ําหนักแลว มาตรวจเปอรเซ็นตเมล็ดดี เมล็ดดาง เมล็ด
ลีบ โดยการสุมนับเมล็ดจํานวน 3 ซ้ําตอกรรมวิธี ซ้ําละ 3 ครั้ง ครั้งละ 100 เมล็ด วิเคราะหเพื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
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6. การพัฒนาเชื้อแบคทีเรียสายพันธกลายที่ตานทานสารปฏิชีวนะ
นําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่ผา นการคัดเลือกมาพัฒนาใหไดสายพันธุทตี่ านทานตอสาร
ปฏิชีวนะ เพื่อใชสําหรับการติดตามตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย โดยแตะเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษไป
streak บนอาหาร NGA ที่ผสมสารปฏิชีวนะ rifampicin ความเขมขน 1 ppm บมที่อุณหภูมหิ อง 2448 ชั่วโมง นําเชื้อแบคทีเรียทีเ่ จริญไดบนอาหารดังกลาว มา streak บนอาหาร NGA ที่ผสมสาร
ปฏิชีวนะ rifampicin ที่ความเขมขนเดิมซ้าํ อีก 2-3 ครั้งเพื่อใหเกิดความคงตัว และเพิม่ ระดับความ
เขมขนของสารปฏิชีวนะขึ้นเปน 5, 10, 20, 50 และ 100 ppm ตามลําดับ (จิรัสสา, 2547)
นําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลายทีต่ านทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin ไปทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา C. lunata, T. padwickii และ H. oryzae ใน
หองปฏิบัติการอีกครั้ง
7. การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรียปฏิปกษในการลดโรคเมล็ดดาง และเพิ่มผลผลิตของขาว
นําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลายทีค่ ัดเลือกไปทดสอบความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิต และลดโรคเมล็ดดางในแปลงปลูกขาวที่ไดรับแสงแดด 100 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีที่ใชเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 และสารเคมี
propiconazole+difenoconazole 30% EC (อามูเร) โดยแชเมล็ดพันธุขาวพันธุชัยนาท 1 ในเซลล
แขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ ในน้ําผสมดวยผงเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษอัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20
ลิตร และในสปอรแขวนลอยของเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 อัตราเชื้อสด 50 กรัมตอ
น้ํา 10 ลิตร เปนเวลา 24 ชั่วโมงและบมไวในหอผาชื้นเปนเวลา 1 คืน กอนนําไปหยอดในถาดเพาะ
กลารองกนหลุมดวย vermiculite เล็กนอยเพื่อปดรู แลวใสดินลงไปเกือบเต็มหลุม หยอดเมล็ดขาว
หลุมละ 1 เมล็ด เมื่อกลาขาวอายุ 14 วัน ยายลงกระถางขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 นิ้ว (ปริมาตร 6
ลิตร)
เมื่อตนขาวอายุ 80 วัน พนดวยเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ ผงเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษอัตรา 20 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร (เขยาทิง้ ไว 24 ชั่วโมง แลวนําไปผสมน้ําอัตรา 1 ลิตรตอน้ํา 100
ลิตรกอนพน) และเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัมตอน้ํา 200
ลิตรลงบนรวงขาว หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง พนสปอรแขวนลอยของเชือ้ ราสาเหตุของโรคเมล็ดดาง
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(C. lunata, T. padwickii และ H. oryzae) ความเขมขน 105 สปอร/มิลลิลิตร และทําการพนเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษและเชื้อรา T. harzianum อีกครั้งเมื่อขาวอายุ 87 วัน
การทดลองประกอบดวย 20 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ้ําๆ ละ 3 กระถาง กระถางละ 1 ตน
กําหนดแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Randomized complete block design, RCB)
กรรมวิธีที่ 1-5 = กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุดั้งเดิมชนิดผง
กรรมวิธีที่ 6-10 = กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลายที่ตา นทานตอ
ปฏิชีวนะ rifampicin ชนิดผง
กรรมวิธีที่ 11-13 = กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุดั้งเดิม
กรรมวิธีที่ 14-16 = กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลาย
ที่ตานทานตอปฏิชีวนะ rifampicin
กรรมวิธีที่ 17 = กรรมวิธีที่ใชสปอรแขวนลอยของเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ
CB-Pin-01
กรรมวิธีที่ 18 = กรรมวิธีที่สารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC (อามูเร)
กรรมวิธีที่ 19 = กรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง (Control-)
กรรมวิธีที่ 20 = กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง (Control+)
ดูแลรักษาตนขาวตามคําแนะนําของศูนยขยายเมล็ดพันธุข าวจังหวัดราชบุรี โดยใสปยุ เคมี
ครั้งที่ 1 หลังปลูก 15 วัน สูตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ใสปุยเคมีครั้งที่ 2 หลังปลูก 45 วัน
สูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร ใสปุยเคมีครั้งสุดทาย หลังปลูก 55 วัน สูตร 46-0-0
7.1 ตรวจผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดขาว
บันทึกจํานวนตนขาวตอกอ จํานวนรวงตอกอ น้ําหนักผลผลผลิตตอกอ (ผลผลิตรวม)
น้ําหนักผลผลิตตอกอ และน้าํ หนักเมล็ด 1,000 เมล็ด กรรมวิธีละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 1,000 เมล็ด จากนัน้ นํา
เมล็ดขาวมาตรวจเปอรเซ็นตเมล็ดดี เมล็ดดาง เมล็ดลีบ โดยชั่งเมล็ดขาวกรรมวิธีละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 5
กรัม
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7.2 ตรวจการเจริญครอบครองรากขาวของจุลินทรียปฏิปกษ
สุมรากขาวจากแตละกรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 9 ชิ้น โดยสุมตัดรากขาวจากขาว
อายุ 133 วัน แตละกรรมวิธี และแบงรากขาวเปน 2 สวน สวนแรกนํามาลางน้ําใหสะอาด แลวลาง
ดวยน้ํานึ่งฆาเชื้ออีก 2 ครั้ง ซับรากใหแหงดวยกระดาษซับนึ่งฆาเชื้อ วางบนอาหาร NGA ผสมสาร
ปฏิชีวนะ rifampicin ความเขมขน 50 ppm สําหรับเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ และ Martin’s medium
สําหรับเชื้อรา T. harzianum สวนที่ 2 ลางดวยน้าํ ใหสะอาดแลวลางดวย 0.525% sodium
hypochlorite เปนเวลา 3 นาที จากนั้นลางดวยน้ํากลั่นนึง่ ฆาเชื้อ 2 ครั้ง ซับใหแหงดวยกระดาษซับ
นึ่งฆาเชื้อ แลววางบนอาหาร NGA ผสมสารปฏิชีวนะ rifampicin ความเขมขน 50 ppm สําหรับเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษ และ Martin’s medium สําหรับเชื้อรา T. harzianum
7.3 ตรวจการครอบครองผิวเมล็ดขาวของจุลินทรียปฏิปกษ
นําเมล็ดขาวทีพ่ นดวยจุลินทรียปฏิปกษจํานวน 2 ครั้งกอนเก็บเกี่ยวจากแตละกรรมวิธี
มาลางดวยน้ํานึ่งฆาเชื้อ 1 ครั้ง ซับใหแหงดวยกระดาษนึง่ ฆาเชื้อ และอีกกรรมวิธีแชดว ย 0.525%
sodium hypochlorite เปนเวลา 3 นาที จากนั้นลางดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ 3 ครั้ง ซับใหแหงดวย
กระดาษซับนึง่ ฆาเชื้อ จากนัน้ นําเมล็ดขาวไปวางบนอาหาร NGA ผสมสารปฏิชีวนะ rifampicin
ความเขมขน 50 ppm สําหรับเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ และ Martin’s medium สําหรับเชื้อรา
T. harzianum กรรมวิธีละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 20 เมล็ด บมไวที่อณ
ุ หภูมิหองเปนเวลา 48 ชั่วโมง บันทึก
เปอรเซ็นตการเจริญครอบครองผิวเมล็ดขาว
7.4 ตรวจปริมาณเชื้อรา Curvularia lunata, Trichoconis padwickii และ
Helminthosporium oryzae ที่เจริญบนเมล็ดขาว
นําเมล็ดขาวทีแ่ สดงอาการเมล็ดดางซึ่งมีลักษณะเปนจุดสีน้ําตาลจนถึงเปนปนสีน้ําตาล
คลุมทั่วทั้งเมล็ดจากแตละกรรมวิธี มาแชดว ย 0.525% sodium hypochlorite เปนเวลา 3 นาที
จากนั้นลางดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ 3 ครั้ง ซับใหแหงดวยกระดาษซับนึง่ ฆาเชื้อ นําเมล็ดขาวไปวาง
บนอาหาร PDA กรรมวิธีละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 10 เมล็ด บมไวทอี่ ุณหภูมิหอง บันทึกจํานวนเมล็ดขาวที่มี
เชื้อรา C. lunata, T. padwickii และ H. oryzae ที่เจริญออกจากเมล็ด
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7.5 อิทธิพลของจุลินทรียปฏิปกษในการสงเสริมการเจริญเติบโตของกลาขาว และ
ความสามารถในการเจริญครอบครองรากขาว
นําเมล็ดขาวทีแ่ สดงอาการเมล็ดดางจากแตละกรรมวิธีไปหอดวยผาแลวแชดวยน้ํานึ่ง
ฆาเชื้อเปนเวลา 15 ชั่วโมง หลังจากนั้นยกขึน้ ใหสะเด็ดน้ํา และบมเมล็ดขาวในหอผาชื้นอีก 1 คืน
แลวนําเมล็ดขาวสวนหนึ่งไปหยอดในถาดเพาะกลารองกนหลุมดวย vermiculite เล็กนอยเพื่อปดรู
แลวใสดนิ ลงไปเกือบเต็มหลุม หยอดเมล็ดขาวหลุมละ 1 เมล็ด เมื่อขาวอายุ 7 และ 14 วัน วัดความ
ยาวราก โดยวัดจากโคนรากถึงปลายราก และวัดความสูงตนกลาขาวโดยวัดจากโคนตนที่ติดกับ
เมล็ดจนถึงปลายใบของยอดขาว เปรียบเทียบกับกับกรรมวิธีที่ใชเมล็ดดีจากกรรมวิธีที่ไมไดปลูก
เชื้อโรคและตรวจเปอรเซ็นตการครอบครองรากขาวของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ และเชื้อรา
T. harzianum โดยนํารากขาวอายุ 7 วันมาลางน้ําใหสะอาดแลว ลางดวยน้ํากลั่นนึ่งฆา 3 ครั้ง ซับให
แหงดวยกระดาษซับนึ่งฆาเชือ้ วางบนอาหาร NGA ผสมสารปฏิชีวนะ rifampicin ความเขมขน 50
ppm สําหรับเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ และ Martin’s medium สําหรับเชื้อรา T. harzianum กรรมวิธีละ
4 ซ้ํา ซ้ําละ 2 ราก
สวนรากขาวอายุ 14 นั้น นํามาลางใหสะอาด แชดว ย 0.525% sodium hypochlorite
เปนเวลา 3 นาที จากนั้นลางดวยน้ํากลั่นนึง่ ฆาเชื้อ 3 ครั้ง ซับใหแหงดวยกระดาษซับนึ่งฆาเชื้อ วาง
บนอาหาร NGA ผสมสารปฏิชีวนะ rifampicin ความเขมขน 50 ppm สําหรับเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
และ Martin’s medium สําหรับเชื้อรา T. harzianum กรรมวิธีละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 2 ราก
นําเมล็ดขาวสวนที่เหลือจากการเพาะในถาดซึ่งอยูในหอผาชื้นไปบมตออีก 3 วัน ตรวจ
นับเปอรเซ็นตการงอก กรรมวิธีละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 2 กรัม
สถานที่ทําการทดลอง
หองปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ และแปลงปลูกขาว ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ระยะเวลาที่ทําการทดลอง
ดําเนินการทดลองระหวางเดือน กุมภาพันธ 2549-มกราคม 2553

ผลและวิจารณ
ผล
1. การแยกเชื้อแบคทีเรียจากรากขาว
จากการนําเมล็ดขาวพันธุชยั นาท 1 มาแชในน้ําเปลาเปนเวลา 15 ชั่วโมง แลวนําไปแชตอ
อีก 1 ชั่วโมงในปุยอินทรียนา้ํ น้ําจากนาขาว น้ําผสมดวยปุยหมัก และน้าํ ผสมดวยจุลนิ ทรียใบไผ
จากมูลนิธิขาวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรีนําไปวางบนกระดาษเพาะ เปนเวลา 7 วัน แลวนํารากขาวมา
ทําการแยกเชือ้ แบคทีเรียบนอาหาร PDA เมื่อนําไปทดสอบดวยสารละลายดาง 3% KOH
(potassium hydroxide) และการยอมแกรมสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกไดทงั้ หมด 49
ไอโซเลท (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เชือ้ แบคทีเรียที่แยกไดจากรากของขาวอายุ 7 วัน ซึ่งเพาะจากเมล็ดขาวพันธุชัยนาท 1 ที่
ผานการแชในปุยอินทรียน ้ํา น้ําจากนาขาว น้ําผสมดวยปุย หมัก และน้ําผสมดวยปุยหมัก
ใบไผ
แหลงที่มา1/
ปุยอินทรียน้ํา
น้ําจากนาขาว
น้ําผสมดวยปุยหมัก
น้ําผสมดวยปุย หมักใบไผ
1/

รหัส
SBn01-26
RW01-16
DC03-04
KP03-05,07,09

จํานวนไอโซเลท
26
16
2
5

นําเมล็ดขาวพันธุชัยนาท 1 มาแชในน้ําเปลา 15 ชั่วโมง แลวนําไปแชตออีก 1 ชั่วโมงในปุย
อินทรียน้ํา น้ําจากนาขาว น้ําผสมดวยปุยหมัก และน้าํ ผสมดวยจุลินทรียใบไผ ที่เก็บมาจากมูลนิธิ
ขาวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี กอนนําไปบมบนกระดาษเพาะที่ชื้น
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เมื่อนําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากรากขาว และเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากพืชอื่นๆ อีก 6
ไอโซเลทมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา H. oryzae, T. padwickii
และ C. lunata พบเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่แยกไดจากรากขาวเพียง 2 ไอโซเลทคือ เชื้อแบคทีเรีย
Bacillus amyloliquefaciens สายพันธุ KP09 ซึ่งจําแนกโดยอาศัยหลักการใชแหลงคารโบไฮเดรต
ดวย BiologTM และเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกไอโซเลท SBn07 ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใย
เชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางทั้ง 3 ชนิดได และจากตารางที่ 2 สามารถคัดเลือกเชื้อแบคทีเรีย 6
ไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางทั้ง 3 ชนิด
คือ เชื้อแบคทีเรียแกรมบวกไอโซเลท SBn07 เชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ CG06,
BB165, KP09 เชื้อแบคทีเรีย B. licheniformis สายพันธุ BB167 และเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สาย
พันธุ WS18 รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียที่ไมสามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
ทั้ง 3 ชนิดไดอกี 2 ไอโซเลท คือ เชื้อแบคทีเรียแกรมบวกไอโซเลท KP07 และ LG07 เพื่อนําไป
ทดสอบในขั้นตอนตอไป
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา
Helminthosporium oryzae, Trichoconis padwickii และ Curvularia lunata บนอาหาร
potato dextrose agar (PDA)
ไอโซเลท/
สายพันธุ
KP07
KP09
LG07
SBn01
SBn07
WS18
CG06
BB133
BB165
BB167
TM04
Control
1/

2/

H. oryzae
0.00 f2/
52.78 b-e
0.00 f
0.00 f
52.22 c-e
56.11 a-d
54.26 ab
49.07 e
55.00 a-c
57.41 a
51.11 de
-

การยับยั้งการเจริญของเสนใย (%)1/
T. padwickii
0.00 c
60.74 ab
0.00 c
0.00 c
62.22 a
57.04 ab
57.50 ab
54.63 b
59.26 ab
58.70 ab
58.33 ab
-

C. lunata
0.00 e
56.67 b
0.00 e
0.00 e
57.03 b
49.26 d
59.22 a
48.33 d
59.44 a
51.67 c
48.47 d
-

เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อโรคคํานวณจากสมการ [(R1-R2)/R1] x 100
R1 คือ คาเฉลี่ยของรัศมีของเสนใยเชื้อโรคในจานเลี้ยงเชือ้ ในกรรมวิธีควบคุม (ซม.)
R2 คือ คาเฉลี่ยของรัศมีของเสนใยเชื้อโรคในจานเลี้ยงเชือ้ ในกรรมวิธที ดสอบ (ซม.)
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเดียวกันในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จาก
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
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Helminthosporium oryzae Trichoconis padwickii

Curvularia lunata

A

B

C

D

ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพเชื้อของแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา
Helminthosporium oryzae, Trichoconis padwickii และ Curvularia lunata บนอาหาร
PDA โดยวิธี Dual culture
A. เชื้อแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens สายพันธุ CG06
B. เชื้อแบคทีเรียแกรมบวกไอโซเลท SBn07
C. เชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09
D. เชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165
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2. อิทธิพลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษตอการสงเสริมการเจริญของตนกลาขาวในระดับ
หองปฏิบตั ิการ
เมื่อนําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่คัดเลือกมาทดสอบความสามารถในการสงเสริมการเจริญ
ของยอดและรากตนกลาขาว พบเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 4 ไอโซเลทสงเสริมใหตนกลาขาวอายุ 7 วัน
มีความสูงมากกวากรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ คือกรรมวิธีที่ใชเชือ้ แบคทีเรียไอโซเลท KP07
เชื้อแบคทีเรีย B. licheniformis สายพันธุ BB167 เชื้อแบคทีเรียไอโซเลท LG07 และเชือ้ แบคทีเรีย
B. amyloliquefaciens สายพันธุ 165 โดยมีความสูงของกลาขาวเทากับ 1.57, 1.53, 1.50 และ 1.39
เซนติเมตร ตามลําดับ และพบเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 6 ไอโซเลทที่สงเสริมใหรากขาวมีความยาว
มากกวากรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ โดยเชื้อแบคทีเรียที่สงเสริมใหรากขาวมีความยาวมาก
ที่สุดคือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165 รองลงมาคือ เชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท LG07 และเชือ้ แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09 โดยมี
ความยาวรากเทากับ 6.52, 6.43 และ 5.75 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 อิทธิพลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษตอการสงเสริมการเจริญของยอด และรากตนกลาขาว
ซึ่งแชเมล็ดขาวในน้ําเปลา 1 คืน แลวนําไปแชตออีกในเซลลแขวนลอยของเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษ เปนเวลา 30 นาที กอนบมเมล็ดขาวในหอผาชื้นเปนเวลา 7 วัน
กรรมวิธี
(ไอโซเลท/สายพันธุ)
KP07
KP09
LG07
SBn07
WS18
CG06
BB165
BB167
Control
1/

ความสูงของตนกลาขาว
(ซม.) 1/
1.57 a3/
1.01 e
1.50 b
0.73 fg
0.68 g
0.76 f
1.39 c
1.53 ab
1.31 d

ความยาวของรากขาว
(ซม.) 2/
5.51 b
5.75 b
6.43 a
1.63 e
4.78 c
1.89 e
6.52 a
4.73 c
2.60 d

คาเฉลี่ยความสูงตนกลาขาวหลังเพาะ 7 วัน โดยวัดจากโคนตนที่ติดกับเมล็ดจนถึงปลายใบของ
ยอดขาวกรรมวิธีละ 5 ซ้ํา ซ้ําละ10 ตน
2/
คาเฉลี่ยความยาวรากขาวหลังเพาะ 7 วัน โดยวัดจากโคนรากถึงปลายราก กรรมวิธีละ 5 ซ้ํา ซ้ําละ
10 ตน
3/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเดียวกันในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จาก
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
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LG07

BB167

Control

WS18

KP07

BB165

KP09

SBn07

CG06

ภาพที่ 2 การเจริญเติบโตของตนกลาขาว เมื่อแชเมล็ดขาวดวยเซลลแขวนลอยของเชือ้ แบคทีเรีย
ปฏิปกษและบมไวในหอผาชื้นเปนเวลา 7 วัน
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Control

LG07

KP09

KP07

SBn07

BB167

CG06

WS18

BB165

ภาพที่ 3 อิทธิพลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษตอการสงเสริมการเจริญของยอด และรากตนกลาขาว
เมื่อแชเมล็ดขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 ในเซลลแขวนลอยของเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษ เปนเวลา
30 นาที กอนนําไปบมในหอผาชื้นเปนเวลา 7 วัน
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2. ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการลดโรคเมล็ดดาง และเพิ่มผลผลิตของขาว
เมื่อนําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษทั้ง 3 ไอโซเลท และ 5 สายพันธุมาทดสอบประสิทธิภาพใน
การลดโรคเมล็ดดาง และเพิม่ ผลผลิตของขาวในสภาพแปลงปลูกขาว พบวากรรมวิธีที่ใชเชื้อ
แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09 ชวยใหผลผลิตรวมของขาวสูงที่สุด คือ 543.43
กรัม/ตารางเมตร และสูงกวากรรมวิธีควบคุมอยางนัยสําคัญ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย
B. subtilis สายพันธุ WS18 และเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ CG06 โดยมีผลผลิต
รวมเทากับ 519.29 และ 513.91 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
เมื่อพิจารณาน้าํ หนักเมล็ดตอรวง พบวาทุกกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษใหน้ําหนัก
เมล็ดตอรวงไมแตกตางจากกรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ โดยพบวากรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย
ไอโซเลท KP07 ใหน้ําหนักเมล็ดตอรวงมากที่สุด รองลงมาคือกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B.
amyloliquefaciens สายพันธุ CG06 และเชื้อแบคทีเรีย B. licheniformis สายพันธุ BB167 ซึ่งมี
น้ําหนักเมล็ดตอรวงเทากับ 3.70, 3.68 และ 3.50 กรัม/รวง ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
สวนน้ําหนักเมล็ดขาว 1,000 เมล็ดนั้น พบวากรรมวิธีทใี่ ชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ B. subtilis
สายพันธุ WS18 ใหน้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ดมากที่สุด คือ 38.19 กรัม/1,000 เมล็ด ซึ่งสูงกวา
กรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ รองลงมาคือกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท KP07
และเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ 165 โดยมีน้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ดเทากับ 36.55
และ 35.51 กรัม/1,000 เมล็ด ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาแตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีควบคุม
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยน้ําหนักผลผลิตทั้งหมด น้ําหนักผลผลิตตอรวง และน้ําหนักของเมล็ดตอ 1,000
เมล็ด ภายใตสภาพการเกิดโรคเมล็ดดางตามธรรมชาติ เมื่อขาวอายุ 117 วัน
กรรมวิธี
น้ําหนักผลผลิตรวม น้ําหนักผลผลิต/รวง1/ น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด2/
(ไอโซเลท/สายพันธุ) (กรัม/ตารางเมตร)3/
(กรัม/รวง)3/
(กรัม/1,000 เมล็ด)3/
KP07
481.46 bc4/
3.70 ns
36.55 ab
KP09
543.43 a
3.31 ns
34.04 c
LG07
468.84 bc
3.46 ns
34.21 c
SBn07
440.86 c
3.09 ns
31.38 d
WS18
519.29 ab
3.31 ns
38.19 a
CG06
513.91 ab
3.68 ns
34.67 bc
BB165
509.86 ab
3.41 ns
35.51 bc
BB167
445.94 c
3.50 ns
34.87 bc
Control
471.23 bc
3.34 ns
35.26 bc
1/

คาเฉลี่ยน้ําหนักเมล็ดขาวตอรวง จากการสุมกรรมวิธีละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 10 รวง
คาเฉลี่ยน้ําหนักเมล็ดจากการสุมนับจํานวนเมล็ดขาว 1,000 เมล็ดในแตละกรรมวิธี กรรมวิธีละ 3
ครั้ง (1,000 เมล็ด/ซ้ํา)
3/
คํานวณน้ําหนักผลผลิตทั้งหมด น้ําหนักผลผลิตตอรวง และน้ําหนักเฉลี่ยของเมล็ดตอ 1,000 เมล็ด
ที่ความชื้น 10%
4/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเดียวกันในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จาก
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
2/

และจากผลการทดลอง พบวากรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ
KP09 มีเปอรเซ็นตเมล็ดดีสูงที่สุด รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens
สายพันธุ BB165 และเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07 โดยมีเปอรเซ็นตเมล็ดดีเทากับ 79.75,
78.17 และ 76.17 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และสูงกวากรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 5)
เมื่อตรวจเปอรเซ็นตเมล็ดดาง พบวากรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens
สายพันธุ KP09 มีเปอรเซ็นตเมล็ดดางต่ําทีส่ ุด รองลงมาคือกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B.
amyloliquefaciens สายพันธุ BB165 และเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07 โดยมีเปอรเซ็นต
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เมล็ดดางต่ํากวากรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ โดยมีเปอรเซ็นตเมล็ดดางเทากับ 9.25, 12.83 และ
13.25 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
สวนเปอรเซ็นตเมล็ดลีบนั้น พบวาทุกกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษมีเปอรเซ็นตเมล็ด
ลีบใกลเคียงกับกรรมวิธีควบคุม โดยมีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 เปอรเซ็นตเมล็ดดี เมล็ดดางและเมล็ดลีบที่ไดจากการสุมเมล็ดขาวที่เก็บเกี่ยวไดจากตน
ขาวซึ่งปลูกภายใตสภาพการเกิดโรคเมล็ดดางตามธรรมชาติ โดยแชเมล็ดขาวในเซลล
แขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษกอนปลูก และพนลงบนตนขาวรวม 2 ครั้ง เมื่อขาว
อายุ 90 และ 97 วัน
กรรมวิธี
(ไอโซเลท/สายพันธุ)
KP07
KP09
LG07
SBn07
WS18
CG06
BB165
BB167
Control
1/

เมล็ดดี
(%)1/
63.33 d2/
79.75 a
71.67 a-d
76.17 ab
69.25 b-d
74.63 a-c
78.17 a
64.25 d
66.58 cd

เมล็ดดาง
(%)2/
27.00 a
9.25 c
18.75 ab
13.25 bc
19.50 ab
15.25 bc
12.83 bc
26.42 a
25.08 a

เมล็ดลีบ
(%)3/
9.67 ns
11.08 ns
10.42 ns
10.50 ns
10.17 ns
10.12 ns
8.75 ns
9.33 ns
8.33 ns

ตรวจเปอรเซ็นตเมล็ดดี เมล็ดดางและเมล็ดลีบในแตละกรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 100
เมล็ด
2/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเดียวกันในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จาก
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
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3. การพัฒนาเชื้อแบคทีเรียใหตานทานสารปฏิชีวนะ
จากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยั้งการเจริญของเสนใย
เชื้อรา H. oryzae, T. padwickii และ C. lunata การสงเสริมการเจริญของกลาขาว การเพิ่มผลผลิต
และลดโรคเมล็ดดางของขาว สามารถคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียได 3 ไอโซเลท และ 2 สายพันธุ คือ เชื้อ
แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09 และ BB165 ซึ่งมีประสิทธิภาพดีในการสงเสริม
การเจริญเติบโตของตนกลาขาว เพิ่มปริมาณผลผลิต เปอรเซ็นตเมล็ดดี และลดเปอรเซ็นตเมล็ดดาง
เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07 เชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ CG06 ที่มี
ประสิทธิภาพต่ําในการสงเสริมการเจริญเติบโตของตนกลาขาว แตมีประสิทธิภาพดีในการเพิ่ม
เปอรเซ็นตเมล็ดดี และลดเปอรเซ็นตเมล็ดดาง และเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท KP07 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพดีในการสงเสริมการเจริญเติบโตของตนกลาขาว แตไมสามารถควบคุมโรคได ไป
พัฒนาใหตานทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin ที่ความเขมขน 100 ppm กอนนําไปทดสอบการ
ยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา H. oryzae, T. padwickii และ C. lunata พบวาเชือ้ แบคทีเรีย
ปฏิปกษทุกไอโซเลทสามารถพัฒนาใหตานทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin ที่ความเขมขน 100
ppm ได และเมื่อนําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลายที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin ไป
ทดสอบการยับยั้งการเจริญของเสนใยของเชื้อราสาเหตุโรคทั้ง 3 ชนิด สามารถคัดเลือกเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin และมีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งเชื้อรา
สาเหตุโรคทั้ง 3 ชนิด คือ เชือ้ แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165-M3, CG06-M6 และ
KP09-M5 เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4 (ตารางที่ 6) และเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
ไอโซเลท KP07-M2 (ไมไดแสดงขอมูล) ไปพัฒนาเปนสูตรสําเร็จชนิดผง เพื่อนําไปทดสอบใน
ขั้นตอนตอไป
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ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา
Helminthosporium oryzae, Trichoconis padwickii และ Curvularia lunata บนอาหาร
potato dextrose agar (PDA) โดยเปรียบเทียบระหวางสายพันธุดั้งเดิมและสายพันธุก ลาย
ที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin
ไอโซเลท/
สายพันธุ
SBn07-WT2/
SBn07-M14/
SBn07-M2
SBn07-M3
SBn07-M4
SBn07-M5
SBn07-M6
SBn07-M7
SBn07-M8
SBn07-M9
SBn07-M10
KP09-WT
KP09- M1
KP09-M2
KP09-M3
KP09-M4
KP09-M5
KP09-M6
KP09-M7
KP09-M8
KP09-M9

H. oryzae
52.22 ab3/
48.89 c-d
50.00 b-e
48.06 e
51.67 ab
48.61 de
51.67 ab
50.83 b-d
50.00 b-e
51.11 a-c
53.33 a
52.78 a
52.70 a
52.96 a
48.61 b
51.85 a
51.11 a
52.22 a
47.78 b
47.50 b
52.22 a

การยับยั้งการเจริญของเสนใย (%)1/
T. padwickii
C. lunata
62.22 a
57.03 a
53.09 cd
50.19 b
58.33 a-c
57.41 a
59.17 ab
56.48 a
61.11 a
56.67 a
63.15 a
58.52 a
52.70 d
58.33 a
63.06 a
57.78 a
54.72 b-d
57.78 a
62.70 a
58.06 a
62.48 a
57.96 a
60.74 ab
56.67 a
57.78 bc
55.37 ab
60.28 ab
53.52 b
55.56 cd
50.37 c
47.15 e
53.15 b
58.89 a-c
55.00 ab
52.78 d
54.44 ab
62.78 a
54.72 ab
58.06 bc
54.07 ab
55.56 cd
55.85 ab

39
ตารางที่ 6 (ตอ)
ไอโซเลท/
สายพันธุ
BB165-WT
BB165-M1
BB165-M2
BB165-M3
BB165-M4
BB165-M5
CG06-WT
CG06-M1
CG06-M2
CG06-M3
CG06-M4
CG06-M5
CG06-M6
Control
1/

H. oryzae
55.00 a
41.23 b
43.33 b
42.53 b
41.67 b
43.81 b
54.26 a
44.81 c
50.00 b
50.00 b
53.61 ab
50.93 ab
51.30 ab
-

การยับยั้งการเจริญของเสนใย (%)
T. padwickii
59.26 b
50.09 c
56.04 b
64.44 a
58.89 b
62.70 a
57.50 c
60.48 b
54.44 d
62.78 a
61.59 ab
60.28 b
63.06 a
-

C. lunata
59.44 a
57.96 ab
54.44 b
57.78 ab
56.11 ab
49.11 c
59.23 a
48.52 d
52.13 bc
54.07 b
51.48 c
53.70 bc
51.85 bc
-

เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อโรคคํานวณจากสมการ [(R1-R2)/R1] x 100
R1 คือ คาเฉลี่ยของรัศมีของเสนใยเชื้อโรคในจานเลี้ยงเชือ้ ในกรรมวิธีควบคุม (cm)
R2 คือ คาเฉลี่ยของรัศมีของเสนใยเชื้อโรคในจานเลี้ยงเชือ้ ในกรรมวิธที ดสอบ (cm)
2/
WT = เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุดงั้ เดิม
3/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเดียวกันในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จาก
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
4/
M = เชื้อแบคทีเรียสายพันธุกลาย (mutant) ที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin ความเขมขน
100 ppm
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Helminthosporium oryzae Trichoconis padwickii

Curvularia lunata

A

B

C

D

ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลายที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin
ในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Helminthosporium oryzae, Trichoconis padwickii
และ Curvularia lunata บนอาหาร PDA โดยวิธี Dual culture
A. เชื้อแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens สายพันธุ CG06-M6 (CG06-WT)
B. เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4 (SBn07-WT)
C. เชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09-M5 (KP09-WT)
D. เชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165-M3 (BB165-WT)
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4. ปริมาณของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษชนิดผง
การตรวจปริมาณของเชื้อแบคทีเรียที่พัฒนาเปนสูตรสําเร็จชนิดผงบรรจุซองฟอยล พบ
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียหลังการเตรียมเสร็จ มีคาระหวาง 2.0x1010-2.1x1012 CFU/g เมื่อเก็บรักษาผง
เชื้อไวในหองเย็นที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เปนเวลา 120 วัน พบทุกกรรมวิธีมีปริมาณของเชื้อ
ลดลง 20-30 เทา ยกเวน กรรมวิธีของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ CG06-M6 และ
เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท KP07-M2 ซึ่งมีปริมาณเชื้อลดลง 40 และ 10 เทา ตามลําดับ เมื่อเก็บ
รักษาตอไปจนครบ 180 วัน พบเชื้อมีปริมาณอยูระหวาง 1.4x107-1.6x1010 CFU/g (ตารางที่ 7) ซึ่งมี
ปริมาณคอนขางสูง
ตารางที่ 7 ปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสูตรสําเร็จชนิดผงบรรจุในซองฟอยล เมื่อเก็บรักษาไวใน
หองเย็น (10 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 180 วัน
กรรมวิธี
(ไอโซเลท/สายพันธุ)
BB165
CG06
KP07
KP09
SBn07
BB165-M3
CG06-M6
KP07-M2
KP09-M5
SBn07-M4
1/

ปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษชนิดผง (CFU/ผง 1 g) 1/
0
60
90
120
3.8x1011 4.7x1010
3.1x109 8.1x109
1.5x1011 2.8x1011 1.8x1010 6.9x109
1.3x1012 5.4x1011 2.0x1010 5.1x109
1.7x1011 1.8x1011 8.2x109 3.9x109
2.1x1012 7.8x1011 2.5x1010 9.8x109
2.0x1010 9.0x108 1.0x108 1.3x108
7.1x1011 7.3x109 2.4x107 1.3x107
8.0x1010 1.0x109 8.9x109 1.8x109
1.4x1011 1.6x109 5.7x108 4.0x108
7.0x1011 8.7x1010 5.8x109 9.0x109

ระหวางเก็บรักษา (วัน)
150
180
1.2x1010 1.3x1010
1.1x1010 5.8x109
2.2x1010 1.6x1010
6.2x109 1.2x1010
1.6x1010 1.5x1010
1.0x108 1.1x109
6.7x108 1.4x107
1.9x109 3.6x109
5.3x108 2.1x109
6.3x109 3.1x109

ตรวจปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ โดยวิธี dilution spread plate บนอาหาร NGA และ NGA
ผสมสารปฏิชีวนะ rifampicin ความเขมขน 50 ppm
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5. ประสิทธิภาพของจุลินทรียปฏิปกษในการลดโรคเมล็ดดาง และเพิ่มผลผลิตของขาว
เมื่อนําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่คัดเลือกมาทดสอบประสิทธิภาพในการลดโรคเมล็ดดางและ
เพิ่มผลผลิตของขาวในสภาพแปลงปลูกขาว พบวากรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens
สายพันธุ KP09-M5 ชนิดผง ชวยใหขาวมีจาํ นวนตนตอกอมากที่สุด (32.0 ตน/กอ) และมากกวา
กรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 (26.5 ตน/กอ) กรรมวิธีควบคุมที่ปลูก (25.6
ตน/กอ) และไมปลูก (26.5 ตน/กอ) เชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ และพบกรรมวิธีที่ใชเซลล
แขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165 (31.55 ตน/กอ) ซึ่งมากกวา
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธี
ที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 และกรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
(ตารางที่ 8)
เมื่อพิจารณาผลผลิตตอกอ (ผลผลิตรวม) พบวาทุกกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษและ
เชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 มีผลผลิตรวมสูงกวากรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุ
โรค โดยกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07 ชนิดผง ชวยใหผลผลิตตอกอสูงที่สุด
คือ 100.34 กรัม/กอ และสูงกวากรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางนัยสําคัญ แตไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 และกรรมวิธี
ควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย
B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165 และสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC
(อามูเร) โดยมีผลผลิตตอกอเทากับ 97.68 และ 92.63 กรัม/กอ ตามลําดับ (ตารางที่ 8)
สําหรับจํานวนรวงของขาวตอกอนั้น พบวามีคาสอดคลองกับจํานวนตนตอกอ โดย
กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165 มีจํานวนรวง
สูงที่สุด คือ 29.1 รวงตอกอ มากกวากรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกและไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อ
แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09-M5 ชนิดผง และเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท
SBn07 ชนิดผงซึ่งมีจํานวนรวงเทากับ 28.5 และ 28.2 รวงตอกอ ตามลําดับ และมากกวากรรมวิธี
ควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธี
ควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคและเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 (ตารางที่ 8)
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เมื่อพิจารณาน้าํ หนักเมล็ดตอรวง กลับพบวากรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B.
amyloliquefaciens สายพันธุ KP09 ชนิดผง ชวยใหน้ําหนักเมล็ดตอรวงสูงที่สุด และสูงกวาอยางมี
นัยสําคัญกับกรรมวิธีที่ใช เชือ้ รา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 และกรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อ
ราสาเหตุโรค โดยมีน้ําหนักเมล็ดตอรวงเทากับ 4.21 กรัม/รวง รองลงมาคือกรรมวิธีไมปลูกเชื้อรา
สาเหตุโรค และกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07 ชนิดผง ซึ่งมีน้ําหนักเมล็ดตอ
รวงเทากับ 3.62 และ 3.56 กรัม/รวง ตามลําดับ (ตารางที่ 8)
สวนน้ําหนักเมล็ดขาว 1,000 เมล็ดนั้น พบวากรรมวิธีทใี่ ชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท
SBn07 ชนิดผง ใหน้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ดมากที่สุด คือ 39.66 กรัม/1,000 เมล็ด ซึ่งสูงกวา
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธี
ที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 และกรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
รองลงมาคือกรรมวิธีที่ใชเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4 ชนิดผง และเชื้อรา T.
harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 โดยมีน้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ดเทากับ 39.14 และ 38.99
กรัม/1,000 เมล็ด ตามลําดับ (ตารางที่ 8)
จากการสุมเมล็ดขาวจากแตละกรรมวิธีมาตรวจนับเปอรเซ็นตเมล็ดดี เมล็ดดางและเมล็ด
ลีบ พบวาทุกกรรมวิธีที่ใชจุลินทรียปฏิปกษ มีเปอรเซ็นตเมล็ดดีสูงกวากรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อรา
สาเหตุโรค โดยกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ CG06-M6 ชนิดผง มี
เปอรเซ็นตเมล็ดดีสูงที่สุดเทากับ 75.52 เปอรเซ็นต และสูงกวากรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุ
โรคอยางมีนัยสําคัญ แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีที่ใชเชือ้ รา T. harzianum สายพันธุ
CB-Pin-01 สารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC (อามูเร) และกรรมวิธีควบคุมที่ไม
ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค และพบกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07 ชนิดผง มี
เปอรเซ็นตเมล็ดดีเทากับ 73.64 เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวากรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ
CB-Pin-01 สารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC (อามูเร) กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกและ
ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยจํานวนตนขาวตอกอ น้าํ หนักผลผลิตตอกอ (น้ําหนักผลผลิตรวม) จํานวนรวงตอ
กอ น้ําหนักผลผลิตตอรวง และน้ําหนักของเมล็ดตอ 1,000 เมล็ด เมื่อแชเมล็ดขาวดวย
จุลินทรียปฏิปกษกอนปลูก และพนลงบนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง เมื่อขาวอายุ 80 และ 87
วัน
จํานวนตน/
กรรมวิธี
กอ
(ไอโซเลท/
สายพันธุ)
BB165 (cs)3/
31.5 ab4/
BB165 (ผง)5/
28.0 a-d
BB165-M3
29.7 a-c
BB165-M3 (ผง) 26.1 cd
KP09 (cs)
29.6 a-c
KP09 (ผง)
25.0 cd
KP09-M5(cs)
25.5 cd
KP09-M5 (ผง)
32.0 a
SBn07 (cs)
25.8 cd
SBn07 (ผง)
29.8 a-c
SBn07-M4 (cs) 24.5 cd
SBn07-M4 (ผง) 29.1 a-c
CG06 (ผง)
25.8 cd
CG06-M6 (ผง) 23.2 d
KP07 (ผง)
28.3 a-d
KP07-M2 (ผง)
28.1 a-d
CB-Pin-01
26.5 b-d
สารเคมีอามูเร6/
29.4 a-c
Control (-)7/
26.5 b-d
Control (+)8/
25.6 cd

น้ําหนัก
ผลผลิตรวม
(กรัม/กอ)1/
97.68 ab
79.36 a-c
90.90 a-c
85.25 a-c
89.05 a-c
90.37 a-c
82.74 a-c
87.54 a-c
73.95 c
100.34 a
75.67 c
81.63 a-c
76.69 bc
76.83 bc
87.78 a-c
78.65 bc
80.42 a-c
92.63 a-c
84.98 a-c
77.55 bc

จํานวน
รวง/กอ
29.1 a
26.2 a-f
27.8 a-d
24.5 a-f
27.3 a-e
21.7 f
24.6 a-f
28.5 ab
24.5 a-f
28.2 a-c
22.7 ef
26.1 a-f
23.8 c-f
21.7 f
26.2 a-f
26.0 a-f
24.3 b-f
26.2 a-f
23.5 d-f
24.2 b-f

น้ําหนัก น้ําหนักเมล็ด 1,000
ผลผลิต/รวง
เมล็ด1/
(กรัม/รวง)1/ (กรัม/1,000 เมล็ด)2/
3.34 b
36.66 a-c
3.06 b
37.54 a-c
3.30 b
36.20 bc
3.46 ab
36.56 a-c
3.25 b
36.79 a-c
4.21 a
38.25 a-c
3.38 b
38.12 a-c
3.08 b
35.59 c
3.00 b
36.59 a-c
3.56 ab
39.66 a
3.32 b
36.34 a-c
3.17 b
39.14 ab
3.21 b
37.61 a-c
3.53 ab
36.28 bc
3.33 b
36.77 a-c
3.02 b
37.71 a-c
3.30 b
38.99 ab
3.53 ab
37.64 a-c
3.62 ab
37.61 a-c
3.19 b
36.31 bc
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ตารางที่ 8 (ตอ)
1/

คํานวณน้ําหนักผลผลิตตอกอ น้ําหนักผลผลิตตอรวง และน้ําหนักเฉลี่ยของเมล็ดตอ
1,000 เมล็ดที่ความชื้น 10%
2/
คาเฉลี่ยน้ําหนักเมล็ดจากการสุมนับจํานวนเมล็ดขาว 1,000 เมล็ดในแตละกรรมวิธี
กรรมวิธีละ 3 ครั้ง (1,000 เมล็ด/ซ้ํา)
3/
cs = กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ (cell suspension)
4/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเดียวกันในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
5/
ผง = กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษชนิดผง
6/
กรรมวิธีที่ใชสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC
7/
กรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
8/
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
เมื่อตรวจเปอรเซ็นตเมล็ดดาง พบวาทุกกรรมวิธีที่ใชจุลนิ ทรียปฏิปกษมีเปอรเซ็นตเมล็ด
ดางต่ํากวากรรมวิธีควบคุมทีป่ ลูกเชื้อราสาเหตุโรค และกรรมวิธีที่มีเปอรเซ็นตเมล็ดดางต่ําที่สุด คือ
กรรมวิธีใชเชือ้ แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ CG06-M6 ชนิดผง และต่ํากวากรรมวิธี
ควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ แตไมแตกตางอยางมีนยั สําคัญกับกรรมวิธีที่ใช
เชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 สารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC
(อามูเร) และกรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชือ้ ราสาเหตุโรค โดยมีเปอรเซ็นตเมล็ดดางเทากับ 13.83
เปอรเซ็นต รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165-M3
ชนิดผง และสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC (อามูเร) ซึง่ มีเปอรเซ็นตเมล็ดดาง
เทากับ 15.35 และ 15.55 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 9)
สวนเปอรเซ็นตเมล็ดลีบนั้น พบวาทุกกรรมวิธีที่ทําการทดลองมีเปอรเซ็นตเมล็ดลีบไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกรรมวิธีทมี่ ีเปอรเซ็นตเมล็ดลีบต่ําที่สุดคือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07 ชนิดผง รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อ
แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09 และ BB165 โดยมีเปอรเซ็นตเมล็ดลีบเทากับ 8.56,
10.14 และ 10.15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9 เปอรเซ็นตเมล็ดดี เมล็ดดางและเมล็ดลีบ ที่ไดจากการสุมเมล็ดขาว ซึ่งแชเมล็ดขาวดวย
เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ และเชื้อรา Trichoderma harzianum กอนปลูก และพนลงบนรวง
ขาวจํานวน 2 ครัง้ เมื่อขาวอายุ 80 และ 87 วัน
กรรมวิธี
(ไอโซเลท/สายพันธุ)
BB165 (cs)2/
BB165 (ผง)4/
BB165-M3 (cs)
BB165-M3 (ผง)
KP09 (cs)
KP09 (ผง)
KP09-M5 (cs)
KP09-M5 (ผง)
SBn07 (cs)
SBn07 (ผง)
SBn07-M4
SBn07-M4 (ผง)
CG06 (ผง)
CG06-M6 (ผง)
KP07 (ผง)
KP07-M2 (ผง)
CB-Pin-01
สารเคมีอามูเร5/
Control (-)6/
Control (+)7/
1/

เมล็ดดี
(%)1/
69.90 ab3/
70.63 ab
70.79 ab
73.07 ab
66.90 b
71.35 ab
68.93 ab
69.88 ab
66.94 b
73.64 ab
69.97 ab
70.34 ab
69.94 ab
75.52 a
67.68 ab
70.56 ab
69.77 ab
73.62 ab
69.49 ab
64.53 b

เมล็ดดาง
(%)1/
19.95 ab
17.91 ab
18.67 ab
15.35 ab
22.96 a
17.12 ab
19.03 ab
17.42 ab
22.76 a
17.80 ab
17.48 ab
19.36 ab
16.53 ab
13.83 b
19.29 ab
17.57 ab
18.87 ab
15.55 ab
19.06 ab
23.92 a

เมล็ดลีบ
(%)1/
10.15 ns
11.46 ns
10.54 ns
11.58 ns
10.14 ns
11.53 ns
12.04 ns
12.70 ns
10.30 ns
8.56 ns
12.54 ns
10.30 ns
13.53 ns
10.65 ns
13.03 ns
11.86 ns
11.36 ns
10.83 ns
11.45 ns
11.55 ns

ตรวจเปอรเซ็นตเมล็ดดีในแตละกรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 5 กรัม
2/
cs = กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษ (cell suspension)
3/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเดียวกันในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จาก
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
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ตารางที่ 9 (ตอ)
4/

ผง = กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษชนิดผง
5/
กรรมวิธีทใี่ ชสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC
6/
กรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
7/
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
เมื่อนํารากขาวหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวแลวมาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อตรวจความ
สามารถในการเจริญครอบครองรากขาวของจุลินทรียปฏิปกษ จากผลการทดลอง กรณีที่ลางรากขาว
ดวยน้ํานึ่งฆาเชื้อเพียงอยางเดียว พบกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ
CG06-M6 ชนิดผง และกรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 เทานั้นที่พบการ
เจริญครอบครองรากของขาว โดยมีคาเทากับ 3.70 และ 18.52 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 10)
เมื่อนํารากขาวอีกสวนหนึ่งไปฆาเชื้อที่ผิวรากดวย 0.525% sodium hypochlorite เปนเวลา 3
นาทีกอนนําไปวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ พบทุกกรรมวิธีมกี ารเจริญครอบครองรากขาวของจุลินทรีย
ปฏิปกษ ยกเวนกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท KP07-M2 และกรรมวิธีที่มีการเจริญ
ครอบครองรากขาวสูงที่สุดคือ กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท
SBn07-M4 ซึ่งคาเทากับ 18.52 เปอรเซ็นต และสูงกวาทุกกรรมวิธีที่ใชจลุ ินทรียปฏิปกษอื่นๆ อยาง
มีนัยสําคัญ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens
สายพันธุ KP09-M5, BB165-3 และเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 โดยมีเปอรเซ็นตการ
เจริญครอบครองรากขาวเทากันคือ 7.41 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 10)
อยางไรก็ตาม เมื่อตรวจความสามารถในการเจริญครอบครองผิวเมล็ดขาวของเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลายและเชื้อรา T. harzianum ที่พนลงบนรวงขาวจํานวน 2 ครั้งกอนทํา
การเก็บเกีย่ ว กรณีที่ลางเมล็ดขาวดวยน้ํานึง่ ฆาเชื้อเพียงอยางเดียว พบกรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอย
ของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09-M5 มีการเจริญครอบครองผิวเมล็ดขาวสูง
ที่สุด และสูงกวาทุกกรรมวิธีที่ใชจุลินทรียป ฏิปกษอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาเทากับ 21.67
เปอรเซ็นต รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 และเซลล
แขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4 ซึ่งมีคาเทากับ 6.67 และ 3.33 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ และไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีอนื่ ๆ (ตารางที่ 10)
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สวนกรณีที่ฆาเชื้อที่ผิวเมล็ดดวย 0.525% sodium hypochlorite นั้น พบกรรมวิธีที่ใชเซลล
แขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09-M5 และเชื้อรา T. harzianum
สายพันธุ CB-Pin-01 เทานั้นที่มีการเจริญครอบครองเมล็ดของขาว โดยมีคาเทากันคือ 3.33
เปอรเซ็นต (ตารางที่ 10)
เมื่อนําเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ดดางมาฆาเชื้อที่ผิวเมล็ดดวย 0.525% sodium
hypochlorite นําไปวางบนอาหาร PDA เชื้อราที่พบเจริญจากเมล็ดขาวสวนมากคือ เชื้อรา C. lunata
รองลงมาคือ เชื้อรา H. oryzae และพบเชื้อรา T. padwickii เพียงเล็กนอย (ตารางที่ 11)
และจากตารางผลการทดลองที่ 11 พบวากรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens
สายพันธุ KP09-M5 ชนิดผง มีเปอรเซ็นตของเชื้อรา C. lunata ที่เจริญจากเมล็ดขาวนอยที่สุด และ
เทากับกรรมวิธีที่ใชสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC (อามูเร) ซึ่งนอยกวากรรมวิธี
ควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ แตไมแตกตางอยางมีนยั สําคัญกับกรรมวิธีควบคุม
ที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค และเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 โดยมีคาเทากับ 20
เปอรเซ็นต รองลงมาคือกรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens
สายพันธุ BB165-M3 โดยมีเปอรเซ็นตของเชื้อรา C. lunata ที่เจริญจากเมล็ดขาวเทากับกรรมวิธี
ควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค คือ 23.33 เปอรเซ็นต และนอยกวาอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธี
ควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
สวนเปอรเซ็นตของเชื้อรา H. oryzae ที่เจริญบนเมล็ดขาวนั้น พบวาทุกกรรมวิธีที่ใชเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษมีเปอรเซ็นตของเชื้อรา H. oryzae ที่เจริญจากเมล็ดขาวนอยกวาอยางมีนัยสําคัญ
กับกรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค ยกเวนกรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย
B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165 และเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 นอกจากนี้ยงั
พบวามีกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 7 กรรมวิธี ไมพบการเจริญของเชื้อรา H. oryzae จาก
เมล็ดขาว คือ กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4 เซลล
แขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09, BB165 เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
ชนิดผงดินไอโซเลท SBn07-M4, KP07-M2 เชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens ชนิดผงดิน
สายพันธุ BB165-M3 และ CG06-M6 เชนเดียวกับกรรมวิธีที่ใชสารเคมี
propiconazole+difenoconazole 30% EC (อามูเร) (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 10 ประสิทธิภาพในการเจริญครอบครองรากขาว และผิวเมล็ดขาวของเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษและเชื้อรา Trichoderma harzianum เมื่อแชเมล็ดขาวดวยจุลินทรีย
ปฏิปกษกอนปลูก และพนลงบนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง เมือ่ ขาวอายุ 80 และ 87 วัน
การเจริญครอบครองรากขาว (%)1/ การเจริญครอบครองผิวเมล็ดขาว (%)2/
กรรมวิธี
แช 0.525%
แช 0.525%
ไมแช 0.525% 3/
ไมแช 0.525%3/
(ไอโซเลท/
sodium
sodium
sodium
sodium
สายพันธุ)
hypochlorite4/
hypochlorite4/
hypochlorite
hypochlorite
BB165 (cs)5/
ND6/
ND
ND
ND
BB165 (ผง)7/
ND
ND
ND
ND
BB165-M3 (cs)
0.00 b8/
7.41 bc
1.67 bc
0.00 b
BB165-M3 (ผง)
0.00 b
3.70 bc
1.67 bc
0.00 b
KP09 (cs)
ND
ND
ND
ND
KP09 (ผง)
ND
ND
ND
ND
KP09-M5 (cs)
0.00 b
7.41 bc
21.67 a
3.33 a
KP09-M5 (ผง)
0.00 b
3.70 bc
1.67 bc
0.00 b
SBn07 (cs)
ND
ND
ND
ND
SBn07 (ผง)
ND
ND
ND
ND
SBn07-M4 (cs)
0.00 b
18.52 a
3.33 bc
0.00 b
SBn07-M4 (ผง)
0.00 b
3.70 bc
0.00 c
0.00 b
CG06 (ผง)
ND
ND
ND
ND
CG06-M6 (ผง)
3.70 b
3.70 bc
1.67 bc
0.00 b
KP07 (ผง)
ND
ND
ND
ND
KP07-M2 (ผง)
0.00 b
0.00 c
1.67 bc
0.00 b
CB-Pin-01
18.52 a
7.41 bc
6.67 b
3.33 a
สารเคมีอามูเร9/
ND
ND
ND
ND
10/
Control (-)
ND
ND
ND
ND
Control (+)11/
ND
ND
ND
ND
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ตารางที่ 10 (ตอ)
1/

ตรวจเปอรเซ็นตการเจริญครอบครองรากขาวในแตละกรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ํา ซ้ํา

2/

ตรวจเปอรเซ็นตการเจริญครอบครองผิวเมล็ดขาวในแตละกรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ้ํา

ละ 9 ชิ้น
ซ้ําละ 20 เมล็ด
3/

กรรมวิธีที่ลางดวยน้ํานึ่งฆาเชื้อเพียงอยางเดียว
กรรมวิธีที่ฆาเชื้อที่ผิวดวย 0.525% sodium hypochlorite
5/
cs = กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ (cell suspension)
6/
ND = non-determined (ไมไดตรวจสอบ)
7/
ผง = กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษชนิดผง
8/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเดียวกันในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
9/
กรรมวิธีที่ใชสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC
10/
กรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
11/
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
4/

เมื่อตรวจเปอรเซ็นตของเชื้อรา T. padwickii ที่เจริญบนเมล็ดขาว มีเพียง 4 กรรมวิธีเทานั้น
ที่พบการเจริญของเชื้อรา T. padwickii จากเมล็ดขาวคือ กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4 เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษชนิดผงไอโซเลท KP07, KP07-M2 และ
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค แตไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญกับกรรมวิธีๆ อื่น
(ตารางที่ 11)
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปอรเซ็นตโดยรวมของเชื้อราทั้ง 3 ชนิดที่เจริญจากเมล็ดขาว
พบวากรรมวิธีที่ใชสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC (อามูเร) มีคานอยที่สุด
รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ใชผงเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09-M5 โดยมีคา
เทากับ 20.00 และ 23.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และนอยกวากรรมวิธคี วบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุ
โรคอยางมีนัยสําคัญ แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชือ้ ราสาเหตุโรค
(ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 เปอรเซ็นตของเชื้อรา Curvularia lunata, Helminthosporium oryzae และ Trichoconis
padwickii ที่เจริญจากผิวเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ดดาง หลังพนจุลินทรียปฏิปกษลง
บนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง เมื่อขาวอายุ 80 และ 87 วัน
กรรมวิธี
(ไอโซเลท/สายพันธุ)
BB165 (cs)2/
BB165 (ผง)4/
BB165-M3 (cs)
BB165-M3 (ผง)
KP09 (cs)
KP09 (ผง)
KP09-M5 (cs)
KP09-M5 (ผง)
SBn07 (cs)
SBn07 (ผง)
SBn07-M4 (cs)
SBn07-M4 (ผง)
CG06 (ผง)
CG06-M6 (ผง)
KP07 (ผง)
KP07-M2 (ผง)
CB-Pin-01
สารเคมีอามูเร5/
Control (-)6/
Control (+)7/

C. lunata
30.00 b-d3/
26.67 b-d
23.33 cd
26.67 b-d
33.33 b-d
36.67 a-c
33.33 b-d
20.00 d
30.00 b-d
36.67 a-c
30.00 b-d
36.67 a-c
40.00 ab
30.00 b-d
50.00 a
36.67 a-c
30.00 b-d
20.00 d
23.33 cd
40.00 ab

เชื้อราที่เจริญจากผิวเมล็ดขาว (%)1/
H. oryzae
T. padwickii เชื้อราทั้ง 3 ชนิด
0.00 b
0.00 b
30.00 a-c
3.33 b
0.00 b
30.00 a-c
6.67 ab
0.00 b
30.00 a-c
0.00 b
0.00 b
26.67 a-c
0.00 b
0.00 b
33.33 a-c
3.33 b
0.00 b
40.00 a-c
3.33 b
0.00 b
36.67 a-c
3.33 b
0.00 b
23.33 bc
3.33 b
0.00 b
33.33 a-c
3.33 b
0.00 b
40.33 a-c
0.00 b
6.67 a
36.67 a-c
0.00 b
0.00 b
36.67 a-c
3.33 b
0.00 b
43.33 a-c
0.00 b
0.00 b
30.00 a-c
3.33 b
3.33 ab
56.66 ab
0.00 b
3.33 ab
40.00 a-c
10.00 ab
0.00 b
40.00 a-c
0.00 b
0.00 b
20.00 c
6.67 b
0.00 a
30.00 a-c
16.67 a
3.33 ab
60.00 a
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ตารางที่ 11 (ตอ)
1/

ตรวจเปอรเซ็นตของเชื้อราที่เจริญจากผิวเมล็ดขาวในแตละกรรมวิธี กรรมวิธีละ 3
ซ้ํา ซ้ําละ 10 เมล็ด
2/
cs = กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษ (cell suspension)
3/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเดียวกันในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
4/
ผง = กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษชนิดผง
5/
กรรมวิธีที่ใชสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC
6/
กรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
7/
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค

A.
ภาพที่ 5 การเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางบนผิวเมล็ดขาวเปลือก
A. เชื้อรา Curvularia lunata
B. เชื้อรา Helminthosporium oryzae

B.
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6. อิทธิพลของจุลินทรียปฏิปกษในการสงเสริมการเจริญเติบโตของกลาขาว และความสามารถใน
การเจริญครอบครองรากขาว
เมื่อนําเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ดดางจากแตละกรรมวิธมี าตรวจนับเปอรเซ็นตการงอก
พบวาทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตการงอกไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีที่ใชเมล็ดดี ยกเวน
กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165-M3 ชนิดผง และพบวากรรมวิธี
ที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท KP07 ชนิดผง มีเปอรเซ็นตการงอกสูงที่สุดคือ 99.12
เปอรเซ็นต และสูงกวากรรมวิธีใชเมล็ดดี (98.27 เปอรเซ็นต) (ตารางที่ 12)
เมื่อนําตนกลาขาวที่เพาะในถาดเพาะครบ 7 วัน มาวัดความสูงของตนและความยาวของ
ราก พบกรรมวิธีที่ใชจุลินทรียปฏิปกษ 10 กรรมวิธีที่มีความสูงของกลาขาวไมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญกับกรรมวิธีที่ใชเมล็ดดี และพบกรรมวิธีที่ใชเชือ้ แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ
CG06-M6 ชนิดผง มีความสูงของกลาขาวสูงกวากรรมวิธีที่ใชเมล็ดดี โดยมีความสูงของกลาขาว
เทากับ 10.93 เซนติเมตร และสูงกวากรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ แตไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชือ้ ราสาเหตุโรค และเชื้อรา T. harzianum
สายพันธุ CB-Pin-01 (ตารางที่ 12)
สวนความยาวของรากนั้น พบวากรรมวิธีทใี่ ชเมล็ดดี มีความยาวของรากมากที่สดุ คือ 9.18
เซนติเมตร และพบกรรมวิธที ี่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 2 กรรมวิธีที่มีความยาวของรากขาวไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีที่ใชเมล็ดดี คือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท
SBn07-M4 ชนิดผง (9.14 เซนติเมตร) และเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ CG06
ชนิดผง (8.66 เซนติเมตร) และยาวกวากรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกและไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 12)
เมื่อนําตนขาวอายุ 14 วัน มาวัดความสูงของตน พบกรรมวิธีที่ใชจุลินทรียปฏิปกษ 10
กรรมวิธีที่มีความสูงของกลาขาวไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีที่ใชเมล็ดดี และพบ
กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 2 กรรมวิธีที่ชวยใหกลาขาวมีความสูงมากกวากรรมวิธีที่ใชเมล็ด
ดี (23.44 เซนติเมตร) คือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4 ชนิดผง (25.07
เซนติเมตร) ซึง่ สูงกวากรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 กรรมวิธีควบคุมที่
ปลูกและไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ และกรรมวิธีที่ใชเชือ้ แบคทีเรีย B.
amyloliquefaciens สายพันธุ BB165 ชนิดผง (24.46 เซนติเมตร) ซึ่งสูงกวากรรมวิธีควบคุมที่ปลูก
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เชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ แตไมแตกตางอยางมีนยั สําคัญกับกรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อรา
สาเหตุโรค และเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 อิทธิพลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษและเชื้อรา Trichoderma harzianum ตอเปอรเซ็นต
การงอก การสงเสริมการเจริญของยอดและรากตนกลาขาวของเมล็ดขาวที่แสดงอาการ
เมล็ดดาง หลังพนเชื้อลงบนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง เมื่อขาวอายุ 80 และ 87 วัน
กรรมวิธี
(ไอโซเลท/
สายพันธุ)
BB165 (cs)4/
BB165 (ผง)6/
BB165-M3 (cs)
BB165-M3 (ผง)
KP09 (cs)
KP09 (ผง)
KP09-M5 (cs)
KP09-M5 (ผง)
SBn07 (cs)
SBn07 (ผง)
SBn07-M4 (cs)
SBn07-M4 (ผง)
CG06 (ผง)
CG06-M6 (ผง)
KP07 (ผง)
KP07-M2 (ผง)
CB-Pin-01
สารเคมีอามูเร7/
เมล็ดดี 8/
Control (-)9/
Control (+)10/

การงอก
(%)1/
92.52 ab5/
98.09 ab
96.77 ab
61.37 c
96.17 ab
96.59 ab
93.21 ab
96.35 ab
95.63 ab
94.81 ab
95.41 ab
97.72 ab
95.19 ab
93.53 ab
99.12 a
97.33 ab
96.45 ab
89.62 b
98.27 ab
96.12 ab
92.45 ab

กลาขาวอายุ 7 วัน
ความสูง ความยาวราก
(ซม.)3/
(ซม.)2/
8.01 eg
6.68 c-e
9.47 a-e
7.15 c-e
9.34 b-f
6.49 d-f
7.29 g
7.12 c-e
9.72 a-e
7.80 bc
9.33 b-f
7.54 cd
9.14 c-f
5.39 f
9.10 c-f
7.09 c-e
8.81 d-f
7.49 cd
9.74 a-e
6.15 ef
7.42 g
6.45 d-f
10.57 a-c
9.14 a
9.50 a-e
8.66 ab
10.93 a
7.12 c-e
9.84 a-e
7.26 c-e
9.93 a-d
7.76 bc
9.33 b-f
6.32 ef
9.95 a-d
8.87 a
10.65 ab
9.18 a
9.92 a-d
7.13 c-e
8.36 e-g
6.17 ef

กลาขาวอายุ 14 วัน
ความสูง
ความยาว
2/
(ซม.)
ราก(ซม.)3/
18.99 e-h
7.84 d-f
24.46 ab
8.03 d-f
19.93 d-h
7.25 ef
18.53 f-h
8.77 b-f
20.81 c-f
10.61 a-d
18.17 f-h
8.92 b-f
17.46 gh
6.78 ef
20.43 c-g
7.56 ef
19.02 e-h
8.01 d-f
18.45 f-h
7.79 d-f
17.06 h
7.91 d-f
25.07 a
13.39 a
23.21 a-c
9.81 b-e
23.23 a-c
13.01 a
22.48 a-d
9.24 b-f
20.75 c-f
11.53 ab
20.81 c-f
6.86 ef
23.14 a-d
11.18 a-c
23.44 a-c
12.77 a
21.78 b-e
8.32 c-f
20.39 c-g
6.55 f
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ตารางที่ 12 (ตอ)
1/

ตรวจเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดขาวทีแ่ สดงอาการเมล็ดดางในแตละกรรมวิธี
กรรมวิธีละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 2 กรัม
2/
คาเฉลี่ยความสูงตนกลาขาวหลังเพาะ 7 และ 14 วันโดยวัดจากโคนตนที่ติดกับเมล็ด
จนถึงปลายใบของยอดขาวกรรมวิธีละ 5 ซ้ํา ซ้ําละ10 ตน
3/
คาเฉลี่ยความยาวรากขาวหลังเพาะ 7 และ 14 วัน โดยวัดจากโคนรากถึงปลายราก
กรรมวิธีละ 5 ซ้ํา ซ้ําละ10 ตน
4/
cs = กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษ (cell suspension)
5/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเดียวกันในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
6/
ผง = กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษชนิดผง
7/
กรรมวิธีที่ใชสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC
8/
กรรมวิธีที่ใชเมล็ดดีจากกรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชือ้ ราสาเหตุโรค
9/
กรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
10/
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
เมื่อพิจารณาความยาวของราก พบวาทุกกรรมวิธีที่ใชจุลนิ ทรียมีความยาวของรากมากกวา
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค แตมีเพียง 5 กรรมวิธีเทานั้นทีม่ ีความยาวของรากขาวไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีที่ใชเมล็ดดี และพบกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 2
กรรมวิธี ที่มีความยาวของรากขาวมากกวากรรมวิธีที่ใชเมล็ดดี คือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4 ชนิดผง และเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ CG06-M6
ชนิดผง และมีความยาวของรากมากกวากรรมวิธีที่ใชเชือ้ รา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกและไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรคอยางมีนัยสําคัญ โดยมีความยาวเฉลี่ยของราก
เทากับ 13.39 และ 13.01 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 12)
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C.

D.

E.

F.

G.

H.

ภาพที่ 6 อิทธิพลของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษและเชื้อรา Trichoderma harzianum ตอการสงเสริมการ
เจริญของยอด และรากตนกลาขาวของเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ดดาง หลังพนเชื้อลง
บนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง กอนเก็บเกี่ยว เมื่อตนขาวอายุ 7 วัน
A. กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
B. กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07 ชนิดผง
C. กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09
D. กรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
E. กรรมวิธีทใี่ ชเมล็ดดี
F. กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4 ชนิดผง
G. กรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01
H. กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09-M5 ชนิดผง
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นอกจากนี้ เมือ่ นํารากตนขาวที่ปลูกในถาดเพาะเปนเวลา 7 วัน มาลางดวยน้ํานึ่งฆาเชื้อเพียง
อยางเดียวแลวนําไปวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ พบการเจริญครอบครองรากขาวของจุลินทรียปฏิปกษ
เพียงกรรมวิธีเดียวเทานั้นคือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 ซึ่งมี
เปอรเซ็นตการเจริญครอบครองรากเทากับ 37.50 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 13)
เมื่อนํารากขาวที่อายุ 14 วัน ไปฆาเชื้อที่ผิวดวย 0.525% sodium hypochlorite กอนนําไป
วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ พบการเจริญครอบครองรากของจุลินทรียปฏิปกษทุกกรรมวิธี ยกเวน
กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165-M3 ชนิดผง และเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4 ชนิดผง และพบวากรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย B.
amyloliquefaciens สายพันธุ KP09-M5 มีเปอรเซ็นตการเจริญครอบครองรากสูงที่สุดคือ 75.00
เปอรเซ็นต รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ CG06-M6
ชนิดผง และเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท KP07-M2 ชนิดผง โดยมีเปอรเซ็นตการเจริญ
ครอบครองรากเทากัน คือ 37.50 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13 การเจริญครอบครองรากขาวของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ และเชื้อรา Trichoderma
harzianum ที่พนลงบนรวงขาวจํานวน 2 ครั้ง กอนเก็บเกี่ยว แลวนําเมล็ดขาวที่แสดง
อาการเมล็ดดางไปปลูกในถาดเพาะเปนเวลา 7 และ 14 วัน
กรรมวิธี
(ไอโซเลท/สายพันธุ)
BB165 (cs)4/
BB165 (ผง)6/
BB165-M3 (cs)
BB165-M3 (ผง)
KP09 (cs)
KP09 (ผง)
KP09-M5 (cs)
KP09-M5 (ผง)
SBn07 (cs)
SBn07 (ผง)
SBn07-M4 (cs)
SBn07-M4 (ผง)
CG06 (ผง)
CG06-M6 (ผง)
KP07 (ผง)
KP07-M2 (ผง)
CB-Pin-01
สารเคมีอามูเร8/
เมล็ดดี9/
Control (-)10/
Control (+)11/

การเจริญครอบครองรากขาว (%)1/
7 วัน2/
14 วัน3/
ND5/
ND
ND
ND
0.00
25.00 ab7/
0.00
0.00 b
ND
ND
ND
ND
0.00
75.00 a
0.00
25.00 ab
ND
ND
ND
ND
0.00
25.00 ab
0.00
0.00 b
ND
ND
0.00
37.50 ab
ND
ND
0.00
37.50 ab
37.50
25.00 ab
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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ตารางที่ 13 (ตอ)
1/

ตรวจเปอรเซ็นตการเจริญครอบครองรากขาวในแตละกรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ํา ซ้ํา

ละ 2 ราก
2/

กรรมวิธีที่ลางดวยน้ํานึ่งฆาเชื้อเพียงอยางเดียว
3/
กรรมวิธีที่ฆาเชื้อที่ผิวดวย 0.525% sodium hypochlorite
4/
cs = กรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษ (cell suspension)
5/
ND = non-determined (ไมไดตรวจสอบ)
6/
ผง = กรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษชนิดผง
7/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเดียวกันในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (P=0.05)
8/
กรรมวิธีที่ใชสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC
9/
กรรมวิธีที่ใชเมล็ดดีจากกรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชือ้ ราสาเหตุโรค
10/
กรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
11/
กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
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วิจารณ
จากการแยกเชือ้ แบคทีเรียบริเวณผิวรากขาว พบแบคทีเรียแกรมบวกทีแ่ ยกไดจากรากขาว
ซึ่งแชเมล็ดขาวในปุย อินทรียน้ํา และน้ําจากนาขาวกอนการเพาะ เปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาใน
ปุยอินทรียน ้ํา และน้ําจากนาขาว มีเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการเจริญครอบครองรากขาว
มากกวาในน้ําผสมดวยปุยหมัก และน้าํ ผสมดวยปุยหมักใบไผ
จากผลการทดลอง พบวากรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท KP07 และ LG07 ที่ไม
สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคทั้ง 3 ชนิดในระดับหองปฏิบัติการได แตมี
ประสิทธิภาพดีในการสงเสริมการเจริญของตนกลาขาวในสภาพแปลงปลูกขาว ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเชือ้ แบคทีเรียมีการผลิตฮอรโมน IAA หรือผลิต Phytohormone แลวสงผลไปกระตุน
การเจริญเติบโตของตนกลาตั้งแตในระยะแรกได ซึ่งสอดคลองกับเชื้อแบคทีเรีย plant growth
promoting rhizobacteria (PGPR) ที่มีจําหนายเปนการคา 2 สายพันธุ คือ B. amyloliquefaciens สาย
พันธุ FZB24 และ FZB42 ที่สามารถผลิตฮอรโมน IAA และละลาย phosphate ไดในหองปฏิบัติการ
โดยผลิตฮอรโมนอยูระหวาง 0.065 ถึง 0.700 μg/ml และพบวาสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของ
ตนกลาแตงกวา มะเขือเทศและพริกได (Kidoglu et al., 2007)
จากการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
ทั้ง 3 ชนิด พบวาเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท KP07 และ LG07 ไมสามารถยับยั้งการเจริญของ
เสนใยของเชื้อราสาเหตุโรคได เมื่อนํามาทดสอบประสิทธิภาพในการลดโรคเมล็ดดาง พบกรรมวิธี
ที่ใชเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 ไอโซเลทขางตนไมสามารถลดโรคเมล็ดดางไดเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ควบคุม ซึ่งสอดคลองกับผลที่ไดจากการทดสอบในหองปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังพบวาเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปก ษบางไอโซเลทที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคไดดีใน
หองปฏิบัติการ เมื่อนํามาทดสอบการลดโรคเมล็ดดางในสภาพแปลงปลูกขาว กลับลดโรคไดเพียง
เล็กนอยและไมแตกตางกับกรรมวิธีควบคุม ทั้งนี้อาจเนือ่ งจากสภาพแวดลอมจริงไมเหมาะตอการ
เจริญ การเพิ่มปริมาณ การสรางสารปฏิชีวนะ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของเชื้อที่อาจมีสวนทําให
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคของเชื้อแบคทีเรียลดลง
ในการทดลองนี้ไดแยกเชื้อแบคทีเรียจากรากขาว เพื่อนํามาใชในการควบคุมโรคเมล็ดดาง
ของขาว ซึ่งเปนโรคที่เกิดกับสวนที่อยูเหนือดินของขาว เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียสามารถเจริญได
รวดเร็ว และมีกลไกการควบคุมโรคของพืชหลายกลไก ซึ่ง Nanda and Gangopadhyay (1983) ได
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แสดงใหเห็นวาการนําเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ที่แยกจากดิน มาแชเมล็ดขาวกอนปลูก และพนดวย
เซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียดังกลาว เมื่อขาวอายุ 30 และ 60 วัน พบวาสามารถปองการเขา
ทําลายของเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ําตาลของขาวในระยะตนกลา และระยะที่
ขาวแตกกอได เชนเดียวกับการทดลองครั้งนี้ที่แสดงใหเห็นวา การแชเมล็ดขาวดวยเซลลแขวนลอย
ของเชื้อแบคทีเรียกอนปลูก และพนดวยเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียอีก 2 ครั้งหลังปลูก
สามารถลดโรคเมล็ดดาง และเพิ่มผลผลิตของขาวได
จากการนําเชื้อแบคทีเรียที่คัดเลือกไดไปพัฒนาใหตานทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin ที่
ความเขมขน 100 ppm กอนนําไปทดสอบการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา H. oryzae, T.
padwickii และ C. lunata พบวาเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษทกุ ไอโซเลทสามารถพัฒนาใหตานทานตอ
สารปฏิชีวนะได และยังสามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคทั้ง 3 ชนิดได แตมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยของเชื้อราสาเหตุโรคแตกตางกัน เชน บางไอโซเลท
มีเปอรเซ็นตการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคลดลง บางไอโซเลทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุดั้งเดิม บาง
ไอโซเลทสามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคไดดี เพียง 1 หรือ 2 ชนิดเทานัน้ เปนตน เห็นไดชัดเจนจาก
กรณีของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุดงั้ เดิมไอโซเลท KP07 ซึ่งไมสามารถยับยั้งการเจริญของ
เสนใยเชื้อราสาเหตุโรค แตเมื่อนําไปพัฒนาใหตานทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin พบสายพันธุ
กลายบางไอโซเลทสามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคได โดยสรางสารปฏิชีวนะ
กอใหเกิดบริเวณยับยั้งเล็กนอย
และเมื่อนําไปทดสอบการควบคุมโรคในสภาพแปลงปลูกขาว พบวากรรมวิธีที่ใชเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลายไอโซเลท KP07-M2 ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา
สาเหตุโรคได ชวยเพิ่มเปอรเซ็นตเมล็ดดี ลดเปอรเซ็นตเมล็ดดาง และลดเปอรเซ็นตการเจริญ
ครอบครองผิวเมล็ดขาวของเชื้อราสาเหตุโรคไดดีกวาการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุดั้งเดิม
ไอโซเลท KP07 ผลที่ไดนี้สอดคลองกับผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุ
โรคของไอโซเลท KP07-M2 ในระดับหองปฏิบัติการ
นอกจากนี้ยังพบวาการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุดั้งเดิมไอโซเลท SBn07 ชนิดผง
ชวยใหผลผลิตตอกอสูงกวาการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลายไอโซเลท SBn07-M4 ชนิด
ผง (100.34 และ 81.63 กรัม/กอ ตามลําดับ) แตในกรณีของเปอรเซ็นตเมล็ดดี กลับพบวาการใชเชื้อ
แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุกลายไอโซเลท CG06-M6 ชนิดผง (77.52%) มีเปอรเซ็นต
เมล็ดดีสูงกวาการใชเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุดั้งเดิมไอโซเลท CG06 ชนิดผง
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(69.94%) จากผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวาการพัฒนาใหเชื้อแบคทีเรียเกิดการกลายพันธุ
เพื่อใหตานทานตอสารปฏิชีวนะนั้น อาจทําใหคุณลักษณะเดิมบางประการของเชื้อแบคทีเรียเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจมีผลตอการลดหรือเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคของเชื้อแบคทีเรียได
ดวย ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ จิระเดช และ วรรณวิไล (2550) ที่ไดนําเชื้อรา T. harzianum
สายพันธุ CB-Pin-01 ไปฉายรังสีแกมมา เพือ่ ใหเชื้อรา T. harzianum ตานทานตอสารเคมี benomyl
แลวนําไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมล็ดดางในแปลงนา พบวาเชื้อรา T. harzianum
สายพันธุกลายไอโซเลท 03/7-I34 ชวยใหผลผลิตของขาวเพิ่มขึ้น และยังลดโรคเมล็ดดางไดดีกวา
สายพันธุดั้งเดิม
สูตรสําเร็จของเชื้อแบคทีเรียที่ใช นอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการนําไปใชแลว ยังมีผล
ตออายุการเก็บรักษาเชื้อ ซึ่งจากผลการทดลองยังคงพบเชื้อแบคทีเรียปริมาณที่สูง (107-1010 CFU/g)
ในสูตรสําเร็จชนิดผง เมื่อเก็บรักษาไวในหองเย็น (อุณหภูมิ 10 เซลเซียส) เปนเวลา 180 วัน รวมทั้ง
ยังมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของจุลินทรียปฏิปกษดว ย โดยพบวาการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
สายพันธุดั้งเดิมไอโซเลท SBn07 ชนิดผง ชวยเพิ่มจํานวนตนตอกอ น้ําหนักผลผลิตตอกอ จํานวน
รวงตอกอ น้ําหนักผลผลิตตอรวง น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด เปอรเซ็นตเมล็ดดี และลดเปอรเซ็นต
เมล็ดดาง สอดคลองกับการทดลองของวิลาวรรณ และ สุดฤดี (2552) ที่แสดงใหเห็นวาการใชสูตร
สําเร็จของเชื้อแบคทีเรีย P. fluorescens SP007s สามารถสงเสริมการเจริญของเติบโตของขาวทั้งใน
สวนของความสูง การแตกกอ และปริมาณรวงตอกอ สงผลใหผลผลิตของขาวเพิ่มขึน้ พรอมทั้งยัง
ลดโรคเมล็ดดางได
จากผลการทดลองไมพบเปอรเซ็นตการเจริญครอบครองผิวเมล็ดขาวหลังเก็บเกี่ยวและราก
ขาวที่เพาะจากเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ดดางของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4
ชนิดผง เมื่อนําเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ดดางมาเพาะในถาดเพาะกลา กลับพบวาตนกลาขาวจาก
เชื้อไอโซเลทนี้มีการเจริญเติบโตเทียบเทากรรมวิธีที่ใชเมล็ดดี อาจเนือ่ งมาจากเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษไอโซเลท SBn07-M4 ชวยใหเมล็ดขาวมีความสมบูรณ แข็งแรงแมจะแสดงอาการดางก็ตาม
สวนในกรณีของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ CG06-M6 ชนิดผงนัน้ นอกจากจะ
พบการเจริญครอบครองผิวเมล็ดและรากขาวแลว ยังพบวาชวยใหตนกลาขาวมีการเจริญเติบโต
เทียบเทากรรมวิธีที่ใชเมล็ดดีดวย ทั้งนี้เชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ CG06-M6 อาจ
ชวยใหเมล็ดขาวมีความสมบูรณ แข็งแรง หรือเชื้อแบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากอาจกระตุน ให
ตนกลาขาวมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
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นอกจากนี้ยังพบวา เชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165 ที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้สามารถลดโรคเมล็ดดางของขาวไดนั้น เปนสายพันธุซึ่งแยกไดจากผิวของผลมะมวงสามารถ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะมวง (ประคอง และคณะ, 2547) โรคแอนแทรคโนสของพริก
(วราภรณ และคณะ, 2550) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเชื้อแบคทีเรียเพียงไอโซเลทเดียวสามารถควบคุมโรค
พืชไดหลายโรคบนพืชตางชนิดกันได และยังแสดงใหเห็นวาจุลินทรียท ี่แยกไดจากพืชหนึ่ง สามารถ
นําไปใชควบคุมโรคในพืชอื่นๆ ได ซึ่งเปนคุณสมบัติทดี่ ีของจุลินทรียปฏิปกษที่จะนํามาใชทดแทน
สารเคมีควบคุมโรคพืชตางๆ ไดในอนาคต เชนเดียวกับเชือ้ แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens KPS46
ที่สามารถควบคุมโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง (สุพจน และ สุดฤดี, 2546) โรคเมล็ดดางและขอบใบ
แหงของขาว (วราภรณ และ สุดฤดี, 2552; วิลาวรรณ และ สุดฤดี, 2552) และโรคเนาดําของคะนาได
(ติยากร และคณะ, 2551)
และจากรายงานการวิจยั พบวาเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas fluorescens, เชื้อแบคทีเรีย B.
amyloliquefaciens และเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สามารถลดการเกิดโรคเมล็ดดางได (พากเพียร
และคณะ, 2550; วิลาวรรณ และ สุดฤดี, 2552) นอกจากนีย้ ังพบเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ที่แยกจาก
ดิน เมื่อแชเมล็ดขาวกอนปลูก และพนดวยเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียดังกลาว เมื่อขาวอายุ 30
และ 60 วัน สามารถปองกันการเขาทําลายของเชื้อรา B. oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ําตาลของขาว
ในระยะตนกลา และระยะที่ขา วแตกกอได (Nanda and Gangopadhyay, 1983) ซึ่งการทดลองครั้งนี้
พบวาเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ KP09 ที่แยกไดจากรากขาวที่แชในน้ําผสมปุย
หมักใบไผแหง จังหวัดสุพรรณบุรี และเชือ้ แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165 และ
CG06 ที่แยกไดจากผิวผล และใบของมะมวง ตามลําดับ (วราภรณ, 2544; ประคอง และคณะ, 2547)
ชวยสงเสริมใหผลผลิตของขาวเพิ่มขึ้น เพิม่ เปอรเซ็นตเมล็ดดี และลดเปอรเซ็นตเมล็ดดางอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับรายงานของวิลาวรรณ และ สุดฤดี (2552) ที่พบวาการใชสูตรสําเร็จ
ของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens KPS46 สามารถลดการเกิดโรคเมล็ดดางของขาวไดดีกวา
การใชสารเคมี cabendazim อยางมีนัยสําคัญ

สรุปและขอเสนอแนะ
จากการนําเชื้อแบคทีเรีย 49 ไอโซเลทที่แยกจากรากขาวที่งอกจากเมล็ดขาวซึ่งผานการแช
น้ําเปลา 15 ชั่วโมง แลวแชตอ อีก 1 ชั่วโมงในปุยอินทรียน ้ํา น้ําจากนาขาว น้ําผสมดวยปุยหมัก และ
น้ําผสมดวยปุย หมักใบไผ จากมูลนิธิขาวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี มาทดสอบประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง เปรียบเทียบกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษทแี่ ยกได
จากพืชอื่นอีก 6 ไอโซเลท สามารถคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียได 8 ไอโซเลท เพื่อนําไปทดสอบการ
สงเสริมการเจริญของยอดและรากขาว พบเชื้อแบคทีเรีย 4 ไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพในการ
สงเสริมการเจริญของยอดและรากขาวดีกวากรรมควบคุม และเมื่อนําไปทดสอบประสิทธิภาพใน
การเพิ่มผลผลิต และลดโรคโรคเมล็ดดางของขาว พบกรรมวิธีที่ใชเชือ้ แบคทีเรีย B.
amyloliquefaciens สายพันธุ KP09, BB165 และ CG06 มีแนวโนมชวยเพิ่มผลผลิตของขาว มี
น้ําหนักผลผลิตรวมสูงกวากรรมวิธีควบคุม นอกจากนี้ยงั ชวยเพิ่มเปอรเซ็นตเมล็ดดี และลด
เปอรเซ็นตเมล็ดดางอยางมีประสิทธิภาพเมือ่ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม
นําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุกลายทีต่ านทานตอสารปฏิชีวนะ rifampicin และยังมี
ประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางทั้ง 3 ชนิด และสายพันธุ
ดั้งเดิมไปพัฒนาเปนสูตรสําเร็จชนิดผง และนําไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมล็ดดาง
ในแปลงปลูกขาวอีกครั้ง เปรียบเทียบกับการใชเซลลแขวนลอยของเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษ โดยแช
เมล็ดขาวกอนปลูก และพนลงบนรวงขาวรวม 2 ครั้ง พบกรรมวิธีที่ใชเซลลแขวนลอยของเชื้อ
แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุดงั้ เดิม BB165 และสายพันธุกลาย BB165-M3 เชื้อ
แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุดงั้ เดิม KP09 ชนิดผง และเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุ
ดั้งเดิมไอโซเลท SBn07 ชนิดผง ชวยเพิ่มผลผลิตของขาวใหมีน้ําหนักสูงกวากรรมวิธีควบคุมที่ปลูก
และไมปลูกเชือ้ ราสาเหตุโรค ชวยใหขาวมีเปอรเซ็นตเมล็ดดี ลดเปอรเซ็นตเมล็ดดาง และปริมาณ
ของเชื้อราสาเหตุโรคบนเมล็ดขาวไมแตกตางจากกับกรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชื้อราสาเหตุโรค
และกรรมวิธีทใี่ ชสารเคมี propiconazole+difenoconazole 30% EC (อามูเร)
นอกจากนี้ ยังพบวาเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ดดางจากกรรมวิธีที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
สาย-พันธุกลาย ชนิดผงไอโซเลท SBn07-M4, KP07-M2 เชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สาย
พันธุกลาย CG06-M6 และเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุดั้งเดิม
KP09 มีเปอรเซ็นตการงอก การเจริญของเติบโตของกลาขาวทั้งในสวนของความสูงของตนและ
ความยาวของรากขาวเทียบเทากรรมวิธีที่ใชเมล็ดดีจากกรรมวิธีควบคุมที่ไมปลูกเชือ้ ราสาเหตุโรค
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จากการทดลอง พบวาเชื้อแบคทีเรียแตละไอโซเลทมีคุณสมบัติเดนแตกตางกัน บาง
ไอโซเลทมีประสิทธิภาพดีในการสงเสริมการเจริญเติบโต แตไมสามารถลดการเกิดโรคของขาวได
ในขณะที่บางไอโซเลทมีประสิทธิภาพดีในการลดการเกิดโรค แตมีประสิทธิภาพในการสงเสริม
การเจริญเติบโตของขาวต่ํา แนวทางการศึกษาการควบคุมโรคเมล็ดดางในอนาคต อาจมีการนําเชื้อ
แบคทีเรียที่มีคณ
ุ สมบัติเดนในแตละดานมาใชรวมกันเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมล็ด
ดางของขาว
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สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย
สูตรอาหารเหลานี้หลังจากเตรียมเสร็จใหนําไปนึ่งฆาเชือ้ ดวยหมอนึ่งความดันไอ
(autoclave) ทีค่ วามดันไอน้ําเทากับ 15 ปอนดตอตารางนิว้ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา
20 นาที
1. Potato dextrose agar (PDA)
มันฝรั่ง (ปอกเปลือกแลว)
Dextrose
Agar
Distilled water

200.0
20.0
15.0
1.0

กรัม
กรัม
กรัม
ลิตร

5.0
3.0
2.5
15.0
1.0

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ลิตร

5.0
3.0
2.5
1.0

กรัม
กรัม
กรัม
ลิตร

2. Nutrient glucose agar (NGA)
Beef extract
Peptone
Glucose
Agar
Distilled water
3. Nutrient glucose agar (NGB)
Beef extract
Peptone
Glucose
Distilled water
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4. Martin’s medium (Johnson and Curl, 1972)
KH2PO4
MgSO4.7H2O
Bacto Peptone
Dextrose
Agar
Distilled water
Rose Bengal red (1%)
Streptomycin

1.0
0.5
5.0
10.0
15.0
1.0
0.036
1.0

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ลิตร
กรัม
กรัม

ละลาย Rose Bengal ในน้ํากอนผสมกับสารอื่น จากนัน้ คอยนําไปนึ่งฆาเชื้อดวย
autoclave สวน Streptomycin เติมกอนเทอาหาร ในขณะที่มีอุณหภูมปิ ระมาณ 40-45 องศาเซลเซียส
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น้ํายาและสารละลายที่ใชทดสอบแกรมเชื้อแบคทีเรีย
Gram’s stain
Crystal violet
สารละลาย A
Crystal violet (85% dye)
Ethyl alcohol 95 %

2.0 กรัม
20.0 มิลลิลิตร

สารละลาย B
Ammonium oxalate
น้ํากลั่น

0.8 กรัม
80.0 มิลลิลิตร

Safranin O
Safranin O
Ethyl alcohol 95 %

2.5 กรัม
100.0 มิลลิลิตร

Gram’s iodine solution
Iodine (crystal)
Potassium iodide (KI)
น้ํากลั่น

1.0 กรัม
2.0 กรัม
300.0 มิลลิลิตร

Alcohol-acetone (decolorizer)
Ethyl alcohol 95%
Acetone

250.0 มิลลิลิตร
250.0 มิลลิลิตร

สารละลาย 3% KOH (potassium hydroxide)
potassium hydroxide
น้ํากลั่น

3.0 กรัม
100.0 มิลลิลิตร
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การวิเคราะหจําแนกเชื้อแบคทีเรียโดยอาศัยหลักการใชแหลงคารโบไฮเดรตดวย BiologTM
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ประวัติการศึกษา และการทํางาน
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ป ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

ประสบการณการทํางาน
ประชุมวิชาการ/ผลงาน

นางสาวนิชากร แซตั้ง
27 สิงหาคม 2526
กาญจนบุรี
ป 2549 ระดับปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร)
เกียรตินยิ มอันดับ 2
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ผูชวยสอนรายวิชาโรคพืชเบือ้ งตน ภาคตน ปการศึกษา
2551
ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ครั้งที่ 2 (สาขาพืช) เรื่อง ประสิทธิภาพของ
เชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุกลายที่ผานการ
ฉายรังสีแกมมาในการควบคุมโรคเนาระดับดินของมะเขือ
เทศ
ประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง
การคัดเลือกเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษในการลดโรคเมล็ดดาง
ของขาว

