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บทคดัยอ่  

งานวิจัยนี ้มี วัตถุประสงค์เพื่ อทดสอบประสิท ธิภาพของแบคที เรียปฏิ ปักษ์ ไอโซเลท G5-5  
ท่ีมีฤทธ์ิยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราก่อโรคในสภาพเรือนทดลอง จากผลการทดลองที่น าตน้ขา้วอาย ุ12 วนั มาฉีด
พ่นดว้ยเซลลแ์บคทีเรีย 5 x 108เซลลต์่อมิลลิลิตร ปริมาตร 15 มิลลิลิตรต่อตน้ ภายหลงัจากการฉีดพ่น 17 วนั  
เริ่มท าการศึกษาการควบคุมโรคในใบข้าว โดยการเก็บเก่ียวสปอรเ์ชื ้อรา Bipolaris oryzae ที่  1010 สปอร ์
ตอ่มิลลิลิตร ฉีดพ่น 15 มิลลิลิตรต่อตน้ จากนัน้พืชถกูเก็บไวใ้นหอ้งมืดและคลมุดว้ยแผ่นพลาสติกสีด าเป็นเวลา 
24 ชั่วโมง แลว้เปิดพืชใหไ้ดร้บัแสง 12 ชั่วโมง และไวใ้นที่มืด 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 3-7 วนั ท าการเก็บขอ้มูลจาก 
ใบขา้วที่เป็นโรค พบว่า มีค่าดชันีความรุนแรงของโรค เท่ากบั 41.00 เปอรเ์ซ็นต ์มีระดบัความตา้นทานโรคอยูใ่น
ระดบั Moderate susceptible และมีประสิทธิภาพการควบคมุโรค เท่ากบั 54.61 เปอรเ์ซ็นต ์แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ สว่นการทดสอบประสิทธิภาพการยบัยัง้การเจริญของเชือ้รา Rhizoctonia solani โดยน าตน้
ขา้วมาท าการพ่นเซลลแ์บคทีเรียก่อนปลกูเชือ้รา เป็นเวลา 3 วนั จากนัน้ปลกูเชือ้รา โดยใช ้Cork borer เจาะชิน้
อาหาร PDA ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร หลงัจากปลกูเชือ้ราแลว้ ฉีดพน่เซลลแ์บคทีเรยีตอ่อีก 2 ครัง้ 
หา่งกนัครัง้ละ 3 วนั เมื่อปลกูเชือ้เป็นเวลา 7 วนั สงัเกตลกัษณะอาการของโรค พบวา่ เปอรเ์ซ็นตค์วามรุนแรงของ
โรค และเปอรเ์ซ็นตห์น่อที่เกิดโรค มีค่าเท่ากับ 14.16 และ 100 เปอรเ์ซ็นต ์ตามล าดับ และเมื่อน าแบคทีเรีย 
มาศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยาเบือ้งตน้ พบว่า โคโลนีมีสีขาวใส รูปร่างนูน เยิม้ ขอบหยัก ผิวหนา้ดา้น  
เป็นแบคทีเรยีแกรมบวก มีรูปรา่งแท่ง มีการจดัเรยีงตวัของเซลลเ์ดี่ยวและตอ่กนัเป็นสาย มีการสรา้งเอนโดสปอร ์
จึงสนันิฐานวา่เป็นแบคทีเรยีสกลุ Bacillus 

 
ค าส าคัญ: แบคทีเรยีปฏิปักษ์ เชือ้รา Rhizoctonia solani เชือ้รา Bipolaris oryzae 
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Abstract 
This study aimed to investigate antifungal efficiency of antagonistic bacteria G5-5 in 

experimental fields. The bacterial suspension (5 x 108 cells/ml) was sprayed on 12 days - rice plant in 
15 ml/plant. Then, spore suspension of Bipolaris oryzae (1010 spore/ml) was sprayed into the plant 
with 15 ml/plant. Then plants were kept in the darkroom and covered with black plastic sheet for 24 
hours. After that, the plants were exposed to light for 12 hours and then to dark for 12 hours. The 
light/dark cycle was conducted for 3-7 days. The results showed that the relative disease severity of 
antifungal against Bipolaris oryzae showed significantly at 41%, which represented a moderate 
susceptible level of inhibition. The biological control efficiency was 54.61%.   The growth inhibition of 
Rhizoctonia solani was examined by spraying bacterial suspension 3 days before fungal inoculation. 
For fungal inoculation, the 0.5 cm of mycelium on PDA were punched by a cork borer. Then, the 
bacterial suspension was sprayed twice for 3 days interval. After 7 days of fungal inoculation, the 
percentage of disease severity and diseased rice shoots were 14.16 and 100%, respectively. The 
morphological study of antagonistic bacteria G5-5 showed that the colony was white translucent, 
raised, undulated and greasy. Gram staining indicated that it was a gram-positive rod with linear cell 
arrangement and endospore development. Therefore, we suggest that the antagonistic bacterium 
belongs to the genus Bacillus. 
 
Keywords: Antagonistic bacteria, Rhizoctonia solani, Bipolaris oryzae 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมที่ท  าการ
เพาะปลูกข้าวมากกว่าการเกษตรชนิดอื่น และ
สามารถผลิตขา้วเป็นสินคา้สง่ออกเป็นอนัดบัตน้ของ
โลก เพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการใน
กระบวนการผลิตขา้ว ในปัจจุบนัเกษตรกรจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งใช้ปุ๋ ยเคมีมากขึน้เพื่อเห็นผลชัดเจนและ 
มีประสิทธิภาพแน่นอน แต่เมื่อใช้เป็นประจ าและ
ต่อเนื่อง ท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึน้ และการ 
ใสปุ่๋ ยเคมีต่อเนื่องในระยะนาน มีผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ส่งผลให้จุลินทรีย์ในดินและ

สิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยในดินมีจ านวนลดลง ท าใหเ้กิด
ความไมส่มดลุขึน้ สง่ผลใหไ้มส่ามารถปลกูพืชทีใ่หผ้ล
ผลิตสูงได ้อีกทั้งโรคพืชแพร่ระบาดไดง้่ายอีกดว้ย 1 
ปัญหาส าคญัที่สง่ผลตอ่ปริมาณและคณุภาพของขา้ว
อีกปัจจัยหนึ่งก็คือโรคในนาข้าว ซึ่งนับเป็นปัญหา 
ที่ส  าคญัของเกษตรกรไทยเป็นอยา่งมาก เนื่องจากโรค
ของขา้วนัน้มีมากมาย สาเหตทุี่ท  าใหเ้กิดโรคในนาขา้ว 
ได้แก่  เชื ้อรา แบคที เรีย  ไวรัส  และไส้เดือนฝอย  
โดยสาเหตุของโรคในนาข้าวส่วนใหญ่มักมีสาเหตุ 
มาจากเชือ้รา เช่น โรคไหม ้โรคกาบใบแหง้ โรคใบจดุสี
น า้ตาล และโรคเมลด็ดา่ง เป็นตน้ ปัจจบุนัการควบคมุ
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โรคพืชโดยชีววิธีเป็นที่ยอมรบัในการน ามาใชเ้ป็นสว่น
หนึ่งของการจดัการโรคพืชแบบผสมผสาน เนื่องจาก
เป็นวิ ธีที่ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  
การควบคมุโรคพืชโดยการใชจุ้ลนิทรียป์ฏิปักษ์จึงเป็น
วิ ธีการที่ น  าผลจากปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ ้นตาม
ธรรมชาติ ซึ่งตามปกติจะมีการควบคุมปริมาณของ
สิง่มีชีวิตชนิดต่าง ๆ ดว้ยกนัเองอยู่แลว้ 2 ซึ่งถือว่าเป็น
วิธีการที่ไดร้บัการยอมรบัและมีโอกาสสงูที่จะน าไปสู่
การป้องกันก าจัดโรค จากรายงานการวิจัยของ  
ปิลันธนา และศราวิชญ์ 3 ได้ศึกษาการควบคุมโรค 
กาบใบแห้งที่ เกิดจากเชื ้อรา Rhizoctonia solani  
ไอโซเลท RSLPN - 4 โดยวิ ธีการพ่นชีวภัณฑ์เชื ้อ 
Bacillus megaterium ในสภาพเรือนทดลอง พบว่า 
ชีวภณัฑด์งักลา่วสามารถลดความรุนแรงของโรคกาบ
ใบแหง้ได ้และจากรายงานของ ปัณณวิชญ ์และคณะ 
4 ที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ปฏิปักษ์ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้รา Bipolaris oryzae 
NS-04 สาเหตโุรคเมล็ดดา่ง พบวา่ Trichoderma sp. 
NS–03 และ Bacillus sp. NS - 02 สามารถยบัยัง้เชือ้ 
B. oryzae NS - 04 ไม่ แ ต ก ต่ า ง ท า ง ส ถิ ติ เมื่ อ
เปรยีบเทียบกบัสายพนัธุท์างการคา้ และเมื่อน าผงเชือ้
ปฏิปักษ์ที่ความเขม้ข้น 2 × 105 โคโลนีต่อมิลลิลิตร  
ฉีดพ่นจ านวน 2 ครัง้ เพื่อควบคุมโรคเมล็ดด่างใน
สภาพโรงเรือน พบว่าสามารถลดการเกิดโรคได ้
นอกจากนีแ้บคทีเรยีปฏิปักษ์ในสกลุ Bacillus sp. และ 
Pseudomonas sp. มีการใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในการ
ควบคุมโรคใบจุดสีน า้ตาลในขา้วที่มีสาเหตุมาจาก 
เชือ้รา B. oryzae 5 

ดั งนั้ น ก า รทดลอ งนี ้ จึ งมี วัต ถุ ป ระส งค ์
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มี

ฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเชื ้อราท่ีก่อโรคในนาข้าว 
ได้แก่  R. solani และ  B. oryzae ในสภ าพ เรือ น
ทดลอง 
 
วิธีการวจิัย 
1. การทดสอบประสทิธิภาพของแบคทีเรีย
ปฏิปักษไ์อโซเลท G5-5 ที่มีฤทธ์ิยบัยัง้การเจริญ
ของเชือ้รา B. oryzae ในสภาพเรือนทดลอง 

แช่เมล็ดขา้วในน า้กลั่น เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
แล้วเพาะในถาดที่มีกระดาษดูดซับน ้า เป็นเวลา  
24 ชั่วโมง จากนัน้หว่านเมล็ดที่งอกบนถาดที่มีดินฆ่า
เชื ้อ  เพาะนาน 7 วัน  จึงย้ายไปปลูกในกระถาง
พลาสติ กที่ มี ส่วนผสมของดินและปุ๋ ยหมัก  ใน
อัตราส่วน (3:1) เป็นเวลา 12 วัน จึงน าไปใช้ในการ
ทดลองได้ โดยมีการทดลอง 3 ชุดการทดลอง ดังนี ้ 
ชุดควบคมุที่ 1 ฉีดพ่นดว้ยน า้กลั่น ชุดควบคมุที่ 2 ฉีด
พ่นด้วยสารก าจัดเชือ้รา และชุดทดลองที่ 3 ฉีดพ่น
ดว้ยเซลลแ์บคทีเรยี 5 x 108 เซลลต์อ่มิลลิลติร โดยฉีด
พ่น15 มิลลิลิตรต่อต้น จ านวน 3 ซ ้า หลังจากการ 
ฉีดพ่นเซลล์แบคทีเรียบนต้นกล้าข้าวนาน 17 วัน  
เริ่มท าการศึกษาการควบคุมโรคในใบขา้ว โดยปลูก 
เชื ้อ ราก่ อ โรค บนอาห าร  Potato dextrose agar 
(PDA) บรษัิท Himedia ประเทศอินเดีย บม่ที่อณุหภมูิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วนั จึงเก็บเก่ียวสปอร์
เชือ้ราที่ 1010 สปอรต์่อมิลลิลิตร ฉีดพ่น 15 มิลลิลิตร
ตอ่ตน้ หลงัฉีดพ่น พืชถกูเก็บไวใ้นหอ้งมืดและปกคลมุ
ดว้ยแผ่นพลาสติกสีด า เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลงัจาก
นั้นเปิดพืชให้ได้รับแสง 12 ชั่ วโมง และไว้ในที่มืด  
2 ชั่ วโมง เป็นเวลา 3-7 วัน จากนั้นเก็บข้อมูลจาก 
ใบขา้วที่เป็นโรค จ านวน 6 ใบต่อตน้ จากของแต่ละ
การทดลอง และให้คะแนนการเกิดโรคในใบข้าว  
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โดยใชร้ะดบัคะแนน 0 - 5 ดงันี ้(0) บ่งชีไ้ม่มีอาการ ; 
(1) รอยแผลติดเชือ้ < 2% ของพืน้ที่ใบ ; (2) รอยแผล
ติดเชือ้ 10 - 25% ของพืน้ที่ใบ ; (3) รอยแผลติดเชือ้  
26 - 50% ของพืน้ที่ใบ (4) รอยแผลติดเชือ้ 51 - 75% 
ของพื ้นที่ใบ และ (5) รอยแผลติดเชื ้อทั้งใบ น ามา
ค านวณค่าดัชนีความรุนแรงของโรค และแปรระดับ
ความต้านทาน ตามวิธีของ เจษฎากร และคณะ 6  
โดยก าหนดคา่ดชันีความรุนแรงของโรคในแตล่ะระดบั 
ดั ง นี ้  0 = very resistance (VR), 1 - 20% = 
resistance (VR), 21 - 40% = moderate resistance 
(MR), 41 - 60% = moderate susceptible (MS), 
61 - 80% = susceptible (S), 81 - 100% = very 
susceptible (VS) และค านวณประสิท ธิภาพการ
ควบคมุโดยชีววิธี 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ค ว บ คุ ม โ ร ค  =  
[(LC - LT)/LC] x 100%  

เมื่อ LC คือ ค่าเฉลี่ยของจ านวนแผลโรคที่
ตรวจพบในกรรมวิธีควบคุมและการประเมินความ
รุนแรงของโรค 
LT คือ ค่าเฉลี่ยของจ านวนแผลโรคที่ตรวจพบใน
กรรมวิธีทดสอบจากเชือ้สาเหต ุ
2. การทดสอบประสทิธิภาพของแบคทีเรีย
ปฏิปักษไ์อโซเลท G5-5 ที่มีฤทธ์ิยบัยัง้การเจริญ
ของเชือ้รา R. solani ในสภาพเรือนทดลอง 

R. solani เป็ น เชื ้อ ราที่ ไม่ ส ร้า งสปอ ร์จึ ง 
ดดัแปลงจากวิธีของ ปิลนัธนา และศราวิชญ ์3 โดยน า
ตน้ขา้วอายุ 12 วัน มาท าการฉีดพ่นเซลลแ์บคทีเรีย  
5 x 108 เซลลต์อ่มิลลิลติร โดยการฉีดพน่ 15 มิลลลิติร
ตอ่ตน้ ก่อนปลกูเชือ้ราเป็นเวลา 3 วนั จากนัน้ปลกูเชือ้
ราก่อโรคบนกาบใบขา้ว โดยใช ้Cork borer ขนาดเสน้
ผ่านศูนยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะชิน้อาหาร PDA  

ที่มีเชือ้รา R. solani เจรญิเป็นเวลา 5 - 7 วนั หลงัจาก
ปลูกเชื ้อราแล้ว ฉีดพ่นเซลล์แบคทีเรียอีก 2 ครั้ง  
ห่างกันครั้งละ 3 วัน  และฉีดพ่นด้วยน ้ากลั่ นใน
กรรมวิธีควบคุม หลงัปลกูเชือ้เป็นเวลา 7 วนั สงัเกต
ลกัษณะอาการของโรคและบันทึกขอ้มูลทัง้ดา้นการ
เจริญเติบโตและดา้นโรค โดยวดัความสงูของตน้ขา้ว 
นับจ านวนหน่อต่อกอ วัดความสูงของแผลที่ถูกเชือ้
สาเหตุเขา้ท าลาย วดัความสงูของตน้ขา้วแต่ละหน่อ 
และนับจ านวนหน่อที่เกิดโรค จากนัน้น ามาค านวณ 
หาเปอรเ์ซ็นตค์วามรุนแรงของโรค (% relative lesion 
height, %RLH) ตามวิธีของ พากเพียร และคณะ 7 
และเปอรเ์ซ็นต์หน่อที่ เกิดโรค (% of infected rice 
tillers) มีสตูรการค านวณ ดงันี ้

เปอรเ์ซ็นต์ความรุนแรงของโรค (%RLH) = 
ความสงูของแผล/ความสงูของตน้ขา้ว x 100 

เปอรเ์ซ็นต์หน่อที่ เกิดโรค = จ านวนหน่อที่
แสดงอาการของโรค/จ านวนหนอ่ทัง้หมด x 100 
3. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้น
ของแบคทีเรียปฏิปักษไ์อโซเลท G5-5 

น าแบคทีเรยีปฏิปักษ์ไอโซเลท G5-5 ที่คดัแยก
ได้จากดินบริเวณนาข้าวในพื ้นที่อ  าเภอบางเลน 
จั งห วัด นค รป ฐม  ม า  Cross streak บนอาหา ร 
Nutrient agar (NA) บริษัท Himedia ประเทศอินเดีย 
บ่มที่อณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
จากนั้นท าการยอ้มสีแบบแกรม และตรวจดูภายใต้
กลอ้งจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่ก าลงัขยาย 1000 เท่า 
เพื่อศึกษารูปร่างและลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เบือ้งตน้ 
4. การวิเคราะหข์้อมูลทางสถติิ 

วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) พรอ้มทั้งค านวณค่าความถ่ี รอ้ยละ และ
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ค่าเฉลี่ย โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ระดับความ
เช่ือมั่นรอ้ยละ 95 (P0.05) โดยใช้โปรแกรม SPSS 
ดว้ยวิธี Scheffe 
 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต
สารยับยั้งของแบคที เรียปฏิปักษ์ ไอโซเลท G5-5  
ในหอ้งปฏิบตัิการ พบว่า เมื่อเพาะเชือ้ในอาหาร NB  
ที่ มี ค่ า  pH 5 บ่ มที่ อุณ หภูมิ  25 อ งศา เซล เซี ยส  
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบวา่ แบคทีเรยีปฏิปักษ์ไอโซเลท 
G5-5 มีประสทิธิภาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา 
R. solani ได้ดีที่สุด มีค่าเท่ากับ 85.33 เปอร์เซ็นต ์ 
ซึง่อยูใ่นระดบัสงูมาก และมีประสทิธิภาพในการยบัยัง้

การเจรญิของเชือ้รา B. oryzae ไดด้ีที่สดุ มีค่าเท่ากับ 
66.94 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งอยู่ ในระดับสูง  จากผลการ
ทดลองดงักลา่วผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลอืกแบคทีเรียปฏิปักษ์
ไอโซเลท G5-5 มาศึกษาต่อในสภาพเรอืนทดลอง ผล
การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื ้อรา B. 
oryzae โดยเก็บขอ้มลูจากใบขา้วที่เป็นโรค พบวา่ ค่า
ดั ชนี ค วาม รุน แรงของ โรค  มี ค่ า เท่ ากับ  41.00 
เปอรเ์ซ็นต ์มีระดบัความตา้นทานโรคเป็น moderate 
susceptible และมีประสิทธิภาพการควบคุมโรค
เท่ ากับ  54.61 เป อ ร์เซ็ นต์  แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 

(P0.05)  ดงัแสดงใน (Table 1) และ (Figure 1)  

 
Table 1.  Efficacy of antagonist bacteria isolate G5-5 in inhibiting the growth of B. oryzae 

Treatment Disease severity 
(%) 

Resistance level Biological control efficacy 
(%) 

Sterile water 90.33c Very susceptible 0.00a 

Fungicide 0.00a Very resistance 100.00c 

Bacterial cell spray 41.00b Moderate susceptible 54.61b 

Note: Different letters (a, b, c) in the same column indicate that the results are significantly different at 
p0.05 using the Scheffe,s method. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Figure 1. The efficacy of antagonistic bacteria for inhibition of B. oryzae growth on rice leaves at 
7days after pathogenic fungus inoculation. (a) Sterile water (b) Fungicide (c) Bacterial cell spray 
 

ซึง่จากการศึกษาการควบคมุโรคใบไหมใ้นขา้ว
โ ด ย ชี ว วิ ธี  ( Biological control agents: BCAs)  
ของ Tokpah et al. 8 พบว่า มีผลการควบคมุโรคตัง้แต ่
18.08 -77.50 เปอร์เซ็ นต์ และประสิท ธิภาพการ
ควบคมุโดยชีววิธีที่จะสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้คือ 
75 เปอรเ์ซ็นต ์และ 77.50 เปอรเ์ซ็นต ์แต่จากผลการ
ทดลองดงักล่าว ประสิทธิภาพการควบคุมโรคเท่ากับ 
54.61 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต ์ 
จึงอาจจะไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการควบคุม
โรคโดยชีววิธีได ้

ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ไอโซเลท G5-5 ท่ีมีฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้รา R. solani 
พบว่า เปอรเ์ซ็นต์ความรุนแรงของโรค มีค่าเท่ากับ 
14.16 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์หน่อที่ เกิด โรค  
มีค่าเท่ากับ 100 เปอรเ์ซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชุด
ควบคมุ ดงัแสดงใน (Figure 2)  
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(a)                 (b)                  (c) 

 

Figure 2. Characteristics of rice leaf lesion 
caused by R. solani at 7 days after pathogenic 
fungus inoculation. (a) Sterile water (b) Fungicide 
(c) Bacterial cell spray 
 

จากเปอรเ์ซ็นตค์วามรุนแรงของโรคอยู่ในระดบั
ต ่า สามารถลดการเกิดโรคหลงัการปลกูเชือ้สาเหตโุรค 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ จิระเดช และคณะ 9 ที่มี
การทดสอบประสิทธิภาพของ ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย 
Bacillus siamensis RRK1–Rif ในการลดการเกิดโรค
กาบใบแหง้ (R. solani) พบว่า สามารถลดการเกิดโรค
หลงัการปลูกเชือ้สาเหตุโรคที่ 14 วัน เท่ากับ 49.80–
60.14 เปอรเ์ซ็นต ์และจากรายงานการวิจยัของ ปิลนัธ
นา และ ศราวิชญ์ 3 ที่ไดศ้ึกษาการควบคุมโรคกาบใบ
แห้ง (R. solani) ดว้ยไอโซเลท RSLPN-4 โดยวิธีการ
พ่น ชี วภัณ ฑ์ เชื ้อ  B. megaterium ในสภาพ เรือน
ทดลอง พบว่า ชีวภัณฑ์ดังกล่าวสามารถลดความ
รุนแรงของโรคกาบใบแหง้ได ้แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติกับชุดควบคุม จากผลการทดลองถึงแม้ว่า
เปอรเ์ซ็นตค์วามรุนแรงของโรคจะอยู่ในระดับต ่า คือ

ส าม า รถ ช่ ว ย ล ด ค ว าม ล ด รุน แ รง ข อ ง โรค ได ้ 
แต่เปอรเ์ซ็นตห์น่อที่เกิดโรคอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก
หน่อข้าวทุกต้นมีการเกิดโรค จึงท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมโรคได้ ดังนั้นการฉีดพ่นเซลล์แบคที เรีย 
ไอโซเลท G5-5 โดยตรง อาจจะน าไปประยุกต์ใช้ 
ในแปลงเกษตรจริงไม่ได้ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
วิธีการน าแบคทีเรียปฏิปักษ์ไปใชป้ระโยชนรู์ปแบบอื่น
ตอ่ไป 

และเมื่อน าแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท G5-5 
มา  Cross streak บนอาห าร NA บ่ ม ที่ อุณ หภู มิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แลว้น ามายอ้ม
สีแบบแกรม เพื่อตรวจดูภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบ 
ใช้แสงที่ก าลังขยาย 1000 เท่า ศึกษารูปร่าง และ
ลกัษณะเบือ้งต้น พบว่า โคโลนีมีสีขาวใส รูปร่างนูน 
เยิม้ ขอบหยกั ผิวหนา้ดา้น เมื่อยอ้มสแีบบแกรม พบว่า
เป็นแบคทีเรยีแกรมบวก มีรูปรา่งแทง่ มีการจดัเรียงตวั
ของเซลล์เดี่ ยวและต่อกัน เป็นสาย  มี การสร้าง 
เอนโดสปอร ์จัดเป็นแบคทีเรียสกุล Bacillus ดงัแสดง
ใน (Figure 3)  

 

 
 

Figure 3. Cell morphology of antagonistic 
bacterium isolate G5-5 under a light microscope 
at 1000x magnification 

1 x 2.2 µm 
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สอดคล้อ งกับการศึ กษ าของ Nicholson et al.10 
Bacillus เป็นพวกแอโรบิกเฮเทอโรโทรฟกลุม่แบคทีเรีย
แกรมบวกที่สรา้งสปอร ์และมีแหลง่อาศยัที่หลากหลาย 

จากหลาย ปั จจัยที่ เ ก่ี ย วข้อ งกันที่ ท  า ให้
แบคทีเรียปฏิปักษ์แสดงความสามารถในการควบคุม
โรคในสภาพเรือนทดลองที่แตกต่างกัน เมื่อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์อาศยับนใบขา้วเขา้ครอบครองพื ้นผิวใบขา้ว
และเชือ้ราสาเหตุโรคเข้าท าลาย การใช้กลไกต่าง ๆ 
ของแบคทีเรียปฏิปักษ์กับเชื ้อราสาเหตุโรคที่เกิดขึน้  
มีปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ อณุหภมูิ ความชืน้ ความแข็งแรง
ของตน้ขา้ว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง มีผลให้การ
ควบคุมโรคแตกต่างกัน  11 นอกจากนี ้วิ ธีการน า
แบคทีเรียปฏิปักษ์ไปใชโ้ดยการฉีดพ่นเซลลแ์บคทีเรีย
โดยตรงลงบนใบข้าว อาจจะเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม
เท่าที่ควร ถึงแมแ้บคทีเรียในกลุ่ม Bacillus ส่วนใหญ่
เจ ริญ ได้ ดี ที่ อุ ณ ห ภู มิ  30-37 อ ง ศ า เซ ล เซี ย ส  
แต่แบคที เรียปฏิปักษ์ไอโซเลท G5-5 เจริญได้ดีที่
อณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส ดงันัน้การน าไปใชอ้าจจะ
ตอ้งผลิตสารชีวภณัฑใ์นรูปแบบอื่น ๆ เช่น รูปแบบผง 
รูปแบบแกรนลูละลายน า้ และรูปแบบเม็ดฟู่  เป็นตน้ 12 
เพื่อใหเ้ชือ้ถกูปลดปลอ่ยออกมาอยา่งชา้ ๆ ในภายหลงั
การฉีดพน่ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การทดสอบประสิท ธิภาพของแบคที เรีย
ปฏิปักษ์ไอโซเลท G5-5 ท่ีมีฤทธ์ิยับยัง้การเจริญของ
เชือ้รา B. oryzae พบวา่ มีคา่ดชันีความรุนแรงของโรค 
เท่ากับ 41.00 เปอรเ์ซ็นต ์มีระดับความตา้นทานโรค
เป็ น  Moderate susceptible มี ป ระสิท ธิภ าพการ
ควบคมุโรค เท่ากบั 54.61 เปอรเ์ซ็นต ์และมีฤทธ์ิยบัยัง้

การเจรญิของเชือ้รา R. solani พบวา่ เปอรเ์ซ็นตค์วาม
รุน แ รงขอ ง โรค  มี ค่ า เท่ ากั บ  14.16 เป อ ร์เซ็ น ต ์ 
แ ล ะ เป อ ร์ เซ็ น ต์ ห น่ อ ที่ เ กิ ด โรค  มี ค่ า เท่ า กั บ  
100 เปอรเ์ซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และ
เมื่อน าแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท G5-5 มาศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื ้องต้น พบว่า โคโลนี 
มีสีขาวใส รูปร่างนูน เยิ ้ม  ขอบหยัก ผิวหน้าด้าน  
เป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีรูปร่างแท่ง การจัดเรียงตัว
ของเซลลม์ีทัง้เซลลเ์ดี่ยวและตอ่กนัเป็นสาย มีการสรา้ง
เอนโดสปอร์ จึ งสันนิฐานว่า เป็นแบคที เรียสกุล 
Bacillus 
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