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Abstract: Selection of rhizobacteria from soil cultivated with melon crops from Pa Sang district, Lamphun
province and Mae Hia Agricultural Research, Demonstrative and Training Center, Faculty of Agriculture, Chiang
Mai University for controlling Didymella bryoniae causal agent of melon gummy stem blight disease was
conducted. Total of 149 rhizobacteria isolates were obtained and used for evaluation of antagonistic activity
against D. bryoniae by dual culture method. Nine isolates of rhizobacteria showed the growth inhibition of
D. bryoniae. Among them, isolate S93 and S138 showed the highest antagonistic activity to inhibit mycelial growth
with 81.20 and 82.40%, respectively. Moreover, cell-free culture filtrated of isolates S93 caused malformation
and swelling germtube of fungal pathogen and isolate S138 could delay fungal spore germination. Two
antagonistic rhizobacteria were identified based on morphological characteristic and 16S rDNA gene. The result
showed that isolate S93 was gram positive bacterium with rod shape cell and the 16S rDNA sequence of S93
showed 99% homology with Bacillus subtilis. Meanwhile, isolate S138 was gram negative bacterium with rod
shape cell and its partial sequence was 99% homology with Enterobacter asburiae.
Keywords: Gummy stem blight, melon, Didymella bryoniae, antagonistic bacteria, biological control

179

Copyright @ Journal of Agriculture, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. All rights reserved.

วารสารเกษตร 34(2): 179 - 191 (2561)

บทคัดย่ อ: การคัดเลือกแบคทีเรี ยจากดินบริ เวณรอบ ๆ ราก ของเมลอนที่ไม่เป็ นโรค จากพื ้นที่ปลูกเมลอน ในอําเภอป่ าซาง
จังหวัดลําพูน และศูนย์วิจัยสาธิ ตและฝึ กอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อนํามาควบคุมเชื ้อรา Didymella bryoniae สาเหตุโรคต้ นแตกยางไหลของเมลอน สามารถแยกเชื ้อแบคทีเรี ย
รอบรากได้ ทงหมด
ั้
149 ไอโซเลท เมื่อนํามาทดสอบประสิทธิภาพในการเป็ นปฏิปักษ์ กับเชือ้ รา D. bryoniae ด้ วยวิธี dual
culture พบว่ามีเชื ้อแบคทีเรี ยรอบรากที่สามารถยับยังเชื
้ ้อราสาเหตุโรคได้ จํานวน 9 ไอโซเลท โดยไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพ
การยับยัง้ สูง จํ านวน 2 ไอโซเลท ได้ แก่ ไอโซเลท S93 และ S138 ซึ่งมี ร้อยละของการยับยัง้ เท่ ากับ 81.20 และ 82.40
ตามลําดับ นอกจากนี ้ยังพบว่านํ ้ากรองของไอโซเลท S93 ทําให้ การงอกของเชื ้อราสาเหตุโรคมีความผิดปกติ โดยจะทําให้
germ tube มีลกั ษณะบวมพอง และไอโซเลท S138 ทําให้ มีการชะลอการงอกของสปอร์ ได้ เมื่อนําเชื ้อ แบคทีเรี ยรอบรากทัง้
2 ไอโซเลท มาจัดจําแนกชนิดโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื ้องต้ น และการเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์บริ เวณ 16S
rDNA พบว่า ไอโซเลท S93 เป็ นแกรมบวก เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่ง และมีลําดับนิวคลีโอไทด์บริ เวณ 16S rDNA เหมือนกับ
เชือ้ แบคทีเรี ย Bacillus subtilis ถึง 99 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนไอโซเลท S138 เป็ นแกรมลบ เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งเล็ก ๆ และมี
ลําดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกับเชื ้อแบคทีเรี ย Enterobacter asburiae ถึง 99 เปอร์ เซ็นต์
คําสําคัญ: โรคต้ นแตกยางไหล เมลอน Didymella bryoniae เชื ้อแบคทีเรี ยปฏิปักษ์ การควบคุมโดยชีววิธี

คํานํา

แผลจะมียางเหนียวสีแดง (gummy ooze) ไหลเยิ ้มออกมา
จากแผล และจะแห้ งอยู่ บ ริ เวณแผล โรคนี ห้ ากมี ก าร
ระบาดในระยะที่ติดผล จะทําให้ ต้นแตงมีการเจริ ญเติบโต
ช้ า ผลโตไม่เต็มที่ และในต้ นที่อาการรุ นแรงมาก จะเหี่ยว
แห้ งและยื นต้ นตาย ทํ าให้ ผลผลิตที่ ได้ ลดลง (ทัศนาพร
และพี ระวรรณ, 2552) นอกจากนี เ้ ชื อ้ สาเหตุยังสามารถ
ถ่ ายทอดไปทางเมล็ดพันธุ์ ได้ Sudisha et al. (2006) ได้
ทําการศึกษาการถ่ายทอดเชื ้อ D. bryoniae ผ่านทางเมล็ด
โดยทําการเพาะเมล็ดเมลอนที่มีการปนเปื อ้ นของเชือ้ บน
อาหารเลีย้ งเชื อ้ water agar (WA) พบว่า เชื อ้ จะเริ่ มเข้ า
ทํ า ลายที่ ลํ า ต้ นใต้ ใบเลี ย้ ง (hypocotyls) และใบเลี ย้ ง
(cotyledons) ต่ อมาต้ นกล้ าจะแสดงอาการแคระแกรน
นอกจากนี ้ยังพบโครงสร้ าง pycnidia ของเชื ้อราบนเมล็ดที่
ไม่งอก ดังนันในการผลิ
้
ตเมล็ดพันธุ์หรื อผลสดจากเมลอน
ต้ องมีการป้องกันกําจัดโรคนี ้เป็ นอย่างดี
การป้องกันกําจัดโรคของพืชวงศ์แตงมีหลายวิธี
ด้ วยกัน เช่น การเขตกรรม การใช้ พันธุ์ต้านทาน และการ
ใช้ สารเคมี สําหรับการใช้ พนั ธุ์ต้านทานนันมี
้ ค่าใช้ จ่ายสูง
และการใช้ สารเคมีทําให้ ต้นทุนการผลิตสูง และเกิ ดการ
ตกค้ างของสารเคมี ในพื ช สภาพแวดล้ อม รวมไปถึ ง
เกษตรกรเอง ปั จจุบนั บันได้ มีการศึกษาการควบคุมโรคพืช
โดยชีววิธี (biological control) อย่างกว้ างขวาง เช่น การ
ใช้ เชื ้อแบคทีเรี ยบนผิวใบเสาวรสมาควบคุมโรคแอนแทรคโนส

แตงเทศ หรื อเมลอน (melon) และแคนตาลูป
เป็ นพืชวงศ์ แตง (Cucurbitaceae) (อภิชาติ และสุธิพงศ์ ,
2558) ซึ่ ง เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ที่ นิ ย มปลู ก กั น มากทั ง้ ใน
ประเทศและต่ า งประเทศ พื ช วงศ์ แ ตงที่ นิ ย มปลู ก ใน
ประเทศไทย มีทงเพื
ั ้ ่อรับประทานผลสด และเพื่อผลิตเป็ น
เมล็ดพันธุ์ส่งต่างประเทศ จึงอาจส่งผลให้ เกิดปั ญหาโรค
ของพืชวงศ์แตงเพิ่มมากขึ ้น อาจเนื่องมาจากเมล็ดพันธุ์ไม่
สะอาด มีการปนเปื อ้ นของเชื อ้ สาเหตุโรคติดมากับเมล็ด
พันธุ์ เมื่อนําเมล็ดที่มีเชื ้อสาเหตุโรคมาปลูกจะทําให้ เกิด
การแพร่ ระบาดของเชื อ้ สาเหตุ โรคในแปลงปลู ก ด้ วย
(จุมพล และอรพรรณ, 2532)
โรคต้ นแตกยางไหล (gummy stem blight) เกิ ด
จากเชื อ้ รา Didymella bryoniae (Auersw) Rehm. (ระยะ
สื บ พั น ธุ์ แบ บ ไม่ อาศั ย เพ ศ คื อ Stagonosporopsis
cucurbitacearum ชื่ อ เดิ ม Phoma cucurbitacearum)
(Keinath, 2012) เป็ นโรคสําคัญที่พบมีการระบาด และเข้ า
ทําลายในพืชวงศ์แตง ประเทศไทยพบมีการระบาดในพืช
วงศ์ แ ต งใน พื ้ น ที่ ป ลู ก ท างภ า ค เห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาการของโรคเริ่ มแรกจะพบแผลฉํ่า
นํ ้าที่บริ เวณ ลําต้ น กิ่ง ก้ าน และใบ โดยเฉพาะบริ เวณข้ อ
ต่อของลํ
ของโรค
คือคืบริอ เบริ
วณเวณ
ของลําาต้ต้นนกักับบกิกิ่ง่ งลัลักกษณะสํ
ษณะสําคัาญคัญ
ของโรค
180

การคัดเลือกไรโซแบคทีเรี ยที่เป็ นปฏิปักษ์ ต่อเชือ้ สาเหตุ
โรคต้ นแตกยางไหลของเมลอน

ของเสาวรสที่ เกิ ด จากเชื อ้ Colletotrichum sp. (สุด าพร
และคณะ, 2550) การใช้ แอคติ โนมัยซี ทจากดิ นบริ เวณ
รอบรากมะเขือเทศที่ไม่เป็ นโรคในแปลงปลูกมายับยังเชื
้ อ้
แบคทีเรี ย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียว
ของมะเขือเทศ (อรอุมา และเบญจวรรณ, 2560) หรื อ การ
ใช้ แอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ที่แยกได้ จากพืชวงศ์ ลําไยมา
ควบคุมเชื ้อรา Pestalotiopsis sp. และ Lasiodiplodia sp.
สาเหตุ โรคผลเน่ าของลํ าไย (เกวลิ น และชัย พร, 2555)
นอกจากนี ้ Abd-El-Moity et al. (2003) รายงานว่า การนํา
เชื อ้ ที่ แ ยกจากดิ น ซึ่ งได้ แก่ แบคที เรี ย Pseudomonas
fluorescens, Bacillus subtilis ผ ส ม ร่ ว ม กั บ เชื ้ อ ร า
Trichoderma hazianum สามารถนํามาใช้ ในการป้องกัน
กํ าจั ดโรคที่ เกิ ด จากเชื อ้ ราในพื ชวงศ์ แตงได้ Beneduzi
et al. (2012) รายงานว่าแบคที เรี ย Pseudomonas และ
Bacillus บางชนิ ดที่ อาศัยอยู่ บ ริ เวณดิ น รอบ ๆ รากพื ช
(แบคที เรี ย รอบราก) สามารถสร้ างสารปฏิ ชี ว นะที่ มี
คุณสมบัตใิ นการเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ เชื ้อสาเหตุโรคในกลุม่ เชื ้อ
รา แบคทีเรี ย โปโตชัว และไส้ เดือนฝอย ที่อาศัยอยู่ในดิน
และชักนําให้ พืชเกิ ดการต้ านทานต่อการเข้ าทําลายของ
เชื ้อสาเหตุโรคได้ ดังนันการทดลองครั
้
ง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกเชื ้อแบคทีเรี ยรอบรากพืช ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการควบคุ ม เชื อ้ รา D. bryoniae สาเหตุ โรคต้ นแตก
ยางไหลของเมลอน ในสภาพห้ องปฏิบัติการ เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้ ควบคุมโรคในแปลงปลูก
ต่อไป

กรั ม , agar 17 กรั ม , distilled water 1 ลิ ต ร) บ่ มเชื อ้ ที่
อุณ หภูมิ ห้ องเป็ นเวลา 3 วัน สังเกตการเจริ ญ ของเชื อ้ ที่
ออกมาจากชิน้ พืช จากนันแยกให้
้
ได้ เชือ้ บริ สทุ ธิ์ และเก็บ
เชื อ้ ที่ แยกได้ เป็ น stock culture เพื่ อนํ าไปทํ าการศึกษา
ทดลองต่อไป
2. การทดสอบความสามารถในการทําให้ เกิ ดโรค
ของเชือ้ ราสาเหตุโรคต้ นแตกยางไหลของเมลอน
นํ า เชื อ้ ราสาเหตุ โรคที่ แ ยกได้ มาเพาะเลี ย้ ง
เพื่อให้ สร้ างสปอร์ (spore) ตามวิธีการที่ดดั แปลงมาจาก
Tsutsumi and da Silva (2004) ดังนี ้ นําเชื อ้ ราสาเหตุโรค
มาเพาะเลี ย้ งลงบนเมล็ ดถั่วแดงญี่ ปุ่ น (azuki bean) ที่
ผ่านการแช่ในนํ า้ สะอาดเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง จากนัน้ นํ า
เมล็ดถั่วใส่ในขวดรู ปชมพู่ และนํามานึ่งฆ่าเชื ้อที่อุณหภูมิ
121 องศาเซลเซียส นําเมล็ดถัว่ ที่ปลูกเชื ้อไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ
24 องศาเซลเซี ยส ในที่ มื ด 12 ชั่วโมง สลับกับมี แสง 12
ชัว่ โมง เป็ นเวลา 7 วัน เพื่อให้ เชื ้อราสร้ างสปอร์ นํานํ ้ากลัน่
ฆ่าเชื ้อปริ มาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรู ปชมพูท่ ี่ทําการ
เพาะเชื อ้ รา ใช้ ห่วงถ่ ายเชื อ้ (loop) ขูดเบา ๆ บริ เวณผิ ว
เมล็ดถัว่ แล้ วกรองด้ วยผ้ าขาวบาง ซึ่งสปอร์ ของเชื ้อราที่ได้
จ ะ เป็ น ร ะ ย ะ สื บ พั น ธุ์ แ บ บ ไม่ อ า ศั ย เพ ศ คื อ
S. cucurbitacearum (Keinath, 2012) จากนัน้ นํ าสปอร์
แขวนลอยของเชื ้อมาปลูกลงบนต้ นกล้ าเมลอนพันธุ์อลั ฟ่ า
(Alpha) ที่ มีอายุประมาณ 10 วัน ตามวิธีการที่ดัดแปลง
มาจาก Nga et al. (2010) นํ า สปอร์ แขวนลอยความ
เข้ มข้ น 105 สปอร์ ต่อมิลลิลิตร พ่นลงบนใบจริ งคู่แรกของ
ต้ นกล้ าเมลอน จากนัน้ บ่ ม ไว้ ในถุ งพลาสติ ก ความชื น้
สัมพัทธ์ ร้อยละ 100 เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ต่อมาจึงนําต้ น
กล้ าออกจากถุงพลาสติกเพื่อให้ ได้ รับแสงตามปกติ ส่วน
ชุดควบคุม ใช้ นํ ้าที่ฆ่าแล้ วพ่นลงบนใบเลี ้ยงของต้ นกล้ าเม
ลอน สังเกตอาการที่เกิดขึ ้นบนใบในวันที่ 1 และ 3 วันหลัง
การปลูกเชื ้อ

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การสํารวจ และการแยกเชือ้ ราสาเหตุของโรคต้ น
แตกยางไหลของเมลอน
สํารวจโรคต้ นแตกยางไหล ในพื ้นที่ปลูกเมลอน
ตําบลหางดง อําเภอหางดง และตําบลยุหว่า อําเภอสันป่ าตอง
จังหวัด เชี ย งใหม่ และตํ าบลบ้ านเรื อ น อํ าเภอป่ าซาง
จังหวัด ลํ าพู น และสุ่ม เก็ บ ต้ นเมลอนและส่ วนที่ แสดง
อาการของโรค มาตรวจสอบอาการและตรวจหาเชื อ้ รา
สาเหตุโรค ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ และนํามาแยกเชือ้ รา
สาเหตุโรค ด้ วยวิธี tissue transplanting บนอาหาร PDA
(potato dextrose agar; potato 200 กรั ม , dextrose 20

3. การแยกแบคทีเรียรอบรากของเมลอน
การแยกแบคทีเรี ยรอบราก (rhizobacteria) ของ
ต้ นเมลอนที่ไม่เป็ นโรค โดยแยกจากดินรอบรากของเมลอน
ที่ สุ่มเก็ บ จากแปลงเมลอนใน ตํ าบลบ้ านเรื อน อํ าเภอ
ป่ าซาง จังหวัดลําพูน และศูนย์ วิจัย สาธิ ตและฝึ กอบรม
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การเกษตรแม่ เหี ยะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนันนํ
้ าดินมาแยกแบคทีเรี ย
ด้ วยวิธีเจือจางสารละลายดิน (soil dilution method) โดย
นํ าดิ น 10 กรั ม ใส่ลงในขวดรู ปชมพู่ที่ มี นํ า้ กลั่นฆ่ าเชื อ้
ปริ มาตร 90 มิลลิลิตร จากนัน้ เขย่าให้ เข้ ากันด้ วยเครื่ อง
เขย่าสาร 5 นาที ทิ ง้ ให้ ตกตะกอน แล้ วใช้ micro pipette
ดูดสารละลายดิน 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองที่มีนํ า้
กลัน่ ฆ่าเชื ้อปริ มาตร 9 มิลลิลิตร ผสมให้ สารแขวนลอยดิน
เข้ ากันแล้ วเจื อจางต่ อไป นํ าสารแขวนลอยดิ นที่ ความ
เข้ มข้ น 10-4-10 -6 ปริ ม าตร 0.1 มิ ลลิ ลิ ต ร ใส่ ล งบนจาน
อาหารเลี ย้ งเชื อ้ NA (nutrient agar; peptone 5 กรั ม ,
beef extract 3 ก รั ม , agar 20 ก รั ม , distilled water 1
ลิ ต ร) จากนั น้ ใช้ แท่ ง แก้ วรู ป ตั ว แอลเกลี่ ย (spread)
สารละลายดิ น ให้ กระจายทั่วผิ วหน้ าอาหาร ปิ ดฝาจาน
อาหาร นําไปบ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ประมาณ 2 วัน จากนัน้
นําโคโลนีเดี่ยว (single colony) ของแบคทีเรี ยที่เจริ ญบน
ผิ ว หน้ าอาหาร มา streak ลงบนอาหารเลี ย้ งเชื อ้ NA
เพื่อให้ ได้ เชื ้อบริ สทุ ธิ์ และเก็บเป็ น stock culture เพื่อใช้ ใน
การทดลองต่อไป

โดยใช้ ห่วงถ่ายเชือ้ (loop) แตะเชื อ้ แบคทีเรี ยรอบรากแต่
ละไอโซเลท แล้ วขี ด ลงบนอาหาร PDA ความยาว 7
เซนติ เ มตร ให้ ห่ า งจากขอบจานอาหารด้ านละ 1
เซนติเมตร จากนันนํ
้ าเชือ้ ราสาเหตุโรคที่เจริ ญบนอาหาร
PDA เป็ นเวลา 7 วัน ที่ อุณ หภูมิ 28 องศาเซลเซี ยส มา
เจาะด้ วย cork borer ขนาด 0.5 เซนติเมตร แล้ วนําชิน้ วุ้น
ที่มีเชื ้อรา (culture disc) ดังกล่าว มาวางบนจานอาหารที่
ได้ ทํ าการขี ด เชื อ้ แบคที เรี ย รอบราก ไว้ ตามแบบการ
ทดลองที่กําหนด โดยวางให้ ห่างจากเชื ้อแบคทีเรี ยรอบราก
4 เซนติเมตร แล้ วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 7-8 วัน วางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) ทําการทดลองทัง้ หมด 5 ซํา้
การวัด ผลโดยวัด ความยาวรั ศมี ของเส้ น ใยของเชื อ้ รา
จากนัน้ นํามาคํานวณหาร้ อยละการยับยังการเจริ
้
ญของ
เ ชื ้ อ ( percent inhibition of radial growth; PIRG)
เปรี ย บเที ยบกั บ ชุ ด ควบคุ ม ตามสูตรการคํ านวณของ
Skidmore and Dickinson (1976) ดังภาพที่ 1
4.2 การทดสอบเพื่ อยืนยั นประสิ ทธิ ภาพของ
เชือ้ แบคทีเรียรอบราก
นําเชือ้ แบคทีเรี ยรอบรากที่มีประสิทธิ ภาพมาก
ที่สุดในการยับยัง้ เชื อ้ ราสาเหตุโรคมาทําการทดสอบอี ก
ครัง้ โดยการเพาะเลี ้ยงเชือ้ แบคทีเรี ยรอบรากเป็ นเวลา 1,
2, 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน บนอาหาร NA จากนัน้ จึงวางเชื อ้
ราสาเหตุ โรคเหมื อ นการทดลองที่ 4.1 แล้ วนํ าไปบ่ ม ที่
อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7-8 วัน วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD จํานวน 5 ซํ ้า และวัดการเจริ ญของเชือ้
รา โดยวั ด ความยาวรั ศ มี ข องเส้ นใย จากนั น้ นํ า มา
คํานวณหาร้ อยละของการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อตามวิธี
.

4. การคัดเลือกแบคทีเรียรอบรากของเมลอนในการ
ยับยัง้ เชือ้ ราสาเหตุโรคต้ นแตกยางไหลของเมลอนใน
ห้ องปฏิบัติการ
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ แบคทีเรีย
รอบรากที่แยกได้
นําเชื ้อแบคทีเรี ยรอบรากทุกไอโซเลทที่แยกได้ มา
ทดสอบความสามารถในการยับยัง้ การเจริ ญของเชื อ้ รา
สาเหตุโรค ด้ วยวิธี dual culture บนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ PDA
.

PIRG =

R1 – R2 x 100
R1

Figure 1. Dual culture method illustrating measurement of radial growth of fungal mycelia
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การคัดเลือกไรโซแบคทีเรี ยที่เป็ นปฏิปักษ์ ต่อเชือ้ สาเหตุ
โรคต้ นแตกยางไหลของเมลอน

ที่กล่าวข้ างต้ น และประเมินประสิทธิ ภาพการยับยังของ
้
เชื ้อราสาเหตุโรค จากร้ อยละการยับยังที
้ ่คํานวณได้ โดยใช้
เกณ ฑ์ ของ Kumar et al. (2007) ดั ง นี ้ >90 % คื อ มี
ประสิ ท ธิ ภาพในการยั บ ยั ง้ สู ง มาก, 76-90% คื อ มี
ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ ใน ก า รยั บ ยั ้ ง สู ง , 61-75% คื อ มี
ประสิทธิ ภาพในการยับยัง้ ปานกลาง และ <60% คื อ มี
ประสิทธิภาพในการยับยังตํ
้ ่า

6. การจั ดจํ า แน กชนิ ด (identification) ของเชื ้ อ
แบคทีเรียรอบราก
6.1 การตรวจสอบลั กษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา
เบือ้ งต้ น
นํ าเชื อ้ แบคที เรี ยรอบรากที่ ประสิทธิ ภาพมาก
ที่สดุ ในการยับยัง้ เชือ้ ราสาเหตุโรคมาตรวจสอบลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาเบื ้องต้ น โดยนํามาเลี ้ยงบนอาหาร NA
บ่มไว้ ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 24-48 ชั่วโมง สังเกต และ
บั น ทึ ก รู ป ร่ า งลั ก ษณะ และสี ข อง colony ที่ พ บ และ
ตรวจสอบ ด้ วย 3% potassium hydroxide test (KOH)
ตามวิ ธี ข อง Suslow et al. (1982) เพื่ อเป็ นการทดสอบ
แกรมเบื อ้ งต้ น จากนัน้ ทํ าการตรวจสอบด้ วยการย้ อมสี
แกรม (gram’s stain) ตามวิธีของ Nga et al. (2010) เพื่อ
ทดสอบแกรม และดูลกั ษณะรูปร่างของเซลล์แบคทีเรี ย
6.2 การจั ดจําแนกชนิ ดโดยอาศัยลักษณะทาง
พันธุกรรม (genetic material)
จัดจํ าแนกชนิ ดของเชื อ้ แบคที เรี ยรอบรากโดย
อาศั ย ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม โดยตรวจสอบลํ า ดั บ
นิวคลีโอไทด์บริ เวณ 16S rDNA ด้ วยเทคนิค polymerase
chain reaction (PCR) ด้ ว ย primer 27F (5'
AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 3') แ ล ะ 1492R (5'
TACGGYTACCTTGTTACGACTT 3') การทํ า PCR โดย
มี ขัน้ ตอน ดั ง นี ้ initial denaturation 95 องศาเซลเซี ย ส
นาน 2 นาที เพิ่ มจํ านวน 35 รอบ โดย denaturation 95
องศาเซลเซียส นาน 1 นาที annealing 55 องศาเซลเซียส
นาน 1 นาที extension 72 องศาเซลเซี ย ส นาน 1 นาที
และ final extension 72 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที นํา
PCR products ที่ ได้ มาทํ า ให้ บริ สุ ท ธิ์ ด้ วย multiscreen
filter plate (Millipore Corp., Bedford, MA, USA) แ ล้ ว
ตรวจหาลําดับนิ วคลีโอไทด์ โดยนํ าไปวิเคราะห์ ผลด้ วย
เค รื่ อ ง ABI Prism 3730XL DNA analyzer (Applied
Biosystems, Foster City, CA) จากนันนํ
้ าลําดับดีเอ็นเอที่
ได้ ไปเปรี ยบเที ย บกั บ ฐานข้ อมู ล ที่ มี ร ายงานไว้ ใน
GenBank จาก The National Center for Biotechnology
Information (NCBI) (Pane and Zaccardelli, 2015) เพื่ อ
ใช้ จดั จําแนกชนิดของเชื ้อแบคทีเรี ยต่อไป

5. การทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ แบคทีเรี ยรอบ
รากในการยับยัง้ การงอกสปอร์ ของเชือ้ ราสาเหตุโรค
นําเชื ้อ แบคทีเรี ยรอบราก ที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สดุ ในการยับยังเชื
้ ้อราสาเหตุโรค มาเลี ้ยงในอาหารเหลว
PSB (potato sucrose broth; potato 200 กรั ม , sucrose
20 กรัม, distilled water 1 ลิตร) แล้ วนําไปเขย่าด้ วยเครื่ อง
เขย่ าสาร (shaker) ที่ ค วามเร็ ว 150 รอบต่ อนาที (rpm)
เป็ นเวลา 7 วั น จากนั น้ นํ า มากรองด้ วยที่ ก รองเชลล์
แบคทีเรี ย (membrane filter) ขนาด 0.22 มิลลิเมตร แล้ ว
นํานํ ้ากรอง (culture filtrated) ที่ได้ ใส่ในหลอด ขนาด 1.5
มิลลิลติ ร ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร นําสปอร์ แขวนลอยของ
เชื อ้ รา D. bryoniae (ระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ) และ
S. cucurbitacearum (ระยะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ) ที่
ความเข้ มข้ น 105 สปอร์ ต่อมิ ลลิลิตร เติ มลงไปในหลอด
ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร ส่วนชุดควบคุมใช้ นํ ้ากลัน่ ฆ่าเชื ้อ
เติมลงไป เขย่าให้ เข้ ากันด้ วยเครื่ องเขย่าสาร 5 นาที บ่มไว้
ที่อุณหภูมิห้องนาน 10 นาที แล้ วนําส่วนผสมที่เตรี ยมได้
ปริ มาตร 30 ไมโครลิตร ไปหยดลงบนชิ น้ วุ้น WA (water
agar; agar 17 กรัม, distilled water 1 ลิตร) ที่เตรี ยมเป็ น
slide culture ทํ าการทดลองทั ้ง หมด 4 ซํ า้ บ่ มไว้ ที่
อุณ หภูมิ ห้ อง เป็ นเวลา 15 ชั่วโมง แล้ วนับสปอร์ ที่ งอก
ภายใต้ compound microscope เปรี ยบเที ย บกั บ ชุ ด
ควบคุ ม ทํ าการนับ สปอร์ งอก 100 สปอร์ ต่ อ 1 ซํ า้ โดย
สปอร์ งอก หมายถึง สปอร์ ที่งอก germ tube โดยมีความ
ยาวเท่ ากั บ ความกว้ างของสปอร์ (Lucas et al., 1975)
จากนันนํ
้ ามาคํานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์การยับยังความงอก
้
ของสปอร์
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ผลการทดลองและวิจารณ์

D. bryoniae ที่ มี ก ารรายงานโดย Newark et al. (2014)
และสามารถแยกได้ ทงหมด
ั้
4 ไอโซเลท คือ ไอโซเลท I1-I4

1. การสํารวจ และการแยกเชือ้ ราสาเหตุของโรคต้ น
แตกยางไหลของเมลอน
จากการสํารวจโรคต้ นแตกยางไหล ในพื ้นที่
ปลูกเมลอนจากพื ้นที่ปลูกทัง้ 2 แหล่ง โดยอาการต้ นแตก
ยางไหลของ เมลอนที่สํารวจพบในแปลงปลูก ส่วนใหญ่
จะพบแผลบริ เวณลําต้ น (ภาพที่ 2A) ก้ านใบของเมลอน
(ภาพที่ 2B) และอาการที่ใบ (ภาพที่ 2C) แผลที่เป็ นโรคจะ
มี ล ักษณะเป็ นสีเทา ฉํ่ านํ า้ แต่มี รูปร่ างไม่ แน่นอน และ
บริ เวณแผลจะพบจุดสีดําขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วแผล
บางแผลอาจมองเห็ นยางสีดํ าแห้ งติ ดบริ เวณแผลด้ วย
(ภาพที่ 2D)
เมื่ อ ตรวจสอบแผลบริ เวณลํ า ต้ นที่ เป็ นโรค
ภายใต้ stereo microscope พบโครงสร้ าง perithecia สี
ดํ า ที่ ม องเห็ น ostiole ได้ ชั ด เจน (ภาพที่ 3A) ลัก ษณะ
สปอร์ ของเชื อ้ ราสาเหตุ โรคเมื่ อ ตรวจภายใต้ กล้ อง
compound microscope พบ ascospores อยู่ภายในถุง
ที่เรี ยกว่า ascus (ภาพที่ 3B) โดยสปอร์ นี ้ มี 2 เซลล์ สีใส
มี ขนาด 3-4 x 7-15 ไมโครเมตร (ภาพที่ 3C) เมื่ อนํ ามา
เลี ้ยงบนอาหาร PDA พบเชื อ้ รามีเส้ นใยสีขาวอมเทาถึงสี
ดํ า (ภาพที่ 4D) ซึ่ ง ลั ก ษณ ะดั ง กล่ า วตรงกั บ เชื อ้ รา
.

2. การทดสอบความสามารถในการทําให้ เกิ ดโรค
ของเชือ้ ราสาเหตุโรคต้ นแตกยางไหลของเมลอน
การทดสอบความสามารถในการทําให้ เกิ ดโรค
ของเชื ้อราที่แยกได้ ทงั ้ 4 ไอโซเลท พบว่าการปลูกเชื ้อด้ วย
การพ่นสปอร์ แขวนลอยบนต้ นกล้ าเมลอนอายุประมาณ
10 วัน สามารถทําให้ ต้นกล้ าเมลอนเกิดโรคได้ ทกุ ไอโซเลท
หลังจากปลูกเชือ้ เป็ นเวลา 1 วัน พบจุดฉํ่านํ ้าบริ เวณขอบ
ใบ (ภาพที่ 4B-E) จากนั น้ ในวัน ที่ 3 หลังการปลูก เชื อ้
อาการจุดฉํ่ านํา้ จะเปลี่ยนเป็ นสีนํา้ ตาล แห้ ง ขนาดใหญ่
ขึ ้น ใบเริ่ มแสดงอาการเหี่ยว และอาการลุกลามลงมายัง
บริ เวณลําต้ น (ภาพที่ 4G-J) หากทิ ้งไว้ นานขึ ้นต้ นกล้ าก็จะ
เกิ ดการแห้ งฟุบตัวลง ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม
ต้ นกล้ าเมลอนยังคงเป็ นสีเขียวปกติ และไม่พบอาการของ
โรค (ภาพที่ 4A, F) เมื่ อนํ าต้ นที่ แสดงอาการของโรคมา
ตรวจสอบภายใต้ stereo microscope พบ perithecia
ของเชื อ้ ราเจริ ญ ตรงบริ เวณลํ าต้ น เป็ นจํ านวนมาก ซึ่ ง
ลักษณะดังกล่ าวเป็ นลัก ษณะของเชื อ้ รา D. bryoniae
ตามการรายงานของ Newark et al. (2014)

C
D
A
B
Figure 2. Symptoms of gummy stem blight caused by Didymella bryoniae on melon, lesion on stem (A),
lesion on petiole (B) lesion on leaf (C) and gummy ooze on stem (D)

Figure 3. Morphological characteristic of Didymella bryoniae causal agent of gummy stem blight disease

on melon in growing area at Chiang Mai province, perithecium (A), ascus (B), ascospores (C)
and colony of Didymella bryoniae on PDA for 6 days (D)
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1 day after inoculation

3 days after inoculation

Figure 4. The pathogenicity test of fungal pathogen by spore suspension at concentration of 105 spores/ml,
control (A, F), isolate I1 (B, G), isolate I2 (C, H), isolate I3 (D, I) and isolate I4 (E, J)

140 ไอโซเลท ไม่พบการยับยังเชื
้ ้อราสาเหตุโรคได้ จากผล
การทดสอบเห็นได้ ว่าร้ อยละของการยับยังเชื
้ อ้ สาเหตุโรค
ยังคงมีประสิทธิภาพตํ่า (<60%) อย่างไรก็ตามมีรายงาน
การวิจัยที่มีการนําเชื ้อปฏิปักษ์ ไปใช้ ก่อนการเกิดโรคหรื อ
ก่อนการปลูกเชื ้อสาเหตุโรค และพบว่ามีประสิทธิภาพการ
ควบคุมโรคได้ ดี เช่น Zhang and Xue (2010) ทดสอบการ
ใช้ แบคที เรี ย B. subtilis SB24 ที่ แ ยกมาจากรากของ
ถั่วเหลื อง ในการควบคุมเชื อ้ รา Sclerotinia sclerotium
สาเหตุโรคลําต้ นเน่าของถั่วเหลือง ผลการทดสอบพบว่า
การนําเชือ้ แบคทีเรี ย SB42 พ่นลงบนต้ นพืชเป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง ก่อนการปลูกเชื ้อสาเหตุโรค มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรคได้ ดีที่สดุ เช่นเดียวกับรายงานการศึกษาโดย
Filippi et al. (2011) ที่ ได้ แยกเชื อ้ แบคที เรี ยรอบรากของ
ต้ นข้ าว เพื่อนํามาทดสอบการควบคุมโรคไหม้ ของข้ าวที่
เกิดจากเชือ้ รา Magnaporthe oryzae โดยพบว่า การราด
ดิ น ด้ วยเชื อ้ Rhizo-55 ก่ อ นเป็ นเวลา 15 วั น และเชื อ้
Rhizo-46 เป็ นเวลา 2 วัน ก่ อ นการปลูก เชื อ้ สาเหตุ โรค
สามารถลดการเกิดโรคไหม้ ได้ ถึงร้ อยละ 90.7 และ 95.03
ตามลําดับ จากรายงานการศึกษาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิด
ในการนํ าเชื อ้ แบคทีเรี ยรอบรากปฏิ ปั กษ์ ที่มี ร้อยละการ
ยับยัง้ มากที่ สุดในสองลําดับแรกไปทดสอบเพื่ อยื นยัน
ประสิทธิ ภาพอีกครัง้ โดยเปรี ยบเทียบระยะเวลาการนํ า
เชื ้อปฏิปักษ์ ไปเพาะเลี ้ยงบนอาหารก่อนการนําเชื ้อสาเหตุ
โรคมาทดสอบ แล้ วจึงวัดประสิทธิภาพ

3. การแยกแบคทีเรี ยรอบรากของเมลอน
จากการแยกแบคทีเรี ยรอบรากด้ วยวิธีเจื อจาง
สารละลายดิ น บนอาหารเลี ย้ งเชื อ้ NA สามารถแยก
แบคทีเรี ย ได้ ทงั ้ หมด จํานวน 149 ไอโซเลท โดยแยกจาก
ดิ น ของแปลงปลู ก เมลอนใน ตํ าบลบ้ านเรื อ น อํ า เภอ
ป่ าซาง จังหวัดลําพูน ได้ 141 ไอโซเลท คือ ไอโซเลท S1 S141 และจากศูนย์ วิ จัย สาธิ ตและฝึ กอบรมการเกษตร
แม่ เหี ย ะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ 8 ไอโซเลท คือ ไอโซเลท S142 - S149
4. การคัดเลือกแบคทีเรียรอบรากของเมลอนในการ
ยับยัง้ เชือ้ ราสาเหตุโรคต้ นแตกยางไหลของเมลอนใน
ห้ องปฏิบัติการ
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ แบคทีเรีย
รอบรากที่แยกได้
นําเชื อ้ แบคทีเรี ยรอบรากจํ านวน 149 ไอโซเลท
มาทดสอบความสามารถในยับยังการเจริ
้
ญของเชือ้ รา D.
bryoniae สาเหตุโรคต้ นแตกยางไหลของเมลอนด้ วยวิ ธี
dual culture โดยการวางเชื ้อแบคทีเรี ยรอบรากและเชื ้อรา
สาเหตุพร้ อมกัน พบว่า มีเชื ้อแบคทีเรี ยรอบรากจํานวน 9
ไอโซเลท ที่สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อราสาเหตุโรคได้
โดยมี ร้อยละการยับยัง้ อยู่ในช่ วง 14.8-40 (ตารางที่ 1)
ได้ แก่ ไอโซเลท 93, 138, 94, 119, 89, 121, 103, 122
และ 30 โดยมีร้อยละการยับยัง้ เท่ากับ 40.0, 33.6, 20.0,
19.6, 18.8, 16.0, 15.2, 14.8 และ 14.8 ตามลําดับ แต่อีก
.
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Table 1. The efficacy of 9 antagonistic rhizobacteria isolates against Didymella bryoniae by dual culture

1
2

method
Isolates
93
138
94
119
89
121
103
122
30
Control
CV (%)

PIRG2 (%)
40.0a1
33.6b
20.0c
19.6c
18.8c
16.0c
15.2c
14.8c
14.8c
0.0d
21.42

Means within a column followed by the same letter are not significantly different at P=0.05
PIRG = Percent inhibition of radial growth

ซึ่ งจะเห็ น ว่ า เชื อ้ แบคที เรี ย ปฏิ ปั กษ์ ทั ง้ 2 ไอโซเลทมี
ประสิทธิภาพในการยับยังการเจริ
้
ญของเส้ นใยเชื ้อสาเหตุ
โรคได้ เพิ่มมากขึ ้นตามระยะเวลาของการเจริ ญบนอาหาร
เลี ้ยงเชื อ้ ที่เพิ่มขึ ้น กลไกการยับยัง้ โดยจุลินทรี ย์ปฏิปักษ์
ต่ อ เชื อ้ สาเหตุ โรคพื ช มี ห ลายแบบ เช่ น การสร้ างสาร
ปฏิชีวนะ เป็ นต้ น ได้ มีการศึกษาถึงช่วงเวลาในการสร้ าง
สารปฏิชีวนะบนอาหารลี ้ยงเชื ้อ โดยกลุม่ จุลนิ ทรี ย์ปฏิปักษ์
เช่น Hammami et al. (2009) ได้ ศึกษาการเจริ ญและการ
สร้ างสารปฏิชีวนะ bacteriocin ของเชือ้ B. subtilis strain
14B ที่ ใช้ ควบคุ ม เชื อ้ Agrobacterium spp. สาเหตุ โรค
ปุ่ มปม (crown gall) ในพืชหลายชนิด โดยพบว่าการผลิต
สาร bacteriocin มีมากทีส่ ดุ เมื่อเลี ้ยงในอาหารเหลว Luria
bertani (LB) ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา
4 วั น น อก จ าก นี ้ Georgakopoulos et al. (2002) ได้
นํ าเอาเชื อ้ Pseudomonas มาทดสอบการยับ ยัง้ เชื อ้ รา
Pythium ultimum สาเหตุโรคเน่าคอดินของแตงกวาและ
ผักกาดฝรั่ง (sugar beet) ด้ วยวิธี dual culture โดยเลี ้ยง
เชื ้อ Pseudomonas บนอาหารแข็งชนิดต่าง ๆ เป็ นเวลา 2
วัน และ 4 วั น ก่ อ นการทดสอบกั บ เชื อ้ ราสาเหตุ โรค
เช่นเดียวกัน

4.2 การทดสอบเพื่ อยืนยั นประสิ ทธิ ภาพของ
เชือ้ แบคทีเรียรอบราก
นํ าเชื อ้ แบคที เรี ย รอบรากจํ านวน 2 ไอโซเลท
ได้ แก่ ไอโซเลท S93 และ S138 ที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ในการยับยังเชื
้ อ้ ราสาเหตุโรคมาทดสอบประสิทธิภาพอีก
ครัง้ ด้ วยวิธี dual culture โดยการเพาะเลี ้ยงเชือ้ ไอโซเลท
S93 และ S138 บนอาหาร NA เป็ นเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6
และ 7 วัน แล้ วจึงนําเชื อ้ ราสาเหตุโรคมาทดสอบ พบว่า
ไอโซเลท S138 มีร้อยละการยับยังมากกว่
้
าไอโซเลท S93
โดยไอโซเลท S138 มี ก ารยั บ ยั ง้ มากที่ สุ ด ในวั น ที่ 6
สามารถยับยังได้
้ ร้อยละ 87.20 (ภาพที่ 5) และประสิทธิภาพ
จะลดลงในวัน ที่ 7 โดยสามารถยับยัง้ ได้ ร้ อยละ 82.40
ในขณะที่ไอโซเลท S93 มีร้อยละการยับยังเพิ
้ ่มขึ ้น และมี
การยับยัง้ มากที่ สุด เมื่อเพาะเลี ้ยงแบคทีเรี ยเป็ นเวลา 7
วัน โดยมีร้อยละของการยับยังเท่
้ ากับ 81.20 (ตารางที่ 2)
เมื่ อประเมิ นประสิทธิ ภาพการยับยัง้ ของแบคที เรี ยทัง้ 2
ไอโซเลท ในการยับยัง้ การเจริ ญเส้ นใยของเชื อ้ รา พบว่า
ไอโซเลท S93 และ S138 มี ป ระสิ ทธิ ภ าพการยับ ยัง้ สูง
(ร้ อยละ 75-90) เมื่ อเพาะเลีย้ งเชื อ้ บนอาหาร PDA เป็ น
เวลา 6 วัน ก่อนการเพาะเลี ้ยงเชื ้อราสาเหตุโรค จากผลการ
ทดลองครัง้ นี ้ เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับการทดสอบข้ อ 4.1
.
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Figure 5. The efficacy of isolate S93 and S138 for growth inhibition of Didymella bryoniae on PDA; 6
days of incubation period of rhizobacteria on PDA before placing the fungal pathogen

Table 2. The efficacy of the most effective rhizobacteria 2 isolates on growth inhibition of Didymella bryoniae

1
2
3

Isolates of
rhizobacteria
Control
S93
S138
CV (%)

1 day1
0.00c2
58.40b
60.40a
7.66

2 days
0.00c
56.40b
64.00a
5.15

PIRG3
4 days
0.00c
66.00b
75.20a
10.6

3 days
0.00c
60.80b
68.80a
7.61

5 days
2.40c
55.20b
70.40a
9.55

Incubation period of antagonistic bacteria on PDA before placing the fungal pathogen
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at P=0.05
PIRG = Percent inhibition of radial growth

6 days
0.00c
78.40b
87.20a
2.09

7 days
0.00b
81.20a
82.40a
10.73

ซึ่งลักษณะของ germ tube มี รูปร่ างผิ ดปกติ โดยมี การ
บวมพองของส่ วน germ tube ซึ่ งพบได้ กั บ สปอร์ ทัง้ 2
ระยะ (ภาพที่ 6B, E) ในขณะที่นํ ้ากรองของไอโซเลท S138
ทํ าให้ เกิ ด การงอกของสปอร์ ล ดช้ าลง แต่ ไม่ พ บความ
ผิดปกติ ของสปอร์ เชื อ้ ราทัง้ 2 ระยะ (ภาพที่ 6C, F) เมื่ อ
เทียบกับชุดควบคุม พบว่าเชือ้ รามีการงอกปกติ (ภาพที่
6A, D) มีรายงานผลการศึกษาการใช้ นํ ้ากรองที่ได้ จากการ
เลี ้ยงจุลินทรี ย์ปฏิปักษ์ มาทดสอบการงอกของสปอร์ เชื อ้
ราสาเหตุโรคและให้ ผลการทดสอบสอดคล้ องกับผลการ
รายงานนี ้ เช่ น Phuakjaiphaeo et al. (2016) ได้ นํ า นํ า้
กรองจากการเลี ย้ งเชื อ้ Streptomyces sp. CEN26 ใน
อาหารเหลว International Streptomyces Project-z (ISP2) ทดสอบต่ อการงอกของสปอร์ เชื อ้ รา Alternaria
brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของคะน้ า พบว่านํ า้ กรอง
นันสามารถยั
้
บยังการงอกของสปอร์
้
ได้ และทําให้ สปอร์ เชื ้อ
รามีรูปร่ างผิดปกติ เช่น เกิดการบวมพองของ germ tube

5. การทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ แบคทีเรียรอบ
รากในการยับยัง้ การงอกสปอร์ ของเชือ้ ราสาเหตุโรค
การทดสอบนํ า้ กรองที่ ได้ จากการเลี ย้ งเชื อ้
แบคที เรี ยรอบรากไอโซเลท S93 และ S138 มาทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพการยับ ยัง้ การงอกของสปอร์ ข องเชื อ้ รา
สาเหตุโรคทัง้ 2 ระยะการสืบพันธุ์ เมื่อตรวจนับการงอก
ของสปอร์ 15 ชัว่ โมงหลังการบ่มเชื ้อ พบว่าในชุดควบคุมมี
การงอกของสปอร์ เชื อ้ รา D. bryoniae และสปอร์ ของเชื อ้
ราในระยะการสื บพั น ธุ์ แบบไม่ อาศั ย เพศ เชื อ้ รา
S. cucurbitacearum เท่ากับร้ อยละ 100 ในขณะที่สปอร์ ใน
ชุดทดสอบกับไอโซเลท S93 และ S138 มีการงอกของเชือ้
ราทัง้ 2 ระยะเท่ากับร้ อยละ 100 เช่นกัน เห็นได้ ว่านํ ้ากรอง
ที่ได้ จากไอโซเลท S93 และ S138 ไม่สามารถยับยัง้ การ
งอกของสปอร์ ทงั ้ 2 ระยะได้ อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบ
รูปร่างของสปอร์ พบว่ามีความผิดปกติ เมื่อทดสอบกับนํ ้า
กรองของไอโซเลท
S93S93
สปอร์สปอร์
ของเชืของเชื
้อรามีกอ้ ารงอก
กรองของไอโซเลท
รามี ก ารงอก
187

วารสารเกษตร 34(2): 179 - 191 (2561)

หรื อมี อัตราการงอกของสปอร์ ช้าลง นอกจากนี ้ Li et al.
(2015) ได้ รา ย ง า น ผ ล ก า รใช้ นํ ้ า ก ร อ ง ข อ ง เชื ้ อ
B. megaterium strain L2 ในอาหาร nutrient broth (NB)
โดยพบว่านํ า้ กรองดังกล่าวมี ผลทํ าให้ สปอร์ ของเชื อ้ รา
A. alternata มีความผิดปกติและยับยังการงอกของสปอร์
้
ได้ เช่ น กั น จากผลการทดลองเป็ นไปได้ ว่ าสารสํ าคั ญ
บางอย่างที่มีผลต่อเชือ้ ราสาเหตุโรคยังคงมีอยู่ในอาหาร
เหลวถึงแม้ ว่าจะมี การกรองเอาเซลล์แบคทีเรี ยออกและ
ยังคงมีประสิทธิภาพในการยับยังเชื
้ ้อสาเหตุโรคได้
6. การจัดจําแนกชนิดของเชือ้ แบคทีเรียรอบราก
6.1 การตรวจสอบลั กษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา
เบือ้ งต้ น
การตรวจสอบสัณ ฐานวิ ทยาเบื อ้ งต้ นของเชื อ้
แบคที เรี ยรอบรากไอโซเลท S93 และ S138 ดังนี ้ โคโลนี
ของไอโซเลท S93 บนอาหาร NA จะมี สี ค รี ม (cream)
.

ทึ บ แสง (opaque) มี ขอบหยั ก (undulate) รู ป ร่ า งไม่
แน่นอน (irregular) มีการยกตัวสูงขึน้ จากผิวหน้ าอาหาร
เล็ กน้ อย (raised) และผิ วหน้ าย่น (rugose) (ภาพที่ 7A)
เมื่อนํามาทดสอบแกรมเบื ้องต้ นด้ วย 3% KOH พบว่าไม่มี
ลักษณะเป็ นสายเหนียวติดกับห่วงถ่ายเชือ้ แสดงว่าเป็ น
แบคทีเรี ยแกรมบวก จากนัน้ นํามายืนยันผลอีกครัง้ ด้ วย
การย้ อมแกรมพบว่า เซลล์ติดสีมว่ งแสดงว่าเป็ นแกรมบวก
มี รู ป ร่ างเป็ นแท่ ง (rod) (ภาพที่ 7B) และส่ ว นไอโซเลท
S138 จะมีโคโลนีสีขาวอมเหลือง โปร่ งแสง (translucent)
ขอบเรี ยบ (entire) รู ปร่ างกลม (circular) มีการยกตัวโค้ ง
นู น จากผิ ว หน้ าอาหาร (convex) และผิ ว หน้ าเรี ยบ
(smooth) (ภาพที่ 7C) เมื่ อนํ ามาทดสอบแกรมเบื อ้ งต้ น
ด้ วย 3% KOH พบว่า มี ล ักษณะเป็ นสายเหนี ยวติ ดกับ
ห่วงถ่ายเชื ้อ แสดงว่าเป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ จากนันนํ
้ ามา
ย้ อมแกรมพบว่า เซลล์ติดสีแดงแสดงว่าเป็ นแกรมลบ มี
รูปร่างเป็ นแท่งเล็ก ๆ (ภาพที่ 7D)

Didymella bryoniae

Stagonosporopsis cucurbitacearum

Figure 6. The efficacy of isolates S93 and S138 to inhibit spore germination of Didymella bryoniae and
Stagonosporopsis cucurbitacearum on WA, 15 hours after incubation, control (A, D), isolate
S93 (B, E) and isolate S138 (C, F)
S93

S93

A
S13

B
S13

C

D

Figure 7. Morphological characteristics of rhizobacteria isolate S93 and S138; colony of isolate S93 on
NA for 7 days (A), gram positive of isolate S93 (B), colony of isolate S138 on NA for 3 days
(C) and gram negative of isolate S138 (D)
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S138 มาใช้ ในการทดลองหรื อ ควรมี ก ารตรวจสอบ
คุณสมบัติในการก่อโรคในมนุษย์

6.2 การจั ดจําแนกชนิ ดโดยอาศัยลักษณะทาง
พันธุกรรม (genetic material)
การตรวจสอบดี เอ็ นเอของแบคที เรี ย ไอโซเลท
S93 แ ล ะ S138 ใน บ ริ เวณ 16S rDNA gene พ บ ว่ า
ไอโซเลท S93 มี บริ เวณ 16S rDNA gene ขนาด 707 bp
และไอโซเลท S138 มี ข นาด 1,506 bp เมื่ อ นํ า ลํ า ดั บ
นิวคลีโอไทด์ที่ได้ มาเปรี ยบเทียบความเหมือน (sequence
alignment) ในฐานข้ อมู ล ของ NCBI ด้ วยโปรแกรม
BLAST พบว่ าลํ าดับ นิ ว คลี โอไทด์ ข องไอโซเลท S93 มี
ความเหมื อนกับลํ าดับนิ วคลี โอไทด์ บริ เวณ 16S rDNA
gene ของเชือ้ Bacillus subtilis strain BAB-2742 และ B.
subtilis strain YS15 โดยมี ความเหมื อนกันถึ ง 99% ซึ่ ง
จากผลการวิจัยครัง้ นีม้ ี ความสอดคล้ องกับรายงานของ
Ahmed Idris et al. (2007) ที่ พบว่ า เชื อ้ B. cereus, B.
subtilis, B. circulans, B. licheniformis แ ล ะ B.
stearothermophilus ที่ แยกจากดิ นบริ เวณ rhizosphere
ของข้ าวฟ่ างสามารถลดการเกิดโรครากเน่าที่เกิดจากเชือ้
รา Fusarium oxysporum ได้ นอกจากนี ้ Yu et al. (2011)
รายงานว่ า เชื อ้ B. subtilis ที่ แ ยกได้ จากดิ น บริ เวณ
rhizosphere ของต้ นพริ กไทยสามารถลดการเกิดโรคเหี่ยว
ที่เกิดจากเชื ้อรา F. oxysporum ได้ เช่นเดียวกัน
ไอโซเลท S138 มี ความเหมื อนกั บ ลํ าดั บ
นิวคลีโอไทด์บริ เวณ 16S rDNA gene ของเชื ้อ Enterobacter
asburiae strain ATCC 35953 แ ล ะ uncultured
bacterium clone S42_071 โดยพบว่าลําดับนิวคลีโอไทด์
มี ค วามเหมื อ นกั น ถึ ง 99% ซึ่ งจากผลการวิ จั ยครั ง้ นี ม้ ี
ค วาม ค ล้ าย ค ลึ งกั บ ราย งาน ข อ ง Jetiyanon and
Plianbangchang (2013) ที่แยกเชือ้ E. asburiae จากดิน
บริ เวณ rhizosphere ของผักกาดหอมสามารถป้องกันโรค
เน่ าเละที่ เกิ ด จ าก เชื ้อ Pectobacterium catovorum
subsp. catovorum ได้ อย่างไรก็ตามมีผลการวิจัยพบว่า
เชื อ้ E. asburiae เป็ นสาเหตุ ที่ ก่ อ โรคในมนุ ษ ย์ (Zhu
et al., 2017) ซึ่ งทํ าให้ เกิ ดโรคปอดอักเสบ (communityacquired pneumonia) การติ ดเชื อ้ ของเนื อ้ เยื่ อ (soft
tissue infections) การติ ดเชื อ้ ของบาดแผล (wound
infection) และการติดเชื อ้ อื่น ๆ (Mardaneh and SoltanDallal, 2014) ดังนัน้ จึงควรหลีกเลี่ยงการนําเชื อ้ ไอโซเลท

สรุ ป
การแยกเชื อ้ rhizobacteria จากดิ นรอบ ๆ ราก
ของต้ นเมลอนที่ ไม่ เป็ นโรค เพื่ อใช้ ทดสอบการเป็ นเชื อ้
แบคทีเรี ยปฏิปักษ์ ในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อราสาเหตุ
ของโรคต้ นแตกยางไหลของเมลอนในห้ องปฏิ บั ติ ก าร
สามารถแยกเชื ้อ แบคทีเรี ยรอบราก ที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่ สุด 2 ไอโซเลท คื อ ไอโซเลท S93 และ S138 และจาก
การจําแนกชนิดโดยอาศัยลําดับนิวคลีโอไทด์ของบริ เวณ
16S rDNA gene พบว่าไอโซเลท S93 มีลําดับนิวคลีโอไทด์
ของบริ เวณ 16S rDNA gene ที่เหมือนกับเชือ้ B. subtilis
strain BAB-2742 แ ล ะ B. subtilis strain YS15 แ ล ะ
ไอโซเลท S138 ลําดับนิวคลีโอไทด์ของบริ เวณ 16S rDNA
gene ที่ เหมื อนกับเชื อ้ E. asburiae strain ATCC 35953
แ ล ะ uncultured bacterium clone S42_071 ซึ่ ง เชื ้ อ
E. asburiae มี ความเสี่ยงที่ จะเป็ นเชื อ้ สาเหตุของโรคใน
มนุษย์ จึงหลีกเลี่ยงนําไปศึกษาต่อ อย่างไรก็ตามควรนํา
เชื ้อไอโซเลท S93 ไปศึกษาต่อในการหาสภาวะที่เหมาะสม
ต่อการเจริ ญ แล้ วนําไปทดสอบในสภาพเรื อนทดลอง หรื อ
แปลงปลูกต่อไป
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