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บทคัดยอ  

 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยกแบคทีเรียในดินที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. และ

ศึกษาสายพันธุแบคทีเรีย โดยเก็บตัวอยางดิน จํานวน 5 แหลง ไดแก ดินบริเวณผิวดินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แหลง จังหวัด

นครปฐม 3 แหลง และจังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง สามารถคัดแยกแบคทีเรียไดทั้งหมด จํานวน 56 ไอโซเลท และจากการ   

คัดแยกเชื้อราจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา พบวา เปนเชื้อรากลุม  Aspergillus  sp. ที่มีลักษณะเสนใยสีขาว สปอรมีสีเขียว และสรางโคนิเดีย 

เม่ือนําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus  sp. ซ่ึงแยกไดจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา   

ดวยวิธี dual culture technique โดยการเพาะเล้ียงบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 72 ชั่วโมง พบวา                 

มีแบคทีเรียเพียง 8 ไอโซเลท ไดแก S12  S19  S35 S42  S51  S52  S54  และ S55 ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา 

Aspergillus sp. ได จากน้ันนํามาระบุสายพันธุ พบวา แบคทีเรียทั้งหมดเปนสายพันธุ Klebsiella sp. 

 

คําสําคัญ: แบคทีเรียปฏิปกษ เชื้อรา Aspergillus sp. เทคนิค dual culture 

 

Abstract 

 

The aims of this study were to 1) isolate bacteria from soils and 2) study an antagonistic activity 

against fungi isolated from peanuts. Soil samples were collected from 5 areas as followed: Suphanburi 

(1 areas), Nakhon Patom (3 areas) and Kanchanaburi (1 areas). Total 56 bacterial isolates were separated 

from all the samples. Fungal strain isolated from peanut was determined as Aspergillus sp. with the white 

hyphae and green conidia spores. The study by dual culture technique found that 8 bacterial isolates 

S12, S19, S35, S42, S51, S52, S54 and S55, which all identified as Klebsiella sp., had antagonistic activities 

against the Aspergillus sp.  
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1. บทนํา  
 

 เชื้อรา Aspergillus sp. พบไดทั่วไปในธรรมชาติ อีกทั้งเปนสาเหตุในการทําลายผลผลิตทางการเกษตรทั้งกอนและ

หลังการเก็บเก่ียวผลผลิต นอกจากน้ี ยังมีการสรางสารพิษกลุมอะฟลาทอกซิน (aflatoxins) ปนเปอนอยูในผลผลิตทางการเกษตร 

โดยเฉพาะในเมล็ดธัญพืชและพืชนํ้ามันชนิดตาง ๆ  เชน ถั่วลิสง  ขาวโพด พริก ขาวฟาง  เครื่องเทศ  สมุนไพรตาง ๆ  และมะพราว  เปนตน   

อะฟลาทอกซินสามารถถูกดูดซึมเขาสูรางกายได ทั้งทางตรงโดยการบริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ปนเปอนสารพิษดังกลาว 

และทางออมโดยการบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวที่มีการปนเปอนอะฟลาทอกซิน โดยสัตวเหลาน้ันจะไดรับอะฟลาทอกซิน จาก

อาหารสัตวที่มีสวนผสมของผลผลิตทางการเกษตรที่ปนเปอนอะฟลาทอกซิน เม่ือเขาสูรางกายแลว บางสวนจะถูกขับออกในรูป

เดิม บางสวนจะถูกกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ของสัตวเปล่ียนแปลงเปนสารเคมีหลายตัว  ไดแก อะฟลาทอกซิคอล 

(aflatoxicol) อะฟลาทอกซิน 8, 9-อีปอกไซด (aflatoxin 8,-9 epoxide) ทั้งที่มีพิษมากขึ้นและนอยลง โดยอะฟลาทอกซิคอล และ      

อะฟลาทอกซิน 8, 9-อีปอกไซด บางสวนจะสะสมในเซลลตับ และบางสวนถูกขับออกทางปสสาวะ อุจจาระ และทาง

นํ้านม ดังน้ันหากเราบริโภคตับหรือนํ้านมของสัตวที่ถูกเล้ียงดวยอาหารที่ปนเปอน  ก็จะทําใหไดรับสารพิษไปดวย ซ่ึงสารพิษน้ี

จัดวาเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว (วิษณุ ศรีลา, 2556) มีการใชสารเคมีในการยับยั้ง Aspergillus sp. ซ่ึงใชไดผลดีใน

ระยะแรก ๆ ตอมาเชื้อรามีการปรับตัว สารเคมีสามารถยับยั้งเชื้อราไดนอยลง อีกทั้งสารเคมียังอันตรายตอส่ิงแวดลอม ปจจุบัน

มีนักวิจัยหลากหลายกลุมทําการศึกษาวิธียับยั้ง Aspergillus sp. โดยไมใชสารเคมี เชน การใชสารสกัดสมุนไพร และใช

แบคทีเรียทดแทนการใชสารเคมี ซ่ึงแบคทีเรียในดินมีจํานวนมากและมีหลากหลายชนิด สามารถพบไดทั่วไปในธรรมชาติ จึงเปน

อีกทางเลือกหน่ึงทีน่าสนใจในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ซ่ึงจากการศึกษารวบรวมขอมูล พบวาแบคทีเรียดินหลายชนิด

ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. เชน Pseudomonas sp., Klebsiella sp., Escherichia coli และ 

Bacillus sp. เปนตน 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

 2.1 เพื่อคัดแยกแบคทีเรียในดิน 

 2.2 เพื่อศึกษาสายพันธุแบคทีเรียในดินที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. 

   

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

 Aspergillus sp. เปนเชื้อราทีพ่บไดทั่วไปในธรรมชาติ เปนส่ิงมีชีวิตที่ตองการออกซิเจน (oxygen) สูง โดยทั่วไปเจริญเปนเสน

ใยราบนผิวของอาหารที่มีคารบอน (carbon) มาก เชน กลูโคส (glucose) และอะไมโลส (amylose) เปนตน สามารถพบ

ปนเปอนในอาหารที่มีแปงเปนสวนประกอบ เชน ขนมปง มันฝรั่ง และเจริญบนตนไม เปนตน Aspergillus sp. มีทั้งประโยชน

และโทษ ประโยชน ไดแก การนําไปใชในการหมักอาหาร เชน การหมักเตาเจ้ียว และซีอ้ิว เปนตน สวนโทษ ไดแก กอโรคใน

พืช มนุษย สัตว และอาหารเนาเสีย Aspergillus sp. สามารถผลิตเอนไซม (enzyme) ไดหลายชนิด ไดแก เอนไซมอะไมเลส  (amylase)  

ยอยโมเลกุลของแปงใหเปนนํ้าตาล เอนไซมโปรตีเอส (protease) ยอยโมเลกุลของโปรตีน (protein) ใหเปนกรดอะมิโน (amino acid) 

เอนไซมเพกทิเนส (pecinase) ยอยสลายเพกทิน (pectin) ซ่ึงเปนสวนประกอบของผนังเซลลพืช และบางสายพันธุสามารถสราง

สารพิษ (mycotoxin) เชน aflatoxin  และ ochratoxin ซ่ึงเปนอันตรายในอาหาร (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และนิธิยา รัตนาปนนท, 

2553) การยับยั้ง Aspergillus sp. มีหลายวิธี ไดแก การใชสารสกัดสมุนไพร การใชจุลินทรีย และการใชสารเคมี เปนตน ซ่ึงแตละ

วิธีจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ที่แตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก ชนิดของสมุนไพร ชนิดของ

จุลินทรีย ความเขมขนของสารสกัด  และสารเคมี เปนตน 
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 แบคทีเรียเปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา สวนใหญมีเซลลเดียว  เปนเซลลโพรคาริโอต (prokaryote 

cell) แบคทีเรียมีรูปรางหลายแบบ ไดแก กลม (cocci) แบบทอน (bacilli หรือ rod) และแบบเกลียว (spiral) เปนตน สามารถพบไดทั่วไป

ในธรรมชาติทั้งในดิน นํ้า และอากาศ แบคทีเรียในดินเปนจุลินทรียที่พบมากที่สุด ซ่ึงแบคทีเรียในดินทําหนาที่ในการยอยสลาย

สารอินทรียตาง ๆ และปลอยธาตุอาหารตาง ๆ ออกมาเปนประโยชนตอพืช นอกจากน้ี แบคทีเรียในดินบางชนิดสามารถยับยั้งเชื้อรา      

ที่กอโรคในพืชได Aspergillus sp. เปนเชื้อรากอโรคพืชชนิดหน่ึง ซ่ึงมีแบคทีเรียหลายสายพันธุที่ มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง 

Aspergillus sp.  ไดแก E.  coli,  Bacillus fortis, B. faragiris, Pseudomonas fluorescence  และ P. malophilia ซ่ึงแยกจากดิน 

(Mushtaq et al. 2010:  966-969) นอกจากน้ียังมีแบคทีเรีย Klebsiella sp. และ Pseudomonas sp. ที่แยกจากดินทะเลสามารถยับยั้งเชื้อรา 

Aspergillus sp. ได (Das et al., 2015: 191-193) เปนตน 

 การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ดวยแบคทีเรียปฏิปกษที่คัดแยกจากดิน มีงานวิจัยที่เก่ียวของดังน้ี 

 สุรีย นานาสมบัติ และคณะ (2559) ไดทําการศึกษาการปนเปอนของเชื้อราและยีสตในถั่วลิสง และผลิตภัณฑจากถั่วลิสง 

ชนิดละ 10 ตัวอยาง โดยนําถั่วลิสงดิบและถั่วลิสงทอดทั้งเมล็ดมาวิเคราะหโดย direct plating ถั่วลิสงคั่วบดและถั่วลิสงตัด

วิเคราะหโดยวิธี dilution plating พบวา ถั่วลิสงดิบมีการปนเปอนของเชื้อราสูง (รอยละ 86.2) ซ่ึงมากกวาการปนเปอนของเชื้อราใน     

ถั่วลิสงทอด (รอยละ 76.2) สวนถั่วลิสงคั่วบด และถั่วลิสงตัด พบเชื้อราและยีสตคอนขางนอย เชื้อราที่พบมากที่สุดในถั่วลิสง คือ 

Aspergillus spp. รองลงมาเปน Rhizopus spp. และ Penicillium spp. จากน้ันทดสอบประสิทธิภาพของนํ้ามันกระวาน 

นํ้ามันกานพลู และนํ้ามันเทียนตาตั๊กแตนในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus  flavus  TISTR 3041,   A. ochraceus  TISTR 

3557, A. parasiticus  TISTR 3276, A. terreus TISTR 3109, A. versicolor TISTR 3460, Alternaria alternata TISTR 3282, 

Penicillium citrinum TISTR3437 และ A. flavus  PN-09 ที่แยกไดจากถั่วลิสงดิบ เชื้อราสวนใหญที่ทดสอบมีความไวตอ

การถูกยับยั้งโดยนํ้ามันกานพลูมากที่สุด 

 Praphat et al. (2013: 220-229) ไดทําการศึกษาการควบคุมโรคพืชโดยการใชจุลินทรียปฏิปกษ กลไกการทํางาน

ของจุลินทรียในการควบคุมโรคพืช ไดแก การเปนปรสิต การผลิตสารปฏิชีวนะ การแกงแยงพื้นที่ การแกงแยงอาหาร การชักนํา

ใหพืชสรางความตานทาน และการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

 Das et al. (2015: 191-193)  ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราสาเหตุของโรคพืช โดยนําแบคทีเรียที่แยกไดจากดิน

ชายทะเล จํานวน  8 ไอโซเลท นํามาทดสอบดวย dual culture technique พบวา มี 2 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสารตาน   

เชื้อรา ไดแก ไอโซเลท Klebsiella sp. AF4 และ Pseudomonas sp. AF7 ซ่ึงสามารถยับยั้งเชื้อรา A. niger, A. flavus และ       

F. oxysporum ได  

 Mushtaq et al. (2010:  966-969) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในดิน ซ่ึงไดแก E. coli, Bacillus fortis,      

B. faragiris, P. fluorescence และ P. malophilia  ยับยั้งเชื้อราที่เจริญบนอาหาร PDA  ไดแก A.  flavas,  A. niger, P. ltalicum 

และ P. simplicissmum ดวย dual culture technique พบวา แบคทีเรียทั้งหมด 5 สายพันธุ E. coli สามารถยับยั้งเชื้อรา

กอโรคทั้ง 4 สายพันธุไดดีที่สุด 

 Sivanantham et al. (2013: 1-4) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในดินตอการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช 

ทําการคัดแยกแบคทีเรียในดินได 8 สายพันธุ ไดแก Escherichia coli, Klebsiella ozaenae, Pseudomonas maltophila, 

Bacillus circulans, Bacillus sphaericus, Bacillus coagulans, Serratia marcescens และ Streptococcus spp. 

นํามาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช 4 สายพันธุ ไดแก Alternaria porri, Fusarium oxysporum, 

Sclerotium rolfsii และ Botryodiplodia theobromae ดวย agar disc assay และ slide culture techniques พบวา 

P. maltophila และ B. circulans  สามารถยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 4 สายพันธุได 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 การเก็บตัวอยางดินและคัดแยกเช้ือแบคทีเรีย 
 

                เก็บตัวอยางดิน โดยการสุมเก็บตัวอยางจํานวน 5 แหลง ไดแก ดินบริเวณผิวดินในพื้นทีต่ําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แหลง ดินตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2 แหลง ดินตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม 1 แหลง และดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง โดยเก็บตัวอยางดินบริเวณผิวหนาดินที่มีความลึก

ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ตักตัวอยางดินลงในถุงพลาสติก นําดิน 0.5 กรัม มาทํา dilutions และ pour plate บนอาหาร LB agar 

นําไปบมที่ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เลือกแบคทีเรีย ที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกัน นํามาทําใหบริสุทธ์ิ โดยวิธี Streak 

plate ลงอาหาร LB agar แลวนํามาเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชสําหรับศึกษาในขั้นตอนตอไป 
 

 4.2 การคัดแยกและการจําแนกสายพันธุเช้ือรา 
 

                    แยกเชื้อราจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา โดยนําเชื้อรามาเล้ียงบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 

120 ชั่วโมง นํามาทําใหบริสุทธ์ิ ศึกษาลักษณะเพื่อจําแนกสายพันธุตามวิธีของ Klich (Klich, 2002: 116) แลวนํามาเก็บที่ 4 

องศาเซลเซียส เพื่อใชสําหรับศึกษาในขั้นตอนตอไป 
 

  4.3 การคัดเลือกแบคทีเรียในดินที่สามารถยับย้ังการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
 

                นําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อราบนอาหาร PDA ดวยวิธี dual 

culture technique (Mushtaq et al., 2010: 966-969)  โดยขีดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราคูกัน ซ่ึงแบคทีเรีย กับเชื้อราจะมี

ระยะหางกัน 1.5 เซนติเมตร นําไปบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 72 ชั่วโมง  ทําการทดสอบซํ้า 3 ครั้ง โดยมี Aspergillus sp. 

เปนชุดควบคุม 
 

 4.4 การทดสอบสายพันธุแบคทีเรีย 
 

                    นําแบคทีเรียมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องตนและนําไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี เพื่อระบุ      

สายพันธุแบคทีเรียตามวิธีของ bergey (John et al., 1994: 754) 

 

5. ผลการวิจัย 
  

 5.1 ผลการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียในดินและการศึกษาความสามารถในการยับย้ังการเจริญของเช้ือรา 

Aspergillus sp. 
 

         การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอยางดิน 5 แหลง โดยเก็บตัวอยางดินบริเวณผิวดินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1 

แหลง จังหวัดนครปฐม 3 แหลง และจังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง สามารถคัดแยกเชื้อที่มีลักษณะโคโลนีที่แตกตางกันไดจํานวน 

56 ไอโซเลท  ไดแก 16 10 10 10 และ10 ไอโซเลท ตามลําดับ และเม่ือนํามาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ

เชื้อรา Aspergillus sp. พบวา มีแบคทีเรียเพียง 8 ไอโซเลท ไดแก S12 S19 S35 S42  S51  S52  S54 และ S55 ที่สามารถยบัยั้ง

การเจริญของเชื้อราได ดังภาพที่ 1 
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                                         (ก)                                 (ข) 
 

ภาพที่ 1 ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนอาหาร PDA ดวย dual culture technique ของไอโซเลท S12 

(ก) การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. A หมายถึง  ไอโซเลทแบคทีเรีย, B หมายถงึ เชื้อรา Aspergillus sp.                                            

            (ข) control 
  

 5.2 ผลการคัดแยกเช้ือรา Aspergillus sp. จากเมล็ดถั่วลิสงข้ึนรา 
 

                 สัณฐานวิทยาของเชื้อรา Aspergillus sp. โคโลนีของเชื้อรามีสีขาว สีเหลือง  เหลืองอมเขียว บางชนิดอาจมี     

สีนํ้าตาลจนถึงสีดํา โคนิเดีย (conidia) มีรูปรางกลม สรางโคนิเดียตอกันเปนสายยาว เสนใยไมมีสีและมีผนังก้ัน สวนปลายของ

กานชูโคนิเดียจะเจริญโปงออกเปนเวสซิเคิล (vesicle) ซ่ึงมีรูปรางกลม ดังภาพที่ 2 
 

 

 

 

 
 

 
 

                                              (ก)                                           (ข) 
 

ภาพที่ 2 เชื้อรา Aspergillus sp.  

            (ก) ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา Aspergillus sp. บนอาหาร PDA  

            (ข) ลักษณะโคนิเดีย และลักษณะเสนใยมีผนังก้ัน 
 

  5.3 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเบื้องตนของเช้ือแบคทีเรียที่คัดเลือกได 
 

         แบคทีเรียในดินจํานวน 8 ไอโซเลท ที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus sp. ไดแก 

S12 S19 S35 S42 S51 S52 S54 และ S55 มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องตน ดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

B 

A 

A 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องตนของเชื้อแบคทีเรีย 
 

รหัส 

ไอโซเลท 
ลักษณะโคโลนี 

รูปราง 

ของเซลล 

การจัดเรียงตัวของ

เซลล 

ผลการยอม 

สีแบบแกรม 

S12 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S19 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S35 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S42 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S51 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S52 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S54 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S55 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 
 

  5.4 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียเพื่อระบุสายพันธุ 
 

         จากการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีเพือ่ระบุสายพันธุของแบคทีเรียทั้ง 8 ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้งการเจริญ

ของเชื้อรา Aspergillus sp . ได ดังตารางที่ 2 และเม่ือนํามาทดสอบความตองการออกซิเจนในการเจริญ พบวาแบคทีเรีย

ทั้งหมดน้ีเปนพวก facultative anaerobe จากผลการทดสอบดังกลาว ทําใหระบุสายพันธุเปนแบคทีเรียในจีนัส Klebsiella  
 

ตารางที่ 2 การทดสอบคุณสมบัตทิางชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรีย 
 

การทดสอบทางชีวเคมี 
รหัสไอโซเลท 

S12 S19 S35 S42 S51 S52 S54 S55 

catalase test + + + + + + + + 

Oxidase test _ _ _ _ _ _ _ _ 

Motility  test   _ _ _ _ _ _ _ _ 

O-F test _ _ _ _ _ _ _ _ 

MR test _ _ _ _ _ _ _ _ 

VP Test _ _ _ _ _ _ _ _ 

Indole test _ _ _ _ _ _ _ _ 

Simmons Citrate test + + + + + + + + 

Gelatin  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lactose _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sucrose _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mannitol _ _ _ _ _ _ _ _ 

Glucose + + + + + + + + 

Galactose + + + + + + + + 

Maltose _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fructose _ _ _ _ _ _ _ _ 

หมายเหตุ : + หมายถงึ มีการเปลี่ยนแปลง, - หมายถึง ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการคัดแยกแบคทีเรียในดินจํานวน 5 แหลง ไดแก ดินบริเวณผิวดินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แหลง จังหวัด

นครปฐม 3 แหลง และจังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง สามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียไดทั้งหมดจํานวน 56  ไอโซเลท ไดแก 16 10 

10 10 และ10 ไอโซเลท ตามลําดับ จากการคัดแยกเชื้อราจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา พบวา ไดเชื้อราที่มีลักษณะเสนใยสีขาว 

สปอรมีสีเขียว และสราง โคนิเดีย เม่ือนํามาจําแนกสายพันธุเปนเชื้อรากลุม Aspergillus sp. นําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได

ทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. พบวา มีแบคทีเรียเพียง  8  ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้ง

เชื้อรา Aspergillus sp. ไดแก S12 S19 S35 S42 S51 S52 S54 และ S55 และเม่ือนําแบคทีเรียทั้งหมดมาจําแนกสายพันธุ 

พบวา เปนแบคทีเรียในจีนัส Klebsiella  

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 7.1 การคัดแยกแบคทีเรียในดิน  

                    จากผลการคัดแยกแบคทีเรียในดิน สามารถแยกแบคทีเรียไดทั้งหมด 56 ไอโซเลท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Hassan et al. (2014: 217-219) ไดทําการคัดแยกแบคทีเรียในดินเพื่อนํามาศึกษากิจกรรมการเปนยาตานจุลชีพ  พบวา 

สามารถคัดแยกแบคทีเรียในดินได 22 ไอโซเลท จําแนกเปน Bacillus sp. 14 ไอโซเลท  Pseudomonas sp. 5 ไอโซเลท 

และ Escherichia coli. 3 ไอโซเลท และการที่ดินจากแตละแหลงมีจํานวนไอโซเลทของแบคทีเรียที่คัดแยกไดจํานวนใกลเคียง

กัน เน่ืองจากสภาพของดินที่มีลักษณะคลายกัน คือ เปนดินรวนและดินทรายที่มีผิวหนาดินแหง ยกเวนดินในตําบลศรีสําราญ 

อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่คัดแยกไอโซเลทของแบคทีเรียไดมากที่สุด เน่ืองจากเปนดินเหนียวที่มีเน้ือดินละเอียด

และมีความสามารถในการอุมนํ้า จึงมีปริมาณของแบคทีเรียที่พบมากกวาดินทราย ทั้งน้ีในดินมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย ไดแก ธาตุอาหารและปริมาณสารอินทรีย ความชื้น อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง การถายเทของอากาศ และ

ความลึกของดิน เปนตน 
 

 7.2  การคัดแยกเช้ือราจากถั่วลิสง   

                 จากผลการคัดแยกเชื้อราจากถั่วลิสง พบวา เปนเชื้อราที่มีโคโลนีสีเขียว เสนใยสีขาว มีสปอรสีเขียว และสรางโคนิเดีย 

เม่ือนํามาทดสอบสายพันธุ พบวาเปน Aspergillus sp. ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรีย นานาสมบัติ และคณะ (2559: 43-

45) ไดทําการศกึษาการปนเปอนของเชื้อราในถั่วลิสงและการควบคุมโดยใชนํ้ามันหอมระเหยจากเครื่องเทศ พบวาเชื้อราที่พบ

มากในถั่วลิสง คือ Aspergillus spp.,  Rhizopus spp. และ Penicillium spp. ซ่ึงเชื้อราทั้ง 3 ชนิด จะมีลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาแตกตางกัน แตจะพบเชื้อรา Aspergillus spp. มากที่สุด เน่ืองจาก Aspergillus spp. สามารถยอยโปรตีนและแปงใน

ถั่วได (ยุวศรี ตายคํา, 2555) 
 

  7.3 การทดสอบความสามารถในการยับย้ังเช้ือรา Aspergillus sp. ของแบคทีเรียในดิน  

                 จากผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ของแบคทีเรียในดิน พบวา เปนแบคทีเรีย 

สายพันธุ Klebsiella sp. สามารถยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Das et al. (2015: 191-193)  

ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช พบวา Pseudomonas sp. และ Klebsiella sp. 

สามารถยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ได ทั้งน้ีเม่ือนําแบคทีเรีย และเชื้อรามาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อราดวยวิธี 

dual culture technique พบวา เกิดวงใสจากการยับยั้งเชื้อราดวยแบคทีเรีย   
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8. ขอแสนอแนะ 
 

 8.1 ควรผลิตสารทุติยภูมิจากแบคทีเรียที่คัดเลือกได 

 8.2 หาแนวทางในการประยุกตใชสารทุติยภูมิในการควบคุมเชื้อรา Aspergillus sp. 
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