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บทคัดย่อ
โรคผลเน่า'ของฝรั่งจัดเป็นปีญหาที่พบมากใบฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยว โรค'นี้มีสาเหตุที่สำคัญมาจากรา 

ก่อโรค ในการศ ึกษาน ี้ได ้แยกราท ี่เป ็นสาเหต ุโรคผลเน ่าในฝร ั่งและจ ัดจำแนกในระด ับสก ุลพบว ่าค ือรา 

Pestalotiopsis sp. ในการศึกษานี๋ได้แยกแบคทีเรียปฏิป้กษ์มาจากดินจอมปลวกจำนวน 7 ตัวอย่าง จาก 

การศึกษาพบว่ามีแบคทีเรียจำนวน 18 ไอโซเลตจากท้ังหมด 39 ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งราก่อโรค 

Pestalotiopsis sp. โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งราสาเหตุโรคผลเน่าที่ร้อยละของการยับยั้งอยู่ระหว่าง 8.69 

ถึง 72.38 ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งราก่อโรค Pestalotiopsis sp. สูงที่สุดคือไอโซเลต SP20 

ที่ร้อยละการยับยั้งที่ 72.4 การจำแนกแบคทีเรียบนพื้นฐานของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์และลำดับ 

16S rDNA ของไอโซเลต SP20 และความสัมพันธ์ใน phylogenetic tree พบว่ามีความใกล้เคียงกับ Bacillus 

subtilis ที่ความเหมือนร้อยละ 99.93 โดยจากผลการทดลองนี้สรุปได้ว่าเชื้อ B. subtilis SP20 มีศักยภาพที่จะ 

พัฒนาเพื่อใข้เป็นสารชีวภาพในการยับยั้งราก่อโรคในผลเน่าในฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวต่อไป 

คำสำคัญ ะ บาซิลลัส ราก่อโรค ฝร่ัง
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Abstract
Fruit rot disease is the main problem of post-harvest guava. This disease has 

importantly caused by pathogenic fungi. เท this study, fungi causing fruit rot disease in guava 

were isolated and identified as Pestalotiopsis sp. เท this study, antagonistic bacterial strains 

were isolated from seven samples of termite hill soil. It was found that a total of 18 isolates 

out of 39 isolates showed inhibitory activity against Pestalotiopsis sp. The percent inhibition of 

fungal growth was 8.69%-72.38%. Among these isolates, SP20 showed the highest inhibitory 

activity against Pestalotiopsis sp. at 72.38%. Bacterial identification based on cell morphology 

and 16S rDNA sequence and relative with phylogenetic tree revealed that the isolate SP20 was 

closely related to Bacillus subtilis at 99.93% similarity. From these results, it can be concluded 

that B. subtilis SP20 had the potential to be developed for using as a biological agent for inhibition 

of fruit rot disease in post-harvest guava.
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บทนำ
ฝร่ัง (Psidium guajova L.) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เจริญเติบโตในสภาพภูมิอากาศทั่วไปบริเวณเขต 

ร้อนและกึ่งร้อนในประเทศไทยสามารถปลูกไต้ทุกภาคโดยปลูกมากในจังหวัดนครปฐมและราซบุรีให้ผลผลิตทั้งปี 

เป็นผลไม้ที่มิคุณค่าทางอาหารสูง อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินซีซึ่งพบใน 

ปริมาณสูง บอกจากนี้ยังพบว่ามิสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูงอีกด้วย จีงมีประโยซนิอย่างยิ่งต่อระบบภูมิคุ้มกัน 

ของร่างกาย (Jimenez-Escrig et al., 2001) และเนื่องจากเป็นผลไม้ที่ราคาไม่แพงจึงเป็นที่นิยมรับประทานและ 

เป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย

ปีญหาหนึ่งที่พบในระหว่างการปลูกและกระบวนการหลังเก็บเกี่ยว คือโรคผลเน่าที่มิสาเหตุมาจากราก่อ 

โรค ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ก่อความเสียหายอย่างมาก (Keith et al., 2006) เนื่องจากฝรั่งมิโครงสร้างของเปลือกผล 

บอบบางจึงเกิดการบอบซํ้าและทำให้ราก่อโรคเข้ามาทำความเสียหายไต้ง่าย ราที่ทำให้เกิดโรคผลเน่าของฝรั่งใน 

ระยะหลังเก็บเกี่ยวมิหลายขนิดได้แก่ Botryodiplodia theobromae, Colletotrichum sp.และ Pestalotiopsis 

sp. เป็นต้น (Keith et al., 2006; Hashem & Alamr, 2009) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Pestalotiopsis sp. นั้นมิหลาย 

สายพันธุและพบเป็นราสาเหตุโรคพืชทั่วไปในเขตร้อน สามารถเข้าทำลายพืชไต้ทั้งบริเวณใบ ดอก และผล ทั้งนี้มิ 

รายงานถึงการการก่อโรคในผลไม้หลายขนิด เซ่น ฝร่ัง มังคุด เงาะ ลำไย ลองกอง ชมพู่ และ ทับทิม (Keith et al.,

2006; Maharachchikumbura et al., 2014)

เมื่อราก่อโรคเข้าทำลายผลผลิตส่งผลให้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตลดตํ่าลง ดังน ั้นการแก้ใ ข 

ป็ญหาของผลผลิตหลังระยะเก็บเกี่ยวในป็จจุบันจึงมุ่งเน้นความสนใจไปในการใช้สารชีวภาพมาควบคุมโรคจากรา 

แทนการใช้สารเคมีเนื่องจากคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคและลดปีญหาการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมอีก Cy?> 

ด้วย โดยมิรายงานการใช้จฺลินทริย์เพื่อควบคุมโรคจากราในพืขหลายชนิด เซ่นการใช้ยีสตไนการควบคุมโรคจาf|$า’'N


