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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง    บูรณี  พ่ัววงษ์แพทย์    ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
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  ทิพวรรณ  กันหำญำติ    ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
  รุ่งนภำ  ทองเคร็ง    ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 

5. บทคัดย่อ 
 กำรทดสอบประสิทธิภำพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ในกำรควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของพริก 
ที่มีสำเหตุจำกเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ท ำกำรทดสอบที่อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง ในปี 
2557-2558 วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ ำ 5 กรรมวิธี กรรมวิธีที่ 1-4 คือแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis 4 
สำยพันธุ์ ได้แก่ B. subtilis สำยพันธุ์ดินรำกยำสูบ no.4, B. subtilis สำยพันธุ์ DOA-WB4, B. subtilis สำยพันธุ์ 
UB no.2 และ B. subtilis สำยพันธุ์ UB no.25 โดยน ำ B. subtilis ทั้ง 4 สำยพันธุ์ มำทดสอบในสภำพแปลง
ทดลอง โดยรดด้วยอัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ทุก 15 วัน เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ไม่รดแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ B. subtilis  ในปี 2557 พริกเป็นโรคเหี่ยว 9.2, 10.0, 9.2, 11.7 และ 10.8 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ซึ่งทั้ง 
5 กรรมวิธีพริกเป็นโรคเหี่ยวไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ  ในปี 2558 พริกเป็นโรคเหี่ยว 7.5, 5.0, 6.25, 5.0 และ 3.75 
เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ซึ่งทัง้ 5 กรรมวิธีพริกเป็นโรคเหี่ยวไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติเช่นเดียวกับกำรทดสอบในปี 2557 
และทั้ง 2 ปี พริกเป็นโรคน้อยมำกท ำให้ไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำแบคทีเรีย B. subtilis ที่น ำมำทดสอบมีประสิทธิภำพ
หรือไม่ในกำรควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum  

Efficacy test of Bacillus subtilis (Bs) for the control of bacterial wilt disease of chili 
caused by Ralstonia solanacearum was conducted in the chili fields at Hang chat district, 
Lampang province during 2014-2015. The experiment was arranged in RCB with four replications. 
Four B. subtilis strains, tobacco root soil no.4, DOA-WB4, UB no.2 and UB no.25, were applied as 



soil drench at 50 g/ 20 liters of water every 15 days. The untreated plots were used as control. 
In 2014 trial, the result was not significantly different. The average percentages of wilt plants in 
each treatment were 9.2, 10.0, 9.2, 11.7 and 10.8 percent respectively. In 2015, similar result 
was obtained; the percentages of wilt plants were not significantly different in all treatments. 
The disease severity in both trials was low. Therefore, the efficacy of B. subtilis on chili wilt 
disease control could not be confirmed. 

6. ค าน า 
 แบคทีเรีย R. solanacearum (syn. Pseudomonas solanacearum) เป็นแบคทีเรียสำเหตุโรคพืชที่มี
ควำมส ำคัญมำกชนิดหนึ่ง ท ำให้เกิดโรคเหี่ยวที่ก่อควำมเสียหำยกับพืชปลูกหลำยชนิด ตั้งแต่พืชเศรษฐกิจจนถึง
วัชพืชมำกกว่ำ 200 ชนิดในวงศ์ Solanaceae (Hayward, 1964) ควำมรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่
แบคทีเรียเข้ำท ำลำย สภำพแวดล้อม และสำยพันธุ์ (strain) ของแบคทีเรีย ในประเทศไทยมีพืชหลำยชนิดที่เป็นพืช
อำศัยของแบคทีเรียสำเหตุโรคนี้ โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ มันฝรั่ง ขิง ปทุมมำ เป็นต้น กำร
ป้องกันก ำจัดโรคนี้ท ำได้ยำกเนื่องจำกแบคทีเรียสำเหตุโรคสำมำรถมีชีวิตอยู่ในดินเป็นเวลำนำนและมีพืชอำศัยกว้ำง 
ไม่มีสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภำพสูงในกำรควบคุมโรค มีรำยงำนกำรใช้พันธุ์ต้ำนทำน กำรเขตกรรมและ
กำรใช้ชีววิธีในกำรควบคุมโรค ซึ่งพบว่ำกำรใช้ชีววิธีควบคุมโรคเหี่ยวมีควำมเป็น ไปได้สูง และเป็นที่ยอมรับอย่ำง
มำก กำรควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรป้องกันก ำจัดโรคพืชที่ช่วยลดปัญหำกำรใช้สำรเคมีทำง
กำรเกษตรที่ไม่ถูกต้อง และเป็นกำรน ำเอำจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชำติมำใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพำะจุลินทรีย์ที่มี
คุณสมบัติเป็นแบคทีเรียปฏิปักษ์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีกำรน ำมำใช้ในกำรควบคุมสำเหตุโรคพืชทั้งรำและแบคทีเรีย 
จนกระทั่งผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ และจ ำหน่ำยเป็นกำรค้ำกันอย่ำงแพร่หลำยเช่น รำ Trichoderma  และ
แบคทีเรีย B. subtilis เป็นต้น 
 แบคทีเรีย B. subtilis เป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในสภำพธรรมชำติ มีอยู่มำกมำยทั้งในดิน ตำมผิวพืช
และแหล่งอำหำรที่มีสำรประกอบคำร์โบไฮเดรตสูงและสำมำรถแยกได้ง่ำย และเจริญได้รวดเร็วที่บริเวณรำกพืช 
นอกจำกนี้แบคทีเรีย B. subtilis ยังมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสปอร์ที่ทนต่อควำมร้อน และสำมำรถสร้ำงสำร
ปฏิชีวนะ (antibiotic) (Baker and Cook, 1974) มีรำยงำนกำรใช้แบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus ในกำรควบคุมโรค
เหี่ยวที่เกิดจำกแบคทีเรีย R. solanacearum ได้แก่  Celino and Gotllieb (1952) ศึกษำกำรใช้แบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ Bacillus polymyxa B3 A ใส่ลงในดินที่มีแบคทีเรียสำเหตุโรค สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของแบคทีเรีย R. 
solanacearum ได้และลดกำรเกิดโรคจำก 70 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 33 เปอร์เซ็นต์ Aspiras and de la Cruz 
(1985) ได้รำยงำนกำรใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus polymyxa FU 6 และ Pseudomonas fluorescens ที่มี
ประสิทธิภำพในกำรลดควำมรุนแรงของโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ และมันฝรั่ง เนื่องจำกแบคทีเรียชนิดนี้สำมำรถเจริญ
ที่บริเวณรำกของต้นกล้ำได้ดี และสำมำรถป้องกันกำรเข้ำท ำลำยของแบคทีเรีย R. solanacearum ได้ Karuna et 
al. (1997) ได้ศึกษำแบคทีเรียที่ใช้ในกำรป้องกันก ำจัดแบบชีววิธี ได้แก่ P. fluorescens, P. aeruginosa และ B. 
subtilis ในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย R. solanacearum พบว่ำแบคทีเรีย P. fluorescens มี



ประสิทธิภำพมำกท่ีสุด รองลงมำได้แก่ B. subtilis เมื่อน ำไปใช้ในเรือนทดลอง พบว่ำสำมำรถควบคุมโรคเหี่ยวของ
ต้นมะเขือเทศที่เจริญเติบโตในดินที่มีแบคทีเรีย R. solanacearum ได้ดี Sanaina et al. (1997) ศึกษำแบคทีเรีย
จำกบริเวณรำกของต้นมันฝรั่งโดยแยกแบคทีเรียจำกรำกของต้นปกติและรำกของต้นที่เป็นโรค น ำมำคัดเลือก
แบคทีเรียปฏิปักษ์พบว่ำแบคทีเรีย Bacillus cereus, B. subtilis และ Enterobacter cloaceae ที่แยกได้จำก
รำกมันฝรั่ง มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย R. solanacearum โดยท ำกำรศึกษำกับดิน
ที่มีแบคทีเรีย R. solanacearum 3 แห่งของประเทศอินเดีย คือ เมือง Bhowali Palampur และ Bhubaneswar 
สำมำรถลดกำรเกิดโรคได้ 66-83, 27-70 และ 24-71 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ และพบว่ำที่เมือง Bhowali และ 
Bhubaneswar มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นถึง 160 เปอร์เซ็นต์ Guo et al. (2002) รำยงำนกำรควบคุมโรคเหี่ยวของพริก
โดยชีววิธี โดยใช้แบคทีเรีย 3 สำยพันธุ์ ได้แก่แบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas สำยพันธุ์ J3, แบคทีเรียกลุ่ม 
Bacillus สำยพันธุ์  BB11 และ FH17 ที่ มีคุณสมบัติช่วยเพ่ิมกำรเจริญ เติบโตให้ต้นพริก (Plant Growth 
Promoting Rhizosphere Bacteria) สำมำรถควบคุมโรคเหี่ยวของพริกที่เกิดจำกแบคทีเรีย R. solanacearum 
ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ ในสภำพเรือนปลูกพืชทดลอง โดยแบคทีเรียปฏิปักษ์ J3 และ BH11 สำมำรถท ำให้โรคลดลง 54 
และ 65 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ และท ำให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 80-100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แบคทีเรียปฏิปักษ์ FH17 
สำมำรถท ำให้โรคลดลง 34 เปอร์เซ็นต์ ท ำให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อน ำแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั้ง
สำมชนิดมำผสมกันในอัตรำ 1:1:1 พบว่ำสำมำรถท ำให้โรคลดลง 75 เปอร์เซ็นต์ และท ำให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 200
เปอร์เซ็นต ์
 วงศ์และคณะ (2548) ท ำกำรทดลองใช้วิธีกำรต่ำงๆ ในกำรควบคุมโรคเหี่ยวเขียวในมันฝรั่ง พบว่ำกำรใช้
เชื้อปฏิปักษ์ DOA-WB4 เพียงอย่ำงเดียวสำมำรถควบคุมกำรเกิดโรคนี้ได้คุ้มทุนที่สุด  ณัฎฐิมำ และคณะ (2551) 
พบว่ำเชื้อ B. subtilis ที่แยกได้จำกดินบริเวณรำกยำสูบ (ดินรำกยำสูบ no.  4 ) สำมำรถควบคุมกำรเกิดโรคเหี่ยว
ของพืชได้หลำยชนิด บูรณี และคณะ (2554) รำยงำนว่ำแบคทีเรียปฏิปักษ์ UB No.2 และ UB No.25 สำมำรถ
ควบคุมโรคเหี่ยวของพริกในโรงเรือนทดลองได้ 60 และ 66.67 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในกำรทดลองนี้จึงได้น ำเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ดินรำกยำสูบ no.4, DOA-WB4, UB No.2 และ UB No.25 มำใช้ในกำรควบคุมโรคเหี่ยวเขียว
ของพริกในแปลงทดลอง และแปลงเกษตรกร เพ่ือให้ได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่สำมำรถควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของ
พริกที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถแนะน ำให้เกษตรกรน ำไปใช้ป้องกันก ำจัดโรคนี้ได้ 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์มำตรฐำนในห้องปฏิบัติกำรแบคทีเรีย ได้แก่ ตู้เขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ อุปกรณ์กำรแยก
แบคทีเรีย 

2. อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ เช่น ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้เย็นส ำหรับเก็บตัวอย่ำง หม้อนึ่งควำมดันไอน้ ำ  ตู้แช่แข็ง 
(Freezer) –20 องศำเซลเซียส 

3. เครื่องแก้วและอุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่ ใช้ ในห้องปฏิบัติกำร เช่น เครื่องชั่ ง, pH meter, Shaker, 
Spectrophotometer ยี่ห้อ Hitachi model 2001 



4. สำรเคมีที่ใช้ในกำรเตรียมอำหำรเลี้ยงแบคทีเรีย 
5. วัสดุเกษตร ได้แก่ เมล็ดมะเขือเทศ เมล็ดพริก ดิน ถุงเพำะเมล็ด ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก สำรก ำจัดแมลง สำร

ก ำจัดวัชพืช และสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช 

- วิธีการ 
 กำรทดสอบประสิทธิภำพของผงส ำเร็จอย่ำงง่ำยของแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สำยพันธุ์ดินรำกยำสูบ 
no.4, DOA-WB4, UB no.2 และ UB no.25 ในกำรควบคุมโรคเหี่ยวของพริกในสภำพแปลงทดลอง ท ำกำร
ทดสอบท่ีอ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง ในปี 2557-2558 

กำรเตรียมแปลงทดลอง โดยอบดินด้วยยูเรียผสมกับปูนขำวอัตรำ 80 ต่อ 800 กิโลกรัม ต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 
เพ่ือฆ่ำเชื้อที่อำจปนเปื้อนอยู่ในดิน หลังจำกอบดิน 3 สัปดำห์ จึงเพ่ิมปริมำณแบคทีเรีย R. solanacearum ใน
แปลงปลูกให้มีแบคทีเรีย R. solanacearum สม่ ำเสมอ โดยปลูกต้นมะเขือเทศพันธุ์สีดำ ซึ่งอ่อนแอต่อโรคเหี่ยวลง
ในแปลงทดสอบ เมื่อต้นมะเขือเทศอำยุ 21 วัน ปลูกด้วยแบคทีเรีย R. solanacearum ควำมเข้มข้น 108 หน่วย
โคโลนีต่อมิลลิลิตร ลงบนต้นมะเขือเทศ โดยวิธี clipping method ทิ้งไว้ 1 เดือน เมื่อต้นมะเขือเทศแสดงอำกำร
เหี่ยว จึงสับต้นมะเขือเทศให้ละเอียดและปล่อยให้ย่อยสลำยในดิน จำกนั้นเตรียมแปลงทดลองจ ำนวน 20 แปลง
ย่อย ขนำดแปลงละ 8.0 x 1.5 เมตร เพ่ือทดสอบประสิทธิภำพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis ในกำรควบคุม
โรคเหี่ยวของพริกในสภำพแปลงทดลองต่อไป 

กำรทดสอบประสิทธิภำพของผงส ำเร็จอย่ำงง่ำยของแบคทีเรีย B. subtilis ในกำรควบคุมโรคเหี่ยวของ
พริก วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB 4 ซ้ ำ มี 5 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 รดผงส ำเร็จแบคทีเรีย B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4 อัตรำ 50 กรัม/น้ ำ  20 ลิตรทุก 15 วัน 
กรรมวิธีที่ 2 รดผงส ำเร็จแบคทีเรีย B. subtilis DOA-WB4 อัตรำ 50 กรัม/น้ ำ  20 ลิตรทุก 15 วัน 
กรรมวิธีที่ 3 รดผงส ำเร็จแบคทีเรีย B. subtilis UB no.2 อัตรำ 50 กรัม/น้ ำ  20 ลิตรทุก 15 วัน 
กรรมวิธีที่ 4 รดผงส ำเร็จแบคทีเรีย B. subtilis UB no.25 อัตรำ 50 กรัม/น้ ำ  20 ลิตรทุก 15 วัน 
กรรมวิธีที่ 5 ไม่รดผงส ำเร็จแบคทีเรีย B. subtilis (control)  

ท ำกำรย้ำยปลูกต้นกล้ำพริกอำยุ 28 วัน ลงในแปลงทดลอง โดยใช้ระยะปลูก 50x50 ซม. ปลูกพริก 30 
ต้นต่อ 1 แปลงย่อย และรดด้วยสำรละลำยผงส ำเร็จแบคทีเรีย B. subtilis ตำมกรรมวิธีที่ก ำหนดทุก 15 วัน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ตรวจเช็คปริมำณเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis ในแปลงปลูก โดยเก็บตัวอย่ำงดินทุกเดือน 
2. ตรวจเช็คปริมำณเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum ในแปลงปลูก โดยเก็บตัวอย่ำงดินทุกเดือน 
3. ตรวจนับต้นที่แสดงอำกำรของโรคทุกเดือนทดลองโดยวิธีทำงสถิติ 

- เวลาและสถานที่ 
 ด ำเนินกำรทดลองระหว่ำงเดือนตุลำคม 2556 ถึง กันยำยน 2558 กลุ่มงำนบักเตรีวิทยำ กลุ่มวิจัยโรคพืช 
ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร และแปลงปลูกพริกของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรล ำปำง 
อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 



8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง   
 กำรทดสอบประสิทธิภำพของผงส ำเร็จอย่ำงง่ำยของแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4, 
DOA-WB4, UB no.2 และ UB no.25 ในกำรควบคุมโรคเหี่ยวของพริกในสภำพแปลงทดลอง (ปี 2557) 
 ท ำกำรตรวจสอบจ ำนวนต้นพริกที่เป็นโรคเหี่ยวทุกเดือน พบว่ำกรรมวิธีที่รดด้วยผงส ำเร็จแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4, DOA-WB4, UB no. 2, UB no.25 อัตรำ 50 กรัม/น้ ำ  20 ลิตรทุก 15 
วัน และกรรมวิธีควบคุมที่ไม่รดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์  B. subtilis เป็นโรคเหี่ยว 9.2, 10.0, 9.2, 11.7 และ 
10.8 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดับ ซึ่งทั้ง 5 กรรมวิธีไมแ่ตกต่ำงกันทำงสถิติ (Table 1)  
  ผลกำรตรวจปริมำณแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis จำกตัวอย่ำงดินที่สุ่มเก็บจำกแปลงปลูกพริกทุกเดือน 
ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ ถึง เดือนสิงหำคม พบว่ำกรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์  B. subtilis ดินรำกยำสูบ 
no.4 มีปริมำณ B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4 เท่ำกับ 1.1x103, 1.7x102, 2.3x103, 2.4x102, 1.2x103, 3.1x103 
และ 2.7x104 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis DOA-WB4 มีปริมำณ 
B. subtilis DOA-WB4 เท่ำกับ 1.2x102, 2.2x103, 2.9x102, 3.1x103, 1.1x103, 1.1x104 และ 1.5x104 หน่วย
โคโลนี/ดิน 1 กรัม กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis UB no.2 มีปริมำณ B. subtilis UB no.2 
เท่ ำกับ  2.2x102, 2.4x102, 1.9x103, 2.3x103, 1.4x103, 2.1x103 และ 2.9x103 หน่ วยโคโลนี /ดิน  1 กรัม 
กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis UB no.25 มีปริมำณ B. subtilis UB no.25 เท่ำกับ 3.2x103, 
2.7x103, 2.8x102, 3.5x102, 4.1x103, 5.1x103 และ 3.1x103 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม (Table 2) 
 ผลกำรตรวจปริมำณแบคทีเรีย R. solanacearum จำกตัวอย่ำงดินที่สุ่มเก็บจำกแปลงปลูกพริกทุกเดือน 
ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ ถึง เดือนสิงหำคม พบว่ำกรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์  B. subtilis ดินรำกยำสูบ 
no.4 มีปริมำณแบคทีเรีย R. solanacearum เท่ำกับ 1.1x104, 2.1x104, 1.8x103, 2.4x103, 5.1x103, 2.4x103 
และ 2.6x103 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis DOA-WB4 มีปริมำณ
แบคทีเรีย R. solanacearum เท่ำกับ 1.3x104, 1.4x104, 2.5x103, 1.1x103, 2.1x104, 2.2x103 และ 2.8x103 
หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis UB no.2 มีปริมำณแบคทีเรีย R. 
solanacearum เท่ำกับ 2.4x104, 1.7x103, 1.6x104, 1.2x103, 2.1x103, 3.1x103 และ 3.3x103 หน่วยโคโลนี/
ดิน 1 กรัม กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis UB no.25 มีปริมำณแบคทีเรีย R. solanacearum 
เท่ำกับ 3.2x104, 2.2x103, 1.9x104, 3.1x104, 1.6x103, 2.1x103 และ 1.5x103 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม และ
กรรมวิธีควบคุมที่ไม่รดผงส ำเร็จแบคทีเรีย B. subtilis มีปริมำณแบคทีเรีย R. solanacearum เท่ำกับ 3.3x104, 
2.8x104, 4.1x103, 3.4x104, 5.1x103, 6.1x103 และ 2.2x104 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม (Table 3) 
 กำรทดสอบประสิทธิภำพของผงส ำเร็จอย่ำงง่ำยของแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4, 
DOA-WB4, UB no.2 และ UB no.25 ในกำรควบคุมโรคเหี่ยวของพริกในสภำพแปลงทดลอง (ปี 2558) 
 ท ำกำรตรวจสอบจ ำนวนต้นพริกที่เป็นโรคเหี่ยวทุกเดือน พบว่ำกรรมวิธีที่รดด้วยผงส ำเร็จแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4, DOA-WB4, UB no. 2, UB no.25 อัตรำ 50 กรัม/น้ ำ  20 ลิตรทุก 15 
วัน และกรรมวิธีควบคุมที่ไม่รดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์  B. subtilis เป็นโรคเหี่ยว 7.5, 5.0, 6.25, 5.0 และ 
3.75 เปอร์เซ็นต ์ตำมล ำดับ ซึ่งทั้ง 5 กรรมวิธีไมแ่ตกต่ำงกันทำงสถิติ (Table 4)  



 ผลกำรตรวจปริมำณแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis จำกตัวอย่ำงดินที่สุ่มเก็บจำกแปลงปลูกพริกทุกเดือน 
ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ ถึง เดือนสิงหำคม พบว่ำกรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์  B. subtilis ดินรำกยำสูบ 
no.4 มีปริมำณ B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4 เท่ำกับ 1.3x103, 1.1x103, 1.3x103, 2.1x103, 2.2x103, 1.1x104 
และ 2.2x104 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis DOA-WB4 มีปริมำณ 
B. subtilis DOA-WB4 เท่ำกับ 2.3x102, 1.2x102, 2.4x102, 2.1x103, 3.1x103, 1.4x103 และ 1.3x104 หน่วย
โคโลนี/ดิน 1 กรัม กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis UB no.2 มีปริมำณ B. subtilis UB no.2 
เท่ ำกับ  3.2x102, 2.2x102, 1.5x103, 2.2x103, 1.1x103, 2.2x103 และ 2.4x103 หน่ วยโคโลนี /ดิน  1 กรัม 
กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis UB no.25 มีปริมำณ B. subtilis UB no.25 เท่ำกับ 1.2x103, 
2.5x103, 2.1x102, 1.5x102, 3.1x103, 3.1x103 และ 1.1x104 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม (Table 5) 
 ผลกำรตรวจปริมำณแบคทีเรีย R. solanacearum จำกตัวอย่ำงดินที่สุ่มเก็บจำกแปลงปลูกพริกทุกเดือน 
ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ ถึง เดือนสิงหำคม พบว่ำกรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์  B. subtilis ดินรำกยำสูบ 
no.4 มีปริมำณแบคทีเรีย R. solanacearum เท่ำกับ 2.1x104, 1.1x104, 1.4x104, 2.2x103, 3.1x103, 2.1x103 
และ 2.3x103 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis DOA-WB4 มีปริมำณ
แบคทีเรีย R. solanacearum เท่ำกับ 1.2x104, 1.3x104, 2.1x103, 2.1x104, 2.3x104, 3.2x104 และ 2.4x103 
หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis UB no.2 มีปริมำณแบคทีเรีย R. 
solanacearum เท่ำกับ 2.1x104, 1.3x104, 1.2x104, 3.2x103, 3.1x103, 2.1x103 และ 1.3x103 หน่วยโคโลนี/
ดิน 1 กรัม กรรมวิธีรดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis UB no.25 มีปริมำณแบคทีเรีย R. solanacearum 
เท่ำกับ 1.2x104, 2.4x104, 1.5x104, 2.1x103, 1.4x103, 2.5x103 และ 3.5x103 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม และ
กรรมวิธีควบคุมที่ไม่รดผงส ำเร็จแบคทีเรีย B. subtilis มีปริมำณแบคทีเรีย R. solanacearum เท่ำกับ 2.3x104, 
2.4x104, 3.1x103, 3.2x103, 4.1x103, 2.1x103 และ 3.2x103 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม (Table 6) 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 กำรทดสอบประสิทธิภำพของผงส ำเร็จอย่ำงง่ำยของแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis ในกำรควบคุมโรค
เหี่ยวของพริกในสภำพแปลงทดลอง ในปี 2557 พบว่ำกรรมวิธีที่รดด้วยผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis ดิน
รำกยำสูบ no.4, DOA-WB4, UB no. 2, UB no.25 อัตรำ 50 กรัม/น้ ำ  20 ลิตรทุก 15 วัน และกรรมวิธีควบคุมที่
ไม่รดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis เป็นโรคเหี่ยว 9.2, 10.0, 9.2, 11.7 และ 10.8 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 
ซึ่งทั้ง 5 กรรมวิธีไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ซึ่งทั้ง 5 กรรมวิธีไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ  ในปี 2558 พบว่ำกรรมวิธีที่รด
ด้วยผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4, DOA-WB4, UB no. 2, UB no.25 อัตรำ 50 
กรัม/น้ ำ  20 ลิตรทุก 15 วัน และกรรมวิธีควบคุมที่ไม่รดผงส ำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis เป็นโรคเหี่ยว 7.5, 
5.0, 6.25, 5.0 และ 3.75 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ซึ่งทั้ง 5 กรรมวิธีพริกเป็นโรคเหี่ยวไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ
เช่นเดียวกับปี 2557 และทั้ง 2 ปี พริกเป็นโรคน้อยมำกท ำให้ไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำแบคทีเรีย B. subtilis ที่น ำมำ
ทดสอบมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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Table 1 Efficacy of antagonistic B. subtilis for control bacterial wilt disease of chili in the 

field trial. (2014) 
 

Treatment 
Disease incident 

(%) 
1. B. subtilis strain tobacco root soil no.4  50 g/20L of water every 15 
days 
2. B. subtilis strain DOA-WB4  50 g/20L of water every 15 days 
3. B. subtilis strain UB no.2  50 g/20L of water every 15 days 
4. B. subtilis strain UB no.25  50 g/20L of water every 15 days 
5. control 

      9.2ns1/ 
10.0 
  9.2 
11.7 
10.8 

CV (%) 12.25 
 

1/Mean values within a column followed by the same letter do not differ by Duncan’s Multiple 
Range Test (P < 0.05) 
 
 
 
Table 2   Population of antagonistic B. subtilis for control bacterial wilt disease  
     of chili in the field trial. (2014) 

Treatment 
Population of antagonistic B. subtilis 

(CFU / soil 1g) 
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 

treatment 1 1.1x103 1.7x102 2.3x103 2.4x102 1.2x103 3.1x103 2.7x104 
treatment 2 1.2x102 2.2x103 2.9x102 3.1x103 1.1x103 1.1x104 1.5x104 
treatment 3 2.2x102 2.4x102 1.9x103 2.3x103 1.4x103 2.1x103 2.9x103 
treatment 4 3.2x103 2.7x103 2.8x102 3.5x102 4.1x103 5.1x103 3.1x103 
treatment 5 - - - - - - - 

treatment 1 B. subtilis strain tobacco root soil no.4  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 2 B. subtilis strain DOA-WB4  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 3 B. subtilis strain UB no.2  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 4 B. subtilis strain UB no 25  50 g/20L of water every 15 days 



treatment 5 control 



Table 3 Population of R. solanacearum for control bacterial wilt disease of chili in the 
field trial. (2014) 

 

Treatment 
Population of R. solanacearum 

(CFU / soil 1g) 
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 

treatment 1 1.1x104 2.1x104 1.8x103 2.4x103 5.1x103 2.4x103 2.6x103 
treatment 2 1.3x104 1.4x104 2.5x103 1.1x103 2.1x104 2.2x103 2.8x103 
treatment 3 2.4x104 1.7x103 1.6x104 1.2x103 2.1x103 3.1x103 3.3x103 
treatment 4 3.2x104 2.2x103 1.9x104 3.1x104 1.6x103 2.1x103 1.5x103 
treatment 5 3.3x104 2.8x104 4.1x103 3.4x104 5.1x103 6.1x103 2.2x104 

 

treatment 1 B. subtilis strain tobacco root soil no.4  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 2 B. subtilis strain DOA-WB4  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 3 B. subtilis strain UB no.2  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 4 B. subtilis strain UB no 25  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 5 control 
 
 
 
Table 4 Efficacy of antagonistic B. subtilis for control bacterial wilt disease of chili in the 

field trial. (2015) 
 

Treatment 
Disease incident 

(%) 
1. B. subtilis strain tobacco root soil no.4 50g/20L of water every 15 days 
2. B. subtilis strain DOA-WB4  50 g/20L of water every 15 days 
3. B. subtilis strain UB no.2  50 g/20L of water every 15 days 
4. B. subtilis strain UB no 25  50 g/20L of water every 15 days 
5. control 

     7.5ns1/ 
5.0 

  6.25 
5.0 

  3.75 
CV (%) 12.25 
 

1/Mean values within a column followed by the same letter do not differ by Duncan’s Multiple 
Range Test (P < 0.05) 



Table 5 Population of antagonistic B. subtilis for control bacterial wilt disease of chili in 
the field trial. (2015) 

 

Treatment 
Population of antagonistic B. subtilis 

(CFU / soil 1g) 
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 

treatment 1 1.3x103 1.1x103 1.3x103 2.1x103 2.2x103 1.1x104 2.2x104 
treatment 2 2.3x102 1.2x102 2.4x102 2.1x103 3.1x103 1.4x103 1.3x104 
treatment 3 3.2x102 2.2x102 1.5x103 2.2x103 1.1x103 2.2x103 2.4 x103 
treatment 4 1.2x103 2.5x103 2.1x102 1.5x102 3.1x103 3.1x103 1.1x104 
treatment 5 - - - - - - - 

 

treatment 1 B. subtilis strain tobacco root soil no.4  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 2 B. subtilis strain DOA-WB4  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 3 B. subtilis strain UB no.2  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 4 B. subtilis strain UB no 25  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 5 control 
 
 
 
Table 6 Population of R. solanacearum for control bacterial wilt disease of chili in the 
field trial. (2015) 
 

Treatment 
Population of R. solanacearum 

(CFU / soil 1g) 
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 

treatment 1 2.1x104 1.1x104 1.4x104 2.2x103 3.1x103 2.1x103 2.3x103 
treatment 2 1.2x104 1.3x104 2.1x103 2.1x104 2.3x104 3.2x104 2.4x103 
treatment 3 2.1x104 1.3x104 1.2x104 3.2x103 3.1x103 2.1x103 1.3x103 
treatment 4 1.2x104 2.4x104 1.5x104 2.1x103 1.4x103 2.5x103 3.5x103 
treatment 5 2.3x104 2.4x104 3.1x103 3.2x103 4.1x103 2.1x103 3.2x103 

 

treatment 1 B. subtilis strain tobacco root soil no.4  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 2 B. subtilis strain DOA-WB4  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 3 B. subtilis strain UB no.2  50 g/20L of water every 15 days 



treatment 4 B. subtilis strain UB no 25  50 g/20L of water every 15 days 
treatment 5 control 
 


