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1. แผนงานวิจัย    
2. โครงการวิจัย การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการกระจายการผลิต 

กิจกรรม ท่ี 3         วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการด้านเขตกรรมและการอารักขาพืชเพ่ือ    
เสริมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 

3. ชื่อการทดลอง   การศึกษาการควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้ชีวภัณฑ์ที่ 

ผลิตได้จากเชื้อ Bacillus subtilis  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง นลินี  ศิวากรณ์            ส านกัวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน วัชรี  วิทยวรรณกุล        ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 พจนา  ตระกูลสุขรัตน์    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                             ศิริพร  วรกุลด ารงชัย       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี     

5. บทคัดย่อ 

โรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนนับเป็นปัญหาที่ส าคัญมากต่อการปลูกทุเรียนซึ่งมีสาเหตุ

เกิดจากเชื้อรา Phytophthora  palmivora Butler (1919) จึงได้ท าการศึกษาหาวิธีป้องกันก าจัด

โดยชีววธิีเพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันก าจัดโรค ด าเนินการทดลองตั้งแต่มกราคม 2553 ถึง

กันยายน 2558 ที่กลุ่มวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ และแปลงเกษตรกรอ าเภอแก่งหาง

แมว จังหวัดจันทบุรี โดยทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อและผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ Bacillus  subtilis 5102 

เพ่ือใช้ในการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน พบว่า  สารกรองจากเชื้อแบคทีเรีย B. 

subtilis 5102 ที่เลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาลสามารถยับยั้งเชื้อรา P.  palmivora ไดเ้ป็น

เวลานานถึง 30 วัน  ผลิตภัณฑ์จากเชื้อ B. subtilis 5102 สามารถรักษาโรครากเน่าโคนเน่าของ

ทุเรียนได้โดยต้นที่ได้รับการรักษาด้วยการลอกเปลือกบริเวณท่ีเป็นโรคและทาด้วยผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  

subtilis 5102 จ านวน 4 ครั้ง จะเริม่หายเป็นปกติโดยเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นแผลสีน้ าตาลทีเ่ป็นบริเวณ

กว้างจะเปลี่ยนเป็นแผลจุดเล็กสีน้ าตาลกระจายตัวไม่รวมตัวกันโดยเนื้อเยื่อบางส่วนเริ่มกลับเป็น

เนื้อเยื่อปกติมีสีขาว  ต้นทุเรียนมีลักษณะสมบูรณ์ฟ้ืนตัวใบตั้งมีสีเขียวสดใส ต้นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ 

B.  subtilis 5102 มีระดับคะแนนการเป็นโรคต่ ากว่าการใช้สารเคมีเมทาแลกซิล  การใส่ผลิตภัณฑ์ผง

เชื้อ B.  subtilis 5102 สามารถลดปริมาณสปอร์แรนเจียมในดินของเชื้อรา P. palmivora สาเหตุ



โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนการปลูกเชื้อในเรือนทดลองโดยใช้วิธี

ท าแผลบนต้นยังไม่ใช่วิธีการที่ดีที่ใช้ในการทดสอบเนื่องจากปัจจัยที่ท าให้ต้นทุเรียนตายอย่างรวดเร็ว

มิได้เกิดจากเชื้อรา P. palmivora เพียงอย่างเดียวแต่อาจเกิดจากการปิดก้ันทางเดินท่อน้ าท่ออาหาร

ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกรรมวิธี ยกเว้นการใช้น้ าหมักของเชื้อ B.  subtilis 5102 ในกากน้ าตาล

สนับสนุนให้ต้นทุเรียนรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ 

ABSTRACT 

Root rot and Stem rot disease of durian caused by Phytophthora palmivora 

which is the main problems for durian cultivation. The objective of this study is to 

find biological method to be alternative to control disease. The study was taken 

during January 2010 to September 2015 at the Plant Pathology Research Group, 

Department of Agriculture in Bangkok and its experiment field in Kang Hang Maw 

District, Chantaburi. The efficacy tests of the Bacillus subtilis isolate 5102 and product 

powder for use in preventing Root rot and Stem rot of durian, founded that its 

culture filtrate was able to inhibit the growth of P. palmivora on potato dextrose 

agar medium for up to 30 days. The powder product of B. subtilis isolate 5102 can 

cure the disease by barking the area of lesion and painting with the powder product 

every 7 days for 4 times.  The wide brown lesion tissue will be healed and changes 

to small brown lesions and some disease tissue turned to white normal tissue. The 

durian tree has completely recovered from disease by showing blight green leaves 

and percentage of disease using the powder product of B. subtilis isolate 5102 lower 

than treating by metalaxyl chemical. The population of pathogen sporangium in the 

soil was decrease significantly different by using the powder product of B. subtilis 

isolate 5102.  Inoculation method testing by making lesion on durian stem in the 

greenhouse, the powder product will be blocked vascular bundle causes the tree to 

dead except using fermentation of B. subtilis isolate 5102 in molasses showed the 

survival of 100 percent. 

6. ค าน า 



 ทุ เรียน  (Durian) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ า Durio zibethinus Murr อยู่ ในวงศ์  (Family) 
Bombacaceae  เชื่อว่าทุเรียนมีถิ่นก าเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุเรียนในประเทศไทยเข้าใจ
ว่าคงน าพันธุ์มาจากมาเลเซียเข้ามาปลูกในสมัยกรุงศรีอยุธยาและในระยะแรกคือทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง 
(มนัส, 2545)  ในปัจจุบันทุเรียนจัดเป็นผลไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  จนได้รับการยกย่องให้
เป็น” ราชาแห่งผลไม้” (นายด า, 2535) พันธุ์ที่ชาวสวนนิยมปลูกมากที่สุดคือหมอนทอง 53.98 % 
ชะนี 37.30 % ก้านยาว 5.75% กระดุม 2.97 % (นิรนาม, 2535)    
 โรครากเน่าและโคนเน่าเป็นโรคที่มีมานานมากกว่า 30 ปีและสร้างความเสียหายตั้งแต่ในอดีต

จนถึงปัจจุบันมากกว่า 40,000 ไร่ (นิรนาม, 2537) การป้องกันก าจัดมีหลายวิธี  ถึงแม้จะใช้ต้นตอ

ต้านทานโรคร่วมกับการใช้สารเคมี  การระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่

เป็นประจ า  ซึ่งการใช้สารเคมีสามารถควบคุมโรคได้ในระยะสั้นๆ เท่านั้น   การควบคุมโดยชีววิธีเป็น

อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะน ามาใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า   ซึ่งในปัจจุบันมีการจ าหน่ายเชื้อราไตรโค

เดอร์มาช่วยลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่า  แต่การระบาดของโรคก็ยังคงมีอยู่และ

ยังเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการปลูกทุเรียน  ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาเพ่ือหาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์อ่ืน ๆ 

ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีประสิทธิภาพดีในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน เพ่ือน าไปพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกรมีทางเลือกและวิธีการที่ดีในการป้องกันก าจัดโรครากเน่าและโคนเน่าของ

ทุเรียนต่อไป  

7. วิธีด าเนินการ  
อุปกรณ์  

1.  ตัวอย่างโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน 

2.  อาหารเลี้ยงเชื้อ วุ้นมันฝรั่งน้ าตาล (PDA), อาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาล (PDB), อาหารเหลว

มันฝรั่งสังเคราะห์ (PSB), น้ านึ่งฆ่าเชื้อ, แอลกอฮอล์, น้ าซาวข้าว, กากน้ าตาล 

3. เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus  subtilis  ไอโซเลท 5102, 5808, 5613 และ 5601   

4. เครื่องเขย่า, เครื่องกรองแบคทีเรีย, เครื่องดูดจ่ายสารละลาย, เครื่องชั่งและหม้อนึ่งความดัน 

5. กล้องจุลทรรศน์ และวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ 
6.  แปลงปลูกทุเรียนอ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 

7. ผงแป้งทัลคัม, แมกนีเซียมซัลเฟต, เมททิลเซลลูโลส 

8. ต้นทุเรียน, กระถางและดินปลูก 



วิธีการ 

1. ศึกษาประสิทธิภาพของสารกรองจากเชื้อ B. subtilis ต่อเชื้อรา P. palmivora  
 โดยมีวิธีด าเนินการดังนี ้

1.1 การเลี้ยงเชื้อรา P. palmivora  น าเข็มเข่ียที่มีปลายตั้งฉากมาลนไฟฆ่าเชื้อและท้ิงให้เย็น 

แล้วน าไปตัดชิ้นอาหารที่มีเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคซึ่งเลี้ยงในหลอดอาหารมาวางบนกึ่งกลางจาน

อาหารวุ้นมันฝรั่งน้ าตาล  แล้วน าจานอาหารเลี้ยงเชื้อไปบ่มในอุณหภูมิห้อง 

 1.2 เตรียมอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาลและอาหารเหลวมันฝรั่งสังเคราะห์ ใส่ในขวดรูปชมพู่ 

จ านวน 300 มิลลิลิตร แล้วน าเชื้อ B.  subtilis  ไอโซเลท 5102 และ 5613 มาเลี้ยงในขวดอาหาร

เหลวมันฝรั่งน้ าตาล และอาหารเหลวมันฝรั่งสังเคราะห์เป็นเวลา 2 และ 7 วัน เชื้อ B.  subtilis ไอโซ

เลท 5601 มาเลี้ยงบนอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาล และอาหารเหลวมันฝรั่งสังเคราะห์เป็นเวลา 2  และ 

5 วันและเชื้อ B.  subtilis  ไอโซเลท 5808-1 มาเลี้ยงบนอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาล เป็นเวลา 7 วัน 

หลังจากนั้นน าเชื้อ B.  subtilis ทุกไอโซเลทที่เลี้ยงในอาหารไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเหวี่ยงความเร็ว 

7,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เพ่ือให้สามารถกรองผ่านเครื่องกรองแบคทีเรียได้เร็ว

ขึ้น โดยน าส่วนที่เป็นน้ าใสมากรองด้วยชุดกรองแบคทีเรียที่ต่อเข้ากับปั๊มสูญญากาศภายใต้ความดัน 15 

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 1.3 น าปิเปตต์ดูดสารกรองที่ได้จ านวน 20 มิลลิลิตรไปผสมกับอาหารวุ้นมันฝรั่งน้ าตาลที่หลอม

ละลายและทิ้งให้อุ่นแล้วจ านวน 80 มิลลิลิตร จากนั้นเทใส่จานอาหารที่อบฆ่าเชื้อแล้วจานละ 25 

มิลลิลิตร 

 1.4 น าที่เจาะจุกก๊อกมาเจาะเชื้อรา P. palmivora ที่เลี้ยงบนจานอาหารในข้อ 1.1  แล้วน ามา

วางบนจานอาหารที่มีสารกรองจาก B.  subtilis  ไอโซเลทต่าง ๆ ผสมกับอาหารวุ้นมันฝรั่งน้ าตาล 

ส่วนกรรมวิธีเปรียบเทียบวางเชื้อรา P. palmivora บนอาหารวุ้นมันฝรั่งน้ าตาล  จากนั้นน าอาหารที่

เลี้ยงเชื้อนั้นมาบ่มไว้ในอุณหภูมิห้อง  จนเส้นใยของเชื้อราเดินเต็มจานอาหารในกรรมวิธีเปรียบเทียบ 

 1.5 ตรวจวัดการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. palmivora ที่เลี้ยงในอาหารที่ผสมสารกรองจากเชื้อ 

B.  subtilis และกรรมวิธีเปรียบเทียบที่เลี้ยงบนอาหารวุ้นมันฝรั่งน้ าตาล  ภายหลังวางเชื้อ 14 และ 

30 วัน แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 

  เปอร์เซ็นต์ปฏิกิริยาการยับยั้ง  = A – B   x   100   



A - 0.6 

A = ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อราในกรรมวิธีเปรียบเทียบ 

B = ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราบนอาหารที่ผสมสารกรองจากเชื้อ B.  subtilis  

2. การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท 5102 ต่อโรครากเน่า
โคนเนา่ของทุเรียนในแปลงปลูก อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 

2.1 การผลิตผงเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท 5102  

1. เตรียมอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาลจ านวน 1 ลิตร แล้วแบ่งใส่ขวดทดลองรูปชมพู่

ขนาด 500 มิลลิลิตร ขวดละ 250 มิลลิลิตร จ านวน 4 ขวด ปิดฝาขวดด้วยส าลี จากนั้นน าไปนึ่งด้วย

หม้อนึ่งความดัน 

2. น าเข็มเข่ียที่มีหัวปลายลวดม้วนเป็นลูปวงกลมมาลนไฟเพ่ือฆ่าเชื้อแล้วน าไปแตะ

ลากเอาเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท 5102 ที่เลี้ยงอยู่ในหลอดทดลองบนอาหารวุ้นมันฝรั่งสังเคราะห์  

จากนั้นน าไปใส่ลงในขวดอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาลที่เตรียมไว้ โดยใส่ขวดละ 1-2 ลูป 

3. น าขวดอาหารเหลววุ้นมันฝรั่งน้ าตาลที่ใส่เชื้อ B. subtilis 5102 มาเลี้ยงภายใต้

เครื่องเขย่าที่ความเร็วอัตรา 150 รอบ/นาที เป็นเวลา 2-7 วัน 

 4. หลังจากนั้นน าสารแมกนีเซียมซัลเฟตจ านวน 3 กรัม ใส่ลงไปในแต่ละขวดทดลองที่

เลี้ยงเชื้อ B. subtilis 5102 ตามระยะเวลาที่ก าหนด  แล้วเขย่าต่อไปเพ่ือให้สารแมกนีเซียมซัลเฟตละ

ลายในอาหาร 

5. ต่อมาน าสารเมททิลเซลลูโลสจ านวน 25 กรัมผสมกับน้ าร้อน 1 ลิตร โดยเทสาร

เมททิลเซลลูโลสทีละน้อยลงไปในน้ าร้อนพร้อมกับใช้ช้อนตักสารเคมีคนไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้สารเมททิล

เซลลูโลสละลายในน้ าร้อนจนมีสีขาวใส  จากนั้นน าสารละลายเมททิลเซลลูโลสใส่ขวดรูปชมพู่ขวดละ 

250 มิลลิลิตรแล้วน าไปอบในหม้อนึ่งความดันอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 

6. น าสารละลายเมททิลเซลลูโลสที่เย็นแล้วจ านวน 250 มิลลิลิตรไปผสมกับเชื้อ B. 

subtilis 5102 ที่เลี้ยงในอาหารเหลวในขวดทดลองแต่ละขวด โดยผสมอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร 

แล้วใช้ช้อนคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน 



7. น าผงทัลคัมที่อบฆ่าเชื้อแล้วจ านวน 1.2 กิโลกรัม ใส่ลงในภาชนะหม้อหรือ

กะละมัง แล้วน าเชื้อ B. subtilis 5102 ในข้อ6 ค่อยๆ เทลงไปผสมกับผงทัลคัมที่เตรียมไว้ แล้วใช้

ทัพพีคนให้เข้ากันกับเชื้อ B. subtilis 5102 จ านวน 1 ลิตร 

8. ตักใส่ในตะกร้าพลาสติกที่สะอาดที่มีกระดาษฟอยด์รองก้นตะกร้า แล้วเกลี่ยให้

เป็นแผ่นบาง ๆ   ต่อมาน าไปผึ่งให้แห้งในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วัน 

9. หลังจากแห้งแล้วหักให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ น าไปบดให้เป็นผงด้วยเครื่องปั่นแห้ง แล้ว

บรรจุใส่ถุงพลาสติกท่ีมีซิปปิดเก็บไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 18 องศาเซลเซียส 

10. ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B. subtilis 5102 ที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ส าหรับ

เกษตรกรในการป้องกันก าจัดโรคพืช  

2.2. วางแผนการทดลอง จ านวน  2  กรรมวิธี ๆ ละ 7 ซ้ าๆ ละ 1 ต้นดังนี้ 

 1. ใช้เข็มฉดียาใส่สารละลายของเชื้อ B. subtilis 5102 ที่เลี้ยงในอาหารเหลวมัน

ฝรั่งน้ าตาลอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 มิลลิลิตรเป็นเวลา 5 วัน ฉีดเข้าในต้นทุเรียนบริเวณโคนต้นที่

เป็นโรครากเน่าโคนเน่า ต้นละ 3 จุด จ านวน 1 ครั้ง และลอกเปลือกต้นทุเรียนบริเวณที่เป็นโรคแล้ว

ทาด้วยผงเชื้ออัตรา 1,000 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ซึ่งผสมสารจับใบอัตรา 5 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร    และราด

ดินบริเวณโคนต้นด้วยผงเชื้ออัตรา 200 กรัมต่อน้ า 2 ลิตรต่อต้น โดยลอกเปลือกและราดดินซ้ า รวม

จ านวน 4 ครั้ง 

 2. ลอกเปลือกโคนต้นส้มโอบริเวณท่ีเป็นโรคแล้วทาด้วยเมทาแลกซิลอัตรา 100 กรัม 

ต่อน้ า 3 ลิตรซึ่งผสมสารจับใบอัตรา 5 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตรและราดดินบริเวณโคนต้น 200 กรัมต่อน้ า 2 

ลิตรต่อต้น โดยลอกเปลือกและราดดินซ้ า รวมจ านวน 4 ครั้ง 

  2.3 การประเมินการเกิดโรค  โดยให้คะแนนความรุนแรงของแผลตามลักษณะอาการที่

ปรากฏเป็นระดับดังนี้ 

  1 = ไมเ่ป็นโรค 

  2 = มีอาการแผลเน่ารุนแรง 1- 25 เปอร์เซ็นต์ 

  3 = มีอาการแผลเน่ารุนแรง 26- 50 เปอร์เซ็นต์ 



  4 = มีอาการแผลเน่ารุนแรง 51- 75 เปอร์เซ็นต์ 

  5 = มีอาการแผลเน่ารุนแรง 76- 100 เปอร์เซ็นต์ 

2.4 เก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองเพ่ือตรวจหาสปอร์แรนเจียม (Sporangium) ก่อนและ

หลังท าการทดลอง  โดยน าตัวอย่างดินมาชั่ง 10 กรัม ใส่ในจานอาหารที่อบฆ่าเชื้อแล้วเติมน้ านึ่งฆ่า

เชื้อใส่ในจาน 20 มิลลิลิตร  จากนั้นน าใบทุเรียนตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.5 เซนติเมตร มาลอยใน

จานจ านวน 10 ชิ้นต่อจาน แล้วบ่มทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน  จึงน าใบแต่ละชิ้นมาตรวจ

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Baiting technique) และประเมินปริมาณสปอร์แรนเจียมที่ตรวจพบเป็น

ระดับดังนี้ 

1   =   ไม่พบสปอร์แรนเจียม 

2   =   พบสปอร์แรนเจียม 1-10 สปอร์แรนเจียมต่อชิ้น 

3   =   พบสปอร์แรนเจียม 11-20 สปอร์แรนเจียมต่อชิ้น 

4  =    พบสปอร์แรนเจียม 21-30 สปอร์แรนเจียมต่อชิ้น 

5  =    พบสปอร์แรนเจียม 31-50 สปอร์แรนเจียมต่อชิ้น 

6  =    พบสปอร์แรนเจียม 51-70 สปอร์แรนเจียมต่อชิ้น 

7  =    พบสปอร์แรนเจียม 71-100 สปอร์แรนเจียมต่อชิ้น 

8  =    พบมากกว่าสปอร์แรนเจียม 100 สปอร์แรนเจียมต่อชิ้น 

3. การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท 5102 ต่อโรครากเน่า
โคนเนา่ของทุเรียนในเรือนทดลอง กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

3.1 การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ มี 5 กรรมวิธี ๆ ละ 

5 ซ้ า (ต้น) ท าแผลต้นละ 3 กิง่ ดังนี้ 

 1. ท าแผลปลูกเชื้อ 

 2. ท าแผลปลูกเชื้อใส่ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท 5102 

 3. ท าแผลปลูกเชื้อใส่น้ าหมักเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท 5102 ในกากน้ าตาล 

 4. ท าแผลปลูกเชื้อใส่น้ าหมักเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท 5102 ในน้ าซาวข้าว 

 5. ท าแผลปลูกเชื้อใส่สารเคมีเมทาแลกซิล 



3.2 การเตรียมน้ าหมักจากเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท 5102 ในกากน้ าตาล  โดยน าน้ านึ่ง

ฆ่าเชื้อจ านวน 10 ลิตรใส่ในถังแกลลอนผสมกับกากน้ าตาล 200 มิลลิลิตรและเชื้อ B. subtilis ไอ

โซเลท5102 ที่เลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาล 400 มิลลิลิตรแล้วหมักในถังแกลลอนเป็นเวลา 4 

เดือน 

3.3 การเตรียมน้ าหมักจากเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท 5102 ในน้ าซาวข้าว  โดยเลี้ยงเชื้อ 

B. subtilis ไอโซเลท5102 ในน้ าซาวข้าว 400 มิลลิลิตรที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วภายใต้เครื่องเขย่าเป็นเวลา 7 

วัน แล้วน าไปหมักผสมกับน้ านึ่งฆ่าเชื้อจ านวน 10 ลิตรในถังแกลลอนเป็นเวลา 1 เดือน 

3.4 การเตรียมเชื้อรา P. palmivora โดยเลี้ยงเชื้อรา P. palmivora ในอาหารวุ้นมันฝรั่ง

น้ าตาลจนเส้นใยเจริญเติบโตเต็มจานอาหาร จึงใช้ที่เจาะจุกค็อกเจาะอาหารวุ้นที่เลี้ยงเชื้อรา P. 

palmivora ออกเป็นชิ้น ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 มิลลิเมตร 

3.5 การท าแผลปลูกเชื้อ โดยใช้มีดที่สะอาดลนไฟฆ่าเชื้อและทิ้งให้เย็นแล้ว ลอกผิวเปลือก

ของกิ่งทุเรียนแล้วขูดเอาเนื้อเยื่อออกบางๆ  แล้วน าเชื้อรา P. palmivora มาวางบนแผลปลูกเชื้อ

จ านวน 1 ชิ้น แล้วใช้ส าลีชบุน้ านึ่งฆ่าเชื้อมาปิดทับเชื้อที่วางบนแผล     จากนั้นฉีดสารละลายของ

สารเคมีเมทาแลกซิลและผลิตภัณฑ์จากเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท 5102 ตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้   

แล้วใช้แผ่นพลาสติกปิดทับเพ่ือรักษาความชื้นให้แก่เชื้อรา P. palmivora  ผูกด้วยเชือกฟางปิดหัวปิด

ท้ายของแผ่นพลาสติก ต่อมาใช้หลอดฉีดยาฉีดสารละลายตามกรรมวิธีกต่างๆที่ก าหนด เข้าไปในส าลี

ทุกวัน 

3.6 ประเมินการเกิดโรคโดยแบ่งลักษณะอาการเป็นระดับดังนี้ 

 0 = ไม่เป็นโรค 

1 = ใบเริ่มเหี่ยว 

 2 = ใบเหี่ยวแห้งและเริ่มร่วง 

 3 = ใบเหี่ยวแห้งร่วงหมดทั้งต้นและตาย 

เวลาและสถานที่  ตุลาคม  2553 – กันยายน   2558  

 ห้องปฏิบัติงานและเรือนทดลองกลุ่มงานวิทยาไมโค  สอพ.  กรมวิชาการเกษตร 

 แปลงทดลองอ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 

 



 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ศึกษาประสิทธิภาพของสารกรองจากเชื้อ B. subtilis ไอโซเลทต่าง ๆ ต่อเชื้อรา P.  

palmivora  
พบว่าสารกรองจากเชื้อ B. subtilis 5102 ทีเ่ลี้ยงบนอาหารเหลววุ้นมันฝรั่งน้ าตาล เปน็เวลา 2, 

5 และ7 วันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต (Fungistasis) ต่อเชื้อรา P. palmivora เปน็เวลา 14 วัน

ได้ 100 เปอร์เซ็นต์โดยให้ขนาดโคโลนีเท่ากับที่วางเชื้อทดสอบ 0.60 เซนติเมตร และปฏิกิริยายับยั้ง

การเจริญเติบโตต่อเชื้อรา P. palmivora คงอยู่ต่อไปบนอาหารเลี้ยงเชื้อจนถึง 30 วัน โดยให้

ปฏิกิริยาการยับยั้งที่ 100, 100 และ 95.95 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ส่วน Bs.5102 ที่เลี้ยงในอาหาร

เหลวมันฝรั่งสังเคราะห์เป็นเวลา 2 และ 7 วันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตต่อเชื้อรา P. palmivora 

เป็นเวลา 10 วันได้ 100 เปอร์เซ็นต์โดยให้ขนาดโคโลนีเท่ากับท่ีวางเชื้อทดสอบ 0.60 เซนติเมตร และ

ปฏิกิริยาการยับยั้งการเจริญเติบโตต่อเชื้อรา P. palmivora คงอยู่ต่อไปบนอาหารเลี้ยงเชื้อจนถึง 14 

วัน โดยให้ปฏิกิริยาการยับยั้งที่ 96.87 และ 99.22 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ  ต่อมาปฏิกิริยาการยับยั้งจะ

ลดลงอย่างต่อเนื่องจนที่ 30 วันให้ปฏิกิริยายับยั้งที่   20.26 และ 0 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ  สารกรอง

จากเชื้อ Bs.5613  ที่เลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาล 2 วันและอาหารเหลวมันฝรั่งสังเคราะห์เป็น

เวลา 2, 7 วัน ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตต่อเชื้อรา P. palmivora โดยที่ 14 วัน ให้โดยให้

ปฏิกิริยายับยั้ง 25.00, 31.25.และ 36.23 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และที่ 30 วันให้ปฏิกิริยายับยั้ง 0 

เปอร์เซ็นต์ สารกรองจากเชื้อ Bs.5601  ที่เลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาล 2 วันให้ปฏิกิริยาการ

ยับยั้งดีกว่าเลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่งสังเคราะห์เป็นเวลา 5 วัน  โดยให้ปฏิกิริยาการยับยั้งที่ 14 วัน

ได ้87.19 และ 31.25 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และที่ 30 วัน เชื้อBs.5601 ที่เลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่ง

สังเคราะห์ไม่ยับยั้งการเจริญเติบโตต่อเชื้อรา P. palmivora ส่วนที่เลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาล

ยังคงใฟ้ปฏิกิริยายับยั้ง 84.59 เปอร์เซ็นต์  สารกรองจากเชื้อ Bs.5808  ที่เลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่ง

น้ าตาล 7 วัน .ให้ปฏิกิริยาการยับยั้งที่ 100 เปอร์เซ็นต์จนถึง 14 วันและต่อมาปฏิกิริยาการยับยั้ง

ลดลงจนที่ 30 วันยับยั้งเพียง 6.92 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1) จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสารกรอง

จากเชื้อ B. subtilis 5102 มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อรา P. palmivora และปฏิกิริยาการ

ยับยั้งสามารถคงอยู่ได้นานถึง 14 วัน โดยเชื้อBs.5102สามารถผลิตสารปฏิชีวนะออกมาภายนอก

เซลล์และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. palmivora ต่อมาประสิทธิภาพในการยับยั้งจะลดลง

เช่นเดียวกับเชื้อ B. subtilis 5808 โดยเชื้อที่เลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาลให้ประสิทธิภาพในการ



ยับยั้งดีกว่าการเลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่งสังเคราะห์แสดงว่าเมื่อเชื้ออาศัยอยู่ในอาหารต่างชนิดกัน 

(Substrate) ประสิทธิภาพของสารปฏิชีวนะท่ีเชื้อสร้างขึ้นจะมีความแตกต่างกันตามแหล่งอาหารที่

เชื้ออาศัยอยู่ เนื่องจากอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาลเป็นอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเชื้อราซึ่งในสูตร

อาหารมีเพียงน้ าตาลและมันฝรั่งจึงเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ส่วน

อาหารเหลวมันฝรั่งสังเคราะห์เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการเติมสารโปรตีน คาร์บอนและไนโตรเจน

เพ่ือให้เป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (Enriched media)  

ซึ่งขบวนการสันดาปที่ผลิตสารในขั้นทุติยภูมิ (Secondary metabolite)ในการสร้างสารออกฤทธิ์ที่

เกดิขึ้นจากการทดลองนี้ได้เกิดขึ้นในอาหารที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ดีกว่าในอาหารที่มีความอุดม

สมบูรณ์ สารปฏิชีวนะท่ีได้จากเชื้อ B. subtilis 5102 มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันตามแหล่งอาหารที่

เชื้ออาศัยอยู่และในแหล่งอาหารที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตเชื้อจะสร้างปฏิชีวนสารได้

ดีกว่าในแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับ Tek et al.(2009) ขบวนการสันดาปในขั้น

ปฐมภูมิ (primary metabolite) ของเชื้อจุลินทรีย์จะ สังเคราะห์สารที่มีความจ าเป็นต่อการ

พัฒนาการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์เช่น กรดอะมิโน กรดอินทรีย์แอลกอฮอล์ nucleotides 

และเอ็นไซม์บางชนิดของผลิตภัณฑ์จากการเผาผลาญอาหารในขั้นปฐมภูมิ  ต่อมาจุลินทรีย์จะเข้าสู่ใน

ระยะหยุดนิ่ง เนื่องจากสารอาหารลดลงเชื้อจุลินทรีย์จะหยุดการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์  

เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดจะสร้างสารที่ไม่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตในขั้นตอนทุติยภูมิของขบวนการ

สันดาปเช่น สารปฏิชีวนะ ท็อกซิน และสารที่มีมูลค่าทางการค้า  

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสารกรองจากเชื้อ B. subtilis ไอโซเลทต่าง ๆ ต่อเชื้อรา P. 

palmivora  

เชื้อ B. 

subtilis ไอโซ

เลทต่างๆ 

ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ ระยะเวลาใน

การเลี้ยงเชื้อ 

(วัน) 

ปฏิกิริยาการยับยั้ง (เปอร์เซ็นต์) 

4 วัน 10 วัน 14 วัน 30 วัน 

Bs.5102 อาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาล 2 100 100 100 100 

5 100 100 100 100 

7 100 100 100 95.95 



อาหารเหลวมันฝรั่งสังเคราะห์ 2 100 100 96.87 20.26 

7 100 100 99.22 93.92 

Bs.5613 อาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาล 2 46.74 44.12 25 0 

 อาหารเหลวมันฝรั่งสังเคราะห์ 2 51.88 27.57 31.25 0 

  7 54.81 25.23 36.23 0 

Bs.5601 อาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาล 2 90.83 86.87 87.19 84.59 

 อาหารเหลวมันฝรั่งสังเคราะห์ 5 51.88 27.57 31.25 0 

Bs.5808 อาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาล 7 100 100 100 6.92 

2. ศึกษาประสิทธิภาพของผงเชื้อ B. subtilis 5102 ต่อโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในแปลง

ปลูก      อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 

  พบว่ากรรมวิธีทาแผลและราดดินด้วยผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 5102 ท าให้ต้นทุเรียนมี

ลักษณะสมบูรณ์ฟ้ืนตัวใบตั้งมีสีเขียวสดใส เนื้อเยื่อบริเวณแผลที่เป็นโรคฟ้ืนตัวเป็นเนื้อไม้ปกติ แผลที่

เป็นโรคแห้ง บริเวณท่ีเป็นแผลสีน้ าตาลเป็นจุดเล็กกระจายตัวไม่รวมตัวกัน บางส่วนเริ่มกลับเป็น

เนื้อเยื่อปกติมีสีขาว  น้ ายางสีน้ าตาลหยุดไหล  ส่วนต้นทุเรียนที่ทาและราดดินด้วยสารเคมีเมทาแลก

ซิลเนื้อเยื่อบริเวณแผลทีเป็นโรคมีสีน้ าตาลฉ่ าน้ าเป็นบริเวณกว้างตามรอยแผลที่เป็นโรค เนื้อเยื่อ

บริเวณท่ีเป็นโรคเปื่อยยุ่ยและมีน้ ายางสีน้ าตาลไหลตามแผลที่ทาด้วยสารเคมีจนเป็นแผลฉ่ าน้ าบริเวณ

กว้าง  ต้นและใบไม่ฟ้ืนตัว และตรวจให้คะแนนต้นที่ท าการทดลองพบว่าต้นที่ใส่เชื้อ B.  subtilis 

5102 ให้ระดับคะแนนการเกิดโรคเฉลี่ย 2.8  ส่วนต้นที่ใช้สารเมทาแลกซิลให้คะแนนการเกิดโรคเฉลี่ย 

3.33  ส่วนปริมาณสปอร์แรนเจียมของเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่

ตรวจพบในดินก่อนใส่ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 5102 และสารเคมีเมทาแลกซิลตรวจพบระดับ 

5.47 และ 3.60   ตามล าดับ หลังใช้ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 5102 และ สารเคมีเมทาแลกซิล

ตรวจพบระดับ 2.65 และ 1.88 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าปริมาณสปอร์แรนเจียมที่ตรวจพบในดินก่อน

และหลังการใส่สารเคมีเมทาแลกซิลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปริมาณสปอร์

แรนเจียมที่ตรวจพบในดินก่อนและหลังการใส่ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 5102 มีความแตกต่างกัน



อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  การใส่ทั้งสารเคมีเมทาแลกซิลและผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 5102 

สามารถลดปริมาณสปอร์แรนเจียมในดินของเชื้อราP. palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของ

ทุเรียนได้ (ตารางที่2) 

ตารางที่ 2  ปริมาณสปอร์แรนเจียมของเชื้อรา P.  palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน

ที่ตรวจพบในดินจากแปลงทดลองท่ีอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

กรรมวิธี ค่าเฉลี่ยปริมาณสปอร์แรนเจียม 

1. ก่อนใส่สารเคมีเมทาแลกซิล 3.60 ab 

2. ก่อนใส่ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 5102 5.47 b 

3. หลังจากใช้สารเคมีเมทาแลกซิล 1.88 a 

4. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 5102 2.65 a 

ค่าเฉลี่ย 3.40 

CV. 46.9%** 

3. การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท5102 ต่อโรครากเน่า
โคนเนา่ของทุเรียนในเรือนทดลอง กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

จากการท าแผลปลูกเชื้อบนกิ่งทุเรียนตามกรรมวิธีต่างๆ ทั้ง 5 กรรมวิธีพบว่าต้น

ทุเรียนที่ใช้สารเคมีเมทาแลกซิล, ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 5102 และกรรมวิธีเปรียบเทียบเป็น

โรคตายหมดทุกกิ่งและทุกต้นในเวลา 12 วันโดยเชื้อสาเหตุโรคเข้าท าลายท่อน้ าและท่ออาหารใน

กรรมวิธีสารเคมีเมทาแลกซิลและผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 5102 จ านวน 3 ต้น ส่วนกรรมวิธี

เปรียบเทียบท่อน้ าท่ออาหารถูกท าลายทั้ง 5 ต้น กรรมวิธีใส่น้ าหมักเชื้อ B.  subtilis 5102 ในน้ าซาว

ข้าวมีท่อน้ าท่ออาหารถูกท าลาย 1 ต้นโดยมีก่ิงและต้นตายคิดเป็นต้นรอดตาย 11.12 เปอร์เซ็นต์ ส่วน

กรรมวิธีใส่น้ าหมักเชื้อ B.  subtilis 5102 ในกากน้ าตาลเชื้อราสาเหตุไม่เข้าไปในท่อน้ าท่ออาหารและ

มีต้นรอดตายทุกกิ่งและทุกต้นคิดเป็นต้นรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3) จากการทดลองนี้

แสดงให้เห็นว่ากรรมวิธีการใช้น้ าหมักเชื้อ B.  subtilis 5102 ในกากน้ าตาลเชื้อราสาเหตุโรคไม่เข้าไป

ท าลายท่อน้ าท่ออาหารเลยซึ่งอาจเป็นเพราะกากน้ าตาลเป็นอาหารของเชื้อรา P. palmivora และ

ต้นทุเรียน ท าให้เชื้อราสาเหตุโรคไม่เข้าไปในท่อน้ าท่ออาหารของพืชโดยพืชมีความแข็งแรงในการต่อสู้



กับเชื้อโรคหรืออาจเกิดจากสารพิษที่เชื้อ B.  subtilis 5102 ผลิตได้ในกากน้ าตาลเข้าท าลายเชื้อรา P. 

palmivora   ดังนั้นจึงต้องท าการวิจัยต่อไปโดยการปลูกเชื้อด้วยวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือหาเหตุผลในการ

สนับสนุนในกรรมวิธีต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการป้องกันก าจัดและรักษาโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้

เชื้อ B.  subtilis 5102  

ตารางที ่3 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากเชื้อ B. subtilis ไอโซเลท5102 ต่อโรครากเน่าโคนเน่า

โดยการท าแผลปลูกเชื้อบนต้นทุเรียนในเรือนทดลอง 

กรรมวิธี จ านวนต้นที่รอดตาย 

1. สารเคมีเมทาแลกซิล 0% 

2. ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 5102 0% 

3. เชื้อ B.  subtilis 5102หมักในน้ าซาวข้าว      11.12% 

4. เชื้อ B.  subtilis 5102 หมักใน
กากน้ าตาล 

100% 

5. กรมวิธีเปรียบเทียบ 0% 

 

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
สารกรองจากเชื้อ B. subtilis 5102 ที่เลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาลสามารถผลิต

ปฏิชีวนสารออกมาภายนอกเซลล์ในขบวนการสันดาปในขั้นทุติยภูมิ    ให้สารออกฤทธิ์ในการยับยั้ง

การเจริญเติบโตต่อเชื้อรา P. palmivora ไดเ้ป็นเวลานานถึง 30 วัน   ในอาหารเหลวมันฝรั่ง

สังเคราะหใ์ห้ปฏิกิริยาการยับยั้งการเจริญเติบโตเป็นเวลา 10 วัน และต่อมาเชื้อรา P. palmivora 

สามารถเจริญเติบโตต่อไปท าให้เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตต่อเชื้อรา P. palmivora ลดลง 

แสดงให้เห็นว่าเชื้อ B. subtilis 5102 ที่เลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่งน้ าตาลให้ประสิทธิภาพในการ

ยับยั้งเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าได้ดีกว่าในอาหารเหลวมันฝรั่งสังเคราะห์ 

ผลิตภัณฑ์จากเชื้อ B. subtilis 5102 สามารถรักษาโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้โดยต้นที่ได้รับ



การรักษาด้วยการลอกเปลือกบริเวณท่ีเป็นโรคและทาด้วยผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B. subtilis 5102 จ านวน 

4 ครั้ง จะเริ่มหายเป็นปกติโดยเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นโรคฟ้ืนตัวเป็นเนื้อไม้ปกติ แผลที่เป็นโรคแห้ง แผลสี

น้ าตาลทีเ่ป็นบริเวณกว้างจะเปลี่ยนเป็นแผลจุดเล็กสีน้ าตาลกระจายตัวไม่รวมตัวกันโดยเนื้อเยื่อ

บางส่วนเริ่มกลับเป็นเนื้อเยื่อปกติมีสีขาว  น้ ายางสีน้ าตาลหยุดไหล  ต้นทุเรียนมีลักษณะสมบูรณ์ฟ้ืน

ตัวใบตั้งมีสีเขียวสดใส ต้นทุเรียนมีคะแนนระดับการเป็นโรคบนต้นจากการใช้ผงเชื้อ B.  subtilis 

5102 ต่ ากว่าการใช้สารเคมีเมทาแลกซิล  สารเคมีเมทาแลกซิลและผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 

5102 สามารถลดปริมาณสปอร์แรนเจียมในดินของเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า

ของทุเรียนได้ ส่วนการปลูกเชื้อรา P. palmivora ในเรือนทดลองพบว่ากรรมวิธีการใช้น้ าหมักเชื้อ B.  

subtilis 5102 ในกากน้ าตาลให้ประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดเชื้อรา P. palmivora แต่

ต้องท าการวิจัยต่อไปโดยการปลูกเชื้อด้วยวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือหาเหตุผลในการสนับสนุนวิธีการป้องกันก าจัด

และรักษาโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้เชื้อ B.  subtilis 5102  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.  subtilis 5102 ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรครากเน่าและ

โคนเน่าของทุเรียน น าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกรมีทางเลือกและเป็นวิธีการที่ดีในการ
ป้องกันก าจัดโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนโดยการลดการใช้สารเคมีได้อีกวิธีหนึ่ง 
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