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5. บทคัดย่อ  

การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย Bacillus subtilis  สายพันธุ์ B23 20W15 20W19 19W6 และ 20W16 ใน
การป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนสพริกท่ีมีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum capsici ท าการทดลองที่ อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 วางแผนการทดลอง
แบบ RCB (Randomized Complete Block) ผลการทดลองพบว่า  กรรมวิธี พ่น เซลล์แขวนลอย (cell 
suspension) ของ B. Subtilis สายพันธุ์ B23 และ 20W16 สามารถป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนสพริกได้ มี
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่ ากว่ากรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า (control) เมื่อน าแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 
20W16 มาท าเป็นผงเชื้อ แล้วน ากลับมาทดสอบพบว่า การพ่นสารละลายผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ B23 
อัตรา 40-50 กรัม ต่อ น้ า 20 ลิตร สามารถป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนสได้ระดับเดียวกับการพ่นสารละลายผง
เชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 20W16 และมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่ ากว่ากรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า  
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Abstract 
 Efficacy of Bacillus subtilis; B23 20W15 20W19 and 19W6 to controlling Colletotrichum 
capsici which causes anthracnose disease of chili. Field trial at Tha Muang and Tha Maka 
District, Kanchanaburi province during October 2 016 – September 2017. We found that cell 
suspension of B23 and 20W16 could effectively reduce anthracnose disease, the percentages 
of disease were lower than a non-antagonist spraying treatment. Then B23 and 20W16  were 
formulated into powder formulation and brought back to test at the same field. The results 
showed significantly control the disease better than a non-antagonist spraying treatment. 
Efficacy trial of the B23 isolate at 40 -50 grams/20 liters of water showed the disease control at 
the same level as using 20W16 isolate at 40-50 grams/20 liters of water and the percentage of 
disease were lower than a non-antagonist spraying treatment. 
Key-words: Chili anthracnose disease, Colletotrichum capsici, Bacillus 

 
6. ค าน า  พริก (Chili) เปนพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่ใชบริโภคทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  แต่

ในการผลิตพริกเกษตรกรมักพบปญหาหลายประการ เช่น ปัญหาของวัชพืช ปัญหาแมลงศัตรูพืชและปัญหาโรค
พืช โดยเฉพาะด้านโรคพืช พบว่าโรคแอนแทรคโนสหรือโรคกุ้งแห้งเป็นโรคที่ส าคัญโรคหนึ่งของพริก ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการผลิตพริกเป็นอย่างมาก สามารถท าให้ผลผลิตเกิดความเสียหายได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
(Poonpolgul and Kumphai, 2007) มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp. มีรายงานว่าชนิดของเชื้อ
ร า ส า เห ตุ โ ร ค ที่ ส า คั ญ ไ ด้ แ ก่  Colletotrichum gloeosporioides Colletotrichum capsici แ ล ะ
Colletotrichum acutatum (รัติยาและคณะ, 2553) เชื้อรา C. capsici ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุโรคสามารถท าให้
เกิดโรคกับพริกหลายสายพันธุ์ได้รุนแรงกว่าเชื้อรา C. gloeosporioides และท าความเสียหายกับผลผลิตพริก
หลังการเก็บเกี่ยวมากท่ีสุด (Rattanacherdchai และคณะ, 2010) สามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ได้ ท าให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกต่ าและท าให้ต้นกล้าเป็นโรคได้ (สมศิริ, 2554) การป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนสพริก
ดังกล่าวมักใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดเชื้อรา แต่มักพบการใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ส่ง
ผลให้้เป็นการเพ่ิมต้นทุนในการผลิต เกิดการปนเปื้อนตกค้างในผลผลิตพริกและสิ่งแวดล้อม ถ้ามีในปริมาณมาก
เกิดไปอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนการเกิดปัญหาการต้านทานต่อสารเคมี
ของเชื้อราสาเหตุโรค ปัจจุบันการควบคุมโรคพืชแบบชีววิธีโดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่
ผลิตโดยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดปัญหาดังกล่าว มีการน าแบคทีเรีย Bacillus spp. มาใช้
ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เนื่องจากเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อม



ต่างๆ สามารถสร้าง endospore ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สามารถผลิตสารต้านจุล
ชีพได้หลายชนิด เช่น iturin A, fengycin และ surfactin (Kim et al., 2010) รวมทั้งยังสร้างสารส่งเสริมการ
เจริญ เติบโตของพืชด้วย (Kloepper et al., 2004) ดังนั้นจึงได้น าแบคที เรียกลุ่ม Bacillus มาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสพริกที่เกิดจากเชื้อรา C. capsici ในสภาพแปลงทดลอง โดยเฉพาะ
สายพันธุ์ B23 20W15 20W19 19W6 และ 20W16 ที่ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วว่ามีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. capsici เพ่ือให้ได้สายพันธุ์แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus อย่างน้อย 1 สายพันธุ์ 
ส าหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าไปใช้ป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนสพริกในสภาพแปลงปลูกของ
เกษตรกรต่อไป 

 
7. วิธีการด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 

1. แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus สายพันธุ์ B23 20W15 20W19 19W6 และ 20W16 
2. เชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก 
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้อรา  
4. อาหารเลี้ยงเชื้อรา อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย 
5. กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง ตู้เขี่ยเชื้อ  
6. สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ใช้ทดสอบ 
7. เครือ่งพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
8. เมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าพริก 
9. แปลงปลูกพริก 
10. ป้ายปักแปลง ปากกาเขียนป้าย 

- วิธีการ 
การทดลองที่ 1  ทดสอบประสิทธิภาพเซลล์แขวนลอยแบคทีเรีย  
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 3 ซ้ า 8 กรรมวิธี 
กรรมวิธีที่ 1 เซลล์แขวนลอย Bs 20W19  อัตราส่วน 1 : 1  
กรรมวิธีที่ 2 เซลล์แขวนลอย Bs B23  อัตราส่วน 1 : 1 
กรรมวิธีที่ 3 เซลล์แขวนลอย Bs 20W15       อัตราส่วน 1 : 1 
กรรมวิธีที่ 4 เซลล์แขวนลอย Bs 20W16   อัตราส่วน 1 : 1 
กรรมวิธีที่ 5 เซลล์แขวนลอย Bs 19W6 อัตราส่วน 1 : 1 
กรรมวิธีที่ 6 mancozeb 80% WP       อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 



กรรมวิธีที่ 7 น้ าเปล่า (control+) 
กรรมวิธีที่ 8 น้ าเปล่า (control-)  
การเตรียมสารแขวนลอยสปอร์ (spore suspension) ของเชื้อรา Colletotrichum capsici และการปลูกเชื้อ  
  การเตรียมสปอร์แขวนลอย (spore suspension) ของเชื้อรา C. capsici และการปลูกเชื้อ  
      เลี้ยงเชื้อรา C. capsici บนอาหาร PDA เป็นเวลา 14 วัน ล้างสปอร์ด้วยน้ านึ่งฆ่าเชื้อ ปรับให้มีความเข้มข้น 

108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร น าสารแขวนลอยสปอร์ของเชื้อราที่ได้ไปปลูกเชื้อโดยการพ่น (spray inoculation) ลงบน

ผลพริกที่เริ่มเปลี่ยนสีจนทั่วตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ (กรรมวิธีที่ 1-7)  

การเตรียมเซลล์แขวนลอย (cell suspension) ของแบคทีเรีย B. subtilis และการทดสอบ 
  น าแบคทีเรีย B. subtilis (Bs) สายพันธุ์ B23/2 20W15 20W19 19W6 และ 20W16 มาเลี้ยงใน
อาหารเหลว TSA เป็นเวลา 36 ชั่วโมง น าเซลล์แขวนลอยแบคทีเรีย ปรับความเข้มข้นโดยเติมน้ านึ่งฆ่าเชื้อลงไป 
เพ่ือให้ได้เซลล์แขวนลอยที่มีความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร น ามาพ่นบนผลพริกทุก 7 วัน จ านวน 4 ครั้ง
ประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนสก่อนพ่นทุกครั้งและหลังพ่นครั้งสุดท้ายที่ 7 และ 14 วัน โดยสุ่มเก็บ
ผลพริกที่สุกแดงจากต้นพริก 10 ต้นต่อแปลงย่อย นับจ านวนผลพริกทั้งหมดและผลพริกที่แสดงอาการโรคแอน
แทรคโนสน ามาคิดเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  
การทดลองที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียที่อยู่ในรูปผงเชื้อ (ผลิตภัณฑ์ผง)  
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 7 กรรมวิธี  
กรรมวิธีที่ 1 ผงเชื้อ B. subtilis B23      อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 ผงเชื้อ B. subtilis B23      อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 ผงเชื้อ B. subtilis 20W16  อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 ผงเชื้อ B. subtilis 20W16  อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 mancozeb 80% WP       อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6 น้ าเปล่า (control+) 
กรรมวิธีที่ 7 น้ าเปล่า (control-)   
การเตรียมสารแขวนลอยสปอร์ (spore suspension) ของเชื้อรา C. capsici และการปลูกเชื้อ  

 เลี้ยงเชื้อรา C. capsici บนอาหาร PDA เป็นเวลา 14 วัน ล้างสปอร์ด้วยน้ านึ่งฆ่าเชื้อ ปรับให้มีความเข้มข้น 
108 สปอร์ ต่อ มิลลิลิตร ปลูกเชื้อโดยการพ่น (spray inoculation) สารแขวนลอยสปอร์ของเชื้อราลงบนผลพริก
ที่เริ่มเปลี่ยนสีจนทั่วตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ (กรรมวิธีที่ 1-6) 
การเตรียมผงเชื้อแบคทีเรียและการทดสอบ  

 คัดเลือกแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ท าให้พริกมีการเกิดโรคแอนแทรคโนสต่ าที่สุด 1 สายพันธุ์ จาก 4 สาย

พันธุ์ที่น ามาทดลองในปี 2559 (B23 20W15 20W19 19W6) และ B. subtilis สายพันธุ์ 20W16 มาท าให้อยู่ใน



รูปผงเชื้อส าเร็จอย่างง่ายตามวิธีการของ ณัฏฐิมาและคณะ, 2551 โดยน าแบคทีเรีย B. subtilis มาเลี้ยงเพ่ิม

ปริมาณบนอาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) จนเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ดูดสารละลาย magnesium sulfate 

(MgSO4.7H2O) ความเข้มข้น 0.1 M. ใส่ลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 5 มิลลิลิตรต่อ 1 จาน ขูดเชื้อแบคทีเรีย B. 

subtilis ใส่ ในบิกเกอร์ ตั้ งทิ้ งไว้ 20 นาที  เติมสารละลาย carboxymethyl-cellulose (CMC) 25% 100 

มิลลิลิตร เติมผงแป้งทัลคัม (Talcum) ในอัตรา 1:4 โดยปริมาตรต่อน้ าหนัก ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดด้วย

กระดาษฟอยล์ เจาะช่องระบายอากาศ ตั้งทิ้งไว้จนแห้ง (ประมาณ 7-10 วัน) น ามาบี้ให้ผงแป้งกระจายตัวเป็นผง 

น าไปตรวจนับปริมาณเซลล์แบคทีเรีย B. subtilis ที่มีชีวิตรอดในผงส าเร็จแบคทีเรียที่ผลิตได้ด้วยวิธี dilution 

plating โดยน าส่วนผสมผงส าเร็จแบคทีเรีย 1 กรัม มาตรวจนับปริมาณแบคทีเรีย บนอาหาร NA พบว่า ปริมาณ

แบคทีเรียที่มีชีวิตรอดในผงส าเร็จแบคทีเรียที่เตรียมจากอาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) คือ 1.0x109 หน่วย

โคโลนี/กรัม น าผงเชื้อ B. subtilis อัตรา 40 และ 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มาพ่นบนผลพริกที่ได้รับการปลูกเชื้อ

แล้ว พ่นซ้ าทุก 7 วัน จ านวน 4 ครั้ง ประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนสก่อนพ่นทุกครั้งและหลังพ่นครั้ง

สุดท้ายที่ 7และ 14 วัน โดยสุ่มเก็บผลพริกที่สุกแดง จากต้นพริก 20 ต้นต่อแปลงย่อย นับจ านวนผลพริกทั้งหมด

และผลพริกท่ีแสดงอาการโรคแอนแทรคโนสน ามาคิดเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 

- การบันทึกข้อมูล 

 บันทึกเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนสพริก น าข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไปวิเคราะห์ผลโดยวิธีการทาง
สถิติที่เหมาะสม 
 บันทึกสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขณะท าการทดลองเท่าที่จะท าได้รวมทั้งการเกิดพิษต่อพืช  
- เวลาและสถานที่  เริ่มต้น เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 สิ้นสุด เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
    สถานที่แปลงงทดลอง อ.ท่าม่วง และ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
                                ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองท่ี 1  การทดสอบประสิทธิภาพเซลล์แขวนลอยแบคทีเรีย 
แปลงทดลองท่ี 1 อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  
(Table 1) 
ก่อนพ่นสารทดสอบครั้งที่ 1  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดของโรคแอนแทรคโนส พบว่า มีการเกิดโรคเฉลี่ย
ระหว่าง 11.19-12.56 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
 



ก่อนพ่นสารทดสอบครั้งที่ 2  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนส พบว่า กรรมวิธีพ่นเซลล์
แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ B23 20W16 และกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP 
อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 21.70 20.22 และ 23.96 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต่ ากว่าและ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์  20W19 19W6 และ 20W15 และ
กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า มีการเกิดโรคเฉลี่ย 31.93 32.25 35.70 และ 36.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
 
ก่อนพ่นสารทดสอบครั้งที่ 3  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนส พบว่า กรรมวิธีพ่นสารป้องกัน
ก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis 
สายพันธุ์ 20W16 และ B23 มีการเกิดโรคเฉลี่ย 17.81 19.72 และ 22.12 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต่ ากว่าและ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ 19W6 20W19 20W15 และกรรมวิธีพ่น
น้ าเปล่าทีม่ีการเกิดโรคเฉลี่ย 29.21 32.76 35.04 และ 39.54 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
 
ก่อนพ่นสารทดสอบครั้งที่ 4  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนส พบว่า กรรมวิธีพ่นสารป้องกัน
ก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis 
สายพันธุ์ 20W16 B23 20W15 19W6 และ 20W19 มีการเกิดโรคเฉลี่ย 12.04 12.73 13.28 19.58 21.79 และ 
25.41 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต่ ากว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 43.21 
เปอร์เซ็นต์  

 
หลังพ่นสารครั้งที่ 4 ที่ 7 วัน ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนสในพริก พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร
ป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ย 18.03 เปอร์เซ็นต์ 
กรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ B23 20W16 20W15 20W19 และ 19W6 มีการเกิดโรคเฉลี่ย 
19.37 21.02 29.09 30.09 และ 32.05 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต่ ากว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
น้ าเปล่าที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 47.10 เปอร์เซ็นต์  
 
แปลงทดลองที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทีอ่ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
(Table 2) 
ก่อนพ่นสารครั้งที่ 1  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดของโรคแอนแทรคโนส พบว่า มีการเกิดโรคเฉลี่ยระหว่าง 
13.96-19.97 เปอร์เซ็นต์ ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
 
ก่อนพ่นสารทดสอบครั้งที่ 2  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนส พบว่า กรรมวิธีพ่นเซลล์
แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ B23 20W16 20W15 และ20W19 มีการเกิดโรคเฉลี่ยระหว่าง 14.29 16.34 



16.77 และ 17.11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP 
อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 11.85 เปอร์เซ็นต์ แต่ต่ ากว่าและแตกต่างกับกรรมวิธีพ่นเซลล์
แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ 19W6 และกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 23.82 และ 25.58 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
 
ก่อนพ่นสารทดสอบครั้งที่ 3  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนส พบว่ากรรมวิธีพ่นสารป้องกัน
ก าจัดโรคพืช mancozeb 80%  WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ย 11.39 เปอร์เซ็นต์ 
กรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ B23 20W16 20W19 20W15 และ 19W6 มีการเกิดโรคเฉลี่ย 
15.77 16.15 19.82 21.29 และ 25.97 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต่ ากว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
น้ าเปล่าที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 34.60 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 
20W16 มีการเกิดโรคเฉลี่ยต่ ากว่าแต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 
80% WP กรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ 20W19 20W15 19W6 มีการเกิดโรคเฉลี่ยสูงกว่า
และแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 20W16 
 
ก่อนพ่นสารทดสอบครั้งที่ 4  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนส พบว่า กรรมวิธีพ่นสารป้องกัน
ก าจัดโรคพืช mancozeb 80%  WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ย 12.09 เปอร์เซ็นต์ 
กรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ B23 20W16 20W15 20W19  และ 19W6 มีการเกิดโรคเฉลี่ย 
15.15 18.26 22.77 24.18 และ 23.99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต่ ากว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
น้ าเปล่าที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 36.03 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 
20W16 มีการเกิดโรคเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ต่ ากว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นเซลล์
แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ 20W19 และ 19W6   
 
หลังพ่นสารครั้งที่ 4 ที่ 7 วัน ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนสในพริก พบว่า กรรมวิธี พ่นสาร
ป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ย 18.26 เปอร์เซ็นต์ 
กรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ B23 20W16 20W15 20W19 และ 19W6 มีการเกิดโรคเฉลี่ย 
16.56 16.26 25.55 27.46 และ 27.59 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต่ ากว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
น้ าเปล่าที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 41.29 เปอร์เซ็นต์กรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 
20W16 มีการเกิดโรคเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ต่ ากว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นเซลล์
แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ 20W15 20W19 และ 19W6   

 



การทดลองในครั้งนี้ประสบปัญหาผลพริกถูกแมลงวันทองเข้าท าลายผลผลิตเน่าเสีย อีกทั้งในช่วงท้ายของการ
ทดลองต้นพริกไม่ให้ผลผลิต จึงประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคครั้งสุดท้ายที่หลังพ่นเซลล์แขวนลอย 7 วัน ซึ่งจาก
ผลการทดลองทั้งสองการทดลอง พบว่า B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 20W16 มีแนวโน้มในการป้องกันก าจัด
โรคแอนแทรคโนสพริกที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum capsici ในสภาพแปลงทดลองได้ แต่การเตรียมเซลล์

แขวนลอยเพ่ือน ามาทดสอบประสิทธิภาพในแปลงทดลองมีข้อจ ากัดเนื่องจากไม่มีเครื่องเขย่าสาร (shaker) 
ขนาดใหญ่ ท าให้ไม่สามารถเตรียมเซลล์แขวนลอยในปริมาณมากๆให้พอกับการพ่นต้นพริกที่สุ่ม 20 ต้นได้ ดังนั้น
จึงเตรียม B. subtilis B23 และ 20W16 ให้อยู่ในรูปผงเชื้อส าเร็จอย่างง่าย เพ่ือใช้ในการทดลอง 

  
การทดสอบประสิทธิภาพผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 20W16 ในการป้องกันก าจัดโรคแอนแทรค
โนสพริกที่มีสาเหตุจากเชื้อรา C. capsici  
ท าการทดลองระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 ที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (Table 3) 

 
ก่อนพ่นสารครั้งที่ 1  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดของโรคแอนแทรคโนส พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
เฉลี่ยระหว่าง 15.72-19.42 เปอร์เซ็นต์ ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
 
ก่อนพ่นสารครั้งที่ 2  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนส พบว่า กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis 
สายพันธุ์ B23 อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 20W16  อัตรา 40 50 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ย 17.85 16.31 14.35 13.44 และ 12.44 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต่ ากว่าและแตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเฉลี่ย 23.18 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis 
สายพันธุ์ B23 อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 20W16  อัตรา 40 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สูงกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นผง
เชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 20W16  อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
 
ก่อนพ่นสารครั้งที่ 3  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนส พบว่า กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis 
สายพันธุ์ B23 อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 20W16  อัตรา 40 50 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ย 22.21 18.36 17.49 13.74 และ 16.91 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต่ ากว่าและแตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 30.14 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ B23 
อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และ กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 20W16  อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 



ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สูงกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis 
สายพันธุ์ 20W16  อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุกกรรมวิธีที่พ่นผงเชื้อ B. subtilis มีการเกิดโรคเฉลี่ยไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

 
ก่อนพ่นสารครั้งที่ 4  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนส พบว่ากรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis 
สายพันธุ์ B23 อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 20W16  อัตรา 40 50 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ย 19.18 18.85 20.36 18.41 และ17.78 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต่ ากว่าและแตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 38.46 เปอร์เซ็นต์ ทุกกรรมวิธีที่พ่นผงเชื้อ B. subtilis มีการเกิด
โรคเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร 
 
ก่อนพ่นสารครั้งที่ 5  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนสในพริก พบว่า  กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. 
subtilis สายพันธุ์ B23 อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 20W16  
อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ย 24.84 24.55 22.20 19.23  และ 14.36 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต่ ากว่าและ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 39.73 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่พ่นผงเชื้อ B. subtilis 
สายพันธุ์ B23 อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ยสูงกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
สารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ส่วนกรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis 
สายพันธุ์ 20W16  อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ยสูงกว่าแต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 
หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 7 วัน  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนสในพริก พบว่า กรรมวิธีพ่นผง
เชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ B23 อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 
20W16  อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP 
อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ย 36.79 31.37 41.04 40.48 และ 23.11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ต่ ากว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 59.75 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. 
subtilis สายพันธุ์ B23 อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 20W16 อัตรา 
40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตรมีการเกิดโรคเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ B23 
อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นผงเชื้อสายพันธุ์ 20W16 อัตรา 40 และ 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มี



เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเฉลี่ยสูงกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 
80% WP อัตรา 40 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
 
หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 14 วัน  ผลการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนสในพริก พบว่า กรรมวิธีพ่น
ผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ B23 อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 
20W16  อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP 
อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีการเกิดโรคเฉลี่ย 38.90 34.99 39.69 31.61 และ 21.62 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ต่ ากว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีการเกิดโรคเฉลี่ย 59.14 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีพ่นผงเชื้อ
สายพันธุ์ 20W16 อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเฉลี่ยสูงกว่าแต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ส่วนกรรมวิธีพ่นผงเชื้อ 
B. subtilis สายพันธุ์ B23 อัตรา 40 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นผงเชื้อสายพันธุ์ 20W16 อัตรา 40 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเฉลี่ยสูงกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรค
พืช mancozeb 80% อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพ Bacillus subtilis สายพันธุ์ B23 20W15 20W19 19W6 และ 20W16 ใน
การป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนสพริกที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum capsici ในการควบคุมโรคแอน
แทรคโนสพริก พบว่า กรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 20W16 มีแนวโน้มในการ
ป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนสพริกได้โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่ ากว่ากรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า เมื่อน า B. subtilis 
สายพันธุ์ B23 และ 20W16 มาท าเป็นผงเชื้อและน ากลับมาทดสอบ ผลการทดลองพบว่า สารละลายผงเชื้อ B. 
subtilis สายพันธุ์ B23 และ 20W16 อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สามารถป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนส
ได้มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไม่แตกต่างทางสถิติกับการพ่น mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัม ต่อ น้ า 20 ลิตร 
และมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่ ากว่ากรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ดังนั้น B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 20W16 จึงมี
แนวโน้มที่จะสามารถน าไปพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนสพริกในระดับแปลงปลูกของ
เกษตรกรที่พบการระบาดของโรคแอนแทรคโนสพริกที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp. ได้ แต่อย่างไรก็
ตามการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการป้องกันก าจัดโรคพืช จะได้ผลมากหรือน้อยนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น สาย
พันธุ์ของเชื้อสาเหตุในแหล่งนั้น ช่วงเวลาและความถี่ในการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ วิธีการให้น้ า สภาพแวดล้อมใน
ขณะที่ปลูกพืช และการดูแลรักษาความสะอาดในแปลงปลูก (อรพรรณ และ ณัฏฐิมา. 2552) ซึ่งแต่ละพ้ืนที่
อาจจะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ดังกล่าว ดังนั้นความสามารถในการ
ป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนสพริกของ B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 20W16 อาจจะมีความแปรปรวนเมื่อ
สภาวะแวดล้อมต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในการน า B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 



20W16 ไปผสมปรุงแต่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้ง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก สามารถดารงชีวิตอยู่ได้
และเพ่ิมปริมาณในสภาพธรรมชาติได้ดี ทดสอบประสิทธิภาพจนสามารถพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
วิธีการป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนสพริกในระยะเก็บเกี่ยวให้ได้ผลดีควรมีการผสมผสานหลายๆวิธีร่วมกันและ
เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่อไป 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- เพ่ือให้นักวิชาการที่เกี่ยวข้องน าไปทดสอบเพ่ิมเติมหรือปรับใช้ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสพริกและโรค
พืชอ่ืนๆ เป็นทางเลือกในการน าไปใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์  

- นักวิชาการที่เกี่ยวข้องน าไปพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis แบบพร้อมใช้ เพ่ือควบคุมโรค
แอนแทรคโนสของพริก ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นการทดแทนหรือลดการใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดโรคพืช  
 

11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ ดร.ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล คุณบุษราคัม อุดมศักดิ์ คุณทิพวรรณ กัญหาญาติและคุณรุ่งนภา 

ทองเคร็ง ที่ช่วยเหลือ แนะน าและให้ค าปรึกษา รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์เชื้อแบคทีเรียเพ่ือน ามาใช้ในการ
ทดลอง และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือท าให้การทดลองนี้ส าเร็จลุล่วงดวยดี 
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13. ภาคผนวก 
 
Table 1 Percentage of anthracnose disease after applied with cell suspension of Bacillus spp., compared 

to mancozeb fungicide, Colletotrichum capsici inoculation (C+) and water (C-), at farmer‘s farm 
location 1 in Kanchanaburi province, Thailand. 

Treatment Rate anthracnose disease incidence (%) 1/ 

  

before spray 
1 

before spray 
2 

before spray 
3 

before spray 
4 

after spray  
7 day 

B23 1 : 1 12.20 23.96 a 2/ 22.12 cd 13.28 b 19.37 bc 

20w19 1 : 1 11.90 31.93 a 32.76 ab 25.41 b 30.09 bc 

20w15 1 : 1 11.87 35.7 b 35.04 ab 21.79 b 29.09 bc 



20w16 1 : 1 12.56 20.22 b 19.72 cd 12.73 b 21.02 bc 

19w6 1 : 1 11.87 32.25 a 29.21 bc 19.58 b 32.05 b 

mancozeb 40 g./H2O 20 L. 11.63 21.70 b   17.81 d 12.04 b 18.03 c 

water+   11.19 36.25 a   39.54 a 43.21 a 47.10 a 

water- 
 

12.05 20.46 b  26.21 bcd 24.20 b 27.54 bc 

C.V. (%) 
 

11.98 10.21 13.51 23.22 17.31 
1/ Average of 3 replications.  
2/ Means followed by the same later in column were not significantly different at P<0.01 by DMRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Table 2  Percentage of anthracnose disease after applied with cell suspension of  Bacillus spp., compared   
              to mancozeb fungicide, Colletotrichum capsici inoculation (C+) and water (C-), at farmer‘s farm  
              location 2 in Kanchanaburi province, Thailand. 

Treatment Rate anthracnose disease incidence (%)  1/ 

  

before spray 
1 

before spray 
2 

before spray 
3 

before spray 
4 

after spray 
 7 day 

B23 1 : 1 15.47 ab 2/ 14.29 ab 15.77 cd 15.15 de 16.56 a 

20w19 1 : 1 14.35 a 16.77 ab 21.29 bc 24.18 bc 27.46 c 

20w15 1 : 1 16.55 abc 17.11 ab 19.82 bc 22.27 cd 25.55 bc 

20w16 1 : 1 15.58 ab 16.34 ab 16.15 cd 18.26 cde 16.26 a 

19w6 1 : 1 13.96 a 23.82 c 25.97 b 23.99 bc 27.59 c 

mancozeb 40 g./H2O 20 L. 16.16 abc 11.85 a 11.39 d 12.09 e 18.26 ab 

water+ 
 

19.40 bc 25.58 c 34.60 a 36.03 a 41.29 d 

water- 
 

19.97 c 18.99 bc 26.34 b 30.50 ab 30.13 c 
C.V. (%) 

 
13.48 15.78 13.33 12.98 13.54 



1/ Average of 3 replications.  
2/ Means followed by the same later in column were not significantly different at P<0.01 by DMRT 

 
Table 3   Percentage of anthracnose disease after applied with wettable powder suspension of Bacillus  
               spp., compared to mancozeb fungicide, Colletotrichum capsici inoculation (C+) and water (C-),      
               at farmer‘s farm location 2 in Kanchanaburi province, Thailand. 

  

anthracnose disease incidence (%) 1/ 

Treatment 
Rate 

(g./H2O 20 L.) 

before 
spray 1 

before 
spray 2 

before 
spray 3 

before 
spray 4 

before 
spray 5 

after spray 
7 day 

after spray 
14 day 

B23 40 16.69 17.85 bc 2/ 22.21 bc 19.18 a 24.84 bc 36.79 cd 38.90 b 

B23 50 16.35 16.31 ab 18.36 ab 18.85 a 24.55 bc 31.37 bc 34.99 b 

20w16 40 18.46 14.35 ab 17.49 ab 20.36 a 22.20 abc 41.04 cd 39.69 b 

20w16 50 15.96 13.44 a 13.74 a 18.41 a 19.23 ab 40.48 cd  31.61 ab 

mancozeb 40 19.41 12.24 a 16.91 ab 17.78 a 14.32 a 23.11 ab 21.62 a 

water+ 
 

16.25 23.18 d 30.14 d 38.46 b 39.73 d 59.75 d 59.14 c 

water- 
 

15.72 20.57 cd 29.07 cd 26.62 ab 29.23 bc 18.65 a 23.85 a 

C.V. (%) 
 

23.96 15.4 22.9 33.4 26.29 18.5 19.7 
1/ Average of 4 replications.  
2/ Means followed by the same later in column were not significantly different at P<0.01 by DMRT 
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