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การพัฒนาผลิตภัณฑBacillus subtilis สายพันธุ ดินรากยาสูบNo.4
No.4 แบบเม็ดเพือ่ ควบคุม
โรคเหีย่ วทีเ่ กิดจากแบคทีเรียของขิง
Development of tablets product of Bacillus subtilis Tobacco root No.4
strain for controlling Ginger bacterial wilt disease
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริ
เจริญกุล บูรณี พัว่ วงษแพทย
ทิพวรรณ กันหาญาติ
รุงG นภา ทองเคร็ง
กลุมG วิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
--------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานความกKาวหนKา
การเพาะเลี้ยงและผลิตสปอรแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ ดินรากยาสูบNo. 4 โดย
การทดสอบการสรKางสปอรบนอาหารชนิดตGางๆ ไดKแกG TSB, NB และ YT พบวGา อาหารสูตร YT
สามารถทําใหKเเชื้อ BS สายพันธุ ดินรากยาสูบ 4 สามารถสรKางสปอรไดKมากที่สุด
การเตรียมสูตรสําเร็จแบบเม็ด ทําการทดสอบสGวนผสมตGางๆ ในการผลิตสูตรสําเร็จแบบเม็ด
โดยใชK ผงทาคัมและ อัลจิเนต และ โดยใชKสGวนผสมของsodium carboxymethyl cellulose
(SCMC), microcrystalline cellulose (MCC), lactose, talcum และmagnesium stearate ใน
อัตราสGวน 2 : 40 : 20 : 37: 1 พบวGามีความสม่ําเสมอและการกระจายตัวของแบคทีเรีย B. subtilis
สายพันธุดินรากยาสูบ no.4 อยูGในระหวGางการทดสอบความอยูGรอดของแบคทีเรียในสูตรเม็ด
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คํานํา
โรคเหี่ ย วของขิ ง ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ แบคที เ รี ย Ralstonia

solanacearum

Syn.

(Pseudomonas solanacearum) เปfนโรคที่ทําความเสียหายอยGางสูงตGอการผลิตและการสGงออกขิง
การปgองกันกําจัดโรคนี้ทําไดKยากเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคสามารถมีชีวิตอยูGในดินเปfนเวลานาน
และมี พืช อาศัย กวK าง เปf นสาเหตุ ของโรคเหี่ ยวกับ พืช เศรษฐกิ จอื่ น ๆ เชG น ปทุ มมา มั นฝรั่ง ไมG มี
สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรค มีรายงานการใชKพันธุตKานทาน การเขตกรรมและการ
ใชKชีววิธีในการควบคุมโรค ซึ่งพบวGาการใชKชีววิธีควบคุมโรคเหี่ยวมีความเปfนไปไดKสูง
การควบคุมโรคพืช โดยชี ว วิธี จึงเปf นอี กทางเลือกหนึ่ งในการปgองกัน กํา จัดโรคพืช ที่ชG วยลด
ปl ญ หาการใชK ส ารเคมี ทางการเกษตรที่ ไมG ถูกตK องเหมาะสม และเปf น การนํ า เอาจุ ลิ น ทรี ย ที่ มีอยูG ใ น
ธรรมชาติมาใชKใหKเกิดประโยชน โดยเฉพาะจุลินทรียที่มีคุณสมบัติเปfน antagonist ซึ่งในปlจจุบันไดKมี
การนํ า มาใชK ในการควบคุ มโรคพื ช ทั้ งเชื้ อราและแบคที เ รี ย จนกระทั่ งแปรรู ป เปf น ผลิ ต ภั ณฑ และ
จําหนGายเปfนการคKากันอยGางแพรGหลาย เชGน เชื้อรา Trichoderma และแบคทีเรีย Bacillus subtilis
จิระเดช (2534) ไดKรายงานวGาการคลุกเมล็ดดKวยเชื้อแอนทาโกนิสต ไมGวGาจะอยูGในรูปสปอร
ผสมน้ําหรือในรู ปผงฝุnน ก็ต าม นับ เปfน วิธี ที่งGา ยและประหยัด ที่สุด เนื่ องจากใชKเ ชื้อปริมาณนKอยและ
วิธีการไมGยุGงยาก
Wassana et al. (2005)ไดKศึกษาการยืดอายุผลิตภัณฑ B. subtilis TISTR 001 เพื่อใชKใน
ฟารมเลี้ยงสัตว พบวGา ถKาเติมสารตัวพา (carrier) ไดKแกG zeolite, talcum, และ calcium carbonate
ลงไปในการแปรรูปผลิตภัณฑชนิดผง แมKเพิ่มอุณหภูมิถึง 150 องศาเซลเซียสในระหวGางขบวนการผลิต
ก็ตาม สปอรของแบคทีเรียก็สามารถทนอยูGไดKและจํานวนของเอ็นโดสปอรก็ไมGลดลง และพบวGาความ
เขKมขKนของเอ็นโดสปอรจะคงที่กวGาผลิตภัณฑที่อยูGในรูปของเหลว
ณัฎฐิมา et al. (2547) ไดKศึกษาการใชKประโยชนจากเชื้อ Bacillus spp. ในการควบคุมโรค
เหี่ยวของขิงและมะเขือเทศ พบวGา เชื้อแบคทีเรีย B. subtilisมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยว
ของขิงถึง 60% แตGการเตรียมเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ในการทดลองนี้เตรียมในรูปเซลลแขวนลอย
ของแบคทีเรียแลKวนําไปจุGมหัวพันธุและราดลงบนดินซึ่งเปfนการไมGสะดวกตGอเกษตรกรที่จะนําไปใชKใน
สภาพแปลงและทําใหKประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis

ไมGคงที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพแวดลKอมซึ่งสGวนใหญGประสิทธิภาพมักจะลดลงอันเนื่องมาจากเซลแบคทีเรียตายลง
ณัฎฐิมา et al. (2551) ศึกษาการเตรียมผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปlกษ Bacillus subtilis ดินราก
ยาสูบ no. 4 โดยเพิ่มปริมาณ B. subtilis ดินรากยาสูบ no. 4 บนอาหารแข็ง Tryptic Soy Agar
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และ บนอาหารเหลว Tryptic Soy Broth ผสม magnesium sulfate ความเขKมขKน 0.1 M,
methylcellulose ความเขKมขKน 2.5 % และผง talcum 1:4 (V:W) ไดKปริมาณแบคทีเรียในผงเชื้อ
คือ1.1x1010 และ 0.7x 1010 CFU/กรัม ตามลําดับ นําผงเชื้อ B. subtilis ดินรากยาสูบ no. 4 ที่ไดK
เก็บรักษาที่อุณหภูมิหKองและที่อุณหภูมิ 4 oC มีชีวิตอยูGรอดไดK 12 เดือน และ15 เดือน ตามลําดับ
เมื่อนําผงเชื้อ B. subtilis ดินรากยาสูบ no. 4 ที่ผลิตไดKไปทดสอบประสิทธิภาพของผงเชื้อ B.subtilis
ในการควบคุมโรคเหี่ยวของขิงพบวGาสามารถควบคุมโรคเหี่ยวไดK 60 % ในเรือนทดลองและ 30-37 %
ในแปลงทดลองป{ที่ 1 และ 67.5-72.5% ในป{ที่สอง

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1. อุปกรณมาตรฐานในหKองปฏิบัติการแบคทีเรีย ไดKแกG ตูKเขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ อุปกรณ
การแยกเชื้อแบคทีเรีย
2. อุปกรณวิทยาศาสตร เชGน ตูKควบคุมอุณหภูมิ ตูKเย็นสําหรับเก็บตัวอยGาง หมKอนึ่งความดัน
ไอ เครื่องเขยGาชนิดควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดคGาดูดกลืนแสง (spectrophotometer)
ตูKอบ (oven)
3. เครื่องแกKวและอุปกรณอื่นๆที่ใชKในหKองปฏิบัติการ เชGน เครื่องชั่ง, pH meter เปfนตKน
4. สารเคมีที่ใชKในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
5. วัสดุการเกษตร ไดKแกG ดิน กระถางตKนไมK ปุ}ย หัวพันธุขิง
6. โรงเรือนปลูกพืชทดลอง
วิธีการ
1. การเพาะเลี้ยงและผลิตสปอรแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ ดินรากยาสูบNo. 4
โดยการเลี้ยงแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ ดินรากยาสูบNo. 4 บนอาหาร Tryptic
soy agar (TSA) ใหKไดKโคโลนีเดี่ยวอายุ 18-24 ชั่วโมง แลKวนําไปเลี้ยงในอาหารเหลว Tryptic soy
broth (TSB) ที่บรรจุในขวดรูปชมพูG นําไปบGมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปfนเวลา 3-4 วัน ทําการ
เก็บสปอรของแบคทีเรีย หลังจากนั้นนําไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 รอบตGอนาที เปfนเวลา 5
นาที นําสปอรที่ไดKไปปl•นลKาง 2-3 ครั้ง เก็บเชื้อไวKในตูKเย็น เพื่อนําไปเตรียมสูตรสําเร็จตGอไป
2. การเตรียมสูตรสําเร็จแบบเม็ด
นําสารประกอบตGางๆ ไดKแกG kaolin tacumn alginate lactose hydrogenate vegetable
oil (HVO) และกากน้ําตาล ในอัตราสGวนตGางๆ ผสมกับสารแขวนลอยของสปอรเชื้อแบคทีเรีย B.
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

612

subtilis สายพันธุ ดินรากยาสูบ no. 4 จํานวน 1.0 x 1012หนGวยโคโลนี ผสมใหKเขKากันดีดKวยเครื่อง
ผสม จนไดKเปfนกKอนหมาด นําสGวนผสมที่ไดKใสGในแมGพิมพยาเม็ด (triturate mold) จากนั้นกดเม็ดยา
ออกจากแมGพิมพ แลKวนําไปอบใหKแหKงในตูKอบอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เปfนเวลา 4 ชั่วโมง
3. ทดสอบความสม่ําเสมอและการกระจายตัวของแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุดินราก
ยาสูบ no.4
โดยตรวจนับจํานวนแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุดินรากยาสูบ no.4โดยสุGมจากเม็ดที่ผลิต
ไดK จํานวน 3 ครั้ง มาวัดความสม่ําเสมอและการกระจายตัวของแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุดินราก
ยาสูบ no.4 โดยนําสูตรสําเร็จแบบเม็ดที่ผสมเขKากันดีจนเปfนกKอนหมาดๆ เล็กๆ มา drop plate บน
อาหารTSA นําไปบG มที่ อุณหภู มิ 30 องศาเซลเซี ย ส เปf น เวลา 18-24 ชั่ ว โมง นั บ จํา นวนโคโลนี
คํานวณหาคGาเฉลี่ยจํานวนเชื้อแบคทีเรียปฏิปlกษทั้งหมดในสูตรสําเร็จ (cfu/g)
4. การทดสอบความสามารถในการปลดปลGอยแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุดินรากยาสูบ
no.4 ที่เวลาตGางๆ
โดยทําการชั่งสูตรสําเร็จ สูตรละ 1 กรัม ใสGขวดที่บรรจุน้ํากลั่นฆGาเชื้อปริมาตร 99 มิลลิลิตร
แลKวเก็บเม็ดยาที่ลอยน้ําที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที ออก โดยเตรียมตัวอยGางแตGละเวลาแยกกัน
เพื่อปgองกันการปนเปƒ„อน จากนั้นนําสารละลายที่ไดK ณ เวลาตGางๆ มานับจํานวนแบคทีเรียปฏิปlกษ โดย
วิธีการ drop plate บนอาหาร TSA คํานวณหาเปอรเซ็นตความสามารถในการปลดปลGอยเชื้อที่เวลา
ตGางๆ จากสูตรดังนี้
เปอรเซ็นตความสามารถในการปลดปลGอยเชื้อ = n x 100 / N
n = ปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฏิปlกษในสารละลายที่เวลาตGางๆ
N = ปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฏิปlกษเริ่มตKนในสูตรสําเร็จ
5. ทดสอบความอยูGรอดของเชื้อ B. subtilis สายพันธุดินรากยาสูบ no.4 และระยะเวลาใน
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิตGางๆ
โดยทดสอบ 2 ระดั บ อุ ณหภู มิ ไดK แกG อุ ณหภู มิหK อง และอุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย ส และ
ทดสอบระยะเวลาในการเก็บรักษา 15 เดือน วางแผนการทดลอง factorial in CRD 2 ปlจจัย คือ
ระดับอุณหภูมิ 15 กรรมวิธี ไดKแกG จํานวนเดือน จํานวน 4 ซ้ํา
6. ทดสอบการประสิทธิภาพและวิธีการใชKสูตรสําเร็จชนิดเม็ดในโรงเรือนทดลองโดยวาง
แผนการทดลองแบบ RCB 4 กรรมวิธี ไดKแกG สูตรชนิดเม็ดที่ผลิตไดK จํานวน 5 กรัม, 7 กรัม, 10
กรัม และ 12 กรัม พรKอมกรรมวิธีเปรียบเทียบ จํานวน 4 ซ้ํา
7. ทดสอบการประสิทธิภาพและวิธีการใชKสูตรสําเร็จชนิดเม็ดในแปลงทดลองและแปลง
เกษตรกร โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 กรรมวิธี ไดKแกG สูตรชนิดเม็ดและอัตราการใชKที่ใหKผล
ควบคุมโรคเหี่ยวดีที่สุด ในโรงเรือนทดลอง ในการระยะเวลาในการใชKไดKแกGทุก 7 วัน, ทุก 15 วัน, ทุก
30 วัน และ กรรมวิธีเปรียบเทียบ จํานวน 4 ซ้ํา
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เวลาและสถานที่
ต.ค.53 – ก.ย.58 ที่กลุGมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และ แปลงปลูกขิงของ
เกษตรกร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การเพาะเลี้ยงและผลิตสปอรแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ ดินรากยาสูบNo. 4 โดย
การทดสอบการสรKางสปอรบนอาหารชนิดตGางๆ ไดKแกG TSB, NB และ YT พบวGา อาหารสูตร YT
สามารถทําใหKเเชื้อ BS สายพันธุ ดินรากยาสูบ 4 สามารถสรKางสปอรไดKมากที่สุด
การเตรียมสูตรสําเร็จแบบเม็ด ทําการทดสอบสGวนผสมตGางๆ ในการผลิตสูตรสําเร็จแบบเม็ด
โดยใชK ผงทาคัมและ อัลจิเนต และ โดยใชKสGวนผสมของsodium carboxymethyl cellulose
(SCMC), microcrystalline cellulose (MCC), lactose, talcum และmagnesium stearate ใน
อัตราสGวน 2 : 40 : 20 : 37: 1 พบวGามีความสม่ําเสมอและการกระจายตัวของแบคทีเรีย B. subtilis
สายพันธุดินรากยาสูบ no.4 อยูGในระหวGางการทดสอบความอยูGรอดของแบคทีเรียในสูตรเม็ด
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