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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 แบบผงเพื่อควบคุมโรค
เหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของมันฝรั่ง
Development Powder Formulation of Bacillus subtilis DOA-WB4 for
Controlling Ralstonia solanacearum Caused Potato Bacterial
Wilt Disease
บูรณี พัว่ วงษ์แพทย์ ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล
ทิพวรรณ กันหาญาติ รุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความก้าวหน้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis แบบผงเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของ
มันฝรั่ง โดยการนาแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 มาพัฒนาเป็นสูตรผงสาเร็จ
อย่างง่าย ทาการเพิ่มปริมาณบนอาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) และนามาผสมกับสารละลาย
magnesium sulfate ความเข้มข้น 0.1 M, carboxymethylcellulose ความเข้มข้น 2.5 % และ
สารตัวพาผงแป้งทัลคัม (Talcum) ในอัตรา 1:4 โดยปริมาตรต่อน้าหนัก ได้ผลิตภัณฑ์แบบผงที่มี
ปริมาณเชื้อ B. subtilis 4.3x1010 หน่วยโคโลนี/กรัม สูตรผงสาเร็จนี้เก็บรักษาได้เป็นเวลา 12 เดือนที่
อุณหภูมิห้อง (27-30 องศาเซลเซียส) และสามารถเก็บได้นาน 15 เดือนในตู้เย็น (4-6 องศาเซลเซียส)
เมื่อทาการทดสอบผลิตภัณฑ์ B. subtilis แบบผงในระดับเรือนปลูกทดลองที่ศูนย์วิจัยเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ อาเภอฝาง พบว่า B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 สามารถควบคุมโรคได้ 60%
คานา
แบคทีเรีย R. solanacearum (syn. Pseudomonas solanacearum) เป็นแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช
ที่มีความสาคัญมากชนิดหนึ่ง ทาให้เกิดโรคเหี่ยวที่ก่อความเสียหายกับพืชปลูกหลายชนิด ตั้งแต่พืช
เศรษฐกิจจนถึงวัชพืชมากกว่า 200 ชนิดในวงศ์ Solanaceae (Hayward, 1964) ความรุนแรงของ
โรคขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่แบคทีเรียเข้าทาลาย สภาพแวดล้อม และสายพันธุ์ (strain) ของแบคทีเรีย
ในประเทศไทยมีพืชหลายชนิดที่เป็นพืชอาศัยของแบคทีเรียสาเหตุโรคนี้ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศ ได้แก่ มันฝรั่ง ขิง ปทุมมา เป็นต้น
รหัสการทดลอง 03-04-54-01-03-01-01-54
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การป้องกันกาจัดโรคนี้ทาได้ยากเนื่องจาก แบคทีเรียสาเหตุโรคสามารถมีชีวิตอยู่ในดินเป็น
เวลานานและมีพืชอาศัยกว้า ง ไม่มีสารป้องกันกาจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรค มี
รายงานการใช้พันธุ์ต้านทาน การเขตกรรมและการใช้ชีววิธีในการควบคุมโรค ซึ่งพบว่าการใช้ชีววิธี
ควบคุมโรคเหี่ยวมีความเป็นไปได้สูง และเป็นที่ยอมรับอย่างมาก การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการป้องกันกาจัดโรคพืชที่ช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ไม่ถูกต้อง และ
เป็นการนาเอาจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็น
แบคทีเรียปฏิปักษ์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนามาใช้ในการควบคุมสาเหตุโรคพืชทั้ง ราและแบคทีเรีย
จนกระทั่งผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ และจาหน่ายเป็นการค้ากันอย่างแพร่หลายเช่น รา Trichoderma
และแบคทีเรีย B. subtilis เป็นต้น
แบคทีเรีย B. subtilis เป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในสภาพธรรมชาติ มีอยู่มากมายทั้งในดิน
ตามผิวพืชและแหล่งอาหารที่มีสารประกอบคาร์โบไฮเดรตสูงและสามารถแยกได้ง่าย และเจริญได้
รวดเร็วที่บริเวณรากพืช นอกจากนี้แบคทีเรีย B. subtilis ยังมีความสามารถในการสร้างสปอร์ที่ทนต่อ
ความร้อน และสามารถสร้างสารปฏิชีวนะ (antibiotic) (Baker and Cook, 1974) มีรายงานการใช้
แบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรีย R. solanacearum ได้แก่
Celino and Gotllieb (1952) ศึกษาการใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus polymyxa B3 A ใส่ลงในดิน
ที่มีแบคทีเรียสาเหตุโรค สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย R. solanacearum ได้และลดการเกิด
โรคจาก 70 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 33 เปอร์เซ็นต์ Aspiras and de la Cruz (1985) ได้รายงานการ
ใช้ แ บคที เ รี ย ปฏิ ปั ก ษ์ Bacillus polymyxa FU 6 และ Pseudomonas fluorescens ที่ มี
ประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ และมันฝรั่ง เนื่องจากแบคทีเรีย ชนิดนี้
สามารถเจริญที่บ ริ เวณรากของต้ น กล้าได้ดี และสามารถป้องกันการเข้าทาลายของแบคทีเรีย R.
solanacearum ได้ Karuna et al. (1997) ได้ศึกษาแบคทีเรียที่ใช้ในการป้องกันกาจัดแบบชีววิธี
ได้แก่ P. fluorescens, P. aeruginosa และ B. subtilis ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
R. solanacearum พบว่าแบคทีเรีย P. fluorescens มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาได้แก่ B.
subtilis เมื่อนาไปใช้ในเรือนทดลอง พบว่าสามารถควบคุมโรคเหี่ยวของต้นมะเขือเทศที่เจริญเติบโตใน
ดินที่มีแบคทีเรีย R. solanacearum ได้ดี Sanaina et al. (1997) ศึกษาแบคทีเรียจากบริเวณราก
ของต้ น มั น ฝรั่ ง โดยแยกแบคที เ รี ย จากรากของต้ น ปกติ แ ละรากของต้ น ที่ เ ป็ น โรค น ามาคั ด เลื อ ก
แบคทีเรียปฏิปักษ์พบว่าแบคทีเรีย Bacillus cereus, B. subtilis และ Enterobacter cloaceae ที่
แยกได้จากรากมันฝรั่ง มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย R. solanacearum
โดยท าการศึก ษากั บ ดิน ที่มีแ บคที เรี ย R. solanacearum 3 แห่ ง ของประเทศอินเดีย คือ เมือ ง
Bhowali Palampur และ Bhubaneswar สามารถลดการเกิดโรคได้ 66-83%, 27-70% และ 2471% ตามลาดับ และพบว่าที่เมือง Bhowali และ Bhubaneswar มีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 160% Guo et
al. (2002) รายงานการควบคุมโรคเหี่ยวของพริกโดยชีววิธี โดยใช้ แบคทีเรีย 3 สายพันธุ์ ได้แก่
แบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas สายพันธุ์ J3, แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus สายพันธุ์ BB11 และ FH17 ที่
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มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตให้ต้นพริก (Plant Growth Promoting Rhizosphere Bacteria)
สามารถควบคุมโรคเหี่ยวของพริกที่เกิดจากแบคทีเรีย R. solanacearum ได้ 30% ในสภาพเรือน
ปลู กพื ช ทดลอง โดยแบคที เ รี ย ปฏิปั ก ษ์ J3 และ BH11 สามารถท าให้ โ รคลดลง 54 และ 65 %
ตามลาดับ และทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 80-100% ในขณะที่แบคทีเรียปฏิปักษ์ FH17 สามารถทาให้โรค
ลดลง 34 % ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียง 50% แต่เมื่อนาแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั้งสามชนิดมาผสมกันใน
อัตรา 1:1:1 พบว่าสามารถทาให้โรคลดลง 75 % และทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 200%
งานวิจัยนี้เป็นการต่อยอดงานวิจัยของวงศ์ และคณะ (2548) ซึ่งได้ศึกษาการใช้เชื้อแบคทีเรีย
B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 ที่แยกได้จากดินบริเวณรากต้นมันฝรั่งที่ไม่เป็นโรคในพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของโรค และพบว่า B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 สามารถป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
เหี่ยวของมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ R. solanacearum ได้ ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 แบบผงที่ใช้ง่ายและสะดวกในการ
นาไปใช้ควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของมันฝรั่งในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร และศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการศึกษา สูตรอาหารและปัจจัยที่เหมาะสมในการเลี้ ยง
เชื้อ แบคทีเ รีย B. subtilis จากนั้น นามาพัฒ นาเป็น ผลิต ภัณ ฑ์พร้อ มใช้ แล้ว ทาการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยว ในแปลงปลูกมันฝรั่ง รวมทั้งติดตามตรวจสอบการมีชีวิตรอด
ของแบคทีเ รีย และอายุข องผลิต ภัณ ฑ์ที่เก็บ ไว้ใ นสภาพต่า งๆ และพัฒนาสูตรสาเร็จอย่างง่ายของ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สาหรับนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกในระดับแปลงปลูก
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์มาตรฐานในห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย ได้แก่ ตู้เขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ อุปกรณ์การแยก
แบคทีเรีย
2. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้เย็นสาหรับเก็บตัวอย่าง หม้อนึ่งความดันไอน้า
ตู้แช่แข็ง (Freezer) –20 องศาเซลเซียส
3. เครื่องแก้วและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องชั่ง, pH meter, Shaker,
Spectrophotometer ยี่ห้อ Hitachi model 2001
4. สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย
5. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ดิน กระถางดินเผา ปุ๋ย สารกาจัดแมลง สารป้องกันกาจัดโรคพืช และ
หัวพันธุ์มันฝรั่ง
วิธีการ
1. การพัฒนาสูตรผงสาเร็จอย่างง่ายของแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 สาหรับ
ควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่ง
1.1 การเตรียมผงสาเร็จอย่างง่ายของแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4
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การเตรียมผงสาเร็จอย่างง่าย เลี้ยงแบคทีเรียปฏิปักษ์ B.subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 บน
อาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) เป็นเวลา 36 ชั่วโมง เติมสารละลาย 0.1M magnesium sulfate
ปริมาตร 10 มิลลิลิตรต่อจานเลี้ยงเชื้อ กวาดเซลล์แบคทีเรียบนผิวอาหารให้ผสมในสารละลายจากนั้น
นาไปผสมกับ carboxymethylcellulose 2.5% ในน้า ในปริมาตรที่เท่ากัน พักไว้ 20 นาที จึงผสม
กับสารตัวพาผงแป้งทัลคัม (Talcum) ที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วในอัตรา 1:4 โดยปริมาตรต่อน้าหนัก ผสมให้เข้า
กันดีก่อนนาไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม บดให้เป็นผงละเอียดแล้วเก็บไว้ในถุงพลาสติกก่อนนาไปศึกษาต่อไป
(Xu and Gross, 1986)
การตรวจปริมาณแบคทีเรียที่มีชีวิตรอดในผงสาเร็จที่ผลิตได้ นาผงสาเร็จของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 จานวน 1 กรัม มาตรวจนับปริมาณแบคทีเรีย B. subtilis
ด้วยวิธี dilution plating บนอาหาร NA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน แล้วตรวจนับแบคทีเรีย B.
subtilis ที่เจริญบนผิวหน้าอาหาร
1.2 การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาผงสาเร็จอย่างง่ายของแบคทีเรีย ปฏิปักษ์ B. subtilis
สายพันธุ์ DOA-WB4 ที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่างๆ
นาผงสาเร็จของแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 ที่ผลิตได้ แบ่งเป็น 2
ส่วน ส่วนหนึ่งเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (27-30 องศาเซลเซียส) อีกส่วนหนึ่งเก็บรักษาในตู้เย็น (4-6
องศาเซลเซียส) ทาการตรวจนับปริมาณแบคทีเรีย B. subtilis ที่มีชีวิตรอดในผงสาเร็จที่แบ่งเก็บไว้ที่
อุณหภูมิห้องและในตู้เย็นทุก 1 เดือน เป็นระยะเวลา 15 เดือน
2. การทดสอบประสิทธิภาพของผงสาเร็จแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 ในการ
ควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่งในโรงเรือนทดลอง
2.1 การเตรียมดินผสมแบคทีเรีย R. solanacearum
เลี้ยงแบคทีเรีย R. solanacearum No.1156 บนอาหารแข็ง PSA บ่มเชื้อไว้ 48 ชั่วโมง เติม
ด้วยน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ จานวน 20 มิลลิลิตรต่อจานเลี้ยงเชื้อ ผสมเซลแบคทีเรียในน้ากลั่นให้เป็น
สารละลายแบคทีเรีย แล้วนาไปวัดค่าความดูดกลืนแสง ด้วยเครื่อง spectrophotometer ให้มีค่า
ความดูดกลืนแสง 0.2 ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร แบคทีเรียมีความเข้มข้นประมาณ 1.0 x 108
หน่วยโคโลนี/มิลลิลิตร แล้วนาสารละลายแบคทีเรียไปผสมกับดินที่อบฆ่าเชื้อแล้วในปริมาตร 100
มิล ลิ ลิ ตรต่อดิน 8 กิโ ลกรัม คลุ กเคล้ าให้ เข้ากัน บ่มเชื้อไว้ 2 สั ปดาห์ แล้ว จึงนาดินที่บ่มเชื้อไว้มา
ตรวจหาปริมาณแบคทีเรีย R. solanacearum โดยวิธี soil dilution plates ความเข้มข้นของเชื้อ
แบคทีเรีย R. solanacearum ประมาณ 1.0 x 108 หน่วยโคโลนี/มิลลิลิตร จากนั้นนาดินที่ผสมเชื้อใส่
กระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จานวน 0.8 กิโลกรัมต่อกระถาง จานวน 120 กระถาง
2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของผงสาเร็จแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 ใน
โรงเรือนทดลอง
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นาหั ว พัน ธุ์ มัน ฝรั่ งมาล้ างให้ ส ะอาด ผึ่ งให้ แห้ ง ก่อนน ามาคลุ กด้ว ยผงส าเร็จแบคทีเรีย B.
subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 ที่อัตรา 1% โดยน้าหนัก จากนั้นนาไปปลูกในดินที่เตรียมไว้ โดยรดด้วย
ผงสาเร็จแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 จานวน 50 กรัม/น้า 20 ลิตร ทุก 7 วัน สาหรับ
กรรมวิธีเปรียบเทียบปลูกด้วยหัวพันธุ์มันฝรั่งที่ไม่ได้คลุกด้วยผงสาเร็จแบคทีเรีย B. subtilis และใช้น้า
กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อรดทุก 7 วัน
การบันทึกข้อมูล บันทึกจานวนต้นมันฝรั่งที่แสดงอาการของโรคเหี่ยวทุก 7 วัน และบันทึกปริมาณ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis และ แบคทีเรีย R. solanacearum ในดินที่ใช้ปลูกมันฝรั่งทุก 7 วัน
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ดาเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2558
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มงานบักเตรีวิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
และแปลงปลูกมันฝรั่งที่ศูนย์วิจัยการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. การพัฒนาสูตรผงสาเร็จอย่างง่ายของแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 สาหรับ
ควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่ง
การเตรียมผงสาเร็จอย่างง่ายของแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 โดย
เพิ่มปริมาณ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 บนอาหารแข็ง TSA ผสม magnesium sulfate ความ
เข้มข้น 0.1 M, carboxymethylcellulose ความเข้มข้น 2.5 % และสารตัวพาผงแป้งทัลคัม
(Talcum) ในอัตรา 1:4 โดยปริมาตรต่อน้าหนัก ผึ่งให้แห้งสนิทในตู้ปลอดเชื้อ นาไปตรวจนับปริมาณ
เซลล์แบคทีเรียที่มีชีวิตรอดในผงสาเร็จแบคทีเรียที่ผลิต ได้ โดยนาส่วนผสมผงสาเร็จแบคทีเรีย 1 กรัม
มาตรวจนับปริมาณแบคทีเรีย B. subtilis ด้วยวิธี dilution plating บนอาหาร NA พบว่าปริมาณ
แบคทีเรียที่มีชีวิตรอดในผงสาเร็จแบคทีเรียที่เตรียมจากอาหารแข็ง TSA คือ 4.3x1010 หน่วยโคโลนี/
กรัม
1.2 การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาผงสาเร็จที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่างๆ
นาผงสาเร็จของแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 ที่ผลิตได้ แบ่งเป็น 2
ส่วน ส่วนหนึ่งเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (27-30 องศาเซลเซียส) อีกส่วนหนึ่งเก็บรักษาในตู้เย็น (4-6
องศาเซลเซียส) ทาการตรวจนับปริมาณแบคทีเรีย B. subtilis ที่มีชีวิตรอดในผงสาเร็จที่แบ่งเก็บไว้ที่
อุณ หภู มิห้ อ งและในตู้ เ ย็ น ทุ ก 1 เดื อน เป็น ระยะเวลา 15 เดือ น ผลการทดลองพบว่า ผงส าเร็ จ
แบคทีเรียที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องมีชีวิตอยู่รอดได้ 12 เดือน แต่ปริมาณแบคทีเรียเริ่มลดลงตั้งแต่
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10

9

เดือนที่ 3 โดยลดลงจาก 2.3 x 10 หน่วยโคโลนี/กรัม เหลือ 3.5 x 10 หน่วยโคโลนี/กรัมและลดลง
8

อย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนที่ 8 จนถึงเดือนที่ 12 จาก 2.6 x 10 หน่วยโคโลนี/กรัม เหลือเพียง 1.1 x
2

10 หน่วยโคโลนี/กรัม (ตารางที่ 1) ในขณะที่ผงสาเร็จแบคทีเรียที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ยังคงมีชีวิตอยู่ รอดได้ถึง 15 เดือน โดยที่ความเข้มข้นลดลงจากเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย จากปริมาณ
10

7

เริ่มต้น 4.3 x 10 หน่วยโคโลนี/กรัม ลดลงเหลือ 7.8 x 10 หน่วยโคโลนี/กรัม ในเดือนที่ 15 (ตารางที่ 1 )
ตาราง 1 ปริมาณแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 ที่มีชีวิตรอดในผงสาเร็จ
แบคทีเรียทีเ่ ก็บที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่างๆ
เดือนที่
0
1

1/

ปริมาณแบคทีเรีย (หน่วยโคโลนี/กรัม)
อุณหภูมิห้อง
ตู้เย็น
(27-30 องศาเซลเซียส)
(4-6 องศาเซลเซียส)
4.3 x 10
3.7 x 10

10
10
10

10

4.3 x 10

10

5.3 x 10

10

2

2.3 x 10

3

3.5 x 10

4

1.9 x 10

5

2.1 x 10

6

2.5 x 10

7

2.6 x 10

8

1.8 x 10

9

3.3 x 10

10

3.6 x 10

11

2.4 x 10

12
13

1.1 x 10
-

14

-

3.9 x 10

15

-

7.8 x 10

9
9
9
8
8
7
5
4
3
2

4.1 x 10

10

5.1 x 10

10

4.9 x 10

10

2.7 x 10

10

2.3 x 10

10

3.1 x 10

9

5.4 x 10

9

4.4 x 10

9

3.6 x 10

9

3.7 x 10

8

8.5 x 10

8

4.8 x 10

8
7

01/ ปริมาณเซลล์แบคทีเรียเริ่มต้น
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

848

2. การทดสอบประสิทธิภาพของผงสาเร็จแบคทีเรีย ปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 ใน
การควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่งในโรงเรือนทดลอง
นาผงสาเร็จแบคทีเรีย ปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 ที่ผลิตได้ไปทดสอบ
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่งในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง โดยปริมาณประชากรของ
แบคทีเรีย R. solanacearum ในดินผสม ซึ่งเป็นประชากรเริ่มต้นคือ 4.6 x 106 หน่วยโคโลนี/ดิน 1
กรัม พบว่าประสิทธิภาพของผงสาเร็จแบคทีเรียในการควบคุมโรคเหี่ยวในสัปดาห์ที่ 7 หลังการปลูกมัน
ฝรั่ง มีเปอร์เซ็นต์การควบคุมโรคร้อยละ 60 โดยมีปริมาณของแบคทีเรีย B. subtilis 3.5 x 105 หน่วย
โคโลนี/ดิน 1 กรัม และมีปริมาณแบคทีเรีย R. solanacearum เหลืออยู่เพียง 5.6 x 103 หน่วย
โคโลนี/ดิน 1 กรัม ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมที่ใช้น้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้ อแสดงอาการของโรคเหี่ยว 100
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณของแบคทีเรีย R. solanacearum 7.7 x 105 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม (ตารางที่ 2 )
ตารางที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของผงสาเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOAWB4 ในการควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่งในโรงเรือนทดลอง
ผงสาเร็จแบคทีเรีย B. subtislis
น้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ
1/
สัปดาห์ เปอร์เซ็นต์
ปริมาณแบคทีเรีย
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแบคทีเรีย
ที่
การควบคุม
(CFU*/ดิน 1 กรัม)2/
การ
(CFU*/ดิน 1 กรัม)2/
โรคเหี่ยว
ควบคุม R. solanacearum
R.
B.
solanacearum subtislis โรคเหี่ยว
1
1001/
4.6 x 106
3.9 x 104
100
3.2 x 106
2
100
3.2 x105
3.7 x104
100
4.6 x106
3
90
1.4 x 105
2.6 x 104
80
2.2 x 107
4
80
5.9 x104
5.7 x104
40
5.2 x107
5
70
3.6 x 104
2.5 x 105
0
6.6 x 106
6
60
2.3 x104
2.9 x105
0
8.6 x105
7
60
5.6x103
3.5 x105
0
7.7 x105
1/

การควบคุมโรค (%)

2/

CFU = หน่วยโคโลนี

=

จานวนต้นรอดตาย x 100
จานวนต้นทั้งหมด
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สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
1. การพัฒนาสูตรผงสาเร็จอย่างง่ายของแบคทีเรีย ปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4
เพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่ง โดยเพิ่มปริมาณบนอาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) ผสมกับ
สารละลาย magnesium sulfate ความเข้มข้น 0.1 M, carboxymethylcellulose ความเข้มข้น
2.5 % และสารตัวพาผงแป้งทัลคัม (talcum) ในอัตรา 1:4 โดยปริมาตรต่อน้าหนัก ได้ผงสาเร็จ
แบคทีเรี ย ปฏิ ปั กษ์ที่มีป ริ มาณแบคทีเรีย 4.3x1010 หน่ว ยโคโลนี /กรัม โดยสามารถเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (27-30 องศาเซลเซียส) ได้นาน 12 เดือน และเก็บรักษาในตู้เย็น (4-6 องศาเซลเซียส)
ได้นาน 15 เดือน
2. การทดสอบประสิทธิภาพของผงสาเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4
ในการควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่งในโรงเรือนทดลอง พบว่าสัปดาห์ที่ 7 หลังการปลูกมันฝรั่ง ผงสาเร็จ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวร้อยละ 60
โดยมีปริมาณของแบคทีเรีย B. subtilis 3.5 x 105 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม
เอกสารอ้างอิง
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