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การพัฒนาผลิตภัณฑ Bacillus subtilis สายพันธุ DOADOA-WB4
WB4 แบบผงเพือ่ ควบคุมโรค
เหีย่ วที่เกิดจากแบคทีเรียของมันฝรัง่
Development of Powder Formulation of Bacillus subtilis DOADOA-WB4 Strain for
Controlling Potato Bacterial Wilt Disease
บูรณี พัว่ วงษแพทย
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล
ทิพวรรณ กันหาญาติ
รุงK นภา ทองเคร็ง
กลุมK วิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
--------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานความกOาวหนOา
การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ DOA WB4 โดยการเตรียม
อาหารสูตร TSB, TSA, NA และ NB เพื่อทําการทดสอบการเพิ่มปริมาณ พบวKา เชื้อ B. subtilis สาย
พันธุ DOA WB4 สามารถสรOางสปอรในอาหารทุกชนิดไดOใกลOเคียงกัน
ทดสอบวัสดุรองรับเชื้อ B. subtilis สายพันธุ DOA WB4 โดยใชOผง Tacumc เปZนวัสดุรองรับ
ทําผลิตเปZนสูตรผง จํานวน 5 กิโลกรัม จากการตรวจปริมาณเชื้อที่อยูKในผลิตภัณฑพบปริมาณ 2.0 x
109 cfu/กรัม
ทดสอบความอยูKรอดของเชื้อ B. subtilis สายพันธุ DOA WB4 ในผงแปbงและระยะเวลาการเก็บรักษา
พบวKา 6 เดือน ผงเชื้อมีปริมาณของเชื้อ B. subtilis อยูK 1x109 cfu/g พรOอมทั้งติดตKอขอทําการ
ทดสอบผลิตภัณฑผงของเชื้อ B. subtilis สายพันธุ DOA WB4 ในระดับเรือนปลูกทดลองที่ ศูนยวิจัย
เกษตรจังหวัดเชียงใหมK
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คํานํา
โรคเหี่ ย วของขิ ง ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ แบคที เ รี ย Ralstonia
(Pseudomonas solanacearum)

solanacearum

Syn.

เปZนโรคที่ทําความเสียหายอยKางสูงตKอการผลิตมันฝรั่ง การ

ปbองกันกําจัดโรคนี้ทําไดOยากเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคสามารถมีชีวิตอยูKในดินเปZนเวลานาน
และมี พืช อาศัย กวO าง เปZ นสาเหตุ ของโรคเหี่ ยวกับ พืช เศรษฐกิ จอื่ น ๆ เชK น ปทุ มมา มั นฝรั่ง ไมK มี
สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรค มีรายงานการใชOพันธุตOานทาน การเขตกรรมและการ
ใชOชีววิธีในการควบคุมโรค ซึ่งพบวKาการใชOชีววิธีควบคุมโรคเหี่ยวมีความเปZนไปไดOสูง
การควบคุมโรคพืช โดยชี ว วิธี จึงเปZ นอี กทางเลือกหนึ่ งในการปbองกัน กํา จัดโรคพืช ที่ชK วยลด
ปm ญ หาการใชO ส ารเคมี ทางการเกษตรที่ ไมK ถูกตO องเหมาะสม และเปZ น การนํ า เอาจุ ลิ น ทรี ย ที่ มีอยูK ใ น
ธรรมชาติมาใชOใหOเกิดประโยชน โดยเฉพาะจุลินทรียที่มีคุณสมบัติเปZน antagonist ซึ่งในปmจจุบันไดOมี
การนํ า มาใชO ในการควบคุ มโรคพื ช ทั้ งเชื้ อราและแบคที เ รี ย จนกระทั่ งแปรรู ป เปZ น ผลิ ต ภั ณฑ และ
จําหนKายเปZนการคOากันอยKางแพรKหลาย เชKน เชื้อรา Trichoderma และแบคทีเรีย Bacillus subtilis
จิระเดช (2534) ไดOรายงานวKาการคลุกเมล็ดดOวยเชื้อแอนทาโกนิสต ไมKวKาจะอยูKในรูปสปอร
ผสมน้ําหรือในรู ปผงฝุpน ก็ต าม นับ เปZน วิธี ที่งKา ยและประหยัด ที่สุด เนื่ องจากใชOเ ชื้อปริมาณนOอยและ
วิธีการไมKยุKงยาก
Wassana et al. (2005)ไดOศึกษาการยืดอายุผลิตภัณฑ B. subtilis TISTR 001 เพื่อใชOใน
ฟารมเลี้ยงสัตว พบวKา ถOาเติมสารตัวพา (carrier) ไดOแกK zeolite, talcum, และ calcium carbonate
ลงไปในการแปรรูปผลิตภัณฑชนิดผง แมOเพิ่มอุณหภูมิถึง 150 องศาเซลเซียสในระหวKางขบวนการผลิต
ก็ตาม สปอรของแบคทีเรียก็สามารถทนอยูKไดOและจํานวนของเอ็นโดสปอรก็ไมKลดลง และพบวKาความ
เขOมขOนของเอ็นโดสปอรจะคงที่กวKาผลิตภัณฑที่อยูKในรูปของเหลว
ณัฎฐิมา et al. (2547) ไดOศึกษาการใชOประโยชนจากเชื้อ Bacillus spp. ในการควบคุมโรค
เหี่ยวของขิงและมะเขือเทศ พบวKา เชื้อแบคทีเรีย B. subtilis มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยว
ของขิงถึง 60% แตKการเตรียมเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ในการทดลองนี้เตรียมในรูปเซลลแขวนลอย
ของแบคทีเรียแลOวนําไปจุKมหัวพันธุและราดลงบนดินซึ่งเปZนการไมKสะดวกตKอเกษตรกรที่จะนําไปใชOใน
สภาพแปลงและทําใหOประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis

ไมKคงที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพแวดลOอมซึ่งสKวนใหญKประสิทธิภาพมักจะลดลงอันเนื่องมาจากเซลแบคทีเรียตายลง
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วงศ et al. (2548) ศึกษาการใชOเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis DOA-WB4 ที่แยกไดOจาก
ดินบริเวณรากตOนมันฝรั่งที่ไมKเปZนโรคในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคสามารถปbองกันควบคุมการเกิดโรค
เหี่ยวของมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ R. solanacearum ไดOถึง 60%
ณัฎฐิมา et al. (2551) ศึกษาการเตรียมผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปmกษ Bacillus subtilis ดินราก
ยาสูบ no. 4 โดยเพิ่มปริมาณ B. subtilis ดินรากยาสูบ no. 4 บนอาหารแข็ง Tryptic Soy Agar
และ บนอาหารเหลว Tryptic Soy Broth ผสม magnesium sulfate ความเขOมขOน 0.1 M,
methylcellulose ความเขOมขOน 2.5 % และผง talcum 1:4 (V:W) ไดOปริมาณแบคทีเรียในผงเชื้อ
คือ1.1x1010 และ 0.7x 1010 CFU/กรัม ตามลําดับ นําผงเชื้อ B. subtilis ดินรากยาสูบ no. 4 ที่ไดO
เก็บรักษาที่อุณหภูมิหOองและที่อุณหภูมิ 4 oC มีชีวิตอยูKรอดไดO 12 เดือน และ15 เดือน ตามลําดับ เมื่อ
นําผงเชื้อ B. subtilis ดินรากยาสูบ no. 4 ที่ผลิตไดOไปทดสอบประสิทธิภาพของผงเชื้อ B. subtilis ใน
การควบคุมโรคเหี่ยวของขิงพบวKาสามารถควบคุมโรคเหี่ยวไดO 60 % ในเรือนทดลองและ 30-37 % ใน
แปลงทดลองป|ที่ 1 และ 67.5-72.5% ในป|ที่สอง

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1. อุปกรณมาตรฐานในหOองปฏิบัติการแบคทีเรีย ไดOแกK ตูOเขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ อุปกรณ
การแยกเชื้อแบคทีเรีย
2. อุปกรณวิทยาศาสตร เชKน ตูOควบคุมอุณหภูมิ ตูOเย็นสําหรับเก็บตัวอยKาง หมOอนึ่งความดัน
ไอ เครื่องเขยKาชนิดควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดคKาดูดกลืนแสง (spectrophotometer)
ตูOอบ (oven)
3. เครื่องแกOวและอุปกรณอื่นๆที่ใชOในหOองปฏิบัติการ เชKน เครื่องชั่ง, pH meter เปZนตOน
4. สารเคมีที่ใชOในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
5. วัสดุการเกษตร ไดOแกK ดิน กระถางตOนไมO ปุ~ย หัวพันธุมันฝรั่ง
6. โรงเรือนปลูกพืชทดลอง
วิธีการ
การ
1. ศึกษาหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณ Bacillus subtilis สายพันธุ DOADOAWB4
โดยใชOสูตรอาหารชนิดตKางๆ จํานวน 5 สูตร ไดOแกK TSA TSB NA NB และ NGB มีการวางแผนการ
ทดลองแบบ CRD 5 กรรมวิธี 5 ซ้ํา
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

607

3. ศึกษาวัสดุรองรับเชื้อ Bacillus subtilis สายพันธุ DOADOA-WB4 ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหOเชื้อมีชีวิตไดOเปZนเปZนเวลานาน โดยศึกษาวัสดุรองรับ จํานวน 5 ชนิด ไดOแกK แปbงทาคัม แปbง
ขOาวโพด แปbงขOาวเจOา แปbงขOาวเหนียว และ ดินผสม มีการวางแผนการทดลองแบบ CRD 5 กรรมวิธี
5 ซ้ํา
4. ทดสอบความอยูKรอดของเชื้อ Bacillus subtilis
subtilis สายพันธุ DOADOA-WB4 และระยะเวลาใน
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิตKางๆของผลิตภัณฑชนิดผง
โดยทดสอบ 2 ระดั บ อุ ณ หภู มิ ไดO แ กK อุ ณ หภู มิ หO อ ง และอุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย ส และ
ทดสอบระยะเวลาในการเก็บรักษา 15 เดือน วางแผนการทดลอง factorial in CRD 2 ปmจจัย คือ
ระดับอุณหภูมิ 15 กรรมวิธี ไดOแกK จํานวนเดือน จํานวน 4 ซ้ํา
5. ทดสอบการประสิทธิภาพและวิธีการใชOสูตรผงในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง
โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี ไดOแกK สูตรผงจาก แปbงทาคัม แปbงขOาวโพด แปbงขOาว
เจOา แปbงขOาวเหนียว และ ดินผสม จํานวน 4 ซ้ํา
6. ทดสอบการประสิ
ทดสอบการประสิทธิภาพและวิธีการใชOสูตรผงในสภาพแปลงทดลอง
โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 กรรมวิธี ไดOแกK สูตรผงที่ใหOผลการควบคุมที่ดีที่สุดจากการ
ทดลองในเรือนปลูกพืชทดลองในอัตรา 1% WP, 5% WP, 7% WP และ กรรมวิธีเปรียบเทียบ
จํานวน 4 ซ้ํา
7. ทดสอบการประสิทธิภาพและวิธีการใชOสูตรผงในสภาพแปลงปลู
ตรผงในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร
โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 กรรมวิธี ไดOแกK สูตรผงและอัตราการใชOที่ใหOผลควบคุมโรคเหี่ยว
ดีที่สุด ในระยะเวลาทุก 7 วัน, ทุก 15 วัน, ทุก 30 วัน และ กรรมวิธีเปรียบเทียบ จํานวน 4 ซ้ํา
เวลาและสถานที่
ต.ค.53 – ก.ย.58 ที่กลุKมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และ แปลงปลูกมันฝรั่ง
ของเกษตรกร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ DOA WB4 โดยการเตรียม
อาหารสูตร TSB, TSA, NA และ NB เพื่อทําการทดสอบการเพิ่มปริมาณ พบวKา เชื้อ B. subtilis สาย
พันธุ DOA WB4 สามารถสรOางสปอรในอาหารทุกชนิดไดOใกลOเคียงกัน
ทดสอบวัสดุรองรับเชื้อ B. subtilis สายพันธุ DOA WB4 โดยใชOผง Tacumc เปZนวัสดุรองรับ
ทําผลิตเปZนสูตรผง จํานวน 5 กิโลกรัม จากการตรวจปริมาณเชื้อที่อยูKในผลิตภัณฑพบปริมาณ 2.0 x
109 cfu/กรัม
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ทดสอบความอยูKรอดของเชื้อ B. subtilis สายพันธุ DOA WB4 ในผงแปbงและระยะเวลาการเก็บรักษา
พบวKา 6 เดือน ผงเชื้อมีปริมาณของเชื้อ B. subtilis อยูK 1x109 cfu/g พรOอมทั้งติดตKอขอทําการ
ทดสอบผลิตภัณฑผงของเชื้อ B. subtilis สายพันธุ DOA WB4 ในระดับเรือนปลูกทดลองที่ ศูนยวิจัย
เกษตรจังหวัดเชียงใหมK
เอกสารอOางอิง
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