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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชนิดผง Bacillus subtilis สายพันธุ 4415 และ
สายพันธุ ดินอ*อยno
ยno 6 เพือ่ ควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมา
Development of powder formulation of Bacillus subtilis 4415 strain and
sugarcane soil no.6 strain for controlling Curcuma bacterial wilt
wilt disease
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล1/ ดารุณี ปุญญพิทักษ1/ ทิพวรรณ กันหาญาติ1/
รุงL นภา ทองเคร็ง1/
วิภาดา ทองทักษิณ2/ สุธามาศ ณ นLาน3/
1/
กลุมL วิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
กลุมL วิชาการ สถาบันวิจยั พืชสวน
3/
ศูนยวิจยั พืชสวนเชียงราย สถาบันวิ
นวิจยั พืชสวน
--------------------------------------------------รายงานความก*าวหน*า
การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ 4415 และ อ*อย no.6 เพื่อเพิ่มปริมาณ
ดําเนินการเลี้ยงในอาหารเหลว NGB และอาหารแข็งNGA นําแบคทีเรียที่เพิ่มปริมาณได*ไปทําเปZนผง
เชื้อโดยใช*ผงทาคัมเปZนวัสดุรองรับ ผลิตผงเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ 4415 และ อ*อย no.6
จํานวน 2 กิโลกรัม ทดสอบอายุของการเก็บรักษาผงเชื้อ นํามาตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สาย
พันธุ 4415 และ อ*อย no.6 ในผงเชื้อทุกเดือนเพื่อเช็คความอยูLรอดและปริมาณ พบวLา ทดสอบอายุ
ของการเก็บรักษาผงเชื้อ เปZนเวลา 6 เดือน นํามาตรวจหาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ
4415 และ อ*อย no.6 ในผงเชื้อพบวLามีปริมาณ 1X1010 cfu/g
และนําผงเชื้อไปทดสอบ
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในเรือนปลูกพืชทดลอง อยูLในระหวLางการตรวจผลการ
ทดสอบ
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คํานํา
ปทุ มมาเปZ น ไม* พื้ น เมื อ งของประเทศไทยที่ นิ ย มนํ าไปเปZ น ไม* ป ระดั บ และไม* ตั ด ดอก มี การ
สLงออกหัวพันธุปทุมมาไปขายยังตLางประเทศเปZนจํานวนมาก ป]ญหาสําคัญที่พบในการสLงออกหัวพันธุ
ปทุมมามีโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum (syn. Pseudomonas
solanacearum) ระบาดทําความเสียหายให*กับเกษตรกรและผู*สLงออก เแบคทีเรียชนิดนี้จัดเปZน
แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่มีความสําคัญมากชนิดหนึ่ง ทําให*เกิดโรคเหี่ยว (wilt) กLอความเสียหายกับ
พืชปลูกหลายชนิด ทั้งที่เปZนพืชเศรษฐกิจจนถึงวัชพืชมากกวLา 200 ชนิด โดยเฉพาะในประเทศไทยมี
การปลูกพืชหลายชนิดที่พืชเศรษฐกิจของประเทศ และเปZนพืชอาศัยของแบคทีเรียชนิดนี้ ได*แกL มัน
ฝรั่ง ขิง ปทุมมา เปZนต*น R. solanacearum เปZนแบคทีเรียทางดินสามารถอยูLในดินได*เปZนระยะ
เวลานาน นอกจากนี้แบคทีเรียชนิดนี้สามารถติดไปกับหัวพันธุหรือสLวนขยายพันธุได* ทําให*การแพรL
ระบาดของโรคนี้จึงสามารถแพรLได*อยLางรวดเร็วและทั่วประเทศเมื่อมีการขนย*ายสLวนขยายพันธุของ
พืชที่มีการปนเปfgอนของแบคทีเรีย R. solanacearum ไปปลูกในที่ตLาง ๆ ความรุนแรงของโรคขึ้นอยูL
กับชนิดของพืชที่เชื้อเข*าทําลายสภาพแวดล*อม และสายพันธุ (strain) ของแบคทีเรีย นอกจากนี้
แบคทีเรีย R. solanacearum ยังเปZนศัตรูพืชที่สําคัญทางกักกันพืช ถ*าพบแบคทีเรียนี้ติดไปกับหัว
พันธุที่สLงออก หัวพันธุเหลLานั้นจะถูกเผาทําลายทันที ทําให*ไมLสามารถสLงออกได*
การปi อ งกั น กํ า จั ด โรคนี้ ทํ า ได* ย าก เนื่ อ งจากเชื้ อ สาเหตุ โ รคสามารถที่ จ ะคงอยูL ใ นดิ น เปZ น
เวลานานและมีพืชอาศัยกว*าง ไมLมีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคนี้ วิธีการปiองกัน
กําจัดยังคงจํากัด ได*มีรายงานการใช*พันธุต*านทาน การเขตกรรมและการใช*ชีววิธี ในการปiองกันกําจัด
โรคนี้ ซึ่งการใช*วิธีควบคุมโรคเหี่ยวโดยชีววิธีนี้ป]จจุบันเปZนที่ยอมรับและสLงเสริมให*เกษตรกรหันมาใช*
โดยตระหนักถึงอันตรายจากการใช*สารเคมีที่เปZนพิษตLอสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล*อมและชLวยแก*ป]ญหา
การดื้อสารเคมีของศัตรูพืชสําคัญหลายชนิด ตลอดจนเพิ่มทางเลือกในการพิจารณาใช*วิธีใดวิธีหนึ่งที่
เหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืชแกLเกษตรกร
การปiองกันกําจัดโรคนี้ทําได*ยากเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคสามารถมีชีวิตอยูLในดินเปZน
เวลานานและมีพืชอาศัยกว*าง เปZนสาเหตุของโรคเหี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เชLน ปทุมมา มันฝรั่ง
ไมLมีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรค มีรายงานการใช*พันธุต*านทาน การเขตกรรมและ
การใช*ชีววิธีในการควบคุมโรค ซึ่งพบวLาการใช*วิธีการจัดการดิน วิธีเขตกรรม รLวมกับการใช*ชีววิธี
ควบคุมโรคเหี่ยวมีความเปZนไปได*สูง
ณัฎฐิมา et al. (2551) ศึกษาการเตรียมผงเชื้อแบคทีเรียปฏิป]กษ Bacillus subtilis ดินราก
ยาสูบ no. 4 โดยเพิ่มปริมาณ B. subtilis ดินรากยาสูบ no. 4 บนอาหารแข็ง Tryptic Soy Agar
และ บนอาหารเหลว Tryptic Soy Broth ผสม magnesium sulfate ความเข*มข*น 0.1 M,
methylcellulose ความเข*มข*น 2.5 % และผง talcum 1:4 (V:W) ได*ปริมาณแบคทีเรียในผงเชื้อ
คือ1.1x1010 และ 0.7x 1010 CFU/กรัม ตามลําดับ นําผงเชื้อ B. subtilis ดินรากยาสูบ no. 4 ที่ได*
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เก็บรักษาที่อุณหภูมิห*องและที่อุณหภูมิ 4 oC มีชีวิตอยูLรอดได* 12 เดือน และ15 เดือน ตามลําดับ เมื่อ
นําผงเชื้อ B. subtilis ดินรากยาสูบ no. 4 ที่ผลิตได*ไปทดสอบประสิทธิภาพของผงเชื้อ B.subtilis ใน
การควบคุมโรคเหี่ยวของขิงพบวLาสามารถควบคุมโรคเหี่ยวได* 60 % ในเรือนทดลองและ 30-37 % ใน
แปลงทดลองปyที่ 1 และ 67.5-72.5% ในปyที่สอง
ณัฎฐิมา et al (2551) ได*คัดเลือกแบคทีเรียปฏิป]กษ 4415 และ รากอ*อย no.6 ที่สามารถ
ควบคุ มโรคเหี่ ย วในแปลงทดลองได* 43 และ 40 % ตามลํ า ดั บ ซึ่ งในการทดลองการเตรี ย มเชื้ อ
แบคทีเรีย B. subtilis เตรียมในรูปเซลลแขวนลอยของแบคทีเรียแล*วนําไปจุLมหัวพันธุ และ/หรือราด
ลงบนดิ น ซึ่ ง เปZ น การไมL ส ะดวกตL อ เกษตรกรที่ จ ะนํ า ไปใช* ในสภาพแปลง และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ ชL น นี้
ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis มักไมLคงที่ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล*อม ซึ่งสLวน
ใหญLประสิทธิภาพมักจะลดลงอันเนื่องมาจากเซลแบคทีเรียตายลง ดังนั้นจึงจําเปZนต*องมีการพัฒนา
รูปแบบการใช*แบคทีเรียปฏิป]กษที่ผLานการทดสอบประสิทธิภาพแล*ว ให*อยูLในรูปที่งLายตLอการบรรจุหีบ
หLอ ขนสLง และเกษตรกรนําไปใช*ได*สะดวก และสามารถนําไปใช*รLวมกับวิธีการอื่นๆได*
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุLงเน*นงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชนิดผงของเชื้อปฏิป]กษ
ปฏิ ป] กษ 4415 และ รากอ* อย no.6 ให*อยูL ในรู ปที่ งLา ยตLอการบรรจุ หี บ หLอ ขนสL ง และเกษตรกร
นําไปใช*ได*สะดวก

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1. อุปกรณมาตรฐานในห*องปฏิบัติการแบคทีเรีย ได*แกL ตู*เขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ
2. อุปกรณวิทยาศาสตร เชLน ตู*ควบคุมอุณหภูมิ ตู*เย็นสําหรับเก็บตัวอยLาง หม*อนึ่งความดันไอ
เครื่องเขยLาชนิดควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดคLาดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ตู*อบ
(oven)
3. เครื่องแก*วและอุปกรณอื่นๆที่ใช*ในห*องปฏิบัติการ เชLน เครื่องชั่ง, pH meter เปZนต*น
4. สารเคมีที่ใช*ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
5. วัสดุการเกษตร ได*แกL ดิน กระถางต*นไม* ปุ{ย หัวพันธุปทุมมา
วิธกี าร
1. การเตรียมผงเชือ้ แบคทีเรียปฏิป]กษ B. subtilis สายพันธุ 4415 และสายพันธุ ดินอ*อยno
ยno 6
1.1 การเพิ่มปริมาณ B.subtilis บนอาหารแข็ง
เลี้ยงเชื้อ B.subtilis บนอาหาร nutrient agar (NA) เปZนเวลา 24-36 ชั่วโมง เติมสารละลาย
magnesium sulfate (0.1 M) 10 มล.ตLอจานเลี้ยงเชื้อ กวาดเซลลแบคทีเรียบนผิวอาหารให*ผสมใน
สารละลายจากนั้นนําไปผสมกับ methylcellulose 2.5% ในน้ํา ในปริมาตรที่เทLากัน พักไว* 20
นาที จึงผสมกับสารพาผง talc ที่นึ่งฆLาเชื้อแล*วในอัตรา 1:4 โดยปริมาตรตLอน้ําหนัก ผสมให*เข*ากันดี
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กLอนนําไปผึ่งให*แห*งในที่รLม บดให*เปZนผงละเอียดแล*วรLอนผLานตะแกรงขนาด 35 mesh เก็บไว*
ถุงพลาสติกกLอนนําไปศึกษาตLอไป (Xu and Gross, 1986)
1.2 การเพิ่มปริมาณ B.subtilis บนอาหารเหลว
เลี้ยงเชื้อ B.subtilis ในอาหารเหลว nutrient broth (NB) นําไปวางบนเครื่องเขยLาที่ 150 rpm.
นาน 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห*อง ผสม carboxymethylcellulose 10 กรัมกับผง talc 1 กิโลกรัม นํา
สLวนผสมไปนึ่งฆLาเชื้อนาน 30 นาที 2 วัน ติดตLอกันวันละครั้ง จากนั้นนําเซลลแขวนลอยแบคทีเรีย
ปริมาณ 400 มล. เทลงในสLวนผสมของผง talc และ carboxymethylcellulose 1 กิโลกรัม ผสมให*
เข*ากันดีในสภาพปลอดเชื้อ บรรจุในถุงพลาสติก (Vidhyasekaran and Muthamilan, 1995)
2. การตรวจเซลลแบคทีเรียที่มชี วี ติ รอดในผงเชื้อทีผ่ ลิตได*
นําสLวนผสมผงเชื้อ 1 กรัม มาตรวจนับปริมาณเชื้อ B.subtilis ด*วยวิธี dilution plating บน
อาหาร NA บLมเชื้อที่อุณหภูมิห*อง 3 วัน แล*วตรวจนับเชื้อ B.subtilis ที่เจริญบนผิวหน*าอาหาร
3. การตรวจเซลลแบคทีเรียที่มชี วี ติ รอดในผงเชื้อทีเ่ ก็บทีอ่ ุณหภูมิและระยะเวลาตLาง ๆ
ทดสอบความอยูLรอดของเชื้อ Bacillus subtilis และระยะเวลาในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตLางๆ
ของหัวเชื้อที่ผลิตได* โดยทดสอบ 2 ระดับอุณหภูมิ ได*แกL อุณหภูมิห*อง และอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
และทดสอบระยะเวลาในการเก็บรักษา 15 เดือน วางแผนการทดลอง factorial in CRD 2 ป]จจัย 15
กรรมวิธี 4 ซ้ํา
4. ทดสอบประสิทธิภาพของผงเชื
าพของผงเชื้อ B.subtilis ในการควบคุมโรคเหีย่ วของปทุมมาในเรือน
ทดลอง
4.1 การเตรียมดินผสมเชือ้ แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช
เลี้ยงเชื้อ R.solanacearum บนอาหารแข็ง Wakimoto’s semisynthetic potato medium
(PSA) เปZนเวลา 48 ชั่วโมง เติมน้ํานึ่ง 10 มล.ตLอจานเลี้ยงเชื้อ กวาดเซลลแบคทีเรียผสมในน้ําเพื่อ
เตรียมเปZนเซลลแขวนลอยแบคทีเรีย ปรับให*มีความเข*มข*น 1x106 cfu/ml. นําไปผสมคลุกเคล*ากับ
ดินที่นึ่งฆLาเชื้อแล*วที่อัตรา 1:10 (ปริมาตร:น้ําหนัก) นําดินที่ผสมเชื้อสาเหตุโรคไปตรวจหาปริมาณเชื้อ
R.solanacearum โดยวิธี soil dilution plates กLอนนําดินไปบรรจุในกระถางเพื่อเตรียมไว*ปลูกพืช
ทดสอบตLอไป
4.2 การคลุกหัวพันธุปทุมมาด*วยผงเชื้อ B. subtilis
นําหัวพันธุปทุมมา ล*างให*สะอาด ผึ่งให*แห*งมาคลุกด*วยผงเชื้อ B.subtilis ที่อัตรา 1% โดย
น้ําหนัก นําไปปลูกในดินที่เตรียมไว*ในข*อ 4.1 จากนั้นนําผงเชื้อ B.subtilis ผสมน้ํานึ่งเพื่อเตรียมเปZน
เซลลแขวนลอยแบคทีเรีย ที่มีความเข*มข*น 1x109 cfu/ml. นําไปรดพืชทดสอบที่ปลูกไว*ในกระถางทุก
1 สัปดาห สําหรับกรรมวิธีเปรียบเทียบปลูกด*วยหัวพันธุปทุมมาที่ไมLได*คลุกด*วยผงเชื้อ B.subtilis
และใช*น้ํานึ่งรดพืชทดสอบแทนการใช*เซลลแขวนลอยแบคทีเรีย
4.3 การบันทึกข*อมูล
4.3.1 บันทึกปริมาณเชื้อ R.solanacearum ในดินที่เตรียมไว*กLอนนําไปใช*ปลูกพืชทดสอบ
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

335

4.3.2 บันทึกปริมาณเชื้อ R.solanacearum และ B.subtilis ในดินที่ใช*ปลูกพืชทดสอบแล*วทุก
สัปดาห
4.3.3 บันทึกจํานวนต*นพืชที่เปZนโรคเหี่ยวทุกสัปดาห
5. ทดสอบประสิทธิภาพของผงเชื้อ B.subtilis ในการควบคุมโรคเหีย่ วของปทุมมาในแปลง
ทดลอง
5.1 การเตรียมดินผสมเชือ้ แบคทีเรียสาเหตุโรค
เตรียมเซลลแขวนลอยแบคทีเรียสาเหตุโรค R.solanacearum ปลูกเชื้อกับต*นกล*ามะเขือเทศ
เพื่อให*เปZนโรคเหี่ยว แล*วนําต*นมะเขือเทศที่เปZนโรคสับให*ละเอียดผสมคลุกเคล*ากับดินในแปลง
ทดสอบที่มีการควบคุมอยLางดี สุLมตัวอยLางดินไปตรวจนับปริมาณเชื้อ R.solanacearum ด*วยวิธี soil
dilution plates
5.2 การคลุกหัวพันธุปทุมมาด*วยผงเชื้อ B.subtilis
นําหัวพันธุปทุมมาล*างให*สะอาด ผึ่งให*แห*ง คลุกด*วยผงเชื้อ B.subtilis ที่อัตรา 1% โดยน้ําหนัก
นํามาปลูกในแปลงทดลองที่เตรียมไว*ในข*อ 1 จากนั้นนําผงเชื้อ B.subtilis ผสมน้ํานึ่งเพื่อเตรียมเปZน
เซลลแขวนลอยแบคทีเรียนําไปรดพืชทดสอบที่ปลูกไว*ในแปลงทุกสัปดาห สําหรับกรรมวิธี
เปรียบเทียบปลูกด*วยหัวพันธุปทุมมาที่ไมLได*คลุกด*วยผงเชื้อ B.subtilis และใช*น้ํานึ่งรดพืชทดสอบแทน
การใช*เซลลแขวนลอยแบคทีเรีย
5.3 การบันทึกข*อมูล
5.3.1 บันทึกปริมาณเชื้อ R.solanacearum จากตัวอยLางดินที่สุLมเก็บจากแปลงทดสอบกLอนนําพืช
ไปปลูก
5.3.2 บันทึกปริมาณเชื้อ R.solanacearum และ B.subtilis จากตัวอยLางดินที่สุLมเก็บจากแปลง
ทดสอบที่ใช*ปลูกพืชทดสอบทุกสัปดาห
5.3.3 บันทึกจํานวนต*นพืชที่เปZนโรคเหี่ยวทุกสัปดาห
5.3.4 บันทึกน้ําหนักของผลผลิต
เวลาและสถานที่
ต.ค.48 - ก.ย.53 ที่กลุLมงานบักเตรีวิทยา กลุLมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร และ แปลงเกษตรกร จังหวัดเชียงราย
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ 4415 และ อ*อย no.6 เพื่อเพิ่มปริมาณ
ดําเนินการเลี้ยงในอาหารเหลว NGB และอาหารแข็งNGA นําแบคทีเรียที่เพิ่มปริมาณได*ไปทําเปZนผง
เชื้อโดยใช*ผงทาคัมเปZนวัสดุรองรับ ผลิตผงเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ 4415 และ อ*อย no.6
จํานวน 2 กิโลกรัม ทดสอบอายุของการเก็บรักษาผงเชื้อ นํามาตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สาย
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พันธุ 4415 และ อ*อย no.6 ในผงเชื้อทุกเดือนเพื่อเช็คความอยูLรอดและปริมาณ พบวLา ทดสอบอายุ
ของการเก็บรักษาผงเชื้อ เปZนเวลา 6 เดือน นํามาตรวจหาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ
4415 และ อ*อย no.6 ในผงเชื้อพบวLามีปริมาณ 1X1010 cfu/g
และนําผงเชื้อไปทดสอบ
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในเรือนปลูกพืชทดลอง อยูLในระหวLางการตรวจผลการ
ทดสอบ
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