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การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อ B. subtilis WD 20 ในรูปผลิตภัณฑน้ําหมักและผลิตภัณฑผง
เชื้อตMอโรคแคงเกอรของมะนาวในแปลงปลูกอําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม พบวMาสารเคมีคอปเปอรไฮ
ครอกไซดแสดงคะแนนความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย 31.47% ใหน้ํามะนาวที่มีคMาความเปaนกรดดMาง
2.32 และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตMอ10 ผลเทMากับ 330 กรัม ผลมะนาวรMวงกMอนการเก็บเกี่ยว
ขนาดผลจึงมีขนาดเล็กทําใหน้ําหนักผลที่ไดต่ําหวMากรรมวิธีอื่นๆ เชื้อจุลินทรีย B. subtilis WD 20 ใน
รูปผงเชื้อ แสดงความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย 39.94% ใหน้ํามะนาวที่มีคMาความเปaนกรดดMาง 2.32
และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตMอ10 ผลเทMากับ 390 กรัม และทรงตนที่สมบูรณใบมีขนาดใหญMสี
เขียวเขม เชื้อจุลินทรีย B. subtilis WD 20 ในรูปน้ําหมักแสดงความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย 43.53%
ใหน้ํามะนาวที่มีคMาความเปaนกรดดMาง 2.33 และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตMอ10 ผลเทMากับ 340 กรัม
และกรรมวิธีเปรียบเทียบ(Control) แสดงความรุนแรงของการเกิดโรค 54.02 % ใหน้ํามะนาวที่มีคMาความ
เปaนกรดดMาง 2.32 และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตMอ10 ผลเทMากับ 370 กรัม จากการทดลอง
แสดงใหเห็นวMาแมการใชเชื้อจุลินทรีย B. subtilis WD 20 ในรูปผงจะไมMแสดงคะแนนความรุนแรงของ
การเกิดโรคต่ําที่สุดแตMผลผลิตที่ไดมีผลขนาดใหญMผลไมMรMวงกMอนถึงระยะเก็บเกี่ยวทรงตนสมบูรณแข็งแรงใบ
มีสีเขียวเขมจึงนับไดวMาเชื้อจุลินทรีย B. subtilis WD 20 ในรูปผงเชื้อใหประสิทธิภาพในการป1องกันกําจัด
โรคไดดีที่สุด
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คํานํา
โรคแคงเกอรของมะนาวมีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis
pv. citri (synonym X. campestris pv. citri ) เชื้อแบคทีเรียนี้สามารถเขาทําลายสMวนของพืชที่อยูM
เหนือพื้นดินตั้งแตM ใบ กิ่งกาน ผล และเชื้อสาเหตุนี้สามารถอาศัยอยูMบนตนมะนาวไดทุกฤดูกาล โดยมาก
มักพบระบาดรุนแรงในฤดูฝน จากการศึกษาโรคแคงเกอรในประเทศไทยจัดเปaนพวก Canker A (
Uematsu และคณะ, 1993 ) การป1องกันกําจัดโรคแคงเกอรในปoจจุบันยังไมMมีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ
โดยตรงตMอเชื้อแบคทีเรียสาเหตุนี้ ซึ่งโดยทั่วไปเกษตรกรนิยมใชสารประกอบคอปเปอรฉีดพMนตMอเนื่องเปaน
ประจํา ทําใหระบบนิเวศวิทยาถูกทําลายและมีสารประกอบคอปเปอรตกคางในผลิตผล สMวนการใชยา
ปฏิชีวนะกับโรคแคงเกอรทําใหเกิดการสะสมของยาในผลผลิตซึ่งจะทําใหมนุษยไดรับสารปฏืชีวนะโดยไมM
จําเปaนอันอาจทําใหเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคในระยะที่เกิดการเจ็บปqวยได ซึ่งก็เปaนอันตราย
ที่จะแนะนําใหเกษตรกรนํายาปฏิชีวนะมาใชในทางการเกษตร จุลินทรียที่ใชในการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
ไดมีการศึกษากันมามีหลายชนิดไดแกM แบคทีเรีย แอคติโนมัยซิส เชื้อรา และสัตวชนิดเล็กๆที่กินจุลินชีพ
เปaนอาหาร เชMน โปรโตซัว ไสเดือนฝอย และไร แบคทีเรียเปaนจุลินทรียที่สําคัญที่สุดในการควบคุมโรค
พืชโดยชีววิธี เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตไดรวดเร็วและยMอยสลายอาหารไดกวางในสภาพแตกตMางกันทั้ง
ยังสามารถผลิตสารปฏิชีวนยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียได (Kenneth and Cock,1982) นลินี
และคณะ(2528) พบวMาเชื้อ actinomycetes ที่แยกไดจากดินในทองที่ตMางๆ สามารถสรางปฎิชีวนสาร
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียโรคพืชไดหลายชนิด นลินีและคณะ (2534) พบวMา Bacillus
subtilis สามารถควบคุมความรุนแรงของโรคขอบใบแหงของขาวจาก94%เปaน19% และจากการศึกษา
การควบคุมโรคแคงเกอรโดยใชเชื้อจุลินทรียปฏิปoกษในแปลงทดลองที่จังหวัดอยุธยาพบวMา
Bacillus
subtilis strain WD20 สามารถลดการเกิดโรคแคงเกอรของสมโอไดอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยสามารถ
ลดความรุนแรงของโรคแคงเกอรบนสมโอได 24% ในขณะที่คอปเปอรออกซี่คลอไรดสามารถลดความ
รุนแรงของโรคแคงเกอรไดเพียง 4.10 % การป1องกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีก็เปaนกรรมวิธีหนึ่งในการ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อการจัดการโรคไดอยMางมีประสิทธิภาพป1องกันการดื้อยาของสารเคมี
รวมทั้งพิษตกคางในอาหาร เพิ่มความหลากหลายของจุลินทรียที่มีประโยชนเขาไปครอบครองพื้นที่กMอนที่
เชื้อสาเหตุโรคจะเขาทําลาย เพื่อกระตุนหรือชักนําใหพืชสรางความตานทานตMอการเขาทําลายของเชื้อ
สาเหตุโรคพืช ซึ่งการปฏิบัติดังกลMาวจะลดการใชสารเคมีได และลดการระบาดของโรคอยMางรุนแรงได
ซึ่งวิธีดังกลMาวควรไดศึกษาเพื่อใหสามารถนํามาใชในการจัดการควบคุมโรคแคงเกอรมะนาว
โดยการ
ดัดแปลงหรือพัฒนาใหมีความเหมาะสมตMอสภาพการผลิตมะนาว อันจะเปaนแนวทางใหเกษตรกรสามารถ
เลือกและเพิ่มมูลคMาของผลผลิตที่ปราศจากพิษตกคาง
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วิธดี าํ เนินการ

อุปกรณ

1. แปลงปลูกมะนาวที่ต.มหาสวัสดิ์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม
2. เชื้อจุลินทรียปฏิปoกษ Bacillus subtilis strain WD20
3. สารจับใบ และสารเคมีคอปเปอรไฮดรอกไซด 77%WP.
4. กลองจุลทรรศน, เครื่องแกว, ตาชั่ง, เครื่องเขยMา
5. ผงทัลคัม, เมทิลเซลลูโล, แมกนีเซียมซัลเฟต
6. อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย PSA, PDA, NA, PSB, PDB และ NB
วิธีการ

การศึกษาประสิทธิภาพของเชือ้ B. subtilis WD 20 ในรูปผลิตภัณฑน้ําหมักและผลิตภัณฑผง
เชื้อตMอโรคแคงเกอรของมะนาวในแปลงปลูกอําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
1. การเตรียมผลิตภัณฑในรูปน้าํ หมัก B. subtilis WD 20 โดยเลี้ยงเชื้อ B. subtilis WD 20 ใน

อาหารเหลวPSB จํานวน1 ลิตร เปaนเวลา 10 วันในเครื่องเขยMาความเร็ว 150 รอบตMอนาที จากนั้นใสMในถัง
หมักขนาด 60 ลิตรโดยผสมดวยน้ํามันฝรั่ง 4 ลิตรและกากน้ําตาล 400 มล.และน้ํา 15 ลิตร หมักไวเปaน
เวลา 1 เดือน
2. การเตรียมผลิตภัณฑผงเชื้อ B. subtilis WD 20 โดยใชเข็มเขี่ยหัวกลมเขี่ยเชื้อ B. subtilis WD
20 ที่เลี้ยงในหลอดอาหาร PSA จํานวน 1 loop มาใสMในอาหารเหลว PSBที่บรรจุในขวดแกวรูปชมพูMขนาด
500 มล. แลวนําเขาเครื่องเขยMาอัตราความเร็ว 145-150 รอบ/นาทีเปaนเวลา 3-5 วัน จากนั้นจึงเติม
แมกนีเซียมซัลเฟตและเมททิลเซลลูโลสลงไปในขวดเลี้ยงเชื้อ กวนใหเขากัน นําสMวนผสมทั้งหมดคMอย ๆเท
ใสMลงในผงทัลคัมที่อบฆMาเชื้อแลว

ผสมใหเขากันและนํามาเทใสMถาดที่วางรองดวยอลูมินั่มฟอยลเกลี่ยให

เรียบและผึ่งไวจนแหงที่อุณหภูมิหองเปaนเวลาประมาณ 3-4 วัน แลวนํามาบดใหเปaนผงละเอียด
3. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ B. subtilis WD 20 บนตนมะนาว
3.1 การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบRCB มี 4 กรรมวิธี ๆละ 5 ซ้ํา ๆละ 1 ตน
ดังนี้
1. ฉีดพMนดวยน้ําหมักจากเชื้อ B. subtilis WD 20 ที่เตรียมไวในขอ 1 อัตรา 80 มล.ตMอน้ํา 20
ลิตร
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2. ฉีดพMนดวยผลิตภัณฑผงเชื้อ B. subtilis WD 20 ที่เตรียมไวในขอ2 อัตรา 250 กรัม/น้ํา 20
ลิตร
3. ฉีดพMนดวยสารเคมีคอปเปอรไฮดรอกไซด อัตรา 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
4. ฉีดพMนดวยน้ําเปaนกรรมวิธีเปรียบเทียบ
3.2 การปฏิบัตกิ ารทดลอง นําสารละลายตามกรรมวิธีที่เตรียมไวในขอ3.1 ผสมสารจับใบอัตรา
5 มล./น้ํา 20 ลิตร แลวนําไปฉีดพMนบนตนมะนาวแตMละตนตามกรรมวิธีตMาง ๆ ที่กําหนดไวในแตMละตน
และกําหนดผลมะนาวที่มีขนาดเสนผMาศูนยกลาง 5 มม.อายุผลมะนาว 2 สัปดาหถึง 1 เดือนและไมMเปaนโรค
แคงเกอรเพื่อเปaนตัวแทนในการตรวจการเกิดโรคในแตMละตนจํานวน 30 ผล/ตน โดยฉีดพMนทุกสัปดาหดวย
ถังฉีดยาแบบติดเครื่องยนตสะพายหลังจนถึงระยะแกMเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวไดเปaนเวลา 3 เดือน(ผล
มะนาวมีระยะตั้งแตMออกดอกจนถึงเก็บกี่ยวเปaนเวลา 5 เดือน)
3.3 การบันทึกขอมูล ตรวจและประเมินใหคะแนนความรุนแรงระดับความรุนแรงของโรค
แคงเกอรบนผลมะนาวในแตMละผลตามคูMมือการประเมินระดับคะแนนของ James (1971) ดังนี้
0 = ไมMพบเกิดโรคแคงเกอร
1 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 1-5 %ของพื้นที่รอบผล
2 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 11-25 %ของพื้นที่รอบผล
3 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 11-25 %ของพื้นที่รอบผล
4 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 26-50 %ของพื้นที่รอบผล
5 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 51-75 %ของพื้นที่รอบผล
6 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 76-100 %ของพื้นที่รอบผล
คํานวณหาเปอรเซ็นตความรุนแรงของการเกิดโรคตามวิธีของ Horsfall and Heuberger (1942) ดังนี้
ความรุนแรงของการเกิดโรค =
ผลรวม ( ระดับ x จํานวนใบของแตMละระดับ) x 100
จํานวนใบทั้งหมด x ระดับสูงสุด
และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบทางสถิติ
ระยะเวลาและสถานที่
- มกราคม 2554 – กันยายน 2554
- หองปฏิบัติการและเรือนทดลองกลุMมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช
- แปลงมะนาวของเกษตรกร ต.มหาสวัสดิ์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
การศึกษาประสิทธิภาพของเชือ้ B. subtilis WD 20 ในรูปผลิตภัณฑน้ําหมักและผลิตภัณฑผง
เชื้อตMอโรคแคงเกอรของมะนาวในแปลงปลูกอําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม พบวMาสารเคมีคอปเปอรไฮ
ครอกไซดแสดงคะแนนความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย 31.47% ใหน้ํามะนาวที่มีคMาความเปaนกรดดMาง
2.32 และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตMอ10 ผลเทMากับ 330 กรัม เชื้อจุลินทรีย B. subtilis WD
20 ในรูปผงเชื้อ แสดงความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย 39.94% ใหน้ํามะนาวที่มีคMาความเปaนกรดดMาง
2.32 และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตMอ10 ผลเทMากับ 390 กรัม เชื้อจุลินทรีย B. subtilis WD 20
ในรูปน้ําหมักแสดงความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย 43.53% ใหน้ํามะนาวที่มีคMาความเปaนกรดดMาง 2.33
และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตMอ10 ผลเทMากับ 340 กรัม และกรรมวิธีเปรียบเทียบ(Control) แสดง
ความรุนแรงของการเกิดโรค 54.02 % ใหน้ํามะนาวที่มีคMาความเปaนกรดดMาง 2.32 และน้ําหนักผลผลิต
ของผลมะนาวตMอ10 ผลเทMากับ 370 กรัม ( ตารางที่1) จากการทดลองแสดงใหเห็นวMาสารเคมีคอปเปอร
ไฮครอกไซดแสดงคะแนนการเกิดโรคบนผลต่ําที่สุดแตMใหน้ําหนักผลที่ต่ําที่สุดโดยผลมะนาวมีขนาดเล็ก
เนื่องจากการใชสารเคมีทําใหตนมะนาวมีใบเหลืองลูกรMวงกMอนกําหนดและชMอผลในแตMละชMอจะมีผลทยอย
เกิดขึ้นใหมMทดแทนผลที่รMวงไปทําใหผลใหมMมีขนาดเล็กจึงทําใหน้ําหนักของผลนอยและความรุนแรงของ
โรคที่เกิดขึ้นบนผลก็จะต่ํากวMากรรมวิธีอื่นๆ คะแนนการเกิดโรคที่เกิดขึ้นจึงมิไดเกิดจากการอายุของผลที่มี
ขนาดอายุที่เทMากัน ดังนั้นการใชสารเคมีคอปเปอรไฮครอกไซดจึงไมMใชMกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดใน
การป1องกันกําจัดโรคแคงเกอรเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่นๆที่ทดสอบ การใชน้ําหมักที่มีสMวนผสมของ
กากน้ําตาลซึ่งเปaนอาหารและเปaนประโยชนทั้งตMอเชื้อจุลินทรีย B. subtilis WD 20 และเชื้อที่เปaนสาเหตุ
โรคจึงทําใหความรุนแรงของการเกิดโรคแคงเกอรสูงแตMคะแนนการเกิดโรคที่เกิดขึ้นก็ต่ํากวMากรรมวิธี
เปรียบเทียบ สMวนการใชผลิตภัณฑผงเชื้อ B. subtilis WD 20 ผลมะนาวจะติดอยูMบนตนนาน ตนมีความ
สมบูรณใบมีสีเขียวเขมและมีขนาดใหญM
ผลผลิตมีขนาดใหญMกวMาปกติทําใหน้ําหนักผลมะนาวสูงกวMา
กรรมวิธีอื่น
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการใชเชื้อจุลินทรีย B. subtilis WD 20 ในรูปผงใหประสิทธิภาพในดานการป1องกัน
กําจัดโรคแคงเกอรของมะนาวและขนาดน้ําหนักของผลผลิตสูงทรงตนที่สมบูรณใบมีขนาดใหญMสีเขียวเขม
โดยมีคะแนนความรุนแรงของการเกิดโรคแคงเกอร 39.94% น้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตMอ10 ผล
เทMากับ 390 กรัม สMวนกรรมวิธีเปรียบเทียบความรุนแรงของการเกิดโรค 54.02 %และน้ําหนักผลผลิต
ของผลมะนาวตMอ10 ผลเทMากับ 370 กรัม สMวนสารเคมีคอปเปอรไฮครอกไซดแสดงคะแนนความรุนแรง
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ของการเกิดโรคเฉลี่ย 31.47%และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตMอ10 ผลเทMากับ 330 กรัม ซึ่งผลการ
ทดลองนี้แสดงใหเห็นวMาการใชผลิตภัณฑผงเชื้อแมคะแนนการเกิดโรคแคงเกอรไมMแสดงคMาต่ําที่สุดแตM
ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพตนสมบูรณแข็งแรง
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพผลิตภัณฑจากเชื้อ Bacillus subtilis ตMอโรคแคงเกอรบนผลมะนาว
คMาเฉลี่ยความเปaน
คMาเฉลี่ยน้ําหนักผล /10 ลูก
กรรมวิธี
คMาเฉลี่ย % การเกิดโรค
กรด-ดMาง ในน้ํามะนาว
(กรัม)
43.53
2.33
340
น้ําหมักจากเชื้อ B. subtilis
39.94
2.32
390
ผงเชื้อ B. subtilis
31.47
2.32
330
คอปเปอรไฮดรอกไซด
47.72
2.32
370
น้ํา (Control)

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

