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การทดสอบประสิทธิภาพ Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคใบจุดคะนา
สาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola
Efficacy test of Bacillus subtilis for controlling Alternaria brassicicola ,
causal agent of kale leaf spot
บุษราคัม อุดมศักดิ์ 1/ ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล1/ บูรณี พั่ววงษAแพทยA1/
วรางคนา แชDอวง2/
1/
กลุDมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2/
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บทคัดยDอ
ในป พ.ศ. 2554 ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus sp. ที่มีศักยภาพในการยับยั้ง
เชื้อรา A. brassicicola (Ab) สาเหตุโรคใบจุดคะนา ซึ่งผ3านการคัดเลือกสายพันธุ5จากหองปฏิบัติการ
และโรงเรือนทดสอบ 6 ไอโซเลท ไดแก3 20W4 20W1 20W5 20W12 17G18 และ SA6 โดยนําไป
ทดสอบในแปลงปลูกที่ อ.ท3ามะกา จ.กาญจนบุรี 2 ฤดู โดยวิธีการพ3นดวย cell suspension ของ
Bacillus sp. ในระหว3างเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ5 2554 และฤดูที่ 2 ระหว3างเดือนมิถุนายน
2554 – สิงหาคม 2554 พบว3า ในฤดูที่ 1 หลังการทดสอบ 7 วัน Bacillus sp. ทั้ง 6 ไอโซเลทสามาร
ถลดการเกิดโรคไดสูงกว3ากรรมวิธีที่ไม3มีการพ3นดวย Bacillus sp. อย3างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต3ไม3
แตกต3างกับกรรมวิธีที่พ3นสาร mancozeb 80% WP โดยไอโซเลท 17G18 20W5 และ 20W1 มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรค การทดสอบในฤดูที่ 2 พบว3า ไอโซเลท 20W4 20W12 และ
20W11 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรคใบจุดคะนาเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม3มีการพ3น
Bacillus sp. โดยไอโซเลท 20W4 มีประสิทธิภาพเทียบเท3ากับการพ3นดวยสาร mancozeb 80% WP
ในป 2555 ไดนํา 5 ไอโซเลท ไดแก3 20W4 20W1 20W5 20W12 และ 17G18 มาปรุงแต3งเปUน
ผลิตภัณฑ5ผง และนําไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดคะนาใน สภาพแปลงปลูก ที่ อ.
ท3ามะกา จ.กาญจนบุรี ระหว3างเดือนมกราคม - มีนาคม 2555 พบว3า ทั้ง 5 ไอโซเลทมีเปอร5เซนต5การ
เกิดโรคต่ํากว3ากรรมวิธีที่ไม3มีการพ3น Bacillus sp. อย3างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยไอโซเลท 20W1 มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรคใบจุด โดยสามารถลดการเกิดโรคไดเท3ากับ 32.88% เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม3มีการพ3น Baciilus sp. แต3เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ3นสาร
mancozeb 80% WP พบว3า ทุกไอโซเลทมีประสิทธิภาพต่ํากว3ากรรมวิธีที่พ3นดวยสาร mancozeb
80% WP อย3างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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คํานํา
คะนา (Brassica alboglabra) เปUนผักที่นิยมบริโภคทั้งในประเทศและเปUนสินคาส3งออกไป
ต3างประเทศ แต3ประเทศไทยมักประสบปYญหาการส3งออกพืชผัก เนื่องจากมักตรวจพบสารเคมีตกคาง
ในผักเกินกว3าค3าที่กําหนด ซึ่งปYญหาหลักของการปลูกคะนาคือโรคและแมลงศัตรู โดยโรคพืชที่สําคํญ
คือ โรคใบจุดซึ่งเกิดจากเชื้อรา A. brassicicola (Schw.) Wiltshire เปUนเชื้อราที่มักทําใหเกิดโรคกับ
พืชตระกูลผักกาด อาการของโรคเกิดทุกส3วน พบไดทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช อาการในตนแก3
มักพบบนใบและกาน เกิดเปUนแผลจุดเล็ก ๆ สีเหลือง ต3อมาแผลขยายใหญ3ขึ้น สีน้ําตาลเขมถึงดํา แผล
มีลักษณะเปUนวงค3อนขางกลม เรียงซอนกันเปUนชั้น ๆ สปอร5ของเชื้อราแพร3ไปตามลม น้ํา แมลง สัตว5
มนุษย5 และติดไปกับเครื่องมือ ระบาดมากในฤดูฝนหรือสภาพที่มีความชื้นสูง (พรพิมล, 2552) การ
ปcองกันกําจัดโรคพืชโดยชีววิธี จึงเปUนอีกทางเลือกหนึ่งในการลดการใชสารเคมี ซึ่งในประเทศไทยไดมี
การศึกษาวิจัยการนําจุลินทรีย5ปฏิปYกษ5มาใชในการควบคุมโรคพืชและสามารถพัฒนาจนไดเปUนสาร
ชีวินทรีย5หลายชนิดที่ใชในการควบคุมศัตรูพืชไดอย3างมีประสิทธิภาพ เทียบไดกับสารปcองกันกําจัด
ศัตรูพืช เช3น ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร5 ไดทําการผลิตผงเชื้อจุลินทรีย5
ปฏิปYกษ5 Bacillus subtilis สายพันธุ5 CH4 ใชในการปcองกันและควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และ
แบคที เ รี ย หลายชนิ ด ไดแก3 Alternaria spp. Phytophthora
palmivora
F
usarium spp Rhizoctonia sp. Cercospora spp. Acrocylindrium oryzae Erwinia spp.
Pyricularia oryzae Colletotrichum spp. Ralstonia solanacearum และ Xanthomonas
campestris (www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/04-plant/.../plant_00.html -)
นอกจากนี้มีชีวินทรีย5บางชนิดสามารถผลิตเปUนการคาแลว เช3น แบคทีเรีย Bacillus subtilis
ใชในการควบคุมโรคกาบใบแหงในขาวหรือโรคที่เกิดจากเชื้อราในดินของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด โดย
Bacillus เปUนแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราไดหลายชนิด สามารถพบไดทั่ว ๆ ไป ในดิน
ปลูก ปุlยคอก วัสดุปลูก รากพืช และผิวใบ ฯลฯ ณัฏฐิมาและคณะ (2548) ไดทําการแยกเชื้อ
Bacillus sp. จากดิน, รากพืชและปุlยคอก ไดจํานวน 525 ไอโซเลทมาทดสอบความสามารถในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ R. solanacearum พบว3า มี 4 ไอโซเลท ที่สามารถควบคุมและลดการเกิด
โรคเหี่ย วของขิงไดประมาณ 70-100% นอกจากนี้ วรรณวิ ไล และคณะ (2548) ไดทดลองพ3 น
Bacillus sp. ไอโซเลท WS 16 และWS 18 ในการควบคุมโรคใบจุดคะนาในแปลงปลูก พบว3า ทั้งสอง
ไอโซเลท สามารถลดการเกิดโรคไดอย3างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการพ3นดวยน้ํานึ่ง ป
2550 บุษราคัม และ ณัฏฐิมา (2550) ไดทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียกลุ3ม Bacillus ซึ่งแยกจาก
ดินปลูก ปุlยคอก และวัสดุปลูกจากแหล3งต3างๆ พบว3า Bacillus sp. ไอโซเลท 2G4, 22W10,
20W12,17G18 และ 20W4 มีศักยภาพสูงสุดในการควบคุมโรคเหี่ยวมะเขือเทศได 100% และไอโซเลท
17G18 มีศักยภาพสูงสุดในการควบคุมโรคเหี่ยวแตงกวา 100% โดยไอโซเลท 17G18 สามารถควบคุมโรค
เหี่ยวที่เกิดจากทั้งเชื้อรา F. oxysporum และ F. solani

รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

553

ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมุ3งเนนที่จะทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus sp. โดยเฉพาะ
B. subtilis ซึ่งผ3านการคัดเลือกในหองปฏิบัติการและโรงเรือนปลูกพืชแลว มาทดสอบในสภาพแปลง
ปลูก เพื่อใหไดสายพันธุ5ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดคะนา และสามารถนําไปพัฒนาเปUน
ผลิตภัณฑ5ไดในอนาคต เพื่อเกษตรกรจะไดนําไปใชเพื่อลดการใชสารเคมีต3อไป

วิธีดําเนินการ
อุปกรณA
1. อาหารเลี้ยงเชื้อราและแบคทีเรีย ไดแก3 PDA (Potato dectrose agar) , PSA
(Potato sucrose agar)
2. เชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp.
3. ผงทัลคัม
4. อุปกรณ5ในหองปฏิบัติการ เช3น จานอาหารเลี้ยงเชื้อ หลอดทดสอบ
ตูเขี่ยเชื้อ ฯลฯ
5. ดินปลูก
6. กระถางปลูก
7. แปลงปลูกคะนา ที่ จ. กาญจนบุรี
วิธีการ
1. ทดสอบศักยภาพของ Bacillus sp. ในการยับยั้งเชื้อรา A. brassicicola สาเหตุ
โรคใบจุดคะนา ในหองปฏิบัติการ
เลี้ยงเชื้อรา Ab บนอาหาร PDA และเลี้ยง Bacillus sp. บนอาหาร PSA จนกระทั่งโคโลนี
เต็มจานเลี้ยงเชื้อ ใช cock borrer เจาะเสนใยของเชื้อรา Ab วางลงบนกึ่งกลางของจานเลี้ยงเชื้อ ใช
Loop แตะเบาๆ ที่ Bacillus sp. นํามาขีดเปUนเสนตรงขนานกับโคโลนีของเชื้อราทดสอบ 4 ดาน โดย
มีระยะห3างประมาณ 2.5 ซม. บ3มเชื้อที่อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส โดยมีกรรมวิธีเปรียบเทียบ
(control) โดยใชเข็มเขี่ยแตะน้ําเปล3านึ่งฆ3าเชื้อแทนแบคทีเรีย Bacillus sp. ที่ทดสอบ ตรวจผลโดยวัด
inhibition zone เมื่อกรรมวิธีเปรียบเทียบ มีเชื้อรา Ab เจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
จากนั้นคัดเลือกไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปทดสอบประสิทธิภาพในระดับโรงเรือนต3อไป
2. ทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus sp. ในการควบคุมโรคใบจุดคะนา ในระดับ
โรงเรือนทดลอง
วิธีการทดสอบที่ 1 การพ3นปcองกัน : พ3น cell suspension ของ Bacillus sp. ความเขมขน
107 โคโลนี/มล. ลงบนคะนาที่มีอายุประมาณ 60 วัน ใหชุ3มทั้งใบและตน บ3มไว 24 ชม. จากนั้นจึงพ3น
เชื้อรา Ab ความเขมขนประมาณ 105 สปอร5/มล. ตาม
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วิธีการทดสอบที่ 2 การพ3นเพื่อรักษา : พ3น cell suspension ของ Ab แลวจึงพ3นดวย
Bacillus sp. มีกรรมวิธีเปรียบเทียบ โดย พ3นดวย cell suspension เชื้อรา Ab แลวพ3นตามดวย
น้ําเปล3า (C+) และกรรมวิธีพ3นดวยน้ํานึ่งฆ3าเชื้ออย3างเดียว (C-)
การพ3น : พ3นดวยถังพ3นธรรมดาชนิดอัดลม
การตรวจผล:
ตรวจผลโดยใหเปUนเปอร5เซ็นต5ความรุนแรงของโรคเปรียบเทียบกับพื้นที่ใบ
ทั้งหมด
3. ทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus sp. ในการควบคุมโรคใบจุดคะนา
ในแปลงปลูก
การเตรียมพืชและแปลงทดลอง : เตรียมแปลงขนาดกวาง 1.2 เมตร ยาว 5 เมตร ระยะห3าง
ระหว3างแปลงประมาณ 80 ซม. หว3านเมล็ดคะนา และถอนแยก จนคะนามีอายุ 35 วัน
การเตรียมแบคทีเรียและเชื้อราทดสอบ: เลี้ยง Bacillus sp. 6 ไอโซเลท ไดแก3 20W4 20W1
SA6 17G18 20W12 และ 20W5 บนอาหาร PSA เปUนเวลา 2 วัน นํามาทําเปUน cell suspension
โดยใส3น้ํานึ่งฆ3าเชื้อ 20 มล.ต3อ 1 จานเลี้ยงเชื้อ ขูดเอาเซลแบคทีเรียบนผิวหนาอาหารออก ซึ่งจะได
cell suspension ที่มีความเขมขนประมาณ 108 โคโลนี/มล. สําหรับเชื้อรา Ab เตรียมโดย เลี้ยงบน
อาหาร PDA เปUนเวลา 14 วัน จากนั้นนํามาทําเปUน cell suspension โดยใชน้ํานึ่งฆ3าเชื้อ
เช3นเดียวกับ Bacillus sp. ปรับความเขมขนใหไดประมาณ 104 โคโลนี/มล.
การดําเนินการทดลอง : วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา
ฤดูที่ 1 ทดสอบระหว3างเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ5 2554 มี 9 กรรมวิธี ประกอบดวย
กรรมวิธีที่ 1 พ3นดวย cell suspension Bacillus sp. ไอโซเลท 20W4
กรรมวิธีที่ 2 พ3นดวย cell suspension Bacillus sp. ไอโซเลท 20W1
กรรมวิธีที่ 3 พ3นดวย cell suspension Bacillus sp. ไอโซเลท SA6
กรรมวิธีที่ 4 พ3นดวย cell suspension Bacillus sp. ไอโซเลท 17G18
กรรมวิธีที่ 5 พ3นดวย cell suspension Bacillus sp. ไอโซเลท 20W12
กรรมวิธีที่ 6 พ3นดวย cell suspension Bacillus sp. ไอโซเลท 20W5
กรรมวิธีที่ 7 พ3นดวยสาร mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต3อน้ํา 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 8
พ3นดวยน้ําเปล3า (Control -)
กรรมวิธีที่ 9 พ3นดวย Ab (Control +)
ฤดูที่ 2 ทดสอบระหว3างเดือนมิถุนายน 2554 – สิงหาคม 2554 มี 8 กรรมวิธี ประกอบดวย
กรรมวิธีที่ 1 พ3นดวย cell suspension Bacillus sp. ไอโซเลท 20W4
กรรมวิธีที่ 2 พ3นดวย cell suspension Bacillus sp. ไอโซเลท 20W12
กรรมวิธีที่ 3 พ3นดวย cell suspension Bacillus sp. ไอโซเลท 20W11
กรรมวิธีที่ 4 พ3นดวย cell suspension Bacillus sp. ไอโซเลท 17G18
กรรมวิธีที่ 5 พ3นดวย cell suspension Bacillus sp. ไอโซเลท 20W5
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กรรมวิธีที่ 6 พ3นดวยสาร mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต3อน้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7 พ3นดวยน้ําเปล3า (Control-)
กรรมวิธีที่ 8 พ3นดวย Ab (Control +)
โดยจะพ3น Bacillus sp. ก3อนพ3น Ab 2 วัน และพ3นอีกครั้งหลังจากพ3น Ab 2 วัน
การพ3น : พ3นดวยถังพ3นธรรมดาชนิดอัดลม
การตรวจผล : ตรวจผลโดยใหเปUนเปอร5เซ็นต5ความรุนแรงของโรคเปรียบเทียบกับพื้นที่ใบ
ทั้งหมด โดยสุ3มตนคะนาจํานวน 50 ตน/ซ้ํา ตรวจดูใบคู3ที่ 2 นับจากโคนตน จํานวน 4 ใบ/ตน ที่ 3, 5
และ 7 วันหลังการทดสอบ
4. . ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑAผง Bacillus sp. ในการควบคุมโรคใบจุดคะนา ใน
แปลงปลูก
- ทดสอบระหว3างเดือนมกราคม – มีนาคม 2555
- การดําเนินการทดลอง : วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 8 กรรมวิธี 4 ซ้ําประกอบดวย
กรรมวิธีที่ 1 พ3นดวยผลิตภัณฑ5ผง Bacillus sp. ไอโซเลท 20W1
กรรมวิธีที่ 2 พ3นดวยผลิตภัณฑ5ผง Bacillus sp. ไอโซเลท 20W4
กรรมวิธีที่ 3 พ3นดวยผลิตภัณฑ5ผง Bacillus sp. ไอโซเลท 20W5
กรรมวิธีที่ 4 พ3นดวยผลิตภัณฑ5ผง Bacillus sp. ไอโซเลท 17G18
กรรมวิธีที่ 5 พ3นดวยผลิตภัณฑ5ผง Bacillus sp. ไอโซเลท
กรรมวิธีที่ 6 พ3นดวยสาร mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต3อน้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7 พ3นดวยน้ําเปล3า (Control -)
กรรมวิธีที่ 8 พ3นดวย Ab (Control +)
ผสมปรุงแต3งสารชีวภัณฑ5 Bacillus sp. ในรูปผง จํานวน 5 ไอโซเลท โดยใชทัลคัมเปUนสาร
นําพา จากนั้นนําไปทดสอบประสิทธิภาพในแปลงทดสอบคะนา ที่อําเภอท3ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยนําผงผลิตภัณฑ5 Bacillus sp. ละลายน้ํา อัตรา 40 กรัมต3อน้ํา 20 ลิตรปลูกเชื้อโดยวิธีพ3น โดยพ3น
สารชีวภัณฑ5 Bacillus sp. ก3อนและหลังการพ3นเชื้อราสาเหตุ A. brassicicola 2 วัน
การพ3น : พ3นดวยถังพ3นธรรมดาชนิดอัดลม
การตรวจผล : ตรวจผลโดยใหเปUนเปอร5เซ็นต5ความรุนแรงของโรคเปรียบเทียบกับพื้นที่ใบและ
กานใบทั้งหมด โดยสุ3มตนคะนาจํานวน 50 ตน/ซ้ํา ตรวจดูใบคู3ที่ 2 นับจากโคนตน จํานวน 4 ใบ/ตน
ที่ 3, 5 และ 7 วันหลังการทดสอบ
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ผลและวิจารณAผลการทดลอง
1. ทดสอบศักยภาพของ Bacillus sp. ในการยับยั้งเชื้อรา A. brassicicola สาเหตุ
โรคใบจุดคะนา ในหองปฏิบัติการ
พบว3า มีแบคทีเรีย Bacillus sp. จํานวน 90 ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้งเชื้อรา Ab บนอาหาร
PDA โดย 6 ไอโซเลทมีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อรา Ab ไดแก3 20W4
20W1 20W5 20W12 17G18 และ SA6 โดยมีค3าเฉลี่ยความกวางของ Inhibition zone เท3ากับ
1.68 1.66 1.60 1.58 1.46 และ 1.36 ซม. ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
2. ทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus sp. ในการควบคุมโรคใบจุดคะนา สาเหตุจาก
เชื้อรา A. brassicicola ในระดับโรงเรือน
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus sp. ในการควบคุมโรคใบจุดคะนาโดยการพ3น
Bacillus sp. ก3อนพ3นเชื้อรา Ab พบว3า ทุกไอโซเลทสามารถลดการเกิดโรคไดเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีควบคุม โดยไอโซเลท 20W1 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการเกิดโรค รองลงมา ไดแก3 20W5
20W4 20W12 SA6 และ 17G18 โดยมีค3าเฉลี่ยเปอร5เซ็นต5การเกิดโรคเท3ากับ 46.77 52.81 59.99
60.45 62.01 และ71.31 ตามลําดับ ทั้งนี้กรรมวิธีควบคุมมีค3าเฉลี่ยเปอร5เซ็นต5การเกิดโรคเท3ากับ
73.79 สําหรับกรรมวิธีการพ3นเชื้อรา Ab ก3อนพ3น Bacillus sp. พบว3า 20W12 มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการควบคุมโรค และพบว3า การพ3น Bacillus sp. ทุกไอโซเลทก3อนการพ3นเชื้อรา Ab เปอร5เซ็นต5การ
เกิดโรคต่ํากว3า วิธีการที่พ3น Ab ก3อนพ3น Bacillus sp. (ตารางที่ 2)
3. ทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus sp. ในการควบคุมโรคใบจุดคะนา ในแปลงปลูก
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus sp. ในการควบคุมโรคใบจุดคะนาในสภาพแปลง
ปลูก ฤดูที่ 1 พบว3า ที่ 3 และ5 วัน หลังการทดสอบเปอร5เซ็นต5การเกิดโรคใบจุดทุกกรรมวิธีค3อนขางต่ํา
ทําใหไม3สามารถสรุปความแตกต3างในการควบคุมโรคของแต3ละกรรมวิธี แต3ที่ 7 วัน หลังการทดสอบ
พบว3า การพ3นดวย Bacillus sp. ทั้ง 6 ไอโซเลทสามารถลดการเกิดโรคไดสูงกว3ากรรมวิธีที่ไม3มีการ
พ3น Bacillus sp. อย3างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต3ไม3แตกต3างกับกรรมวิธีที่พ3นสาร mancozeb 80%
WP โดยไอโซเลท 17G18 20W5 และ 20W1 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรค (ตารางที่ 3)
ในฤดูที่ 2 หลังการทดสอบ 3 วัน พบว3า กรรมวิธีที่พ3นดวยไอโซเลท 20W4 20W12 และ
20W11 มีเปอร5เซ็นต5การเกิดโรคต่ํา กล3าวคือสามารถลดการเกิดโรคใบจุดบนคะนาไดดีกว3ากรรมวิธีที่
ไม3มีการพ3น Bacillus sp. อย3างมีนัยสําคัญ และเทียบเท3ากับกรรมวิธีที่พ3นดวย mancozeb 80% WP
และกรรมวิธีที่พ3นดวยน้ําเปล3าซึ่งไม3มีการปลูกเชื้อ Ab ที่ 5 วันหลังการทดสอบ พบว3า กรรมวิธีที่พ3น
ดวยไอโซเลท 20W4 และ20W11 มีเปอร5เซ็นต5การเกิดโรคต่ําเทียบเท3ากับกรรมวิธีที่พ3นดวยน้ําเปล3าซึ่ง
ไม3มีการปลูกเชื้อ Ab และกรรมวิธีที่พ3นดวยmancozeb 80% WP และที่ 7 วันหลังการทดสอบ
พบว3า กรรมวิธีที่พ3นดวยไอโซเลท 20W4 มีเปอร5เซ็นต5การเกิดโรคต่ําเทียบเท3ากับกรรมวิธีที่พ3นดวย
น้ําเปล3าซึ่งไม3มีการปลูกเชื้อ Ab และกรรมวิธีที่พ3นดวยmancozeb 80% WP (ตารางที่ 4)
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4. ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑAผง Bacillus sp. ในการควบคุมโรคใบจุดคะนา ในแปลง
ปลูก
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ5ผง Bacillus sp. ในการควบคุมโรคใบจุดคะนาใน
สภาพแปลงปลูก พบว3า หลังการทดสอบ 7 วัน กรรมวิธที ี่มีการพ3น Bacillus sp. ทั้ง 5 ไอโซเลทมี
เปอร5เซนต5การเกิดโรคต่ํากว3ากรรมวิธีที่ไม3มีการพ3น Bacillus sp. (C+) อย3างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
การพ3น Bacillus sp. 4 ไอโซเลทที่พบการเกิดโรคต่ํากว3า 50 % คือ 20W1 20W5 17G18 และ
20W4 โดยมีเปอร5เซนต5การเกิดโรคเท3ากับ 41.26 43.55 43.88 และ 48.52 ตามลําดับ โดยไอโซเลท
20W1 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรคใบจุดโดยสามารถลดการเกิดโรคไดเท3ากับ 32.88% เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม3มีการพ3น Baciilus sp. แต3เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ3นสารปcองกัน
กําจัดโรคพืช mancozeb 80% WP พบว3า ทุกไอโซเลทมีประสิทธิภาพต่ํากว3ากรรมวิธีที่พ3นดวยสาร
mancozeb 80% WP อย3างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5)
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ผลการทดลองสรุปไดว3า จากการทดสอบศักยภาพของ Bacillus sp. จํานวน 135 ไอโซเลท
ในหองปฏิบัติการ พบว3า มี 90 ไอโซเลทที่สามารถยั้บยั้งเชื้อรา A. brassicicola สาเหตุโรคใบจุด
คะนา บนอาหาร PDA การทดสอบในระดับโรงเรือน พบว3า Bacillus sp. 6 ไอโซเลทที่นํามาทดสอบ
ไดแก3 20W1 20W5 20W4 20W12 SA6 และ 17G18 สามารถลดการเกิดโรคใบจุดไดประมาณ
50 % เมื่อพ3นปcองกันโรค การทดสอบในสภาพแปลง ฤดูที่ 1 พบว3า ทั้ง 6 ไอโซเลทสามารถลดการเกิด
โรคไดสูงกว3ากรรมวิธีที่พ3นดวยน้ําเปล3าอย3างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต3ไม3แตกต3างกับกรรมวิธีที่พ3นสาร
mancozeb 80% WP โดยไอโซเลท 17G18 20W5 และ 20W1 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุม
โรค การทดสอบในฤดูที่ 2 พบว3า ไอโซเลท 20W4 20W12 และ 20W11 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ควบคุมโรคใบจุดคะนาเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม3มีการพ3น Bacillus sp. โดยไอโซเลท 20W4 มี
ประสิทธิภาพเทียบเท3ากับการพ3นดวยสาร mancozeb 80% WP
การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ5ผง Bacillus sp. ในการควบคุมโรคใบจุดคะนาใน
สภาพแปลงปลูก พบว3า ทั้ง 5 ไอโซเลทมีเปอร5เซนต5การเกิดโรคต่ํากว3ากรรมวิธีที่ไม3มีการพ3น Bacillus
sp. (C+) อย3างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยไอโซเลท 20W1 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรคใบจุด
โดยสามารถลดการเกิดโรคไดเท3ากับ 32.88% เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม3มีการพ3น Baciilus sp.
แต3เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ3นสารปcองกันกําจัดโรคพืช mancozeb 80% WP พบว3า ทุกไอโซเลท
มีประสิทธิภาพต่ํากว3ากรรมวิธีที่พ3นดวยสาร mancozeb 80% WP อย3างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุดคะนา ในหองปฏิบัติการ
Bacillus sp. sp. (ไอโซเลท)
คDาเฉลี่ยความกวางของ Inhibition zone
(ตารางเซนติเมตร)
W4
1.68
SA6
1.66
20W1
1.60
20W5
1.58
20W12
1.46
17G18
1.36
control
0.00
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ตารางที่ 2 เปอรAเซ็นตAความรุนแรงของโรคใบจุดคะนาที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria
brassicicola ซึ่งควบคุมดวยแบคทีเรีย Bacillus sp. ที่ 21 วัน หลังการ
ทดสอบ ในโรงเรือนทดลอง
ไอโซเลท
คDาเฉลี่ยเปอรAเซ็นตAความรุนแรงของโรค (%)
T11/
T22/
20W1
46.77
66.38
20W5
52.81
59.02
20W4
59.99
67.26
20W12
60.45
52.20
SA6
62.01
90.43
17G18
71.31
87.21
Control (-)
0.00
0.00
Control (+)
73.79
73.79
1/

พ3น Bacillus sp. sp. ก3อนพ3น Ab 2/ พ3น Ab ก3อนพ3น Bacillus sp.

ตารางที่ 3 เปอรAเซ็นตAความรุนแรงของโรคใบจุดคะนาที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria
brassicicola ซึ่งควบคุมดวย Bacillus sp. ที่ 3 5 และ 7 วัน หลังการทดสอบใน
แปลงปลูก ฤดูที่ 1 (เดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธA 2554)
ไอโซเลท
คDาเฉลี่ยเปอรAเซ็นตAความรุนแรงของโรค (%)
3 DAI1/
5 DAI1/
7 DAI1/
20W4
3.82
2.79
1.30 c
20W1
2.10
2.05
0.87 c
SA6
3.89
1.92
5.20 b
17G18
2.30
2.61
0.36 c
20W12
4.29
3.96
1.66 c
20W5
6.43
4.28
0.58 c
mancozeb 80% WP
6.12
9.50
1.94 c
Control (+)
9.73
7.25
10.57a
Control (-)
0.00
0.00
0.00 c
CV =
77.18
1/

Days after inoculation = 3 5 และ7 วัน หลังการปลูกเชื้อ
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ตารางที่ 4 เปอรAเซ็นตAความรุนแรงของโรคใบจุดคะนาที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria
brassicicola ซึ่งควบคุมดวย Bacillus sp. ที่ 3 5 และ 7 วัน หลังการ
ทดสอบในแปลงปลูก ฤดูที่ 2 (เดือนมิถุนายน 2554 – สิงหาคม 2554)
ไอโซเลท
คDาเฉลี่ยเปอรAเซ็นตAความรุนแรงของโรค (%)
1/
3DAI
5DAI1/
7DAI1/
20W4
2.91 c
2.79 d
1.23 d
20W12
6.44 bc
10.38 bc
12.86 b
20W1
2.70 c
6.23 cd
8.72 bc
17G18
10.82 ab
15.24 ab
14.02 b
C0.00 c
0.12 d
0.14 d
20W5
12.70 ab
14.60 ab
23.93 a
mancozeb 80% WP
1.40 c
1.90 d
2.42 cd
Control (+)
13.36 a
21.68 a
23.50 a
CV =
68.33
50.73
40.60
1/

Days after inoculation = 3 5 และ7 วัน หลังการปลูกเชื้อ

ตารางที่ 5 เปอรAเซ็นตAความรุนแรงของโรคใบจุดคะนาที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria
brassicicola ซึ่งควบคุมดวยผลิตภัณฑAผง Bacillus sp. ที่ 7 วัน หลังการ
ทดสอบในแปลงปลูก
ไอโซเลท
คDาเฉลี่ยเปอรAเซ็นตAความรุนแรงของโรค (%)
7 DAI1/
mancozeb 80% WP
23.37d
20W1
41.26c
20W5
43.55c
17G18
43.88c
20W4
48.52c
20W12
61.70b
Control (+)
79.70a
Control (-)
0.00e
CV (%)
11.21
1/

Days after inoculation = 7 วัน หลังการปลูกเชื้อ
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