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บทคัดย่อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์จาํ นวน 2 จาก 33 สายพันธุ์ ถูกคัดเลือกและรวบรวมมาจากดินบริเวณรอบรากของ
ต้นมะนาวอินทรีย์ เพืAอศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ โดยสายพันธุ์ TU-Orga13 และ TU-Orga14 มีศกั ยภาพใน
การกระตุน้ ให้ตน้ มะนาวสะสมกรดซาลิซลิ กิ สูงสุดเท่ากับ 0.714 และ 0.689 มิลลิกรัม/กรัมนํVาหนักสด หลังการ
คลุ ก เมล็ด ด้ว ยเซลล์แขวนลอยแบคทีเ รียปฏิปั กษ์ แต่ ล ะสายพัน ธุ์ (ความเข้มข้น 1 x 108 cfu/ml) อัต รา 10
มิลลิลติ ร : เมล็ด 1 กิโลกรัม ซึงA แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.05) กับสายพันธุอ์ Aนื ๆ และกรรมวิธี
ควบคุม อีกทังV แบคทีเรียทังV 2 สายพันธุ์ นีV ยังแสดงบริเวณยับยังV Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุ
โรคแคงเกอร์ของมะนาวได้กว้างทีAสุด ด้วยวิธมี าตรฐาน agar diffusion เท่ากับ 2.00 และ 1.93 เซนติเมตร
ตามลําดับ ซึงA แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P = 0.05) กับสายพันธุอ์ Aนื ๆ และกรรมวิธคี วบคุม จากนันV จึง
พัฒ นาชีว ภัณ ฑ์อ ารัก ขาพืชสูต รใหม่ ชนิ ด ผงผสมนํV า จากผงถ่ า นชีว ภาพทีAป ระกอบด้วยสารพา สารเสริม
ประสิทธิภาพ และแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 หรือ TU-Orga14 รวม 6 สูตร ผลการวิจยั พบว่าชีวภัณฑ์
อารักขาพืชชนิดผงผสมนํVาจากผงถ่านชีวภาพทีผA ลิตในระดับอุตสาหกรรมสูตรทีA 3 หรือเรียกว่า Formula 3 [ผง
ถ่ านชีวภาพ แป้ งทัลคัม โดโลไมต์ แคลเซียมคาร์บอเนต คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโ ลส และนํV าสกัดถัวA เหลือง
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ปริมาณ 500 กรัม ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 (ความเข้มข้นเชือV 1016 cfu/ml) ปริมาตร 10 มิลลิลติ ร]
สามารถคงความมีชวี ติ รอดของแบคทีเรียปฏิปักษ์ได้ดที สAี ุดแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.05) กับ
สูตรอืAน ๆ เท่ากับ 2.8 x 1016, 2.8 x 1015, 1.9 x 1013 และ 2.8 x 1010 cfu/g ของชีวภัณฑ์ หลังเก็บรักษาไว้ใ น
สภาพอุณหภูมหิ ้องนาน 1, 3, 6, และ 12 เดือน ตามลําดับ โดยในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง Formula 3 มี
ประสิทธิภาพในการลดจํานวนแผลแคงเกอร์บนใบมะนาวและลดประมาณประชากร X. axonopodis pv. citri ได้
ดีทสAี ดุ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P = 0.05) โดยปรากฏแคงเกอร์เท่ากับ 5 แผล และพบประชากรเชือV
โรค 1.13 x 106 cfu/g ของนํVาหนักสดใบมะนาว ยิงA ไปกว่านันV Formula 3 สามารถชักนําให้ต้นมะนาวสะสมกรด
ซาลิซลิ กิ ได้อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชัวโมง
A หลังการปลูกเชือV X. axonopodis pv. citri เท่ากับ 0.624 มิลลิกรัม/
กรัมนํV าหนักสด ตลอดจนพบว่าต้นมะนาวทีAราดดินด้วย Formula 3 อัตรา 50 กรัม/นํV า 20 ลิตร ปริมาตร 300
มิลลิลติ ร/ต้น มีการสะสมกรดซาลิซลิ กิ ได้มากทีAสุดทังV 10 วัน ตลอดการทดลอง เมืAอเปรียบเทียบกับสูตรอืAน ๆ
และกรรมวิธคี วบคุม ในทํานองเดียวกัน การราดดินด้วย Formula 3 อายุ 1, 3, 6 และ 12 เดือน ในอัตราดังกล่าว
ข้างต้น ภายใต้สภาพแปลงปลูกของเกษตรกร สามารถลดความรุนแรงโรคแคงเกอร์ได้ดที สAี ุดแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.05) โดยปรากฏแคงเกอร์ 5.33, 5.67, 6.00 และ 7.00 แผล ตามลําดับ สอดคล้องกับ
ปริมาณประชากร X. axonopodis pv. citri บนใบมะนาว ซึงA ตรวจพบเท่ากับ 1.12-1.28 x 108 cfu/g ของนํVาหนัก
สดใบมะนาว และสอดคล้องกับปริมาณการสะสมกรดซาลิซลิ กิ ภายในต้นมะนาวสูงสุดแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ เ ท่ า กับ 0.654, 0.450, 0.440 และ 0.429 มิล ลิก รัม /กรัม นํV า หนั ก สด ตามลํ า ดับ เมืAอ จํ า แนกชนิ ด
แบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 ด้วยวิธมี าตรฐาน ทังV ในระดับสัณฐานวิทยา ชีวเคมี และโมเลกุล พบว่ามีความ
เหมือนคล้ายคลึงกันกับ Bacillus subtilis 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนันV การวิจยั นีVจงึ แสดงให้เห็นว่า Bacillus subtilis
TU-Orga13 ในชีวภัณฑ์สตู รใหม่ Formula 3 มีการแสดงออกทีรA วดเร็วในการผลิตสารทุตยิ ภูมแิ ละกรดซาลิซลิ กิ
เพืAอกระตุน้ ให้มะนาวต้านทานต่อการเข้าทําลายของ X. axonopodis pv. citri
คําสําคัญ : เกษตรอินทรีย;์ ถ่านชีวภาพ; การควบคุมโดยชีววิธ;ี แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช; กรดซาลิซลิ กิ

Abstract
Two of thirty-three strains of antagonistic bacteria collected from organic lime plant rhizosphere
were characterized. Strains TU-Orga13 and TU-Orga14 were significantly (P = 0.05) high accumulation
of salicylic acid within lime plant with 0. 714 and 0. 689 mg/ g fresh weight, respectively, after seed
treatments with each strain (1 x 108 cfu/ml) ratio 10 ml/ 1 kg seed when compared to other strains and
controls. Those two strains also showed the biggest clear zone of Xanthomonas axonopodis pv. citri,
the causal agent of canker on lime plant, inhibition with 2.00 and 1.93 cm, respectively, when compared
to other strains and controls which investigated by agar diffusion. The development of novel wettable
powder biopesticides containing carriers, additives and biocontrol agent strains TU- Orga13 and TUOrga14 in six formulations under pilot scale production, biochar-carrier based was established. A biocharbased formulation 3, Formula 3 [ biochar, talcum, dolomite, calcium carbonate, CMC, and soybean
extract mixed with TU- Orga13 ( 1016 cfu/ ml) ratio 10 ml: 500 g of bioformula] showed the highest
492
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survival cells of TU-Orga13 with 2.8 x 1016, 2.8 x 1015, 1.9 x 1013, and 2.8 x 1010 cfu/g of biopesticide at
1, 3, 6, and 12 month-storages, respectively. Subsequently, Formula 3 significantly reduced the number
of canker on lime plant leaves and significantly reduced the number of X. axonopodis pv. citri on lime
plant leaves after soil drenched ratio 50 g/ 20 L. of water in total volume 300 ml/plant under greenhouse
conditions with 5.00 sores and 1.13 x 106 cfu/g fresh weight, respectively. Moreover, Formula 3 showed
the highest accumulation of salicylic acid within 24 h after challenged inoculation with X. axonopodis pv.
citri with 0.624 mg/g fresh weight. Moreover, lime plant treated with Formula 3 soil drenched as mentioned
above showed the highest accumulation of salicylic acid within 10 days when compared to other formulas
and controls under greenhouse conditions. In the same trend, Formula 3 biopesticide, 1, 3, 6, and 12
month-storages, soil drenched significantly reduced the number of canker on lime plant leaves with 5.33,
5.67, 6.00 and 7.00 sores, respectively that correlated with X. axonopodis pv. citri population on leaves
with 1. 12- 1. 28 x 108 cfu/ g fresh weight and the highest accumulation of salicylic acid within 24 h after
challenged inoculation with X. axonopodis pv. citri with 0.654, 0.450, 0.440 and 0.429 mg/g fresh weight,
respectively under farmer field conditions. Identification of TU- Orga13 by standard methodology of
morphological, biochemical and molecular levels was showed 100 % similarity of Bacillus subtilis. This
study indicated that Bacillus subtilis TU- Orga13 in novel Formula 3 quickly expressed the secretion of
secondary metabolites and salicylic acid within lime plant against X. axonopodis pv. citri.
Keywords: organic agriculture; biochar; biological control; plant pathogenic bacteria; salicylic acid

1. คํานํา

ให้ใบร่วง ต้นโทรม แคระแกร็น กิงA แห้งตาย ผลผลิต
ลดลง และต้น ตายในทีAสุด (Civerolo,1984) โรคนีV
พบระบาดมากในช่ว งฤดูฝน เดือ นพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม เชืVอสาเหตุโรคแพร่กระจายไปกับลม
นํVา นํVาฝน หรือกิงA พันธุท์ เAี ป็ นโรค นอกจากนีVการเข้า
ทําลายของแมลง เช่น หนอนชอนใบ จะทําให้เกิด
แผล ซึงA จะเป็ นช่องทางให้เชือV สาเหตุโรคเข้าทําลาย
ได้ง่าย (นลินี และคณะ, 2553)
การป้ องกันกําจัดสามารถทําได้โ ดยการใช้
กิงA พันธุป์ ลอดโรค หมันสํ
A ารวจแปลงอย่างสมํAาเสมอ
โดยเฉพาะระยะแตกใบอ่อน ซึงA เป็ นระยะอ่อนแอต่อ
โรค หรือระยะติดผลอ่อนซึAงเป็ นระยะทีแA มลงพาหะ
เช่ น หนอนชอนใบ มัก ทํ า ให้ เ กิ ด แผลและเป็ น
ช่องทางให้เชืVอสาเหตุโรคเข้าทําลายได้ง่าย ในฤดู
ฝนต้องหมันตั
A ดแต่งกิงA แห้ง กิงA ทีเA ป็ นโรค รวมทังV เก็บ

โรคแคงเกอร์จากแบคทีเรีย Xanthomonas
axonopodis pv. citri เป็ น โรคทีAมีค วามสํา คัญ และ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับแหล่งปลูกพืชตระกูลส้ม
ทัวโลก
A
(Gottwald et al., 2001) รวมทังV ประเทศไทย
ซึAงมีรายงานโรคแคงเกอร์ระบาดอย่างกว้างขวาง
อย่างต่อเนืAอง (นลินี และคณะ, 2553) ประกอบกับ
ในต่ างประเทศออกกฎระเบียบการนํ าเข้าผลิตผล
พื ช ต ร ะ กู ล ส้ ม ทีA ป ร าศ จาก โร คแค งเ ก อร์ จึ ง
จํ า เป็ นต้ อ งมี ม าตรการป้ องกั น กํ า จั ด อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (EPPO/CABI, 2005) โดยเฉพาะ
อย่ า งยิAง มะนาวซึAง อ่อ นแอและง่า ยต่ อ การติดโรค
แคงเกอร์มากทีสA ุด (ณัฏฐิมา, 2550) เชือV สาเหตุโรค
สามารถเข้าทําลายได้ทุกส่วนของต้นมะนาว ได้แก่
ลําต้น ใบ กิงA และผล หากมีการระบาดรุนแรงจะทํา
493
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ใบและผลทีเA ป็ นโรคออกจากบริเวณแปลงปลูก และ
เผาทําลายนอกแปลง เมืAอวิธกี ารดังกล่าวข้างต้นใช้
ไม่ได้ผลจําเป็ นต้องพ่นสารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัต รา 15-20 กรัม /นํV า 20 ลิต ร ทุ ก 7-10 วัน
อย่างสมํAาเสมอ (ณัฏฐิมา และคณะ, 2557) อย่างไร
ก็ตาม การใช้สารเคมีม กั ไม่ได้ผลเนืAองจากการใช้
สารเคมีผดิ วิธแี ละผิดเวลา รวมทังV เชือV สาเหตุโรคดือV
สาร การควบคุมโรคทางเลือกโดยชีววิธจี งึ เป็ นอีก
หนึAงแนวทางทีเA กษตรกรและผูบ้ ริโภคให้ความสนใจ
เพราะนอกจากความปลอดภัยของผลิตผลแล้วยัง
ปลอดภัยต่ อสิงA แวดล้อมอีกด้วย โดย Kalita et al.
(1996) นักวิจยั ชาวอินเดียรายงานผลการคัดเลือก
และทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์และรา
ปฏิ ปั กษ์ ใ นการควบคุ ม X. axonopodis pv. citri
สาเหตุ โ รคแคงเกอร์ พบว่ า Bacillus subtilis มี
ประสิ ท ธิ ภ าพดี ทAี สุ ด (P = 0.05) รองลงมา คื อ
Pseudomonas fluorescens แ ล ะ Aspergillus terreus ตามลํ า ดั บ และ Huang และคณะ (2012)
พ บ ว่ า B. subtilis ส า ย พั น ธุ์ TKS1-1 แ ล ะ B.
amyloliquefaciens สายพั น ธุ์ WG6-14 สามารถ
ยับยังV X. axonopodis pv. citri ได้ดที สAี ดุ (P = 0.05)
สํ า หรั บ การควบคุ ม โรคแคงเกอร์ โ ดยชี ว วิ ธี ใ น
ประเทศไทย จิระเดช (2552) รายงานประสิทธิภาพ
ของราปฏิปั ก ษ์ Trichoderma sp. และแบคทีเ รีย
ปฏิปักษ์ B. cereus ในการควบคุมโรคแคงเกอร์ของ
มะนาวได้เป็ นอย่างดี รวมทังV นลินี และคณะ (2556)
รายงานการใช้ชวี ภัณฑ์อารักขาพืช B. subtilis อัตรา
5 และ 10 กรัม /นํV า 1 ลิต ร มีป ระสิท ธิภ าพในการ
ควบคุ มโรคแคงเกอร์ของมะนาวได้ดีทดั เทียมกับ
สารเคมี ค อปเปอร์ ไ ฮดรอกไซด์ (P = 0.05) บ่ ง
ชีVให้เห็นความสําเร็จของการใช้ชวี วิธแี ละชีวภัณฑ์
อารักขาพืชควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว หากมี
การคั ด สรรแบคที เ รี ย ปฏิ ปั กษ์ จ ากธรรมชาติ ทAี
สามารถยับ ยังV และกระตุ้ น ภู มิ ต้ า นทานของต้ น
มะนาวต่ อ โรคแคงเกอร์ ตลอดจนพัฒ นาเป็ น ชีว -

ภัณฑ์พร้อมใช้จากวัสดุเหลือทิVงทางการเกษตรใน
ระดับอุตสาหกรรม ทีมA ปี ระสิทธิภาพในการควบคุม
โรคแคงเกอร์ ในระบบการผลิตมะนาวแปลงใหญ่ได้
อย่ า งยั งA ยื น จะเป็ นอี ก หนึA ง ทางเลื อ กสํ า หรั บ
เกษตรกรทัวไปและเกษตรกรอิ
A
นทรีย์ทAีกําลังมอง
หาชีว ภัณ ฑ์อ ารัก ขาพืช สํา หรับใช้ท ังV ในระบบการ
ผลิตมะนาวปลอดภัยและมะนาวอินทรีย์ทAสี ามารถ
ลดปั ญหาสิAง แวดล้ อ ม แรงงาน และการดืV อ ต่ อ
สารเคมีของเชือV สาเหตุโรคไปในคราวเดียวกัน
ซึAงการพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืช สามารถ
พัฒ นาได้ 2 แนวทาง ได้ แ ก่ (1) สู ต รนํV า (liquid
formula) และ (2) สูตรผง (powdered formula) ชีวภัณฑ์อารักขาพืช สูตรนํV า แบคทีเรียปฏิปักษ์จะอยู่
ในรูปเซลล์แขวนลอยในตัวทําละลายทีAเป็ นนํVา หรือ
อาจอยู่ในตัวทําละลายทีไA ม่ละลาย ความทนทานต่อ
อุณหภูมแิ ละสารเคมีตAํา อายุสนั V และต้องการการเก็บ
รักษาในภาชนะบรรจุทAพี เิ ศษ ต้องมีระบบการแลก
เปลีAย นก๊ า ซและความชืVน ทีAเ หมาะสม ส่ว นสูตรผง
นิยมใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ทAีสามารถผลิตสปอร์ไ ด้
เช่น Bacillus sp. ผสมกับสารพาและเติมสารป้ องกัน
เซลล์จากความร้อนในระหว่างกระบวนการทําแห้ง
ได้แก่ หางนม เจลาติน คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโ ลส
หรือ ซีเ อ็มซี (carboxymethylcellulose, CMC) เป็ น
ต้ น ซึA ง สารทีA เ ติ ม ลงไปบางชนิ ด ช่ ว ยเพิA ม ความ
สามารถของเซลล์ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์มคี วามคง
ตัวในระหว่างการเก็บรักษา โดยการศึกษาวิจยั ครังV
นีVเพืAอพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืช สูตรใหม่ชนิดผง
ผสมนํV า ทีAมีผ งถ่ า นชีว ภาพ (biochar) เป็ น สารพา
และเติมสารเสริมประสิทธิภาพต่างชนิดกัน เพืAอการ
ผลิต ระดับ อุ ต สาหกรรม ภายใต้ ค วามร่ ว มมือ กับ
บริษัท ใบธง จํากัด สําหรับใช้ควบคุมโรคแคงเกอร์
ของมะนาวภายใต้สภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่ ซึงA
ผงถ่านชีวภาพจัดเป็ นวัสดุทอAี ุดมด้วยคาร์บอน ผลิต
จากการให้ความร้อนมวลชีวภาพ (biomass) โดยไม่
ใช้ อ อกซิ เ จนหรื อ ใช้ น้ อ ยมาก ส่ ง ผลให้ ผ งถ่ า น
494

ปี ที 7 • ฉบับที 5 • ฉบับเสริ ม 2561

Thai Journal of Science and Technology

ชี ว ภาพมี รู พ รุ น ซึA ง จะเป็ นทีA ก ั ก เก็ บ แบคที เ รี ย
ปฏิปักษ์สาํ หรับทําหน้าทีคA รอบครองผิวรากพืชและ
ส่ ง สัญ ญาณกระตุ้ น ภู มิต้ า นทานโรคพืช ทังV ระบบ
ตลอดจนทํากิจกรรมสร้า งธาตุอ าหารพืช หรือ ช่ว ย
ให้ธ าตุ อ าหารเป็ น ประโยชน์ ก บั พืช นอกจากนีVรู
พรุนของผงถ่านชีวภาพยังสามารถเก็บนํV าและธาตุ
อาหารในดิน เมืAอ ดิน อุ ด มสมบูร ณ์ จ ะส่ง ผลให้พืช
เจริญเติบโตได้ดแี ละผลผลิตเพิมA ขึนV อีกทังV ผงถ่าน
ชีว ภาพยัง สามารถกัก เก็บ คาร์บ อนในดิน และลด
คาร์บอนไดออกไซด์ในชันV บรรยากาศในระยะยาว

วางแผนการทดลองแบบ completely randomized
designs (CRD) กรรมวิธ ีล ะ 5 ซํV า เริ Aม ต้น เลีVย ง
แบคทีเรียซึAงเป็ นประชากรตัวอย่างทุกสายพันธุใ์ น
อาหารเหลว NGB ให้มอี ายุ 24 ชัวโมง
A
และบ่มเชือV
บนเครืAองเขย่า 120 รอบ/นาที ปรับความขุน่ ด้วยนํVา
กลันนึ
A Aงฆ่าเชือV ด้วยเครืAอง spectrophotometer ให้มี
ค่า O.D. ทีAความยาวคลืAน 600 นาโนเมตร เท่ากับ
0.2 (ความเข้มข้นเชือV ประมาณ 108 cfu/ml) จากนันV
ใช้กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาดเล็ก (1-2 มิลลิลติ ร)
ทีปA ลอดเชือV โดยไม่ใส่เข็มฉีดยา ดูดเซลล์แขวนลอย
แบคทีเรียสายพันธุ์ต่าง ๆ ทีAเตรียมไว้ประมาณ 1
มิลลิลติ ร ไล่ฟองอากาศออกแล้วฉีดเข้าสู่ใบของต้น
ยาสูบ (Nicotiana tabacum) ตรวจดูป ฏิกิริยาตอบ
สนองอย่างเฉียบพลัน โดยถ้าเป็ นเชือV สาเหตุโรคพืช
จะเกิดอาการตายของเซลล์ (necrotic) บนใบยาสูบ
ทํ า ให้เ ห็น เป็ น แผลสีนVํ า ตาลรอบบริเ วณทีAฉี ด เชืVอ
ภายในระยะเวลา 24-48 ชัวโมง
A
ให้มีค่าเท่ากับ 1
และถ้า ไม่ เ ป็ น เชืVอ สาเหตุ โ รคพืช จะไม่ เ กิด อาการ
เซลล์ตายบนใบยาสูบ ให้มีค่าเท่ากับ 0 (Schaad,
1988) นํ า ข้ อ มู ล ทีA ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ผ ลและความ
แปรปรวนด้วยวิธี ANOVA และเปรียบเทียบความ
แตกต่ า งค่ า เฉลีA ย ของแต่ ล ะสายพั น ธุ์ โ ดยวิ ธี
Duncan’s new multiple range tests (DMRT) ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป (ชูศกั ดิ,… 2551)
2.2 คัดเลือกแบคที เรียที1 กระตุ้นให้ระบบ
ภูมิต้านทานของต้นมะนาวผลิ ตกรดซาลิ ซิลิก
คัดเลือกแบคทีเรียบริเวณรอบรากพืช ทีA
สามารถกระตุ้นให้ระบบภูมติ ้านทานของต้นมะนาว
ผลิตกรดซาลิซิลิก เพืAอ ยับ ยังV การเข้า ทํา ลายของ
เชืVอ X. axonopodis pv. citri สาเหตุ โ รคแคงเกอร์
นันV เริมA จากการล้างเมล็ดมะนาวพันธุแ์ ป้ นรําไพ ซึงA
เป็ นพั น ธุ์ อ่ อ นแอ (ณั ฏ ฐิ ม า, 2550) ด้ ว ย clorox
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2 นาที แล้วล้าง
ด้วยนํV ากลันนึ
A Aงฆ่าเชืVอ 3 ครังV ผึAงเมล็ดพอหมาด ๆ
คลุกเมล็ดด้วยแบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์จํานวน 33

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การแยกและรวบรวมแบคที เ รียที1 มี
แนวโน้ มเป็ นปฏิ ปักษ์
นํ าดิ น รอบรากต้ น มะนาวอิ น ทรี ย์ ทAี
สมบูรณ์แข็งแรงมาแยกแบคทีเรียทีAมแี นวโน้มเป็ น
ปฏิปักษ์ด้วยวิธมี าตรฐาน ten-fold serial dilution
(Alcamo, 2001) จากนั นV นํ า จานอาหารเลีVย งเชืV อ
ทังV หมดไปบ่มไว้ทอAี ุณหภูมหิ อ้ ง (33±2 ºC) นาน 48
ชัวโมง
A
สุ่มเก็บตัวแทนโคโลนีของแบคทีเรียทีเA จริญ
บนผิ ว หน้ า อาหาร nutrient glucose agar (NGA)
โดยใช้ เ กณฑ์ ล ัก ษณะทางสัณ ฐานวิท ยาโคโลนี
ได้แก่ สี (color) รูปร่าง (shape) ขนาด (size) และ
รูปแบบขอบ (margin) สุ่มเก็บแบคทีเรีย 3 จาก 10
โคโลนี ทีAมีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาใกล้เคียงกัน
และนําแบคทีเรียทังV หมดไป cross streak บนอาหาร
NGA จนได้เ ชืVอ บริสุ ท ธิ … และนํ า ไปทดสอบสมบัติ
แ ก ร ม ด้ ว ย potassium hydroxide (KOH) ค ว าม
เข้ม ข้น 3 เปอร์เ ซ็น ต์ และยืน ยัน ด้ว ยการย้อ มสี
แกรมตามวิ ธี ม าตรฐาน (Alcamo, 2001) และ
ทดสอบความสามารถของแบคทีเรียทีแA ยกได้ในการ
ชัก นํ า การเกิด ปฏิกิริยาการตอบสนองอย่างเฉียบ
พลัน บนใบยาสู บ (hypersensitive reaction) เพืAอ
คัดเลือกแบคทีเรียแกรมลบ ซึAงมีแนวโน้ มเป็ นเชืVอ
สาเหตุโรคพืชออกจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง โดย
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สายพันธุ์ ทีAแยกได้จากข้อ 2.1 (ความเข้ม ข้นสาย
พันธุ์ละประมาณ 108 cfu/ml) เปรียบเทียบกับชีวภัณฑ์อารักขาพืชทางการค้า Bacillus subtilis อัตรา
50 กรัม/นํVา 20 ลิตร กรดซาลิซลิ กิ ความเข้มข้น 2.5
mM สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตรา 20 กรัม/
นํV า 20 ลิต ร และนํV า กลันA นึA ง ฆ่ า เชืVอ อัต ราเมล็ด 1
กิโลกรัม/สิงA ทดสอบต่าง ๆ ในแต่ละกรรมวิธปี ริมาตร
10 มิล ลิลิต ร และกรรมวิธีทAีไ ม่ มีก ารจัด การใด ๆ
รวม 38 กรรมวิธี นําเมล็ดมะนาวในแต่ ละกรรมวิธี
ไปปลูกลงในกระถางพลาสติกขนาด 4 นิVว ทีAบรรจุ
ดิน ร่ ว นนึA ง ฆ่ า เชืVอ กระถางละ 300 กรัม โดยวาง
แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ CRD ก ร ร ม ว ธิ ลี ะ 10
กระถาง (ซํVา ) ซํVา ละ 6 เมล็ด รดนํVา เช้า -เย็น เมืAอ
เมล็ด งอก ถอนแยกเหลือกระถาง (ซํVา ) ละ 3 ต้น
เก็บรักษาต้นมะนาวไว้ภายใต้สภาพเรือนปลูกพืช
ทดลอง จนกระทั Aงต้น มะนาวอายุ 15 วัน เก็บใบ
มะนาว 0.1 กรัม/ต้น จากแต่ละกรรมวิธี กรรมวิธลี ะ 10
ซํV า ซํV า ละ 3 ต้ น มาบดใน homogenization buffer
[methanol ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น 90 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ (v/v)
ปริมาตร 90 มิลลิลติ ร acetic acid ความเข้มข้น 100
เปอร์เซ็นต์ (v/v) ปริมาตร 9 มิลลิลติ ร และนํV ากลันA
นึA ง ฆ่ า เชืV อ ปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร] จากนั Vน นํ า ไป
ตกตะกอนด้วยเครืAองหมุนเหวีAยง 8,000 รอบ/นาที
ทีAอุณหภูมิ 4 ºC นาน 5 นาที ดูดส่วนใสปริมาตร 1
มิ ล ลิ ลิ ต ร แล้ ว เติ ม methanol ความเข้ ม ข้ น 90
เปอร์เซ็นต์ (v/v) ปริมาตร 0.5 มิลลิลติ ร และเติมสาร
0.02 M ferric ammonium sulfate ป ริ ม า ต ร 0.5
มิลลิลติ ร บ่มไว้สภาพอุณหภูมหิ อ้ ง นาน 5 นาที วัดค่า
การดูดกลืนแสงด้วยเครืAอง spectrophotometer ทีคA วาม
ยาวคลืAน 530 นาโนเมตร โดยแสดงค่าเป็ นมิลลิกรัม/
กรัมนํVาหนักสด (Tatyane et al., 2007) เปรียบเทียบ
กับกราฟมาตรฐาน ตามสมการ คือ Y = 0.114X +
0.049 โดย Y = ปริมาณการสะสมของกรดซาลิซลิ กิ
และ X = ค่าการดูดกลืนแสงทีAความยาวคลืAน 530
นาโนเมตร นํ าข้อมูลทีAได้มาวิเคราะห์ผลและความ

แปรปรวนด้ ว ยวิ ธี ANOVA และเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพแบคทีเรียทีแA ยกได้แต่ละสายพันธุจ์ าก
ความแตกต่างของค่าเฉลีAยการสะสมกรดซาลิซิลิก
ในต้นมะนาว โดยวิธี DMRT ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
(ชูศ ัก ดิ,… 2551) เพืAอ คัด เลือ กแบคทีเรีย สายพันธุ์ทAี
กระตุ้ น ให้ ร ะบบภู มิ ต้ า นทานของต้ น มะนาว
สังเคราะห์กรดซาลิซลิ กิ ต้านทานต่อการเข้าทําลาย
ของเชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์
2.3 คัด เลื อ กแบคที เ รี ยที1 มี แนวโน้ มเป็ น
ปฏิ ปักษ์ต่อเชื0อสาเหตุโรคแคงเกอร์
ทดสอบประสิท ธิภ าพของแบคทีเรียแต่
ละสายพันธุ์จํานวน 33 สายพันธุ์ ทีAแยกได้จากข้อ
2.1 ในการยับ ยังV X. axonopodis pv. citri สาเหตุ
โรคแคงเกอร์ของมะนาว (พงศธร, 2560) ด้ว ยวิธี
มาตรฐาน agar diffusion เปรียบเทียบกับชีวภัณฑ์
อารัก ขาพืช ทางการค้า B. subtilis กรดซาลิซิลิก
สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ และนํV ากลันนึ
A A งฆ่า
เชืVอ โดยเลีVย งเชืVอ แยกกัน ระหว่ า งเชืVอ สาเหตุ โ รค
แคงเกอร์ และแบคทีเรียทีAมีแนวโน้ มเป็ นปฏิปักษ์
แต่ละสายพันธุบ์ นอาหาร NGA เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
A
ใช้ loop ปลอดเชืVอเขียA โคโลนีแบคทีเรียแต่ละชนิด
(แบคทีเ รียสาเหตุ โ รคแคงเกอร์หรือแบคทีเรียทีAมี
แนวโน้มเป็ นปฏิปักษ์) ใส่ลงในนํVากลันนึ
A Aงฆ่าเชืVอใน
ปริมาตรตามทีตA อ้ งการ ปรับความขุน่ ด้วยนํVากลันนึ
A Aง
8
ฆ่า เชืVอ ให้มีค วามเข้ม ข้น เชืVอ ประมาณ 10 cfu/ml
จากนั Vน ใช้ micropipette ดู ด เซลล์ แ ขวนลอยเชืVอ
สาเหตุโรคแคงเกอร์ทเAี ตรียมไว้ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร
ผสมลงในขวดทีAบ รรจุ อ าหาร NGA ปริม าตร 20
มิลลิลติ ร ทีหA ลอมละลายตังV ทิงV ไว้จนกระทังอุ
A ณหภูมิ
ประมาณ 45-50 ºC ผสมให้เข้ากัน และเทลงในจาน
อาหารเลียV งเชือV ทีผA ่านการฆ่าเชือV แล้ว ปล่อยทิงV ไว้ให้
ผิวหน้าอาหารแห้งประมาณ 2-3 ชัวโมง
A
จึงใช้ cork
borer ทีAป ลอดเชืVอ ขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 0.5
เซนติเมตร ทําให้เกิดหลุมขนาด 0.5 เซนติเมตร บน
จานเลียV งเชือV ทีมA อี าหาร NGA ผสมเชือV สาเหตุโรคทีA
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ขุ่นด้วย NGB นึAงฆ่าเชืVอให้มีค่า O.D. ทีAความยาว
คลืAน 600 นาโนเมตร เท่ า กับ 0.2 (ความเข้ม ข้น
ประมาณ 108 cfu/ml) จึงย้ายแบคทีเรียแต่ละสาย
พันธุล์ งถังปฏิกรณ์ชวี ภาพ อัตราส่วน 0.5 เปอร์เซ็นต์
ของอาหารทีAใ ช้ เ ลีVย งปริม าตร 150 ลิต ร ภายใต้
สภาพค่า antifoam ค่าออกซิเจน แสง และคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 1, 41.66 slpm, 0.0 และ 91200
ppm ตามลําดับ เป็ นเวลา 36 ชัวโมง
A หรือจนกระทังA
มีค่า O.D. ทีคA วามยาวคลืAน 600 นาโนเมตร เท่ากับ
1.0 (ความเข้มข้นแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละสายพันธุ์
ประมาณ 1016 cfu/ml)
2.4.2 การเตรีย มสูต รชีว ภัณ ฑ์อ ารักขา
พืชสูตรใหม่ ชนิดผงผสมนํVา
นํ า ผงถ่ า นชี ว ภาพ (biochar) แป้ ง
ทัล คัม (talcum) โดโลไมต์ (dolomite) แคลเซีย ม
คาร์บอเนต (calcium carbonate) คาร์บอกซิเมทิล
เซลลู โ ลสหรื อ ซี เ อ็ ม ซี (carboxymethylcellulose,
CMC) และนํV าสกัดถัวเหลื
A อง มานึAงฆ่าเชืVอโรคด้วย
เครืAองนึAงฆ่าเชืVอโรคภายใต้สภาพอุณหภูมิ 121 ºC
ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิVว นาน 15 นาที 2 ครังV
โดยแต่ ละครังV ห่างกัน 1 วัน และนํ าส่วนประกอบ
ต่ า ง ๆ ทีAผ่ า นการฆ่า เชืVอ โรคแล้ว มาผสมกัน ตาม
อัตราส่วนดังต่อไปนีV 60 : 20 : 10 : 8 : 2 โดยสูตรทีA 1
ประกอบด้วยผงถ่านชีวภาพ แป้ งทัลคัม แคลเซียม
คาร์บอเนต ซีเอ็มซี และนํV าสกัดถัวเหลื
A อง สูตรทีA 2
ประกอบด้วยผงถ่ านชีวภาพ โดโลไมต์ แคลเซียม
คาร์บอเนต ซีเอ็มซี และนํVาสกัดถัวเหลื
A อง และสูตรทีA
3 ประกอบด้วยผงถ่ านชีวภาพ แป้ งทัลคัม : โดโล
ไมต์ (1 : 1) แคลเซีย มคาร์บ อเนต ซีเ อ็ม ซี และนํV า
สกัด ถัวA เหลือ ง หลัง จากนันV นํ า แบคทีเ รีย ปฏิปักษ์
แต่ละสายพันธุท์ เAี ตรียมไว้ในข้อ 2.4.1 ผสมลงไปใน
สูตรชีวภัณฑ์ทAี 1, 2 และ 3 อัตรา 10 มิลลิลติ ร/สูตร
ชีวภัณฑ์ 500 กรัม นําไปผึงA ลมร้อนให้หมาด นํามา
บรรจุถุงฟอยด์ ปริมาณ • กิโลกรัม/ถุง วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD กรรมวิธลี ะ 10 ถุง และเก็บรักษา

เตรียมไว้ จากนันV หยดเซลล์แขวนลอยแบคทีเรียทีมA ี
แนวโน้มเป็ นปฏิปักษ์แต่ละสายพันธุจ์ าํ นวน 33 สาย
พันธุ์ (ความเข้ม ข้นประมาณ 108 cfu/ml) หรือชีวภัณฑ์อารักขาพืช ทางการค้า B. subtilis อัตรา 50
กรัม/นํV า 20 ลิตร หรือกรดซาลิซิลิก ความเข้ม ข้น
2.5 mM หรือสารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตรา
20 กรัม/นํVา 20 ลิตร หรือนํVากลันนึ
A Aงฆ่าเชือV ปริมาตร
20 ไมโครลิตร ลงในหลุมแต่ละหลุม บ่มทีAอุณหภูมิ
ห้อง เป็ นเวลา 24-48 ชัวโมง
A ตรวจสอบการเกิดบริเวณ
ยับยังV (inhibition zone) บนผิว หน้ า อาหารทดสอบ
โดยคํานวณจากสูตร บริเวณยับยังV (เซนติเมตร) =
(ความกว้างบริเวณยับยังV ตามแนวแกน X + ความ
กว้างบริเวณยับยังV ตามแนวแกน Y) ÷ •
นํ าข้อมูลทีAได้มาวิเคราะห์ผลและความ
แปรปรวนด้วยวิธี ANOVA และเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลีAยของแต่ละสายพันธุโ์ ดยวิธี DMRT
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (ชูศกั ดิ,… 2551) เพืAอคัดเลือก
แบคทีเรียรอบรากพืชทีทA าํ หน้าทีA 2 แนวทาง ทังV การ
เป็ น ปฏิปั ก ษ์ แ ละการกระตุ้ น ภู มิต้ า นทานของต้น
มะนาว เพืAอ นํ า ไปจํา แนกชนิ ด ในระดับ สปี ชีส์และ
พัฒนาเป็ นชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสม
นํVาจากผงถ่านชีวภาพต่อไป
2.4 พัฒนาชี วภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่
ชนิ ดผงผสมนํ0าที1ผลิ ตในระดับอุตสาหกรรม
2.4.1 การเตรียมแบคทีเรียปฏิปักษ์
นํ าแบคที เ รี ย ปฏิ ปั กษ์ ส ายพั น ธุ์
TU-Orga13 และ TU-Orga14 ซึAงมีประสิทธิภาพใน
การเป็ นปฏิปักษ์ฆา่ เชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์โดยตรง
และกระตุ้ น ภู มิต้ า นทานของต้ น มะนาวด้ว ยการ
สะสมกรดซาลิซลิ กิ มาเตรียมเชือV เริมA ต้นสําหรับการ
เลีV ย งภายใต้ ส ภาพถั ง ปฏิ ก รณ์ ชี ว ภาพระดั บ
อุตสาหกรรมขนาด 150 ลิตร โดยเริมA จากการเลีVยง
TU-Orga13 และ TU-Orga14 แยกกั น ในอาหาร
NGB ปริมาตรสายพันธุ์ละ 1 ลิตร เขย่า 120 รอบ/
นาที ทีอA ุณหภูมหิ อ้ ง เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
A ปรับความ
497

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที 7 • ฉบับที 5 • ฉบับเสริ ม 2561

citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ (ความเข้มข้นประมาณ 108
cfu/ml) ด้วยวิธีการฉี ด เชืVอ โรคเข้าทีAใ บ อัตรา 0.5
มิลลิลติ ร/ใบ และบ่มไว้ในเรือนปลูกพืชทดลอง ให้มี
ความชืV น สัม พัท ธ์ สู ง ทีAเ หมาะสมต่ อ การเกิ ด โรค
(ประมาณ 98-100 %) ประเมินประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แต่ละสูตรของแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละสายพันธุ์
โดยวิเคราะห์การสะสมกรดซาลิซลิ กิ ภายในต้นมะนาว
เป็ นเวลา 10 วัน (เริAมตังV แต่ การใช้ชีวภัณฑ์ราดดิน
ครังV แรก) และวิเคราะห์อตั ราการเกิดโรคแคงเกอร์ 7
วันหลังปลูกเชืVอ วิเ คราะห์หาความแปรปรวนและ
เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลีAย ทางสถิติ
โดยวิธี DMRT ด้ ว ยโปรแกรมสํ า เร็จ รู ป (ชู ศ ัก ดิ,…
2551) เพืAอศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมกรด
ซาลิซลิ กิ และความรุนแรงของโรคแคงเกอร์ในแต่ ละ
กรรมวิธี
2.6 ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ชี ว ภั ณ ฑ์
อารัก ขาพื ช สู ต รใหม่ ช นิ ดผงผสมนํ0 า ในแปลง
เกษตรขนาดใหญ่
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพชี ว ภั ณ ฑ์
อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมนํVาในแปลงเกษตร
ขนาดใหญ่ สําหรับใช้ร่วมในระบบการปลูกมะนาว
อิน ทรีย์ข องเกษตรกร วางแผนการทดลองแบบ
randomized completely blocks design (RCBD)
โดยคัดเลือกชีวภัณฑ์สตู รใหม่จากแบคทีเรียปฏิปักษ์
สายพันธุ์ TU-Orga13 สูตรทีA 3 ซึAงมีประสิทธิภาพดี
ทีAสุดในการควบคุมโรคแคงเกอร์ในสภาพเรือนปลูก
พืชทดลอง พร้อมศึกษาอายุการเก็บรักษาทีA 1, 3, 6
และ 12 เดือน ในการควบคุมโรคแคงเกอร์และกระตุน้
ภู มิ ต้ า นทานของมะนาวอิ น ทรี ย์ ใ นสภาพแปลง
เกษตรกร อําเภอวังนํVาเขียว จังหวัดนครราชสีมา บน
มะนาวพันธุ์แป้ นรํ าไพ อายุ 1 ปี ด้วยการราดดิน
อั ต รา 50 กรั ม /นํV า 20 ลิ ต ร ปริ ม าตรต้ น ละ 300
มิ ล ลิ ลิ ต ร เปรี ย บเที ย บกับ เชืV อ สดของแบคที เ รี ย
ปฏิ ปั กษ์ TU-Orga13 ( 1016 cfu/ml) อ ตั ร า 50
มิลลิลติ ร/นํVา 20 ลิตร กรดซาลิซลิ กิ ความเข้มข้น 2.5

ไว้ภายใต้สภาพอุณหภูมหิ อ้ ง เพืAอทดสอบสมบัตกิ าร
มีชีวิตรอดและประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์อารักขา
พืชสูตรใหม่ โดยนํ าชีวภัณฑ์สูตรใหม่แต่ละสูตรของ
แบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละสายพันธุท์ มAี อี ายุ 1, 3, 6 และ
12 เดื อ น มาศึ ก ษาการมี ชีวิต รอดของแบคทีเ รีย
ปฏิปักษ์ด้วยวิธมี าตรฐาน ten-fold serial dilution
(Alcamo, 2001) วิเ คราะห์หาความแปรปรวนและ
เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลีAย ทางสถิติ
โดยวิธี DMRT ด้ ว ยโปรแกรมสํ า เร็จ รู ป (ชู ศ ัก ดิ,…
2551) เพืAอคัดเลือกสูตรชีวภัณฑ์สตู รใหม่ทคAี งความ
มีชวี ติ รอดของแบคทีเรียปฏิปักษ์ได้ดที Aสี ุดในสภาพ
อุณหภูมหิ อ้ ง
2.5 ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ชี ว ภั ณ ฑ์
อารัก ขาพื ช สู ต รใหม่ ช นิ ดผงผสมนํ0 า ในเรื อ น
ปลูกพืชทดลอง
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพชี ว ภั ณ ฑ์
อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมนํVาในเรือนปลูกพืช
ทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD กรรมวิธีละ
10 กระถาง (ซํVา) ซํVาละ 1 กระถาง กระถางละ 1 ต้น
นําชีวภัณฑ์สตู รใหม่ทงั V 3 สูตร ของแบคทีเรียปฏิปักษ์
ทังV 2 สายพันธุ์ ทีAผลิตขึVนในข้อ 4 รวม 6 สูตร มา
ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแคงเกอร์และ
กระตุน้ ภูมติ า้ นทานของมะนาวพันธุแ์ ป้ นรําไพ อายุ 1
ปี ด้ ว ยวิธีก ารราดดิน อัต รา 50 กรัม /นํV า 20 ลิต ร
ปริมาตรกระถางละ 300 มิลลิลิตร เปรียบเทียบกับ
เชืV อ สดของแบคที เ รี ย ปฏิ ปั กษ์ TU-Orga13 (1016
cfu/ml) อ ตั ร า 50 มิ ล ลิ ลิ ต ร/นํV า 20 ลิ ต ร เชืV อ สด
TU-Orga14 (1016 cfu/ml) อัตรา 50 มิลลิลติ ร/นํVา 20
ลิตร กรดซาลิซิลิก ความเข้มข้น 2.5 mM สารเคมี
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตรา 20 กรัม/นํV า 20 ลิตร
ชีวภัณฑ์ทางการค้า B. subtilis อัตรา 50 กรัม/นํVา 20
ลิตร ผงถ่ านชีวภาพ อัตรา 50 กรัม/นํV า 20 ลิตร นํV า
กลันนึ
A Aงฆ่าเชือV ปริมาตรกระถางละ 300 มิลลิลติ ร และ
กรรมวิธที ไAี ม่มกี ารจัดการใด ๆ ซึงA หลังจากราดดิน 3
วัน ด้วยกรรมวิธตี ่าง ๆ ปลูกเชืVอ X. axonopodis pv.
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mM อัต รา 50 มิลลิลิตร/นํV า 20 ลิตร สารเคมีค อป
เปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตรา 20 กรัม/นํV า 20 ลิตร ชีว
ภัณ ฑ์ท างการค้า B. subtilis อัตรา 50 กรัม/นํV า 20
ลิตร ผงถ่ านชีวภาพ อัตรา 50 กรัม/นํV า 20 ลิตร นํV า
กลันA นึA งฆ่ าเชืVอ ปริมาตรต้ นละ 300 มิลลิลิตร และ
กรรมวิธที ไAี ม่มกี ารจัดการ ใด ๆ ซึงA หลังจากราดดิน 3
วัน ด้วยกรรมวิธตี ่าง ๆ ปลูกเชืVอ X. axonopodis pv.
citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ (ความเข้มข้นประมาณ 108
cfu/ml) ด้ ว ยวิธีก ารฉี ด ใบ อัต รา 0.5 มิล ลิลิต ร/ใบ
ประเมิน ประสิท ธิภ าพของชีว ภัณ ฑ์ สู ต รใหม่ จ าก
แบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ TU-Orga13 สูตรทีA 3 ซึงA
ผ่ านการเก็บรักษานาน 1, 3, 6 และ 12 เดือน โดย
วิเคราะห์การสะสมกรดซาลิซิลิกภายในต้นมะนาว
เป็ นเวลา 10 วัน (เริAมตังV แต่ การใช้ชีวภัณฑ์ราดดิน
ครังV แรก) และวิเคราะห์อตั ราการเกิดโรคแคงเกอร์ 7
วันหลังปลูกเชืVอ วิเ คราะห์หาความแปรปรวนและ
เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลีAย ทางสถิติ
โดยวิธี DMRT ด้ ว ยโปรแกรมสํ า เร็จ รู ป (ชู ศ ัก ดิ,…
2551) เพืAอศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมกรด
ซาลิซลิ กิ ทีแA บคทีเรียปฏิปักษ์ในชีวภัณฑ์อายุ 1, 3, 6
และ 12 เดือน กระตุ้นให้มะนาวอินทรีย์ผลิตขึVนกับ
ความรุ นแรงของโรคแคงเกอร์ภายใต้ สภาพแปลง
เกษตรขนาดใหญ่ เพืAอ ระบุ อ ายุ ก ารเก็บ รัก ษาชีว
ภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์และใช้เป็ นรายละเอียดของ
ชีว ภัณ ฑ์ก่ อนถ่ ายทอดองค์ค วามรู้และเทคโนโลยี
การผลิตสูภ่ าคอุตสาหกรรมต่อไป
2.7 การจํา แนกชนิ ดแบคที เ รี ย ปฏิ ปั ก ษ์
TU-Orga13
2.7.1 ศึกษาสมบัตทิ างสัณฐานวิทยา
เลีVยงแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13
ซึAงมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแคงเกอร์และ
กระตุ้ น ภู มิต้ า นทานของต้ น มะนาวได้ดีทAีสุ ด บน
อาหาร NGA ทีAอุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
A
บัน ทึก ลัก ษณะโคโลนี โดยเปรีย บเทีย บลัก ษณะ
ต่าง ๆ ได้แก่ สี และลักษณะรูปร่างของโคโลนี

2.7.2 ศึ ก ษาลั ก ษณะทางชี ว เคมี บ าง
ประการ
นํ า แบคที เ รี ย ปฏิ ปั กษ์ TU-Orga13
บนอาหาร NGA อายุ 24-48 ชัวA โมง มาทดสอบ
ลักษณะทางชีวเคมีในการเกิดปฏิกริ ยิ าต่าง ๆ ได้แก่
oxidase test, catalase production, oxygen
relationship, indole production, motility test,
citrate utilization, urease test และ starch hydrolysis
โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD การทดสอบละ
10 ซํVา วิเคราะห์หาความแปรปรวนและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีAยทางสถิติโดยวิธี DMRT
ด้ว ยโปรแกรมสํา เร็จ รูป และนํ า ข้อ มูล ทีAวิเ คราะห์
ได้ ม าเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล พืV น ฐานจากตํ า รา
Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology
(10th Ed.)
2.7.3 การจําแนกระดับ species
ศึ ก ษ า ล า ย พิ ม พ์ ดี เ อ็ น เ อ ข อ ง
แบคทีเ รีย ปฏิปั ก ษ์ TU-Orga13 โดยใช้ ไ พรเมอร์
จําเพาะบริเวณ 16S rDNA ของแบคทีเรียแกรมบวก
และแกรมลบ และเพิมA ปริมาณภายใต้ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่
โพลีเมอเรส (PCR) ด้วยเทคนิค colony PCR และ
ตรวจวิเคราะห์ขนาดดีเอ็นเอทีAเพิมA ปริมาณได้ โดย
นํ า ดีเ อ็น เอทีAไ ด้จ ากปฏิกิริย า PCR มาแยกขนาด
ด้วยวิธอี เิ ล็กโตรโฟรีซสี บน 0.8 เปอร์เซ็นต์ agarose
gel ใช้ดเี อ็นเอมาตรฐานขนาด 1 kb เป็ นตัวเปรียบ
เทียบ ตรวจสอบแผ่นเจล โดยนํ าไปส่องดูภ ายใต้
UV transilluminator ทีA ค วามยาวคลืA น 312 นาโน
เมตร และบันทึกภาพ และสกัดดีเอ็นเอออกจากชิVน
เจลเพืAอส่งวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์ จากนันV นํ า
ลํา ดับ นิ ว คลีโ อไทด์ทAีวิเ คราะห์ได้เ ปรีย บเทียบกับ
ฐานข้อมูลโดยโปรแกรม BLAST

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ผลการแยกและรวบรวมแบคที เรียที1
มีแนวโน้ มเป็ นปฏิ ปักษ์
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ผลการแยกแบคทีเ รีย ทีAมีแ นวโน้ มเป็ น
ปฏิปักษ์จากดินรอบรากต้นมะนาวอินทรียท์ สAี มบูรณ์
แข็งแรง สามารถแยกแบคทีเรียได้ทงั V หมด 110 สาย
พันธุ์ และสุ่มเก็บแบคทีเรีย 3 จาก 10 โคโลนี ทีAมี
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาใกล้เคียงกันได้ 33 สาย
พันธุ์ เมืAอนํ ามาจัดกลุ่มตามลักษณะสัณฐานวิทยา
สามารถจัดได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 โคโลนีกลม นูน
ผิ ว หน้ า เรี ย บ ขอบเรี ย บ เป็ นมัน วาว สีข าวขุ่ น
จํานวน 2 สายพันธุ์ กลุ่ม 2 โคโลนีกลม นูน ผิวหน้า
ขรุขระ ขอบเรียบ เป็ นมันวาว สีขาวขุ่น จํานวน 11
สายพันธุ์ กลุ่ม 3 โคโลนีกลม นูน ผิวหน้าเรียบ ขอบ
เรียบ เป็ นมันวาว สีนVําตาลอ่อน จํานวน 8 สายพันธุ์
กลุ่ม 4 โคโลนีกลม นูน ผิวหน้าขรุขระ ขอบไม่เรียบ
สีขาวขุน่ จํานวน 5 สายพันธุ์ กลุ่ม 5 โคโลนีกลม ไม่
นูน ผิวหน้าขรุขระ ขอบเป็ นคลืAนเว้าเล็กน้อย สีขาว
ขุ่น จํานวน 4 สายพันธุ์ และกลุ่ม 6 โคโลนีกลม ไม่
นูน ผิวหน้าเรียบ มันวาว ขอบเรียบ สีขาวใส จํานวน
3 สายพัน ธุ์ โดยแบคทีเ รีย ทังV 33 สายพัน ธุ์ เป็ น
แบคทีเ รีย แกรมบวก [จากการทดสอบด้ว ย KOH
ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ และการย้อมสีแกรมตาม
วิธีม าตรฐาน (Alcamo, 2001)] และไม่สามารถชัก
นํ าให้เกิดปฏิกิริยาการตอบสนองอย่างเฉียบพลัน
(hypersensitive response, HR) บนใบยาสูบ (ไม่ได้
แสดงข้อมูล) บ่งชีใV ห้เห็นว่า แบคทีเรียทีแA ยกได้จาก
ดินรอบรากต้นมะนาวอินทรียท์ งั V 33 สายพันธุ์ นีVไม่
เป็ นเชือV สาเหตุโรคพืช (Schaad et al., 2001)
3.2 ผลการคัดเลือกแบคทีเรียที1กระตุ้นให้
ระบบภูมิต้านทานของต้นมะนาวผลิ ตกรดซาลิ ซิ ลิก
ผลการคัด เลือ กแบคทีเ รีย ทีAก ระตุ้ น ให้
ระบบภูมติ ้านทานของต้นมะนาวผลิตกรดซาลิซลิ กิ
(salicylic acid, SA) เพืAอ ยับยังV การเข้าทําลายของ
เชืVอ สาเหตุโ รคแคงเกอร์ พบว่า TU-Orga13 และ
TU-Orga14 จาก 33 สายพันธุ์ สามารถกระตุน้ ให้ตน้
มะนาวผลิตกรดซาลิซลิ กิ ได้สงู สุดเท่ากับ 0.714 และ

0.689 มิ ล ลิ ก รัม /กรัม นํV า หนั ก สด ตามลํ า ดับ ซึA ง
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.05) เมืAอ
เปรีย บเทีย บกับ สายพัน ธุ์อAืน และกรรมวิธีควบคุม
(ตารางทีA 1) ซึงA การผลิตกรดซาลิซลิ กิ ภายในพืชเป็ น
ระบบภู มิต้ า นทานของพืช ตามธรรมชาติใ นการ
ปกป้ อ งตัว เองให้ร อดพ้น จากสภาวะความเครียด
ต่ า ง ๆ เมืAอ เชืVอ โรคเข้า ทํา ลายพืช พืช จะเกิด การ
ตอบสนองอย่างฉับพลัน (HR) และผลิตกรดซาลิซิลกิ เพืAอทําหน้าทีเA ป็ นสัญญาณส่งไปยังเซลล์ต่าง ๆ
ทัวA ทังV ต้ น พืช กระตุ้ น ให้ยีน ต้ า นทานโรค (pathogenicity related gene, PR gene) ผ ลิ ต โ ป ร ตี น
ต้า นทานโรค (PR protein) เพืAอ ทํา หน้ า ทีAเ ป็ น สาร
ควบคุมและฆ่าเชือV โรคหลาย ๆ ชนิด ทําให้พชื มีภูมิ
ต้านทานรอดพ้นจากการเข้าทําลายของเชือV โรคพืช
ได้ ซึAง เรีย กกระบวนการนีV ว่ า systemic acquired
resistance (SAR) ข ณ ะ ทีA ก า ร ใ ช้ เ ชืV อ ป ฏิ ปั ก ษ์
โดยเฉพาะเชืVอปฏิปักษ์จากดินรอบรากพืชกระตุ้น
ภูมติ ้านทานของพืชผ่านกระบวนการผลิตกรดซาลิซิลิก และ/หรือ กรดจัส โมนิ ก (jasmonic acid, JA)
รวมทังV สารประกอบต่าง ๆ เป็ นอีกหนึAงช่องทางใน
การช่วยให้พชื มีภูมติ า้ นทานและรอดพ้นจากสภาวะ
ความเครียดต่ าง ๆ ได้ ซึAง เรีย กกระบวนการนีVว่า
induced systemic resistance (ISR) โดย Bacillus
spp. ถู ก สัน นิ ษ ฐานว่ า มีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมต้า น
ทานต่ อเชืVอโรคพืช และการกระตุ้นให้พืช ผลิตกรด
ซาลิซิลิก ซึAงนํ าไปสู่การสะสมสารประกอบต่ าง ๆ
ในระบบภู มิต้ า นทานของพืช ได้ แ ก่ chitinases,
beta-1,3-1,4-glucanase และ lipopeptides (Alvarez
et al., 1998; Zhang et al., 2015; Xu et al., 2016)
เช่ น เดีย วกับ Wang and Li (2012) รายงานว่ า B.
amyloliquefaciens SQRT3 ทีAแ ยกได้ จ ากดิน รอบ
รากมะเขือเทศสามารถลดความรุนแรงโรคเหีAยวได้
61 เปอร์ เ ซ็น ต์ และพบการแสดงออกของยี น ทีA
เกียA วข้องกับการส่งสัญสัญญาณในกระบวนการผลิต
กรดซาลิซิลิกและกรดจัสโมนิก เพิAม ขึVนเมืAอ เปรีย บ
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เทียบกับกรรมวิธคี วบคุม (SAR/ISR) สอดคล้องกับ
รายงานของ Métraux และคณะ (2005) ซึงA พบว่าใน
ใบพื ช ทีA ถู ก กระตุ้ น ให้ มี ภู มิ ต้ า นทานต่ อ การเข้า
ทําลายของเชืVอโรคพืชจะมีกรดซาลิซลิ กิ และ/หรือ
กรดจัสโมนิกสูงกว่าในพืชปกติ บ่งชีVให้เห็นว่ากรด
ซาลิ ซิ ลิ ก และกรดจั ส โมนิ ก จั ด เป็ นโมเลกุ ล ทีA มี
บทบาทสําคัญในการกระตุ้นภูมติ ้านทานทังV ระบบ

ข อ ง พื ช (SAR/ISR) ซึA ง ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า
TU-Orga13 และ TU-Orga14 สามารถกระตุ้นให้ต้น
มะนาวผลิตกรดซาลิซลิ กิ ได้ดที สAี ุด แสดงให้เห็นว่ามี
แนวโน้ ม เป็ นเชืV อ ปฏิ ปั กษ์ ทAี ส ามารถกระตุ้ น ภู มิ
ต้านทานของพืชให้ต้นมะนาวต้านทานต่อเชือV สาเหตุ
โรคแคงเกอร์ได้

ตารางที1 1 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียทีแA ยกได้จากดินรอบรากต้นมะนาวอินทรียใ์ นการกระตุ้นให้ตน้ มะนาว
ผลิตกรดซาลิซลิ กิ 1/
กรรมวิธ ี

ปริมาณกรด
ซาลิซลิ กิ ในพืช
(มิลลิกรัม/กรัม
นํVาหนักสด)
0.504d
0.519de
0.518de
0.505d
0.461cd
0.521de
0.587e
0.484d
0.523de
0.348ab
0.479d
0.500d

ปริมาณกรด
ซาลิซลิ กิ ในพืช
(มิลลิกรัม/กรัม
นํVาหนักสด)
0.487d
0.714f
0.689f
0.476cd
0.290a
0.503d
0.456cd
0.496d
0.500d
0.470cd
0.486d
0.488d

กรรมวิธ ี

กรรมวิธ ี

ปริมาณกรด
ซาลิซลิ กิ ในพืช
(มิลลิกรัม/กรัม
นํVาหนักสด)
0.493d
0.492d
0.482d
0.482d
0.512de
0.491d
0.483d
0.372b
0.397bc
0.523de
0.518de
-

TU-Orga1
TU-Orga12
TU-Orga23
TU-Orga2
TU-Orga13
TU-Orga24
TU-Orga3
TU-Orga14
TU-Orga25
TU-Orga4
TU-Orga15
TU-Orga26
TU-Orga5
TU-Orga16
TU-Orga27
TU-Orga6
TU-Orga17
TU-Orga28
TU-Orga7
TU-Orga18
TU-Orga29
TU-Orga8
TU-Orga19
TU-Orga30
TU-Orga9
TU-Orga20
TU-Orga31
TU-Orga10
TU-Orga21
TU-Orga32
TU-Orga11
TU-Orga22
TU-Orga33
นํVากลันนึ
A Aงฆ่าเชือV
กรดซาลิซลิ กิ
ชีวภัณฑ์อารักขา
คอปเปอร์กรรมวิธที ไAี ม่มี
0.499d
0.490d
0.278a
พืชทางการค้า
ไฮดรอกไซด์
การจัดการใด ๆ
1/อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีแ
A สดงในแต่ละคอลัมน์ บ่งชีคV วามแตกต่างทางสถิตทิ รAี ะดับความเชืAอมันA 95 เปอร์เซ็นต์ โดย
การวิเคราะห์แบบ Duncan’s new multiple range test (DMRT)

3.3 ผ ล ก า ร คั ด เ ลื อ ก แ บ ค ที เ รี ย ที1 มี
แนวโน้ มเป็ นปฏิ ปั กษ์ ต่ อเ ชื0 อ ส า เ ห ตุ โ รค
แคงเกอร์
ผ ล ก า ร ท ด สอ บ ป ร ะ ส ทิ ธ ภิ า พ ข อ ง
แบคทีเรียทีมA แี นวโน้มเป็ นปฏิปักษ์ทงั V 33 สายพันธุ์
พบว่า TU-Orga13 และ TU-Orga14 มีประสิทธิภาพ
ในการยับยังV เชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์สงู สุดแตกต่ าง

อย่ า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิ ติ (P = 0.05) โดยแสดง
บริเวณยับยังV เชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์ (clear zone)
เท่ า กั บ 2.00 และ 1.93 เซนติ เ มตร ตามลํ า ดับ
ร อ ง ล ง ม า คื อ TU-Orga26 TU-Orga31 แ ล ะ
TU-Orga25 โดยแสดงบริเวณยับยังV เชืVอสาเหตุโรค
แคงเกอร์เท่ากับ 1.57, 1.33 และ 1.13 เซนติเมตร
ตามลําดับ (ตารางทีA 2) โดยบริเวณยับยังV เชือV โรคบน
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อาหารเลีV ย งเชืV อ เกิ ด จากความสามารถของ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ทAสี ามารถผลิตสารปฏิชวี นะหรือ
สารทุ ติย ภู มิ (secondary metabolite) ทํ า ลายเชืVอ
โรคได้โดยตรง ซึAงขึนV อยู่กบั ชนิดและสายพันธุ์ของ
จุลินทรีย์ จัดเป็ นหนึAงในกลไกการควบคุมโรคพืช
โดยชีววิธี ซึงA มีรายงาน Bacillus spp. สามารถผลิต
สารปฏิ ชี ว นะได้ ห ลายชนิ ด เช่ น bacillomycin,
iturin, basilysin, fengimysin แ ล ะ mycosubtilin
(Peng and Mustafa, 2003) สอดคล้องกับ อมรรัตน์
และคณะ (2560) ทีA ร ายงานประสิ ท ธิ ภ าพของ
Bacillus spp. PSD-2 ในการยับยังV การเจริญของ X.
axonopodis pv. citri ได้สูงสุดถึง 85.29 เปอร์เซ็นต์
เมืAอเทียบกับคอปเปอร์ออกซีAคลอไรด์ ทีAยบั ยังV การ
เจริญได้สงู สุดเพียง 58.33 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ
Das และคณะ (2014) ทีA ศึ ก ษาการใช้ B. subtilis

S-12 ในการควบคุมโรคแคงเกอร์ข องมะนาวโดย
การพ่ น เพีย งครังV เดีย วให้ผ ลในการลดโรคถึง 10
เปอร์เซ็นต์ และ Zhang และคณะ (2015) พบว่า B.
amyloliquefaciens GB1 มีค วามสามารถผลิต สาร
ปฏิชวี นะทีเA ป็ นปฏิปักษ์กบั เชืVอสาเหตุโรคแคงเกอร์
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Fan และคณะ (2017)
พบว่ า B. subtilis 9407 มี ศ ั ก ยภาพในการผลิ ต
fengycin ซึAงมีบทบาทสําคัญในการควบคุมโรคผล
เน่ าของแอปเปิV ล ซึAงผลการวิจยั พบว่า TU-Orga13
และ TU-Orga14 สามารถแสดงการยับยังV เชืVอสาเหตุ
โรคแคงเกอร์ได้ดที สAี ดุ แสดงให้เห็นว่าทังV 2 สายพันธุ์
มี แ นวโน้ ม เป็ นเชืV อ ปฏิ ปั กษ์ ทAี ส ามารถผลิ ต สาร
ปฏิชวี นะและ/หรือสารทุตยิ ภูมคิ วบคุมเชือV สาเหตุโรค
แคงเกอร์ในสภาพธรรมชาติได้

ตารางที1 2 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียทีแA ยกได้จากดินรอบรากต้นมะนาวอินทรียใ์ นการผลิตสารปฏิชวี นะ
ยับยังV การเจริญของ Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ของมะนาว1/
กรรมวิธ ี

บริเวณยับยังV
(เซนติเมตร)
0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
1.00b
0.00a
0.00a

บริเวณยับยังV
(เซนติเมตร)
0.00a
2.00d
1.93d
0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
1.57c

กรรมวิธ ี

กรรมวิธ ี

บริเวณยับยังV
(เซนติเมตร)
0.00a
1.17b
1.13bc
1.57c
1.10b
1.07b
1.00b
1.20b
1.33bc
1.10b
1.03b
-

TU-Orga1
TU-Orga12
TU-Orga23
TU-Orga2
TU-Orga13
TU-Orga24
TU-Orga3
TU-Orga14
TU-Orga25
TU-Orga4
TU-Orga15
TU-Orga26
TU-Orga5
TU-Orga16
TU-Orga27
TU-Orga6
TU-Orga17
TU-Orga28
TU-Orga7
TU-Orga18
TU-Orga29
TU-Orga8
TU-Orga19
TU-Orga30
TU-Orga9
TU-Orga20
TU-Orga31
TU-Orga10
TU-Orga21
TU-Orga32
TU-Orga11
TU-Orga22
TU-Orga33
นํVากลันนึ
A Aงฆ่าเชือV
กรดซาลิซลิ กิ
ชีวภัณฑ์อารักขา
คอปเปอร์กรรมวิธที ไAี ม่มี
1.10b
1.07b
0.00a
พืชทางการค้า
ไฮดรอกไซด์
การจัดการใด ๆ
1/อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีแ
A สดงในแต่ละคอลัมน์ บ่งชีคV วามแตกต่างทางสถิตทิ รAี ะดับความเชืAอมันA 95 เปอร์เซ็นต์ โดย
การวิเคราะห์แบบ DMRT
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3.4 ผลการพัฒ นาชี ว ภัณ ฑ์ อ ารัก ขาพื ช
สู ต ร ใ ห ม่ ช นิ ด ผ ง ผ ส ม นํ0 า ที1 ผ ลิ ต ใ นระ ดั บ
อุตสาหกรรม
ผลของการพัฒนาชีว ภัณ ฑ์อ ารัก ขาพืช
สู ต รใหม่ ช นิ ด ผงผสมนํV าจาก TU-Orga13 และ
TU-Orga14 สายพัน ธุ์ ล ะ 3 สู ต ร รวม 6 สู ต ร และ
ทดสอบความมีชวี ติ รอดของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในแต่
ละสูตรทีอA ายุการเก็บรักษา 1, 3, 6 และ 12 เดือน ใน
สภาพอุ ณ หภู มิ ห้ อ ง พบว่ า Formula 3 (ผงถ่ า น
ชีว ภาพ แป้ ง ทัล คัม : โดโลไมต์ (1 : 1) แคลเซีย ม
คาร์บ อเนต ซีเ อ็ม ซี และนํV า สกัด ถัวA เหลือ ง (อัต รา
ส่ ว นผสมอยู่ ใ นระหว่ า งการจดสิ ท ธิ บ ั ต ร) ผสม
TU-Orga13 ความเข้มข้นเชือV 1016 cfu/ml อัตราสูตร
ชี ว ภั ณ ฑ์ 500 กรั ม /TU-Orga13 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร) มี
อัตราการรอดชีวติ ของ TU-Orga13 สูงสุดเมืAอเปรียบ
เทียบกับสูตรอืAนแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P = 0.05) โดยมีจํานวนเซลล์ TU-Orga13 เท่ากับ
2.8 x 1016, 2.8 x 1015, 1.9 x 1013 แ ล ะ 2.8 x 1010
cfu/g ของชีวภัณฑ์ ทีอA ายุการเก็บรักษา 1, 3, 6 และ
12 เดือน ตามลําดับ (ตารางทีA 3) เนืAองจากในสูตร
ชีวภัณฑ์นVีประกอบด้วยผงถ่านชีวภาพ แป้ งทัลคัม :
โดโลไมต์ (1 : 1), แคลเซียมคาร์บอเนต ซีเอ็มซี และ
นํV าสกัดถัวเหลื
A อง โดยสารพา สารเหนียว และสาร
เสริม ประสิท ธิภ าพทีAเ ติม ลงไปช่ ว ยปกป้ อ งเซลล์
แบคทีเรียปฏิปักษ์และเพิมA ความสามารถของเซลล์
รวมทังV ช่ ว ยให้ผลิต ภัณ ฑ์มีค วามคงตัว ในระหว่าง
การเก็บ รัก ษา โดยเฉพาะลัก ษณะและสมบัติทาง
เคมีและฟิ สกิ ส์ของผงถ่านชีวภาพ ซึงA ลักษณะความ
เป็ นรู พ รุ น จะช่ ว ยกั ก เก็ บ นํV าและอาหารของ
แ บ ค ที เ รี ย ป ฏิ ปั ก ษ์ ร ว ม ทั Vง เ ป็ น ทีA อ ยู่ ใ ห้ ก ั บ
TU-Orga13 ทีAมคี วามคล้ายคลึงกับแหล่งทีอA ยู่อาศัย
ในสภาพธรรมชาติ สอดคล้องกับ Pahari และคณะ
(2017) รายงานการใช้ผ งถ่ า นชีว ภาพเป็ น สารพา
สามารถช่วยยืดอายุของชีวภัณฑ์ Bacillus spp. ให้
มีอ ัต ราการรอดชีวิต ในดิน ทีAป ลู ก ถัวA เขีย ว 6.63±

0.29 x 105 cfu/g ของดิน หลังการใช้ 120 วัน การใช้
สารพาแป้ งทั ล คั ม โดโลไมต์ และแคลเซี ย ม
คาร์บอเนต ซึงA เป็ นสารอนินทรียท์ แAี บคทีเรียปฏิปักษ์
สามารถใช้เป็ นแหล่งทีAอยู่เหมาะแก่การมีชวี ติ รอด
เนืAองจากช่วยเพิมA ความทนทานต่อการเปลียA นแปลง
จากความร้ อ นได้ ดี อี ก ทังV สารคาร์ บ อกซิ เ มทิ ล
เซลลูโลสหรือซีเอ็มซี ยังเป็ นสารช่วยปกป้ องเซลล์
แบคทีเรียปฏิปักษ์ใ ห้มีความแข็งแรงทนต่ อสภาพ
แวดล้อ มทีAเ ปลีAย นแปลงไป เช่ น เดีย วกับ Amalraj
และคณะ (2013) รายงานผลของสารเสริมและสาร
ลดแรงตึงผิว ได้แก่ polyvinylpyrrolidone (PVP) 2
เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ค า ร์ บ อ ก ซิ เ ม ทิ ล เ ซ ล ลู โ ล ส 0.1
เปอร์เซ็นต์ และ polysorbate ความเข้ม ข้น 0.025
เปอร์เ ซ็น ต์ ในการยืด อายุก ารเก็บรักษาชีวภัณฑ์
จาก Bacillus sp. ในสภาพอุณหภูมิ 30 ºC ได้นาน
480 วัน ซึงA พบ Bacillus sp. ทีมA ชี วี ติ เท่ากับ 5.6 x 107
cfu/g อีกทังV ในสูตรชีวภัณฑ์ทปAี ระสบความสําเร็จใน
การวิจยั นีVยงั มีสารอาหารเสริมประสิทธิภาพ ได้แก่
นํV า สกัด ถัวA เหลือ ง ทํา หน้ า ทีAเ ป็ น แหล่ ง อาหารและ
พลัง งานให้แ ก่ แ บคทีเ รีย ปฏิปั ก ษ์ เช่ น คาร์บ อน
ไนโตรเจน และสารอาหารรองต่าง ๆ (ชัยสิทธิ … และ
คณะ, 2550)
3.5 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพชีวภัณฑ์
อารัก ขาพื ช สู ต รใหม่ ช นิ ดผงผสมนํ0 า ในเรื อ น
ปลูกพืชทดลอง
3.5.1 ผลการทดสอบประสิท ธิภ าพชีวภัณ ฑ์อ ารัก ขาพืช สูต รใหม่ ช นิ ด ผงผสมนํV า ในการ
ควบคุมโรคแคงเกอร์ในเรือนปลูกพืชทดลอง พบว่า
ชี ว ภั ณ ฑ์ อ ารั ก ขาพื ช สู ต รใหม่ ช นิ ด ผงผสมนํV า
Formula 1 [ผงถ่ านชีวภาพ แป้ งทัลคัม แคลเซียม
คาร์ บ อเนต ซีเ อ็ม ซี และนํV า สกัด ถัวA เหลือ ง ผสม
แบคทีเ รีย ปฏิปั ก ษ์ TU-Orga13 (ความเข้มข้นเชืVอ
1016 cfu/ml) อั ต ร า สู ต ร ชี ว ภั ณ ฑ์ 500 ก รั ม /
TU-Orga13 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร ] Formula 2 [ผ ง ถ่ า น
ชีวภาพ โดโลไมต์ แคลเซียมคาร์บอเนต ซีเอ็มซี และ
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ตารางที1 3 สมบัตขิ องชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมนํVาต่อปริมาณเซลล์แบคทีเรียทีมA ชี วี ติ หลังการ
เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลา 1, 3, 6 และ 12 เดือน1/
ปริมาณแบคทีเรียปฏิปักษ์ทมAี ชี วี ติ ในชีวภัณฑ์แต่ละสูตร (cfu/g)
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
16
13
6
Formula 1
1.5 x 10 c
1.2 x 10 a
2.8 x 10 a
1.6 x 105a
Formula 2
1.1 x 1015 a
1.0 x 1012a
1.1 x 106a
1.0 x 104a
Formula 3
2.8 x 1016 d
2.8 x 1015b
1.9 x 1013b
2.8 x 1010b
Formula 4
1.3 x 1016 b
1.2 x 1013a
1.0 x 106a
2.8 x 104a
Formula 5
1.1 x 1015 a
1.0 x 1011a
2.4 x 105a
0a
14
11
4
Formula 6
1.1 x 10 a
1.0 x 10 a
1.5 x 10 a
0a
1/อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีAแสดงในแต่ ละคอลัมน์ บ่งชีVความแตกต่ างทางสถิต ิทAรี ะดับความเชืAอมัน
A 95
เปอร์เซ็นต์ โดยการวิเคราะห์แบบ DMRT
2/Formula 1 หมายถึง สูตรทีA 1 ผงถ่านชีวภาพ แป้ งทัลคัม แคลเซียมคาร์บอเนต ซีเอ็มซี และนํVาสกัดถัวเหลื
A อง
16
ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 (ความเข้มข้นเชือV 10 cfu/ml) อัตราสูตรชีวภัณฑ์ 500 กรัม/TU-Orga13
10 มิลลิลติ ร; Formula 2 หมายถึง สูตรทีA 2 ผงถ่านชีวภาพ โดโลไมต์ แคลเซียมคาร์บอเนต ซีเอ็มซี และนํVา
สกัดถัวเหลื
A อง ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 (ความเข้มข้นเชืVอ 1016 cfu/ml) อัตราสูตรชีวภัณฑ์ 500
กรัม/TU-Orga13 10 มิลลิลิตร; Formula 3 หมายถึง สูตรทีA 3 ผงถ่ านชีวภาพ แป้ งทัลคัม : โดโลไมต์ (1 : 1)
แคลเซียมคาร์บอเนต ซีเอ็มซี และนํV าสกัดถัวเหลื
A อง ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 (ความเข้มข้นเชืVอ
1016 cfu/ml) อัตราสูตรชีวภัณฑ์ 500 กรัม/TU-Orga13 10 มิลลิลิตร; Formula 4 หมายถึง สูตรทีA 1 ผงถ่ าน
ชีวภาพ แป้ งทัลคัม แคลเซียมคาร์บอเนต ซีเอ็มซี และนํVาสกัดถัวเหลื
A อง ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga14
16
(ความเข้มข้นเชือV 10 cfu/ml) อัตราสูตรชีวภัณฑ์ 500 กรัม/TU-Orga14 10 มิลลิลติ ร; Formula 5 หมายถึง
สูตรทีA 2 ผงถ่านชีวภาพ โดโลไมต์ แคลเซียมคาร์บอเนต ซีเอ็มซี และนํVาสกัดถัวเหลื
A อง ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์
16
TU-Orga14 (ความเข้มข้นเชือV 10 cfu/ml) อัตราสูตรชีวภัณฑ์ 500 กรัม/TU-Orga14 10 มิลลิลติ รว Formula
6 หมายถึง สูตรทีA 3 ผงถ่านชีวภาพ แป้ งทัลคัม : โดโลไมต์ (1 : 1) แคลเซียมคาร์บอเนต ซีเอ็มซี และนํVาสกัด
ถัวเหลื
A อง ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga14 (ความเข้มข้นเชือV 1016 cfu/ml) อัตราสูตรชีวภัณฑ์ 500 กรัม/
TU-Orga14 10 มิลลิลติ ร
สูตรชีวภัณฑ์2/

นํV า ส กั ด ถั วA เ ห ลื อ ง ผ ส ม แ บ ค ที เ รี ย ป ฏิ ปั ก ษ์
TU-Orga13 (ความเข้ม ข้น เชืVอ 1016 cfu/ml) อัต รา
สูต รชีว ภัณ ฑ์ 500 กรัม /TU-Orga13 10 มิล ลิลิต ร]
และ Formula 3 [ผงถ่านชีวภาพ แป้ งทัลคัม : โดโลไมต์ (1 : 1) แคลเซีย มคาร์บ อเนต ซีเ อ็ม ซี และนํV า
สกัดถัวเหลื
A อง ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13
(ความเข้มข้นเชืVอ 1016 cfu/ml) อัตราสูตรชีวภัณฑ์
500 กรัม/TU-Orga13 10 มิลลิลติ ร] มีประสิทธิภาพ

ในการควบคุ ม โรคแคงเกอร์ไ ด้ดีทAีสุด ไม่ แ ตกต่ า ง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.05) ซึงA กันและกัน
และทัด เที ย มกับ การใช้ เ ชืVอ สด TU-Orga13 และ
TU-Orga14 แต่ แ ตกต่ างอย่ างมีนัย สําคัญทางสถิติ
กับ กรรมวิธีค วบคุ ม (P = 0.05) โดย Formula 1,
Formula 2 และ Formula 3 ปรากฏจํานวนแผลแคง
เกอร์เท่ากับ 5.4, 4.6 และ 5.0 แผล ตามลําดับ จาก
การปลูกเชืVอสาเหตุโรคแคงเกอร์ด้วยวิธกี ารฉีดเชือV
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โรค (ความเข้ม ข้น ประมาณ 108 cfu/ml) เข้าทีAใบ
อัตรา 0.5 มิลลิลิตร/ใบ (ตารางทีA 4) เมืAอ พิจ ารณา
ความกว้ า งของบริ เ วณสีเ หลื อ งทีAล้ อ มรอบแผล
(halo) ทีAป รากฏ พบว่ า Formula 3 มีค วามกว้า ง
ของบริเวณสีเหลืองทีAล้อมรอบแผลตํAาทีAสุดเท่ากับ
0.54 เซนติ เ มตร ทั ด เที ย มกั บ การใช้ เ ชืV อ สด
TU-Orga13 และ TU-Orga14 แต่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีควบคุม (P = 0.05)

(ตารางทีA 4) และเมืA อ พิ จ ารณาปริ ม าณเชืV อ X.
axonopodis pv. citri บนใบมะนาวหลังการปลูกเชือV
สาเหตุ โ รคแคงเกอร์ 7 วัน พบว่ า Formula 1-6 มี
ประสิทธิภาพในการลดจํานวนประชากรเชือV สาเหตุ
โรคได้ทดั เทียมกัน 1.13 x 106 ถึง 1.96 x 106 cfu/g
นํVาหนักสดพืช ซึงA แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธคี วบคุม (P = 0.05) (ตารางทีA 4)

ตารางที1 4 จํานวนแผล ความกว้างบริเวณสีเหลืองทีลA อ้ มรอบแผล (halo) และปริมาณเชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์
บนใบมะนาวหลังการปลูกเชือV โรค 7 วัน ในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง1/
ความกว้างแผล ปริมาณเชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์
(เซนติเมตร)
(cfu/g นํVาหนักสดพืช)
Formula 1
5.40abc
0.68b
1.96 x 106a
Formula 2
4.60ab
0.70b
1.96 x 106a
Formula 3
5.00ab
0.54a
1.13 x 106a
Formula 4
7.40bcd
0.70b
1.94 x 106a
Formula 5
8.40cd
0.69b
1.63 x 106a
Formula 6
8.80cd
0.71b
1.31 x 106a
นํVากลันนึ
A Aงฆ่าเชือV
32.00g
1.22d
1.33 x 107b
กรดซาลิซลิ กิ
15.00e
0.70b
2.47 x 106a
สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
25.20f
0.89c
1.14 x 107b
ชีวภัณฑ์ทางการค้า Bacillus subtilis
16.20e
0.72b
2.77 x 106a
เชือV สดของแบคทีเรีย TU-Orga13
3.00a
0.55a
1.17 x 106a
เชือV สดของแบคทีเรีย TU-Orga14
5.20abc
0.57a
1.23 x 106a
ไบโอชาร์เพียงอย่างเดียว
31.00g
1.18d
1.25 x 107b
กรรมวิธที ไAี ม่มกี ารจัดการใด ๆ
35.00g
1.25d
1.46 x 107b
1/อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีAแสดงในแต่ ละคอลัมน์ บ่งชีVความแตกต่ างทางสถิต ิทAรี ะดับความเชืAอมัน
A 95
เปอร์เซ็นต์ โดยการวิเคราะห์แบบ DMRT
2/รายละเอียดกรรมวิธด
ี งั แสดงในตารางทีA 3
กรรมวิธ2/ี

จํานวนแผล

ผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็น
ว่ า Formula 3 มีป ระสิท ธิภ าพในการควบคุ ม โรค
แคงเกอร์ได้ดที สAี ดุ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(P = 0.05) เมืAอ เปรีย บเทีย บกับ กรรมวิธีค วบคุ ม

พิจารณาจากจํานวนแผล ความกว้างของบริเวณสี
เหลืองทีAล้อมรอบแผล และปริมาณเชืVอโรคมีความ
สัมพันธ์กนั แสดงให้ถงึ ความเหมาะสมระหว่างสูตร
ชีวภัณฑ์และแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 ซึงA สูตร
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ชีวภัณฑ์ทาํ หน้าทีปA กป้ องเซลล์แบคทีเรียปฏิปักษ์ให้
รอดชีวติ ได้ดแี ละส่งเสริมให้แบคทีเรียปฏิปักษ์แสดง
ออกได้เ ต็ม ศัก ยภาพ ลดปริม าณเชืVอ โรคและลด
ความรุนแรงโรคแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับ กรรมวิธีค วบคุ ม (P=0.05) โดยกระบวนการทีA
แบคทีเรียปฏิปักษ์มปี ฏิสมั พันธ์กบั พืชนันV อาจด้วย
ทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การเป็ นปฏิปักษ์กบั เชือV
โดยตรงโดยทีAแบคทีเรียปฏิปักษ์ผลิตสารปฏิชวี นะ
และ/หรือ สารทุ ติย ภู มิทํา ลายเชืVอ สาเหตุ โ รคแคง
เกอร์ได้โดยตรงเช่นเดียวกับ นลินี และคณะ (2553)
รายงานว่ า B. subtilis WD 20 สามารถผลิ ต สาร
ทุ ติ ย ภู มิ (secondary metabolite) ซึA ง เ ป็ น สา ร ทีA
สามารถยับยังV การเจริญของเชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์
ในส้ ม โอ สํ า หรั บ การทีA แ บคที เ รี ย ปฏิ ปั ก ษ์ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั พืชทางอ้อมนันV คือ ชีวภัณฑ์สามารถ
กระตุ้นให้พชื เกิดการสะสมสารประกอบทุตยิ ภูมใิ น
พืช ซึงA เป็ นพิษกับเซลล์ของเชือV โรคได้ดเี ช่นเดียวกัน
สอดคล้องกับ Clarke และคณะ (2000) รายงานว่า
กรดซาลิซิลิก มีห น้ า ทีAก ระตุ้ น การทํ า งานของยีน
Npr1 ทีเA กียA วข้องกับโปรตีนความต้านทานในการส่ง
สัญ ญาณภู มิ ต้ า นทานพื ช ทั งV ระบบ (SAR) โดย
กระตุ้ น ให้ มี ก ารผลิ ต โปรตี น และสารชี ว เคมี ทAี
สามารถยั บ ยั งV การเข้ า ทํ า ลายของเชืV อ โรคได้
นอกจากนีV บ ริเ วณเนืV อ เยืAอ พืชทีAมีกรดซาลิซิลิกยัง
สามารถกระตุ้น ให้เ กิด การผลิต สารทุ ติย ภู มิช นิ ด
ต่าง ๆ เช่น สารต้านอนุ มูลอิสระ (total antioxidant
capacity) หรือเอนไซม์ในระบบการต้านอนุ มลู อิสระ
ไ ด้ แ ก่ catalase, peroxidase แ ล ะ superoxide
dismutase ซึAง จะเข้ามาช่วยในกระบวนการกําจัด
อนุ มูลอิสระทีAเกิดจากสภาพเครียดต่าง ๆ ของพืช
ตลอดจนช่ ว ยลดอัน ตรายและความเสีย หายทีAจ ะ
เกิ ด ขึVน จากการเข้ า ทํ า ลายของเชืV อ สาเหตุ โ รค
(สุรสั วดี, 2555)
3.5.2 ผลการวิเ คราะห์กรดซาลิซิลิกใน
ต้นมะนาวหลังการกระตุ้นพืชด้วยชีวภัณฑ์สตู รใหม่

ในสภาพเรือ นปลู ก พืช ทดลอง พบว่ า Formula 3
[ผงถ่ า นชี ว ภาพ แป้ งทัล คัม : โดโลไมต์ (1 : 1),
แคลเซียมคาร์บอเนต ซีเอ็มซี และนํVาสกัดถัวเหลื
A อง
ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 (ความเข้มข้น
เชืV อ 1016 cfu/ml) อั ต ราสู ต รชี ว ภั ณ ฑ์ 500 กรัม /
TU-Orga13 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร] มี ป ระสิท ธิภ าพในการ
กระตุ้นให้ต้นมะนาวพันธุ์แป้ นรําไพสะสมกรดซาลิซิลกิ ภายในต้นพืชสูงสุดอย่างรวดเร็วภายใน 3 วัน
เท่ากับ 0.624 มิลลิกรัม/กรัมนํVาหนักสด ซึงA ทัดเทียม
กับเชืVอสดของแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 เชืVอ
สดของแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga14 แต่แตกต่าง
อย่ า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติก ับ กรรมวิธีอAืน ๆ และ
กรรมวิ ธี ค วบคุ ม (P = 0.05) (รู ป ทีA 1) ซึA ง การทีA
มะนาวสะสมกรดซาลิซิลิก สูงสุดในวันทีA 3 นีV เพืAอ
ยับยังV การเข้าทําลายของเชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์ ซึงA
มีก ารปลูก เชืVอ ในวัน เดีย วกัน แสดงให้เ ห็น ว่ า ชีวภัณฑ์สตู รใหม่นVีสามารถกระตุ้นให้พชื เพิมA การสะสม
ของกรดซาลิซิลิก ให้ม ะนาวต้ า นทานต่ อ การเข้า
ทําลายของเชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์ได้ ซึงA สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ข้างต้นในข้อ 3.2 และสอดคล้องกับ
กฤติเดช และดุสติ (2559) รายงานประสิทธิภาพ B.
subtilis TU-Orga1 ซึงA สามารถใช้กระตุ้นให้พชื ผลิต
สารต่ า ง ๆ ในระบบภู มิ ต้ า นทานพื ช ได้ ได้ แ ก่
salicylic acid, beta-1,3-glucanase, peroxidase,
phenolic, guaiacol และ peroxidase โดยเอนไซม์
บางชนิดทีกA ล่าวมาข้างต้นเกียA วข้องกับกระบวนการ
ผลิ ต phytoalexin และโปรตี น ต้ า นทานโรค (PR
protein) ซึAงมีความเป็ นพิษสูงต่อเชือV สาเหตุโรคพืช
Bradley และคณะ (1992) รายงานว่ากรดซาลิซลิ กิ
จะกระตุ้นการเชืAอมต่อของโปรตีนทีAเป็ นโครงสร้าง
ของผนังเซลล์พชื ซึงA เป็ นสารตังV ต้นในการสังเคราะห์
ลิกนิน ซึAงจะส่งผลให้ผนังเซลล์มคี วามแข็งแรงมาก
ขึนV และทนต่อการเข้าทําลายของเชือV สาเหตุโรคได้
โดยระดับของกรดซาลิซลิ กิ ภายในเนืVอเยืAอจะสูงขึนV
เมืAอพืชถูกเชือV โรคเข้าทําลาย ซึงA มีผลให้พชื ต้านทาน
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ต่อการเข้าทําลายของเชือV โรคพืชได้หลายชนิด โดย
กรดซาลิซิลิกจะส่งสัญญาณอย่างรวดเร็วไปยังยีน
อืAน ๆ ทีAเกีAยวข้องเพืAอชักนํ าพืชให้เกิดระบบ SAR
หรือ ISR ซึงA โดยทัวไป
A ยีนต้านทานโรค (PR gene)

มักแสดงออกโดยผ่านการทํางานของกรดซาลิซลิ กิ
เพืAอผลิตสารประกอบและโปรตีนทีAมสี มบัติต่อต้าน
เชือV โรค (Glazebrook, 2005; Yasuda et al., 2008)

รูปที1 1 ผลการวิเคราะห์กรดซาลิซลิ กิ ในต้นมะนาวหลังการกระตุ้นพืชด้วยชีวภัณฑ์สูตรใหม่ชนิดผงผสมนํVา
อัตรา 50 กรัม/นํV า 20 ลิตร เปรียบเทียบกับเชืVอสดของแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 (1016 cfu/ml)
อัตรา 50 มิลลิลติ ร/นํVา 20 ลิตร เชือV สด TU-Orga14 (1016 cfu/ml) อัตรา 50 มิลลิลติ ร/นํVา 20 ลิตร กรด
ซาลิ- ซิลกิ ความเข้มข้น 2.5 mM สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตรา 20 กรัม/นํVา 20 ลิตร ชีวภัณฑ์
ทางการค้า Bacillus subtilis อัตรา 50 กรัม/นํVา 20 ลิตร ผงถ่านชีวภาพ อัตรา 50 กรัม/นํVา 20 ลิตร นํVา
กลันนึ
A Aงฆ่าเชืVอ ปริมาตรกระถางละ 300 มิลลิลติ ร และกรรมวิธที Aไี ม่มกี ารจัดการใด ๆ ในสภาพเรือน
ปลูกพืชทดลอง
3.6 ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ชี ว ภั ณ ฑ์
อารัก ขาพื ช สู ต รใหม่ ช นิ ดผงผสมนํ0 า ในแปลง
เกษตรขนาดใหญ่
3.6.1 ผลการทดสอบประสิท ธิภ าพชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมนํVา Formula

3 [ผงถ่ า นชีว ภาพ แป้ ง ทัล คัม : โดโลไมต์ (1 : 1),
แคลเซียมคาร์บอเนต ซีเอ็มซี และนํVาสกัดถัวเหลื
A อง
ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 (ความเข้มข้น
เชืV อ 1016 cfu/ml) อั ต ราสู ต รชี ว ภั ณ ฑ์ 500 กรัม /
TU-Orga13 10 มิลลิลติ ร] อายุ 1, 3, 6 และ 12 เดือน
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ในการควบคุมโรคแคงเกอร์ในแปลงเกษตรกรขนาด
ใหญ่ พบว่ า ผลการวิ เ คราะห์ อ ั ต ราการเกิ ด โรค
แคงเกอร์ 7 วันหลังปลูกเชืVอพบว่าชีวภัณฑ์อารักขา
พืชสูตรใหม่ Formula 3 อายุ 1, 3, 6 และ 12 เดือน
มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแคงเกอร์ได้ดที สAี ดุ
ในทุกตัวชีVวดั ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึA ง กั น และกั น และทั ด เที ย มกั บ การใช้ เ ชืV อ สด
TU-Orga13 แต่ แตกต่ างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับ กรรมวิ ธี ค วบคุ ม (P = 0.05) โดย Formula 3
อายุ 1, 3, 6 และ 12 เดือน ปรากฏจํานวนแผลแคงเกอร์ห ลัง การปลู ก เชืVอ สาเหตุ โ รคแคงเกอร์ ด้ว ย
วิ ธี ก ารฉี ด เชืV อ โรค (ความเข้ ม ข้ น ประมาณ 108
cfu/ml) เข้าทีใA บ อัตรา 0.5 มิลลิลติ ร/ใบ เท่ากับ 5.33,
5.67, 6.00 และ 7.00 แผล ตามลําดับ (ตารางทีA 5)
เมืA อ พิ จ ารณาความกว้ า งของบริ เ วณสีเ หลือ งทีA
ล้อ มรอบแผล (halo) ทีAป รากฏ พบว่ า Formula 3
อายุ 1, 3, 6 และ 12 เดือน มีความกว้างของบริเวณ
สีเหลืองทีลA อ้ มรอบแผลตํAาทีAสุด เท่ากับ 0.53, 0.56,
0.57 และ 0.59 เซนติเมตร ตามลําดับ ทัดเทียมกับ
การใช้ เ ชืV อ สด TU-Orga13 แต่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีควบคุม (P = 0.05)
(ตารางทีA 5) และเมืAอพิจารณาปริมาณเชืVอ X. axonopodis pv. citri สาเหตุ โ รคบนใบมะนาวหลังการ
ปลูกเชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์ 7 วัน พบว่า Formula
3 อายุ 1, 3, 6 และ 12 เดือน มีประสิทธิภาพในการ
ลดจํานวนประชากรเชืVอสาเหตุโ รคได้ทดั เทียมกัน
1.12-1.28 x 108 cfu/g นํV า หนั ก สดพืช ซึAง แตกต่ า ง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธคี วบคุม (P =
0.05) (ตารางทีA 5) ถึงอย่างไรก็ตามในเดือนทีA 12
ความมีชวี ติ รอดของแบคทีเรียปฏิปักษ์มแี นวโน้มลด
ลดได้ เนืAองจากระยะเวลาในการเก็บทีผA ่านไปทําให้
แบคทีเ รีย บางส่ว นสูญ เสีย ความมีชีวิต เนืA อ งจาก
ประสิท ธิภ าพของแบคทีเ รีย ปฏิปั ก ษ์ ใ นการสร้ า ง
endospore (Fan et al., 2017) สอดคล้องกับ กฤติ
เดช และดุสติ (2559) ทีAศกึ ษาความมีชวี ติ รอดของ

B. subtilis TU-Orga1จากการผสมสารพา kaolin :
potassium humate : glucose : FeSO4 ส า ม า ร ถ
เก็บ รัก ษาชีว ภัณ ฑ์ใ นสภาพอุ ณ หภู มิห้อ ง (28-33
°C) นาน 12 และ 24 เดือน เช่นเดียวกับ ณัฏฐิม า
และคณะ (2557) รายงานผลการศึกษาการพัฒนา
ชีว ภัณ ฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพัน ธุ์ BS-DOA
24 สามารถเก็บรักษาความมีชวี ติ รอดของ BS-DOA
24 ได้เป็ นเวลา 12 เดือน ในสภาพอุณหภูมหิ อ้ ง
3.6.2 ผลการวิเคราะห์กรดซาลิซลิ กิ ในต้น
มะนาวหลังการกระตุ้นพืชด้วยชีวภัณฑ์สูตรใหม่ใน
แปลงเกษตรขนาดใหญ่ พบว่ า Formula 3 อายุ 1
เดือ น มีป ระสิท ธิภ าพในการกระตุ้นให้ต้น มะนาว
พัน ธุ์แ ป้ น รํ า ไพสะสมกรดซาลิซิลิก ภายในต้นพืช
สู ง สุ ด อย่ า งรวดเร็ ว ภายใน 3 วั น เท่ า กั บ 0.654
มิลลิกรัม/กรัมนํV าหนักสดพืช ซึAงทัดเทียมกับเชือV สด
ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 แต่แตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธอี Aนื ๆ และกรรมวิธี
ควบคุม (P = 0.05) (รูปทีA 2) รองลงมา คือ Formula
3 อายุ 3, 6 และ 12 เดือน ซึAงมีประสิทธิภาพในการ
ชักนํ าให้ต้นมะนาวพันธุ์แป้ นรําไพสะสมกรดซาลิซิลิกภายในต้นพืชสูงสุดอย่างรวดเร็วภายใน 3 วัน
เช่นเดียวกันเท่ากับ 0.45, 0.44 และ 0.43 มิลลิกรัม/
กรัมนํV าหนักสดพืช ตามลําดับ ซึAงแตกต่ างอย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิติก ับกรรมวิธีอAืน ๆ และกรรมวิธี
ควบคุม (P = 0.05) (รูปทีA 2) โดยการทีAมะนาวสะสม
กรดซาลิซิลิก สูงสุดในวันทีA 3 นีV เพืAอยับยังV การเข้า
ทําลายของเชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์ ซึงA มีการปลูกเชือV
ในวันเดียวกัน ยิงA ไปกว่านันV Formula 3 ทีมA อี ายุการ
เก็บรักษาแตกต่างกัน 1, 3, 6 และ 12 เดือน ยังชัก
นํ าให้ต้นมะนาวสะสม กรดซาลิซิลิกภายในต้นพืช
สู ง สุ ด ทั ด เที ย มกั บ เชืV อ สดแบคที เ รี ย ปฏิ ปั กษ์
TU-Orga13 แต่ แ ตกต่ า งอย่ างมีนัยสํา คัญทางสถิติ
กับกรรมวิธีอAืน ๆ และกรรมวิธีควบคุ ม (P = 0.05)
ตลอดการทดลองอีกด้วย ทังV นีV ก ารกระตุ้นพืช ด้วย
ชีวภัณฑ์สตู รใหม่มผี ลต่อการสะสมกรดซาลิซลิ กิ ซึงA
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ตารางที1 5 จํานวนแผล ความกว้างบริเวณสีเหลืองทีAล้อมรอบแผล (halo) และปริมาณเชืVอสาเหตุโรคบนใบ
มะนาวหลังการปลูกเชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์ 7 วัน ในสภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่1/
ความกว้างแผล ปริมาณเชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์
(ซม.)
(cfu/g นํVาหนักสดพืช)
Formula 3 อายุ 1 เดือน
5.33a
0.53a
1.12 x 108a
Formula 3 อายุ 3 เดือน
5.67a
0.56a
1.12 x 108a
Formula 3 อายุ 6 เดือน
6.00a
0.57a
1.14 x 108a
Formula 3 อายุ 12 เดือน
7.00a
0.59a
1.28 x 108ab
นํVากลันนึ
A Aงฆ่าเชือV
34.00d
1.43d
1.26 x 109d
กรดซาลิซลิ กิ
14.33b
0.75b
1.98 x 108b
สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
17.67c
0.93c
2.92 x 108 c
ชีวภัณฑ์ทางการค้า Bacillus subtilis
15.67bc
0.85c
1.98 x 108 b
เชือV สดของแบคทีเรีย TU-Orga13
6.00a
0.57a
1.11 x 108 a
ไบโอชาร์เพียงอย่างเดียว
32.00d
1.38d
2.12 x 109e
กรรมวิธที ไAี ม่มกี ารจัดการใด ๆ
36.00d
1.45d
1.32 x 109d
1/อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีแ
A สดงในแต่ละคอลัมน์ บ่งชีคV วามแตกต่างทางสถิตทิ รAี ะดับความเชืAอมันA 95
เปอร์เซ็นต์ โดยการวิเคราะห์แบบ DMRT
2/ Formula 3 หมายถึง สูตรทีA 3 ผงถ่านชีวภาพ, แป้ งทัลคัม:โดโลไมต์ (1:1), แคลเซียมคาร์บอเนต, ซีเอ็มซี
และนํV าสกัดถัวA เหลือง ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 (ความเข้ม ข้นเชืVอ 1016 cfu/ml) อัตราสูตรชีว
ภัณฑ์ 500 กรัม/TU-Orga13 10 มิลลิลติ ร
กรรมวิธ2/ี

จํานวนแผล

12 ชัวA โมง แล้ ว ลดลงทีAเ วลา 24 ชัวA โมง จากนั นV
เพิมA ขึนV สูงอีกครังV ทีเA วลา 48 ชัวโมง
A
การศึกษาวิจยั นีV
แสดงให้เห็นว่าพืช สามารถผลิตกรดซาลิซิลิกเพืAอ
ปกป้ องตนเองได้ โดยเฉพาะในระหว่างกระบวนการ
เกิด โรคพืช (pathogenicity process) เพืAอ ปกป้ อ ง
ตนเองให้ร อดพ้น จากการเข้า ทํา ลายของเชืVอโรค
และโดยเฉพาะอย่างยิงA การกระตุ้นภูมติ ้านทานพืช
ด้วยชีวภัณฑ์อารักขาพืช ชนิดใหม่ Formula 3 จัด
เป็ นการเตรียมความพร้อมให้กบั ต้นพืช (priming)
ให้มกี ารผลิตกรดซาลิซลิ กิ กระตุน้ ภูมติ า้ นทานพืชทังV
ระบบ (SAR/ISR) ให้มีค วามต้ า นทานต่ อ การเข้า
ทํ า ลายของเชืVอ แบคทีเ รีย Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุ โ รคแคงเกอร์ข องมะนาวได้

เป็ นสารในกระบวนการปกป้ องตนเองของพืช
สอดคล้ อ งกับ รายงานของ จริ ง แท้ (2549) และ
Schmid และคณะ (1990) ว่ า กรดซาลิ ซิ ลิ ก เป็ น
โมเลกุลสัญญาณชนิดหนึAงในพืช ซึงA ชักนําพืชให้เกิด
ระบบภู มิต้ า นทานป้ องกัน ตนเอง ผ่ า นทางการ
แสดงออกของยีน และการสร้ า งสารทีAเ กีAย วข้ อ ง
หลังจากทีAพืช ถูกกระตุ้นด้วยชีวภัณฑ์ (SAR/ISR)
สอดคล้อ งกับ อุ ไ รวรรณ และคณะ (2560) ศึก ษา
การสะสมกรดซาลิซลิ กิ ในยางพาราหลังการปลูกเชือV
Phytophthora palmi-vora พบว่าปริม าณกรดซาลิซิลกิ ในใบยางพารา เริมA ต้นมีค่าตํAา และเพิมA ขึนV อย่าง
รวดเร็วหลังจากได้รบั เชือV P. palmivola โดยปริมาณ
สูงสุดทีตA รวจพบในช่วงระยะเวลาทีศA กึ ษา คือ ทีเA วลา
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อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังV ชีวภัณฑ์สตู รใหม่นVียงั มี
อายุการเก็บรักษาได้นาน 12 เดือน โดยทีAปริมาณ
เซลล์แบคทีเรียทีAมชี วี ติ เท่ากับ 2.8 x 1010 cfu/g ซึAง
สู ง กว่ า มาตรฐานชีว ภัณ ฑ์ ทAี กํ า หนด โดยต้ อ งมี

ปริม าณเซลล์แ บคทีเ รีย ทีAมีชีวิต 107 cfu/g ขึVน ไป
แสดงให้เห็นศักยภาพของชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตร
ใหม่นVใี นการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีการ
ผลิตสูภ่ าคอุตสาหกรรมต่อไป

รูปที1 2 ผลการวิเคราะห์กรดซาลิซลิ กิ ในต้นมะนาวหลังการกระตุ้นพืชด้วยชีวภัณฑ์สูตรใหม่ชนิดผงผสมนํVา
Formula 3 อายุ 1, 3, 6 และ 12 เดือน อัตรา 50 กรัม/นํVา 20 ลิตร เปรียบเทียบกับเชือV สดของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ TU-Orga13 (1016 cfu/ml) อัต รา 50 มิลลิลติ ร/นํV า 20 ลิตร กรดซาลิซลิ กิ ความเข้มข้น 2.5
mM สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตรา 20 กรัม/นํVา 20 ลิตร ชีวภัณฑ์ทางการค้า Bacillus subtilis
อัตรา 50 กรัม/นํVา 20 ลิตร ผงถ่านชีวภาพ อัตรา 50 กรัม/นํVา 20 ลิตร นํVากลันนึ
A Aงฆ่าเชือV ปริมาตรต้นละ
300 มิลลิลติ ร และกรรมวิธที ไAี ม่มกี ารจัดการใด ๆ ในสภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่
3.7 ผลการจําแนกชนิ ดแบคทีเรียปฏิ ปักษ์
TU-Orga13
ผลการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท างสัณ ฐาน
วิทยาของแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 พบว่ามี
ลักษณะโคโลนีสขี าว ผิวด้าน รูปร่างไม่แน่นอน ขอบ
หยั ก เมืA อ ทดสอบ Gram reaction และ Gram’s
stain พบว่ า เป็ น แบคทีเ รีย แกรมบวก เจริญ ใต้ผิว

หน้ า อาหารลงมาเล็ก น้ อ ยจัด เป็ น microaerophilic
(Schaad et al., 2001) สํ า ห รั บ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ลัก ษณะทางชีวเคมีบ างประการ พบว่ า แบคทีเรีย
ชนิ ด นีV มีรู ป ร่ า งเป็ น ท่ อ น ผลิต endospore และมี
endospore อยู่ตรงกลางเซลล์ ใช้ออกซิเจน สามารถ
ย่อยแป้ ง ผลิต catalase ผลิตอินโดล (indole) จาก
tryptophan ตลอดจนสามารถเคลืAอ นทีAใ นอาหาร
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ทดสอบได้ และไม่ เ กิด ปฏิกิริย าเซลล์ ต ายอย่ า ง
เฉียบพลันบนยาสูบ (HR) หลังการทดสอบ 24-48
ชัวโมง
A
(Schaad et al., 2001) เมืAอนํ าลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และสมบัตทิ างชีวเคมีของ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 มาเปรียบเทียบกับ
ข้ อ มู ล ใ น Bergey’s Manual of Determinative

Bacteriology (•—th Ed.) พบว่า TU-Orga13 มีสมบัติ
คล้ายคลึง Bacillus subtilis group (ตารางทีA 6) ทังV นีV
เพืAอให้การจําแนกชนิดมีความถูกต้องมากยิงA ขึนV จะ
ยื น ยั น ผลการจํ า แนกชนิ ด แบคที เ รี ย ปฏิ ปั กษ์
TU-Orga13 ด้วยเทคนิคด้านโมเลกุล

ตารางที1 6 สมบัตทิ างสรีรวิทยาและชีวเคมีบางประการของแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13
ชนิดแบคทีเรีย 1/
TU-Orga132/ Bacillus amyloliquefaciens Bacillus subtilis Bacillus licheniformis
1. Gram reaction
Positive
Positive
Positive
Positive
2. Cell morphology
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
+
+
+
+
3. Endospore production
4. Endospore morphology Central
Central
Central
Central
+
+
+
+
5. Catalase production
A
A
A
F
6. Oxygen relationship
+
+
+
+
7. Motility test
+
+
+
+
8. Urease test
+
+
+
+
9. Starch hydrolysis
+
+
+
+
10. Indole production
1/ + = positive reaction; - = negative reaction; A = aerobe และ F = facultative
2/ แบคทีเ รีย ปฏิปั ก ษ์ TU-Orga13 ทีAม ีป ระสิท ธิภ าพดีท Aีสุ ด ในการส่ง เสริม การเจริญ เติบ โตและควบคุ ม โรคแคงเกอร์ของ
มะนาว ซึงA คัดเลือกได้จากการศึกษาวิจยั ครังV นีV
การทดสอบ

เหมือนกับ B. subtilis 100 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วย B.
licheniformis แ ล ะ B. amyloliquefaciens โ ด ย มี
เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ค ว ามเ หมื อ น เ ท่ า กั บ 98 แ ละ 97
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ดังนันV จากผลการจําแนกโดย
วิ ธี ม าตรฐานและการศึก ษาลํ า ดับ นิ ว คลีโ อไทด์
บริเ วณ 16S rDNA (Schaad et al., 2001) สรุ ป ได้
ว่ า แบคที เ รี ย ปฏิ ปั กษ์ TU-Orga13 คื อ Bacillus
subtilis

ซึงA ผลการจําแนกชนิดแบคทีเรียปฏิปักษ์
TU-Orga13 ด้วยไพรเมอร์ทมAี คี วามจําเพาะเจาะจง
กั บ บ ริ เ ว ณ 16S rDNA ข อ ง แ บ ค ที เ รี ย ทั วA ไ ป
(universal primer) พบว่าไพรเมอร์ดงั กล่าวสามารถ
เ พิA ม ป ริ ม า ณดี เ อ็ น เ อ ใ น ส่ ว น 16S rDNA ข อ ง
แบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 โดยพบแถบดีเอ็นเอ
ขนาด 595-bp ตรงตามขนาดทีAได้ออกแบบไว้ และ
เมืAอแยกสกัดแถบดีเอ็นเอนีVไปวิเคราะห์ลาํ ดับนิวคลีโอไทด์ดว้ ยวิธี sequence analysis (Macrogen) และ
ลําดับนิวคลีโ อไทด์ทAไี ด้เมืAอเปรียบเทียบกับลําดับ
นิวคลีโอไทด์ทมAี ใี นฐานข้อมูลโดยโปรแกรม BLAST
พบว่ า แบคที เ รี ย ปฏิ ปั กษ์ TU-Orga13 มี ค วาม

4. สรุป
แบคที เ รี ย ปฏิ ปั กษ์ ส ายพัน ธุ์ TU-Orga13
และ TU-Orga14 จากดินรอบรากมะนาวอินทรีย์ มี
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ศักยภาพในการเป็ นเชือV ปฏิปักษ์สาํ หรับควบคุมโรค
แคงเกอร์ของมะนาวได้ 2 แนวทาง ได้แก่ การผลิต
สารปฏิชวี นะและ/หรือสารทุตยิ ภูมยิ บั ยังV เชือV สาเหตุ
โรคได้โ ดยตรง (antibiosis) และการชัก นํ า ให้ต้น
มะนาวผลิตกรดซาลิซลิ กิ ต้านทานต่อเชือV สาเหตุโรค
(ISR) เมืAอพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิด
ผงผสมนํVา จากเชือV ปฏิปักษ์แต่ละสายพันธุด์ งั กล่าว
ข้างต้นในระดับอุตสาหกรรม พบว่า TU-Orga13 มี
ความเหมาะสมต่ อ การพัฒ นาชีว ภัณ ฑ์สูตรใหม่
Formula 3 [ผงถ่ า นชีวภาพ, แป้ ง ทัล คัม:โดโลไมต์
(1:1), แคลเซียมคาร์บอเนต, ซีเอ็มซี และนํVาสกัดถัวA
เหลือง ผสมแบคทีเรียปฏิปักษ์ TU-Orga13 (ความ
เข้ม ข้น เชืVอ 1016 cfu/ml) อัต ราสูต รชีว ภัณ ฑ์ 500
กรัม/ TU-Orga13 10 มิลลิลิตร] โดยสามารถตรวจ
พบเซลล์ ทAีมีชีวิต ของ TU-Orga13 เท่ า กับ 2.8 x
1016 cfu/ g ห ลั ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ใ น ร ะ ดั บ
อุตสาหกรรม และชีวภัณฑ์สูตรใหม่นVีสามารถเก็บ
รักษาไว้ในสภาพอุณหภูมหิ อ้ งได้นาน 12 เดือน ซึงA
พบเซลล์ ทAีมีชีวิต ของ TU-Orga13 เท่ า กับ 2.8 x
1010 cfu/g เมืAอนําชีวภัณฑ์สตู รนีVราดดินทีใA ช้ปลูกต้น
มะนาว อัต รา 50 กรัม /นํV า 20 ลิต ร ปริม าตร 300
มิล ลิลิต ร/ต้น จะทํา ให้ต้น มะนาวผลิตกรดซาลิซิลิ
กต้านทานต่อเชือV สาเหตุโรคแคงเกอร์ได้ดแี ตกต่าง
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ก ั บ กรรมวิ ธี ค วบคุ ม
(P=0.05) และหลังจําแนกเชือV ปฏิปักษ์ TU-Orga13
ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีวเคมี และระดับ
โมเลกุ ล ด้ ว ยวิธีม าตรฐาน พบว่ า TU-Orga13 มี
ความเหมือน 100 เปอร์เซ็นต์กบั Bacillus subtilis
ทังV ในระดับสัณฐานวิทยา ชีวเคมี และระดับโมเลกุล
แสดงให้เห็นว่า ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิด
ผงผสมนํVาทีมA ี B.subtilis TU-Orga13 เป็ นแบคทีเรีย
ออกฤทธิ … ซึAง ผลิต ในระดับ อุ ต สาหกรรมและเป็ น
ผลิตผลจากการวิจยั ครังV นีV สามารถนําไปใช้ราดดินทีA
ใช้ปลูกต้นมะนาวด้วยอัตราการใช้ 50 กรัม/นํV า 20
ลิตร เพืAอควบคุมโรคแคงเกอร์ในสภาพแปลงเกษตร

ขนาดใหญ่ และสามารถขยายกําลังการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมเพืAอการค้าและการตลาดต่อไป
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