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บทคัดย่อ
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. แยกได้ จากดอกเห็ดนางฟ้ าภูฐานด้ วยวิธี Dilution spread plate เมื่อทดสอบการ
ยับยั้งด้ วยวิธี Dual culture พบว่าแบคทีเรีย Bacillus spp. มีการยับยั้งการเจริญเติบโตเส้ นใยของเชื้อรา Aspergillus niger
ที่เป็ นสาเหตุโรคราดาในช่ วง 44.5-75.7 เปอร์เซ็นต์ โดยแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพั นธุ์ 2 และ สายพั นธุ์ 3 มี
ประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเชื้อรา A. niger จึงนามาผลิตเป็ นชีวภัณฑ์รูปแบบผง ซึ่งให้ ผลในการควบคุมโรคราดาและ
เพิ่มผลผลิตดอกเห็ดนางฟ้ าภูฐานได้ มากกว่ ากรรมวิธีควบคุม (นา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ) อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ การใช้ ชีว
ภัณฑ์ Bacillus spp. สายพันธุ์ 2 ร่วมกันกับ สายพันธุ์ 3 พบการเกิดโรคราดาต่าที่ 24.98 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม (24.84 เปอร์เซ็นต์) และทาให้ ได้ ผลผลิต (595.35 กรัมต่อถุง)
สูงกว่าการใช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม (488.96 กรัมต่อถุง) จากนั้นชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์ 2 ถูกนามา
เพิ่มจานวนเซลล์ในนา้ นมวัว UHT และนา้ มะพร้ าวอ่อน แล้ วใช้ ในการควบคุมโรคราดาพบว่าสามารถควบคุมโรคราดาได้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม โดยเฉพาะชีวภัณฑ์แบคทีเรีย
Bacillus sp. สายพันธุ์ 2 ที่เพิ่มจานวนในนา้ นมวัว UHT พบการเกิดโรคราดาเพียง 17.23เปอร์เซ็นต์ และให้ ผลผลิตเห็ด
สูงสุดที่ 732.51 กรัมต่อถุง ในขณะที่กรรมวิธีการใช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิมพบการเกิดโรคที่ 19.75 เปอร์เซ็นต์ และ
ให้ ผลผลิตเห็ดต่ากว่าที่ 612.95 กรัมต่อถุง
คาสาคัญเห็ด :นางฟ้ าภูฐาน บาซิลลัส โรคราดา การควบคุมโดยชีววิธี
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Abstract
Bacillus spp. were isolated from Indian oyster mushroom using dilution spread plate technique. In dual
culture test, all strains provided 44.5 - 75.7 % inhibition against the mycelial growth of Aspergillus niger, a causal
agent of Black mold disease. Bacillus spp. strains 2 and 3 presented high efficacy in A. niger inhibition and they
were formulated as powder bio- products and used to control Black mold disease. These bio- products showed
significant effects to control Black mold disease and to increase the yield of Indian oyster mushroom when compared
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คานา
เห็ดนางฟ้ าภูฐาน (Pleurotus pulmonarius) เป็ นเห็ดเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถเพาะได้ ทุกภาคของประเทศ
ไทย ให้ ผลผลิตสูง และรสชาติน่ารับประทาน ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการโดยมีโปรตีนและวิตามินสูง ซึ่งมีสรรพคุณทาง
ยาสามารถป้ องกันโรคในมนุษย์ได้ อกี ด้ วย (รั กษ์, 2551) แต่การเพาะเห็ดในประเทศไทยมักประสบปัญหาการเกิดโรคที่
เข้ าทาลายโดยราเขียว (Green mold) และราดา (Black mold) โดยเฉพาะเชื้อราดา Aspergillus niger ที่ก่อปัญหามากต่อ
ผลผลิ ต เห็ ด และสามารถสร้ างสารก่ อ มะเร็ ง ในมนุ ษ ย์ ด้ วย ได้ แก่ โอคราทอกซิ น ( Ochratoxin) และฟู โ มนิ ซิ น
(Fumonisins)(Soares et al., 2013) Fadahunsi et al. (2013) รายงานการตรวจพบเชื้อรา A. niger บนดอกเห็ดถึง 20
เปอร์เซ็นต์ ของเชื้อราทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อรา A. niger เป็ นเชื้อราทนร้ อน (Thermotolerant fungi) สามารถ
เจริญเติบโตได้ ดที ่อี ณ
ุ หภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส มักพบกระจายอยู่ท่วั ไปทั้งในอากาศ ดิน และวัสดุเพาะปลูกจึงยากต่อ
การป้ องกันกาจัด (Metzger, 2008) สาหรับการป้ องกันกาจัดเชื้อราดังกล่าวที่ปฏิบัตกิ นั ทั่วไปคือการเลือกหัวเชื้อเห็ดจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ มีความแข็งแรงและมีการปนเปื้ อนน้ อยที่สดุ การใช้ วัสดุเพาะและเครื่องมือที่ปราศจากการปนเปื้ อน การ
นึ่งก้ อนเชื้อเห็ดด้ วยความร้ อนสูง 95-100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 3–4 ชั่วโมง การกาจัดก้ อนเห็ดติดเชื้อทิ้งและ
การทาความสะอาดโรงเรือน (Fan et al., 2005) ส่วนสารเคมีสงั เคราะห์ท่สี ามารถกาจัดเชื้อราดา A. niger ที่ได้ ผลดีคือ
สารในกลุ่ มเบนซิ มิด าโซล (Benzimidazole) ได้ แ ก่ เบนโนมิล (Benomyl) และคาร์ เ บนดาซิ ม (Carbendazim) แต่
สารเคมีเหล่านี้เป็ นอันตรายต่อผู้บริโภคและเป็ นสารก่อมะเร็งที่สลายตัวยาก สามารถตกค้ างในดอกเห็ดได้ ง่าย (Santa
Cruz Biotechnology Inc., 2010) และยังมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดนางฟ้ าภูฐานได้ (Hatvani et al.,
2012) ดังนั้นการควบคุมโรคราดาของเห็ดโดยชีววิธจี ึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ควรนามาใช้ โดย Payapanon et al. (2011)
พบว่ า เชื้ อแบคทีเ รี ย Bacillus subtilis สายพั น ธุ์ B2 สายพั น ธุ์ท้ อ งถิ่น ที่แ ยกได้ จ ากโรงเพาะเห็ด สามารถยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตของเชื้อรา A. niger และสามารถเพิ่มผลผลิตเห็ดในโรงเรือนได้ ซึ่งการใช้ B. subtilis สายพันธุท์ ้ องถิ่นมีข้อ
ได้ เ ปรี ย บกว่ า สายพั น ธุ์ทางการค้ า คือสามารถเจริ ญ เติบโตได้ อย่ า งรวดเร็วและปรั บตัว ได้ ดีใ นสภาพแวดล้ อมนั้นๆ
นอกจากนี้การประยุกต์ใช้ แบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคของเห็ดในประเทศไทยยังไม่เป็ นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ เชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเชื้อแบคทีเรีย
Bacillus spp. สายพันธุท์ ้ องถิ่นที่มปี ระสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราดา A. niger และประยุกต์ใช้ ใน
การควบคุมโรคราดาในสภาพโรงเรือนให้ สามารถเทียบเท่ากับการใช้ สารเคมีสงั เคราะห์
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with the control ( Sterile distilled water) . Moreover, the bio- product of strain 2 combined with strain 3 showed
24. 98% of black mold disease, which did not significantly differ when compared with Carbendarzim fungicide
(50%wp). The bio-product combination of strain 2 and strain 3 in controlling Black mold disease provided the
higher mushroom yield (595.35 g/bag) than Carbendarzim fungicide (488.96 g/bag) in a 30-day period. Bioproducts of Bacillus strain 2 was increased the cell numbers in cow milk UHT and young coconut water and these
Bacillus cultures were used to control Black mold disease at 1. 5 mL per 1 L water. The results found that all of
Bacillus cultures provided the Black mold disease control did not significantly differ when compared with
Carbendarzim fungicide. Especially, the treatment of increasing Bacillus cell numbers stain 2 in cow milk UHT was
found disease severity of only 17. 23% and gave the highest mushroom yield at 732. 51 g/ bag, while the
Carbendazim treatment showed the disease severity at 19. 75% and gave the lower mushroom yield at 612. 95
g/bag.
Keywords: Indian oyster mushroom, Bacillus spp., Black mold disease, Biological control
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
1. เตรียมเชื้ อเห็ดนางฟ้ าภูฐาน เชื้ อสาเหตุโรค และเชื้ อแบคทีเรียปฏิปักษ์
1.1 เชื้ อเห็ ดนางฟ้ าภู ฐาน: แยกเชื้อเห็ดนางฟ้ าภูฐานจากดอกเห็ดนางฟ้ าภูฐานที่มีขนาดใหญ่ โดยการตัด
เนื้อเยื่อดอกเห็ดและนามาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar (PDA) บ่ มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (28±2 องศา
เซลเซียส) เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ทาการแยกเชื้อเห็ดให้ บริสทุ ธิ์อกี ครั้ง โดยตัดบริเวณปลายเส้ นใยที่ไม่มเี ชื้อราอื่นปนเปื้ อน
และย้ ายไปเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่อณ
ุ หภูมหิ ้ องเป็ นเวลา 7 วัน ก่อนเก็บเชื้อไว้ ท่อี ณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส
1.2 เชื้ อสาเหตุโรคราดา: แยกเชื้อรา Aspergillus niger จากก้ อนเชื้อเห็ดที่เกิดโรคราดา โดยทาการเจือจาง
วัสดุเพาะจากก้ อนเชื้อเห็ดติดโรคด้ วยน้ากลั่นนึ่งฆ่ าเชื้อเป็ น 10 -1-10-3เท่า ดูดสารแขวนลอยเชื้อเห็ดปริมาตร 0.1
มิลลิลิตร หยดและเกลี่ย (Spread plate) ให้ ท่วั บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 48 ชั่วโมง ทา
การแยกเชื้อให้ บริสทุ ธิ์โดยเขี่ยเชื้อราที่เจริญจากหนึ่งสปอร์ (Single spore isolation) มาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บ่ม
ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 7 วัน ทาการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้ นใยและสปอร์ภายใต้ กล้ องจุ ลทรรศน์
(Diba et al., 2007) ก่อนเก็บเชื้อราไว้ ท่อี ณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส
1.3 เชื้ อแบคทีเรียปฏิปักษ์: แยกเชื้อแบคทีเรียจากดอกเห็ดนางฟ้ าภูฐานในพื้นที่อาเภอลาดยาว อาเภอเมือง
และอาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนาดอกเห็ด จานวน 5 กรัม ใส่ลงในนา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อปริมาตร 45 มิลลิลิตร
เขย่าด้ วยเครื่องเขย่าความเร็ว 120 รอบต่อนาที (rpm) เป็ นเวลา 10 นาที ก่อนเจือจางที่ความเข้ มข้ น 10-1-10-3 เท่า
ดูดสารแขวนลอยดอกเห็ดปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร มาเกลี่ยให้ ท่วั บนอาหาร Nutrient agar (NA) บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง
เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง ทาการแยกเชื้อแบคทีเรีย จากโคโลนีเดี่ยว (Single colony isolation) โดยนามา Cross streak บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ NA จนได้ เชื้อบริสุทธิ์ จากนั้นจาแนกแบคทีเรียเบื้องต้ นโดยทาการย้ อมแกรม (Gram staining) ย้ อม
สปอร์ ด้ ว ย Malachite green ตรวจสอบลั ก ษณะภายใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ และศึ ก ษาการสร้ า งเอนไซม์ catalase ด้ ว ย
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (3% H2O2) (สุรางค์, 2555; Payapanon et al., 2011)
2. ประสิทธิภาพของเชื้ อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้ อราดา
เลี้ยงเชื้อราดา A. niger บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 7 วัน ก่อนเจาะบริเวณปลายเส้ นใย
เชื้อรา ด้ วย Cork borer ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เซนติเมตร แล้ วนาไปวางตรงกลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บ่ม
เชื้อไว้ ท่อี ุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นย้ ายโคโลนีเดี่ยว (Single colony) เชื้อแบคทีเรียมาแตะบนอาหารเลี้ยง
เชื้อที่มีเชื้อรา A. niger โดยให้ ห่างจากปลายเส้ นใยของเชื้อราทั้ง 2 ชนิด เป็ นระยะ 3 เซนติเมตร จานวน 4 จุด ในแนว
กากบาท บ่ ม จานเลี้ ยงเชื้ อทดสอบไว้ ท่ีอุณ หภูมิห้ อ งเป็ นเวลา 3 วั น จึ ง ทาการวั ด รั ศมีเส้ นใยของเชื้อราด า A. niger
เปรียบเทียบกับกรรมวิธคี วบคุม (นา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ) ตามวิธกี ารของ Shah et al. (2013)
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การยับยั้ง (%) = (รัศมีเส้ นใยเชื้อกรรมวิธคี วบคุม - รัศมีเส้ นใยเชื้อกรรมวิธที ดสอบ) × 100
รัศมีเส้ นใยเชื้อสาเหตุโรคในกรรมวิธคี วบคุม
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3. ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมโรคราดา
3.1 การผลิตชีวภัณฑ์แบคที เรีย Bacillus spp.: ผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. ตามวิธีการของ Muis
(2006) โดยนาเซลล์แขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. (เลี้ยงบนอาหาร Nutrient glucose agar (NGA) เป็ น
เวลา 48 ชั่วโมง ก่อนขูดเซลล์มาผสมในนา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ) ความเข้ มข้ น 1.0x108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (O.D.600 = 0.2)
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose broth (PDB) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร พร้ อมเขย่ าบน
เครื่ องเขย่ า ด้ ว ยความเร็ว 50 รอบต่ อนาที (rpm) ที่อุณ หภูมิห้ อ งเป็ นเวลา 48 ชั่ ว โมง จากนั้ น น าไปเติมลงในผง
ผสมทัลคัมปลอดเชื้อ (ทัลคัม 100 กรัม Yeast extract 0.25 กรัม และสารเหนียว Carboxy methyl cellulose 1 กรัม)
คลุกเคล้ าให้ เข้ ากันด้ วยเครื่องปั่น (Blender) ก่อนอบให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง
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3.2 ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมโรคราดา: ทาการเปิ ดดอกเห็ดนางฟ้ า
ภูฐานโดยการเปิ ดจุกสาลี ถอดคอขวดออกแล้ วพับปากถุงโดยม้ วนปากถุงให้ อยู่ระดับเดียวกับก้ อนเชื้อ จากนั้นพ่ นสปอร์
แขวนลอยเชื้ อรา A. niger ความเข้ มข้ น 1x106 สปอร์ ต่ อมิล ลิ ลิ ต ร (ตรวจนั บด้ ว ย Haemocytometer) ปริ มาตร 2
มิลลิลิตร ลงบนก้ อนเชื้อเห็ดบริเวณปากถุง บ่มก้ อนเห็ดที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ทาการควบคุมโรคราดาโดย
การพ่ นบริเวณปากถุงก้ อนเห็ดด้ วยผงเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. (1.5 กรัมต่อนา้ 1 ลิตร) และสารเคมีคาร์เบนดาซิม
(50%wp) ในอัตราที่เท่ากัน (1.5 กรัมต่อนา้ 1 ลิตร) ปริมาตร 3 มิลลิลิตรต่อถุง ทาการทดลองจานวน 5 ซา้ (ซา้ ละ 10
ก้ อนเชื้อเห็ด) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จดบันทึกนา้ หนักสดของผลผลิตเห็ดต่อถุงในช่วงเวลา 30 วัน
และหาการเกิดโรคบนก้ อนเห็ดโดยให้ คะแนน 0 - 5, 0 คือ ไม่เกิดโรคราดา, 1 คือพื้นที่เกิดโรคราดา 1 - 20 เปอร์เซ็นต์
, 2 คือพื้นที่เกิดโรคราดา 21 - 40 เปอร์เซ็นต์, 3 คือพื้นที่เกิดโรคราดา 41 - 60 เปอร์เซ็นต์, 4 คือพื้นที่เกิดโรคราดา
61 - 80 เปอร์เซ็นต์ และ 5 คือพื้นที่เกิดโรคราดา 81 - 100 เปอร์เซ็นต์ และคานวณหาเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคในแต่ละ
กรรมวิธโี ดยใช้ สตู ร ดังนี้
Sum (N x S)

ผลการศึกษา
1. เตรียมเชื้ อเห็ดนางฟ้ าภูฐาน เชื้ อสาเหตุโรค และเชื้ อแบคทีเรียปฏิปักษ์
เชื้อเห็ดนางฟ้ าภูฐานที่แยกได้ จากดอกเห็ดตัวอย่าง มีความแข็งแรงและเจริญเติบโตรวดเร็ว (ภายใน 4 วัน) บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่อุณหภูมิห้อง ส่วนเชื้อราดา Aspergillus niger ที่แยกได้ จากก้ อนเห็ดเกิดโรคมีลักษณะสัณฐาน
วิทยาของเส้ นใยและสปอร์ตรงตามรายงานของ Diba et al. (2007)
แยกเชื้อแบคทีเรีย ได้ จานวน 9 ไอโซเลท จากดอกเห็ดนางฟ้ าภูฐานในเขตพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอลาดยาว และ
อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ แก่ ไอโซเลท 1-3 (อาเภอเมือง) ไอโซเลท 4-6 (อาเภอลาดยาว) และไอโซเลท
7-9 (อาเภอโกรกพระ) โดยเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดเป็ นแกรมบวก (ติดสีนา้ เงินของ Methylene blue) แต่มีเพียง 5 ไอโซ
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เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค=
x 100
(T x M)
เมื่อ N คือจานวนก้ อนเห็ดที่ติดโรคในแต่ละระดับคะแนน เมื่อ S คือระดับคะแนนต่างๆ (0, 1, 2, 3, 4, 5)
เมื่อ T คือจานวนก้ อนเชื้อทั้งหมดเท่ากับ 5 และเมื่อ M คือระดับคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 (Shah et al., 2013)
4. ประสิทธิภาพของการเพิม่ จานวนเชื้ อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในชีวภัณฑ์ต่อการควบคุมโรคราดา
4.1 การเพิม่ จานวนแบคทีเรีย Bacillus spp.: นาชีวภัแบคทีณฑ์เรีย Bacillus spp. (จากข้ อ 3.1) ปริมาณ 1.5
กรัม ไปเพิ่มจานวนเซลล์ในอาหารปลอดเชื้อ 2 ชนิดที่มปี ริมาตร 50 มิลลิลิตร คือ 1) นา้ นมวัว UHT และ 2) นา้ มะพร้ าว
อ่อน ก่อนบ่มเชื้อไว้ ท่อี ณ
ุ หภูมหิ ้ องเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
4.2 ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราดา: ทาการเปิ ดดอกเห็ดนางฟ้ าภูฐานโดยการเปิ ดจุกสาลี ถอดคอขวด
ออกแล้ วพับปากถุงโดยม้ วนปากถุงให้ อยู่ระดับเดียวกับก้ อนเชื้อ จากนั้นพ่นสปอร์แขวนลอยเชื้อรา A. niger ความเข้ มข้ น
1x106 สปอร์ต่อมิลลิลิตร (ตรวจนับด้ วย Haemocytometer) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงบนก้ อนเชื้อเห็ดบริเวณปากถุง บ่ม
ก้ อนเห็ดที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ทาการควบคุมโรคราดาโดยการพ่ นเซลล์แขวนลอยเชื้อแบคทีเรีย Bacillus
spp. ที่ผ่านการเพิ่มปริมาณเชื้อในนมวัวและนา้ มะพร้ าวอ่อนดังข้ อ 4.1 เปรียบเทียบกับการใช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม
(50%wp) ในอัตรา 1.5 กรัมต่อนา้ 1 ลิตร โดยการฉีดพ่นในปริมาตร 3 มิลลิลิตร จานวน 2 ครั้ง (วันที่ 1 และ วันที่ 15
ของการทดลอง) ทาการทดลองจานวน 5 ซา้ (ซา้ ละ 10 ก้ อนเชื้อเห็ด) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) หลัง
การฉี ดพ่ น เป็ นเวลา 30 วัน ทาการบันทึกน้าหนักสดของผลผลิตเห็ดและการเกิดโรคบนก้ อนเห็ด นามาคานวณหา
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคตามวิธกี ารของ Shah et al. (2013)
5. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
วิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) และทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ด้ วยโปรแกรมสถิติ SPSS เวอร์ช่นั 16

371

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

เลท ที่สร้ างสปอร์ (ติดสีเขียวของ Malachite green) มีรูปวงรี และสามารถสร้ างเอนไซม์ catalase เนื่องจากเกิดฟองก๊าซ
ออกซิเจนหลังหยดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซม์ (H2O2) จึงจาแนกเบื้องต้ นเป็ นเชื้อแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ตามรายงาน
ของสุรางค์ (2555)

ก

ข

)

ค

ง

รูปที่ 1 เชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่ตดิ สีเขียวของ Malachite green, สายพันธุ์ 1 (ก), สายพันธุ์ 2 (ข),
สายพันธุ์ 3 (ค), สายพันธุ์ 4 (ง)
2. ประสิทธิภาพของเชื้ อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้ อโรคราดา
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่แยกได้ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้ นใยเชื้อราดา A. niger
โดยมีการยับยั้งในช่วง 44.45 - 75.71 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ โดยเชื้อแบคทีเรีย Bacillus
spp. สายพันธุ์ 2 และ 3 มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้ นใยเชื้อราดา A. niger เท่ากับ 75.7 และ
63.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ โรคราดา Aspergillus niger
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar ที่อณ
ุ หภูมหิ ้ องเป็ นเวลา 3 วัน
กรรมวิธี
การยับยั้งเชื้อรา A .niger (%)
Bacillus sp. ไอโซเลท 1
60.68 c1/
Bacillus sp. ไอโซเลท 2
75.71 b
Bacillus sp. ไอโซเลท 3
63.55 c
Bacillus sp. ไอโซเลท 4
44.45 e
Bacillus sp. ไอโซเลท 5
50.68 d
คาร์เบนดาซิม (50%wp)
82.66 a
น้้ากลั้นนึ่งฆ่าเชื้อ
0.00 f
1/
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ท่มี ีตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกัน ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์
โดยวิธี Least Significant Difference
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ก

ข

ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้ นใยเชื้อราดา Aspergillus niger,
กรรมวิธคี วบคุม (ก), กรรมวิธที ดสอบ (ข)
3. ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus sp. ในการควบคุมโรคราดา
ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. สามารถลดการเกิดโรคราดาบนก้ อนเชื้อเห็ดนางฟ้ าภูฐานได้ โดยเฉพาะกรรมวิธี
ที่ใช้ ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์ 2 ร่วมกับสายพันธุ์ 3 มีการเกิดโรคหลังเปิ ดดอกเป็ นเวลา 30 วัน เท่ากับ
24.98 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม (Control 1) ที่พบการเกิด
โรคเท่ากับ 21.84 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การใช้ น้ากลั่นนึ่งฆ่ าเชื้อ (Control 2) พบการเกิดโรคสูงสุด เท่ากับ 68.28
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ ในด้ านผลผลิตเห็ดนางฟ้ าภูฐานในช่วง 30 วันของการ
ทดลอง พบว่าทุกกรรมวิธที ดสอบให้ ผลผลิตเห็ดสูงกว่าการใช้ นา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (Control 2) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ยิ่งทางสถิติ โดยกรรมวิธที ่ใี ช้ ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์ 2 ร่วมกับสายพันธุ์ 3 ให้ ผลผลิตเห็ดสูงสุดเท่ากับ
595.35 กรัมต่อถุง รองลงมาคือกรรมวิธที ่ใี ช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม และกรรมวิธที ่ใี ช้ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สาย
พันธุ์ 2 เพียงอย่างเดียว ให้ ผลผลิตเห็ด เท่ากับ 488.96 และ 305.66 กรัมต่อถุง ตามลาดับ (ตารางที่ 2)

4. ประสิทธิภาพของการเพิม่ จานวนเชื้ อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในชีวภัณฑ์ต่อการควบคุมโรคราดา
การเพิ่มปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. โดยเลี้ยงในอาหารชนิดต่างๆ สามารถลดความรุนแรงของโรค
บนดอกเห็ดนางฟ้ าภูฐานได้ โดยมีการเกิดโรคอยู่ในช่ วง 17.23-31.86 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ากว่ าการใช้ นา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ
(Control 2) ที่มกี ารเกิดโรคสูงสุดเท่ากับ 70.66 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ โดยเฉพาะกรรมวิธที ่ใี ช้
เชื้อสารแขวนลอยเซลล์แบคทีเรีย Bacillus sp. สายพันธุ์ 2 ที่เลี้ยงในนา้ มะพร้ าวและนา้ นมวัว UHT มีการเกิดโรคราดาต่า
เท่ากับ 20.33 และ 17.23 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธกี ารใช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม
(Control 1) ที่มีการเกิดโรคเท่ากับ 19.75 เปอร์เซ็นต์ ในด้ านผลผลิตเห็ดนางฟ้ าภูฐานในช่ วง 30 วันของการทดลอง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมโรคราดาที่เกิดจากเชื้อรา Aspergillus njger
บนก้ อนเชื้อเห็ดนางฟ้ าภูฐาน และผลผลิตเห็ดนางฟ้ าภูฐานในระหว่างการเปิ ดดอกเป็ นเวลา 30 วัน
กรรมวิธี
การเกิดโรคราดา (%)
ผลผลิตเห็ด (กรัมต่อถุง)
1/
Bacillus sp. สายพันธุ์ 2
31.84 b
305.66 c
Bacillus sp. สายพันธุ์ 3
35.27 b
272.74 d
Bacillus sp. สายพันธุ์ 2 + สายพันธุ์ 3
24.98 a
595.35 a
คาร์เบนดาซิม (Control 1)
21.84 a
488.96 b
นา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (Control 2)
68.28 c
196.33 e
1/
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ท่มี ีตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์
โดยวิธี Least Significant Difference
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พบว่า ทุกกรรมวิธที ดสอบให้ ผลผลิตเห็ดสูงกว่ากรรมวิธคี วบคุมอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ โดยกรรมวิธที ่ใี ช้ เชื้อขยาย
แบคทีเรีย Bacillus sp. สายพันธุ์ 2 ที่เลี้ยงในนา้ นมวัว UHT ให้ ผลผลิตเห็ดสูงสุดเท่ากับ 732.51 กรัมต่อถุง รองลงมา
คือกรรมวิธที ่ใี ช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม (Control 1) ให้ ผลผลิตเห็ดเท่ากับ 612.95 กรัมต่อถุง ในขณะที่กรรมวิธที ่ใี ช้ สาร
แขวนลอยเซลล์แบคทีเรีย Bacillus sp. สายพันธุ์ 2 ที่เลี้ยงในนา้ มะพร้ าวอ่อนและชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus sp. สาย
พันธุ์ 2 ที่ไม่ผ่านการเพิ่มจานวนเซลล์ในอาหารเลี้ยง ให้ ผลผลิตเห็ดเท่า 607.42 และ 284.51 กรัมต่อถุง ตามลาดับ
(ตารางที่ 3)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของการเพิ่มจานวนเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในชีวภัณฑ์ต่อการควบคุมโรคราดาที่เกิดจาก
เชื้อรา Aspergillus njger บนก้ อนเชื้อเห็ดนางฟ้ าภูฐาน และผลผลิตเห็ดนางฟ้ าภูฐานในระหว่างการเปิ ดดอก
เป็ นเวลา 30 วัน
กรรมวิธี
การเกิดโรคราดา (%)
ผลผลิตเห็ด (กรัมต่อถุง)
ชีวภัณฑ์ Bacillus sp. สายพันธุ์ 2
31.86 c
284.51 c
ชีวภัณฑ์ Bacillus sp. สายพันธุ์ 2 + นา้ มะพร้ าว
20.33 b
607.42 b
ชีวภัณฑ์ Bacillus sp. สายพันธุ์ 2 + นมวัวUHT
17.23 a
732.51 a
คาร์เบนดาซิม (Control 1)
19.75 ab
612.95 b
นา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (Control 2)
70.66 d
214.77 d
1/
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ท่มี ีตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์
โดยวิธี Least Significant Difference
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อภิปรายผลการศึกษา
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สามารถสร้ างเอนไซม์และสารปฏิชีวนะหลายชนิดเพื่อยับยั้งการเจริญหรือทาลาย
เชื้อจุ ลินทรีย์อ่ ืน เช่ น สาร Bacillomycin D, Bacillomycin, Fengycin, Iturin และ Surfactin (Nagy et al., 2012) ซึ่ง
การทดลองนี้ท่พี บว่าเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่แยกจากดอกเห็ดนางฟ้ าภูฐานจานวน 3 ไอโซเลท สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus niger ที่เป็ นสาเหตุของโรคราดาในเห็ดนางฟ้ าภูฐานได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Payapanon และคณะ 2011 ที่พบว่ า เชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ B2 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อรา A.
niger ที่ เ ป็ นสาเหตุ โ รคราด าของเห็ ด ได้ นอกจากนี้ Fadahunsi et al. (2013) ได้ รายงานว่ า สารเหนื อ ตะกอน
(Supernatant) ของอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ CMI 22BN สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อรา A.
niger สาเหตุโรคของเห็ดได้ ในการผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. โดยทั่วไปนิยมใช้ ผงทัลคัมเป็ นสารพาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแพร่ กระจายและการเกาะยึ ด ผิวพื ช ที่ดีข้ ึน (Muis, 2006) ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ ผลิ ต ชี ว ภั ณ ฑ์
แบคทีเรีย Bacillus spp สายพั นธุ์ 2 และสายพั นธุ์ 3 ด้ วยการใช้ ผงทัลคัมเป็ นสารพา และเมื่อนาชีวภัณฑ์แบคทีเ รี ย
ดังกล่ าวไปใช้ ควบคุมโรคราดาในโรงเรือนเพาะเห็ดในระยะเปิ ดดอกพบว่าชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp สายพันธุ์ 2
และสายพันธุ์ 3 สามารถลดการเกิดโรคราดาบนก้ อนเชื้อเห็ดนางฟ้ าภูฐานได้ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ นา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ
(Control 2) แต่ไม่เทียบเท่าการใช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม (50%wp) (Control 1) ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะชีวภัณฑ์แบคทีเรีย
ดังกล่าวอยู่ในรูปผงเชื้อแห้ งและไม่มีแหล่งอาหารพร้ อมใช้ จึงทาให้ เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตช้ าส่งผลให้ ประสิทธิภาพการ
ควบคุ ม โรคราด าบนก้ อ นเชื้ อเห็ ด เห็ น ผลช้ าเช่ น กั น ซึ่ ง Muis (2006) ได้ ร ายงานว่ า เชื้ อแบคที เ รี ย Bacillus sp.
เจริญเติบโตได้ ดีในนา้ มะพร้ าว และPayapanon et al. (2011) ประยุกต์ใช้ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. โดยเพิ่มจานวน
เชื้อในนา้ นมวัว UHT และนมถั่วเหลือง แล้ ว ใช้ ฉีดพ่ น ช่ วยควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราของเห็ดได้ สอดคล้ องกับการ
ทดลองนี้ท่พี บว่าชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์ 2 ที่เพิ่มจานวนเซลล์ในนา้ นมวัว UHT สามารถควบคุมโรครา
ดาบนก้ อนเชื้อเห็ดนางฟ้ าภูฐานได้ ไม่ แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม (Control 1)
นอกจากนี้ Payapanon et al. (2011) พบว่าการใช้ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่เพิ่มจานวนเชื้อในนา้ นมวัว UHT และ
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นมถั่วเหลือง ส่งผลให้ ได้ ผลผลิตเห็ดฟางเพิ่มขึ้น สอดคล้ องกันกับการทดลองนี้ในกรรมวิธที ่ใี ช้ แบคทีเรีย Bacillus spp.
สายพันธุ์ 2 ซึ่งเพิ่มจานวนเซลล์ในนา้ นมวัว UHT ให้ ผลผลิตมากกว่าการใช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม (Control 1) และการ
ใช้ นา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (Control 2) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะในนา้ นมวัว มีคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน แคลเซี่ยม วิตามินเอ วิตามินบี2 และวิตามินบี1 (Neogen Europe Ltd., 2011) ซึ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
เพิ่มจานวนเชื้อแบคทีเรียได้ อย่ างรวดเร็ว นอกจากนี้ในขณะเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรียสามารถสร้ างสารปฏิชีวนะและ
ปลดปล่อยลงในอาหารเหลวได้ ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคสูงกว่าการใช้ ชีวภัณฑ์ท่เี ป็ นผงเชื้อแห้ งโดยตรง
(Fadahunsi et al., 2013) สอดคล้ องกับ Payapanon et al. (2011) พบว่าการใช้ แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ B2 ที่
เพิ่มจานวนเซลล์ในอาหาร Nutrient broth (NB) แล้ วฉีดพ่ นบนวัสดุเพาะเห็ดฟางสามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคของ
เห็ดฟางได้ และช่วยให้ ได้ ผลผลิตเห็ดฟางสูงกว่ากรรมวิธคี วบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สรุป
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. จานวน 5 สายพันธุแ์ ยกได้ จากดอกเห็ดนางฟ้ าภูฐาน ซึ่ง สายพันธุ์ 2 และสายพันธุ์
3 มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus niger สาเหตุโรคราดาในเห็ดนางฟ้ าภูฐาน และ
ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. ทั้ง 2 สายพันธุ์ สามารถควบคุมโรคราดาบนก้ อนเชื้อเห็ดนางฟ้ าภูฐานได้ และการใช้ ชีว
ภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์ 2 ที่เพิ่มจานวนเซลล์ในนา้ นมวัว UHT สามารถควบคุมโรคราดาบนก้ อนเชื้อเห็ด
นางฟ้ าภูฐานได้ ไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ สารเคมีคาร์เบนดาซิม และให้ ผลผลิตเห็ดสูงกว่าการใช้
สารเคมีคาร์เบนดาซิม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ
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