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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ สารทุติยภูมิสกัดของ Bacillus subtilis B01 ในอาหาร
เหลว NB PDB และ LB ในการยับยังการเจริ
้
ญของ Curvularia eragrostidis ซึง่ เป็ นเชื ้อราก่อโรคดอกจุดสนิม
ของกล้ วยไม้ คัดเลือกสูตรอาหารที่เหมาะสม และศึกษาระดับความเป็ นพิษของสารทุติยภูมิในรู ปของค่า MIC
และ EC 50 เปรี ยบเทียบกับสารป้องกันกําจัดเชื ้อราทางการค้ า mancozeb ผลการศึกษาพบว่า ที่ระดับความ
เข้ มข้ น 100 มก/มล สารทุติยภูมิของเชื ้อ B. subtilis B01 ซึง่ เลี ้ยงในอาหารชนิด NB และ PDB มีความสามารถ
ในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา C. eragrostidis สูงถึง ร้ อยละ 88 และ 86 ตามลําดับ ในขณะที่สารทุติยภูมิ
สกัดจากนํ ้าเลี ้ยงเชื ้อในอาหารชนิด LB ยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อราเพียงร้ อยละ 14 ค่า MIC และ EC 50 ของสาร
ทุติยภูมของเชื ้อ B. subtilis B01 ในอาหารชนิด NB ซึง่ แสดงผลสามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อราได้ สงู สุด มี
ค่า MIC และ EC 50 เท่ากับ 0.40 และ 18.9 มก/มล ตามลําดับ แม้ วา่ ข้ อมูลที่ตรวจพบ แสดงถึงแนวโน้ มว่าสารที่
ผลิตได้ มีความสามารถในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา C. eragrostidis ตํ่ากว่าสารเคมีทางการค้ าต้ านเชื ้อรา
ชนิด mancozeb ที่มีคา่ MIC และ EC 50 เท่ากับ 0.01 และ 0.58 มก/มล ตามลําดับ อย่างไรก็ตามการใช้ สาร
ทุติยภูมิสกัดจากนํ ้าเลี ้ยงเชื ้อ B. subtilis B01 เพื่อต้ านการเจริ ญของเชื ้อรา C. eragrostidis ก็น่าจะเป็ นอีก
ทางเลือกหนึง่ ที่ลดการใช้ สารเคมีป้องกันกําจัดเชื ้อราและสนับสนุนให้ มีการใช้ อย่างแพร่ หลายมากขึ ้น

ABSTRACT
The main purpose of this study was to examine antifungal properties of secondary
metabolite extracted from cultures of Bacillus subtilis B01 in NB, PDB and LB media against growth
of Curvularia eragrostidis causing orchid rusty spot. Culture media suitable for secondary metabolite
production toxicity level in terms of MIC and EC 50 were determined and compared to a commercial
fungicide, mancozeb. The results revealed that at the concentration of 100 mg/l, secondary
metabolite extracted from cell free cultures of B. subtilis B01 in NB and PDB showed the great
inhibition effects against growth of C. eragrostidis, which were 88% and 86%, respectively, while
that in LB showed only 14% growth suppression. The MIC and EC 50 of the secondary metabolite
extracted from cultures in NB, indicated maximum antifungal effects, were 0.40 และ 18.9 mg/ml,
respectively. The metabolites showed lower effect than mancozeb indicating the MIC and EC 50 of
0.01 และ 0.58 mg/ml, respectively. However, application of the secondary metabolite against
1
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growth C. eragrostidis could be an alternative to reduce conventional chemical fungicide use.
Therefore, extensive application of the prepared biofungicide should be encouraged.
Key Words : secondary metabolite / Curvularia eragrostidis
e-mail address: mwannipa@hotmail.com

คํานํา
Curvularia eragrostidis เป็ นเชื ้อราสาเหตุโรคดอกจุดสนิม (Flower rusty spot) ในดอกกล้ วยไม้ ซึง่
สร้ างความเสียหายให้ กบั เกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้ วยไม้ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมส่งออกกล้ วยไม้
ตัดดอก
เนื่องจากเชื ้อราดังกล่าวเจริ ญได้ ดีในเนื ้อเยื่อของดอกกล้ วยไม้ ในสภาวะที่มีความชื ้นสูงของโรงเรี อน
อาการของโรคส่วนใหญ่จะสังเกตเห็นได้ ชดั ในระหว่างการขนส่ง (อารี รัตน์, 2550) ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการป้องกัน
ปั ญหาดังกล่าว เกษตรกรจึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ สารเคมีในการป้องกันและกําจัดเชื ้อรา เนื่องจากความสะดวก
ในการใช้ และประสิทธิภาพในการกําจัดเชื ้อราก่อโรคได้ อย่างรวดเร็ ว แต่เมื่อใช้ ตอ่ เนื่องกันเป็ นระยะเวลานาน
อาจส่งผลทําให้ เกิดการต้ านทานสารเคมีของเชื ้อสาเหตุโรค ทําให้ การป้องกันกําจัดโรคไม่ได้ ผล เกษตรกรจึงต้ อง
ใช้ สารเคมีในปริ มาณที่มากขึ ้นเรื่ อยๆ นอกจากนี ้สารเคมีที่ถกู ชะล้ างออกไปสามารถสะสมและแพร่ กระจายได้ ใน
สิ่งแวดล้ อม ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม และสุขภาพของมนุษย์ (De Waard, 1993)
เพื่อลดปั ญหาดังกล่าว การใช้ สารทุติยภูมิสกัดจากจุลินทรี ย์ปฏิปักษ์ เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ที่เกษตรกร
สามารถเลือกใช้ ซึง่ ในปั จจุบนั วิธีการนี ้มีการศึกษากันอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะ สารทุติยภูมิของเชื ้อ
แบคทีเรี ย Bacillus subtilis ซึง่ สามารถผลิตสารในกลุม่ ไลโพเปปไทด์ เช่น surfactin (Besson,1978) iturin
(Bechard, 1998) และ fengycin (Chan et al., 2009) โดยสารดังกล่าวมีฤทธิ์ในการต้ านการเจริ ญของเชื ้อรา
หลายชนิด เช่น เชื ้อรา Curvularia gudauskasii (Raton, 2011) Rhizoctonia solani (Elkahoui, 2012) และ
Colletotrichum gloeosporioides (Ruangwong, 2012).
ในงานวิจยั นี ้ จึงได้ ทําการศึกษาประสิทธิภาพและระดับความเป็ นพิษของสารทุติยภูมิ ที่ได้ จากการสกัด
นํ ้าเลี ้ยงเชื ้อ B. subtilis B01 ในอาหารสามชนิด ได้ แก่ Nutrient Broth (NB) Potato Dextrose Broth (PDB)
และ Luria Bertani (LB) เพื่อใช้ ในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา C. eragrostidis สาเหตุโรคดอกจุดสนิมใน
กล้ วยไม้ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ในการกําจัดเชื ้อราก่อโรคในกล้ วยไม้ ทดแทนการใช้ สารเคมี และยังช่วยลด
ปั ญหาเรื่ องสารพิษตกค้ างและมีความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

อุปกรณ์ และวิธีการ

การเตรี ยมเชือ้ แบคทีเรี ย
เตรี ยมเชื ้อ (inoculum) โดยเลี ้ยง B. subtilis B01 (ห้ องปฏิบตั ิการ)บนอาหารแข็งชนิด Nutrient Agar
(NA) เป็ น เวลา 24 ชัว่ โมง จากนันเขี
้ ่ยเชื ้อจํานวน 1 ลูป (loop) ลงในอาหารเหลว NB 50 มล บ่มเชื ้อบนเครื่ อง
เขย่าที่ความเร็ วรอบ 170 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส
การเตรี ยมตัวอย่ างเชือ้ รา
ทําการเจาะตัวอย่างเชื ้อรา C. eragrostidis (แยกจากกล้ วยไม้ หวายแวนด้ า) บนอาหาร PDA อายุ 5
วัน ใช้ cork borer ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 มม เจาะบริ เวณขอบโคโลนีแล้ ววางบนอาหาร PDA บ่มที่
อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 5 วัน
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การเตรี ยมสารทุตยิ ภูมิสกัดจากเชือ้ Bacillus subtilis B01
ทําการถ่ายกล้ าเชื ้อ B. subtilis B01 ลงในอาหารเหลว 3 ชนิด ได้ แก่ NB PDB และ LB เขย่าที่ความเร็ ว
170 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 4 วัน จากนันสกั
้ ดสารทุติยภูมิที่เชื ้อ B. subtilis
B01 สร้ างโดยการตกตะกอนด้ วยกรดไฮโดรคลอกริ ก ตามวิธีของ Mckeen et al., (1986)
การทดสอบประสิทธิภาพของสารทุตยิ ภูมิในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา Curvularia eragrostidis
นําสารทุติยภูมิที่ได้ จากการสกัดจากอาหาร NB PDB และ LB มาทดสอบความสามารถในการยับยัง้
เชื ้อรา C. eragrostidis โดยวิธี paper disc method ทําการทดลองแบบสุม่ ตลอด (Completely Randomized
Design, CRD) มีจํานวน 3 ซํ ้า ต่อ ชนิด อาหาร โดยหยดสารทุติยภูมิที่มีความเข้ มข้ น 100 มก/มล ใน
สารละลายเอทานอลความเข้ มข้ นร้ อยละ 80 ปริ มาตร 20 ไมโครลิตร ลงบนกระดาษกรอง Whatman No.2
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 มม นํากระดาษกรองที่หยดสารทุติยภูมิแล้ วมาวางลงบนจานเลี ้ยงเชื ้อที่มีอาหาร
PDA นําชิ ้นเชื ้อราขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 มม ที่เจาะจากบริ เวณขอบโคโลนีของเชื ้อรา C. eragrostidis ที่มี
อายุ 5 วัน วางทับลงบนกระดาษกรอง นําไปบ่มเลี ้ยงที่อณ
ุ หภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 วัน บันทึกการ
เจริ ญเติบโตของ เชื ้อรา เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม ซึง่ ใช้ สารละลายเอทานอลความเข้ มข้ นร้ อยละ 80 แทนที่
สารทุติยภูมิ โดยทําการวัดขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื ้อราใน 2 แนวตังฉากกั
้
น และคํานวณหาค่าระดับ
การยับยัง้ (ร้ อยละ) จากสมการที่ 1 (Gamliel et al., 1989) เพื่อคัดเลือกชนิดอาหารเลี ้ยงเชื ้อ B. subtilis B01
ที่ให้ ผลการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา C. eragrostidis สูงสุด สําหรับนําไปใช้ ในการทดสอบขันต่
้ อไป
ระดับการยับยัง้ (ร้ อยละ) = 100 – [ R2 / r2× 100]

สมการที่ 1

เมื่อ R = รัศมีเฉลี่ยของเชื ้อราที่เจริ ญบนชุดทดสอบ
r = รัศมีเฉลี่ยของเชื ้อราที่เจริ ญบนชุดควบคุม
การศึกษาระดับความเป็ นพิษของสารทุตยิ ภูมิและสารเคมีกาํ จัดเชือ้ ราชนิด mancozeb
ทําการเจือจางสารทุติยภูมิที่สกัดได้ จากนํ ้าเลี ้ยงเชื ้อของแบคทีเรี ย
และสารเคมีกําจัดเชื ้อราชนิด
mancozeb โดยใช้ หลักการเจือจางแบบลําดับขัน้ จากนันทํ
้ าการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยังการเจริ
้
ญ
ของเชื ้อรา C. eragrostidis บันทึกการเจริ ญเติบโตของเชื ้อรา เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม ทําการวัดขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื ้อรา ในแนวตังฉากกั
้
น คํานวณหาค่าระดับการยับยัง้ (ร้ อยละ) จากสมการที่ 1 แล้ ว
คํานวณหาค่า MIC และ EC 50 ด้ วยวิธี Probit analysis โดยโปรแกรมสําเร็ จรูปทางสถิติ SPSS 11.5

ผลการทดลองและวิจารณ์
การทดสอบประสิทธิภาพของสารทุติยภูมิในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา Curvularia eragrostidis
จากการศึกษาพบว่าสารทุติยภูมิสกัดของแบคทีเรี ย B. subtilis B01 ที่สกัดจากอาหารเหลวเมื่อทําการ
เลี ้ยงในอาหารเหลวชนิด NB PDB และ LB สามารถออกฤทธิ์ในการยับยังเชื
้ ้อรา C. eragrostidis ได้ แตกต่าง
กัน โดยพบว่า สารทุติยภูมิสกัดจากนํ ้าเลี ้ยงเชื ้อ แบคทีเรี ย B. subtilis B01 ในอาหารชนิด NB และ PDB มีคา่
การยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อราสูงถึง ร้ อยละ 88 และ 86 ตามลําดับ ในขณะที่สารทุติยภูมิสกัดจากนํ ้าเลี ้ยงเชื ้อ
ในอาหารชนิด LB ยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อราเพียง ร้ อยละ 14 ดังแสดงผลในภาพที่ 1 และ 2
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ระดับการยัยยังการเจริ
้
ญ (ร้ อยละ)
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ภาพที่ 1 ผลของสารทุติยภูมิ ของเชื ้อแบคทีเรี ย B. subtilis สกัดจากอาหาร NB PDB และ
LB ที่มผี ลต่อการเจริ ญของเชื ้อรา C. eragrostidis (n=3)

B

A

D

C

ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนีของเชื ้อรา C. eragrostidis บนอาหารชนิดต่างๆที่มสี ารทุติยภูมิของเชื ้อ B. subtilis
B01 ที่สกัดจากอาหารเหลวชนิดต่างๆ ;

A: ชุดควบคุม B: อาหาร NB C: อาหาร PDB และD: อาหาร LB
ผลการศึกษาข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าองค์ประกอบของอาหารเลี ้ยงเชื ้อมีผลต่อชนิดและคุณสมบัติของ
สารทุติยภูมิในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา (Akpa et al., 2001; Elkahoui et al., 2012) โดยองค์ประกอบ
สําคัญของอาหารที่แบคทีเรี ยใช้ ในการสร้ างสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา ได้ แก่ แหล่ง
คาร์ บอน (carbon source) แหล่งไนโตรเจน (nitrogen source) และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น เกลืออนินทรี ย์
(inorganic salts) โลหะหนักที่ต้องการในปริ มาณตํ่า (trace element) (Al-Ajlani et al., 2007; Ghribi and
Ellouze-Chaabouni, 2011 ) จากการศึกษา พบว่า อาหารชนิด LB มีองค์ประกอบของอาหารที่ ไม่เหมาะสม
ต่อการกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างสารทุติยภูมิในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา C. eragrostidis
ในขณะที่สาร
ทุติยภูมิที่แบคทีเรี ย B. subtilis B01 ผลิตขึ ้นจากการเลี ้ยงในอาหารชนิด NB และ PDB มีประสิทธิภาพในการ
ยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา C. eragrostidis ในระดับสูงใกล้ เคียงกัน (ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ)
แต่เนื่องจากอาหารเลี ้ยงเชื ้อทังสองมี
้
องค์ประกอบที่เป็ นแหล่งคาร์ บอนและไนโตรเจนที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1)
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จึงมีความเป็ นไปได้ วา่ สารทุติยภูมิที่ผลิตโดยการเลี ้ยงในอาหารทังสองชนิ
้
ดดังกล่าวเป็ นชนิดที่แตกต่างกัน จาก
ผลศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวกับสารทุติยภูมิผลิตโดยแบคทีเรี ย B. subtilis ที่ผ่านมา พบว่า สารทุติยภูมิสว่ นใหญ่ที่
แบคทีเรี ยผลิต เป็ นสารในกลุม่ ประเภทไลโพเปปไทด์ ( Asaka and Shoda, 1996) ซึง่ มีชนิดและการออกฤทธิ์
ในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อราต่างๆกัน เช่น สารในกลุม่ Iturin ออกฤทธิ์ในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา
(Klich et al., 1991) โดยมีผลทําให้ เกิดการรั่วของโพแทสเซียมไอออนบนเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื ้อราสาเหตุโรค
ส่งผลต่อการงอกหรื อการเจริ ญของเส้ นใยเชื ้อรา (Han et al., 2005) ส่วนสารในกลุม่ surfactin เป็ นสารลด
แรงตึงผิว ซึง่ ออกฤทธิ์ในการยับยังการเจริ
้
ญของเส้ นใยของเชื ้อราได้ (Maget-Dana et al., 1992) ซึง่ สารทุติย
ภูมิสกัดจากนํ ้าเลี ้ยงเชื ้อในอาหารทังสองชนิ
้
ดจะจัดอยู่ในกลุม่ ของสารชนิดใดนันจํ
้ าเป็ นต้ องใช้ กระบวนการ
วิเคราะห์ทางเคมีตอ่ ไป
ตารางที่ 1 ชนิดและองค์ประกอบของอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
ชนิดของอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
Nutrient Broth (NB)
Potato Dextrose Broth (PDB)
Luria Bertani (LB)

แหล่งไนโตรเจน
Beef extract, peptone
Bacto-yeast extract,
Bacto-tryptone,

องค์ประกอบ
แหล่งคาร์ บอน
Potato infusion,
Dextrose
-

อื่นๆ
Sodium chloride

ที่มา: Difco
การศึกษาระดับความเป็ นพิษของสารทุตยิ ภูมิและสารเคมีกาํ จัดเชือ้ ราชนิด Mancozab
การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของสารทุติยภูมิ ที่ผลิตโดย B. subtilis B01 ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อชนิด NB
กับสารเคมีป้องกันกําจัดเชื ้อรา mancozeb ต่อการเจริ ญของเชื ้อรา C. eragrostidis
โดยทําการ
เปรี ยบเทียบค่าระดับความเป็ นพิษในรู ปของค่า MIC และ EC 50 ซึง่ เป็ นค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดของสารที่สามารถ
ยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา และระดับความเข้ มข้ นที่ก่อให้ เกิดการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อราร้ อยละ 50 ผล
การศึกษาพบว่า สารทุติยภูมิ ที่ผลิตโดย B. subtilis B01 ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อชนิด NB มีคา่ MIC และค่า EC 50
เท่ากับ 0.40 และ 18.90 มก/มล และสารกําจัดเชื ้อรา mancozeb มีคา่ MIC และค่า EC 50 เท่ากับ 0.01 และ
0.58 มก/มล ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึง่ ความเป็ นพิษของสารจะมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่า MIC
และค่า EC 50 (มลิวรรณ, 2552) จากผลจากศึกษาจึงเห็นได้ วา่ สารทุติยภูมิ มีค่าความเป็ นพิษต่อเชื ้อรา
C. eragrostidis ตํ่ากว่าสารเคมี mancozeb แสดงให้ เห็นว่าหากมีการนําสารดังกล่าวไปใช้ ในการควบคุมการ
เจริ ญของเชื ้อรา จําเป็ นที่ต้องใช้ ในระดับความเข้ มข้ นของสารที่สงู กว่าการใช้ สารเคมี mancozeb แต่เนื่องจาก
สารทุติยภูมิ จัดเป็ นสารชีวภาพ ดังนันผลกระทบในด้
้
านการตกค้ างในสิ่งแวดล้ อม และความเป็ นอันตรายต่อ
เกษตรกรผู้ใช้ จึงน้ อยกว่าการใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ (Matar et al., 2009) ดังนันการนํ
้
าสารทุติยภูมิที่ผลิตโดย
B. subtilis B01ไปประยุกต์ใช้ เพื่อควบคุมการเจริ ญของเชื ้อราก่อโรคดอกจุดสนิม จึงน่าจะเป็ นอีกทางเลือกหนึง่
ให้ กบั เกษตรกรผู้ปลูกกล้ วยไม้

1148

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ตารางที่ 2 ค่า MIC and EC 50 ของสารทุติยภูมิ ที่ผลิตโดย B. subtilis B01 ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อชนิด NB ต่อ
การเจริ ญชองเชื ้อรา C. eragrostidis เปรี ยบเทียบกับสารเคมีป้องกันกําจัดเชื ้อรา mancozeb
ชนิดสาร
MIC
EC 50
MIC
95%
EC 50
95%
(mg/ml) confidence
(mg/ml) confidence
สารทุติยภูมิ
0.40
0.23 - 0.62
18.90
16.09 – 22.67
mancozeb
0.01
0.01 - 0.02
0.58
0.45 - 0.79

สรุ ป
สารทุติยภูมิของ แบคทีเรี ย B. subtilis 01 ในอาหารชนิด NB มีประสิทธิภาพ การยับยังการเจริ
้
ญ
ของเชื ้อรา C. eragrostidis ร้ อยละ 88 ซึง่ มีคา่ สูงสุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารทุติยภูมสิ กัดจากนํ ้าเลี ้ยงเชื ้อ
แบคทีเรี ย B. subtilis 01 ในอาหารชนิด PDB และ LB ส่วนค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุด (MIC) และค่า EC 50 ของสาร
ทุติยภูมิ ที่ผลิตจากแบคทีเรี ย B. subtilis B01
ในอาหารชนิด NB เท่ากับ 0.40 และ 18.90 มก/มล
ตามลําดับ ซึง่ มีคา่ ความเป็ นพิษตํ่ากว่าสาร mancozeb ซึง่ มีคา่ MIC และค่า EC 50 เท่ากับ 0.01 และ 0.58 มก/
มล ตามลําดับ
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