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Figure 2. Electrical conductivity of media culture in semi-automatic 

beneficial bacterial culture tank.

Figure 1. The pH of media culture in semi-automatic beneficial bacterial 

culture tank.

Figure 3. Bacteria population growth curve in semi-automatic beneficial 

bacterial culture tank. 

2. คัดเลือกสูตรอาหารเพิ-มปริมาณ

แบคทเีรียที-มีประโยชน์
บทคัดย่อ

พฒันาถังเพาะเลี ,ยงเชื ,อแบคทีเรียที6มีประโยชน์แบบกึ6งอตัโนมตัิที6มีต้นทุนใน

การผลติตํ6า ใช้เวลาสั ,น และสะดวกในการเพิ6มปริมาณ โดยคดัเลือกสตูรอาหาร F3

ซึ6งมีส่วนประกอบของ ถั6วเหลือง : รําข้าว : ยีสต์ : นํ ,าตาลโมลาส (อัตราส่วน 

R:R:R:S ในนํ ,า 1 ลิตร) ในการเพิ6มจํานวนเชื ,อแบคทีเรียที6มีประโยชน์ Bacillus

megaterium สายพนัธุ์ TU121 วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ โดยพบวา่ถงั

เลี ,ยงเชื ,อแบบเติมออกซิเจนมีสภาวะที6เหมาะสมในการเพิ6มปริมาณเชื ,อ สายพนัธุ์

TU121 ซึ6งมีคา่ pH และ EC เฉลี6ยเทา่กบั S และ abcd.af µs/cm รวมทั ,งสง่ผลให้

แบคทีเรียที6มีประโยชน์ สายพนัธุ์ TU121 เจริญและเพิ6มปริมาณเข้าสูร่ะยะ  

Stationary phase ได้อยา่งรวดเร็วภายใน a ชั6วโมง และคงปริมาณเชื ,อสงูสดุเฉลี6ย 

1014 โคโลนี/มิลลลิติร นาน  48 ชั6วโมง แล้วจงึเข้าสูร่ะยะ Death phase และเมื6อ

เปรียบเทียบกบั ถงัเพาะเลี ,ยงเชื ,อแบบไม่เติมออกซิเจน พบว่า ประชากรเชื ,อเพิ6ม

ปริมาณได้น้อยกว่า โดยมีปริมาณเชื ,อสงูสดุเฉลี6ย a}8 โคโลนี/มิลลิลิตร ซึ6งมีระยะ 

exponential phase ที6นาน ประมาณ dc ชั6วโมง แล้วจงึเข้าสู ่Stationary phase

และ Death phase ตามลาํดบั

Abstract
Develop semi-automatic beneficial bacterial culture tank that low-cost,

easy to use, and short time to increase the population of beneficial

bacteria. This experiment was arranged with Completely randomized

design (CRD). This experiment was selected the culture media formula F3

which contains soybean: rice bran: yeast: molasses (ratio 3: 3: 3: 5 in 1

liter of water) is the most effective. The results showed that the aerobic

culture tanks were optimized for the enrichment of TU121 strains with

average pH and EC values at 5 and 1284.19 µs / cm. It was able to

rapidly entry the Stationary phase within 1 hour and maintained the

average maximum population with 1014 cfu/ml for 48 hours and then

entered the death phase. The anaerobic culture tanks showed that the

culture population increased less was 108 colonies/ml, with an

exponential phase lasting approximately 48 hours and then entered the

Stationary phase and Death phase respectively, when compared with the

aerobic culture tank.

ปัญหาสาํคัญ
- จลุนิทรีย์มีประสทิธิภาพไมส่มํ6าเสมอ

- ราคาสงู

- สภาวะแวดล้อมไมเ่หมาะสมตอ่การเพิ6มจํานวนเชื ,อจลุนิทรีย์

การควบคมุโรคพืชด้วยชีววิธีเป็นอีกหนึ6งทางเลอืกที6นํามาใช้

ปอ้งกนักําจดัโรคพืช โดยเฉพาะการใช้จลุนิทรีย์ที6มีประโยชน์ 

ปัจจบุนัมีการศกึษาวิจยัเกี6ยวกบัการนําจลุนิทรีย์ที6มีประโยชน์

มาใช้ในการสง่เสริมและควบคมุโรคพืช (ดาราวดี, 2558) 

วธีิแก้ไข
- คดัเลอืกสว่นประกอบของสตูรอาหารจากสว่นเหลอื   

อตุสาหกรรม

- พฒันาถงัเพาะเลี ,ยงเชื ,อแบคทีเรียที6มีราคายอมเยา

qแยกแบคทีเรียที6มีประโยชน์ด้วยวิธี Leaf wash technique 

qเลอืกความเข้มข้น 10-3 และ 10-5 

q กระจายทั6วผิวหน้าอาหาร NGA บม่ที6อณุหภมิูห้อง 24-48 ชั6วโมง

qเลอืกเก็บโคโลนีของแบคทีเรียที6เจริญมาแยกให้บริสทุธิ�

สูตรอาหาร F3 ซึ6งเป็นสูตรอาหารที6สามารถ
เพิ6มปริมาณเชื ,อจลุนิทรีย์ที6มีประโยชน์ที6มีประสทิธิภาพ

สงู โดยมีสว่นประกอบ ถั6วเหลอืง R กรัม, รําข้าว R กรัม

,ยีสต์ R กรัม, นํ ,าตาลโมลาส S กรัม ต่อนํ ,า 1 ลิตร ทํา

การผสมให้เข้ากนัตามอตัราสว่นกําหนด 

3.พฒันาถงัเพาะเลี Uยงเชื Uอแบคทเีรียที-มี

ประโยชน์แบบกึ-งอัตโนมัติ

นําถังพลาสติกสีดํา ขนาด a} แกลลอน ทําการ
เจาะรูด้วยสว่านไฟฟ้า นําสายออกซิเจนความยาว a 

เมตร สอดเข้าเข้าไปในรูที6เจาะไว้ ยึดสายออกซิเจน

ติดแน่นกับถังด้วยกาวร้อน ติดหัวทรายขนาด b.S 

เซนติเมตร ที6บริเวณปลายสายออกซิเจนด้านในถัง 

และให้ออกซิเจนด้วยปั�มอากาศขนาดเล็ก กําลงัไฟ R 

วตัต์

4.ทดสอบประสทิธิภาพของถงัเพาะเลี Uยง

เชื Uอแบคทเีรียที-มีประโยชน์แบบ

กึ-งอัตโนมัติ

เติมนํ ,าปลอดเชื ,อ ปริมาตร b} ลิตร และ

สว่นประกอบสตูรอาหาร F3 ลงในถงัในอตัราสว่น

กําหนด กวนให้เข้ากนัด้วยไม้พายปลอดเชื ,อ เติม

เชื ,อแบคทีเรียที6มีประโยชน์ สายพันธุ์  TU121ที6

เ ข้ม ข้น 108โคโลนี / มิลลิลิตร  ในปริมาตร S 

มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 ลิตร โดยเพาะเลี ,ยงเชื ,อใน

ถังที6มีสภาพวะของปริมาณออกซิเจนที6แตกต่าง

กัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 

กรรมวิธีละ R ซํ ,า ประกอบด้วย 1) ถังเพาะเลี ,ยง

เชื ,อแบบไม่เติมออกซิเจน 2) ถังเพาะเลี ,ยงเชื ,อ

แบบเติมออกซเิจนด้วยการกวนทกุ ๆ 12 ชั6วโมง 

3) ถังเพาะเลี ,ยงเชื ,อแบบเติมออกซิเจนและไม่มี

การกวน และ 4)ถัง เพาะเลี ,ยงเ ชื ,อแบบเติม

ออกซเิจนและมีการกวนทกุ ๆ 12 ชั6วโมง บม่เชื ,อที6

อณุหภมิูห้อง (28 ± 3 องศาเซลเซียส) นาน 120
ชั6วโมง 

ประเมินประสิทธิภาพโดยวัดการเจริญของ

เชื ,อแบคทีเรียที6มีประโยชน์ (Growth curve) ใน

ถังเพาะเลี ,ยงที6พัฒนาขึ ,น โดยทําการตรวจวัด

ปริมาณความหนาแน่นของเ ชื ,อ ด้วยเค รื6 อง 

Spectrophotometer ที6ความยาวคลื6น �}} นาโน

เมตร และตรวจสอบความมีชีวิตของแบคทีเรียที6มี

ประโยชน์ด้วยวิธี Plate count 

ประสิทธิภาพของถังเพาะเลี Uยงเชื Uอแบคทีเรียที-มี

ประโยชน์แบบกึ-งอัตโนมัติ
เมื6อนําเชื ,อ แบคทีเรียที6 มีประโยชน์ B. megaterium สายพันธุ์ 

TU121 ด้วยอาหารสตูร F3 โดยสตูรอาหารที6พฒันาขึ ,นประกอบด้วย

แหล่งไนโตรเจนและคาร์บอนซึ6งสําคญัต่อการเจริญของเชื ,อแบคทีเรีย

และจําเป็นตอ่ประสิทธิภาพในการเพิ6มจํานวนของเชื ,อจลุินทรีย์ (ธนญั

ชนก และอภิวิชญ์,  2559) อีกทั ,ง หนึ6ง และพรรณลดา (2554) ที6พบว่า

นํ ,าตาลโมลาสซึ6งเป็นแหล่งคาร์บอนที6ราคาถูกและหาซื ,อได้ง่ายนั ,นมี

ประสทิธิภาพสงูในการสง่สริมการเจริญของเชื ,อในกลุม่ Bacillus อีกทั ,ง

ผลการทดลองยังพบว่า การเจริญของเชื ,อ สายพันธุ์  TU121 ถัง

เพาะเลี ,ยงเชื ,อแบบเติมออกซิเจนมีสภาวะที6เหมาะสมในการเพิ6ม

ปริมาณเชื ,อ สายพนัธุ์ TU121 ซึ6งสอดคล้องกบั นภา และคณะ(2544) ที6

ได้รายงานวา่ แบคทีเรีย Bacillus subtilis TISTR 25 ที6เลี ,ยงภายในถงั

หมกัแบบเติมอากาศสามารถเพิ6มจํานวนและสามารถผลิตแอลคาไลน์

โปรตีเอสได้

ผลการทดลองและวิจารณ์

 

 

 

ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชพร้อมอุปกรณ์ถังเพาะเลี ;ยงเชื ;อแบคทีเรียที?มี

ประโยชน์แบบกึ?งอัตโนมัติแบบเติมออกซิเจน มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ?ม

ปริมาณประชากรเชื ;อแบคทีเรียที?มีประโยชน์ สายพนัธุ์ TU121 โดยเพิ?มปริมาณ

ได้สูงสุดตั ;งแต่ชั?วโมงแรกที?ทําการเลี ;ยงเชื ;อและคงปริมาณประชากรเชื ;อได้

ยาวนาน 48 ชั?วโมง ชดุชีวภณัฑ์พร้อมใช้นี ;มีความสะดวกในการใช้ ใช้เวลาในการ

เพิ?มปริมาณเชื ;อแบคทีเรียสั ;นทําให้ทนัตอ่การสถานการณ์การระบาดของโรคพืช 

เอกสารอ้างอิง

คา่   pH เฉลี6ยเทา่กบั S และ EC เทา่กบัabcd.af µs/cm (Figure 1  และ 

Figure2) มีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื ,อจลุินทรีย์  สอดคล้อง

กบั Vega-Mercado et al. (1996) ได้รายงานวา่ คา่ pH ที6ลดลง และการ

เพิ6มขึ ,นของค่าการนําไฟฟ้า (EC) ก่อให้เกิดอนัตรายกับเชื ,อจุลินทรีย์ ทําให้

เชื ,อจลุนิทรีย์ลดจํานวนลงจนตายในที6สดุ

ถังเพาะเลี ,ยงเชื ,อแบบเติมออกซิเจนส่งผลให้แบคทีเรียที6มีประโยชน์ 

สายพนัธุ์ TU121 เจริญและเพิ6มปริมาณเข้าสูร่ะยะ  Stationary phase ได้

อย่างรวดเร็วภายใน a ชั6วโมง และคงปริมาณเชื ,อสงูสดุเฉลี6ย a}14 โคโลนี/

มิลลลิติร นาน  48 ชั6วโมง แล้วจงึเข้าสูร่ะยะ Death phase และเมื6อ

เปรียบเทียบกบั ถงัเพาะเลี ,ยงเชื ,อแบบไมเ่ติมออกซิเจน พบวา่ ประชากรเชื ,อ

เพิ6มปริมาณได้น้อยกวา่ โดยมีปริมาณเชื ,อสงูสดุเฉลี6ย a}8 โคโลนี/มิลลิลิตร 

ซึ6งมีระยะ exponential phase ที6นาน ประมาณ 48 ชั6วโมง แล้วจึงเข้าสู ่

Stationary phase และ Death phase ตามลาํดบั (Figure 3) 
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