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1. ชุดโครงการวิจัย           :  วิจัยและพัฒนาอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี 
 กิจกรรม  :  การผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     :  การควบคุมโรคใบจุดสีน้้าตาลของกล้วยไม้ด้วยเชื้อแบคทีเรีย

ปฏิปักษ์  

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Controlling Bacterial Brown Spot on Orchids 
with Antagonistic Bacterial 

4. คณะผู้ด ำเนินงำน 
หัวหน้าการทดลอง   : รุ่งนภำ  ทองเคร็ง       สังกัด   ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
ผู้ร่วมงาน    : ณัฏฐิมำ โฆษิตเจริญกุล สังกัด   ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 

   บูรณี พั่ววงษ์แพทย์     สังกัด   ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
                                  ทิพวรรณ กันหำญำติ   สังกัด   ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 

5. บทคัดย่อ   : แยกแบคทีเรียปฏิปักษจ์ำกวัสดุปลูก และส่วนต่ำงๆ ของกล้วยไม้
ไดจ้ ำนวน 40 ไอโซเลท น ำไปทดสอบประสิทธิภำพกำรยับยั้งกำรเจริญของแบคทีเรีย Acidovorax 
avenae subsp. cattleyae สำเหตุโรคใบจุดสีน้ ำตำลของกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติกำร ได้แบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภำพ จ ำนวน 5 ไอโซเลท คือ 1.) BVN-5  2.) BVN-9  3.) BVR-37  4.) BVS-43 
และ 5.) BVB-2 น ำแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั้ง 5 ไอโซเลท ไปทดสอบควำมสำมำรถในกำรควบคุมโรคใบจุดสี
น้ ำตำลในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง โดยทดสอบในกล้วยไม้สกุลแวนดำ ผลกำรทดลองพบว่ำกรรมวิธีที่ใช้
แบคทีเรียปฏิปักษไ์อโซเลท BVB-2, BVS-43 และ BVR-37 มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคน้อยกว่ำกรรมวิธี
อ่ืนๆ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีที่ใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVN-5 และ 
BVN-9 และมีควำมแตกต่ำงทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี thiram 80% WG อัตรำ 
20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีทีใ่ช้น้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม) น ำแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั้ง 3 
ไอโซเลท ทดสอบแกรมและสปอร์ พบว่ำเป็นแบคทีเรียติดสีแกรมบวก มีสปอร์อยู่บริเวณกลำงเซลล์ทั้ง 
3 ไอโซเลท เมื่อตรวจด้วยชุดตรวจส ำเร็จรูป api 50 CHB พบว่ำแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั้ง 3 ไอโซเลท คือ 
Bacillus subtilis  

: Forty bacterial isolates were isolated from different 
orchid parts and planting material to screen for the antagonistic effect against 
Acidovorax avenae subsp. cattleyae the causal agent of brown leaf spot of orchids in 
vitro. Five effective isolates BVN-5, BVN-9, BVR-37, BVS-43 and BVB-2 were selected for 



the study on the ability to control brown leaf spot of Vanda orchids in greenhouse. 
The disease severity in bacterial isolates BVB-2, BVS-43 and BVR-37 treatments were 
significantly lower compare to BVN-5 and BVN-9 treatments and also significantly 
different from the application of thiram 80% WG at 20/L and the water application 
(untreated control). The three bacterial isolates were further characterized. All three 
isolates were Gram positive endospore forming bacteria. The spore locates in the 
middle of the cell. When tested with the api 50 CHB all isolates were identified as 
Bacillus subtilis. 
6. ค้าน้า : โรคใบจุดสีน้ ำตำลของกล้วยไม้มีสำเหตุจำกเชื้อ  Acidovorax 
avenae subsp. cattleyae (ชื่อเดิม Pseudomonas cattleyae) ลักษณะอำกำรที่พบเริ่มแรกแผล
จะมีอำกำรฉ่ ำน้ ำสีเหลืองอ่อน มีวงสีเหลืองล้อมรอบ แผลจะมีกำรพัฒนำขยำยขนำดใหญ่ขึ้น ส่วน
เนื้อเยื่อบริเวณกลำงแผลมีกำรยุบตัวลงไปจำกผิวใบ เปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำลหรือสีด ำ มีลักษณะแข็ง แผลมี
รูปร่ำงไม่แน่นอน พบได้ทั้งใบแก่และใบอ่อน มีกำรระบำดรุนแรงในช่วงฤดูฝน  อำจจะพบลักษณะ
อำกำรอีกแบบคือ แผลสีขำว เป็นวงสีน้ ำตำลหรือเทำ ที่ขอบแผลชั้นกลำง จะเป็นสีด ำขรุขระ รูปร่ำงไม่
แน่นอน ขอบแผลนอกสุดมีสีเหลืองล้อมรอบ (Divinagracia et al., 1984) เชื้อแบคทีเรีย A. avenae 
subsp. cattleyae สำมำรถเข้ำสู่ใบกล้วยไม้ได้ทำงบำดแผล  (wound) ช่องเปิดธรรมชำติของใบ 
(hydrathods) เชื้อสำมำรถแพร่กระจำยโดยกระเด็นไปกับน้ ำที่ใช้รด โดยเฉพำะวิธีกำรให้น้ ำด้วยระบบ
สปริงเกอร์จะส่งผลให้เชื้อสำมำรถแพร่กระจำยไปได้ดี  (Miller, 1990) พบกำรระบำดในกล้วยไม้
ลูกผสมสกุลแวนดำ (Vanda Hybrid) แคทลียำ (Cattleya) ฟำแลนนอปซิส (Phalaenopsis) ซิมบิ
เดี ยม  (Cymbidium) เดน โดร เบี ยม  (Dendrobium) ม็ อคคำร่ ำ  (Mokara) และออนซิ เดี ยม 
(Oncidium) (Miller, 1990) ในเกือบทุกแหล่งที่มีกำรปลูกกล้วยไม้ ซึ่งจะพบกำรระบำดของโรคนี้มำก
ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน โดยเชื้อสำมำรถแพร่กระจำยไปกับน้ ำได้ดี  จำกกำรศึกษำระบบนิเวศวิทยำ 
เชื้อแบคทีเรีย A. avenae subsp. cattleyae จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อแบคทีเรียที่อำศัยในดินได้ระยะสั้น 
(นิพนธ์, 2533 ) เชื้อแบคทีเรียสำมำรถอยู่รอดในเศษซำกใบกล้วยไม้ที่เกิดโรคได้ช่วงระยะหนึ่ง เมื่อเศษ
ซำกพืชดังกล่ำวย่อยสลำยไป เชื้อแบคทีเรียก็จะตำยเพรำะสภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมต่อกำรด ำรงชีพ   
 กำรป้องกันก ำจัดโรคนี้ท ำได้ยำก โดยแนะน ำให้ตัดใบที่เป็นโรคออกจำกต้น แล้วน ำไปเผำ
ท ำลำย ลดกำรให้น้ ำแบบสเปรย์เหนือทรงพุ่ม (overhead) เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อจำก
ต้นที่ เป็นโรคไปยังต้น อ่ืนๆ เนื่องจำกเชื้อสำเหตุ โรคสำมำรถแพร่กระจำยไปกับน้ ำได้ดี  เมื่อ
สภำพแวดล้อมเหมำะสมกำรแพร่กระจำยของโรคก็จะเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว มีรำยงำนกำรควบคุมโรคใบ
จุดสีน้ ำตำลของกล้วยไม้ที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย โดยกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดโรคพืชในกลุ่มสเตร็ปโตมัย
ซินซัลเฟต ผสมออกซีเตทตรำไซคลินไฮโดรคลอไรด์หรือ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ หรือ คิวปริคออกไซด์ 
เมื่อเริ่มพบอำกำรของโรคบนใบกล้วยไม้ (Miller, 1990) ซึ่งจะท ำให้เกิดปัญหำกำรดื้อยำของเชื้อ
สำเหตุได้โดยตระหนักถึงอันตรำยจำกกำรใช้สำรเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสภำพแวดล้อมและช่วย



แก้ปัญหำกำรดื้อสำรเคมีของศัตรูพืชส ำคัญหลำยชนิด  ตลอดจนเพ่ิมทำงเลือกในกำรพิจำรณำใช้วิธีใด
วิธีหนึ่งที่เหมำะสมในกำรควบคุมศัตรูพืชแก่เกษตรกร   ในกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นงำนวิจัยเพ่ือ
คัดเลือกหำเชื้อแบคทีเรียที่มีศักยภำพในกำรป้องกันก ำจัดเชื้อ A. avenae subsp. cattleyae สำเหตุ
โรคใบจุดสีน้ ำตำลของกล้วยไม้ในระดับห้องปฏิบัติกำร และเรือนปลูกพืชทดลอง และพัฒนำเพ่ือใช้ใน
กำรป้องกันก ำจัดในสภำพแปลงปลูกทดลอง 
7. วิธีด้าเนินการ  : 

- อุปกรณ์    
1. กล้วยไม้พันธุ์แวนดำ 
2. แบคทีเรีย Acidovorax avenae  subsp.  cattleyae 
3. อำหำรที่ใช้ในกำรทดสอบและจัดจ ำแนกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  เช่น PSA , NGA, King’ 

medium B agar เป็นต้น 
4. สำรเคมีไทแรม (Thiram)  (สำรเคมีเปรียบเทียบ) 
- วิธีการ  

1. กำรแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จำกวัสดุปลูก และส่วนต่ำงๆ ของกล้วยไม้ 
 1.1 กำรแยกเชื้อจำกวัสดุปลูก แช่วัสดุปลูกจ ำนวน  10 กรัม  ในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อแล้ว 90 
มิลลิลิตร  เขย่ำบนเครื่องเขย่ำ เป็นเวลำ 30 นำที  น ำมำท ำให้เจือจำงโดย วิธี tenfold serial 
dilution ตั้งแต่ 10-1-10-6 จำกนั้นน ำสำรละลำยที่ได้ 0.1 มิลลิลิตร ของควำมเข้มข้นที่ 10-2, 10-4 และ 
10-6 มำกระจำยบนอำหำร  King's medium B agar (KB) และ  Nutrient glucose agar (NGA) 
ควำมเข้มข้นละ 3 ซ้ ำ บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง เมื่อมีเชื้อเจริญที่บริเวณผิวหน้ำ
อำหำร ท ำกำรบันทึกลักษณะและเลือกเก็บเชื้อจุลินทรีย์ที่มีลักษณะแตกต่ำงกันลงบนอำหำรเลี้ยงเชื้อที่
เหมำะสม เก็บเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือใช้ในกำรทดลองต่อไป 
 1.2 กำรแยกเชื้อจำกส่วนต่ำงๆ ของกล้วยไม้ น ำส่วนรำก ใบ และดอกของกล้วยไม้จำกแปลง
ปลูกกล้วยไม้เกษตรกร มำแยกหำเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ด้วยวิธี leaf wash technique โดยหั่นส่วน
ต่ำงๆ ของกล้วยไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ประมำณ  5 กรัม ใส่ลงในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ 100 มิลลิลิตร หยด 
tween 80 1-2 หยด น ำไปเขย่ำนำน 30 นำที จำกนั้นจึงน ำสำรแขวนลอยในแต่ละส่วนมำท ำให้เจือ
จำงโดยวิธี tenfold serial dilution และดูดสำรแขวนลอยที่ควำมเข้มข้น 10-3 และ10-4 ปริมำตร 0.1 
มิลลิลิตร มำกระจำยบนอำหำร King's medium B agar (KB) และ Nutrient glucose agar (NGA) 
ควำมเข้มข้นละ 4 ซ้ ำ บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง เมื่อมีเชื้อเจริญที่บริเวณผิวหน้ำ
อำหำร ท ำกำรบันทึกลักษณะและเลือกเก็บเชื้อจุลินทรีย์ที่มีลักษณะแตกต่ำงกันลงบนอำหำรเลี้ยงเชื้อที่
เหมำะสม เก็บเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือใช้ในกำรทดลองต่อไป 
2. กำรทดสอบประสิทธิภำพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในกำรยับยั้งกำรเจริญของเชื้อ  Acidovorax 

avenae  subsp. cattleyae ในห้องปฏิบัติกำร 



 2.1 กำรทดสอบกำรยับยั้ งกำรเจริญของเชื้อ A. avenae subsp. cattleyae  น ำเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่แยกได้ทั้งหมดจ ำนวน 40 ไอโซเลท มำทดสอบคุณสมบัติกำรเป็นเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ที่มีแนวโน้มในกำรผลิตสำร secondary metabolites ออกมำยับยั้งกำรเจริญของเชื้อ A. 
avenae subsp. cattleyae ด้วยวิธี disc diffusion method  โดยเลี้ยงเชื้อ A. avenae  subsp.  
cattleyae และเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เตรียม cell suspension โดยปรับค่ำควำมขุ่นของเซลล์ให้มี
ควำมเข้มข้นเซลล์ประมำณ  108  หน่วยโคโลนี/มิลลิลิตร ดูด suspension ของเชื้อ A. avenae 
subsp. cattleyae ปริมำตร 1 มิลลิลิตร ผสมลงในขวดที่บรรจุอำหำร NGA ที่หลอมไว้อุณหภูมิ
ประมำณ 45 องศำเซลเซียส ปริมำตร 20 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ำกัน และเทลงในจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อที่
ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว ทิ้งไว้ให้ผิวหน้ำอำหำรแห้ง วำงกระดำษกรองเบอร์ 1 (paper disc) ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 5 มิลลิเมตร ที่อบฆ่ำเชื้อแล้ว ลงบนจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ NGA ที่มีเชื้อ A. avenae 
subsp. cattleyae ผสมจำนละ 5 ชิ้น ดูด suspension แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่เตรียมไว้ปริมำตร 10 
ไมโครลิตร หยดลงบนกระดำษกรอง โดยหยดน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อเป็นตัวเปรียบเทียบ  บ่มเชื้อที่
อุณหภูมิห้อง ท ำ 4 ซ ำ้ วัดควำมกว้ำงของบริเวณใส (clear inhibition zone) ค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย หลัง
ปลูกเชื้อ 48 ชั่วโมง คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งกำรเจริญของเชื้อ     
A. avenae subsp. cattleyae เพ่ือใช้ในกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรควบคุมโรคใบจุดสีน้ ำตำล
ของกล้วยไม้ในสภำพเรือนทดลองต่อไป 
3. การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้้าตาลของกล้วยไม้ 

ในเรือนปลูกพืชทดลอง 
 ท ำกำรทดลองโดยใช้กล้วยไม้สกุลแวนดำ วำงแผนกำร  ทดลองแบบ CRD  มี 7 กรรมวิธี  4 
ซ้ ำๆ ละ 15 กระถำง ดังนี้ 
  กรรมวิธีที่ 1 ปลูกเชื้อและใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทที่  BVN-5 
 กรรมวิธีที่ 2  ปลูกเชื้อและใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทที่  BVN-9 

กรรมวิธีที่ 3  ปลูกเชื้อและใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทที่  BVR-37 
กรรมวิธีที่ 4  ปลูกเชื้อและใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทที่  BVS-43 
กรรมวิธีที่ 5  ปลูกเชื้อและใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทที่  BVB-2 
กรรมวิธีที่ 6  ปลูกเชื้อและใช้สำรเคมี thiram 80% WG อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7  ปลูกเชื้อและใช้น้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม) 
3.1 กำรเตรียมเชื้อ Acidovorax avenae subsp. cattleyae ส ำหรับปลูกเชื้อบนกล้วยไม้ 
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบนอำหำร Wakomoto’s medium บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส 

เป็นเวลำ 36 ชั่วโมง น ำเชื้อแบคทีเรียละลำยในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ แล้ววัดค่ำกำรดูดกลืนคลื่นแสงด้วย
เครื่องspectrophotometor  ที่ควำมยำวคลื่นแสง 600 นำโนเมตร ปรับให้ได้ค่ำ OD เท่ำกับ  0.2 
(1.0x108  หน่วยโคโลน/ีมิลลิลิตร) ปลูกเชื้อทดสอบด้วยวิธีสเปรย์สำรละลำยเชื้อแบคทีเรียบนต้น



กล้วยไม้ และใช้ถุงพลำสติกท่ีสเปรย์น้ ำคลุมต้นกล้วยไม้เพ่ือเพ่ิมควำมชื้น เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง แล้วจึง
น ำถุงพลำสติกออก 

3.2 กำรเตรียมสำรละลำยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  
 เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์บนอำหำร Tryptic Soy Agar (TSA) เป็นเวลำ 36 ชั่วโมง จำกนั้น
น ำเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไปเขย่ำในอำหำร Tryptic Soy Broth (TSB) เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง น ำ
สำรละลำยเชื้อที่ได้ไปผสมน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ ปรับควำมเข้มข้นของเชื้อให้มีควำมเข้มข้นประมำณ 109 
หน่วยโคโลนี/มิลลิลิตร ก่อนน ำไปสเปรย์ให้ทั่วต้นกล้วยไม้ และใช้ถุงพลำสติกท่ีสเปรย์น้ ำคลุมต้น
กล้วยไม้เพ่ือเพ่ิมควำมชื้น เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง แล้วจึงน ำถุงพลำสติกออก 
2. กำรจ ำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
 น ำเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ทีประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรคใบจุดสีน้ ำตำลของกล้วยไม้ ใน
สภำพเรือนทดลอง ทดสอบแกรม และกำรสร้ำงสปอร์ เพ่ือศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ และตรวจ
ด้วยชุดตรวจส ำเร็จรูป api 50 CHB  
 กำรบันทึกข้อมูล 
  ตรวจสอบกำรเกิดโรคของกล้วยไม้ก่อนพ่นทุกครั้ง ประเมินระดับควำมรุนแรงของทุกใบในแต่
ละต้น จ ำนวน 15 ต้นต่อซ้ ำ โดยแบ่งระดับควำมรุนแรงของโรคเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1 ใบไม่ปรำกฎอำกำรของโรค 

ระดับ 2 ใบปรำกฎอำกำรของโรคร้อยละ 1-5 ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ 3 ใบปรำกฎอำกำรของโรคร้อยละ 6-10 ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ 4 ใบปรำกฎอำกำรของโรคร้อยละ 11-25 ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ 5 ใบปรำกฎอำกำรของโรคร้อยละ 26-50 ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ 6 ใบปรำกฎอำกำรของโรคมำกกว่ำร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ใบ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

น ำค่ำกำรประเมินระดับควำมรุนแรงของโรคที่ ได้มำหำค่ำเฉลี่ยและท ำกำรวิเครำะห์ผลกำร

ทดลองโดยวิธีทำงสถิติ 

- เวลำและสถำนที่   
 เริ่มต้น ตุลำคม 2557 สิ้นสุด กันยำยน 2558 
 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มงำนบักเตรีวิทยำ กลุ่มวิจัยโรคพืช ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง   :  จำกผลกำรทดลองสำมำรถแยกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จำกวัสดุ
ปลูก และส่วนต่ำงๆ ของกล้วยไม้ ได้เชื้อแบคทีเรียจ ำนวน 40 ไอโซเลท เมื่อน ำเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้
ทั้ง 40 ไอโซเลท ท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพในกำรควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae 
subsp. cattleyae สำเหตุโรคใบจุดสีน้ ำตำลในห้องปฏิบัติกำร พบว่ำได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มี



ประสิทธิภำพในกำรควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. cattleyae จ ำนวน 5 ไอโซ
เลท คือ 1.) BVN-5  2.) BVN-9  3.) BVR-37  4.) BVS-43 และ 5.) BVB-2   จึงน ำเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ทั้ง 5 ไอโซเลทดังกล่ำว ไปทดสอบควำมสำมำรถในกำรควบคุมโรคใบจุดสีน้ ำตำลของกล้วยไม้ 
ในสภำพเรือนปลูกพืชทดลอง ซ่ึงได้ท ำกำรทดสอบในกล้วยไม้สกุลแวนดำ วำงแผนกำรทดลองแบบ 
CRD  มี 7 กรรมวิธี  4 ซ้ ำๆ ละ 15 กระถำง ผลกำรทดลองพบว่ำกรรมวิธีที่ใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอ
โซเลท BVB-2, BVS-43 และ BVR-37 เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคใบจุดสีน้ ำตำลมีควำมแตกต่ำงทำงสถิติกับ
กรรมวิธีใช้สำรเคมี thiram 80% WG อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีทีใ่ช้น้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ 
(กรรมวิธีควบคุม) (ผลกำรทดลองตำรำงท่ี 1) เมื่อน ำเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ทีประสิทธิภำพในกำร
ควบคุมโรคใบจุดสีน้ ำตำลของกล้วยไม้ ในสภำพเรือนทดลองทั้ง 3 ไอโซเลท ทดสอบแกรม พบว่ำเป็น
เชื้อแบคทีเรียติดสีแกรมบวกทั้ง 3 ไอโซเลท เมื่อทดสอบกำรสร้ำงสปอร์ พบว่ำสปอร์อยู่บริเวณกลำง
เซลล์ทั้ง 3 ไอโซเลท และตรวจด้วยชุดตรวจส ำเร็จรูป api 50 CHB ผลกำรทดสอบพบว่ำเชื้อแบคทีเรีย
ทั้ง 3 ไอโซเลท เป็นเชื้อ Bacillus subtilis (ผลกำรทดลองตำรำงที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  1  ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในกำรควบคุมโรคใบจุดสีน้ ำตำล
ของกล้วยไม้ในเรือนปลูกพืชทดลอง 

 

กรรมวิธี ระดับความรุนแรงของการเกิดโรค 
กรรมวิธีที่ 1  ปลูกเชื้อและใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  

BVN-5 
4.535 cd 1/ 

กรรมวิธีที่ 2  ปลูกเชื้อและใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 4.635 cd 



BVN-9 

กรรมวิธีที่ 3  ปลูกเชื้อและใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  
BVR-37 

3.468 b 

กรรมวิธีที่ 4  ปลูกเชื้อและใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
BVS-43 

3.250 ab 

กรรมวิธีที่ 5  ปลูกเชื้อและใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
BVB-2 

3.100 a 

กรรมวิธีที่ 6  ปลูกเชื้อและใช้สำรเคมี thiram 80% 
WG อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร  

4.315 c 

กรรมวิธีที่ 7  ปลูกเชื้อและใช้น้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ  
(กรรมวิธีควบคุม) 

4.683 d 

CV (%) 2.080 
1/ ค่ำเฉลี่ยที่ตำมด้วยตัวอักษรที่ปรำกฏอยู่ในแต่ละคอลัมน์แตกต่ำงกัน หมำยถึง ข้อมูลดังกล่ำวมีควำม 

แตกต่ำงทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยโดยวิธีDuncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

ตารางท่ี  2  ผลกำรทดสอบคุณสมบัติทำงสัณฐำนวิทยำและกำรตรวจด้วยชุดตรวจส ำเร็จรูป api 50 

CHB ของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์   

 
 
9. สรุปผลการทดลองและค้าแนะน้า  : ได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรควบคุม
โรคใบจุดสีน้ ำตำล ในระดับโรงเรือนปลูกพืชทดลอง จ ำนวน 3 ไอโซเลท จำกผลกำรทดสอบคุณสมบัติ
ทำงสัณฐำนวิทยำและกำรตรวจด้วยชุดตรวจส ำเร็จรูป api 50 CHB พบว่ำเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั้ง 3 
ไอโซเลท คือ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis 
10. การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  : 1. ได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีควำมสำมำรถในกำรยับยั้ง

โรคใบจุดสีน้ ำตำลของกล้วยไม้ 
 2. ได้วิธีกำรควบคุมและกำรป้องกันก ำจัดโรคใบจุดสีน้ ำตำลของกล้วยไม้ที่มีประสิทธิภำพ 

ไอโซเลท กำรทดสอบแกรม ทดสอบกำรสร้ำง
สปอร์ 

ตรวจด้วยชุดตรวจ api 50 CHB 

BVR-37 บวก สปอร์อยู่กลำงเซลล์ Bacillus  subtilis 
BVS-43 บวก สปอร์อยู่กลำงเซลล์ Bacillus  subtilis 

    BVB-2 บวก สปอร์อยู่กลำงเซลล์ Bacillus  subtilis 



11. เอกสารอ้างอิง      :  
นิพนธ์ ทวีชัย.  2533.  นิเวศวิทยาของเชื้อแบคทีเรียโรคพืช.  ภำควิชำโรคพืช คณะเกษตร 

มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์, กรุงเทพฯ. 
เหลืองพังงำน (นำมแฝง).  2552.  ปัญหำโรคเน่ำที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย. วารสารข่าวสมาคม

ชาวสวนกล้วยไม้. 8: 6-9. 
Miller, J.W.  1990.  Bacterial brown spot of orchid caused by Pseudomonas cattleyae.  

Plant Pathology Circular 330. 
 


