
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
---------------------- 

 
1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ 
2. โครงการวิจัย  โครงการวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลอ่ืนๆที่มีศักยภาพ    
3. ช่ือการทดลอง(ภาษาไทย) การควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ดินสกุลสแปโทกลอททิสโดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
                 Controlling Black Rot Disease of Spathoglottis by using Antagonistic Microorganisms 
4. คณะผู้ด าเนินงาน    
   หัวหน้าการทดลอง นางสุธามาศ   ณ น่าน ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย   
   ผู้ร่วมงาน  น.ส.สุปัน ไม้ดัดจันทร์  นายวัชรพล บ าเพ ญอยู่  น.ส.นันทินี ศรีจุมปา  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
                 นายอ านวย อรรถลังรอง  สถาบันวิจัยพืชสวน 
5. บทคัดย่อ     
      ทดสอบการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ดินสกุลสแปโทกลอททิสโดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์คัดเลือกจาก
แหล่งปลูก จ.เชียงราย เชียงใหม่ และน่าน ระหว่างเดือน ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558   ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
แบ่งเป็น 2 การทดลองได้แก่ การทดลองที่ 1 คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งการ
เจริญของเส้นใยเชื้อรา Phytophthora palmivora ในห้องปฏิบัติการใช้วิธี Dual Culture Test กับเชื้อจุลินทรีย์
จ านวน 153 ไอโซเลท พบว่าบาซิลลัส (Bacillus sp.) ไอโซเลท CR-HR 22 และ CR-HR 23 มีประสิทธิภาพยับยั้ง
การเจริญของเส้นใยราได้สูงสุด 46.1%  รองลงมาคือ ราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.) ไอโซเลท KPS 40 
และ Tricho 15 ยับยั้งได้ 33.3 %  และ 27.8 % ตามล าดับ  ส าหรับการทดลองท่ี 2 ทดสอบประสิทธิภาพของ
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือควบคุมโรคเน่าด าในเรือนทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ้ า 7 กรรมวิธี 
ประกอบด้วย กรรมวิธีที่ 1 - 3 ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์คัดเลือกจากห้องปฏิบัติการ ส่วนกรรมวิธีที่ 4 ใช้สารชีวภัณฑ์
ไตรโคเดอร์มา, กรรมวิธีที่ 5 สาร metalaxyl, กรรมวิธีที่ 6 วิธีควบคุมปลูกเชื้อโรค (control+) และกรรมวิธีที่ 7 
วิธีควบคุมไม่ปลูกเชื้อโรค (control-) ผลการตรวจสอบโรคเน่าด าของกล้วยไม้หลังการปลูกเชื้อ 75 วัน ปรากฏว่า วิธีใช้
สารเมทาแลคซิล 25 % WP อัตรา 40 กรัม /น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 15 วัน ควบคุมโรคได้ดีที่สุดพบกล้วยไม้เกิดโรคเน่าด า
เฉลี่ยต่ าสุดเพียง 18.7% รองลงไป ได้แก่ ชวีภัณฑ์ไตรโคเดอรม์าที่เกิดโรคเน่าด า 33.3% และบาซิลลัส CR-HR 22 เกิด
โรค 35.4%  ตามล าดับ แต่ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีทีใ่ช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ทั้ง 3 ไอโซเลทและ
ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา 
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6. ค าน า 

กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย พบแหล่งปลูกกระจายอยู่

ทั่วทั้งประเทศทั้งภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือและใต้  โรคที่เป็นปัญหาส าคัญของการปลูกกล้วยไม้สกุลนี้

เพ่ือการค้าคือ โรคเน่าด า หรือโรคเน่าเข้าไส้ (ยอดเน่า) มีสาเหตุจาก เชื้อรา Phytophthora palmivora ซึ่งพบ

ระบาดท าความเสียหายในทุกแหล่งปลูก โดยเฉพาะสภาพที่มีความชื้นสูงในช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว  โรคเน่าด า

สามารถเข้าท าลายกล้วยไม้ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ระบบรากใบ ยอดและดอก โดยอาศัยอยู่ในดินหรือวัสดุปลูกและแพร่

ระบาดโดยกระเด นไปกับน้ าฝน น้ าที่รดต้นกล้วยไม้ ติดไปกับการเคลื่อนย้ายต้น ราชนิดนี้ยังสามารถสร้าง 

oospore และ chlamydospore ช่วยให้มีชีวิตข้ามฤดูได้เป็นเวลานาน เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมคือความชื้น

สัมพัทธ์สูงกว่า 80% วัสดุปลกูระบายน้ าไม่ดี และโรงเรือนที่ปลูกกล้วยไม้แน่น โรคนี้จะแพร่ระบาดออกไปไดอ้ย่าง

รวดเร ว (นิยมรัฐ, 2542)   การควบคุมโรคด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่เกษตรกรเลือกใช้เป็นวิธีที่ง่าย ได้ผล

เร ว แต่ก จะเกิดปัญหาตามมาคือการสร้างความต้านทานต่อสารเคมีของเชื้อโรค การปนเปื้อนหรือตกค้างของ

สารเคมีในผลิตผลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ด้วย   

ส าหรับการป้องกันก าจัดโรคให้ได้ผลดีต้องใช้วิธีผสมผสานกันระหว่างจัดการสภาพแวดล้อมโรงเรือน วิธีเขตกรรม 

คัดแยกต้นเป็นโรคออกจากต้นปกติและใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้การ

ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี (biological control) เป็นวิธีที่ยอมรับว่าใช้ได้ผลดี มีการศึกษากลไกการควบคุมโรคโดย

ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (antagonist) เป็นเชื้อรา และแบคทีเรียที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อโรคพืชด้วยการแก่งแย่งอาหาร 

ยับยั้งท าลายและเป็นปรสิต ซึ่งเป็นวิธีที่มีโอกาสสูงในการน าไปใช้เพ่ือป้องกันก าจัดโรค เพ่ือลดปัญหาอันตรายจาก

การใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดปัญหาการตกค้างของสารเคมีป้องกันก าจัดรูพืชในสภาพแวดล้อม  หน่วยงาน

ด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสนใจและยอมรับความส าเร จในงานวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

ดังกล่าวว่าเป็นหัวใจในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (กรมวิชาการเกษตร, 2551)  ดังนั้นจึงควรมีการ

ส ารวจ รวบรวมและจ าแนกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากแหล่งปลูกกล้วยไม้สแปโทกลอททิส และดินป่าธรรมชาติใน

ท้องถิ่น จ.เชียงราย เชียงใหม่ และน่าน น าไปทดสอบการยับยั้งราสาเหตุโรคเน่าด าในห้องปฏิบัติการ แล้วคัดเลือก

จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือทดสอบการควบคุมโรคต่อในเรือนทดลอง ให้ได้ข้อมูลการป้องกันก าจัดโรคโดยชีววิธี

ที่สามารถพัฒนารูปแบบการน าไปใช้อย่างเหมาะสมต่อไป  การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกและทดสอบ

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา P. palmivora สาเหตุโรคเน่าด าใน

ห้องปฏิบัติการ และทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสในเรือนทดลอง 

7. วิธีด าเนินการ     



- อุปกรณ์ 

หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า (Autoclave), ตู้เขี่ยเชื้อ, เครื่องเขย่า (Rotary shaker), หลอดทดลอง, 
จานเลี้ยงเชื้อ, เครื่องแก้วและอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการโรคพืช, อาหารวุ้นมาตรฐานที่ใช้เลี้ยงเชื้อราและ
แบคทีเรีย ได้แก่ อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA), อาหาร Nutrient Glucose Agar (NGA) เชื้อราสาเหตุ
โรคเน่าด าของสแปโทกลอททิส (P. palmivora), เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ และเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่คัดเลือกจาก
ห้องปฏิบัติการโรคพืช, เครื่องบดผงแห้ง, ผงแป้ง (Talc), ผง carboxy methyl cellulose (CMC) ส าหรับใช้ใน
การผลิตผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์, ข้าวเปลือกใช้ผลิตราไตรโคเดอร์มาชนิดสด, ต้นกล้วยไม้สแปโทกลอททิสลูกผสม
สายพันธุ์ Spa-Hy-06-01 ซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, กาบมะพร้าวสับ, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, สูตร 
15-15-15, กระถางพลาสติกขนาด 6 นิ้ว, ถังน้ า, ถังพ่นสารเคมีชนิดสะพายหลัง อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้ปลูก และ
ดูแลรักษากล้วยไม้ในโรงเรือนทดลอง 

- วิธีการ แบ่งเป็น 2 การทดลองได้แก่ 

การทดลองที่ 1 คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา 

P. palmivora ในห้องปฏิบัติการ 

1.1 ส ารวจ รวบรวมและจ าแนกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ โดยเก บตัวอย่างวัสดุปลูก รากและดินบริเวณรากกล้วยไม้

สกุลสแปโทกลอททิส จากแหล่งปลูกหรือป่าธรรมชาติ ใน จ.เชียงราย เชียงใหม่ และน่าน 

1.2 แยกเชื้อจุลินทรีย์จากตัวอย่างดิน และรากกล้วยไม้โดยใช้วิธี Soil plate dilution บนอาหารจ าเพาะส าหรับ

แยกเชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ Martin’s medium  และอาหาร Nutrient Glucose Agar หรืออาหาร King’s 

medium B ซึ่งใช้ในการแยกเชื้อแบคทีเรีย 

1.3 เก บรักษาเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ที่แยกได้ในหลอดอาหารเอียง หลังจากการจ าแนกชนิด ซึ่งจะให้รหัสของเชื้อ

ตามแหล่งที่มาของการเก บตัวอย่าง 

1.4 ทดสอบประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา P. palmivora สาเหตุโรคเน่าด าในห้องปฏิบัติการ โดยวิธี 

Dual culture test บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง บันทึกผลการทดลองด้วยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย

เชื้อรา เปรียบเทียบกับเส้นใยในจานเลี้ยงเชื้อควบคุม (control) จากนั้นค านวณหาเปอร์เซ นต์ที่เชื้อจุลินทรีย์

สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยราสาเหตุโรค และคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชนิดที่มีประสิทธิภาพในการ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยราสาเหตุโรคได้ดีที่สุดจ านวน 3 ไอโซเลท (isolate) เพ่ือใช้ในทดลองควบคุม

โรคเน่าด าในเรือนทดลองต่อไป 

การทดลองที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้สแปโทกลอททิสใน
เรือนทดลอง     วางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 3 ซ้ า 7 กรรมวิธีดังนี้ 



กรรมวิธีที่ 1 ปลูกเชื้อโรค+ราไตรโคเดอร์มาโซเลท Tricho 15 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกเชื้อโรค+ราไตรโคเดอร์มาโซเลท KPS 40 
กรรมวิธีที่ 3 ปลูกเชื้อโรค+แบคทีเรียบาซิลลัสไอโซเลท CR-HR 22 
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกเชื้อโรค+ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา 
กรรมวิธีที่ 5 ปลูกเชื้อโรค+สารเคมี metalaxyl 
กรรมวิธีที่ 6 ปลูกเชื้อโรค (control+) 
กรรมวิธีที่ 7 ไม่ปลูกเชื้อโรค (control-) 
กรรมวิธีที่ 1 - 3 ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่คัดเลือกได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ส่วนกรรมวิธีที่ 4 ใช้ 

สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา ซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมโรคเน่าด าที่เกิดจากรา P. palmivora ของกล้วยไม้ โดยมี

ขั้นตอนการทดลองดังนี้ 

2.1 เตรียมต้นกล้วยไม้สแปโทกลอททิสลูกผสมสายพันธุ์ Spa-Hy-06-01 ทีข่ยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ ย้ายต้นอ่อนลงอนุบาลในเรือนทดลอง ดูแลรักษาให้ต้นกล้าเจริญเติบโต จึงย้ายปลูกลงกระถางพลาสติก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ในวัสดุปลูกซ่ึงประกอบด้วย กาบมะพร้าวสับชิ้นเล กผสมปุ๋ยคอกเก่า ที่มอัีตราของ

ส่วนผสม 2:1 ส่วนโดยน้ าหนกั เลี้ยงต้นกล้วยไม้ในเรือนทดลองให้เจริญเติบโตและแข งแรงเพ่ือใช้ในการทดสอบ  

2.2 เลี้ยงเพ่ิมปริมาณเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรคเน่าด าบนอาหารเลี้ยงเชื้อรา Carrot Agar (CA) 

เป็นเวลา 7-10 วัน เพ่ือใช้เป็นต้นเชื้อหรือ inoculums ส าหรับปลูกเชื้อโรคเน่าด าให้แก่ต้นกล้วยไม้ในโรงเรือน 

การเตรียม inoculums โดยใช้แท่งกลวง (cork borer) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซ.ม. เจาะตัดเส้นใยที่บริเวณ

ขอบโคโลนีของเชื้อรา จ านวน 100 ชิ้น ใส่ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อปริมาตร 1,000 มล. ปั่นให้เส้นใยและสปอร์ 

(Sporangium) ผสมเข้ากับน้ าแล้วน าไปปลูกเชื้อให้กับต้นกล้วยไม้  

2.3 การปลูกเชื้อสาเหตุโรคเน่าด าที่ เตรียมในรูปของสปอร์แขวนลอยเข้มข้น 104-105cfu/ml   ให้ต้น
กล้วยไม้กระถางละ 50 ml ในช่วงเดือน ก.ค.  ตรวจสอบอาการของต้นกล้วยไม้สแปโทกลอททิส หลังจากปลูกเชื้อ
โรค ทุก 15 วัน รวม 5 ครั้ง (15, 30, 45, 60 และ 75 วัน) บันทึกจ านวนต้นที่แสดงอาการโรคในแต่ละกรรมวิธี 
และค านวณหาเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  

2.4 เพ่ิมปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. palmivora 

สาเหตุโรคเน่าด าในห้องปฏิบัติการได้ดี  ซึ่งเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์บาซิลลัสจะผลิตในรูปของผงเชื้อแห้งผสมผงแป้ง 

talc ที่มีความเข้มข้นของเชื้อเท่ากับ 108cfu/g โดยปรับปรุงวิธีการผลิต ตามวิธีการของ วราภรณ์ และสุดฤดี 

(2551) เพ่ือความสะดวกในการน าไปใช้ทดสอบการควบคุมโรคเน่าด าให้ต้นกล้วยไม้ดิน ส่วนเชื้อราปฏิปักษ์ได้แก่ 

ราไตรโคเดอร์มาที่คัดเลือกได้ เพ่ิมปริมาณโดยเลี้ยงเชื้อราบนอาหารวุ้น PDA อายุ 3 วันจึงผลิตให้อยู่ในรูปสปอร์

ของเชื้อสดโดยเลี้ยงบนอาหารข้าวสุกที่สามารถน าไปใช้ทดสอบควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ในโรงเรือนได้ง่าย  



การน าเชื้อปฏิปักษ์ไปใช้ทดสอบโดยวิธีผสมผงเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ราดสารละลาย

ของเชื้อดังกล่าว ในระยะก่อนการปลูกเชื้อโรค และหลังจากการปลูกเชื้อทุก 15 วัน รวม 6 ครั้ง  

การบันทึกข้อมูล  ขนาดความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อรา P. palmivora, เปอร์เซ นต์การยับยั้งการ
เจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคเน่าด าโดยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์, ผลการเกิดโรค เปอร์เซ นต์ความรุนแรงของโรค และ
ระดับการเกิดโรคเน่าด าของแต่ละกรรมวิธี รวมทั้งศัตรูพืชอ่ืนที่พบระบาด ท าความเสียหายในเรือนทดลอง  

- เวลาและสถานที่ 

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 (2 ปี) 
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
การทดลองที่ 1 คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา 

P. palmivora ในห้องปฏิบัติการ 

ผลส ารวจและเก บรวบรวมตัวอย่างกล้วยไม้ดินสแปโทกลอททิสที่แสดงอาการของโรคเน่าด าได้ จ านวน 3 

ไอโซเลท จากแหล่งปลูก จ.เชียงราย เชียงใหม่ และน่าน สามารถจ าแนกเชื้อราสาเหตุโรคใช้วิธี Tissue 

Transplant ด้วยอาหารจ าเพาะ BNPRA ได้เชื้อรา P. palmivara บริสุทธิ์จ านวน 2 ไอโซเลท จากตัวอย่างโรค

เน่าด าของกล้วยไม้ดินสแปโทกลอททิสที่เก บในแหล่งปลูก จ.เชียงราย (CR-01) และน่าน (N-05)   

ส่วนการแยกเชื้อจุลินทรีย์จากตัวอย่างดิน วัสดุปลูกและรากกล้วยไม้ดินโดยวิธี Soil series dilution ได้

เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดจ านวน 153 ไอโซเลท แบ่งเป็นจากแหล่งเก บตัวอย่าง จ.เชียงราย 83 ไอโซเลท จ.เชียงใหม่  

48 ไอโซเลท และน่าน  22 ไอโซเลท (ตารางที่ 1) เมื่อน าเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ไปศึกษาพบว่าเป็นเชื้อราจ านวน 74 

ไอโซเลท ซึ่งสามารถจ าแนกชนิดได้ 9 Genus คือ Trichoderma (18 ไอโซเลท), Penicillium (10 ไอโซเลท), 

Aspergillus (15 ไอโซเลท), Fusarium (7 ไอโซเลท), Cladosporium (5 ไอโซเลท), Colletotrichum (1 ไอโซ

เลท), Curvularia  (1 ไอโซเลท), Pythium (1 ไอโซเลท), Nigrospora (2 ไอโซเลท) และไม่สามารถจ าแนกชนิด 

14 ไอโซเลท (unkown)   ส าหรับเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นแบคทีเรียพบ 79 ไอโซเลท ซึ่งการจ าแนกจ าเป็นต้องใช้

เทคนิคพิเศษเฉพาะด้านแบคทีเรีย ท าให้ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ท้ังหมด อย่างไรก ตามได้ใช้วิธีการจ าแนกเชื้อโดย

การย้อมสีแกรม จึงได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus sp.) ที่ต้องการน าไปทดสอบ

ประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคเน่าด าของกล้วยไม้ดินจ านวน 52 ไอโซเลท 

เก บรักษาจุลินทรีย์ที่แยกเป็นเชื้อบริสุทธิ์ได้ในหลอดอาหาร PDA หรือ NA ให้รหัสและบันทึกข้อมูล

แหล่งที่มาของเชื้อ (ภาพท่ี 1) ส าหรับเก บไว้ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. 

palmivara ในขั้นตอนต่อไป 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกจากตัวอย่างดิน วัสดุปลูกและรากของกล้วยไม้ดินในแหล่งปลูกต่าง ๆ  
 
 

แหล่งปลูก จ านวนเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้ (ไอโซเลท) รวม 
 ดิน วัสดุปลูก ระบบราก  
เชียงราย (CR) 39 25 19 83 
เชียงใหม่ (CM) 20 18 10 48 
น่าน  (N) 11  5  6 22 
 70 48 35 153 



 
ผลทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์จ านวน 153 ไอโซเลท ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา 

P. palmivora บนอาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA ใช้วิธี Dual Culture Test เปรียบเทียบกับสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา

และสารชีวภัณฑ์บาซิลลัสที่ผลิตเพื่อการค้าในรูปของผงเชื้อ   ภายหลังจากการทดสอบ 2 วัน พบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์

จ านวน 51 ไอโซเลท   ซึ่งแยกเป็นเชื้อแบคทีเรีย 47 ไอโซเลท และเชื้อรา 4 ไอโซเลท ที่มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อรา

สาเหตุโรคโดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยราได้มากกว่า 20 %  

             เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา P. Palmivora สาเหตุโรคเน่าด าของ

จุลินทรีย์ปฏิปักษ์คัดเลือกในวันที่ 5 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทดสอบ  กลุ่มของแบคทีเรียปฏิปักษ์ ได้แก่ 

แบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus sp.) พบว่า ไอโซเลท CR-HR 22 และ CR-HR 23 มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญ

ของเส้นใยราสาเหตุโรคได้สูงกว่าไอโซเลทอ่ืน เท่ากับ 46.1%  รองลงมาได้แก่ ไอโซเลท CMM 37  และ CR-HR 

24 ยับยั้งได้ 44.2.0 และ 42.30% ตามล าดับ  ส าหรับเชื้อราปฏิปักษ์ ซึ่งในการทดลองนี้ได้เลือกราไตรโคเดอร์มา 

(Trichoderma sp.) ที่จ าแนกได้จากดินหรือวัสดุปลูกกล้วยไม้ดินมาใช้ทดสอบ ปรากฏว่าไอโซเลทที่สามารถยับยั้ง

การเจริญของเส้นใยรา P. palmivora ได้มากที่สุดคือ KPS 40 มีเปอร์เซ นต์ยับยั้งเท่ากับ 33.3 %  (ภาพท่ี 1)  

รองลงมาได้แก ่Tricho 15 และ Tricho 7  มีเปอร์เซ นต์ยับยั้งเทา่กับ 27.8 % และ 23.6% ตามล าดับ   ในขณะที่

ชีวภัณฑ์การค้า #1 ให้ผลการยับยั้งเท่ากับ 22.2% (ตารางที่ 2)  ดังนั้นจึงคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสจ านวน 1 

ไอโซเลท ได้แก่ CR-HR 22 และราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา KPS 40 และ Tricho 15 ไปใช้ทดสอบเพ่ือควบคุมโรค

เน่าด าของกล้วยไม้ดินสกุลสแปโทกลอททิสในเรือนทดลองต่อไป ผลการทดสอบนี้ตรงกับเชื้อปฏิปักษ์ท่ีนิยมมาใช้

ในปัจจุบันมีทัง้แบคทีเรียและเชื้อรา ซึ่งสายพันธุ์ที่ใช้กันและผลิตขายในระดับอุตสาหกรรม เช่น Trichoderma 

spp. ที่เจริญสร้างเส้นใยและสปอร์ได้รวดเร ว จึงมีความสามารถสูงในการแข่งขันกับเชื้อโรคพืชด้านการใช้อาหาร

และแร่ธาตุต่างๆ จากแหล่งอาหารธรรมชาติ ขณะที่บางสายพันธุ์สามารถสร้างสารปฏิชีวนะออกมายับยั้งหรือท า

ลายเส้นใยของของเชื้อโรคจนเกิดการแตกสลายของเส้นใยได้ ด้วยคุณสมบัตินี้จึงมีการน าเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้

ควบคุมโรคพืชหลายชนิด เช่น Sclerotium spp. Pythium spp. Fusarium spp และ Phytopthora spp. โดย

ปัจจุบันได้มีการผลิตเชื้อ Trichoderma harzianum เป็นผลิตภัณฑ์ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในพืชผัก ไม้ดอกไม้

ประดับ พืชไร่ พืชสวนต่างๆ (จิระเดช, 2538) 

 

 



   
1.1 

 
1.2 

ภาพที่ 1 การยับยั้งการเจริญเส้นใยของเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรคเน่าด าของกล้วยไม้สแปโทกลอททิส 
            1.1  P. palmivora vs Trichoderma ไอโซเลท KPS 40 
            1.2  P. palmivora vs Bacillus ไอโซเลท CR-HR 22 
 

 
 
ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไอโซเลทคัดเลือกในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา P. palmivora 
              เปรียบเทียบกับชีวภัณฑ์การค้าโดยวิธี Dual Culture Test 
 

จุลินทรีปฏิปักษ์ 
(Bacillus sp.) 

% ยับยั้งการเจริญ 
ของเส้นใย1 

จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
(Trichoderma sp.) 

% ยับยั้งการเจริญ 
ของเส้นใย 

CR-MS 01 23.0 Tricho 7 23.6 
CR-MS 02 21.1 Tricho 15 27.8 
CR-MS 05 21.1 KPS 40 33.3 
CR-MS 07 23.0 ชีวภัณฑ์ # 1 22.2 
CR-HR 10 30.8   
CR-HR 12 34.6   
CR-HR 19 40.4   
CR-HR 22 46.1   
CR-HR 23 46.1   
CR-HR 24 
NAN 31 
NAN 33 
CM-M 37 
CM-M 40 
CM-M 41 

42.3 
40.3 
38.4 
44.2 
36.5 
38.5 

  



CM-M 43 
CM-M 45 

40.3 
30.8 

 

1เปอร์เซ นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ้ า ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
      (RC-RO)/RC x 100 เมื่อ  RC= รัศมีของโคโลนีเชื้อรา P. palmivora เจริญบนอาหารที่ไม่มี  
                                             จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในจานเลี้ยงเชื้อ 
 
          RO=รัศมีของโคโลนีเชื้อรา P. palmivora เจริญบนอาหารที่วาง  
                                             จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในจานเลี้ยงเชื้อ  



  

 
 

 
 

ภาพที่ 2 ต้นกล้วยไม้ดินสแปโทกลอททิสทีเ่จริญเติบโตในเรือนทดลองระยะเริ่มแทงช่อดอก ซึ่งเหมาะสมกับการ   
            ปลูกเชื้อสาเหตุโรคเน่าด า 
 
               

     
 

    

   ภาพที่ 3 การปลูกเชื้อสาเหตุโรคเน่าด าในรูปของสปอร์แขวนลอยความเข้มข้น 104x105 cfu/ml  
               อัตรา 50 ml/กระถาง(ซ้าย) แต่ละกรรมวิธีใช้แผ่นพลาสติกกั้นป้องกันการปนเปื้อน(ขวา) 
 



 
 

             
 
 

    

     ภาพที่ 4 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ชีวภัณฑ์การค้าและสารเมทาแลกซิล ผสมน้ าราดที่โคนต้นกล้วยไม้ 
                 ก่อนและหลังจากปลูกเชื้อโรคทุก 15 วัน อัตรา 100 ml/กระถาง 
 
            
          
 
 

              
 

 
ภาพที่ 5  ลักษณะอาการโรคเน่าด าของกล้วยไม้สแปโทกลอททิส จากเชื้อรา P. palmivora ทีเ่กิดข้ึนหลังจากการ 
            ปลูกเชื้อ 30 วัน ยอดเน่าเป็นสีน้ าตาลเข้มถึงสีด าจากตรงกลางล าต้นและลุกลามไปยังใบด้านข้าง 



 
 
 
การทดลองที่ 2 การควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ดินสกลุสแปโทกลอทตสิโดยใช้จุลนิทรีย์ปฏิปักษ์ในเรือนทดลอง 
 
             ผลการทดสอบควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ดินสกุลสแปโทกลอทติสโดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เปรียบเทียบ
กับสารเมทาแลคซิล และชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาที่ผลิตเป็นการค้าในสภาพเรือนทดลอง  หลังจากปลูกเชื้อโรคได้ 15 วัน 
เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ าและอุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกิน 30 องศาเซลเซียส ท าให้
การแพร่ระบาดเข้าท าลายพืชของเชื้อสาเหตุเกิดขึ้นได้น้อยในช่วงเริ่มต้นของการทดลองนี้ ปรากฏว่ากรรมวิธีใช้สาร
เมทาแลคซิล 25 % WP อัตรา 40 กรัม /น้ า 20 ลิตร ให้ผลดีในการควบคุมโรคคือ ไม่พบต้นกล้วยไม้เกิดโรคเน่าด า 
เช่นเดียวกับกรรมวิธีควบคุมไม่ปลูกเชื้อโรค (control-)   รองลงไปได้แก่ กรรมวิธีใช้สารชีวภัณฑ์การค้า และกรรมวิธีใช้
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไอโซเลท CR-HR 22 ตรวจพบต้นกล้วยไม้เกิดโรคเท่ากับ 10.4 %   ส่วนกรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไอ
โซเลท Tricho-15 และ KPS 40 สามารถควบคุมโรคได้เท่ากันคือ 12.5% (ตารางที่ 3)  พบว่าเมื่อปลูกเชื้อสาเหตุโรคเป็น
เวลา 30 วัน ประสิทธิภาพการควบคุมโรคเน่าด ายังคงได้ผลเช่นเดิมคือกรรมวิธีใช้สารเมทาแลคซิล 25 % WP ให้ผล
ควบคุมโรคดีที่สุด โดยพบกล้วยไม้เกิดโรคต่ าเพียง 4.2%   ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากกรรมวิธีอ่ืนที่พบกล้วยไม้เกิดโรค
ตั้งแต่ 18.7 - 22.9% (ตารางที่ 4)   

    ประสิทธิภาพของกรรมวิธีที่ใช้ควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ดินในเรือนทดลอง  เมื่อปลูกเชื้อโรคนาน 45 วัน 
พบว่า การใช้สารเคมีเมทาแลคซิลให้ผลดีที่สุด เกิดโรคเพียง 2.1%  ซึ่งลดลงจาก 30 วัน รองลงไปได้แก่ กรรมวิธีใช้ 
Tricho 15 เกิดโรค 10.4%  ส าหรับวิธีใช้ CR-HR 22 และ KPS 40 พบโรคเท่ากันคือ 16.7% (ตารางที่ 5)   ในขณะที่
กรรมวิธีควบคุม (control+) เกิดโรค 14.6%  ส าหรับกรรมวิธีควบคุม (control-) พบโรคที่เกิดขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติ 
4.2%    จากผลการทดสอบหลังจากปลูกเชื้อโรคนาน 45 วัน แสดงให้เห นว่า สารเคมีเมทาแลคซิล 25 % WP อัตรา 40 
กรัม /น้ า 20 ลิตร ที่ใช้พ่นทุก 15 วัน ยังคงให้ผลที่ดีกว่าการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ หรือชีวภัณฑ์การค้าในการควบคุมโรค
เน่าด าของกล้วยไมส้กุลสแปโทกลอททิส ในสภาพเรือนทดลอง 

    การเกิดโรคเนา่ด าหลังจากการปลูกเชื้อโรคเปน็เวลา 60 วัน ซึ่งตรงกับที่มฝีนตกชุกและความชื้นสูง ท าใหโ้รค

เกิดระบาดเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละกรรมวิธ ี ซึ่งวงจรการแพรร่ะบาดของโรคนีโ้ดยสว่นขยายพันธุ์ของรา (sporangia) สามารถ

กระเด นไปกับน้ าฝนตกลงบนสว่นต่างๆ ของกลว้ยไม้ ท าให้เกดิโรคอย่างรวดเร วและแพร่ระบาดได้มากขึ้น ความชื้นสูงมี

ผลให้เชื้อราสาเหตโุรคระบาดรนุแรงและพืชแสดงอาการโรคได้เร วขึ้น (Leonhardt and Sewake, 1999)    ผลการ

ทดสอบควบคุมโรคเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน คือ กรรมวิธทีี่ใช้สารเมทาแลคซิลให้ประสิทธิภาพควบคุมโรคได้สูงกว่า

กรรมวิธีอ่ืน ตรวจพบโรคเพียง 10.4% รองลงไปคือ วธิีใช้ชวีภัณฑ์การค้า, Tricho 15 และ KPS 40 กล้วยไม้เกิดโรค 

22.9% และ 25% ตามล าดับ ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมปลูกเชือ้โรค (control+) พบโรคสูงถึง 33.3%  (ตารางที ่6) และ

เมื่อตรวจสอบการเกิดโรคเน่าด าของกล้วยไม้ในเรือนทดลองเปน็ครั้งสุดท้ายหลังการปลูกเชื้อ 75 วัน ปรากฏวา่ การใชส้าร



เมทาแลคซิล ควบคุมโรคได้ดีที่สุด พบโรคเพียง 18.7% รองลงไป ได้แก่ ชวีภัณฑ์การค้าทีม่ีต้นกล้วยไมเ้กิดโรคเน่าด า 

33.3% และ CR-HR 22 เกิดโรค 35.4%  ตามล าดับ แต่ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีใช้จุลินทรีย์

ปฏิปักษ์ทั้ง 3 ไอโซเลทและชีวภัณฑ์การค้า (ตารางที่ 7) 

   อย่างไรก ตามเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ดินสกุลสแปโทกลอททิสโดยใช้
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เปรียบเทียบกับสารเมทาแลคซิล และสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาที่ผลิตเป็นการค้า พบว่ากรรมวิธีที่
ให้ผลดีในการควบคุมโรคคือ สารเมทาแลคซิล 25 % WP อัตรา 40 กรัม /น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 15 วัน พบต้นกล้วยไม้
เกิดโรคเน่าด าเฉลี่ยต่ าสุด จากการตรวจสอบโรคทั้ง 5 ครั้ง รองลงไป ได้แก่ Tricho-15 และ สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา มี
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใกล้เคียงกัน จากผลการทดลองชี้ให้เห นว่า การควบคุมโรคเน่าด าโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา ควรใช้ในลักษณะของการป้องกันโรค โดยใส่ให้กับต้นกล้วยไม้ดินในระยะก่อนที่จะเกิดการ
ระบาดของโรค เพราะหากเกิดโรคนี้รุนแรงแล้ว จะท าให้ไม่สามารถควบคุมโรคได้ทันเมื่อเทียบกับการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคพืช  

             ส าหรับการพิจารณาเลือกใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์มา หรือบาซิลลัสที่มีประสิทธิภาพที่ดีใน
การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรคเน่าด าจากห้องปฏิบัติการ และในสภาพเรือนทดลองหรือ
แปลงปลูกแล้ว จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาเพ่ือยืนยันผลซ้ าในการทดลองต่างสถานที่หรือขยายผลในแปลงเกษตรกร
เพ่ิมเติม รวมทั้งศึกษารูปแบบการพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ดังกล่าวเป็นชีวผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้ เชื้อปฏิปักษ์ที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องมีปริมาณของเชื้อที่ใช้
ใกล้เคียงได้มาตรฐานทุกครั้งที่ผลิต ไม่มีเชื้ออ่ืนปะปน และมีคุณภาพในการควบคุมโรคคงที่สม่ าเสมอ มีอายุการเก บรักษา
ยาวนาน ไม่เป็นโทษต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถน าไปใช้ร่วมกับวิธีการอ่ืนได้ และ
ท าให้มีประสิทธิภาพการควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้น  

 

ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ชีวภัณฑ์และสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเน่าด าของ  
              กล้วยไม้ดินสแปโทกลอททิสในเรือนทดลอง หลังการปลูกเชื้อโรค 15 วัน 
             

กรรมวิธี 
 

จ านวนต้นที่เป็นโรคเน่าด า 
เฉลี่ย 1 

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 
 

ปลูกเชื้อโรค+ Tricho 15 
ปลูกเชื้อโรค+ KPS 40 

2.00 
2.00 

12.5 
12.5 

ปลูกเชื้อโรค+ CR-HR 22 1.67 10.4 
ปลูกเชื้อโรค+ ชีวภัณฑ์การค้า 1.67 10.4 
ปลูกเชื้อโรค+ สารเมทาแลกซิล 0.00 0.00 
ปลูกเชื้อโรค (control+) 2.00 12.5 



ไมป่ลูกเชื้อโรค (control-) 0.00 0.00 
1 ค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า จ านวน 16 ต้นต่อกรรมวิธี 



 
ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ชีวภัณฑ์และสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเน่าด า 
               ของกล้วยไม้ดินสแปโทกลอททิสในเรือนทดลอง หลังการปลูกเชื้อโรค 30 วัน 
                

กรรมวิธี 
 

จ านวนต้นที่เป็นโรคเน่าด า 
เฉลี่ย 1 

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 
 

ปลูกเชื้อโรค+ Tricho 15 
ปลูกเชื้อโรค+ KPS 40 

3.00 
3.00 

18.7 b 
18.7 b 

ปลูกเชื้อโรค+ CR-HR 22 3.67 22.9 b 
ปลูกเชื้อโรค+ ชีวภัณฑ์การค้า 3.00 18.7 b 
ปลูกเชื้อโรค+ สารเมทาแลกซิล 0.67             4.2 a 
ปลูกเชื้อโรค (control+) 
ไมป่ลูกเชื้อโรค (control-) 

3.33 
0.00 

20.8 b 
            0.0  

CV (%)            18.7 
1 ค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า จ านวน 16 ต้นต่อกรรมวิธี  

 

 

ตารางท่ี 5 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ชีวภัณฑ์และสารป้องกันก าจัดโรคพืช ในการควบคุมโรคเน่าด า 

          ของกล้วยไม้ดินสแปโทกลอททิสในเรือนทดลอง หลังการปลูกเชื้อโรค 45 วัน 
           

กรรมวิธี 
 

จ านวนต้นที่เป็นโรคเน่าด า 
เฉลี่ย 1 

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 
 

ปลูกเชื้อโรค+ Tricho 15 
ปลูกเชื้อโรค+ KPS 40 

1.67 
3.33 

10.4 b 
20.8 d 

ปลูกเชื้อโรค+ CR-HR 22 2.67 16.7 c 
ปลูกเชื้อโรค+ ชีวภัณฑ์การค้า 2.67 16.7 c 
ปลูกเชื้อโรค+ สารเมทาแลกซิล 0.33  2.1 a 
ปลูกเชื้อโรค (control+) 
ไม่ปลูกเชื้อโรค (control-) 

2.33 
0.67 

14.6 c 
            4.2 a 

CV (%)             16.6 



1 ค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า จ านวน 16 ต้นต่อกรรมวิธี 

 



 
ตารางท่ี 6 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ชีวภัณฑ์และสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเน่าด า 

          ของกล้วยไม้ดินสแปโทกลอททิสในเรือนทดลอง หลังการปลูกเชื้อโรค 60 วัน 
 

กรรมวิธี 
 

จ านวนต้นที่เป็นโรคเน่าด า 
เฉลี่ย 1 

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 
 

ปลูกเชื้อโรค+ Tricho 15 
ปลูกเชื้อโรค+ KPS 40 

3.67 
4.00 

22.9 b 
25.0 b 

ปลูกเชื้อโรค+ CR-HR 22 4.67   29.2 bc 
ปลูกเชื้อโรค+ ชีวภัณฑ์การค้า 3.67  22.9 b 
ปลูกเชื้อโรค+ สารเมทาแลกซิล 1.67 10.4 a 
ปลูกเชื้อโรค (control+) 
ไม่ปลูกเชื้อโรค (control-) 

5.33 
1.67 

 33.3 c 
           10.4 a 

CV (%)             17.9 
1 ค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า จ านวน 16 ต้นต่อกรรมวิธี 

 

 

ตารางท่ี 7 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ชีวภัณฑ์และสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเน่าด า 
               ของกล้วยไม้ดินสแปโทกลอททิสในเรือนทดลอง หลังการปลูกเชื้อโรค 75 วัน 
 

กรรมวิธี 
 

จ านวนต้นที่เป็นโรคเน่าด า 
เฉลี่ย 1 

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 
 

ปลูกเชื้อโรค+ Tricho 15 
ปลูกเชื้อโรค+ KPS 40 

6.00 
7.00 

 37.5 b 
 43.7 b 

ปลูกเชื้อโรค+ CR-HR 22 5.67  35.4 b 
ปลูกเชื้อโรค+ ชีวภัณฑ์การค้า 5.33  33.3 b 
ปลูกเชื้อโรค+ สารเมทาแลกซิล 3.00 18.7 a 
ปลูกเชื้อโรค (control+) 
ไม่ปลูกเชื้อโรค (control-) 

6.67 
1.67 

 41.7 b 
           10.4 a 

CV (%)             22.8 



1 ค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า จ านวน 16 ต้นต่อกรรมวิธี 

 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา P. Palmivora สาเหตุโรคเน่าด าของกล้วยไม้ดินสกุลสแปโทกลอททิสใน

ห้องปฏิบัติการโดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ กลุ่มของแบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus sp.) พบว่าไอโซเลท CR-HR 22 

และ CR-HR 23 มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเส้นใยราสาเหตุโรคได้ดีที่สุด ส าหรับเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

(Trichoderma sp.) ไอโซเลทที่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา P. palmivora ได้มากที่สุดคือ KPS 40 รอง

ลงไปได้แก่ Tricho 15 และ Tricho 7  ส่วนการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ดินสกุลสแปโทกลอททิสในเรือน

ทดลอง ปรากฏว่า การใชส้ารเมทาแลคซิล 25% WP อัตรา 40 กรัม /น้ า 20 ลติร พ่นทุก 15 วนั ให้ผลควบคุมโรคได้ดี

ที่สุด รองลงไป ได้แก่ ชวีภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาการค้า และ CR-HR 22   

  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

              เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Trichoderma หรือ Bacillus ที่มีประสิทธิภาพทีดี่ในการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้

ดินสกุลสแปโทกลอททิสจากการทดลองนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้โดยชีววิธ ี

ซ่ึงควรมีการทดลองซ้ าเพ่ือยืนยันผลในสถานที่ต่างๆ และศึกษาพัฒนารูปแบบของชีวภัณฑ์ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือ

ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคเน่าด าของกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสที่เกิดจาก P. palmivora    

11. ค าขอบคุณ  

      ขอบคุณนางสาวทิพวรรณ ปัญญาสีห์, นางอุรา เนตรสุวรรณ, นางฉวีวรรณ สุริยนต,์ นายไพโรจน์ พรมวงค์, 

นายบุญธรรม อภิวงศ์, นายเกรียงศักดิ์ สุริยนต์, นายด ารง เนตรสุวรรณ และนายดาวรุ่ง สุริยนต์ ที่ช่วยปฏิบัติงาน

ทดลองนี้ให้ส าเร จตามวัตถุประสงค์   
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