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5.บทคัดย่อ  

      ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคา

ร่า ซ่ึงมีสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pantoea  sp.  ทั้งในห้องปฏิบัติการและสภาพแปลงทดลอง พบว่า สาร 

Copper hydroxide   77%WP, cuprous oxide 50%WP และ สาร Gentamycin sulfate + 

oxytetracycline hydrochloride  8%WP  มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดโรค และท าการทดสอบและ

คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Pantoea  sp. ทั้งหมด 79 ไอโซเลท 

สามารถแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีสามารถสร้าง clear zone ได้ขนาดกว้าง ในห้องปฏิบัติการ 

จ านวน 20 ไอโซเลท  และน ามาทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในแปลงทดลอง จ านวน 20 ไอโซเลท 

ซึ่งสามารถคัดเลือกได้ จ านวน 7 ไอโซเลท ได้แก่ BP54, BP49, BP75, BP78,  b24, b3 และ b5  ซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์

การเกิดโรคระหว่าง  45 – 60   เปอร์เซ็นต ์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช copper 



oxychloride 62% WP  และ copper hydroxide 77% WP  อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การ

เกิดโรค 20-45 เปอร์เซ็นต์ และจากการทดสอบการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้โดยใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์

ร่วมกับการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช ผลการทดลองพบว่า การพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพียงอย่างเดียว และ

สามารถควบคุมการเกิดโรคได้ดีที่สุดคือ ไอโซเลท B5 รองลงมาคือ BP 49 พบมเีปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเฉลี่ย 47.5 

และ 55 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชทั้ง 2 ชนิด พบว่า กรรมวิธี

พ่นสาร copper oxychloride 62% WP สามารถควบคุมโรคได้ดีกว่ากรรมวิธีพ่นสาร Copper hydroxide 77% 

WP  ซ่ึงพบมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเฉลี่ย 45 และ 77.5 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อน ากรรมวิธีการพ่นสารป้องกันก าจัด

โรคพืชมาพ่นสลับกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท พบว่า กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช Copper 

hydroxide 77% WP ร่วมกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท B5 นั้น สามารถควบคุมการเกิดโรคได้ดีที่สุด  พบมี

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเฉลี่ย 37.50 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช copper 

oxychloride 62% WP ร่วมกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BP75 พบมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเฉลี่ย 55.00 

เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช พบมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเฉลี่ย 92.50 

เปอร์เซ็นต์  

Abstract 

Efficacy testing in controlling bacterial flower blight on orchids was performed using 
fungicide and antagonistic bacteria spraying under laboratory and field experiments during 2013 
to 2014.  Three efficient fungicides were used in the study which were copper hydroxide 
77%WP, cuprous oxide 50%WP and gentamycin sulfate + oxytetracycline hydroxide 8%WP. 
Twenty out of seventy nine bacteria isolates exhibited clear zone in the inhibition of Pentoea 
sp. under laboratory conditions. In 2013-2014, Seven out of twenty isolates which were BP24, 
BP49, BP7, BP78, b24, b3 and b5 had the disease incidence between 40-60 percent compared 
to 20 percent of copper oxychloride 62% formula and with that of copper hydroxide 77% WP 
formula at 45 percent. In 2015, efficacy testing in field trial experiment was performed. To study 
the effective of chemical control and biological control using alternately methods against 
pathogen, In biological control founded that B5 and BP49 isolates had disease incidence at 47.5 
and 55.00 percent and the chemical treatment copper hydroxide 62% WP and copper 
hydroxide 77% WP had disease incidence with 45 and 77.5 percent. The results showed 
alternately spraying copper oxychloride 77% WP and antagonistic bacterial B5  isolate had the 
most effective in controlling the disease with the disease incidence at 37.50 percent compared 
to 92.5 percent disease incidence of non spraying method. 



6.ค าน า 

เนื่องจากในปี 2554- 2555  เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า จ . นครปฐม สมุทรสาคร และ
กรุงเทพฯ ประสบกับปัญหาดอกกล้วยไม้ที่มีลักษณะอาการเป็นจุดฉ่ าน้ า เมื่อแผลขยายจะกลายเป็นแผลสีน้ าตาล
ด า ท าให้ดอกตูมเน่า  บางครั้งอาจลามไปที่บริเวณก้านช่อดอกท าให้ก้านช่อดอกเน่าเสียหาย   ส่วนอาการที่พบใน
ดอกที่บานแล้วคือ กลีบดอกจะเป็นจุดฉ่ าน้ าใสก่อน จากนั้นจะขยายลุกลามเป็นแผลสีน้ าตาล  ท าให้กลีบดอกเน่า
ด าและไหม้อย่างรวดเร็ว  จากการแยกเชื้อตามลักษณะอาการ พบว่า สามารถแยกได้เชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งมี
หลายไอโซเลทและหลายชนิด   จากการดูลักษณะสีโคโลนีของเส้นใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และการสร้าง conidia 
ซึ่งต้องมีการศึกษาจ าแนกชนิด และท าการพิสูจน์โรคตามวิธี Koch’s postulation เพ่ือยืนยันผลต่อไป   

ในการศึกษาการป้องกันก าจัดโรคนี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีได้นั้น ต้องทราบและมีข้อมูลทางด้านชีววิทยา 
นิเวศวิทยา  และการแพร่ระบาดของเชื้อ   เพ่ือจะได้เข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเข้าท าลายของเชื้อได้ดียิ่งขึ้น  
เนื่องจากโรคนี้ที่ยังไม่พบมีรายงานลักษณะอาการดังกล่าวและเชื้อสาเหตุโรคมาก่อน  จึงท าให้ยังไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับเชื้อสาเหตุโรคที่เข้าท าลายส่วนดอกและก้านช่อดอกของกล้วยไม้  โดยเฉพาะในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า   
ซึ่งพบว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญท าให้คุณภาพของดอกเสียหายอย่างมาก  ไม่สามารถส่งขายได้ เกษตรกรต้องตัดดอก
ทิ้ง   แนวโน้มในการระบาดของโรคพบว่ามีการขยายพ้ืนที่ในการระบาดเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นงานวิจัย ในครั้งนี้จึงได้
ท าการศึกษา เชื้อสาเหตุของโรคและวิธีการป้องกันก าจัดโรค โดยการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช เพ่ือให้ได้ชนิด
และอัตราของสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่เหมาะสมในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้   นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพมาควบคุมโรคเพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันก าจัดโรคพืชโดยชีววิธี  และ
สามารถน าวิธีการที่ได้มาทดสอบวิธีการใช้ร่วมกันในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้ต่อไป  
 

7. วิธีด าเนินการ 

  - อุปกรณ์ 

1.แปลงกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า 

2. เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทต่างๆ  

3. อาหารเลี้ยงเชื้อ  

 4.กล้องจุลทรรศน์ 

5. ป้ายแปลง tag 

 6. อุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 



 7. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติก กล่องเก็บความเย็น   ปากกา   กรรไกร ฯลฯ   

           8. กล้องถ่ายภาพ 

9. ถังพ่นสาร  

  - วิธีการ 

1.การส ารวจและเก็บตัวอย่างโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า 

ส ารวจและเก็บตัวอย่างโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าในพ้ืนที่ปลูกทีเ่ป็นแหล่งปลูกส าคัญ ได้แก่ 

จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร เป็นต้น ควรเก็บตัวอย่างโรคในระยะต่างๆ โดยห่อตัวอย่างด้วยกระดาษ

หนังสือพิมพ์และใส่ในถุงพลาสติก บรรจุลงในกล่องเก็บความเย็นเพื่อน ากลับไปศึกษาแยกเชื้อสาเหตุและจ าแนก

ชนิดของเชื้อสาเหตุของโรคในห้องปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลตามลักษณะอาการของโรคและถ่ายภาพส่วนที่เป็นโรค 

ประเมินเปอร์เซ็นต์การเป็นโรค (disease incidence)  

2. การศึกษาชนิดเชื้อสาเหตุโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า 

2.1 การแยกเชื้อสาเหตุโรคโดยวิธี Tissue transplanting  

ศึกษาลักษณะของเชื้อสาเหตุโรค โดยท าการตัดชิ้นส่วนพืชบริเวณท่ีแสดงอาการโรค (section) และท า

สไลด์ เพ่ือตรวจดูลักษณะต่าง ๆ ของเชื้อสาเหตุที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการจ าแนกชนิด เช่น ลักษณะของเส้นใย และ

สปอร์ ภายใต้กล้อง Compound microscope  ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียให้สังเกตการณ์ไหลของ ooze จากบริเวณ

แผลที่ตัด และน าตัวอย่างพืชที่แสดงอาการของโรค มาแยกหาเชื้อสาเหตุโรค โดยตัดชิ้นตัวอย่างที่บริเวณส่วนที่เป็น

โรคและส่วนปกติขนาดประมาณ 2x2 มิลลิเมตร จากนั้นฆ่าเชื้อที่ผิวพืชโดยแช่ชิ้นส่วนพืชลงในสารละลายโซเดียม

ไฮเปอร์คลอไรด์  5 เปอร์เซ็นต์ นาน 5 นาที  ซับให้แห้งด้วยกระดาษกรองที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วจนแห้งสนิท น า

ชิ้นส่วนพืชมาวางบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) แล้วบ่มไว้ในห้องปฏิบัติการ อุณหภูมิ 30+2 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 1-3 วัน  ตรวจดูการเจริญของเชื้อสาเหตุจากชิ้นตัวอย่างพืช วางลงบนอาหาร PDA  และ NGA 

เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเชื้อเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อเก็บไว้เพื่อศึกษาลักษณะรายละเอียดของเชื้อประกอบกับ

เอกสารอ้างอิงเพ่ือการจ าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุโรค 

2.2 การพิสูจน์การเกิดโรค 

ท าการพิสูจน์การเกิดโรค โดยท าการปลูกเชื้อราและแบคทีเรียที่แยกได้จากตัวอย่างที่มีอาการโรคกับดอก

กล้วยไม้ โดยวิธีท าแผลและไม่ท าแผล และปลูกเชื้อโดยการวางชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยเชื้อราเจริญ ลงบนดอกท่ีเตรียมไว ้



ส่วนเชื้อแบคทีเรียใช้เข็มฉีดยา ฉีดสารแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณกลีบดอก อย่างละ 10 ช่อดอก 

เปรียบเทียบกับการเกิดโรคบนส่วนที่ไม่ปลูกเชื้อด้วยวิธีเดียวกัน คลุมถุงพลาสติกให้ความชื้นที่อุณหภูมิห้อง บันทึก

ข้อมูลการเกิดโรคหลังการปลูกเชื้อทุกวัน   เมื่อดอกกล้วยไม้แสดงอาการโรค ท าการตรวจแยกเชื้อสาเหตุจากดอก

ที่แสดงอาการโรคอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเปรียบเทียบชนิดของเชื้อสาเหตุโรค และลักษณะอาการของโรคท่ีเกิดข้ึน ถา้

พบว่าเป็นเชื้อชนิดเดียวกัน จึงแยกเก็บเชื้อให้บริสุทธิ์ เพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป 

3. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

NGA โดยวิธี poisoned food technique  

 3.1 การเตรียมสารป้องกันก าจัดโรคพืช 

วางแผนการทดลองแบบ CRD 10 ซ า้ 5 กรรมวิธี คือ สารปอ้งกนัก าจดัโรคพืช 4 ชนิด คือ 

- bacbicure 25% WP     

- thiram   80% WP    

- copper hydroxide 77% WP  

- Gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride  8% WP   

- Control น้ าเปล่านึ่งฆ่าเชื้อ 

เตรียมสารป้องกันก าจัดโรคพืชแต่ละกรรมวิธี เพื่อใช้ในการทดสอบที่ระดับความเข้มข้น 2,000  4,000 6,000 และ 

10,000 ppm โดยเตรียมที่ความเข้มข้นระดับสูงสุดก่อน และให้มีความเข้มข้นสูงกว่าระดับที่ต้องการใช้ทดสอบ 10 

เท่า   

3.2 การเตรียมอาหารทดสอบ 

น าอาหาร NGA ใส่ในหลอดทดลองหลอดละ 9 ม.ล. น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที  เมื่อน าออกจากหม้อนึ่งความดันแล้ว น าหลอดอาหารแช่ไว้ในน้ าอุ่น

อุณหภูมิประมาณ  60 องศาเซลเซียส เพ่ือไม่ให้อาหารแข็งตัว  ใช้ปิเปต ดูดสารละลายจาก stock สารเคมีในแต่

ละความเข้มข้นที่เตรียมไว้ใน ข้อ 3.1 ปริมาตร 1 ม.ล. ใส่ลงในหลอดอาหาร NGA เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื่อง 

electric mixer  แล้วจึงเทอาหารพิษลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ท าความเข้มข้นละ 9 ซ้ า ส่วนกรรมวิธีเปรียบเทียบ

ที่ไม่มีสารป้องกันก าจัดโรคพืช ใช้น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อปริมาตร 1 ม.ล. ผสมกับอาหารแทน หลังจากเลี้ยงเชื้อแล้วเป็น



เวลา 7 วัน พร้อมสังเกตลักษณะการเจริญของเชื้อสาเหตุ น าค่า clear zone ที่วัดได้มาค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์

การยับยั้ง 

4.การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอค

คาร่าในสภาพโรงเรือนทดลอง   

     เตรียมกล้วยไม้ลูกผสมมอคคาร่า พันธุ์ pink lady ที่มีดอกตูมสม่ าเสมอ วางแผนการทดลองแบบ CRD  

กรรมวิธีคือ สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ทดสอบได้จากข้อที่ 3  และที่เกษตรกรมีการใช้ในแปลงเกษตรกร  จ านวน 4 

ซ้ าซ้ าละ 10 ต้น  มีทั้งหมด 6 กรรมวิธี  ดังนี้ 

กรรมวิธ ี อัตราการใช้  ( กรัม/ม.ล. ต่อ น้ า 20 ลิตร) 

1. Bacbicure 25%WP 30 

2. thiram 80% WP 40 

3. Copper hydroxide 77%WP 20 

4. Gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8%WP 10 

5. cuprous oxide 50% WP 30 

6. control  - 

         

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารเมื่อกล้วยไม้เริ่มแสดงอาการของโรค  จึงพ่นสารตามกรรมวิธีที่วางไว้  จ านวน 4 

ครั้ง ทุก 7 วัน ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนการพ่นสารทุกครั้ง โดยประเมินจากจ านวนช่อดอกที่พบโรค และ

ไม่พบโรค  และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค บันทึกข้อมูลและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

5.การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอค

คาร่าในสภาพแปลงทดลอง   

     เตรียมกล้วยไม้ลูกผสมมอคคาร่า พันธุ์ ส้มบางขุนเทียน ที่มีดอกตูมสม่ าเสมอ ที่แปลงเกษตรกร อ.สามพราน จ.

นครปฐม ทีพบมีการระบาดของโรค วางแผนการทดลองแบบ RCB  กรรมวิธีคือ สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ทดสอบ

ได้จากข้อที่ 3  และที่เกษตรกรมีการใช้ในแปลงเกษตรกร  จ านวน 4 ซ้ าซ้ าละ 20 ช่อดอก มีทั้งหมด 6 กรรมวิธี  

ดังนี้ 



กรรมวิธ ี อัตราการใช้  ( กรัม/ม.ล. ต่อ น้ า 20 ลิตร) 

1. Bacbicure 25%WP 30 

2. thiram 80% WP 40 

3. Copper hydroxide 77%WP 20 

4. Gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8%WP 10 

5. cuprous oxide 50% WP 30 

6. control  - 

      

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร  เมื่อกล้วยไม้เริ่มแสดงอาการของโรค  จึงพ่นสารตามกรรมวิธีที่วางไว้  จ านวน 

3 ครั้ง ทุก 7 วัน ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนการพ่นสารทุกครั้ง และหลังพ่นสารครั้งสุดท้าย โดยประเมิน

จากจ านวนช่อดอกที่พบโรค และไม่พบโรค  และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค บันทึกข้อมูลและน าผลที่ได้มา

วิเคราะห์ผลทางสถิติ 

6. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า

ในสภาพแปลงทดลอง 

6.1. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า

ในสภาพห้องปฏิบัติการ 

ท าการแยกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จากล าต้น ใบ ดอกกล้วยไม้จากแปลงเกษตรกร อ. สามพราน จ. 

นครปฐม และ อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  โดยวิธ ีJanete et al. (2000)  และแยกเลี้ยงเก็บเชื้อให้บริสุทธิ์ 

เพ่ือใช้ในการทดสอบต่อไป  

ท าการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่แยกได้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุ

โรคพืช โดยวิธ ีagar disc diffusion method  โดยท าการวางเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทละ 4 จุดต่อจาน

อาหารเลี้ยงเชื้อ ทั้งหมด 5 จานเลี้ยงเชื้อต่อไอโซเลท  เปรียบเทียบกับวิธีไม่วางเชื้อ บันทึกข้อมูลโดยการวัดขนาด

ความกว้าง clear zone ที่เชื้อแต่ละไอโซเลทสร้างข้ึนมายับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค คัดเลือกไอโซ

เลทที่สามารถสร้าง clear zone ได้กว้างเพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบในสภาพแปลงทดลองต่อไป  



6.2. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า

ในสภาพแปลงทดลอง ปี 2556  

1.   การเตรียมเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่คัดเลือกได้ในรูปแบบผงละลายน้ า (ณัฏฐิมาและคณะ, 2551) 

      2.  เตรียมแปลงทดลองกล้วยไม้ลูกผสม พันธุ์ ส้มบางขุนเทียน ที่พบมีการระบาดของโรคกลีบดอกไหม้ ที ่อ. 

สามพราน จ. นครปฐม เตรียมแปลงย่อยแต่ละแปลงให้มีขนาด 1 x 6 เมตร  วางแผนการทดลองแบบ RCB  

จ านวน 4 ซ้ า  13 กรรมวิธี คือ เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไอโซเลทที่คัดเลือกได้จากข้อ 6.1  จ านวน 10 ไอโซเลท 

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิด คือ สาร copper hydroxide 77% WP อัตรา 20 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และ copper oxychloride 62% WP  อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยมีกรรมวิธี

เปรียบเทียบคือ กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า เริ่มท าการทดลองเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นเชื้อในแต่ละกรรมวิธี ทุก  7 

วัน  จ านวน 4 ครั้ง  ท าการประเมนิความรุนแรงของโรคก่อนการพ่นเชื้อทุกครั้ง   และหลังการพ่นเชื้อครั้งสุดท้าย 

โดยท าการประเมินโรคที่ดอกกล้วยไม้ที่มีอาการโรค จ านวน 20 ช่อดอกต่อซ้ า คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคในแต่

ละกรรมวิธี  และน าค่าเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละกรรมวิธีมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองโดยวิธี DMRT  

6.3. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า

ในสภาพแปลงทดลอง ปี 2557  

1. เตรียมแปลงกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าเพื่อใช้ในการทดสอบ เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ท าการพ่นเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพ จ านวน 10 ไอโซเลท   และพ่นต่อเนื่องทุก 7 วัน  อยา่งน้อย 4 ครั้ง ประเมิน

การเกิดโรคที่ช่อดอก จ านวน 20 ช่อดอกก่อนการพ่นเชื้อทุกครั้ง โดยเช็คจ านวนดอกที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค 

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชและไม่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 

2.วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า กรรมวิธีคือ เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ จ านวน 10 ไอโซเลท 

เปรียบเทียบกับการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช และกรรมวิธีไม่พ่นสาร         

         3. ท าการส ารวจการระบาดและความรุนแรงของโรคในแปลงกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าของเกษตรกร อ. สาม

พราน จ.นครปฐม เมื่อพบการระบาดของโรคในแปลงสม่ าเสมอ ท าการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่เตรียมไว้ในแต่

ละกรรมวิธีตามแผนที่วางไว้  โดยพ่นเชื้อทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง  

        4. ท าการประเมินการเกิดโรคโดยเช็คจ านวนช่อดอก 20 ช่อดอก/ซ้ า เช็ดช่อดอกท่ีเป็นโรคและไม่เป็นโรค 

ก่อนการพ่นเชื้อทุกครั้งและหลังพ่นเชื้อครั้งสุดท้า เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลทางสถิติและรายงานผลการ

ทดลอง 



7. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และสารเคมีในการควบคุมโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้

สกุลมอคคาร่าในสภาพแปลงทดลอง 

1. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่คัดเลือกได้ ในรูปแบบผงละลายน้ า (ณัฏฐิมาและคณะ, 2551) 

2.เตรียมแปลงทดลองกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า ขนาด 5 ตารางเมตร จ านวน 60 แปลงย่อยเพ่ือใช้ในการทดสอบ  

เริ่มท าการทดลองในระยะดอกตูม  โดยพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท ร่วมกับสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 

ชนิด ตามกรรมวิธีที่วางไว้   

3.วางแผนการทดลอง แบบ RCB 4 ซ้ า กรรมวิธีคือ ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่คัดเลือกได้ จ านวน 4 ไอโซเลท และ

สารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิด ซึ่งมีกรรมวิธีมีดังนี้  

กรรมวิธีที่ 1 พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BP49  อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร  จ านวน 4 ครั้ง  
กรรมวิธีที่ 2 พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BP75  อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร  จ านวน 4 ครั้ง  
กรรมวิธีที่ 3 พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B5      อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร  จ านวน 4 ครั้ง 
กรรมวิธีที่ 4 พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B24     อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร จ านวน 4 ครั้ง 
กรรมวิธีที่ 5 พ่น Copper hydroxide 77% WP   จ านวน 2 ครั้ง+ พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์   BP49  จ านวน 
2 ครั้ง  
กรรมวิธีที่ 6 พ่น Copper hydroxide 77% WP   จ านวน 2 ครั้ง+ พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์   BP75  จ านวน 
2 ครั้ง  
กรรมวิธีที่ 7 พ่น Copper hydroxide 77% WP   จ านวน 2 ครั้ง+ พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์   B5  จ านวน 2 
ครั้ง  
กรรมวิธีที่ 8 พ่น Copper hydroxide 77% WP   จ านวน 2 ครั้ง+ พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์   B24  จ านวน 2 
ครั้ง               
กรรมวิธีที่ 9 พ่น Copper oxychloride 62% WP จ านวน 2 ครั้ง+ ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BP49  จ านวน 2 
ครั้ง                 
กรรมวิธีที่ 10 พ่น Copper oxychloride 62% WP จ านวน 2 ครั้ง+ ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BP75  จ านวน 2 
ครั้ง                      
กรรมวิธีที่ 11 พ่น Copper oxychloride 62% WP จ านวน 2 ครั้ง+ ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B5  จ านวน 2 ครั้ง                 
กรรมวิธีที่ 12 พ่น Copper oxychloride 62% WP จ านวน 2 ครั้ง+ ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B24  จ านวน 2 
ครั้ง                 
กรรมวิธีที่ 13 พ่น Copper hydroxide 77% WP     อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 4  ครั้ง               
กรรมวิธีที่ 14 พ่น Copper oxychloride 62% WP  อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 4 ครั้ง                
กรรมวิธีที่ 15 Control   (พ่นน้ าเปล่า) 



4.ท าการพ่นสารเมื่อเริ่มพบโรคระบาด ท าการพ่นสารทุก 3 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง ในกรรมวิธีที่ 5-12 ท าการพ่น

สารป้องกันก าจัดโรคพืชก่อน จ านวน 2 ครั้ง และครั้งต่อไปพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ โดยใช้อัตราเดียวกับกรรมวิธี

ที่พ่นอย่างเดียว   ท าการประเมินความรุนแรงของโรคก่อนการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์และสารเคมีทุกครั้ง   และ

หลังการพ่นเชื้อครั้งสุดท้าย 3 วัน และ 7 วัน  โดยประเมินดอกท่ีเป็นโรคกลีบดอกไหม้ และดอกที่ไม่เป็นโรคในแต่

ละช่อ จ านวน 20 ช่อดอกต่อซ้ า เพ่ือน ามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคในแต่ละกรรมวิธี    และน าข้อมูลค่าเฉลี่ย

ที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิตโิดยวิธีการ DMRT 

  - เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้น ตุลาคม  2553   สิ้นสุด กันยายน 2558 

ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 แปลงเกษตรกรปลูกกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า อ. สามพราน จ.นครปฐม 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.การส ารวจและเก็บตัวอย่างโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า 

ในปี 2554-2555 ได้ส ารวจและเก็บตัวอย่างกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า พันธุ์ เหลืองกิตติ, อ้อมใหญ,่  คาลิปโซ่, 

เหลืองจิตติ,  แดงกิตต,ิ แดงบุญหลง และ ส้มบางขุนเทียน  จากแปลงเกษตรกร จ.นครปฐม  ราชบุรี และ 

สมุทรสาคร แยกหาเชื้อสาเหตุโรคในห้องปฏิบัติการ ได้เชื้อแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท และเชื้อรา 10 ไอโซเลท และน า

เชื้อทั้งหมดที่แยกได้ ไปปลูกเชื้อสาเหตุโรค ตามวิธี Koch's postulation ในกล้วยไม้สกุล มอคคาร่า 3 พันธุ์ ได้แก่ 

เหลืองจิตติ,  แดงกิตต,ิ และ ส้มบางขุนเทียน   

 



 

  

ภาพที่ 1 ลักษณะอาการโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า ที่พบแสดงอาการในส่วนต่างๆของพืช 

2. การศึกษาชนิดเชื้อสาเหตุโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า 

จากการแยกเชื้อสาเหตุจากลักษณะอาการดังกล่าวโดยวิธี Tissue transplanting    พบว่าสามารถแยก

เชื้อสาเหตุโรคได้ทั้งเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย  เมื่อเลี้ยงขยายเส้นใยเชื้อราที่แยกได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่า 

สามารถแยกไดเ้ชื้อราที่มีลักษณะเส้นใยเชื้อรามีสีขาว ฟู ละเอียดในช่วง 3 วันแรก จากนั้นเส้นใยเชื้อราจะ

เปลี่ยนเป็นสีชมพูอมส้ม และสีม่วงเมื่อเชื้อรามีอายุมากข้ึน  เมื่อศึกษาและจ าแนกชนิดของเชื้อราภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ พบว่าเชื้อทั้ง 2 ไอโซเลท มีการสร้าง conidia ขาว ใส คล้ายพระจันทร์เสี้ยว และมีเส้นกั้นกลางระหว่าง

เซล เมื่อเปรียบลักษณะเชื้อราดังกล่าวที่แยกได้กับเอกสารที่ใช้ในการจ าแนกชนิดเชื้อรา ILLUSTRATED GENERA 

of IMPERFECT FUNGI และหนังสือดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย  ก็พบว่าเป็นเชื้อรา Fusarium spp. ซึ่งใน

ต่างประเทศได้มีรายงานว่า เชื้อรา Fusarium spp. เป็นเชื้อราในดินที่สามารถเข้าท าลายพืชได้หลายชนิด (Booth, 

1971; Nelson et al., 1983; Snyder and Hansen, 1940)  มีรายงานว่า  F. subglutinans และ F. 

proliferatum  เป็นเชื้อสาเหตุโรคใบจุด และใบไหม้ในกล้วยไม้สกุล Cymbidium (Broadhurst และ  Hartill, 



1996; Chang และคณะ, 1998; D'Agliano และ  Carrai, 1994; Honda และคณะ., 1995; Ichikawa และ Aoki, 

2000)     เมื่อท าการปลูกเชื้อรา 10 ไอโซเลท ที่แยกได้ โดยวิธี Koch’s postulation บนกลีบดอกกล้วยไม้สกุล

มอคคาร่า หลังการปลูกเชื้อ 24 - 48 ชั่วโมง ไม่พบลักษณะอาการของโรคบนกลีบดอกกล้วยไม้ ที่ได้ท าการทดลอง 

และพบมีเพียง 2 ไอโซเลท   ที่แสดงอาการฉ่ าน้ า คล้ายๆ อาการกลีบดอกไหม้ แต่ลักษณะอาการไม่ชัดเจนมาก จึง

ได้แยกเชื้อกลับอีกครั้งเพ่ือทดสอบต่อไป  ดังนั้นจากการทดลองนี้จึงแสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่าเชื้อราที่แยกได้จาก

ตัวอย่างพืชที่เป็นโรคนั้น  ไม่ได้เป็นสาเหตุโรคกลีบดอกไหม้ (ภาพท่ี 2) 

         

               

         

         

ภาพที่ 2 การพิสูจน์โรคกลีบดอกไหม้โดยวิธีการปลูกเชื้อราบนกลีบดอกกล้วยไม้ 3 พันธุ์  

 

 



ส่วนเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้นั้นมีลักษณะโคโลนีสีเหลืองเข้ม เป็นมันวาว ขอบเรียบ การเจริญเติบโตของเชื้อ

สามารถเจริญได้อย่างรวดเร็วภายใน 12-24 ช.ม. เพ่ือเป็นการยืนยันชนิดของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค จึงได้น า

ตัวอย่างเชื้อส่งตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโดยการทดสอบลักษณะทางชีวเคมี โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการวินิจฉัยพบว่าเป็นเชื้อแบคทีเรีย Pantoea sp. (ผนวก 1) ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มี

รายงานการระบาดของโรคกลีบดอกไหม้กล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้   จากรายงานพบว่า เชื้อแบคทีเรีย 

Pantoea sp. อยู่ใน Order Enterobacteriales, Family  Enterobacteriaceae, Genus Pantoea ( Gavini 

และคณะ, 1989 )  และใน genus นี้ มีอย่างน้อย 20 species ซ่ึงลักษณะของเชื้อแบคทีเรียคือ โคโลนีมีลักษณะ

เยิ้ม สีเหลือง เป็นแบคทีเรียแกรมลบ สามารถเคลื่อนที่ได้ และพบมีการใช้น้ าตาลแลคโตส  ( Walterson และ 

Stavrinides, 2015 ) ซ่ึง species ที่เป็นเชื้อสาเหตุโรคพืช ได้แก่ Type species Pantoea agglomerans  ท าให้

เกิดโรคในพืชหลายชนิด เช่น โรคใบไหม้ในข้าวที่เกาหลี (Lee และ Hong, 2010) และโรคใบไหม้และหัวเน่าใน

หอมหัวใหญ่ (Edens  และคณะ, 2006) นอกจากนี้ยังมี P. stewartii  ที่ท าให้เกิดโรค Stewart’s bacterial wilt 

ในข้าวโพด (Haliatur และคณะ, 2014)  ซ่ึงจากรายงานการระบาดและท าความเสียหายให้กับพืชได้หลายชนิด  ท า

ให้การศึกษาจ าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุโรคโดยใช้เทคนิคชีวโมเลกุลจึงมีความจ าเป็น เพ่ือให้ได้ทราบถึง species 

ของเชื้อสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้ และจะได้น าข้อมูลของเชื้อสาเหตุโรคไปใช้ศึกษาชีววิทยาและ

การแพร่ระบาดของโรคต่อไป  และจากผลการปลูกเชื้อสาเหตุโรคด้วยเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลท ที่แยกได้นั้น 

พบว่า ดอกกล้วยไม้ มีการแสดงลักษณะอาการของโรคกลีบดอกไหม้ภายใน 7 วัน  เช่นเดียวกับลักษณะอาการที่พบ

ในแปลง (ภาพท่ี 3)  

                      

                            

ภาพที่ 3 ลักษณะเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคกลีบดอกไหม้และการพิสูจน์โรคในห้องปฏิบัติการ 



3. การทดสอบประสิทธิภาพสารสารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุบนอาหารเลี้ยง

เชื้อโดยวิธี poisoned food technique  

ท าการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในห้องปฏิบัติการ ได้แก่สาร Bacbicure 25% WP, 

Ubicide 80% WP, Copper hydroxide 77%WP และ Gentamycin sulfate + oxytetracycline 

hydrochloride 8%WP  ทีร่ะดับความเข้มข้น 2000, 4000, 6000, 8000 และ 10,000 ppm. จากการวัดขนาด

ของ clear zone ที่เกิดขึ้นพบว่า  สาร Gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8% WP 

สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ดีที่ระดับความเข้มข้น 4000, 6000, 8000 และ 10,000 ppm. มีขนาด clear 

zone เท่ากับ 1.82, 2.55, 2.04 และ 2.40เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนสารอื่นสามารถวัดขนาด clear zone ได้

เพียงเล็กน้อย (ตารางที่ 1)  

     

 

ภาพที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช 4 ชนิด ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุบน

อาหารเลี้ยงเชื้อโดยวิธี poisoned food technique 

 

 



4.การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอค

คาร่า ในสภาพโรงเรือนทดลอง   

 จากการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้

ลูกผสมมอคคาร่า พันธุ์ Pink lady โดยพ่นสารตามกรรมวิธีเมื่อเริ่มพบโรค จ านวน 4 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า 

ก่อนการพ่นสารครั้งที่ 1 พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีเปอร์เซ็นต์ช่อดอกที่เป็นโรคในแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน 

พบช่อดอกท่ีเป็นโรค 7.00, 8.02, 7.94, 7.98 และ 7.23 เปอร์เซน็ต์ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่น

น้ าเปล่าพบเปอร์เซ็นต์ช่อดอกที่เป็นโรค 7.85 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)  ก่อนพ่นสารครั้งที่ 2 พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร 

cuprous oxide 50%WP , bacbicure 25%WP และ gentamycin sulfate + oxytetracycline 

hydrochloride 8%WP มีเปอร์เซ็นต์ช่อดอกที่เป็นโรคในแต่ละกรรมวิธีน้อยสุด เท่ากับ 6.00, 7.75 และ 8.91 

เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าพบเปอร์เซ็นต์ช่อดอกท่ีเป็นโรค 9.42 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธี

พ่นสาร thiram 80% WP และ copper hydroxide 77%WP พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ช่อดอกท่ีเป็นโรคในแต่ละ

กรรมวิธีมากกว่ากรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า เท่ากับ 12.75 และ 10.31 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 

 ในการประเมินช่อดอกที่เป็นโรคก่อนการพ่นสารครั้งที่ 3  ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร cuprous 

oxide 50%WP และ gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8%WP มีเปอร์เซ็นต์ช่อดอกที่

เป็นโรคน้อยสุด เท่ากับ 7.27 และ 11.70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าพบเปอร์เซ็นต์ช่อ

ดอกที่เป็นโรค 19.15 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธี bacbicure 25%WP, thiram 80% WP และ copper 

hydroxide 77%WP มีเปอร์เซ็นต์ช่อดอกท่ีเป็นโรคเท่ากับ 20.00, 17.56 และ 16.67 ซึ่งไม่แตกต่างกับกรรมวิธีไม่

พ่นสาร  (ตารางท่ี 2) 

ในการประเมินช่อดอกที่เป็นโรคก่อนการพ่นสารครั้งที่ 4  ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร cuprous 

oxide 50%WP มีเปอร์เซ็นต์ช่อดอกที่เป็นโรคน้อยสุดเท่ากับ 10.12 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่น

น้ าเปล่าพบเปอร์เซ็นต์ช่อดอกที่เป็นโรค 44.05 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธ ี และ gentamycin sulfate + 

oxytetracycline hydrochloride 8%WP,  copper hydroxide 77%WPและ thiram 80% WP  มีเปอร์เซ็นต์

ช่อดอกที่เป็นโรคไม่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธีเท่ากับ 23.70 , 23.08 และ 23.83  เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีพ่น

สาร  bacbicure 25%WP พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ช่อดอกท่ีเป็นโรคเท่ากับ 36.90 เปอร์เซ็นต์  (ตารางท่ี 2) 

 

 



5. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอค

คาร่า ในสภาพแปลงทดลอง   

 จากการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้

ลูกผสมมอคคาร่า พันธุ์ ส้มบางขุนเทียน โดยพ่นสารตามกรรมวิธีเมื่อเริ่มพบโรค จ านวน 3 ครั้ง ทุก 7 วัน ท าการ

ประเมินการเกิดโรคที่ช่อดอก จ านวน 20 ช่อดอกต่อซ้ า ผลการทดลองพบว่า ก่อนการพ่นสารครั้งที่ 1 พบว่า ทุก

กรรมวิธีไมม่ีความแตกต่างทางสถิติ พบช่อดอกที่เป็นโรค 5.31-12.28  เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3)   

เมื่อประเมินโรคก่อนพ่นสารครั้งที่ 2 พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร gentamycin sulfate + oxytetracycline 

hydrochloride 8%WP มีช่อดอกท่ีเป็นโรคน้อยสุด เท่ากับ 6.75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่

ละกรรมวิธีที่พ่นสาร bacbicure 25%WP,  thiram 80% WP, . copper hydroxide 77%WP และ cuprous 

oxide 50%WP มีช่อดอกท่ีเป็นโรค 9.18, 12.84, 9.64 และ13.71 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่น

น้ าเปล่าพบช่อดอกที่เป็นโรค 18.03เปอร์เซ็นต์  เมื่อประเมินโรคก่อนพ่นสารครั้งที่ 3 พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร 

gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8%WP มีช่อดอกที่เป็นโรคน้อยสุด เท่ากับ 6.28 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกรรมวิธีที่พ่นสาร bacbicure 25%WP,  thiram 80% WP, . 

copper hydroxide 77%WP และ cuprous oxide 50%WP พบมีช่อดอกท่ีเป็นโรค 13.35, 16.24, 11.67 และ

15.30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าพบช่อดอกที่เป็นโรค 19.36เปอร์เซ็นต์ และเมื่อท าการ

ประเมิน 7 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 3 พบว่า ผลการทดลองยังได้ผลเหมือนเดิมคือ สารที่มีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมโรคได้ดีคือ สาร gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8%WP มีช่อดอกที่เป็นโรค

น้อยสุด เท่ากับ 6.97 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่สาร copper hydroxide 77%WP มีช่อดอกที่เป็นโรคเท่ากับ 

9.41 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าพบช่อดอกท่ีเป็นโรค 19.51เปอร์เซ็นต์ 

                        

 

 



                        T1  T2 

                        T3  T4 

                        T5  T6 

ภาพที่ 5  การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้ 

              สกุลมอคคาร่า พันธุ์ ส้มบางขุนเทียน ) T1: Bacbicure 25%WP, T2: thiram 80% WP, T3: Copper  

                hydroxide 77%WP, T4: Gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8%WP,  

              T5: cuprous oxide 50% WP, T6: control  

 

 



6. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า

ในสภาพแปลงทดลอง ปี 2556  

6.1. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า

ในสภาพห้องปฏิบัติการ 

 จากการแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ จากส่วนต่างๆของกล้วยไม้ สามารถแยกได้เชื้อแบคทีเรีย

ฏิปักษ์ จ านวน 10 ไอโซเลท เพ่ือใช้ในการทดสอบและน าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีใน culture collection 

จ านวน 69 ไอโซเลท  รวมทั้งหมด 79 ไอโซเลท  มาท าการคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการ

เจริญของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค จากการทดสอบโดยวิธี agar disc diffusion method   สามารถแยกและ

คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีสามารถสร้าง clear zone ได้ขนาดกว้าง จ านวน 20 ไอโซเลท  ซึ่งวัดขนาดความ

กว้างของ clear zone ได้ตั้งแต่ 0.36 – 0.64 เซนติเมตร  (ตารางท่ี 4 ) เพ่ือน าไปใช้ทดสอบในสภาพแปลงทดลอง

ต่อไป 

                   

                   

ภาพที่ 6 การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอค

คาร่าในห้องปฏิบัติการ 



6.2. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า

ในสภาพแปลงทดลอง 

 ในการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคกลีบดอกไหม้ใน

กล้วยไม้สุกลมอคคาร่า พันธุ์ ส้มบางขุนเทียน ที่แปลงเกษตรกร อ. สามพราน จ. นครปฐมท าการเริ่มพ่นเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ เมื่อพบอาการของโรคท่ีช่อดอก โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 14 กรรมวิธี แต่ละ

กรรมวิธีคือ เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ จ านวน 10 ไอโซเลท เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 

ชนิด และกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า  จ านวน 4 ครั้ง ทุก 7 วัน ในการประเมินโรคก่อนพ่นเชื้อครั้งที่ 1  พบว่า เปอร์เซ็นต์

การเกิดโรคไม่มีความแตกต่างในแต่ละกรรมวิธี มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 6.25 – 31.25 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5) ในการ

ประเมินโรคก่อนพ่นเชื้อครั้งที่ 2 พบว่า กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช copper oxychloride 62% WP  

อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคน้อยที่สุด คือ 20.00 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือกรรมวิธีสาร 

copper hydroxide 77% WP  อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 45.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วน

กรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่า ไอโซเลท  BP54, BP49, BP75 และ BP78 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 

50.00, 55.00, 60.00 และ 60.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า มีเปอร์เซ็นต์การเกิด

โรค 100.00 เปอร์เซ็นต์ 

 ในการประเมินโรคก่อนพ่นเชื้อครั้งที่ 3 พบว่า กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช copper oxychloride 

62% WP  อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคน้อยที่สุด คือ 25.00 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ

กรรมวิธีสาร copper hydroxide 77% WP  อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 40.00 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่า ไอโซเลท  BP49, BP54, BP21, BP40 และ BP75 มี

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  50.00, 60.00, 60.00, 65.00 และ 65.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อเทียบกับกรรมวิธีพ่น

น้ าเปล่า มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 100.00 เปอร์เซ็นต์ 

 ในการประเมินโรคก่อนพ่นเชื้อครั้งที่ 4 พบว่า กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช copper oxychloride 

62% WP  อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคน้อยที่สุด คือ 40.00 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ

กรรมวิธีสาร copper hydroxide 77% WP  อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 65.00 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่า ไอโซเลท  BP75 พบมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  75.00 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับไอโซเลท BP49, BP54 และ BP62 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  80.00 

เปอร์เซ็นต์  และไม่แตกต่างทางสถิติกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 100.00 เปอร์เซ็นต์ 

                         



7. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า

ในสภาพแปลงทดลอง ปี 2557 

ได้น าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ จ านวน 10 ไอโซเลท ที่คัดเลือกได้จากห้องปฏิบัติการว่ามีประสิทธิภาพดี มา

ท าการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ที่แปลงกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า พันธุ์ส้มบางขุน

เทียน ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 12 กรรมวิธี แต่ละกรรมวิธีคือ เชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ ์จ านวน 10 ไอโซเลท ได้แก่ b 1, b 3, b 5, b 7, b 23, b 12, b 13, b 24, W1-1 และ b 25 

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์และกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช copper hydroxide 

77% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร  เริ่มทดลองเมื่อพบการระบาดโรคสม่ าเสมอ โดยเตรียมเชื้อในแต่ละไอโซเลท 

ลงในอาหารเหลว NGB ปริมาตร 250 ม.ล. และเขย่าที่ความเร็วรอบ 180 rpm นาน 24 ชั่วโมง ก่อนน าไปพ่นในรูป

เซลแขวนลอย ในอัตราส่วน 1:1  พ่นเชื้อจ านวน 4 ครั้ง ทุก 7 วัน  ผลการทดลองพบว่า  

การประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ก่อนการพ่นเชื้อครั้งที่ 1 พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อในแต่

ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ ระหว่าง 5.00- 30.00 

เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6) 

การประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ก่อนการพ่นเชื้อครั้งที่ 2 พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อในแต่

ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ ระหว่าง 5.00- 35.00 

เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6) 

การประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ก่อนการพ่นเชื้อครั้งที่ 3 พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อในแต่

ละกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นเชื้อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบ

ดอกไหม้เท่ากับ 55.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละไอโซเลท พบว่ากรรมวิธีพ่นเชื้อไอโซเลท b3 มีค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้น้อยที่สุดเท่ากับ 15.00 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ไอโซเลท b5 มีค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้เท่ากับ 25.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6) 

การประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ก่อนการพ่นเชื้อครั้งที่ 4 พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อในแต่

ละกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นเชื้อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบ

ดอกไหม้เท่ากับ 70.0 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละไอโซเลท พบว่ากรรมวิธีพ่นเชื้อไอโซเลท b5 มีค่าเฉลีย่

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้น้อยที่สุดเท่ากับ 10.00 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ไอโซเลท b3 มีค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้เท่ากับ 25.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6) 



การประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ ที่ 7 วัน หลังการพ่นสารครั้งสุดท้าย พบว่า ไอโซเลทที่มี

ประสิทธิภาพสามารถควบคุมการเกิดโรคได้ดีและมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคน้อยที่สุดคือไอโซเลท b24  ซึ่งมีค่า

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค เท่ากับ 41.65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับไอโซเลท b3 และ b5 ซึ่งมี

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 45.00 เปอร์เซ็นต์ และพบว่าทั้ง 3 ไอโซเลท ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี

พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 45.80 เปอร์เซ็นต์  แต่มีความแตกต่างทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ มีค่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 100.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 6)   

8. การป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าโดยวิธีการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ร่วมกับการ

พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช ปี 2558 

ไดท้ าการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์และสารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ 

ที่แปลงทดลองกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า พันธุ์ส้มบางขุนเทียน ที ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม  ด าเนินการส ารวจการ

ระบาดของโรคทุกอาทิตย์  เมื่อเริ่มพบมีการระบาดของโรคสม่ าเสมอแล้ว จึงได้ด าเนินทดลองพ่นสารตามแผนการ

ทดลองที่วางไว้  โดยพ่นสารต่อเนื่อง ทุก 3 วัน และได้ท าการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท จ านวน 4 

ครั้ง พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิด จ านวน 4 ครั้ง และพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิด จ านวน 2 ครั้ง 

สลับกับพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท จ านวน 2 ครั้ง ตามกรรมวิธีที่วางไว้  ซึ่งในการพ่นครั้งที่ 1 นั้น ได้

เริ่มการทดลองจาก ดอกกล้วยไม้ตูมที่ก าลังแทงช่อดอกและไม่แสดงอาการของโรค จ านวน 20 ช่อดอก ดังนั้นการ

ประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคในครั้งที่ 1 จึงไม่แตกต่างกันและไม่พบการเกิดโรค  

ในการประเมินการเกิดโรคกลีบดอกไหม้ก่อนการพ่นครั้งที่ 2 พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์

แต่ละไอโซเลท กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิด และ กรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ร่วมกบั

กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  และไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

กับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ซึ่งพบมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ ระหว่าง 7.50 – 20.00 เปอร์เซ็นต์ 

(ตารางท่ี 7) 

ในการประเมินการเกิดโรคกลีบดอกไหม้ก่อนการพ่นครั้งที่ 3 พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์

แต่ละไอโซเลท กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิด และ กรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ร่วมกบั

กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ 40.00 เปอร์เซ็นต์     เมื่อเปรียบเทียบใน

ระหว่างกรรมวิธี พบว่า กรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท พบว่า ไอโซเลท BP49 มีค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ต่ าสุด คือ 12.50 เปอร์เซ็นต์   ในกรรมวิธีพ่นสารปอ้งกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิด 



พบว่า การพ่นสาร copper hydroxide 77% WP มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ต่ าสุด คือ 12.50 

เปอร์เซ็นต์ และในกรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ร่วมกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช พบว่า กรรมวิธี

พ่นสาร copper hydroxide 77% WP ร่วมกับกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท B5 และ B24 มีค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ต่ าสุด คือ 15.00 และ 17.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 7)  

ในการประเมินการเกิดโรคกลีบดอกไหม้ก่อนการพ่นครั้งที่ 4 พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์

แต่ละไอโซเลท กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิด และ กรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ร่วมกบั

กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ 60.00 เปอร์เซ็นต์     เมื่อเปรียบเทียบใน

ระหว่างกรรมวิธี พบว่า กรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท พบว่า ไอโซเลท BP49, BP75,B5 และ 

B24  มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ คือ 30.00, 32.50, 35.00 และ 35.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ   

ในกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิด พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร copper hydroxide 77% WP และ 

กรรมวิธีพ่นสาร copper oxychloride 62% WP มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ คือ 52.50 และ 

35.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และในกรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ร่วมกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 

พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร copper hydroxide 77% WP ร่วมกับกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท B5 มี

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ คือ 25.00 เปอร์เซ็นตแ์ละกรรมวิธีพ่นสาร copper oxychloride 

62% WP  ร่วมกับกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BP49  มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ 

30.00 เปอร์เซ็นต์  (ตารางท่ี 7)  

ในการประเมินการเกิดโรคกลีบดอกไหม้ ที่ 3 วัน หลังการพ่นครั้งที่ 4 พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร copper 

hydroxide 77% WP ร่วมกับกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท B5 มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบ

ดอกไหม้ต่ าสุด คือ 25.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท 

B5 เพียงอย่างเดียว และกรรมวิธีพ่นสาร copper oxychloride 62% WP  ร่วมกับกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรีย

ปฏิปักษ์ไอโซเลท BP75 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ คือ 37.50 เปอร์เซ็นต ์  และไม่มีความ

แตกต่างกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิด พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร copper hydroxide 77% WP 

และ กรรมวิธีพ่นสาร copper oxychloride 62% WP มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ คือ 70.00 

และ 52.50  ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบ

ดอกไหม้ 77.50 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 7)  



ในการประเมินการเกิดโรคกลีบดอกไหม้ ที่ 7 วัน หลังการพ่นครั้งที่ 4 พบว่า  ทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท B5 มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ต่ าสุด 47.5 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติในระหว่างไอโซเลท  BP49, BP75 และ B24  พบมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ 

55.00, 60.00 และ 67.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า มีค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ 92.50 เปอร์เซ็นต์  และในกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิด พบว่า 

กรรมวิธีพ่นสาร copper oxychloride 62% WP มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ต่ าสุด 45.00 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติในระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร copper hydroxide 77% WP  มีค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบดอกไหม้ 77.50 เปอร์เซ็นต์ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ส่วนใน

กรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ร่วมกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร copper 

hydroxide 77% WP ร่วมกับกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท B5 มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคกลีบ

ดอกไหม้ต่ าสุด คือ 37.50 เปอร์เซ็นต ์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี  แต่มีความแตกต่างทางสถิต

กับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า (ตารางที่ 7)  

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาและจ าแนกชนิดเชื้อสาเหตุโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่านั้น พบว่าเชื้อสาเหตุ

โรคคือ เชื้อแบคทีเรีย Pantoae sp. ซึ่งเมื่อท าการปลูกเชื้อสาเหตุโรคแล้วสามารถท าให้เกิดอาการโรคเช่นเดียวกับ

ในสภาพแปลง และได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดเชื้อแบคทีเรียสาเหตุ

โรคในห้องปฏิบัติการ ผลการทดลองพบว่า สาร Gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8% 

WP สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ดีทุกระดับความเข้มข้น  ในปี 2555 จึงได้ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกนั

ก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้ลูกผสมมอคคาร่า พันธุ์ Pink lady ในสภาพโรงเรือน

ทดลอง โดยพ่นสารตามกรรมวิธี เมื่อเริ่มพบโรค จ านวน 4 ครั้ง มีกรรมวิธีคือ  สาร cuprous oxide 50%WP , 

bacbicure 25%WP และ gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8%WP,  thiram 80% 

WP และ copper hydroxide 77%WP เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า  ผลการทดลองพบว่า สารที่มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ได้ดี ได้แก่สาร cuprous oxide 50%WP รองลงมาได้แก่สาร 

gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8%WP,  thiram 80% WP และ copper 

hydroxide 77%WP พบมีเปอร์เซ็นต์ช่อดอกท่ีเป็นโรคน้อยกว่ากรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า  และจากนั้นได้ทดสอบ

ประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้ลูกผสมพันธุ์ ส้มบางขุนเทียน 

ในสภาพแปลงทดลอง  ในปี 2556 โดยพ่นสารตามกรรมวิธี เมื่อเริ่มพบโรค จ านวน 3 ครั้ง ทุก 7 วัน มีกรรมวิธีคือ  

bacbicure 25%WP , thiram 80% WP, copper hydroxide 77%WP,  gentamycin sulfate + 



oxytetracycline hydrochloride 8%WP และ cuprous oxide 50%WP เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า  

ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8%WP มีช่อ

ดอกที่เป็นโรคน้อยสุด เท่ากับ 6.28 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกรรมวิธีที่พ่นสาร bacbicure 

25%WP,  thiram 80% WP,  copper hydroxide 77%WP และ cuprous oxide 50%WP พบมีช่อดอกที่เป็น

โรค 13.35, 16.24, 11.67 และ 15.30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าพบช่อดอกที่เป็นโรค 

19.36 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งในช่วงระหว่างท าการทดลองปี 2554-2556 นั้น  ตลอดการทดลองยังพบการระบาดของโรค

กลีบดอกไหม้ไม่รุนแรงมาก  สามารถท าการตัดแต่งช่อดอกและพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชตามค าแนะน าเพ่ือ

ควบคุมโรคได้ และเนื่องจากว่าสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีที่ได้จากการทดลองบางชนิด ไม่สามารถ

น ามาใช้ในการป้องกันก าจัดโรคได้ เนื่องจากไม่มกีารข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายจากกรมวิชาการเกษตร  ดังนั้นในการ

แนะน าการป้องกันก าจัดโรค จึงได้มีการแนะน าให้ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน  และได้

ท าการทดสอบสารชนิดอื่นเพ่ิมเติม และจากการทดลองครั้งนี้พบว่า ระยะเวลาในการพ่นสารทุก 7 วัน อาจจะนาน

เกินไปในการป้องกันก าจัดโรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้น ในการทดลองต่อไปในการน าวิธีการไปใช้ร่วมกัน

จะต้องมีการปรับระยะช่วงเวลาในการพ่นให้เร็วขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสารในการป้องกันก าจัดโรคให้มากขึ้น 

นอกจากการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชแล้ว เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคเป็นเชื้อแบคทีเรีย 

ดังนั้นการป้องกันก าจัดโรคโดยใช้สารเคมีอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถป้องกันก าจัดโรคได้ดี ดังนั้น เพ่ือให้การ

ป้องกันก าจัดโรคมีทางเลือก จึงไดม้ีการคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียสาเหตุโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สุกลมอคคาร่า พันธุ์ ส้มบางขุนเทียน ที่แปลงเกษตรกร อ. สามพราน 

จ. นครปฐม โดยท าการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เมื่อเริ่มพบอาการของโรคที่ช่อดอก โดยวางแผนการทดลองแบบ 

RCB 4 ซ้ า 13 กรรมวิธี แต่ละกรรมวิธีคือ เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ จ านวน 10 ไอโซเลท ที่คัดเลือกได้จาก

ห้องปฏิบัติการ โดยพ่นในอัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 

ชนิด และกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า  จ านวน 4 ครั้ง ทุก 7 วัน  ซึ่งจากการผลการทดลองพบว่า เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่

ละไอโซเลท สามารถควบคุมโรคได้ดีในช่วงระยะแรกของการพ่นครั้งที่ 1-2 คือ มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่ าน้อยกว่า

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ซึ่งไอโซเลทที่สามารถควบคุมโรคได้ดี ได้แก่ ไอโซเลท BP49, BP54, BP75, BP78 และ BP62 

ตามล าดับ  และ ที่ 7 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 4 พบว่า กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช copper oxychloride 

62% WP  อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคน้อยที่สุด คือ 45.00 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ

กรรมวิธีสาร copper hydroxide 77% WP  อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 50.00 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทุกไอโซเลท  พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสูงทุกไอโซเลท ไม่

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 100.00 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นในไอโซเลท BP78 



ที่พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  70.00 เปอร์เซ็นต์   ดังนั้น ในการน าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์มาใช้ในการควบคุม

โรคครั้งต่อไป ต้องมีการปรับเรื่องอัตราการใช้และระยะเวลาในการพ่น  เพ่ือทีจ่ะควบคุมโรคได้ดีในระยะที่โรคเริ่ม

แสดงอาการ  เพราะจากการทดลองจะพบว่า ถ้าโรคมีการระบาดรุนแรงแล้วจะไม่สามารถควบคุมโรคได้เลย    ซ่ึง

ในการทดลองต่อไปจะได้ศึกษาวิธีการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชร่วมกับการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในอัตราและ

ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป   

งานวิจัยในปี 2558 ได้น าสารป้องกันก าจัดโรคพืชอย่างน้อย 2 ชนิดได้แก่ copper oxychloride 62% 

WP และสาร copper hydroxide 77% WP มาทดสอบวิธีการใช้ร่วมกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่คัดเลือกได้ 4 ไอ

โซเลท ได้แก่  BP49, BP75,  B24 และ B5  จากการทดลองพบว่า การพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพียงอย่างเดียว 

ไอโซเลทที่สามารถควบคุมการเกิดโรคได้ดีที่สุดคือ ไอโซเลท B5 รองลงมาคือ BP 49 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  

47.5 และ 55 เปอร์เซ็นต์  เมือ่เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชทั้ง 2 ชนิด พบว่า กรรมวิธีพ่น

สาร copper oxychloride 62% WP สามารถควบคุมโรคได้ดีกว่ากรรมวิธีพ่นสาร Copper hydroxide 77% 

WP  ซึ่งพบมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  45 และ 77.5 เปอร์เซ็นต์  และเม่ือน ากรรมวิธีการพ่นสารป้องกันก าจัดโรค

พืชมาพ่นสลับกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท พบว่า กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช Copper 

hydroxide 77% WP ร่วมกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท B5 นั้น สามารถควบคุมการเกิดโรคได้ดีที่สุด  

รองลงมาคือ กรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช copper oxychloride 62% WP ร่วมกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์

ไอโซเลท B75 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  55 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช มี

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  92.5 เปอร์เซ็นต ์ 

ดังนั้น จากการทดลองในครั้งนี้พบว่า ในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

Pantoae sp. นั้น ค่อนข้างล าบากในการที่จะป้องกันก าจัดเชื้อสาเหตุโรค เนื่องจากยังไม่พบมีรายงานการระบาด

และเข้าท าลายในกล้วยไม้  และยังขาดงานวิจัยทางด้านลักษณะชีววิทยาของเชื้อและสภาพแวดล้อมในการระบาด

ของโรค  ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนั้จึงเป็นการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาและได้ข้อมูลเบื้องต้นในการป้องกันก าจัดโรคกลีบ

ดอกไหม้  ซึ่งการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถควบคุมการเกิดโรคได้ดีคือ แบคทีเรียปฏิปักษ์

ไอโซเลท B5 และเม่ือน ามาใช้พ่นสลับร่วมกับสารป้องกันก าจัดโรคพืช copper hydroxide 77% WP แลว้ 

สามารถควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชเพียงเดียว  หรือพ่นเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์เพียงอย่างเดียว  ซึ่งในการวิจัยต่อไปควรจะได้มีการศึกษา จ าแนก species ของเชื้อสาเหตุโรค

ทางชีวโมเลกุล สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส าคัญในการระบาดของโรค และแนวทางการน าสารสกัดหรือพืช

สมุนไพร มาใช้ในการป้องกันก าจัดโรคต่อไป 



10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. ทราบชนิดและเชื้อสาเหตุโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย Pantoae   sp. 

2. สารป้องกนัก าจัดโรคพืชที่สามารถใช้เป็นค าแนะน าในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ ไดแ้ก่ สาร
สาร copper oxychloride 62% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และ copper hydroxide 77% WP อัตรา 
30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่นทุก 3 - 5 วัน จ านวน 1 -2 ครั้ง ในช่วงเริ่มพบมีการระบาดของโรค และควรสลับการ
พ่นกับวิธีการอ่ืน  

3. การใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท้ัง 4 ไอโซเลท  ในการควบคุมโรคกลีบดอกไหม้ พบว่า ไอโซเลท B5 และ 
BP 49 สามารถควบคุมโรคได้ดี โดยพ่นผงเชื้อในอัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 3 – 5 วัน  

4.เมื่อน าวิธีการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์มาใช้ร่วมกับวิธีการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกัน
ก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ พบว่า วิธีการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท B5 พ่นสลับร่วมกับสารป้องกันก าจัดโรค
พืช copper hydroxide 77% WP หรือ พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท B75 พ่นสลับร่วมกับสารป้องกันก าจัด
โรคพืช copper oxychloride 62% WP นั้น สามารถควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้น  
 5. สามารถน าวิธีการไปถ่ายทอด เผยแพร่เป็นเอกสาร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้  บริษัท และ
นักวิชาการทางด้าน GAP  
 

11.ค าขอบคุณ 

 ขอขอบพระคุณนายมาโนช สุขสกุลวัฒน์ เกษตรกรเจ้าของสวนกล้วยไม้ อ.สามพราน จ. นครปฐม ที่ให้

ความอนุเคราะห์ดอกกล้วยไม้ และแปลงทดลองกล้วยไม้เพ่ือใช้ในการทดลอง จนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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ตารางท่ี 1  การทดสอบประสิทธิภาพสารสารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุบนอาหาร

เลี้ยงเชื้อ NGA โดยวิธี poisoned food technique  

 

        กรรมวิธี 

                           ขนาดความกว้าง clear zone (ซ.ม.) 

2,000 ppm. 4,000 ppm. 6,000 ppm. 8,000 ppm. 10,000 ppm 

1. Bacbicure 25%WP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2. thiram 80% WP 0.4 0.7 0.9 0.9 1.0 

3. Copper hydroxide 
77%WP 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 

4. Gentamycin sulfate + 
oxytetracycline 
hydrochloride 8%WP 

0.0 1.82 2.55 2.04 2.40 

 
ตารางท่ี 2 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลบีดอกไหม้ในกล้วยไม้

ลูกผสม พิงค์เลดี้ ในสภาพโรงเรือนทดลอง   

 

        กรรมวิธ ี

เปอร์เซ็นต์ช่อดอกท่ีเป็นโรคก่อนการพ่นสาร 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

1. bacbicure 25%WP 7.00 7.75 20.00 36.90 

2. thiram 80% WP 8.02 12.75 17.56 23.83 

3. copper hydroxide 77%WP 7.94 10.31 16.67 23.08 

4. gentamycin sulfate + 
oxytetracycline 
hydrochloride 8%WP 

7.98 8.91 11.70 23.70 

5. cuprous oxide 50%WP 7.23 6.00 7.27 10.12 

6. control 7.85 9.42 19.15 44.05 

 



ตารางท่ี 3 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้
ลูกผสม ส้มบางขุนเทียนในสภาพแปลงทดลอง 
 

        กรรมวิธ ี

เปอร์เซ็นต์ช่อดอกท่ีเป็นโรคก่อนการพ่นสาร 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

หลังพ่น

ครั้งที่ 3 

1. bacbicure 25%WP 9.36a 9.18ab 13.35ab 14.63ab 

2. thiram 80% WP 9.81a 12.84ab 16.24ab 15.37ab 

3. copper hydroxide 77%WP 10.59a 9.64ab 11.67ab 9.41ab 

4. gentamycin sulfate + 
oxytetracycline 
hydrochloride 8%WP 

5.31a 6.75b 6.28b 6.97b 

5. cuprous oxide 50%WP 8.36a 13.71ab 15.30ab 15.88ab 

6. control 12.28a 18.03a 19.36a 19.51a 

CV(%) 55.46 45.64 39.53 42.32 

หมายเหตุ 1/ =  ตัวเลขในคอลมัน์เดียวกันที่ก ากับด้วยอักษรเหมอืนกันไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธ ี
DMRT 

 

  

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4 การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคกลีบดอก
ไหม้  โดยวิธี agar disc diffusion method ในสภาพห้องปฏิบัติการ 

ไอโซเลท  ขนาดความกว้าง clear zone ( ซ.
ม.) 

ไอโซเลท ขนาดความกว้าง clear zone ( ซ.ม.) 

BP1 0.33 BP18 0.37 

BP2 0.20 BP19 0.44 

BP3 0.23 BP20 0.32 

BP4 - BP21 0.49 

BP5 0.20 BP22 - 

BP6 0.20 BP23 - 

BP7 0.20 BP24 - 

BP8 0.25 BP25 0.16 

BP9 0.20 BP26 0.10 

BP10 0.11 BP27 0.10 

BP11 0.56 BP28 0.13 

BP12 0.35 BP29 0.13 

BP13 0.41 BP30 0.20 

BP14 0.20 BP31 - 

BP15 0.45 BP32 0.20 

BP16 0.35 BP33 - 

BP17 0.54 BP34 - 



 

ตารางที ่4 (ต่อ) 

ไอโซเลท  ขนาดความกว้าง clear zone ( ซ.
ม.) 

ไอโซเลท ขนาดความกว้าง clear zone ( ซ.ม.) 

BP35 - BP52 0.29 

BP36 - BP53 0.30 

BP37 - BP54 0.64 

BP38 0.31 BP55 0.19 

BP39 - BP56 0.29 

BP40 0.50 BP57 0.49 

BP41 - BP58 0.53 

BP42 0.25 BP59 0.48 

BP43 0.29 BP60 0.17 

BP44 0.43 BP61 0.10 

BP45 0.15 BP62 0.57 

BP46 - BP63 0.28 

BP47 0.35 BP64 0.55 

BP48 - BP65 0.40 

BP49 0.63 BP66 - 

BP50 - BP67 - 

BP51 - BP68 0.30 



 

 

ตารางที ่4 (ต่อ) 

ไอโซเลท  ขนาดความกว้าง clear zone ( ซ.ม.) ไอโซเลท ขนาดความกว้าง clear zone ( ซ.ม.) 

BP69 0.36 BP75 0.36 

BP70 0.16 BP76 - 

BP71 - BP77 0.33 

BP72 0.44 BP78 0.43 

BP73 - BP79 0.40 

BP74 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 5 การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคกลีบดอก
ไหม้กล้วยไม้สกุลมอคคาร่า พันธุ์ ส้มบางขุนเทียน ในสภาพแปลงทดลอง ปี 2556  

กรรมวิธ ี อัตราการใช้ 
(กรัม ต่อน้ า 
20 ลิตร) 

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ช่อดอกท่ีเป็นโรค 

ก่อนพ่น 

ครั้งที่ 1 

ก่อนพ่น 

ครั้งที่ 2 

ก่อนพ่น 

ครั้งที่ 3 

ก่อนพ่น 

ครั้งที่ 4 

หลังพ่น 

ครั้งที่ 4 

BP21 20 6.25a 80.00ab 60.00bcd 85.00ab 90.00a 

BP40 20 8.33a 70.00ab 65.00bcd 90.00ab 100.00a 

BP44 20 16.67a 75.00ab 80.00abc 85.00ab 95.00a 

BP49 20 8.33a 55.00b 50.00cde 80.00ab 90.00a 

BP54 20 12.50a 50.00bc 60.00bcd 80.00ab 95.00a 

BP58 20 25.00a 75.00ab 90.00ab 100.00a 95.00a 

BP62 20 6.25a 65.00ab 70.00abcd 80.00ab 100.00a 

BP64 20 31.25a 80.00ab 80.00abc 95.00a 90.00a 

BP75 20 20.00a 60.00b 65.00bcd 75.00ab 90.00a 

BP78 20 20.00a 60.00b 70.00abcd 90.00ab 70.00b 

copper hydroxide 
77% WP  

20 6.25a 45.00bc 40.00de 65.00bc 50.00c 

copper oxychloride 
62% WP 

30 6.25a 20.00c  25.00e 40.00c 45.00c 

Control  - 25.00a 100.00a  100.00a 100.00a 100.00a 

CV (%)  61.62 33.50 29.96 21.41 16.80 

หมายเหตุ 1/ = ตัวเลขในคอลมัน์เดียวกันที่ก ากับด้วยอักษรเหมอืนกันไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธ ี
DMRT 

 

 



 
ตารางท่ี 6 การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ จ านวน 10 ไอโซเลท เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร

และกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช ในสภาพแปลงทดลอง ปี 2557  

กรรมวิธ ี อัตราการใช้ 
(กรัม ต่อน้ า 20 
ลิตร) 

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค ( 20 ช่อดอก ) 

ก่อนพ่น 

ครั้งที่ 1 

ก่อนพ่น 

ครั้งที่ 2 

ก่อนพ่น 

ครั้งที่ 3 

ก่อนพ่น 

ครั้งที่ 4 

หลังพ่น 

ครั้งที่ 4 

b1 20 5.0 25.0 45.0ab1/ 35.0abc 62.5abc 

b3 20 10.0 5.0 15.0a 25.0ab 45.0a 

b5 20 15.0 15.0 25.0ab 10.0a 45.0a 

b7 20 10.0 20.0 45.0ab 35.0abc 80.0abc 

Sb23 20 30.0 20.0 40.0ab 65.0cd 93.75bc 

b12 20 10.0 20.0 25.0ab 50.0bcd 85.0abc 

b13 20 15.0 10.0 35.0ab 55.0bcd 85.0abc 

b24 20 15.0 30.0 30.0ab 35.0abc 41.6a 

W1-1 20 15.0 25.0 35.0ab 55.0bcd 70.0abc 

b25 20 30.0 35.0 50.0b 40.0abcd 50.0ab 

copper hydroxide 77% WP  20 5.0 20.0 30.0ab 25.0ab 45.8ab 

Control  - 10.0 30.0 55.0b 70.0d 100.0c 

CV (%)  103.20 97.40 57.33 49.92 32.77 

หมายเหตุ 1/ = ตัวเลขในคอลมัน์เดียวกันที่ก ากับด้วยอักษรเหมอืนกันไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธ ี
DMRT 

 

 

 

 



ตารางท่ี 7 การป้องกันก าจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าโดยวิธีการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ร่วมกับ

การพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช ในสภาพแปลงทดลอง ปี 2558 

หมายเหตุ  1/  = ค่าเฉลี่ยจ านวน 20 ช่อดอกต่อซ้ า   

            2/ = ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95% โดยวธิี DMRT      

 

 

กรรมวิธ ี

ค่าเฉลี่ยจ านวนดอกที่เป็นโรคกลีบดอกไหม้ 1/ 

ก่อนพ่น

ครั้งที่ 1 

ก่อนพ่น

ครั้งที่ 2 

ก่อนพ่น

ครั้งที่ 3 

ก่อนพ่น

ครั้งที่ 4 

3 วัน หลังพ่น

ครั้งที่ 4 

7 วันหลังพ่น

ครั้งที่ 4 

BP49 0 10ns 12.5a 2/ 30a 45abc 55ab 

BP75 0 15 15a 32.5a 42.5abc 60ab 

B5 0 17.5 30a 35a 37.5ab 47.5a 

B24 0 12.5 22.5a 35a 50abc 67.5ab 

BP49+C1 0 20 22.5a 47.5a 50abc 67.5ab 

BP75+C1 0 20 22.5a 35a 40abc 70ab 

B5+C1 0 10 15a 25a 25a 37.5a 

B24+C1 0 12.5 17.5a 47.5a 47.5abc 67.5ab 

BP49+C2 0 12.5 25a 30a 52.5abc 62.5ab 

BP75+C2 0 10 32.5a 40a 37.5ab 55ab 

B5+C2 0 20 27.5a 42.5a 62.5abc 70ab 

B24+C2 0 17.5 17.5a 40a 57.5abc 62.5ab 

C1 (copper hydroxide 77% WP ) 0 7.5a 12.5a 57.5ab 70bc 77.5ab 

C2 (copper oxychloride 62% WP) 0 12.5 15a 35a 52.5abc 45a 

control 0 15 40b 60b 77.5c 92.5b 

CV (%) - 70.92 57.97 49.38 35.16 31.36 



ผนวก 1  

 



 





                 


	- เวลาและสถานที่

