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5. บทคัดย่อ 
การศึกษาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคในกล้วยไม้

ที่ปลูกเป็นการค้า ด าเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2557 ที่กลุ่มวิจัยโรคพืช 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  และแปลงปลูกกล้วยไม้ของเกษตรกร ได้คัดเลือกเชื้อรา F. proliferatum 
จ านวน 1 ไอโซเลท ที่เป็นสาเหตุของโรคใบเน่าด าของกล้วยไม้สกุลหวาย มาเป็นเชื้อราในการศึกษา  การทดสอบ
ผลของสารเคมีป้องกันก าจัด โรคพืช 5 ชนิด ได้แก่  carbendazim 50% WP,  chlorothalonil 75% WP, 
prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium 
spp. โดยการเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมี 5 ชนิด แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญ
ของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสารเคมีแต่ละชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร 
PDA ที่ ไม่ ได้ ผสมสาร  พบว่ า  ส าร เคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด โรค พื ช  5 ชนิ ด  ได้ แก่  carbendazim 50% WP,  
chlorothalonil 75% WP, prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ได้ดี โดยสาร carbendazim 50% WP,  
chlorothalonil 75% WP และ prochloraz 50% WP มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อราได้ดีกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับ สารเคมี captan 80% WP และ captan 50% WP 
การทดสอบผลของสารสกัดจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู 
และสารสกัดจากข่า ในการยับยั้ งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ที่ท าให้ เกิดโรคกับกล้วยไม้ ใน
ห้องปฏิบัติการ โดยการเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสกัดจากพืชที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 



100,000 – 500,000  ppm. แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราใน
อาหารผสมสารสกัดจากพืชแต่ละชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสารสกัดจากพืช พบว่า 
หลังเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ได้ 7 วัน เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารสกัดจากพืช
ได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ สารสกัดจากพืชที่ 4 ชนิดในความเข้มข้น 100,000 ppm. ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา F. proliferatum ได้ ขณะที่สารสกัดจากพืช 4 ชนิด ในความเข้มข้นตั้งแต่ 200,000 – 500,000 ppm. 
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ได้ โดยมีระดับการยับยั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่
แตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราที่เลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสารสกัดจากพืช การทดสอบประสิทธา
ภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์คือ B. subtilis ได้แก่ สายพันธุ์ BS1, BS2, BS3 และ BS4 ในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา F. proliferatum ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ  บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่า B. subtilis สายพันธุ์ BS1, 
BS2 และ BS3 มีพ้ืนที่การยับยั้ง มากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับ เชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ BS 3 แต่เชื้อ 
B. subtilis ทั้ง 4 สายพันธุ์มีขนาดความกว้างของพ้ืนที่ยังยั้งการเจริญมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับ 
กรรมวิธีใช้น้ าเปล่าซึ่งเป็นวิธีเปรียบเทียบ การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการพัฒนาอาการ
โรคบนใบกล้วยไม้ ของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 5 ชนิด ได้แก่ carbendazim 50% WP, chlorothalonil 
75% WP, prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP ในอัตราเท่ากันคือ 20 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร ร่วมกับ สารสกัดจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู 
และสารสกัดจากข่า ความเข้มข้น 200,000 ppm. และ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis 4 สายพันธุ์ ได้แก่ BS1, 
BS2, BS3 และ BS4 โดยมีกรรมวิธีใช้น้ าเปล่า เป็นวิธีเปรียบเทียบ แล้วตรวจวัดขนาดของแผลโรคหลังจากพ่นสาร
ตามกรรมวิธีต่าง ๆ ครบ 7 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 5 ชนิด ได้แก่carbendazim 50% 
WP,  chlorothalonil 75% WP, prochloraz 50% WP, captan 80% WP แ ล ะ  captan 50% WP มี
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการพัฒนาการเกิดโรคสูงกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืช และ
กรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis กรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis 4 สายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์การ
ยับยั้งอาการโรคสูงกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืช ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดโรคพืช ใช้สารสกัดจากพืช และใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรคมากกว่า
กรรมวิธีใช้น้ าเปล่าซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 0 เปอร์เซ็นต์ การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การพัฒนาอาการโรคบนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน ของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 5 ชนิด ได้แก่ 
carbendazim 50% WP, chlorothalonil 75% WP, prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ captan 
50% WP ในอัตราเท่ากันคือ 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ร่วมกับ สารสกัดจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ สารสกัดจากเปลือก
มังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู และสารสกัดจากข่า ความเข้มข้น 200,000 ppm. และ จุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ B. subtilis 4 สายพันธุ์ ได้แก่ BS1, BS2, BS3 และ BS4 โดยมีกรรมวิธีใช้น้ าเปล่า เป็นวิธีเปรียบเทียบ 
แล้วตรวจวัดขนาดของแผลโรคหลังจากพ่นสารตามกรรมวิธีต่าง ๆ ครบ 7 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสารเคมีป้องกัน
ก าจัด โรค พืช  5 ชนิ ด  ได้ แก่carbendazim 50% WP,  chlorothalonil 75% WP, prochloraz 50% WP, 
captan 80% WP และ captan 50% WP เปอร์เซ็นต์การยับยั้ งสูงกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับ
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการขยายของแผลในกรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืช และกรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis 



กรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis 4 สายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรคสูงกว่าอย่างมีความแตกต่าง
ทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืช ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช ใช้สารสกัดจากพืช และใช้
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรคมากกว่ากรรมวิธีใช้น้ าเปล่าซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 
0 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่า สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช  carbendazim 50% WP, 
chlorothalonil 75% WP, prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP ในอัตราเท่ากัน
คือ 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพการก าจัดเชื้อรา F. proliferatum สาเหตุโรคใบไหม้ด าของกล้วยไม้บน
ส่วนของกล้วยไม้ในสภาพการปลูกในโรงเรือนได้ดีท่ีสุด รองลงมาเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis (BS1, 
BS2, BS3 และ BS4) ส่วนการใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู และสารสกัด
จากข่า ความเข้มข้น 200,000 ppm. มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเชื้อราได้ในระดับต่ าสุด  
ค าค้น : โรคในกล้วยไม้, เชื้อรา F. proliferatum, สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช, สารสกัดจากพืช,  

จุลินทรีย์ปฏิปักษ์  B. subtilis  
6.  ค าน า  

กล้วยไม้ (Orchid) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์ Orchidaceae ซึ่งประกอบด้วยกล้วยไม้หลายร้อย
สกุล ประเทศไทยนับเป็นแหล่งก าเนิดกล้วยไม้จ านวนมากถึง 1,100 ชนิด ในจ านวน 150 สกุล พื้นที่ปลูกกล้วยไม้
ในประเทศไทยมีประมาณ 20,000 ไร่ โดยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1-2 ต่อปี ผลผลิตดอกกล้วยไม้เฉลี่ย
ประมาณ 44,000-45,000 ตัน/ปี เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1-2 ต่อปี โดยแยกเป็นปริมาณการใช้ในประเทศร้อยละ 50 
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 นั้นส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ซึ่งการส่งออกดอกกล้วยไม้ร้อยละ 95 ของกล้วยไม้ที่
ส่งออกท้ังหมดเป็นกล้วยไม้สกุลหวาย   

ปัญหาการเกิดศัตรูพืช เนื่องจากเชื้อราโรคพืชเข้าท าลายกล้วยไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้จ าหน่ายต้นและ
ตัดดอกส่งจ าหน่าย เป็นปัญหาหนึ่งที่เริ่มเข้ามามีความส าคัญในการปลูกกล้วยไม้ในประเทศไทย ท าให้กล้วยไม้ขาด
คุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ เนื่องจากสภาพการผลิตกล้วยไม้ ต้องอาศัยโรงเรือนที่มีความชื้น ประกอบกับอุณหภูมิ
ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ปลูกกล้วยไม้ในภาคกลาง ค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี ท าให้เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อราโรคพืช 
ยิ่งในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่เอาใจใส่ในการดูแล เรื่องโรค ก็จะท าให้โรคของกล้วยไม้ระบาดไปท าความเสียหาย
มากขึ้น ในต่างประเทศมีการรายงานการเข้าท าลายกล้วยไม้ของเชื้อรา Fusarium หลายชนิด ซึ่งถือว่าเป็นศัตรู
ส าคัญต่อการปลูกกล้วยไม้เป็นการค้า ถึงแม้ประเทศไทยยังไม่รายงานความเสียหายที่เกิดจากเชื้อราชนิดนี้ แต่มี
แนวโน้มว่าเชื้อราชนิดนี้จะเป็นปัญหาส าคัญในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จ าหน่าย และส่งออก โดยจากการส ารวจเก็บ
รวบรวมเชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคพืช ท าให้พบเชื้อรา Fusarium เข้าท าลายดอก ใบ ล าต้น และรากของ
กล้วยไม้มากขึ้น เมื่อเชื้อเข้าท าลายรากหรือโคนต้นของกล้วยไม้ รากของกล้วยไม้จะค่อยๆ เหี่ยวแห้งไป  ท าให้ต้น
กล้วยไม้ไม่เจริญเติบโต ทรุดโทรงลง ล าลูกกล้วยไม้แคระแกร็น ใบบิดเล็กน้อย ส าหรับพวกแวนด้าเมื่อเชื้อเข้า
ท าลาย ใบจะเหี่ยวเหลืองและร่วง เมื่อตัดตามขวางของต้นกล้วยไม้ จะพบอาการเน่าเป็นรอยวงแหวนสีม่วง  อยู่
ตามบริเวณท่อน้ า ท่ออาหาร เมื่อรากเน่าแห้งจากด้านปลายเข้าไปจนหมดทั้งรากแล้ว  ต้นกล้วยไม้ก็จะแห้งเหี่ยว
ตายไปในที่สุด ขณะเดียวกันเริ่มพบอาการของโรคใบเน่า เป็นจุดสีด ามากขึ้นโดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวาย จาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ออกส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างเชื้อสาเหตุโรคใบเน่าด าของกล้วยไม้ จากแหล่งปลูกกล้วยไม้ 



ใน จ.นครปฐม กาญจนบุรี และจันทบุรี น ามาแยกเชื้อและจ าแนกเชื้อราบริสุทธิ์ บนอาหาร PDA สามารถจ าแนก
เชื้อรา Fusarium spp. เมื่อทดสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรค (pathognicity test) พบว่า เชื้อรา F. 
proliferatum ท าให้ เกิดอาการใบไหม้ด าได้ชัดเจน ท าให้ใบกล้วยไม้มีอาการใบเป็นจุดสีด า บุ๋ม และเน่า 
เช่นเดียวกับอาการที่เกิดขึ้นในโรงเรือนปลูกกล้วยไม้ ในการทดลองครั้งนี้ จึง ได้คัดเลือกเชื้อรา F. proliferatum 
จ านวน 1 ไอโซเลท มาใช้เป็นเชื้อราในการศึกษาหาประสิทธิภาพการการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุ และการ
ป้องกันก าจัดโรควิธีการป้องกันก าจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ  โดยวางแผนการวิจัยการหาวิธีการป้องกันก าจัดโรคของ
กล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา F. proliferatum และเปรียบเทียบการใช้สารเคมี สารสกัดจากพืช และจุลินทรีย์ 
Bacillus subtilis โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาวิธีการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคใบเน่าด าของ
กล้วยไม้ และหาวิธีการในการควบคุมการเกิดโรคกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium ที่มีประสิทธิภาพดีใน
ระดับโรงเรือนปลูก แล้วน าวิธีการที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมาก ไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการปลูกกล้วยไม้ที่
ปลอดจากโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium ชนิดอื่น ๆ ต่อไป  

 
7. วิธีด าเนินการ  

อุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการโรคพืช เช่น ตู้เขี่ยเชื้อ เข็มเขี่ย จานแก้วเลี้ยงเชื้อ แผ่นแก้วสไลด์

พร้อมแผ่นแก้วปิดสไลด์ และตะเกียงแอลกอฮอล์ 
2. อาหารเลี้ยงเชื้อรา Potato Dextrose Agar (PDA),  Water Agar (WA), Potato Dextrose 

Agar (PDA) และ Corn Leaf Ager (CLA) 
3. กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (Compound microscope) กล้อง Stereoscopic 

microscope และกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ 
4. เอกสารและต าราเกี่ยวกับชนิดและภาพ (monograph) ของเชื้อรา 
5. กล้องถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 
6. เชื้อรา F. proliferatum สาเหตุโรคใบเน่าด าของกล้วยไม้สกุลหวาย 
7. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช ได้แก่ carbendazim 50% WP, chlorothalonil 75% WP, 

prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP 
8. สารสกัดจากพืช ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด ไพร ใบพลู และข่า 
9. เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ได้แก่ สายพันธุ์ BS1, BS2, BS3 และ BS4 
วิธีการ  

1 การทดสอบผลของสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. 
proliferatum ที่ท าให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. น าสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราที่มีการจ าหน่ายเป็นการค้า มาท า suspension ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่า
เชื้อ ตามอัตราส่วนสารที่แนะน าในฉลากการใช้  



2. ใช้ pipette ดูดสารละลายจากข้อ 1 จ านวน 2 มิลลิลิตร หยดลงในจานแก้ว Petri dish จากนั้น 
เทอาหาร PDA 20 มิลลิลิตร ที่ยังเหลวอยู่ลงในจานแก้ว เขย่าจานแก้วให้สารละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกับอาหาร
เลี้ยงเชื้อ  

3. ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัดชิ้นวุ้นที่มีเชื้อรา F. proliferatum เจริญ
อยู่ มาวางบนอาหาร PDA ที่ผสมสาร  

4. วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Completed Block Design) มี 6 กรรมวิธี ๆ 
ละ 10 ซ้ า (10 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ) ดังนี้  

 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้สารที่แนะน าตามฉลาก (กรัมต่อน้ า 20 ลิตร) 

1. PDA + carbendazim 50% WP 10 
2. PDA + chlorothalonil 75% WP 20 
3. PDA + prochloraz 50% WP 20 
4. PDA + captan 80% WP 20 
5. PDA + captan 50% WP 20 
6. PDA  - 

 
5. ตรวจสอบ และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ในอาหารผสมสารแต่ละชนิด 

กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร หลังเลี้ยงเชื้อ 3, 5 และ 7 วัน  
6. คัดเลือกชนิดของสารเคมีที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum 

ไปทดสอบการป้องกันก าจัดโรคบนกล้วยไม้ในสภาพโรงเรือนต่อไป 
 2 การทดสอบผลของสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ F. proliferatum ที่ท าให้เกิด

โรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
1. น าสารสกัดจากพืชที่ผ่านการสกัดหยาบ ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด ไพร ใบพลู และข่า มา

เจือจางในน้ ากลั่ นนึ่ งฆ่ าเชื้อ ให้มีความเข้มข้น ที่  500,000, 400,000, 300,000, 200,000, 100,000 ppm.  
ตามล าดับ  

2. ใช้ pipette ดูดสารละลายของสารสกัดจากพืช จากข้อ 1 จ านวน 2 มิลลิลิตร หยดลงในจานแก้ว 
Petri dish จากนั้น เทอาหาร PDA ยังเหลวอยู่ลงในจานแก้ว เขย่าจานแก้วให้สารละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกับ
อาหารเลี้ยงเชื้อ  

3. ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัดชิ้นวุ้นที่มีเชื้อรา F. proliferatum เจริญ
อยู่ มาวางบนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช  

4. วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Completed Block Design) มี 5 กรรมวิธี ๆ 
ละ 10 ซ้ า (10 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ) ดังนี้  



1. PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด 
 2. PDA + สารสกัดจากไพล 
 3. PDA + สารสกัดจากใบพลู 
 4. PDA + สารสกัดจากข่า 
 5. PDA  

5. ตรวจสอบ และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ในอาหารผสมสารสกัดจากพืช
แต่ละชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสารสกัดจากพืช หลังเลี้ยงเชื้อ 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน  

6. คัดเลือกชนิดและความเข้มข้นของสารสกัดจากพืชที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา F. proliferatum ไปทดสอบในสภาพโรงเรือนต่อไป 

3 การทดสอบและคัดเลือกแบคทีเรีย B. subtilis ไอโซเลทที่มีต่อการเจริญของเชื้อรา F. 
proliferatum ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. น าแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ที่มีจ าหน่ายเป็นการค้า จ านวน 4 สายพันธุ์ (BS1, BS2, BS3 
และ BS4) ที่ได้จากการศึกษาการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช และจากการเก็บรวบรวมได้จาก
ธรรมชาติ มาเลี้ยงบนอาหาร PSA (potato sucrose agar) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

2. เตรียมเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA เป็นเวลา 7 วัน  
3. ใช้ cock borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะเส้นใยของเชื้อรา F. proliferatum 

วางลงบนอาหาร PDA  
4. ใช้ห่วงลวด (loop) แตะแบคทีเรีย B. subtilis แล้วขีดเป็นเส้นตรง ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 

ขนานกับโคโลนีของเชื้อรา F. proliferatum ทดสอบ 4 ด้านระยะห่างจากโคโลนีเชื้อราประมาณ 1 เซนติเมตร  
5. ตรวจผลโดยวัดขนาดความกว้างของพ้ืนที่การยับยั้ง (Inhibition zone) และ ขนาดของโคโลนีเชื้อ

รา F. proliferatum เปรียบเทียบผลการใช้ B. subtilis ไอโซเลทต่าง ๆ และ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการใช้น้ า
กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแทนการใช้แบคทีเรีย  B. subtilis 

6. คัดเลือกไอโซเลทของ B. subtilis ที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium 
spp. ไปทดสอบในสภาพโรงเรือนต่อไป 

4 การทดสอบผลของสารเคมี สารสกัดจากพืช และ แบคทีเรีย B. subtilis ในการควบคุมการเกิดโรค
ที่เกิดจากเชื้อรา F. proliferatum บนส่วนของกล้วยไม้ ดังนี้ 

 1. เตรียมสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา F. proliferatum เลี้ยงบนอาหาร PDA เป็นเวลา 7 วัน ให้มี
ความหนาแน่นของสปอร์ 105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร 

2. ปลูกเชื้อรา F. proliferatum บนต้นกล้วยไม้ บ่มในกล่องที่มีความชื้น เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่
อุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซียส  

3. เตรียมสารละลายของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช และสารสกัดจากพืช ตามอัตราส่วน และ
แบคทีเรีย B. subtilis ตามไอโซเลทที่ท าสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. 



proliferatum ที่ท าให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ พ่นลงบนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกเชื้อรา F. proliferatum บ่มในกล่องที่
มีความชื้น เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซียส  

4. ตรวจสอบทุก ๆ วัน หลังจากพ่นด้วยสารเคมี สารสกัดจากพืช และแบคทีเรีย B. subtilis  1 วัน 
เป็นเวลา 10 วัน และน าผลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการพ่นด้วยสารเคมี สารสกัดจากพืช และแบคทีเรีย B. 
subtilis และเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการใช้น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ การทดลองประกอบ 14 
กรรมวิธีดังนี้ 

กรรมวิธี อัตราการใช้ 

1. carbendazim 50% WP 10 g/ 20 L  
2. chlorothalonil 75% WP 20 10 g/ 20 L 
3. prochloraz 50% WP 20 10 g/ 20 L 
4. captan 80% WP 20 10 g/ 20 L 
5. captan 50% WP 20 10 g/ 20 L 
6. สารสกัดจากเปลือกมังคุด 200,000 ppm 
7. สารสกัดจากไพล 200,000 ppm 
8. สารสกัดจากใบพลู 200,000 ppm 
9. สารสกัดจากข่า 200,000 ppm 
10. BS1 106 cfu/ml.  
11. BS2 106 cfu/ml. 
12. BS3 106 cfu/ml. 
13. BS4 106 cfu/ml. 
14. น้ าเปล่า - 
 
5 การทดสอบผลของสารเคมี สารสกัดจากพืช และ แบคทีเรีย B. subtilis ในการควบคุมการเกิดโรค

ที่เกิดจากเชื้อรา F. proliferatum บนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน ดังนี้ 
 1. เตรียมสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา F. proliferatum เลี้ยงบนอาหาร PDA เป็นเวลา 7 วัน ให้มี

ความหนาแน่นของสปอร์ 105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร 
2. ปลูกเชื้อรา F. proliferatum บนต้นกล้วยไม้ บ่มในกล่องที่มีความชื้น เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่

อุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซียส  
3. เตรียมสารละลายของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช และสารสกัดจากพืช ตามอัตราส่วน และ

แบคทีเรีย B. subtilis ตามไอโซเลทที่ท าสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ ของเชื้อรา F. 
proliferatum ที่ท าให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ พ่นลงบนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกเชื้อรา F. proliferatum บ่มใน



โรงเรือนที่มีการความชื้น และอุณหภูมิ และการให้น้ า ใส่ปุ๋ยตามวิธีการปลูกกล้วยไม้เป็นการค้า  การทดลอง
ประกอบ 14 กรรมวิธีดังนี้ 

 
 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้ 
1. carbendazim 50% WP 10 g/ 20 L  
2. chlorothalonil 75% WP 20 10 g/ 20 L 
3. prochloraz 50% WP 20 10 g/ 20 L 
4. captan 80% WP 20 10 g/ 20 L 
5. captan 50% WP 20 10 g/ 20 L 
6. สารสกัดจากเปลือกมังคุด 200,000 ppm 
7. สารสกัดจากไพล 200,000 ppm 
8. สารสกัดจากใบพลู 200,000 ppm 
9. สารสกัดจากข่า 200,000 ppm 
10. BS1 106 cfu/ml.  
11. BS2 106 cfu/ml. 
12. BS3 106 cfu/ml. 
13. BS4 106 cfu/ml. 
14. น้ าเปล่า - 
   
4. ตรวจสอบทุก ๆ 3 วัน หลังจากพ่นด้วยสารเคมี สารสกัดจากพืช และแบคทีเรีย B. subtilis  1 วัน 

และน าผลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการพ่นด้วยสารเคมี สารสกัดจากพืช และแบคทีเรีย B. subtilis และ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการใช้น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ  

เวลาและสถานที่ 
เวลา   เริ่มต้น  ตุลาคม 2553   สิ้นสุด  กันยายน 2557 

  สถานที่  กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
และแปลงปลูกกล้วยไม้ของเกษตรกร 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองเริ่มต้นด้วย การเก็บรวบรวมตัวอย่างเชื้อสาเหตุโรคใบเน่าด าของกล้วยไม้ จากแหล่งปลูก

กล้วยไม้ ใน จ.นครปฐม กาญจนบุรี และจันทบุรี น ามาแยกเชื้อและจ าแนกเชื้อราบริสุทธิ์ บนอาหาร PDA สามารถ
จ าแนกเชื้อรา Fusarium spp. ได้เชื้อรา F. proliferatum 3 ไอโซเลท (จาก จ.กาญจนบุรี 2 ไอโซเลท และ จ.
นครปฐม 1 ไอโซเลท) F. oxysporum 2 ไอโซเลท (จาก จ.นครปฐม 1 ไอโซเลท และ จ.จันทบุรี 1 ไอโซเลท และ 



F. solani 1 ไอโซเลท (จาก จ.นครปฐม) รวม 6 ไอโซเลท เมื่อตรวจสอบความสามารถของเชื้อราที่แยกได้ในการ
ก่อให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ (pathogenicity) พบว่า เชื้อรา Fusasrium spp. ทุกไอโซเลทท าให้เกิดอาการใบไหม้ด า 
เช่นเดียวกับอาการที่เกิดขึ้นในโรงเรือนปลูกกล้วยไม้  ในการทดลองครั้งนี้ ได้คัดเลือกเชื้อรา F. proliferatum 
จ านวน 1 ไอโซเลท มาใช้เป็นเชื้อราในการศึกษาหาประสิทธิภาพการการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุ และการ
ป้องกันก าจัดโรควิธีการป้องกันก าจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งผลการทดลองมีดังนี้   

 
โรคใบเน่าด าของกล้วยไม้ ที่เกิดจากเชื้อรา F. proliferatum 

 



 
 
 
1. การทดสอบผลของสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum 

ที่ท าให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ (ตารางที่ 1) 
การเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา captan 50% 

WP, captan 80% WP, carbendazim 50% WP, chlorothalonil 75% WP, แ ล ะ  prochloraz 50% WP 
แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสารเคมีแต่ละชนิด 
กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร หลังเลี้ยงเชื้อ 3, 5 และ 7 วัน พบว่า  

ในวันที่ 3 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 3.26 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 0.81 – 0.83 เซนติเมตร 
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 5 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 5.84 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 0.82 – 1.09 เซนติเมตร 
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 7 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.86 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา captan 50% WP, captan 80% WP, carbendazim 50% 



WP, chlorothalonil 75% WP, และ prochloraz 50% WP ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.26, 1.09, 0.82, 
0.82 และ 0.88 เซนติเมตร ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบผลของสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ที่

ท าให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ  
 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้สารที่
แนะน าตามฉลาก 

(กรัมต่อน้ า 20 ลิตร) 

ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญโดยวัด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี (เซนติเมตร) * 

3 วัน 5 วัน 7 วัน 
1. PDA + carbendazim 50% WP 10 0.81 a 0.82 a 0.82 a 
2. PDA + chlorothalonil 75% WP 20 0.82 a 0.82 a 082 a 
3. PDA + prochloraz 50% WP 20 0.81 a 0.85 a 0.88 a 
4. PDA + captan 80% WP 20 0.83 a 0.94 a 1.09 b 
5. PDA + captan 50% WP 20 0.81 a 1.09 b 1.26 b 
6. PDA + น้ าเปล่า - 3.26 b 5.84 c 6.86 c 

CV. - 18.4 21.7 19.4 
1/ ค่าเฉลี่ยจากจ านวนจานอาหารทดลอง 10 จาน (10 ซ้ า) 
2/ ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแต่ละแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ี

DMRT 
 
 
 

2. การทดสอบผลของสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ที่ท าให้
เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ  

เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ที่
ท าให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ โดยการเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสกัดจาก
พืชที่ความเข้มข้น 100,000 pm. แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราใน
อาหารผสมสารสกัดจากพืชแต่ละชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร หลังเลี้ยงเชื้อ 3, 4, 5, 
6 และ 7 วัน (ตารางที่ 2) พบว่า  

ในวันที่ 3 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 3.21 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 2.03 – 2.74 เซนติเมตร โดย ใน
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด และ กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
โคโลนี 2.03 และ 2.10 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี PDA + สาร



สกัดจากใบพลู และกรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 2.74 และ 2.73 เซนติเมตร 
ตามล าดับ  

ในวันที่ 4 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 5.43 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 2.53 – 3.12 เซนติเมตร ในกรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด และ กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 2.53 
และ 2.73 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู 
และกรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 3.01 และ 3.12 เซนติเมตร ตามล าดับ  

ในวันที่ 5 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.24 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 3.25 – 4.03 เซนติเมตร ในกรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด และ กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 3.25 
และ 3.44 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู 
และกรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 3.92 และ 4.03 เซนติเมตร ตามล าดับ  

ในวันที่ 6 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.77 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 4.06 – 5.14 เซนติเมตร ในกรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด และ กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 4.06 
และ 4.21 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู 
และกรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 3.92 และ 4.03 เซนติเมตร ตามล าดับ  

ในวันที่ 7 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.24 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 5.22 – 6.41 เซนติเมตร ในกรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด และ กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 5.22 
และ 5.51 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู 
และกรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.02 และ 6.41 เซนติเมตร ตามล าดับ  

จากผลการทดลองที่ได้ แม้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา F. proliferatum ที่เจริญบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด จะมีความแตกต่างทางสถิติกับขนาดโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหาร 
PDA ไม่ไม่ผสมสาร แต่พบว่า สารสกัดจากพืชที่ 4 ชนิดในความเข้มข้น 100,000 ppm. ยังเป็นระดับที่ไม่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ได ้

 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ที่ท า

ให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ ที่ ความเข้มข้น 100,000 ppm  



 
กรรมวิธี 

ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (เซนติเมตร) 1/ 
3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 วัน 

1. PDA+สารสกัดจากเปลือกมังคุด 2.03 a 2.53 a 3.25 a 4.06 a 5.22 a 
2. PDA+สารสกัดจากไพล 2.10 a 2.73 a 3.44 a 4.21 a 5.51 a 
3. PDA+สารสกัดจากใบพลู 2.74 b 3.01 b 3.92 b 4.81 b 6.02 b 
4. PDA+สารสกัดจากข่า 2.73 b 3.12 b 4.03 b 5.14 b 6.41 b 
5. PDA 3.21 c 5.43 c 6.24 c 6.77 c 7.0 c 

CV. 2.7 4.1 3.8 3.2 3.5 
1/ ค่าเฉลี่ยจากจ านวนจานอาหารทดลอง 10 จาน (10 ซ้ า) 
2/ ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแต่ละแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 
การเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสกัดจากพืชที่ความเข้มข้น 200,000 pm. 

แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสารสกัดจากพืชแต่ละ
ชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร หลังเลี้ยงเชื้อ 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน (ตารางที่ 3) พบว่า  

ในวันที่ 3 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 3.21 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.91 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 0.71, 0.82, 0.83 และ 0.91 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 4 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 5.43 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.34 – 1.56 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.34, 1.44, 1.55 และ 1.56 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ

ในวันที่ 5 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.24 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.63 – 1.91 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.63, 1.84, 1.91 และ 1.88 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ



ในวันที่ 6 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.77 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 2.05 – 2.23 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 2.05, 2.22, 2.23 และ 2.14 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 7 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 7.0 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบนอาหาร 
PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 2.34 – 2.46 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี PDA + 
สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และกรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 2.34, 2.37, 2.44 และ 2.46 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

จากผลการทดลองที่ได้ แม้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา F. proliferatum ที่เจริญบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด จะมีความแตกต่างทางสถิติกับขนาดโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหาร 
PDA ไม่ไม่ผสมสาร แต่พบว่า สารสกัดจากพืชที่ 4 ชนิดในความเข้มข้น 200,000 ppm. ยังเป็นระดับที่ไม่มี
ประสิทธิภาพดีนักในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ได ้

 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ที่ท า

ให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ ที่ ความเข้มข้น 200,000 ppm  
 

สารสกัดจากพืช 
ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (เซนติเมตร) * 
3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 วัน 

1. PDA+สารสกัดจากเปลือกมังคุด 0.71 a 1.34 a 1.63 a 2.05 a 2.34 a 
2. PDA+สารสกัดจากไพล 0.82 a 1.44 a 1.85 a 2.22 a 2.37 a 
3. PDA+สารสกัดจากใบพลู 0.83 a 1.55 a 1.91 a 2.23 a 2.44 a 
4. PDA+สารสกัดจากข่า 0.91 a 1.56 a 1.88 a 2.14 a 2.46 a 
5. PDA 3.21 b 5.43 b 6.24 b 6.77 b 7.0 b 

CV. 4.2 3.7 5.1 4.5 6.3 
 1/ ค่าเฉลี่ยจากจ านวนจานอาหารทดลอง 10 จาน (10 ซ้ า) 

2/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแต่ละแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยวิธี 
DMRT 

 



การเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสกัดจากพืชที่ความเข้มข้น 300,000 pm. 
แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสารสกัดจากพืชแต่ละ
ชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร หลังเลี้ยงเชื้อ 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน (ตารางที่ 4) พบว่า  

ในวันที่ 3 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 3.21 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 0.75 – 0.90 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 0.75, 0.81, 0.82 และ 0.90 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 4 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 5.43 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.31 – 1.56 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.31, 1.34, 1.52 และ 1.56 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 5 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.24 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.50 – 1.90 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด เชื้อรามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เซนติเมตร น้อยกว่าอย่างมีความแตกต่าง
ทางสถิติกับ กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และกรรมวิธี PDA + สารสกัด
จากข่าซึ่งเชื้อรามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.81, 1.90 และ 1.88 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 3 กรรมวิธีนี้ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 6 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.77 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.64 – 2.21 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด เชื้อรามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.64 เซนติเมตร น้อยกว่าอย่างมีความแตกต่าง
ทางสถิติกับ กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และกรรมวิธี PDA + สารสกัด
จากข่าซึ่งเชื้อรามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 2.03, 2.21 และ 2.18 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 3 กรรมวิธีนี้ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 7 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 7.0 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบนอาหาร 
PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.82 – 2.45 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี PDA + 
สารสกัดจากเปลือกมังคุด เชื้อรามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.82 เซนติเมตร น้อยกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติ



กับ กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และกรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า
ซึ่งเชื้อรามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 2.36, 2.43 และ 2.45 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 3 กรรมวิธีนี้ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ 

จากผลการทดลองที่ได้ แม้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา F. proliferatum ที่เจริญบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด จะมีความแตกต่างทางสถิติกับขนาดโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหาร 
PDA ไม่ไม่ผสมสาร แต่พบว่า สารสกัดจากพืชที่  4 ชนิดในความเข้มข้น 300,000 ppm. เป็นระดับที่มี
ประสิทธิภาพค่อนข้างดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ได ้

 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ที่ท า
ให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ ที่ ความเข้มข้น 300,000 ppm  

 
สารสกัดจากพืช 

ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (เซนติเมตร) * 
3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 วัน 

1. PDA+สารสกัดจากเปลือกมังคุด 0.75 a 1.31 a 1.50 a 1.64 a 1.82 a 
2. PDA+สารสกัดจากไพล 0.81 a 1.34 a 1.81 b 2.03 b 2.36 b 
3. PDA+สารสกัดจากใบพลู 0.82 a 1.52 a 1.90 b 2.21 b 2.43 b 
4. PDA+สารสกัดจากข่า 0.90 a 1.56 a 1.88 b 2.18 b 2.45 b 
5. PDA 3.21 b 5.43 b 6.24 c 6.77 c 7.0 c 

CV. 4.1 5.3 9.1 8.2 6.8 
1/ ค่าเฉลี่ยจากจ านวนจานอาหารทดลอง 10 จาน (10 ซ้ า) 
2/ ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแต่ละแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 
การเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสกัดจากพืชที่ความเข้มข้น 400,000 pm. 

แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสารสกัดจากพืชแต่ละ
ชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร หลังเลี้ยงเชื้อ 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน (ตารางที่ 5) พบว่า  

ในวันที่ 3 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 3.21 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 0.74 – 0.90 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 0.74, 0.80, 0.80 และ 0.90 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 4 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 5.43 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน



อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.17 – 1.29 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.17, 1.21, 1.21 และ 1.29 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 5 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.24 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.25 – 1.31 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.25, 1.28, 1.30 และ 1.31 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 6 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.77 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.31 – 1.56 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.31, 1.37, 1.53 และ 1.56 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 7 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 7.0 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบนอาหาร 
PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.36 – 1.71 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี PDA + 
สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และกรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.36, 1.43, 1.60 และ 1.71 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

จากผลการทดลองที่ได้ แม้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา F. proliferatum ที่เจริญบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด จะมีความแตกต่างทางสถิติกับขนาดโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหาร 
PDA ไม่ไม่ผสมสาร แต่พบว่า สารสกัดจากพืชที่  4 ชนิดในความเข้มข้น 400,000 ppm. เป็นระดับที่มี
ประสิทธิภาพค่อนข้างดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ได ้

 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ที่ท า

ให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ ที่ ความเข้มข้น 400,000 ppm  
 

สารสกัดจากพืช 
ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (เซนติเมตร) * 
3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 วัน 

1. PDA+สารสกัดจากเปลือกมังคุด 0.74 a 1.17 a 1.25 a 1.31 a 1.36 a 
2. PDA+สารสกัดจากไพล 0.80 a 1.21 a 1.28 a 1.37 a 1.43 a 



3. PDA+สารสกัดจากใบพลู 0.80 a 1.21 a 1.30 a 1.53 a 1.60 a 
4. PDA+สารสกัดจากข่า 0.90 a 1.29 a 1.31 a 1.56 a 1.71 a 
5. PDA 3.21 b 5.43 b 6.24 b 6.77 b 7.0 b 

CV. 8.2 9.5 8.8 9.4 10.1 
1/ ค่าเฉลี่ยจากจ านวนจานอาหารทดลอง 10 จาน (10 ซ้ า) 
2/ ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแต่ละแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 
การเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสกัดจากพืชที่ความเข้มข้น 500,000 pm. 

แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสารสกัดจากพืชแต่ละ
ชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร หลังเลี้ยงเชื้อ 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน (ตารางที ่6) พบว่า  

ในวันที่ 3 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 3.21 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.81 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 0.71, 0.78, 0.78 และ 0.81 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 4 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 5.43 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.11 – 1.17 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.11, 1.14, 1.14 และ 1.17 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 5 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.24 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.16 – 1.22 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ
กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.16, 1.21, 1.22 และ 1.21 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 6 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 6.77 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.18 – 1.33 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และ



กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.18, 1.23, 1.28 และ 1.33 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในวันที่ 7 หลังเลี้ยงเชื้อ เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารได้ดีโดยเจริญเป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 7.0 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบนอาหาร 
PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.22 – 1.41 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี PDA + 
สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และกรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.22, 1.29, 1.32 และ 1.41 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

จากผลการทดลองที่ได้ แม้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา F. proliferatum ที่เจริญบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด จะมีความแตกต่างทางสถิติกับขนาดโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหาร 
PDA ไม่ไม่ผสมสาร แต่พบว่า สารสกัดจากพืชที่  4 ชนิดในความเข้มข้น 500,000 ppm. เป็นระดับที่มี
ประสิทธิภาพค่อนข้างดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ได ้

 
ตารางที 6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ที่ท า

ให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ ที่ ความเข้มข้น 500,000 ppm  
 

สารสกัดจากพืช 
ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (เซนติเมตร) * 
3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 วัน 

1. PDA+สารสกัดจากเปลือกมังคุด 0.71 a 1.11 a 1.16 a 1.18 a 1.22 a 
2. PDA+สารสกัดจากไพล 0.78 a 1.14 a 1.21 a 1.23 a 1.29 a 
3. PDA+สารสกัดจากใบพลู 0.78 a 1.14 a 1.22 a 1.28 a 1.32 a 
4. PDA+สารสกัดจากข่า 0.81 a 1.17 a 1.21 a 1.33 a 1.41 a 
5. PDA 3.21 b 5.43 b 6.24 b 6.77 b 7.0 b 

CV. 10.2 11.5 13.8 13.4 15.1 
 1/ ค่าเฉลี่ยจากจ านวนจานอาหารทดลอง 10 จาน (10 ซ้ า) 

2/ ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแต่ละแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 
 

3. การทดสอบและคัดเลือกแบคทีเรีย B. subtilis ไอโซเลทที่มีต่อการเจริญของเชื้อรา F. 
proliferatum ในห้องปฏิบัติการ  

เมื่อทดสอบประสิทธาภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์คือ B. subtilis ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. 
proliferatum สาเหตุโรคใบไหม้ด าของต้นกล้วยไม้ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ  บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่า 
หลังจากเลี้ยงเชื้อทั้ง 2 ชนิดร่วมกันบนอาหาร PDA เชื้อ B. subtilis กรรมวิธีทดสอบเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ BS1, 
BS2 และ BS3 มีพ้ืนที่การยับยั้ง 0.73, 0.72 และ 0.72 เซนติเมตร ตามล าดับ มากกว่าอย่างมีความแตกต่างทาง
สถิติกับ กรรมวิธีทดสอบกับเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ BS 3 ซึ่งมีพ้ืนที่การยับยั้งการเจริญ 0.85 เซนติเมตร กรรมวิธี



ทดสอบเชื้อทั้ง 4 สายพันธุ์มีขนาดความกว้างของพ้ืนที่ยังยั้งการเจริญมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับ 
กรรมวิธีใช้น้ าเปล่าซึ่งมีพ้ืนที่การยับยั้ง 0 เซนติเมตร (ตารางที่ 7) แสดงให้เห็นว่าเชื้อ B. subtilis ทั้ง 4 สายพันธุ์
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum สาเหตุโรคกล้วยไม้ บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ได ้

 
 ตารางที่ 7 ความสามารถของเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ในการยับยั้งการเจริญและขนาดโคโลนีของเชื้อรา F. 

proliferatum บนอาหาร PDA 
 

กรรมวิธี 
ขนาดความกว้างของพ้ืนที่
ยับยั้งการเจริญหลังเลี้ยง
เชื้อ 7 วัน (เซนติเมตร) 1/ 

 
เปอร์เซ็นต์
การยับยั้ง 1/ 

ค่าเฉลี่ยขนาดโคโลนีของเชื้อ
ราหลังเลี้ยงเชื้อ 7 วัน 

(เซนติเมตร) 1/ 

 
เปอร์เซ็นต์
การยับยั้ง 

1/ 
BS1 0.73 73 a2/ 1.32 80.7 a2/ 
BS2 0.72 72 a 1.36 80.11 a 
BS3 0.85 85 b 1.25 81.72 a 
BS4 0.72 72 a 1.33 80.56 a 

น้ าเปล่า 0 0 c 6.84 0 b 
CV. - 43.5 - 51.1 

1/ ค่าเฉลี่ยจากจ านวนจานอาหารทดลอง 10 จาน (10 ซ้ า) 
2/ ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแต่ละแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 
4 การทดสอบผลของสารเคมี สารสกัดจากพืช และ แบคทีเรีย B. subtilis ในการควบคุมการเกิดโรค

ที่เกิดจากเชื้อรา F. proliferatum บนส่วนของกล้วยไม้  
การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการพัฒนาอาการโรคบนใบกล้วยไม้ ของ

สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 5 ชนิด ได้แก่carbendazim 50% WP, chlorothalonil 75% WP, prochloraz 
50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP ร่วมกับ สารสกัดจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ สารสกัดจากเปลือก
มังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู และสารสกัดจากข่า  และ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis 4 สายพันธุ์ 
ได้แก่ BS1, BS2, BS3 และ BS4 โดยมีกรรมวิธีใช้น้ าเปล่า เป็นวิธีเปรียบเทียบ แล้วตรวจวัดขนาดของแผลโรค
หลังจากพ่นสารตามกรรมวิธีต่าง ๆ ครบ 7 วัน น ามาค านวณเปอร์เซ็นต์การยังยั้งอาการโรค พบว่า กรรมวิธีพ่น
สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 5 ชนิด ได้แก่carbendazim 50% WP,  chlorothalonil 75% WP, prochloraz 
50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 92.62, 93.26, 90.06, 84.29 และ 
81.73 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ มากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการขยายของแผลใน
กรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืช และกรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis โดย กรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. 
subtilis 4 สายพันธุ์ ได้แก่ BS1, BS2, BS3 และ BS4 มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรค 54.80, 50.00, 56.41 และ 
49.36 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืชได้แก่ สารสกัด



จากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู และสารสกัดจากข่า ที่มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรค 
31.73, 31.08, 22.75 และ 16.98 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช ใช้สารสกัด
จากพืช และใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรคมากกว่ากรรมวิธีใช้น้ าเปล่าซึ่งมี
เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 0 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 8) จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่า สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชมี
ประสิทธิภาพการก าจัดเชื้อรา F. proliferatum สาเหตุโรคใบไหม้ด าของกล้วยไม้บนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกเชื้อได้ดี
ที่สุด รองลงมาเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis ส่วนการใช้สารสกัดจากพืชมีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก าจัดเชื้อราได้ในระดับต่ าสุด 

   

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพ่นด้วยสารเคมี สารสกัดจากพืช และแบคทีเรีย B. subtilis กับกรรม
วิธีการใช้น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ในการควบคุมการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อรา F. proliferatum บนส่วนของ
กล้วยไม้ 
 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้ 
ค่าเฉลี่ยขนาดของแผลโรค 

ที่ 7 วัน(เซนติเมตร) 1/ 
 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 1/ 
carbendazim 50% WP 10 g/ 20 L  0.23 92.62 a2/ 
chlorothalonil 75% WP 20 10 g/ 20 L 0.21 93.26 a 

prochloraz 50% WP 20 10 g/ 20 L 0.31 90.06 a 
captan 80% WP 20 10 g/ 20 L 0.49 84.29 b 
captan 50% WP 20 10 g/ 20 L 0.57 81.73 b 

สารสกัดจากเปลือกมังคุด 200,000 ppm 2.13 31.73 d 
สารสกัดจากไพล 200,000 ppm 2.15 31.08 d 
สารสกัดจากใบพลู 200,000 ppm 2.41 22.75 e 
สารสกัดจากข่า 200,000 ppm 2.59 16.98 e 

BS1 106 cfu/ml.  1.41 54.80 c 
BS2 106 cfu/ml. 1.56 50.00 c 
BS3 106 cfu/ml. 1.36 56.41 c 
BS4 106 cfu/ml. 1.58 49.36 c 

น้ าเปล่า - 3.12 0.00 f 
CV.  - 47.1 

1/ ค่าเฉลี่ยจากจ านวนใบท่ีทดสอบ 10 ใบ ๆ ละ 2 แผล (20 ซ้ า) 
2/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแต่ละแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 
5 การทดสอบผลของสารเคมี สารสกัดจากพืช และ แบคทีเรีย B. subtilis ในการควบคุมการเกิดโรค

ที่เกิดจากเชื้อรา F. proliferatum บนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน  



การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการพัฒนาอาการโรคบนส่วนของกล้วยไม้ที่
ปลูกในสภาพโรงเรือน ของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 5 ชนิด ได้แก่carbendazim 50% WP,  chlorothalonil 
75% WP, prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP ร่วมกับ สารสกัดจากพืช 4 ชนิด 
ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู และสารสกัดจากข่า และ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
B. subtilis 4 สายพันธุ์ ได้แก่ BS1, BS2, BS3 และ BS4 โดยมีกรรมวิธีใช้น้ าเปล่า เป็นวิธีเปรียบเทียบ แล้วตรวจวัด
ขนาดของแผลโรคหลังจากพ่นสารตามกรรมวิธีต่าง ๆ ครบ 7 วัน น ามาค านวณเปอร์เซ็นต์การยังยั้งอาการโรค 
พบว่า กรรมวิธีพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 5 ชนิด ได้แก่carbendazim 50% WP,  chlorothalonil 75% 
WP, prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP เปอร์เซ็นต์การยับยั้ ง 94.91, 94.07, 
92.1, 87.57 และ 85.31 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ
ขยายของแผลในกรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืช และกรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis โดย กรรมวิธีใช้จุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ B. subtilis 4 สายพันธุ์ ได้แก่BS1, BS2, BS3 และ BS4 มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรค 59.60, 57.06, 
61.01 และ 56.21 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืช
ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู และสารสกัดจากข่า ที่มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
อาการโรค 38.98, 37.57, 33.33 และ 30.22 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 
ใช้สารสกัดจากพืช และใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรคมากกว่ากรรมวิธีใช้น้ าเปล่า
ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 0 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 9) จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่า สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช
มีประสิทธิภาพการก าจัดเชื้อรา F. proliferatum สาเหตุโรคใบไหม้ด าของกล้วยไม้บนส่วนของกล้วยไม้ในสภาพ
การปลูกในโรงเรือนได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis ส่วนการใช้สารสกัดจากพืชมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเชื้อราได้ในระดับต่ าสุด    

 

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพ่นด้วยสารเคมี สารสกัดจากพืช และแบคทีเรีย B. subtilis กับกรรม
วิธีการใช้น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ในการควบคุมการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อรา F. proliferatum บนส่วนของ
กล้วยไม้ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน 
 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้ 
ค่าเฉลี่ยขนาดของแผลโรค

ที่ 7 วัน(เซนติเมตร) 1/ 

 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 1/ 

carbendazim 50% WP 10 g/ 20 L  0.18 94.91 a2/ 
chlorothalonil 75% WP 20 10 g/ 20 L 0.21 94.07 a 

prochloraz 50% WP 20 10 g/ 20 L 0.28 92.1 a 
captan 80% WP 20 10 g/ 20 L 0.44 87.57 b 
captan 50% WP 20 10 g/ 20 L 0.52 85.31 b 

สารสกัดจากเปลือกมังคุด 200,000 ppm 2.16 38.98 d 
สารสกัดจากไพล 200,000 ppm 2.21 37.57 d 
สารสกัดจากใบพล ู 200,000 ppm 2.36 33.33 d 
สารสกัดจากข่า 200,000 ppm 2.47 30.22 d 



BS1 106 cfu/ml.  1.43 59.60 c  
BS2 106 cfu/ml. 1.52 57.06 c 
BS3 106 cfu/ml. 1.38 61.01 c 
BS4 106 cfu/ml. 1.55 56.21 c 

น้ าเปลา่ - 3.54 0.00 e 
CV.  - 51.3 

1/ ค่าเฉลี่ยจากจ านวนใบท่ีทดสอบ 10 ใบ ๆ ละ 2 แผล (20 ซ้ า) 
2/ ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแต่ละแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
เมื่ อทดสอบผลของสารเคมีป้ องกันก าจัด โรคพืช 5 ชนิด ได้แก่  carbendazim 50% WP,  

chlorothalonil 75% WP, prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP ในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา Fusarium spp. โดยการเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมี 5 ชนิด 
แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสารเคมีแต่ละชนิด 
กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร พบว่า หลังเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ได้ 
7 วัน การเจริญของเชื้อราบนอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราทั้ง 5 ชนิด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
น้อยกว่าอย่างมีความแตกต่างกันทางสถิติเชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสาร ซึ่งเส้นใยและโคโลนีของเชื้อรา
เจริญได้ดี เป็นปกติ แสดงให้ เห็นว่าสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 5 ชนิด ได้แก่ carbendazim 50% WP,  
chlorothalonil 75% WP, prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ได้ดี โดยสาร carbendazim 50% WP,  
chlorothalonil 75% WP และ prochloraz 50% WP มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อราได้ดีกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับ สารเคมี captan 80% WP และ captan 50% WP 

เมื่อทดสอบผลของสารสกัดจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สาร
สกัดจากใบพลู และสารสกัดจากข่า ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ที่ท าให้เกิดโรคกับกล้วยไม้
ในห้องปฏิบัติการ โดยการเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสกัดจากพืชที่ความเข้มข้น 
100,000 pm. แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสาร
สกัดจากพืชแต่ละชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสารสกัดจากพืช พบว่า หลังเลี้ยงเชื้อรา F. 
proliferatum บนอาหาร PDA ได้ 7 วัน เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ไม่ผสมสารสกัดจากพืชได้ดีโดยเจริญเป็น
ปกติ จากผลการทดลองที่ได้ แม้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา F. proliferatum ที่เจริญบนอาหาร 
PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด จะมีความแตกต่างทางสถิติกับขนาดโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหาร PDA 
ไม่ไม่ผสมสาร แต่พบว่า สารสกัดจากพืชที่  4 ชนิดในความเข้มข้น 100,000 ppm. ยังเป็นระดับที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ได ้

การเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสกัดจากพืชที่ความเข้มข้น 200,000 pm. 
แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสารสกัดจากพืชแต่ละ



ชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร พบว่า หลังเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร 
PDA ได้  7 วัน เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ ไม่ผสมสารสกัดจากพืชได้ดี โดยเจริญ เป็นปกติ  มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 7.0 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบนอาหาร 
PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 2.34 – 2.46 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี PDA + 
สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และกรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 2.34, 2.37, 2.44 และ 2.46 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากผลการทดลองที่ ได้  แม้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา F. 
proliferatum ที่เจริญบนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด จะมีความแตกต่างทางสถิติกับขนาด
โคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหาร PDA ไม่ไม่ผสมสาร แต่พบว่า สารสกัดจากพืชที่ 4 ชนิดในความเข้มข้น 200,000 
ppm. ยังเป็นระดับที่ไม่มีประสิทธิภาพดีนักในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ได ้

การเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสกัดจากพืชที่ความเข้มข้น 300,000 pm. 
แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสารสกัดจากพืชแต่ละ
ชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร พบว่า หลังเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร 
PDA ได้  7 วัน เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ ไม่ผสมสารสกัดจากพชได้ดี โดยเจริญ เป็นปกติ  มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 7.0 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบนอาหาร 
PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.82 – 2.45 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี PDA + 
สารสกัดจากเปลือกมังคุด เชื้อรามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.82 เซนติเมตร น้อยกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติ
กับ กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และกรรมวิธี PDA + สารสกัดจากข่า
ซึ่งเชื้อรามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 2.36, 2.43 และ 2.45 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 3 กรรมวิธีนี้ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ จากผลการทดลองท่ีได้ แม้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา F. proliferatum 
ที่เจริญบนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด จะมีความแตกต่างทางสถิติกับขนาดโคโลนีเชื้อราที่เจริญ
บนอาหาร PDA ไม่ไม่ผสมสาร แต่พบว่า สารสกัดจากพืชที่ 4 ชนิดในความเข้มข้น 300,000 ppm. เป็นระดับที่มี
ประสิทธิภาพค่อนข้างดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ได ้

การเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสกัดจากพืชที่ความเข้มข้น 400,000 pm. 
แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสารสกัดจากพืชแต่ละ
ชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร พบว่า หลังเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร 
PDA ได้  7 วัน  เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ ไม่ผสมสารสกัดจากพืชได้ดี  โดยเจริญ เป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 7.0 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบนอาหาร 
PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.36 – 1.71 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี PDA + 
สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และกรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.36, 1.43, 1.60 และ 1.71 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากผลการทดลองที่ ได้  แม้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา F. 
proliferatum ที่เจริญบนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด จะมีความแตกต่างทางสถิติกับขนาด



โคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหาร PDA ไม่ไม่ผสมสาร แต่พบว่า สารสกัดจากพืชที่ 4 ชนิดในความเข้มข้น 400,000 
ppm. เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ได ้

การเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร PDA ที่ผสมสกัดจากพืชที่ความเข้มข้น 500,000 pm. 
แล้วตรวจสอบอัตราการเจริญของเชื้อรา และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราในอาหารผสมสารสกัดจากพืชแต่ละ
ชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร พบว่า หลังเลี้ยงเชื้อรา F. proliferatum บนอาหาร 
PDA ได้  7 วัน  เชื้อราเจริญบนอาหาร PDA ที่ ไม่ผสมสารสกัดจากพืชได้ดี  โดยเจริญ เป็นปกติ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 7.0 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับการเจริญของเชื้อราบนอาหาร 
PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1.22 – 1.41 เซนติเมตร โดย กรรมวิธี PDA + 
สารสกัดจากเปลือกมังคุด กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากไพล กรรมวิธี PDA + สารสกัดจากใบพลู และกรรมวิธี 
PDA + สารสกัดจากข่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี 1.22, 1.29, 1.32 และ 1.41 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากผลการทดลองที่ ได้  แม้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา F. 
proliferatum ที่เจริญบนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด จะมีความแตกต่างทางสถิติกับขนาด
โคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหาร PDA ไม่ไม่ผสมสาร แต่พบว่า สารสกัดจากพืชที่ 4 ชนิดในความเข้มข้น 500,000 
ppm. เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum ได ้

สารสกัดจากพืชที่ 4 ชนิด ได้แก่สารสกัดจากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู 
และสารสกัดจากข่า ในความเข้มข้นตั้งแต่ 200,000 ppm. มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. 
proliferatum ได้  

เมื่อทดสอบประสิทธาภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์คือ B. subtilis ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. 
proliferatum สาเหตุโรคใบไหม้ด าของต้นกล้วยไม้ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ  บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่า 
หลังจากเลี้ยงเชื้อทั้ง 2 ชนิดร่วมกันบนอาหาร PDA เชื้อ B. subtilis กรรมวิธีทดสอบเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 
BS1, BS2 และ BS3 มีพ้ืนที่การยับยั้ง 0.73, 0.72 และ 0.72 เซนติเมตร ตามล าดับ มากกว่าอย่างมีความแตกต่าง
ทางสถิติกับ กรรมวิธีทดสอบกับเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ BS 3 ซึ่งมีพ้ืนที่การยับยั้งการเจริญ 0.85 เซนติเมตร 
กรรมวิธีทดสอบเชื้อทั้ง 4 สายพันธุ์มีขนาดความกว้างของพ้ืนที่ยังยั้งการเจริญมากกว่าอย่างมีความแตกต่างทาง
สถิติกับ กรรมวิธีใช้น้ าเปล่าซึ่งมีพ้ืนที่การยับยั้ง 0 เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่าเชื้อ B. subtilis ทั้ง 4 สายพันธุ์
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. proliferatum สาเหตุโรคกล้วยไม้ บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ได ้

เมื่อทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการพัฒนาอาการโรคบนใบกล้วยไม้ ของ
สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 5 ชนิด ได้แก่ carbendazim 50% WP, chlorothalonil 75% WP, prochloraz 
50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP ในอัตราเท่ากันคือ 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ร่วมกับ สาร
สกัดจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู และสารสกัดจากข่า 
ความเข้มข้น 200,000 ppm. และ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis 4 สายพันธุ์ ได้แก่ BS1, BS2, BS3 และ BS4 
โดยมีกรรมวิธีใช้น้ าเปล่า เป็นวิธีเปรียบเทียบ แล้วตรวจวัดขนาดของแผลโรคหลังจากพ่นสารตามกรรมวิธีต่าง ๆ 
ครบ 7 วัน น ามาค านวณเปอร์เซ็นต์การยังยั้งอาการโรค พบว่า กรรมวิธีพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 5 ชนิด 
ได้แก่carbendazim 50% WP,  chlorothalonil 75% WP, prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ 



captan 50% WP เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการพัฒนาการเกิดโรคอยู่ระหว่าง 81.73 - 93.26 เปอร์เซ็นต์ มากกว่า
อย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการขยายของแผลในกรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืช และ
กรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis โดย กรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis 4 สายพันธุ์ ได้แก่ BS1, 
BS2, BS3 และ BS4 มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรคอยู่ระหว่าง 49.36 - 56.41 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าอย่างมี
ความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืชได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัด
จากใบพลู และสารสกัดจากข่า ที่มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรคอยู่ระหว่าง 16.98 - 31.73 เปอร์เซ็นต์ ทุก
กรรมวิธีที่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช ใช้สารสกัดจากพืช และใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis มีเปอร์เซ็นต์การ
ยับยั้งอาการโรคมากกว่ากรรมวิธีใช้น้ าเปล่าซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 0 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลอง แสดงให้
เห็นว่า สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช carbendazim 50% WP, chlorothalonil 75% WP, prochloraz 50% 
WP, captan 80% WP และ captan 50% WP ในอัตราเท่ากันคือ 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพการ
ก าจัดเชื้อรา F. proliferatum สาเหตุโรคใบไหม้ด าของกล้วยไม้บนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกเชื้อได้ดีที่สุด รองลงมา
เป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis (BS1, BS2, BS3 และ BS4) ส่วนการใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด, 
สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู และสารสกัดจากข่า ความเข้มข้น 200,000 ppm. มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัดเชื้อราได้ในระดับต่ าสุด    

เมื่อทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการพัฒนาอาการโรคบนส่วนของกล้วยไม้ที่
ปลูกในสภาพโรงเรือน ของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 5 ชนิด ได้แก่ carbendazim 50% WP, chlorothalonil 
75% WP, prochloraz 50% WP, captan 80% WP และ captan 50% WP ในอัตราเท่ากันคือ 20 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร ร่วมกับ สารสกัดจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู 
และสารสกัดจากข่า ความเข้มข้น 200,000 ppm. และ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis 4 สายพันธุ์ ได้แก่ BS1, 
BS2, BS3 และ BS4 โดยมีกรรมวิธีใช้น้ าเปล่า เป็นวิธีเปรียบเทียบ แล้วตรวจวัดขนาดของแผลโรคหลังจากพ่นสาร
ตามกรรมวิธีต่าง ๆ ครบ 7 วัน น ามาค านวณเปอร์เซ็นต์การยังยั้งอาการโรค พบว่า กรรมวิธีพ่นสารเคมีป้องกัน
ก าจัด โรคพืช  5 ชนิด  ได้ แก่carbendazim 50% WP,  chlorothalonil 75% WP, prochloraz 50% WP, 
captan 80% WP และ captan 50% WP เปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยู่ระหว่าง  85.31 - 94.91 เปอร์เซ็นต์ มากกว่า
อย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการขยายของแผลในกรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืช และ
กรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis โดย กรรมวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis 4 สายพันธุ์ ได้แก่ BS1, 
BS2, BS3 และ BS4 มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรคอยู่ระหว่าง 56.21 - 61.01 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าอย่างมี
ความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารสกัดจากพืชได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัด
จากใบพลู และสารสกัดจากข่า ที่มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอาการโรคอยู่ระหว่าง 30.22 - 38.98 เปอร์เซ็นต์ ทุก
กรรมวิธีที่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช ใช้สารสกัดจากพืช และใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis มีเปอร์เซ็นต์การ
ยับยั้งอาการโรคมากกว่ากรรมวิธีใช้น้ าเปล่าซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 0 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลอง แสดงให้
เห็นว่า สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช carbendazim 50% WP, chlorothalonil 75% WP, prochloraz 50% 
WP, captan 80% WP และ captan 50% WP ในอัตราเท่ากันคือ 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพการ
ก าจัดเชื้อรา F. proliferatum สาเหตุโรคใบไหม้ด าของกล้วยไม้บนส่วนของกล้วยไม้ในสภาพการปลูกในโรงเรือน



ได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ B. subtilis (BS1, BS2, BS3 และ BS4) ส่วนการใช้สารสกัด
จากเปลือกมังคุด, สารสกัดจากไพล, สารสกัดจากใบพลู และสารสกัดจากข่า ความเข้มข้น 200,000 ppm. มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเชื้อราได้ในระดับต่ าสุด    

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
น าข้อมูลการศึกษาวิธีการป้องกันก าจัดเชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคในกล้วยไม้ที่มีประสิทธิภาพ โดย

เปรียบเทียบการใช้สารเคมี สารสกัดจากพืช และจุลินทรีย์ Bacillus subtilis แล้วน าวิธีการที่คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพมาก ไปเป็นแนวทางการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงวิธีการป้องกันก าจัดโรคของกล้วยไม้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงวางแนวทางการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ให้ปลอดจากโรค ไปเผยแพร่ในวารสารของกรม
วิชาการเกษตร และหนังสืองานวิชาการ หรือการเสนอโปสเตอร์วิชาการที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือเป็นแนวทาง
การศึกษาพัฒนาและปรับปรุงวิธีการป้องกันก าจัดโรคของกล้วยไม้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงวางแนว
ทางการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ให้ปลอดจากโรค ได้คุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ 

 หนว่ยงานที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8  
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