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5. บทคัดย่อ 
ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้สาเหตุจาก

แบคที เรีย  Burkholderia gladioli pv. gladioli ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 โดยน้าเชื้ อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ในสภาพเรือนทดลองมาทดสอบใน
สภาพแปลง โดยเริ่มพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์หลังจากกล้วยไม้เริ่มแสดงอาการของโรค พ่นทุก 7 วัน จ้านวน 5 
ครั้ง พบว่ากรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 BS23 และBS40 สามารถควบคุมเชื้อ B. gladioli pv. gladioli 
สาเหตุโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ได้ดี มีระดับความรุนแรงของโรคแตกต่างจากกรรมวิธีพ่นด้วยน้้าเปล่าอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 BS23 และBS40 ที่คัดเลือกได้สามารถ
ควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่สามารถ
ควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นแนวทางใน



การใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีคือพ่นเพ่ือป้องกันการเกิด
โรคหรือใช้เมื่อเพ่ิงเริ่มแสดงอาการของโรคในแปลง  

 
Abstract 

The experiment was conducted to determine the efficacy of antagonistic bacteria to 
control Burkholderia gladioli pv. gladioli the causal agent of bacterial brown rot of orchid during 
October 2015 – September 2017.  Three isolates of antagonistic bacteria, which presented the 
highest efficacy to control B.  gladioli pv. gladioli were selected for efficacy evaluation under 
field condition. When the symptom of bacterial brown rot of orchid presented, three selected 
isolates were applied every seven days for five times. The result showed that three isolates of 
antagonistic bacteria, namely BS5, BS23 and BS40 presented effectively in suppressing the 
disease symptom when compared to the control.  The efficacy of the selected antagonistic 
bacteria isolate BS5 BS23 and BS40 could control bacterial brown rot of orchid with 25 percent 
disease severity but could not control bacterial brown rot of orchid at 40 percent disease 
severity. Therefore, appropriate methods for using antagonistic bacteria to effective control of 
disease are to spray for preventing disease, or use when symptoms are visible.  

 
6. ค าน า 

กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพืชที่มีการส่งออกทั้งในรูปของดอก
กล้วยไม้และต้นกล้วยไม้ โดยมีมูลค่าการส่งออกปีละประมาณ 1 ,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของมูลค่าการ
ส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร , 2544) กล้วยไม้ที่เกษตรกรนิยมปลูกมีหลายสกุล เช่น 
กล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวาย ม็อคคารา ออนซิเดียม แวนด้า แอสโคเซนดา อะแรนดา และคัทลียา ซึ่งแหล่งปลูกที่
ส้าคัญคือ จังหวัด นครปฐม กรุงเทพฯ สมุทรสาคร นนทบุรี ราชบุรี อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี และสุพรรณบุรี   
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2544) โรคพืชนับเป็นปัญหาที่ส้าคัญอย่างหนึ่งในการผลิตกล้วยไม้ เพราะโรคพืชมีผลท้า
ให้ผลผลิตกล้วยไม้ต่้า และไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะโรคเน่าสีน้้าตาล (bacterial brown rot) เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย Burkholderia gladioli pv. gladioli ถ้าอาการรุนแรงจะท้าให้กล้วยไม้ใบเน่า ร่วง และตายทั้งต้น 
เนื่องจากสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียมีน้อย การใช้เป็นติดต่อกัน
เป็นเวลานานจะมีผลท้าให้เชื้อสาเหตุโรคเกิดการดื้อสารเคมีและท้าให้มีสารเคมีตกค้าง ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้โดยใช้ชีววิธี โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ในสภาพแปลง 
ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการศึกษานี้คาดหวังว่าจะสามารถน้าไปพัฒนาและใช้เป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมี
ได้อีกทางหนึ่ง 

 



7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

  1. เครื่องแก้วและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
2. เครื่องชั่ง 
3. หม้อนึ่งความดันไอ 
4. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 
5. เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ 
6. ตู้อบ 
7. เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง 
8. ปิเปต 
9. สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 
10. สารป้องกันก้าจัดโรคพืช thiram 80% WG 
11. เชื้อแบคทีเรีย B. gladioli pv. gladioli และเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
12. เครื่องพ่นมือ 
13. กล้วยไม้ 

- วิธีการ 

 1. การเตรียมเชื้อ B. gladioli pv. gladioli ส าหรับปลูกเชื้อบนกล้วยไม้  

 เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบนอาหาร PSA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง น้าเชื้อมาละลายในน้้ากลั่น
นึ่งฆ่าเชื้อ แล้ววัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นแสง 600 นาโนเมตร 
ปรับให้มีความเข้มข้นเชื้อประมาณ 108 หน่วยโคโลนี/มิลลิลิตร ปลูกเชื้อบนต้นกล้วยไม้โดยใช้วิธีการพ่น  
 2. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ส าหรับพ่นบนกล้วยไม้  
 เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีแนวโน้มว่ามีประสิทธิภาพดีในสภาพเรือนทดลอง จ้านวน 3 ไอโซเลท ใน
อาหาร TSB เขย่าเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง น้าเชื้อมาละลายในน้้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ปรับความเข้มข้น
ของเชื้อให้มีความเข้มข้นประมาณ 109 หน่วยโคโลนี/มิลลิลิตร ก่อนน้าไปพ่นให้ทั่วต้นกล้วยไม้ด้วยเครื่องพ่นมือ  
 3. การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าสีน้ าตาลของกล้วยไม้ใน
สภาพแปลง  

3.1 การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 กรรมวิธี 4 ซ้้า โดยมีกรรมวิธีทดลองดังนี้ 
  กรรมวิธีที่ 1  พ่นด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 
  กรรมวิธีที่ 2  พ่นด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS23  
  กรรมวิธีที่ 3  พ่นด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS40  
  กรรมวิธีที่ 4  พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้้า  
         20 ลิตร (เกษตรกร)    



  กรรมวิธีที่ 5  พ่นด้วยน้้าเปล่า (control) 
      ท้าการพ่นให้ทั่วต้นกล้วยไม้ทุกๆ 7 วัน จ้านวน 5 ครั้ง  

 3.2 การบันทึกข้อมูล ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นทุกครั้งและประเมินระดับความรุนแรงของทุก
ใบในแต่ละต้น จ้านวน 20 ต้นต่อซ้้า โดยแบ่งระดับความรุนแรงของโรคเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใบไมป่รากฏอาการของโรค 
 ระดับ 2  ใบปรากฏอาการของโรคร้อยละ 1-5 ของพ้ืนที่ใบ 
 ระดับ 3  ใบปรากฏอาการของโรคร้อยละ 6-10 ของพ้ืนที่ใบ 
 ระดับ 4  ใบปรากฏอาการของโรคร้อยละ 11-25 ของพ้ืนที่ใบ 
 ระดับ 5  ใบปรากฏอาการของโรคร้อยละ 26-50 ของพ้ืนที่ใบ 
 ระดับ 6  ใบปรากฏอาการของโรคมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ใบ  

น้าผลการประเมินความรุนแรงของโรคมาค้านวณเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค ดังนี้ 

  เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค  =   ผลรวมของ (ระดับ x จ้านวนใบ) x 100 
             จ้านวนใบทั้งหมด x ระดับสูงสุด 

 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   น้าค่าระดับความรุนแรงที่ประเมินได้มาหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค วิเคราะห์ผลการ

ทดลองโดยวิธี Analysis of Variance และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range 
Test (DMRT) 
- เวลาและสถานที่ 

เวลา  ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560  
สถานที่  ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานบักเตรีวิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

กรมวิชาการเกษตร และแปลงกล้วยไม้ 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ด้าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ที่เกิดจาก

เชื้อแบคทีเรีย B. gladioli pv. gladioli โดยคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ที่มีประสิทธิภาพใน
การควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ในสภาพเรือนทดลองซึ่งได้ด้าเนินการในเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 
2558 จ้านวน 3 ไอโซเลท มาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในสภาพแปลงระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 
2560 ดังนี้ 

1. การเตรียมเชื้อ B. gladioli pv. gladioli ส าหรับปลูกเชื้อบนกล้วยไม้  
 เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบนอาหาร PSA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง น้าเชื้อมาละลายในน้้ากลั่น
นึ่งฆ่าเชื้อ แล้ววัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นแสง 600 นาโนเมตร 
ปรับให้มีความเข้มข้นเชื้อประมาณ 108 หน่วยโคโลนี/มิลลิลิตร ปลูกเชื้อบนต้นกล้วยไม้โดยใช้วิธีการพ่น  



 2. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ส าหรับพ่นบนกล้วยไม้  
 เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 BS23 และBS40 ที่คัดเลือกได้จากการทดสอบในสภาพเรือนทดลอง ใน
อาหาร TSB เขย่าเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง น้าเชื้อมาละลายในน้้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ปรับความเข้มข้น
ของเชื้อให้มีความเข้มข้นประมาณ 109 หน่วยโคโลนี/มิลลิลิตร ก่อนน้าไปพ่นให้ทั่วต้นกล้วยไม้ด้วยเครื่องพ่นมือ 
 3. การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าสีน้ าตาลของกล้วยไม้ใน
สภาพแปลง  

ปี 2559 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559) 
 เตรียมเชื้อ  B. gladioli pv. gladioli และเชื้อแบคที เรียปฏิปักษ์  น้ ามาทดสอบประสิทธิภาพใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือยืนยันคุณสมบัติการเป็นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่สามารถการควบคุมเชื้อ B. gladioli pv. 
gladioli สาเหตุโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ก่อนน้าไปใช้ในการทดสอบในสภาพแปลงเกษตรกร จากนั้นเตรียม
แปลงกล้วยไม้ส้าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้โดย
ท้าการปลูกเชื้อ B. gladioli pv. gladioli ที่เตรียมไว้บนต้นกล้วยไม้ด้วยวิธีการพ่น และเริ่มท้าการทดลองตาม
แผนการทดลองที่วางไว้ โดยเริ่มพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์หลังจากกล้วยไม้เริ่มแสดงอาการของโรค พ่นทุก 7 วัน 
จ้านวน 5 ครั้ง พบว่าก่อนพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ครั้งที่ 5 กรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 BS23 และ 
BS40 สามารถควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ได้ดีไม่แตกต่างกับกรรมวิธีพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช  
thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ทั้ง 4 กรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคแตกต่าง
จากกรรมวิธีพ่นด้วยน้้าเปล่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค 23.02, 24.53, 22.43, 
22.70 และ 28.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ที่ 7 วันหลังพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ครั้งท่ี 5 กรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ BS5 BS23 และ BS40 สามารถควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ได้ดีไม่แตกต่างกับกรรมวิธีพ่นด้วยสาร
ป้องกันก้าจัดโรคพืช thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ทั้ง 4 กรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ
รุนแรงของโรคแตกต่างจากกรรมวิธีพ่นด้วยน้้าเปล่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค 
23.31, 24.71, 22.66, 22.99 และ 28.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และ ที่ 14 วันหลังพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ครั้ง
ที่ 5 กรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 BS23 และ BS40 สามารถควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ได้ดีไม่
แตกต่างกับกรรมวิธีพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช  thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ทั้ง 4 
กรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคแตกต่างจากกรรมวิธีพ่นด้วยน้้าเปล่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดย
มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค 25.74, 25.85, 23.40, 23.37 และ 28.87 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) 
อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้น้อยท้าให้การทดสอบประสิทธิภาพเห็นผลไม่ชัดเจน  



ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้สาเหตุจากแบคทีเรีย B. gladioli pv. gladioli ปี 2559 

กรรมวิธีทดลอง 

 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค1/ 

ก่อนพ่นแบคทีเรียปฏิปักษ์ 7 วันหลังพ่น 14 วันหลังพ่น 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 
กรรมวิธีที่ 1 พ่นด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5  20.14 a 21.17 a 21.83 a 22.07 a 23.02 a 23.31 a 25.74 b 
กรรมวิธีที่ 2 พ่นด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS23  20.18 a 21.79 ab 22.12 a 22.82 a 24.54 a 24.71 a 25.85 b 
กรรมวิธีที่ 3 พ่นด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS40  20.02 a 22.23 ab 22.33 a 22.41 a 22.43 a 22.66 a 23.40 a 
กรรมวิธีที่ 4 พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช thiram 80% WG 19.94 a 20.21 a 21.56 a 21.96 a 22.70 a 22.99 a 23.37 a 
กรรมวิธีที่ 5 พ่นด้วยน้้าเปล่า 20.42 a 23.85 b 24.03 a 24.09 a 28.50 b 28.75 b 28.87 c 

CV. (%) 4.58 7.04 6.60 6.82 7.09 6.92 6.18 

1/ ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 
 
 



ปี 2560 (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560) 
 ด้าเนินการทดลองเช่นเดียวกันกับปี 2559 ตามแผนการทดลองที่วางไว้ โดยเริ่มพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์
หลังจากกล้วยไม้เริ่มแสดงอาการของโรค พ่นทุก 7 วัน จ้านวน 5 ครั้ง พบว่าก่อนพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ครั้งที่ 3 
กรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 BS23 BS40 และสารป้องกันก้าจัดโรคพืช thiram 80% WG อัตรา 20 กรัม
ต่อน้้า 20 ลิตร ไม่สามารถควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ได้ ทั้ง 4 กรรมวิธี ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรง
ของโรคไม่แตกต่างจากกรรมวิธีพ่นด้วยน้้าเปล่า โดยมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค 41.43, 40.54, 38.90, 39.00 
และ 40.38 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ก่อนพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ครั้งที่ 4 กรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 
BS23 BS40 และสารป้องกันก้าจัดโรคพืช thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ไม่สามารถควบคุมโรค
เน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ได้ ทั้ง 4 กรรมวิธี ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างจากกรรมวิธีพ่นด้วย
น้้าเปล่า โดยมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค 53.28, 52.50, 50.30, 49.92 และ 50.06 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
ก่อนพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ครั้งที่ 5 กรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 BS23 BS40 และสารป้องกันก้าจัด
โรคพืช thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ไม่สามารถควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ได้ ทั้ง 4 
กรรมวิธี ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างจากกรรมวิธีพ่นด้วยน้้าเปล่า โดยมีเปอร์เซ็นต์ความ
รุนแรงของโรค 55.12, 54.05, 53.63, 54.13 และ 54.06 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ที่ 7 วันหลังพ่นเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ครั้งที่ 5 กรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 BS23 BS40 และสารป้องกันก้าจัดโรคพืช thiram 80% 
WG อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ไม่สามารถควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ได้  ทั้ง 4 กรรมวิธี ค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างจากกรรมวิธีพ่นด้วยน้้าเปล่า โดยมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค 56.85, 
53.30, 53.65, 54.40 และ 55.17 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และ ที่ 14 วันหลังพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ครั้งที่ 5 
กรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 BS23 BS40 และสารป้องกันก้าจัดโรคพืช thiram 80% WG อัตรา 20 กรัม
ต่อน้้า 20 ลิตร ไม่สามารถควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ได้ ทั้ง 4 กรรมวิธี ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรง
ของโรคไม่แตกต่างจากกรรมวิธีพ่นด้วยน้้าเปล่า โดยมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค 59.64, 54.97, 56.71, 58.75 
และ 57.93 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางท่ี 2)  
 จากการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีคัดเลือกได้สามารถควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาล
ของกล้วยไม้ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่สามารถควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของ
กล้วยไม้ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นแนวทางในการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์
ควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีคือพ่นเพ่ือป้องกันการเกิดโรคหรือใช้เมื่อเพ่ิงเริ่มมีการ
อาการของโรคในแปลง  



ตารางท่ี 2  ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้สาเหตุจากแบคทีเรีย B. gladioli pv. gladioli ปี 2560 

กรรมวิธีทดลอง 

 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค1/ 

ก่อนพ่นแบคทีเรียปฏิปักษ์ 7 วันหลังพ่น 14 วันหลังพ่น 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 
กรรมวิธีที่ 1 พ่นด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5  21.17 a 39.94 b 41.43 a 53.28 a 55.12 a 56.85 a 59.64 a 
กรรมวิธีที่ 2 พ่นด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS23  23.10 a 37.98 ab 40.54 a 52.50 a 54.05 a 53.30 a 54.97 a 
กรรมวิธีที่ 3 พ่นด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS40  22.23  a 36.73 ab 38.90 a 50.30 a 53.63 a 53.65 a 56.71 a 
กรรมวิธีที่ 4 พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช thiram 80% WG 21.40 a 33.21 a 39.00 a 49.92 a 54.13 a 54.40 a 58.75 a 
กรรมวิธีที่ 5 พ่นด้วยน้้าเปล่า 21.79 a 35.76 ab 40.38 a 50.06 a 54.06 a 55.17 a 57.93 a 

CV. (%)   7.16 10.38 14.23 12.19 10.38 11.75 13.33 

1/ ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 



ในประเทศไทยมีรายงานการน้าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์มาใช้ควบคุมโรคพืชในไม้ดอกไม่มากนัก เสมอใจ และ
คณะ (2551) ท้าการศึกษาเพ่ือหาแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่สามารถควบคุม Xanthomonas axonopodis pv. 
dieffenbachiae เชื้อสาเหตุโรคใบไหม้ของหน้าวัว โดยแยกเชื้อแบคทีเรียจากวัสดุปลูกหน้าวัว ใบหน้าวัวที่เป็นโรค
และใบปกติ จ้าแนกเชื้อได้เป็น B. subtilis ท้าการทดสอบการควบคุมโรคใบไหม้กับหน้าวัวสายพันธุ์ Casino และ 
Tropical โดยการพ่นแต่ละกลุ่มของ B1228, B1317 และ B1348 ในเรือนทดลอง ผลการทดลองพบว่า การใช้เชื้อ
ผสม 3 ชนิด มีประสิทธิภาพการยับยั้งสูงสามารถลดการเกิดโรคได้ 81-89% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ส้าหรับ
ในกล้วยไม้ ปิยรัตน์ และคณะ (2553) ทดสอบแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 
Acidovorax avenae subsp. cattleyae บนกล้วยไม้สกุลแวนด้าลูกผสมอายุ 4 เดือน โดยพ่นเซลล์แขวนลอย
แบคทีเรียปฏิปักษ์ 5 ไอโซเลท ได้แก่ NA18, KA28, KA33, KA34, KA35 และชีวภัณฑ์ผงอัดเม็ดฟู่ของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ไอโซเลท KA33 เปรียบเทียบกับการพ่นน้้าเปล่า ผลการทดสอบหลังจากพ่นแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรค
ตามกรรมวิธี 5 ครั้ง พบว่าทุกกรรมวิธีให้ผลในการควบคุมโรคได้ดีกว่าการพ่นด้วยน้้าเปล่า โดยกรรมวิธีการพ่นเซลล์
แขวนลอยแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท KA28 กล้วยไม้แสดงอาการโรคต่้าสุด รองลงมาคือ เซลล์แขวนลอยแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ไอโซเลท KA33 กรรมวิธีการพ่นชีวภัณฑ์แบคทีเรียไอโซเลท KA33 ให้ผลในการควบคุมโรคใกล้เคียงกับการ
พ่นเซลล์แขวนลอยเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท KA34 และ KA35 และในปี 2555 สุรีย์พร และคณะ ได้คัดเลือกเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์จาก culture collections และแยกเก็บจากบริเวณผิวใบของกล้วยไม้จังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเน่าเละ Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc) และ E. 
chrysanthemi (Ech) แล้วทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดในสภาพ
โรงเรือน พบว่าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต BK2, BK5, BK9 และ BK12 สามารถควบคุมได้ทั้ง Ecc และ Ech 
ส่วนไอโซเลต 17G18 ไม่สามารถควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Ecc ได้ โดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต BK2, BK5, BK9 
และ BK12 สามารถควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Ech ได้ดีกว่า Ecc (สุรีย์พร และ  คณะ, 2555) จะเห็นได้ว่าจากรายงาน
โดยส่วนใหญ่การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์มีประสิทธิภาพดีในสภาพเรือนทดลองทั้งนี้ยังไม่มีรายงาน
การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ได้ผลดีในสภาพแปลง และยังไม่มีรายงานการน้าแบคทีเรียปฏิปักษ์มา
ใช้ในการควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อ B. gladioli pv. gladioli 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS5 BS23 และBS40 ที่คัดเลือกได้สามารถควบคุมโรคเน่าสี

น้้าตาลของกล้วยไม้ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่สามารถควบคุมโรคเน่าสี
น้้าตาลของกล้วยไม้ที่เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นแนวทางในการใช้เชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ควบคุมโรคเน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีคือพ่นเพ่ือป้องกันการเกิดโรคหรือใช้ เมื่อเพ่ิงเริ่ม
มีอาการของโรคในแปลง  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมเชื้อ B. gladioli pv. gladioli สาเหตุโรค

เน่าสีน้้าตาลของกล้วยไม้ในสภาพแปลง 



11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
- 
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