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1. แผนงานวิจัย           :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ประโยชน์     
ของชีวภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ 
 

2. โครงการวิจัย  :  วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ชีวภัณฑ์ 
ในการควบคุมศัตรูพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 

 กิจกรรม  :  การผลิตขยายและการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     :  การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุม
โรคใบจุดน  าตาลของกล้วยไม้สาเหตุจากแบคทีเรีย Acidovorax 
avenae subsp. cattleyae  

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Evaluation of an efficacy of antagonistic bacteria for 
controlling bacterial brown spot of orchids caused by 
Acidovorax avenae subsp. cattleyae 

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   : รุ่งนภา  ทองเคร็ง       สังกัด   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน    : ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล สังกัด   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   บูรณี พั่ววงษ์แพทย์     สังกัด   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                                  ทิพวรรณ กันหาญาติ   สังกัด   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 

5. บทคัดย่อ   : ทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบจุดสี
น  าตาลของกล้วยไม้สาเหตุจากแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. cattleyae ในกล้วยไม้สกุล
แวนด้า วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า 5 กรรมวิธี ประกอบด้วยกรรมวิธีที่ใช้เชื อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ไอโซเลท BVB-2  BVR-37  และ BVS-43 เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช 
thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ใช้น  ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ โดยจะพ่น
สารละลายเชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทุก 7 วัน จ านวน 5 ครั ง ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ใช้เชื อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVR-37 มีค่าดัชนีการเกิดโรคน้อยที่สุดและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับทุกๆกรรมวิธี  โดยมีค่าดัชนีการเกิดโรคเท่ากับ 46.67 เปอร์เซ็นต์  (2559) และ 40.83 
เปอร์เซ็นต์ (2560) มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดสีน  าตาลของกล้วยไม้ได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ



กรรมวิธีที่ใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVB-2  BVS-43  กรรมวิธีที่ใช้สารเคมี thiram 80% WG 
อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ใช้น  ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ 
     : Efficacy of antagonistic bacteria on controlling bacterial 
brown spot of Vanda orchids caused by Acidovorax avenae sub sp. cattleyae was 
evaluated. The experiment was arranged in RCB with 4 replications. The treatments 
comprised application of three antagonistic bacteria isolates BVB-2 BVR-37 and BVS-43 
compare with thiram 80% WG at 20 g/20 liters of water and the sterile water control 
treatment. Bacterial suspension was applied every 7 days for 5 times. The BVR-37 
treatment had significantly lower disease index compared with other treatments 
which were 46.67 percent in the first year (2016) and 40.83 percent in the second year 
(2017). The antagonistic bacteria isolate BVR-37 was more effective on the bacterial 
brown spot control compare with the other two isolates BVB-2 BVS-43 and the 
fungicide thiram 80% WG. 

 
6. ค าน า : โรคใบจุดสีน  าตาลของกล้วยไม้มีสาเหตุจากเชื อแบ คที เรีย 
Acidovorax avenae subsp. cattleyae  ลักษณะอาการที่พบเริ่มแรกแผลจะมีอาการฉ่ าน  าสีเหลือง
อ่อน มีวงสีเหลืองล้อมรอบ แล้วแผลจะมีการพัฒนาขยายขนาดใหญ่ขึ น ส่วนเนื อเยื่อบริเวณกลางแผลมี
การยุบตัวลงไปจากผิวใบ เปลี่ยนเป็นสีน  าตาลหรือสีด า มีลักษณะแข็ง แผลมีรูปร่างไม่แน่นอน พบได้ทั ง
ใบแก่และใบอ่อน มีการระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝน  อาจจะพบลักษณะอาการอีกแบบคือ แผลสีขาว 
เป็นวงสีน  าตาลหรือเทา ที่ขอบแผลชั นกลาง จะเป็นสีด าขรุขระ รูปร่างไม่แน่นอน ขอบแผลนอกสุดมีสี
เห ลื อ งล้ อม รอบ  (Divinagracia et al.,1984) เชื อ แบ คที เรี ย  A. avenae subsp. cattleyae  
สามารถเข้าสู่ใบกล้วยไม้ได้ทางบาดแผล  (wound) ช่องเปิดธรรมชาติของใบ  (hydrathods) เชื อ
สามารถแพร่กระจายโดยกระเด็นไปกับน  าที่ใช้รด โดยเฉพาะวิธีการให้น  าแบบเหนือทรงพุ่มจะส่งผลให้
เชื อสามารถแพร่กระจายไปได้ดี (Miller, 1990) จะพบการระบาดมากของโรคนี ในกล้วยสกุลแคทลียา 
ฟาแลนนอปซิส แวนดา ซิมบิเดียม เดนโดรเบียม และออนซิเดียม (Willems et al., 1992) และมี
รายงานพบการระบาดของโรคซึ่งท าความเสียหายในกล้วยไม้สกุลแวนดามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ตั งแต่
ระยะกล้า (seedling) จนถึงระยะออกดอก ปัจจุบันนี พบการระบาดของโรคใบจุดสีน  าตาลในเกือบทุก
แหล่งที่มีการปลูกกล้วยไม้ ซึ่งจะพบการระบาดของโรคนี มากในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน 
  จากการศึกษาระบบนิเวศวิทยา เชื อแบคทีเรีย A. avenae subsp. cattleyae จัดอยู่ในกลุ่ม
เชื อแบคทีเรียที่อาศัยในดินได้ระยะสั น (นิพนธ์, 2533) เชื อแบคทีเรียสามารถอยู่รอดในเศษซากใบ
กล้วยไม้ที่เกิดโรคได้ช่วงระยะหนึ่ง เมื่อเศษซากพืชดังกล่าวย่อยสลายไป เชื อแบคทีเรียก็จะตายเพราะ
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีพ การป้องกันก าจัดสามารถท าได้โดยปลูกกล้วยไม้ปลอดโรค 



ก าจัดกล้วยไม้ที่เป็นโรคและวัสดุปลูกออกจากแปลงไปเผาท าลายไม่น าวัสดุปลูกเก่ามาใช้อีก ควบคุม
ความชื นไม่ควรใช้สปริงเกอร์หากพบโรคระบาดมาก (กรมวิชาการเกษตร, 2553)  
  โรคใบจุดสีน  าตาลของกล้วยไม้ มีสาเหตุจากเชื อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. 
cattleyae พบระบาดท าความเสียหายในกล้วยไม้ลูกผสมสกุลแวนดา (Vanda Hybrid) แคทลียา 
(Cattleya) ฟ า แ ล น น อ ป ซิ ส  (Phalaenopsis) ซิ ม บิ เดี ย ม  (Cymbidium) เด น โด ร เบี ย ม 
(Dendrobium) และออนซิเดียม (Oncidium) โดยพบท าความเสียหายกับกล้วยไม้สกุลแวนดา
มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ตั งแต่ระยะกล้า (seedling) จนถึงระยะออกดอก ในปัจจุบันนี พบการระบาด
ของโรคใบจุดสีน  าตาล ในเกือบทุกแหล่งที่มีการปลูกกล้วยไม้ ซึ่งจะพบการระบาดของโรคนี มากในช่วง
ฤดูร้อนและฤดูฝน โดยเชื อสามารถแพร่กระจายไปกับน  าได้ดี ส่งผลให้การควบคุมโรคใบจุดสีน  าตาล
ของกล้วยไม้ท าได้ค่อนข้างยาก การแพร่กระจายของโรคจึงเกิดขึ นอย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญเชื อ
แบคทีเรียสาเหตุโรคไม่มีสารเคมีที่จะใช้ในการป้องกันก าจัดได้ วิธีการตัดใบที่เป็นโรคออกจากต้น แล้ว
น าไปเผาท าลาย เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื อจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นอ่ืนๆ จึงเป็นวิธีการที่
แนะน าเกษตรกรในขั นต้น จากที่มีรายงานการน าสารป้องกันก าจัดโรคพืชในกลุ่มสเตร็ปโตมัยซิน
ซัลเฟต ผสมออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ หรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ หรือคิวปริคออกไซด์ มา
ใช้ในการควบคุมโรคใบจุดสีน  าตาลของกล้วยไม้  เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบกล้วยไม้ พบว่า
ก่อให้เกิดปัญหาการดื อยาของเชื อสาเหตุ ท าให้ไม่สามารถควบคุมและแก้ปัญหาโรคใบจุดสีน  าตาลได้ 
จึงส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้มีความเดือดร้อนมากขึ น รวมทั งมีต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ น ดังนั นเพื่อช่วย
แก้ปัญหาเรื่องการควบคุมโรคใบจุดสีน  าตาล การศึกษาวิจัยครั งนี จึงมุ่งเน้นการน าเชื อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ที่ผ่านการคัดเลือกทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเชื อ Acidovorax avenae subsp. 
cattleyae สาเหตุโรคใบจุดสีน  าตาลของกล้วยไม้ในระดับห้องปฏิบัติการและเรือนปลูกพืชทดลองแล้ว 
ไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดสีน  าตาลของกล้วยไม้ในสภาพแปลงทดลอง 
  ปัจจุบันการใช้เชื อปฏิปักษ์ (antagonist) ควบคุมเชื อสาเหตุโรคพืช เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความ
นิยม โดยเชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์สกุล Bacillus เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ เนื่องจากมี
คุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น สามารถสร้างเอนโดสปอร์ (endospore) ที่ทนทานต่อ สารเคมี รังสี 
และความร้อนได้ดีกว่าเซลล์ปกติ (Kloepper et al., 2004) แบคทีเรียสกุล Bacillus ยังมีกลไกการ
เป็นปฏิปักษ์ที่ส าคัญหลายรูปแบบ เช่น สามารถสร้างสารปฏิชีวนะและเอนไซม์ได้ (Shoda, 2000 ; 
พิศาล, 2551) นอกจากนี ยังพบว่า แบคทีเรีย Bacillus หลายชนิด เป็น Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria (PGPR) ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง พริก มะเขือเทศ 
อ้อย เป็นต้น (Raj et al, 2003;  ณัฐธิญา, 2550 ; Domenech et al, 2006;  ชลิดา และนัฐพร , 
2550) ส าหรับการน าเชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์มาใช้ในการคบคุมโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย 
  ในประเทศไทยมีรายงานการน าเชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์สุกล Bacillus มาใช้ควบคุมเชื อ
แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชค่อนข้างหลากหลาย มีการใช้เชื อ Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคเหี่ยว
ของขิงและมะเขือเทศ ซึ่งพบว่าเชื อแบคทีเรีย Bacillus subtilis มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค



เหี่ยวของขิงถึง 60% (ณัฏฐิมาและคณะ, 2547) และมีการศึกษาการใช้เชื อแบคทีเรีย Bacillus 
subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 ที่แยกได้จากดินบริเวณรากต้นมันฝรั่งที่ไม่เป็นโรคในพื นที่ที่มีการระบาด
ของโรค  สามารถป้ องกันควบคุมการเกิด โรค เหี่ ยวของมันฝรั่ งที่ เกิ ดจาก เชื อ  Ralstonia 
solanacearum ได้  (วงศ์  et al., 2548) มีการทดลองน า Bacillus subtilis มาใช้ควบคุมเชื อ
แบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. carotovora และ Erwinia chrysanthemi สาเหตุโรคเน่า
เละในกล้วยไม้ ในสภาพโรงเรือนปลูกพืชทดลองพบว่าเชื อ Bacillus subtilis มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเชื อแบคที เรีย  Erwinia carotovora subsp. carotovora และ Erwinia chrysanthemi 
สาเหตุโรคเน่าเละในกล้วยไม้ได้ (สุรีย์พร และคณะ, 2555) นอกจากนี มีรายงานว่าเชื อ Bacillus 
subtilis สามารถยับยั งการเจริญของแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli ไอโซเลต SK 
และ KK9 สาเหตุโรคผลเน่าจากแบคทีเรีย (bacterial fruit blotch) ได้ และได้พัฒนาเป็นชีวภัณฑ์
แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis เพ่ือการเคลือบเมล็ดและพ่นทางใบส าหรับควบคุมแบคทีเรีย 
Acidovorax avenae subsp. citrulli (กุศลและพิศาล, 2556) 
 
7. วิธีด าเนินการ  : 

- อุปกรณ์    
 1. โรงเรือนกล้วยไม้สกุลแวนดา 
 2. แบคทีเรีย Acidovorax  avenae  subsp.  cattleyae 
 3. เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ (Bacillus  subtilis) ที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 3 ไอโซเลท 
 4. สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมอาหารเลี ยงแบคทีเรีย เช่น Trytic Soy Agar (TSA), Tryptic 
Soy Broth (TSB), Wakimoto’s medium (PSA) ฯลฯ 
 5. สารป้องกันก าจัดโรคพืช thiram 80% WG 
 6. เครื่องพ่นสาร 
 7. ป้ายพลาสติก 
- วิธีการ  

1. การเตรียมเชื อ Acidovorax avenae subsp. cattleyae ส าหรับปลูกเชื อบนกล้วยไม้ 
  เลี ยงเชื อแบคทีเรียบนอาหาร Wakomoto’s medium บ่มเชื อที่อุณหภูมิ 27 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 36 ชั่วโมง น าเชื อแบคทีเรียละลายในน  ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ แล้ววัดค่าการดูดกลืนคลื่น
แสงด้วยเครื่อง spectrophotometor  ที่ความยาวคลื่นแสง 600 นาโนเมตร ปรับให้ได้ค่า OD 
เท่ากับ  0.2 (1.0x108  หน่วยโคโลนี/มิลลิลิตร) ปลูกเชื อทดสอบด้วยวิธีสเปรย์สารละลายเชื อแบคทีเรีย
บนต้นกล้วยไม้ 

2. การเตรียมสารละลายเชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์  
  เลี ยงเชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์บนอาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) เป็นเวลา 36 ชั่วโมง 
และน าเชื อแบคทีเรียไปเขย่าในอาหาร Tryptic Soy Broth (TSB) เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั นน า



สารละลายเชื อที่ได้ไปผสมน  ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ ปรับความเข้มข้นของเชื อให้มีความเข้มข้นประมาณ 109 
หน่วยโคโลนี/มิลลิลิตร ก่อนน าไปพ่นให้ทั่วต้นกล้วยไม้ด้วยเครื่องมือพ่น 

3. การวางแผนการทดลอง 
  วางแผนการทดลองแบบ RCB  มี 5 กรรมวิธี  4 ซ  าๆ ละ 15 ต้น (ท าการทดลองใน
กล้วยไม้สกุลแวนดา ทีม่ีอายุประมาณ 2 ปี)  
  กรรมวิธีที่ 1   พ่นด้วยสารละลายเชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลท BVB-2 
  กรรมวิธีที่ 2   พ่นด้วยสารละลายเชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลท BVR-37 
  กรรมวิธีที่ 3   พ่นด้วยสารละลายเชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลท BVS-43 

กรรมวิธีที่ 4   พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อ
น  า 20 ลิตร (วิธีเกษตรกร) 

  กรรมวิธีที่ 5   พ่นด้วยน  ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 
พ่นสารละลายเชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ให้ทั่วต้นกล้วยไม้ทุกๆ 7 วัน จ านวน 5 ครั ง 

การบันทึกข้อมูล 
 ตรวจสอบการเกิดโรคของกล้วยไม้ก่อนพ่นทุกครั ง โดยการตรวจนับจ านวนแผลและวัดขนาด
ของแผลที่แสดงอาการของโรคใบจุดสีน  าตาลทุกใบ ค านวณหาพื นที่ใบและประเมินระดับความรุนแรง
ของโรคในแต่ละต้น โดยแบ่งระดับความรุนแรงของโรคเป็น 6 ระดับ ดังนี   
  ระดับ 1  ใบไม่ปรากฎอาการของโรค 
  ระดับ 2  ใบปรากฎอาการของโรคร้อยละ 1-5 ของพื นที่ใบ 
  ระดับ 3  ใบปรากฎอาการของโรคร้อยละ 6-10 ของพื นที่ใบ 
  ระดับ 4  ใบปรากฎอาการของโรคร้อยละ 11-25 ของพื นที่ใบ 
  ระดับ 5  ใบปรากฎอาการของโรคร้อยละ 26-50 ของพื นที่ใบ 
  ระดับ 6  ใบปรากฎอาการของโรคมากกว่าร้อยละ 50 ของพื นที่ใบ 
หลังจากนั นน าข้อมูลระดับการเกิดโรคมาค านวณหาค่าดัชนีการเกิดโรค (Disease Index, DI) 
 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าค่าดัชนีการเกิดโรค(Disease Index, DI) ที่ค านวณได้มาวิเคราะห์โดยวิธี Analysis of 
Variance และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

- เวลาและสถานที่   
 - เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ นสดุ กันยายน 2560 
 - ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานบักเตรีวิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 - โรงเรือนปลูกกล้วยไม้พันธุ์แวนดา อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

ดัชนีการเกิดโรค (Disease Index, DI) =  

 

 

 

 

 

ผลรวมของ (จ านวนต้นพืชแต่ละระดับอาการ x คะแนนของระดับอาการ 
จ านวนต้นพืชทดสอบทั งหมด x คะแนนสูงสดุของระดับอาการ 

X 100 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :  
  การทดลองในปี 2559 (ตารางที่ 1) 

ทุกกรรมวิธีที่ ใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั งสามไอโซเลท BVB-2  BVR-37 และ BVS-43 มี
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบจุดสีน  าตาลน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีใช้
สารเคมี thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ใช้น  ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ (กรรมวิธี
ควบคุม)  

กรรมวิธีที่ใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVS-37 มีค่าดัชนีการเกิดโรคใบจุดสีน  าตาลน้อย
ที่สุดเท่ากับ 46.67 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์
ไอโซเลท BVB-2 ที่มีค่าดัชนีการเกิดโรคใบจุดสีน  าตาลเท่ากับ 53.33 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ใช้เชื อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVS-43 ที่มีค่าดัชนีการเกิดโรคเท่ากับ 55 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามกรรมวิธีที่
ใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั ง 3 ไอโซเลท มีค่าดัชนีการเกิดโรคใบจุดสีน  าตาลน้อยกว่าและแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารเคมี thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร  
(วิธีเกษตรกร) ซึ่งมีค่าดัชนีการเกิดโรคใบจุดสีน  าตาลเท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ใช้น  ากลั่นนึ่ง
ฆ่าเชื อ (กรรมวิธีควบคุม) มีค่าดัชการเกิดโรคใบจุดสีน  าตาลเท่ากับ 69.17 เปอร์เซ็นต์ 
  การทดลองในปี 2560 (ตารางที่ 2) 
  กรรมวิธีที่ใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVR-37 พบว่ามีค่าดัชนีการเกิดโรคใบจุดสีน  าตาล
น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีที่ใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVB-2 
และ BVS-43 กรรมวิธีใช้สารเคมี thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ใช้น  า
กลั่นนึ่งฆ่าเชื อ (กรรมวิธีควบคุม)  
  กรรมวิธีที่ใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVS-37 มีค่าดัชนีการเกิดโรคใบจุดสีน  าตาลน้อย
ที่สุดเท่ากับ 40.83 เปอร์เซ็นต์ และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใช้เชื อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ไอโซเลท BVB-2 มีค่าดัชนีการเกิดโรคใบจุดสีน  าตาลเท่ากับ 52.50 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่
ใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVS-43 ที่มีค่าดัชนีการเกิดโรคเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ และพบว่าทั ง
สองกรรมวิธีที่ใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVB-2 และ BVS-43 มีค่าดัชนีการเกิดโรคใบจุดสี
น  าตาลไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารเคมี thiram 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร  
(วิธีเกษตรกร) ซึ่งมีค่าดัชนีการเกิดโรคใบจุดสีน  าตาลเท่ากับ 54.17 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ใช้น  ากลั่น
นึ่งฆ่าเชื อ (กรรมวิธีควบคุม) มีค่าดัชการเกิดโรคใบจุดสีน  าตาลเท่ากับ 54.17 เปอร์เซ็นต์ 
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า  : จากการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ใน
การควบคุมโรคใบจุดน  าตาลของกล้วยไม้ที่ เกิดจากแบคที เรีย Acidovorax avenae subsp.  
cattleyae ปี  2559 – 2560 พบว่ากรรมวิธีที่ ใช้ เชื อแบคที เรียปฏิ ปั กษ์ ไอ โซ เลท  BVR-37 มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดสีน  าตาลของกล้วยไม้ได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ใช้เชื อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVB-2  BVS-43  และกรรมวิธีที่ใช้สารเคมี thiram 80% WG อัตรา 20 



กรัมต่อน  า 20 ลิตร ซึ่งกรรมวิธีที่ใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท BVR-37 มีค่าดัชนีการเกิดโรคน้อย
ที่สุดและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  :  
 1. ได้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทที่มปีระสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดสีน  าตาลของ
กล้วยไม้ในสภาพแปลงเกษตรกร 
 2. ได้วิธีการควบคุมโรคใบจุดสีน  าตาลของกล้วยไม้โดยชีววิธีที่มีประสิทธิภาพ 
 
11. ค าขอบคุณ   :  ขอขอบคุณคุณถวัลย์ คุ้มช้าง ที่ช่วยเรื่องสถานท่ีในการด าเนินการทดลอง
ให้สามารถท าการทดลองส าเร็จได้ด้วยดี 
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ภาคผนวก 
 

Table 1 Efficacy of antagonistic bacteria for controlling bacterial brown spot of orchid (2559) 

กรรมวิธ ี
ดัชนีการเกิดโรค (Disease Index, DI) 

ก่อนพ่นครั้งที่ 1 หลังพ่นครั้งที่ 1 หลังพ่นครั้งที่ 2 หลังพ่นครั้งที่ 3 หลังพ่นครั้งที่ 4 หลังพ่นครั้งที่ 5 
กรรมวิธีท่ี 1  ปลูกเชื อและใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์  BVB-2 33.33 33.33   39.17 a1/ 41.67 b 43.33 b 53.33 b 

กรรมวิธีท่ี 2  ปลูกเชื อและใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BVR-37 33.33 33.33 38.34 a 38.34 a 39.17 a 46.67 a 

กรรมวิธีท่ี 3  ปลูกเชื อและใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์  BVS-43 33.33 33.33 40.00 a 42.50 b 45.84 b 55.00 b 

กรรมวิธีท่ี 4  ปลูกเชื อและพ่นด้วยสารป้องกันก าจดัโรคพืช  

                thiram 80% WG อัตรา 20 กรัม ต่อน  า 20 ลิตร  

                (วิธีเกษตรกร) 

33.33 
 
 

33.33 51.67 b 51.67 c 57.50 c 60.00 c 

กรรมวิธีท่ี 5  ปลูกเชื อและสเปรยด์้วยน  ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ  

                (กรรมวิธีเปรยีบเทียบ) 

33.33 33.33 55.83 b 53.33 c 64.17 d 69.17 d 

CV (%) - - 8.47 4.63 4.31 4.15 

1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรทีป่รากฏอยู่ในแต่ละคอลัมน์แตกต่างกัน หมายถึง ข้อมูลดังกล่าวมีความ แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
    Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 

 

 



Table 2 Efficacy of antagonistic bacteria for controlling bacterial brown spot of orchid (2560) 

กรรมวิธ ี
ดัชนีการเกิดโรค (Disease Index, DI) 

ก่อนพ่นครั้งที่ 1 หลังพ่นครั้งที่ 1 หลังพ่นครั้งที่ 2 หลังพ่นครั้งที่ 3 หลังพ่นครั้งที่ 4 หลังพ่นครั้งที่ 5 
กรรมวิธีท่ี 1  ปลูกเชื อและใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์  BVB-2 33.33 33.33   33.33 a1/ 37.50 a 42.50 b 52.50 b 

กรรมวิธีท่ี 2  ปลูกเชื อและใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ BVR-37 33.33 33.33 33.33 a 33.33 a 34.17 a 40.83 a 

กรรมวิธีท่ี 3  ปลูกเชื อและใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์  BVS-43 33.33 33.33 33.33 a 36.67 a 39.17 ab 50.00 b 

กรรมวิธีท่ี 4  ปลูกเชื อและพ่นด้วยสารป้องกันก าจดัโรคพืช  

                thiram 80% WG อัตรา 20 กรัม ต่อน  า 20 ลิตร  

                (วิธีเกษตรกร) 

33.33 
 
 

33.33 40.92 b 37.50 a 45.92 b 54.17 b 

กรรมวิธีท่ี 5  ปลูกเชื อและสเปรยด์้วยน  ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ  

                (กรรมวิธีเปรยีบเทียบ) 

33.33 33.33 44.25 b 47.50 b 54.17 c 54.17 b 

CV (%) - - 7.17 10.27 10.44 7.93 

1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในแต่ละคอลัมน์แตกต่างกัน หมายถึง ข้อมูลดังกล่าวมีความ แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
    Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 


