
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดแผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 

2. โครงการวิจัย   :  โครงการวิจัยและพัฒนาปทุมมาและกระเจียว 

กิจกรรม   :  การวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชกลุ่มปทุมมาและกระเจียว 

          กิจกรรมย่อย             :  การจัดการโรคใบไหม้และใบจุดของปทุมมาและกระเจียว 

    3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)    : การป้องกันก าจัดโรคใบไหม้และใบจุดปทุมมาที่เกิดจากเชื้อรา  

                                           Acremonium sp. โดยชีววิธี  

 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  :  Biological Control  of Leaf Blight Disease in     

                               Curcuma caused by Acremonium sp.    

   4.คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  ทัศนาพร  ทัศคร  สังกัด    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน             วัชรี   วิทยวรรณกุล  สังกัด    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

                       ธารทิพย  ภาสบุตร                       สังกัด     ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

                   สุธามาศ   ณ น่าน  สังกัด   ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย    

 

5. บทคัดย่อ :   ในการป้องกันก าจัดโรคใบไหม้และใบจุดปทุมมา ที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรค  

Acremonium sp.  โดยชีววิธ ี ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท้ังหมด 79 ไอโซ

เลท  ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา  Acremonium sp. ในห้องปฏิบัติการ  พบว่า สามารถ

คัดเลือกได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค

จ านวน 19 ไอโซเลท มีการสร้าง inhibition zone ได้กว้าง ขนาด 1.0 - 2.0 เซนติเมตร   และได้ท า



การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Acremonium sp. สาเหตุโรคใบ

ไหมแ้ละใบจุดในสภาพโรงเรือนทดลอง  โดยท าการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท  ลงบน

พืชทดสอบ จ านวน 4 ครั้ง ทุก 5 วัน  ท าการวัดขนาดของแผลที่เกิดขึ้นบนใบก่อนการพ่นเชื้อทุกครั้ง   

ผลการทดลองพบว่า เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเกิดแผลบนใบในสภาพ

โรงเรือน ทั้งหมด 7 ไอโซเลท ได้แก่ Bc-48, Bc-39, Bc-52, Bc-02, Bc-78, Bc-60 และ Bc-12   

จากนั้นได้น าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพดีไปทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบไหม้

และใบจุดในกระเจียว พันธุ์ ลัดดาวัลย์ ในสภาพแปลงทดลอง ที่ อ.ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี  ช่วงเดือน 

มิถุนายน - กรกฏาคม 2561  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 7 กรรมวิธี 4 ซ้ า กรรมวิธีคือ ผงเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ 5 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท BC 59-02,  BC 59-30,  BC 59-39 , BC 59-67 ,BC 

59-78เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสาร propiconazole 25%W/V EC และกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า  ท า

การพ่นเชื้อแบคทีเรียตามกรรมวิธีที่วางไว้ จ านวน 5 ครั้ง ทุก 5 วัน ผลการทดลองพบว่า ที่ 10 วันหลัง

การพ่นสารครั้งที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคใบไหม้และใบจุดในกรรมวิธีพ่นสาร

ป้องกันก าจัดโรคพืช  มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ าที่สุด คือ 7.50 เปอร์เซ็นต์  รองลงมา

ได้แก่ BC 59-67,  BC 59-39, BC 59-30,  BC 59-78, BC 59-02  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรง

ของโรค 14.88, 16.00, 17.75, 19.75  และ 24.00  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  และทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่

พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรค เท่ากับ 35.88 เปอร์เซ็นต์  

Abstract :  Acremonium sp. is the fungal pathogen causing leaf blight and leaf 

spot diseases in Currcuma alismatifilia Gagnep. The objective of this work was to 
evaluate the efficacy of bacterial biocontrol agents (BBAs) to control of Acremonium 
in Currcuma.  In laboratory  79 isolates of antagonist bacterial biological control 
agents were used to assess in inhibiting the growth mycelial of Acremonium sp. and 
19 isolates with the diameters of the inhibition zones at 1.0-2.0 centimeter were 
obtained. The efficacy BBAs in controlling the leaf blight and leaf spot in the 
greenhouse was studied when sprayed at 4 times every 5 days applied. Bc-48, Bc-
39, Bc-52, Bc-02, Bc-78, Bc-60 and Bc-12 isolates exhibited reduced disease 
incidence. In the field trial, were conducted at Tha Muang District, Kanchanaburi 
Province, for the effect of foliar spraying with BBAs on the control of leaf blight and 
leaf spot in Curcuma. The experiments during June to July 2018 with RCB design 7 



treatments and 4 replicates. The disease severity was analyzed. Five agent powders, 
BC 59-02,  BC 59-30,  BC 59-39 , BC 59-67 ,BC 59-78, propiconazole 25%W/V EC and 
water was assessed at 5 times per 5 days. Compared with water spraying, the result 
were founded the disease incidence at 35.88 percent , the BBAS are BC 59-67, BC 
59-39, BC 59-30,  BC 59-78, BC 59-02 show the disease incidence at 14.88, 16.00, 
17.75, 19.75 and 24.00 percent respectively, all of antagonistic bacterias were not 
significantly sprayed with propiconazole 25%W/V EC the disease incidence at 7.50 
percent. 

6. ค าน า  :   

    ปทุมมา (Curcuma alismatifolia, Gagnep) เป็นพืชในวงศ์ Zingiberaceae ซึ่งเปน็วงศเ์ดียวกับขิง

และข่า แตป่ทุมมาอยู่ในสกุลย่อยที่มีชื่อว่า Paracurcuma มีถ่ินก าเนิดอยู่ในแถบประเทศอินโดจีนเช่น 

ไทย พมา่ ลาวและเขมร เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีล าต้นสะสมอาหารอยู่ใตด้ินแบบเหง้า มีการเจริญเติบโต

ทางล าตน้และให้ดอกในช่วงฤดูฝน จากนั้นจะทิ้งใบจนหมดแล้วพักตัวอยูใ่นดินตลอดช่วงฤดูหนาว เมื่อถึง

ฤดูฝนก็จะเจริญเติบโตออกดอกอีกครั้ง ดอกปทุมมาและกระเจียวมีรูปทรงและสีสันสวยงาม จึงไดม้ีการ

ส่งเสริมใหเ้ป็นไม้ตัดดอกไม้กระถางและไม้ประดับแปลง (วภิาดาและนิพัฒน์, 2537) และเก็บหัวพันธุ์เพ่ือ

ส่งไปขายยังต่างประเทศ แหล่งปลูกที่ส าคัญอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย แตเ่นื่องจากปทุมมาและ

กระเจียวกลายเป็นไม้ดอกที่ได้รับความนิยมและกลายเป็นพืชส่งออกท่ีมีความส าคัญ มีปริมาณการส่งออก

เพ่ิมข้ึนทุกปี จึงมีการขยายแหล่งปลูกไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเพ่ิมขึ้น ปัญหาส าคัญ

ของการผลิตปทุมมาเพ่ือการค้าและส่งออกนอกจากโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียแล้วยังพบโรคที่มีความส าคัญ

เพ่ิมมากข้ึนทุกปีไดแ้ก่ โรคใบไหม้และโรคใบจุดของปทุมมาเนื่องจากพบโรคทั้ง 2 ชนิดระบาดรุนแรงมาก

ขึ้นในแหล่งปลูกภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และจังหวัดล าพูน มีรายงานว่า โรคใบจุดของปทุมมา

มีสาเหตุเกิดจากรา 3 สกุลคือ Acremonium  sp. Phoma sp. และ Cercospora sp. (นิยมรัฐ, 2544)   

ธารทิพย และคณะ (2554)  ได้ส ารวจและเก็บตัวอย่างโรคของพืชกลุ่มปทุมมา กระเจียว ในปี 2554 -  

2555 พบว่า โรคใบไหม้และใบจุดเป็นปัญหาโรคพืชที่พบมีการระบาดทุกแหล่งปลูก และยังไม่ทราบสาเหตุ

โรคที่ชัดเจน และจากการเก็บตัวอย่างโรคใบไหม้และใบจุดของพืชกลุ่มปทุมมาและกระเจียว เช่น ปทุมมา

พันธุ์ สโนไวท์ เชียงใหม่ชมพู ทับทิมสยาม และกระเจียว พันธุ์ ลัดดาวัลย์ จากแหล่งปลูกจังหวัด นครปฐม 

กาญจนบุรี และเชียงราย มาแยกหาเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้ ใบจุด สามารถแยกได้เชื้อรา Acremonium sp.  

และน าเชื้อรา Acremonium sp. จ านวน 3 ไอโซเลท ที่แยกได้ไปทดสอบการเกิดโรคพบว่า สามารถท าให้

เกิดลักษณะอาการโรคใบไหม้ใบจุดในกระเจียวและปทุมมาได้   จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการใช้สาร



ป้องกันก าจัดโรคพืชเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ  อีกทั้งการใช้สารเคมีท าให้ต้นทุนการผลิตสูง และเกิดการ

ตกค้างของสารเคมีในพืช สภาพแวดล้อม เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว  ปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาการควบคุม

โรคพืชโดยชีววิธี การเลือกใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมโรคก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน

การลดการใช้สารเคมีได้ และสามารถน าไปสู่การจัดการโรคแบบผสมผสานต่อไป 

Mahadtanapuk et al. (2007) ได้ท าการแยกเชื้อแบคทีเรีย 400 ไอโซเลท ที่แยกได้จากผิวของ

ดอกปทุมมา และบ่อน้ าพุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ น ามาศึกษาความเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราก่อโรคแอนแทรค

โนส Colletotrichum musae พบแบคทีเรีย 3 สายพันธุ์ ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรค

ได้ 75% ได้แก่ Bacillus licheniformis, B. amyloliquefaciens และ B. subtilis จากการศึกษาการ

ยับยั้งเชื้อราในต้นปทุมมา พบว่า B. amyloliquefaciens และB. subtilis ยับยั้ง C. musae ได้ดีกว่า B. 

licheniformis และเชื้อทั้ง 3 สายพันธุ์ สามารถยับยั้งการงอกของเชื้อราก่อโรคได้ 100% และพบว่าสาร

ยับยั้งเชื้อราจาก B. amyloliquefaciens และ B. subtilis เป็นสารกลุ่ม iturin A และสามารถน า B. 

amyloliquefaciens ไปใช้ป้องกันดอกปทุมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. วิธีด าเนินการ  :  

อุปกรณ์ 

1. แปลงทดลองกระเจียว พันธุ์ ลัดดาวัลย์  

2. ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ จ านวน 5 ไอโซเลท  

 3. สารป้องกันก าจัดโรคพืช  

          4. อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล   

          5. อุปกรณเ์ครื่องพ่นสาร 

          6. กล้องถ่ายภาพ 

วิธีการ 

1. การแยกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 

เก็บตัวอย่างหัวพันธุ์ปทุมมา ต้น ดอก ใบ ปทุมมา กระเจียวพันธุ์ต่างๆ จากแหล่งปลูกที่ส าคัญ เพ่ือ

น ามาแยกหาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์  โดยวิธี leaf  washing technique และเก็บตัวอย่างดินมาแยกหา

เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์โดยวิธี Soil dilution plate  เมื่อพบมีโคโลนีของเชื้อจุลินทรีย์เจริญ ให้เลือกเก็บ

โคโลนีของเชื้อแบคทีเรียที่เจริญขึ้นบนผิวหน้าอาหาร  บันทึกลักษณะของเชื้อ และแยกเชื้อเก็บไว้ให้บริสุทธิ์  



เพ่ือน าไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Acremonium sp. ใน

ห้องปฏิบัติการต่อไป 

2. การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย เชื้อรา 

Acremonium  sp. ในห้องปฏิบัติการ   

ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา 

Acremonium sp. ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Dual Culture technique  โดย เลี้ยงเชื้อรา Acremonium 

sp. บนอาหาร PDA นาน 7 วนั  ใช้ cock borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซ.ม เจาะเส้นใย Acremonium 

sp. ย้ายไปวางบนกึ่งกลางของจานเลี้ยงเชื้อที่มีอาหาร PDA เป็นเวลา 3 วัน  น าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่แยก

ได้จากข้อที่1 ที่เลี้ยงในอาหาร NGA .ที่ 28 °C อายุ  24-48 ชั่วโมง  มาขีดเป็นเส้นตรงยาว 3 ซ.ม. ขนาดกับ

โคโลนีของเชื้อราทั้ง 4 ด้านให้มีระยะห่างจากโคโลนีเชื้อรา  2 ซ.ม. บันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพโดย

วัดจากความกว้างของ inhibition zone และขนาดของโคโลนีเชื้อรา Acremonium sp. คัดเลือก

เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยไว้ เพื่อการทดสอบขั้นตอนต่อไป 

3 การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Acremonium sp. สาเหตุโรค

ใบไหม้และใบจุด ในสภาพโรงเรือนทดลอง 

1. ปลูกปทุมมา หรือกระเจียว จ านวน 4 พันธุ์ กระถางละ 2 ต้น  จ านวน 10 กระถาง เพ่ือใช้ใน

การทดลองในสภาพโรงเรือนทดลอง  

2. เลี้ยงขยายเชื้อราสาเหตุโรค และเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ใช้ในการทดลองกรรมวิธีๆ คือ เชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีคัดเลือกได้จากข้อ 2 จ านวน 10 ไอโซเลท 

 กรรมวิธีที่ 1 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-02 

 กรรมวิธีที่ 2 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-12 

 กรรมวิธีที่ 3 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท, Bc-30 

 กรรมวิธีที่ 4 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-39 

 กรรมวิธีที่ 5 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-48 

 กรรมวิธีที่ 6 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-51 

 กรรมวิธีที่ 7 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-52 

 กรรมวิธีที่ 8 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-60 

 กรรมวิธีที่ 9 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-67  

 กรรมวิธีที่ 10 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-78 



 กรรมวิธีที่ 11 น้ าเปล่า (กรรมวิธีควบคุม) 

          3. ท าการทดสอบเมื่อต้นปทุมมา มีใบ 3 - 5 ใบ ท าการปลูกเชื้อรา Acremonium sp. สาเหตุโรค

ใบจุด ใบไหม้ ด้วยวิธี  toothpick’s technique  ที่บริเวณใบ  น ากระถางที่ปลูกเชื้อสาเหตุโรคแล้วใส่ลงใน

ถุงพลาสติกใสเพ่ือบ่มเชื้อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง  จากนั้นน าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่เลี้ยงในอาหาร NGB  

ปริมาตร 250 มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยความเร็วรอบ 160 รอบต่อนาที  นาน 48 ชั่วโมง ปรับความเข้มข้น 

108 cfu/ml  โดยการวัดค่า OD ให้ได้ 0.2  และน าเชื้อแบคทีเรียที่เตรียมไว้ไปพ่นให้ทั่วต้นปทุมมา หรือ

กระเจียว  และพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ซ้ าทุก 5 วัน  จ านวน 4 ครั้ง  

        4.การบันทึกข้อมูล 
บันทึกผลการทดสอบโดยตรวจการเกิดโรคและวัดขนาดของแผลที่เกิดขึ้นบนใบปทุมมา หรือ

กระเจียว ก่อนพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทุกครั้ง  โดยเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการปลูกเชื้อสาเหตุเพียงอย่าง

เดียว น าค่าที่ได้หาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ข้อมูล 

4. การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ท่ีมีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Acremonium sp. สาเหตุโรคใบ

จุดและใบไหม้ ในสภาพแปลงทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ RCB   4 ซ้ า   7  กรรมวิธี  มีกรรมวิธี ดังนี้ 
       กรรมวิธีที่ 1 พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทที่ BC 59-02  อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร                  

       กรรมวิธีที่ 2 พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทที่ BC 59-30  อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร            

       กรรมวิธีที่ 3 พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทที่ BC 59-39  อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร        

       กรรมวิธีที่ 4 พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทที่ BC 59-67  อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร       

       กรรมวิธีที่ 5 พ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลทที่ BC 59-78  อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร        

       กรรมวิธีที่ 6 พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช propiconazole25% W/V EC อัตรา 10 ม.ล./น้ า 20 ลิตร   

            กรรมวิธีที่ 7 พ่นน้ าเปล่า (กรรมวิธีควบคุม) 

เตรียมปลูกพืชทดลอง กระเจียวพันธุ์ ลัดดาวัลย์ ในแปลงทดลอง ที่พบการระบาดของโรคใบไหม้
และใบจุด ที่ ต. หนองตากยา อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี ขนาดแปลงทดลองย่อย 1.5 x 5.0 เมตร 
         เตรียมเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่คัดเลือกได้ จ านวน 5 ไอโซเลท ในรูปแบบผงละลายน้ า ตามวิธีการ

ของ ณัฏฐิมา และคณะ (2551)  เพ่ือใช้ในการทดลอง  เมื่อได้ผงเชื้อแล้ว ท าการตรวจเช็คปริมาณของเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนน าไปใช้ พบว่า ในไอโซเลท Bc-48 และ Bc-60 มีความเข้มข้นของปริมาณของเชื้อ



แบคทีเรียปฏิปักษท์ีผ่ลิตได้ต่ ากว่า 10-6 CFU  จึงต้องเปลี่ยนไอโซเลทของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่คัดเลือกไว้

เป็นไอโซเลทอ่ืน ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน  และได้ท าการเตรียมผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลท Bc-

02 และ Bc-39 แทน 2 ไอโซเลทเดิมที่ได้วางแผนไว้  หลังการเตรียมผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แล้ว พบว่าทั้ง 

2 ไอโซเลทนี้ มีความเข้มข้นของปริมาณของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทีผ่ลิตได้ 10-8 CFU  

ท าการทดลองเมื่อเริ่มพบอาการโรคใบไหม้และใบจุด ในแปลงทดลอง โดยน าเชื้อแบคทีเรีย

ปฏิปักษ์ในรูปแบบผงที่เตรียมไว้ มาท าการทดสอบตามกรรมวิธีที่วางไว้ โดยท าการพ่นให้ทั่วต้น และพ่นซ้ า

ทุก 5 วัน จ านวน 5 ครั้ง      บันทึกผลการทดสอบโดยท าการประเมินความรุนแรงของโรคก่อนการพ่นสาร

ทุกครั้ง และหลังพ่นเชื้อครั้งสุดท้าย ที่ 5 และ 10 วัน  บันทึกข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคโดยให้คะแนน

ความรุนแรงของโรคใบไหม้ใบจุด ตามวิธีการของ นันทินี และคณะ 2548 ที่ให้คะแนนความรุนแรงของโรค

ใบไหมแ้ละใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Acremonium sp. ตามพ้ืนที่ใบที่พบอาการโรคใบไหม้และใบจุด ดังนี้ 

ระดับ 0 = ไม่พบอาการโรคใบไหม้และใบจุด 

ระดับ 1 =  พบอาการเป็นโรคใบไหม้และใบจุด   1- 10 % ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ 2 =  พบอาการเป็นโรคใบไหม้และใบจุด   11-20 % ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ 3  = พบอาการเป็นโรคใบไหม้และใบจุด  21-50 % ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ 4  = พบอาการเป็นโรคใบไหม้และใบจุด  51-75 % ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ 5  = พบอาการเป็นโรคใบไหม้และใบจุดใบไหม้รุนแรง และใบแห้งตาย 

น าค่าที่ได้ในแต่ละกรรมวิธีมาหาค่าเฉลี่ย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการทดลองโดยวิธีการทางสถิติ  

เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้น ตุลาคม            2558      

สิ้นสุด กันยายน  2561 

          ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          แปลงปลูกปทุมมาและกระเจียวของเกษตรกร จ.กาญจนบุรี  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :  



         1.การแยกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Acremonium sp. สาเหตุ

โรคใบจุดและใบไหม้ 

  เก็บตัวอย่างต้น ใบ หัวพันธุ์ปทุมมา พันธุ์มณีรัตน์ ปทุมรัตน์ มองบลังค์ ทับทิมสยาม เขียวชอคโกแลต  

ทวิสเตอร์ และขาวมะลิ จ านวน 7 ตัวอย่าง จากพ้ืนที่ปลูก จ.เชียงราย เชียงใหม่ นครปฐม และกระเจียวพันธุ์

ลัดดาวัลย์ จ านวน 2 ตัวอย่าง จากพ้ืนที่ปลูก นครปฐมและกาญจนบุรี ในปี 2558-2559  เพ่ือแยกหา

เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากส่วนต่างๆของพืช จากการทดลองนี้สามารถแยกได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จากส่วน

ของใบและต้น จ านวน 19 ไอโซเลท  ได้แก่ ไอโซเลท BC 59-01 – BC59-19  และสามารถแยกได้จากส่วน

ของเหง้าและตุ้มของหัวพันธุ์ จ านวน 42 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท BC 59-38 – BC59-79  (ตารางท่ี 1)  สว่น

การแยกเชื้อจากดิน สามารถแยกได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ จ านวน 18 ไอโซเลท ได้แก่  ไอโซเลท BC 59-20 

– BC59-37  ซึ่งจากการแยกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในครั้งนี้ สามารถแยกได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพ่ือใช้ในการ

ทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฎิบัติการ  ทั้งหมด 79 ไอโซเลท (ตารางที่ 1)   

       2.การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา 

Acremonium  sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ    

ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่แยกได้ จ านวน 79 ไอโซเลท ในการยับยั้งการ

เจริญของเส้นใยเชื้อรา Acremonium  sp. ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Dual Culture technique ผลการ

ทดลองพบว่า มีเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค 

โดยสามารถแบ่งกลุ่มตามขนาดการสร้าง inhibition zone ของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ 

1 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีการสร้าง inhibition zone ขนาดกว้าง  1.0 - 2.0 เซนติเมตร จ านวน 19 ไอโซ

เลท   กลุ่มที่ 2 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีการสร้าง inhibition zone ที่มีขนาดกว้าง  0.5 – 0.9 เซนติเมตร  

จ านวน 21 ไอโซเลท   และกลุ่มที่ไม่สร้าง inhibition zone หรือสร้าง inhibition zone ที่มีขนาดกว้าง  

0.0 – 0.4 เซนติเมตร  จ านวน 38 ไอโซเลท (ภาพท่ี1)(ตารางท่ี 1)  

 จากการทดลองนี้ ได้คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ กลุ่มท่ี 1 ที่มีการสร้าง inhibition zone ขนาด

กว้าง  1.0 - 2.0 เซนติเมตร จ านวน 10 ไอโซเลท ได้แก่ BC59-02, BC59-12, BC59-37, BC59-39, BC59-

48, BC59-51, BC59-52, BC59-53, BC59-68  และ BC59-78      จากทั้งหมด 19 ไอโซเลท  เพ่ือน าไปใช้

ในการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดโรคในสภาพโรงเรือนทดลองต่อไป 

         3 การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Acremonium sp. 

สาเหตุโรคใบไหม้และใบจุด ในสภาพโรงเรือนทดลอง 



ท าการปลูกเชื้อ Acremonium sp. สาเหตุโรคลงบนพืชทดสอบปทุมมาจ านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์

ขาวมะลิ ทวิตเตอร์  มองบลังค์ และกระเจียวจ านวน 1 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ลัดดาวัลย์  ด้วยวิธี  toothpick’s 

technique  ที่บริเวณใบ  จ านวน 1-2 แผล ต่อใบ ทั้งหมด 10 กระถาง บ่มเชื้อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง  แล้วท า

การตรวจสอบการเกิดโรคและประเมินการเกิดโรคก่อนพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จ านวน 10 ไอโซเลท ได้แก่ 

Bc-02, Bc-12, Bc-30, Bc-39, Bc-48, Bc-51, Bc-52, Bc-60, Bc-67 และBc-78  ที่เตรียมไว้ไปพ่นให้ทั่ว

ต้นพืชทดสอบที่เตรียมไว้ และท าการพ่นซ้ าทุก 5 วัน จ านวน 4 ครั้ง  โดยประเมินการเกิดโรคและวัดขนาด

ของแผลที่เกิดข้ึนบนใบในแต่ละพันธุ์ ก่อนการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทุกครั้ง  โดยเปรียบเทียบกับ

กรรมวิธีการปลูกเชื้อสาเหตุเพียงอย่างเดียว ซึ่งจากการปลูกเชื้อสาเหตุโรคบนใบของพันธุ์ปทุมมาและ

กระเจียวทั้งหมด 4 พันธุ์นั้น ผลการทดลองพบว่า ในกระเจียวพันธุ์ลัดดาวัลย์ สามารถเกิดโรคใบไหม้ ใบจุด

ได้รุนแรงที่สุดภายใน 24 ชม.  รองลงมาได้แก่ พันธุ์มองบลังค์, ทวิตเตอร์ และ ขาวมะลิ ตามล าดับ  และเม่ือ

ท าการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทลงบนพืชทดสอบ จ านวน 4 ครั้ง และท าการวัดขนาดของ

แผลที่เกิดขึ้น พบว่า  

ในปทุมมาพันธุ์ขาวมะลิ เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-48 สามารถยับยั้งการเกิดแผลได้ดี  มี

ขนาดแผลเฉลี่ย 0.19 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ไอโซเลท Bc-39 มีขนาดแผลเฉลี่ย 0.23 เซนติเมตร และ

ไอโซเลท Bc-52 มีขนาดแผลเฉลี่ย 0.25 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 

ซึ่งพบว่ามีขนาดแผลเฉลี่ย 0.43 เซนติเมตร  (ภาพที่ 2) (ตารางที่ 2)  

ในปทุมมาพันธุ์ทวิตเตอร์ พบว่า เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-52 สามารถยับยั้งการเกิดแผล

ได้ดี  มีขนาดแผลเฉลี่ย 0.26 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ไอโซเลท Bc-02 และไอโซเลท Bc-78 มีขนาดแผล

เฉลี่ยเท่ากัน คือ 0.28  เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ซึ่งพบว่ามีขนาด

แผลเฉลี่ย 0.45 เซนติเมตร (ภาพที่ 3) (ตารางที่ 2)  

ในปทุมมาพันธุ์มองบลังค์ พบว่า เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-52 สามารถยับยั้งการเกิดแผล

ได้ดี  มีขนาดแผลเฉลี่ย 0.50 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ไอโซเลท Bc-60 และไอโซเลท Bc-12  มีขนาดแผล

เฉลี่ย 0.51 และ 0.52 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ซึ่งพบว่ามีขนาด

แผลเฉลี่ย 0.75 เซนติเมตร (ภาพที่ 4) (ตารางที่ 2)  

ส่วนในกระเจียวพันธุ์ลัดดาวัลย์ พบว่า เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-78 สามารถยับยั้งการ

เกิดแผลได้ดี  มีขนาดแผลเฉลี่ย 0.47 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ไอโซเลท Bc-48 และไอโซเลท Bc-60  มี

ขนาดแผลเฉลี่ย 0.56 และ 0.59 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ซึ่ง

พบว่ามีขนาดแผลเฉลี่ย 1.00 เซนติเมตร (ภาพที่ 5) (ตารางที่ 2)  



ซึ่งจากผลการทดลองนี้สามารถคัดเลือกได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ

เกิดแผลบนใบปทุมมาและกระเจียวได้ดีในสภาพโรงเรือน ทั้งหมด 7 ไอโซเลท ได้แก่ Bc-48, Bc-39, Bc-52, 

Bc-02, Bc-78, Bc-60และ Bc-12 และจะได้น าไปท าการทดสอบประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป 

        4. การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Acremonium sp. สาเหตุ

โรคใบจุดและใบไหม้ ในสภาพแปลงทดลอง (ตารางท่ี 3)  

ท าการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบผงในการป้องกันก าจัดโรคใบไหม้และใบ

จุดในกระเจียว พันธุ์ลัดดาวัลย์ ในสภาพแปลงทดลองที่ ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ระหว่าง

เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 โดยท าการส ารวจและประเมินโรคใบไหม้และใบจุดในแปลงทดลองที่

เตรียมไว้ (ภาพท่ี 6) เมื่อเริ่มพบมีการระบาดของโรคในแปลงสม่ าเสมอ จึงด าเนินการพ่นผงเชื้อแบคทีเรีย

ปฏิปักษ์ในแต่ละกรรมวิธี (ภาพที่ 7) ตามแผนที่วางไว้ ทุก 5 วัน ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยท าการประเมินความ

รุนแรงของโรคก่อนพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทุกครั้ง และท่ี 5 และ 10 วัน หลังการพ่นครั้งสุดท้าย  ซึ่งจาก

การพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท  จ านวน 5 ไอโซเลท เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกัน

ก าจัดโรคพืช และกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า (ภาพที่ 8) ผลการทดลองพบว่า 

ในการประเมินความรุนแรงของโรคก่อนการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ครั้งที่ 1 พบว่า มีค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรง

ของโรคยางไหลระหว่าง 1.75 – 3.50  เปอร์เซ็นต์   

ในการประเมินความรุนแรงของโรคก่อนการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ครั้งที่ 2 พบว่า มีค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรง

ของโรคยางไหลระหว่าง 2.25 – 5.63 เปอร์เซ็นต์    

ในการประเมินความรุนแรงของโรคก่อนการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ครั้งที่ 3 พบว่า มีค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรง

ของโรคยางไหลระหว่าง 5.88 – 9.25 เปอร์เซ็นต์     

ในการประเมินความรุนแรงของโรคก่อนการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ครั้งที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค ในกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท  BC 59-30 มีค่าเฉลี่ยระดับต่ า

ที่สุด คือ 5.75  เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นไอโซเลท BC 59-67  และกรรมวิธี

พ่นสาร propiconazole  25 %W/V SC  อัตรา 10 ม.ล.ต่อน้ า 20 ลิตร  มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของ

โรครองลงมาคือ 6.13 และ 6.75  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  ส่วนในกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท  



BC 59-78,  BC 59-39  และ BC 59-02 พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรค  8.38, 9.50 และ 9.63 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น

น้ าเปล่าที่มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรค เท่ากับ 10.00 เปอร์เซ็นต ์   

ในการประเมินความรุนแรงของโรคที่ก่อนการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ครั้งที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค ในกรรมวิธีพ่นสาร propiconazole  25 %W/V SC  อัตรา 10 ม.ล.ต่อน้ า 

20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยระดับต่ าที่สุด คือ 6.75  เปอร์เซ็นต์  ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท  59-78, BC 59-39, BC 59-30, BC 59-67 และ BC 59-02  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความรุนแรงของโรค 8.00, 8.50, 9.00, 9.00  และ 10.75  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  และทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า

ที่ มคี่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรค เท่ากับ 14.13 เปอร์เซ็นต ์   

ในการประเมินความรุนแรงของโรคที่ 5 วันหลังการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ครั้งที่ 5 พบว่า 

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค ในกรรมวิธีพ่นสาร propiconazole  25 %W/V SC  อัตรา 10 ม.ล.

ต่อน้ า 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยระดับต่ าที่สุด คือ 7.50  เปอร์เซ็นต์  ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น

เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท  BC 59-67,  BC 59-78, BC 59-30,  BC 59-02  และ BC 59-39 ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรค 9.75, 10.25, 11.50, 15.50  และ 16.25  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  และ

ทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าที่ มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรค เท่ากับ 23.50 เปอร์เซ็นต์    

ในการประเมินความรุนแรงของโรคที่ 10 วันหลังการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ครั้งที่ 5 พบว่า 

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค ในกรรมวิธีพ่นสาร propiconazole  25 %W/V SC  อัตรา 10 ม.ล.

ต่อน้ า 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยระดับต่ าที่สุด คือ 7.50  เปอร์เซ็นต์  ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น

เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท  BC 59-67,  BC 59-39, BC 59-30,  BC 59-78, BC 59-02  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย

ระดับความรุนแรงของโรค 14.88, 16.00, 17.75, 19.75  และ 24.00  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  และทุก

กรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าที ่มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรค เท่ากับ 35.88 เปอร์เซ็นต์    

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

         ในปี 2558-2559  ท าการเก็บตัวอย่าง หัวพันธุ์ปทุมมาและกระเจียว  จ านวน 9 ตัวอย่าง จาก

พ้ืนที่ปลูก จ.เชียงราย เชียงใหม่ นครปฐม และกาญจนบุรี และตัวอย่างต้น ใบปทุมมาและกระเจียว  10 

ตัวอย่าง และตัวอย่างดิน 10 ตัวอย่าง มาแยกหาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากส่วนของพืชและดิน พบว่า สามารถ



แยกได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ทั้งหมด 79 ไอโซเลท โดยแยกได้จากส่วนของเหง้าและตุ้ม  จ านวน 42 ไอโซ

เลท  และแยกได้จากส่วนของใบและต้นปกติ  จ านวน 17 ไอโซเลท  จากราก จ านวน  2  ไอโซเลท  และจาก

ดินแยกได้ จ านวน 18 ไอโซเลท  

เมื่อน าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ทั้งหมด 79 ไอโซเลท มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ

ของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคในห้องปฏิบัติการ พบว่า สามารถคัดเลือกและแบ่งตามประสิทธิภาพในการยับยั้ง

ของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีการสร้าง inhibition zone ขนาด

กว้าง  1.0 - 2.0 เซนติเมตร จ านวน 19 ไอโซเลท   กลุ่มท่ี 2 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีการสร้าง inhibition 

zone ที่มีขนาดกว้าง  0.5 – 0.9 เซนติเมตร  จ านวน 21 ไอโซเลท   และกลุ่มท่ีไม่สร้าง inhibition zone 

หรือสร้าง inhibition zone ที่มีขนาดกว้าง  0.0 – 0.4 เซนติเมตร  จ านวน 38 ไอโซเลท 

ท าการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Acremonium sp. สาเหตุ

โรคใบไหม้และใบจุดในสภาพโรงเรือนทดลอง โดยท าการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท ลงบนพืช

ทดสอบ จ านวน 4 ครั้ง ทุก 5 วัน และท าการวัดขนาดของแผลที่เกิดข้ึนก่อนการพ่นเชื้อทุกครั้ง จากการ

ทดลองพบว่า  

ในปทุมมาพันธุ์ขาวมะลิ เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-48 สามารถยับยั้งการเกิดแผลได้ดี  มี

ขนาดแผลเฉลี่ย 0.19 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ไอโซเลท Bc-39 มีขนาดแผลเฉลี่ย 0.23 เซนติเมตร และ

ไอโซเลท Bc-52 มีขนาดแผลเฉลี่ย 0.25 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 

ซึ่งพบว่ามีขนาดแผลเฉลี่ย 0.43 เซนติเมตร  (ภาพที่ 2) (ตารางที่ 2)  

ในปทุมมาพันธุ์ทวิตเตอร์ พบว่า เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-52 สามารถยับยั้งการเกิดแผล

ได้ดี  มีขนาดแผลเฉลี่ย 0.26 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ไอโซเลท Bc-02 และไอโซเลท Bc-78 มีขนาดแผล

เฉลี่ยเท่ากัน คือ 0.28  เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ซึ่งพบว่ามีขนาด

แผลเฉลี่ย 0.45 เซนติเมตร (ภาพที่ 3) (ตารางที่ 2)  

ในปทุมมาพันธุ์มองบลังค์ พบว่า เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-52 สามารถยับยั้งการเกิดแผล

ได้ดี  มีขนาดแผลเฉลี่ย 0.50 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ไอโซเลท Bc-60 และไอโซเลท Bc-12  มีขนาดแผล

เฉลี่ย 0.51 และ 0.52 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ซึ่งพบว่ามีขนาด

แผลเฉลี่ย 0.75 เซนติเมตร (ภาพที่ 4) (ตารางที่ 2)  

ส่วนในกระเจียวพันธุ์ลัดดาวัลย์ พบว่า เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท Bc-78 สามารถยับยั้งการ

เกิดแผลได้ดี  มีขนาดแผลเฉลี่ย 0.47 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ไอโซเลท Bc-48 และไอโซเลท Bc-60  มี



ขนาดแผลเฉลี่ย 0.56 และ 0.59 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ซึ่ง

พบว่ามีขนาดแผลเฉลี่ย 1.00 เซนติเมตร (ภาพที่ 5) (ตารางที่ 2)  

ซึ่งจากผลการทดลองนี้สามารถคัดเลือกได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ

เกิดแผลบนใบปทุมมาและกระเจียวได้ดีในสภาพโรงเรือน ทั้งหมด 7 ไอโซเลท ได้แก่ Bc-48, Bc-39, Bc-52, 

Bc-02, Bc-78, Bc-60และ Bc-12 และจะได้น าไปท าการทดสอบประสิทธิภาพในแปลงทดลองต่อไป 

จากการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Acremonium sp. สาเหตุ

โรคใบไหม้และใบจุดในสภาพแปลงทดลอง  โดยท าการพ่นผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ จ านวน 5 ไอโซเลท 

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช และกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ในสภาพแปลงทดลอง จ านวน 

5 ครั้ง ทุก 5 วัน  ผลการทดลอง ที่ 10 วัน หลังการพ่นสารครั้งที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรง

ของโรคในกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ าที่สุด คือ 7.50 

เปอร์เซ็นต์  รองลงมาได้แก่ BC 59-67,  BC 59-39, BC 59-30,  BC 59-78, BC 59-02  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความรุนแรงของโรค 14.88, 16.00, 17.75, 19.75  และ 24.00  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  และทุกกรรมวิธีที่

พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น

น้ าเปล่าที่ มคี่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรค เท่ากับ 35.88 เปอร์เซ็นต ์   

ซึ่งจากการทดลองในสภาพแปลงทดลองครั้งนี้ พบว่า การระบาดของโรคใบไหม้และใบจุดในแปลง

ทดลองมีความรุนแรงของโรคที่ระดับปานกลาง  เนื่องจากสภาพอากาศท่ีร้อนมากในช่วงระยะเวลาที่ท าการ

ทดลอง   แต่ในทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทนั้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์

ความรุนแรงของโรคน้อยกว่ากรรมวิธีไม่พ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ และจากผลการทดลองนี่ สามารถ

คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคได้ดี อย่างน้อย 3 ไอโซเลท คือ BC 

59-67, BC 59-78 และ BC 59-30  เพ่ือน าไปท าการพัฒนาเพื่อน าไปสู่การผลิตชีวภัณ์์ และสามารถน าไป

พัฒนาร่วมกับการป้องกันก าจัดโรคใบไหม้และใบจุดในพืชตระกูลปทุมมาและกระเจียวแบบผสมผสานต่อไป

ในอนาคต  

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

    ได้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดโรคใบไหม้และใบจุดในปทุมมา 
กระเจียวโดยชีววิธี  และน าไปเผยแพร่ผลงานในรายงานผลงานวิจัยประจ าปี  วารสารวชิาการ  
ค าแนะน าการป้องกันก าจัดโรคพืช  และงานประชุมวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ถ่ายทอดแนะน าให้เกษตรกร นักวิจัย นักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้



เป็นข้อมูลและเทคโนโลยีทางเลือกในการจัดการและสามารถน าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีได้ผลไปใช้
ร่วมกับวิธีการป้องกันก าจัดวิธีการอ่ืนในการป้องกันก าจัดโรคใบไหม้และใบจุดปทุมมา กระเจียวต่อไป 
     หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้แก่ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร  เกษตรกรผู้ปลูกปทุมมา กระเจียว  กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้อง  

11.ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 

12.เอกสารอ้างอิง :  

ธารทิพย ภาสบุตร, ทัศนาพร ทัศคร, พีระวรรณ พัฒนวิภาส, อภิรัชต์ สมฤทธิ์ และ สุธามาศ ณ น่าน.  

      2554. การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้ใบจุดของปทุมมา.หน้า 342-346 เล่มที่ 1 ใน รายงาน 

      ผลงานวิจัย ประจ าปี 2554. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 

นิยมรัฐ ไตรศรี. 2544. โรคของปทุมมา กระเจียว ดาหลา. หน้า 57-67 ใน คู่มือโรคไม้ดอกไม้ประดับ 

      และการป้องกันก าจัด. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 

วิภาดา ทองทักษิณ และ นิพัฒน์ สุขวิบูลย์. 2537. ปทุมมา. กสิกร. 67(5):415-419. 
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      2007.  Control of anthracnose caused by Colletotrichum musae on Curcuma  

     alismatifolia Gagnep. using antagonistic Bacillus spp.  Am. J. Agric. Biol. Sci. 2 : 54- 
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13. ภาคผนวก :  



                           

                 

ภาพที่ 1. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย 

Acremonium  sp.ในห้องปฏิบัติการ  

 

 



        

        

 

ภาพที่ 2. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเกิดแผลบนใบปทุมมา 

พันธุ์ขาวมะลิ .ในสภาพโรงเรือนทดลอง 

 



         

         

 

ภาพที่ 3. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเกิดแผลบนใบปทุมมา 

พันธุ์ทวิตเตอร์  ในสภาพโรงเรือนทดลอง 

 

 

 

 



        

       

 

ภาพที่ 4. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเกิดแผลบนใบปทุมมา 

พันธุ์ มองบลังค์  ในสภาพโรงเรือนทดลอง 

 

 

 

 

 



 

 

           

          

ภาพที่  5. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับย้ังการเกิดแผลบนใบกระเจียว 

พันธุ์ ลัดดาวัลย์ ในสภาพโรงเรือนทดลอง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ภาพที่ 6. การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบไหม้และใบจุดใน

กระเจียว พันธุ์ ลัดดาวัลย์ ในสภาพแปลงทดลอง. 

 

 

 

 

               

                          

 

ภาพที ่7. เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบผงละลายน้้า ที่ใช้ในการทดสอบในสภาพแปลงทดลอง  

 



             T1  T2 

            T3  T4 

 

                  T5                                      T6                                             T7 

ภาพที่ 8. การทดสอบประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการป้องกันก้าจัดโรคใบไหม้และใบ

จุด ในแต่ละกรรมวิธี   



ตารางที ่1  การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย Acremonium  sp.

ในห้องปฏิบัติการ  

ไอโซเลท แหล่งของเชื้อที่แยกได ้
ความกว้างของ 

clear zone (ซม..) 
เส้นผา่ศูนย์กลางของโคโลนีเช้ือรา 

Acremonium sp. (ซม..) 

Bc-59- 01 Leaf/ laddawan 1.0 3.6 

Bc-59- 02 Leaf/ laddawan 1.5 3.0 

Bc-59- 03 Leaf/ laddawan 0.1 5.5 

Bc-59- 04 Leaf/ laddawan 0.0 6.0 

Bc-59- 05 Leaf/ laddawan 0.0 6.0 

Bc-59- 06 Leaf/ laddawan 0.0 4.8 

Bc-59- 07 Leaf/ laddawan 0.7 3.8 

Bc-59- 08 stem/ laddawan 0.0 6.0 

Bc-59- 09 root/ laddawan 0.0 5.5 

Bc- 59- 10 stem/ laddawan 0.0 5.0 

Bc- 59- 11 Leaf/ Ruby 0.0 5.0 

Bc-59-  12 Leaf/ Ruby 1.2 3.0 

Bc -59 -13 Leaf/ Ruby 0.8 4.0 

Bc- 59- 14 Leaf/ Ruby 0.2 3.7 

Bc- 59- 15 root/ Ruby 0.0 4.9 

Bc- 59- 16  Leaf/ Maneerat 0.2 5.0 

Bc- 59- 17  stem/ Maneerat 0.9 3.8 

Bc- 59- 18 stem/ Maneerat 0.9 3.0 

Bc- 59- 19 Leaf/ Maneerat 0.1 6.3 

Bc- 59- 20 Soil/ Green choc 0.0 5.4 

Bc- 59- 21 Soil/ Green choc 0.0 5.4 

Bc- 59- 22 Soil/ Green choc 0.2 4.8 

Bc- 59- 23 Soil/ Green choc 0.0 4.6 

Bc- 59- 24 Soil/ Green choc 0.0 5.3 

Bc- 59- 25 Soil/ Green choc 0.0 5.3 

Bc- 59- 26 Soil/ Green choc 0.0 5.5 

Bc- 59- 27 Soil/ Green choc 0.0 5.5 

Bc- 59- 28  Soil/ Green choc 0.1 5.2 

Bc- 59- 29 Soil/ Green choc 0.2 3.0 

     Bc-59-   30 Soil/ Green choc 1.1 5.0 



ไอโซเลท แหล่งของเชื้อที่แยกได ้ ความกว้างของ clear 

zone (ซม..) 

เส้นผา่ศูนย์กลางของโคโลนีเช้ือรา 

Acremonium sp. (ซม..) 

   Bc- 59-  32 Soil/ twister 0.2 4.7 

   Bc- 59-  33 Soil/ twister 0.2 4.8 
  Bc- 59-  34 Soil/ twister 0.0 5.5 
  Bc- 59-  35 Soil/ twister 0.3 4.4 
  Bc- 59-  36 Soil/ twister 0.0 5.5 
  Bc- 59-  37 Soil/ twister 1.3 2.2 
  Bc-59- 38 Rhizome/laddawan 0.6 3.7 
  Bc-59- 39 Rhizome/laddawan 1.4 3.0 
  Bc-59- 40 Rhizome/laddawan 0.3 4.8 
  Bc-59- 41 Rhizome/laddawan 0.6 4.0 
  Bc-59- 42 Rhizome/laddawan 0.4 4.8 
  Bc-59- 43 Rhizome/Maneerat 0.5 4.0 
  Bc-59- 44 Rhizome/Maneerat 0.0 4.2 
  Bc-59- 45    Rhizome/Maneerat 0.0 0.0 
  Bc-59- 46  Rhizome/Mont Blanc 0.4 4.4 
  Bc- 59- 47   Rhizome/ Mont Blanc 0.4 4.2 
  Bc- 59- 48   Rhi zome/ Mont Blanc 1.3 2.1 
  Bc-59-  49 Rhizome/Maneerat 1.1 4.0 
  Bc -59 -50 Rhizome/Maneerat 0.7 4.0 
  Bc- 59- 51 Rhizome/Maneerat 1.8 2.1 
  Bc- 59- 52 Rhizome/Maneerat 1.7 2.3 
  Bc- 59- 53  Rhizome/Ruby 2.0 2.5 
  Bc- 59- 54  Rhizome/Ruby 0.9 3.2 
  Bc- 59- 55 Rhizome/Ruby 1.0 3.9 
  Bc- 59- 56 Rhizome/Ruby 1.0 3.3 
  Bc- 59- 57 Rhizome/Green choc 0.8 3.9 
  Bc- 59- 58 Rhizome/Green choc 0.8 4.0 
  Bc- 59- 59 Rhizome/Green choc 1.1 3.0 
  Bc- 59- 60 Rhizome/Green choc 0.8 4.2 
  Bc- 59- 61 Rhizome/twister 1.1 3.6 
  Bc- 59- 62 Rhizome/twister 0.3 4.5 
  Bc- 59- 63 Rhizome/twister 0.9 3.8 



ไอโซเลท แหล่งของเชื้อที่แยกได ้ ความกว้างของ clear 

zone (ซม..) 

เส้นผา่ศูนย์กลางของโคโลนีเช้ือรา 

Acremonium sp. (ซม..) 

    Bc-59- 67 Rhizome/twister 1.0 3.0 
Bc- 59- 68 Rhizome/Ruby 1.2 3.2 
Bc- 59- 69 Rhizome/Ruby 0.8 3.8 
Bc- 59- 70 Rhizome/Ruby 0.9 4.0 
Bc- 59- 71 Rhizome/Ruby 0.7 4.3 
Bc- 59- 72 Rhizome/Ruby 0.7 3.8 
Bc- 59- 73 Rhizome/Pathumrat 0.4 4.7 
Bc- 59- 74 Rhizome/Pathumrat 1.0 3.3 
Bc- 59- 75 Rhizome/Pathumrat 0.9 4.0 
Bc- 59- 76 Rhizome/ขาวมะล ิ 0.3 4.9 
Bc- 59- 77 Rhizome/ขาวมะล ิ 0.9 3.2 
Bc- 59- 78 Rhizome/ขาวมะล ิ 1.9 2.0 
Bc- 59- 79 Rhizome/ขาวมะล ิ 0.2 5.5 
Control - - 6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเกิดแผลบนใบกระเจียว  



พันธุ์ ลัดดาวัลย์ ในสภาพโรงเรือนทดลอง 

 

 ไอโซเลท 

ค่าเฉลี่ยขนาดของแผลบนใบปทุมมา กระจียวแต่ละพันธุ์ หลังการพ่นเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์ 4 คร้ัง (ซม..) 

ขาวมะล ิ ทวิตเตอร์ มองบลังค ์ ลัดดาวัลย์ 

T1 Bc-02 0.31 0.28 0.56 0.72 

T2 Bc-12 0.29 0.29 0.52 0.87 

T3 Bc-30 0.31 0.31 0.70 0.68 

T4 Bc-39 0.23 0.39 0.64 0.69 

T5 Bc-48 0.19 0.31 0.60 0.56 

T6 Bc-51 0.30 0.33 0.74 0.74 

T7 Bc-52 0.25 0.26 0.50 0.71 

T8 Bc-60 0.31 0.29 0.51 0.59 

T9 Bc-67 0.32 0.31 0.54 0.64 

T10Bc-78 0.31 0.28 0.66 0.47 

Control 0.43 0.45 0.75 1.00 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3  การทดสอบประสิทธิภาพผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบไหม้ 

และใบจุดในกระเจียวพันธุ์ ลัดดาวัลย์ ในสภาพแปลงทดลอง. 

กรรมวิธ ี

 
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค 

 

  

ก่อนการพ่น

สารครั้งท่ี 1 

  

ก่อนกาพ่น

สารครั้งท่ี 2 

 

ก่อนการพ่น

สารครั้งท่ี 3 

 

ก่อนการพ่น

สารครั้งท่ี 4 

 

ก่อนการพ่น

สารครั้งท่ี 5 

5  วันหลัง

การพ่นสาร

ครั้งท่ี 5  

10 วันหลัง

การพ่นสาร

ครั้งท่ี 5  

T1 1.75a1/ 2.25a 6.88a 9.63ab 10.75ab 15.50ab 24.00ab 

T2 2.00a 2.75a 5.63a 5.75a 9.00ab 11.50ab 17.75ab 

T3 3.50a 5.63a 9.25a 9.50ab 8.50ab 16.25ab 16.00ab 

T4 2.50a 3.00a 5.88a 6.13a 9.00ab 9.75ab 14.88ab 

T5 3.50a 4.38a 8.38a 8.38ab 8.00ab 10.25ab 19.75ab 

T6 2.38a 4.88a 6.75a 6.75a 6.75a 7.50a 7.50a 

T7 2.50a 3.25a 5.88a 10.00b 14.13b 23.50b 35.88b 

CV (%) 103.55 79.53 61.68 56.64 53.98 77.70 54.85 

 1/   ค่าเฉลี่ยในแตล่ะสดมภ์ที่ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  95%. โดยวิธี   
      DMRT 



 


	3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)    : การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้และใบจุดปทุมมาที่เกิดจากเชื้อรา
	Acremonium sp. โดยชีววิธี
	เวลาและสถานที่


