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การทดสอบรูปแบบการปองกันกําจัดโรคแอนแทรคโนสของพริกแบบผสมผสาน
Integrated Control Model Trial for Chilli Anthracnose
อรพรรณ วิเศษสังข ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
กลุมวิจัยโรคพืช
สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
การลดการปนเปอนของสารเคมีในผลพริกเปนสิ่งจําเปนมาก ดังนัน้ ในชวงการเก็บเกี่ยว
ตองหาวิธกี ารที่เหมาะสมเพือ่ ลดความเสียหายของผลพริกจากโรคแอนแทรคโนส จากการทดสอบ
ในแปลงทดลองพบวาเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ 5 สายพันธุข องกลุมวิจยั โรคพืช มีแนวโนมที่สามารถใช
ในสภาพแปลงปลูกเพื่อลดความเสียหายของโรคได จึงไดนําเชื้อจุลนิ ทรียปฏิปกษ Bacillus subtilis
ทั้ง 5 สายพันธุ ไปทดสอบในแปลงเกษตรกร 5 ราย ทีจ่ ังหวัดขอนแกน โดยไดผลิตเชื้อจุลินทรีย
ปฏิปกษในลักษณะผงพรอมใชใหแกเกษตรกรพนในแปลงปลูกพริกในชวงระหวางการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค จํานวน 2 ครั้ง แตสามารถเก็บขอมูลที่สมบูรณไดเพียง 3
ราย พบวาการพนเชื้อจุลนิ ทรียปฏิปกษสายพันธุ1G8 20W5 และ 20W33 สามารถลดความ
เสียหายของโรคลงไดอีกเมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเกษตรกรในโครงการการผลิตพริก
ปลอดภัยเพื่อการสงออกแบบมีสวนรวม ในการทดลองซ้ําในป 2553 จะใหเกษตรกรผูรวมทดสอบ
เริ่มพนเชื้อตั้งแตพริกเริ่มออกดอกเพื่อใหมรกี่สะสมของเชื้อจุลินทรียป ฏิปกษอยูในแปลงปลูกกอน
การระบาดของโรค
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คํานํา
การผลิตพริกเพื่อบริโภคสดนั้น ผูผลิตจะมีชวงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 2 – 3 วัน
และในชวงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนี้มีปญหาโรคพืชที่สําคัญคือโรคแอนแทรคโนส การพนสารปองกัน
กําจัดโรคพืชในระหวางการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีโอกาสที่จะเกิดผลตกคางของสารปองกันกําจัดโรค
พืชที่ใชได เนือ่ งจากชวงการเวนกอนเก็บเกี่ยวของสารปองกันกําจัดโรคพืชสวนมากอยางนอย 7 วัน
ดังนัน้ ในชวงการเก็บเกีย่ วผลผลิตจะตองหาทางเลือกอืน่ เพื่อใหเกษตรกรใชทดแทนสารปองกัน
กําจัดโรคพืช ในขณะนีว้ ิธีการปองกันกําจัดแบบชีววิธี เปนแนวทางทีก่ ําลังพัฒนาเพื่อนํามาทดแทน
หรือลดการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช สําหรับเชื้อจุลนิ ทรียปฏิปกษทมี่ ีการพัฒนาเพื่อการปองกัน
กําจัดโรคแอนแทรคโนสนัน้ มีการวิจยั กันหลากหลาย
จิรัสสาและคณะ (2546) รายงานวา Bacillus amyloliquefaciens มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมสาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะมวงซึง่ เปนสาเหตุชนิดเดียวกับแอนแทรคโนสของพริกไดดี
เทียบเทาสารปองกันกําจัดโรคพืช benomyl และ mancozeb ในหองปฏิบัติการนอกจากนีย้ ังมี
รายงานวาเชื้อ Gliocladium virens สามารถยับยั้งการเจริญและทําลายเสนใยของเชื้อ C.
gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวงได วรรณวิไล และคณะ (2550) ไดปรับปรุง
ละพัฒนาเทคนิคในการผลิตแบคทีเรียสูตรสําเร็จตางๆในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ไดคัดเลือกและทดสอบเชื้อจุลินทรีย
ปฏิปกษไว 5 สายพันธุ (สายพันธุ 1G8 20W5 20W16 20W33 และ 22W8 ) ที่มีแนวโนมที่
สามารถลดการระบาดของโรคแอนแทรคโนสได (บุษราคัม 2549 และ 2550) จากการทดสอบใน
สภาพแปลงปลูกที่ศูนยวิจยั พืชสวนลําปาง พบวาเชื้อจุลินทรียปฏิปกษทั้ง 5 ชนิดในลักษณะที่เปน
ผงละลายน้าํ ที่นาํ มาทดสอบในอัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร มีความสามารถในการยับยั้งโรคไดรอย
ละ 34.91 – 49.26 ( อรพรรณและคณะ 2550 และ 2551)
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 มีโครงการพัฒนาการผลิตพริกปลอดภัยเพื่อการ
สงออกแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนเกษตรกรที่ไดรับการอบรมวิธีการผลิตพริกที่ถกู ตองเหมาะสมแลว
กลุมวิจยั โรคพืชจึงไดนําเชื้อจุลินทรียปฏิปก ษทงั้ 5 ชนิดนี้ไปทดสอบในแปลงเกษตรกรในโครงการ
จํานวน 5 ราย โดยใหเกษตรกรแตละรายทดสอบเชื้อจุลินทรียปฏิปก ษแตละชนิดโดยพนทดแทน
สารปองกันกําจัดโรคพืชในชวงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
วิธีดําเนินการ
1. คัดเลือกแปลงทดลอง
คัดเลือกเกษตรกรในโครงการพัฒนาการผลิตพริกปลอดภัยเพื่อการสงออกแบบมีสวนรวม
5 รายใหทดสอบแบคทีเรียรายละ 1 สายพันธุ ดังนี้
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1. น.ส.สําเนียง จรหมาน
แบคทีเรียสายพันธุ 1G8
2. นางบุญเฮียง ลาปะ
แบคทีเรียสายพันธุ 20W5
3. นางจันทรเพ็ญ บุญคํา
แบคทีเรียสายพันธุ 20W16
4. นายสุริยนั ต ตลับเงิน
แบคทีเรียสายพันธุ 20W33
5. นายชัยฤทธิ์ แสนทิ
แบคทีเรียสายพันธุ 22W8
สุมพื้นที่ปลูกพริกในแปลงของเกษตรกรประมาณ16 ตารางเมตร เพื่อพนเชื้อจุลินทรีย
ปฏิปกษทดลอง
2. การพนเชื้อจุลินทรียปฏิปก ษ
เริ่มพนเชื้อจุลนิ ทรียปฏิปกษ ครั้งแรกเมื่อเริม่ พบอาการโรคแอนแทรคโนสในชวงเก็บเกีย่ ว
ผลผลิต(หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต 5 ครั้ง) โดยใชอัตราความเขมขน 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เมื่อเริ่ม
พนครั้งแรกแลวพนตอเนื่องทุก 7 วัน
3.การประเมินการเกิดโรค
สุมตนพริกในแปลงเกษตรกร 20 ตน และตนพริกในแปลงทดลอง 20 ตน ผูกปายไว
หลังจากพนเชือ้ จุลินทรียปฏิปกษแลวสุมนับจํานวนผลพริกทั้งหมดและผลพริกที่เปนโรค จากตน
พริกทดลองจํานวน 20 ตน และในแปลงเกษตรกร 20 ตน นํามาวิเคราะหผลหาอัตราการเกิดโรค
แอนแทรคโนส
ผลและวิจารณผลการทดลอง
เกษตรกรทัง้ 5 รายเปนเกษตรกรในโครงการการพัฒนาการผลิตพริกปลอดภัยเพื่อการ
สงออกแบบมีสวนรวม ซึง่ เคยผานการอบรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาอยางถูกตองเหมาะสม มีการ
ดูแลความสะอาดในแปลงปลูก และเก็บเกี่ยวผลพริกทีแ่ สดงอาการโรคออกจากแปลงปลูกทุกครั้งที่
เก็บเกี่ยวผลผลิต ทําใหการเกิดโรคในแปลงปลูกต่ํา และพบโรคในแปลงปลูกชากวาแปลงเกษตรกร
อื่นๆนอกโครงการ และเมื่อเพิ่มการพนเชื้อจุลนิ ทรียป ฏิปกษเขาไปอีก 2 ครั้งในระหวางการเก็บ
เกี่ยว พบวาการเกิดโรคต่ํากวาการปฏิบัติของเกษตรกรโดยการเกิดโรคในแปลงเปรียบเทียบของ
เกษตรกรมีผลพริกเปนโรครอยละ 8 – 33 สวนแปลงทีใ่ ชจุลินทรียปฏิปกษมีผลพริกเปนโรครอยละ
3 – 21 ทุกแปลงที่ใชจุลินทรียปฏิปก ษมีเกิดโรคนอยกวาในแปลงเกษตรกร ทุกครั้งที่เก็บเกีย่ ว
ผลผลิต
ในแปลงทดสอบของนางสําเนียง จรหมาน จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 1 และ2หลังพน
เชื้อจุลินทรีปฏิปกษ ในแปลงเกษตรกรเกิดโรครอยละ 21 และ 33 การใชจุลินทรีปฏิปกษสายพันธุ
1G8 มีผลผลิตพริกเปนโรครอยละ 3 และ 10 แสดงวาในการเก็บเกีย่ วครั้งที่ 1 เชื้อจุลินทรียป ฏิปก ษ
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สายพันธุ 1 G8 มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดโรครอยละ 85 ตอมาเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้ง
ที่ 2 เชื้อจุลินทรียปฏิปกษมีความสามารถในการยับยัง้ การเกิดโรครอยละ 69.70
ในแปลงทดลองของนางบุญเฮียง จากการเก็บเกีย่ วผลผลิตครั้งที่ 1 และ2หลังพนเชื้อจุลินท
รีปฏิปกษ ในแปลงเกษตรกรเกิดโรครอยละ 17 และ 21 การใชจุลินทรีปฏิปกษสายพันธุ 20W5 มี
ผลผลิตพริกเปนโรครอยละ 4 และ 12 แสดงวาในการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 เชื้อจุลินทรียปฏิปกษสาย
พันธุ20W5 มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดโรครอยละ76.47 ตอมาเมื่อเก็บเกีย่ วผลผลิตครั้งที่
2 เชื้อจุลินทรียปฏิปกษมีความสามารถในการยับยัง้ การเกิดโรครอยละ 33.34
ในแปลงทดสอบของนายสุริยันต ตลับเงินจากการเก็บเกีย่ วผลผลิตครั้งที่ 1 และ 2 หลังพน
เชื้อจุลินทรีปฏิปกษ ในแปลงเกษตรกรเกิดโรครอยละ 8 และ 24 การใชจุลินทรีปฏิปกษสายพันธุ
20W5 มีผลผลิตพริกเปนโรครอยละ 3 และ 8 แสดงวาในการเก็บเกีย่ วครั้งที่ 1 เชื้อจุลินทรียปฏิปก ษ
สายพันธุ20W5 มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดโรครอยละ 80 ตอมาเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้ง
ที่ 2 เชื้อจุลินทรียปฏิปกษมีความสามารถในการยับยัง้ การเกิดโรครอยละ 66.67
สวนในแปลงทดสอบของนางจันทรเพ็ญ บุญคํา และ นายชัยฤทธิ์ แสนทิ ไมไดขอมูลจาก
การทดสอบครั้งนี้ เนื่องจาก เกษตรกรมีปญ
 หาสวนตัวไมสามารถดูแลพริกที่ปลูกไวในแปลงปลูกได
ถามองในภาพรวมจะเห็นไดวาเมื่อเพิ่มอัตราการใชของเชื้อจุลินทรียป ฏิปกษสายพันธุมาก
ขึ้นจาก 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เปน 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ความสามารถในการควบคุมการ
ระบาดของโรคแอนแทรคโนสในชวงแรกคอนขางสูง แตเมื่อใชครั้งที่ 2 ความเสียหายของโรคใน
แปลงทดสอบยังคงต่าํ กวาในแปลงของเกษตรกรทั้ง 3 ราย แตการที่จะเพิ่มระยะเวลาการพนใหถี่
ขึ้นเปน 5 วันคงจะไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของเกษตรกร อยางไรก็ตามความสามารถในการ
ลดความเสียหายของเชื้อจุลนิ ทรียปฏิปกษนั้นจะมีความแปรปรวนมากเมื่อใชในสภาพแปลงปลูก
เนื่องจากมีปจจัยภายนอกอืน่ ๆมาเกี่ยวของอีกมากทั้งพืชที่ปลูก
เชื้อสาเหตุโรคพืช
และ
สภาพแวดลอม(Kenneth et al. 1974) แตจากการทดสอบในสภาพแปลงปลูกครั้งนี้อยูในระดับที่
นาพอใจ
แนวทางในการทดลองสําหรับปตอไปตองใหเกษตรกรเริม่ พนตัง้ แตเริ่มติดผลออนเพือ่ ใหมี
การสะสมของเชื้อจุลินทรียปฏิปกษไวในแปลงปลูกกอนที่จะมีการระบาดของโรคในชวงปลายของ
การเก็บเกี่ยว ซึ่งนาจะทําใหมีโอกาสที่จะยับยั้งการเกิดโรคไดมากขึ้น
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ตาราง รอยละของผลพริกที่เปนโรคหลังจากพนเชื้อจุลนิ ทรียปฏิปกษในแปลงเกษตรกร ที่จงั หวัด
ขอนแกน

ชื่อ
1. น.ส.สําเนียง จรหมาน
2.นางบุญเฮียง ลาปะ
3. นางจันทรเพ็ญ บุญคํา
4. นายสุริยนั ต ตลับเงิน
5. นายชัยฤทธิ์ แสนทิ

จุลินทรีย
สายพันธุ
1G8
20W5
20W16
20W33
22W8

ผลพริกเปนโรคแอนแทรคโนส (%)
แปลงทดสอบ
แปลงเกษตรกร
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
3
10
21
33
4
8
17
12
3
15
8
24
-

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ไดผลิตเชื้อจุลินทรียปฏิปกษในลักษณะผงพรอมใชใหแกเกษตรกร 5 ราย พนในแปลงปลูก
พริกในชวงระหวางการเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค จํานวน 2 ครั้ง แตสามารถ
เก็บขอมูลที่สมบูรณไดเพียง 3 ราย การพนเชื้อจุลินทรียปฏิปกษสายพันธุ1G8 20W5 และ 20W33
สามารถลดความเสียหายของโรคลงไดอีกเมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบตั ิของเกษตรกรในโครงการ
การผลิตพริกปลอดภัยเพื่อการสงออกแบบมีสว นรวม ในการทดลองซ้าํ ในป 2553 จะใหเกษตรกรผู
รวมทดสอบเริม่ พนเชื้อตั้งแตพริกเริ่มออกดอกเพื่อใหมีการสะสมของเชือ้ จุลินทรียปฏิปกษอยูใน
แปลงปลูกกอนการระบาดของโรค
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