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บทคัดย่อ
การศึกษาหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดเชื้อรา Fusarium spp.ได้
ดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 ที่แปลงปลูกกล้วยไม้ของเกษตรกร และ
ห้องทดลองของกลุ่มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้ทําการค้นข้อมูลและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างเชื้อสาเหตุโรคใบเน่าดําของกล้วยไม้ นํามาแยกและจําแนกเชื้อราบริสุทธิ์ และตรวจสอบ
ความสามารถของเชื้อราที่แยกได้ในการก่อให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ พบว่าเป็นเชื้อรา F. proliferatum
จํานวน 3 ไอโซเลท F. oxysporum 2 ไอโซเลท และ F. solani ชนิดละ 1 ไอโซเลท การทดสอบ
สารเคมี Carbendazim, Chlorothalonil และ Prochloraz พบว่าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพ
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคกล้วยไม้ในจานอาหาร PDA ได้อย่างชัดเจน
การทดสอบสารสกัดจากพืช คือ สารสกัดจากเปลือกมังคุด ไพร และน้ําส้มควันไม้ 10 เปอร์เซ็นต์ ใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. พบว่า สารสกัดทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ในจานอาหาร PDA ได้ดีแต่ได้ผลไม่ดีเท่าการใช้สารเคมีป้องกัน
กําจัดโรคพืช การทดสอบประสิทธาภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์คือ Bacillus subtilis พบว่า มี
ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ในจานอาหาร PDA ได้ดีแต่ได้ผลไม่ดีเท่า
การใช้สารเคมีป้องกั นกํ าจัดโรคพื ช
การทดสอบประสิท ธิภาพของสารเคมี Carbendazim,
Chlorothalonil และ Prochloraz สารสกัดจากเปลือกมังคุด ไพร ใบพลู ข่า และน้ําส้มควันไม้ 10
เปอร์เซ็นต์ และ เชื้อ Bacillus subtilis ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรค
กล้วยไม้บนส่วนของต้นกล้วยไม้ที่ปลูกในห้องปฏิบัติการ พบว่าสารเคมีมีประสิทธิภาพการกําจัดเชื้อรา
Fusarium spp. บนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกเชื้อได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
Bacillus sp. ส่วนการใช้สารสกัดจากพืชสามารถให้ผลในการป้องกันกําจัดเชื้อราได้ในระดับต่ําสุด
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คํานํา
กล้วยไม้ (Orchid) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์ Orchidaceae ซึ่งประกอบด้วยกล้วยไม้
หลายร้อยสกุล ประเทศไทยนับเป็นแหล่งกําเนิดกล้วยไม้จํานวนมากถึง 1,100 ชนิด ในจํานวน 150
สกุล พื้นที่ปลูกกล้วยไม้ในประเทศไทยมีประมาณ 20,000 ไร่ โดยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2
ต่อปี ผลผลิตดอกกล้วยไม้เฉลี่ยประมาณ 44,000-45,000 ตัน/ปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1-2 ต่อปี โดย
แยกเป็นปริมาณการใช้ในประเทศร้อยละ 50 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 นั้นส่งออกไปจําหน่าย
ต่างประเทศ ซึ่งการส่งออกดอกกล้วยไม้ร้อยละ 95 ของกล้วยไม้ที่ส่งออกทั้งหมดเป็นกล้วยไม้สกุล
หวาย
ปัญหาการเกิดศัตรูพืช เนื่องจากเชื้อราโรคพืชเข้าทําลายกล้วยไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้
จําหน่ายต้นและตัดดอกส่งจําหน่าย เป็นปัญหาหนึ่งที่เริ่มเข้ามามีความสําคัญในการปลูกล้วยไม้ใน
ประเทศไทย ทําให้กล้วยไม้ขาดคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ เนื่องจากสภาพการผลิตกล้วยไม้ ต้อง
อาศัยโรงเรือนที่มีความชื้น ประกอบกับอุณหภูมิส่วนใหญ่ของพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ในภาคกลาง ค่อนข้าง
สูงตลอดทั้งปี ทําให้เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อราโรคพืช ยิ่งในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่เอาใจใส่ใน
การดูแล เรื่องโรค ก็จะทําให้โรคของกล้วยไม้ระบาดไปทําความเสียหายมากขึ้น ในต่างประเทศมีการ
รายงานการเข้าทําลายกล้วยไม้ของเชื้อรา Fusarium หลายชนิด ซึ่งถือว่าเป็นศัตรูสําคัญต่อการปลูก
กล้วยไม้เป็นการค้า ถึงแม้ประเทศไทยยังไม่รายงานความเสียหายที่เกิดจากเชื้อราชนิดนี้ แต่มีแนวโน้ม
ว่าเชื้อราชนิดนี้จะเป็นปัญหาสําคัญในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จําหน่าย และส่งออก โดยจากการสํารวจ
เก็บรวบรวมเชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคพืช ทําให้พบเชื้อรา Fusarium เข้าทําลายดอก ใบ ลําต้น
และรากของกล้วยไม้มากขึ้น เมื่อเชื้อเข้าทําลายรากหรือโคนต้นของกล้วยไม้ รากของกล้วยไม้จะค่อยๆ
เหี่ยวแห้งไป ทําให้ต้นกล้วยไม้ไม่เจริญเติบโต ทรุดโทรงลง ลําลูกกล้วยไม้แคระแกร็น ใบบิดเล็กน้อย
สําหรับพวกแวนด้าเมื่อเชื้อเข้าทําลาย ใบจะเหี่ยวเหลืองและร่วง เมื่อตัดตามขวางของต้นกล้วยไม้ จะ
พบอาการเน่าเป็นรอยวงแหวนสีม่วง อยู่ตามบริเวณท่อน้ํา ท่ออาหาร เมื่อรากเน่าแห้งจากด้านปลาย
เข้าไปจนหมดทั้งรากแล้ว ต้นกล้วยไม้ก็จะแห้งเหี่ยวตายไปในที่สุด จากปัญหาที่เกิดขึ้น จําเป็นต้องหา
วิธีการป้องกันกําจัดเชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคในกล้วยไม้ที่มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
หากปล่อยทิ้งไว้ อาจจะทําให้เป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องวางแผนการ
วิจัยการหาวิธีการป้องกันกําจัดโรคของกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium spp. โดยเปรียบเทียบ
การใช้สารเคมี สารสกัดจากพืช และจุลินทรีย์ Bacillus subtilis แล้วนําวิธีการที่คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพมาก ไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการปลูกกล้วยไม้ที่ปลอดจากโรคในระดับฟาร์มปลูก
กล้วยไม้เป็นการค้า เพื่อได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการต่อไป
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วิธดี าํ เนินการ
1 ทดสอบผลของสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
Fusarium spp. ที่ทําให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ ดังนี้
1. นําสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราที่มีการจําหน่ายเป็นการค้า มาทํา suspension ในน้ํา
กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ตามอัตราส่วนสารที่แนะนําในฉลากการใช้
2. ใช้ pipette ดูดสารละลายจากข้อ 1 จํานวน 2 มิลลิลิตร หยดลงในจานแก้ว Petri
dish จากนั้น เทอาหาร PDA ยังเหลวอยู่ลงในจานแก้ว เขย่าจานแก้วให้สารละลายผสมเป็นเนื้อ
เดียวกับอาหารเลี้ยงเชื้อ
3. ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัดชิ้นวุ้นที่มีเชื้อรา Fusarium
spp. เจริญอยู่ มาวางบนอาหาร PDA ที่ผสมสาร
4. ตรวจสอบ และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ในอาหารผสมสาร
แต่ละชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสาร หลังเลี้ยงเชื้อ 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน
5.
คัดเลือกชนิดของสารเคมีที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
Fusarium spp. ไปทดสอบการป้องกันกําจัดโรคบนกล้วยไม้ในสภาพโรงเรือนต่อไป
2 ทดสอบผลของสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ที่
ทําให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ ดังนี้
1. นําสารสกัดจากพืชที่ผ่านการสกัดหยาบ เช่น สารสกัดจากเปลือกมังคุด ไพร ใบพลู
และข่า มาเจือจางในน้ํากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อให้มีความเข้มข้นที่ 500,000, 400,000, 300,000, 200,000,
100,000 ppm ตามลําดับ
2. ใช้ pipette ดูดสารละลายของสารสกัดจากพืช จากข้อ 1 จํานวน 2 มิลลิลิตร หยดลง
ในจานแก้ว Petri dish จากนั้น เทอาหาร PDA ยังเหลวอยู่ลงในจานแก้ว เขย่าจานแก้วให้สารละลาย
ผสมเป็นเนื้อเดียวกับอาหารเลี้ยงเชื้อ
3. ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัดชิ้นวุ้นที่มีเชื้อรา Fusarium
spp. เจริญอยู่ มาวางบนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช
4. ตรวจสอบ และเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ในอาหารผสมสาร
สกัดจากพืชแต่ละชนิด กับกรรมวิธีการเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่ได้ผสมสารสกัดจากพืช หลังเลี้ยงเชื้อ
3, 4, 5, 6 และ 7 วัน
5, คัดเลือกชนิดและความเข้มข้นของสารสกัดจากพืชที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ไปทดสอบในสภาพโรงเรือนต่อไป
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3 ทดสอบและคัดเลือกแบคทีเรีย Bacillus subtilis ไอโซเลทที่มีต่อการเจริญของเชื้อรา
Fusarium spp. ในห้องปฏิบัติการ ดังนี้
1. นําแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ที่มีจําหน่ายเป็นการค้า ที่ได้จากการศึกษาการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช และจากการเก็บรวบรวมได้จากธรรมชาติ มาเลี้ยงบนอาหาร
PSA (potato sucrose agar) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
2. เตรียมเชื้อรา Fusarium spp. บนอาหาร PDA เป็นเวลา 7 วัน
3. ใช้ cock borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะเส้นใยของเชื้อรา
Fusarium spp. วางลงบนอาหาร PDA
4. ใช้ห่วงลวด (loop) แตะแบคทีเรีย B. subtilis แล้วขีดเป็นเส้นตรง ยาวประมาณ 1
เซนติเมตร ขนานกับโคโลนีของเชื้อรา Fusarium spp. ทดสอบ 4 ด้านระยะห่างจากโคโลนีเชื้อรา
ประมาณ 1 เซนติเมตร
5. ตรวจผลโดยวัดขนาดความกว้างของพื้นที่การยับยั้ง (Inhibition zone) และ ขนาด
ของโคโลนีเชื้อรา Fusarium spp. เปรียบเทียบผลการใช้ B. subtilis ไอโซเลทต่าง ๆ และ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการใช้น้ํากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแทนการใช้แบคทีเรีย B. subtilis
6. คัดเลือกไอโซเลทของ B. subtilis ที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
Fusarium spp. ไปทดสอบในสภาพโรงเรือนต่อไป
4 ทดสอบผลของสารเคมี สารสกัดจากพืช และ แบคทีเรีย B. subtilis ในการควบคุม
การเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium spp. บนส่วนของกล้วยไม้ ดังนี้
1. เตรียมสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา Fusarium spp. เลี้ยงบนอาหาร PDA เป็นเวลา
7 วัน ให้มีความหนาแน่นของสปอร์ 105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร
2. ปลูกเชื้อรา Fusarium spp. บนต้นกล้วยไม้ บ่มในกล่องที่มีความชื้น เป็นเวลา 24
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซียส
3. เตรียมสารละลายของสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช และสารสกัดจากพืช ตาม
อัตราส่วน และแบคทีเรีย B. subtilis ตามไอโซเลทที่ทําสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ที่ทําให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ พ่นลงบนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกเชื้อรา
Fusarium spp. บ่มในกล่องที่มีความชื้น เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซียส
4. ตรวจสอบทุก ๆ วัน หลังจากพ่นด้วยสารเคมี สารสกัดจากพืช และแบคทีเรีย B.
subtilis 1 วัน เป็นเวลา 10 วัน และนําผลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการพ่นด้วยสารเคมี สารสกัดจาก
พืช และแบคทีเรีย B. subtilis และเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการใช้น้ํากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อซึ่งเป็นกรรมวิธี
เปรียบเทียบ
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5 ทดสอบผลของสารเคมี สารสกัดจากพืช และ แบคทีเรีย B. subtilis ในการควบคุม
การเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium spp. บนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน ดังนี้
1. เตรียมสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา Fusarium spp. เลี้ยงบนอาหาร PDA เป็นเวลา
7 วัน ให้มีความหนาแน่นของสปอร์ 105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร
2. ปลูกเชื้อรา Fusarium spp. บนต้นกล้วยไม้ บ่มในกล่องที่มีความชื้น เป็นเวลา 24
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซียส
3. เตรียมสารละลายของสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช และสารสกัดจากพืช ตาม
อัตราส่วน และแบคทีเรีย B. subtilis ตามไอโซเลทที่ทําสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ที่ทําให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ พ่นลงบนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกเชื้อรา
Fusarium spp. บ่มในโรงเรือนที่มีการความชื้น และอุณหภูมิ และการให้น้ํา ใส่ปุ๋ยตามวิธีการปลูก
กล้วยไม้เป็นการค้า
4. ตรวจสอบทุก ๆ 3 วัน หลังจากพ่นด้วยสารเคมี สารสกัดจากพืช และแบคทีเรีย B.
subtilis 1 วัน และนําผลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการพ่นด้วยสารเคมี สารสกัดจากพืช และ
แบคทีเรีย B. subtilis และเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการใช้น้ํากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ
เวลาและสถานที่
เวลา
สถานที่

เริม่ ต้น ตุลาคม 2553 สิน้ สุด กันยายน 2556
กลุ่มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
และแปลงปลูกกล้วยไม้ของเกษตรกร
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

1 ทดสอบผลของสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
Fusarium spp. ที่ทําให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ
ทําการค้นข้อมูลและเก็บรวบรวมตัวอย่างเชื้อสาเหตุโรคใบเน่าดําของกล้วยไม้ นํามาแยก
และจําแนกเชื้อราบริสุทธิ์ พบว่าเป็นเชื้อรา F. proliferatum จํานวน 3 ไอโซเลท เมื่อตรวจสอบ
ความสามารถของเชื้อราที่แยกได้ในการก่อให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ พบว่า เชื้อรานี้ทําให้เกิดอาการใบไหม้
ดํา เช่นเดียวกับอาการที่เกิดขึ้นในโรงเรือนปลูกกล้วยไม้ ทําการเก็บตัวอย่างกล้วยไม้สกุลหวายที่เป็น
โรคทางต้นและใบ ที่ จ.นครปฐม กาญจนบุรี และจันทบุรี มาแยกเชื้อหาเชื้อรา Fusarium ที่เป็นเชื้อ
สาเหตุของโรค ได้เชื้อรา F. proliferatum 3 ไอโซเลท F. oxysporum 2 ไอโซเลท และ F. solani
ชนิดละ 1 ไอโซเลท
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เมื่อทดสอบสารเคมี Carbendazim, Chlorothalonil และ Prochloraz ในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคกล้วยไม้ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่าสารเคมี ทั้ง 3
ชนิด มีประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคกล้วยไม้ในจานอาหาร
PDA ได้อย่างชัดเจน
2 ทดสอบผลของสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. ที่ทํา
ให้เกิดโรคกับกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ
เมื่อทดสอบสารสกัดจากพืช คือ สารสกัดจากเปลือกมังคุด ไพร และน้ําส้มควันไม้ 10
เปอร์เซ็นต์ ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคใบไหม้ดําของต้นกล้วยไม้ใน
จานอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่า มีประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรค
กล้วยไม้ในจานอาหาร PDA ได้ดีแต่ได้ผลไม่ดีเท่าการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช
3 ทดสอบและคัดเลือกแบคทีเรีย Bacillus subtilis ไอโซเลทที่มีต่อการเจริญของเชื้อรา
Fusarium spp. ในห้องปฏิบัติการ
เมื่อทดสอบประสิทธาภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์คือ Bacillus subtilis ในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคใบไหม้ดําของต้นกล้วยไม้ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่า มี
ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคกล้วยไม้ในจานอาหาร PDA ได้
ดีแต่ได้ผลไม่ดีเท่าการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช
4 ทดสอบผลของสารเคมี สารสกัดจากพืช และ แบคทีเรีย B. subtilis ในการควบคุม
การเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium spp. บนส่วนของกล้วยไม้
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี Carbendazim,
Chlorothalonil
และ
Prochloraz สารสกัดจากเปลือกมังคุด ไพร และน้ําส้มควันไม้ 10 เปอร์เซ็นต์ และ เชื้อ Bacillus
subtilis ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคกล้วยไม้บนส่วนของต้นกล้วยไม้ที่
ปลูกในห้องปฏิบัติการ พบว่าสารเคมีมีประสิทธิภาพการกําจัดเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรค
กล้วยไม้บนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกเชื้อได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus sp.
ส่วนการใช้สารสกัดจากพืชสามารถให้ผลในการป้องกันกําจัดเชื้อราได้ในระดับต่ําสุด
5 ทดสอบผลของสารเคมี สารสกัดจากพืช และ แบคทีเรีย B. subtilis ในการควบคุม
การเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium spp. บนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน
เปนการทําลองที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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สรุปผลการทดลอง
การทดสอบสารเคมี Carbendazim, Chlorothalonil และ Prochloraz ในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคกล้วยไม้ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่าสารเคมีทั้ง 3
ชนิด มีประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคกล้วยไม้ในจานอาหาร
PDA ได้อย่างชัดเจน การทดสอบสารสกัดจากพืช คือ สารสกัดจากเปลือกมังคุด ไพร และน้ําส้มควันไม้
10 เปอร์เซ็นต์ ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคใบไหม้ดําของต้นกล้วยไม้
ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่า มีประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุ
โรคกล้วยไม้ในจานอาหาร PDA ได้ดีแต่ได้ผลไม่ดีเท่าการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช การทดสอบ
ประสิทธาภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์คือ Bacillus subtilis ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium
spp. สาเหตุโรคใบไหม้ดําของต้นกล้วยไม้ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่า มีประสิทธิภาพการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคกล้วยไม้ในจานอาหาร PDA ได้ดีแต่ได้ผลไม่ดีเท่าการใช้
สารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี Carbendazim, Chlorothalonil
และ Prochloraz สารสกัดจากเปลือกมังคุด ไพร ใบพลู ข่า และน้ําส้มควันไม้ 10 เปอร์เซ็นต์ และ เชื้อ
Bacillus subtilis ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคกล้วยไม้บนส่วนของต้น
กล้วยไม้ที่ปลูกในห้องปฏิบัติการ พบว่าสารเคมีมีประสิทธิภาพการกําจัดเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุ
โรคกล้วยไม้บนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกเชื้อได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus
sp. ส่วนการใช้สารสกัดจากพืชสามารถให้ผลในการป้องกันกําจัดเชื้อราได้ในระดับต่ําสุด
สําหรับการทดสอบผลของสารเคมี สารสกัดจากพืช และ แบคทีเรีย B. subtilis ในการ
ควบคุมการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium spp. บนส่วนของกล้วยไม้ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน เปน
การทําลองที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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