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คำำานิิยม

 ภาคการเกษตรประสบปัญหาการเพ่ิมผู้ลผู้ลิตจากปัจจัยส่ิงแวดล้อม

หลายอย่างท่ีเกษตรกรมักแก้ปัญหาด้วยการใช้สารเคมี แม้ว่าจะได้ผู้ล 

แต่มีผู้ลเสียต่อตนเอง และการประกอบอาชีพในระยะยาว ซ่ึ่่งมีหลักฐาน 

เชิงประจักษ์หลายอยา่งท่ีทุกภาคส่วนต้องตระหนักในเร่ืองนี� มีมาตรการหลาย

อย่างท่ีดำาเนินการอยู่ 

 เอกสารเล่มนี�ของรองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 

อาจารยค์ณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ท่ีมีประสบการณต์รงจาก

การเรียนการสอน และการทำางานวิจัยเชิงพื�นท่ีมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 

ตลอดจนมปีระสบการณท์ำางานรว่มกบัสถาบนัวิจัยยทุธศาสตร ์และประสาน

ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการยกระดับอาชีพ

เกษตรกรเพ่ือสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2563 จ่งสามารถ

ถ่ายทอดเร่ืองสารชีวภัณฑ์์ ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสาธารณชน 
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1บีีเอส-พีีอาร์์ 1 (BS-PR1)

บัีเอส-พีีอาร์ 1 (BS-PR1) คำืออะไร

 บีเอส-พีอาร์ 1 (BS-PR1) คือ ชีวภัณฑ์์ผู้งเชื�อแบคทีเรีย บาซิึ่ลลัส  

ซัึ่บทิลิส (Bacillus subtilis) ท่ีมีความเก่งหลายด้าน “เป็นชีวภัณฑ์์ท่ีใช้

ควบคุมโรคพืชสมัยใหม่ท่ีเก่งอย่างน้อย 3 ด้าน ในตัวเดียว ( 3 อิน 1)” คือ 

เก่ง 1 คุมโรคพืชท่ีเกิดจากเชื�อแบคทีเรีย เก่ง 2 คุมโรคพืชท่ีเกิดจากเชื�อรา 

และ เก่ง 3 คือ กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นพืช ทำาให้ระบบรากล่กแผู่้กว้าง 

ต้นพืชไม่ขาดธาตุอาหารท่ีสำาคัญ เช่น ฟอสฟอรัส และ เหล็ก สามารถนำาไป

ใช้ควบคมุโรคและสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืเศรษฐกจิชนิดต่างๆ ทั�งพืช

ผัู้ก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และไม้ผู้ล เป็นผู้ลงานวิจัยและพัฒนาโดย  

รศ. ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพท่ี่� 1 ตััวอย่่างซองบรรจุุชีีวภััณฑ์์ (ซ้าย่)

 และลักษณะผงชีีวภััณฑ์์ บีเอส-พีีอาร์ 1 (ขวา)
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2 องค์์ค์วามรู้้� บทเรีู้ยน และปรู้ะสบการู้ณ์์ชุุดที� 13

คำวามเก่่งในิก่ารคำวบัคำุมโรคำพีืช

 1. โรคพืชท่ีเกิดจากเชื�อแบคทีเรียสำาคัญซ่่ึ่งควบคุมได้ด้วยชีวภัณฑ์์  

“บีเอส-พีอาร์ 1” มีดังนี� 

  1.1 โรคผู้ลเน่าแบคทีเรียของพืชวงศ์แตง เกิดจากเชื�อแบคทีเรีย 

อะซีึ่โดโวแรกซ์ึ่ ซิึ่ทรูไล (Acidovorax citrulli) 

  โรคนี�เชื�อสาเหตุโรคสามารถติดมากับเมล็ดพันธ์ุได้ ทำาให้เกิด

อาการจุดแผู้ลฉำ่านำ�าสีนำ�าตาลบนส่วนใบเลี�ยง ต่อมาแผู้ลลุกลามติดต่อกัน 

ทำาให้ใบไหม้ได้ และกระจายไปยังส่วนใบจริง ทำาให้เกิดอาการจุดแผู้ลมีขอบ

สีเหลือง ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม คือ มีความชื�นสูงและอุณหภูมิสูง  

จุดแผู้ลขยายขนาดอย่างรวดเร็วลามต่อกัน ทำาให้เกิดอาการใบไหม้ได้ ในระยะ

ติดผู้ลสังเกตท่ีจุดแผู้ลฉำ่านำ�าขนาดเล็กในระยะผู้ลอ่อน แต่เม่ือผู้ลเจริญเติบโต

เต็มท่ีมักพบอาการจุดป้�นฉำ่านำ�า ต่อมาแผู้ลปริแตก ทำาให้ผู้ลเน่าในท่ีสุด (ภาพชุดท่ี 2)
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3บีีเอส-พีีอาร์์ 1 (BS-PR1)

ภาพชุุดท่ี่� 2 ลักษณะอาการโรคผลเน่่าแบคทีีเรีย่ใน่แตังโมและเมลอน่ ทัี�งใน่ระย่ะต้ัน่กล้า

ทีี�มักแสดงอาการบน่ใบเลี�ย่ง และใบจุริงของต้ัน่โตัทีี�ย่้าย่ปลูกใน่แปลง

  1.2 โรคแคงเกอร์ของมะนาว มะกรูด ส้ม และ ส้มโอ และลักษณะ

เชื�อสาเหตุโรคบนอาหาร Tween B medium เกิดจากแบคทีเรีย แซึ่นโทโมแนส 

อะโซึ่โนโพดิส พาโทวาร์ ซิึ่ไตร (Xanthomonas axonopodis pv. citri) 

  โรคแคงเกอร์ของมะนาว มะกรูด ส้ม ส้มโอ และพืชตระกูลส้ม  

มีความสำาคัญมากต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของใบ ผู้ล ลักษณะเด่น

ของอาการโรคคือ มีแผู้ลสะเก็ดสีนำ�าตาลอ่อนตามใบ ก้านใบ ก่ิงก้าน และ 

ผิู้วเปลือกผู้ล ถ้ารุนแรงมากทำาให้ก่ิงหักเสียหายได้ โรคนี�แพร่กระจายได้ง่าย 

โดยนำ�าฝนหรือนำ�าท่ีใช้รดต้นพืช มีผีู้เสื�อหนอนชอนใบเป็นตัวเสริมให้โรคระบาด

รุนแรงยิง่ข่�น เชื�อสาเหตุโรคสามารถแฝงตัวอยูใ่นซึ่อกก่ิงก้าน ตา และเศษส่วน

พืชเป็นโรคท่ีร่วงหล่นอยู่ในสวน ลักษณะอาการโรคและเชื�อสาเหตุแสดงไว้ 

ดังภาพชุดท่ี 3

ภาพชุุดท่ี่� 3 ลักษณะของเช้ี�อสาเหตุัโรคแคงเกอร์ของพ้ีชีตัระกูลส้ม

บน่อาหารเลี�ย่งเช้ี�อ NA  และอาการโรคบน่ใบมะกรูด
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4 องค์์ค์วามรู้้� บทเรีู้ยน และปรู้ะสบการู้ณ์์ชุุดที� 13

ภาพชุุดท่ี่� 4 ลักษณะเช้ี�อสาเหตุัโรคใบจุุดแบคทีีเรีย่ทีี�เกิดจุากเช้ี�อ 
แซน่โทีโมแน่ส ยู่เวสสิคาทีอเรีย่ (Xanthomonas euvesicatoria)

และลักษณะโคโลนี่ของเช้ี�อบน่อาหารเลี�ย่งเช้ี�อ NA

  1.3  โรคใบจุดแบคทีเรียของพริกและมะเขือเทศ เกิดจาก

แบคทีเรีย แซึ่นโทโมแนส ยูเวสสิคาทอเรีย (Xanthomonas euvesicatoria)

  โรคใบจุดแบคทีเรียของพริก มะเขือเทศ เป็นโรคสำาคัญท่ีทำาให้

ผู้ลผู้ลิตเสียหาย อาการเด่นท่ีสังเกตได้ง่ายคือมีจุดแผู้ลสีดำาหรือสีนำ�าตาล 

ขนาดเล็กบนใบ มีขอบแผู้ลสีเหลือง และตามขอบใบท่ีเชื�อเข้าทำาลายมักมีสี

นำ�าตาล พบมากในระยะสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเกิดโรคมากคือ 

มีความชื�นสูง เช่น มีฝนตก หรือรดนำ�าต้นพืชช่วงตอนเย็น อาการจุดแผู้ล 

พบได้ทั�งส่วนใบ ก่ิงก้าน กลีบเลี�ยง ขั�วผู้ล และบนส่วนผู้ล เชื�อสาเหตุโรค

สามารถถ่ายทอดไปกับเมล็ดพันธ์ุได้ ซ่่ึ่งจะทำาให้เกิดอาการแผู้ลจุดสีดำาบน

ส่วนของใบเลี�ยง แพร่กระจายได้ง่ายโดยไปได้หลายทาง เช่น โดยละอองนำ�า 

เชื�อติดไปกับตัวแมลงท่ีมาเกาะส่วนของพืชท่ีเป็นโรค ติดไปกับการสัมผัู้ส 

จับตอ้งตน้พชืเป็นโรค หรอืตดิไปกบัเคร่ืองมอืการเกษตร ลมพดัสว่นของคราบ

กลุ่มเซึ่ลล์แบคทีเรียท่ีจับอยู่ตามส่วนท่ีเป็นจุดแผู้ล เป็นต้น ภาพอาการโรค

แสดงในภาพชุดท่ี 4
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5บีีเอส-พีีอาร์์ 1 (BS-PR1)

ภาพชุุดท่ี่�� 5  ตััวอย่่างอาการโรคเหี�ย่วเขีย่วของมะเข้อเทีศ
 และพีริกทีี�เกิดจุากเช้ี�อราสโตัเนี่ย่ โซลาน่าซิเอรัม (Ralstonia solanacearum) 

และภัาพีแสดงกลุ่มแบคทีีเรีย่สีขาวขุ่น่ทีี�ไหลออกจุากชิี�น่ส่วน่ของลำาต้ัน่ทีี�เป็น่โรคเหี�ย่วเขีย่ว

  1.4 โรคเห่ียว (เขียว) ของพริก มะเขือเทศ ดาวเรือง ขิง และพืช
อ่ืนๆ อีกหลากชนิด เกิดจากแบคทีเรีย ราลโตเนีย โซึ่ลานาซิึ่เอรัม (Ralstonia  
solanacearum) 
  โรคเห่ียว (เขียว) ทำาความเสียหายให้กับพืชปลูกได้หลากชนิด 
ทั�งพืชผัู้ก เช่น พริก มะเขือเทศ มะเขือม่วง มันฝร่ัง ไม้ดอก เช่น ดาวเรือง และ
พืชวงศ์ขิงท่ีใช้เหง้าหรือแง่งรากสะสมอาหาร เช่น ขิง กระชาย กระเจียว  
ดอกเข้าพรรษา และดอกปทุมมา เป็นต้น ทำาให้ต้นพืชแสดงอาการเห่ียว 
อย่างรวดเร็วและตายในท่ีสุด หรือเหลืองจากขอบใบเข้าไปก่อนแล้วลาม 
เข้าไปในส่วนเนื�อใบ ต่อมาขอบใบแห้ง เม่ือเฉือนส่วนเปลือกหุ้มลำาต้นออก 
มักพบอาการส่วนท่อลำาเลียงของพืชเป็นสีนำ�าตาลฉำ่านำ�า สามารถตรวจสอบ
ต้นท่ีแสดงอาการเห่ียวเฉาอย่างรวดเร็วนี�โดยตัดบางส่วนของลำาต้นแช่ลงใน
นำ�าสะอาด จะพบส่วนของกลุ่มเซึ่ลล์แบคทีเรียไหลออกมาจากส่วนเนื�อเยือ่พืช
มีลักษณะเป็นสายขุ่นสีขาวคล้ายนำ�านมไหลออกมา เหมือนในภาพแสดง 
ในชุดท่ี 5 ส่วนในพืชท่ีใช้ส่วนพืชหัวหรือเหง้ารากสะสมอาหาร มักแสดงอาการ
เน่าเป็นสีนำ�าตาล ลำาต้นเทียมมีสีนำ�าตาล และปลายใบหรือขอบใบมักมีสีเหลือง
และลามไหม้เข้าไปในส่วนกลางใบ ต่อมาทำาให้ไหม้แห้งทั�งกาบใบ เชื�อสาเหตุ
โรคสะสมอยู่ในดิน ดำารงชีพอยู่ในดินได้นานมาก อาการของโรคท่ีพบใน 
พริก-มะเขือเทศ แสดงในภาพชุดท่ี 5
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  1 .5  โรคเน่ า เละของพืช ผัู้ก ต่างๆ เกิดจากแบคที เรีย  

เพคโตแบคทีเรียม คาโรโตโวรัม (Pectobacterium carotovorum) 

  เชื�อแบคทีเรียสาเหตุโรคชนิดนี�เจริญเติบโตได้รวดเร็วมาก มีพืช

อาศัยกว้าง และปลดปลอ่ยเอนไซึ่ม์ยอ่ยสลายเนื�อเยือ่พืชออกมาไดใ้นปริมาณ

มาก จ่งทำาให้ส่วนเนื�อเยื่อพืชท่ีเป็นโรคถูกย่อยสลายแสดงอาการเน่าเละ 

เนื�อเยือ่พืชหลุดออกจากกัน และเสียสภาพในท่ีสุด มีกล่ินเน่าเหม็นเฉพาะตัว 

เชื�อแบคทีเรียสาเหตุโรคสามารถดำารงชีพได้นานมากในเศษซึ่ากพืชเป็นโรค 

ในดนิ และยงัสามารถถา่ยทอดผู้า่นทางเมลด็พนัธ์ุของพชือกีหลายชนดิไดด้้วย 

สามารถแพร่ระบาดไปได้ง่ายโดยผู่้านทางนำ�า ลม ดิน ส่วนของพืชเป็นโรค 

ติดไปกับส่วนต่างๆ ของแมลงท่ีมาสัมผู้ัสกับส่วนพืชเป็นโรค และติดไปกับ

เคร่ืองมือทางการเกษตร รวมทั�งการสัมผัู้สแบบไม่ตั�งใจของผูู้้ปฏิิบัติงานกับ

ส่วนของต้นพืชเป็นโรค  อาการของโรคสังเกตได้ง่าย แสดงในภาพชุดท่ี  6

ภาพชุุดท่ี่� 6  ตััวอย่่างอาการเน่่าเละจุากเช้ี�อแบคทีีเรีย่

เพีคโตัแบคทีีเรีย่ม คาโรโตัโวรัม (Pectobacterium carotovorum)
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 2. กลุ่มโรคจากเชื�อราสาเหตุโรคพืชสำาคัญซ่่ึ่งควบคุมได้ด้วย ชีวภัณฑ์์ 

“บีเอส-พีอาร์ 1” มีดังนี� 

  2.1 โรคเห่ียวสเคลอโรเตียม หรือ โรคราเมล็ดผัู้กกาด เกิดจาก

เชื�อรา สเคลอโรเตียม รอฟสิไอ (Sclerotium rolfsii) 

  โรคเห่ียวสเคลอโรเตียม ทำาให้เกิดความเสียหายมากกับพืชผัู้ก 

เช่น มะเขือเทศ พริก แตง ไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ พืชไร่ เช่น มัน

สำาปะหลัง ข้าวโพด พืชท่ีใช้ส่วนหัวหรือรากสะสมอาหารต่างๆ เชื�อราชนิดนี�

อยู่ในดินได้นานมากเน่ืองจากเชื�อราสร้างเส้นใยท่ีอัดแน่นเป็นเม็ดแข็งๆ  

คล้ายเมล็ดผัู้กกาด เรียกว่าเม็ดสเคลอโรเตียม ทำาให้อยูร่อดในสภาพแห้งแล้ง

ได้ดี พืชเป็นโรคนี�สังเกตไดง่้ายมาก พืชท่ีแสดงอาการเห่ียวเฉามกัมใีบสเีหลือง 

และในส่วนบริเวณโคนต้นจะพบเส้นใยหยาบสีขาวและมีเม็ดสีนำ�าตาลอ่อน

หรือเข้มมากข่�นจนถ่งสีดำาอยู่เป็นจำานวนมาก

ภาพชุุดท่ี่� 7 ต้ัน่มะเข้อเทีศเหี�ย่วจุากโรคเหี�ย่วสเคลอโรเตีัย่ม บริเวณโคน่ต้ัน่พีบกลุ่ม

เส้น่ใย่หย่าบสีขาวและกลุ่มเส้น่ใย่ทีี�เริ�มอัดเป็น่ก้อน่สีขาวซ่�งต่ัอมาจุะเปลี�ย่น่เป็น่ 

สีน่ำ�าตัาลอ่อน่-น่ำ�าตัาลเข้ม–ดำาrIS
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  2.2  โรคโคนเน่า หรือ โรคเน่าคอดิน ท่ีเกิดจากเชื�อราพิเทียม   

(Pythium spp.) 

  เชื�อราพิเทียมเป็นเชื�อราชั�นตำ่า มีความแตกต่างจากเชื�อรา 

สเคลอโรเตียมอย่างชัดเจน สังเกตได้ง่ายคือเป็นเส้นใยฟูสีขาวคล้ายสำาลี 

เชื�อราเจรญิเตบิโตเร็วมาก  มักทำาความเสยีหายให้กับต้นพืชผัู้กในระยะตน้กล้า 

จ่งเรียกว่า โรคโคนเน่าคอดิน (damping-off)  อาการท่ีแสดงชัดเจนคือ 

ส่วนรากและโคนต้นเป็นสีนำ�าตาล โคนต้นลีบและต้นกล้าหักพับลง ใบต้นกล้า

เปล่ียนเป็นสีเหลือง  เชื�อชนิดนี�พบมากในดินปลูกพืชท่ัวไป เม่ือส่วนของ 

ผู้ลพืชชนิดต่างๆ เช่น แตงโม แตงกวา มะเขือเทศ ท่ีวางอยู่บนพื�นดิน มักเน่า

เสียหายจากเชื�อราชนิดนี�  ดังแสดงในภาพชุดท่ี 8  โรคนี�ระบาดได้ง่าย 

ในสภาพท่ีมีความชื�นสูง ดินมีการระบายนำ�าไม่ดี 

ภาพชุุดท่ี่� 8  อาการโคน่เน่่าของต้ัน่กล้าทีี�เกิดจุากเช้ี�อราพิีเทีีย่ม (Pythium spp.)

เข้าทีำาลาย่ และอาการเน่่าของผลแตังโมทีี�วางบน่ส่วน่พ้ี�น่ดิน่โดย่ตัรง  

เช้ี�อรามีลักษณะเป็น่เส้น่ใย่ฟููสีขาวคล้าย่สำาลี
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  2.3 โรคเห่ียวฟวิซึ่าเรียม หรือ โรคเห่ียวเหลืองของพรกิ มะเขือเทศ 

โรคตายพรายของกล้วย หรือโรคถอดฝักดาบของข้าว เกิดจากเชื�อราฟิวซึ่าเรียม 

(Fusarium spp.) 

  เชื�อราฟิวซึ่าเรียม มีพืชอาศัยหลายชนิด เข้าทำาลายพืชส่วนใหญ่

ทำาให้แสดงอาการเห่ียวอย่างช้าๆ ใบพืชมักมีสีเหลือง จ่งเรียกว่า โรคเห่ียวเหลือง 

ของพริก-มะเขือเทศ โรคตายพรายของกล้วย โรคเห่ียวฟิวซึ่าเรียมของแตง

ชนิดต่างๆ ทำาให้เกิดการเน่าของส่วนผู้ลด้วย ส่วนในข้าวเป็นสาเหตุ โรคถอด

ฝักดาบ โรคกล้าเน่า 

  เชื�อราฟิวซึ่าเรียมมีความทนทานมากในดิน ในเศษซึ่ากพืช 

เป็นโรคท่ีถูกทิ�งไว้ในแปลงปลูกพืช และในพืชหลายๆ ชนิดยังสามารถติดไป

กับเมลด็พันธ์ุได้ด้วย เช่น ในพรกิ มะเขือเทศ แตง ข้าว ข้าวโพด ถ่ัวลิสง อาการ

ของโรคเห่ียวฟิวซึ่าเรียมของพริก-มะเขือเทศ หรือแตง มักไม่แสดงในระยะท่ี

พืชยังเป็นต้นกล้า จะเห็นอาการโรคในระยะท่ีพืชเร่ิมติดผู้ล อาการของโรค 

ในเมลอนแสดงในภาพชดุท่ี 9 และ โรคถอดฝักดาบของขา้วถูกควบคุมได้อยา่ง

ชัดเจนเม่ือใช้ชีวภัณฑ์์บีเอส-พีอาร์ 1 (ภาพชุดท่ี 10)

ภาพชุุดท่ี่� 9 โรคเหี�ย่วฟิูวซาเรีย่มของแตังเมลอน่ เกิดจุากเช้ี�อราฟิูวซาเรีย่ม (Fusarium spp.) 

บริเวณโคน่ต้ัน่และรากเป่�อย่ยุ่่ย่ ลำาต้ัน่เหี�ย่วเฉา และแห้งตัาย่ใน่ทีี�สุด
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โรคถอดฝักดาบและโรคเมล็ดด่างลดลงเม่ือใช้ชีวภัณฑ์์ บีเอส-พีอาร์

มตีั้น่กล้าข้าวย่ด้ ขาวซีดจุากโรคถอดฝักดาบ 
ทีี�เกิดจุากเชี้�อฟูิวซาเรยี่ม  

( Fusarium spp.) เปน็่จุำาน่วน่มาก

ต้ัน่กล้าข้าวแข็งแรง
มีตั้น่ย่ด้น่้อย่ลง

เม้�อใชี้เชี้�อบีเอส-พีีอาร์

  2.4 โรคใบจุดท่ีเกิดจากเชื�อรา อัลเทอนาเรีย (Alternaria spp.) 

   โรคใบจุดจากเชื�อราอัลเทอนาเรีย พบได้มากในพืชผัู้กรับประทานใบ 

เช่น คะน้า ผัู้กกาด ในพริกและมะเขือเทศพบได้ทั�งบนใบท่ีมักมีลักษณะ 

เป็นแผู้ลจุดวงสีนำ�าตาล และบนส่วนของผู้ลท่ีเป็นจุดแผู้ลสีดำา ทำาให้เกิดโรค

ดอกลายในดาวเรือง โรคเมล็ดด่างของข้าว และ โรคใบจุดสีม่วงของต้นหอม

และกระเทียม เป็นต้น ลักษณะของอาการแผู้ลจุดวงในมะเขือเทศและ

ลักษณะสปอร์ของเชื�อรา อัลเทอนาเรีย แสดงไว้ในภาพชุดท่ี 11

ภาพชุุดท่ี่� 10 อาการโรคถอดฝักดาบของข้าว ทีี�เกิดจุากเช้ี�อราฟิูวซาเรีย่ม (Fusarium spp.) 

ทีำาให้ต้ัน่กล้าย่ด้ย่าว สีซีด ใบเรีย่วเล็ก ซ่�งโรคนี่�สามารถควบคุมได้เม้�อใช้ีชีีวภััณฑ์์

บีเอส –พีีอาร์ 1
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  2.5 โรคแอนแทรกโนส ท่ีเกิดจากเชื�อรา คอลเลตโตตริคัม  

(Colletotrichum spp.) 

  โรคแอนแทรคโนสพบได้ในพืชท่ัวๆ เช่น พริก มะเขือเทศ แตง 

ผัู้กรับประทานใบ พืชท่ีรับประทานส่วนผู้ล เช่น มะม่วง สตรอว์เบอร์รี ฝร่ัง 

และกล้วย ในสว่นไม้ดอกทำาให้เกิดโรคดอกลาย ซ่่ึ่งเป็นปัญหาสำาคัญของดาว

เรือง ตัวอย่างอาการโรคแสดงในภาพชุดท่ี 12

ภาพชุุดท่ี่� 11 ลักษณะอาการโรคใบจุุดวงของมะเข้อเทีศทีี�เกิดจุาก

เช้ี�อราอัลเทีอน่าเรีย่ ( Alternaria spp.) และลักษณะของสปอร์เช้ี�อเป็น่สปอร์สีเข้ม

มีหลาย่เซลล์และมีผนั่งกั�น่ใน่แน่วตัั�งด้วย่

ภาพชุุดท่ี่� 12 อาการโรคแอน่แทีรกโน่สบน่ส่วน่ของผลเมลอน่ และผลพีริก

แสดงจุุดแผลทีี�เป็น่โรคซ่�งมีกลุ่มสปอร์เช้ี�อราคอลเลตัโตัตัริคัม (Colletotrichum spp.) 

เจุริญปกคลุมอยู่่
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คำวามเก่่งในิด้้านิอ่นิๆ 

 การใช้ชีวภัณฑ์์บีเอส-พีอาร์ 1 ได้ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมเติมจากการ

ควบคุมโรคพืช

 เชื�อแบคทีเรียบาซิึ่ลลัส “บีเอส-พีอาร์ 1” ช่วยควบคุมโรคบนส่วนของ

ต้นพืชทั�งโรคจากเชื�อราและโรคจากเชื�อแบคทีเรียท่ีสำาคัญต่อพืชนั�นๆ ทำาให้

พืชเป็นโรคลดน้อยลงหรือไม่เป็นโรคเลย ทำาให้ต้นพืชแข็งแรง เจริญเติบโต 

ได้ดี และได้ผู้ลผู้ลิตท่ีมีคุณภาพดีและปริมาณมากกว่าต้นพืชท่ีไม่มีการใช้ 

ชีวภัณฑ์์ บีเอส-พีอาร์ 1 นอกจากนี�ในส่วนของการกระตุ้นการเจริญเติบโต

ของพืชนั�น เน่ืองมาจากเชื�อ บีเอส-พีอาร์ 1 มีความสามารถในส่วนของ 

การทำาให้ต้นพืชเจริญเติบโตดี ระบบรากแผู่้ขยายแน่นหนาและแข็งแรง 

ได้อย่างชัดเจน เพราะเชื�อปล่อยเอนไซึ่ม์ท่ีไปช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารพืชท่ี

ถูกตร่งไว้ในดิน เช่น ฟอสฟอรัส ให้เปล่ียนไปอยูใ่นรูปแบบท่ีพืชดูดเอาไปใช้

ในการเจริญเติบโตได้ สามารถด่งธาตุเหล็กในดินให้พืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้

มากข่�น และยังผู้ลิตฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซิึ่น 

เช่น IAA ออกมานอกเซึ่ลล์เชื�อแบคทีเรีย ซ่่ึ่งพืชเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ 

ส่งผู้ลทำาให้ระบบรากแตกแขนงแผู่้ขยายได้กว้างมาก รากยาว ต้นพืชท่ีได้รับ

ชีวภัณฑ์์ บีเอส-พีอาร์ 1 อย่างต่อเน่ืองมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นพืชท่ีปลูก

ในสภาพท่ีไม่มีการใช้ชีวภัณฑ์์ บีเอส-พีอาร์ 1 อย่างชัดเจน 

 นอกจากมีผู้ลต่อพืชแล้ว เชื�อบีเอส-พีอาร์ 1 ยังมีศักยภาพในด้านการ

ปรับปรุงสภาพของดิน ลดสารพิษท่ีเป็นกลุ่มสารเคมีเกษตรหรอืโลหะหนกัท่ีสะสม 

อยู่ในดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีปลูกพืชนั�นๆ ด้วย (ภาพท่ี 13)  

มีรายงานเป็นจำานวนมากท่ีกล่าวถ่งว่าเชื�อบาซึ่ิลลัส มี บทบาทในการย่อย

สลายหรือทำาให้สารพิษต่างๆ เช่นสารเคมีกำาจัดวัชพืช สารเคมีกำาจัดแมลง และ

โลหะหนักท่ีสะสมอยู่ในดิน มีการเส่ือมสภาพได้รวดเร็วข่�น นอกจากนี� 
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ภาพท่ี่� 13 ประโย่ชีน์่ของเช้ี�อจุุลิน่ทีรีย่์ปฏิิปักษ์ทีี�ใช้ีควบคุมโรคพ้ีชีและแมลงศัตัรูพ้ีชี

ใน่ทีางตัรงค้อการควบคุมโรคและแมลงศัตัรูพ้ีชี และการส่งเสริมการเจุริญเติับโตัของพ้ีชี 

ส่วน่ประโย่ชีน์่ทีางอ้อมค้อ การฟู่�น่ฟูู รักษาสุขภัาพีของดิน่ เพิี�มความอุดมสมบูรณ์ของดิน่ 

และการลดการสะสมของสารเคมีกำาจัุดศัตัรูพ้ีชีใน่ดิน่และใน่สิ�งแวดล้อมทีางการเกษตัร

ชีวภััณฑ์์ บีัเอส-พีีอาร์ 1 (BS-PR1) และ วิธีีก่ารใช้

 ชีวภัณฑ์์ “บีเอส-พีอาร์ 1” ช่วยลดเชื�อสาเหตุโรคและควบคุมโรคท่ี

สำาคัญต่อต้นพืชและผู้ลผู้ลิตพืช ช่วยเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผู้ลผู้ลิต 

สามารถใช้เป็นประจำาในทุกขั�นตอนการเจริญเติบโตของพืช (ตั�งแต่เพาะกล้า

จนถ่งระยะใกล้เก็บเก่ียวผู้ลผู้ลิต) 

 • ลดโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธ์ุ 

 • ควบคุมโรคในระยะต้นกล้า

เชื�อบีเอส-พีอาร์ 1 สามารถสร้างไบโอฟิล์มข่�นมาได้เม่ือเจริญบนอาหารท่ี

เหมาะสมหรือบนส่วนรอบรากพืชได้ ซ่่ึ่งจะไปมีผู้ลทั�งในด้านป้องกันการเข้า

ทำาลายของเชื�อสาเหตุโรคพืช และหรืออยูกั่นเป็นกลุ่มก้อนบนผิู้วของอนุภาคดิน 

จ่งทำาให้เป็นเสมือนการปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์

ของดินไปพร้อมกัน
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 • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้า

 • (พ่นต่อในแปลงปลูกเป็นโปรแกรมประจำา) ช่วยควบคุมโรคให้กับ 

ต้นพืชในแปลงปลูกทั�งโรคจากเชื�อราและเชื�อแบคทีเรียและส่งเสริม 

การเจริญเติบโตของพืช ช่วยเพ่ิมทั�งปริมาณและคุณภาพของผู้ลผู้ลิตพืช 

สามารถเก็บผู้ลผู้ลิตได้หลายรุ่น 

วิธีีก่ารใช้ชีวภััณฑ์์ “บัีเอส-พีีอาร์ 1” 

สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ 

 1. ใช้โดยตรง : นำาชีวภัณฑ์์ผู้งเชื�อ 20 กรัม ผู้สมนำ�า 20 ลิตร และผู้สม

สารจับใบสำาหรับใช้พ่นบนส่วนของพืช ควรตั�งทิ�งไว้ 1-2 ช่ัวโมงก่อนใช้เพ่ือให้

เชื�อบีเอส-พีอาร์ 1 เจริญเพ่ิมปริมาณได้ในระดับหน่่ง สามารถนำาไปใช้พ่น/ราด

บนวัสดุปลูกภายหลังจากเพาะเมล็ดลงไปแล้ว

 2. ใช้แบบเชื�อขยาย : ชีวภัณฑ์์ผู้งเชื�อสามารถนำามาขยายเชื�อต่อได้  

1 ครั�ง (ไม่แนะนำาให้ขยายเชื�อต่อจากชุดท่ีขยายนี�ออกไปอีก) โดยใช้ในอัตรา

เชื�อท่ีขยายแล้ว 1 ขวดต่อนำ�า 20-40 ลิตร ผู้สมสารจับใบ (ในกรณีท่ีมีการใช้ 

ชีวภัณฑ์์ “บีเอส-พีอาร์ 1” อย่างต่อเน่ืองในแปลงปลูกพืชแล้วสามารถใช้ใน

อัตราส่วนเชื�อท่ีขยาย 1 ขวด ต่อนำ�า 80 ลิตร) 

 - ถ้ายังมีก้อนนมลอยอยู่บนผิู้วหน้าของส่วนผู้สมของอาหารท่ีใช้ 

ขยายเชื�อ ก่อนนำามาใช้ ควรปิดฝาขวดให้แน่นแล้วเขย่าแรงๆ เพ่ือให้ก้อนนม

แตกกระจายออก เทส่วนเชื�อลงผู้สมลงในถังพ่นโดยผู่้านตะแกรงกรองก่อน 

เติมนำ�าสะอาดให้ครบตามอัตราส่วนท่ีกำาหนด เติมสารจับใบตามอัตราท่ีแนะนำา

สำาหรับสารจับใบ ผู้สมใหเ้ข้ากันดีก่อนนำาไปพ่นบนตน้พืชให้ท่ัวต้นและรอบโคน

 - ควรพ่นชีวภัณฑ์์ “บีเอส-พีอาร์ 1” ทุก 5-7 วัน ตั�งแต่ระยะต้นกล้า 

ย้ายปลูก และต่อเน่ืองไปจนถ่งระยะท่ีส่วนผู้ลเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มท่ี

rIS
NED KKU
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สำาหรับพืชผัู้กท่ีบริโภคสว่นของผู้ล สำาหรับพืชผัู้กรับประทานใบ ควรพน่ชีวภัณฑ์์ 

บีเอส-พีอาร์ 1 อย่างต่อเน่ืองไปจนถ่งระยะ 15 วันก่อนเก็บเก่ียว 

 - ควรพ่นชีวภัณฑ์์ให้ต้นพืช ในช่วงเวลาเย็น (หลังจาก 15.00 น.)  

เพ่ือให้เชื�อแบคทีเรีย “บีเอส-พีอาร์ 1” ได้เจริญเพ่ิมปริมาณมากข่�น 

เจริญครอบคลุมพื�นท่ีผู้ิวใบหรือส่วนต่างๆ ของต้นพืชในช่วงเวลากลางคืน 

ก่อนท่ีจะได้รับแสงแดดในวันต่อไป

 - ชีวภณัฑ์์ “บีเอส-พอีาร ์1” สามารถใช้ร่วมกบัปุ�ยทางใบ หรอืสารเคมี

ฆ่่าแมลงได้ แต่ไม่ควรใช้ร่วมกับสารสกัดชีวภาพ นำ�าหมักชีวภาพ หรือเชื�อ

จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชชนิดอ่ืนๆ หรือเชื�อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช  

เช่น เชื�อราบิวเวอเรีย เชื�อราเมตาไรเซีึ่ยม 

 - การจัดตารางเวลาเป็นโปรแกรมสำาหรับการพ่นชีวภัณฑ์์ “บีเอส- 

พีอาร์ 1” เชื�อรา ไตรโคเดอร์มา เชื�อราบิวเวอเรีย หรือ เชื�อราเมตาไรเซีึ่ยม  

บนส่วนของพืชปลูก มีข้อแนะนำาคือ ควรพ่นห่างกัน อย่างน้อย 2 -3 วัน 

เพ่ือใหเ้ชื�อจลิุนทรยีแ์ตล่ะชนดิไดเ้จริญเตบิโตเพ่ิมปรมิาณกอ่น เปน็การรกัษา

ประชากรเชื�อจุลินทรีย์ท่ีดีเหล่านี�บนส่วนของพืชไว้ให้ได้มากท่ีสุด การพ่นไป

พร้อมกันจะทำาให้เชื�อจุลินทรีย์ท่ีอีกชนิดหน่่งท่ีถูกยับยั�งจะไม่สามารถ 

เพ่ิมปริมาณได้ เม่ืออยูใ่กล้ชิดกัน เช่น เชื�อบีเอส-พีอาร์ 1 ยบัยั�งการเจริญของ

เชื�อราไตรโคเดอร์มา เป็นต้นrIS
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เทคำนิิคำก่ารขยายเชื�อจาก่ชีวภััณฑ์์ “บัีเอส-พีีอาร์ 1” ไว้สำาหรับัใช้งานิ

 ชีวภัณฑ์์ “บีเอส-พีอาร์ 1” สามารถนำาไปขยายเชื�อเพ่ิมปริมาณก่อน

ใช้งานได้ 1 ครั�ง เพ่ือให้ได้เชื�อบาซิึ่ลลัส ซัึ่บทิลิส บีเอส-พีอาร์ 1 ในปริมาณ

มากข่�น เหมาะสมกับผูู้้ใช้ท่ีต้องการลดค่าใช้จ่ายในการซืึ่�อชีวภัณฑ์์ผู้งเชื�อ 

มาใช้กับพืชโดยตรงตามวิธีการใช้ท่ีแนะนำาไปข้างต้น

 อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำาให้เอาเชื�อท่ีขยายแล้ว (เชื�อสด) ไปต่อเชื�อ 

อีกครั�งหน่่งหรือต่อๆ ไปหลายครั�ง เน่ืองจากอาจมีการปนเป้�อนจากเชื�อ

จุลินทรียช์นิดอ่ืนๆ ในเชื�อท่ีขยายได้ครั�งแรก ซ่่ึ่งจะไปเจริญเพ่ิมปริมาณต่ออีก

เช่นเดียวกับเชื�อ บีเอส-พีอาร์ 1 ซ่่ึ่งอาจเจริญแข่งขันกัน ทำาให้ประชากรเชื�อ 

บีเอส-พีอาร์ 1 ลดลงกว่าท่ีควรจะได้ ซ่่ึ่งจะส่งผู้ลต่อประสิทธิภาพการควบคุม

โรคพืชของเชื�อบีเอส-พีอาร์ 1 นอกเหนือจากท่ีอาจได้เชื�อจุลินทรีย์อ่ืนๆ  

ท่ีเป็นอันตรายต่อพืช เช่น เชื�อก่อโรคในพืชเข้ามาปนเป้�อนเพ่ิมเติมในเชื�อสด

ท่ีได้ในระหว่างการขยายเชื�อรอบต่อๆ ไป 

 เพ่ือลดการปนเป้�อนจากเชื�อจุลินทรีย์อ่ืนๆ ในบรรยากาศแวดล้อม 

จ่งควรปฏิิบัติอย่างเคร่งครัดในมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลและสถานท่ี 

ใช้ทำาการ โดยสวมถุงมือยาง (ควรมี) สวมหน้ากากอนามัย และสวมเสื�อผู้้า 

ท่ีสะอาด เตรียมสถานท่ีปฏิิบัติงานให้สะอาด ลดการเคล่ือนไหวของอากาศ 

เช่น การเปิดพัดลม หลีกเล่ียงการปฏิิบัติงานในท่ีโล่งแจ้ง และดำาเนินกิจกรรม

การขยายเชื�อจากชีวภัณฑ์์ผู้งเชื�อด้วยความรวดเร็วrIS
NED KKU



17บีีเอส-พีีอาร์์ 1 (BS-PR1)

ภาพท่ี่� 14  วัสดุอุปกรณ์จุำาเป็น่ใน่ขั�น่ตัอน่การขย่าย่ชีีวภััณฑ์์ “บีเอส-พีีอาร์ 1” 

และลักษณะของชีีวภััณฑ์์ทีี�ขย่าย่ได้ซ่�งพีร้อมน่ำาไปใช้ีงาน่ได้

ขั�นิตอนิปฏิิบััติในิก่ารขยายเชื�อจาก่ชีวภััณฑ์์ “บัีเอส-พีีอาร์ 1” มีด้ังนิี�  

(ภัาพีที� 14) 

 1. นำานำ�าด่ืมขวดใส ขนาด 1.5 ลิตร เทนำ�าออกใส่ไว้ในขวดเปล่าท่ีสะอาด

โดยเทออกให้เหลือคร่่งขวด 

 2. เติม นมยเูอชที รสจืด 1 กล่อง (200-250 มล.) เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร

ให้เชื�อเจริญเติบโต และชีวภัณฑ์์ผู้งเชื�อ 1 ซึ่องเล็ก (5 กรัม) ปิดฝาขวดให้แน่น 

แล้วพลิกขวดกลับไปมา ผู้สมให้เข้ากัน (ให้ปฏิิบัติอย่างรวดเร็วเพ่ือลดโอกาส

ในการปนเป้�อนจากเชื�อจุลินทรีย์อ่ืนๆ ในอากาศ)

 3. คลายเกลียวฝาออกให้หลวม ตั�งไว้ในท่ีร่ม 3-5 วัน เชื�อแบคทีเรีย 

“บีเอส-พีอาร์ 1” มีการเจริญเพ่ิมปริมาณมากข่�น ส่วนของนำ�านมถูกย่อย

เปล่ียนรูปไป สังเกตเห็นส่วนของนำ�าใสข่�น มีตะกอนสีดำาอยูต่รงก้นขวด และ

กลุ่มเชื�อแบคทเีรียลอยเป็นแพอยูบ่นสว่นผู้วิหน้า จ่งนำามาใช้ผู้สมนำ�าพ่นบนตน้พชื
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วิธีีก่ารเก่็บัรัก่ษาชีวภััณฑ์์ “บัีเอส-พีีอาร์ 1

 1) ชีวภัณฑ์์ผู้งเชื�อ “บีเอส-พีอาร์ 1” ควรเก็บรักษาโดยบรรจุไว้ใน 

ถุงพลาสติกหรือภาชนะท่ีปิดสนิท แล้ววางไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 4 องศา

เซึ่ลเซีึ่ยส (ช่องเย็นปกติของตู้เย็น) สามารถเก็บได้นานอย่างน้อยหน่่งปี 

 2) เชื�อแบคทีเรีย “บีเอส-พีอาร์ 1” ท่ีขยายได้จากชีวภัณฑ์์ผู้งเชื�อ  

(เชื�อสด หรือเชื�อขยาย) ควรใช้ให้หมดในคราวเดียว แต่ถ้าใช้ไม่หมด ควรเก็บ

เชื�อสดในขวดท่ีขยายไว้ในท่ีเย็น เช่น ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซึ่ลเซีึ่ยส 

สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 2 เดือน แต่ถ้าหากเก็บไว้ในท่ีร่มท่ีอุณหภูมิห้อง

ปกติ ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 เดือน

“ปลอด้ภััยไว้ก่่อนิ” หลัก่ปฏิิบัติัตัวเองของผู้้้ใช้ชีวภััณฑ์์ “บีัเอส-พีีอาร์ 1”

 ในการใช้ชีวภัณฑ์์ทุกชนิดสำาหรับควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชมี

หลักปฏิิบัติเพ่ือความปลอดภัยต่อผูู้้ปฏิิบัติงานในแปลงปลูกพืชมากท่ีสุด

เหมือนกับในขั�นตอนการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชโดยท่ัวไป 

 การใช้ชีวภัณฑ์์ “บีเอส-พีอาร์ 1” จ่งควรปฏิิบัติอย่างเคร่งครัดในด้าน

ความปลอดภัยในการปฏิิบัติงาน โดยมีแนวปฏิิบัติดังนี�

 - เวลาผู้สมชีวภัณฑ์์ผู้งเชื�อ หรือ เชื�อท่ีขยายได้จากชีวภัณฑ์์ผู้งเชื�อ  

ควรสวมใส่ถุงมือพลาสติกสำาหรับใช้งานกับสารเคมี เพ่ือป้องกันการปนเป้�อน

ไปกบัมือของผูู้ป้ฏิิบัติงานและสวมหนา้กากอนามยัอยูต่ลอดเวลาท่ีดำาเนนิการ

 - เวลาพ่นชีวภัณฑ์์ด้วยเคร่ืองพ่นแบบต่างๆ ผูู้้ปฏิิบัติงานควรสวมถงุมือ 

สวมหน้ากากอนามัย สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี สวมเสื�อผู้้าให้มิดชิด  

สวมรองเท้าบูท และใส่หมวกปกปิดส่วนศีรษะให้มิดชิด เพ่ือป้องกันการ 

ปนเป้�อนจากละอองสารแขวนลอยชีวภัณฑ์์ท่ีพ่นออกมาจากเคร่ีองพ่น

rIS
NED KKU



19บีีเอส-พีีอาร์์ 1 (BS-PR1)

 - ทำาความสะอาดภาชนะท่ีใช้ผู้สมชีวภัณฑ์์และถังพ่นทุกครั�งภายหลัง

เสร็จสิ�นการใช้งาน 

 - อาบนำ�า ทำาความสะอาดตัวเองและเปล่ียนเสื�อผู้้าหลังจากเสร็จสิ�น

ภารกิจการพ่นชีวภัณฑ์์

ข้อควรจำา

 “การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีีจะมีประสิทธิีภาพเม่ือใช้ชีวภัณฑ์ 

ท่ีได้จากสายพันธ์ุีเช้ือจุลินทรีย์ปฏิิปักษ์ท่ีเก่งมากในการควบคุมเช้ือสาเหตุโรค 

ชีวภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน และ ใช้อย่างถููกวิธีี เน้นโปรแกรมการป้องกัน

ไว้ก่อนท่ีจะมีโรคเกิดข้ึนกับพืช และใช้อย่างต่อเน่ืองเป็นโปรแกรมประจำา

ของการดูแลต้นพืช”
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ผู้ลงานในเอกสารเล่มนี� ในนามของคณะผูู้้วิจัยและผูู้้จัดทำา

ขอมอบให้สาธารณะในการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าอุทิศแก่สังคม

ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยขอสงวนสิทธิ�ห้ามเผู้ยแพร่ จำาหน่าย จ่ายแจก ต่อเติม ดัดแปลง

เพื่อประโยชน์ทางการค้าและพาณิชย์

......................

“ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำานักงานสภานโยบายการอุดมศ่กษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)”
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