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โรคเน่าเละทีเ่ กิดจาก Dickeya chrysanthemi (DC) เป็ นโรคแบคทีเรียทีพ่ บบ่อยในกล้วยไม้สกุลหวาย
ของประเทศไทย จึงทําการศึกษาเพือ่ ตรวจสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของนํ้าส้มสายชูเทียมต่อเชือ้ DC โดยใช้
สารละลายนํ้าส้มสายชูเทียม (AVS) ทีค่ วามเข้มข้น 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00
และ 2.50 % (v/v) ในอาหาร nutrient glucose broth (NGB) ด้วยวิธไี มโครเพลต พบการยับยัง้ การเจริญของ
เชือ้ DC ในอาหาร NGB ทีค่ วามเข้มข้นสาร 0.05 % โดยความเข้มข้นตํ่าสุดของสารทดสอบทีส่ ามารถฆ่าเชือ้
แบคทีเรียได้ มีคา่ 0.50, 0.20 และ 0.10 % ภายหลังการบ่มเชือ้ นาน 1, 3 และ 24 ชัวโมง
่
ตามลําดับ ใน
เบือ้ งต้นได้ทาํ การทดสอบความเป็ นพิษของสาร AVS บนใบและกลีบดอกชัน้ นอกของกล้วยไม้สกุลหวาย จากนัน้
นําสาร AVS ความเข้มข้น 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.5, 1.00 และ 1.50 % ทําการประเมินประสิทธิภาพของ
สาร AVS ในการควบคุมโรคเน่าเละของกล้วยไม้สกุลหวาย (SRD) ด้วยวิธหี ยดบนแผ่นกระดาษกลม ผลการ
ทดลอง พบว่า สาร AVS สามารถยับยัง้ การเข้าทําลายของแบคทีเรีย DC ซึง่ การใช้สาร AVS ทีค่ วามเข้มข้น
1.00 % มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรค SRD โดยไม่มกี ารเกิดโรค และไม่แสดงความเป็ นพิษต่อพืช
คําสําคัญ : โรคเน่าเละ, กล้วยไม้สกุลหวาย, นํ้าส้มสายชูเทียม, Dickeya chrysanthemi
ABSTRACT
Soft rot disease, caused by Dickeya chrysanthemi (DC) is common bacterial disease of
Dendrobium orchids in Thailand. A study using artificial vinegar was designed to investigate the
antibacterial effects against DC. The bactericidal activity of artificial vinegar in aqueous solution (AVS)
at the concentration of 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 and 2.50 % (v/v) were
evaluated in nutrient glucose broth (NGB) by Micro plate method. The inhibition growth of DC in NGB
was observed from the concentration of 0.05 %. The minimum bactericidal concentration of the
tested solutions was 0.50, 0.20 and 0.10 % after incubation at 1, 3 and 24 h, respectively. In
preliminary test, the phytotoxic effect of AVS was tested on Dendrobium leaves and petal. The AVS
at 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00 and 1.50 % was further evaluated to control soft rot disease in
Dendrobium (SRD). The efficiency of AVS in controlling SRD was evaluated by paper disc-drop
method. The results showed that AVS was able to suppress DC infection. Application of the AVS at
1.00 % was the most effective control of SRD which no disease incidence and no phytotoxic effect.
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คํานํา
กล้วยไม้เป็ นพืชใบเลีย้ งเดีย่ ว ในวงศ์ Orchidaceae มีความหลากหลายมากทีส่ ุดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะ
ลักษณะของดอก ซึ่งมีสสี นั สวยงาม และเป็ นไม้ตดั ดอกที่มอี ายุการใช้งานได้นาน จึงเป็ นไม้ตดั ดอกยอดนิยม
กล้วยไม้เป็ นพืชเศรษฐกิจในกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับทีส่ าํ คัญของไทย เพราะเป็ นไม้สง่ ออกต่างประเทศทํารายได้
เข้า โดยใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการส่งออกดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้รวมเป็ นมูลค่า 2,554.55 ล้าน
บาท (ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ, 2560) มูลค่าการค้ากล้วยไม้ในตลาดโลกประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ แยก
เป็ นมูลค่าการค้ากล้วยไม้ตดั ดอกประมาณร้อยละ 80.0 และต้นกล้วยไม้ประมาณร้อยละ 20.0 ซึ่งกล้วยไม้ตดั
ดอกในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็ นสายพันธุ์ในสกุลหวาย ปั ญหาศัตรูพชื ที่สําคัญ ในกล้วยไม้ ได้แก่ โรค และ
แมลง จากดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย (กรมวิชาการเกษตร, 2557) รายงานมีโรคกล้วยไม้ในประเทศไทย 15
โรค ซึ่งโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและพบเสมอในกล้วยไม้สกุลหวาย ได้แก่ โรคเน่ าเละ เกิดจากแบคทีเรีย
Dickeya chrysanthemi (ชือ่ เดิม Erwinia chrysanthemi) อาการปรากฏเริม่ แรกมีลกั ษณะแผลฉํ่านํ้า แผลขยาย
ลามอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทีร่ อ้ นและชืน้ ซึ่งเหมาะต่อการเกิดโรค ทําให้ใบเน่ าได้ทงั ้ ใบและ
หลุดร่วง จากนัน้ ลําต้นเทียมเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองและเน่า มีกลิน่ เหม็น วิธกี ารควบคุมโรคทีน่ ิยมใช้ ได้แก่ การใช้
สารเคมีในกลุ่มทีม่ ที องแดงเป็ นองค์ประกอบ ในปั จจุบนั มีวธิ กี ารควบคุมโรคพืชหลายวิธที เ่ี ข้ามามีบทบาทเพื่อ
ลดการใช้สารเคมี เช่น การใช้เชื้อปฏิปั ก ษ์ และสารสกัดจากพืช แต่ วธิ ีก ารเหล่านี้ ม ีข้อ จํากัด ในการปฏิบ ัติ
มากกว่าการใช้สารเคมี ดังนัน้ ส่วนใหญ่จงึ พบการใช้ในกลุ่มพืชผัก ซึ่งมีการบริโภคผลผลิตโดยตรง และเริม่ มี
ระบบกํากับและติดตามผลผลิต การควบคุมโรคพืชแต่ละวิธมี ขี อ้ จํากัดที่แตกต่างกันไป ทัง้ ในด้านการปฏิบตั ิ
และประสิท ธิผล จึงขึ้น กับ เกษตรกรผู้ป ลูก ความต้องการของตลาด และผู้บ ริโภค โดยงานวิจยั ก่อนหน้ านี้
พบว่า กรดนํ้ าส้ม นํ้ าส้มสายชู และนํ้ าส้มสายชูเทียม มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค
แคงเกอร์มะนาว (ชลิดา, 2559) เนื่องจากนํ้ าส้มสายชู และนํ้ าส้มสายชูเทียมเป็ นเครื่องปรุงรสอาหาร มีกรด
อิน ทรีย์ คือ กรดนํ้ า ส้ม เป็ นองค์ ป ระกอบสํ า คัญ และเป็ นกรดที่ไ ม่ ม ีพ ิษ ต่ อ ร่ า งกาย การวิจ ัย นี้ จึง ศึก ษา
ประสิทธิภาพของนํ้ าส้มสายชูเทียมในการยับยัง้ โรคเน่ าเละในกล้วยไม้เพือ่ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการนํ าไปใช้
ควบคุมโรค
อุปกรณ์ และวิ ธีการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพนํ้าส้มสายชูเทียมในการยับยัง้ การเจริ ญของเชื้อสาเหตุโรค
ทําการทดสอบด้วยวิธไี มโครเพลต (Micro Plate) (ชลิดา, 2559) โดยใช้ไมโครเพลตขนาด 24 หลุม
เตรียมสารทดสอบจากนํ้ าส้มสายชูเทียม (ความเข้มข้นสารตัง้ ต้น 5 %) ให้มรี ะดับความเข้มข้นต่างๆ และ
เพื่อให้ง่ายในการนํ าข้อมูลไปใช้ปฏิบตั จิ งึ เตรียมจากสารตัง้ ต้นให้มคี ่า 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60 และ 80 %
เตรียมโดยใช้น้ํ ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชื้อ จากนัน้ ใส่สารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียม ปริมาตร 500 ไมโครลิตรต่อหลุม แล้ว
เติ ม อาหาร nutrient glucose broth (NGB) ที่ เ ตรีย มให้ ม ี ค วามเข้ ม ข้ น 2 เท่ า (2X NGB) ปริม าตร 500
ไมโครลิตรต่อหลุม ทําให้ได้อาหาร NGB ที่มสี ารทดสอบระดับความเข้มข้นต่างๆ ที่ลดลงหนึ่งเท่า ได้ความ
เข้มข้นของสารละลายทดสอบเท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 และ 50 % หรือเป็ นความเข้มข้นของเนื้อ
สารเท่ากับ 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 และ 2.50 % ตามลําดับ นํ าเชื้อแบคทีเรีย
Dickeya chrysanthemi ในอาหารเหลว NGB ซึ่งได้จากการเลีย้ งเชือ้ ไว้บนเครื่องเขย่าทีค่ วามเร็ว 125 รอบต่อ
นาที ที่อุณหภูม ิ 30 °C เป็ นเวลา 24 ช.ม. ใส่ในปริมาตร 10 ไมโครลิตรต่อหลุม จากนัน้ นํ าไมโครเพลตวางบน
เครื่องเขย่าที่ความเร็ว 125 รอบต่อนาที ที่อุณ หภูมปิ ระมาณ 30 °C หลังจากบ่มไว้นาน 1, 3 และ 24 ช.ม.
นํามาตรวจสอบประสิทธิภาพของสารในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย โดยดูดเซลล์แขวนลอยเชือ้ ทีอ่ ยู่
ในสารทดสอบในหลุ ม ไมโครเพลต ปริม าตร 5 ไมโครลิต ร หยดบนอาหาร nutrient glucose agar (NGA)

บันทึกระดับความเข้มข้นตํ่าสุดที่ไม่พบการเจริญ ของเชื้อแบคทีเรียบนอาหาร NGA และบันทึกระดับความ
เข้มข้นสารตํ่าสุดทีท่ าํ ให้อาหารใส หลังจากบ่มไว้นาน 24 ช.ม. ทําการทดสอบความเข้มข้นละ 3 หลุมต่อไมโคร
เพลต และ 2 ซํ้า (ไมโครเพลต) ในกรรมวิธคี วบคุมใช้น้ํากลันนึ
่ ่งฆ่าเชื้อแทนสารละลายนํ้าส้มสายชูเทียม
ทดสอบผลของนํ้าส้มสายชูเทียมที่แสดงความเป็ นพิ ษต่อพืช
นํ าสารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียม ที่เตรียมให้มรี ะดับความเข้มข้นต่างๆ ซึ่งแสดงผลในการยับยัง้ การ
เจริญ ของเชื้อ มาทดสอบความเป็นพิษ ต่ อ พืช โดยการทดสอบทัง้ บนใบและดอกกล้ว ยไม้ ด้ว ยวิธีก ารใช้
แผ่ น กระดาษกลม (paper disc) ซึ่งเตรีย มได้จ ากกระดาษกรอง (Whattman No3) ตัด ให้ม ีข นาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร การทดสอบบนใบ นํ าแผ่นกระดาษกลมวางบนใบจากนัน้ ใช้เข็มจิม้ ใบกล้วยไม้โดยแทง
ผ่ า นกระดาษกลม แล้ว จึง หยดสารทดสอบบนใบพืช ปริม าตร 20 ไมโครลิต รต่ อ จุ ด โดยหยดครัง้ ละ 10
ไมโครลิต ร เมื่อ สารแห้ง จึง หยดซํ้ า อีก ครัง้ ทํ าการทดลอง 3 ซํ้ า (ใบ) และทํ า การทดสอบซีก ใบละ 2 จุ ด
กําหนดให้ซีกหนึ่ งของใบเป็ น กรรมวิธคี วบคุม ส่วนการทดสอบบนดอก เลือกทดสอบกับกลีบดอกชัน้ นอก
(petal) โดยวางแผ่นกระดาษกลมซึ่งหยดสารทดสอบปริมาตร 10 ไมโครลิตร บนกลีบดอกชัน้ นอก กําหนดให้
กลีบ ดอกชัน้ นอกอีก อัน ในดอกเดีย วกัน เป็ น กรรมวิธีค วบคุ ม ทําการทดสอบ 4 ซํ้ า (ดอก) โดยในกรรมวิธี
ควบคุมใช้น้ํากลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้ แทนการใช้สารละลายนํ้าส้มสายชูเทียม
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของนํ้าส้มสายชูเทียมในการยับยัง้ การเกิ ดโรคบนพืช
นํ าต้นกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์เอียสกุล อายุ 3 ปี มาเช็ดทําความสะอาดใบด้วยสําลีชุบนํ้ ากลันนึ
่ ่ งฆ่า
เชื้อ จากนั น้ ปล่ อ ยให้ผ ิว ใบแห้ง โดยเลือ กใช้ใบที่ 3 และ 4 นั บ จากยอด การเตรีย มเซลล์แ ขวนลอยเชื้อ
แบคทีเรียโดยเลี้ยงเชื้อบนอาหาร NGA ที่อุณหภูม ิ 28-30 °C เป็ นเวลา 24 ช.ม. ปรับปริมาณเชื้อด้วยเครื่อง
Spectrophotometer ให้ ม ีค่ า optical density (OD) เท่ า กับ 0.2 ที่ค วามยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ในการ
ทดสอบใช้เชือ้ แบคทีเรีย 4 ระดับความเข้มข้น คือ ทีค่ ่า OD เท่ากับ 0.2 และทีเ่ จือจางลงครัง้ ละ 10 เท่า อีก 3
ระดับความเข้มข้น (10-1-10-3 ) ตรวจนับจํานวนแบคทีเรียทีแ่ ท้จริง ด้วยวิธกี าร spread plate บนอาหาร NGA
โดยทําการปลูกเชื้อด้วยวิธี paper disc-drop เช่นเดียวกับวิธขี า้ งต้น ปลูกเชื้อซีกใบละ 2 จุด แต่ละจุดใช้เซลล์
แขวนลอยเชือ้ ทีต่ ่างระดับความเข้มข้น หลังจากปลูกเชือ้ 1 ช.ม. จึงหยดสารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียมปริมาตร 20
ไมโครลิตรต่อจุด โดยหยดครัง้ ละ 10 ไมโครลิตรเช่นกัน กําหนดให้ซกี หนึ่งของใบเป็ นกรรมวิธคี วบคุมโดยการ
ใช้น้ํ ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้ แทนการใช้สารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียม ทําการทดสอบ 4 ใบต่อกรรมวิธี นํ าต้นกล้วยไม้ท่ี
ทําการทดสอบวางไว้ในโรงเรือนปลูกเลีย้ ง บันทึกผลการเกิดโรคทุกวันภายหลังการปลูกเชือ้
ผล
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของนํ้าส้มสายชูเทียมในการยับยัง้ การเจริ ญของเชื้อสาเหตุโรค
ผลการทดสอบสารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียมที่ระดับ ความเข้มข้นต่างๆ ด้วยวิธไี มโครเพลต พบว่า
สารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียม ทีร่ ะดับความเข้มข้นตํ่าสุดทีไ่ ม่พบการเจริญของเชือ้ บนอาหาร NGA ซึ่งแสดงถึง
ค่า minimum bactericidal concentration (MBC) มีค่าเท่ากับ 0.5, 0.2 และ 0.1 % หลังจากบ่มไว้นาน 1, 3
และ 24 ช.ม. ตามลําดับ (Table1) และพบว่าความเข้มข้นทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญของเชื้อโดยทําให้อาหาร
ทดสอบใส หลังจากบ่มไว้นาน 24 ช.ม. ซึ่งแสดงถึงค่า minimum inhibitory concentration (MIC) มีค่าเท่ากับ
0.05 % แสดงว่ า นํ้ าส้ ม สายชู เ ที ย มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยัง้ การเจริญ และฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รีย D.
chrysanthemi โดยพบว่ า ระยะเวลาในการบ่ ม เชื้อ ที่ เพิ่ ม ขึ้น ทํ า ให้ ส ารละลายจากนํ้ า ส้ม สายชู เที ย ม มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้ สาเหตุโรคได้เพิม่ ขึน้

Table 1 Effect of artificial vinegar on growth inhibition of Dickeya chrysanthemi (DC) at 1, 3 and 24 h
after incubation by Micro Plate method
Final concentration
Growth of DC
(%)
1h
3h
24 h
artificial vinegar
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.25
+
0.20
+
0.15
+
+
0.10
+
+
0.05
+
+
+
0
+
+
+
+ = growth, - = no growth
ทดสอบผลของนํ้าส้มสายชูเทียมที่แสดงความเป็ นพิ ษต่อพืช
นําสารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียม เตรียมให้มรี ะดับความเข้มข้นต่างๆ โดยเลือกความเข้มข้นทีแ่ สดงผล
ในการยับยัง้ การเจริญของเชื้อมาทดสอบความเป็ นพิษต่อพืช ซึ่งที่ระดับความเข้มข้น 0.10 % เป็ นค่าความ
เข้มข้นตํ่าสุดทีไ่ ม่พบการเจริญของเชือ้ ทีเ่ วลาหลังจากบ่มไว้นาน 24 ช.ม. จึงเลือกทดสอบความเป็ นพิษทีร่ ะดับ
ความเข้ม ข้น 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00 และ 1.50 % ผลการทดสอบบนใบ เริ่ม พบความเป็ น พิษ
ตัง้ แต่สารละลายที่ระดับความเข้มข้น 1.50 % โดยพบแผลเป็ นจุดยุบตัวบริเวณที่ใช้เข็มแทง ซึ่งสารละลาย
นํ้ าส้ม สายชูเทียมตัง้ แต่ระดับ ความเข้มข้น 1.00 % หรือตํ่ากว่า ไม่มคี วามเป็ น พิษ ต่อใบกล้วยไม้ ส่วนการ
ทดสอบบนกลีบดอกชัน้ นอก ไม่พบความเป็ นพิษต่อกลีบดอกชัน้ นอก จึงทดสอบเพิม่ เติมโดยใช้สารละลาย
นํ้ าส้มสายชูเทียมระดับความเข้มข้น 2.00 และ 2.50 % พบว่า สารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียม ทุกความเข้มข้นที่
ทดสอบไม่มคี วามเป็ นพิษต่อกลีบดอกกล้วยไม้
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของนํ้าส้มสายชูเทียมในการยับยัง้ การเกิ ดโรคบนพืช
การทดสอบประสิทธิภาพของนํ้ าส้มสายชูเทียมในการยับยัง้ การเกิดโรคเน่ าเละกับกล้วยไม้สกุลหวาย
โดยใช้น้ําส้มสายชูเทียม ทีร่ ะดับความเข้มข้น 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00 และ 1.50 % ผลการทดลอง
พบว่า การหยดสารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียมตัง้ แต่ระดับความเข้มข้น 0.30 % มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การ
เกิดโรคดีกว่าในชุดควบคุมทีไ่ ม่หยดสารละลายนํ้าส้มสายชูเทียม โดยประสิทธิภาพในการยับยัง้ โรคขึน้ กับระดับ
ความเข้มข้นของสารละลายและปริมาณเชื้อแบคทีเรียทีใ่ ช้ในการปลูกเชือ้ ทัง้ นี้พบว่า ปริมาณเชือ้ แบคทีเรียที่
ทําให้เกิดโรคมี 2 ระดับ คือ 1.72X108 และ 1.72 X 109 CFU/ml โดยความเข้มข้นเชื้อที่มากขึ้นทําให้แผลมี
ขนาดใหญ่ขน้ึ และความเข้มข้นของสารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียมทีส่ ามารถยับยัง้ การเกิดโรคได้อย่างสมบูรณ์
โดยไม่ปรากฏอาการโรค คือ 1.00 % (Table2)

Table 2 Effect of different concentrations of artificial vinegar solution (AVS) on Dendrobium soft rot
disease at 3 days after inoculation with Dickeya chrysanthemi (DC) by paper disc-drop
method on Dendrobium leaf
Treatment
Disease incidence a/
1.72 X 108 CFU/ml DC
1.72 X 109 CFU/ml DC
DC+ 0.10% AVS
++
+++
DC+ 0.20% AVS
++
+++
DC+ 0.30% AVS
+
++
DC+ 0.40% AVS
+
++
DC+ 0.50% AVS
+
++
DC+ 1.00% AVS
DC+ 1.50% AVS
DC+ water (control)
++
+++
a/ disease incidence
- = no disease incidence
+ = disease incidence and lesion diameter 0.1-1.0 cm
++ = disease incidence and lesion diameter 1.1-2.0 cm
+++ = disease incidence and lesion diameter > 2.0 cm
วิ จารณ์
จากการทดสอบประสิท ธิภ าพของนํ้ าส้ม สายชูเทีย มในการยับ ยัง้ เชื้อ แบคทีเรีย D. chrysanthemi
สาเหตุโรคเน่ าเละในกล้วยไม้ ทัง้ ในอาหาร NGB และบนใบกล้วยไม้แสดงให้เห็นว่า นํ้าส้มสายชูเทียมเป็ นสารที่
มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย D. chrysanthemi สาเหตุโรคเน่ าเละในกล้วยไม้ และสามารถยับยัง้ การ
เกิดโรคบนใบกล้วยไม้ ซึง่ มีรายงานถึงประสิทธิภาพของสารละลายนํ้าส้มสายชูเทียมในการยับยัง้ การเจริญของ
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp. citri และประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแคงเกอร์มะนาว (ชลิดา,
2559) แสดงว่านํ้ าส้มสายชูเทียมเป็ นสารทีม่ ฤี ทธิกว้
์ างในการนํ ามาใช้ควบคุมเชือ้ แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช โดย
ความเข้มข้นทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ และการเกิดโรคได้อย่างสมบูรณ์แตกต่างกันไป ในการทดสอบนี้
พบว่าสารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียมสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย D. chrysanthemi เมื่อสัมผัสกับเชื้อโดยตรงใน
อาหาร NGB และการทําให้เชือ้ ตายทัง้ หมดนัน้ ขึน้ กับระยะเวลาทีบ่ ่มเชือ้ โดยเวลาทีเ่ พิม่ ขึน้ ทําให้ประสิทธิภาพ
ในการฆ่าเชือ้ ได้ทงั ้ หมดเพิม่ ขึน้ โดยทีค่ วามเข้มข้นของสารละลาย 0.10, 0.20 และ 0.50 % ต้องใช้เวลาบ่มเชือ้
นาน 24, 3 และ 1 ช.ม. ตามลําดับ การนําสารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียมทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
เน่ าเละในกล้วยไม้สกุ ลหวายในการทดลองนี้ ทําการทดสอบในสภาพโรงเรือ นเปิ ดตามแบบโรงเรือนของ
เกษตรกร จึงเลือกวิธกี ารปลูกเชือ้ โดยการทําแผลและใช้แผ่นกระดาษกรองช่วยรักษาความชืน้ บริเวณแผล โดย
ทําการปลูกเชื้อด้วยวิธหี ยดเชื้อบนแผ่นกระดาษกลม (paper disc-drop method) และทําแผลร่วมด้วย และใช้
เชือ้ ทีร่ ะดับความเข้มข้นต่างๆ พบว่า การเกิดโรคด้วยวิธี paper disc-drop method ต้องใช้เชือ้ ปริมาณขัน้ ตํ่าใน
การทําให้เกิดโรคเท่ากับ 1.72X108 CFU/ml และพบว่าปริมาณเชือ้ เป็ นปั จจัยสําคัญทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพของ
สารในการควบคุมโรค โดยพบว่า สารละลายนํ้ าส้มสายชูเทียมที่มปี ระสิทธิภาพในการยับยัง้ การเกิดโรคเมื่อ
เปรียบเทียบกับ กรรมวิธคี วบคุม เริม่ ที่ความเข้มข้น 0.30 % โดยที่ป ริมาณเชื้อ1.72X108 CFU/ml สามารถ
ยับยัง้ การเกิดโรคได้โดยไม่เกิดจุดแผลในระยะแรก แต่ต่อมาพบว่าเริม่ เกิดจุดแผล และแผลเริม่ ขยายใหญ่ขน้ึ

เมื่อ เวลาเพิ่ม ขึ้น ส่ว นการปลูก เชื้อ ที่ค วามเข้ม ข้น สูงขึ้น คือ 1.72X109 CFU/ml พบการเกิด จุ ด แผลตัง้ แต่
ระยะแรก แต่ขนาดแผลเล็กกว่าชุดควบคุม ทัง้ นี้ จากการทดลองพบว่า สารละลายทีค่ วามเข้มข้น 1.00 % มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรคเน่าเละของกล้วยไม้สกุลหวาย โดยสามารถควบคุมการเกิดโรคได้ 100 %
ทัง้ 2 ระดับความเข้มข้นเชือ้ ทีใ่ ช้ และในการทดสอบความเป็ นพิษต่อพืช พบว่า สารละลายนํ้าส้มสายชูเทียมจะ
มีความเป็ นพิษต่อใบและกลีบดอกชัน้ นอกของกล้วยไม้ทร่ี ะดับความเข้มข้นทีม่ ากกว่า 1 % แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่าจะต้องใช้สารละลายทีค่ วามเข้มข้นสูงกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับการใช้ฆ่าเชือ้ X. citri subsp. citri และการ
ควบคุมโรคแคงเกอร์มะนาว การนํ านํ้ าส้มสายชูมาใช้จงึ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมโรคพืช (ชลิดา,
2559) ซึง่ มีรายงานการใช้กรดชนิดต่างๆ ในการควบคุมโรคพืชทีเ่ กิดจากแบคทีเรีย เช่น การใช้สารละลายกรด
ซิเตรต (citrate) และตาเตรต (tartrate) ในการยับ ยัง้ เชื้อ และช่ ว ยลดการเกิด โรคบนใบถัว่ ที่เกิด จากเชื้อ
Pseudomonas syringae (syn. Pseudomonas syringae pv. syringae ) (Sand and McIntyre, 1977) แ ละ
การใช้กรดจากพืชในรูปของสารสกัดจากพืชในการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช โดยประสิทธิภาพในการ
ยับยัง้ เกิดจากความเป็ นกรดในสารสกัดจากพืช เช่น สารสกัดจากผลมะขาม สามารถยับยัง้ การเจริญของเชื้อ
แบคทีเรีย X. citri subsp. citri และช่วยลดการเกิดโรคแคงเกอร์มะนาวได้ (Leksomboon et al, 2001) และสาร
สกัดจากผลสับปะรดทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหีย่ วใน
มะเขือเทศ (Twongsin et al, 2002) ในการศึกษานี้เลือกใช้น้ําส้มสายชูเทียมเนื่องจากเป็ นสารทีห่ าซื้อได้ทวไป
ั่
และมีความปลอดภัยต่อมนุ ษย์ โดยนํ้ าส้มสายชูเทียมใช้เป็ นเครื่องปรุงรสอาหาร มีกรดอินทรีย์ คือ กรดนํ้ าส้ม
เป็ นองค์ประกอบสําคัญ เป็ นกรดที่ไม่มพี ษิ ต่อร่างกาย ดังนัน้ การใช้น้ํ าส้มสายชูเทียม จึงเป็ นอีกทางเลือกใน
การนําไปใช้ในการควบคุมโรคเน่าเละในกล้วยไม้สกุลหวาย
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