
อาการของโรคใบจุด
การใชช้ีวภัณฑ์ Bacillus subtilis
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สถานที่ติดต่อ

แผลใบจุดบนใบพืช
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เกิดแผลจุดเล็กสีเหลือง ขยายโตขึ้น
เป็นแผลแห้งสีน้้าตาล  เป็นวงซ้อนกัน
หลายวง คล้ายเป้ายิงปืน บริเวณแผลอาจ
มีจุดสีด้า ซึ่งเป็นกลุ่มของสปอร์เช้ือรา 

…ถ้าอาการรุนแรง จะเกิดอาการตาย
ของเนื้อเยื่อ ระหว่างเส้นใบ และท้าให้
ใบแห้งตาย

อาการเริ่มแรก

วิธีการใช้ : 
1. การเตรียมเพื่อใช้ทันที :

ชีวภัณฑ์ 80 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร พ่น
บนใบผัก เมื่อมีอาการโรคใบจุด และ
พ่นทุก 7 วัน

2. การขยายเช้ือก่อนน าไปใช้ : 
ชีวภัณฑ์ 20 กรัมผสมน้้าสะอาดต้มสุก
ท่ีเย็นแล้ว 1 ลิตร เขย่าให้เข้ากัน เล้ียง
ไว้ 48 ชั่วโมง จากนั้นผสม น้้า 50 ลิตร 
พ่นบนใบผักเมื่อมีอาการโรคใบจุด และ
พ่นทุก 7 วัน

ชีวภัณฑ์ B. subtilis

การป้องกัน : 
ใช้ส้าหรับควบคุมโรคใบจุดของผัก

วิธีการเก็บรักษา : 
เก็บชีวภัณฑ์ในภาชนะที่ปิดสนิท
ในท่ีร่มและเย็น



โรคใบจุด (Leaf spot) ของผักในระบบไฮโดรโพนกิส์ ลักษณะโรคใบจุดบนผักสลัด

เกิดจากเชื้อรา Alternaria spp.

เชื้อราขยายพันธุ์ โดยการสร้างสปอร์ลักษณะท้ายป้านปลายเรียวมน
คล้ายลูกโบว์ลิ่ง สีเข้มหรือสีด า มีผนังกั้นทั้งตามยาวและตามขวาง แบ่งออกเป็น
เซลล์ย่อยๆ หลายเซลล์ เชื้อราสามารถจะแพร่กระจายได้ง่าย สภาพแวดล้อมที่
เหมาะต่อการแพร่ระบาด คือ อากาศมีความชื้นสูง เช่น ช่วงที่มีหมอกน้ าค้างจัด
หรือฝนตกติดต่อเป็นเวลานาน 

ลักษณะสปอร์ (conidia)โคโลนีของเชื้อราบนอาหาร PDAโรคใบจุด 

บัตเตอร์เฮด กรนีโอ๊คเรดโอ๊ค

ปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคจากเชื้อ Alternaria spp.

• การปลูกนอกโรงเรือน เป็นสภาพที่เหมาะต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
• เชื้อรา Alternaria spp. สามารถขยายพันธุ์และแพร่กระจายได้ง่าย โดย

ปลิวไปกับลม แมลง น้ าฝน หรือน้ าที่ใช้ในระบบพ่นฝอย 

ลักษณะการยับย้ังการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Alternaria sp. โดย
แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. สายพันธุ์ LPDD 3-1 เปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม (เส้นใยปกติ)

การควบคุมโดยใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ 

เส้นใยปกติ

เส้นใยที่ถูก
ยับย้ัง



อาการของโรครากเน่าโคนเน่า

โรครากเน่าโคนเน่ามกัเกิดในฤดู
ร้อน เม่ือสารละลายธาตุอาหารท่ีใชเ้ล้ียง
พืชมีอุณหภูมิสูงข้ึน จะส่งผลท าให้
ปริมาณออกซิเจนในสารละลายลดลง 
จนเป็นเหตุใหร้ากพืชอ่อนแอ และท าให้
เช้ือราสาเหตุโรคเขา้ท าลายไดง่้ายข้ึน

การใชช้ีวภัณฑ์ Bacillus subtilis
ควบคุมโรครากเน่า อาการเร่ิมแรก รากเป็นสีน ้าตาล 

ปลายรากสีด า  ใบล่างเหลืองซีด เม่ือ
อาการรุนแรงข้ึน รากสีด า เน่าเละ ใบ
ล่างสีน ้าตาล แหง้ ตน้แคระแกรน 

รากปกติ

รากเร่ิมเป็นโรค

รากเป็นโรค ต้นพืชเป็นโรค

ชีวภัณฑ์ B. subtilis
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ต้นพืชเร่ิมเป็นโรค
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การป้องกัน : 
ใช้ส้าหรับควบคุมโรครากเน่าของผัก

วิธีการเก็บรักษา : 
เก็บชีวภัณฑ์ในภาชนะที่ปิดสนิท
ในท่ีร่มและเย็น

วธิีการใช้ : 
1). การเตรียมเพ่ือใช้ทนัท ี: 

ใชชี้วภณัฑ ์100 กรัมต่อสารละลาย
ในระบบปลูก 100 ลิตร เม่ือยา้ยปลูก 
และถา้มีอาการรากเน่าโคนเน่าใส่
เพิ่มทุก 7 วนั

2). การขยายเช้ือก่อนน าไปใช้ : 
ใชชี้วภณัฑ ์20 กรัมผสมน ้าสะอาด
ตม้สุกท่ีเยน็แลว้ 1 ลิตร เขยา่ใหเ้ขา้
กนั เล้ียงไว ้48 ชัว่โมง จากนั้นน าไป
ผสมกบัสารละลายในระบบปลูก 100 
ลิตรเม่ือยา้ยปลูก และถา้มีอาการราก
เน่าโคนน่าใส่เพิ่มทุก 7 วนั



โรครากเน่าโคนเน่าของผักสลัดในระบบไฮโดรโพนิกส์ 

เชื้อสาเหตุโรค ได้แก่ Pythium spp., Fusarium spp. และ Phytophthora spp. 
ในประเทศไทยพบเชื้อ Pythium spp. เป็นเชื้อสาเหตุหลัก โดยเชื้อราเข้าท้าลายระบบ
รากฝอย รากแขนง และโคนต้น ท้าให้พืชไม่สามารถล้าเลียงน้้าและธาตุอาหารไปยังส่วน
ต่างๆ ของพืชได้

Pythium spp.

aquatic fungi

Zoosporic fungi

ธาตุอาหาร

ปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคจากเชื้อ Pythium spp.

สามารถว่ายน้ าเคลื่อนที่เข้าท าลายรากได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง

อุณหภูมิที่สูงขึ้นท าให้รากพืชอ่อนแอง่ายต่อการ
เข้าท าลายของเชื้อโรค

เชื้อรา Pythium spp.

sporangia oogonium zoospore ก าลังสร้าง 
zoospore

พืชปกติ

โรครากเน่าจากเชื้อ 
Pythium spp.

ลักษณะโรครากเน่าโคนเน่า

การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Pythium spp.โดย
แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. สายพันธุ์ LPDD 3-1 เปรียบเทียบ
กับชุดควบคุม เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 วัน

การควบคุมโดยใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์

บริเวณยับย้ัง
ของเชื้อรา


