
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

1. ชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ 

2.  โครงการวิจัย    : วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลแวนด้าเพื่อการค้า 
กิจกรรม    : การอารักขาพืชในกล้วยไม้ 
กิจกรรมย่อย    : การป้องกันก าจัดโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรียของกล้วยไม้ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : การใช้สารเสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงในการป้องกันก าจัดโรคท่ีเกิดจาก 
        แบคทีเรียของกล้วยไม้แวนดา แอสโคเซนดา 
 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : Application of Enhance to Control Vanda Orchid  
        Bacterial Disease 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง   : รุ่งนภา ทองเคร็ง          กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 ผู้รว่มงาน    : ดารุณี ปุญญพิทักษ์       กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
         ทิพวรรณ กันหาญาติ     กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
         ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล  กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดยอ่ 
 โรคใบจุดสีน้ าตาลเป็นโรคที่ส าคัญของกล้วยไม้สกุลแวนดา ซึ่งการป้องกันก าจัดโรคนี้ท าได้ค่อนข้างยาก 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพสารที่สามารถเสริมความแข็งแรงแก่กล้วยไม้สกุลแวนดา เพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรคใบจุดสีน้ าตาล สารที่น ามาทดสอบ ได้แก่ ซิลิคอนออกไซด์    ไคโตซาน ปูนแดง ปูนขาว 
คลอรีนผง และน้ านึ่งฆ่าเชื้อเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ วางแผนการทดลองแบบ CRD 12 กรรมวิธี 4 ซ้ า ผลการ
ทดสอบพบว่าทุกกรรมวิธีกล้วยไม้แสดงอาการใบจุดสีน้ าตาล ในกรรมวิธีที่สเปรย์สารละลายปูนแดง แล้วท าการ
ปลูกเชื้อหลังการสเปรย์สารทดสอบจะแสดงอาการของโรคช้ากว่ากรรมวิธีอ่ืน จากการตรวจเช็คผลการทดลองด้วย
การนับจ านวนแผลและวัดขนาดแผลอาการโรคใบจุดสีน้ าตาลพบว่าการใช้สารละลายปูนแดง สามารถยับยั้งการ
ขยายขนาดของแผลจุดสีน้ าตาลได้หลังจากพ่นทุก 7 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง 

6. ค าน า 
กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  ไทยครองสัดส่วนการส่งออกกล้วยไม้อันดับหนึ่งของ

โลก ส าหรับมูลค่าการค้ากล้วยไม้ของโลกปี พ.ศ. 2550 สูงกว่า 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
5,337 ล้านบาท) โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกกล้วยไม้อันดับหนึ่งของโลก โดยเฉพาะกล้วยไม้เมืองร้อน และใน
ปี พ.ศ. 2550 ไทยมีสัดส่วนส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกสูงถึงร้อยละ 70 ของตลาดโลก รองลงมาได้แก่ สิงคโปร์ 
นิวซีแลนด์  เกาหลีใต้  และออสเตรเลียเป็นต้น แต่การผลิตกล้วยไม้ประสบปัญหาการระบาดของศัตรูพืชตลอดปี



ที่ส าคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ บั่ว หนอน ไรแมงมุมเทียม ไรกาบใบ ทาก หอยทาก โรคใบจุด  เส้าเกสรด า โรคเน่าด า 
โรค-กลีบดอกไหม้  และโรคใบปื้นเหลือง  ไวรัสที่ติดไปกับต้นพันธุ์  อีกทั้งวัชพืชบางชนิดที่ติดไปกับกล้วยไม้
กระถาง  นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ชนิดใหม่ๆขึ้นมาที่อ่อนแอต่อศัตรูพืช ท าให้แต่การ
ผลิตกล้วยไม้ประสบปัญหามากข้ึน  โดยเฉพาะโรคกล้วยไม้ที่เกิดจากแบคทีเรีย แต่เดิมพบเป็นเพียงเล็กน้อย  แต่
ในปัจจุบันพบปัญหาโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรียระบาดอย่างมาก และด้วยสภาพภูมิอากาศปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนได้
ส่งผลกระทบโดยทางตรงและทางอ้อมต่อ สภาพแวดล้อมและ มนุษย์ และ สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ
จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช ท ามีการปรับสภาพให้มีกิจกรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงไป  จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชในเขตร้อน 
ที่มีการปรับตัวให้รุนแรงขึ้น สามารถเข้าท าลายพืชอาศัยเพ่ิมมากขึ้น  แบคทีเรีย Acidovorax avenae pv. 
cattleyae  สาเหตุโรคใบจุด (leaf spot) ของกล้วยไม้  เช่นกันในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาพบระบาดเพ่ิมมากขึ้น 
เชื้อแบคทีเรียดังกล่าวเป็นแบคทีเรียที่ชอบอากาศร้อน จึงท าให้มีการปรับตัวให้มีประสิทธิภาพในการเข้าท าลาย
รุนแรงขึ้น  (ปิยะรัตน์ และจงวัฒนา, 2551) 

การป้องกันก าจัดโรคใบจุดกล้วยไม้ที่เกิดจากแบคทีเรียท าได้ยาก  มีสารเคมีเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถใช้
ป้องกันก าจัดโรคได้ ได้แก่ สารประกอบทองแดง(copper compounds) และสารปฏิชีวนะ (antibiotic)  อย่างไร
ก็ตามกล้วยไม้บางชนิดอ่อนแอต่อสารประกอบทองแดง และการใช้สารแอนติไบโอติกมีค่าใช้จ่ายสูง และท าให้
แบคทีเรียสาเหตุโรคเกิดการดื้อต่อสารสารปฏิชีวนะได้  ดังนั้นการควบคุมโรคกล้วยไม้ที่เกิดจากแบคทีเรียควรใช้วิธี
ป้องกันการเกิดโรค ถ้าพบการเกิดโรคต้องรีบท าลายทันที ได้มีรายงานการใช้สารเสริมความแข็งแรง เช่น การใช้น้ า
ปูนใสในการป้องกันก าจัดโรคใบไหม้ที่เกิดจากแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. allii ของหอมและ
กระเทียม (นิตยา, 2545)  ใช้ ซิลิคอน (silicon) ในการป้องกันการเข้าท าลายของรา Magnaporthe grisea 
สาเหตุโรคไหม้ของข้าว (Hayasaka et al. 2008) การใช้ซิลิคอนในการก าจัดโรคราน้ าค้าง (powdery mildew) 
ของแตงในระดับเรือนปลูกพืชทดลอง ( Schuerger and Hammer, 2003)  

ได้มีรายงานการใช้ซิลิคอนชักน าให้ผนังเซล (cell wall) ของใบข้าวแข็งแรงซึ่งเป็นกลไกลการต้านทานต่อ
โรคไหม้ของข้าวที่เป็นไปได้ (Gyu Kim et al. 2002)  ไคโตซานได้จากไคตินเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่พบได้ใน
ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นในเปลือกกุ้ง ปู แมลง ผนังเซลล์ของเชื้อรา และสาหร่ายบางชนิด ส าหรับในกล้วยไม้เองนั้น
การฉีดพ่นไคโตซานที่รากจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต กระตุ้นการออกดอก และสามารถต้านทานเชื้อราและ
ไวรัสได้อีกด้วย (Chandrkrachang, 2002) 

Nge et al. (2006) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ไคโตซานที่ระดับต่างๆ กัน ที่มาของไคโตซานจากแหล่ง
ต่างๆกันได้แก่ ไคโตซานจากสัตว์จ าพวกครัสเตเชี่ยน (crustacean) หรือพวกปูและกุ้ง และที่มาจากผนังเซลล์ของ
เชื้อรา น ามาทดสอบผลการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มในกล้วยไม้ ผลพบว่าไคโตซานสามารถกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืชบางชนิดได้ เช่น กล้วยไม้ (Dendrobium phalaenopsis)  โดยพบว่าน้ าหนักโมเลกุลของไค
โตซานน้อยส่งผลให้โปรโตคอร์มเจริญได้ผลดีกว่าน้ าหนักโมเลกุลมาก และ ปริมาณที่ใช้ไคโตซานแล้วได้ผลดีอยู่
ในช่วง 10-15 ppm (อาหารเหลว) 15-20 ppm (อาหารแข็ง)  และพบว่าแหล่งของไคโตซานที่ได้จากผนังเซลล์
ของเชื้อราใช้ได้ผลดีกว่าที่ได้จากเปลือกกุ้ง 



การใช้คลอรีนทางการเกษตรโดยใช้ในการป้องกันก าจัดโรคพบว่าการใช้คลอรีนส าหรับฆ่าเชื้อโรค จะมี
ประสิทธิภาพเมื่อใช้ตามอัตราส่วนที่ถูกต้อง และระยะเวลาเหมาะสม ถ้าไม่เหมาะสมอาจเป็นพิษกับพืชได้ 
(อนุพันธ์, 2542)    

ซึ่งสารเสริมดังกล่าวใช้ในการป้องกันก าจัดโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่ได้ผลดีไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
เกษตรกรสามารถใช้ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังมีการแนะน าให้ใช้คลอรีนในการป้องกันก าจั ดอีกด้วยแต่การใช้
คลอรีนมีข้อจ ากัดในการใช้ถ้าใช้ความเข้มข้นของคลอรีนมากเกินไปท าให้เป็นพิษกับพืชได้  ดังนั้นการทดลองใน
ครั้งนี้มุ่งเน้นการทดลองใช้สารเสริมความแข็งแรงได้แก่ ไคโตซาน ซิลิกอน การใช้น้ าปูนใส และคลอรีนใน  การ
ป้องกันก าจัดโรคใบจุดของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae pv. cattleyae เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืช 

7. วิธีด าเนินการ  : 
 อุปกรณ์ 

1. กล้วยไม้สกุลแวนดา  
2. เชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae pv. cattleyae   
3. สารที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ซิลิคอนไดออกไซด์ ไคโตซาน ปูนแดง ปูนขาว และคลอรีนผง 
4. อุปกรณ์ใช้ในการสเปรย์สาร 

 

 วิธีการ 
1. ท าการทดสอบประสิทธิภาพสารเสริมความแข็งแรงในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดของกล้วยไม้ใน

เรือนปลูกพืชทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD 12 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ า 
กรรมวิธีที ่1  ซิลิคอนออกไซด์ 50 กรัมต่อน้ า 10 ลิตร (สเปรย์ก่อนท าการปลูกเชื้อ) 
กรรมวิธีที ่2  ไคโตซาน(ออร์คิด 80) ความเข้มข้น 1 มิลลิลิตรต่อน้ า 1 ลิตร (สเปรย์ก่อนท าการปลูกเชื้อ) 
กรรมวิธีที ่3  ปูนแดง (ใช้เฉพาะส่วนใส 1 ส่วนผสมน้ า 4 สว่น) (สเปรย์ก่อนท าการปลูกเชื้อ) 
กรรมวิธีที ่4  ปูนขาว (ใช้เฉพาะส่วนใส 1 ส่วนผสมน้ า 4 สว่น) (สเปรย์ก่อนท าการปลูกเชื้อ) 
กรรมวิธีที ่5  คลอรีนผง ความเข้มข้น 0.3 มิลลิกรัมต่อน้ า 1 ลิตร (สเปรย์ก่อนท าการปลูกเชื้อ) 
กรรมวิธีที ่6  ซิลิคอนออกไซด์ 50 กรัมต่อน้ า 10 ลิตร (สเปรย์หลังท าการปลูกเชื้อ) 
กรรมวิธีที ่7  ไคโตซาน(ออร์คิด 80) ความเข้มข้น 1 มิลลิลิตรต่อน้ า 1 ลิตร (สเปรย์หลังท าการปลูกเชื้อ) 
กรรมวิธีที ่8  ปูนแดง (ใช้เฉพาะส่วนใส 1 ส่วนผสมน้ า 4 สว่น) (สเปรย์หลังท าการปลูกเชื้อ) 
กรรมวิธีที ่9  ปูนขาว (ใช้เฉพาะส่วนใส 1 ส่วนผสมน้ า 4 สว่น) (สเปรย์หลังท าการปลูกเชื้อ) 
กรรมวิธีที ่10 คลอรีนผง ความเข้มข้น 0.3 มิลลิกรัมต่อน้ า 1 ลิตร (สเปรย์หลังท าการปลูกเชื้อ) 
กรรมวิธีที ่11 น้ านึ่งฆ่าเชื้อ (สเปรย์ก่อนท าการปลูกเชื้อ) 
กรรมวิธีที ่12 น้ านึ่งฆ่าเชื้อ (สเปรย์หลังท าการปลูกเชื้อ) 



2. เตรียมแบคทีเรีย Acidovorax avenae pv. cattleyae  ที่เก็บรักษาไว้ที่แหล่งเก็บจุลินทรีย์สาเหตุ
โรคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร ให้ได้สารแขวนลอยเชื้อที่มีปริมาณเชื้อ 108 หน่วยโคโลนีต่อ
มิลลิลิตร ส าหรับปลูกเชื้อลงกล้วยไม้ด้วยวิธีการสเปรย์สารแขวนลอยเชื้อให้ทั่วต้นกล้วยไม้ และใช้ถุงพลาสติกท่ี
สเปรย์น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อคลุมไว้ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงน าถุงพลาสติกออก  

3. สเปรย์สารทดสอบชนิดต่างๆ ตามกรรมวิธี ทั้ง 12 กรรมวิธี ลงบนต้นกล้วยไม้ ใช้ถุงพลาสติกคลุมไว้
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วจึงน าถุงออก ท าการสเปรย์สารทดสอบซ้ าทุก 7 วัน เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ 

4. การบันทึกผลการทดลอง โดยนับจ านวนและวัดขนาดแผลของอาการใบจุดสีน้ าตาลทุก 7 วัน เป็น
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ และวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้โดยโปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ 

เวลาและสถานที่  
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556    
ที่กลุ่มงานบักเตรีวิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์  
การทดสอบประสิทธิภาพสารเสริมความแข็งแรงในกล้วยไม้สกุลแวนดา ในเรือนปลูกพืชทดลอง พบว่า

ทุกกรรมวิธีกล้วยไม้แสดงอาการใบจุดสีน้ าตาล แต่กรรมวิธีการสเปรย์ด้วยสารละลายปูนแดง (ใช้เฉพาะส่วนใส 1 
ส่วนผสมน้ า 4 ส่วน) กล้วยไม้แสดงอาการใบจุดสีน้ าตาลแต่การขยายขนาดของแผลจะช้ากว่ากรรมวิธีอ่ืน ซึ่งการ
ขยายขนาดของแผลจะเริ่มชะลอการขยายขนาดแผลหลังจากสเปรย์สารไปประมาณ 3 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตามจาก
ผลการทดลองจะเห็นได้ว่าสารที่น ามาทดสอบทั้ง 5 ชนิด ไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคใบจุดสีน้ าตาลที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรียได้ ซึ่งอาจจะช่วยชะลอให้การขยายขนาดแผลช้าลง 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
ทุกกรรมวิธีกล้วยไม้แสดงอาการใบจุดสีน้ าตาล ในกรรมวิธีที่สเปรย์สารละลายปูนแดง แล้วท าการปลูก

เชื้อหลังการสเปรย์สารทดสอบจะแสดงอาการของโรคช้ากว่ากรรมวิธีอ่ืน จากการตรวจเช็คผลการทดลองด้วยการ
นับจ านวนแผลและวัดขนาดแผลอาการโรคใบจุดสีน้ าตาลพบว่าการใช้สารละลายปูนแดง สามารถยับยั้งการขยาย
ขนาดของแผลจุดสีน้ าตาลได้หลังจากพ่นทุก 7 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การใช้น้ าปูนใสเป็นสารเสริมแข็งแรง สามารถใช้ในการป้องกันก าจัดโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่ได้ผลดีไม่

เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถใช้ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ผลจาการทดลองนี้จะได้แนะน าให้เกษตรกรผู้ปลูก
กล้วยไม้ให้ใช้ในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae pv. 
cattleyae เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืช 

11. ค าขอบคุณ  
    - 
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13. ภาคผนวก 
ตารางที่  1  ผลการทดสอบสารเสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงของกล้วยไม้ 

กรรมวิธี 
ขนาดของแผลบนใบกล้วยไม้ (ซม.) 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 

1 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30 

2 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30 

3 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 

4 0.10 0.20 0.20 0.30 0.30 

5 0.10 0.20 0.20 0.30 0.30 

6 0.10 0.10 0.30 0.30 0.30 

7 0.10 0.10 0.30 0.30 0.30 

8 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 

9 0.10 0.10 0.20 0.30 0.30 

10 0.10 0.10 0.20 0.30 0.30 

11 0.10 0.20 0.30 0.40 0.40 

12 0.10 0.20 0.30 0.40 0.40 

 
 

 


