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รายงานความก้าวหน้า
กล้วยไม้แวนดาแอสโคเซนดา เป็นกล้วยไม้ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งเนื่องจากมี
การส่งออกเป็นจํานวนมากแต่การผลิตกล้วยไม้แวนดาแอสโคเซนดา เพื่อการส่งออกมักพบปัญหา
กล้วยไม้เป็นโรคซึ่งโรคที่สําคัญ คือ โรคแบคทีเรียได้แก่ โรคเน่าสีน้ําตาล และโรคใบจุด การป้องกัน
กําจัดโรคใบจุดกล้วยไม้ที่เกิดจากแบคทีเรียทําได้ยากมีสารเคมีเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถใช้ป้องกันกําจัด
โรคได้ ได้แก่ สารประกอบทองแดง(copper compounds) และสารแอนติไบโอติก (antibiotic)
อย่างไรก็ตามกล้วยไม้บางชนิดอ่อนแอต่อสารประกอบทองแดงและ การใช้สารแอนติไบโอติกมี
ค่าใช้จ่ายสูงและทําให้แบคทีเรียสาเหตุโรคเกิดการดื้อต่อสารแอนติไบโอติกได้ ดังนั้นการควบคุมโรค
กล้วยไม้ที่เกิดจากแบคทีเรียควรใช้วิธีป้องกันการเกิดโรค ถ้าพบการเกิดโรคต้องรีบทําลายทันที ได้มี
รายงานการใช้สารเสริมความแข็งแรง เช่น ใช้น้ําปูนใสในการป้องกันกําจัดโรคใบไหม้ที่เกิดจาก
แบคทีเรียในหอมและกระเทียม การใช้ซิลิคอนในการกําจัดโรคราน้ําค้าง (powdery mildew) ของ
แตงในระดับเรือนปลูกพืชทดลอง และ ในกล้วยไม้เองนั้นการฉีดพ่นไคโตซานที่รากจะช่วยกระตุ้นการ
เจริญเติบโต กระตุ้นการออกดอก และสามารถต้านทานเชื้อราและไวรัส เป็นต้น ดังนั้นในการทดลอง
ครั้งนี้จึงได้นําสารเสริมต่างๆมาทดสอบกับโรคแบคทีเรียของกล้วยไม้แวนดาแอสโคเซนดา ซึ่งผลการ
ทดลองพบว่ายังไม่สามารถคัดเลือกสารที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดได้เนื่องจากกล้วยไม้แวนดาแอสโคเซน
ดา มีอาการรุนแรงของโรคใกล้เคียงกัน ซึ่งคาดว่าในการทดลองครั้งต่อไปควรปรับปริมาณสารเสริมที่
ใช้ให้เหมาะสมและต้องปรับช่วงระยะเวลาการฉีดพ่น ต่อไป
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คํานํา
กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ไทยครองสัดส่วนการส่งออก
กล้วยไม้อันดับหนึ่งของโลก สําหรับมูลค่าการค้ากล้วยไม้ของโลกปี พ.ศ. 2550 สูงกว่า 155 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,337 ล้านบาท) โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกกล้วยไม้อันดับ
หนึ่งของโลก โดยเฉพาะกล้วยไม้เมืองร้อน และในปี พ.ศ. 2550 ไทยมีสัดส่วนส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก
สูงถึงร้อยละ 70 ของตลาดโลก รองลงมาได้แก่ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และออสเตรเลียเป็น
ต้น แต่ การผลิ ตกล้ วยไม้ป ระสบปั ญหาการระบาดของศั ตรู พืชตลอดปีที่สํา คัญได้แก่ เพลี้ ยไฟ บั่ ว
หนอน ไรแมงมุมเทียม ไรกาบใบ ทาก หอยทาก โรคใบจุด เส้าเกสรดํา โรคเน่าดํา โรค-กลีบดอก
ไหม้ และโรคใบปื้ นเหลื อ ง ไวรั สที่ ติดไปกั บ ต้ น พั น ธุ์ อี กทั้ งวั ชพื ช บางชนิ ดที่ ติ ดไปกั บ กล้ ว ยไม้
กระถาง นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ชนิดใหม่ๆขึ้นมาที่อ่อนแอต่อศัตรูพืช ทํา
ให้แต่การผลิตกล้วยไม้ประสบปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะโรคกล้วยไม้ที่เกิดจากแบคทีเรีย แต่เดิมพบ
เป็นเพียงเล็กน้อย แต่ในปัจจุบันพบปัญหาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียระบาดอย่างมาก และด้วยสภาพ
ภูมิอากาศปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบโดยทางตรงและทางอ้อมต่อ สภาพแวดล้อมและ
มนุษย์ และ สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ โดยเฉพาะจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช ทํามีการปรับสภาพให้มีกิจกรรม
ต่างๆเปลี่ยนแปลงไป จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชในเขตร้อน ที่มีการปรับตัวให้รุนแรงขึ้น สามารถเข้า
ทําลายพืชอาศัยเพิ่มมากขึ้น แบคทีเรีย Acidovorax avenae pv. cattleyae สาเหตุโรคใบจุด
(leaf spot) ของกล้วยไม้ และ โรคเน่าสีน้ําตาล (brown rot) เกิดจากแบคทีเรีย Burkholderia
gladioli ( Pseudomonas gladioli) เช่นกันในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาพบระบาดเพิ่มมากขึ้น เชื้อ
แบคทีเรียดังกล่าวเป็นแบคทีเรียที่ชอบอากาศร้อน จึงทําให้มีการปรับตัวให้มีประสิทธิภาพในการเข้า
ทําลายรุนแรงขึ้น (ปิยะรัตน์ และจงวัฒนา, 2551)
การป้องกันกําจัดโรคใบจุดกล้วยไม้ที่เกิดจากแบคทีเรียทําได้ยาก มีสารเคมีเพียงไม่กี่
ชนิดที่สามารถใช้ป้องกันกําจัดโรคได้ ได้แก่ สารประกอบทองแดง(copper compounds) และสาร
แอนติไบโอติก (antibiotic) อย่างไรก็ตามกล้วยไม้บางชนิดอ่อนแอต่อสารประกอบทองแดง และการ
ใช้สารแอนติไบโอติกมีค่าใช้จ่ายสูง และทําให้แบคทีเรียสาเหตุโรคเกิดการดื้อต่อสารแอนติไบโอติกได้
ดังนั้นการควบคุมโรคกล้วยไม้ที่เกิดจากแบคทีเรียควรใช้วิธีป้องกันการเกิดโรค ถ้าพบการเกิดโรคต้อง
รีบทําลายทันที ได้มีรายงานการใช้สารเสริมความแข็งแรง เช่น การใช้น้ําปูนใสในการป้องกันกําจัดโรค
ใบไหม้ที่เกิดจากแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. allii ของหอมและกระเทียม (นิตยา,
2545) ใช้ ซิลิคอน (silicon) ในการป้องกันการเข้าทําลายของรา Magnaporthe grisea สาเหตุโรค
ไหม้ของข้าว (Hayasaka et al. 2008) การใช้ซิลิคอนในการกําจัดโรคราน้ําค้าง (powdery mildew)
ของแตงในระดับเรือนปลูกพืชทดลอง ( Schuerger and Hammer, 2003)
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ได้มีรายงานการใช้ซิลิคอนชักนําให้ผนังเซล (cell wall) ของใบข้าวแข็งแรงซึ่งเป็น
กลไกลการต้านทานต่อโรคไหม้ของข้าวที่เป็นไปได้ (Gyu Kim et al. 2002) ไคโตซานได้จากไคติน
เป็นโพลีแซคคาไรด์ที่พบได้ในธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นในเปลือกกุ้ง ปู แมลง ผนังเซลล์ของเชื้อรา และ
สาหร่ายบางชนิด สําหรับในกล้วยไม้เองนั้นการฉีดพ่นไคโตซานที่รากจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต
กระตุ้นการออกดอก และสามารถต้านทานเชื้อราและไวรัสได้อีกด้วย (Chandrkrachang, 2002)
Nge et al. (2006) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ไคโตซานที่ระดับต่างๆ กัน ที่มาของ
ไคโตซานจากแหล่งต่างๆกันได้แก่ ไคโตซานจากสัตว์จําพวกครัสเตเชี่ยน (crustacean) หรือพวกปู
และกุ้ง และที่มาจากผนังเซลล์ของเชื้อรา นํามาทดสอบผลการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มในกล้วยไม้
ผลพบว่าไคโตซานสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดได้ เช่น กล้วยไม้ (Dendrobium
phalaenopsis) โดยพบว่าน้ําหนักโมเลกุลของไคโตซานน้อยส่งผลให้โปรโตคอร์มเจริญได้ผลดีกว่า
น้ําหนักโมเลกุลมาก และ ปริมาณที่ใช้ไคโตซานแล้วได้ผลดีอยู่ในช่วง 10-15 ppm (อาหารเหลว) 1520 ppm (อาหารแข็ง) และพบว่าแหล่งของไคโตซานที่ได้จากผนังเซลล์ของเชื้อราใช้ได้ผลดีกว่าที่ได้
จากเปลือกกุ้ง
การใช้คลอรีนทางการเกษตรโดยใช้ในการป้องกันกําจัดโรคพบว่าการใช้คลอรีนสําหรับฆ่า
เชื้อโรค จะมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ตามอัตราส่วนที่ถูกต้อง และระยะเวลาเหมาะสม ถ้าไม่เหมาะสมอาจ
เป็นพิษกับพืชได้ (อนุพันธ์, 2542)
ซึ่งสารเสริมดังกล่าวใช้ในการป้องกันกําจัดโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่ได้ผลดีไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถใช้ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังมีการแนะนําให้ใช้คลอรีนในการป้องกัน
กําจัดอีกด้วยแต่การใช้คลอรีนมีข้อจํากัดในการใช้ถ้าใช้ความเข้มข้นของคลอรีนมากเกินไปทําให้เป็น
พิษกับพืชได้ ดังนั้นการทดลองในครั้งนี้มุ่งเน้นการทดลองใช้สารเสริมความแข็งแรงได้แก่ ไคโตซาน
ซิลิกอน การใช้น้ําปูนใส และคลอรีนใน การป้องกันกําจัดโรคใบจุดของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
Acidovorax avenae pv. Cattleyae และ Burkholderia gladioli ( Pseudomonas gladioli)เพื่อ
เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืช

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. กล้วยไม้แวนดาแอสโคเซนดา
2. เชื้อแบคทีเรีย A. avenae pv. cattleyae และ B. gladioli
3. สารเสริมประสิทธิภาพต่างๆ ซึ่งได้แก่ ซิลิคอน ไดออกไซด์ แคลเซียม ซิลิเกต ไคโตซาน ปูนแดง
ปูนขาว และ คลอรีนผง
4. อุปกรณ์ใช้ในการฉีดพ่นสาร
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วิธีการ
1. การทดสอบประสิทธิภาพสารเสริมความแข็งแรงในการป้องกันกําจัดโรคใบจุดของกล้วยไม้ในเรือน
ปลูกพืชทดลอง
แบบการวิจัย เป็นการทดลองการใช้ชนิดและความเข้มข้นของสารชนิดต่างๆ เช่น ซิลิคอน ไคโต
ซาน น้ําปูนใส และคลอรีน ในการป้องกันกําจัดโรคแบคทีเรียของกล้วยไม้ โดยทําการทดลองโดย
ใช้สารก่อนกล้วยไม้เกิดโรคซึ่งเป็นการป้องกันและแบบการใช้สารหลังจากกล้วยไม้เป็นโรคแล้วซึ่ง
เป็นการรักษา วางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCB มี 2 ปัจจัย 12 กรรมวิธี 4 ซ้ํา
ปัจจัย
1. ใช้สารพ่นก่อนกล้วยไม้เกิดโรคซึ่งเป็นการป้องกัน
2. การใช้สารหลังจากกล้วยไม้เป็นโรคแล้ว
กรรมวิธี
กรรมวิธีที่ 1 ซิลิคอน ไดออกไซด์ ความเข้มข้น 50 กรัมต่อน้ํา 10 ลิตร รดทุก 14 วัน
กรรมวิธีที่ 2 แคลเซียม ซิลิเกต ความเข้มข้น 50 กรัมต่อน้ํา 10 ลิตร รดทุก 14 วัน
กรรมวิธีที่ 3 ไคโตซาน (ออร์คิด 80) ความเข้มข้น 1 ซีซีต่อน้ํา 1 ลิตร รดทุก 14 วัน
กรรมวิธีที 4 ปูนแดง จํานวน 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ํา 10 ลิตร กวนให้เข้ากันทิ้งไว้ 1 วันใช้เฉพาะ
น้ําใสจํานวน 1 ส่วนผสมกับน้ํา 4 ส่วน รดต้นกล้วยไม้ทุกวัน
กรรมวิธีที่ 5 ปูนขาว จํานวน 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ํา 10 ลิตร กวนให้เข้ากันทิ้งไว้ 2 วันใช้เฉพาะ
น้ําใสจํานวน 1 ส่วนผสมกับน้ํา 4 ส่วน รดต้นกล้วยไม้ทุกวัน
กรรมวิธีที 6 ปูนแดง จํานวน 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ํา 20 ลิตร กวนให้เข้ากันทิ้งไว้ 1 วันใช้เฉพาะ
น้ําใสจํานวน 1 ส่วนผสมกับน้ํา 4 ส่วน รดต้นกล้วยไม้ทุกวัน
กรรมวิธีที่ 7 ปูนขาว จํานวน 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ํา 20 ลิตร กวนให้เข้ากันทิ้งไว้ 2 วันใช้เฉพาะ
น้ําใสจํานวน 1 ส่วนผสมกับน้ํา 4 ส่วน รดต้นกล้วยไม้ทุกวัน
กรรมวิธีที่ 8 คลอรีนผง (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) ความเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร รดทุก
14 วัน
กรรมวิธีที่ 9 คลอรีนผง (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) ความเข้มข้น 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร รดทุก 14
วัน
กรรมวิธีที่ 10 คลอรีนผง (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) ความเข้มข้น 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร รดทุก
14 วัน
กรรมวิธีที่ 11 สารเคมีคอปเปอร์อ๊อกไซด์ ความเข้มข้น 30 กรัมต่อ 20 ลิตร รดทุก 14 วัน
กรรมวิธีที่ 12 น้ํานึ่งฆ่าเชื้อ
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ขั้นตอนและวิธีการวิจัย ดําเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. จัดหาต้นกล้าของกล้วยไม้ พันธุ์แวนดาแอสโคเซนดา ดูแลให้ต้นแข็งแรงในเรือนปลูกพืช
ทดลอง
2. เตรียมแบคทีเรีย A. avenae pv. cattleyae และ B. gladioli ที่เก็บรักษาไว้ที่แหล่งเก็บ
จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร มากระตุ้นให้แข็งแรงพร้อมที่จะปลูก
เชื้อบนต้นกล้วยไม้
3. เตรียมสารชนิดต่างๆที่ใช้ในการทดลองตามกรรมวิธี
4. ทดสอบประสิทธิภาพของสารเสริมในสภาพโรงเรือนทดลอง โดยปฏิบัติตามแผนการ
ทดลอง
ปัจจัยที่ 1
1. พ่นสารต่างๆตามกรรมวิธี ทั้ง 12 กรรมวิธี ลงบนต้นกล้วยไม้ ทิ้งไว้ 1 วัน
2. การปลูกเชื้อแบคทีเรีย A. avenae pv. cattleyae ใช้วิธีพ่นสารละลายแบคทีเรียที่ความ
เข้มข้น 10 4-105 cfu/ml โดยไม่ทําแผลให้แบคทีเรียเข้าตามธรรมชาติ
3. พ่นสารต่างๆซ้ํา ตามกรรมวิธี ที่วางไว้
4. ตรวจผลการทดลอง โดยการบันทึกอาการของโรคใบจุดหลังปลูกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคทุก
3 วัน โดยการวัดขนาดของแผลและนับจํานวนจุดแผลที่เกิดขึ้น
ปัจจัยที่ 2
1. การปลูกเชื้อแบคทีเรีย A. avenae pv. cattleyae ใช้วิธีพ่นสารละลายแบคทีเรียที่ความ
เข้มข้น 10 4-105 cfu/ml โดยไม่ทําแผลให้แบคทีเรียเข้าตามธรรมชาติ ทิ้งไว้ 1 วัน
2. พ่นสารต่างๆตามกรรมวิธี ทั้ง 12 กรรมวิธี ลงบนต้นกล้วยไม้
3. พ่นสารต่างๆซ้ํา ตามกรรมวิธี ที่วางไว้
4. ตรวจผลการทดลอง โดยการบันทึกอาการของโรคใบจุดหลังปลูกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคทุก
3 วัน โดยการวัดขนาดของแผลและนับจํานวนจุดแผลที่เกิดขึ้น
2. การทดสอบประสิทธิภาพสารเสริมความแข็งแรงในการป้องกันกําจัดโรคใบจุดของกล้วยไม้ในแปลง
ปลูกแวนดาแอสโคเซนดา ตัดดอก
โดยนําผลการทดสอบจากข้อ 13.1 ที่ทดสอบแล้วว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัด
โรคใบจุดของกล้วยไม้ได้ผลดีที่สุด อย่างน้อย 4 กรรมวิธี มาทดสอบในสภาพแปลงปลูกกล้วยไม้แวนดา
แอสโคเซนดา วางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วยอย่างน้อย 6 กรรมวิธี 4 ซ้ํา โดยมีสาร
ป้องกันกําจัดโรคพืช คอปเปอร์อ๊อกไซด์ ความเข้มข้น 30 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร และน้ํากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ
เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ
บันทึกผลการทดลอง โดยการบันทึกจํานวนต้นที่เป็นโรค จํานวนแผลและขนาดแผลที
เกิดขึ้นบนกล้วยไม้ทุก 7 วันหลังพ่นสารครั้งแรก
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ระยะเวลา
สถานที่

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556
กลุ่มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ลการทดลอง
สํารวจหาแปลงปลูกกล้วยไม้สํารวจหาแปลงปลูกกล้วยไม้แวนดาแอสโคเซนดาใน
จ. กาญจนบุรี ราชบุรี เพื่อนํามาใช้ในการทดลอง และเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฉีดพ่นสารเสริม
และซื้อสาร เสริม เช่น ซิลิคอน แคลเซียมซิลิเกต ไคโตซาน น้ําปูนใส และคลอรีน เป็นต้น และทําการ
วางแผนการทดลอง แบบ Factorial in RCB มี 2 ปัจจัย 6 กรรมวิธี 4 ซ้ํา จากนั้นเตรียมเชื้อ
แบคทีเรีย A. avenae pv. cattleyae และ B. gladioli และทดสอบความรุนแรงของเชื้อ โดยการ
ปลูกเชื้อ A. avenae pv. cattleyae และ B. gladioli กับกล้วยไม้แวนดาแอสโคเซนดา ก่อนการ
ทดลอง ซึ่งพบว่าเชื้อทั้งสองมีความรุนแรงที่สามารถก่อให้เกิดโรคได้ ทําการปลูกเชื้อและฉีดพ่นสาร
เสริมต่างๆตามวิธีการทดลอง ซึ่งพบว่า ในการทดลองครั้งแรกยังไม่สามารถคัดเลือกสารที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดได้เนื่องจากกล้วยไม้แวนดาแอสโคเซนดา มีอาการรุนแรงของโรคใกล้เคียงกัน ซึ่ง
คาดว่าในการทดลองครั้งต่อไปควรปรับปริมาณสารเสริมที่ใช้ให้เหมาะสมและต้องปรับช่วงระยะเวลา
การฉีดพ่น ต่อไป
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การทดสอบประสิทธิภาพสารเสริมความแข็งแรงในการป้องกันกําจัดโรคใบจุดของกล้วยไม้
แวนดาแอสโคเซนดา ยังไม่สามารถคัดเลือกสารที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดได้เนื่องจากกล้วยไม้แวนดา
แอสโคเซนดา มีอาการรุนแรงของโรคใกล้เคียงกัน ซึ่งคาดว่าในการทดลองครั้งต่อไปควรปรับปริมาณ
สารเสริมที่ใช้ให้เหมาะสมและต้องปรับช่วงระยะเวลาการฉีดพ่น ต่อไป
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