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การป้องกันกาจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า
โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และสารเคมี
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รายงานความก้าวหน้า
ในปี 2554 ได้สำรวจและเก็บตัวอย่ำงโรคกลีบดอกไหม้จำกกล้วยไม้สกุลมอคคำร่ำพันธุ์ต่ำงๆ
ในพื้นที่ปลูกจังหวัด นครปฐม รำชบุรี และสมุทรสำคร ผลกำรศึกษำและจำแนกชนิดเชื้อสำเหตุโรคกลีบ
ดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคำร่ำพันธุ์ เหลืองกิตติ, อ้อมใหญ่, คำลิปโซ่, เหลืองจิตติ, แดงกิตติ, แดง
บุญหลง และ ส้มบำงขุนเทียนเบื้องต้น พบว่ำเชื้อแบคทีเรีย Pantoae sp. เป็นเชื้อสำเหตุโรคดังกล่ำว
และเมื่อทำกำรปลูกเชื้อสำเหตุโรคแล้วสำมำรถทำให้เกิดอำกำรโรคเช่นเดียวกับในสภำพแปลง ดังนั้นใน
ปี 2554 จึงได้นำเชื้อแบคทีเรียมำทำกำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรป้องกันกำจัดโรคพืชในห้องปฏิ
บัติ กำร ผลกำรทดลองพบว่ำ สำร Gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8%
WP สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเชื้อได้ดีทุกระดับควำมเข้มข้น ซึ่งข้อมูลนี้อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบซ้ำและ
จะนำไปขยำยผลต่อในสภำพโรงเรือนในปี 2555
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คานา
เนื่องจำกในระยะ 2 ปีที่ผ่ำนมำนี้ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลมอคคำร่ำ แถบ อ.นครชัยศรี
จ. นครปฐมประสบกับปัญหำดอกกล้วยไม้ที่มีลั กษณะอำกำรเป็นจุดฉ่ำน้ำ เมื่อแผลขยำยจะกลำยเป็น
แผลสีน้ำตำลดำ ทำให้ดอกกตูมเน่ำ บำงครั้งอำจลำมไปที่บริเวณก้ำนช่อดอกทำให้ก้ำนช่อดอกเน่ำ
เสียหำย ส่วนอำกำรที่พบในดอกที่บำนแล้วคือ กลีบดอกจะเป็นจุดฉ่ำน้ำใสก่อน จำกนั้นจะขยำย
ลุกลำมเป็นแผลสีน้ำตำล ทำให้กลีบดอกเน่ำดำและไหม้อย่ำงรวดเร็ว จำกกำรแยกเชื้อตำมลักษณะ
อำกำร พบว่ำ สำมำรถแยกได้เชื้อรำ Fusarium spp. ซึ่งมีหลำยไอโซเลท และหลำยชนิด จำกกำรดู
ลักษณะสีโคโลนีของเส้นใยบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ และกำรสร้ำง conidia ซึ่งต้องมีกำรศึกษำจำแนกชนิด
และทำกำรพิสูจน์โรคตำมวิธี Koch’s postulation เพื่อยืนยันผลต่อไป
ในกำรศึกษำกำรป้องกันกำจัดโรคนี้ให้มีประสิทธิภำพที่ดีได้นั้น ต้องทรำบและมีข้อมูลทำงด้ำน
ชีววิทยำ นิเวศวิทยำ และกำรแพร่ระบำดของเชื้อ เพื่อจะได้เข้ำใจเกี่ยวกับกลไกกำรเข้ำทำลำยของ
เชื้อได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจำกโรคนี้ที่ยังไม่พบมีร ำยงำนลักษณะอำกำรดังกล่ำวและเชื้อสำเหตุโรคมำก่อน
จึ ง ท ำให้ ยั ง ไม่ มีข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ เชื้ อ สำเหตุ โ รคที่ เ ข้ำ ท ำลำยส่ ว นดอกและก้ ำ นช่ อ ดอกของกล้ ว ยไม้
โดยเฉพำะในกล้วยไม้สกุลมอคคำร่ำ ซึ่งพบว่ำเป็นปัญหำที่สำคัญทำให้คุณภำพของดอกเสียหำยอย่ำง
มำก ไม่สำมำรถส่งขำยได้ เกษตรกรต้องตัดดอกทิ้งอย่ำงเดียว แนวโน้มในกำรระบำดของโรคพบว่ำมี
กำรขยำยพื้นที่ในกำรระบำดเพิ่มมำกขึ้น ดังนั้นงำนวิจัยที่ต้องดำเนินกำรศึกษำคือ วิธีกำรป้องกัน
กำจัดโรคโดยกำรใช้สำรป้องกันกำจัดโรคพืช เพื่อให้ได้ชนิดและอัตรำของสำรป้องกันกำจัดโรคพืชที่
เหมำะสมในกำรป้องกันกำจัดโรคกลีบดอกไหม้ นอกจำกนี้ยังได้ศึกษำกำรป้องกันกำจัดโรคพืชโดยชีว
วิธี โดยกำรนำเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีศักยภำพมำใช้ในกำรควบคุมโรคเพื่อเป็นทำงเลือกใหม่ให้แก่
เกษตรกร ประโยชน์จำกกำรศึกษำนี้คำดว่ำจะได้วิธีกำรที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพยับยั้งกำรเกิด
โรคในแปลงและลดกำรแพร่ระบำดโรคไปยังแปลงบริเวณอื่นๆ

วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. อำหำรเลี้ยงเชื้อชนิดต่ำงๆ
2. กล้องจุลทรรศน์
3. อุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติกำร
4. อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำง เช่น ถุงพลำสติก กล่องเก็บควำมเย็น ปำกกำ กรรไกร ฯลฯ
5. กล้องถ่ำยภำพ
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วิธีการ
1.การสารวจและเก็บตัวอย่างโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า
สำรวจและเก็บตัวอย่ำงโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคำร่ำในพื้นที่ปลูกทีเ่ ป็นแหล่งปลูกสำคัญ
ได้แก่ จังหวัดนครปฐม รำชบุรี สมุทรสำคร เป็นต้น ควรเก็บตัวอย่ำงโรคในระยะต่ำงๆ โดยห่อตัวอย่ำง
ด้วยกระดำษหนังสือพิมพ์และใส่ในถุงพลำสติก บรรจุลงในกล่องเก็บควำมเย็นเพื่อนำกลับไปศึกษำแยก
เชื้อสำเหตุและจำแนกชนิดของเชื้อสำเหตุของโรคในห้องปฏิบัติกำร บันทึกข้อมูลตำมลักษณะอำกำร
ของโรคและถ่ำยภำพส่วนที่เป็นโรค ประเมินเปอร์เซ็นต์กำรเป็นโรค (disease incidence)
2. การศึกษาชนิดเชื้อสาเหตุโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า
2.1 การศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ศึกษำลักษณะของเชื้อสำเหตุโรค

โดยทำกำรตัดชิ้นส่วนพืชบริเวณที่แสดงอำกำรโรค

(section) และทำสไลด์ เพื่อตรวจดูลักษณะต่ำง ๆ ของเชื้อสำเหตุที่สำคัญเพื่อใช้ในกำรจำแนกชนิด
เช่น ลักษณะของเส้นใย และสปอร์ ภำยใต้กล้อง Compound microscope ถ้ำเป็นเชื้อแบคทีเรียให้
สังเกตกำรณ์ไหลของ ooze จำกบริเวณแผลที่ตัด
2.2 การแยกเชื้อสาเหตุโรคโดยวิธี Tissue transplanting
แยกเชื้อสำเหตุโรคจำกตัวอย่ำงพืชที่แสดงอำกำรของโรคยำงไหลที่พบ

โดยตัดชิ้นตัวอย่ำงที่

บริเวณส่วนที่เป็นโรคและส่วนปกติขนำดประมำณ 2x2 มิลลิเมตร จำกนั้นฆ่ำเชื้อที่ผิวพืชโดยแช่
ชิ้นส่วนพืชลงในสำรละลำยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 5 เปอร์เซ็นต์ นำน 5 นำที ซับให้แห้งด้วย
กระดำษกรองที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อแล้วจนแห้งสนิท นำชิ้นส่วนพืชมำวำงบนอำหำร Potato Dextrose
Agar (PDA) แล้วบ่มไว้ในห้องปฏิบัติกำร อุณหภูมิ 30+2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1-3 วัน ตรวจดู
กำรเจริญของเชื้อสำเหตุจำกชิ้นตัวอย่ำงพืช วำงลงบนอำหำร PDA และ NGA เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
จนเชื้อเจริญเต็มจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อเก็บไว้เพื่อศึกษำลักษณะรำยละเอียดของเชื้อประกอบกับ
เอกสำรอ้ำงอิงเพื่อกำรจำแนกชนิดของเชื้อสำเหตุโรค
2.3. ทำกำรพิสูจน์กำรเกิดโรค โดยทำกำรปลูกเชื้อกับพืชโดยทำแผลและไม่ทำแผลอย่ำงละ
10 ดอก เปรียบเทียบกับกำรเกิดโรคบนส่วนที่ไม่ปลูกเชื้อด้วยวิธีเดียวกัน แยกเชื้อสำเหตุจำกต้นที่
แสดงอำกำรโรค เปรียบเทียบชนิดของเชื้อสำเหตุโรคใช้ในกำรปลูกเชื้ อ แยกเก็บเชื้อให้บริสุทธิ์ เพื่อใช้
ในกำรทดลองต่อไป
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3. การทดสอบประสิทธิภาพสารสารป้องกันกาจัดโรคพืชต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ NGA โดยวิธี poisoned food technique
3.1 กำรเตรียมสำรป้องกันกำจัดโรคพืช
วางแผนการทดลองแบบ CRD 10 ซ้า 5 กรรมวิธี คือ สารป้องกันก้าจัดโรคพืช 4 ชนิด คือ
- Bacbicure 25% WP
- Ubicide 80% WP
- Copper hydroxide 77% WP
- Gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8% WP
- Control น้ำเปล่ำนึ่งฆ่ำเชื้อ
เตรียมสำรป้องกันกำจัดโรคพืชแต่ละกรรมวิธี เพื่อใช้ในกำรทดสอบที่ระดับควำมเข้มข้น 2,000 4,000
6,000 และ 10,000 ppm โดยเตรียมที่ควำมเข้มข้นระดับสูงสุดก่อน และให้มีควำมเข้มข้นสูงกว่ำ
ระดับที่ต้องกำรใช้ทดสอบ 10 เท่ำ
3.2 กำรเตรียมอำหำรทดสอบ
นำอำหำร NGA ใส่ในหลอดทดลองหลอดละ 9 ม.ล. นำไปนึ่งฆ่ำเชื้อที่ควำมดัน 15 ปอนด์ต่อ
ตำรำงนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส นำน 15 นำที เมื่อนำออกจำกหม้อนึ่งควำมดันแล้ว นำหลอด
อำหำรแช่ไว้ในน้ำอุ่นอุณหภูมิประมำณ 60 องศำเซลเซียส เพื่อไม่ให้อำหำรแข็งตัว ใช้ปิเปตดูด
สำรละลำยจำก stock สำรเคมีในแต่ละควำมเข้มข้นที่เตรียมไว้ใน ข้อ 3.1 ปริมำตร 1 ม.ล. ใส่ลงใน
หลอดอำหำร NGA เขย่ำให้เข้ำกันด้วยเครื่อง electric mixer แล้วจึงเทอำหำรพิษลงบนจำนอำหำร
เลี้ยงเชื้อ ทำควำมเข้มข้นละ 9 ซ้ำ ส่วนกรรมวิธีเปรียบเทียบที่ไม่มีสำรป้องกันกำจัดโรคพืช ใช้น้ำกลั่น
นึ่งฆ่ำเชื้อปริมำตร 1 ม.ล. ผสมกับอำหำรแทน หลังจำกเลี้ยงเชื้อแล้วเป็นเวลำ 7 วัน พร้อมสังเกต
ลักษณะกำรเจริญของเชื้อสำเหตุ นำค่ำ clear zone ที่วัดได้มำคำนวณหำค่ำเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้ง
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4.การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคพืชในการป้องกันกาจัดโรคกลีบดอกไหม้ใน
กล้วยไม้สกุลมอคคาร่าในสภาพโรงเรือนทดลอง
วำงแผนกำรทดลองแบบ CRD โดยกรรมวิธีคือ สำรป้องกันกำจัดโรคพืชที่ทดสอบได้จำกข้อที่ 3
เตรียมพืชทดสอบที่มีดอกสม่ำเสมอและเริ่มแสดงอำกำรของโรคไว้ในโรงเรือน จำนวน 10 ต้นต่อซ้ำ
ทั้งหมด 4 ซ้ำ จำกนั้นจึงพ่นสำรตำมกรรมวิธีที่วำงไว้ ประเมินควำมรุนแรงของโรคก่อนกำรพ่นสำร
ทุกครั้ ง โดยประเมิน จำกจำนวนดอกที่พบโรคจำกจำนวนดอกทั้งหมด 10 ต้นต่อซ้ำ และคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค บันทึกข้อมูลและนำผลที่ได้มำวิเครำะห์ผลทำงสถิติ
เวลาสถานที่
เริ่มต้น ตุลำคม

2553 สิ้นสุด กันยำยน

2558

สถานที่ทดลอง
ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มวิจัยโรคพืช

สำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช

แปลงเกษตรกรปลูกกล้วยไม้สกุลมอคคำร่ำที่สำคัญ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1.การสารวจและเก็บตัวอย่างโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า
ในปี 2554 ได้สำรวจและเก็บตัวอย่ำงกล้วยไม้สกุลมอคคำร่ำ พันธุ์ เหลืองกิตติ, อ้อมใหญ่, คำ
ลิปโซ่, เหลืองจิตติ, แดงกิตติ, แดงบุญหลง และ ส้มบำงขุนเทียน จำกแปลงเกษตรกร จ.นครปฐม
รำชบุรี และ สมุทรสำคร แยกหำเชื้อสำเหตุโรคในห้องปฏิบัติกำร ได้เชื้อแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท และเชื้อ
รำ 10 ไอโซเลท และนำเชื้อทั้งหมดที่แยกได้ ไปปลูกเชื้อสำเหตุโรค ตำมวิธี Koch's postulation ใน
กล้วยไม้สกุล มอคคำร่ำ 3 พันธุ์ ได้แก่ เหลืองจิตติ, แดงกิตติ, และ ส้มบำงขุนเทียน ผลกำรทดลอง
พบว่ำกล้วยไม้ทุกพันธุ์ที่ปลูกเชื้อด้วยเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลทนั้น มีกำรแสดงลักษณะอำกำรของโรค
กลีบดอกไหม้ภำยใน 7 วัน ส่วนดอกกล้วยไม้ที่ปลูกเชื้อด้วยเชื้อรำที่แยกได้มีแสดงอำกำรของโรคให้เห็น
2 ไอโซเลท จึงได้แยกเชื้อกลับอีกครั้งเพื่อจำแนกชนิดของเชื้อต่อไป
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2. การศึกษาชนิดเชื้อสาเหตุโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า
จำกกำรแยกเชื้อสำเหตุจำกลักษณะอำกำรดังกล่ำวโดยวิธี Tissue transplanting ซึ่งเมื่อ
ศึกษำเส้นใยเชื้อรำที่แยกได้บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่ำ สำมำรถแยกได้เชื้อรำที่มีลักษณะเส้นใย
เชื้อรำมีสีขำว ฟู ละเอียดในช่วง 3 วันแรก จำกนั้นเส้นใยเชื้อ รำจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมส้ม และสีม่วง
เมื่อเชื้อรำมีอำยุมำกขึ้น เมื่อศึกษำและจำแนกชนิดของเชื้อรำภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่ำเชื้อทั้ง 2
ไอโซเลทมีกำรสร้ำง conidia ขำว ใส คล้ำยพระจันทร์เสี้ยว และมีเส้นกั้นกลำงระหว่ำงเซล เมื่อเปรียบ
ลักษณะเชื้อรำดังกล่ำวที่แยกได้กับเอกสำรที่ใช้ในกำรจำแนกชนิดเชื้อรำ ILLUSTRATED GENERA of
IMPERFECT FUNGI และหนังสือดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย ก็พบว่ำเป็นเชื้อรำ Fusarium spp.
ซึ่งในต่ำงประเทศได้มีรำยงำนว่ำ เชื้อรำ Fusarium spp. เป็นเชื้อรำในดินที่สำมำรถเข้ำทำลำยพืชได้
หลำยชนิด (Booth, 1971; Nelson et al., 1983; Snyder and Hansen, 1940) มีรำยงำนว่ำ F.
subglutinans และ F.

proliferatum เป็ น เชื้ อ สำเหตุ โ รคใบจุ ด และใบไหม้ ใ นกล้ ว ยไม้ ส กุ ล

Cymbidium (Broadhurst และ Hartill, 1996; Chang และคณะ, 1998; D'Agliano และ Carrai,
1994; Honda และคณะ., 1995; Ichikawa และ Aoki, 2000)
ส่ ว นเชื้อแบคที เรี ย ที่แยกได้นั้ นมีลั กษณะโคโลนีสี เหลื องเข้ม เป็น มันวำว ขอบเรียบ กำร
เจริญเติบโตของเชื้อสำมำรถเจริญได้อย่ำงรวดเร็วภำยใน 12-24 ช.ม. และเมื่อนำไปศึกษำชนิดของเชื้อ
สำเหตุโ ดยกำรทดสอบทำงชีวเคมี ผลกำรทดลองพบว่ำ เป็นเชื้ อแบคทีเรีย Pantoea sp. ซึ่งใน
ประเทศไทยยังไม่มรี ำยงำนโรคกลีบดอกไหม้ที่เกิดจำกเชื้อสำเหตุทั้ง 2 ชนิดนี้ ซึ่งมีควำมจำเป็นต้องมี
กำรศึกษำให้ละเอียดของเชื้อเพิ่มเติมอีกเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นต่อไปในกำรป้องกันกำจัดโรค
3. การทดสอบประสิทธิภาพสารสารป้องกันกาจัด โรคพืชต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ NGA โดยวิธี poisoned food technique
ทำกำรทดสอบประสิทธิภำพสำรป้องกันกำจัดโรคพืชในห้องปฏิบัติกำร ได้แก่สำร Bacbicure
25% WP, Ubicide 80% WP, Copper hydroxide 77%WP และ Gentamycin sulfate +
oxytetracycline hydrochloride 8%WP ทีร่ ะดับควำมเข้มข้น 2000, 4000, 6000, 8000 และ
10,000 ppm. จำกกำรวัดขนำดของ clear zone ที่เกิดขึ้นพบว่ำ สำร Gentamycin sulfate +
oxytetracycline hydrochloride 8% WP สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเชื้อได้ดีทุกระดับควำม
เข้มข้น ส่วนสำรอื่นสำมำรถวัดขนำด clear zone ได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งในกำรทดลองนี้จะได้นำเชื้อทั้ง
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3 ไอโซเลทมำทดสอบใหม่อีกครั้ง เนื่องจำกช่วงเดือนต.ค.ถึงธ.ค. 2554 ห้องปฏิบัติกำรโรคพืชประสบ
ภัยน้ำท่วม
4.การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคพืชในการป้องกันกาจัดโรคกลีบดอกไหม้ใน
กล้วยไม้สกุลมอคคาร่าในสภาพโรงเรือนทดลอง
เนื่องจำกโรงเรือนทดลองกล้วยไม้ประสบภัยน้ำท่วมทำให้ต้นกล้วยไม้ทีปลูกและทำกำร
ทดลองไว้เสียหำย จึงต้องทำกำรทดลองใหม่ในปี 2555
สรุปผลการทดลอง
จำกกำรศึกษำและจำแนกชนิดเชื้อสำเหตุโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคำร่ำนั้น พบว่ำ
เชื้อสำเหตุที่มำให้เกิดโรคคือ เชื้อแบคทีเรีย Pantoae sp. ซึ่งเมื่อทำกำรปลูกเชื้อสำเหตุโรคแล้ว
สำมำรถทำให้เกิดอำกำรโรคเช่นเดียวกับในสภำพแปลง ส่วนเชื้อรำสำเหตุโรคนั้นยังไม่ได้มีกำรศึกษำเพิ่ม
เติทเนื่องจำกในกำรปลุกเชื้อสำเหตุโรคยังไม่มีควำมสม่ำเสมอของกำรเกิดโรค

ซึ่งจะได้ศึกษำเพิ่มเติม

ต่อไป ดังนั้นในปี 2554 จึงได้นำเชื้อแบคทีเรียมำทำกำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรป้องกันกำจัดโรค
พืชในห้องปฏิบัติกำร ผลกำรทดลองพบว่ำ สำร Gentamycin sulfate + oxytetracycline
hydrochloride 8% WP สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเชื้อได้ดีทุกระดับควำมเข้มข้น ซึ่งข้อมูลนี้อยู่
ระหว่ำงกำรทดสอบซ้ำและจะนำไปขยำยผลต่อในสภำพโรงเรือนในปี 2555
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