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กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผู้ด ำเนินงำนโครงกำร “กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัย
กำรพัฒนำกำรผลิตกล้วยไม้เศรษฐกิจปลอดโรคสู่ภำคเอกชนผู้ผลิตกล้วยไม้
เป็นกำรค้ ำ” ขอขอบคุณ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรวิจั ยแห่งชำติ   
ซึ่งเป็นผู้ ให้ทุนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรนี้  และขอขอบคุณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อ าไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ คุณสุรภี กีรติยะอังกูร 
และรองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มำ
ถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรครั้งนี้ รวมทั้งกำรให้ควำม
อนุเครำะห์ภำพประกอบเพื่อให้กำรจัดท ำคู่มือมีควำมสมบูรณ์ พร้อมกันนี้
ขอขอบคุณ  บุคลากร ศูนย์ ส่ ง เ สริ มและพัฒนาอาชีพการ เกษตร 
จั งหวัดสมุทรสาคร  ฟาร์มกล้ วยไม้ปัญจรัตน์  อ า เภอกระทุ่ มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ที่ได้ให้ควำมร่วมมือร่วมใจ ช่วยให้กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโครงกำรนี้ 
 ด ำเนินไปได้ด้วยดี ไม่มี อุปสรรค และส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ 
ได้อย่ำงดียิ่ง 
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ค าน า 
 

คณะผู้ด ำเนินงำนได้จัดท ำคู่มือ “กำรผลิตต้นกล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส 
และกำรตรวจสอบโรค” เพื่อใช้เป็นแหล่งควำมรู้ส ำหรับเกษตรกรผู้ปลูก 
เลี้ยงกล้วยไม้ และผู้สนใจกำรปลูกเลี้ยงต้นกล้วยไม้ให้ปลอดโรคไวรัส      
โดยเรียบเรียงจำกบทควำมของวิทยำกรที่มำถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้เข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัย
กำรพัฒนำกำรผลิตกล้วยไม้เศรษฐกิจปลอดโรคสู่ภำคเอกชนผู้ผลิตกล้วยไม้
เป็นกำรค้ำ” ซึ่งได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ ในเขตจังหวัดสมุทรสำครและรำชบุรี ตลอดจนนักวิชำกำรและ
ผู้สนใจ มีเนื้อหำประกอบด้วยลักษณะอำกำรของโรคกล้วยไม้ วิธีกำรป้องกัน
ก ำจัด และกำรตรวจสอบโรคของกล้วยไม้ที่เกิดจำกเชื้อไวรัส ซึ่งเกษตรกร
สำมำรถตรวจสอบได้เองในพื้นที่ รวมทั้งวิธีกำรที่ต้องท ำกำรตรวจสอบใน
ห้องปฏิบัติกำรโดยใช้เครื่องมือเฉพำะทำง ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพ ผล
กำรตรวจมีควำมถูกต้อง แม่นย ำ นอกจำกนี้ยังมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรผลิตต้น
กล้วยไม้ให้ปลอดโรคไวรัส และแนวทำงกำรสร้ำงต้นพันธุ์กล้วยไม้ให้
ต้ำนทำนโรคไวรัส 

คณะผู้ด ำเนินงำนหวังว่ำเนื้อหำสำระในคู่มือเล่มนี้ น่ำจะมีประโยชน์
ต่อเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ นักวิชำกำร ตลอดจนผู้สนใจ จะได้น ำไปใช้
เป็นองค์ควำมรู้ ส ำหรับกำรพัฒนำกำรผลิตต้นกล้วยไม้ให้มีคุณภำพดีมำกข้ึน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรดูแลให้ต้นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงกันอยู่ในประเทศไทย
ปลอดจำกโรคไวรัสได้ในอนำคต                                

                                                                  คณะนักวิจัย 
ตุลำคม 2559 
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บทที่ 1 
 

โรคของกล้วยไม้ 
 

ปัญหำและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อกำรปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ มีสำเหตุ 
ส ำคัญเกิดจำกกำรเข้ำท ำลำยของเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ โรคที่เกิด 
จำกเชื้อรำ เชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อไวรัส เป็นต้น 

 

 โรคกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อรา  
1) โรคเน่าด า  

เกิดจำกเชื้อรำ Phytophthora palmivora พบมำกในพวก 
แคทลียำ หวำย แวนด้ำ และรองเท้ำนำรี มีกำรแพร่ระบำดได้ง่ำย 
โดยเฉพำะในฤดูฝน ลักษณะอำกำรแผลเน่ำสีด ำหรือสีน้ ำตำล เกิดได้กับ 
ทุกส่วน และลุกลำมไปได้ทั่ว ถ้ำมีอำกำรรุนแรงท ำให้ต้นกล้วยไม้ตำย 

 

แคทลียา 
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อาการโรคเน่าด าในแวนด้า 

 

 

 

รองเท้านาร ี
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2) โรคเน่าแห้งหรือโรคราเมล็ดผักกาด  
เกิดจำกเชื้อรำ Sclerotium rolfsii พบในพวกสกุลหวำย        ฟำ

แลนน้อปซีส แวนด้ำ และกล้วยไม้ดิน อำกำรเป็นแผลเน่ำแห้ง        สี
น้ ำตำล รำกจะเป็นสีน้ ำตำล แห้งกรอบ มักพบเส้นใยสีขำวของเชื้อรำ 
และเม็ด Sclerotium ที่รำก ท ำให้ต้นกล้วยไม้ตำยในที่สุด 
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3) โรคใบแห้งหรือโรคแอนแทรกโนส 
เ กิ ด จ ำก เชื้ อ ร ำ  Colletotrichum gloeosporioides พบใน 

กล้วยไม้ทุกสกุล ระบำดมำกในฤดูฝน มักพบที่บริเวณปลำยใบ และ ขอบ
ใบ แผลมีลักษณะเป็นวงแหวนซ้อนกันหลำยชั้น ท ำให้ใบไหม้ แห้ง ถ้ำ
เกิดบนเกสรของดอกจะเป็นแผลเน่ำด ำ 
 

     
 

 



8 คู่มือเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคและการตรวจโรค 

 เรียบเรียงโดย ดร.นงณพชร คุณากร 

4) โรคใบปื้นเหลืองหรือโรคใบแตม้เหลือง  
เกิดจำกเชื้อรำ Pseudocercospora dendrobii พบเป็นปัญหำ 

มำกกับกล้วยไม้สกุลหวำย ระบำดในฤดูหนำว ท ำให้ใบเหลือง ร่วง ต้น
โทรม ดอกมีขนำดเล็ก และจ ำนวนดอกลดลง 
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5) โรคดอกจุดสีสนิม  
เกิดจำกเชื้อรำ Curvularia eragostidis เป็นอีกโรคหนึ่งที่เป็น 

ปัญหำมำกในกล้วยไม้สกุลหวำยทุกสำยพันธุ์ ในช่วงรอยต่อของฤดูกำล 
มักเข้ำท ำลำยดอกกล้วยไม้ ท ำให้เกิดเป็นจุดสีเข้มคล้ำยสนิมเหล็กตรง 
กลำงแผล 
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6) โรคใบจุด  เกิดจำกเชื้อรำ Phyllusstictina pyriformis 

 
 
 

7) โรคดอกจุดและดอกเน่า  เกิดจำกเชื้อรำ Botrytis sp. 
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8) โรคเหี่ยว  เกิดจำกเชื้อ Fusarium sp. 
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 โรคกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
1) โรคเน่า เกิดจำกเชื้อแบคที่เรีย  

 Burkholderia gladioli Bg. พบมำกในพวกแวนด้ำม้อคคำร่ำ 
และเขำแกะ อำกำรใบเน่ำช้ ำสีน้ ำตำลเข้มถึงด ำ ลำมจำกปลำยใบ 
และปลำยยอด 

 

 Acidovorax avenae พบในกล้วยไม้แวนด้ำ ช้ำง แอสโคเซนด้ำ     
อะแรนเธอร่ำ และฟำแลนน้อปซีส อำกำรเริ่มจำกเป็นจุดสีเขียวอ่อน 
ต่อมำแผลขยำยใหญ่เป็นสีน ำตำลด ำ มีวงสีเหลืองล้อมรอบ 

 
 

2) โรคเน่าเละ เกิดจำกเชื้อแบคที่เรีย  
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 Erwinia caratovora caratovora Ecc. พบในกล้วยไม้หวำย 
และออนซิเดียม อำกำรใบ และล ำต้นเน่ำเละ มีกลิ่นเหม็นฉุน 

 
 

 Erwinia chrysanthemi Ech. พบระบำดท ำควำมเสียหำยมำก 
ในพวกหวำย ฟำแลนน้อปซีส แวนด้ำ ช้ำง และแคทลียำ ท ำให้ใบ 
และล ำต้นเน่ำช้ ำมีสีเขียว หรือสีน้ ำตำลอ่อน แต่ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน 
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 โรคกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อไวรัส 
1) โรคใบด่างหรือโรคยอดบิดหวายมาดาม  

เกิดจำกเชื้อไวรัส Cymbidium mosaic virus (CymMV) 
กล้วยไม้มีอำกำรใบด่ำงสีเขียวเข้มสลับเขียวอ่อนเป็นหย่อมๆ ใบยอดบิด 
เบี้ยวและมีขนำดเล็กลง ดอกด่ำง และช่อดอกมีขนำดเล็กลง  

 
ฟาแลนน้อปซีสใบด่าง 

 

  
หวายใบด่าง/ยอดบิด 
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แคทลียาดอกด่าง 

 

 
ฟาแลนน้อปซีสดอกด่าง 
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2) โรคดอกด่างแคทลียา  
เกิดจำกเชื้อไวรัส Odontoglossom ringspot virus (ORSV) 

หรือ Tobacco mosaic virus-orchid strain (TMV-O) พบในกล้วยไม้
แคทลียำ ท ำให้ดอกแสดงอำกำรด่ำง และใบยอดบิดเบี้ยว  
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3) โรคใบด่าง  
เกิดจำกเชื้อไวรัส Potyvirus โดยมำกพบในกล้วยไม้ฟำแลน      

น้อปซิส แต่ก็สำมำรถเข้ำท ำลำยกล้วยไม้ได้หลำยชนิด 

 
 

ในบำงครั้งอำจพบเชื้อไวรัสทั้ง CymMV และ ORSV เข้ำท ำลำย 
กล้วยไม้ร่วมกัน ท ำให้อำกำรของโรครุนแรงมำกข้ึน 

   

 
 
วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
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เชื้อโรคพืชส่วนมำกแพร่ระบำดได้อย่ำงรวดเร็วในช่วงฤดูฝน สปอร์  
ของเชื้อรำ และแบคทีเรียสำมำรถแพร่ไปกับน้ ำได้ น้ ำจึงเป็นตัวกำรส ำคัญ   
ที่ก่อให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคได้เป็นอย่ำงดี จึงมีข้อควรระวังดังนี้ 

  ควรดูแลรักษำต้นกล้วยไม้ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ 

  อย่ำปลูกต้นกล้วยไม้แน่นจนเกินไป 

  เก็บรวบรวมใบ / ต้นที่เป็นโรค เผำท ำลำย 

  ไม่ควรให้น้ ำกล้วยไม้ตอนเย็นใกล้ค่ ำ โดยเฉพำะช่วงฤดูหนำว 
เพรำะสภำพอำกำศเย็น ควำมชื้นสูง โรคจะแพร่ระบำดรุนแรงได้
ง่ำยขึ้น 

  ควรตรวจสอบเชื้อไวรัสในกล้วยไม้ก่อนน ำไปขยำยพันธุ์ 

  หลีกเลี่ยงกำรใช้อุปกรณ์ / เครื่องมือ ปะปนกัน  
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การใช้สารป้องกันก าจดัโรคที่ส าคัญของกล้วยไม้ 

  

โรค 
สารป้องกันก าจัดโรค 

(ชื่อสามัญ) 
อัตราการใช้ / 
น้ า 20 ลิตร 

วิธีการใช้ 

1) โรคเน่ำด ำ  เมทำแลกซลิ  
 

40 กรัม 
 

 ควรพ่นในช่วงที่แดดไม่จัด 
 ไม่ควรผสมกับปุ๋ยและสำรเคมีอื่นๆ 
 ควรพ่นสลับกบัสำรเคมีอื่น 

2) โรคดอกสนิม / 
โรคดอกจดุ 

 แมนโคเซบ   30 กรัม  ควรฉีดพ่นให้ทั่ว 

3) โรคใบปื้นเหลือง  คำร์เบนดำซิม  
 แมนโคเซบ  
 เบโนมลิ  

20 กรัม 
30 กรัม 
6-8 กรัม 

 ควรพ่นสำรให้ถูกกับพื้นทีผ่ิวใบท่ีมีสปอร ์
 ปรับหัวพ่นเพื่อให้ทั่วทั้งบนใบ/ ใต้ใบ 
 ควรพ่นสำรอื่นสลับกันเพื่อป้องกันกำรต้ำน 
ทำนสำรเคม ี
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การใช้สารป้องกันก าจดัโรคที่ส าคัญของกล้วยไม้ 

โรค 
สารป้องกันก าจัด

โรค 
(ชื่อสามัญ) 

อัตราการใช้ / 
น้ า 20 ลิตร  วิธีการใช้ 

4) โรคเน่ำที่เกิด จำก
เชื้อแบคทีเรีย 

 สเตรปโตมัยซิน 
 ออกซิเตตตระไซ 
คลินโปรเคน 
 เพนนิซิลิน-จี 
  คอปเปอร์ไฮดรอก
ไซด ์

10 กรัม 
 
 

20 กรัม 

 ควำมเข้มข้นต่ ำ ใช้ป้องกันโรค 
 ควำมเข้มข้นสูงใช้ก ำจัดโรค 
 ไม่ควรใช้ผสมกับปุย๋ใด ๆ 

5) โรครำเมล็ดผัก  
กำด 

 ไวตำแวกซ ์
สำรคำร์บอกซิน75% 

10 กรัม - ฉีดพ่นทุก 7 วัน/ครั้ง 

 

6) โรคไวรสั น้ ำสบู/่น้ ำยำคลอ
ร็อกซ ์

10% โดยปริมำตร - แช่/ท ำควำมสะอำดเครื่องมือ เครือ่งใช้ ทุก
ครั้ง หลังกำรตดัแยกหน่อหรือตัดดอก 
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บทที่ 2 
 

วิธีการตรวจสอบโรคไวรัสในกล้วยไม้ 
 

ต้นกล้วยไม้ที่เป็นโรคไวรัสในประเทศไทย ส่วนมำกพบเกิดจำกเชื้อ 
ไวรัส 2 ชนิดได้แก่เชื้อ Cymbidium mosaic virus (CymMV) และ 
Odontoglossom ringspot virus (ORSV) ต้นกล้วยไม้ที่เป็นโรคมักแสดง
อำกำรใบด่ำง ยอดบิดเบี้ยว ดอกด่ำง ช่อดอกสั้น ท ำให้ผลผลิตมีปริมำณ
ลดลง ผลผลิตไม่ได้คุณภำพตำมที่ตลำดต้องกำร นอกจำกนี้ยังตรวจพบเชื้อ
ไวรัสที่เป็นสำเหตุของโรคได้ในต้นที่ไม่แสดงอำกำรอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม
กรมวิชำกำรเกษตรได้รำยงำนล่ำสุดว่ำ เริ่มมีกำรตรวจพบเชื้อไวรัสชนิด 
Potyvirus ในแปลงปลูกกล้วยไม้ของเกษตรกร แต่ยังไม่พบกำรระบำดมำก 
เท่ำเชื้อ CymMV และ ORSV เชื้อไวรัสทั้ง 3 ชนิดนี้มีกำรแพร่ระบำดได้ โดย 
ติดไปกับคน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตัดแต่งภำยในสวนกล้วยไม้ 
ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรแพร่ระบำด จึงมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1) ท ำควำมสะอำดเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น มีด กรรไกร โดยกำร
แช่ในสำรละลำยคลอร็อกซ์ ควำมเข้มข้น 10% โดยปริมำตร (คลอร็อกซ์ 1 
ส่วน น้ ำสะอำด 9 ส่วน) นำนประมำณ 10 นำที หรือล้ำงด้วยน้ ำสบู่ หรือแช่
ในเอทธิลแอลกอฮอล์แล้วเผำไฟ  
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แช่ในแอลกอฮอล์  

 ใช้วิธีเผาไฟ 

แช่ในคลอร็อกซ์ 10%   
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2) ไม่ใช้อุปกรณ์ / เคร่ืองมือปะปนกัน ต้องท ำควำมสะอำดทุกครั้ง 
3) คัดเลือกหน่อกล้วยไม้จำกต้นที่แข็งแรง และไม่เป็นโรค ส ำหรับใช้

ในกำรขยำยพันธุ์ 
4) แยกปลูกต้นกล้วยไม้ที่ไม่เป็นโรค ไม่ปลูกรวมกับต้นเดิมที่มีอยู่ใน

แปลง 
 
วิธีการตรวจเชื้อไวรัสในต้นกลว้ยไม้ มีหลายวิธีได้แก ่

1) การใช้ชุดตรวจสอบ “POCy kit” เป็นวิธีที่สะดวกและเหมำะสม
ที่สุดส ำหรับกำรตรวจสอบภำคสนำม เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำมำรถ
คัด เลือกต้นกล้วยไม้ที่ไม่เป็นโรคได้ด้วยตนเองโดยใช้ชุด “POCy kit” 
ก่อนที่จะส่งหน่อเข้ำห้องแล็บ เพื่อปั่นตำเพิ่มปริมำณให้ได้ต้นกล้วยไม้ปลอด
โรคไวรัส วิธีนี้สำมำรถท ำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ แต่ต้องมีชุด kit 
สำมำรถสั่งซื้อได้ รำยละเอียดตำมภำคผนวก 1 (คู่มือกำรใช้งำน POCy KIT) 
 

 
ชุด “POCy KIT” 
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                                เก็บตัวอย่างใบกล้วยไม ้

 

                  บดในน้ ายา 

 
หยดน้ าค้ันลงบนชุดตรวจ 
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รอประมาณ 3 นาที 

 
อ่านผลที่ไดโ้ดยดูจากแถบสีที่ปรากฏ 

  
แถบสีที่ปรากฏแสดงชนิดของเชื้อไวรัสที่ตรวจพบจากต้นกล้วยไม้ 
C    = พืชที่ไม่เป็นโรค 
Po  = เชื้อ Potyvirus 
Cy  = เชื้อ Cymbidium mosaic virus 
OR = เชื้อ Odontoglossom ringspot virus 
 
 

2) การตรวจเชื้อไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 
วิธีนี้ต้องใช้เครื่องมือชนิดพิเศษคือ กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่ำน
ซึ่งมีก ำลังขยำยสูงเป็นแสนเท่ำ ส ำหรับตรวจหำเชื้อไวรัสซึ่งไม่สำมำรถ
มองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ เพื่อจ ำแนกชนิดของเชื้อไวรัสที่เป็นสำเหตุของโรค
ว่ำเป็นเชื้อไวรัสชนิดใด 
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กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน 

 

       
CymMV                             ORSV 

 
Potyvirus 
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3) การตรวจเชื้อไวรัสด้วยวิธี RT-PCR   วิธีนี้ค่อนข้ำงยุ่งยำกต้องมี
เครื่องมือวิทยำศำสตร์ และอุปกรณ์จ ำเพำะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่อง PCR 
เครื่องอิเลคโตรโฟรีซีส ชุด kit ส ำหรับสกัด RNA จำกพืช เหล่ำนี้เป็นต้น ซึ่ง
แม้ว่ำจะเป็นวิธีที่ต้องใช้เครื่องมือที่เฉพำะเจำะจง แต่เป็นวิธีตรวจสอบไวรัส
ที่มีประสิทธิภำพสูง และให้ควำมแม่นย ำมำกที่สุด โดยใช้ปริมำณตัวอย่ำง
น้อยมำก จึงเหมำะส ำหรับกำรตรวจสอบเชื้อไวรัสในระยะเริ่มต้นของ
กระบวน กำรผลิตต้นกล้วยไม้ปลอดไวรัส โดยกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ 
ท ำให้สำมำรถคัดเลือกเนื้อเยื่อที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อไวรัสไปเพิ่มปริมำณต้น
กล้วยไม้ปลอดไวรัสต่อไปได้ 

 เครื่อง PCR 

 
เครื่องอิเล็กโตรโฟรีซีส 
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ตัวอย่างผลการตรวจสอบเชื้อไวรัสในกล้วยไม้ด้วยวิธี RT-PCR 

 
ถ้าในตัวอย่างพืชมีเชื้อไวรัสจะปรากฏแถบให้เห็น ดังภาพ 
แถว M เป็น marker บอกขนาดของ DNA / RNA  
แถวที่ 1 เป็น น้้ากลั่น                  แถวที่ 2 มี CymMV  
แถวที่ 3 มี ORSV และ                แถวที่ 4 มีทั้ง CymMV และ ORSV 

 
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีวิธีอ่ืนนอกจำกนี้อีกที่สำมำรถตรวจสอบเชื้อไวรัส 

สำเหตุโรคพืชได้ แต่ทั้ง 3 วิธีดังกล่ำวนี้ เป็นวิธีที่เหมำะส ำหรับน ำไปใช้ได้ วิธี
ที่ 1 เป็นวิธีเดียวที่เหมำะกับกำรตรวจสอบเชื้อในภำคสนำม ส่วนอีก 2 วิธี 
นั้นต้องท ำในห้องปฏิบัติกำร ซึ่งต้องใช้เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ และมีขั้นตอน 
ที่ซับซ้อน ใช้กับกรณีที่ต้องกำรใบรับรองตำมข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 
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บทที่ 3 
 

การผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ให้ปลอดโรคไวรัส  
 

ในประเทศไทยมีรำยงำน พบโรคไวรัสของกล้วยไม้ที่เกิดจำกเชื้อ 
CymMV และ เชื้อ ORSV ซึ่งสำมำรถเข้ำท ำลำยกล้วยไม้ได้หลำยชนิด     ท ำ
ให้กล้วยไม้แสดงอำกำรใบด่ำง ต้นแคระแกร็น โดยทั่วไปมักพบอำกำร ด่ำง 
แผลไหม้ อำกำรจุดช้ ำน้ ำ หรือจุดด่ำงเป็น สีเหลือง ยอดบิด ดอกเล็ก ช่อดอก
สั้น กลีบดอกบิด ดอกมีสีซีด หรือ ดอกด่ำง ผลผลิตน้อย คุณภำพ ของดอก
ต่ ำไม่ได้มำตรฐำน มูลค่ำผลผลิตลดลงท ำให้เป็นอุปสรรคต่อวงกำร ส่งออก
กล้วยไม้ตัดดอก เชื้อไวรัส CymMV และ ORSV นี้ สำมำรถถ่ำยทอด ได้โดย
ติดไปกับท่อนพันธุ์และอุปกรณ์ที่ ใช้ตัดแต่งกล้วยไม้ กำรปลูกกล้วยไม้  
โดยทั่วไปเกษตรกรมักใช้ต้นพันธุ์จำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และกำรแบ่ง 
หน่อจำกกอของต้นเดิมที่ปลูกอยู่ในแปลง จึงท ำให้เชื้อไวรัสสำมำรถแพร่ 
ระบำดโดยติดไปกับเนื้อเยื่อและท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค เกิดกำรแพร่ระบำด 
ของโรค ท ำให้เสียหำยโดยไม่สำมำรถแก้ไขได้  

กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิชำกำรแขนงหนึ่ง จำกคุณสมบัติของ 
เซลล์พืชที่สำมำรถพัฒนำไปเป็นต้นพืชได้ (totipotency) จึงได้มีกำรพัฒนำ
เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยกำรน ำชิ้นส่วนพืชมำเพำะเลี้ยงใน
สภำพปลอดเชื้อในอำหำรสังเครำะห์ ที่ประกอบด้วยธำตุอำหำรที่จ ำเป็นต่อ
กำรเจริญเติบโตของพืช มีธำตุอำหำรหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (N) โปตัสเซียม
(K) ฟอสฟอรัส (P) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg)เหล็ก (Fe) และธำตุ 
อำหำรรอง ได้แก่แมงกำนีส (Mn) คอปเปอร์ (Cu) ซิงค์ (Zn) โบรอน (B) 
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คลอรีน  (Cl) ซั ล เฟอร์  (S) โคบอลท์  (Co) และไอโอดีน  (I) ภำยใต้
สภำพแวดล้อมที่สำมำรถควบคุมอุณหภูมิ และควำมเข้มของแสงตำมที่พืช
ต้องกำรส ำหรับกำรเจริญเติบโตได้ เนื้อเยื่อของพืชที่น ำมำเพำะเลี้ยงทั่วไป
ได้แก ่เนื้อเยื่อเซลล์ และอวัยวะต่ำงๆ ของพืช เช่น ตำ ปลำยยอด และปลำย
รำก เป็นต้น แต่ในกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตต้นปลอดโรคนั้น ต้องใช้
เฉพำะส่วนของเนื้อเยื่อเจริญ จึงจะสำมำรถหลีกเลี่ยงกำรแพร่ของเชื้อไวรัส
ได้ 
 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ 

เนื้อเยื่อเจริญ (meristem) เป็นเนื้อเยื่อที่มีขนำดเล็กประมำณ 0.2 -
0.5 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ที่บริเวณปลำยยอด ตำข้ำง และปลำยรำก เป็นเนื้อเยื่อ
ที่ก ำลังเกิดกำรแบ่งเซลล์ และมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว แต่ยังไม่พบมี
กำรพัฒนำไปท ำหน้ำที่เฉพำะอย่ำง ดังนั้นเนื้อเยื่อบริเวณนี้จึงเป็นบริเวณ    
ที่ปลอดจำกเชื้อโรคทุกชนิด ซึ่งต้องอำศัยอยู่ในท่อน้ ำท่ออำหำรของพืชเพื่อ
กำรเจริญเติบโต รวมทั้งเชื้อไวรัสซึ่งเป็นเชื้อสำเหตุของโรคกล้วยไม้ที่ส ำคัญ
คือโรคที่เกิดจำกเชื้อ CymMV และ ORSV 
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญกล้วยไม้ 
1) การฟอกฆ่าเชื้อ   น ำหน่อกล้วยไม้มำล้ำงน้ ำสบู ่

 
แช่ในสำรละลำยคลอร็อกซ์ 10% 

 
นำน 20 นำท ี
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2) การตัดเนื้อเยื่อเจริญ จำกปลำยยอดหน่อกล้วยไม้ (ท ำในตูป้ลอดเชื้อ) 

 (A) 

 (B)           (C) 

 (D) 
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3) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ   

 (E) 
ตัดเนื้อเยื่อเจริญ (E) ตำมรอยเส้นประสีขำว (ขนำดประมำณ 0.3 

มิลลิเมตร) น ำมำเพำะเลี้ยงในอำหำรเหลวสูตร Vacin & Went (1949) ซึ่ง
เติมน้ ำมะพร้ำว 10% (โดยปริมำตร) และ NAA ควำมเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ขวดละ 1 ชิ้น วำงบนเคร่ืองเขย่ำที่อุณหภูมิ 26 ± 1 องศำเซลเซียส 
นำน 1 เดือน (F, G) 

 (F)     
(G) 

 
4) การตรวจเชื้อไวรัส 

น ำโปรโตคอร์มกล้วยไม้ที่เจริญจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ (G) 
มำตรวจสอบเชื้อไวรัสด้วยวิธี RT-PCR (H) แล้วจึงคัดเลือก

 

500 μm 

 

0.5 มม. 
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โคลนที่ตรวจ    ไม่พบเชื้อไวรัส น ำไปเพิ่มปริมำณ (I) และชักน ำให้เกิดเป็น
ต้นกล้วยไม้ที่ สมบูรณ์มีรำกพร้อมย้ำยออกปลูก (J) ต่อไป 

 (H) 
 
5) การเพิ่มปริมาณต้นกล้วยไม้ปลอดเชื้อไวรัส 

 (I) 
 
6) ต้นกล้วยไม้ปลอดเชื้อไวรัส 

 (J) 
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บทที่ 4 
 

บทสรุป 
 

ปัญหำของโรคกล้วยไม้ที่พบในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจำกต้น 
กล้วยไม้ที่เป็นโรคซึ่งเกิดจำกเชื้อไวรัส ทั้งนี้เนื่องจำกไม่มีสำรเคมีชนิดใดที่  
สำมำรถน ำมำใช้ในกำรป้องกัน และก ำจัดโรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัสได้ ต้อง
บ ำรุงรักษำให้ต้นกล้วยไม้แข็งแรงสมบูรณ์เป็นอย่ำงดีตลอดเวลำ เพื่อให้ 
สำมำรถออกดอกได้สม่ ำเสมอ แต่อย่ำงไรก็ตำมต้นกล้วยไม้ทั้งหลำยที่เป็น 
โรคไวรัสจะทรุดโทรมลงเรื่อยๆ จนไม่สำมำรถฟื้นฟูให้แข็งแรงเหมือนต้น 
ปกติได้ ท ำให้กำรออกดอกลดลงทั้งปริมำณและคุณภำพ ในที่สุดต้องรื้อทิ้ง 
เปลี่ยนต้นใหม่ทดแทน จึงเป็นช่องทำงในกำรน ำต้นกล้วยไม้รุ่นใหม่ซึ่งปลอด
โรคไวรัสมำปลูกทดแทนต้นเก่ำ ท ำให้สำมำรถลด และก ำจัดต้นกล้วยไม้เป็น
โรคให้ค่อยๆ หมดไปได้ในที่สุด 

ดังนั้นผู้ผลิตและผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จึงควรเล็ง 
เห็นควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็น ที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนกำรดูแล 
กำรตรวจสอบ และกำรผลิตต้นกล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส เพรำะกำรแพร่
ระบำดของโรคนี้เกิดได้ง่ำยในสภำพแปลงปลูก แม้จะปลูกต้นใหม่ที่ปลอด
โรคก็ตำม แต่ถ้ำยังมีต้นเป็นโรคปะปนอยู่ก็ยำกที่จะจัดกำรกับปัญหำกำร
แพร่ระบำดของโรคในแปลงให้หมดไปได้ คู่มือนี้เป็นเพียงแนวทำงกำรปฏิบัติ
ขั้นพื้นฐำนส ำหรับกำรผลิตต้นกล้วยไม้ปลอดโรคเท่ำนั้น ซึ่งจะส ำเร็จได้ต้อง
อำศัยควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรดูแลเอำใจใส่ของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงจริงจัง
ต่อเนื่องสม่ ำเสมอและตลอดไป 
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ผนวก 1 
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ผนวก 2 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ 

 
1. เครื่องชั่ง  โดยมำกมักใช้ 2 แบบ ได้แก่ เครื่องชั่งหยำบ ส ำหรับชั่งสำรซึ่ง
มีน้ ำหนักมำกกว่ำ 0.1 กรัมขึ้นไป (หรือมีจ ำนวนทศนิยม 1 − 2 ต ำแหน่ง) 
และเครื่องชั่งละเอียดส ำหรับชั่งสำรซึ่งมีน้ ำหนักน้อยกว่ำ 0.1 กรัม (หรือมี
จ ำนวนทศนิยม 3 − 4 ต ำแหน่ง) 
 

        
             เครื่องชั่งหยาบ                         เครื่องชั่งละเอียด 
 
2. เครื่องวัดความเป็นกรด/ด่าง (pH meter) ใช้วัดค่ำควำมเป็นกรด/ 
ด่ำง ของอำหำรที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ส ำหรับกล้วยไม้ค่ำ  Hp ที่
เหมำะ สมอยู่ที่ประมำณ 4.8 − 5.2 
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 เครื่อง pH meter 
กรณีที่ไม่มีเครื่อง pH meter อำจใช้กระดำษลิธมัส (ส ำหรับใช้วัดค่ำ

ควำมเป็นกรด / ด่ำง ในช่วง 4.8 − 5.5) แทนได้ โดยค่ำที่วัดได้จะเป็น
ค่ำประมำณจำกกำรเทียบสี ผู้ใช้จะต้องมีควำมช ำนำญจึงจะวัดค่ำควำมเป็น
กรด / ด่ำง ด้วยวิธีนี้ได้ใกล้เคียงควำมเป็นจริง 
 
3. เครื่องกวนสารละลาย  ใช้ส ำหรับผสมสำรละลำยให้เข้ำกัน โดยอำศัย 
แท่งแม่เหล็กช่วยในกำรกวนสำรละลำย 

         
        เครื่องกวนสารละลาย                   แท่งแม่เหล็ก 

 
4. เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า ส ำหรับต้มวุ้นให้ละลำยก่อนที่จะเทอำหำรใส่ 
ขวด ในกรณีที่ท ำอำหำรแข็ง 
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5. หม้อนึ่งความดันไอ (autoclave) จ ำเป็นมำก ส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงเนื้อ 
เยื่อพืชในสภำพปลอดเชื้อ เพื่อก ำจัดกำรปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอำหำร 
ภำชนะ ตลอดจนเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ กำรฆ่ำเชื้อด้วยหม้อนึ่งควำมดันไอ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะต้องใช้ควำมร้อนที่อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส 
ควำมดัน 15 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว เป็นเวลำนำน 15 − 20 นำที 

 
 

 
 
 
 

 

  

หม้อนึ่งความดัน ไอ 
 

6. ตู้เย็น ใช้ส ำหรับเก็บสำรละลำยเข้มข้น (stock solutions) และสำรเคมี
บำงชนิด ซึ่งต้องเก็บไว้ในที่อุณหภูมิเย็น เพื่อรักษำคุณภำพของสำรไว้ไม่ให้
เสื่อมสภำพไป 
 
7. เครื่องปั่นน้ าผลไม้ ไว้ใช้ส ำหรับบดกล้วย และมันฝรั่ง 
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8. เครื่องแก้วต่ำงๆ ได้แก่ 

 บีกเกอร์ขนำดต่ำงๆ ตั้งแต่ 50 − 1,000 มิลลิลิตร หรือ อำจใช้หม้อ 
สเตนเลสขนำดใหญ่แทนก็ได ้

 กระบอกตวงขนำดตั้งแต่ 50, 100 และ 1,000 มิลลิลิตร 

 ปิเปตต์ไวส้ ำหรับตวงสำรละลำยที่ใช้ปริมำตรน้อย ขนำด 1, 5, 10 
และ 20 มิลลิลิตร 

 ขวดแก้วสีชำส ำหรับเก็บสำรละลำยเข้มข้น (stock solutions) ของ
อำหำรสูตรต่ำงๆ 

 ฟลำสต์ขนำด 50 − 250 มิลลิลติร 

 ขวดเหลี่ยมขนำด 600 − 700 มิลลิลิตร พร้อมจุกยำงเจำะรูซึ่งอุดส ำล ี
ส ำหรับใช้แทนฝำ  

 
9. ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนภำยใต้สภำพ 
ปลอดเชื้อ อำกำศจำกภำยนอกจะต้องผ่ำนแผ่นกรองชนิด HEPA filter เพื่อ
กรองฝุ่นละอองและสปอร์ของเชื้อจุลินทรีย์ ก่อนเข้ำภำยในตู้ปลอดเชื้อ 

  
ตู้ Laminar flow 
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10. กล้องสเตอริโอ (Stereo microscope) มีก ำลังขยำย 10 – 20 เท่ำ 
ใช้ช่วยในกำรตัดเนื้อเยื่อที่มีขนำดเล็ก โดยเฉพำะกำรตัดเนื้อเยื่อเจริญ 

 
กล้อง Stereo 

 
11. เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัด ไดแ้ก่ มีดผ่ำตัด ปำกคีบ ตะเกียง ฯลฯ 

      
                    มีดผ่าตัด                       ขวดแช่เครื่องมือ         

 ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
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12. ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้  ให้แสงสว่ำงจำกหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนส์ ควำมเข้มแสงประมำณ 2,000 ลักซ์ ช่วงแสง 12 – 14  
ชั่วโมงต่อวัน เพื่อควำมสะดวกอำจติดตั้งตัวควบคุมกำรเปิด / ปิดไฟ 
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ผนวก 3 

อาหารสูตรพื้นฐานส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ 
 

1. สูตร Knudson C (1946) : ใช้ในกำรเพำะเมล็ดกล้วยไม้สกุลต่ำงๆ 
 

สารเคม ี
ความเข้มข้น
ต่ออาหาร 1 
ลิตร (กรัม) 

ปริมาณที่ใชเ้ตรยีม 
stock solutions  

(กรัม/ ลิตร) 
1.1  Stock A (ควำมเข้มข้น 10 เท่ำ)   
 โมโนโปแตสเซียมแอซิดฟอสเฟต  
[monopotassium acid phosphate: KH2PO4] 

0.25 2.5 

 แอมโมเนียมซัลเฟต                          
[ammonium sulphate: (NH4)2SO4] 

0.5 5.0 

 แมกนีเซียมซัลเฟต                 
[magnesium sulphate: MgSO4.7H2O] 

0.25 2.5 

 แมงกำนีสซัลเฟต                             
[manganese sulphate: MnSO4.H2O] 

0.0075 0.075 

1.2  Stock B (ควำมเข้มข้น 100 เท่ำ)   
 โซเดียม เอทธีลีนไดอำมีน เตทตระอำซิเตท 
[sodium ethylenediamine tetraacetate: 
C10H14N2Na2O8.2H2O] 

0.037 3.725 

 เฟอร์รัสซัลเฟต                                        
[ferrous sulphate: FeSO4.7H2O] 

0.028 2.875 

หมำยเหตุ สำรต่อไปนี้ให้ชั่งก่อนเตรียมอำหำร 
  แคลเซียมไนเตรท [calcium nitrate: Ca(NO3)2] ใช้ 1 กรัมต่ออำหำร 1 ลิตร 
  น้ ำตำลซโูครส ใช้ 20 กรัมต่ออำหำร 1ลิตร 
  วุ้น ใช้ส ำหรับท ำใหอ้ำหำรแข็ง ควรใช้วุ้นบริสุทธ์ิ อำจจะสั่งจำกบริษัทหรือซื้อ

วุ้น ท ำขนม ที่มีขำยท่ัวไปก็ได้ ปกติจะใช้ในอัตรำ 6 – 8 กรัมต่ออำหำร 1 ลิตร 
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2. สูตร Vacin & Went (VW, 1949) ใช้เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ได้
หลำยชนิด อำจดัดแปลงเพื่อควำมเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช     
ในระยะต่ำงๆ 

สารเคม ี
ความเข้มข้นต่อ 
อาหาร 1 ลิตร  

(กรัม) 

ปริมาณที่ใชเ้ตรยีม 
stock solutions  

(กรัม/ ลิตร) 
2.1  Stock A (ควำมเข้มข้น 10 เท่ำ)   
 โปแตสเซียมไนเตรท                   
[potassium nitrate: KNO3] 

0.525 5.25 

 โมโนโปแตสเซียมแอซิดฟอสเฟต 
[monopotassium acid phosphate: KH2PO4] 

0.25 2.5 

2.2  Stock B (ควำมเข้มข้น 10 เท่ำ)   
 แอมโมเนียมซัลเฟต 
[ammonium sulphate: (NH4)2SO4] 

0.5 5.0 

 แมงกำนีสซัลเฟต                              
[manganese sulphate: MNSO4.H2O] 

0.0075 0.075 

 แมกนีเซียมซัลเฟต 
[magnesium sulphate: MgSO4.7H2O] 

0.25 2.5 

2.3  Stock C (ควำมเข้มข้น 100 เท่ำ)   
 โซเดียม เอทธีลีนไดอำมีน เตทตระอำซิเตท  
[sodium ethylenediamine tetraacetate:  
C10H14N2Na2O8.2H2O] 

0.037 3.725 

 เฟอร์รัสซัลเฟต  
[ferrous sulphate: FeSO4.7H2O] 

0.028 2.875 

หมำยเหตุ (สำรต่อไปนี้ให้ช่ังก่อนเตรียมอำหำรทุกครั้ง) 

  ไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3PO4) ใช้ 0.2 กรัมต่ออำหำร 1 ลิตร ละลำยด้วย 
กรดเกลือ (HCl) ควำมเข้มข้น 1N ประมำณ 2 – 3 มิลลิลิตร หรือจนกว่ำสำร 



52 คู่มือเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคและการตรวจโรค 

 เรียบเรียงโดย ดร.นงณพชร คุณากร 

ละลำยใส จึงเติมน้ ำกลั่นประมำณ 5 − 10 มิลลิลิตร (สำรละลำยยังคงสภำพใส
เหมือน เดิมไม่มีตะกอนขุ่นขำว) 

  น้ าตาลซูโครส ช่ังน้ ำหนัก 10 – 20 กรัมต่ออำหำร 1 ลิตร 

  น้ ามะพร้าว ใช้น้ ำมะพร้ำวอ่อนผ่ำนกำรกรองด้วยผ้ำขำวบำง อำจจะต้มหรือ 
ไม่ต้มก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้น้ ำมะพร้ำว 100 − 200 มิลลิลิตร ต่ออำหำร 1 ลิตร 

  กล้วย ช่ังกล้วยหอมที่ยังห่ำม (ไม่ควรใช้กล้วยดิบเพรำะมียำงเหนียวท ำควำม 
สะอำดยำก) 50 – 100 กรัมต่ออำหำร 1 ลิตร น ำมำบดให้ละเอียดด้วยเครื่อง
ป่ันน้ ำผลไม้ 

  มันฝร่ัง ล้ำงให้สะอำดปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นช้ินสี่เหลี่ยมลูกเต๋ำน ำไปต้ม      
(ช่ังมันฝรั่ง 100 กรัมต่ออำหำร 1 ลิตร ส ำหรับสูตรอำหำรที่ใช้น้ ำมันฝรั่ง และใช้
มันฝรั่ง 50 กรัมต่อลิตรส ำหรับอำหำรที่ใส่เนื้อมันฝรั่งบด) 

  ถ่าน ใช้ถ่ำนบริสุทธิ์ที่บดละเอียด (activated charcoal) ควำมเข้มข้น 0.2 – 
1% โดยน้ ำหนัก  

  วุ้น ใช้ 6 – 7 กรัมต่ออำหำร 1 ลิตร 
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ตัวอย่างสูตรอาหาร WV  ส าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ 
 

1. อาหารเหลวสูตร VW1   
ประกอบด้วย อำหำรสูตร VW + น้ ำมะพร้ำว 15% โดยปริมำตร + 

น้ ำตำล 20 กรัมต่อลิตร 
 

2. อาหารแข็งสูตร VW2  
ประกอบด้วย อำหำรสูตร VW + น้ ำมันฝรั่ง 50 กรัมต่อลิตร + กล้วย

หอมบด 50 กรัมต่อลิตร + น้ ำมะพร้ำว 10% โดยปริมำตร + น้ ำตำล 20 
กรัมต่อลิตร + ผงถ่ำน 2 กรัมต่อลิตร 

 
3. อาหารแข็งสูตร VW3  

ประกอบด้วย อำหำรสูตร VW + มันฝรั่ง 50 กรัมต่อลิตร + กล้วย 
หอมบด 50 กรัมต่อลิตร + น้ ำมะพร้ำว 15% โดยปริมำตร + น้ ำตำล 20 
กรัมต่อลิตร + ผงถ่ำน 2 กรัมต่อลิตร 
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ผนวก 4 
การฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวพืช 

 

การเตรียมน้้ายาฟอกฆ่าเชื้อ 
1)  นึ่งฆ่ำเชื้อน้ ำกลั่นที่เตรียมไว้ขวดละประมำณ 90 มิลลิลิตร ที่ควำมดัน 
15 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว นำน 15 นำที 
2)   เติมสำรละลำยคลอร็อกซ์ (Clorox) หรือไฮเตอร์ (ซึ่งมีสำรโซเดียมไฮโป 
คลอไรท์เป็นองค์ประกอบ) ลงในน้ ำกลั่นที่เตรียมไว้ ดังนี้ 

- ควำมเข้มข้น 10% เติมคลอร็อกซ ์/ ไฮเตอร์ ประมำณ 10 มิลลิลิตร 
- ควำมเข้มข้น 5% เติมคลอร็อกซ ์/ ไฮเตอร์ ประมำณ 5 มิลลิลิตร 

3)   หยดน้ ำยำจับใบ (Tween 20) ประมำณ 1 – 2 หยด ลงในสำรละลำย 
คลอร็อกซ์ควำมเข้มข้น 10%  
 
สารละลายที่ใชใ้นการฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวพืช1 

สารเคมี 
ความเข้มขน้ 

(%) 
ระยะเวลา 

(นาท)ี 
แคลเซียมไฮโปคลอไรท์     9 − 10      5 − 30 
โซเดียมไฮโปคลอไรท ์  0.5 − 5      5 − 30 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์    3 − 12      5 − 15 
เอทธิลแอลกอฮอล ์  70 − 95    0.1 − 5 
ซิลเวอรไ์นเตรท       1.0      5 − 30 
เมอร์ครูิคคลอไรด ์  0.1 − 1.0      2 − 10 

                                                        
1 ควำมเข้มข้นของสำรละลำยที่ใช้ส ำหรับฟอกฆ่ำเชื้อ และระยะเวลำ อำจต้องพิจำรณำปรับ 
เปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของเนื้อเยื่อพืช 
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การเตรียมชิ้นส่วนพืช 
 

1) เลือกหน่ออ่อนกล้วยไม้ที่มีใบปรำกฏ 3 – 5 ใบ ส ำหรับกล้วยไม้พวก 
sympodial (ได้แก่สกุลหวำย แคทลียำ ฯลฯ) และส ำหรับกล้วยไม้ ประเภท 
monopodial (ได้แก่ แวนด้ำ ม็อคคำร่ำ แอสโคเซนดร้ำ ฯลฯ) ใช้ส่วนปลำย
ยอดซึ่งมีใบ 2 คู่ 
 

2) ล้ำงชิ้นส่วนพืชให้สะอำดด้วยน้ ำสบู่ ล้ำงผ่ำนน้ ำไหล ลอกกำบใบออก 
จำกนั้นจึงน ำมำตัดให้สั้น แช่ในสำรละลำยคลอร็อกซ์ ควำมเข้มข้น 10% 
โดยปริมำตร นำน 10 – 15 นำที 
 

3) [ท ำภำยในตู้ปลอดเชื้อ]  
ใช้ปำกคีบย้ำยชิ้นส่วนพืชจำกสำรละลำยคลอร็อกซ์ เข้มข้น 10% มำ

แช่ลงในสำรละลำยคลอร็อกซ์ เข้มข้น 5% นำน 5 นำที ล้ำงคลอร็อกซ์ออก 
ด้วยน้ ำกลั่น ที่นึ่งฆ่ำเชื้อแล้ว 2 คร้ัง 

 

4) เทน้ ำออก  
 

5) ลอกกำบใบออก เจำะเนื้อเยื่อตำข้ำง  /ปลำยยอด  น ำมำเลี้ยงในอำหำร 
เหลวสูตร VW 
 

6) ส ำหรับกำรตัดเนื้อเยื่อเจริญควรท ำใต้กล้องสเตอริโอ ภำยในตู้ปลอดเชื้อ 
เพื่อให้สำมำรถตัดเนื้อเยื่อเจริญที่มีขนำดเล็กมำกๆ (0.2 – 0.5 มิลลิเมตร) 
ได้ง่ำยขึ้น 
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