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Effects of CyMV–infected on Growth, Yield and Quality of Dendrobium 
Sonia ‘Earsakul’ under Difference Greenhouse

สิริมา บ�ารุง1 ดวงพร บุญชัย2 อัณณ์ชญาณ์ มงคลชัยพฤกษ์1 และ พัชรียา บุญกอแก้ว1,*

Sirima Bumrung1, Duangporn Boonchai2, Anchaya Mongkolchaiyaphruek1 
and Patchareeya Boonkorkaew1,*

1  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900
2  สวนกล้วยไม้ระพี สาคริก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900
2  Rapee Sagrik Orchid Garden, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900
  รับเรื่อง:    1 มิถุนายน 2563  Received:   1 June 2020
  ปรับแก้ไข:  25 มิถุนายน 2563  Revised:   25 June 2020
  รับตีพิมพ์:  29 มิถุนายน 2563  Accepted:  29 June 2020
* Corresponding author: agrpyb@ku.ac.th

ABSTRACT : Thailand is the world’s largest producer and exporter of Dendrobium orchid cut 
flowers. The most popular cultivated variety is Dendrobium Sonia ‘Earsakul’. However, an 
outbreak of disease caused by Cymbidium mosaic virus (CyMV) has increased during the long 
cultivation for 10 years and orchids were also repeatedly propagated by pseudobulb cutting. 
Therefore, this research aims to compare the growth, yield, flower quality, leaf pigment content 
and photosynthetic parameters in new pseudobulb of 1.5 year–old free–virus and CyMV-infected 
Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ after transplanting from tissue culture under net shading greenhouse 
and plastic greenhouse at Thai Orchids company in Ratchaburi, Thailand. The experimental 
design was a 2×2 factorial in CRD. The results demonstrated that the CyMV virus infection 
reduced pseudobulb height, pseudobulb diameter and leaf number, but the leaf greenness 
was increased. Nevertheless, the chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoid, 
CO

2
 exchange rate, stomatal conductance, transpiration rate and water use efficiency in the 

virus-infected plant were not significantly different with the free–virus plants in both greenhouses. 
For the flower quality and quantity, the results found that the inflorescence number of the 
virus-infected plant was similar to the free-virus plants under two types of greenhouses. However, 
the inflorescence number in net shading greenhouse was higher than in plastic greenhouse. 
Virus infection plants had the longer vase life with 18 and 20 days, while free–virus plants had 
only 12 days.

Keywords: Orchid, free-virus, environment, vase life

Agricultural Sci.  J. (2019)  Vol. 50(3): 309–322                       ว. วิทย. กษ. (2562) 50(3): 309–322



ผลของการติดเชื้อ CyMV ในกล้วยไม้สกุลหวาย>>

310 Agricultural Sci. J. 2019 Vol. 50 (2) 

บทคัดย่อ 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกกล้วยไม้
สกุลหวายเป็นอันดับหน่ึงของโลก พันธุ์สำาคัญที่นิยม
ปลูกเลี้ยงคือ สกุลหวาย โซเนีย พันธุ ์เอียสกุล แต่
เนื่องจากมีการปลูกเล้ียงมานานหลายสิบปี และผ่าน
การขยายพันธุ ์ด ้วยการแยกกอ จึงทำาให้มีการติด 
เช้ือไวรัส การทดลองนี้จึงเปรียบเทียบระหว่างต้น 
ติดเชื้อ CyMV กับต้นปลอดเช้ือ CyMV อายุ 1.5 ปี  
หลังออกจากสภาพปลอดเชื้อ ด้านการเจริญเติบโต 
ปริมาณและคุณภาพดอก ปริมาณรงควัตถุในใบ และ
ค่าพารามเิตอร์การสงัเคราะห์ด้วยแสง ภายใต้โรงเรอืน 
2 แบบ คือ โรงเรือนพรางแสงและโรงเรือนพลาสติก  
ณ สวนกล้วยไม้ไทย จ.ราชบรุ ีวางแผนการทดลองแบบ 
2×2 factorial in CRD ติดตามการเจริญเติบโตของลำา
ลูกกล้วยที่เกิดใหม่ พบว่า การติดเชื้อ CyMV ส่งผลให้
มีความสูงลำา เส้นผ่านศูนย์กลางลำา และจำานวนใบลด
ลง ตรงข้ามกับความเขียวใบที่มีค่าเพิ่มขึ้น ขณะที่การ
ติดเชื้อ CyMV ไม่มีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์เอ บี รวม 
และแคโรทีนอยด์ อัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO

2
 ค่า

การเปิดปิดปากใบ อตัราการคายนำา้ และประสทิธภิาพ
การใช้นำ้าในทั้งสองโรงเรือน ด้านปริมาณและคุณภาพ
ดอก พบว่า ต้นที่ติดเชื้อ CyMV และต้นปลอดเชื้อ ให้
ช่อดอกจำานวนใกล้เคียงกนัเมือ่เปรยีบเทียบระหว่างโรง
เรอืน โดยต้นทีป่ลกูภายใต้โรงเรอืนพรางแสงให้ช่อดอก
มากกว่าต้นทีป่ลกูภายใต้โรงเรอืนพลาสตกิ ขณะทีอ่ายุ
การปักแจกันของช่อดอกกล้วยไม้ พบว่า ต้นที่ติดเชื้อ 
CyMV มีอายุการปักแจกัน 18 วัน และ 20 วัน ซึ่ง
มากกว่าต้นปลอดเชือ้ท่ีมอีายกุารปักแจกนัเพยีง 12 วนั 

ค�าส�าคัญ: กล้วยไม้, ปลอดเชื้อไวรัส, สภาพแวดล้อม, 
อายุการปักแจกัน

บทน�า
 

กล้วยไม้ถอืเป็นหนึง่ในสนิค้าทีเ่ป็นสญัลกัษณ์
ของไทย มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 2,600 ล้านบาท
ในปี 2561 (Office of Agricultural Economics, 
2018) โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวายโซเนยี พนัธุเ์อยีสกุล 
(Dendrobium Sonia ‘Earsakul’) นิยมปลูกเพื่อ 
ตัดดอกมากที่สุด เพราะปลูกเลี้ยงง่าย ให้ผลผลิตสูง 
และเป็นท่ีต้องการของตลาด (Tanpichai and Sapnui, 
2011) ซึ่งการปลูกให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงและมี
คณุภาพดนีัน้ จำาเป็นต้องอาศยัปัจจยัความแข็งแรงของ
ต้นพนัธุ ์นอกจากจะเลอืกใช้ต้นพนัธุท์ีใ่ห้ผลผลติสงูแล้ว 
ยงัต้องคำานงึถึงต้นพันธุท่ี์ปลอดจากโรคด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส เพราะเมื่อพืชติดเช้ือ
แล้วไม่สามารถใช้สารเคมีให้กลับเป็นต้นปลอดเช้ือได้ 
ซึ่งปัจจุบันพบว่า ในแปลงปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัด
ดอกส่วนใหญ่ ต้นกล้วยไม้มีการติดเช้ือ Cymbidium 
mosaic virus (CyMV) ในอัตราสูงมาก โดยเชื้อไวรัส
จะติดไปกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการตัดแยกลำาเพื่อ
การขยายพันธุ์ หรือการตัดดอก ต้นกล้วยไม้ที่ติดเชื้อ 
CyMV จะแสดงอาการใบด่างเขียวเข้มสลับเขียวอ่อน 
แต่ส่วนมากด่างไม่ชัดเจน ยอดบิด บางครั้งดอกสีเข้ม
อาจมีอาการด่างด้วย (Sisa–ard et al., 2014) ซึ่งการ
ตดิเช้ือนีน่้าจะส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลติของ
กล้วยไม้ แต่ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนมากนัก อีกปัจจัย
หนึง่ในการผลิตทีส่ำาคญั คือ สภาพแวดล้อมในการปลกู
เลี้ยง ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาสภาพ
อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อการผลิตท้ังในเรื่อง
ปริมาณและคุณภาพดอกที่มีความไม่แน่นอน ดังนั้น 
เพื่อลดความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม ผู้วิจัยจึงได้
ดัดแปลงโรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ใช้กันโดยทั่วไป 
ด้วยการขึงพลาสติกใต้หลังคาตาข่ายพรางแสง และขึง
บรเิวณด้านข้าง 4 ด้าน แต่อย่างไรกต็าม มคีวามจำาเป็น
ต้องศึกษาข้อมลูเพิม่เตมิ ท้ังในด้านการเจรญิเตบิโตและ
การออกดอก
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จากทีก่ล่าวมาข้างต้น ทัง้ปัจจัยของความแขง็
แรงของต้นพันธุ์และสภาพการปลูกเลี้ยง ล้วนมีส่วน
สำาคัญต่อกล้วยไม้สกุลหวายอย่างมาก ดังนั้น ในงาน
วิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเจริญ
เติบโต ปริมาณและและคุณภาพดอก ปริมาณรงควัตถุ
ในใบ และค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของ
กล้วยไม้สกุลหวายโซเนีย พันธุ์เอียสกุล ระหว่างต้นที่
ติดเชื้อ CyMV กับต้นปลอดเชื้อ CyMV ที่ปลูกเลี้ยง
ภายในโรงเรือนพรางแสงและโรงเรือนพลาสติก 

อุปกรณ์และวิธีการ 

พืชทดลองและการวางแผนการทดลอง
พืชทดลองท่ีใช้เป็นต้นกล้วยไม้สกุลหวาย  

โซเนยี พนัธุเ์อยีสกลุ (Dendrobium Sonia ‘Earsakul’) 
อายุ 1.5 ปี มีจำานวนลำาลูกกล้วย 4–5 ลำาต่อกอ แบ่ง
ต้นพันธุ์ที่ปลูกเป็น 2 แบบ ได้แก่ ต้นพันธุ์ปลอดเชื้อ 
Cymbidium mosaic virus (CyMV) ซึ่งได้จาก
โครงการต้นแบบการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกปลอดโรค
ไวรัส (Saepaisal et al., 2018) และต้นพันธุ์ติดเชื้อ 
CyMV ขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่ด้วยวธิปีกติ
ทั่วไป ปลูกอยู่ในโรงเรือนขนาด 800 ตารางเมตร 
(20x40x5 เมตร) 2 แบบ คือ โรงเรือนตาข่ายพรางแสง
สีดำา 50 เปอร์เซ็นต์ (S) ซึง่เป็นแบบทีน่ยิมใช้ทัว่ไป และ
โรงเรือนพลาสติก (P) ที่ด้านบนสุดของโรงเรือนใช้
ตาข่ายพรางแสงสีดำา 50 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มหลังคา
พลาสติกใสใต้ตาข่ายพรางแสง ห่างกัน 1 เมตร  
ด้านข้างโรงเรือนมีพัดลมระบายอากาศเข้า 2 ตัว 
ระบายอากาศออก 2 ตัว และทีห่ลงัคามีลกูหมนุระบาย
อากาศ 8 ลูก ต้นกล้วยไม้ทั้ง 2 แบบ ปลูกบนกาบ
มะพร้าว แบบวางหงาย 2 ชั้น ขวางตามแนวยาวของ
โต๊ะเป็น 4 แถว โดย 1 โต๊ะ สามารถปลูกกล้วยไม้ได้ 
480 ต้น โต๊ะสูง 0.7 เมตร กว้าง 1 เมตร ระยะห่าง
ระหว่างโต๊ะ 1 เมตร ขดุร่องนำา้ใต้โต๊ะเพือ่ระบายนำา้ด้าน
ล่าง วางแผนการทดลองแบบ 2×2 factorial in CRD 
มทีัง้หมด 4 ทรีตเมนต์ ทรตีเมนต์ละ 1 โต๊ะ รวมทัง้หมด 

1,920 ต้น ดูแลรดนำ้าวันละ 1 ครั้งช่วงเช้า ฉีดพ่นปุ๋ย
ทางใบทุก 5 วัน และใช้สารป้องกันกำาจัดศัตรูพืชตาม
วิธีปฏิบัติของสวน ทำาการทดลอง ณ สวนกล้วยไม้ไทย 
ต.บัวงาม อ.ดำาเนินสะดวก จ.ราชบุรี ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561

การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลสภาพแวดล้อม 

บันทึกสภาพแวดล้อมท้ังสองโรงเรือน ได้แก่ 
อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเข้มแสง ด้วย
เครื่องบันทึกสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ Vantage Pro 2 
โดยแสดงผลเฉพาะในเดอืนเมษายนและสงิหาคม 2560

2.  การเจรญิเติบโตของต้นและจ�านวนช่อดอก 
ติดตามการเจริญเติบโตของลำาลูกกล้วย 

จำานวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 
โดยคัดเลือกต้นกล้วยไม้ที่มีหน่ออ่อนเกิดข้ึนมาใหม่ 
ขนาดความสูงเฉลี่ย 11–13 เซนติเมตร ติดตามการ
เจริญเติบโตจนกระท่ังหน่ออ่อนเจริญเติบโตเต็มท่ี 
(เมษายน 2560) วัดความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ลำาลูกกล้วย จำานวนใบ ความหนาใบ ความเขียวใบ 
จำานวนช่อดอกต่อลำา ชุดท่ี 2 ติดตามหน่ออ่อนท่ีเกิด
ใหม่จากลำาลูกกล้วยซึ่งใช้ติดตามการเจริญเติบโตชุดที่ 
1 โดยเริ่มติดตามตั้งแต่หน่ออ่อนมีขนาด 5 เซนติเมตร 
เป็นต้นไป จนกระท่ังเจรญิเตบิโตเตม็ท่ี (สงิหาคม 2560) 
วัดการเจริญเจริญเติบโตเช่นเดียวกับชุดที่ 1 ทั้ง 2 ชุด
การเจรญิเตบิโต สุม่วดัจำานวน 20 ต้นต่อทรตีเมนต์ รวม
ทั้งหมด 80 ต้น

3. ปริมาณรงควัตถุในใบ 
คัดเลือกต้นที่ลำาหน้ามีดอกจำานวน 1 ช่อ ซึ่ง

อยู่ในระยะดอกตูมท้ังช่อ นำาใบตำาแหน่งท่ี 3 นบัจาก
ปลายยอดมาวเิคราะห์ปรมิาณรงควัตถุในใบ (มลิลกิรัม
ต่อตารางเซนตเิมตร) ได้แก่ คลอโรฟิลล์ เอ บี คลอโร
ฟิลล์รวม และแคโรทีนอยด์ ทรตีเมนต์ละ 4 ต้น ในเดอืน
เมษายนและเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2560 โดยเจาะบรเิวณ
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กลางใบให้มีขนาด 1 ตารางเซนติเมตร จำานวน 1 ชิ้น
ต ่อใบ นำาชิ้นส ่วนใบใส่ลงในสารละลาย N,N’–
dimethylformamide (DMF) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร 
วางไว้ในที่มืด นาน 24 ชั่วโมง (Hughes et al., 2007) 
แล้วดูดสารสกัดท่ีได้ไปวัดการดูดกลืนแสงที่ A

480 
A

647
 

และ A
664 

เพื่อคำานวณหาปริมาณคลอโรฟิลล์จากสูตร 
(Porra, 1989)

4. ค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสง 
คัดเลือกต้นที่ลำาหน้ามีดอกจำานวน 1 ช่อ ซึ่ง

อยู ่ในระยะดอกตูมท้ังช่อ วัดค่าพารามิเตอร์การ
สงัเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ วดัอตัราการแลกเปลีย่นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
 exchange rate: CER) การ

เปิดปิดปากใบ (Stomatal conductance: g
s
) และ

อตัราการคายนำา้ (Transpiration rate: E) โดยใช้เครือ่ง 
Portable Photosynthesis System รุ่น LI–6400XT 
(Li–cor Inc., Lincoln, NE, USA) ที่ติดตั้งกล่องบรรจุ
ใบแบบ Standard 2x3 cm Chamber (6400–08 
Clear Chamber Bottom, LI–COR, USA) มีฝาด้าน
บนใส ใช้ความเข้มแสง และ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) 

จากสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน วัดใบตำาแหน่งที่ 3 
นับจากปลายยอดของลำาหน้า 3 ค่าต่อใบ จำานวน 4 ใบ
ต่อทรตีเมนต์ ทีเ่วลา 08:00 10:00 16:00 18:00 20:00 
04:00 06:00 และ 08:00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในเดือน
เมษายน และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

5. คุณภาพช่อดอก
ตัดช่อดอกกล้วยไม้ ทั้ง 4 ทรีตเมนต์ ทรีตเมน

ต์ละ 6 ช่อ ในเดอืนพฤศจกิายน 2561 (ต้นกล้วยไม้อายุ 
3.5 ปี) โดยคดัเลอืกช่อดอกความยาว 28–32 เซนติเมตร 
มีจำานวน 9–12 ดอก โดยมีดอกตูม 42–48 เปอร์เซ็นต์ 
และดอกบาน 52–58 เปอร์เซ็นต์ของจำานวนดอก
ท้ังหมด นำาไปปักในนำ้ากลั่น วางไว้ที่อุณหภูมิ 25 ± 
1/28 ± 1 องศาเซลเซียส (กลางวัน/กลางคืน) 
ความชื้นสัมพัทธ์ 64 ± 3/67 ± 3 เปอร์เซ็นต์ (กลาง

วัน/กลางคืน) เปรียบเทียบคุณภาพและอายุการปัก
แจกันของช่อดอก ดังนี้

5.1 อายุปักแจกัน ซึ่งกำาหนดให้วันที่ช่อดอกมีด
อกตูมที่เหลือง ดอกบานที่เหี่ยว ดอกตูมและดอกบาน
ท่ีร่วงเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จากจำานวนดอกท้ังหมดใน 
ช่อดอก ถอืว่าเป็นวันสิน้สดุอายกุารปักแจกนัของช่อดอก 

5.2 การเปลี่ยนแปลงนำ้าหนักสด โดยบันทึก 
นำ้าหนักช่อดอกตั้งแต่เริ่มปักแจกันจนกระท่ังช่อดอก
หมดอายุการใช้งาน คำานวณการเปลี่ยนแปลงนำ้าหนัก
สดของช่อดอก (เปอร์เซ็นต์) โดยกำาหนดให้นำ้าหนักเริ่ม
ต้นเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์

การเปลี่ยนแปลงนำ้าหนักสด (เปอร์เซ็นต์) 
           =   นำ้าหนักสดในแต่ละวัน  × 100
                นำ้าหนักสดในแต่ละวัน

5.3 อัตราการดูดนำ้า โดยคำานวณหาปริมาณ
นำ้าที่หายไปในแต่ละวัน (มิลลิลิตรต่อช่อต่อวัน)

ผลการทดลองและวิจารณ์

ข้อมูลสภาพแวดล้อม
อณุหภมูขิองทัง้สองโรงเรอืนมค่ีาใกล้เคยีงกนั

มาก แตกต่างกนัเพยีง 0.5–0.9 องศาเซลเซยีส โดยเวลา
กลางวันมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30.4–31.7 องศาเซลเซียส 
เวลากลางคนืมค่ีาเฉลีย่ 25.8–27.2 องศาเซลเซยีส ส่วน
ความช้ืนสัมพัทธ์มีค่าใกล้เคียงกันในท้ังสองโรงเรือน 
โดยมีค่าเฉลี่ยในเวลากลางวันเท่ากับ 77.4–79.8 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนในเวลากลางคืนมีค่าเฉลี่ย 97.6–99.3 
เปอร์เซ็นต์ ขณะทีค่วามเข้มแสงในรอบวันของโรงเรอืน
ท้ังสองแบบ มค่ีาสงูท่ีสุดอยูใ่นช่วงเวลา 12:00–13:00 น. 
ท้ังนี้ ความเข้มแสงในโรงเรือนท้ังสองมีค่าแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัด โดยโรงเรือนพรางแสงมีค่ามากกว่า 
โรงเรือนพลาสติกประมาณ 1.6–1.7 เท่า (Figure 1)
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Figure 1  The diurnal changes in air temperature (A and B), relative humidity (C and D), and 
light intensity (E and F) under difference greenhouse

การเจริญเติบโตของต้นและจ�านวนช่อดอก
 เมื่อเปรียบเทียบต้นติดเชื้อ CyMV และ 
ต้นปลอดเชือ้ พบว่า ต้นปลอดเชือ้มคีวามสูงลำา เส้นผ่าน
ศนูย์กลางลำา และจำานวนใบ มากกว่าต้นติดเชือ้ CyMV 
ในขณะที่ต้นติดเชื้อไวรัสมีความเขียวของใบและความ
หนาใบมากกว่าต้นปลอดเชือ้ (Figure 2) ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ ์ Jaq-Hawii 

‘Uniwai Pearl’ (Wannakraroi, 2008) และกล้วยไม้
สกลุออนซเิดยีม พนัธุ ์ Grower Ramsey (Chai and 
He, 1999) ซ่ึงรายงานว่า การตดิเช้ือ CyMV ทำาให้การ
เจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ลดลง ทั้งนี้เน่ืองจากไวรัส
เป็นจลุนิทรย์ีทีม่ขีนาดเลก็มากและไม่มเีซลล์ มเีพยีงส่วน
ประกอบของโปรตีนท่ีเป็นปลอกหุม้ (Capsid) ล้อมรอบ
ส่วนของยีนที่อาจเป็น RNA หรือ DNA และสามารถ
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ขยายพนัธุไ์ด้ในเซลล์ของสิง่มชีวีติเท่าน้ัน โดยการสัง่การ
ของยีนพชือาศยั ดงันัน้ แหล่งของพลงังานจากพชือาศัย
จะถูกนำามาใช้ในการเพิม่จำานวนของไวรสัแทน นอกจากนี้
ไวรัสที่เข้าทำาลายพืชอาศัยจะรบกวนกลไกการทำางาน
ของพชือาศยัด้วย เช่น การสงัเคราะห์ด้วยแสงและการ
เจริญเตบิโต (Ek-Amnuay, 2019) สำาหรบัปรมิาณช่อ
ดอก พบว่า โรงเรอืนตาข่ายพรางแสง ต้นปลอดเชือ้ไวรัส
มจีำานวนช่อดอกต่อลำามากกว่าต้นตดิเช้ือ ในการเจรญิ
เตบิโตชดุที ่1 ส่วนชดุท่ี 2 มค่ีาใกล้เคียงกนั ในขณะทีใ่น
โรงเรือนพลาสติก ชุดการเจริญเติบโตที่ 2 ต้นติดเชื้อ
ไวรสัมจีำานวนช่อดอกสงูกว่าต้นปลอดเชือ้ ส่วนชดุที ่ 1 
มค่ีาไม่แตกต่างกนั (Figure 2) ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากการ
ออกดอกของกล้วยไม้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง  
เช่น อายุ ความสมบูรณ์ของต้น ฮอร์โมน ธาตุอาหาร  
และสภาพแวดล ้อมที่พืชได ้รับ (Sr ioon and 
Phavaphutanon, 2014) มีรายงานในกล้วยไม้สกุล
ออนซิเดียม โดยเปรียบเทียบระหว่างต้นปลอดเชื้อกับ
ตดิเชือ้ CyMV ท่ีปลูกไว้ภายใต้แสง 3 ระดับ (30 60 และ 
100 เปอร์เซ็นต์) พบว่า พืน้ทีใ่บและนำา้หนกัสดของใบ
จากต้นปลอดไวรัสมากกว่าต้นติดเชือ้ไวรสั เมือ่ปลกูใน
ทีม่แีสง 60 เปอร์เซ็นต์ แต่เมือ่ปลกูในทีม่แีสง 30 หรอื 

100 เปอร์เซน็ต์ กลบัพบว่า ต้นปลอดเช้ือและตดิเช้ือให้
ผลไม่แตกต่างกนั (He et al., 2004) และงานทดลอง
ใน Eupatorium makinoi เปรียบเทียบระหว่างต้น
ปลอดเช้ือกบัตดิเช้ือ Tobacco leaf curl virus (TLCV) 
ปลกูเลีย้งไว้ท่ีแสง 2 ระดบั (13 และ 50 เปอร์เซน็ต์) พบ
ว่า ในต้นปลอดเชื้อและติดเชื้อ TLCV ที่แสง 50 
เปอร์เซน็ต์ มกีารรอดชีวิต 100 เปอร์เซน็ต์ โดยในต้น
ปลอดเช้ือมกีารออกดอก 58.6 เปอร์เซน็ต์ ส่วนต้นติด
เช้ือ TLCV มกีารออกดอก 20.7 เปอร์เซน็ต์ ขณะท่ีต้น
ท่ีได้รบัแสง 13 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการออกดอก และมกีาร
รอดชีวติ 93.3 และ 46.7 เปอร์เซน็ต์ ในต้นปลอดเช้ือ
และต้นติดเช้ือ TLCV ตามลำาดบั (Funayama et al., 
1997) แสดงให้เหน็ว่า ความเครยีดของพชืท่ีเกิดจากการ
ตดิเชือ้ไวรสั ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อพชืรนุแรงมาก
หรือน้อย ยังข้ึนอยู่กับการปฏิบัติดูแล เช่น การให้ปุ๋ย 
สภาพแวดล้อมท่ีพชืได้รบั เช่น แสง อณุหภูม ิ รวมทัง้
ชนดิของพชืด้วย (Funayama et al., 1997, Chai and 
He, 1999, He et al., 2004) โดยโรงเรอืนท้ังสองแบบ
ทีใ่ช้ทดลองมสีภาพแวดล้อมทีใ่กล้เคยีงกนั แต่แตกต่าง
กนัในเรือ่งของความเข้มแสง ซึง่ส่งผลต่อจำานวนช่อดอก
ด้วย
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Figure 2   The first (1) and second (2) growth of free-virus (NV) and CyMV-infected (V) Dendrobium  
Sonia ‘Earsakul’ under net shading (S) and plastic (P) greenhouses. Vertical bar represent 
± SE of mean (n=20)

ปริมาณรงควัตถุในใบ
ต้นกล้วยไม้ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนพรางแสง

และโรงเรือนพลาสติก พบว่า การติดเชื้อ CyMV ไม่มี
ผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ บี คลอโรฟิลล์รวม และ
แคโรทีนอยด์ ในทั้งสองชุดการเจริญเติบโต (Figure 3) 
ทั้งนี้จากงานทดลองในกล้วยไม้สกุลออนซิเดียม พันธุ์ 
Grower Ramsey พบว่า ต้นปลอดเชื้อมีปริมาณ 
คลอโรฟิลล์รวมมากกว่าต้นติดเชื้อ CyMV และ ORSV 
แต่ปริมาณคลอโรฟิลล์เอต่อคลอโรฟิลล์บี และปริมาณ 

แคโรทนีอยด์ไม่แตกต่างกนั (Chai and He, 1999) ส่วน
งานทดลองของ Bumrung (2016) ซ่ึงศึกษาในต้น
กล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย พันธุ์เอียสกุล อายุ 9 เดือน 
พบว่า ต้นติดเช้ือ CyMV มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ
มากกว่าต้นปลอดเช้ือ น่าจะเป็นผลมาจากการให้ปุ๋ย 
ซึ่งทำาให้พืชมีความแข็งแรง และปุ๋ยที่ให้มีไนโตรเจนสูง 
ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักของคลอโรฟิลล์ ทำาให้ใบม ี
คลอโรฟิลล์และสเีขยีวเพิม่ข้ึน ดงันัน้ ชนดิ อายขุองพชื 
และการปฏิบัติดูแล เป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ 
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คลอโรฟิลล์ อีกทั้งจากการสังเกตลักษณะและสีของใบ
กล้วยไม้ตลอดระยะเวลาการทดลอง พบว่า ต้นติดเชื้อ 
CyMV ไม่พบอาการ necrotic และ chlorosis ให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทางสวนให้การ

ปฏิบัติดูแลต้นกล้วยไม้อย่างดี ทั้งเรื่องของนำ้า และปุ๋ย
ซึ่งจะฉีดพ่นทุก ๆ 5 วัน ทำาให้ต้นมีการเจริญเติบโตดี 
จงึเป็นเหตผุลทีไ่วรสัไม่แสดงอาการให้เหน็ชัดเจน และ
ไม่ส่งผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์

Figure 3  Chlorophyll and carotenoid contents of the first (1) and second (2) growth of free-virus 
(NV) and CyMV-infected (V) Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ under net shading (S) and 
plastic (P) greenhouses. Vertical bar represent ± SE of mean (n=4)

ค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสง
จากการติดตามอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CER) ของต้นกล้วยไม้พันธุ์เอีย
สกุลทั้งปลอดเชื้อและติดเชื้อ CyMV ที่ปลูกภายใต้โรง
เรือนพรางแสงและโรงเรือนพลาสติก พบว่า มีการ
สังเคราะห์ด ้วยแสงแบบ Crassulacean acid 
metabolism เมือ่นำาค่า CER ของแต่ละเวลา มาเปรียบ
เทียบทางสถิติ พบว่า การติดเชื้อ CyMV ไม่มีผลต่อค่า 
CER (Figure 4A–B, 5A–B) ส่วนการเปิดปิดปากใบ (g

s
) 

และอตัราการคายนำา้ (E) มค่ีาไปในทศิทางเดียวกนั โดย

มีค่าลดลงในช่วงกลางวัน และเพิ่มข้ึนในช่วงกลางคืน 
เมือ่เปรยีบเทยีบค่าแต่ละเวลา พบว่า การตดิเชือ้ CyMV 
ไม่มผีลต่อค่า g

s
 และ E (Figure 4C–F, 5C–F) นอกจาก

นี ้He et al. (2004) ศกึษาในกล้วยไม้สกลุออนซิเดยีม 
พันธุ ์  Grower Ramsey เมื่อเลี้ยงในสภาพแสง  
60 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ต้นปลอดเชื้อมีค่าการสังเคราะห์
ด้วยแสงและค่าการเปิดปิดปากใบสูงกว่าต้นติดเช้ือ
ไวรสั แต่เมือ่เลีย้งในสภาพแสง 30 และ 100 เปอร์เซน็ต์ 
(600 และ 1,700 µmol m-2s-1) การสังเคราะห์ด้วย
แสง และการเปิดปิดปากใบกลับมีค่าไม่แตกต่างกัน  
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ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า ต้นกล้วยไม้ในการทดลองอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไวรัสอาจไม่แสดงออก จึงส่งผลทำาให้

การสังเคราะห์ด้วยแสงและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
ไม่แตกต่างกัน

Figure 4  Photosynthetic parameters of free-virus (NV) and CyMV-infected (V) Dendrobium Sonia 
‘Earsakul’ under difference greenhouse on April 2017
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Figure 5  Photosynthetic parameters of free-virus (NV) and CyMV-infected (V) Dendrobium Sonia 
‘Earsakul’ under difference greenhouse on August 2017

คุณภาพช่อดอก
อายุการปักแจกัน
อายุการป ักแจกันของช ่อดอกกล ้วยไม ้

พจิารณาจากเปอร์เซ็นต์ความเสือ่มสภาพของดอกน้อย
กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (เส้นประใน Figure 6) โดยอายุ 
 การปักแจกนัจากต้นท่ีปลกูภายใต้โรงเรอืนทัง้สองแบบ  

พบว่า ช่อดอกกล้วยไม้ที่ปลอดเชื้อมีอายุการปักแจกัน 
12 วนั ในท้ังสองโรงเรอืน ส่วนช่อดอกกล้วยไม้ท่ีติดเช้ือ 
CyMV ในโรงเรือนพรางแสงมอีายกุารปักแจกัน 20 วนั 
ขณะท่ีช่อดอกกล้วยไม้ท่ีติดเช้ือ CyMV ในโรงเรือน
พลาสติกมีอายุการปักแจกัน 18 วัน (Figure 6) 
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Figure 6   Percentage of senescence flower of free-virus (NV) and CyMV-infected (V) Dendrobium 
Sonia ‘Earsakul’ under difference greenhouse

การเปลี่ยนแปลงน�้าหนักสด
นำา้หนักสดของช่อดอกลดลงเรือ่ย ๆ  ตามอายุ

การปักแจกันที่เพิ่มขึ้น การติดเชื้อ CyMV มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงนำ้าหนักสด โดยต้นปลอดเชื้อมีนำ้าหนักสด
ลดลงเร็วกว่าต้นตดิเชือ้ CyMV ในทัง้สองโรงเรอืน และ
การเปลี่ยนแปลงนำ้าหนักสดสอดคล้องกับอายุการปัก
แจกัน (Figure 7A–B)

อัตราการดูดน�้า 
อัตราการดูดนำ้า พบว่า ทุกทรีตเมนต์ม ี

แนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีอัตราการดูดนำ้าสูงสุด
ในวันที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 2.1 มิลลิลิตร หลังจากนั้นจะมี
อัตราการดูดนำ้าลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งช่อดอกกล้วยไม้ต้น 
ติดเชื้อ CyMV มีอัตราการดูดนำ้าเฉลี่ยในแต่ละวัน 
ไม่แตกต่างกบัช่อดอกกล้วยไม้ต้นปลอดเชื้อ CyMV  
(Figure 7C–D) 

มีรายงานเกี่ยวกับอายุการปักแจกันของดอก
จากต้นปลอดเชื้อและติดเชื้อไวรัสหลายพืชด้วยกัน 
Blake and Wilson (1996) เปรียบเทียบระหว่างลิลลี่
ที่ปลอดไวรัสกับต้นที่ติดเชื้อ Lily symptomless 
carlavirus (LSV) พบว่า ต้นติดไวรสัไม่มีผลต่ออายกุาร

ปักแจกัน (Vase life) เช่นเดียวกับงานของ Moran  
et al. (1988) พบว่า ต้นกุหลาบสายพันธุ์ Sonia และ 
Mercedes ต้นปลอดเชือ้และตดิเชือ้ Prunus necrotic 
ringspot virus (PNRSV) มีอายุการปักแจกันไม่ 
แตกต่างกนั แต่ Wannakrairoj (2008) พบว่า กล้วยไม้
สกุลหวาย Jaq-Hawii ‘Uniwai Pearl’ ต้นติดเช้ือ 
CyMV มอีายกุารปักแจกนัลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับต้น
ทีป่ลอดเช้ือ จะเหน็ได้ว่าพชืแต่ละชนดิมกีารตอบสนอง
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้คุณภาพช่อดอกยังขึ้นอยู่กับความ
แข็งแรงของพชื อายขุองพชื ชนดิและความรุนแรงของ
เช้ือ การปฏิบัติดูแล และสภาพแวดล้อมในการปลูก
เลี้ยง จากการทดลองนี้ช่อดอกจากต้นติดเชื้อ CyMV 
มีอายุการปักแจกันนานกว่า อาจเป็นเพราะไวรัส 
จำาเป็นต้องอาศัย material ต่าง ๆ ของพืชเพื่อการอยู่
รอด เมือ่เข้าสูพ่ชืแล้วจะเข้าทำาลายพชืแบบกระจายไป
ท่ัวระบบ (Systemic) (Smitamana, 1991) และจะอยู่
ในพืชตลอดชีวิต โดยไม่ทำาให้พืชตายหรือตายช้าที่สุด 
ช่อดอกจากต้นติดเช้ือ CyMV อาจจะมีการปรับตัว  
โดยลดจำานวนปากใบท่ีกลีบดอก สังเกตได้จากอัตรา 
การดูดนำ้าท่ีเท่ากันในแต่ละวันของช่อดอกจากต้น 
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ทั้งสองแบบ แต่ต้นปลอดเชื้อมีนำ้าหนักสดที่ตำ่ากว่าต้น
ตดิเช้ือ CyMV (Figure 7A–D) ดังน้ันอาจจะเป็นไปได้ว่า 
ช่อดอกจากต้นตดิเชือ้ CyMV น่าจะมกีารการคายนำา้น้อย
กว่าช่อดอกที่ปลอดเช้ือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

นำ้าหนักสดที่ช้ากว่า ขณะที่ต้นปลอดเชื้อมีการคายนำ้า
สูงกว่า ทำาให้สูญเสียนำ้าและความเต่งมากกว่า มีผลต่อ
การเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วย

Figure 7  Fresh weight and water uptake of free-virus (NV) and CyMV-infected (V) Dendrobium 
Sonia ‘Earsakul’ under difference greenhouse

สรุป

ต้นติดเชื้อ CyMV ส่งผลให้มีความสูงลำา เส้น
ผ่านศูนย์กลางลำา และจำานวนใบลดลง ตรงข้ามกับ
ความเขียวใบที่มีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับต้น
ปลอดเชือ้ ขณะทีต้่นทีติ่ดเชือ้ CyMV และปลอดเชือ้ใน
ทั้งสองโรงเรือนไม่มีผลต่อปริมาณรงควัตถุในใบและ 
ค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสง ด้านปริมาณ 
และคุณภาพดอก พบว่าต้นที่ติดเชื้อ CyMV และต้น

ปลอดเชื้อ ให้ช่อดอกจำานวนใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบ
เทียบระหว่างโรงเรือน โดยต้นที่ปลูกภายใต้โรงเรือน
พรางแสงให้ช่อดอกมากกว่าต้นที่ปลูกภายใต้โรงเรือน
พลาสติก ต้นที่ติดเชื้อ CyMV ทำาให้อายุการปักแจกัน
เพิ่มข้ึนในท้ังสองโรงเรือน สำาหรับแนวทางปฏิบัติของ
เกษตรกร ควรเลือกใช้ต้นพันธุ ์ที่ปลอดเชื้อ CyMV  
ปลูกเลี้ยงภายใต้โรงเรือนพรางแสง เพื่อทำาให้ต้น
กล้วยไม้มีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด 
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