
 

การใชพชืตระกูลกะหลํ่าเปนสารรมทางชีวภาพเพื่อควบคุมแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของขิง 

ในสภาพโรงเรือนและแปลงปลูก 

Using of Cruciferous plants as Biofumigant to Control Ginger Bacterial Wilt  

in Greenhouse and in the Field. 
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บทคัดยอ 
 

 พืชตระกูลกะหล่ํ าที่ปลูกเปนพืชหมุน เวียน และใช เปนปุ ยพืชสดในขบวนการรมทางชีวภาพ 

(biofumigation) การสลายตัวของเนื้อเยื่อพืชใหสารประกอบระเหยไดที่มีธาตุซัลเฟอรเปนองคประกอบ และ

สามารถลดประชากรของเชื้อโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่อาศัยอยูในดิน พืชตระกูลกะหล่ําในกลุม Brassica 

juncea (L.) Czernj&Coss. นับวามีศักยภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตโคโลนีของแบคทีเรีย Ralstoria 

solanacearum (Rso) สาเหตุโรคเหี่ยวของขิงในหองปฏิบัติการ การศึกษาในสภาพโรงเรือน โดยการคลุมเคลาใบ

แหงอบดวยความรอนจากแสงอาทิตยในระยะชอดอกบาน 50% ของพืชตระกูลกะหล่ําในกลุม B. juncea จํานวน 

5 สายพันธุ ไดแก Indian mustard (IM) #52 และ #80  เขียวใบ#71  ชุนฉาย#77  และขิ่ว#91 ในดินอัตรา 

2.0% โดยน้ําหนักที่ปลูกเชื้อดวยสารแขวนลอยแบคทีเรียกลายพันธุ (rifampicin-resistant) Rso isolate 5003-

2 โดยดิน 1 กรัม มีปริมาณแบคทีเรียประมาณ 3.4x107 โคโลนี และรักษาใหดินมีความจุความชื้นในสนาม (Field 

capacity, FC) เทากับ 57% เปรียบเทียบกับการใชใบขิงและใบขาวโพดอบแหงดวยความรอนจากแสงอาทิตย 

และการไมผสมวัตถุใดๆ ในดินเปนชุดควบคุม ผลปรากฏวา เขียวใบ#71 สามารถลดปริมาณของแบคทีเรียกลาย

พันธุดังกลาวในดินไดดีที่สุดภายหลังการทดลอง 2 สัปดาห  รองลงมาไดแก IM #52 และ #80 กับ ขิ่ว#91 ยกเวน

ชุนฉาย#77 ที่ไมสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของโคโลนีแบคทีเรียกลายพันธุดังกลาว ภายหลังการทดลอง 6 

สัปดาห  การคลุกเคลาใบสดผักกาดเขียวใบ#71 ในระยะชอดอกบาน 50%  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในอัตรา 5.0, 

10.0 และ 20.0 กรัม ตอดินแหง 100 กรัม ที่ปลูกเชื้อดวยสารแขวนลอยแบคทีเรียกลายพันธุ Rso isolate 5003-

2  โดยดิน 1 กรัม มีแบคทีเรียประมาณ 1.7x107 หนวยโคโลนีเปรียบเทียบกับการคลุกเคลาดินดวยใบยาสูบอัตรา 

20.0 กรัมตอดินแหง 100 กรัม และการไมใสวัตถุใดๆ ในดินเปนชุดควบคุม  พบวา เขียวใบ#71 อัตรา 10.0 และ 

20.0 กรัมตอดินแหง 100 กรัม สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตโคโลนีของแบคทีเรียกลายพันธุ Rso isolate 5003-

2 ดังกลาวไดภายหลังการทดลอง 4 สัปดาห  สวนเขียวใบ#71 อัตรา 5.0 กรัมตอดินแหง 100 กรัม มีผลคอยๆ ลด

ประชากรของแบคทีเรียกลายพันธุดังกลาวไดเปนลําดับ ภายหลังการทดลอง 2-6 สัปดาห และการคลุกเคลาใบสด

ผักกาดเขียวใบ#71 ในระยะชอดอกบาน 50% อัตรา 50 กรัมตอดินแหง 1,000 กรัม ที่ปลูกเชื้อดวยสาร
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แขวนลอยแบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติ (wild strain) Rso isolate 5003-2 โดยดิน 1 กรัม มีปริมาณแบคทีเรีย

ประมาณ 1.5x106 หนวยโคโลนี  เปรียบเทียบกับการไมใสวัตถุใดๆ เปนชุดควบคุม  เมื่อครบ 30 วัน ปลูกตนกลา

ขิงเปนพืชบงชี้ (indexing plant) พบวาการปรับปรุงดินดวยปุยพืชสดจากผักกาดเขียวใบ#71  สามารถควบคุม

โรคเหี่ยวของขิงได 100% สวนการศึกษาในสภาพแปลงปลูก  โดยการคลุกเคลาใบสดผักกาดเขียวใบ #71 ใน

ระยะชอดอกนาน 50%  อัตรา 5 กก.ตอดินพื้นที่ 1 ตร.เมตร ในทอโลหะฝงดินในแปลงปลูกที่ปลูกเชื้อดวยสาร

แขวนลอยแบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติ Rso isolate 5003-2 ความเขมขนประมาณ 1.0x107 หนวยโคโลนี/มล. 

จํานวน 7 ลิตรตอดินในทอโลหะพื้นที่ 0.44 ตร.เมตร เปรียบเทียบกับการไมใสวัตถุใดๆ เปนชุดควบคุม เมื่อครบ 

30 วัน ปลูกตนกลาขิงและปทุมมาสีขาว เปนพืชบงชี้  ปรากฏวาการปรับปรุงดินดวยปุยพืชสดจากผักกาดเขียว

ใบ#71 ไมสามารถควบคุมโรคเหี่ยวได เนื่องจากในระหวางการทดลองเปนชวงกลางฤดูฝนมีฝนตกชุกและหนัก 

กอใหเกิดการปนเปอนของแบคทีเรีย Rso ที่เปนสาเหตุของโรคในดินจากชุดควบคุม 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 
 

 โรคเหี่ยวหรือโรคเนื้อแกว (Bacterial wilt) ของขิง (Zingiber officinale Roscoe) มีสาเหตุเกิดจากเชื้อ

แ บ ค ที เ รี ย  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., 1995 เ ดิ ม ชื่ อ  Pseudomonas 

solanacearum E.F. Smith พบระบาดในทุกพื้นที่ที่มีการปลูกขิง  เปนเชื้อท่ีอาศัยอยูในดิน (soil inhabitat) ที่มี

ความสําคัญมากชนิดหนึ่งที่กอใหเกิดโรคเหี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ และวัชพืชหลายชนิดอยางกวางขวางทั้งในเขตรอน 

เขตก่ึงรอน และเขตอบอุน (Kelman, 1953) สามารถทําลายพืชไดมากกวา 44 วงศ (Hayward, 1991, 1995) ทั้ง

ที่เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู เชน พืชวงศมะเขือ (Solanaceae) พืชวงศทานตะวัน (Compositae) พืช

วงศถั่ว (Leguminosae) และพืชวงศขิงขา (Zingiberaceae) เปนตน การปองกันกําจัดโรคเหี่ยวกระทําได

คอนขางยาก  เนื่องจากเชื้อมีพืชอาศัยหลายชนิด  สามารถดํารงชีวิตอยูในดินไดดี และมีความแปรปรวนทาง

ชีววิทยา  การปองกันกําจัดโรคเหี่ยวจึงเนนวิธีการผสมผสาน  ซึ่ง French (1994) ไดใหความสําคัญของมาตรการ

อบฆาเชื้อในดินและการปลูกพืชในดินปลอดเชื้อไวในอันดับตนๆ การอบฆาเชื้ อในดินดวยวิธีชี วภาพ 

(biofumigation) จึงเปนทางเลือกของการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน ซึ่งเปนการอบดินดวยสาร

ระเหยที่ไดจากการสลายตัวของสาร glucosinolate (GSL) ที่พบในพืชใบเลี้ยงคู โดยเฉพาะอยางยิ่งในอันดับ 

Capparales และในจํานวนนั้นประกอบดวยวงศ Cruciferae (Brassicaceae) (Fenwick et  al., 1983; Rosa 

et  al., 1997) ซึ่งเปนพืชผักที่มีความสําคัญชนิดหนึ่ง isothiocyanate (ITC) เปนสารประกอบระเหยไดที่มีธาตุ

ซัลเฟอรเปนองค ประกอบ จากการสลายตัวของสาร GSL โดยปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส (Chew, 1988; Larsen, 

1981; Poulton and Moller, 1993) ชนิดของสาร ITCs ที่ปลดปลอยออกมาขึ้นกับชนิดของสาร GSLs ที่มีอยูใน

เนื้อเยื่อพืช  สามารถควบคุมศัตรูและโรคพืชไดหลายชนิด เชนโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เชื้อรา ไสเดือนฝอย และ

วัชพืชเปนตน (Brown and Morra, 1995; Fahey et  al., 2001; Mojtahedi et  al., 1993) รวมทั้งโรคเหี่ยวที่

เกิดจากแบคทีเรีย R. solanacearum (Akiew et  al., 1996, Arthy et  al., 2005; อุดมศักดิ์ และคณะ, 2553)  

  พืชตระกูลกะหล่ําในกลุม B. juncea นับวามีศักยภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตโคโลนีของแบคทีเรีย 

Rso สาเหตุโรคเหี่ยวของขิงในหองปฏิบัติการ (สุรชาติ และคณะ, 2553) จึงไดนําพืชตระกูลกะหล่ําในกลุม B. 



 

juncea ดังกลาวมาศึกษาเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของขิงในสภาพโรงเรือนและแปลงปลูกสําหรับเปนขอมูลการศึกษา

และแนะนําแกผูสนใจกับเกษตรกรในขั้นตอนตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

1. แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum (Rso)  isolate 5003-2 race 1 biovar 3 ซึ่งแยกไดจากขิง 

เก็บตัวอยางจาก จ.พะเยา 

2. เชื้อแบคทีเรียกลายพันธุ (mutant) Rso isolate 5003-2  คัดเลือกจากการตานทานตอสารปฏิชีวนะ 

rifampicin  ตาม 

    วิธีการของ Kloepper et al. (1980) 

3. อาหารเลี้ยงเชื้อคัดแปลง Kelman’s medium พัฒนาโดย J. Eephinstone (ไมไดตีพิมพ) ตาม

รายงานของ Englebrecht  

    (1994) (1 ลิตรประกอบดวย bactopeptone 10.0 กรัม glycerol 5 มล. casamino acids 1.0 

กรัม  วุนผง 15.0 กรัม  

    น้ํากลั่น 1,000 มล.  นึ่งฆาเชื้อที่ 121oC นาน 15 นาที)  ที่เติมสารปฏิชีวนะ rifampicin 90 มก./ลิตร 

สารปองกันกําจัด 

    เชื้อรา benomyl 100 มก./ลิตร  chlorotholonil 100 มก./ลิตร กับ procymidone 25 มก./ลิตร 

และสาร tetrazolium  

     chloride (TZC) 50 มก./ลิตร ดัดแปลงวิธีการของ Bayot et  al. (2004) 

4. อุปกรณตางๆ ในหองปฏิบัติการโรคพืช 

5. ถวยพลาสติกชนิด polystyrene (PS) ขนาดจุ 200 มล.  ฝาปดเจาะรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มม.  

จํานวน 5 รู 

6. ดิน silty clay (ชุดเชียงราย)  เก็บตัวอยางจากแปลงทดลองของศูนยวิจัยพืชสวนเชียงรายที่ความลึก

ระดับ 0-20 ซม. นํามารอนใหมีขนาด 8.6 mesh (ขนาดตะแกรง 2 มม.)  ผึ่งใหแหงในที่รม (มีน้ําประมาณ 2.5 

กรัม/ดิน 1 กรัม) 

    ใสถุงเก็บไวที่อุณหภูมิหองเพื่อรอการศึกษา 

7. แผนพลาสติกใสชนิด polypropylene (PP) 

8. ปุยคอก  ฟางขาว และปุยเคมีสูตร 15-15-15 กับสูตร 21-0-0 

9. ถาดเพาะเมล็ด polystyrene (PS) ขนาดเซลลลึก 5.0 ซม.  ปริมาตร 45 ลบ.ซม. จํานวน 84 เซลลตอ

ถาด 

10. เมล็ดพันธุผักตระกูลกะหล่ําในกลุม B. juncea ไดแก IM #52 และ#80,  เขียวใบ #71,  ชุนฉาย#77 

และข่ิว #91    



 

11. ทอนพันธุขิงปลอดโรคเหี่ยว 

12. สังกะสีแผนเรียบ ขนาด 200x90 ซม. 

13. 10mM phosphate buffer pH 6.8 

 

วิธีการ 

1. การเตรียมตนผักตระกูลกะหล่ําในกลุม B. jumcea 

 เพาะเมล็ดผักตระกูลกะหล่ําในกลุม B. jumcea ที่มีศักยภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย Rso  สาเหตุโรค

เหี่ยวของขิงในหองปฏิบัติการ ไดแก  IM#52 และ80,  เขียวใบ#71,  ชุนฉาย#77 และขิ่ว#91  ในเดือน

พฤศจิกายน ในเซลลถาดเพาะเมล็ด เมื่อตนกลาอายุ 4 สัปดาห ยายปลูกในแปลงปลูกขนาด 90x250 ซม.ตนกลา

ผักตระกูลกะหล่ํา IM#52, 80  เขียวใบ#71  และขิ่ว#91 มีระยะปลูก 25x30 ซม.  สนชุนฉาย#77 มีระยะปลูก 

40x60 ซม. ลักษณะดิน silty clay (ชุดเชียงราย) pH 6.5 (พิกัด altitude 407 เมตร 19o 52เหนือ และ90o 46 

ตะวันออก)  เมื่อตนผักเจริญเติบโตจนถึงระยะดอกบานจํานวน 50%  ของชอดอก (ตนผักมีการสะสมอาหารสูง

ที่สุด)  สุมเก็บตัวอยางตันผักตระกูลกะหล่ําจํานวน 5 ชนิด ที่มีศักยภาพดังกลาวในชวงเชาตรูใสถุงพลาสติก นํามา

ที่หองปฏิบัติการ คัดเลือกใบบริเวณกลางลําตนขึ้นไปถึงปลายยอด และชอดอก นํามาหั่นเปนชิ้นขนาด 0.5-1.0 

ซม. จากนั้นนําไปอบใหแหงดวยเตาอบพลังแสงอาทิตย  เมื่อแหงเก็บใสถุงพลาสติกปดปากถุงสนิทเก็บรักษาไวใน 

dessicator ที่อุณหภูมิหอง  เพื่อการศึกษาในขั้นตอนตอไป  สวนการเตรียมตัวอยางพืชตระกูลกะหล่ําสดเพื่อใช

ยับยั้งการเจริญเติบโตโคโลนีแบคทีเรีย ปฏิบัติเชนเดียวกับการเตรียมตัวอยางผักตระกูลกะหล่ําอบแหงดวยพลัง

แสงอาทิตย  แตนําตัวอยางใสถุงพลาสติกพักไวรอการศึกษาในขั้นตอนตอไป 
 

2. การเตรียมแบคทีเรีย Rso สาเหตุโรคเหี่ยวของขิง 

 เตรียมแบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติ (wild strain) และกลายพันธุ  (mutant) Rso isolate 5003-2 

สาเหตุโรคเหี่ยวของขิง  โดยการยายเชื้อที่เก็บรักษาไวในน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อแลวผสม glycerine 50%  ในหลอด 

cryogenic vial ขนาดบรรจุ 2.0 มล. ที่อุณหภูมิ -20 oC ไปขีดบนอาหารเลี้ยงเชื้อดัดแปลง Kelman’s medium 

เติม TZC เพื่อตรวจสอบลักษณะเบื้องตน บมจานเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 28+0.5 oC นาน 48 ชั่วโมง  จากนั้นยาย

โคโลนีแบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติและกลายพันธุ Rso isolate 5003-2 ที่มีลักษณะตามแบบฉบับไปเลี้ยงบน 

slant อาหารเลี้ยงเชื้อดัดแปลง Kelman’s medium ในหลอดเลี้ยงเชื้อบมหลอดเลี้ยงเชื้อไวที่อุณหภูมิ 28+0.5 

oC นาน 48 ชั่วโมง  และยาย culture แบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติ และกลายพันธุ Rso  isolate 5003-2 ไปใส

ในหลอดเลี้ยงเชื้อใหมที่มีน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อแลว  ซึ่งจะใชเปนแหลงของเชื้อตลอดการศึกษาทดลอง 
 

3. การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียกลายพันธุ Rso สาเหตุโรคเหี่ยวของขิงดวยผักตระกุลกะหล่ํา 

    3.1 ประสิทธิภาพของผักตระกุลกะหล่ําชนิดตางๆ ในการควบคุมแบคทีเรีย Rso สาเหตุโรคเหี่ยวของขิงในดิน 

 การทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของ Akiew et al.(1996)  และ Olivier et al.(2006) โดยการนํา

ตัวอยางผักตระกูลกะหล่ําที่อบแหงดวยความรอนจากแสงอาทิตย จํานวน 5 สายพันธุ ไดแก IM#52 และ#80 

เขียวใบ #77 และขิ่ว#71 ที่มีศักยภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตโคโลนีของแบคทีเรีย Rsoสาเหตุโรคเหี่ยวของ



 

ขิงในหองปฏิบัติการดังกลาวหั่นเปนชิ้นขนาด 0.5-1.0 ซม. จํานวน 2.0 กรัม ผสมคลุกเคลากับดินแหง (silty clay) 

ชุดเชียงราย จํานวน 100.0 กรัม บรรจุในถวยพลาสติกที่หยดสารแขวนลอยแบคทีเรียกลายพันธุ Rso isolate 

5003-2  จํานวน 17.0 มล. ลงไปในดินแหงกอน  ซึ่งในดิน 1 กรัม จะมีปริมาณแบคทีเรีย Rso เทากับ 3.4x107 

หนวยโคโลนี และมีความจุความชื้นในสนามของดิน (field capacity, FC) เทากับ 57% กอนนําไปบมในที่มืด

สภาพอุณหภูมิหอง และปดฝาพลาสติกที่มีรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มม. จํานวน 5 รู ปดปากถวยพลาสติกดวย

แผนพลาสติกใสชนิด PP ซึ่งมคีุณสมบัติใหกาซออกซิเจนซึมผานได สารแขวนลอยแบคทีเรีย เตรียมจากแบคทีเรีย

กลายพันธุ Rso isolate 5003-2   บมที่อุณหภูม 28+0.5oC  นาน 48 ชั่วโมง  ที่ความเขมขน 2x108 หนวย

โคโลนี/มล. (วัดดวย spectrophotometer คา OD=0.1  ชวงคลื่น 620 นม.)  วางแผนการทดลองแบบ CRD 

จํานวน 8 กรรมวิธี มี 3 ซ้ํา เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการใชใบขิงและใบขาวโพด หั่นเปนชิ้นขนาด 0.5-1.0 ซม. 

อบแหงดวยความรอนจากแสงอาทิตย จํานวน 2.0 กรัม และกรรมวิธีการไมผสมวัตถุใดๆ ในดินเปนชุดควบคุม  

บันทึกการเจริญเติบโตของโคโลนีแบคทีเรียกลายพันธุ Rso isolate 5003-2 สาเหตุโรคเหี่ยวของขิงในดินในสภาพ

โรงเรือนภายหลังการทดลอง 1, 14, 28, 35 และ 42 วัน โดยการละลายตัวอยางดินของแตละกรรมวิธี จํานวน 5 

กรัมใน 10 mM phosphate buffer จํานวน 45 มล. ใน flask รูปชมพูขนาด 12.5 มล.  นําไปเขยาที่ 100 รอบ/

นาที  นาน 30 นาที  จากนั้นนําสารแขวนลอยดินไปกรองผานกระดาษกรอง จํานวน 2 ชั้น เพื่อกรองอนุภาคดิน

ออก แลวนําไปเลี้ยงบนอาการเลี้ยงเชื้อดัดแปลง Kelman’s medium ที่เติม rifampicin 90 มก./ลิตร benomyl 

100 มก./ลิตร  chlorothalonil 100 มก./ลิตร  procymidone 25 มก./ลิตร และ T2C 50 มก./ลิตร ดังกลาว 

ขณะเดียวกันนําตัวอยางดินของแตละกรรมวิธี จํานวน 5 กรัม  บรรจุในกระปองอลูมิเนียมมีฝาปดไปอบที่อุณหภูมิ 

105oC  นาน 24 ชั่วโมง  เพื่อชั่งหาน้ําหนักดินแหงในแตละชวงเวลาของการทดลอง  

 นับจํานวนประชากรแบคทีเรียดวยวิธี serial dilution pour plate จากการนับจํานวน 2 จาน เลี้ยงเชื้อ

เพื่อวิเคราะหผลทางสถิต ิ

   3.2  ประสิทธิภาพของผักกาดเขียวใบอัตราตางๆ ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Rso สาเหตุโรคเหี่ยวของขิงใน

ดิน 

การทดลองดําเนินวิธีการเดียวกับการศึกษาประสิทธิภาพของผักตระกูลกะหล่ําชนิดตางๆ ในการควบคุม

แบคทีเรีย  Rso  สาเหตุโรคเหี่ยวของขิงในดิน  โดยการนําตัวอยางสดผักกาดเขียวใบ#71 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากการศึกษาในขอ 3.1 หั่นเปนชิ้นขนาด 0.5-1.0 ซม. จํานวน 5.0, 10.0 และ20.0 กรัม  ผสมคลุกเคลากับดิน

แหงชุดเชียงราย จํานวน 100.0 กรัม บรรจุในถวยพลาสติกที่หยดสารแขวนลอยแบคทีเรียกลายพันธุ Rso isolate 

5003-2  จํานวน         17.0 มล. ซึ่งดิน 1 กรัม จะมีเชื้อประมาณ 1.7x107 หนวยโคโลนี ลงไปในดินแหงกอน

เชนเดียวกับการศึกษาในขอ 3.1  วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 5 กรรมวิธีมี 4 ซ้ํา  เปรียบเทียบกับกรรม

วิธีการใชใบยาสูบสดหั่นเปนชิ้นขนาด 0.5-1.0 ซม.  จํานวน 20.0 กรัม และกรรมวิธีการไมผสมวัตถุใดๆ ในดินเปน

ชุดควบคุม  บันทึกการเจริญเติบโตของโคโลนีแบคทีเรียกลายพันธุ Rso isolate 5003-2  สาเหตุโรคเหี่ยวของขิง

ในดิน ภายหลังการทดลอง 2, 4, 5, 6, 7 และ 8 สัปดาห  การละลายตัวอยางดิน  การเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย และ

การนับจํานวนประชากรแบคทีเรีย ดําเนินวิธีการเดียวกับขอ 3.1 

   3.3 ประสิทธิภาพของปุยพืชสดจากผักกาดเขยีวใบในการควบคุมโรคเหี่ยวของขิงในดิน 



 

นําตัวอยางผักกาดเขียวใบ#71  ในระยะชอดอกบาน  50% หั่นเปนชิ้นประมาณ1 ซม. จํานวน 50 กรัม  

ผสมแอลกอฮอล40%  จํานวน 10 มล. บี้ในถุงพลาสติกพอแหลก จากนั้นนําไปผสมคลุกเคลากับดินแหงชุด

เชียงราย จํานวน 1,000 กรัม ในถุงพลาสติกใสชนิด PP ที่ปลูกเชื้อลวงหนา 1 วัน ดวยสารแขวนลอยแบคทีเรีย

สายพันธุธรรมชาติ  Rso isolate 5003-2  จํานวน 150.0 มล. ซึ่งในดินจะมีปริมาณแบคทีเรีย Rso เทากับ 

1.5x106 หนวยโคโลนี/ดิน 1 กรัม  จากนั้นปดปากถุงพลาสติกใหสนิท กอนนําไปบมในที่มืดสภาพอุณหภูมิหอง 

นาน  30 วัน  วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 2 กรรมวิธีม ีจํานวน 15 ซ้ํา  เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการปลูกเชื้อ

แบคทีเรียแตไมใสผักกาดเขียวใบเปนชุดควบคุม  เมื่อครบกําหนดเปดปากถุงพลาสติกออกนําดินบรรจุใน

ถุงพลาสติกดําขนาด      5x8 นิ้ว แลวปลูกตนกลาขิงในดินดังกลาวเปนพืชบงชี้  ตรวจผลการเกิดโรคเหี่ยวกับพืช

บงชี้ชวงทุก 10 วันติดตอกัน นาน 90 วัน 

 4. การควบคุมโรคเหี่ยวของขิงดวยปุยพืชสดจากผักกาดเขียวใบในแปลงปลูก 

 นําตัวอยางผักกาดเขียวใบ#71  ในระยะชอดอกบาน 50% หั่นเปนชิ้นขนาด 3-5 ซม. จํานวน 2.2 กก. 

(อัตรา 5 กก.ตอพท. 1 ตร.เมตร)  ผสมอัลกอฮอล 40%  จํานวน 440 มล.  ขยําหรือบี้พอแหลกในถุงพลาสติก  

จากนั้นนําไปผสมคลุกเคลาทันที่กับดินในทอโลหะขนาดเสนผาศูนยกลาง 75 ซม. ที่ฝงลงไปในดินลึก 70 ซม.  และ

โผลพนระดับผิวดิน 20 ซม.  ที่ระดับความลึก 15-30 ซม. โดยการปลูกเชื้อลวงหนา 1 วัน  ดวยสารแขวนลอย

แบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติ Rso isolate 5003-2 ที่ความเขมขนประมาณ 1.0x107 หนวยโคโลนี/มล. จํานวน 7 

ลิตร ตอดินในทอโลหะพื้นที่ 0.44    ตร.เมตร  จากนั้นรดน้ําตามใหชุม  วางแผนการทดลองแบบ CRD  จํานวน 2 

กรรมวิธี มี 12 ซ้ํา  เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการปลูกเชื้อ แตไมใสผักกาดเขียวใบ เปนชุดควบคุม หลังจากปลอยท้ิง

ไวตามธรรมชาติ นาน 1 เดือน ปลูกตนกลาขิงและปทุมมาสีขาวซึ่งออนแอตอโรคเหี่ยว จํานวน 1 และ 4 ตน 

ตามลําดับ ระยะหางกัน 30 ซม. ในดินในทอโลหะดังกลาว  ตรวจผลการเกิดโรคเหี่ยวกับพืชบงชี้ชวงทุก 10 วัน 

ติดตอกันนาน 90 วัน 

 

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา  เริ่มตนตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2554 

 สถานที ่ ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

 

 

 

 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

1. ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Rso สาเหตุโรคเหี่ยวของขิง ดวยผักตระกูลกะหล่ําในสภาพโรงเรือน 



 

    1.1 ประสิทธิภาพของผักตระกูลกะหล่ําชนิดตางๆ ในการควบคุมแบคทีเรีย Rso สาเหตุโรคเหี่ยวของขิง

ในดิน 

 ผลการสลายตัวของใบผักตระกูลกะหล่ําในระยะชอดอกบาน 50% อบแหงดวยความรอนจากแสงอาทิตย 

จํานวน 5 สายพันธุ  ไดแก IM#52 และ#80  เขียวใบ#71  ชุนฉาย#77 และขิ่ว#91  ในดิน silty clay (ชุด

เชียงราย)  ในที่มืดสภาพอุณหภูมิหอง  เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการใชใบขิง  และใบขาวโพดอบแหงดวยความรอน

จากแสงอาทิตย  และการไมใสวัตถุใดๆ ในชนิดเปนชุดควบคุม  พบวา (ตารางที่ 1)  เขียวใบ#71  มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในการยับยั้งการเจริญโคโลนีของแบคทีเรียกลายพันธุ Rso isolate 5003-2 ไดตั้งแต 14 วันภายหลังการ

ทดลอง โดยประชากรเชื้อลดลงจนตรวจไมพบในดิน รองลงมาไดแก IM#52 และ #80 กับขิ่ว #91 สามารถยับยั้ง

การเจริญของโคโลนีแบคทีเรียไดตั้งแต 42 วันภายหลังการทดลอง สวนชุนฉาย#77 ไมสามารถควบคุมแบคทีเรีย

กลายพันธุ Rso isolate 5003-2  ในดิน ภายหลังการทดลอง 42 วัน 

 

ตารางที่ 1 ผลของใบผักตระกูลกะหล่ําจํานวน 5 สายพันธุ ใบขิง และใบขาวโพดอบแหงดวยความรอนจาก

แสงอาทิตยตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลายพันธุ R. solanacearum 5003-2 สาเหตุโรค

เหี่ยวของขิงในดินในสภาพโรงเรือนภายหลังการศึกษา 1, 14, 28, 35 และ 42 วัน 

Code/สายพันธุ 
คาเฉลี่ยปริมาณเชื้อ (หนวยโคโลนี/ดินแหง 1 กรัม) 

1 วัน 14 วัน 28 วัน 35 วัน 42 วัน 

52/Indian mustard  4.50x106 - 9.81x102 3.88x105 - 

71/เขียวใบ 4.90x106 - - - - 

77/ชุนฉาย 1.37x107 1.07x107 1.21x107 1.01x106 2.40x105 

80/Indian mustard 9.51x105 4.67x105 6.31x105 4.13x105 - 

91/ขิ่ว 4.41x106 5.07x106 5.61x105 6.38x105 - 

ใบขิง 4.58x107 6.41x107 4.84x107 1.61x107 8.87x106 

ใบขาวโพด 1.45x107 1.32x107 1.23x107 6.13x106 3.20x106 

ไมใสวัตถุใดๆ (ชุดควบคุม) 3.48x107 3.21x107 1.91x107 2.06x107 6.81x106 
 

   

  1.2 ประสิทธิภาพของผักกาดเขียวใบอัตราสวนตางๆ กันในการควบคุมแบคทีเรีย Rao  สาเหตุโรคเหี่ยว

ของขิงในดิน 

 ผลการสลายตัวของใบสดผักกาดเขียวใบ#71  ระยะชอดอกบาน 50%  อัตราสวน 5.0, 10.0 และ 20.0 

กรัมตอดินแหง 100 กรัม ตอการยับยั้งการเจริญเติบโตโคโลนีของแบคทีเรียกลายพันธุ Rso isolate 5003-2  ใน

ดินในถวยพลาสติกชนิด PS บมในที่มืดสภาพอุณหภูมิหอง  เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการใชใบยาสูบสด 20.0 กรัม 

และการไมใสวัตถุใดๆ ในดินเปนชุดควบคุม  พบวา (ตารางที่ 2)  ภายหลังการทดลอง 2 และ 3 สัปดาห การใชใบ

สดผักกาดเขียวใบ#71 อัตรา 5.0, 10.0 และ 20.0 กรัม มีผลทําใหประชากรของแบคทีเรียกลายพันธุ Rso 



 

isolate 5003-2  ลดลงจากนอยไปหามากขึ้นเปนลําดับ สัมพันธกับปริมาณอัตราการใชใบสดผักกาดเขียวใบ#71  

ในอัตราที่เพิ่มขึ้น  ภายหลังการทดลอง 4 สัปดาห เปนตน  ปรากฏวา การคลุกเคลาดินดวยใบสดผักกาดเขียว

ใบ#71 ในอัตรา 10.0 และ 20.0 กรัมตอดินแหง 100 กรัม มีผลในการยับยั้งการเจริญโคโลนีแบคทีเรียกลายพันธุ 

Rso isolate 5003-2   โดยสมบูรณและไมสามารถตรวจหาเชื้อในดินได  สวนการคลุกเคลาดินดวยใบสดผักกาด

เขียวใบ#70  อัตรา 5.0 กรัมตอดินแหง 100 กรัม มีผลคอยๆ ยับยั้งการเจริญโคโลนีของแบคทีเรียกลายพันธุ Rso 

isolate 5003-2   เพิ่มขึ้นเปนลําดับเมื่อระยะเวลาภายหลังการทดลองเพิ่มขึ้น  เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการ

คลุกเคลาดินดวยใบยาสูบ อัตรา 20.0 กรัมตอดิน 100 กรัม และการไมใสวัตถุใดๆ เปนชุดควบคุมที่ตรวจพบ

ประชากรแบคทีเรียกลายพันธุ Rso isolate 5003-2  ดังดลาว ภายหลังการทดลอง 2-6 สัปดาห แปรปรวนอยู

ในชวง 1.88x106-1.72x105 และ 5.04x105 หนวยโคโลนี/ดินแหง 1 กรัม ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2   ผลการสลายตัวของใบสดผักกาดเขียวใบ#71 อัตราสวนตางๆ กันตอดินแหง 100 กรัมตอการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรียกลายพันธุ Rso isolate 5003-2 สาเหตุโรคเหี่ยวของขิงในดินสภาพ

โรงเรือน ภายหลังการศึกษา 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 สัปดาห 

กรรมวิธี 
คาเฉลี่ยปริมาณเชื้อ (หนวยโคโลนี/ดินแหง 1 กรัม) 

2 สัปดาห 3 สัปดาห 4 สัปดาห 5 สัปดาห 6 สัปดาห 7 สัปดาห 

เขียวใบ#71    5.0 กรัม 1.61x106 3.91x105 2.29x105 3.14x104 7.56x103  

เขียวใบ#71  10.0 กรัม 1.01x106 1.66x105 -    

เขียวใบ#71  20.0 กรัม 2.11x105 4.38x103 -    

ใบยาสูบ        5.0 กรัม 1.88x106 3.54x105 3.41x105 1.72x105 2.71x105  

ไมใสวัตถุใดๆ(ชุดควบคุม) 5.04x105 2.95x105 3.54x105 2.45x105 3.42x105  

 หมายเหตุ  - = ตรวจไมพบเชื้อ 

 

    1.3 ประสิทธิภาพของปุยพืชสดจากผักกาดเขียวใบในการควบคุมโรคเหี่ยวของขิงในดิน 

 ผลการสลายตัวของใบสดผักกาดเขียวใบ#71 ระยะชอดอกบาน 50%  อัตรา 50 กรัมตอดินแหง 1,000 

กรัม ตอการยับยั้งการเจริญเติบโตโคโลนีของแบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติ Rso isolate 5003-2 ในดินที่บรรจุใน

ถุงพลาสติกใสชนิด PP ปดปากถุงใหสนิท บมไวในที่มืดสภาพอุณหภูมิหองเปนเวลา 30 วัน พบวา (ตารางที่ 3)  

ปุยพืชสดจากผักกาดเขียวใบ#71 สามารถควบคุมโรคเหี่ยวของขิงได ตนขิงมีเปอรเซ็นตการรอดตาย 100 

เปอรเซ็นต  ภายหลังการยายปลูกในถุงพลาสติกดํา 90 วัน ในสภาพโรงเรือน  เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ปลูก

เชื้อดวยสารแขวนลอยแบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติ Rso isolate 5003-2 แตไมใสวัตถุใดๆ ที่พบตนกลาขิงแสง

อาการเปนโรคเหี่ยวจํานวน 13.33 -33.33 เปอรเซ็นตในชวง40-44 วัน ภายหลังจากการยายปลูกในถุงพลาสติก

ดํา และตนกลาขิงแสดงอาการโรคเหี่ยว จํานวน 100 เปอรเซ็นต  ภายหลังการยายปลูกในถุงพลาสติกดํา 48 วัน  

 



 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  จํานวนตนกลาขิงที่อยูรอดภายหลังการปลูกเปนพืชทดสอบเปนเวลา 90 วัน จากการปรับปรุงดินดวย

ปุยพืชสดจากผักกาดเขียวใบ #71 ในการควบคุมโรคเหี่ยวของขิงในดินสภาพโรงเรือน 

กรรมวิธี 
เวลาภายหลังการยายปลูก (วัน) 

0 40 41 44 48 70 90 

ผสมผักกาดเขียวใบ #71 15 15 15 15 15 15 15 

ควบคุม 15 13 11 10 0 0 0 

 

2. ผลการควบคุมโรคเหี่ยวของขิงดวยปุยพืชสดจากผักกาดเขียวใบในแปลงปลูก 

 ผลการปรับปรุงดวยดวยในสดผักกาดเขียวใบ#71 ระยะชอดอกบาน 50% อัตรา 2.2 กก.ตอพืชที่ดิน 

0.44 ตร.ม. ในทอโลหะขนาดเสนผาศูนยกลาง 75 ซม. เพื่อควบคุมแบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติ  Rso isolate 

5003-2  พบวา (ตารางที่ 4)  ปุยพืชสดจากผักกาดเขียวใบ#71  ไมสามารถควบคุมโรคเหี่ยวของขิงในสภาพแปลง

ปลูก  โดยตนกลาขิงและปทุมมาสีขาวที่ยายปลูกลงในดินในทอโลหะภายหลังการคลุกเคลาดินดวยผักกาดเขียว

ใบ#71 นาน 30 วัน แสดงอาการเปนโรคเหี่ยวภายหลังการยายปลูก 53 วัน จํานวน 16.67 เปอรเซ็นต จากนั้นตน

กลาขิงและปทุมมาสีขาว มีการติดเชื้อเพื่อขึ้นเปนลําดับ จนเปนโรคเหี่ยว จํานวน 100 เปอรเซ็นต  ภายหลังการ

ยายปลูก 60 วัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ปลูกเชื้อดวยสารแขวนลอยแบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติ Rso 

isolate 5003-2 แตไมใสวัตถุใดๆ พบ ตนกลาขิงและปทุมมาสีขาว  ภายหลังการยายปลูกนาน 46 และ 48 วัน 

แสดงการเปนโรคเหี่ยวจํานวน 8.33 และ 66.67 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และแสดงการเปนโรคเหี่ยว 100 

เปอรเซ็นต ภายหลังการยายพืชบงชี้ปลูกในดินในทอโลหะ นาน 53 วัน 

 

ตารางที่ 4  จํานวนตนกลาขิงและปทุมมาสีขาวที่อยูรอดภายหลังการปลูกเปนพืชทดสอบเปนเวลา 90 วัน จาก

การปรับปรุงดินดวยปุยพืชสดจากผักกาดเขียวใบ #71 ในการควบคุมโรคเหี่ยวของขิงในดินสภาพ

แปลงปลูก 

กรรมวิธี 
เวลาภายหลังการยายปลูก (วัน) 

0 46 48 53 55 57 60 90 

ผสมผักกาดเขียวใบ #71 60 60 60 50 10 5 0 0 

ควบคุม 60 55 20 0 0 0 0 0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

การทดสอบผลของการสลายตัวของพืชตระกูบกะหล่ําในกลุม B. juncea ในระยะชอดอกบาน 50%  

จํานวน 5 สายพันธุไดแก  IM#52 และ#80  เขียวใบ#71  ชุนฉาย#77 และขิ่ว#91  ในขบวนการรมทางชีวภาพ  

เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลายพันธุ (rifampicin-resistant) Rso isolate 5003-2 สาเหตุโรคเหี่ยว

ของขิงในดินในสภาพโรงเรือน ปรากฏวา ใบแหงอบดวยความรอนจากแสงอาทิตยของผักกาดเขียวใบ#71  

สามารถควบคุมโรคเหี่ยวของขิงไดดีที่สุด  ภายหลังการทดลอง 2 สัปดาห รองลงมาไดแก IM#52 และ#80  เขียว

ใบ#71 กับขิ่ว#91  ยกเวนชุนฉาย#77 ที่ไมสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลายพันธุดังกลาว 

ภายหลังการทดลอง 6 สัปดาห  การคลุกเคลาใบสดเขียว#71  ในระยะชอดอกบาน 50% อัตรา 5.0, 10.0 และ 

20.0 กรัมตอดินแหง 100 กรัม  และดินมีเชื้อแบคทีเรียกลายพันธุ Rso isolate 5003-2  ผลการสลายภายหลัง

การทดลอง 4 สัปดาห พบวา เขียวใบ#71 อัตรา 10.0 และ 20.0 กรัมตอดินแหง 100 กรัม  สามารถควบคุมโรค

เหี่ยวของขิงได  สวนเขียวใบ#71 อัตรา 5.0 กรัมตอดินแหง 100 กรัม  มีผลคอยๆ ลดประชากรแบคทีเรียกลาย

พันธุดังกลาวลงได ภายหลังการทดลอง 2-6 สัปดาห  การคลุกเคลาใบสด เขียวใบ#71 ในระยะดอกบาน 50%  

อัตรา 50 กรัมตอดินแหง 1,000 กรัม ที่มีเชื้อแบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติ Rso isolate 5003-2  จากนั้นปลูกตน

กลาขิงเปนพืชบงชี้ ภายหลังการทดลอง 30 วัน พบวาการปรับปรุงดินดวยปุยพืชสดจากผักกาดเขียวใบ #71 

สามารถควบคุมโรคเหี่ยวของขิงได 100% 

การศึกษาในสภาพแปลงปลูก  โดยการคลุกเคลาใบสดผักกาดเขียวใบ#71 ในระยะชอดอกบาน 50%  

อัตรา 5 กก.ตอดินพื้นที่ 1 ตร.เมตร  ในทอโลหะขนาดเสนผาศูนยกลาง 75 ซม. ที่ฝงอยูในแปลงปลูก ที่มีเชื้อ

แบคทีเรียสายพันธุธรรมชาติ Rso isolate 5003-2 จากนั้นปลูกตนกลาขิงและปทุมมาสีขาวเปนพืชบงชี้  ภายหลัง

การทดลอง 30 วัน  พบวา การปรับปรุงดินดวยปุยพืชสดจากผักกาดเขียวใบ#71 ไมสามารถควบคุมโรคเหี่ยวได  

เนื่องจากในระหวางการทดลองเปนชวงกลางฤดูฝนมีฝนตกชุกและหนัก ทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อจากดินชุด

ควบคุม 

 



 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1. เปนขอมูลการศึกษาการอบดินดวยแสงอาทิตยและการคลุกเคลาดินดวยผักกาดเขียว เพื่อกําจัดโรคเหี่ยวที่

เกิดจากแบคทีเรียของขิงในแปลงปลูก 

2. เปนวิธีการเลือกในระบบเกษตรอินทรียและเกษตรแบบดั้งเดิมที่ตองการลดความเสี่ยงจาการใชสารเคมี 

3. เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับนักวิจัยนําผลการศึกษาไปพัฒนาตอสําหรับใชศึกษาทดสอบเพื่อปองกันกําจัดโรค

พืชที่เกิดจากเชื้อราที่อาศัยอยูในดิน  ไสเดือนฝอยแมลงศัตรูพืช และวัชพืช 
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