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บทคัดย่อ 

 โรคเหี่ยวเขียวและไส้เดือนฝอยรากปมที่เกิดจากเชื้อโรคในดินเป็นปัญหาหนึ่งที่ส าคัญในการผลิตพริก

คุณภาพ  การศึกษาการขยายพันธุ์พริกโดยใช้ต้นตอ ด าเนินการที่โรงเรือนในสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา 

สมเด็จพระเทพฯ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2555-2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดพันธุ์ของพริกที่ทนทาน/

ต้านทานต่อ โรคไส้เดือนฝอยรากปม (Nematode root gall) ที่เกิดจากเชื้อ Meloidogyne spp. และ โรค

เหี่ยวเขียว (Bacterial wilt) ที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia  solanacearum  วางแผนการทดลองแบบ RCBD 3 

ซ้ า ประกอบด้วยพริก 9 พันธุ์ (กรรมวิธี)  ส าหรับมะเขือขื่น (Solanum aculeatissimum) ได้มีการศึกษา

ความทนทาน/ต้านทานต่อ โรคเหี่ยวเขียว ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวด้วย หลังจากได้ผลการศึกษาใน

โรงเรือนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ น าต้นตอพันธุ์ที่ต้านทาน/ทนทาน ศึกษาในแปลงปลูกโดยใช้กิ่งพันธุ์ดีพริกที่เป็น

การค้าเป็นต้นพันธุ์ดีเสียบยอดปลูกศึกษาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน จ.น่าน ในปี 2557 วางแผนการ

ทดลองแบบ RCBD 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลผลิตและคุณภาพ  

 ผลการทดลอง การศึกษาในโรงเรือนด้านชนิดพันธุ์ที่ต้านทาน/ทนทาน พบว่า พริกพันธุ์เบอร์ 2, 7, 8 

และมะเขือขื่น มีความต้านทาน/ทนทาน ต่อโรค Bacterial wilt ขณะที่พริกพันธุ์เบอร์ 4 มีความ ต้านทาน/

ทนทานต่อไส้เดือนฝอย รากปมได้ ระดับที่ดี เหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นต้นตอ ส าหรับการศึกษาระดับความ

ทนทาน/ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว ในแปลงปลูก โดยน าต้นพันธุ์ดีพริกที่เป็นการค้าเป็นกิ่งพันธุ์ดีเสียบยอดบน

ต้นตอ พันธุ์เบอร์ 2, 7 และ มะเขือขื่น พบว่าการใช้ต้นตอที่ต้านทานโรคมีแนวโน้มการเจริญเติบโตดีกว่าที่ปลูก

โดยไม่มีการใช้ต้นตอ อย่างไรก็ตามพริกพันธุ์เบอร์ 8 ให้ผลผลิตสูงที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 



 

 

ถึงแม้ทุกๆ กรรมวิธีจะไม่แสดงอาการของโรค อาจเป็นเพราะการปลูกถ่ายเชื้อ Bacteria ดังกล่าว ลงใน
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Chili Propagation Using Resistance/tolerances Rootstock to Soil- born Disease 
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Kositcharoeenkul 4/   Wilawan Krikruan 1/  Trakrut Silasuwan 2/ Wisarute   Sanmaerre1/ 

ABSTRACT 

 
Chili pepper propagation using resistance/tolerances rootstock to soil-born 

disease were carried out in Bangkok during 2012-2013 to determine suitable Chili rootstock 
that is resistance/tolerance to soil born disease such as bacterium wilt (Ralstonia  
solanacearum ) and Nematode root gal (Meloidogyne spp.).  There are three experiments 
has been set up.  The first and second experiment were to determine suitable rootstock that 
is resistant/tolerance to bacterium wilt and root gall nematode were arranging in RCBD, 
replicated three times, and 9 treatments were used namely, number 1-9 chili.  
Simultaneously, another experiment was carried on local eggplant (Solanum 
aculeatissimum) without and with those disease inoculated.  After suitable Chili and 
eggplant rootstocks has been found, field trial were carried out at the Nan Agricultural 
Research and Development Center, Nan arranging in RCBD replicated 5 times and four 
treatments, chili number 2, 7, 8 and local eggplant as  rootstock comparable to the control.   

Result from first and second experiment, determining suitable rootstock that is 
resistant/tolerance to bacterium wilt and root gall nematode shows that, among the 
treatment assigned, Chili number 2, 7 and 8 showed good crop performance in 
resistance/tolerance to bacterium wilt where Chili number 4 showed satisfactory 
resistance/tolerance to nematode root gal.  Where the third experiment, filed trial, the 
treatment using chili number 2, 7, 8 and local eggplant as rootstock were expressed good 
crop performance in term of growth and yield where chili number 8 as rootstock using 
commercial variety as scion was show the best crop performance, statistically difference in 
crop yield better than the other.  
Keywords: Rootstock, Chili, Eggplant, Resistance/Tolerance, Soil-born Disease 
1/ Horticulture Research Institute  
2/ Nan Agriculture Research and Development Center   
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ค าน า 

 
การใช้ต้นตอในพริกช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากดิน  เช่น  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterium wilt)  

หรือส่งเสริมให้พริกทนทานต่อน้ าท่วมขังในฤดูฝน  ส าหรับเทคโนโลยีการใช้ต้นตอในพริกได้พัฒนามาจาก  
AVRDC-The World Vegetable Center  เริ่มในมะเขือเทศ  มะเขือ  พริก  พริกหวาน  หรือในพืชวงศ์แตง  
ในเวลาต่อมาเทคโนโลยีนี้ได้น าไปใช้แพร่หลายในประเทศต่าง ๆ  ไต้หวัน  ญี่ปุ่น  เกาหลี  และเวียดนาม  ใน
มะเขือเทศนิยมใช้เทคโนโลยีนี้อย่างแพร่หลายส าหรับการควบคุมเชื้อ Ralstonia  solanacearum  ซึ่ง
โดยทั่วไปเป็นสาเหตุหลักท าความเสียหายในแปลงปลูกมะเขือเทศถึงร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่เมื่อใช้ต้นตอที่
ต้านทานโรคนี้สามารถควบคุมการระบาดได้ดี  นอกจากนี้ความเครียดที่เกิดจากสภาวะร้อนชื้น  น้ าท่วมขังท า
ให้ผลผลิตลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  การใช้มะเขือเป็นต้นตอกับพริก และมะเขือเทศช่วยลดปัญหานี้ได้  มีนักวิจัย
จากเวียดนามได้น าเทคโนโลยีจาก  AVRDC  และน ามาปรับใช้กับเกษตรกรใน Lam Dong  ในระหว่างปี  
2002-2004  น ามาขยายผลในพ้ืนที่  4,000 ไร่ ท าก าไรให้เกษตรกรถึงหกล้าน เหรียญสหรัฐต่อปี การใช้ใน
พริกและพริกหวาน ในพริกการใช้ต้นตอช่วยท าให้ต้นพันธุ์ดีทนทานต่อโรคที่เกิดจาก  bacterial wilt, 
Phytophthora  โรคไหม้ root knot nematodes  โดยใช้พันธุ์ผสมเปิด  Capsaicin เป็นต้นตอ  อย่างไรก็
ตามการน าไปขยายผลยังคงจ ากัดเนื่องจากต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค  ในพืชวงศ์แตง ควบคุมโรค  
Fusarium wilt และน้ าท่วมขัง   มีการใช้ต้นตอบวบ  และฟักทอง   แตงโม  เพ่ือปลูกในสภาพ ที่ขาดน้ าเป็น
บางช่วง Davis et al., (2008) กล่าวถึง การพัฒนาการเสียบยอดของพริกโดยมีวัตถุประสงค์หลายๆ ข้อ ได้แก่ 
1) เพ่ือควบคุมโรค 2) ทนต่อสภาพแวดล้อม ความหนาวเย็น และ ความร้อน 3) เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน 4) การเสียบยอดมีผลกระทบถึงการออกดอกและเก็บเกี่ยว และ 5) ประสิทธิภาพในการดูด
ธาตุไนโตรเจน เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการเสียบยอดพืชผัก เพ่ือควบคุมการระบาดของโรค ได้จัดท าทั้งใน
ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งสรุปได้ว่าสามารถควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อใน
ดิน  ซึ่งควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา ได้มากกว่า 10 ชนิด แบคทีเรีย และไส้เดือนฝอย และยังรวมถึงสามารถ
ควบคุมหรือท าให้ต้นพันธุ์ดีทนต่อ เชื้อราที่ใบ หรือ เชื้อไวรัสด้วย (King et al.,2008) นอกจาก ปัญหาด้านโรค
และแมลง หรือ Grafting technique ยังสามารถช่วยให้พริกที่ปลูก ทนทนต่อน้ าท่วมขัง หรือเมื่อเกิดสภาวะ
แห้งแล้ง  

ดังนั้นการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริก ให้ทนทาน/ต้านทานการ
ระบาดของโรคพริกที่เกิดจาก โรคเหี่ยวเขียว (Bacterium wilt) ที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum 
ไส้เดือนฝอย โรครากปม (nematode root gal, จากเชื้อ Meloidogyne spp.) การใช้ต้นตอที่ทนทาน/
ต้านทานต่อปัญหาดังกล่าวโดยที่ใช้พันธุ์ปลูกเป็นพันธุ์ดี ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรและ
ผู้สนใจในแหล่งปลูกต่างๆต่อไป 

 



 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การทดลองที่ 1 การศึกษาชนิดของต้นตอส าหรับขยายพันธุ์พริกที่ทนทาน/ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว จากเชื้อ
แบคทีเรีย (Ralstonia  solanacearum)  
 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD, 3 ซ้ าประกอบด้วย 9 กรรมวิธี  

1. พริกพันธุ์เบอร์ 7   
2. พริกพันธุ์เบอร์ 12   
3. พริกพันธุ์เบอร์ 2   
4. พริกพันธุ์เบอร์ 9   
5. พริกพันธุ์เบอร์ 1   
6. พริกพันธุ์เบอร์ 10   
7. พริกพันธุ์เบอร์ 11   
8. พริกพันธุ์เบอร์ 8   
9. พริกพันธุ์เบอร์ 4   

อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดพันธุ์ตามกรรมวิธี 

2. กระบะเพาะกล้าขนาด 104 หลุม 
3. วัสดุปลูก 
4. กระถางขนาด 16 นิ้ว 
5. อุปกรณ์ให้น้ า 
6. แอลกอฮอล์  
7. ใบมีดโกน 
8. เชื้อ Ralstonia  solanacearum  
9. ปุ๋ยเคมี 15-15-15, 12-24-12 

วิธีการด าเนินการ 
เพาะเมล็ดพริกในถาดเพาะ ย้ายปลูกหลังเมล็ดงอก อายุ 2 สัปดาห์ ลงในกระถางขนาด 16 นิ้ว ปลูก

ถ่ายเชื้อ Ralstonia solanacearum ปริมาณ 106 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม/ต้น หลังจากปลูกพริกลงใน
กระถาง 14 วันดูแลรักษาตามปกติในโรงเรือนที่มีหลังคาพลาสติคป้องกันฝน 

ส าหรับ มะเขือขื่น เพาะเมล็ดมะเขือขื่นในถาดเพาะ ย้ายปลูกหลังเมล็ดงอก อายุ 2 สัปดาห์ ลงใน
กระถางขนาด 16 นิ้ว ปลูกถ่ายเชื้อ Ralstonia  solanacearum ปริมาณ 106 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม/ต้น 
เปรียบเทียบกับท่ีไม่มีการปลูกถ่ายเชื้อ 

 
การบันทึกข้อมูล  



 

 

โรคเหี่ยวเขียว  ระดับการเกิดโรค 1 = พืชปกติ 2 = ใบเหี่ยว 1 ใบต่อต้น 3 = 1/3 ของต้นแสดง
อาการเหี่ยว 4 = 2/3 ของต้นแสดงอาการเหี่ยว 5 = แสดงอาการเหี่ยวทั้งต้นหรือต้นตายและน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ ความคลาดเคลื่อน แปรปรวน ตามท่ีได้วางแผนการทดลอง 

 
สถานที่ท าการทดลอง โรงเรือนในสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ กรุงเทพ ฯ 
ระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2555-2556 
การทดลองที่ 2 การศึกษาชนิดของต้นตอส าหรับขยายพันธุ์พริกที่ทนทาน/ต้านทานต่อโรครากปมของพริกและ
มะเขือขื่น ที่เกิดจาก ไส้เดือนฝอย (Meloidogyne spp.) 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD 3 ซ้ าประกอบด้วย 9 กรรมวิธี  

1. พริกพันธุ์เบอร์ 7   
2. พริกพันธุ์เบอร์ 12   
3. พริกพันธุ์เบอร์ 2 
4. พริกพันธุ์เบอร์ 9  
5. พริกพันธุ์เบอร์ 1   
6. พริกพันธุ์เบอร์ 10   
7. พริกพันธุ์เบอร์ 11 
8. พริกพันธุ์เบอร์ 8   
9. พริกพันธุ์เบอร์ 4   

 
อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดพันธุ์ตามกรรมวิธี 

2. กระบะเพาะกล้าขนาด 104 หลุม 
3. วัสดุปลูก 
4. กระถางขนาด 16 นิ้ว 
5. อุปกรณ์ให้น้ า 
6. แอลกอฮอล์  
7. ใบมีดโกน 
8. เชื้อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) 
9. ปุ๋ยเคมี 15-15-15, 12-24-12 

วิธีการด าเนินการ 
เพาะเมล็ดพริกในถาดเพาะ ย้ายปลูกหลังเมล็ดงอก อายุ 2 สัปดาห์ ลงในกระถางขนาด 16 นิ้ว ปลูก

ถ่ายเชื้อ ไส้เดือนฝอยรากปม โดยใช้ไข่จ านวน 1,500 ฟอง/ต้น ลงไปในกระถาง 14 วันหลังย้ายกล้า ดูแลรักษา
ตามปกติในโรงเรือนที่มีหลังคาพลาสติกป้องกันฝน 

 



 

 

การบันทึกข้อมูล  
วัดดัชนีการเกิดปมที่รากตามวิธีของ Kinloch (1990) 50 วันหลังปลูกถ่ายเชื้อ และหลังการเก็บเกี่ยว 

แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่มีปม ; 1 = มีปมเกิดขึ้นเล็กน้อย ;  2 = เกิดปมน้อยกว่า 25% ; 3 = เกิดปม 
25-50% ; 4 = เกิดปม 50-75% ; และ 5 = เกิดปมมากกว่า 75% ของระบบรากและน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
ความคลาดเคลื่อน แปรปรวน ตามท่ีได้วางแผนการทดลอง 

 
สถานที่ท าการทดลอง โรงเรือนในสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรุงเทพ ฯ 
ระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2555-2556 

 
 

  



 

 

การทดลองที่ 3 การศึกษาชนิดของต้นตอส าหรับขยายพันธุ์พริกที่ทนทาน/ต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจาก
เชื้อ Ralstonia  solanacearum 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 5 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธีทดสอบ ได้แก่ต้นตอชนิดต่างๆ 

  กรรมวิธีที่ 1 พริกพันธุ์เบอร์ 2 
  กรรมวิธีที่ 2 พริกพันธุ์เบอร์ 7 
  กรรมวิธีที่ 3 พริกพันธุ์เบอร์ 8 
  กรรมวิธีที่ 4 พริกพันธุ์การค้า 

อุปกรณ์  
1. เมล็ดพันธุ์ตามกรรมวิธี 
2. กระบะเพาะกล้า ขนาด 104 หลุม 
3. วัสดุปลูก 
4. กระถางขนาด 16 นิ้ว 
5. อุปกรณ์ให้น้ า 
6. แอลกอฮอล์  
7. ใบมีดโกน 
8. เชื้อ Ralstonia solanacearum  
9. ปุ๋ยเคมี 15-15-15, 12-24-12 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. เพาะต้นกล้าพริกทั้ง 4 พันธุ์ 
 2. หลังจากเพาะกล้า 20 วัน ท าการเปลี่ยนยอดพันธุ์โดยใช้ต้นตอเป็นพริกพันธุ์ 2, 7, 8 ใช้

พริกพันธุ์การค้าเป็นยอดพันธุ์ 
 3. หลังเปลี่ยนยอดพันธุ์น าเข้ากระโจมพลาสติก 10 วันค่อยๆเปิดพลาสติกออก น ากระบะ

เพาะออกไว้นอกกระโจม 5 วันน าไปปลูกในแปลงขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 5 เมตร แปลงละ 14 ต้น ปลูก
วันที่ 
1 กันยายน 2557 

 4. ท าการปลูกเชื้อหลังปลูกได้ 47 วัน โดยท าการปลูกเชื้อเม่ือวันที่ 17 กันยายน 2557 
 5. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต อาการเกิดโรค 
 6. ดูแลรักษา 

การบันทึกข้อมูล  
ได้ท าการบันทึกผลการทดลองทุก 7 วันหลังการปลูกถ่ายเชื้อ Ralstonia  solanacearum โดยให้ค่า

คะแนนความรุนแรงของโรคตั้งแต่  1-5 ตามอาการของต้นพืชดังนี้ 
  1 = พืชปกต ิ
  2 = ใบเหี่ยว 1 ใบต่อต้น 



 

 

  3 = 1/3 ของต้นแสดงอาการเหี่ยว 
  4 = 2/3 ของต้นแสดงอาการเหี่ยว 
  5 = แสดงอาการเหี่ยวทั้งต้นหรือต้นตาย 

สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน อ. เมือง จ. น่าน 
ระยะเวลา ตุลาคม  2556 – กันยายน  2557 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
ส ารวจและรวบรวมพริกและมะเขือ เพื่อใช้เป็น ต้นตอ 

ด าเนินการส ารวจและรวบรวม พริกที่ที่ทนทาน/ต้านทานต่อโรคเหี่ยว ที่มีสาเหตุจากเชื้อ แบคทีเรีย 
ในแหล่งปลูกที่ มีหรือเคยมีการระบาดของโรคดังกล่าวรวมทั้งจาก แปลงผลิตการสอบถามแบบเร่งด่วนจาก
ตลาดสดที่มีพริกวางจ าหน่ายชนิดพันธุ์และแหล่งที่มา เน้นทางภาคเหนือ ได้ชนิด/พันธุ์พริกที่สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี ในแหล่งปลูกดังกล่าวจ านวน 9 ชนิด/พันธุ์ ดังภาพประกอบ ในตารางที่ 1 
ตารางที่  1 ชนิดพันธุ์ (Accession numbers) และแหล่งที่มา เน้นทางภาคเหนือ และลักษณะประจ าพันธุ์ 

(ภาพถ่าย) 
Accession  
numbers 

พันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพประกอบ แหล่งที่มา 

001 พริกพันธุ์เบอร์ 7 Capsicum annumm L. 

 

กทม  (ตลาดสด
วงเวียนใหญ่) 

002 พริกพันธุ์เบอร์ 12 Capsicum annumm L. 

 

จ. น่าน 

003 พริกพันธุ์เบอร์ 2 Capsicum annumm L. 

 

จ. พิจิตร 

004 พริกพันธุ์เบอร์ 9 Capsicum annumm L. 

 

จ. น่าน 

005 พริกพันธุ์เบอร์ 1 Capsicum annumm L. 

 

จ. เชียงใหม ่

006 พริกพันธุ์เบอร์ 6 Capsicum annumm L. 

 

จ. เชียงใหม่ (อ.
ฝาง) 

007 พริกพันธุ์เบอร์ 11 Capsicum annumm L. 

 

จ. น่าน 
(อ. ท่าวังผา) 

008 พริกพันธุ์เบอร์ 8 Capsicum annumm L. 

 

จ. น่าน 



 

 

009 พริกพันธุ์เบอร์ 9 Capsicum annumm L. 

 

กทม. 

010 มะเขือขื่น 
(มะเขือแจ้) 

Solanum aculeatissimum 

 

จ. น่าน 

 
  



 

 

ระดับความทนทาน/ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อ Ralstonia  solanacearum  
 จากผลการด าเนินงานปี 2555  และ 2556 พบว่า   กรรมวิธีที่ 8  พริกพันธุ์เบอร์  8  มีระดับ

คะแนนการเกิดโรคเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.20  และ 1.75  คะแนน มีจ านวนต้นที่รอดตาย  จ านวน  8  ต้น  (ต้นที่

มีคะแนน 1 - 3 )  รองลงมาคือ  กรรมวิธีที่ 3 พริกพันธุ์เบอร์  2  มีระดับคะแนนการเกิดโรคเฉลี่ย คือ 4.18 

และ 1.83 คะแนน  มีจ านวนต้นที่รอดตาย จ านวน 7 ต้น (ต้นที่มีคะแนน 1 - 3 ) (ตารางที่ 2 ) อาการเหี่ยว

หลังจากการปลูกถ่ายเชื้อจะเริ่มจากการเหี่ยวเฉาจากใบล่างหลังจากนั้น 7 วันก็จะแสดงอาการเหี่ยวทั้งต้น 

ขณะที่พันธุ์/เบอร์ 8 ที่แสดงความต้านทาน/ทนทาน (ภาพท่ี 1) 

ตารางท่ี 2 คะแนนความรุนแรงของโรคของพริกกรรมวิธี (พันธุ์/สายพันธุ์) ต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อการปลูกถ่าย

เชื้อ Ralstonia  solanacearum ปริมาณ 106 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม/ต้น 

กรรมวิธี คะแนนความรุนแรงของโรค 1/ 

ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 

    1.  พริกพันธุ์เบอร์  7     

7 

4.66 3.17 

 2. พริกพันธุ์เบอร์ 12 3.52 3.56 

 3.  พริกพันธุ์เบอร์  2 4.18 1.83 

 4.  พริกพันธุ์เบอร์  9 4.47 - 

 5.  พริกพันธุ์เบอร์  1 4.30 3.67 

         6.  พริกพันธุ์ เบอร์ 10 5.00 4.17 

         7.  พริกพันธุ์เบอร์  11 5.00 2.50 

 8.  พริกพันธุ์เบอร์  8 3.20 1.75 

 9.  พริกพันธุ์เบอร์  4 5.00 4.67 
1/ ค่าเฉลี่ย จาก 3 ซ้ า 

 ส าหรับมะเขือขื่นแสดงอาการเหี่ยวและตาย 7-10 วัน ที่ร้อยละ 18 หลังการปลูกถ่ายเชื้อ Ralstonia  
solanacearum ปริมาณ 106 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม/ต้น ขณะที่กรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกถ่ายเชื้อแสดง
อาการเหี่ยว ร้อยละ 4 สอดคล้องกับการศึกษาของ Lin, at el. (1998) เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกถ่ายเชื้อ
โรคดังกล่าวลงในมะเขือเปราะ  พบว่า แสดงอาการเหี่ยวและตาย ร้อยละ 100 (ภาพท่ี 2) 
  



 

 

 

 

 

  
 
 

ภาพที่ 1  อาการเหี่ยวหลังจากการปลูกถ่ายเชื้อจะเริ่มจากการเหี่ยวเฉาจากใบล่างหลังจากนั้น 7 วันก็จะแสดง
อาการเหี่ยวทั้งต้น เปรียบเทียบกับพริกเบอร์ 8 ที่ไม่มีอาการ 

 
 

 

 
ภาพที่ 2  การปลูกถ่ายเชื้อโรคดังกล่าวลงในมะเขือเปราะ   พบว่า แสดงอาการเหี่ยวและตาย ร้อยละ 100 



 

 

  



 

 

ระดับความทนทาน/ต้านทานต่อโรครากปมจากไส้เดือนฝอย 
จากผลการด าเนินงาน ปี 55 การบันทึกข้อมูล ตามวิธีของ Kinloch (1990) ภายหลังการปลูกถ่ายไข่

ไส้เดือนฝอยลงที่โคนต้นพันธุ์พริก 50 วันพบว่า กรรมวิธี 2, 3, 4 และ 5 มีระดับดัชนีการเกิดปมที่ราก ต่ าที่สุด 
คือ ระดับ 0 – 1 หรือมีปมเกิดขึ้นเล็กน้อย (ภาพที่ 3) อย่างไรก็ตามหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่า ทุก 
กรรมวิธีตั้งแต่ 1 - 9 มีระดับดัชนีการเกิดปมที่ราก ตั้งแต่ ระดับ 4 เป็นต้นไป ในขณะที่ปี 2556 พบว่า  
กรรมวิธีที่ 4 และ 1 มีระดับดัชนีการเกิดปมที่รากเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ระดับ 0.00 และ1.00 หรือไม่มีและ มีปม
เกิดขึ้นเล็กน้อย รองลงมาคือ  กรรมวิธีที่  3 , 2, 9, 8 และ 5 มีระดับดัชนีการเกิดปมที่รากเฉลี่ย 2.22, 2.35, 
2.50, 2.58 และ2.61 ตามล าดับ หรือมีปมเกิดขึ้น 25%  ส่วน  กรรมวิธีที่ 7 และ 6  มีระดับดัชนีการเกิดปมที่
รากเฉลี่ย 3.22 และ3.66 หรือมีปมเกิดขึ้นที่ระบบราก 50% หรือมากกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หลังการเก็บ
เกี่ยวพบว่าทุกกรรมวิธีมีระดับการเกิดปมข้ึนที่ราก ที่ระดับ 4 (ตารางท่ี 3)  

 

  

  

  

  

  

  

 A 
 

 

 

 

 

 

 

 B 
 

ภาพที่ 3 กรรมวิธีที่มีระดับดัชนีการเกิดปมที่ราก ต่ าที่สุด คือ ระดับ 0 – 1 (A) หรือมีปมเกิดข้ึนเล็กน้อยและที ่    

 มีดัชนีการเกิดปมมากท่ีระดับ 3.22 และ 3.66 หรือมีปมเกิดข้ึนที่ระบบราก 50% หรือมากกว่า     



 

 

 เล็กน้อย (B) 

 

  

 

 



 

 

ตารางท่ี 3 คะแนนความรุนแรงของโรค/ดัชนีการเกิดปมที่รากของพริกกรรมวิธี (พันธุ์/สายพันธุ์) ต่าง ๆ ที่
ตอบสนองต่อการปลูกถ่ายเชื้อไส้เดือนฝอยรากปม 1,500 ฟอง/ต้น  
 

 

กรรมวิธี/พันธุ์ 

คะแนนความรุนแรงของโรค/ดัชนีการเกิดปมที่ราก 1/ 
ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 

50 วันหลังปลูกถ่าย

เชื้อ 

เก็บเกี่ยว 50 วันหลังปลูกถ่ายเชื้อ เก็บเกี่ยว 
1. พริกพันธุ์เบอร์  7 2.13 4.33 1.83 - 
2. พริกพันธุ์เบอร์  12 0.67 4.33 2.35 - 
3. พริกพันธุ์เบอร์  2 0.33 4.33 2.22 - 
4  พริกพันธุ์เบอร์  9 0.00 4.00 1.00 - 
5. พริกพันธุ์เบอร์  1 1.00 4.00 2.61 - 
6. พริกพันธุ์เบอร์  10 1.93 4.33 3.66 - 
7. พริกพันธุ์เบอร์  11 2.43 4.67 3.22 - 
8. พริกพันธุ์เบอร์  8 2.78 4.00 2.58 - 
9. พริกพันธุ์เบอร์  4 2.50 4.67 2.50 - 

1/ ค่าเฉลี่ย จาก 3 ซ้ า 
 

  



 

 

การศึกษาชนิดของต้นตอส าหรับขยายพันธุ์พริกที่ทนทาน/ต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่ เกิดจากเชื้อ Ralstonia  

solanacearum 

 ด้ านความ  ทนทาน/ต้ านทานต่อโรคเหี่ ยว  หลั งจากการปลูกถ่ าย เชื้ อ  Ralstonia  
solanacearum ปริมาณ 106 หน่วยโคโลนี/ดิน 1 กรัม/ต้น หลังปลูกได้ 47 วันโดยการตรวจเช็คอาการเหี่ยว
ทุก 7 วัน ทุกกรรมวิธี ไม่แสดงอาการเหี่ยว คะแนนความรุนแรงของโรคตั้งแต่ 1-5 ตามอาการของต้นพืช ผล
การตรวจเช็ค พืชแสดงอาการปกติ ปกติ หรือเท่ากับ 1 ความรุนแรงของการเกิดโรคทุกกรรมวิธีไม่มีการแสดง
เกิดโรค ที่เกิดจากเชื้อ Bacteria ดังกล่าว  

ด้านการเจริญเติบโตและผลผลิต กรรมวิธีที่ 1 ต้นตอพริกพันธุ์เบอร์ 2 กรรมวิธีที่ 2 ต้นตอพริกพันธุ์

เบอร์ 7 กรรมวิธีที่ 3 ต้นตอพริกพันธุ์เบอร์ 8 และ กรรมวิธีที่ 4 พริกพันธุ์การค้า มีคะแนนระดับการเกิดโรค 

เฉลี่ยคือ 1 ด้านการเจริญเติบโต 7 สัปดาห์หลังปลูกมีความแตกต่างกัน คือกรรมวิธีที่ 2 ต้นตอพริกพันธุ์เบอร์ 

7, กรรมวิธีที่ 1 ต้นตอพริกพันธุ์เบอร์ 2, กรรมวิธีที่ 3 ต้นตอพริกพันธุ์เบอร์ 8, แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี

ที่ 4 หรือพริกพันธุ์การค้า เท่ากับ 70.00, 69.06, 61.47, 51.70 ตามล าดับ ในขณะที่ความสูง ณ วันเก็บเกี่ยว

ทุกๆ กรรมวิธี ไม่ต่างกัน 

 ส่วนน้ าหนักรวมของผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กรรมวิธีที่ 3 ให้ผลผลิตสูง

สุดแต่ไม่แตกต่างในทางสถิติกับกรรมวิธีที่  4 อย่างไรก็ตาม มากกว่า กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 2 คือ 1,960 

1,826 1,600 และ 1,826 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 4 ) 

 

ตารางท่ี 4 แสดงความรุนแรงของโรค การเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ย และน้ าหนักผลผลิต 

พันธุ์พริก/ 

กรรมวิธี 

ความรุนแรงของ

โรค  

ความสูง (ซม.) 

7 สัปดาห์หลัง

ปลูก 

ความสูง (ซม.) 

วันเก็บเกี่ยว

ผลผลิต 

น้ าหนักผลผลิต 

(กก./ไร่) 

พริกพันธุ์เบอร์ 2 ไม่เกิด 69.06 a 87.2 a 1,600 b 

พริกพันธุ์เบอร์ 7 ไม่เกิด 70.00 a 85.5 a 1,240 c 

พริกพันธุ์เบอร์ 8 ไม่เกิด 61.47 a 88.0 a 1,960 a 

พริกพันธุ์การค้า ไม่เกิด 51.70 b 97.6 a 1,826 ab 

CV. (%)  11.09 9.30 13.35 

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันในทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % โดย DMRT 



 

 

 

  



 

 

    ภาคผนวก  
 

A  B 

ภาคผนวก 1  พริกพันธุ์การค้าที่ใช้เป็นกิ่งพันธุ์ดี (A) ต้นกล้ามะเขือขื่นที่ใช้เป็นต้นตอ (B) 

 

A B 

C C 

D E 

F G 



 

 

ภาคผนวก 2  แสดง ต้นกล้าพริก (A) อุปกรณ์การเปลี่ยนยอด (B) เฉือนต้นตอ (C) การเฉือนยอดพันธุ์ (D)     

        สอดยอดพันธุ์ประกบต้นตอในหลอดพลาสติก (E)  ต้นตอมะเขือขื่น มะแว้ง มะเขือพวง ขณะอยู่

        ในกระโจม (F) ต้นตอมะเขือขื่น มะแว้ง มะเขือพวง ขณะอยู่นอกกระโจม (G) 

 

A B 

C D 

 
ภาคผนวก 3  แสดงเชื้อ Ralstonia  solanacearum (A) การตัดรากต้นตอ (B)  หยอดเชื้อปริมาณ  

        40 ซีซี/ต้น (C) และสภาพแปลงปัจจุบัน (D) 

 

 
 

ภาคผนวก 4  แปลงปลูกท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (ปลูกวันที่ 1 กันยายน 2557) 



 

 

 
สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

 

 การศึกษาในโรงเรือนด้านชนิดพันธุ์ที่ต้านทาน/ทนทาน พบว่า พริกพันธุ์เบอร์ 2, 7 8 และ มะเขือขื่นมี

ความต้านทาน/ทนทาน ต่อโรค Bacterial wilt เหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นต้นตอ  

 ขณะที่พริกพันธุ์เบอร์ 4 มีความ ต้านทาน/ทนทานต่อไส้เดือนฝอย รากปมได้ ระดับท่ีดี  

 ส าหรับการศึกษาระดับความทนทาน/ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว ในแปลงปลูก  ต้นตอแต่ละชนิดมี

ความเข้ากันได้ระหว่างต้นตอกับยอดพันธุ์ ตลอดจนการเจริญเติบโต  

 อย่างไรก็ตามในการทดลองการศึกษาชนิดของต้นตอส าหรับขยายพันธุ์พริกที่ทนทาน/ต้านทานต่อโรค

เหี่ยวที่ เกิดจากเชื้อ Ralstonia  solanacearum พบว่าพริกพันธุ์เบอร์ 8 ให้ผลผลิตที่สูงที่สุดอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  

 ส าหรับพริกพันธุ์เบอร์ 2, 7 ให้ผลผลิตต่ า อาจเป็นเพราะปัญหาด้านการปลูกถ่ายเชื้อ ปริมาณเชื้อ 

bacteria ที่ใส่ลงไปสัมพันธ์กับปริมาณที่ขยายจ านวนเชื้อในดินบริเวณรากพืช ไม่เพียงพอ ด้วย

หลังจากปลูกเชื้อ 

  



 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาการขยายพันธุ์พริกโดยใช้ต้นตอ โดยทั่วไปพบว่าพริกพันธุ์เบอร์ 2, 7, 8 และ มะเขือขื่น มี
ความต้านทาน/ทนทานต่อทั้งโรคทีเกิดจากเชื้อ bacteria  Rasltonia  solanacearum  และพันธุ์/สายพันธุ์
เบอร์ 4 มีความทนทานต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมระดับที่ดีพอใช้ได้ ในขณะที่เมื่อน าไปทดสอบในแปลง
กับยอดพันธุ์ดีพริกที่ เป็นการค้าพบว่าให้ผลผลิตสูงถึงแม้ทุกๆกรรมวิธี จะไม่แสดงอาการของโรค  
สภาพแวดล้อมในดินโดยเฉพาะปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อ bacteria ดังกล่าว และไส้เดือนฝอยรากปม ในการ
ผลิตพริกก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต ที่พบว่ามีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ที่สามารถน าต้นตอดังกล่าว มา
เป็นต้นตอผลิตส าหรับพริก ที่มีควานอ่อนแอต่อโรคและสภาพความเครียดในดินจากโรคได้ นอกจากนี้อัตรา
การเจริญเติบโตที่รวดเร็วของต้นตอจะช่วยส่งผลให้กิ่งพันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูงอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามอาจมี
ต้นทุนเพิ่มขึ้นส าหรับการเตรียมการเสียบยอดขยายพันธุ์  

 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
เมื่อได้ข้อมูลด้านความต้านทาน/ทนทานต่อทั้งโรคทีเกิดจากเชื้อ bacteria  และไส้เดือนฝอยรากปม 

รวมทั้งมีระดับความทนทาน หรือเทคนิคในการขยายพันธุ์ในการใช้ต้นตอพริก หรือมะเขือขื่น แล้วในการ
น าไปใช้ประโยชน์ ควรมีการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายหรือแหล่งปลูกที่มีการระบาดของเชื้อ  bacteria ไส้เดือน
ฝอยรากปม หรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อสภาพที่จะเกิดโรคในดิน จะช่วยในการตัดสินใจใช้เทคนิคดังกล่าวช่วยแก้ปัญหา 
ลดการใช้สารเคมี ก่อนที่จะปรับใช้หรือการผลิตพริกโดยการใช้ต้นตอ  สามาถน าไปขยายผลสู่ ทั้งเกษตรกร
โดยตรง หรือเผยแพร่สู่บริษัทเอกชนที่ผลิตต้นกล้าพริกจ าหน่าย ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผล
การศึกษาจากโครงการนี้น าไปใช้ประโยชน์ ในโครงการต่อไป และจะได้เผยแพร่ หลังจากได้ผลการศึกษาใน
แปลงเกษตรกร 
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