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การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคเหง้าเน่าในกระชาย  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
เทคโนโลยีการควบคุมโรคเหง้าเน่าของกระชายพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินการทดสอบโดยวางแผน           
การทดลองแบบ RCB 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ้ า ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ปรับสภาพดินโดยผสมปุ๋ยยูเรียและปูน
ขาวในอัตราส่วน 1:10 กรรมวิธีที่ 2 แช่เหง้าพันธุ์กระชายในชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis ความเข้มข้น 108-109 
cfu/ml นาน 1 ชั่วโมง กรรมวิธีที่ 3 แช่เหง้าพันธุ์กระชายในชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis ความเข้มข้น 108-109 
cfu/ml นาน 1 ชั่วโมงร่วมกับการปรับสภาพดินโดยผสมปุ๋ยยูเรีย และปูนขาวในอัตราส่วน 1:10 กรรมวิธีที่ 4 
ปลูกกระชายเช่นเดียวกับการปฏิบัติของเกษตรกรโดยไม่มีการจัดการเหง้าพันธุ์  และปรับสภาพดิน โดยเริ่ม
ด าเนินการเดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี ท าการทดสอบในแปลง
เกษตรกร ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ซึ่งเป็นแปลงปลูกกระชายของเกษตรกร
ที่มีประวัติการระบาดของโรคเหง้าเน่าในฤดูการผลิตที่ผ่านมา จากการเก็บตัวอย่างกระชายและดินปลูกวินิจฉัย
พบแบคทีเรีย Ralstonia sp ปี2560 ปริมาณเชื้อเริ่มต้นจนถึงในเดือนสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่า ใน
กรรมวิธีที่มีการจัดการดินโดยผสมปุ๋ยยูเรียและปูนขาวในกรรมวิธีที่ 1 จ านวน 8.06x105 CFU/g  และกรรมวิธี
ที่ 3 จ านวน 4.73x105 CFU/g  มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียต่ ากว่าในกรรมวิธีที่ ไม่มีการจัดการดินในกรรมวิธีที่ 2 
จ านวน 1.31x106 CFU/g  และ กรรมวิธีที่ 4 จ านวน 1.21x106 CFU/g  เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคสูงสุด
ในกรรมวิธีที่ 4 คือ 37 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักผลผลิตต่อไร่ทั้ง 4 กรรมวิธี ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ปี 2561 ดินปลูก
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเชื้อเริ่มต้นจนถึงในเดือนสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่า กรรมวิธีที่มีการจัดการดิน
โดยกรรมวิธีที่ 1 จ านวน 2.57x104 CFU/g กรรมวิธีที่ 2 จ านวน 3.14x104 CFU/g กรรมวิธีที่ 3 จ านวน 
1.53x104 CFU/g และกรรมวิธีที่ 4 ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ไม่มีการจัดการใดๆในแปลงปลูก จ านวนเชื้อ 2.76x105 
CFU/g จะเห็นได้ว่าการจัดการดินด้วยปุ๋ยยูเรีย:ปูนขาว สามารถลดปริมาณเชื้อในดิน Ralstonia sp.ลงได ้



 

6.ค าน า 
   กระชายเป็นพืชสมุนไพรวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia pandurata 

(Roxb.) Holtt. Syn : Kaempferia pandurata Roxb. เป็นพืชล้มลุกมีล าต้นใต้ดินเรียกว่า"เหง้า" มีลักษณะ
สั้น แตกหน่อได้เช่นเดียวกับขิง ข่า และขมิ้น  รากอวบรูปทรงกระบอกหรือรูปไข่ค่อนขา้งยาวปลายเรียวแหลม
ออกเป็นกระจุก มีผิวสีน้ าตาลอ่อนเนื้อใบสีเหลืองมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ใช้เหง้าเป็นส่วนขยายพันธุ์  รากเป็น
ส่วนที่ใช้บริโภคมีสรรพคุณและส่วนที่น ามาใช้เป็นยา โดยใช้เหง้าอ่อนและแก้ทานเป็นยาขับลม มีฤทธิ์ลดการ
บีบตัวของล าไส้ แก่ท้องขึ้นท้องเฟ้อ  ลดการอักเสบ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการแน่นจุกเสียด ทา
ภายนอกแก้โรคกลากเกลื้อน เนื่องจากมีสรรพคุณเป็นทั้งอาหารและยาสมุนไพรดังที่กล่าวมาแล้ว จึงมีผู้นิยม
ปลูกกระชายกันมากขึ้น จากสถิติแหล่งผลิตผักพ้ืนบ้านเชิงการค้ารายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ฯ ในปี 
2545 พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งปลูกกระชายมากอันดับหนึ่งของประเทศปลูกที่อ าเภอดอนตูม มีพ้ืนที่
รวม 1,141 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัม/ไร่ มีช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน  
โรคที่ส าคัญของกระชายได้ แก่ โรคเน่าหรือเหง้าเน่า จะระบาดในดินที่เป็นกรดและมีการใส่ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
ในปริมาณมาก  การป้องกันก าจัดในเบื้องต้นนั้น เกษตรกรมักปลูกกระชายไม่ซ้ าที่เดิมในที่ที่เคยปลูกหรือพบ
ปัญหาการระบาดของโรค  มีการปรับปรุงดินด้วยปูนขาวและไม่น าทอ่นพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูก ก่อนปลูกควรแช่
ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อรา เริ่มเก็บเก่ียวเมื่ออายุ ได้ 7 – 8 เดือนหรือสังเกตจากใบและล าต้นจะมีลักษณะ
สีเหลืองและจะยุบตัว อย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้นิยมปลูกพืชแพร่หลายกันมากขึ้นเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด  
ย่อมจะมีการขยายพ้ืนที่ปลูกตามมา  สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ปัญหาอุปสรรคจากศัตรูธรรมชาติที่เกิดเพ่ิมขึ้น
ทั้งโรคและแมลงศัตรูพืช  ท าให้เกิดการระบาดของโรคทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงอยู่เสมอ (ศักดิ์, 2537)  เช่น  
โรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่า สาเหตุเกิดจากเชื้อราหลายชนิด เช่น Pythiumsp. และ Fusariumsp. เป็นต้น
นอกจากนั้นยังพบการรายงานของภาควิชาโรคพืช ปี2558 รายงานผลการด าเนินงานการบริการวิชาการและ
คลินิกสุขภาพพืชประจ าปี 2551 สรุปตัวอย่างที่รับตรวจวินิจฉัยโรค ณ คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ถึง 
พฤษภาคม 2552 พบว่าเกษตรกรได้น าตัวอย่างกระชายที่มีอาการหัวเน่าและต้นเหี่ยว จ านวน 8 ตัวอย่าง 
แหล่งที่มาจากจังหวัดนครปฐม ส่งวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของโรค จากรายงานพบสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียซึ่งเชื้อแบคทีเรีย  Ralstonia solanacearum เป็นแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่มีความส าคัญมากอีก
ชนิดหนึ่ง  ท าให้เกิดโรคเหี่ยวที่ก่อความเสียหายกับพืชปลูกหลายชนิด รวมทั้งพืชในวงศ์ Zingiberraceae ในปี 
2547 ณัฎฐิมา และคณะ ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก เชื้อ Bacillus subtilis. ในการควบคุมโรคเหี่ยวของขิง
และ  มะเขือเทศ พบว่า เชื้อแบคทีเรีย B. subtilis มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวของขิงถึง 60% แต่
การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ในการ ทดลองนี้เตรียมในรูปเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียแล้วน าไปจุ่ม
หัวพันธุ์และราดลงบนดินซึ่งเป็นการไม่สะดวกต่อเกษตรกรที่จะน าไปใช้ในสภาพแปลงและท าให้ประสิทธิภาพ                 
ของเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis  ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมซึ่งส่วนใหญ่ประสิทธิภาพมักจะ
ลดลงอันเนื่องมาจากเซลล์แบคทีเรียตายลง วงศ์ และคณะ (2548) ศึกษาการใช้เชื้อแบคทีเรีย B. subtilis 



DOA-WB4 ที่แยกได้จากดิน บริเวณรากต้นมันฝรั่งที่ไม่เป็นโรคในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคสามารถป้องกัน
ควบคุม การเกิดโรคเหี่ยว ของมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia sp. ได้ ในปี 2555 บูรณี และคณะ ศึกษาการ
จัดการโรคเหี่ยวของขิงที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia sp. แบบผสมผสาน ด าเนินงานในแปลง อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  โดยแบ่งแปลงเป็น 2 ส่วนๆละ 1 งาน แปลงที่ 1 เป็นแปลงที่ใช้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรค
เหี่ยวของขิง  โดยวิธีผสมผสาน ส่วนแปลงที่ 2 เป็นแปลงที่ท าการป้องกันก าจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีเกษตรกร 
การควบคุมโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสานเป็นการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยยูเรียในอัตรา 80 กก.ต่อไร่ และปูนขาว 
800 กก.ต่อไร่ อบดินก่อนปลูกขิงร่วมกับการใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4 รอง
ก้นหลุม ก่อนปลูกจ านวน 1 กรัมต่อหลุมปลูก และรดด้วยแบคทีเรีย B. subtilis ต่อเนื่องทุกๆเดือน รวม 5 ครั้ง 
สามารถควบคุมโรคเหี่ยวได้ 62 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลผลิต 2,260 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับแปลงวิธีเกษตรกร
พบ โรคเหี่ยวมากถึง 79 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลผลิตเพียง 690 กิโลกรัม/ไร่ จากปัญหาของโรคเหง้าเน่าของกระชาย 
ในพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท าให้เกิดแนวความคิดที่จะใช้ชีวภัณฑ์ B. subtilis ในการควบคุม
เชื้อแบคทีเรียในดินสาเหตุโรคพืช โดยทดสอบการควบคุมโรคเหง้าเน่าของกระชาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการวางแผน  
การควบคุมโรคได้ทันท่วงทีทดแทนการใช้สารเคมี จะท าให้ได้ผลผลิตกระชายที่มีคุณภาพสูง และเป็นประโยชน์
กับเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปได้ 
 

7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เหง้าพันธุ์กระชาย  
2. วัสดุทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ปูนขาว ปุ๋ยคอก พลาสติกด าคลุมดิน  
3. เชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ ดินยาสูบ no.4 
4. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
5. อุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ เครื่องชั่ง ตลับเมตร ถังน้ าผสมสารเคมี 

 

วิธีด าเนินการ 
การวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคเหง้าเน่าในกระชาย  น าเหง้ากระชายที่แสดงอาการเหี่ยว ใบม้วนเหลืองและ

ยุบตัวลง ขั้วบริเวณรอยต่อระหว่างต้นกับเหง้าหลุดออกจากัน มาแยกเชื้อสาเหตุด้วยการใช้อาหาร  
Tetrazolium medium (TZC) ซึ่งเป็น Selective Media อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้เพ่ือแยกจุลลินทรีย์ที่ต้องการ
ออกจากจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการและปะปนอยู่  โดยการเติมสารที่เป็นสารยับยั้งการเ จริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียที่  ไม่ต้องการ แล้วบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง จนเชื้อเจริญออกมาจากชิ้นเนื้อเยื่อ ท าการแยกชื้อจนได้เชื้อ
บริสุทธิ์ 

การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคเหง้าเน่ากระชาย โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCB) 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ้ า กรรมวิธีทดลองมีดังนี้  

กรรมวิธีที่ 1 ปรับสภาพดินโดยผสมปุ๋ยยูเรียและปูนขาวในอัตราส่วน 1:10  
กรรมวิธีที่ 2 แช่เหง้าพันธุ์กระชายในชีวภัณฑ์ B. subtilis ความเข้มข้น 108-109 cfu/ml นาน 1 ชั่วโมง  



กรรมวิธีที่ 3 แช่เหง้าพันธุ์กระชายในชีวภัณฑ์ B. subtilis ความเข้มข้น 108-109 cfu/ml นาน 1 ชั่วโมง 
ร่วมกับการปรับสภาพดินโดยผสมปุ๋ยยูเรียและปูนขาวในอัตราส่วน 1:10  

กรรมวิธีที่ 4 ปลูกกระชายเช่นเดียวกับการปฏิบัติของเกษตรกรโดยไม่มีการจัดการเหง้าพันธุ์และปรับ
สภาพดิน 

โดยเริ่มด าเนินการเดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี ในแปลง
เกษตรกร เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแปลงปลูกที่มี
ประวัติโรคเหง้าเน่าระบาด แปลงปลูกขนาด 4 x 8 เมตร ( พ้ืนที่เก็บเก่ียว 3x4 เมตร ) ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น
และระหว่างแถว 20 x 25 เซนติเมตร หลังจากการเตรียมแปลงท าการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร
และลักษณะทางกายภาพของดิน ตรวจสอบชนิดและประชากรจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชในดินก่อนการปลูก 
พร้อมทั้งติดตามเก็บตัวอย่างดินเพ่ือตรวจสอบปริมาณประชากรจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชในดินทุก 30 วั น           
โดยท าการสุ่มส ารวจเชื้อสาเหตุที่ติดมากับเหง้าพันธุ์ที่ใช้ในการทดสอบในแต่ละกรรมวิธี ประเมินเปอร์เซ็นต์ 
การเกิดโรค ซึ่งการปฏิบัติดูแลรักษาในการทดลองของทุกกรรมวิธีเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่การจัดการ
ป้องกันก าจัดโรคในแปลงทดลองโดยจะด าเนินการป้องกันก าจัดโรคตามกรรมวิธีต่าง ๆ ในแผนการทดลอง 
การบันทึกข้อมูล 

1. ตรวจเช็คปริมาณเชื้อสาเหตุโรคเหง้าเน่าในแปลงปลูก โดยท าการเก็บตัวอย่างดินทุก 30 วัน 
2. ตรวจนับต้นที่แสดงอาการโรคเหง้าเน่าทุก 30 วัน 
3. เก็บน้ าหนักและปริมาณผลผลิตที่ได้โดยสุ่มตัวอย่างกระชายจ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย               
    ในแต่ละกรรมวิธี  

ระยะเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ แปลงเกษตรกร ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

การวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคเหง้าเน่าในกระชาย พบเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia sp. สาเหตุโรคเหง้าเน่า 
จากกระชายที่แสดงอาการใบม้วนเหลืองทั้งต้น ตัดบริเวณโคนต้นตรงรอยต่อกับเหง้าซึ่งมีลักษณะ ฉ่ าน้ ามี
ของเหลวสีขาวคล้ายน้ านมไหลซึมออกมาจากรอยผ่าของกระชาย น าแยกเชื้อเลี้ยงบนอาหาร TZC              
ได้ลักษณะโคโลนีสีขาวขุ่น รูปร่างไม่แน่นอน ขอบเรียบ กลางโคโลนีมีจุดสีชมพู ซึ่งเป็นลักษณะโคโลนีของเชื้อ                 
ที่มีความรุนแรง ( virulent colony ) (ภาพท่ี 1) 

การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคเหง้าเน่ากระชาย  จากการเก็บตัวอย่างดิน ในแปลงปลูก
ของเกษตรกรที่ร่วมท าการทดสอบ เพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหารและลักษณะทางกายภาพของดิน ในแต่ละกรรมวิธี 
พบค่า pH เป็นกลางถึงกรดอ่อน เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว (ตารางที่ 1) ปี 2560 ผลการตรวจปริมาณเชื้อ
แบคทีเรีย Ralstonia sp. ในพ้ืนที่ทดสอบก่อนท าการปรับสภาพดินซึ่งเป็นปริมาณเชื้ อตั้งต้น ของทั้ง 4 
กรรมวิธี พบว่าในกรรมวิธีที่ 1 พบปริมาณเชื้อแบคทีเรีย2.03 x105 CFU/g กรรมวิธีที่ 2 พบปริมาณเชื้อ
แบคทีเรีย 1.30 x105 CFU/g กรรมวิธีที่ 3 พบปริมาณเชื้อแบคทีเรีย 4.83 x105 CFU/g กรรมวิธีที่ 4          พบ



ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย1.26 x105 CFU/g ( ภาพที่ 2) ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia sp. หลังการปรับสภาพ
ดินในเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม พบว่าในกรรมวิธีที่ 1 ตรวจนับปริมาณเชื้อ Ralstonia sp. ได้จ านวน 
4.0x104 CFU/g  8.40x104 CFU/g 8.08x104 CFU/g 4.00x105 CFU/g 3.33x103 CFU/g 1.00x106 CFU/g 
5.27x105 CFU/g และ 8.06x105 CFU/g กรรมวิธีที่  2 ตรวจนับปริมาณเชื้อ  Ralstonia sp.ได้จ านวน

1.33x104 CFU/g 1.76x105 CFU/g 2.31x104 CFU/g 1.40x106 CFU/g 1.76x10
5
 CFU/g 4.00x10

5
 CFU/g 

1.06x10
6
 CFU/g

 
และ 1.31x10

6
 CFU/g กรรมวิธีที่  3 ตรวจนับปริมาณเชื้อ  Ralstonia sp.ได้จ านวน 
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 CFU/g กรรมวิธีที่  4 ตรวจนับปริมาณเชื้อ  Ralstonia sp.ได้จ านวน
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 CFU/g  และจากการประเมินการเกิดโรคเหง้าเน่าของกระชายในแต่ละ

กรรมวิธี  โดยสุ่มนับต้นที่แสดงอาการ จ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อยพบในกรรมวิธีที่ 4 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
สูงสุด 32 เปอร์เซ็นต์ รองมาคือกรรมวิธีที่ 2 คือ 27 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ 1 คือ 24 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ 
3 คือ 22 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) พบต้นกระชายเริ่มแสดงอาการโรคในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระยะที่กระชาย
สร้างหัวในดินและสะสมอาหาร ประกอบกับมีความชื้นในดินสูงจากปริมาณน้ าฝน ท าให้ต้นที่อ่อนแอ แสดงอาการ
ใบเหลือง ขอบใบมีจุดช้ าฉ่ าน้ า โดยสอดคล้องกับประสาทพรที่กล่าวว่าเชื้อ Ralstonia sp. ความชื้นมีอิทธิพล
ต่อความมีชีวิต การเข้าท าลาย     (ประสาทพร, 2527) พัฒนาการของเชื้อ ตลอดจนการแพร่กระจายของเชื้อ
เข้าสู่พืชอาศัย เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวสุ่มเก็บผลผลิตในแต่ละกรรมวิธีจ านวน 5 ซ้ า ภายในพ้ืนที่ ซ้ าละ 12 ตาราง
เมตร พบน้ าหนักเฉลี่ยของกระชายในแต่ละกรรมวิธีดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 จ านวน 1,160 กก./ไร่ กรรมวิธีที่ 2 
จ านวน 1,800 กก./ไร ่กรรมวิธีที่ 3 จ านวน 1,013 กก./ไร ่และ กรรมวิธีที่ 4 จ านวน 1,666 กก./ไร ่( ตารางที่ 
3 ) 

ปี 2561 ผลการตรวจปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia sp. ในพ้ืนที่ทดสอบก่อนท าการปรับสภาพดินซึ่ง
เป็นปริมาณเชื้อตั้งต้นของทั้ง 4 กรรมวิธี พบว่าในกรรมวิธีที่ 1 พบปริมาณเชื้อแบคทีเรีย 1.38 x105 CFU/g 
กรรมวิธีที่ 2 พบปริมาณเชื้อแบคทีเรีย  1.09 x105 CFU/g กรรมวิธีที่ 3 พบปริมาณเชื้อแบคทีเรีย  8.40 x104 
CFU/g กรรมวิธีที่ 4 พบปริมาณเชื้อแบคทีเรีย  1.56 x105 CFU/g หลังการปรับสภาพดินในเดือนพฤษภาคมถึง               
เดือนธันวาคม พบว่าในกรรมวิธีที่ 1 ตรวจนับปริมาณเชื้อ Ralstonia sp.จ านวน 8.64 x104 CFU/g 5.50x104 
CFU/g  9.27x104 CFU/g 1.41x105 CFU/g 1.14x105 CFU/g 1.41x105 CFU/g 1.22x104 CFU/g และ 
2.57x104 CFU/g   กรรมวิธีที่ 2 ตรวจนับปริมาณเชื้อ Ralstonia sp.จ านวน 1.82 x105 CFU/g 2 . 7 6 x1 0 5 
CFU/g 2.14x105 CFU/g  2.17x105 CFU/g 2.07x105 CFU/g 1.83x105 CFU/g 4.09x104 CFU/g และ 3.14x104 
CFU/g  กรรมวิธีที่ 3 ตรวจนับปริมาณเชื้อ Ralstonia sp. จ านวน 3.55 x104 CFU/g 2 . 2 1 x1 0 5  CFU/g 
2.15x105 CFU/g 1.35x105 CFU/g 1.54x105 CFU/g 1.14x105 CFU/g 1.78x104 CFU/g และ 1.53x104 
CFU/g กรรมวิธีที่ 4 ตรวจนับปริมาณเชื้อ Ralstonia sp. จ านวน  2.51 x105 CFU/g 2 . 4 0 x1 0 5  CFU/g



 2.67x105 CFU/g  2.53x105 CFU/g 3.37x105 CFU/g 2.41x105 CFU/g 4.92x104 CFU/g และ 
2.76x105 CFU/g (ภาพที่ 3) และจากการประเมินการเกิดโรคเหง้าเน่าของกระชายในแต่ละกรรมวิธีพบ
กระชายเริ่มต้นแสดงอาการเกิดโรค ในเดือนกรกฎาคม กรรมวิธีที่ 1 พบ 1.15 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ 2 พบ 
3.43 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ 3 พบ 2.60 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ 4 พบ 1.50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากในช่วง
เดือนสิงหาคม(124.3 มม.)ถึงกันยายน(235.4 มม.) มีปริมาณน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่แปลงทดสอบ ท าให้ความชื้น
ในดินสูง เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและกระจายตัวของเชื้อในพ้ืนที่แปลงปลูกเป็นอย่างดี หัวกระชายที่อยู่
ในช่วงระยะสะสมอาหารเป็นช่วงที่อ่อนแอต่อการเข้าท าลาย จากสาเหตุนี้จึงไม่สามารถเก็บผลผลิตของ
กระชายได้ในทุกกรรมวิธี(ภาพท่ี 4-5) จะเห็นได้ว่าในกรรมวิธีที่มีการปรับปรุงดินด้วยปูนขาวและปุ๋ยยูเรีย (ภาพ
ที่ 6) สามารถท าให้ประมาณเชื้อ Ralstonia sp. ในดินปลูกกระชายลดลง ในปี 2552   อรพรรณและณัฏฐิมา 
ท าการทดสอบปรับปรุงดินก่อนปลูกพริกด้วยปุ๋ยยุเรียและปูนขาว ในอัตรา  80:800 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า
สามารถลดความเสียหายจากโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia sp.  ของพริกที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้ 
80.84 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้องกับ Elphinstone and Aley (1993) รายงานว่าก่อนการปลูกมะเขือเทศโดย
ใช้ปุ๋ยยูเรียในอัตรา 428 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ร่วมกับปูนเผา อัตรา 5,000 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ผสมให้เข้ากันใน
ดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร   ไม่พบมะเขือเทศแสดงอาการเหี่ยวที่เกิดเชื้อ Ralstonia sp. เปรียบเทียบกับ
แปลงที่ไม่ปรับปรุงดินพบอาการเหี่ยวถึง 96.7 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ Thaveechai et al. (1997) ทดสอบ
การปลุกมะเขือเทศในโรงเรือนที่มีเชื้อ Ralstonia sp.  โดยใช้ปุ๋ยยูเรียและปูนเผาในอัตรา 428 :5,000 
กิโลกรัมต่อเฮกตาร ์พบว่ามะเขือเทศมีอัตรา การรอดตาย 63 เปอร์เซ็นต์ ต่างจากดินที่ไม่ได้รับการปรับปรุงพบ
อัตราการรอดตายเพียง 6.7 เปอร์เซ็นต์ ในการใส่เชื้อ B. subtilis ควรเพ่ิมจ านวนครั้งในการใช้เชื้อปฏิปักษ์ 
นอกจากใช้เชื้อแช่เหง้าก่อนปลูกเพียงครั้งเดียว เพ่ือให้เกิดการครอบครองบริเวณพ้ืนที่ราก และส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเข้าท าลายของเชื้อ เพ่ือให้การป้องกันก าจัดโรคมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น อาจต้องใช้
สารเคมีก าจัดเชื้อแบคทีเรีย ควบคู่กับการจัดการดิน และการ ใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในช่วงที่กระชายมี
ความอ่อนแอ หรือในสภาพอากาศเสี่ยงต่อการเพ่ิมปริมาณของเชื้อ Ralstonia sp.และเหง้าพันธุ์ที่ใช้ปลูกใน
แต่ละฤดูควรได้มาจาก แหล่งที่ไม่มีประวัติการระบาดของโรคในพื้นที่ 

 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
พบเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia sp. ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุโรคเหง้าเน่าในเหง้าพันธุ์กระชายทั้งในปี 2560 

และ 2561 ในดินปลูกเมื่อเปรียบเทียบปริมาณเชื้อเริ่มต้นจนถึงในเดือนสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่า ปี 2560 
พบว่าในกรรมวิธีที่มีการจัดการดินโดยกรรมวิธีที่ 1 (8.06x105 CFU/g) และกรรมวิธีที่ 3 (4.73x105 CFU/g)            
มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียต่ ากว่าในกรรมวิธีที่ ไม่มีการจัดการดินในกรรมวิธีที่ 2 (1.31x106 CFU/g ) และกรรมวิธีที่ 4       
(1.21x106 CFU/g ) เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคสูงสุดในกรรมวิธีที่ 4 คือ 37 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักผลผลิตต่อไร่        
ทั้ง 4 กรรมวิธี ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เช่นเดียวกับปี 2561 ดินปลูกเมื่อเปรียบเทียบปริมาณเชื้อเริ่มต้นจนถึง         
ในเดือนสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่า กรรมวิธีที่มีการจัดการดินโดยกรรมวิธีที่ 1 จ านวน 2.57x104 CFU/g 
กรรมวิธีที่ 2 จ านวน 3.14x104 CFU/g กรรมวิธีที่ 3 จ านวน 1.53x104 CFU/g และกรรมวิธีที่ 4 ซึ่งเป็น



กรรมวิธีทีไ่ม่มีการจัดการใดๆ ในแปลงปลูก จ านวนเชื้อ  2.76x105 CFU/g จะเห็นได้ว่าการจัดการดินด้วยปุ๋ยยูเรีย:
ปูนขาว สามารถลดปริมาณเชื้อในดิน Ralstonia sp.ลงได ้

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.น าเสนอผลการทดลองในการประชุมวิชาการระดับเขต และการเผยแพร่ในเอกสารงานวิจัยสิ้นสุด

การทดลองปี 2561 กรมวิชาการเกษตร 
2.ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้ผลิตกระชายในจังหวัดนครปฐมและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

11.ค าขอบคุณ 
รายงานวิจัยสิ้นสุดการทดลองนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง

จาก จากที่ปรึกษาโครงการ ดร.นิลุบล ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ภาค
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม และขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนส าคัญและได้กรุณาให้
ค าแนะน าและแนวคิดในการท าวิจัยซึ่งนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  
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13.ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1  ผลวิเคราะห์ทางกายภาพดินของแต่ละกรรมวิธีแปลงเกษตรกรที่ท าการทดสอบเทคโนโลยีป้องกัน 
 ก าจัดโรคเหง้าเน่ากระชาย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในปี 2560 

กรรมวิธ ี
pH 

(1:1) 
Total N 

(%) 
EC(1:5) 

Ds/m at 25 
อินทรียวัตถุ 

(%) 
ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โพแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

1 6.41 0.084 0.14 1.67 96 95 Clay  Loam 

2 6.63 0.082 0.13 1.65 96 88 Clay  Loam 

3 6.68 0.075 0.13 1.49 57 79 Clay  Loam 

4 6.77 0.054 0.11 1.08 45 82 Clay  Loam 

 



ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยจากการประเมินการเกิดโรคเหง้าเน่าในกระชาย (%) ได้จากการตรวจนับต้นที่แสดง
อาการโรคเหง้าเน่าทุก 30 วัน ในแปลงเกษตรกรเลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ปี 2560  

กรรมวิธ ี
การเกิดโรคเหง้าเน่าในกระชาย (%) 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 0 0 0 0 0 4 8 24 

2 0 0 0 0 0 3 12 27 

3 0 0 0 0 0 1 10 22 

4 0 0 0 0 0 7 16 32 

 
ตารางท่ี 3  น้ าหนักเฉลี่ยของผลผลิตกระชายจากการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคเหง้าเน่าใน
กระชายทั้ง 4 กรรมวิธี ในแปลงเกษตรกรเลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ปี 2560  

กรรมวิธี น้ าหนักเฉลี่ยของผลผลิตกระชาย (กก.ต่อไร่ )1/ 

1 1,160 

2 1,800 

3 1,013 

4 1,666 
 CV.=44.33  

1/ NS ไม่แตกต่างกันทางสถติิที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (non-significant difference) 

 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยจากการประเมินการเกิดโรคเหง้าเน่าในกระชาย (%) ได้จากการตรวจนับต้นที่แสดง
อาการโรคเหง้าเน่าทุก 30 วัน ในแปลงเกษตรกรเลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ปี 2561  

กรรมวิธ ี
การเกิดโรคเหง้าเน่าในกระชาย (%) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 0 0 1.15 8.01 23.53 36.62 57.31 - 

2 0 0 3.43 18.43 32.16 52.85 67.91 - 

3 0 0 2.60 7.91 31.52 46.56 74.43 - 

4 0 0 1.50 11.51 47.84 68.08 83.67 - 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะความเสียหายภายในแปลงปลูกกระชาย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในปี 2560 

 
 
ภาพที่ 2   ค่าเฉลี่ยปริมาณเชื้อ Ralstonia sp ในดินปลูกกระชายจากการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัด
โรคเหง้าเน่าทั้ง 4 กรรมวิธี ในแปลงเกษตรกรเลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ปี 2560  
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ภาพที่ 3   ค่าเฉลี่ยปริมาณเชื้อ Ralstonia sp ในดินปลูกกระชายจากการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัด
โรคเหง้าเน่าทั้ง 4 กรรมวิธี ในแปลงเกษตรกรเลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ปี 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  ลักษณะต้นกระชายที่ท าการทดสอบในแต่ละกรรมวิธีที่มีอายุหลังปลูก 1 เดือน แปลงเกษตรกร
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี 2561 
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ภาพที่ 5  การเข้าท าลายของเชื้อ Ralstonia sp. มีอาการโคนต้นเน่าเละ เนื้อเยื่อถูกท าลายเริ่มพบการเข้า
ท าลายในเดือนกรกฎาคม แปลงเกษตรกรอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 การปฏิบัติงานในการทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรคเหง้าเน่าของกระชาย แปลงเกษตรกร           
           อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี 2560-2561 


