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การจัดการโรคเหี่ยวของพริกที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
Chilli Bacterial Wilt Management
อรพรรณ วิเศษสังข ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยอ
โรคเหี่ยวของพริกทีม่ ีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum เปนปญหาที่
สําคัญอยางหนึ่งในแหลงปลูกพริกทั่วประเทศ
วิธีการทางเขตกรรมตางๆเพือ่ ลดปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียในดินกอนการปลูกพืช จะชวยลดความเสียหายของโรคนี้ได การปรับปรุงดินดวยปูนขาว
+ ยูเรียเปนวิธีการหนึง่ ที่เคยมีรายงานวาสามารถลดการระบาดของโรคนี้ในขิงได จึงนํามาทดสอบ
กับโรคเหี่ยวของพริกที่ ศูนยวิจัยพืชสวนลําปาง ในปพ.ศ. 2552 เปนการทดสอบซ้ําในลักษณะ
เดียวกับการดําเนินงานในป พ.ศ. 2551 พบวาการใชปูนขาว 80 กก. + ยูเรีย 800 กก.ตอไรปรับปรุง
ดินกอนปลูกสามารถลดความเสียหายของโรคเหี่ยวของพริกไดรอยละ 80.84 ไมแตกตางทางสถิติ
จากการปรับปรุงดินดวยปูนขาว700 กก. + ยูเรีย 70 กก.ตอไรที่สามารถลดความเสียหายของโรคได
รอยละ 80.42 ดังนัน้ ในการปลูกพริกในแหลงที่เคยมีประวัติของโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย
Ralstonia solanacearum ควรจะปรับปรุงดินกอนปลูกดวยปูน + ยูเรียอัตราดังกลาว จะทําใหเกิด
โรคเหี่ยวกับตนพริกนอยลงได และเมื่อพบตนเปนโรคควรถอนออกจากแปลงปลูกและปลอยใหดนิ
ตากแดดโดยตรงจะทําใหเชื้อสาเหตุที่หลุมปลูกนัน้ ตายได
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คํานํา
พริกมีการปลูกอยางกวางขวางทัว่ ทัง้ ประเทศ และมีปญหาจากศัตรูพชื หลากหลายชนิด ทัง้
ปญหาจากโรคและ แมลงศัตรูพิช สําหรับทางดานโรคพืชแลวปญหาจากโรคพืชมีจากทุกสาเหตุไม
วาจะเปน เชื้อรา บักเตรี ไสเดือนฝอย และ ไวรัส และรวมไปถึงปญหาจากความไมสมดุลของธาตุ
อาหารหลายชนิด หนึง่ ในหลายๆโรคทีพ่ บอยูเสมอและเปนปญหาที่สง ผลใหผลผลิตลดลงอยางมาก
คือโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum และการแกปญหาหลังจากพบ
โรคในแปลงปลูกแลวคอนขางเปนไปไดยาก วิธีการที่ดที ี่สุดคือการปองกัน โดยการลดปริมาณเชื้อ
ในแปลงปลูกโดยวิธีการทางเขตกรรมตางๆ
การปรับปรุงดิน (soil amendment) เปนวิธกี ารหนึง่ ที่ถูกนํามาใชเพื่อลดความเสียหาย
เนื่องจากโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum เชนการใชปูนขาวอัตรา 2,000
ปอนดตอเอเคอร (Lacoscio et. al , 1988) หรือใชปูนเผา (CaO) อัตรา 5,000 กิโลกรัมตอเฮกตาร
กับยูเรียอัตรา 428 กิโลกรัมตอเฮกตาร ผสมใหเขากันในดินที่ความลึก 30 เซนติเมตร กอนปลูก
มะเขือเทศ ( Elphinstone and Aley, 1993 ; Michel et.al,1997) ในประเทศไทย Thaveechai et.
al (1997) ไดทดสอบโดยใชปูนเผากับยูเรียในอัตราเดียวกันนี้ในสภาพเรือนทดลอง พบวา ในสภาพ
ที่มีการปรับปรุงดินมีตนมะเขือเทศรอดตายรอยละ 63 สวนดินที่ไมไดปรับปรุงมีตนรอดตายเพียง
รอยละ 6.7
จากการทดสอบเพื่อลดความเสียหายจากโรคเหี่ยวของขิง ที่ศูนยวิจยั พืชสวนลําปางในป
พ.ศ. 2547 พบวา วิธีการรมดินดวยยูเรีย + ปูนขาว อัตรา 80 + 800 กก.ตอไร สามารถลดปริมาณ
เชื้อลงไดรอยละ 23.02 การการรมดินดวยยูเรีย + ปูนขาว อัตรา 50 + 500 กก.ตอไร สามารถลด
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียลงไดรอยละ 64.57 การรมดินในแปลงที่เพิม่ ปริมาณเชื้อดวยสาร Dazomet
สามารถลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียลงไดรอยละ 67.85 การใชยูเรีย 50 กก. + ปูนขาว 500 กก.ตอ
ไร หรือ ยูเรีย 80 กก. + ปูนขาว 800 กก.ตอไร รมดินกอนปลูกสามารถลดความเสียหายเนื่องจาก
แบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของขิงได การใชสารปฏิชีวนะ bactral ราดดิน ใหผลในการลดความ
เสียหายไดดีเชนกันแตไมแตกตางจากการใชยูเรีย 80 กก. + ปูนขาว 800 กก.ตอไร สวนการใชยู
เรีย + ปูนขาว ทุกอัตรารวมกับการราดดินดวยสารปฏิชีวนะใหผลในการลดความเสียหายเนื่องเชื้อ
แบคทีเรียโรคเหี่ยวของขิงไดดีท่สี ุด (อรพรรณ 2547)
การทดสอบในป พ.ศ. 2548 พบวา หลังจากปลูก 50 วันในแปลงเปรียบเทียบไมเพิม่ เชื้อ มี
ตนขิงงอกรอยละ100 แปลงเปรียบเทียบที่เพิม่ เชื้อแบคทีเรียในดินมีจาํ นวนตนขิงงอกรอยละ
77.09 แตกตางจากกรรมวิธีอื่นๆทุกกรรมวิธีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กรรมวิธีรมดินดวยยูเรีย 50
กก. + ปูนขาวอัตรา 500 กก ตอไร มีตน ขิงรอดตายรอยละ 85.40 แตกตางจากกกรมวิธีอื่นๆอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน การรมดินดวยยูเรีย 80 กก + ปูนขาว 800 กก.ตอไร มีจาํ นวนตนขิงที่
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งอกรอยละ 91.66 ไมแตกตางทางสถิติกับการใชสารปฏิชีวนะราดดินกอนปลูก และทุก 15 วันหลัง
ปลูกจํานวน 3 ครั้ง ที่มีจํานวนตนขิงงอกรอยละ 93.74 และการใชสารปฏิชีวนะราดดินมีจํานวน
ตนขิงงอกไมแตกตางทางสถิติกับการใชยูเรีย + ปูนขาวทุกอัตรารวมกับการราดดินดวยสาร
ปฏิชีวนะ โดยการใชยูเรีย 50 กก. + ปูนขาวอัตรา 500 กก ตอไร + bactral มีจํานวนตนขิงงอกรอย
ละ 95.74 และ ยูเรีย 80 กก + ปูนขาว 800 กก.ตอไร + bactral มีจํานวนตนขิงงอกรอยละ 97.74
(อรพรรณ 2548) การใช ยูเรีย + ปูนขาวเปนการลงทุนที่ไมสูงนัก
จากการทดลองในป 2550/2551 ที่ศูนยวิจัยพืชสวนลําปางพบวาการใชปูนขาว + ยูเรีย
อัตราตางๆปรับปรุงดินนัน้ อัตราการใชยงิ่ สูงขึ้นประสิทธิภาพในการลดความเสียหายจากโรคเหี่ยว
เพิ่มขึ้นดวย โดยเมื่อใชปูนขาว 500 กก. + ยูเรีย 50 กก.ตอไร ปูนขาว 600 กก. + ยูเรีย 60 กก.ตอ
ไร ปูนขาว 700 กก. + ยูเรีย 70 กก.ตอไรและปูนขาว800 กก.+ยูเรีย 80 กก.ตอไร หลังจากยาย
ปลูก 90 วันมีตนพริกเหลืออยูรอยละ61.67 73.13 88.33 และ 95 ตามลําดับ ในขณะที่แปลงที่
ไมไดปรับปรุงดินเกิดโรครอยละ 100
สวนแปลงที่ไมไดใสเชือ้ ไมมีตนเปนโรคเลย
ในป
2551/25520’จึงดําเนินการทดลองซ้ําอีกครั้งหนึง่
วิธีดําเนินการ
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้าํ 6กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ปูนขาว 50 กก. + ยูเรีย 500 กก.ตอไร
กรรมวิธีที่ 2 ปูนขาว 60 กก. + ยูเรีย 600 กก.ตอไร
กรรมวิธีที่ 3 ปูนขาว 70 กก. + ยูเรีย 700 กก.ตอไร
กรรมวิธีที่ 4 ปูนขาว 80 กก. + ยูเรีย 800 กก.ตอไร
กรรมวิธีที่ 5 ใสเชื้อแบคทีเรีย
กรรมวิธีที่ 6 ไมใสเชื้อแบคทีเรีย
-เตรียมแปลงปลูกขนาด 1x 5 เมตร จํานวน 72 แปลง
-เพิ่มปริมาณเชื้อแบคทีเรียในแปลงทดลอง หวานมะเขือเทศสีดา เมื่อมะเขือเทศอายุ 25 วัน ราด
เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ที่ความเขมขน 108 cfu ในแตละแปลงปลูก (ยกเวนแปลง
เปรียบเทียบในกรรมวิธที ี่ 6) ปลอยใหเชื้อแบคทีเรียเขาทําลายตนมะเขือเทศ หลังจากนัน้ อีก 4
สัปดาห สับตนมะเขือเทศกลบลงไปในแปลงปลูก แลวหวานมะเขือเทศอีกครั้งหนึง่ เพื่อเพิ่มปริมาณ
เชื้อใหมากขึ้น
- เมื่อสับมะเขือเทศครั้งที่ 2 ลงกลบในแปลงปลูกเรียบรอยแลว ใชปนู ขาวและยูเรียตามอัตราตางๆที่
วางแผนไวในแตละกรรมวิธี หวานใหทวั่ แปลงปลูกและกลบหนาดินใหเรียบ รดน้ําบางๆเพื่อปดรูดิน
(ยกเวนกรรมวิธีที่ 5 และ 6 ) ทิ้งดินไว 2 สัปดาห
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- เปดหนาดินและขุดหลุมทิง้ ไว 2 วัน กอนยายปลูกพริกแปลงละ 10 ตน
-การเก็บตัวอยางดินตรวจในหองปฏิบัติการ
1. กอนปรับปรุงดินดวยยูเรียและปูนขาว
2. กอนยายปลูก เก็บตัวอยางบริเวณหลุมปลูกกรรมวิธีละ 12 ตัวอยาง
3. หลังจากยายปลูกทุก 30 วัน เก็บจากโคนตนเดิมที่เก็บตัวอยางกอนปลูก
4.ตรวจนับจํานวนตนพริกทีแ่ สดงอาการเหี่ยวและนํามาตรวจสอบในหองปฏิบัติการทุกตนวาเปน
อาการเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum
ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. จากการตรวจนับปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum เปนระยะๆพบวา
1.1. กอนปรับปรุงดินดวยปูนขาว + ยูเรีย ในแปลงที่ไมไดใสเชื้อสาเหตุไมพบการปนเปอนของเชื้อ
แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สวนในแปลงของกรรมวิธอี ื่นๆมีปริมาณเชื้อบักเตรีเฉลี่ย
มากกวา 106 cfu.
1.2. กอนยายปลูก ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ทุกกรรมวิธีลดลง
เนื่องจากยายปลูกพริกในเดือนกุมภาพันธ สภาพอากาศรอนมากกอนปลูกแปลงปลูกระหวางที่
ปรับปรุงดินทิง้ ไวแปลงปลูกไดรับแดดโดยตรงทําใหปริมาณเชื้อลดลงอยางมากในแตละกรรมวิธที ี่
ปรับปรุงดินมีปริมาณเชื้อระหวาง 0 – 2.0 x 102 cfu. สวนในแปลงที่ไมไดปรับปรุงดินมีปริมาณเชือ้
ระหวาง 1.5 x 102 - 8.5 x 102 cfu. แปลงที่ไมไดเพิ่มเชื้อไมพบการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย
Ralstonia solanacearum
1.3. หลังจากยายปลูก 1 เดือน ดูแลพืช รดน้ําทุกวันปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia
solanacearum ในแปลงที่ไมไดปรับปรุงดินเพิม่ มากขึ้นโดยมีปริมาณเชื้อระหวาง 1.1 x 102 - 9.0
x103 ปริมาณเพิ่มขึ้นไมมากนักเนื่องจากเปนชวงฤดูรอน( เริ่มปลูกเดือนกุมภาพันธ) เมื่อตนพริกเริ่ม
เหี่ยวตายไป
1.4. เมื่อตนพริกเริ่มเหี่ยวตายไป ตัวอยางดินที่บริเวณทีถ่ อนตนที่แสดงอาการเหีย่ วออกแลว พบวา
ทุกหลุมทีถ่ อนตนออกไปแลวไมพบเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวเลย
2. การประเมินการเกิดโรคเหี่ยวของพริก
พริกเริ่มเหี่ยวหลังจากปลูก 28 วันและทยอยเหี่ยวอยางตอเนื่อง จนกระทั่งประมาณ 90
วันหลังยายปลูก ในแปลงปลูกที่ไมไดใสเชื้อบักเตรีสาเหตุโรคเหี่ยวไมมีตนตาย แสดงวาในดินกอน
การทดลองไมมีการปนเปอนของเชื้อสาเหตุโรคพืช แปลงที่ไมไดปรับปรุงดินดวย ปูนขาว + ยูเรีย มี
ตนตายรอยละ 100 แสดงวาการเพิ่มปริมาณเชื้อสาเหตุในแปลงปลูกนัน้ มีปริมาณเชื้อมากเพียง
พอที่จะทําใหพืชตายได
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ในกรรมวิธีตางๆที่ปรับปรุงดินดวยปูนขาวและยูเรียมีจาํ นวนตนพริกแหลือแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการใสเชื้อแบคทีเรียซึ่งไมมีตนเหลือรอดตายเลย
และแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจากการไมใสเชื้อแบคทีเรียที่มีตน เหลือรอยละ 100 การใชปูนขาว + ยูเรียอัตรา
80 กก. + 800 กก.ตอไรมีจํานวนตนพริกเหลือรอยละ 80.84 ไมแตกตางจากการใชปูนขาว + ยูเรีย
อัตรา 700 กก.+70กก.ตอไรที่มีตนพริกเหลือรอยละ 80.42 ซึ่งเปนไปในทํานองเดียวกับการทดลอง
ในป 2552 (อรพรรณ 2552) แตแตกตางจากการไมใสเชื้อแบคทีเรียทีม่ ีตนเหลือรอยละ 100
แตกตางจากการทดลองในป 2552 ที่การใชปูนขาว + ยูเรียอัตรา 800+ 80 กก.ตอไร มีจํานวนตน
เหลือรอยละ 95.00 ไมแตกตางทางสถิติจากการไมใสเชื้อแบคทีเรียที่มีตน เหลือรอยละ 100
อยางไรก็ตามการใชปูนขาว + ยูเรียในอัตราที่สูงกวาจะมีผลในการลดการเกิดโรคไดดีกวาอัตราที่
ต่ํากวาโดยเฉพาะที่อัตรา 500กก. +50กก.ตอไร และ 600 กก. + 60 กก.ตอไร ซึง่ มีตนเหลือรอยละ
58.75 และ 60.84 ไมแตกตางกันทางสถิตริ ะหวาง 2 กรรมวิธนี ี้
ตาราง จํานวนตนพริกที่เหลือจากการปรับปรุงดินดวยกรรมวิธีตางๆ
กรรมวิธี
1. ปูนขาว 500 กก. + ยูเรีย 50 กก.ตอไร
2. ปูนขาว 600 กก. + ยูเรีย 60 กก.ตอไร
3. ปูนขาว 700 กก. + ยูเรีย 70 กก.ตอไร
4. ปูนขาว 800 กก. + ยูเรีย 80 กก.ตอไร
5. ใสเชื้อแบคทีเรีย
6. ไมใสเชื้อแบคทีเรีย
CV.(%)

จํานวนตนเหลือ
(รอยละ)
58.75 c
60.84 c
80.42 b
80.84 b
0d
100 a
2.60

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การใชปูนขาว 80 กก. + ยูเรีย 800 กก.ตอไรปรับปรุงดินกอนปลูกสามารถลดความ
เสียหายของโรคเหี่ยวของพริกไดรอยละ 80.84 ไมแตกตางทางสถิติจากการปรับปรุงดินดวยปูนขาว
700 กก. + ยูเรีย 70 กก.ตอไรที่สามารถลดความเสียหายของโรคไดรอยละ 80.42 ดังนัน้ ในการ
ปลูกพริกในแหลงที่เคยมีประวัติของโรคเหีย่ วเนื่องจากเชือ้ แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum
ควรจะปรับปรุงดินกอนปลูกดวยปูน + ยูเรียอัตราดังกลาว จะทําใหเกิดโรคเหี่ยวกับตนพริกนอยลง
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ได และเมื่อพบตนเปนโรคควรถอนออกจากแปลงปลูกและปลอยใหดนิ ตากแดดโดยตรงจะทําให
เชื้อสาเหตุทหี่ ลุมปลูกนัน้ ตายได
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