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การเฝาระวังการเกิดและการแพรกระจายของแบคทีเรีย Pantoea stewartii
Surveillance and Dissemination of Pantoea stewartii
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล พีระวรรณ พัฒนวิภาส ณัฏฐพร อุทัยมงคล ชลธิชา รักใคร
1/ กลุม วิจยั โรคพืช 2/ กลุมวิชากักกันพืช
สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
เชื้อแบคทีเรีย Pantoea stewartii สาเหตุโรคเหี่ยวของขาวโพด (stewart’s bacterial wilt
disease of corn) เปนเชื้อที่มีความสําคัญทางกักกันพืช จากการทีป่ ระเทศไทยมีการนําเขาเมล็ด
พันธุขา วโพดทําใหมีความเสี่ยงในการเปนสนทาง(pathway) ของเชื้อนี้ที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุได
เนื่องจากเปนโรคที่ถายทอดไดทางเมล็ดพันธุ(seed transmission) จึงจําเปนตองมีการสํารวจ
ติดตามและเฝาระวังโรคเหี่ยวของขาวโพดเชื้อนี้อยางเปนระบบ เพื่อเปนขอมูลทางวิทยาศาสตรใน
การจัดทําบัญชีรายชื่อศัตรูพชื วิเคราะหความเสีย่ งศัตรูพืช และการกําหนดพื้นที่ปลอดศัตรูพืช
จากการสํารวจแหลงปลูกขาวโพด 5 แหลง ตัง้ แตเดือน ตุลาคม 2551- กันยายน 2552 จํานวน 50
แปลง ไดแก จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 10 แปลง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 แปลง จังหวัด
เชียงราย จํานวน 10 แปลง จังหวัดลําปาง จํานวน 10 แปลง และจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 10
แปลง ไมพบอาการโรคเหี่ยวบนตนกลาของขาวโพด ไดทําการเก็บตัวอยางทีม่ ีอาการใบไหม (leaf
blight) ทีม่ ีลกั ษณะอาการคลายกับอาการโรคเหี่ยวในตนขาวโพด จํานวน 60 ตัวอยาง นํามา
ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย P. stewartii ดวยวิธี enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) โดย
ใชชุดตรวจสอบสําเร็จรูปจากบริษัท Agdia, Elkhart, Indiana, USA พบวาทุกตรวจอยางตรวจไม
พบเชื้อ P. stewartii
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คํานํา
ประเทศไทยเปนแหลงผลิตขาวโพดที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

มีพื้นที

ปลูกประมาณ 7ลานไร ในป 2547 มีปริมาณการสงออกขาวโพด 871,791 ตันตอป มูลคาการ
สงออกประมาณ 4,651 ลานบาท( ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) นอกจากนี้ประเทศไทยยัง
มีการสั่งนําเขาเมล็ดขาวโพดมีมูลคานําเขา เพื่อการบริโภคและเพื่อใชเปนพอพันธุแมพันธุ เพื่อการ
ผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม สําหรับใชในประเทศและสงออก โดย ในป 2547 มีปริมาณนําเขา 75,753
ตัน มีมูลคาการนําเขา 212 ลานบาท จากการที่ประเทศไทยมีการนําเขาเมล็ดพันธุท ําใหมีความ
เสี่ยงในการเปนสนทาง(pathway) ของศัตรูพืชที่สําคัญที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ เชนโรคเหีย่ วของ
ขาวโพด (stewart’s bacterial wilt of corn)ได เนื่องจากเปนโรคที่ถายทอดไดทางเมล็ดพันธุ( seed
transmission) ในขาวโพดทุกพันธุ เชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pantoea stewartii ที่มี
แหลงกําเนิดดั้งเดิมในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายงานวามีแมลง corn flea bettle (
Chaetocnema pulicaria) เปนแมลงพาหะ มีรายงานการระบาดของโรคเหี่ยวของขาวโพดใน
ประเทศอิตาลี ในป 1950 สาเหตุจากการนําเขาเมล็ดพันธุขา วโพดจากประเทศอเมริกา (FAO,
1983)

ประเทศไทยมีรายงานการพบโรคเหี่ยวของขาวโพดตั้งแตป 1967 (Bradbury, 1967)

หลังจากนั้นมาไมมีรายงานการพบโรคนี้อกี (CMI.1987)ตอมาในป 2547

สุดฤดีและคณะ ได

รายงานการพบโรคเหี่ยวของขาวโพดในแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ อ.ปาก
ชอง จ. นครราชสีมา จากรายงานการตรวจพบโรคเหี่ยวของขาวโพดนี้จงึ จําเปนตองมีการสํารวจ
ติดตามและเฝาระวังโรคเหี่ยวของขาวโพดและเชื้อแบคทีเรีย Pantoea stewartii อยางเปนระบบ
เพื่อเปนขอมูลทางวิทยาศาสตร ในการจัดทําวิเคราะหความเสีย่ งศัตรูพืช การกําหนดพื้นที่ปลอด
ศัตรูพืช และใชในการจัดเตรียมบัญชีรายชื่อศัตรูพืช

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1.อุปกรณมาตรฐานในหองปฏิบัติการแบคทีเรีย ไดแก ตูเขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ ตูควบคุม
อุณหภูมิ ตูเย็นสําหรับเก็บตัวอยาง หมอนึ่งความดันไอ เครื่องเขยาชนิดควบคุมอุณหภูมิ
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เครื่องวัดคาดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ตูอบ (oven) อุปกรณการแยกเชื้อแบคทีเรีย
2. เครื่องแกวและอุปกรณอื่นๆที่ใชในหองปฏิบัติการ เชน เครื่องชัง่ , pH meter เปนตน
3.สารเคมีที่ใชในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
4. ชุดตรวจสอบสําเร็จรูปจากบริษัท Agdia, Elkhart, Indiana, USA
วิธีการ
1. ศึกษา รวบรวมขอมูลการนําเขาเมล็ดพันธุขาวโพดจากแหลงผลิตที่มีการแพรระบาด
ของเชื้อ Pantoea stewartii subsp. stewartii ระหวางป 2550 – ป 2551
2. จัดทําแบบฟอรมรายละเอียดของขอมูลที่ตองการบันทึกไดแก แหลงปลูก ตําบล อําเภอ
จังหวัด ชวงเวลาในการสํารวจ พิกัดของแหลงปลูก(GPS) ลักษณะอาการ เปนตน
3. การสํารวจ การสํารวจโรคเหี่ยวของขาวโพดดําเนินการสํารวจแบบเฉพาะเจาะจง
(specific survey) เพื่อใหทราบขอมูลโรคเหี่ยวของขาวโพดและเชื้อสาเหตุโรคP. stewartii ในพื้นที่
สํารวจและในเวลาที่กําหนด กําหนดพืน้ ทีส่ ํารวจโดยเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุท ี่สําคัญของประเทศ
จํานวน 5 แหลงปลูก ใน 5 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ลําปาง และจังหวัด
อุตรดิตถ วางแผนการสํารวจในพืน้ ที่อยางนอย 20 ไร แบงพืน้ ที่ออกเปน 4 สวนๆละประมาณ 5 ไร
แตละสวนทําการสุมสํารวจโดยวิธี completely randomized design (CRD) . จํานวน 10 จุด
ขนาดพืน้ ทีจ่ ดุ ละ 2x2 เมตร สุมตรวจ จุดละ 20 ตัวอยาง ตรวจแบบตัวอักษร W ซาย ตามวิธีของ
Delp et.al. (1986) ทําการสุมตรวจทุกเดือน
.4. วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวของขาวโพดในแปลงปลูก จัดทํารูปภาพลักษณะอาการ
ของโรคทุกระยะของพืชจัดทําเปนคูมือในการสํารวจ เมือ่ ออกสํารวจใหสังเกตจากลักษณะอาการ
ของโรคเปรียบเทียบกับคูมอื และบันทึกลักษณะอาการที่พบ ถายรูป เก็บตัวอยางโรคที่พบใสถงุ
หรือภาชนะที่ใชเก็บตัวอยางพรอมเขียนรายละเอียดกํากับ รีบนํากลับมาตรวจสอบใน
หองปฏิบัติการเพื่อยืนยันผล
5. การตรวจจําแนกในหองปฏิบัติการ ตรวจสอบตัวอยางดวยวิธี ELISA โดยใชชุด
ตรวจสอบสําเร็จรูปจากบริษทั Agdia, Elkhart, Indiana, USA และ วิธี PCR ตามวิธีของ
Blakemore et.al. (1992) ยืนยันโดยการทําการแยกเชือ้ สาเหตุจากตัวอยางโรคที่เก็บมาโดยใช
อาหารเฉพาะ Nigrosine medium
6. เก็บขอมูลทีไ่ ดในรูปdata sheet เพื่อใชในการวิเคราะหทางสถิติ จัดทํารายงาน
ผลการวิจยั
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เวลาและสถานที่
ต.ค.50 – ก.ย.53 ที่กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และ แปลงปลูก
ขาวโพด ในแหลงผลิตเมล็ดพันธุของประเทศไทย
ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการสํารวจแหลงปลูกขาวโพด 5 แหลง ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551- กันยายน 2552
จํานวน 50 แปลง ไดแก จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 10 แปลง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 แปลง
จังหวัดเชียงราย จํานวน 10 แปลง จังหวัดลําปาง จํานวน 10 แปลง และจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน
10 แปลง ไมพบอาการโรคเหีย่ วบนตนกลาของขาวโพด ไดทําการเก็บตัวอยางทีม่ ีอาการใบไหม
(leaf blight) ที่มีลักษณะอาการคลายกับอาการโรคเหี่ยวในตนขาวโพด จํานวน 60 ตัวอยาง นํามา
ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย P. stewartii ดวยวิธี enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) โดย
ใชชุดตรวจสอบสําเร็จรูปจากบริษัท Agdia, Elkhart, Indiana, USA พบวาทุกตรวจอยางตรวจไม
พบเชื้อ P. stewartii
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการสํารวจแหลงปลูกขาวโพด 5 แหลง ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551- กันยายน 2552
จํานวน 50 แปลง ไดแก จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 10 แปลง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 แปลง
จังหวัดเชียงราย จํานวน 10 แปลง จังหวัดลําปาง จํานวน 10 แปลง และจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน
10 แปลง ไมพบอาการของโรคเหี่ยวของขาวโพด และยังไมพบเชื้อแบคทีเรีย P. stewartii
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ภาคผนวก

ภาพที่ 1 ลักษณะอาการของโรคเหี่ยวบน
เหี่ยวบนตนกลาขาวโพด

ภาพที่ 2 ลักษณะอาการของโรค
ตนขาวโพด

