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การจัดการโรคเหี่ยวของปทุมมาที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum
Management of Pathum to wilt caused by bacteria Ralstonia solanacearum.
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล1/ เยาวภา ตันติวานิช1/ วิภาดา ทองทักษิณ2/ สุธามาศ ณ นาน3/
1/ กลุมวิจัยโรคพืช
2/ กลุมวิชาการ
3/ ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
สถาบันวิจัยพืชสวน
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

บทคัดยอ
การจัดการโรคเหี่ยวของปทุมมาที่เกิดจากแบคทีเรีย R. solanacearum โดยทํา
การตรวจหาปริมาณของแบคทีเรีย R. solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวของปทุมมาในแปลงปลูก
กอนการทดลอง พบปริมาณแบคทีเรีย R. solanacearum 1.5 x 10 4 cfu/ดิน 1 กรัม หลังจากที่มี
การจัดการดินกอนปลูกพืชพบวา กรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธีที่ 4 มีการจัดการดินกอนปลูก โดยใช
ยูเรียและปูนขาวในอัตราสวน 80:800 กิโลกรมตอไร ปริมาณของแบคทีเรีย R. solanacearum
ลดลงจนไมสามารถตรวจพบ ในขณะที่ กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 5 มีการจัดการดินโดยใชผง
คลอรีน ปริมาณของเชื้อลดลงเหลือเพียง 1.0 x 10 2 cfu/ดิน 1 กรัม ในขณะที่กรรมวิธีที่3 และ
กรรมวิธีที่ 6 ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum คงเดิม หลังจากปลูกปทุมมาไปแลว 4
เดือน โดยปฏิบัติตามกรรมวิธี พบวา กรรมวิธีที่ 4 ที่มีการจัดการดินโดยใชยูเรีย:ปูนขาว อัตรา
80:800 กิโลกรัมตอไรรวมกับการใชแบคทีเรียปฏิปกษ สายพันธุ 4415 สามารถควบคุมโรคเหี่ยวได
ดีที่สุดโดยเกิดโรคเหี่ยวเพียง 10% ในขณะที่ กรรมวิธีอื่นๆ เกิดโรคเหี่ยวตั้งแต 25-40%
สวน
กรรมวิธีที่6 ที่เปนกรรมวิธีเปรียบเทียบเกิดโรคเหี่ยว 50%
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คํานํา
ปทุมมาเปนไมพื้นเมืองของประเทศไทยที่นิยมนําไปเปนไมประดับและไมตัดดอก มีการ
สงออกหัวพันธุปทุมมาไปขายยังตางประเทศเปนจํานวนมาก ปญหาสําคัญที่พบในการสงออกหัว
พันธุปทุมมามีโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ระบาดทําความเสียหาย
ใหกับเกษตรกรและผูสงออก เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถติดไปกับหัวพันธุปทุมมาไดและเปนเชื้อ
โรคที่สําคัญทางกักกันพืช ถาพบเชื้อนี้ติดไปกับหัวพันธุที่สงออก หัวพันธุเหลานั้นจะถูกเผาทําลาย
ทันที ทําใหไมสามารถสงออกได เชื้อสาเหตุโรคสามารถที่จะคงอยูในดินเปนเวลานานและมีพืช
อาศัยกวาง สามารถแพรไดอยางรวดเร็วเมื่อมีการขนยายสวนขยายพันธุของพืชที่มีการปนเปอน
ของเชื้อ R. solanacearum ไปปลูกในที่ตาง ๆ การปองกันกําจัดโรคนี้ทําไดยาก ไดมีรายงานการใช
พันธุตานทาน การเขตกรรมและการใชชีววิธี ในการปองกันกําจัดโรคนี้ โดยเฉพาะการจัดการดิน
กอนปลูกรวมกับการใชการควบคุมโดยชีววิธีสามารถปองกันกําจัดไดผลดี ในการทดลองในครั้งนี้
จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการนํ า วิ ธี ห ลายๆวิ ธีม าใชรว มกั น ในการจัด การโรคเหี่ ย วของปทุม มาให มี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชขยายผลใหกับเกษตรผูปลูกปทุมมาไดตอไป

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. หัวพันธุขิง
2. สารเคมีที่ใชในการจัดการดินไดแก ยูเรีย และปูนขาว
3. แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ4415
4. สารเคมีสําหรับเตรียมผงเชื้อ Bacillus subtilis ไดแก ทาคัม เซลลูโลส
5. อุปกรณสําหรับการบันทึกขอมูล
วิธีการ
ทดสอบวิธีการจัดการโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของปทุมมา
ทดสอบวิธีการจัดการโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของปทุมมาโดยการใชวิธีการจัดการ
ดินรวมกับการใชแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis สายพันธุ 4415 ในสถานีทดลองของกรม
วิชาการเกษตร โดยใชพื้นที่ในเขต จังหวัดเชียงราย โดยเลือกแปลงที่มีการระบาดของโรคเหี่ยวทีเ่ กิด
จากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ํา
ไดแก
กรรมวิธีที่ 1 ใชปูนเผาและยูเรียในอัตราสวน ยูเรีย 80 ตอ ปูนเผา 800 ก.ก./ไร คลุกเคลา
กับดินในแปลงใหทั่ว ทิ้งไว 3 สัปดาหกอนปลูกพืช
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กรรมวิธีที่ 2 ใชคลอรีนผง อัตรา 80 ก.ก./ไร คลุกเคลากับดินในแปลงใหทั่ว คลุมแปลง
ดวยพลาสติก 2 สัปดาห แลวเปดพลาสติกใหกาซระเหยออก 1 สัปดาหกอน
ปลูกพืช
กรรมวิธีที่ 3 ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis สายพันธุ 4415 อัตรา 5 % w/v
รดแปลงปลูกหลังปลูกพืชทันที แลวรดซ้ําทุกๆ 30 วัน
กรรมวิธีที่ 4 ใชวิธีผสมผสานของกรรมวิธีที่ 1 รวมกับกรรมวิธีที่ 3
กรรมวิธีที่ 5 ใชวิธีผสมผสานของกรรมวิธีที่ 2 รวมกับกรรมวิธีที่ 3
กรรมวิธีที่ 6 กรรมวิธีเปรียบเทียบ โดยไมมีการจัดการโรค
1. ตรวจหาปริมาณของเชื้อ Ralstonia solanacearum ในแปลงปลูกกอนการทดลอง
โดยการสุมเก็บตัวอยางดินจํานวน 10 จุด นํามารวมกัน ชั่ง 10 กรัมผสมน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ 90 มล.
เขยาใหเขากันเปนเวลา 30 นาที นํามาทําใหเจือจางโดยวิธี serials dilution ใช 100 ไมโครลิตร
ของแตละ dilution เกลี่ยลงบนอาหาร SM 1 ใหทั่ว บมไวในตูควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส
นาน 3-5 วัน ตรวจนับปริมาณบนอาหาร
2. การเตรียมแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis สายพันธุ4415 นําเชื้อแบคทีเรีย
ปฎิปกษ B. subtilis สายพันธุ4415 มาเลี้ยงในอาหารเหลว NGB ที่อุณหภูมิหองบนเครื่องเขยา
เปนเวลา 36 ชั่วโมง ปรับความขุนของเชื้อดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ นําไปวัดคาดูดซับคลื่นแสงโดยใช
เครื่อง Spectrophotometer ที่ชวงคลื่นแสง 600 นาโนเมตร ใหไดคา O.D. เทากับ 0.2 จะไดความ
เขมขนของเชื้อ 108-109 หนวยโคโลนี/มล. ผสม carboxymethylcellulose 10 กรัมกับผง talc 1
กิ โ ลกรั ม นํ า ส ว นผสมไปนึ่ ง ฆ า เชื้ อ นาน 30 นาที 2 วั น ติ ด ต อ กั น วั น ละครั้ ง จากนั้ น นํ า เซลล
แขวนลอยแบคที เ รี ย ปริ ม าณ 400 มล. เทลงในส ว นผสมของผงทั ล คั ม (Talcum)
และ
carboxymethylcellulose 1 กิโลกรัม ผสมใหเขากันดีแลวนําไปผึ่งใหแหงในที่รม บดใหเปนผง
ละเอียดเก็บไวถุงพลาสติกเพื่อในไปใชตอไป
3. เตรียมแปลงปลูก เตรียมแปลงปลูก ขนาด 1x5 เมตร จํานวน 24 แปลง ทําการ
จัดการดินตามแผนการทดลองที่วางไว
4. ปลูกปทุมมาทดสอบ ทําการปลูกปทุมมาตามแผนการทดลอง โดยใชหัวพันธุปทุม
มา กรรมวิธีละ 20 หัว คลุกหัวพันธุปทุมมาดวยแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ 4415 อัตรา 5 %
w/vผึ่งใหแหงกอนปลูก ทําการปลูกตามแผนการทดลอง
5. ตรวจผลการทดลอง โดยตรวจนับจํานวนตนปทุมมาที่แสดงอาการเหี่ยวทุกเดือน
เวลาและสถานที่
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ต.ค.50 - ก.ย.53 ที่ ก ลุ ม งานบั ก เตรี วิ ท ยา กลุ ม วิ จั ย โรคพื ช สํ า นั ก วิ จั ย พั ฒ นาการ
อารักขาพืช และ ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ทดสอบวิธีการจัดการโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของปทุมมา
ผลจากการตรวจหาปริมาณของแบคทีเรีย R. solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวของปทุม
มาในแปลงปลูกกอนการทดลอง พบปริมาณแบคทีเรีย R. solanacearum 1.5 x 10 4 cfu/ดิน 1
กรัม หลังจากที่มีการจัดการดินกอนปลูกพืชพบวา กรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธีที่ 4 มีการจัดการดิน
กอนปลูก โดยใชยูเรียและปูนขาวในอัตราสวน 80:800 กิโลกรมตอไร ปริมาณของแบคทีเรีย R.
solanacearum ลดลงจนไมสามารถตรวจพบ ในขณะที่ กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 5 มีการจัดการ
ดินโดยใชผงคลอรีน ปริมาณของเชื้อลดลงเหลือเพียง 1.0 x 10 2 cfu/ดิน 1 กรัม ในขณะที่กรรมวิธีที่
3 และกรรมวิธีที่ 6 ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum คงเดิม
หลังจากปลูกปทุมมาไปแลว 4 เดือน โดยปฏิบัติตามกรรมวิธี พบวา กรรมวิธีที่ 4 ที่มีการ
จัดการดินโดยใชยูเรีย:ปูนขาว อัตรา 80:800 กิโลกรัมตอไรรวมกับการใชแบคทีเรียปฏิปกษ สาย
พันธุ 4415 สามารถควบคุมโรคเหี่ยวไดดีที่สุดโดยเกิดโรคเหี่ยวเพียง 10% ในขณะที่ กรรมวิธีอื่นๆ
เกิดโรคเหี่ยวตั้งแต 25-40% สวนกรรมวิธีที่6 ที่เปนกรรมวิธีเปรียบเทียบเกิดโรคเหี่ยว 50%
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากผลการทดลองการทดสอบวิธีการจัดการโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของปทุม
มา พบวากรรมวิธีที่มีการจัดการดินโดยใชยูเรีย:ปูนขาว อัตรา 80:800 กิโลกรัมตอไรรวมกับการใช
แบคทีเรียปฏิปกษ สายพันธุ 4415 อัตรา 5 % w/v รดแปลงปลูกหลังปลูกปทุมมาทันที แลวรดซ้ํา
ทุกๆ 30 วันสามารถควบคุมโรคเหี่ยวไดดีที่สุดโดยเกิดโรคเหี่ยวเพียง 10% ในขณะที่ กรรมวิธีอื่นๆ
เกิดโรคเหี่ยวตั้งแต 25-40% สวนกรรมวิธีที่6 ที่เปนกรรมวิธีเปรียบเทียบเกิดโรคเหี่ยว 50%
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