2009

การควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของปทุมมา
โดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
Control of Phatumma bacterial wilt disease by antagonist bacteria
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล1/ วิภาดา ทองทักษิณ2/ สุธามาศ ณ นาน3/
1/ กลุม วิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/ กลุม วิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน
3/ ศูนยวิจยั พืชสวนเชียงราย สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
บทคัดยอ
เก็บตัวอยางดิน ปุยคอก และรากพืช เพื่อหาเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษจาก 4 จังหวัด
ภาคเหนือ สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ได 100 ไอโซเลท นํามาทดสอบความสามารถในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อRalstonia solanacearum ในหองปฏิบัติการโดยวิธี Direct bioassay
(Disc diffusion method) ไดเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษจํานวน 8 ไอโซเลท นําเชื้อปฏิปกษดังกลาวมา
ทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาที่เกิดจากเชื้อ R. solanacearum ใน
สภาพเรือนปลูกพืชทดลอง พบวามีเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 5 ไอโซเลท ที่สามารถควบคุมโรคเหี่ยว
ของปทุมมา ไดโดยสามารถควบคุมโรคเหี่ยวได 60% นําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษทั้ง 4 ไอโซเลทไป
ทดสอบการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในแปลงทดลองพบวา เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 4415 และ
รากออย no.6 สามารถควบคุมโรคเหี่ยวในแปลงทดลองได 43 และ 40 % ตามลําดับ นําเชื้อ
แบคที เ รี ย ปฏิ ป ก ษ ทั้ ง 2 ไอโซเลทไปทดสอบความสามารถในการควบคุ ม โรคในสภาพแปลง
เกษตรกรพบวากรรมวิธี เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ4415 รวมกับ รากออย no 6 สามารถควบคุมโรค
เหี่ยวไดดีที่สุดโดยสามารถควบคุมโรคได 46.67 %ในขณะที่กรรมวิธี 4415 และ รากออย no 6
สามารถควบคุมโรคได 39.17 % และ 34.17 % ตามลําดับ
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คํานํา
ปทุมมา (Curcuma alismatifolia, Gagnep) เปนไมพื้นบานของไทย อยูในกลุมพืชสกุล
กระเจียวเปนพืชในวงศ Zingiberaceae เชนเดียวกับขิง ขา มีถิ่นกําเนิดอยูในแถบอีสานของ
ประเทศไทย(วิภาดาและนิพัฒน, 2537) ปจจุบันนํามาใชเปนไมตัดดอก ไมกระถาง และไมประดับ
แปลง(วิภาดาและนิพัฒน, 2537) เปนที่นิยมอยางแพรหลายทั้งในและตางประเทศ โดยเริ่มมีการ
สงออกเหงาหรือหัวพันธุ ปทุมมา ในป พ.ศ. 2528 (สุรวิช, 2539) ตลาดการสงออกปทุมมาที่สําคัญ
คือ ญี่ปุน อเมริกา และเนเธอรแลนด (สุรวิช, 2537) ปจจุบันการสงออกหัวพันธุปทุมมาประสบ
ปญหาการแพรระบาดของโรคเหี่ยว(bacterial wilt) หรือโรคหัวเนา (brown rot) ที่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum (สุเนตราและคณะ, 2538; ณัฏฐิมาและคณะ,2541) เชื้อ
แบคทีเรียนี้เขาทําลายพืชไดทุกระยะพบมากในชวงที่พืชกําลังออกดอก ทําใหตนพืชเกิดอาการใบ
มวน และมีสีซีด เหมือนขาดน้ําตอไปใบเริ่มเหลืองและหักพับ ลําตนเนาและลุกลามไปยังสวนหัวจึง
ทําใหเกิดอาการหัวเนาขึ้น เชื้อนี้สามารถติดไปกับสวนขยายพันธุ สามารถแอบแฝงอยูในหัวพันธุ
(Latent infection) เมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสมจะแสดงอาการของโรคออกมาทําใหเกิดการ
ระบาดของโรค
การปองกันกําจัดโรคนี้ทําไดยาก เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคสามารถที่จะคงอยูในดินเปน
เวลานานและมีพืชอาศัยกวาง ไมมีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคนี้ วิธีการปองกัน
กําจัดยังคงจํากัด วิธีควบคุมโรคเหี่ยวโดยชีววิธีเปนที่ยอมรับเปนอยางมาก ในปจจุบันไดมีใชเปน
เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการควบคุมศัตรูพืชดานการเกษตร ทดแทนสารเคมีบางสวน และเลือกใช
กับศัตรูพืชที่ไมสามารถใชสารเคมีปองกันกําจัดได Celino และ Gotllieb(1952) ศึกษาการใช
แบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus polymyxa B3 A โดยการใสลงในดินที่มีเชื้อสาเหตุโรคสามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อ R. solanacearum ไดและลดการเกิดโรคจาก 70 เปอรเซ็นต ลงเหลือเพียง 33
เปอรเซ็นต Sanaina และคณะ (1997) ไดศึกษาการแยกเชื้อแบคทีเรียจากบริเวณ Rhizophere
ของต น มั น ฝรั่ ง และรากนํ า มาคั ด เลื อ กเชื้ อ แบคที เ รี ย ปฏิ ป ก ษ พ บเชื้ อ Baccillus cereus, B.
subtrilis, Entero bacter cloaceae และ avirulent mutant ของเชื้อ R. solanacearum มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ R. solanacearum สามารถลดการเกิดโรคได
66-83% Guoและคณะ (2002) ไดรายงานการทดลองควบคุมโรคเหี่ยวของพริกโดยชีววิธี ดวยใช
เชื้อแบคทีเรีย 3 สายพันธุ ไดแก Pseudomonas spp. (J3) และ เชื้อ Bacillus spp (BH11 และ
FH17) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ R. solanacearum ในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง
โดยเชื้อปฏิปกษ J3 และ BH11 สามารถทําใหโรคลดลง 54 และ 65 % และทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
80-100% เชื้อปฏิปกษ FH17 สามารถทําใหโรคลดลง 34 % ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียง 50% เมื่อ
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นําเชื้อปฏิปกษทั้งสามชนิดมาผสมกันในอัตรา 1:1:1 พบวาสามารถทําใหโรคลดลง 75 % และทํา
ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 200%
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1.
อุปกรณมาตรฐานในหองปฏิบัติการแบคทีเรีย ไดแก ตูเขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ
2.
อุปกรณวิทยาศาสตร เชน ตูควบคุมอุณหภูมิ ตูเย็นสําหรับเก็บตัวอยาง หมอนึง่ ความดัน
ไอ เครื่องเขยาชนิดควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดคาดูดกลืนแสง (spectrophotometer)
ตูอบ (oven)
3.
เครื่องแกวและอุปกรณอื่นๆที่ใชในหองปฏิบัติการ เชน เครื่องชั่ง, pH meter เปนตน
4.
สารเคมีที่ใชในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
5.
วัสดุการเกษตร ไดแก ดิน กระถางตนไม ปุย หัวพันธุป ทุมมา
วิธีการ
แยกเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ จากดิน ปุยคอกและรากพืชตาง ๆ
เก็บตัวอยางของดินและปุยคอกในแหลงปลูกพืชตางๆ ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย
ลําพูน ลําปาง เปนตน เก็บตัวอยางดินแบบสุมจากแปลงปลูกพืชไดแก ปทุมมา ขิง และมะเขือเทศ
โดยเก็บดินบริเวณรอบราก พรอมทั้งเก็บตัวอยางปุยคอก นํามาผึ่งลมใหแหงพอหมาด ๆ นํามาทํา
สารละลายดินหรือปุยคอกโดยใชดินหรือปุยคอก 25 กรัม ละลายในน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อแลว 250
มิลลิลิตร(มล.) เขยาบนเครื่องเขยา เปนเวลา 30 นาที แลวนํามาแยกเชื้อแบคทีเรียโดยวิธี soil
ตั้งแต 10-1 -10-8 จากนั้นนํา
plate method โดยนํามาทําใหเจือจางโดยวิธี serials dilution
สารละลายดิน 0.1 มล. ของแตละความเขมขน มากระจายบนอาหาร King's medium B agar
(KB) และ Nutrient glucose agar (NGA) โดยแตละความเขมขนทํา 4 ซ้ํา ทําการบันทึกลักษณะ
โคโลนีของเชื้อ
การทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ R.solanacearum
ในหองปฎิบตั ิการ
นําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากดินและปุยคอก จํานวน 100 ไอโซเลท มาทดสอบ
คุณสมบัติการเปนเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ โดยทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อ R. solanacearum
1. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดทั้งหมด 100 ไอโซเลท นํามาทดสอบคุณสมบัติการ
เปนเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหารเหลว Nutrient Glucose Broth (NGB) ที่
อุณหภูมิหองบนเครื่องเขยา เปนเวลา 36 ชั่วโมง แลวนําไปวัดคาดูดซับคลื่นแสง โดยใชเครื่อง
Spectrophotometer ที่ชวงคลื่นแสง 600 นาโนเมตร เจือจางใหเชื้อมีคา O.D. เทากับ 0.2 โดยใช
น้ํากลั่นฆาเชื้อ
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2. เชื้อ R. solanacearum ที่ใชในการทดสอบจํานวน 4 สายพันธุ ไดแก No.37, 36,
24 และ 19 โดยเตรียมเชื้อ R. solanacearum โดยเตรียมอาหาร Wakimoto’s semisynthetic
potato medium (PSA) ในจานเลี้ยงเชื้อทําแบบ double layer ชั้นลางใชอาหาร PSA ในปริมาณ
15 มล.ตอหนึ่งจานอาหารเลี้ยงเชื้อ สวนชั้นบนใชเชื้อ R. solanacearum อายุ 48 ชั่วโมง ใน
ปริมาณ 108 หนวยโคโลนี/มล. ผสมกับอาหาร PSA ซึ่งหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 45o C เขยาใหเขา
กันเททับลงในจานเลี้ยงเชื้อประมาณ 5 มล. ตอหนึ่งจานเลี้ยงเชื้อแลวเอียงจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ให
สวนบนกระจายคลุมทั่วผิวหนาชั้นลางที่เทไวแลว เมื่ออาหารแข็งตัวเก็บในตูเย็น 14o C นาน 1
ชั่วโมง โดยคว่ําจานเลี้ยงเชื้อลง
3. การทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อ R. solanacearum ในสภาพอาหารเลี้ยงเชือ้
ใชวิธี disc diffusion method ในการทดสอบการยับยั้งในหองปฏิบัติการ โดยใช micropipetteหยด
สารละลายของเชื้อที่จะทดสอบลงบนกระดาษแผนกลมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มล. โดยหยด
แผนละ 10 ไมโครลิตร แลวใชปากคีบที่ลนไฟฆาเชื้อคีบกระดาษวางบนผิวหนาอาหาร บมเชื้อที่
อุณหภูมิ28o C เปนเวลา 48 ชั่วโมง ตรวจผลโดยการวัดความกวางของบริเวณใส (clear zone)
จากขอบโคโลนีของเชื้อถึงขอบบริเวณใส
ทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในสภาพเรือนทดลอง
นํ า เชื้ อ แบคที เ รี ย ปฎิปก ษ ที่ มีป ระสิท ธิภ าพในยั บ การยั้ ง การเจริญ เติ บ โตของเชื้ อ R.
solanacearum ในหองปฏิบัติการ มาทดสอบความสามารถ ในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาใน
สภาพเรือนทดลอง
1. การเตรียมดินที่มีเชื้อ R. solanacearum นําเชื้อ R. solanacearum No. 37 ที่
เลี้ยงบนอาหาร PSA อายุ 48 ชั่วโมงมาทําเปนสารละลายในน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลว โดยใหได
ความเขมขนของเชื้อ 108 หนวยโคโลนี/มล. นําไปผสมกับดินที่นึ่งฆาเชื้อเตรียมไวแลวโดยใชดิน 4
กิโลกรัม/กระถาง ใชสารละลายของเชื้อ R. solanacearum 100 มล./กระถาง
2. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ นําเชื้อแบคทีเรียปฎิปกษ จํานวน 8 ไอโซเลท
ไดแก ดินชุมพร no.1, ปุยคอก no.1, ดินรากยาสูบ no.4, ดินเลน no.1, 3A, ดินคลองหลวง no.9,
รากออย no.6 และ 4415 มาเลี้ยงในอาหารเหลว NGB ที่อุณหภูมิหองบนเครื่องเขยา เปนเวลา
36 ชั่วโมง ปรับความขุนของเชื้อดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ นําไปวัดคาดูดซับคลื่นแสง โดยใชเครื่อง
Spectrophotometer ที่ชวงคลื่นแสง 600 นาโนเมตร ใหไดคา O.D. เทากับ 0.2 จะไดความเขมขน
ของเชื้อ 108-109 หนวยโคโลนี/มล. เพื่อใชทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุม
มาในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง โดย วางแผนการทดลองแบบ complete randomize design
(CRD) จํานวน 4 ซ้ํา 9 กรรมวิธีๆละ 10 หัว โดยมีเชื้อปฏิปกษแตละไอโซเลท เปนแตละกรรมวิธี
ดังนี้

2013
กรรมวิธีที่ 1 เชื้อปฏิปกษ ดินชุมพร no.1
กรรมวิธีที่ 6 เชื้อปฏิปกษดินคลองหลวง no.9
กรรมวิธีที่ 2 เชื้อปฏิปกษ ปุยคอก no.1
กรรมวิธีที่ 7 เชื้อปฏิปกษรากออย no.6
กรรมวิ ธี ที่ 3 เชื้ อ ปฏิ ป ก ษ ดิ น รากยาสู บ no.4 กรรมวิธีที่ 8 เชื้อปฏิปกษ 4415
กรรมวิธีที่ 4 เชื้อปฏิปกษ ดินเลน no.1
กรรมวิธีที่ 9 กรรมวิธีควบคุม น้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ
กรรมวิธีที่ 5 เชื้อปฏิปกษ 3A
3. เตรียมหัวพันธุปทุมมา นําหัวพันธุปทุมมา มาแชในเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่เตรียมไวในขอ.
2 กอนปลูก ผึ่งใหแหง จากนั้นนําไปปลูกในดินที่มีเชื้อ R. solanacearum ที่เตรียมไวในขอ 1 รดดวย
สารละลายเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษทุกๆ 7 วัน โดยมีตัวเปรียบเทียบที่ไมใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษคลุกหัวพันธุ
พืชปทุมมากอนปลูกแตใชน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อแทน ตรวจสอบการเกิดโรคของตนพืชทุก 7 ,14 , 21 ,28 ,35
และ 42 วัน และตรวจนับปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษและปริมาณเชื้อR. solanacearum ทุก 7 วัน จน
ครบ 6 สัปดาหหลังปลูก
ทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในสภาพแปลงทดลอง
นําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่มีประสิทธิภาพยับยั้งโรคเหี่ยวในเรือนปลูกพืชทดลอง มาทดสอบ
ประสิท ธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษเ พื่อควบคุมโรคเหี่ย วในสภาพแปลงทดลองปทุมมา ในสถานี
ทดลองของกรมวิชาการเกษตร โดยใชพื้นที่ในเขต จังหวัดเชียงราย โดยเลือกแปลงที่มีการระบาดของโรค
1. ตรวจหาปริมาณของเชื้อ R. solanacearum ในแปลงปลูกกอนการทดลองโดยการสุมเก็บ
ตัวอยางดินจํานวน 10 จุด นํามารวมกัน ชั่ง 10 กรัมผสมน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ 90 มล.เขยาใหเขากันเปนเวลา
30 นาที นํามาทําใหเจือจางโดยวิธี serials dilution ใช 100 ไมโครลิตร ของแตละ dilution เกลี่ยลงบน
อาหารSM 1 ใหทั่ว บมไวในตูควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน ตรวจนับปริมาณบนอาหาร
2. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ นําเชื้อแบคทีเรียปฎิปกษที่มีประสิทธิภาพในยับการยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อ R. solanacearum ในเรือนปลูกพืชทดลอง จํานวน 4 ไอโซเลท ไดแก ดินคลอง
หลวง no.9, ดินเลน no.1, รากออย no.6 และ 4415 มาเลี้ยงในอาหารเหลว NGB ที่อุณหภูมิหองบน
เครื่องเขยา เปนเวลา 36 ชั่วโมง ปรับความขุนของเชื้อดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ นําไปวัดคาดูดซับคลื่นแสง
โดยใชเครื่อง Spectrophotometer ที่ชวงคลื่นแสง 600 นาโนเมตร ใหไดคา O.D. เทากับ 0.2 จะไดความ
เขมขนของเชื้อ 108-109 หนวยโคโลนี/มล.
3. ปลูกปทุมมาทดสอบ ทําการปลูกปทุมมาโดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design จํานวน 5 กรรมวิธี 4 ซ้ํา กรรมวิธีละ 20 หัว ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 เชื้อปฏิปกษดินคลองหลวง no.9
กรรมวิธีที่ 4 เชื้อปฏิปกษ 4415
กรรมวิธีที่ 2 เชื้อปฏิปกษ ดินเลน no.1
กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีควบคุม น้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ
กรรมวิธีที่ 3 เชื้อปฏิปกษ ออย no 6
โดยแชหัวพันธุปทุมมา ดวยสารละลายเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่เตรียมไวขางตนเปนเวลา 30

2014
นาที ผึ่งใหแหง
นําไปปลูกในแปลงทดลองตามแผนการทดลอง หลังปลูกปทุมมาราดเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษตามกรรมวิธี ที่มีความเขมขนประมาณ 109 หนวยโคโลนี/มล. ใหทั่วทั้งแปลง ทําการราดเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษทุกๆ 30 วัน
ตรวจผลการทดลอง ตรวจนับปริมาณของเชื้อปฏิปกษ ตรวจนับปริมาณของเชื้อสาเหตุโรค
และตรวจนับตนที่แสดงอาการของโรค
ทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในสภาพแปลงเกษตรกร
นําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่มีประสิทธิภาพยับยั้งโรคเหี่ยวในสภาพแปลงทดลอง มาทดสอบ
ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวในสภาพแปลงเกษตรกร ที่ จ.เชียงราย โดย
เลือกแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียอยางรุนแรง
1. ตรวจหาปริมาณของเชื้อ R. solanacearum ในแปลงปลูกกอนการทดลองโดยการสุมเก็บ
ตัวอยางดินจํานวน 10 จุด นํามารวมกัน ชั่ง 10 กรัมผสมน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ 90 มล.เขยาใหเขากันเปนเวลา
30 นาที นํามาทําใหเจือจางโดยวิธี serials dilution ใช 100 ไมโครลิตร ของแตละ dilution เกลี่ยลงบน
อาหารSM 1 ใหทั่ว บมไวในตูควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน ตรวจนับปริมาณบนอาหาร
2. ตรวจเช็คการเกิดโรคเหี่ยวในแปลงปลูกทุกเดือน
2. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ นําเชื้อแบคทีเรียปฎิปกษที่มีประสิทธิภาพในยับการยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อ R. solanacearum ในเรือนปลูกพืชทดลอง จํานวน 2 ไอโซเลท ไดแก รากออย
no.6 และ 4415 มาเลี้ยงในอาหารเหลว NGB ที่อุณหภูมิหองบนเครื่องเขยา เปนเวลา 36 ชั่วโมง ปรับ
ความขุนของเชื้อดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ นําไปวัดคาดูดซับคลื่นแสงโดยใชเครื่อง Spectrophotometer ที่
ชวงคลื่นแสง 600 นาโนเมตร ใหไดคา O.D. เทากับ 0.2 จะไดความเขมขนของเชื้อ 108-109 หนวยโคโลนี/
มล.
3. ปลูกปทุมมาทดสอบ ทําการปลูกปทุมมาโดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4
กรรมวิธี 4 ซ้ํา กรรมวิธีละ 20 หัว ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 เชื้อปฏิปกษ รากออย no 6
กรรมวิธีที่ 2 เชื้อปฏิปกษ 4415
กรรมวิธีที่ 3 เชื้อปฏิปกษ รากออย no 6และ4415
กรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีควบคุมน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ
โดยแชหัวพันธุปทุมมา ดวยสารละลายเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกษที่เตรียมไวขางตนเปนเวลา 30 นาที
ผึ่งใหแหง นําไปปลูกในแปลงทดลองตามแผนการทดลอง หลังปลูกปทุมมาราดเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษตาม
กรรมวิธี ที่มีความเขมขนประมาณ 109 หนวยโคโลนี/มล. ใหทวั่ ทัง้ แปลง ทําการราดเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
ทุกๆ 30 วัน

2015
ตรวจผลการทดลอง ตรวจนับปริมาณของเชื้อปฏิปกษ ตรวจนับปริมาณของเชื้อสาเหตุโรค
และตรวจนับตนที่แสดงอาการของโรค
เวลาและสถานที่
ต.ค.48 - ก.ย.53 ที่กลุมงานบักเตรีวิทยา กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
และ ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
แยกเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ จากดินและรากพืชตาง ๆ
ผลจากการแยกเชื้อแบคทีเรียจากดิน รากพืช และปุยคอก ไดเชื้อแบคทีเรียชนิดตางๆจํานวน
100 ไอโซเลท โดยการแยกจากดินและรากพืช จํานวน 70 ไอโซเลท และ ปุยคอก จํานวน 30 ไอโซเลท
เก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ใน glycerol 20% ที่ –20 o C เพื่อนําไปทดสอบตอไป
การทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ R. solanacearum ใน
หองปฏิบัติการ
ผลการทดสอบสามารถคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเปนเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษได 8 ไอ
โซเลท ไดแก ดินชุมพร no.1, ปุยคอก no.1, ดินรากยาสูบ no.4, ดินเลน no.1, 3A, ดินคลองหลวง no.9,
รากออย no.6 และ 4415 โดยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ R. solanacearum สายพันธุตาง ๆ
โดยสามารถวัดความกวางของบริเวณใส ไดตั้งแต 0.7-5.05 มิลลิเมตร (ตาราง 1) โดยพบวา เชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษ ดินชุมพร no.1, ปุยคอก no.1, ดินรากยาสูบ no.4, ดินเลน no.1, 3A และ 4415 สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อ R. solanacearum ทั้ง 4 สายพันธุ ในขณะที่เชื้อแบคทีเรียดินคลองหลวง no.9
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ R. solanacearum 3 สายพันธุ เชื้อแบคทีเรีย รากออย no.6 ยับยั้ง
เฉพาะเชื้อ R. solanacearum 2 สายพันธุ จากผลการทดลองนี้ไดคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไป
ทดสอบในเรือนปลูกพืชทดลองตอไป
ทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในสภาพเรือนทดลอง
R.
หลั ง จากแช หั ว พั น ธุกั บ สารละลายเชื้ อ แบคทีเ รีย ปฎิ ป ก ษ แ ละปลู ก ลงในดิ น ที่ มี เ ชื้ อ
solanacearum แลว 45 วันพบวา กรรมวิธีที่คลุกหัวพันธุดวยสารละลายแบคทีเรียปฎิปกษ ดินคลองหลวง
no.9 ดินเลน no.1 รากออย no.6 และ 4415 สามารถควบคุมโรคเหี่ยวได 60% ในขณะที่เชื้อแบคทีเรีย
ปฎิปกษ ดินชุมพร no.1ปุยคอก no 1 ดินรากยาสูบ no.4 ดินปุยคอก no.1 และ 3A สามารถควบคุมโรคได
40%(ตารางที่2)
จากผลการตรวจปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฎิปกษและเชื้อ R. solanacearum พบวา ในพืชทดสอบ
ปทุ ม มา ปริ ม าณเชื้ อ แบคที เ รี ย ปฎิ ปก ษ ดิ น คลองหลวง no.9 และ 4415 มีปริม าณเพิ่ ม มากขึ้น โดยมี
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 1.5 x 10 5 และ 1.75 x 10 5 CFU/ดิน 1 กรัม ตามลําดับ และ เชื้อแบคทีเรีย

2016
ปฏิปกษ ดินชุมพร no.1 รากออย no.6 ดินเลนno.1 และ3A มีปริมาณคงที่ นอกนั้นมีปริมาณลดลง(ตาราง
ที่ 3) ในขณะที่ปริมาณเชื้อ R. solanacearum ในกรรมวิธีที่ใช ดินคลองหลวง no.9 และ 4415 ลดลง โดย
มีปริมาณเชื้อ R. solanacearum 2.75 x 10 3 และ 5.6 x 10 3CFU/ดิน 1 กรัม ตามลําดับ นอกนั้นมี
ปริมาณเชื้อ R. solanacearum เพิ่มมากขึ้นในวันที่ 45 (ตารางที่ 4) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเชื้อแบคทีเรีย
ปฎิปกษ ดินคลองหลวง no.9 และ 4415 สามารถคงอยูในดินและเจริญเติบโตไดดี และมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งเชื้อ R. solanacearum ทําใหปริมาณเชื้อ R. solanacearum ลดลง สวนเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
ดินชุมพร no.1 รากออย no.6 ดินเลนno.1 และ3A คงอยูในดินไดไมนานเพราะมีการรดเชื้อปฏิปกษทุก 7
วันปริมาณเชื้อยังคงเทาเดิม ทําใหประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ R. solanacearum ไมดีเทากับ เชื้อ
แบคทีเรียปฎิปกษ ดินคลองหลวง no.9 และ 4415
ทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในสภาพแปลงทดลอง
ผลการทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวในสภาพแปลงทดลองพบวา กรรมวิธี เชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษ4415 เกิดโรคเหี่ยวนอยที่สุด โดยพบเพียง 57% สวนกรรมวิธี รากออย no 6 ดินคลอง
หลวง no.9 และ ดินเลน no.1 เกิดโรค 60 62 และ 69% ตามลําดับ(ตารางที่5) ในขณะที่กรรมวิธีควบคุม
เกิดโรคเหี่ยว 78 % ความสามารถในการควบคุมโรคพบวากรรมวิธี เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ4415 สามารถ
ควบคุมโรคเหี่ยวไดดีที่สุดโดยสมารถควบคุมโรคได 43%ในขณะที่กรรมวิธี รากออย no 6 ดินคลองหลวง
no.9 และ ดินเลน no.1 สมารถควบคุมโรคได 40 % 38%และ 31 % ตามลําดับ (ตารางที่5)
จากผลการตรวจปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฎิปกษและเชื้อ R. solanacearum ในแปลงทดลอง
พบวา ปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ ทุกกรรมวิธีมีปริมาณคงที่ ประมาณ 104 หนวยโคโลนี/ดิน 1 กรัม
ยกเวนกรรมวิธี ดินเลน no.1 ที่มีปริมาณลดลงเหลือเพียง 6.6x 103 หนวยโคโลนี/ดิน 1 กรัม (ตารางที่ 6)
ปริมาณเชื้อ R. solanacearum ในทุกกรรมวิธีเพิ่มมากขึ้นเล็กนอยในเดือนกันยายน ประมาณ 105 หนวย
โคโลนี/ดิน 1 กรัม (ตารางที่ 4) ในขณะที่ปริมาณเชื้อ R. solanacearum ในกรรมวิธีควบคุมเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ถึง 9.90 x107 หนวยโคโลนี/ดิน 1 กรัม
จากผลการทดลองพบวาเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษเมื่อถูกนําไปใชในสภาพแปลงทดลองโดยมีการ
ใสเชื้อทุกๆ 30 วัน ปริมาณเชื้อคงที่ไมเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นเชื้อปฏิปกษอยูในดินไดดี แตปริมาณที่ใสเขาไป
ลดลงจากปริมาณ 109 หนวนโคโลนี/มล. ใหทั่วทั้งแปลง คงไมเพียงพอเพราะปริมาณของเชื้อในดินมีเพียง
104 หนวยโคโลนี/ดิน 1 กรัม ทําใหประสิทธิภาพของการควบคุมโรคเหี่ยวยังไมดีพอ ควรตองเพิ่มปริมาณ
เชื้อปฏิปกษลงไปในแปลงใหมากขึ้นใหไดประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวไดดีขึ้น
ทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในสภาพแปลงเกษตรกร
ผลการทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวในสภาพแปลงเกษตรกรพบวา กรรมวิธี เชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษ4415 รวมกับ รากออย no 6 เกิดโรคเหี่ยวนอยที่สุด โดยพบเพียง 53.33% สวนกรรมวิธี
4415 และ รากออย no 6 เกิดโรค 60.83 และ 65.83 % ตามลําดับ(ตารางที่ 6) ในขณะที่กรรมวิธีควบคุม
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เกิดโรคเหี่ยว 75 % ความสามารถในการควบคุมโรคพบวากรรมวิธี เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ4415 รวมกับ
รากออย no 6 สามารถควบคุมโรคเหี่ยวไดดีที่สุดโดยสามารถควบคุมโรคได 46.67 %ในขณะที่กรรมวิธี
4415 และ รากออย no 6 สามารถควบคุมโรคได 39.17 % และ 34.17 % ตามลําดับ (ตารางที่ 6)
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากผลการทดลองการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมา พบวา เชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษ 4415รวมกับรากออย no 6 สามารถควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาไดดีที่สุด โดยสามารถ
ควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในในสภาพแปลงเกษตรกร ได 46.67 % จากผลการทดลองจะเห็นไดวามีเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษสองชนิดที่สามารถควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาไดทั้งในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง
แปลงทดลองและ ในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร
เอกสารอางอิง
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ตารางที่ 1 ขนาดความกวางของบริเวณใส (clear zone) ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ R. solanacearum สายพันธุตางๆ บนอาหาร PSA
เชื้อแบคทีเรีย
ความกวางของบริเวณใส (มม.)
ปฏิปกษ
RS
RS
RS
RS
no.37 no.36 no.24 no.19
1. ดินชุมพร no 1
5.05
3.1
4.2
3.1
2. ปุยคอก no.1
5.2
4.65
2.3
2.75
3. รากออย no.6
3.1
4.35
4. ดินรากยาสูบ
6.1
1.9
4.8
3.6
no. 4
5. ดินคลองหลวง
0.7
5.2
3.75
no.9
6. ดินเลน no.1
2.35
4.85
3.1
3.35
7. 4415
4.3
5.6
2.5
2.6
8. 3A
5.45
2.15
3.45
3.5
หมายเหตุ - = ไมเกิด Clear zone

ตารางที่ 2 ความสามารถของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมา ในสภาพเรือน
ปลูกพืชทดลอง
กรรมวิธี
การควบคุมโรค % -2/
การเกิดโรค % -1/
15 30 45 วัน 15 วัน 30 45 วัน
วัน วัน
วัน
1. ดินคลองหลวง no. 0
20
40
100
80
60
9
2. ดินชุมพร no. 1
0
20
60
100
80
40
3. ดินเลน no.1
0
40
40
100
60
60
4. รากออย no.6
0
20
40
100
80
60
5. ดินรากยาสูบ no. 0
40
60
100
60
40
4
6. ปุย คอก no. 1
0
20
60
100
80
40
7. 3A
0
40
60
100
60
40
8. 4415
0
20
40
100
80
60
9. control
0
50
80
100
50
20
-1/ การเกิดโรค (%) = จํานวนตนตาย x 100
จํานวนตนทั้งหมด

-2/ การควบคุมโรค (%) = จํานวนตนรอดตาย x 100
จํานวนตนทั้งหมด
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ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงประชากรของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ ในการทดลองควบคุมโรคเหี่ยวของปทุม
มาในเรือนปลูกพืชทดลองเปนเวลา 45 วัน
กรรมวิธี
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฏิปก ษ (CFU* / ดิน 1
กรัม)
เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
15 วัน 4
30 วัน 4
45 วัน
1. ดินชุมพร no. 1
1.53 x 105 1.25 x 104
9.3 x 1043
2. ปุย คอก no.1
6.84 x 104
7.4 x 10
2.7 x 104
3. รากออย no.6
6.4 x 104
4.4 x 1044
6.6 x 10
6.75 x 1053
4. ดินรากยาสูบ no.4
7.2 x 104 7.45 x 105
5. ดินคลองหลวง no.9
9.9 x 104
2.1x 10 4
1.5 x 10 4
6. ดินเลน no. 1
4.5 x 10
1.75 x 10
1.25 x 105
1.75 x 104
7. 4415
2.97 x 1044 2.6 x 1044
8. 3A
4.5 x 10
3.4x 10
9.2 x 10
* CFU = หนวยโคโลนี

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงประชากรของเชื้อ Ralstonia solanacearum ในการทดลองควบคุมโรคเหี่ยว
ของปทุมมา ในเรือนทดลองเปนเวลา 45 วัน
กรรมวิธี
ปริมาณประชากรของเชื้อ Ralstonia solanacearum
(CFU* / ดิน 1 กรัม)
เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
15 วัน 5
30 วัน 4
45 วัน 6
1. ดินชุมพร no. 1
1.26 x 10
6.75 x 106
9.9 x 10
2. ปุย คอก no.1
1.035 x 1045
2.5 x 104
1.05 x 1065
9.0 x 105
1.16 x 106
3. รากออย no.6
1.35 x 104
4. ดินรากยาสูบ no.4 7.65 x 10 4
9.0 x 103
6.7 x 10
5.
ดินคลองหลวง 1.485 x 10
2.7 x 10
2.75 x 103
no.9
6. ดินเลน no. 1
1.53 x 1054
1.935 x 1044
9.6 x 1053
7. 4415
1.225 x 105
1.485 x 10
5.6 x 106
2.835 x 105
7.8 x 10
8. 3A
2.79 x 10
* CFU = หนวยโคโลนี

ตารางที่ 5 ความสามารถของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมา ในสภาพแปลง
ทดลอง
การเกิดโรค % -1/
กรรมวิธี
การควบคุมโรค % -2/
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. เชื้อปฏิปกษ ดินคลอง 10
24
62
90
76
หลวง
38
2. เชื้อปฏิปกษ ดินเลน
6
23
69
94
77
31
3. เชื้อปฏิปกษ ออย 6
6
24
60
94
76
40
4. เชื้อปฏิปกษ 4415
9
19
57
91
81
43
5. control
21
44
78
79
56
22
-1/ การเกิดโรค (%) = จํานวนตนตาย x 100
จํานวนตนทั้งหมด
-2/ การควบคุมโรค (%) = จํานวนตนรอดตาย x 100
จํานวนตนทั้งหมด
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1
2
3
4

ตารางที่ 6 ความสามารถของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมา ในสภาพแปลง
ทดลอง
กรรมวิธี
เปอรเซ็นตการเกิดโรค
เปอรเซ็นตการควบคุมโรค
55 วัน 85 วัน 120 วัน 55 วัน
85 วัน
120 วัน
4415
0.83
20.83
60.83
99.17
79.17
39.17
ดินออย 6
4.17
38.33
65.83
95.83
61.67
34.17
4415+ออย 6
2.50
28.33
53.33
97.50
71.67
46.67
control
2.50
34.17
75.00
97.50
65.83
25.00

