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การปรับปรุงวิธกี ารตรวจหาแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ในหัวพันธุป& ทุมมาโดย
ใช+ชดุ ตรวจสอบ (GLIFT kit) โรคเหี่ยวของปทุมมาและการขยายผลการใช+ชดุ ตรวจสอบ
ในกระบวนการผลิตหัวพันธุ&
Improvement method for detection of Ralstonia solanacearum in Curcuma
seed using Curcuma bacterial wilt GLIFT kit and expanding the use of GILFT
kit in Curcuma seed production
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล1/ ดารุณี ปุญญพิทักษ&1/ ทิพวรรณ กันหาญาติ1/
รุงM นภา ทองเคร็ง1/
วิภาดา ทองทักษิณ2/ สุธามาศ ณ นMาน3/
1/
กลุมM วิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
กลุมM วิชาการ สถาบันวิจยั พืชสวน
3/
ศูนย&วจิ ยั พืชสวนเชียงราย สถาบันวิจยั พืชสวน
--------------------------------------------------รายงานความก+าวหน+า
ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอยMางหัวพันธุ&ปทุมมาที่มีประสิทธิภาพโดยการนําหัวพันธุ&ปทุมมา มาตัด
ชิ้นสMวน นําเอาเฉพาะสMวนทMอน้ํา ทMออาหารมาตรวจหาเชื้อ Ralstonia solanacearum ได+ดีที่สุด ทด
สอบบัปเฟอร&ตMางๆในการทํา GLIFT kit ได+แกM coating buffer phosphate buffer citrate buffer
Tris buffer ได+สารละลายbuffer ที่เหมาะสมในการทําชุดตรวจสอบ ทดสอบความเข+มข+นของแอนติ
ซีรั่มที่ใช+ในการผลิตชุดตรวจสอบ ได+ความเข+มข+นของแอนติซีรั่มที่ใช+ในการผลิตชุดตรวจสอบ 1:500
ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของแอนติซีรั่ม พบวMา มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อแบคทีเรีย RS ที่ความ
เข+มข+นต่ําสุด 1x103 cfu/ml ทดสอบ buffer ตMางๆกับกระดาษชนิดตMางๆในการทําชุด GLIFT kit
พบวMา buffer สามารถใช+ได+ดีกับกระดาษไนโตรเซลูโลส AE99 โดยมีความไวในการตรวจ 10x103
cfu/ml
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คํานํา
ปทุ มมาเปi น ไม+ พื้ น เมื อ งของประเทศไทยที่ นิ ย มนํ าไปเปi น ไม+ ป ระดั บ และไม+ ตั ด ดอก มี การ
สMงออกหัวพันธุ&ปทุมมาไปขายยังตMางประเทศเปiนจํานวนมาก ปjญหาสําคัญที่พบในการสMงออกหัวพันธุ&
ปทุมมามีโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum (syn. Pseudomonas
solanacearum) ระบาดทําความเสียหายให+กับเกษตรกรและผู+สMงออก เแบคทีเรียชนิดนี้จัดเปiน
แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่มีความสําคัญมากชนิดหนึ่ง ทําให+เกิดโรคเหี่ยว (wilt) กMอความเสียหายกับ
พืชปลูกหลายชนิด ทั้งที่เปiนพืชเศรษฐกิจจนถึงวัชพืชมากกวMา 200 ชนิด โดยเฉพาะในประเทศไทยมี
การปลูกพืชหลายชนิดที่พืชเศรษฐกิจของประเทศ และเปiนพืชอาศัยของแบคทีเรียชนิดนี้ ได+แกM มัน
ฝรั่ง ขิง ปทุมมา เปiนต+น R. solanacearum เปiนแบคทีเรียทางดินสามารถอยูMในดินได+เปiนระยะ
เวลานาน นอกจากนี้แบคทีเรียชนิดนี้สามารถติดไปกับหัวพันธุ&หรือสMวนขยายพันธุ&ได+ ทําให+การแพรM
ระบาดของโรคนี้จึงสามารถแพรMได+อยMางรวดเร็วและทั่วประเทศเมื่อมีการขนย+ายสMวนขยายพันธุ&ของ
พืชที่มีการปนเปnoอนของแบคทีเรีย R. solanacearum ไปปลูกในที่ตMาง ๆ ความรุนแรงของโรคขึ้นอยูM
กับชนิดของพืชที่เชื้อเข+าทําลายสภาพแวดล+อม และสายพันธุ& (strain) ของแบคทีเรีย นอกจากนี้
แบคทีเรีย R. solanacearum ยังเปiนศัตรูพืชที่สําคัญทางกักกันพืช ถ+าพบแบคทีเรียนี้ติดไปกับหัว
พันธุ&ที่สMงออก หัวพันธุ&เหลMานั้นจะถูกเผาทําลายทันที ทําให+ไมMสามารถสMงออกได+
นอกจากนี้เนื่องจากแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยว R. solanacearum สามารถติดไปกับหัวพันธุ&
ได+ เมื่อในไปปลูกในฤดูตMอไปจะเกิดการระบาดของโรครุนแรง ฉะนั้นการใช+หัวพันธุ&ปทุมมาปลอดโรค
เปiนวิธีการหนึ่งที่จะลดการระบาดของโรคหรือการเกิดโรคเหี่ยวในแปลงปลูก ซึ่งการคัดเลือกหาหัว
พันธุ&ปลอดโรคต+องใช+เครื่องมือและวิธีการในการตรวจสอบที่รวดเร็ว ณัฎฐิมา et al. (2543) ได+พัฒนา
ชุดตรวจสอบELISA kit สําหรับตรวจหาแบคทีเรีย R. solanacearum ในหัวพันธุ&ปทุมมา ซึ่งชุด
ตรวจสอบสําเร็จรูปดังกลMาวสามารถนําไปใช+ในภาคสนามได+แตMยังมีความยุMงยาก และต+องใช+อุปกรณ&
วิทยาศาสตร&ในการตรวจ ทําให+เกษตรกรนําใช+ไมMสะดวก สุรภี et al. (2551) ได+พัฒนาชุดตรวจสอบ
GLIFT kit ตรวจหาแบคทีเรีย R. solanacearum ซึ่งสามารถตรวจเห็นผลภายใน 5 นาที แตMเมื่อในไป
ใช+ตรวจหาแบคทีเรีย R. solanacearum ในหัวพันธุ& พบวMาแปrงที่อยูMในหัวพันธุ&ทําปฎิกริยากับกระดาษ
รองรับในชุดตรวจสอบทําให+เกิดการผิดพลาดในการตรวจสอบได+ ดังนั้นจึงควรปรับปรุงวิธีการตรวจ
ตลอดจนสารละลายที่ใช+กับตัวอยMางให+มีประสิทธิภาพ และงMายตMอการใช+งาน เพื่อขยายการใช+งานชุด
ตรวจสอบในขบวนการผลิตหัวพันธุ&ปทุมมาของเกษตรกร
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ&
1. อุปกรณ&มาตรฐานในห+องปฏิบัติการแบคทีเรีย ได+แกM ตู+เขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ
2. อุปกรณ&วิทยาศาสตร& เชMน ตู+ควบคุมอุณหภูมิ ตู+เย็นสําหรับเก็บตัวอยMาง หม+อนึ่งความดันไอ
เครื่องเขยMาชนิดควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดคMาดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ตู+อบ
(oven)
3. เครื่องแก+วและอุปกรณ&อื่นๆที่ใช+ในห+องปฏิบัติการ เชMน เครื่องชั่ง, pH meter เปiนต+น
4. สารเคมีที่ใช+ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
5. วัสดุการเกษตร ได+แกM ดิน กระถางต+นไม+ ปุuย หัวพันธุ&ปทุมมา
วิธกี าร
1. ศึกษาวิธกี ารเตรียมตัวอยMางหัวพันธุป& ทุมมา ทดสอบวิธีการเตรียมตัวอยMางจากหัวพันธุ&ปทุม
มา จํานวน 4 กรรมวิธี 5 ซ้ํา
2. ทดสอบสารละลาย(
ทดสอบสารละลาย(buffer) ที่ใช+ในชุดตรวจสอบ
ดตรวจสอบ ทําการทดสอบชนิดสารละลายที่ใช+เปiน
ตัวละลายน้ําบดตัวอยMางที่ใช+ประกอบในชุดตรวจสอบ จํานวน 4 ชนิด 4 ซ้ํา
3. ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของชุด เตรียมสอบ ทําการทดสอบความเฉพาะเจาะจงกับ
แบคทีเรีย R. solanacearum ในหัวพันธุ&ปทุมมา ทดสอบกับแบคทีเรียอื่นๆ ที่อยูMในหัวปทุมมา
4. ทดสอบความไวในการตรวจสอบ ทําการทดสอบความไวในการตรวจหาแบคทีเรีย R.
solanacearum ในหัวพันธุ&ปทุมมา
5. ทดสอบการใช+ชุดตรวจสอบในแปลงปลูกปทุมมา เปiนการนําชุดตรวจสอบไปใช+จริงใน
แปลงปลูกปทุมมา
6. การขยายผลการใช+ ชุ ด ตรวจสอบโรคเหี่ ย วปทุ ม มาในกระบวนการผลิ ต หั ว พั น ธุ& ข อง
เกษตรกร
6.1 สํารวจและเก็บตัวอยMางหัวพันธุป& ทุมมาทีจ่ ะใช+เปiนพันธุจ& ากเกษตรกร
ทดสอบ
ประสิทธิภาพของวิธีการและชุดตรวจสอบ
6.2 สาธิตวิธกี ารตรวจสอบให+แกMเกษตรกรผูป+ ลูกปทุมมา
6.3 อบรมวิ
อบรมวิธีการใช+ชดุ ตรวจสอบโรคเหีย่ วของปทุมมาให+แกMเกษตรกร
6.4 ผลิตชุดตรวจเพื่อให+เกษตรกรได+
กษตรกรได+นาํ ไปใช+ตรวจหัวพันธุป& ทุมมากMอนปลูก
6.5 เก็บข+อมูลการใช+งานและความพึงพอใจของเกษตรกร
เวลาและสถานที่
ต.ค.54 - ก.ย.56 ที่กลุMมงานบักเตรีวิทยา กลุMมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ศูนย&วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร และ แปลงเกษตรกร จังหวัดเชียงราย
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ผลและวิจารณ&ผลการทดลอง
ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอยMางหัวพันธุ&ปทุมมาที่มีประสิทธิภาพโดยการนําหัวพันธุ&ปทุมมา มาตัด
ชิ้นสMวน นําเอาเฉพาะสMวนทMอน้ํา ทMออาหารมาตรวจหาเชื้อ Ralstonia solanacearum ได+ดีที่สุด ทด
สอบบัปเฟอร&ตMางๆในการทํา GLIFT kit ได+แกM coating buffer phosphate buffer citrate buffer
Tris buffer ได+สารละลายbuffer ที่เหมาะสมในการทําชุดตรวจสอบ ทดสอบความเข+มข+นของแอนติ
ซีรั่มที่ใช+ในการผลิตชุดตรวจสอบ ได+ความเข+มข+นของแอนติซีรั่มที่ใช+ในการผลิตชุดตรวจสอบ 1:500
ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของแอนติซีรั่ม พบวMา มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อแบคทีเรีย RS ที่ความ
เข+มข+นต่ําสุด 1x103 cfu/ml ทดสอบ buffer ตMางๆกับกระดาษชนิดตMางๆในการทําชุด GLIFT kit
พบวMา buffer สามารถใช+ได+ดีกับกระดาษไนโตรเซลูโลส AE99 โดยมีความไวในการตรวจ 10x103
cfu/ml
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