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การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโดยชีววิธี
Biological control of tomato bacterial wilt
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บทคัดยอ
เก็บรวบรวมตัวอยางโรคเหีย่ วแบคทีเรียมะเขือเทศ ในพื้นที่ปลูกภาคกลาง แยกเก็บเชื้อ
สาเหตุโรคได 4 ตัวอยาง ไดตัวอยางโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 ตัวอยาง ทําการแยกเชือ้ บริสุทธิ์แบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวจากตัวอยางที่เก็บจากแหลงปลูกตาง
ๆ ไดเชื้อที่เปนสาเหตุโรคเหีย่ วมะเขือเทศ 9 ไอโซเลท เมื่อนํามาทดสอบตอเชื้อปฏิปกษทเี่ ก็บรักษา
ไวที่กลุมงานบักเตรีวิทยา พบวามีเชื้อที่มีคณ
ุ สมบัติปฏิปกษ 9 ไอโซเลท ซึ่งจะไดนําเชื้อดังกลาวใช
ทดสอบตอไป
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คํานํา
มะเขือเทศ(tomato) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Lycopersicon esculentum Mill. เปนพืชที่นยิ ม
ปลูกกันมากเพราะสามารถบริโภคไดทั้งผลสด ใชปรุงอาหารและผลิตในรูปอุตสาหกรรม พืน้ ทีป่ ลูก
มะเขือเทศอุตสาหกรรม 27,195 ไร มะเขือเทศรับประทานสด 28,209 ไร (พ.ศ..2540 / 2541)พันธุ
ที่สงเสริม มะเขือเทศอุตสาหกรรม พันธุเบตา เดตา TW 4 มะเขือเทศรับประทานสด พันธุสีดาทิพย
ตนทุนการผลิต/ไร 7,750 บาท/ไร (พ.ศ. 2542) มะเขือเทศสามารถขึ้นไดกับดินแทบทุกชนิด แตชอบ
ดินรวนที่มีความเปนกรดเปนดาง (pH) ของดินในชวง 6.0-6.8 และความชืน้ ของดินพอเหมาะ
ตองการแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ระหวาง 21-24 องศา
เซลเซียสปญหาสําคัญในการปลูกมะเขือเทศไดแก ปญหาเรื่องแมลงและโรค โรคที่สําคัญทําความ
เสียหายใหแกการปลูกมะเขือเทศมากที่สดุ ไดแกโรคเหี่ยวแบคทีเรีย (bacterial wilt) เกิดจากการ
เขาทําลายของเชื้อ Ralstonia solanacearum พบระบาดในทุกแหลงที่มีการปลูกมะเขือเทศ ซึง่ ใน
พืช Solanaceae มะเขือเทศจะออนแอตอเชื้อนี้มากทีส่ ุด เกิดและติดโรคไดงายและดีที่สุด โรค
ระบาดไดเร็วและรุนแรง (วนิดา,2542) R. solanacearum เชื้อนี้เปนสาเหตุโรคเหี่ยวของพืช
เศรษฐกิจที่สาํ คัญหลายชนิด ปจจุบนั ถูกจัดใหเปนโรคทีส่ ําคัญมากที่สดุ ของโลกโรคหนึง่ เพราะ
สามารถทําใหเกิดโรคกับพืชตาง ๆ มากกวา 200 ชนิด และที่สาํ คัญยังไมมีวธิ กี ารใดที่สามารถ
ควบคุมโรคนี้ไดผลดีพอ โดยเฉพาะการใชสารเคมีไมแนะนําใหใช แนวทางในการควบคุมโรคนีต้ อง
เนนที่การปองกัน เพราะเชื้อสาเหตุโรคนีม้ พี ืชอาศัยกวางขวาง สามารถอยูรอดในดินได (soil born
disease) สามารถแพรระบาดไปกับน้าํ ไดเปนอยางดี สามารถติดไปกับสวนขยายพันธุพชื ได ใน
ประเทศไทยโรคนี้เปนโรคที่สาํ คัญที่ทาํ ใหเกิดความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญหลายชนิด เชน
มะเขือตาง ๆ พริกตาง ๆ มันฝรั่ง ขิง ปทุมมา ถัว่ ลิสง งาและยาสูบ เปนตน สําหรับการปองกัน
กําจัด มีรายงานผลการทดลองที่ดําเนินการกอนหนานี้ พบวาเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis
DOA-WB4
ที่แยกไดจากดินบริเวณรากตนมันฝรั่งที่ไมเปนโรคในพื้นทีท่ ี่มีการระบาดของโรค
สามารถปองกันควบคุมการเกิดโรคเหี่ยวของมันฝรัง่ ที่เกิดจากเชื้อ R. solanacearum ได (วงศ,
2548) และจากการทดลองใชวิธีผสมผสานวิธกี ารตาง ๆ รวมกันในการควบคุมโรคพบวาการใชเชื้อ
ปฏิปกษDOA-WB4 เพียงอยางเดียวสามารถควบคุมการเกิดโรคนี้ไดคุมทุนที่สุด (วงศ, 2549) และ
ขยายผลการใชเชื้อ DOA-WB4 ในแปลงเกษตรกร พบวาไดผลดี สามารถลดการเกิดโรคได 0-65 %
(วงศ, 2550) ถามีการขยายผลการใชเชื้อปฏิปกษในการควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศทํานอง
เดียวกับงานวิจัยมันฝรัง่ เพื่อหาเชื้อที่สามารถควบคุมโรคเหี่ยวในมะเขือเทศเชนเดียวกันกับที่ใช
ไดผลในมันฝรัง่ จะเปนประโยชนตอเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศอยางมาก
ปจจุปนการควบคุมโรคเหีย่ วที่ไดผลดีคือการปองกันการเกิดโรคซึ่งเปนยุทธศาสตร
การควบคุมโรคในเชิงรับ แตการใชเชื้อปฏิปกษซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรียที่นอกจากคุณสมบัติการเปน
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เชื้อปฏิปกษแลวยังควรจะประกอบดวยคุณสมบัติที่ไดเปรียบอื่น ๆ อีกเชน มีความสามารถในการ
อยูรอดในธรรมชาติไดดีกวาเชื้อสาเหตุโรค มีความคงทนตอสภาพแวดลอมไดกวางขวางกวาเชื้อ
สาเหตุของโรคและมีอัตรากาเจริญเติบโตที่สูงกวาเชื้อสาเหตุโรค ดวยเหตุผลที่เชือ้ ปฏิปกษ DOAWB4 เปนเชื้อ B. subtilis ซึง่ เปน flora micro organism สามารถพบไดทุกแหงทัว่ ไป ไมวาจะเปน
ในอากาศ ในน้ํา ในดิน ซากพืชซากสัตว เชื้อนี้อยูในหวงลูกโซอาหาร(food chain)ของระบบนิเวศ
ทั่วไปในธรรมชาติ ซึ่งโดยธรรมชาติคุณสมบัติเหลานี้ของเชื้อ B. subtilis จะไดเปรียบกวาเชื้อ R.
solanacearum จึงเปนสิง่ ทีถ่ ูกนํามาใชเปนยุทธศาสตรเชิงรุกของการปองกันกําจัดเชื้อสาเหตุโรค
เหี่ยวในสภาพธรรมชาติ
โรคเหี่ยวเขียวที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อ R. solanacearum 2 race คือ
race 1 และrace 3 จากรายงานของ Martin C. 1985 พบวา 90% ของเชื้อ R. solanacearum ที่
พบในที่สูงเขตหนาว (cool-climate) เปน race 3 biovar 2A ในพืน้ ที่ท่เี ปนที่ราบ (Low land) เชื้อ
สาเหตุโรคทีพ่ บในเขตนี้สวนมากจะเปน race 1 biovar 1, 3, 4 และ 2T ซึ่งเชื้อเหลานี้มพี ืชอาศัย
คอนขางกวาง โดยเฉพาะพืชในตระกูล Solanaceae วัชพืชหลายชนิดและพืชทองถิ่น พบระบาด
มากในเขตรอนและกึง่ รอน เชนทางตอนใตของทวีปอเมริกาและเขตเอเซีย ซึง่ ไดมีการใชกลยุทธที่
สามารถควบคุมโรคไดอยางไดผลมาแลว (Frenon 1994) ดังตัวอยางโรคเหี่ยวเขียวที่ระบาดในมัน
ฝรั่งในเขตหนาวทางเหนือของ Dorrigo รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลียในระหวางป
1990-1 ไดวางกลยุทธโดยปลูกพืชหมุนเวียนที่ไมใชพชื อาศัยของเชือ้ นี้หรือไถคืนปลอยใหเปนทุง
หญานาน 2 ปครึ่ง จากนัน้ ใชหวั พันธุท สี่ มบูรณแข็งแรงมีคุณภาพดีและปลอดจากเชื้อสาเหตุโรค
เหี่ยวจากการตรวจสอบดวยมาตรการที่กวดขันเขมงวดของฝายกักกันพืช ทําใหสามารถปลูกมัน
ฝรั่งในพืน้ ที่ดังกลาวไดผลดี (Lioyd 1976) สวนพันธุท ี่ไมใชพืชอาศัยไดแกขาวสาลี ขาว ขาวโพด
ขาวฟางและถัว่ cowpea สามารถปลูกสลับกันประมาณ 8-10 เดือนจะลดการระบาดของโรคได
หรือการตรวจเชื้อจากชุดตรวจสอบชนิดสําเร็จ Rs (CIP Kit) ชวยใหการตรวจหาเชือ้ ที่ติดมากับหัว
สวนขยายพันธุ ดิน น้ํา ไดถกู นํามาใชในหลาย ๆ ประเทศในทวีปอเมริกาใต เพื่อใชคดั เลือกตนพันธุ
ที่ใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ (Frenoh 1994, Mundundu Bouwe 1984 และ Reudu 1990)
Nesmith and Jenkins (1985) พบวาเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ มักพบในดินทีม่ อี ินทรียห มักตาม
ธรรมชาติ (suppressive and conducive composed soil) Guo et al., (2002) รายงานวาเชือ้
แบคทีเรียที่อยูบ ริเวณรากพืช (rhizosphere bacteria) ไดแก Pseudomonas sp. J3, Bacillus
spp. BB11 and FH 17 มีคุณสมบัติสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและผลิตสารปฏิชีวนะที่
สามารถควบคุมการเกิดโรคเหี่ยวของมะเขือเทศได Frey et al., (1994) ใชเทคนิคทางพันธุ
วิศวกรรมสรางเชื้อกลายพันธุของเชื้อโรคนี้ (Hrp- mutant of R. solanacearum by ω-Km
interposon used genetically engineered) ชวยลดการเกิดโรคเหี่ยวของมะเขือเทศได
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Aino et al., (1998) รายงานวา endophytic pseudomonads, FPT and FPH มีประสิทธิภาพใน
การควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ Shiomi et al. (1999) พบวาการใช suppressive soil จาก
เมือง Mutsumi ชวยลดความรุนแรงของโรคดังกลาวในมะเขือเทศ Ciampi et al., (1999) ใชสาร
สกัดจากเชื้อ Bacillus subtilis ไอโชเลท A47 และ Pseudomonas fluorescens BC8 ที่มีผลใน
การยับยัง้ การเจริญของเชื้อโรคเหี่ยว
สามารถควบคุมการเกิดโรคเหี่ยวของมันฝรัง่ ในสภาพไร
Sanaina et al., (1998) ใชเชื้อแบคทีเรียบริเวณรากควบคุมโรคเหี่ยวในมันฝรัง่ ได 24-83 % และใช
ควบคุมไดดีกวาเชื้อโรคนี้ทกี่ ลายพันธุเปนเชื้อที่ไมเกิดโรครุนแรง (avirulent mutant of R.
solanacearum) ซึง่ จําแนกเปน Bacillus subtilis, B. cereus และ Enterobacter cloacae
Karuna et al., (1998) พบวาเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ Pseudomonas fluorescens and Bacillus
subtilis สามารถควบคุมโรคนี้ไดดีกวา Pseudomonas aeroginosa Kelaniyangoda (1998)
พบวาการปรับปรุงดิน (soil amendment) ดวยการผสม sun hemp seed (Crotalaria juncea L.)
10 t/ha + Calcium Oxide 2 t/ha + Urea 200 kg N/ha สามารถควบคุมโรคนี้ทงั้ ในมะเขือเทศ
และมันฝรั่ง Suthaya (1984) รายงานวา Bacillus cereus และ Pseudomonas fluorescens ที่
แยกเชื้อไดจากปุยหมักและปุยพืชสดสามารถยับยัง้ การเจริญและการทําใหเกิดโรคของเชื้อสาเหตุ
โรคดังกลาวได แตไมสามารถควบคุมโรคในสภาพไร Urutchata (1991) พบวา P. fluorescens
NA1 และ Serratia marcescens NA25 สามารถควบคุมโรคดังกลาวในมะเขือเทศไดโดยการแช
รากของกลามะเขือเทศกอนปลูก จากรายงานในประเทศไทยพบเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษที่มีอยูใน
ธรรมชาติที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ R.solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวของมันฝรัง่ (วงศ,
2548) ไดมีการพัฒนางานวิจัยการตรวจหาเชื้อ R.solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวของมันฝรั่ง
ดวยชุดตรวจสําเร็จ ELISA KIT จากหัวพันธุมนั ฝรั่ง น้าํ และดินที่มีเชื้อนี้ปนเปอนอยู ทําใหสามารถ
ตรวจเชื้อนี้ได (วงศ, 2543; 2548) สารสกัดจากพลูและเปลานอยสามารถลดการระบาดของโรค
ดังกลาวได (วงศ, 2540) นอกจากนีย้ ังมีวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถใชในการควบคุมโรคดังกลาวได
เชน การปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดิน การไถตากดิน การปลูกพืชหมุนเวียนที่ไมใชพชื
อาศัยของเชื้อนี้ การใหน้ําที่ไมสงเสริมการแพรระบาดของเชื้อ การใชเชื้อปฏิปกษ (antagonist)
สามารถปองกันและควบคุมโรคเหี่ยวในมันฝรั่ง (วงศ, 2548) และจากรายงานความกาวหนาผล
การทดลองการควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่งโดยวิธีผสมผสาน ผลการทดลองจาก 1 สถานที่
(location) พบเบื้องตนวาการใชเชื้อปฏิปกษเพียงอยางเดียวใหผลในการควบคุมโรคดังกลาวไดไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใชวิธีการอื่น ๆ รวมดวย (อยูในระหวางตีพมิ พ) เปนตน
สําหรับโรคเหีย่ วทีเ่ กิดจากแบคทีเรียปจจุบันเชื้อสาเหตุไดเปลี่ยนชื่อวิทยาศาสตรเปน
Ralstonia solanacearum เชื้อนี้เปนสาเหตุโรคเหี่ยวของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิด ปจจุบนั
ถูกจัดใหเปนโรคที่สําคัญมากที่สุดของโลกโรคหนึง่
เพราะสามารถทําใหเกิดโรคกับพืชตาง ๆ
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มากกวา 200 ชนิด และที่สาํ คัญยังไมมวี ธิ ีการใดที่สามารถควบคุมโรคนี้ไดผลดีพอ โดยเฉพาะการ
ใชสารเคมีไมแนะนําใหใช แนวทางในการควบคุมโรคนีต้ องเนนทีก่ ารปองกัน เพราะเชื้อสาเหตุโรคนี้
มีพืชอาศัยกวางขวาง สามารถอยูรอดในดินได (soil born disease) สามารถแพรระบาดไปกับน้ํา
ไดเปนอยางดี สามารถติดไปกับสวนขยายพันธุพชื ได ในประเทศไทยโรคนี้เปนโรคที่สําคัญทีท่ าํ ให
เกิดความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิด เชน พริกตาง ๆ มันฝรั่ง ขิง ปทุมมา ถั่วลิสง
มะเขือตาง ๆ งาและยาสูบ เปนตน สําหรับการปองกันกําจัด มีรายงานผลการทดลองที่ดําเนินการ
กอนหนานี้ พบวาเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis DOA-WB4 ที่แยกไดจากดินบริเวณรากตนมัน
ฝรั่งที่ไมเปนโรคในพื้นทีท่ ี่มีการระบาดของโรคสามารถปองกันควบคุมการเกิดโรคเหีย่ วของมันฝรั่งที่
เกิดจากเชื้อ R. solanacearum ได (วงศ, 2548) และจากการทดลองใชวิธีผสมผสานวิธกี ารตาง ๆ
รวมกันในการควบคุมโรคพบวาการใชเชื้อปฏิปกษDOA-WB4 เพียงอยางเดียวสามารถควบคุมการ
เกิดโรคนี้ไดคุมทุนที่สุด (วงศ, 2549) และขยายผลการใชเชื้อ DOA-WB4 ในแปลงเกษตรกร พบวา
ไดผลดี สามารถลดการเกิดโรคได 0-65 % (วงศ, 2550) ถามีการขยายผลการใชเชื้อปฏิปกษใน
การควบคุมโรคเหี่ยวของพริกทํานองเดียวกับงานวิจัยมันฝรั่งโดยการแยกที่มีศกั ยภาพเปนเชื้อ
ปฏิปกษจากตนที่ไมเปนโรคในทีท่ ี่มีการระบาดของโรค คัดเลือกและทดสอบตามขบวนการทาง
วิชาการเพื่อหาเชื้อที่สามารถควบคุมโรคเหี่ยวในพริกเชนเดียวกันกับที่ใชไดผลในมันฝรั่งจะเปน
ประโยชนตอเกษตรกรผูปลูกพริกอยางมาก
การทดลองจะเก็บตัวอยางดินและรากพืชบริเวณ rhizoplane จากตนปกติและตนทีเ่ ปน
โรคในพื้นทีท่ ี่เกิดโรคระบาด นํามาแยกเชื้อบริสุทธิ์ เก็บรักษาเชื้อในคลัง คัดเลือกเชื้อบริสุทธิ์ทมี่ ี
คุณสมบัติเปนเชื้อปฏิปกษตอเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยว นําเชื้อไปทดสอบการควบคุมโรคเหี่ยวในโรงเรือน
ทดลอง คัดเลือกเชื้อปฏิปกษที่สามารถควบคุมโรคในเรือนทดลองมาทดสอบในสภาพแปลงทดลอง
และแปลงเกษตรที่มีการระบาดของโรคโดยธรรมชาติ ตามลําดับ
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
สารเคมีและเครื่องมือที่ใชในหองปฏิบัติการทางโรคพืชวิทยาและจุลชีววิทยา
วิธีการ
วิธีการดําเนินการวิจยั แบงเปนขั้นตอน ดังนี้
1. สํารวจและเก็บตัวอยางดินและรากจากตนที่ไมเปนโรคในแปลงพริกที่มีการ
ระบาดของโรคเหี่ยวที่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จากแหลงปลูกพริกของประเทศ
ไทย
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2. แยกเชื้อบริสุทธิ์และเก็บรักษาในคลังเชือ้ หองปฏิบัติการกลุมงานบักเตรีวิทยา
เพื่อใชในการทดลองตอไป
3. ทดสอบและคัดเลือกเชื้อที่คุณสมบัติเปนปฏิปกษตอเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค
เหี่ยว
4. นําเชื้อเชื้อที่คุณสมบัติเปนปฏิปกษตอเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวไปทดสอบ
ความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง
5. นําเชื้อที่คุณสมบัติสามารถควบคุมโรคเหี่ยวในโรงเรือนปลูกพืชทดลองไป
ทดสอบการควบคุมโรคเหีย่ วในแปลงทดลอง
6. นําเชื้อที่คุณสมบัติสามารถควบคุมโรคเหี่ยวในในแปลงทดลองไปทดสอบการ
ควบคุมโรคเหีย่ วในแปลเกษตรที่มีโรคดังกลาวระบาด
7. เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูล การเกิดโรคและผลผลิต เขียนรายงาน
ผลการทดลองและวิจารณ
เก็บรวบรวมตัวอยางโรคเหีย่ วแบคทีเรียมะเขือเทศ ในพื้นที่ปลูกภาคกลาง แยกเก็บเชื้อ
สาเหตุโรคได 4 ตัวอยาง ไดตัวอยางโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 ตัวอยาง ทําการแยกเชือ้ บริสุทธิ์แบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวจากตัวอยางที่เก็บจากแหลงปลูกตาง
ๆ ไดเชื้อที่เปนสาเหตุโรคเหีย่ วมะเขือเทศ 9 ไอโซเลท เมื่อนํามาทดสอบตอเชื้อปฏิปกษทเี่ ก็บรักษา
ไวที่กลุมงานบักเตรีวิทยา พบวามีเชื้อที่มีคณ
ุ สมบัติปฏิปกษ 9 ไอโซเลท ซึ่งจะไดนําเชื้อดังกลาวใช
ทดสอบตอไป
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
(อยูในระหวางดําเนินการทดลอง)
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