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การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของพริกโดยชีววิธี
Biological control of chili bacterial wilt
วงศ บุญสืบสกุล1 ปยรัตน ธรรมกิจวัฒน1 บูรณี พั่ววงคแพทย1 สุรียพร บัวอาจ1
วิลาวัลย ใครครวญ2 ธวัชชัย นิ่มกิง่ รัตน3
1
= กลุมงานบักเตรีวิทยา กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2
= ศูนยวิจัยพืชสวนกาญจนบุรี
3
= ศูนยวจิ ัยพืชสวนศรีสะเกษ
บทคัดยอ
จากการสํารวจและเก็บตัวอยางดินและรากจากตนทีเ่ ปนโรคในแปลงพริกทีม่ ีการระบาด
ของโรคเหี่ยวที่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จากแหลงปลูกพริกของประเทศไทยเก็บตัวอยางโรคเหี่ยวพริก
จากเขตพืน้ ทีป่ ลูกภาคกลางได 7 ตัวอยาง เก็บตัวอยางโรคเหี่ยวพริกจากเขตพืน้ ทีป่ ลูกภาคเหนือได
11 ตัวอยาง แยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคในหองปฏิบัติการจากตัวอยางโรค เก็บตัวอยางโรคเหี่ยว
พริกจากเขตพืน้ ที่ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได 8 ตัวอยาง เก็บตัวอยางโรคเหีย่ วพริกจาก อ.
เมือง จ. เพชรบูรณ แยกเก็บเชื้อแบคทีเรียและเตรียมทดสอบคัดเลือกจุลินทรียปฏิปกษทมี่ ีการเก็บ
รักษาที่กลุมงานบักเตรีวิทยาเพื่อหาเชื้อทีม่ ีคุณสมบัติเปนเชื้อปฏิปกษ รวมแยกเชื้อแบคทีเรียบริสุทิ์
สาเหตุโรคเหี่ยวของพริกจากตัวอยางโรคเหีย่ วพริกที่เก็บไดจาก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและจาก อ.เมือง จ. เพชรบูรณ ไดเชื้อบริสุทธิ์สาเหตุโรคเหี่ยวของพริก 17 ไอ
โซเลท แยกเก็บรักษาเชื้อระยะยาวเพื่อใชในการทดลองตอไป จากการทดสอบคุณสมบัติของความ
เปนเชื้อปฏิปกษกับเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของพริก 17 ไอโซเลท และทดสอบการควบคุมโรคเหี่ยวพริก
ในเรือนปลูกพืชทดลองพบวาเชื้อปฏิปกษ DOA-WB 1-5 ไมสามารถควบคุมเชื้อ Ralstonia
solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวของพริกไดเนื่องจากเชือ้ สาเหตุโรคเหีย่ วของพริกเปนเรส 3 ไบโอวา
2 ซึ่งตางจากเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของพืชอืน่ ๆ ซึง่ จะไดนาํ เชื้อปฏิปกษจากแหลงอื่นๆ มาทดสอบการ
ควบคุมโรคเหีย่ วของพริกตอไป
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คํานํา
พริกจัดอยูในสกุลแคปซิคัม (Capsicum มาจาก ภาษากรีก kapto แปลวา "กัด") ซึ่งมี
ประมาณ 25 ชนิด (species) ทีน่ ิยมปลูกกันมีเพียง 5 ชนิดเทานั้น ไดแก C. annuum L., C.
baccatum L., C. chinensis Jacq., C. frutescens L., C. pubescens R. & P. และมีพนั ธุท ี่
ถูกพัฒนาขึ้นอีกมากมาย พริกนัน้ มีชื่อทีใ่ ชเรียกกันอยูห ลายคํา ไดแก pepper, chili, chilli, chile
และ capsicum คนไทยอาจจะคุนเคยกับคําวา chilli พริกเปนอาหารประจําวันที่มีประโยชน
เกษตรกรไทยมักนิยมปลูกพริกอยู 2 ชนิดซึ่งไดแก1.พริกหวาน พริกหยวก พริกชี้ฟา (ในกลุมC.
annuum) 2.พริกเผ็ดไดแก พริกขี้หนูสวน พริกขีห้ นูใหญ (ในกลุมC. furtescens) พริกมีวิตามิน C
สูง เปนแหลงของกรด ascorbic acid ซึ่งสารเหลานี้ชวยขยายเสนโลหิตในลําไสและกระเพาะ
อาหารเพื่อใหดูดซึมอาหารดีขึ้น ชวยรางกายขับถาย ของเสียและนําธาตุอาหารไปยังเนื้อเยื่อของ
รางกาย (tissue) สําหรับพริกขี้หนูสดและพริกชี้ฟา ของไทย มีปริมาณวิตามิน ซี 87.0 - 90 มิลลิกรัม
/ 100 gนอกจากนี้พริกยังมีสารเบตา - แคโรทีนหรือวิตามิน A สูง พริกยังมีสารสําคัญอีก 2 ชนิด
ไดแก Capsaicin และ Oleoresinโดยเฉพาะสาร Capsaicin (เอื้องฟา, 2543) เกษตรกรปลูกพริก
กันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต สําหรับในภาคกลางนัน้ มี
การปลูกพริกกันนอยที่สุด พริกที่ปลูกในประเทศไทยเฉลี่ยปละ 383,000 ไร ผลผลิตรวมประมาณ
356,000 ตัน จังหวัดที่ปลูกพริกมากไดแก นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เชียงใหม
นครสวรรค เพชรบูรณ เลยและกาญจนบุรี (กรมสงเสริมการเกษตร, 2541)
โรคพริกที่สาํ คัญ ไดแก โรคกุงแหง เกิดจากเชื้อรา Collectotrichum sp., โรคเหี่ยวที่เกิด
จากเชื้อรา Fusarium oxysporum, โรครากและโคนเนา Sclerotium rolfsii, โรคใบหงิกที่เกิดจาก
เชื้อไวรัสและโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum
สําหรับโรคเหีย่ วทีเ่ กิดจากแบคทีเรียปจจุบันเชื้อสาเหตุไดเปลี่ยนชื่อวิทยาศาสตรเปน
Ralstonia solanacearum เชื้อนี้เปนสาเหตุโรคเหี่ยวของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิด ปจจุบนั
ถูกจัดใหเปนโรคที่สําคัญมากที่สุดของโลกโรคหนึง่
เพราะสามารถทําใหเกิดโรคกับพืชตาง ๆ
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
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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

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
สารเคมีและเครื่องมือที่ใชในหองปฏิบัติการทางโรคพืชวิทยาและจุลชีววิทยา
วิธีการ
วิธีการดําเนินการวิจยั แบงเปนขั้นตอน ดังนี้
1. สํารวจและเก็บตัวอยางดินและรากจากตนที่ไมเปนโรคในแปลงพริกที่มีการ
ระบาดของโรคเหี่ยวที่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จากแหลงปลูกพริกของประเทศ
ไทย
2. แยกเชื้อบริสุทธิ์และเก็บรักษาในคลังเชือ้ หองปฏิบัติการกลุมงานบักเตรีวิทยา
เพื่อใชในการทดลองตอไป
3. ทดสอบและคัดเลือกเชื้อที่คุณสมบัติเปนปฏิปกษตอเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค
เหี่ยว
4. นําเชื้อเชื้อที่คุณสมบัติเปนปฏิปกษตอเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวไปทดสอบ
ความสามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง
5. นําเชื้อที่คุณสมบัติสามารถควบคุมโรคเหี่ยวในโรงเรือนปลูกพืชทดลองไป
ทดสอบการควบคุมโรคเหีย่ วในแปลงทดลอง
6. นําเชื้อที่คุณสมบัติสามารถควบคุมโรคเหี่ยวในในแปลงทดลองไปทดสอบการ
ควบคุมโรคเหีย่ วในแปลเกษตรที่มีโรคดังกลาวระบาด
7. เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูล การเกิดโรคและผลผลิต เขียนรายงาน
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ผลการทดลองและวิจารณ
เก็บตัวอยางโรคเหี่ยวพริกจากเขตพื้นที่ปลูกภาคกลางได 7 ตัวอยาง เก็บตัวอยางโรคเหี่ยว
พริกจากเขตพืน้ ที่ปลูกภาคเหนือได 11 ตัวอยาง แยกเชือ้ แบคทีเรียสาเหตุโรคในหองปฏิบัติการจาก
ตัวอยางโรค เก็บตัวอยางโรคเหี่ยวพริกจากเขตพื้นที่ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได 8 ตัวอยาง
เก็บตัวอยางโรคเหี่ยวพริกจาก อ.เมือง จ. เพชรบูรณ แยกเก็บเชื้อแบคทีเรียและเตรียมทดสอบ
ุ สมบัติเปนเชื้อ
คัดเลือกจุลินทรียปฏิปกษทมี่ ีการเก็บรักษาที่กลุม งานบักเตรีวิทยาเพือ่ หาเชื้อที่มีคณ
ปฏิปกษ รวมแยกเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์สาเหตุโรคเหี่ยวของพริกจากตัวอยางโรคเหีย่ วพริกที่เก็บได
จาก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจาก อ.เมือง จ. เพชรบูรณ ไดเชื้อบริสุทธิ์
สาเหตุโรคเหี่ยวของพริก 17 ไอโซเลท แยกเก็บรักษาเชือ้ ระยะยาวเพือ่ ใชในการทดลองตอไป จาก
การทดสอบคุณสมบัติของความเปนเชื้อปฏิปกษกับเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของพริก 17 ไอโซเลทดังก
ลาวพบวาเชื้อปฏิปกษ DOA-WB1-5 ไมสามารถยับยัง้ การเจริญของเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของพริกได
และจากทดสอบการควบคุมโรคเหี่ยวพริกในเรือนปลูกพืชทดลองพบวาเชื้อปฏิปกษ DOA-WB 1-5
ไมสามารถควบคุมเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวของพริกได เนื่องจากเชื้อสาเหตุ
โรคเหี่ยวของพริกเปนเรส 3 ไบโอวา2 ซึ่งตางจากเชือ้ สาเหตุโรคเหีย่ วของพืชอื่นๆ ซึ่งจะไดนําเชื้อ
ปฏิปก ษจากแหลงอืน่ ๆ มาทดสอบการควบคุมโรคเหี่ยวของพริกตอไป
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
(อยูในระหวางดําเนินการทดลอง)
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