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ขยายผลการใชชุดควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมันฝรั่ง
ในแปลงเกษตรกรโดยชีววิธี
Increased utility of biocontrol kit for bacterial wilt of potato on commercial farm
วงศ บุญสืบสกุล1 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล1 ปยรัตน ธรรมกิจวัฒน1
รุงนภา คงสุวรรณ1 สุรยี พร บัวอาจ1 วิวัฒน ภานุอําไพ2
1 = กลุมงานบักเตรีวิทยา กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2 = ศบป. เชียงใหม อ.ฝาง จ. เชียงใหม
บทคัดยอ
ไดใชเชื้อ DOA-WB4 ที่พฒ
ั นาเปนชุดสําเร็จ (Kit) ทดสอบการควบคุมโรคเหี่ยวในแปลง
เกษตรกรพืน้ ที่ 300 ไร ระหวาง ตค. 2550 ถึง กย. 2551 ทําการทดลองการควบคุมโรคเหี่ยวแปลง
เกษตรกรโดย คลุกเชื้อปฏิปกษกับหัวพันธุม ันฝรั่งใชเชื้อ 109 cfu ปริมาตร 50 ลิตร แลวจึงนําไปปลูก
ในแปลงหรือพืน้ ทีท่ ี่ตรวจพบเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวหรือเคยมีโรคนี้ระบาดมากอน แลวรดเชื้อปฏิปกษ
โดยใชเชื้อ 106 cfu ปริมาตรหลุมละ 5 ม.ล. จํานวน 2 ครั้ง เมื่อตนมันฝรั่งอายุ 10 และ 25 วัน
ตามลําดับ เปรียบเทียบการเกิดโรคกับแปลงของเกษตรกรแตละรายที่ไมไดใชเชื้อปฏิปกษ พบวา
การใชชุดสําเร็จควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่งเชื้อ DOA-WB4 ในแปลงเกษตรกร 50 ราย พืน้ ที่ 300
ไร ใน 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ตาก เชียงราย ลําปาง ลําพูนและพระเยา พบวาเชื้อ DOA-WB4
สามารถปองกันการเกิดโรคเหี่ยวของมันฝรั่งไดผลดีลดการเกิดโรคเหี่ยวได 0- 80 % ป2552 พบวา
การใชชุดสําเร็จควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่งเชื้อ DOA-WB4 ในแปลงเกษตรกร 85 ราย พื้นที่ 1,200
ไร ใน 7 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ตาก เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา และหนองคาย พบวาเชือ้
DOA-WB4 สามารถปองกันการเกิดโรคเหีย่ วของมันฝรั่งไดผลดีลดการเกิดโรคเหี่ยวได 0- 80 % มี
เกษตรกร 22 ราย ที่พบวาการควบคุมโรคโดยใชสําเร็จดังกลาวไมแตกตางจากการไมใชซึ่งจากการ
ไดติดตามประเมินผลและสัมภาษณเกษตรกรพบวาไมพบวามีการระบาดของโรคเหีย่ วจึงไมพบ
ความแตกตาง มีเกษตรกร 21 ราย ที่เห็นวาเชื้อใชเชื้อปฏิปกษดังกลาวไมสามารถควบคุมการ
ระบาดของโรคได เนื่องจากเกษตรกรใชหัวพันธุที่เปนโรคและการเชื้อในอาหารนมไดไเชื้อปฏิปกษ
ไมมากพอที่จะนําไปใชควบคุมโรคเหี่ยวได ซึ่งจะไดศึกษาหาวิธีแกไขตอไป
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คํานํา
Ralstonia solanacearum (Yabuuchi et al., 1995) เปนแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยว
(bacterial wilt) ทีท่ ําความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญหลายชนิดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั และ
ถูกจัดใหเปนโรคที่สําคัญที่สดุ โรคหนึ่งของโลกเพราะเชื้อสาเหตุโรคพบระบาดไปทั่วโลกสามารถเขา
ทําลายพืชเศรษฐกิจไดมากกวา 200 ชนิด มากกวา 40 ตระกูล เชื้อนี้มีชีวิตอยูรอดในดินไดนาน อยู
ขามฤดูในวัชพืชหลายชนิด สามารถถายทอดโรคทางสวนขยายพันธุ เชน หัวพันธุ- มันฝรั่ง ทอนพันธุ
ขิง เปนตน ปนเปอนและติดไปกับเครื่องมือทางการเกษตรไดงายรวมถึงติดไปกับสัตวแมลงและ
มนุษย สามารถแพรระบาดไดดีกับระบบใหนา้ํ ทางการเกษตร ที่สาํ คัญปจจุบันยังไมพบวิธกี ารใด
วิธีการหนึ่งที่สามารถควบคุมโรคนี้ใหไดผลดีควรแกการแนะนํา โดยเฉพาะการใชสารเคมีพบวาไม
สามารถควบคุมโรคนี้ไดและไมแนะนําใหใช (Hayward and Hartman, 1994 in Hayward , 1995)
ขณะที่การใชพันธุตา นทานคอนขางทําไดจํากัดทัง้ แบบ horizontal และ vertical เนือ่ งจากความผัน
แปรของอุณหภูมิและลักษณะดิน อีกทั้งเชื้อนี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมาก มีการ
จัดแบงเชื้อนีห้ ลายระบบเชน ชนิดเรส (race) ชนิดไบโอวา (biovar) และจัดเปนกลุม ตามลักษณะ
รายพิมพดีเอ็นเอ ขณะทีเ่ มือ่ เร็ว ๆ นี้ มีรายงานวาเชื้อนี้มีระยะที่เรียกวา VBNC stage (viable but
not culture) ซึ่งไมสามารถเพาะเลี้ยงไดจากดิน แตดนิ นัน้ สามารถทําใหเกิดโรคได เมื่อเปนเชนนี้
กลยุทธในการควบคุมโรคจึงตองใชวิธีปองกัน ดวยการผสมผสาน (integrated control) วิธีการตาง
ๆ เขาดวยกัน เชน การปลูกพืชหมุนเวียน การไถตากดินใหนานกวาปกติ (French et al.,1997) และ
การใชสารสมุนไพรเทาทีจ่ ําเปน (วงศ, 2546)
Tans-Kersten et al., (2001) พบวาความสามารถในการเคลื่อนที่ของเชื้อนีม้ ีผลโดยตรงกับ
การเขาทําลายและการเกิดระบาดของโรค Richardson et al., (1998) ประสบความสําเร็จจําแนก
เชื้อในสกุล Pseudomonas cepacia ทีเ่ ปนเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษของเชื้อโรคนี้ โดยอาศัยการจัด
กลุมตามคุณสมบัติของ fatty acid profiling, REP PCR, BOX PCR และ ERIC PCR Nesmith
and Jenkins (1985) พบวาเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ มักพบในดินที่มีอนิ ทรียหมักตามธรรมชาติ
(suppressive and conducive composed soil) Guo et al., (2002) รายงานวาเชื้อแบคทีเรียที่
อยูบริเวณรากพืช (rhizosphere bacteria) ไดแก Pseudomonas sp. J3, Bacillus spp. BB11
and FH 17 มีคุณสมบัติสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและผลิตสารปฏิชีวนะทีส่ ามารถควบคุม
การเกิดโรคเหีย่ วของพริกได Frey et al., (1994) ใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมสรางเชื้อกลายพันธุ
ของเชื้อโรคนี้ (Hrp- mutant of R. solanacearum by ω-Km interposon used genetically
engineered) ชวยลดการเกิดโรคเหี่ยวของมะเขือเทศได Aino et al., (1998) รายงานวา
endophytic pseudomonads, FPT and FPH มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือ
เทศ Shiomi et al. (1999) พบวาการใช suppressive soil จากเมือง Mutsumi ชวยลดความรุนแรง
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ของโรคดังกลาวในมะเขือเทศ Ciampi et al., (1999) ใชสารสกัดจากเชื้อ Bacillus subtilis ไอโช
เลท A47 และ Pseudomonas fluorescens BC8 ทีม่ ีผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคเหีย่ ว
สามารถควบคุมการเกิดโรคเหี่ยวของมันฝรั่งในสภาพไร Sanaina et al., (1998) ใชเชื้อแบคทีเรีย
บริเวณรากควบคุมโรคเหี่ยวในมันฝรัง่ ได 24-83 % และใชควบคุมไดดีกวาเชื้อโรคนี้ที่กลายพันธุ
เปนเชื้อที่ไมเกิดโรครุนแรง (avirulent mutant of R. solanacearum) ซึ่งจําแนกเปน Bacillus
subtilis, B. cereus และ Enterobacter cloacae Karuna et al., (1998) พบวาเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปก ษ 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 สามารถควบคุมโรคนีท้ ั้งในมะเขือเทศและมันฝรั่ง Suthaya (1984) รายงานวา
Bacillus cereus และ Pseudomonas fluorescens ที่แยกเชือ้ ไดจากปุยหมักและปุยพืชสด
สามารถยับยัง้ การเจริญและการทําใหเกิดโรคของเชื้อสาเหตุโรคดังกลาวได แตไมสามารถควบคุม
โรคในสภาพไร Urutchata (1991) พบวา P. fluorescens NA1 และ Serratia marcescens
NA25 สามารถควบคุมโรคดังกลาวในมะเขือเทศไดโดยการแชรากของกลามะเขือเทศกอนปลูก
วิธดี ําเนินการ
อุปกรณ
1. เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษตอสาเหตุโรคเหี่ยว R. solanacearum ที่เก็บรักษาอยูท ี่กลุม งาน
บักเตรีวิทยา
2. สารเคมีสําหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดตาง ๆ อุปกรณและเครื่องมือปฏิบัติการทาง
โรคพืชวิทยา เชน หองเขี่ยเชือ้ (clean room) ตูเขี่ยเชื้อ ตูเพาะเชื้อ เครื่องเขยาตั้งอุณหภูมิ
และความเร็วรอบได เครื่องผสมเชื้อ หมอนึง่ ฆาเชื้อ ตูอบฆาเชื้อ สารเคมีที่ใชเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อ จานเลี้ยงเชื้อ เครือ่ ง นับโคโลนี เครื่องวัด-ปรับคาความเปนกรด/ดาง ภาชนะแกว
ตาง ๆ เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ชุดตรวจ ELISA และ กระดาษ
เปนตน
3. วัสดุวิทยาศาสตรที่ใชเตรียมชุดสําเร็จ เชน หลอดพลาสติก ลวดอลูมิเนียม กระดาษทน
ความรอนใชนงึ่ ฆาเชื้อได ขวดน้ําขนาด 10 มล. ฝาปดขวดอลูมิเนียม อืน่ ๆ
4. แปลงเกษตรกรผูปลูกมันฝรั่ง รถยนต อุปกรณการและวัสดุตาง ๆ เชน จอบ เสียม พลัว่
กระดาษ ถุงพลาสติกขนาดตาง ๆ กาวทนความชื้น ปากกาหมึกเคมีชนิดถาวร สมุดบันทึก
ถังโฟม blue Ice pack ฯลฯ หัวพันธุมนั ฝรัง่ ปลอดเชื้อ R. solanacearum อืน่ ๆ
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วิธีการ
ใชเชื้อ DOA-WB4 ที่พัฒนาเปนชุดสําเร็จ (Kit) ทดสอบการควบคุมโรคเหี่ยวใน
แปลงเกษตรกรพื้นที่ มากกวา 1,000 ไร (2551-2553) ตรวจดินหาเชื้อสาเหตุโรค ตรวจหัวพันธุของ
เกษตรกรที่เขารวมการทดลอง ดวยชุดตรวจ NCM ELISA Rs Kit แลว ทําการทดลองการควบคุม
โรคเหี่ยวแปลงเกษตรกรโดย คลุกเชื้อปฏิปกษกับหัวพันธุมันฝรั่งใชเชือ้ 109 cfu ปริมาตร 50 ลิตร
แลวจึงนําไปปลูก ในแปลงหรือพืน้ ที่ทตี่ รวจพบเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวหรือเคยมีโรคนี้ระบาดมากอน
แลวรดเชื้อปฏิปกษโดยใชเชือ้ 106 cfu ปริมาตรหลุมละ 5 ม.ล. จํานวน 2 ครั้ง เมื่อตนมันฝรัง่ อายุ
10 และ 25 วัน ตามลําดับ เปรียบเทียบการเกิดโรคกับแปลงของเกษตรกรแตละรายที่ไมไดใชเชื้อ
ปฏิปกษ
เวลาและสถานที่
เริ่ม ต.ค. 2550 ถึง ก.ย..2553 ทําการทดลองในแหลงปลูกมันฝรั่งของ
เกษตรกร เชน จังหวัดเชียงใหม ตาก เชียงราย ลําปาง ลําพูน พระเยาและอื่น ๆ
ผลการทดลองและวิจารณ
ไดวิธีการควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรัง่ โดยการใชเชื้อปฏิปกษทพี่ ัฒนาเปนชุดสําเร็จ กับ
พื้นที่เกษตรกรที่ประสบปญหาโรคเหี่ยว จํานวนประมาณ 300 ไร ในป 2550-2551 การผลิตและใช
ชุดสําเร็จควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรัง่ เชื้อ DOA-WB4 ในแปลงเกษตรกร 50 ราย พืน้ ที่ 300 ไร ใน 6
จังหวัด ไดแก เชียงใหม ตาก เชียงราย ลําปาง ลําพูนและพระเยา พบวาเชื้อ DOA-WB4 สามารถ
ปองกันการเกิดโรคเหี่ยวของมันฝรัง่ ไดผลดีลดการเกิดโรคเหี่ยวได
0- 80 % มีเกษตรกร 1 ราย ที่พบวาการควบคุมโรคโดยใชสําเร็จดังกลาวไมแตกตางจาก
การไมใช
เนื่องจากหัวพันธุที่เกษตรกรใชไมเหมาะทีจ่ ะใชเปนหัวพันธุเพราะเปนหัวมันฝรั่งที่
เกษตรกรไมสามารถจําหนายไดแตจะทิ้งก็เสียดายจึงนํามาใชปลูกทําพันธุซ ึ่งเปนความคิดและวิธที ี่
ผิด เพราะเชือ้ ปฏิปกษไมสามารถควบคุมโรคไดถาหัวพันธุถ ูกเชื้อเขาทําลายแลว และเกษตรกรอีก
รายหนึ่งพบวาหลังจากผสมเชื้อในอาหารนมแลวไดนําไปเลี้ยงในตูเย็นซึ่งไมเหมาะตอการ
เจริญเติบโตของเชื้อปฏิปกษทําใหปริมาณเชื้อปฏิปกษมีไมมากพอทีจ่ ะยับยัง้ การเพิ่มปริมาณของ
เชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวไดและเกิดโรคระบาดตอมา
ป2552 พบวาการใชชุดสําเร็จควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่งเชื้อ DOA-WB4 ในแปลง
เกษตรกร 85 ราย พื้นที่ 1,200 ไร ใน 7 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ตาก เชียงราย ลําปาง ลําพูน
พะเยา และหนองคาย พบวาเชื้อ DOA-WB4 สามารถปองกันการเกิดโรคเหี่ยวของมันฝรัง่ ไดผลดี
ลดการเกิดโรคเหี่ยวได 0- 80 % มีเกษตรกร 22 ราย ที่พบวาการควบคุมโรคโดยใชสําเร็จดังกลาว
ไมแตกตางจากการไมใชซึ่งจากการไดติดตามประเมินผลและสัมภาษณเกษตรกรพบวาไมพบวามี
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การระบาดของโรคเหี่ยวจึงไมพบความแตกตาง มีเกษตรกร 21 ราย ที่เห็นวาเชือ้ ใชเชื้อปฏิปกษ
ดังกลาวไมสามารถควบคุมการระบาดของโรคได เนือ่ งจากเกษตรกรใชหัวพันธุทเี่ ปนโรคและการ
เชื้อในอาหารนมไดไเชื้อปฏิปกษไมมากพอที่จะนําไปใชควบคุมโรคเหีย่ วได
ซึง่ จะไดศึกษาหา
วิธีแกไขตอไป
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