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รายงานความกJาวหนJา
การจัดการโรคเหี่ยวของขิงที่เกิดจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum แบบผสมผสาน
ดําเนินงานที่แปลงขิงในศูนย!วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ! อําเภอเขาค*อ จังหวัดเพชรบูรณ!
ระหว+างเดือนเมษายน 2555 ถึง กุมภาพันธ! 2556 ในพื้นที่ 2 งาน โดยแบ+งแปลงเป5น 2 ส+วนๆ ละ 1
งาน แปลงที่ 1 เป5นแปลงที่ใช*เทคโนโลยีการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสาน ส+วนแปลง
ที่ 2 เป5นแปลงที่ทําการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีของเกษตรกร การควบคุมโรคเหี่ยวของขิง
โดยวิธีผสมผสานเป5นการจัดการดินโดยใช*ยูเรียและปูนขาวในอัตรา 80 กก./ไร+ และปูนขาว 800 กก./
ไร+ อบดินก+อนปลูกขิงร+วมกับการใช*แบคทีเรียปฏิป?กษ! Bacillus subtilis สายพันธุ!ดินรากยาสูบ no.4
ที่มีความเข*มข*นประมาณ 108-109 หน+วยโคโลนี/มิลลิลิตร รองก*นหลุมจํานวน 1 กรัม/หลุมปลูก
หลังจากปลูกขิง 1 และ 3 สัปดาห! รดด*วยแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ!ดินรากยาสูบ no.4 อัตรา
50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร และรดต+อเนื่องทุกเดือน จํานวน 5 ครั้ง สามารถควบคุมโรคเหี่ยวได* 62% ได*
น้ําหนักหัวขิงเฉลี่ย 615 กรัมต+อหัว และได*ผลผลิต 2,260 กิโลกรัมต+อไร+ ส+วนแปลงปลูกขิงที่ทําการ
ป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีเกษตรกร (แปลงเปรียบเทียบ) พบโรคเหี่ยวมากถึง 79% ได*
น้ําหนักหัวขิงเฉลี่ย 608 กรัมต+อหัว และได*ผลผลิตเพียง 690 กิโลกรัมต+อไร+
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คํานํา
ขิง (Ginger) เป5นพืชล*มลุก ใบเดี่ยว อยู+ในวงศ! Zingiberaceae มีลําต*นใต*ดิน นิยมนํามาใช*ใน
ด*านการปรุงอาหาร สมุนไพร และด*านการแพทย! ขิงเป5นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส+งออก โดยมี
ตลาดรับซื้อในต+างประเทศ มีมูลค+าการส+งออกเพิ่มขึ้นทุกปW แต+การผลิตขิงประสบป?ญหาทําให*เป5น
อุปสรรคต+อการส+งออกเนื่องจากโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรีย R. solanacearum ทําให*ผลผลิต
เสียหาย ไม+ได*คุณภาพ โรคนี้ทําความเสียหายอย+างสูงต+อการผลิตและการตลาดของขิง คุณภาพของหัว
ขิงจะต่ําเนื่องจากเกษตรกรต*องรีบขุดส+งออกจําหน+ายก+อนครบอายุ เพราะพบการระบาดของโรคเหี่ยว
ในแปลงปลู ก นอกจากนี้ แ บคที เ รี ย สาเหตุ โ รคเหี่ ย วยั ง สามารถแฝงอยู+ ใ นหั ว ขิ ง เมื่ อ ส+ ง ออกไป
ต+างประเทศมีการขนส+งระยะทางไกลทําให*โรคแพร+กระจายอย+างรวดเร็ว เมื่อถึงปลายทางหัวขิงเน+าไม+
สามารถขายได* แบคทีเรีย R. solanacearum ยังเป5นศัต รูพืชที่สําคัญ ทางด*านกักกันพืช ถ*าพบ
แบคทีเ รีย นี้ติด ไปกับ หัว พัน ธุ!ที่ส +ง ออก หัว พัน ธุ !เ หล+า นั้น จะถูก เผาทํา ลายทัน ที ทํ า ให*ไ ม+ส ามารถ
ส+งออกได*
แบคทีเรีย R. solanacearum (syn. Pseudomonas solanacearum) เป5นแบคทีเรีย
สาเหตุโรคพืชที่มีความสําคัญมากชนิดหนึ่ง ทําให*เกิดโรคเหี่ยวที่ก+อความเสียหายกับพืชปลูกหลายชนิด
ตั้งแต+พืชเศรษฐกิจจนถึงวัชพืชมากกว+า 200 ชนิดในวงศ! Solanaceae (Hayward, 1964) ความ
รุนแรงของโรคขึ้นอยู+กับชนิดของพืชที่แบคทีเรียเข*าทําลาย สภาพแวดล*อม และสายพันธุ! (strain) ของ
แบคทีเรีย ในประเทศไทยมีพืชหลายชนิดที่เป5นพืชอาศัยของแบคทีเรียสาเหตุโรคนี้ โดยเฉพาะพืช
เศรษฐกิจของประเทศ ได*แก+ มันฝรั่ง ขิง ปทุมมา เป5นต*น การป8องกันกําจัดโรคนี้ทําได*ยากเนื่องจาก
แบคทีเรียสาเหตุโรคสามารถมีชีวิตอยู+ในดินเป5นเวลานานและมีพืชอาศัยกว*าง ไม+มีสารป8องกันกําจัด
โรคพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรค มีรายงานการใช*พันธุ!ต*านทาน การเขตกรรมและการใช*
ชีววิธีในการควบคุมโรค ซึ่งพบว+าการใช*ชีววิธีควบคุมโรคเหี่ยวมีความเป5นไปได*สูง และเป5นที่ยอมรับ
อย+างมาก การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีเป5นทางเลือกหนึ่งในการป8องกันกําจัดโรคพืชที่ช+วยลดป?ญหา
การใช*สารเคมีทางการเกษตรที่ไม+ถูกต*อง และเป5นการนําเอาจุลินทรีย!ที่มีอยู+ในธรรมชาติมาใช*ให*เกิด
ประโยชน! โดยเฉพาะจุลินทรีย!ที่มีคุณสมบัติเป5นแบคทีเรียปฏิป?กษ! ซึ่งในป?จจุบันได*มีการนํามาใช*ใน
การควบคุมสาเหตุโรคพืชทั้ งราและแบคที เรีย จนกระทั่งผลิต รูปแบบผลิตภั ณฑ! และจําหน+ ายเป5 น
การค*ากันอย+างแพร+หลายเช+น รา Trichoderma และแบคทีเรีย B. subtilis เป5นต*น
แบคทีเรีย B. subtilis เป5นแบคทีเรียที่พบได*ทั่วไปในสภาพธรรมชาติ มีอยู+มากมายทั้งในดิน
ตามผิวพืชและแหล+งอาหารที่มีสารประกอบคาร!โบไฮเดรตสูงและสามารถแยกได*ง+าย และเจริญได*
รวดเร็วที่บริเวณรากพืช นอกจากนี้แบคทีเรีย B. subtilis ยังมีความสามารถในการสร*างสปอร!ที่ทนต+อ
ความร*อน และสามารถสร*างสารปฏิชีวนะ (antibiotic) (Baker and Cook, 1974) มีรายงานการใช*
แบคทีเรียในกลุ+ม Bacillus ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรีย R. solanacearum ได*แก+
Celino and Gotllieb (1952) ศึกษาการใช*แบคทีเรียปฏิป?กษ! Bacillus polymyxa B3 A ใส+ลงในดิน
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ที่มีแบคทีเรียสาเหตุโรค สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย R. solanacearum ได*และลดการเกิด
โรคจาก 70 เปอร!เซ็นต! เหลือเพียง 33 เปอร!เซ็นต! Aspiras and de la Cruz (1985) ได*รายงานการ
ใช* แ บคที เ รี ย ปฏิ ป? ก ษ! Bacillus polymyxa FU 6 และ Pseudomonas ﬂuorescens ที่ มี
ประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ และมันฝรั่ง เนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้
สามารถเจริญ ที่ บ ริ เ วณรากของต* น กล*าได* ดี และสามารถป8 องกั น การเข* า ทํา ลายของแบคที เ รี ย R.
solanacearum ได* Karuna et al. (1997) ได*ศึกษาแบคทีเรียที่ใช*ในการป8องกันกําจัดแบบชีววิธี
ได*แก+ P. ﬂuorescens, P. aeruginosa และ B. subtilis ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
R. solanacearum พบว+าแบคทีเรีย P. ﬂuorescens มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาได*แก+ B.
subtilis เมื่อนําไปใช*ในเรือนทดลอง พบว+าสามารถควบคุมโรคเหี่ยวของต*นมะเขือเทศที่เจริญเติบโตใน
ดินที่มีแบคทีเรีย R. solanacearum ได*ดี Sanaina et al. (1997) ศึกษาแบคทีเรียจากบริเวณราก
ของต* น มั น ฝรั่ ง โดยแยกแบคที เ รี ย จากรากของต* น ปกติ แ ละรากของต* น ที่ เ ป5 น โรค นํ า มาคั ด เลื อ ก
แบคทีเรียปฏิป?กษ!พบว+าแบคทีเรีย Bacillus cereus, B. subtilis และ Enterobacter cloaceae ที่
แยกได*จากรากมันฝรั่ง มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย R. solanacearum
โดยทํ า การศึ ก ษากั บ ดิ น ที่ มีแ บคที เ รี ย R. solanacearum 3 แห+ ง ของประเทศอิ น เดี ย คื อ เมื อ ง
Bhowali Palampur และ Bhubaneswar สามารถลดการเกิดโรคได* 66-83%, 27-70% และ 2471% ตามลําดับ และพบว+าที่เมือง Bhowali และ Bhubaneswar มีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 160% Guo et
al. (2002) รายงานการควบคุมโรคเหี่ยวของพริกโดยชีววิธี โดยใช*แบคทีเรีย 3 สายพันธุ! ได*แก+
แบคทีเรียกลุ+ม Pseudomonas สายพันธุ! J3, แบคทีเรียกลุ+ม Bacillus สายพันธุ! BB11 และ FH17 ที่
มีคุณสมบัติช+วยเพิ่มการเจริญเติบโตให*ต*นพริก (Plant Growth Promoting Rhizosphere Bacteria)
สามารถควบคุมโรคเหี่ยวของพริกที่เกิดจากแบคทีเรีย R. solanacearum ได* 30% ในสภาพเรือน
ปลู กพื ช ทดลอง โดยแบคที เ รี ย ปฏิ ป? ก ษ! J3 และ BH11 สามารถทํ า ให* โ รคลดลง 54 และ 65 %
ตามลําดับ และทําให*ผลผลิตเพิ่มขึ้น 80-100% ในขณะที่แบคทีเรียปฏิป?กษ! FH17 สามารถทําให*โรค
ลดลง 34 % ทําให*ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียง 50% แต+เมื่อนําแบคทีเรียปฏิป?กษ!ทั้งสามชนิดมาผสมกันใน
อัตรา 1:1:1 พบว+าสามารถทําให*โรคลดลง 75 % และทําให*ผลผลิตเพิ่มขึ้น 200% ในประเทศไทยมี
การนําแบคทีเรียปฏิป?กษ! B. subtilis ที่แยกได*จากรากยาสูบ (ดินรากยาสูบ no.4) มาใช*ในการควบคุม
โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และพบว+าสามารถควบคุมการเกิดโรคเหี่ยวของพืชหลายชนิดได*
ณัฎ ฐิมา (2551) ดั งนั้น ในการทดลองนี้ จึงนํา วิ ธีการจั ดการดิ นเพื่ อลดประชากรของแบคที เ รีย R.
solanacearum ก+อนปลูกขิงมาใช*ร+วมกับแบคทีเรียปฏิป?กษ! B. subtilis สายพันธุ!ดินรากยาสูบ no.4
ในการควบคุมโรคเหี่ยวในแปลงปลูก เพื่อแก*ป?ญหาโรคเหี่ยวของขิงและใช*เป5นคําแนะนําเพื่อถ+ายทอด
ให*กับเกษตรกรผู*ปลูกขิงต+อไป
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ4
1. อุปกรณ!มาตรฐานในห*องปฏิบัติการแบคทีเรีย ได*แก+ ตู*เขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ อุปกรณ!การแยก
แบคทีเรีย
2. อุปกรณ!วิทยาศาสตร! เช+น ตู*ควบคุมอุณหภูมิ ตู*เย็นสําหรับเก็บตัวอย+าง หม*อนึ่งความดันไอน้ํา
ตู*แช+แข็ง (Freezer) –20 องศาเซลเซียส
3. เครื่องแก*วและอุปกรณ!อื่นๆ ที่ใช*ในห*องปฏิบัติการ เช+น เครื่องชั่ง, pH meter, Shaker,
Spectrophotometer ยี่ห*อ Hitachi model 2001
4. สารเคมีที่ใช*ในการเตรียมอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย
5. สารที่ใช*สําหรับเตรียมผงเชื้อ B. subtilis ได*แก+ talcum และ cellulose
6. แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ!ดินรากยาสูบ no.4
7. วัสดุการเกษตร ได*แก+ หัวพันธุ!ขิง ยูเรีย ปูนขาว ปุwยเคมี ปุwยคอก สารกําจัดแมลง สารป8องกัน
กําจัดโรคพืช
8. อุปกรณ!สําหรับการบันทึกข*อมูล
วิธีการ
ทําการทดลองโดยแบ+งแปลงทดลองเป5น 2 แปลง คือ
1 แปลงในศูนย!วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ! อําเภอเขาค*อ จังหวัดเพชรบูรณ!
2 แปลงปลูกขิงของเกษตรกร อําเภอเขาค*อ จังหวัดเพชรบูรณ!
ทั้ง 2 แปลง แบ+งเป5น 2 แปลงย+อย คือ
แปลงที่ 1 การป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสาน (แปลง IPM) ดําเนินงานใน
แปลงปลูกที่มีป?ญหาโรคเหี่ยวระบาด โดยใช*วิธีการอบดินด*วยยูเรียและปูนขาวเพื่อลดประชากรของ
แบคทีเรีย R. solanacearum ก+อนปลูกขิง ร+วมกับการใช*แบคทีเรียปฏิป?กษ! B. subtilis สายพันธุ!ดิน
รากยาสูบ no.4 ในการควบคุมโรคเหี่ยวในแปลงปลูกขิง
2. แปลงที่ 2 เป5นการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีเกษตรกร
การดําเนินงานในแปลงที่ 1
เตรียมแปลงทดลองโดยการไถพรวนดิน จากนั้นอบดินด*วยยูเรียและปูนขาว อัตรา 80 กก./
800 กก./ไร+ โดยการโรยยูเรียที่ผสมกับปูนขาวในอัตราที่กําหนด จากนั้นรดน้ําให*ดินเปWยกชุ+ม แล*วจึง
ตบดินให*แน+นเพื่อให*เกิดแกzสพิษที่สามารถฆ+าเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum ที่อยู+ในดินก+อนปลูก
ขิง เมื่อตบดินเสร็จแล*วทิ้งไว* 3 สัปดาห! จึงเริ่มไถเป|ดหน*าดิน ทําร+อง และเริ่มปลูกขิงในวันที่ 4 พ.ค.
2555 โดยการคัดหัวพันธุ!ที่สมบูรณ! จากนั้นนําไปแช+ในสารป8องกันกําจัดเชื้อราเป5นเวลา 10 นาที ก+อน
นําไปปลูก การปลูกจะรองก*นหลุมด*วยผงสําเร็จแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ!ดินรากยาสูบ no.4
รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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จํานวน 1 กรัม/หลุมปลูก และนําฟางมาคลุมหลังปลูกเสร็จ หลังจากปลูกขิง 1 และ 3 สัปดาห! รดด*วย
แบคทีเรีย B. subtilis ดินรากยาสูบ no.4 อัตรา 50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร และรดต+อเนื่องทุกเดือน
จํานวน 5 ครั้ง เมื่อพบโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum ในแปลงปลูกขิง จะทํา
การขุดต*นที่เป5นโรคออกจากแปลงและโรยด*วยปูนขาวทันที เพื่อป8องกันการระบาดของโรค
การตรวจผลการทดลอง
1. ตรวจเช็คปริมาณแบคทีเรีย R. solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยว ในแปลงปลูก โดย
ทําการเก็บตัวอย+างดินทุก 30 วัน
2. ตรวจนับต*นที่แสดงอาการของโรคเหี่ยวทุก 30 วัน
3. เก็บน้ําหนักและปริมาณของผลผลิตที่ได*
การดําเนินงานในแปลงที่ 2
เตรียมแปลงทดลองโดยการไถพรวนดิน ทําร+องโดยไม+อบดิน และเริ่มปลูกขิงในวันที่ 4 พ.ค.
2555 โดยการคัดหัวพันธุ!ที่สมบูรณ! จากนั้นนําไปแช+ในสารป8องกันกําจัดเชื้อราเป5นเวลา 10 นาที ก+อน
นําไปปลูก การปลูกจะไม+รองก*นหลุม และไม+รดด*วยผงสําเร็จแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ!ดินราก
ยาสูบ no.4 จากนั้นนําฟางมาคลุมหลังปลูกเสร็จ
การตรวจผลการทดลอง
1. ตรวจเช็คปริมาณแบคทีเรีย R. solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวในแปลงปลูก โดย
ทําการเก็บตัวอย+างดินทุก 30 วัน
2. ตรวจนับต*นที่แสดงอาการของโรคเหี่ยวทุก 30 วัน
3. เก็บน้ําหนักและปริมาณของผลผลิตที่ได*
ระยะเวลา
ดําเนินการทดลองระหว+างเดือนเมษายน 2555 ถึง กุมภาพันธ! 2556
สถานที่ดําเนินการ
กลุ+มงานบักเตรีวิทยา กลุ+มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ศูนย!วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ! อําเภอเขาค*อ จังหวัดเพชรบูรณ! แปลงปลูกขิงของ
เกษตรกร อําเภอเขาค*อ จังหวัดเพชรบูรณ!
ผลและวิจารณ4ผลการทดลอง
จากการตรวจสอบการเกิดโรคหลังจากปลูกขิงไม+พบการเกิดโรคเหี่ยวในแปลงทดลองเมื่อ
ตรวจสอบการเกิดโรคหลังปลูกขิง 1 และ 2 เดือน ในทุกแปลงทดลอง และเริ่มพบการเกิดโรคเหี่ยว
หลังปลูกขิง 4 เดือน ดังนี้
รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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1 แปลงในศูนย!วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ! อําเภอเขาค*อ จังหวัดเพชรบูรณ!
แปลงที่ทําการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสาน (แปลง IPM) พบการเกิดโรค
5.33 เปอร!เซ็นต! ส+วนแปลงที่ทําการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีเกษตรกรพบการเกิดโรค 26
เปอร!เซ็นต! (ตารางที่ 1)
2 แปลงปลูกขิงของเกษตรกร อําเภอเขาค*อ จังหวัดเพชรบูรณ!
แปลงที่ทําการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสาน (แปลง IPM) พบการเกิดโรค 23
เปอร! เ ซ็ น ต! ส+ ว นแปลงที่ ทํา การป8 องกั น กํ า จั ดโรคเหี่ ย วของขิ งโดยวิ ธี เ กษตรกรพบการเกิ ด โรค 46
เปอร!เซ็นต! (ตารางที่ 1)
หลังจากปลูกขิง 6 เดือน พบว+า มีการระบาดของโรคในแปลงปลูกขิงของเกษตรกร อําเภอเขา
ค*อ จังหวัดเพชรบูรณ! สูงมากทั้งในแปลงที่ทําการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสาน (แปลง
IPM) และแปลงที่ทําการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีเกษตรกร (แปลงเปรียบเทียบ) เนื่องจากมี
ฝนตกชุกมาก และแปลงปลูกเป5นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมากกว+า 35 เปอร!เซ็นต! ทําให*การเข*าไป
ปฎิบัติงานทําได*ลําบาก จึงเกิดการระบาดของโรคเหี่ยวสูงมากจนไม+สามารถควบคุมโรคได*ทั้งสองแปลง
และไม+สามารถเก็บผลผลิตได* ส+วนแปลงทดลองที่ดําเนินงานในศูนย!วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง
เพชรบูรณ!เป5นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงน*อยกว+า 10 เปอร!เซ็นต! ถึงแม*จะมีฝนตกชุกมาก แต+ยังสามารถ
เข*าไปปฎิบัติงานได* พบการเกิดโรคในแปลงที่ทําการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสาน
(แปลง IPM) 28 เปอร!เซ็นต! ส+วนแปลงที่ทําการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีเกษตรกร (แปลง
เปรียบเทียบ) พบการเกิดโรค 60 เปอร!เซ็นต! (ตารางที่ 2)
ก+อนเก็บเกี่ยวผลผลิต พบการเกิดโรคในแปลงที่ทําการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธี
ผสมผสาน (แปลง IPM) 38 เปอร! เ ซ็ น ต! ส+ ว นแปลงที่ ทํ า การป8 อ งกั น กํ า จั ด โรคเหี่ ย วของขิ ง โดยวิ ธี
เกษตรกร (แปลงเปรียบเทียบ) พบการเกิดโรค 79 เปอร!เซ็นต! (ตารางที่ 3) ทําการเก็บผลผลิตในวันที่
31 มกราคม 2556 พบว+าในแปลงผสมผสาน (แปลง IPM) ได*น้ําหนักหัวขิงเฉลี่ย 615 กรัมต+อหัว และ
ได*ผลผลิต 2,260 กิโลกรัมต+อไร+ ส+วนแปลงเปรียบเทียบ (control) ได*น้ําหนักหัวขิงเฉลี่ย 608 กรัมต+อ
หัว และได*ผลผลิตเพียง 690 กิโลกรัมต+อไร+ (ตารางที่ 3) และในการตรวจสอบปริมาณแบคทีเรีย R.
solanacearum จากตัวอย+างดินที่สุ+มเก็บจากแปลงปลูกขิง พบว+าในแปลงทดสอบที่ป8องกันกําจัดโรค
เหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสานมีปริมาณเชื้อ R. solanasearum 1.2x104 หน+วยโคโลนี / ดิน 1 กรัม
ส+วนในแปลงเปรียบเทียบที่ป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีปฏิบัติของเกษตรกรมีปริมาณเชื้อ R.
solanasearum 2.9x107 หน+วยโคโลนี / ดิน 1 กรัม แสดงให*เห็นว+าในแปลงที่ทําการป8องกันกําจัดโรค
เหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสาน (แปลง IPM) มีปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยวน*อยกว+าจึงทําให*ขิงเป5นโรค
เหี่ยวน*อยกว+าแปลงที่ทําการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีเกษตรกร (แปลงเปรียบเทียบ)
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภ าพของการอบดิ นดJวยยูเรี ยและปูนขาวผสมผสานกับการใชJผงเชื้อ B.
subtilis สายพันธุ4ดินรากยาสูบ no.4 ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ R. solanacearum
ของขิงในสภาพแปลงทดลอง หลังปลูกขิง 4 เดือน
วิธีการ
แปลงผสมผสาน (แปลง IPM)
แปลงเปรียบเทียบ (control)

การเป5นโรคเหี่ยว(%)
แปลงในศูนย!วิจัยและพัฒนาการ แปลงปลูกขิงของเกษตรกร
เกษตรที่สูงเพชรบูรณ!
อําเภอเขาค*อ จังหวัดเพชรบูรณ!
5.33
23
26
46

ตารางที่ 2 ประสิทธิภ าพของการอบดิ นดJวยยูเรี ยและปูนขาวผสมผสานกับการใชJผงเชื้อ B.
subtilis สายพันธุ4ดินรากยาสูบ no.4 ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ R. solanacearum
ของขิงในสภาพแปลงทดลอง หลังปลูกขิง 6 เดือน
วิธีการ
แปลงผสมผสาน (แปลง IPM)
แปลงเปรียบเทียบ (control)

การเป5นโรคเหี่ยว(%)
แปลงในศูนย!วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ!
28
60

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการเกิดโรคเหี่ยวจากเชื้อ R. solanacearum น้ําหนักหัวเฉลี่ย
และผลผลิตของขิง ระหว>างแปลงผสมผสาน และแปลงที่ใชJวิธีเกษตรกร (ศูนย4วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรที่สูงเพชรบูรณ4)
กรรมวิธี
แปลงทดลอง (กรรมวิธีทดสอบ)
แปลงเกษตรกร (แปลงเปรียบเทียบ)

การเกิดโรค(%)
38
79

รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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608

ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร+)
2,260
690
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การจัดการโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสาน ซึ่งใช*วิธีการอบดินด*วยยูเรียและปูนขาวในอัตรา
80 กก./ไร+ และปูนขาว 800 กก./ไร+ ก+อนปลูกขิง ร+วมกับการใช*แบคทีเรียปฏิป?กษ! B. subtilis สาย
พันธุ!ดินรากยาสูบ no.4 ที่มีความเข*มข*นประมาณ 108-109 หน+วยโคโลนี /มิลลิลิตร รองก*นหลุม
จํานวน 1 กรัม/หลุมปลูก หลังจากปลูกขิง 1 และ 3 สัปดาห! รดด*วยแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ!
ดินรากยาสูบ no.4 อัตรา 50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร และรดต+อเนื่องทุกเดือน จํานวน 5 ครั้ง สามารถ
ควบคุมโรคเหี่ยวได* 62% ได*น้ําหนักหัวขิงเฉลี่ย 615 กรัมต+อหัว และได*ผลผลิต 2,260 กิโลกรัมต+อไร+
ส+วนแปลงปลูกขิงที่ทําการป8องกันกําจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีเกษตรกร (แปลงเปรียบเทียบ) พบโรค
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