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การปรับปรุงวิธีการตรวจหาแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ในหัวพันธุปทุมมาโดยใชชุด
ตรวจสอบ (GLIFT kit) โรคเหี่ยวของปทุมมา
Improvement method for detection of Ralstonia solanacearum in Curcuma
seed using Curcuma bacterial wilt GLIFT kit
ดารุณี ปุญญพิทักษ1/ ทิพวรรณ กันหาญาติ1/
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล1/
รุGงนภา ทองเคร็ง1/
วิภาดา ทองทักษิณ2/ สุธามาศ ณ นGาน3/
1/
กลุGมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2/
กลุGมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน
3/
ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน
รายงานความกาวหนา
ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอยางหัวพันธุปทุมมาที่มีประสิทธิภาพโดยการนําหัวพันธุปทุมมา มาตัด
ชิ้นสวน นําเอาเฉพาะสวนทอน้ํา ทออาหารมาตรวจหาเชื้อ Ralstonia solanacearum ได,ดีที่สุด
ทดสอบบัปเฟอรตางๆในการทํา GLIFT kit ได,แก coating buffer phosphate buffer citrate
buffer Tris buffer ได,สารละลายbuffer ที่เหมาะสมในการทําชุดตรวจสอบ ทดสอบความเข,มข,น
ของแอนติซีรั่มที่ใช,ในการผลิตชุดตรวจสอบ ได,ความเข,มข,นของแอนติซีรั่มที่ใช,ในการผลิตชุดตรวจสอบ
1:500 ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของแอนติซีรั่ม พบวา มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อแบคทีเรีย RS ที่
ความเข,มข,นต่ําสุด 1x103 cfu/ml ทดสอบ buffer ตางๆกับกระดาษชนิดตางๆในการทําชุด GLIFT
kit พบวา buffer สามารถใช,ได,ดีกับกระดาษไนโตรเซลูโลส AE99 โดยมีความไวในการตรวจ 10x103
cfu/ml
เก็บหัวพันธุปทุมมาจากแปลงจังหวัดเชียงใหม นํามาเตรียมตัวอยางสําหรับตรวจ พบหัวพันธุ
จํานวน 5% ตรวจพบเชื้อ R. solanacearum ทําการปรับปรุงขนาดกระดาษให,เหมาะสมโดยทดสอบ
การปรับขนาดของกระดาษกรองที่ใช,ในการประกอบชุด GLIFT kit โดยปรับให,ยาวขึ้น 0.5 ซ.ม. ทําให,
การไหลของสารในแนวตั้ งดีขี้น สามารถตั ด ชุ ด ตรวจสอบเป\ น แผนแล,ว จุ มลงไปในสารละลายเชื้ อ
แบคทีเรียได,เลยโดยไมต,องใสลงในตลับ
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คํานํา
ปทุ มมาเป\ น ไม, พื้ น เมื อ งของประเทศไทยที่ นิ ย มนํ าไปเป\ น ไม, ป ระดั บ และไม, ตั ด ดอก มี การ
สงออกหัวพันธุปทุมมาไปขายยังตางประเทศเป\นจํานวนมาก ป]ญหาสําคัญที่พบในการสงออกหัวพันธุ
ปทุมมามีโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum (syn. Pseudomonas
solanacearum) ระบาดทําความเสียหายให,กับเกษตรกรและผู,สงออก เแบคทีเรียชนิดนี้จัดเป\น
แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่มีความสําคัญมากชนิดหนึ่ง ทําให,เกิดโรคเหี่ยว (wilt) กอความเสียหายกับ
พืชปลูกหลายชนิด ทั้งที่เป\นพืชเศรษฐกิจจนถึงวัชพืชมากกวา 200 ชนิด โดยเฉพาะในประเทศไทยมี
การปลูกพืชหลายชนิดที่พืชเศรษฐกิจของประเทศ และเป\นพืชอาศัยของแบคทีเรียชนิดนี้ ได,แก มัน
ฝรั่ง ขิง ปทุมมา เป\นต,น R. solanacearum เป\นแบคทีเรียทางดินสามารถอยูในดินได,เป\นระยะ
เวลานาน นอกจากนี้แบคทีเรียชนิดนี้สามารถติดไปกับหัวพันธุหรือสวนขยายพันธุได, ทําให,การแพร
ระบาดของโรคนี้จึงสามารถแพรได,อยางรวดเร็วและทั่วประเทศเมื่อมีการขนย,ายสวนขยายพันธุของ
พืชที่มีการปนเปefอนของแบคทีเรีย R. solanacearum ไปปลูกในที่ตาง ๆ ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู
กับชนิดของพืชที่เชื้อเข,าทําลายสภาพแวดล,อม และสายพันธุ (strain) ของแบคทีเรีย นอกจากนี้
แบคทีเรีย R. solanacearum ยังเป\นศัตรูพืชที่สําคัญทางกักกันพืช ถ,าพบแบคทีเรียนี้ติดไปกับหัว
พันธุที่สงออก หัวพันธุเหลานั้นจะถูกเผาทําลายทันที ทําให,ไมสามารถสงออกได,
นอกจากนี้เนื่องจากแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยว R. solanacearum สามารถติดไปกับหัวพันธุ
ได, เมื่อในไปปลูกในฤดูตอไปจะเกิดการระบาดของโรครุนแรง ฉะนั้นการใช,หัวพันธุปทุมมาปลอดโรค
เป\นวิธีการหนึ่งที่จะลดการระบาดของโรคหรือการเกิดโรคเหี่ยวในแปลงปลูก ซึ่งการคัดเลือกหาหัว
พันธุปลอดโรคต,องใช,เครื่องมือและวิธีการในการตรวจสอบที่รวดเร็ว ณัฎฐิมา et al. (2543) ได,พัฒนา
ชุดตรวจสอบELISA kit สําหรับตรวจหาแบคทีเรีย R. solanacearum ในหัวพันธุปทุมมา ซึ่งชุด
ตรวจสอบสําเร็จรูปดังกลาวสามารถนําไปใช,ในภาคสนามได,แตยังมีความยุงยาก และต,องใช,อุปกรณ
วิทยาศาสตรในการตรวจ ทําให,เกษตรกรนําใช,ไมสะดวก สุรภี et al. (2551) ได,พัฒนาชุดตรวจสอบ
GLIFT kit ตรวจหาแบคทีเรีย R. solanacearum ซึ่งสามารถตรวจเห็นผลภายใน 5 นาที แตเมื่อในไป
ใช,ตรวจหาแบคทีเรีย R. solanacearum ในหัวพันธุ พบวาแปlงที่อยูในหัวพันธุทําปฎิกริยากับ
กระดาษรองรับในชุดตรวจสอบทําให,เกิดการผิดพลาดในการตรวจสอบได, ดังนั้นจึงควรปรับปรุงวิธีการ
ตรวจ ตลอดจนสารละลายที่ใช,กับตัวอยางให,มีประสิทธิภาพ และงายตอการใช,งาน เพื่อขยายการใช,
งานชุดตรวจสอบในขบวนการผลิตหัวพันธุปทุมมาของเกษตรกร
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. อุปกรณมาตรฐานในห,องปฏิบัติการแบคทีเรีย ได,แก ตู,เขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ
2. อุปกรณวิทยาศาสตร เชน ตู,ควบคุมอุณหภูมิ ตู,เย็นสําหรับเก็บตัวอยาง หม,อนึ่งความดันไอ
เครื่องเขยาชนิดควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดคาดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ตู,อบ
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(oven)
3. เครื่องแก,วและอุปกรณอื่นๆที่ใช,ในห,องปฏิบัติการ เชน เครื่องชั่ง, pH meter เป\นต,น
4. สารเคมีที่ใช,ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
5. วัสดุการเกษตร ได,แก ดิน กระถางต,นไม, ปุqย หัวพันธุปทุมมา
วิธีการ
1. ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอยGางหัวพันธุปทุมมา ทดสอบวิธีการเตรียมตัวอยางจากหัวพันธุ
ปทุมมา จํานวน 6 วิธีการ ไดแกG
1) สวนเนื้อเยื่อทั้งหมดของหัวพันธุ บดละเอียดใน PBS buffer
2) สวนเนื้อเยื่อทั้งหมดของหัวพันธุ แชใน PBS buffer 5 นาที
3) เฉพาะสวนทอน้ําทออาหารของหัวพันธุ บดละเอียดใน PBS buffer
4) เฉพาะสวนทอน้ําทออาหารของหัวพันธุ แชใน PBS buffer 5 นาที
5) สวนรากสะสมอาหารของหัวพันธุ บดละเอียดใน PBS buffer
6) สวนรากสะสมอาหารของหัวพันธุ แชใน PBS buffer 5 นาที
2. ทดสอบสารละลาย(buffer) ที่ใชในชุดตรวจสอบ ทําการทดสอบชนิดสารละลายที่ใช,
เป\นตัวละลายน้ําบดตัวอยางที่ใช,ประกอบในชุดตรวจสอบ จํานวน 4 ชนิด ได,แก
1) PBS buffer,
2) Citrate buffer
3) TBS buffer
4) coating buffer
3. การทดสอบชนิ ด ของ membrane ที่ เ หมาะสมและการทดสอบปฏิ กิริ ยาของชุ ด
ตรวจสอบกับแบคทีเรีย R. solanacearum
ทําการทดสอบ membrane ที่เหมาะสมตอการเกิดปฏิกิริยาของIgG ของแบคทีเรีย R.
solanacearum บนเส,น test line โดยทดสอบกับ membrane 4 ชนิด ได,แก
1) membrane S&S AE 100 ขนาด 12 ไมโครเมตร
2) membrane S&S AE 99 ขนาด 8 ไมโครเมตร
3) membrane Millipore HC 100 ขนาด 10 ไมโครเมตร
4) membrane Immunopore FP 100 ขนาด 5 ไมโครเมตร
นํา แผน membrane ขนาดกว, า ง 2.5 เซนติ เ มตร ตั ดให, มีความยาว 18 เซนติ เ มตร ทํ า
เครื่องหมายด,วยดินสอที่ด,านบนของแผน เป\นตําแหนง control line ที่อยูหางจากริมด,านบนของแผน
membrane 1 เซนติเมตร และเส,น test line อยูถัดลงมาจาก control line 0.5 เซนติเมตร ใช,
ปากกาหมึกซึม (ขนาดปาก 0.5-0.7 มิลลิเมตร) จุม GAR (Goat anti rabbit เข,มข,นอัตรา 1:3)
ปริมาณ 40 ไมโครลิตร/แผน ลากเส,น control line โดยใช,ไม,บรรทัดวางเป\นแนวเส,นตรง แตะปากกา
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ลงและลากเส,นจากซ,ายไปทางขวาช,า ๆ จนสุดปลาย membrane ทั้งนี้ไมต,องออกแรงกด หากปากกา
แห,งให,จุม GAR ใหม แล,วลากเส,นตอ ให,ขนาดเส,นที่เป{ยกบนแผน membrane มีขนาดเทา ๆ กันทั้ง
เส,น ใช,ปากกาด,ามใหม (ขนาดปาก 0.5-0.7 มิลลิเมตร) จุมซับ IgG ของแบคทีเรีย R. solanacearum
(เข,มข,น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ปริมาณ 40 ไมโครลิตร/แผน ลากเส,น test line ปฏิบัติเชนเดียวกันกับ
control line นําไปอบแห,งที่ 37 องศาเซลเซียส เป\นเวลานาน 2 ชั่วโมง
4. การประกอบเป\นชุดตรวจสอบ GLIFT
- วางmembrane ที่มี test line และ control line ลงในชองที่กําหนดบนแผพลาสติกกาว
รองพื้น (plastic backing polymer) ที่มีขนาด 6x18 เซนติเมตร
- วางแผน CRP ที่ปlายด,วย IgG ของแบคทีเรีย R. solanacearum ติดฉลากด,วยอนุภาค
ทอง ให,เกยทับ membrane ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร
- วางแผนรับตัวอยาง (Sample application pad) เกยแผน CRP 1-2 มิลลิเมตร
- วางแผนกระดาษซับชนิดหนา (wicking paper) เกยทับแผน NCM 1-2 มิลลิเมตร
- ตัดชุดที่ประกอบเสร็จแล,วออกเป\นเส,นให,มีความกว,าง 0.4 เซนติเมตร
- บรรจุชุดตรวจสอบลงตลับพลาสติกนําไปทดสอบปฏิกริยากับแบคทีเรียR.
solanacearum
- เก็บ GLIFT kit ไว,ในถุงอลูมินั่มฟอลย และเก็บที่อุณหภูมิห,องที่แห,ง
- ทดสอบปฏิกิริยาของชุดตรวจสอบกับแบคทีเรีย R. solanacearum นําชุดตรวจที่เตรียม
ไว,ข,างต,นมาทําการทดสอบปฏิกริยากับแบคทีเรีย R. solanacearum โดยนําสารแขวนลอยแบคทีเรีย
R. solanacearum ที่ระดับความเข,มข,น 108 หนวยโคโลนี/มิลลิลิตร หยดลงบนแผนรับตัวอยางของ
ชุดตรวจสอบจํานวน 3 หยดตอตลับ ตรวจผลของการเกิดปฏิกริยาบน membrane ทั้ง 4 ชนิด
เปรียบเทียบกัน
5. ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของชุดเตรียมสอบ ทําการทดสอบความเฉพาะเจาะจงกับ
แบคทีเรีย R. solanacearum ในหัวพันธุปทุมมา ทดสอบกับแบคทีเรียอื่นๆ ที่อยูในหัวปทุมมา โดย
นําชุดตรวจที่เตรียมไว,ข,างต,นมาทําการทดสอบปฏิกริยากับแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่แยกได,จากหัวพันธุ
ปทุมมา และแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่สามารถเกิดโรคกับหัวพันธุปทุมมาได, ได,แก Erwinia carotovora ,
E. chrysanthemi เปรียบเทียบกับแบคทีเรีย R. solanacearum นําสารแขวนลอยแบคทีเรียตางๆ
ที่ระดับความเข,มข,น 108 หนวยโคโลนี/มิลลิลิตร หยดลงบนแผนรับตัวอยางของชุดตรวจสอบจํานวน
3 หยดตอตลับ ตรวจผลของการเกิดปฏิกริยา ถ,าปฏิกริยาเป\นบวกจะปรากฏแถบสีทั้ง control line
และ test line หากปฏิกริยาเป\นลบจะปรากฏสีเฉพาะ control line เทานั้น
6. ทดสอบความไวในการตรวจสอบ นํ า ชุ ด ตรวจที่ เ ตรี ย มไว, ข, า งต, น มาทํ า การทดสอบ
ประสิทธิภาพของความไว (sensitivity) ในการตรวจแบคทีเรีย R. solanacearum ในหัวพันธุปทุมมา
โดยนําสารแขวนลอยแบคทีเรีย R. solanacearum ในน้ําคั้นปทุมมาที่ระดับความเข,มข,น 10-108
หนวยโคโลนี/มิลลิลิตร แทนหัวพันธุปทุมมา หยดลงบนแผนรับตัวอยางของชุดตรวจสอบจํานวน 3
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หยดตอตลั บ ตรวจผลของการเกิ ด ปฏิ ก ริ ย า ในกรณี ตั ว อยางที่ ต รวจสอบมี แ บคที เ รี ย R.
solanacearum จะปรากฏแถบสีทั้ง control line และ test line หากไมมีแบคทีเรีย R.
solanacearum จะปรากฏสีเฉพาะ control line เทานั้น
7. ทดสอบการใชชุดตรวจสอบในแปลงปลูกปทุมมา เป\นการนําชุดตรวจสอบไปใช,จริงใน
แปลงปลูกปทุมมา
เวลาและสถานที่
ต.ค.54 - ก.ย.56 ที่กลุมงานบักเตรีวิทยา กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร และ แปลงเกษตรกร จังหวัดเชียงราย
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอยางหัวพันธุปทุมมาที่มีประสิทธิภาพโดยการนําหัวพันธุปทุมมา มาตัด
ชิ้นสวน นําเอาเฉพาะสวนทอน้ํา ทออาหารมาตรวจหาเชื้อ Ralstonia solanacearum ได,ดีที่สุด
ทดสอบบัปเฟอรตางๆในการทํา GLIFT kit ได,แก coating buffer phosphate buffer citrate
buffer Tris buffer ได,สารละลายbuffer ที่เหมาะสมในการทําชุดตรวจสอบ ทดสอบความเข,มข,น
ของแอนติซีรั่มที่ใช,ในการผลิตชุดตรวจสอบ ได,ความเข,มข,นของแอนติซีรั่มที่ใช,ในการผลิตชุดตรวจสอบ
1:500 ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของแอนติซีรั่ม พบวา มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อแบคทีเรีย RS ที่
ความเข,มข,นต่ําสุด 1x103 cfu/ml ทดสอบ buffer ตางๆกับกระดาษชนิดตางๆในการทําชุด GLIFT
kit พบวา buffer สามารถใช,ได,ดีกับกระดาษไนโตรเซลูโลส AE99 โดยมีความไวในการตรวจ 10x103
cfu/ml
เก็บหัวพันธุปทุมมาจากแปลงจังหวัดเชียงใหม นํามาเตรียมตัวอยางสําหรับตรวจ พบหัวพันธุ
จํานวน 5% ตรวจพบเชื้อ R. solanacearum ทําการปรับปรุงขนาดกระดาษให,เหมาะสมโดยทดสอบ
การปรับขนาดของกระดาษกรองที่ใช,ในการประกอบชุด GLIFT kit โดยปรับให,ยาวขึ้น 0.5 ซ.ม. ทําให,
การไหลของสารในแนวตั้ งดีขี้น สามารถตั ด ชุ ด ตรวจสอบเป\ น แผนแล,ว จุ มลงไปในสารละลายเชื้ อ
แบคทีเรียได,เลยโดยไมต,องใสลงในตลับ
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
วิธีการเตรียมตัวอยางหัวพันธุปทุมมาที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุดคือการนําหัวพันธุปทุมมา มา
ตัดชิ้นสวน นําเอาเฉพาะสวนทอน้ํา ทออาหารมาตรวจหาแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum
ทําการปรับปรุงขนาดกระดาษให,เหมาะสมโดยทดสอบการปรับขนาดของกระดาษกรองที่ใช,
ในการประกอบชุด GLIFT kit โดยปรับให,ยาวขึ้น 0.5 ซ.ม. ทําให,การไหลของสารในแนวตั้งดีขี้น
สามารถตัดชุดตรวจสอบเป\นแผนแล,วจุมลงไปในสารละลายเชื้อแบคทีเรียได,เลยโดยไมต,องใสลงใน
ตลั บ อยู ในระหวางการนํ า ชุ ด ตรวจสอบที่ ป รั บ ปรุ ง แล, ว ไปทดสอบการตรวจหาแบคที เ รี ย R.
solanacearum
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