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ค ำน ำ 

คณะท ำงำนไ ด้ด ำ เนินกำรวิ จัยโดยกำรคัดเ ลือกจุ ลินทรีย์ ท่ีมี

ประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว ซึ่งโรคท้ังสอง

จะท ำลำยมะเขือเทศทุกระยะกำรเจริญเติบโต ท ำให้ผลผลิตมะเขือเทศลดลง 

กำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกันและก ำจัด นอกจำกไม่ค่อยได้ผลเพรำะเช้ือจะเข้ำ

ท ำลำยอยู่ภำยในล ำต้นแล้ว ยังเป็นอันตรำยต่อผู้ใช้และสภำพแวดล้อมอีกด้วย 

กำรใช้เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีใช้ได้ผลดี ปลอดภัย

ต่อเกษตรกรและสภำพแวดล้อม รวมท้ังมะเขือเทศท่ีได้ยังมีควำมปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค 
 

อรุณ วงศ์จิรัฐิติ 
สุวภา สาวิภาค 

ชนัญกาญจน์ แสงประสาน 
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สำรบญัภำพ 

ภำพ        หน้ำ 
 1 ลักษณะโคโลนี Fusarium oxysporum f. sp.       6 

lycopersici ท่ีแยกได้จำกโรคเห่ียวเหลืองมะเขือเทศ 
 2 ลักษณะกำรท ำลำยใบและต้นมะเขือเทศของ      7 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 
 3 ลักษณะโคโลนี Ralstonia solanacearum       8 

ท่ีแยกได้จำกโรคเห่ียวเขียวมะเขือเทศ 
 4 ลักษณะกำรท ำลำยใบและต้นมะเขือเทศของ      9 

Ralstonia solanacearum 
 5 ลักษณะกำรยับยั้งเช้ือ Fusarium oxysporum f. sp.     11 

lycopersici ของแบคทีเรียปฏิปักษ์รหัส SNRUSA1 
 6 ลักษณะกำรยับยั้งเช้ือ Fusarium oxysporum f. sp.     12 

lycopersici ของแบคทีเรียปฏิปักษ์รหัส SNRUSA4 
 7 ลักษณะกำรยับยั้งเช้ือ Ralstonia solanacearum ของ    13 

แบคทีเรียปฏิปักษ์รหัส SNRUSA1 
 8 ลักษณะกำรยับยั้งเช้ือ Ralstonia solanacearum ของ    14 

แบคทีเรียปฏิปักษ์รหัส SNRUSA4 
 9 กำรเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศเมื่อเพำะปลูกในสภำวะต่ำง ๆ   15 
10 ลักษณะเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ ์       17 
11 กำรผสมเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษก์ับน้ ำก่อนน ำไปใช้    17 
12 กำรควบคุมโรคในมะเขือเทศโดยชีววิธีด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์   18 
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การควบคุมโรคโดยชีววิธี 
กำรควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี คือ กำรใช้ส่ิงมีชีวิตหรือเช้ือจุลินทรีย์

มำยับยั้งหรือท ำลำยเช้ือโรคเพื่อไม่ให้สร้ำงควำมเสียหำยต่อพืช เช้ือจุลินทรีย์

เหล่ำนี้เรียกว่ำ เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (นิพนธ์ ทวีชัย, 2553) 

กำรเข้ำท ำลำยเชื้อรำโรคพืชของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มี 4 รูปแบบ
คือ (นิพนธ์ ทวีชัย, 2553) 

- กำรท ำลำยชีวิต เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มีควำมสำมำรถผลิตสำร
ปฏิชีวนะท่ีสำมำรถท ำลำยเช้ือโรค 

- กำรแข่งขัน  เ ช้ือ จุ ลินทรีย์ ปฏิปั กษ์มีควำมสำมำรถในกำร
เจริญเติบโตแข่งขันกับเช้ือโรคพืช ท ำให้เช้ือโรคไม่สำมำรถเจริญเติบโตท ำลำย
พืช 

- กำรเป็นปรสิต เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำไป
เจริญอำศัยในเช้ือโรคพืช แล้วคอยดูดกินอำหำรท ำให้เช้ือโรคพืชอ่อนแอและ
ตำยในท่ีสุด 

- กำรชักน ำให้ต้ำนทำนต่อโรค เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มีควำมสำมำรถ
กระตุ้นให้พืชสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อกำรเข้ำท ำลำยของเช้ือโรค 
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โรคเหี่ยวเหลือง  
(Fusarium wilt) 

ชื่อวิทยำศำสตร์ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

ลักษณะของเชื้อ ลักษณะโคโลนีบนอำหำรพีดีเอ (PDA) เช้ือรำสร้ำงเส้นใยฟู
ละเอียด สีขำว สีขำวแซมม่วง สีชมพูม่วง สีม่วงอ่อน จนถึงสีม่วงเข้ม  แสดง 
ดังภำพ 1 

 

ภำพ 1 ลักษณะโคโลนี Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici  

ท่ีแยกได้จำกโรคเห่ียวเหลืองมะเขือเทศ 

ลักษณะกำรท ำลำย มะเขือเทศแสดงอำกำรเหี่ยวอย่ำงช้ำ ๆ ท ำให้ต้นและใบ

มะเขือเทศมีอำกำรเหลือง แสดงดังภำพ 2 เมื่อผ่ำล ำต้นพบว่ำท่อล ำเลียงเป็นสี

น้ ำตำลแห้ง  
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ภำพ 2 ลักษณะกำรท ำลำยใบและต้นมะเขือเทศของ  
Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici 

 

กำรป้องกันและกำรก ำจัด (ไทยเกษตรศำสตร์, 2563) 
- สำรป้องกัน คือไฮเมซำโซล, 6% อีทริไดอะโซล + 6%ควินโทซีน,  

อีทริไดอะโซล, โพรคลอรำซ, แคปแทน และฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 
- น้ ำหมักชีวภำพ 
- เพำะกล้ำในดินท่ีใหม่สะอำดหรือฆ่ำเช้ือแล้ว 
- หลีกเล่ียงกำรปลูกมะเขือเทศลงในดินท่ีเคยมีโรคเกิดขึ้น 
- กำรปลูกพืชหมุนเวียนแม้จะไม่สำมำรถก ำจัดท ำลำยเช้ือได้หมดแต่

ก็อำจช่วยลดควำมรุนแรงหรือควำมเสียหำยจำกโรคลงได้ แต่ต้องใช้เวลำท่ี
ค่อนข้ำงนำน คือ 5 – 7 ปี เป็นอย่ำงต่ ำ 

- ระวังเรื่องกำรเคล่ือนย้ำยเช้ือในดินหรือส่ิงท่ีจะน ำเอำเช้ือติดไปด้วย 
เช่น จอบ เสียม เครื่องมือขุดพรวนดิน ไม้หลักท ำค้ำงท่ีเคยใช้มำก่อน 

- ปลูกมะเขือเทศในดินท่ีเป็นด่ำงเล็กน้อยจะปลอดภัยกว่ำในดินกรด 
- กำรใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
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โรคเหี่ยวเขียว 
(Bacterial wilt) 

 

ชื่อวิทยำศำสตร์ Ralstonia solanacearum 

ลักษณะของเชื้อ ลักษณะโคโลนีบนอำหำร Tetrazolium chloride (TZC) มี

รูปร่ำงและขนำดไม่แน่นอน บริเวณกลำงโคโลนีมีสีชมพูอ่อน ขอบโคโลนีมีสี

ขาวขุ่น แสดงดังภำพ 3 

 

ภำพ 3 ลักษณะโคโลนี Ralstonia solanacearum  
ท่ีแยกได้จำกโรคเห่ียวเขียวมะเขือเทศ 
ท่ีมำ: Balamurugan et al. (2018) 
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ลักษณะกำรท ำลำย  เช้ือแบคทีเรียจะเข้ำสู่พืชทำงช่องเปิดบริเวณรำก 

จำกนั้นเช้ือก็จะเจริญไปตำมท่อล ำเลียงน้ ำ และแพร่กระจำยไปท่ัวต้นมะเขือ

เทศ และเช้ือจะผลิตสำรพอลิแซคคำไรด์ออกมำในปริมำณมำก สำรพอลิแซค

คำไรด์จะเข้ำไปอุดตันในระบบท่อล ำเลียงน้ ำ ส่งผลให้ต้นมะเขือเทศขำดน้ ำ 

และแสดงอำกำรเหี่ยวตำยท้ังต้นท้ังท่ีใบและต้นยังเขียวอยู่ (Balamurugan 

et al., 2018) แสดงดังภำพ 4 

 

ภำพ 4 ลักษณะกำรท ำลำยใบและต้นมะเขือเทศของ  
Ralstonia solanacearum 

ท่ีมำ: Balamurugan et al. (2018)  
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กำรป้องกันและกำรก ำจัด (ไทยเกษตรศำสตร์, 2563) 
- กำรเติมสำรก ำมะถันลงในดินปลูกท่ีเคยมีโรคเกิดขึ้น โดยใช้ใน

อัตรำส่วน 150 – 160 กก. ต่อไร่ทันทีท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้อเสียดินเป็นกรด 
แก้ไขโดยกำรเติมปูนขำวลงไปในปริมำณ 500 – 600 กก. โดยท ำอย่ำงน้อย 1 
เดือนหรือ 30 วันก่อนปลูก 

- งดปลูกพืชลงในดินท่ีเคยเป็นโรคอย่ำงน้อย 6 ปี 
- กล้ำมะเขือเทศควรเพำะในดินท่ีเตรียมอย่ำงดี ท่ีปลอดโรคและฆ่ำ

เช้ือแล้วและถ้ำต้องกำรให้ปลอดจำกโรค หรือเข้ำท ำลำยของเช้ือ ควรเพำะกล้ำ
ในกระบะทรำยหรือขี้เถ้ำแกลบ เมื่อจะย้ำยไปปลูกก็ใช้วิธีล้ำงออกด้วยน้ ำ รำก
จะถูกท ำลำยหรือขำดน้อยกว่ำเพำะในดินโดยตรง 

- เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีสะอำดปรำศจำกเช้ือ หำกไม่แน่ใจก็ให้ฆ่ำเช้ือท่ี
อำจติดมำกับเมล็ดเสียก่อนโดยจุ่มแช่น้ ำอุ่น ๆ อุณหภูมิ 49-50 องศำเซลเซียส 
นำน 25 นำที 

- ปรับสภำพดินให้เป็นด่ำง หรือเป็นด่ำงเล็กน้อย โดยกำรเติมปูนขำว
หรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในดินมำก ๆ เพื่อไม่ให้มีสภำพเหมำะต่อกำรเจริญเติบโต
ของเช้ือ 

- ปลูกมะเขือเทศโดยใช้พันธุ์ท่ีมีควำมต้ำนทำนต่อโรค แม้ในปัจจุบัน
จะยังไม่ปรำกฏว่ำมีผู้สำมำรถผลิตพันธุ์มะเขือเทศท่ีมีควำมต้ำนทำนต่อโรคนี้
ได้ผล 100% แต่ก็อำจมีพันธุ์ท่ีเสียหำยน้อย วิธีท่ีดีท่ีสุดคือกำรคัดและเก็บพันธุ์
เอง โดยคัดเลือกเมล็ดจำกต้นท่ีไม่แสดงอำกำรของโรคหรือเสียหำยน้อยท่ีสุด 

- กำรใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
 

10 



 

องค์ความรู้จากงานวิจัย 
ประสิทธิภาพของเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 

ในการยับยั้งโรคเห่ียวเหลือง 
 

1. แบคทีเรียรหัส SNRUSA1 เป็นแบคทีเรียแกรมบวก โคโลนีมีสีครีม เหลือง 

ผิวหน้ำย่น สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเช้ือรำ Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici แสดงดังภำพ 5 

 

ภำพ 5 ลักษณะกำรยับยั้งเช้ือ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici  

ของแบคทีเรียปฏิปักษร์หัส SNRUSA1 
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2. แบคทีเรียรหัส SNRUSA4 เป็นแบคทีเรียแกรมบวก โคโลนีมีสีขำว ครีม 

ผิวหน้ำเรียบ สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเช้ือรำ Fusarium oxysporum  

f. sp. lycopersici แสดงดังภำพ 6 

 

ภำพ 6 ลักษณะกำรยับยั้งเช้ือ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici  

ของแบคทีเรียปฏิปักษร์หัส SNRUSA4 
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ประสิทธิภาพของเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
ในการยับยั้งโรคเห่ียวเขียวแบคทีเรีย 

 
1. แบคทีเรียรหัส SNRUSA1 เป็นแบคทีเรียแกรมบวก และสำมำรถยับยั้ง

กำรเจริญของเช้ือรำ Ralstonia solanacearum ซึ่งสังเกตได้จำกรอบ ๆ 

เซลล์ของแบคทีเรียรหัส SNRUSA1 มีลักษณะเป็นวงใส แสดงดังภำพ 7 

 

ภำพ 7 ลักษณะกำรยับยั้งเช้ือ Ralstonia solanacearum  

ของแบคทีเรียปฏิปักษร์หัส SNRUSA1 
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2. แบคทีเรียรหัส SNRUSA4 เป็นแบคทีเรียแกรมบวก สำมำรถยับยั้งกำร

เจริญของเช้ือรำ Ralstonia solanacearum ซึ่งสังเกตได้จำกรอบ ๆ เซลล์

ของแบคทีเรียรหัส SNRUSA4 มีลักษณะเป็นวงใส แสดงดังภำพ 8 

 

ภำพ 8 ลักษณะกำรยับยั้งเช้ือ Ralstonia solanacearum  

ของแบคทีเรียปฏิปักษร์หัส SNRUSA4 
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ผลของเชื้อจุลินทรีย์ปฏปิักษ์ต่อการลดความรุนแรงของโรคเหี่ยวเหลือง 
และการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ 

ผลกำรใช้เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกำรควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองเมื่อ
ครบ 40 วัน พบว่ำกำรใช้เช้ือปฏิปักษ์ SNRUSA1 (ง), SNRUSA4 (จ) และกำร
ใช้เช้ือปฏิปักษ์ร่วมกัน (ฉ) สำมำรถควบคุมโรคได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับกำร
ปลูกมะเขือเทศท่ีไม่ใช้เช้ือปฏิปักษ์ (ข) ส ำหรับกำรปลูกมะเขือเทศท่ีใช้
สำรเคมีสำมำรถลดควำมรุนแรงของโรคได้ไม่ดีเทียบเท่ำกับกำรใช้เช้ือปฏิปักษ์ 
ดังแสดงภำพ 9 

 

ภำพ 9 กำรเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศเมื่อเพำะปลูกในสภำวะต่ำง ๆ 
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การผลิตเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

น ำไปผสมน้ ำในอัตรำส่วนที่

เหมำะสมส ำหรับใช้ควบคุมโรค 

เตรียมอำหำรส ำเร็จรูป Nutrient broth 

ถ่ำยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ ์
ลงในอำหำรส ำเร็จรูป 

น ำไปบ่มบนเคร่ืองเขย่ำ 
ควำมเร็ว 180 รอบต่อนำที นำน 24 ชั่วโมง 

ปั่นเหว่ียงควำมเร็ว 6,000 รอบ/นำที 
นำน 10 นำท ี

ล้ำงเซลล์ด้วยน้ ำปรำศจำกเชื้อ 

ปรับควำมเข้มข้นของเช้ือ 
ให้ได้ 108 เซลล์/มิลลิลิตร 
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วิธีการเตรียมเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
ก่อนน าไปใช้ 

น ำแบคทีเรียปฏิปักษ์ 10 มิลลิลิตร (ภำพ 10) ผสมน้ ำ 20 ลิตร ให้เข้ำกัน 
(ภำพ 11) 

 

ภำพ 10 ลักษณะเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
 

 
 

 

ภำพ 11 กำรผสมเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษก์ับน้ ำก่อนน ำไปใช้ 
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การควบคุมโรคในมะเขือเทศโดยชีววิธี 
ด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภำพ 12 กำรควบคุมโรคในมะเขือเทศโดยชีววิธีด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
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การเก็บรักษา 
เช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ชนิดสด ถ้ำยังไม่ได้น ำไปใช้ ควรเก็บรักษำไว้ใน

ตู้เย็น อุณหภูมิ  4 – 8 องศำเซลเซียส จะสำมำรถเก็บได้ 10 – 15 วัน 
(ประมำณ 2 สัปดำห์) หลังจำกนั้นจ ำนวนเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ท่ีมีชีวิตจะ
ลดลง ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรคลดลง 
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