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Abstract 

 Bacterial wilt is a serious cause disease in tomato. This study aimed to assess bacterial wilt resistance 
in good characteristic tomato with highly beta-carotene and lycopene. The inoculation method was used for 
resistant screening in 59 tomato lines. After 4 weeks, the result showed that all tomato lines were 
susceptible, ranged from 68-100 disease index percentage. The resistant tomato were collected, grown and 
self-pollinated. The seeds were sowed and repeated for bacterial wilt inoculation until the fifth generation 
(S5). The result found that tomato had increased resistance to bacterial wilt in each generation. The first to 
the second generations (S1-S2) showed 25-100 disease index percentage. The third to the fourth generations 
(S3-S4) had 0-100 disease index percentage and the fifth generation (S5) had 0-31 disease index percentage. 
The five disease resistant lines were selected. These lines will be used for bacterial wilt resistance breeding 
program. 
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บทคัดย่อ 
 โรคเหีย่วเขียวจากเชื้อแบคทีเรียเป็นโรคที่ส าคัญต่อการปลูกมะเขือเทศ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก
มะเขือเทศท่ีมลีักษณะดีทางการเกษตร มสีารเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนสูง ให้มลีักษณะต้านทานโรคเหี่ยวเขียว โดยการปลูก
เชื้อโรคเหี่ยวเขียวให้แก่มะเขือเทศสายพันธ์ุคัดเลือกจ านวน 59 สายพันธ์ุ ตรวจสอบการตอบสนองตอ่เช้ือโรคหลังปลูกเช้ือเป็น
เวลา 4 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า ทุกสายพันธ์ุอ่อนแอต่อเชื้อโรคเหี่ยวเขียวโดยมดีัชนีเกิดโรค 68-100 เปอร์เซ็นต์  ส่วนต้นที่
ไม่แสดงอาการจะคลมุดอกเพื่อเกบ็เมลด็ผสมตัวเอง แล้วน ามาทดสอบความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว ท าซ้ าจนกระทั่งถึงรุ่นที ่
5 (S5) พบว่ามะเขือเทศมีความต้านทานโรคเหี่ยวเขียวเพิ่มขึ้นในแต่ละรุ่น โดยรุ่น S1-S2 มีค่าดัชนีการเกิดโรค 25-100 
เปอร์เซ็นต์ รุ่น S3-S4 มีค่าดัชนกีารเกิดโรค 0-100 เปอร์เซ็นต์ และรุ่น S5 มีค่าดัชนีการเกิดโรค 0-31 เปอร์เซ็นต์สามารถ
คัดเลือกได้มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียว 5 สายพันธ์ุ มะเขือเทศต้านทานเหล่านี้จะใช้ในการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศต้านทาน
โรคเหีย่วเขียวต่อไป 
ค าส าคัญ: โรคเหี่ยวเขียว, การปลกูเช้ือโรคเหี่ยวเขียว, เปอรเ์ซ็นต์การเกิดโรค, พันธุ์ต้านทานโรค 
 

ค าน า 
 โรคเหีย่วเขียว (Bacterial wilt) เป็นโรคที่ส าคัญมากที่สุดของมะเขือเทศท่ีปลูกในเขตร้อน เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
Ralstonia solanacearum เปน็แบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อน ลักษณะโคโลนีบนอาหารค่อนข้างกลม ผิวของโคโลนีเรยีบเป็น
มัน สีค่อนข้างขาว สามารถแยกความแตกต่างของเชื้อชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงออกจากกันได้ โดยลักษณะของเชื้อชนิดรุนแรง
บนอาหาร Triphenyltetrazolium chloride (TZC) อายุ 48 ช่ัวโมง โคโลนีค่อนข้างกลม สีขาวขุ่น มีจุดสีชมพตูรงกลางโคโลนี 
เชื้อชนิดไม่รุนแรง จะมีโคโลนีขอบเรียบ คลา้ยเนยเหลว กลางโคโลนีสีแดงเขม้ขอบใส ไมส่ามารถกอ่ให้เกิดโรคได้ (เย็นจติร, 
2549) อาการโรคในมะเขือเทศ เริ่มจากใบล่างเหี่ยวและเกดิการเหีย่วท้ังต้นอย่างรวดเร็ว หลังจากอาการเริ่มแรกปรากฏ 2-3 
วัน อาจมีรากอากาศแตกออกจากส่วนล าต้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งพบมากในกรณีที่การเกิดโรคมีการพฒันาค่อนข้างช้า (เพชรรัตน์ 

                                                 
1 ศูนย์วิจัยพืขสวนศรีสะเกษ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 1 Si Sa Ket Horticultural Research Center, Nong Phai, Mueang, Si Sa Ket 33000  
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา เลขท่ี 52 หมู่ท่ี 1 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110 
2  Phangnga Research and Development Center,  52 Moo 1, Bang Muang, Ta Kua Pa, Phangnga 82110 
3 ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
3 Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Chatuchak, Bangkok 10900 



310 ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2564     ว. วิทยาศาสตร์เกษตร 

และ พิศาล, 2547) โรคนี้พบได้ทัว่ไปในแหล่งปลูกมะเขือเทศของประเทศไทย อาการโรคในมะเขือเทศ เริ่มจากใบลา่งเหี่ยวแต่
ใบยังเขียวอยู่ และพบว่าเชื้อโรคจะเข้าไปในต้นพืชผา่นทางรากและเพิ่มปริมาณในท่อน้ า ท าให้รบกวนการล าเลียงน้ าและอาหาร
ของพืช การควบคุมโรคท าได้ยาก เนื่องจากเชื้ออาศัยอยู่ในดิน วิธีการควบคุมที่ได้ผลดีทีสุ่ด คือ การใช้พันธุ์ต้านทาน (Agrios, 
2005) แต่มะเขือเทศพันธุ์ต้านทานมีความจ าเพาะในบางพื้นที่และสญูเสยีความตา้นทานง่าย การเสียบยอดโดยใช้พันธุ์ต้านทาน
เป็นต้นตอ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดการเข้าท าลายของเชื้อโรคเหี่ยวเขียวได ้
(Laeshita และ Arwiyanto, 2017) 
 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษด าเนินโครงการส ารวจและรวบรวมมะเขือเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 
–2557 ได้รวบรวมมะเขือเทศจากแหล่งต่างๆ น ามาปลูกศึกษาลักษณะทางการเกษตร และได้วิเคราะหส์ารส าคัญ ได้แก่ เบต้าแค
โรทีนและไลโคปีน หลายพันธ์ุมลีกัษณะต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขยีวในสภาพแปลง เหมาะส าหรับน ามาใช้เป็นพันธุ์ต้านทานโรค
หรือใช้เป็นพันธุ์ต้นตอ ดังนั้น จึงได้น าพันธุ์ท่ีมีศักยภาพเหลา่นี้มาทดสอบความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวในโรงเรือน เพื่อ
คัดเลือกพันธุ์ท่ีมีความต้านทานโรคหรือใช้เป็นพันธุ์ต้นตอ ส าหรับใหเ้กษตรกรปลูกต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเตรยีมต้นมะเขือเทศ  
 เพาะเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศในกระบะเพาะ เมื่อมีใบจริง 1 คู่ ย้ายปลูกต้นมะเขือเทศลงกระถาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
4 นิ้ว โดยใช้มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์เป็นพันธุ์อ่อนแอเปรียบเทียบ ส่วนพันธุ์ต้านทานใช้พันธุ์ H7996 และ BWR#1405 เป็น
พันธุ์เปรียบเทียบ ปลูกมะเขือเทศในเรือนปลูกพืชทดลองให้มีอายุ 30 วัน โดยใช้ต้นมะเขือเทศในการทดสอบจ านวน 20 ต้นต่อ
สายพันธุ ์
2. การเตรยีมเช้ือแบคทีเรีย R. solanacearum  
 น าเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum ที่เก็บรักษาไว้ในศูนย์เกบ็รักษาเชื้อพันธุ์จุลินทรียโ์รคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร มาฟื้นฟูความมีชีวิตโดยน ามาเลี้ยงบนอาหาร Wakimoto’s medium 
(PSA) บ่มที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3-4 วัน หรือเลี้ยงบนอาหาร TZC เลือกโคโลนีท่ีมีลักษณะเยิ้ม สีขาวขุ่น 
รูปร่างไม่แน่นอน ตรงกลางสีชมพู น าไปเลีย้งเพิ่มปรมิาณบนอาหาร PSA บ่มที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 36-48 
ช่ัวโมง น าเชื้อมาละลายด้วยน้ ากลัน่นึ่งฆ่าเช้ือ วัดความเข้มข้นด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นแสง 600 นา
โนเมตร ให้ได้ค่าความทึบแสง (Optical density, OD) เท่ากับ 0.3 มีความเข้มข้นของเชื้อประมาณ 108 หน่วยโคโลนีต่อ
มิลลลิิตร 
3. การทดสอบปฏิกริิยาพันธุ์มะเขอืเทศต่อโรคเหี่ยวเขียว 
 โดยน าเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum ที่เตรียมไว้ข้างต้น มาปลกูเช้ือลงบนต้นมะเขือเทศท่ีเตรยีมไว้ โดยก่อนปลูก
เชื้องดการให้น้ ามะเขือเทศเป็นเวลา 1 วัน ปลูกเช้ือลงบนมะเขือเทศโดยใช้มีดหรือคัตเตอร์ทีส่ะอาดตดัส่วนรากห่างจากต้น 1-2 
เซนติเมตร ราดด้วยสารละลายเช้ือท่ีเตรียมทันที โดยใช้อัตราส่วนสารละลายต่อดินในกระถาง 1: 10 (v/v) (20 มิลลลิิตรต่อต้น)   
การบันทึกผล   ตรวจผลการทดลองหลังการปลูกเช้ือทุก 7 วัน โดยนับจ านวนต้นที่เกิดโรคหลังปลูกเช้ือ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ นับ
จ านวนต้นที่แสดงอาการโรคแต่ละระดับคะแนน ตามระดับอาการตอ่โรค 5 ระดับ (Winstead และ Kelman, 1952) คือ 0 พืช
ไม่แสดงอาการเหี่ยวหรือพืชปกติ (Healthy plant), 1 ใบพืชแสดงอาการเหี่ยว 1 ใบ/ต้น, 2 ใบพืชแสดงอาการเหี่ยว 2 ใบ/ต้น 
หรือ ¼ ของต้นแสดงอาการเหี่ยว, 3 ใบพืชแสดงอาการเหี่ยว 3 ใบ/ต้นหรือ ½ ของต้นแสดงอาการเหีย่ว, 4 ใบพืชแสดงอาการ
เหี่ยว 4-5 ใบ/ต้นหรือ ¾ ของต้นแสดงอาการเหี่ยว, 5 พืชแสดงอาการเหี่ยวท้ังต้นหรือต้นตาย ค านวณค่าดัชนีการเกิดโรคตาม
สูตร  
 ดัชนีการเกิดโรค (%)  = ผลรวมของ (จ านวนต้นพืชแต่ละระดับอาการ x ระดับอาการของโรค  x 100 
 (Disease index, DI)  จ านวนต้นพืชทดสอบทั้งหมด x ระดับอาการสูงสุด 
 น าค่าดัชนีการเกดิโรคมาใช้จัดระดบัความต้านทาน ดังนี ้0 % = ต้านทานมาก (Highly resistant, HR), 1-10 % = 
ต้านทาน (Resistant, R), 11-20 % = ต้านทานปานกลาง (Moderate resistant, MR),  21-30 % = อ่อนแอปานกลาง 
(Moderately susceptible, MS), 31-70 % = อ่อนแอ (Susceptible, S), 71-100 % = อ่อนแอมาก (Highly susceptible, 
HS) 
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ผลการทดลอง 
 ผลการปลูกเชื้อโรคเหีย่วเขียวให้แก่ต้นกล้ามะเขือเทศ จ านวน 59 สายพันธ์ุ เปรียบเทียบกับพันธุ์ตา้นทานและพันธุ์
อ่อนแอ พบว่า มะเขือเทศทุกสายพันธุ์อ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเขยีว (Table 1) โดยมีค่า DI ตั้งแต่ 68-100 เปอร์เซ็นต์ มเีพียง 10 
สายพันธ์ุมีต้นท่ีไม่แสดงอาการโรคเหี่ยวเขียว ได้แก่ สายพันธ์ุ 007 010 034 045-2 047 296 333-2 357-2 397 และ 399 
โดยมดีัชนีการเกดิโรค 97, 87, 92, 96, 83, 87, 68, 79, 73  และ 88 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
 
Table 1 Reaction of tomato lines to Ralstonia solanacearum. 
Disease index (%) Number of line Response 
60-70 1 Susceptible 
71-80 2 Highly susceptible 
81-90 6 Highly susceptible 
91-100 50 Highly susceptible 
Total 59  
 
 หลังจากนั้นน าต้นทีไ่ม่แสดงอาการเหี่ยว ย้ายปลูกในถุงด าขนาด 7x14 นิ้ว ปฏิบัตดิูแลรักษา จนกระทั่งต้นมะเขือเทศ
ออกดอก ใช้ถุงรีเมย์คลุมช่อดอกเพื่อป้องกันการผสมข้าม เมื่อผลมะเขือเทศสุกผ่าเก็บเมลด็ ตากเมลด็ให้แห้ง แล้วน าเมล็ดมา
เพาะกล้าในถาดเพาะ ย้ายปลูกตน้กล้าใส่กระถางพลาสติกสดี าและปลูกเช้ือแบคทีเรีย R. solanacearum ตามกรรมวิธีข้างต้น 
พบว่า การปลูกเช้ือให้ต้นกล้ามะเขือเทศท่ีได้จากต้นต้านทานและผสมตัวเองรุ่นที่ 1 (S1) และรุ่นที่ 2 (S2) มีความต้านทานโรค
เหี่ยวเขียวเพิม่ขึ้น โดยมีคา่ DI ระหว่าง 25-100 เปอร์เซ็นต์ โดยสายพันธ์ุ 034 มีค่า DI 25 เปอร์เซ็นต์เท่ากับพันธุ์ H-7996 ซึ่ง
เป็นพันธุ์ต้านทานเปรยีบเทียบ และ สายพันธ์ุ 045 มีค่า DI 27 เปอร์เซ็นต์  
 การทดสอบความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวในรุ่นที่ 3 (S3) ซึ่งเก็บเมล็ดจากต้นต้านทานรุ่น S2 พบว่ามีค่า DI ระหว่าง 
3-97 เปอร์เซ็นต์  และความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวในรุ่นที่ 4 (S4) ซึ่งเก็บเมล็ดจากต้นต้านทานรุ่น S3 พบว่ามีค่า DI ระหว่าง 
0-100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นเก็บเมลด็จากต้นมะเขือเทศท่ีแสดงความต้านทานในรุ่นที่ 5 (S5) น ามาเพาะกล้าและทดสอบ
ปฏิกิริยาต่อโรคเหี่ยวเขยีวตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว พบว่า สายพนัธุ์มะเขือเทศแสดงความตา้นทานต่อโรคเหี่ยวเขียว โดยมีค่า 
DI ระหว่าง 0-31 เปอร์เซ็นต์ (Table 2) และมีมะเขือเทศ 5 สายพันธุ์ท่ีมีค่า DI เท่ากับ 0 เปอร์เซน็ต์หรือไม่แสดงอาการของ
โรคเลย ได้แก่ สายพันธุ์ 034-5-1r, 034-5-1-2n, 045-3-1r, 045-3-1-5n และ 045-10-1-3n 
  

วิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการศึกษาการคดัเลือกมะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียว สามารถคัดเลือกสายพันธ์ุมะเขือเทศท่ีมคีวามต้านทานได ้

โดยในรุ่นแรกๆ มะเขือเทศมีความอ่อนแอต่อโรคมาก แต่ยังคงมีบางต้นไม่แสดงอาการของโรค การแสดงความต้านทานและ
อ่อนแอของต้นมะเขือเทศโดยสังเกตอาการของโรคบนต้นมะเขือเทศ โดยพันธุ์ท่ีอ่อนแอจะแสดงอาการหลังปลูกเช้ือ 4 วัน และ
พันธุ์ท่ีมีความต้านทานจะแสดงอาการหลังปลูกเช้ือ 14 วันหรือมากกว่าและยังคงมีต้นไม่แสดงอาการโรคหลังปลูกเชื้อ 4 
สัปดาห์ เมื่อเก็บเมล็ดจากต้นต้านทานเหล่านั้นมาปลูกและทดสอบความต้านทานโรค โดยท าซ้ าๆหลายๆรุ่น พบว่า ความ
ต้านทานของโรคเพิ่มขึ้นในรุ่นทีเ่พิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยีนต้านทาน ความตา้นทานต่อเชื้อแบคทีเรียโรคเหีย่วเขียวนี้ถูก
ควบคุมด้วยยีน ซึ่งในมะเขือเทศยนีท่ีเกี่ยวข้องกับความต้านทานนี้มลีักษณะถ่ายทอดเชิงปริมาณ (Quantitative trait loci) ท า
ให้การแสดงออกมีหลายระดับ และสภาพแวดล้อมมผีลต่อการแสดงความต้านทาน (Ishihara และคณะ, 2012)  นอกจากน้ี 
Hanson และ คณะ (1996) รายงานการตอบสนองของพันธุ์มะเขือเทศและเช้ือโรคเหี่ยวเขียว พบว่ามคีวามแตกต่างกันในแตล่ะ
แหล่งปลูก โดยสายพันธ์ุมะเขือเทศที่มีความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขยีวในมาเลเซียและไต้หวัน เมื่อน ามาทดสอบที่ฟิลิปปินส์และ
อินโดนีเซีย แสดงความอ่อนแอตอ่โรคเหีย่วเขียวของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นว่า แหล่งพันธุกรรมที่จะน ามาใช้
ประเมินความตา้นทานควรจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับเชื้อสาเหตุโรค จึงจะสามารถคัดเลือกพันธุต้านทานให้ประสบผลส าเร็จ 
 

สรุปผล 
 การคัดเลือกมะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียว สามารถคัดเลือกไดส้ายพันธ์ุมะเขือเทศในรุ่นที่ 5 (S5) ที่มีความ
ต้านทานสูงจ านวน 5 สายพันธ์ุ คอื สายพันธ์ุ 034-5-1r, 045-3-1r, 045-3-1-5n และ 045-10-1-3n โดยมีดัชนีการเกิดโรค 0 



310 ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2564     ว. วิทยาศาสตร์เกษตร 

เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 5 สายพันธ์ุ สามารถน ามาพัฒนาต่อเพื่อให้ได้มะเขือเทศพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคเหีย่วเขียว และใช้เป็นต้นตอ
ส าหรับพันธุ์การค้าที่มีความอ่อนแอต่อโรคเหีย่วเขียวได้ 
 
Table 2 Response of tomato to bacterial wilt infection after inoculation for 4 weeks. 
Generation Tomato lines Total 

plants 
Resistant 
percentage 

Disease 
index (%) 

Phenotype 

S4 034-2-2 29 97 3 R 
 034-5-1 30 93 7 R 
 045-14-4 30 47 53 S 
 045-3-1 30 63 37 S 
 045-10-1 29 100 0.0 HR 
 337-1-1 30 0 100 HS 
 357-10-2 30 23 77 HS 
 357-2-12 30 60 40 S 

S5 034-2-2r 31 93 7 R 
 034-2-2-2n 30 97 3 R 
 034-2-2-1n 20 95 5 R 
 034-5-1r 30 100 0 HR 
 034-5-1-2n 25 100 0 HR 
 045-3-1r 30 100 0 HR 
 045-3-1-5n 30 100 0 HR 
 045-10-1-3n 30 63 7 R 
 045-10-1r 29 97 3 R 
 045-10-1-3n 27 100 0 HR 
 357-12-2r 27 70 30 MS 
 357-12-2-1n 29 69 31 S 
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