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จากการส ารวจเก็บตัวอย่างปทุมมาพันธุ์การค้าที่ต าบลสามควายเผือก อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม และ ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตัวอย่างใบปทุมมาที่แสดงอาการ
ใบไหม้ใบจุด 5 ตัวอย่าง เมื่อน ามาแยกเชื้อโดยวิธี Tissue transplant ได้เชื้อรา 9 ไอโซเลท ผล
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานของเชื้อราเพ่ือจ าแนกชนิด พบว่าเป็นรา Sphaceloma sp. 3 ไอโซเลท 
Curvularia sp. 1 ไอโซเลท Acremonium sp. 2 ไอโซเลท Fusarium sp. 1 ไอโซเลทและที่จ าแนก
ชนิดไม่ได้ 2 ไอโซเลท จากนั้นท าการพิสูจน์โรค โดยเตรียมวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของแกลบดิบ ถ่าน
แกลบ ทรายและปุ๋ยคอก แล้วปลูกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่ชมพูและไข่มุกสยาม ปลูกเชื้อราที่คาดว่าเป็น
สาเหตุโรคที่แยกได้ลงบนใบพืช ผลการปลูกเชื้อรา Sphaceloma sp. 3 ไอโซเลทโดยการพ่น spore 
suspension พบว่ารา Sphaceloma sp. เพียง 1 ไอโซเลท ที่สามารถท าให้ปทุมมาเป็นโรคได้ โดย
แสดงอาการจุดสนิมเหมือนกับที่พบในแปลงปลูกแต่อาการปรากฏขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนการปลูกเชื้อรา 
Curvularia sp. Acremonium sp. และ Fusarium sp. โดยการวาง culture disc ลงบนใบพืช 
พบว่ารา Curvularia sp. และ Fusarium sp. ไม่ท าให้ใบปทุมมาเป็นโรค ส่วนรา Acremonium sp. 
ทั้ง 2 ไอโซเลท ท าให้ใบปทุมมาเป็นโรค เกิดอาการใบเป็นจุดสีน้ าตาล มีวงสีเหลืองล้อมรอบ จากนั้น
แยกเชื้อจากจุดแผลที่เกิดขึ้น น าเชื้อที่แยกได้มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานพบว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับ



เชื้อราที่ปลูกเชื้อให้กับพืช การทดลองนี้ยังไม่สิ้นสุดยังต้องด าเนินการพิสูจน์โรคซ้ าอีกครั้งและศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานของเชื้อราเพิ่มเติมในปี 2555 
6 ค ำน ำ 

ปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep) เป็นพืชในวงศ์ Zingiberaceae ซึ่งเป็นวงศ์
เดียวกับขิงและข่า แต่ปทุมมาอยู่ในสกุลย่อยที่มีชื่อว่า Paracurcuma มีถิ่นก าเนิดอยู่ในแถบประเทศ
อินโดจีนเช่น ไทย พม่า ลาวและเขมร เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีล าต้นสะสมอาหารอยู่ใต้ดินแบบเหง้า มี
การเจริญเติบโตทางล าต้นและให้ดอกในช่วงฤดูฝน จากนั้นจะทิ้งใบจนหมดแล้วพักตัวอยู่ในดินตลอด
ช่วงฤดูหนาว เมื่อถึงฤดูฝนก็จะเจริญเติบโตออกดอกอีกครั้ง ดอกปทุมมาและกระเจียวมีรูปทรงและ
สีสันสวยงาม จึงได้มีการส่งเสริมให้เป็นไม้ตัดดอกไม้กระถางและไม้ประดับแปลง (วิภาดาและนิพัฒน์, 
2537) และเก็บหัวพันธุ์เพ่ือส่งไปขายยังต่างประเทศ แหล่งปลูกที่ส าคัญอยู่ในภาคเหนือของประเทศ
ไทย แต่เนื่องจากปทุมมาและกระเจียวกลายเป็นไม้ดอกที่ได้รับความนิยมและกลายเป็นพืชส่งออกที่มี
ความส าคัญ มีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นทุกปี จึงมีการขยายแหล่งปลูกไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลางเพ่ิมขึ้น ปัญหาส าคัญของการผลิตปทุมมาเพ่ือการค้าและส่งออกนอกจากโรคเหี่ยวจาก
แบคทีเรียแล้วยังพบโรคที่มีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ได้แก่ โรคใบไหม้และโรคใบจุดของปทุมมา 
เนื่องจากพบโรคทั้ง 2 ชนิดระบาดรุนแรงมากขึ้นในแหล่งปลูกภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
และจังหวัดล าพูน มีรายงานว่า โรคใบจุดของปทุมมามีสาเหตุเกิดจากรา 3 สกุลคือ Acremonium sp. 
Phoma sp. และ Cercospora sp. (นิยมรัฐ, 2544) 

ปัจจุบันเนื่องจากมีการขยายพื้นที่ปลูกปทุมมาเพ่ิมมากข้ึน สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
พบปทุมมาแสดงอาการโรคใบไหม้โรคใบจุดมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้ใบจุดของ
ปทุมมา เพ่ือทราบชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคของปทุมมาที่ปลูกในที่ใหม่จึงมีความส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การยืนยันข้อมูลเดิมและเพ่ิมเติมข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์มากขึ้นและเพ่ือหาวิธีการป้องกัน
ก าจัดและจัดการโรคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. วิธีด ำเนินกำร 
-อุปกรณ ์
1. ตัวอย่างโรคใบไหม้และใบจุดของปทุมมา 
2. อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างโรคพืช เช่น กรรไกร คัตเตอร์ ถุงพลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ 
กล่องเก็บความเย็น ปากกา กระดาษบันทึกข้อมูล 
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้อรา เช่น เข็มเขี่ย มีดโกน มีดผ่าตัด แผ่นแก้วสไลด์พร้อมแผ่น 
ปิดสไลด์ และตะเกียงแอลกอฮอล์ 
4. สารเคมี ได้แก่ lactophenol และ oil immersion 
5. อาหารเลี้ยงเชื้อรา ได้แก่ Potato Dextrose Agar (PDA) 
6. กล้องจุลทรรศน์ พร้อมกล้องถ่ายภาพ และฟิล์ม 
7. ต าราส าหรับใช้ในการจัดจ าแนกเชื้อรา 



-วิธีกำร 
1. เก็บตัวอย่ำงโรคพืช 

เก็บตัวอย่างพืชที่แสดงอาการของโรค โดยเลือกเก็บส่วนของพืชที่แสดงอาการของโรค ห่อ
ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ใส่ในถุงพลาสติก พร้อมแนบกระดาษบันทึกรายละเอียด ชื่อพืช สถานที่เก็บ 
วันที่เก็บ และลักษณะอาการของโรค บรรจุห่อตัวอย่างโรคพืชลงในกล่องเก็บความเย็น เพ่ือน ามา
จ าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุโรคในห้องปฏิบัติการ 
2. ศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนและจ ำแนกชนิดของรำ  
2.1 แยกเชื้อราสาเหตุโรค 

แยกเชื้อราโดยตรงจากชิ้นส่วนพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ  stereo หรือ ท า moist 
chamber บ่มที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน เมื่อเชื้อราสร้าง fruiting body ใช้เข็มเขี่ย
ส่วนของเชื้อรามาวางบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) ในจานเลี้ยงเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิ 26
องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน แยกเชื้อราให้บริสุทธิ์ จากนั้นน าเชื้อบริสุทธิ์ที่ได้ เลี้ยงบนอาหาร PDA 
Slant ในหลอดแก้ว เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เพ่ือใช้ศึกษาต่อไป 

แยกเชื้อราโดยวิธี Tissue transplant น าส่วนของพืชที่เป็นโรคมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 
0.5x0.5 มิลลิเมตร ให้ได้รอยต่อส่วนที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค แช่ในสารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ 
10 % เป็นเวลา 3-5 นาที ล้างในน้ านึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ซับให้แห้งด้วยกระดาษที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 
แล้วน าไปวางบนอาหาร PDA ในจานเลี้ยงเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน แยกเชื้อ
ราให้บริสุทธิ์ จากนั้นน าเชื้อบริสุทธิ์ที่ได้ เลี้ยงบนอาหาร PDA Slant ในหลอดแก้ว เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 
15 องศาเซลเซียส เพ่ือใช้ศึกษาต่อไป 
2.2 พิสูจน์โรคตามวิธีการ Koch’s postulate 

น าเชื้อราบริสุทธิ์ที่แยกได้ มาเลี้ยงบนอาหาร PDA ในจานเลี้ยงเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิ 26 องศา
เซลเซียส นาน 2 วัน จากนั้นใช้ cork boror ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัดวุ้นอาหาร
บริเวณส่วนปลายเส้นใยของเชื้อรา น าไปปลูกเชื้อบนพืชชนิดเดิม ส าหรับกรรมวิธีเปรียบเทียบปลูกเชื้อ
ด้วยชิ้นวุ้นอาหาร PDA ที่ปราศจากเชื้อสาเหตุโรค เมื่อพืชเป็นโรคน าส่วนที่แสดงอาการเป็นโรคมาแยก
เชื้อบริสุทธิ์ตรวจดู เพ่ือยืนยันเชื้อสาเหตุโรคอีกครั้ง 
2.3. การจ าแนกชนิดของเชื้อราสาเหตุโรค  

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานของเชื้อราโดยเลี้ยงเชื้อราที่แยกได้บนอาหาร PDA ในจานเลี้ยงเชื้อ 
บ่มที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส นาน 1 วัน ตรวจดูลักษณะโคโลนีของเชื้อ จากนั้นเขี่ยเส้นใย หรือ
โครงสร้างต่างๆ ลงบนแผ่นกระจกสไลด์ แล้วหยด lactophenol ปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ตรวจดูลักษณะ
ทางสัณฐานของเส้นใยและโครงสร้างต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ด้วยก าลังขยาย 400 และ1,000 
เท่า วัดขนาดเส้นใย และโครงสร้างอ่ืนๆที่ส าคัญโดยใช้ calibrated micrometer จัดจ าแนกชนิดเชื้อ
ราสาเหตุโรคโดยเปรียบเทียบลักษณะของรากับคู่มือการจัดจ าแนกรา 
-เวลำและสถำนที่ 



ระยะเวลำ   เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2553  
สิ้นสุด เดือนกันยายน 2555 

สถำนทีท่ ำกำรทดลอง  กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
แปลงปลูกพืชของเกษตรกร 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการส ารวจเก็บตัวอย่างปทุมมาพันธุ์การค้าที่ปลูกที่ ต าบลสามควายเผือก อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม และ ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตัวอย่างใบปทุมมาที่แสดง
อาการใบไหม้ใบจุด เมื่อน ามาแยกเชื้อโดยวิธี Tissue transplant ได้เชื้อรา 8 ไอโซเลท ผลการศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานของเชื้อราเพ่ือจ าแนกชนิด พบว่าเป็นรา Sphaceloma sp. 3 ไอโซเลท 
Curvularia sp. 1 ไอโซเลท Acremonium sp. 2 ไอโซเลท Fusarium sp. 1 ไอโซเลทและที่จ าแนก
ชนิดไม่ได้ 2 ไอโซเลท จากนั้นท าการพิสูจน์โรค โดยเตรียมวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของแกลบดิบ ถ่าน
แกลบ ทรายและปุ๋ยคอก แล้วปลูกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่ชมพูและไข่มุกสยาม  ปลูกเชื้อราที่คาดว่าเป็น
สาเหตุโรคที่แยกได้ลงบนใบพืช ผลการปลูกเชื้อ Sphaceloma sp. 3 ไอโซเลทโดยการพ่น spore 
suspension พบว่ามี Sphaceloma sp. เพียง 1 ไอโซเลท ที่สามารถท าให้ปทุมมาเป็นโรคได้ โดย
แสดงอาการจุดสนิมเหมือนกับที่พบในแปลงปลูกแต่อาการปรากฏขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนการปลูกเชื้อ  
Curvularia sp. Acremonium sp. และ Fusarium sp. โดยการวาง culture disc ผลการปลูกเชื้อ
พบว่ารา Curvularia sp. และ Fusarium sp. ไม่ท าให้ใบปทุมมาเป็นโรค ส่วนรา Acremonium sp. 
ทั้ง 2 ไอโซเลท ท าให้ใบปทุมมาเป็นโรค เกิดอาการใบเป็นจุดสีน้ าตาล มีวงสีเหลืองล้อมรอบ จากนั้น
แยกเชื้อจากจุดแผลที่เกิดขึ้น น าเชื้อที่แยกได้มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานพบว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับ
เชื้อราที่ปลูกเชื้อให้กับพืช การทดลองนี้ยังไม่สิ้นสุดยังต้องด าเนินการพิสูจน์โรคซ้ าอีกครั้งและศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานของเชื้อราเพ่ิมเติมในปี 2555 
  
9. สรุปผลกำรทดลองและค ำแนะน ำ 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
11. ค ำขอบคุณ (ถ้ำมี) 
12. เอกสำรอ้ำงอิง 
นิยมรัฐ ไตรศรี. 2544. โรคของปทุมมา กระเจียว ดาหลา. หน้า 57-67 ใน คู่มือโรคไม้ดอกไม้ประดับ 

และการป้องกันก าจัด. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 
วิภาดาทองทักษิณ และนิพัฒน์ สุขวิบูลย์. 2537. ปทุมมา. กสิกร. 67(5):415-419. 
 
13. ภำคผนวก (ถ้ำมี) 

- 
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