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5. บทคัดย่อ   
 การการศึกษาการขยายพันธุ์พืชตระกูลแตงโดยใช้ต้นตอเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  ด าเนินการที่

โรงเรือนในสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ตั้งแต่ปี 2555-2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ชนิดพันธุ์พืชตระกูลแตงที่ทนทาน/ต้านทานต่อ 1) โรคไส้เดือนฝอยรากปม 2) โรค Fusarium wilt และความ
ทนทานต่อน้ าท่วมขัง ทั้ง 3 การททดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ าประกอบด้วย 9 กรรมวิธี ได้แก่ 1 
ฟักทอง (SAAS)  2 แฟง 3 น้ าเต้า -4 ฟักทอง (น่าน) 5 มะระจีน 6  มะระขี้นก 1 7  มะระขี้นก 2   การทดลองที่ 
1 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต ระดับการเกิดโรค 1= พืชปกติ 2= ใบเหี่ยว 1 ใบต่อต้น 3= 1/3 ของต้น
แสดงอาการเหี่ยว 4= 2/3 ของต้นแสดงอาการเหี่ยว 5= แสดงอาการเหี่ยวทั้งต้นหรือต้นตาย การทดลองที่ 2 เก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต ระดับการเกิดโรค0 = ไม่มีปม; 1 = มีปมเกิดขึ้นเล็กน้อย;  2 = เกิดปมน้อยกว่า 
25%; 3 = เกิดปม 25-50%; 4 = เกิดปม 50-75%; และ 5 = เกิดปมมากกว่า 75%    การทดลองที่ 3 เก็บข้อมูล
การเจริญเติบโต ผลผลิต ระดับการเกิดโรคได้แก่ 1= พืชปกติ 2= ใบเหี่ยว 1 ใบต่อต้น 3= 1/3 ของต้นแสดง
อาการเหี่ยว 4= 2/3 ของต้นแสดงอาการเหี่ยว 5= แสดงอาการเหี่ยวทั้งต้นหรือต้นตาย  หลังจากได้ผลการศึกษา
ในโรงเรือนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ น าต้นตอพันธุ์ที่ต้านทาน/ทนทาน ศึกษาในแปลงปลูกโดยใช้กิ่งพันธุ์ดีพริกที่เป็น
การค้าและมะระจีนเป็นต้นพันธุ์ดีเสียบยอดปลูกศึกษาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน จ.น่าน และศูนย์วิจัย
พืชสวนเชียงราย จ. เชียงราย วางแผนการทดลองแบบ RCB 14 ซ้ า 4 กรรมวิธี การเก็บข้อมูล เช่นเดียวกับการ
ทดลองเพ่ือศึกษาระดับทนทาน/ต้านทานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลผลิตและคุณภาพ 

แบบ 1 



   

 ผลการทดลอง ด้านการศึกษาในโรงเรือนด้านชนิดพันธุ์ที่ต้านทาน/ทนทาน ทั้ง 3 การทดลอง พบว่า 
ฟักทอง ทั้งน่าน และ SAAS มีความต้านทาน/ทนทาน ต่อทั้งโรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอยที่ระดับ และโรคที่เกิดจาก
เชื้อรา Fusarium wilt ที่ระดับ  และทนต่อน้ าท่วมขัง  ที่ระดับ  ซึ่งให้ผลในระดับที่ดี เหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็น
ต้นตอส าหรับพืชตระกูลแตง ส าหรับการศึกษาในแปลงปลูกโดยน ามะระจีนเป็นกิ่งพันธุ์ดีเสียบยอดบนต้นตอ
ดังกล่าว พบว่าการใช้ต้นตอที่ผ่านการคัดเลือกโรคมีแนวโน้มการเจริญเติบโตดีกว่าที่ปลูกโดยไม่มีการใช้ต้นตอ 
อย่างไรก็ตาม การปลูกถ่ายเชื้อรา  Fusarium oxysporum และ  Nematode ลงในกรรมวิธีด าเนินการในระยะที่
อายุของพืช 1.5 เดือน อาจมีผลท าให้พืชไม่แสดงอาการของโรคท้ังในทุกๆ กรรมวิธี 

  
6. ค าน า 
 ในพืชตระกูลแตง โรคเหี่ ยวที่ เกิดจากเชื้อราในดิน Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp 
nivetum) นับเป็นสาเหตุท าให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 75% (Taylor et, al., 2008)  การใช้ต้นตอในพืชตระกูลแตง
ช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากดิน เช่น  เกิดจากเชื้อราดังกล่าว   โรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย รากปม และส่งเสริมให้พืช
ทนทานต่อน้ าท่วมขังในฤดูฝน  เทคโนโลยีการใช้ต้นตอในพืชตระกูลแตงได้พัฒนามาจาก  AVRDC-The World 
Vegetable Center  เริ่มในมะเขือเทศ  มะเขือ  พริก  พริกหวาน  หรือพืชตระกูลแตง  ในเวลาต่อมาเทคโนโลยีนี้
ได้น าไปใช้แพร่หลายในประเทศต่าง ๆ  ไต้หวัน  ญี่ปุนน  เกาหลี  และเวียดนาม  ในมะเขือเทศนิยมใช้เทคโนโลยีนี้
อย่างแพร่หลายส าหรับการควบคุมเชื้อ  Ralstonia  solanacearum  ซึ่งโดยทั่วไปเป็นสาเหตุหลักท าความ
เสียหายในแปลงปลูกมะเขือเทศถึงร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่เมื่อใช้ต้นตอที่ต้านทานโรคนี้สามารถควบคุมการระบาดได้ดี  
นอกจากนี้ความเครียดที่เกิดจากสภาวะร้อนชื้น  น้ าท่วมขังท าให้ผลผลิตลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  การใช้มะเขือเป็น
ต้นตอกับมะเขือเทศช่วยลดปัญหานี้ได้  มีนักวิจัยจากเวียดนามได้น าเทคโนโลยีจาก  AVRDC  และน ามาปรับใช้กับ
เกษตรกรใน Lam Dong  ในระหว่างปี  2002-2004  น ามาขยายผลในพ้ืนที่  4,000  ไร่  ท าก าไรให้เกษตรกรถึง
หกล้าน  USD ต่อปี การใช้ในพริกและพริกหวาน ในพริก  การใช้ต้นตอช่วยท าให้ต้นพันธุ์ดีทนทานต่อโรคที่เกิด
จาก  bacterial wilt, Phyophthora  โรคไหม้ root knot nematodus  โดยใช้พันธุ์ผสมเปิด  Capsaicin เป็น
ต้นตอ  อย่างไรก็ตามการน าไปขยายผลยังคงจ ากัดเนื่องจากต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค  พืชวงศ์แตง 
ควบคุมโรค  Fusarium wilt และน้ าท่วมขัง   มีการใช้ต้นตอบวบ  และฟักทอง   แตงโม  เพ่ือปลูกในสภาพ ที่
ขาดน้ าเป็นบางช่วง Davis et al., (2008)   กล่าวถึง  การพัฒนาการเสียบยอดของพืชตระกูลแตงโดยมี
วัตถุประสงค์หลายๆ ข้อ ได้แก่ 1)เพ่ือควบคุมโรค  2)  ทนต่อสภาพแวดล้อม ความหนาวเย็น และ ความร้อน 3) 
เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 4) การเสียบยอดมีผลกระทบถึงการออกดอกและเก็บเกี่ยว  และ  
5)  ประสิทธิภาพในการดูดธาตุไนโตรเจน เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการเสียบยอดพืชผัก เพ่ือควบคุมการระบาดของ
โรค ได้จัดท าทั้งในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งสรุปได้ว่าสามารถควบคุมโรคที่
เกิดจากเชื้อในดิน  ซึ่งควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา ได้มากกว่า  10  ชนิด  แบคทีเรีย  และไส้เดือนฝอย  และยัง
รวมถึงสามารถควบคุมหรือท าให้ต้นพันธุ์ดีทนต่อ เชื้อราที่ใบ หรือ เชื้อไวรัสด้วย (King et al., 2008)  
 โรค เหี่ ย ว  Fusarium wilt ที่ เกิ ด จาก  เชื้ อ  Fusarium oxysporium., Schltdl., ซึ่ ง เป็ น  soilborn 
disease ของพืชวงศ์แตง  ในประเทศญี่ปุนน เริ่มใช้วิธีเสียบยอดบนต้นตอที่ต้านทานโรคนี้ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 



   

โดยใช้ต้นตอ Water melon (Cucubita moschata) แต่ระยะหลังเปลี่ยนมาเป็น bottle gourd (Tateishi, 
1927; Sato and Takamatsu, 1930;Kijima, 1933; Murata and Ohara, 1936; Sakata et. al.,2007) 
เนื่องจากมีรายงานถึงผลการทดลองการแยกเชื้อ (Fusarium spp.) จากรากของต้นตอ (Sato and Ito,1962) ซึ่ง
ระยะหลังคือ Fusarium oxysporium.  F. sp. lagenariae Matsuo and Yamamoto (Sakata et al., 2007) 
การคัดเลือกต้นตอ bottle gourd  ต้านทานต่อโรค Fusarium wilt  พร้อมๆ กับการยอมรับ ฟักทองลูกผสม 
(Cucurbita maxima x Cucubita moschata) ซึ่งมีภูมิต้านทานโรคนี้ได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น  นอกจากนี้ Huh 
et al., (2002) ยังพบต้นตอที่ต้านทานต่อโรค Fusarium wilt ที่มีระดับความต้านทานที่สูงขึ้น กว่าต้นตอเดิมๆ 
ได้แก่ Citrullus spp. และ พืชวงศ์แตงอ่ืนๆ Cucumis spp. and Cucurbita spp. (Igarashi et  al., 1987; 
Trionfetti – Nisini et al., 1999; Hirai et al.,2002)ใช้ต้นตอของพืชเหล่านี้ เพ่ือควบคุม  Fusarium wilt ใน
แต งก วา  (Komada and Ezuka, 1974; Pavlou,2002;Tjamos et al.,2002) แต ง melon (Imazu, 1949; 
Bletsos, 2005; Xu et al.,2005c) แ ล ะ ม ะ ร ะ จี น bitter gourd (Momordica charantia L.)  
 การใช้ต้นตอโดยการเสียบยอดในพืชวงศ์แตงเพ่ือการควบคุมโรค  Fusarium wilt  ในแตงโม (Water 
melon) และแตงกวา (Cucumber) เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตามในแตงกวาจะเป็นที่นิยมมาก มี
รายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่าการเสียบยอด melon ลงบนต้นตอฟักทองลูกผสม (squash) ไม่เฉพาะจะท าให้
ต้านทานต่อ Fusarium wilt (F.  oxysporum f.sp. melonis race 1,2 ) เท่านั้น ยังท าให้ ต้านทานต่อเชื้อ 
Didymella bryoniae  (Fuckel) Rehm ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุ gummy stem blight (Crino et al.,2007) หลายๆ
รายงานแสดงให้เห็นถึงการใช้ต้นตอที่ต้านทานต่อไส้เดือนฝอย ท าให้ผลผลิตพืชวงศ์แตง เช่นแตงกวา แตงโม  และ 
melon fields เพ่ิมขึ้น (Giannakou and Karpouzas,2003; Miguel et al.,2005; Siguenza et al.,2005) ใน
บ างก รณี ต้ น ตอจะมี ค วามต้ าน ท าน ที่ เกิ ด จ ากมี ระบ บ รากที่ แ ผ่ ก ว้ า ง   แข็ งแ รง  ( Giannakou and 
Karpouzas,2003;Miguel et al.,2005) แต่ต้นตอบางชนิดก็แสดงความทนทานโดยพันธุกรรม (Hagitani and 
Toki,1978 ; Siguenze et al.,2005 ; Gu et al.,2006) นอกจากนี้ โรคไวรัสที่ติดมากับเมล็ด (Seed born 
disease) เช่น CMV, WMV-II PRSV และ ZYMV การใช้ต้นตอที่ต้านทานยังช่วยให้แตงโมไร้เมล็ดมีความทนทาน
โรคเหล่านี้เพ่ิมขึ้นด้วย (Wang et al.,2002) การเสียบยอด bitter melon ลงบนต้นตอบวบ  (Luffa) ช่วยเพ่ิม
ความทนทานต่อสภาพน้ าท่วมขัง (Liao and Lin,1996) ในทางตรงกันข้าม เสียบยอดแตงโมลงบนต้นตอ Wax 
gourd ท าให้แตงโมทนทานต่อสภาพแห้งแล้งมากกว่าการใช้ต้นตอ bottle gourd (Sakata et al.,2007) 
นอกจากนี้  Toki (1972)  ยังรายงานถึงฟักทอง (Cucurbita moshata) สายพันธุ์ “Higata 2”  นั้นสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ าท่วมขัง ต้นตอบางชนนิดช่วยลดการสะสมของ Cl-  และ Na+  ในใบของกิ่งพันธุ์ดี 
Cucumis melo (Romero et al,. 1997)  ซึ่งอาจเป็นเพราะต้นตอไม่ดูดซับธาตุเหล่านั้น หรือการที่รากของต้น
ตอจะดูดธาตุ K+ มากกว่า  Ko (1999)  ได้ศึกษาถึงชนิดของต้นตอพืชวงศ์แตงต่อโรค Fusarium  ไส้เดือนฝอย  
และความสามารถท่ีจะเข้ากันได้ระหว่างต้นตอกับกิ่งพันธุ์ดี  
 ดังนั้นการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลแตง เช่น มะระจีน แตงกวา 
แตงร้าน หรือแตงเทศให้ทนทาน/ต้านทานการระบาดของโรคพืชตระกูลแตงที่เกิดจาก โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ 
Fusarium oxysporum ไส้เดือนฝอย โรครากปม. การใช้ต้นตอที่ทนทานต่อปัญหาดังกล่าวโดยที่ใช้พันธุ์ปลูก เป็น



   

พันธุ์ดีช่วยแก้ปัญหานี้ได้ นอกจาก ปัญหาด้านโรคและแมลง Grafting technique ยังสามารถช่วยให้พืชตระกูล
แตงที่ปลูก ทนทนต่อน้ าท่วมขัง หรือเมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้ง ซึ่งสามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้สนใจในแหล่ง
ปลูกต่างๆต่อไปได ้
 
7. วิธีการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 
การทดลองที่ 1 การศึกษาชนิดของต้นตอส าหรับขยายพันธุ์พืชตระกูลแตงที่ทนทาน/ต้านทานต่อโรคเหี่ยว จาก
เชื้อรา (Fusariuom oxysporum)  
วางแผนการทดลองแบบ RCB, 3 ซ้ าประกอบด้วย 7 กรรมวิธี 

1. ฟักทอง (SAAS) 
2. แฟง 
3. น้ าเต้า 
4. ฟักทอง (น่าน หรือพันธุ์ร้านค้า) 
5. มะระจีน 
6. มะระขี้นก  1 
7. มะระขี้นก  2 

อุปกรณ์ 
1.เมล็ดพันธุ์ตามกรรมวิธี 
2. กะบะเพาะกล้าขนาด104 หลุม 
3. วัสดุปลูก 
4. กระถางขนาด 16 นิ้ว 
5. อุปกรณ์ให้น้ า 
6. อัลกอฮอล์ ใบมีดโกน 
7. เชื้อ Fusarium oxysporum  
8. ปุ๋ยเคมี 15-15-15, 12-24-12 
วิธีการ 

เพาะเมล็ดพืชตระกูลแตงในถาดเพาะ ย้ายปลูกหลังเมล็ดงอก อายุ 2 สัปดาห์ ลงในกระถางขนาด 16 นิ้ว 
ปลูกถ่ายเชื้อ Fusariuom oxysporum ที่เพาะชื้อและเจริญในข้าวฟนางปริมาณ 2 ช้อนชา/ต้น หลังจากปลูกพืช
ตระกูลแตงลงในกระถาง 14 วันดูแลรักษาตามปกติในโรงเรือนที่มีหลังคาพลาสติคป้องกันฝน ท าหลักไม้ไผ่ให้พืช
ขึ้นค้าง 

 
 
 



   

การบันทึกข้อมูล  
1. บันทึกข้อมูลด้านการเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงที่ระยะ14 วันหลังปลูก และระยะเริ่มติดผล และความ

ยาวของข้อ ล าต้นหลักท่ีระยะ ระยะเริ่มติดผล 
2. บันทึกเส้นรอบวงโคนต้นที่ระยะเริ่มติดผล  
3. บันทึกข้อมูลผลจากการปลูกถ่ายเชื้อ  50 วันหลังปลูกถ่ายเชื้อ และระยะเริ่มติดผล โดยให้คะแนน  

ระดับการเกิดโรค 1= พืชปกติ 2= ใบเหี่ยว 1 ใบต่อต้น 3= 1/3 ของต้นแสดงอาการเหี่ยว 4= 2/3 ของต้นแสดง
อาการเหี่ยว 5= แสดงอาการเหี่ยวทั้งต้นหรือต้นตายและน าข้อมูลไปวิเคราะห์ ความคลาดเคลื่อน แปรปรวน 
ตามท่ีได้วางแผนการทดลอง 
ระยะเวลา พ.ศ.  2555-2556 
สถานที่ท าการทดลอง โรงเรือนในสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ จตุจักร กทม. 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
  การส ารวจและรวบรวมพืชตระกูลแตงเพื่อใช้เป็น ต้นตอ 

ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม พืชตระกูลแตงที่ทนทาน/ต้านทานต่อโรคเหี่ยว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา 
(Fusarium wilt) และ หรือ ไส้เดือนฝอยรากปม (Nematode root gall) ในแหล่งปลูกท่ี มีหรือเคยมีการระบาด
ของโรคดังกล่าว จากการสอบถามแบบเร่งด่วนจากตลาดสดที่มีพืชตระกูลแตงที่วางจ าหน่าย และจากแปลงผลิต 
ชนิดพันธุ์และแหล่งที่มา เน้นทางภาคเหนือ รวมทั้งจากการน ามาจากต่างประเทศ ได้ชนิด/พันธุ์พืชตระกูลแตงที่
สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในแหล่งปลูกดังกล่าวจ านวน 7 ชนิด/พันธุ์ ดังข้อมูล ในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี  1 ชนิดพันธุ์ (Accession numbers) และแหล่งที่มาของพืชตระกูลแตงท่ีจะใช้ศึกษาเป็นต้นตอ  

Accession 
numbers 

พันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ แหล่งที่มา 

001 พืชตระกูลแตงเบอร์ 1 Cucurbita moschata 
Decne.  

ฟักทอง  
Pumpkin 

SAAS  

002 พืชตระกูลแตงเบอร์ 2 Benincasa hispida  แฟง  
Wax gourd,  winter 
melon 

จ. น่าน 

003 พืชตระกูลแตงเบอร์ 3 Lagenaria siceraria (Molina) 
Standl.  

น้ าเต้า  
Bottle gourd 

จ. พิจิตร 

004 พืชตระกูลแตงเบอร์ 4 Cucurbita moschata 
Decne.  

ฟักทอง (น่าน) 
 Pumpkin 

จ. น่าน  

005 พืชตระกูลแตงเบอร์ 5 Momordica charantia L.  มะระจีน Biter guard พันธุ์ร้าค้า 
006 พืชตระกูลแตงเบอร์ 6 Momordica charantia L.  มะระขี้นก  1  

อังกฤษมีหลายชื่อ เช่น 
จ. เชียงใหม ่(อ.
ฝาง) 



   

balsam apple, 
balsam pear, bitter 
cucumber, bitter 
gourd, bitter melon  
 

007 พืชตระกูลแตงเบอร์ 7 Momordica charantia L.  มะระขี้นก 2  
อังกฤษมีหลายชื่อ เช่น 
balsam apple, 
balsam pear, bitter 
cucumber, bitter 
gourd, bitter melon 

จ. น่าน 
(อ. ท่าวังผา) 

 

ด้านการเจริญเติบโต 

 
 การเจริญเติบโตของพืชตระกูลแตงที่น ามาปลูกในกระถางขนาด 16 นิ้วในโรงเรือนพลาสติคกันฝนที่สวน
เฉลิพระเกียรติ 55 rพรรษาฯ กรุงเทพฯ และวัดการเจริญเติบโตด้านความสูงหลังปลูก 2 อาทิตย์ พบว่ากรรมวิธีที่ 
1 – 5 มีความสูงแตกต่างจากกรรมวิธีที่ 6 และ 7 ขณะที่เมื่อถึงระยะเริ่มติดผล (หรือ 50 วันหลังปลูก) กรรมวิธีที่ 4 
กรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธีที่ 3 ให้ค่าเฉลี่ยด้านความสูงมากกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ คือ 156.0  144.6  และ 141.3 ซม. 
ตามล าดับ ขณะที่ความยาวระหว่างข้อ กรรมวิธีที่ 2 มีระยะห่างมากท่ีสุด 25.4 ซม. แตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืน (ภาพ
ที่ 1)  อย่างไรก็ตาม นอกจากด้านความสูงและความยาวระหว่างข้อ แล้วขนาดเส้นรอบวงโคนต้นทีร่ะยะเริ่มติดผล 
พบว่า กรรมวิธีที่ 1  มีขนาดเส้นรอบวงมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ที่ 3.77 ซม.  โดยเฉพาะ กรรมวิธีที่ 6 และ 7 ที่มี
ขนาดเล็ก ที่ 2.54 และ 2.64 ซม. ตามล าดับ (ตารางที ่2) 
 

 
 
ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตด้านระยะระหว่างข้อ ล าต้นหลักของกรรมวิธีที่ 2 ที่มีลักษณะเลื้อย  
 



   

ตารางท่ี 2 ความสูงของต้นที่ 14 วันหลังปลูก และ 50 วัน หรือระยะเริ่มติดผล  และความยาวระหว่างข้อทีร่ะยะ
เริ่มติดผล (ซม.) ของพืชตระกูลแตงปลูกในกระถางขนาด 16 นิ้ว ด าเนินการทดลองในปี พ.ศ. 2556 

กรรมวิธ ี
ความสูงของต้น (ซม.) ระยะเร่ิมติดผล (ซม.) 

14 วันหลังปลูก ระยะเร่ิมติดผล 
ความยาว
ระหว่างข้อ 

เส้นรอบวงโคนต้น 

กรรมวิธีท่ี 1(ฟักทอง SAAS) 26.46a 144.6ab 22.80b 3.77a 

กรรมวิธีท่ี 2 (แฟง) 23.70ab 132.3b 25.40a 3.43ab 
กรรมวิธีท่ี 3 (น้ าเต้า) 26.50ab 141.3ab 21.73b 3.21bc 
กรรมวิธีท่ี 4 (ฟักทอง น่าน) 26.23a 156.0a 22.86b 3.76a 
กรรมวิธีท่ี 5 (มะระจีน) 25.86a 131.0b 22.00b 2.97cd 
กรรมวิธีท่ี 6 (มะระขี้นก 1) 21.90b 127.6b 20.66 2.54e 
กรรมวิธีท่ี 7 (มะระขี้นก 2) 21.13b 126.6b 20.96 2.64de 

C.V. (%) 7.24 6.75 5.28 6.36 
ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถติิที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT 
 
ระดับความทนทาน/ต้านทานต่อโรคเหี่ยวจากเชื้อ Fusarium oxysporum  
 
 จากผลการด าเนินงานปี 2555  และ 2556 พบว่ากรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธี่ที่ 2 กรรมวิธี่ที่ 1  และกรรมวิธีที่ 
3 มีคะแนนระดับความรุนแรงของโรคต่ า หรือแสดงอาการเหี่ยวของใบที่ คะแนนเฉลี่ย 2.36 2.83 2.86 และ 2.92 
ตามล าดับ หรือแสดงอาการเหี่ยวของใบต่ ากว่าระดับ 3 คือ 1/3 ของต้นในขณะที่ กรรมวิธีที่ 5 มีคะแนนระดับ
ความรุนแรงของโรคสูงที่ ระดับคะแนน 4.22 อาการเหี่ยวหลังจากการปลูกถ่ายเชื้อจะเริ่มจากการเหี่ยวเฉาจากใบ
ล่างหลังจากนั้น 7 วันก็จะแสดงอาการเหี่ยวเกือบทั้งต้น (ตารางที่ 3)  
 
ตารางท่ี 3 คะแนนความรุนแรงของโรคของพืชตระกูลแตงกรรมวิธี (พันธุ์/สายพันธุ์) ต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อการ

ปลูกถ่ายเชื้อ Fusarium oxysporum  
 

กรรมวิธ ี

คะแนนระดับความรุนแรงของโรค 1/ 

ปี พศ. 2555 ปี พศ.2556 

เฉลี่ย 50 วันหลังปลูก
ถ่ายเชื้อ 

ระยะเริ่มติด
ผล 

เฉลี่ย 
50 วันหลังปลูก

ถ่ายเชื้อ 
ระยะเริ่มติด

ผล 
เฉลี่ย 

กรรมวิธีท่ี 1(ฟักทอง SAAS) 2.44 3.00 2.72 1.44 2.56 2.00 2.36 

กรรมวิธีท่ี 2 (แฟง) 2.78 3.56 3.17 1.44 3.56 2.50 2.83 
กรรมวิธีท่ี 3 (น้ าเต้า) 2.89 2.56 2.72 2.89 3.33 3.11 2.92 
กรรมวิธีท่ี 4 (ฟักทอง น่าน) 2.00 3.00 2.50 2.44 4.00 3.22 2.86 
กรรมวิธีท่ี 5 (มะระจีน) 3.56 4.44 4.00 3.89 5.00 4.44 4.22 



   

กรรมวิธีท่ี 6 (มะระขี้นก 1) 3.89 3.00 3.44 2.89 2.67 2.78 3.11 
กรรมวิธีท่ี 7 (มะระขี้นก 2) 3.44 3.89 3.67 2.00 4.00 3.00 3.33 

1/ ค่าเฉลีย่ จาก 3 ซ้ า 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการทดลอง พบว่าพืชตระกูลแตงท่ีแสดงอาการเหี่ยวต่ ากว่าระดับ 3 คือ 1/3 ของต้น ได้แก่ กรรมวิธีที่ 
4 กรรมวิธี่ที่ 1  กรรมวิธี่ที่ 2 และกรรมวิธีที่ 3 (ฟักทองจาก SAAS และพันธุ์ที่ได้จากจ. น่าน แฟง น้ าเต้า) 
หรือมีระดับความทนทานต่อ โรคเชื้อราที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum   
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