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บทคัดย่อ 
               ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงข้ำวโพดพืชที่มีลักษณะอำกำรใบไหม้และจุดจำกแหล่งปลูกพืชใน

ประเทศไทยตรวจลักษณะอำกำรของโรคในแปลงปลูก น ำตัวอย่ำงพืชที่เป็นโรคมำจ ำแนกเชื้อในห้องปฏิบัติกำร 
และพิสูจน์โรคโดยวิธีของ   Koch  ( Kock ‘ s  postulate )  พบว่ำสำมำรถแยกได้เชื้อ  Exserohilum 
turcicum  จ ำนวน 4 ไอโซเลท คือ อ. เมือง จ. กำญจนบุรี อ. แม่วำง จ. เชียงใหม่ อ. แม่สอด จ. ตำก แล อ. ปำก
ช่อง จ. นครรำชสีมำ ปลูกข้ำวโพดจ ำนวน 1 สำยพันธุ์ สุ่มเก็บเมล็ดพันธุ์จำกข้ำวโพด น ำมำศึกษำเชื้อในเมล็ดพันธุ ์
โดยวิธีเพำะเมล็ดพันธุ์บนกระดำษชื้น (Blotter method) ผลกำรทดลองพบว่ำไม่พบเชื้อรำ Exserohilum 
turcicum บนเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด 

ABSTRACT 
                          Collected samples of corns showing  Leaf blight and symptom were isolated 
and determined. and reinoculated on corn leaves for the Koch’s postulate were done. The    
physiological characteristics of colonies were identified as   Exserohilum turcicum.  Hybrid corn 

seeds were plant for study  of corn seed born  by  Blotter method.   The results showed  that 

Exserohilum turcicum wasn’t found on corn seed .     
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ค าน า 
     โรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้ำวโพดที่เกิดจำกเชื้อรำ Exerohilum turcicum และเป็นโรคหนึ่งที่ระบำดรุนแรงใน
หลำยพื้นท่ี โดยเฉพำะในเขตภำคตะวันตก และภำคเหนือ เช่น จ.กำญจนบุรี จ.เพชรบุรี จ.รำชบุรี และ จ.เชียงใหม่ 
โรคนี้พบไดต้ลอดฤดูเพำะปลูก โดยเฉพำะในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ ำและควำมชื้นสูงโรคจะระบำดรุนแรงมำก (กองโรค
พืชและจุลชีววิทยำ, 2545) นอกจำกนี้ปัจจุบันยังพบกำรเกิดโรคเพ่ิมข้ึนในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำกกำร
จัดท ำบัญชีรำยชื่อโรคและเชื้อสำเหตุโรคของข้ำวโพดเพ่ือกำรน ำเข้ำ ในปี 2547 พีระวรรณ และคณะ (2549) ได้
ท ำกำรส ำรวจโรคในแหล่งปลูกข้ำวโพดในเขตภำคกลำง ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 4 จังหวัด 
พบกำรระบำดของโรคใบไหม้แผลใหญ่ใน จ.นครรำชสีมำ จ.นครพนม และ จ.ตำก และในปี 2548 ได้ท ำกำรส ำรวจ
โรคในเขตภำคกลำง ภำคตะวันตก ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 4 จังหวัด พบกำรระบำดของ
โรคใน จ.สุโขทัย จ.ตำก และ จ.นครรำชสีมำ ในปีกำรผลิต 2549 พบว่ำ โรคใบไหม้แผลใหญ่มีกำรระบำดรุนแรง 
และท ำควำมเสียหำยต่อผลผลิตและคุณภำพข้ำวโพดหวำนในแหล่งผลิตที่ส ำคัญอย่ำงรุนแรง (สมำคมปรับปรุงพันธุ์
พืชและขยำยพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย และคณะ, 2549)   โรคใบไหม้แผลใหญ่มักเริ่มพบเมื่อข้ำวโพดอำยุประมำณ 
45 วัน หรือก่อนข้ำวโพดออกดอก  อำกำรเริ่มแรกพบแผลขนำดเล็กสีคล้ำยฟ่ำงข้ำวบนใบข้ำวโพดต่อมำแผลจะ
ขยำยมีขนำดใหญ่ยำวตำมใบข้ำวโพดเมื่อสภำพแวดล้อมเหมำะสมจะพบอำกำรแผลบนใบข้ำวโพดหลำยแผลต่อใบ
และแผลขยำยรวมกันมำกๆ ท ำให้ใบข้ำวโพดแห้งตำย สำมำรถพบอำกำรของแผลได้บนกำบฝัก ข้ำวโพดที่เป็นโรค
รุนแรงโดยเฉพำะเมื่อพบอำกำรบนกำบฝักจะท ำให้ฝักไม่สมบูรณ์ (ชุติมันต์ และเตือนใจ, 2545; พีระวรรณและ
คณะ, 2549)ท ำให้มีผลต่อกำรผลิตข้ำวโพดซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึงอุตสำหกรรมอ่ืนๆเช่น กำรเลี้ยงสัตว์ 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
             1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงโรคพืช ได้แก่ กรรไกรตัดแต่งก่ิง ถุงพลำสติกส ำหรับเก็บตัวอย่ำง กระดำษ
หนังสือพิมพ์   ปำกกำเคมี หนังยำง 
             2. สำรละลำยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ แอธิลแอลกอฮอล์ 75% 
             3. อำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA), water agar (WA)  
             4. วัสดุอุปกรณ์ในหัองปฏิบัติกำร ได้แก่ จำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ ขวดดูแรน บีกเกอร์ กระบอกตวง ใบมีด
ผ่ำตัด เข็มเขี่ยปลำยแหลม สไลด์ cover slip  
             5. ตู้ปลอดเชื้อ หม้อนึ่งควำมดัน ตู้อบควำมร้อน เครื่องชั่ง 
             6. กล้องจุลทรรศน์  
วิธีการ 

           1. การแยกเชื้อสาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่  
               เก็บใบข้ำวโพดที่เป็นโรค  น ำมำแยกเชื้อด้วยวิธี Tissue Transplanting  โดยตัดใบที่เปน็

แผลเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนำดเล็ก   ฟอกฆ่ำเชื้อด้วยคลอร็อก 10 เปอร์เซ็นต์แล้วล้ำงด้วยน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ  จำกนั้นจึง
วำงบนอำหำรพีดีเอ (potato dextrose agar; PDA)  น ำไปบ่มไว้ในอุณหภูมิ  25-30 องศำเซลเซียส  หลังจำกที่มี



เชื้อเจริญออกมำจำกขอบแผล  ตรวจสอบลักษณะของเชื้อที่แยกได้ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์  ย้ำยเชื้อเก็บรักษำใน
หลอดอำหำรเพ่ือเป็น stock culture  

           2.  การเพิ่มปริมาณเชื้อสาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ 
     น ำเมล็ดของข้ำวฟ่ำง มำแช่น้ ำนำน 18 ชั่วโมง  เปลี่ยนน้ ำที่แช่เมล็ด 3-4 ครั้ง เพ่ือให้เมล็ด

สะอำด หลังจำกนั้นน ำมำผึ่งให้สะเด็ดน้ ำแล้วบรรจุเมล็ดข้ำวฟ่ำงลงในถุงพลำสติกทนควำมร้อน ปริมำณ 2 ใน 3 
ของภำชนะ  น ำไปนึ่งฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิ 120 องศำเซลเซียส  ควำมดัน 15 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว เป็นเวลำ 45 นำที  
ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงนึ่งฆ่ำเชื้อซ้ ำอีกครั้งในวันถัดมำ   เขี่ยชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยของเชื้อเจริญอยู่ลงไปในถุงข้ำวฟ่ำงที่นึ่งฆ่ำ
เชื้อแล้ว เมื่อเริ่มมีกำรเจริญของเส้นใยบนเมล็ดข้ำวฟ่ำง  เขย่ำถุงเพ่ือให้เชื้อกระจำย ไม่เกำะเป็นก้อนแข็ง  บ่มไว้
เป็นเวลำ 3  สัปดำห์  ที่อุณหภูมิห้อง  จำกนั้นน ำเมล็ดข้ำวฟ่ำงที่มีเชื้อเจริญอยู่ออกมำผึ่งในที่ร่มให้ควำมชื้นลดลง 
น ำเมล็ดข้ำวฟ่ำงทีม่ีเชื้อเจริญอยู่มำบุบให้แตกเพ่ือให้มีขนำดเล็กลงและมีควำมสม่ ำเสมอ  น ำไปปลูกเชื้อให้กับต้น
ข้ำวโพดที่ปลูกในแปลงทดลอง 

           3 การเตรียมแถวแพร่เชื้อ 

               ปลูกข้ำวโพดพันธุ์อ่อนแอ ไฮบริกซ์ 3 เป็นแถวส ำหรับแพร่เชื้อ (spreader row) รอบนอก
พ้ืนที่ทดลองในลักษณะตำรำง โดยมีระยะระหว่ำงแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่ำงต้น 20 เซนติเมตร  จ ำนวน 2 
เมล็ดต่อหลุม จำกนั้นจึงถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม    

                  4 การปลูกเชื้อ 

                         หลังจำกที่ข้ำวโพดในแถวแพร่เชื้องอกได้ 2 สัปดำห์ ปลูกเชื้อโดยกำรหยอดเมล็ดข้ำวฟ่ำงที่
มีสปอร์ของเชื้อลงในใบยอดของข้ำวโพด แล้วพ่นน้ ำตำม 

  -   เมื่อข้ำวโพดในแถวแพร่เชื้ออำยุได้ 4 สัปดำห์ ปลูกข้ำวโพดทดสอบลงในแปลงที่เตรียมไว้ 
                  5. การประเมินระดับความรุนแรงโรคใบไหม้แผลใหญ่ 

               เมื่อข้ำวโพดเริ่มแสดงอำกำรของโรคใบไหม้แผลใหญ่(ข้ำวโพดอำยุ ประมำณ 45 วัน  ประเมิน
โรคโดยให้ระดับควำมรุนแรง  1-5  ตำมพ้ืนที่ใบที่ปรำกฏแผล โดยสุ่มต้นข้ำวโพดจ ำนวน 10 ต้น จำก 2 แถวกลำง 
ดังนี้ 

  ระดับ    1 =  ไม่เกิดแผล 
     ’’      2 = เกิดแผล ตั้งแต่  1 - 25    เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ใบ 
     ’’      3 = เกิดแผล ตั้งแต่ 26 - 50   เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ใบ   
     ’’      4 = เกิดแผล ตั้งแต่ 51 – 75   เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ใบ   
     ’’      5 = เกิดแผล ทุกใบ ตั้งแต่ 76 - 100  เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ  ใบไหม้ ต้นแห้งตำย  

       6 การศึกษาการถ่ายทอดเชื้อ E.  turcicum  บนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
                 สุ่ม เก็บ เมล็ดพันธุ์จำกข้ำวโพด โดยวิธีกำรสุ่ ม เป็น ไปตำมกฎมำตรฐำนของ  ISTA 

(International Seed Testing Association) น ำมำทดสอบมำศึกษำเชื้อในเมล็ดพันธุ์ ดังนี้ 



1. วิธีเพำะเมล็ดพันธุ์บนกระดำษชื้น (Blotter method) 
     โดยวำงเมล็ดพันธุ์ลงบนกระดำษกรอง No.1  1 แผ่น (หรือกระดำษเพำะ 2 แผ่น) 

ซ้อนอยู่บนกระดำษฟำง 3 แผ่น ที่ชุ่มน้ ำซึ่งวำงอยู่ในจำนแก้วเลี้ยงเชื้อแล้วน ำไปบ่มในตู้เพำะที่อุณหภูมิ 280 ซ 
ภำยใต้แสง NUV (near ultra violet) ตรวจดูเชื้อรำภำยใต้กล้องสเตอริโอ 
                    7.  เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้วิธีทางสถิติท่ีเหมาะสม รายงานผลการทดลอง 

 

เวลาและสถานที่ 
          ตุลำคม 2555 – กันยำยน 2556 
          กลุ่มวิจัยโรคพืช ส ำนกัวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช  
          แปลงปลูกพืชของเกษตรกร 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. กำรแยกเชื้อสำเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ 
        เก็บตัวอย่ำงข้ำวโพดที่เป็นโรคใบไหม้แผลใหญ่จำกจังหวัดเชียงใหม่น ำมำศึกษำบันทึกลักษณะ

อำกำรของโรคและแยกเชื้อบริสุทธิ์   ด้วยวิธี   tissues  transplanting method    โดยตัดชิ้นส่วนของพืชที่เป็น
โรคขนำด  3 x 5 ซม.  ฆ่ำเชื้อภำยนอกด้วยคลอร๊อกซ์  10 % เป็นเวลำ  2 – 4 นำที  และล้ำงด้วยน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำ
เชื้ออีก   2    ครั้งวำงบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ  PDA   ในสภำพปลอดเชื้อบ่มเชื้อไว้นำน   2 -  3  วัน  ท ำ  hyphal  
tip  isolation    น ำเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้เลี้ยงบนอำกำรเลี้ยงเชื้อ   PDA    ศึกษำรูปร่ำง   และกำรเจริญของเชื้อ
รำสำเหตุโรคบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ  PDA    เขี่ยเชื้อท ำสไลด์ตรวจดูลักษณะรูปร่ำงด้วยกล้องจุลทรรศน์    พบว่ำ
สำมำรถแยกได้เชื้อ  E. turcicum ต่อจำกนั้นพิสูจน์โรคโดยวิธีของ   Koch  ( Kock ‘ s  postulate )   โดยน ำ
เชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้มำปลูกบนต้นข้ำวโพดแล้วแยกเชื้อซ้ ำอีกครั้ง พบว่ำเชื้อที่เจริญบนอำหำรเหมือนเดิม คือเชื้อ E.  
turcicum  
        2. กำรศึกษำกำรถ่ำยทอดเชื้อ E.  turcicum  บนเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด 

              ปลูกข้ำวโพดพันธุ์อ่อนแอ ไฮบริกซ์ 3 เป็นแถวส ำหรับแพร่เชื้อ (spreader row) รอบนอก
พ้ืนที่ทดลองในลักษณะตำรำง โดยมีระยะระหว่ำงแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่ำงต้น 20 เซนติเมตร  จ ำนวน 2 
เมล็ดต่อหลุม จำกนั้นจึงถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม ปลูกเชื้อโดยกำรหยอดเมล็ดข้ำวฟ่ำงที่มีสปอร์ของเชื้อลง
ในใบยอดของข้ำวโพด ปลูกข้ำวโพดทดสอบภำยใน สุ่มเก็บเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด น ำมำศึกษำโดยวิธีเพำะเมล็ดพันธุ์
บนกระดำษชื้น (Blotter method)  ตรวจดูเชื้อรำภำยใต้กล้องสเตอริโอผลกำรทดลองพบว่ำไม่พบเชื้อรำ E. 
turcicum บนเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด 

 
 
 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
             ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงข้ำวโพดพืชที่มีลักษณะอำกำรใบไหม้และจุดจำกแหล่งปลูกพืชใน
ประเทศไทยตรวจลักษณะอำกำรของโรคในแปลงปลูก น ำตัวอย่ำงพืชที่เป็นโรคมำจ ำแนกเชื้อในห้องปฏิบัติกำร 
พบว่ำสำมำรถแยกได้เชื้อ  E. turcicum  จ ำนวน 4 ไอโซเลท คือ อ. เมือง จ. กำญจนบุรี อ. แม่วำง จ. เชียงใหม ่
อ. แม่สอด จ. ตำก แล อ. ปำกช่อง จ. นครรำชสีมำ ปลูกข้ำวโพดจ ำนวน 1 สำยพันธุ์ สุ่มเก็บเมล็ดพันธุ์จำก
ข้ำวโพด น ำมำศึกษำเชื้อในเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีเพำะเมล็ดพันธุ์บนกระดำษชื้น (Blotter method) ผลกำรทดลอง
พบว่ำไม่พบเชื้อรำ E. turcicum บนเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด  
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