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1. ชุดโครงการวิจัย แผนงานวิจัยและพัฒนาอารักขาพืช 

2. โครงการวิจัย การพัฒนาเทคนิคการควบคุมศัตรูพืชเพ่ือลดการใช้สารเคมี 

กิจกรรม การผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช   

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) การผลิตและการใช้เชื้อราควบคุมโรคพืช 

 ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อรา Fusarium oxysporum 

สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคพืช (non-pathogenic Fusarium) ในการควบคุม

เชื้อรา Fusarium oxysporum  

 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Selection and Evaluation of the potential non-pathogenic 

Fusarium  oxysporum for suppressing plant pathogenic 

Fusarium oxysporum 

3. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นายอภิรัชต์  สมฤทธิ์  สัดส่วนที่ท าวิจัย   70   % 

ผู้ร่วมงาน  นายยุทธศักดิ์  เจียมไชยศรี สัดส่วนที่ท าวิจัย  10   % 

    น.ส.ธารทิพย  ภาสบุตร  สัดส่วนที่ท าวิจัย  10   % 

    น.ส.สุณีรัตน์  สีมะเดื่อ  สัดส่วนที่ท าวิจัย  10   % 

   กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-5795581 

4. บทคัดย่อ 

การส ารวจและเก็บตัวอย่างดิน จากแหล่งปลูกพืชต่าง ๆ ได้แก่ กล้วยน้ าว้า แก้วมังกร ข้าวโพด คะน้า 

แตง เบญจมาศ พริก ผักหวานบ้าน มะเขือเทศ ปาล์มน้ ามัน โหระพา และดินตามป่าธรรมชาติ น าตัวอย่างดินมา

แยกเชื้อราด้วยวิธี soil dilution plate technique บนอาหาร PDA แล้วท าเชื้อบริสุทธิ์ด้วยวิธี single–spore 

technique บนอาหาร WA ได้เชื้อรา F. oxysporum จ านวน 35 ไอโซเลท (FO1 – FO35) จากดินปลูก 10 ชนิด 

จาก 15 จังหวัด ได้แก่ กล้วยน้ าว้า ข้าวโพด คะน้า แตง เบญจมาศ พริก ผักหวานบ้าน มะเขือเทศ ปาล์มน้ ามัน 

โหระพา และดินตามป่าธรรมชาติ เชื้อรา F. oxysporum ที่เก็บรวบรวมได้ทั้ง 35 ไอโซเลท (FO1 – FO35) มี

ลักษณะโคโลนีที่เจริญบนอาหาร PDA และ ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA ที่คล้ายกัน การตรวจสอบ

ความสามารถในการก่อให้เกิดโรคของเชื้อรา F. oxysporum โดยปลูกเชื้อรา F. ทั้ง 35 ไอโซเลท (FO1 – FO35) 



บนต้นพืช พบว่า มีเชื้อรา F. oxysporum 28 ไอโซเลท ท าให้พืช 8 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ าว้า ข้าวโพด แตงกวา 

เบญจมาศ ปาล์มน้ ามัน พริก ผักหวานบ้าน และมะเขือเทศ แสดงอาการโรคเหี่ยว ขณะที่มีเชื้อรา F. oxysporum 

จ านวน 7 ไอโซเลท ได้แก่ FO4, FO5, FO6, FO12, FO23, FO34 และ FO35 ที่ไม่ท าให้พืชทดสอบ 8 ชนิด เกิด

อาการโรคเหี่ยวหรืออาการท่อล าเลียงเน่าเป็นสีน้ าตาล เมื่อทดสอบผลของเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่

ก่อให้เกิดโรค ทั้ง 7 ไอโซเลท ที่มีต่อการเจริญและการท าให้เกิดโรคเหี่ยวของเชื้อรา F. oxysporum f.sp. 

lycopersici  ในโรงเรือน พบว่าเชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค ไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง

เชื้อราที่ท าให้เกิดโรคเหี่ยวบนต้นมะเขือเทศได้  

ค าค้น : เชื้อรา Fusarium oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคพืช, non-pathogenic Fusarium,  

Fusarium oxysporum สาเหตุโรคพืช 

Abstract 

A survey and collection of soil samples were conducted in growing plantation of 

banana, dragon fruit, corn, Chinese kale, cucumber, chrysanthemum, chili, Pak wan ban, tomato, 

oil palm, basil and natural forest. Soil samples were isolated for F. oxysporum by soil dilution 

plate technique on PDA and an isolated F. oxysporum was purified to be single spore by single–

spore technique on WA. Thrity five isolates of F. oxysporum (FO1 – FO35) were collected from 

growing area of 10 plants, banana, corn, Chinese kale, cucumber, chrysanthemum, chili, Pak wan 

ban, tomato, oil palm, basil and natural forest, in 15 provinces. All of them showed similar 

characteristics of their culture on PDA (Potato Dextrose Agar) and their morphological structures 

on CLA (Corn Leaf Agar). A pathogenicity test of 35 isolates of F. oxysporum on tested plants 

revealed that 28 isolates of F. oxysporum produced wilt symptom with discoloration inside 

vascular bundles of 8 plants, banana, corn, cucumber, chrysanthemum, chili, Pak wan ban, 

tomato and oil palm. Meanwhile, 7 isolates of F. oxysporum, FO4, FO5, FO6, FO12, FO23, FO34 

and FO35, produced no wilt symptom on those plants.  The ability test of 7 isolates of non-

pathogenic F. oxysporum to suppress plant pathogenic Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, a 

causal agent of tomato wilt disease, in green house revealed that 7 isolates of non-pathogenic 

F. oxysporum had no ability to suppress the wilt pathogen or wilt symptom on tested tomato.  

 Keywords : non-pathogenic Fusarium  oxysporum, plant pathogenic Fusarium oxysporum 

 

6.  ค าน า  



Fusarium เป็นราอาศัยในดิน พบได้ทั่วไปทุกแห่ง หลายชนิดเป็นสาเหตุของโรคพืชที่ส าคัญ ซึ่ง

ระบาดท าความเสียหายแก่ พืชไร่ พืชหัว พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว โรค

ส าคัญในต่างประเทศที่เกิดจากรา Fusarium และท าความเสียหายมาก ได้แก่ โรคเหี่ยวในกล้วย (Panama wilt) 

โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ พริก ปอ (flax) ฝ้าย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา หัวหอม มันฝรั่ง กล้วย ส้ม และ 

แอปเปิล ในประเทศไทยพบราสกุลนี้หลายชนิด กระจายอยู่ทั้งในดิน และในพืชมากกว่าราชนิดอ่ืน โดยเป็นสาเหตุ

ของโรคในพืชที่ส าคัญหลายชนิด ได้แก่ ธัญพืชเมืองหนาว  ฝ้าย ถั่วลิสง หัวหอม กะหล่ าปลี แตงโม มะเขือเทศ 

พริก ถั่วฝักยาว และ มันฝรั่ง โดยท าให้เกิดโรคเหี่ยว (Fusarium wilt disease) กับพืชล้มลุก และพืชผักหลาย ๆ 

ชนิด และโรคผลเน่า (Fusarium fruit rot) ที่ท ามีการระบาดท าความเสียหายให้กับผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ้น

โดยเฉพาะพืชตระกูลแตง  เนื่องจากเชื้อรามีพืชอาศัยจ านวนมากและสามารถด ารงชีพอยู่ในดินได้นานหลายปี เกิด

ความผันแปร (variation) ได้ง่าย และ เชื้อรานี้หลายชนิดมีการสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งมีชีวิตที่

บริโภคพืชที่มี เชื้อรา Fusarium ปนเปื้อน ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาโรคพืชที่ เกิดจากเชื้อรา F. 

oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดมากขึ้น เช่น โรคตายพรายของกล้วย ที่มีสาเหตุจากเชื้อ

รา F. oxysporum f.sp. cubense โรคเหี่ ยวของมะเขือเทศ ที่มี สาเหตุจากเชื้ อรา F. oxysporum f.sp. 

lycopersici และโรคเหี่ยวที่เกิดกับพืชตระกูลแตง ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา F. oxysporum f.sp. melonis เป็นต้น 

ถึงแม้ว่าจะมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราโรคพืชในการป้องกันก าจัดหรือควบคุมการระบาดของเชื้อราสาเหตุ

โรคแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร เนื่องจากเชื้อรา เป็นเชื้อราที่อาศัยในดิน และมีการอยู่รอดในเศษซากพืช

ข้ามฤดูได้ ท าให้การใช้สารเคมียังไม่ได้ผลดี คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป แต่กลับท าให้เสียเงินลงทุนท าการเกษตร

มากขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตเกษตรยังคงตกต่ าอยู่ตลอด 

จากปัญหาดังกล่าว ที่สอดคล้องกับการระบาดและเข้าท าลายของเชื้อรากลุ่มนี้เพ่ิมมากขึ้น จึง

จ าเป็นต้องหาวิธีการป้องกันก าจัดเชื้อรา F. oxyspotum ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีต้นทุนต่ า และไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาต่อเนื่องหลังการใช้ ทดแทนการใช้สารเคมีที่อาจตกค้างหรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้  ปัจจุบันใน

ต่างประเทศมีรายงานการศึกษาการป้องกันก าจัดเชื้อรา F. oxyspotum สาเหตุโรคเหี่ยวของพืช โดยเฉพาะใน

มะเขือเทศโดยการใช้เชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (non-pathogenic F. oxysporum) จาก

การเก็บรวบรวมเชื้อจากดินในธรรมชาติมากข้ึน โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุของโรคที่อาศัยอยู่ใน

ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลกระทบต่อการเจริญของพืชอาศัย  

Benhamou และคณะ (2002) ศึกษาอิทธิพลของเชื้อรา F.  oxysporum ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค สาย

พันธุ์ Fo47 (nonpathogenic Fusarium oxysporum strain Fo47) ในการกระตุ้นให้เซลล์เนื้อเยื่อของแตงกวา

สร้างระบบการปกป้องตัวเองจากการเข้าท าลายของเชื้อรา Pythium ultimum  



Da Silva และคณะ (2005) ศึกษาผลของ เชื้อรา Fusarium oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิด

โรค (non-pathogenic Fusarium oxysporum) จ านวน 9 ไอโซเลท ในการควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่มี

สาเหตุจากเชื้อรา F. oxysporum f. sp. lycopersici, race 2 พบว่า F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค 

มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค และท าให้พืชเจริญพัฒนาได้ในระดับปกติ  

Forsyth และคณะ (2006) ศึกษาพบว่าเชื้อรา F. oxysporum จ านวน 2 ไอโซเลท ที่แยกได้จากดิน
บริเวณรากของกล้วย มีความสามารถในการลดความรุนแรงของโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อรา F.  oxysporum f.sp. 
cubense ในกล้วยสายพันธุ์ Lady Finger และ สายพันธุ์ Cavendish cultivars ในสภาพการปลูกแบบโรงเรือน
ได ้

Larkin (1996) ศึกษาพบว่า เชื้อรา  F. oxysporum ไอโซเลทที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (noo-pathogenic 

F. oxysporum) แสด งผลการยั บ ยั้ งก าร เกิ ด โรค ได้  เมื่ อ ใส่ สป อร์ผนั งหน า ห รือ  คลามาย โดสป อร์ 

(chlamydospores) ลงในดินปลูกอย่างน้อย 50 – 100 คลามายโดสปอร์ต่อน้ าหนักดิน 1 กรัม และพบว่า เชื้อรา  

F. oxysporum ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (noo-pathogenic F. oxysporum) หลาย ๆ ไอโซเลทที่แยกได้จากดินที่มี

ผลกระทบ (suppressive soil) ต่อการเจริญของเชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคเหี่ยวของแตงโม มีศักยภาพในเป็น

ตัวควบคุมการเจริญของเชื้อรา Fusarium สาเหตุของโรคได้ (biocontrol agents).  

Nel และคณะ (2006) ศึกษาพบว่า เชื้อรา Trichoderma และ เชื้อรา F. oxysporum ที่ ไม่
ก่อให้เกิดโรค (nonpathogenic F. oxysporum) จากตัวอย่างดินต่าง ๆ ในแอฟริกาใต้ สามารถยับยั้งการเกิดโรค
ตายพรายของกล้วยในโรงเรือนทดลองได้ โดยเชื้อรา F. oxysporum ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (nonpathogenic F. 
oxysporum) จ านวน 2 ไอโซเลท สามารถยับยั้งการเกิดอาการโรคตายพรายในกล้วยได้ 87·4 และ 75·0 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

จากรายงานการศึกษาที่ได้ผลดีดังกล่าว จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาวิจัยเก็บรวบรวม ทดสอบ และ

คัดเลือกเชื้อรา  F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (non-pathogenic F. oxysporum) ในดินธรรมชาติ 

ดินบริเวณรากพืชอาศัย หรือในดินที่มีผลกระทบหรือยับยั้งการพัฒนาของโรค (suppressive soil) มาใช้ในการ

ป้องกันก าจัดเชื้อรา F. oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยว ซึ่งในต่างประเทศได้มีรายงานการศึกษาเอาไว้มากมาย

เกี่ยวกับปัจจัย หรือจุลินทรีย์ที่มีอิทธิพลในการชักน าหรือยับยั้งการเกิดโรค (suppressive soil) ผลการศึกษาที่

ได้ผลดี สามารถน ามาจัดระบบการป้องกันก าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา F. oxysporum ร่วมกับวิธีการป้องกัน

ก าจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการ

ป้องกันก าจัดเชื้อรา F.oxysporum ตามวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกและทดสอบสายพันธุ์เชื้อรา F. oxysporum 

สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค ที่มีศักยภาพในการควบคุมประชากรของเชื้อรา F. oxysporum ซึ่งคาดว่าผล

การศึกษาและข้อมูล รวมถึงผลสรุปที่ได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรในการป้องกันก าจัดเชื้อราชนิดนี้



อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคพืช เพ่ือสร้างระบบเกษตรกรรมของ

ประเทศไทยให้ยืนยง และยั่งยืนสืบต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ  
อุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างดินจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในประเทศไทย 
2. อาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ WA (Water Agar), PDA (Potato Dextrose Agar), CLA (Corn Leaf Agar) 

และ KCL 
3. กล้องถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 
4. อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ 
5. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับปลูกต้นไม้ในโรงเรือนทดลอง เช่น กระถางปลูกต้นไม้ขนาดความจุ 10 ลิตร ดิน 

พลั่ว  บัวรดน้ า ฯลฯ 
6. เมล็ดพันธุ์ หรือต้นกล้าพืช ส าหรับทดสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรค 
7. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการโรคพืช เช่น ตู้เขี่ยเชื้อ เข็มเขี่ย จานแก้วเลี้ยงเชื้อ แผ่นแก้วสไลด์

พร้อมแผ่นแก้วปิดสไลด์ และตะเกียงแอลกอฮอล์ 
8. อาหารเลี้ยงเชื้อรา Potato Dextrose Agar (PDA),  Water Agar (WA), Potato Dextrose 

Agar (PDA) และ Corn Leaf Ager (CLA) 
9. กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (Compound microscope) กล้อง Stereoscopic 

microscope และกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ 
10. เอกสารและต าราเกี่ยวกับชนิดและภาพ (monograph) ของเชื้อรา 
11. กล้องถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

วิธีการ  

1. การเก็บรวบรวมเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (non-pathogenic 

Fusarium)  มีวิธีการดังนี้ 

 ท าการเก็บรวบรวมดินบริเวณรากของพืชที่มีลักษณะการเจริญสมบูรณ์ ไม่แสดงอาการเหี่ยว 

หรือต้นเน่า หรือเก็บรวบรวมดินในป่า บันทึกข้อมูลสภาพดิน และความเป็นกรด-ด่างของดิน  

2. การแยกเชื้อ F.  oxysporum จากดิน 

ท าการแยกเชื้อรา F. oxysporum จากดินด้วยวิธี soil dilution plate technique โดยชั่งดิน 10 

กรัม มาท าสปอร์แขวนลอย (spore suspension) ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 90 มิลลิลิตร เขย่าดินให้ละลาย แล้วเจือ

จางให้ได้ความเข้มข้นที่ 10-1, 10-2, 10-3 และ 10-4  หยดสปอร์แขวนลอยความแต่ละความเข้มข้น จ านวน 1 



มิลลิลิตร ลงเกลี่ยบนอาหาร PDA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อพบว่าได้

เป็นเชื้อรา  F. oxysporum จึงย้ายเส้นใยเชื้อลงบนอาหาร PDA ต่อไป 

3. การศึกษาและการจ าแนกชนิด 
3.1 ท าเชื้อบริสุทธิ์โดยการใช้ single–spore technique  

เขี่ยกลุ่มสปอร์ลงใน vial ที่มีน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ท าสปอร์แขวนลอยให้มีปริมาณสปอร์ประมาณ 10 

สปอร์ ต่อ 1 loop ภายใต้ objective ก าลังขยายต่ า ใช้ห่วงลวด (loop) ที่ปลอดเชื้อจุ่มลงในสปอร์แขวนลอย แล้ว

ลาก (streak) ลงบนผิวหน้าของอาหาร WA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 24 ชั่วโมง ตักสปอร์เดี่ยวที่งอก มาเลี้ยงบน

อาหารที่เหมาะสม 

3.2 การจ าแนกชนิด 
ท าการศึกษาลักษณะของสัณฐานวิทยา ลักษณะโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และจ าแนกตามวิธีการ

ของ Nelson และคณะ (1983) ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

 ศึกษาลักษณะการเจริญของโคโลนีเชื้อรา ศึกษาการสร้าง pigment, sclerotium และ 
sporodochium ในอาหาร PDA  

 ลักษณะและขนาดของ conidium, conidiophore บนอาหาร CLA อายุ 10-14 วัน ที่
อุณหภูมิ 26-28 °ซ. ภายใต้แสง NUV 

 ท า slide culture เพ่ือศึกษาลักษณะของ sporogenous cell, phialide, 
microconidium, macroconidium 

4. ตรวจสอบความสามารถในการท าให้เกิดโรค (pathogenicity) และผลกระทบของเชื้อรา F. 

oxysporum ที่แยกได้ต่อต้นมะเขือเทศ ตามวิธีการของ Da Silva และคณะ (2005) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง  Potential 

of Non-Pathogenic Fusarium oxysporum Isolates for Control of Fusarium Wilt of Tomato โดยน า

ต้นกล้ามะเขือเทศอายุ 30 วัน มาล้างราก แล้วจุ่มรากลงในสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นน า

ต้นกล้าไปปลูกในกระถางดินร่วน ขนาด 500 มิลลิลิตร เปรียบเทียบผลกับกรรมวิธีการไม่จุ่มรากมะเขือเทศใน

สปอร์แขวนลอยของเชื้อรา และ กรรมวิธีการจุ่มรากมะเขือเทศในอาหาร PDB (potato dextrose broth) ดูแล 

การเจริญเติบโตของมะเขือเทศในโรงเรือน และตรวจสอบการเกิดโรค และความสูงของต้นมะเขือเทศหลังย้ายลง

ปลูกในกระถางดิน 35 วัน  

เมื่อพบว่า เชื้อรา F. oxysporum ไม่ท าให้เกิดโรคกับมะเขือเทศที่น ามาทดสอบ จึงเก็บเชื้อเพ่ือ

ศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

2. การทดสอบผลของเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ ไม่ก่อให้ เกิดโรค (non-pathogenic 

Fusarium) ที่มีต่อการเจริญของเชื้อรา F. oxysporum f.sp. lycopersici ห้องปฏิบัติการ มีวิธีการดังนี้ 



1. เตรียมเชื้อรา F. oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศบนอาหาร 

PDA 

2. เตรียมเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค บนอาหาร PDA 

3. ทดสอบผลของเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค ที่มีต่อการเจริญของเชื้อรา 

F. oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุ โรคเหี่ ยวของมะเขือเทศบนอาหาร  PDA ด้วยวิธี  Dual culture 

technique บ่มเชื้อที่อุณหภูมิประมาณ 28 Oซ  

4. บันทึกผล วัดขนาดของพ้ืนที่การยับยั้งการเจริญ วิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถใน

การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค  

5. การทดสอบผลของเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ ไม่ก่อให้ เกิดโรค (non-pathogenic 

Fusarium) ที่มีต่อการเจริญของเชื้อรา F. oxysporum f.sp. lycopersici  ในโรงเรือน ตามวิธีการของ Da Silva 

et al. (2005) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง Potential of Non-Pathogenic Fusarium oxysporum Isolates for Control 

of Fusarium Wilt of Tomato มีวิธีการดังนี้ 

1. เพาะเมล็ดมะเขือเทศ ลงในกระถางเพาะต้นกล้า ดูแล การเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ จน

มีอายุ 30 วัน 

2. เตรียมเชื้อรา F. oxysporum f. sp. lycopersici บนอาหารวุ้น PDA โดยตัดชิ้นวุ้นอาหาร PDA 

ขนาด 1x1 เซนติเมตร ที่มีเชื้อรา F. oxysporum f. sp. lycopersici เจริญอยู่ ลงบนอาหารวุ้น PDA บ่มเชื้อที่

อุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นท าสปอร์แขวนลอย ที่ความหนาแน่น 106 สปอร์/

มิลลิลิตร คลุกเคล้ากับดินปลูกพืช พักดินให้เชื้อราเจริญและปรับตัวเป็นเวลา 10 วัน 

 3. เตรียมเชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค บนอาหารวุ้น PDA (ตามวิธีการในข้อ 

1) แล้วเตรียมสปอร์แขวนลอยของเชื้อราในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ที่ความหนาแน่น 106 สปอร์/มิลลิลิตร 

4. น าต้นกล้ามะเขือเทศอายุ 30 วัน มาล้างราก แล้วแช่รากในสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา F. 

oxysporum สายพันธุ์ที่ ไม่ก่อให้ เกิดโรค  เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นน ามาปลูกในกระถางดินที่มีเชื้อรา F. 

oxysporum f. sp. lycopersici ดูแล การเจริญเติบโตของมะเขือเทศในโรงเรือน และตรวจสอบการเกิดโรค และ

ความสูงของต้นมะเขือเทศหลังย้ายลงปลูกในกระถางดิน 35 วัน ด าเนินการทดลองตามกรรมวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กรรมวิธีทดลอง : ต้นมะเขือเทศ + ดินคลุกเชื้อรา F. oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) 

+ แช่รากในเชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (Non PhathoFoxy)  

 2. กรรมวิธีเปรียบเทียบ : ต้นมะเขือเทศ + ดินคลุกเชื้อรา F. oxysporum f. sp. lycopersici 

(FOL) + ไม่แช่รากในเชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (Non PhathoFoxy)  



 3. กรรมวิธีเปรียบเทียบ 1 : ต้นมะเขือเทศ + ไม่คลุกดินคลุกเชื้อรา F. oxysporum f. sp. 

lycopersici (FOL) + ไมแ่ช่รากในเชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (Non PhathoFoxy) ไม ่

4. กรรมวิธีเปรียบเทียบ 2 : ต้นมะเขือเทศ + ไม่คลุกดินคลุกเชื้อรา F. oxysporum f. sp. 

lycopersici (FOL) + ไม่แช่รากในเชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (Non PhathoFoxy) แต่แช่

รากในอาหาร PDB (potato dextrose broth) 

 ด าเนินการทดลองกับเชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค 7 ไอโซเลท แต่ละ

กรรมวิธีมีต้นมะเขือเทศทดสอบจ านวน 20 ต้น (กระถาง) ด าเนินแผนการทดลอง แบบ RCBD 

5. ตรวจสอบ และบันทึกผลระดับการเกิดโรคในพืชที่ทดสอบ 

การบันทึกผลระดับการเกิดโรคบนมะเขือเทศ ใช้วิธีการตามทดลองของ Da Silva et al. (2005) ที่

ศึกษาวิจัยเรื่อง  Potential of Non-Pathogenic Fusarium oxysporum Isolates for Control of Fusarium 

Wilt of Tomato ดังนี้ 

1 = ต้นพืชปกติ ไม่แสดงอาการ  

2 = บริเวณข้อแรกจากรากของต้นพืชมีอาการท่อล าเลียงเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 

3 = ท่อล าเลียงเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลลุกลามข้ึนสูงถึงระดับใบแรก ใบพืชเหลืองอย่างน้อย  1 ใบ 

4 = ท่อล าเลียงเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลลุกลามถึงครึ่งของความสูงล าต้นพืช ใบพืชเหลือง 2 หรือมากกว่า 2 ใบ 

5 = ท่อล าเลียงเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลลุกลามเกือบถึงยอด ใบเกือบทั้งหมดมีอาการเหี่ยว  ยกเว้นยอดของพืช 

6 = พืชตาย หรือพืชแสดงอาการท่อล าเลียงเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล และเหี่ยว จนลุกลามถึงยอดพืช  

6. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการไม่แช่รากมะเขือเทศในสปอร์

แขวนลอยของเชื้อรา และ กรรมวิธีการแช่รากมะเขือเทศในอาหาร PDB (potato dextrose broth) 
 

เวลาและสถานที่ 
เวลา :   เริ่มต้น  ตุลาคม 2554   สิ้นสดุ  กันยายน 2557 

 สถานที ่: กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   

และแปลงปลูกพืชของเกษตรกร 

   

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การเก็บรวบรวมตัวอย่างดิน การแยกเชื้อรา และการจ าแนกชนิด 

 ได้ออกส ารวจและเก็บตัวอย่างดิน จากแหล่งปลูกพืชต่าง ๆ ได้แก่ กล้วยน้ าว้า แก้วมังกร ข้าวโพด 

แตง เบญจมาศ พริก ผักหวานบ้าน มะเขือเทศ ปาล์มน้ ามัน โหระพา และดินตามป่าธรรมชาติ น าตัวอย่างดินมา

แยกเชื้อราบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น PDA (Potato Dextrose Agar) และจ าแนกชนิดของเชื้อรา Fusarium sp. ที่พบ  



 จากการแยกเชื้อด้วยวิธี soil dilution plate technique บนอาหาร PDA แล้วท าเชื้อบริสุทธิ์ด้วย

วิธี single–spore technique บนอาหาร WA จากนั้นจ าแนกชนิดเชื้อราที่พบ โดยศึกษาลักษณะของสัณฐาน

วิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และศึกษาลักษณะโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และ CLA ตามวิธีการของ 

Nelson และคณะ (1983) พบว่าเชื้อราที่ได้คือ เชื้อรา F. oxysporum จ านวน 35 ไอโซเลท (ตารางที่ 1) ซึ่งแยก

ได้จากดินปลูก 10 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ าว้า ข้าวโพด คะน้า แตง เบญจมาศ พริก ผักหวานบ้าน มะเขือเทศ ปาล์ม

น้ ามัน โหระพา และดินตามป่าธรรมชาติ จาก 15 จังหวัด (ตารางที่ 1) เชื้อรา F. oxysporum ที่เก็บรวบรวมได้ทั้ง 

35 ไอโซเลท มีลักษณะส าคัญที่เหมือนกันดังนี้ 

ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA : เชื้อราสร้างเส้นใยฟู ละเอียด สีขาว สีขาวแซมม่วง สีชมพูม่วง สีม่วง

อ่อน จนถึงสีม่วงเข้ม เจริญอย่างรวดเร็ว สร้าง sporodochium สีส้มจ านวนมาก โคโลนีด้านใต้ผิวอาหารมีสีม่วง

อ่อน ม่วงเข้ม หรือน้ าเงินเข้ม และสร้างเม็ด sclerotium สีน้ าเงิน 

 

 
ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA 

 
ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA 

 



ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA : เชื้อราสร้าง microconidium จ านวนมากเกาะเป็นกลุ่มแบบ 

false head บน monophialide ซึ่งเกิดจากด้านข้างของเส้นใย phialide รูปร่างคล้ายขวดหรือพินโบว์ลิ่ง ไม่มีสี 

มีขนาดสั้นกว่า phialide ของ F. moniliforme และ F. solani  microconidia รูปไข่ ยาวรี สั้นป้อม จนถึงรูป

ทรงกระบอก ไม่มีสี มี 1-2 เซลล์ ส่วนใหญ่มี 1 เซลล์ macroconidia รูปร่างโค้งแบบ fusoid-subculate เซลล์ที่

ฐานมีลักษณะคล้ายเท้า (foot-shaped) เซลล์ที่ปลายเรียวแหลม หรือทู่มน ผนังบาง ไม่มีสี มี septum 3-5 ขนาด 

24-26 x 3-4.5 ไมครอน เกิดบน conidiophore ที่แตกกิ่งก้านมากหรือเกิดบน sporodochium ที่มีลักษณะเป็น

ก้อน (tubercularia-like) เชื้อราชนิดนี้สร้าง chlamydospore รูปไข่ หรือทรงกลม ผนังเรียบหรือผนังขรุขระ 

เกิดที่บริเวณส่วนปลายเส้นใย (terminal) และส่วนกลางเส้นใย (intercalary) มักเกิดเดี่ยว  แต่บางครั้งเกิดเป็นคู่

หรือเป็นลูกโซ่  

 
ลักษณะ microconidia จ านวนมากเกาะเป็นกลุ่มแบบ false head บน monophialide 

 
ลักษณะ macroconidia รูปร่างโค้งแบบ fusoid-subculate 



 
chlamydospore รูปไข่ หรือทรงกลม 

 

โดยปกตเิชื้อราชนิดนี้ เป็นเชื้อราโรคพืชท าให้เกิดโรคเหี่ยว (vascular wilt) กับพืชหลายชนิด เป็นรา

ที่มีพืชอาศัยกว้างมาก ท าความเสียหายกับพืชมากที่สุด และมีความสามารถท าให้เกิดโรคเฉพาะกับพืช โดย

ลักษณะของสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกัน ดังนั้น จึงได้ท าการศึกษาความสามารถในการก่อให้เกิดโรคของเชื้อรา F. 

oxysporum ทั้ง 35 ไอโซเลท (FO1 – FO35) ในพืชทดสอบต่อไป 

 

 

ตารางที่ 1 เชื้อรา F. oxysporum (FO) จ านวน 35 ไอโซเลทที่เก็บรวบรวมได้จากดินปลูกพืชในประเทศไทย

ระหว่างเดือนมกราคม 2555 – เดือนกันยายน 2556  

ไอโซเลท ดินจากพืช สถานที่ 

FO1 ดินปลูกพริก อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

FO2 ดินปลูกมะเขือเทศ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

FO3 ดินปลูกมะเขือเทศ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

FO4 ดินป่า อ.พบพระ จ.ตาก 

FO5 ดินป่า อ.แม่สอด จ.ตาก 

FO6 ดินป่า อ.แม่สอด จ.ตาก 

FO7 ดินปลูกกล้วยน้ าว้า  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

FO8 ดินปลูกกล้วยน้ าว้า  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

FO9 ดินปลูกแตง  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

FO10 ดินปลูกผักหวานบ้าน  อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 



FO11 ดินปลูกเบญจมาศ      อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

FO12 ดินปลูกปาล์มน้ ามัน  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

FO13 ดินปลูกปาล์มน้ ามัน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 

FO14 ดินปลูกปาล์มน้ ามัน อ.เมือง จ.ตรัง 

FO15 ดินมะเขือเทศ อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

FO16 ดินเบญจมาศ  อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

FO17 ดินปลูกผักหวานบ้าน  อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

FO18 ดินปลูกผักหวานบ้าน  อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

FO19 ดินปลูกกล้วยน้ าว้า  อ.พบพระ จ.ตาก 

FO20 ดินปลูกกล้วยน้ าว้า อ.แม่สอด จ.ตาก 

FO21 ดินปลูกกล้วยน้ าว้า อ.แม่สอด จ.ตาก 

FO22 ดินปลูกเบญจมาศ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

FO23 ดินปลูกข้าวโพด  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

FO24 ดินปลูกฝรั่ง อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

FO25 ดินปลูกฝรั่ง  อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

FO26 ดินปลูกพริก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

FO27 ดินปลูกพริก อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

FO28 ดินปลูกพริก อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

FO29 ดินปลูกมะเขือเทศ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) เชื้อรา F. oxysporum (FO) จ านวน 35 ไอโซเลทที่เก็บรวบรวมได้จากดินปลูกพืชในประเทศไทย

ระหว่างเดือนมกราคม 2555 – เดือนกันยายน 2556  

ไอโซเลท ดินจากพืช สถานที่ 

FO30 ดินปลูกมะเขือเทศ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 

FO31 ดินปลูกโหระพา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

FO32 ดินปลูกพริก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

FO33 ดินปลูกคะน้า อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

FO34 ดินป่า  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 



FO35 ดินป่า  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

 

2. การตรวจสอบความสามารถในการท าให้เกิดโรค (pathogenicity) และผลกระทบของเชื้อรา F. 

oxysporum ที่แยกได้ต่อต้นมะเขือเทศ ตามวิธีการของ Da Silva และคณะ (2005) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง  Potential 

of Non-Pathogenic Fusarium oxysporum Isolates for Control of Fusarium Wilt of Tomato  

การตรวจสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรคของเชื้อรา F. oxysporum โดยปลูกเชื้อรา F. ทั้ง 

35 ไอโซเลท (FO1 – FO35) แยกได้จากดินปลูกพืชและดินตามป่าธรรมชาติ ได้แก่ กล้วยน้ าว้า ข้าวโพด คะน้า 

แตง เบญจมาศ พริก ผักหวานบ้าน มะเขือเทศ ปาล์มน้ ามัน โหระพา และดินตามป่าธรรมชาติ บนต้นพืช จ านวน 8 

ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ าว้า ข้าวโพด แตงกวา เบญจมาศ ปาล์มน้ ามัน พริก ผักหวานบ้าน และมะเขือเทศ ตรวจสอบ

การเจริญเติบโตของพืชทดสอบ และการเกิดโรค พบว่า หลังจากย้ายต้นพืชลงปลูกเชื้อลงในกระถางดิน 35 วัน เชื้อ

รา F. oxysporum ส่วนใหญ่ท าให้กล้วยน้ าว้า ข้าวโพด แตงกวา เบญจมาศ ปาล์มน้ ามัน พริก ผักหวานบ้าน และ

มะเขือเทศ แสดงอาการใบล่างเริ่มเหี่ยว กลายเป็นสีเหลืองในวันต่อไป และหลังจากวันที่ 45 เป็นต้นไปใบที่เหลือง

จะแห้ง ฟุบตัว ขณะเดียวกันใบด้านบนใบอ่ืน ๆ ก็เริ่มต้นอาการโรคในลักษณะเดียวกัน เมื่อผ่าดูด้านในต้นพืชที่เป็น

โรค พบท่อล าเลียงเน่าเป็นสีน้ าตาลด า และร่วง ขณะที่ต้นพืชที่ไม่ได้ปลูกเชื้อรา F. oxysporum และต้นพืชที่ใช้ชิ้น

วุ้น PDA แทนเชื้อรา มีการเจริญเป็นปกติ ไม่พบอาการเหี่ยวของใบหรือต้น และไม่พบอาการเน่าภายในท่อล าเลียง

ของพืช 

มีเชื้อรา F. oxysporum จ านวน 7 ไอโซเลท ได้แก่ FO4, FO5, FO6, FO12, FO23, FO34 และ 

FO35 ที่ไม่ท าให้พืชทดสอบ 8 ชนิด เกิดอาการโรคเหี่ยวหรืออาการท่อล าเลียงเน่าเป็นสีน้ าตาล ซึ่งจะได้น าเชื้อรา

ทั้ง 7 ไอโซเลท รวมถึงไม่ได้ท าให้ต้นมะเขือเทศเกิดโรคเหี่ยว จึงน าไปท าการศึกษาต่อไป (ตารางที่ 2) 

เมื่อน าเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (non-pathogenic Fusarium) มาศึกษา

ผลที่มีต่อการเจริญของเชื้อรา F. oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศบนอาหาร PDA 

ด้วยวิธี Dual culture technique บ่มเชื้อที่อุณหภูมิประมาณ 28 Oซ  พบว่า เชื้อราทั้ง 2 กลุ่มเจริญบนอาหาร 

PDA ได้ดี โดยเจริญคลุมกัน ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่การยับยั้งการเจริญ จึงท าให้วิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถ

ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคที่มีต่อเชื้อรา F. oxysporum f.sp. 

lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศบนอาหาร PDA ไม่ได ้

ตารางที่ 2 การตรวจสอบความสามารถในการท าให้เกิดโรค (pathogenicity) ของ F. oxysporum บนพืชชนิด

ต่าง ๆ  

 ความสามารถในการก่อให้เกิดโรคกับพืช 



ไอโซเลท หลังปลูกพืชในดินที่มีเชื้อรา F. oxysporum เป็นเวลา 35 วัน 1/  

พริก มะเขือเทศ ปาล์ม ผักหวานบ้าน ข้าวโพด แตงกวา กล้วยน้ าว้า เบญจมาศ 

FO1 + 0 0 0 0 0 0 0 

FO2 0 + 0 0 0 0 0 0 

FO3 0 + 0 0 0 0 0 0 

FO4 0 0 0 0 0 0 0 0 

FO5 0 0 0 0 0 0 0 0 

FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 

FO7 0 0 0 0 0 0 + 0 

FO8 0 0 0 0 0 0 + 0 

FO9 0 0 0 0 0 + 0 0 

FO10 0 0 0 + 0 0 0 0 

FO11 0 0 0 0 0 0 0 + 

FO12 0 0 0 0 0 0 0 0 

FO13 0 0 0 0 0 0 + 0 

FO14 0 0 0 0 0 0 + 0 

FO15  + 0 0 0 0 0 0 

FO16 0 0 0 0 0 0 0 + 

FO17 0 0 0 + 0 0 0 0 

FO18 0 0 0 + 0 0 0 0 

FO19 0 0 0 0 0 0 + 0 

FO20 0 0 0 0 0 0 + 0 

FO21 0 0 0 0 0 0 + 0 

FO22 0 0 0 0 0 0 0 + 

FO23 0 0 0 0 0 0 0 0 

FO24 0 0 0 0 0 0 + 0 

FO25 0 0 0 0 0 0 + 0 

FO26 + 0 0 0 0 0 0 0 



FO27 + 0 0 0 0 0 0 0 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) การตรวจสอบความสามารถในการท าให้เกิดโรค (pathogenicity) ของ F. oxysporum บนพืช

ชนิดต่าง ๆ  

 

ไอโซเลท 

ความสามารถในการก่อให้เกิดโรคกับพืช 

หลังปลูกพืชในดินที่มีเชื้อรา F. oxysporum เป็นเวลา 35 วัน 1/  

พริก มะเขือเทศ ปาล์ม ผักหวานบ้าน ข้าวโพด แตงกวา กล้วยน้ าว้า เบญจมาศ 

FO28 + 0 0 0 0 0 0 0 

FO29 0 + 0 0 0 0 0 0 

FO30 0 + 0 0 0 0 0 0 

FO31 0 0 0 0 0 0 + 0 

FO32 + 0 0 0 0 0 0 0 

FO33  0 0 0 0 0 + 0 

FO34 0 0 0 0 0 0 0 0 

FO35 0 0 0 0 0 0 0 0 

ไม่ปลูกเช้ือ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ใ ช้ อ า ห า ร 

PDB แ ท น

เชื้อรา 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1/  + = ต้นพืชแสดงอาการ โดยเมล็ดไม่งอก หรือต้นเหี่ยว  

    0 = ต้นพืชไม่แสดงอาการ โดยเมล็ดงอกปกติ หรือต้นไม่เหี่ยว  

 

3. การทดสอบผลของเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (non-pathogenic 

Fusarium) ที่มีต่อการเจริญของเชื้อรา F. oxysporum f.sp. lycopersici  ในโรงเรือน ตามวิธีการของ Da Silva 

et al. (2005) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง Potential of Non-Pathogenic Fusarium oxysporum Isolates for 

Control of Fusarium Wilt of Tomato 

หลังจากย้ายต้นพืชลงปลูกเชื้อลงในกระถางดิน 35 วัน ท าการตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืช

ทดสอบ และการเกิดโรค  พบว่า ต้นมะเขือเทศ ในกรรมวิธีที่  1 -7 (ต้นมะเขือเทศ + ดินคลุกเชื้อรา F. 



oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) + คลุกเชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค) และกรรมวิธีที่ 

8 (ต้นมะเขือเทศ + ดินคลุกเชื้อรา F. oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) + ไม่คลุกเชื้อรา F. oxysporum 

สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค) ซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ มีการเจริญเติบโต ไม่ดีคล้ายกัน โดยอาการเหี่ยวของต้น 

เริ่มจากใบเหลืองตั้งแต่ใบล่าง แล้วทยอยเหลือง ตั้งแต่เดือนแรกที่ปลูกเชื้อ จนทั้งเหี่ยวทั้งต้นภายในเวลา 2 เดือน 

เมื่อผ่าดูเนื้อเยื่อภายในล าต้น พบว่า เนื้อเยื่อในท่อล าเลียงมีอาการเน่าเป็นสีน้ าตาลด าทุกต้น โดยต้นมะเขือเทศใน

กรรมวิธีที่ 1 -7 และกรรมวิธีที่ 8 ซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ มีระดับการเกิดโรคภายในต้น 3.35, 3.60, 3.55, 

3.17, 3.33, 3.86, 3.20 และ 3.85 ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อเทียบระดับการเกิดโรคใน

ต้นมะเขือเทศกรรมวิธีที่ 9 (ต้นมะเขือเทศ + ไม่คลุกดินคลุกเชื้อรา F. oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) +ไม่

คลุกเชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค) ซึ่งมีระดับ 1 เป็นระดับการเกิดโรคต่ า อย่างมีความ

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 -8 ขณะที่การเจริญของต้นมะเขือเทศในกรรมวิธีที่ 9 มีการเจริญเติบโตดี มียอด

แตกใบดี ไม่พบใบเหลืองหรือเหี่ยว (ตารางที่ 3)  

 

ตารางที่ 3 การทดสอบผลของเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (non-pathogenic Fusarium) 

ที่มีต่อการเจริญของต้นมะเขือเทศ ที่ปลูกในดินที่มีเชื้อรา F. oxysporum f.sp. lycopersici  ใน

สภาพโรงเรือน 
 

กรรมวิธี 
ระดับการเกิดโรคของต้นมะเขือเทศ 

ที่อายุ 35 วัน 1/ 

1. ดินคลุกเชื้อรา FOL + คลุกเชื้อรา F. oxysporum FO4 3.35 b 2/ 

2. ดินคลุกเชื้อรา FOL + คลุกเชื้อรา F. oxysporum FO5 3.60 b 

3. ดินคลุกเชื้อรา FOL + คลุกเชื้อรา F. oxysporum FO6 3.55 b 

4. ดินคลุกเชื้อรา FOL + คลุกเชื้อรา F. oxysporum FO12 3.17 b 

5. ดินคลุกเชื้อรา FOL + คลุกเชื้อรา F. oxysporum FO23 3.33 b 

6. ดินคลุกเชื้อรา FOL + คลุกเชื้อรา F. oxysporum FO34 3.86 b 

7. ดินคลุกเชื้อรา FOL + คลุกเชื้อรา F. oxysporum FO35 3.20 b 

8. ดินคลุกเชื้อรา FOL + ไม่คลุกเชื้อรา F. oxysporum สาย

พันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (Non PhathoFoxy) 

3.85 b 

9. ไม่คลุกดินคลุกเชื้อรา FOL +ไม่คลุกเชื้อรา F. oxysporum 

สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (Non PhathoFoxy) 

1 a 



CV (%) 5.7 
 

1/  ค่าเฉลีย่ของระดับการเกิดโรคจากจ านวน 20 ต้น 
2/ ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแต่ละแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี 

DMRT 

 

จากผลการทดลองท่ีพบว่า กรรมวิธีที่ 1 -7 และกรรมวิธีที่ 8 ซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ มีระดับการ

เกิดโรคภายในต้น 3 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคนี้

ไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเข้าท าลายของเชื้อรา F. oxysporum f.sp. lycopersici หรือการท าให้เกิดโรค

เหี่ยวบนต้นมะเขือเทศได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินธรรมชาติหรือดินปลูกพืชให้มากข้ึน คาด

ว่าคงได้พบเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค ที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเข้าท าลายของ

เชื้อรา F. oxysporum f.sp. lycopersici  สาเหตุของโรคเหี่ยวของมะเขือเทศได้ในที่สุด 

 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การออกส ารวจและเก็บตัวอย่างดิน จากแหล่งปลูกพืชต่าง ๆ ได้แก่ กล้วยน้ าว้า แก้วมังกร ข้าวโพด 

คะน้า แตง เบญจมาศ พริก ผักหวานบ้าน มะเขือเทศ ปาล์มน้ ามัน โหระพา และดินตามป่าธรรมชาติ น าตัวอย่าง

ดินมาแยกเชื้อราด้วยวิธี soil dilution plate technique บนอาหาร PDA แล้วท าเชื้อบริสุทธิ์ด้วยวิธี single–

spore technique บนอาหาร WA จากนั้นจ าแนกชนิดเชื้อราที่พบ พบว่าเชื้อราที่ได้คือ เชื้อรา F. oxysporum 

จ านวน 35 ไอโซเลท (FO1 – FO35) ซึ่งแยกได้จากดินปลูก 10 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ าว้า ข้าวโพด คะน้า แตง 

เบญจมาศ พริก ผักหวานบ้าน มะเขือเทศ ปาล์มน้ ามัน โหระพา และดินตามป่าธรรมชาติ จาก 15 จังหวัด เชื้อรา 

F. oxysporum ที่เก็บรวบรวมได้ทั้ง 35 ไอโซเลท (FO1 – FO35) มีลักษณะโคโลนีที่เจริญบนอาหาร PDA และ 

ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA ที่คล้ายกัน  

การตรวจสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรคของเชื้อรา F. oxysporum โดยปลูกเชื้อรา F. ทั้ง 

35 ไอโซเลท (FO1 – FO35) แยกได้จากดินปลูกพืชและดินตามป่า บนต้นพืช จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ าว้า 

ข้าวโพด แตงกวา เบญจมาศ ปาล์มน้ ามัน พริก ผักหวานบ้าน และมะเขือเทศ ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืช

ทดสอบ และการเกิดโรค พบว่า หลังจากย้ายต้นพืชลงปลูกเชื้อลงในกระถางดิน 35 วัน เชื้อรา F. oxysporum 

ส่วนใหญ่ท าให้กล้วยน้ าว้า ข้าวโพด แตงกวา เบญจมาศ ปาล์มน้ ามัน พริก ผักหวานบ้าน และมะเขือเทศ แสดง

อาการใบล่างเริ่มเหี่ยว กลายเป็นสีเหลืองในวันต่อไป และหลังจากวันที่ 45 เป็นต้นไปใบที่เหลืองจะแห้ง ฟุบตัว 

ขณะเดียวกันใบด้านบนใบอ่ืน ๆ ก็เริ่มต้นอาการโรคในลักษณะเดียวกัน เมื่อผ่าดูด้านในต้นพืชที่เป็นโรค พบท่อ

ล าเลียงเน่าเป็นสีน้ าตาลด า และร่วง ขณะที่ต้นพืชที่ไม่ได้ปลูกเชื้อรา F. oxysporum และต้นพืชที่ใช้ชิ้นวุ้น PDA 



แทนเชื้อรา มีการเจริญเป็นปกติ ไม่พบอาการเหี่ยวของใบหรือต้น และไม่พบอาการเน่าภายในท่อล าเลียงของพืช มี

เชื้อรา F. oxysporum จ านวน 7 ไอโซเลท ได้แก่ FO4, FO5, FO6, FO12, FO23, FO34 และ FO35 ที่ไม่ท าให้

พืชทดสอบ 8 ชนิด เกิดอาการโรคเหี่ยวหรืออาการท่อล าเลียงเน่าเป็นสีน้ าตาล  

เมื่อน าเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (non-pathogenic Fusarium) มาศึกษา

ผลที่มีต่อการเจริญของเชื้อรา F. oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศบนอาหาร PDA 

ด้วยวิธี Dual culture technique บ่มเชื้อที่อุณหภูมิประมาณ 28 Oซ  พบว่า เชื้อราทั้ง 2 กลุ่มเจริญบนอาหาร 

PDA ได้ดี โดยเจริญคลุมกัน ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่การยับยั้งการเจริญ จึงท าให้วิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถ

ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคที่มีต่อเชื้อรา F. oxysporum f.sp. 

lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศบนอาหาร PDA ไม่ได ้

หลังจากย้ายต้นพืชปลูกเชื้อลงในกระถางดิน 35 วัน ท าการตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืช

ทดสอบ และการเกิดโรค  พบว่า ต้นมะเขือเทศ ในกรรมวิธีที่  1 -7 (ต้นมะเขือเทศ + ดินคลุกเชื้อรา F. 

oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) + คลุกเชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค) และกรรมวิธีที่ 

8 (ต้นมะเขือเทศ + ดินคลุกเชื้อรา F. oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) + ไม่คลุกเชื้อรา F. oxysporum 

สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค) ซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ มีการเจริญเติบโต ไม่ดีคล้ายกัน โดยอาการเหี่ยวของต้น 

เริ่มจากใบเหลืองตั้งแต่ใบล่าง แล้วทยอยเหลือง ตั้งแต่เดือนแรกที่ปลูกเชื้อ จนทั้ง เหี่ยวทั้งต้นภายในเวลา 2 เดือน 

เมื่อผ่าดูเนื้อเยื่อภายในล าต้น พบว่า เนื้อเยื่อในท่อล าเลียงมีอาการเน่าเป็นสีน้ าตาลด าทุกต้น โดยต้นมะเขือเทศใน

กรรมวิธีที่ 1 -7 และกรรมวิธีที่ 8 ซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ มีระดับการเกิดโรคภายในไม่มีความแตกต่างกันทาง

สถิติ แต่เมื่อเทียบระดับการเกิดโรคในต้นมะเขือเทศกรรมวิธีที่ 9 (ต้นมะเขือเทศ + ไม่คลุกดินคลุกเชื้อรา F. 

oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) +ไม่คลุกเชื้อรา F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค) ซึ่งมีระดับ 1 

เป็นระดับการเกิดโรคต่ า อย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่  1 -8 ขณะที่การเจริญของต้นมะเขือเทศใน

กรรมวิธีที่ 9 มีการเจริญเติบโตดี มียอดแตกใบดี ไม่พบใบเหลืองหรือเหี่ยว  

จากผลการทดลองท่ีพบว่า กรรมวิธีที่ 1 -7 และกรรมวิธีที่ 8 ซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ มีระดับการ

เกิดโรคภายในต้น 3 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า F. oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค ไม่

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเข้าท าลายของเชื้อรา F. oxysporum f.sp. lycopersici หรือการท าให้เกิดโรค

เหี่ยวบนต้นมะเขือเทศได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินธรรมชาติหรือดินปลูกพืชให้มากข้ึน คาด

ว่าคงได้พบเชื้อรา F.  oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค ที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเข้าท าลายของ

เชื้อรา F. oxysporum f.sp. lycopersici  สาเหตุของโรคเหี่ยวของมะเขือเทศได้ในที่สุด 
 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



น าข้อมูลเชื้อรา Trichoderma harzianum และแหล่งที่มาของเชื้อรา Trichoderma harzianum 
รวมถึงเทคนิคในการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการป้องกันก าจัดเชื้อรา F. oxysporum f.sp. cubense ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไปเผยแพร่ในวารสารของกรมวิชาการเกษตร และหนังสืองานวิชาการหรือการโปสเตอร์
วิชาการที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ และถ่ายทอดให้ เกษตรกรผู้ประสบปัญหาโรคพืชเนื่องจากเชื้อรา F. 
oxysporum f.sp. cubense น าใปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 หน่วยงานที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8  
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	Nel และคณะ (2006) ศึกษาพบว่า เชื้อรา Trichoderma และ เชื้อรา F. oxysporum ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (nonpathogenic F. oxysporum) จากตัวอย่างดินต่าง ๆ ในแอฟริกาใต้ สามารถยับยั้งการเกิดโรคตายพรายของกล้วยในโรงเรือนทดลองได้ โดยเชื้อรา F. oxysporum ที่ไม่ก่อให้เ...
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