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สํารวจ รวบรวม จําแนก และศึกษาพืชอาศัยของรา Sclerotium spp.
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Surveying Collecting Identification and Study
on Host of Plant Pathogenic Sclerotium spp.
สุณีรัตน สีมะเดื่อ พรพิมล อธิปญ
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กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยอ
จากการสํารวจ และเก็บตัวอยางโรคพืช ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง กันยายน 2552
จากแปลงปลูกพืช ในพื้นที่ 29 จังหวัด ไดแก จังหวัด เชียงราย เชียงใหม ลําปาง พะเยา ลําพูน
แมฮองสอน ตาก พิจิตร อุตรดิตถ เพชรบูรณ อุบลราชธานี หนองคาย ขอนแกน นครราชสีมา เลย
ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุ รี สมุ ท รสาคร จั น ทบุ รี สงขลา พั ท ลุ ง และสตู ล ได ตั ว อย า งโรคพื ช ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ รา
Sclerotium sp. ทั้งหมดจํานวน 37 ตัวอยาง จากพืช 15 ชนิด ไดแก ไดแก โรคโคนเนาของพริก
จํานวน 9 ตัวอยาง โรคโคนเนาและผลเนาของมะเขือเทศ จํานวน 4 ตัวอยาง โรคโคนเนาของ
กระชายดํา จํานวน 2 ตัวอยาง โรคลําตนเนาของถั่วเหลือง จํานวน 2 ตัวอยาง โรคลําตนเนาของถั่ว
ลิสง จํานวน 3 ตัวอยาง โรคเนาแหงของกลวยไม Ascocenda จํานวน 2 ตัวอยาง กลวยไม
Mokara จํานวน 1 ตัวอยาง กลวยไมชาง จํานวน 2 ตัวอยาง กลวยไม Vanda จํานวน 3 ตัวอยาง
และ กลวยไมดิน จํานวน 3 ตัวอยาง โรคโคนเนาของเฟรนฮาวาย จํานวน 2 ตัวอยาง โรคลําตนเนา
ของทานตะวัน จํานวน 1 ตัวอยาง โรคลําตนเนาของกวนอีม จํานวน 1 ตัวอยาง โรคโคนเนาของ
เศรษฐีเรือนนอก จํานวน 1 ตัวอยาง และโรคโคนเนาของพลับพลึง จํานวน 1 ตัวอยาง หลังจาก
นํามาแยกเชื้อ และจําแนกชนิด พบวาทุกตัวอยาง เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii และไดเก็บเชื้อ
บริสุทธิ์ จํานวน 37 ไอโซเลท รวบรวมไวในศูนยรวบรวมเชื้อราสาเหตุโรคพืชของกลุมวิจัยโรคพืช
รวมทั้งไดจัดทําตัวอยางแหงโรคพืชพรอมลงรายละเอียดขอมูลตัวอยาง เก็บในพิพิธภัณฑโรคพืช
จํานวน 37 ตัวอยาง

รหัสการทดลอง 09-02-49-01-02-01-29-51

1495
คํานํา
เชื้อราสกุล Sclerotium จัดอยูใน Form-Class Hyphomycetes (Hyphales) Form-Order
Agonomycetales (Mycelia Sterilia) Form-Family Agonomycetaceae มีหลายชนิด (species)
เปนสาเหตุโรคที่สําคัญของพืช เชน Sclerotium cepivorum S. rolfsii S. tuliparum S. delphinii
และ S. wakkeri เปนตน (Von,1981)
S. rolfsii เปนเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่ดํารงชีวิตอยูในดิน (soilborne) เปนสาเหตุโรคเนา
ระดับดิน (damping off) ของกลาพืช และโรครากเนาและโคนเนาของพืช มีพืชอาศัยมากกวา 500
ชนิด Farr et. al.(1989) รายงานวามีพืชมากกวา 270 สกุล ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปนพืชอาศัย
ของ S. rolfsii พืชที่ออนแอตอเชื้อรา S. rolfsii เชน มันเทศ (Sweet potato) ฟกทอง (Pumpkin)
ขาวโพด (Corn) ขาวฟาง (Wheat) ถั่วลิสง (Peanut) นาซีซัส (Narcissus) ไอริส (Iris) ลิเลี่ยม
(Lilium) บานชื่น (Zinnia) และ เบญจมาศ (Chrysanthemum) เปนตน Aycock, (1966) รายงาน
ถึงความเสียหายของผลผลิตถั่วลิสงที่ปลูกในพื้นที่ราบทางตอนใตของรัฐ North Carolina ประเทศ
สหรัฐอเมริ ก า ในป ค.ศ. 1959 ว า มีค วามเสี ย หาย 1-60 เปอรเ ซ็น ต ซึ่ง เป น มู ลค า 10-20 ล า น
ดอลลาร
ลักษณะของรา S. rolfsii คือ สรางเสนใยสีขาวหรือสีออน มี camp connection เจริญได
รวดเร็ว และสราง sclerotium มีลักษณะเปนเม็ดกลม สีน้ําตาล ประกอบดวยเสนใยอัดตัวกันเปน
ชั้นหลายชั้น และเปนเนื้อเยื่อแบบ pseudoparenchyma ปจจุบันพบ perfect state จัดอยูใน
subdivision Basidiomycotina คือ รา Athelia rolfsii (Barnett ,1987 ; วิจัย, 2546)
สําหรับในประเทศไทยรา S. rolfsii เปนสาเหตุโรคที่สําคัญของพืชชนิดตางๆ ไดแก โรคลํา
ตนเนาของถั่วลิสง โคนเนาของมะเขือเทศ โคนเนาของพริก เนาคอดินของฝาย เนาระดับดินของ
ถั่วฝกยาว เนาแหงของกลวยไม รากเนาของเยอบีรา ลําตนเนาของทานตะวัน หัวและรากเนาของ
หอม กระเทียม และตนแหงของขาวบารเลย
ในดานการศึกษาการจัดจําแนกชนิด การศึกษาพืชอาศัย และรวบรวมราสกุล Sclerotium
ยังมีผูทํา ไม มากนัก และไม มีการเก็บรักษาตัว อยางแหงเขาสูพิพิธ ภัณฑ รวมทั้งการเก็บขอมูล
ตัวอยางแหงยังไมเปนระบบสากล ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาเพื่อใหทราบชนิด (species) ของราสกุล
Sclerotium สาเหตุโรคพืช พืชอาศัย และแหลงแพรระบาด รวมทั้งจัดทําตัวอยางแหงโรคของพืช
ชนิดตางๆที่เกิดจากราสกุล Sclerotium เพื่อเก็บรวบรวมในพิพิธภัณฑตัวอยางแหงโรคพืช ซึ่งขอมูล
จากการศึกษา สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาดานอารักขาพืช และ เปน
ประโยชนสําหรับการจัดทําบัญชีรายชื่อศัตรูพืช และการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชในขบวนการ
นําเขา สงออกพืชผลเกษตร
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. ตัวอยางโรคพืชที่คาดวาเกิดจากเชื้อรา Sclerotium spp.จากแหลงปลูกพืชของประเทศ
ไทย ระหวางพฤศจิกายน 2550 ถึง กันยายน 2552
2. อุ ป กรณ สํ า หรั บ เก็ บ ตั ว อย า งโรคพื ช เช น กรรไกร คั ต เตอร ถุ ง พลาสติ ก กระดาษ
หนังสือพิมพ กลองเก็บความเย็น ปากกา กระดาษบันทึกขอมูล
3. แผงไมอัดตัวอยางโรคพืช กระดาษฟางและกระดาษหนังสือพิมพ
4.วัสดุอุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการเชื้อรา เชน เข็มเขี่ย มีดโกน มีดผาตัด แผนแกวสไลด
พรอมแผนปดสไลด และตะเกียงแอลกอฮอล
5. สารเคมี ไดแก lactophenol และ oil immersion
6. อาหารเลี้ยงเชื้อรา ไดแก Potato Dextrose Agar (PDA)
7. กลองจุลทรรศน พรอมกลองถายภาพ และฟลม
8. ตําราสําหรับใชในการจัดจําแนกรา Sclerotium spp.
วิธีการ
1. สํารวจ รวบรวม และเก็บตัวอยางโรคพืช
สํ า รวจ รวบรวม และเก็ บ ตั ว อย า งพื ช ที่ แ สดงอาการของโรคซึ่ ง คาดว า เกิ ด จากเชื้ อ รา
Sclerotium spp.จากแหลงปลูกพืชในประเทศไทย ระหวางพฤศจิกายน 2550 ถึง กันยายน 2552
โดยเลือกเก็บสวนของพืชที่แสดงอาการของโรค หอดวยกระดาษหนังสือพิมพใสในถุงพลาสติก
พรอมแนบกระดาษบันทึกรายละเอียด ชื่อพืช สถานที่เก็บ วันที่เก็บ และลักษณะอาการของโรค
บรรจุหอตัวอยางโรคพืชลงในกลองเก็บความเย็น เพื่อนํามาจําแนกชนิดของเชื้อสาเหตุโรคใน
หองปฏิบัติการ
2. ศึกษา และจําแนกชนิดของรา Sclerotium spp.
2.1 แยกเชื้อรา และเก็บเชื้อบริสุทธิ์
แยกเชื้อราโดยตรง
แยกเชื้อราโดยตรงจากชิ้นสวนพืชภายใตกลองจุลทรรศนแบบ stereo หรือ ทํา moist
chamber บมที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน เมื่อเชื้อราสราง fruiting body ใชเข็มเขี่ย
สวนของเชื้อรามาวางบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) ในจานเลี้ยงเชื้อ บมที่อุณหภูมิ 26
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องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน แยกเชื้อราใหบริสุทธิ์ จากนั้นนําเชื้อบริสุทธิ์ที่ได เลี้ยงบนอาหาร PDA
Slant ในหลอดแกว เก็บไวที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เพื่อใชศึกษาตอไป
แยกเชื้อราโดยวิธี Tissue transplant
นําสวนของพืชที่เปนโรคมาตัดเปนชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 0.5x0.5 มิลลิเมตร ใหคาบตอสวนที่
เปนโรคและไมเปนโรค แชในสารละลายโซเดียมไฮเปอรคลอไรท 10 % เปนเวลา 3-5 นาที ลางใน
น้ํา นึ่งฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง ซับใหแหงดวยกระดาษที่ผานการฆาเชื้อ แลวนําไปวางบนอาหาร PDA ใน
จานเลี้ยงเชื้อ บมที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน แยกเชื้อราใหบริสุทธิ์ จากนั้นนําเชื้อ
บริสุทธิ์ที่ได เลี้ยงบนอาหาร PDA Slant ในหลอดแกว เก็บไวที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เพื่อใช
ศึกษาตอไป
2.2 พิสูจนโรคตามวิธกี าร Koch’s postulate
นําเชื้อรา Sclerotium spp.บริสุทธิ์ที่แยกได มาเลีย้ งบนอาหาร PDA ในจานเลี้ยงเชือ้ บม
ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส นาน 2 วัน จากนั้นใช cork boror ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5
มิลลิเมตร ตัดวุนอาหารบริเวณสวนปลายเสนใยของเชือ้ รา นําไปปลูกเชื้อบนพืชชนิดเดิม สําหรับ
กรรมวิธีเปรียบเทียบปลูกเชือ้ ดวยชิ้นวุนอาหาร PDA ที่ปราศจากเชือ้ สาเหตุโรค เมื่อพืชเปนโรคนํา
สวนที่แสดงอาการเปนโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์ตรวจดู เพื่อยืนยันเชื้อสาเหตุโรคอีกครั้ง
2.3. การจําแนกชนิดรา Sclerotium spp.
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานของเชื้อรา
ศึกษาลักษณะของเชื้อ Sclerotium spp โดยเลี้ยงเชื้อราที่แยกไดบนอาหาร PDA ในจาน
เลี้ยงเชื้อ บมที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส นาน 1 วัน ตรวจดูลักษณะโคโลนีของเชื้อ จากนั้นเขี่ย
เสนใย หรือโครงสรางตางๆ ลงบนแผนกระจกสไลด แลวหยด lactophenol ปดดวยแผนปดสไลด
ตรวจดูลักษณะทางสัณฐานของเสนใย การสราง camp connection และโครงสรางตางๆ ภายใต
กลองจุลทรรศน ดวยกําลังขยาย 400 และ1,000 เทา วัดขนาดเสนใย และโครงสรางอื่นๆที่สําคัญ
โดยใช calibrated micrometer สวนการวัดขนาด sclerotium ทําโดยเลี้ยงเชื้อราที่แยกไดบน
อาหาร PDA ในจานเลี้ยงเชื้อ บมที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส นาน 30 วัน แลวสุมวัดขนาด
sclerotium จํานวน 50 เม็ด บันทึกลักษณะทางสัณฐานของเสนใย ขนาด รูปราง สี และลักษณะผิว
ของเม็ด sclerotium แลวบันทึกภาพ จากนั้นหาคาเฉลี่ยของขนาดเม็ด sclerotium และโครงสราง
ของราที่วัดขนาดไว
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จัดจําแนกชนิดเชื้อรา Sclerotium spp.สาเหตุโรคพืช
โดยเปรียบเทียบลักษณะของรา Sclerotium spp. ที่ศึกษากับคูมือการจัดจําแนกรา
Sclerotium spp.
3. เก็บรักษาสายพันธุเ ชื้อรา
เชื้อราที่แยกไดเก็บรักษาไว 3 วิธี คือเลี้ยงบนอาหาร PDA Slant ในหลอดแกว เก็บไวที่
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ใสในดินที่ผานการฆาเชื้อแลวในหลอดแกว เก็บไวที่อุณหภูมิ 26 องศา
เซลเซียส และอีกสวนหนึ่งเก็บเปนตัวอยางแหงโรคพืชไวในพิพิธภัณฑโรคพืช
4. จัดทําตัวอยางแหงโรคพืช
ตัวอยางโรคพืชที่เก็บมาได สวนหนึ่งนํามาจัดทําตัวอยางแหง โดยตัดสวนของพืชบริเวณที่
แสดงอาการโรค วางบนกระดาษฟาง พรอมแนบกระดาษบันทึกขอมูลพืช แลวปดทับดวยกระดาษ
หนังสือพิมพ อัดทับดวยแผงไมอัดตัวอยางโรคพืช นําไปวางผึ่งลม ไมใหถูกแดด เปลี่ยนกระดาษทุก
วั น จนกระทั่ ง ตั ว อย า งพื ช แห ง จึ ง นํ า มาเก็ บ ในถุ ง กระดาษสํ า หรั บ เก็ บ ตั ว อย า งแห ง พร อ มลง
รายละเอียดขอมูลตัวอยางตามระบบสากล (Anonymous, 2005) ไดแก ชื่อพืช ลักษณะอาการโรค
สถานที่เก็บ ชนิดของราสาเหตุโรคพืช วันที่เก็บ ชื่อผูเก็บ และชื่อผูจัดจําแนกชนิดรา เปนตน แลวสง
เก็ บ ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ตั ว อย า งแห ง โรคพื ช กลุ ม วิ จั ย โรคพื ช สํ า นั ก วิ จั ย พั ฒ นาการอารั ก ขาพื ช
กรมวิชาการเกษตร
เวลาและสถานที่
เวลา
สถานที่

เริ่มตน ตุลาคม 2550 สิน้ สุด กันยายน 2553
กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และแปลงปลูกพืชของ
เกษตรกร
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. สํารวจ รวบรวม และเก็บตัวอยางโรคพืช
จากการสํารวจ และเก็บตัวอยางโรคพืช ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง กันยายน 2552
จากแปลงปลูกพืช ในพืน้ ที่ 29 จังหวัด ไดแก จังหวัด เชียงราย เชียงใหม ลําปาง พะเยา ลําพูน
แมฮองสอน ตาก พิจิตร อุตรดิตถ เพชรบูรณ อุบลราชธานี หนองคาย ขอนแกน นครราชสีมา เลย
ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี สมุทรสาคร จันทบุรี สงขลา พัทลุง และสตูล ไดตัวอยางโรคพืชทีเ่ กิดจากเชื้อรา
Sclerotium sp. ทั้งหมดจํานวน 37 ตัวอยาง จากพืช 15 ชนิด ไดแก ตัวอยางโรคโคนเนาของพริก มี
อาการเหี่ยว ทีโ่ คนตนพบเสนใยสีขาว และ sclerotia ของเชื้อรา จํานวน 9 ตัวอยาง โรคโคนเนาและ
ผลเนาของมะเขือเทศ มีอาการตนเหี่ยว ผลเนา ที่โคนตน และผล พบเสนใยสีขาว และเม็ด
sclerotium ของเชื้อรา จํานวน 4 ตัวอยาง โรคโคนเนาของกระชายดํา มีอาการโคนเนา ที่โคนตน
พบเสนใยสีขาว และ sclerotia ของเชื้อรา จํานวน 2 ตัวอยาง โรคลําตนเนาของถัว่ เหลือง มีอาการ
ตนเหีย่ ว โคนตนพบเสนใยสีขาว และ sclerotia ของเชือ้ รา จํานวน 2 ตัวอยาง โรคลําตนเนาของถั่ว
ลิสง มีอาการตนเหีย่ ว ที่ฝก โคนตน และราก พบเสนใยสีขาว และ sclerotia ของเชื้อรา จํานวน 3
ตัวอยาง โรคเนาแหงของกลวยไม มีอาการโคนตน ใบ และรากแหง บริเวณโคนตน โคนใบ และราก
พบเสนใยหยาบสีขาว และ sclerotia ขนาดเล็ก สีขาว ถึงสีนา้ํ ตาลเขมของเชื้อรา ไดแก กลวยไม
Ascocenda จํานวน 2 ตัวอยาง กลวยไม Mokara จํานวน 1 ตัวอยาง กลวยไมชาง จํานวน 2
ตัวอยาง กลวยไม Vanda จํานวน 3 ตัวอยาง และ กลวยไมดิน จํานวน 3 ตัวอยาง โรคโคนเนาของ
เฟรนฮาวาย มีอาการเหี่ยว ตนแหง ที่โคนตน และรากพบเสนใยสีขาว และ sclerotia ของเชื้อรา
จํานวน 2 ตัวอยาง โรคลําตนเนาของทานตะวัน มีอาการตนเหี่ยว ที่โคนตนพบเสนใยสีขาว และ
sclerotia ของเชื้อรา จํานวน 1 ตัวอยาง โรคลําตนเนาของกวนอีม มีอาการใบและกาบใบแหง พบ
เสนใยสีขาว และ sclerotia ของเชื้อรา จํานวน 1 ตัวอยาง โรคโคนเนาของเศรษฐีเรือนนอก มี
อาการโคนตนเนา ใบเหลือง แหง ที่โคนตนพบเสนใยสีขาว และsclerotia ของเชื้อรา จํานวน 1
ตัวอยาง และโรคโคนเนาของพลับพลึง มีอาการโคนตนเนา ใบเหลือง แหง ที่โคนตนพบเสนใยสีขาว
และ sclerotia ของเชื้อรา จํานวน 1 ตัวอยาง (ตารางที่1)
2. ศึกษา และจําแนกชนิดของรา Sclerotium spp.
2.1 แยกเชื้อรา และเก็บเชื้อบริสุทธิ์
แยกเชื้อรา Sclerotium sp.บริสุทธิ์ ไดทั้งหมด 37 ไอโซเลท จากนั้นนําเชื้อบริสุทธิ์ที่ได
เลี้ยงบนอาหาร PDA Slant ในหลอดแกว เก็บไวที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาตอไป
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2.2 พิสูจนโรคตามวิธีการ Koch’s postulate
นําเชื้อรา Sclerotium spp.บริสุทธิ์ที่แยกได มาเลี้ยงบนอาหาร PDA ในจานเลี้ยงเชื้อ บมที่
อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส นาน 2 วัน แลวนําไปปลูกเชื้อบนพืชชนิดเดิม พบวาพืชแสดงอาการโรค
และเมื่ อ นํ า ส ว นของพื ช ที่ เ ป น โรคมาแยกเชื้ อ บริ สุ ท ธิ์ เ พื่ อ ยื น ยั น เชื้ อ สาเหตุ ต ามวิ ธี ก าร Koch’s
postulate พบวาเชื้อรา Sclerotium sp ทั้ง 37 ไอโซเลท เปนสาเหตุโรคพืช
2.3. จําแนกชนิดรา Sclerotium spp.
นําเชื้อรา Sclerotium sp.ที่รวบรวมได มาศึกษาลักษณะทางสัณฐาน โดยศึกษาลักษณะ
โคโลนีของเชื้อบนอาหาร PDA และ ลักษณะ ขนาด สี ของเสนใย สปอร และ fruiting body ภายใต
กลองจุลทรรศน ไดผลดังนี้
โคโลนีของเชื้อราบนอาหาร PDA อายุ 1 วัน มีสีขาว การเจริญสม่ําเสมอ เสนใยสีขาวฟู มี
ขนาดกวาง 2-5 ไมครอน ไมพบการสรางสปอร แตจะเริ่มสราง sclerotium เมื่อเสนใยเจริญเต็ม
ผิวหนาอาหาร และจะสรางหนาแนน ตั้งแตบริเวณขอบโคโลนีเขามา 1 เซ็นติเมตร สวนบริเวณ
กลางโคโลนีสรางเพียงเล็กนอย เมื่อรามีอายุ 15 วัน เม็ด sclerotium มีขนาด 0.8-1.0 มิลลิเมตร
เสนใยของเชื้อรามีผนังบาง ไมมีสี มีผนังกั้นตามขวาง มีการสราง clamp connection
จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานของรา Sclerotium sp. ที่รวบรวมได ทั้ง 37 ไอโซเลท
เปรียบเทียบลักษณะของรา Sclerotium sp. ที่ศึกษากับคูมือการจัดจําแนกรา Sclerotium spp.
จําแนกชนิดไดเปนเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. (ตารางที่ 1)
3. เก็บรักษาสายพันธุเ ชื้อรา
เชื้อรา Sclerotium rolfsii ที่แยกไดทั้ง 37 ไอโซเลท เก็บเขาศูนยรวบรวมเชื้อราสาเหตุโรค
พืช ของกลุมวิจัยโรคพืช โดยเก็บไว 3 วิธี คือ เลี้ยงบนอาหาร PDA Slant ในหลอดแกว เก็บไวที่
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ใสในดินที่ผานการฆาเชื้อแลวในหลอดแกว เก็บไวที่อุณหภูมิ 26 องศา
เซลเซียส และอีกสวนหนึ่งเก็บเปนตัวอยางแหงโรคพืชไวในพิพิธภัณฑโรคพืช
4. จัดทําตัวอยางแหงโรคพืช
ไดจัดทําตัวอยางแหงโรคพืชที่เกิดจากรา Sclerotium rolfsii เพื่อสงเขาพิพิธภัณฑตัวอยาง
แหงโรคพืช จํานวน 37 ตัวอยาง
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สรุปผลการทดลอง
จากการสํารวจ และเก็บตัวอยางโรคพืช ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง กันยายน 2552
จากแปลงปลูกของเกษตรกร ในพืน้ ที่ 29 จังหวัด ไดตัวอยางโรคพืชทีเ่ กิดจากเชื้อรา Sclerotium
sp. ทัง้ หมดจํานวน 37 ตัวอยาง จากพืช 15 ชนิด เมื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานของเชื้อรา เพื่อ
จําแนกชนิด พบวาทุกตัวอยาง เกิดจากเชือ้ รา Sclerotium rolfsii และไดเก็บเชื้อบริสุทธิ์ จํานวน
37 ไอโซเลท รวบรวมไวในศูนยรวบรวมเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชของกลุม วิจัยโรคพืช รวมทั้งจัดทํา
ตัวอยางแหงโรคพืชพรอมลงรายละเอียดขอมูลตัวอยาง เก็บในพิพิธภัณฑโรคพืช จํานวน 37
ตัวอยาง เชื้อรา S. rolfsii ที่รวบรวมไดจะนําไปศึกษาพืชอาศัยตอไป
เอกสารอางอิง
วิจัย รักวิทยาศาสตร. 2546. ราวิทยาเบื้องตน. จามจุรี โปรดักส, กรุงเทพฯ. 351 หนา
Aycock, R. 1966. Stem Rot and Other Diseases Caused by Sclerotium rolfsii. Tech. Bul.
No. 174. North Carolina Agr. Exp. Sta. 202 pp.
Barnett, H.L. and B. B. Hunter. 1987. Illustrated Genera of Imperfect Fungi. 3rd Ed., The
American Phytopathological Society,.Minnesota. 218 pp.
Farr, D.F., G.F. Bills, G.P. Chamuris, and A.Y. Rossman. 1989. Fungi on Plants and Plant
Products in the United States. American Phytopathological Society., St. Paul,
Minnesota.
Von ARX, J.A.. 1981. The Gennera of Fungi Sporulating in Pure Culture. 3rd Revised Ed.,
J. cramer, Kommandit Gesellschaft, Germany. 422 pp.
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 ชนิดพืช เชื้อสาเหตุ ลักษณะอาการ แหลงที่พบ และจํานวนตัวอยางโรคพืชที่ไดจากการ
สํารวจ รวบรวม และเก็บตัวอยางโรคที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium sp. ในชวงเดือนพฤศจิกายน
2550 ถึง กันยายน 2552
ลําดับที่
พืช
1
พริก

เชื้อสาเหตุ
ลักษณะอาการ
Sclerotium ตนเหีย่ ว ที่โคนตนพบ
rolfsii
เสนใยสีขาว และ
sclerotia ของเชื้อรา

2

มะเขือเทศ

S. rolfsii

ตนเหีย่ ว ที่โคนตนพบ
เสนใยสีขาว และเม็ด
sclerotia ของเชื้อรา

3

กระชายดํา

S. rolfsii

โคนเนา ที่โคนตนพบ
เสนใยสีขาว และ
sclerotia ของเชื้อรา

แหลงที่พบ
จํานวน
ศวส.พิจิตร
3
อ.โพธิป์ ระทับชาง
จ.พิจิตร
จ.เชียงใหม
1
อ.เมือง จ.ขอนแกน
2
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
1
อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 1
จ.กาญจนบุรี
1
จ.พระนครศรีอยุธยา
1
อ.แมแจม จ.เชียงใหม
1
อ.ศรีเชียงใหม
2
จ.หนองคาย
อ.มะนัง จ.สตูล
2
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ลําดับที่
พืช
4
ถั่วเหลือง

5

ถั่วลิสง

6

ก ล ว ย ไ ม
Ascocenda

7

ก ล ว ย ไ ม
Mokara

8

ก ล ว ย ไ ม
ชาง

เชื้อสาเหตุ
ลักษณะอาการ
S. rolfsii
ตนเหีย่ ว โคนตนพบเสน
ใยสีขาว และ sclerotia
ของเชื้อรา
S. rolfsii
ตนเหีย่ ว ที่ฝก โคนตน
และราก พบเสนใยสี
ขาว และ sclerotiaของ
เชื้อรา
S. rolfsii
ใบเหลือง รวง โคนตน
เนา และรากแหง พบ
เสนใยหยาบสีขาว และ
sclerotia ขนาดเล็ก สี
ขาว ถึงสีน้ําตาลเขมของ
เชื้อราที่ใบลําตนและ
ราก
S. rolfsii
ใบ โคนตน และรากแหง
บริเวณโคนตน โคนใบ
และรากพบเสนใย
หยาบสีขาว และ
sclerotia ขนาดเล็ก สี
ขาว ถึงสีน้ําตาลเขม
S. rolfsii
ใบเหลือง รวง โคนตน
เนา และรากแหง พบ
เสนใยหยาบสีขาว และ
sclerotia ขนาดเล็ก สี
ขาว ถึงสีน้ําตาลเขมของ
เชื้อราที่ใบลําตนและ
ราก

แหลงที่พบ
จ.ขอนแกน

ต.ทุงทอง อ.ทามวง
จ.กาญจนบุรี
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

จํานวน
2

2
1

เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร

2

อ.กระทุม แบน
จ.สมุทรสาคร

1

อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม

2
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ลําดับที่
พืช
9
กลวยไม
Vanda

10

11

12

13

14

15

เชื้อสาเหตุ
ลักษณะอาการ
S. rolfsii
ใบเหลืองเหี่ยว ที่โคนใบ
พบเสนใยสีขาวของเชื้อรา
ใบที่แหงจะหลุดรวง ราก
แหง และพบเม็ด
sclerotium ทีใ่ บแหง
กลวยไมดนิ S. rolfsii
ใบ โคนตน และรากแหง
บริเวณโคนตน โคนใบ
และรากพบเสนใยหยาบสี
ขาว และ sclerotia ขนาด
เล็ก สีขาว ถึงสีน้ําตาล
เขมของเชื้อรา
เฟรนฮาวาย S. rolfsii
เหี่ยว ตนแหง ที่โคนตน
และรากพบเสนใยสีขาว
และ sclerotia ของเชื้อรา
ทานตะวัน S. rolfsii
ตนเหีย่ ว ที่โคนตนพบเสน
ใยสีขาว และ sclerotia
ของเชื้อรา
กวนอิม
S. rolfsii
ใบและกาบใบแหง พบ
เขียว
เสนใยสีขาว และ
sclerotia ของเชื้อรา
เศรษฐีเรือน S. rolfsii
โคนตนเนา ใบเหลือง
นอก
แหง ที่โคนตนพบเสนใยสี
ขาว และsclerotia ของ
เชื้อรา
พลับพลึง S. rolfsii
โคนตนเนา ใบเหลือง
แหง ที่โคนตนพบเสนใยสี
ขาว และ sclerotia ของ
เชื้อรา

แหลงที่พบ
อ.บานโปง จ.ราชบุรี
อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี

จํานวน
1
2

อ. กระทุม จ.สมุทรสาคร

3

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2

เทคโนโลยีราชมงคล
จันทบุรี

1

ต.โปงผา อ.แมสาย
จ.เชียงราย.

1

อ.เมือง จ.นนทบุรี

1

จ.อุบลราชธานี

1

