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สํารวจ รวบรวม และจําแนกรา Fusarium สาเหตุโรคพืช
Surveying, Collecting and Identification of Plant Pathogenic Fusarium
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อภิรัชต สมฤทธิ์ ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี ธารทิพย ภาสบุตร สุณีรัตน สีมะเดื่อ
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยอ
การรวบรวมและเก็บตัวอยางพืชเปนโรคที่คาดวามีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium ใน
พื้นที่เพาะปลูกพืชของเกษตรกรตามภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม 2550 –
กันยายน 2552เมื่อนําตัวอยางพืชเปนโรคมาแยกเชื้อราบริสุทธิ์บนอาหาร WA สามารถจําแนกได
เปนเชื้อรา Fusarium จํานวน 68 ไอโซเลท และเมื่อจําแนกชนิด (species) ของเชื้อราบริสุทธิ์
ทั้งหมด โดยอาศัยลักษณะของสัณฐานวิทยา ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA, CLA และ KCL และ
จําแนกตามวิธีการของ Nelson และคณะ (1983) สามารถจําแนกไดเชื้อรา Fusarium 6 ชนิด
(species) ไดแก F. equiseti, F. moniliforme,
F. oxysporum, F. proliferatum, F.
semitectum และ F. solani ซึ่งเชื้อรา Fusarium ทั้งหมดแยกไดจากพืช 24 ชนิดที่ปลูกในพื้นที่ 20
จังหวัด ไดแก กลวยน้ําวาเปนโรคตายพราย กลวยไมสกุลแคทรียาเปนโรคตนเนา กลวยไมสกุล
แดงกิตติเปนโรคใบไหม กลวยไมสกุลคาลิบโซเปนโรคใบไหม กลวยไมสกุลแวนดาเปนโรคโคนใบ
ไหมดํา กลวยไมสกุลรองเทานารีเปนโรคเหี่ยว กลวยไมสกุลเอื้องพราวเปนโรคใบจุดและใบไหม
กลวยไมสกุลหวายเปนโรคใบไหม ขาวเปนโรคถอดฝกดาบและโรคเมล็ดดาง ตนกลาขาวเปนโรคใบ
จุดสีน้ําตาลดํา ขาวโพดเปนโรคลําตนเนา หรือโรคเสนใบแดง ขาวฟางเปนโรคลําตนเนาแดง ขิงเปน
โรคเหี่ยว แตงไทยเปนโรคเหี่ยวและผลเนา แตงแคนตาลูปเปนโรคลําตนและผลเนา ถั่วลันเตาเปน
โรคเหี่ยว ปอเทืองเปนโรคเหี่ยว พริกหยวกเปนโรคเหี่ยว พริกชี้ฟาเปนโรคเหี่ยว มะเขือเทศเปนโรค
ตนเหี่ยว มะเขือเปราะเปนโรคเหี่ยว ยาสูบเปนโรคเหี่ยว หอมใหญเปนโรคเหี่ยว และแอสเตอรเปน
โรคตนเหี่ยว

รหัสการทดลอง 09-02-49-01-02-01-25-51

1446
คํานํา
Fusarium Fries เปนราจัดอยูใน subdivision Deuteromycotina, form–class
Hyphomycetes, form–order Tuberculariales, form-family Tuberculariaceae Fusarium เปน
ราอาศัยในดิน พบไดทั่วไปทุกแหง เชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคพืชเปนพวกที่เขาทําลายและทําให
เกิดโรคทางระบบทอลําเลียงของพืช ทําใหเกิดโรคเนาในหัว เหงา และรากพืช และเปนสาเหตุโรค
พืชที่สําคัญ ซึ่งระบาดทําความเสียหายแก พืชไร พืชหัว พืชผัก ไมดอกไมประดับ และไมผลทั้งกอน
และหลังการเก็บเกี่ยว โรคสําคัญในตางประเทศที่เกิดจากรา Fusarium และทําความเสียหายมาก
ไดแก โรคเหี่ยวในกลวย (Panama wilt) โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ พริก ปอ (flax) ฝาย ถั่วลิสง ถั่ว
เหลือง ถั่วลันเตา หัวหอม มันฝรั่ง กลวย สม และ แอปเปล ในประเทศไทยพบราสกุลนี้หลายชนิด
กระจัดกระจายอยูทั้งในดินและพืช มากกวาราชนิดอื่นโดยเปนสาเหตุของโรคในพืชที่สําคัญหลาย
ชนิด ไดแก ธัญพืชเมืองหนาว ฝาย ถั่วลิสง หัวหอม กะหล่ําปลี แตงโม มะเขือเทศ พริก ถั่วฝกยาว
และ มันฝรั่ง แตโรคที่พบวา เชื้อรา Fusarium ทําความเสียหายใหกับพืชในประเทศไทยมากที่สุด
คือโรคเหี่ยว (Fusarium wilt disease) กับพืชลมลุก และพืชผักหลาย ๆ ชนิด และโรคผลเนา
(Fusarium fruit rot) ที่ทํามีการระบาดทําความเสียหายใหกับผลผลิตพืชเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกับ
พืชตระกูลแตง ที่มีการขยายพื้นที่ปลูกเพื่อจําหนายในประเทศ และสงออกจําหนายยังตางประเทศ
ในตางประเทศมีรายงานการเขาทําลายของเชื้อ Fusarium ในพืชตระกูลแตงหลายชนิดดวยกัน เชน
F. oxysporum สาเหตุโรค fusarium wilt นอกจากนั้นยังมีเชื้อ Fusarium สาเหตุโรคผลเนา คือ เชื้อ
รา F. graminum Corda, F. graminearum Schwabe, F. acuminatum Ellis & Everh. sensu
Gordon, F. avenaceum (Fr.:Fr.) Sacc., F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc., F. moniliforme J.
Sheld. แมที่ผานมาไดมีรายงานการศึกษาโรคที่เกิดจากเชื้อ Fusarium ในประเทศไทยบางแลว แต
ก็เปนขอมูลที่สามารถอธิบายไดเพียงบางสวนหรือชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ซึ่งในปจจุบันประเทศ
ไทยไดมี การปลูก พืชพัน ธุ ที่คล ายคลึ ง กับพัน ธุที่ผลิตในตา งประเทศหรือนํา เขา พัน ธุพืช มาจาก
ตางประเทศมาปลูกเปนการคา ซึ่งพืชเหลานี้มีรายงานการพบโรคเหี่ยวและโรคผลเนาจากเชื้อรา
สกุล Fusarium อยูเสมอ ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่นาสนใจอยางยิ่งในการวางแผนการศึกษาเพื่อรวบรวม
ขอมูลวาปจจุบันประเทศไทย มีเชื้อรา Fusarium ชนิด (species) ใหมเกิดขึ้นเปนสาเหตุของโรค
เหี่ยวและผลเนาเกิดขึ้นหรือไม เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมตั้งอยูในเขตรอนชื้น
ทําใหจุลินทรียสาเหตุโรคพืชมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเพื่อปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนไป และความเสียหายของผลผลิตเนื่องจากจุลินทรียโรคพืชจึงเกิดเปนประจําทุกป ซึ่งผลจาก
การศึกษาจะทําใหเขาใจ แหลงที่มา การผันแปรและการพัฒนาของเชื้อ Fusarium ในการทําใหเกิด
โรค นอกจากนั้นจากการศึกษายังทําใหทราบพื้นที่การเกิดโรค แหลงแพรกระจาย และได culture
ของ isolate ตางๆ ที่จัดจําแนกชื่อชนิดแลวพรอมขอมูลเก็บรักษาไวใน culture collection
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ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อใชเปนเครื่องมือในการศึกษาวิจัยทางดานตางๆ เชน เปรียบเทียบ
ลั ก ษณะที่ อ าจผั น แปรที่ เ กิ ด ขึ้ น ของเชื้ อ ในช ว งป ที่ ต า งกั น หรื อ ใช ศึ ก ษาทางด า นอณู ชี ว วิ ท ยา
เปรียบเทียบการจัดจําแนกทาง DNA กับการจําแนกทางสัณฐานวิทยาเพื่อยืนยันชื่อที่ถูกตองของ
เชื้อบางชนิด (species) หรือศึกษาการสรางสารพิษ รวมถึงการมีประโยชนอื่นเปนตน
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. ตัวอยางพืชที่เปนโรคที่เกิดจาก Fusarium จากแหลงปลูกพืชตางๆ ในประเทศไทย
2. อาหารเลี้ยงเชือ้ ไดแก WA (Water Agar), PDA (Potato Dextrose Agar), CLA
(Corn Leaf Agar) และ KCL
3. กลองถายภาพ กลองจุลทรรศนพรอมอุปกรณถายภาพ
4. อุปกรณตางๆ ในหองปฏิบัติการ
5. วัสดุอุปกรณสําหรับปลูกตนไมในโรงเรือนทดลอง เชน กระถางปลูกตนไมขนาดความจุ
10 ลิตร ดิน พลั่ว บัวรดน้าํ ฯลฯ
6. เมล็ดพันธุ หรือตนกลาพืช สําหรับทดสอบความสามารถในการกอใหเกิดโรคของ
Fusarium แตละไอโซเลท
วิธีการ
กรรมวิธีและวิธีการทดลอง :
1. การเก็บตัวอยางพืชที่เปนโรค
ทําการเก็บรวบรวมตัวอยางพืชที่แสดงอาการเหี่ยว และ ผลเนา จากแหลงปลูกพืช
ตางๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย บันทึกขอมูลในแปลงปลูก บันทึกและถายภาพลักษณะอาการ
ของโรค
2. การแยกเชือ้ Fusarium จากพืชที่เปนโรค
2.1 วิธีการวางเนื้อเยื่อพืชเปนโรคในกลองชื้น (moist chamber method) โดยนํา
ชิ้นสวนพืชที่เปนโรควางลงบนกระดาษกรองในจานเลี้ยงเชื้อ บมไวที่อุณหภูมิหอง เมื่อเชื้อราสราง
สปอร จึงแยกสปอรจากผิวชิ้นสวนพืช
2.2
วิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช ที่ เ ป น โรคบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ (tissue
transplanting method) โดยตัดชิ้นสวนพืชระหวางสวนเปนโรคและสวนปกติ หรือบริเวณทอน้ําทอ
อาหารของลําตนและสวนโคนของพืชที่แสดงอาการโรคเหี่ยว หรือ บริเวณผลที่มีอาการเนา ใหมี
ขนาดประมาณ 5 x 5 มิลลิเมตร ฆาเชื้อบริเวณผิวของชิ้นสวนพืชดวยคลอร็อกซ 10 เปอรเซ็นต
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(chlorox 10%) นาน 3-4 นาที แลวแตขนาดของชิ้นสวนพืช ยายลงวางบนอาหาร WA บมเชื้อ 2436 ชั่วโมง ที่ 28 °ซ. เมื้อเสนใยเจริญออกมา จึงแยกเสนใยเชื้อลงเลี้ยงบนอาหาร PDA
3. การศึกษาและการจําแนกชนิด
3.1 ทําเชื้อบริสทุ ธิโ์ ดยการใช single–spore technique
เขี่ยกลุมสปอรลงใน vial ที่มีน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ ทําสปอรแขวนลอยใหมี
ปริมาณสปอรประมาณ 10 สปอร ตอ 1 ลูป (loop; หวงลวด) ภายใตเลนส objective กําลังขยาย
ต่ํา ใชลูปที่ปลอดเชื้อแตะสปอรแขวนลอย แลวขีด (streak) ลงบนผิวหนาของอาหาร WA บมเชื้อที่
อุณหภูมิหอง 24 ชั่วโมง จากนั้นใชเข็มเขี่ยตักสปอรเดี่ยวที่งอก มาเลี้ยงบนอาหาร PDA
3.2 การจําแนกชนิด : ทําการศึกษาลักษณะของสัณฐานวิทยา ลักษณะโคโลนีบน
อาหารเลี้ยงเชือ้ และจําแนกตามวิธกี ารของ Nelson และคณะ (1983) ตามขั้นตอนตอไปนี้
- ศึกษาลักษณะการเจริญของโคโลนีเชื้อรา Fusarium และศึกษาการสราง
pigment, sclerotium และ sporodochium บนอาหาร PDA
- บันทึกลักษณะและวัดขนาดของ conidium, conidiophore บนอาหาร CLA อายุ
10-14 วัน ที่อุณหภูมิ 26-28 °ซ. ภายใตแสง NUV (near ultraviolet)
- บันทึกการสราง และลักษณะของ chlamydospore บนอาหาร KCl อายุ 30 วัน ที่
อุณหภูมิ 26-28 °ซ. ภายใตแสง NUV (near ultraviolet)
- ทํา slide culture เพื่อศึกษาลักษณะของ sporogenous cell, phialide,
microconidium, macroconidium
3.3 การบันทึกขอมูล
1. บันทึกขอมูลในแปลงปลูก ระดับความเสียหายของโรค บันทึกและถายภาพ
ลักษณะอาการของโรค
2. บันทึกลักษณะโคโลนีที่เจริญของเชื้อบริสุทธิ์ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
3. บันทึกลักษณะสัณฐานและขนาดของเชื้อ ไดแก sporogenous cell, phialide,
microconidium, macroconidium
4. บันทึกชนิด (species) ของเชื้อ Fusarium ที่พบบนพืชและสถานทีพ่ บโรค
4. การทดสอบความสามารถในการกอใหเกิดโรค
1. เตรียมตนพืชสําหรับทดสอบ : โดยเตรียมดินรวน ใสกระถางปลูกตนไมขนาด
ความจุ 10 ลิตร นําเมล็ดพันธุห รือตนกลาพืช มาปลูกในกระถางที่บรรจุดินแลว วางกระถางปลูกพืช
ไวในโรงเรือน ที่แสงแดดสองถึง ดูแลรดน้าํ และใหปุย
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2. เตรียม inoculum: เลี้ยงเชื้อรา Fusarium ที่ตองการทดสอบ บนอาหาร PDA
ประมาณ 7 วัน จากนั้นถายเชื้อลงในอาหารเมล็ดขาวฟางที่นึ่งฆาเชื้อเรียบรอยแลว บมเชื้อเปน
เวลา 14 วัน จากนั้น ชั่งเมล็ดขาวฟางที่มีเชื้อราเจริญอยูจํานวน 30 กรัม แบงเปน 3 สวน ๆ ละ 10
กรัม ฝงไวที่โคนตนพืชที่ตองการทดสอบ สําหรับเชื้อ Fusarium ทีทําใหเกิดอาการโรคทางดอก ผล
และใบ ก็นําเมล็ดขาวฟางที่มีเชื้อราเจริญอยู มาทําสปอรแขวนลอยในน้ํา ปรับใหมีความหนาแนน
ของสปอรเทากับ 1.0x105 สปอรตอ 1 มิลลิลิตร นําสปอรแขวนลอยพน บริเวณสวนที่พบการเกิด
โรค ตรวจสอบการเกิดโรคและลักษณะอาการที่เกิดขึ้น หลังจากปลูกเชื้อแลว 1 สัปดาห
3. ดําเนินการตามวิธีการ Koch’s postulate: นําเนื้อเยื่อพืชที่พบโรค มาแยกเชื้อ และ
จําแนกชนิดตามวิธีการที่ไดดําเนินการมาในหัวขอ การศึกษาและการจําแนกชนิด เมื่อไดเชื้อรา
Fusarium ชนิดเดียวกับที่ใชปลูกเชื้อแลว ก็นํามาปลูกเชื้อซ้ําอีกครั้งในพืชชนิดเดิม ตรวจสอบการ
เกิดโรคและลักษณะอาการที่เกิดขึ้น
4. บันทึก และสรุปผลที่ได
เวลา
สถานที่

เดือน ตุลาคม 2550 – เดือน กันยายน 2553
1. กลุมงานวิทยาไมโค กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2. แปลงปลูกพืชของเกษตรกร
ผลและวิจารณผลการทดลอง

การรวบรวมและเก็บตัวอยางพืชเปนโรคที่คาดวามีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium ในพืน้ ที่
เพาะปลูกพืชของเกษตรกรตามภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน
2552เมื่อนําตัวอยางพืชเปนโรคมาแยกเชื้อราบริสุทธิ์บนอาหาร WA สามารถจําแนกไดเปนเชื้อรา
Fusarium จํานวน 68 ไอโซเลท และเมื่อจําแนกชนิด (species) ของเชื้อราบริสุทธิ์ทั้งหมด โดยอาศัย
ลักษณะของสัณฐานวิทยา ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA, CLA และ KCL และจําแนกตามวิธีการ
ของ Nelson และคณะ (1983) สามารถจําแนกไดเชื้อรา Fusarium 6 ชนิด (species) ไดแก F.
equiseti, F. moniliforme, F. oxysporum, F. proliferatum, F. semitectum และ F. solani ซึ่งเชื้อ
รา Fusarium ทั้งหมดแยกไดจากพืช 24 ชนิดที่ปลูกในพื้นที่ 20 จังหวัด ไดแก กลวยน้ําวาเปนโรค
ตายพราย กลวยไมสกุลแคทรียาเปนโรคตนเนา กลวยไมสกุลแดงกิตติเปนโรคใบไหม กลวยไมสกุล
คาลิบโซเปนโรคใบไหม กลวยไมสกุลแวนดาเปนโรคโคนใบไหมดํา กลวยไมสกุลรองเทานารีเปนโรค
เหี่ยว กลวยไมสกุลเอื้องพราวเปนโรคใบจุดและใบไหม กลวยไมสกุลหวายเปนโรคใบไหม ขาวเปน
โรคถอดฝกดาบและโรคเมล็ดดาง ตนกลาขาวเปนโรคใบจุดสีน้ําตาลดํา ขาวโพดเปนโรคลําตนเนา
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หรือโรคเสนใบแดง ขาวฟางเปนโรคลําตนเนาแดง ขิงเปนโรคเหี่ยว แตงไทยเปนโรคเหี่ยวและผลเนา
แตงแคนตาลูปเปนโรคลําตนและผลเนา ถั่วลันเตาเปนโรคเหี่ยว ปอเทืองเปนโรคเหี่ยว พริกหยวกเปน
โรคเหี่ยว พริกชี้ฟาเปนโรคเหี่ยว มะเขือเทศเปนโรคตนเหี่ยว มะเขือเปราะเปนโรคเหี่ยว ยาสูบเปนโรค
เหี่ยว หอมใหญเปนโรคเหี่ยว และแอสเตอรเปนโรคตนเหี่ยว โดยอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อรา
Fusarium ในพืชแตละชนิดมีลักษณะอาการ และสถานที่พบโรคแตกตางกันไป ดังแสดงใน ตารางที่
1
สําหรับรายละเอียดของเชื้อรา Fusairum จํานวน 6 ชนิดมีดังนี้
1. Fusarium equiseti (Corda) Sacc.
ชื่อพอง :
F. equiseti (Corda) Sacc. pro parte
F. scirpi Lambotte & Fautr. var. compactum Wollenw
F. scirpi Lambotte & Fautr. var. filiferum (Preuss) Wollenw.
F. roseum Lk, ememd. Snyd. & Hans. ‘Equiseti’ pro parte
F. roseum Lk. ememd. Snyd. & Hans. ‘Gibbosum’ pro parte
F. roseum Lk. ememd. Snyd. & Hans. var. gibbosum (Wollenw.)
Messianen & Cassini pro parte
ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA : เชื้อราสรางเสนใยเจริญเร็ว โคโลนีสีขาว ตอมา
เปลี่ยนเปนสีครีม ครีมอมสมออน จนถึงน้ําตาลออน ใตโคโลนีมีสีครีมปนน้ําตาล เมื่อโคโลนีมีอายุ
มากสรางสปอโรโดเชียม (sporodochium) สีสม ไมโค
ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA: เชื้อราไมคอยสราง microconidium หาก
สรางมีรูปไข เซลลเดียว macroconidium รูปรางคลายเคียว สวนปลายเรียวยาวและโคง เซลลที่
ฐานมีลักษณะ คลายเทา (foot-shaped) ชัดเจน มี 3-5 ผนังกั้น (septate) ไฟอะไลด (phialide)
เปนแบบ monophialide มีทั้งแบบแตกกิ่งกาน และไมแตกกิ่งกาน (branched and unbranched
monophialide) เชื้อราชนิดนี้สรางสปอรผนังหนา หรือ chlamydospore จํานวนมาก มีทั้งเกิดเดี่ยว
ๆ หรือตอกันเปนลูกโซ หรือ รวมกันเปนกลุม มีทั้งแบบผนังเรียบและผนังขรุขระ
เชื้อรานี้พบมากในเขตอบอุน และเขตกึ่งรอน มีพืชอาศัยหลายชนิด เปนสาเหตุของโรค
รากและลํ า ต น เน า ของพวกธั ญ พื ช แต ไ ม รุ น แรง พบบนเมล็ ด ของข า วฟ า ง ข า วโพด ข า วสาลี
Albemochus esculentus, Capsicum annum, Dennisetum glaucum และ Phaseolus
aureus (Neergaard, 1977) ในประเทศไทยมีรายงานวา เชื้อรานี้เปนสาเหตุของโรคโคนเนาแหง
ของขาวสาลี และขาวบารเลย (พัฒนาและคณะ, 2531) และแยกไดจากแคนตาลูปที่แสดงอาการ
เหี่ยว จากตนหนอไมฝรั่งที่แสดงอาการไหม และใบจุดของหญาคา (ปยะวดี, 2533) และในดิน
เกษตรกรรม (พัฒนาและคณะ, 2528)
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2. F. moniliforme Sheldon
ชื่อพอง :
F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg
F. fujikuroi Nirenberg
F. moniliforme var. subglutinans Wr. & Reink
F. moniliforme Sheldon emend. Snyd. & Hans. pro parte
ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA : เชื้อราสรางเสนใยฟู สีขาว เจริญอยางรวดเร็ว เมื่อ
มีอายุมากขึ้นเสนใยมีสีชมพู ชมพูแซมดวยสีมวง จนถึงสีชมพูอมมวง ขนาดความยาวของโคโลนีใน
หลอดอาหารโดยเฉลี่ยวัดได 7.8 เซนติเมตร เมื่ออายุ 12 วัน สราง sporodochium สีสมบนผิวหนา
อาหาร โคโลนีดานใตวุนอาหารมีสีมวง หรือมวงคราม พบการสรางเม็ด sclerotium สีเขียวอมน้ํา
เงิน กระจายในวุนอาหาร
ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA: เชื้อราสราง microconidium จํานวนมาก
โดยสรางเปนกลุม (false head) และสรางตอกันเปนลูกโซยาวบน microconidiophore แบบ
monophialide microconidia รูปไข (oval) ถึงรูปกระบอง (club-shaped) มี 1 เซลล ไมมีสี ขนาด
2-3 x 6-9 ไมครอน macroconidium สรางบน conidiophore แบบ monophialide ที่แตกกิ่งกาน
และรวมกันเปนกลุม (mass) บน sporodochium ที่มีสีสม และมีรูปรางแบบ cushion-shaped
macroconidium รูปราง fusiform โคงเล็กนอยจนถึงเกือบตรง ชวงกลางสปอรคอนขางแคบยาว
และผนังทั้งสองดานขนานกัน เซลลที่ฐานลักษณะคลายเทา (foot-shaped) ไมมีสี มี septum 3-6
ขนาด 20-24 x 3.5-4 ไมครอน เชื้อรานี้ไมสราง chlamydospore
F. moniliforme สราง microconidium ไดดี และสรางจํานวนมากบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
แตบาง isolate สราง macroconidium จํานวนนอย ลักษณะสําคัญที่ใชจําแนกคือ conidiophore
เปนแบบ monophialide ไมมีการสราง polyphialide และมีการสราง microconidium ทั้งแบบเปน
กลุม (false head) และแบบตอกันเปนลูกโซ ที่มีความยาวมาก บางครั้งมีจํานวนถึง 50 conidium
ตอ 1 ลูกโซ (Nelson et al., 1983) พัฒนาและคณะ (2543) ไดศึกษาโรคถอดฝกดาบของขาวใน
ประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2537-2538 และอภิรัชตและคณะ (2545) ไดศึกษารวบรวมเชื้อรา
Fusarium สาเหตุโรคถอดฝกดาบของขาว พบวา ไอโซเลทตางๆ ที่แยกไดจากอาการโรคถอดฝก
ดาบ ในทองที่ภาคเหนือและภาคกลาง มี microconidiophore ลักษณะเปน mono- และ
polyphialide ซึ่งเปนลักษณะของ F. proliferatum ในประเทศมาเลเซียมีรายงานพบราทั้ง 2 ชนิดนี้
เปนสาเหตุโรคถอดฝกดาบของขาว (Salleh, 1988)
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3. F. oxysporum Schlecht ex Fries, emend. Snyder & Hansen
ชื่อพอง : F. oxysporum Schlecht. Emend. Snyd. & Hans. pro parte
F. redolens Wollenw.
F. oxysporum Schlecht. Emend. Snyd. & Hans. var. redolens (Wollenw.)
Gordon
F. oxysporum Schlecht.
F. oxysporum Schlecht. var. redolens (Wollenw.) Gordon
ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA : เชื้อราสรางเสนใยฟู ละเอียด สีขาว สีขาวแซมมวง สี
ชมพูมวง สีมวงออน จนถึงสีมวงเขม เจริญอยางรวดเร็ว สราง sporodochium สีสมจํานวนมาก
โคโลนีดานใตผิวอาหารมีสีมวงออน มวงเขม หรือน้ําเงินเขม และสรางเม็ด sclerotium สีน้ําเงิน
ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA : เชื้อราสราง microconidium จํานวนมากเกาะ
เปนกลุมแบบ false head บน monophialide ซึ่งเกิดจากดานขางของเสนใย phialide รูปรางคลาย
ขวดหรือพินโบวลิ่ง ไมมีสี มีขนาดสั้นกวา phialide ของ F. moniliforme และ F. solani
microconidia รูปไข ยาวรี สั้นปอม จนถึงรูปทรงกระบอก ไมมีสี มี 1-2 เซลล สวนใหญมี 1 เซลล
macroconidia รูปรางโคงแบบ fusoid-subculate เซลลที่ฐานมีลักษณะคลายเทา (foot-shaped)
เซลลที่ปลายเรียวแหลม หรือทูมน ผนังบาง ไมมีสี มี septum 3-5 ขนาด 24-26 x 3-4.5 ไมครอน
เกิดบน conidiophore ที่แตกกิ่งกานมากหรือเกิดบน sporodochium ที่มีลักษณะเปนกอน
(tubercularia-like) เชื้อราชนิดนี้สราง chlamydospore รูปไข หรือทรงกลม ผนังเรียบหรือผนัง
ขรุขระ เกิดที่บริเวณสวนปลายเสนใย (terminal) และสวนกลางเสนใย (intercalary) มักเกิดเดี่ยว
แตบางครั้งเกิดเปนคูหรือเปนลูกโซ
เชื้อราชนิดนี้ทําใหเกิดโรคเหี่ยว (vascular wilt) กับพืชหลายชนิด เปนราที่มีพืชอาศัย
กวางมาก ทําความเสียหายกับพืชมากที่สุด และมีความสามารถทําใหเกิดโรคเฉพาะกับพืช โดย
ลักษณะของสัณฐานวิทยาคลายคลึงกัน ดังนั้น นักอนุกรมวิธานราที่ไดศึกษา และจัดระบบการ
จําแนก จึงไดใหชื่อเปน form-species เฉพาะพืชอาศัยแตละชนิด เชน โรคเหี่ยวของแตงเกิดจาก
F. oxysporum f. sp. melonis, โรคเหี่ยวของฝายเกิดจาก F. oxysporum f. sp. vasinfectum
และ โรคตนเหี่ยวของถั่วเหลืองเกิดจาก F. oxysporum f. sp. glycines ซึ่งขนาดและรูปรางของ
macroconidia มีความผันแปรบางในระหวาง form-species (Booth, 1971)
4. F. proliferatum (Matsushima) Nirenberg
ชื่อพอง :
F. moniliforme Sheldon pro parte
F. moniliforme Sheldon emend. Snyd. & Hans. pro parte
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ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA : เสนใยฟู หนาแนน ขณะยังออนมีสีขาว เมื่อมีอายุมาก
ขึ้น มีสีชมพูสม สีสมชมพู จนถึงสีชมพูมวง โคโลนีเจริญอยางรวดเร็ว ขนาดความยาวของโคโลนีใน
หลอดอาหาร มากกวา 7 เซนติเมตร เมื่ออายุ 12 วัน sporodochium มีสีสม ถึงสีสมเขม โคโลนี
ดานใตอาหารวุนมีสีสมออน สีมวงแดง จนถึงสีมวงคราม บาง isolate สรางเม็ด sclerotium สีน้ํา
เงิน
ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA : ลักษณะโดยทั่วไปคลาย F. moniliforme และ
F. subglutinans ซึ่ง microconidium เกิดบน microconidiophore ทั้งแบบเปนกลุม (false head)
และ ตอเนื่องเปนลูกโซ (chain) แตจํานวน conidium ในแตละลูกโซนอยกวา F. moniliforme พบ
สราง phialide ทั้งแบบ mono- และ polyphialide เชนเดียวกับ F. subglutinans และไมสราง
chlamydospore
Nelson, et al. (1983) จัด Fusarium ใน section Liseola จํานวน 4 ชนิด คือ F.
moniliforme, F. proliferatum, F. subglutinans และ F. anthophilum มีลักษณะโดยทั่วไป
ใกลเคียงกันมาก จะแตกตางกันในบางลักษณะอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ดังนั้นการศึกษาเพื่อ
จําแนกชนิด ตองใชความละเอียดถี่ถวน และดําเนินการตามขั้นตอนของ Nelson, et al. (1983)
(หากใชระบบการจัดจําแนกของ Nelson) และควรศึกษาจํานวนหลายๆ isolate เพื่อเปรียบเทียบ
กั น ในต า งประเทศมี ร ายงานพบเชื้ อ รา นี้ บ นพื ชตระกู ล กล วยไม สกุ ล Dendrobium
(http://www.extento.hawaii.edu/kbase/crop/type/f-prolif.htm.) และอภิรัชตและคณะ (2545)
ไดศึกษารวบรวมเชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคถอดฝกดาบของขาว พบวาเกิดจากเชื้อรา F.
proliferatum เนื่องจากเชื้อรานี้สรางกานชูโคนีเดียแบบ polyphialide
5. F. semitectum Berk. & Rav.
ชื่อพอง :
F. roseum Lk. emend. Snyd. & Hans. pro parte
F. roseum Lk. emend. Snyd. & Hans. var. arthrosporioides
(Sherb.) Messiaen & Cassini pro parte
ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA : เสนใยฟูหนา ขณะยังออนมีสีขาวนวล เมื่ออายุมากขึ้น
มีสีน้ําตาลออน จนถึงสีน้ําตาลเหลือง เจริญอยางรวดเร็ว ขนาดความยาวของโคโลนีบนหลอด
อาหารมากกวา 7 เซนติเมตร เมื่ออายุ 12 วัน สราง sporodochium สีสมออนบนผิวหนาอาหาร
โคโลนีดานใตอาหารวุน มีสีน้ําตาลออนจนถึงสีน้ําตาลเขม
ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA : ไมคอยพบสราง microconidium สวน
macroconidium มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกรูปรางคลายกระสวย (spindle-shaped) ตรงหรือโคง
เล็กนอย เซลลที่ฐานมี papilla เปนตุมเล็กๆ ไมมีรูปรางคลายเทา (foot-shaped) สวนปลายเรียว
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แหลม ไมมีสี มี septum 3-5 ขนาด 17-28 x 2.5-4 ไมครอน เกิดบน conidiophore แบบ monoและ polyphialide ที่แตกกิ่งกานหรือไมแตกกิ่งกาน และชูลอยในอากาศอยูกับกลุมเสนใย ลักษณะ
ที่สอง รูปราง fusoid-shaped โคง เซลลที่ฐานมีลักษณะคลายเทา (foot-shaped) ปลายเรียว
แหลมถึงทูมน ไมมีสี มี septum 3-5 ขนาด 17-28 x 2.5-4 ไมครอน ลักษณะคลาย F. oxysporum
มาก เกิดบน conidiophore แบบ mono- และ polyphialide ที่แตกกิ่งกานมาก และอยูเปน mass
ที่เรียกวา sporodochium เชื้อราชนิดนี้สราง chlamydospore รูปกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 510 ไมครอน เกิดเดี่ยวหรือตอเปนลูกโซ ที่สวนกลางเสนใย
โดยปกติ เชื้อราชนิดนี้เปนพวก saprophyte หรือ secondary invader กับพืช มักพบ
เสมอบนเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว ทําความเสียหายกับเมล็ด ทําใหเมล็ดมีคุณภาพต่ํา สูญเสีย
ความงอก และเชื้อรายังสามารถติดไปกับเมล็ดได (seed-borne) (Neergaard, 1977)
6. F. solani (Mart.) Appel & Wollenw. Emend. Snyd. & Hans
ชื่อพอง :
F. javanicum Koorders
F. coeruleum (Libert) Sacc.
F. solani (Mart.) Sacc.
F. eumartii Capenter
F. illudens Booth
F. ventricosum Appel. & Wollenw.
F. solani (Mart.) Sacc. var. coeruleum (Sacc.) Booth
F. tumidum Sherb.
F. solani (Mart.) Sacc. var. coeruleum (Sacc.) Bilai
F. solani (Mart.) Sacc. var. ventricosum (Appel & Wollenw.) Joffe
ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA : เสนใยฟู ขณะยังออนมีสีขาวนวล เมื่ออายุมากขึ้นมีสี
ครีม หรือสีครีมแซมดวยสีน้ําเงิน เจริญอยางรวดเร็ว ขนาดความยาวของโคโลนีในหลอดอาหาร
เลี้ยงเชื้อ 7 เซนติเมตร เมื่ออายุได 12 วัน sporodochium บนผิวอาหารมีลักษณะเปนเลื่อมมัน สี
ครีม บางครั้งเสนใยยุบตัวลง เห็นแตเฉพาะ sporochium จํานวนมาก บาง isolate มีสีน้ําเงินแกม
เขียว โคโลนีดานใตวุนอาหารมีสีครีม สีน้ําเงินแกมเขียว หรือสีคราม อาจสรางหรือไมสรางเม็ด
sclerotium
ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA : microconidium เกิดเปนกลุมแบบเปนกลุม
(false head) บน conidiophore แบบ monophialide ซึ่งอาจแตกกิ่งกานหรือไมแตกกิ่งกาน
microconidium รูปไข รูปไต มี 1-2 เซลล ไมมีสี ขนาด 8-16 x 2-4 ไมครอน macroconidia ไมมีสี
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รูปทรงกระบอก ลักษณะอวน (stout) บริเวณกลาง conidium คอนขางตรง และผนัง 2 ดานขนาน
กันจนเกือบตลอด โคงเขาเล็กนอยตรงสวนหัวและสวนทาย เซลลปลายสุดโคงมน เซลลที่ฐานมี
ลักษณะคลายทา (foot-shaped) ขนาดสั้น หรือเปน notch มี septum 3-5 ขนาด 35-55 x 4.5-6
ไมครอน macroconidiophore อาจแตกกิ่งกานหรือไมแตกกิ่งกานเปนแบบ monophialide เชื้อรา
ชนิดนี้สราง chlamydospore สีน้ําตาล รูปไขหรือทรงกลม ผนังเรียบหรือขรุขระ เกิดเดี่ยว เปนคู
หรือตอกันเปนลูกโซ ที่บริเวณสวนปลายหรือสวนกลางเสนใย chlamydospore มีขนาด 10-17 x 912 ไมครอน
False head ของกลุม microconidium มีขนาดคอนขางใหญ เมื่อเทียบกับ false
head ของ F. oxysporum และ F. moniliforme สวน monophialide ที่สราง microconidium มี
ความยาวเปน 2 และ 3 เทาของ monophialide ของ F. moniliforme และ F. oxysporum
ตามลําดับ
โรคเรงตายของถั่วเหลืองในประเทศไทย นลินีและคณะ (2545) ไดศึกษาตัวอยางถั่ว
เหลืองที่เปนโรคนี้จํานวนมากจากหลายแหลงปลูกของประเทศ และรายงานวาทุก isolate ที่
ทําการศึกษามีลักษณะและขนาดใกลเคียงกับ F. solani form B (FSB) ซึ่งเปรียบเทียบกับรายงาน
จากตางประเทศที่จําแนก strain ของ F. solani สาเหตุโรคเรงตายของถั่วเหลืองเปน 2 strains คือ
F. solani form A (FSA) และ F. solani form B (FSB)
สําหรับการทดสอบในหัวขอที่ 4. การทดสอบความสามารถในการกอใหเกิดโรค จะได
ดําเนินการตอไปในปงบประมาณ 2553 ซึ่งจะไดนาํ ผลการทดสอบมารายงานตอไป
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การรวบรวมและเก็บตัวอยางพืชเปนโรคที่คาดวามีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium ใน
พื้นที่เพาะปลูกพืชของเกษตรกรตามภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม 2550 –
กันยายน 2552 สามารถจําแนกไดเปนเชื้อรา Fusarium จํานวน 68 ไอโซเลท และเมื่อจําแนกชนิด
(species) ของเชื้อราบริสุทธิ์ทั้งหมด ตามวิธีการของ Nelson และคณะ (1983) สามารถจําแนกได
เชื้อรา Fusarium 6 ชนิด (species) ไดแก F. equiseti, F. moniliforme, F. oxysporum, F.
proliferatum, F. semitectum และ F. solani ซึ่งเชื้อรา Fusarium ทั้งหมดแยกไดจากพืช 24 ชนิด
ที่ปลูกในพื้นที่ 20 จังหวัด ไดแก กลวยน้ําวาเปนโรคตายพราย กลวยไมสกุลแคทรียาเปนโรคตน
เนา กล วยไมสกุ ลแดงกิตติเ ปนโรคใบไหม กล วยไมสกุลคาลิบโซเ ปนโรคใบไหม กลวยไมสกุล
แวนดาเปนโรคโคนใบไหมดํา กลวยไมสกุลรองเทานารีเปนโรคเหี่ยว กลวยไมสกุลเอื้องพราวเปน
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โรคใบจุดและใบไหม กลวยไมสกุลหวายเปนโรคใบไหม ขาวเปนโรคถอดฝกดาบและโรคเมล็ดดาง
ตนกลาขาวเปนโรคใบจุดสีน้ําตาลดํา ขาวโพดเปนโรคลําตนเนา หรือโรคเสนใบแดง ขาวฟางเปน
โรคลําตนเนาแดง ขิงเปนโรคเหี่ยว แตงไทยเปนโรคเหี่ยวและผลเนา แตงแคนตาลูปเปนโรคลําตน
และผลเนา ถั่วลันเตาเปนโรคเหี่ยว ปอเทืองเปนโรคเหี่ยว พริกหยวกเปนโรคเหี่ยว พริกชี้ฟาเปนโรค
เหี่ยว มะเขือเทศเปนโรคตนเหี่ยว มะเขือเปราะเปนโรคเหี่ยว ยาสูบเปนโรคเหี่ยว หอมใหญเปนโรค
เหี่ยว และแอสเตอรเปนโรคตนเหี่ยว
สําหรับการทดสอบความสามารถในการกอใหเกิดโรค จะไดดําเนินการตอไปใน
ปงบประมาณ 2553 ซึ่งจะไดนําผลการทดสอบมารายงานตอไป
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ตารางที่ 1 ชนิด (species) ของเชื้อรา Fusarium ชนิดพืชทีพ่ บเชื้อ ลักษณะอาการ และ สถานทีพ่ บเชื้อรา Fusarium ระหวางการสํารวจ เก็บตัวอยาง และจําแนก
ชนิดเชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคพืช ตั้งแต เดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2552
ชนิดพืชที่พบเชื้อ
แอสเตอร

จํานวน
ไอโซเลท
1

F. moniliforme

ขาวโพด

4

โรคลําตนเนา หรือ
โรคเสนใบแดง

ขาวฟาง

4

โรคลําตนเนาแดง

กลวยน้ําวา

9

โรคตายพราย
(F. oxysporum f. sp.
cubense)

F. oxysporum

ชื่อโรค

ลักษณะอาการ

สถานที่พบ

โรคเหี่ยว

ใบและลําตนเหี่ยวและแหง บริเวณรากมีแผลสี
น้ําตาลดํา
ใบของตนเปนโรคเหี่ยวสลด เสนใบมีสีแดงลํา
ตนแหงตาย หรือแตก เนื้อเยื่อภายในลําตนมี
แผลสีชมพูอมมวง
ใบและยอดของตนเปนโรคบิดงอ ยอดไมแตกใบ
เปนปกติ ตนแคระแกรน เนื้อเยื่อภายในลําตนมี
แผลสีแดงเขม
ใบดานนอกของลําตนจํานวน 3-4 ใบ หักพับ
และเปลี่ยนเปนสีเหลือง เนื้อเยื่อทอลําเลียง
ภายในลําตนเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล

อ.แมริม จ.เชียงใหม (1 ไอโซเลท)
อ.พุทธบาท จ.สระบุรี (3 ไอโซเลท)
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี (1 ไอโซเลท)
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี (3 ไอโซเลท)
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา (1 ไอโซเลท)
อ.เชียงคาน จ.เลย (1 ไอโซเลท),
อ.แมริม จ.เชียงใหม (1 ไอโซเลท)
อ.ฝาง จ.เชียงใหม (1 ไอโซเลท)
อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี (1 ไอโซเลท)
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (2 ไอโซเลท)
อ.สังคม จ.หนองคาย (2 ไอโซเลท)
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ชนิด
Fusarium
F. equiseti
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชนิด
Fusarium
F. oxysporum

ชนิดพืชที่พบเชื้อ

จํานวน
ไอโซเลท

ชื่อโรค

ลักษณะอาการ

สถานที่พบ

ขิง

1

โรคเหี่ยว
(F. oxysporum f. sp.
zingiberi)

ถั่วลันเตา

2

โรคเหี่ยว

ตนเหี่ยว ใบเหลือง จน เหลืองแหงตายไปทั้งตน เนื้อเยื่อ
ภายในโคนตนมีแผลสีน้ําตาล

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม

แคนตาลูป

1

ขั้วและผลเนา

ตนเหี่ยว ใบสลด ขั้วผลมีแผลไหมแหงเปนสีน้ําตาล รอย
แผลลุกลามจากขั้วเขาสูเนื้อผล

อ.แมริม จ.เชียงใหม

พริกหยวก

1

โรคเหี่ยว

ตนเหี่ยวฟุบทั้งตน ใบสลด จน เหลืองแหงตายไปทั้งตน
เนื้อเยื่อภายในโคนตนมีแผลสีน้ําตาล

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พริกชี้ฟา

6

โรคเหี่ยว

ปอเทือง

1

โรคเหี่ยว

อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน (1 ไอโซเลท)
อ.สันทราย จ.เชียงใหม (5 ไอโซเลท)
อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน

มะเขือเปราะ

1

โรคเหี่ยว

ตนเหี่ยวฟุบทั้งตน ใบสลด จน เหลืองแหงตายไปทั้งตน
เนื้อเยื่อภายในโคนตนมีแผลสีน้ําตาล
ตนเหี่ยวฟุบทั้งตน ใบสลด จน เหลืองแหงตายไปทั้งตน
เนื้อเยื่อภายในโคนตนมีแผลสีน้ําตาล
ตนเหี่ยวฟุบทั้งตน ใบสลด จน เหลืองแหงตายไปทั้งตน
เนื้อเยื่อภายในโคนตนมีแผลสีน้ําตาล

ใบเหลือง ตนเหี่ยว แคระแกรน เมื่อขุดแงงขิง พบแผลเนาสี อ.ภูเรือ จ.เลย
น้ําตาล ปกคลุมดวยเสนใยเชื้อราสีขาว

1459

อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน

1460

ตารางที่ 1 (ตอ)
ชนิด
Fusarium

ชนิดพืชที่พบเชื้อ

จํานวน
ไอโซเลท

ชื่อโรค

ลักษณะอาการ

สถานที่พบ

F. oxysporum

มะเขือเทศ

2

โรคเหี่ยว

ตนเหี่ยวฟุบทั้งตน ใบสลด จน เหลืองแหงตายไปทั้งตน เนื้อเยื่อ
ภายในโคนตนมีแผลสีน้ําตาล

อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย (1 ไอโซเลท)
อ.เมือง จ.สกลนคร (1 ไอโซเลท)

ยาสูบ

1

โรคเหี่ยว

หอมใหญ

1

กลวยไมสกุลคาลิบโซ

F. proliferatum

อ.แมลาว จ.เชียงราย
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

1

กลวยไมสกุลแคทรียา
กลวยไมสกุลแดงกิตติ

1
1

โรคตนเนา ใบและลําตนเหี่ยวและแหง บริเวณรากมีแผลสีน้ําตาลดํา
โรคใบไหม ใบมีจุดแผลไหมสีดํา และแผลยุบตัว

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

กลวยไมสกุลหวาย

7

โรคใบไหม ใบมีจุดแผลไหมสีดํา และแผลยุบตัว

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (3 ไอโซเลท)
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา (1 ไอโซเลท)
อ.นคชัยศรี จ.นครปฐม (3 ไอโซเลท)

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

1460

F. proliferatum

ตนเหี่ยวฟุบทั้งตน ใบสลด จน เหลืองแหงตายไปทั้งตน เนื้อเยื่อ
ภายในโคนตนมีแผลสีน้ําตาล
โรคเหี่ยว ใบสลด จนเหลืองแหงตายไปทั้งตน เนื้อเยื่อที่โคนตนมีแผลเนา
มีเสนใยของสีขาวปกคลุม
โรคใบไหม ใบมีจุดแผลไหมสีดํา และแผลยุบตัว

1461
ตารางที่ 1 (ตอ)
ชนิดพืชที่พบเชื้อ
ขาว

จํานวน
ไอโซเลท
13

ชื่อโรค

F. semitectum

ขาว

1

โรคเมล็ดดาง

F. semitectum

ขาว

1

โรคใบจุด

แตงไทย

1

โรคเหี่ยวและผลเนา

ลักษณะอาการ

โรคถอดฝกดาบ หรือ ตนขาวผอมมีสีเขียวออน ลําตนยางปลอง สูง
โรคหลาว
กวาปกติ โคนตนและรากมีแผลเนาสีน้ําตาลดํา
เมื่อดึงมักขาดงาย บางครั้งพบเสนใยสีชมพู
บริเวณโคนหรือขอที่ยางปลองขึ้นมา

สถานทีพ
่ บ
อ.แมสรวย จ.เชียงราย (2 ไอโซเลท)
อ.สันทราย จ.เชียงใหม (2 ไอโซเลท)
อ.เมือง จ.แพร (1 ไอโซเลท)
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี (2 ไอโซเลท)
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (2 ไอโซเลท)
อ.เมือง จ.สุรินทร (3 ไอโซเลท)
อ.กระสัง จ.สุรินทร (1 ไอโซเลท)

เมล็ดขาวและรวงขาวมีแผลเปนจุดสีเทาปน
อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน
ชมพู เมล็ดขาวลีบแหง
ตนกลาขาวสูงประมาณ 15 เซนติเมตร มีใบเปน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
แผลจุดสีน้ําตาลขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตร
กระจายทั่วใบ
ตนและใบเหีย่ วฟุบ บริเวณโคนและรากมีแผลสี อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
น้ําตาล ถึงน้าํ ตาลแดง ผลมีแผลเนายุบตัว และ
มีเสนใยสีขาวปกคลุม

1461

ชนิด
Fusarium
F. proliferatum

1462
ตารางที่ 1 (ตอ)
ชนิดพืชที่พบเชื้อ

F. solani

กลวยไมสกุลรองเทา
นารี
กลวยไมสกุลแวนดา
กลวยไมสกุลเอื้อง
พราว
แตงแคนตาลูป

แตงแคนตาลูป

รวม

จํานวน
ไอโซเลท
1

โรคผลเนา

1

โรคเหี่ยว

1
1
3

ชื่อโรค

ลักษณะอาการ

สถานทีพ
่ บ

ผลมีแผลเนายุบตัว และมีเสนใยสีขาวปกคลุม จ.สระแกว

ใบและลําตนเหี่ยวและแหง บริเวณรากมีแผลสี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
น้ําตาลดํา
โรคโคนใบไหมดํา
โคนใบมีจุดแผลไหมสีดํา ตนเหี่ยว
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โรคใบจุดและใบไหม ใบจุดแผลสีน้ําตาลดํา กระจัดกระจายทั่วใบ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

โรคลําตนเนาและผล ตนและใบเหีย่ วฟุบ บริเวณโคนและรากมีแผล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค (1 ไอโซเลท)
เนา
สีนํา้ ตาล ถึงน้าํ ตาลแดง ผลและขั้วผลมีแผล จ.สระแกว (2 ไอโซเลท)
เนายุบตัว และมีเสนใยสีขาวปกคลุม
68 ไอโซเลท 6 ชนิด (species)

1462

ชนิด
Fusarium
F. semitectum

1463
ภาคผนวก
อาหารเลี้ยงเชื้อราที่ใชในการทดลอง
1. Potato Dextrose Agar (PDA)
มันฝรั่ง (Potato)
น้ําตาล Dextrose
วุนผง (Agar)
น้ํากลัน่

200
20
15
1

กรัม
กรัม
กรัม
ลิตร

2. Potato Dextrose Agar (PDA) ที่เตรียมขึ้นตามวิธีการของ Nelson และคณะ (1983)
มันฝรั่ง (Potato)
250
กรัม
น้ําตาล Dextrose
20
กรัม
วุนผง (Agar)
20
กรัม
น้ํากลัน่
1
ลิตร
3. Water Agar 1.5% (WA)
วุนผง (Agar)
น้ํากลัน่

15
1

กรัม
ลิตร

4. Corn Leaf Agar (CLA)
วุนผง (Agar)
15
กรัม
น้ํากลัน่
1
ลิตร
ใบขาวโพดขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร ที่นงึ่ ฆาเชื้อแลว
เตรียมโดยวางใบขาวโพดที่ฆา เชื้อแลว ที่อุณหภูมิ 121 oซ. ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ WA 1.5%
แลวเก็บจานอาหารไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3-4 วัน เมื่อไมพบการปนเปอนของเชื้อรา จึงใชเลีย้ งเชื้อราได

