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ปฏิกิริยาของพันธุหนาวัวลูกผสมตอโรคเนาดํา1
Varietal Reaction of Anthurium to Phytophthora Blight
อมรรัตน ภูไพบูลย พจนา ตระกูลสุขรัตน พีระวรรณ วัฒนวิภาส
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
ไดทําการศึกษาปฏิกิริยาของพันธุห นาวัวลูกผสมตอโรคเนาดํา ระหวางเดือนตุลาคม 2551
ถึงเดือนกันยายน 2552 โดยสํารวจ รวบรวม และเก็บตัวอยางโรคเนาดําหนาวัวจากแหลงปลูก
นํามาแยกเชื้อบริสุทธิ์ เมื่อรวมกับเชื้อที่มอี ยูใน culture collection ไดเชื้อราสาเหตุโรคเนาดํา
หนาวัว จํานวน 6 ไอโซเลท จาก จังหวัดลําปาง 2 ไอโซเลท จาก ภูเก็ต กรุงเทพ ปราจีนบุรี และ
นครปฐม จังหวัดละ 1 ไอโซเลท ไดจําแนกชนิดของ รา Phytophthora สาเหตุโรคเนาดํา หรือ
Phytophthora rot ของหนาวัว คือ รา P. parasitica ราสาเหตุโรคเนาดําหนาวัวไอโซเลทที่รุนแรง
ที่สุด คือไอโซเลท 46-An-Ba K 1 L จาก อ.มีนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อนํามาศึกษาปฏิกิริยาของพันธุ
หนาวัวลูกผสมตอโรคเนาดําปลูกเชื้อแกใบหนาวัวพันธุ/ สายพันธุตา ง ๆ โดยวิธี detached leaf พบ
พืชตานทานโรคปานกลาง จํานวน 7 พันธุ / สายพันธุ ไดแก เปลวเทียน, ผกามาศ, Hc – 034, cot
Lady Beth, Montana, นาไก และแสงเทียน
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การทดลอง 1.6.1 ปฏิกิริยาของพันธุห นาวัวลูกผสมตอโรคเนาดํา
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คํานํา
หนาวัว (Anthurium, Anthurium andraeanum) เปนไมดอกไมประดับอยูในสกุล
Anthurium วงศ Araceae มีชื่อสามัญวา Farmingo Flower มีความทนทานตอสภาพอากาศที่รอน
ชื้นในประเทศไทยเปนอยางดี มีความสําคัญไมนอยไปกวาไมตัดดอกชนิดอื่น ๆ มีดอกที่สีสันสดใส
สวยงาม สะดุดตา กานดอกยาวและแข็งแรงมีอายุการใชงานทีย่ าวนานกวา 10 วัน จึงนิยมนํามาใช
ประโยชนในการตัดดอก จัดสวน และใชเปนไมกระถาง ปจจุบนั มีพนื้ ที่ปลูกประมาณ 190 ไร ให
ผลผลิตประมาณ 5,000,000 ดอกตอป มีการขยายพืน้ ที่ปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสามารถปลูก
ไดทั่วทุกภาคของประเทศ และเปนพืชที่ใชพื้นที่ปลูกนอย ใหผลผลิตเร็ว และตอเนื่องอยางนอย 6 ป
ใหผลตอบแทนสูง (อรวรรณ และคณะ, 2552) ทํารายไดสูงกวาดอกไมชนิดอื่น ๆ ที่ปลูกในพืน้ ที่ที่
เทากันแมปลูกเพียงเพื่อตัดดอกจําหนายในตลาดทองถิน่ จัดเปนไมตดั ดอกเศรษฐกิจที่ทาํ รายไดตอ
ไรสูงสุดของประเทศไทย คือ 140,000.-บาท/ไร/ป (สุรวิช, 2534)
โรคสําคัญของหนาวัวที่เกิดจาก รา P. parasitica คือ โรคเนาดํา หรือโรคใบแหง (Black
rot, Leaf blight) ซึ่งมีผลตอการผลิตหนาวัวของเกษตรกร ทัง้ ปริมาณและคุณภาพของดอก
โดยเฉพาะพันธุหนาวัวที่เกษตรกรนําเขามาจากตางประเทศสวนใหญออนแอตอโรค โดยเฉพาะใน
ฤดูฝนซึ่งโรคสามารถระบาดไดรวดเร็ว ทําใหดอก กานดอก ใบ ตน และรากเนา ตาย โรคเนาดําหรือ
โรคใบแหงพบมาตั้งแตป 2520 จากแหลงปลูกหนาวัวในจังหวัดนนทบุรี เชื้อเขาทําลายไดงาย เกิด
อาการเนาที่ยอด โคนตน ราก อาการเนาเชนเดียวกับทีเ่ กิดบนสวนของใบ โดยเฉพาะฤดูฝนเชื้อจะ
เขาทําลายทุกสวนของตนหนาวัว ทําใหเนาตายในที่สุด (นิยมรัฐ, 2544)
การจะพัฒนาการปลูกเลี้ยงหนาวัวสําหรับเกษตรกรโดยทั่วไปนั้น จําเปนตองมีการวิจยั และ
พัฒนาการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดหนาวัวพันธุใหม เปนการแกปญหาตนพันธุแพง และมีสายพันธุ
ของไทยเองใชทดแทนพันธุดั้งเดิมที่มีขอจํากัดหลายประการ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ทางดานการตานทานโรค และทนตอสภาพแวดลอมของประเทศไทยได การทดสอบปฏิกิริยาของ
สายพันธุดังกลาวจึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุหนาวัวใหตานทาน หรือทนทานตอ
โรคเนาดํา
อุปกรณและวิธีการทดลอง
1.
การสํารวจ รวบรวมและศึกษาลักษณะอาการของโรคและการเกิดโรค
ไดสํารวจ รวบรวม และเก็บตัวอยางโรคเนาดําหนาวัว จากแหลงปลูกทั่วประเทศ บันทึก
และศึกษารายละเอียดลักษณะอาการของโรค สภาพแวดลอมของการเกิดโรค และการปฏิบัติดูแล
ของเกษตรกร
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2.

การแยกเชื้อบริสุทธิ์สาเหตุโรคเนาดําหนาวัว
ไดนําตัวอยางโรคเนาดําหนาวัวทีพ่ บมาแยกเชื้อบริสุทธิ์ โดยวิธี tissue transplanting เลี้ยง
บนอาหาร PDA + BRNAP ซึ่งเปนอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะ (selective media) (Masago et al.,
1972) แลวเลี้ยงเชื้อบริสทุ ธิบ์ นอาหาร carrot agar (CA) (Kaosiri et al., 1978) และแยกเก็บเชื้อ
บริสุทธิ์แตละไอโซเลทไวในหลอดทดลอง
เพื่อศึกษาวิจัยรายละเอียดของเชื้อสาเหตุ
ที่
หองปฏิบัติการโรคพืช กลุม งานวิทยาไมโค กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรุงเทพ ฯ
3.
การทดสอบความสามารถในการทําใหเกิดโรคของราที่แยกได
ไดเลี้ยงราบริสทุ ธิท์ ี่แยกไดจากแตละพื้นที่ บนอาหารเลี้ยงเชื้อ CA ที่อณ
ุ หภูมิหอง ใช cork
borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ที่ลนไฟฆาเชื้อแลว ตัดเสนใยบริเวณขอบโคโลนีของเชื้อ
นําไปปลูกเชื้อ โดยวิธี detached leaf ใชใบหนาวัวกลุม พันธุไทย คือ พันธุผกามาศ และพันธุขาว
นายหวาน ระยะใบเพสลาด ที่ปลายของกานใบพันดวยสําลีชุบน้าํ กลัน่ เพื่อใหใบสดอยูเสมอ ปลูก
เชื้อที่แยกได ใช cork borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มม. ที่ลนไฟฆาเชื้อแลว เจาะทําแผลบน
บริเวณสองขางใบหนาวัว วางเสนใยบนอาหารวุนคว่ําลงบนใบที่ทาํ แผล จากนั้นใชสําลีชุบน้าํ วาง
เก็บไวใน
บนชิ้นอาหารวุนดังกลาวเพือ่ ใหความชื้น
วางใบหนาวัวในกลองพลาสติกปดฝา
อุณหภูมิหองนาน 3 วัน นําใบหนาวัวที่แสดงอาการเปนโรค ตัดบริเวณรอยตอเนื้อเยื่อที่เปนโรคกับ
เนื้อเยื่อปกติไปแยกเชื้อบริสทุ ธิ์อีกครั้งหนึ่ง แยกเก็บเชื้อบริสุทธิ์แตละไอโซเลทในหลอดทดลอง
4.
การทดสอบความรุนแรงของ ราสาเหตุโรคเนาดําไอโซเลทตาง ๆ ในการเขา
ทําลายหนาวัว
ุ หภูมิหอง ใช cork
ไดเลี้ยงราบริสทุ ธิท์ ี่แยกไดจากแตละพื้นที่ บนอาหารเลี้ยงเชื้อ CA ที่อณ
borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ที่ลนไฟฆาเชื้อแลว ตัดเสนใยบริเวณขอบโคโลนีของเชื้อ
นําไปปลูกเชื้อ โดยวิธี detached leaf บนใบหนาวัวพันธุขาวนายหวานระยะเพสลาด ทดสอบ
เชนเดียวกับขอ 3 เพื่อคัดเลือกหาไอโซเลทที่รนุ แรง วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวนเชื้อ คือ
จํานวนกรรมวิธี ๆ ละ 5 ซ้ํา โดยมีกรรมวิธที ี่วางชิน้ อาหาร CA ทีไ่ มมีเชื้อบนแผลใบหนาวัวเปน
กรรมวิธีเปรียบเทียบ
5.
การศึกษาความรุนแรงของราสาเหตุโรคเนาดําบนใบหนาวัวพันธุ / สายพันธุต าง ๆ
ไดปลูกราสาเหตุโรคเนาดําหนาวัวไอโซเลทรุนแรงที่คัดเลือกไดจากขอ 6 แกใบหนาวัวพันธุ/
สายพันธุตา ง ๆ โดยวิธี detached leaf ทดสอบเชนเดียวกับขอ 3 เพื่อคัดเลือกหาพันธุตานทาน
หรือทนทานตอโรคเนาดํา
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ปฏิกิรยิ าใบหนาวัวพันธุ / สายพันธุตา ง ๆ ตอโรค แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
พืชตานทาน
พืชไมแสดงอาการเปนโรค
(R - Resistant)
พืชตานทานปานกลาง
พืชเปนโรค ขนาดเสนผาศูนยกลางแผลเฉลี่ยขยายไมเกิน 16 มิลลิเมตร
(MR - Moderate Resistant)
พืชออนแอ ไมตานทาน
พืชเปนโรค ขนาดเสนผาศูนยกลางแผลเฉลี่ยขยายเกิน 16 มิลลิเมตร
(S - Susceptible)
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
1.

การสํารวจ รวบรวมและศึกษาลักษณะอาการของโรคและการเกิดโรค
ผลการสํารวจ รวบรวมตัวอยางโรคเนาดําหนาวัว ตั้งแต ป พ.ศ. 2546 – 2551 ไดตัวอยาง
โรคเนาดําหนาวัว จํานวน 6 ตัวอยาง จาก จังหวัดลําปาง 2 ตัวอยาง ภูเก็ต กรุงเทพ ปราจีนบุรี และ
นครปฐม จังหวัดละ 1 ตัวอยาง พบวาหนาวัวระยะตนโตแสดงลักษณะอาการใบไหม แรกเริ่มจะ
ปรากฏเปนแผลฉ่ําน้าํ เล็ก ๆ ตอมาแผลจะลุกลามขยายจนกลาย เปนแผลเนาสีน้ําตาล หรือ น้าํ ตาล
ดํา แผลเนาแหงขยายลุกลามอยางรวดเร็ว บางครั้งพบการเขาทําลายบริเวณลําตน ตนที่มีอาการ
ลําตนเนานี้ สามารถดึงกานใบใหหลุดจากตนไดงาย กานใบแสดงอาการเนาจากโคนตน แผลขยาย
ลุกลามอยางรวดเร็ว ทําใหเนาหมดทัง้ กานใบ ลามเขาสูเนื้อใบ ทําใหใบเนา เชื้อสามารถเขาทําลาย
บริเวณรากและโคนตน ใบมีลักษณะฉ่าํ น้ํา มักอาการปลายใบไหม จากการเขาทําลายของเชือ้ ที่
กระเด็นโดยการใหนา้ํ
ผลการสํารวจ รวบรวมและเก็บตัวอยางโรคเนาดําหนาวัว พบลักษณะอาการใบไหม ลําตน
เนา ซึง่ ลักษณะอาการเหลานี้ตรงกับการรายงานของ นิยมรัฐ (2544) และปยรัตนและสุรภี (2548)
ที่รายงานการเกิดโรคเนาดํา (Black rot) หรือโรคใบแหง (Leaf blight) ของหนาวัว อาการทีใ่ บ
แรกเริ่มจะปรากฏเปนแผลฉ่ําน้าํ เล็กๆ ตอมาแผลจะลุกลามขยายไดอยางรวดเร็วจนกลายเปนแผล
เนาสีน้ําตาลหรือแผลเนาแหง ขึ้นอยูก ับสภาพภูมิอากาศ ในฤดูฝน เครือ่ งปลูกที่คอนขางแฉะ แผลที่
เกิดจะเนาและลุกลามรวดเร็ว ในสภาพแวดลอมคอนขางแหงในฤดูหนาว-รอน แผลจะแหงและ
กรอบยุบตัวบุม ลึกลงไปจากผิวใบ แผลขยายชากวา ขอบแผลรูปรางไมแนนอน สวนของกานใบ
จานรองดอก ปลี กานดอก หนอออน หรือตนกลา และสวนของตนทีย่ ายปลูกใหม หรือตนแก เชือ้
เขาทําลายไดงาย เกิดอาการเนาที่ยอด โคนตน ราก อาการเนาเชนเดียวกับทีเ่ กิดบนสวนของใบ
โดยเฉพาะฤดูฝนเชื้อจะเขาทําลายทุกสวนของตนหนาวัว ทําใหเนาตายในที่สุด ซึ่งแตกตางจาก โรค
แอนแทรคโนส (Anthracnose) ที่มีสาเหตุจากรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)
Sacc. เชื้อเขาทําลายที่ใบ จานรองดอก และปลี ลักษณะแผลที่ใบและจานรองดอกเปนแผลจุดสี
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น้ําตาล คอนขางกลม เมื่อสภาพอากาศรอนชื้น แผลขยายใหญขนึ้ ขอบแผลเปนสีน้ําตาล มีกลุม รา
ขึ้นเห็นเปนจุดสีดําเล็ก ๆ เปนวงเรียงซอนกันหลาย ๆ ชัน้ ออกไปจากบริเวณกลางแผล โดยมีกลุม
ของราสีดําเกิดขึ้นเปนวงซอนกัน และแตกตางจาก โรคใบไหม (Bacterial leaf blight) ที่มีสาเหตุ
จากแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae ที่แสดงอาการเริม่ แรก เปนจุดฉ่าํ
น้ําเล็ก ๆ บริเวณขอบใบ หรือกลางใบ ดานหลังใบแผลเปนจุดฉ่ําน้ํา ขอบแผลเปนสีเหลืองและ
น้ําตาล แลวลุกลามเปนแผลขนาดใหญ ใบไหมแหงเปนสีน้ําตาล ขอบแผลช้ํามีวงสีเหลืองลอมรอบ
(halo) หากแบคทีเรียเขาทางรากจะแพรกระจายไปตามทอลําเลียง อุดตันทอน้าํ ทออาหาร ทําให
ใบแกดานลางมีอาการใบเหลือง ขณะที่เสนใบยังเขียวอยู ตอมาโคนตนไหมเปนสีน้ําตาลทอ
ลําเลียงถูกทําลายไหมเปนสีน้ําตาล และแตกตางจาก โรคใบดาง (Mosaic) สาเหตุจากไวรัส ตนที่
เปนโรคแสดงอาการแคระแกร็น ไมแตกกอ ใบดาง ลายเขียวสลับเหลือง บางพันธุใ บผิดรูปราง ผิว
ใบเปนคลื่นขรุขระ โคงงอ บางครั้งมีอาการใบดางซีกเดียว หรือดางไมชัดเจน ดอกมีขนาดเล็ก ดอก
ดาง สีผิดไปจากปกติ และแหวงผิดรูปราง ดอกไมมคี ุณภาพและไมไดมาตรฐาน ตนทรุดโทรม
นอกจากนีย้ ังแตกตางจากโรคลําตนและรากเนา (Stem and Root rot) ที่เกิดจากเห็ด อาการที่เห็น
เริ่มตน ใบลางหนาวัวแสดงอาการเหลือง และลามขึ้นสูใบดานบน ใบหลุดจากตนงาย บริเวณโคน
ตน หรือรากเปอยผุเปนสีนา้ํ ตาล เชื้อเห็ดเจริญแยงน้ําและอาหาร ที่โคนตนหนาวัวมีเสนใยสีขาว
ลักษณะหยาบขึ้นปกคลุม กระถางและวัสดุปลูกมีเสนใยขึ้นคลุม เสนใยเห็ดทําใหวสั ดุปลูกผุ เปอย
ยุย เมื่อสภาพความชืน้ เหมาะสม เสนใยจะเจริญขึ้นเปนดอกเห็ด (นิยมรัฐ, 2544 ; ปยรัตนและสุรภี,
2548)
2.

การแยกเชื้อบริสุทธิ์สาเหตุโรคเนาดําหนาวัว
ผลการแยกเชือ้ บริสุทธิ์จากตัวอยางใบหนาวัวที่เปนโรคเนาดํา จํานวน 6 ตัวอยางไดเชื้อ
สาเหตุโรคเนาดําหนาวัว จํานวน 6 ไอโซเลท (ตารางที่ 1.) พบเสนใยรา Phytophthora spp. เจริญ
ออกจากตัวอยางทุกชิน้ ทั้ง 6 ตัวอยาง ดังนัน้ จึงสรุปไดวา สาเหตุโรคเนาดําหนาวัว ทัง้ 6 ไอโซเลท
คือ รา Phytophthora spp. ซึ่งตรงกับการรายงานของนิยมรัฐ (2544) และปยรัตน และสุรภี (2548) ที่
รายงานการเกิดโรคเนาดําหนาวัว แสดงอาการเหมือนตัวอยางโรคเนาดําหนาวัวในการศึกษาครั้งนี้
วามีสาเหตุจาก รา P. parasitica หลังจากเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะ PDA + BRNAP ใน
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 48 ชั่วโมง ตัดขอบโคโลนีของเสนใยดังกลาวเลีย้ งบนอาหาร CA แยกเก็บรา
บริสุทธิ์ แตละไอโซเลทในหลอดทดลอง เพื่อศึกษารายละเอียดตอไป
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ตารางที่ 1

เชื้อ Phytophthora parasitica สาเหตุโรคใบไหมหนาวัวจากแหลงปลูกตาง ๆ

ที่ ไอโซเลท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

46-An-Ba K 1 L
46-An- NaP 1 L
48-An- PhK 2 L
49 An Lpa 1 L
49 An Lpa 2 L
51 An PB 1 L

ปที่แยกเชื้อ
(พ.ศ.)
2546
2546
2548
2549
2549
2551

แหลงปลูกที่เก็บตัวอยาง
อ.มีนบุรี กรุงเทพฯ
อ.พุทธมณฑล นครปฐม
อ.เมือง ภูเก็ต
ตนทดสอบพันธุ สถานีทดลองพืชสวนหางฉัตร อ.หางฉัตร ลําปาง
ตนทดสอบพันธุ สถานีทดลองพืชสวนหางฉัตร อ.หางฉัตร ลําปาง
หนาวัวพันธุสขี าว รังกลวยไมบริษัท PSP อ.เมือง ปราจีนบุรี

การทดสอบความสามารถในการทําใหเกิดโรคของราที่แยกได
ผลการทดสอบความสามารถในการทําใหเกิดโรคของราที่แยกได พบวาราบริสทุ ธิท์ แี่ ยกได
จากแตละพืน้ ที่ ภายหลังการปลูกเชื้อเปนเวลา 3 วัน ทําใหใบหนาวัว พันธุผกามาศ และพันธุขาว
นายหวาน ระยะเพสลาดเปนโรค แสดงอาการแผลเนาสีน้ําตาลดํา ถึงสีดํา บนเนื้อเยื่อใบทั้ง
ดานหลังใบและทองใบ หลังจากนัน้ แผลจะลุกลามไปตามเสนใบ ขนาดและรูปรางไมแนนอน การ
ทดสอบความสามารถทําใหเกิดโรคโดยใชใบหนาวัวครั้งนี้
ไดผลเชนเดียวกับการทดลองของ
อมรรัตนและคณะ (2546) ที่ไดทดสอบความสามารถในการทําใหเกิดโรคของรา P. palmivora
สาเหตุโรครากเนาโคนเนาทุเรียนที่แยกไดจากแตละพืน้ ทีป่ ลูก ทดสอบโดยวิธี detached leaf
ภายหลังการปลูกเชื้อโดยการทําแผลเปนเวลา 3 วัน ทําใหใบทุเรียนพันธุห มอนทองระยะเพสลาด
เปนโรค และไดผลเชนเดียวกับการทดลองของ อมรรัตนและคณะ (2550) ที่ไดทดสอบ
ความสามารถในการทําใหเกิดโรคของ รา P. mirabilis สาเหตุของโรคกิ่งไหมและใบไหมของลําไย
นําไปปลูกเชื้อ โดยวิธี detached leaf เก็บไวในอุณหภูมิหองนาน 3 วัน ทําใหใบลําไยทดสอบเปน
โรค
ดังนัน้ การทดสอบความสามารถในการทําใหเกิดโรค
ควรทําการทดสอบโดยการใช
detached leaf ซึ่งเปนวิธีการที่สะดวกและประหยัดเวลาในการศึกษาไดมาก
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4.
การทดสอบความรุนแรงของ ราสาเหตุโรคเนาดําไอโซเลทตาง ๆ ในการเขา
ทําลายหนาวัว
ผลการทดสอบความรุนแรงของราสาเหตุโรคเนาดําไอโซเลทตาง ๆ ในการเขาทําลาย
หนาวัว พบวา ราบริสุทธิท์ ี่แยกไดจากแตละพื้นที่ ภายหลังการปลูกเชือ้ เปนเวลา 3 วัน ทําใหใบหนา
วัวพันธุขาวนายหวาน ระยะเพสลาดเปนโรค แสดงอาการแผลเนาสีนา้ํ ตาลดํา ถึงสีดํา บนเนื้อเยือ่
ใบทั้งดานหลังใบและทองใบ (ตารางที่ 4.) ไอโซเลท 46-An-Ba K 1 L, 49 An Lpa 2 L, 51 An PB
1 L และ 46-An- NaP 1 มีความรุนแรงในการเขาทําลายใบหนาวัว ทําใหใบหนาวัวเกิดแผลขนาด
36.9, 36.1, 33.6 และ 30.1 มิลลิเมตร ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนไอโซเลท 49 An Lpa 1 L และ 48-An- PhK 2 L ทําใหใบหนาวัวเกิดแผลขนาด 21.9 และ
19.9 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติจาก 4 ไอโซเลทแรก
และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตกิ ับกรรมวิธีเปรียบเทียบ (ไมปลูกเชื้อ โดยวางชิน้ อาหาร
CA ที่ไมมีเชื้อบนแผลใบหนาวัว) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT
ตารางที่ 2. ความรุนแรงของรา Phytophthora parasitica สาเหตุโรคเนาดําหนาวัวจากแหลง
ปลูกตาง ๆ บนใบหนาวัว ทีเ่ กิดจากการปลูกเชื้อโดยวิธี detached leaf
ที่ ไอโซเลท รา Phytophthora parasitica ขนาดแผลทีเ่ กิดจากการปลูกเชื้อ
(มิลลิเมตร)
1. 46-An-Ba K 1 L
36.9 A
2. 49 An Lpa 2 L
36.1 A
3. 51 An PB 1 L
33.6 A
4. 46-An- NaP 1 L
30.1 A
5. 49 An Lpa 1 L
21.9 B
6. 48-An- PhK 2 L
19.9 B
7. control (ไมปลูกเชื้อ)
6.0 C
CV (%)
25.45
1
คาเฉลีย่ ที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยวิธี DMRT
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ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา รา P. parasitica สาเหตุโรคเนาดําหนาวัวที่มีขนาด sporangia
เล็กที่สุด คือ ไอโซเลท 48-An-PhK 2 L มีขนาด sporangia 30.50  5.41 x 26.33  4.45 um มี
ความรุนแรงในการเขาทําลายหนาวัวนอยที่สุด ทําใหใบหนาวัวเกิดแผลขนาด 19.9 มิลลิเมตร
(ตารางที่ 2.) ซึ่งตรงกับการศึกษาของ อมรรัตนและคณะ (2546) ที่ศึกษาความผันแปรของรา P.
palmivora (Butl.) Butl. สาเหตุโรครากเนาโคนเนาทุเรียน โดยเก็บตัวอยางโรครากเนาโคนเนา
ทุเรียน จากแหลงปลูกตาง ๆ ของประเทศไทย แยกเชือ้ บริสุทธิ์ไดรา P. palmivora จํานวน 25 ไอ
โซเลท นํามาศึกษาลักษณะรูปราง แบบคูผสม และ ความรุนแรงของรา P. palmivora บนพืชชนิด
ตาง ๆ พบวา รา P. palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาทุเรียนไอโซเลทจากจังหวัดสุราษฎรธานี
ซึ่งมี sporangia ขนาดเล็ก มีความรุนแรงในการเขาทําลายพืชทดสอบนอยกวา ไอโซเลทอืน่ ๆ และ
สังเกตวา Phytophthora ไอโซเลท จากทุเรียนทีม่ ี sporangia ขนาดใหญ หรือมี L : B ratio สูง
(1.7) จาก ไอโซเลทจังหวัดภาคตะวันออก มีความสามารถทําใหเกิดโรคบนใบพืชทดสอบบาง
ชนิดรุนแรงกวา sporangia ขนาดเล็ก หรือมี L : B ratio ต่ํา (1.7) จากไอโซเลทจังหวัดภาคใต
เชื้อ 3 ไอโซเลทจากจังหวัดจันทบุรีมีความสามารถในการเขาทําลายพืชตาง ๆ รุนแรงกวาเชื้อไอ
โซเลทจากจังหวัดอื่นๆ (อมรรัตนและคณะ, 2546) ซึ่งนับวาเปนขอมูลใหมที่นา สนใจศึกษาคนควา
ตอไป
5.

การศึกษาความรุนแรงของราสาเหตุโรคเนาดําบนใบหนาวัวพันธุ / สายพันธุต าง ๆ

คัดเลือกรา P. parasitica สาเหตุโรคเนาดําหนาวัวไอโซเลทรุนแรงที่ไดจากการทดลองขอ
4 คือ ไอโซเลท 46-An-Ba K 1 L นํามาปลูกเชื้อแกใบหนาวัวพันธุ/ สายพันธุต าง ๆ โดยวิธี
detached leaf เพื่อคัดเลือกหาพันธุตานทาน หรือทนทานตอโรคเนาดํา
หนาวัวพันธุ / สายพันธุตา ง ๆ ไดจาก
 พันธุก ารคานําเขาจากตางประเทศ จาก สวนสมิมันหนาวัว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 พันธุ / สายพันธุ พืน้ เมืองและลูกผสมกรมวิชาการเกษตร จาก ศูนยวิจัยพืชสวนลําปาง
อ.หางฉัตร จ.ลําปาง และจาก ศูนยบริการวิชาการ ฯ เชียงใหม (ฝาง) อ.ฝาง จ.
เชียงใหม
ผลการศึกษาความรุนแรงของราสาเหตุโรคเนาดําบนใบหนาวัว พบวา รา P. parasitica
สาเหตุโรคเนาดําหนาวัว ไอโซเลท 46-An-Ba K 1 L (ตารางที่ 3.) ภายหลังการปลูกเชื้อเปนเวลา 3
วัน ทําใหใบหนาวัวพันธุก ารคานําเขาจากตางประเทศทุกพันธุจาํ นวน 10 พันธุ เปนโรค แสดง
อาการแผลเนาสีนา้ํ ตาลดํา ถึงสีดํา บนเนื้อเยื่อใบทั้งดานหลังใบและทองใบ พันธุแ มกซีมา แสดง
การเปนโรครุนแรงที่สุด ทําใหใบหนาวัวเปนแผล มีขนาด 41.0 มิลลิเมตร
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ใบหนาวัวพันธุ / สายพันธุ พื้นเมืองและลูกผสมกรมวิชาการเกษตร จาก ศูนยวิจัยพืชสวน
ลําปาง อ.หางฉัตร จ.ลําปาง จํานวน 13 พันธุ / สายพันธุ ไมพบ พันธุ / สายพันธุ ที่ตานทานโรค พบ
พืชตานทานปานกลาง พืชเปนโรค ขนาดเสนผาศูนยกลางแผลเฉลีย่ ขยายไมเกิน 16 มิลลิเมตร
จํานวน 6 พันธุ / สายพันธุ ไดแก เปลวเทียน, ผกามาศ, Hc – 034, cot Lady Beth, Montana และ
นาไก ใบหนาวัวเปนแผลขนาด 6.5, 7.9, 8.0, 8.4, 10.2 และ 10.3 มิลลิเมตร ตามลําดับ และพันธุ /
สายพันธุ ที่ออ นแอจํานวน 7 พันธุ / สายพันธุ คือ Lady Axe, Hc – 084, Prety Ann, Hc – 038,
ศรีสงา, Hc – 132 และ มิกกี้เพรม ใบหนาวัวเปนแผลขนาด 17.2, 17.5, 17.9, 18.3, 20.3, 22.6
และ 25.8 มิลลิเมตร ตามลําดับ สวนใบหนาวัวพันธุ / สายพันธุ พืน้ เมืองและลูกผสมกรมวิชาการ
เกษตร จาก ศูนยบริการวิชาการ ฯ เชียงใหม (ฝาง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม พบ พืชตานทานปานกลาง
จํานวน 1 พันธุ คือ แสงเทียน ใบหนาวัวเปนแผลขนาด 13.8 มิลลิเมตร และพันธุ / สายพันธุ ที่
ออนแอจํานวน 13 พันธุ / สายพันธุ คือ ผกามาศ, แสงเทียนขาว, Na Gal, ขาวนายหวาน, ชมพู
อังกฤษ, ฝาง 33, ฝาง 26, ขาวเศวต, แดงศรีสงา, ฝาง 54, ชมพู No.2, จักรพรรดิ และ ดาวสมร
ใบหนาวัวเปนแผลขนาด 20.7, 24.1, 24.2, 26.0, 27.0, 27.3, 28.8, 30.1, 31.0, 32.0, 32.0,
35.3, และ 36.1 มิลลิเมตร ตามลําดับ
ตารางที่ 3.

ปฏิกิรยิ าของสายพันธุ/ พันธุหนาวัวตอโรคเนาดําที่มสี าเหตุจาก รา
Phytophthora parasitica (ไอโซเลท 46-An Ba K 1 L) 3 วันหลังจากปลูกเชื้อ

ลําดับที่ สายพันธุ/ พันธุ
 สมิมัน หนาวัว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
1.
แองเจล
2.
เพียรเอท
3.
โรซา
4.
อะโคโปรลิส
5.
แพทซีน
6.
โซแน็ต
7.
เมอแรงเก
8.
เทอรา
9.
เพรสซีเดน
10.
แมกซีมา

ปฏิกิรยิ าตอโรค
พันธุก ารคา
S (17.7)
S (21.5)
S (23.8)
S (23.9)
S (27.8)
S (30.0)
S (35.8)
S (38.2)
S (39.1)
S (41.0)
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ลําดับที่ สายพันธุ/ พันธุ
ปฏิกิรยิ าตอโรค
 ศูนยวิจัยพืชสวนลําปาง อ.หางฉัตร จ.ลําปาง
1.
เปลวเทียน
MR (6.5)
2.
ผกามาศ
MR (7.9)
3.
Hc – 034
MR (8.0)
4.
cot Lady Beth
MR (8.4)
5.
Montana
MR (10.2)
6.
นาไก
MR (10.3)
7.
Lady Axe
S (17.2)
8.
Hc – 084
S (17.5)
9.
Prety Ann
S (17.9)
10.
Hc – 038
S (18.3)
11.
ศรีสงา
S (20.3)
12.
Hc – 132
S (22.6)
13.
มิกกี้เพรม
S (25.8)
ลําดับที่ สายพันธุ/ พันธุ
ปฏิกิรยิ าตอโรค
 ศูนยบริการวิชาการ ฯ เชียงใหม (ฝาง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม
1.
แสงเทียน (แดง)
MR (13.8)
2.
พันธุผกามาศ (สม)
S (20.7)
3.
แสงเทียนขาว
S (24.1)
4.
Na Gal
S (24.2)
5.
ขาวนายหวาน
S (26.0)
6.
ชมพู อังกฤษ
S (27.0)
7.
ฝาง 33
S (27.3)
8.
ฝาง 26
S (28.8)
9.
ขาวเศวต
S (30.1)
10.
แดงศรีสงา (แดง)
S (31.0)
11.
ฝาง 54
S (32.0)
12.
ชมพู No.2
S (32.0)
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13.
14

จักรพรรดิ (แดง)
ดาวสมร (แดง)

S (35.3)
S (36.1)

การศึกษาความรุนแรงของราสาเหตุโรคเนาดําบนใบหนาวัวพันธุ / สายพันธุตา ง ๆ ครั้งนี้
ไดแบงระดับการเปนโรค โดยเทียบเคียงกับการทดลองของ อมรรัตนและทวี (2534) ที่ไดปรับปรุง
พันธุฝา ยใหตา นทานโรคใบไหมที่เกิดจาก แบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv.
malvacerum ปลูกเชื้อโดยวิธี clipping ใชกรรไกรจุมลงในน้ําผสมเชื้อตัดใบฝายทดสอบ บันทึก
การเปนโรคใบไหมโดยแบงระดับการเกิดโรคเปน 3 ระดับ คือ พืชตานทาน (พืชไมเปนโรค) พืช
ตานทานปานกลาง (พืชเปนโรคแผล ขยายจากรอยตัดไมเกินขางละ 5 มิลลิเมตร) พืชออนแอ (พืช
เปนโรค แผลขยายจากรอยตัด ขางละมากกวา5 มิลลิเมตร)
วัชรินทร และคณะ (2551) อางโดย Marky (2552) ปรับปรุงพันธุห นาวัวเพื่อการตัดดอก
ใหมีความตานทานตอโรคใบไหม (Anthurium blight) ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xantomonas
campestris pv. dieffenbachiae โดยการปลูกเชื้อบนตนพืช พันธุทไ่ี ดรับการคัดเลือกวาตานทาน
ตอโรค ไดแก Amingo, Rabido, สุลตาน, President และเปลวเทียนภูเก็ต ไดพันธุพ อแมพนั ธุท ี่เปน
Rabido Calipso และเปลวเทียนภูเก็ต ลูกผสมที่ไดจึงมีความตานทานตอโรคใบไหม โดยการศึกษา
นี้สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงพันธุห นาวัวเพือ่ การผลิตเปนไมตัดดอกตอไป
โดยเฉพาะการใชพันธุพ ื้นเมืองของไทยที่มลี ักษณะความตานทานโรคเปนตัวถายทอดยีน เชน พันธุ
เปลวเทียนภูเก็ต
ในการทดลองครั้งนี้ พบ หนาวัวพันธุ / สายพันธุ พืน้ เมืองและลูกผสมกรมวิชาการเกษตร
ตานทานตอโรคปานกลาง จํานวน 7 พันธุ / สายพันธุ ไดแก เปลวเทียน, ผกามาศ, Hc – 034, cot
Lady Beth, Montana และ นาไก และ แสงเทียน เปนพันธุ / สายพันธุ ที่นา สนใจใชเปนพอพันธุ
หรือแมพันธุ สําหรับปรับปรุงพันธุห นาวัวใหมีความตานทานตอโรคเนาดํา ตอไป
สรุปผลการทดลอง
ผลการสํารวจ รวบรวมตัวอยางโรคเนาดําหนาวัว ไดตัวอยางโรคเนาดําหนาวัว จํานวน 6
ตัวอยาง จาก จังหวัดลําปาง 2 ตัวอยาง ภูเก็ต กรุงเทพ ปราจีนบุรี และนครปฐม จังหวัดละ 1
ตัวอยาง หนาวัวระยะตนโตแสดงลักษณะอาการใบไหม แรกเริ่มจะปรากฏเปนแผลฉ่ําน้าํ เล็ก ๆ
ตอมาแผลจะลุกลามขยายจนกลาย เปนแผลเนาสีนา้ํ ตาล หรือ น้ําตาลดํา แผลเนาแหงขยาย
ลุกลามอยางรวดเร็ว บางครั้งพบการเขาทําลายบริเวณลําตน ตนที่มีอาการลําตนเนานี้ สามารถดึง
กานใบใหหลุดจากตนไดงา ย กานใบแสดงอาการเนาจากโคนตน แผลขยายลุกลามอยางรวดเร็ว
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ทําใหเนาหมดทั้งกานใบ ลามเขาสูเนื้อใบ ทําใหใบเนา เชื้อเขาทําลายบริเวณรากและโคนตน ใบมี
ลักษณะฉ่ําน้ํา มักมีอาการปลายใบไหม จากการเขาทําลายของเชือ้ ที่กระเด็นโดยการใหนา้ํ เมื่อ
แยกเชื้อบริสุทธิ์ไดเชื้อสาเหตุโรคเนาดําหนาวัว 6 ไอโซเลท ไดแก ไอโซเลท 46-An-Ba K 1 L จาก
อ.มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 49 An Lpa 1 L และ 49 An Lpa 2 L จาก อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 51 An PB 1 L
จาก บริษัท PSP อ.เมือง ปราจีนบุรี 46-An- NaP 1 L จาก อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และ 48-AnPhK 2 L จาก อ.เมือง
จ.ภูเก็ต และราบริสุทธิ์ที่แยกไดนี้ ภายหลังการปลูกเชื้อโดยวิธีการ
detached leaf เปนเวลา 3 วัน ทําใหใบหนาวัว พันธุผกามาศ และพันธุขาวนายหวาน ระยะ
เพสลาดเปนโรค
ไดจําแนกชนิดของ รา Phytophthora สาเหตุโรคใบไหมและตนเนา หรือ โรคเนาดํา
หรือ Phytophthora rot ของหนาวัว คือ รา P. parasitica
เมื่อทดสอบความรุนแรงของราสาเหตุโรคเนาดําไอโซเลทตาง ๆ ในการเขาทําลายหนาวัว
พบวา ภายหลังการปลูกเชือ้ เปนเวลา 3 วัน ทําใหใบหนาวัวพันธุขาวนายหวาน ระยะเพสลาดเปน
โรค ไอโซเลท 46-An-Ba K 1 L, 49 An Lpa 2 L, 51 An PB 1 L และ 46-An- NaP 1 มีความรุนแรง
ในการเขาทําลายใบหนาวัว ไดคัดเลือกราสาเหตุโรคเนาดําหนาวัวไอโซเลทรุนแรง ไดแก ไอโซเลท
46-An-Ba K 1 L นํามาปลูกเชื้อแกใบหนาวัวพันธุ/ สายพันธุตาง ๆ โดยวิธี detached leaf เพือ่
คัดเลือกหาพันธุตานทาน หรือทนทานตอโรคเนาดํา ภายหลังการปลูกเชื้อเปนเวลา 3 วัน เชือ้
สาเหตุทําใหใบหนาวัวพันธุก ารคา ซึง่ นําเขาจากตางประเทศ จํานวน 10 พันธุ เปนโรคทั้งหมด สวน
หนาวัวพันธุ / สายพันธุ พืน้ เมืองและลูกผสมกรมวิชาการเกษตร จาก ศูนยวิจยั พืชสวนลําปาง อ.
หางฉัตร จ.ลําปาง พบ พืชตานทานโรคปานกลาง จํานวน 6 พันธุ / สายพันธุ ไดแก เปลวเทียน,
ผกามาศ, Hc – 034, cot Lady Beth, Montana และ นาไก และจาก ศูนยบริการวิชาการ ฯ
เชียงใหม (ฝาง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม พบ พืชตานทานปานกลาง จํานวน 1 พันธุ คือ แสงเทียน
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