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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด
1. ชุดโครงการวิจัย

: วิจัยและพัฒนามาตรการสุขอนามัยพืชและการเฝ้าระวังศัตรูพืชเพื่อ
การ
นาเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร
2. โครงการวิจัย
: อนุกรมวิธาน ชีววิทยา และจาแนกชนิดโดยดีเอ็นเอบาร์โคด
ของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติเพื่อการวิจัยด้านอารักขาพืชในประเทศ
ไทย
กิจกรรมที่ 2
: ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ของศัตรูพืชและ ศัตรูธรรมชาติ (วงจรชีวิต
การเข้าทาลาย พืชอาหาร และการแพร่กระจาย)
กิจกรรมย่อยที่ 1.2
: ศึกษาชีววิทยา และนิเวศวิทยาของโรคพืช
1. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การศึกษาพืชอาศัย และเขตการแพร่กระจายของเชื้อรา
Fusarium oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวของพืชในประเทศไทย
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Hosts and Distribution areas of Pathogenic Fusarium
oxysporum causing Wilt Disease of Crops in Thailand
2. คณะผู้ดาเนินงาน
หัวหน้าการทดลอง
: อภิรัชต์ สมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผู้ร่วมงาน
: ธารทิพย ภาสบุตร
อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว
กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
3. บทคัดย่อ
การรวบรวมและเก็ บ ตั ว อย่ างพื ช ที่ แ สดงอาการโรคเหี่ ยวที่ ค าดว่ามี ส าเหตุ จากเชื้ อรา Fusarium
oxysporum ในพื้นที่เพาะปลูกพืชตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน
2562 เมื่ อน าตัว อย่ างพื ช เป็ น โรคมาแยกเชื้อราบนอาหาร PDA (Potaro Dextrose Agar) และแยกเชื้ อรา
บริสุทธิ์บนอาหาร WA (Water Agar) แล้วนามาทดสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรคโดยวิธีการ Koch’s
postulate รวมทั้งศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราที่เจริญบนอาหาร CLA (Corn Leaf Agar) และการ
ทา Slide Culture ที่ห้ องปฏิบั ติการกลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒ นาการอารักขาพืช
สามารถจัด จาแนกได้เป็ นเชื้อรา F.oxysporum จานวน 60 ไอโซเลท จากอาการโรคเหี่ ยวของพืช 9 ชนิด
ได้แก่ โรคเหี่ยวของกล้วย (โรคตายพรายของกล้วยน้าว้า และกล้วยไข่) โรคเหี่ยวของโหระพา โรคเหี่ยวของ
ผักชี โรคเหี่ยวของพริก โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ โรคเหี่ยวของเบญจมาศ โรคเหี่ยวของยาสูบ โรคเหี่ยวของถั่ว
ลัน เตา และ โรคเหี่ยวของผักหวานบ้ าน จาก 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, จันทบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย,
นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, พิษณุโลก, มุกดาหาร, ลาพูน, เลย, หนองคาย, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สงขลา,
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อุดรธานี และ อุบลราชธานี เมื่อประเมินการเกิดโรคในพื้นที่ที่พบโรคตายพราย (Panama disease) พบว่า
โดยเฉลี่ยจานวนต้น ที่พบโรคคือ 5-10 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคตายพราย (panams disease) ของ
กล้วยไข่ พบว่า มีต้นกล้วยไข่เป็นโรคประมาณ 30 – 40 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคเหี่ยวของถั่วลันเตา
พบว่า เป็นโรคประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคเหี่ยวของเบญจมาศ พบว่า เป็นโรคประมาณ 10
เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคเหี่ยวของผักชี พบว่า เป็นโรคประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรค
เหี่ยวของผักหวานบ้าน พบว่า เป็นโรคประมาณ 15 - 20 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคเหี่ยวของพริก พบว่า
เป็ น โรคประมาณ 5 เปอร์ เซ็ น ต์ ต่ อ พื้ น ที่ ที่ ส ารวจ โรคเหี่ ย วของมะเขื อ เทศ พบว่ า เป็ น โรคประมาณ 5
เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคเหี่ยวของยาสูบ พบว่า เป็นโรคประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารจ และโรค
เหี่ยวของโหระพา พบว่า เป็นโรคประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ

Abstract
Plants showing wilt symptom were collected from plantation areas of Thailand
during October 2016 - September 2019. Sixty isolates of plant pathogenic F. oxysporum from
17 provinces were derived from tissue transplanting isolation method. A pathogenicity test
of each collected isolates was conducted by Koch’s postulate procedure. Species
identification of pure culture obtained from single spore method was studied by their
morphological characteristic growing on CLA (Corn Leaf Agar) and a slide culture method, in
a laboratory of Mycology group, Plant Disease Research Group, Plant Protection Research
and Development Office, Department of Agriculture, which revealed 9 different host plants
referring to different 9 formae speciales (f. sp.) of F. oxysporum. Collected diseases were
banana wilt disease. (Panama disease of banana; Kluai Nam Wa and Kluai Khai) withered wilt
disease of basil Coriander wilt disease, wilt disease of chili, wilt disease of tomato, wilt
disease of chrysanthemums, wilt disease of tobacco, wilt disease of pes and wilt disease of
Pak Wan ban from 17 provinces, including Kanchanaburi, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai,
Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Bueng Kan, Phitsanulok, Mukdahan, Lamphun, Loei,
Nong Khai, Sukhothai, Suphan Buri, Songkhla, Udon Thani and Ubon Ratchathani. When
assessing the disease in areas with Panama disease, it was found that on average the tree
number of wilt diseased Kluai Nam Wa found was approximately 5-10 percent per surveyed
area, while average the tree number of wilt diseased Kluai Khai found was approximately 3040 percent per surveyed area. An average the tree number of wilt diseased Pea found was
approximately 20 percent per surveyed area, including wilt of chrysanthemums found
approximately 10 percent per surveyed area, wilt of coriander found approximately 5
percent per surveyed area, wilt of Pakhwan Ban was found approximately 15-20 percent per
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surveyed area, wilt disease of chili found approximately 5 percent per surveyed area, wilt
disease of tomato found approximately 5 percent per surveyed area, wilt disease of tobacco
found approximately 5 percent per surveyed area and wilt disease of basil found
approximately 5 percent per surveyed area.
4. คานา
เชื้อราสาเหตุโรคพืชในสกุล Fusarium ที่รู้จักกันดีว่าเป็นสาเหตุของโรคพืชที่ทาความเสียต่อพืชที่ปลูก
อย่างรุนแรง คือเชื้อรา F. oxysporum (เชื้อราชนิด (species) นี้ส่วนใหญ่ทาให้เกิดโรคกับพืชเศรษฐกิจหลาย
ชนิด เช่นพืชไร่, พืชหัว, ผัก, ไม้ประดับและไม้ผล ทั้งในระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว ปัญหา
โรคที่เกิดขึ้นนี้ทาให้เกษตรกรเกิดการสูญเสียมูลค่าและกาไรของผลผลิตที่พวกเขาคาดว่าจะได้รับ เชื้อรา F.
oxysporum เริ่มต้นบุกรุกเข้าทาลายพืชจากดินที่ปนเปื้อนหรือเป็นที่อาศัยอยู่ของเชื้อราสาเหตุ ผ่านทางช่อง
เปิดของรากเข้าไปยังระบบลาเลียงของพืช หรือผ่านทางบาดแผล เชื้อราเข้าไปเจริญทางเส้นใยและขยายพันธุ์
อยู่ในระบบลาเลียงน้าและอาหารของพืชได้แล้ว ทาให้ระบบท่อลาเลียงอุดตัน ส่งผลให้ ของสารอาหารและน้า
ผ่านไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของพืชที่อยู่เหนือพื้นดินได้ ดังนั้นอาการเหี่ยวหรือสีเหลืองเหี่ยวจึงปรากฏให้เห็นกับ
ต้นพืช ในขณะเดียวกันพืชที่เป็นโรคก็จะแสดงอาการเน่าของเนื้อเยื่อท่อลาเลียง เนื้อเยื่อบริเวณติดกัน บริเวณ
หัวหรือเหง้า โคนต้น รวมถึงราก โดยทั่วไป เชื้อรา F. oxysporum เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย ว่าเป็นเชื้อ
ราโรคพืชที่ทาให้เกิ ดโรคอย่างรุน แรงกับ พืชบ่อย ๆ ทั้ งพืชที่ปลูก ถึงแม้ว่าอาการของโรคที่เกิดขึ้นกับพืช จะ
สังเกตเห็นหรือจดจาได้ง่ายว่าแสดงอาการเหี่ยวของต้นพืช แต่อาการที่แสดงออกดังกล่าวนี้ เป็นลักษณะของ
ต้นพืชที่ติดเชื้อหรือเชื้อราเข้าไปทาลายจนไม่สามารถแก้ไขหรือเยียวยาไปแล้ว การขยายพื้นที่ปลูกพืชไปยัง
พื้นที่ใหม่ที่มีเชื้อราโรคพืชชนิดนี้อยู่แล้ว หรือการนาส่วนขยายพันธุ์ของพืชที่ติดเชื้อไปขยายปลูกในพื้นที่ใหม่
เป็นสาเหตุทาให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่อไปได้เรื่อย ๆ บางสถานการณ์ ถึงแม้เกษตรกร จะไม่ได้ขยาย
พื้ น ที่ ป ลู ก แต่ ได้ ป ลู ก พื ช ชนิ ด เดี ย วกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั น ในพื้ น ที่ เดี ย วกั น ก็ เป็ น สาเหตุ ท าให้ เชื้ อ รา F.
oxysporum มีอาหาร มีชีวิตอยู่รอดบนเศษซากพืช และเพิ่มจานวนมากขึ้น เมื่อจานวนประชากรของเชื้อรา
สาเหตุโรคเพิ่มมากขึ้น ก็เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคที่ชัดเจน และทาความเสียหายต่อพืชที่ปลูกอย่างรุนแรงมาก
ขึ้นได้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบชนิดและวงศ์พืชอาศัยของเชื้อรา Fusarium oxysporum
สาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด โรคเหี่ ย วกั บ พื ช ในประเทศไทย และเพื่ อ ทราบข้ อ มู ล ความเสี ย หาย และขอบเขตการ
แพร่กระจายของเชื้อรา F. oxysporum สาเหตุที่ทาให้เกิดโรคเหี่ยวกับพืชในประเทศไทย จึงได้วางขอบเขต
ของการวิ จั ย ครอบคลุ ม ด้ า นการรวบรวมข้ อ มู ล ชนิ ด (hosts) และวงศ์ พื ช อาศั ย (Family) ของเชื้ อ รา F.
oxysporum ที่เป็นสาเหตุของโรคเหี่ยวของพืชที่ผลิตเป็นการค้า รวมถึงพื้นที่การเกิดโรค แหล่งแพร่กระจาย
และได้ culture ของ isolate ต่างๆ ที่จัดจาแนกชื่อชนิดแล้วพร้อมข้อมูลเก็บรักษาไว้ใน culture collection
ของกรมวิชาการเกษตร ผลหรือข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ คาดว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญอย่างยิ่งใน
การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราชนิดนี้ต่อไปในอนาคต ทั้งการศึกษาเพื่อหาวิธีการป้องกันกาจัดโรค การศึกษาระบบ
นิเวศน์และระดับประชากรของเชื้อในพื้นที่เพาะปลูกพืช การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราในระดับท้องถิ่น
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หรือในระดับประเทศ การศึกษาในระดับโมเลกุลเพื่อให้จัดจาแนกชนิดของเชื้อราอย่างถูกต้อง การศึกษาการ
จัดชั้นที่ถูกต้องของเชื้อราในระดับ formae specials รวมถึงการศึกษาวิธีการตรวจหาเชื้อราที่อาจจะติดไปกับ
พืช ส่งออกที่ สาคัญ ทั้งนี้ เนื่ องจากประเทศไทยมีพื้นที่ ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นของโลก อีกทั้งสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่ร้อนขึ้นในทุกวันนี้ ซึ่งคาดว่าทาให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อราโรค
พื ช ชนิ ด นี้ รวมถึ งความสามารถที่ จ าเพาะเจาะจงในการก่ อ ให้ โรคกั บ พื ช อย่ างจ าเพาะเจาะจง จึ งท าให้
การศึกษาที่ดาเนินไปพร้อมการสารวจหาเชื้อราและสารวจการเกิดโรค จะเป็นแนวทางที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับ
การพยากรณ์การระบาดของโรค และการเตรียมพร้อมในการป้องกันการเกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
5. วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
1. พืชที่เป็นโรคเที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum จากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในประเทศไทย
2. อาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ WA (Water Agar), PDA (Potato Dextrose Agar) และ CLA (Corn
Leaf Agar)
3. กล้องถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ
4. อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
5. วัสดุอุปกรณ์สาหรับปลูกต้นไม้ในโรงเรือนทดลอง เช่น กระถางปลูกต้นไม้ขนาดความจุ 10 ลิตร
ดิน พลั่ว บัวรดน้า ฯลฯ
6. เมล็ดพันธุ์ หรือต้นกล้าพืช สาหรับทดสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรค (pathogenicity)
วิธีการ
กรรมวิธีและวิธีการทดลอง :
1. การเก็บตัวอย่างพืชที่เป็นโรค
ทาการเก็บ รวบรวมตัวอย่ างพืช ที่แสดงอาการเหี่ ยวที่เกิดจากเชื้ อราที่พบในแหล่ งปลู กพืชต่างๆ ทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย บันทึกข้อมูลในแปลงปลูก บันทึกและถ่ายภาพลักษณะอาการของโรค
2. การแยกเชื้อ F.oxysporum จากพืชที่เป็นโรค
2.1 วิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช ที่ เป็ น โรคบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ (tissue transplanting method) โดยตั ด
ชิ้นส่วนพืชระหว่างส่วนเป็นโรคและส่วนปกติ หรือบริเวณท่อน้าท่ออาหารของลาต้นและส่วนโคนของพืชที่
แสดงอาการโรคเหี่ยว หรือ บริเวณผลที่มีอาการเน่า ให้มีขนาดประมาณ 5 x 5 มิลลิเมตร ฆ่าเชื้อบริเวณผิวของ
ชิ้นส่วนพืชด้วยคลอร็อกซ์ 10 เปอร์เซ็นต์ (chlorox 10%) นาน 3-4 นาที แล้วแต่ขนาดของชิ้นส่วนพืช ย้ายลง
วางบนอาหาร WA บ่ มเชื้อ 24-36 ชั่วโมง ที่ 28 °ซ. เมื้อเส้ นใยเจริญ ออกมา จึงแยกเส้ นใยเชื้อลงเลี้ ยงบน
อาหาร PDA
3. การศึกษาและการจาแนกชนิด
3.1 ทาเชื้อบริสุทธิ์โดยการใช้ single–spore technique
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เขี่ยกลุ่มสปอร์ลงใน vial ที่มีน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ทาสปอร์แขวนลอยให้มีปริมาณสปอร์ประมาณ 10 สปอร์ ต่อ 1
ลูป (loop; ห่วงลวด) ภายใต้เลนส์ objective กาลังขยายต่า ใช้ลูปที่ปลอดเชื้อแตะสปอร์แขวนลอย แล้วขีด
(streak) ลงบนผิวหน้าของอาหาร WA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 24 ชั่วโมง จากนั้นใช้เข็มเขี่ยตักสปอร์เดี่ยวที่งอก
มาเลี้ยงบนอาหาร PDA
3.2 การจาแนกชนิด : ทาการศึกษาลักษณะของสัณฐานวิทยา ลักษณะโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และจาแนก
ตามวิธีการของ Nelson และคณะ (1983) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ศึกษาลั กษณะการเจริ ญ ของโคโลนีเชื้อรา Fusarium และศึกษาการสร้าง pigment, sclerotium
และ sporodochium บนอาหาร PDA และศึกษาลักษณะและวัดขนาดของ conidium, conidiophore บน
อาหาร CLA อายุ 10-14 วัน ที่อุณหภูมิ 26-28 °ซ. ภายใต้แสง NUV (near ultraviolet)
ท า slide culture เพื่ อศึ ก ษ าลั ก ษ ณ ะขอ ง sporogenous cell, phialide, microconidium,
macroconidium
3.3 การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลในแปลงปลูก ระดับความเสียหายของโรค บันทึกและถ่ายภาพลักษณะอาการของโรค
ลักษณะโคโลนีที่เจริญของเชื้อบริสุทธิ์ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ลักษณะสัณฐานและขนาดของเชื้อ
ได้แก่ sporogenous cell, phialide, microconidium, macroconidium
4. การทดสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรค
1. เตรียมต้นพืชสาหรับทดสอบ : โดยเตรียมดินร่วน ใส่กระถางปลูกต้นไม้ขนาดความจุ 10 ลิตร นา
เมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าพืช มาปลูกในกระถางที่บรรจุดิ นแล้ว วางกระถางปลูกพืชไว้ในโรงเรือน ที่แสงแดดส่อง
ถึง ดูแลรดน้าและให้ปุ๋ย
2. เตรียม inoculum: เลี้ยงเชื้อรา F. oxysporum ที่แยกได้จากพืชเป็นโรคเหี่ยว บนอาหาร PDA
ประมาณ 7 วัน จากนั้นถ่ายเชื้อลงในอาหารเมล็ดข้าวฟ่างที่นึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว บ่มเชื้อเป็ นเวลา 14 วัน
จากนั้น ชั่งเมล็ดข้าวฟ่างที่มีเชื้อราเจริญอยู่จานวน 30 กรัม แบ่งเป็น 3 ส่วน ๆ ละ 10 กรัม ฝังไว้ที่โคนต้นพืชที่
ต้องการทดสอบ ตรวจสอบการเกิดโรคและลักษณะอาการที่เกิดขึ้น หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 1 สัปดาห์เป็นต้นไป
3. ดาเนินการตามวิธีการ Koch’s postulate: นาเนื้อเยื่อพืชที่พบโรค มาแยกเชื้อ และจาแนกชนิดตามวิธีการ
ที่ได้ดาเนินการมาในหัวข้อ การศึกษาและการจาแนกชนิด เมื่อได้เชื้อรา F. oxysporum ชนิดเดียวกับที่ใช้
ปลูกเชื้อแล้ว ก็นามาปลูกเชื้อซ้าอีกครั้งในพืชชนิดเดิม ตรวจสอบและบันทึกผลการเกิดโรคและลักษณะอาการ
ทีเ่ กิดขึ้น
5. การทดสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรคเหี่ยวกับพืชที่อยู่ในวงศ์ (Family) เดียวกัน
ทาการทดสอบเหมือนการทดสอบในข้อที่ 4 โดยนาเชื้อรา F. oxysporum ที่แยกได้ มาปลูกลงใน
พืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับพืชที่พบและได้เก็บตัวอย่างโรค
1. เตรียมต้นพืชสาหรับทดสอบ : โดยเตรียมดินร่วน ใส่กระถางปลูกต้นไม้ขนาดความจุ 10 ลิตร นา
เมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าพืช มาปลูกในกระถางที่บรรจุดินแล้ว วางกระถางปลูกพืชไว้ในโรงเรือน ที่แสงแดดส่อง
ถึง ดูแลรดน้าและให้ปุ๋ย
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2. เตรียม inoculum: เลี้ยงเชื้อรา F. oxysporum ที่แยกได้จากพืชเป็น โรคเหี่ยว บนอาหาร PDA
ประมาณ 7 วัน จากนั้นถ่ายเชื้อลงในอาหารเมล็ดข้าวฟ่างที่ นึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว บ่มเชื้อเป็นเวลา 14 วัน
จากนั้น ชั่งเมล็ดข้าวฟ่างที่มีเชื้อราเจริญอยู่จานวน 30 กรัม แบ่งเป็น 3 ส่วน ๆ ละ 10 กรัม ฝังไว้ที่โคนต้นพืชที่
ต้องการทดสอบ ตรวจสอบการเกิดโรคและลักษณะอาการที่เกิดขึ้น หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 1 สัปดาห์เป็นต้นไป
3. ดาเนินการตามวิธีการ Koch’s postulate: นาเนื้อเยื่อพืชที่พบโรค มาแยกเชื้อ และจาแนกชนิด
ตามวิธีการที่ได้ดาเนิ น การมาในหั วข้อ การศึกษาและการจาแนกชนิด เมื่อได้เชื้อรา F. oxysporum ชนิ ด
เดียวกับที่ใช้ปลูกเชื้อแล้ว ก็นามาปลูกเชื้อซ้าอีกครั้งในพืชชนิดเดิม ตรวจสอบและบันทึกผลการเกิดโรคและ
ลักษณะอาการที่เกิดขึ้น
เวลาและสถานที่
เวลา : ตุลาคม 2559 – กันยายน 2562 ระยะเวลา 3 ปี
สถานที่ : กลุม่ วิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
แปลงปลูกพืชของเกษตรกร
6. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชที่แสดงอาการเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราที่พบในแหล่งปลูกพืชต่างๆ ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2562 รวมระยะเวลา 3 ปีแล้วนามาแยกหาเชื้อ
ราสาเหตุโรคบนอาหาร PDA และ เลี้ยงเชื้อราให้ ได้เชื้อราบริสุทธิ์ นามาจาแนกชนิดของเชื้อราโดยตรวจดู
ลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยา พบว่า ได้เชื้อราบริสุทธิ์ที่เป็นสาเหตุของโรคเหี่ยวพืช จานวน 60 ไอโซเลท
(isolates) จากพืช 9 ชนิ ด ได้แก่ กล้ วย (โรคตายพรายของกล้ว ยน้าว้า และกล้ว ยไข่) โหระพา ผั กชี พริก
มะเขือเทศ เบญจมาศ ยาสูบ ถั่วลันเตา และ ผักหวานบ้าน จาก 17 จังหวัดพื้นที่ที่พบโรคตายพรายของกล้วย
น้าว้า ได้แก่ จ.กาญจนบุรี (อ.ไทรโยค 3 ไอโซเลท), จ.เชียงใหม่ (อ.เชียงดาว 1 ไอโซเลท, อ.เมือง 1 ไอโซเลท,
อ.แม่ริม 2 ไอโซเลท, อ.สะเมิง 1 ไอโซเลท), จ.เชียงใหม่ (อ.เชียงของ 1 ไอโซเลท, อ.เชียงแสน 1 ไอโซเลท, อ.
พญาเม็งราย 1 ไอโซเลท, อ.แม่สาย 2 ไอโซเลท), จ.นครพนม (อ.ท่าอุเทน 3 ไอโซเลท), จ.นครราชสีมา (อ.
ปากช่อง 1 ไอโซเลท), จ.บึงกาฬ (อ.บึงโขงหลง 1 ไอโซเลท), จ.ลาพูน (อ.เมือง 1 ไอโซเลท), จ.สุพรรณบุรี (อ.
ศรีประจันต์ 2 ไอโซเลท), จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่ 2 ไอโซเลท), จ.พิษณุ โลก (อ.บางกระทุ่ม 5 ไอโซเลท), จ.
สุโขทัย (อ.ศรีสาโรง 3 ไอโซเลท), จ.มุกดาหาร (อ.เมือง 1 ไอโซเลท), จ.เลย (อ.เชียงคาน 4 ไอโซเลท, อ.ด่าน
ซ้าย 1 ไอโซเลท, อ.ภูเรือ 3 ไอโซเลท), จ.อุดรธานี (อ.นายูง 3 ไอโซเลท) สาหรับเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของ
โรคตายพรายของกล้วยน้าว้าในพื้นที่เก็บตัวอย่างโรคนั้น เมื่อประเมินการเกิดโรคจากการนับคร่าว ๆ ของ
จานวนต้นที่ปลูกทั้งหมดในพื้นที่นั้น ๆ พื้นที่ที่พบโรคตายพราย (Panama disease) พบว่า พื้นที่ปลูกกล้วย
น้าว้าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างของสวนผลไม้ ปลายไร่ หรือปลายนา มีจานวนต้นประมาณ 50 – 100 ต้น พบว่า
โดยเฉลี่ยจานวนต้นที่พบโรคคือ 5-10 เปอร์เซ็นต์ บางแห่งเป็นพื้นที่ปลูกริมแม่น้า หรือชายเขาหรือมีจานวนต้น
ที่ปลูกส่วนใหญ่ จานวน 200 – 400 ต้น มีจานวนต้นที่พบโรคเฉลี่ย 10 - 20 เปอร์เซ็นต์เช่น ที่ จ.พิษณุโลก
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และ จ.เลย และ สาหรับการสารวจโรคตายพรายที่เกิดจากเชื้อรา F. oxysporum f. sp. cubense ในกล้วย
อื่ น ได้ พ บ โรคตายพราย (panams disease) ของกล้ ว ยไข่ (Kluai Khai; lady finger, AA) ที่ อ.ขลุ ง จ.
จันทบุรี (อ.ขลุง 3 ไอโซเลท) เมื่อประเมินการเกิดโรคจากจานวนต้นที่ปลูกทั้ งหมดในพื้นที่นั้น ๆ พบว่า มีต้น
กล้วยไข่เป็นโรคประมาณ 30 – 40 เปอร์เซ็นต์ (Table 1) โรคตายพรายของกล้วยไข่ พบครั้งแรกที่ อ.ขลุง จ.
จันทบุรี และแพร่กระจายไปสู่แหล่งปลูกกล้วยไข่เป็นการค้าและส่งออกในอาเภออื่น ๆ แต่ยังไม่มีการรายงาน
ความเสียหายอย่างชัดเจน จากการสารวจ ได้พบ โรคเหี่ยวของถั่วลันเตาที่ จ.เชียงใหม่ (อ.สันทราย 1 ไอโซ
เลท) ในพื้นที่ปลูกประมาณ 200 ตารางวา หรือ 2 งานเมื่อประเมินการเกิดโรคจากจานวนต้นที่ปลูกทั้งหมดใน
พื้นที่ พบว่า เป็นโรคประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ โรคเหี่ยวของเบญจมาศ ที่ จ.เชียงใหม่ (อ.จอมทอง 1 ไอโซเลท)
ในพื้นที่ปลูกประมาณ 800 ตารางวา หรือ 2 ไร่ เมื่อประเมินการเกิดโรคจากจานวนต้นที่ปลูกทั้งหมดในพื้นที่
พบว่า เป็นโรคประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ โรคเหี่ยวของผักชี ที่ จ.นครราชสีมา (อ.ปากช่อง 1 ไอโซเลท) ในพื้นที่
ปลูกประมาณ 100 ตารางวา หรือ 1 งาน เมื่อประเมินการเกิดโรคจากจานวนต้นที่ปลูกทั้งหมดในพื้นที่ พบว่า
เป็นโรคประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ โรคเหี่ยวของผักหวานบ้าน ที่ จ.อุบลราชธานี (อ.สว่างวีระวงศ์ 2 ไอโซเลท) ใน
พื้นที่ปลูกประมาณ 400 ตารางวา หรือ 1 ไร่ เมื่อประเมินการเกิดโรคจากจานวนต้นที่ปลูกทั้งหมดในพื้นที่
พบว่า เป็ น โรคประมาณ 15 - 20 เปอร์เซ็นต์ โรคเหี่ ยวของพริก ที่ จ.สุ โขทัย (อ.ศรีสาโรง 1 ไอโซเลท) จ.
เชียงราย (อ.เชียงแสน 1 ไอโซเลท) และ จ.หนองคาย (จ.ศรีเชียงใหม่ 1 ไอโซเลท) ในพื้นที่ปลูกแต่ละแห่ ง
ประมาณ 400 ตารางวา หรือ 1 ไร่ เมื่อประเมินการเกิดโรคจากจานวนต้นที่ปลูกทั้งหมดในพื้นที่ พบว่า เป็น
โรคประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ ที่ จ.สุพรรณบุรี (อ.อู่ทอง 1 ไอโซเลท) จ.กาญจนบุรี (อ.
ไทรโยค 1 ไอโซเลท) และ จ.เชียงใหม่ (อ.แม่แตง 1 ไอโซเลท) ในพื้นที่ปลูกแต่ละแห่งประมาณ 400 ตารางวา
หรือ 1 ไร่ เมื่อประเมินการเกิดโรคจากจานวนต้นที่ปลูกทั้งหมดในพื้นที่ พบว่า เป็นโรคประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
โรคเหี่ยวของยาสูบ ที่ จ.เชียงใหม่ (อ.แม่แตง 1 ไอโซเลท) ในพื้นที่ปลูกแต่ละแห่งประมาณ 800 ตารางวา หรือ
2 ไร่ เมื่อประเมินการเกิดโรคจากจานวนต้นที่ปลูกทั้งหมดในพื้นที่ พบว่า เป็นโรคประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ และ
โรคเหี่ยวของโหระพา ที่ จ.กาญจนบุรี (อ.ท่าม่วง 1 ไอโซเลท) ในพื้นที่ปลูกแต่ละแห่งประมาณ 200 ตารางวา
หรื อ 2 งาน เมื่ อ ประเมิ น การเกิ ด โรคจากจ านวนต้ น ที่ ป ลู ก ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ พบว่ า เป็ น โรคประมาณ 5
เปอร์เซ็นต์ (Table 1)
เชื้อราทั้ง 60 ไอโซเลทเป็ น เชื้อรา F. oxysporum ที่มีความจาเพาะเจาะจงต่อการเข้าทาลายพื ช
อาศัย หรือ Formae speciales (f. sp.) ที่แตกต่างกัน จานวน 9 Formae speciales (f. sp.) อย่างไรก็ตาม
เชื้อราทุกไอโซเลทมีลักษณะการเจริญบนอาหาร และลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ายกัน ดังนี้
ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA : เชื้อราสร้างเส้นใยฟู ละเอียด สีขาว สีขาวแซมม่วง สีชมพูม่วง สี
ม่วงอ่อน จนถึงสีม่วงเข้ม เจริญอย่างรวดเร็ว สร้าง sporodochium สีส้มจานวนมาก โคโลนีด้านใต้ผิวอาหาร
มีสีม่วงอ่อน ม่วงเข้ม หรือน้าเงินเข้ม และสร้างเม็ด sclerotium สีน้าเงิน (Figure 1)
ลักษณะสัณ ฐานวิทยาบนอาหาร CLA : เชื้อราสร้าง microconidium จานวนมากเกาะเป็นกลุ่ม
แบบ false head บน monophialide ซึ่งเกิดจากด้านข้างของเส้ นใย phialide รูป ร่างคล้ ายขวดหรือพิ น
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โบว์ลิ่ง ไม่มีสี มีขนาดสั้นกว่า phialide ของ F. moniliforme และ F. solani microconidia รูปไข่ ยาวรี
สั้ น ป้ อ ม จนถึ งรู ป ทรงกระบอก ไม่ มี สี มี 1-2 เซลล์ ส่ ว นใหญ่ มี 1 เซลล์ macroconidia รูป ร่างโค้ งแบบ
fusoid-subculate เซลล์ที่ฐานมีลักษณะคล้ายเท้า (foot-shaped) เซลล์ที่ปลายเรียวแหลม หรือทู่มน ผนัง
บาง ไม่มีสี มี septum 3-5 ขนาด 24-26 x 3-4.5 ไมครอน เกิดบน conidiophore ที่แตกกิ่งก้านมากหรือ
เกิดบน sporodochium ที่มีลักษณะเป็นก้อน (tubercularia-like) เชื้อราชนิดนี้สร้าง chlamydospore รูป
ไข่ หรือทรงกลม ผนังเรียบหรือผนังขรุขระ เกิดที่บริเวณส่วนปลายเส้นใย (terminal) และส่วนกลางเส้นใย
(intercalary) มักเกิดเดี่ยว แต่บางครั้งเกิดเป็นคู่หรือเป็นลูกโซ่ (Figure 1)
ลักษณะอาการทั่วไป : ต้นพืชมีลักษณะเหลือง แคระแกรน หรือเหี่ยวเฉา คล้ายขาดน้า เมื่อตัดโคน
ต้นตามขวาง พบจุดสีน้าตาลอ่อน น้าตาลเข้ม จนถึงสีน้าตาลดา บริเวณท่อน้าท่ออาหาร หรือผ่าตามยาว พบ
บริเวณท่อน้าท่ออาหารมีสีน้าตาลอ่อนสลับกับน้าตาลดาเป็นทางยาว
การศึกษาข้อมูลของเชื้อชนิดนี้ พบว่าเชื้อราทาให้เกิดโรคเหี่ยว (vascular wilt) กับพืชหลายชนิด เป็น
ราที่มีพืชอาศัยกว้างมาก ทาความเสียหายกับพืชมากที่สุด และมีความสามารถทาให้เกิดโรคเฉพาะกับพืช โดย
ลักษณะของสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกัน ดังนั้น นักอนุกรมวิธานราที่ได้ศึกษา และจัดระบบการจาแนก จึงได้ให้
ชื่อเป็ น form-species เฉพาะพื ช อาศั ย แต่ล ะชนิด เช่น โรคเหี่ ยวของแตงเกิดจาก F. oxysporum f. sp.
melonis, โรคเหี่ยวของฝ้ายเกิดจาก F. oxysporum f. sp. vasinfectum และ โรคต้นเหี่ยวของถั่วเหลือง
เกิด จาก F. oxysporum f. sp. glycines ซึ่ งขนาดและรูป ร่างของ macroconidia มี ความผั น แปรบ้ า งใน
ระหว่าง form-species (Booth, 1971)
จากการศึกษาตัวอย่างโรคเหี่ยวของพืชที่เก็บรวบรวมได้จากพืชเป็นโรคในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศ
ไทย เมื่อนามาแยกเชื้อราบริสุทธิ์ แล้วทดสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรคตามวิธี Koch’s postulate
ทาให้ได้เชื้อรา F. oxysporum ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชดังนี้
1.

โรคเหี่ยวหรือโรคตายพรายของกล้วย (Banana, Musa sapientum Linn.):
เชื้อราสาเหตุ : F. oxysporum f. sp. cubense (Foc).
ลักษณะอาการ: อาการโรคตายพรายที่พบในต้นกล้วย เริ่มจากเชื้อราเข้าสู่ราก เหง้า หรือ บริเวณล่าง
ของต้ น กล้ ว ย อาการของโรคเหี่ ย วยั งไม่ แ สดงให้ เห็ น ที่ ต้ น อย่ างชั ด เจนภายในเวลา 1 สั ป ดาห์ แต่ จะเริ่ ม
แสดงออกให้สังเกตเห็นได้ในอีกหลายเดือนต่อมา ลักษณะของต้นกล้วยที่เป็นโรคจะมีอาการหักพับของก้านใบ
ที่อยู่ด้านนอกของลาต้นเทียม (pseudostem) จากนั้นก้านใบเริ่มหักพับหลายใบมากขึ้น ใบกล้วยที่หักพั บเริ่ม
เหลือง แล้วเหี่ยวแห้งเป็นสีเหลืองน้าตาล บางครั้งใบกล้วยที่ยังอ่อนอาจไม่หักพับแต่จะแสดงอาการเหลือง
เมื่อเชื้อราเข้าสู่ต้นกล้วยแล้ว ก็จะกระจายไปตามท่อน้าท่ออาหารของต้น เจริญและเพิ่มจานวนจนอุดตันท่อ
ลาเลียง ทาให้การไหลของน้าและอาหารไม่เป็นไปตามปกติ เมื่ อผ่าดูภายในลาต้นด้านขนานท่อน้าท่ออาการ
พบว่าเนื้อเยื่อเน่าเป็นสีน้าตาลจนถึงดากระจายไปตามความยาวของท่อน้าท่ออาหาร เมื่ออาการเน่ากระจายทั่ว
ทั้งต้น หรือเข้าสู่เหง้า ก็จะทาให้ต้นกล้วยเหี่ยว และแห้งตายไปในที่สุด ในต้นกล้วยที่ยังอายุน้อย จะพบอาการ
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ใบเหลือง เหี่ยวแห้ง ยืนต้นตายในที่สุด แต่โดยทั่วไปแล้ว ความอาการที่รุนแรงของโรคมักแสดงออกมาอย่าง
ชัดเจนหลังจากที่ต้นกล้วยมีอายุ 4 เดือนเป็นต้นไป ในระยะการออกดอกหรือแทงปลีกล้วย อาการเหี่ยวของ
โรคจะแสดงออกอย่างชัดเจนและบางครั้งเกิดอย่างรุนแรงและตายไป ก่อนที่กล้วยจะผลิตผลของกล้วย
จากการสารวจได้พบโรคตายพรายเกิดกับทั้งกล้วยน้าว้า และกล้วยไข่ ซึ่ง อาการโรคที่เห็นภายนอก
ของกล้วยไข่นั้น ใบที่เหี่ยวเหลือง มักจะไม่หักพับ เหมือนโรคตายพรายของกล้วยน้าว้า ส่วนอาการโรคภายใน
ลาต้นเทียมของกล้วยไข่นั้น มีลักษณะคล้ายกับที่เกิดกับลาต้นเทียมของกล้วยน้าว้า (Figure 2 and 3)
โรคตายพรายของกล้วยน้าว้า แพร่ระบาดได้ดีในช่วงฤดูฝน โดยส่วนใหญ่เชื้อสาเหตุโรคติดไปกับหน่อ
พันธุ์ที่ใช้ขยายพันธุ์ จากต้นหรือแปลงปลูกที่มีการเกิดโรคมาก่อน
จากการสารวจได้พบโรคตายพรายของกล้วยน้าว้าเกิดกระจายทั่วไปแทบทุกพื้นที่ในการปลูกกล้วย
น้าว้า ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความเสียหายที่พบนั้น มีมากหรือน้อยแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโรคตาย
พรายของกล้วยไข่ พบที่ อ.ขลุง จ.จันทบุ รี พบทาความเสียหายเป็นจานวนมาก ในพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ เพื่อ
การค้า (Figure 4) ระดับความเสียหาย มีตั้งแต่ 30-40 เปอร์เซ็นต์ (Table 1)
2. โรคเหี่ยวของโหระพา (Basil, Ocimum basilicum L.)
เชื้อราสาเหตุ : F. oxysporum
ลักษณะอาการ: อาการของโรคเริ่มต้นจาก ส่วนยอดของต้นเริ่มแสดงอาการ แล้วใบเหลือ ง จากนั้นก็
จะเหี่ยวเป็นสีน้าตาล อาการเหี่ยวเริ่มจากส่วนยอดของต้น ลงมา จากนั้นอาการเนื้อเยื่อท่อลาเลียงเน่าเป็นสี
น้าตาลเริ่มพบเห็นชัดเจนบริเวณส่วนโคนต้น และรากเน่าเสียหายเป็นสีน้าตาลดา อาการโรคเหี่ยวที่รุนแรงทา
ให้ต้นพืชแสดงอาการเหี่ยวแห้ง และยืนต้นตายไปในที่ สุด สภาพแวดล้อมที่ อุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์สูง
เป็นสิ่งส่งเสริมให้การพัฒนาของอาการโรคเกิดมากอย่างชัดเจน (figure 5) โรคเหี่ยวของต้นโหระพาที่เกิดจาก
เชื้อ รา F. oxysporum พบจ านวน 1 ไอโซเลท (ตั ว อย่ าง) จาก อ.ท่ าม่ ว ง จ.กาญจนบุ รี เปอร์เซ็ น ต์ค วาม
เสียหายที่พบในแปลงปลูกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ (Table 1)
โรคเหี่ยวของโหระพา มีรายงานการพบโรคนี้ครั้งแรกที่ สหรัฐอเมริกา ในปี 1991 จากนั้นได้มีการพบ
โรคนี้กับพืชตระกูลกระเพราโหระพา ได้ทั่วไปใน แคนาดา และสหรัฐอเมริกา คาดว่าโรคนี้ได้แพร่ไปทั่วอเมริกา
เหนือเนื่องจากติดมากกับเมล็ดพันธุ์ที่นามาจากประเทศอิตาลี เชื้อราฟิวซาเรียมที่เป็นสาเหตุโรคเหี่ยว และตาย
ของพืชตระกูลกระเพราโหระพา คือเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. basilicum เชื้อราแพร่กระจายโดย
ผ่านทางเมล็ดที่ติดเชื้อ และเชื้อที่อยู่อาศัยในดินมาหลายปี เชื้อราเข้าทาลายท่อลาเลียงน้าในลาต้นพืช แล้ว
ขวางกั้นการดูน้าขึ้นสู่ต้นพืช ทาให้ใบพืชเหี่ยวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการขาดน้า ลักษณะอาการที่พบโดยทั่วไป
คื อ พ บ ร อ ย เ ส้ น ขี ด สี น้ า ต า ล อ่ อ น ที่ โ ค น ต้ น
(http://www.pestnet.org/fact_sheets/ginger_fusarium_yellows_292.htm)
3. โรคเหี่ยวของผักชี (Coriander, Coriandrum sativum L.)
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เชื้อราสาเหตุ : F. oxysporum
ลักษณะอาการ: อาการของโรคเริ่มต้นจาก ส่วนยอดของต้นเริ่มแสดงอาการ แล้วใบเหลือง จากนั้นก็
จะเหี่ยวเป็นสีน้าตาล อาการเหี่ยวเริ่มจากส่วนยอดของต้น ลงมา จากนั้นอาการเนื้อ เยื่อท่อลาเลียงเน่าเป็นสี
น้าตาลเริ่มพบเห็นชัดเจนบริเวณส่วนโคนต้น และรากเน่าเสียหายเป็นสีน้าตาลดา อาการโรคเหี่ยวที่รุนแรงทา
ให้ต้นพืชแสดงอาการเหี่ยวแห้ง และยืนต้นตายไปในที่สุด สภาพแวดล้อมที่ อุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์สูง
เป็นสิ่งส่งเสริมให้การพัฒนาของอาการโรคเกิดมากอย่างชัดเจน (figure 6) โรคเหี่ยวของผักชี พบที่ อ.เมือง จ.
นครราชสี ม าจ านวน 1 ไอโซเลท (ตั ว อย่ า ง) เปอร์ เซ็ น ต์ ค วามเสี ย หายที่ พ บในแปลงปลู ก ประมาณ 20
เปอร์เซ็นต์ (Table 1)
มีรายงานการพบโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราฟิวซาเรียมครั้งแรก ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อปี
2005 ผักชีหรือผักชี (Coriandrum sativum) เป็นผักใบใน Apiaceae และปลูกในเชิงพาณิชย์ในแคลิฟอร์เนีย
เป็นหลักสาหรับใช้เป็นสมุนไพรสด ในช่วงปี 2002 -2003 ในชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย (เขตซานต้าบาร์บาร่า) ทุ่ง
ผักชีเชิงพาณิชย์แสดงอาการของโรคเหี่ยว มีผลกระทบทาให้เจริญเติบโตช้า และมีลักษณะแคระแกรน ใบที่อยู่
ด้านล่างของต้นกลายเป็นสีเหลืองถึงน้าตาลแดง และใบพืชเหี่ยวเฉามากในช่วงกลางวันที่ร้อนจัด โคนลาต้น
จนถึงส่วนปลายราก แสดงอาการท่อลาเลียงเน่าเป็นสีน้าตาลอ่อน ถึงน้าตาลแดง เมื่ออาการโรคเกิดรุนแรงมาก
ขึ้น พืชก็ตายในที่สุด (Koike, S.T., 2005)
4. โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ (Tomato, Lycopersicon esculentum Mill.)
เชื้อราสาเหตุ : F. oxysporum (could be F. oxysporum f. sp. lycpersici (Fol)). การจัดกลุ่มใน
ระดับ race ของเชื้อรากลุ่ม formae specials นี้ ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้เริ่มวางแผนเพื่อดาเนินการศึกษา
แล้วเนื่องจากยังขาดความกระจ่างชัดเจนของกลุ่ม race ของเชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคเหี่ยวในประเทศไทย
ลักษณะอาการ: ส่วนใหญ่อาการของโรคมักจะพบในระยะที่ต้นมะเขือเทศเจริญเต็มที่ ช่วงหลังออก
ดอกและเริ่มสร้างผล อาการเริ่มแรกของโรคคือใบที่อยู่ด้านล่างของลาต้นเริ่มเหลือง และยอดเริ่มฟุบเหี่ ยว
อาการเหลืองของใบจะเริ่มที่เนื้อเยื่อบางส่วนของใบ ต่อมาเมื่ออาการลุกลามอาการเหลืองเหี่ยวจะเกิดขึ้นทั่วทั้ง
พื้นที่ใบ การพัฒนาของอาการโรคจะเริ่มจากบางส่วนของต้นพืชก่อน จากนั้นอาการเหี่ยวเหลืองกระจายไปทั่ว
ทั้งต้น ต้นมะเขือเทศมักยืนต้นตายก่อนที่จะสร้างดอกและสร้างผลอย่างสมบูรณ์ ความเสียหายของโรคเหี่ยวนี้
พ บ ได้ ทั่ วในพื้ นที่ ป ลู กมะเขื อ เทศ โดยเฉพ าะอย่ า งยิ่ ง พื้ น ที่ ป ลู ก มะเขื อ เทศขน าดให ญ่ ในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นปลูกมะเขือเทศเพื่อจาหน่ายผลสด และผลิต
เมล็ดพันธุ์ของมะเขือเทศเพื่อจาหน่ายเป็นการค้าไปยังแหล่งปลูกมะเขือเทศพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ จาก อ.อู่
ทอง จ.สุพรรณบุรี และ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี แยกเชื้อบริสุทธิ์ (figure 7)
5. โรคเหี่ยวของถั่วลันเตา (Green pea, Pisum sativum L.)
เชื้อราสาเหตุ : F. oxysporum
ลักษณะอาการ: อาการของโรคเริ่มต้นจากสีเขียวของใบจางกว่าใบของต้นปกติ และเหี่ยวจากส่วน
ยอดของต้น จากนั้นอาการเนื้อเยื่อท่อลาเลียงเน่าเป็นสีน้าตาลจะเริ่มพบเห็นชัดเจนบริเวณส่วนโคนต้น อาการ
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โรคเหี่ยวที่รุนแรงทาให้ต้นพืชแสดงอาการเหลือง จากนั้นเหี่ยวแห้ง และยืนต้นตายไปในที่สุด สภาพแวดล้อมที่
อุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์สูง เป็นสิ่งส่งเสริมให้การพัฒนาของอาการโรคเกิดมากอย่างชัดเจน อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ แยกเชื้อบริสุทธิ์ ได้ (figure 8)
6. โรคเหี่ยวของพริก (Chilli and Pepper; Capsicum annuum L.)
เชื้อราสาเหตุ : F. oxysporum
ลักษณะอาการ: อาการของโรคเริ่มต้นจากสีเขียวของใบจางกว่าใบของต้นปกติ และเหี่ยวจากส่วน
ยอดของต้น จากนั้นอาการเนื้อเยื่อท่อลาเลียงเน่าเป็นสีน้าตาลจะเริ่มพบเห็นชัดเจนบริเวณส่วนโคนต้น อาการ
โรคเหี่ยวที่รุนแรงทาให้ต้นพืชแสดงอาการเหลือง จากนั้นเหี่ยวแห้ง และยืนต้นตายไปในที่สุด สภาพแวดล้อมที่
อุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์สูง เป็นสิ่งส่งเสริมให้การพัฒนาของอาการโรคเกิดมากอย่างชัดเจน ที่ อ.เมือง จ.
สุโชทัย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย แยกเชื้อราได้เชื้อรา F. oxysporum 3 ไอโซ
เลท (figure 9)
7.โรคเหี่ยวของยาสูบ (Tobacco, Nicotiana tabacum)
เชื้อราสาเหตุ: F. oxysporum.
ลักษณะอาการ: เชื้อราเมื่อเข้าสู่พืชจะทาให้พืชเกิดอาการใบส่วนที่อยู่ด้านล่างของลาต้นเหลืองและ
เหี่ยวแห้งตาย ลักษณะอาการที่เด่นชัดของโรคเหี่ยวยาสูบคือ มักพบอาการต้นเหี่ยวด้านใดด้านหนึ่งของต้น
ก่อน บางครั้งใบของต้น ที่เป็ น โรคอาจยั งไม่เหี่ ยว แต่ก็มักแสดงอาการแกรนอย่างชัดเจน เมื่ออาการเหี่ ยว
พัฒนาขึ้นยอดจะเหี่ยวและโน้มงอลง ใบยอดเหลืองและเหี่ยวในที่สุด ท่อลาเลียงในลาต้นด้านที่แสดงอาการ
เหี่ยวมักเน่าเป็นสีน้าตาลตลอดทางยาวของระบบท่อลาเลียง อาการท่อลาเลียงเน่าตายนี้ส ามารถพบได้บนเส้น
ใบและรากของต้นที่เป็นโรคด้วย (figure 10)
8. โรคเหี่ยวของเบญจมาศ (Chrysanthemum, Chrysanthemum morifolium)
เชื้อราสาเหตุ: F. oxysporum.
ลักษณะอาการ: อาการเริ่มแรกพบใบเหลืองเหี่ยว หรือบางครั้งอาจจะเหี่ยวโดยที่ยังเขียวอยู่ ต้นแกรน
และส่วนของต้นด้านใดด้านหนึ่งเหี่ยวและลาต้นเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลดา บางครั้งอาการเหี่ยวเกิดขึ้นคล้ายต้นพืช
ขาดน้า แต่ในที่สุดก็เหี่ยวไม่ฟื้น และต้นแห้งตายในที่สุด เนื้อเยี่อภายในท่อลาเลียงของต้นที่เป็นโรคมักเน่าเป็น
สีน้าตาลตลอดแนวยาวของท่อ โดยปกติเชื้อราสามารถแพร่กระจายได้โดยติดไปกับดิน และยอดที่นาไป
ขยายพันธุ์ เชื้อสาเหตุของโรคเจริญและแพร่กระจายได้ดีในสภาพที่อากาศอบอุ่น มีความชื้นในอากาศสูง การ
ให้น้ามากหรือต้นแช่น้าในแปลงปลูกที่ระบบการระบายน้าไม่ดี การเตรียมหรืออบไอร้อนฆ่าเชื้อในวัสดุปลูกเป็น
สิ่งที่ช่วยไม่ให้การเกิดโรคหรือแพร่กระจายของโรคได้ดีวิธีหนึ่ง (figure 11)
9. โรคเหี่ยวของผักหวานบ้าน (Pak Wan Ban, Sweet leaf ; Sauropus androgynus)
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เชื้อราสาเหตุ : F. oxysporum จากการศึกษาความสามารถในการก่อให้เกิดโรค พบความชัดเจนว่า
เชื้อราชนิ ดนี้เป็ นสาเหตุที่แท้จริงของโรคเหี่ ยวที่เกิ ดกับผักหวานบ้าน และขณะนี้อยู่ ระหว่างการศึกษาการ
แพร่กระจายและความรุนแรงของเชื้อราที่ทาให้เกิดอาการของโรคกับต้นผักหวานบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี
ลักษณะอาการ: อาการของโรคมักพบในระยะที่ต้นผักหวานบ้านเป็นต้นกล้าตั้งแต่ต้นเล็กที่เกิดจาก
การปักชา อาการเริ่มแรกของโรคคือใบที่อยู่ด้านล่างของลาต้ นเริ่มเหลือง ที่เนื้อเยื่อบางส่วนของใบ ต่อมาเมื่อ
อาการลุกลามอาการเหลืองเหี่ยวจะเกิดขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ใบ และร่วงหล่น การพัฒนาของอาการโรคจะเริ่มจาก
บางส่วนของต้นพืชก่อน จากนั้นอาการเหี่ยวเหลืองกระจายไปทั่วทั้งต้น ต้นผักหวานบ้านเมื่อใบร่วงเกือบหมด
มักเหี่ยวแล้วยืนต้นตาย ความเสียหายของโรคเหี่ยวนี้พบได้ทั่วในพื้นที่ปลูกผักหวานบ้าน โดยเฉพาะแปลงเพาะ
ชาต้นผักหวานบ้าน เมื่ออาการของโรครุนแรงมาก ส่วนโคนต้นจะปริแตก เนื้อเยื่อท่อลาเลียงเน่าเป็นสีน้าตาล
ตามความยาวของท่อ จากโคนต้นด้านล่างสุดขึ้นไปสู่ส่วนที่อยู่ยอดเรื่อย ๆ (figure 12)
7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
การรวบรวมและเก็ บ ตั ว อย่ างพื ช ที่ แ สดงอาการโรคเหี่ ยวที่ ค าดว่ามี ส าเหตุ จากเชื้ อรา Fusarium
oxysporum ในพื้นที่เพาะปลูกพืชตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน
2562 เมื่ อน าตัว อย่ างพื ช เป็ น โรคมาแยกเชื้อ ราบนอาหาร PDA (Potaro Dextrose Agar) และแยกเชื้ อรา
บริสุทธิ์บนอาหาร WA (Water Agar) แล้วนามาทดสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรคโดยวิธีการ Koch’s
postulate รวมทั้งศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราที่เจริญบนอาหาร CLA (Corn Leaf Agar) และการ
ทา Slide Culture ที่ห้ องปฏิบั ติการกลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒ นาการอารักขาพืช
สามารถจัด จาแนกได้เป็ นเชื้อรา F.oxysporum จานวน 60 ไอโซเลท จากอาการโรคเหี่ ยวของพืช 9 ชนิด
ได้แก่ โรคเหี่ยวของกล้วย (โรคตายพรายของกล้วยน้าว้า และกล้วยไข่) โรคเหี่ยวของโหระพา โรคเหี่ย วของ
ผักชี โรคเหี่ยวของพริก โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ โรคเหี่ยวของเบญจมาศ โรคเหี่ยวของยาสูบ โรคเหี่ยวของถั่ว
ลัน เตา และ โรคเหี่ยวของผักหวานบ้ าน จาก 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, จันทบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย,
นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, พิษณุโลก, มุกดาหาร, ลาพูน, เลย, หนองคาย, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สงขลา,
อุดรธานี และ อุบลราชธานี เมื่อประเมินการเกิดโรคในพื้นที่ที่พบโรคตายพราย (Panama disease) พบว่า
โดยเฉลี่ยจานวนต้น ที่พบโรคคือ 5-10 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคตายพราย (panams disease) ของ
กล้วยไข่ พบว่า มีต้นกล้ วยไข่เป็นโรคประมาณ 30 – 40 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคเหี่ยวของถั่วลันเตา
พบว่า เป็นโรคประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคเหี่ยวของเบญจมาศ พบว่า เป็นโรคประมาณ 10
เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคเหี่ยวของผักชี พบว่า เป็นโรคประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรค
เหี่ยวของผักหวานบ้าน พบว่า เป็นโรคประมาณ 15 - 20 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคเหี่ยวของพริก พบว่า
เป็ น โรคประมาณ 5 เปอร์ เซ็ น ต์ ต่ อ พื้ น ที่ ที่ ส ารวจ โรคเหี่ ย วของมะเขื อ เทศ พบว่ า เป็ น โรค ประมาณ 5
เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ โรคเหี่ยวของยาสูบ พบว่า เป็นโรคประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารจ และโรค
เหี่ยวของโหระพา พบว่า เป็นโรคประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ที่สารวจ
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แม้ในงานวิจัยนี้ ได้สารวจพบโรคเหี่ยวของพืช ที่เกิดจากเชื้อรา F. oxysporum ในประเทศไทยเพียง
ไม่กี่ชนิดของฟอร์มสปีชีส์ (formae speciales; f. sp.) แต่ในปัจจุบัน จากการค้นเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ F.
oxysporum พบว่าได้มีรายงานในต่างประเทศทั่วโลกว่าพบโรคเหี่ยวของพืชต่าง ๆ ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา F.
oxysporum ที่แตกต่างชนิดของฟอร์มสปีชีส์ (formae speciales; f. sp.) โดยอาศัยความจาเพาะเจาะจงต่อ
ชนิ ด ของพื ช อาศั ย (kinds and varieties of hosts) ได้ ถึ ง 58 ฟอร์ ม สปี ชี ส์ (formae speciales) ดั งนี้ F.
oxysporum f. sp. basilicum โรคเหี่ ย วของพื ช ตระกู ล กระเพรา โหระพา (basil and sweet basil), F.
oxysporum f. sp. narcissi โรคหัวเน่าของดอกนาร์ซิสซัส (narciscus) หรือดอกแดฟโฟดิล (daffodil), F.
oxysporum f. sp. cubense โรคตายพรายของกล้ ว ยและเฮลิ โ คเนี ย (bananas and heliconia), F.
oxysporum f. sp. melonis โรคเหี่ยวของแตง (melon), F. oxysporum f. sp. erythroxyli โรคเหี่ยวของ
โคคา (coca), F. oxysporum f. sp. betae โรคเหี่ ย วเหลื อ งของต้ น บี ท หรือ ชู ก าร์ บี ท (sugar beet), F.
oxysporum f. sp. conglutinans โรคเหี่ยวของคาโนลา หรือผักกาดคาโนลา (canola), F. oxysporum f.
sp. corianderii โรคเหี่ยวของผักชี (coriander), F. oxysporum f. sp. dianthi โรคเหี่ยวของต้นดอกผีเสื้อ
(dianthus), F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici โรคโคนและรากเน่าของมะเขือเทศ (tomato), F.
oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum โร ค ร า ก แ ล ะ ล า ต้ น เน่ า ข อ ง แ ต ง ก ว า (cucumber), F.
oxysporum f. sp. chrysanthemi โรคเหี่ ย วของเบญจมาศ (chrysanthemum), F. oxysporum f. sp.
lactucae โรคเหี่ยวของผักกาดหอม (lettuce), F. oxysporum f. sp. apii โรคเหี่ยวของคื่นฉ่าย (celery), F.
oxysporum f. sp. niveum โรคเหี่ ย วของแตงโม (watermelon, F. oxysporum f. sp. vasinfectum
โรค เหี่ ย วขอ งฝ้ าย (cotton), F. oxysporum f. sp. ciceris โรค เหี่ ยวข องถั่ วลู ก ไก่ (chickpea), F.
oxysporum f. sp. cyclaminis โรคเหี่ยวดอกไซคลาเมน (cyclamen), F. oxysporum f. sp. lycopersici
โรคเหี่ ยวของมะเขื อ เท ศ (tomato), F. oxysporum f. sp. phaseoli โรคเหี่ ยวของถั่ ว (bean), F.
oxysporum f. sp. batatas โรคเหี่ ย วของมั น เทศ (sweet potato), F. oxysporum f. sp. nicotianae
โรคเหี่ ย วของยาสู บ (tobacco), F. oxysporum f. sp. cucumerinum โรคเหี่ ย วของแตงกวา (Cucumis
sativus), F. oxysporum f. sp. cepae โรคเหี่ยวของหอม (onion), F. oxysporum f. sp. albedinis โรค
เหี่ ย วของอิ น ทผลั ม (date palm), F. oxysporum f.sp. callistephi โรคเหี่ ย วของแอสเตอร์ (aster), F.
oxysporum f. sp. cannabis โรคเหี่ ย วของกัญ ชา (hemp), F. oxysporum f. sp. carthami โรคเหี่ ยว
ของดอกค าฝอย (safflower), F. oxysporum f.sp. citri โรคเหี่ ย วของส้ ม , พื ช ตระกู ล ส้ ม (citrus), F.
oxysporum f. sp. coffeae โรคเหี่ ย วของกาแฟ (coffee), F. oxysporum f. sp. cumini โรคเหี่ ยวของ
ยี่หร่า (cumin), F. oxysporum f. sp. elaeidis โรคเหี่ยวของปาล์มน้ามัน (oil palm), F. oxysporum f.
sp. fabae โรคเหี่ ยวของถั่วปากอ้า (broad bean; faba), F. oxysporum f. sp. fragariae โรคเหี่ยวของ
สตรอเบอรี่ (strawberry), F. oxysporum f. sp. gladioli โรคเหี่ ย วของแกลดิ โ อลั ส (gladiolus), F.
oxysporum f. sp. glycines โรคเหี่ ย วของถั่ ว เหลื อ ง (glycine or soybean), F. oxysporum f. sp.
heliotropae โรคเหี่ ย วของเฮลิ โอโทรปี (heliotrope), F. oxysporum f. sp. lagenariae โรคเหี่ ย วของ
น้าเต้า (bottle gourd), F. oxysporum f. sp. lentis โรคเหี่ยวของถั่วเลนทิล (lentil), F. oxysporum f.
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sp. lili โรคเหี่ยวของลิลี่ (lily), F. oxysporum f. sp. lini โรคเหี่ยวของป่านลินิน (flax), F. oxysporum f.
sp. lupine โรคเหี่ ย วของลู พิ น (lupin), F. oxysporum f. sp. medicagiris โรคเหี่ ย วของถั่ ว อั ล ฟั ล ฟา
(alfalfa), F. oxysporum f. sp. melongenae โรคเหี่ ย วของมะเขื อ ม่ ว ง (eggplant), F. oxysporum f.
sp. orthoceras โรคเหี่ ย วของพื ช วงศ์ ด าวดิ น (broomrape; Orobanche spp.) , F. oxysporum f. sp.
passiflorae โรคเหี่ ย วหรื อ โรคโคนเน่ าของแพสชั่ น ฟรุท (passion fruit), F. oxysporum f. sp. pisi โรค
เหี่ ย ว ถั่ ว ลั น เต า (green pea; pea), F. oxysporum f. sp. psidii โร ค เหี่ ย ว ข อ งฝ รั่ ง (guava), F.
oxysporum f. sp. ranunculi โรคเหี่ ย วของต้นดอกบัตเตอร์คัพ (buttercups, spearworts, and water
crowfoots), F. oxysporum f. sp. raphani โรคเหี่ยวของแรดิช (radish), F. oxysporum f. sp. seasmi
โรคเหี่ ยวของงา (sesame), F. oxysporum f. sp. spinaciae โรคเหี่ ยวข องผั ก โขม (spinach), F.
oxysporum f. sp, tracheiphilum โรคเหี่ยวของถั่ว พุ่ม (cowpea), F. oxysporum f.sp. tuberose โรค
เหี่ยวของซ่อนกลิ่นไทย (tuberose), F. oxysporum f. sp. udum โรคเหี่ยวของถั่วมะแฮะ (pigeon pea),
F. oxysporum f. sp. vanilae โรคเหี่ ยวของวานิลา (vanilla) และ F. oxysporum f. sp. zingiberi โรค
เหี่ ย ว ข อ งขิ ง (ginger) (http://www.pestnet.org/fact_sheets/ginger_fusarium_yellows_292.htm)
หรืออาจจะมากกว่านี้ หากมีรายงานการพบใหม่เรื่อย ๆ
8. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาไปใช้ในหาแนวทางการป้องกันกาจัดโรคตายพรายที่เกิดจากเชื้อ F. oxysporum f. sp. Cubense
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Table 1 Sixty isolates of pathogenic F. oxysporum were collected from the fields,
classified by morphology and preserved in the fungal pathogen culture collection
laboratory, Mycology Working Group, Plant Disease Research Group, Plant Protection
Research and Development Office , Department of Agriculture.
Severity
Collected location
Species
percentage
No. of
Host
Disease/ (Province/ District)
(and formae speciales;
in average (%)
Isolate
Symptom
f. sp.)
1-3 F. oxysporum f. sp. cubense Kluai Nam WaPanama disease/
Kanchanaburi/
5 -10
(ABB)
wilt Sai Yok (3 isolates)
4-8 F. oxysporum f. sp. cubense Kluai Nam WaPanama disease/
Chiang Mai/ Chiang Dao
5 -10
(ABB)
wilt
(1 isolate), Muang (1
isolate), Mae Rim (2
isolates), Samoeng
(1 isolate)
9-13 F. oxysporum f. sp. cubense Kluai Nam WaPanama disease/
Chiang Rai/ Chiang
10-15
(ABB)
wilt
Khong (1 isolate),
Chiang Saen (1
isolate), Mae Sai (2
isolates), Phaya
Mengrai (1 isolate)
14-16 F. oxysporum f. sp. cubense Kluai Nam WaPanama disease/
Nakorn Phanom/ Tha
5 -10
(ABB)
wilt
Uthen (3 isolates)
17

F. oxysporum f. sp. cubense Kluai Nam WaPanama disease/
Nakorn Rachasima/ Pak
(ABB)
wilt
Chong (1 isolates)

10

18

F. oxysporum f. sp. cubense Kluai Nam WaPanama disease/
Bueng Kan/ Bueng Khong
(ABB)
wilt
Long (1 isolate)

10

F. oxysporum f. sp. cubense Kluai Nam WaPanama disease/
Lam Phun/ Muang (1
(ABB)
wilt
isolate)
Table 1 (cont.)

10

19

17
No. of
Species
Collected Location
Severity
Isolate (and formae speciales;
Disease/ (Province/ District)
percentage
f. sp.)
Host
Symptom
in average (%)
20-21 F. oxysporum f. sp. cubenseKluai Nam Wa (ABB) Panama Suphan Buri/ Si Prachan 5 -10
disease/ (2 isolates)
wilt
22-23 F. oxysporum f. sp. cubenseKluai Nam Wa (ABB) Panama SongKhla/ Had Yai (2 5 -10
disease/ isolates)
wilt
24-28 F. oxysporum f. sp. cubenseKluai Nam Wa (ABB) Panama Phitsanulok/ Bang
10- 20
disease/ Krathum (5
wilt
isolates)
29-31 F. oxysporum f. sp. cubenseKluai Nam Wa (ABB) Panama Sukhothai/ Si Samrong
5 -10
disease/ (3 isolates)
wilt
32 F. oxysporum f. sp. cubenseKluai Nam Wa (ABB) Panama Mukdahan/ Muang (1
5 -10
disease/ isolate)
wilt
33-42 F. oxysporum f. sp. cubenseKluai Nam Wa (ABB) Panama Loei/ Chaing Khan (4
10-20
disease/ isoltes), Dan Sai (3
wilt
isoltes), Phu Ruea
(3 isolates)
43-45 F. oxysporum f. sp. cubenseKluai Nam Wa (ABB) Panama Udon Thani/ Na Yung
10-20
disease/ (3 isoltes)
wilt
46-48 F. oxysporum f. sp. cubense Kluai Khai (Lady Panama Chanthaburi/ Khlung (3
30-40
Finger; AA)
disease/ isoltes)
wilt
49
F. oxysporum
Green pea
Wilt
Chiang Mai/ San Sai (1
20
isolate)
Table 1 (cont.)
No. of

Species

Collected Location

Severity
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Isolate (and formae speciales;
f. sp.)
Host
50
F. oxysporum
Chrysanthemum
51

F. oxysporum

52-53

F. oxysporum

54

F. oxysporum

55

F. oxysporum

56

F. oxysporum

57

59

F. oxysporum f. sp.
lycopersici
F. oxysporum f. sp.
lycopersici
F. oxysporum

60

F. oxysporum

58

Totals

Disease/ (Province/ District)
percentage
Symptom
in average (%)
Wilt Chiang Mai/ Chom
10
Thong (1 isolate)
Coriander
Wilt Nakorn Rachasima/
5
Muang (1 isolate)
Pak Wan Ban, Sweet Wilt Ubon Rachathani/
10-15
leaf
Sawang Wirawong
(2 isolates)
Chilli
Wilt Sukhothai/ Si Samrong
5
(1 isolate)
Chilli
Wilt Chiang Rai/ Chiang Saen
5
(1 isolate)
Chilli
wilt Nong Khai/ Sri Chiang
5
Mai (1 isolate)
Tomato
Wilt Suphan Buri/ U Thong (1
5
isolate)
Tomato
wilt Kanchanaburi/
5
Sai Yok (1 isolate)
Tobacco
Wilt Chaiang Mai/ Mae Tang
5
(1 isolate)
Basil
Wilt Kanchanaburi/ Tha
5
Muang (1 isolate)
60 isolates
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Figure 1 Colony Characteristic of F. oxysporum isolates on PDA

Monophialides สร้าง microconidia เป็ นกลุ่มแบบ false heads.
Chlamydoapores

Culture on PDA

Monophialides สร้าง macroconidia

Chlamydospores Culture บนอาหาร PDA

Figure 2 Morphology of F. oxysporum Schlecht ex Fries, emend. Snyder & Hansen
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Figure 3 Symptom of Panama disease in Kluai Nam Wa (ABB)
caused by F. oxysporum f.sp. cubense

Figure 4 Symptom of Panama disease in Kluai Khai (lady finger; AA)
caused by F. oxysporum f.sp. cubense

Figure 5 Symptom of Wilt disease in basil caused by F. oxysporum
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Figure 6 Symptom of Wilt disease in coriander caused by F. oxysporum

Figure 7 Symptom of Wilt disease in tomato caused by F. oxysporum
(F. oxysporum f.sp. lycopersici)

Figure 8 Symptom of Wilt disease in green pea caused by F. oxysporum
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Figure 9 Symptom of Wilt disease in chilli caused by F. oxysporum

Figure 10 Symptom of Wilt disease in tobacco caused by F. oxysporum

Figure 11 Symptom of Wilt disease in chrysanthemum caused by F. oxysporum
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Figure 12 Symptom of Wilt disease in Pak Wan Ban (Sweet leaf; Sauropus
androgynous) caused by F. oxysporum

