809

ผลของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl
ตอการเจริญของ รา Phytophthora palmivora1
Effect of Metalaxyl on Growth of Phytophthora palmivora
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-----------------------------------------------บทคัดยอ
เก็บรวบรวมตัวอยางโรครากเนาโคนเนาของทุเรียนระหวาง ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
แยกเชื้อบริสุทธิ์ แลLวนํามาเลี้ยงบนอาหารวุLนมันฝรั่งที่ผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ความ
เขLมขLนตางๆ เพื่อ ใหLไดLขLอมูลการดื้อยาของเชื้อรา Phytophthora palmivora ตอสารปองกันกําจัด
เชื้อรา metalaxyl ไดLรา P. palmivora จากจังหวัดจันทบุรี 3 ไอโซเลท และจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช 2 ไอโซเลท รวม 5 ไอโซเลท ราทุกไอโซเลทมี แบบคูผสม เปSน A1 สารปองกันกําจัด
โรคพืช metalaxyl ความเขLมขLน 10 และ 1,00 ppm.ไมสามารถควบคุมการเจริญเสLนใยของรา
ไอโซเลท 54 Du CB 6 S และ 54 Du NST 8 S ไดL ราทุกไอโซเลทสรLางสปอร3แรนเจีย และ คลามาย
โดสปอร3ลดลงเมื่อความเขLมขLนของสารเคมีที่เพิ่มขึ้น ไมพบการสรLางสปอร3แรนเจีย ที่ความเขLมขLน
10,000 ppm.
คําหลัก : โรครากเนาโคนเนาของทุเรียน รา Phytophthora palmivora สารปองกันกําจัดโรคพืช
metalaxyl
คํานํา
รา Phytophthora spp. เปSนสาเหตุโรคของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิด ทั้งระยะกลLาและ
ระยะตLนไมLใหญ บาง species ทําลายพืชมากกวาหนึ่งชนิด ในประเทศไทย พบความผิดปกติของตLน
พลูที่มีอาการรากเนาโคนเนา และรายงานไวLในหนังสือพิมพ3กสิกร ตีพิมพ3เมื่อปf พ.ศ. 2470 โดยหมอม
เจLา สิทธิพร กฤดากร ซึ่งปiจจุบันไดLมีรายงานวา ทั้งโรคพลูและโรคพริกไทยมีสาเหตุจากรา
Phytophthora parasitica และ P. palmivora ดังนั้นรา Phytophthora จึงถูกพบและรายงานเปSน
ครั้งแรกในประเทศไทย ตอมามีการรายงานพบการทําลายพืช เชน ทุเรียน มะละกอ วานิลลาและลําไย
โดยทําลายสวนตางๆ ของพืชเหนือดิน ทําใหLเกิดอาการเนา ทั้งราก โคน กิ่งและผล โดยเฉพาะรา P.
palmivora เปSนสาเหตุโรคเนาของไมLผลหลายชนิด เชน สาเหตุโรครากเนาโคนเนาทุเรียน โรครากเนา
ลําไย โรคผลเนาพุทรา โรคผลเนาขนุน เปSนตLน
1
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ในการศึกษาการปองกันกําจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจาก รา Phytophthora spp. สารเคมีปองกัน
กําจัดโรคพืชที่มักนํามาใชL คือ สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ซึ่งใชLควบคุมเชื้อโรคเฉพาะใน
กลุม Oomycetes มีรายงานมากเกี่ยวกับกรณีเชื้อโรคพืชดื้อตอสารเคมี หรือ ความตLานทาน (หรือ
ทนทาน) ของรา Phytophthora spp ดังนั้นจึงมีความจําเปSนในการศึกษาผลของสารปองกันกําจัด
เชื้อรา metalaxyl ตอการเจริญของ เชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรคเนาของไมLผล ใหLไดLขLอมูลสภาพ
การดื้อยา หรือ ความตLานทาน หรือทนทาน ของราที่แยกไดLจากแปลงปลูกไมLผลตางๆ ทั่วประเทศ
เพื่อนําขLอมูลนั้นประกอบใชLในการจัดการโรคอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วิธดํีดาํ เนินการ
1.

การเก็บ รวบรวมตัวอยางโรครากเนาโคนเนาของทุเรียนและการแยกเชื้อสาเหตุ
ไดLเก็บและรวบรวม และเก็บตัวอยางโรครากเนาโคนเนาของทุเรียนระหวาง ตุลาคม 2553 กันยายน 2554 นําตัวอยางโรคพืชเหลานั้นมาแยกเชื้อบริสุทธิ์ในวันเดียวกัน โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
(Tissue transplanting) ตัดบริเวณรอยตอเนื้อเยื่อที่เปSนโรคกับเนื้อเยื่อปกติ เปSนชิ้นสวนขนาด 2x2
มิลลิเมตร ตัวอยางละ 15-20 ชิ้น เลี้ยงบนอาหารวุLนมันฝรั่งผสม บี อาร3 เอ็น เอ พี (PDA + BRNAP)
ซึ่งเปSนอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะ (Selective media) (Masago et al., 1972) เพาะเชื้อในอุณหภูมิหLอง
(25 ± 2 องศาเซลเซียส) เปSนเวลา 24-36 ชั่วโมง ตัดชอบโคโลนีของเสLนใยเชื้อที่เจริญออกจากชิ้น
ตัวอยาง เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะอีกครั้ง เพาะเชื้อในอุณหภูมิหLอง เปSนเวลา 24-36 ชั่วโมง ตัด
ชอบโคโลนีของเสLนใยเชื้อที่เจริญออกจากชิ้นเชื้อ เลี้ยงบนอาหารวุLนแครอท (Carrot agar) (Kaosiri et
al., 1978) แยกเก็บเชื้อบริสุทธิ์แตละตัวอยางในหลอดทดลอง ศึกษารายละเอียดของเชื้อสาเหตุ
เหลานั้น ที่หLองปฏิบัติการโรคพืช กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร กรุงเทพฯ
2.

การศึกษาลักษณะอาการของโรครากเนาโคนเนาของทุเรียนและการเกิดโรค
ศึกษารายละเอียดลักษณะอาการของโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน สภาพแวดลLอมของการเกิด
โรค และการปฏิบัติดูแลของเกษตรกร
3.

การศึกษาลั
ษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาของ รา Phytophthora sp.
โรครากเนาโคนเนาของทุเรียน
3.1 ศึกษาลักษณะการเจริญของเสLนใย (ลักษณะโคโลนี) ของเชือ้
เลี้ยงรา Phytophthora ในจานเลี้ยงเชื้อขนาดเสLนผาศูนย3กลาง 90 มิลลิเมตร ที่มี
อาหารวุLนมันฝรั่ง และอาหารวุLนแครอท จํานวน 15 มิลลิเมตร เพื่อศึกษาลักษณะการเจริญ
ของเสLนใย ใชL เครื่องเจาะรู (Cork borer) ขนาดเสLนผาศูนย3กลาง 5 มิลลิเมตร ที่ลนไฟฆาเชื้อ
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แลLว ตัดเสLนใยบริเวณขอบโคโลนีของเชื้อซึ่งเลี้ยงบนอาหารวุLนแครอท นาน 5 วัน วางใหLดLาน
ที่มีเสLนใยของเชื้อคว่ําลงบนอาหารบริเวณกลางจานเลี้ยงเชื้อ นําไปบมในตูLบมมืดอุณหภูมิหLอง
จนเชื้อเจริญเติบโตเต็มจานเลี้ยงเชื้อ ศึกษาบันทึกลักษณะการเจริญที่ผิวหนLาอาหารและความ
หนาแนนของเสLนใย
3.2 ศึกษาลักษณะรูปรางและขนาดสปอร3
รางและขนาดสปอร3ของรา
นํารา Phytophthora ในจานเลี้ยงเชื้อ ที่มีอาหารวุLนแครอท จํานวน 15 มิลลิเมตร
ที่บมในตูLบมมืดนาน 72 ชั่วโมง นําไปไวLใตLแสงนีออน (White cool) 40 วัตต3 2 หลอดระยะ
30 เซนติเมตรที่ใหLแสง 200 แรงเทียน (Foot candle ftc) ที่อุณหภูมิหLอง ปลอยไวLใตLแสง
นาน 48 ชั่วโมง เพื่อใหLเชื้อสรLาง สปอร3แรงเจีย (Sporangia) ศึกษาและบันทึกลักษณะการ
แตกแขนงของกLานสปอร3 (Sporangiophores) วัดความยาว (Length) และความกวLาง
(Breadth) ของ สปอร3แรงเจีย เพื่อหาอัตราสวนความยาวตอความกวLาง วัดความยาวของกLาน
สปอร3 (Pedicel หรือ Stalk) ความยาวของ ปาป}ลา (Papilla) และวัดขนาดเสLนผาศูนย3กลาง
ของ คลาไมโดสปอร3 (Chlamydospore) ศึกษาสปอร3ทั้ง 2 ชนิด จํานวนตัวอยางละ 50
สปอร3
3.3 ศึกษาแบบคูผสม (Mating type) ของรา
เลี้ยงรา Phytophthora แตละไอโซเลท บนอาหารวุLนแครอท วิธีการเดียวกับ ขLอ
3.1 จากนั้นใชL เครื่องเจาะรู ขนาดเสLนผาศูนย3กลาง 5 มิลลิเมตร ที่ลนไฟฆาเชื้อแลLว ตัดเสLนใย
บริเวณขอบโคโลนีของ เชื้อ (Unknown) เลี้ยงบนอาหารวุLนแครอท ในจานเลี้ยงเชื้อดLานตรง
ขLามกับรา P. palmivora มาตรฐานที่ทราบแบบคูผสมแลLว คือ แบบคูผสม A1 (P.
palmivora สาเหตุโรคผลเนาลําไย) แลLวทําวิธีการเดียวกันกับรา P. palmivora มาตรฐาน
แบบคูผสม A2 (P. palmivora สาเหตุโรคเนาแกLวหนLามLา) เพื่อหา แบบคูผสม ของราทุก
ไอโซเลท นําเชื้อไปบมที่อุณหภูมิหLอง ในที่มืดนาน 7-10 วัน ศึกษาและบันทึกการสรLาง
Sexual structure ของเชื้อ Unknown กับ A1 หรือ A2 มาตรฐาน วัดขนาด (ความยาวและ
ความกวLาง) ของ โอโอโกเนีย (Oogonia), โอโอสปอร3 (Oospores) และ แอนเธอริเดีย
(Antheridia) จํานวนไอโซเลทละ 50 สปอร3 ศึกษาตําแหนงของ แอนเธอริเดีย บนผิวของ
โอโอโกเนียม (Oogonium) และลักษณะของ โอโอสปอร3 (Oospore) ที่อยูภายในแตละ
โอโอโกเนียม
4.

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ3เชื้อ
โดยวิธการทํ
ีการทําสปอร3แรงเจียมเดีย่ ว (Single sporangium culture)
นํารา Phytophthora บริสทุ ธิ์จากตัวอยางโรคที่เก็บจากแหลงตางๆ แตละตัวอยางในหลอด
ทดลอง มาเลี้ยงบนอาหารวุLนแครอท ตัวอยางละ 3 ซ้ําเก็บไวLในที่มืด 72 ชั่วโมง นําไปไวLใตLแสงนีออน
ที่อุณหภูมิหLอง ปลอยไวLใตLแสงนาน 24–48 ชั่วโมง ใชLเข็มเขี่ยปลายมLวน (Loop) ลนไฟฆาเชื้อ แชใน
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น้ํากลั่นนึ่ง นํามาแตะบนปลายเสLนใย ซึ่งไดL สปอร3แรงเจีย จํานวนมาก นําไปเขี่ยใหLกระจาย (Streak)
บนอาหารวุLน (WA) แลLวสองดูใตLกลLองจุลทรรศน3ขนาดกําลังขยาย 10 x 10 เพื่อหา สปอร3แรงเจียม
เดี่ยว (Single sporangium) ตักสปอร3เดี่ยวดังกลาววางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 5 จุดตอ 1 จาน เลี้ยงบน
อาหารวุLนแครอท ปริมาณ 15 มิลลิเมตรในจานเลี้ยงเชื้อ บมไวLในอุณหภูมิหLองนาน 72 ชัว่ โมง ตัดขอบ
โคโลนีของเสLนใยเชื้อที่เจริญออกจากสปอร3เดี่ยวนั้น นําไปเลี้ยงบนอาหารวุLนแครอท แยกเก็บเชื้อ
บริสุทธิ์แตละตัวอยางในหลอดทดลอง
การทดสอบความสามารถในการทําใหLเกิดโรคของรา Phytophthora sp.
สาเหตุโรครากเนาโคนเนาของทุ
โรครากเนาโคนเนาของทุเรียนที
นที่แยกไดL
เลี้ยงราบริสุทธิ์ที่แยกไดLจากแตละพื้นที่ บนอาหารวุLนแครอท ที่อุณหภูมิหLอง ใชL เครื่องเจาะรู
ขนาดเสLนผาศูนย3กลาง 6 มิลลิเมตร ที่ลนไฟฆาเชื้อแลLว ตัดเสLนใยบริเวณขอบโคโลนีของเชื้อ นําไปปลูก
เชื้อ โดยวิธีเด็ดใบ (Detached leaf) ใชLใบพริกระยะใบเพสลาด ที่ปลายของกLานใบพันดLวยสําลีชุบน้ํา
กลั่น เพื่อใหLใบสดอยูเสมอ ปลูกเชื้อที่แยกไดL ใชL เครื่องเจาะรู ขนาดเสLนผาศูนย3กลาง 6 มิลลิเมตร ที่
ลนไฟฆาเชื้อแลLว เจาะทําแผลบนบริเวณกลางใบพริก วางเสLนใยบนอาหารวุLนคว่ําลงบนใบที่ทําแผล
จากนั้นใชLสําลีชุบน้ําวางบนชิ้นอาหารวุLนดังกลาวเพื่อใหLความชื้น วางใบพริกในกลองพลาสติกป}ดฝา
เก็บไวLในอุณหภูมิหLองนาน 3 วัน นําใบพริกที่แสดงอาการเปSนโรค ตัดบริเวณรอยตอเนื้อเยื่อที่เปSนโรค
กับเนื้อเยื่อปกติไปแยกเชื้อบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง แยกเก็บเชื้อบริสุทธิ์แตละไอโซเลทในหลอดทดลอง

5.

6.

ผลของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ตอการเจริญของ
ญของ รา P. palmivora
6.1 ผลของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ตอการเจริญของเสLนใย
6.2 ผลของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ตอการสรLางสปอร3ชนิดตางๆ
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ้ํา เลี้ยงราบริสุทธิ์ที่แยกไดL
จากแตละพื้นที่ บนอาหารวุLนแครอท ที่อุณหภูมิหLอง ใชLเครื่องเจาะรูขนาดเสLนผาศูนย3กลาง 6
มิลลิเมตร ที่ลนไฟฆาเชื้อแลLว ตัดเสLนใยบริเวณขอบโคโลนีของเชื้อ นําไปวางบนอาหารวุLนมัน
ฝรั่งที่ผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ที่มีความเขLมขLน 10 100 1,000 และ
10,000 ppm. โดยมี รา P. palmivora ที่เลี้ยงบนอาหารวุLนมันฝรั่งที่ไมผสมสารปองกัน
กําจัดโรคพืช metalaxyl เปSนกรรมวิธีเปรียบเทียบ เมื่อเสLนใยของราในกรรมวิธีเปรียบเทียบ
เจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อ เปรียบเทียบความเจริญเติบโตของเสLนใย (เสLนผาศูนย3กลางโคโลนีของ
เชื้อ) ลักษณะทางสัณฐานวิทยา จํานวนและขนาดของสปอร3ชนิดตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ผลและวิจารณ3ผลการทดลอง
1.
การเก็บ รวบรวมตัวอยางโรครากเนาโคนเนาของทุเรียนและการแยกเชื้อสาเหตุ
ผลการเก็บและรวบรวมตัวอยางโรครากเนาโคนเนาของทุเรียนระหวาง ตุลาคม 2553 กันยายน 2554 พบโรคพืชที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora spp. แยกเชื้อบริสุทธิ์ ไดLรา P.
palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน จากจังหวัดจันทบุรี 3 ไอโซเลท และจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช 2 ไอโซเลท รวม 5 ไอโซเลท (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1
ไอโซเลท รา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาทุเรียน
ที่
ไอโซเลท
สวนของ
แหลงปลูกทีเ่ ก็บตัวอยาง
พืช
1
2
3 4 5
1. 54 Du CB 6 S
ลําตLน อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2.
54 Du CB 8 S
ลําตLน อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
3.
54 Du CB 10 So
ดินปลูก อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
4.
54 Du NST 8 S
ลําตLน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.
54 Du NST 9 So
ดินปลูก อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศร•ธรรมราช

หมายเหตุ
1
ตัวเลข 2 ตัวแรก
2
อักษร 2 ตัวแรก Du
3
อักษร 2/3 ตัวถัดมา
CB
NST
4
ตัวเลข
5
อักษร 1 ตัวหลัง
S
So

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ปf พ.ศ. ที่แยกรา P. palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน
รา P. palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาทุเรียน
อักษรยอชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษที่เก็บไอโซเลทเชื้อ
จันทบุรี (Chanthaburi)
นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat)
ไอโซเลทของเชื้อที่เก็บไดLในจังหวัดนั้น
สวนของพืชที่แยกเชื้อสาเหตุไดL
ลําตLน (Stem)
ดิน (Soil)

เชน 541 Du2 CB3 64 S5
คือ รา palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาทุเรียนจาก
จังหวัดจันทบุรี ไอโซเลทที่ 6 แยกไดLจากลําตLน
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2.

การศึกษาลักษณะอาการของโรครากเนาโคนเนาของทุเรียนและการเกิดโรค
โรครากเนา-โคนเนา เปSนโรคที่ทําความเสียหายและสรLางปiญหาใหญในการปลูกแกทุกสวน
ทุเรียน บางสวนตLนทุเรียนเปSนโรคนี้เกือบ 100 เปอร3เซ็นต3 หรือหมดทั้งสวน และบางสวนตLนทุเรียน
กําลังคอยๆ ตายลง อาการสวนบนของลําตLน พบวาใบสลดไมเปSนมัน เหลืองและเริ่มรวง ที่บริเวณโคน
ตLนแสดงอาการเปSนจุดสีดํา เปลือกเนามีสีน้ําตาล บางตLนมีน้ําเยิ้มๆ สีน้ําตาลอมชมพูเปSนหยดออกมา
เมื่อถากบริเวณดังกลาวจะพบวาเนื้อไมLเริ่มเนามีสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลเขLม ตัดกับสวนดี บางตLนพบมอด
เขLาทําลายเปลือกรวมดLวย ตLนที่เพิ่งเริ่มเปSนโรคจะแสดงอาการเพียงดLานเดียว หากไมไดLรับการรักษา โรค
จะคอยๆ ขยายลุกลามจนรอบโคนตLน ทําใหLใบเหลือง และใบรวงหมดตLน ยืนตLนแหLงตายในเวลาตอมา
แตบางตLนมีอาการทรุดโทรมโดยไมพบอาการของโคนลําตLนเนาเลย
ในกรณีนี้แสดงวารากของทุเรียน
ไดLรับความเสียหายจากการเขLาทําลายของเชื้อรา ทําใหLเกิดอาการรากเนา ทั้งรากใหญโคนตLน รากแขนง
เล็กๆ และรากฝอยที่อยูใกลLผิวดิน จนรากไมสามารถทําหนLาที่ดูดซับแรธาตุอาหาร และน้ําไปหลอเลี้ยง
สวนบนของทุเรียนไดL ตLนทุเรียนจึงแสดงอาการทรุดโทรมมากขึ้น และจะตายในที่สุด
ลักษณะอาการเนาของทุเรียน มีชื่อเรียกตามสวนตางๆ ที่เกิดโรค คือ โรครากเนา-โคนเนา ลํา
ตLนเนา และผลเนา
นอกจากพบตLนทุเรียนที่มีอาการรากเนา-โคนเนา และกิ่งเนาแลLว ยังพบโรคผลเนาของทุเรียน
ดLวย ผลทุเรียนแกใกลLเก็บเกี่ยวที่อยูบนตLนทุเรียนมีอาการเนาเปSนจุดสีน้ําตาล บางผลที่แผลขยายใหญขึ้น
ทําใหLผลรวง บางผลที่แกจัด แผลเปSนจุดเนาสีน้ําตาลและแตก ชาวสวนมักปลอยใหLผลที่เนากองอยูบน
พื้นดินบริเวณใตLตLนทุเรียนนั้นเอง หรือบางสวนนําไปกองสุมกันไวLบนเนินดิน ซึ่งเปSนสิ่งที่ไมสมควร
กระทําเปSนอยางยิ่ง เชื้อราสาเหตุของโรคยังคงเจริญเติบโตไดLอยางรวดเร็ว และสะสมอยางมากมายใน
บริเวณนั้น นอกจากนี้สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของสวนทุเรียนมักปลูกบนเนินเขา หรือบางสวนปลูกในที่
ราบบนภูเขา และมักเกิดน้ําทวมขังแทบทุกปf เปSนการเอื้ออํานวยใหLสปอร3ชนิดที่วายน้ําไดLของเชื้อโรคที่
สะสมอยู เกิดการแพรระบาดไดLอยางดียิ่ง (อมรรัตน3 และทวี, 2545)
ราสาเหตุของโรคมีชีวิตอยูในดิน ไดLเปSนเวลานาน หรืออยูในพืชอาศัยอื่น ในวงจรชีวิตมีการ
สรLางสปอร3ถึง 4 ชนิด คือ สปอร3แรนเจียม ซูสปอร3 คลามายโดสปอร3 และ โอโอสปอร3 สปอร3แตละชนิด
มีความสําคัญ และทําหนLาที่แตกตางกันไป เชื้อราแพรระบาดทําลายราก และลุกลามสูโคนตLน ใน
สภาพดินที่มีการระบายน้ําไมดี มีน้ําขัง ทําใหLดินมีความชื้น และแฉะอยูตลอดเวลา และในสภาพที่มีฝน
ตกชุก และอากาศมีความชุมชื้นสูง เปSนสภาพแวดลLอมที่เหมาะกับการเจริญของเชื้อสาเหตุ มีการสรLาง
เสLนใยสีขาว พรLอมทั้งสรLางถุงบรรจุสปอร3เรียกวา สปอร3แรนเจียม ภายในถุงนี้สรLางสปอร3ชนิดที่วายน้ํา
ไดLเรียกวา ซูสปอร3 เปSนจํานวนมาก เมื่อมีฝนตกสปอร3ที่วายน้ําไดLนี้จะติดไปกับหยดน้ําฝนที่กระเซ็น
หรือไหลตามน้ําฝน หรือแพรระบาดทางลม เชื้ออาจติดไปกับดิน น้ําและซากสวนที่เปSนโรค เขLาทําลาย
ใบและลุกลามสูกิ่งและผล เปSนรุนแรงกับทุเรียนหลายพันธุ3 เชน หมอนทอง กระดุมทอง อีลวง ชะนี
กLานยาว กบสุวรรณ เปSนตLน
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3.
การศึกษาลั
ษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาของ รา Phytophthora sp. โรครากเนาโคน
เนาของทุเรียน
3.1 ศึกษาลักษณะการเจริญของเสLนใย (ลักษณะโคโลนี) ของเชือ้
ราสรLางเสLนใยไมมีผนังกั้น และสรLางสปอร3แรนเจียมที่มีปาป}ลาที่ปลายเดนชัด เมื่อ
สปอร3แรนเจียมแกจะหลุดจากกLานชูสปอร3 พรLอมมีกLานสปอร3สั้นๆ ติดอยู สปอร3แรนเจียมมี
รูปราง รีๆ ราสรLางสปอร3ผนังหนา ในอาหารวุLนแครอท และอาหารวุLนมันฝรั่งจํานวนมาก รูปราง
และขนาดของสปอร3แรนเจียมอาจมีความแตกตางกันไปบLางเล็กนLอยตามพืชแตละชนิดที่ราเขLา
ทําลาย
3.2 ศึกษาลักษณะรูปรางและขนาดสปอร3ของรา
การศึกษาลักษณะ รูปรางและขนาดของ sporangium ของเชื้อ พบวาเชื้อสรLาง
sporangia จํานวนมากบนผิวอาหารวุLนแครอท มีหลายรูปแบบ รูปรางรี หรือรูปไข (ovoid)
รูปคอนขLางยาว (Elongated ellipsoid) มี papilla เดนชัด (Papillate) การแตกกิ่ง
(Branching) ของกLานสปอร3 (Sporangiophore) เปSนแบบ Simple sympodium ฐาน
sporangia สวนที่ติดอยูกับกLานแคบลงเล็กนLอย สปอร3หลุดจากกLานสปอร3ไดLงายเมื่ออายุมาก
การหลุดจากกLานของ sporangia (Caducity) มีกLานที่ติดมากับสปอร3 (Pedicel หรือ Stalk)
สั้น ความยาว 2.5 µm sporangium ขนาดแตกตางกัน มีขนาดเฉลี่ย 54.51 x 33.54 µm
อัตราสวนความยาวตอความกวLางของ sporangia เฉลี่ย 1.64 พบวาเชื้อสรLาง คลามายโด
สปอร3 จํานวนมาก มีรูปรางคอนขLางกลม พบเกิดปลายเสLนใย (Terminal) และระหวางเสLนใย
(Intercalary) เกิดมากในที่มืด มีขนาดเสLนผาศูนย3กลางเฉลี่ย 36.16 x 37.22 µm หรือ 37
µm
3.3 ศึกษา แบบคูผสม (Mating type) ของรา
ศึกษาแบบคูผสมของเชื้อ พบวารา P. palmivora ทุกไอโซเลท ในวงจรชีวิตของการ
สืบพันธุ3แบบใชLเพศ เปSน Heterothallic การเกิด Oospores ไดLจากการผสมกันของเชื้อรา
ตางแบบคูผสมที่เขLากันไดL เปSน แบบคูผสม A1 ตําแหนงของ Antheridia บนผิวของ
Oogonium เปSนแบบ Amphigynous antheridium คือติดที่ฐานของ Oogonia ซึ่งมีขนาด
เล็ก เฉลี่ย 26.90 x 26.21 µm หรือเฉลี่ย 27 µm ผิวผนัง Oogonium เรียบ รูปรางกลม
Oospore ผนังหนา มีขนาดเฉลี่ย 23.34 - 22.14 µm หรือเฉลี่ย 23 µm อยูใน Oogonia
พบทั้งแบบเต็มและแบบหลวมภายใน Oogonia Antheridia มีรูปรางหลายแบบ แบบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบยาว แบบรูปไขโคนแหลม และแบบรูปไขโคนมน มีขนาดเฉลี่ย 13.65 x
14.06 µm หรือเฉลี่ย 14 µm ซึ่งทุกไอโซเลทมีขนาดใกลLเคียงกัน ไมแตกตางกันมากนัก
เชื้อทุกไอโซเลทสรLาง Oogonia, Antheridia และ Oospores ใส ไมมีสี

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

816

จากผลการศึกษา ลักษณะการเจริญ ลักษณะรูปรางและขนาดของสปอร3ตางๆ
(Sporangium, Chlamydospores, Oogonia, Antheridia และ Oospores) ของเชื้อ
สาเหตุโรครากเนาโคนเนาและผลเนาทุเรียนไอโซเลทตางๆ พบวาเชื้อราดังกลาวมีลักษณะตรง
กับคูมือการจําแนกชนิด Phytophthora ของ Stamps et al. (1990) (ตารางภาคผนวกTABLE 1) เชื้อสาเหตุโรครากเนาโคนเนาและผลเนาทุเรียนทุกไอโซเลทที่ศึกษา คือเชื้อรา P.
palmivora หรือ P. p. palmivora (Erwin and Ribeiro, 1996)
4.

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ3เชื้อ
โดยวิธการทํ
ีการทําสปอร3แรงเจียมเดีย่ ว (Single sporangium culture)
ผลการทําเชื้อบริสุทธิ์จากสปอร3แรงเจียมเดี่ยว (Single sporangium culture) ของรา
Phytophthora ที่แยกไดL เพื่อหาลักษณะการเจริญของเสLนใยบนอาหารวุLนมันฝรั่ง และอาหารวุLน
แครอท ทําใหLไดLเชื้อบริสุทธิ์เพื่อใชLในงานทดลอง พบวาลักษณะการเจริญของเชื้อบริสุทธิ์จากสปอร3
เดี่ยว เหมือนกับที่แยกไดLจากทึเรียนที่เปSนโรคโดยตรงทุกประการ
การทําเชื้อบริสุทธิ์จากสปอร3แรงเจียมเดี่ยว เปSนวิธีการที่ทําไดLงายกวา การทําเชื้อบริสุทธิ์
จากซูสปอร3เดี่ยว (Single zoospore) เนื่องจาก Phytophthora ที่แยกไดL มีการผลิต หรือสรLาง
สปอร3แรนเจีย บนผิวอาหารแข็ง โดยเฉพาะบนอาหารวุLนแครอท และ สปอร3แรนเจีย ที่สรLางบนอาหาร
วุLนแครอท หลุดจากกLานชูสปอร3ไดLงายและมีกLานสปอร3ยาวอยูดLวย ซึ่งตรงกับการทดลองของ Kaosiri
et al. (1980) ที่แยก สปอร3แรงเจียมเดี่ยว จากรา P. palmivora สาเหตุโรคเนาของโกโกL
การทดสอบความสามารถในการทําใหLเกิดโรคของรา Phytophthora sp.
สาเหตุโรครากเนาโคนเนาของพริกที่แยกไดL
ผลการทดสอบความสามารถในการทําใหLเกิดโรคของ รา Phytophthora sp. สาเหตุโรคราก
เนาโคนเนาของทุเรียนที่แยกไดL พบวารา Phytophthora บริสุทธิ์ที่แยกไดL ภายหลังการปลูกเชื้อนาน
5 วัน ทําใหLใบทุเรียนระยะเพสลาดเปSนโรค แสดงอาการแผลเนาสีน้ําตาลดํา ถึงสีดํา บนเนื้อเยื่อใบทั้ง
ดLานหลังใบและทLองใบ หลังจากนั้น แผลจะลุกลามไปตาม เสLนใบ มีขนาด และรูปรางไมแนนอน แต
ขยายขึ้นไปตามความยาวของใบมากกวาความกวLาง
การทดสอบความสามารถทําใหLเกิดโรคโดยใชLใบทุเรียนครั้งนี้ ไดLผลการทดลองเชนเดียวกับ
การทดลองของ อมรรัตน3และคณะ (2546) ที่ไดLทดสอบความสามารถในการทําใหLเกิดโรคของรา P.
palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาทุเรียนที่แยกไดLจากแตละพื้นที่ปลูก ทดสอบโดยวิธีเด็ดใบ
ภายหลังการปลูกเชื้อโดยการทําแผลเปSนเวลา 3-5 วัน ทําใหLใบทุเรียนพันธุ3หมอนทอง ระยะเพสลาด
เปSนโรค และไดLผลดีเชนเดียวกับ การทดลองของ อมรรัตน3และคณะ (2553) ที่ทดสอบปฏิกิริยาของ
พันธุ3หนLาวัวลูกผสมตอโรคเนาดํา พบวาเปSนวิธีการที่เหมาะสม สามารถทดสอบหาพันธุ3/สายพันธุ3
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หนLาวัวไดLเปSนจํานวนมาก ดังนั้นการทดสอบความสามารถในการทําใหLเกิดโรคควรทําการทดสอบโดย
การใชLวิธีเด็ดใบ ซึ่งเปSนวิธีการที่สะดวกและประหยัดเวลาในการศึกษาไดLมาก
6.

ผลของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ตอการเจริญของ รา P. palmivora
6.1 ผลของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ตอการเจริญของเสLนใย (ตารางที่ 2)
พบวา เมื่ออายุ 5 วัน รา P. palmivora ไอโซเลท 54 Du CB 6 S เจริญบนอาหาร
วุLนมันฝรั่งที่ผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ความเขLมขLน 10 และ 100 ppm. ไดLดี
เทากับเจริญบนอาหารวุLนมันฝรั่งที่ไมผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ซึ่งเปSน
กรรมวิธีเปรียบเทียบ เจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อ มีเสLนผาศูนย3กลางโคโลนี เทากับ 90.00
มิลลิเมตร ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเจริญบนอาหารวุLนมันฝรั่งที่ผสมสาร
ปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ความเขLมขLน 1,000 และ 10,000 ppm. ที่มี
เสLนผาศูนย3กลางโคโลนี เทากับ 54.75 และ 12.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ
เมื่ออายุ 5 วัน รา P. palmivora ไอโซเลท 54 Du NST 8 S เจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อ
บนอาหารวุLนมันที่ไมผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ซึ่งไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับการเจริญบนอาหารวุLนมันฝรั่งที่ผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ที่ความ
เขLมขLน 10 ppm. ที่เชื้อเจริญ 85.65 มิลลิเมตร แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการ
เจริญบนอาหารวุLนมันฝรั่งที่ผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ที่ความเขLมขLน 100
และ1,000 ppm. เชื้อเจริญ 78.56 และ 54.75 มิลลิเมตร ตามลําดับ รา P. palmivora ไอ
โซเลท 54 Du NST 8 S ไมเจริญบนอาหารวุLนมันฝรั่งที่ผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช
metalaxyl ที่ความเขLมขLน 10,000 ppm.
เมื่ออายุ 5 วัน รา P. palmivora ไอโซเลท 54 Du NST 9 So เจริญเต็มจานเลี้ยง
เชื้อบนอาหารวุLนมันฝรั่งที่ไมผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ซึ่งแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ กับการเจริญบนอาหารวุLนมันฝรั่งกรรมวิธีอื่นๆ ที่ผสมสารปองกันกําจัดโรค
พืช metalaxyl ที่ความเขLมขLน 10 และ 100 ppm. เชื้อเจริญ 10.60 และ 10.15 มิลลิเมตร
ตามลําดับ แตราไมเจริญบนอาหารวุLนมันฝรั่งที่ผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ที่
ความเขLมขLน 1000 และ 10,000 ppm.
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การเจริญเติบโตเสLนใยของ รา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเนา
โคนเนาของทุเรียนไอโซเลทตางๆ บนอาหารวุLนมันฝรั่งที่ผสมสารปองกันกําจัด
โรคพืช metalaxyl ความเขLมขLนตางๆ กัน
ความเขLมขLนของ metalaxyl
คาเฉลีย่ เสLนผาศูนย3กลางโคโลนี (มิลลิเมตร)
มตร)
(ppm.)
ppm.)
54 Du CB 6 S
54 Du NST 8 S 54 Du NST 9 So
1
10
90.00 c
85.65 d
10.60 b
100
90.00 c
78.56 c
10.15 b
1,000
54.75 b
54.75 b
00.00 a
10,000
12.00 a
00.00 a
00.00 a
0 (control)
90.00 c
90.00 d
90.00 c
C.V (%)
6.00
5.8
9.2
1
ขLอมูลที่แสดงเปSนคาเฉลี่ยจาก 10 ซ้ํา คาเฉลี่ยที่ตามดLวยอักษรเหมือนกันในคอลัมน3
เดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT

ตารางที่ 2

ผลการทดลอง พบวา ราไอโซเลท 54 Du NST 9 So ซึ่งแยกไดLจากดิน เจริญบนอาหารที่ผสม
metalaxyl ความเขLมขLน 10 และ 1,00 ppm. 10.60 และ 10.15 มิลลิเมตร ตามลําดับ แตกตางจาก
ราไอโซเลท 54 Du CB 6 S และ 54 Du NST 8 S ที่เจริญเต็มและเกือบเต็มจานเลี้ยงเชื้อ ความ
เขLมขLน 10 และ 1,00 ppm.ไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมราไอโซเลท 54 Du CB 6 S และ 54 Du
NST 8 S ไดL
ราที่อาศัยในดินอาจมีความออนแอตอสารปองกันกําจัดโรคพืชมากกวาราที่แยกไดLจากพืช
หรือไม การทดลองครั้งนี้ยังไมเสร็จสมบูรณ3 ไมสามารถตอบคําถามหลายประการไดL ควรทําการ
ทดลองกับราหลายไอโซเลทมากกวานี้
6.2 ผลของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ตอการสรLางสปอร3ชนิดตางๆ
ผลการทดลอง พบวา ราทุกไอโซเลทสรLางสปอร3แรนเจีย และ คลามายโดสปอร3 ลดลงเมื่อ
ความเขLมขLนของสารเคมีที่เพิ่มขึ้น ไมพบการสรLางสปอร3แรนเจีย ที่ความเขLมขLน 10,000 ppm.
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํา
เก็บรวบรวมตัวอยางโรครากเนาโคนเนาของทุเรียนระหวาง ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
แยกเชื้อบริสุทธิ์ ไดLรา P. palmivora จากจังหวัดจันทบุรี 3 ไอโซเลท และจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ไอโซเลท รวม 5 ไอโซเลท โรครากเนาโคนเนาของทุเรียนทําใหLเกิดอาการ ใบสลดไมเปSนมัน เหลือง
และรวง เปลือกโคนตLนเนา มีสีน้ําตาล มีน้ําเยิ้มสีน้ําตาลอมชมพูเปSนหยดออกมา เมื่อถากบริเวณดังกลาว
พบเนื้อไมLมีสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลเขLม ตัดกับสวนดี บางตLนพบอาการรากเนา ไมสามารถทําหนLาที่ดูดซับ
แรธาตุอาหาร และน้ําไปหลอเลี้ยงสวนบนของทุเรียนไดL ตLนทุเรียนจึงแสดงอาการทรุดโทรมมากขึ้น และ
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จะตายในที่สุด พบโรคผลเนาของทุเรียน แกใกลLเก็บเกี่ยวที่อยูบนตLนทุเรียนมีอาการเนาเปSนจุดสีน้ําตาล
แผลขยายใหญขึ้น ทําใหLผลรวง บางผลที่แกจัด แผลเปSนจุดเนาสีน้ําตาลและแตก ราสรLางเสLนใยไมมีผนัง
กั้น และสรLางสปอร3แรนเจียมที่มีปาป}ลาที่ปลายเดนชัด เมื่อสปอร3แรนเจียมแกจะหลุดจากกLานชูสปอร3
พรLอมมีกLานสปอร3สั้นๆ ติดอยู ราทุกไอโซเลทมี แบบคูผสม เปSน A1
สารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ความเขLมขLน 10 และ 1,00 ppm.ไมสามารถควบคุม
การเจริญเสLนใยของราไอโซเลท 54 Du CB 6 S และ 54 Du NST 8 S ไดL ราทุกไอโซเลทสรLางสปอร3
แรนเจีย และ คลามายโดสปอร3 ลดลงเมื่อความเขLมขLนของสารเคมีที่เพิ่มขึ้น ไมพบการสรLางสปอร3แรน
เจีย ที่ความเขLมขLน 10,000 ppm.
ทดลองครั้งนี้ยังไมเสร็จสมบูรณ3
ไมสามารถตอบคําถามผลของสารปองกันกําจัดโรคพืช
metalaxyl ตอการเจริญของ รา Phytophthora palmivora หลายประการไดL ควรทําการทดลองกับ
ราหลายไอโซเลทมากกวานี้
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