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บทคัดย่อ 
มะเม่า (Antidesma thwaitesianum muell.) เป็นพืชเขตร้อน จัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae  สกุล 

Antidesma  และเป็นผลไม้ท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วัตถุประสงค์ของการศึกษาโรคของมะเม่า
เพ่ือทราบชนิดและสาเหตุของโรคมะเม่า โดยรวบรวมและเก็บตัวอย่างโรค ทีก่รุงเทพฯ และอ าเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร  ระหว่างเดือนกันยายน 2554 – เดือนสิงหาคม 2556  น าตัวอย่างโรคมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และ
น ามาแยกเชื้อสาเหตุโดยวิธี Tissue transplanting method แยกเชื้อให้บริสุทธิ์ และน ามาศึกษาการจ าแนกชนิดของ
เชื้อโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ ผลการศึกษาพบโรคมะเม่าทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ โรคใบจุด สาเหตุเกิด
จาก Guignardia และ โรคใบจุด สาเหตุเกิดจาก Pestalotiopsis  ใบจุดสาหร่าย สาเหตุเกิดจาก  Cephaleuros 
virescens  ราด าบนใบสาเหตุเกิดจาก Scorias cylindrica  และ อาการเปลือกแตกยางไหล สาเหตุเกิดจากรา 
Lasiodiplodia  pseudotheobromae  โรครากเน่าโคนเน่าแยกและจ าแนกได้รา 2 ชนิด ได้แก่ Fusarium 
decemcellulare และ Phellinus noxius  และท าการทดสอบการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าพบว่ารา P. noxius  ท า 

  
1 กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
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ให้ต้นมะเม่าแสดงอาการใบเหี่ยว เหลือง หลังจากปลูกเชื้อภายใน 75 วัน และต้นตายหลังจากนั้น 15 วัน  และเมื่อ
แยกเชื้อกลับ น าเชื้อมาเลี้ยงบนอาหาร สามารถตรวจพบราชนิดเดิม  ส าหรับรา F. decemcellulare ไม่ท าให้ต้นมะ
เม่าเกิดโรค จากการศึกษาครั้งนี้เป็นรายงานครั้งแรกของโรคมะเม่าทั้งหมดที่เกิดในประเทศไทย ยกเว้นโรคใบจุด
สาหร่าย  ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าต่อไปซึ่งเป็นโรคส าคัญโรคหนึ่งของ
มะเม่า 

Abstract 
Antidesma thwaitesianum muell. is a species of tropical plant in the Euphorbiaceae genus 

Antidesma  and the local fruit tree of the upper Northeast. The aim of study was to identification 
the causal agent of Antidesma diseases. The diseased samples were collected from Phupan District, 
Sakolnakorn Province during September 2011 – August 2013. The diseased samples were observed 
under stereo and compound microscopes. The infected plants were isolated using the tissue 
transplanting method. The identification of the plant pathogenic fungi was based on morphological 
features. The results revealed that 6 diseases of Antidesma were found including leaf spot  caused 
by Guignardia and Pestalotiopsis, algal leaf spot caused by Cephaleuros virescens, sooty mould 
caused by Scorias cylindrica  and  Gummosis caused by Lasiodiplodia pseudotheobromae. Root 
and foot rot disease were found two fungi associated with root and foot as Fusarium 
decemcellulare and Phellinus noxius.  Pathogenicity test by Koch’s postulate were conducted on 
root of Antidesma which inoculated by F. decemcellulare and P. noxius  . Seventy five days later, 
symptoms began to appear in leaves, and fifteen days later, all plants died. No symptoms were 
observed on control, and inoculated plants by F. decemcellulare. The fungus was reisolated on 
potato dextrose agar from root and foot of all diseased plants. Results of this study show that the 
root and foot disease on A. thwaitesianum   is caused by P. noxius. To our knowledge, this is the 
first report of all diseases of A. thwaitesianum   in Thailand except algal leave spot and need for 
research to develop more effective management to control root and foot rot disease which is an 
important disease. 

ค าน า 
มะเม่า (หมากเม่า เม่าเสี้ยน มัดเซ เม่า) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Antidesma thwaitesianum  จัดอยู่ในวงศ ์

Stilaginaceae  เป็นพืชเขตร้อน มีประมาณ 170 ชนิด  และเป็นผลไม้ท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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พบได้ทั่วไปในจังหวัดสกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ เลย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร และสามารถปลูกได้ทั่วทุก
ภาคในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ปทุมธานี เป็นต้น  ส่วนใหญ่นิยมน าผลสุกมาบริโภคและสามารถ
น ามาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  จากการตรวจเอกสาร สนิทพิมพ์ (2552) รายงานว่ามักพบการเข้าท าลายของ
ด้วงแดงเจาะกิ่ง ท าให้กิ่งเหี่ยวเปราะหักง่าย แต่ยังไม่มีการรายงานเกี่ยวกับโรคของมะเม่า  ส าหรับในต่างประเทศ  
Ramakrishnan และ Sundaram (1952) พบราสนิมชนิดใหม่บนพืชอาศัย Antidesma ในอินเดีย   Marlatt และ 
Alfieri (1981) รายงานว่า Antidesma bunius (L.) Spreng. เป็นพืชอาศัยของสาหร่ายกลุ่ม Cephaleuros โดยมัก
พบการเจริญบริเวณใบพืชของมะเม่าดงในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การส ารวจพันธ์ของมะเม่า  
ลักษณะเบื้องต้นและองค์ประกอบของผลผลิต การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แต่ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่
ส าคัญของมะเม่า โดยเฉพาะการศึกษาด้านโรคของมะเม่า  ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญปัญหาหนึ่งของการผลิตมะเม่า 
เนื่องจากพบต้นมะเม่ายืนต้นตาย ที่อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครั้งนี้จึงท าการศึกษาชนิดของโรคมะเม่าและการจ าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ  เพ่ือที่จะได้หาวิธีการป้องกัน
ก าจัดโรคพืชที่เหมาะสมต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างได้แก่ ถุงพลาสติก กระดาษบันทึก ปากกาเคมี เครื่องระบุพิกัด วสัดุอุปกรณ์ใน

ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตู้เขี่ยเชื้อ หม้อนึ่งความดัน ตู้อบฆ่าเชื้อ 
 2. อุปกรณ์เครื่องแก้ว ได้แก่ จานอาหารเลี้ยงเชื้อ หลอดทดลอง ขวดดูแรน บีกเกอร์ สไลด์และแผ่นแก้วปิด

สไลด์ กระบอกตวง แท่งแก้ว ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

3. เข็มเขี่ยปลายแหลม ห่วงถ่ายเชื้อ ปากคีบ ใบมีดผ่าตัด  

4. กล้องจุลทรรศน์แบบ compound และ stereo พร้อม กล้องถ่ายภาพ และ camera lucida ส าหรับวาด 

ภาพเชื้อรา 

5. อาหารแยกและเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ water agar (WA) และ potato dextrose agar (PDA)  

6. สารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ไดแ้ก่ สารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ และ เอธลิแอลกอฮอล์ 75 

7. วัสดุปลูก และกระถางพลาสติก 

8. อุปกรณ์ท าตัวอย่างแห้ง เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ไม้อัดตัวอย่าง กระดาษฟาง ซองกระดาษส าหรับใส่

ตัวอย่าง 

9. ท่อนไม้ส าหรับเลี้ยงรา Class Basidiomycetes 



10. ต้นกล้ามะเม่า 

วิธีการ 

1.  สืบค้นข้อมูล 
สืบค้นข้อมูลโรคของมะเม่า จากเอกสารต่าง ๆ หรือจากข้อมูลอิเลคโทรนิค 

2.  ส ารวจและเก็บตัวอย่างโรค  

 เก็บตัวอย่างโรคของมะเม่า ที่แสดงอาการโรคท่ีใบ ดอก ผล ล าต้น และราก โดยเก็บตัวอย่างจาก

แหล่งปลูกมะเม่าในประเทศไทย  ห่อตัวอย่างพืชที่เก็บมาด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ใส่ในถุงพลาสติค บันทึกข้อมูล

สถานที่เก็บ วันที่เก็บ ผู้เก็บ และข้อมูลภูมิศาสตร์  น าตัวอย่างมาศึกษาลักษณะอาการในห้องปฏิบัติการ  จัดเก็บโรคพืช

ที่แสดงอาการที่ใบอัดทับเป็นตัวอย่างแห้งเข้าพิพิธภัณฑ์โรคพืช ที่กลุ่มวิจัยโรคพืช ตึกอิงคศรีกสิการ  กรมวิชาการเกษตร  

กรุงเทพ ฯ 

3.  การศึกษาสาเหตุโรคพืช  

- การศึกษาสาเหตุจากตัวอย่างพืชเป็นโรค 
ศึกษาสาเหตุจากตัวอย่างพืชที่เป็นโรคภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo เขี่ยเชื้อจากตัวอย่างดอก ใบ ผล 

กิ่ง ล าต้น ราก ของมะเม่าที่เป็นโรคลงบนแผ่นสไลด์ (slide) แล้วตรวจเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ compound 
-การศึกษาเชื้อสาเหตุโดยวิธีแยกเชื้อจากเนื้อเยื่อพืชเป็นโรค  

 แยกเชื้อจากส่วนที่โรค ตัดตัวอย่างโรคพืชบริเวณที่เป็นรอยต่อของส่วนที่เป็นโรคและส่วนปกติ ขนาดประมาณ 

2x2 มิลลิเมตร ท าการฆ่าเชื้อที่ผิวพืชโดยแช่ชิ้นส่วนพืชลงในสารละลายโซเดียมไฮโปร์คลอไรด์  5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 

5 นาที  ซับให้แห้งด้วยกระดาษกรองที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วจนแห้งสนิท น าชิ้นส่วนพืชมาวางบนอาหาร half 

strength Potato Dextrose Agar (1/2 PDA) แล้วบ่มไว้ในห้องปฏิบัติการ อุณหภูมิ 30+2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

1-3 วัน  ตรวจดูเส้นใยราภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ  ตัดส่วนปลายเส้นใยของราที่เจริญออกมาจากชิ้น

ตัวอย่างพืช วางลงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA)  เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเชื้อเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยง

เชื้อ และน าไปศึกษารายละเอียดของราเพ่ือการจ าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุต่อไป  
4. การจ าแนกชนิดเชื้อสาเหตุโรคพืช 
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อได้แก่ ลักษณะของเส้นใย ขนาด สี ลักษณะของสปอร์ conidiophore 

สี ขนาด  ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และ compound  บันทึกขนาด รูปร่าง  วาดภาพ  และบันทึกภาพด้วย
กล้องถ่ายภาพ 

5. การทดสอบการเกิดโรค 



ท าการทดสอบการเกิดโรค  โดยท าการปลูกเชื้อบนส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ใบ ผล กิ่ง ล าต้น ของมะเม่า โดยท าแผล
และไม่ท าแผลอย่างละ 10 ซ้ า เปรียบเทียบกับการเกิดโรคบนส่วนที่ไม่ปลูกเชื้อด้วยวิธีเดียวกันแยกเชื้อสาเหตุจากต้นที่
แสดงอาการโรค  เปรียบเทียบชนิดของราสาเหตุโรคใช้ในการปลูกเชื้อ 

 
เวลาและสถานที่ 

    ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2556  รวม 3  ปี 
เวลาและสถานที่ 
เวลา  เริ่มต้น – สิ้นสุด   
    ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556   รวม 3  ปี 
สถานที ่  -  แหล่งปลูกมะเม่า อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 
   -  ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิทยาไมโค  กลุ่มวิจัยโรคพืช   
   -  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1.  รวบรวมและเก็บตัวอย่างโรค  
 ผลการรวบรวมและเก็บตัวอย่างโรคของมะเม่า ได้ตัวอย่างโรคทั้งหมด 6 ตัวอย่าง ที่แสดงอาการโรค

ที่ใบ ล าต้น และราก โดยเก็บตัวอย่างจากแหล่งปลูกมะเม่าที่อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และท่ีกรุงเทพฯ  ระหว่าง
เดือนกันยายน 2554 – เดือนสิงหาคม 2556   น ามาศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยการศึกษาราโดยตรงจากเนื้อเยื่อพืช  
และโดยวิธีการแยกราจากเนื้อเยื่อพืชที่เป็นโรค จัดเก็บโรคพืชที่แสดงอาการที่ใบอัดทับเป็นตัวอย่างแห้งเข้าพิพิธภัณฑ์โรค
พืช ที่กลุ่มวิจัยโรคพืช ตึกอิงคศรีกสิการ  กรมวิชาการเกษตร  กรุงเทพ ฯ 

2.  การศึกษาสาเหตุโรคพืช  
- การศึกษาสาเหตุจากตัวอย่างพืชเป็นโรคโดยตรง 
ผลการศึกษาราโดยตรงจากเนื้อเยื่อพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo  ของโรคใบจุด พบลักษณะอาการ 

2 ชนิด  ใช้เข็มปลายแหลมเข่ียสปอร์ของราจากแผลที่ใบมาตรวจดูใต้กล้องจุลทรรศน์  
พบว่าลักษณะอาการใบจุดมี 2 อาการ และราสร้างส่วนขยายพันธุ์ต่างกัน มีโครงสร้างที่ให้ก าเนิดสปอร์ของรา 

2 ชนิด ได้แก่ราสร้าง perithecium  สีด า รูปร่างกลม สร้าง ascospore ใส เซลล์เดียวไม่มีผนังกั้น รูปไข่ ตรงกลาง
ขยายใหญ ่ และอีกชนิดหนึ่งราสร้างโครงสร้างที่ให้ก าเนิดราเรียกว่า acervulus  สร้างสปอร์ มี 5 เซลล์ มี 
 appendage  น าไปแยกเชื้อโดยวิธีการแยกราจากเนื้อเยื่อพืชที่เป็นโรค 

ผลการศึกษาลักษณะการใบจุดสาหร่าย พบสาหร่ายเจริญสร้างเส้นใยสีเหลืองอมน้ าตาลอยู่บนใบ 
ผลการศึกษาราด าโดยตรงบนใบมะเม่า พบลักษณะเส้นใยสีด าเกิดกระจัดกระจายบนผิวด้านบนใบและเจริญ

เชื่อมกันเป็นแผ่นใหญ่ และตรวจดูตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo พบโครงสร้างที่ให้ก าเนิดสปอร์ของรา



เรียกว่า  perithecium  มีสีด าหรือสีน้ าตาลเข้ม  รูปร่างกลม  ผิวขรุขระ มีขนรอบ   พบกระจายอยู่ทั่วไปบนโคโลนี
ของเชื้อและชูขึ้นมาบนใบพืช ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของ perithecium   ลักษณะของสปอร์และเส้นใย   

-การศึกษาเชื้อสาเหตุโดยวิธีแยกเชื้อจากเนื้อเยื่อพืชเป็นโรค  
ผลการแยกราจากเนื้อเยื่อพืชที่เป็นโรค โดยแยกจากส่วนที่เป็นโรคใบจุด 2 อาการ โรคเปลือกแตกยางไหล 

และโรครากเน่าโคนเน่า บนอาหาร PDA  ได้ราทั้งหมด  5 ชนิด ใบจุด 2 อาการ แยกได้รา 2 ชนิด โรคเปลือกแตกยาง
ไหล แยกได้รา 1 ชนิด และโรครากเน่าโคนเน่า แยกได้รา 2 ชนิด 

3. การจ าแนกชนิดเชื้อสาเหตุโรคพืช 
ผลการศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของราและโครงสร้างที่ให้ก าเนิดสปอร์ของราโดยการศึกษาราโดยตรงจากเนื้อเยื่อ

พืช การท า moist chamber  การแยกราโดยวิธีแยกราจากเนื้อเยื่อพืชที่เป็นโรค  และจากการศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของเชื้อจ าแนกได้ 6 สกุล (genera)  6 ชนิด (species)  และสาหร่าย 1 ชนิด   โดยมีการจัดจ าแนกตาม
ลักษณะอาการของโรคดังนี้ 

โรคใบจุด  
จากการรวบรวมและเก็บตัวอย่างโรคใบจุดพบว่าเกิดจากราสาเหตุ 2 ชนิด พบโรคที่อ าเภอภูพาน จังหวัด

สกลนคร  ลักษณะอาการเป็นแผลใบจุด มีลักษณะอาการดังนี้  
ลักษณะอาการ 

ราสาเหตุเข้าท าลายใบ ท าให้เกิดจุดแผลสีน้ าตาลอ่อน รูปร่างกลม หรือ รี  และอีกลักษณะอาการหนึ่งท าให้
เกิดจุดแผลสีน้ าตาลอ่อน รูปร่างไม่แน่นอน  
การศึกษาและจ าแนกชนิดสาเหตุของโรค  

จากการตรวจเชื้อตัวอย่างพืชเป็นโรคใบจุด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และ compound  พบรา 2  
ชนิดเจริญอยู่บนแผล ผลของการจ าแนกชนิดตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรา จ าแนกได้สาเหตุ 2 ชนิดดังนี้ 
สาเหตุ   Guignardia sp. 

Pestalotiopsis sp. 
ลักษณะของรา มีรายละเอียดดังนี้ 

Guignardia sp. 
ลักษณะอาการ:   เกิดแผลแห้งสีน้ าตาล รูปร่างกลม ค่อนข้างกลม  ขอบแผลมีสีน้ าตาล  มักพบ ราสร้าง 

pseudothecium เจริญอยู่ในบริเวณแผล  
โคโลนีบนอาหาร PDA สีเขียวด า อายุ 21 วันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 เซ็นติเมตร สร้างกลุ่มเส้นใยหนา

หนาแน่น เจริญช้า  
pseudothecium สีน้ าตาลด า ผนังหนา ประกอบด้วย pseydoparenchyma cell  สีน้ าตาลแดง รูปร่าง

กลมถึงค่อนข้างกลม ascus มีผนัง 2 ชั้น  (bitunicate)  รูปร่างคล้ายกระบอง หรือ ทรงกระบอก  ภายในมี 8 



ascospores  อยู่ใน ascus ascospore  ไม่มีสี  เซลล์เดียว  รูปร่างรี ถึง ทรงกระบอก ตรงกลางเซลล์กว้างและปลาย
ทั้งสองด้านมน พบสร้าง ascospore บนใบพืชด้วย 

ราสร้าง ascospores 8 สปอร์ ใน ascus ที่มีรูปร่างคล้ายกระบองและมีผนังหนา มีผนัง 2 ชั้น  และ ascus 
เกิดอยู่ในโครงสร้างที่ให้ก าเนิดสปอร์เรียกว่า  pseudothecium   ลักษณะมสีีด า  รูปร่างกลม  คอยาว  ascospore  
ไม่มีสี เซลล์เดียว รูปไข่ ตรงกลางใหญ่และที่ปลายทั้ง 2 ด้านจะมน   

ราสกุล Guignardia  Viala & Ravaz  จัดอยู่ใน Class Ascomycetes, Order Sphaeropsidales, Family 
Mycosphaerellaceae   รา Guignardia เป็นสาเหตุโรคพืชที่ส าคัญหลายชนิด ได้แก่ โรคผลจุดด าของฝรั่งสาเหตุเกิด
จากรา  Guignardia psidii  (พรพิมล  และศรีสุรางค์ 2549; พรพิมล และคณะ 2552) และรา Guignardia sp. เป็น
สาเหตุโรคใบจุดของพุทราและเป็นระยะ teleomorph ที่บ้านโพหัก  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุร ี   และ
ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม    

จากการศึกษาครั้งนี้พบรา Guignardia sp.  บนใบจุดมะเม่า  ที ่อ าเภอภูพาน  จังหวัดรสกลนคร  และไม่พบ
รายงานเชื้อนี้บนมะเม่าในประเทศอ่ืน  ยังไม่สามารถจ าแนกชนิดในระดับ species ได้  
Pestalotiopsis  sp.  

ลักษณะอาการ:   เกิดแผลแห้งสีน้ าตาล รูปร่างไม่แน่นอน ราสร้างโครงสร้างให้ก าเนิดสปอร์ เรียกว่า 
acervulus สีด า  ขอบแผลมีสีน้ าตาล  

โคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 7 วัน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 – 7.5 เซนติเมตร ฟูคล้ายส าลี โคโลนีสีขาว 
เจริญอยู่เหนืออาหาร และมีหยดของเหลวสีด ากระจายอยู่บนอาหาร เป็นกลุ่มของสปอร์ 

Acervulus ลักษณะเป็นสีด า ภายในประกอบด้วยกลุ่มของสปอร์อัดกัน เกิดรวมกันเป็นกลุ่ม 
สปอร์ มี 5 เซลล์ ผนังเรียบ รูปร่างคล้ายกระสวยโค้ง เซลล์ที่อยู่หัวท้ายสีน้ าตาลอ่อน ส่วนเซลล์ที่อยู่ตรงกลาง

มีสีน้ าตาลเข้ม สปอร์มีขนาด 18 – 26 x 5 – 7 ไมครอน  appendage มีลักษณะเป็นเส้นสาย ใส ที่ฐานมี 1 เส้น และ
ที่ปลายยอดมี 2-3 เส้น  

มีรายงานพบรา Pestalotiopsis เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด  
ราด า 
ลักษณะอาการ 

เชื้อสาเหตุสร้างเส้นใยเจริญคลุมบนผิวของใบ ลักษณะเป็นเส้นใยสีด า เกิดกระจัดกระจาย บนผิวด้านใต้ใบ ไม่
หนาแน่น  เชื้อสาเหตุไม่ท าลายพืชโดยตรงแต่จะท าให้การสังเคราะห์แสงของใบลดลง คราบสีด าของเชื้อสาเหตุจะพบ
ได้ทั้งบนใบ และผล ราด าผลนั้นท าให้คุณภาพต่ า  
การศึกษาและจ าแนกชนิดสาเหตุของโรค  

จากการตรวจเชื้อตัวอย่างพืชเป็นโรคใบจุด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และ compound  พบรา 2  
ชนิดเจริญอยู่บนแผล ผลของการจ าแนกชนิดตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรา จ าแนกชนิดได้ดังนี้ 
สาเหตุ   Scorias cylindrica W. Yamam 



anamorph: Scolecoxyphium 
ลักษณะของรา มีรายละเอียดดังนี้ 
Scorias cylindrica  
 pseudothecia มีก้าน ขนาดกว้างมากกว่า 90 ไมครอน ยาวมากกว่า 200 ไมครอน สีน้ าตาล ผนัง
ประกอบด้วยผนังหลายชั้น  รูปร่างหลายเหลี่ยม asci รูปร่างคล้ายกระบอง  ascospores มี 4 เซลล์   ด้านบนจะกว้าง
กว่าและค่อย ๆ เรียวทางด้านปลาย 
 Yamamoto (1954)  ศึกษาและจ าแนกชนิดของราสกุล  Scorias  2 ชนิด คือ S. communis และ S. 
cylindrica  ได้จ าแนกลักษณะที่ส าคัญของรา S. cylindrical  ว่าราชนิดนี้ไม่สร้าง subiculum รูปร่าง sponge-like 
แต่มี pseudothecia ที่มีก้านและสร้าง ascospores ไม่มีสีถึงสีเขียวมะกอก  รา Conidiocarpus เป็นระยะ 
anamorph ของรา S. communis  และรา Scolecoxyphium  เป็นระยะ  anamorph  ของรา  S. cylindrical   
 พรพิมล และคณะ (2553)  รายงานพบโรคราด าที่ใบท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ราชบุรีและสระบุรี   และพบ
โรคราด าที่ผลในจังหวัดเชียงราย ราสร้างเส้นใยเจริญอยู่ที่ขั้วของผล สาเหตุเกิดจากรา 3 ชนิดอยู่รวมกัน ได้แก่ 
Cladosporium   , Polychaeton sp. และ Scorias cylindrica 
โรคเปลือกแตกยางไหล 

จากการรวบรวมและเก็บตัวอย่างโรคเปลือกแตกยางไหลที่อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีลักษณะอาการดังนี้  
ลักษณะอาการ 

โคนต้นมีน้ ายางสีน้ าตาลไหลออกมา บริเวณก่ิงก้าน และ ล าต้นมียางไหลออกมา เริ่มแรกจะเป็นแผลสีด าเป็น
รอยช้ าและขยายขึ้น จากนั้นเปลือกจะปริแตกออก ท าให้กิ่งแห้งตาย  เมื่อแกะเปลือกบริเวณยางไหลจะมีลักษณะเป็น
แอ่งบุ๋ม  
การศึกษาและจ าแนกชนิดสาเหตุของโรค  

จากการตรวจเชื้อตัวอย่างโรคเปลือกแตกยางไหล ผลของการจ าแนกชนิดลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรา 
จ าแนกได้เชื้อ ดังนี้ 
สาเหตุ   Lasiodiplodia pseudotheobromae A.J.L. Phillips, A.Alves & Crous 

ลักษณะของรา มีรายละเอียดดังนี้ 
Lasiodiplodia pseudotheobromae  

ลักษณะอาการ โคนต้นมีน้ ายางสีน้ าตาลไหลออกมา บริเวณก่ิงก้าน และ ล าต้นมียางไหลออกมา เริ่มแรกจะ
เป็นแผลสีด าเป็นรอยช้ าและขยายขึ้น จากนั้นเปลือกจะปริแตกออก ท าให้กิ่งแห้งตาย  เมื่อแกะเปลือกบริเวณยางไหล
จะมีลักษณะเป็นแอ่งบุ๋ม 

โคโลนีบนอาหาร PDA สีเทาด า เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 เซ็นติเมตร อายุ 21 วัน สร้างกลุ่มเส้นใยหนาหนาแน่น 
เจริญช้า 

Pynidium สีน้ าตาลด า เกิดอยู่ในเนื้อเยื่อพืช และเมื่อแก่ pynidium จะแตกออกมามีลักษณะปากเปิด 



Paraphyses  ใส รูปร่างคล้ายทรงกระบอก ส่วนใหญ่ไม่มีผนังกั้นเซลล์ บางครั้งมีการแตกกิ่ง  ตรงส่วนปลายกลม 
ขนาดกว้าง 45-55  ไมครอน ยาว 3-5 ไมครอน paraphysis เกิดอยู่ระหว่าง conidiogenous cells 

Conidiogenous cell ใส ผนังเรียบ รูปร่างทรงกระบอก ตรงส่วนฐานกว้างเล็กน้อย 
Conidia ใส รูปร่างรีตรงกลางกว้าง ส่วนฐานและส่วนปลายกลมมน  ไม่มีผนังกั้น เซลล์เดียว เมื่อแก่สปอร์มีสี

น้ าตาลเข้ม และมีผนังกั้นเซลล์ 1 เส้น มี 2 เซลล์ ขนาด 25.5-33.0 x 11.0- 17.0 ไมครอน 
 รา Lasiodiplodia theobromae และ รา Lasiodiplodia pseudotheobromae เป็นราที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันมาก มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกและมีพืชอาศัยกว้างมาก  

L. pseudotheobromae มีลักษณะคล้ายคลึงกับรา L. theobromae มาก แต่มีขนาดใหญ่กว่า (ตารางที่ 1) 
และจะมีการศึกษาในการเปรียบเทียบในระดับพันธุกรรมของทั้งสองเชื้อต่อไป 
โรครากเน่าโคนเน่า 

จากการรวบรวมและเก็บตัวอย่างโรครากเน่าโคนเน่าทีอ่ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และท่ีกรุงเทพฯ มี
ลักษณะอาการดังนี้  
ลักษณะอาการ 

ลักษณะอาการของโรครากเน่าโคนเน่าของมะเม่า อาการของโรคเริ่มแรกพบว่าใบมีสีเหลือง และเหี่ยวจากกิ่ง
หนึ่งต่อมาแพร่กระจายไปยังกิ่งอ่ืน ๆ (ภาพที่ 1ก) ท าให้เกิดอาการเหี่ยวทั้งต้น ต่อมาต้นมะเม่ายืนต้นตายในที่สุด เมื่อ
ถากผิวล าต้นตามแนวยาวตรงส่วนที่เป็นโรคออกพบเนื้อไม้เป็นสีน้ าตาล (ภาพที ่ 1ข)  กระจัดกระจายเป็นหย่อม ๆ ถ้า
อาการรุนแรงก็พบเนื้อไม้เป็นสีน้ าตาลเป็นพ้ืนที่กว้าง ส าหรับในส่วนของรากท่ีเป็นโรคพบว่ารากท่ีถูกท าลายเปลี่ยนเป็น
สีน้ าตาลด า เกิดรอยแผลที่ราก (ภาพที ่1ค)   
การศึกษาและจ าแนกชนิดสาเหตุของโรค  

จากการแยกและตรวจเชื้อตัวอย่างโรครากเน่าโคนเน่าของมะเม่า ผลของแยกเชื้อ ได้เชื้อจ านวน 2 ชนิด และ
จ าแนกชนิดของราโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ จ าแนกได้เชื้อ 2 ชนิด ดังนี้ 
สาเหตุ   Fusarium  decemcellulare Brick 
  Phellinus noxius (Corner) G. Cunn 

การทดสอบการเกิดโรค 
ครั้งแรกท าการทดสอบการเกิด  โดยท าการปลูกเชื้อบนล าต้นของมะเม่า โดยท าแผล เลี้ยงราทั้งสองบนอาหาร 

PDA อายุ 10 วัน น า cork borer มาตัดชิ้นวุ้นที่มีราเจริญอยู่ และน าชิ้นวุ้นไปวางบนส่วนของล าต้นที่ท าแผล ปิดเทป 
และไม่ท าแผลอย่างละ 10 ซ้ า เปรียบเทียบกับการเกิดโรคบนส่วนที่ไม่ปลูกเชื้อด้วยวิธีเดียวกันแยกเชื้อสาเหตุจากต้นที่
แสดงอาการโรค  ผลการทดลองพบว่าต้นมะเม่าไม่แสดงอาการเกิดโรคเลย จึงได้ท าการทดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะ
รา  P. noxius  จัดอยู่ใน Class Basidiomycetes การปลูกเชื้อโดยวิธีแรกนั้น ไม่สามารถท าให้เกิดโรคได้ จึงใช้
วิธีการทดสอบการเกิดโรคโดยวิธีที่สอง ผลการทดลองพบว่ารา P. noxius  ท าให้เกิดโรคหลังจากปลูกเชื้อที่ล าต้นมะ



เม่าภายใน 90 วัน และเม่ือแยกเชื้อกลับเลี้ยงบนอาหาร สามารถตรวจพบราชนิดเดิม  ส าหรับรา F. decemcellulare 
ไม่ท าให้ต้นมะเม่าเกิดโรค พบว่ารา P. noxius  ท าให้เกิดโรคหลังจากปลูกเชื้อที่ล าต้นมะเม่าภายใน 90 วัน และเมื่อ
แยกเชื้อกลับเลี้ยงบนอาหาร สามารถตรวจพบราชนิดเดิม  ส าหรับรา F. decemcellulare ไม่ท าให้ต้นมะเม่าเกิดโรค 
จากการศึกษาครั้งนี้สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของมะเม่าคือรา P. noxius   
Phellinus noxius 

โคโลนีบนอาหาร PDA เจริญเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซ็นติเมตร อายุ 3 วัน ที่อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ 
เริ่มแรกโคโลนีสีขาว และมีเส้นสีน้ าตาลเกิดเป็นทาง (ภาพที ่1ง)  โคโลนีด้านหลังเป็นวงกลมด้านในสีน้ าตาลเข้ม และ
รอบนอกมีสีน้ าตาลอ่อน (ภาพที่ 1จ)   

ราสร้าง trichocysts (ภาพที่ 1ฉ) และ arthrospore  (ภาพที่ 1ช) เส้นใยไม่มีการสร้าง camp connection 
ราสร้างดอกเห็ดเป็นแผ่นหนา แข็ง สีน้ าตาล (ภาพที ่1ซ) 
 จากการศึกษาโรครากเน่าโคนเน่าของมะเม่าในประเทศไทยครั้งนี้และการทดสอบการเกิดโรค สรุปได้ว่าโรค
รากเน่าโคนเน่าของมะเม่าเกิดจากราสาเหตุ Phellinus noxius จัดอยู่ใน Class Basidiomycetes  
 ในประเทศไต้หวัน รา P. noxius  เป็นสาเหตุโรครากเน่าสีน้ าตาลของไม้ผลเขตร้อนหลายชนิด ได้แก่ ล าไย 
ลิ้นจี่ มะเฟือง อาโวกาโด และน้อยหน่า ส าหรับในประเทศกึ่งเขตร้อน ราชนิดนี้ก็เข้าท าลายต้นพลับ ท้อ แพร์ และองุ่น
ด้วยเหมือนกัน  รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับด้วย  (Ann et al., 2002)  
 ส าหรับในประเทศไทย รา P. noxius   เข้าท าลายต้นยางพารา ท าให้เกิดโรครากเน่าสีน้ าตาล  (สถาบันวิจัย
ยาง, 2555) 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 รวบรวมและเก็บตัวอย่างโรคมะเม่าที่กรุงเทพฯ และ อ าเภอภูพาน จังหวัด ระหว่างเดือนกันยายน 

2554 – เดือนสิงหาคม 2556  น าตัวอย่างโรคมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และน ามาแยกเชื้อสาเหตุโดยวิธี Tissue 
transplanting method แยกเชื้อให้บริสุทธิ์ และน ามาศึกษาการจ าแนกชนิดของเชื้อโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของเชื้อ ผลการศึกษาพบโรคมะเม่าทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ โรคใบจุด สาเหตุเกิดจาก Guignardia และ โรคใบจุด 
สาเหตุเกิดจาก Pestalotiopsis  ใบจุดสาหร่าย สาเหตุเกิดจาก  Cephaleuros virescens  ราด าบนใบสาเหตุเกิด
จาก Scorias cylindrica  อาการเปลือกแตกยางไหล สาเหตุเกิดจากรา Lasiodiplodia  pseudotheobromae  
โรครากเน่าโคนเน่าแยกและจ าแนกได้รา 2 ชนิด ได้แก่ Fusarium decemcellulare และ Phellinus noxius  และ
ท าการทดสอบการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าพบว่ารา P. noxius   ท าให้ต้นมะเม่าแสดงอาการใบเหี่ยว เหลือง หลังจาก
ปลูกเชื้อภายใน 75 วัน และต้นตายหลังจากนั้น 15 วัน  และเมื่อแยกเชื้อกลับ น าเชื้อมาเลี้ยงบนอาหาร สามารถตรวจ
พบราชนิดเดิม  ส าหรับรา F. decemcellulare ไม่ท าให้ต้นมะเม่าเกิดโรค และรา P. noxius   เป็นสาเหตุของโรค
รากเน่าโคนเน่า  

 



การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลการศึกษาทราบชนิดและสาเหตุของโรคมะเม่า ท าให้มีแนวทางท่ีจะท าการป้องกันก าจัดโรคอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกและนักวิชาการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์ 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ อาจารย์คนพ วรรณวงศ์ สวนวรรณวงศ์ บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา ต าบลสร้างค้อ  อ าเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร   ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเม่าและให้ร่วมมือและช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างและศึกษาโรคมะเม่าครั้งนี้ 
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ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1:   เปรียบเทียบลักษณะของรา Lasiodiplodia pseudotheobromae และรา Lasiodiplodia 

      theobromae   
ชนิดของรา จ านวนเซลล์ ขนาดสปอร์ (ไมครอน) เอกสารอ้างอิง 

Lasiodiplodia 
pseudotheobromae 

1 23.5-32.0 × 14.0-18.0 Alves et al., 2008 

Lasiodiplodia 
pseudotheobromae 

1 21.7-26.3.0 x 13.4- 14.8 Abdollahzadeh et al., 
2010 

Lasiodiplodia 
pseudotheobromae 

1 25.5-33.0 x 11.0- 17.0 การศึกษาครั้งนี้ 

Lasiodiplodia 
theobromae 

1 26.2-27.0 × 14.0-14.4 Alves et al., 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพที่  1:  โรครากเนา่โคนเน่า ของมะเม่า สาเหตุเกิดจากรา Phellinus noxius 

ก)   แสดงอาการพืชเป็นโรค ใบเหลืองและต้นเหี่ยว  
ข)   โคนต้นที่ถูกท าลาย มี เนื้อไม้ด้านในมีสีน้ าตาล  
ค)  รากที่ถูกท าลายเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล และพบเส้นใยสีขาวเจริญอยู่บนราก  
ง)   โคโลนีของรา P. noxius บนอาหาร Potato Dextros Agar  
จ)   โคโลนีด้านหลัง  
ฉ)   ราสร้าง Trichocysts บนอาหาร Potato Dextros Agar 
ช)   ราสร้าง Arthrospores บน potato dextrose agar. 
ซ)   ราสร้างดอกเห็ด 
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