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5. บทคัดย่อ    

 ศึกษาชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris โดยเก็บตัวอย่างโรคพืชที่แสดงอาการใบจุด

และใบไหม้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2562 จ านวน 107 ตัวอย่างจากแปลงปลูกพืช ข้าวโพด 

ข้าว ปาล์มน  ามัน กล้วยไม้ แก้วมัวกร และหญ้าสนามกอล์ฟจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ล าพูน 

อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร นครนายก นครปฐม พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สุโขทัย นครราชสีมา สุรินทร์ 



กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี แยกรา

จากตัวอย่างโรคพืชด้วยวิธี  tissue transplanting ได้รา Curvularia spp. จ านวน 65 ไอโซเลท และ 

Bipolaris spp. จ านวน 37 ไอโซเลท จ าแนกชนิดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยดูลักษณะการเจริญเติบโต

บนอาหารเลี ยงเชื อ ลักษณะ conidia และ conidiophore พบว่ารา Curvularia ที่ได้จากการศึกษา ได้แก่ C. 

akii, C. clavata, C. lunata, C. oryzae, C. eragrostidis และ C. pallescens และรา Bipolaris ได้แก่ 

B. bicolor B. cactivora B. maydis และ B. oryzae ตัวอย่างที่ได้จากการศึกษาจัดท าเป็นตัวอย่างแห้งเก็บ

รักษาในพิพิธภัณฑโ์รคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  

ค าหลัก:  โรคใบจุด โรคใบไหม ้Curvularia Bipolaris 

 
Abstract 

   Plant disease samples caused by Curvularia and Bipolaris had been collected 

from various plantations located in Chiang Rai, Chiang Mai, Phayao, Lamphun, Uttaradit, 

Bangkok, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Phitsanulok, Phetchabun, Lop Buri, Sukhotai, 

Nakhon Ratchasima, Surin, Kanchanaburi, Tak, Prachuap Khiri Khan, Ratchaburi, Chanthaburi, 

Chachoengsao, Sakaeo, Krabi, Chumphon and Surat Thani provinces during October 2017 to 

September 2019. The spot symptoms which found on maize, rice, oil palm, orchid, dragon 

fruit and weeds were observed and 107 samples were collected for further investigation. 

The sixty-five isolates, which were obtained from 107 specimens, were identified based on 

morphological data such as colonization, conidia and conidiophores. The result showed 

that 65 isolates were identified as Curvularia and 37 isolates were identified as Bipolaris. 

The taxa in the group of Curvularia comprised of C. akii, C. clavata, C. lunata, C. oryzae, C. 

eragrostidis and C. pallescens. Whereas the taxa in the group of Bipolaris comprised of B. 

bicolor, B. cactivora, B. maydis and B. oryzae. All specimens from this study have been 

curated as pest reference in plant disease collection herbarium at Plant Pathology Research 

Group, Plant Research and Development, Department of Agriculture, Bangkok, Thailand. 
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6. ค าน า 



  ราสกุล  Curvularia  และ Bipolaris (Teleomorph: Cochiobolus Drechsler) จัดอยู่ ใน

Division Ascomycota Class Dothideomycetes Order Pleosporales Family Pleosporales  มี

รายงานพบ 183 records (Curvularia) และ 132 records (Bipolaris) (Indexfungorum, 2019) เชื อรา

ทั ง 2 สกุลนี สามารถพบได้ทั่วไปและเป็นสาเหตุของโรคพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด เช่น ใบจุดปาล์ม

น  ามัน ใบจุดสีน  าตาลของข้าว  โรคเมล็ดด่างข้าว โรคใบจุดข้าวสาลี โรคใบไหม้ข้าวโพด และ  โรคที่ส าคัญใน

ข้ าวบ าร์ เล ย์ แ ละข้ าวส าลี  ได้ แ ก่  โรค  root rot leaf spot และ  seedling blight (จิ ต รา , 2547; 

Manamgoda et al., 2011; 2012 Kumar et al, 2002; Knight et al, 2010; Gurung et al., 2013) มี

รายงานพบโรคใบจุดใน switch grass เป็นครั งแรกในทางตอนเหนือของรัฐดาโกต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยสาเหตุจากเชื อรา B. oryzae พบโรคใบจุดในอ้อยเป็นครั งแรกในประเทศจีน ซึ่งมีเชื อรา B. spicifera 

เป็นเชื อสาเหตุของโรค (Krupinsky et al., 2004; Lin et al., 2012) และพบมีรายงานโรคใบจุดที่ส าคัญของ 

gladiolus โดยมีเชื อรา Curvularia gladioli เป็นเชื อราสาเหตุของโรค นอกจากนี พบเป็นเชื อราสาเหตุของ

โรคใบไหม้ของข้าวโพดในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก่อให้เกิดการสูญเสียผลผลิตเป็นจ านวนมาก 

(Manamgoda et al., 2014; Torros et al., 2015; Ullstrup A.J., 1972) มีการส ารวจและศึกษาชนิดของ

รา Curvularia  และ Bipolaris โดยนิยม (2542) ท าการศึกษาความหลากหลายของราดินและราโรคพืชใน

ดินปลูกพืชไร่ในจังหวัดสกลนครพบว่าสามารถแยกรา C. eragrostidis ได้จากดินปลูกมันส าปะหลัง และดิน

ปอแก้ว ในปี 2553      พีระวรรณ และคณะ ท าการส ารวจ รวบรวม และจ าแนกเชื อราสกุล Curvularia 

โดยเก็บตัวอย่างพืชที่มีลักษณะอาการไหม้และใบจุด มาท าการแยกเชื อสาเหตุโรค พบว่าสามารถแยกได้เชื อ 

Curvularia ทั งหมด 45 ไอโซเลท โดยแยกเชื อสาเหตุได้จากพืชที่เป็นโรคต่างๆ ดังนี  โรคใบจุดข้าวโพด โรค

เมล็ดด่างข้าว โรคใบจุด โรคใบไหม้เยอบีร่า โรคเมล็ดเน่าด าข้าวฟ่าง โรคใบไหม้สบู่ด า  โรคใบไหม้วัชพืชหญ้า

ยาง  โรคใบไหม้ปาล์มน  ามัน โรคดอกสนิมหรือโรคจุดสนิมบนดอกไม้สกุลหวาย โรคจุดบนกล้วยไม้สกุลออ

ยเดียม โรคใบแกลดดิโอลัส โรคใบไหม้ลิ นมังกรใบจุดบานชื่น และ ฝักจุดกระเจี๊ยบแดง 

 ในปี 2002 Manoch et al. ท าการศึกษาเชื อราสาเหตุของโรคข้าวและแยกรา C. pallescens 

ได้จากเมล็ดข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และรายงานแยกรา Curvularia และ Bipolaris จากข้าวโพด ข้าว และหญ้า

ด้วยวิธี tissue transplanting พบเชื อราจ านวน 19 ชนิด ซึ่ง 1 ใน 19 ชนิด (เลขา และคณะ , 2544) 

นอกจากนี  สมศิริ และ ศศิวิมล (2011) รายงานการส ารวจโรคที่ส าคัญของดอกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายเอีย

สกุลที่ผลิตเป็นการค้า (Dendrobium ‘Earsakul’) พบโรคส าคัญที่ดอก คือ โรคเกสรด าและแยกเชื อราที่แยก

ได้ดังนี  A. alternata C. lunata Drechslera sp. Nigrospora sp. Fusarium sp. และ Cladosporium 

sp. และโรคดอกสนิมแยกเชื อราได้ดังนี  A. alternata C. eragostidis C. lunata Nigrospora sp. และ 

Drechslera sp. จากรายงานดังกล่าวในข้างต้นพบว่าเชื อราสาเหตุโรคพืชทั ง 2 ชนิดนี  สามารถพบก่อโรคได้



ในพืชทุกชนิดและก่อให้เกิดปัญหาผลผลิตลดลงและไม่ได้มาตรฐาน ดังนั น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าการ

ส ารวจ เก็บรวบรวม และจ าแนกชนิดของราสกุล Curvularia  และ Bipolaris เพ่ือทราบถึงการระบาดและ

เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการป้องกันก าจัดและลดปัญหาการเกิดโรคจากเชื อสาเหตุทั ง 2 ชนิดนี  และสามารถ

ลดการสูญเสียของผลผลิตท าให้เกษตรมีผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้มากขึ นและเพ่ือเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพ

และสามารถส่งออกได้มากยิ่งขึ นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั งในประเทศและต่างประเทศ 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

 อุปกรณ์    

 1.  อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ได้แก่ มีด กรรไกร กรรไกรตัดกิ่ง ถุงพลาสติก กระดาษบันทึก ปากกา

เคมี เครื่องระบุพิกัด 

  2.  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตู้เขี่ยเชื อ หม้อนึ่งความดัน ตู้อบฆ่าเชื อ 

  3.  อุปกรณ์เครื่องแก้ว ได้แก่ จานอาหารเลี ยงเชื อ หลอดทดลอง ขวดดูแรน บีกเกอร์ สไลด์ และ

แผ่นกระจกปิดสไลด์ กระบอกตวง แท่งแก้ว ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

  4.  เข็มเขี่ยปลายแหลม ห่วงถ่ายเชื อ ปากคีบ ใบมีดผ่าตัด ด้ามมีด 

  5.  กล้องจุลทรรศน์แบบ compound และ stereo พร้อม กล้องถ่ายภาพ 

  6.  อาหารแยกและเลี ยงเชื อ ได้แก่ Water Agar (WA), ½Potato Dextrose Agar 
(½PDA) และ Potato Dextrose Agar (PDA) 

  7.  สารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื อ ได้แก่ สารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ และเอธิลแอลกอฮอล์ 
75% 

  8.  อุปกรณ์ท าตัวอย่างแห้ง ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ ไม้อัดตัวอย่าง กระดาษฟาง และซอง
กระดาษส าหรับใส่ตัวอย่าง 

 

- วิธีการ 

 1.  การเก็บตัวอย่างโรคพืชจากแหล่งปลูกพืชชนิดต่าง ๆ  เก็บตัวอย่างโรคพืช ได้แก่ ใบ ดอก 

ผล กิ่ง ล าต้น และราก จากแปลงปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวฟ่าง อ้อย ปาล์มน  ามัน แก้วมังกร 

และกล้วยไม้ เป็นต้น จากจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี 

สระบุรี พิษณุโลก สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ห่อด้วยกระดาษ ใส่

ถุงพลาสติก และบันทึกรายละเอียด ชนิดพืช แหล่งที่เก็บ วันที่เก็บ ผู้เก็บ ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์  และแบ่งตัว



อย่างโรคพืชมาอัดทับตัวอย่างแห้ง  จัดเก็บในพิพิธภัณฑ์โรคพืช  ตึกอิงคศรีกสิการ  กลุ่มวิจัยโรคพืช  กรม

วิชาการเกษตร   

2.  การแยกเชื้อราสาเหตุโรคพืช 

-  แยกเชื อราโดยตรงจากเนื อเยื่อพืช  ศึกษาลักษณะอาการของโรคและแยกเชื อราโดยตรงจาก

ชิ นส่วนพืช ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo  หรือ ท า moist chamber บ่มที่อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ นาน 

3-7 วัน เมื่อพบเชื อราสร้างเส้นใยหรือโคนิเดีย (conidia) โดยตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และ

ใช้เข็มปลายแหลมเขี่ยส่วนของรามาวางบนสไลด์ หรือใช้ใบมีดตัดขวางชิ นส่วนพืชให้บาง ๆ และตรวจดูลักษณะ

ต่าง ๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ compound  ถ่ายรูปและบันทึกลักษณะต่าง ๆ ของเชื อ 

-  แยกเชื อราโดยวิธี Tissue transplant  น าส่วนของพืชที่เป็นโรคมาตัดเป็นชิ นสี่เหลี่ยมขนาด 

2x2 มิลลิเมตร ให้คาบต่อส่วนที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค แช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปร์คลอไรท์ 10 % เป็น

เวลา 3-5 นาที ล้างในน  านึ่งฆ่าเชื อแล้ว 3 ครั ง น าไปซับบนกระดาษที่ผ่านการฆ่าเชื อให้แห้ง แล้วน าชื นพืชไป

วางบนอาหาร ½PDA PDA หรือ WA บ่มที่อุณหภูมิ 28+2 องศาเซลเซียส  นาน 3-7 วัน เมื่อพบเส้นใยของ

ราที่เจริญออกจากชิ นพืชให้ท าการแยกราบริสุทธิ์เลี ยงบนอาหารเลี ยงเชื อ PDA และเก็บรักษาสายพันธุ์ราเพ่ือ

ศึกษาต่อไป 

3.  การจ าแนกชนิดเชื้อราสาเหตุโรคพืช 

  -  ศึกษารูปร่างลักษณะของราภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo โดยตรวจดูลักษณะเส้นใย ก้านชู

สปอร์ (conidiophores) โคนิเดีย (conidia) และโครงสร้างอ่ืน ๆ เช่น fruiting body, ต าแหน่งการเกิดของ

สปอร์ เป็นต้น โดยการใช้เข็มปลายแหลมเขี่ยโครงสร้างของราน ามาวางบนแผ่นสไลด์และหยดด้วยน  า หรือ 

shear’s solution ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์และน าไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ compound 

   -  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรา ได้แก่ ลักษณะของโคโลนี ขนาด และสี ลักษณะของ

เส้นใย ลักษณะของก้านชูสปอร์  และลักษณะของสปอร์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และ 

compound  บันทึกขนาด รูปร่าง และบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ 

-  จ าแนกชนิดของรา ตามเอกสารของ Ellis (1971, 1976)  

4.  เก็บรักษาสายพันธุ์ราและตัวอย่างแห้ง 

  เก็บรักษาราที่แยกได้ไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส และเก็บรักษาไว้ใน Culture Collection 

และเก็บตัวอย่างแห้งโรคพืชไว้ในพิพิธภัณฑ์โรคพืช ตึกอิงคศรีกสิการ กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยและ

พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

  

- เวลาและสถานที่ 



 ระยะเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2562 

 สถานที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 การเก็บตัวอย่างโรคพืชจากแหล่งปลูกพืชต่าง ๆ   

เก็บรวมรวมตัวอย่างโรคพืชที่มีลักษณะอาการจุดหรือไหม้ของพืชต่าง ๆ จ านวน 107 ตัวอย่างจาก

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ล าพูน อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร นครนายก นครปฐม พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 

ลพบุรี สุโขทัย นครราชสีมา สุรินทร์ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 

กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1) ตัวอย่างแห้งโรคพืชที่ได้จากการศึกษา จ านวน 107 

ตัวอย่าง น าไปเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์โรคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จ ากรมวิชาการ

เกษตร กรุงเทพฯ   

 การแยกและจ าแนกชนิดเชื้อราสาเหตุโรคพืช 

 แยกเชื อราสาเหตุของโรคจากตัวอย่างพืชที่แสดงอาการของโรคใบจุดและใบไหม้และศึกษา

ลักษณะของทางสัณฐานของเชื อราที่แยกได้ โดยศึกษาลักษณะของโคโลนี ขนาด และสี ลักษณะของเส้นใย 

ลักษณะของก้านชูสปอร์  และลักษณะของโคนิ เดีย โดยเปรียบเทียบกับเอกสารการจ าแนกเชื อรา 

Dematiaceous hyphomycetes และ more Dematiaceous hyphomycetes ของ Ellis M.B. (1971, 

1976) และ The Genera of Hyphomycetes ของ Seifert et al. (2011) สามารถจ าแนกชนิดได้ดังนี  

Curvularia spp. จ านวน  65 ไอ โซ เลท  6 ชนิ ด  ได้ แก่  Curvularia akii, C. clavata, C. lunata, C. 

oryzae, C. eragrostidis และ C. pallescens ราสกุล Bipolaris spp. จ านวน 37 ไอโซเลท 4 ชนิด ได้แก่ 

B. bicolor B. cactivora B. maydis และ B. oryzae  (ภาพที่ 2 และ 3)  

 Scientific Classification 

 Kingdom: Fungi 

 Phylum:  Ascomycota 

 Class:  Dothideomycetes 

 Subclass: Pleosporomycetidae 

 Order:  Pleosporales 

 Family:  Pleosporaceae 

 Genus:  Curvularia, Bipolaris 



 

 Curvularia akii (Tsuda & Ueyama) 

 โคโลนีบนอาหารเลี ยงเชื อ PDA มีสีเทา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร เมื่ออายุ 7 วัน ที่

อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส สร้างก้านชูสปอร์ (conidiophore) แบบเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม มีสีน  าตาล โคนิเดีย 

(conidia) มีลักษณะทรงกระบองตรงหรือโค้งเล็กน้อย ผนังเรียบ มีผนังกั น (septate) 3 เส้น มีสีน  าตาล เซลล์

บริเวณกลางมีสีเข้มกว่าบริเวณหัวท้าย เซลล์ที่ 3 จากฐานจะมีลักษณะโป่งพองและมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์อื่น 

สามารถแยกได้จากโรคใบไหม้ข้าวโพดเช่นเดียวกับการศึกษาของกัญญา (2545) ที่ท าการแยกราชนิดนี จาก

ข้าวโพดที่มีอาการใบไหม้   

 Curvularia clavata Jain 

 โคโลนีบนอาหารเลี ยงเชื อ PDA มีสีน  าตาลด า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร เมื่ออายุ 14 

องศาเซลเซียส สร้างก้านชูสปอร์ลักษณะตรงหรือโค้งงอ ผนังเรียบ สีน  าตาล โคนิเดียมี ลักษณะเป็นรูปกลมรี

คล้ายไข่ (elilipsoid) ผนังเรียบ มีสีน  าตาลเข้ม มีผนังกั น 3 เส้น มี 4 เซลล์ โดยเซลล์ส่วนกลางมีสีเข้มกว่า

เซลล์บริเวณหัวท้าย แยกได้จากใบจุดและใบไหม้ข้าวโพดเช่นเดียวกับการศึกษาของกัญญา (2545) แยกรา

ชนิดนี โดยแยกจากข้าวโพดที่มีอาการใบไหม้ และหญ้าพะดอเงียวที่มีอาการใบจุด 

 Curvularia eragrostidis (P. Henn.) J. A. Meyer (ภาพที่ 4) 

  โคโลนีบนอาหารเลี ยงเชื อ PDA มีสีเทาเข้มจนถึงด า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร เมื่อ

อายุ 14 วัน ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ก้านชูสปอร์มีสีน  าตาล ผนังเรียบ โคนิเดียมีรูปร่างคล้ายถังเบียร์ 

(barrel shaped) เซลล์ที่อยู่ตรงกลางโป่งออก ผนังเรียบ มี 4 เซลล์ มีสีน  าตาลเซลล์บริเวณปลายทั ง 2 ข้าง

ของ conidia มีสีอ่อนกว่าเซลล์ที่อยู่บริเวณตรงกลาง และผนังกั นที่อยู่กึ่งกลางของโคนิเดียมีสีเข้าจนถึงด า

มองเห็นชัดเจนซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเชื อราชนิดนี โคนิเดียเกิดเป็นกลุ่มบริเวณปลายก้านชูสปอร์ แยกได้จาก

โรคดอกจุดสนิมของกล้วยไม้เช่นเดียวกับงานวิจัยของพีระวรรณ และคณะ (2553) มีรายงานพบเชื อราชนิดนี 

ได้ทั งในดินและพืชหลายชนิด เช่น อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น (นิยม, 2542; Domsch et al., 1993) 

นอกจากนี พบมีรายงานการเกิดโรคผลเน่าของสับปะรดสาเหตุจากเชื อรา C. eragrostidis เป็นครั งแรกใน

ประเทศบราซิล (Ferreira et al., 2014) 

 Curvularia lunata (Wakker) Boedijn (ภาพที่ 5) 

 โคโลนีบนอาหารเลี ยงเชื อ PDA มีสีตาลเข้มจนถึงด า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร เมื่อ

อายุ 9 วัน ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ก้านชูสปอร์ เกิดแบบเดี่ยว ผนังเรียบ มีสีน  าตาล โคนีเดียมี

ลักษณะโค้งเล็กน้อย ผนังเรียบ มีผนังกั น 3 เส้น และมี 4 เซลล์ บริเวณกลางเซลล์มีสีน  าตาลเข้มกว่าเซลล์

หัวท้าย แยกจากใบจุดข้าวโพด เมล็ดด่างข้าว และหญ้าสนามกอล์ฟ เช่นเดียวกับรายงานของ พีระวรรณ 



และคณะ (2553) แยกราชนิดนี ได้จาก โรคใบจุดข้าวโพด โรคเมล็ดด่างข้าว โรคเมล็ดเน่าด าข้าวฟ่าง โรคใบ

ไหม้สบู่ด า โรคใบจุดหน้าวัว โรคใบไหม้เยอรบีร่า โรคใบไหม้หญ้ายาง นอกจากนี พบเชื อราชนิดนี ในดินปลูก

อ้อย ปอ และมันส าปะหลัง สถานีทดลองพืชไร่สกลนคร จังหวัดสกลนคร และพบเป็นราเอนโดไฟลท์ในใบ 

Globba sp. จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (นิยม, 2542; Kokaew, 2011) 

 Curvularia oryzae Bugnicourt (ภาพที่ 6) 

 โคโลนีบนอาหารเลี ยงเชื อ PDA มีสีเทาเข้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร เมื่ออายุ 14 

วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โคนีเดียมีลักษณะตรงหรือโค้งเล็กน้อย ผนังเรียบ มีผนังกั น 3 เส้น และมี 

4 เซลล์ มีสีน  าตาลจนถึงน  าตาลปนด า บริเวณกลางเซลล์มีสีน  าตาลเข้มกว่าเซลล์หัวท้าย แยกได้จากใบจุด

และใบไหม้ของปาล์มน  ามันเช่นเดียวกับการวิจัยของ Sunpapoa and Kittimorakul (2014) รายงานรา C. 

oryzae สาเหตุโรคใบจุดของปาล์มน  ามัน 

 Curvularia pallescens Boedijn 

 โคโลนีบนอาหารเลี ยงเชื อ PDA มีสีด าปนเขียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 

28 องศาเซลเซียส ก้านชูสปอร์ผนังเรียบ มีสีน  าตาล โคนีเดียมีลักษณะเป็นทรงรี ปลายเซลล์งอเล็กน้อย หัว

ท้ายมน ผนังเรียบ มีผนังกั น 3 เส้น และมี 4 เซลล์ บริเวณกลางเซลล์มีสีน  าตาลอ่อนแต่เข้มกว่าเซลล์หัวท้าย 

แยกได้จากข้าวโพด มีรายงานพบในกล้วยไม้ดินพันธุ์เหลืองพิสมร จังหวัดตรัง ข้าวโพด หญ้าขน จังหวัด

นครราชสีมา หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย จังหวัดนนทบุรี หญ้าพะดอเงียว และหญ้ามาเลเซีย จังหวัด

กรุงเทพฯ (กัญญา, 2545; คนึงนิจ, 2545)  

 Bipolaris bicolor (Mitra) Shoemaker (ภาพที่ 7) 

 Synonym:  

 ≡Helminthosporium bicolor Mitra, 1931. Transactions of the British Mycological 

Society 15 (3-4): 286. 

 ≡Drechslera bicolor (Mitra) Subram. & B.L. Jain, 1966, Current Science 35 (14): 354. 

 โคโลนีบนอาหารเลี ยงเชื อ PDA มีสีน  าตาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 28 

องศาเซลเซียส ก้านชูสปอร์ผนังเรียบ มีสีน  าตาล โคนีเดียมีลักษณะทรงกระบอกปลายมน มีสีน  าตาลทอง 

ผนังกั นแบบ pseudoseptate มี 7-8 เซลล์ บริเวณเซลล์หัวท้ายมีผนังกั นสีเข้มและเซลล์สีอ่อนกว่าบริเวณ

อ่ืน มี hilum อยู่ที่ฐานของโคนีเดีย เมื่อให้ความชื น 24 ชั่วโมง เส้นใยจะงอกออกมาบริเวณหัวและท้าย

เซลล์   

  Bipolaris cactivora (Petr.) Alcorn (ภาพที่ 8) 

  Synonymy: 



  ≡Helminthosporium cactivora Pertr., 1931, Gartenbauwissenenschaft 5: 226. 

  ≡Drechslera cactivora (Petr.) M.B. Ellis, 1971, Dematiaceous Hyphomycetes: 432. 

  โคโลนีบนอาหารเลี ยงเชื อ PDA มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 28 

องศาเซลเซียส มีสีเทาเข้ม ก้านชูสปอร์มีสีน  าตาล ผนังเรียบ โคนีเดียมีลักษณะทรงกระบอกแหลมปลายมน 

มีสีน  าตาล ผนังกั นแบบ pseudoseptate 2-4 เส้น มี 3-5 เซลล์ แยกได้จากผลแก้วมังกร และมีรายงาน

เป็นโรคที่ส าคัญท าให้เกิดผลเน่าของแก้วมังกรในประเทศเวียดนาม (He et al., 2012)  

  Bipolaris maydis Y. Nisik & (Miyake) Shoemaker 

  Synonymy:  

  ≡Helminthosporium maydis Y. Nisik. & Miyake, 1926, Ber. Ohara Inst. Iandw. 

Biol.: 243. 

  ≡Drechslera maydis (Y. Nisik. & C. Miyake) Subram. & B.L. Jain, 1966, Current 

Science 35 (14): 354. 

  โคโลนีบนอาหาร PDA มีสีเทาอมน  าตาลถึงน  าตาลเข้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ที่

อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ก้านชูสปอร์มีผนังเรียบ สีน  าตาลจนถึงน  าตาลเข้ม โคนีเดียมีลักษณะโค้งงอ ผนัง

เรียบ มีสีน  าตาลอ่อนจนถึงน  าตาลทองเข้ม มี 5-11 เซลล์ และมี hilum อยู่บริเวณส่วนฐาน แยกได้จากโรค

ใบไหม้ข้าวโพดเช่นเดียวกับรายงานของ กัญญา (2545) แยกเชื อชนิดนี จากใบข้าวโพดที่เป็นโรคใบไหม้ 

 Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker 

 Synonym:  

 ≡Helminthosporium oryzae Breda de Haan, 1900, Bulletin de I’Institut Botanique 

de Buitenzorg 6: 11. 

 ≡Drechslera oryzae (Brede de Haan) Subram. & B.L. Jain, 1966, Current Sxience 

35(14): 354. 

 ≡Luttrellia oryzae (Breda de Haan) Gornostai, Vodorosli, 1978, Griby I Mkhi 

Dal’nego Vostoka: 81. 

 ≡Helminthosporium macrocarpum Grew., 1825, Scott. Cypt. Fl. (Edinburgh): pl. 

148. 

 โคโลนีบนอาหารเลี ยงเชื อ PDA มีสีเทาจนถึงเทาด า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร เมื่อ

อายุ 7 วัน ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ก้านชูสปอร์มีลักษณะตรงหรือโค้งงอ ผนังเรียบ สีน  าตาลจนถงึ



น  าตาลเข้ม โคนีเดียมีลักษณะโค้งงอ แบบ fusoid หรือ obclavate ผนังเรียบ มีสีน  าตาล มี 6-14 เซลล์ แยก

ได้จากได้จากโรคเมล็ดด่างข้าวเช่นเดียวกับรายงานของ กัญญา (2545) แยกเชื อชนิดนี จากใบและเมล็ดข้าว 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างโรคพืชในช่วงเดือนกันยายน 2559 - กันยายน 2562 จากจังหวัด

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ล าพูน อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร นครนายก นครปฐม พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี 

สุโขทัย นครราชสีมา สุรินทร์ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว กระบี่ 

ชุมพร และสุราษฎร์ธานี จ านวน 107 ตัวอย่างและแยกราจากตัวอย่างโรคพืชได้ จ านวน 102 ไอโซเลท ดังนี  

Curvularia spp. จ านวน  65 ไอ โซ เลท  6 ชนิ ด  ได้ แก่  Curvularia akii, C. clavata, C. lunata, C. 

oryzae, C. eragrostidis และ C. pallescens ราสกุล Bipolaris spp. จ านวน 37 ไอโซเลท 4 ชนิด ได้แก่ 

Bipolaris bicolor B. cactivora B. maydis และ B. oryzae และน าตัวอย่างที่ได้จากการศึกษาจัดท าเป็น

ตัวอย่างแห้ง จ านวน 107 ตัวอย่าง เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์โรคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   ไดข้้อมูลและรายละเอียดการจัดจ าแนกชนิดของรา Curvularia และ Bipolaris สามารถน าไปใช้

เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการศึกษา งานวิจัย ในสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน 
 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

   ขอขอบคุณพ่ีๆ และน้องๆ กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บ

ตัวอย่าง การด าเนินการทดลอง และการเก็บข้อมูลในการท างานวิจัยในครั งนี  
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13. ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างพืชที่แสดงอาการใบจุดและใบไหม้ที่มีสาเหตุเกิดจากราสกุล Curvularia และ  
Bipolaris ที่ท าการเก็บจากแหล่งปลูกพืชในประเทศไทย ระหว่าง เดือนตุลาคม 2559-เดือนกันยายน 
2562 

พืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานที ่ จ านวนตัวอย่าง 

กล้วยไม้หวาย  Dendrobium spp. ต.นราภริมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 4 
  ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 3 
  ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 4 
  ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 



แก้วมังกร Hylocereus undatus แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  1 
ข้าว  Oryza sativa ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ ์ 1 
  ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร ์ 2 
  ต.เขาแก้วศรสีมบรูณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 1 
ข้าวโพด  Zea mays ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 2 
  ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ ์ 1 
  ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ ์ 1 
  ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ ์ 1 
  ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 2 
  ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 1 
  ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่ 2 
  อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่ 2 
  ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม ่ 3 
  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่ 3 
  ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 4 
  ต.แม่สรวย อ.แมส่รวย จ.เชียงราย 3 
  ต.โป่งแพร่ อ.แมล่าว จ.เชียงราย 1 
  ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 2 
  อ.ลี  จ.ล าพูน 2 
  ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิษถ์ 3 
  ต.ปากแคว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 4 
  ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 5 
  ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณโุลก 2 
  ต.ปลักแรด อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 1 
  ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 3 
  ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 3 
  ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 4 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1(ต่อ) 
 

พืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานที ่ จ านวนตัวอย่าง 
ข้าวโพด  Zea mays อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 
  อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา 1 



  ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 2 
  ต.ทุ่งบัว อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 1 
  ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2 
  ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี 2 
  ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2 
  จ.จันทบุร ี 1 
  ต.กุยบุรี อ.เมือง จ.ประจวบครีีขันธ์ 1 
ปาล์มน  ามัน Elaeis guineensis ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สรุาษฎร์ธาน ี 2 
  ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 2 
  ต.ท่าชนะ อ.คันธุลี จ.สรุาษฎร์ธาน ี 3 
  ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี ่ 2 
  ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี ่ 1 
  ต.คลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 2 
  อ.ละแม จ.ชุมพร 1 
มะพร้าว  Cocos nucifera ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี  1 
  ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สรุาษฎร์ธานี  2 
  ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สรุาษฎร์ธาน ี 2 
  อ.สวี จ.ชุมพร 1 
หญ้านวนน้อย  Zoysia sp. จ.ฉะเชิงเทรา 2 
Tifdwarf grass - จ.ชลบุร ี 1 
  รวม 107 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1 ตัวอย่างพืชที่แสดงอาการของโรคใบจุดและโรคใบไหม้ที่เกิดจากราสกุล Curvularia และ Bipolaris ที่

เก็บจากแหล่งปลูกพืชในประเทศไทย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนีของรา ก) Curvularia sp. และ ข) Bipolaris sp. 
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ภาพที่ 3 ลักษณะโคนิเดียของรา ก-ค) Curvularia และ ง-ฉ) Bipolaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 Curvularia eragrostidis : ก) ลักษณะอาการดอกจุดสนิมของกล้วยไม้ 
            ข - ง) ก้านชูสปอร์และโคนิเดีย  
                 จ - ซ)  โคนิเดีย 
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ภาพที่ 5 Curvularia lunata : ก) ลักษณะอาการเมล็ดด่างข้าว 
           ข - ค) ก้านชูสปอร์และโคนิเดีย  
           จ - ฌ)  โคนิเดีย 
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ภาพที่ 6 Curvularia oryzae : ก) ลักษณะอาการใบจุดปาล์มน  ามัน 
                  ข - ค) ก้านชูสปอร์และโคนิเดีย 
                  ง - ฉ)  โคนิเดีย 

ค ง ข ก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 Bipolaris bicolor : ก - ข) ลักษณะอาการใบไหม้ของข้าวโพด 
                ค - ซ) โคนิเดีย 



  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 8 Bipolaris cactivora : ก) ลักษณะอาการผลเน่าแก้วมังกร 
            ข และ ค) ลักษณะของราบนแก้วมังกร 
            ง และ จ)  ก้านชูสปอร์และโคนิเดีย 
            ฉ และ ช) โคนิเดีย 


	Krupinsky, J. M., J. D. Berdahl, C. L. Schoch and A. Y. Rossman. 2004. Leaf spot on switch grass
	(Panicum virgatum), symptoms of a new disease caused by Bipolaris oryzae. Canadian Journal of Plant Pathology 26(30): 371-378.

