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การจาแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris
Identification of Curvularia and Bipolaris
มะโนรัตน์ สุดสงวน1/ พรพิมล อธิปญ
ั ญาคม2/ ชนินทร ดวงสอาด1/
สุณีรตั น์ สีมะเดื่อ1/ อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว1/
1/
กลุม่ วิจยั โรคพืช สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
ผูเ้ ชีย่ วชาญ สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
เก็บตัวอย่างโรคพืชจากแปลงปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว และปาล์มน้ามัน โดยเก็บ
จากพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ลาพูน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย
นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560 แยกราจากตัวอย่าง
โรคพืชด้วย วิธี tissue transplanting สามารถแยกรา Curvularia spp. ได้จานวน 11 ไอโซเลท และ
รา Bipolaris spp. ได้จานวน 9 ไอโซเลท ทาการเก็บสายพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อจัดจาแนกชนิดต่อไป และได้
ตัวอย่างแห้งโรคพืชเข้าพิพิธภัณฑ์โรคพืช จานวน 37 ตัวอย่าง
คาหลัก : โรคใบจุด โรคใบไหม้ Curvularia Bipolaris
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คานา
ราสกุล Curvularia และ Bipolaris (Teleomorph: Cochiobolus Drechsler) สามารถพบได้
ทั่วไปและเป็นสาเหตุของโรคพืชเศรษฐกิจที่สาคัญหลายชนิด เช่น ใบจุดปาล์ มน้ามัน ใบจุดสีน้าตาลของ
ข้าว โรคเมล็ดด่างข้าว โรคใบจุดข้าวลาสี และโรคใบไหม้ข้าวโพด (จิตรา, 2557; กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี, 2558; Manamgoda et al., 2011; 2012) และมีรายงานเป็นเชื้อ
สาเหตุโรคที่สาคัญในข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลี ได้แก่ โรค root rot leaf spot และ seedling blight
(Knight et al, 2010; Kumar et al, 2002; Gurung et al., 2013)
Torres et al. (2015) รายงาน Curvularia gladioli เป็นเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดที่สาคัญของ
gladiolus นอกจากนี้ มีรายงานการพบโรคใบจุดในอ้อยเป็น ครั้งแรกในประเทศจีน ซึ่งมีเชื้อรา
Bipolaris spicifera เป็นเชื้อสาเหตุของโรค (Lin et al., 2012)
ประเทศไทย พีระวรรณ และคณะ (2553) ทาการสารวจ รวบรวม และจาแนกเชื้อราสกุล
Curvularia โดยเก็บตัวอย่างพืชที่มีลักษณะอาการไหม้และใบจุด มาทาการแยกเชื้อสาเหตุโรค พบว่า
สามารถแยกได้เชื้อ Curvularia ทั้งหมด 45 ไอโซเลท โดยแยกเชื้อสาเหตุได้จากพืชที่เป็นโรคต่างๆ
ดังนี้ โรคใบจุดข้าวโพด โรคเมล็ดด่างข้าว โรคใบจุด โรคใบไหม้เยอบีร่า โรคเมล็ดเน่าดาข้าวฟ่าง โรคใบ
ไหม้สบู่ดา โรคใบไหม้วัชพืชหญ้ายาง โรคใบไหม้ปาล์มน้ามัน โรคดอกสนิมหรือโรคจุดสนิมบนดอกไม้
สกุลหวาย โรคจุดบนกล้วยไม้สกุลออยเดียม โรคใบแกลดดิโอลัส โรคใบไหม้ลิ้นมังกรใบจุดบานชื่น
และฝักจุดกระเจี๊ยบแดง ซึ่งจากรายงานดังกล่าวในข้างต้นพบว่าเชื้อราสาเหตุโรคพืชทั้ง 2 ชนิดนี้
สามารถพบก่อโรคได้ในพืชทุกชนิดและก่อให้เกิดปัญหาผลผลิตลดลงและไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงมี
ความจาเป็นที่ต้องทาการสารวจ เก็บรวบรวม และจาแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris
เพื่อทราบถึงการระบาดและเพื่อศึกษาหาแนวทางในการป้องกันกาจัดและลดปัญหาการเกิดโรคจาก
เชื้อสาเหตุทั้ง 2 ชนิดนี้ เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถส่งออกได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
1. อุ ป กรณ์ เก็บ ตัว อย่ าง ได้ แก่ มี ด กรรไกร กรรไกรตั ดกิ่ ง ถุงพลาสติ ก กระดาษบั นทึ ก
ปากกาเคมี เครื่องระบุพิกัด
2. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตู้เขี่ยเชื้อ หม้อนึ่งความดัน ตู้อบฆ่าเชื้อ
3. อุปกรณ์เครื่องแก้ว ได้แก่ จานอาหารเลี้ยงเชื้อ หลอดทดลอง ขวดดูแรน บีกเกอร์ สไลด์
และแผ่นกระจกปิดสไลด์ กระบอกตวง แท่งแก้ว ตะเกียงแอลกอฮอล์
4. เข็มเขี่ยปลายแหลม ห่วงถ่ายเชื้อ ปากคีบ ใบมีดผ่าตัด ด้ามมีด
5. กล้องจุลทรรศน์แบบ compound และ stereo พร้อม กล้องถ่ายภาพ
6. camera lucida สาหรับวาดภาพเชื้อรา
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7. อาหารแยกและเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ Water Agar (WA), ½Potato Dextrose Agar (½PDA)
และ Potato Dextrose Agar (PDA)
8. สารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ได้แก่ สารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ และเอธิลแอลกอฮอล์
75%
9. อุปกรณ์ทาตัวอย่างแห้ง ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ ไม้อัดตัวอย่าง กระดาษฟาง และซอง
กระดาษสาหรับใส่ตัวอย่าง
วิธกี าร
1. สารวจและเก็บตัวอย่างโรคพืช สารวจและเก็บตัวอย่างโรคพืช ได้แก่ ใบ ดอก ผล กิ่ง ลา
ต้น และราก จากแปลงปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวฟ่าง อ้อย ปาล์มน้ามัน แก้วมังกร
และกล้ ว ยไม้ เป็ น ต้ น จากจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ในประเทศไทย เช่ น จั ง หวั ด นครราชสี ม า ศรี ส ะเกษ
อุบลราชธานี ขอนแก่น เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครสวรรค์ สระบุรี พิ ษณุโลก สุโขทัย เชียงใหม่ สุราษฎร์
ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช เป็นต้น ห่อด้วยกระดาษ ใส่ถุงพลาสติก และบันทึกรายละเอียด ชนิดพืช
แหล่งที่เก็บ วันที่เก็บ ผู้เก็บ ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ และแบ่งตัวอย่างโรคพืช มาอัดทับตัวอย่างแห้ ง
จัดเก็บในพิพิธภัณฑ์โรคพืช ตึกอิงคศรีกสิการ กลุ่มวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร
2. การแยกเชื้อราสาเหตุโรคพืช
- แยกเชื้อราโดยตรงจากเนื้อเยื่อพืช ศึกษาลักษณะอาการของโรคและแยกเชื้อรา
โดยตรงจากชิ้นส่วนพืช ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo หรือ ทา moist chamber บ่มที่
อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ นาน 3-7 วัน เมื่อพบเชื้อราสร้างเส้นใยหรือ โคนิเดีย (conidia) โดยตรวจดู
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และใช้เข็มปลายแหลมเขี่ยส่วนของรามาวางบนสไลด์ หรือใช้ใบมีด
ตัดขวางชิ้นส่ วนพืชให้ บาง ๆ และตรวจดูลั กษณะต่าง ๆ ภายใต้กล้ องจุลทรรศน์แบบ compound
ถ่ายรูปและบันทึกลักษณะต่าง ๆ ของเชื้อ
- แยกเชื้อราโดยวิธี Tissue transplant นาส่วนของพืชที่เป็นโรคมาตัดเป็นชิ้น
สี่เหลี่ยมขนาด 2x2 มิลลิเมตร ให้คาบต่อส่วนที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค แช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปร์
คลอไรท์ 10 % เป็นเวลา 3-5 นาที ล้างในน้านึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง นาไปซับบนกระดาษที่ผ่านการฆ่า
เชื้อให้แห้ง แล้วนาชื้นพืชไปวางบนอาหาร ½PDA PDA หรือ WA บ่มที่อุณหภูมิ 28+2 องศาเซลเซียส
นาน 3-7 วัน เมื่อพบเส้นใยของราที่เจริญออกจากชิ้นพืชให้ทาการแยกราบริสุทธิ์เลี้ยงบนอาหารเลี้ยง
เชื้อ PDA และเก็บรักษาสายพันธุ์ราเพื่อศึกษาต่อไป
3. การจาแนกชนิดเชือ้ ราสาเหตุโรคพืช
- ศึกษารูปร่างลักษณะของราภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo โดยตรวจดูลักษณะ
เส้นใย ก้านชูสปอร์ (conidiophores) โคนิเดีย (conidia) และโครงสร้างอื่น ๆ เช่น fruiting body,
ตาแหน่งการเกิดของสปอร์ เป็นต้น โดยการใช้เข็มปลายแหลมเขี่ยโครงสร้างของรานามาวางบนแผ่นสไลด์
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และหยดด้วยน้า หรือ shear’s solution ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์และนาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์
แบบ compound
- ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรา ได้แก่ ลักษณะของโคโลนี ขนาด และสี
ลักษณะของเส้น ใย ลั กษณะของก้านชูส ปอร์ และลักษณะของสปอร์ ภายใต้กล้องจุล ทรรศน์แบบ
stereo และ compound บันทึกขนาด รูปร่าง วาดภาพ และบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ
- จาแนกชนิดของรา ตามเอกสารของ Ellis (1971, 1976)
4. เก็บรักษาสายพันธุ์ราและตัวอย่างแห้ง
เก็บรักษาราที่แยกได้ไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส และเก็บรักษาไว้ใน Culture
Collection และเก็บตัวอย่างแห้งโรคพืชไว้ในพิพิธภัณฑ์ โรคพืช ตึกอิงคศรีกสิการ กลุ่มวิจัยโรคพืช
สานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช
เวลาและสถานที่
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
เก็บตัวอย่างโรคพืช จากจังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ลาพูน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย
นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี (ตารางที่ 1) ได้ตัวอย่างโรคพืช (ภาพที่ 1) และตัวอย่างแห้งโรคพืชที่
เกิดจากรา Curvularia และ Bipolaris เพื่อเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์โรคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช 37 ตัวอย่าง นาตัวอย่างมาทาการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และนามาแยก
รา Curvularia spp. ได้ 11 ไอโซเลท และรา Bipolaris spp. ได้ 9 ไอโซเลท (ภาพที่ 2 และ 3)
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
จากการสารวจและเก็บตัวอย่างโรคพืช ในช่วงเดือนกันยายน 2559 - กันยายน 2560 จาก
จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ลาพูน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี และ
แยกราจากตัวอย่างโรคพืชได้ทั้งหมด 20 ไอโซเลท ดังนี้ รา Curvularia spp. จานวน 11 ไอโซเลท
และรา Bipolaris spp. จานวน 9 ไอโซเลท และได้ตัวอย่างแห้งโรคพืชเข้าพิพิธภัณฑ์โรคพืช กลุ่มวิจัย
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จานวน 37 ตัวอย่าง
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณพี่ๆ และน้องๆ กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บ
ตัวอย่าง การดาเนินการทดลอง และการเก็บข้อมูลในการทางานวิจัยในครั้งนี้
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ตารางที่ 1

ตัวอย่างโรคพืชที่แสดงอาการใบจุดและใบไหม้ที่เกิดจากราสกุล Curvularia และ
Bipolaris ที่ทาการเก็บจากแหล่งปลูกพืชในประเทศไทย ระหว่าง เดือนตุลาคม
2559 - เดือนกันยายน 2560

ชื่อพืช
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าว
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
มะพร้าว
ปาล์มน้ามัน
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด

สถานที่

จานวนตัวอย่าง

บ้านเขาศิริบรรพต ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
บ้านหัวเมืองงาม ต.ท่าดอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
บ้านห้วยล้าน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
บ้านห้วยพลับพลา ต.โปร่แพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
บ้านเล่าฟู ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ามันสุราษฎร์ ต. ท่าอุแท อ. กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ามันสุราษฎร์ ต. ท่าอุแท อ. กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.ลี้ จ.ลาพูน
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

2

รวม

37
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างพืชที่แสดงอาการของโรคใบจุดและโรคใบไหม้ที่เกิดจากราสกุล Curvularia และ
Bipolaris ที่เก็บจากแหล่งปลูกพืชในประเทศไทย

ก

ข

ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนี (ก) และโคนิเดีย ขนาด 100X (ข) ของรา Curvularia sp.
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ข

ก
ภาพที่ 3 ลักษณะโคโลนี (ก) และโคนิเดียม ขนาด 100X (ข) ของรา Bipolaris sp.
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