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โรคของกล้าไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness) 
และเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุดกลมสีน�้าตาล

Diseases in Seedling of Siamese rosewood (Dalbergia cochinchinensis 
Pierre ex Laness) and Fungi Associated with Brown Circular Leaf Spot

วรัญญู ชัยรพ1 และ นิวัฒ เสนาะมือง1,2*

Waranyu Chairop1 and Niwat sanoamuang1,2*

บทคัดย่อ: พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness) เป็นไม้ราคาแพงที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการลักลอบ
ค้าไม้เถื่อน การเพาะกล้าไม้ในโรงเรือนเพื่อเพิ่มปริมาณส�าหรับส่งเสริมการปลูกสวนป่าจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ปัญหาการผลิต
กล้าไม้พะยงูทีส่�าคญัคอืโรคทางใบ ซึง่มผีลต่อความแขง็แรงและความอยูร่อดของต้นกล้า วตัถปุระสงค์ของการศกึษานีเ้พือ่
ประเมนิความเสยีหายของต้นกล้าพะยงูเนือ่งจากโรคในระยะกล้า ณ ศนูย์เพาะพนัธุก์ล้าไม้จงัหวดัมหาสารคาม และสถานี
เพาะช�ากล้าไม้จังหวัดขอนแก่นในระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.2558 และเพื่อหาเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุด
กลมสนี�า้ตาล ผลการศกึษาพบว่ามโีรคทีท่�าความเสยีหายต่อกล้าไม้พะยงู 3 โรคคอื โรคราสนมิ โรคใบจดุนนู และโรคใบจดุ
กลมสีน�้าตาล ระดับ 0-97.5, 2.5-97.5 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับขึ้นอยู่กับอายุกล้าไม้และสถานที่ เชื้อราที่เกี่ยวข้อง
กับโรคใบจุดกลมสีน�้าตาลอย่างน้อย 6 สกุล คือ Unknown sp. 1, Curvularia sp., Alternaria sp., Colletotrichum sp., 
Robillarda sp., และ Cladosporium sp. ในระดบัความถี ่34.4, 16.3, 16.1, 15.1, 10.58 และ 7.94 เปอร์เซน็ต์ ตามล�าดบั
ค�ำส�ำคัญ: พะยูง, โรคใบจุดกลมสีน�้าตาล, โรคใบจุดนูน, โรคราสนิม 

ABSTRACT: Siamese rosewood (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness) is an expensive tree species and is 
currently endangered due to illegal logging industries. Seedlings of the trees are prepared in nurseries prior to produce 
forest plantation but seedlings were infected by various fungal pathogens. Therefore, the aims of this study was to 
observe the incidence of the diseased seedlings in two nurseries, Mahasarakham Forest Nursery Center (MFNC) 
and Khon Kaen Forest Nursery Station (KKFST) in April-September 2015 and to identify associated fungi on the 
unknown causal agent of the brown circular leaf spot disease. There were 3 main diseases which were identified as 
rust, tar spot and brown circular leaf spot at 0-97.5, 2.5-97.5 and 100 %, respectively depended on seedling ages and 
locations. There were 6 fungal genera mainly associated with the brown circular leaf spot disease including Unknown 
sp. 1, Curvularia sp., Alternaria sp., Colletotrichum sp., Robillarda sp., and Cladosporium sp.at the frequency of 
34.4, 16.3, 16.1, 15.1, 10.58 and 7.94 %, respectively.
Keywords: Siamese rosewood, brown circular leaf spot, tar spot, rust

 

1 ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 Plant Pathology Division, Department of Plant Science and Agricultural Resources, Faculty of Agriculture, 
Khon Kaen University

2 ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Applied Taxonomic Research Center Khon Kaen University
*	 Corresponding author:	niwat@kku.ac.th



978 แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 1 : (2559).

บทน�ำ

พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex 

Laness) , Siamese rosewood หรือ Thailand rose-

wood เป็นไม้ยนืต้นขนาดกลาง ลกัษณะเป็นเนือ้ไม้แขง็ 

ลวดลายสีสันสวยงามและมีราคาแพงมาก จึงมีการ

ลักลอบตัดส่งผลท�าให้เข้าสู่ขั้นวิกฤตเข้าใกล้การสูญ

พนัธุ ์(วชิาญ และสวุรรณ, 2558) ระหว่างปี พ.ศ. 2557-

2559 กรมป่าไม้จึงต้องเร่งผลิตกล้าไม้พะยูงเพื่อแจก

จ ่ าย  ใน โครงการอนุ รั กษ ์ ต ้ นพะยู ง  ปลู กป ่ า

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ส�านักข่าว

แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์, 2558) การผลิตต้นกล้า

พะยงูในโรงเรอืนมปัีญหาส�าคญัในการผลติคอื การเข้า

ท�าลายของเชือ้ราสาเหตโุรคหลายชนดิ เช่นโรคราสนมิ

ที่เกิดจากเชื้อรา Maravalia pterocarpi (Thir.) Thir 

หรือ Ravenelia sp. เมื่อเชื้อราเข้าท�าลายและแพร่

กระจายมากขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้นจะส่งผลให้ใบ

ร่วงก่อนแก่ กิ่งก้านแห้งหักง่ายไม่เจริญเติบโต และถ้า

โรคลุกลามรุนแรงมากขึ้นจะท�าให้กล้าไม้ตายได้และ

โรคจุดนูนด�า (tar spot) ที่เกิดจากเชื้อรา Phyllachora 

pterocarpi Syd. & P. Syd. (โสภา, 2542) ใบที่ถูกเชื้อ

เราเข้าท�าลายจะมีจุดแผลสีด�านูนเป็นมันรูปร่างค่อน

ข้างกลม กระจายอยูบ่นส่วนด้านหน้าใบ และแผลอาจ

จะขยายติดกันเป็นปื้น ส่วนบริเวณหลังใบตรงข้ามกับ

จุดแผลจะพบรอยช�้าสีน�้าตาล ถ้ามีอาการรุนแรงมาก

ขึ้นจะพบจุดด�าเป็นจ�านวนมากและท�าให้ใบแห้งตาย

คาต้น (จันจิรา และคณะ, 2552; โสภา, 2542) 

นอกจากนีย้งัมกีารพบโรคใบจดุกลมสนี�า้ตาล (Brown 

circular leaf spot) ที่ศูนย ์ เพาะพันธุ ์กล ้าไม ้

มหาสารคาม แต่ยังไม่ได้มีการระบุว่าเกิดจากเชื้อ

สาเหตุชนิดใด รวมถึงการผลิตกล้าไม้พะยูงของสถานี

เพาะพนัธุก์ล้าไม้ขอนแก่นได้ประสบปัญหาการระบาด

ของโรคนี้เป็นอย่างมาก โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคใบ

จุดกลมสีน�้าตาลของพะยูงในประเทศไทยน้อย ซึ่งการ

ระบุชนิดเชื้อสาเหตุเป็นขั้นตอนส�าคัญเพื่อที่จะหาวิธี

ป้องกันต่อไปในอนาคต

งานวิจัยนี้มีวัตุประสงค์เพื่อส�ารวจโรคที่เกิดจากเชื้อรา

และความรุนแรง นอกจากนี้ยังศึกษาเชื้อราที่เกี่ยวกับ

โรคใบจุดกลมสีน�้าตาลของต้นกล้าไม้พะยูงในสภาพ

โรงเรือน ใน ศูนย ์เพาะช�ากล ้าไม ้มหาสารคาม 

จ.มหาสารคาม และ สถานีเพาะช�ากล้าไม้ขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น เพื่อให้สามารถป้องกันก�าจัดได้อย่างถูก

ต้องและทันท่วงที

วิธีการศึกษา

1.  การส�ารวจโรคของต้นกล้าไม้พะยูง

ท�าการส�ารวจการเกิดโรคช่วงเดือน เมษายน ถึง 

กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย ์ เพาะช�ากล ้าไม ้

มหาสารคาม บ ้านกู ่ทอง ต.กู ่ทอง อ.เชียงยืน 

จ.มหาสารคาม ในต้นกล้าพะยูงอายุ 3 และ 16 เดือน 

และสถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้ขอนแก่น บ้านโนนสวรรค์ 

ต.โนนสมบรูณ์ กิง่ อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น ทีอ่าย ุ2, 5 

และ 17 เดอืน โดยสุม่ต้นกล้าพะยงูจากแปลงเพาะกล้า

แปลงละ 10 ต้น (ดัดแปลงจาก Delp et al., 1986) 

ประเมินอาการและความรุนแรงแต่ละโรค ในแต่ละ

แปลง ตามวธิกีารของ Rai and Mamatha (2005) ดงันี้

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่อแปลง (Disease inci-

dence) = (จ�านวนต้นที่เป็นโรค / จ�านวนต้นทั้งหมด) 

x 100

เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่อต้น (Disease 

severity) = (จ�านวนใบที่เกิดโรค / จ�านวนใบทั้งหมด

ในต้น) x 100

2. การแยกเชื้อและจ�าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ

โรคใบจุดกลมสีน�้าตาล

การแยกเชือ้บรสิทุธิแ์ยกได้ 2 วธิ ีคอื การแยกจาก

เนื้อเยื่อพืช (tissue transplanting) และการแยกจาก

แผลโดยตรงโดยเขี่ยเชื้อใต้กล้องจุลทรรศน์ (direct)

2.1  แยกเชือ้บรสิทุธิด้์วยวธิ ีtissue transplanting 

โดยตดัเนือ้เยือ่ใบจากขอบรอยต่อแผลระหว่างเนือ้เยือ่

ดีกับเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว ขนาดประมาณ 2x2 ตาราง

มิลลิเมตร จ�านวน 4 ชิ้น/แผล ฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวด้วย 
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คลอรอกซ์® 10 % นาน 3-5 นาที ล้างออกด้วยน�้ากลั่น

ปลอดเชื้อ นาน 1 นาที 2 ครั้ง ซับตัวอย่างให้แห้งด้วย

กระดาษเพาะเมลด็ปลอดเชือ้ แล้ววางชิน้ใบบน water 

agar (WA) บ่มที่อุณหภูมิ 27 + 2 องศาเซลเซียส เป็น

ระยะเวลา 3-5 วัน แยกเชื้อทุกชนิดที่เจริญออกมาจาก

ชิน้ตวัอย่างและเกบ็เชือ้บรสิทุธิใ์นหลอดอาหาร potato 

dextrose agar (PDA) เพื่อน�าไปศึกษาต่อไป

2.2  แยกเชื้อบริสุทธิ์ด้วยวิธี direct โดยน�าใบ

พะยูงที่เป็นโรคใบจุดกลมสีน�้าตาลทั้งสองแหล่งล้าง

ด้วยน�้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ผึ่งให้แห้งแล้วบ่มในกล่องชื้น 

(moist chamber) วางไว้ทีอ่ณุหภมูห้ิอง 1-2 วนั สงัเกตุ

ส่วนของเชื้อราใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ จ�านวน

แหล่งละ 50 แผล และท�าการแยกเชือ้จากแผลโดยตรง 

โดยวางชื้นส่วนของเชื้อราบน water agar (WA) บ่มที่

อณุหภมู ิ27 + 2 องศาเซลเซยีส เป็นระยะเวลา 3-5 วนั 

เกบ็เชือ้บรสิทุธิใ์นหลอดอาหาร potato dextrose agar 

(PDA) เพื่อน�าไปศึกษาต่อไป

 นอกจากนีย้งัท�าการระบชุนดิเชือ้สาเหตโุรคใบจดุ

กลมสนี�า้ตาลทัง้ทีแ่ยกด้วยเนือ้เยือ่พชืและแยกไดยตรง

โดยอาศัยลักษณะสัณฐาณวิทยาโดยอ้างอิงจาก

หนังสือ Illustrated Genera of Imperfect Fungi 

(Barnett and Hunter, 1998) 

ผลการศึกษา

1.  การประเมินการเกิดโรค

โรคทีพ่บและความรนุแรงทัง้จากศนูย์เพาะช�ากล้า

ไม้มหาสารคาม และสถานีเพาะช�ากล้าไม้ขอนแก่น 

ตรวจพบการเข้าท�าลายของโรคราสนมิ โรคใบจดุนนูด�า 

และโรคใบจุดกลมสีน�้าตาล 

โรคราสนมิ (Rust) มอีาการจดุนนู (pustule) ขนาด

ประมาณ 2.5 ถึง 4.5 มม. บนผิวและใต้ใบ ก้านใบกิ่ง 

และล�าต้น (Figure 1a, b, c) เมือ่มอีาการรนุแรงท�าให้ 

ใบร่วง กิ่งก้านแห้งหักและตาย พบการเข้าท�าลายทุก

ช่วงเวลาที่ศึกษา ลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์พบ ure-

dospore รปูร่างค่อนข้างกลม (subglobose) ไปจนถงึ

รูปทรงกระสวย (broadly ellipsoid) ขนาดประมาณ 

12-18 x 12-16 µ สปอร์มี 1 เซลล์ มีสีเหลืองสดผนังมี

หนามแบบ echinulate (Figure 1d) เมื่อประเมิน

เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงเฉลี่ยต่อต้นที่ศูนย์เพาะช�ากล้า

ไม้มหาสารคาม มีค่าเฉลี่ย 0.00 และ 31.70 % ในต้น

กล้าอาย ุ3 และ 16 เดอืน ตามล�าดบั ส่วนทีส่ถานเีพาะ

ช�ากล้าไม้ขอนแก่น เฉลี่ย 4.20, 32.10 และ 24.77 % 

ในต้นกล้าที่มีอายุ 2, 5 และ 17 เดือน ตามล�าดับ และ

อตัราการเป็นโรคราสนมิต่อแปลงทีศ่นูย์เพาะช�ากล้าไม้

มหาสารคามพบการระบาด 0.00 และ 92.50 % ในต้น

กล้าอาย ุ3 และ 16 เดอืน ตามล�าดบั ส่วนทีส่ถานเีพาะ

ช�ากล้าไม้ขอนแก่น เฉลีย่ 27.50, 97.50 และ 92.50 % 

ในต้นกล้าที่มีอายุ 2, 5 และ 17 เดือน ตามล�าดับ 
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โรคราสนิม (Rust) มีอาการจดุนนู (pustule) ขนาดประมาณ 2.5 ถึง 4.5 มม. บนผิวและใต้ใบ ก้านใบกิ�ง และลําต้น 
(Figure 1a, b, c) เมื�อมีอาการรุนแรงทําให้ ใบร่วง กิ�งก้านแห้งหกัและตาย พบการเข้าทําลายทกุช่วงเวลาที�ศกึษา ลกัษณะใต้
กล้องจลุทรรศน์พบ uredospore รูปร่างค่อนข้างกลม (subglobose) ไปจนถึงรูปทรงกระสวย (broadly ellipsoid) ขนาด
ประมาณ 12-18 x 12-16 μ สปอร์มี 1 เซลล์ มีสีเหลืองสดผนงัมีหนามแบบ echinulate (Figure 1d) เมื�อประเมินเปอร์เซ็นต์
ความรุนแรงเฉลี�ยต่อต้นที�ศนูย์เพาะชํากล้าไม้มหาสารคาม มีค่าเฉลี�ย 0.00 และ 31.70 % ในต้นกล้าอาย ุ3 และ 16 เดือน 
ตามลําดบั ส่วนที�สถานีเพาะชํากล้าไม้ขอนแก่น เฉลี�ย 4.20, 32.10 และ 24.77 % ในต้นกล้าที�มีอาย ุ2, 5 และ 17 เดือน 
ตามลําดบั และอตัราการเป็นโรคราสนิมต่อแปลงที�ศนูย์เพาะชํากล้าไม้มหาสารคามพบการระบาด 0.00 และ 92.50 % ในต้น
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Figure 1 Rust disease: (a) rust symptom on leaf (b) uredium on leaf (c) uredium on stem (d) uredospores Scale 
bar:  b and c = 0.5 mm d = 10 μ 
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bar:  b and c = 0.5 mm d = 10 µ
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โรคใบจดุนนูด�า (Tar spot) อาการจดุนนูด�าคล้าย

เปื้อนยางมะตอย ขนาด 1-3 มม. (Figure	2a และ	2b)  

แผลอาจจะขยายตดิกนัเป็นป้ืน บรเิวณหลงัใบพบรอย

ช�า้สนี�า้ตาล ถ้ามอีาการรนุแรงมากท�าให้ใบแห้ง พบทกุ

ระยะการเจริญเติบโต ลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์พบ

กลุ่ม perithecia ที่ภายในมี ascus บรรจุอยู่ดังภาพที่ 

Figure	2c และ 2d ความรุนแรงของโรคเฉลี่ยต่อต้นที่

ศูนย์เพาะช�ากล้าไม้มหาสารคามมีค่าเฉลี่ย 0.63 และ 

30.09 % ในต้นกล้าอายุ 3 และ 16 เดือน ตามล�าดับ 

ส่วนที่สถานีเพาะช�ากล้าไม้ขอนแก่น มีค่าเฉลี่ย 0.14, 

1.18 และ 27.29 % ในต้นกล้าที่มีอายุ 2, 5 และ 17 

เดือน ตามล�าดับและอัตราการเป็นโรค	 จุดนูนด�าต่อ

แปลงที่ศูนย์เพาะช�ากล้าไม้มหาสารคามอยู่ที่ 10.00 

และ 95.00 % ในต้นกล้าอายุ 3 และ 16 เดือน ตาม

ล�าดบั และทีส่ถานเีพาะช�ากล้าไม้ขอนแก่นเฉลีย่ 2.50, 

17.50 และ 97.50 % ในต้นกล้าที่มีอายุ 2, 5 และ 17 

เดือน ตามล�าดับ 

Figure	2  Tar spot disease (a) black tar spot symptom on leaf (b) close up symptom (c) ascus with ascospores 

(d) an ascospore Scale bar:  b = 1 mm c and d = 10 µ
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Figure 2 Tar spot disease (a) black tar spot symptom on leaf (b) close up symptom (c) ascus with ascospores (d) 
an ascospore Scale bar:  b = 1 mm c and d = 10 μ 

 

โรคใบจดุกลมสีนํ �าตาล (Brown circular leaf spot) พบลกัษณะแผลจดุกลมสีนํ �าตาล ขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร 
หากอาการรุนแรงมากแผลจะทะลแุละขยายทั�วทั �งใบทําให้ใบร่วง อาจพบจดุดําเล็กๆ เรียงอยู่ภายใน พบโรคได้ทกุระยะการ
เจริญเติบโตของกล้า แต่ความรุนแรงของโรคแตกต่างกนั โดยที�ศนูย์เพาะชํากล้าไม้มหาสารคามพบโรครุนแรงที�ระดบั 25.26  
และ 37.74 % ในต้นกล้าอาย ุ3 และ 16 เดือน ตามลําดบั สว่นที�สถานีเพาะชํากล้าไม้ขอนแก่น มีค่าเฉลี�ยเพียง 13.00, 64.10 
และ 62.50 % ในต้นกล้าที�มีอาย ุ2, 5 และ 17 เดือน ตามลําดบั  

2. การแยกเชื �อและจาํแนกชนิดของเชื �อสาเหตุโรคใบจุดกลมสีนํ �าตาล 

การตรวจความถี�ของเชื �อที�มีความเกี�ยวข้องกบัสาเหตขุองโรคเพื�อทราบว่าแต่ละแผลของอาการใบจดุกลมสีนํ �าตาลมี
เชื �อชนิดใดที�มีความเกี�ยวข้องกบัอาการใบจดุกลมสีนํ �าตาลเพื�อใช้เป็นแนวทางในการทดสอบการเกิดโรคต่อไปในอนาคต จาก 
Table 1 เชื �อราที�พบไมมี่ความแตกต่างกนัทั �งสกลุและความถี�ของเชื �อ พบ Alternaria sp. (Figure 3c) Curvularia sp. (Figure 
3d). และ Colletotrichum sp. (Figure 3f) ซึ�งมีความใกล้เคียงกนัที� 16.1, 16.3 และ 15.1 % ตามลําดบั Cladosporium sp. 
(Figure 3e) และ Robillarda sp. (Figure 3g) พบที� 7.9 และ 10.6 % สว่นรา Unknown sp. 1 ซึ�งเป็นราแอสโคมายซิส พบได้
ในความถี�สงู 34.4 % แตพ่บน้อยหากแยกจากขอบแผลด้วยวิธี tissue transplanting   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคใบจุดกลมสีน�้าตาล (Brown circular leaf 

spot) พบลักษณะแผลจุดกลมสีน�้าตาล ขนาด

ประมาณ 3-5 มลิลเิมตร หากอาการรนุแรงมากแผลจะ

ทะลแุละขยายทัว่ทัง้ใบท�าให้ใบร่วง อาจพบจดุด�าเลก็ๆ 

เรยีงอยูภ่ายใน พบโรคได้ทกุระยะการเจรญิเตบิโตของ

กล้า แต่ความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน โดยที่ศูนย์

เพาะช�ากล้าไม้มหาสารคามพบโรครุนแรงที่ระดับ 

25.26  และ 37.74 % ในต้นกล้าอายุ 3 และ 16 เดือน 

ตามล�าดับ ส่วนที่สถานีเพาะช�ากล้าไม้ขอนแก่น มีค่า

เฉลี่ยเพียง 13.00, 64.10 และ 62.50 % ในต้นกล้าที่

มีอายุ 2, 5 และ 17 เดือน ตามล�าดับ 

2.  การแยกเชื้อและจ�าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ

โรคใบจุดกลมสีน�้าตาล

การตรวจความถี่ของเชื้อที่มีความเกี่ยวข้องกับ

สาเหตขุองโรคเพือ่ทราบว่าแต่ละแผลของอาการใบจดุ

กลมสนี�า้ตาลมเีชือ้ชนดิใดทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัอาการ

ใบจุดกลมสีน�้าตาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทดสอบ

การเกิดโรคต่อไปในอนาคต จาก Table 1 เชื้อราที่พบ

ไม่มีความแตกต่างกันทั้งสกุลและความถี่ของเชื้อ พบ 

Alternaria sp. (Figure 3c) Curvularia sp. (Figure 

3d). และ Colletotrichum sp. (Figure 3f) ซึ่งมีความ

ใกล้เคียงกันที่ 16.1, 16.3 และ 15.1 % ตามล�าดับ 

Cladosporium sp. (Figure 3e) และ Robillarda sp. 

(Figure 3g) พบที่ 7.9 และ 10.6 % ส่วนรา Unknown 

sp. 1 ซึง่เป็นราแอสโคมายซสิ พบได้ในความถีส่งู 34.4 

% แต่พบน้อยหากแยกจากขอบแผลด้วยวิธี tissue 

transplanting  
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Figure 2 Tar spot disease (a) black tar spot symptom on leaf (b) close up symptom (c) ascus with ascospores (d) 
an ascospore Scale bar:  b = 1 mm c and d = 10 μ 
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 Figure	3  Symptoms of brown circular leaf spot in the field and associated fungi: (a and b) Typical symptoms 

of BCLS (c) Conidium of Alternaria sp. (d) Conidium of Curvularia sp.  (e) Cluster of conidia of Cladosporium 

sp (f) Setae of Colletotrichum sp. (g) Conidia of Robillarda sp. (h) Asci with ascospores of an Unknown sp1. 

Scale bar:  b = 2 mm c, d, g and h =10 µ, and f = 100 µ

Table	1  Percentage of associated fungi isolated from or appeared on the brown circular leaf spot symptoms 
at Mahasarakham Forest Nursery Center (MFNC) and Khon Kaen Forest Nursery Station (KKFST)

Species

MFNC KKFST

Mean 

Frequency

Tissue 

Transplanting

Direct 

Observation

Tissue 

Transplanting

Direct 

Observation

Alternaria sp. 32.70 18.00 11.70 2.00 16.10

Curvularia sp. 23.10 14.00 8.30 20.00 16.30

Cladosporium sp. 5.80 12.00 0.00 14.00 7.90

Col letotr ichum 

sp. 0.00 22.00 8.30 30.00 15.10

Robillarda sp. 0.00 0.00 18.30 24.00 10.60

Unknown sp. 1 1.90 64.00 1.70 70.00 34.40

สรุปและวิจารณ์

กล้าไม้พะยงู ณ ศนูย์เพาะช�ากล้าไม้มหาสารคาม

และสถานีเพาะช�ากล้าไม้ขอนแก่นมีโรคทางใบที่

ส�าคัญ 3 โรค คือ โรคราสนิม โรคใบจุดนูนด�า และโรค

ใบจุดกลมสีน�้าตาล สอดคล้องกับที่โสภา (2542) ได้

รายงานการพบโรคราสนมิทีเ่กดิจากเชือ้รา Maravalia 

pterocarpi และโรคจุดนูนด�าที่เกิดจากเชื้อรา Phylla-

chora pterocarpi และ จันจิรา และคณะ (2552) พบ

โรคใบจดุกลมสนี�า้ตาลแต่ยงัไม่ทราบสาเหต ุโดยทีศ่นูย์

เพาะช�ากล้าไม้มหาสารคามโรคใบจุดกลมสีน�้าตาลนี้

มีความรุนแรงทุกช่วงอายุที่มีการส�ารวจ และมีความ

รุนแรงที่สุด แต่ไม่พบโรคราสนิมที่ต้นกล้าอายุ 3 เดือน

ส่วนที่ต้นกล้าอายุ 16 เดือนพบมีความรุนแรงของโรค

ราสนมิแต่น้อยกว่าโรคใบจดุกลมสนี�า้ตาล ส่วนโรคใบ

จุดนูนด�าที่ต้นกล้าอายุ 3 เดือนพบมีความรุนแรงน้อย

มากแต่ที่ต้นกล้าอายุ 16 เดือนพบมีความรุนแรงแต่

น้อยกว่าโรคใบจุดกลมสีน�้าตาล และที่สถานีเพาะช�า

กล้าไม้ขอนแก่นโรคใบจดุกลมสนี�้าตาลนีม้คีวามรนุแรง

ทกุช่วงอายทุีม่กีารส�ารวจ และมคีวามรนุแรงทีส่ดุ ส่วน
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โรคราสนิมพบว่ามีความรุนแรงแต่มีความรุนแรงน้อย

กว่าโรคใบจดุกลมสนี�า้ตาลทัง้ในต้นกล้าอาย ุ2, 5  และ 

17 เดือน และโรคจุดนูนด�าก็พบว่ามีการรุนแรงน้อย

มากในต้นกล้าอายุ 2 และ 5 เดือน แต่ในต้นกล้าอายุ 

17 เดอืน พบโรคใบจดุนนูด�าแต่มคีวามรนุแรงน้อยกว่า

โรคใบจุดกลมสีน�้าตาล นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อทั้ง 3 

ชนิดสามารถท�าให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโตหรือ

อาจตายได้เนื่องจากใบร่วงทั้งหมด

ในการศึกษานี้สามารถแยกเชื้อราจากแผลใบจุด

กลมสีน�้าตาลได้แก่เชื้อรา Alternaria sp. Curvularia 

sp. Cladosporium sp. Colletotrichum sp. Robil-

larda sp. และ Unknown sp. 1 ได้มกีารทดสอบความ

สามารถก่อโรค (pathogenicity test) เบื้องต้นพบว่า 

ราสกุล Alternaria sp., Curvularia sp., Colletotri-

chum sp. และ Robillarda sp. ก่อโรคได้ในเปอร์เซน็ต์

ที่ต่างกัน โดยการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าเชื้อรา Alter-

naria alternata  และ Colletotrichum gloeosporio-

ides ท�าให้เกดิอาการใบไหม้และแอนแทรคโนสบนใบ

ประดู่แขก (Dalbergia sisso) ในประเทศบังกลาเทศ 

(Shamsi et al., 2012) นอกจากนี้ Dhingra  et al. 

(2003) ได้รายงานว่าเชือ้รา Colletotrichum crassipes 

สามารถก่อให้เกิดอาการใบจุดในต้นบาเอียโรสวูด 

(Dalbergia nigra) และยังได้รายงานอีกว่าเชื้อรา 

Cladosporium cladosporioides สามารถท�าให้เมลด็

บาเอยีโรสวดูเกดิอาการเน่าและยงัส่งผลท�าให้เกดิราก

เน่าในระยะต้นกล้าด้วย และในประเทศประเทศอนิเดยี 

มรีายงานครัง้แรกในการท�าให้เกดิโรคใบจดุของเชือ้รา 

Curvularia affinis (Sharma et al., 2012) ทั้งนี้ยังไม่มี

การรายงานการก่อโรคของเชือ้รา Robillarda sp. ทีก่่อ

โรคในต้นไม้สกลุพะยงูแต่อย่างใด ซึง่การศกึษานีย้งัไม่

ทราบถงึชนดิเชือ้สาเหตขุองโรคใบจดุกลมสนี�า้ตาล ซึง่

แนวทางในการพิสูจน์โรคในอนาคตควรต้องปลูกเชื้อ

กับต้นกล้าพะยูงเพื่อเปรียบเทียบอาการของโรคที่เกิด

ขึ้นในธรรมชาติ

ค�าขอบคุณ

         ขอขอบคณุศนูย์เพาะช�ากล้าไม้มหาสารคาม และ

สถานเีพาะพนัธุก์ล้าไม้ขอนแก่น ทีใ่ห้การสนบัสนนุต้น

พะยูงในศึกษาครั้งนี้
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