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บทคัดย่ อ
การสํารวจโรคของพุทราจากแหล่งปลูกพุทรา จํานวน 16 จังหวัดในประเทศไทย ระหว่างปี 2548-2549
พบโรคของพุทราหลายชนิดเกิดบนใบ ผลและลําต้ น
โรคที่พบได้ แก่ โรคใบจุด สาเหตุเกิดจากรา
Pseudocercospora jujubae และโรคใบจุดอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะอาการแตกต่างกันเกิดจากราสาเหตุหลายชนิด
ได้ แก่ Alternaria alternata, Colletotrichum gloeosporioides, Guignardia sp., Pestalotiopsis sp.,
Phyllosticta sp. และ Mycosphaerella sp. โรคราแป้ง สาเหตุเกิดจากรา Oidium zizyphi โรคราสนิม
สาเหตุเกิดจากรา Phakopsora ziziphi-vulgaris โรคใบจุดสาหร่าย ราดํา และโรคผลเน่าแอนแทรคโนสสาเหตุ
เกิดจากรา Colletotrichum gloeosporioides โรคโคนและรากเน่าสาเหตุเกิดจากรา Rhizoctonia sp. เป็ น
Mutinucleate Rhizoctonia

ABSTRACT
The survey of jujube diseases in jujube orchard of sixteen provinces in Thailand was
conducted during 2005-2006. Several of the diseases are found on the leaves, fruits and stems such
as leaf spot disease caused by Pseudocercospora jujubae and the other symptoms of leaf spot
caused by different pathogens such as Alternaria alternata, Colletotrichum gloeosporioides,
Guignardia sp., Pestalotiopsis sp., Phyllosticta sp. and Mycosphaerella sp.. Oidium zizyphi and
Phakopsora ziziphi-vulgaris caused powdery mildew and rust of jujubes. Algal disease and sooty
mould were also found to be associated with leaves. Colletotrichum gloeosporioides was the caused
pathogen of anthracnose and fruit rot diseases of jujube fruit. Basal and root rot disease of jujube
was one of the problems for production. It caused by Rhizoctonia sp. which was mutinucleate
Rhizoctonia.
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คํานํา
พุทรา (Jujube) เป็ นไม้ ผลเมืองร้ อนขนาดกลาง ชนิดที่นิยมปลูกเป็ นการค้ า ได้ แก่ Ziziyphus
mauritiana และ Z. jujube สําหรับประเทศไทยมีการนําเข้ าผลสดของพุทราจากประเทศจีน ไต้ หวัน และพม่า
โดยนําเข้ าจากประเทศจีนมากที่สดุ จากรายงานของด่านตรวจพืช พบว่าปี 2547 มีการนําเข้ าประมาณ 200 ตัน
คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 6 ล้ านบาท นอกจากนี ้พุทรายังเป็ นผลไม้ ที่อยูใ่ นพิธีสารระหว่างกระทรวงควบคุมคุณภาพ
และตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ว่า
ด้ วยข้ อกําหนดด้ านกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับสินค้ าผลไม้ ที่สง่ ออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปประเทศ
ไทยอีกด้ วย
ในปั จจุบนั การนําสินค้ าเกษตรเพื่อการส่งออกและนําเข้ านั้นจะต้ องมีข้อมูลการระบาดของศัตรูพืชของ
ประเทศที่จะส่งสินค้ าออกและประเทศคูค่ ้ า และประเทศไทยเป็ นสมาชิกขององค์การการค้ าโลก โดยสมาชิกมี
พันธกรณีต้องปฏิบตั ภิ ายใต้ ข้อตกลงด้ วยการใช้ บงั คับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement of
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS Agreement) เนื่องจากพุทราเป็ นผลไม้ ที่นําเข้ า
มาจากประเทศจีนเป็ นส่วนใหญ่ ประเทศผู้นําเข้ าต้ องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูของสินค้ าเกษตร ดังนั้นการ
สํารวจและการจําแนกชนิดเชื ้อสาเหตุของโรคพุทราจึงมีความสําคัญเนื่องจากได้ บญ
ั ชีรายชื่อโรคของพุทราซึง่ เป็ น
ข้ อมูลการระบาดของโรคในปั จจุบนั
ตลอดจนทราบชนิดสาเหตุของโรคและนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษา
อนุกรมวิธานทั ้งหมดไปจัดทําข้ อมูลบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (Pest List) สําหรับเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลบัญชีรายชื่อ
ของประเทศคูค่ ้ าที่สง่ มา เพื่อประกอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis) ก่อนนําเข้ าสินค้ า
เกษตรจากประเทศคูค่ ้ า นอกจากนี ้ข้ อมูลด้ านอนุกรมวิธานยังเป็ นประโยชน์ในการจัดทํารายชื่อศัตรูพืชกักกัน
(Quarantine Pest) เพื่อการควบคุมศัตรูพืชจากต่างประเทศไม่ให้ เข้ ามาแพร่กระจายในประเทศ การศึกษาครั้งนี ้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจ จําแนกชนิดของเชื ้อสาเหตุและจัดทําบัญชีรายชื่อศัตรูพืช สําหรับใช้ เป็ นข้ อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ สนับสนุนในการประกาศทบทวนมาตรการสุขอนามัยพืชสําหรับการนําเข้ าพุทราจากต่างประเทศ
และกําหนดเงื่อนไขการนําเข้ าพุทราต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. สํารวจรวบรวมโรคของพุทรา
เก็บตัวอย่างโรคพุทราที่แสดงอาการโรคที่ใบ ดอก ผล ลําต้ น และราก โดยเก็บตัวอย่างจากจังหวัดต่าง ๆ
ในประเทศไทย ห่อตัวอย่างพืชที่เก็บมาด้ วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ใส่ในถุงพลาสติค บันทึกข้ อมูลสถานที่เก็บ
วันที่เก็บ ผู้เก็บ และข้ อมูลภูมิศาสตร์ นําตัวอย่างมาศึกษาลักษณะอาการในห้ องปฏิบตั กิ าร จัดเก็บโรคพืชที่
แสดงอาการที่ใบอัดทับเป็ นตัวอย่างแห้ งเข้ าพิพิธภัณฑ์โรคพืช ที่กลุม่ วิจยั โรคพืช ตึกอิงคศรี กสิการ กรมวิชาการ
เกษตร กรุงเทพ ฯ
2. การศึกษาสาเหตุโรคพืช
2.1 การศึกษาสาเหตุจากตัวอย่ างพืชเป็ นโรคโดยตรง
ศึกษาสาเหตุจากตัวอย่างพืชที่เป็ นโรคโดยตรงภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ เขี่ยเชื ้อจากตัวอย่างดอก ใบ ผล
กิ่ง ลําต้ น ราก ของพุทราและทับทิมที่เป็ นโรคลงบนแผ่นสไลด์ (slide) แล้ วตรวจเชื ้อภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
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2.2 การศึกษาเชือ้ สาเหตุโดยวิธีแยกเชือ้ จากเนือ้ เยื่อพืชเป็ นโรค (Tissue transplanting)
แยกเชื ้อจากส่วนที่เป็ นโรคของพุทรา ตัดตัวอย่างโรคพืชบริ เวณที่เป็ นรอยต่อของส่วนที่เป็ นโรคและส่วน
ปกติขนาดประมาณ 2x2 มิลลิเมตร ทําการฆ่าเชื ้อที่ผิวพืชโดยแช่ชิ ้นส่วนพืชลงในสารละลายคลอร็ อกซ์ 5
เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลา 5 นาที ซับให้ แห้ งด้ วยกระดาษกรองที่ผา่ นการนึง่ ฆ่าเชื ้อแล้ วจนแห้ งสนิท นําชิ ้นส่วนพืชมา
วางบนอาหาร half strength Potato Dextrose Agar (1/2 PDA) แล้ วบ่มไว้ ในห้ องปฏิบตั กิ าร อุณหภูมิ นาน 1-3
วัน ตรวจดูเส้ นใยราภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ ตัด hyphal tip ของราที่เจริญออกมาจากชิ ้นตัวอย่าง
พืช วางลงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องจนเชื ้อเจริญเต็มจานอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
และนําไปศึกษารายละเอียดของราเพื่อการจําแนกชนิดของราสาเหตุตอ่ ไป
3. การพิสูจน์ เชือ้
ทําการพิสจู น์การเกิดโรค โดยทําการปลูกเชื ้อส่วนของพุทรา โดยทําแผลและไม่ทําแผลอย่างละ 10
เปรี ยบเทียบกับการเกิดโรคบนส่วนที่ไม่ปลูกเชื ้อด้ วยวิธีเดียวกันแยกเชื ้อสาเหตุจากต้ นที่แสดงอาการโรค
เปรี ยบเทียบชนิดของราสาเหตุโรคใช้ ในการปลูกเชื ้อ

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. สํารวจรวบรวมโรคของพุทราและทับทิม
สํารวจและเก็บตัวอย่างโรคชนิดต่าง ๆ ของพุทรา ในภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ราชบุรี ปราจีนบุรี
นครนายก ปทุมธานี สระบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ศรี สะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี และ
ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ ธานี ได้ ตวั อย่างโรคพุทรา จํานวน 40 ตัวอย่าง (Table 1) และนําตัวอย่างโรคมา
ศึกษาในห้ องปฏิบตั กิ ารกลุม่ วิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช ในระหว่างปี 2548-2549
2. การศึกษาสาเหตุโรคพืช
โรคพุทรา
โรคใบจุด
จากการสํารวจครั้งนี ้พบโรคใบจุดดําระบาดมากที่สดุ
โดยเฉพาะในพื ้นที่มีสภาพความชื ้นสูงพบโรค
มากกว่าในพื ้นที่ที่มีสภาพอากาศแล้ ง พบที่จงั หวัดเชียงรายเชียงใหม่ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ศรี สะเกษ สุรินทร์
และ นครราชสีมา (Table 1)
ลักษณะอาการ
ไม่พบอาการใบจุดบนผิวใบด้ านบน พบแต่อาการสีเหลือง เป็ นวงกลมขนาด 0.5-5.5
มิลลิเมตร ราสร้ างเส้ นใยและสปอร์ สีนํ ้าตาลดํา เป็ นกลุม่ หนาแน่น บนผิวใบด้ านล่างทําให้ ใบด้ านบนตรงบริ เวณ
ที่ราเจริ ญอยูม่ ีสีเหลือง มักพบเห็นเส้ นใยราเจริ ญอยูใ่ ต้ ใบ ลักษณะอาการจะไม่เกิดเป็ นใบจุด ลักษณะคล้ ายกับรา
ดํา มักพบเห็นเส้ นใยราสีดําเจริ ญอยูใ่ ต้ ใบพุทรา
การศึกษาและจําแนกชนิดสาเหตุของโรค
จากการตรวจเชื ้อตัวอย่างพืชเป็ นโรคใบจุดดําภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ พบโคโลนีของเชื ้อขึ ้น
เป็ นกลุม่ ฟูอยูบ่ ริ เวณด้ านใต้ ใบ สีนํ ้าตาลดําออกเขียว
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ผลการตรวจเชื ้อใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบ compound จําแนกเชื ้อสาเหตุ ดังนี ้
โรคใบจุด
จากการสํารวจครั้งนี ้พบโรคใบจุดดําระบาดมากที่สดุ
โดยเฉพาะในพื ้นที่มีสภาพความชื ้นสูงพบโรค
มากกว่าในพื ้นที่ที่มีสภาพอากาศแล้ ง พบที่จงั หวัดเชียงรายเชียงใหม่ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ศรี สะเกษ สุรินทร์
และ นครราชสีมา (Table 1)
ลักษณะอาการ
ไม่พบอาการใบจุดบนผิวใบด้ านบน พบแต่อาการสีเหลือง เป็ นวงกลมขนาด 0.5-5.5
มิลลิเมตร ราสร้ างเส้ นใยและสปอร์ สีนํ ้าตาลดํา เป็ นกลุม่ หนาแน่น บนผิวใบด้ านล่างทําให้ ใบด้ านบนตรงบริ เวณ
ที่ราเจริ ญอยูม่ ีสีเหลือง มักพบเห็นเส้ นใยราเจริ ญอยูใ่ ต้ ใบ ลักษณะอาการจะไม่เกิดเป็ นใบจุด ลักษณะคล้ ายกับรา
ดํา มักพบเห็นเส้ นใยราสีดําเจริ ญอยูใ่ ต้ ใบพุทรา
สาเหตุ
Pseudocercospora jujubae (Chowdhury) A.Z.M.N.A.Khan & S. Shamsi
Cercospora jujubae Chowdhury, J. Agric. Sci. 16:525, 1946
ไม่พบ stromata ราสร้ าง conidiophore ลักษณะแตกเป็ นกอ สีนํ ้าตาลอมเขียวอ่อน ๆ ขนาด 400250 x 4-8 ไมครอน conidia สีนํ ้าตาลอมเขียวอ่อน ๆ ขนาด 30-55 x 7-13 ไมครอน มี 2-5 septate แต่สว่ น
ในใหญ่พบ 3 septate รูปร่าง ovclavate หรื อ fusoid ตรงหรื อโค้ งเล็กน้ อย
พบระบาดในประเทศพม่า อินเดีย ลาว มอริ เทียส ฟิลิปปิ นส์ ไต้ หวัน และอเมริ กา พบบนใบพุทรา
(Zizyphus mauritina) (Ellis, 1993; Hsieh and Goh, 1990; Guo, 1995)
Chowdlhury (1946) รายงานพบรา Cercospora jujubae บนพุทราจีน (Ziziphus jujube) ในประเทศ
อินเดีย แต่ตอ่ มาในปี 1983 A.Z.M.N.A. Khan และ S. Samsi เปลี่ยนชื่อเชื ้อเป็ น Pseudocercospora
Gupta และ Madaan (1977a) รายงานพบรา Isariopsis indica var. zizyphi P.C. Gupta & R.L.
Madaan พุทรา ในประเทศอินเดียและพบว่าราชนิดนี ้มีลกั ษณะคล้ ายกับ Cercospora jujubae และเชื่อว่ารา
Isariopsis indica var. zizyphi มีชื่อพ้ องกับรา Pseudocercospora jujubae
โรคใบจุด
จากการสํารวจพบโรคใบจุดในจังหวัดราชบุรี นครปฐม และนครราชสีมา ลักษณะอาการเป็ นแผลใบ
จุดแต่มีการแตกต่างกันหลายชนิด (Table 1)
ลักษณะอาการ
เชื ้อสาเหตุเข้ าทําลายใบของพุทราทําให้ เกิดจุดแผลสีนํ ้าตาลอ่อนลักษณะกลม รี หรื อ รูปร่างไม่แน่นอน
แผลมีสีนํ ้าตาลอ่อน มีราเจริ ญอยูบ่ นแผล
การศึกษาและจําแนกชนิดสาเหตุของโรค
จากการตรวจเชื ้อตัวอย่างพืชเป็ นโรคใบจุด ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบ stereo และ compound พบรา
หลายชนิดเจริ ญอยูบ่ นแผล ผลของการตรวจเชื ้อพบราหลายชนิดดังนี ้
สาเหตุ
Alternaria alternata, Colletotrichum gloeosporioides, Guignardia sp., Mycosphaerella
sp., Pestalotiopsis sp., Phoma sp. และ Phyllosticta sp.
Alternaria alternata (Fr.) Keissler, 1912, Beih.Bot.Zbl., 29:434
Colony บนแผลเป็ นจุดสีดํา หรื อดําออกเขียว บางครั้งพบสีเทา ราสร้ าง conidiophore อันเดียว
ลักษณะตั ้งตรง หรื ออาจแตกแขนงบ้ างแต่ไม่มาก conidia สีนํ ้าตาล รูปร่าง obclavate, obpyriform, ovoid หรื อ
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ellipsoidal ขนาด 8-15 x11.5-42.5 ไมครอน ปลายข้ างหนึง่ เรี ยวเล็กกว่าอีกข้ างหนึง่ มีผนังกั้นตามแนวตั ้ง เกิด
ต่อกันเป็ นลูกโซ่บนก้ านชูสปอร์ (Ellis, 1971)
มีรายงานพบรา A. alternata บนพุทราจีน (Z. jujuba) ในประเทศจีน (Wang and Zhang, 2003)
พบรานี ้บนพุทรา (Z. maurtiana) ในประเทศอินเดีย (Diwakar and Manoharachary, C. 1980) และพบ
พุทรา (Ziziphus sp.) ในประเทศบารซิล (Mendes et al., 1998)
จากการศึกษาครั้งนี ้พบรา A. alternata บนใบจุดพุทรา ที่ตําบลบางช้ าง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม และบ้ านโพหัก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี (Table 1)
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc., Fung. Agrum. 2: 6 (1882)
ราสร้ าง setae อยูใ่ น acervulus และเจริ ญอยูบ่ นใบ conidia เกิดอยูบ่ นก้ าน conidiophore การเกิด
อาจเกิดอยูเ่ ดี่ยว ๆ หรื ออยูร่ วมเป็ นกลุม่ conidiophore ขนาด 3.9-5.2 x 10.4-17.3 ไมครอน conidia ใส รูปร่าง
ovoid หรื อ oblong เซลล์เดียว ผนังเรี ยบ
มีรายงานพบ C. gloeosporioides บนพุทรา (Z. jujuba var. inermis) ในประเทศเกาหลี (Cho and
Shin, 2004) และพบรานี ้บนพุทรา (Z. maurtiana) ในประเทศอินเดีย (Gupta and Madaan, 1977b)
จากการศึกษาครั้งนี ้พบรา C. gloeosporioides บนใบจุดพุทรา ที่ตําบลบางช้ าง อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม และบ้ านโพหัก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี (Table 1)
Guignardia sp.
รา Guignardia อยูใ่ น Class Ascomycetes Family Mycosphaerellaceae Oder
Dohideales ราสร้ าง ascomata เป็ นจุดสีดําและมีรอยแตกด้ านบนอยูบ่ นรอยแผล pseudothecium สีนํ ้าตาล
ดํา รูปร่าง globose-subglobose ผนังหนา asci มีลกั ษณะเป็ น bitunicate รูปร่าง clavate –cylindrical
ภายในมี 8 ascospores อยูใ่ น asci ascospore ใส เซลล์เดียว รูปร่าง fusiform-ellipsoidal ตรงกลางเซลล์
กว้ างและปลายทังสองด้
้
านมน
Anamorph ของราชนิดนี ้คือ Phyllosticta ในการศึกษาครั้งนี ้ก็พบรา Phyllosticta บนใบจุดพุทรา ที่
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ จะต้ องทําการศึกษาต่อไปว่าเชื ้อทั้งสองชนิดนี ้เป็ นเชื ้อชนิดเดียวกันหรื อไม่
ราใน genera นี ้เป็ นสาเหตุของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิด เช่น โรค black spot ของพืชตระกูลส้ ม สาเหตุ
เกิดจาก Guignardia citricarpa โรคใบจุดองุน่ สาเหตุเกิดจาก Guignardia bidwellii และโรคผลจุดดําของฝรั่ง
สาเหตุเกิดจาก Guignardia psidii
จากการศึกษาครั้งนี ้พบรา Guignardia sp. บนใบจุดพุทรา ที่บ้านโพหัก อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี (Table 1) ไม่พบรายงานเชื ้อนี ้บนพุทราในประเทศอื่น
Mycosphaerella sp.
รา Mycosphaerella อยูใ่ น Class Ascomycetes Family Mycosphaerellaceae Order Dohideales
ราสร้ าง ascomata เป็ น uniloculate มี pseudothecium เป็ นจุดสีดําและมีรอยแตกด้ านบนอยูบ่ นรอย
แผล หรื อบางครั้งพบฝั งอยูใ่ นเนื ้อเยื่อพืช สีนํ ้าตาลดํา ขนาดเล็กมาก รูปร่าง globose มีผนังหนา 1-4 ชั้น asci มี
ลักษณะเป็ น bitunicate รูปร่าง clavate ภายในมี 8 ascospores อยูใ่ น asci ascospore ใส มี 2 เซลล์ ผนัง
กั ้นเซลล์อยูต่ รงกลาง

6

Anamorph ของราชนิดนี ้คือรา Cercosporoid fungi ในการศึกษาครั้งนี ้พบรา Mycosphaerella sp.
บนใบจุดพุทรา ที่บ้านซับยาง อ.หนองสาหร่าย (Table 1)
รา Mycosphaerella เป็ นสาเหตุโรคใบจุดของพืชหลายชนิด ในประเทศไทย พรพิมล และศรี สรุ างค์
(2549) รายงานพบรา M. musicola เป็ นสาเหตุโรคซิกาโตก้ าของกล้ วยนํ ้าว้ าพบที่อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม นอกจากนั้นยังพบรา Mycosphaerella sp. บนอาการใบจุดของลิ ้นจี่
ที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบโรคนี ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
จากการศึกษาครั้งนี ้พบรา Mycosphaerella sp.. บนใบจุดพุทรา ที่บ้านซับยาง ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบรายงานเชื ้อนี ้บนพุทราในประเทศอื่น
Pestalotiopsis sp.
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบรา Pestalotiopsis sp.บนใบจุดพุทรา ที่บ้านโพหัก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
พบรายงานราชนิดนี ้บนพุทรา (Z. maurtiana) ในประเทศอินเดีย (Rai and Lal, 1982.)
Phoma sp.
จากการศึกษาครั้งนี ้พบรา Phoma sp. บนใบจุดพุทรา ที่บ้านโพหัก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
พบรายงานรา P. hissarensis บนพุทรา (Z. maurtiana) ในประเทศอินเดีย (Mathur,1979; Gupta
and Madaan, 1977b) พบรา P. zizyphi บนพุทราจีนในเอเชียกลาง (Koshkelova and Frolov, 1973
Phyllosticta sp.
จากการศึกษาครั้งนี ้พบรา Phyllosticta sp. บนใบจุดพุทรา ที่บ้านหนองจ๋อม อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่
โรคราสนิม
จากการสํารวจครั้งนี ้ส่วนใหญ่พบพบโรคราสนิมบนต้ นตอป่ าที่ บ้ านโพหัก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี และอําเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก ซึง่ ที่สองแหล่งนี ้เป็ นแหล่งขายกิ่งพันธุ์ และยังพบระบาดบนพุทราที่
อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (Table 1)
ลักษณะอาการ พบอาการจุดราสนิม ขนาดเล็ก กระจายอยูใ่ ต้ ใบ ทําให้ เกิดอาการจุดเป็ นวงสีเหลืองด้ านบนใบ
การศึกษาและจําแนกชนิดสาเหตุของโรค
จากการตรวจเชื ้อตัวอย่างพุทราเป็ นโรคราสนิมภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบ stereo และ compound ผล
การตรวจเชื ้อใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบ compound จําแนกเชื ้อสาเหตุ ดังนี ้
สาเหตุ
Phakopsora ziziphi-vulgaris Dietel
มีรายงานพบราสนิมบนพุทราจีนในประเทศจีน อินเดีย ปากีสถาน และไต้ หวัน
พบราสนิม บนพุทรา (Z. jujube var. inermis) ในประเทศจีน เกาหลี และไต้ หวัน พบราสนิมบนพุทรา (Z.
maurtiana) ในประเทศไต้ หวัน
โรคราแป้ง
จากการสํารวจครัง้ นี ้ส่วนใหญ่พบพบโรคราแป้ง ตั้งแต่ใบพุทราเริ่ มแตกใบอ่อน หลังจาการตัดแต่งกิ่ง
ราแป้งมีลกั ษณะเป็ นผงสีขาวเจริ ญปกคลุมใบทั้งด้ านบนใบและใต้ ใบ ทําให้ ใบซีดเหลือง บ้ านโพหัก อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี และอําเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก ซึง่ ที่สองแหล่งนี ้เป็ นแหล่งขายกิ่งพันธุ์ และยังพบ
ระบาดบนพุทราที่อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (Table 1)
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ลักษณะอาการ พบอาการจุดราสนิม ขนาดเล็ก กระจายอยูใ่ ต้ ใบ ทําให้ เกิดอาการจุดเป็ นวงสีเหลืองด้ านบนใบ
การศึกษาและจําแนกชนิดสาเหตุของโรค
จากการตรวจเชื ้อตัวอย่างพุทราเป็ นโรคราแป้งภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบ stereo และ compound
จําแนกเชื ้อสาเหตุ ดังนี ้
สาเหตุ
Oidium zizyphi (Yen & Wang) U. Braun, Zbl. Mikrobiol. 137, p. 148 (1982)
Syn.: Oidium erysiphoides f. zizyphi Yen & Wan, Rev Myc. 37, p. 142 (1973)
ราสร้ างเส้ นใย effuse ไม่มีสี แตกแขนง มีผนังกั้น ผนังเรี ยบ slightly undulate ขนาด 3-7 ไมครอน
appressoria multilobed ราสร้ าง conidiophores ตั้งตรง มีผนังกัน้ 3 septate ขนาด 97-130 x 6.5-8
ไมครอน foot cells รูปร่าง cylindric มีขนาด 50-65 x 5-7 ไมครอน conidia มีเซลล์เดียว รูปร่าง ovoid dolifirm ขนาด 15-30x11-20 ไมครอน
มีรายงานพบราแป้งบนพุทรา ในประเทศอินเดีย ไต้ หวันและประเทศไทย และยังมีรายงานพบรา
Oidium บนพุทรา (Zizyphus nummularia) ในปากีสถาน (Braun, 1987)
โรคราดํา
จากการสํารวจพบโรคราดําที่ใบที่จงั หวัดเชียงใหม่ เชียงราย ราชบุรีและสระบุรี และพบโรคราดําที่ผล
ในจังหวัดเชียงราย ราสร้ างเส้ นใยเจริ ญอยูท่ ี่ขั้วของผลพุทรา (Table 1)
ลักษณะอาการ
เชื ้อสาเหตุสร้ างเส้ นใยเจริ ญคลุมบนผิวของใบพุทรา ลักษณะเป็ นเส้ นใยสีดํา เกิดกระจัดกระจาย บนผิว
ด้ านใต้ ใบ ไม่หนาแน่น เชื ้อสาเหตุไม่ทําลายพืชโดยตรงแต่จะทําให้ การสังเคราะห์แสงของใบลดลง คราบสีดํา
ของเชื ้อสาเหตุจะพบได้ ทั้งบนใบ และผล ราดําผลนั้นทําให้ คณ
ุ ภาพตํ่า
การศึกษาและจําแนกชนิดสาเหตุของโรค
จากการตรวจเชื ้อตัวอย่างพืชเป็ นโรคราดําภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ พบโคโลนีของเชื ้อขึ ้น
เป็ นจุดสีดําบนใบขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เจริ ญฟูบนผิวด้ านใต้ ใบ พบราทั้ง 3 ชนิดอยูร่ วมกัน ได้ แก่
Cladosporium , Polychaeton sp. และ Scorias cylindrica
มีรายงานพบรา Cladosporium บนพุทราจีน และผลพุทรา (Z. mauritiana) ในประเทศอินเดีย
(Diwakar and Manoharachary, 1980; Borborua, 1990)
โรคใบจุดสาหร่ าย (Red rust, Algal spot)
จากการสํารวจครั้งนี ้พบโรคใบจุดสาหร่ายเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น ได้ แก่ อําเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย (Table 1) ในพื ้นที่มีสภาพอากาศค่อนข้ างชื ้นจะพบการเกิดโรคสูงกว่าในสภาพอากาศแห้ ง นอกจากนี ้
ในแปลงที่ไม่มีการดูแลจะพบโรคจุดสาหร่ายมาก
ลักษณะอาการ
เกิดจุดแผลกลมสีส้มปนเทากระจายบนผิวใบด้ านบน แต่ไม่พบอาการด้ านล่างของใบ จุดแผลที่เป็ นโรค
เมื่อมีอายุมากขึ ้นมีลกั ษณะฟูเป็ นขุยสีสนิมเหล็กมองดูคล้ ายกํามะหยี่ ด้ านล่างของใบเป็ นแผลเนื่องจากเนื ้อเยื่อ
ถูกทําลาย ถ้ าอาการของโรครุนแรงทําให้ ใบที่เป็ นโรคแห้ งและร่วง โรคนี ้ส่วนใหญ่เกิดอาการบนใบแก่ที่ได้ รับ
แสงแดดเนื่องจากสาหร่ายซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นพืชจึงต้ องการแสงแดดและความชื ้นในการเจริ ญเติบโต
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การศึกษาและจําแนกชนิดของเชือ้ สาเหตุ
จากการตรวจเชื ้อตัวอย่างพืชเป็ นโรคใบจุดสาหร่ายภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบ stereo พบ sporangium
ของสาหร่ายชูขึ ้นมาบริ เวณรอบแผลบนใบ และตรวจเชื ้อภายใต้ กล้ อง compound microscope พบว่าสาหร่าย
สร้ าง sporangium สีส้มบนก้ าน sporangiophore ยาว
สาเหตุ
เกิดจากสาหร่าย Cephaleuros virescens Kunze
โรคผลเน่ าแอนแทรคโนส
จากการสํารวจพบโรคผลเน่าแอนแทรคโนส ที่อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ บ้ านโพหัก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (Table 1)
ลักษณะอาการ
ผลพุทราแสดงอาการจุดเน่าดําเล็ก ๆ ที่ขั้วผลและก้ นผล แผลเป็ นสีนํ ้าตาลขยายลุกลามทําให้ เนื ้อเยื่อ
ยุบตัว ขยายตัวเป็ นวง และพบกลุม่ สปอร์ สีชมพูอมส้ มเจริ ญอยูบ่ นแผล อาการโรคจะรุนแรงมากในช่วงระยะเวลา
ใกล้ เก็บเกี่ยว
การศึกษาและจําแนกชนิดของเชือ้ สาเหตุ
จากการศึกษาลักษณะของราสาเหตุจําแนกชนิดได้ Colletotrichum gloeosporioides เป็ นสาเหตุของ
โรคผลเน่าแอนแทรคโนส
Diwakae และคณะ (1980) ศึกษาโรคหลังเก็บเกี่ยวของพุทรา (Z. mauritina) ใน Hyderabad A.P.
ประเทศอินเดีย พบราสาเหตุโรคหลังเก็บเกี่ยว 3 ชนิด ได้ แก่ Alternaria alternate, Fusarium decemcellulau
และ Cladosporium cladosporioides
โรคโคนและรากเน่ า
จากการสํารวจพบโรคโคนและรากเน่าที่อําเภอปากช่อง จังหวัดลําพูน 1-5 เปอร์ เซ็นต์ และที่ อําเภอปาก
ช่อง จังหวัดเชียงใหม่ พบเพียงสวนเดียวนั้น
ลักษณะอาการ
ต้ นพุทราจะแสดงอาการเหี่ยว ใบร่วงและยืนต้ นตายในที่สดุ จากการสํารวจพบพุทราเป็นโรคเพียงสวน
เดียวเท่านั้น และเก็บตัวอย่างมาศึกษาในห้ องปฏิบตั กิ าร
การศึกษาและจําแนกชนิดสาเหตุของโรค
แยกเชื ้อสาเหตุจากโคนต้ นและราก โดยวิธี Tissue transplanting พบรามีลกั ษณะโคโลนี สีเหลืองอม
นํ ้าตาล ราสร้ าง sclerotium เส้ นใยมีลกั ษณะตั้งฉาก และมีนิวเคลียสหลายอันต่อเซลล์ (Mutinucleate) จาก
ลักษณะคล้ ายกับ teleomorph ของ Rhizoctonia
การศึกษาและจําแนกชนิดเป็นรา Rhizoctonia
เนื่องจากโรคนี ้พบใหม่จงึ ทําการพิสจู น์การเกิดโรคตามวิธีของ Koch’s postulates พบว่าราชนิดนี ้ทําให้
เกิดโรคหลังจากปลูกเชื ้อภายใน 21-30วัน และต้ นตายหลังจากนั้น 7 วัน
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Table 1 Jujube diseases and plant pathogen were found in different locations during October 2005
- September 2006
Diseases
Leaf spot

Plant Pathogen
Pseudocercospora
jujubae

Plant Part
Affected
Leaf

Leaf spot

Alternaria alternata

Leaf

Leaf spot

Colletotrichum
gloeosporioides

Leaf

Guignardia sp.

Leaf

Mycosphaerella sp.

Leaf

Phyllosticta sp.

Leaf

Pestalotiopsis sp.

Leaf

Phomo sp.

Leaf

Locations
- Mae Rim Distr., Chiang Mai Prov.
- Sa Moeng Distr., Chiang Mai Prov.
- Mae Saruai Distr., Chiang Rai Prov.
- Doi Luang Sub-Distr., Chiang Rai Prov.
- Pakchong Distr., Nakhon Ratchasima
Prov.
- Ban Sub-Yang, Pak Chong Distr.,
Nakhon Ratchasima Prov.
- Ban Pong Prathun Pak Chong Distr.,
Nakhon Ratchasima Prov.
- Muang Distr., Prachin Buri Prov.
- Ban Chumnun, Kantharalak Distr., Si sa
Ket Prov.
- Sangkha Distr., Surin Prov.
- Sam Phran Distr., Nakhon Pathom Prov.
- Ban Pho Hak, Dam Noen Saduak Distr.,
Ratchaburi Prov.
- Sam Phran Distr., Nakhon Pathom Prov.
- Ban Pho Hak, Dam Noen Saduak Distr.,
Ratchaburi Prov.
- Ban Pho Hak, Dam Noen Saduak Distr.,
Ratchaburi Prov.
- Ban Sub-Yang, Pak Chong Distr.,
Nakhon Ratchasima Prov.
- Ban Nong Jom, San Sai Distr., Chiang
Mai Prov.
- Ban Pho Hak, Dam Noen Saduak Distr.,
Ratchaburi Prov.
- Ban Pho Hak, Dam Noen Saduak Distr.,
Ratchaburi Prov.
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Table 1 (Cont’d)
Diseases
Rust

Pathogen
Phakopsora
vulgaris

Plant Part
Affected

ziziphi- Leaf

Powdery
Mildew

Oidium zizyphi

Leaf, Fruit

Sooty mold

Aithaloderma sp.

Leaf
Leaf
Leaf

ใบจุดสาหร่าย
Anthracnose

โรคโคนและ
รากเน่า

Cladosporium sp.
Polychaeton sp.
Scorias cylindrica
Cephareulos
virescense
Colletotrichum
gloeosporioides

Rhizoctonia sp.

Leaf
Fruit
Fruit
Fruit
Leaf
Fruit

Locations
- Mae Saruai Distr., Chiang Rai Prov.
- Ban Pho Hak, Dam Noen Saduak Distr.,
Ratchaburi Prov.
- Ban Na Distr., Nakhon Nayok Prov.
- Ban Pho Hak, Dam Noen Saduak Distr.,
Ratchaburi Prov.
- Mae Saruai Distr., Chiang Rai Prov.
- - Muang Distr., Chiang Rai Prov.
- Royal Agricultural Station Pang Da, Sa
Moeng Distr., Chiang Mai Prov.
- Ban Pho Hak, Dam Noen Saduak Distr.,
Ratchaburi Prov.
- Ban Mor Distr., Saraburi Prov.
- Mae Saruai Distr., Chiang Rai Prov.

- Mae Saruai Distr., Chiang Rai Prov.
Mae Saruai Distr., Chiang Rai Prov.
- Mae Rim Distr., Chiang Mai Prov.
- Ban Pho Hak, Dam Noen Saduak Distr.,
Ratchaburi Prov.
PakChong Distr., Nakhon Ratchasima
Prov.
- Pak Chong Distr., Nakhon Ratchasima
Prov.
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สรุ ป
จากการสํารวจและเก็บตัวอย่างโรคชนิดต่าง ๆ ของพุทรา พบโรคของพุทราหลายชนิด ได้ แก่ โรคใบจุด
ดําเกิดบนใบ สาเหตุเกิดจากรา Pseudocercospora jujubae โรคใบจุด ซึง่ ลักษณะอาการแตกต่างกันเกิดจาก
ราสาเหตุหลายชนิด ได้ แก่ Alternaria alternata, Colletotrichum gloeosporioides, Guignardia sp.,
Pestalotiopsis sp., Phyllosticta sp. และ Mycosphaerella sp. โรคใบจุดสาหร่าย โรคราแป้ง สาเหตุเกิด
จากรา Oidium zizyphi โรคราสนิม สาเหตุเกิดจากรา Phakopsora ziziphi-vulgaris โรคผลเน่าแอนแทรคโนส
สาเหตุเกิดจากรา Colletotrichum gloeosporioides โรคราดําพบที่ใบและผล โรคโคนและรากเน่าสาเหตุเกิด
จากรา Rhizoctonia sp. เป็ น Multinucleate Rhizoctonia
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