องค์ ความร้ ูเกีย่ วกับ
“โรคใบร่ วงชนิดใหม่ ในยางพารา”

กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง
การยางแห่ งประเทศไทย

บทนา
โรคใบร่ วงชนิ ดใหม่ ข องยางพาราเป็ นที่ น่าวิตกกัง วลในกลุ่ ม เกษตรกรชาวสวนยางพารา เนื่ องจาก
สามารถพบในทุกพันธุ์ของยางที่ปลูก ยากต่อการควบคุมและป้ องกันกาจัดโรค ทั้งนี้ อาจมาจากการผลัดใบตาม
ธรรมชาติของต้นยาง ลม หรื อการสะสมของเชื้อราตามธรรมชาติ เชื้อราส่ วนใหญ่เข้าทาลายที่ใบจึงเป็ นสาเหตุทา
ให้ใบร่ วง จะมีอาการรุ นแรงและใบร่ วงมากหลังจากฝนตกหนักติดต่อกัน อย่างไรก็ตามอาการเริ่ มแรก ใต้ใบมี
ลักษณะรอยช้ าค่อน ข้างกลม ผิวใบด้านบนบริ เวณเดียวกันสี เหลือง (Chlorosis) ต่อมาเนื้อเยื่อบริ เวณนี้ขยายใหญ่
ขึ้น เป็ นสี คล้ าขอบแผลดา (Necrosis) และเปลี่ยนเป็ นเนื้ อเยื่อแห้ง (Necrosis) สี น้ าตาลจนถึงขาวซี ด รอบแผลไม่
มีวงสี เหลื องล้อมรอบ รู ปร่ างแผลค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.5 -3 เซนติเมตร จานวนจุด
แผลบนแผ่นใบมี มากกว่า 1 แผล อาจเจริ ญลุกลามซ้อนกันเป็ นแผลขนาดใหญ่ ระยะรุ นแรงใบเหลืองและร่ วงใน
ที่สุด เชื้ อรายังเข้าทาลายกิ่ งใกล้ปลายยอดทาให้เกิ ดอาการแห้งตายจากยอดได้เช่ นกัน ลักษณะอาการของโรคมี
จุดเด่นที่แตกต่างจากโรคอื่นๆ ของยางพาราคือ แผลกลมค่อนข้างใหญ่ อาการบนใบที่เป็ นสี เขียวจะไม่มีลกั ษณะ
วงสี เหลื องล้อมรอบ หากมีปริ มาณเชื้ อราเข้าทาลาย อย่างรุ นแรงอาจทาให้ใบยางร่ วงทั้งที่อาการของโรคยังไม่
พัฒนาถึงระยะอาการเป็ นเนื้ อเยื่อแผลขาวซี ดก็ได้ (อารมณ์, 2562) จากรายงานเบื้องต้นของโรคยางพาราชนิ ด
ใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศผูท้ ี่ผลิตยางในทวีปเอเชี ยได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ยงั ไม่สามารถสรุ ป
อย่า งแน่ ชัดถึ ง เชื้ อสาเหตุ ข องโรค มี เพี ย งข้อสันนิ ษ ฐานจากผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นโรคพื ช ลงความเห็ นว่า น่ า จะมี
แนวโน้ม มาจากเชื้ อ รา Pestalotiopsis sp. เพราะว่า เคยมี ร ายงานการระบาดมาก่ อ นในประเทศอิ น โดนี เซี ย
มาเลเซีย และศรี ลงั กา เป็ นต้น

เชื้อรา Pestalotiopsis sp.
เชื้ อราในสกุล Pestalotiopsis มีการสร้าง conidia เป็ นรู ปกระสวย มีเซลล์หวั - ท้ายใส เซลล์อยูต่ รงกลาง
มีสีเข้ม โดยทัว่ ไปอาศัยอยูใ่ นระบบนิ เวศเขตร้ อนชื้ นและร้ อน เป็ นสาเหตุของโรคพืชที่ถูกแยกจากเอนโดไฟท์
ชนิด Pestalotiopsis มีความสาคัญแสดงถึงการสร้าง secondary metabolites เชื้อราชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ ตน้ ยางพาราจะ
ปรากฏอาการชัดเจนที่ใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็ นวงค่อนข้างกลมสี เหลือง (chlorosis) และต่อมาเนื้ อเยือ่
รอยสี เหลืองจะแห้งตาย (necrosis) เป็ นแผลกลมสี สนิมซีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากว่า 1 แผล จากนั้น
ใบจะร่ วงในที่สุด (Sajeewa et. al., 2011)

ลักษณะทางชีววิทยา
Steyaert (1949) รายงานว่า Pestalotia ถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบสปอร์ ทั้งนี้แสดง
2 สกุล ได้แก่ Truncatella มี 4 สปอร์ และ Pestalotiopsis มี 5 สปอร์ หรื อ 6 สปอร์ วงจรชีวิตของ Pestalotiopsis
เข้าทาลายทางบาดแผลของพืช หรื อสภาวะเครี ยดของพื ช แล้วแสดงบทบาทสาคัญในการเจริ ญของโรคพื ช
สภาวะเครี ย ดอาจจะแสดงโดยแมลง สารก าจัดศัตรู พื ช การท าลายจากแสงอาทิ ตย์ รวมทั้ง สภาพแวดล้อ ม
นอกจากนี้ อุณหภูมิสูง ปริ มาณน้ าฝนสู ง และกิจกรรมของมนุษย์เป็ นตัวกระตุน้ การเข้าทาลายของโรค
เชื้ อราชนิ ดนี้ สื บ พันธุ์ แบบอาศัย เพศ (sexual stage) และสร้ างสปอร์ สามารถท าให้เกิ ดโรคในส่ วน
ขยายพันธุ์ต่างๆ ที่มีการก่อเชื้ อ (inoculum) เช่ น สปอร์ เป็ นต้น ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้ Elliot et. al. (2004)
รายงานว่า Pestalotiopsis อาจจะผลิ ตสปอร์ ปริ มาณมากที่สามารถแพร่ กระจายได้อย่างง่ ายในอากาศหรื อโดย
ละอองน้ า ดังนั้นการกาจัดและจัดการโรคเป็ นสิ่ งสาคัญ เช่น การจัดการน้ า ได้แก่ การให้น้ าแบบฉี ดฝอย ลดความ
ชุ่มน้ าของใบ เพิม่ พื้นที่ผวิ แก่พืช และเพิม่ การถ่ายเทของอากาศสามารถลดโรค เช่น ในต้นปาล์มประดับ เป็ นต้น

วงจรชีวติ ของ Pestalotiopsis sp.

ส่ วนประกอบของโรค
ส่ วนประกอบของโรคเป็ นปั จจัยสาคัญของการเกิ ดโรค หากขาดส่ วนใดส่ วนหนึ่ งแล้วจะเกิ ดโรคไม่
สมบูรณ์หรื อไม่อาจเกิดโรคได้ ส่ วนประกอบของโรคเป็ นที่รู้จกั กันดีคือ สามเหลี่ยมโรคพืช ได้แก่
- พืชอาศัย ต้องมีพืชอาศัยที่เป็ นโรคง่าย
- เชื้อสาเหตุ ต้องเป็ นเชื้อสาเหตุที่รุนแรง
- สภาพแวดล้อม ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค
- เวลา ได้แ ก่ ระยะเวลาที่ พื ช อาศัย และเชื้ อ โรคสั ม ผัส กัน ระยะเวลาที่ ใ บชุ่ ม น้ า ในขณะที่ อุ ณหภู มิ
เหมาะสม การแพร่ กระจายของสปอร์ การงอกของสปอร์ การติดเชื้อ เป็ นต้น (Francl, 2001)

ภาพ สามเหลีย่ มโรคพืช

การตรวจเอกสาร Pestalotiopsis sp.
Pestalotiopsis sp. เป็ นเชื้ อราที่ เข้า ทาลายและแสดงลักษณะอาการเด่ นชัดบริ เวณใบและผล ในที่ น้ ี มี
รายงานว่าเชื้ อราชนิ ดนี้ เข้าทาลายในผลไม้ฝรั่ง สกุลของ Pestalotiopsis Steyaert เป็ นเชื้ อราที่มีความแตกต่างกัน
(heterogenous) จัดอยูใ่ นกลุ่ม coelomycetous ที่ประกอบด้วย 205 สปี ชีส์ ที่มีความแตกต่างกันของลักษณะสปอร์
ขนาด การแยกตัว การสร้างสี และการปรากฏหรื อไม่ปรากฏของรยางค์ เชื้ อราชนิ ดนี้ บ่งบอกคือ จานวนสปอร์
ส่ วนใหญ่มี 4 เซลล์ที่มีผนังขวาง มีการสร้างสี บนอาหารเลี้ยงเชื้ อ ประกอบด้วย 2-4 รยางค์ ขึ้นอยูก่ บั อัตราการ
เจริ ญเติ บโต ลักษณะสัณฐานวิทยาของสปอร์ และลักษณะโครงสร้ างของเชื้ อราที่ จะแตกต่างกันตามสปี ชี ส์
ยกตัวอย่างในฝรั่งดังภาพด้านล่างนี้

Pestalotiopsis sp. ระบาดในฝรั่งสาเหตุของโรค scab

Pestalotiopsis sp. ระบาดทีผ่ ลและใบสาเหตุของโรค scab ฝรั่ง
จากจ านวนตัว อย่า งของสายพัน ธุ์ ป่ าของยางพารา 225 ตัว อย่า ง และกระพี้ จาก 15 ต้น ของวงศ์
Euphorbiaceae พบว่า Pestalotiopsis aff. Palmarum และ Trichoderma harzianum เป็ นสปี ชีส์ที่พบได้ทวั่ ไปเป็ น
เหมือนเอนโดไฟท์ (จุลินทรี ยท์ ี่ อาศัยอยูใ่ นพืช โดยไม่ทาให้พืชเกิดโรคและได้รับสารอาหารจากพืชอาศัย) ภาพ
ด้ า นล่ า งนี้ จะขึ้ นอยู่ ก ั บ ITS (internal Transcribed Spacers = ตั ว เพิ่ ม ดี เ อ็ น เอ) และ LSU (Large Subunit =
องค์ประกอบของไรโบโซม) ของนิ วเคลี ยร์ ดีเอ็นเอในไรโบโซม อย่างไรก็ตาม Pestalotiopsis microspora มี
ลักษณะสัณฐานวิทยาแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าจุลินทรี ยด์ งั ต่อไปนี้ สามารถพบในกระพี้ของต้นยาง
ได้ แ ก่ Alternaria, Botryosphaeria, Colletotrichum, Fusarium, Pestalotiopsis/Pestalotia and Xylaria ในทาง
ตรงกันข้าม T. harzianum ถูกแยกจากใบและกระพี้ นอกจากนี้ Pestalotiopsis และ Trichoderma เป็ นสกุลที่พบ
บริ เวณใบ มี ความหลากหลายขององค์ป ระกอบภายในกระพี้ มี หลายเชื้ อราที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพในการเป็ นตัว
ควบคุ มทางชี วภาพซึ่ งยับยั้งโรคของยางพารา แต่เชื้ อรา Pestalotiopsis และ Colletotrichum เป็ นที่รู้จกั กันของ
ความอ่อนแอต่อโรคและสาเหตุของโรคใบจุด Pestalotiopsis ในการศึกษาครั้งนี้แสดงบทบาทสาคัญเป็ นโฮสต์ที่
ไม่ถูกพิจารณาให้เป็ นเหมือนการอยู่ร่วมกันแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างสปี ชี ส์หนึ่ งไปยังอีกสปี ชี ส์หนึ่ ง (Romina
and Priscila, 2010)

ความหลากหลายของเชื้ อราเอนโดไฟท์ ในใบและกระพีข้ องยางพาราสายพันธุ์ป่า

นอกจากนี้ ในยางพารายัง พบโรคใบไหม้ล าติ น อเมริ ก า (SALB) ซึ่ งแยกมาจากยางพาราสายพันธุ์
FX3864, CD312 และ MDF180 พบเชื้ อ ราเอนโดไฟท์แสดงกิ จ กรรมเป็ นตัวยับ ยั้ง เกิ น 80% ของพัน ธุ ก รรม
ลั ก ษณะอนุ กรมวิ ธ าน ดั ง นี้ Fusarium sp., Gibberella sp., Glomerella cingulate, Microsphaeropsis sp.,
Myrothecium sp., Pestalotiopsis sp. ในยางสายพันธุ์ MDF180 และ Myrothecium sp. ในสายพันธุ์ยาง CDC312
จากการศึกษาเชื้ อราเอนโดไฟท์ในยางพาราพันธุ์ปลู กพบว่าช่ วยยับยั้งการงอกของสปอร์ Microcyclus ulei ใน
การต้านโรคใบไหม้ลาตินอเมริ กา เมื่อไม่กี่ปีมานี้ สปี ชี ส์ Pestalotiopsis ได้รับความสนใจพบว่ามีความสาคัญใน
การสร้ างสารเมแทบอไลท์ทุติ ยภู มิ และพบว่า Pestalotiopsis cf. hughesii แสดงลักษณะเด่ นในใบและกระพี้
มากกว่าเฉพาะใบอย่างเดียว (Anderson, et. al., 2011)
อย่างไรก็ตามการทดลองในอาหารเลี้ยงเชื้อ (In vitro) อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อเชื้ อในการเจริ ญเติบโตคือ
26 องศาเซลเซี ยส จะหยุดการเจริ ญเติบโตที่อุณหภูมิสูงกว่า 32 องศาเซลเซี ยส และต่ากว่า 5 องศาเซลเซี ยส จาก
การศึกษาพบว่า Pestalotiopsis เป็ นสาเหตุของโรคผลเน่าแห้งในฝรั่ง (scabby fruit canker) การศึกษานี้ ช่วยบ่งชี้
ลักษณะทางธรรมชาติ ที่แพร่ หลายส่ งผลต่อฝรั่ งในหมู่ เกาะฮาวาย (P. microspore, P. clavispora, P. sp., GJ-1
และ P. disseminate (Thum.) Stey.) ขณะเดี ยวกันสัณฐานวิทยาก็ข้ ึ นกับปั จจัยสิ่ งแวดล้อม ลักษณะพันธุ กรรม
นอกจากนี้ ยงั เป็ นสาเหตุของโรคราสี เทาของใบชาระบาดรุ นแรงในประเทศญี่ปุ่นมาจากเชื้ อสาเหตุ P. longiseta
เป็ นต้น (Keith et. al., 2005) มีผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่พบการระบาดของเชื้ อรา Pestalotiopsis sp. ได้แก่ โรคผลเน่า
ในเงาะ Genus Pestalotiopsis ถูกพบโดย Steyaert โดยแยกออกมาจาก genus Pestalotia ซึ่ ง Steyaert (1949) ได้

แก้ไขและจัดกลุ่มเชื้อรา Pestalotia ใหม่ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ขึ้นอยูก่ บั โคนิเดีย genus Truncatella Steyaert โคนิ
เดีย มี 4 เซลล์
สกุลของ Pestalotiopsis Steyart โคนิเดีย มี 5 เซลล์ ส่ วน Pestalotia โคนิเดีย มี 6 เซลล์ ลักษณะโคโลนี
(colony) ของเชื้ อราบนอาหารพีดีเอ (PDA) สร้างเส้นใยมีสีขาวนวลถึงสี น้ าตาลอ่อนเส้นใยหยาบ ฟูเล็กน้อย พบ
กลุ่มโคนิเดีย (conidia) สี ดามันเยิม้ กระจายอยูท่ วั่ โคโลนี เชื้อราสร้างฟรุ ตติ้งบอดี้ (fruiting body) แบบอะเซอวูลสั
(acervulus) สี เ ข้ม รู ปหมอน (cushion shape) เกิ ด ในชั้ น อิ พิ เ ดอร์ มิ ส (epidermis) ภายในมี โ คนิ ดิ โ อฟอร์
(conidiophores) สั้น ยาวเรี ยว บางใส ไม่แตกกิ่งก้าน โคนิเดียมีหลายเซลล์ ส่ วนใหญ่มี 5 เซลล์ เซลล์ส่วนหัวและ
ท้ายมีลกั ษณะแหลมเรี ยวไม่มีสี แต่เซลล์บริ เวณกลาง 3 เซลล์ เซลล์จะมีสีน้ าตาลเข้มถึงดา มีรยางค์ ยื่นออกไปที่
ปลาย 2 เส้นหรื อมากกว่า (Boonyawadee, 2014)
การแพร่ ระบาดของเชื้ อรา Pestalotiopsis sp. สามารถอยู่ข ้า มฤดู ใ นเศษซากของพื ช อาศัย Davidson
(1970) รายงานว่าเชื้ อรา Pestalotiopsis เข้าทาลายส่ วนของพืชที่ตายแล้วหรื ออาศัยอยูต่ ามใบแห้งกิ่งแห้ง และตา
ใบที่อาการ necrosis และเชื้ อราติดอยูท่ ี่ผิวเปลือกของเมล็ด ทาให้เกิดโรคเน่ าคอดิ น (damping-off) ในระยะต้น
กล้า ได้แ ล้ว ยัง เป็ นแหล่ ง ของเชื้ อ ที่ จ ะแพร่ อ อกไปยัง พื ช ชนิ ด อื่ น หรื อ พื ช ต้น ข้า งเคี ย งได้ เชื้ อ ราสามารถ
แพร่ กระจายโดยแมลงและน้ าฝน Pestalotiopsis sp. พบเป็ นเชื้อราสาเหตุโรคพืชทัว่ ไปในเขตร้อน เข้าทาลายและ
สามารถทาลายพืชได้หลายส่ วน เช่น ดอก ใบ ผล สามารถก่อให้เกิดโรคใบจุดและใบไหม้กบั วัชพืชหลายชนิ ด
เช่น น้ านมราชสี ห์ ผักแว่น หญ้าขจรจบ เป็ นต้น (ธวัช, 2543) อีกทั้ง Sarrocco และคณะ (2009) รายงานเกี่ยวกับ
Pestalotiopsis sp. ครั้ งแรกเจอในไม้ดอกไม้ประดับ คื อ โพรเที ย (คิ งโพเที ย) (Protea cynaroides) ในประเทศ
อิตาลี เชื้อรานี้แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยามี 5 เซลล์ 3 เซลล์ตรงกลางมีสีน้ าตาลและเข้มกว่าหัวท้ายทั้งคู่
ในยางพารา พบว่า ประเทศบราซิ ล มี ก ารระบาดของ Pestalotiopsis sp. ในยางพัน ธุ์ MDF180 และ
Myrothecium sp. ในยางพันธุ์ CDC312 ทั้ง สองเชื้ อราแสดงปรปั ก ษ์ก ับ เชื้ อ ราเอนโดไฟติ ก Microcyclus ulei
(Anderson, et. al., 2010) แล้วยังพบต้นกล้าของปาล์มน้ ามันที่ปลูกในโรงเรื อน มีการระบาดของ Pestalotiopsis
sp. จากการแยกเชื้ อในอาหารเลี้ ยงเชื้ อพบสปอร์ ป ระกอบด้วย 5 เซลล์ มี ลกั ษณะสี น้ าตาลอ่อนถึ งน้ าตาลเข้ม
อาการส่ วนใหญ่แสดงที่ ใ บ วิธี ก ารควบคุ มการระบาดใช้ฟั งไจปรปั ก ษ์ มี 3 ชนิ ด คื อ Suncozeb (Mancozeb
80WP), Hepridion และ Carbendazim 500 CC ที่ความเข้มข้น 25, 50, 75, 100 และ 125 ppm. ทดสอบที่ใบ พบว่า
Carbendazim ที่ 500 g/L สามารถควบคุม Pestalotiopsis sp. ของต้นกล้าของปาล์มน้ ามัน (Emmanuellah, et. al.,
2019) เชื้ อราชนิ ดนี้ มีรายงานพบที่เกาะสุ มาตรา ประเทศมาเลเซี ยถูกรายงานตั้งแต่ปี 1975 และกลับมาอีกครั้งใน
ปี 2016 และระบาดทางตอนใต้ของประเทศไทย และอินโดนี เซี ย ทาให้ผลผลิตน้ ายางลดลง 70% (International
Rubber Consortium, 2019) เป็ นต้น

ประเทศออสเตรเลีย มีรายงานว่า เชื้ อรา Pestalotiopsis sp. เข้าทาลายมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว ก่อนหน้า
นี้ มี ก ารปรากฏของเชื้ อเอนโดไฟท์ อื่ น ๆ เช่ น Colletotrichum gloeosporioides, Pestatiopsis mangiferae,
Alternaria alternata และ Eppicocum sp. มีรายงานว่าเชื้ อราเอนโดไฟท์จะเข้าปลูกเชื้ อที่ผลก่อนอันดับแรกและ
ต่อมาคือก้านช่ อดอกและขยายสปอร์ อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยงั พบเชื้ อรา Pestalotiopsis sp. ในอะโวกาโด
น้อยหน่า ทุเรี ยน ลองกอง ลิ้นจี่ มะม่วง มังคุด เงาะ ละมุด และพืชตระกูลมะเขือ เป็ นต้น (Johnson, et. al., 1997)
ประเทศศรี ล ัง กา มี รายงานว่า Pestalotiopsis sp. เป็ นต้นเหตุ ของโรคแอนแทรคโนสในอะโวกาโด
รวมถึงอาการต้นและรากเน่า โดยทัว่ ไปโรคแอนแทรคโนสมาจากเชื้ อรา Colletotrichum gloeosporides (Penz.)
แต่ถูกข่มด้วย Pestalotiopsis neglecta เชื้ อสปี ชี ส์น้ ี เป็ นเชื้ อราที่ไม่ก่อโรค แสดงลักษณะเป็ นตัวยับยั้งลักษณะลา
ต้นและรากเน่ า ของอะโวกาโด ส าหรั บ วิธี ท างเคมี ป้องกันเชื้ อราที่ ผิวเปลื อกคื อ สกัด dichloromethane และ
chromatographed บนซิ ลิกาเจลในปริ มาณ 479 กรัม แบ่งเป็ น 4 สัดส่ วน เพื่อเป็ นตัวยับยั้งกิจกรรมการเจริ ญของ
เชื้อรา (Adiharam and Karunaratne, 1997)
ประเทศแคเมอรู นเป็ นแหล่งกาเนิ ดของยางพาราพันธุ์ ทางการค้า ในการปลูกพบการระบาดของโรค
รุ นแรงสาเหตุของโรคใบไหม้ 80% ของผูท้ ี่กรี ดยางทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ สปอร์ของโรคที่พบปรากฏ
ส่ งผลต่อโรคยางพาราคือ Pestalotiopsis microspora ประกอบด้วยสปอร์ สายเดี่ยว การเจริ ญเติบโตขึ้นกับอาหาร
เลี้ ยงเชื้ อ อุณหภูมิการปลู กเชื้ อ และค่า pH เป็ นต้น การระบาดของโรคแพร่ กระจายในในทวีปเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ แอฟริ กากลาง รวมทั้ง ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศแคเมอรู น ยางพารามีความสาคัญในการกระจาย
รายได้ของเจ้าของสวนยางหลายพันคน แคเมอรู นติดอันดับ 3 ของทวีปแอพฟริ กาในการส่ งออกยางธรรมชาติ
และอันดับ 14 ของโลกในปี 2015 คิดเป็ น 0.6% ของการส่ งออกสิ นค้าทั้งหมด
สาเหตุที่ใบยางร่ วงเกิ ดจากเชื้ อรา เช่น Corynespora และโรคใบจุด รากขาวหรื อรากแดงเกิ ดจากเชื้ อรา
Colletotricum ส่ ว นใหญ่ ป รสิ ต จากพื ช มาจากสกุ ล Loranthaceae ในยางพาราจะระบาดรุ น แรงผ่า นทรงพุ่ม
(canopy) การระบาดของโรคในประเทศแคเมอรู นอยูร่ ะหว่าง 10 ถึง 38% วิธีการใช้สารกาจัดเชื้อรา ได้แก่ Banko
Plus คือ Chlorothalonil 550 กรัมต่อลิตร + Carbendazim 100 กรัมต่อลิตร และ Penncoz คือ Mancozeb 800 กรัม
ต่อกิโลกรัม ในห้องทดลองใช้ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน (100%, 75%, 50% และ 25%) มีประสิ ทธิ ภาพช่วยยับยั้ง
การเจริ ญเติบโตของ Pestalotiopsis microspora ตัวยับยั้งการเจริ ญเติบโตของสปอร์ คือ OKMil ได้แก่ Cuprous
oxide 600 กรั ม ต่ อกิ โลกรั ม + Metalaxyl 120 กรั ม ต่ อกิ โลกรั ม ที่ ค วามเข้ม ข้น 100%, 75% และ 50% เท่ า นั้น
(Aurelie, et. al., 2017)

ใบไหม้ จาก Pestalotiopsis microspora ประเทศแคเมอรู น

ลักษณะ Pestalotiopsis microspore สาเหตุโรคใบไหม้ ในยางพารา

การพัฒนาการบาดเจ็บของใบ a) ปลูกเชื้อหลังจาก 5 วัน b) อาการรุ นแรงขึน้ หลังปลูกเชื้อ 10 วัน c) รุ นแรงมาก
หลังจากปลูกเชื้อ 20 วัน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้รวบรวมซากจากหลายพื้นที่ มี ท้ งั หมด 142 ลักษณะทาง
อนุ กรมวิธาน เป็ นสายพันธุ์ใหม่ที่ทาให้เกิดโรคใบร่ วง มี 105 สปี ชีส์ 18 สายพันธุ์ มาจากสองจังหวัดทางภาคใต้
ได้ แ ก่ นครศรี ธรรมราชและสงขลา เช่ น Kirschsteiniothelia sp., Bactrodesmium rahmii, Cladosporium
tenuissimum, Curvularia lunata C. pallescens, Dactylaria hyaline, Hansfordia pulvinata, Idriella lunata,
Lasiodiplodia cf. theobromae, Nigrospora sphearica, Pestalotiopsis sp., Subulispora procurvata,
Wiesnerionmyces javanicus, Zygosporium echinosporum and Z. gibbrum เป็ นต้น มี 4 อนุ ก รมวิ ธ านที่ พ บทุ ก
ระยะจัง หวัด นครศรี ธรรมราช ส่ ว นจัง หวัด สงขลาประกอบด้ ว ยเชื้ อ Cladosporium flavum, C. orchidis,
Dictyosporium manglietiae and Hormiactis candiada เป็ นต้น มี 4 อนุ กรมวิธาน ที่พบทุกระยะจังหวัดสงขลา
คื อ Hypoxylon sp., Cladosporium oxysporum, Pleurotheciopsis pusilla และ Sporidesmium harknesii เป็ นต้น
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ พบความหลากหลายของเชื้ อ แต่ไม่ประสบผลสาเร็ จเนื่ องจากการการอาศัยของเชื้ อ
ยังคงไม่แน่นอน (Seephueak, et. al., 2010)
เชื้อราพบในไม้ สนหิน
ต้นสนหิ นเป็ นไม้ที่มีความสาคัญของป่ าไม้ของประเทศโปรตุเกส และแถบทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน สน
หิ นมีคุณค่าเป็ นไม้เศรษฐกิจที่มีความสาคัญ ผลสามารถกินได้ เป็ นแหล่งของอุตสาหกรรมของประเทศ สนหิ น
ถูกพิจารณาสปี ชี ส์ที่มีความแข็งแรง ในปั จจุบนั ผลผลิตสนลดปริ มาณการผลิตลง เนื่ องจากมีผลกระทบหลาย
ปัจจัยรวมถึงศัตรู พืชและโรคพืช เป็ นต้น
Pestalotiopsis เป็ นสกุ ล ที่ มี ก ารแพร่ กายอย่ า งกว้ า งขวาง สปอร์ เป็ นแบบมี ร ยางค์ อ ยู่ ใ นวงศ์
Sporocadaceae เชื้ อรานี้ จะเป็ นสกุลของโรคพืชแบบทุ ติยภูมิ สามารถตอบสนองต่อสายพันธุ์ใดสายพันธุ์ หนึ่ ง
เช่น รอยแผลหรื อรอยโหว่หรื อขี้กลาก (canker), ตายยอด (dieback), ใบจุด (leaf spots), ใบปลายใบแห้งหรื อเน่า
ดา (tip blight), ใบไหม้ (needle blight), grey blight, ใบเหลืองรุ นแรง (severe chlorosis) และผลเน่ า (fruit rot)
เ ป็ น ต้ น Pestalotiopsis มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง จ า ก ส กุ ล ข อ ง Pestalotiod อื่ น ๆ ใ น ว ง ศ์ Sporocadaceae
(Heterotruncatella, Neopestalotiopsis, Pseudopestatiopsis และ Truncatella) โดยสังเกตุจากจานวนสปอร์ และ
สี ของรงควัตถุในอาหารเลี้ยงเชื้อ
วิธีการบ่งชี้ ง่ายๆ คือ Pestalotiopsis ในสปอร์ จะแบ่งเป็ น 5 เซลล์ภายใน สปอร์ แบบ fusoid มีสีน้ าตาล 3
เซลล์ และระยางค์ทา้ ยสุ ด ทั้งนี้ อาจจะถู กจากัดด้วยโฮสต์ที่อาศัย อิทธิ พลสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น จากการศึกษามี
รายงานว่าพบการระบาดของ Pestalotiopsis ของสนในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. Pestalotiopsis sp. จากสนหิน (Pinus halepensis Mill.) ในประเทศสเปน
2. Pestalotiopsis พบใน Pinus armandii จากประเทศฝรั่งเศสและจีน

3. Pestalotiopsis พบใน Pinus sp. จากประเทศจีน
4. Pestalotiopsis พบใน Pinus pinea L. จาก mainland ของประเทศโปรตุเกส

Pestalotiopsis pini (a,b) โคโลนีในอาหาร PDA หลัง 10 วัน ทีอ่ ุณหภูมิ 23 ± 2 ºC (c – f) สปอร์ ทยี่ ดึ ติด
อาหารเลีย้ งเชื้อ (g - l) สเกลของสปอร์ ที่ 10 µm

การปลูกเชื้ อของต้ นกล้ าหลัง 4 เดื อน (a) อาการของโรคพืช (b,c) อาการหลังปลูกเชื้ อ Pestalotiopsis pini sp.
Nov. (d,e) อาการตายของส่ วนปลายยอด

ดัง นั้ น มี 4 สปี ชี ส์ ข องสนหิ น ที่ มี ก ารท าลายของ Pestalotiopsis คื อ Pe. australis, Pe biciliata, Pe
disseminata และ Pe. hollandica สิ่ งที่น่าสนใจคือ Pestalotiopsis จะไม่มีความเฉพาะของโอสต์ผอู ้ าศัย สามารถ
พบได้อย่างกว้างในพืชที่แหล่งตั้งต้น และไม่มีขอ้ มูลอ้างถึงเมื่อเชื้ อเข้าทาลายต้นสนยังคงสภาพปกติ ในรายงาน
ครั้ งนี้ Pestalotiopsis australis มาจากโฮสต์ผูอ้ าศัย ในวงศ์ Proteaceae การศึ ก ษาครั้ งนี้ ท าความเข้า ใจกับการ
พัฒ นาของโรคเพื่ อ เป็ นกลยุ ท ธ์ ใ นการจัด การโรค ทางเลื อ กหนึ่ งในการจัด การโรคอาจจะใช้ไ บโอติ ก
หรื ออะไบโอติก เช่น D. sapinea, S. polyspora และเชื้อราอื่นๆ เป็ นอะไบโอติกบางชนิดในบทบาทของโรคและ
พัฒนาการบังคับให้น้ า และอุณหภูมิของอากาศ เป็ นต้น (Ana, et. al., 2020)
เชื้อราพบในไม้ ผลเขตร้ อน
การศึกษาโรครากเน่าผลเน่าของผลไม้ชมพู่ (wax apple) ที่จงั หวัดเชียงใหม่และเชียงรายมีการเข้าทาลาย
ด้วยเชื้ อราสายพันธุ์ใหม่ คือ Pestalotiopsis samarangensis การระบาดของเชื้ อราในชมพู่ประกอบด้วยสายพันธุ์
อื่น เช่ น Pestalotiopsis cf. versicolor และ Pestalotiopsis sp. มีความแตกต่างกันทางพันธุ กรรม ก่อนหน้านี้ พบ
ส าย พั น ธุ์ Pestalotiopsis eugeniae (Thum.) จาก ชมพู่ มี ความ แต ก ต่ าง ข อง โค โ ล นี กั บ Pestalotiopsis
samarangensis ในโรคพื ช จะพิ จ ารณาสปี ชี ส์ Pestalotiopsis นี้ จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ วงศ์ Myrtaceae ซึ่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพในการเข้าทาลายที่เซลล์ผิวและเนื้ อเยื่อที่อยูใ่ ต้เซลล์ผิวของใบ ผล ลาต้น หรื อหัว มีขนาดใหญ่มาก
ผิดปกติทาให้บริ เวณที่เป็ นแผลมีลกั ษณะนู นขึ้นมาเป็ นสะเก็ดขรุ ขระ (scab) ได้ชดั เจนอีกด้วย (Sajeewa, et. al.,
2013)

A. Pestalotiopsis samarangensis (holotype), B. ผลเน่ าของชมพู่, C.D. สปอร์ ต้นแบบ ขนาด 50 µm, E.
เซลล์สปอร์ ขนาด 20 µm และ F. สปอร์ ของเชื้อรา ขนาด 20 µm, G – H. สปอร์ ของเชื้อรา ขนาด 20
µm และ I – J. โคโลนีบนอาหารเลีย้ งเชื้อ PDA
เชื้อราพบในไม้ ตระกูลกระถินณรงค์
Pestalotiopsis sp. เป็ นสาเหตุหนึ่ งของโรคที่เกิ ดขึ้นกับใบกระถินณรงค์ เช่ น ราแป้ ง ราดา และใบจุดสี
น้ าตาล จากนั้นก็เข้าทาลายฝักหรื อเมล็ดและบางชนิดเข้าทาลายต้นกล้าที่จะงอกจากเมล็ด (seed-borne pathogen)
ในแปลงทดลองของประเทศไทย ค.ศ. 1985 พบว่า 12 สายพันธุ์ ของกระถิ นมี การทาลายของเชื้ อแต่ไ ม่ รวม
Acacia mangium ส าหรั บ พัน ธุ์ ดัง ต่ อ ไปนี้ A. auriculiformis, A. aulacocarpa และ A. crassicarpa แสดงการ
เจริ ญเติบโตดี มีเปอร์เซ็นต์การรอดสู งตลอดการทดลองในประเทศไทย (Krisna, 1996) ดังแสดงจากภาพด้านล่าง
นี้

โรคใบจุดในกระถินณรงค์
พบรายงานเชื้ อ Pestalotiopsis versicolor แสดงโรคใบไหม้ในไม้ตระกูลกระถิน ณรงค์ของประเทศจีน
ในปี 2004 เชื้ อราชนิ ดนี้ ระบาดทางตอนใต้ของประเทศจีน มณฑล Guangxi ไม้กระถินณรงค์แสดงอาการแคระ
เกร็ น ใบไหม้ในช่วงแรก จากนั้นขยายวงกว้างใบบิดเบี้ยวและร่ วงในที่สุด เชื้ อชนิ ดนี้ จะเจริ ญเติบโตในความชื้น
ที่สูงจะเพาะตัวที่ใบหลังจาก 13 – 17 วัน (Wei, et. al., 2007) นอกจากนี้สปี ชีส์ของ Pestalotiopsis ส่ วนใหญ่เป็ น
สาเหตุของโรคพืชถู กแยกจากเอนโดไฟท์ Toofanee and Dulymamode (2002), Worapong, et. al., (2002) และ
Wei and Xu (2004) พบว่า Pestalotiopsis agallochae มาจากต้นตาตุ่มทะเลหรื อมูตอ บูตา (Excoecaria agallocha)
เป็ นไม้ยืนต้นในวงศ์ Euphorbiaceae ภาพด้านล่างนี้ ทาให้เป็ นสาเหตุของโรคใบจุด และเป็ นสาเหตุโรคของต้น
ชา ปกติ เชื้ อรา Pestalotiopsis ประกอบด้วย 205 สปี ชี ส์ มีระยางค์ 4 – 9 ไมโครเมตร จะปรากฏบริ เวณเซลล์
ร่ างกาย ทั้งนี้ อาศัยอยูโ่ ดยทัว่ ไป ไม่เจาะจงโฮสต์ (host) มีความหลากหลายทางพันธุ กรรม เป็ นต้น (Jeewon, et.
al., 2014)

ต้ นตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha) แสดงอาการใบจุด

การปลูกเชื้อ Pestalotiopsis ในไม้ ประดับ
แหล่งกาเนิ ดของ Pestalotiopsis sydowiana ถู กกาหนดโดยโรงเรื อนทางการค้าของคาลลู น่า (Calluna
vulgaris) ในประเทศอังกฤษ โรคพืชแยกมาจากสต็อคของพืชในโรงเรื อน ดินในโรงเรื อน ใช้การเจริ ญเติบโต
ของสปอร์ การแพร่ พ นั ธุ์ ใ นถาดอาหารหรื อพื้ นที่ ป กคลุ ม ด้วยฝุ่ นจากโรงเรื อ น P. sydowiana ระบาดในต้น
Calluna ทาให้ตน้ พืชเสี ยหาย ผลผลิตและคุณภาพลดลง จากการคัดเชื้อจะพบปริ มาณเชื้อในบริ เวณต่างๆ ดังนี้
ตารางการแยกเชื้อรา Pestalotiopsis sydowiana ของโรคพืชจากประเทศอังกฤษ
ส่ วนของพืช
ราก
ลาต้น/ใบ
ทั้งลาต้นและใบ
จานวนตัวอย่าง

การแยกเชื้อ (%)
22
41
18
86

การแยกเชื้ อของ Pestalotiopsis sydowiana จากใบของพืชเหนื อดินหลายระดับ เชื้ จะระบาดโดยการตัด
ต้นให้มีบาดแผล การทาลายที่รุนแรงที่สุดของโรคมาจากอุณหภูมิ การขาดน้ า ก่อนหน้านี้ ป้องกันการแพร่ พนั ธุ์
โดยสเปย์ที่ ใ บของ prochloraz, carbendazim+prochloraz หรื อ chlorothalonil สามารถควบคุ ม เชื้ อ ราตัว นี้ ได้
(McQuilken and Hopkins, 2001) นอกจากนี้ ยัง พบต้น โสม (Persea bombycina Kost.) มี ก ารระบาดของเชื้ อ
Pestalotiopsis disseminata (Thum) Stey สาเหตุของโรคขอบใบแห้ง ลักษณะอาการคือ เป็ นจุดที่ใบ สี ซีดและ
แห้งตาย ดังภาพข้างล่างนี้

โรคขอบใบแห้ งของต้ นโสมสาเหตุมาจาก Pestalotiopsis disseminata (Thum) Stey
ผลการทดลองพบว่า การงอกของสปอร์ ถู ก ควบคุ ม อุ ณหภู มิ ส ภาพแวดล้อมที่ อุณ หภู มิ 15-35 องศา
เซลเซี ยส อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของสปอร์ มีอตั ราตั้งแต่ 20-23 องศาเซลเซี ยส การงอกของสปอร์ จะมี

ปริ มาณสู งในใบที่ 1-4 ใบแรกจะค่อยๆ ลดลงในใบที่มีอายุมากขึ้น ดังนั้นอายุของใบมีผลสาคัญสาคัญต่อการลด
การงอกของสปอร์ เชื้อ Pestalotiopsis disseminata (Thum) Stey (Ranjana, et. al., 2010)

การกาจัดและป้องกันเชื้อรา Pestalotiopsis sp.
การกลับมาอีกครั้งของเชื้ อราในสปี ชีส์ Pestalotiopsis sp. เป็ นเชื้อราที่พบในโรคพืชทัว่ ๆไปอยูใ่ นระบบ
ยูคาริ โอท (eukaryote) มี การผลิ ตกระบวนการทางเคมี ที่กว้างและหลากหลายขึ้ นอยู่กบั รู ปแบบของเส้ นสาย
(conidia) (Maharachchikumbura et al., 2014) มีระบบการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ลักษณะมีระยางอวัยวะยื่น
ออกมาจากร่ างกายช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร มีวฏั จักรของโรค คือ โคโลนีเข้าทาลายทางแผลธรรมชาติ
เชื้ อจะขยายเป็ นวงกว้างในบริ เวณที่ไม่สมบู รณ์ เข้าทาลายเนื่ อเยื่อพืช และพักตัวในระหว่างช่ องว่างได้แก่ ท่อ
ลาเลียงน้ า (xylem) และท่อลาเลียงอาหาร (phloem) ของเซลล์พืช ดังนั้นทาให้พืชเกิดความเสี ยหายอย่างรวดเร็ ว
พบในพืชเขตร้ อนและพืชเมืองหนาว อาการที่พบคือก่อให้เกิ ดโรครากเน่ า, ใบจุด, ขอบใบแห้ง, ปลายใบแห้ง
หรื อเน่าดา, ลักษณะอาการตายของพืชที่เริ่ มจากปลายยอด ปลายกิ่งหรื อปลายก้านแล้วลุกลามลงมาส่ วนล่างของ
พืช, และลักษณะอาการที่เนื้ อเยื่อของต้นซึ่ งตามปกติแล้วเขียวกลายเป็ นสี เหลืองทั้งนี้ เพราะว่าคลอโรฟิ ลล์เจริ ญ
ไม่เต็มที่ (chlorosis) รวมทั้งโรคต่างๆหลังเก็บเกี่ ยว เป็ นต้น (Crous et al., 2011; Wang et al., 2019; Yanmin et
al., 2012) เชื้อราชนิดนี้เคยระบาดใน ฝรั่ง, ดอกคามิเลียหรื อดอกสึ บากิ, กุหลาบพันปี , พุดซ้อน และไม้ตระกูลสน
พบที่หมู่เกาะฮาวายและประเทศอินเดียลักษณะอาการโรคคือแผลสะเก็ตหรื อหู ด. Pestalotiopsis sp. ทาให้ตน้ ยาง
เสี ยหายนั้นเข้าทาลายต้นยางทางใบและลาต้น โดยเชื้ อราที่แสดงอาการที่ใบ น่ าจะเป็ นชนิ ด Pestalotiopsis cf.
hughesii ซึ่ งแสดงลักษณะเด่น (dominant) ในใบและกระพี้ (sapwood) แต่งานวิจยั พบว่าแสดงออกในใบมากกว่า
(Gazis & Chaverri, 2008) โรคนี้ เข้ามาในประเทศไทยช่ วงเดื อนสิ งหาคม 2562 ก่ อนหน้านี้ ระบาดในประเทศ
อินโดนีเซียสายพันธุ์ RRIC 100 ช่วงเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะทางตอนใต้และตอนเหนื อของเกาะสุ มาตราสร้าง
ความเสี ยหายประมาณ 2,387,500 ไร่ และต่อมาก็ระบาดในประเทศมาเลเซี ยลักษณะอาการที่รุนแรงคือ ใบร่ วง
ประมาณ 50-100% จนถึงขั้นเสี ยหายรุ นแรงทุกสายพันธุ์ ดังแสดงในภาพด้านล่าง

ภาพแสดงอาการของโรคใบร่ วง จาก Pestalotiopsis sp.
ดังนั้นโรคใบร่ วงยางพาราที่ระบาดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ นราธิ วาส ปั ตตานี และยะลาเพิ่มมาก
ขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อม มีอากาศเย็นกับลมแรง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ มีอุณหภูมิต่าสุ ด 2023 องศาเซลเซี ยสและอุณหภูมิสูงสุ ด 30-34 องศาเซลเซี ยส (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) เมื่อเร็ วๆ นี้ เชื้ อราสปี ชี ส์น้ ี
ก็ยงั พบการระบาดกับต้นชาในประเทศจีนอีกด้วย (Yingjuan et al., 2018)

วิธีการป้ องกันและกาจัด
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเชื้อรา Pestalotiopsis sp. สามารถทาการป้ องกันและกาจัดโรคได้ 2
วิธี ได้แก่
1. การใช้ สารเคมี
เป็ นวิธีการกาจัดเชื้อราระดับสู ง ให้ผลทันทีและใช้ได้ทุกโอกาสที่ตอ้ งการ ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศแคเมอรู น (Cameroon) ทางแอฟริ กากลางใช้สารเคมี ป้ องกันและกาจัด Pestalotiopsis sp. ได้แก่
1.1 คลอโรทาโลนิล (Chlorothalonil) 550g/l + คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) 100g/l
1.2 เพนคอซ (Penncoz) หรื อแมนโคเซบ (Mancozeb) 800g/kg + เมทอล์ม (Metalm) 72 WP หรื อ
คิวปรัสออกไซด์ (Cuprous oxide) 600g/kg + เมทาแลกซิล (Metalaxyl) 120g/kg
1.3 ทดสอบที่ความเข้มข้นต่างๆกัน (25%, 50%, 75% และ 100%) เปิ ดเผยว่าสามารถยับยั้งอาการใบ
ไหม้ของยางพาราที่เกิดจากเชื้อ P. microspora (Aurelie et al., 2017)
2. การใช้ ชีววิธี
ด้วยเหตุ ที่ ก ารใช้วตั ถุ มี พิ ษ ประเภทสารเคมี สั ง เคราะห์ ไ ด้ก่ อให้เกิ ดพิ ษ อัน ตรายและผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม ดังนั้นการลดใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชได้พยายามหันมาใช้วธิ ี การอื่นผสมผสานกันเพื่อลดพิษ
และอันตรายดังกล่าว ซึ่ งการพิจารณาใช้ชีววิธีอาจจะทาให้เกษตรกรหันมาเอาใจใส่ และสนใจเพิ่มมากขึ้น ได้แก่
ไตรโคเดอร์ มา (Trichoderma), กลิ โอคลาเดี ยม (Gliocladium) และซู โดโมแนส (Pseudomonas) งานวิจยั นี้ ใช้

สารบริ สุทธิ์ จากเชื้อรา Microcyclus ulei ที่เป็ นการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี (biocontrol) เพื่อควบคุมโรคพืชและ
อาการโรคลดลง (Anderson et al., 2011) นอกจากนี้ Romina (2012) รายงานว่าใช้ biocontrol ในการกาจัดโรค
ของยางพารา ได้แก่ Collectotrichum และ Trichoderma ในการก าจัดเชื้ อ รา นอกจากนี้ Anderson และคณะ
(2011) พบว่าเชื้ อราเอนโดไฟท์จากยางพาราซึ่ งเป็ นเชื้ อราที่เจริ ญอยูภ่ ายในลาต้น กิ่ง ใบและส่ วนต่างๆของพืชที่
สมบู ร ณ์ โ ดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคใดๆสามารถเป็ นตัว ยับ ยั้ง (inhibitors) เชื้ อ รา Fusarium sp., Gibberella sp.,
Glomerella cingulata, Microsphaeropsis sp., Myrothecium sp., Pestalotiopsis sp. และ Phomopsis sp. ได้ ถึ ง
80%
นอกจากนี้ ยังพบการระบาดของเชื้ อราในยูคาลิ ปตัส อาการทัว่ ไปคื อ ใบไหม้ ใบแห้ง ม้วนงอ เมื่อมี
ความชื้ นสู งจะพบกลุ่มสปอร์ สีดาของเชื้ อปริ มาณมากเยิม้ ออกมาจากบริ เวณแผล ใบจะหลุดร่ วง วิธีการควบคุ ม
เชื้ อ คือ กาจัดเศษซากพืชที่ มีเชื้ อราออกจากพื้นที่ ดู แลความสะอาดของพื้นที่ (Suwannarah, et. al., 2012) ธาร
รัตน์ และคณะ (2561) ศึกษาการยับยั้งเชื้ อราชนิ ดนี้ ซ่ ึ งก่อโรคใบไหม้ยูคาลิปตัสในสภาพจานเลี้ยงเชื้ อ พบว่า ใช้
น้ าส้มควันไม้ที่ระดับความเข้มข้น 40,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริ ญของเส้นใยได้ 100 เปอร์เซ็นต์

สถานการณ์ การระบาดของโรค
ในประเทศผูป้ ลูกยาง โรคใบร่ วงยางพาราชนิ ดใหม่ของยางพารา เกิดอาการจุดแผลบนใบยางแก่และทา
ให้ใบยาง ร่ วงอย่างรุ นแรง พบระบาดในยางพาราครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2559 ทาให้ใบยางร่ วงอย่างรุ นแรงในพื้นที่
ปลูกทางตอนเหนือของเกาะสุ มาตรา ประเทศอินโดนี เซี ย จากนั้นได้แพร่ ระบาดสู่ ทาง ตอนใต้และหมู่เกาะอื่น ๆ
ของประเทศอินโดนีเซี ย รวมทั้งประเทศปลูกยางในแถบใกล้เคียงอีก 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซี ย อินเดีย ศรี ลงั กา
และไทย
อินโดนีเซีย
เริ่ มพบโรคระบาดในยางพาราในพื้นที่เกาะสุ มาตราตอนเหนือในปี พ.ศ. 2559 จากนั้นแพร่ ระบาดสู่ เกาะ
สุ มาตราทางตอนใต้ช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 โรคสามารถทาให้ยางที่ปลูกทุกพันธุ์ เป็ นโรคและใบยางร่ วงอย่าง
รุ นแรงมากกว่า 50% และพบโรคแพร่ ระบาดสู่ พ้ืนที่ปลูกยางในเกาะอื่น ๆ ได้แก่ Lampung, Java, Sulawesi และ
Kalimantan จากข้อมูลการระบาดใน เดื อนกุมภาพันธ์ 2561 รายงานว่า มี พ้ืนที่ เสี ยหาย มากกว่า 137,500 ไร่
ต่ อมาพื้ นที่ ระบาดเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 645,338 ไร่ และ 2.4 ล้า นไร่ ในเดื อน กุ มภาพันธ์ และเดื อนกรกฎาคม 2562
ตามลาดับ คาดว่าในปี 2562 ผลผลิ ตยางของประเทศลดลง ไม่ต่ ากว่า 15% และจากการตรวจสอบเชื้ อสาเหตุ
รายงานว่าเกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp.

มาเลเซีย
หลังการเกิดโรคระบาดในเกาะสุ มาตรา ทางตอนเหนือในปี พ.ศ. 2559 มีรายงานพบการ ระบาดของโรค
ครั้ งแรกในประเทศมาเลเซี ย ใน เดื อนพฤศจิกายน 2560 ในพื้นที่ ทางตอนใต้สุด ของประเทศมาเลเซี ย ในรัฐ
Johor ทาให้พนั ธุ์ยาง RRIM2001, RRIM2025, RRIM2023, PB260, PB350 อายุ 10-15 ปี ใบร่ วงรุ นแรงถึ ง 90%
ในปี 2561 โรคได้แพร่ ลุกลามสู่ พ้ืนที่ปลูกอื่นๆ ยกเว้น พื้นที่ปลู กรัฐ Melaka, Penang, Kedah และ Perlis ข้อมูล
เดื อนกรกฎาคม 2561 มี พ้ื นที่ ระบาด 5,000 ไร่ และจากนั้นในเดื อนตุ ล าคม 2562 มี พ้ื นที่ ระบาดเพิ่ ม ขึ้ นเป็ น
18,750 ไร่ ครอบคลุม พื้นที่ปลูกทัว่ ไปในประเทศมาเลเซี ย ยกเว้นเพียง 2 รัฐทางตอนเหนื อ ได้แก่ Penang และ
Perlis และจากการตรวจสอบ เชื้อราสาเหตุรายงานว่า มีสาเหตุจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp.
อินเดีย
พบการระบาดของโรคที่มีลกั ษณะอาการ และการเข้าทาลายเช่นเดียวกับการพบการ ระบาดในประเทศ
อินโดนี เซี ยและมาเลเซี ยครั้ง แรกช่วงต้นเดื อนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 กับ ต้นยางใหญ่พนั ธุ์ RRII105 มีใบร่ วง
50% ในพื้นที่ Poovarani, Palai เมือง Kottayum ต่อมาเดือน มิถุนายน 2561 พบโรคระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ Palai,
Paika and Erattupetta พบโรคทั้งแปลง ใหญ่ ยางเล็ก และแปลงขยายพันธุ์ พันธุ์ยางที่ เป็ นโรคได้แก่ RRII105,
RRII430, RRII414 สถานการณ์การระบาดของโรคในปี 2562 มีการระบาดของโรคทาให้ใบยางร่ วงอย่างรุ นแรง
ใน พื้นที่ Chengalam, Trichur, Kanjirappally และ Mundakkayam พันธุ์ยางที่เป็ นโรค ได้แก่ RRII105, PB260,
RRII430 และ RRII414 และจากการตรวจสอบเชื้ อสาเหตุรายงานว่า เกิดจากเชื้ อรา Colletotrichum sp. ศรี ลงั กา
Sarojini Fernaldo (2019) รายงานพบโรค ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2562 มีพ้นื ที่ระบาดประมาณ 6,250
ไร่

สถานการณ์ การระบาดของโรค
ในประเทศไทย
มีรายงานการระบาดของโรคครั้งแรกใน เดื อนกันยายน 2562 จนถึงเดือนธันวาคม 2562 ในพื้นที่ปลูก
ยางทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ นราธิ วาส ยะลา ตรัง พังงา ปั ตตานี สุ ราษฎร์ ธานี สงขลา กระบี่ และ จังหวัดสตูล
รวมพื้ น ที่ ที่ ไ ด้รั บ ความเสี ย จากโรค 450,933 ไร่ ผลจากการแยกเชื้ อ เบื้ อ งต้น ในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารได้เ ชื้ อ รา
Colletotrichum sp. และ Pestalotiopsis sp. ซึ่ งจะรายงานผลการพิสูจน์โรคถึงเชื้อสาเหตุที่แท้จริ งต่อไป นราธิวาส
มีรายงานการระบาดของโรคครั้งแรกใน เดือนกันยายน 2562 ในพื้นที่ปลูกยาง 9 อาเภอ คือ อ. แว้ง, อ. ระแงะ, อ.
รื อเสาะ, อ. เมือง, อ. ศรี สาคร, อ. จะแนะ, อ. สุ คิริน, อ. สุ ไหงปาดี และ อ. สุ ไหงโกลค หลังจากนั้นต่อมาในเดือน
พฤศจิกายนพบโรคระบาดใน อ. เจาะไอร้อง, อ. เมืองนราธิวาส, อ. ยีง่ อ และ อ. บาเจาะ พันธุ์ยาง ที่ปลูกทุกพันธุ์

เช่น RRIM600, RRIT251 และ PB311 เป็ นโรคใบร่ วงรุ นแรงมากถึง 100% พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวม 422,600
ไร่ (ข้อมูลเมื่อ 2 ธันวาคม 2562)
ยะลา
มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นที่ ต. อัยเยอร์ เวง อ. เบตง ในเดือนตุลาคม 2562 และ ต่อมาในพื้นที่
อ.รามัน และ อ.บันนังสตาร์ สภาพ การระบาดใบร่ วงรุ นแรงมาก รวมพื้นที่ 2,160 ไร่ (ข้อมูลเมื่อ 2 ธันวาคม
2562)
ตรัง
มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นที่ ต.โพรงจระเข้ และ ต.หนองชุมเห็ด อ. ย่านตาขาว ในเดือนตุลาคม
2562 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พบระบาดในพื้นที่ ต.ทุ่งกระบือ อ. ย่านตาขาว และ ต.สุ โสะ อ. ปะเหลียน สภาพ
การระบาด ใบร่ วงปานกลาง - รุ นแรง กับยางพันธุ์ RRIT251, RRIM600 และ ไม่ทราบชื่อพันธุ์ รวมพื้นที่ 747 ไร่
(ข้อมูลเมื่อ 2 ธันวาคม 2562)
พังงา
มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นที่ ต.ท้ายเหมือง ต. ลาภี อ. ท้ายเหมือง, ต.ทุ่งคาโงก อ. เมืองพังงา, ต.
กะปง, ต. ท่านา, ต. เหมาะ, ต. เหล, ต. รมณี ย ์ อ.กะปง และ ต. ตาตัว อ.ตะกัว่ ป่ า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งจาก
การประเมินการร่ วงของใบยางจากใบใหม่ที่เริ่ มจะผลิใหม่แล้วและจากการสอบถามเกษตรกรคาดว่าโรคระบาด
ในช่วงเดียวกับพื้นที่ จ.นราธิ วาส ประมาณเดือน สิ งหาคม - กันยายน 2562 สภาพการระบาดใบร่ วงรุ นแรงมาก
กับยางพันธุ์ RRIT251, RRIM600 และ PB235 รวมพื้นที่ 21,476 ไร่ (ข้อมูลเมื่อ 2 ธันวาคม 2562)
สุ ราษฎร์ ธานี
มี รายงานการระบาดของโรคในพื้ นที่ ต. คลองศก อ. พนม ในเดื อนพฤศจิ ก ายน 2562 ซึ่ งจากการ
ประเมินการร่ วงของใบยางจากใบใหม่ที่เริ่ มจะผลิ ใหม่แล้วและจากการสอบถามเกษตรกรคาดว่าโรคระบาด
ในช่วงเดียวกับพื้นที่ จ. พังงา ประมาณเดือนสิ งหาคม - กันยายน 2562 สภาพการระบาดใบร่ วงรุ นแรงมาก กับ
ยางพันธุ์ RRIT251 และ RRIM600 รวมพื้นที่ 1,500 ไร่ (ข้อมูลเมื่อ 2 ธันวาคม 2562)

ปัตตานี
มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นที่ ต. ลุโบะยิไร อ. มายอ และ ต. ตะโละแมะนา อ. ทุ่งยางแดง ใน
เดือนพฤศจิกายน 2562 (สังเกตพบอาการโรคประมาณเดือนกันยายน) รวมพื้นที่ 1,500 ไร่ (ข้อมูลเมื่อ 2 ธันวาคม
2562)
กระบี่
มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นที่ ต. เขาทอง และ ต. ในช่อง อ. เมืองกระบี่ สภาพการระบาดใบร่ วง
รุ นแรงมากในเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมพื้นที่ 250 ไร่ (ข้อมูลเมื่อ 2 ธันวาคม 2562)
สงขลา
มีรายงานการระบาดในพื้นที่ ต. ปลักหนู อ. นาทวี ในเดือนพฤศจิกายนสภาพการระบาด พบว่าใบร่ วง
น้อยยังไม่กระทบต่อผลผลิตรวมพื้นที่ 200 ไร่ (ข้อมูลเมื่อ 2 ธันวาคม 2562)
สตูล
มีรายงานการระบาดของโรคช่ วงต้นเดือนธันวาคมในพื้นที่ ต. ท่าแพ อ. ท่าแพ สภาพการระบาดพบว่า
ใบร่ วงรุ นแรงมากพื้นที่ระบาดโรค 500 ไร่ กับยางพันธุ์ RRIT251 และ RRIM600 (อารมณ์, 2562)
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