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บทน า 

 โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราเป็นท่ีน่าวิตกกงัวลในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา เน่ืองจาก
สามารถพบในทุกพนัธ์ุของยางท่ีปลูก ยากต่อการควบคุมและป้องกนัก าจดัโรค ทั้งน้ีอาจมาจากการผลดัใบตาม
ธรรมชาติของตน้ยาง ลม หรือการสะสมของเช้ือราตามธรรมชาติ เช้ือราส่วนใหญ่เขา้ท าลายท่ีใบจึงเป็นสาเหตุท า
ให้ใบร่วง จะมีอาการรุนแรงและใบร่วงมากหลงัจากฝนตกหนกัติดต่อกนั อยา่งไรก็ตามอาการเร่ิมแรก ใตใ้บมี
ลกัษณะรอยช ้าค่อน ขา้งกลม ผวิใบดา้นบนบริเวณเดียวกนัสีเหลือง (Chlorosis) ต่อมาเน้ือเยื่อบริเวณน้ีขยายใหญ่
ข้ึน เป็นสีคล ้าขอบแผลด า (Necrosis) และเปล่ียนเป็นเน้ือเยื่อแห้ง (Necrosis) สีน ้ าตาลจนถึงขาวซีด รอบแผลไม่
มีวงสีเหลืองลอ้มรอบ รูปร่างแผลค่อนขา้งกลม ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางมากกว่า 0.5 -3 เซนติเมตร จ านวนจุด
แผลบนแผน่ใบมี มากกวา่ 1 แผล อาจเจริญลุกลามซ้อนกนัเป็นแผลขนาดใหญ่ ระยะรุนแรงใบเหลืองและร่วงใน
ท่ีสุด เช้ือรายงัเขา้ท าลายก่ิงใกลป้ลายยอดท าให้เกิดอาการแห้งตายจากยอดไดเ้ช่นกนั ลกัษณะอาการของโรคมี
จุดเด่นท่ีแตกต่างจากโรคอ่ืนๆ ของยางพาราคือ แผลกลมค่อนขา้งใหญ่ อาการบนใบท่ีเป็นสีเขียวจะไม่มีลกัษณะ
วงสีเหลืองลอ้มรอบ หากมีปริมาณเช้ือราเขา้ท าลาย อย่างรุนแรงอาจท าให้ใบยางร่วงทั้งท่ีอาการของโรคยงัไม่
พฒันาถึงระยะอาการเป็นเน้ือเยื่อแผลขาวซีดก็ได ้(อารมณ์, 2562)   จากรายงานเบ้ืองตน้ของโรคยางพาราชนิด
ใหม่ท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศผูท่ี้ผลิตยางในทวีปเอเชียไดก่้อให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง ทั้งน้ียงัไม่สามารถสรุป
อย่างแน่ชัดถึงเช้ือสาเหตุของโรค  มีเพียงข้อสันนิษฐานจากผูเ้ช่ียวชาญด้านโรคพืชลงความเห็นว่าน่าจะมี
แนวโน้มมาจากเช้ือรา Pestalotiopsis sp. เพราะว่าเคยมีรายงานการระบาดมาก่อนในประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และศรีลงักา เป็นตน้  
 

เช้ือรา Pestalotiopsis sp. 
เช้ือราในสกุล Pestalotiopsis มีการสร้าง conidia เป็นรูปกระสวย มีเซลล์หวั - ทา้ยใส เซลล์อยูต่รงกลาง 

มีสีเขม้ โดยทัว่ไปอาศยัอยูใ่นระบบนิเวศเขตร้อนช้ืนและร้อน เป็นสาเหตุของโรคพืชท่ีถูกแยกจากเอนโดไฟท์ 
ชนิด Pestalotiopsis มีความส าคญัแสดงถึงการสร้าง secondary metabolites เช้ือราชนิดน้ีเม่ือเขา้สู่ตน้ยางพาราจะ
ปรากฏอาการชดัเจนท่ีใบ หลงัจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนขา้งกลมสีเหลือง (chlorosis) และต่อมาเน้ือเยือ่
รอยสีเหลืองจะแหง้ตาย (necrosis) เป็นแผลกลมสีสนิมซีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากวา่ 1 แผล จากนั้น
ใบจะร่วงในท่ีสุด (Sajeewa et. al., 2011) 

 



ลกัษณะทางชีววทิยา 
 Steyaert (1949) รายงานวา่ Pestalotia ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ข้ึนอยูก่บัรูปแบบสปอร์ ทั้งน้ีแสดง 
2 สกุล ไดแ้ก่ Truncatella มี 4 สปอร์ และ Pestalotiopsis มี 5 สปอร์ หรือ 6 สปอร์ วงจรชีวิตของ Pestalotiopsis 
เขา้ท าลายทางบาดแผลของพืชหรือสภาวะเครียดของพืช แล้วแสดงบทบาทส าคญัในการเจริญของโรคพืช 
สภาวะเครียดอาจจะแสดงโดยแมลง สารก าจดัศตัรูพืช การท าลายจากแสงอาทิตย์ รวมทั้งสภาพแวดล้อม 
นอกจากน้ี อุณหภูมิสูง ปริมาณน ้าฝนสูง และกิจกรรมของมนุษยเ์ป็นตวักระตุน้การเขา้ท าลายของโรค  

เช้ือราชนิดน้ีสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ (sexual stage) และสร้างสปอร์ สามารถท าให้เกิดโรคในส่วน
ขยายพนัธ์ุต่างๆ ท่ีมีการก่อเช้ือ (inoculum) เช่น สปอร์ เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพดา้นล่างน้ี Elliot et. al. (2004) 
รายงานว่า Pestalotiopsis อาจจะผลิตสปอร์ปริมาณมากท่ีสามารถแพร่กระจายได้อย่างง่ายในอากาศหรือโดย
ละอองน ้า ดงันั้นการก าจดัและจดัการโรคเป็นส่ิงส าคญั เช่น การจดัการน ้า ไดแ้ก่ การใหน้ ้าแบบฉีดฝอย ลดความ
ชุ่มน ้าของใบ เพิ่มพื้นท่ีผวิแก่พืช และเพิ่มการถ่ายเทของอากาศสามารถลดโรค เช่น ในตน้ปาลม์ประดบั เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
วงจรชีวติของ Pestalotiopsis sp. 

 
 
 



ส่วนประกอบของโรค 
 ส่วนประกอบของโรคเป็นปัจจยัส าคญัของการเกิดโรค หากขาดส่วนใดส่วนหน่ึงแล้วจะเกิดโรคไม่
สมบูรณ์หรือไม่อาจเกิดโรคได ้ส่วนประกอบของโรคเป็นท่ีรู้จกักนัดีคือ สามเหล่ียมโรคพืช ไดแ้ก่ 

- พืชอาศยั ตอ้งมีพืชอาศยัท่ีเป็นโรคง่าย 
- เช้ือสาเหตุ ตอ้งเป็นเช้ือสาเหตุท่ีรุนแรง 
- สภาพแวดลอ้ม ตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเกิดโรค 
- เวลา ได้แก่ ระยะเวลาท่ีพืชอาศยัและเช้ือโรคสัมผสักัน ระยะเวลาท่ีใบชุ่มน ้ าในขณะท่ีอุณหภูมิ

เหมาะสม การแพร่กระจายของสปอร์ การงอกของสปอร์ การติดเช้ือ เป็นตน้ (Francl, 2001) 
 
 

 
ภาพ สามเหลีย่มโรคพืช 

 
 
 

การตรวจเอกสาร Pestalotiopsis sp. 
Pestalotiopsis sp. เป็นเช้ือราท่ีเขา้ท าลายและแสดงลกัษณะอาการเด่นชัดบริเวณใบและผล ในท่ีน้ีมี

รายงานวา่เช้ือราชนิดน้ีเขา้ท าลายในผลไมฝ้ร่ัง สกุลของ Pestalotiopsis Steyaert เป็นเช้ือราท่ีมีความแตกต่างกนั 
(heterogenous) จดัอยูใ่นกลุ่ม coelomycetous ท่ีประกอบดว้ย 205 สปีชีส์ ท่ีมีความแตกต่างกนัของลกัษณะสปอร์ 
ขนาด การแยกตวั การสร้างสี และการปรากฏหรือไม่ปรากฏของรยางค ์เช้ือราชนิดน้ีบ่งบอกคือ จ านวนสปอร์ 
ส่วนใหญ่มี 4 เซลล์ท่ีมีผนงัขวาง มีการสร้างสีบนอาหารเล้ียงเช้ือ ประกอบดว้ย 2-4 รยางค ์ข้ึนอยูก่บั อตัราการ
เจริญเติบโต ลกัษณะสัณฐานวิทยาของสปอร์ และลกัษณะโครงสร้างของเช้ือราท่ีจะแตกต่างกนัตามสปีชีส์ 
ยกตวัอยา่งในฝร่ังดงัภาพดา้นล่างน้ี 

 



 

 
Pestalotiopsis sp. ระบาดในฝร่ังสาเหตุของโรค scab 

 

 
Pestalotiopsis sp. ระบาดทีผ่ลและใบสาเหตุของโรค scab ฝร่ัง 

 
จากจ านวนตัวอย่างของสายพนัธ์ุป่าของยางพารา 225 ตัวอย่าง และกระพี้  จาก 15 ต้น ของวงศ์ 

Euphorbiaceae พบวา่ Pestalotiopsis aff. Palmarum และ Trichoderma harzianum เป็นสปีชีส์ท่ีพบไดท้ัว่ไปเป็น
เหมือนเอนโดไฟท ์(จุลินทรียท่ี์อาศยัอยูใ่นพืช โดยไม่ท าให้พืชเกิดโรคและไดรั้บสารอาหารจากพืชอาศยั) ภาพ
ด้านล่าง น้ี  จะ ข้ึนอยู่กับ  ITS (internal Transcribed Spacers = ตัว เพิ่ม ดี เอ็นเอ) และ LSU (Large Subunit = 
องค์ประกอบของไรโบโซม) ของนิวเคลียร์ดีเอ็นเอในไรโบโซม อย่างไรก็ตาม Pestalotiopsis microspora มี
ลกัษณะสัณฐานวิทยาแตกต่างกนั ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่จุลินทรียด์งัต่อไปน้ี สามารถพบในกระพี้ของตน้ยาง 
ได้แ ก่  Alternaria, Botryosphaeria, Colletotrichum, Fusarium, Pestalotiopsis/Pestalotia and Xylaria ในทาง
ตรงกนัขา้ม T. harzianum ถูกแยกจากใบและกระพี้  นอกจากน้ี Pestalotiopsis และ Trichoderma เป็นสกุลท่ีพบ
บริเวณใบ มีความหลากหลายขององค์ประกอบภายในกระพี้  มีหลายเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพในการเป็นตวั
ควบคุมทางชีวภาพซ่ึงยบัย ั้งโรคของยางพารา แต่เช้ือรา Pestalotiopsis และ Colletotrichum เป็นท่ีรู้จกักนัของ
ความอ่อนแอต่อโรคและสาเหตุของโรคใบจุด Pestalotiopsis ในการศึกษาคร้ังน้ีแสดงบทบาทส าคญัเป็นโฮสตท่ี์
ไม่ถูกพิจารณาให้เป็นเหมือนการอยู่ร่วมกนัแบบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสปีชีส์หน่ึงไปยงัอีกสปีชีส์หน่ึง (Romina 
and Priscila, 2010) 

 



 
ความหลากหลายของเช้ือราเอนโดไฟท์ในใบและกระพีข้องยางพาราสายพนัธ์ุป่า 

 
 

นอกจากน้ีในยางพารายงัพบโรคใบไหม้ลาตินอเมริกา (SALB) ซ่ึงแยกมาจากยางพาราสายพนัธ์ุ 
FX3864, CD312 และ MDF180 พบเช้ือราเอนโดไฟท์แสดงกิจกรรมเป็นตัวยบัย ั้งเกิน 80% ของพนัธุกรรม
ลักษณะอนุกรมวิธ าน  ดัง น้ี  Fusarium sp., Gibberella sp., Glomerella cingulate, Microsphaeropsis sp., 
Myrothecium sp., Pestalotiopsis sp. ในยางสายพนัธ์ุ MDF180 และ Myrothecium sp. ในสายพนัธ์ุยาง CDC312 
จากการศึกษาเช้ือราเอนโดไฟท์ในยางพาราพนัธ์ุปลูกพบว่าช่วยยบัย ั้งการงอกของสปอร์ Microcyclus ulei ใน
การตา้นโรคใบไหมล้าตินอเมริกา เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ีสปีชีส์ Pestalotiopsis ไดรั้บความสนใจพบวา่มีความส าคญัใน
การสร้างสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ และพบว่า Pestalotiopsis cf. hughesii แสดงลกัษณะเด่นในใบและกระพี้  
มากกวา่เฉพาะใบอยา่งเดียว (Anderson, et. al., 2011)  

อยา่งไรก็ตามการทดลองในอาหารเล้ียงเช้ือ (In vitro) อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อเช้ือในการเจริญเติบโตคือ 
26 องศาเซลเซียส จะหยุดการเจริญเติบโตท่ีอุณหภูมิสูงกวา่ 32 องศาเซลเซียส และต ่ากวา่ 5 องศาเซลเซียส จาก
การศึกษาพบวา่ Pestalotiopsis เป็นสาเหตุของโรคผลเน่าแห้งในฝร่ัง (scabby fruit canker) การศึกษาน้ีช่วยบ่งช้ี
ลกัษณะทางธรรมชาติท่ีแพร่หลายส่งผลต่อฝร่ังในหมู่เกาะฮาวาย (P. microspore, P. clavispora, P. sp., GJ-1 
และ P. disseminate (Thum.) Stey.) ขณะเดียวกนัสัณฐานวิทยาก็ข้ึนกบัปัจจยัส่ิงแวดล้อม ลกัษณะพนัธุกรรม 
นอกจากน้ียงัเป็นสาเหตุของโรคราสีเทาของใบชาระบาดรุนแรงในประเทศญ่ีปุ่นมาจากเช้ือสาเหตุ P. longiseta 
เป็นตน้ (Keith et. al., 2005) มีผลไมอี้กชนิดหน่ึงท่ีพบการระบาดของเช้ือรา Pestalotiopsis sp. ไดแ้ก่ โรคผลเน่า
ในเงาะ Genus Pestalotiopsis ถูกพบโดย Steyaert โดยแยกออกมาจาก genus Pestalotia ซ่ึง Steyaert (1949) ได้



แกไ้ขและจดักลุ่มเช้ือรา Pestalotia ใหม่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ข้ึนอยูก่บัโคนิเดีย genus Truncatella Steyaert โคนิ
เดีย มี 4 เซลล ์ 

สกุลของ Pestalotiopsis Steyart โคนิเดีย มี 5 เซลล์ ส่วน Pestalotia โคนิเดีย มี 6 เซลล์ ลกัษณะโคโลนี 
(colony) ของเช้ือราบนอาหารพีดีเอ (PDA) สร้างเส้นใยมีสีขาวนวลถึงสีน ้ าตาลอ่อนเส้นใยหยาบ ฟูเล็กนอ้ย พบ
กลุ่มโคนิเดีย (conidia) สีด ามนัเยิม้กระจายอยูท่ ัว่โคโลนี เช้ือราสร้างฟรุตต้ิงบอด้ี (fruiting body) แบบอะเซอวลูสั 
(acervulus)  สีเข้ม รูปหมอน (cushion shape)  เกิดในชั้ นอิพิ เดอร์มิส (epidermis)  ภายในมีโคนิดิโอฟอร์ 
(conidiophores) สั้น ยาวเรียว บางใส ไม่แตกก่ิงกา้น โคนิเดียมีหลายเซลล ์ส่วนใหญ่มี 5 เซลล ์เซลลส่์วนหวัและ
ทา้ยมีลกัษณะแหลมเรียวไม่มีสี แต่เซลล์บริเวณกลาง 3 เซลล์ เซลล์จะมีสีน ้ าตาลเขม้ถึงด า มีรยางค ์ยื่นออกไปท่ี
ปลาย 2 เส้นหรือมากกวา่ (Boonyawadee, 2014)  

การแพร่ระบาดของเช้ือรา Pestalotiopsis sp. สามารถอยู่ข้ามฤดูในเศษซากของพืชอาศยั Davidson 
(1970) รายงานวา่เช้ือรา Pestalotiopsis เขา้ท าลายส่วนของพืชท่ีตายแลว้หรืออาศยัอยูต่ามใบแห้งก่ิงแห้ง และตา
ใบท่ีอาการ necrosis และเช้ือราติดอยูท่ี่ผิวเปลือกของเมล็ด ท าให้เกิดโรคเน่าคอดิน (damping-off) ในระยะตน้
กล้าได้แล้วยงัเป็นแหล่งของเช้ือท่ีจะแพร่ออกไปยงัพืชชนิดอ่ืน หรือพืชต้นข้างเคียงได้ เช้ือราสามารถ
แพร่กระจายโดยแมลงและน ้าฝน Pestalotiopsis sp. พบเป็นเช้ือราสาเหตุโรคพืชทัว่ไปในเขตร้อน เขา้ท าลายและ
สามารถท าลายพืชไดห้ลายส่วน เช่น ดอก ใบ ผล สามารถก่อให้เกิดโรคใบจุดและใบไหมก้บัวชัพืชหลายชนิด 
เช่น น ้ านมราชสีห์ ผกัแวน่ หญา้ขจรจบ เป็นตน้ (ธวชั, 2543) อีกทั้ง Sarrocco และคณะ (2009) รายงานเก่ียวกบั 
Pestalotiopsis sp. คร้ังแรกเจอในไมด้อกไมป้ระดบั คือ โพรเทีย (คิงโพเทีย) (Protea cynaroides) ในประเทศ
อิตาลี เช้ือราน้ีแสดงลกัษณะทางสัณฐานวทิยามี 5 เซลล ์3 เซลลต์รงกลางมีสีน ้าตาลและเขม้กวา่หวัทา้ยทั้งคู่ 

ในยางพารา พบว่าประเทศบราซิลมีการระบาดของ Pestalotiopsis sp. ในยางพนัธ์ุ MDF180 และ 
Myrothecium sp. ในยางพนัธ์ุ CDC312 ทั้งสองเช้ือราแสดงปรปักษ์กับเช้ือราเอนโดไฟติก Microcyclus ulei 
(Anderson, et. al., 2010) แลว้ยงัพบตน้กลา้ของปาล์มน ้ ามนัท่ีปลูกในโรงเรือน มีการระบาดของ Pestalotiopsis 
sp. จากการแยกเช้ือในอาหารเล้ียงเช้ือพบสปอร์ประกอบด้วย 5 เซลล์ มีลกัษณะสีน ้ าตาลอ่อนถึงน ้ าตาลเข้ม 
อาการส่วนใหญ่แสดงท่ีใบ วิธีการควบคุมการระบาดใช้ฟังไจปรปักษ์ มี 3 ชนิด คือ Suncozeb (Mancozeb 
80WP), Hepridion และ Carbendazim 500 CC ท่ีความเขม้ขน้ 25, 50, 75, 100 และ 125 ppm. ทดสอบท่ีใบ พบวา่ 
Carbendazim ท่ี 500 g/L สามารถควบคุม Pestalotiopsis sp. ของตน้กลา้ของปาล์มน ้ ามนั (Emmanuellah, et. al., 
2019) เช้ือราชนิดน้ีมีรายงานพบท่ีเกาะสุมาตรา ประเทศมาเลเซียถูกรายงานตั้งแต่ปี 1975 และกลบัมาอีกคร้ังใน
ปี 2016 และระบาดทางตอนใตข้องประเทศไทย และอินโดนีเซีย ท าให้ผลผลิตน ้ ายางลดลง 70% (International 
Rubber Consortium, 2019) เป็นตน้  



ประเทศออสเตรเลีย มีรายงานวา่ เช้ือรา Pestalotiopsis sp. เขา้ท าลายมะม่วงหลงัการเก็บเก่ียว ก่อนหนา้
น้ี มีการปรากฏของเ ช้ือ เอนโดไฟท์ อ่ืนๆ เ ช่น Colletotrichum gloeosporioides, Pestatiopsis mangiferae, 
Alternaria alternata และ Eppicocum sp. มีรายงานวา่เช้ือราเอนโดไฟท์จะเขา้ปลูกเช้ือท่ีผลก่อนอนัดบัแรกและ
ต่อมาคือกา้นช่อดอกและขยายสปอร์อย่างกวา้งขวาง นอกจากน้ียงัพบเช้ือรา Pestalotiopsis sp. ในอะโวกาโด 
นอ้ยหน่า ทุเรียน ลองกอง ล้ินจ่ี มะม่วง มงัคุด เงาะ ละมุด และพืชตระกูลมะเขือ เป็นตน้ (Johnson, et. al., 1997) 

ประเทศศรีลังกา มีรายงานว่า Pestalotiopsis sp. เป็นต้นเหตุของโรคแอนแทรคโนสในอะโวกาโด 
รวมถึงอาการตน้และรากเน่า โดยทัว่ไปโรคแอนแทรคโนสมาจากเช้ือรา Colletotrichum gloeosporides (Penz.) 
แต่ถูกข่มดว้ย Pestalotiopsis neglecta เช้ือสปีชีส์น้ีเป็นเช้ือราท่ีไม่ก่อโรค แสดงลกัษณะเป็นตวัยบัย ั้งลกัษณะล า
ต้นและรากเน่าของอะโวกาโด ส าหรับวิธีทางเคมีป้องกันเช้ือราท่ีผิวเปลือกคือ สกัด dichloromethane และ 
chromatographed บนซิลิกาเจลในปริมาณ 479 กรัม แบ่งเป็น 4 สัดส่วน เพื่อเป็นตวัยบัย ั้งกิจกรรมการเจริญของ
เช้ือรา (Adiharam and Karunaratne, 1997) 

ประเทศแคเมอรูนเป็นแหล่งก าเนิดของยางพาราพนัธ์ุทางการคา้ ในการปลูกพบการระบาดของโรค
รุนแรงสาเหตุของโรคใบไหม ้80% ของผูท่ี้กรีดยางทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ สปอร์ของโรคท่ีพบปรากฏ
ส่งผลต่อโรคยางพาราคือ Pestalotiopsis microspora ประกอบดว้ยสปอร์สายเด่ียว การเจริญเติบโตข้ึนกบัอาหาร
เล้ียงเช้ือ อุณหภูมิการปลูกเช้ือ และค่า pH เป็นตน้ การระบาดของโรคแพร่กระจายในในทวีปเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้แอฟริกากลาง รวมทั้ง ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศแคเมอรูน ยางพารามีความส าคญัในการกระจาย
รายไดข้องเจา้ของสวนยางหลายพนัคน แคเมอรูนติดอนัดบั 3 ของทวีปแอพฟริกาในการส่งออกยางธรรมชาติ 
และอนัดบั 14 ของโลกในปี 2015 คิดเป็น 0.6% ของการส่งออกสินคา้ทั้งหมด  

สาเหตุท่ีใบยางร่วงเกิดจากเช้ือรา เช่น Corynespora และโรคใบจุด รากขาวหรือรากแดงเกิดจากเช้ือรา 
Colletotricum ส่วนใหญ่ปรสิตจากพืชมาจากสกุล Loranthaceae ในยางพาราจะระบาดรุนแรงผ่านทรงพุ่ม 
(canopy) การระบาดของโรคในประเทศแคเมอรูนอยูร่ะหวา่ง 10 ถึง 38% วธีิการใชส้ารก าจดัเช้ือรา ไดแ้ก่ Banko 
Plus คือ Chlorothalonil 550 กรัมต่อลิตร + Carbendazim 100 กรัมต่อลิตร และ Penncoz คือ Mancozeb 800 กรัม
ต่อกิโลกรัม ในหอ้งทดลองใชค้วามเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกนั (100%, 75%, 50% และ 25%) มีประสิทธิภาพช่วยยบัย ั้ง
การเจริญเติบโตของ Pestalotiopsis microspora ตวัยบัย ั้งการเจริญเติบโตของสปอร์ คือ OKMil ไดแ้ก่ Cuprous 
oxide 600 กรัมต่อกิโลกรัม + Metalaxyl 120 กรัมต่อกิโลกรัม ท่ีความเข้มข้น 100%, 75% และ 50% เท่านั้น 
(Aurelie, et. al., 2017) 

 



        
ใบไหม้จาก Pestalotiopsis microspora ประเทศแคเมอรูน 

 

 
ลกัษณะ Pestalotiopsis microspore สาเหตุโรคใบไหม้ในยางพารา 

 

 
การพฒันาการบาดเจ็บของใบ a) ปลูกเช้ือหลังจาก 5 วนั b) อาการรุนแรงขึน้หลงัปลูกเช้ือ 10 วนั c) รุนแรงมาก

หลงัจากปลูกเช้ือ 20 วนั 
 
  



นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้รวบรวมซากจากหลายพื้นท่ี มีทั้งหมด 142 ลกัษณะทาง
อนุกรมวิธาน เป็นสายพนัธ์ุใหม่ท่ีท าให้เกิดโรคใบร่วง มี 105 สปีชีส์ 18 สายพนัธ์ุ มาจากสองจงัหวดัทางภาคใต ้
ได้แ ก่  นครศรีธรรมราชและสงขลา  เ ช่น 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 เป็นต้น มี 4 อนุกรมวิธานท่ีพบทุก
ระยะจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนจังหวัดสงขลาประกอบด้วยเช้ือ Cladosporium flavum, C. orchidis, 
Dictyosporium manglietiae and Hormiactis candiada เป็นตน้ มี 4 อนุกรมวิธาน ท่ีพบทุกระยะจงัหวดัสงขลา 
คือ Hypoxylon sp., Cladosporium oxysporum, Pleurotheciopsis pusilla และ Sporidesmium harknesii เป็นต้น 
ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีพบความหลากหลายของเช้ือ แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเน่ืองจากการการอาศยัของเช้ือ
ยงัคงไมแ่น่นอน (Seephueak, et. al., 2010) 
 
เช้ือราพบในไม้สนหิน 
 ตน้สนหินเป็นไมท่ี้มีความส าคญัของป่าไมข้องประเทศโปรตุเกส และแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สน
หินมีคุณค่าเป็นไมเ้ศรษฐกิจท่ีมีความส าคญั ผลสามารถกินได ้เป็นแหล่งของอุตสาหกรรมของประเทศ สนหิน
ถูกพิจารณาสปีชีส์ท่ีมีความแข็งแรง ในปัจจุบนัผลผลิตสนลดปริมาณการผลิตลง เน่ืองจากมีผลกระทบหลาย
ปัจจยัรวมถึงศตัรูพืชและโรคพืช เป็นตน้  
 Pestalotiopsis เ ป็นสกุล ท่ี มีการแพร่กายอย่างกว้างขวาง สปอร์ เ ป็นแบบมีรยางค์อยู่ ในวงศ์  
Sporocadaceae เช้ือราน้ีจะเป็นสกุลของโรคพืชแบบทุติยภูมิ สามารถตอบสนองต่อสายพนัธ์ุใดสายพนัธ์ุหน่ึง 
เช่น รอยแผลหรือรอยโหวห่รือข้ีกลาก (canker), ตายยอด (dieback), ใบจุด (leaf spots), ใบปลายใบแหง้หรือเน่า
ด า (tip blight),  ใบไหม ้(needle blight), grey blight, ใบเหลืองรุนแรง (severe chlorosis) และผลเน่า (fruit rot) 
เ ป็ น ต้น  Pestalotiopsis มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง จ า ก ส กุ ล ข อ ง  Pestalotiod  อ่ื น ๆ  ใ น ว ง ศ์  Sporocadaceae 
(Heterotruncatella, Neopestalotiopsis, Pseudopestatiopsis และ Truncatella) โดยสังเกตุจากจ านวนสปอร์ และ
สีของรงควตัถุในอาหารเล้ียงเช้ือ  
 วิธีการบ่งช้ีง่ายๆ คือ Pestalotiopsis ในสปอร์จะแบ่งเป็น 5 เซลล์ภายใน สปอร์แบบ fusoid มีสีน ้ าตาล 3 
เซลล์ และระยางค์ทา้ยสุด ทั้งน้ีอาจจะถูกจ ากดัดว้ยโฮสต์ท่ีอาศยั อิทธิพลส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ จากการศึกษามี
รายงานวา่พบการระบาดของ Pestalotiopsis ของสนในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

1. Pestalotiopsis sp. จากสนหิน (Pinus halepensis Mill.) ในประเทศสเปน 
2. Pestalotiopsis พบใน Pinus armandii จากประเทศฝร่ังเศสและจีน 



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

 

 
Pestalotiopsis pini (a,b) โคโลนีในอาหาร PDA หลงั 10 วนั ทีอุ่ณหภูมิ 23 ± 2 ºC (c – f) สปอร์ทีย่ดึติด

อาหารเลีย้งเช้ือ (g - l) สเกลของสปอร์ที ่10 µm 
 

 
การปลูกเช้ือของต้นกล้าหลัง 4 เดือน (a) อาการของโรคพืช (b,c) อาการหลังปลูกเช้ือ Pestalotiopsis pini sp. 
Nov. (d,e) อาการตายของส่วนปลายยอด 



 
 ดังนั้ น มี 4 สปีชีส์ของสนหินท่ีมีการท าลายของ Pestalotiopsis คือ Pe. australis, Pe biciliata, Pe 
disseminata และ Pe. hollandica ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ Pestalotiopsis จะไม่มีความเฉพาะของโอสตผ์ูอ้าศยั สามารถ
พบไดอ้ยา่งกวา้งในพืชท่ีแหล่งตั้งตน้ และไม่มีขอ้มูลอา้งถึงเม่ือเช้ือเขา้ท าลายตน้สนยงัคงสภาพปกติ ในรายงาน
คร้ังน้ี Pestalotiopsis australis มาจากโฮสต์ผูอ้าศยัในวงศ์ Proteaceae การศึกษาคร้ังน้ีท าความเข้าใจกับการ
พัฒนาของโรคเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการจัดการโรค ทางเลือกหน่ึงในการจัดการโรคอาจจะใช้ไบโอติก
หรืออะไบโอติก เช่น D. sapinea, S. polyspora และเช้ือราอ่ืนๆ เป็นอะไบโอติกบางชนิดในบทบาทของโรคและ
พฒันาการบงัคบัใหน้ ้า และอุณหภูมิของอากาศ เป็นตน้ (Ana, et. al., 2020) 
 
เช้ือราพบในไม้ผลเขตร้อน 
 การศึกษาโรครากเน่าผลเน่าของผลไมช้มพู ่(wax apple) ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงรายมีการเขา้ท าลาย
ดว้ยเช้ือราสายพนัธ์ุใหม่ คือ Pestalotiopsis samarangensis การระบาดของเช้ือราในชมพู่ประกอบดว้ยสายพนัธ์ุ
อ่ืน เช่น Pestalotiopsis cf. versicolor และ Pestalotiopsis sp. มีความแตกต่างกนัทางพนัธุกรรม ก่อนหน้าน้ีพบ
สายพัน ธ์ุ  Pestalotiopsis eugeniae (Thum.) จ ากชมพู่ มี ค ว ามแตก ต่ า ง ของ โคโล นีกับ  Pestalotiopsis 
samarangensis ในโรคพืชจะพิจารณาสปีชีส์ Pestalotiopsis น้ี  จะมีความสัมพันธ์กับวงศ์ Myrtaceae ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการเขา้ท าลายท่ีเซลลผ์ิวและเน้ือเยื่อท่ีอยูใ่ตเ้ซลลผ์ิวของใบ ผล ล าตน้ หรือหวั มีขนาดใหญ่มาก
ผิดปกติท าให้บริเวณท่ีเป็นแผลมีลกัษณะนูนข้ึนมาเป็นสะเก็ดขรุขระ (scab) ไดช้ดัเจนอีกดว้ย (Sajeewa, et. al., 
2013) 
 



 
A. Pestalotiopsis samarangensis (holotype), B. ผลเน่าของชมพู่, C.D. สปอร์ต้นแบบ ขนาด 50 µm, E. 

เซลล์สปอร์ ขนาด 20 µm และ F. สปอร์ของเช้ือรา ขนาด 20 µm, G – H. สปอร์ของเช้ือรา ขนาด 20 
µm และ I – J. โคโลนีบนอาหารเลีย้งเช้ือ PDA 

 
เช้ือราพบในไม้ตระกูลกระถินณรงค์ 
 Pestalotiopsis sp. เป็นสาเหตุหน่ึงของโรคท่ีเกิดข้ึนกบัใบกระถินณรงค์ เช่น ราแป้ง ราด า และใบจุดสี
น ้าตาล จากนั้นก็เขา้ท าลายฝักหรือเมล็ดและบางชนิดเขา้ท าลายตน้กลา้ท่ีจะงอกจากเมล็ด (seed-borne pathogen) 
ในแปลงทดลองของประเทศไทย ค.ศ. 1985 พบว่า 12 สายพนัธ์ุ ของกระถินมีการท าลายของเช้ือแต่ไม่รวม 
Acacia mangium ส าหรับพันธ์ุดังต่อไปน้ี A. auriculiformis, A. aulacocarpa และ A. crassicarpa แสดงการ
เจริญเติบโตดี มีเปอร์เซ็นตก์ารรอดสูงตลอดการทดลองในประเทศไทย (Krisna, 1996) ดงัแสดงจากภาพดา้นล่าง
น้ี 
 



 
โรคใบจุดในกระถินณรงค์  

 
พบรายงานเช้ือ Pestalotiopsis versicolor แสดงโรคใบไหมใ้นไมต้ระกูลกระถินณรงค์ของประเทศจีน 

ในปี 2004 เช้ือราชนิดน้ีระบาดทางตอนใตข้องประเทศจีน มณฑล Guangxi ไมก้ระถินณรงคแ์สดงอาการแคระ
เกร็น ใบไหมใ้นช่วงแรก จากนั้นขยายวงกวา้งใบบิดเบ้ียวและร่วงในท่ีสุด เช้ือชนิดน้ีจะเจริญเติบโตในความช้ืน
ท่ีสูงจะเพาะตวัท่ีใบหลงัจาก 13 – 17 วนั (Wei, et. al., 2007) นอกจากน้ีสปีชีส์ของ Pestalotiopsis ส่วนใหญ่เป็น
สาเหตุของโรคพืชถูกแยกจากเอนโดไฟท์ Toofanee and Dulymamode (2002), Worapong, et. al., (2002) และ 
Wei and Xu (2004) พบวา่ Pestalotiopsis agallochae มาจากตน้ตาตุ่มทะเลหรือมูตอ บูตา (Excoecaria agallocha) 
เป็นไมย้ืนตน้ในวงศ ์Euphorbiaceae ภาพดา้นล่างน้ี ท าให้เป็นสาเหตุของโรคใบจุด และเป็นสาเหตุโรคของตน้
ชา ปกติเช้ือรา Pestalotiopsis ประกอบด้วย 205 สปีชีส์ มีระยางค์ 4 – 9 ไมโครเมตร จะปรากฏบริเวณเซลล์
ร่างกาย ทั้งน้ีอาศยัอยูโ่ดยทัว่ไป ไม่เจาะจงโฮสต ์(host) มีความหลากหลายทางพนัธุกรรม เป็นตน้ (Jeewon, et. 
al., 2014) 
 

 
ต้นตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha) แสดงอาการใบจุด 

 



การปลกูเช้ือ Pestalotiopsis ในไม้ประดับ 
แหล่งก าเนิดของ Pestalotiopsis sydowiana ถูกก าหนดโดยโรงเรือนทางการคา้ของคาลลูน่า (Calluna 

vulgaris) ในประเทศองักฤษ โรคพืชแยกมาจากสต็อคของพืชในโรงเรือน  ดินในโรงเรือน ใชก้ารเจริญเติบโต
ของสปอร์ การแพร่พนัธ์ุในถาดอาหารหรือพื้นท่ีปกคลุมด้วยฝุ่ นจากโรงเรือน P. sydowiana ระบาดในต้น
Calluna ท าใหต้น้พืชเสียหาย ผลผลิตและคุณภาพลดลง จากการคดัเช้ือจะพบปริมาณเช้ือในบริเวณต่างๆ ดงัน้ี 
ตารางการแยกเช้ือรา Pestalotiopsis sydowiana ของโรคพืชจากประเทศองักฤษ 
 

ส่วนของพืช การแยกเช้ือ (%) 
ราก 22 
ล าตน้/ใบ 41 
ทั้งล าตน้และใบ 18 
จ านวนตวัอยา่ง 86 

  
การแยกเช้ือของ Pestalotiopsis sydowiana จากใบของพืชเหนือดินหลายระดบั เช้ืจะระบาดโดยการตดั

ตน้ให้มีบาดแผล การท าลายท่ีรุนแรงท่ีสุดของโรคมาจากอุณหภูมิ การขาดน ้ า  ก่อนหนา้น้ีป้องกนัการแพร่พนัธ์ุ
โดยสเปย์ท่ีใบของ prochloraz, carbendazim+prochloraz หรือ chlorothalonil สามารถควบคุมเช้ือราตัวน้ีได้ 
(McQuilken and Hopkins, 2001) นอกจากน้ียงัพบต้นโสม (Persea bombycina Kost.) มีการระบาดของเช้ือ 
Pestalotiopsis disseminata (Thum) Stey สาเหตุของโรคขอบใบแห้ง ลกัษณะอาการคือ เป็นจุดท่ีใบ สีซีดและ
แหง้ตาย ดงัภาพขา้งล่างน้ี 
 

 
โรคขอบใบแห้งของต้นโสมสาเหตุมาจาก Pestalotiopsis disseminata (Thum) Stey 

 
 ผลการทดลองพบว่าการงอกของสปอร์ถูกควบคุมอุณหภูมิสภาพแวดล้อมท่ีอุณหภูมิ 15-35 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการงอกของสปอร์มีอตัราตั้งแต่ 20-23 องศาเซลเซียส การงอกของสปอร์จะมี



ปริมาณสูงในใบท่ี 1-4 ใบแรกจะค่อยๆ ลดลงในใบท่ีมีอายมุากข้ึน ดงันั้นอายุของใบมีผลส าคญัส าคญัต่อการลด
การงอกของสปอร์เช้ือ Pestalotiopsis disseminata (Thum) Stey (Ranjana, et. al., 2010) 
 

การก าจดัและป้องกนัเช้ือรา Pestalotiopsis sp. 
การกลบัมาอีกคร้ังของเช้ือราในสปีชีส์ Pestalotiopsis sp. เป็นเช้ือราท่ีพบในโรคพืชทัว่ๆไปอยูใ่นระบบ

ยูคาริโอท (eukaryote) มีการผลิตกระบวนการทางเคมีท่ีกวา้งและหลากหลายข้ึนอยู่กบัรูปแบบของเส้นสาย 
(conidia) (Maharachchikumbura et al., 2014) มีระบบการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ ลกัษณะมีระยางอวยัวะยื่น
ออกมาจากร่างกายช่วยในการเคล่ือนท่ีและจบัอาหาร มีวฏัจกัรของโรค คือ โคโลนีเขา้ท าลายทางแผลธรรมชาติ 
เช้ือจะขยายเป็นวงกวา้งในบริเวณท่ีไม่สมบูรณ์เขา้ท าลายเน่ือเยื่อพืช และพกัตวัในระหว่างช่องว่างได้แก่ ท่อ
ล าเลียงน ้า (xylem) และท่อล าเลียงอาหาร (phloem) ของเซลลพ์ืช ดงันั้นท าใหพ้ืชเกิดความเสียหายอยา่งรวดเร็ว  
พบในพืชเขตร้อนและพืชเมืองหนาว อาการท่ีพบคือก่อให้เกิดโรครากเน่า, ใบจุด, ขอบใบแห้ง, ปลายใบแห้ง
หรือเน่าด า, ลกัษณะอาการตายของพืชท่ีเร่ิมจากปลายยอด ปลายก่ิงหรือปลายกา้นแลว้ลุกลามลงมาส่วนล่างของ
พืช,  และลกัษณะอาการท่ีเน้ือเยื่อของตน้ซ่ึงตามปกติแลว้เขียวกลายเป็นสีเหลืองทั้งน้ีเพราะวา่คลอโรฟิลล์เจริญ
ไม่เต็มท่ี (chlorosis) รวมทั้งโรคต่างๆหลงัเก็บเก่ียว เป็นตน้ (Crous et al., 2011; Wang et al., 2019; Yanmin et 
al., 2012) เช้ือราชนิดน้ีเคยระบาดใน ฝร่ัง, ดอกคามิเลียหรือดอกสึบากิ, กุหลาบพนัปี, พุดซอ้น และไมต้ระกูลสน 
พบท่ีหมู่เกาะฮาวายและประเทศอินเดียลกัษณะอาการโรคคือแผลสะเก็ตหรือหูด. Pestalotiopsis sp. ท าใหต้น้ยาง
เสียหายนั้นเขา้ท าลายตน้ยางทางใบและล าตน้ โดยเช้ือราท่ีแสดงอาการท่ีใบ น่าจะเป็นชนิด Pestalotiopsis cf. 
hughesii ซ่ึงแสดงลกัษณะเด่น (dominant) ในใบและกระพี้ (sapwood) แต่งานวจิยัพบวา่แสดงออกในใบมากกวา่ 
(Gazis & Chaverri, 2008) โรคน้ีเขา้มาในประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ก่อนหน้าน้ีระบาดในประเทศ
อินโดนีเซียสายพนัธ์ุ RRIC 100 ช่วงเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะทางตอนใตแ้ละตอนเหนือของเกาะสุมาตราสร้าง
ความเสียหายประมาณ 2,387,500 ไร่ และต่อมาก็ระบาดในประเทศมาเลเซียลกัษณะอาการท่ีรุนแรงคือ ใบร่วง
ประมาณ 50-100% จนถึงขั้นเสียหายรุนแรงทุกสายพนัธ์ุ ดงัแสดงในภาพดา้นล่าง 
 
 
 



  
ภาพแสดงอาการของโรคใบร่วง จาก Pestalotiopsis sp. 

 
ดงันั้นโรคใบร่วงยางพาราท่ีระบาดใน 3 จงัหวดัชายแดนใตไ้ดแ้ก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลาเพิ่มมาก

ข้ึนเน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม มีอากาศเยน็กบัลมแรง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นท่ี มีอุณหภูมิต ่าสุด 20-
23 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) เม่ือเร็วๆ น้ีเช้ือราสปีชีส์น้ี
ก็ยงัพบการระบาดกบัตน้ชาในประเทศจีนอีกดว้ย (Yingjuan et al., 2018)  
 

วธิีการป้องกนัและก าจัด  
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัเช้ือรา Pestalotiopsis sp. สามารถท าการป้องกนัและก าจดัโรคได ้ 2 

วธีิ ไดแ้ก่ 
1. การใช้สารเคมี 
เป็นวิธีการก าจดัเช้ือราระดบัสูง ให้ผลทนัทีและใชไ้ดทุ้กโอกาสท่ีตอ้งการ ในแถบตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ประเทศแคเมอรูน (Cameroon) ทางแอฟริกากลางใชส้ารเคมี ป้องกนัและก าจดั Pestalotiopsis sp. ไดแ้ก่ 
1.1 คลอโรทาโลนิล (Chlorothalonil) 550g/l + คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) 100g/l 
1.2 เพนคอซ (Penncoz) หรือแมนโคเซบ (Mancozeb) 800g/kg + เมทอลม์ (Metalm) 72 WP หรือ  
      คิวปรัสออกไซด ์(Cuprous oxide) 600g/kg + เมทาแลกซิล (Metalaxyl) 120g/kg  
1.3 ทดสอบท่ีความเขม้ขน้ต่างๆกนั (25%, 50%, 75% และ 100%) เปิดเผยวา่สามารถยบัย ั้งอาการใบ 
      ไหมข้องยางพาราท่ีเกิดจากเช้ือ P. microspora (Aurelie  et al., 2017)  
 
2. การใช้ชีววธีิ  

  ด้วยเหตุท่ีการใช้วตัถุมีพิษประเภทสารเคมีสังเคราะห์ได้ก่อให้เกิดพิษอนัตรายและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการลดใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชไดพ้ยายามหนัมาใชว้ธีิการอ่ืนผสมผสานกนัเพื่อลดพิษ
และอนัตรายดงักล่าว ซ่ึงการพิจารณาใชชี้ววิธีอาจจะท าให้เกษตรกรหนัมาเอาใจใส่และสนใจเพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่ 
ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma), กลิโอคลาเดียม (Gliocladium) และซูโดโมแนส (Pseudomonas) งานวิจยัน้ีใช้



สารบริสุทธ์ิจากเช้ือรา Microcyclus ulei ท่ีเป็นการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววธีิ (biocontrol) เพื่อควบคุมโรคพืชและ
อาการโรคลดลง (Anderson et al., 2011) นอกจากน้ี Romina (2012) รายงานว่าใช้ biocontrol ในการก าจดัโรค
ของยางพารา ได้แก่ Collectotrichum และ Trichoderma ในการก าจดัเช้ือรา นอกจากน้ี Anderson และคณะ 
(2011) พบวา่เช้ือราเอนโดไฟทจ์ากยางพาราซ่ึงเป็นเช้ือราท่ีเจริญอยูภ่ายในล าตน้ ก่ิง ใบและส่วนต่างๆของพืชท่ี
สมบูรณ์โดยไม่ก่อให้เกิดโรคใดๆสามารถเป็นตัวย ับย ั้ ง (inhibitors) เช้ือรา Fusarium sp., Gibberella sp., 
Glomerella cingulata, Microsphaeropsis sp., Myrothecium sp., Pestalotiopsis sp. และ  Phomopsis sp. ได้ ถึ ง 
80%  
 นอกจากน้ี ยงัพบการระบาดของเช้ือราในยูคาลิปตสั อาการทัว่ไปคือ ใบไหม ้ใบแห้ง มว้นงอ เม่ือมี
ความช้ืนสูงจะพบกลุ่มสปอร์สีด าของเช้ือปริมาณมากเยิม้ออกมาจากบริเวณแผล ใบจะหลุดร่วง วิธีการควบคุม
เช้ือ คือ ก าจดัเศษซากพืชท่ีมีเช้ือราออกจากพื้นท่ี ดูแลความสะอาดของพื้นท่ี (Suwannarah, et. al., 2012) ธาร
รัตน์ และคณะ (2561) ศึกษาการยบัย ั้งเช้ือราชนิดน้ีซ่ึงก่อโรคใบไหมยู้คาลิปตสัในสภาพจานเล้ียงเช้ือ พบวา่ ใช้
น ้าส้มควนัไมท่ี้ระดบัความเขม้ขน้ 40,000 ppm สามารถยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยได ้100 เปอร์เซ็นต ์
   

สถานการณ์การระบาดของโรค 
ในประเทศผูป้ลูกยาง โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ของยางพารา เกิดอาการจุดแผลบนใบยางแก่และท า

ให้ใบยาง ร่วงอยา่งรุนแรง พบระบาดในยางพาราคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2559 ท าให้ใบยางร่วงอยา่งรุนแรงในพื้นท่ี
ปลูกทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นไดแ้พร่ระบาดสู่ทาง ตอนใตแ้ละหมู่เกาะอ่ืน ๆ 
ของประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศปลูกยางในแถบใกลเ้คียงอีก 4 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซีย อินเดีย ศรีลงักา 
และไทย  

 
อนิโดนีเซีย 

เร่ิมพบโรคระบาดในยางพาราในพื้นท่ีเกาะสุมาตราตอนเหนือในปี พ.ศ. 2559 จากนั้นแพร่ระบาดสู่เกาะ
สุมาตราทางตอนใตช่้วงปลายปี พ.ศ. 2560 โรคสามารถท าให้ยางท่ีปลูกทุกพนัธ์ุ เป็นโรคและใบยางร่วงอย่าง
รุนแรงมากกวา่ 50% และพบโรคแพร่ระบาดสู่พื้นท่ีปลูกยางในเกาะอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ Lampung, Java, Sulawesi และ 
Kalimantan  จากขอ้มูลการระบาดใน เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 รายงานว่า มีพื้นท่ีเสียหาย มากกว่า 137,500 ไร่ 
ต่อมาพื้นท่ีระบาดเพิ่มข้ึน เป็น 645,338 ไร่ และ 2.4 ล้านไร่ ในเดือน กุมภาพนัธ์ และเดือนกรกฎาคม 2562 
ตามล าดบั คาดว่าในปี 2562 ผลผลิตยางของประเทศลดลง ไม่ต ่ากว่า 15% และจากการตรวจสอบเช้ือสาเหตุ 
รายงานวา่เกิดจากเช้ือรา Pestalotiopsis sp.  



มาเลเซีย  
หลงัการเกิดโรคระบาดในเกาะสุมาตรา ทางตอนเหนือในปี พ.ศ. 2559 มีรายงานพบการ ระบาดของโรค

คร้ังแรกในประเทศมาเลเซีย ใน เดือนพฤศจิกายน 2560 ในพื้นท่ีทางตอนใตสุ้ด ของประเทศมาเลเซีย ในรัฐ 
Johor ท าให้พนัธ์ุยาง RRIM2001, RRIM2025, RRIM2023, PB260, PB350 อายุ 10-15 ปี ใบร่วงรุนแรงถึง 90% 
ในปี 2561 โรคไดแ้พร่ลุกลามสู่พื้นท่ีปลูกอ่ืนๆ ยกเวน้ พื้นท่ีปลูกรัฐ Melaka, Penang, Kedah และ Perlis ขอ้มูล
เดือนกรกฎาคม 2561 มีพื้นท่ีระบาด 5,000 ไร่ และจากนั้นในเดือนตุลาคม 2562 มีพื้นท่ีระบาดเพิ่มข้ึนเป็น 
18,750 ไร่ ครอบคลุม พื้นท่ีปลูกทัว่ไปในประเทศมาเลเซีย ยกเวน้เพียง 2 รัฐทางตอนเหนือ ไดแ้ก่ Penang และ 
Perlis  และจากการตรวจสอบ เช้ือราสาเหตุรายงานวา่ มีสาเหตุจากเช้ือรา Pestalotiopsis sp.   
 
อนิเดีย  

พบการระบาดของโรคท่ีมีลกัษณะอาการ และการเขา้ท าลายเช่นเดียวกบัการพบการ ระบาดในประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซียคร้ัง แรกช่วงตน้เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 กบั ตน้ยางใหญ่พนัธ์ุ RRII105 มีใบร่วง 
50% ในพื้นท่ี Poovarani, Palai เมือง Kottayum ต่อมาเดือน มิถุนายน 2561 พบโรคระบาดเพิ่มข้ึนในพื้นท่ี Palai, 
Paika and Erattupetta พบโรคทั้งแปลง ใหญ่ ยางเล็ก และแปลงขยายพนัธ์ุ พนัธ์ุยางท่ี เป็นโรคไดแ้ก่ RRII105, 
RRII430, RRII414 สถานการณ์การระบาดของโรคในปี 2562 มีการระบาดของโรคท าให้ใบยางร่วงอยา่งรุนแรง
ใน พื้นท่ี Chengalam, Trichur, Kanjirappally และ Mundakkayam พนัธ์ุยางท่ีเป็นโรค ได้แก่ RRII105, PB260, 
RRII430 และ RRII414 และจากการตรวจสอบเช้ือสาเหตุรายงานวา่ เกิดจากเช้ือรา Colletotrichum sp.  ศรีลงักา 
Sarojini Fernaldo (2019) รายงานพบโรค คร้ังแรกในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2562 มีพื้นท่ีระบาดประมาณ 6,250 
ไร่ 
 

สถานการณ์การระบาดของโรค 

ในประเทศไทย 

  มีรายงานการระบาดของโรคคร้ังแรกใน เดือนกนัยายน 2562 จนถึงเดือนธันวาคม 2562 ในพื้นท่ีปลูก
ยางทั้งหมด 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ นราธิวาส ยะลา ตรัง พงังา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบ่ี และ จงัหวดัสตูล 
รวมพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียจากโรค 450,933 ไร่ ผลจากการแยกเช้ือเบ้ืองต้นในห้องปฏิบัติการได้เช้ือรา 
Colletotrichum sp. และ Pestalotiopsis sp. ซ่ึงจะรายงานผลการพิสูจน์โรคถึงเช้ือสาเหตุท่ีแทจ้ริงต่อไป นราธิวาส 
มีรายงานการระบาดของโรคคร้ังแรกใน เดือนกนัยายน 2562 ในพื้นท่ีปลูกยาง 9 อ าเภอ คือ อ. แวง้, อ. ระแงะ, อ. 
รือเสาะ, อ. เมือง, อ. ศรีสาคร, อ. จะแนะ, อ. สุคิริน, อ. สุไหงปาดี และ อ. สุไหงโกลค หลงัจากนั้นต่อมาในเดือน 
พฤศจิกายนพบโรคระบาดใน อ. เจาะไอร้อง, อ. เมืองนราธิวาส, อ. ยีง่อ และ อ. บาเจาะ พนัธ์ุยาง ท่ีปลูกทุกพนัธ์ุ 



เช่น RRIM600, RRIT251 และ PB311 เป็นโรคใบร่วงรุนแรงมากถึง 100% พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบรวม 422,600 
ไร่ (ขอ้มูลเม่ือ 2 ธนัวาคม 2562)  
 
ยะลา  

มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นท่ี ต. อยัเยอร์เวง อ. เบตง ในเดือนตุลาคม 2562 และ ต่อมาในพื้นท่ี 
อ.รามนั และ อ.บนันังสตาร์ สภาพ  การระบาดใบร่วงรุนแรงมาก รวมพื้นท่ี 2,160 ไร่ (ขอ้มูลเม่ือ 2 ธันวาคม 
2562) 
 

ตรัง  
มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นท่ี ต.โพรงจระเข ้และ ต.หนองชุมเห็ด อ. ยา่นตาขาว ในเดือนตุลาคม 

2562 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พบระบาดในพื้นท่ี ต.ทุ่งกระบือ อ. ยา่นตาขาว และ ต.สุโสะ อ. ปะเหลียน สภาพ
การระบาด ใบร่วงปานกลาง - รุนแรง กบัยางพนัธ์ุ RRIT251, RRIM600 และ ไม่ทราบช่ือพนัธ์ุ รวมพื้นท่ี 747 ไร่ 
(ขอ้มูลเม่ือ 2 ธนัวาคม 2562)  
 
พงังา  

มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นท่ี ต.ทา้ยเหมือง ต. ล าภี อ. ทา้ยเหมือง, ต.ทุ่งคาโงก อ. เมืองพงังา, ต.
กะปง, ต. ท่านา, ต. เหมาะ, ต. เหล, ต. รมณีย ์อ.กะปง และ ต. ต าตวั อ.ตะกัว่ป่า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซ่ึงจาก
การประเมินการร่วงของใบยางจากใบใหม่ท่ีเร่ิมจะผลิใหม่แลว้และจากการสอบถามเกษตรกรคาดวา่โรคระบาด 
ในช่วงเดียวกบัพื้นท่ี จ.นราธิวาส ประมาณเดือน สิงหาคม - กนัยายน 2562 สภาพการระบาดใบร่วงรุนแรงมาก 
กบัยางพนัธ์ุ RRIT251, RRIM600 และ PB235 รวมพื้นท่ี 21,476 ไร่ (ขอ้มูลเม่ือ 2 ธนัวาคม 2562) 
 
สุราษฎร์ธานี  

มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นท่ี ต. คลองศก อ. พนม ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซ่ึงจากการ
ประเมินการร่วงของใบยางจากใบใหม่ท่ีเร่ิมจะผลิใหม่แล้วและจากการสอบถามเกษตรกรคาดว่าโรคระบาด
ในช่วงเดียวกบัพื้นท่ี จ. พงังา ประมาณเดือนสิงหาคม - กนัยายน 2562 สภาพการระบาดใบร่วงรุนแรงมาก กบั
ยางพนัธ์ุ RRIT251 และ RRIM600 รวมพื้นท่ี 1,500 ไร่ (ขอ้มูลเม่ือ 2 ธนัวาคม 2562) 

 
 
 
 



ปัตตานี 
มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นท่ี ต. ลุโบะยิไร อ. มายอ และ ต. ตะโละแมะนา อ. ทุ่งยางแดง ใน

เดือนพฤศจิกายน 2562 (สังเกตพบอาการโรคประมาณเดือนกนัยายน) รวมพื้นท่ี 1,500 ไร่ (ขอ้มูลเม่ือ 2 ธนัวาคม 
2562)  
 
กระบี่  

มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นท่ี ต. เขาทอง และ ต. ในช่อง อ. เมืองกระบ่ี สภาพการระบาดใบร่วง
รุนแรงมากในเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมพื้นท่ี 250 ไร่ (ขอ้มูลเม่ือ 2 ธนัวาคม 2562)  

 
สงขลา  

มีรายงานการระบาดในพื้นท่ี ต. ปลกัหนู อ. นาทวี ในเดือนพฤศจิกายนสภาพการระบาด พบวา่ใบร่วง
นอ้ยยงัไม่กระทบต่อผลผลิตรวมพื้นท่ี 200 ไร่ (ขอ้มูลเม่ือ 2 ธนัวาคม 2562)  

 
สตูล  

มีรายงานการระบาดของโรคช่วงตน้เดือนธนัวาคมในพื้นท่ี ต. ท่าแพ อ. ท่าแพ สภาพการระบาดพบว่า
ใบร่วงรุนแรงมากพื้นท่ีระบาดโรค 500 ไร่ กบัยางพนัธ์ุ RRIT251 และ RRIM600 (อารมณ์, 2562) 
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