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บทคัดย่อ 
ตรวจค้นเอกสารและรวบรวมรายชื่อโรคพืชของพืชส่งออก ได้แก่ เผือก และ ฟักทอง และ พืชน าเข้า ได้แก่ 

ได้แก่ มันส าปะหลัง และ ยาสูบ ที่เกิดในประเทศไทยพบโรคพืชที่เกิดจากรา แบคทีเรีย ไวรัสและไส้เดือนฝอย เพ่ือจัดท า
บัญชีรายชื่อโรคพืชที่พบในประเทศไทย  ส ารวจ รวบรวม และศึกษาชนิดของโรคพืช  ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – 
เดือนกันยายน 2558   โดยท าการศึกษาลักษณะสาเหตุของโรคและแยกเชื้อสาเหตุโดยวิธี Tissue transplanting  และ
จ าแนกเชื้อสาเหตุโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา  จากการส ารวจโรคของเผือก ฟักทอง  มันส าปะหลัง และยาสูบ
พบโรคดังนี้ โรคของเผือก พบโรคใบจุดขาว โรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ าตาล โรคใบจุด โรคเน่าเละ และโรคหัวเน่า โรค
ของฟักทอง พบโรคราน้ าค้าง โรคเน่าเปียก โรคใบด่าง โรคใบใหม้ โรคราแป้ง โรคใบจุด โรคผลเน่า และโรคเปลือกแตก
ยางไหล โรคของมันส าปะหลัง พบโรคแอนแทรคโนส โรคใบจุด โรคหัวเน่า โรคโคนเน่าหัวเน่า โรคของยาสูบ พบโรค
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โคนเน่าของต้นกล้า โรคใบจุดสีน้ าตาล โรคใบจุดตากบ โรคเหี่ยวด้านเดียว โรคแข้งด า โรคใบหด โรคใบด่าง ตัวอย่างโรค
ทั้งหมด 831  ตัวอย่าง ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์โรคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร 
 
กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
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Abstract 
The list of plant diseases of exported and imported plants such as taro, pumpkin cassava 

and tobacco caused by fungi, bacteria, viruses and nematodes were searched for do the pest list in 
Thailand  The surveys were conducted during February 2012 to September 2013 to observe 
diseased prevalence of taro, pumpkin cassava and tobacco from various locations in Thailand.  The 
plant diseases were observed under a stereo microscope and compound microscope. The infected 
plants were isolated using the tissue transplanting method. The identification of plant diseases was 
based on morphological features. The results showed that the taro found six diseases such as white 
spot, leaf blight, brown spot, leaf spot, soft rot and corm rot.  The pumpkin found 8 diseases such 
as downy mildew, wet rot, mosaic virus, leaf blight, powdery mildew, leaf spot, fruit rot and gummy 
stem blight. The cassava found four diseases such as anthracnose, leaf spot, foot rot and foot and 
root rot. The tobacco found seven diseases such as dampinf off, brown spot, frogeye leaf spot, 
Fusarium wilt, black shank, Tobacco leaf curl and Tobacco mosaic. The 831 specimens have been 
deposited in Plant Diseases Herbarium at Plant Pathology Research Group, Plant Protection Research 
and Development Office.  

 

ค าน า 
ในปัจจุบันการน าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและน าเข้านั้นจะต้องมีข้อมูลการระบาดของศัตรูพืชของประเทศ

ที่จะส่งสินค้าออกและประเทศคู่ค้า และประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก โดยสมาชิกมีพันธกรณีต้อง
ปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement of Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS Agreement)   ส าหรับพืชส่งออก ได้แก่ เผือกและฟักทอง ประเทศ
ไทยมีการส่งออกพืชทั้งสองชนิดไปยังหลายประเทศ   ประเทศผู้น าเข้าต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูของสินค้า
เกษตรเพ่ือการเปิดตลาดสินค้า ในขณะเดียวกันการน าเข้าสินค้าเกษตร ได้แก่  มันส าปะหลังและยาสูบ  ซึ่งประเทศ
ไทยก็ต้องท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ดังนั้นการส ารวจ การประเมินความรุนแรง และการจ าแนกชนิด
เชื้อสาเหตุของโรคเผือก ฟักทอง มันส าปะหลัง และยาสูบ  จึงมีความส าคัญเนื่องจากได้บัญชีรายชื่อโรคของพืชทั้งสอง
ชนิดซึ่งเป็นข้อมูลการระบาดและความรุนแรงของโรคในปัจจุบัน ตลอดจนทราบชนิดสาเหตุของโรค เพ่ือน าข้อมูล
เหล่านี้ไปวิเคราะห์ความเสี่ยงของศัตรูพืชต่อไป   โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาอนุกรมวิธานทั้งหมดไปจัดท า
ข้อมูลบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (Pest List) ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องส่งให้ประเทศคู่ค้าได้น าไปพิจารณาก่อนน าเข้า
สินค้าเกษตรจากประเทศไทย ในขณะเดียวกันข้อมูลด้านอนุกรมวิธานก็ใช้เป็นข้อมูลส าคัญของประเทศ ส าหรับ
เปรียบเทียบกับข้อมูลบัญชีรายชื่อของประเทศคู่ค้าท่ีส่งมา  เพ่ือประกอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk 



4 
 

Analysis) ก่อนน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศคู่ค้านอกจากนี้ข้อมูลด้านอนุกรมวิธานยังเป็นประโยชน์ในการจัดท า
รายชื่อศัตรูพืชกักกัน (Quarantine Pest)  เพ่ือการควบคุมศัตรูพืชจากต่างประเทศไม่ให้เข้ามาแพร่กระจายในประเทศ 
 
Plant Pathology Research Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture  
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การจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO)  ซึ่งทุกประเทศเห็นพ้องต้องกันในการลดก าแพง
ภาษีส าหรับสินค้าเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการค้าเสรี เพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้มาตรการกีดกันไม่ใช่ภาษี (non tariff 
barrier, NTB) อันจะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ จึงมีความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS 
Agreement) ประเทศสมาชิก WTO รวมทั้งประเทศไทยจะใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชได้เท่าท่ีจ าเป็นใน
การปกป้องสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช (อนันต์, 2543)  ดังนั้นประเทศผู้น าเข้าจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืช (Pest Risk Analysis) ของพืชน าเข้าและสามารถก าหนดการห้ามน าเข้าโดยมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอและ
พิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ (อรุณี, 2543) การที่ประเทศไทยมีเขตการค้าเสรี (Free Trade Area, FTA) กับ
ประเทศต่างๆเพ่ิมขึ้น สินค้าที่เคยมีการน าเข้าแล้วจะมีปริมาณน าเข้าเพ่ิมขึ้น และยังเปิดโอกาสให้มีการน าเข้าสินค้า
ชนิดใหม่จากต่างประเทศอีกด้วย  หากประเทศไทยไม่มีมาตรการสุขอนามัยพืชที่เข้มงวด นอกจากจะเสียเปรียบต่อ
ประเทศคู่ค้าแล้วอาจก่อให้เกิดปัญศัตรูพืชหลายชนิดที่ไม่เคยพบในประเทศติดเข้ามากับสินค้าได้ซึ่งจะแพร่กระจายและ
เพ่ิมปริมาณจนเกิดเป็นการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ขึ้น  ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างโดยเฉพาะการ
เกษตรกรรม จึงจ าเป็นจะต้องมีมาตรการสุขอนามัยพืชกับพืชที่มีการน าเข้าท้ังหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าท่ีมี
ปริมาณน าเข้ามากมาจากแหล่งที่มีความเสี่ยงศัตรูพืชสูง จะมีศัตรูพืชเล็ดลอดติดเข้ามาโดยต้องเร่งท าการวิจัยเกี่ยวกับ
ด้านชนิด  จ านวนของศัตรูพืช เพื่อที่จะได้จัดท าบัญชีรายชื่อศัตรูพืชที่พบในพืชน าเข้า 2 ชนิด และพืชส่งออก  2  ชนิด 
เพ่ือไว้ตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อแมลงศัตรูพืชที่ประเทศคู่ค้าส่งมา  รวมทั้งน าไปเป็นข้อมูลส าคัญของฝ่ายกักกันพืชใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชต่อไป  
 
 

วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 
1. สารเคมีได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ  : สารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์  แอธิลแอลกอฮอล์ 75%  
2. อาหารวุ้นสังเคราะห์ potato dextrose agar (PDA), half strength potato dextrose agar (1/2 PDA),  

corn meal agar (CMA),   V8 juice agar, RNV เป็นต้น 
3. กล้องจุลทรรศน์ชนิด Light microscope (LM) และ Stereo microscope พร้อมกล้องถ่ายภาพ 
4. วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ในห้องปฏิบัติการไส้เดือนฝอย ได้แก่ เครื่องแก้ว  กระบอกพลาสติก  กรวยแก้ว จานเลี้ยงเชื้อ

พลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซม. และกระดาษกรอง (Whatman #2) เป็นต้น 
- วิธีการ 

1. สืบค้นข้อมูลโรคของเผือก  ฟักทอง  มันส าปะหลัง และยาสูบ ในประเทศไทย 

 สืบค้นข้อมูลโรคของเผือก  ฟักทอง  มันส าปะหลัง และยาสูบ ที่พบระบาดในประเทศไทย จากเอกสารต่าง ๆ 

หรือจากข้อมูลอิเลคโทรนิค  
2. การส ารวจรวบรวม และศึกษาโรคของเผือก  ฟักทอง  มันส าปะหลัง และยาสูบ  
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เก็บตัวอย่างเผือก  ฟักทอง  มันส าปะหลัง และยาสูบ แสดงอาการโรคท่ีใบ ดอก ผล กิ่ง ล าต้น และราก โดย
เก็บตัวอย่างจากแหล่งปลูกต่าง ๆ ในประเทศไทย  ห่อตัวอย่างพืชที่เก็บมาด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ใส่ในถุงพลาสติค 
บันทึกข้อมูลสถานที่เก็บ วันที่เก็บ ผู้เก็บ และข้อมูลภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งบันทึกภาพลักษณะอาการของโรค น าตัวอย่าง
มาศึกษาลักษณะอาการในห้องปฏิบัติการ  จัดเก็บโรคพืชโดยการอัดทับเป็นตัวอย่างแห้งเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์โรค
พืช กลุ่มวิจัยโรคพืช  ตึกอิงคศรีกสิการ  กรมวิชาการเกษตร  กรุงเทพ ฯ 

3. การศึกษาสาเหตุโรคพืช  
3.1 การศึกษาสาเหตุจากตัวอย่างพืชเป็นโรคโดยตรง 
ศึกษาสาเหตุจากตัวอย่างพืชที่เป็นโรคภายใต้กล้องจุลทรรศน์  เขี่ยเชื้อจากตัวอย่างดอก ใบ ผล กิ่ง 

ล าต้น ราก ที่เป็นโรคลงบนแผ่นสไลด์ (slide) แล้วตรวจเชือ้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์   
3.2 การแยกราสาเหตุโรคพืช 
แยกเชื้อจากส่วนที่เป็นโรคของเผือก  ฟักทอง  มันส าปะหลัง และยาสูบ ตัดตัวอย่างโรค 

พืชบริเวณเป็นรอยต่อของส่วนที่เป็นโรคและส่วนปกติขนาดประมาณ 2x2 มิลลิเมตร ท าการฆ่าเชื้อที่ผิวพืชโดยแช่
ชิ้นส่วนพืชลงในสารละลายโซเดียมไฮโปร์คลอไรด์  5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที  ซับให้แห้งด้วยกระดาษกรองที่ผ่าน
การนึ่งฆ่าเชื้อแล้วจนแห้งสนิท น าชิ้นส่วนพืชมาวางบนอาหาร half strength Potato Dextrose Agar (1/2 PDA) 
แล้วบ่มไว้ในห้องปฏิบัติการ อุณหภูมิ 30+2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-3 วัน  ตรวจดูเส้นใยราภายใต้กล้องจุลทรรศน์
แบบสเตอริโอ  ตัด hyphal tip ของราที่เจริญออกมาจากชิ้นตัวอย่างพืช วางลงบนอาหาร potato dextrose agar 
(PDA)  เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเชื้อเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ และน าไปศึกษารายละเอียดของราเพ่ือการจ าแนก
ชนิดของเชื้อสาเหตุต่อไป  

3.3 การแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช 
แยกจากส่วนของพืชที่มีอาการของโรค ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 4 ตร.มม. ระหว่างรอยต่อของส่วนที่

เป็นโรคและไม่เป็นโรค แต่ละชิ้นตัวอย่างน ามาล้างด้วยแอลกอฮอล์ 70% 5 นาที  แล้วลา้งด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งแล้ว 3 ครั้ง 
หลังจาก surface sterilize แล้วน ามาบดในน้ ากลั่น ใช้ loop จุ่มในพืชที่บด น ามา streak บนจานเลี้ยงเชื้อที่มีอาหาร 
PSA (Potato semisynthetic agar) หลังจากนั้นเก็บจานเลี้ยงเชื้อในตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิ 280 ซ. นาน 72 ชั่วโมง แล้ว
เก็บโคโลนี  ท าให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์โดยวิธี streak plate  หลาย ๆ ครั้ง เก็บ single colony เพ่ือให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ 

4. การจ าแนกชนิดเชื้อสาเหตุโรคพืช  
4.1 จ าแนกลักษณะราสาเหตุโรคพืช 

ศึกษารูปร่างลักษณะของเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ stereo และ compound  
microscope โดยตรวจดูลักษณะเส้นใย conidiophores และสปอร์ และศึกษาลักษณะของสปอร์และโครงสร้างอ่ืน ๆ 
ของเชื้อรา โดยการ mount slide ด้วยน้ าหรือ shear’s solution 

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อได้แก่ ลักษณะของเส้นใย ขนาด สี      
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ลักษณะของสปอร์ conidiophore สี ขนาด  ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และ compound  บันทึกขนาด 
รูปร่าง  วาดภาพ  และบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ 

4.2 จ าแนกลักษณะแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช 
 - จ าแนกแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชตามลักษณะทาง สรีรวิทยา และสัณฐานวิทยา  ศึกษา

ลักษณะบนอาหารสังเคราะห์  ลักษณะและสีของโคโลนี ของแบคทีเรีย 
 - จ าแนกลักษณะสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชตามคุณสมบัติทางชีวเคมีและฟิสิกส์ 
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  4.3 การตรวจสอบโรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส 
- ตรวจดูจากลักษณะอาการภายนอก  

   ส่วนใหญ่พืชที่ถูกเชื้อไวรัสเข้าท าลายจะมีการเจริญที่ผิดปกติในส่วนต่างๆ ของพืชที่มีการ
เจริญเติบโต โดยเฉพาะบริเวณใบอ่อนหรือยอดอ่อน อาการผิดปกติรวมไปถึงรูปร่างและสีของใบ ดอก ผล เช่น อาการ
ใบด่าง ดอกด่าง ผลบิดเบี้ยว ต้นพืชเตี้ยแคระแกร็นกว่าปกติ 

- การถ่ายทอดโรคโดยวิธีกล  
   เป็นการทดสอบโดยการบดใบพืชที่สงสัยว่าจะมีเชื้อไวรัสในสารละลายบัฟเฟอร์ และน าน้ า
คั้นไปทาลงบนพืชทดสอบที่ท าให้เกิดบาดแผลขนาดเล็กบนใบด้วยผงคาร์บอรันดัม เก็บพืชที่ปลูกเชื้อไว้ในโรงเรือนเพื่อ
ตรวจสอบอาการของโรค 

- การถ่ายทอดโรคโดยวิธีติดตาหรือทาบกิ่ง  
    เหมาะส าหรับการตรวจสอบวินิจฉัยไวรัสในพืชยืนต้น และเป็นไม้เนื้อแข็ง โดยตัดส่วนตา 
หรือก่ิงจากต้นพืชที่ต้องการตรวจหาเชื้อไวรัส น ามาติกตาหรือทาบกิ่งลงบนต้นกล้าของพืชชนิดเดียวกันหรือสายพันธุ์ที่
ใกล้เคียงกันที่ปราศจากโรค ถ้าต้นที่น ามาทดสอบมีเชื้อไวรัส อาการก็จะปรากท่ีบริเวณยอดอ่อนหรือใบอ่อนของต้นตอ 

- การถ่ายทอดโดยแมลงพาหะ  
   นิยมใช้ในพืชตระกูลหญ้า หรือพืชผัก ที่ไม่สามารถใช้วิธีกลหรือติดตาได้ โดยใช้แมลงพาหะ
เป็นตัวน าเชื้อไวรัสจากต้นเป็นโรคไปสู่พืชทดสอบ ซึ่งอาจเป็นพืชชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ แมลงพาหะที่นิยม
ใช้ เช่น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยกระโดด ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อไวรัส  โดยการให้แมลงดูดกินต้นพืชหรือชิ้นส่วน
พืชที่ต้องการตรวจสอบ ประมาณ 48 ชั่วโมง จากนั้นจึงย้ายแมลงไปให้ดูดกินพืชทดสอบนาน 48 ชั่วโมงหรือมากกว่า 
และจึงก าจัดแมลงบนต้นพืชทดสอบ แล้วตรวจสอบอาการโรคภายในระยะเวลา 7-10 วัน 

- การตรวจสอบด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา  
   โดยอาศัยปฏิกิริยาจ าเพาะที่เกิดข้ึนระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี วิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ 
Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) อาศัยหลักการพ่วงเอนไซม์บางชนิดเข้ากับแอนติบอดี เมื่อ
เกิดปฏิกิริยาจ าเพาะระหว่างแอนจิเจน (ไวรัส) และแอนติบอดี สามารถเติมสับสเตรทลงไป เอนไซม์ที่พ่วงติดอยู่กับ
แอนติบอดีจะเปลี่ยนสับสเตรทให้เป็นสารประกอบที่มีสี มองเห็นได้ง่าย แสดงว่ามีเชื้อไวรัสในตัวอย่างนั้นๆ 

- การตรวจหากรดนิวคลีอิกของเชื้อไวรัส  
   ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้ในการตรวจมี 2 วิธีหลัก คือ 

Molecular hybridization อาศยัหลักการจับคู่กันของเบสตรงกันข้ามบนเส้นดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอสายเดี่ยว จึงมี
การใช้ดีเอ็นเอตัวตรวจ (DNA probe) ซึ่งเป็นชิ้นดีเอ็นเอสั้นๆ ที่สามารถจับคู่กับยีนหรือยีนบางส่วนของไวรัส ดีเอ็นเอ
จะถูกติดฉลากด้วยสารเคมี เมื่อยีนของไวรัสจับคู่กับดีเอ็นตัวตรวจ ก็สามารถติดตามดีเอ็นเอตัวตรวจด้วยวิธีการที่
เหมาะสม ที่ท าให้เกิดสี ซึ่งก็แสดงว่าตัวอย่างที่ตรวจนั้นมีเชื้อไวรัส 
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Polymerase chain reaction (PCR) อาศัยหลักการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอสายคู่ด้วยเอนไซม์ DNA polymerase 
โดยอาศัยไพรเมอร์ ซึ่งจะมีความจ าเพาะเจาะจงในการจับคู่กับดีเอ็นเอแต่ละสาย โดยการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในเครื่อง Thermocycler หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเครื่อง PCR เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะได้ดีเอ็นที่ถูกสร้างขึ้นมา
จ านวนมาก สามารถตรวจดูได้โดยอาศัย gel electrophoresis และย้อมสีด้วย ethidium bromide ซ่ึงถ้าพบว่ามี
ปริมาณดีเอ็นจ านวนมากก็แสดงว่าตัวอย่างที่น ามาตรวจนั้นเป็นโรคไวรัส 

- วิธีการตรวจหาอนุภาคไวรสัด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพ่ือตรวจลักษณะ  
รูปร่างและขนาดของอนุภาคไวรัส 

4.4 การแยกเชื้อไส้เดือนฝอยสาเหตุ โรคพืช 
การเก็บตัวอย่างดิน 
 เก็บตัวอย่างดินจากแหล่งปลูกพืชในประเทศไทย โดยใช้ท่อเก็บตัวอย่างดินขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว เก็บดินลึกประมาณ 20 เซนติเมตร โดยสุ่มเก็บจ านวน 20 จุดต่อ 1 ตัวอย่าง บันทึกวันที่เก็บ
ตัวอย่าง ชนิดพืช ชนิดดิน อุณหภูมิของดินในขณะเก็บตัวอย่าง บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์โดยใช้เครื่อง GPS  

แยกไส้เดือนฝอยจากตัวอย่างดินและจัดจ าแนก 
    แยกไส้เดือนฝอยออกจากตัวอย่างดินโดยวิธีการรินผ่านตะแกรง ร่วมกับการ 

ใช้ถาดแยกตัวอย่าง (Decanting and Sieving with Baermann’s Tray Technique) คงสภาพไส้เดือนฝอยใน 
Glycerol และท าสไลด์ถาวร (Cob’s Slide) จัดจ าแนกไส้เดือนฝอยโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา บันทึกภาพ  

5. การทดสอบการเกิดโรค  
ส าหรับโรคที่พบใหม่นั้นให้ท าการพิสูจน์การเกิดโรค  โดยท าการปลูกเชื้อส่วนของเผือก  

ฟักทอง มันส าปะหลัง และ ยาสูบ โดยท าแผลและไม่ท าแผล เปรียบเทียบกับการเกิดโรคบนส่วนที่ไม่ปลูกเชื้อด้วยวิธี
เดยีวกันแยกเชื้อสาเหตุจากต้นที่แสดงอาการโรค  เปรียบเทียบชนิดของราสาเหตุโรคใช้ในการปลูกเชื้อ 
 6. จัดท าบัญชีรายชื่อจากการส ารวจ 

- เวลาและสถานที่   ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558  รวม 2 ปี 
สถานที ่  -  แหล่งปลูกเผือก ฟักทอง มันส าปะหลัง และยาสูบ 

     -  ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิทยาไมโค  กลุ่มวิจัยโรคพืช   
     -  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. สืบค้นข้อมูลโรคของเผือก  ฟักทอง  มันส าปะหลัง และยาสูบ 

ตรวจค้นเอกสารและรวบรวมรายชื่อโรคพืชของโรคของเผือก  ฟักทอง  มันส าปะหลัง และยาสูบ ที่เกิดใน
ประเทศไทยและจัดท าบัญชีรายชื่อโรคพืชของเผือก (ตารางที่1) ฟักทอง (ตารางที ่2) มันส าปะหลัง (ตารางที ่3)  และ
ยาสูบ (ตารางที ่ 4) ที่มีรายงานในประเทศไทย พบโรคพืชเกิดจากรา แบคทีเรีย ไวรัสและไส้เดือนฝอย ดังนี้ โรคของ
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เผือกที่เกิดจากรา 4 ชนิด โรคฟักทองที่เกิดจากรา 7 ชนิด เกิดจากไส้เดือนฝอย 2 ชนิด เกิดจากไวรัส 3 ชนิด โรคของ
มันส าปะหลังที่เกิดจากรา 11 ชนิด เกิดจากแบคทีเรีย 2 ชนิด เกิดจากไมโคพลาสมา 1 ชนิด เกิดจากไส้เดือนฝอย 5 
ชนิด โรคยาสูบที่เกิดจากรา 19 ชนิด เกิดจากแบคทีเรีย 4 ชนิด เกิดจากไมโคพลาสมา 1 ชนิด เกิดจากไส้เดือนฝอย 4 
ชนิด เกิดจากไวรัส 11 ชนิด 

2. การส ารวจรวบรวม และศึกษาโรคของเผือก  ฟักทอง  มันส าปะหลัง และยาสูบ 
จากผลการส ารวจ โรคพืชของพืชส่งออก ได้แก่ เผือก และ ฟักทอง พืชน าเข้าได้แก่ มันส าปะหลังและยาสูบ 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2558  .ในจังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นคร
สารรค์ ตาก มหาสารคาม บึงกาฬ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ระยอง ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง สระบุรี หนองคาย   
(ภาพท่ี 1)  พบโรค ดังนี้ 

 

เผือก พบโรคใบจุดขาว ระบาดที่จังหวัดราชบุรี (1) โรคใบไหม้ (ใบจุดตาเสือ) ระบาดที่จังหวัดกาญจนบุรี 
(3) เชียงใหม่ (5) ตาก (1) นครปฐม (2) เพชรบุรี (21) ราชบุรี (1) สระบุรี (18) โรคใบจุด ระบาดท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
(6) เชียงใหม่ (4) ชลบุรี (1) นครปฐม (7) เพชรบุรี (16) เพชรบูรณ์ (6) สระบุรี (15) โรคเนา่เละ  ระบาดท่ีจังหวัด
เพชรบุรี (1)  และพบโรคหัวเน่า ระบาดท่ีจังหวัดเพชรบุรี (4)  และไม่พบโรคเผือกในแปลงที่เป็นต้นกล้าที่ จังหวัด
สระบุรี (1)  เพชรบูรณ์ (1) และ เพชรบุรี (1) (ตารางที่ 5) 

 

ฟักทอง พบโรคราน้ าค้าง ระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ (5) ชุมพร (2) ตาก (2) แม่ฮ่องสอน (1) สุโขทัย (1) 
อุบลราชธานี (1) โรคเน่าเปียก ระบาดที่จังหวัดชุมพร (1) ลพบุรี (3) สุโขทัย (1)  โรคใบด่าง ระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(4) ชุมพร (1) ตาก (1) ประจวบคีรีขันธุ์ (1) เพชรบูรณ์ (4) ลพบุรี (3) สุโขทัย (2) โรคราแป้ง ระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ (5) 
ตาก (1) น่าน (1) ประจวบคีรีขันธุ์ (1)  พะเยา (1)  เพชรบูรณ์ (3) แม่ฮ่องสอน (1) ลพบุรี (1)    โรคแอนแทรคโนส ระบาดที่
จังหวัดตาก (1) โรคใบจุด ระบาดทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ (1) ชุมพร (1) ตาก (3) พะเยา (1) เพชรบูรณ์ (5) และลพบุรี (2) โรค
ผลเน่า ระบาดที่จังหวัดชุมพร (2) โรคเปลือกแตกยางไหล ระบาดที่จังหวัดพะเยา (4) จังหวัดลพบุรี (2) และไม่พบโรค
ฟักทองในแปลงที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (2) (ตารางที่ 6) 

 

มันส าปะหลัง พบโรคแอนแทรคโนส ระบาดทีก่าญจนบุรี (4) ชลบุรี (6) เชียงใหม่ (3) ตาก (12) นครราชสีมา 
(22) นครสวรรค์ (1) เพชรบูรณ์ (1) ระยอง (14) ลพบุรี (5) สระบุรี (1)  โรคใบจุดที่เกิดจากรา ระบาดที่กาญจนบุรี 
(6) ชลบุรี (6) เชียงใหม่ (1) ตาก (14) นครราชสีมา (36) นครสวรรค์ (1) เพชรบูรณ์ (1) มหาสารคาม (1) ระยอง (19) 
ร้อยเอ็ด (3) ลพบุรี (5) สระบุรี (4)  โรคใบจุดที่เกิดจากแบคทีเรีย ระบาดทีช่ลบุรี (5) ตาก (1) นครราชสีมา (1) 
ระยอง (9) ร้อยเอ็ด (1) โรคโคนเน่าหัวเน่า  ระบาดท่ีนครราชสีมา (11) สระบุรี (2) สระแก้ว (1)  โรคหัวเน่า ระบาดที่
จังหวัดนครราชสีมา (3)  โรคหัวเน่าแห้ง ระบาดที่ นครราชสีมา (3) สระบุรี (4)  

 

ยาสูบ พบโรคโคนเน่าของต้นกล้า พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ (3) สุโขทัย (3)  โรคใบจุดสีน้ าตาล พบ
ระบาดท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (12) นครพนม (16) บึงกาฬ (3) เพชรบูรณ์ (22) แพร่ (9) มหาสารคาม (2)  ร้อยเอ็ด (12) 
สุโขทัย (7) หนองคาย (9) พบโรคใบจุดตากบ พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ (8) นครพนม (11) เพชรบูรณ์ (4) แพร่ (8) 
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มหาสารคาม (2)  ร้อยเอ็ด (5) ล าปาง (1) สุโขทัย (5) หนองคาย (1) โรคเหี่ยวด้านเดียว พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(1) นครพนม (1) เพชรบูรณ์ (1) แพร่ (1) มหาสารคาม (1)  ร้อยเอ็ด (3)  โรคแข้งด า พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ (1) 
นครพนม (4)  โรคใบหด พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ (11) นครพนม (15) บึงกาฬ (5) เพชรบูรณ์ (19) แพร่ (9) 
มหาสารคาม (1)  ร้อยเอ็ด (18) สุโขทัย (6) หนองคาย (12) โรคใบด่าง  พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ (4) นครพนม 
(3) บึงกาฬ (1) เพชรบูรณ์ (13) แพร่ (5) ร้อยเอ็ด (10) สุโขทัย (3) หนองคาย (13)  

เก็บตัวอย่างโรคของเผือก ฟักทอง มันส าปะหลัง และยาสูบ ไว้ในพิพิธภัณฑ์โรคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

3. การศึกษาสาเหตุโรคพืช  
 จากการศึกษาลักษณะของเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยตรงและการแยกเชื้อโดยวิธี Tissue Transplanting  
พบโรคต่าง ๆ เกิดจากเชื้อสาเหตุดังนี้ 

เผือก  
โรคใบจุดขาว สาเหตุเกิดจากรา Leptosphaeria trifolii (ภาพที่ 2ก ) พบระบาดที่จังหวัดราชบุรี  
โรคใบไหม้ (ใบจุดตาเสือ) สาเหตุเกิดจากรา Phytophthora colocasiae (ภาพที่ 2ข) ระบาดที่จังหวัด

กาญจนบุรี เชียงใหม่ ตาก นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี และ สระบุรี พบระบาดมากท่ีสุดในจังหวัดเพชรบุรี รองลงมาที่
จังหวัดสระบุรี   

โรคใบจุด ระบาดที่จังหวัดกาญจนบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี  นครปฐม เพชรบุรี เพชรบูรณ์ และ สระบุรี   จาก
การศึกษาเชื้อสาเหตุของอาการใบจุดของเผือกครั้งนี้ พบอาการโรค 2  อาการ ได้แก่  

1. โรคใบจุดสีน้ าตาล สาเหตุเกิดจากรา Cladosporium colocasiae (ภาพที่ 2ค) 
2. Leaf blotch สาเหตุเกิดจากรา Pseudocercospora colocasiae (ภาพที่ 2ง) 

โรคหัวเน่า  ระบาดท่ีจังหวัดเพชรบุรี จากการศึกษาเชื้อสาเหตุของอาการใบจุดของเผือกครั้งนี้ พบอาการโรค 
2  อาการ ได้แก่  

1. อาการหัวเน่า สาเหตุเกิดจากรา Sclerotium rolfsii (ภาพที่ 2จ) 
2. อาการเน่าเละ สาเหตุเกิดจากแบคทีเรีย Erwinia carotovora (ภาพที่ 2ฉ) 

จากการส ารวจครั้งนี้ไม่พบโรคเผือกในแปลงที่เป็นต้นกล้าที่ จังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์ และ เพชรบุรี ( 
ฟักทอง  
โรคราน้ าค้าง สาเหตุเกิดจาก Pseudoperonospora cubensis พบระบาดที่จังหวัดสุโขทัน ตาก เชียงใหม่ 

ชุมพร แม่ฮ่องสอน และอุบลราธานี (ภาพที่ 3ก) 
 ลักษณะอาการ เกิดแผลจุดเหลี่ยมสีเหลืองบนใบด้านบน กระจายอยู่ทั่วใบ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสี

น้ าตาล ราสร้างกลุ่มสปอร์สีเทาอยู่ใต้ใบ  ท าให้ใบแห้งและเหี่ยว อาการรุนแรงท าให้เถาแห้งตาย 
โรคเนา่เปียก สาเหตุเกิดจาก Choanephora cucurbitarum พบระบาดที่จังหวัดชุมพร ลพบุรี และ สุโขทัย  
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ลักษณะอาการ พบอาการเน่าเปียกท่ีส่วนของปลายยอดอ่นอน ดอก และ ผลอ่อน ท าให้เกิดอาการเหี่ยว เน่า เหี่ยว

และฟุบตัวลง ถ้าอาการชื้นจะพบราสร้างเส้นใยสีเทา ด า ที่ปลายเส้นใยพบกลุ่มสปอร์ของราสีด าเจริญขึ้นมา  พบ

โรคระบาดในชว่งทีฝ่นตกชกุ และอากาศมคีวามชืน้สูง (ภาพที่ 3ข) 
โรคใบด่าง ระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ ชุมพร ตาก ประจวบคีรีขันธุ์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสุโขทัย  การศึกษา

เชื้อสาเหตุของอาการใบด่างครั้งนี้ พบอาการโรค 2  อาการ ได้แก่ 
1. โรคใบด่าง (Mosaic Disease) สาเหตุเกิดจาก ไวรัสใบด่างแตง (Cucumber mosaic virus,  

CMV)  ลักษณะอาการใบอ่อนแสดงอาการเส้นใบมีสีใส  เนื้อใบหงิกเป็นคลื่น ขอบใบม้วนลง ใบยอดแสดงอาการจุด
เล็กๆสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองกระจายทั่วใบ ต้นแคระแกร็นถ้ามีอาการรุนแรง ผลผลิตลดลง ถ่ายทอดโรคโดยมีแมลง
พาหะ 3 ชนิด ได้แก่ มีเพลี้ยอ่อนยาสูบ (Myzus persicae) เพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis craccivora) และเพลี้ยอ่อนฝ้าย (A. 
gossypii) (ภาพที่ 3ค) 

2. โรคใบด่างเหลือง (Yellow Mosaic Disease) สาเหตุเกิดจากไวรัสใบด่างเหลืองของซุกีนี  
(Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV) ลักษณะอาการเส้นใบใสจากนั้นเปลี่ยนเป็นใบด่าง บิดเบี้ยว ผิดรูป 
ถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงพาหะ 2 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis craccivora) และเพลี้ยอ่อนฝ้าย (A. gossypii) 

โรคใบจุด สาเหตุเกิดจาก Alternaria alternata ระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ ชุมพร ตาก พะเยา และ 
เพชรบูรณ์ และลพบุรี 

โรคราแป้ง สาเหตุเกิดจากรา Oidium ระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรีขันธุ์ พะเยา 
เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน และลพบุรี (ภาพที่ 3ง) 

โรคแอนแทรคโนส สาเหตุเกิดจากรา Colletotrichum sp. ระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่  
โรคผลเน่า สาเหตุเกิดจาก Fusarium oxysporum ระบาดที่จังหวัดชุมพร  
โรคเปลือกแตกยางไหล สาเหตุเกิดจาก Didymella bryoniae (anamorph: Ascochyta cucumeris) 

ระบาดท่ีจังหวัดพะเยา ลักษณะอาการเริ่มแรกเป็นแผลฉ่ าน้ าที่ล าต้น กิ่ง ก้าน และใบ แผลยุบตัว สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาล
แดง และแผลมียางเหนียวสีแดงไหลเยิ้มออกมาจากแผล และเม่ือแผลแห้งจะพบว่าราสร้างส่วนขยายพันธุ์ที่เรียกว่า 
pycnidia มีลักษณะเป็นจุดเล็กๆ นูนขึ้นมา สีด า 

 

มันส าปะหลัง  
โรคแอนแทรคโนส สาเหตุเกิดจากรา Colletotrichum gloeosporioides ระบาดที่กาญจนบุรี ชลบุรี 

เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ระยอง ลพบุรี และ สระบุรี ลักษณะอาการโรคเกิดที่ใบ ก้านใบที่
ติดกับล าต้นและท าให้ใบหักลู่ลงและร่วงในที่สุด  (ภาพที่ 4ก) 

โรคใบจุด สาเหตุเกิดจากรา Passalora henningsii ระบาดทีก่าญจนบุรี  ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา 
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ระยอง ร้อยเอ็ด ลพบุรี สระบุรี (ภาพที่ 4ข) 
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โรคใบจุด สาเหตุเกิดจากรา Corynespora cassiicola ระบาดทีน่ครราชสีมา  เพชรบูรณ์ ระยอง สระบุรี 
โรคใบจุด สาเหตุเกิดจากแบคทีเรีย Xanthomonas campestris ระบาดทีช่ลบุรี ตาก นครราชสีมา ระยอง  

ร้อยเอ็ด ลักษณะอากรเกดใบจุดเหลี่ยม ฉ่ าน้ า ใบไหม้ เหี่ยว ถ้าอาการรุนแรงจะท าให้ต้นตายได้ (ภาพที่ 4ค 
โรคหัวเน่า สาเหตุเกิดจาก Sclerotium rolfsii   
โรคโคนเน่าหัวเน่า  สาเหตุเกดิ Phytophthora melonis ระบาดที่จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี สระแก้ว รา

ท าลายมันส าปะหลังได้ทั้งในระยะก่อนลงหัวและในระยะหลังลงหัว ใบเหลือง เหี่ยว และร่วง ต้นจะแห้งตายในที่สุด 
รากเปลี่ยนเป็นน้ าตาลและเน่าลง ถ้าเกิดที่หัวมีผลท าให้หัวเน่าอย่างรวดเร็ว (ภาพที่ 4ง) 

 

ยาสูบ  
โรคโคนเน่าของต้นกล้า  สาเหตุเกิดจากรา Pythium aphanidermatum พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ 

และสุโขทัย (ภาพที่ 5ก) 
โรคโคนเน่าของต้นกล้า  สาเหตุเกิดจากรา Rhizoctonia solani พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ และสุโขทัย  
โรคใบจุดสีน้ าตาล สาเหตุเกิดจากรา Alternaria alternata พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ นครพนม บึงกาฬ 

เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุโขทัย หนองคาย  อาการโรคมักเกิดกับใบแก่ที่อยู่ด้านล่าง ลักษณะเป็นจุดสี
น้ าตาลซ้อนกันป็นวง (ภาพที่ 5ข) 

โรคใบจุดตากบ สาเหตุเกิดจากรา Cercospora nicotianae พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ นครพนม 
เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ล าปาง สุโขทัย หนองคาย  อาการโรคมักเกิดกับใบแก่ท่ีอยู่ด้านล่าง ลักษณะ
เป็นจุดกลม สีน้ าตาล ขอบแผลสีน้ าตาลอ่อน กลางแผลเป็นจุดสีขาวปนเทา (ภาพที่ 5ค) 

โรคแข้งด า สาเหตุเกิดจากรา Phytophthora parasitica  พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่  ใบยาสูบมีลักษณะ
เหี่ยว ใบล่างเหลืองลู่ลงข้างล าต้นและร่วงในที่สุด บริเวณโคนต้นเกิดแผลสีด า รากเน่า (ภาพที่ 5ง) 

โรคเหี่ยวด้านเดียว สาเหตุเกิดจากรา Fusarium oxysporum พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ นครพนม 
เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เกิดอาการใบเหี่ยวด้านใดด้านหนึ่ง ใบเหลือง เหี่ยว ใบโค้งงอ ล าต้นภายในมีสี
น้ าตาลปนด า ท่อน้ าท่ออหารถูกท าลาย (ภาพที่ 5จ) 

นอกนั้นยังพบโรคไวรัส ได้แก่ โรคใบหด โรคใบด่าง โรคใบด่างแตง โรคแผลละเอียด และอาการขาดธาตุ
โบรอน 

โรคใบหด สาเหตุเกิดจากไวรัส Tobacco Leaf Curl Virus (TLCV) พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ นครพนม 
บึงกาฬ เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุโขทัย หนองคาย  (ภาพที่ 5ฉ) 

โรคใบด่าง สาเหตุเกิดจากไวรัส Tobacco Mosaic Virus (TMV) และ Cucumer Mosaic Virus (CMV)    
พบระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ นครพนม บึงกาฬ เพชรบูรณ์ แพร่ ร้อยเอ็ด สุโขทัย หนองคาย  

ตัวอย่างโรคทั้งหมดของโรคเผือก ฟักทอง มันส าปะหลัง และยาสูบ จ านวน 831  ตัวอย่าง ถูกเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภัณฑ์โรคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  
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4. จัดท าบัญชีรายชื่อโรคพืช  
จัดท าบัญชีรายชื่อศัตรูพืชที่ได้จากการส ารวจของเผือก ฟักทอง มันส าปะหลัง และยาสูบ (ตารางท่ี 5) 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
สืบค้นและรวบรวมรายชื่อโรคพืชของพืชส่งออก ได้แก่ เผือก และ ฟักทอง พืชน าเข้า มันส าปะหลัง และ ยาสูบ 

ที่มีรายงานในประเทศไทย ดังนี้ โรคของเผือกที่เกิดจากรา 4 ชนิด โรคฟักทองที่เกิดจากรา 7 ชนิด เกิดจากไส้เดือน
ฝอย 2 ชนิด เกิดจากไวรัส 3 ชนิด โรคของมันส าปะหลังที่เกิดจากรา 11 ชนิด เกิดจากแบคทีเรีย 2 ชนิด เกิดจากไมโค
พลาสมา 1 ชนิด เกิดจากไส้เดือนฝอย 5 ชนิด โรคยาสูบที่เกิดจากรา 19 ชนิด เกิดจากแบคทีเรีย 4 ชนิด เกิดจากไมโค
พลาสมา 1 ชนิด เกิดจากไส้เดือนฝอย 4 ชนิด เกิดจากไวรัส 11 ชนิด 

จากผลการส ารวจ โรคพืชของพืชส่งออก ได้แก่ เผือก และ ฟักทอง พืชน าเข้าได้แก่ มันส าปะหลังและยาสูบ 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2558  จ านวน  12 ครั้ง .ในจังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี 
เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ ตาก มหาสารคาม บึงกาฬ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ระยอง ร้อยเอ็ด 
ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง สระบุรี หนองคาย  มีผลการส ารวจดังนี้ 

การส ารวจโรคของเผือก จ านวน 73 แปลง พบโรคใบจุดขาวสาเหตุเกิดจากรา Leptosphaerulina trifolii   
โรคใบไหม้สาเหตุเกิดจากรา Phytophthora colocasiae  โรคใบจุดสีน้ าตาลสาเหตุเกิดจาก Cladosporium 
colocasiae โรค ใบจุดสาเหตุ เกิ ดจากรา Pseudocercospora colocasiae  โรคหั ว เน่ าสาเหตุ เกิดจากรา 
Sclerotium rolfsii และโรคเน่าเละสาเหตุเกิดจากแบคทีเรีย เก็บรักษาตัวอย่างแห้งโรคเผือกในพิพิธภัณฑ์โรคพืช  กลุ่ม
วิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จ านวน   190 ตัวอย่าง  

การส ารวจโรคของฟักทอง จ านวน 31  แปลง พบโรคราน้ าค้างสาเหตุเกิดจากรา Pseudoperospora 
cubensis โรคเน่าเปียกสาเหตุเกิดจาก Choanephora cucurbitarum  โรคใบด่างสาเหตุเกิดจากไวรัส Cucumber 
mosaic virus โรคใบด่างเหลืองสาเหตุ เกิดจากไวรัส  Yellow mosaic virus โรคใบใหม้สาเหตุ เกิดจากรา 
Pseudocercospora โรคราแป้งสาเหตุเกิดจากรา Oidium sp. โรคใบจุดสาเหตุเกิดจากรา Alternaria alternata 
โรคผลเน่าสาเหตุเกิดจากรา Fusarium oxysporum  โรคเปลือกแตกยางไหลสาเหตุเกิดจาก Didymella bryoniae  เก็บ
รักษาตัวอย่างแห้งโรคฟักทองในพิพิธภัณฑ์โรคพืช  กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
จ านวน   73  ตัวอย่าง 

ส ารวจโรคของมันส าปะหลัง จ านวน 223 แปลง พบโรคแอนแทรคโนสสาเหตุเกิดจากรา Colletotrichum 
gloeosporioide โรคใบจุดสาเหตุเกิดจากรา Passalora henningsii  Corynespora cassiicola และแบคทีเรีย 
Xanthomonas campestris โรคหัวเน่าสาเหตุเกิดจาก Sclerotium rolfsii  โรคโคนเน่าหัวเน่าสาเหตุเกิดจากรา 
Phytophthora melonis  เก็บรักษาตัวอย่างแห้งโรคมันส าปะหลังในพิพิธภัณฑ์โรคพืช  กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จ านวน  310 ตัวอยา่ง 
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ส ารวจโรคของยาสูบ จ านวน 187 พบโรคโคนเน่าของต้นกล้าสาเหตุเกิดจากรา Pythium 
aphanidermatum และ Rhizoctonia solani โรคใบจุดสีน้ าตาลสาเหตุเกิดจากรา Alternaria alternata โรคใบ
จุดตากบสาเหตุเกิดจากรา Cercospora nicotonae โรคเหี่ยวด้านเดียวสาเหตุเกิดจากรา Fusarium oxysporum 
โรคแข้งด าสาเหตุเกดจากรา Phytophthora parasitica  โรคไวรัส ได้แก่ โรคใบหดสาเหตุเกิดจากไวรัส Tobacco 
Leaf Curl Virus (TLCV)  โรคใบด่างสาเหตุเกิดจากไวรัส Cucumer Mosaic Virus (CMV)  เก็บรักษาตัวอย่างแห้งโรค
มันส าปะหลังในพิพิธภัณฑ์โรคพืช  กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวจิัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จ านวน   258  
ตัวอย่าง 

ตัวอย่างโรคทั้งหมด 831  ตัวอย่าง ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์โรคพืช กลุ่มวิจยัโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้บัญชีรายชื่อโรคพืชพืชส่งออก ได้แก่ เผือก แล ะฟักทอง พืชน าเข้า ได้แก่ มันส าปะหลัง และ ยาสูบ  

เพ่ือประกอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
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ภาคผนวก 
 

ตารางท่ี 1:  โรคของเผือกที่มีรายงานพบในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 2:  โรคของฟักทองที่มีรายงานพบในประเทศไทย 

โรคพืช เชื้อสาเหตุ เอกสารอ้างอิง 
FUNGI 
โรคใบจุดตาเสือ Phythopthera colocasiae  มาลินี และคณะ (2541); อมรรัตน์ 

(2554; 2556) 
โรคเหี่ยว (Wilt) Fusarium sp. พัฒนา (2537) 
โรคใบแห้ง (Leaf blight) Phytophthora colocasiae พัฒนา (2537) 
โรครากเน่า (Root rot) Phytophthora sp. พัฒนา (2537) 
โรคล าต้นเน่า  
(Stem rot, Root rot ) 

Sclerotium rolfsii มาลินี และคณะ (2541); พัฒนา 
(2537) 

โรคพืช เชื้อสาเหตุ เอกสารอ้างอิง 
FUNGI 
โรคใบแห้ง (Leaf blight) Alternaria cucurbitae พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคดอกเน่า ยอดเน่า (Blossom 
rot, Wet rot) 

Choanepphora cucurbitarum พัฒนา และคณะ (2537) 

โรคราแป้ง (Powdery mildew) Oidium erysiphoides พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคราแป้ง (Powdery mildew) Oidium sp. ชนินทร (2554); พัฒนา และคณะ 

(2537) 
โรคผลเน่า Pythium sp. พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคดอกและใบเน่า (Blossom 
and leaf rot) 

Rhizoctonia solani พัฒนา และคณะ (2537) 

โรคเน่าเละ (Soft rot) Rhizopus nigricans พัฒนา และคณะ (2537) 
NEMATODE   
โรคราปม (Root knot) Meloidogyne incognita พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคราปม (Root knot) M. javanica พัฒนา และคณะ (2537) 
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ตาร
างที่ 
3:  
โรค
ของ

มันส าปะหลังที่มีรายงานพบในประเทศไทย 

VIRUS   
โรคใบด่าง (Mosaic) Cucumber mosaic virus : CMV ชนินทร (2554); พัฒนา และคณะ 

(2537) 
โรค Zacchini Yellow Mosaic  Zacchini Yellow Mosaic Virus 

: ZYMV 
พัฒนา และคณะ (2537) 

โรคพืช เชื้อสาเหตุ เอกสารอ้างอิง 
โรคใบด่าง (Watermelon 
Mosaic) 

Watermelon Mosaic Virus: 
WMA 

พัฒนา และคณะ (2537) 

โรคใบหงิกเหลือง (Yellow leaf 
curl disease) 

geminivirus ชนินทร (2554) 

โรคใบด่างฟักทอง (Pumpkin 
mosaic disease) 

Papaya ringspot virus-W, 
PRSV-W) 

ชนินทร (2554) 

โรคพืช เชื้อสาเหตุ เอกสารอ้างอิง 
BACTERIAL   
โรคใบจุด (Leaf spot) Erwinia cassavae พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคใบไหม้  
(Bacterial leaf blight) 

Xanthomonas campestris pv. 
manihotis 

จงรักษ์ และประพิศ (2549ก, 
2549ข); พัฒนา และคณะ (2537); 
โสพิศ (2552) 

FUNGI 
โรคใบจุด (Leaf spot) Alternaria sp. พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคล าต้นเน่า, โรคยอดแห้งตาย; 
(Stem rot, Die-back) 

Botryodiplodia sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

โรคใบจุด (Leaf spot) Cercospora cassvae พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคใบจุด (Leaf spot) Cercospora henningsii พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคใบจุด (Leaf spot) Choancphora  sp. พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคแอนแทรคโนส 
(Anthracnose) 

Colletotrichum manihotis พัฒนา และคณะ (2537) 

โรค Peduncle rot Diplodia manihotis พัฒนา และคณะ (2537) 
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ตาร
าง 
ที่ 
4:  
โรค
ของ
ยาสู
บที่
มี

รายงานพบในประเทศไทย 

โรค Peduncle rot Fusarium sp. พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคยอดแห้งตาย (Die-back) Macrophomina sp. พัฒนา และคณะ (2537) 
โรครากเน่า (Root rot) F. oxysporum รัตติกาล และคณะ (2545) 

โรคยอดแห้งตาย (Die-back) Phoma sp. พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคยอดแห้งตาย (Die-back Phyllosticta sp. พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคเน่าเละ (Soft rot) Rhizopus nigricans พัฒนา และคณะ (2537) 
NEMATODE   
ไส้เดือนฝอยท าลายราก 
 (Root parasite) 

Criconemoides sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

โรคพืช เชื้อสาเหตุ เอกสารอ้างอิง 
ไส้เดือนฝอยท าลาย 
(Root parasite) 

Hirschmanniella spp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ไส้เดือนฝอยท าลายราก 
 (Root parasite) 

Hoplolaimus spp. พัฒนา และคณะ (2537) 

โรครากปม (Root knot) Meloidogyne incognita พัฒนา และคณะ (2537); อุดม
ศักดิ์ (2554) 

โรครากปม (Root knot) Meloidogyne spp. บัญชา (2555) 
ไส้เดือนฝอยท าลาย 
(Root parasite) 

Pratylenchus spp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ไส้เดือนฝอยท าลายราก  
(Root parasite) 

Tylenchorhynchus spp. พัฒนา และคณะ (2537) 

Mycoplasma   
โรค Witches’broom Mycoplasma พัฒนา และคณะ (2537) 

โรคพืช เชื้อสาเหตุ เอกสารอ้างอิง 
BACTERIA 
โรคต้นกลวง (Hollow stalk rot) Erwinia aroideae กองโรควิทยา (2555); พัฒนา และ

คณะ (2537) 
ใบจุดเหลี่ยม (Angular leaf spot) Pseudomonas angulate พัฒนา และคณะ (2537) 
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โรคเหี่ยวเฉา (Bacterial wilt) P. solanacearum กองโรควิทยา (2555); พัฒนา และ
คณะ (2537) 

โรคไฟลามทุ่ง (Wildfire) P. tabaci พัฒนา และคณะ (2537) 
FUNGI 
ใบจุด (Leaf spot) Alternaria sp. พัฒนา และคณะ (2537) 
ใบจุดสีน้ าตาล (Brown spot) A. alternate  กองโรควิทยา (2555); พัฒนา และ

คณะ (2537) 
ใบจุดตากบ (Frogeye leaf spot) Cercospora nicotianae กองโรควิทยา (2555); พัฒนา และ

คณะ (2537) 
โรคบนดอก Choanephora sp. พัฒนา และคณะ (2537) 
แอนแทรคโนส (Anthracnose) Colletotrichum sp. กองโรควิทยา (2555); พัฒนา และ

คณะ (2537) 
ใบจุด (Leaf spot) Corynespora cassicola พัฒนา และคณะ (2537) 

โรคพืช เชื้อสาเหตุ เอกสารอ้างอิง 
คล้ายโรคล าต้นเน่า (Associated 
with stem rot) 

Diplodia sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ราแป้ง (Powdery mildew) Erysiphe cichoracearum พัฒนา และคณะ (2537) 
ราแป้ง (Powdery mildew) Erysiphe sp. พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคเหี่ยว (Fusarium wilt) Fusarium oxysporum f.sp. 

nicotianae 
พัฒนา และคณะ (2537) 

โรคเหี่ยวด้านเดียว (Fusarium 
wilt) 

Fusarium oxysporum กองโรควิทยา (2555) 

ใบจุดเล็ก (Leaf spot) Phoma tabaci พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคล าต้นด า (Black shank) Phytophthora nicotianae พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคแข้งด า (Black shank) P. nicotianae var. parasitica พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคแข้งด า (Black shank) P. parasitica กองโรควิทยา (2555); พัฒนา และ

คณะ (2537) 
เน่าคอดิน (Damping off) Pythium debaryanum พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคโคนเน่า กล้าเน่า (Seddling 
damping off) 

P. aphanidermatum  กองโรควิทยา (2555); พัฒนา และ
คณะ (2537) 
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เน่าคอดิน Rhizoctonia  spp. กองโรควิทยา (2555); พัฒนา และ
คณะ (2537) 

รากเน่า (Root rot) Sclerotium rolfsii พัฒนา และคณะ (2537) 
NEMATODE   
โรครากปม (Root knot) Meloidogyne sp. สารานุกรมไทยฯ (2534) 
โรครากปม (Root knot) Meloidogyne  javanica พัฒนา และคณะ (2537) 
โรครากปม (Root knot) M. hapla พัฒนา และคณะ (2537) 
โรครากปม (Root knot) M. incognita พัฒนา และคณะ (2537); อุทิศ 

(2513) 
โรครากสีน้ าตาล (Brown rot) Pratylenchus sp. พัฒนา และคณะ (2537) 
ไส้เดือนฝอยท าลายราก (Root 
parasite) 

Rotylenchulus reniformis พัฒนา และคณะ (2537) 

VIRUS   
โรคใบพุ่ม (Big bud, Aster 
yellow) 

Mycoplasma พัฒนา และคณะ (2537) 

โรคใบด่างแตง (Mosaic) Cucumber Mosaic Virus:CMV กองโรควิทยา (2555); พัฒนา และ
คณะ (2537); ภิญโญ และคณะ 
(2523) 

โรคพืช เชื้อสาเหตุ เอกสารอ้างอิง 
โรคแผลละเอียด (Tobacco 
streak) 

Tobacco Streak Virus:TSV กองโรควิทยา (2555); พัฒนา และ
คณะ (2537); ภิญโญ และคณะ 
(2523) 

โรคใบด่าง  (Mosaic) Tobacco Mosaic Virus: TMV กองโรควิทยา (2555); จงกิจ และ
ประสามพร (2544); พัฒนา และ
คณะ (2537); ภิญโญ และคณะ 
(2523) 

โรคใบด่าง  (Mosaic) Tobacco Mosaic Virus-Orchid 
strajn 

พัฒนา และคณะ (2537 

Tobacco etch                          Tobacco Etch virus :TEV พัฒนา และคณะ (2537) 
Tobacco vein bending Tobacco Vein Bending:TVB พัฒนา และคณะ (2537) 
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โรค Kraepock Virus พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคใบหงิก, ใบหด (Leaf curl) Tobacco Leaf Curl Virus 

:TLCV 
กองโรควิทยา (2555); พัฒนา และ
คณะ (2537); ภิญโญ และคณะ 
(2523); วิภาวรรณ (2548) 

Streak virus Virus พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคใบพุ่ม (Big bud, Stolbur) Virus พัฒนา และคณะ (2537) 
โรคไวรัส PVY (Tobacco Vein-
banding Virus) 

Potato Virus Y :PVY กองโรควิทยา (2555) 

โรคใบจุดเหี่ยวมะเขือเทศ 
(Tomato Spotted Wilt) 

Tomato Spotted Wilt Virus 
:TSWV 

กองโรควิทยา (2555) 

โรคยอดไหม้ (Bud necrosis) Groundnut Bud Necrosis Virus 
: GBNV 

พัฒนา และคณะ (2537) 
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ตารางท่ี 5: ส ารวจโรคเผือกที่พบระบาดในจังหวัดต่าง ๆ  ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 
โรค ส่วนของพืชที่ถูก

ท าลาย 
สถานที่ระบาดของโรค 

(จ านวนแปลง) 
ใบจุดขาว (White spot) ใบ ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี(1) 
ใบไหม้ (Leaf blight)  ใบจุดตาเสอื ใบ ล าต้น ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี(1) 

ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (2) 
ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (4) 
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (10) 
ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี (2) 
ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี (2) 
ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (9) 
ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (2) 
ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (10) 
ต าบลแม่กาษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (1) 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (3) 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (2) 
ต าบลหลุมรัง อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบรุี (3) 

ใบจุด (Leaf spot) ใบ ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (2) 
ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (5) 
ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (4) 
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (2) 
ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี (1) 
ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี (6) 
ต าบลฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (6) 
ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (1) 
ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (4) 
ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (3) 
ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (9) 
ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (2) 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (4) 
ต าบลหลุมรัง อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบรุี (5) 
ต าบลหนองนกแก้ว อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบรุี (1) 
 

เน่าเละ (Soft rot) หัว ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1) 
หัวเน่า (Corm rot) หัว ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1) 
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ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (1) 
ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (2) 

ไม่พบโรค  ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (1) 
ต าบลตาดกลอย อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (1) 
ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1) 

ตารางท่ี 6: ส ารวจโรคฟักทองที่พบระบาดในจังหวัดต่าง ๆ  ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 
 

โรค ส่วนของพืชที่ถูก
ท าลาย 

สถานที่ระบาดของโรค 
(จ านวนแปลง) 

ราน้ าค้าง (Downy mildew) ใบ ต าบลวังใหญ่ อ าเภอศรสี าโรง จังหวัดสุโขทัย (1) 
ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (2) 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่(5) 
ต าบลบ้านาพญา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (1) 
ต าบลกมก๋อย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1) 
ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (1) 
อ าเภอเดชอุดม จังหวดัอุบลราชธานี (1) 

เน่าเปียก (Wet rot) ดอก ใบ ผล ต าบลวังใหญ่ อ าเภอศรสี าโรง จังหวัดสุโขทัย (1) 
ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี (3) 
ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (1) 

ใบด่าง (Mosaic virus) ใบ ต าบลวังใหญ่ อ าเภอศรสี าโรง จังหวัดสุโขทัย (2) 
ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี (3) 
ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (1) 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่(1) 
ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (2) 
ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (1) 
ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (4) 
ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีีขันธุ ์(1) 
ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (1) 

ราแป้ง (Powdery mildew) ใบ ต าบลหล่มเกา่ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (2) 
ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี (1) 
ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (1) 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่(3) 
ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1) 
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (1) 
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ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1) 
ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีีขันธุ ์(1) 
ต าบลกมก๋อย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1) 
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา (1) 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน (1) 

แอนแทรคโนส (Anthracnose)  ต าบลแม่กาษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (1) 
ใบจุด (Leaf spot) ใบ ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (1) 

ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (1) 
ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (2) 
ต าบลหล่มเกา่ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (3) 
ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี (2) 

โรค ส่วนของพืชที่ถูก
ท าลาย 

สถานที่ระบาดของโรค 
(จ านวนแปลง) 

ใบจุด (Leaf spot) ใบ ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (1) 
ต าบลแม่กาษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (2) 

ใบจุด (Leaf spot) ใบ ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (1) 
ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (1) 
ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (2) 
ต าบลหล่มเกา่ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (3) 
ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี (2) 
ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (1) 
ต าบลแม่กาษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (2) 

ผลเนา่ (Fruit rot) ผล ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร (2) 
โรคเปลือกแตกยางไหล กิ่ง อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา (4) 

ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี (2) 
ไม่พบโรค  ต าบลหล่มเกา่ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (2) 

 
ตารางท่ี 7: ส ารวจโรคมันส าปะหลังที่พบระบาดในจังหวัดต่าง ๆ  ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 
 

โรค ส่วนของพืชที่ถูก
ท าลาย 

สถานที่ระบาดของโรค 
(จ านวนแปลง) 

แอนแทรคโนส (Anthracnose) ใบ ก้าน ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรุ ี(2) 
ต าบลหนองนกแก้ว อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบรุี (2) 
ต าบลห้างสูง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (3) 
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ต าบลหนองอิรณุ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุร ี(2) 
ต าบลหนองไผ่แก้ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (1) 
ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่(3) 
ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (5) 
ต าบลแม่กาษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (3) 
ต าบลแมจ่ะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (2) 
ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก (2) 
ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมีา (12) 
ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (1) 
ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (1) 
ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสมีา (1) 
ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (4) 
ต าบลหนองตาไก้ อ าเภอสูงเนิน จงัหวัดนครราชสีมา (1) 
ต าบลธงชัยเหนือ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (2) 
ต าบลอุดมธัญญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวัดนครสวรรค ์(1) 
ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ ์(1) 
ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (1) 

โรค ส่วนของพืชที่ถูก
ท าลาย 

สถานที่ระบาดของโรค 
(จ านวนแปลง) 

แอนแทรคโนส (Anthracnose) ใบ ก้าน ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (2) 
ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (2) 
ต าบลแกลง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (2) 
ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (1) 
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (2) 
ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1) 
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง (3) 
ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (2) 
ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี (2) 
ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี (1) 
ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (1) 

ใบจุด (Leaf spot) ใบ ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรุ ี(2) 
ต าบลหนองนกแก้ว อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบรุี (4) 
ต าบลหนองอิรณุ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุร ี(2) 
ต าบลห้างสูง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (3) 
ต าบลหนองไผ่แก้ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (1) 
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ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่(1) 
ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (7) 
ต าบลแม่กาษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (2) 
ต าบลแมจ่ะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (2) 
ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก (3) 
ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมีา (10) 
ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (2) 
ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสมีา (2) 
ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (3) 
ต าบลหนองตาไก้ อ าเภอสูงเนิน จงัหวัดนครราชสีมา (2) 
ต าบลตาคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (3) 
ต าบลธงชัยเหนือ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (6) 
ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสมีา (2) 
ต าบลภูหลวง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (1) 
ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (1) 
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (4) 
ต าบลอุดมธัญญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวัดนครสวรรค ์(1) 
ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ ์(1) 
ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม (1) 
ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (1) 
ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (2) 
ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (2) 

โรค ส่วนของพืชที่ถูก
ท าลาย 

สถานที่ระบาดของโรค 
(จ านวนแปลง) 

ใบจุด (Leaf spot)  ต าบลแกลง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (2) 
ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (1) 
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (6) 
ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (2) 
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง (3) 
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (1) 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (2) 
ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (2) 
ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี (2) 
ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี (1) 
ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี(1) 
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ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (2) 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบรุ ี(1) 

ใบจุดแบคทีเรีย ใบ ต าบลห้างสูง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (3) 
ต าบลหนองอิรณุ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุร ี(1) 
ต าบลหนองไผ่แก้ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (1) 
ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก (1) 
ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (1) 
ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (1) 
ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (2) 
ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (2) 
ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (2) 
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง (2) 
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (1) 

โรคโคนเน่าหัวเน่าหัวเน่า หัว โคน ต าบลตะแบกบาน อ าเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา (3) 
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (7) 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบรุ ี(1) 
อ าเภอสระแก้ว จังหวัดอรญัประเทศ (1) 

โรคหัวเน่า (Fusarium solani)  อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (1) 
โรคหัวเน่าแห้ง (Sclerotium rolsii)  อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบรุ ี(4)  

อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (3) 
ไม่พบโรค  ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (3) 

ต าบลหนองตาไก้ อ าเภอสูงเนิน จงัหวัดนครราชสีมา (1) 
ต าบลแมร่ะมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (1) 
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ตารางท่ี 8: ส ารวจโรคยาสูบที่พบระบาดในจังหวัดต่าง ๆ  ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 
 

โรค ส่วนของพืชที่ถูก
ท าลาย 

สถานที่ระบาดของโรค 
(จ านวนแปลง) 

เน่าคอดิน (Damping off) 
(Pythium aphanidermatum) 

ล าต้น ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  (2 
ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  (1) 

เน่าคอดิน (Damping off) 
(Rhizoctonia solani) 

ล าต้น ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  (1) 
ต าบลทับผึ้ง อ าเภอศรสี าโรง จังหวัดสุโขทัย  (2) 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (1) 

 ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  (1) 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (1) 

ใบจุดสีน้ าตาล (Leaf spot) 
(Alternaria alternata) 

ใบ ต าบลทับผึ้ง อ าเภอศรสี าโรง จังหวัดสุโขทัย  (2) 
ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  (1) 
ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  (4) 
ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม่  (2) 
ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  (3) 
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลทุ่งปี๊ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  (2) 
ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  (2) 
ต าบลหนองหาน อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวดัแพร่  (1) 
ต าบลช้างตะลูด อ าเภอหลม่สัก จงัหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลหล่มเกา่ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (14) 
ต าบลหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (7) 
ต าบลแมย่างร้อง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  (1) 
ต าบลแมห่ล่าย อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  (1) 
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (2) 
ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (4) 
ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม  (2) 
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  (1) 
ต าบลบ้านบาก อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (4) 
ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (4) 
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  (3) 
ต าบลดอนนาหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (2) 
ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (4) 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  (2) 
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ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  (2) 
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  (4) 
ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม  (2) 
ต าบลดงบัง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  (3) 
ต าบลจมุพล  อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  (1) 

โรค ส่วนของพืชที่ถูก
ท าลาย 

สถานที่ระบาดของโรค 
(จ านวนแปลง) 

ใบจุดสีน้ าตาล (Leaf spot) 
(Alternaria alternata) 

 ต าบลกวนวัน  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  (5) 
ต าบลโพนสา  อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  (3) 

ใบจุดตากบ (Cercospora 
nicotianae) 

 ต าบลฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (2) 
ต าบลน้ าก้อ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลทับผึ้ง อ าเภอศรสี าโรง จังหวัดสุโขทัย  (3) 
ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  (2) 
ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลทุ่งปี๊ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  (3) 
ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  (2) 
ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลหนองหาน อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง  (1) 
ต าบลแมย่างร้อง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  (1) 
ต าบลแมห่ล่าย อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  (1) 
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (2) 
ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (4) 
ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม  (2) 
ต าบลบ้านบาก อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (1) 
ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (2) 
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  (2) 
ต าบลดอนนาหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (2) 
ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (3) 
ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  (1) 
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  (4) 
ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม  (1) 
ต าบลกวนวัน  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  (1) 

โรคเหีย่วด้านเดียว  ต าบลหนองสว่าง อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
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(Fusarium oxysporum) ต าบลทุ่งปี๊ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลแมห่ล่าย อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  (1) 
ต าบลหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  (1) 
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอ็ด  (1) 
ต าบลบ้านบาก อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (1) 
ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (1) 
ต าบลดอนนาหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (1) 
 
 
 

โรค ส่วนของพืชที่ถูก
ท าลาย 

สถานที่ระบาดของโรค 
(จ านวนแปลง) 

โรคแข้งด า 
(Phytophthora parasitica) 

 ต าบลทุ่งปี๊ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลดอนนาหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (2) 
ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (2) 

ใบหด (Tobacco Leaf Curl 
Virus) 

ใบ ต าบลหนองสว่าง อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (2) 
ต าบลฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลน้ าเฮี้ย อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลตาดกลอย อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลหล่มเกา่ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (11) 
ต าบลหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (2) 
ต าบลถนน อ าเภอเมืองเพชรบูรณ ์จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลทับผึ้ง อ าเภอศรสี าโรง จังหวัดสุโขทัย  (2) 
ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  (4) 
ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลทุง่ปี๊ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลทุ่งปี๊ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  (3) 
ต าบลหนองหาน อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  (3) 
ต าบลแมย่างร้อง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  (1) 
ต าบลแมห่ล่าย อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  (2) 
ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (1) 
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (2) 
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ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (3) 
ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  (1) 
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  (3) 
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอ็ด  (4) 
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอ็ด  (1) 
ต าบลบ้านบาก อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (4) 
ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (3) 
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  (3) 
ต าบลดอนนาหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (2) 
ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (6) 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  (2) 
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  (1) 
ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม  (4) 
ต าบลดงบัง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  (5) 
ต าบลจมุพล  อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  (4) 

โรค ส่วนของพืชที่ถูก
ท าลาย 

สถานที่ระบาดของโรค 
(จ านวนแปลง) 

ใบหด (Tobacco Leaf Curl 
Virus) 

ใบ ต าบลกวนวัน  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  (4) 
ต าบลโพนสา  อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  (4) 

ใบด่าง (Tobacco  Mosaic Virus) ใบ ต าบลทุ่งปี๊ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลหนองหาน อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลน้ าก้อ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลน้ าเฮี้ย อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลถนน อ าเภอเมืองเพชรบูรณ ์จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลหล่มเกา่ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (10) 
ต าบลแมห่ล่าย อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  (1) 
ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (2) 
ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (2) 
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  (2) 
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอ็ด  (2) 
ต าบลบ้านบาก อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (1) 
ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (5) 
ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (2) 
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  (1) 
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ต าบลดงบัง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  (1) 
ต าบลทับผึ้ง อ าเภอศรสี าโรง จังหวัดสุโขทัย  (2) 
ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  (1) 
ต าบลกวนวัน  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  (7) 
ต าบลโพนสา  อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  (6) 

ใบด่าง (Cucumer Mosaic Virus) 
 

ใบ ต าบลหนองสว่าง อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (4) 
ต าบลน้ าเฮี้ย อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลตาดกลอย อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลหล่มเกา่ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (5) 
ต าบลถนน อ าเภอเมืองเพชรบูรณ ์จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 
ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  (5) 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม่  (2) 
ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  (2) 
ต าบลทุ่งปี๊ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  (3) 
ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  (2) 
ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  (2) 
ต าบลหนองหาน อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลแมย่างร้อง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  (1) 

โรค ส่วนของพืชที่ถูก
ท าลาย 

สถานที่ระบาดของโรค 
(จ านวนแปลง) 

ใบด่าง (Cucumer Mosaic Virus) 
 

 ต าบลแมห่ล่าย อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  (1) 
ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (1) 
ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (2) 
ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม  (1) 
ต าบลโพธ์ิทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอ็ด  (1) 
ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (3) 
ต าบลดอนนาหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (1) 
ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  (3) 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  (1) 
ต าบลจมุพล  อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  (1) 
ต าบลตาดกลอย อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) 

ไม่เป็นโรค  ต าบลฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (1) ต้นกล้า 
ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  (1) 
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ต าบลทับผึ้ง อ าเภอศรสี าโรง จังหวัดสุโขทัย  (1) 
ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  (5) 
ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  (1) 
ต าบลแมย่างร้อง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  (3) 
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  (1) 
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ตารางท่ี 9:   บัญชีรายชื่อโรคพืชของพืชส่งออก ได้แก่ เผือกและฟักทอง  พืชน าเข้า ได้แก่ มันส าปะหลังและ 
ยาสูบ ที่พบการระบาดในจังหวัดต่าง ๆ  ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 

ศัตรูพืช ชื่อโรค 
ส่วนที่พืชเข้า

ท าลาย 
แหล่งแพร่กระจาย 

เผือก: Taro] [Colocasia esculenta (L.) Schott 
FUNGI 
Ascomycota,  Class Dothiomycetes, Subclass Pleosporomycetidae,  
Order Pleosporales, Family Didymellaceae 
Leptosphaerulina trifolii (Rostr.) Petr. 
 

โรคใบจุดขาว 
(White leaf spot) 

ใบ  ราชบุร ี(1) 

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Pythiales, Pythiaceae 
Phytophthora colocasiae Racib 
 

โรคใบไหม้ หรือใบ
จุดตาเสือ (Taro 
leaf blight) 

ใบ ก้าน หัว กาญจนบุรี (3) เชียงใหม่ (5) ตาก (1) 
นครปฐม (2) เพชรบุรี (21) ราชบุรี (1) 
สระบรุี (18) 

Anamorphic Fungi 
Cladopsporium cladosporioides 
(Fresen.) G.A.de Vries 

โรคใบจุดสีน้ าตาล 
(Leaf spot) 

ใบ กาญจนบุรี (6) เชียงใหม่ (3) ชลบุรี (1) 
นครปฐม (4) เพชรบรุี (14) เพชรบูรณ ์
(3) สระบุรี (10) 

Pseudocercospora colocasiae  
Deighton 

โรคใบจุด (leaf 
blotch) 

 เชียงใหม่ (1) นครปฐม (3) เพชรบุรี (2) 
เพชรบูรณ์ (3) สระบุรี (5) 

Sclerotium rolfsii Sacc. หัวเน่า (Corm rot) หัว เพชรบุรี (4)   
BACTERIA 

Proteobacteria, Gamma-Proteobacteria, Enterobacteriales, Enterobacteriaceae   
Erwinia carotovora เน่าเละ (Soft rot)  เพชรบุรี (1)   
ฟักทอง Pumpkin (Cucurbita moschata Duchesne) 
FUNGI 
Anamorphic Fungi 
Alternaria alternata (Fr.) Keissl โรคใบจุด 

(Leaf spot) 
ใบ เชียงใหม่ (1) ชุมพร (1) ตาก (3) พะเยา (1) 

เพชรบูรณ์ (5) และลพบุรี (2) 
Colletotrichum sp. โรคแอนแทรคโนส 

(Anthracnose) 
ใบ ผล ตาก (1) 

Fusarium oxysporum Schltdl โรคผลเน่า 
(Fruit rot) 

ใบ ชุมพร (2) 
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Oidium sp. โรคราแป้ง 
(Powdery 
mildew) 

ใบ เชียงใหม่ (5) ตาก (1) น่าน (1) ประจวบคีรี
ขันธุ์ (1)  พะเยา (1)  เพชรบูรณ์ (3) 
แม่ฮ่องสอน (1) ลพบุรี (1)    
 
 
 

ศัตรูพืช ชื่อโรค 
ส่วนที่พืชเข้า

ท าลาย 
แหล่งแพร่กระจาย 

Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales, Didymellaceae 
Didymella bryoniae (Fuckel) Rehm  
(anamorph: Ascochyta cucumeris 
Fautrey & Roum) 
 

โรคเปลือกแตกยาง
ไหล 
(Gummosis) 

ล าต้น ใบ พะเยา (4) จังหวัดลพบุรี (2) 

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae 
Pseudoperonospora cubensis 
(Berkeley & Curtis) Rostovtsev 

โรคราน้ าค้าง 
(Downy mildew) 

ใบ เชียงใหม่ (5) ชุมพร (2) ตาก (2) 
แม่ฮ่องสอน (1) สุโขทัย (1) อุบลราชธาน ี
(1) 

Zygomycota, Mucoromycotina, Mucorales, Choanephoraceae 
Choanephora cucurbitarum (Berk. & 
Ravenel) Thaxt. 

โรคเน่าเปียก 
(Wet rot) 

ดอก ใบ ผล ชุมพร (1) ลพบุรี (3) สุโขทัย (1)   

VIRUS 
Bromoviridae, Cucumovirus 
Cucumber mosaic virus 
(CMV) 

โรคใบด่าง  
(Mosaic Disease) 

 เชียงใหม่ (4) ชุมพร (1) ตาก (1) ประจวบ
คีรีขันธุ์ (1) เพชรบูรณ์ (4) ลพบุรี (3) 
สุโขทัย (2) Potyviridae, Potyvirus 

   
Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) โรคใบด่าง 

(Yellow Mosaic 
Disease) 

 

มันส าปะหลัง: Cassava (Manihot esculenta Crantz) 
FUNGI 
Anamorphic Fungi 
Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Penz. & Sacc 

โรคแอนแทรคโนส 
(Anthracnose) 

ก้าน ใบ กาญจนบุรี (4) ชลบุรี (6) เชียงใหม่ (3) 
ตาก (12) นครราชสีมา (22) นครสวรรค ์
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(Teleomorph: Glomerella cingulata 
(Stoneman) Spauld. & H. Schrenk 

(1) เพชรบูรณ์ (1) ระยอง (14) ลพบุรี (5) 
สระบรุี (1)   

Corynespora cassiicola (Berk. & M.A. 
Curtis) C.T. Wei 

โรคใบจุด 
(Leaf spot) 

ใบ นครราชสมีา  เพชรบูรณ์ ระยอง สระบรุ ี

Passalora henningsii (Allesch.) R.F. 
Castañeda & U. Braun 
(Teleomorph: Mycosphaerella 
henningsii Sivan 

โรคใบจุด 
(Leaf spot) 

ใบ กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม ่ ตาก 
นครราชสมีา นครสวรรค์ เพชรบูรณ ์
ระยอง ร้อยเอ็ด ลพบุรี สระบรุี  
 

Sclerotium rolfsii Sacc. โรคหัวเน่าแห้ง 
 

หัว นครราชสมีา (3) สระบรุี (4)  
 
 

ศัตรูพืช ชื่อโรค 
ส่วนที่พืชเข้า

ท าลาย 
แหล่งแพร่กระจาย 

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Pythiales, Pythiaceae 
Phytophthora melonis Katsura โรคโคนเน่าหัวเน่า   โคนต้น หัว นครราชสมีา (11) สระบุรี (2) สระแก้ว 

(1)     
 
 
 

BACTERIA 
Proteobacteria, Gamma Proteobacteria, Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
Xanthomonas campestris (Pammel 
1895) Dowson 1939 

Xanthomonas 
campestris 
(Pammel 1895) 
Dowson 1939 

Xanthomonas 
campestris 
(Pammel 1895) 
Dowson 1939 

Xanthomonas campestris (Pammel 
1895) Dowson 1939 

ยาสูบ:Tobacco (Nicotinia tabacum L. ExH) 
FUNGI 
Anamorphic Fungi 
Alternaria alternata (Fr.) Keissl ใบจุดสีน้ าตาล 

(Brown spot)  
ใบ เชียงใหม่ (12) นครพนม (16) บึงกาฬ (3) 

เพชรบูรณ์ (22) แพร่ (9) มหาสารคาม 
(2)  ร้อยเอ็ด (12) สุโขทัย (7) หนองคาย 
(9)  

Cercospora nicotianae Ellis & Everh ใบจุดตากบ (Frog-
eye leaf spot) 

ใบ เชียงใหม่ (8) นครพนม (11) เพชรบูรณ ์
(4) แพร่ (8) มหาสารคาม (2)  ร้อยเอ็ด 

http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=110975&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=110975&Fields=All
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(5) ล าปาง (1) สุโขทัย (5) หนองคาย (1) 
Fusarium oxysporum Schltdl โรคเหีย่วด้านเดียว ใบ ล าต้น เชียงใหม่ (1) นครพนม (1) เพชรบูรณ์ (1) 

แพร่ (1) มหาสารคาม (1)  ร้อยเอ็ด (3)   
Rhizoctonia solani Kühn โรคเน่าคอดิน 

(Damping off) 
ล าต้น ราก เชียงใหม่ (1) สุโขทัย (3)   

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Pythiales, Pythiaceae 
Pythium aphanidermatum (Edson) 
Fitzp. 

โรคเน่าคอดิน 
(Damping off) 

 เชียงใหม่ (2) สุโขทัย (1)   

Phytophthora nicotianae Breda de 
Haan 
 
 
 
 
 
 

โรคแข้งด า ล าต้น เชียงใหม่ (1) นครพนม (4)   

ศัตรูพืช ชื่อโรค 
ส่วนที่พืชเข้า

ท าลาย 
แหล่งแพร่กระจาย 

VIRUS 
Geminiviridae, Begomovirus 
Tobacco Leaf Curl Virus (TLCV) โรคใบหด ใบ เชียงใหม่ (11) นครพนม (15) บึงกาฬ (5) 

เพชรบูรณ์ (19) แพร่ (9) มหาสารคาม 
(1)  ร้อยเอ็ด (18) สุโขทัย (6) หนองคาย 
(12) 

Virgaviridae, Tobamovirus 
Tobacco Mosaic Virus (TMV)  โรคใบด่าง   ใบ เชียงใหม่ (4) นครพนม (3) บึงกาฬ (1) 

เพชรบูรณ์ (13) แพร่ (5) ร้อยเอ็ด (10) 
สุโขทัย (3) หนองคาย (13)  
 

Bromoviridae, Cucumovirus 
Cucumber Mosaic Virus (CMV) โรคใบด่าง   ใบ 
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ภาพที่ 1:   ภาพแสดงแหล่งเก็บตัวอย่างโรคเผือก ฟักทอง มันส าปะหลัง และยาสูบ ในจังหวัดต่างๆ  

    ระหว่างปี 2556-2558 
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ภาพที่ 2:   โรคของเผือก:   ก)  โรคใบจุดขาว สาเหตุเกิดจาก Leptoshaerulina trifolii  

    ข)  โรคใบไหม้ หรือโรคใบจุดตาเสือ สาเหตุเกิดจาก Phytophthora colocasiae 
    ค)  โรคใบจุดสีน้ าตาล สาเหตุเกิดจาก Cladosporium colocasiae  
    ง)  โรคใบจุด สาเหตุเกิดจาก Pseudocercospora colocasiae 
    จ)  โรคหัวเน่า สาเหตุเกิดจาก Sclerotium rolfsii  
    ฉ)  โรคเน่าเละ สาเหตุเกิดจาก Erwinia carotovora 
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ภาพที่ 3:   โรคของฟักทอง:   ก)  โรคราน้ าค้าง สาเหตุเกิดจาก Pseudoperonospora cubensis 

    ข)  โรคเน่าเปียก สาเหตุเกิดจาก Choanephora cucurbitarum 
    ค)  โรคใบด่าง สาเหตุเกิดจาก Cucumber mosaic virus (CMV)  
    ง)  โรคราแป้ง สาเหตุเกิดจาก Oidium sp. 
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ภาพที่ 4:   โรคของมันส าปะหลัง:    

    ก)  โรคแอนแทรคโนส สาเหตุเกิดจาก Colletotrichum gloeosporioides 
    ข)  โรคใบจุด สาเหตุเกิดจาก Passalora henningsii 
    ค)  โรคใบจุด สาเหตุเกิดจาก Xanthomonas campestris 
    ง)  โรคโคนเน่าหัวเน่า สาเหตุเกิดจาก Phytophthora melonis 
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ภาพที่ 5:   โรคของยาสูบ:    

    ก)  โรคโคนเน่าของต้นกล้า สาเหตุเกิดจาก Pythium aphanidermatum 
    ข)  โรคใบจุดสีน้ าตาล สาเหตุเกิดจาก Alternaria alternata 
    ค)  โรคใบจุดตากบ สาเหตุเกิดจาก Cercospora nicotianae 
    ง)  โรคแข้งด า สาเหตุเกิดจาก Phytophthora nicotianae 
    จ)  โรคเหี่ยวด้านเดียว สาเหตุเกิดจาก Fusarium oxysporum 
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    ฉ)  โรคใบหด สาเหตุเกิดจาก Tobacco Leaf Curl Virus (TLCV) 
 


	สืบค้นข้อมูลโรคของเผือก  ฟักทอง  มันสำปะหลัง และยาสูบ ที่พบระบาดในประเทศไทย จากเอกสารต่าง ๆ หรือจากข้อมูลอิเลคโทรนิค

