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ที่จ่าหัวเร่ืองไวเ้ช่นน้ีผูอ้่านบางท่านอาจจะคิดวา่ผมคงเพี้ยนหลงัเกษียณ เพราะที่ผา่นมาจนถึงปัจจุบนัท่านยงัไม่เคยพบเห็นหรือไดข้า่วการแพร่ระบาด

ของโรคน้ีในประเทศไทยเลย ผมเองกย็งัไม่เคยเห็นโรคน้ีในประเทศไทย แต่จากการที่ผมมีประสบการณ์ไดเ้ห็นและไดย้นิจากในแลบ็ที่คานาดาที่ผม

ไปเรียนปริญญาเอกเม่ือเกือบ ๔๐ปีที่แลว้ และไดพู้ดคยุกบัเพื่อนชาวแอฟริกนัที่เรียนและวจิยัอยู่ทีน่ั่น ผมขอสนับสนุน Patil&Fauquet (2009) เตม็ที่ที่

จดัให้ไวรัสชนิดน้ีติดอนัดบัวายร้ายระดบัเอกของโลก (one of the most damaging crop viruses of the world)   ผมยงัจ  าไดด้ีวา่ในวนัแรกที่ผมเสนอ

สัมมนา ผมไดพู้ดเร่ืองเก่ียวกบัเกษตรกรรมของไทยให้เพื่อนๆและอาจารยท์ี่คานาดาฟัง  ตอนผมฉายภาพการท านาที่บา้นเราทีย่งัคงใชค้วาย (เม่ือ ๔๐ปี

ที่แลว้) ให้ดู  พวกเพื่อนเอเช่ียนกบัแอฟริกนัก็ดไูม่ตื่นเตน้อะไรเพราะที่บา้นเขาก็ยงัใชค้วายกนัอยู่  เหลอืบไปดูเพื่อนและอาจารยค์านาเดียนก็เห็นนั่ง

อมยิ้ม  แสดงวา่เพิ่งจะไดเ้คยเห็น แต่คร้ันเม่ือฉายภาพไร่มนัส าปะหลงัให้ดูปรากฏวา่พวกคานาเดยีนนัง่กนัเงยีบกริบเพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จกัพืช

น้ี แต่พวกแอฟริกนักลบัพากนันั่งไม่ติดเกา้อี้  ต่างยกมือขอให้ผมฉายภาพซ ้า พร้อมถามย  ้าวา่ที่ฉายให้ดูนั้นเป็นภาพมนัส าปะหลงัตวัจริง ผมก็ตอบย  ้าวา่

น่ีแหละ Manihot esculenta ที่ปลูกอยู่ทีข่อนแก่นจริงๆ  ตอนนั้นผมก็งงๆวา่ท าไมคนพวกน้ีถึงไม่รู้จกัมนัส าปะหลงัทั้งๆที่แอฟริกาเป็นทวปีที่ปลูกพืชน้ี

มากที่สุด พอหมดชัว่โมงก็เลยไปคยุนอกรอบกบัเพื่อนกลุ่มน้ี จึงไดท้ราบวา่ เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะตั้งแต่เกิดมาพวกเขาไม่เคยเห็นไร่มนัทีไ่ม่มีโรค

ใบด่างเลย มนัส าปะหลงัปกติของพวกเขาก็คอืมนัที่ใบกระด ากระด่าง หงิกงอ ตน้แกรน มีหัวหรอมแหรม พอมาเห็นมนัส าปะหลงัปกติของเราที่ใบ

เขียวขจี ตน้สูงท่วมหัว แถมหัวทั้งยาวทั้งใหญ่ก็เลยพากนังง เพือ่ยนืยนัวา่เขาพูดจริงเพือ่นคนที่ท  าวจิยัเร่ืองโรคน้ีก็เลยพาผมไปดู collection ของมนั

ส าปะหลงัที่เป็นโรคที่น าเขา้มาจากไนจีเรียเพื่อท าวจิยั ผมเห็นแลว้ก็ขนหัวลุก โห.......ถ้าเจ้าโรคน้ีเกิดหลุดเข้ามาอยู่เมืองไทย ข้อยกับเกษตรกรไทยจะ

เป็นจังได๋ (ผมแอบอุทานในใจ)  จากนั้นมาตั้งแต่กลบัถึงเมืองไทยจนถึงปี ๒๕๕๔ที่ผมเกษียณอายุ ทุกคร้ังที่ผมออกส ารวจโรคผมจะตอ้งโฉบไปดูไร่

มนัของชาวบา้นเพื่อให้แน่ใจวา่ เจา้โรคมหาภยัน้ียงัเดนิทางมาไม่ถึงเมืองไทย  ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั ผมก็ยงัไม่เคยเห็นโรคน้ีในไทย แต่เน่ืองจากผมหมด

หน้าที่ที่จะตอ้งเฝ้าดปัูญหาเหล่าน้ีแลว้ ก็เลยอยากจะฝากหน้าที่น้ีใวก้บัรุ่นหลงัๆให้ช่วยกนัเฝ้าระวงั โดยการแนะน าให้พวกเราไดรู้้จกักบัเจา้วายร้าย

ชนิดน้ี พร้อมกบัย  ้าเตือนให้พวกเราตระหนักถึงความส าคญัของมนัส าปะหลงัต่อเศรษฐกิจของไทยและต่อมนุษยช์าต ิ

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของมันส าปะหลัง 

จากสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ (เจริญศกัดิ์ , ๒๕๕๓)  มนัส าปะหลงัมีถิ่นก าเนิดอยู่ในทวปีอเมริกาใต ้เป็นพืชปลกูดั้งเดิมของชนพื้นเมืองตั้งแต่

เมก็ซิโกไปจนถึงบราซิล โดยปลูกไวเ้ป็นอาหารมนุษยม์าตั้งแต่ดกึด  าบรรพ ์ตอ่มาประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษที่ ๑๖ ชาวโปรตุเกสไดน้ ามนัส าปะหลงั

จากบราซิลไปปลูกในแอฟริกาเพื่อแทนที่ขา้วฟ่างและลกูเดือยทีไ่ดรั้บผลกระทบจากความแห้งแลง้และการท าลายของตัก๊แตน เน่ืองจากมนัส าปะหลงั

ทนแลง้ไดด้ีกวา่และตัก๊แตนไม่เขา้ท าลาย จากนั้นมามนัส าปะหลงัก็กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตยอดนิยมของคนแอฟริกนัในกลุ่มยากจน (ซ่ึงเป็น

ประชากรส่วนใหญ่) จนไดรั้บการยกย่องให้เป็น“Mother Cassava”เหมือนที่คนไทยยกย่องให้ขา้วเป็นพระแม่โพสพ  ปัจจุบนัแอฟริกาผลิตมนั

ส าปะหลงัคิดเป็น ๕๐%ของผลผลิตจากทั้งโลก โดยกวา่ ๙๐% ของที่ผลิตไดใ้ชเ้ป็นอาหารมนุษย ์ ไนจีเรียจดัเป็นประเทศที่ผลิตมนัส าปะหลงัเป็น

อนัดบั๑ ของโลก มนัส าปะหลงัเขา้สู่ทวปีเอเซียประมาณคริสตศ์ตวรรษที่ ๑๗โดยชาวสเปนเป็นผูน้ าเขา้จากเมก็ซิโกมายงัฟิลิปปินส์ จากนั้นชาว

ฮอลนัดาไดเ้อาไปปลูกต่อในเกาะชวาและเมืองมะละกาก่อนแพร่กระจายมาจนถึงเมืองไทยประมาณในช่วงตน้สมยัรัตนโกสินทร์  การปลูกเพือ่เป็น

การคา้คร้ังแรกปลูกที่สงขลาเพื่อผลิตเป็นแป้งและสาคูส่งออกไปขายที่ปีนังและสิงคโปร์ จากนั้นคนไทยกน็ าเขา้ลอดช่องสิงคโปร์ที่ท  าจากแป้งมนั



ไทยกลบัเขา้มากินอีกที  ในยุคปัจจุบนัการปลูกมนัส าปะหลงัเร่ิมจากภาคตะวนัออกแถบชลบรีุและระยองเน่ืองจากพื้นที่ไม่เหมาะที่จะใชท้  านาแต่

สามารถปลูกมนัส าปะหลงัไดผ้ลดี การขยายพื้นที่ปลูกในไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมเกือบทุกจงัหวดัที่มีการปลูกพืชไร่ในช่วง ๒๐ ปีที่ผา่นมา

เน่ืองจากเป็นพืชอุตสาหกรรมที่ปลูกดแูลรักษาง่าย ปรับตวัไดด้ีกบัพื้นที่แห้งแลง้ความอุดมสมบูรณ์ต ่า มีโรคและศตัรูพืชไม่มากนกั ให้ผลตอบแทนต่อ

ไร่ดีพอสมควร และมีตลาดรับซ้ือที่แน่นอน การใชป้ระโยชน์มนัส าปะหลงัในไทยเกือบทั้งหมดใชเ้ป็นอาหารสัตวใ์นรูปมนัเส้นและมนัเมด็ ใชผ้ลิต

แป้งเพื่อป้อนอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และใชใ้นการผลิตเอธานอล ปัจจุบนัประเทศไทยผลิตมนัส าปะหลงัไดเ้ป็นอนัดบั ๒ของโลก (ปี ๒๕๕๗/๕๘ 

ผลผลิต ๓๐.๙๑ ลา้นตนั) รองจากไนจีเรีย (๕๔.๘ ลา้นตนั)  และยงัคงครองอนัดบั ๑ของประเทศส่งออกมาโดยตลอด คิดเป็น ๗๑ % ของผลิตผลที่มี

อยู่ในตลาดโลก มูลค่าของการส่งออกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลา้นบาทในปี ๒๕๕๖ เห็นตวัเลขเหล่าน้ีแลว้ผมคงจะไม่ตอ้งกล่าวย  ้านะครับวา่มนั

ส าปะหลงัมีบุญคุณกบัคนไทยมากเพียงใด 

โรคและศัตรูของมันส าปะหลัง 

ตอนที่การปลูกมนัส าปะหลงัเร่ิมบูมเม่ือประมาณ ๔๐ปีที่แลว้ นกัวชิาการทัว่ไปและตวัเกษตรกรเองส่วนใหญ่มีความเช่ือฝังใจเก่ียวกบัมนัส าปะหลงัอยู่ 

๒ประการ คือมนัส าปะหลงัมีโรคและศตัรูพืชรบกวนน้อยมาก แต่เป็นพืชที่ท  าให้ดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ์เร็วกวา่พืชไร่ชนิดอื่น ความเช่ือประการ

หลงัน้ีไดรั้บการพิสูจน์โดยการทดลองแลว้วา่ไม่จริง กล่าวคือมนัส าปะหลงัไม่ไดต้่างจากพืชชนิดอื่นในเร่ืองการใชธ้าตุอาหารจากดิน การที่เราเห็น

รากสะสมหัวโตๆนั้นเป็นผลงานจากการสังเคราะห์(ดว้ย)แสงจากใบเกือบทั้งส้ิน ดงันั้นหากจดัการดินให้ดีเหมือนในพืชไร่ชนิดอืน่ๆก็จะแกปั้ญหา

ของดินเส่ือมสภาพได ้ส าหรับความเช่ือประการแรกที่วา่มีโรคและศตัรูพืชรบกวนน้อยมากนั้นปัจจุบนักไ็ดรั้บการยนืยนัแลว้วา่ไม่จริงเช่นกนั การแพร่

ระบาดของเพลี้ยแป้ง โรคโคนและหัวมนัเน่า ที่ท  าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและกวา้งไกลเป็นเคร่ืองยนืยนัไดด้ีวา่มนัส าปะหลงัก็อ่อนแอตอ่

ศตัรูพืชไม่แพพ้ืชอื่นๆเช่นกนั เหตุที่เราเพิ่งจะมาเห็นปัญหาก็เพราะพื้นที่ปลูก พนัธ์ุ และวธีิการปลูกในปัจจุบนัที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างมาก การ

ปลูกทุกรอบ ๑๕-๓๐ วนัซ ้าในพื้นทีเ่ดิมเพื่อป้อนอุตสาหกรรมท าให้โรคและแมลงมีที่พกัพิงอย่างต่อเน่ืองพร้อมเขา้ท าลายมนัส าปะหลงัไดทุ้กเม่ือ

ในช่วงเครียด สถานการเช่นน้ีไดเ้กิดขึ้นแลว้ในทวปีแอฟริกา ผมจะใชก้ารแพร่ระบาดของโรคใบด่างในทวปีดงักล่าวเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ท่านไดเ้ห็น

ภาพชดัขึ้น 

โรคใบด่างของมันส าปะหลัง (Cassava Mosaic Disease, CMD) 

จากขอ้มูลของ Thottappilly และคณะที่รายงานไวใ้นปีค.ศ. ๒๐๐๓ พบวา่มนัส าปะหลงัมีโรคที่เกิดจากไวรัสมากถึง ๒๓ชนิด โดยมี๑๐ชนิดอยู่ใน 

Genus Begomovirus ,  Geminiviridae  Family; ๒ชนิดอยู่ใน Genus Ipomovirus , Potyviridae Family ; ๓ชนิดอยู่ใน Genus Potexvirus , Flexiviridae 

Family;  ๒ชนิดอยู่ใน Genus Nepovirus , Comoviridae Family ;  ๑ชนิดอยู่ใน Genus Oryzavirus , Reoviridae Family ;  ๒ชนิดอยูใ่น Genus 

Ourmiavirus  ; ๑ชนิดอยู่ใน Genus Nucleorhabdovirus , Rhabdoviridae Family;   ๑ชนิดอยู่ใน Genus Cavemovirus , Caulimoviridae Family;  และ

อีก ๑ ชนิดที่ยงัอยู่ในระหวา่งการระบุชนิด ในจ านวนทั้งหมดน้ี Genus Begomovirus นับเป็นไวรัสกลุ่มที่มีความส าคญัมากที่สุดเน่ืองจากมีความ

หลากหลาย ท าความเสียหายรุนแรง และระบาดอยู่ในเขตปลูกที่ส าคญัคือแอฟริกา และอกีบางประเทศในเอเชีย ซ่ึงมีสภาพอากาศคลา้ยกนักบัของ

ประเทศไทย ไวรัสในกลุ่มน้ียงัไม่พบเขา้ท าลายมนัส าปะหลงัในลาตินอเมริกาทวปีตน้ก าเนิดของมนัส าปะหลงั 

ในเชิงประวตัิของการศึกษาโรคใบด่างที่เกิดจากไวรัสกลุ่มน้ี มีการรายงานพบคร้ังแรกที่ แถบเทอืกเขา Usambaras ประเทศ Tanzaniaในปีค.ศ. ๑๘๙๔  

ซ่ึงห่างจากช่วงเวลาที่มีการน ามนัส าปะหลงัเขา้มายงัแอฟริกาคร้ังแรกถงึกวา่ ๓๐๐ปี โดยเรียกช่ือโรคเป็นภาษาเยอรมนัวา่ “ Kräuselkrankheit” ซ่ึง

แปลวา่โรคใบหงิก แน่นอนแหละครับวา่ผูศึ้กษารู้ดีวา่มนัเป็นโรคติดเช้ือเพราะมนัมีการแพร่ระบาด แต่คงยงัไม่ทราบวา่มนัระบาดไดอ้ย่างไร และ

อะไรเป็นสาเหตุของโรค เพราะกวา่ Beijerinck จะประกาศค าวา่ “ Contagium Vivum Fluidum”หรือ Virus ออกมา ก็เขา้มาปีค.ศ. ๑๘๙๖ คืออีกตั้ง ๒ปี

หลงัจากที่พบโรค เอาเขา้จริงๆกวา่จะพิสูจน์ไดว้า่โรคเกิดจาก Begomovirus ก็ยงัตอ้งรอเวลามาจนถึงปีค.ศ. ๑๙๘๓ คือ ๘๙ ปีหลงัจากทีพบโรค  ผมวา่



นานพอๆกบัช่วงอายุขยัของนักวสิาที่แขง็แรงหน่ึงคนเชียวนะครับ ผูอ้่านบางท่านอาจจะเร่ิมสงสัยแลว้นะครับวา่ไวรัสบา้บออะไรที่ตอ้งรอเวลากวา่ 

๓๐๐ปี ถึงจะเขา้ท าลายพืชเจา้บา้น ตามความเห็นของผมไวรัสมนัคงไม่ไดร้อนานขนาดนั้นหรอกครับ ไวรัสคงเขา้ไปอยู่กบัมนัส าปะหลงัตั้งแต่ที่มนั

เขา้มาปักหลกัอยู่ในแอฟริกา แตอ่ยู่กนัแบบคู่สมรสใหม่ เพราะไวรัสกลุ่มน้ีเป็นชนพื้นเมืองที่ไม่เคยเห็นมนัส าปะหลงัมาก่อนก็เลยตอ้งใชเ้วลาอยู่นาน

พอสมควรกวา่จะแสดงฤทธิเดชออกมาให้เห็นจนเป็นที่สังเกตุของนักวชิาการ  ปรากฏการเช่นน้ีจะคลา้ยๆกนักบัในกรณีของโรคตน้บวมในโกโก ้

(cacoa swollen shoot virus) ที่เป็นไวรัสที่พบเฉพาะในแอฟริกา ไวรัสชนิดน้ีท าความเสียหายให้กบัตน้โกโกใ้นแอฟริกา อย่างมากเม่ือมีการน าเขา้มา

จากทวปีอเมริกาใตท้ั้งๆที่ในถิ่นเดิมโกโกไ้ม่เคยมีปัญหาจากโรคน้ีเลย  

ในดา้นผลกระทบทางเศรษกิจของโรคใบด่างเฉพาะที่เกิดกบัมนัส าปะหลงัในแอฟริกา ประเมินความเสียหายไวท้ี่ประมาณ ๑.๒ -๒.๓ พันล้านเหรียญ

สหรัฐในปี คศ. ๑๙๙๗ (Thresh et al, 1997)  และไดเ้พิ่มขึน้เป็น ๑.๙-๒.๗พันล้านเหรียญสหรัฐในปี คศ. ๒๐๐๙ (Patil and Fauquet, 2009)  ถึงตอนน้ี

ลองคิดดูเลน่ๆนะครับวา่หากเจา้โรค CMD น้ีเกิดหลุดเขา้มาระบาดในไทยจะเกิดอะไรขึ้น 

ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างมันส าปะหลัง (causal viruses) 

ในระยะแรกๆหลงัจากที่ทราบแลว้วา่เช้ือก่อเหตุเป็น Begomovirus  นักวชิาการไดต้ั้งช่ือไวรัสชนิดน้ีวา่ African Cassava Mosaic Virus (ACMV) 

เพื่อให้ต่างจากเช้ือก่อโรคใบด่างของมนัส าปะหลงัที่พบในอเมริกาใตท้ี่เรียกช่ือวา่ Cassava Common Mosaic Virus (CaCMV )  หลงัจากนั้นมาพอเจอ

โรคใบด่างของมนัส าปะหลงัในแอฟริกาไม่วา่จะในประเทศใด ก็จะเหมารวมวา่เกิดจากเช้ือ ACMVทั้งหมด จนกระทัง่ไปเจอเอาเช้ือที่มีลกัษณะ

เหมือนกบัACMV เกือบจะทุกประการแต่ไม่ท าปฏิกิริยาทางเซรุ่มวทิยากบั anti ACMV เช้ือชนิดน้ีพบระบาดอยู่ในประเทศ Kenya ซ่ึงอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกของทวปี เช้ือก่อเหตุชนิดที่สองก็เลยไดเ้กิดภายใตช่ื้อ East African Cassava Mosaic Virus (EACMV) เพื่อให้ไดท้ราบวา่เช้ือชนิดน้ีเป็นเจา้

ถิ่นอยู่ทางตะวนัออก นับแต่นั้นมาไดมี้การคน้พบเช้ือสาเหตุของโรค CMD ในมนัส าปะหลงัที่เป็น Begomovirus ชนิดใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด คอื 

East African Common Cassava Mosaic (EACCMV), East African Cassava Mosaic Kenya Virus (EACMKV), East African Cassava Mosaic 

Malawi Virus (EACMMV), East African Cassava Mosaic Zanzibar Virus (EACMZV) และ South African Cassava Mosaic Virus (SACMV) ซ่ึงพบ

ระบาดอยู่เฉพาะในแอฟริกา และอีก๒ชนิดพบระบาดอยู่ในอนิเดยีและศรีลงักาคอื Indian Cassava Mosaic Virus (ICMV) กบั Sri Lankan Cassava 

Mosaic Virus (SLCMV)  เพื่อลดความสับสนในการเรียกช่ือหรือส่ือสารกนัเองในระหวา่งนักวชิาการ ปัจจุบนั the International Committee on 

Taxonomy of Viruses (ICTV) ไดใ้ชช่ื้อรวม (collective name) เรียกไวรัสในกลุ่มน้ีวา่ Cassava Mosaic Begomoviruses (CMBs) หรือ Cassava 

Mosaic Geminiviruses (CMGs) 

ไวรัสในกลุ่ม Begomovirus (Geminivirus Group III) น้ี มีลกัษณะของอนุภาคและการจดักลุ่มยนีส์ในจีโนมที่เหมือนกนัคือ อนุภาครูปทรงกลมเกาะ

ตวัเป็นคู่ (geminate particle) ขนาด ๓๐ x ๒๐ nm  มีนิวคลีอิคเอซิดเป็น ดีเอน็เอสายเดีย่ว (ssDNA) ปลายจบัตวักนัเป็นวงกลม (circular) จดักลุ่มยีนส์

เป็น ๒กลุ่มแยกตวักนัอยู่คนละอนุภาค (bipartite)คือ DNA A และ DNA B แต่ละช้ินของ DNA จะมียีนส์ที่ไม่เหมือนกนัแต่จะมีบริเวณที่เหมือนกนั 

(common region)บางส่วนประกอบดว้ยนิวคลโีอไทดย์าวประมาณ ๒๐๐ ท าหน้าที่เก่ียวกบัการเพิ่มปริมาณ DNA  ไวรัสกลุ่มน้ีจะก่อโรคไดจ้ะตอ้งมี 

อนุภาคA และB ประกบอยู่ดว้ยกนัในจุดที่เขา้ท าลาย การแพร่ระบาดตามธรรมชาติเกิดจากการน าของแมลงหวีข่าว Bemisia tabaci (whitefly-

transmitted) โดยแมลงใชเ้วลาดูดรับไวรัส (acquisition period) นาน ๓ ชม. ไวรัสมีระยะฟักหรือแฝงตวัในแมลง (latent period) นาน๘ ชม. และแมลง

ตอ้งการเวลาดูดกิน (transmission time) นานอย่างน้อย ๑๐นาทีจึงจะถ่ายทอดไวรัสออกไปได ้

ชนิดของพืชอาศัยและอาการ (Host range and Symptoms) 



เช้ือในกลุ่ม CMBsน้ี มีขอบเขตของพืชอาศยัค่อนขา้งแคบ คือจ ากดัอยู่เฉพาะกบัพืชในตระกูล Euphorbiaceae และ Solanaceae บางชนิดเท่านั้น 

ตวัอย่างของพืชอาศยัตระกูล Euphorbiaceae ไดแ้ก่ ละหุ่ง มนัส าปะหลงั และสบู่ด  า และตระกูล Solanaceae ไดแ้ก่ Nicotiana clevelandii, N. 

benthamiana และ Datura stramonium 

ในมนัส าปะหลงั หากท่อนพนัธ์ุที่ใชเ้ป็นท่อนพนัธ์ุติดเช้ือใบชุดแรกจะแสดงอาการให้เห็นทนัทีที่เร่ิมแตกออกมา ในกรณีที่เป็นท่อนพนัธ์ุปลอดเช้ือ

แมลงหวีข่าวจะเร่ิมเขา้ท าลายในช่วง๒-๓สัปดาห์หลงังอก และหากแมลงที่ลงดูดกินเป็นแมลงติดเช้ือ มนัส าปะหลงัจะเร่ิมแสดงอาการในสัปดาห์

ถดัไป การถ่ายทอดโรคโดยแมลงจะเกิดไดย้ากขึ้นเม่ือมนัส าปะหลงัมีอายุมากขึ้น ในทั้งสองกรณีอาการจะปรากฏชดัที่ใบอ่อนโดยเร่ิมจากอาการเส้น

ใบใส จากนั้นเปลี่ยนเป็นใบด่างคลา้ยลายหินขดั (mosaic) เน้ือใบส่วนที่มีสีซีดมกับางหรือเจริญลดลงท าให้ใบมีลกัษณะผดิรูป (distort) หรือบิดเบี้ยว 

(crinkling) ดงัแสดงในภาพที่๑  ตน้เป็นโรคจะแสดงตนชดัมากในสภาพไร่เพราะเหลืองซีดและแคระแกรนกวา่พืชปรกติ (ภาพที่ ๒) ในมนัส าปะหลงั

บางพนัธ์ุหรือในช่วงที่สภาพแวดลอ้มเหมาะต่อการเจริญของพืช อาการของโรคอาจเลือนหายไปเน่ืองจากมีการตอบโตป้้องกนัตวัเองจากมัน

ส าปะหลงั อาการของโรคในมนัส าปะหลงัพนัธ์ุเดิมปลูกในพื้นที่เดิมอาจรุนแรงมากขึ้นกวา่เดิมหากไวรัสมีการกลายพนัธ์ุหรือมีการเขา้ท าลายร่วมกนั

จากเช้ือต่างชนิด พืชที่เป็นโรคโดยทัว่ไปจะให้หัวมนัที่มีขนาด จ านวน และเปอร์เซ็นตแ์ป้งลดลง 

 

ภาพที่ ๑ อาการใบด่างในมนัส าปะหลงัจาก Begomoviruses    ภาพที่ ๒ มนัส าปะหลงัเป็นโรคในสภาพไร่ 

ระบาดวิทยาและเขตแพร่ระบาด (Epidemiology and Distribution) 

เน่ืองจากมนัส าปะหลงัเป็นพืชที่ขยายพนัธ์ุโดยใชท้่อนพนัธ์ุ (vegetatively propagated) การแพร่ระบาดของโรค CMD จึงเกิดขึ้นไดร้วดเร็วและ

กวา้งไกลมากหากไม่มีการตรวจสอบความปลอดโรคในท่อนพนัธ์ุ โดยทอ่นพนัธ์ุติดเช้ือจะท าหน้าที่เป็นแหล่งของเช้ือเร่ิมตน้ (source of inoculum) 

ให้กบัแมลงหวีข่าว จากนั้นอตัราของการแพร่ระบาดก็จะขึ้นอยูก่บัอตัราการขยายพนัธ์ุ และการเคลือ่นยา้ยของแมลงหวีข่าวในพื้นที่ ซ่ึงจะสูงในช่วง

อุณหภูมิ ๒๗-๓๒°ซ และไม่มีฝน โดยทัว่ไปแลว้การแพร่ระบาดโดยแมลงหวีข่าวมีความส าคญัน้อยกวา่การที่เช้ือติดไปกบัท่อนพนัธ์ุ เพราะแมลง

เคลื่อนยา้ยไดไ้ม่ไกล และหากในพื้นทีไ่ม่มีมนัส าปะหลงัที่เป็นโรค ก็จะไม่มีการระบาดแมจ้ะมีแมลงหวีข่าวจ านวนมากก็ตาม นอกจากสองวธีิดงักล่าว

แลว้เช้ือ CMBs ยงัถ่ายทอดไดโ้ดยวธีิกล (mechanical transmission) แต่มีประสิทธิภาพต ่ามาก และเป็นวธีิที่ใชใ้นการทดลองเท่านั้น จนถึงปัจจุบนัยงั

ไม่พบวา่เช้ือ CMBs ถ่ายทอดผา่นเมลด็มนัส าปะหลงั 

ในระยะแรกที่มีการพบความหลากหลายของเช้ือ CMBs นักวชิาการเขา้ใจวา่เช้ือแต่ละชนิดมีเขตระบาดเฉพาะตามที่ระบุอยู่ในช่ือของมนั แต่เม่ือมี

การศึกษาเพิ่มมากขึ้นจึงพบวา่มิไดเ้ป็นเช่นนั้น กล่าวคือเช้ือทั้ง ๗ ชนิดที่พบในแอฟริกาอาจพบไดใ้นทกุเขตปลูกของแอฟริกา อย่างไรก็ตามจนถึง



ปัจจุบนัเช้ือ ICMV และ SLMV ยงัพบอยู่เฉพาะใน อินเดียและศรืลงักาเท่านั้น ขณะที่ยงัไม่พบรายงานการแพร่ระบาดของเช้ือเหล่าน้ีในอเมริกาใต้

หรือในไทยเลย 

 

การป้องกันก าจัด (Control strategies) 

ส าหรับประเทศที่มีการระบาดของโรค CMDs อยู่แลว้  การควบคมุโรคจะเน้นที่การใชท้่อนพนัธ์ุปลอดโรคร่วมกบัการท าลายหรือขจดัตน้ที่เป็นโรค

ให้หมดจากพื้นที่ปลูก (virus-free cuttings and sanitation) และการใชพ้นัธ์ุตา้นทาน (disease resistant varieties) (Thresh, et al 1998) . ส าหรับวธีิแรก

ไดมี้การทดลองและส่งเสริมการใชอ้ยู่ในประเทศอูกานดา (Uganda) นานหลายปีโดยถือเป็นโครงการของรัฐบาล วธีิน้ีใชน้โยบายผลิตท่อนพนัธ์ุ

ปลอดโรคในทุกพื้นที่วา่งที่มี ไม่วา่จะเป็นเรือนจ า (คุก) โรงเรียน โบสถ ์ หมู่บา้นที่ไม่มีประวติัของการแพร่ระบาด  ตลอดไปถึงสถานีวจิยัเกษตรทุก

แห่ง พร้อมกบัออกกฎหมายปรับพวกที่ปล่อยมนัส าปะหลงัเป็นโรค CMDsไวใ้นไร่  ผลปรากฏวา่มีประสิทธิภาพดีมาก ( Jameson, 1964) แต่คร้ันมี

การเปลี่ยนรัฐบาลและชาวบา้นเร่ิมวางใจวา่มีการแพร่ระบาดลดนอ้ยลง ความเขม้งวดในการใชม้าตรการน้ีก็คลายลง ผลก็คอื CMDs กลบัมาแพร่

ระบาดเหมือนเดิมจนกระทัง่ในปัจจุบนั ประเทศต่างๆที่มีปัญหาจาก CMDs ตอนแรกๆกอ็ยากจะใชว้ธีิเดียวกบัของอูกานดาแต่พอเห็น sad ending ของ

โปรแกรมก็เลยพากนัถอดใจหันกลบัไปใชพ้นัธ์ุตา้นทานแทน ตวัตั้งตวัตีในการพฒันาพนัธ์ุมนัส าปะหลงัให้ตา้นทาน CMDs ก็คือ the International 

Institute of Tropical Agriculture (IITA) ตั้งอยู่ที่ เมือง Ibadan ประเทศไนจีเรีย เจา้พ่อมนัส าปะหลงัแห่งแอฟริกา ผลงานทีอ่อกมาจากสถาบนัน้ี

ค่อนขา้งน่าพอใจ คือในปีคศ. ๑๙๗๑ สามารถออกพนัธ์ุเจ๋งออกมาไดห้น่ึงพนัธ์ุที่ตา้นทาน CMDs ไดด้ี ชาวบา้นแอฟริกนัก็เลยพากนัใชเ้กือบจะทัว่ทั้ง

ทวปี (Boom) แต่คร้ันเวลาผา่นไปประมาณ ๒๐ ปี ความตา้นทานนั้นก็ล่มสลาย (Bust) เพราะเจา้วายร้ายไวรัสดนัสร้างลูกผสมที่รุนแรงกวา่เดิมขึ้นมา

ใหม่ จากคู่สมรสที่ต่างชนิดกนัในประเทศอูกานดา พนัธ์ุเจ๋งดงักลา่วก็เลยกลายเป็นพนัธ์ุเจ๊งไปโดยอตัโนมติั อย่างไรก็ตามปัญหาน้ีมิไดท้  าให้นักวจิยั

ของสถาบนัถอดใจแต่อย่างใด การพฒันาพนัธ์ุยงัคงด าเนินต่อมาจนถึงปัจจุบนัโดยมีบทเรียนอยู่ในใจวา่ CMBs นั้นเป็น bipartite และมีหลายชนิด 

ดงันั้นโอกาสเกิด recombination และ co-infection จึงมีสูงกวา่ไวรัสทัว่ๆไป การสร้างพนัธ์ุตา้นทานที่ย ัง่ยืนจ าเป็นจะตอ้งคิดอย่างรอบคอบ 

ส าหรับประเทศที่ยงัไม่พบการแพร่ระบาด การป้องกนัไม่ให้เช้ือแพร่เขา้มาในพื้นที่ดว้ยมาตรการกกักนัพืช (Plant Quarantine) ยงัเป็นวธีิที่ดีที่สุด และ

น่าจะมีประสิทธิภาพดีส าหรับประเทศไทย เพราะแมก้ารผลิตมนัส าปะหลงัของเราจะเป็นในเชิงอุตสาหกรรมมาหลายสิบปีแลว้ กย็งัไม่มีรายงานการ

พบโรค CMDs ในไทย ขณะที่มีรายงานพบโรคใหม่แปลกๆเกิดขึ้นหลายชนิด เช่น โรคแตกพุ่มแจจ้ากไฟโตพลาสมา โรคหัวและโคนเน่า รวมไปถึง

โรคแอนแทรกโนส เช้ือก่อโรคเหล่าน้ีน่าจะเป็นเช้ือดั้งเดิมที่มีอยู่ในไทยมาก่อนแลว้ แต่เราเพิ่งจะสังเกตเห็นหลงัจากการขยายพื้นทีแ่ละเปลี่ยนระบบ

การปลูกมนัส าปะหลงั 

บทสรุป 

นับเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่ยงัคงครองความเป็นพี่ใหญ่ในการผลิตมนัส าปะหลงัของเอเชียอยู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งรับมือกบัโรค CMDs  การที่

ผลผลิตของมนัส าปะหลงัไทยสูงกวา่ของแอฟริกาเกือบ ๓ เท่า (ปีคศ. ๒๐๐๖ ผลผลิตไทยเฉลี่ย ๒๐.๒๘ ตนั/เฮคตาร์ แอฟริกาเฉลี่ย ๘.๘๕ตนั/เฮคตาร์ 

(Howeler, 2006)) นั้น ส่วนหน่ึงคงเป็นเพราะพนัธ์ุและสภาพแวดลอ้มที่ต่างกนั แต่ที่มีส่วนส าคญัอย่างมากในการท าให้เกิดความแตกต่างก็คือโรค 

CMDs ที่ระบาดอยู่ทัว่แอฟริกา แต่ยังไม่มีในไทย ขอ้คิดก็คือเราจะกนัเช้ือกลุ่มน้ีไม่ให้เขา้มาในไทยไดอ้ีกนานเท่าใด และหากเช้ือเกิดหลุดเขา้มาได้

แลว้เราจะรับมือกบัโรคน้ีไดอ้ย่างไร การพบเช้ือกลุ่มน้ีในอนิเดียและศรีลงักาซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากบา้นเรา ช้ีให้เห็นชดัวา่เช้ือไม่ไดช้อบที่จะอยู่แต่ใน

แอฟริกาเท่านั้น และการที่เรามีเช้ือในกลุ่ม Begomovirus หลายชนิด เช่น tobacco leaf curl virus, tomato yellow leaf curl virus, mung bean yellow 

mosaic virus ระบาดอยู่ในประเทศน่าจะสะทอ้นให้เห็นวา่ เช้ือกลุ่ม CMBs  คงเขา้มาตั้งตวัในไทยไดไ้ม่ยากนัก นอกจากนั้นเรายงัมี พาหะ Bemisia 



tabaci พร้อมให้บริการการระบาดทนัทีที่เช้ือตั้งตวัได ้ถึงเวลานั้นปัญหาของโรค CMDs ในมนัส าปะหลงัก็คงไม่ต่างจากโรคใบขาวในออ้ย  ขอ้เสนอ

ของผมในการรับมือกบัปัญหาก็คอื ข้อแรก อยากให้ หน่วยงานกกักนัพืชยงัคงความเขม้งวดในการควบคุมการน าเขา้ทอ่นพนัธ์ุจากประเทศที่มีประวตัิ

การระบาดและให้ขยายความเขม้งวดนั้นไปยงัประเทศรอบๆบา้นเราดว้ย  เน่ืองจากเร่ิมมีการเคลือ่นยา้ยพนัธ์ุมนัส าปะหลงัระหวา่งไทยกบัประเทศ

เพื่อนบา้นมากขึ้น ข้อที่สอง หน่วยงานระดบัอ  าเภอควรจดัให้มีการเฝ้าระวงัการอุบตัิและแพร่ระบาดของโรคและศดัรูมนัส าปะหลงัโดยออกท าการ

ส ารวจแหล่งปลูกที่รับผดิชอบเป็นประจ าทุกปีอย่างนอ้ย ๒-๓คร้ัง/ปี โดยให้รวมช่วงเวลา ๒เดือนแรกหลงัปลูกซ่ึงเป็นช่วงที่โรค CMDs แสดงอาการ

ชดัเจนไวใ้นตารางเวลาดว้ย หากพบอาการตอ้งสงสัยจะตอ้งส่งตวัอย่างต่อให้หน่วยงานที่มีศกัยภาพในพื้นที่ หรือส่วนกลางตรวจซ ้าดว้ยวธีิที่เช่ือถือได้

เช่น วธีิทางเซรุ่มวทิยา (ELISA) หรือการท า PCR โดยใช ้specific primers ขณะเดียวกนัหน่วยงานที่พาดพิงถึงน้ีก็จะตอ้งเตรียมความพร้อมของตนเอง

ที่จะให้บริการ เช่นมีความรู้ มี specific primers or specific antiserum  รวมทั้ง detection protocolพร้อมให้บริการ และจะตอ้งรายงานผลของการเฝ้า

ติดตามน้ีให้สาธารณไดรั้บทราบดว้ยเป็นประจ า ขอ้สุดทา้ย อยากให้มีนักวชิาการที่รอบรู้และรู้รอบในเร่ือง Cassava Mosaic Begomoviruses (CMBs) 

ประจ าอยู่ในไทยอย่างนอ้ย ๑ คน การสร้างนักวชิาการลกัษณะน้ีอาจท าไดโ้ดยส่งนักโรคพืชที่มีศกัยภาพไปศึกษาวจิยัเก่ียวกบั CMBs ในพื้นที่ที่มีการ

ระบาดของโรค เช่นที่ไนจีเรีย โดยขอความร่วมมือไปยงั IITA ในการผลิตบุคลากรดงักล่าว การใชเ้วลาอยู่ในประเทศและสถาบนัที่มีประสพการต่อสู้

กบั CMDs มาอย่างยาวนาน จะช่วยให้ บุคคล X ของเราผูน้ี้ซึมซบัองคค์วามรู้และประสพการมาพร้อมใชรั้บมือหากเกิดปัญหา CMDs ขึ้นในไทย และ

หากจบ PhD กลบัมาแลว้ CMDs ก็ยงัมาไม่ถึงเมืองไทย บุคคลXผูน้ี้ก็ไม่ตอ้งกลวัวา่จะไม่มีอะไรท า เพราะตวัท่านเองคงตอ้งมานั่งอ  านวยการการเฝ้า

ระวงั รวมถึงจดัหาหรือจดัท าเคร่ืองมอืที่ใชต้รวจหา (detection tools) เช้ือ CMBsในการเฝ้าระวงั ตลอดไปจนถึงศึกษาหาสาเหตุที่แทจ้ริงของอาการ

เหลืองทอง (golden mosaic) บนวชัพืช ๑๐๘ ชนิดโดยเฉพาะพวก Euphorbiaceae วา่มีโอกาสที่จะอยู่ในกลุ่ม CMBs หรือไม่ ทา้ยทีสุ่ดน้ีผมก็คงไดแ้ต่

ตั้งความหวงัไวว้า่ชาติน้ีคงไม่ตอ้งเห็นโรค CMDs ระบาดในไทย จะไดจ้ากไปอย่างนอนตาหลบั 

 


