
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 
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1. ชุดโครงการวิจัย   มันส ำปะหลัง 
 
2. โครงการวิจัยที่ 3   วิจัยและพัฒนำอำรักขำพืชในมันส ำปะหลัง 

กิจกรรมที่ 2   วิจัยและพัฒนำกำรป้องกันก ำจัดโรคมันส ำปะหลัง 
กิจกรรมย่อยที ่ 2.1   กำรศึกษำปฏิกิริยำของพันธุ์/สำยพันธุ์มันส ำปะหลังต่อเชื้อสำเหตุ
    โรคมันส ำปะหลัง 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)         ศึกษำปฏิกิริยำของพันธุ์มันส ำปะหลังที่ได้จำกกำรฉำยรังสีต่อเชื้อ    
สำเหตุโรคแอนแทรคโนส 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)     Reaction of Radiation Cassava Varieties to Anthracnose  
Disease 

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้ำกำรทดลอง  เมธำพร  พุฒขำว        สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน 
ผู้ร่วมงำน อมรรัชฏ์  คิดใจเดียว    ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
 เสำวรี  บ ำรุง              ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรนครรำชสีมำ 

  วรำลักษณ์  บุญมำชัย    สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน 
 

5. บทคัดย่อ 

 โรคแอนแทรคโนสมีระบำดอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลัง ลักษณะอำกำรของโรค มีอำกำรขอบใบ

และปลำยใบไหม้ แล้วขยำยตัวเข้ำสู่กลำงใบ  ในที่สุดใบจะไหม้หมด ก้ำนใบปรำกฏรอยไหม้ที่โคนก้ำนใบติดกับ 

ล ำต้น และก้ำนใบติดกับตัวใบ ท ำให้ก้ำนใบและตัวใบหักลู่ลง อำกำรที่ต้นจะปรำกฏอำกำรเป็นแผลมีขอบเขตไม่

แน่นอน สีน้ ำตำลอ่อนถึงสีด ำ เมื่อมีควำมชื้นสูงจะขยำยตัวสู่ส่วนยอด ท ำให้ส่วนยอดเกิดอำกำร die back 

พบลักษณะอำกำรของโรคเมื่อสภำพอำกำศมีควำมชื้นสู ง เชื้อสำเหตุโรคเกิดจำกเชื้อรำ Colletotrichum 

gloeosporioedes f.sp. manihotis จำกกำรออกส ำรวจและเก็บรวบรวมเชื้อสำเหตุโรคจ ำนวน 8 ไอโซเลท  

จำกพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังจังหวัดลพบุรี ตำก ล ำปำง อุตรดิตถ์และก ำแพงเพชร  ซึ่งมีอำกำรโรคปรำกฏบนใบ   

ก้ำนใบ ล ำต้นและยอดของมันส ำปะหลังพันธุ์ระยอง 11 และระยอง 72  อำยุ 2-5  เดือน  น ำมำทดสอบ

ควำมสำมำรถในกำรก่อโรค พบว่ำ Colletotrichum sp. ทุกไอโซเลทสำมำรถก่อให้ เกิดโรคแอนแทรคโนส  
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โดยไอโซเลทจำกอ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง มีควำมสำมำรถก่อให้เกิดโรคเร็วสุด จึงน ำไอโซเลทดังกล่ำวไป

ทดลองต่อโดยปลูกเชื้อสำเหตุโรคลงบนสำยพันธุ์มันส ำปะหลังที่ได้จำกกำรฉำยรังสีแกรมม่ำ อัตรำ 200 และ 300 

เกรย ์พบว่ำ มันส ำปะหลังทุกสำยพันธุ์มีแนวโน้มอ่อนแอต่อโรค 

 

ค าส าคัญ :  โรคแอนแทรคโนส  โรคมันส ำปะหลัง 

Abtract 
Cassava  anthracnose has been considered of minor importance. The pathogen also causes 

young stems to wilt and induces cankers on mature stems. The stems present shallow oval 
depressions that were pale brown, leaves and petiole blight. When high humidity, shoot has die 
back.  Antracnose diseases caused by Colletotrichum gloeosporioedes f.sp. manihotis. Eight isolates 
were collect in Rayong 11 and Rayong 72 at 2-5 MAP from Lampang, Uttaradit, Tak and 
Kamphaeng Phet. Testing ability to cause, it found that Colletotrichum sp. of all isolates. Isolate 
from Hang Chat district, Lampang had high ability to cause disease. Then. This isolate were 
inoculated on cassava varieties that treated by gramma ray at rate 200 and 300 grey. It found 
that all varieties rised to be susceptibility 
 
Key word : Antracnose disease, Cassava disease 
 

6. ค าน า 

มันส ำปะหลังยังเป็นพืชทดแทนพลังงำนที่ส ำคัญ จ ำเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีด้ำน
พันธุ์และกำรจัดกำรที่ดี ซึ่งมันส ำปะหลังแต่ละพันธุ์มีศักยภำพกำรให้ผลผลิตแต่ละพ้ืนที่แตกต่ำงกัน รวมทั้งกำรป้อง
โรคแมลงศัตรูที่ท ำควำมเสียต่อผลผลิต นับเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่จะสำมำรถยกระดับผลผลิตให้สูงขึ้น ซึ่งโรคแอน
แทรคโนส (Cassava Anthracnose Disease, CAD)  เป็นโรคที่ส ำคัญนอกเหนือจำกโรคใบด่ำง (Cassava 
Mosaic Disease, CMD) และ โรคใบไหม้ (Cassava Bacterial Blight, CBB) โรคแอนแทรคโนส (Cassava 
Anthracnose Disease, CAD) มี ส ำ เห ตุ จ ำก เชื้ อ ร ำ  Colletotrichum gloeosporioides f.sp. manihotis  
ลักษณะอำกำรโรค  :  มีหลำยลักษณะขึ้นอยู่กับสำยพันธุ์ สภำพแวดล้อม และส่วนต่ำงๆ ของต้นมันส ำปะหลัง  
ลักษณะอำกำรทั่วๆ ไป มีดังนี้  ล าต้น เป็นแผลที่มีขอบเขตแน่นอน สีน้ ำตำลหรือสีด ำ ถ้ำมีปริมำณน้ ำฝนมำกหรือ
ควำมชื้นสูง แผลจะขยำยตัว ลำมขึ้นสู่ส่วนยอด  ส ำหรับต้นอ่อน แผลมีขอบเขตไม่แน่นอน สีน้ ำตำลอ่อน เมื่อมี
ควำมชื้นสูงจะขยำยตัวสู่ส่วนยอด ท ำให้ยอดตำยอย่ำงรวดเร็ว  ก้ำนใบ เป็นรอยไหม้ที่โคนก้ำนใบติดกับล ำต้น และ
ก้ำนใบส่วนที่ติดกับตัวใบหักลู่ลง ในที่สุดจะหลุดร่วงทั้งต้น  ใบ มีอำกำรไหม้ที่ขอบใบและปลำยใบ ขยำยตัวเข้ำสู่
กลำงใบ ในที่สุดตัวใบจะไหม้หมด และหลุดร่วง  ถ้ำเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอมำก จะยืนต้นตำย  หรือพันธุ์ที่ค่อนข้ำง
ทนทำนต่อโรค ยอดจะหัก ท ำให้มีกำรแตกกิ่งหรือยอดใหม่ขึ้นมำทดแทนได้  และบำงพันธุ์จะพบโคนล ำต้นที่ติดกับ
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พ้ืนดิน มีลักษณะบวมพอง เปลือกล ำต้นแตกเป็นริ้วๆ เมื่อเวลำลมพัดจะเปรำะหักลงได้ง่ำย  ส่วนควำมเสียหำยทำง
เศรษฐกิจนั้นสำยพันธุ์หรือพันธุ์มันส ำปะหลังที่อ่อนแอต่อโรคและอำยุมันส ำปะหลังที่แสดงอำกำรโรคในระยะหลัง
ปลูก 5 เดือน  มันส ำปะหลังจะยืนต้นตำย  ท ำให้เสียหำยมำกกว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์  สำยพันธุ์หรือพันธุ์มันส ำปะหลัง
ที่ค่อนข้ำงทนทำนต่อโรค ยอดจะเน่ำตำย ท ำให้มีกำรเจริญเติบโตของกิ่งและยอดใหม่  ท ำให้น้ ำหนักของผลผลิต
ลดลงหรือกำรเก็บเกี่ยวล่ำช้ำ  ผลผลิตเสียหำย 30-40 เปอร์เซ็นต์  โรคแอนแทรคโนส (Cassava Anthracnose 
Disease หรือ CAD) พบในช่วงเวลำที่มีปริมำณน้ ำฝนสูงมำกๆ และฝนตกติดต่อกันเป็นเวลำนำน สำมำรถแพร่
ระบำดไปกับท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ฝน ลม และแมลง พืชอำศัย พบใน พริกหวำน อะโวกำโด กล้วย เผือก และ 
pawpaw และมันส ำปะหลังพันธุ์ที่เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชำกำรเกษตรและหน่วยงำนอื่นทุกพันธุ์อ่อนแอต่อโรค
แอนแทรกโนส (รังษี และคณะ, 2554) 

 
 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์   

1. พันธุ์/สำยพันธุ์มันส ำปะหลัง จ ำนวน 32 พันธุ์/สำยพันธุ์ คือ พันธุ์ระยอง 2 พันธุ์ระยอง 11 พันธุ์ห้ำ

นำที สำยพันธุ์โก-ลก เกษตรทองขำว MuMN51-4-12a MuMN51-4-17a MuMN51-4-24a MuMN51-9-9a 

MuMN51-10-3a MuMN51-11-23a MuMN51-11-5b MuMN51-11-8b MuMN51-4-45a MuMN51-11-21a 

MuMN51-4-13a MuMN51-4-29a MuMN51-4-3a MuMN51-4-4a MuMN51-6-5a MuMN51-9-14a 

MuMN51-9-14b MuMN51-9-2b MuMN51-10-1a MuMN51-10-8b MuSMN52-11-35a MuSMN52-1-2a 

MuSMN52-2-14b MuSMN52-4-4a MuSMN52-9-19a MuSMN52-9-6a MuSMN52-11-35b  

หมำยเหตุ     MuMN = Mutant Manihot  Nakhonratchasima   

  MuSMN = Mutant Self Manihot Nakhonratchasima 

                a = ฉำยรังสีแกรมม่ำ ระดับควำมเข้มข้น 200 เกรย์  

   b = ฉำยรังสีแกรมม่ำ ระดับควำมเข้มข้น 300 เกรย์ 

 2. เชื้อ Colletotrichum sp.  สำเหตุโรคแอนแทรคโนส 
 3. วัสดุปลูก (ถุงด ำ ดินปลูก) 
 4. สำรเคมปี้องกันก ำจัดแมลงไทอะมีโทแซม 
 4. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรส ำหรับศึกษำและเตรียมเชื้อรำสำเหตุโรค 

 

- วิธีการ 

  1. เก็บรวบรวมตัวอย่ำงโรคแอนแทรคโนสจำกแหล่งปลูกมันส ำปะหลังมำแยกและจ ำแนกเชื้อสำเหตุโรค 
  1.1 เก็บรวบรวมตัวอย่ำงมันส ำปะหลังที่แสดงอำกำรใบไหม้  ก้ำนใบไหม้  และยอดเหี่ยวตำย   
(die back)  จำกแหล่งปลูกมันส ำปะหลังมำท ำกำรบันทึกลักษณะอำกำรโรค  และตรวจสอบเบื้องต้น  
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  1.2 น ำตัวอย่ำงโรคในข้อ 1 ไปเพำะเชื้อรำบนอำหำรเทียมชนิด  potato dextrose agar  (PDA)  
เป็นเวลำ 3-5 วัน  จึงน ำมำตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์  บันทึกภำพ  เพ่ือกำรจ ำแนกชนิดเชื้อรำ 
 2. ทดสอบระยะเวลำและควำมรุนแรงในกำรท ำให้เกิดโรคแอนแทรคโนสบนใบมันส ำปะหลัง 
 3. ทดสอบปฏิกิริยำของสำยพันธุ์มันส ำปะหลัง ต่อกำรท ำลำยของเชื้อรำ Colletotrichum  sp.  

วำงแผนกำรทดลองแบบ Complete Randomized Design  จ ำนวน 2 ซ้ ำ ปลูกสำยพันธุ์มันส ำปะหลังที่
ได้จำกกำรฉำยรังสีแกรมม่ำ จ ำนวน 20 สำยพันธุ์ ลงถุงเพำะช ำ จำกนั้นน ำเชื้อรำสำเหตุโรคแอนแทรคโนสมำปลูก
เชื้อสำเหตุโรคลงบนต้นมันส ำปะหลัง โดยกำรท ำให้เกิดแผลบริเวณรอยต่อของก้ำนใบกับล ำต้น  เมื่ออำยุ 65 วัน
หลังปลูก น ำต้นมันส ำปะหลังดังกล่ำวไปบ่มเพำะในเรือนทดลอง แล้วส ำรวจโรคทุก 7 วัน ตรวจนับครั้งสุดท้ำยหลัง
กำรปลูกเชื้อ 3 เดือน แล้วน ำมำหำระดับควำมรุนแรงของโรค (Akprobi et al, 2007) ดังนี้ 

1 = ไม่แสดงอำกำรโรค 
2 = ปรำกฏรอยแผลบริเวณส่วนล่ำงของล ำต้น 
3 = ปรำกฏรอยแผลขยำยตัวไปสู่กึ่งกลำงยอด 
4 = ปรำกฏรอยแผลขยำยตัวไปส่วนล่ำงและส่วนบนยอดท ำให้ยอดเหี่ยวและใบเหี่ยว 
5 = ปรำกฏอำกำรยอดและใบเหี่ยวแห้งตำยเป็นสีด ำ (die back) 

 
หลังจำกนั้นน ำมำค ำนวณเปอร์เช็นต์ควำมรุนแรงของโรค  เพ่ือแบ่งกลุ่มระดับควำมอ่อนแอและต้ำนทำน

ต่อโรคแอนแทรคโนสของมันส ำปะหลังสำยพันธุ์ต่ำงๆ  ดังนี้  
 

  1-20%  - ต้ำนทำนโรค  (Resistance,  R) 
  21-40% - ค่อนข้ำงต้ำนทำนโรค (Moderate  Resistance ,  MR) 
  41-60% - ค่อนข้ำงอ่อนแอต่อโรค (Moderate  Susceptible,  MS) 
  61-4%  - อ่อนแอต่อโรค  (Susceptible, S) 
  81-100% - อ่อนแอมำกต่อโรค  (Very  Susceptible, VS) 
 

สูตรกำรค ำนวณ   

   ผลรวม (จ ำนวนต้นมันส ำปะหลังที่แสดงอำกำรโรคแต่ละระดับ x ระดับกำรแสดงอำกำรโรค) 
                         จ ำนวนต้นมันส ำปะหลังทั้งหมด x ระดับอำกำรโรครุนแรงสูงสุด 

 

 - เวลาและสถานที่ 

   เริ่มต้น ตุลำคม 2554  สิ้นสุด  กันยำยน 2558 

  ด ำเนินกำรฉำยรังสีแกรมม่ำ ที่ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ และทดสอบกำรเกิดโรคที่เรือนทดลอง

สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

= 100   x 
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          ปี 2554 

 1. เก็บรวบรวมตัวอย่างมันส าปะหลังที่เป็นโรคแอนแทรคโนสจากแหล่งปลูกต่างๆ  มาแยกและจ าแนก
ชนิดเชื้อสาเหตุโรค 
 เก็บรวบรวมตัวอย่ำงมันส ำปะหลังที่เป็นโรคแอนแทรคโนสจำกแหล่งปลูกมันส ำปะหลังจำกจังหวัดลพบุรี 
ตำก ล ำปำง อุตรดิตถ์และก ำแพงเพชร  พบอำกำรโรคปรำกฏบนใบ  ก้ำนใบ  ล ำต้นและยอดมันส ำปะหลังของ 
พันธุ์ระยอง 9 และระยอง 72 อำยุ 2-5 เดือน ชิ้นส่วนมันส ำปะหลังที่เก็บมลีักษณะอำกำร ดังนี้ 

- อาการบนใบ  มีลักษณะขอบใบและปลำยใบไหม้  และใบไหม้ทัง้ใบ  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

- อาการบนก้านใบ  รอยแผลไหม้ตำมควำมยำวของก้ำนใบ ตรงส่วนรอยต่อของโคนก้ำนใบกับล ำต้น  

ส่วนรอยต่อตรงก้ำนใบกับตัวใบ และก้ำนใบหักพับลู่ลงมำกับล ำต้นหรือก้ำนใบหักห้อยลงมำ  

 

 

 

 

  

 - อาการที่ล าต้น  ปรำกฏเป็นแผลสีน้ ำตำลเข้มถึงสีด ำมีรูปร่ำงไม่แน่นอน บริเวณตรงรอยหลุดของก้ำนใบ 

ยอดเป็นแผลไหม้สีด ำ 

 
 



6 

 

 
  
 
 
 

- อาการที่ยอด เป็นแผลไหม้สีด ำจำกยอดลงมำสู่กลำงล ำต้นท ำใบยอดใบเหี่ยวและแห้งตำยในที่สุด 
เรียกว่ำอำกำร die back   
 

 

 

 
 
ปี 2557 
กำรออกเก็บรวบรวมตัวอย่ำงมันส ำปะหลังที่เป็นโรคแอนแทรคโนสจำกแหล่งปลูกต่ำงๆ ในพ้ืนที่ภำค

ตะวันออก (ระยอง ฉะเชิงเทรำ จันทบุรี) ภำคกลำง (รำชบุรี กำญจนบุรี อุทัยธำนี ลพบุรี) ไม่พบกำรระบำดของโรค
แอนแทรคโนส ในพ้ืนที่ดังกล่ำว 

 
ปี 2558 
 กำรออกเก็บรวบรวมตัวอย่ำงมันส ำปะหลังที่เป็นโรคแอนแทรคโนสจำกแหล่งปลูกต่ำงๆ ในพ้ืนที่ภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (นครรำชสีมำ กำฬสินธุ์ อุบลรำชธำนี) ไม่พบกำรระบำดของโรคแอนแทรคโนส  
 

2. ทดสอบระยะเวลาการเกิดโรคและขนาดแผลหลังการปลูกเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสบนใบมันส าปะหลัง 
 น ำตัวอย่ำงส่วนต่ำงๆ ของมันส ำปะหลังที่เป็นโรคแอนแทรคโนสมำแยกเชื้อบริสุทธิ์โดยใช้อำหำร potato  
dextrose agar (PDA) เป็นเวลำ 5 วัน พบว่ำ เชื้อรำมีเส้นใยสีขำวปนสีเทำ หรือสีเขียวขี้ม้ำอ่อนๆ พร้อมเมือก
ของเหลวสีชมพู  เมื่อน ำมำตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่ำ  เป็นเชื้อรำ  Colletotrichum gloeosporioides   
7 ไอโซเลท และ Colletotrichum capsici 1 ไอโซเลท  ปลูกเชื้อรำ  Colletotrichum  sp. จ ำนวน 8 ไอโซเลท บน
ใบมันส ำปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ใช้ใบมันส ำปะหลังพันธุ์ระยอง 11 เนื่องจำกกำรทดลองของ รังษี และคณะ (2553) 
พบว่ำ มันส ำปะหลังที่ผ่ำนกำรรับรองพันธุ์ทุกพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนส ประกอบกับพันธุ์
ระยอง 11 เป็นพันธุ์ใหม่ที่ผ่ำนกำรรับรองพันธุ์จึงเลือกใช้พันธุ์ดังกล่ำว โดยปลูกเชื้อไอโซเลทละ 5 ใบ จำกนั้นน ำใบมัน
ส ำปะหลังที่ปลูกเชื้อแล้วไปบ่มเพำะสภำพที่มีควำมชื้นตลอดเวลำ ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรเข้ำท ำลำยและควำม
รุนแรงของเชื้อทุกวันเป็นเวลำ 7 วัน โดยกำรวัดขนำดแผลที่เกิดขึ้น พบว่ำ Colletotrichum  gloeosporioides จำก
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อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำท ำลำยได้รวดเร็วและมีขนำดแผลใหญ่ แผลมีลักษณะฉ่ ำน้ ำ 
พบเส้นใยสีขำวและสปอร์ mass สีส้มขนำดเล็กรอบบริเวณแผล ตั้งแต่วันที่ 3 ของกำรปลูกเชื้อ แผลลุกลำมไปตำม
เส้นใบ ทั้งแนวกว้ำงและแนวยำว หลังกำรปลูกเชื้อ 7 วัน พบขนำดแผล 30 x 9.4 เซนติเมตร  
 

     

3. การทดสอบปฏิกิริยามันส าปะหลังสายพันธุ์ต่าง  ๆต่อการเข้าท าลายของเชื้อราColletotrichum gloeosporioides 
 

ปี 2554  
ปลูกสำยพันธุ์มันส ำปะหลังจ ำนวน 32 พันธุ์/สำยพันธุ์ สำยพันธุ์ละ 5 ถุงๆ ละ 2 ท่อน ก่อนปลูกแช่ท่อน

พันธุ์ในสำรละลำยไทอะมีโทแซมเพ่ือป้องกันกำรระบำดของเพลี้ยแป้งสีชมพู 
 

 

 

 
เมื่อมันส ำปะหลังอำยุ 65 วันหลังปลูก น ำเชื้อรำสำเหตุโรคแอนแทรคโนสปลูกลงบนต้นมันส ำปะหลัง  

โดยกำรท ำให้เกิดแผลบริเวณรอยต่อของก้ำนใบกับล ำต้นของก้ำนใบล ำดับที่ 5 นับจำกยอดลงมำ ซึ่งจำกกำร
ทดลองของ รังษี และคณะ(2554) พบว่ำ กำรท ำแผลที่รอยต่อโคนก้ำนใบกับล ำต้น สำมำรถก่อควำมรุนแรงของ
โรคสูงสุด หลังจำกนั้นน ำต้นมันส ำปะหลังที่ปลูกเชื้อไปบ่มเพำะในสภำพโรงเรือนควำมชื้นสูง เป็นเวลำ 5-7 วัน 
หลังจำกนั้นตรวจเช็คโรคทุก 7 วัน ตรวจนับครั้งสุดท้ำยหลังกำรปลูกเชื้อ 3 เดือน แล้วน ำมำตรวจเช็คระดับกำร
เกิดโรคและค ำนวณเปอร์เช็นต์ควำมรุนแรงของโรค  เพ่ือแบ่งกลุ่มระดับควำมอ่อนแอและต้ำนทำนต่อโรค 
แอนแทรคโนสของมันส ำปะหลังสำยพันธุ์ต่ำงๆ   
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ปลำยเดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน 2554 เกิดภำวะน้ ำท่วม ส่งผลให้ต้นมันส ำปะหลังที่ท ำกำรทดลอง 

น้ ำท่วมตำยทั้งหมด  

  

 

 

 

 
 

ปี 2555   

1. ขยำยสำยพันธุ์มันส ำปะหลังที่คงเหลืออยู่ในแปลงเพ่ือน ำมำทดลองใหม่ จ ำนวน 32 พันธุ์/สำยพันธุ์

เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำร คือ พันธุ์ระยอง 2 พันธุ์ระยอง 11 พันธุ์ห้ำนำที สำยพันธุ์โก-ลก เกษตรทองขำว 

MuMN51-4-12a MuMN51-4-17a MuMN51-4-24a MuMN51-9-9a MuMN51-10-3a MuMN51-11-23a 

MuMN51-11-5b MuMN51-11-8b MuMN51-4-45a MuMN51-11-21a MuMN51-4-13a MuMN51-4-29a 

MuMN51-4-3a MuMN51-4-4a MuMN51-6-5a MuMN51-9-14a MuMN51-9-14b MuMN51-9-2b 

MuMN51-10-1a MuMN51-10-8b MuSMN52-11-35a MuSMN52-1-2a MuSMN52-2-14b MuSMN52-4-

4a MuSMN52-9-19a MuSMN52-9-6a MuSMN52-11-35b  

หมำยเหตุ     MuMN = Mutant Manihot  Nakhonratchasima   

  MuSMN = Mutant Self Manihot Nakhonratchasima 

                a = ฉำยรังสีแกรมม่ำ ระดับควำมเข้มข้น 200 เกรย์  

   b = ฉำยรังสีแกรมม่ำ ระดับควำมเข้มข้น 300 เกรย์ 

2. ปลูกสำยพันธุ์มันส ำปะหลังลงถุงเพำะช ำ สำยพันธุ์ละ 5 ถุงๆ ละ 2 ท่อน ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ใน

สำรละลำยไทอะมีโทแซมเพ่ือป้องกันกำรระบำดของเพลี้ยแป้งสีชมพู   

 

 

โรงเรือน 
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ปี 2556  

1. ปลูกมันส ำปะหลังลงถุงเพำะช ำ และเพ่ิมควำมชื้นแก่ต้นมันส ำปะหลังโดยกำรให้น้ ำแบบสปริงเกอร์ 

หลังจำกนั้นเมื่อมันส ำปะหลังอำยุ 65 วัน ปลูกเชื้อสำเหตุโรค Colletotrichum  gloeosporioides ที่ได้จำก

อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง บนต้นมันส ำปะหลัง โดยกำรท ำให้เกิดบำดแผลตรงก้ำนใบติดกับล ำต้นของก้ำนใบ

ล ำดับที่ 5 ของใบที่โตเต็มที่แล้ว วำงเชื้อสำเหตุที่เลี้ยงบนอำหำรเลี้ยงเชื้อตรงบำดแผล ใช้พำรำฟินหุ้มหลังจำกนั้น 

ตรวจเช็คกำรเกิดโรคทุก 7 วัน ผลกำรทดลองพบว่ำ  
 

- หลังปลูกเชื้อ 7 วัน  สำยพันธุ์มันส ำปะหลังส่วนใหญ่เกิดรอยสีด ำบริเวณแผลเฉพำะตำที่ท ำกำรปลูกเชื้อ

เท่ำนั้น   
 

 
 

 - หลังปลูกเชื้อ 14 วัน เนื้อเยื่อบริเวณแผลมีลักษณะนูน ท ำให้พำรำฟีนปริแตก และแผลมีลักษณะยำวลง

ด้ำนล่ำง พบในสำยพันธุ์ MuMN51-4-4a และ MuSMN51-11-35a 

     

 - หลังปลูกเชื้อ 21 วัน แผลมีขนำดใหญ่ขึ้น ลุกลำมไปยังกิ่งถัดไปทั้งด้ำนล่ำงและด้ำนบน  ใบเริ่มแสดง

อำกำรเหี่ยวจำกขอบใบสู่กลำงใบ พบในสำยพันธุ์ MuMN51-4-4a MuMN51-9-14a และ MuMN51-9-14b 
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 - หลังปลูกเชื้อ 28 วัน แผลมีขนำดใหญ่ขึ้นและใบมีอำกำรเหี่ยวเห็นได้ชัด พบในสำยพันธุ์ MuMN51-4-4a 

MuMN51-9-14a และ MuMN51-9-14b 

 

ผลกำรบันทึกอำกำรเกิดโรค พบว่ำ สำยพันธุ์ MuMN51-4-12a MuMN51-4-17a MuMN51-4-24a 

MuMN51-9-9a MuMN51-10-3a MuMN51-11-23a MuMN51-11-5b MuMN51-11-8b MuMN51-4-45a 

MuMN51-11-21a MuMN51-4-13a MuMN51-4-29a MuMN51-4-3a MuMN51-6-5a MuMN51-9-2b 

MuMN51-10-1a MuMN51-10-8b MuSMN52-2-14b MuSMN52-4-4a MuSMN52-9-19a MuSMN52-9-6a 

MuSMN52-11-35b พันธุ์ห้ำนำที พันธุ์ระยอง 11 สำยพันธุ์โก-ลก และเกษตรทองขำว มีแนวโน้มทนทำนต่อกำร

เข้ำท ำลำยของเชื้อรำสำเหตุโรคแอนแทรคโนส เมื่อเก็บข้อมูลระยะหนึ่งสภำพอำกำศร้อน กำรขยำยของบำดแผลที่

เกิดในตอนต้นหยุดชะงักไม่สำมำรถเก็บข้อมูลต่อได้ ประกอบกับมีกำรระบำดของเพลี้ยแป้งและไรแดง ท ำให้ต้น 

มันส ำปะหลังที่ทดลองแห้งตำยบำงส่วน  

2. ปลูกขยำยสำยพันธุ์มันส ำปะหลังที่คงเหลืออยู่ในแปลงเพ่ือน ำมำทดลองใหม่ จ ำนวน 25 สำย คือ พันธุ์
ระยอง 2 พันธุ์ระยอง 11 พันธุ์ห้ำนำที MuMN51-4-12a MuMN51-4-17a MuMN51-4-24a MuMN51-9-9a 
MuMN51-10-3a  MuMN51-11-23a MuMN51-4-45a MuMN51-11-21a MuMN51-4-13a MuMN51-4-29a 
MuMN51-4-3a MuMN51-4-4a MuMN51-6-5a MuMN51-9-14a MuMN51-9-14b MuMN51-9-2b 
MuMN51-10-1a MuMN51-10-8b MuSMN52-11-35a MuSMN52-2-14b MuSMN52-4-4a MuSMN52-9-19a  

หมำยเหตุ     MuMN = Mutant Manihot  Nakhonratchasima   

  MuSMN = Mutant Self Manihot Nakhonratchasima 

                a = ฉำยรังสีแกรมม่ำ ระดับควำมเข้มข้น 200 เกรย์  

   b = ฉำยรังสีแกรมมำ ระดับควำมเข้มข้น 300 เกรย์ 

ปี 2557 

 ปลูกท่อนพันธุ์มันส ำปะหลังลงบลอคซีเมนต์  ปลูกเชื้อ Colletotrichum  gloeosporioides ที่ได้จำก
อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง เมื่อมันส ำปะหลังอำยุ 65 วัน โดยกำรใช้ไม้จิ้มฟันขนำดเท่ำกันวำงในอำหำรเลี้ยงเชื้อ 
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ในขั้นตอนกำรขยำยเชื้อ เพ่ือให้เกิดเชื้อก่อนน ำไปแทงบริเวณโคนก้ำนใบมันส ำปะหลัง ล ำดับก้ำนใบที่ 5 ของใบที่
โตเต็มที่แล้ว ตรวจเช็คกำรเกิดโรคทุก 7 วัน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ผลกำรบันทึกกำรเกิดโรค พบว่ำ สำยพันธุ์ MuMN51-4-24a  และ MuMN51-4-45a ค่อนข้ำงอ่อนแอต่อ

โรค เนื่องจำกมีกำรระบำดของเชื้อโรคท ำให้ก้ำนใบที่ท ำกำรปลูกเชื้อหลุดร่วงจำกต้น ซึ่งไม่พบในสำยพันธุ์อ่ืนๆ  

หลังจำกกำรปลูกเชื้อ 14 วัน พบกำรลุกลำมของเชื้อสำเหตุโรคทุกสำยพันธุ์ที่น ำเข้ำทดสอบ  หลังจำกนั้นฝนทิ้งช่วง 

มีกำรให้ควำมชื้นโดยกำรให้น้ ำแบบพ่นฝอย แต่สภำพแวดล้อมก็ยังไม่เหมำะสมต่อกำรระบำดของเชื้อสำเหตุ กำร

ขยำยของบำดแผลก็หยุดชะงัก ไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลต่อได้ จึงปล่อยให้ต้นมันส ำปะหลังเจริญเติบโตตำมปกติ 

แล้วตัดท่อนพันธุ์ปลูกใหม่เพ่ือใช้ทดลองใหม่อีกครั้ง จ ำนวน 20 พันธุ์/สำยพันธุ์ที่คงเหลือ คือ พันธุ์ระยอง 2 พันธุ์

ระยอง 11 พันธุ์ห้ำนำที MuMN51-4-12a MuMN51-4-24a MuMN51-9-9a MuMN51-10-3a MuMN51-11-

23a MuMN51-11-5b MuMN51-11-8b MuMN51-4-45a MuMN51-4-13a MuMN51-4-29a MuMN51-4-3a  

MuMN51-6-5a MuMN51-9-14a MuMN51-9-14b MuMN51-9-2b MuMN51-10-8b MuSMN52-11-35a 

MuSMN52-2-14b MuSMN52-9-6a MuSMN52-11-35b  

หมำยเหตุ     MuMN = Mutant Manihot  Nakhonratchasima   

  MuSMN = Mutant Self Manihot Nakhonratchasima 
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                a = ฉำยรังสีแกรมม่ำ ระดับควำมเข้มข้น 200 เกรย์  

   b = ฉำยรังสีแกรมม่ำ ระดับควำมเข้มข้น 300 เกรย์ 

ปี 2558 

 ปลูกเชื้อสำเหตุโรค Colletotrichum  gloeosporioides จำกอ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง บนพันธุ์/
สำยพันธุ์มันส ำปะหลังที่ปลูกขยำยเมื่อปี 2557 ในบลอคซีเมนต์จ ำนวน 20 พันธุ์/สำยพันธุ์ เมื่อมันส ำปะหลังอำยุ 65 
วัน บนต้นมันส ำปะหลัง ด้วยกำรใช้ไม้จิ้มฟันขนำดเท่ำกันวำงในอำหำรเลี้ยงเชื้อ ในขั้นตอนกำรขยำยเชื้อ เพ่ือให้เกิด
เชื้อก่อนน ำไปแทงบริเวณโคนก้ำนใบมันส ำปะหลัง ล ำดับก้ำนใบที่ 5 ของใบที่โตเต็มที่แล้ว ตรวจเช็คกำรเกิดโรคทุก 7 
วัน ผลกำรบันทึกกำรเกิดโรค พบว่ำ  

- หลังกำรปลูกเชื้อ 7 วัน มีกำรลุกลำมของบำดแผล ของสำยพันธุ์ MuMN51-4-4a MuMN51-9-14a และ 
MuMN51-9-14b  

- หลังกำรปลูกเชื้อ 14 วัน ทุกพันธุ์/สำยพันธุ์ มีกำรลุกลำมของบำดแผลเพ่ิมข้ึน  
- หลังกำรปลูกเชื้อ 21 วัน กำรลุกลำมของบำดแผลก็เพ่ิมขึ้น สำยพันธุ์ MuMN51-4-4a MuMN51-9-14a 

MuMN51-9-14b MuMN51-4-13a MuMN51-10-8b และ MuSMN52-9-6a มีกำรหลุดร่วงของก้ำนใบ  
 

หลังจำกนั้นกำรลุกลำมของบำดแผลลดลง บำดแผลมีลักษณะแห้ง ให้น้ ำแบบพ่นฝอยก็ไม่สำมำรถเพ่ิมควำมชื้น
ให้กับอำกำศได้ เนื่องจำกสภำพอำกำศร้อนมำก จึงไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลต่อได้ 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 โรคแอนแทรคโนสมีสำเหตุจำกเชื้อรำ Colletotrichum gloeosporioedes f.sp. manihotis ลักษณะ
อำกำรของโรค  ก้านใบ ปรำกฏโรคตรงส่วนรอยต่อของโคนก้ำนใบกับล ำต้นหรือส่วนรอยต่อตรงก้ำนใบกับตัวใบ  
ต่อจำกนั้นจะเกิดกำรหักพับของก้ำนใบลู่ลงมำกับล ำต้นหรือก้ำนใบหักห้อยลงมำ ในที่สุดก้ำนใบจะหลุดร่วงหมดทั้ง
ต้น อาการที่ล าต้น  ปรำกฏเป็นแผลสีน้ ำตำลเข้มถึงสีด ำมีรูปร่ำงไม่แน่นอน แต่จะเกิดบริเวณตรงรอยหลุดของก้ำน
ใบเป็นส่วนใหญ่  ถ้ำมีสภำพแวดล้อมเหมำะสมจะขยำยตัวสู่ด้ำนยอดเป็นแผลไหม้สีด ำ อาการบนใบ  มีลักษณะขอบ
ใบไหม้  และปลำยใบไหม้  แล้วขยำยแผลสู่ตัวกลำงใบจนกระทั่งใบไหม้ทั่วใบและหลุดร่วงในที่สุด อาการที่ยอด 
ปรำกฏเป็นแผลไหม้สีด ำจำกยอดลงมำสู่กลำงล ำต้นท ำใบยอดใบเหี่ยวและแห้งตำยในที่สุด เรียกว่ำอำกำร die back 
จำกกำรออกส ำรวจและเก็บรวบรวมเชื้อสำเหตุโรคจ ำนวน 8 ไอโซเลท จำกพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังจังหวัดลพบุรี 
ตำก ล ำปำง อุตรดิตถ์และก ำแพงเพชร  ของมันส ำปะหลังพันธุ์ระยอง 11 และระยอง 72  อำยุ 2-5  เดือน  
เมื่อน ำมำทดลองควำมสำมำรถในกำรก่อโรค พบว่ำ Colletotrichum sp. ทุกไอโซเลทสำมำรถก่อให้เกิดโรค 
แอนแทรคโนส โดยไอโซเลทจำกอ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง มีควำมสำมำรถก่อให้เกิดโรคเร็วสุด เมื่อน ำไอโซเลท
ดังกล่ำวไปปลูกเชื้อสำเหตุโรคลงบนสำยพันธุ์มันส ำปะหลังที่ได้จำกกำรฉำยรังสี แกรมม่ำที่อัตรำ 200 และ 300 
เกรย์ พบว่ำ มันส ำปะหลังทุกพันธุ์/สำยพันธุ์ มีแนวโน้มอ่อนแอต่อโรค สังเกตจำกมีกำรลุกลำมของบำดแผลที่ท ำ
กำรปลูกเชื้อสำเหตุโรค บำงสำยพันธุ์มีกำรหลุดร่วงของก้ำนใบ แม้ว่ำกำรทดลองดังกล่ำวจะไม่สำมำรถบันทึกข้อมูล
ต่อได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ก็ตำม  
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10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  - ใช้ในกำรสังเกตและเก็บตัวอย่ำงโรคแอนแทรคโนสในแปลงปลูกมันส ำปะหลังได้ 
 

11. ค าขอบคุณ  

 - 
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