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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
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   :  อมรา ไตรศิริ      ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 

5. บทคัดย่อ 

โรคใบด่างแคระเป็นโรคท่ีแพร่ระบาดและท าความเสียหายต่อผลผลิตข้าวโพดในหลายประเทศ  การวิจัยนี้
ด าเนินการเพ่ือศึกษาการเกิดโรคใบด่างและความรุนแรงของการเกิดโรคเมื่อปลูกเชื้อที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ 
ของข้าวโพด  ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ระหว่างปี 2554-2555 ใช้วิธีการปลูกเชื้อโดยวิธีกล บันทึก
ข้อมูลลักษณะทางการเกษตร ความรุนแรงในการเกิดโรคและผลผลิต  ผลการทดลอง พบว่าการปลูกเชื้อให้กับ
ข้าวโพดหวานที่ระยะการเจริญ V1 ถึง V12 ท าให้เกิดโรคใบด่าง และไม่เกิดโรคเมื่อปลูกเชื้อที่ระยะการเจริญ V15  
VT และ R1 เมื่อมีการปลูกเชื้อลงบนใบล่าง ใบกลาง และใบส่วนบนของต้นในทุกระยะการเจริญมีค่าเฉลี่ยการเกิด
โรค 51.7  71.0 และ 78 เปอร์เซ็นต์ มีระยะพักตัว 14.8  9.3 และ  9.7 วัน ตามล าดับ  การปลูกเชื้อบนข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ในแต่ละระยะการเจริญ มีผลท าให้ความสูงต้น ความสูงฝัก การออกดอก ความรุนแรง
ในการเกิดโรค และผลผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เมื่อปลูกเชื้อที่ระยะ V1 และ V3 ท าให้ข้าวโพดมี
อายุวันออกไหมและออกดอกตัวผู้มากข้ึน การปลูกเชื้อที่ระยะ V1-V12 ข้าวโพดมีความสูงต้นและความสูงฝักเฉลี่ย 
175 และ 100 เซนติเมตร ตามล าดับ ขณะที่ไม่มีการปลูกเชื้อข้าวโพดมีความสูงต้นและความสูงฝักเฉลี่ย 194 และ 
113 เซนติเมตร ตามล าดับ การปลูกเชื้อที่ระยะ V1 V3 V6 V9 และ V12 มีคะแนนความรุนแรงในการเกิดโรค 
4.25  4.75  5.00  3.87 และ 2.00  การปลูกเชื้อที่ระยะ V1 V3  V6  V9 และ V12 ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
ให้ผลผลิต 670  612  694  803  และ 905 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ กรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกเชื้อให้ผลผลิต 1,009 
กิโลกรัมต่อไร่   

6.ค าน า 

โรคใบด่างอ้อยที่เข้าท าลายข้าวโพดมีการจ าแนกเป็นเชื้อไวรัสใบด่างแคระสายพันธุ์ B (MDMV-B) อยู่ใน

วงศ์ Potyviridae เป็น subgroup ของเชื้อ sugarcane mosaic virus (SCMV-MDB)  (Shukla et al., 1994) 



ถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงเป็นพาหะและโดยวิธีกล โรคใบด่างแคระระบาดในแหล่งปลูกข้าวโพดในหลายประเทศ 

(Rybicki and Pietersen, 2013)    ประเทศไทยเริ่มระบาดรุนแรงในแหล่งปลูกข้าวโพดเมื่อปี 2527    (ธีระ, 

2532)   โดยเฉพาะข้าวโพดหวานซึ่งมีความอ่อนแอต่อโรค  ในปี 2546-2547 พบโรคใบด่างแคระท าความเสียหาย

ให้แก่ข้าวโพดหวานพันธุ์การค้าที่ปลูกในจังหวัดนครราชสีมา  ปี 2551 พบการระบาดและท าความเสียหายใน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ศิวิไล, 2551)   ความเสียหายต่อผลผลิตขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่เชื้อเข้า

ท าลาย (Mikel et al., 1981) เมื่อเข้าท าลายในระยะแรกของการเจริญเติบโตท าให้ข้าวโพดมีความสูง ขนาดฝัก 

และน้ าหนักฝักลดลง การแก่ของข้าวโพดช้าลง  มีการติดเมล็ดน้อย ข้าวโพดหวานที่เป็นโรคมีผลท าให้จ านวนฝักท่ี

ได้มาตรฐานและน้ าหนักฝักสดลดลง  (Gregory and Ayers, 1982)  ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท าให้ผลผลิตลดลง 70-

90 เปอร์เซ็นต์  (Genter et al., 1973) การศึกษาของ Scott at el. (1988) พบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง 

2.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อมีต้นเป็นโรคเพ่ิมขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์  เชื้อไวรัสใบด่างแคระมีพืชอาศัยที่ส าคัญหลายชนิด เช่น 

ข้าวฟ่าง อ้อย และหญ้าชนิดต่างๆ (พิศาล, 2519)  นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดโรคทางเมล็ดพันธุ์ (Tsai and 

Falk, 1999) การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเกิดโรคใบด่างแคระในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของโพด

ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการโรคด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

 อุปกรณ์ 

  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด   

  สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 

  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 

  สารก าจัดวัชพืชอทราซีน 

  อุปกรณ์บดตัวอย่างพืช 

  ผงคาร์โบแรนดัม 

  ปุ๋ยเคมี 

  สารเคมีก าจัดวัชพืช 

 วิธีการ 

 1. การศึกษาต าแหน่งของใบข้าวโพดที่ปลูกเชื้อต่อการเกิดโรคใบด่าง 

   วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block  มี 5 ซ้ า 8 กรรมวิธี  ประกอบด้วย

ระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพด  V1  V3  V6  V9  V12  V15  VT  และ R1 โดยแบ่งเป็น 3 ชุดการทดสอบ



ส าหรับการปลูกเชื้อท่ีต าแหน่งใบล่าง ใบกลาง และใบส่วนบนของต้น ด าเนินการในสภาพเรือนทดลอง มีขั้นตอน 

ดังนี้ 

  ปลูกข้าวโพดหวานในกระถางที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร  จ านวน 4  ต้นต่อ

กระถางต่อซ้ า มี 5 ซ้ า เตรียมเชื้อสาเหตุโรคใบด่างโดยเก็บตัวอย่างข้าวโพดที่เป็นโรคจากไร่เกษตรกร ตัดใบให้เป็น

ชิ้นขนาดเล็ก ใช้ชื้นส่วนของใบข้าวโพด 30 กรัม น ามาบดในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 6.9 ปริมาตร 100 

มิลลิลิตร โดยใช้เครื่องบดไฟฟ้า เป็นเวลา 1 นาที  ปลูกเชื้อให้กับข้าวโพดที่ระยะการเจริญต่างๆ ตามกรรมวิธี โดย

วิธีการท าแผลที่ใบด้วยผงคาร์โบแรนดัมแล้วทาด้วยน้ าคั้นของพืชเป็นโรค บันทึกระยะเวลาที่แสดงอาการหลังปลูก

เชื้อ ตรวจนับจ านวนต้นเป็นโรค  

1.2 การศึกษาระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดต่อการเกิดโรคใบด่าง 

 วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block  มี 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี  ประกอบด้วย

ระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพด 5 ระยะ ได้แก่  V1  V3  V6  V9  V12  และกรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกเชื้อ 

ด าเนินการในสภาพแปลงทดลอง ฤดูฝน ปี 2555 

 ปลูกข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 ระยะ 75X20 เซนติเมตร ปลูก 2 เมล็ดต่อหลุม จ านวน 6 แถว

ต่อแปลงย่อย แถวยาว 5 เมตร หลังข้าวโพดงอก 2 สัปดาห์  ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-

15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมปลูก เมื่อข้าวโพดอายุ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร ่

โรยข้างแถวข้าวโพดแล้วกลบดินให้มิด  พ่นสารเคมีควบคุมวัชพืชหลังปลูกขณะดินมีความชื้นด้วยอทราซีนอัตรา 

200 กรัมต่อไร่  เมื่อข้าวโพดอยู่ในระยะการเจริญต่างๆ จึงปลูกเชื้อลงบนใบข้าวโพดที่อยู่ใน 4 แถวกลาง มีวิธีการ

เตรียมเชื้อและปลูกเชื้อเช่นเดียวกับการทดลองในข้อ 1 เมื่อข้าวโพดอายุ 80 วัน ประเมินความรุนแรงในการเกิด

โรคโดยให้คะแนนการเกิดโรค 1-5  บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต การออกดอก การหักล้มของต้น เก็บเกี่ยวผลผลิต

จาก 4 แถวกลาง 

 การประเมินความรุนแรงในการเกิดโรค 

 1 = ไม่แสดงอาการ หรือ มีจุดประเหลืองซีดน้อยกว่า 5 % ของพ้ืนที่ใบ  

 2 = เกิดจุดประเหลืองซีด 6 - 25% ของพ้ืนที่ใบ ใบยังมีสีเขียว 

 3 =  ใบด่างที่ใบล่างจนถึงใบกลางล าต้น ระหว่าง 26-50% ของพ้ืนที่ใบ 

 4 = ใบด่างเหลือง ตั้งแต่ใบล่างถึงใบยอด ระหว่าง 51-75%  ของพ้ืนที่ใบ 

 5 = ใบด่างเหลือง ตั้งแต่ใบล่างถึงใบยอด มากกว่า 76% ของพื้นที่ใบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 

สถานที ่  ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ต าแหน่งของใบข้าวโพดที่ปลูกเชื้อท่ีมีผลต่อการเกิดโรค 

การปลูกเชื้อโรคใบด่างแคระให้กับข้าวโพดหวานที่ระยะการเจริญต่างๆ พบว่าสามารถท าให้เกิดโรคตั้งแต่

ระยะ V1 ถึง V12      เมื่อปลูกเชื้อที่ระยะ V15 VT และ R1 ข้าวโพดไม่แสดงอาการของโรคใบด่าง  การปลูกเชื้อ

ลงบนใบที่อยู่ต าแหน่งต่างๆ ของล าต้นท าให้ข้าวโพดมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแตกต่างกัน  การปลูกเชื้อโรคใบด่าง

ลงบนใบที่อ่อนกว่าจะท าให้มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเพ่ิมขึ้น กล่าวคือเมื่อมีการปลูกเชื้อลงบนใบล่าง ใบกลาง และ

ใบส่วนบนของต้นในทุกระยะการเจริญมีค่าเฉลี่ยการเกิดโรค 51.7  71.0 และ 78 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ระยะ

เจริญเติบโตของข้าวโพดที่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสูงสุดคือ ระยะ V1 ถึงระยะ V6   เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคจะเริ่ม

ลดลงเมื่อมีการปลูกเชื้อตั้งแต่ระยะ V9   ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการพักตัวของโรคตั้งแต่ปลูกเชื้อจนถึงเริ่มสังเกตอาการ

เมื่อมีการปลูกเชื้อที่ต าแหน่งใบล่าง ใบกลาง ใบบน ทุกระยะการเจริญเติบโต ใช้เวลา  14.8  9.3 และ  9.7  วัน 

ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 การปลูกเชื้อโรคใบด่างแคระในแต่ละระยะการเจริญเติบโตต่อผลผลิตข้าวโพด 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่มีการปลูกเชื้อที่ระยะการเจริญเติบโต V1 V3 V6  V9  และ V12 มี

อายุ 7 14 21 28 และ 38 วันตามล าดับ การปลูกเชื้อในแต่ระยะการเจริญมีผลท าให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์

นครสวรรค์ 3 มีความสูงต้น ความสูงฝัก อายุวันออกดอก  ความรุนแรงในการเกิดโรค เปอร์เซ็นต์ต้นหักล้ม และ

ผลผลิต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) (ตารางที่ 2) การปลูกเชื้อที่ระยะ V1-V12 ข้าวโพดมีอายุวันออก

ไหม 55.25 - 57.25 วัน โดยเฉพาะเมื่อปลูกเชื้อที่ระยะ V1 และ V3 ท าให้ข้าวโพดมีอายุวันออกไหมและออกดอก

ตัวผู้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่ปลูกเชื้อที่มีอายุวันออกไหมและออกดอกตัวผู้  54.25 วัน  การปลูก

เชื้อที่ระยะ V1-V12 ข้าวโพดมีความสูงต้นและความสูงฝักเฉลี่ย 175 และ 100 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า

กรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกเชื้อที่ข้าวโพดมีความสูงต้นและความสูงฝักเฉลี่ย 194 และ 113 เซนติเมตร ตามล าดับ การ

ปลูกเชื้อที่ระยะ V1 V3 V6 V9 และ V12 มีคะแนนความรุนแรงในการเกิดโรค 4.25  4.75  5.00  3.87 และ 2.00  

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกเชื้อที่มีคะแนนความรุนแรงในการเกิดโรค 1.12   ข้าวโพดที่มีการปลูกเชื้อ

เมื่ออยู่ในระยะ V3 และ V6 ท าให้มีความรุนแรงในการเกิดโรคมากที่สุด ในสภาพที่มีการปลูกเชื้อที่ระยะ V1 V3  

V6  V9 และ V12 ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 ให้ผลผลิต 670  612  694  803  และ 905 กิโลกรัมต่อไร่

ตามล าดับ ขณะที่กรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกเชื้อให้ผลผลิต 1,009 กิโลกรัมต่อไร่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 

ที่ปลูกเชื้อในระยะ V3 ท าให้ผลผลิตลดลงมากถึง  38.58 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาได้แก่ ระยะ V1 V6 V9 และ V12  

ผลผลิตลดลง  32.66  30.59  20.50 และ 9.35 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ สอดคล้องกับ  Rosenkranz and Scot 

(1978)  ที่รายงานว่าการปลูกเชื้อในระยะแรกของการเจริญเติบโต  ระยะ  V3 ท าให้ผลผลิตลดลงมากท่ีสุด ขณะที่ 



Genter et al. (1973)  พบว่า การปลูกเชื้อเมื่อข้าวโพดอยู่ในระยะการเจริญ V1 ท าให้ผลผลิตลดลงมากท่ีสุด  ผล

การทดลองครั้งนี้ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 เริ่มให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเมื่อปลูกเชื้อในระยะการเจริญ V6  การปลูกเชื้อ

ที่ระยะการเจริญ V12 ให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกเชื้อ 

Table 1 Incubation period and percentage of MDM infection of sweet corn inoculated with 

   MDM at various maize growth stages on different leaf position at NSFRC, in 2011. 

growth stage Incubation period (day)  Percent infection 
Lower leaf Middle leaf upper leaf  Lower leaf Middle leaf upper leaf 

V1 
V3 
V6 
V9 
V12 

20.4 
16.3 
13.6 
12.0 
11.5 

11.1 
9.0 
8.8 
8.3 
- 

9.7 
8.7 
7.8 
10.1 
12.0 

 70.0 a 
85.0 a 
76.7 a 
16.7 b 
10.0 b 

100 a 
100 a 
100 a 
 55 b 
 0 c 

100 a 
100 a 
100 a 
85 a 
  5 b 

mean 
cv. (%) 

14.8 9.3 9.7  51.7 
39.7 

71.0 
17.2 

78.0 
13.8 

means followed by the same letter are not significantly different at P>0.05 by DMRT 

 

Table 2  Yield,  agricultural traits and MDM severity of hybrid maize variety Nakhon sawan 3  

    inoculated  with MDMV at various growth stages at NSFCRC, in 2012. 
  agricultural traits stalk 

lodge 
(%) 

rating 
scale 

yield 
(kg/rai) 

yield 
reduction 

(%) 
growth    
 stage 

day after 
planting 

day to 
silk 

day to 
 tassel 

ear height 
(cm) 

plant 
height 
(cm) 

V1 
V3 
V6 
V9 
V12 
control 

7 
14 
21 
28 
38 

57.25 a 
57.50 a 
55.50 ab 
55.25 ab 
55.25 ab 
54.25 b 

56.00 ab 
56.25 a 
54.50 bc 
55.00 abc 
55.00 abc 
54.25 c 

100 ab 
  91 b 
  96 ab 
104 ab 
109 a 
113 a 

172 b 
171 b 
172 b 
170 b 
189 a 
194 a 

17.6 ab 
30.2 a 
25.1 a 
  3.0 b 
  1.3 b 
  3.1 b 

4.2 b 
4.7 a 
5.0 a 
3.8 b 
2.0 c 
1.1 d 

    670 cd 
  612 d 

   694 cd 
   803 bc 
   905 ab 
1009 a 

32.7 ab 
38.6 a 
30.6 ab 
20.5 bc 
9.3 c 

mean 
cv. (%) 

 55.88 
2.8 

55.17 
1.9 

102 
10.6 

178 
5.9 

13.5 
83.7 

3.5 
8.4 

782 
11.6 

   26.3 
   33.4 

means followed by the same letter are not significantly different at P>0.05 by DMRT 

  



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 1. ระยะการเจริญที่ท าให้ข้าวโพดเกิดโรคเมื่อมีการปลูกเชื้อโรคใบด่างแคระคือ  V1 ถึง V12 การปลูกเชื้อ

ที่ระยะการเจริญ V15 VT และ R1 ไม่สามารถท าให้ข้าวโพดเกิดโรค 

 2. การปลูกเชื้อโรคใบด่างแคระบนใบอ่อนที่อยู่ส่วนบนของล าต้นท าให้ข้าวโพดหวานมีเปอร์เซ็นต์เกิดโรค

สูงกว่าการปลูกเชื้อลงบนใบที่อยู่ส่วนล่างของล าต้น  และมีระยะเวลาในการพักตัวน้อยกว่า 

 3. การปลูกเชื้อโรคใบด่างแคระมีผลท าให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 มีความสูงต้นลดลง  การ

ออกดอก ช้าลง และเกิดโรครุนแรงเมื่อปลูกเชื้อท่ีระยะการเจริญ V3 และ V6  ผลผลิตลดลงมากเมื่อเป็นโรคที่อายุ

ต่ ากว่า 1 เดือน 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการเฝ้าระวังและการดูแลแปลงปลูกเพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโดยเฉพาะช่วงแรกในระยะแรกของการเจริญเติบโตของข้าวโพด 
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