
รายงานผลงานเรื่องเตม็การทดลองที่สิ้นสุด 
 

------------------------------ 
1. ชุดโครงการวิจัย 3. วิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย 

2. โครงการวิจัย  5. การวิจัยและพัฒนาอ้อยส าหรับภาคกลาง เหนือ ตะวันออก และตะวันตก 

กิจกรรมที่    1.1 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมในเขตชลประทาน 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) 1.11 ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคใบขีดด่างของอ้อย 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)   Reaction of sugarcane series 2007 to sugarcane mosaic  
  streak  virus 

4. คณะผู้ด าเนินงาน   

หัวหน้าการทดลอง   สุนี ศรีสิงห์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 

ผู้ร่วมงาน  วัลลิภา  สุชาโต        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 

วาสนา  ยอดปรางค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  

5. บทคัดย่อ 
ท าการเก็บตัวอย่างอ้อยที่มีอาการคล้ายโรคใบขีดด่างพันธุ์อู่ทอง 8 ไปท าการตรวจวิเคราะห์เชื้อด้วยวิธี

ELISA พบว่าเป็นตัวอาการดังกล่าวใกล้เคียงกับโรคใบขีดด่างแต่ได้รับตัวอย่างเชื้อใบขีดด่าง (Sugarcane Mosaic 
Streak Virus) ที่ถูกต้องมาท าการขยายบนข้าวฟ่างพันธุ์ต่างๆ และปลูกกลับบนอ้อยลูกผสมชุดปี 2007 จ านวน 
10 โคลน ไม่พบอ้อยแสดงอาการใบขีดด่าง พบเพียงใบด่างแบบปกติ จึงไม่สามารถสรุปความต้านทานต่อโรคนี้ได้ 

Streak mosaic like symptoms of Uthong 8 was collected from Suphan Buri Research 
and Development Center’s field. The samples were examined by ELISA technique in 
Kasetsart University Kampangsean Campus. Those symptoms gave negative results to 
sugarcane mosaic streak virus (SCSMV). The correct samples were kindly provided from the 
university. The virus was multiply on sweet sorghum and inoculated on one month old 
seedling of 10 clones sugarcane series 2007. No symptoms of sugarcane mosaic streak 
showed on the seedling. There was only symptoms common mosaic.  

 

 

 



6. ค าน า 

 โรคใบขีดด่างของอ้อย (sugarcane streak mosaic virus SCSMV) รายงานครั้งแรกในประเทศ 

ปากีสถานเมื่อปี 1998 และการส ารวจในอินโดนีเซีย ระหว่างปี 2008-09 พบการระบาดมากกว่า 30% ในพ้ืนที่ 

28 โรงงาน พบว่าพันธุ์ PS 864 เป็นพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุด มีการทดลองความเสียหายผลผลิตพบว่า เมื่อเกิดโรค

เท่ากับหรือมากกว่า 50% ท าให้ผลผลิตน้ าตาลเสียไป 20%  โรคนี้สามารถติดต่อไปกับท่อนพันธุ์ และมีดตัด

อ้อยได้ ไม่มีรายงานถึงแมลงพาหะ พืชอาศัยได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และหญ้า Dactyloctenium aegyptium  

(Putra et al.,2013)จากการทดสอบปฏิกิริยาด้วยวิธีการปลูกเชื้อโดยใช้แผ่น  ขัด (abrasive pad rubbing 

technique) พบว่ามีอ้อยเพียง 10% ที่ต้านทานต่อโรคนี้  ในประเทศไทย มีรายงานการระบาดครั้งแรกในปี 

2548 ในเขตจังหวัดนครปฐม โรคนี้มีลักษณะอาการคล้ายโรคใบด่างที่เกิดจากไวรัส Sugarcane mosaic virus 

(SCMV) โดยเฉพาะที่ใบยอด เนื่องจากในปัจจุบันมีการพบอาการใบด่างมากขึ้น กับอ้อยหลายพันธุ์ เช่น 

สุพรรณบุรี 50 อู่ทอง8 และพันธุ์อ่ืนๆ เนื่องจากยังไม่ทราบระดับความส าคัญจึงต้องมีการศึกษารายละเอียด

มากขึ้น 
 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1. พันธุ์อ้อยในชุดเปรียบเทียบมาตรฐาน จ านวน 10 พันธุ์ ได้แก่ UT07-316,  UT07-224,  UT07-

456,  UT07-406,  UT07-317,  UT07-159,  UT07-338,  UT07-33,  UT07-46และ UT09-1 
โดยมีพันธุ์อู่ทอง8 และสุพรรณบุรี50 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ 

2. กระถางดินเผาขนาด 12 นิ้ว 
3. ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ต่างๆ  
4. ผง  carborundum 
5. 0.1M Phosphate buffer, pH 7.2, 0.5% sodium sulfite 

- วิธีการ 

เก็บตัวอย่างโรคอ้อยที่มีลักษณะอาการคล้ายโรคใบขีดด่าง ได้แก่ตัวอย่างจากพันธุ์ อู่ทอง  8 และ
สุพรรณบุรี 50 ส่งให้ห้องปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนตรวจด้วยวิธี 
ELISA พบว่าอาการที่เห็นชัดบนอ้อยอู่ทอง 8 และสุพรรณบุรี 50 ที่พบส่วนใหญ่ยังคงเป็นอาการใบด่าง ที่เกิด
จากเชื้อ  SCMV ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จึง อนุเคราะห์ เชื้อ SCSMV มาให้ท าการทดลอง 

ปลูกอ้อยพันธุ์ที่ต้องการทดสอบในกระถางดินเผา วางแผนการทดลองแบบ CRD   3  ซ้ าๆ ละ 5 ต้น
เพ่ือรอปลูกเชื้อท่ีได้จากข้าวฟ่าง  

ท าการเพ่ิมปริมาณเชื้อไวรัสบนข้าวฟ่าง  โดยปลูกข้าวฟ่างหวานพันธุ์ Cowley  และ Wrayr และ
ข้าวฟ่างขาว สุพรรณบุรี 2 และ 3 จนอายุ 2 สัปดาห์ ปลูกเชื้อที่เตรียมได้จากน้ าคั้น ตัวอย่างอ้อยติดเชื้อ 
SCSMV ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน บดตัวอย่างด้วย 0.1M Phosphate 



buffer, pH 7.2, 0.5% sodium sulfite ที่แช่เย็น กรองกากออก แล้วน ามาทาบนใบข้าวฟ่างที่เตรียมไว้ โดย
โรยผง carborundum หรือcelite ก่อน เพ่ือท าให้เกิดแผล รอดูอาการ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ จากนั้น 
เตรียมเชื้อด้วยวิธีเดียวกันปลูกบนอ้อยอายุประมาณ 1 เดือน ตรวจเช็คการเกิดโรค 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ท าขยายเชื้อที่ได้รับการยืนยันว่าเป็น โรคใบขีดด่างบนข้าวฟ่างหวาน และข้าวฟ่างสีขาว รวม 4 พันธุ์  

รวม 2  ครั้ง เมือ ข้าวฟ่างอายุ 2 และ 4 สัปดาห์    พบว่าที่ 2 สัปดาห์ จะให้อาการของโรคดีกว่า  บนข้าวฟ่าง
หวานอาการค่อนข้างรุนแรงท าให้ต้นข้าวฟ่างตายได้  จากนั้น น าเชื้อที่ได้ไปด าเนินการต่อ โดยปลูกเชื้อในอ้อย
ลูกผสมชุดปี 07 จ านวน 10 สายพันธุ์ มีพันธุ์อู่ทอง 8 แลสุพรรณบุรี 50 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบท าการตรวจเช็ค
อาการ ทุกสองสัปดาห์หลังปลูกเชื้อบนอ้อย พบเพียงอาการใบด่างที่น่าจะเกิดจากเชื้อ SCMV เนื่องจากขีดบาง
มาก  อาจเนื่องจากอ้อยที่น ามาทดสอบไม่ได้ผ่านการป้องกันโรคใบด่างมากก่อน และไม่มีการป้องกันก าจัด
แมลง ยังไมอ่าจสรุปได้ว่า อ้อยทั้ง 10 สายพันธุ์ต้านทานต่อโรคใบขีดด่างของอ้อย 

 

อาการคล้ายใบขีดด่างบนอ้อยอู่ทอง8 ภาพจาก Paweena  Kasemsin และคณะ, 2012 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
การทดลองครั้งนี้ไม่ประสบความส าเร็จไม่สามารถสรุปได้ว่ามีอ้อยสายพันธุ์ใดบ้างต้านทานต่อโรค

และการวินิจฉัยโรคค่อนข้างยากต้องใช้เซรั่มที่มีความจ าเพาะต่อเชื้อหรือเทคนิคทาง PCR 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

ขอบคุณ ดร. พิสวรรณ เจียมสมบัติ และ ดร. ปวีณา เกษมสินธุ์ ที่อนุเคราะห์ตรวจสอบเชี้อสาเหตุ

โรค และอนุเคราะห์เชื้อใบขีดด่างอ้อยมาให้ทดลอง 
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