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บทคัดย่อ 

มันส าปะหลังเป็นทั้งพืชอาหารและพืชพลังงาน โรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลังเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ

การผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทยโดยเฉพาะโรคหัวเน่าโคนเน่าที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Phytophthora 

sp. เข้าท าลายมันส าปะหลัง สร้างความสูญเสียอย่างมาก การใช้พันธุ์มันส าปะหลังต้านทานโรคจึงเป็นวิธีที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับความต้านทานต่อโรคหัวเน่าโคนเน่าของ

มันส าปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าและลูกผสมปี 2553 – 2554 ผลจากการส ารวจพบโรคหัวเน่าโคนเน่าในต าบล

กุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตากตาก โดยมันส าปะหลังแสดงอาการ

เหี่ยว หัวเน่าและโคนเน่า มันส าปะหลังสร้างรากอากาศมากขึ้น เมื่อแยกเชื้อสาเหตุพบเชื้อรา Phytophthora 

sp. ทดสอบการก่อโรคภายใต้ห้องปฏิบัติการโดยการปลูกเชื้อที่ล าต้นกับมันส าปะหลังจ านวน 27 สายพันธุ์ 

พบว่ามันส าปะหลังเพียง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ CMR53-87-20 และ CMR54-31-53 ที่พบการเกิดโรคค่อนข้างต่ า 



เมื่อทดสอบการเกิดโรคในสภาพโรงเรือนทดลองโดยการปลูกเชื้อในดินพบว่ามันส าปะหลังทั้ง 27 สายพันธุ์ 

แสดงอาการเหี่ยว ใบเหลืองซีด และล าต้นเน่า 

 

Abstract 

Cassava is an important crop for food and energy. Pest and diseases were affected 

cassava production in Thailand especially cassava root and stem disease that caused by 

Phytophthora sp. Resistant variety is the best way to prevent and control this disease. The 

purpose of this study is evaluation of resistant level of cassava breeding line year 2553 – 

2554 to cassava root and stem rot disease. Field survey was conducted from October 2559 

to September 2560. Cassava root and stem rot disease was found in Kut Bot subdistrict 

Soeng Sang district Nakhon Ratchasrima province and Wang Chao district Tak province. 

Cassava show symptoms;leave yellowing and wilting, root and stem rot and adventitious 

root production. The isolation and identification found Phytophthora sp. Pathogenicity test 

with 27 cassava varieties under laboratory condition found 2 varieties show low disease 

reaction level with Phytophthora sp.  In contrast, total 27 cassava varieties show susceptible 

with Phytophthora sp. under green house condition.  

 

ค าน า 

มันส าปะหลังโคนเน่าหัวเน่า มักพบในแปลงมันส าปะหลังที่มีปัญหาน้ าท่วมขัง หรือการระบายน้ าที่ไม่ดี 
เมื่อ พ.ศ.2555 ถึง 2558 พบว่าปัญหาดังกล่าวได้ขยายไปในหลายจังหวัดและได้เกิดกับมันส าปะหลังทุกพันธุ์  
โดยความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบแตกต่างกับไปตามพันธุ์ของมันส าปะหลัง เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมารายงานพ้ืนที่ระบาดใน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเสิงสาง ครบุรี หนองบุญ
มาก โชคชัย และอ าเภอปากช่อง รวม 6,738 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการรายงานพ้ืนที่ระบาดในจังหวัดสระแก้ว 
สระบุรี บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา ระยอง และอุบลราชธานี จากการส ารวจของหน่วยงานต่างๆพบว่า ปัญหาดังกล่าว
เกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ปัญหาการจัดการดินไม่ถูกต้อง พันธุ์มันส าปะหลังแต่ละพันธุ์จะมีความอ่อนแอและ
แสดงอาการรุนแรงต่างกัน มีการตรวจพบเชื้อ Phytophthora sp. จากปัญหาดังกล่าว พันธุ์มันส าปะหลังที่
แนะน าให้กับเกษตรกรนั้นพบว่ายังไม่มีพันธุ์ใดที่ต้านทานต่ออาการดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การประเมินระดับความต้านทานของมันส าปะหลัง เพ่ือให้ทราบถึงระดับความต้านทานต่ออาการหัวเน่าโคน
เน่าที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Phytophthora sp. 

 
 



อุปกรณ์และวิธีการ 
 

อุปกรณ์ 
1) แบบฟอร์มส ารวจโรค ปริมาณ  
2) กล้องถ่ายรูป 
3) อาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar 
4) จานเพาะเชื้อ 
5) หม้อนึ่งความดันไอ 
6) กล่องพลาสติกใส 
7) มันส าปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าและลูกผสมปี 2553 - 2554 
วิธีการ  
1)  ส ารวจและเก็บตัวอย่าง 

ส ารวจและเก็บตัวอย่างมันส าปะหลังที่แสดงอาการหัวเน่าโคนเน่าในจังหวัด ระยอง นครราชสีมา ตาก 
ก าแพงเพชร  บันทึกข้อมูลพันธุ์ ช่วงอายุ พิกัดทางภูมิศาสตร์ ภาพถ่าย ฯลฯ 
2) ทดสอบระดับความต้านทานของมันส าปะหลังภายใต้ห้องปฏิบัติการ 

ทดสอบระดับความรุนแรงของเชื้อ Phytophthora sp. บนมันส าปะหลังพันธุ์พันธุ์ก้าวหน้า โดยใช้ 

มันส าปะหลังสายพันธุ์ CMR43-08-89 เป็นพันธ์มาตรฐานอ่อนแอ ใช้มันส าปะหลังที่อายุ 6 สัปดาห์ ตัดยอด

ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร จากนั้นปลูกเชื้อ Phytophthora sp. โดยใช้เข็มสะอาดเจาะลงไปที่บริเวณข้อ

และตาของมันส าปะหลังจ านวน 5 ครั้ง แล้ววางชิ้นวุ้นที่ถูกเจาะด้วย cork borer ซึ่งมีเชื้อ Phytophthora 

sp. บนอาหาร PDA อยู่ วางลงบนแผลที่เจาะไว้ เปรียบเทียบกับชิ้นวุ้นที่ไม่มีเชื้อ น าไปวางในกล่องพลาสติกใส

สะอาด มีฝาปิดเพื่อควบคุมความชื้น บ่มไว้ที่ 25 – 30 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน แล้วนั้นบันทึกขนาดของแผล 

3) ทดสอบความต้านทานของมันส าปะหลังภายใต้โรงเรือนทดลอง 

เตรียมท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้า และใช้มันส าปะหลังสายพันธุ์ CMR43-08-89 เป็นพันธุ์
มาตรฐานอ่อนแอ เมื่ออายุได้  4 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 และเมื่ออายุได้ 6 สัปดาห์น าไปทดสอบความ
ต้านทานอาการหัวเน่าโคนเน่ากับเชื้อ Phytophthora sp. โดยเตรียมเซลล์แขวนลอยเข้มข้น 6.2 x 106 
สปอร์/ ปลูกเชื้อโดยราดเซลล์แขวนลอยเชื้อลงในดินที่ปลูก ดูแลในสภาพโรงเรือนทดลองที่อุณหภูมิ 26 -32 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-98 % แล้วบันทึกการเกิดโรคโดยดูจากอาการเหี่ยวและโคนเน่าหลังปลูก
เชื้อนาน 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 สัปดาห์ 
 
เวลาและสถานที่ 
ห้องปฏิบัติการและโรงเรือนทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เริ่มต้น ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2561 
 

 
 



ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างมันส าปะหลังที่เป็นโรคหัวเน่าโคนเน่าในจังหวัดนครราชสีมา ในอ าเภอ
เสิงสาง ต าบลกุดโบสถ์ พบว่ามันส าปะหลังสายพันธุ์ CMR43-08-89 ที่นิยมปลูกมากในพ้ืนที่นั้นพบโรคหัวเน่า
โคนเน่า โดยพบอาการเหี่ยวทั้งต้น เมื่อถอนต้นขึ้นมาพบว่ารากและล าต้นเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล ส่วนของท่อ
ล าเลียงถูกท าลาย เก็บตัวอย่างส่ง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่ามันส าปะหลังที่เป็นโรคหัวเน่าโคน
เน่า มีสาเหตุมาจากเชื้อ Phytophthora sp. 

 

 
 

Figure 1. Cassava root and stem rot symptom showing wilt (A), root rot (B), adventitious root  
     production (C) and stem rot (D). 
 

จากการทดสอบภายใต้ห้องปฏิบัติการพบว่ามันส าปะหลังจ านวน 2 พันธุ์พบการเกิดโรคค่อนข้างต่ า
ได้แก่ CMR53-87-20 และ CMR54-31-53 โดยมีความยาวของแผลที่ 2.5 และ 2.7 เซนติเมตร ตามล าดับ  
มีมันส าปะหลังจ านวน 2 พันธุ์ ที่แสดงปฏิกิริยาการเกิดโรคปานกลางได้แก่ OMR53-03-6 และ CMR55-02-21 
มีความยาวของแผลที่ 3.6 และ 4.9 เซนติเมตร ตามล าดับ (Table 1) ส่วนการทดสอบในโรงเรือนพบว่า                
มันส าปะหลังทุกพันธุ์แสดงปฏิกิริยาการเกิดโรคไปในทางอ่อนแอ โดยพบอาการเหี่ยวและใบเหลืองร่วมด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table 1. Mean level of pathogenicity of pathogenicity test from cassava breeding line year  
    2553 – 2554 to cassava root and stem rot disease. The experimental was carried 
    out during year 2560 – 2561 at Rayong Field Crops Research Center Thailand.  

Variety Symptom (cm) Pathogenicity level 
CMR53-87-20 2.5 Relatively low 
CMR54-31-53 2.7 Relatively low 
OMR53-03-6 3.6 Moderate 
CMR55-09-21 4.9 Moderate 
CMR55-11-1 5.4 Relatively high 
CMR54-12-7 5.7 Relatively high 
CMR56-69-91 6.0 Relatively high 
CMR56-119-8 6.4 Relatively high 
CMR53-28-199 7.1 High 
CMR53-48-25 7.5 High 
CMR55-35-11 9.3 High 
CMR38-125-77 9.5 High 
CMR56-140-6 9.6 High 
CMR45-86-60 10.1 High 
CMR56-71-68 10.1 High 
CMR51-13-14 10.4 High 
OMR53-15-3 10.8 High 
CMR55-126-20 11.1 High 
OMR55-05-2 12.0 High 
CMR51-04-42 12.0 High 
CMR56-143-54 12.2 High 
CMR56-71-137 12.3 High 
OMR53-40-44 13.0 High 
CMR53-106-24 13.3 High 
CMR33-34-48 15.0 High 
CMR51-43-69 15.0 High 
CMR43-08-89  14.6 High 

CMR means Cross Manihot Rayong 
OMR means Open Manihot Rayong 

 



สรุปผลการทดลอง 

1) พบโรคหัวเน่าโคนเน่าที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Phytophthora sp. ในต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

2) มันส าปะหลัง 2 สายพันธุ์แสดงการเกิดโรคอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ ได้แก่พันธุ์ 
CMR53-87-20 และ CMR54-31-53 

3) มันส าปะหลังทุกพันธุ์แสดงปฏิกิริยาการเกิดโรคไปในระดับค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคหัวเน่าโคนเน่าภายใต้
สภาพโรงเรือน 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลังต้านทานหรือทนทานต่อโรคหัวเน่า  

โคนเน่า 

2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการรับรองพันธุ์มันส าปะหลัง  

 

ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ คุณอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว จากส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ที่จ าแนกและเอ้ือเฟ้ือ               

เชื้อรา Phytophthora sp. เพ่ือใช้ในงานวิจัยนี้ 


