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1. ชุดโครงการวิจัย 3. วิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย 
2. โครงการวิจัย  7. วิจัยและพัฒนาอ้อยคั้นน้้า 

กิจกรรม 2. การศึกษาข้อมูลจ้าเพาะ 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) 2.2 การประเมินโรคอ้อยคั้นน้้า  
2.2.1 ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคแส้ด้า 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Sugarcane diseases evaluation for sugarcane clones for  
  fresh juice : 1. Reaction to smut disease.  

4. คณะผู้ด าเนินงาน   

หัวหน้าการทดลอง สุนี ศรีสิงห์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 

ผู้ร่วมงาน ดารารัตน์ มณีจันทร์1/  วาสนา  วันดี2/    

วาสนา  ยอดปรางค์2/   

5. บทคัดย่อ 
โรคแส้ด้าของอ้อยเป็นโรคที่มีความส้าคัญโรคหนึ่ง ที่ท้าให้ผลผลิตอ้อยลดลงโดยตรงโดยเฉพาะในอ้อย

ตอ การใช้พันธุ์ต้านทานต่อโรคเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดในการป้องกันก้าจัด ในการปรับปรุงพันธุ์จึงมีความจ้าเป็นต้อง
ทราบปฏิกิริยาต่อโรคก่อนแนะน้าสู่เกษตรกร ท้าการประเมินความต้านทานต่อโรคบนอ้อยลูกผสมส้าหรับคั้นน้้า 
จ้านวน 6 โคลนเปรียบเทียบกับพันธุ์ LK92-11 และ Marcos ที่เป็นเปรียบเทียบต้านทานและอ่อนแอตามล้าดับ 
ปลูกเชื้อด้วยวิธีแช่ท่อนพันธุ์ขนาด 2 ตาแช่ท่อนพันธุ์ในน้้าผสมสปอร์เข้มข้น 5x106สปอร์นาน ประมาณ 30 นาที 
บ่มเชื้อ 1 คืน ก่อนปลูก อ้อยเมื่อ 14 สิงหาคม2556 ตัดอ้อยปลูกท่ีอายุ 10 เดือน ตรวจเช็คการเกิดโรคท้ัง ใน
อ้อยปลูก และอ้อยตอ พบว่า  อ้อยปลูกเริ่มแสดงอาการแส้ด้าเมื่ออายุ 4 เดือน พันธุ์อ้อยทดสอบทั้งหมดยกเว้น
โคลน  7 และ 2 ต้านทานและค่อนข้างต้านทานต่อโรคแส้ด้าตามล้าดับ ทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ 

Smut disease caused by Ustilago scitaminae Syd. & P. Syd.  is an important disease 
of sugarcane. Resistance evaluation is on of routine procedure in varietal improvement 
program.  Six clones of sugarcane for fresh juice along with standard varieties, LK92-11 and 
Marcos, were inoculated by dipping in 5x106 spore suspension before planting in August 
2013. Plant cane was cut at 10 months old. Monthly checked for smut occurrences both in 

                                                           
1/  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
2/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 



plant and ratoon crops. First appearance of the disease showed at 4 months old. Clones 7 
and 12 showed moderately resistant to the disease. 

6. ค าน า 
โรคแส้ด้าของอ้อย เกิดจากเชื้อรา Ustilago scitaminae Syd. & P. Syd. เป็นโรคที่พบทั่วไปในทุก

แหล่งปลูกอ้อย ลักษณะอาการของโรคที่ยอดอ้อยจะเปลี่ยนเป็นแส้ยาวสีด้า ท้าให้หยุดการเจริญและแตกตาข้าง
มาก ที่มีอาการรุนแรงอ้อยจะแคระแกรน แตกกอฝอย และตายในที่สุด ท้าให้ผลผลิตอ้อยลดลงโดยตรง และยัง
ท้าให้ความสามารถในการไว้ตอ  ความเสียหายผลผลิตเนื่องจากโรคนี้จะผันแปรไปตามระดับความต้านทานโรค
ของพันธุ์อ้อย ซึ่งจะท้าให้ความรุนแรงของโรคแตกต่างกันไป (วันทนีย์ และคณะ, 2528) โรคแส้ด้าสามารถแพร่
ไปกับท่อนพันธุ์อ้อย และเชื้อราสาเหตุยังสามารถปลิวไปตามลมได้ การป้องกันก้าจัดโรคที่ได้ผลดี และสะดวก
ที่สุด คือการใช้พันธุ์ต้านทานโรค การพัฒนาพันธุ์อ้อย พันธุ์ใหม่ๆ ให้มีศักยภาพ จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้อง
ตรวจสอบปฏิกิริยาของสายพันธุ์ต่อโรคที่ส้าคัญนี้ก่อนส่งเสริมเป็นพันธุ์ให้เกษตรกรได้ใช้ต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. อ้อยลูกผสม เพ่ือการคั้นน้้าจ้านวน 6 โคลนอ้อยและอ้อยพันธุ์LK92-11 และ มาร์กอส เป็นพันธุ์
ต้านทานและอ่อนแอเปรียบเทียบตามล้าดับ 

2. สปอร์ของเชื้อรา Ustilago scitaminae สาเหตุโรคแส้ด้า 
3. อุปกรณ์ปลูกเชื้อ ถังแช่ท่อนพันธุ์ 
4. ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15  (N-P2O5-K2O) 
5. สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 

- วิธีการ 
ใช้วิธีการปลูกเชื้อแบบ dip method โดยการแช่ท่อนพันธุ์อ้อยขนาด 2 ตา ใน spore suspension 

เข้มข้น 5 x 106  สปอร์ต่อมิลลิลิตร นาน 30 นาที บ่มท่อนพันธุ์ให้อยู่ในสภาพชื้นข้ามคืน เพ่ือให้สปอร์งอก
และเข้าท้าลายตาอ้อยก่อนน้าไปปลูก 2 ท่อนต่อหลุม วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้้า ระยะปลูก1.3X0.5 
ตารางเมตร พันธุ์ละ 4 แถว ๆ ยาว 6 เมตร ปลูกอ้อยเมื่อ 14 สิงหาคม2556 ตรวจเช็คการเกิดโรคทั้ง ในอ้อย
ปลูก และอ้อยตอ ท้าการตัดอ้อยปลูก เมื่ออ้อยอายุ 10 เดือน และตรวจนับจ้านวนกอเป็นโรค และ จ้านวน
แส้ในอ้อยปลูกและอ้อยตอปี1 ประเมินการเกิดโรคตามวันทนีย์ (2530) 

 
 
 
 
 
 



ระดับการเกิดโรคแส้ด้า(วันทนีย์และคณะ 2530) 
%กอเป็นโรค grade ปฏิกิริยา 

อ้อยปลูก อ้อยตอ 
0-3 6 1 R(ต้านทาน) 
4-6 7-12 2 

MR(ต้านทานปานกลาง 7-9 13-16 3 
10-12 17-20 4 
13-25 21-30 5 

MS(ค่อนข้างอ่อนแอ) 26-35 31-40 6 
36-50 41-60 7 

51-75 61-80 8 
S(อ่อนแอ) 

76-100 81-100 9 

 

ระดับความรุนแรงของโรค 

ระดับท่ี 1 มีแส้ 1-2 แส้  การเจริญแตกกอเป็นปกติ 

ระดับท่ี 2 มีแส้ 2-3 แส้  การเจริญลดลง แตกกอมากกว่าปกติ  ล้าอ้อยเล็ก 

ระดับท่ี 3 มีแส้ 3-4 แส้  แคระแกรน  แตกกอมาก  ล้าเล็กฝอยเป็นส่วนใหญ่ 

ระดับท่ี 4 มีแส้มากกว่า 4 แส้   แตกกอฝอยเหมือนตะไคร้  ไม่มีล้าให้ผลผลิตเลย  บางกอตายในที่สุด 

- เวลาที่ด้าเนินการ ปีที่เริ่มต้น  2556 ปีที่สิ้นสุด 2558 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
อ้อยแต่ละพันธุ์เปอร์เซ็นต์งอกค่อนข้าง ต่้า ประมาณ 50%  เกิดจากมีฝนตกหนักหลังปลูก ดินอัด

แน่นท้าให้อ้อยไม่สามารถงอกได้ เน่าก่อน  อ้อยปลูกเริ่มพบแสดงอาการแส้ด้าเมื่ออายุ 4 เดือน พบว่าในการ
ทดลองครั้งนี้อ้อยพันธุ์มาร์กอส ซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคมากแสดงอาการค่อนข้างน้อยกว่าทุกครั้งเกิดโรค
เพียง 35% กอให้ปฏิกิริยาเพียงค่อนข้างอ่อนแอ ทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ อาจเนื่องมาจากการเจริญของอ้อย
ในพ้ืนที่ทดลองไม่ค่อยสมบูรณ์ และมี% ความงอกค่อนข้างต่้า ในทางตรงข้ามอ้อยพันธุ์ LK92-11 และโคลน 7 
ไม่แสดงอาการของโรคทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ เนื่องจากเวลาในการทดลองจ้ากัดมีเวลาตรวจเช็คโรค ใน
แปลงอ้อยตอเพียง 3 เดือนการเกิดโรคยังคงน้อยอยู่ ในโคลน 19 แม้จะมีปฏิกิริยาค่อนข้างต้านทาน แต่การเกิด
โรคในอ้อยตอค่อนข้างเร็ว และมีเปอร์เซ็นต์เป็นโรคมากกว่าอ้อยปลูกมาก น่าจะจัดอาจมีปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็น
ค่อนข้างอ่อนแอได้ถ้าท้ิงไว้ในแปลงนานกว่านี้ 

 
 



ตาราง ปฏิกิริยาของอ้อยเพ่ือการคั้นน้้าต่อการเกิดโรคแส้ด้า อ้อยปลูกเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ  
10 เดือน 

โคลน %ความงอก %กอเป็นโรคอ้อยปลูก %กอโรคอ้อย(ตอ1) grade ปฏิกิริยา 

2 40.42 4 1.3 2 MR 

3 37.08 22 1.4 5 MS 

7 25.00 0 0 1 R 

12 26.67 11 3.3 4 MR 

15 26.67 19 8.0 5 MS 

19 25.00 4 14.8 3 MR 

Marcos 44.58 35 36.66 7 MS 

LK11 37.50 0 0 1 R 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ในการทดลองครั้งนี้อ้อยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่้า การเจริญไม่ดี การเกิดโรคในพันธุ์เปรียบเทียบ

อ่อนแอค่อนข้างน้อย พันธุ์อ้อยที่มีความต้านทานต่อโรคดีคือโคลน 7 ไม่แสดงอาการแส้ด้าทั้งในอ้อยปลูกและ
อ้อยตอ การตรวจเช็คในอ้อยตอมีเวลาค่อนข้างจ้ากัด ท้าให้อาจมีความผิดพลาดได้  แต่ในบางพันธุ์ในอ้อยตอ
แสดงอาการค่อนข้างเร็วเช่น โคลน 19 แม้จะมีปฏิกิริยาค่อนข้างต้านทานอาจต้องระมัดระวังในการแนะน้า
พันธุ์ 

การทดลองครั้งนี้พันธุ์เปรียบเทียบอ่อนแอแสดงอาการน้อยกว่าปกติ พันธุ์อ้อยที่มีความต้านทานต่อ
โรคดีคือโคลน 7 ไม่แสดงอาการแส้ด้าทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ใช้ส้าหรับนักปรับปรุงพันธุ์ในการคัดเลือก รับรองพันธุ์อ้อยต่อไป 
  

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

 
 

12. เอกสารอ้างอิง 

 
 

13. ภาคผนวก 

 


