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ปฏิกิริยาของสายพันธุขาวฟางหวานที่ตานทานตอโรคสมัทที่มีสาเหตุจาก
เชื้อรา Sphacelotheca cruenta
Reaction of some Sweet Sorghum Lines to Smut Caused
by Sphacelotheca cruenta
พีระวรรณ พัฒนวิภาส ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี พจนา ตระกูลสุขรัตน
กลุมวิจัยโรคพืช
สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
เก็บตัวอยางโรคสมัท จาก อ. อูท อง จ. สุพรรณบุรี นําตัวอยางพืชที่เปนโรคมาศึกษาลักษณะ
อาการและจําแนกเชื้อในหองปฏิบัติการพบวามีสาเหตุจากเชื้อ Sphacelotheca cruenta ทดสอบ
ปฎิกิริยาพันธุ โดยปลูกขาวฟางหวาน 6 พันธุ ไดแก พันธุ ศวร.สุพรรณบุรี(Cowley), พันธุ Keller,
พันธุตน หวาน(UTIS2585), พันธุ Rio, พันธุ Wray, พันธุ BJ281 วางแผนการทดลองแบบRCB มี
4 ซ้ํา เมื่อขาวฟางหวานออกชอดอกประเมินการเกิดโรคสมัท ผลการทดลองพบวา ไมพบลักษณะ
อาการโรคสมัทบนชอดอกขาวฟางหวานทัง้ 6 พันธุ เมื่อจัดลําดับความตานทาน พบวาขาวฟาง
หวานทั้ง 6 พันธุ ตานทานสูงมากตอโรคสมัทในสภาพแปลงทดลอง ตัดตนขาวฟางหวานทั้ง 6 พันธุ
เมื่อขาวฟางหวานตอออกชอดอกประเมินการเกิดโรคสมัท ผลการทดลองพบวา ไมพบลักษณะ
อาการโรคสมัทบนชอดอกขาวฟางหวานทีไ่ วตอทั้ง 6 พันธุ และเมื่อจัดลําดับความตานทาน พบวา
ขาวฟางหวานทั้ง 6 พันธุ ตานทานสูงมากตอโรคสมัท
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คํานํา
โรคสมัทหรือโรคราเขมาดํา (Loose Smut Disease) มีสาเหตุจากเชื้อ Sphacelotheca
cruenta พบวามีการระบาดของโรคนี้ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2534 ในแปลงทดลองของศูนยวิจัยพืชไร
สุพรรณบุรี ซึ่งการระบาดไมรุนแรงมากนัก แตในปตอๆมาพบวาโรคนี้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ พบวาเชื้อ S. cruenta สามารถเขาทําลายที่ดอกโดยตรง หรืออาจเขาทําลายสวนเนื้อเยื่อ
เจริญหลังจากขาวฟางงอก หรืออาจเขาทําลายตนกลาโดยการปนเปอนของสปอรเชื้อราที่อยูใน
ดินหรือน้ํา โรคราเขมาดําเปนโรคที่มีการระบาดมากในขาวฟางตอโดยพบวาขาวฟางตอที่เปนโรคนี้
ผลผลิตจะเสียหายถึง 100 % หรือไมไดรับผลผลิตเลย โรคนี้ไมสามารถสรางความเสียหายใหกับ
ผลผลิตของขาวฟางที่ปลูกกอนตัดไวตอมากนักแตเปนโรคที่เปนอุปสรรคสําคัญที่สุดของการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุขาวฟางเพื่อใชประโยชนในการการตัดตนสดและเก็บเมล็ด(ประดิษฐ และโกมินทร,
2540ก;ประดิษฐ และโกมินทร, 2540ข) ประดิษฐ และโกมินทร(2540ค) พบวาอุณหภูมิดินที่ระดับ
ความลึกตางๆตั้งแตระดับผิวดินถึงอุณหภูมิดินที่ระดับความลึกถึง 10 เซนติเมตร มีความสัมพันธ
กับการเปนโรคราเขมาดําของขาวฟางคือเมื่ออุณหภูมิดินสูงขึ้นจะทําใหเปอรเซ็นตการเปนโรค
เพิ่มขึ้นดวย และเมื่ออุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่ฝนตก
ลดลงมีผลทําใหเปอรเซ็นตการเปนโรคเพิ่มสูงขึ้น และจากในปจจุบันน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงมาก
จึง มีการศึก ษาดานตางๆ เพื่ อนํามาทดแทนน้ํา มันเชื้อเพลิง ไดแก พลังงานจากธรรมชาติ เชน
แสงแดด คลื่น พลังงานจากสิ่งเหลือใช และพลังงานจากสิ่งมีชีวิต ขาวฟางหวานเปนพืชอีกชนิดหนึง่
ที่มีศักยภาพในการนํามาเปนพลังงานทดแทน แตเนื่องจากยังมีปญหาดานโรค ซึ่งโรคสมัทของขาว
ฟางหวานเปนอีกโรคหนึ่งที่มีความสําคัญตอการปรับปรุงพันธุและการผลิตเมล็ดพันธุดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาปฏิกิริยาของขาวฟางตอโรคราเขมาดําเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงพันธุใหตานทานและ
ใหผลผลิตสูงตอไป
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. เมล็ดพันธุขา วฟางหวานที่ผานการคัดเลือกขั้นตนวามีคุณสมบัติที่ดีจากศูนยวจิ ัยพืชไร
สุพรรณบุรี โดยเมล็ดพันธุท ี่รวบรวมมาทดสอบเปนเมล็ดพันธุท ี่สมบูรณ ไมคลุกสารปองกันกําจัด
เชื้อรา จํานวน 6 พันธุ ไดแก พันธุ ศวร.สุพรรณบุรี(Cowley), พันธุ Keller, พันธุตนหวาน
(UTIS2585), พันธุ Rio, พันธุ Wray, พันธุ BJ281
2. วัสดุและอุปกรณในหองปฏิบัติการ
3. วัสดุและอุปกรณในการปฏิบัติงานในแปลงทดลอง
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วิธีการ
1. การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคสมัท
1.1 เก็บชอดอกขาวฟางหวานที่แสดงอาการโรคสมัทจากแหลงปลูกขาวฟางหวาน
ออกสํารวจแหลงปลูกขาวฟางหวานในฤดูปลูกชวงขาวฟางหวานออกดอก เก็บชอดอกขาว
ฟางหวานทีม่ ลี ักษณะเมล็ดเกาะกันเปนกลุม เมื่อนําเมล็ดมาขยี้ดวยมือพบผงสีดาํ ภายใน บันทึก
ลักษณะอาการโรคที่พบ
1.2 ตรวจสอบเชื้อราสาเหตุโรคสมัทบนชอดอกขาวฟางหวาน
นําผงสปอรสีดําภายในเมล็ดขาวฟางหวานมาตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศน Compound
microscope เปรียบเทียบกับเอกสารวิชาการ เพื่อยืนยันชนิดของเชื้อสาเหตุ
2. การทดสอบปฏิกิริยาพันธุขาวฟางหวานที่ตา นทานตอโรคสมัท
การเตรียมพืชทดลอง
นําเมล็ดพันธุข าวฟางหวานจํานวน 6 พันธุ ไดแก พันธุ ศวร.สุพรรณบุรี(Cowley), พันธุ
Keller, พันธุตน หวาน(UTIS2585), พันธุ Rio, พันธุ Wray, พันธุ BJ281 มาคัดเลือกเมล็ดพันธุท ี่ไม
มีเชื้อราหรือแมลงปะปนมา จากนัน้ นําไปปลูกในแปลง โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา
แตละซ้ําปลูกสายพันธุละ 4 แถว แถวยาว 6 เมตร ระยะปลูก 60x20 เซ็นติเมตรตอหลุม หลุมละ 3
เมล็ด
3. การตรวจความตานทานโรคสมัทบนขาวฟางหวาน
เมื่อขาวฟางหวานในขอ 2 ออกชอดอกประเมินการเกิดโรค คือ
การประเมินการเกิดโรคสมัทที่ชอดอกขาวฟางหวาน
โดยการนับจํานวนตนที่แสดงอาการโรคสมัท แลวคํานวณเปอรเซ็นตการเกิดโรคสมัท
จากนั้นนํามาจัดลําดับความตานทานดังนี้ (Njuguna, 2001)
พืชตานทานสูงมาก (Immune)
พืชไมเปนโรคสมัท 0%
พืชตานทานมาก (Highly resistant)
พืชเปนโรคสมัท
1-9%
พืชตานทานปานกลาง (Moderately resistant) พืชเปนโรคสมัท
10-29%
พืชออนแอ (Susceptible)
พืชเปนโรคสมัท
30-49%
พืชออนแอมาก (Very susceptible)
พืชเปนโรคสมัท
50-100%
4. ตัดตนขาวฟางหวานทัง้ 6 พันธุ ที่ประเมินโรคแลว ใหนา้ํ ใสปุย และกําจัดวัชพืช เมื่อขาวฟาง
หวานออกชอดอก ประเมินการเกิดโรคเชนเดียวกับขอ 3
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เวลาและสถานที่
- ตุลาคม 2550 – กันยายน 2553
- กลุม วิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี
ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. การเตรียมเชื้อราสาเหตุโรคสมัท
1.1 เก็บชอดอกขาวฟางหวานที่แสดงอาการโรคสมัทจากแหลงปลูกขาวฟางหวาน
เก็บตัวอยางขาวฟางหวาน ที่มีลักษณะอาการโรคสมัท จาก อ. อูท อง จ. สุพรรณบุรี
ตรวจดูและบันทึกลักษณะอาการในแปลงปลูกพบชอขาวฟางมีสีดํา เมล็ดขาวฟางรวมเปนกอน
ขนาดเล็กสีดํามีผงสีดําจํานวนมากอยูภายใน เมล็ดขาวฟางที่เปนเมล็ดเดี่ยวมีลักษณะอาการสีดาํ
เมื่อแกะเยื่อหุม เมล็ดออกพบผงสีดําจํานวนมากอยูภายในพบใบบนชอขาวฟางที่แสดงอาการโรค
สมัทมีขนาดเล็ก
1.2 ตรวจสอบเชื้อราสาเหตุโรคสมัทบนชอดอกขาวฟางหวาน
S.
นําตัวอยางพืชที่เปนโรคสมัทมาจําแนกเชือ้ ในหองปฏิบัติการพบวามีสาเหตุจากเชือ้
cruenta โดยเชื้อสาเหตุ มีสนี ้ําตาลออน รูปรางกลม มีขนาด 7-8 ไมครอน
2. การทดสอบปฏิกิริยาพันธุขาวฟางหวานที่ตา นทานตอโรคสมัท
2.1 การประเมินการเกิดโรคสมัทที่ชอดอกขาวฟางหวาน
เมื่อขาวฟางหวานออกชอดอกทําการประเมินการเกิดโรคสมัทพบวาขาวฟางหวานทัง้ 6
พันธุไมแสดงอาการโรคสมัท เมื่อจัดลําดับความตานทาน พบวาขาวฟางหวานทัง้ 6 พันธุ มี
เปอรเซ็นตการเปนโรคสมัทเทากับศูนย ซึง่ มีลําดับความตานทานสูงมากตอโรคสมัทในสภาพแปลง
ทดลอง
2.2 การประเมินการเกิดโรคสมัทที่ชอดอกของขาวฟางหวานไวตอ
เมื่อขาวฟางหวานออกชอดอกทําการประเมินการเกิดโรคสมัทพบวาขาวฟางหวานทัง้ 6
พันธุไมแสดงอาการโรคสมัท เมื่อจัดลําดับความตานทาน พบวาขาวฟางหวานทั้ง 6 พันธุ มี
เปอรเซ็นตการเปนโรคสมัทเทากับศูนย ซึ่งมีลําดับความตานทานสูงมากตอโรคสมัทในสภาพแปลง
ทดลอง
จากการประเมินโรคสมัทพบวาขาวฟางหวานทีง่ อกจากเมล็ดและขาวฟางหวานที่ไวตอไม
แสดงอาการโรคสมัท ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคดังกลาว ขึ้นอยูกบั
ปจจัยที่สาํ คัญคือ สายพันธุ/ พันธุพ ืช ความสามารถในการเขาทําลายของเชื้อ และสภาพอากาศที่
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เหมาะสม ดังนั้น การประเมินความตานทานของโรคจึงตองทําในสภาพอากาศที่เหมาะสมหรือใน
สภาพที่สามารถควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นได
เพื่อใหพืชทดสอบแสดงอาการของโรคสูงสุด
Shurtleff (1980) และ Cardwell et al. (1977) กลาววาในสภาพอุณหภูมิปานกลาง (65-85 F)
ความชืน้ สัมพัทธสูง และมีหมอกรวมดวยจะสงเสริมใหตนพืชแสดงอาการของโรคสูงสุด อยางไรก็
ตาม ผลการทดลองนี้สามารถใชในการแนะนําพันธุข าวฟางหวานใหแกเกษตรกรในพื้นทีท่ ี่ทาํ การ
ทดลองได เพือ่ ลดการสูญเสียของผลผลิตจากการเขาทําลายของโรค
สรุปผลการทดลอง
เก็บตัวอยางโรคสมัท จาก อ. อูทอง จ. สุพรรณบุรี นําตัวอยางพืชที่เปนโรคมาศึกษา
ลักษณะอาการและจําแนกเชื้อในหองปฏิบัติการพบวามีสาเหตุจากเชื้อ Sphacelotheca cruenta
ทดสอบปฎิกิริยาพันธุ โดยปลูกขาวฟางหวาน 6 พันธุ ไดแก พันธุ ศวร.สุพรรณบุรี(Cowley), พันธุ
Keller, พันธุตน หวาน(UTIS2585), พันธุ Rio, พันธุ Wray, พันธุ BJ281 วางแผนการทดลองแบบ
RCB มี 4 ซ้ํา เมื่อขาวฟางออกชอดอกประเมินการเกิดโรคสมัท ผลการทดลองพบวา ไมพบลักษณะ
อาการโรคสมัทบนชอดอกขาวฟางหวานทัง้ 6 พันธุ เมื่อจัดลําดับความตานทาน พบวาขาวฟาง
หวานทั้ง 6 พันธุ ตานทานสูงมากตอโรคสมัทในสภาพแปลงทดลอง ตัดตนขาวฟางหวานทั้ง 6 พันธุ
เมื่อขาวฟางหวานออกชอดอกประเมินการเกิดโรคสมัท ผลการทดลองพบวา ไมพบลักษณะอาการ
โรคสมัทบนชอดอกขาวฟางหวานที่ไวตอทัง้ 6 พันธุ และเมื่อจัดลําดับความตานทาน พบวาขาวฟาง
หวานทั้ง6พันธุตานทานสูงมากตอโรคสมัท

2077
เอกสารอางอิง
ประดิษฐ โกวิทเทวาวงศ และ โกมินทร วิโรจนวัฒนกุล. 2540ก. การศึกษาปฏิกิริยาสายพันธุ
ขาวฟางที่ใชประโยชนทั้งลําตนและเมล็ดตอโรคราเขมาดํา.หนา 33-37. ใน:รายงาน
ผลงานวิจัย กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
ประดิษฐ โกวิทเทวาวงศ และ โกมินทร วิโรจนวัฒนกุล. 2540ข. การศึกษาระยะเวลาการปลูก
ขาวฟางที่ใชประโยชนทั้งตนสดและเมล็ดเพื่อหลีกเลี่ยงโรคราเขมาดํา. หนา 42-47.
ใน : รายงานผลงานวิจยั กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
ประดิษฐ โกวิทเทวาวงศ และ โกมินทร วิโรจนวัฒนกุล. 2540ค. การศึกษาความสัมพันธของ
อายุเชื้อสาเหตุโรคราเขมาดําของขาวฟางเมื่ออยูในดินตอการเกิดโรคราเขมาดําของ
ขาวฟาง. หนา 38-41. ใน : รายงานผลงานวิจยั กองโรคพืชและจุลชีววิทยา
ผลงานวิจัย กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
Cardwell, K.F., F. Schulthess, R. Ndemah, and Z. Ngoko. 1977. A systems
approach to assess crop health and maize yield losses due to pests and
diseases in Cameroon. Agriculture, Ecosystems & Environment 65(1):
33-47.
Njuguna, J.G.M., 2001. Combating head smut of maize caused by Sphacelotheca
reiliana through resistance breeding. page 110-112. in : Seventh Easthern
Africa Regional Maize Conference. 11th-15 th February,2001.
Shinha, O., K. Singh, K. and Misra, R. S. (1982) . Stain technique for detection of
smut hyphae in nodal buds of sugarcane. Plant Disease. 66: 932-933.
Shurtleff, M.C. 1980. Compendium of Corn Diseases. The American
Phytopathological Society. St. Paul, Minnesota. 105 pp.

2078
ตารางที่ 1 ปฏิกิริยาของสายพันธุขา วฟางหวานตอโรคสมัททีม่ ีสาเหตุจากเชื้อรา
Sphacelotheca cruenta
สายพันธุ

เปอรเซ็นตตนเปนโรค

พันธุ ศวร.สุพรรณบุรี(Cowley)
พันธุ Keller
พันธุตนหวาน(UTIS2585)
พันธุ Rio
พันธุ Wray
พันธุ BJ2810

0
0
0
0
0
0

ปฎิกริ ิยาของพันธุ1/
พืชตานทานสูงมาก
พืชตานทานสูงมาก
พืชตานทานสูงมาก
พืชตานทานสูงมาก
พืชตานทานสูงมาก
พืชตานทานสูงมาก

ตารางที่ 2 ปฏิกิริยาของสายพันธุขา วฟางหวานตอตอโรคสมัทที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
Sphacelotheca cruenta
สายพันธุ

เปอรเซ็นตตนเปนโรค

พันธุ ศวร.สุพรรณบุรี(Cowley)
พันธุ Keller
พันธุตนหวาน(UTIS2585)
พันธุ Rio
พันธุ Wray
พันธุ BJ2810
1/

0
0
0
0
0
0

ปฎิกริ ิยาของพันธุ1/
พืชตานทานสูงมาก
พืชตานทานสูงมาก
พืชตานทานสูงมาก
พืชตานทานสูงมาก
พืชตานทานสูงมาก
พืชตานทานสูงมาก

Njuguna (2001)
พืชตานทานสูงมาก (Immune)
พืชไมเปนโรคสมัท
พืชตานทานมาก (Highly resistant)
พืชเปนโรคสมัท
พืชตานทานปานกลาง (Moderately resistant) พืชเปนโรคสมัท
พืชออนแอ (Susceptible)
พืชเปนโรคสมัท
พืชออนแอมาก (Very susceptible)
พืชเปนโรคสมัท

0%
1-9%
10-29%
30-49%
50-100%

