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ปฏิกิริยาของสายพันธุขาวฟางหวานที่ตานทานตอโรคชอดอกไหมและยอดบิด
ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium moniliforme 1
Reaction of Sweet Sorghum Lines Resistant to Head Blight
Caused by Fusarium moniliforme
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บทคัดยอ
การศึกษาปฏิกิริยาพันธุขาวฟางหวาน 6 สายพันธุตอโรคชอดอกไหมและยอดบิด มี
สาเหตุจากเชื้อรา Fusarium moniliforme Sheldon ทําการทดลองในสภาพเรือนปลูกพืชทดลองที่
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรุงเทพฯ และในแปลงทดสอบพันธุขาวฟาง
หวานที่ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551 (ฤดูปลูก
ครั้งที่ 1 และ 2) ผลการประเมินโรคในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง พบวา ขาวฟางทุกสายพันธุ
แสดงอาการตนผอม แคระแกรน และ มียอดบิด ภายในลําตนมีอาการเนาแดง ผลการประเมินโรค
ในสภาพแปลงทดลองของศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี จากการประเมินโรคที่เกิดขึ้นในแปลงปลูกใน
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 (เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2551) พบการเขาทําลายของโรคชอดอกไหม
และยอดบิด และภายในลําตนเนาแดง ในสายพันธุ Keller เมื่อนําเนื้อเยื่อสวนที่เปนโรคมาแยกเชื้อ
และจําแนกชนิดไดเชื้อรา F. moniliforme สวนขาวฟางสายพันธุอื่น ๆ ยังไมพบการเขาทําลาย สวน
การประเมินโรคที่เกิดขึ้นในแปลงปลูกในฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2551 –
กุมภาพันธ 2552) พบการเขาทําลายของโรคชอดอกไหมและยอดบิด ในขาวฟางสายพันธุทดสอบ
ทั้ง 6 สายพันธุไดแก สายพันธุ BJ 281, Cowley, Keller, Rio, UTIS 23585 และสายพันธุ Wray
แตระดับการเกิดโรคต่ํา และแตกตางกันไปในแตละสายพันธุ ปลูกขาวฟางหวานในฤดูปลูกป 2552
ในแปลงทดลองของศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2552
จํานวน 6 สายพันธุไดแก BJ-281, Cowley, Keller, Rio, UTIS-23585 และ Wray กําจัดวัชพืช
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วางแผนการทดลองแบบ RCB ปลูกขาวฟางหวานจํานวน 4 ซ้ําในแปลง ดูแล รดน้ํา ใหปุยและ
กําจัดวัชพืช ประเมินการเกิดโรคชอดอกไหมและยอดบิดในตนขาวฟางหวานอายุ 2 เดือน คือเดือน
สิงหาคม 2552 จํานวน 6 สายพันธุ ไดแก BJ-281, Cowley, Keller, Rio, UTIS-23585 และ
Wray พบวา ตนขาวฟางที่ปลูกทุกสายพันธเจริญเติบโตไดดี ไมแสดงอาการของโรคชอดอกไหม
และยอดบิด หลังจากนั้น ในเดือนกันยายน 2552 ประเมินการเกิดโรคครั้งที่ 2 ก็ยังมีพบตนขาวฟาง
ทั้ง 6 สายพันธุแสดงอาการโรค โรคชอดอกไหมและยอดบิด ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา F. monoliforme
คํานํา
ขาวฟางหวานหรือขาวฟางพันธุหวาน มีชื่อวิทยาศาสตรวา Sorghum bicolor L.
Moench. เปนพืชที่มีลักษณะพิเศษคือมีน้ําหวานในลําตนคลายออยซึ่งสามารถนํามาแปรรูปเพื่อใช
ประโยชนไดหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของพืชอาหารสัตวและอาหารมนุษย ทําเชื้อเพลิงหรือทําเปน
แผนชนวนกันความรอน ปจจุบันมีการนํามาใชประโยชนในดานเปนพืชพลังงานเพื่อการผลิต
แอลกอฮอล (นอม, 2523 และ 2524) ทดแทนออยและมันสําปะหลังในชวงขาดแคลน ขาวฟาง
หวานจึงไดรับความสนใจมากขึ้นในลักษณะของพืชพลังงานทางเลือก ในการปรับปรุงพันธุจึงเนน
ที่พันธุขาวฟางหวานที่ใหผลผลิตตนสดสูง ปริมาณน้ําหวานและความหวานสูง มีลักษณะทาง
การเกษตรดี และปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ มได ก ว า ง ต า นทานต อ โรคแมลงได ป านกลาง
โดยเฉพาะโรคที่มีผลกระทบตอคุณภาพน้ําคั้น สําหรับใชเปนพันธุแนะนําตอไป (ธํารงศิลป และ
คณะ, 2551)
โรคชอดอกไหมและยอดบิด มีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium moniliforme เปนโรคทาง
ลําตนที่สําคัญโรคหนึ่งสามารถมีพืชอาศัยจํานวนมาก รวมทั้งขาวฟาง (Frederiksen, 1986) ทํา
ความเสียหายใหกับตนขาวฟางในชวงระหวางฤดูปลูก โดยเขาทําลายพืชทางระบบทอน้ําทออาหาร
เปลี่ยนภายในลําตนใหมีสีแดง ยอดและชอดอกที่งอกออกมามีลักษณะบิดเบี้ยว ทําใหผลผลิต
เมล็ดต่ํา สภาพแวดลอมที่รอนและชื้นเปนปจจัยหนึ่งที่เหมาะสมตอการเกิดโรค (Cook et al.,
1973)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปฏิกิริยาของสายพันธุขาวฟางหวานตอโรคชอดอก
ไหมและยอดบิดในเรือนปลูกพืชทดลองและแปลงทดสอบ รวบรวมเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับนําไป
พัฒนาและปรับปรุงพันธุขาวฟางหวานใหตานทานตอโรคในสภาพไร และเปนการคัดเลือกสาย
พันธุที่ตานทานโรคนี้ เพื่อสงเสริมใหมีการปลูกขยายพันธุตอไป
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. เมล็ดพันธุข าวฟางหวานจากศูนยวิจยั พืชไรสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จํานวน 6 สายพันธุไดแก
BJ-281, Cowley, Keller, Rio, UTIS-23585 และ Wray
2. อุปกรณตางๆ ในหองปฏิบัติการและอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA)
3. วัสดุอุปกรณสําหรับปลูกตนไมในโรงเรือนทดลอง เชน กระถางปลูกตนไมขนาดความจุ 10 ลิตร
ดิน พลัว่ บัวรดน้ํา ฯลฯ
4. อุปกรณบันทึกผลการทดลองไดแก กลองถายภาพ และสมุดบันทึก
วิธีการ
1.

ศึกษาปฏิกิรยิ าสายพันธุข าวฟางหวานในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง
การทดสอบปฏิกิริยาพันธุขาวฟางหวานจํานวน 6 พันธุ/สายพันธุซึ่งไดเมล็ดพันธุจาก
ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรีคือ BJ-281, Cowley, Keller, RIO, UTIS-23585 และ Wray ในสภาพ
เรือนปลูกพืชทดลอง การปลูกเชื้อรา F. moniliforme ทดสอบ ใชวิธีเลี้ยงเชื้อราใน flask ที่บรรจุ
เมล็ดขาวฟางนึ่งฆาเชื้อแลว บมใหเชื้อเจริญเปนเวลา 10 วัน จากนั้นชั่งขาวฟางที่มีเชื้อราจํานวน
10 กรัม จากนั้นนําเชื้อมาคลุกลงในดินที่เตรียมปลูกเมล็ดขาวฟาง หยอดเมล็ดขาวฟางแตละสาย
พันธุจํานวน 3 หลุม ๆ ละ 5 เมล็ด รดน้ําทุกวัน ตรวจสอบการเกิดโรคหลังปลูกขาวฟาง 2 เดือน
บันทึกการเกิดโรค
2.

ศึกษาปฏิกิรยิ าสายพันธุข าวฟางหวานในสภาพแปลงทดสอบ
ปลูกขาวฟางหวานจํานวน 6 พันธุ/สายพันธุคือ BJ-281, Cowley, Keller, RIO,
UTIS-23585 และ Wray ในแปลงทดสอบพันธุที่ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยมี
ระยะปลูก 60 x 20 เซนติเมตร จํานวน 4 แถว 4 ซ้ํา ปลอยใหเกิดโรคตามธรรมชาติ ดูแล รดน้ํา
ใหปุย และกํ าจัดวัชพืชตามระยะเวลาที่เหมาะสม บัน ทึกการเกิดโรคทุกเดื อน เปรียบเที ย บ
ปฏิกิริยาการเกิดโรคระหวางพันธุ/สายพันธุ
เวลาและสถานที่
เริ่มตน ตุลาคม 2550 สิ้นสุด กันยายน 2553
หองปฏิบัติการและเรือนปลูกพืชทดลอง กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
แปลงทดสอบพันธุขา วฟางหวาน ศูนยวิจยั พืชไรสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
1.

ศึกษาปฏิกิรยิ าสายพันธุข าวฟางหวานในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง
ผลการทดสอบการเกิดโรคบนขาวฟางพันธุทดสอบ ในโรงเรือนปลูกขาวฟาง โดยปลูก
เชื้อรา F. moniliforme ที่เลี้ยงในเมล็ดขาวฟาง ลงในดินปลูกขาวฟางสายพันธุทดสอบจํานวน 6
สายพันธุไดแก สายพันธุ BJ 281, Cowley, Keller, Rio, UTIS 23585 และสายพันธุ Wray พบวา
ขาวฟางทุกสายพันธุแสดงอาการตนผอม แคระแกรน และ มียอดบิด ภายในลําตนมีอาการเนาแดง
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของโรคชอดอกไหมและยอดบิดที่เกิดจากเชื้อรา F. moniliforme เมื่อนําตน
ขาวฟางทุกสายพันธุที่แสดงอาหารโรคมาแยกเชื้อราและจําแนกชนิดไดเปนเชื้อรา F. moniliforme
2.

ศึกษาปฏิกิรยิ าสายพันธุข าวฟางหวานในสภาพแปลงทดสอบ
ผลการตรวจและบันทึกการเกิดโรคลําตนเนาดําของตนขาวฟางหวานจํานวน 6 สาย
พันธุ ไดแก สายพันธุ BJ 281, Cowley, Keller, Rio, UTIS 23585 และสายพันธุ Wray ในแปลง
ทดสอบพันธุ ของศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี พบวา จากการประเมินโรคที่
เกิดขึ้นในแปลงปลูกในฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 (เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2551) พบการเขา
ทําลายของโรคชอดอกไหมและยอดบิด และภายในลําตนเนาแดง ในสายพันธุ Keller เมื่อนํา
เนื้อเยื่อสวนที่เปนโรคมาแยกเชื้อและจําแนกชนิดไดเชื้อรา F. moniliforme สวนขาวฟางสายพันธุ
อื่น ๆ ยังไมพบการเขาทําลาย สวนการประเมินโรคที่เกิดขึ้นในแปลงปลูกในฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งที่
2 (เดือนพฤศจิกายน 2551 – กุมภาพันธ 2552) พบการเขาทําลายของโรคชอดอกไหมและยอดบิด
ในขาวฟางสายพันธุทดสอบทั้ง 6 สายพันธุไดแก สายพันธุ BJ 281, Cowley, Keller, Rio, UTIS
23585 และสายพันธุ Wray แตระดับการเกิดโรคต่ํา และแตกตางกันไปในแตละสายพันธุ
เตรียมแปลงปลูกขาวฟางหวานในฤดูปลูกป 2552 ในแปลงทดลองของศูนยวิจัยพืชไร
สุพรรณบุรี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2552 จํานวน 6 สายพันธุไดแก BJ-281,
Cowley, Keller, Rio, UTIS-23585 และ Wray กําจัดวัชพืช วางแผนการทดลองแบบ RCB ปลูก
ขาวฟางหวานจํานวน 4 ซ้ําในแปลง ดูแล รดน้ํา ใหปุยและกําจัดวัชพืช ประเมินการเกิดโรคชอดอก
ไหมและยอดบิดในตนขาวฟางหวานอายุ 2 เดือน คือเดือนสิงหาคม 2552 จํานวน 6 สายพันธุ ไดแก
BJ-281, Cowley, Keller, Rio, UTIS-23585 และ Wray และตรวจสอบลักษณะการเจริญของตน
ขาวฟาง พบวา ตนขาวฟางที่ปลูกทุกสายพันธเจริญเติบโตไดดี ไมแสดงอาการของโรคชอดอกไหม
และยอดบิด ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา F. monoliforme หลังจากนั้น ในเดือนกันยายน 2552 ก็ประเมิน
การเกิดโรคอีกครั้งหนึ่ง ก็ยังมีพบตนขาวฟางทั้ง 6 สายพันธุแสดงอาการโรค โรคชอดอกไหมและยอด
บิด ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา F. monoliforme
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การทดสอบการเกิดโรคบนขาวฟางพันธุทดสอบ ในโรงเรือนปลูกขาวฟาง โดยปลูกเชือ้
รา F. moniliforme ที่เลี้ยงในเมล็ดขาวฟาง ลงในดินปลูกขาวฟางสายพันธุทดสอบจํานวน 6 สาย
พันธุไดแก สายพันธุ BJ 281, Cowley, Keller, Rio, UTIS 23585 และสายพันธุ Wray พบวา ขาว
ฟางทุกสายพันธุแสดงอาการของโรคชอดอกไหมและยอดบิดที่เกิดจากเชื้อรา F. moniliforme
การประเมินการโรคในแปลงปลูกในป 2551 ฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 (เดือน
กรกฎาคม – ตุลาคม 2551) พบการเขาทําลายของโรคชอดอกไหมและยอดบิด และภายในลําตน
เนาแดง ในสายพันธุ Keller สวนขาวฟางสายพันธุอื่น ๆ ยังไมพบการเขาทําลาย สวนการประเมิน
โรคที่เกิดขึ้นในแปลงปลูกในฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2551 – กุมภาพันธ 2552)
พบการเขาทําลายของโรคชอดอกไหมและยอดบิด ในขาวฟางสายพันธุทดสอบทั้ง 6 สายพันธุไดแก
สายพันธุ BJ 281, Cowley, Keller, Rio, UTIS 23585 และสายพันธุ Wray แตระดับการเกิดโรคต่ํา
และแตกตางกันไปในแตละสายพันธุ
การประเมินโรคในแปลงปลูกขาวฟางหวานในป 2552 ในแปลงทดลองของศูนยวิจยั พืช
ไรสุพรรณบุรี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี จํานวน 6 สายพันธุไดแก BJ-281, Cowley, Keller, Rio,
UTIS-23585 และ Wray เมือ่ ตนขาวฟางหวานอายุ 2 เดือน คือเดือนสิงหาคม 2552 พบวา ตนขาว
ฟางที่ปลูกทุกสายพันธเจริญเติบโตไดดี ไมแสดงอาการของโรคชอดอกไหมและยอดบิด การประเมิน
ในครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน 2552 ยังมีพบตนขาวฟางทัง้ 6 สายพันธุแสดงอาการโรค โรคชอดอก
ไหมและยอดบิด ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา F. monoliforme
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