
 

 บริหารจดัการการให้ทุนสนบัสนุนการวจิยัโดย 
ฝ่ายบริหารคลสัเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 
สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

 
 

 
 
 
 

มันสําปะหลังเป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
ไทยชนิดหนึ่ง สําหรับในปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
ได้กําหนดให้มันสําปะหลังเป็นพืชทดแทนพลังงานสําหรับ
การผลิตเอทานอลเพื่อทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ
ที่มีราคาสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีความ
เพิ่ มพื้ นที่ ป ลู ก มัน สํ าปะหลั ง ใ ห้ม า ก ข้ึน ในส่ วนขอ ง
พันธุ์ มันสํ าปะหลั งที่ เกษตรนิยมปลูกมีไ ม่ ก่ีพันธุ์  เช่น
เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ระยอง 60 เป็นต้น 
ทางพันธุ์กรรมของพืชน้อย หากเกิดปัญหาการระบาดของ
โรคและแมลงข้ึนจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อความเสียหายของ
ผลผลิตสูงมาก   

ปัจจุบันมีรายงานพบไวรัสที่ทําลายมันสําปะหลัง
ที่ปลูกในแถบแอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกากลาง และ
แถบเอเชียไม่น้อยกว่า 17 ชนิด (Calvert and Thresh.,

 
 
 

การศกึษาเพื
อยนืยนัวา่ไมม่กีารตดิเชื�อไวรสั 
Cassava Mosaic Virus

ลกัษณะตน้มนัสําปะหลงัที
ตดิเชื�อ ACMV 
เปรยีบเทยีบกบัตน้ที
ไมต่ดิเชื�อ 

จากแถบทวปีแอฟรกิา 

ตน้มนัสําปะหลงัไมต่ดิเชื�อ ACMV 

ตน้มนัสําปะหลงัตดิเชื�อ ACMV 

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 

มันสําปะหลังเป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
ไทยชนิดหนึ่ง สําหรับในปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
ได้กําหนดให้มันสําปะหลังเป็นพืชทดแทนพลังงานสําหรับ

นอลเพื่อทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ 
จึงมีความต้องการ 

เพิ่ มพื้ นที่ ป ลู ก มัน สํ าปะหลั ง ใ ห้ม า ก ข้ึน ในส่ วนขอ ง 
พันธุ์ มันสํ าปะหลั งที่ เกษตรนิยมปลูกมีไ ม่ ก่ีพันธุ์  เช่น

เป็นต้น มีความหลากหลาย
ของพืชน้อย หากเกิดปัญหาการระบาดของ

โรคและแมลงข้ึนจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อความเสียหายของ

ทําลายมันสําปะหลัง 
ที่ปลูกในแถบแอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกากลาง และ 

(Calvert and Thresh.,   

2002) Hillocks and Thresh (2000)
mosaic virus (ACMV) เป็นไวรัสที่สําคัญลําดับต้นๆ 
ซ่ึ งพบการระบาดในแถบแอฟ ริกาส่ งผล ใ ห้ผลผลิ ต
มันสําปะหลังเสียหายร้อยละ 15
ส่งให้ผลผลิตมันสําปะหลังในภาพรวมของประเทศลดลงถึง
ร้อยละ 20-90 ความรุนแรงของโรคข้ึนกับความต้าน
ของมันสําปะหลังแต่ละสายพันธุ์
ประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่
ของเชื้อไวรัส แต่จําเป็นต้องเร่งสํารวจไว้
วิชาการสําหรับการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้กับ
ผลผลิตมันสําปะหลังของประเทศไทย
กําจัด โรคได้อย่ า ง ถูกต้อง เหมาะสม พ ร้อมทั้ งหาวิ ธี
ตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยํา
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อยนืยนัวา่ไมม่กีารตดิเชื�อไวรสั 
Cassava Mosaic Virus (ACMV) ในมนัสาํปะหลงั

 

ACMV 

ลกัษณะอาการเร ิ
มแรกของตน้    
มนัสําปะหลงัที
ตดิเชื�อ ACMV  

จากแถบทวปีแอฟรกิา 

ลกัษณะ
ที
ตดิเชื�อ 

 

การระบาดของ
แอฟรกิาไปยงัประเทศอนิเดยี

และอาจจะมาถงึประเทศไทยได้
ในอนาคตหากไมม่กีารป้องกนั

อินเดีย 
ไทย 
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ต่อด้านหลัง  

ลาํดบัที� 4 

Hillocks and Thresh (2000) African cassava 
เป็นไวรัสที่สําคัญลําดับต้นๆ  

แถบแอฟ ริกาส่ งผล ใ ห้ผลผลิ ต 
15-24 และในประเทศอินเดีย

ให้ผลผลิตมันสําปะหลังในภาพรวมของประเทศลดลงถึง
ความรุนแรงของโรคข้ึนกับความต้านทาน

ของมันสําปะหลังแต่ละสายพันธุ์ (Seif, 1982) สําหรับ
ประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าพบโรคจากเข้าทําลาย

แต่จําเป็นต้องเร่งสํารวจไว้เพื่อเป็นข้อมูลทาง
การเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้กับ

ประเทศไทย เพื่อหาวิธีป้องกัน
กําจัด โรคได้อย่ า ง ถูกต้อง เหมาะสม พ ร้อมทั้ งหาวิ ธี 

และแม่นยําต่อไป  

 
 

การศกึษาเพื
อยนืยนัวา่ไมม่กีารตดิเชื�อไวรสั African 
ในมนัสาํปะหลงั 

ลกัษณะอาการของตน้มนัสําปะหลงั
ที
ตดิเชื�อ ACMV รุนแรง 
จากแถบทวปีแอฟรกิา 

การระบาดของ ACMV จากทวปี
แอฟรกิาไปยงัประเทศอนิเดยี

และอาจจะมาถงึประเทศไทยได้
ในอนาคตหากไมม่กีารป้องกนั 



 

 บริหารจดัการการให้ทุนสนบัสนุนการวจิยัโดย 
ฝ่ายบริหารคลสัเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 
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คุณกาญจนา วาระวิชะนี และคณะ จาก

พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
เก็บตัวอย่างมันสําปะหลังจากแปลงปลูก 
30 อําเภอ 120 แปลง โดยเรียงความสําคัญของจังหวัดตาม
ขนาดพ้ืนท่ีปลูกจากมากไปน้อย ได้แก่ นครราชสีมา ชลบุรี 
ระยอง ปราจีนบุรี ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น และมหาสารคาม สุ่มเก็บแปลงละ 
รวมท้ังหมด 1,200 ตัวอย่าง ได้แก่ อาการใบลดรูป
ยอดใบหดส้ันผิดปกติ ใบด่างเหลืองผิดรูป ยอดบิดผิดรูปและ
ใบด่างเหลือง คัดเลือกมันสําปะหลังท่ีแหล่ง
อาการว่าอาจเกิดจากเช้ือไวรัส ACMV ได้แก่ ลักษณะอาการ
ใบมันสําปะหลังลดรูปมีขนาดเล็กของ ต้นพืชเต้ียแคระ
อาการใบมันสําปะหลังผิดรูปด่างเหลือง อาการใบมันสําปะหลัง
บิดเบี้ยวผิดรูป ต้นพืชเต้ียแคระ และอาการใบมันสําปะหลัง
ด่างเหลือง นํามาตรวจวินิจฉัยโรคด้วย 4 
เพ่ือยืนยันผลการทดสอบในภาพรวมของโครงการ 

1. การทดสอบถ่ายทอดเช้ือไวรัสโดยแมลงหวี่ขาว  
(Bemisia  tabaci) เป็นพาหะ  

2. ปลูกท่อนพันธุ์มันสําปะหลังในกระถางเพ่ือสังเกต
อาการภายในโรงเรือน   

3. ตรวจหาเช้ือไวรัส ACMV ด้วยเทคนิค 
Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
ELISA, Alkaline phosphatase label   

4. ตรวจหาเช้ือไวรัส ACMV ด้วยเทคนิค 
Chain Reaction (PCR) ใช้ universal primer 
เช้ือไวรัส ACMV ของมันสําปะหลังท่ี
Geminiviridae Genus Begomovirus ได้
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สตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 

คุณกาญจนา วาระวิชะนี และคณะ จากสํานักวิจัย
กรมวิชาการเกษตร ได้สํารวจและ

เก็บตัวอย่างมันสําปะหลังจากแปลงปลูก 10 จังหวัด  
แปลง โดยเรียงความสําคัญของจังหวัดตาม

ขนาดพ้ืนท่ีปลูกจากมากไปน้อย ได้แก่ นครราชสีมา ชลบุรี 
ระยอง ปราจีนบุรี ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น และมหาสารคาม สุ่มเก็บแปลงละ 10 ตัวอย่าง 

อย่าง ได้แก่ อาการใบลดรูปมีขนาดเล็ก 
ยอดใบหดส้ันผิดปกติ ใบด่างเหลืองผิดรูป ยอดบิดผิดรูปและ

แหล่งสํารวจท่ีสงสัย
ได้แก่ ลักษณะอาการ

ใบมันสําปะหลังลดรูปมีขนาดเล็กของ ต้นพืชเต้ียแคระ 
อาการใบมันสําปะหลัง

และอาการใบมันสําปะหลัง
4 วิธีการร่วมกัน  

เพ่ือยืนยันผลการทดสอบในภาพรวมของโครงการ ได้แก่ 
การทดสอบถ่ายทอดเช้ือไวรัสโดยแมลงหวี่ขาว  

ท่อนพันธุ์มันสําปะหลังในกระถางเพ่ือสังเกต

เทคนิค Enzyme-
Linked Immunosorbent Assay (ELISA) แบบ DAS 

เทคนิค Polymerase 
universal primer ตรวจหา

ของมันสําปะหลังท่ีอยู่ใน Family 
ได้ 

 
 

จากผลการทดสอบการถ่ายทอดเช้ื
โดยใช้แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci
การถ่ายทอดโรคนาน 1 เดือน พบว่าใบมันสําปะหลัง
แสดงอาการปกติ หลังจากนั้นปลูกท่อนพันธุ์ มันสําปะหลัง
จากอาการดังกล่าวในกระถางปลูก
โรงเรือนนาน 1 เดือน พบว่ามันสําปะหลังท่ีแสดงอาการ
ใบมันสําปะหลังลดรูปมีขนาดเล็ก เม่ือพืชแตกใบใหม่
มีบางใบแสดงอาการลดรูปมีขนาดเล็กเช่นเดิม 
ตรวจหาสาเหตุด้วยเทคนิค Double antibody
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (
และเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR)
อาการอื่นๆ ท่ีเลือกทดสอบพบว่าพื
ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามอาการท่ีเลือกทดสอบนี้อาจเกิดมาจาก
สาเหตุอื่นๆ ท่ีไม่ใช่โรค ได้แก่ 
กําจัดวัชพืช อาการจากขาดธาตุอาหารพืช 
ทําลายของแมลง จึงต้องนําไปตัวอย่างท่ีสํารวจท้ังหมด
จํานวน 1,200 ตัวอย่าง ตรวจพิสูจน์หาเช้ือไวรัส 
ด้วยเทคนิค ELISA และ PCR ข้อมูล
ข้อมูลท่ีช่วยยืนยันทางวิชาการ
เช้ือไวรัส ACMV ในมันสําปะหลัง

แนวทางการควบคุมและป้องกันกําจัด
ACMV หากพบการระบาดเกิดขึ้นในอนาคต
ต้นมันสําปะหลังท่ีติดเช้ือไวรัสออกจากแปลงปลูกทัน
เผาทําลายท้ิง ใช้ท่อนพันธุ์ปลูกท่ีสะอาดปราศจากโรคและ
แมลงพาหะ รวมท้ังกําจัดวัชพืชท่ีเป็นแหล่งหลบซ่อน
ของแมลงพาหะออกจากแปลงป

Calvert  L.A. and J.M. Thresh. 2002. The Viruses and Virus Diseases of. Cassava,chapter 12. In CAB 
Internacional 2002. Cassava : Biology, Production and Utilization (ed. K. J. Hillocks, J.M. Thresh and 

Hillocks R.J. and J. M. Thresh. 2000. Cassava Mosaic and Cassava Brown Streak Virus Disease in Africa : 
Acomparative guide to symptoms and aetiologies. In Roots7 (1) Special Issue December 2000. Kent 

Seif. A.A. 1982. Effect of cassava mosaic virus on yield of cassava. Plant disease Reporter 66 (8): 661-662. 
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จากผลการทดสอบการถ่ายทอดเช้ือไวรัส ACMV 
tabaci) เป็นพาหะเพ่ือทดสอบ

เดือน พบว่าใบมันสําปะหลังท่ีทดสอบ
แสดงอาการปกติ หลังจากนั้นปลูกท่อนพันธุ์ มันสําปะหลัง 
จากอาการดังกล่าวในกระถางปลูกและสังเกตอาการภายใน

เดือน พบว่ามันสําปะหลังท่ีแสดงอาการ 
ใบมันสําปะหลังลดรูปมีขนาดเล็ก เม่ือพืชแตกใบใหม่ 
มีบางใบแสดงอาการลดรูปมีขนาดเล็กเช่นเดิม ได้นําไป

Double antibody-sandwich 
Linked Immunosorbent Assay (DAS-ELISA) 

Polymerase Chain Reaction (PCR) ส่วน
อาการอื่นๆ ท่ีเลือกทดสอบพบว่าพืชยังสามารถแตกใบใหม่

อย่างไรก็ตามอาการท่ีเลือกทดสอบนี้อาจเกิดมาจาก
อื่นๆ ท่ีไม่ใช่โรค ได้แก่ ความเป็นพิษจากสารเคมี

กําจัดวัชพืช อาการจากขาดธาตุอาหารพืช หรือการเข้า
จึงต้องนําไปตัวอย่างท่ีสํารวจท้ังหมด

รวจพิสูจน์หาเช้ือไวรัส ACMV 
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเป็น

ทางวิชาการว่าขณะน้ีไม่มีการปรากฏ
มันสําปะหลังท่ีปลูกในประเทศไทย  

แนวทางการควบคุมและป้องกันกําจัดเช้ือไวรัส 
หากพบการระบาดเกิดขึ้นในอนาคต ควรมีการกําจัด

ต้นมันสําปะหลังท่ีติดเช้ือไวรัสออกจากแปลงปลูกทันทีและ
เผาทําลายท้ิง ใช้ท่อนพันธุ์ปลูกท่ีสะอาดปราศจากโรคและ
แมลงพาหะ รวมท้ังกําจัดวัชพืชท่ีเป็นแหล่งหลบซ่อน 
ของแมลงพาหะออกจากแปลงปลูก 


