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Abstract
Seed borne fungi were inspected with Blotter Method in rice cv. Khao Dawk Mali 105 obtained from two farmers' 

rice storehouses. Isolation and identification of the fungi were made on PDA and found two major field pathogens -- 
Fusarium moniliforme and F.semitectum together with saprophytic and storage fungi.

Efficacy test of dried turmeric rhizomes water extract for seed treatment on the rice seed after 3 months storage was 
made, using seed dressing and seed soaking methods. Results showed that seed soaking method gave best control, reduced 
percentage of seed damage when compared with seed dressing and control treatments. Measurement on effect of the extract 
on seed damage and growth of seedlings (root length, stem height and dried weight of the whole plant), using Standard Soil 
Method, indicated that both methods gave much better results than control treatment, statistically different at 95% level.

บทคัดยอ
ตรวจเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ105 ในยุงฉางของเกษตรกร 2 ราย ดวยวิธี Blotter Method ทําการ

แยกและจําแนกเชื้อราบนอาหาร PDA พบเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคในแปลงปลูกที่สําคัญ คือ Fusarium moniliforme และ F. 
semitectum  รวมทั้งเชื้อรา แซพโพรไฟท และเชื้อราในโรงเก็บ

ทําการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดน้ําจากเหงาขมิ้นแหง ดวยวิธีการคลุกและวิธีการแชเมล็ด โดยวัดผลหลังเก็บ
เมล็ดไว 3 เดือน ดวยวิธี Agar  Method  ผลปรากฏวาวิธีการแชเมล็ดดวยสารสกัดน้ําจากเหงาขมิ้นแหง ใหผลในการควบคุมดีที่
สุด สามารถลดเปอรเซ็นตความเสียหายที่เกิดกับเมล็ดพันธุขาวเมื่อเทียบกับวิธีการคลุกเมล็ดและชุดควบคุม เมื่อวัดผลความเสีย
หายจากโรคและผลตอการเจริญเติบโตของตนกลา (ความยาวราก ความสูงลําตน และน้ําหนักแหงของตนกลา) ดวยวิธี Standard 
Soil Method พบวาทั้งสองวิธีการใหผลในการควบคุมดีกวาชุดควบคุมมาก  แตกตางทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

คํานํา
ขาว (Rice : Oryza sativa L.) เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในตระกูล Oryza ใน วงศ  Gramineae ซึ่งเปนพืชอาหารหลักสําคัญที่

สุดของมนุษย (ไพศาล, 2543) โดยมีประชากรมากกวาหนึ่งในสามของโลกที่บริโภคขาวเปนอาหารหลักโดยเฉพาะทวีปเอเชียซึ่ง
ทําการผลิตและบริโภคประมาณ 90 เปอรเซ็นต ของการผลิตและการบริโภคทั่วโลก ( Khush and Toenniessen, 1991) ปจจุบันมี
การผลิตขาวเปนปริมาณมากในหลายประเทศและสงไปจําหนายในตลาดตางประเทศ เปนผลใหเกิดการแขงขันกันขึ้น เพื่อให
ขาวไทยสามารถแขงขันไดในตลาดโลก รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายสงเสริมใหมีการผลิตขาวคุณภาพดีเพื่อการสงออกไดแกขาว
หอมพันธุขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเปนพันธุที่ตลาดโลกมีความตองการสูงมาก (วันชัย,2542)
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การผลิตขาวใหไดผลผลิตดีและมีคุณภาพสูงนั้น จําเปนตองใชเมล็ดพันธุที่ดี มีศักยภาพในการงอกสูงและสามารถ
เจริญเติบโตเปนตนกลาที่สมบูรณ และตองปราศจากเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ (seed - borne pathogen) ไดแก เช้ือรา 
แบคทีเรีย ไวรัส (วันชัย,2542) มีรายงานถึงเชื้อราสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดวามีผลตอประสิทธิภาพในการงอกของเมล็ดพันธุ 
และการเจริญของตนกลา เชน เช้ือรา Fusarium moniliforme สาเหตุโรคถอดฝกดาบ เปนเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ ซึ่งเมื่อนํา
พันธุขาวที่ติดเชื้อจากโรคนี้ไปเพาะจะทําใหตนกลาแสดงอาการของโรค ซึ่งอาจจะมีทั้งตนเตี้ยแคระแกรนและตนสูงชะลูดผิด
ปกติ  (สมคิด, 2532) นอกจากนี้ยังทําใหเมล็ดพันธุขาวเนา หรือเมื่อเมล็ดงอกเปนระยะตนกลา ตนกลาจะไหม แหงตาย (Agarwal 
and Sinclair, 1997)

การควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุมักนิยมใชวิธีคลุกเมล็ดดวยสารเคมี เพื่อกําจัดเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ และ
ปองกันเมล็ดพันธุ จากการเขาทําลายของโรคและแมลงที่อยูในดิน กอนนําเมล็ดพันธุไปปลูก (จวงจันทร, 2529) แตการใชสาร
กําจัดเชื้อราอาจเปนอันตรายตอผูใช  อาจมีผลตอการดื้อยาของเช้ือสาเหตุ และอาจทําใหอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุสั้นลงดวย 
(วันชัย, 2542) ดวยเหตุนี้จึงมีผูพยายามหาสิ่งอื่น ๆ มาใชแทนสารเคมี สารสกัดจากพืชสมุนไพรนาจะเปนสิ่งทดแทนที่ดี มีสาร
สกัดจากพืชหลายชนิดที่สามารถนํามาใชควบคุมโรคพืชได โดยมีผูรายงานผลงานวิจัยไวเปนจํานวนมาก  ดังเชน สุรีย (2522) 
แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันสกัดจากขมิ้นชันสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราหลายชนิดไดแก  
Aspergillus flavus, A. niger, Curvularia oryzae, Helminthosporium oryzae, Microsporium  gypseum, Penicillium 
corymbiferum, P. javanicum  และ P. tilacinum

การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาสารสกัดน้ําจากเหงาขมิ้นแหงที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุขาวหอมขาวดอกมะลิ 105 ดวยวิธีการคลุกและวิธีการแชเมล็ดในโรงเก็บ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการนํา
ไปใชเผยแพรเกษตรกรและผูที่เกี่ยวของตอไป

อุปกรณและวิธีการทดลอง
3.1  การศึกษาและตรวจสอบเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุขาวหอมขาวดอกมะลิ 105

การเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุขาว
ทําการสํารวจยุงฉางของเกษตรกรที่ปลูกขาวหอมขาวดอกมะลิ 105 ณ. บานทา ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.

เชียงใหม ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกขาวพันธุนี้สูงที่สุดในเชียงใหม (อารี และคณะ,2544)

การตรวจดูเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุดวยวิธี Blotter Method
การตรวจดูเช้ือโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุดวย Blotter Method เปนวิธีการเพาะเมล็ดพืชลงบนกระดาษชื้น โดย

ทําการตรวจสอบ 3 ครั้ง คือ หลังจากนําเมล็ดขาวมาทันที (ตรวจสอบครั้งที่1) หลังจากการตรวจสอบครั้งที่หนึ่ง 1 
สัปดาห (ตรวจสอบครั้งที่2) และหลังจากการตรวจสอบครั้งที่สอง 1 สัปดาห (ตรวจสอบครั้งที่3) ใชเมล็ดขาวสําหรับ
การตรวจสอบ ครั้งละ 480 เมล็ด จํานวน 4 ซ้ํา ซ้ําละ 20 เมล็ด ตอ จานเลี้ยงเช้ือ (Petridish) แลวนําไปเก็บไวที่อุณหภูมิ
หองเปนเวลา 7 วัน จากนั้นตรวจดูชนิด ลักษณะเชื้อรา เปอรเซ็นตการติดเชื้อรา และเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ด ภาย
ใตกลองจุลทรรศนแบบ Stereo และแบบ Compound พรอมทั้งบันทึกผลการทดลอง

           การคํานวณหาเปอรเซ็นตการเขาทําลายของเชื้อรา = จํานวนเมล็ดพันธุพืชที่ถูกเชื้อราเขาทําลาย × 100
                                                                                               จํานวนเมล็ดพันธุพืชที่นํามาตรวจสอบ



การแยกเชื้อบริสุทธ์ิ (Pure Isolate) จากเมล็ดพันธุขาวที่เปนโรค
ทําการแยกเชื้อราที่พบวามีเปอรเซ็นตการเขาทําลายของเชื้อรามากที่สุด ใหเปนเชื้อบริสุทธิ์ โดยตรวจดูชนิด 

และลักษณะเชื้อราจากเมล็ดขาวที่มีการเขาทําลายของเชื้อราชนิดนั้นภายใตกลองจุลทรรศนแบบ Stereo และทําการ
แยกเชื้อบริสุทธิ์ (pure isolate) (Single Spore Isolation Technique) ดวยการแยกสปอรเดี่ยวของเชื้อรา จากเมล็ดขาวตัว
อยางที่เปนโรคภายใตกลองจุลทรรศนแบบ  Compound  ที่กําลังขยาย 100 เทา ดวยเข็มเขี่ยขนาดจิ๋ว(micro needle) ที่
ทําจาก cappilary tulse      มาเลี้ยง บนอาหาร PDA  เลี้ยงเชื้อไวที่อุณหภูมิหอง (ประมาณ 30 องศาเซลเซียส ชวงกลาง
วัน และประมาณ 27 องศาเซลเซียส ชวงกลางคืน) จากนั้นตรวจดูลักษณะรูปรางของโคโลนีและสปอรของเชื้อรา
ทดสอบ แลวนํามาทดสอบความสามารถในการทําใหเกิดโรค (pathogenicity test) เก็บเชื้อราทดสอบบนหลอดอาหาร
เอียง (PDA slant) เพื่อเก็บเปน stock culture ไวทดสอบตอไป

การสกัดสารจากเหงาขม้ินและใบสะเดาแหงดวยน้ํา
ทําการสกัดสารจากเหงาขมิ้นและใบสะเดาแหง  โดยนําเหงาขมิ้น    และใบสะเดาสด ชนิดละ 150 กรัม  (น้ํา

หนักสด) ตากใหแหงในที่รม แลวจึงนําไปปนละเอียด จากนั้นนําไปแชในน้ําสะอาด 300 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิหองนาน 
24       ช่ัวโมง จากนั้นกรองสารสกัดดวยผาขาวบาง 2 ช้ัน เชนเดียวกับการสกัดพืชสด

การทดสอบวิธีการใชสารสกัด เพื่อควบคุมเชื้อโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุขาว โดยใชวิธีการคลุก และวิธีการแชเมล็ด ตอเปอรเซ็นต
การงอกของเมล็ด เปอรเซ็นตการติดเชื้อรา อาการโรคที่เกิดบนตนกลา และการเจริญเติบโตของตนกลา หลังเก็บเมล็ดพันธุขาว  
3 เดือน

วิธีการคลุกเมล็ดพันธุขาว
การคลุกเมล็ดพันธุขาวโดยนําสารสกัดที่ไดคัดเลือกจากกลุมกรรมวิธีสารสกัดดวยน้ํา (3.2.1) และกลุมกรรมวิธีสาร

สกัดดวยเอทานอล (3.2.2) ที่ใหผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราไดดีที่สุด โดยนําเมล็ดพันธุขาว ปริมาณ  300 กรัม ใสในถุง
พลาสติกใส แลวเทสารสกัดปริมาตร 200 มิลลิลิตร ลงในถุงเมล็ดขาว เขยาใหเมล็ดขาวคลุกเคลากับสารสกัดจนทั่วแลวเทเมล็ด
ขาวออกมาผึ่งใหแหงสนิทในที่รม จึงนําไปบรรจุในถุงพลาสติกใบใหมที่ยังไมไดใช พรอมทั้งมัดปากถุงใหแนนสนิทดวยหนัง
ยาง แลวนําถุงขาวนี้ไปใสในกลองพลาสติกใส มีฝาปดสนิทอีกครั้ง เพื่อปองกัน ความชื้นในอากาศ เช้ือโรค แมลงศัตรูพืช และ
ศัตรูธรรมชาติ เชน หนู นก เขาทําลาย เก็บไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 เดือน

วิธีการแชเมล็ดพันธุขาว
การแชเมล็ดพันธุขาวโดยนําสารสกัดที่ไดคัดเลือกจากกลุมกรรมวิธีสารสกัดดวยน้ํา (3.2.1)  และกลุมกรรมวิธีสารสกัด

ดวยเอทานอล  (3.2.2) ที่ใหผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราไดดีที่สุดในการทดลองที่ 3.2 โดยนําเมล็ดพันธุขาว 300 กรัม เท
ลงในบิกเกอร ขนาด 500 มิลลิลิตร แลวเทสารสกัดปริมาตร 500 มิลลิลิตร ลงในบิกเกอร ที่มีขาวบรรจุอยูจนทวมเมล็ดขาว นาน
ครึ่งช่ัวโมง จากนั้นรินสารสกัดออก ผ่ึงเมล็ดขาวใหแหงสนิทในที่รม  จึงนําไปบรรจุในถุงพลาสติกพรอมทั้งมัดปากถุงใหแนน
สนิท   นําถุงขาวนี้ไปใสรวมกับถุงเมล็ดขาวที่คลุกเมล็ดในกลองพลาสติกใส มีฝาปดสนิท เพื่อปองกันความชื้นในอากาศ   เช้ือ
โรค แมลง ศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ เชน หนู นก เขาทําลาย     เก็บไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 3 เดือน

การวางแผนการทดลอง
โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 2 กรรมวิธี และชุดควบคุม 1 กรรมวิธี กรรมวิธี ละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 100 เมล็ด



การบันทึกผลและประเมินผล
บันทึกผล โดยกําหนดให วิธีการคลุกเมล็ดดวยสารสกัดเปนกรรมวิธี (Treatment )ที่ 1 และวิธีการแชเมล็ดเปนกรรมวิธี

ที่ 2 สวนเมล็ดพันธุขาวที่ไมไดคลุกและ แชเมล็ดเปนชุดควบคุม จากนั้นนําเมล็ดพันธุขาวหลังจากคลุกและแชเมล็ดดวยสารสกัด
แลวเก็บไว 1 เดือน 2  เดือน และ 3 เดือนโดยแตละเดือนจะนําเมล็ดมาตรวจสอบเปอรเซ็นตความงอก เปอรเซ็นตการติดเชื้อรา 
ดวย Blotter Method และ Agar Method (ภาคผนวกที่ 2)   ตรวจสอบอาการโรคบนตนกลา   และการเจริญเติบโตของตนกลาดวย 
Standard Soil Method (ภาคผนวกที่ 3) โดยแตละวิธีการที่นํามาตรวจสอบเมล็ดขาว(Blotter Method Agar Method และ 
Standard Soil Method ) ทําการทดสอบกรรมวิธี ละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 100 เมล็ด

ประเมินผล โดยวิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of variance) จากเปอรเซ็นตความงอก   เปอรเซ็นตการติดเชื้อ
รา  เปอรเซ็นตตนกลาเปนโรค และการเจริญเติบโตของตนกลา ในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 6

ผลการทดลอง
การศึกษาและตรวจสอบเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุขาวหอมขาวดอกมะลิ 105

จากการสํารวจยุงฉางของเกษตรกรสองรายที่ปลูกขาวหอมขาวดอกมะลิ 105 ณ.บานทา ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม พบวาลักษณะยุงฉางของเกษตรกรรายแรกมีสภาพเปนพื้นดินช้ืนแฉะ และเลี้ยงไกใตยุงฉาง สวนยุงฉางของของ
เกษตรกรรายที่สองมีสภาพเปนพื้นซีเมนท ยกพื้นสูง มีสภาพอากาศปลอดโปรงและไมไดเลี้ยงไกใตยุงฉาง ( ภาพที่ 1. ) และเมื่อ
วัดเปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ดขาวดวยเครื่องมือ Rice Moisture Tester กอนตรวจเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด พบเปอรเซ็นต
ความชื้นของเมล็ดพันธุขาว 12  เปอรเซ็นตทั้งสองยุงฉาง

เมื่อตรวจสอบเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุขาวดวย Blotter Method พบเชื้อราในยุงฉางของเกษตรกรรายแรกมากกวา
เกษตรรายที่สองทั้งชนิดและปริมาณของเชื้อรา จึงนําเฉพาะเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรรายแรกมาตรวจสอบเชื้อ พบเชื้อราที่
เปนสาเหตุของโรคในแปลงปลูกที่สําคัญ คือ Fusarium spp. มากที่สุด โดยตรวจสอบครั้งที่ 1 พบ 27.92 เปอรเซ็นต ตรวจสอบ
ครั้งที่ 2  พบ 22.70 และ ตรวจสอบครั้งที่ 3 พบ 19.58 เปอรเซ็นต รวมทั้งเชื้อราแซพโพรไฟท (saprophytic fungi) และเชื้อราใน
โรงเก็บ(ตารางที่ 1)

เมื่อนําเชื้อรา Fusarium spp. ที่แยกไดจากเมล็ดขาวมาเลี้ยงบนอาหาร PDA ดวยวิธี Culture Disc แลวศึกษาลักษณะ
ของเชื้อราที่แยกได สามารถจําแนกได 2 ชนิด หรือ 2 สปซีส (species) คือ Fusarium moniliforme และ F. semitectum ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้ (Jack, 2002)

F. moniliforme บนอาหาร PDA เมื่ออายุ 1 สัปดาห โคโลนีสีมวง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 เซนติเมตร สรางสปอรแบบ
microconidia เปนจํานวนมาก มีลักษณะเซลลเดี่ยวรูปหัวทายคอนขางทู (blunt shaped)  มีขนาดความกวาง 1.5-2.5 ไมครอน (µ
m)  ความยาว 5-12 ไมครอน   ไมมีผนังกั้น   (ภาพที่ 2)

F. semitectum บนอาหาร PDA เมื่ออายุ 1 สัปดาห โคโลนีสีสม ขนาดเสนผาศูนยกลางยาวกวา 7 เซนติเมตร แลว
สรางสปอรแบบ macroconidia จํานวนมาก มีลักษณะเซลลเดี่ยวรูปเรือแคนู (canoo shaped) มีขนาดความกวางนอยกวา 3 
ไมครอน ความยาว 20-40 ไมครอน มีผนังกันตามขวาง 3-4 อัน (ภาพที่ 3)



ตารางที่ 1  ชนิดและปริมาณของเชื้อราที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ดวย Blotter
Method ในการตรวจสอบสามครั้งหางกัน ครั้งละ 1 สัปดาห

ปริมาณของเชื้อรา (เปอรเซ็นต) 1)

เชื้อรา
   ตรวจสอบครั้งที่ 1 ตรวจสอบครั้งที่ 2 ตรวจสอบครั้งที่ 3

Aspergillus Flavas
A.niger
A.sp
Bipolaris oryzae
Curvularia oryzae
Fusarium sp.
Penicillium sp.

2.08
8.75

-
1.25
2.08

27.92
-

1.46
6.66

-
1.04
4.58
22.70

-

1.04
8.13
2.50
3.96
5.00
19.58
3.13

จํานวนเมล็ดติดเชื้อรา (%)
จํานวนเมล็ดงอก (%)

36.45
90.83

42.08
90.83

43.33
89.38

1)เปอรเซ็นตการติดเชื้อราของจํานวนเมล็ดขาว 480 เมล็ด ในการตรวจสอบเมล็ดแตละครั้ง


