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บทที ่1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  

ขา้ว (rice) มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่  Oryza sativa เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งต่อ
สังคมไทย ท่ีครองความเป็นอนัดบัหน่ึงในการส่งขา้วไปเล้ียงประชากรเกือบจะทัว่โลกโดยปัจจุบนั
ขา้วยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แต่เน่ืองจากประเทศไทยประสบกบั
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบจุดสีน ้ าตาลบ่อยคร้ังท าให้ผลผลิตขา้วท่ีผลิตไดต่้อไร่ของประเทศ
ไทยต ่าลง  และท าให้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศท่ีส่งออกขา้วเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกอีกต่อไป 
(กรมการส่งออกขา้วไทย, 2555)  

แต่ปัญหาส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีเกษตรกรไทยก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัคือปัญหาการถูกท าลาย
ของโรคใบจุดสีน ้ าตาลท่ีเกิดจากเช้ือรา Bipolaris oryzae เป็นโรคท่ีส าคญัอยา่งยิ่งท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายกบัผลผลิตขา้วในประเทศ ไทยโดยโรคน้ีจะมีการระบาดทุกปีซ่ึงโรคใบจุดสีน ้ าตาลเป็นโรค
ของขา้วชนิดหน่ึงใน 31 ชนิด ท่ีเกิดจากเช้ือรา B. oryzae ซ่ึงมกัเกิดกบัขา้วในระยะตน้กลา้จนถึงออก
รวงและสร้างความเสียหายกับข้าวเป็นอย่างมากส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงประมาณ 5- 10 
เปอร์เซ็นต ์การควบคุมเช้ือรา B. oryzae โดยการใชส้ารเคมีสังเคราะห์มีผลกระทบในระยะยาวต่อ
ความสมดุลของนิเวศวทิยาทางการเกษตร 

การคดัเลือกจุลินทรียที์มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดสีน ้ าตาลจากตน้ขา้วเมล็ด
ขา้วดินและน ้าในแหล่งท่ีมีการเกิดโรคโดยความร่วมมือของคณะนกัวิจยัจากมหาวทิยาลยัสงขลา -  
นครินทร์และกรมวิชาการเกษตรพบวา่เช้ือรา Trichoderma harzianum เป็นเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา B. oryzae เน่ืองจากการสร้างสารท่ีสามารถยอ่ยสลาย
ผนงัเซลล์ของเส้นใยและสปอร์ของเช้ือราสาเหตุโรคใบจุดสีน ้ าตาลได ้ นอกจากน้ียงัสามารถย่อย
สลายวสัดุพืชให้ไดส้ารท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตของขา้วได ้(กรมวิชาการเกษตร, 2548) การ
ทดลองในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเช้ือรา T. harzianum ท่ีได้รับความอนุเคราะห์จาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มาใช้ในการหมกัเพื่อสกดัสารจากสมุนไพรท่ีท าหมกัไวใ้ห้ไดส้ารท่ีมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดสีน ้ าตาล ซ่ึงระดบัความรุนแรงของโรคจะแตกต่างกนัตาม
พื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มในแต่ละแหล่งเพาะปลูกเน่ืองจากเช้ือราชนิดน้ีสามารถสร้างเช้ือสายใหม่ๆ
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ท่ีรุนแรงสามารถเขา้ท าลายพนัธ์ุขา้วท่ีตา้นทานได้และสามารถตา้นทานต่อการใช้สารเคมีก าจดั
วชัพืชถา้ใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานานเป็นเหตุให้เช้ือรา B. oryzae สร้างความเสียหายให้แก่ขา้วปีละไม่
ต ่ากวา่ 10 เปอร์เซ็นตแ์ละมกัพบการแพร่ระบาดของโรคมีเกือบตลอดปีการควบคุมโรคโดยใชส้าร
สกดัจากสมุนไพรจึงเป็นอีกแนวทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหาการเขา้ท าลายหรือการแพร่ระบาด
ของโรคใบจุดสีน ้ าตาลในนาขา้วและลดปัญหาการตา้นทานต่อการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการ
ควบคุมโรคใบจุดสีน ้ าตาลของขา้วไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่อยา่งไรก็ตามการสกดัสารโดยใชต้วัท าละลาย
ชนิดต่างๆ อาจท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนในการทดลองคร้ังน้ีจึงน าจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพใน
การยอ่ยสลาย T. harzianum มาใชใ้นการหมกัสมุนไพรเพื่อให้ไดส้ารสกดัท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรคใบจุดสีน ้าตาลของขา้วทั้งในสภาพหอ้งปฏิบติัการและในสภาพโรงเรือน 
 
 2. วตัถุประสงค์ของการทดลอง 

 
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัจากสมุนไพรท่ีหมกัดว้ยเช้ือรา Trichoderma 

harzianum ในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา Bipolaris oryzae 
 2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัจากสมุนไพรท่ีหมกัดว้ยเช้ือรา Trichoderma 
harzianum ในการควบคุมโรคใบจุดสีน ้าตาลของขา้ว 
 
3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 3.1 ไดส้ารสกดัจากสมุนไพรท่ีหมกัดว้ยเช้ือรา Trichoderma harzianum ในการยบัย ั้งการ
เจริญเติบโตของเช้ือรา Bipolaris oryzae 
 3.2 ไดส้ารสกดัจากสมุนไพรท่ีหมกัดว้ยเช้ือรา Trichoderma harzianum ในการควบคุมโรค
ใบจุดสีน ้าตาลของขา้ว 
 
4. ขอบเขตของการทดลอง 
 

ศึกษาและทดลองประสิทธิภาพของสารสกดัจากสมุนไพรท่ีหมกัดว้ยเช้ือรา Trichoderma 
harzianum ในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตและควบคุมโรคใบจุดสีน ้ าตาลท่ีมีสาเหตุจากเช้ือรา 
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Bipolaris oryzae เปรียบเทียบกับน ้ า และสารเคมีสังเคราะห์  โดยใช้แผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) 

 
5. สถานทีท่ าการทดลองและระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
 
 การศึกษาทดลองประสิทธิภาพของสารสกดัจากสมุนไพรใบยี่โถและใบสะเดาท่ีหมกัดว้ย
เช้ือรา Trichoderma harzianum ในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตและควบคุมโรคใบจุดสีน ้ าตาลท่ีมี
สาเหตุจากเช้ือรา Bipolaris oryzae ณ ศูนยก์ารศึกษายา่นมทัรีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ โดย
ท าการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน – 1 ธนัวาคม 2556 
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บทที ่2 
ตรวจเอกสาร 

 
1. ประวตัิและความส าคัญของข้าว 

 
 ขา้ว (rice) มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Oryza sativa เป็นธญัพืชอาหารหลกัของประชากรเกือบทัว่
โลกมีความหลากหลายทางชีวภาพและทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นถ่ินแห้งแลง้
แบบทะเลทราย  พื้นท่ีราบลุ่มน ้ าท่วมถึงหรือแมก้ระทัง่บนเทือกเขาท่ีหนาวเยน็  ขา้วชนิดแรกท่ี
มนุษย์รู้จักน ามากินคือข้าวป่า โดยนาย Richard S. Macheish นักโบราณคดีชาวอเมริกันผู ้
ท  าการศึกษาสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ของจีนแผน่ดินใหญ่ ในปี พ.ศ. 2536 มีหลกัฐานท่ียืนยนัได้
วา่ ประเทศจีนคือแหล่งก าเนิด ของการปลูกขา้ว เพราะไดพ้บร่องรอยของขา้วป่าท่ีมีอายุถึง 16,000 
ปี และขา้วท่ีปลูกอายุกว่า 9,000 ปี โดยพิจารณาจากการขุดพบหลกัฐานขา้วไหมท่ี้ติดอยูก่บัเศษ
ภาชนะ รวมทั้งเศษตน้ขา้วสมยัโบราณท่ีขุดไดจ้ากถ ้ าในหุบเขาเมืองหนานชาง (Nanchang) เมือง
หลวงของมณฑลเจียงสี (Jianxi) ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน จุดเร่ิมตน้ของการเพาะปลูกขา้ว
ของมนุษยจ์ากวฒันธรรมลุงชานของประเทศจีนและวฒันธรรมฮวับิเนียนของประเทศเวียดนามซ่ึง  
การเพาะปลูกใชว้ธีิการปลูกคลา้ยกบัการท าไร่เล่ือนลอยหลงัจากนั้นวิวฒันาการปลูกขา้วจากการท า
ไร่เล่ือนลอย มาเป็นการท านาหวา่น ประมาณ 9,000 ปีท่ีผา่นมา และพฒันาสู่การท านาแบบปักด า 
นอกจากน้ีหลกัฐานในวฒันธรรมบา้นเชียงของไทย เม่ือราว 5,000 ปีท่ีผ่านมาพบว่าขา้วป่าใน
ช่วงแรกมีกา้น และใบเด่ียว แต่ท่ีปลูกใหม่มีถึง 5 กา้น ในช่วงเวลาดงักล่าว มนุษยเ์ร่ิมเขา้ใจวา่หาก
ปลูกขา้วลงดินเองจะเพิ่มข้ึนถึง 5 เท่า ถือเป็นการพฒันาการเกษตรเพื่อการด ารงชีวิต สายพนัธ์ุของ
พืชตระกลูขา้วท่ีมีอยูบ่นโลกน้ีมีมากถึง 120,000 สายพนัธ์ุ แต่พนัธ์ุท่ีรู้จกัและน ามาปลูกสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิดคือ O. sativa ท่ีนิยมเพาะปลูกในทวีปเอเชีย และ O. glaberrina ท่ีนิยมเพาะปลูกใน
ทวีปแอฟริกาแต่ข้าวท่ีปลูกและซ้ือขายกนัในตลาดโลกเกือบทั้งหมดจะเป็นข้าวจากทวีปเอเชีย 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามลกัษณะและพื้นท่ีปลูกดงัน้ี (ไสว, 2531) 
 
 1.1) ขา้วอินดิกา (Indica) หรือขา้วเจา้ เป็นขา้วท่ีมีลกัษณะเม็ดเรียวยาวรีล าตน้สูง ตั้งช่ือมา
จากแหล่งท่ีคน้พบคร้ังแรกในประเทศอินเดียเป็นขา้วท่ีนิยมเพาะปลูกในทวีปเอเชียเขตมรสุมตั้งแต่  
จีน  เวยีดนาม  ฟิลิปปินส์  ไทย  อินโดนีเซีย  ไปจนถึงอินเดียและศรีลงักา และแพร่กระจายไปยงัเขต
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อุษาอาคเนยต์ั้งแต่หลงั พ.ศ. 1000 ทั้งเขตลุ่มน ้าอิระวดี และต่อมาแพร่ขยายเพาะปลูกในทวีปอเมริกา
เฉพาะในเมืองไทยขา้วอินดิกานิยมเพาะปลูกในบริเวณท่ีราบลุ่มตอนใตข้องแม่น ้ าเจา้พระยาเพิ่ม
จ านวนอย่างรวดเร็วแทนข้าวเหนียวท่ีเคยปลูก  ซ่ึงคนไทยสมัยนั้นเรียกข้าวอินดิกาท่ีมาจาก
ต่างประเทศ วา่ “ขา้วของเจา้” แลว้เรียกกนัสั้นลงเหลือเพียง “ขา้วเจา้” มาถึงทุกวนัน้ี 
 
 1.2) ขา้วจาปอนิกา (Japonica) เป็นขา้วเหนียวเมล็ดป้อม กลมรี มีแหล่งก าเนิดจากทาง
ภาคเหนือ แลว้ผา่น มาทางลุ่มแม่น ้ าโขง ในสมยัก่อนพุทธศตวรรษท่ี 20 หลงัจากนั้นลดจ านวนลง 
ไปแพร่หลายในเขตอบอุ่นท่ีญ่ีปุ่น เกาหลี รัสเซีย ยโุรป และอเมริกา 
  

1.3) ขา้วจาวานิกา (Javanica) เป็นขา้วลกัษณะเมล็ดป้อมใหญ่สันนิษฐานวา่เป็นขา้วพนัธ์ุ
ผสมระหวา่งขา้วอินดิกา และจาปอนิกา นิยมเพาะปลูกใน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั หมู่เกาะ
ริวกิว และญ่ีปุ่นแต่ไม่ ค่อยไดรั้บความนิยมนกัเพราะให้ผลผลิตต ่า ประเทศต่างๆในโลกต่างก็มีการ
พฒันาสายพนัธ์ุขา้วใหม่ เพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูกขา้วและวิธีการปลูกขา้วให้ได้ปริมาณผลผลิต
เพิ่มข้ึนในขณะท่ีต านานเก่ียวกบัขา้วของแต่ละชาติต่างก็มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน (อรอนงค์, 
2547) 
  
2. ลกัษณะของข้าว 

 
2.1 ประเภทของขา้ว 
      ประเภทของขา้วแบ่งตามระยะความยาวของกลางวนัออกเป็น 2 ประเภท คือ ขา้วท่ีไว

ต่อช่วงแสงและขา้วท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง 
 

1) ขา้วท่ีไวต่อช่วงแสงขา้วพวกน้ีออกดอกเฉพาะในเดือนท่ีมีความยาวของกลางวนัสั้น 
ปกติเราถือวา่กลางวนัมีความยาว 12 ชัว่โมง และกลางคืน มีความยาว 12 ชัว่โมง ฉะนั้น  กลางวนัท่ีมี
ความยาวนอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง ก็ถือวา่เป็นวนัสั้น และกลางวนัท่ีมีความยาวมากกวา่ 12 ชัว่โมงถือวา่
เป็นวนัยาวและพบว่า ขา้วท่ีไวต่อช่วงแสงในประเทศไทยมกัจะเร่ิมสร้างช่อดอกและออกดอกใน
เดือนท่ีมี ความยาวของกลางวนัประมาณ 11 ชัว่โมง 40 นาที หรือสั้นกวา่น้ี  ดงันั้นขา้วท่ีออกดอกได้
ในเดือนท่ีมีความยาวของกลางวนั 11ชัว่โมง 40-50 นาที จึงไดช่ื้อวา่  เป็นขา้วท่ีมีความไวนอ้ยต่อ
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ช่วงแสง (less  sensitive to photo period) และพนัธ์ุท่ีออกดอกเฉพาะในเดือนท่ีมีความยาวของ
กลางวนัประมาณ 11 ชัว่โมง 10-20 นาที ก็ไดช่ื้อวา่เป็นพนัธ์ุท่ีมีความไวมากต่อช่วงแสง (strongly 
sensitive to photoperiod) ดงันั้นนกัวิทยาศาสตร์จึงเรียกขา้ววา่พืชวนัสั้น (short-day plant) พนัธ์ุขา้ว
ในประเทศไทยท่ีเป็นพนัธ์ุพื้นเมือง ส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุท่ีมีความไวต่อช่วงแสงโดยเฉพาะขา้วท่ีปลูก
เป็นขา้วนาเมืองหรือขา้วข้ึนน ้า (ประพาส, 2531) 

 
2) ขา้วท่ีไม่ไวต่อแสงการออกดอกของขา้วพวกน้ีไม่ข้ึนอยู่กบัความยาวของกลางวนั 

เม่ือตน้ขา้วไดมี้ระยะเวลาการเจริญเติบโตครบตามก าหนดตน้ขา้วก็จะออกดอกทนัทีไม่วา่เดือนนั้น
จะมีกลางวนัสั้น (ชาญ, 2536) หรือยาว พนัธ์ุขา้ว กข.1 เป็นพนัธ์ุท่ีไม่ไวต่อช่วงแสงเม่ือมีอายุการ
เจริญเติบโตนบัจากวนัตกกลา้ครบ 90-100 วนัตน้ขา้วก็จะสามรถออกดอกไดฉ้ะนั้นพนัธ์ุขา้วท่ีไม่ไว
ต่อช่วงแสงจึงใชป้ลูกไดผ้ลดีทั้งในฤดูนาปรังและนาปี (ประพาส, 2531) ถึงอยา่งไรก็ตามพวกขา้วท่ี
ไม่ไวต่อช่วงแสงมกัจะใหผ้ลิตผลสูงเม่ือปลูกในฤดูนาปรังปกติระยะการเจริญเติบโตของตน้ขา้วทั้ง
ไวและไม่ไวต่อช่วงแสง แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะการเจริญเติบโตทางล าตน้ (basic 
vegetative growth phase) เป็นระยะเวลานบัตั้งแต่วนัตกกลา้จนถึงวนัท่ีแตกกอและตน้สูงเต็มท่ี ใน
ระยะน้ีตน้ขา้วมีการเจริญเติบโตทางความสูงและแตกเป็นหน่อใหม่จ  านวนมาก และ  2) ระยะการ
สร้างช่อดอก (panicle initiation phase) เป็นระยะเวลาท่ีตน้ขา้วเร่ิมสร้างช่อดอกจนถึงรวงขา้วเร่ิม
โผล่ออกมาให้เห็นใช้เวลาประมาณ 30 วนั ส าหรับพนัธ์ุขา้วท่ีไวต่อช่วงแสง อาจเรียกระยะน้ีว่า 
ระยะท่ีมีความไวต่อช่วงแสง (photoperiod sensitive phase)  

 
ขา้วท่ีไวต่อช่วงแสงเม่ือครบระยะกาเจริญเติบโตทางล าตน้แลว้ ตน้ขา้วจะไม่สร้างช่อดอก

จนกว่าตน้ขา้วจะได้รับช่วงแสงท่ีตอ้งการ ส่วนขา้วท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง จะเร่ิมสร้างช่อดอกทนัที 
หลังจากท่ีต้นข้าวครบระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น  ดังนั้ น การปลูกข้าวในระยะเวลาท่ีไม่
เหมาะสมจึงท าใหข้า้วพนัธ์ุท่ีไวต่อช่วงแสงมีเวลามากหรือนอ้ยเกินไปในการเจริญเติบโตทางล าตน้
และท าใหต้น้ขา้วท่ีมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตนอ้ยไปมีผลิตผลต ่าส าหรับขา้วท่ีปลูกในประเทศ
ไทยท่ีเป็นข้าวไร่และข้าวนาสวนไม่จ  าเป็นต้องมีความสามารถในการข้ึนน ้ าหรือการทนน ้ าลึก 
เพราะพื้นท่ีปลูกนั้นไม่มีน ้ าลึก แต่พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกเป็นขา้วนาเมืองนั้นจ าเป็นตอ้งมีความสามารถใน
การข้ึนน ้าและตอ้งทนน ้าลึกดว้ย ซ่ึงระดบัน ้าในนาเมืองจะสูงในระหวา่งเดือนกนัยายนและตน้เดือน
ธันวาคม ปกติชาวนาท่ีปลูกขา้วนาเมืองตอ้งลงมือไถนาเตรียมดินและหว่านเมล็ดพนัธ์ุในเดือน
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เมษายนหรือเดือนพฤษภาคม เพราะในระยะน้ีดินแห้งน ้ าไม่ขงัเม่ือฝนตกลงมาหลงัจากท่ีไดห้วา่น
เมล็ดแลว้เมล็ดขา้วท่ีหว่านลงไปจะงอกเป็นตน้กล้าและเจริญเติบโตในดินท่ีไม่มีน ้ าขงันั้นจนถึง
เดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม ฉะนั้น ขา้วพวกน้ีจึงมีสภาพคลา้ยขา้วไร่ในระยะแรก ๆ ต่อมาใน
เดือนสิงหาคมฝนจะเร่ิมตกหนกัข้ึนๆและระดบัน ้ าในนาก็จะสูงข้ึนๆ จนมีความลึกประมาณ 80-300 
เซนติเมตร ในเดือนกนัยายนแลว้ระดบัน ้ าลึกน้ีจะมีอยู่ในนาอย่างน้ีไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม   
หลังจากนั้ นระดับน ้ าก็จะเร่ิมลดลงกระทั่งแห้งในเดือนมกราคม ด้วยเหตุน้ีต้นข้าวจะต้อง
เจริญเติบโตทางความสูงในระยะท่ีระดบัน ้ าเพิ่มสูงข้ึนเพื่อ ให้มีส่วนของล าตน้และใบจ านวนหน่ึง
อยูเ่หนือระดบัน ้า ความสามารถของตน้ขา้วในการเจริญเติบโตให้มีตน้สูง เพื่อหนีระดบัน ้ าท่ีเพิ่มข้ึน
น้ี  เรียกวา่ ความสามารถในการข้ึนน ้าของตน้ขา้ว  เน่ืองจากตน้ขา้วจะตอ้งอยูใ่นน ้ าท่ีมีความลึกมาก
อยา่งน้ีเป็นเวลา 2-3 เดือนก่อนท่ีตน้ขา้วจะออกรวงจนเก็บเก่ียวไดใ้นตน้หรือกลางเดือนมกราคม ซ่ึง
เป็นระยะเวลาท่ีระดบัน ้ าในนาลดลงเกือบแห้งความสามารถของตน้ขา้วท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นน ้ าลึก
จนกระทัง่เก็บเก่ียวน้ีจึงเรียกวา่ การทนน ้า (ไสว, 2531 ) 

 
2.2 คุณภาพของเมล็ดขา้ว 

 
คุณภาพของเมล็ดขา้วแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดว้ยกนั 
 
1) คุณภาพเมล็ดทางกายภาพเป็นลกัษณะท่ีเก่ียวกบั ความยาว ความกวา้ง และความ

หนาของเมล็ดขา้วกล้องตลอดจนถึงการมีท้องไข่ของขา้วเจ้า นอกจากน้ีคุณภาพในการสีเป็น
ขา้วสารก็ถือวา่เป็นคุณภาพทางกายภาพของเมล็ดดว้ย เมล็ดขา้วท่ีตลาดตอ้งการและถือวา่มีเมล็ดได้
มาตรฐานนั้น เมล็ดขา้วกลอ้งจะตอ้งมีความยาวประมาณ 7-7.5  มิลลิเมตร ความกวา้งและความหนา
ประมาณ 2 มิลลิเมตร และมีหนา้ตดัของเมล็ดค่อนขา้งกลมถา้เป็นขา้วเจา้เมล็ดจะตอ้งใสไม่มีทอ้งไข่  
การมีทอ้งไข่ของเมล็ดขา้วกล้องนั้นท าให้เมล็ดหักง่ายเม่ือเอาไปสีเป็นขา้วสารซ่ึงท าให้ได้เมล็ด
ขา้วสารท่ีหักมากดงันั้นพนัธ์ุข้าวท่ีรัฐบาลไทยส่งเสริมให้ชาวนาปลูกจะต้องมีคุณภาพเมล็ดได้
มาตรฐานซ่ึงเรียกวา่ ขา้วพนัธ์ุ 
 

2) คุณภาพของเมล็ดขา้วทางเคมีเป็นลกัษณะขององค์ประกอบของแป้งในเมล็ดขา้ว
กล้อง ขา้วเหนียวและข้าวเจ้าแตกต่างกนัในชนิดของแป้งท่ีรวมกนัเป็นเอ็นโดสเปิร์ม เมล็ดขา้ว
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เหนียวประกอบดว้ยแป้งชนิดอะมิโลเพกทินเป็นส่วนใหญ่และมีแป้งอะมิโลสนอ้ยมากคือ ประมาณ 
5-7 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ส่วนเมล็ดขา้วเจา้ประกอบดว้ยแป้งชนิดอะมิโลส ประมาณ 15-30 เปอร์เซ็นต ์ 
เมล็ดขา้วเจา้ของพวกอินดิคาและจาปอนิคามีเปอร์เซ็นตข์องอะมิโลสแตกต่างกนัโดยขา้วอินดิคามี
แป้งอะมิโลสประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต ์ ส่วนขา้วพวกจาปอนิคามีประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์  ขา้ว
ไทยท่ีมีเปอร์เซ็นตข์องแป้งอะมิโลสต ่า ไดแ้ก่ ขา้วดอกมะลิ  105  (22 เปอร์เซ็นต)์ ส่วนขา้วไทยท่ีมี
เปอร์เซ็นต์แป้งอะมิโลสสูงไดแ้ก่ กข.1 (30 เปอร์เซ็นต์)ปริมาณแป้งอะมิโลสในเมล็ดของขา้วมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพในการหุงตม้และการบริโภคขา้วเหนียวมีแป้งอะมิโลสนอ้ยกวา่ขา้วเจา้ขา้ว
เหนียวจึงหุงสุกเร็วกว่าขา้วเจา้และขา้วเหนียวท่ีหุงสุกแลว้จะเหนียวกว่าขา้วเจา้ ในจ าพวกขา้วเจา้
ดว้ยกนัเมล็ดของพนัธ์ุท่ีมีปริมาณแป้งอะมิโลสสูง เม่ือหุงสุกแล้วเมล็ดขา้วสุกจะแข็งกว่าขา้วท่ีมี
ปริมาณแป้งอะมิโลสต ่า ดังนั้นผูบ้ริโภคท่ีชอบรับประทานข้าวท่ีอ่อนน่ิมจะต้องเลือกพนัธ์ุท่ีมี
ปริมาณแป้งอะมิโลส ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต ์ ปริมาณโปรตีนในเมล็ดขา้วสารก็มีความส าคญั
ดว้ยเพราะโปรตีนเป็นชนิดของอาหารท่ีร่างกายตอ้งการมากส าหรับการเจริญเติบโต ปกติเมล็ดขา้ว
จะมีปริมาณโปรตีนประมาณ 7-10 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณของโปรตีนน้ีจะผนัแปรไปตาม
สภาพแวดล้อมท่ีปลูกขา้ว เช่น การใส่ปุ๋ยท าให้มีปริมาณโปรตีนในเมล็ดเพิ่มข้ึนและรวงขา้วท่ีมี
จ  านวนเมล็ดต่อรวงนอ้ยเมล็ดก็มกัจะมีปริมาณโปรตีน (ไสว, 2531) 
 

2.3 การงอกของเมล็ด   
 
เมล็ดท่ีเก็บเก่ียวมาจากตน้ใหม่ ๆ เม่ือเอาไปเพาะมกัจะไม่งอกทนัที มนัจะตอ้งใชเ้วลา

ส าหรับพกัตวัอยูร่ะยะหน่ึง ประมาณ 15-30 วนั จึงจะมีความงอกถึง 80-100 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา
หลงัจากเก็บเก่ียวท่ีเมล็ดไม่งอกน้ี เรียกวา่ ระยะพกัตวัของเมล็ดขา้วพวกอินดิคาแทบทุกพนัธ์ุมีระยะ
พกัตวัของเมล็ด แต่ขา้วพวกจาปอนิคานั้นไม่มีระยะพกัตวั ซ่ึงระยะพกัตวัมีประโยชน์มากโดยเฉพาะ
เป็นประโยชน์ส าหรับชาวนาในเขตร้อนซ่ึงมีฝนตกและมีความช้ืนของอากาศสูงในฤดูเก็บเก่ียว
เพราะขา้วท่ีไม่มีระยะพกัตวัของเมล็ดจะงอกทนัทีเม่ือไดรั้บความช้ืน หรือเมล็ดเปียกน ้ าฝนส่วนขา้ว
ท่ีมีระยะพกัตวัมนัจะไม่งอกในสภาพดงักล่าวซ่ึงชาวนาจะได้รับผลิตผลเต็มท่ีตามท่ีเก็บเก่ียวได ้
ระยะพกัตวัของเมล็ดขา้วส่วนใหญ่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาในเมล็ดท่ียงัไม่สมบูรณ์  
ดงันั้นเม่ือได้เก็บเก่ียวมาแล้วเมล็ดจึงไม่งอกและต้องรอไปจนกว่าเมล็ดนั้นได้มีการเปล่ียนทาง
สรีรวทิยาครบสมบูรณ์เสียก่อนจึงจะงอก ส าหรับขา้วป่านั้นมีระยะพกัตวันานกวา่พนัธ์ุขา้วท่ีชาวนา
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ปลูกบางคร้ังเป็นเวลานานประมาณ 5-6 เดือน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระยะพกัตวัใน 30 วนัแรก
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและหลงัจากนั้นเน่ืองมาจากเปลือกนอกใหญ่ท่ีห่อหุ้มเมล็ด
ประสานกนัแน่นมากจนอากาศและน ้าเขา้ไปไม่ได ้ ฉะนั้นจะตอ้งแกะเปลือกนอกใหญ่ออกเสียก่อน
แลว้จึงน าเมล็ดไปเพาะในจานแกว้เพื่อให้งอกตามปกติ ดงันั้นระยะพกัตวัของเมล็ดขา้วอาจเกิดข้ึน
ไดด้ว้ยสาเหตุทางสรีรวทิยาและลกัษณะทางกายภาพของเมล็ด (ไสว, 2531) 

 
2.4 ลกัษณะรูปตน้  

 
รูปตน้ของขา้วมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการให้ผลิตผล และการให้ผลิตผล

ของขา้วข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 อยา่ง คือ จ านวนรวงต่อกอ จ านวนเมล็ดดีต่อรวงและ
น ้ าหนกัขา้วเปลือก 100 เมล็ด  การท่ีจะไดอ้งคป์ระกอบท่ีดีทั้งสามอยา่งน้ีอยูใ่นตน้เดียวกนันั้นเป็น
การยากมากเพราะองคป์ระกอบเหล่าน้ีข้ึนอยู่กบัสรีรวิทยาภายในตน้ขา้วและส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
เช่น การเปล่ียนแร่ธาตุอาหารให้เป็นแป้งแลว้ส่งไปสร้างส่วนต่าง ๆ ของตน้ขา้วท่ีก าลงัเจริญเติบโต
อาหารจ านวนหน่ึงจะตอ้งเปล่ียนเป็นจ านวนรวง จ านวนเมล็ดและน ้ าหนกัของเมล็ด  ลกัษณะตน้
ขา้วพนัธ์ุดี มีความสูงประมาณ 110 เซนติเมตรใบสีเขียวตั้งตรงไม่โคง้งอถา้อาหารส่งไปเล้ียงและ
สร้างจ านวนรวงเป็นส่วนใหญ่อาหารก็เหลือนอ้ยส าหรับสร้างจ านวนเมล็ดและน ้ าหนกัเมล็ด  ฉะนั้น
ตน้ขา้วตน้น้ีจึงมีจ านวนรวงมาก จ านวนเมล็ดต่อรวงน้อย และน ้ าหนกัขา้วเปลือกของเมล็ดเบาจึง
เป็นส่ิงท่ีท าไม่ไดท่ี้จะให้มีตน้ขา้วท่ีมีเมล็ดในรวงมากและเมล็ดขา้วเปลือกมีน ้ าหนกัมากท าไดเ้พียง
ใหไ้ดอ้งคป์ระกอบทั้งสามอยา่งในจ านวนท่ีพอดี ๆ เท่านั้นต่อมานกัวิชาการเร่ืองขา้วไดศึ้กษาพบวา่
ต้นข้าวจะให้ผลิตผลสูงหรือต ่ านั้ นข้ึนอยู่กับลักษณะรูปต้นของข้าวเพราะรูปต้นของข้าวมี
ความสัมพนัธ์กบัการใชปุ๋้ยหรือท่ีเรียกวา่  การตอบสนองต่อปุ๋ยและการเปล่ียนแร่ธาตุอาหารจากปุ๋ย
ให้เป็นแป้งซ่ึงใช้ในการสร้างส่วนต่างๆ ของตน้และเมล็ดขา้ว พนัธ์ุขา้วท่ีให้ผลิตผลสูงจะตอ้งมี
ลกัษณะรูปตน้ท่ีส าคญั ๆ  ดงัน้ี 

 
1) ใบมีสีเขียวแก่ตรงไม่โคง้งอแผน่ใบไม่กวา้งและไม่ยาวจนเกินไปลกัษณะใบอยา่งน้ี

ท าใหทุ้กใบในตน้ขา้วไดรั้บแสงแดดตลอดเวลาและเป็นปริมาณเท่าๆกนันอกจากน้ีใบท่ีมีสีเขียวแก่
ก็จะมีจ านวนคลอโรฟีลล์ในใบมากกว่าใบสีเขียวอ่อนจึงท าให้มีการสังเคราะห์แสงเพื่อเปล่ียนแร่
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ธาตุเป็นแป้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ใบท่ีโคง้งอ ดงันั้นตน้ขา้วท่ีมีลกัษณะใบดงักล่าวจึงมี
ปริมาณอาหารไปสร้างส่วนต่าง ๆ ของตน้และเมล็ดมากจนท าใหไ้ดผ้ลิตผลสูง 
 

2) ความสูงของตน้ประมาณ 100-130 เซนติเมตร ความสูงของตน้เป็นระยะตั้งแต่
พื้นดินถึงปลายของรวงท่ีสูงท่ีสุดต้นข้าวท่ีมีความสูงขนาดน้ีจะไม่ล้มง่าย และมีขนาดของใบ
พอเหมาะกบัการสังเคราะห์แสง 
  

3) ล าตน้แข็งไม่ลม้ง่ายเม่ือใส่ปุ๋ยลงในนามากข้ึนตน้ขา้วท่ีไม่ลม้จะมีการสร้างอาหาร
และเมล็ดไดต้ามปกติจึงท าใหมี้ผลิตผลสูง 
  

4) แตกกอมากและให้รวงมากตน้ขา้วท่ีแตกกอมากและตอบสนองต่อการใชปุ๋้ยจะมี
จ านวนรวงต่อกอมากจึงท าใหมี้จ านวนรวงต่อเน้ือท่ีปลูกมากซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงของการ
ใหผ้ลิตผลสูง แต่อยา่งไรก็ตามพนัธ์ุขา้วท่ีมีลกัษณะรูปตน้ดีตอบสนองต่อการใชปุ๋้ยสูงก็ไม่สามารถ
ท่ีจะให้ผลิตผลสูงไดถ้า้พนัธ์ุนั้นไม่มีความตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรูท่ีระบาดในขณะนั้น ดว้ย
เหตุน้ีลกัษณะตา้นทานต่อโรคและแมลงจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งอีกอยา่งหน่ึงโดยความตา้นทานต่อโรค
และแมลงศตัรูของตน้ขา้วนั้นเป็นผลท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางพนัธุศาสตร์ระหวา่งพนัธุกรรมของตน้
ขา้วและเช้ือโรคหรือแมลง (ไสว, 2531 ) 
 
 3.  โรคข้าว 
  

โรคท่ีส าคญัของขา้วท่ีพบวา่สามารถท าความเสียหายให้แก่ตน้ขา้วอยา่งรุนแรงไดแ้ก่เช้ือรา 
Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน ้ าตาลเขา้ท าลายขา้วตั้งแต่ระยะกลา้จนกระทัง่ออกรวงท่ีเป็น
เหตุใหผ้ลผลิตลดลงและราคาตกต ่าเน่ืองจากคุณภาพเมล็ดเสีย (ชาญ, 2536) ในการป้องกนัก าจดัโดย
ส่วนใหญ่จะท าการหลีกเล่ียงโดยวางแผนการปลูกขา้วใหอ้อกรวงและเก็บเก่ียวก่อนฝนตกชุก  

 
3.1 ลกัษณะอาการ 
     แผลท่ีใบขา้วพบมากในระยะแตกกอมีลกัษณะเป็นจุดสีน ้ าตาลรูปกลมหรือรูปไข่ ขอบ

นอกสุดของแผลมีสีเหลืองมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.5-1 มิลลิเมตร แผลท่ีมีการพฒันาเต็มท่ีขนาด
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ประมาณ 1-2 x 4-10 มิลลิเมตร บางคร้ังพบแผลไม่เป็นวงกลมหรือรูปไข่แต่จะเป็นรอยเป้ือนคลา้ย
สนิมกระจดักระจายทัว่ไปบนใบขา้ว แผลยงัสามารถเกิดบนเมล็ดขา้วเปลือกเกิดเป็นโรคเมล็ดด่าง
บางแผลมีขนาดเล็กบางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ดขา้วเปลือกท าให้เมล็ดขา้วเปลือกสกปรก เส่ือม
คุณภาพเม่ือน าไปสีขา้วสารจะหักง่าย พบมากทั้งนาน ้ าฝน และนาชลประทานใน ภาคกลาง 
ภาคเหนือภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต ้การแพร่ระบาด เกิดจากสปอร์ของ
เช้ือราปลิวไปตามลมและติดไปกบัเมล็ด 
(สมคิด, 2532) 
  

3.2 การป้องกนัก าจดั  
 

                  ใช้พนัธ์ุตา้นทานท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งท่ีโดยเฉพาะพนัธ์ุท่ีมีคุณสมบติัตา้นทานโรค
ใบสีส้ม เช่น ภาคกลางใชพ้นัธ์ุปทุมธานี 1 ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใชพ้นัธ์ุเหนียว
สันป่าตอง และหางยี 71 ปรับปรุงดินโดยการไถกลบฟางหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินโดยการ
ปลูกพืชปุ๋ยสดหรือปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคคลุกเมล็ดพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ย
สารป้องกนัก าจดัเช้ือรา เช่น แมนโคเซบ หรือคาร์เบนดาซิมบวกแมนโคเซบ อตัรา 3 กรัม ต่อเมล็ด 
1 กิโลกรัม ใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) โดยอตัรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ช่วยลดความรุนแรง
ของโรคก าจดัวชัพืชในนา  ดูแลแปลงใหส้ะอาดและใส่ปุ๋ยในอตัราท่ีเหมาะสมถา้พบอาการของโรค
ใบจุดสีน ้ าตาลรุนแรงทัว่ไป 10 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีในระยะขา้วแตกกอหรือในระยะท่ีตน้ขา้วตั้ง
ทอ้งและใกลอ้อกรวงเม่ือพบอาการของโรคใบจุดสีน ้าตาลท่ีใบธงในสภาพท่ีมีฝนตกต่อเน่ืองนั้นอาจ
ท าใหเ้กิดโรคเมล็ดด่าง ดงันั้นจึงควรพน่ดว้ยสารป้องกนัก าจดัเช้ือรา เช่น อีดิเฟนฟอสคาร์เบนดาซิม  
แมนโคเซบ  และคาร์เบนดาซิมบวกแมนโคเซบ (สมคิด, 2532) 
 
4.  เช้ือราไตรโคเดอร์มา  
 

เช้ือราท่ีเขา้ท าลายเช้ือราสาเหตุโรคพืชท่ีรู้จกักนัดีคือเช้ือราไตรโคเดอร์ม่าและเป็นเช้ือรา
ชั้นสูงท่ีด ารงชีวิตอยู่ในดิน อาศยัเศษซากพืชซากสัตวแ์ละอินทรียวตัถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญได้
รวดเร็วบนอาหารเล้ียงเช้ือราหลายชนิด สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพนัธ์ุท่ี เรียกวา่ “โคนิ
เดีย” หรือ “สปอร์” จ านวนมากรวมเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เช้ือราไตรโคเดอร์มาเป็น



12 
 

 
 

ศตัรู (ปฏิปักษ)์ ต่อเช้ือราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิต และแข่งขนั
หรือแยง่ใชอ้าหารท่ีเช้ือโรคตอ้งการ นอกจากน้ีเช้ือราไตรโคเดอร์มายงัสามารถผลิตปฏิชีวนสารและ
สารพิษตลอดจนน ้ายอ่ยหรือเอนไซมส์ าหรับช่วยละลายผนงัเส้นใยของเช้ือโรคพืช  คุณสมบติัพิเศษ
ของเช้ือราไตรโคเดอร์มาคือสามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชจึงช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชกัน าให้ตน้พืชมีความตา้นทานต่อเช้ือโรคพืชทั้งเช้ือราและ
แบคทีเรียสาเหตุโรค จากผลการด าเนินงานวิจยัตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ถึงปัจจุบนัสามารถคดัเลือกเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาจากดินในธรรมชาติได้หลายสายพันธ์ุ  โดยเฉพาะสายพันธ์ุ  CB-Pin-01 มี
ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคของพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งพืชไร่ ไมผ้ล พืชผกั และไมด้อกไม้
ประดบัหลายชนิดทั้งโรคท่ีเกิดบนส่วนของพืชท่ีอยูใ่ตดิ้น เช่น โรคเมล็ดเน่า โรคเน่าระดบัดินราก
เน่า หวัเน่า และโคนเน่า เป็นตน้ และโรคท่ีเกิดบนส่วนของพืชท่ีอยูเ่หนือดินไม่วา่จะเป็นส่วนของ 
ก่ิง ผล ใบ หรือดอก เช่น โรคล าตน้ไหมข้องหน่อไมฝ้ร่ัง โรคแคงเกอร์ของมะนาว โรคราด าของ
มะเขือเทศ โรคใบป้ืนเหลืองและโรคดอกสนิมของกลว้ยไม ้โรคแอนแทรคโนสของมะม่วงและ
พริกทั้งก่อนและหลงัเก็บเก่ียวผลผลิต นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคราก
เน่าของพืชผกัสลดัและ ผกักินใบต่าง ๆ ท่ีปลูกในสารละลายธาตุอาหาร(ระบบไฮโดรโพนิกส์) และ
จากผลการวิจยัล่าสุดพบว่าการแช่เมล็ดขา้วเปลือกก่อนใช้หว่านลงในนาขา้ว ช่วยลดการเกิดโรค
เมล็ดด่าง เมล็ดลีบ ของขา้วท่ีเกิดจากการเขา้ท าลายของเช้ือรา ตลอดจนช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และ
น ้าหนกัเมล็ด และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ไดด้ว้ย  กลไกในการต่อสู้กบัเช้ือสาเหตุโรคพืช คือ การแข่งขนั
กบัเช้ือโรคพืช ดว้ยเหตุท่ีเช้ือราไตรโคเดอร์มาเจริญสร้างเส้นใยไดร้วดเร็ว สามารถสร้างสปอร์ไดใ้น
ปริมาณสูงมาก โดยอาศยัอาหารจากเศษวสัดุอินทรียต่์างๆ จึงช่วยให้เช้ือราไตรโคเดอร์มาสามารถ
แข่งขนักบัเช้ือโรคพืชหรือจุลินทรีย ์ท่ีอยูบ่ริเวณเดียวกนั การเป็นปรสิตต่อเช้ือโรคพืช เช้ือราไตรโค
เดอร์มาบางสายพนัธ์ุท่ีไดผ้า่นการคดัเลือกแลว้สามารถพนัรัด แลว้แทงส่วนของเส้นใยเขา้สู่ภายใน
เส้นใยของเช้ือราสาเหตุโรคพืชท าให้เส้นใยตาย การสร้างสารยบัย ั้งหรือท าลายเช้ือโรคพืช เช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาบางสายพนัธ์ุสามารถสร้างปฏิชีวนสาร สารพิษและเอนไซม)์ เพื่อหยุดย ั้งหรือท า
ลายเส้นใยของเช้ือราสาเหตุโรคพืชไดก้ารชกัน าให้พืชมีความตา้นทานโรค เช้ือราไตรโคเดอร์มา
บางสายพนัธ์ุสามารถชกัน าให้พืชสร้างกระบวนการผลิตสาร  ประเภทเอนไซมห์รือโปรตีน ซ่ึงมี
ส่วนช่วยใหพ้ืชเกิดความตา้นทานต่อเช้ือโรคได ้
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5. สารสกดัควบคุมโรคพชื 
 
 5.1 สะเดา (Siamese neem tree) 
 
                      สะเดาเป็นพืชท่ีอยูใ่นวงศ ์Meliaceae มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Azadirachta indica พบเห็น 

ตามป่เบญจพรรณ ป่าโปร่งทัว่ไป นิยมปลูกตามบา้นเรือนเพื่อใชเ้ป็นอาหารและปรุงยา 
  
          5.1.1 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : สะเดาเป็นไมย้ืนตน้มีและขนาดกลางสูงประมาณ
10-20 เมตร เปลือกตน้สีน ้ าตาลเทาหรือปนด า ลกัษณะแตกเป็นร่องตามยาวแตกก่ิงกา้นสาขา
มากมายบางตน้ก็เป็นทรงพุม่ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงใบแบบสลบั ใบยอ่ยรูปใบหอกแก
รมรูปไข่โคนใบเฉียงขอบใบเป็นจกัฟันเล่ือยปลายใบแหลมหรือเลียวแหลมยอดอ่อนหรืใบท่ีแตก
ใหม่มีสีน ้ าตาลแดง  เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบสีเขียวปนขาว มองเห็นไดช้ดั แผน่ใบสีเขียวเขม้ 
ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามปลายก่ิงตรงช่อระหวา่งกา้นใบกบัก่ิง ออกดอกพร้อมใบอ่อน
ดอกมีขนาดเล็กแบบสมมาตรารัศมีรูปกรวยมีกลีบดอก 5 กลีบสีขาว กา้นชูเกสรตวัผูร้วมกนัเป็น
เกสร   
      

         5.1.2 สรรพคุณทางยา : ใบอ่อนหรือยอดสะเดามีรสขม แกโ้รคผวิหนงั แกพุ้พองเป็น 
ยาขบัปัสสาวะ และรักษาไขม้าลาเรีย ใบแก่มีฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย บ ารุงธาตุ 
ช่วยยอ่ยอาหาร และฆ่าแมลงศตัรูพืช (สาร azadirachtin) โดยใชใ้บสด 2- 3 ก ามือ และยงัช่วยรักษา
เหาไดอี้กดว้ย กา้นใบแก ้ไขป่้า แกไ้ขทุ้กชนิด แกร้้อนใน กระหายน ้ า บ ารุงน ้ าดี  เปลือกตน้มีรสขม
ฝาดเยน็ตม้ด่ืมแกบิ้ดมูกเลือด  แกท้อ้งร่วง  แกไ้ข ้  แกก้ระษยั  ดอกมีรสขม  แกริ้ดสีดวงบ ารุงธาตุ  
แก้พิษโลหิตพิษก าเดา ผลมีรสขมเย็น บ ารุงหัวใจให้เต้นปกติ และฆ่าแมลงศตัรูพืช (สาร 
azadirachtin) เมล็ดสามารถใชรั้กษาโรคผิวหนงัขบัพยาธิ  และเป็นยาฆ่าแมลง (สาร azadirachtin) 
ส่วนรากมีรสขมฝาดเยน็แกเ้สมหะท่ีเกาะแน่ในอก แกเ้สมหะจุกคอ และเปลือกรากมีรสขมฝาด แก้
โรคผวิหนงั แกไ้ข ้และท าใหอ้าเจียน (ธงชยั,2551) 
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5.2 ยีโ่ถ (Nerium) 
 
 ยีโ่ถเป็นพืชท่ีอยูใ่นวงศ ์Apocynaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Nerium indicum Mill.นิยมปลูก

เป็นไมป้ระดบั (ผกายมาส, 2553) 
 

5.2.1 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยี่โถเป็นไม่พุ่มแตกก่ิงกา้นสาขาล าตน้เกล้ียงเป็นสี
เทา หอกปลายแหลมสีเขียวเขม้ ออกดอกเป็นช่อรูปทรงกรวยดอกมีสีขาวชมพูเขม้เหลืองอ่อนข้ึนอยู่
กบัแต่ละสายพนัธ์ ดอกของยี่โถจะมีกล่ินหอมผลเป็นฝักคู่เม่ือแจะแตกออกให้เห็นเมล็ดท่ีอยูภ่ายใน
ผลไดช้ดัเจนเมล็ดจะมีขนละเอียดคลา้ยเส้นไหมปกคลุมอยู ่และเมล็ดมีขนาดเบาสามารถลอยตามลม
ได ้การขยายพนัธ์ุ ขยายพนัธ์ุดว้ยเมด็ ดว้ยการตอน และดว้ยการปักช า 

 
5.2.2 สรรพคุณทางยาสมุนไพร : เปลือกและใบยี่โถต าผสมน ้ ามนัทาแกแ้ผลพุพอง 

น ้ามนัจากเปลือกและรากทาแกโ้รคผวิหนงั กลาก เกล้ือน และโรคเร้ือน (ชาตรี, 2535 ) 
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บทที ่3 
อุปกรณ์และวธีิการ 

 
1. วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 

 
 1) สมุนไพร ใบยีโ่ถ และใบสะเดา 

2) หวัเช้ือราไตรโคเดอร์ม่าชนิดผงแหง้ 
3) เช้ือสาเหตุโรค 
4) อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)  

  - มนัฝร่ัง  
  - ผงวุน้,น ้าตาล 

5) เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
6) จานอาหาร (plate) 
7) เมล็ดพนัธ์ุขา้วพิษณุโลก 2 
8) กระถางส าหรับปลูก 
9) ปุ๋ยสูตร 16-16-16 
10) ปุ๋ยยเูรีย 46-0-0 
11) ฟอกก้ี 

  
2. วธีิการทดลอง 

 
2.1 วางแผนการทดลอง 

 
 

      การทดลองคร้ังน้ีจะใชจุ้ลินทรีย ์ Trichoderma harzianum ในการหมกัสมุนไพร และ
ทดสอบประสิทธิภาพสารสกดัในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา Bipolaris oryzae และควบคุม
โรคใบจุดสีน ้ าตาลเปรียบเทียบกบั น ้ า และสารเคมี โดยใช้แผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design (CRD) 
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2.2 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
 

                     2.2.1 ขั้นตอนการเตรียมเช้ือราท่ีใชใ้นการหมกั  
 
  2.2.1.1 การแยกเช้ือราท่ีใชใ้นการหมกั : เช้ือรา Trichoderma harzianum ไดรั้บ
ความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนน ามาแยกเช้ือให้บริสุทธ์ิ โดย
ใชว้ิธี Single spore isolation บนจานอาหารเล้ียงเช้ือรา Potato dextrose agar (PDA) แลว้น าไป
ตรวจสอบลกัษณะบนจานอาหารเล้ียงเช้ือและภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ ตามลกัษณะท่ี Watanabe 
(2002) ไดร้ายงานไว ้
 
  2.2.1.2 การแยกเช้ือสาเหตโรคใบจุดสีน ้ าตาล : ด้วยวิธี Tissue transplanting 
technique (Agrios, 1978) : แยกเช้ือรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน ้ าตาลของขา้วโดยตดั
บริเวณท่ีเป็นโรคกบัเน้ือเยื่อปกติเป็นช้ินเล็กๆ(ประมาณ 0.5 × 0.5 เซนติเมตร) ก่อนน าไปแช่ใน
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) ความเขม้ขน้ 1 เปอร์เซ็นต์  เป็นเวลา 3 นาที ลา้งช้ินพืชดว้ยน ้ าน่ึง
ฆ่าเช้ือ จ านวน 2 คร้ัง ก่อนซบัให้แห้งดว้ยกระดาษทิชชูน่ึงฆ่าเช้ือ วางช้ินพืชบนอาหาร Water agar 
(WA) จ านวน 10 ช้ินต่อจานเล้ียงเช้ือ ท า 5 ซ ้ า บ่มทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้อง (28 ± 2 องศาเซลเซียส) เป็น
เวลา 2-3 วนันบัจ านวนและเปรียบเทียบอตัราส่วนของเช้ือท่ีตรวจพบ จากนั้นแยกเช้ือให้บริสุทธ์ิ
โดย Single spore isolation บนจานอาหาร Potato dextrose agar (PDA) และจ าแนกชนิดของเช้ือรา 
ตามลกัษณะโครงสร้างและการสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุท่ีไดบ้รรยายไวใ้นหนังสือ The Coelomycetes  
(Sutton, 1980) และทดสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรคตามวิธีของ Koch และเก็บในหลอด
อาหารเอียง (slant) ท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (Yenjit et al., 2009 ) 
 
  2.2.1.3 การเตรียมสารสกดัจากสมุนไพร : เช้ือรา Trichoderma harzianum 
เจริญเติบโตบนอาหาร PDA เป็นเวลา 5 วนั ท่ีอุณหภูมิห้อง (28 ± 2 องศาเซลเซียส) ถูกเก็บเก่ียว
สปอร์จากพื้นผวิโดยใชแ้ท่งแกว้งอปลอดเช้ือ ปรับใหมี้ความเขม้ขน้ของสารแขวนลอยสปอร์เท่ากบั 
2 × 107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ดว้ยน ้ ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือ และวดัความเขม้ขน้ของสารแขวนลอยสปอร์โดย
ใช ้ Haemocytometer จากนั้นน าสารละลายสปอร์ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดแกว้ท่ีบรรจุ
สมุนไพรหัน่ละเอียดจ านวน 30 กรัม น ้ าปริมาณ 60 มิลลิลิตร และยเูรียปริมาณ 2.4 หมกัเช้ือไวท่ี้
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อุณหภูมิห้อง (28 ± 2 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 15 วนั น าน ้ าหมกัท่ีไดไ้ปกรองผา่นกระดาษกรอง 
Whatman No 1 (เส้นผา่ศูนยก์ลาง 9 เซนติเมตร) และเก็บไวใ้นขวดแกว้สีชา ท่ีอุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส 

 
2.2.2 ขั้นตอนการด าเนินการในหอ้งปฏิบติัการ 

 
 ประสิทธิภาพของสารสกดัหยาบในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา Bipolaris 
oryzae : ทดสอบประสิทธิภาพในการยบัย ั้งดว้ยการปรับปรุงวิธี Disc diffusion methods (Mackeen 
et al., 2000) โดยท าการยา้ยช้ินวุน้ของเช้ือรา B. oryzae ท่ีเล้ียงไวใ้นอาหาร PDA เป็นเวลา 7 วนั วาง
ตรงกลางจานอาหาร PDA บ่มเช้ือไวท่ี้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1-2 วนั จากนั้นจึงใชก้ระดาษกรอง 
Whatman No 1 (0.9 cm) ท่ีถูกตดัให้มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเท่ากบั 6 มิลลิเมตร ดว้ยท่ีเจาะ
กระดาษและผ่านการน่ึงฆ่าเช้ือแล้ววางทั้ง 4 ดา้นให้ห่างจากปลายเส้นใยของเช้ือราสาเหตุโรค
ประมาณ 3.5 เซนติเมตร แลว้จึงดูดสารสกดัปริมาณ 10 ไมโครลิตร โดยใชไ้มโครปิเปตหยดลงบน
กระดาษกรองทั้งส่ีดา้น ท าการทดลอง 4 ซ ้ าในแต่ละเช้ือสาเหตุและแต่ละสารสกดัหยาบ บ่มท่ี
อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 3 วนั ท าการวดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเส้นใยเช้ือสาเหตุโรค และค านวณหา
ค่าเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งเปรียบเทียบกบักรรมวธีิควบคุม (น ้ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือ)โดยใชสู้ตร 
 
(รัศมีเส้นใยเช้ือสาเหตุโรคในกรรมวธีิควบคุม-รัศมีเส้นใยเช้ือสาเหตุโรคในกรรมวธีิทดสอบ) 
                                  (รัศมีเส้นใยเช้ือสาเหตุโรคในกรรมวิธีควบคุม)  

 
 2.2.3 ขั้นตอนการด าเนินในสภาพแปลงปลูก   

 
      ปลูกขา้วในกระถาง เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นท าการปลูกเช้ือสาเหตุโรคพืช ความ

เขม้ขน้ 2 × 104 โคนิเดียต่อมิลลิลิตร (วดัโดยใช ้Haemocytometer) ดว้ยการหยดสปอร์ของเช้ือลงบน
ใบขา้วท่ีถูกท าแผล ใชถุ้งพลาสติกปลอดเช้ือคลุมบริเวณท่ีท าการปลูกเช้ือ และบ่มไวท่ี้อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 3 วนั จึงฉีดพ่นดว้ยน ้ าสกดัสมุนไพรและสารเคมี คาร์เบดาร์ซิม ท าการทดลอง 4 ซ ้ า 
เปรียบเทียบกบักรรมวธีิควบคุม (น ้าเปล่าน่ึงฆ่าเช้ือ) วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของแผลทั้งสองดา้น
หลงัจากท าการฉีดพน่เป็นเวลาทุกๆ 3 วนั จนกวา่แผลท่ีเราท าการติดเช้ือจะค่อย ๆ เบาลงและหายไป

×100 
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ในท่ีสุดหลงัจากนั้นท าการค านวณหาความรุนแรงของโรค (severity) จากสูตร π ab ขณะท่ี a คือ 
ความวา้งของแผล b คือ ความยาวของแผล 

 
3. การเกบ็ข้อมูล 

 
3.1 เก็บเส้นผา่นศูนยก์ลางเส้นใยเช้ือสาเหตุโรคจากการทดลองในหอ้งปฏิบติัการ 
3.2 เก็บขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางแผลของโรคจากการทดลองในสภาพแปลงปลูก  

 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  น าข้อมูล ท่ีได้จากการทดลองมาวิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนโดยวิ ธี  Completely 
Randomized Design (CRD) และทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียในแต่ละกรรมวิธี ดว้ยวิธีการ Least 
Significant Difference (LSD) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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บทที ่4 
ผลการทดลอง 

 
1. การเตรียมเช้ือรา 

 
  1.1. การเตรียมเช้ือรา Trichoderma harzianum 

 
   เช้ือรา Trichoderma harzianum ท่ีไดรั้บความอนุเคราะห์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท า

การขยายเช้ือโดยวิธี Single spore isolation น าไปเล้ียงบนบนอาหารเล้ียงเช้ือ Potato dextrose agar 
พบว่าเช้ือรา T. harzianum เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเจริญเติบโตจนเต็มจานอาหารเล้ียงเช้ือ
ภายในเวลา 3 วนั และสร้างสปอร์เจริญเตม็จานอาหารภายในเวลา 5 วนั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 ลกัษณะเส้นใยและสปอร์ของเช้ือรา Trichoderma harzianum บนอาหาเล้ียง           
เช้ือหลงัจากการบ่มไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 5 วนั 

 
1.2 เช้ือราสาเหตุโรค 
 การตรวจสอบลกัษณะเส้นใยและสปอร์ของเช้ือรา Bipolaris oryzae ท่ีแยกไดบ้น 
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จานอาหารเล้ียงเช้ือพบเส้นใยของเช้ือราเจริญอยา่งชา้และสร้างสปอร์สีน ้ าตาลเป็นกลุ่ม ภายหลงัการ
ตรวจสอบลกัษณะสปอร์ของเช้ือราพบวา่สปอร์ของเช้ือรา มีลกัษณะท่ีประกอบดว้ยเซลล์จ  านวน 4 
เซลล์ เป็นเซลล์ท่ีไม่สีจ  านวน 2 เซลล์ และเซลล์ท่ีมีสีน ้ าตาลจ านวน 2 เซลล์อยูต่รงกลาง ตรงตาม
ลกัษณะท่ี Sutton (1980) ไดบ้รรยายไว ้(ภาพท่ี 2)  

 
ภาพที ่2 ลกัษณะของเส้นใยและและสปอร์ของเช้ือรา Bipolaris oryzae บนจานอาหารเล้ียงเช้ือ 

หลงัจากบ่มไวที้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 3 วนั 
 

นอกจากน้ีหลงัจากท าการติดโรคขา้วตามหลกัของ Kock พบว่าเช้ือราท่ีแยกไดก่้อให้เกิด
โรคใบจุดสีน ้าตาลบนตน้ขา้วเหมือนกบัลกัษณะอาการของโรคจากใบขา้วท่ีน ามาแยกเช้ือ (ภาพท่ี 3) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 ลกัษณะอาการโรคใบจุดสีน ้าตาลหลงัท าการปลูกเช้ือเป็นเวลา 2 วนั 
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2. การเตรียมสารสกดัสมุนไพร  
 

การเตรียมสารสกดัสมุนไพรจากใบยีโ่ถและใบสะเดา  พบวา่สารสกดัใบยี่โถมีสีน ้ าตาลเขม้
มีกล่ินของสารสกดัอยา่งชดัเจน สารสกดัสะเดามีส้มเขม้และมีกล่ินของสารอยา่งชดัเจนซ่ึงสารสกดั
จากใบยี่โถแลใบสะเดาท่ีเติมเช้ือรา Trichoderma harzianum ในการหมกั ท าให้ได้สารสกดั
สมุนไพรท่ีมีกล่ินของสารสมุนไพรมากกวา่แสดงให้เห็นวา่เช้ือรา T. harzianum มีประสิทธิภาพใน
การยอ่ยสลายท าใหไ้ดส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรมากข้ึน 
 

3. ประสิทธิภาพของสารสกดั 
 

 ในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตเส้นใยของเช้ือรา Bipolaris oryzaeสารสกดัสมุนไพรไดรั้บการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตเส้นใยของเช้ือรา oryzae สาเหตุโรคใบจุดสี
น ้ าตาลของขา้วบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ Potato dextrose agar พบวา่สารสกดัจากใบยี่โถท่ีเติมเช้ือรา 
T. harzainum ในขบวนการหมกัมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งสูงสุดคือ 28.50 เปอร์เซ็นต์ เม่ือ
เปรียบเทียบกบักรรมวธีิควบคุม (น ้ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือ) รองลงมาคือสารสกดัจากใบยี่โถท่ีไม่เติมเช้ือรา 
T. harzainum มีการยบัย ั้งเท่ากบั 26.90 เปอร์เซ็นต ์ส าหรับสารสกดัใบสะเดาท่ีเติมและไม่เติมเช้ือรา 
T. harzainum ในขบวนการหมกั มีการยบัย ั้งเท่ากบั 26.07 และ 5.30 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั (ตารางท่ี 
1 และ 2) 
 

ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของสารสกดัน ้าหมกัสมุนไพรในการยบัย ั้งการเจริญเส้นใยของเช้ือรา 
                  Bipolaris oryzae 
 

กรรมวธีิ การยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา (%) 
สะเดา 5.00 c1/ 

สะเดา + T. harzianum 26.07 b 
ยีโ่ถ 26.90 b 
ยีโ่ถ + T. harzianum 28.50 a 

 
1/ ค่าเฉล่ียท่ีตามหลงัดว้ยอกัษรท่ีต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P≤0.01) 
 



22 
 

 
 

ตารางที ่2 ขอ้มูลผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของค่าการยบัย ั้งการเจริญเติบโตเส้น   
               ใยเช้ือรา Bipolaris oryzae บนจานอาหารเล้ียงเช้ือ 
  

Source of 
variation 

d.f. SS MS                     F3,8  
Calculated Table 0.05 Table 0.01 

Treatment 3 2634.03 87801 22.43** 4.07 7.59 
Ex.Error 8 2895.24 36195    
Total 11 5529.67 502.69    

 
** = มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 
 
4. ประสิทธิภาพของสารสกดัในการควบคุมโรคใบจุดสีน า้ตาลของข้าว 
  

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกดัสมุนไพรในการควบคุมโรคใบจุดสีน ้ าตาลของขา้ว
โดยใชส้ารสกดัท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตเส้นใยของเช้ือรา Bipolaris oryzae 
บนจานอาหารเล้ียงเช้ือมาท าการทดสอบเปรียบเทียบกบัการใชส้ารเคมีคาเบนดาซิม พบวา่สารสกดั
จากใบยี่โถท่ีเติมและไม่เติมเช้ือรา Trichoderma harzianum สามารถควบคุมโรคใบจุดสีน ้ าตาลได้
ใกลเ้คียงกบักบัใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม หลงัการปลูกเช้ือเป็นเวลา 7 วนั โดยมีพื้นท่ีการเกิดโรค
เท่ากบั 0.57 0.60 และ 0.58 ตารางเซนติเมตร ตามล าดบัในขณะท่ีการใชน้ ้ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือมีพื้นท่ีการ
เกิดโรคเท่ากบั 1.10 ตารางเซนติเมตร และภายหลงัการปลูกเช้ือเป็นเวลา 14 วนั พบวา่กรรมวิธีท่ีใช้
สารเคมีคาร์เบนดาซิมมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดโรคสูงสุด รองลงมาคือการใชส้ารสกดั
จากใบยี่โถท่ีเติมและไม่เติมเช้ือรา T. harzainum โดยมีพื้นท่ีการเกิดโรคเท่ากบั 0.72 1.25 และ 1.28 
ตารางเซนติเมตร ตามล าดบั ในขณะท่ีการใชน้ ้ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือมีพื้นท่ีการเกิดโรคเท่ากบั 1.74 ตาราง
เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที ่3 ประสิทธิภาพของสารสกดัสมุนไพรในการควบคุมโรคใบจุดสีน ้าตาลของขา้ว 
 

กรรมวธีิ พื้นท่ีการเกิดโรค (cm2) 

หลงัการปลูกเช้ือ 7 วนั หลงัการปลูกเช้ือ 14 วนั 
น ้ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือ 1.10 b1/ 1.74 c 
ยีโ่ถ 0.60 ab 1.28 b 
ยีโ่ถ + T. harzianum 0.57 ab 1.25 b 
คาร์เบนดาซิม 0.58 a 0.72 a 

 

1/ ค่าเฉล่ียท่ีตามหลงัดว้ยอกัษรท่ีต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) 
 

ตารางที ่4 ขอ้มูลผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของค่าประสิทธิภาพของสารสกดัใน     
               การควบคุมโรคใบจุดสีน ้าตาลของขา้วหลงัการปลูกเช้ือสภาพโรงเรือนเป็นเวลา 7 วนั 

 
Source of variation d.f. SS MS                F3,8  

Calculated Table 0.05 Table 0.01 
Treatment 3 2.2281 0.7627 4.08* 4.07 7.59 
Ex.Error 8 1.6556 0.2070    
Total 11 3.9437 0.3585    

 
*= มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่5 ขอ้มูลผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของค่าประสิทธิภาพของสารสกดัดว้ย  
                น ้าหมกัในการควบคุมโรคใบจุดสีน ้าตาลของขา้วหลงัการปลูกเช้ือในสภาพโรงเรือนเป็น 

                 เวลา 14 วนั 
 

Source of variation d.f. SS MS                      F3,8  
Calculated Table 0.05 Table 0.01 

Treatment 3 0.7514 1.0656 5.17* 4.07 7.59 
Ex.Error 8 8.5251 0.2505    
Total 11 9.2765 0.8433    

 

* = มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4  ประสิทธิภาพของสารสกดัสมุนไพรในการควบคุมโรคใบจุดสีน ้าตาลของขา้วหลงัการ  
ปลูกเช้ือเป็นเวลา 14 วนั 
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บทที ่5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
การทดลองคร้ังน้ีใชเ้ช้ือรา Trichoderma harzianum ท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายใน

การหมกัสมุนไพรเพื่อให้ได้สารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา 
Bipolaris oryzae และควบคุมโรคใบจุดสีน ้ าตาลของขา้ว สารสกดัจากสมุนไพรท่ีเติมเช้ือรา T. 
harzianum ในขบวนการหมกัมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตเส้นใยของเช้ือรา B. 
oryzae บนจานอาหารเล้ียงเช้ือ โดยเฉพาะกรรมวิธีท่ีใชน้ ้ าสกดัจากใบยี่โถท่ีเติมเช้ือรา T. harzianum 
ในการหมกั มีการยบัย ั้งการเจริญเติบโตเส้นใยของเช้ือรา B. oryzae สูงสุดคือ 28.5 เปอร์เซ็นต ์ 
รองลงมาคือสารสกัดจากใบยี่โถท่ีไม่ เ ติม T. harzianum ในการหมักการย ับย ั้ ง เท่ากับ 26.9 
เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการทดลองในสภาพโรงเรือนพบว่าสารสกัดจากใบยี่โถท่ีเติมและไม่เติม T. 
harzianum ในการหมกัมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคใบจุดสีน ้ าตาลของขา้วได ้
และแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีท่ีควบคุม (ฉีดพ่นน ้ ากลัน่น่ึงฆ่า
เช้ือ) แต่ประสิทธิภาพยงัต ่ากวา่สารเคมีคาร์เบนดาซิม  
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ขั้นตอนการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
          ภาคผนวก ข ตารางค่าเฉลีย่และวเิคราะห์ความแปรปรวน 

     ภาคผนวก ค ขั้นตอนการด าเนินงานในห้องปฏิบัติการ 
                                ภาคผนวก ง ประวตัิผู้วจัิย 
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ภาคผนวก  ก 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 
ตารางผนวกที ่1 ขอ้มูลประสิทธิภาพของสารสกดัน ้าหมกัสมุนไพรในการยบัย ั้งการเจริญเส้นใยของ 
                            เช้ือรา Bipolaris oryzae 

 

 
ก. Correction factor, C. F. หรือตวัปรับค่าส าหรับผลก าลงัสองขอ้มูล เพื่อแสดงในรูปผลรวมขอค่า
เบ่ียงเบนไปจากค่าเฉล่ีย 
 

C. F.     =   ผลรวมทั้งหมดของการทดลอง 
จ านวนขอ้มูลการทดลองทั้งหมด

 

 

     =        

      
 

     =      
 

      
 = 12 

     = 5646.34 
 
ข  Sum of squares 
Total ss                                         =                 

2+…+(28.3)2+(24.1)2 

             = 8,024.45- 56,486.34 
             = 2,373.11       

Treatments SS    = 
ผลรวมของ ผลรวมของแต่ละส่ิงทดลอง  

จ านวนซ ้ า
        

ส่ิงทดลอง การยบัย ั้ง (%) ผลรวม (total) ค่าเฉล่ีย (mean) 

 ซ ้ า 1 ซ ้ า 2 ซ ้ า 3   
สะเดา+T. harzianum 27.0 22.9 28.3 78.2 26.0 

สะเดา -12.5 -4.1 32.5 15.9 5.3 
ยีโ่ถ+T. harzianum 24.0 24.0 37.5 85.5 28.5 

ยีโ่ถ 28.3 28.3 23.1 80.7 26.9 
รวม  260.3 (G.T.) 28.9 (G.M.) 
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     =  
      

 
 

     =       
                   

 
        

     =  6,730.26 - 5,646.34 
     = 1,083.92 
      

Error SS    = Total SS – Treatments SS 
     = 2,373.11 -1,083.92 
     = 1,289.19 
 
ค. Mean squares     

Treatments MS    =              

                    
 

      =         
     

 

     = 361.30 
 

Error MS    =         

                 
 

= 
        

        
 

     = 161.14 

 
ง. F – Value 

F     = 
             

        
 

     = 
      

     
 

F3, 23     = 2.23 
 
C.V. ค านวณในรูปเปอร์เซ็นตข์องค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation, S) ต่อค่าเฉล่ีย (mean) 

C. V.      = √                 

          
      

     =
√      

        
      

                                                                     = 57.57 % 
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ตารางผนวกที ่2 ขอ้มูลผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของค่าการยบัย ั้งการเจริญเติบโต  
                             เส้นใยเช้ือรา Bipolaris oryzae บนจานอาหารเล้ียงเช้ือ 
  

Source of variation d.f. SS MS                    F3,8  
Calculated Table 0.05 Table 0.01 

Treatment 3 2634.03 87801 22.43 4.07 7.59 
Ex.Error 8 2895.24 36195    
Total 11 5529.67 502.69    

 
* = มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
การตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวธีิ Least Significant Difference (LSD) 
  
LSD α     = (t α) (t α)  

     = (t α) [√   

 
] 

     = (t α) [√                   

 
] 

 

LSD .05      = (t .05, 8)[√
         

 
]  

     = (2.306) × (10.364) 
     = 23.89 
 

LSD.01     = (t .01,8) [√
         

 
] 

     = (3.355) × (10.364) 
     = 34.77    
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ภาคผนวก ข 
ตารางค่าเฉลีย่และวเิคราะห์ความแปรปรวน 
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ตารางผนวกที ่3 ขอ้มูลส าหรับการวเิคราะห์ค่าประสิทธิภาพของสารสกดัของสมุนไพรในการยบัย ั้ง      
การเจริญเติบโตเส้นใยเช้ือรา Bipolaris oryzae บนจานอาหารเล้ียงช้ือใน      
หอ้งปฏิบติัการ 

 

 

C.V. = 57.57  
 
ตารางผนวกที ่4 ขอ้มูลผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของค่าการยบัย ั้งการเจริญเติบโต

เส้นใยเช้ือรา Bipolaris oryzae บนจานอาหารเล้ียงเช้ือใน หอ้งปฏิบติัการ 
 

Source of variation d.f. SS MS                 F3,8  
Calculated Table 0.05 Table 0.01 

Treatment 3 2634.03 87801 22.43** 4.07 7.59 
Ex.Error 8 2895.24 36195    
Total 11 5529.67 502.69    

 
** = มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
 
 

ส่ิงทดลอง การยบัย ั้ง (%) ผลรวม (total) ค่าเฉล่ีย (mean) 

 ซ ้ า 1 ซ ้ า 2 ซ ้ า 3   
สะเดา+T. harzianum 27.0 22.9 28.3 78.2 26.0 

สะเดา -12.5 -4.1 32.5 15.9 5.3 
ยีโ่ถ+T. harzianum 24.0 24.0 37.5 85.5 28.5 

ยีโ่ถ 28.3 28.3 23.1 80.7 26.9 
  260.3(G.T.)        28.9 (G.M.) 
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ตารางผนวกที่ 5 ขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของสารสกดัในการควบคุมโรคใบจุด
                           สีน ้าตาล หลงัการปลูกเช้ือในสภาพโรงเรือนเป็นเวลา 7 วนั 
 

ส่ิงการทดลอง พื้นท่ีการเกิดโรค (cm2) ผลรวม (total) ค่าเฉล่ีย (mean) 
 ซ ้ า 1 ซ ้ า 2 ซ ้ า 3 ซ ้ า 4   

น ้ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือ 1.14 0.68 1.74 1.56 5.12 1.28 
ใบยีโ่ถหมกั T. 

harzianum 
1.19 1.29 1.49 1.04 5.01 1.25 

สะเดาหมกั T. 
harzianum 

1.27 1.69 2.39 1.59 6.94 1.735 

สารเคมีคาร์เบนดาซิม 0.91 0.66 1.17 0.14 2.88 0.72 

รวม     19.95 1.25 

 

CV = 35.60 % 
 
ตารางผนวกที่ 6 ขอ้มูลผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของค่าประสิทธิภาพของสาร
               สารสกดัในการควบคุมโรคใบจุดสีน ้าตาลของขา้วหลงัการปลูกเช้ือในสภาพโรง   
                             เรือนเป็นเวลา 7 วนั 
 
Source of variation d.f. SS MS                        F3,8  

Calculated Table 0.05 Table 0.01 
Treatment 3 2.2281 0.7627 4.07* 4.07 7.59 
Ex.Error 8 1.6556 0.2070    
Total 11 3.9437 0.3585    
 
*  = มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 7 ขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของสารสกดัดว้ยน ้ าหมกัในการควบ
               คุมโรคใบจุดสีน ้าตาล หลงัการปลูกเช้ือในสภาพโรงเรือนเป็นเวลา 14 วนั 
 
ส่ิงการทดลอง พื้นท่ีการเกิดโรค (cm2) ผลรวม (total) ค่าเฉล่ีย (mean) 
 ซ ้ า 1 ซ ้ า 2 ซ ้ า 3 ซ ้ า 4   
น ้ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือ 1.27 0.86 0.91 1.06 4.40 1.10 
ใบยีโ่ถหมกั T. 
harzianum 

0.48 0.52 0.45 0.65 2.28 0.57 

สะเดาหมกั T. 
harzianum 

0.66 0.58 0.55 0.63 2.41 0.60 

สารเคมีคาร์เบนดาซิม 0.54 0.26 0.25 0.30 2.30 0.58 

รวม     11.39 (G.T) 0.71 (G.M) 

 
CV  = 25.127% 

 
ตารางผนวกที่ 8 ขอ้มูลผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของค่าประสิทธิภาพของสาร   

สกัดด้วยน ้ าหมักในการควบคุมโรคใบจุดสีน ้ าตาลหลังการปลูกเช้ือในสภาพ
โรงเรือนเป็นเวลา 14 วนั 

                
Source of variation d.f. SS MS                     F3,8  

Calculated Table 0.05 Table 0.01 
Treatment 3 0.7514 1.0656 5.17* 4.07 7.59 
Ex.Error 8 8.5251 0.2505    
Total 11 9.2765 0.8433    

 
*= มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ภาคผนวก ค 
ขั้นตอนการด าเนินงานในห้องปฏิบัติการ 
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ภาพผนวกที่ 1  การแยกเช้ือสาเหตุโรคใบจุดสีน ้าตาล 
 

 
ภาพผนวกที่ 2  ทดสอบประสิทธิภาพสารสกดัจากสมุนไพรในการยบัย ั้งเช้ือรา Bipolaris oryzae 

ในหอ้งปฏิบติัการ 
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T1R1 = น ้ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือ 
T2R1 =สะเดา + T. harzianum 
T3R1 =ยีโ่ถ + T. harzianum 
T4R1 =สะเดา 
T5R1 =ยีโ่ถ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพผนวกที ่3  เก็บผลการทดลองเช้ือสีน ้าตาลหลงัจากเช้ือปลูกเป็นเวลา 2 วนัโดยการวดัจากจุด   

ก่ึงกลางทั้งส่ีจุด 
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ภาคผนวก ง 
ประวตัิผู้วจัิย 
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