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การสํารวจโรคเมล็ดดางขาวที่เกิดจากเชื้อราและการพัฒนาวิธีการประเมินโรค
ในสภาพโรงเรือน
Survey of Dirty Panicle Disease Caused by Fungi and Development of
Disease Evaluation Method for Greenhouse Condition
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Abstract
Dirty panicle disease caused severe damage for rice production in Thailand. Survey on its occurrence and evaluation method in greenhouse condition was developed. From 20 provinces, the southern
part had 99.2 % of disease occurrence, while the central, northern and western parts had 98.7%, 98.0%
and 74.3% occurrence, respectively. The collected grains were, then, differentiated based on dirty panicle
symptom on seeds. The results showed that seeds from the northern part showed highest severity at
40.2% while those from central, southern and western parts gave 34.2%, 31.9% and 26.3% severity,
respectively. The disease evaluation in greenhouse was conducted by inoculation with 105 spore/ml. of
Curvularia lunata, Bipolaris oryzae and Fusarium incarnatum on KDML105. The inoculation techniques
were used by dropping at the booting stage and spraying at the flowering stage. The results revealed that
dropping method with fungal spore suspension showed the symptom faster and more severe than using
spraying method. Moreover, the symptom was characterized on 15 rice varieties by inoculation with three
fungal species. The results showed that 4 levels of symptom were classified as level 1 (0.1 mm. black
spot) to level 4 (black lesions 50 – 75% of seed). This evaluation method of rice dirty panicle could be
easily used for plant breeding program in greenhouse condition.
Keywords: Rice, dirty panicle disease, Curvularia lunata, Bipolaris oryzae, Fusarium incarnatum
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บทคัดยอ
โรคเมล็ดดางขาวเปนโรคที่มีความสําคัญมากในการผลิตขาวของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุ
ประสงคเพื่อสํารวจสถานการณความรุนแรงของโรคเมล็ดดางขาวและเพื่อพัฒนาวิธีการประเมินโรคในสภาพโรง
เรือน โดยสํารวจแปลงนาใน 20 จังหวัด พบวาภาคใตมีเปอรเซ็นตการเกิดโรค 99.2 เปอรเซ็นตของพื้นที่การ
สํารวจ ในขณะที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตก พบการเกิดโรค 98.7 98.0 และ 74.3 เปอรเซ็นตตาม
ลําดับ เมื่อนํามาแยกลักษณะอาการบนเมล็ดตามระดับความรุนแรงของอาการเมล็ดดาง ภาคเหนือมีความรุนแรง
ของอาการโรคบนเมล็ดเฉลี่ยเทากับ 40.2 คะแนน ของพื้นที่การสํารวจ ในขณะที่ภาคกลาง ภาคใตและภาคตะวัน
ตกพบการเกิดโรค 34.2 31.9 และ 26.3 คะแนน ตามลําดับ สําหรับการพัฒนาวิธีการประเมินโรคและศึกษาอาการ
โรคเมล็ดดางในสภาพโรงเรือน โดยปลูกเชื้อรา Curvularia lunata Bipolaris oryzae และ Fusarium incarnatum ที่ความเขมขน 105 สปอรตอมิลลิลิตร ในขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) ซึ่งมีความออนแอตอเชื้อรา
สาเหตุโรคโดยวิธีการหยอดสารแขวนลอยสปอรในระยะตั้งทอง และการพนสารแขวนลอยสปอรในระยะออกดอก
พบวาวิธีการหยอดสารแขวนลอยสปอรในระยะตั้งทองแสดงอาการของโรคไดเร็วและรุนแรงกวาการพนสารแขวน
ลอยสปอรในระยะออกดอก จากนั้นนําวิธีการปลูกเชื้อแบบหยอดมาใชปลูกเชื้อทั้ง 3 ชนิดบนขาวจํานวน 15 พันธุ
เมื่อประเมินอาการบนเมล็ดพบวาลักษณะอาการของโรคเมล็ดดางแบงได 4 ระดับ ตั้งแตระดับ 1 (แสดงอาการ
แผลจัด ขนาดเล็กกวา 0.1 มม.) ถึงระดับ 4 (อาการแผลดําขนาดใหญกวา 50 – 75% ของเมล็ด) จากการทดลอง
นี้สามารถนําวิธีการประเมินโรคในสภาพโรงเรือนมาใชสําหรับการคัดเลือกพันธุขาวตานทานโรคเมล็ดดางขาวได
คําสําคัญ : ขาว โรคเมล็ดดาง Curvularia lunata Bipolaris oryzae Fusarium incarnatum

คํานํา
โรคเมล็ดดางขาว (dirty panicle) ที่เกิดจาก
เชื้อรามีอาการบนเปลือกเมล็ดขาวโดยแสดงอาการ
จุดสีดําขนาดเล็กและขยายใหญขึ้น ในบางครั้งพบ
อาการแผลดําขนาดใหญหรือเปนรอยดางดําทั่วทั้ง
เมล็ดและเมล็ดลีบ เชื้อราสาเหตุของโรคเมล็ดดางเขา
ทําลายไดตั้งแตชวงที่ขาวเริ่มตั้งทองเปนตนไป ซึ่ง
สาเหตุของโรคเมล็ดดางนั้นเกิดจากเชื้อรา 6 ชนิด
ไดแก C. lunata (Wakk) B. oryzae (Helminthosporium oryzae) (Breda de Haan) F. incarnatum
(F. semitectum) (Berk & Rav) Cercospora oryzae (I.Miyake) Trichoconis padwickii (Ganguly)
และ Sarocladium oryzae (Sawada) เชื้อราเหลา
นี้เพิ่มปริมาณโดยการสรางโคนิเดียซึ่งสามารถแพร

กระจายไปกับนํ้า ลมหรือติดไปกับเมล็ดพันธุขาว เมื่อ
ขาวแสดงอาการเมล็ดดางทําใหสูญเสียทั้งทางดาน
คุณภาพและปริมาณ (พากเพียร และคณะ, 2522)
เตชินท (2543) รายงานวาขาวพันธุสุพรรณบุรี 3 มี
ความออนแอตอโรคเมล็ดดางและเมื่อตรวจหาสาเหตุ
พบวาเกิดจากการเขาทําลายของเชื้อราหลายชนิด
ไดแก C. lunata F. semitectum และ H. oryzae โดย
เฉพาะอยางยิ่งเชื้อรา C. lunata พบมากที่สุดและพบ
ทั่วไปบนเมล็ดพันธุขาวที่เก็บมาจากภาคกลางและ
ภาคใตของประเทศไทย เชื้อราสามารถเขาไปทําลาย
ตั้งแตขาวเริ่มติดเมล็ดและพัฒนาตอไปจนทําใหเกิด
อาการเมล็ดดางและเมล็ดลีบในระยะใกลเก็บเกี่ยว สง
ผลทําใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ สูญเสียความงอก
จนเสียคุณภาพของการเปนเมล็ดพันธุ หากมีการ
ระบาดอยางหนักทําใหผลผลิตลดลงหรือไมสามารถ
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นําผลผลิตจากแปลงนั้นมาใชทําเมล็ดพันธุขาวได
สมศักดิ์ และคณะ (2539) ไดรายงานการปนเปอน
ของเชื้อรากับเมล็ดพันธุขาวพันธุชัยนาท 1 ปทุมธานี
1 สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 และขาวขาวดอกมะลิ
105 พบเชื้อราบนเมล็ดพันธุขาว ไดแก B. oryzae
A. padwickii Curvularia sp. F. moniliforme โดยพบ
เชื้อรา B. oryzae และ A. pedwickii ปนเปอนมากับ
เมล็ด 19.2% และ 14.4% ตามลําดับ
การพั ฒ นาพั น ธุ  ข  า วหรื อ การปรั บ ปรุ ง
พันธุขาวใหเกิดความตานทานตอโรคเมล็ดดางนั้น
เป น การป อ งกั น และควบคุ ม การระบาดของโรควิ ธี
หนึ่ง ดังนั้นการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรม
เชื้ อ ราสาเหตุ โ รคเมล็ ด ด า งเพื่ อ นํ า มาใช ใ นการคั ด
เลือกพันธุขาวหรือหาแหลงพันธุกรรมขาวที่ตานทาน
โรคเมล็ดดางรวมถึงการพัฒนาวิธีการประเมินโรค
เมล็ดดางในสภาพโรงเรือน จึงมีความสําคัญตอการ
พั ฒ นาพั น ธุ  ข  า วต า นทานโรคเมล็ ด ด า งและนั ก
ปรับปรุงพันธุขาวสามารถใชประโยชนจากขอมูลและ
วิธีการที่พัฒนานี้ได
อุปกรณและวิธีการ
การสํารวจโรคเมล็ดดางขาว
สํารวจและเก็บตัวอยางในประเทศไทยจาก
พื้นที่เพาะปลูกขาวที่สําคัญของประเทศไทยจํานวน
20 จังหวัด ไดแก ชัยนาท นครปฐม ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กาญจนบุรี ราชบุรี
กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม นครสวรรค พิจิตร
พิษณุโลก ลําปาง และ สุโขทัย ในระยะใกลเก็บเกี่ยว
โดยสุมตัวอยางในรูปแบบตัว Z แตละจุดหางกัน 10
เมตร สุมเก็บจุดละ 10 รวง และนับจํานวนรวงทั้งหมด
และจํานวนรวงที่พบเมล็ดขาวที่แสดงอาการเมล็ด
ดางตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร ประเมินการเกิดโรคเมล็ด
ดาง โดยคํานวณเปอรเซ็นตการเกิดโรคจาก (จํานวน
ตนที่เปนโรค / จํานวนตนทั้งหมด) × 100 จากนั้น
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เก็บตัวอยางเมล็ดขาวมาศึกษาลักษณะอาการของ
โรคเมล็ดดางตามความรุนแรงที่พบ โดยสุมเมล็ดขาว
แปลงละ 400 เมล็ด ตามกฎของ ISTA (International
Seed Testing Association) แบงความรุนแรงออก
เปน 7 ระดับดังนี้ ระดับ 1 เมล็ดขาวปกติไมแสดง
อาการ ระดับ 2 เมล็ดขาวที่มีแผลจุดขนาดเล็กกวา
0.1 มิลลิเมตร แสดงอาการ 1 – 5% ตอพื้นที่เมล็ด
ระดับ 3 84 เมล็ดขาวที่มีแผลจุดขนาดใหญกวา 0.1
มิลลิเมตร แสดงอาการ 6 – 25% ตอพื้นที่เมล็ด ระดับ
4 เมล็ดขาวที่มีแผลดํา แสดงอาการ 26 – 50% ตอ
พื้นที่เมล็ด ระดับ 5 เมล็ดขาวที่มีแผลดํา แสดงอาการ
51 – 75% ตอพื้นที่เมล็ด ระดับ 6 เมล็ดขาวที่มีแผล
ดํามากกวา 75% ตอพื้นที่เมล็ด และระดับ 7 อาการ
เมล็ดลีบ (ดัดแปลงจาก พรทิพย, 2545)
การจําแนกชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
ดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
นําเมล็ดขาวที่แสดงอาการดางมาแยกเชื้อ
ราดวยวิธีการวางเมล็ดขาวบนกระดาษชื้น (Blotter
method) โดยทําการสุมเมล็ดขาวจากตัวอยาง นําไป
ลางดวย 10% Clorox เปนเวลา 5 นาที จากนั้นลาง
ดวยนํ้านึ่งฆาเชื้อ 3 นาที แลวนํามาวางบนกระดาษที่
นึ่งฆาเชื้อแลว เมื่อเมล็ดแหง นําไปวางบนจานเลี้ยง
เชื้อที่มีกระดาษเพาะเมล็ดที่ชุมนํ้า จานละ 25 เมล็ด
แลวนําไปบมที่อุณหภูมิหอง ภายใตแสง UV สลับกับ
ความมืด 12 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วัน นํามาตรวจดูภาย
ใตกลองสเตริโอ โดยตรวจสอบทุกเมล็ดและจําแนก
ชนิดของเชื้อราดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดย
การทําสไลดกึ่งถาวรตรวจสอบลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของเชื้อราโดยการเขี่ยสวนตางๆ ของเชื้อราที่
เจริญบนเมล็ด ไดแก ลักษณะกานชูโคนิเดีย (conidiophores) และโคนิเดีย (conidia) สี จํานวนเซลล
ของโคนิเดียที่เปนลักษณะจําเพาะของแตละจีนัสและ
สปชีส ภายใตกลองจุลทรรศนแบบ 2 มิติ (compound
microscope) ที่กําลังขยาย 20X และ 40X
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การพั ฒ นาวิ ธี ก ารปลู ก เชื้ อ ราและประเมิ น โรค
เมล็ดดางขาวในสภาพโรงเรือน
การเตรี ย มต น ข า วสํ า หรั บ ทดสอบวิ ธี ก าร
ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางขาว โดยใชขาวพันธุ
ขาวดอกมะลิ 105 (KDML105) ปลูกขาวในกระถาง
ขนาด 12 นิ้ว กระถางละ 1 ตน สําหรับการเตรียมเชื้อ
รา โดยเลือกชนิดของเชื้อราสาเหตุที่พบการระบาด
มากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก C. lunata B. oryzae
และ F. incarnatum และเปนไอโซเลทที่ผานการ
คัดเลือกจากอัตราการเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อและ
การสรางสปอร เพิ่มปริมาณเชื้อราโดยเลี้ยงเชื้อราทั้ง
3 ชนิดบนอาหาร PDA บมเชื้อราที่อุณหภูมิหอง ภาย
ใตแสง UV สลับมืด เปนเวลา 14 วัน แลวนําเชื้อรามา
เตรียมสปอรแขวนลอย ที่ความเขมขน 105 สปอรตอ
มิลลิลิตร
การทดสอบระยะของขาวที่เหมาะสมสําหรับ
การทดสอบโรค โดยการพนสปอรแขวนลอย ที่ความ
เขมขน 105 สปอรตอมิลลิลิตร ในระยะการเจริญ
เติบโตตางๆ ไดแก ระยะกลา (อายุ 30 วัน) ระยะตั้ง
ทอง ระยะออกดอก ในสภาพโรงเรือน โดยทําการ
ทดสอบจํานวน 3 ซํ้าตอระยะการทดสอบในระยะตั้ง
ทองและระยะออกดอกประเมินผลการเกิดโรคในวัน
ที่ 3 7 10 14 และ 21 วันหลังปลูกเชื้อ ในระยะกลา
ติ ด ตามผลการเกิ ด โรคจนกระทั่ ง ถึ ง ระยะออกดอก
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม
การทดสอบวิธีการปลูกเชื้อที่เหมาะสมโดย
ใชวิธีการหยอดสปอรแขวนลอยเชื้อราที่ความเขมขน
105 สปอรตอมิลลิลิตรเขาไปในชอดอกของขาวขณะ
ที่ขาวกําลังตั้งทองและพนสปอรแขวนลอย ที่ความ
เขมขน 105 สปอรตอมิลลิลิตร เขาไปที่ดอกของขาว
ในระยะออกดอก ประเมินโรคเมล็ดดางทุก 3 วันหลัง
จากปลูกเชื้อรา
การศึกษาการกอโรคของเชื้อราสาเหตุทั้ง 3 ชนิด
บนขาวพันธุตางๆ
การปลูกเชื้อราทดสอบโรคบนขาวพันธุตางๆ
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ไดแก กข9 กข31 กข49 นํ้าสะกุย19 41พวงเตี้ย
41 พวงสูง KDML105 ชัยนาท1 IR72 IR29 สังข
หยดพัทลุง ดอสามเดือน YANDON ARC 10550
IR62266 โดยปลูกเชื้อรา 3 ชนิด ไดแก C. lunata (SPB0627) B. oryzae (NPT0508) และ F.
incarnatum (CNT0901) ดวยวิธีการหยอดสปอร
แขวนลอยในระยะตั้งทองแบบแยกตนในแตละพันธุ
ดวยสปอรแขวนลอยที่ความเขมขน 105 สปอรตอมิลลิลิตร ปลูกเชื้อราโดยวิธีการหยอดสปอรแขวนลอยใน
ระยะตั้งทอง เก็บขอมูลโดยสังเกตอาการที่แสดงบน
เมล็ดขาวและเปอรเซ็นตการเกิดโรคเมล็ดดางบนรวง
ขาว
ผลและวิจารณ
การสํารวจโรคเมล็ดดางขาวในประเทศไทย
จากการสํ า รวจโรคเมล็ ด ด า งข า วในแปลง
ปลูกขาวของเกษตรกรใน 20 จังหวัด จํานวน
194 แปลงในชวงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
2557 โดยภาคใต ไดแก จ.พัทลุง (10 แปลง)
จ.นครศรีธรรมราช (10 แปลง) และ จ.สงขลา (10
แปลง) ภาคกลาง ไดแก จ.ชัยนาท (10 แปลง)
จ.นครปฐม (10 แปลง) จ.ปทุมธานี (10 แปลง)
จ.พระนครศรีอยุธยา (10 แปลง) จ.สิงหบุรี (10 แปลง)
จ.สุพรรณบุรี (10 แปลง) จ.อางทอง (10 แปลง) ภาค
เหนือและภาคเหนือตอนลาง ไดแก จ.กําแพงเพชร
(2 แปลง) จ.เชียงราย (12 แปลง) จ.เชียงใหม (10
แปลง) จ.นครสวรรค (10 แปลง) จ.พิจิตร (10 แปลง)
จ.พิษณุโลก (10 แปลง) จ.ลําปาง (10 แปลง) จ.สุโขทัย
(10 แปลง) และภาคตะวันตก ไดแก จ.ราชบุรี (10
แปลง) จ.กาญจนบุรี (10 แปลง) พบวา เปอรเซ็นต
การเกิดโรคในภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ และภาค
เหนือตอนลาง และภาคตะวันตกมีเปอรเซ็นตการ
เกิดโรคในแปลงเทากับ 77.7 – 100% 91.4 – 100%
47.9 – 100% และ 25.8 – 100% ตามลําดับ จากการ
แยกระดับความรุนแรงของอาการโรคเมล็ดดางจาก
ตัวอยางที่สํารวจมา พบวา ในภาคกลาง ภาคใต ภาค
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เหนือและภาคเหนือตอนลาง และภาคตะวันตก มี
ความรุนแรงของโรคบนเมล็ดอยูในชวง 18.2 – 52.5%
7.1 – 57.7% 12.5 – 76.2% และ 5.3 – 59.5%
ตามลําดับ (Figure 1) นําขอมูลเปอรเซ็นตการเกิด
โรคในแปลงมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม
Statistix 8.0 หาความตางทางสถิติดวย LSD Test ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวา การเกิดโรคในภาค
กลาง ภาคใต ภาคเหนือและภาคเหนือตอนลางไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ โดยพบวาเปอรเซ็นตการ
เกิดโรคในภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือและภาคเหนือ
ตอนลาง มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคเฉลี่ยเทากับ 98.7
99.1 และ 98.0 เปอรเซ็นตตามลําดับ แตในภาคตะวัน
ตกมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคแตกตางทางสถิติกับภา
คอื่นๆ โดยพบวามีเปอรเซ็นตการเกิดโรคในแปลง
เฉลี่ยเทากับ 74.3 เปอรเซ็นต จากการแยกระดับ
ความรุนแรงของอาการโรคเมล็ดดางจากตัวอยางที่
สํารวจมา นําขอมูลความรุนแรงมาวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติดวยโปรแกรม Statistix 8.0 หาความตาง
ทางสถิติดวย LSD Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
พบวาความรุนแรงของอาการโรคเมล็ดดางบนเมล็ด
แตกตางกันทางสถิติ
โดยพบวาภาคเหนือความ
รุนแรงของโรคบนเมล็ด ในภาคกลาง ภาคใต และ
ภาคเหนือตอนลาง
และภาคตะวันตกมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 40.2 34.8 31.9 และ 26.3 คะแนน
(Table 1) จากขอมูลของศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา รายงานวาในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนตุลาคม 2557 ประเทศไทยมีอากาศที่รอนถึง
รอนมากและมีฝนฟาคะนองกระจายทั่วทุกพื้นที่ทําให
มีสภาพอาการรอนแหงสลับรอนชื้นสภาพอากาศดัง
กลาวมีผลตอการเพิ่มปริมาณของเชื้อราสาเหตุและ
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การระบาดของโรคเมล็ดดางขาวซึ่งเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของ
โรคขาวในเขตภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง
ภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออก พบวาชวง
เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม ป 2556 เปนชวง
ที่สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิสูง
ขึ้น ความชื้นลดลง ฝนตกไมสมํ่าเสมอ เปนสภาวะที่
เหมาะตอการเกิดโรคเมล็ดดาง ทําใหเชื้อราสาเหตุ
โรคเพิ่มปริมาณและระบาดไดดี (เฉลิมขวัญ และ
คณะ, 2557)
การจําแนกชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
ดวยลักษณะสัณฐานวิทยา
จากการตรวจสอบลักษณะเสนใยและสปอร
ของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางบนเมล็ดขาวที่สุมเก็บ
ตัวอยางจากแปลงปลูก 20 จังหวัด โดยการแยกเชื้อ
ดวยวิธี blotter พบวา มีเปอรเซ็นตการปนเปอนมา
ของเชื้อราสาเหตุโรคเฉลี่ย 63.80% โดยพบเชื้อรา
C. lunata 43.4% B. oryzae 9.40% F. incarnatum
9.30% และ Trichoconis padwickii 2.30% (Table
2) จากการศึกษาพบวาสปอรของเชื้อรา C. lunata มี
ขนาด 3 – 4 เซลลรูปรางโคง ปลายเรียว เซลลตรง
กลางมีขนาดใหญและมีสีเขม เซลลหัวทายมีสีออน
เสนใยมีสีเขม เชื้อรา B. oryzae สรางสปอรรูปราง
คลายกระบองขนาด 5 – 12 เซลลมีสีนํ้าตาล เกิดบน
กานชูสปอร เสนใยมีสีเขม เชื้อรา F. incarnatum พบ
สปอรแบบ macrospore รูปรางโคง หัวทายแหลม มี
ขนาด 5 – 7 เซลล ใสไมมีสี เชื้อรา T. pedwickii สราง
เสนใยสีขาวเจริญปกคลุมเมล็ดขาว พบสปอรรูปราง
ทรงกระบอง มีสีเขมกวาเสนใย (Figure 2)
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Figure 1 Rice dirty panicle symptom in paddy fields in (A) Chainat (B) Nakhon Si Thammarat
(C) Sukhothai (D) and Pathum Thani Province
Table 1 Percentages of disease incidence in the field and disease severity on rice seed

Figure 2 Conidial morphology of rice dirty panicle fungi (A) Curvularia lunata (B) Bipolaris oryzae
(C) Fursarium incarnatum (D) Trichoconis padwickii
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Table 2 Percentage of rice dirty party panicle fungi observed by blotter method

345

346

โรคเมล็ดดางขาวที่เกิดจากเชื้อรา

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

การพั ฒ นาเทคนิ ค การปลู ก เชื้ อ ราสาเหตุ โ รค
เมล็ดดางขาวในสภาพโรงเรือน
การพัฒนาวิธีการประเมินโรคเมล็ดดางใน
สภาพโรงเรือน โดยทดสอบระยะของขาวที่เหมาะ
สมต อ การเกิ ด โรคตั้ ง แต ร ะยะกล า จนถึ ง ระยะออก
รวงก อ นเก็ บ เกี่ ย วพบว า ในระยะที่ มี ก ารพ น สปอร
แขวนลอยและติ ด ตามการเกิ ด โรคจนข า วออกรวง
พบวามีการเกิดโรคนอยมากเทากับวิธีการควบคุม
ที่ไมไดปลูกเชื้อราทั้ง 3 ชนิด (Figure 3) ดังนั้น
การ ทดสอบวิธีการปลูกเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
จึ ง เลื อ กทดสอบในระยะตั้ ง ท อ งและระยะออกดอก
โดยวิธีการหยอดสปอรแขวนลอยเขาไปในกาบหุม
รวงขาวในระยะตั้งทองเปรียบเทียบกับการวิธีการ
พน สปอรแขวนลอยในระยะออกดอก พบวา การ
ปลูกเชื้อโดยวิธีการหยอดสปอรแขวนลอยมีการเกิด
โรคเร็วกวาและมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคสูงกวาตั้งแต
3 วันหลังการปลูกเชื้อเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการพน
สปอรแขวนลอยในระยะออกดอก (Figure 4) ในการ
พัฒนาเทคนิคการปลูกเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางขาว
โดยการหยอดสปอรแขวนลอยในระยะตั้งทองเปน
วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกเชื้อและการเก็บ
ผลการทดลองทุกวันที่ 3 7 10 14 และ 21 วันหลัง
จากปลูกเชื้อ เนื่องจากภายในกาบหุมรวงมีความชื้น
สูงซึ่งเปนสภาพที่เหมาะสมตอการพัฒนาโรคของเชื้อ
ราและลดการปนเปอนจากภายนอก ซึ่งวิธีการหยอด
สปอร แ ขวนลอยเป น วิ ธี ก ารที่ ไ ด มี ก ารพั ฒ นาใช
กับการทดสอบโรคไหมคอรวง
โดยหยอดสปอร
แขวนลอยของเชื้อราที่บริเวณกาบใบธงขาว พันธุ
KTH17 และ พันธุขาว กข23 ขาวดอกมะลิ105 ใน
ระยะตั้งทองสามารถทําใหขาวแสดงอาการไหมคอ
รวงไดเร็ว (Apichart et al., 2006)
การศึกษาการกอโรคของเชื้อราสาเหตุทั้ง 3 ชนิด
บนขาวพันธุตางๆ
จากการศึกษาลักษณะอาการของโรคเมล็ด
ดางบนขาว 15 สายพันธุ โดยการปลูกเชื้อดวยเชื้อรา
ทั้ง 3 ชนิด พบวาอาการของโรคเมล็ดดางแบงออก
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เปน 4 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 แสดงอาการแผลจุด
ขนาดเล็กกวา 0.1 มิลลิเมตร พบบนพันธุ 41พวงสูง
IR62266 กข31 IR72 กข49 ระดับ 2 แสดงอาการ
แผลจุดขนาดใหญกวา 0.1 มิลลิเมตร พบบนพันธุ
IR29 ARC10550 ระดับ 3 แสดงอาการแผลดําใหญ
นอยกวา 50% ของพื้นที่เมล็ด พบบนพันธุ ดอสาม
เดือน สังขหยดพัทลุง ชัยนาท1 นํ้าสะกุย19 และ
ระดับ 4 แสดงอาการแผลดําขนาดใหญ 50 – 75%
ของพื้นที่เมล็ด พบบนพันธุ กข9 KDML105 41พวง
เตี้ย Yandogon โดยขาวแตละสายพันธุตอบสนอง
ตอเชื้อราทั้ง 3 ชนิดเหมือนกัน (Figure 5) จากการ
ปลูกเชื้อทดสอบในสภาพโรงเรือน
จึงไดกําหนด
เกณฑมาตรฐานการประเมินโรคเมล็ดดางขาว ได
เปน 6 ระดับ คือ ระดับ 0 ไมแสดงอาการของโรค
(highly resistant) ระดับ 1 แผลจุดขนาดเล็กกวา
0.1 มิลลิเมตร (resistant) ระดับ 2 แผลจุดขนาด
ใหญกวา 0.1 มิลลิเมตร (moderately resistant)
ระดับ 3 แผลดําใหญนอยกวา 50% ของพื้นที่เมล็ด
(moderately susceptible) ระดับ 4 แผลดําขนาดใหญ
50 – 75% ของพื้นที่เมล็ด (susceptible) และระดับ
5 แสดงอาการเมล็ดดํามากกวา 75% ของพื้นที่เมล็ด
รวมถึงอาการเมล็ดลีบ (highly susceptible) (Table
3) โดยวิธีการประเมินนี้ไดกําหนดเกณฑทั้งลักษณะ
อาการและเปอรเซ็นตความเสียหายบนเมล็ดคอนขาง
ชัดเจนและประเมินไดสะดวกเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี
การประเมินที่ใชทั่วไปโดยสังเกตจากลักษณะอาการ
บนเมล็ด (พรทิพย, 2545)
สรุป
การสํารวจโรคเมล็ดดางขาวและเก็บขอมูล
ความเสียหายจากโรคเมล็ดดางพบวา เปอรเซ็นตการ
เกิดโรคในแปลงและความรุนแรงของโรคบนเมล็ดมี
ความแตกตางกันไป เมื่อนํามาสํารวจเชื้อราบนเมล็ด
โดยวิธี Blotter และศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาพบ

ว.วิทยาศาสตรเกษตร

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

เปอรเซ็นตการปนเปอนของเชื้อราสาเหตุโรค 63.80
เปอรเซ็นต และพบเชื้อรา 4 ชนิด ไดแก C. lunata
ซึ่งเปนเชื้อราสาเหตุโรคที่พบมากที่สุด B. oryzae F.
incarnatum และ T. padwickii ตามลําดับ การพัฒนา
วิธีการปลูกเชื้อราในสภาพโรงเรือนพบวาการหยอด
สปอรแขวนลอยที่ความเขมขน 105 สปอรตอมิลลิลิตร
เข า ไปที่ ก าบหุ  ม รวงข า วระยะตั้ ง ท อ งเป น วิ ธี ก ารที่
เหมาะสมที่สุด และจากการศึกษาการกอโรคของ
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เชื้อราบนขาวพันธุตาง ๆ สามารถจัดระดับอาการเพื่อ
การประเมินโรคบนรวงเปน 6 ระดับ ในการศึกษานี้
สามารถนําขอมูลความเสียหายการพบเชื้อราสาเหตุ
โรคที่สําคัญ วิธีการทดสอบโรคและการประเมินโรค
ไปใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอไป นอกจากนี้ยัง
เปนประโยชนตอการคัดเลือกสายพันธุขาวที่มีแนว
โนมตานทานตอเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุขาวของประเทศไทย

Figure 3 Percentage of dirty panicle occurrence on KDML 105 variety by inoculation with Curvularia
lunata suspensions in booting and flowering stages

Figure 4 Percentage of dirty panicle occurrence on KDML 105 variety inoculation with Curvularie
lunata suspensions by injection method in booting and spraying method in flowering stages
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Figure 5 Rice dirty panicle symptom on different varieties after inoculation by dropping method with
Bipolaris oryzae spores suspensions at 21 day after inoculation A: 41 POUNGSUNG B: IR 29
C: CHAINAT 1 D: RD 9
Table 3 Symptom and disease severity of rice dirty panicle evaluated in greenhouse condition
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