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3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดเชื้อรา Fusarium   

                                           moniliforme ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Chemical Seed Treatment to Control Fusarium                       

                                           moniliforme of Corn Seeds 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   นางสาวสุมนา  จ าปา สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ 
ผู้ร่วมงาน  นางสาวนิภาภรณ์  พรรณรา สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ 
             นางสาวกัณทิมา  ทองศรี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

             นางสาวศุภลักษ์  สัตยสมิทสถิต สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

             นางสาวภภัสสร  วฒันกุลภาคิน สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
นายจิระ สุวรรณประเสริฐ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

             นายสนอง บัวเกตุ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

5. บทคัดย่อ   
  เชื้อรา Fusarium moniliforme สาเหตุโรคต้นเน่า (Fusarium Stalk rot) ของข้าวโพดเป็นเชื้อราที่ติด
ไปกับเมล็ดพันธุ์ การใช้สารป้องกันก าจัดเชื้อราเป็นวิธีการควบคุมโรคในปัจจุบัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการคลุก
เมล็ดด้วยสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดเชื้อรา F. moniliforme ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเก็บรักษา
เป็นระยะเวลา 6 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง (28±2 องศาเซลเซียส) ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
พิษณุโลกระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-กันยายน 2561 เมื่อเลี้ยงเชื้อรา F. moniliforme  บนอาหาร PDA ที่ผสม
สารป้องกันก าจัด เชื้ อรา captan 50% WP, thiophanate-methyl 70% WP, metalaxyl 25% WP และ 
difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 0 250 500 750 และ 1,000 ppm พบว่าสาร thiophanate-methyl 



70%WP ทุกระดับความเข้มข้นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา F. moniliforme ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และสาร 
difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 250 ppm สามารถยับยั้งเชื้อรา F. moniliforme ได้ 94 เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อน าสาร thiophanate-methyl 70%WP และ difenoconazole 25%EC มาคลุกเมล็ดตามกรรมวิธีเพ่ือ
ตรวจหาเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา F. moniliforme บนเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น แล้วเก็บไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 เดือน พบว่า ระดับของสาร thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 
1 กิโลกรัม สามารถควบคุมเชื้อรา F. moniliforme ภายหลังการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ 2 เดือน 

ค าส าคัญ : คลุกเมล็ด  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Fusarium moniliforme 

        Abstract 

   Fusarium Stalk rot of corn is caused by Fusarium moniliforme, that is a seed borne 

pathogens. Fungicide usually adopted to control this pathogens. Study on chemical seed 

treatment to control F. moniliforme of corn seeds and kept for 6 months at room temperature         

(28 ± 2 ° C). Experiment was conducted at Phitsanulok Seed Research Development Center 

from October 2016 to September 2017. Efficacy of fungicide to control F. moniliforme was 

evaluated in vitro by cultured on PDA medium with captan 5 0 % WP, thiophanate-methyl 

7 0 % WP, metalaxyl 2 5 % WP and  difenoconazole 2 5 % EC at five 70%WP all concentration 

completely inhibited the mycelium growth of F. moniliforme (100%) and difenoconazole 25%EC 

concentration of 250 ppm Inhibited 94%. The substances used as seed treatment were 

thiophanate-methyl 70%WP and difenoconazole 25%EC and kept at room temperature for 6 

month the level of thiophanate-methyl 70%WP rate of 6 g per 1 kg of seeds can control F. 

moniliforme later to storge for 2 months. 
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6. ค าน า                                  
     ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเนื่องจากเป็นสินค้า  ทาง

เกษตรส าหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศที่ส าคัญ โดยส่งออกในลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด  ปัญหา
หนึ่งที่เกิดกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดคือ ปัญหาเรื่องโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ซึ่งน าความเสียหายและ
ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต โรคที่ส าคัญโรคหนึ่งคือ โรคต้นเน่าเกิดจากเชื้อฟิวซาเรียม (Fusarium stalk rot) 
เกิดจากเชื้อรา Fusarium moniliforme (Sheld.) พบว่าใบต้นที่เป็นโรคสลดสีเขียวอมเทาต่อมาจะแห้ง
ตาย ล าต้นส่วนล่างไม่แข็งแรง จะมีลักษณะเป็นแผลสีน้ าตาลอ่อนถึงสีน้ าตาลเข้ม บริเวณแผลจะแห้งยุบตัว
ลง ล าต้นแตกหรือฉีกบริเวณเหนือดิน เมื่อผ่าดูจะพบเส้นใยสีขาวปกคลุม บริเวณแผลภายในล าต้น (ไส้) จะ



มีลักษณะเป็นสีชมพูหรือม่วง ต่อมาล าต้นจะกลวงเพราะถูกเชื้อราย่อยสลาย เมื่อถูกลมพัดต้นหักล้มได้ง่าย 
เชื้อรานี้สามารถติดมากับเมล็ด หรืออาศัยในดินและเศษซากพืชหรือติดไปกับฝักเมื่อถูกกระเทาะออก
สามารถแพร่กระจายปนเปื้อนเมล็ดอ่ืนทั่วทั้งโรงเก็บ และสามารถสร้างสารพิษ fumonisin ซึ่งเป็นสาเหตุ
โรคมะเร็ง (พัชราภรณ์, 2553) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ตาม
ความต้องการของประเทศผู้ซื้อ ซึ่งมีข้อก าหนดให้มีการรับรองการปลอดเชื้อโรคพืชที่ส าคัญบางชนิดกับ
เมล็ดพันธุ์ การป้องกันก าจัดเชื้อรา Fusarium moniliforme ไม่ให้ติดไปกับเมล็ดพันธุ์จึงเป็นการเพ่ิม
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งการป้องกันก าจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ท าได้หลายวิธีและวิธีหนึ่งที่
เป็นที่นิยมท ากัน คือ การคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราสามารถท าได้สะดวกรวดเร็วและ
ให้ผลคุ้มค่า ปัจจุบันสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรามีหลายชนิด แต่ยังไม่มีรายงานว่าสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อ
ราชนิดใดที่สามารถยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้
ทดลองหาสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราที่มีรายงานว่าสามารถยับยั้งเชื้อรา Fusarium sp. ได้ดี น ามายับยั้ง
เชื้อรา Fusarium moniliforme โดยเฉพาะ 
7. วิธีด าเนินการ                 

    - อุปกรณ์       

1. อุปกรณส์ุ่มเก็บตัวอย่าง ได้แก่  หลาวสุ่มตัวอย่าง, ถุงพลาสติก, ปากกาเคมี 

2. สารเคมี ได้แก่ อาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA,  captan, thiophanate-methyl, metalaxyl,   

    difenoconazole 

3. กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope พร้อมอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ 

4. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
5. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
6. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์ 

ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium  moniliforme   
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA    
     - วิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ CRD  จ านวน 4 ซ้ า 17 กรรมวิธี ประกอบด้วย  
1. captan 50%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
2. captan 50%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
3. captan 50%WP ความเข้มข้น 750 ppm 
4. captan 50%WP ความเข้มข้น 1,000 ppm 
5. thiophanate-methyl 70%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
6. thiophanate-methyl 70%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
7. thiophanate-methyl 70%WP ความเข้มข้น 750 ppm 



8. thiophanate-methyl 70%WP ความเข้มข้น 1,000 ppm 
9. metalaxyl 25%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
10. metalaxyl 25%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
11. metalaxyl 25%WP ความเข้มข้น 750 ppm 
12. metalaxyl 25%WP ความเข้มข้น 1,000 ppm 
13. difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 250 ppm 
14. difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 500 ppm 
15. difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 750 ppm 
16. difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 1,000 ppm 
17. อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ไม่เติมสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา  
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
  1. การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium 

moniliforme   ในห้องปฏิบัติการการ เก็บตัวอย่างเชื้อรา Fusarium moniliforme และการแยกเชื้อ โดยสุ่ม
ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมาตรวจหาเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี Blotter method เป็นเวลา 7 วัน เมื่อ
ครบก าหนดน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมาตรวจหาเชื้อรา Fusarium moniliforme ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ภายใต้กล้อง 
Stereo microscope ท าการแยกให้บริสุทธิเเลี้ยงบนอาหาร PDA  และเก็บเป็น stock culture เพ่ือใช้ในการ
ทดลองต่อไป  
  2. ทดสอบสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium moniliforme 
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยเลี้ยงเชื้อรา Fusarium moniliforme บนอาหาร PDA เพ่ือใช้เป็นเชื้อราเริ่มต้น เมื่อเชื้อรา
อายุได้ 7 วัน ตัดเจาะชิ้นวุ้นโดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร น ามาวางบนจุดกึ่งกลาง
จานอาหารที่เติมสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราตามกรรมวิธี บันทึกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเชื้อและค านวณ
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อรา  Fusarium moniliforme   
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme   

บนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในห้องปฏิบัติการและอายุการเก็บรักษา 
วางแผนการทดลองแบบ CRD  จ านวน 4 ซ้ า 7 กรรมวิธี ประกอบด้วย  
 1. thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 2.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
  2. thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 4.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
  3. thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
  4. difenoconazole 25%EC อัตรา 0.1 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  5. difenoconazole 25%EC อัตรา 0.2 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  6. difenoconazole 25%EC อัตรา 0.4 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  7. ไม่คลุกสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา 
 วิธีปฏิบัติการทดลอง 



 1. ปลูกเชื้อบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (seed inoculation) นับจ านวนสปอร์ให้ได้ความเข้มข้น 
2x106สปอร์/มิลลิลิตร โดยฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลาย Sodium hypochlorite เข้มข้น 1% นาน 2-3 นาที ล้าง
ออกด้วยน้ ากลั่นฆ่าเชื้อ 3-4 ครั้ง ปล่อยให้แห้ง แล้วจึงน าไปแช่ใน spore suspension ที่เตรียมไว้ อัตรา 100 
เมล็ด/200 มิลลิลิตร โดยแช่เมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (Galperin, 2003) จากนั้นจึงน าเมล็ดพันธุ์มาซับด้วย
กระดาษกรองที่สะอาดผึ่งให้แห้งนาน 12 ชั่วโมง  แล้วน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ผ่านการปลูกเชื้อแล้วบ่มที่ห้องบ่มเชื้อ
เป็นเวลา  7 วัน 
 2. แล้วน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาคลุกสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราตามกรรมวิธีผึ่งไว้นาน 12 ชั่วโมง 
มาตรวจสอบด้วยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter method) โดยใน 1 จานเลี้ยงเชื้อใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 10 
เมล็ด 7 วันบันทึกเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อราชนิด Fusarium moniliforme บนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และบันทึก
เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานและเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 การบันทึกข้อมูล 

1. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเชื้อ 
2. เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 

              เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง = [( A – B ) / A ] x 100  
              เมื่อ A คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อราชุด   
                           เปรียบเทียบ  
                   B คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อราผสมสาร    
                          ป้องกันก าจัดโรค 

3. เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีมาตรฐาน ISTA 
4. เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา Fusarium moniliforme บนเมล็ดพันธุ์ 
   เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อ (%) = จ านวนเมล็ดที่ติดเชื้อ x100 
                                      จ านวนเมล็ดทั้งหมด   

   - เวลาและสถานที่      

ระยะเวลา  - ตุลาคม 2559 – กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ - ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์  

                       ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก                                          
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ    
   สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2560 และปี 2561 มาตรวจหาเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
ด้วยวิธี Blotter method แล้วท าการแยกเชื้อ  Fusarium moniliforme ลักษณะโคโลนีของเชื้อราบนอาหาร 
PDA เชื้อราสร้างเส้นใยฟู สีขาว เจริญอย่างรวดเร็ว เมื่อมีอายุมากขึ้นเส้นใยมีสีชมพู ชมพูแซมด้วยสีม่วง จนถึงสี



ชมพูอมม่วง เมื่ออายุ 12 วัน สร้าง sporodochium สีส้มบนผิวหน้าอาหาร โคโลนีด้านใต้วุ้นอาหารมีสีม่วง หรือ
ม่วงคราม (ภาพที่ 1)  
2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium  moniliforme   บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA    
   ท าการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดเชื้อราในห้องปฏิบัติการ  ตามกรรมวิธีที่วางไว้ได้แก่สาร 
captan 50%WP  thiophanate-methyl 70%WP  metalaxyl 25%WP และ difenoconazole 25%EC ที่
ระดับความเข้มข้น 250, 500, 750 และ 1,000 ppm. จากการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเชื้อราสาเหตุ
เปรียบเทียบในแต่ละกรรมวิธีที่ 10 วันหลังการทดลอง พบว่า ผลการทดลองในปี 2560 สารป้องกันก าจัดเชื้อรา 
thiophanate-methyl 70%WP สามารถป้องกันก าจัดเชื้อรา Fusarium  moniliforme ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ทุก
ระดับความเข้มข้น และรองลงมาคือสาร difenoconazole 25%EC ทุกระดับความเข้มข้นสามารถยับยั้งการเจริญ
ของเส้นใยเชื้อราได ้(ตารางที่ 1) ซึ่งในปี 2561 ให้ผลการทดลองเช่นเดียวกัน 
 
3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme   บน
เมล็ดพันธุ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ในห้องปฏิบัติการและอายุการเก็บรักษา 

จากการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อ

ราภายหลังการปลูกเชื้อบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (seed inoculation) ด้วยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter 

method) ในปี 2560 พบว่า ก่อนการเก็บรักษา การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสาร thiophanate-

methyl 70%WP อัตรา 4 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม พบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา F. moniliforme น้อยที่สุด 

(5.26 เปอร์เซ็นต์) ภายหลังการเก็บรักรักษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน เมล็ดพันธุ์ที่คลุกด้วยสาร thiophanate-

methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม พบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา  F. moniliforme น้อยที่สุด  

(2.50 เปอร์เซ็นต์) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2-6 เดือน จะไม่พบเชื้อรา F. moniliforme   

(0 เปอร์เซ็นต์) (ตารางท่ี 2)  

ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา

ภายหลังการปลูกเชื้อบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (seed inoculation) ด้วยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter 

method) ในปี 2561 พบว่า ก่อนการเก็บรักษา การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสาร thiophanate-

methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม พบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา F. moniliforme น้อยที่สุด 

(4.50 เปอร์เซ็นต์ ) ภายหลังการเก็บรักรักษาเป็นระยะเวลา 1  และ 2 เดือน เมล็ดพันธุ์ที่คลุกด้วยสาร 

thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 4 และ 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม พบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา F. 

moniliforme น้อยที่สุด (1.50  และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 

3 เดือน เมล็ดพันธุ์ที่คลุกด้วยสาร thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม พบ

เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา F. moniliforme น้อยที่สุด (0.25 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ)  4-6 เดือน จะไม่พบเชื้อรา F. 



moniliforme (0 เปอร์เซ็นต์) เมื่อคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ด

พันธุ์ 1 กิโลกรัม (ตารางที่ 3) สอดคล้องกับการทดลองของ อนันต์ (2556) ที่พบว่าการใช้สารเคมีประเภทดูดซึม 

ได้ แก่  thiophanate-methyl มีผลต่อการยับยั้ งการเจริญของเชื้ อราที่ ส ร้างสปอร์ ใส  (hyaline) ได้ แก่     

Fusarium sp.  

 ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเคลือบด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา thiophanate-

methyl 70%WP และ difenoconazole 25%EC ทุกอัตรา ไม่มีผลต่อความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ 

เปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เคลือบสารป้องกันก าจัดเชื้อรา เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 

6 เดือน (ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

  การคลุกเมล็ดดว้ยสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจดัเชือ้รา F. moniliforme ท่ีติดมากับเมล็ดพันธุข์า้วโพดเลีย้งสตัว  ์
พบว่า การใช้สารป้องกันก าจัดเชื ้อรา thiophanate-methyl 70%WP ซึ่งเป็นสารเคมีประเภทดูดซึม (systemic 
fungicide) ทกุระดบัความเขม้ขน้สามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้รา F. moniliforme ในหอ้งปฏิบตัิการไดด้ีท่ีสดุ 
ยกเวน้สาร captan 50%WP metalaxyl 25%WP และ difenoconazole 25%EC ท่ีไมส่ามารถยบัยัง้การเจริญของเสน้
ใยเชือ้ราได ้เมื่อคลกุเมล็ดพนัธุด์ว้ยสารป้องกนัก าจดัเชือ้ราพบว่า  thiophanate-methyl อตัรา 6 กรมัต่อเมล็ดพนัธุ ์1 
กิโลกรมั มีประสิทธิภาพดีท่ีสดุในการยบัยัง้การเขา้ท าลายของเชือ้รา F. moniliforme ดงันัน้ในการคลกุเมล็ดดว้ยสาร 
thiophanate-methyl อตัรา 6 กรมัตอ่เมลด็พนัธุ ์1 กิโลกรมัใหผ้ลยบัยัง้เชือ้รา F. moniliforme ดีท่ีสดุ  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน   

  ได้สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราที่เหมาะสม ที่สามารถป้องกันก าจัดเชื้อรา Fusarium moniliforme 

สาเหตุโรคต้นเน่าเกิดจากเชื้อฟิวซาเรียม ในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
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12. ภาคผนวก 

 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะเชื้อสาเหตุโรค Fusarium  moniliforme บนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพที่ 2 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา F. moniliforme บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผสมสารป้องกัน
ก าจัดเชื้อราความเข้มข้นต่างๆ (A = captan 50%WP, B = thiophanate-methyl 70%WP,  
C = metalaxyl 25%WP and D = difenoconazole 25%EC) 
ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium moniliforme บนอาหาร PDA    ผสมสาร

ป้องกันก าจัดเชื้อราที่ความเข้มข้นต่างๆ 

Treatment  
การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา  
 Fusarium moniliforme1(%) 

ปี 2560 ปี 2561 
captan 50%WP 250 ppm. 76.15b 72.93c 
captan 50%WP 500 ppm. 77.80b 73.89c 
captan 50%WP 750 ppm. 76.01b 77.74b 
captan 50%WP 1,000 ppm. 78.23b 77.11b 
thiophanate-methyl 70%WP 250 ppm. 100.00a 100.00a 
thiophanate-methyl 70%WP 500 ppm. 100.00a 100.00a 
thiophanate-methyl 70%WP 750 ppm. 100.00a 100.00a 
thiophanate-methyl 70%WP 1,000 ppm. 100.00a 100.00a 
metalaxyl 25%WP 250 ppm. 29.99d 9.31g 
metalaxyl 25%WP 500 ppm. 35.65d 18.84f 
metalaxyl 25%WP 750 ppm. 57.51c 35.69e 
metalaxyl 25%WP 1,000 ppm. 51.68c 44.24d 
difenoconazole 25%EC 250 ppm. 94.00a 98.65a 
difenoconazole 25%EC 500 ppm. 92.24a 98.59a 
difenoconazole 25%EC 750 ppm. 92.78a 98.78a 
difenoconazole 25%EC 1,000 ppm. 93.26a 98.97a 
control 0.00f 0.00h 
F-test ** ** 
C.V.(%) 4.61 1.57 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%จาก
การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
หมายเหตุ: 1 = ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างทดลอง 4 ซ้ า ซ้ าละ 10 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ 



 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme บน
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และระยะเวลาการเก็บรักษาในปี 2560 

กรรมวิธี 
การเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 
thiophanate-methyl 2 g/1kg 18.50 b 13.25 bc 4.50 ab 3.25 a 0.75 a 0.25 a 0.75 a 
thiophanate-methyl 4 g/1kg 5.26 a 7.00 ab 0.00 a 0.50 a 0.50 a 0.50 a 0.00 a 
thiophanate-methyl 6 g/1kg 9.25 ab 2.50 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
difenoconazole 0.1 ml/1 kg 61.00 d 52.25 d 26.00 c 19.25 c 14.25 c 12.75 c 10.00 c 
difenoconazole 0.2 ml/1 kg 53.50 d 48.25 d 11.00 b 12.75 b 7.25 b 7.50 bc 6.75 bc 
difenoconazole 0.4 ml/1 kg 36.25 c 22.00 c 9.75 b 6.50ab 7.50 b 4.75 ab 2.75 ab 
control 100.00 e 100.00 e 100.00 d 100.00 d 100.00 d 100.00 d 100.00 d 
F-test ** ** ** ** ** ** ** 
C.V. (%) 8.68 8.88 12.92 9.62 8.15 9.74 8.45 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%จาก

การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

 

ตารางท่ี 3 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme บน
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และระยะเวลาการเก็บรักษาในปี 2561 

กรรมวิธี 
การเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 
thiophanate-methyl 2 g/1kg 12.00 ab 4.00 ab 1.50 a 1.25 a 0.75 a 0.50 a 2.75  a 
thiophanate-methyl 4 g/1kg 6.50 a 1.50 a 1.00 a 0.75 a 0.00 a 0.25 a 1.00 a 
thiophanate-methyl 6 g/1kg 4.50 a 1.50 a 1.00 a 0.25 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
difenoconazole 0.1 ml/1 kg 31.00 bc 15.25 d 11.25 b 8.25 b 4.50 b 1.75 a 2.75 a 



difenoconazole 0.2 ml/1 kg 36.50 bc 17.00 cd 7.25 ab 6.25 b 3.25 ab 0.75 a 4.25 a 
difenoconazole 0.4 ml/1 kg 30.50 ab 9.50 bc 6.75 ab 7.75 b 2.75 ab 0.75 a 1.00 a 
control 100.00 d 100.00 e 100.00 c 100.00 c 100.00 c 100.00 b 100.00 b 
F-test ** ** ** ** ** ** ** 
C.V. (%) 23.48 11.83 15.17 7.77 8.20 8.00 17.05 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%จาก

การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

 

ตารางท่ี 4 เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์) ภายหลังการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราใน

การยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างๆ ในปี 2560 

Treatment ระยะเวลาการเก็บรักษา (เดือน) 

 
0 1 2 3 4 5 6 

thiophanate-methyl 2 g/1kg 98 98 99 95 96 97 96 
thiophanate-methyl 4 g/1kg 98 99 100 99 96 98 92 
thiophanate-methyl 6 g/1kg 97 96 99 94 95 95 93 
difenoconazole 0.1 ml/1 kg 98 98 97 97 99 98 97 
difenoconazole 0.2 ml/1 kg 98 100 99 99 97 99 97 
difenoconazole 0.4 ml/1 kg 98 99 99 99 98 97 97 
control 96 96 99 99 96 97 98 

หมายเหตุ: 1 = ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างทดลอง 4 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด 
 

ตารางท่ี 5 เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์) ภายหลังการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราใน
การยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างๆ ในปี 2561 
 

Treatment 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 
thiophanate-methyl 2 g/1kg 93 93 97 96 93 94 88 
thiophanate-methyl 4 g/1kg 97 92 94 94 94 90 81 
thiophanate-methyl 6 g/1kg 98 94 92 94 94 90 83 
difenoconazole 0.1 ml/1 kg 96 97 98 95 91 92 92 



difenoconazole 0.2 ml/1 kg 98 96 97 96 96 94 96 
difenoconazole 0.4 ml/1 kg 96 98 96 95 95 93 94 
control 98 96 97 97 96 96 95 

หมายเหตุ: 1 = ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างทดลอง 4 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด 
 

 


