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3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคลุกเมล็ดดวยสารเคมีเพ่ือปองกันกําจัดเชื้อรา Fusarium   

                                           moniliforme ท่ีติดมากับเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ช่ือการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Chemical Seed Treatment to Control Fusarium                       

                                           moniliforme of Corn Seeds 

 

4. คณะผูดําเนินงาน 

หัวหนาการทดลอง   นางสาวสุมนา  จําปา สังกัด ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชเชียงใหม 

ผูรวมงาน  นางสาวนิภาภรณ  พรรณรา สังกัด ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชเชียงใหม 

             นางสาวกัณทิมา  ทองศรี สังกัด ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 
             นางสาวศุภลักษ  สัตยสมิทสถิต สังกัด ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 
             นางสาวภภัสสร  วฒันกุลภาคิน สังกัด ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 

นายจิระ สุวรรณประเสริฐ สังกัด ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 

             นายสนอง บัวเกต ุ สังกัด ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 
5. บทคัดยอ   

  เชื้อรา Fusarium moniliforme สาเหตุโรคตนเนา (Fusarium Stalk rot) ของขาวโพดเปนเชื้อราท่ีติด
ไปกับเมล็ดพันธุ การใชสารปองกันกําจัดเชื้อราเปนวิธีการควบคุมโรคในปจจุบัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการคลุก
เมล็ดดวยสารเคมีเพ่ือปองกันกําจัดเชื้อรา F. moniliforme ท่ีติดมากับเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวและเก็บรักษา
เปนระยะเวลา 6 เดือน ท่ีอุณหภูมิหอง (28±2 องศาเซลเซียส) ดําเนินการทดลองท่ีศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืช
พิษณุโลกระหวางเดือน ตุลาคม 2559-กันยายน 2561 เม่ือเลี้ยงเชื้อรา F. moniliforme  บนอาหาร PDA ท่ีผสม
สารปองกัน กําจัด เชื้ อรา captan 50% WP, thiophanate-methyl 70% WP, metalaxyl 25% WP และ 
difenoconazole 25%EC ความเขมขน 0 250 500 750 และ 1,000 ppm พบวาสาร thiophanate-methyl 
70%WP ทุกระดับความเขมขนมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา F. moniliforme ได 100 เปอรเซ็นต และสาร 
difenoconazole 25%EC ความเขมขน 250 ppm สามารถยับยั้งเชื้อรา F. moniliforme ได 94 เปอรเซ็นต 
เม่ือนําสาร thiophanate-methyl 70%WP และ difenoconazole 25%EC มาคลุกเมล็ดตามกรรมวิธีเพ่ือ
ตรวจหาเปอรเซ็นตการพบเชื้อรา F. moniliforme บนเมล็ดพันธุโดยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น แลวเก็บไวท่ี



อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 เดือน พบวา ระดับของสาร thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมตอเมล็ดพันธุ 
1 กิโลกรัม สามารถควบคุมเชื้อรา F. moniliforme ภายหลังการเก็บเมล็ดพันธุไว 2 เดือน 

คําสําคัญ : คลุกเมล็ด  เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว 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. 

Key word : Seed Treatment  Maize Seeds Fusarium moniliforme 

6. คํานํา                                  
     ขาวโพดเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีสรางรายไดใหกับเกษตรกรและเนื่องจากเปนสินคา ทาง

เกษตรสําหรับการสงออกไปยังตางประเทศท่ีสําคัญ โดยสงออกในลักษณะเปนเมล็ดพันธุขาวโพด ปญหา
หนึ่งท่ีเกิดกับเกษตรกรท่ีปลูกขาวโพดคือ ปญหาเรื่องโรคท่ีมีสาเหตุจากเชื้อรา ซ่ึงนําความเสียหายและ
สงผลตอคุณภาพผลผลิต โรคท่ีสําคัญโรคหนึ่งคือ โรคตนเนาเกิดจากเชื้อฟวซาเรียม (Fusarium stalk rot) 
เกิดจากเชื้อรา Fusarium moniliforme (Sheld.) พบวาใบตนท่ีเปนโรคสลดสีเขียวอมเทาตอมาจะแหง
ตาย ลําตนสวนลางไมแข็งแรง จะมีลักษณะเปนแผลสีน้ําตาลออนถึงสีน้ําตาลเขม บริเวณแผลจะแหงยุบตัว
ลง ลําตนแตกหรือฉีกบริเวณเหนือดิน เม่ือผาดูจะพบเสนใยสีขาวปกคลุม บริเวณแผลภายในลําตน (ไส) จะ
มีลักษณะเปนสีชมพูหรือมวง ตอมาลําตนจะกลวงเพราะถูกเชื้อรายอยสลาย เม่ือถูกลมพัดตนหักลมไดงาย 
เชื้อรานี้สามารถติดมากับเมล็ด หรืออาศัยในดินและเศษซากพืชหรือติดไปกับฝกเม่ือถูกกระเทาะออก
สามารถแพรกระจายปนเปอนเมล็ดอ่ืนท่ัวท้ังโรงเก็บ และสามารถสรางสารพิษ fumonisin ซ่ึงเปนสาเหตุ
โรคมะเร็ง (พัชราภรณ, 2553) ในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศไดตาม
ความตองการของประเทศผูซ้ือ ซ่ึงมีขอกําหนดใหมีการรับรองการปลอดเชื้อโรคพืชท่ีสําคัญบางชนิดกับ
เมล็ดพันธุ การปองกันกําจัดเชื้อรา Fusarium moniliforme ไมใหติดไปกับเมล็ดพันธุจึงเปนการเพ่ิม
คุณภาพเมล็ดพันธุตั้งแตตนทาง ซ่ึงการปองกันกําจัดเชื้อราท่ีติดมากับเมล็ดพันธุทําไดหลายวิธีและวิธีหนึ่งท่ี
เปนท่ีนิยมทํากัน คือ การคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราสามารถทําไดสะดวกรวดเร็วและ
ใหผลคุมคา ปจจุบันสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรามีหลายชนิด แตยังไมมีรายงานวาสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อ



ราชนิดใดท่ีสามารถยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้ได
ทดลองหาสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราท่ีมีรายงานวาสามารถยับยั้งเชื้อรา Fusarium sp. ไดดี นํามายับยั้ง
เชื้อรา Fusarium moniliforme โดยเฉพาะ 
7. วิธีดําเนินการ                 

    - อุปกรณ       

1. อุปกรณสุมเก็บตัวอยาง ไดแก  หลาวสุมตัวอยาง, ถุงพลาสติก, ปากกาเคมี 

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

    difenoconazole 

3. กลองจุลทรรศนชนิด stereo microscope พรอมอุปกรณกลองถายภาพ 

4. เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว 
5. อุปกรณท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 
6. อุปกรณท่ีใชในการตรวจสอบโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ 

ข้ันตอนท่ี 1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราตอการยับยั้งเชื้อรา Fusarium  moniliforme   
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA    
     - วิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ CRD  จํานวน 4 ซํ้า 17 กรรมวิธี ประกอบดวย  
1. captan 50%WP ความเขมขน 250 ppm 
2. captan 50%WP ความเขมขน 500 ppm 
3. captan 50%WP ความเขมขน 750 ppm 
4. captan 50%WP ความเขมขน 1,000 ppm 
5. thiophanate-methyl 70%WP ความเขมขน 250 ppm 
6. thiophanate-methyl 70%WP ความเขมขน 500 ppm 
7. thiophanate-methyl 70%WP ความเขมขน 750 ppm 
8. thiophanate-methyl 70%WP ความเขมขน 1,000 ppm 
9. metalaxyl 25%WP ความเขมขน 250 ppm 
10. metalaxyl 25%WP ความเขมขน 500 ppm 
11. metalaxyl 25%WP ความเขมขน 750 ppm 
12. metalaxyl 25%WP ความเขมขน 1,000 ppm 
13. difenoconazole 25%EC ความเขมขน 250 ppm 
14. difenoconazole 25%EC ความเขมขน 500 ppm 
15. difenoconazole 25%EC ความเขมขน 750 ppm 
16. difenoconazole 25%EC ความเขมขน 1,000 ppm 
17. อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ไมเติมสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา  
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
  1. การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium 

moniliforme   ในหองปฏิบัติการการ เก็บตัวอยางเชื้อรา Fusarium moniliforme และการแยกเชื้อ โดยสุม
ตัวอยางเมล็ดพันธุขาวโพดมาตรวจหาเชื้อราท่ีติดมากับเมล็ดพันธุดวยวิธี Blotter method เปนเวลา 7 วัน เม่ือ



ครบกําหนดนําเมล็ดพันธุขาวโพดมาตรวจหาเชื้อรา Fusarium moniliforme ท่ีติดมากับเมล็ดพันธุภายใตกลอง 
Stereo microscope ทําการแยกใหบริสุทธิ์เลี้ยงบนอาหาร PDA  และเก็บเปน stock culture เพ่ือใชในการ
ทดลองตอไป  
  2. ทดสอบสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium moniliforme 
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยเลี้ยงเชื้อรา Fusarium moniliforme บนอาหาร PDA เพ่ือใชเปนเชื้อราเริ่มตน เม่ือเชื้อรา
อายุได 7 วัน ตัดเจาะชิ้นวุนโดยใช cork borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร นํามาวางบนจุดก่ึงกลาง
จานอาหารท่ีเติมสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราตามกรรมวิธี บันทึกขนาดเสนผาศูนยกลางของเชื้อและคํานวณ
เปอรเซ็นตการยับยั้งเชื้อรา  Fusarium moniliforme   
ข้ันตอนท่ี 2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราตอการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme   

บนเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวในหองปฏิบัติการและอายุการเก็บรักษา 
วางแผนการทดลองแบบ CRD  จํานวน 4 ซํ้า 7 กรรมวิธี ประกอบดวย  
 1. thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 2.0 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม  
  2. thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 4.0 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม  
  3. thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6.0 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม  
  4. difenoconazole 25%EC อัตรา 0.1 มิลลิลิตรตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 
  5. difenoconazole 25%EC อัตรา 0.2 มิลลิลิตรตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 
  6. difenoconazole 25%EC อัตรา 0.4 มิลลิลิตรตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 
  7. ไมคลุกสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา 
 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. ปลูกเชื้อบนเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว (seed inoculation) นับจํานวนสปอรใหไดความเขมขน 
2x106สปอร/มิลลิลิตร โดยฆาเชื้อท่ีผิวดวยสารละลาย Sodium hypochlorite เขมขน 1% นาน 2-3 นาที ลาง
ออกดวยน้ํากลั่นฆาเชื้อ 3-4 ครั้ง ปลอยใหแหง แลวจึงนําไปแชใน spore suspension ท่ีเตรียมไว อัตรา 100 
เมล็ด/200 มิลลิลิตร โดยแชเมล็ดพันธุเปนเวลา 1 ชั่วโมง (Galperin, 2003) จากนั้นจึงนําเมล็ดพันธุมาซับดวย
กระดาษกรองท่ีสะอาดผึ่งใหแหงนาน 12 ชั่วโมง  แลวนําเมล็ดพันธุขาวโพดท่ีผานการปลูกเชื้อแลวบมท่ีหองบมเชื้อ
เปนเวลา  7 วัน 
 2. แลวนําเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวมาคลุกสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราตามกรรมวิธีผึ่งไวนาน 12 ชั่วโมง 
มาตรวจสอบดวยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter method) โดยใน 1 จานเลี้ยงเชื้อใชเมล็ดพันธุขาวโพด 10 
เมล็ด 7 วันบันทึกเปอรเซ็นตการพบเชื้อราชนิด Fusarium moniliforme บนเมล็ดพันธุขาวโพด และบันทึก
เปอรเซ็นตความงอกมาตรฐานและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 6 เดือน 
 การบันทึกขอมูล 

1. วัดเสนผานศูนยกลางของเชื้อ 
2. เปอรเซ็นตการยับยั้ง 

              เปอรเซ็นตการยับยั้ง = [( A – B ) / A ] x 100  
              เม่ือ A คือ คาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางของโคโลนีเชื้อราท่ีเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อราชุด   
                           เปรียบเทียบ  
                   B คือ คาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางของโคโลนีเชื้อราท่ีเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อราผสมสาร    
                          ปองกันกําจัดโรค 

3. เปอรเซ็นตความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ โดยวิธีมาตรฐาน ISTA 



4. เปอรเซ็นตการพบเชื้อรา Fusarium moniliforme บนเมล็ดพันธุ 
   เปอรเซ็นตการพบเชื้อ (%) = จํานวนเมล็ดท่ีติดเชื้อ x100 
                                      จํานวนเมล็ดท้ังหมด   

   - เวลาและสถานท่ี      

ระยะเวลา  - ตุลาคม 2559 – กันยายน  2561 
สถานท่ีดําเนินการ - หองปฏิบัติการตรวจสอบโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ  

                       ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก                                          
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ   
   สุมตัวอยางเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวในป 2560 และป 2561 มาตรวจหาเชื้อราท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ
ดวยวิธี Blotter method แลวทําการแยกเชื้อ  Fusarium moniliforme ลักษณะโคโลนีของเชื้อราบนอาหาร 
PDA เชื้อราสรางเสนใยฟู สีขาว เจริญอยางรวดเร็ว เม่ือมีอายุมากข้ึนเสนใยมีสีชมพู ชมพูแซมดวยสีมวง จนถึงสี
ชมพูอมมวง เม่ืออายุ 12 วัน สราง sporodochium สีสมบนผิวหนาอาหาร โคโลนีดานใตวุนอาหารมีสีมวง หรือ
มวงคราม (ภาพท่ี 1)  
2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราตอการยับย้ังเช้ือรา Fusarium  moniliforme   บน
อาหารเล้ียงเช้ือ PDA    
   ทําการทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเชื้อราในหองปฏิบัติการ ตามกรรมวิธีท่ีวางไวไดแกสาร 
captan 50%WP  thiophanate-methyl 70%WP  metalaxyl 25%WP และ difenoconazole 25%EC ท่ี
ระดับความเขมขน 250, 500, 750 และ 1,000 ppm. จากการวัดขนาดเสนผาศูนยกลางโคโลนีเชื้อราสาเหตุ
เปรียบเทียบในแตละกรรมวิธีท่ี 10 วันหลังการทดลอง พบวา ผลการทดลองในป 2560 สารปองกันกําจัดเชื้อรา 
thiophanate-methyl 70%WP สามารถปองกันกําจัดเชื้อรา Fusarium  moniliforme ได 100 เปอรเซ็นตทุก
ระดับความเขมขน และรองลงมาคือสาร difenoconazole 25%EC ทุกระดับความเขมขนสามารถยับยั้งการเจริญ
ของเสนใยเชื้อราได (ตารางท่ี 1) ซ่ึงในป 2561 ใหผลการทดลองเชนเดียวกัน 
 
3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราตอการยับย้ังเช้ือรา Fusarium moniliforme   บน
เมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวในหองปฏิบัติการและอายุการเก็บรักษา 

จากการตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อราของเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีคลุกดวยสารปองกันกําจัดเชื้อ

ราภายหลังการปลูกเชื้อบนเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว (seed inoculation) ดวยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter 

method) ในป 2560 พบวา กอนการเก็บรักษา การคลุกเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวดวยสาร thiophanate-

methyl 70%WP อัตรา 4 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม พบเปอรเซ็นตการพบเชื้อรา F. moniliforme นอยท่ีสุด 

(5.26 เปอรเซ็นต) ภายหลังการเก็บรักรักษาเปนระยะเวลา 1 เดือน เมล็ดพันธุท่ีคลุกดวยสาร thiophanate-

methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม พบเปอรเซ็นตการพบเชื้อรา  F. moniliforme นอยท่ีสุด  

(2.50 เปอรเซ็นต) เม่ือเก็บรักษาเมล็ดพันธุตอไปอีกเปนระยะเวลา 2-6 เดือน จะไมพบเชื้อรา F. moniliforme   

(0 เปอรเซ็นต) (ตารางท่ี 2)  

ตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อราของเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีคลุกดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา

ภายหลังการปลูกเชื้อบนเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว (seed inoculation) ดวยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter 



method) ในป 2561 พบวา กอนการเก็บรักษา การคลุกเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวดวยสาร thiophanate-

methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม พบเปอรเซ็นตการพบเชื้อรา F. moniliforme นอยท่ีสุด 

(4.50 เปอรเซ็นต ) ภายหลังการเก็บรักรักษาเปนระยะเวลา 1 และ 2 เดือน เมล็ดพันธุ ท่ีคลุกดวยสาร 

thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 4 และ 6 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม พบเปอรเซ็นตการพบเชื้อรา F. 

moniliforme นอยท่ีสุด (1.50  และ 1.00 เปอรเซ็นตตามลําดับ) เม่ือเก็บรักษาเมล็ดพันธุตอไปอีกเปนระยะเวลา 

3 เดือน เมล็ดพันธุท่ีคลุกดวยสาร thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม พบ

เปอรเซ็นตการพบเชื้อรา F. moniliforme นอยท่ีสุด (0.25 เปอรเซ็นตตามลําดับ)  4-6 เดือน จะไมพบเชื้อรา F. 

moniliforme (0 เปอรเซ็นต) เม่ือคลุกเมล็ดพันธุดวยสาร thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมตอเมล็ด

พันธุ 1 กิโลกรัม (ตารางท่ี 3) สอดคลองกับการทดลองของ อนันต (2556) ท่ีพบวาการใชสารเคมีประเภทดูดซึม 

ได แก  thiophanate-methyl มีผลตอการยับยั้ งการเจริญของเชื้ อรา ท่ีสรางสปอร ใส  (hyaline) ได แก     

Fusarium sp.  

 ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการเคลือบดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา thiophanate-

methyl 70%WP และ difenoconazole 25%EC ทุกอัตรา ไมมีผลตอความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ 

เปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุท่ีไมเคลือบสารปองกันกําจัดเชื้อรา เม่ือเก็บรักษาเมล็ดพันธุท่ีอุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 

6 เดือน (ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5) 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ  

  การคลุกเมล็ดดว้ยสารเคมีเพ่ือป้องกันกาํจดัเชือ้รา F. moniliforme ท่ีติดมากับเมล็ดพันธุข์า้วโพดเลีย้งสตัว ์

พบว่า การใช้สารป้องกันกําจัดเชื ้อรา thiophanate-methyl 70%WP ซึ่งเป็นสารเคมีประเภทดูดซึม (systemic 

fungicide) ทกุระดบัความเขม้ขน้สามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้รา F. moniliforme ในหอ้งปฏิบติัการไดดี้ท่ีสดุ 

ยกเวน้สาร captan 50%WP metalaxyl 25%WP และ difenoconazole 25%EC ท่ีไมส่ามารถยบัยัง้การเจริญของเสน้

ใยเชือ้ราได ้เม่ือคลกุเมล็ดพนัธุด์ว้ยสารป้องกนักาํจดัเชือ้ราพบว่า  thiophanate-methyl อตัรา 6 กรมัต่อเมล็ดพนัธุ ์1 

กิโลกรมั มีประสิทธิภาพดีท่ีสดุในการยบัยัง้การเขา้ทาํลายของเชือ้รา F. moniliforme ดงันัน้ในการคลกุเมล็ดดว้ยสาร 

thiophanate-methyl อตัรา 6 กรมัตอ่เมลด็พนัธุ ์1 กิโลกรมัใหผ้ลยบัยัง้เชือ้รา F. moniliforme ดีท่ีสดุ  

10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

  ไดสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราท่ีเหมาะสม ท่ีสามารถปองกันกําจัดเชื้อรา Fusarium moniliforme 

สาเหตุโรคตนเนาเกิดจากเชื้อฟวซาเรียม ในเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว  
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12. ภาคผนวก 

 

 
ภาพท่ี 1 ลักษณะเชื้อสาเหตุโรค Fusarium  moniliforme บนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใยเชื้อรา F. moniliforme บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ท่ีผสมสารปองกัน
กําจัดเชื้อราความเขมขนตางๆ (A = captan 50%WP, B = thiophanate-methyl 70%WP,  
C = metalaxyl 25%WP and D = difenoconazole 25%EC) 



ตารางท่ี 1 เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium moniliforme บนอาหาร PDA    ผสมสาร

ปองกันกําจัดเชื้อราท่ีความเขมขนตางๆ 

Treatment  
การยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือรา  
 Fusarium moniliforme1(%) 

ป 2560 ป 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 
คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%จาก
การทดสอบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
หมายเหตุ: 1 = คาเฉลี่ยจากตัวอยางทดลอง 4 ซํ้า ซํ้าละ 10 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme บน
เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว และระยะเวลาการเก็บรักษาในป 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 

คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%จาก

การทดสอบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

 

ตารางท่ี 3 การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme บน
เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว และระยะเวลาการเก็บรักษาในป 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 
คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%จาก

การทดสอบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

 



ตารางท่ี 4 เปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน (เปอรเซ็นต) ภายหลังการคลุกเมล็ดพันธุดวยสารปองกันกําจัดเชื้อราใน

การยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme ท่ีระยะเวลาการเก็บรักษาตางๆ ในป 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 = คาเฉลี่ยจากตัวอยางทดลอง 4 ซํ้า ซํ้าละ 100 เมล็ด 

 

ตารางท่ี 5 เปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน (เปอรเซ็นต) ภายหลังการคลุกเมล็ดพันธุดวยสารปองกันกําจัดเชื้อราใน
การยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme ท่ีระยะเวลาการเก็บรักษาตางๆ ในป 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 = คาเฉลี่ยจากตัวอยางทดลอง 4 ซํ้า ซํ้าละ 100 เมล็ด 

 

 


