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 จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้ค้นพบราทะเลปฏิปักษ์ชนิดใหม่ 
Talaromyces tratensis KUFA 0091  เป็นราที่ มี ประสิทธิภาพสู ง
สามารถควบคุมโรคข้าวได้หลายชนิด ได้แก่ โรคใบจุดสีน  าตาลที่เกิดจาก 
Bipolaris oryzae และโรคเมล็ดด่างที่เกิดจากเชื อราสาเหตุโรคพืชหลาย
ชนิ ด  Alternaria padwickii, Bipolaris oryzae, Curvularia lunata 
และ Fusarium moniliforme ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 กข43 และ กข
57 โดยสามารถควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่าสารเคมี โพรพิโคนาโซล + ไดฟีโนโคนาโซล เมื่อทดสอบในสภาพ
แปลงปลูกและสามารถเพิ่มผลผลิตของข้าวได้ จากผลการวิจัยชี ให้เห็นว่า
ราทะเลปฏิปักษ์  T. tratensis KUFA 0091 มีศักยภาพสูงในการควบคุม
โรคข้าวและช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 25-30% ซึ่งสามารถน ามาใช้
ทดแทนสารเคมีเพื่อผลิตข้าวคุณภาพสูง รวมทั งได้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาด จึง
สามารถน าเทคโนโลยีที่ได้มาปรับใช้ทั งแปลงปลูกเพื่อผลิตข้าวคุณภาพและ
ส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในโครงการนี จะด าเนินการจัดอบรม เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและชีวสารกับ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ที่สนใจไม่น้อยกว่า 250 คนเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตราทะเลปฏิปักษ์  T. tratensis KUFA 0091 จากหัว
เชื อสูตรส าเร็จจากวัตถุดิบที่หาง่าย ต้นทุนต่ า โดยการคัดเลือกสารพาชนิด
ที่มีคุณสมบัติที่ เชื อสามารถยึดเกาะได้ดี รักษาความมีชีวิตรอดและ
ประสิทธิภาพของเชื อได้เป็นเวลานาน ซึ่งเกษตรกรสามารถน าหัวเชื อที่
พัฒนาได้ไปเพิ่มปริมาณด้วยตนเอง เป็นกรรมวิธีเพิ่มปริมาณเชื อที่เข้าใจ
ง่าย สะดวกไม่ซับซ้อน โดยได้ศึกษาอัตราส่วนการใช้หัวเชื อต่อปริมาณ
อาหารเพิ่มปริมาณ และอัตราส่วนการใช้ในนาข้าวเรียบร้อยแล้ว ใช้ในการ
ควบคุมโรคใบไหม้  โรคใบจุดสีน  าตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าวกับข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 กข43 และ กข57 เพื่อเป็นการน าร่องการน าไปใช้
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ประโยชน์ทดแทนการใช้สารเคมีในระบบปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 กข43 
และ กข57 ในการผลิตข้าวคุณภาพสูง ช่วยเพิ่มมูลค่ากับผลผลิต และเพื่อ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เป็นเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบใหม่โดย
การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ซึ่งจากการตรวจเอกสารและ
การศึกษาพบว่าราปฏิปักษ์ชนิดนี ไม่มีรายงานเป็นสาเหตุโรคคน  โรคสัตว์
หรือโรคพืช รวมทั งสารที่ราชนิดนี สร้างขึ นไม่ก่อเกิดความเป็นพิษ 
(cytotoxicity) กับเซลล์ที่ใช้ทดลอง 
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โรคข้าวที่ส าคัญ 
 

โรคขา้วเกิดจากการเข้าท าลายของจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชได้แก่ 
เชื อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไส้เดอืนฝอยนอกจากนี ข้าวอาจเกิดความผิดปกติ
ได้เน่ืองจากธาตุอาหารในดินไม่เหมาะสมหรือสภาวะแวดล้อมต่างๆ  แต่
โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการเข้าท าลายของจุลินทรีย์ ส่งผลให้ต้นข้าวมี
อาการใบจุด ใบขีด ใบไหม้ ขอบใบไหม้ เมลด็ด่าง เป็นต้น ซึ่งความรุนแรง
ของโรคจะขึ นกับพันธุ์ข้าวเป็นพันธ์ุอ่อนแอ เชื อสาเหตุโรคมีความรุนแรง 
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเกิดโรค ซึ่งการเข้าท าลายของโรคพืชจะ
ท าให้ต้นข้าวไม่แข็งแรง เจรญิไม่เต็มที่ ส่งผลใหผ้ลผลิตต่ า เมล็ดข้าวไม่มี
คุณภาพ ซึ่งการปลูกข้าวติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแบบพืชเชิงเดี่ยว 

การควบคุมโรคโดยใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏปิักษ์ชนิดใหม่
, Talaromyces tratensis KUFA 0091 เพ่ือการผลิต
ข้าวและเมล็ดพันธ์ุคุณภาพ 
การใช้ชีวภัณฑ์รา Talaromyces tratensis KUFA 
0091 ควบคมุโรคข้าว 

14 
 
 

19 
 

เอกสารอ้างอิง 27 
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ส่งผลให้เชื อสามารถเข้าท าลายพืชได้ตลอดปี โดยเชื อสามารถแพร่ทางลม 
ฝน หรือติดไปกับเมล็ดพันธุ์ข้าว โรคข้าวที่ส าคัญมีดังนี  

 
1. โรคไหม้ข้าว 

โรคไหม้ข้าวเกิดจากการเข้าท าลายของเชื อรา Pyricularia 
oryzae (syn: Magnaporthe oryzae) พบได้ในหลายประเทศทั่วโลก 
โรคไหม้ข้าวเป็นโรคที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการปลูกข้าวส่งผลให้สูญเสีย
ผลผลิต นับเป็นปัญหาที่รุนแรงของการปลูกข้าวในประเทศไทย  

 

ภาพที่ 1 เชื อรา Pyricularia oryzae (A) ลักษณะสปอรข์องเชื อ P. 
oryzae และ (B–D) ลักษณะอาการของโรคใบไหม ้

ท่ีมา: Klaubauf et al., 2014; IRRI, 2018  
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โดยเชื อสาเหตุโรคไหม้ข้าว สามารถเข้าท าลายได้ทุกระยะการ
เจริญของข้าว และสามารถเข้าท าลายได้ทุกส่วนทั งใบ ข้อต่อของใบ ล าต้น
และคอรวง ซึ่งถ้าเข้าท าลายที่คอรวงจะส่งผลให้เกิดโรคไหม้คอรวงท าให้
เกิดความเสียหายมากที่สุด เนื่องจากจะส่งผลให้เมล็ดลีบ หรือเมล็ดเจริญ
ไม่เต็มที ่

 
 ลักษณะอาการของโรคไหม้ข้าว แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  

- ระยะกล้า พบแผลที่ใบ แผลมีลักษณะเป็นจุดสีน  าตาล คล้ายรูป
ตา มีสี เทาอยู่ตรงกลางแผลมีหลายขนาด ความกว้างระหว่าง 2-5 
มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม แผลสามารถขยายลุกลามกระจายทั่วบริเวณใบ กล้าข้าวจะแห้ง
และตาย (ภาพที่ 1) 

- ระยะแตกกอ พบแผลบริเวณใบ ข้อต่อของใบและล าต้น ขนาด
แผลจะใหญ่กว่าในระยะกล้า แผลจะลุกลามติดต่อกันบริเวณข้อต่อ ส่วน
ของใบจะมีลักษณะแผลสีน  าตาลเข้ม และใบจะหลุดจากกาบใบ 

- ระยะออกรวง (โรคไหม้คอรวงหรือเน่าคอรวง) เมื่อข้าวเริ่มออก
รวง ถ้าถูกเชื อเข้าท าลาย เมล็ดจะลีบ แต่ถ้าเป็นโรคตอนข้าวรวงข้าวแก่
ใกล้เก็บเกี่ยว จะพบแผลสีน  าตาลบริเวณคอรวง ท าให้เปราะหักและข้าว
ร่วงหล่น 

การ เข้ าท าลายและการแพร่ ระบาด ของโรคไหม้ข้ าวจะ
แพร่กระจายโดยสปอร์ ผ่านทางอากาศโดยลมเป็นตัวพาหลักตลอดทั งปี 
สปอร์เป็นส่วนของเชื อที่ท าให้เกิดโรคไหม้ข้าว ในระยะแรกของการติดเชื อ
เส้นใยจะแทงผ่านบริเวณผิวพืช และมีการพัฒนาของเชื อ ท าให้พืชแสดง
อาการ นอกจากนี เชื อยังสามารถเข้าท าลายจากเชื อที่ติดมากับเมล็ด การ
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ระบาดของโรคไหม้ข้าวจะขึ นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการ
เจริญเติบโตของเชื อ ที่อุณหภูมิ 24 - 33 องศาเซลเซียส และความชื น
สัมพัทธ์มากกว่า 80%  ส าหรับประเทศไทยนั นมีการระบาดของโรคมาก
โดยเฉพาะในพื นที่ปลูกข้าวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
สภาพภูมิอากาศและความชื นเหมาะสมต่อการเข้าท าลายของเชื อรา P. 
oryzae ท าให้ผลผลิตข้าวเสียหายได้มากกว่า 30% นอกจากนี เชื อรา 
Pyricularia spp. ยังสามารถอาศัยในหญ้าที่เจริญอยู่ตามคันนาเมื่อเก็บ
เกี่ยวข้าวไปแล้วหรืออาศัยในเศษซากพืช สามารถเข้าท าลายต้นข้าวต่อใน
ฤดูปลูกถัดไป รวมทั งการปลูกข้าวหนาแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
ส่งผลให้มีความรุนแรงของโรคมากขึ น 

 
2. โรคเมล็ดด่างของข้าว 
 โรคเมล็ดด่าง เป็นโรคที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวท าให้เมล็ดข้าวเป็น
จุดสีน  าตาล เจริญไม่เต็มเมล็ด น  าหนักลด เมื่อน าไปสีเมล็ดข้าวจะแตกหัก
ง่าย ข้าวเปลี่ยนเป็นสีคล  า โรคเมล็ดด่างเกิดจากการเข้าท าลายของเชื อรา
หลายชนิด  คือ Alternaria padwickii, Curvularia lunata, Fusarium 

incarnatum และ Bipolaris oryzae นอกจากนี เมล็ดขา้วที่ติดเชื อ จะ
ส่งผลให้การพัฒนาของเมล็ดไม่ดี เมื่อน าไปปลูกต้นข้าวจะเป็นโรคกล้าไหม้ 
ใบเหลือง เจรญิได้ไม่เต็มที่  
 

เชื อราเหล่านี มีการเพิ่มจ านวนโดยการสร้างสปอร์ ซึ่งสปอร์ของ
เชื อราสามารถที่จะแพร่กระจายไปกับลม ฝน และอากาศ ไปตกลงบริเวณ
เมล็ดข้าวหรือต้นอื่นได้ และหากมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม สปอร์ของ
เชื อราจะสามารถเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี ส่งผลให้โรคเมล็ด
ด่างมีความส าคัญมากต่อการผลิตข้าวของประเทศไทย เพราะหากข้าว
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แสดงอาการเมล็ดด่างจะส่งผลให้คุณภาพของข้าวจะลดลงตามไปด้วย
อย่างมาก  
 
 ลักษณะอาการของโรคเมล็ดด่างของข้าว มีลักษณะที่แตกต่างกัน
ไป ในระยะออกรวง รวงข้าวที่เป็นโรค จะมีทั งเมล็ดเต็มและเมล็ดลี จะพบ
จุดแผลสีต่างๆ  เช่น เป็นจุดสีน  าตาลหรือด าหรือมีลายสีน  าตาลด าหรือสี
เทาปนชมพูที่เมล็ดบนรวงข้าว อาการของโรคเมล็ดด่างจะเห็นได้ชัดใน
ระยะเก็บเกี่ยวในระยะออกรวง การเข้าท าลายของเชื อรามักจะเกิดในช่วง
ดอกข้าวเริ่มโผล่จากกาบหุ้มรวงจนถึงระยะเมล็ดข้าวเริ่มเป็นน  านม และ
อาการเมล็ดด่าง จะปรากฏเด่นชัดในระยะใกล้เก็บเกี่ยว (ภาพที่ 2) 
 

โดยเชื อจะเข้าท าลายข้าวที่อุณหภูมิที่เหมาะสม 28 – 33 องศา
เซลเซียส และความชื นสัมพัทธ์มากกว่า 80% หากอุณหภูมิสูงกว่า 28 
องศาเซลเซียส เชื อจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากเมล็ดที่ติดเชื อ ไปยัง
เมล็ดข้างเคียง การปลูกพืชโดยใช้เมล็ดพันธ์ุที่มีการปนเป้ือนของเชื อสาเหตุ 
อาจท าให้เพิ่มอัตราการเกิดโรคเมล็ดด่าง  
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ภาพที่ 2 ลักษณะอาการของโรคเมล็ดด่าง 
ที่มา: http://www.ricethailand.go.th/ 

 
3. โรคใบจุดสีน  าตาลของข้าว  
 โรคใบจุดสีน  าตาลของข้าวเกิดจากการเข้าท าลายของเชื อ 
Bipolaris oryzae (syn: Cochiobolus miyaminus) ประเทศไทยพบ
การเข้าท าลายได้ทั่วไปในแหล่งเพาะปลูกข้าว โดยมีการแพร่ระบาดของ

 

 

http://www.ricethailand.go.th/
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โรคใบจุดสีน  าตาลของข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี ส่งผลต่อปริมาณและ
คุณภาพของข้าว สามารถท าให้ผลผลิตของข้าวลดลง 50% โดยพบแผลที่
ใบข้าว เชื อจะเข้าท าลายในระยะแตกกอ โดยแผลมีลักษณะเป็นจุดสี
น  า ตาล  รู ปกลมหรื อ รู ป ไข่  มี สี เ หลื อ ง รอบล้ อมแผลๆ  มี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 มิลลิเมตร แผลที่มีการพัฒนาเต็มที่จะมีขนาด
ประมาณ 1-2 x 4-10 มิลลิเมตร หรือแผลอาจมีลักษณะเป็นรอยเปื้อน
คล้ายสนิมกระจัดกระจายทั่วไปบนใบข้าว นอกจากนี เชื ออาจเข้าท าลาย
เมล็ดข้าวเปลือก ก่อให้เกิดโรคเมล็ดด่าง บางแผลมีขนาดเล็ก บางแผลอาจ
ใหญ่คลุมเมล็ดข้าวเปลือก ท าให้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นสีน  าตาลอ่อนหรือสี
น  าตาลด า เสื่อมคุณภาพ เมื่อน าไปสีข้าวสารจะหักง่าย 
 
 นอกจากนี ลักษณะอาการของโรคใบจุดสีน  าตาลของข้าว อาจมี
ลักษณะแตกต่างกันตามการเจริญของต้นข้าว ได้แก่ 1. ในระยะต้นกล้า 
เป็นผลจากเชื อที่ติดมากับเมล็ด อาจท าให้เมล็ดไม่งอกเกิดอาการเมล็ดเน่า 
ถ้าเมล็ดงอกเชื อสามารถถ่ายทอดเข้าสู่ต้นกล้า โดยต้นอ่อนจะแสดงอาการ
โคนเน่ามีขีดสีน  าตาลบริเวณโคนต้น พบอาการใบจุดสีน  าตาล แผลมีขนาด
และรูปร่างไม่แน่นอนขึ นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค 2.ระยะแตกกอ 
พบมากบริเวณใบล่าง ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโรคจะมีความรุนแรง
มากขึ น ท าให้ใบแห้งตายทั งต้นและ 3. ระยะออกรวง อาการของโรคไม่
ค่อยรุนแรง แต่ท าให้เกิดโรคของเมล็ดด่าง ท าให้รวงมีขนาดสั น เจริญไม่
เต็มที ่เมล็ดไม่สมบูรณ์และเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้โรคติดไปกับเมล็ดพันธุ ์
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ภาพที่ 3 เชื อรา Bipolaris oryzae และลักษณะอาการของโรคใบจุดสี
น  าตาลของข้าว 
ที่มา: Marin-Felix etal., 2017; IRRI, 2018 

การเข้าท าลายและการแพร่ระบาดของโรคใบจุดสีน  าตาลของข้าว
แพร่กระจายของสปอร์ โดยอาศัยลมและฝนเป็นตัวพา โดยสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม คอือุณหภูมิตั งแต่ 25 - 30 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพันธ์สูง 
86 - 100% และปริมาณน  าฝน หรือน  าค้างสูง หรือพืชมีความเครียดที่เกิด
จากสภาวะแห้งแล้ง และพืชขาดธาตุอาหารเช่น โพแทสเซียม เชื อรา
สามารถด ารงชีวิตอยู่รอดในดินและส่วนต่างๆ ของพืช 2-3 ปีเป็นแหล่ง
ของเชื อในการเข้าท าลายในช่วงเริ่มฤดูปลูก หรือติดไปกับเมล็ดพันธ์ุที่ติด
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เชื อ  มีรายงานการพบสปอร์ของ B. oryzae ได้ตลอดทั งปีในอากาศ แต่
ปริมาณของเชื อจะเพ่ิมสูงขึ นในช่วงที่มีอากาศเย็นและความชื นสูง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมโรคโดยใช้ชีวภณัฑ์จุลินทรียป์ฏิปักษ์ชนิดใหม่, 
Talaromyces tratensis KUFA 0091 เพื่อการผลิตข้าวและเมล็ด

พันธุ์คุณภาพ 

   จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาด้านการศึกษาความหลายหลาก
ทางชีวภาพของจุลินทรีย์ทะเลเพื่อน ามาใช้ทางการเกษตรตั งแต่ปี 2553 
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ปัจจุบันได้ค้นพบราทะเลปฏิปักษ์ชนิดใหม่ Talaromyces tratensis 
KUFA 0091 เป็นราที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถควบคุมโรคข้าวได้หลาย
ชนิด ได้แก่ โรคใบจุดสีน  าตาลที่เกิดจาก Bipolaris oryzae และโรคเมล็ด
ด่างที่เกิดจากเชื อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด Alternaria padwickii, 
Bipolaris oryzae, Curvularia lunata และ Fusarium moniliforme 
ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 กข43 และกข57 โดยควบคุมโรคเมล็ดด่าง
ของข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสารเคมี โพรพิโคนาโซล + 
ไดฟีโนโคนาโซล สามารถควบคุมโรคได้ถึง 65% เมื่อทดสอบในสภาพ
แปลงปลูกและสามารถเพิ่มผลผลิตของข้าวได้  31.17%  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไม่ได้ใช้ และในการศึกษาในแปลงปลูกในปี 2560-62  
พบว่าสารชีวภัณฑ์ราทะเลปฏิปักษ์  T. tratensis KUFA 0091 ยังสามารถ
ควบคุมโรคไหม้ที่เกิดจากเชื อรา P. oryzae ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้
มากถึง 40-42% และโรคใบจุดสีน  าตาลของข้าวที่เกิดจากเชื อรา B. 
oryzae กับข้าวขาว กข57 ได้ 38-39% จากผลการวิจัยชี ให้เห็นว่ารา
ทะเลปฏิปักษ์  T. tratensis KUFA 0091 มีศักยภาพสูงในการควบคุมโรค
ข้าวและช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 25-30% ซึ่งสามารถน ามาใช้ทดแทน
สารเคมีเพื่อผลิตข้าวคุณภาพสูง รวมทั งได้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาด จึงสามารถ
น าเทคโนโลยีที่ได้มาปรับใช้ทั งแปลงปลูกเพื่อผลิตข้าวคุณภาพและส าหรับ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในโครงการนี จะด าเนินการจัดอบรม เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและชีวสารกับเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชนและผู้ที่สนใจไม่น้อยกว่า 250 คนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตราทะเลปฏิปักษ์  T. tratensis KUFA 0091 จากหัวเชื อสูตร
ส าเร็จจากวัตถุดิบที่หาง่าย ต้นทุนต่ า โดยการคัดเลือกสารพาชนิดที่มี
คุณสมบัติที่ เชื อสามารถยึดเกาะได้ดี  รักษาความมีชีวิตรอดและ
ประสิทธิภาพของเชื อได้เป็นเวลานาน มีการใส่สารเสริมที่ช่วยเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืช ซึ่งเกษตรกรสามารถน าหัวเชื อที่พัฒนา
ได้ไปเพิ่มปริมาณด้วยตนเอง เป็นกรรมวิธีเพิ่มปริมาณเชื อที่เข้าใจง่าย 
สะดวกไม่ซับซ้อน โดยได้ศึกษาอัตราส่วนการใช้หัวเชื อต่อปริมาณอาหาร
เพิ่มปริมาณ และอัตราส่วนการใช้ในนาข้าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดท า
แปลงสาธิตเพื่อแสดงประสิทธิภาพของสารชีวภาพและชีวภัณฑ์ของรา  T. 
tratensis KUFA 0091 ในการควบคุมโรคใบไหม้  โรคใบจุดสีน  าตาลและ
โรคเมล็ดด่างของข้าวกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 กข43 และ กข57 เพื่อเป็น
การน าร่องการน าไปใช้ประโยชน์ทดแทนการใช้สารเคมีในระบบปลูกข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 กข43 และ กข57 ในการผลิตข้าวคุณภาพสูง ช่วยเพิ่ม
มูลค่ากับผลผลิต และเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เป็นเทคโนโลยี
การผลิตข้าวแบบใหม่โดยการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ซึ่ง
จากการตรวจเอกสารและการศึกษาพบว่าราปฏิปักษ์ชนิดนี ไม่มีรายงาน
เป็นสาเหตุโรคคน  โรคสัตว์หรือโรคพืช รวมทั งสารที่ราชนิดนี สร้างขึ นไม่
ก่อเกิดความเป็นพิษ กับเซลล์ที่ใช้ทดลองและจากผลการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการยังพบว่า รา T. tratensis KUFA 0091 นี มีคุณสมบัติเด่นที่
แตกต่างจากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชนิดอื่น ดังนี  
 - มีประสิทธิภาพควบคุมโรคข้าวทั งโรคเมล็ดด่าง และโรค
ใบจุดสีน  าตาล ได้สูงเทียบเท่าสารเคมี 
 - ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ทนแล้ง ทน
เค็ม เนื่องจากราปฏิปักษ์นี สร้างสปอร์ 2 แบบ แบบที่ 1  เรียกว่า conidia 
จะสร้างภายใน 2-3 วัน ต่อมาจะสร้างสปอร์แบบที่ 2 เรียกว่า ascospore 
ซึ่งมีผนังหนา สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 80 องศาเซลเซียส 
 - สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ ในอาหารเลี ยงเชื อที่
ปนเป้ือนเชื อแบคทีเรีย 
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และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของ ราปฏิปักษ์ T. tratensis 
KUFA 0091 2 รูปแบบ คือ 1. แบบหัวเชื อชีวภัณฑ์และแบบผงราพร้อมใช้ 
(ภาพที่ 4-5) ส าหรับให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณเชื อได้เอง โดยจะถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการใช้ราปฏิปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 เพื่อควบคุม
โรคข้าวแทนการใช้สารเคมี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 สูตรหัวเชื อเพ่ิมปริมาณ 

 

 

ภาพที่ 5 สูตรผงพร้อมใช ้
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นอกจากนี ยังพบว่าเมื่อฉีดพ่นต้นข้าวอายุ 30 วันด้วย spore 
suspension ของราทะเลปฏิปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 ที่ 106 
spores/ mL สามารถลดการเกิดโรคใบจุดสีน  าตาลของข้าวได้ 36.75% 
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมน  าเปล่า เนื่องจากไม่มีรายงานการทดสอบ
ประสิทธิภาพของรา Talaromyces ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างและโรค
ใบจุดสีน  าตาลของข้าวมาก่อน การศึกษาในครั งนี จึงเป็นการรายงานครั ง
แรกที่ชี ให้เห็นถึงศักยภาพของราทะเลปฏิปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 
ในการควบคุมโรคของข้าวทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์  
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การใชช้ีวภณัฑ์รา Talaromyces tratensis KUFA 0091 
ควบคุมโรคข้าว 

1. เทคโนโลยกีารใช้ชีวภัณฑร์าปฏิปักษ์ชนิดใหม,่ Talaromyces 
tratensis KUFA 0091ควบคุมโรคข้าว   
 การใชช้ีวภัณฑ์ราปฏิปักษ์ชนิดใหม,่ Talaromyces tratensis 
KUFA 0091 ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างและโรคทางใบของข้าว โดยเป็น
สูตรที่เกษตรกรสามารถเลี ยงเชื อเพิ่มปริมาณจากหัวเชื อในดิน โดยหัวเชื อ
ราปฏิปักษ์ชนิดใหม,่ Talaromyces tratensis KUFA 0091 1 ขวด 
ขนาด 40 กรัม สามารถเพิ่มปริมาณเชื อในถุงข้าวได้ 40-45 ถุง โดยมี
ขั นตอนต่างๆ ดังนี   
 
1.1 หุงข้าวโดยใช้ข้าวขาวธรรมดาที่มีราคาถูก ในหม้อหุงข้าวธรรมดาทั งนี 
ไม่ควรใส่น  าเยอะ จะส่งผลใหข้้าวแฉะ  
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1.2 เมื่อข้าวสกุรอให้อุ่นซักพกั จากนั นตักข้าว 2-3 ทัพพีหรือปริมาณไม่
เกิน ครึ่งถุง ใส่ถุงร้อนใหม่สะอาดขนาด 8 x 12 แผ่ข้าวออก 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 โรยด้วย หวัเชื อราปฏิปักษ์ชนิดใหม,่ T. tratensis KUFA 0091 
ปริมาณ 1-2 กรัม ขณะทีข่้าวก าลังอุ่น รัดปากถุงด้วยหนังยางหลวมๆ ไม่
ต้องเจาะรูถุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 น าไปวางไม่ใหซ้้อนทับกนัในที่สะอาด มีแสง บ่มไว้ 30 วัน ราจะเจริญ
เต็มถุงมีสีเหลืองทอง 
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1.5 น ารา 9-10 ถุงมาล้างสปอร์ราออกด้วยน  าสะอาด กรองเอาเมล็ดข้าว
ออก ผสมน  าให้ได้ 20 ลิตร ฉีดพ่นต้นข้าวได้ 1 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 การควบคุมโรคเมล็ดด่างข้าว ควรเริ่มฉีดพ่นครั งแรก เมื่อข้าวออกรวง
ได้ 5-10 เซนตเิมตร และฉีดพ่นซ  าอีกครั ง หลังจากฉีดพ่นครั งแรก 10-14 
วัน ในการฉีดพ่นควรฉีดพ่นให้ครอบคลุมรวงข้างรวมทั งใบธง 
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1.7 ในการควบคุมโรคทางใบของข้าว ได้แก่โรคไหม้ โรคใบจุดสีน  าตาล 
ควรเริ่มฉีดพ่นถ้าพบอาการของโรค 5% ของพื นที่ปลูก และฉีดพ่นซ  าทุก 
1-2 สัปดาห ์ 
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1.8 ราในถุงข้าวที่เหลือใช้ สามารถน ามาตากแดดให้แห้ง ปั่นเป็นผงเก็บไว้
ใช้ได้ 1 ปี โดยใช้อัตราส่วนผงรา 150 กรัมต่อน  า 20 ลิตร สามารถควบคุม
โรคเมล็ดด่างและโรคทางใบของข้าว ได้แก่โรคไหม้ โรคใบจุดสีน  าตาล 
 
2. การท าสูตรผงเชื อราปฏิปกัษ์ T. tratensis KUFA0091 แบบพร้อม
ใช ้ 
2.1 หุงข้าวสวย โดยใช้หม้อหุงข้าวธรรมดา ตักข้าว 2-3 ทพัพี ใส่ถุงร้อน
สะอาด แผ่ข้าวออกโรยด้วย สูตรหัวเชื อเพิ่มปริมาณ 1-2 กรัม รัดปากถุง
ด้วยหนังยางหลวมๆ น าไปวางไม่ให้ซ้อนทับกันในที่สะอาด มีแสง บ่มไว้ 
30 วัน 
 

 

โรคไหม ้ โรคใบจดุสีน ำ้ตำล 
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2.2 น าไปตากแดดจัดๆ ให้แห้ง ปั่นให้เป็นผง  

 

 

 

 

 

 

2.3 เก็บใส่ถุงพลาสติกที่สะอาด น าไปผสมน  าใช้ได้เลยอัตราส่วน 150 กรัม
ต่อน  า 20 ลิตร ฉีดพ่นต้นข้าวได้ 1 ไร่ สามารถควบคุมโรคได้ ทั งโรคเมล็ด
ด่าง โรคไหม้และใบจุดสีน  าตาล  
        
        

ตากแดดให้แห้ง 

ปั่นให้ละเอียด 

เก็บไว้ใช้ได้นาน 

12 เดือน  

3 

หัวเชื อรา T. tratensis KUFA 0091 

เลี ยงในข้าวสุก 30 วัน 

ตากแดดให้แห้ง 

  

ตากแดดให้แห้งและน ามาปั่นให้ละเอียด 
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2.4 ผงชีวภัณฑ์ราที่ได้สามารถน ามาแช่เมล็ดข้าวก่อนปลูก โดยแช่ผงรา 5 
กรัมต่อข้าว 1 กิโลกรัม โดยแช่ไว้ 1 คืน บ่มอีก 1 คืน ก่อนน าไปปลูก ต้น
ข้าวจะแข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

        
       

เก็บใส่ถุงพลาสติก อัตราใช้ 150  กรัมต่อน  า 20 ลิตร 
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ทั งนี เกษตรกรสามารถซื อหัวเชื อ T. tratensis KUFA0091 ในราคาขวดละ 
50 บาท หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่อ. ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 092-4379991 หรอืที่ 
ID Line: Aj.Tida 
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