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การจ�ำแนกเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ในภาคใต้และ
ภาคเหนือ
Identification of plant pathology fungi of upland rice seeds in
Southern and Northern region

รัตนากร กฤษณชาญดี1*

Ratanakorn kitsanachandee1*

บทคัดย่อ: ข้าวไร่เป็นแหล่งพันธุกรรมทีส่ ำ� คัญ มีลกั ษณะทีโ่ ดดเด่น เช่น ต้านทานต่อโรคและแมลง มีสขี องข้าวกล้องหลาย
คุณค่าทางอาหาร เป็นต้น โรคทีต่ ดิ มากับเมล็ดพันธุเ์ ป็นปัญหาส�ำคัญในการน�ำเมล็ดพันธุข์ า้ วไร่มาใช้ประโยชน์ การศึกษา
ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ จ�ำแนกเชือ้ สาเหตุโรคพืชทีต่ ดิ มากับเมล็ดพันธุข์ า้ วไร่ภาคใต้และภาคเหนือ โดยท�ำการตรวจลักษณะ
อาการของบาดแผลบนเปลือกเมล็ดของข้าวไร่ทงั้ 33 ตัวอย่าง พบว่า ข้าวไร่ภาคใต้จำ� นวน 6 พันธุแ์ ละภาคเหนือจ�ำนวน 10
พันธุ์ แสดงพื้นที่ผิวของเมล็ดถูกท�ำลาย 51-100% เมื่อท�ำการตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธี
Blotter test พบเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดข้าวไร่ทางภาคใต้จ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Fusarium spp., Sarocladium
oryzae และ Cladosporium sp. ภาคเหนือจ�ำนวน 6 ชนิด ได้แก่ Alternaria padwickii, Fusarium spp., Sarocladium
oryzae, Rhizoctonia solani, Penicillium sp. และ Cladosporium sp. โดยเชือ้ Cladosporium sp. Cและเชือ้ Penicillium
sp. ยังไม่พบรายงานการตรวจพบเชื้อติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งพันธุ์ข้าวทางการค้าและพันธุ์ข้าวไร่
ค�ำส�ำคัญ: ข้าวไร่, ภาคใต้, ภาคเหนือ, เชื้อราสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ด
ABSTRACT: The upland rice (Oryza sativa L.) is an important genetic resource which also has outstanding
characteristics such as resistance to disease and insect, several brown rice seed colors, highly nutritional value etc.
The objective of this study to identification of plant pathology fungi of upland rice seeds in Southern and Northern
region. Six lines of Southern and 10 lines of Northern were showed highly disease symptoms (51-100%) on paddy
surface. Blotter test was done with 33 upland rice varieties of Southern and Northern region. Results showed 3 fungal
pathogen including Fusarium spp., Sarocladium oryzae and Cladosporium sp.in Sothern region. Northern region was
found 6 fungal pathogen, Alternaria padwickii, Fusarium spp., Sarocladium oryzae, Rhizoctonia solani, Penicillium
sp. and Cladosporium sp.. Penicillium sp. and Cladosporium sp. never have been found in rice.
Keywords: Upland rice, Southern, Northern, Seed borne pathogen

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี 20110
Plant Technology Production Division, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Rajamangala University
of Technology Tawan-Ok Bangphra Campus, Chonburi Province, 20110
* Corresponding author: ratanakorn_kit@hotmail.com
1

1425

KHON KAEN AGR. J. 45 SUPPL. 1 : (2017).

บทน�ำ

วิธีการศึกษา

ข้าวไร่ เป็นข้าวที่ปลูกได้ทั้งบนที่ราบและลาดชัน
ไม่ชอบน�้ำขังในทุกระยะการเจริญเติบโต และทนแล
แล้งได้ดี (บุญหงษ์, 2549) สามารถปลูกได้ทกุ ภาคของ
ประเทศไทยจึงท�ำให้ข้าวไร่มีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมมาก ลักษณะเด่นของข้าวไร่พื้นเมือง เช่น มี
ความต้านต่อโรคและแมลง ทนแล้ง ทนทานต่อน�ำ้ ท่วม
ขัง มีความสามารถในแข่งขันกับวัชพืชได้ดี (Chang,
1976) นอกจากนี้ ข้าวไร่บางสายพันธุม์ สี ารอาหารบาง
ชนิดสูงและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีธาตุ
อาหารต�ำ่ (Tripathy et al., 2005) ซึง่ ลักษณะเด่นเหล่า
นี้เป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุง
พันธุข์ า้ ว อย่างไรก็ตาม เมล็ดพันธุข์ า้ วไร่มกั ได้รบั ความ
เสียหายจากเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดกับเมล็ดที่ส�ำคัญ
คือ เชือ้ รา ซึง่ จะส่งผลให้ เมล็ดพันธุเ์ สือ่ มสภาพและยัง
เพิ่มโอกาสให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อราไปยังพื้น
ที่อื่นๆ
โรคเมล็ดด่าง เป็นโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ หลายชนิดเช่น
Curvularia lunata, Cercospora oryzae,
Helminthosporium oryzae, Trichoconis padwickii
และ Fusarium semitectum (kato et al., 1988) ซึ่ง
เป็นเชือ้ ราทีพ่ บในแปลงปลูก (field fungi) สามารถเข้า
ท�ำลายตั้งแต่ระยะออกรวงจนกระทั่งถึงระยะติดเมล็ด
ความรุนแรงของอาการเกิดจากความชื้นท�ำให้เชื้อรา
เข้าท�ำลายเมล็ดข้าวเปลือก ซึ่งไม่สามารถคัดทิ้งได้ใน
กระบวนการท�ำความสะอาดและคัดเมล็ด เชือ้ ราจึงติด
ไปกับเมล็ดพันธุ์ หรือผลผลิต (Mew and Misra,1994)
การป้องกันก�ำจัดไม่นิยมท�ำก่อนเป็นโรคจึงท�ำให้ไม่
สามารถควบคุมหรือก�ำจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการปลูกข้าวไร่เกษตรกรจะมีการใช้สารเคมี
ในการป้องกันก�ำจัดน้อย ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความงอก
และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลง (วิไล และ
คณะ, 2544) ไม่สามารถน�ำพันธุข์ า้ วไร่มาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มศักยภาพและอาจจะเกิดสูญหายของข้าว
ไร่พันธุ์ดีบางพันธุ์อีกด้วย ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงาน
วิจัยครั้งนี้ เพื่อจ�ำแนกเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ภาคใต้และภาคเหนือ

1. การเก็บรวบรวมตัวอย่างข้าวไร่
ตัวอย่างข้าวไร่จ�ำนวน 33 ตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ ม าจากการเก็ บ รวบรวมจากแปลง
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ในเขตภาคเหนือคือ จังหวัด
เชียงใหม่ และล�ำปาง จ�ำนวน 18 ตัวอย่าง และขอ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการที่เก็บรวบรวม
พันธุกรรมข้าวไร่ภาคใต้ คือ ศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุง จ�ำนวน
15 ตัวอย่าง น�ำตัวอย่างเมล็ดข้าวที่เก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 เดือนก่อนน�ำมา
ศึกษาลักษณะของสีเปลือกและสีของเมล็ดข้าวกล้อง
2. ประเมินระดับความรุนแรงของโรค
ตรวจสอบลักษณะการเข้าท�ำลายของเชื้อสาเหตุ
โรคพืชทีต่ ดิ มากับเมล็ดพันธุข์ า้ วไร่ทงั้ 33 ตัวอย่าง เบือ้ ง
ต้น โดยท�ำการประเมินจากขนาดของบาดแผลหรือ
พื้นที่ผิวของเมล็ดที่ถูกท�ำลาย ซึ่งจะให้คะแนนตาม
ระบบ standard evaluation system for rice
(IRRI,1996) รายละเอียดดังนี้
0%		 ไม่มีการเข้าท�ำลายของโรค
1-5% พื้นที่ผิวของเมล็ดถูกท�ำลาย1-5%
6-25% พื้นที่ผิวของเมล็ดถูกท�ำลาย 6-25%
26-50% พื้นที่ผิวของเมล็ดถูกท�ำลาย 26-50%
51-100% พื้นที่ผิวของเมล็ดถูกท�ำลาย 51-100%
3. แยกเชื้อราจากเมล็ดข้าว
ตัวอย่างข้าวไร่ภาคใต้จ�ำนวน 15 ตัวอย่างและ
ภาคเหนือจ�ำนวน 18 ตัวอย่าง มาตรวจหาเชื้อที่ติดมา
กับเมล็ดโดยวิธี Blotter Test ดัดแปลงวิธกี ารจาก Mew
and Misra (1994) ดังนี้ เตรียมเมล็ดจ�ำนวน 400 เมล็ด/
ตัวอย่าง แช่ในน�้ำนึ่งฆ่าเชื้อนาน 30 นาที แบ่งเป็นสอง
ส่วน ฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวเมล็ดด้วย 10% Clorox (a.i.
sodium hypochlorite) นาน 10 นาที และล้างด้วยน�้ำ
สะอาดปลอดเชื้อจ�ำนวน 3 ครั้ง อีกส่วนหนึ่งน�ำมาแช่
น�้ ำ นึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ ตามปกติ จากนั้ น เรี ย งเมล็ ด ข้ า วบน
กระดาษเพาะในกล่องชื้นปลอดเชื้อจ�ำนวน 4 ซ�้ำๆ ละ
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100 เมล็ด บ่มเมล็ดนาน 14 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ภายใต้แสงฟลูออเรสเซ็นต์ 16 ชั่วโมง ตรวจ
ดูเชือ้ ราทีเ่ จริญบนเมล็ดภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสงและแยกเชือ้ ราบริสทุ ธิจ์ ากตัวอย่างเมล็ดพันธุข์ า้ ว
ลงบนอาหาร PDA เก็บรักษาเชื้อราบริสุทธิ์บน PDA
slant ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั้นน�ำมาศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อ
ดูลกั ษณะ รูปร่างและสีของสปอร์โดยใช้คมู่ อื ของ Mew
and Gonzales (2002) เพื่อจ�ำแนกชนิดของเชื้อรา
สาเหตุโรค
ผลการศึกษาและวิจารณ์
ผลจากการประเมินลักษณะอาการของบาดแผล
บนเปลือกเมล็ดของข้าวไร่ทั้ง 33 ตัวอย่าง พบว่า ข้าว
ไร่ภาคใต้ 1 พันธุ์ มีพื้นที่ผิวของเมล็ดถูกท�ำลาย1-5%,
4 พันธุ์ มีพื้นที่ผิวของเมล็ดถูกท�ำลาย 6-25%, 3 พันธุ์
มีพื้นที่ผิวของเมล็ดถูกท�ำลาย 26-50% และ 7 พันธุ์ มี
พืน้ ทีผ่ วิ ของเมล็ดถูกท�ำลาย 51-100% จากจ�ำนวน 15
ตัวอย่าง ส่วนข้าวไร่ภาคเหนือ 4 พันธุ์ มีพื้นที่ผิวของ
เมล็ดถูกท�ำลาย1-5%, 3 พันธุ์ มีพื้นที่ผิวของเมล็ดถูก
ท�ำลาย 6-25%, 1 พันธุ์ มีพื้นที่ผิวของเมล็ดถูกท�ำลาย
26-50% และ 10 พันธุ์ มีพื้นที่ผิวของเมล็ดถูกท�ำลาย
51-100% จากจ�ำนวน 18 ตัวอย่าง (Table 1) เ มื่ อ
ท�ำการตรวจหาเชือ้ สาเหตุโรคพืชทีต่ ดิ มากับเมล็ดพันธุ์
ข้าวด้วยวิธี Blotter test พบว่า พันธุใ์ ต้โตน ทางภาคใต้
ไม่พบเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดทั้งเมล็ดที่ไม่
ฟอกฆ่าเชื้อและฟอกฆ่า รวมทั้งพันธุ์บือฆะ, บือซู, บือ
สันป่าตอง และ บือชอมี (ข้าวไก่ป่า) ทางภาคเหนือ ไม่
พบเชื้อสาเหตุโรคพืชเช่นเดียวกัน เชื้อสาเหตุโรคพืชที่
ติดมากับเมล็ดข้าวไร่จากภาคใต้พบจ�ำนวน 3 ชนิด
ได้แก่ Fusarium spp., Sarocladium oryzae และ
Cladosporium sp. (Table 2) เมล็ดข้าวไร่จากทาง
ภาคเหนือพบเชื้อราติดมากับเมล็ดจ�ำนวน 6 ชนิด
ได้ แ ก่ Alternaria padwickii, Fusarium spp.,
Sarocladium oryzae, Rhizoctonia solani,
Penicillium sp. และ Cladosporium sp. (Table 2)

โดยเชื้อราทั้ง 6 ชนิดจะพบในเมล็ดที่แช่น�้ำนึ่งฆ่าเชื้อ
มากกว่าเมล็ดที่ถูกฆ่าเชื้อที่ผิวเมล็ดด้วย 10% Clorox
แสดงว่าเชือ้ ราถ่ายทอดไปกับเปลือกหุม้ เมล็ดแต่ทพี่ บ
ในเมล็ดทีถ่ กู ฆ่าเชือ้ ทีผ่ วิ เกิดจากการทีเ่ ชือ้ ติดอยูภ่ ายใน
เมล็ด อาจจะเกิดจากการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมีผลต่อการเข้าท�ำลายของเชือ้ เพิม่ ขึน้ และเมือ่
น�ำเมล็ดเหล่านัน้ มาศึกษาจึงพบเชือ้ ราในเมล็ดทีไ่ ด้รบั
การฟอกฆ่าเชื้อเช่นกัน ซึ่งเชื้อ Alternaria padwickii,
Fusarium spp., Sarocladium oryzae และ
Rhizoctonia solani มีรายงานเป็นเชื้อที่ท�ำให้เกิดโรค
เมล็ดด่างในข้าวพันธุป์ ลูกทีส่ ำ� คัญ เช่น พันธุก์ ข. 6, กข.
51, ขาวดอกมะลิ 105, พิษณุโลก 2, ปทุมธานี 1,
ชัยนาท 1 และข้าวไรซ์เบอรี (ประภัสสร และเพชรรัตน์,
2559) เช่นเดียวกันกับ Gopalakrishnan et al. (2010)
และ Ibranim and Abo (2014) ได้ตรวจพบเชือ้ ราทีต่ ดิ
มากั บ เมล็ ด ข้ า วหลายชนิ ด เช่ น Fusarium spp.,
Bipolaris oryzae, Alternaria padwickii, Alternaria
sp., Aspergillus sp., Chaetomium sp., Curvularia
sp., Sarocladium sp. และ Trichoderma sp. เป็นต้น
ในผลการศึกษานีเ้ ชือ้ Cladosporium sp. ตรวจพบทัง้
ในเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ภาคใต้และภาคเหนือ ส่วนเชื้อ
Penicillium sp. ตรวจพบเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ภาค
เหนือเท่านั้น ซึ่งเชื้อสาเหตุโรคพืชทั้งสองชนิดยังไม่พบ
รายงานการตรวจพบเชื้อติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง
พันธุ์ข้าวทางการค้าและพันธุ์ข้าวไร่ การที่เชื้อสาเหตุ
โรคพืชทั้งสองชนิดติดมากับเมล็ดอาจจะเกิดจากการ
ปลูกข้าวไร่รว่ มกับพืชหลักทีป่ ลูกอยูใ่ นพืน้ ทีห่ รือการใช้
เครื่องมือทางการเกษตรร่วมกัน ท�ำให้เกิดการแพร่
กระจายของเชือ้ ราและเกษตรกรไม่มกี ารดูแลรักษาเมือ่
เกิดการเข้าท�ำลายของโรค ผลผลิตข้าวไร่ทไี่ ด้จะเก็บไว้
บริโภคภายในครัวเรือน จึงท�ำให้คุณภาพและผลผลิต
ไม่สงู นอกจากนี้ การเก็บรักษาหลังการเก็บเกีย่ วก็เป็น
อีกปัจจัยที่อาจจะท�ำให้การกระจายของโรคเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามมีรายงานวิจยั ของ Shankar et al. (2009)
ได้ศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา endophytic ใน
ข้าว พบเชื้อ endophytic fungi หลายชนิดบริเวณใบ
และรากที่เป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราสาเหตุโรคพืช เช่นเชื้อ
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Cladosporium cladosporioides, Penicillium
chrysogenum และ Penicillium decumbens ดังนั้น
เชือ้ Cladosporium sp. และ Penicillium sp. ทีไ่ ด้จาก
การตรวจสอบครั้ ง นี้ ส ามารถน� ำ มาศึ ก ษาเพื่ อ ใช้

ประโยชน์เป็น endophytic fungi ต่อเชือ้ ราทีเ่ ป็นสาเหตุ
ของโรคเมล็ดด่าง เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตข้าวไร่
อินทรีย์ได้อีกทางหนึ่ง

Table 1 Some Agronomic traits and disease scores on seeds
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Lines

Location

Paddy colors

Brown rice
colors
Light brown
White
Light brown
Light brown
Light brown
White
Light brown
White
Light brown
Light brown
Light brown
White
Light brown
White
White
White
White
White
White
Light brown
White
Light brown
White
White
Light brown
White
White
Dark purple
White
Light brown
White

Khawsatun
Khemngein
Dokkha
Dawkpayawm
Dumruangyaw
Dumsatian
Titon
Malilai
Malilung
Rachini
Sienphon
Hawbon
Lungkapang
Lungruangyaw
Lungsatun
Buekerchomae (Pixi)
Buephathol (Khaw)
Buepholo (Khu)
Buechome (Khawkipa)
Buekhoki
Buesanpatong
Buephathol (Khu)
Buepholo
Khawyai
Buephathol (namtarn)
Buenoba
Buekhae
Buepixisue
Buekhawmali
Buekha
Buekerchomae
(Ngachang)
Buekoy
Buesue

Southern
Southern
Southern
Southern
Southern
Southern
Southern
Southern
Southern
Southern
Southern
Southern
Southern
Southern
Southern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern
Northern

Straw brownish with sterile lemmae
Straw
Straw
Yellow
Straw brownish with sterile lemmae
Yellow brownish with sterile lemmae
Straw brownish with sterile lemmae
Straw brownish with sterile lemmae
Yellow
Straw
Yellow
Yellow
Straw
Yellow brownish with sterile lemmae
Yellow
Straw brownish with sterile lemmae
Yellow
Straw brownish with sterile lemmae
Straw brownish with sterile lemmae
Straw
Yellow brownish with sterile lemmae
Straw
Straw brownish with sterile lemmae
Straw
Yellow
Straw brownish with sterile lemmae
Straw brownish
Straw
Straw
Black straw tick
Straw brownish with sterile lemmae

Northern
Northern

Straw brownish with sterile lemmae White
Straw greenish black with sterile White
lemmae

Disease score on
seed coat (%)
6-25
26-50
51-100
6-25
6-25
26-50
1-5
6-25
51-100
51-100
51-100
26-50
51-100
51-100
51-100
51-100
51-100
51-100
1-5
51-100
1-5
6-25
6-25
51-100
51-100
51-100
6-25
51-100
51-100
1-5
51-100
26-50
1-5
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Table 2 Fungi associated with 33 of rice seed samples according to blotter test
Lines
Fungi
Fusarium Alternaria Rhiozoctonia Sarocladium Penicillium Cladosporium
spp.
padwickii
oryzae
oryzae
sp.
sp.
Khawsatun
+
+
Khemngein
+
Dokkha
+
+
Dawkpayawm
+
+
+
Dumruangyaw
+
Dumsatian
+
+
Titon
Malilai
+
+
Malilung
+
+
Rachini
+
+
Sienphon
+
+
Hawbon
+
+
Lungkapang
+
Lungruangyaw
+
Lungsatun
+
+
+
Buekerchomae (Pixi)
+
+
Buephathol (Khaw)
+
+
Buepholo (Khu)
+
+
+
+
Buechome (Khawkipa)
Buekhoki
+
+
Buesanpatong
Buephathol (Khu)
+
+
+
+
Buepholo
+
Khawyai
+
+
+
+
Buephathol (namtarn)
+
+
Buenoba
+
+
+
Buekhae
+
Buepixisue
+
+
+
+
Buekhawmali
+
+
+
Buekha
Buekerchomae
+
+
+
+
(Ngachang)
Buekoy
+
+
Buesue
+: Fungi detected on rice seeds after soaking with non-surface sterlilized and 10% Clorox; - : No detected the
plant pathology fungi both non-surface sterlilized and 10% Clorox
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สรุป
จากการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมา
กั บ เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วไร่ ภ าคใต้ แ ละภาคเหนื อ ด้ ว ยวิ ธี
Blotter test พบเชื้อราจ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Fusarium
spp., Sarocladium oryzae และ Cladosporium sp.
ส่วนพันธุ์ใต้โตนไม่พบเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับ
เมล็ดทัง้ เมล็ดทีไ่ ม่ฟอกฆ่าเชือ้ และฟอกฆ่า เมล็ดข้าวไร่
ภาคเหนือ พบเชื้อราจ�ำนวน 6 ชนิด ได้แก่ Alternaria
padwickii, Fusarium spp., Sarocladium oryzae,
Rhizoctonia solani, Penicillium sp. และ
Cladosporium sp. ไม่พบเชือ้ สาเหตุโรคพืชทีต่ ดิ มากับ
เมล็ดทัง้ เมล็ดทีไ่ ม่ฟอกฆ่าเชือ้ และฟอกฆ่าบนเมล็ดข้าว
พันธุ์พันธุ์บือฆะ, บือซู, บือสันป่าตอง และ บือชอมี
(ข้าวไก่ป่า)
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุง จ.พัทลุง และ
รองศาสตราจารย์ธวัชชัย วงษ์สมบูรณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ที่อนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ภาคใต้
และภาคเหนือในการท�ำวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ในการอนุเคราะห์เครือ่ งมือต่างๆ และ
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย
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