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สารบัญภาพ
ลักษณะการเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์
เป็ นส่วนต่างๆ ของเนื้ อไม้
ลักษณะความแตกต่างระหว่างแก่นและกระพี้
นํ้าในเซลล์เนื้ อไม้
ชั้นของผนังเซลล์
ลักษณะของเส้นใยที่มีผนังกั้นตามขวาง
การเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้ อราเป็ นอิสระ
แผ่เป็ นวงกว้าง
แบบจําลองปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคพืช
ชีพจักรของเชื้ อราทําลายไม้
ปั จจัยสําคัญต่อการเจริญของเชื้ อรา
ลักษณะเนื้ อไม้ภายหลังถูกเชื้ อราผุสีน้ําตาล
เข้าทําลาย
ลักษณะเนื้ อไม้ภายหลังถูกเชื้ อราผุสีขาว
เข้าทําลาย
ลักษณะเนื้ อไม้ภายหลังถูกเชื้ อราผุอ่อนเข้าทําลาย
ลักษณะเนื้ อไม้ภายหลังถูกเชื้ อราเสียสีเข้าทําลาย
กลุ่มของสปอร์เชื้ อราผิวไม้ให้สีสม้ สีดาํ และสีเขียว
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เครื่องมือทดสอบกําลังไม้
รอยแตกหักจากการรับนํ้าหนักของไม้ยคู าลิปตัสฯ
ตรวจสอบการผุพงั ของไม้ระยะเริ่มแรกด้วย
วิธี “Pick test”
เครื่อง Resistograph สําหรับตรวจสอบการผุพงั
เครื่อง Shigometer สําหรับตรวจสอบการผุพงั ของไม้
หลังตัดฟั นและไม้ยืนต้น
วิธีการตรวจสอบเอ็นไซม์บนอาหารเทียม
ขัน้ ตอนการเลี้ ยงเชื้ อด้วยวิธี Aseptic technique
ขัน้ ตอนการเลี้ ยงเชื้ อราบนสไลด์
อุปกรณ์สาํ คัญในการทดลองเห็ดราทําลายไม้
การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไม้ต่อเชื้ อรา
ด้วยวิธี Agar Block Test
ขัน้ ตอนการเตรียมตัวอย่างไม้อดั สารเคมี
ขัน้ ตอนการทดสอบความแข็งแรงของไม้
เปอร์เซ็นต์การเกิดโคโลนี เชื้ อรา
ขัน้ ตอนการทดสอบเชื้ อราเสียสีและราผิวไม้
แสดงการวัดการเจริญเติบโตของเชื้ อรา
กราฟตอบสนองความเป็ นพิษของสารชีวภาพ
ต่อเชื้ อราทําลายไม้ที่ ED.50
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ตารางที่

สารบัญตาราง

1 ระดับความทนทานตามธรรมชาติ
และอายุการใช้งาน
2 มาตรฐานไม้เนื้ อแข็งของกรมป่ าไม้
3 การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี ของเชื้ อรา
บนอาหารเทียม
4 แสดงเปอร์เซ็นต์ยบั ยัง้ การเจริญของเชื้ อรา
5 แสดงค่าโพรบิทของนํ้าส้มควันไม้
กระถินเทพา
6 แสดงค่าความเป็ นพิษของนํ้าส้มควันไม้
ต่อเชื้ อราทําลายไม้

หน้า
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คํานํา

(INTRODUCTION)
คู่มื อ ปฏิ บัติ ก ารเห็ ด ราทํา ลายไม้ เป็ นเรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ระหว่างไม้กบั เชื้ อรา โดยรวบรวมความรูพ้ ื้ นฐานต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน
7 หัว ข้อ คื อ คุ ณสมบัติ ของไม้ ความทนทานตามธรรมชาติ ของไม้
ชีววิทยาของเชื้ อรา เห็ ดราทําลายไม้ เทคนิ คการตรวจสอบการผุ พัง
ของเนื้ อไม้ การป้องกันเห็ ดราทําลายไม้ และภาคปฏิบัติการ เพื่อให้
นักวิจยั ภายในหน่ วยงาน นิ สิต นั กศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป ได้ใช้เป็ น
คู่มือการทํางาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบในการใช้งานไม้ ให้มีความทนทาน โดยหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ยงต่อ
การผุพงั เพื่อให้ไม้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้ น
กรมป่ าไม้ หวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ก ารเห็ ด รา
ทําลายไม้ จะสามารถนําพานักวิจยั และผูส้ นใจทัว่ ไป ให้เข้าใจพื้ นฐาน
และบทบาทของเห็ ดรา ซึ่ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่ อการผุ พังของไม้ และใช้
เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ต่อไป
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บทที่ 1
คุณสมบัติของไม้
(Properties of Wood)
1.1 การเจริญเติบโตและการสร้างเนื้ อไม้ (Growth and Wood
Formation)
การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชชั้นสูงขึ้ นอยู่กบั การแบ่ง
เซลล์และการเพิ่มจํานวนของเซลล์บริเวณเยื่อเจริญ 2 แห่ง คือ เยื่อ
เจริญส่วนปลายยอดเป็ นการเจริ ญเติ บโตทางด้านความสูง ส่วนเยื่อ
เจริญด้านข้างเป็ นการเจริญเติบโตทางความโต ในส่วนของเยื่อเจริญ
ด้ า นปลายยอดเป็ นบริ เ วณที่ ว่ อ งไวต่ อ การแบ่ ง เซลล์ ไ ปเป็ น
ส่วนประกอบของเซลล์ตน้ และใบ ซึ่งเป็ นการสร้าง primary tissue และ
จะเปลี่ ยนแปลงไปเป็ นมัดท่อนํ้าท่ออาหาร (vascular bundle) เยื่อ
เจริญของต้นไม้ประกอบด้วยเซลล์ 3 ชนิ ด ได้แก่ ส่วนของท่อนํ้าด้าน
ใน (inner primary xylem) ส่ วนของท่ ออาหารด้านนอก (outer
primary phloem) และเซลล์ส่วนกลางระหว่างท่อนํ้ าและท่ออาหาร
เรียกว่า fascicular cambium เมื่อต้นไม้เจริญเต็มที่ส่วนของเยื่อเจริญ
(cambium) จะแบ่งตัวเพิ่มปริมาณเซลล์ออกไปทางด้านนอกเป็ นส่วน
ของ secondary phloem และแบ่งตัวเข้าทางด้านในเป็ นส่วนของ
secondary xylem ชั้นของท่อนํ้ าท่ ออาหารเป็ นส่วนของเยื่อเจริญ
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ด้านข้างจะกลายเป็ นเซลล์ใหม่ เพื่อสร้างเป็ น secondary tissue ซึ่ ง
เป็ นเซลล์ที่ช่วยเพิ่มขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลางของลําต้นให้กว้างขึ้ น การ
เจริญเติบโตลักษณะนี้ เรียกว่า secondary growth ทําให้ลาํ ต้นใหญ่ขึ้น
เรื่อยๆ
นอกจากนั้น ส่วนของ primary xylem จะถูกดันให้ไปรวมกับ
pith สําหรับ primary phloem จะถูกบีบจนเล็กลงและรวมอยู่ในส่วน
เปลือก เยื่อเจริญที่อยู่ใต้เปลือกทําหน้าที่แบ่งตัวและวิวฒ
ั นาการต่อไป
เป็ นเซลล์ที่ ทําหน้ าที่ ต่ างๆ เช่ น เป็ นท่ อนํ้ า เลี้ ยงเก็ บสารอาหารให้
ความแข็งแรงและสร้างเปลือกรุ่นใหม่ให้แก่ลาํ ต้น บริเวณที่อยู่นอกเยื่อ
เจริ ญ ออกไป คื อ เปลื อ กชั้น ใน ส่ ว นที่ อ ยู่ ด ้า นนอกสุ ด คื อ เปลื อ ก
ชั้นนอก ทําหน้าที่ ป้ องกันลําต้นไม้ ส่วนเยื่อเจริ ญ ด้านในเข้ามาเป็ น
ส่วนของเนื้ อไม้ทาํ หน้าที่ลาํ เลียงนํ้า แร่ธาตุและอาหารแม้ว่าพืชจะหยุด
เติบโตและขยายตัวแล้วก็ตาม ส่วนนี้ เรียกว่า กระพี้ (sapwood) เป็ น
ส่วนที่ มีอาหารพร้อมที่ จะลําเลียงไปใช้ตามส่วนต่าง ๆ ที่ พืชต้องการ
ดังนั้น กระพี้ จึงเป็ นแหล่งอาหารของแมลงและเชื้ อรา บริเวณที่ต่อจาก
กระพี้ เข้าไปยังจุดศูนย์กลางของลําต้นจะเป็ นส่วนที่ตายแล้ว ทําหน้าที่
เสมื อ นเป็ นโครงร่ า งของต้น ไม้ เป็ นที่ ส ะสมของสารแทรกพวก
polyphenol, oil, resin, gum, wax, tannin และสารให้สี บริเวณนี้ มักมี
ความแข็งแรง มีน้ํ าหนั กและมีสีเข้มกว่าบริ เวณกระพี้ เรียกส่วนนี้ ว่า
“แก่ น ” (heartwood) บทบาทของสารแทรกที่ อ ยู่ ใ นผนั ง เซลล์แ ละ
ช่ อ งว่า งของเซลล์ ตามขอบระหว่ า งแก่ น และกระพี้ โดยธรรมชาติ
บริเวณนี้ จะทนทานต่อแมลงและเชื้ อราทําลายไม้ ในบางครั้งจะพบว่าสี
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ของแก่นจะเหมือนสี ของกระพี้ แต่ แก่นมีน้ํ าหนั ก มีอายุ และมีความ
แข็งแรงมากกว่า ในสภาพที่ตน้ ไม้มีการเจริญเติบโตเร็ว มีอายุน้อยจะ
ไม่มีแก่น ดังนั้นการสร้างแก่นของไม้จึงขึ้ นอยู่กบั อายุ (Hollis, 1987,
Dadswell and Hillis, 1962, Gominho and Perieirs, 2000)

ภาพที่ 1 ลักษณะของการเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์เป็ น
ส่วนต่างๆ ของเนื้ อไม้

ภาพที่ 2 ลักษณะความแตกต่างระหว่างแก่นและกระพี้
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1.2 ลักษณะของไม้เนื้ ออ่อนและไม้เนื้ อแข็ง (Structure of
Softwood and Hardwood)
ไม้ที่นํามาใช้ในเชิ งการค้าแบ่งได้ 2 ชนิ ด ได้แก่ ไม้เนื้ ออ่อน
(Softwoods) และไม้เ นื้ อแข็ ง (Hardwoods) เมื่ อ พิ จ ารณาลัก ษณะ
โครงสร้า งของเนื้ อไม้พ บว่ า ไม้ท้ั ง 2 ชนิ ด แตกต่ า งกั น มาก ทั้ ง นี้
ไม้เนื้ ออ่อนมีลกั ษณะโครงสร้างและรูปแบบของเซลล์เนื้ อไม้ไม่ซบั ซ้อน
เหมือนไม้เนื้ อแข็ง ซึ่ งไม้เนื้ ออ่อนมีเซลล์รูปทรงกระบอกปลายแหลม
ทอดขนานกับแกนของลําต้น เรี ยกว่า tracheids มีหน้าที่ ให้ความ
แข็ งแรง ลํา เลี ย งนํ้ า และอาหาร ส่ ว นไม้เ นื้ อแข็ง ประกอบด้ว ยเซลล์
หลายประเภท กลุ่ มเซลล์นี้มี ห น้ าที่ ลําเลี ย งนํ้ า และอาหาร เรี ย กว่ า
vessel ส่วนกลุ่มเซลล์ที่ทาํ หน้าที่ให้ความแข็งแรง เรียกว่า fiber จาก
ลักษณะของไม้เนื้ อแข็งที่มีกลุ่มเซลล์หลากหลายทําให้ไม้เนื้ อแข็งหลาย
ชนิ ดมีลกั ษณะสวยงามเหมาะสมต่อการทําเครื่องเรือนและตกแต่งให้
สวยงาม
1.3 องค์ประกอบทางเคมีของไม้ (Chemical Composition of
Wood)
ไม้ทุ ก ชนิ ดประกอบด้ ว ยสารประกอบหลั ก 3 ชนิ ด คื อ
เซลลูโ ลส เฮมิ เซลลูโลสและลิ ก นิ น นอกจากนั้ นเป็ นสารแทรก เช่ น
สารประกอบแทนนิ น แป้ง สี ในไม้ นํ้ ามัน ยาง ไขมัน และพวกเกลื อ
อนิ นทรี ย ์ต่างๆ สารแทรกเหล่ านี้ จะกระจายไปตามส่ ว นต่ างๆ ของ
ผนั งเซลล์ ทําให้คุณสมบัติของไม้แ ต่ ละชนิ ดแตกต่ างกันไปทางด้าน
กลิ่น สี รส และความทนทานต่อการผุพงั จากเชื้ อราและแมลงทําลายไม้
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1.3.1 เซลลูโลส (Cellulose)
เป็ นสารประกอบที่ มีป ริ มาณมากที่ สุด ประมาณ 40-55%
ของผนั งเซลล์ พบว่า เซลลูโลส 70-90% จะยึดติ ดกันอย่างเป็ น
ระเบี ย บและยึ ด เหนี่ ย วกัน แน่ น มาก บริ เ วณนี้ เรี ย กว่ า crystalline
region นํ้ าไม่สามารถซึ มผ่ านได้ทําให้เป็ นส่วนที่ มีคุณสมบัติคงที่
ส่วนที่เหลืออีก 10-30% เป็ นแผ่นเซลลูโลสที่ยึดติดกันอย่างหลวมๆ
ไม่เป็ นระเบียบ เรียกบริเวณนี้ ว่า amorphous region เป็ นส่วนที่น้ํ า
สามารถซึมเข้าได้ ทําให้ความชื้ นในไม้เปลี่ยนแปลงเป็ นสาเหตุทาํ ให้
ไม้มีการยืดและหดตัว
1.3.2 เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose)
เป็ นสารประกอบจําพวก polysaccharides มีปริมาณผันแปร
ตามชนิ ดของไม้ ป ระมาณ 25-40% ของผนั ง เซลล์ ท้ั ง หมด
เฮมิ เ ซลลูโ ลสมี น้ํ า หนั ก โมเลกุ ล น้ อ ยกว่ า เซลลูโ ลส เป็ นเส้น สาย
โพลิ เมอร์ส้นั ๆ มีค วามคงที่ น้อย และสามารถดูดซึ มนํ้ าได้ง่ายกว่า
เซลลูโลส
1.3.3 ลิกนิน (Lignin)
เป็ นสารประกอบพวกโพลิ เ มอร์มีน้ํ าหนั ก โมเลกุ ลมากและมี
โครงสร้ า งซั บ ซ้ อ น เป็ นองค์ ป ระกอบหลั ก ของผนั ง เซลล์ ไ ม้
มีประมาณ 18-33% ของผนังเซลล์ท้งั หมด ลิกนิ นอยู่ระหว่างเซลล์
และภายในผนังเซลล์ ทําหน้าที่เป็ นสารยึดติดเซลล์เข้าด้วยกันทําให้
ไม้มีคุณสมบัติแข็งแรงและต้านทานการเสียรูป
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1.3.4 สารแทรก (Extractives)
คุณสมบัติและปริ มาณของสารแทรกมีความสําคัญต่อการใช้
ประโยชน์ไม้มาก เนื่ องจากมีอิทธิพลในการต้านทานการผุพงั ของไม้
ที่ เ กิ ด จากเชื้ อราได้ ปริ ม าณของสารแทรกมี ค วามผั น แปรในช่ ว ง
1-20% ตามชนิ ดไม้และตําแหน่ งภายในลําต้น
1.4 คุณสมบัตทิ างฟิ สิกส์ของไม้ (Physical Properties of Wood)
คุ ณ สมบั ติ ท างฟิ สิ ก ส์ ห รื อ คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของไม้
มีหลายประการ เช่น สี รูปแบบของเสี้ ยน และลวดลายภายในเนื้ อไม้
คุ ณสมบัติท างฟิ สิ กส์ที่ มีบ ทบาทสําคัญต่ อการใช้ประโยชน์ ไม้ ได้แ ก่
บทบาทของนํ้าและความหนาของผนังเซลล์ ในส่วนนี้ จะกล่าวถึงปั จจัย
ของนํ้าในไม้ ดังนี้
1.4.1 ความสัมพันธ์ของไม้และนํ้า (Wood and Water
Relationship)
นํ้าเป็ นส่วนประกอบตามธรรมชาติของไม้สด โดยทัว่ ไปในส่วน
ท่อลําเลียงนํ้า (xylem) จะมีน้ํามากกว่าครึ่งของนํ้ าหนั กทั้งหมด และ
จะมี ป ริ ม าณคงที่ ส มํ ่า เสมอในโครงสร้ า งของเซลล์ ไ ม้ที่ มี ชี วิ ต
แม้ฤ ดูก าลจะเปลี่ ย นไป แต่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณนํ้ าใน
ช่องว่างของเซลล์ (cell lumen) ซึ่งนํ้าในส่วนนี้ จะมีธาตุอาหารที่ได้จาก
การสังเคราะห์แสงของพืช เรียกของเหลวนี้ ว่า นํ้าเลี้ ยง (sap)
เมื่ อ มี ก ารนํ า ไม้ม าใช้ ป ระโยชน์ ท างด้ า นอุ ต สาหกรรม
จํ า เป็ นต้ อ งทํ า ให้ ไ ม้แ ห้ ง เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ การใช้ง าน โดย
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กระบวนการอบและผึ่ งไม้ ซึ่ งเป็ นจุ ดเริ่ มต้นการเปลี่ยนแปลงรูปทรง
ของไม้และคุ ณสมบัติท างฟิ สิ กส์ เนื่ องจากนํ้ าในช่องว่างของเซลล์จ ะ
เคลื่อนที่ ออกไปแต่ ยงั คงมีน้ํ าในสภาวะของไออยู่ภายในช่ องว่างของ
เซลล์ ส่ ว นที่ ผ นั ง เซลล์ จ ะยั ง คงมี ป ริ ม าณนํ้ าอยู่ ทั้ ง นี้ ขึ้ นอยู่ กั บ
กระบวนการอบและผึ่ งไม้ และสภาพแวดล้อมของการใช้ไม้ กล่าวคื อ
นํ้ าในช่ องว่ างของเซลล์ส ามารถเพิ่ มปริ มาณได้ภ ายหลัง อบ ผึ่ งแห้ง
หากการใช้งานไม้สมั ผัสกับดินหรือนํ้าฝน หรือบริเวณรอยรัว่ ซึมของนํ้า
โดยปกติคุณสมบัติทางฟิ สิกส์ของไม้จะไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อระดับนํ้าใน
ช่องว่างของเซลล์เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่านํ้าระเหย
ออกจากช่องว่างของเซลล์หมด เหลือแต่น้ําที่ ผนั งเซลล์ในระดับอิ่มตัว
เรียกจุดนี้ ว่า จุดหมาด (Fiber Saturation Point/FSP) ซึ่งเป็ นจุดวิกฤต
ของการเปลี่ยนแปลง หากระดับนํ้าในไม้ลดลงกว่าจุดนี้ คุณสมบัติของ
ไม้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณความชื้ น ไม้ที่อบแห้งดี แล้วปริมาณ
นํ้าในไม้จะน้อยกว่าจุดหมาดเสมอ เนื่ องจากไม้ไม่สามารถดูดความชื้ น
ในอากาศเข้ามาเกินกว่าจุดหมาดได้

ภาพที่ 3 นํ้าในเซลล์เนื้ อไม้ A นํ้าในช่องว่างของเซลล์ไม้สด
B นํ้าในช่องว่างของเซลล์ไม้แห้ง
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1.4.2 ธรรมชาติของนํ้าในไม้ (Nature of Water in Wood)
นํ้าในไม้ แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ นํ้ าในช่องว่างของเซลล์
เรียกว่า Free water และนํ้าที่ผนังเซลล์ เรียกว่า Bound water นํ้าทั้ง 2
ประเภท มีความสําคัญในกระบวนการอบและผึ่งแห้ง คือ free water
จะระเหยได้ง่ายกว่า bound water เนื่ องจากมีก ารดูดซับที่ ผิ วหน้า
(surface adsorption) ภายในโครงสร้างของไม้ ดังนั้น นํ้าที่ผนังเซลล์
จึงยึดติดกับผนังเซลล์ดว้ ยแรงดูดซับ (adsorption force)มิใช่แรงดูด
ซึ ม (absorption force) ซึ่ ง เป็ นผลมาจากนํ้ ามี แ รงตึ ง ผิ ว (surface
tention) ทําให้เกิดแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุลของนํ้าด้วย H-bond
ที่เกิดขึ้ นในเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิ น
1.4.3 ความชื้ นในไม้ (Moisture Content in Wood)
ไม้สามารถดูดและสูญเสียความชื้ นได้ขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้อม
ของไม้ ซึ่งมีผลต่อการแปรเปลี่ยนปริมาตรของไม้ เนื่ องจากไม้สามารถ
ยืดและหดตัวได้ตามระดับความชื้ น จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งทราบว่า
ไม้มีน้ํ าอยู่ภายในเนื้ อไม้มากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะประเมินคุณสมบัติ
ทางฟิ สิกส์อื่นๆ ปริมาณความชื้ นในไม้เป็ นค่าแสดงนํ้าหนักร้อยละของ
นํ้ า หนั ก ไม้แ ห้ง สามารถคํานวณได้จ ากผลต่ า งของนํ้ า หนั ก สดและ
นํ้าหนักแห้งคงที่ของไม้
ความชื้ นในไม้ =

นํ้าหนักไม้สด – นํ้าหนักไม้แห้ง
X 100
นํ้าหนักไม้แห้ง
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1.4.4 ความถ่วงจําเพาะและความหนาแน่นของไม้
(Specific Gravity and Density of Wood)
ค่ า ความถ่ ว งจํ า เพาะและความหนาแน่ น ของไม้ มี ค วาม
ใกล้เคี ย งกันมากสามารถใช้แทนกันได้ ซึ่ งความหนาแน่ น หมายถึ ง
มวลหรื อ นํ้ า หนั ก ของวัต ถุ ต่ อ หน่ ว ยปริ ม าตร เป็ น กก./ม 3 หรื อ
กรัม/ซม.3 หรือ ปอนด์/ฟุต3 ส่วนความถ่วงจําเพาะ คือ อัตราส่วนของ
ความหนาแน่ น วัต ถุ ต่ อ ความหนาแน่ น ของนํ้ า มี ข อ้ สัง เกตของการ
คํา นวณค่ า ความหนาแน่ น คื อ ความหนาแน่ น จะแสดงในรู ป ของ
นํ้าหนั กไม้สดและปริมาตรไม้สด ในขณะที่ ความถ่วงจําเพาะคํานวณ
จากนํ้ าหนั กไม้แห้งเสมอ ซึ่ งค่าทั้งสองจะมีความสําคัญต่ อคุ ณสมบัติ
เชิ ง กลและเชิ ง ฟิ สิ ก ส์ พบว่า ความแข็ ง แรงของไม้ด ้านความแข็ งตึ ง
(stiffness) จะมีค่ามากขึ้ นเมื่อไม้มีความถ่วงจําเพาะสูง
1.4.5 การยืดและการหดตัวของไม้ (Swelling and
Shrinking of Wood)
ไม้จะเกิดการหดตัวเมื่อมีการสูญเสี ย นํ้ าที่ ผนั งเซลล์ (bound
water) ตํา่ กว่าจุดหมาด (fiber saturation point) ในทางกลับกัน
ถ้านํ้าอยู่ที่ผนังเซลล์มากไม้จะเกิดการพองตัว การหดตัวของไม้เกิดขึ้ น
เป็ นสัดส่วนกับปริมาณนํ้าที่เคลื่อนออกจากผนังเซลล์ ปริมาณการหด
ตัวจะขึ้ นกับความหนาแน่ นของไม้ โดยทัว่ ไปแล้วไม้ที่มีความหนาแน่ น
สูง ผนังเซลล์ช้นั S2 มีความหนามากกว่าชั้น S1 และ S3 นอกจากนั้น
ในชั้น S2 โมเลกุลของเซลลูโลสส่วนใหญ่จะเรียงตัวแนวเดียวกัน จึงทํา
ให้ไม้มีการหดตัว นอกจากนั้ นไม้ที่มีความหนาแน่ นสูง มีแนวโน้มยืด
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และหดตัวมากกว่าไม้ที่มีความหนาแน่ นตํา่ สิ่งที่น่าสนใจเมื่อไม้มีการ
ยืดและหดตัว คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของช่องว่างเซลล์ (cell lumen) จะ
ไม่เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 4 ชั้นของผนังเซลล์แสดงให้เห็นการเรียงตัวของเส้นใย
เซลลูโลสในชั้น S3 S2 S1 และ primary wall

1.4.6 การซึมผ่านของนํ้าในไม้ (Permeability of Wood)
การซึมผ่านของนํ้า (Permeability) ในไม้เป็ นการเคลื่อนที่ของ
ของเหลวในไม้โ ดยอาศั ย ความแตกต่ า งของความดัน (hydrostatic
pressure) หรือการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศ (barometric
pressure) Stone (1956) ได้รายงานว่า การซึมผ่านของของเหลวใน
โครงสร้างของไม้ใบกว้างขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของ vessel และ scalariform
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perforation plates และ tyloses ส่วนไม้ใบแคบของเหลวจะเคลื่อนที่
ผ่านเซลล์ tracheid ที่ ติดต่อกันผ่ านทาง border pits นอกจากนั้ น
Griffen (1977) และ Promachotikool (1979) พบว่า การเกิดปมเยื่อ
อุดหลุ มผนั งเซลล์ (aspiration pit) ทําให้การเคลื่ อนที่ ของของเหลว
ลดลงในโครงสร้างเนื้ อไม้ระหว่างการอบและผึ่ งแห้ง ซึ่ งมักเกิดขึ้ นกับ
ไม้ที่มีความหนาแน่ นตํา่
1.4.7 การแพร่กระจายของนํ้าในไม้ (Diffusion of Water)
การเคลื่อนที่ ของของเหลวในโครงสร้างเซลล์เนื้ อไม้เกิดขึ้ นได้
ด้วยแรงดัน นอกจากนั้น ยังสามารถเคลื่อนผ่านผนังเซลล์ที่พองตัวได้
ด้วยโมเลกุลของนํ้าเคลื่อนจากที่ มีความชื้ นสูงไปยังจุดที่ มีความชื้ นตํา่
เพื่ อ ลดความแตกต่ า งระหว่ า งความชื้ นให้สู่ ส ภาวะสมดุ ล เรี ย ก
กระบวนการนี้ ว่า diffusion อัตราการเคลื่อนที่ ของความชื้ นในผนั ง
เซลล์ ขึ้ นอยู่ กั บ อุ ณ หภู มิ เนื่ องจากการเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ นจาก
25-100 oC จะเพิ่มอัตราการแพร่กระจายถึง 37 เท่า ทําให้การ
แพร่กระจายของนํ้าในไม้ มีบทบาทสําคัญในการอบไม้
1.4.8 การเหนี่ยวนําความร้อนในไม้ (Thermal
Conductivity of Wood)
ไม้ที่ผ่านกระบวนการอบแห้งจะมีการเหนี่ ยวนําความร้อนใน
ระดับตํา่ เนื่ องจากช่องว่างภายในเซลล์ (cell lumen) เต็มไปด้วยอากาศ
ซึ่ งเป็ นตัว นํ าความร้อนระดับ ตํา่ จึ งเป็ นคุ ณสมบัติ ที่ ดี ของไม้ ทําให้
ผูส้ มั ผัสไม้ไม่รสู ้ ึกร้อนหรือเย็นเกินไป
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บทที่ 2
ความทนทานตามธรรมชาติของไม้
(Natural Durability of Timber)
ไม้จ ะแสดงความแตกต่ า งกั น เมื่ อ อยู่ ใ นสภาวะที่ เ สี่ ย งต่ อ
การผุ พงั แก่นของไม้บางชนิ ด เช่น ไม้สกั จะอยู่ได้ทนทานนานนับเป็ น
สิบๆ ปี ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการผุพงั ในขณะที่ไม้บางชนิ ดจะถูก
ทํา ลายได้ในเวลาไม่ นานนั ก ความสามารถของแก่ น ไม้บ างชนิ ด ที่
ต้า นทานการผุ พั ง ได้ เ รี ย กว่ า “มี ค วามทนทานตามธรรมชาติ ”
(natural durability ) หรืออาจเรียกว่า “ต้านทานการผุพงั ” (decay
resistance) สําหรับส่วนของกระพี้ จะมีความทนทานตามธรรมชาติ
ตํา่ เสมอ แม้ว่ามีไม้หลายชนิ ดอาจมีส่วนของกระพี้ เพียงเล็กน้อยหรือมี
ไม่เด่นชัดก็ส่งผลให้ไม้น้ันอ่อนแอต่อการถูกทําลายได้
กล่าวกันว่า ความทนทาน หมายถึ ง ความสามารถของวัตถุ
หรือสิ่งของต่างๆ ที่จะคงสภาพอยู่อย่างถาวร ดังนั้นความทนทานของ
ไม้จึงหมายถึงความสามารถในการต้านทานการเสื่อมสภาพจากศัตรู
ทําลายไม้ รวมทั้งต้านทานการสึ กหรอทางกายภาพ ทางฟิ สิกส์และ
ทางเคมี ไม้ที่ถูกสารเคมีพวกกรดซัลฟูริคหรือด่างจะทําให้โครงสร้าง
ของไม้ถูกทําลาย หากป้องกันได้ไม้จะมีความคงทนนับพันปี และถ้าไม่
มี ก ารผุ พัง หรื อ ถู ก ทํา ลายจากระบบธรรมชาติ ไม้จ ะมี อ ายุ ยื น ยาว
ตลอดไป
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2.1 ลักษณะความทนทานตามธรรมชาติของไม้
(Characteristics of Naturally Durable Timbers)
ความสัมพันธ์ของความทนทานและความต้านทานของไม้ชนิ ด
ต่างๆ ต่อเชื้ อราโดยอาศัยลักษณะโครงสร้างทางฟิ สิกส์ และทางเคมี
เข้ามาประกอบกัน นอกจากนั้ นความหนาแน่ น และความเข้มของสี
เนื้ อไม้มีแนวโน้มที่ จะต้านทานการผุ พังได้มากกว่าไม้ที่มีน้ํ าหนักเบา
และสี ซีด แต่มีขอ้ ยกเว้นสําหรับกฎเกณฑ์เหล่านี้ เนื่ องจากโดยปกติ
แล้วส่วนของกระพี้ ไม้เกือบทุกชนิ ดจะอ่อนแอต่อเชื้ อรา และมีส่วนของ
แก่นเท่านั้นที่ตา้ นทานการผุพงั ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้ นเพราะไม้มีการ
สร้า งสารต้า นทานการผุ พัง สารเหล่ า นี้ รู ้จั ก ในรู ป ของสารแทรก
(extractives)
ไม้ที่มีความหนาแน่ นมากคือ ไม้ที่มีสารในเนื้ อไม้มาก จึงเป็ น
ตัว บ่ ง ชี้ ถึ ง ระดั บ การผุ พั ง ด้ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ทํ า ให้ไ ม้ที่ มี ค วาม
หนาแน่ นมาก จะมีความทนทานกว่าไม้ที่มีรู (pore)มาก นอกจากนั้น
การแพร่กระจาย (diffusion) ของก๊าซออกซิเจนในเนื้ อไม้เกิดขึ้ นอย่าง
ช้าๆ และสลายตัวไป ส่งผลให้การเจริญเติ บโตของเส้นใยเชื้ อราช้าลง
จึงเกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์รอบๆ เส้นใย ดังนั้น หากไม้มี
ความหนาแน่ นน้อยแสดงว่าเนื้ อไม้จะมี pore มาก การแพร่กระจาย
ของออกซิเจนเกิดขึ้ นได้ดี ทําให้เส้นใยเชื้ อราเจริญได้ดีดว้ ย อย่างไรก็
ตาม หากพิ จ ารณาถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตของไม้ พบว่ า สภาวะการ
เจริญเติ บโตมีอิทธิ พลต่ อคุ ณภาพไม้ กล่าวคื อ ไม้ที่มีขนาดใหญ่ และ
สมบูรณ์มีแนวโน้มจะทนทานกว่าไม้ที่มีอายุน้อย เนื่ องจากไม้มีสดั ส่วน
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ของแก่นมากกว่ากระพี้ นอกจากนั้น ยศนันท์ และคณะ (2557) ได้
ประเมินความทนทานตามธรรมชาติของไม้สะเดาต่อเชื้ อราทําลายไม้
พบว่า ส่ วนต่ างๆ ของลําต้นมีค วามต้านทานเชื้ อราแตกต่ างกัน คื อ
บริ เ วณโคนต้นมีค วามทนทานต่ อเชื้ อรามากกว่าบริเวณกลางลําต้น
ส่วนบริเวณปลายลําต้นจะมีความทนทานน้อยที่สุด
2.2 สาเหตุการเกิดความทนทานตามธรรมชาติ (Causes of
Natural Durability)
โดยทัว่ ไปไม้ที่มีความทนทานตามธรรมชาติสูงมักมีสีเข้มกว่า
ไม้ที่มีความทนทานตามธรรมชาติตาํ ่ ซึ่งลักษณะความเข้มของสีเนื้ อไม้
เป็ นตัวบ่งชี้ พื้ นฐานที่ดีของความทนทานตามธรรมชาติ สีที่เกิดขึ้ นตาม
ธรรมชาติ ในส่ ว นของแก่น คื อ ผลของสารแทรกที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อมี ก าร
สร้างแก่น ทําให้ไม้มีความทนทานสูง ส่วนไม้ที่มีสีปานกลาง ช่วงความ
ทนทานจะอยูใ่ นช่วงกว้างและมีช่วงที่เหลื่อมลํ้ากัน อย่างไรก็ตามไม้ที่มี
สีซีดไม่จาํ เป็ นต้องอ่อนแอต่อการเข้าทําลายจากเชื้ อราเสมอไป เช่น ไม้
Terminalia ivorensis European oak (Quercus robur และ Q. petraea)
จะทนทานต่อการเข้าทําลายจากเชื้ อราได้ Rudmann และ Gay (1963)
และ Bultman (1976) พบว่าสารแทรกจะแสดงความเป็ นพิษต่อ
จุลินทรีย ์ และอาจเป็ นสารขับไล่แมลงได้เช่นกัน พิษของสารแทรกผัน
แปรระหว่าง species และ genus ของไม้และยังผันแปรกับคุณสมบัติ
ทางเคมีของไม้ดว้ ย
นอกจากนั้ น การแช่ ไ ม้ห ลัง ตั ด ฟั น ในนํ้ า มี ผ ลให้ไ ม้มี ค วาม
ต้านทานการผุพงั ได้ Suolahti (1948) พบว่าการแช่ไม้ในนํ้าเป็ นเวลา
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6 เดือน ไม้จะถูกทําลายได้นอ้ ยกว่าไม้ที่ไม่แช่น้ํา ซึ่งได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า
ไม้อ าจดู ด ซั บ สารปฏิ ชี ว นะจากการผลิ ต ของพวกจุ ลิ น ทรี ย ์ใ นนํ้ า
การเกิ ดกลิ่ น เน่ าเสี ย ของไม้ส น obeche ซึ่ งแช่ ในนํ้ า พบว่า ไม้จ ะ
ต้านทานการเกิดสีจากเชื้ อรา Diplodia sp.
2.3 ความทนทานตามธรรมชาติแ ละระดับความทนทาน
(Natural Durability and Durability Classes)
การศึกษาความทนทานตามธรรมชาติ เกิดจากการสังเกตเมื่อ
มีการนําไม้มาใช้ประโยชน์ ในสภาพต่างๆ และมีการกําหนดชั้นความ
ทนทานของไม้เป็ นมาตรฐาน โดยหน่ วยงานที่ ชื่อว่า The Building
Research Establishment แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ ได้กาํ หนดชั้น
ความทนทานของไม้ไว้ 5 ระดับ โดยใช้กบั ไม้ในเขตอบอุ่น และไม้ใน
เขตร้อน ซึ่ งจะมีช่วงอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน เนื่ องจากในเขตร้อน
มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ และจุ ลิ นทรี ย ์มี ค วามว่อ งไวในการ
ทําลายลิกนิ น และองค์ประกอบอื่ นๆของไม้ได้อย่างรุ นแรง จึ งทําให้
อายุ ก ารใช้ง านของไม้ใ นเขตร้อ นน้ อ ยกว่ า ไม้ใ นเขตอบอุ่ น ในทาง
ปฏิ บัติ พ บว่ า การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ ข องไม้ใ น
ภาคสนาม โดยให้ไ ม้สัมผัส ดิ น ต้องใช้เ วลา และแรงงานคนในการ
ประเมินข้อมูล แต่การทดสอบในห้องปฏิบตั ิการจะให้ผลรวดเร็ว ส่วน
ใหญ่แล้วการทดสอบในภาคสนามซึ่ งเรียกวิธีนี้ว่า graveyard test จะ
ให้ผลใกล้เคียงกับการทดลองในห้องปฏิบตั ิ การ ซึ่ งมีวิธีการทดสอบที่
เป็ นมาตรฐานโดยใช้วิธี Agar block test หรือ Soil block method โดย
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แปลผลจากค่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํ้าหนักของไม้ภายหลังถูกเชื้ อรา
ทําลาย
ตารางที่ 1 ระดับความทนทานตามธรรมชาติ และอายุการใช้งาน

Findlay (1935)

Durability
Class
Perishable
Non durable
Moderately durable
Durable
Very durable

Temperate
Condition
(years)
<5
5-10
10-15
15-25
25+

Service life under
Tropical
Laboratory
Condition
Condition
(years)
(% weight loss)
<2
>30
2-5
10-30
Not given
5-10
5-10
1-5
10+
<1

อย่างไรก็ตาม วิธีการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของ
ไม้ในห้องปฏิบตั ิ การ สามารถดําเนิ นการได้ท้ัง 2 วิธี ขึ้ นอยู่กบั ความ
เหมาะสมของกระบวนการทดสอบ หากต้องการทดสอบค่าความเป็ น
พิษของสารเคมี รัก ษาเนื้ อไม้ประเภทที่ ละลายในนํ้ า นิ ย มใช้วิธี Soil
block เนื่ องจากไม้ที่อดั ด้วยสารเคมีละลายนํ้าจะดูดซับนํ้าจํานวนมาก
จากอาหารวุ น้ แต่ ส ามารถแก้ปั ญหาได้โ ดยการวางตะแกรงตาข่า ย
หรือแท่งรูปตัวยู ไม่ให้ตัวอย่างชิ้ นไม้สมั ผัสอาหารวุน้ โดยตรง สําหรับ
วิธีการทดสอบดังกล่าวให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ท้งั สองวิธี

26

บทที่ 3
ชีววิทยาของเชื้ อราทําลายไม้
(Biology of Wood Decay Fungi)
3.1 ลักษณะทั ่วไปของเชื้ อรา (General Characteristic of Fungal)
ราเป็ นสิ่ งมี ชีวิตขนาดเล็ กไม่มีคลอโรฟิ ลล์ อาศัย อยู่ทัว่ ไปใน
ธรรมชาติ ทั้งบนบกและในนํ้ามีลกั ษณะเป็ นเซลล์เดียว (unicellular)
หรือหลายเซลล์ (multicellular) กลุ่มที่มีหลายเซลล์มีรูปร่างเป็ นเส้น
สาย (filament) การเจริ ญ เติ บ โตจะเกิ ด ที่ ป ลายเส้น ใยเป็ นเส้น ใย
เดี่ยวๆ เรียกว่า hypha จากนั้นจะแตกกิ่งก้านเป็ นกลุ่มเส้นใย เรียกว่า
mycelium การแพร่กระจายของเส้นใยเป็ นไปอย่างอิสระเป็ นวงกว้าง
เชื้ อราบางชนิ ดมีลกั ษณะเส้นใยอ้วนมาก บางชนิ ดเป็ นเส้นหนาเกาะ
กลุ่ ม เป็ นแผ่ น เหนี ยว เส้น ใยของเชื้ อราจํ า นวนมากจะมี ผ นั ง กั้ น
ตามขวาง (septate) ซึ่ งเป็ นลั ก ษณะของเชื้ อราใน Subdivision
Ascomycotina, Deuteromycotina และ Basidiomycotina เชื้ อราเหล่านี้
ทําให้ไม้ผุพงั ส่วนกลุ่มเชื้ อราที่เส้นใยไม่มีผนังกั้น (non-septate) ได้แก่
เชื้ อรา Subdivision Mastigomycotina และ Zygomycotina รวมทั้งพวก
รานํ้ าชั้นตํา่ สําหรับการสื บพันธุ ์ เชื้ อรามี การสื บพันธุ ์ 2 แบบได้แก่
แบบอาศัยเพศโดยการผสมระหว่ างเซลล์เ พศและนิ ว เคลี ย ส มีก าร
แบ่งตัวของนิ วเคลียสแบบ meiosis ให้สปอร์ที่มีลกั ษณะเป็ น sexual
spore ส่วนแบบไม่อาศัยเพศ เป็ นการขยายพันธุ ์โดยไม่มีการรวม
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nuclei หรือเซลล์เพศ มีการขยายพันธุ ์ 4 แบบ คือ การแบ่งเส้นใยเป็ น
ท่อนๆ (fragmentation) การแบ่งเซลล์ (fission) การแตกตา (budding)
และการเกิดสปอร์ เช่น zoospore เกิดจาก sporangium และ conidia
เกิดจาก conidiophores

ภาพที่ 5 ลักษณะของเส้นใยที่มีผนังกั้นตามขวาง เส้นใยมีการสร้าง
chlamydospore ซึ่งเป็ นการขยายพันธุแ์ บบไม่ใช้เพศ

A

B

C

ภาพที่ 6 การเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้ อราเป็ นอิสระแผ่เป็ นวงกว้าง
A ลักษณะเส้นใยที่อ่อนบาง
B,C เส้นใยหนาจับตัวเป็ นกลุ่มก้อนและเหนี ยว
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3.2 ชีพจักรของเชื้ อราทําลายไม้ (Fungal Life Cycles)
เชื้ อราทําลายไม้ เป็ นสาเหตุ การเสื่อมสภาพของไม้ สามารถ
เจริญอยูใ่ นไม้และได้รบั สารอาหารจากเนื้ อไม้เพื่อการดํารงอยู่และแพร่
ระบาด ซึ่ ง วงจรชี วิ ตของเชื้ อราทําลายไม้ เริ่ ม จากสปอร์ข องเชื้ อรา
แพร่กระจายโดยลม แมลง หรือสัตว์เป็ นตัวนําพาไปยังไม้ที่อ่อนแอต่อ
การเกิ ด โรค เมื่ อ ความชื้ นพอเหมาะ สปอร์จ ะงอกโดยสร้า งเส้น ใย
กระจายภายในเนื้ อไม้ ปกติ แ ล้ว เส้นใยของเชื้ อราทําลายไม้จ ะสร้าง
เอ็นไซม์ออกมาย่อยสลายเซลล์เนื้ อไม้ ให้เกิ ดการผุ พัง แสดงว่าไม้มี
อาการของโรคเกิดขึ้ น อย่างไรก็ตามภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้ นเมื่อมีพืช
อาศัย ที่ อ่อนแอ เชื้ อสาเหตุ ที่ รุนแรง สภาพแวดล้อมเหมาะสม และ
ระยะเวลาที่ พอเหมาะ ปั จจัยดังกล่าวจึ งมีการจําลองเป็ นสามเหลี่ยม
โรคพืชขึ้ น ชีพจักรของเชื้ อราทําลายไม้เริ่มจากเส้นใยรวมตัวเป็ นกลุ่ม
เพื่อสร้างโครงสร้างเฉพาะ เรียกว่า ดอกเห็ด ซึ่งเป็ นแหล่งกําเนิ ดสปอร์
ในการแพร่ระบาดของโรคอีกครั้งหนึ่ ง
สามเหลี่ยมโรคพืช

เชื้ อ

พืชอาศัย
เวลา
สภาพแวดล้อม

ภาพที่ 7 แบบจําลองปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคพืช
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LIFE CYCLE OF
WOOD DECAY
FUNGI

ภาพที่ 8 ชีพจักรของเชื้ อราทําลายไม้
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3.3 ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อราทํา ลายไม้
(Requirement Factor for Fungal Growth)
เชื้ อราต้อ งการอิ น ทรี ย ์ส ารเพื่ อ ใช้เ ป็ นแหล่ ง พลัง งานและ
คาร์บอนในกระบวนการ metabolism ของเซลล์ ซึ่ งจําเป็ นต่ อการ
ดํารงชีวิต ภายใต้ปัจจัยต่างๆ ได้แก่
3.3.1 อาหาร (Nutrition)
เชื้ อราใช้โ ฮโลเซลลูโ ลส ลิ ก นิ น แป้ ง และนํ้ า ตาลเป็ นแหล่ ง
พลังงานและสร้างเซลล์ใหม่ นอกจากนั้นเชื้ อรายังต้องการไนโตรเจน
และแร่ธาตุ อื่นๆ เช่น ไทอะมีน ซึ่ งเป็ นสารอาหารที่ เชื้ อราทําลายไม้
ส่ ว นใหญ่ ต ้อ งการในการเจริ ญ เติ บ โต ส่ ง ผลให้ไ ม้มี ก ารผุ พัง อย่ า ง
รวดเร็ว
3.3.2 ความชื้ น (Moisture)
การเสื่อมสภาพของไม้จากจุลินทรียจ์ ะเกิดขึ้ น เมื่อไม้มีปริมาณ
ความชื้ นมากกว่า 20% ของนํ้าหนักแห้ง ดังนั้น แนวทางปฏิบตั ิที่นิยม
ใช้กนั อย่างกว้างขวางในการป้องกันจุลินทรียท์ าํ ลายไม้ คือ ต้องทําให้
ไม้แห้งทันทีภายหลังจากตัดฟั น โดยใช้กระบวนการที่เหมาะสม เช่น
การทําให้ไม้แห้ง หรือการใช้สารป้องกันรักษาเนื้ อไม้ นอกจากนั้น เชื้ อ
ราทําลายไม้สามารถสร้างความรุ นแรงในการเข้าทําลายไม้เมื่อไม้มี
ความชื้ นสูงกว่าระดับจุดหมาด (fiber-saturation point) ปริ มาณ
ความชื้ นที่จาํ เป็ นสําหรับการเจริญเติบโตของเชื้ อรา แบ่งได้เป็ น
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- ความชื้ นในเนื้ อไม้ ปริ ม าณความชื้ นที่ เ หมาะสมกับ การ
เจริญเติบโตของเชื้ อราทัว่ ไป คือ ประมาณ 35-50% และจะไม่เจริญ
เมื่อความชื้ นในไม้ตาํ ่ กว่า 20%
- ความชื้ นในอากาศ เชื้ อราสามารถเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมี
ความชื้ นในอากาศประมาณ 60-70% หากสูงหรือตํา่ เกินไป เชื้ อรา
จะไม่สามารถเจริญได้อย่างสมบูรณ์
3.3.3 อุณหภูมิ (Temperature)
เชื้ อราทําลายไม้ส่วนใหญ่สามารถเจริญได้ดีที่สุดในช่วง 2535oC ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั คุณสมบัติการทนความร้อนของเชื้ อรา เช่น เชื้ อรา
ทําลายไม้ที่ทนความร้อนปานกลางเจริญได้ที่ 10-40oC และเจริญได้
ดีที่สุดที่ 20-30oC ส่วนเชื้ อราที่ทนความร้อนสามารถเจริญได้ในช่วง
20-50oC โดยทัว่ ไปเชื้ อราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิ 3-39oC
หากอุณหภูมิสูงเกินไปเชื้ อราจะตายได้ แต่การใช้ความเย็นไม่สามารถ
ฆ่าเชื้ อราได้ เพียงแต่ชะงักการเจริญเติบโตเท่านั้น
3.3.4 ออกซิเจน (Oxygen)
เชื้ อราต้องการออกซิเจนในการเจริญไม่มากนัก แต่เป็ นปั จจัย
สําคัญต่อการเจริญเติ บโต หากไม่มีออกซิ เจนเชื้ อราไม่สามารถเจริญ
ได้ ดังนั้น การแช่ไม้ใต้ผิวนํ้าจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งในการป้องกันเชื้ อรา
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3.3.5 แสงสว่าง(Light)
เชื้ อราทํา ลายไม้เ จริ ญ เติ บ โตและลุ ก ลามในเนื้ อไม้ไ ด้ดี ใ น
สภาพที่ไม่มีแสง แต่หลายชนิ ดต้องการแสงเพื่อสร้างดอกเห็ด หากเชื้ อ
ราได้รบั แสงมากมีแนวโน้มที่จะเกิดการชะลอการเจริญเติบโต และใน
บางครั้ง เส้นใยเชื้ อรามีสีเข้มขึ้ น
3.3.6 ความเป็ นกรด-ด่าง(Acidity and Alkalinity)
ในสภาพแวดล้อมที่ เ ป็ นกรดอ่ อนๆ ช่ว ยให้เชื้ อราทําลายไม้
เจริญได้ดีขึ้น ความเป็ นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมต่อการเข้าทําลายไม้อยู่
ระหว่าง 4.5 – 5.5
3.3.7 ชนิดของไม้ (Wood Species)
ไม้แต่ละชนิ ดมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
สารแทรกในเนื้ อไม้ เช่น ยางเหนี ยว นํ้ามัน เรซิ่น สามารถต้านทาน
เชื้ อราได้ จึงทําให้เชื้ อราบางชนิ ดเจริญได้ดีในไม้ชนิ ดหนึ่ ง และไม่เจริญ
ในไม้อีกชนิ ดหนึ่ ง
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ออกซิเจน

ความชื้น

อุณหภูมิ

อาหาร

ชนิดของไม

แสง
ความเปน
กรด-ดาง
ภาพที่ 9 ปั จจัยสําคัญต่อการเจริญของเชื้ อรา
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บทที่ 4
เห็ดราทําลายไม้
(Wood Destroying Fungi)
การเสื่ อ มสภาพทางชี ว วิ ท ยาของไม้เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ไม้ห รื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้อ ยู่ ใ นสภาพที่ เ สี่ ย งต่ อ การผุ พั ง เช่ น ได้รั บ ปริ ม าณ
ความชื้ นสู ง อุ ณ หภู มิ พ อเหมาะ หรื อ มี ปั จจั ย ที่ เ อื้ ออํา นวยต่ อ การ
เจริ ญ เติ บ โตของศัตรูทําลายไม้ เช่ น เห็ ดราทําลายไม้เป็ นจุ ลินทรี ย ์
ชนิ ดหนึ่ ง สามารถทํ า ลายไม้ ไ ด้ ใ นระยะก่ อ นและหลั ง ตั ด ฟั น
เห็ ด ราทํา ลายไม้ห ลายชนิ ด จัด อยู่ ใ น Class Ascomycetes และ
Basidiomycetes สามารถสร้างเอ็นไซม์ออกมาจากปลายเส้นใยเชื้ อรา
เพื่ อ ย่ อ ยสลายส่ ว นของกระพี้ และแก่ น ของไม้ เมื่ อ อยู่ ใ นสภาพที่
เหมาะสม เส้นใยของเชื้ อราจะเจริญและแทงทะลุไปในเนื้ อไม้ทําให้ไม้
ผุพงั การเข้าทําลายไม้แบ่งได้ 2 ระยะ คือ
1. ระยะเริ่มแรก (Incipient Stage) เส้นใยของเชื้ อราเจริญ
อยูใ่ นเนื้ อไม้โดยแทงทะลุผ่านไปตามผนังเซลล์เนื้ อไม้ จากเซลล์หนึ่ งไป
อีกเซลล์หนึ่ งและย่อยสลายอาหารในเนื้ อไม้ ระยะนี้ ไม้สูญเสียความ
แข็งแรงในการรับนํ้าหนัก ทดสอบได้โดยใช้เครื่องทดสอบกําลังไม้ เมื่อ
ถูกนํ้ าหนั ก กด ไม้จะหัก ลงทันที วิ ธีนี้สามารถตรวจสอบได้ก่ อนที่ จ ะ
ตรวจพบการผุพงั แต่ในไม้เปี ยกจะตรวจวัดได้ยากกว่าไม้แห้ง
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2. ระยะผุพงั (Advance Stage) เป็ นระยะที่ตรวจพบได้ง่าย
พบว่าเนื้ อไม้เปื่ อยยุ่ย และหลุดออกเป็ นหย่อม ๆ หรือมีรอยแตกตาม
ขวางเสี้ ยน ในขณะที่ไม้ปกติเสี้ ยนไม้จะไม่แตกกระจายเมื่อใช้ปลายมีด
งัดเนื้ อไม้
4.1 คุณสมบัติของไม้ภายหลังถูกเห็ดราทําลาย (Properties of
Wood Infection)
ลักษณะอาการที่เกิดขึ้ นกับไม้ภายหลังถูกเห็ดราเข้าทําลายจะ
ปรากฏอาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือมีอาการต่าง ๆ ทั้งหมดได้ คือ
4.1.1 เนื้ อไม้มีสีเปลี่ยนแปลง (Change in Color)
การเสื่ อ มสภาพในระยะเริ่ ม แรกจะเกิ ด ขึ้ นพร้อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสีของเนื้ อไม้ เช่น รอยขีด หรือแถบสีน้ําตาลดํา สีน้ําตาล
ม่วงหรือรอยด่างดําตามแนวยาวของเสี้ ยน หากอาการเกิดขั้นรุนแรง
เนื้ อไม้จะแตกหรือหักเป็ นชิ้ นๆ
4.1.2 เนื้ อไม้อ่อนตัว (Change in Texture)
เนื้ อไม้ที่ถูกทําลายในระยะเริ่มแรกสามารถตรวจสอบได้โดยใช้
มีดหรือเหล็กแหลมแทงลงในเนื้ อไม้ แล้วค่อยๆ งัดขึ้ น พบว่าไม้จะหัก
โดยไม่มีเสี้ ยน เนื่ องจากเนื้ อไม้ไม่มีความเหนี ย ว การรับนํ้ าหนั ก จะ
ลดลง
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4.1.3 ความหนาแน่นเปลี่ยนแปลง(Change in Density)
ไม้ที่ ถู ก ทํ า ลายจนถึ ง ระยะผุ พั ง จะมี ก ารสู ญ เสี ย นํ้ า หนั ก
มากกว่าปกติ แต่ในทางปฏิบตั ิไม่สามารถยืนยันได้ เนื่ องจากอาจเกิด
จากธรรมชาติ ของเนื้ อไม้ เช่ น ไม้โ ตเร็ ว จะมีค วามถ่ ว งจําเพาะและ
ความหนาแน่ นน้อยกว่าไม้โตช้า นอกจากนั้นปริมาณความชื้ นของไม้มี
ผลต่อความหนาแน่ น ซึ่งการถูกทําลายในระยะเริ่มแรกไม้จะดูดซับนํ้า
มากขึ้ น แต่น้ําหนักแห้งจะลดลงตามระยะการถูกทําลาย
4.1.4 กลิ่นของไม้เปลี่ยนแปลง (Change in Odour)
ไม้ที่ถูกเชื้ อราเข้าทําลาย จะมีกลิ่นอับคล้ายเห็ด แต่ในสภาวะ
ที่มีความชื้ น จะพบว่ามีเชื้ อราทําลายไม้เกิดขึ้ น ส่งผลให้เกิดกลิ่นอับได้
ซึ่ งไม่จําเป็ นว่าไม้ตอ้ งเกิ ดการผุ พัง ดังนั้ นการตรวจสอบโดยใช้ก ลิ่ น
เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถยืนยันว่า ไม้ผุ ต้องใช้เครื่องมือเจาะเนื้ อไม้
แล้วพิสจู น์กลิ่น
4.1.5 การติดไฟ (Ignition)
ไม้ที่มีลกั ษณะผุ จะติดไฟได้ง่ายเนื่ องจากภายในเนื้ อไม้มีรูพรุน
แต่ค่าความร้อนจะตํา่ กว่าไม้ปกติ
4.2 ชนิดของราที่เกิดกับเนื้ อไม้ (Fungal Type on Wood)
ราที่ เ กิ ด กับ เนื้ อไม้ แบ่ ง ได้ 3 กลุ่ ม ตามลัก ษณะอาการที่
ปรากฏ ได้แก่
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1. เห็ดราทําลายไม้ (Wood Destroying Fungi) ได้แก่
ราผุสีน้ําตาล (brown rot fungi)
ราผุสีขาว (white rot fungi)
ราผุอ่อน (soft rot fungi)
2. ราที่ทาํ ให้ไม้เสียสี (Wood Staining Fungi)
3. ราผิวไม้ (Surface Mold Fungi)
4.3 ลักษณะการเข้าทําลายไม้ (Characterstic of Wood Infection)
การทํา ลายไม้ข องเห็ ด ราแต่ ล ะชนิ ด มี ลัก ษณะแตกต่ างกัน
เนื่ องจากความต้องการอาหารของเห็ดราแตกต่างกัน ดังนั้ นการแบ่ง
ชนิ ดของเห็ ดราตามลักษณะการทําลาย โดยดูสี ที่ปรากฏบนเนื้ อไม้
ดังนี้
1. ราผุสีน้ าํ ตาล (Brown Rot Fungi)
รากลุ่มนี้ จะเข้าทําลายเซลลูโลส ซึ่งสะสมอยู่ตามผนังเซลล์ไม้
โดยเส้นใยของเชื้ อราจะผลิตเอ็นไซม์ออกมาย่อยผนังเซลล์จนทะลุและ
แทงเข้าไปในเซลล์เนื้ อไม้ ระยะแรกของการทําลายเชื้ อราจะเข้าทําลาย
เซลล์เนื้ อไม้อย่างไม่เป็ นระเบียบ ทําให้เนื้ อไม้มีการยุบตัวลงเป็ นช่วงๆ
เกิดรอยแตกตามแนวขวางเสี้ ยนไม้ (grain) จึ งเห็นรอยแตกเป็ นรูป
สี่เหลี่ยมขนาดไม่สมํา่ เสมอและมีสีน้ําตาลเข้มกว่าเนื้ อไม้ปกติ หากถูก
ทําลายรุ นแรงเนื้ อไม้จะร่ วนและหัก ได้ง่าย เมื่อกดด้วยนิ้ วจะเป็ นผง
ละเอียด
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A

B

ภาพที่ 10 ลักษณะเนื้ อไม้ภายหลังถูกเชื้ อราผุสีน้ําตาลเข้าทําลาย
A เนื้ อไม้จะมีรอยแตกตามแนวขวางเสี้ ยน
B สภาพเนื้ อไม้จะแตกเป็ นผง

2. ราผุสีขาว (White Rot Fungi)
ราชนิ ดนี้ เมื่ อเข้าทําลายไม้ ส่ งผลให้ไ ม้มีสี จ างลงเหมือนถูก
ฟอกสี ซึ่ งเกิดจากการสร้างเอ็นไซม์ phenol-oxidases สามารถย่อย
สลายลิ ก นิ น และส่ ว นประกอบต่ า งๆ ของผนั ง เซลล์ มี ก ารทํา ลาย
ลิกนิ น เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส ในเวลาเดี ยวกันและมีอัตราการ
ทําลายที่คล้ายคลึงกัน แต่มีราผุสีขาวบางชนิ ดจะทําลายลิกนิ นและเฮมิ
เซลลูโลสก่อน แล้วค่อยเข้าทําลายเซลลูโลสในบริเวณผนังเซลล์ จึงแบ่ง
การทําลายออกเป็ น 2 แบบ คือ การทําลายแบบต่อเนื่ อง และการ
ทําลายแบบค่อยเป็ นค่อยไป ลักษณะการเข้าทําลาย พบว่าในระยะแรก
ไม้จ ะมี ร อยขี ด เป็ นเส้น สี ดํา หรื อ นํ้ า ตาลเข้ม เรี ย กว่ า Zone line
ภายหลังไม้ถูกทําลายในระยะสุ ดท้าย ไม้จะมีลกั ษณะอ่อนนุ่ มและยุ่ย
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เป็ นเส้นตามแนวเสี้ ยน เนื่ องจากเกิดการแยกตัวของเซลล์ในแนวยาว
ของ middle lamella นํ้าหนักของไม้อาจลดลงถึง 90% นอกจากนั้น
ไม้ใบกว้างจะถูกทําลายได้ง่ายกว่าไม้ใบแคบ

A

DB
B

C

D

C
ภาพที่ 11 ลักษณะเนื้ อไม้ภายหลังถูกเชื้ อราผุสีขาวเข้าทําลาย
C
A การทําลายระยะแรก ปรากฏจุดและลายเส้นสีดาํ
เรียกว่า Zone line
B เนื้ อไม้มีลกั ษณะเหมือนถูกฟอกสี
C,D การทําลายระยะสุดท้ายเนื้ อไม้เปื่ อยยุย่

3. ราผุอ่อน (Soft Rot Fungi)
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การเข้าทําลายไม้ของราผุ อ่อนเกิ ดขึ้ นโดยกลุ่มของเชื้ อราใน
Subdivision Ascomycotina และ Deuteromycotina ภายใต้สภาวะที่มี
ปริมาณความชื้ นสูง การถ่ายเทอากาศน้อย มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่า
พวก Basidiomycetes การเข้าทําลายไม้จะทําให้ผิวหน้าไม้อ่อนตัวลง
ส่ ว นของเส้น ใยเชื้ อราแทงทะลุ ผ นั ง เซลล์เ ข้า ไปภายในเซลล์ และ
เจริ ญ เติ บโตโดยใช้อาหารสะสมในไม้ จากนั้ นจะเจาะผนั งเซลล์โดย
สร้าง bore hole ซึ่ งเป็ นโครงสร้างชนิ ดหนึ่ งของเชื้ อราเข้าไปทําลาย
ส่วนต่างๆ ในผนั งเซลล์โดยไม่ใช้เอ็นไซม์ในการย่อยผนังเซลล์เหมือน
เชื้ อราทําลายไม้ แต่จะสร้างอวัยวะพิเศษ เรียกว่า appressorium เจาะ
ผนังเซลล์ การทําลายจะเกิดขึ้ นเฉพาะบางจุดที่เส้นใยแพร่กระจายเข้า
ไปถึ งเท่านั้ น แต่บางครั้งพบว่าจะทําลายลึกเข้าไปในเนื้ อไม้ บริเวณที่
ถูกทําลายจะอ่อนนุ่ ม บริเวณที่ไม่ถูกทําลายจะแข็งและมีขอบเขตการ
ทํ า ลายที่ ชั ด เจน หากทํ า ให้ไ ม้เ ปี ยกส่ ว นที่ ถู ก ทํ า ลายจะเปื่ อยยุ่ ย
สามารถใช้เล็บขูดเนื้ อไม้ออกได้ง่าย ถ้าทําให้ไม้แห้งไม้จะมีสีเข้มและมี
รอยแตกเล็ ก ๆ ทั ว่ ไปตามยาวและตามขวางเสี้ ยน หากนํ า ไม้ม า
ตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะพบช่องว่างเล็กๆ ภายในผนังเซลล์
เป็ นรู ป สี่ เ หลี่ ย มขนมเปี ยกปู น ตั ว อย่ า ง ราผุ อ่ อ นที่ พ บมาก ได้แ ก่
Chaetomium globosum สามารถทําลายไม้ได้รุนแรง จึงนิ ยมใช้เป็ น
เชื้ อรามาตรฐานทดสอบความทนทานของไม้ต่อราผุอ่อน
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ภาพที่ 12 ลักษณะเนื้ อไม้ภายหลังถูกเชื้ อราผุอ่อนเข้าทําลายเนื้ อไม้มีรอย
แตกตื้ นๆ ตามแนวขวางเสี้ ยน

4. ราเสียสี (Staining Fungi / Blue Stain)
เชื้ อรากลุ่มนี้ สามารถเข้าทําลายไม้หลังตัดฟั นที่รอการแปรรูป
ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ไม้เกิดการเสียสี เนื้ อไม้ปรากฏรอยด่างดําเป็ นปั ญหา
สําคัญ ต่ อการสูญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ เนื่ องจากไม้เป็ นที่ ตอ้ งการของ
ผูบ้ ริ โ ภค แม้ว่าเชื้ อราเหล่านี้ ไม่ทําให้ไ ม้ผุ พังเนื่ องจากไม่มีการย่อย
สลายผนั งเซลล์แ ละเซลลูโลส เพี ยงแต่ ใช้อาหารพวกคาร์โบไฮเดรต
แป้ง และนํ้าตาลอิสระที่อยู่ในส่วนของเซลล์รศั มีและเซลล์ lumen ดังนั้น
ภายหลังจากไม้ถูกเชื้ อราเสียสีเข้าทําลายจะเห็นรูปลักษณะอย่างชัดเจน
บริเวณผิวหน้าตัดตามขวางของไม้มีลกั ษณะการทําลายเป็ นรูปลิ่ม ส่วน
ผิวหน้าไม้ตามความยาวเสี้ ยนจะปรากฏรอยดําเป็ นแถบกว้าง
การเสี ย สี ข องไม้ห ลั ง ตั ด ฟั น เกิ ด จากการที่ เ ส้น ใยเชื้ อรา
เจริ ญ เติ บ โตอย่า งรวดเร็ ว และมี ก ารสร้างเม็ดสี เข้า ไปในเนื้ อไม้ สี ที่
เกิ ดขึ้ นอาจเป็ นสี น้ํ าเงิ นดํ าหรื อสี ดํ า ตามชนิ ดของเชื้ อราที่ ให้ช่ ว งสี
ต่างกัน เช่น Chlorosplenium และ Trichoderma ให้สีเขียว Cytospora
ให้สีเหลือง Thielaviopsis ให้สีน้ําตาล Botryodiplodia ให้สีน้ําเงินดํา
นอกจากนั้ นบนผิ วไม้ ที่ เ กิ ด รอยปนเปื้ อนสี ดํ า หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
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blue-stained จากกลุ่มเส้นใยและสปอร์ของเชื้ อราที่ พบได้ทวั ่ ไป เช่น
Aureobasidium pullulans พบได้ทุ ก ที่ บ นแหล่งอาหาร ที่ เป็ นพวก
เซลลูโ ลส สําหรับเชื้ อราอื่นๆ ที่ เป็ นสาเหตุ ของการเสียสี ในไม้ใช้งาน
ได้แก่ Cladosporium herbarum Alternaria tenis และ Stemphylium
verrucolosum (Dickinson,1971) อย่างไรก็ตาม มักพบเชื้ อราเสียสี
บนไม้เนื้ อขาวหรือไม้ที่มีแป้งและนํ้ าตาลมาก โดยเฉพาะไม้ยางพารา
และไม้พญาสัตบรรณ

A

B

ภาพที่ 13 ลักษณะเนื้ อไม้ภายหลังถูกเชื้ อราเสียสีเข้าทําลาย
A หน้าตัดไม้ภายหลังถูกเชื้ อราเข้าทําลายเป็ นรูป
V-shape
B แถบสีภายในเนื้ อไม้
C เส้นใยราเสียสีแทงผ่าน tracheid ทะลุผนังเซลล์ โดย
การสร้าง Appressorium

5. ราผิวไม้ (Surface Mold Fungi)

C
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ราผิ วไม้มีชื่อเรียกทัว่ ไปว่า mold จะคล้ายกับราเสียสี (blue
stain) คือ สามารถสร้างรอยด่างดําบนผิ วไม้บริเวณกระพี้ เพียงแต่
รูปแบบเกิดสีบนเนื้ อไม้แตกต่างกัน คือ ราผิวไม้สร้างเส้นใยแทงเข้าไป
ในเนื้ อไม้แ ต่ ก ารเกิ ด สี จ ะปรากฏบริ เ วณผิ ว ไม้เ ป็ นรอยตื้ นๆ ซึ่ ง สี ที่
เกิดขึ้ นนั้ น เป็ นกลุ่มของสปอร์เชื้ อราที่ ปล่อยเม็ดสีออกมาเป็ นสีต่างๆ
เช่น สี เขียว สี สม้ สีชมพู เป็ นต้น แต่ที่พบได้ทัว่ ไป คือ สี ดํา ตัวอย่าง
เชื้ อราผิวไม้ที่พบบนผิวไม้ ได้แก่ Trichoderma Gliocladium Penicillum
Aspergillus และ Rhizopus เป็ นต้น เชื้ อราเหล่านี้ เป็ นปั ญหาของไม้
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นกระบวนการอบแห้ ง นอกจากนั้ น
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องเรือนพวกไม้ อาจพบราผิ วไม้ขึ้นได้โดยเฉพาะ
ในช่ ว งที่ มี ค วามชื้ นในบรรยากาศสู ง และการระบายอากาศไม่ ดี
อย่างไรก็ตาม เชื้ อราเหล่านี้ สามารถกําจัดออกได้โดยการล้างทําความ
สะอาด หรือไสผิวหน้าไม้

A

B

C

ภาพที่ 14 กลุ่มของสปอร์เชื้ อราผิวไม้ให้ สีสม้ (A) สีดาํ (B) และสีเขียว(C)
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4.4 ผลกระทบของไม้ภายหลังถูกเชื้ อราเข้าทําลาย (Effects on
Damage Timber)
โดยทัว่ ไปแล้ว เมื่อไม้ถูกเชื้ อราเข้าทําลายคุณสมบัติดา้ นต่างๆ
ของไม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
4.4.1 ความแข็งแรงของไม้ (Wood Strength)
ไม้ที่ ถู ก เชื้ อราทํา ลายมี ผ ลกระทบรุ น แรงต่ อ ความแข็ ง แรง
(strength) รวมทั้งคุณสมบัติทางฟิ สิกส์ของไม้ ส่วนเชื้ อราเสียสีและรา
ผิวไม้ไม่มีผลต่อความแข็งแรง เพียงแต่ความเหนี ยว (toughness) ของ
ไม้จะลดลงประมาณ 15-30% (Chapman and Scheffer,1940)
สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยเครื่องทดสอบกําลังไม้ในระยะแรกของการ
ทําลาย

ภาพที่ 15 เครื่องมือทดสอบกําลังไม้
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4.4.2 ความสามารถในการดูดซึมนํ้าจะสูงขึ้ น (Ability of
Wood Absorption)
สาเหตุที่ไม้มีคุณสมบัติในการดูดซับนํ้าสูงขึ้ น ภายหลังจากถูก
เชื้ อราเข้าทําลาย เนื่ องจากเส้นใยเชื้ อราสามารถแทงทะลุ ผนั งเซลล์
เนื้ อไม้ทําให้เกิดรูพรุ น ส่วนเชื้ อราเสียสีและราผิ วไม้จะใช้อาหารพวก
แป้งและนํ้าตาลบริเวณผิ วไม้ บริเวณช่องว่างของเซลล์ (cell lumen)
และบริเวณ ray parenchyma ทําให้เกิดช่องว่างมากขึ้ น จึงสามารถอุม้
นํ้าได้มาก ดังนั้นไม้ที่ถูกเชื้ อราเข้าทําลาย จะมีความชื้ นสูงกว่าไม้ที่ไม่
ถูกทําลาย จึงเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้เชื้ อราชนิ ดต่างๆ เข้าทําลายซํ้าได้
4.4.3 การดูดซับนํ้าจากบรรยากาศ (Hygroscopicity)
ไม้ที่ ถู กเชื้ อราทําลายจะดูดความชื้ นจากบรรยากาศได้ดีขึ้น
เล็กน้อย เชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีใน
เนื้ อไม้
4.4.4 ลักษณะความคงรูปของไม้ (Dimensional Stability)
ความคงรูปของไม้ภายหลังถูกเชื้ อราเข้าทําลาย มีผลกระทบ
ต่อลักษณะของไม้เมื่อไม้แห้ง ทั้งนี้ ขึ้ นกับการเข้าทําลายไม้ เช่น การผุ
จากราผุสีน้ําตาล ไม้จะมีการหด และยุบตัวลง ราผุสีขาวไม่ทาํ ให้ไม้หด
ตัว ส่วนราผุอ่อนไม้จะสึกกร่อน มีขอบเขตการทําลายระหว่างไม้ปกติ
และไม้ผุชดั เจน
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4.4.5 ลักษณะไม้อบแห้ง (Drying Characteristic)
ผลจากความไม่คงรูปของไม้ที่ถูกเชื้ อราเข้าทําลาย จะทําให้ไม้
อบยาก มีการหดตัวและแตกบิดมากกว่าไม้ปกติภายหลังอบแห้ง
อย่างไรก็ตามไม้ที่ถูกเชื้ อราผุสีน้ําตาลทําลายจะสร้างปั ญหาในการอบ
มากกว่าไม้ที่ถูกเชื้ อราสีขาวเข้าทําลาย ไม้จะอบยากกว่าปกติ

47

บทที่ 5
เทคนิคตรวจสอบการผุพงั ของไม้
(Inspecting Wood Decay Technique)
ผลกระทบของการเข้าทําลายไม้จากเชื้ อรา ประเมินได้จากกล
สมบัติของไม้ เช่น การสูญเสียความแข็งแรง และการสูญเสียนํ้าหนั ก
ของไม้ สํ า หรั บ การตรวจสอบการผุ พั ง เนื่ องจากจุ ลิ น ทรี ย ์ เช่ น
แบคทีเรียและเชื้ อราจะประสบปั ญหาที่ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่ องจากการผุ
พังในระยะแรกไม้ยงั คงลักษณะปกติ แต่กลสมบัติของไม้อาจสูญเสียไป
แล้ว อย่างไรก็ตามวิธีการตรวจสอบกระทําได้หลายวิธี ดังนี้
5.1 การวัดกลสมบัติของไม้ (Measuring the Mechanical
Properties of Timber)
การวัดกลสมบัติของไม้ดว้ ยเครื่องมือทดสอบกําลังไม้ ทําการ
ทดสอบจากค่ าแรงภายนอกที่ มากระทําต่ อ ไม้ ประกอบด้ว ยแรง 4
ประเภท ได้แ ก่ แรงดึ ง (แรงที่ ทําให้ไ ม้ยื ดออกตามแนวยาวเสี้ ยน)
แรงอัด (แรงที่ ทําให้ไม้ท ดลองหดตัวตามแนวยาวเสี้ ยน) แรงเชื อด
(แรงที่ ผ่ าตามแนวเสี้ ยน) และแรงดัด (ประกอบด้วยแรงดึ ง แรงอัด
และแรงเชื อ ดกระทํา พร้อ มกัน ) ซึ่ ง มี ค วามสํา คัญ ต่ อ ไม้โ ครงสร้า ง
ดังนั้นในการใช้งานไม้จาํ เป็ นต้องมีการตรวจวัดค่าความแข็งแรงของไม้
โดยเฉพาะไม้ที่ อ ยู่ ใ นสภาวะเสี่ ย งต่ อ การถู ก ทํ า ลายจากเชื้ อรา
จําเป็ นต้องได้รบั การตรวจสอบความแข็งแรงในการรับแรงดัด ซึ่งเป็ น
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ตัวแทนความแข็งแรงของไม้ เป็ นค่าที่ คาํ นวณจากสัดส่วนของแรงกับ
การเสี ย รู ป เรี ย กว่ า ค่ า โมดู ลั ส (modulus) และจุ ด ที่ ไ ม้แ ตกหั ก
(rupture) เรียกว่า โมดูลสั ของการแตกหัก (modulus of rupture)
สําหรับการทดสอบความแข็งแรงของไม้ในห้องปฏิบตั ิการ จะ
เป็ นค่าบ่งชี้ การผุ พงั ของไม้ได้ดีกว่าค่านํ้ าหนั กที่ สูญเสีย เนื่ องจากไม้
ตัวอย่างอยูใ่ นสภาวะที่มีอุณหภูมิ และความชื้ น ค่อนข้างคงที่ ค่าความ
แข็งแรงที่นิยมใช้ประเมินคุณสมบัติของไม้ภายหลังถูกเชื้ อราเข้าทําลาย
คื อ ค่ า แรงดั ด กระแทก เป็ นตั ว บ่ ง ชี้ การผุ พั ง ได้อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง
Henningson (1967) ได้ทดสอบความแข็งแรงของไม้ birch ที่ถูกเชื้ อรา
Fomitopsis pinicola เข้าทําลายเพี ยง 2 สัปดาห์ ไม้สูญเสี ยแรง
ต้านทานการรับ นํ้ าหนั ก ถึ ง 47% ในขณะที่ ไ ม้สูญ เสี ย นํ้ าหนั ก เพี ย ง
7% ยศนั น ท์ แ ละคณะ (2550) ทดสอบความแข็ ง แรงของไม้
ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 10 ปี จากภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
และภาคตะวันออก ภายหลังถูกเชื้ อรา Pycnoporus sanguineus เข้า
ทําลายเป็ นเวลา 4 เดื อน ไม้สูญเสียนํ้าหนั ก 28.8% และ 30.94%
ตามลํา ดั บ และมี ก ารสู ญ เสี ย ความแข็ ง แรงจากแรงต้า นทานการ
แตกหักถึง 49% และ 54% ตามลําดับ สรุปได้ว่า การผุพงั ของไม้จาก
เชื้ อรากลุ่ม Basidiomycotina มีผลรุ นแรงต่อคุณสมบัติความแข็งแรง
ของไม้
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A

B

ภาพที่ 16 รอยแตกหักจากการรับนํ้าหนักของไม้ยคู าลิปตัส
คามาลดูเลนซิส อายุ 10 ปี ภายหลังทดสอบกับเชื้ อราทําลายไม้
(A) Gloeophyllum sepiarium (B) Loweporus medullae-panis

สําหรับผลของราเสียสีต่อกลสมบัติไม้ chapman และ Scheffer
(1940) ชี้ ให้เห็นว่ากระพี้ ของไม้สนที่ถูกราเสียสีเข้าทําลาย จะสูญเสีย
ความเหนี ยว 15-30% การรับแรงดัดกระแทกลดลงเพียง 1-5% และ
ความแข็งของผิ วหน้าไม้ (hardness) ลดลง 2-10% ส่วน Findlay และ
Pettifor (1939) รายงานว่ากระพี้ ของไม้สน obeche ที่ถูกเชื้ อราเสียสี
Botryodiplodia theobromae เข้าทําลายอย่างรุ นแรงจะสูญเสียความ
เหนี ยวถึง 43% ส่วนความแข็งแรงจากแรงดัดมีผลต่อไม้ 20%
สําหรับไม้ที่ถูกราผุ อ่อน (Soft rot fungi) เข้าทําลาย ซึ่ ง
Morell และ Zabel (1985) พบว่า การเกิดช่องว่างของผนังเซลล์ช้นั
S2 จึงมีผลกระทบต่ อการสูญเสี ยความต้านทานจากแรงดึ งทําให้กล
สมบัติของไม้เปลี่ยนแปลงไป
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5.2 การตรวจสอบด้วยวิธีไม่ ทาํ ลายเนื้ อไม้ (Non-destruction
Inspected Method)
เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบสภาพไม้ใช้งานต้องเป็ นแบบกะทัดรัด
และง่ายต่ อการพกพา ใช้ผ ลตรวจสอบรวดเร็ ว และสามารถนํ ามาใช้
นอกสถานที่ได้ เช่น
5.2.1 การประเมินผิวหน้าไม้(Wood Surface Assessment)
เป็ นเทคนิ คทางการค้าที่ ใช้ตรวจสอบผิ วหน้าไม้ ด้วยวิธี Pick
test โดยใช้มีดหรือเหล็กแหลมแทงลงไปในเนื้ อไม้แล้วงัดเนื้ อไม้ขึ้นมา
เป็ นวิธีการบ่งบอกถึ งความลึกของการผุ พงั ของไม้ หากไม้ผุเมื่องัดชิ้ น
ไม้ขึ้ นมา จะแตกเป็ นชิ้ นเล็ ก ๆ แต่ ถ ้า ไม้ป กติ เนื้ อไม้จ ะถู ก ดี ด ขึ้ น
เนื่ องจากส่วนของไฟเบอร์ไม่ถูกทําลาย หรืออาจใช้เครื่องมือเจาะผิวไม้
“Pilodyn” ที่มีคุณภาพและมีปัญหาน้อย นิ ยมใช้ตรวจสอบไม้เก่าที่เกิด
การผุ จากราผุ อ่อนบริเวณคอดิน ด้วยเข็มเจาะขนาด 2-2.5x60 มม.
เจาะเข้าไปในเนื้ อไม้เพื่อวัดความลึกของไม้ผุ

ไมปกติ

ไมผุ

ภาพที่ 17 ตรวจสอบการผุพงั ของไม้ระยะเริ่มแรกด้วยวิธีการ “Pick test”
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5.2.2 การตรวจสอบการผุภายในเนื้ อไม้ดว้ ยวิธีวดั ความ
แข็งแรง (Detection of Internal Decay by Strength Method)
สามารถตรวจสอบโดยใช้ส ว่ า นเจาะเข้า ไปในเนื้ อไม้เ พื่ อ
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความเร็วของสว่านในเนื้ อไม้บริเวณที่ ปกติ
เปรี ยบเที ยบกับบริเวณที่ ผุพัง โดยดูค่าจากข้อมูลที่ เครื่องบันทึ กด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่นิยมใช้คือ Resistograph เป็ นเครื่องมือ
ที่มีความแม่นยําสูง

ไมปกติ

ไมผุ

ภาพที่ 18 เครื่อง Resistograph สําหรับตรวจสอบการผุพงั

5.2.3 การตรวจสอบการผุภายในด้วยคลื่นเสียง (SoundRelated Method )
นิ ยมใช้ตรวจสอบไม้เสาที่ใช้กนั โดยทัว่ ไป รวมทั้งไม้เสาบริเวณ
คอดิ น โดยใช้ค ้อ นตอกเสาซํ้ า ๆ ถ้า ไม้ไ ม่ ถู ก ทํ า ลายเสี ย งจะแน่ น
(sharp ring) แต่ถา้ ไม้ผุจะให้เสียงกลวง (hollow ring) วิธีการนี้ เป็ นการ
ตรวจสอบอย่างหยาบๆ แต่สามารถบอกแนวเส้นของเสาที่ยงั ปกติได้
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5.2.4 การตรวจสอบโดยใช้กระแสไฟฟ้า (Electrical
Method)
วิธีการนี้ เป็ นการตรวจสอบการผุ พงั ของไม้โดยใช้ระบบความ
ต้านทานและเหนี่ ยวนํ าไฟฟ้ า เป็ นเครื่ องมือที่ พัฒนาขึ้ นโดยยึดหลัก
ปริ มาณความชื้ นสมดุ ล ย์ข องไม้ผุ จ ะมี ก ารเหนี่ ย วนํ า ไฟฟ้ ามากกว่ า
ไม้ป กติ เครื่ องมือที่ นิย มใช้ คื อ Shigometer และ Conditionmeter
วิธีการใช้งานของเครื่องจะใช้ระบบการเจาะรูดว้ ยสว่านจํานวน 2 จุด
จากนั้ น ใช้ตัวตรวจสอบเสี ย บเข้าไปในรูเ นื้ อไม้ เครื่ อ งมือจะอ่านค่ า
ความต้า นทานไฟฟ้ าโดยเปรี ย บเที ย บกับ ค่ า มาตรฐานหากความ
ต้านทานไฟฟ้ าตํา่ แสดงว่าไม้มีการผุ ภ ายใน อย่างไรก็ตามปริ มาณ
ความชื้ นภายในเนื้ อไม้มีอิทธิพลต่อการอ่านค่าเปอร์เซ็นต์การผุพงั ซึ่ง
Morris และ Dickinson (1984) แนะนําว่า ความชื้ นของไม้ที่มีค่า
มากกว่า 45% จะอ่านค่าได้อย่างน่ าเชื่อถือ

ภาพที่ 19 เครื่อง Shigometer สําหรับตรวจสอบการผุพงั ของไม้หลังตัดฟั น
และไม้ยนื ต้น

53

5.2.5 การตรวจสอบทางชี ว วิ ท ยา ชี ว เคมี และเคมี
(Biological, Biochemical and Chemical Methods)
กระบวนการตรวจสอบด้วยวิธีนี้ต้องอาศัยความชํานาญในการ
ปฏิ บัติ ง านโดยการแยกและจํา แนกเชื้ อราจากไม้ผุ การตรวจสอบ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยใช้แสง Fluorescent สามารถใช้กบั ไม้ที่ถูก
เชื้ อราผุสีน้ําตาลเข้าทําลายมากกว่า 3% (Krahmer et.al,1982) ส่วน
วิธีทางชีวเคมีเป็ นการตรวจวัดเอ็นไซม์ Cellulase, Xylanase, laccase
และCatalase หรือการวัดทางเคมีดว้ ยค่าการละลายในด่าง 2% NaOH

A
ภาพที่ 20 วิธีการตรวจสอบเอ็นไซม์บนอาหารเทียม
(A) Enzyme Laccase (B) Enzyme Peroxidase

B
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บทที่ 6
การป้องกันรักษาเนื้ อไม้
(“Wood Protection)
โดยธรรมชาติ ของไม้หากอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการผุ พงั เช่น
ไม้ได้รบั ความชื้ นสลับแห้ง อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือสัมผัสดิน ไม้
จะแสดงอาการผุ พังจนเกิดความเสียหายไม่สามารถแก้ไขให้มีสภาพ
เหมื อ นเดิ ม ได้ วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ไ ม้มี อ ายุ ก ารใช้ง านยาวนานขึ้ น
จํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารป้ องกั น รั ก ษาเนื้ อไม้ก่ อ นใช้ง าน ซึ่ ง สามารถ
ดําเนิ นการได้ 2 รูปแบบ คื อ การป้องกันโดยไม่ใช้สารเคมีและการ
ป้องกันโดยใช้สารเคมี
6.1 การป้องกันรักษาเนื้ อไม้โดยไม่ใช้สารเคมี (Nonpreservative Protection ) สามารถดําเนิ นการได้ตามหลักการ ดังนี้
- ไม่ควรวางไม้สมั ผัสดินโดยตรงเนื่ องจากในดินมีความชื้ นสูง
ไม้สามารถดูดซึมความชื้ นจากดินได้ง่าย
- การออกแบบก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน การเก็บไม้ควรเป็ น
สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ความชื้ นตํา่
- ควรผึ่ง หรืออบไม้ให้มีความชื้ นน้อยกว่า 20%
- การเผาให้เป็ นถ่ าน นิ ยมใช้กับไม้เสากลมโดยเผาระดับ
คอดิน ให้เป็ นถ่านบางๆ หนาประมาณ 1 ซม.
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- การใช้หินหรือคอนกรีต รองก้นหลุมก่อนฝังเสาไม้แล้วใช้หิน
กลบโคนเสา สามารถป้องกันโคนเสาผุได้ดี
- กรณีที่เป็ นไม้ซุงหรือไม้ท่อนกลมทั้งกระพี้ และไม้จาํ พวกไม้
เนื้ อแข็งหรือไม้ใบกว้าง ควรแช่ ให้จ มใต้น้ํ าสามารถป้ องกันการผุ ไ ด้
ชัว่ คราว แต่จะมีปัญหาจากเชื้ อแบคทีเรียได้
- กรณี ที่ ไ ม้มีเ ห็ ด ราเริ่ ม เข้าทํา ลายเล็ ก น้ อย ถ้าจํา เป็ นต้อ ง
นํามาใช้ ควรอบด้วยความร้อนสูง (Heat treatment) เพื่อฆ่าเชื้ อรา
ก่อนใช้งาน
การป้องกันรักษาเนื้ อไม้โดยไม่ใช้สารเคมี แม้ว่าจะได้ผลดีอยู่
บ้า ง ก็ เ ป็ นเพี ย งการป้ องกัน อัน ตรายอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เท่ า นั้ น ไม่
สามารถป้องกันรักษาเนื้ อไม้ได้ทุกส่วน จึงเป็ นวิธีที่ค่อนข้างล้าหลังอยู่
มาก ไม่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ข องโลกและความเป็ นอยู่ ข อง
ประชากรในยุ คปั จจุบัน ดังนั้ นจึ งนิ ยมใช้สารเคมีในการรักษาเนื้ อไม้
เพราะมีประสิทธิ ภาพ และสามารถปฏิ บตั ิ การได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์และความจําเป็ น
6.2 การป้องกันรักษาเนื้ อไม้โดยใช้สารเคมี (Wood
Preservatives Protection)
การใช้ส ารเคมี รั ก ษาเนื้ อไม้ เป็ นกระบวนการป้ องกั นศั ต รู
ทําลายไม้ที่ให้ผลดี สามารถปรับปรุ งคุ ณภาพของไม้ที่มีความทนทาน
ตามธรรมชาติ ตํา่ ให้มีคุณภาพทัดเที ยมไม้ที่ มีความทนทานสูงต่ อการ
การเข้าทําลายของแมลงและจุ ลินทรีย ์ทําลายไม้ โดยใช้ความสัมพันธ์
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ระหว่างความเป็ นพิษของสารเคมีและการเลือกใช้ชนิ ดของสารเคมีควบคู่
กับมีกรรมวิธีที่ถูกต้อง ก็ จะบรรลุถึงวัตถุ ประสงค์ของการเพิ่มความ
ทนทานของไม้ใช้งานได้
การป้องกันรักษาเนื้ อไม้มีหลายกรรมวิธี จําแนกเป็ นกรรมวิธี
ใหญ่ๆ ได้ 2 กรรมวิธี คือ
1. การอาบสารเคมี รัก ษาเนื้ อไม้อ ย่างง่า ย (Non-pressure
Processes) ได้แก่ การทา พ่น จุ่มหรื อแช่ การต้มไม้ในสารเคมีที่ให้
ความร้อนแล้วนํ ามาแช่ในสารเคมีเย็น (Hot and Cold Bath) หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า “แบบถังเปิ ด” (Open-tank) และการดูดซึ ม
(Diffusion Processes)
2. การอาบสารเคมี รัก ษาเนื้ อไม้ด ้ว ยกํา ลัง อั ด (Pressure
Processes) มี 2 วิธี ได้แก่ การอัดแบบเต็มเซลล์ (Full-cell Process)
นิ ยมใช้กับสารเคมีที่ละลายนํ้ าทุ กชนิ ด และการอัดแบบไม่เต็ มเซลล์
(Empty-cell Process) เป็ นการอัดสารเคมีให้ซึมเข้าไปในผนังเซลล์
เนื้ อไม้เท่านั้น
6.3 คุณสมบัติของสารเคมีรกั ษาเนื้ อไม้ (Wood Preservatives
Properties)
การเลื อ กใช้ส ารเคมี รัก ษาเนื้ อไม้ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควร
คํานึ งถึงลักษณะและคุณสมบัติดา้ นต่างๆ ดังนี้
1. มีความเป็ นพิษสูงต่อศัตรูทาํ ลายไม้เท่านั้น เช่น เชื้ อราและ
แมลงทําลายไม้
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ตกแต่ง

2. สามารถซึมเข้าเนื้ อไม้ได้ง่าย
3. ทนต่อการชะล้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. ไม่กดั กร่อนโลหะ
5. ไม่ทาํ ให้กลสมบัติดา้ นความแข็งแรงของไม้ลดลง
6. ไม่มีสี แ ละไม่ มี ผ ลต่ อ การทาสี ขัดเงา หรื อ กระบวนการ
7. ไม่มีกลิ่นที่เป็ นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ
8. ไม่ทาํ ให้ไม้ขยายตัว
9. ไม่ไวไฟ
10. ไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้และสภาพแวดล้อม

6.4 ประเภทของสารเคมีรกั ษาเนื้ อไม้ (Type of Wood
Preservatives)
การรักษาเนื้ อไม้เป็ นกระบวนการยืดอายุความทนทานของไม้
ต่ อศัตรูทําลายไม้ทําให้ไ ม้มีอายุ ก ารใช้งานมากกว่า ปกติ 3-5 เท่ า
สารเคมีรกั ษาเนื้ อไม้มีมากมายในท้องตลาด แต่จะแตกต่างกันในเรื่อง
ส่วนผสม รูปแบบการผลิตอาจเป็ นผง สารข้นเหนี ยวหรือเป็ นของเหลว
นอกจากนั้นยังแตกต่างกันที่ชื่อการค้า แต่ที่สาํ คัญ คือ จะมีสารตัวออก
ฤทธิ์ เหมือนกัน สารเคมีรักษาเนื้ อไม้แบ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม
ดังนี้
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6.4.1. Tar Oil Preservatives
สารประกอบกลุ่ ม นี้ ได้จ ากการกลัน่ นํ้ า มัน ดิ บ ถ่ า นหิ น ซึ่ ง มี
ส่ ว นประกอบของสารต่ า งๆ มากกว่ า 200 ชนิ ด รู ้จั ก กั น ในชื่ อ
“Creosote” กรรมวิธีที่ใช้ป้องกันรักษาเนื้ อไม้ขึ้นอยู่กบั คุณสมบัติทาง
ฟิ สิกส์ คือ ความเหลว และความหนื ด เช่น การอัดด้วยความดัน นิ ยม
ใช้กบั ไม้หมอนรถไฟ โครงสร้างสะพาน ไม้ที่ใช้งานในทะเล เนื่ องจาก
ส่วนประกอบของสารต่าง ๆ ระเหยได้ยากและติดทนกับเนื้ อไม้ หรือใช้
ความร้อนเข้าช่วยเพื่อให้สารเคมีซึมเข้าเนื้ อไม้ได้ดีและลดความหนื ด
ของนํ้ามัน จึงเหมาะกับการทํางานไม้ที่ใช้ภายนอก เช่น ไม้เสา ไม้ร้วั
ไม้ก้นั และโรงเรือน เป็ นต้น
6.4.2. Organic Solvent Preservatives
สารเคมีรักษาเนื้ อไม้กลุ่มนี้ ประกอบด้วยสารเคมีกําจัดแมลง
และฆ่าเชื้ อรา โดยมีตัวทําละลายเป็ นสารอิ นทรี ยส์ ามารถใช้ทา จุ่ม
หรืออัดเข้าเนื้ อไม้ดว้ ยความดันตํา่ แต่มีขอ้ เสีย คือ ตัวทําละลายมีราคา
แพงไม้จะติดไฟได้ง่ายกว่าปกติ หากตัวทําละลายระเหยไม่หมด ส่วน
ข้อดี คือ ไม้จะไม่ยืดหรือหดตัว เนื้ อไม้สะอาดสามารถทาสีทับได้เมื่อ
สารละลายระเหยออกไป ทําให้สารออกฤทธิ์ยืดติดกับเนื้ อไม้และซึ ม
เข้าเนื้ อไม้ได้ดี ตัวอย่างของสารเคมีกลุ่มนี้ ได้แก่ Pentachlorophenol,
Copper-8-Quinolinolate (Cu-8), Copper/Zinc Naphthenate และ
Tributyl-tin-oxide (TBTO)
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6.4.3. Water Borne Preservatives
สารเคมีรกั ษาเนื้ อไม้กลุ่มนี้ ละลายได้ในนํ้า ส่วนใหญ่เป็ นพวก
สารประกอบของเกลื อ เชิ ง ซ้ อ น ซึ่ งรู ้ จั ก กั น ในชื่ อ ของ “CCA”
(Chromated Copper Arsenate) ประกอบด้วยทองแดง โครเมียม และ
สารหนู นิ ย มใช้ใ นกระบวนการ อัด ทา จุ่ ม หรื อ พ่ น เป็ นกลุ่ ม ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการป้ องกันเชื้ อราและแมลงได้ดี แต่ ปั จจุ บันหลาย
ประเทศได้เรียกร้องให้เลิกใช้เนื่ องจากมีส่วนประกอบของโลหะหนักซึ่ง
อาจก่อมะเร็งได้
นอกจากนั้ น ยังมีกลุ่ มสารประกอบของโลหะออกไซด์ ที่ ได้รับ
การยอมรับจาก AWPA (American Wood Protection Association) ว่า
เป็ นสารเคมีป้องกันรักษาเนื้ อไม้ ได้แก่ ACA (Ammonical Copper
Arsenite) มีชื่อการค้าว่า “Chemonite” ACC (Acid Copper Chromate)
มีชื่อการค้าว่า “Celcure” หรือ “Celcure O” CZC (Chromated Zinc
Chloride) เป็ นสารเคมี รักษาเนื้ อไม้ที่ ใช้ในการค้าเพี ยงชนิ ดเดี ยว ที่ มี
สังกะสีเป็ นส่วนผสม ปั จจุบนั ปริมาณการใช้ลดลงมาก สารประกอบอี ก
กลุ่มคือ FCAP(Fluor-Chrome-Arsenate-Phenol) ประกอบด้วยส่วนผสม
ของ Sodium fluoride, Disodium arsenate, Sodium chromate และ
2,4-dinitrophenol แต่เนื่ องจาก fluoride ถูกชะล้างได้เมื่ออยู่ในสภาพ
เปี ยกชื้ น จึงมีการพัฒนาโดยการผสม dichromate เพื่อให้สารเคมีมี
ความคงทนในเนื้ อไม้ แต่อย่างไรก็ตามสารเคมีชนิ ดนี้ จะใช้กบั ไม้ที่อยู่
เหนื อพื้ นดินเท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีสารเคมีกลุ่ม Boron compound
ซึ่งมีประสิทธิ ภาพสูงในการป้องกันแมลงและเชื้ อรา แต่จะไม่คงสภาพ

60

ติ ด ผิ ว ไม้ จึ ง ไม่ ใ ช้กับ ไม้ที่ สั ม ผั ส ดิ น สารประกอบโบรอนเป็ นสาร
Disodium octaborate tetrahydrate (Na2B8O8.4H2o) สามารถใช้กบั
ไม้สดด้วยกรรมวิธี diffusion ซึ่ งแตกต่างจากสารเคมีรกั ษาเนื้ อไม้ที่
ละลายนํ้าชนิ ดอื่นที่ใช้กรรมวิธีอดั แบบเต็มเซลล์ (Full-cell Process)
ปั จจุบันมีการพัฒนาสารป้องกันรักษาเนื้ อไม้หลายชนิ ดเพื่ อ
ทดแทนกลุ่มของ CCA คือ สารประกอบของ Copper Azole ซึ่งมีอยู่
2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A ได้แก่ Copper Boron Azole (CBA-A) และกลุ่ม B
ได้แก่ Copper Azole (CA-B) นอกจากนั้นยังมีสารเคมีอีกหลายชนิ ดที่
ใช้ป้องกันรักษาเนื้ อไม้ได้ ขึ้ นอยู่กบั การยอมรับว่าสามารถป้องกันการ
เข้าทําลายของศัตรูทําลายไม้ได้เพียงใด และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อ
การใช้งานเพียงใด เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
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บทที่ 7
ภาคปฏิบตั ิการ
(Laboratory Test)
จุ ด ประสงค์ของภาคปฏิ บัติก ารเห็ ด ราทํา ลายไม้ เพื่ อ สร้า ง
ความเข้าใจในการคิ ดวิ เคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไ ขปั ญ หา
ผลกระทบโดยตรงต่ อ ไม้ใช้ส อยในการรับ นํ้ า หนั ก และเสื่ อ มสภาพ
ภายหลังถู ก เชื้ อราเข้าทําลาย ดังนั้ นเนื้ อหาส่ ว นใหญ่ จ ะสัมพันธ์กัน
ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ซึ่งนักวิจยั นิ สิต นั กศึ กษา และผูส้ นใจ
ทัว่ ไป สามารถใช้เป็ นแนวทางศึ กษาทนทานตามธรรมชาติของไม้ต่อ
เชื้ อรา
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ภาคปฏิบตั ิการมีความสมบูรณ์ จึงได้เพิ่ม
เนื้ อหาเกี่ยวกับอาหารเลี้ ยงเชื้ อ การเลี้ ยงเชื้ อ การตรวจตัวอย่างราด้วย
กล้องจุลทรรศน์ เพื่อเป็ นความรูพ้ ื้ นฐานในการปฏิบตั ิข้นั สูงต่อไป เช่น
การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไม้ต่อเชื้ อรา การทดสอบ
ประสิทธิ ภาพของสารเคมีรักษาเนื้ อไม้ การทดสอบความแข็งแรงใน
การรับแรงต้านทานการแตกหัก การทดสอบการปนเปื้ อนของเชื้ อรา
เสียสี และวิธีประเมินพิษของสารเคมี
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7.1. อาหารเลี้ ยงเชื้ อและการเลี้ ยงเชื้ อ (Fungal Culture Media
and Cultivation)
อาหารเลี้ ยงเชื้ อมีมากมายหลายชนิ ด แต่ละชนิ ดแตกต่างกันที่
ความต้องการของจุ ลิน ทรี ย ์เ พื่ อใช้ให้เ หมาะสมกับ การเจริ ญ เติ บโต
อย่างไรก็ตาม อาหารเลี้ ยงเชื้ อทุกชนิ ดควรมีคุณสมบัติที่สาํ คัญดังนี้ คือ
1. ธาตุอาหารและความเข้มข้นที่เหมาะสมกับการเจริญของ
จุลินทรีย ์
2. ไม่มีสารพิษ
3. มีความเป็ นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมกับจุลินทรียแ์ ต่ละชนิ ด
4. ไม่มีการปนเปื้ อนของสิ่งมีชีวิตอื่นในอาหารเลี้ ยงเชื้ อ
อาหารเลี้ ยงเชื้ อที่นิยมใช้ในงานทดสอบเห็ดราทําลายไม้ ได้แก่
Malt Extract Agar (MEA) และ Potato Dextrose Agar (PDA) อาหาร
ที่มีแหล่งคาร์โบไฮเดรทอุดมสมบูรณ์ จะช่วยส่งเสริมการเจริญของรา
ได้ดี แต่มีขอ้ ควรระวังในการใช้อาหารเลี้ ยงเชื้ อ คือ อาหารที่มีสารอุดม
สมบูรณ์เกินไป เชื้ อราจะมีการเจริญทางด้านเส้นใยมากกว่าด้านการ
สืบพันธุ ์ อย่างไรก็ตาม อาหารที่เหมาะสมที่สุดต่อราแต่ละชนิ ดในการ
เจริญเติบโต และสร้างสปอร์จะทราบได้เมื่อมีการทดลองเท่านั้น มีเชื้ อ
ราหลายชนิ ดต้องการแสงเป็ นปั จจัยต่อการสร้างสปอร์ โดยเฉพาะแสง
Near UV สามารถให้แสงกับ culture ประมาณ 12 ชัว่ โมงต่อวัน จะ
กระตุน้ การสร้างสปอร์ของราได้
สิ่งที่ควรระมัดระวังในการเตรียมอาหารเลี้ ยงเชื้ อเพื่อทํา stock
culture ในบางครั้งจําเป็ นต้องใส่สารปฏิชีวนะลงไปในอาหารเพื่อยับยั้ง
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การปนเปื้ อนของเชื้ ออื่น สารที่นิยมใช้ได้แก่ สเตรปโตมัยซิน เพนนิ ซิ
ลิน เป็ นต้น แต่ตอ้ งใส่ในอาหารหลังการฆ่าเชื้ อแล้วเท่านั้น
ชนิดของอาหารเลี้ ยงเชื้ อ แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ (Type of
Fungal Culture Media) คือ
1. แบ่งตามลักษณะของอาหารเลี้ ยงเชื้ อ ซึ่งมีรปู แบบต่างๆ
ได้แก่ อาหารเลี้ ยงเชื้ อที่ เป็ นของแข็ง (solid media หรือ nutrient
agar) อาหารเลี้ ยงเชื้ อกึ่งแข็ง (semi-solid media) หมายถึง อาหารที่
เติมวุน้ ลงไปในปริมาณที่ตาํ ่ กว่า solid media ประมาณ 0.5% หรือ
น้อยกว่านี้ และอาหารเลี้ ยงเชื้ อเหลว (liquid media, broth หรือ
nutrient broth) เป็ นอาหารที่ไม่เติมวุน้
2. แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่
- Enriched media คือ อาหารเลี้ ยงเชื้ อที่เติม
สารอาหารพิเศษนอกเหนื อจากธาตุ อาหารทัว่ ไป เพื่อให้จุลินทรีย ์ที่
ต้องการเจริญได้ดียิ่งขึ้ น
- Selective media คือ อาหารเลี้ ยงเชื้ อที่เติมสารบาง
ชนิ ดลงไป เพื่อยับยัง้ การเจริญของจุลินทรียท์ ี่ไม่ตอ้ งการ แต่จะไม่มีผล
ยับยัง้ การเจริญของจุลินทรียท์ ี่ตอ้ งการ
- Differential media คือ อาหารเลี้ ยงเชื้ อที่เติมสารเคมี
บางชนิ ดลงไป เพื่ อช่ ว ยให้จุ ลินทรี ย ์ที่ ตอ้ งการเจริ ญ ได้อย่างรวดเร็ ว
และหรือมีลกั ษณะเชื้ อที่แตกต่างไปจากเชื้ ออื่น
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ตัวอย่างสูตรอาหารเลี้ ยงเชื้ อที่สาํ คัญ
1. Malt extract agar
Malt extract
Agar
นํ้ากลัน่

20 กรัม
20 กรัม
1000 ซีซี

อาหารที่ใช้เลี้ ยงเชื้ อราและแบคทีเรีย หากใช้เลี้ ยงเชื้ อรากลุ่ม
basidiomycetes สามารถเพิ่มสัดส่วนของ Malt extract เป็ น 30 กรัม
2. Malt extract-peptone-dextose agar
Malt extract
20 กรัม
Dextose
20 กรัม
Peptone
1 กรัม
Agar
20 กรัม
นํ้ากลัน่
1000 ซีซี
3. Potato-corrot agar
Potato
Corrot
Agar
นํ้ากลัน่

20
20
20
1000

กรัม
กรัม
กรัม
ซีซี
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4. Potato-dextose agar
Potato
Dextose
Agar
นํ้ากลัน่

200
10-15
15
1000

กรัม
กรัม
กรัม
ซีซี

อาหาร PDAเป็ นอาหารเลี้ ยงเชื้ อที่นิยมใช้ทวั ่ ไปในห้องปฏิบตั ิการ
โรคพืช จัดเป็ นอาหารเอนกประสงค์ (All-purpose medium)
การฆ่าเชื้ อ (Sterilization)
ระบบการฆ่าเชื้ อในห้องปฏิบตั ิการ จําแนกได้ 3 วิธีหลักได้แก่
1. การใช้ความร้อนชื้ น (Moist heat) โดยใช้หม้อนึ่ งความดัน
ไอนํ้าที่เรียกว่า autoclave เป็ นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการนึ่ งฆ่า
เชื้ อ โดยใช้ความดัน 15 ปอนด์/ตร.นิ้ ว อุ ณหภูมิ 121oC ใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที หากวัสดุเป็ นประเภทดินอาจจําเป็ นต้องนึ่ งฆ่าเชื้ อ
นานถึง 1 ชัว่ โมง
2. การใช้ความร้อนแห้ง (Dry heat) เป็ นการฆ่าเชื้ ออุปกรณ์
หรื อเครื่ องแก้ว ก่ อ นทําการฆ่ า เชื้ อควรห่ อ เครื่ อ งแก้ว ด้ว ยกระดาษ
ฟรอยด์ หรือหากเป็ นจานเลี้ ยงเชื้ อควรใส่ในภาชนะที่ เหมาะสม เช่น
กระบอก stainless เพื่ อให้มนั ่ ใจว่าอุ ป กรณ์ต่างๆ ปราศจากเชื้ อ
ภายหลังการเคลื่ อนย้ายไปใช้งาน เครื่ องมือที่ใช้ในการอบฆ่าเชื้ อคือ
hot-air oven ความร้อนที่ใช้อยู่ที่ระดับอุณหภูมิ 150 oC ใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ชัว่ โมง
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3. การฆ่าเชื้ อที่ผิวหน้า (Surface sterilization) การอบฆ่าเชื้ อ
เครื่ องมื อเครื่ องใช้ต่างๆ ที่ ต ้องการฆ่ าเชื้ อที่ ติด อยู่ที่ บ ริ เวณผิ วหน้า
สามารถใช้ propylene oxide ในปริมาณเล็กน้อยเพียง 10 มล. นําไป
วางไว้ใน bell jar ที่ปิดแน่ นสามารถอบฆ่าเชื้ ออาหารในจานเลี้ ยงเชื้ อ
ได้ นอกจากนั้น ยังใช้ฆ่าเชื้ อผิวหน้าไม้ทดลองได้เช่นกัน
การเลี้ ยงเชื้ อ (Fungal Cultivation)
การเลี้ ยงเชื้ อทุ ก ขั้น ตอนต้อ งทํา ในลัก ษณะที่ ป ราศจากเชื้ อ
ปนเปื้ อน ดังนั้นอุปกรณ์ทุกชนิ ดที่ ใช้ตอ้ งผ่านการฆ่าเชื้ อก่อน ขั้นตอน
ต่างๆในการปฏิบตั ิเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้ อนของจุลินทรียใ์ นอากาศ
เรียกว่า “Sterile technique หรือ “Aseptic technique” การเลี้ ยงเชื้ อ
เป็ นการนําเชื้ อมาเลี้ ยงบนอาหารในจานเลี้ ยงเชื้ อ (Petri-dish) หลอด
เลี้ ยงเชื้ อ (Test tube) หรื อในขวดเลี้ ยงเชื้ อ (Kolle´ flask หรื อ
Screw-top jar)
ขั้นตอนการย้ายเชื้ อราที่ เจริญบนอาหารในจานเลี้ ยงเชื้ อหนึ่ ง
ไปยังอีกจานเลี้ ยงเชื้ อ โดยวิธี Aseptic technique มีดงั นี้
1. นํ า เข็ ม เขี่ ย เชื้ อ ซึ่ ง ทํ า ด้ว ยลวดมาลนไฟจากตะเกี ย ง
แอลกอฮอล์หรือก๊าซ จนกระทั้งเข็มร้อนเปลี่ยนเป็ นสีแดง
2. ให้เ ข็ ม เขี่ ย เชื้ อเย็ น ลงประมาณ 15 วิ น าที หากเขี่ ย เชื้ อ
ในขณะเข็มร้อนจัด เชื้ อจะตาย
3. เปิ ดฝาจานเลี้ ยงเชื้ อ ซึ่งบรรจุอาหารเลี้ ยงเชื้ อให้กว้าง
พอประมาณที่เข็มเขี่ยเชื้ อจะผ่านเข้าไปได้
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4. ตัดชิ้ นส่วนของเส้นใยโคโลนี เชื้ อราบริเวณขอบโคโลนี ดว้ ย
เข็มเขี่ยเป็ นชิ้ นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ประมาณ 3-4 ตรมม. หรืออาจใช้ cork
borer ขนาด 0.5 ซม. การตัดหรือเจาะส่วนปลายเส้นใยโคโลนี เชื้ อรา
จะให้ผลดีที่สุด เพราะเป็ นบริเวณที่เชื้ อรากําลังเจริญเติบโต
5. นําชิ้ นส่วนของโคโลนี ที่ตัด ไปวางตรงกึ่งกลางอาหารเลี้ ยง
เชื้ อในจาน โดยเปิ ดฝาจานเลี้ ยงเชื้ อให้กว้างพอที่เข็มเขี่ยจะผ่านเข้าไป
ได้เท่านั้น เมื่อเปิ ดฝาจานเรียบร้อยแล้ว ให้ลนเข็มเขี่ยเชื้ ออีกครั้ง เพื่อ
ฆ่าเส้นใยและสปอร์ที่อาจติดมากับเข็มเขี่ย จากนั้นให้ลนไฟรอบขอบ
จานเลี้ ยงเชื้ อก่อนปิ ดขอบจานด้วยแผ่น parafilm เพื่อไม่ให้ฝาจานเปิ ด
และป้องกันการปนเปื้ อน หลังจากนั้น ระบุชื่อ culture และวันที่ทาํ การ
ย้ายเชื้ อ เมื่อแล้วเสร็จนําจานเลี้ ยงเชื้ อไปวางบนชั้นหรือในที่สะอาดมี
การเคลื่อนที่ของอากาศน้อย
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ภาพที่ 21 ขัน้ ตอนการเลี้ ยงเชื้ อด้วยวิธี Aseptic technique
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7.2 การตรวจตัวอย่างเชื้ อราด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscope
Examination of Fungi)
ปั ญหาที่มกั เกิดขึ้ นเสมอกับการเตรียมสไลด์เชื้ อรา คือ สไลด์ที่
เตรี ย มมั ก มี เ พี ย งสปอร์ ห รื อ เส้น ใย หรื อ โครงสร้า งอื่ น ๆ ซึ่ ง ไม่ มี
ประโยชน์ต่อการใช้จําแนก genus หรือ species ของรา ดังนั้ นสิ่ ง
สําคัญที่ ตอ้ งยึดถือเป็ นกฎเสมอว่า culture ของเชื้ อราต้องอยู่ในระยะ
กําลังเจริญเติบโตไม่แก่เกินไป ซึ่งสามารถทําได้โดยการเลี้ ยงเชื้ อราบน
สไลด์ จะให้ผลดีกบั เชื้ อราที่มีการสร้างสปอร์เป็ นลูกโซ่ เช่น เชื้ อราใน
genus Cladosporium Monilia และ Alternaria มีวิธีดงั นี้
1. เตรียมจานเลี้ ยงเชื้ อให้มีลกั ษณะเป็ น moist chamber โดย
วางกระดาษกรองรองไว้ที่ ก ้น จาน 2-3 แผ่ น เติ ม นํ้ า หรื อ 20%
glycerol ในนํ้ าเพื่อให้ชื้น วางแท่งแก้วรูปตัววี (V) หรือยู (U) ในจาน
เลี้ ยงเชื้ อ 1 แท่ง
2. ตัดอาหารวุน้ จากจานเลี้ ยงเชื้ อ ให้มีขนาดประมาณ 1 ตร.ซม.
นําไปวางตรงกึ่งกลางแผ่นสไลด์ ซึ่งลนไฟฆ่าเชื้ อแล้ว
3. นํ า แผ่ น สไลด์ ว างบนแท่ ง แก้ว ในจานเลี้ ยงเชื้ อ ทํ า การ
inoculate เชื้ อราที่บริเวณขอบทั้ง 4 ด้านของชิ้ นวุน้ ปิ ดทับด้วย coverslip ที่ฆ่าเชื้ อแล้ว
4. บ่มไว้ป ระมาณ 2-3 วัน เมื่อเส้นใยเจริ ญ ถึ งขอบ coverslip จะได้ตัวอย่างเส้นใยเชื้ อรา 2 ส่วน คือ บน cover-slip และบน
แผ่นสไลด์โดยเขี่ยเอาอาหารวุน้ บนแผ่ นสไลด์ทิ้งไป จากนั้นหยดด้วย
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lacto-phenol ปิ ดทับด้วยแผ่น cover-slip ที่สะอาด ส่วนแผ่น coverslip ที่มีเส้นใย ให้ควํา่ ลงบนหยด lacto-phenol บนแผ่นสไลด์ นําไป
ตรวจดูโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างสมบูรณ์
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6
ภาพที่ 22 ขัน
้ ตอนการเลี้ ยงเชื้ อราบนสไลด์
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ตูเ้ ขีย่ เชื้ อ

อาหารเลี้ ยงเชื้ อ

เตาอบ (Hot air oven)

หม้อนึ่ งความดันไอ(Autoclave)

Kolle´ flask

จานเลี้ ยงเชื้ อ,เข็มเขีย่ ,
ตะเกียงแอลกอฮอล์

ภาพที่ 23 อุปกรณ์สาํ คัญในการทดลองเห็ดราทําลายไม้
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7.3 การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไม้ตอ่ เชื้ อรา
ด้วยวิธี Agar Block Test
วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินความทนทานตามธรรมชาติของไม้ต่อ
เชื้ อราทําลายไม้
- เพื่อประเมินอายุการใช้งานของไม้
อุปกรณ์

ตัวอย่างไม้ทดลองขนาด 2 x 2 x 1 ซม. เครื่องชัง่
หม้อนึ่ งฆ่าเชื้ อความดันไอนํ้า เตาอบ ขวดเลี้ ยงเชื้ อ
อาหารเลี้ ยงเชื้ อ เข็มเขี่ยเชื้ อ forceps สําลี

วิธีการทดลอง
1. เตรียมอาหารเลี้ ยงเชื้ อ malt extract agar ความเข้มข้น 2%
บรรจุอาหารเลี้ ยงเชื้ อในขวดทดลอง kolle´ flask ปิ ดด้วยสําลีให้สนิ ท
ทําการนึ่ งฆ่าเชื้ อด้วยหม้อนึ่ งความดันไอนํ้ าที่ 15 ปอนด์/ตารางนิ้ ว
อุณหภูมิ 121 oC นาน 20 นาที
2. เมื่ อ ครบกํา หนดเวลา นํ า ขวดทดลองมาวางในแนวระนาบ
ให้อาหารแข็งตัว ทําการปลูกเชื้ อราในขวดเลี้ ยงเชื้ อ บ่มที่อุณหภูมิหอ้ ง
จนกระทัง่ เส้นใยเชื้ อราเจริญเต็มขวดทดลอง
3. นํ าไม้ทดลองมาอบแห้งในเตาอบที่ อุณหภูมิ 100±5 oC เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง นํ าเข้าโถดูดความชื้ น (Desiccator) เมื่อไม้ทดลอง
เย็น ทําการชัง่ นํ้าหนักแห้งคงที่ (W1)
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4. ทํ า การนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อไม้ท ดลองด้ว ยหม้อ นึ่ ง ความดั น ไอนํ้ า ที่
15 ปอนด์/ตารางนิ้ ว อุณหภูมิ 121oC นาน 25 นาที จากนั้นนําไม้
ทดลองวางบนเส้นใยเชื้ อราในขวดทดลอง ให้ผิวหน้าไม้ทดลองสัมผัส
เส้นใยมากที่สุด ตัวอย่างไม้ทดลองไม่นอ้ ยกว่า 6 ซํ้า/เชื้ อรา
5. ปิ ดปากขวดทดลองด้วยสําลีให้สนิ ท และปิ ดทับด้วยกระดาษ
parafilm เพื่อป้องกันการปนเปื้ อน บ่มขวดทดลองที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ น
เวลา 4 เดือน
6. เมื่ อ ครบกํา หนด นํ า ไม้อ อกจากขวดทดลอง เพื่ อ ทํา ความ
สะอาดชิ้ นไม้โ ดยเขี่ ย เส้น ใยออกให้ห มด ระวัง มิ ใ ห้ตั ว อย่ า งชิ้ นไม้
เสียหาย ทําการอบแห้งที่อุณหภูมิ 100±5 oC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
7. นําชิ้ นไม้ทดลองเข้าโถดูดความชื้ น เมื่อไม้ทดลองเย็นลง ทํา
การชัง่ นํ้าหนักอีกครั้ง (W2)
8. คํานวณเปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํ้าหนักของไม้หลังทดลองเทียบ
กับนํ้าหนักไม้ก่อนทดลอง ด้วยสูตรดังนี้
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํ้าหนัก = W1 - W2
X 100
W1
เมื่อ W1 = นํ้าหนักแห้งของไม้ก่อนทอลอง
W2 = นํ้าหนักแห้งของไม้หลังทดลอง
การแปลผล นําค่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํ้าหนักของไม้ เทียบกับ
ตารางความทนทานตามธรรมชาติ ซึ่งอ้างอิงจาก Findlay (1938) จะ
ได้ค่าความทนทานของไม้ และอายุการใช้งานโดยประมาณ
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White rot

Brown rot
ภาพที่ 24 การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไม้ต่อเชื้ อราด้วยวิธี
Agar Block Test

7.3 การทดสอบสารเคมีรกั ษาเนื้ อไม้ดว้ ยวิธี Wood Block Test
วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีรกั ษาเนื้ อไม้
ต่อการป้องกันเชื้ อรา
- เพื่อประเมินความทนทานของไม้อาบสารเคมีรกั ษา
เนื้ อไม้และอายุการใช้งาน
อุปกรณ์

ตัวอย่างไม้ทดลองขนาด 5 x 2.5 x 1.5 ซม. ตาม
มาตรฐาน German standard specification No.838
เครื่องชัง่ หม้อนึ่ งความดันไอนํ้า เตาอบ ขวดเลี้ ยงเชื้ อ
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เชื้ อราทดสอบ เข็มเขี่ยเชื้ อ forceps อาหารเลี้ ยงเชื้ อ
สารเคมีรกั ษาเนื้ อไม้ สําลี
วิธีการทดลอง
1. เตรียมอาหารเลี้ ยงเชื้ อ malt extract agar ความเข้มข้น 2%
บรรจุอาหารเลี้ ยงเชื้ อในขวดทดลอง (Kolle´ flask) ขั้นตอนต่างๆ
ทําเช่นเดียวกับการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไม้ดว้ ยวิธี
agar block test
2. นําไม้ทดลองมาอบแห้งในโถอบที่ อุณหภูมิ 100± 5oC เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง นําไม้เข้าโถดูดความชื้ น (Desiccator) เมื่อไม้เย็นทํา
การชัง่ นํ้าหนักคงที่ (T1)
3. นําไม้ทดลองที่ ผ่านการอบแห้ง มาอัดสารเคมีรักษาเนื้ อไม้ที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆ ในตูส้ ูญญากาศที่ ความดัน 28.5 นิ้ วปรอท
โดยทํา สู ญ ญากาศนาน 30 นาที จนกระทัง่ สารเคมี ซึ ม เข้า เนื้ อไม้
หลังจากนั้ นค่อยๆ ลดความดันภายในตูล้ ง และปล่อยให้ไม้ทดลองแช่
ในสารเคมีรักษาเนื้ อไม้อีกประมาณ 30-45 นาที เพื่ อให้ไม้ดูดซับ
สารเคมีจนอิ่มตัว
4. นําไม้ออกจากตูส้ ญ
ู ญากาศ วางบนตะแกรง และทําการชัง่
นํ้าหนักทันที (T2)
5. ผึ่ งไม้ให้แห้งที่ อุณหภูมิหอ้ งประมาณ 2-3 วัน และอบแห้งที่
อุณหภูมิ 50-60oC เป็ นเวลาประมาณ 18 ชัว่ โมง นําไม้ทดลองเข้าโถ
ดูด ความชื้ น เมื่อไม้เย็น ทําการชัง่ นํ้าหนัก (T3)
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6. ทํ า การฆ่ า เชื้ อไม้ท ดลองด้ว ยระบบไอนํ้ า ที่ 100 oC นาน
20 นาที จากนั้ น นํ า ไม้ไ ปวางบนตะแกรงในขวดทดลอง เพื่ อ มิ ใ ห้
ผิ ว หน้าไม้สัมผัสกับ อาหารวุ น้ ปิ ดปากขวดทดลองด้วยสําลีให้สนิ ท
และปิ ดทับด้วยกระดาษ parafilm เพื่อป้องกันการปนเปื้ อน และมิให้
อาหารเลี้ ยงเชื้ อสูญเสียความชื้ น
7. จํา นวนชิ้ นไม้ท ดลองไม้น้ อ ยกว่ า 5 ชิ้ นต่ อ เชื้ อรา บ่ ม ขวด
ทดลองที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 4 เดือน
8. เมื่ อ ครบกํา หนด นํ า ไม้อ อกจากขวดทดลอง เพื่ อ ทํา ความ
สะอาดชิ้ นไม้ โดยเขี่ยเส้นใยเชื้ อราออกให้หมด ระวังมิให้ตวั อย่างชิ้ นไม้
เสียหาย ทําการอบแห้งที่อุณหภูมิ 100± 5oC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
9. นํ าชิ้ นไม้ท ดลองเข้าโถดูดความชื้ น เมื่ อไม้ท ดลองเย็ นลงทํา
การชัง่ นํ้าหนักอีกครั้ง (T4)
การแปลผล
1. คํานวณค่าการดูดซึมสารเคมี (Retention) ด้วยสูตร
Retention (kg/m3) =

GC
X 10
V
เมื่อ G = T2 - T1 คือ จํานวนกรัมของสารเคมีที่ไม้
ทดลองดูดซับ
C = ความเข้มข้นของสารเคมี (%)
V = ปริมาตรของชิ้ นไม้ทดลอง (ซม3)
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ในกรณีที่มีหน่ วยเป็ นปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต
ค่า Retention

=

GC x 62.4
100 V
2. ค่า Retention เป็ นตัวบ่งชี้ ประสิทธิ ภาพของสารเคมีในการ
ยับยั้งเชื้ อรา หากไม้ดูดซับสารเคมีในปริมาณที่น้อยแต่มีผลยับยั้งต่อ
เชื้ อรามาก โดยวัดจากค่าเปอร์เซ็ นต์การสูญเสียนํ้าหนักของไม้ แสดง
ว่าสารเคมีมีประสิทธิภาพดี
3. คํานวณเปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํ้าหนักของไม้ภายหลังทดลอง
เทียบกับไม้ก่อนทดลอง ด้วยสูตร
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํ้าหนัก = T3-T4
X 100
T3
เมื่อ T3 = นํ้าหนักแห้งของไม้อดั สารเคมีก่อนทดลอง
T4 = นํ้าหนักแห้งของไม้อดั สารเคมีหลังทดลอง
4. นํ า ค่ า เปอร์เ ซ็ น ต์ก ารสู ญ เสี ย นํ้ า หนั ก เที ย บกับ ตารางความ
ทนทานตามธรรมชาติ อ้างอิงจาก Findlay (1938) จะได้ค่าความ
ทนทานของไม้ที่ผ่านกระบวนการใช้สารเคมีรกั ษาเนื้ อไม้ และอายุการ
ใช้งานที่เพิ่มขึ้ น เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ที่ไม่ผ่านการอัดหรืออาบสารเคมี
รักษาเนื้ อไม้ โดยเฉลี่ยแล้วไม้จะมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้ น 3-5 เท่า
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ภาพที่ 25 ขัน้ ตอนการเตรียมตัวอย่างไม้อดั สารเคมี
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7.4 การทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงดัดของไม้ดว้ ยวิธี
Sandwich Method
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการเสื่อมสภาพของไม้ในการรับแรงดัด
ภายหลังเชื้ อเข้าทําลาย
อุปกรณ์
ตัวอย่างไม้ทดลองขนาด 2 x 2 x 30 ซม. ตัวอย่างไม้
สําหรับเป็ น feeder strip ขนาด 2.5 x 5 x1.5 ซม.
กระบะทดสอบไม้ขนาด 30 x 20 ซม.
สารดูดซับนํ้า (vermiculite) อาหารเลี้ ยงเชื้ อ
เชื้ อราทดสอบ หม้อนึ่ งความดันไอนํ้า เข็มเขี่ยเชื้ อ
forceps (คีมจับชิ้ นไม้)
วิธีการทดลอง แบ่งการเตรียมตัวอย่างไม้เป็ น 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 ขัน้ ตอนการเตรียม feeder strip
1. เตรียมตัวอย่างไม้ขนาด 2.5 x 5 x1.5 ซม. โดยทําการนึ่ งฆ่า
เชื้ อ ตัวอย่างไม้ดว้ ยหม้อนึ่ งความดันไอนํ้าที่ 15 ปอนด์/ตารางนิ้ ว
อุณหภูมิ 121oC นาน 20 นาที
2. เตรียมอาหารเลี้ ยงเชื้ อ 2% malt extract agar ทําการฆ่าเชื้ อ
ด้วยหม้อนึ่ งความดันไอนํ้าที่ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว อุณหภูมิ 121 oC
นาน 20 นาที
3. เมื่ออาหารแข็งตัว ทําการเลี้ ยงเชื้ อในขวดทดลองจนกระทัง่ เส้น
ใยของเชื้ อราทดสอบเจริ ญเต็ มขวดทดลอง จากนั้นนําไม้ตัวอย่างวาง
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บนเส้นใยเชื้ อรา จนกระทัง่ เส้นใยเจริญเต็มชิ้ นไม้ ทั้งนี้ ใช้ feeder strip
จํานวน 6 ชิ้ นต่อ 1 กระบะทดสอบ
ชุดที่ 2 ขัน้ ตอนการเตรียมไม้เพื่อรับแรงดัด
1. เตรียมไม้ทดลองขนาด 2 x 2 x 30 ซม. และ vermiculite
จํานวน 1/3 ของความจุกระบะทดสอบ ทําการนึ่ งฆ่าเชื้ อด้วยหม้อนึ่ ง
ความดันไอนํ้าที่ 15 ปอนด์/ตารางนิ้ ว อุณหภูมิ 121 oC นาน 25 นาที
2. นํา vermiculite บรรจุลงในกระบะทดสอบเกลี่ยให้กระจายทัว่
กระบะ จากนั้ นเติ มนํ้ ากลัน่ ฆ่าเชื้ อจน vermiculite ดูดซับนํ้ าจนชื้ น
พอประมาณ ทําการเรียงชิ้ นไม้ประกบเข้าหากันโดยมี feeder strip ขั้น
กลางตรงจุดกึ่งกลางไม้ทดลอง
3. ปิ ดฝากระบะให้ส นิ ท ทุ กขั้นตอนปฏิ บัติก ารด้ว ยวิ ธี aseptic
technique บ่มตัวอย่างชุ ดทดลองที่ อุณหภูมิห อ้ งเป็ นระยะเวลา 4
เดือน จํานวนชิ้ นไม้ 5 ชิ้ น/กระบะทดลอง
4. เมื่ อครบกําหนด นํ าไม้ทดลองออกจากกระบะทดสอบเพื่ อทํา
ความสะอาดเส้นใยเชื้ อราออกให้หมด ผึ่งแห้งไม้ทดลองในกระแสอากาศ
ประมาณ 30 วัน จนกระทัง่ ไม้แห้ง โดยมีความชื้ นในไม้ประมาณ 12%
5. นํ าไม้ท ดลองมาทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงดัดด้ว ย
เครื่ องทดสอบกําลังไม้ โดยให้แ ท่ นรองรับชิ้ นไม้ห่างจากตัว อย่างไม้
25 ซม. และมีน้ําหนักกดด้วยหัวกดนํ้าหนักตรงกึ่งกลางไม้ ที่ เคลื่อน
ลงอย่างช้าๆ ด้วยอัตราเร็วของนํ้าหนักกด 0.6 ตร.ม./นาที จนกระทัง่
ไม้ทดลองแตกหัก
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6. เครื่องทดสอบกําลังไม้ จะบันทึกค่าความแข็งแรงในการรับแรง
ต้านทานการแตกหักด้วยค่า modulus of rupture (MOR) และค่า
ความสามารถในการต้านทานการโก่ง ด้วยค่า modulus of elasticity
(MOE)
การแปลผล
1. นํ าค่ าที่ อ่านได้จ ากเครื่ องทดสอบกําลังไม้ มาคํานวณค่า
เปอร์เ ซ็ น ต์ก ารสู ญ เสี ย ความแข็ ง แรงจากการรับ แรงต้า นทานการ
แตกหัก(MOR) เทียบกับค่าความแข็งแรงของไม้ปกติ (control)
2. นําค่า MOR ที่ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบคุณภาพของ
ไม้กบั มาตรฐานไม้เนื้ อแข็งของกรมป่ าไม้ (2548) ซึ่งจะอ่านค่าความ
ทนทานตามธรรมชาติของไม้ และประเภทไม้ซึ่งแบ่งเป็ นไม้เนื้ อแข็ง ไม้
เนื้ อแข็งปานกลาง และไม้เนื้ ออ่อน จากตารางดังนี้
ตารางที่ 2 มาตรฐานไม้เนื้ อแข็งของกรมป่ าไม้
ประเภท
ไม้เนื้ อแข็ง
ไม้เนื้ อแข็งปานกลาง
ไม้เนื้ ออ่อน

ความแข็งแรงในการดัด
(กก./ซม.2)
สูงกว่า 1000
600-1000
ตํา่ กว่า 600

ความทนทานตาม
ธรรมชาติ(ปี )
สูงกว่า 6 ปี
2-6 ปี
ตํา่ กว่า 2 ปี

3. สรุปผลประเมินคุณภาพของไม้ภายหลังถูกเชื้ อราทําลายเพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลตัดสินใจการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมไม้โครงสร้างที่เสื่อม
สภาพเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
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ภาพที่ 26 ขัน้ ตอนการทดสอบความแข็งแรงของไม้
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7.6 การทดสอบการปนเปื้ อนของราเสียสีและราผิวไม้ดว้ ยวิ ธี
Moist Chamber Method
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการเสื่อมสภาพของไม้จากเชื้ อราเสียสี
และราผิวไม้
อุ ป กรณ์

หม้อ นึ ่ ง ความดัน จานเลี้ ยงเชื้ อ แท่ ง แก้ว รูป ตัว ยู
กระดาษกรอง เข็ม เขี่ย เชื้ อ forceps อาหารเลี้ ยง
เชื้ อ เชื้ อราทดสอบ

วิธีการทดลอง
1. เตรียมตัวอย่างไม้ทดลองขนาด 2.5 x 5 x 0.5 ซม.จํานวน 10
ซํ้าต่อเชื้ อรา ทําการฆ่าเชื้ อไม้ทดลองด้วยหม้อนึ่ งความดันไอนํ้าที่ 15
ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว อุณหภูมิ 121 oC นาน 20-25 นาที
2. เตรียมอาหารเลี้ ยงเชื้ อ 2% malt extract agar ทําการฆ่าเชื้ อ
ด้วยหม้อนึ่ งความดันไอนํ้าที่ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว อุณหภูมิ 121 oC
นาน 20 นาที
3. เทอาหารเลี้ ยงเชื้ อในจานเลี้ ยงเชื้ อ เมื่ออาหารแข็งตัวทําการปลูก
เชื้ อราเสียสี เช่น Botryodiplodia theobromae, Ceratocystis virescens,
เป็ นต้น ส่วนเชื้ อราผิ วไม้ ได้แก่ Trichoderma sp., Aspergillus sp. และ
Penicillium sp. เป็ นต้น จนกระทัง่ เส้นใยเชื้ อราเจริญเต็มจานเลี้ ยงเชื้ อ
4. นําเส้นใยเชื้ อมาทํา mycelium suspension ด้วยนํ้ากลัน่ ฆ่าเชื้ อ
จํานวน 500 มล.ด้ว ยเครื่ องปั ่ น จากนั้ นกรองด้วยผ้าขาวบาง จะได้
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mycelium suspension หรือ spore suspension หากต้องการ
suspension จํานวนน้อย สามารถเลี้ ยงเชื้ อราในหลอดทดลองและใช้
นํ้ากลัน่ ฆ่าเชื้ อประมาณ 100 มล.
5. นํ ากระดาษกรองจํานวน 2-3 แผ่ น วางในจานเลี้ ยงเชื้ อเติ ม
นํ้าให้กระดาษกรองเปี ยกเพื่อสร้างความชื้ น จากนั้นนําแท่งแก้วรูปตัวยู
วางบนกระดาษกรอง และทําการฆ่าเชื้ อราด้วยหม้อนึ่ งความดันไอนํ้า
ที่ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว อุณหภูมิ 121 oC นาน 25 นาที
6. เมื่ อ ครบกํา หนดเวลา วางตั ว อย่ า งไม้ท ดลองบนแท่ ง แก้ว
จํานวน 2 ชิ้ นไม้ตัวอย่าง หยด suspension จํานวน 0.5 มล. บน
ผิวหน้าไม้ให้ทวั ่
7. บรรจุ จ านเลี้ ยงเชื้ อในถุ งพลาสติ ก เพื่ อป้องกันไม่ให้สูญ เสี ย
ความชื้ น บ่มที่ อุณหภูมิหอ้ ง ตรวจสอบความเสี ย หายของผิ วหน้าไม้
ที่ระยะเวลา 7 วัน 15 วัน และ 30 วัน
8. ประเมินความรุนแรงของเชื้ อราจากความหนาแน่ นของจํานวน
โคโลนี บนผิวหน้าไม้ดว้ ยสายตา
9. ล้างทําความสะอาดชิ้ นไม้ทดลอง และประเมินรอยปนเปื้ อน
บนผิวหน้าไม้อีกครั้ง
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การแปลผล
1. ประเมินความรุนแรงของเชื้ อราบนผิวหน้าไม้ก่อนล้างทําความ
สะอาด
2. ประเมิ น รอยปนเปื้ อนบนผิ ว หน้ า ไม้ภ ายหลัง ล้า งทํา ความ
สะอาด โดยเปรี ยบเที ยบกับระดับ ความรุ นแรงของเชื้ อรา แบ่งได้ 5
ระดับ ดังนี้
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

=
=
=
=
=

ไม่เกิดรอยปนเปื้ อนบนเนื้ อไม้
เกิดรอยปนเปื้ อนเล็กน้อย (น้อยกว่า 25% ของพื้ นที่)
เกิดรอยปนเปื้ อนปานกลาง (26%-50% ของพื้ นที่)
เกิดรอยปนเปื้ อนมาก
(51%-75% ของพื้ นที่)
เกิดรอยปนเปื้ อนรุนแรง (มากกว่า 75% ของพื้ นที่)

DEGREE OF INFECTION RATING BY VISION

0

1

2

3

4
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ภาพที่ 27 เปอร์เซ็นต์การเกิดโคโลนี เชื้ อรา

ภาพที่ 28 ขัน้ ตอนการทดสอบเชื้ อราเสียสีและราผิวไม้
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7.7 การทดสอบความเป็ นพิษและปฏิกิริยาออกฤทธิ์ของสารเคมี
ด้วยวิธี Agar-plate Toxicity
วัตถุประสงค์ – เพื่อประเมินความเป็ นพิษของสารเคมีและปฏิกิริยา
ออกฤทธิ์ต่อเชื้ อรา
- เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีในการยับยัง้
การเจริญของเชื้ อรา
อุปกรณ์

เชื้ อราทดสอบ สารเคมี อาหารเลี้ ยงเชื้ อรา
จานเพาะเลี้ ยง หม้อนึ่ งความดันไอนํ้า นํ้ากลัน่

วิธีการทดลอง
1. เตรียมเชื้ อราบริสุทธิ์ โดยเลี้ ยงบนอาหารเลี้ ยงเชื้ อ 2% malt
extract agar หรือ PDA จนกระทัง่ เส้นใยเจริญเกือบเต็มจานเลี้ ยงเชื้ อ
เพื่อใช้เป็ น stock สําหรับทดสอบอัตราการเจริญเติบโตของเชื้ อรา
2. เตรียมสารเคมีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ด้วยนํ้ากลัน่ ที่ผ่าน
การฆ่าเชื้ อ โดยเตรียมจากความเข้มข้นสูงสุ ด แล้วเจือจางลงมา เช่น
10,000 ppm เป็ น 5000 1000 500 และ 100 ppm ตามลําดับ
3. เตรียมอาหารเลี้ ยงเชื้ อ 2% malt extract agar ที่ผ่านการนึ่ ง
ฆ่าเชื้ อด้วยหม้อนึ่ งความดันไอนํ้ าที่ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว อุณหภูมิ
121 oC นาน 20 นาที เมื่อครบกําหนดให้นําสารละลายเคมีใส่ใน
malt agar ที่เตรียมไว้ แล้วค่อย ๆ เขย่าให้ผสมกัน นําไปเทลงในจาน
เลี้ ยงเชื้ อที่ฆ่าเชื้ อแล้ว
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4. เมื่ออาหารแข็งตัว ย้ายเชื้ อจาก stock culture โดยใช้ cork
borer ขนาด 0.5 ซม.เจาะบริ เวณของเส้นใยโคโลนี เชื้ อรา ซึ่ งเป็ น
บริเวณที่เส้นใยเชื้ อรามีความสมํา่ เสมอทางสรีระ จากนั้นใช้เข็มเขี่ยตัก
ชิ้ นส่วนของเชื้ อราวางลงจุดกลางของจานเลี้ ยงเชื้ อ บ่มที่อุณหภูมิหอ้ ง
5. วัดขนาดเส้นผ่ าศูนย์ก ลางของโคโลนี เ ชื้ อราทุ ก วันเป็ นเวลา
5-7 วัน นํ าค่าเฉลี่ยที่ได้มาคํานวณค่าเปอร์เซ็นต์ยบั ยั้งการเจริญของ
เชื้ อรา เปรียบเทียบกับ control
6. นํ าค่าเปอร์เซ็นต์ยบั ยั้งการเจริญของเชื้ อรา มาแปลงเป็ นค่า
probit และค่าความเข้มข้นของสารเคมีเป็ นค่า log เพื่อสร้าง DRcurve(dosage-response curve) โดยให้แกน x เป็ นค่า log of
concentration ส่วนแกน y เป็ นค่า probit
7. เมื่อได้เส้นกราฟ DR-curve ให้ลากเส้นตรงจากแกน y ที่ค่า
probit = 5 มาตัดกันลากเส้นขนานกับแกน y
8. นําค่าที่อ่านจากแกน x มาเปิ ดตาราง antilog จะได้ค่า ED.50
(Effective dose) ของสารเคมีในการยับยัง้ การเจริญของเชื้ อรา
9. คํานวณค่าความลาดชันของ DR-curve(Slope of regression)
การแปลผล
1. อ่านค่าเปอร์เซ็นต์ยบั ยัง้ การเจริญของเชื้ อราจากสูตร
(%) ยับยัง้ การเจริญของเชื้ อรา = D1-D2
X 100
D1
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เมื่อ D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี เชื้ อราชุด Control
D2 = เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี เชื้ อราบนอาหารผสม
สารเคมียบั ยัง้ เชื้ อรา
2. อ่านค่าความเป็ นพิษของสารเคมีที่ระดับยับยัง้ 50%
(ED.50) ตรงจุดที่ตดั แกน x
ตัวอย่าง การคํานวณความเข้มข้นของสารเคมี A ที่ 10 50 100
500 และ 1000 ppm
ถ้า log of concentration = 2.5
log N
= 2.5
เปิ ดตาราง antilog
= 2 + 0.5
Take log
= log 100 + log 3.162
= log (100 x 3.162)
= log 316.2
N
= 316.2 ppm
ดังนั้น ที่ความเข้มข้น 316.2 ppm จะยับยัง้ การเจริญของเชื้ อราได้
50 %
3. อ่านค่าลักษณะความเป็ นพิษและปฏิกิริยาการออกฤทธิ์ของ
สารเคมีจากค่า Slope of regression ของ DR-curve
-เส้นกราฟมีความลาดชันมาก แสดงว่าสารเคมีมีปฏิกิริยาออก
ฤทธิ์ยบั ยัง้ เชื้ อราได้ดีกว่าสารเคมีที่มีค่าความลาดชันน้อย
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ตารางที่ 3 การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี ของเชื้ อราบนอาหารเทียม
ผสมนํ้าส้มควันไม้กระถินเทพา(ppm.)หลังปลูกเชื้ อ 6 วัน

ชนิ ดเชื้ อรา

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี เชื้ อรา (ซม.)1/
Control

5,000

10,000

30,000

L. adusta
L. medullae-panis
P. sanguineus
G. sepiarium
G. striatum

9.00
9.00
9.00
6.09
5.85

6.53
8.19
9.00
6.36
5.18

5.00
6.50
8.00
5.45
4.00

0.50
1.66
1.70
0.50
1.35

เฉลี่ย

7.79

7.05

5.79

1.14

ภาพที่ 29 แสดงการวัดการเจริญเติบโตของเชื้ อรา
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ตารางที่ 4 แสดงเปอร์เซ็นต์ยบั ยัง้ การเจริญของเชื้ อราบนอาหารผสม
นํ้าส้มควันไม้กระถินเทพา ที่ความเข้มข้นต่างๆ (ppm.)

ชนิ ดเชื้ อรา
L. adusta
L. medullae-panis
P. sanguineus
G. sepiarium
G. striatum
เฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์ยบั ยัง้ การเจริญของเชื้ อรา
5,000
10,000
30,000
27.44
44.44
94.44
9.00
27.77
81.55
0.00
1.11
81.11
0.00
10.51
91.78
11.45
31.62
76.92
9.58

23.09

85.16

ตารางที่ 5 แสดงค่าโพรบิทของนํ้าส้มควันไม้กระถินเทพา (Finney, 1952)
ชนิ ดเชื้ อรา
L. adusta
L. medullae-panis
P. sanguineus
G. sepiarium
G. striatum

ค่าโพรบิทที่ความเข้มข้นต่างๆ (ppm.)
5,000
10,000
30,000
4.39
4.86
6.58
3.66
4.41
5.90
0.00
2.67
5.88
0.00
3.77
6.38
3.72
4.53
5.73
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ตารางที่ 6 แสดงค่าความเป็ นพิษของนํ้าส้มควันไม้ต่อเชื้ อราทําลายไม้
ชนิ ดนํ้าส้มควัน
ไม้
กระถินเทพา
สัก
สนคาริเบีย
ไผ่สีสุก

ชนิ ดเชื้ อรา
L. adusta
L. medullae-panis
ED50
Slope
ED50
Slope
8,750
1.095
18,400
1.115
8,000
1.160 15,952
1.955
5,625
0.880 10,244
1.405
6,000
0.840 10,286
1.495

ภาพที่ 30 กราฟตอบสนองความเป็ นพิษของสารชีวภาพต่อเชื้ อราทําลายไม้
ที่ ED.50
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