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ประสิ ทธิภาพของเชื(อรา Trichoderma spp.
ทีแยกได้ จากใบไผ่ ในการควบคุมโรคเน่ าระดับดินของคะน้ า
ทีเกิดจากเชื(อรา Pythium aphanidermatum
Efficacy of Trichoderma spp. Isolated from Bamboo Leaves for
Controlling Damping-off Disease of Chinese Kale Caused by
Pythium aphanidermatum
สมชาย ชคตระการ และ อรรถกร พรมวี
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี 12121

บทคัดย่อ
จากตัวอย่างใบไผ่ จํานวน 65 ตัวอย่าง ซึ/ งได้มาจาก 17 จังหวัดในประเทศไทย สามารถแยกเชื5 อรา
Trichoderma spp. โดยวิธี dilution spread plate บนอาหาร Martin’s medium ได้จาํ นวน 80 ไอโซเลท เชื5 อรา
Trichoderma spp. ที/ แ ยกได้ ท5 ั งหมดมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยั5ง การเจริ ญของเส้ น ใยเชื5 อ รา Pythium
aphanidermatum สาเหตุโรคเน่ าระดับดิ นของคะน้า บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ที/อุณหภูมิห้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง/ ไอโซเลท TB-015, TB-010, TB-034, TB-030 และ TB-073 มีประสิ ทธิ ภาพการยับยั5งสู ง 48.90,
48.89, 48.15, 48.15 และ 47.78 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ เมื/อคัดเลือกเชื5อรา Trichoderma spp. จํานวน 15 ไอโซเลท
มาทดสอบประสิ ทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของคะน้าในระดับโรงเรื อนปลูกพืชทดลอง พบว่า เชื5อรา
Trichoderma spp. ทุกไอโซเลทสามารถลดความรุ นแรงของโรคได้อย่างมีนยั สําคัญเมื/อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธี
ควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ/ง ไอโซเลท TB-022, TB-015 และ TB-075 มีระดับการเกิ ดโรคหลังปลูกเชื5 อรา P.
aphanidermatum 14 วัน เท่ากับ 14.44, 15.56 และ 17.22 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ขณะที/ กรรมวิธีควบคุมมีความ
รุ นแรงของโรคสูงสุด เท่ากับ 62.22 เปอร์เซ็นต์
คําสําคัญ: เชื5อรา Trichoderma spp. โรคเน่าระดับดิน การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี คะน้า
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Abstract
Eighty isolates of Trichoderma spp. were isolated from 65 bamboo leaf samples of 17 provinces in
Thailand by dilution spread plate on Martin’s medium. All isolates of Trichoderma spp. effectively inhibited
mycelial growth of Pythium aphanidermatum, a causal agent of damping-off disease of Chinese kale on potato
dextrose agar (PDA) at the room temperature. Trichoderma spp. isolates TB-015, TB-010, TB-034, TB-030 and
TB-073 gave 48.90, 48.89, 48.15, 48.15 and 47.78 % of mycelial growth inhibition, respectively. Under the
glasshouse condition, 15 selected isolates of Trichoderma spp. significantly decreased disease severity as
compared with the control. Especially, isolates TB-022, TB-015 and TB-075 gave the disease incidences with
14.44, 15.56 and 17.22 %, respectively, while the control was 62.22 %, at 14 days after inoculation of P.
aphanidermatum.
Keywords: Trichoderma spp., Damping-off, Biological control, Chinese kale
[1] พบว่า ในปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีการนําเข้า
ปุ๋ ยเคมี 3.84 ล้านตัน คิดเป็ นมูลค่า 25,746 ล้านบาท
สารกํา จัด แมลงศัต รู พื ช 14,996 ตัน คิ ด เป็ นมู ล ค่ า
3,136 ล้านบาท สารป้ องกันและกําจัดโรคพืช 10,326
ตัน คิดเป็ นมูลค่า 1,678 ล้านบาท และสารกําจัดวัชพืช
50,463 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 6,101 ล้านบาท เพื/อเป็ นการ
ลดปริ มาณการใช้และนําเข้าสารเคมี ทางการเกษตร
ปั จจุบนั จึงมีการนําเชื5อจุลินทรี ยท์ ี/มีประโยชน์มาใช้ใน
การควบคุ ม โรคพื ช โดยชี ว วิ ธี แ ละส่ ง เสริ มการ
เจริ ญเติบโตของพืช
เชื5อรา Trichoderma spp. เป็ นเชื5อราปฏิปักษ์
ที/ มี ค วามสามารถในการควบคุ ม โรคพื ช ชนิ ด ต่ า งๆ
โดยชี ววิธีได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที/ ยอมรั บ
อย่างกว้างขวางทั5งภายในและต่างประเทศ เช่น โรค
โคนเน่ าของมะเขือเทศ [2] โรคไหม้สเคลอโรเที ยม
ของข้า วบาร์ เ ลย์ [3] โรครากและโคนเน่ า ของกล้า
ทุเรี ยน [4] โรครากเน่าของทุเรี ยน [5] โรคเน่าระดับ
ดิ น ของแตงกวา [6] โรครากเน่ า ของผัก กาดหอมที/
ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ [7] โรคดอกจุดสนิมของ

1. บทนํา
ปั จจุบนั การทําการเกษตรของประเทศไทย
นั5นได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้กนั มากขึ5นเพื/อ
เพิ/มผลผลิตต่อหน่วยพื5นที/ และให้ได้รับผลตอบแทน
สูงสุด อย่างไรก็ตามการนําเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั5น
เข้า มาใช้ ไม่ ว่าจะเป็ นเครื/ องจักรกลทางการเกษตร
ปุ๋ ยเคมี สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืช รวมทั5งฮอร์ โมน
สังเคราะห์ ต่างๆ ล้วนมีส่วนทําให้เกิ ดผลกระทบใน
ด้า นต่ างๆ ตามมาทั5ง สิ5 น โดยเฉพาะอย่างยิ/ง การใช้
ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชส่ งผลให้เกิ ด
สารพิ ษ ตกค้า งในสภาพแวดล้อ ม ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ระบบห่ ว งโซ่ อ าหาร (food chain) ในธรรมชาติ
ทําลายสิ/ งมี ชีวิตที/ มีประโยชน์ ทําให้ศตั รู พืชเกิ ดการ
ต้า นทาน เกิ ด การตกค้า งในพื ช ผลทางการเกษตร
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค รวมทั5งตัวเกษตรกรเอง
ก็จะได้รับพิษจากการใช้สารเคมีน5 นั ด้วย นอกจากนั5น
สารเคมีทางการเกษตรล้วนต้องนําเข้าจากต่างประเทศ
ทั5ง สิ5 น ทํา ให้ ป ระเทศชาติ ต ้อ งสู ญ เสี ย เงิ น ตราปี ละ
หลายพันล้านบาท จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร
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กล้วยไม้สกุลหวาย [8] โรคผลเน่าของมะเขือเทศ [9]
โรคผลเน่าขององุ่น [10] โรคผลเน่าของสตรอเบอรี/
[11] และโรคหลังการเก็บเกี/ยวของพืชผัก [12] เป็ น
ต้น
ใบไผ่ (Bamboo leaves) ซึ/ งในที/น5 ี หมายถึง
ใบไผ่ที/เกิ ดจากการร่ วงหล่นจากต้นไผ่ลงบนพื5นดิ น
บริ เ วณรอบโคนกอไผ่ แ ล้ว เกิ ด การผุ เ ปื/ อย ซึ/ งเป็ น
แหล่งอาหารที/ดีของเชื5อจุลินทรี ยใ์ นกลุ่มต่างๆ ทั5งเชื5อ
รา แบคทีเรี ย และยีสต์ สําหรับประเทศไทยนั5นมีการ
ปลูกไผ่กนั ทุกภูมิภาคและมีความหลากหลายของชนิ ด
ไผ่ เช่น ไผ่หวาน ไผ่หนาม ไผ่สีสุก ไผ่เลี5ยง ไผ่น5 าํ เต้า
ไผ่เหลือง ไผ่ตง และไผ่รวก เป็ นต้น แต่พบว่าการนํา
ใบไผ่ ซ/ ึ ง เป็ นแหล่ ง ที/ มี จุ ลิ น ทรี ย ์ที/ มี ป ระโยชน์ ม าก
แหล่งหนึ/ งมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรยังมีนอ้ ยอยู่
การแสวงหาเชื5อรา Trichoderma spp. สายพันธุ์ใหม่ๆ
ที/ ดาํ รงชี วิตและใช้อิน ทรี ยวัต ถุจากใบไผ่เป็ นแหล่ ง
อาหาร เพื/อใช้ในการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีจึงเป็ น
เรื/ องที/น่าสนใจ สําหรับการศึกษาครั5งนี5 ผวู ้ ิจยั ได้เลือก
โรคเน่ าระดับดิ นของคะน้าที/ เกิ ดจากเชื5 อรา Pythium
aphanidermatum [13] เป็ นตัวอย่างทดสอบเบื5องต้น
ในการศึ กษาเรื/ องการควบคุ มโรคพืชโดยชี ววิธี เพื/อ
เป็ นแนวทางในการนําไปใช้กบั โรคของพืชชนิ ดอื/นๆ
เพื/ อ พัฒ นาการเกษตรของประเทศไทยไปสู่ ร ะบบ
เกษตรยัง/ ยืนต่อไปในอนาคต

รา Trichoderma spp. ด้วยวิธี dilution spread plate
โดยการชั/ง ใบไผ่ที/ ห/ัน เป็ นชิ5 น เล็ก ๆ ขนาด 1.5x1.5
ตารางเซนติ เมตร 10 กรั ม ใส่ ใน flask ขนาด 250
มิ ลลิ ลิต ร ที/ บ รรจุ น5 ํากลัน/ นึ/ ง ฆ่ า เชื5 อแล้ว จํานวน 90
มิ ล ลิ ลิ ต ร ก่ อ นนํา ไปเขย่า บน shaker ความเร็ ว 120
รอบต่ อ นาที เป็ นเวลา 30 นาที ทํา การเจื อ จางสาร
แขวนลอย ให้ มี ค วามเข้ม ข้น 10 -2 และ 10 -3 เท่ า
ตามลํ า ดั บ ก่ อ นดู ด เอาสารแขวนลอยที/ ไ ด้ 0.1
มิลลิลิตร ไป spread บนอาหาร Martin’s medium เพื/อ
แยกเชื5 อรา Trichoderma spp. บ่มจานเลี5ยงเชื5 อไว้ที/
อุณหภูมิห้อง นาน 10 วัน จากนั5นทําการแยกเชื5 อรา
Trichoderma spp.ให้บริ สุทธิo โดยวิธี single spore [6]
ด้วยการนําเชื5 อรา Trichoderma spp. แต่ละไอโซเลท
(isolate) ไปเลี5ยงบนอาหารเลี5ยงเชื5อ Potato Dextrose
Agar (PDA) เป็ นเวลา 7 วัน หรื อ จนกว่า จะสร้ า ง
สปอร์ ก่ อ นนํา ไปทํา สปอร์ แ ขวนลอยให้มี ค วาม
เข้ม ข้น 10 3 สปอร์ ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร และดู ด สปอร์
แขวนลอยจํานวน 0.1 มิลลิลิตร ไป spread บนอาหาร
เลี5ยงเชื5อ PDA ก่อนบ่มจานเลี5ยงเชื5อไว้ที/อุณหภูมิห้อง
เป็ นเวลา 18-24 ชัว/ โมง จากนั5นใช้เข็มเขี/ยเชื5 อตักชิ5 น
วุน้ อาหารเลี5ยงเชื5 อที/มีสปอร์ ของเชื5อรา Trichoderma
spp. เพียง 1 สปอร์ ซ/ ึ งกํา ลังงอกและนําไปวางบน
อาหาร PDA บ่มไว้ที/อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 7 วัน
ก่อนทําสปอร์ แขวนลอยให้มีความเข้มข้น106 สปอร์
ต่อมิลลิลิตร แล้วดูดสปอร์ แขวนลอย 1.0 มิลลิลิตรใส่
ในขวดที/บรรจุดิน (ดิน:ทราย อัตรา 8:2 โดยปริ มาตร)
ซึ/ งผ่านการนึ/ งฆ่ าเชื5 อที/ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซี ยส
ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ5วจํานวน 80 กรัม เก็บขวด
ตัวอย่างดินที/อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 14 วัน ก่อนนําไป
เก็บรักษาที/อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซี ยส เพื/อใช้ในการ
ทดลองต่อไป

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 การแยกและเก็บรักษาเชื(อรา Trichoderma spp.
เก็บตัวอย่างใบไผ่ชนิ ดต่างๆจากผิวหน้าดิ น
ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย โดยสุ่ มเก็บบริ เวณ
ใต้กอไผ่ห่างจากกอ 1 เมตร จํานวน 3 จุด ต่อ 1 กอ นํา
ตั ว อ ย่ า ง ใ บ ไ ผ่ ที/ เ ก็ บ ม าผึ/ ง เ พื/ อ ล ด ค วาม ชื5 น ที/
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 48 ชัว/ โมง ก่อนนําไปแยกเชื5 อ
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2.3
การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของเชื( อ รา
Trichoderma spp. ในการยับยั(งการเจริ ญของเส้ นใย
เชื(อรา Pythium aphanidermatum
นําเชื5อรา Trichoderma spp. ทุกไอโซเลทที/
แยกได้ และเชื5 อราP. aphanidermatum มาเลี5 ยงบน
อาหาร PDA ที/อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 5 วัน ก่อนนํามา
ทดสอบตามวิธีของ วาริ น และคณะ [15] โดยเจาะ
บริ เวณปลายเส้นใยของเชื5อรา Trichoderma spp. และ
เชื5อรา P. aphanidermatum ด้วย cork borer ขนาดเส้น
ผ่านศู นย์กลาง 0.8 เซนติ เมตร นําเชื5 อราทั5ง 2 มาวาง
บนอาหารเลี5ยงเชื5อ PDA ในแนวตรงข้ามกันโดยให้
ห่างกัน 6.0 เซนติเมตร บ่มจานเลี5ยงเชื5อที/อุณหภูมิหอ้ ง
เป็ นเวลา 5 วัน เปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที/ วาง
เฉพาะชิ5นวุน้ เชื5อรา P. aphanidermatum วางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)
ทําการทดสอบกรรมวิธีละ 3 ซํ5าๆ ละ 1 จานทดลอง
เก็บข้อมูลและคํานวณเปอร์ เซ็นต์การยับยั5งการเจริ ญ
ของเส้นใยเชื5 อรา P. aphanidermatum โดยใช้สูตร
[(Rc-RT)/Rc] x100 เมื/อ Rc คือ ค่าเฉลี/ยของรัศมีเชื5อรา
P. aphanidermatum ในจานเลี5 ยงเชื5 อที/ ไม่มีเชื5 อรา
Trichoderma spp.และ RT คือ ค่าเฉลี/ยของรัศมีเชื5อรา
P. aphanidermatum ในจานเลี5 ย งเชื5 อ ที/ มี เ ชื5 อ รา
Trichoderma spp.

2.2 การทดสอบความสามารถในการก่ อโรคของ เชื(อ
รา Pythium aphanidermatum
เตรี ยมเชื5อรา P. aphanidermatum ซึ/ งได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร. วาริ น อินทนา สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่า
ศาลา จ.นครศรี ธรรมราช ให้ อ ยู่ ใ นรู ป เส้ น ใย
แขวนลอย (mycelial suspension) ตามวิธีการของจิระ
เดช
แ ล ะ ค ณะ [14] โ ด ย เ ลี5 ย ง เ ชื5 อ ร า P.
aphanidermatum บนอาหาร PDA เป็ นเวลา 5 วัน ใช้
มี ด ผ่ า ตัด ลนไฟทิ5 ง ให้ เ ย็น ตัด เส้ น ใยที/ เ จริ ญ บนผิ ว
อาหารจนขาดเป็ นชิ5นๆ โดยใช้เชื5อ 1 จานอาหาร ต่อ
นํ5าสะอาดนึ/ งฆ่ า เชื5 อ 300 มิ ลลิ ลิตร ปั/ นละเอี ย ดโดย
เครื/ องปั/ นนํ5าผลไม้ประมาณ 3-5 นาที ก่อนนําไปใช้
สําหรับการทดสอบความสามารถในการก่อโรคของ
เชื5 อรา P. aphanidermatum โดยการแช่เมล็ดคะน้าที/
ผ่านการฆ่ าเชื5 อที/ ผิวด้วย sodium hypochlorite 0.5
เปอร์ เซ็ นต์ (Haiter®) ในเส้นใยแขวนลอย (mycelial
suspension) ของเชื5อรา P. aphanidermatum เป็ นเวลา
5 นาที ก่อนนําเมล็ดดังกล่าวไปวางในกล่องเพาะเมล็ด
ที/มีกระดาษเพาะเมล็ดที/ ช5ื นด้วยนํ5ากลัน/ นึ/ งฆ่าเชื5อ 10
มิลลิ ลิตร โดยวาง 50 เมล็ดต่อกล่อง วางกล่องเพาะ
เ ม ล็ ด ไ ว้ ที/ อุ ณห ภู มิ ห้ อ ง เ ป็ น เ วล า 7 วั น โ ด ย
เปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที/แช่เมล็ดคะน้าในนํ5า
กลัน/ นึ/ งฆ่าเชื5อ ทําการทดสอบแบบ Two- Sample T
Test กรรมวิธีละ 3 ซํ5าๆ ละ 1 กล่อง ตรวจนับเมล็ด
และต้นกล้าคะน้าที/ แสดงอาการของโรคทุกวัน เป็ น
เวลา 7 วัน คํานวณความรุ นแรงของโรคโดยใช้สูตร
[(ST- SD)/ST] x100 เมื/ อ ST คือ จํานวนเมล็ดคะน้า
ทั5งหมดที/ใช้ในการทดลอง และ SD คือ จํานวนต้นกล้า
คะน้าที/ไม่เป็ นโรคและเมล็ดที/ไม่แสดงอาการของโรค
เมล็ดเน่ า ชัง/ นํ5าหนักสดของต้นกล้า วัดความยาวต้น
และรากของต้นกล้า

2.4
การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของเชื( อ รา
Trichoderma spp. ในการควบคุมโรคเน่ าระดับดิน
ของคะน้ า
เตรี ยมเชื5 อ รา P. aphanidermatum
เช่นเดียวกับการทดสอบความสามารถในการก่อโรค
ของเชื5 อ รา P. aphanidermatum สํา หรั บ เชื5 อ รา
Trichoderma
spp. เตรี ยมโดยการนํ า เชื5 อรา
Trichoderma spp. มาเลี5ยงบนอาหาร PDA เป็ นเวลา 5
4
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วัน จากนั5นเตรี ยมเชื5อรา Trichoderma spp.ให้อยูใ่ น
รู ปสปอร์ แขวนลอย โดยการเติมนํ5ากลัน/ นึ/ งฆ่าเชื5อให้
ท่ ว มผิ ว หน้ า อาหาร ใช้แ ท่ ง แก้ว สามเหลี/ ย มกวาด
สปอร์ ใ นจานเลี5 ยงเชื5 อ นั บ ปริ มาณสปอร์ โ ดยใช้
haemacytometer แล้วปรั บระดับความเข้มข้นด้วยนํ5า
กลัน/ ให้มี ความเข้มข้น 106 สปอร์ ต่อมิลลิลิตร ก่อน
นํา ไปใช้ท ดสอบการควบคุ มโรคเน่ า ระดับดิ น ของ
คะน้า โดยทดสอบกับ เมล็ด คะน้า โดยใช้ว สั ดุ ป ลู ก
[ดิ นลําดวน® (ดิ นเผา:ทราย: ปุ๋ ยอินทรี ย ์ อัตราส่ วน
1:0.25: 2 , pH 6.0-6.5)] ที/ ผ่ า นการนึ/ งฆ่ า เชื5 อ ที/
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซี ยส ความดัน 15 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ5วเป็ นเวลา 30 นาที นึ/งฆ่าเชื5อ 1 ครั5งแล้วบรรจุ
ลงในกระบะเพาะกล้าขนาด 60 หลุม ก่อนปลูกเมล็ด
คะน้ า ที/ ผ่ า นการฆ่ า เชื5 อบนผิ ว เมล็ ด ด้ ว ย sodium
hypochlorite (Haiter®) 0.5 เปอร์ เซ็นต์ และแช่ใน
สปอร์ แ ขวนลอยของเชื5 อ รา Trichoderma spp.
ปริ มาตร 100 มิลลิลิตรต่อ 360 เมล็ด แช่นาน 30 นาที
ปลู ก หลุ ม ละ 2 เมล็ ด
หยดนํ5 าผสมเชื5 อรา
P. aphanidermatum 0.1 มิลลิลิตรต่อหลุม รดนํ5าและ
ปิ ดทับด้วยกระดาษหนังสื อพิมพ์ให้ความชื5นเป็ นระยะ
เป รี ย บ เ ที ย บ กั บ กร ร ม วิ ธี ค วบ คุ ม ที/ ใ ส่ เ ชื5 อ ร า
P. aphanidermatum อย่างเดียว วางแผนการทดลอง
แบบ CRD ทําการทดสอบกรรมวิธีละ 3 ซํ5าๆ ละ 30
หลุม ตรวจนับต้นกล้าที/ตายและรอดตายทุกวัน เป็ น
เวลา 14 วัน คํานวณความรุ นแรงของโรคโดยใช้สูตร
[(ST- SD)/ST] x100 เมื/ อ ST คือ จํานวนเมล็ดคะน้า

ทั5งหมดที/ใช้ในการทดลอง และ SD คือ จํานวนต้นกล้า
คะน้าที/งอกและไม่เป็ นโรคเน่าระดับดิน
3. ผลการทดลอง
3.1 การแยกเชื(อรา Trichoderma spp. จากใบไผ่
จากตัวอย่างใบไผ่ 13 ชนิ ด ได้แก่ ไผ่หวาน
ไผ่ดา้ มขวาน ไผ่หนาม ไผ่สีสุก ไผ่เลี5ยง ไผ่น5 าํ เต้า ไผ่
เหลือง ไผ่ขา้ วหลาม ไผ่ตง ไผ่นวล ไผ่บาง ไผ่มนั และ
ไผ่รวก รวมทั5งสิ5 น 65 ตัวอย่าง ที/ เก็บได้จากจังหวัด
ต่ า งๆ ของประเทศไทยทั5ง หมด 17 จัง หวัด ได้แ ก่
กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี ชุมพร ตาก นครราชสี มา
นครศรี ธรรมราช นราธิ วาส ปทุมธานี เพชรบุรี พังงา
ระนอง ลพบุรี สระบุรี สุ ราษฎร์ ธานี สุ พรรณบุรี และ
สิ งห์บุรี สามารถแยกเชื5อรา Trichoderma spp. โดยวิธี
dilution spread plate บนอาหาร Martin’s medium ได้
ทั5งหมด 80 ไอโซเลท (ตารางที/ 1) ลักษณะของเชื5อรา
Trichoderma spp.หลังทําการแยกให้บริ สุทธิo และเลี5ยง
บนอาหารเลี5ยงเชื5 อ potato dextrose agar (PDA) ที/
อุณหภูมิหอ้ ง พบว่า มีลกั ษณะของเส้นใยสี ขาว สปอร์
มีท5 งั สี เขียวเข้ม และสี เขียวอ่อน มีการเจริ ญเติบโตของ
เส้นใยที/ รวดเร็ วและไม่เปลี/ยนสี ของอาหารเลี5ยงเชื5 อ
สําหรั บค่าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) และค่าการนํา
ไฟฟ้ า (Electrical Conductivity: EC) ของดินตัวอย่าง
บริ เ วณที/ เ ก็ บ ตัว อย่า งใบไผ่ ท5 ัง 65 ตัว อย่า งมี ค่ า อยู่
ในช่ ว ง 3.42-7.60 และ 0.07-3.62 เดซิ ซี เ มน/เมตร
(dS/m) ตามลําดับ (ไม่แสดงข้อมูล)

ตารางที 1 ชนิดและจํานวนตัวอย่างใบไผ่ และจํานวนไอโซเลทของเชื5อรา Trichoderma spp.ที/แยกได้จากใบไผ่
ชนิดของใบไผ่1/
จํานวนตัวอย่าง
จํานวนไอโซเลทที/แยกได้
ชื/อสามัญ
ชื/อวิทยาศาสตร์
ไผ่หวาน
2
2
Bambusa burmanica
ไผ่ดา้ มขวาน
Bambusa sp.
2
2
5
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ตารางที 1 ชนิ ดและจํานวนตัวอย่างใบไผ่ และจํานวนไอโซเลทของเชื5อรา Trichoderma spp.ที/แยกได้จากใบไผ่
(ต่อ)
ชนิดของใบไผ่1/
จํานวนตัวอย่าง
จํานวนไอโซเลทที/แยกได้
ไผ่หนาม
Bambusa arundinacea
3
5
ไผ่สีสุก
9
12
Bambusa blumeana
ไผ่เลี5ยง
Bambusa mulfiplex
9
9
ไผ่น5 าํ เต้า
2
2
Bambusa ventricosa
ไผ่เหลือง
4
4
Bambusa vulgaris
ไผ่ขา้ วหลาม
Cephalostachyum pergracile
1
2
ไผ่ตง
14
20
Dendrocalamus aspe
ไผ่นวล
Dendrocalamus strictus
2
2
ไผ่บาง
2
2
Gigantochloa scortechinii
ไผ่มนั
2
3
Gigantochloa auriculata
ไผ่รวก
Thyrsostachys siamensis
13
15
รวม
65
80
1/
เก็บรวบรวมจากจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยทั5งหมด 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี ชุมพร ตาก
นครราชสี ม า นครศรี ธ รรมราช นราธิ ว าส ปทุ ม ธานี เพชรบุ รี พัง งา ระนอง ลพบุ รี สระบุ รี สุ ร าษฎร์ ธ านี
สุพรรณบุรี และ สิ งห์บุรี
เ ม ล็ ด ค ะ น้ า ใ น เ ส้ น ใ ย แ ข ว น ล อ ย เ ชื5 อ ร า P.
aphanidermatum มี ผ ลทํา ให้ เ มล็ ด และต้น กล้า ของ
คะน้าแสดงอาการของโรคแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
กับกรรมวิธีควบคุม โดยมีความรุ นแรงของโรคเท่ากับ
84.00 เปอร์ เซ็นต์เช่นเดี ยวกันกับนํ5าหนักสดต้นกล้า
ความยาวต้น และรากของต้น กล้า คะน้า ซึ/ ง มี ค วาม
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับกรรมวิธีควบคุม (ตารางที/
2)

3.2 ความสามารถในการก่ อโรคของเชื(อรา Pythium
aphanidermatum
เชื5 อรา Pythium aphanidermatum ที/ เจริ ญ
บนอาหารเลี5ยงเชื5อ PDA อายุ 5 วัน มีลกั ษณะเส้นใยสี
ขาว สามารถเจริ ญและสร้ างเส้นใยได้อ ย่างรวดเร็ ว
โดยจะเจริ ญเต็มจานอาหารเลี5ยงเชื5อใช้เวลาเพียงแค่ 2
วัน เมื/อนํามาทดสอบความสามารถในการก่อโรคของ
ต่อเมล็ดคะน้า พบว่าหลังการทดสอบ 7 วัน การแช่

6
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ตารางที 2 ความสามารถในการก่อโรคของเชื5อรา Pythium aphanidermatum ต่อเมล็ดและต้นกล้าคะน้า นํ5าหนัก
สดและความยาวของต้นกล้าคะน้าอายุ 7 วัน หลังแช่เมล็ดในเส้นใยแขวนลอยเชื5อรา P. aphanidermatum
เมล็ดที/งอก
เมล็ดที/ไม่งอก (%)
ความรุ นแรงของโรค1/
เป็ นต้นกล้า (%)
กรรมวิธี
(%)
ไม่เกิดโรค เกิดโรค เมล็ดเน่า
เมล็ดแข็ง
แช่เมล็ดในเส้นใยแขวนลอย
7.60
49.60
34.40
8.40
84.00 a2/
เชื5อรา P.aphanidermatum
แช่เมล็ดในนํ5ากลัน/ (ควบคุม)
84.40
0.00
7.60
8.00
7.60 b
T-test
**
CV (%)
8.42
ความยาวของต้นกล้า (เซนติเมตร/ต้น)
นํ5าหนักสดของต้นกล้า
กรรมวิธี
(กรัม/ต้น)
ต้น
ราก
รวม
2/
2/
2/
แช่เมล็ดในเส้นใย
0.027a
3.46a
1.98a
5.44a2/
แขวนลอยเชื5อรา
P.aphanidermatum
แช่เมล็ดในนํ5ากลัน/
0.033b
5.04b
6.72b
11.76b
(ควบคุม)
T-test
**
**
**
**
CV (%)
7.86
10.65
15.82
5.39
1/
ความรุ นแรงของโรค = ((ST- SD)/ST) x100 เมื/อ ST คือ จํานวนเมล็ดคะน้าทั5งหมดที/ใช้ในการทดลอง และ SD คือ
จํานวนต้นกล้าคะน้าที/ไม่เป็ นโรคและเมล็ดที/ไม่แสดงอาการของโรคเมล็ดเน่า
2/
ค่าเฉลี/ยที/กาํ กับด้วยอักษรที/ตา่ งกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที/ระดับความเชื/อมัน/ 95
เปอร์เซ็นต์ เมื/อเปรี ยบเทียบโดยวิธี Two-Sample T Test
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง/ ทางสถิติ
เชื5อรา Trichoderma spp. ทุกไอโซเลทมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการยับ ยั5ง การเจริ ญของเส้ น ใยเชื5 อรา
P.
aphanidermatum โดยสามารถยับยั5งได้ 26.67-48.90
เปอร์ เซ็นต์ (ไม่แสดงข้อมูล) ซึ/ งรู ปแบบการยับยั5ง
พบว่า เชื5อรา P. aphanidermatum จะสร้างเส้นใย
ออกมาก่อนเชื5อรา Trichoderma spp. ซึ/งมีการเจริ ญช้า
กว่า หลังการทดสอบ 2 วัน โคโลนี ของเชื5 อทั5งสอง

3.3 ประสิ ทธิภาพของเชื(อรา Trichoderma spp. ใน
การยับยั(งเชื(อรา Pythium aphanidermatum
เชื5 อรา Trichoderma spp. ทั5ง 80 ไอโซเลท
เมื/อนํามาทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการยับยั5งการเจริ ญ
ของเส้นใยเชื5อรา P. aphanidermatum สาเหตุโรคเน่า
ระดับดิ นของคะน้า บนอาหาร potato dextrose agar
(PDA) ที/ อุณหภูมิห้อง หลังบ่มเชื5 อนาน 5 วัน พบว่า
7
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เจริ ญมาชนกัน หลังจากชนกันแล้วเชื5อรา P. aphanidermatum จะเจริ ญช้าลง จากนั5นเชื5อรา Trichoderma
spp. จะสร้ างเส้นใยและสปอร์ เจริ ญปกคลุมโคโลนี
ของเชื5อรา P. aphanidermatum โดยที/รัศมีของเชื5อรา
Trichoderma spp. จะเพิ/มขึ5น ส่ วนรัศมีของเชื5อรา P.
aphanidermatum จะลดลงอย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ
เมื/อเปรี ยบเที ยบกับกรรมวิธีควบคุมที/ มีเฉพาะเชื5 อรา
P. aphanidermatum เมื/อพิจารณาตามช่วงเปอร์ เซ็นต์
การยับยั5ง พบว่า เชื5อรา Trichoderma spp. จํานวน 1

ไอโซเลท มีเปอร์เซ็นต์การยับยั5ง 25-30 เปอร์ เซ็นต์ 11
ไอโซเลท มีเปอร์เซ็นต์การยับยั5ง 31-35 เปอร์ เซ็นต์ 26
ไอโซเลท มีเปอร์เซ็นต์การยับยั5ง 36-40 เปอร์ เซ็นต์ 33
ไอโซเลท มี เปอร์ เซ็นต์การยับยั5ง 41-45 เปอร์ เซ็ นต์
และ 9 ไอโซเลท มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารยับ ยั5ง 46-50
เปอร์เซ็นต์ โดย 5 ไอโซเลทที/มีประสิ ทธิ ภาพยับยั5งสู ง
คือ TB-015, TB-010, TB-034, TB-030 และ TB-073
ซึ/ งมี ประสิ ทธิ ภาพการยับยั5ง 48.90, 48.89, 48.15,
48.15 และ 47.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางที/ 3)

ตารางที 3 ช่วงเปอร์เซ็นต์การยับยั5งเชื5อรา Pythium aphanidermatum ของเชื5อรา Trichoderma spp.
การยับยั5ง (%)
เชื5อรา Trichoderma spp. (ไอโซเลท)
25-30
1
31-35
11
36-40
26
41-45
33
46-50
9
* เชื5 อรา Trichoderma spp. 5 ไอโซเลทที/มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการยับยั5งการเจริ ญของเส้นใยเชื5 อรา Pythium
aphanidermatum คือ TB-015= 48.90, TB-010=48.89, TB-034= 48.15, TB-030= 48.15 และ TB-073= 47.78%
Trichoderma spp. 3 ไอโซเลทที/ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
คือ ไอโซเลท TB-022, TB-015 และ TB-075 โดยมี
ระดับการเกิดโรคหลังปลูกเชื5อรา P. aphanidermatum
14 วัน เท่ ากับ 14.44, 15.56 และ 17.22 เปอร์ เซ็ นต์
ตามลําดับ ส่ วนเชื5 อรา T. harzianum สายพันธุ์ CBPin-01 มี ร ะดับ การเกิ ด โรคหลัง ปลู ก เชื5 อ รา P.
aphanidermatum 14 วัน เท่ า กับ 20.56 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ขณะที/ กรรมวิธีควบคุมมีความรุ นแรงของโรคสู งสุ ด
เท่ากับ 62.22 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที/ 4)

3.4 ประสิ ทธิภาพของเชื(อรา Trichoderma spp. ใน
การควบคุมโรคเน่ าระดับดินของคะน้ า
ได้คดั เลือกเชื5อรา Trichoderma spp. 15 ไอ
โซเลท (TB-001, TB-007, TB-010, TB-013, TB-015,
TB-018, TB-022, TB-034, TB-038, TB-041, TS-056,
TB-063, TB-066, TB-070 และ TB-075) มาทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของ
คะน้า พบว่า เชื5อรา Trichoderma spp. ทุกไอโซเลท
สามารถลดความรุ นแรงของโรคได้อย่างมี นัยสําคัญ
เมื/ อ เปรี ยบเที ย บกั บ กรรมวิ ธี ค วบคุ ม โดยเชื5 อ รา
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ตารางที 4 ประสิ ทธิ ภาพของเชื5อรา Trichoderma spp. ในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของคะน้า หลังปลูกเชื5อรา
Pythium aphanidermatum 14 วัน
ไอโซเลท
การเกิดโรค (%)
การควบคุมโรค (%)
1/
TB-001
30.56 bc
31.66
TB-007
26.67 c-e
35.55
TB-010
27.22 cd
35.00
TB-013
25.56 c-e
36.66
TB-015
15.56 fg
46.66
TB-018
27.78 c
34.44
TB-022
14.44 g
47.78
TB-034
31.11 bc
31.11
TB-038
27.22 cd
35.00
TB-041
34.44 b
27.78
TB-056
28.89 bc
33.33
TB-063
27.78 c
34.44
TB-066
26.67 c-e
35.55
TB-070
21.11 d-f
41.11
TB-075
17.22 fg
45.00
2/
CB-Pin-01
20.56 e-g
41.66
Control
62.22 a
F-test
**
CV (%)
12.62
1/
ค่าเฉลี/ยที/กาํ กับด้วยอักษรที/เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที/ระดับ
ความเชื/อมัน/ 95 เปอร์เซ็นต์ เมื/อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT
2/
เชื5อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01 (สายพันธุ์การค้า)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง/ ทางสถิติ
รา Trichoderma spp. สามารถเจริ ญและอาศั ย
4. วิจารณ์ ผลการทดลอง
อินทรี ยวัตถุจากใบไผ่เป็ นแหล่งอาหารได้ในทุกชนิ ด
จากตัว อย่างใบไผ่ 13 ชนิ ด รวมทั5งสิ5 น 65
ของตัว อย่า งใบไผ่ ที/ นํา มาศึ ก ษา ซึ/ งสอดคล้อ งกับ
ตัวอย่าง ที/ เก็บได้จากจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย
รายงานของ ดวงใจ และคณะ [16] ที/สามารถแยกเชื5อ
ทั5งหมด 17 จังหวัด สามารถแยกเชื5 อรา Trichoderma
รา Trichoderma spp. จากดินบริ เวณไรโซสเฟี ยร์ ซ/ ึ ง
spp. โดยวิธี dilution spread plate บนอาหาร Martin’s
เป็ นบริ เวณที/มีการทับถมของใบไผ่ที/ร่วงหล่นจากกอ
medium ได้ท5 งั หมด 80 ไอโซเลท แสดงให้เห็นว่าเชื5อ
9
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Trichoderma spp. ทุกไอโซเลท มี ประสิ ทธิ ภาพใน
การยั บ ยั5 งการเจริ ญของเส้ น ใยเชื5 อรา
P.
aphanidermatum โดยสามารถยับยั5งได้ 26.67-48.90
เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าเชื5อรา Trichoderma spp. มี
ศักยภาพในการเป็ นเชื5 อราปฏิ ปักษ์ต่อเชื5 อราโรคพืช
โดยมี กลไกในการเข้าทําลายเชื5 อราโรคพืช คื อ การ
เป็ นเชื5อราปรสิ ตโดยสร้างเส้นใยและสปอร์ เจริ ญปก
คลุ ม โคโลนี ข องเชื5 อ รา P. aphanidermatum ซึ/ ง
สอดคล้องกับรายงานของ Howell [19]; Intana [6]
และจิระเดช [20] ที/กล่าวว่าเชื5อรา Trichoderma spp.
เป็ นเชื5อราปฏิปักษ์ที/มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการควบคุม
เชื5 อโรคพื ช โดยมี กลไกที/ สํา คัญ ในการควบคุ มเชื5 อ
โรคพื ช คื อ การเป็ นเชื5 อ ราปรสิ ต (mycoparasitism)
การแข่ งขัน (competition) การสร้ างสารปฏิ ชีวนะ
(antibiosis) และการชัก นํา ให้ ต ้น พื ช เกิ ด ความ
ต้านทานต่อเชื5อโรคพืช (induction of resistance in
plant)
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเชื5 อรา
Trichoderma spp. ในการควบคุ มโรคเน่ าระดับดิ น
ของคะน้า พบว่า เชื5อรา Trichoderma spp. ทุกไอโซเล
ทสามารถลดความรุ นแรงของโรคเน่ าระดับดิ นของ
คะน้าได้แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญเมื/อเปรี ยบเที ยบกับ
ก ร ร ม วิ ธี ค ว บ คุ ม ที/ ใ ช้ เ ฉ พ า ะ เ ชื5 อ ร า P.
aphanidermatum แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า เ ชื5 อ ร า
Trichoderma spp. ดังกล่าวมีศกั ยภาพในการควบคุม
โรคพืชที/เกิดจาก P. aphanidermatum ซึ/ งสอดคล้อง
กับรายงานของ จินตนา [21]; วารุ ณี [22]; Intana [6];
แพรทอง [7]; วาริ น และคณะ [18] ที/กล่าวว่าเชื5อรา
Trichoderma spp. มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมโรค
เน่าระดับดินของคะน้า ถัว/ เหลือง มะเขือเทศ แตงกวา
และโรครากเน่ า ของผัก กวางตุ ้ง และผัก กาดหอมที/
ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์

ในไผ่พ5ืนเมือง 6 ชนิ ด คือ ไผ่เลี5ยง ไผ่สีสุก ไผ่บง ไผ่
ซาง ไผ่ตง และไผ่รวก นอกจากนี5ดินตัวอย่างบริ เวณที/
เก็บใบไผ่มาศึ กษาครั5งนี5 มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
3.42-7.60 และค่าการนําไฟฟ้ า (EC) 0.07-3.62 เดซิ ซี
เมน/เมตร แสดงให้เห็ นว่าเชื5 อราTrichoderma spp.
สามารถเจริ ญเติบโตได้ในหลายสภาวะซึ/ งสอดคล้อง
กับรายงานของ Lo et al. [17] ที/กล่าวว่าเชื5อรา T.
harzianum สายพันธุ์ T-22 สามารถเจริ ญได้ท5 งั ในดิน
ที/ มีสภาพเป็ นกรดและด่ าง และสอดคล้องกับการ
ทดลองของ Intana [6] ที/ ส ามารถแยกเชื5 อรา
Trichoderma spp. จากดิ นปลูกพืช 22 ชนิ ด ซึ/ งมีค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง 5.40-7.20
การทดสอบความสามารถในการก่ อ โรค
ของเชื5อรา Pythium aphanidermatum พบว่า เชื5อรา P.
aphanidermatum สามารถเจริ ญ และสร้ า งเส้น ใยได้
อย่างรวดเร็ วเต็มจานอาหารเลี5 ยงเชื5 อ PDA ภายใน
ระยะเวลาเพียง 2 วัน และมีความสามารถในการก่ อ
โรคต่อเมล็ดคะน้า ทําให้เกิ ดอาการเมล็ดเน่าและเกิ ด
โรคกับเมล็ดที/งอกเป็ นต้นกล้าแล้ว โดยมีความรุ นแรง
ของโรคเท่ากับ 84.0 เปอร์เซ็นต์หลังการทดสอบ 7 วัน
นอกจากนี5ยงั ส่งผลให้น5 าํ หนักสดต้นกล้า ความยาวต้น
และรากของต้นกล้าคะน้า มีปริ มาณลดลงแสดงให้
เห็นว่าเชื5อรา P. aphanidermatum เป็ นเชื5อราโรคพืชที/
มีความสําคัญทางเศรษฐกิ จ ซึ/ งสอดคล้องกับรายงาน
ของวาริ น และคณะ [18] ที/ ก ล่า วว่า เชื5 อรา P.
aphanidermatum สายพัน ธุ์ Py-NST-05 สามารถ
ก่อให้เกิดโรคกับเมล็ดผักกวางตุง้ อย่างรุ นแรง เท่ากับ
86.50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยทํา ให้ เ มล็ ด ผัก กวางตุ ้ง ไม่
สามารถงอกและเน่าเสี ย
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเชื5 อรา
Trichoderma spp. ในการยับยั5งการเจริ ญของเส้นใย
เชื5 อร า
P. aphanidermatum พบ ว่ า เ ชื5 อ ร า
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5. สรุ ปผลการทดลอง
1 . สาม าร ถ แ ย กแ ล ะ ร วบ ร วม เ ชื5 อ ร า
Trichoderma spp. ได้ท5 งั หมด 80 ไอโซเลท จากใบไผ่
13 ชนิด จํานวน 65 ตัวอย่าง ที/เก็บจาก 17 จังหวัดของ
ประเทศไทย
2 เชื5อรา Trichoderma spp. 5 ไอโซเลท ที/
มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการยับยั5งการเจริ ญของเส้นใย
เชื5อรา P. aphanidermatum คือ TB-015, TB-010, TB034, TB-030 และ TB-073 โดยมีประสิ ทธิ ภาพการ
ยับยั5งสู ง 48.90, 48.89, 48.15, 48.15 และ 47.78
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
3. เชื5อรา Trichoderma spp. 3 ไอโซเลท ที/
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู งในการควบคุ ม โรคเน่ า ระดับ ดิ น
ของคะน้า คือ TB-022, TB-015 และ TB-075 โดยมี
ระดับการเกิดโรคหลังปลูกเชื5อรา P. aphanidermatum
14 วัน เพียง 14.44, 15.56 และ 17.22 เปอร์ เซ็ นต์
ตามลําดับ
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