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การใช้ เชื%อรา Trichoderma spp. ทีแยกได้ จากใบไผ่ ในการส่ งเสริม
การเจริญเติบโตของคะน้ าภายใต้ สภาพโรงเรือนและแปลงปลูกพืช
Application of Trichoderma spp. isolated from Bamboo Leaves for
the Growth Promotion of Chinese kale (Brassica alboglabra Bailey)
under the Greenhouse and Field Conditions
สมชาย ชคตระการ และ อรรถกร พรมวี
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี 12121

บทคัดย่อ
ทดสอบประสิ ทธิภาพของเชื)อรา Trichoderma spp. ที-แยกได้จากใบไผ่ 3 ไอโซเลท คือ TB-015, TB-022
และ TB- 075 ซึ- งมีประสิ ทธิ ภาพสู งในการควบคุมโรคเน่าระดับดิน ในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของคะน้าทั)ง
ในระดับโรงเรื อนและแปลงปลูกทดลอง พบว่า หลังปลูก 42 วัน เชื)อรา Trichoderma spp. ทั)ง 3 ไอโซเลทสามารถ
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของคะน้าได้อย่างมีนยั สําคัญเมื-อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิง- ไอโซ
เลท TB-015 มีเปอร์ เซ็นต์การส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตรวมทุกตัวชี)วดั ในระดับโรงเรื อน และแปลงปลูกทดลอง
เท่ากับ 106.91 และ 32.59 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื-อเปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้เชื)อรา
คําสําคัญ: เชื)อรา Trichoderma spp. การส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช คะน้า

Abstract
The three isolates, TB-015, TB-022 and TB- 075, of Trichoderma spp. isolated from bamboo leaves
which showed high efficacy in controlling damping-off disease were studied for the growth promotion of
Chinese kale under the greenhouse and field conditions The results showed that at 42 days after sowing, three
isolates of Trichoderma spp. significantly increased plant growth in both the greenhouse and field conditions as
compared with the control, especially isolate TB-015 gave the percentages of total growth promotion in the
greenhouse and field conditions with 106.91 and 32.59 %, respectively when compared with the control.
Keywords: Trichoderma spp., Growth promotion of plant, Chinese kale
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พืชเกิ ดความต้านทานต่อเชื) อโรคพืช (induction of
resistance in plant) [6, 7, 8]
นอกจากสามารถควบคุ ม โรคพื ช โดยตรง
แล้วเชื)อรา Trichoderma spp. ยังสามารถส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตและเพิ-มผลผลิตของพืชชนิ ดต่างๆ ได้อีก
ด้วย เช่น แตงกวา พริ ก [9] ดาวเรื อง [10] กะหลํ-าปลี
[11] มะละกอ [12] ผักกาดหัว [13] คะน้า [14] และผัก
โขมพัน ธุ์ ผ ัก [15] เป็ นต้ น นอกจากนี) เชื) อ รา
Trichoderma spp. ช่วยให้เมล็ดพืชมีอตั ราการงอกทีเร็ วขึ) น [16] และยัง ช่ ว ยชั ก นํ า ให้ ต ้ น พื ช มี ค วาม
ต้านทานต่อเชื)อโรคพืช [7, 8]
ใบไผ่ (Bamboo leaves) ซึ- งในที-น) ี หมายถึง
ใบไผ่ที-เกิ ดจากการร่ วงหล่นจากต้นไผ่ลงบนพื)นดิ น
บริ เ วณรอบโคนกอไผ่ แ ล้ว เกิ ด การผุ เ ปื- อย ซึ- งเป็ น
แหล่งอาหารที-ดีของเชื)อจุลินทรี ยใ์ นกลุ่มต่างๆ ทั)งเชื)อ
รา แบคทีเรี ย และยีสต์ สําหรับประเทศไทยนั)นมีการ
ปลูกไผ่กนั ทุกภูมิภาคและมีความหลากหลายของชนิ ด
ไผ่ เช่น ไผ่หวาน ไผ่หนาม ไผ่สีสุก ไผ่เลี)ยง ไผ่น) 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
จากการแยกเชื) อรา Trichoderma spp. จากใบไผ่และ
ทดสอบประสิ ทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดิน
ของคะน้าพบว่า เชื)อรา Trichoderma spp. ไอโซเลท
TB-015, TB-022 และ TB- 075 มีประสิ ทธิ ภาพสู งใน
การควบคุ ม โรคดัง กล่ า ว ดัง นั)น วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
การศึ กษาครั)งนี) เพื-อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเชื) อรา
Trichoderma spp. 3 ไอโซเลทดังกล่าวในการส่ งเสริ ม
การเจริ ญเติบโตของคะน้าทั)งในระดับโรงเรื อนและ
แปลงปลูกทดลอง เพื-อเป็ นแนวทางในการนําไปใช้
กับพืชชนิ ดอื- นๆ เพื-อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ไทยไปสู่ระบบเกษตรยัง- ยืนต่อไปในอนาคต

1. บทนํา
คะน้า (Chinese Kale) มีชื-อวิทยาศาสตร์ วา่
Brassica alboglabra Bailey เป็ นพืชผักที-อยูใ่ นตระกูล
Cruciferae นิ ยมปลูกและบริ โภคกันมากทัว- ทุกภาค
ของประเทศไทย โดยเฉพาะบริ เวณรอบเขตปริ มณฑล
กรุ งเทพมหานคร เช่น ปทุมธานี นครปฐม กาญจนบุรี
ราชบุรี เป็ นต้น [1] คะน้าเป็ นผักที- ปลูกเพื-อบริ โภค
ส่ วนของใบและลําต้น เป็ นผักอายุ 2 ปี (Biennial) แต่
ปลูกเป็ นผักอายุปีเดียว (Annual) อายุต) งั แต่หว่านหรื อ
หยอดเมล็ดจนถึงระยะเก็บเกี- ยวประมาณ 45-55 วัน
คะน้าสามารถปลูกได้ตลอดทั)งปี แต่ช่วงเวลาที- ปลูก
ได้ผลดีที-สุดอยูใ่ นช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน คะน้ามี
ถิ-นกําเนิดอยูใ่ นทวีปเอเชีย และมีปลูกกันมากในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น ประเทศจี น ฮ่องกง ไต้หวัน
มาเลเซี ย และประเทศไทย ซึ- ง ชาวจี นเรี ยกคะน้าว่า
“ไก่ หลันไช่ ” [2] นอกจากนี) คะน้ายังเป็ นแหล่งของ
เบต้า-แคโรทีน ซึ-งเป็ นหนึ-งในสารประมาณ 500 ชนิ ด
ที- รวมอยูใ่ นกลุ่ม “แคโรที นอยด์” สารนี) เมื-อถ่ายโอน
จากผักสู่ร่างกายมนุษย์จะกลายเป็ นฐานในการแปรรู ป
สู่ วิตามินเอ ซึ- งช่วยลดความเสี- ยงต่อการเกิ ดมะเร็ งทีกระเพาะอาหาร ลํา ไส้ ลํา คอ ปอด และกระเพาะ
ปั สสาวะ [3] นอกจากนี)คะน้ายังเป็ นแหล่งของโปรตีน
ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส เหล็ก
วิต ามิ น บี 1 วิตามิ น บี 2 ไนอาซี น วิต ามิ น ซี และใย
อาหารที-มีผลดีตอ่ การขับถ่าย [4,5]
เชื)อรา Trichoderma spp. เป็ นเชื)อราปฏิปักษ์
ที- มี ค วามสามารถในการควบคุ ม โรคพื ช ชนิ ด ต่ า งๆ
โดยชี ววิธีได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที- ยอมรั บ
อย่า งกว้า งขวางทั)ง ภายในและต่ า งประเทศ โดยมี
กลไกในการควบคุมโรคพืช คือ การเป็ นเชื)อราปรสิ ต
(mycoparasitism) การแข่งขัน (competition) การ
สร้างสารปฏิชีวนะ (antibiosis) และการชักนําให้ตน้
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ตัวชี) วดั ได้แก่ ความสู งต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น
จํานวนใบ ความเข้มสี ใบ นํ)าหนักสดและแห้งผลผลิต
(ใบ+ลําต้น) นํ)าหนักสดและแห้งราก และความยาว
รากโดยใช้สูตร [(T-C)/C] x100 เมื-อ T คือ ค่าเฉลี-ย
ของตัวชี)วดั ในแต่ละกรรมวิธีที-ใช้เชื)อรา Trichoderma
spp.และ C คือ ค่าเฉลี-ยของตัวชี)วดั ในกรรมวิธีที-ไม่ใช้
เชื) อ รา และคํา นวณเปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารส่ ง เสริ ม การ
เจริ ญเติบโตรวมทุกตัวชี)วดั โดยใช้สูตรเปอร์เซ็นต์การ
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตรวมทุกตัวชี)วดั = ผลรวมของ
เปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารส่ ง เสริ มการเจริ ญเติ บ โตในแต่ ล ะ
ตัวชี)วดั /จํานวนตัวชี)วดั

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1
การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของเชื% อ รา
Trichoderma spp. ในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ของคะน้ าในระดับโรงเรือน
นําเชื)อรา Trichoderma spp. ไอโซเลท TB015, TB-022 และ TB- 075 และเชื)อรา T. harzianum
สายพันธุ์ CB-Pin-01 (สายพันธุ์การค้า) มาเลี)ยงบน
อาหาร PDA (potato dextrose agar) แล้วขยายเชื)อเพื-อ
เพิม- ปริ มาณ โดยการใช้ปลายข้าวหรื อข้าวสาร หุ งด้วย
หม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า (ข้าว 3 ส่ วนต่อนํ)า 2 ส่ วน) ใส่ ใน
ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8x12 นิ)ว (250 กรัม/ถุง) ใส่
เชื) อรา Trichoderma spp. อัตรา ¼ จานเลี)ยงเชื) อต่อถุง
เจาะถุงพลาสติกด้วยเข็ม บ่ มเชื) อที- อุณหภูมิห้องเป็ น
เวลา 7 วัน [17] จากนั)นชัง- เชื) อรา Trichoderma spp.
ชนิ ดสด 40 กรัม ผสมกับวัสดุปลูก [ดิ น: ขุยมะพร้าว:
แกลบดํา อัตรา 1:1:1 โดยปริ มาตร] พร้อมผสมปุ๋ ย
คอก (มูลไก่) อัตรา 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ (34.22 กรัม
ต่อกระถาง) [18] บรรจุลงในกระถางพลาสติกขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ)ว (บรรจุเต็มกระถาง) บ่มเชื)อรา
Trichoderma spp. ชนิ ดสดในวัส ดุ ป ลู กนาน 7 วัน
โดยใช้ถุงพลาสติกสี ดาํ ปิ ดกระถาง จากนั)นหยอดเมล็ด
คะน้าจํานวน 10 เมล็ดต่อกระถาง เมื-อต้นกล้ามีอายุ 7
วัน ถอนแยกให้เหลื อกระถางละ 3 ต้น วางแผนการ
ทดลองแบบ (Completely Randomized Design) CRD
ทําการทดสอบกรรมวิธีละ 3 ซํ)าๆ ละ 3 กระถาง วัด
อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ทุ ก ๆ 7 วัน เริ- ม วัด
หลังจากปลูก 21 วัน จนถึงระยะเก็บเกี-ยวที- 42 วัน ทั)ง
ในด้านความสู ง เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น จํานวนใบ
ความเข้มสี ใบ นํ)าหนักสดและแห้งผลผลิต (ใบ+ลํา
ต้น) นํ)าหนักสดและแห้งราก และความยาวราก
คํ า น วณเ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ก าร ส่ ง เ สริ ม การ
เจริ ญ เติ บ โตในแต่ล ะตัว ชี) วดั (parameter) จํานวน 9

2.2
การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของเชื% อ รา
Trichoderma spp. ในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ของคะน้ าในระดับแปลงปลูก
นําเชื)อรา Trichoderma spp. ไอโซเลท TB015, TB-022 และ TB- 075 และเชื)อรา T. harzianum
สายพันธุ์ CB-Pin-01 (สายพันธุ์การค้า) มาเลี)ยงบน
อาหาร PDA แล้ ว ขยายเชื) อเพื- อ เพิ- ม ปริ มาณ
เช่ น เดี ย วกับ การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเชื) อ รา
Trichoderma spp. ในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของ
คะน้า ในระดับ โรงเรื อ น จากนั)น ทดสอบกับ เมล็ ด
คะน้าโดยการปลู กลงในแปลงปลู กที- มีขนาด กว้า ง
1.20 เมตร ยาว 2 เมตร โดยใช้เชื) อรา Trichoderma
spp. ชนิ ด สดผสมกับ ปุ๋ ยคอก (มู ล โค) อัต รา 1:100
โดยนํ)าหนัก แล้วหว่านทัว- แปลงปลูก อัตรา 100 กรัม
ต่อตารางเมตร [8] คลุมแปลงด้วยพลาสติกสี ดาํ บ่ม
เชื)อราไว้เป็ นเวลา 7 วัน จากนั)นหยอดเมล็ดคะน้าหลุม
ละ 5 เมล็ด หลังปลูก 14 วัน ทําการถอนแยกให้เหลือ
หลุมละ 1 ต้น วางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design (RCBD) จํานวน 3 ซํ)า ซํ)าละ
1 แปลงๆ ละ 10 หลุม วัดอัตราการเจริ ญเติบโตของ
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พืชทุกๆ 7 วัน เริ- มวัดหลังจากปลูก 21 วัน จนถึงระยะ
เก็ บ เกี- ย วที- 42 วัน ทั) งในด้ า นความสู ง เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางลําต้น จํานวนใบ ความเข้มสี ใบ ความยาว
ราก นํ)าหนักสดและนํ)าหนักแห้งของผลผลิต (ใบ+ลํา
ต้น)
คํ า น วณเ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ก าร ส่ ง เ สริ ม การ
เจริ ญ เติ บ โตในแต่ล ะตัว ชี) วดั (parameter) จํานวน 6
ตัวชี) วดั ได้แก่ ความสู งต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น
จํานวนใบ ความเข้มสี ใบ นํ)าหนักสดและแห้งผลผลิต
(ใบ+ลํ า ต้ น ) และเปอร์ เซ็ น ต์ ก ารส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตรวมทุกตัวชี)วดั โดยใช้สูตรเช่นเดียวกันกับ
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเชื) อ รา Trichoderma
spp. ในการส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของคะน้า ใน
ระดับโรงเรื อน

เปอร์ เ ซ็ น ต์ ความเข้ม สี ใ บ 17.95-25.13 เปอร์ เ ซ็ น ต์
นํ) าหนั ก สดผลผลิ ต (ใบ+ลํ า ต้ น ) 278.38-330.41
เปอร์ เซ็นต์ นํ)าหนักแห้งผลผลิต (ใบ+ลําต้น) 230.88270.59 เปอร์ เ ซ็ น ต์ นํ) าหนั ก สดราก 94.79-141.67
เปอร์ เ ซ็ น ต์ และนํ)าหนัก แห้ ง ราก 94.12-152.94
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื- อ เปรี ยบเที ย บกั บ การไม่ ใ ช้ เ ชื) อ รา
(ตารางที- 1 และ 2) สําหรับความยาวรากนั)นพบว่า เชื)อ
รา Trichoderma spp. ทั)ง 3 ไอโซเลท และเชื) อรา T.
harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01 มีประสิ ทธิ ภาพใน
การส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของคะน้าในด้านความ
ยาวรากไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับการไม่
ใช้เ ชื) อ รา (ตารางที- 3) เมื- อพิจ ารณาเปอร์ เซ็ นต์การ
ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตรวมทุกตัวชี) วดั พบว่าเชื) อรา
Trichoderma spp. ทั)ง 3 ไอโซเลท มีประสิ ทธิ ภาพใน
การส่ งเสริ มการเจริ ญเติ บ โตของคะน้ า โดยมี
เปอร์เซ็นต์การส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตรวมทุกตัวชี)วดั
(ความสู ง ต้น เส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลางลํา ต้น จํา นวนใบ
ความเข้มสี ใบ นํ)าหนักสดและแห้งผลผลิต นํ)าหนักสด
และแห้งราก และความยาวราก) เท่ากับ 94.74-106.91
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื- อ เปรี ยบเที ย บกั บ การไม่ ใ ช้ เ ชื) อ รา
โดยเฉพาะอย่างยิง- ไอโซเลท TB-015 ขณะที-เชื)อรา T.
harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01 มี เปอร์ เซ็ นต์การ
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตรวมทุกตัวชี)วดั เท่ากับ 118.36
เปอร์เซ็นต์ (รู ปที- 2)

3. ผลการทดลอง
3.1 ประสิ ทธิภาพของเชื%อรา Trichoderma spp. ใน
การส่ งเสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของคะน้ าในระดั บ
โรงเรือน
จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเชื) อ รา
Trichoderma spp. 3 ไอโซเลท (TB-015, TB-022 และ
TB-075) และเชื)อรา T. harzianum สายพันธุ์ CB-Pin01ในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติ บโตของของคะน้าใน
ระดับโรงเรื อน (รู ปที- 1) พบว่า หลังปลูก 42 วัน การ
ใช้เชื) อรา Trichoderma spp. สามารถส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติ บโตของคะน้าในด้านความสู งต้น เส้นผ่าน
ศูนย์กลางลําต้น จํานวนใบ ความเข้มสี ใบ นํ)าหนักสด
และแห้งผลผลิ ต (ใบ+ลํา ต้น) และนํ)า หนัก สดและ
แห้งราก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับการไม่ใช้เชื)อรา
โดยสามารถส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตในด้านความสู ง
ต้น 46.45-62.41 เปอร์ เซ็นต์ เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น
41.18-47.06 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ จ ํ า น วน ใ บ 35.28-43.31

3.2 ประสิ ทธิภาพของเชื%อรา Trichoderma spp. ใน
การส่ งเสริมการเจริญเติบโตของคะน้ าในระดับแปลง
ปลูก
จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเชื) อ รา
Trichoderma spp. 3 ไอโซเลท (TB-015, TB-022 และ
TB-075) และเชื)อรา T. harzianum สายพันธุ์ CB-Pin01 ในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของของคะน้าใน
17
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ระดับแปลงปลูก (รู ปที- 3) พบว่า หลังปลูก 42 วัน การ
ใช้เชื) อรา Trichoderma spp. สามารถส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติ บโตของคะน้าในด้านความสู งต้น เส้นผ่าน
ศูนย์กลางลําต้น ความเข้มสี ใบ นํ)าหนักสดและแห้ง
ของผลผลิต (ใบ+ลําต้น) แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับ
การไม่ใช้เชื)อรา โดยสามารถส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ของคะน้าในด้านความสูงต้น 12.00-18.49 เปอร์ เซ็นต์
เส้นผ่านศู นย์กลางลําต้น 25.64-38.46 เปอร์ เซ็ น ต์
ความเข้มสี ใบ 14.60-18.12 เปอร์ เซ็นต์ นํ)าหนักสด
ผลผลิต (ใบ+ลําต้น) 57.96-81.71 เปอร์ เซ็นต์ นํ)าหนัก
แห้งผลผลิต (ใบ+ลําต้น) 62.50-91.45 เปอร์ เซ็นต์ เมื-อ
เปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้เชื)อรา แต่ในด้านจํานวนใบ
พบว่า การใช้เชื)อรา Trichoderma spp. ทั)ง 3 ไอโซเลท
และเชื) อรา T. harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01 มี

ประสิ ท ธิ ภ าพในการส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของ
คะน้า ในด้า นจํา นวนใบไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี
นัยสําคัญกับการไม่ใช้เชื)อรา (ตารางที- 4 และ 5) เมื-อ
พิจารณาเปอร์ เซ็นต์การส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตรวม
ทุกตัวชี)วดั พบว่าเชื)อรา Trichoderma spp. ทั)ง 3 ไอโซ
เลท มีประสิ ทธิ ภาพในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติ บโต
ของคะน้ า โดยมี เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารส่ งเสริ มการ
เจริ ญ เติ บ โตรวมทุ ก ตัว ชี) วดั (ความสู ง ต้น เส้น ผ่า น
ศูนย์กลางลําต้น จํานวนใบ ความเข้มสี ใบ นํ)าหนักสด
และแห้งผลผลิต) เท่ากับ 31.80-32.59 เปอร์ เซ็นต์ เมื-อ
เปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้เชื)อรา โดยเฉพาะอย่างยิง- ไอ
โซเลท TB-015 ขณะที-เชื)อรา T. harzianum สายพันธุ์
CB-Pin-01 มีเปอร์ เซ็นต์การส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโต
รวมทุกตัวชี)วดั เท่ากับ 42.09 เปอร์เซ็นต์ (รู ปที- 4)

ตารางที 1 ประสิ ทธิภาพของเชื)อราTrichoderma spp.ต่อความสูงต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น จํานวนใบ และความ
เข้มสี ใบของคะน้าในระดับโรงเรื อน หลังปลูก 42 วัน
ความสูงต้น
เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น
ไอโซเลท
(เซนติเมตร)
(%)
(เซนติเมตร)
(%)
TB-015
23.38 b1/
46.952/
0.50 a1/
47.062/
TB-022
24.00 b
50.85
0.49 a
44.12
TB-075
23.30 b
46.45
0.48 a
41.18
3/
CB-Pin-01
25.84 a
62.41
0.49 a
44.12
Control
15.91 c
0.00
0.34 b
0.00
F-test
**
**
C.V. (%)
3.68
6.92
จํานวนใบ
ความเข้มสี ใบ
ไอโซเลท
(ใบ)
(%)
(SPAD)
(%)
1/
2/
1/
TB-015
5.89 a
43.31
41.83 a
25.132/
TB-022
5.56 a
35.28
39.73 a
18.85
TB-075
5.67 a
37.96
39.68 a
18.70
3/
CB-Pin-01
5.78 a
40.63
39.43 a
17.95
18
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ตารางที 1 ประสิ ทธิภาพของเชื)อราTrichoderma spp.ต่อความสูงต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น จํานวนใบ และความ
เข้มสี ใบของคะน้าในระดับโรงเรื อน หลังปลูก 42 วัน (ต่อ)
จํานวนใบ
ความเข้มสี ใบ
ไอโซเลท
(ใบ)
(%)
(SPAD)
(%)
Control
4.11 b
0.00
33.43 b
0.00
F-test
**
*
C.V. (%)
5.74
6.68
1/
ค่าเฉลี-ยที-กาํ กับด้วยอักษรที-เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที-ระดับ
ความเชื-อมัน- 95 เปอร์เซ็นต์ เมื-อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT
2/
เปอร์เซ็นต์การส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตเมื-อเปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้เชื)อรา
3/
เชื)อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01 (สายพันธุ์การค้า)
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง- ทางสถิติ
ตารางที 2 ประสิ ทธิภาพของเชื)อราTrichoderma spp.ต่อนํ)าหนักผลผลิต (ใบ+ลําต้น) และนํ)าหนักรากของคะน้าใน
ระดับโรงเรื อนหลังปลูก 42 วัน
นํ)าหนักผลผลิต (ใบ+ลําต้น)
ไอโซเลท
สด
แห้ง
(กรัม/ต้น)
(%)
(กรัม/ต้น)
(%)
TB-015
17.94 a1/
304.052/
2.35 a1/
245.592/
TB-022
16.80 a
278.38
2.25 a
230.88
TB-075
16.98 a
282.43
2.29 a
236.76
3/
CB-Pin-01
19.11 a
330.41
2.52 a
270.59
Control
4.44 b
0.00
0.68 b
0.00
F-test
**
**
C.V. (%)
13.94
14.85
นํ)าหนักราก
ไอโซเลท
สด
แห้ง
(กรัม/ต้น)
(%)
(กรัม/ต้น)
(%)
TB-015
2.15 a1/
123.962/
0.38 a1/
123.532/
TB-022
1.87 a
94.79
0.33 a
94.12
TB-075
2.10 a
118.75
0.35 a
105.88
19
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ตารางที 2 ประสิ ทธิภาพของเชื)อราTrichoderma spp.ต่อนํ)าหนักผลผลิต (ใบ+ลําต้น) และนํ)าหนักรากของคะน้าใน
ระดับโรงเรื อนหลังปลูก 42 วัน (ต่อ)
นํ)าหนักราก
ไอโซเลท
สด
แห้ง
(กรัม/ต้น)
(%)
(กรัม/ต้น)
(%)
CB-Pin-013/
2.32 a
141.67
0.43 a
152.94
Control
0.96 b
0.00
0.17 b
0.00
F-test
**
**
C.V. (%)
18.94
15.47
1/
ค่าเฉลี-ยที-กาํ กับด้วยอักษรที-เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที-ระดับ
ความเชื-อมัน- 95 เปอร์เซ็นต์ เมื-อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT
2/
เปอร์เซ็นต์การส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตเมื-อเปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้เชื)อรา
3/
เชื)อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01 (สายพันธุ์การค้า)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง- ทางสถิติ
ตารางที 3 ประสิ ทธิ ภาพของเชื)อราTrichoderma spp.ต่อความยาวรากของคะน้า ในระดับโรงเรื อน หลังปลูก 42
วัน
ความยาวราก
ไอโซเลท
(เซนติเมตร)
(%)
TB-015
24.36
2.611/
TB-022
25.02
5.39
TB-075
25.61
7.88
2/
CB-Pin-01
24.82
4.55
Control
23.74
0.00
F-test
ns
C.V. (%)
11.75
1/
เปอร์เซ็นต์การส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตเมื-อเปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้เชื)อรา
2/
เชื)อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01 (สายพันธุก์ ารค้า)
ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

20
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140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

94.74

99.55

0.00

TB-015

รู ปที 1 ประสิ ทธิ ภาพของเชื)อรา Trichoderma spp.
ในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของคะน้าใน
ระดับโรงเรื อน หลังปลูก 42 วัน

118.36

106.91

TB-022

TB-075 CB-Pin-01 Control

รู ปที 2 เปอร์เซ็นต์การส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตรวมทุก
ตัวชี)วดั (ความสู งต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น
จํานวนใบ ความเข้มสี ใบ นํ)าหนักสดและแห้ง
ผลผลิต นํ)าหนักสดและแห้งราก และความยาว
ราก) ของคะน้าในระดับโรงเรื อน หลังปลูก 42
วัน

ตารางที 4 ประสิ ทธิ ภาพของเชื)อราTrichoderma spp.ต่อความสู งต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น จํานวนใบ และ
ความเข้มสี ใบของคะน้าในระดับแปลงปลูก หลังปลูก 42 วัน
ความสูงต้น
เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น
ไอโซเลท
(เซนติเมตร)
(%)
(เซนติเมตร)
(%)
TB-015
21.92 a1/
18.492/
0.51 a1/
30.772/
TB-022
20.87 a
12.81
0.49 a
25.64
TB-075
21.21 a
14.65
0.50 a
28.21
CB-Pin-013/
20.72 a
12.00
0.54 a
38.46
Control
18.50 b
0.00
0.39 b
0.00
F-test
*
*
C.V. (%)
5.22
10.05
จํานวนใบ
ความเข้มสี ใบ
ไอโซเลท
(ใบ)
(%)
(SPAD)
(%)
TB-015
6.44
3.542/
56.56 a1/
16.842/
TB-022
7.11
14.31
55.48 a
14.60
TB-075
7.00
12.54
57.04 a
17.83
3/
CB-Pin-01
6.89
10.77
57.18 a
18.12
21
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ตารางที 4 ประสิ ทธิ ภาพของเชื)อราTrichoderma spp.ต่อความสู งต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น จํานวนใบ และ
ความเข้มสี ใบของคะน้าในระดับแปลงปลูก หลังปลูก 42 วัน (ต่อ)
จํานวนใบ
ความเข้มสี ใบ
ไอโซเลท
(ใบ)
(%)
(SPAD)
(%)
Control
6.22
0.00
48.41 b
0.00
F-test
ns
**
C.V. (%)
10.70
4.15
1/
ค่าเฉลี-ยที-กาํ กับด้วยอักษรที-เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที-ระดับ
ความเชื-อมัน- 95 เปอร์เซ็นต์ เมื-อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT
2/
เปอร์เซ็นต์การส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตเมื-อเปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้เชื)อรา
3/
เชื)อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01 (สายพันธุ์การค้า)
ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง- ทางสถิติ
ตารางที 5 ประสิ ทธิ ภาพของเชื)อราTrichoderma spp.ต่อนํ)าหนักผลผลิต (ใบ+ลําต้น) ของคะน้าในระดับแปลง
ปลูกหลังปลูก 42 วัน
นํ)าหนักผลผลิต (ใบ+ลําต้น)
ไอโซเลท
สด
แห้ง
(กรัม/ต้น)
(%)
(กรัม/ต้น)
(%)
TB-015
24.54 b1/
61.452/
2.50 b1/
64.472/
TB-022
24.46 b
60.92
2.47 b
62.50
TB-075
24.01 b
57.96
2.48 b
63.16
CB-Pin-013/
27.62 a
81.71
2.91 a
91.45
Control
15.20 c
0.00
1.52 c
0.00
F-test
**
**
C.V. (%)
10.74
11.26
1/
ค่าเฉลี-ยที-กาํ กับด้วยอักษรที-เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที-ระดับ
ความเชื-อมัน- 95 เปอร์เซ็นต์ เมื-อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT
2/
เปอร์เซ็นต์การส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตเมื-อเปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้เชื)อรา
3/
เชื)อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01 (สายพันธุ์การค้า)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง- ทางสถิติ
22

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 18 ฉบับที 1 ม.ค.-มี.ค. 53

ประสิ ทธิ ภาพในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช
ซึ- งสอดคล้องกับหลายรายงานทั)งต่างประเทศและใน
ประเทศไทยที-กล่าวว่าการใช้เชื)อรา Trichoderma spp.
สามารถส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชได้ดีกว่าการ
ไม่ใช้เชื)อรา อาทิ เช่น Inbar et al. [9] รายงานว่าการ
ใช้เชื) อรา T.harzianum สามารถเพิ-มการเจริ ญเติบโต
ของต้น กล้า แตงกวา (อายุ 18 วัน ) ในด้า นความสู ง
และนํ)าหนักแห้ง เท่ากับ 23.8 และ 24.7 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ และสามารถเพิ-มการเจริ ญเติ บโตของต้น
กล้าพริ ก (อายุ 30 วัน) ในด้านความสู ง และนํ)าหนัก
แห้ง เท่ ากับ 17.2 และ 28.6 เปอร์ เ ซ็ นต์ ตามลํา ดับ
เช่นเดียวกับ Ousley et al. [10] ที-รายงานว่าการใช้เชื)อ
รา T. harzianum สายพันธุ์ WT, T35 และ 20 และ เชื)อ
รา T. viride สายพันธุ์ 47 สามารถเพิ-มนํ)าหนักสดและ
แห้งส่ ว นยอดของต้น กล้าดาวเรื อ งได้ม ากกว่า 40.0
และ 52.0 เปอร์ เ ซ็ นต์ นอกจากนี) การใช้เชื) อ รา T.
harzianum สายพัน ธุ์ TH1 สามารถเพิ- ม นํ)าหนัก สด
และแห้ง ส่ ว นยอดของต้น พิ ทู เ นี ย ได้ 82.0 และ 87
เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ขณะที- Rabeendran et al. [11]
รายงานว่า การใช้เชื)อรา T. longipile (6Sr4 และ 3Sr42) และเชื) อรา T. tomentosum (5Sr2-2) สามารถเพิ-ม
นํ)าหนักแห้งส่ วนยอด และนํ)าหนักแห้งรากของต้น
กล้า กะหลํ-า ปลี ได้ 91.0-102.0 และ 100.0-158.0
เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ นอกจากนี) Yedidia et al. [19]
รายงานว่าการใช้เชื)อรา T. harzianum สายพันธุ์ T-203
สามารถเพิ-ม ความยาวราก นํ)าหนักแห้ง ความสู งต้น
ของแตงกวาได้ 75.0, 80.0 และ 45.0 เปอร์ เซ็ นต์
ตามลําดับ และ Morales-Payan and Stall [12] รายงาน
ว่า การใช้ชี ว ภัณ ฑ์เ ชื) อ รา T. harzianum และ T.
koningii (Trichoderma-Based Stimulator: TBS)
สามารถเพิ- ม ความสู ง นํ)าหนัก แห้ ง ส่ ว นยอด และ
นํ)าหนักแห้งรากของต้นกล้ามะละกอ เท่ ากับ 18.0,

รู ปที 3 ประสิ ทธิภาพของเชื)อรา Trichoderma spp. ใน
การส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของคะน้า ใน
ระดับแปลงปลูก

100.00
80.00
(%)

60.00
40.00

42.09
32.59

31.80

20.00

32.39
0.00

0.00
TB-015

TB-022

TB-075 CB-Pin-01 Control

รู ปที 4 เปอร์เซ็นต์การส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตรวมทุก
ตัวชี)วดั (ความสู งต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น
จํานวนใบ ความเข้มสี ใบ และนํ)าหนักสดและ
แห้งผลผลิ ต) ของคะน้าในระดับ แปลงปลู ก
หลังปลูก 42 วัน

4. วิจารณ์ผลการทดลอง
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเชื) อรา
Trichoderma spp. ในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของ
พืช พบว่า เชื) อรา Trichoderma spp. ทั)ง 3 ไอโซเลท
คือ TB-015, TB-022 และ TB-075 สามารถส่ งเสริ ม
การเจริ ญเติบโตของคะน้า ได้ท) งั ในระดับโรงเรื อน
และระดับแปลงปลูกทดลองแสดงให้เ ห็ นว่าเชื) อรา
Trichoderma spp. ที- แ ยกได้จ ากใบไผ่ใ นครั) งนี) มี
23
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Trichoderma spp. ช่ ว ยเพิ- ม การดู ด ซึ ม และการ
เคลื-อนย้ายธาตุอาหารที-หาได้นอ้ ยในดิน ซึ-งสอดคล้อง
กับรายงานของ Altomare et al. [24] ที-กล่าวว่า เชื)อรา
Trichoderma spp. ช่วยละลายธาตุอาหารรองในดินทีไม่สามารถละลายได้ในสภาพปกติในดินที-อยูใ่ กล้กบั
รากพื ช ซึ- งนํา ไปสู่ ก ารดู ด ซึ ม และการสะสมธาตุ
อาหารในพืชเพิ-มขึ)นด้วย ซึ- ง Harman [25] พบว่า เชื)อ
รา Trichoderma spp. ไปขัดขวางหรื อทําลายจุลินทรี ย ์
ต่าง ๆ ที-รบกวนระบบรากของพืช ทําให้ระบบรากพืช
สมบูรณ์ และแข็งแรงสามารถดูดซับอาหารและแร่
ธาตุต่างๆในดินได้ดี ขณะที- จิ ระเดช [8] รายงานว่า
เชื) อรา Trichoderma spp. สามารถสร้างสารเร่ งการ
เจริ ญเติบโตได้ และยังเชื-อว่าเชื)อรา Trichoderma spp.
สร้ างสารไป กร ะตุ ้ น ให้ พื ชสร้ าง สาร เร่ ง การ
เจริ ญเติบโตมากกว่าปกติ นอกจากนั)น Intana [7]
รายงานว่า เชื) อรา Trichoderma spp. สายพันธุ์กลาย
และสายพันธุ์ด) งั เดิมสามารถผลิตสาร harzianic acid,
harzianic acid isomer และ pentyl pyrone ได้ ซึ- งเป็ น
สาร secondary metabolite และสารดังกล่าวมีผลใน
การเพิ-มนํ)าหนักสดของต้นและรากแตงกวาได้ท) งั การ
ทดสอบในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและในระดั บ
โรงเรื อน
อย่างไรก็ตามจากการทดลองครั) งนี) พบว่า
เชื)อรา Trichoderma spp. ที-แยกได้จากใบไผ่ ทั)ง 3 ไอ
โซเลท คือ TB-015, TB-022 และ TB- 075 ยังมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของ
คะน้าได้ต-าํ กว่าเชื)อรา T. harzianum สายพันธุ์ CBPin-01 (สายพันธุ์การค้า) ดังนั)นการหาแนวทางในการ
เพิม- ประสิ ทธิ ภาพของเชื)อรา Trichoderma spp. ไอโซ
เลท ดังกล่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ) นหรื อทัดเที ย ม
สายพันธุ์การค้าจึ งเป็ นเรื- องที- จะต้องศึ กษาวิจยั ต่อไป
ในอนาคต รวมทั)ง การศึ ก ษาเกี- ย วกับ กลไกในการ

28.0 และ 38.0 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามลํา ดับ สํา หรั บ ใน
ประเทศไทยนั)น วิรัตน์ และเกษม [13] รายงานว่าการ
ใช้เชื)อรา T. harzianum สายพันธุ์ PC 01 ในปริ มาณ
53x108 สปอร์ ต่ อ กระถาง มี ผ ลให้ น) ําหนัก สดและ
นํ)าหนัก แห้งของรากผักกาดหัวเพิ-มมากขึ) นกว่าการ
ปลูกโดยไม่คลุกเชื)อรา 109.95 และ 95.20 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ ขณะที- Chakhatrakan et al. [20] รายงานว่า
การใช้เชื)อรา T. harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01 ชนิ ด
สด สามารถเพิ- ม ความสู ง เส้นผ่า นศู นย์ก ลางลํา ต้น
จํานวนใบ ความเข้มสี ใบ ความยาวราก นํ)าหนักสด
และแห้ง ผลผลิ ต ของผัก โขมพัน ธุ์ ผ กั เท่ า กับ 23.9,
25.4, 13.9, 6.4, 16.0, 60.5 และ60.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์
นอกจากนี) จิ ร ะเดช [8] กล่ า วว่ า การใช้ เ ชื) อ รา
Trichoderma spp. สามารถส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ของพืชท◌ั◌้งในไม้ดอกไม้ประดับที-ปลูกในกระถาง
พืชผักต่างๆ กล้าไม้ผลที-เพาะด้วยเมล็ด ตลอดจนกิ- ง
ปั กชํา และพืชหัว โดยเพิ-มขนาดและความสู งของต้น
นํ)าหนักของต้นพืชทั)งต้น นํ)าหนักของหัว ตั)งแต่ 10.060.0 เปอร์เซ็นต์ เมื-อเปรี ยบเทียบกับที-ไม่ได้ใช้เชื)อรา
สําหรับกลไกที- เกี- ยวข้องกับคุณสมบัติของ
เชื) อ รา Trichoderma spp. ในการส่ ง เสริ ม การ
เจริ ญเติบโตของพืช Windham et al. [21] กล่าวว่า
เชื)อรา Trichoderma spp. สามารถหลัง- สารที-เป็ นปั จจัย
ในการ กร ะตุ ้ น การเ จริ ญ เติ บโ ตขอ งพื ช เช่ น
phytohormone และยังมีผลในการกําจัดสารพิษในดิน
ทําให้การเจริ ญเติบโตของพืชดีข) ึนด้วย ขณะที- Baker
[22] และOusley et al. [10] รายงานว่า เชื) อรา
Trichoderma spp. มีความสามารถในการส่ งเสริ มการ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช โดยการผลิ ต สารควบคุ ม การ
เจริ ญเติบโตของพืช (growth regulating factor) หรื อ
สาร metabolite ซึ- งสามารถส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ของพืชโดยตรง และ Baker [23] ยังกล่าวอีกว่าเชื)อรา
24
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ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของคะน้า เช่น การทดสอบ
อิทธิพลของสารทุติยภูมิที-เชื)อราแต่ละไอโซเลทสร้าง
ขึ)นมา เป็ นต้น

[4]

[5]

5. สรุปผลการทดลอง
เชื) อรา Trichoderma spp. ที- แยกจากใบไผ่
ไอโซเลท TB-015 สามารถส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ของคะน้าได้มากที- สุด มีเปอร์ เซ็นต์การส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตรวมทุ กตัวชี) วดั ในระดับโรงเรื อน และ
ระดับแปลงปลูกทดลอง เท่ากับ 106.91 และ 32.59
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