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การใชเชื้อรา Trichoderma asperellum สายพันธุทองถิ่นรวมกับสายพันธุกลายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคเนาระดับดินของมะเขือเทศ
Using Combination of Wild Type and Mutant Strains of Trichoderma asperellum for
Increasing The Efficiency to Control Damping-off Disease of Tomato
วาริน อินทนา1*, อรรถกร พรมวี1 และ ปณณวิชญ เย็นจิตต2
Warin Intana1*, Athakorn Promwee1 and Punnawich Yenjit2

Abstract
Seven isolates of Pythium spp., a causal agent of damping-off disease, were isolated from tomato seedlings collected from three districts in Nakhon Si Thammarat province. These isolates provided
53.61 – 89.69% of disease severity on Hang Chat tomato seedling under greenhouse condition. Isolate
Py-NST-004 gave the highest disease severity of 89.69%. Mycelial compatibility of three strains of T.
asperellum (highly effective to control plant diseases), i.e., T. asperellum FR-NST-009 (wild type strain) T.
asperellum FR-NST-009-mt (mutant strain) and T. asperellum CB-Pin-01 (comparative strain) were tested
on potato dextrose agar. All 3 strains were found to be mycelial compatible. These strains of T. asperellum
were applied to controll the damping-off disease of Hang Chat tomato under greenhouse condition, having treatments with individual and also two strains combination. The results showed that, all treatments
with fungi antagonist significantly reduced disease severity by 38.55 – 68.07%, compared to the control.
Treatment with T. asperellum FR-NST-009+FR-NST-009-mt gave the highest efficacy to reduce disease
severity (68.07%), while using metalaxyl chemical gave 52.41% reduction. Moreover, all treatments with
individual and two strains combination, T. asperellum strain was found to survive in planting soil and
colonized tomato root. The treatment with T. asperellum FR-NST-009+FR-NST-009-mt showed highest
population and root colonization with 8.1x105 CFU/g of soil and 95.00%, respectively.
Keywords: Damping-off disease, biological control, antagonist combination, fungal antagonists
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บทคัดยอ
เชื้อรา Pythium spp. จํานวน 7 ไอโซเลตที่เปนสาเหตุโรคเนาระดับดิน ถูกแยกจากตนกลามะเขือเทศ
จาก 3 อําเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อนํามาทดสอบความรุนแรงในการกอโรคในโรงเรือนปลูกพืชพบวา
ทุกไอโซเลต สามารถกอโรคกับตนกลามะเขือเทศพันธุหางฉัตรไดในชวง 53.61 – 89.69 เปอรเซ็นต โดยเฉพาะ
ไอโซเลต Py-NST-004 ที่มีความรุนแรงในการกอโรคสูงที่สุด 89.69 เปอรเซ็นต นําเชื้อรา T. asperellum สาย
พันธุที่ผานการคัดเลือกวามีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคพืชจํานวน 3 สายพันธุ คือ T. asperellum FRNST-009 (สายพันธุดั้งเดิม), T. asperellum FR-NST-009-mt (สายพันธุกลาย) และ T. asperellum CB-Pin-01
(สายพันธุเปรียบเทียบ) มาทดสอบความเขากันไดของเสนใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar พบวา
เชื้อรา T. asperellum ทั้ง 3 สายพันธุ สามารถสรางเสนใยที่เจริญเขากันได ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา
ปฏิปกษ T. asperellum ในการควบคุมโรคเนาระดับดินของมะเขือเทศพันธุหางฉัตรในระดับโรงเรือนปลูกพืช
ทั้งรูปแบบการใชเชื้อราปฏิปกษเพียงสายพันธุเดียวและการใช 2 สายพันธุรวมกัน พบวาทุกกรรมวิธีที่ใชเชื้อรา
ปฏิปกษสามารถลดความรุนแรงในการเกิดโรคไดในชวง 38.55 – 68.07 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ควบคุม 2 ที่ใสเชื้อรา Pythium sp. โดยเฉพาะกรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. asperellum FR-NST-009+FR-NST-009mt ที่พบวามีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคไดสูงที่สุด (68.07 เปอรเซ็นต) ในขณะที่กรรมวิธีที่ใชสาร
เคมี metalaxyl ลดความรุนแรงของโรคไดที่ 52.41 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังตรวจพบเชื้อรา T. asperellum ในดิน
ปลูกและพบการครอบครองรากในทุกกรรมวิธีที่ใชเชื้อราปฏิปกษ โดยเฉพาะกรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. asperellum
FR-NST-009+FR-NST-009-mt ที่ตรวจพบปริมาณเชื้อราปฏิปกษในดินปลูกและการครอบครองรากมะเขือเทศ
สูงที่สุดที่ 8.1x105 CFU ตอดิน 1 กรัม และ 95.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
คําสําคัญ : โรคเนาระดับดิน การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี การใชเชื้อจุลินทรียปฏิปกษรวมกัน เชื้อราปฏิปกษ
คํานํา
มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) เปน
ผักเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งการปลูก
เพื่อการบริโภคสดและเพื่อการแปรรูป ถึงแมแหลง
ปลู ก มะเขื อ เทศหลั ก จะอยู  ใ นเขตภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย แตสามารถพบการปลูก
มะเขือเทศในทุกจังหวัดของประเทศ จังหวัดนครศรี
ธรรมราชถื อ เป น พื้ น ที่ ป ลู ก มะเขื อ เทศที่ สํ า คั ญ ของ
ภาคใต ในการปลูกมะเขือเทศนั้นพบปญหาดานโรค
พืชและแมลงศัตรูพืชหลายชนิด โดยเฉพาะโรคเนา
ระดับดิน (damping-off) ที่เกิดจากการเขาทําลาย
ของเชื้อรา Pythium spp. โดยเชื้อราชนิดนี้อาศัยอยู
ในดิน (soil borne fungi) และซากพืชในพื้นที่เพาะ

ปลูก เมื่อมีการปลูกมะเขือเทศ เชื้อรา Pythium spp.
สามารถสรางเสนใยเขาทําลายทั้งเมล็ดและตนกลา
มะเขือเทศไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเมล็ดเนาหรือ
ตนกลาเนาระดับดินตายในที่สุด ในการควบคุมโรค
ดังกลาวนิยมใชทั้งสารเคมีในกลุม metalaxyl และ
fosetyl-Al รวมทั้งการใชชีววิธีโดยใชเชื้อจุลินทรีย
ปฏิปกษในกลุมเชื้อรา Trichoderma spp. และเชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus spp. ซึ่งการควบคุมโรคพืช
โดยชีววิธีนี้ถือวาเปนทางเลือกที่สําคัญเพื่อทดแทน
การใชสารเคมีเพื่อชวยลดปญหาการตานทานสาร
เคมี การสะสมสารเคมีในสภาพแวดลอมและผลผลิต
ทางการเกษตร ตลอดจนลดการเสียสมดุลทางธรรมชาติของเชื้อจุลินทรียในแหลงปลูกพืช อยางไรก็ตาม
การใช เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย  ป ฏิ ป  ก ษ โ ดยทั่ ว ไปเห็ น ผลการ
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ควบคุมโรคพืชชากวาการใชสารเคมี เกษตรกรจึงให
การยอมรับนอยกวาการใชสารเคมี ดังนั้นการศึกษา
หาแนวทางและวิ ธี ก ารในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย  ป ฏิ ป  ก ษ จึ ง เป น เรื่ อ งที่ น  า สนใจ
เปนอยางยิ่ง ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดนําเชื้อราปฏิปกษ T. asperellum สายพันธุทองถิ่นที่ผานการคัด
เลือกวามีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคพืช สาย
พั น ธุ  ก ลายที่ เ กิ ด จากการชั ก นํ า ให ก ลายพั น ธุ  ด  ว ย
การฉายรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และสายพันธุ
เปรียบเทียบ T. asperellum CB-Pin-01 มาทดสอบ
การควบคุ ม โรคเน า ระดั บ ดิ น ของมะเขื อ เทศทั้ ง
การใชเพียงสายพันธุเดียวและการใช 2 สายพันธุ
รวมกัน โดยคาดหวังวาจะทําใหประสิทธิภาพการ
ควบคุมโรคเนาระดับดินในมะเขือเทศสูงยิ่งขึ้นและ
ใกลเคียงกับการใชสารเคมี อันจะนํามาซึ่งประโยชน
อยางยิ่งตอเกษตรกรและผูบริโภคตอไป
อุปกรณและวิธีการ
1. แยกและทดสอบความสามารถในการกอโรค
พืช
นํ า ต น กล า มะเขื อ เทศที่ แ สดงอาการโรค
เนาระดับดินจํานวน 7 ตัวอยาง จากพื้นที่ 3 อําเภอ
(อําเภอทาศาลา อําเภอปากพนัง และอําเภอชะอวด)
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาทําการแยกเชื้อรา
สาเหตุโรคดวยวิธี tissue transplanting technique
(Agrios, 2005) โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ potato
dextrose agar ที่เติม streptomycin (PDAS) จากนั้น
นําเชื้อราทุกไอโซเลตที่แยกไดมาเลี้ยงใหบริสุทธิ์บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) กอน
ทําการจําแนกชนิดเบื้องตนโดยอาศัยลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาเพื่อคัดเลือกเอาเชื้อรา Pythium spp.
และเก็บรักษาไวทําการทดลองตอไป (Intana and
Chamswarng, 2007)
เลี้ยงเชื้อรา Pyhtium spp. ทุกไอโซเลตบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่อุณหภูมิหอง (27±2 องศา
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เซลเซียส) เปนเวลา 5 วัน กอนนํามาตัดชิ้นวุนอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อราเจริญอยูแลวนําไปผสมในนํ้านึ่ง
ฆาเชื้ออัตรา 1 จานเลี้ยงเชื้อตอนํ้านึ่งฆาเชื้อ 500
มิลลิลิตร (มล.) ทําการปนเสนใยเชื้อราใหละเอียดดวย
เครื่อง homogenizer (รุน D-500 ยี่หอ Dragon
Lab) ที่ความเร็ว 10,000 รอบตอนาที (rpm) ดูดสาร
แขวนลอยเสนใยเชื้อรา Pythium spp. ปริมาตร 0.1
มล. ไปหยดในแตละหลุมของกระบะปลูกพืชที่บรรจุ
ดินปลูกปลอดเชื้อโรค (ดินผสมที่มีหนาดิน: ปุยหมัก:
ขุยมะพราว อัตรา 2: 1: 1 โดยปริมาตร, นึ่งฆาเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด
ตอตารางนิ้ว เวลา 30 นาที จํานวน 2 ครั้ง โดยระยะ
เวลาหางกัน 24 ชั่วโมง) จากนั้นปลูกเมล็ดมะเขือเทศพันธุหางฉัตรที่ปลอดเชื้อ
(แชในสารละลาย
sodium hypochlorite ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต
เปนเวลา 1 นาที กอนลางดวยนํ้านึ่งฆาเชื้อจํานวน 3
ครั้ง) จํานวน 1 เมล็ดตอหลุม ทําการทดสอบกรรมวิธี
ละ 100 เมล็ด เมื่อ 14 วันหลังเมล็ดงอก ตรวจนับ
จํานวนตนกลามะเขือเทศที่งอกและรอดตายเปรียบ
เทียบกับกรรมวิธี control (นํ้านึ่งฆาเชื้อ)
คํานวณเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคจาก
สูตร DS=(Nd/Nc)x100 เมื่อ Nd คือคาเฉลี่ยจํานวน
ตนกลามะเขือเทศที่เกิดโรคในแตละกรรมวิธี และ Nc
คือคาเฉลี่ยจํานวนตนกลามะเขือเทศที่งอกในกรรม
วิธี control (นํ้านึ่งฆาเชื้อ) (Intana et al., 2003) คัด
เลื อ กไอโซเลตที่ ก  อ ให เ กิ ด โรครุ น แรงไปใช ใ นการ
ทดลองตอไป
2. เชื้อราปฏิปกษ Trichoderma asperellum
เชื้อราปฏิปกษที่ใชในการทดลองมี 3 สาย
พันธุ คือ T. asperellum FR-NST-009 ซึ่งเปนเชื้อ
ราปฏิปกษสายพันธุทองถิ่นที่แยกไดจากดินบริเวณ
รอบราก (rhizosphere soil) ของตนเฟรนมหาสดํา
(Cyathea borneensis Copel.) บนเทือกเขา
หลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนสายพันธุที่มี
ประสิทธิภาพสู ง มากในการควบคุ ม โรคกาบใบเน า
โรคเมล็ดดางของขาว และสามารถสงเสริมการเจริญ
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เติบโตของตนขาวไดดี (Warin and Montree, 2009),
T. asperellum FR-NST-009-mt เปนสายพันธุกลาย
ของ T. asperellum FR-NST-009 ที่เกิดจากการฉาย
รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) สามารถเจริญบนอาหาร
PDA ที่ผสมสารเคมี benomyl ความเขมขน 100
ppm (PDA+100 ppm benomyl) ไดผานการทดสอบ
วามีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญของเสนใย
เชื้อรา Pythium aphanidermatum, Colletotrichum
capsici, Sadocladium oryzae และ Curvularia oryzae ที่เปนสาเหตุของโรคสําคัญในพืชตางๆ ไดดี
และ T. asperellum CB-Pin-01 (Charoenrak and
Chamswarng, 2015) ที่เปนสายพันธุที่ใชควบคุม
โรคพืชไดกวางขวางที่สุดในปจจุบัน ซึ่งไดรับความ
อนุเคราะหจาก รศ.ดร.จิระเดช แจมสวาง หองปฏิบัติ
การการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม
3.ศึ ก ษาการเข า กั น ได ข องเส น ใยเชื้ อ รา
Trichoderma asperellum
ศึ ก ษาการเข า กั น ได ข องเส น ใยเชื้ อ รา
ปฏิปกษ T. asperellum ทั้ง 3 สายพันธุ ตามวิธีการ
ของ Hossein et al., (2011) โดยการเจาะบริเวณ
ปลายเสนใยของเชื้อราปฏิปกษแตละสายพันธุขณะ
เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่อุณหภูมิหองเปน
เวลา 3 วัน ดวย cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.5 เซนติเมตร (ซม.) กอนนํามาวางบนอาหารเลี้ยง
เชื้อ PDA ในแนวตรงขามกันและหางกัน 4 ซม.
บมจานเลี้ยงเชื้อไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 4 วัน
กอนบันทึกลักษณะการเขากันไดของเสนใยเชื้อรา
ปฏิปกษแตละสายพันธุ โดยสังเกตการสรางบริเวณ
ใสยับยั้ง (clear zone) และการสรางแนว เสนใยกั้น
ระหวางกัน (obvious line)
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4.ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม โรคในโรงเรื อ น
ปลูกพืช
นําดินปลูก (ตามสูตรในขอ 1) ใสในบอ
ซีเมนต (เสนผานศูนยกลาง 80 ซม. สูง 40 ซม.)
โดยให ดิ น ผสมตํ่ า จากขอบบนของบ อ ซี เ มนต เ ป น
ระยะ 15 ซม. จากนั้นสเปรยเสนใยแขวนลอยของ
เชื้อรา Pythium spp. Py-NST-004 (ความเขมขนดัง
ขอ 1) ปริมาตร 10 มล. ใหทั่วผิวหนาดินปลูก กอน
นํ า เมล็ ด มะเขื อ เทศพั น ธุ  ห  า งฉั ต รที่ ป ลอดเชื้ อ และ
ผานการแชในสปอรแขวนลอยเชื้อราปฏิปกษ
T.
asperellum (เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน กอนขูดเอาสปอรมาผสม
ในนํ้านึ่งฆาเชื้อพรอมนับความเขมขนดวย haemacytometer ที่ 1.0x104 สปอรตอมล. (CFU)) ปริมาตร
10 มล. (ในกรรมวิธีที่ใช 2 สายพันธุรวมกันใชสปอร
แขวนลอยสายพันธุละ 5 มล. รวมสุทธิ 10 มล.) เปน
เวลา 1 ชั่วโมง มาหวานในบอซีเมนตอัตรา 100 เมล็ด
ตอบอซีเมนต หลังจากเมล็ดมะเขือเทศงอกเปนเวลา
30 วัน บันทึกจํานวนตนกลามะเขือเทศที่งอกและรอด
ตายเปรียบเทียบกันในแตละกรรมวิธี โดยวางแผน
การทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ
(Completely
Randomized Design, CRD) จํานวน 9 กรรมวิธีๆ
ละ 4 ซํ้า (1 ซํ้า คือ 1 บอซีเมนตที่ปลูกเมล็ดมะเขือ
เทศจํานวน 100 เมล็ด) ซึ่งกรรมวิธีในการทดลอง
คือ 1) T. asperellum CB-Pin-01 2) T. asperellum
FR-NST-009 3) T. asperellum FR-NST-009-mt
4) T. asperellum (CB-Pin-01+FR-NST-009 5) T.
asperellum (CB-Pin-01+FR-NST-009-mt 6) T.
asperellum FR-NST-009+FR-NST-009-mt 7) สาร
เคมี metalaxyl 8) Control 1 ไมใสเชื้อรา Pythium
sp. (สาเหตุโรคพืช) และ 9) Control 2 ใสเชื้อรา
Pythium sp. คํานวณเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรค
ตามสูตรในขอ 1
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คํานวณเปอรเซ็นตการลดความรุนแรงของ
โรคไดจากสูตร 100 - (DSทดสอบ/DSควบคุม) x100 เมื่อ
DSทดสอบคือเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคในกรรม
วิธีทดสอบ และ DSควบคุม คือเปอรเซ็นตความรุนแรง
ของโรคในกรรมวิธีควบคุม 2 ใสเชื้อรา Pythium sp.
(Intana et al., 2003)
5.บั น ทึ ก ปริ ม าณเชื้ อ ราปฏิ ป  ก ษ แ ละการครอบ
ครองรากมะเขือเทศ
หลังจากมะเขือเทศงอกเปนเวลา 30 วัน นํา
ตัวอยางดินและรากของตนกลามะเขือเทศจากการ
ทดลองในขอ 4 มาตรวจปริมาณของเชื้อราปฏิปกษ
T. asperellum ในดินและการครอบครองรากตนกลา
มะเขือเทศ ในการตรวจปริมาณเชื้อราปฏิปกษในดิน
ใชวิธีการ soil dilution spread plate technique
(Intana et al. 2003) โดยการนําตัวอยางดินในแตละ
กรรมวิธีปริมาณ 5 กรัม มาผสมในนํ้านึ่งฆาเชื้อ
ปริมาตร 45 มล. กอนเขยาดวยเครื่องเขยาดิจิตอล
(ยี่หอ DAIHAN รุน SHO 2D) ความเร็ว 120 rpm
เปนเวลา 30 นาที จากนั้นเจือจางดินแขวนลอยที่
ความเขมขน 10-4 เทา ดูดดินแขวนลอยปริมาตร 0.1
มล. มาเกลี่ยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Martin’s medium
และ Martin’s medium ที่เติมสารเคมี benomyl ความ
เขมขน 100 ppm (Martin’s medium+100 ppm
benomyl) บมจานเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3
วัน กอนบันทึกปริมาณเชื้อราปฏิปกษ T. asperellum
ในแตละกรรมวิธี
สํ า หรั บ การครอบครองรากตรวจสอบโดย
นํารากตนกลามะเขือเทศในแตละกรรมวิธีมาตัดให
มีความยาว 1 ซม. จํานวน 50 ชิ้น กอนใสในหลอด
ทดลองที่บรรจุนํ้านึ่งฆาเชื้อปริมาตร 100 มล. พรอม
เขยาดวยเครื่อง mixer (รุน VTX-3,000L) ความเร็ว
100 rpm เปนเวลา 1 นาที จากนั้นนําตัวอยางราก
มาซับนํ้าดวยกระดาษทิชชูนึ่งฆาเชื้อ และนํารากมา
วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และ PDA+100 ppm
benomyl โดยวางจานเลี้ยงเชื้อละ 5 ชิ้น จํานวน 10 จาน
เลี้ยงเชื้อตอกรรมวิธี บมจานเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 2 วัน กอนบันทึกเปอรเซ็นตการตรวจพบ
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เชื้อราปฏิปกษ T. asperellum ที่เจริญออกจากราก
มะเขือเทศในแตละกรรมวิธี (Intana et al. 2003)
6. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของขอมูล
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of
Variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคา
เฉลี่ยระหวางสิ่งทดลองดวยวิธี Dancan’s New
Multiple Range Test โดยใชโปรแกรม SPSS
version 10.0
ผลและวิจารณ
1.แยกและทดสอบความสามารถในการกอโรค
พืช
สามารถแยกเชื้อรา Pythium spp. ได
ทั้งหมด 7 ไอโซเลต (Py-NST-001- Py-NST-007)
จากตัวอยางตนกลามะเขือเทศที่เกิดโรคเนาระดับดิน
จํานวน 7 ตัวอยาง ที่เก็บมาจาก 3 อําเภอ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งแตละไอโซเลตเจริญไดรวดเร็ว
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่อุณหภูมิหอง โดยสามารถ
เจริญคลุมทั่วอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ภายใน 3 วัน
เมื่อทดสอบความสามารถในการกอโรคกับ
มะเขือเทศพันธุหางฉัตร พบวาทุกไอโซเลตสามารถ
กอโรคกับมะเขือเทศได โดยมีความรุนแรงของโรค
ในชวง 53.61 – 89.69 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธี control ที่ใชนํ้านึ่งฆาเชื้อ โดยเฉพาะไอโซเลต Py-NST-004 ที่กอโรคไดรุนแรงที่สุดที่ 89.69
เปอรเซ็นต (Table 1) สําหรับอาการของโรคที่พบมี
2 ลักษณะคือ 1) เมล็ดมะเขือเทศเกิดอาการเนาตาย
กอนงอก และ 2) ตนกลามะเขือเทศที่งอกพนดินปลูก
เกิดอาการเนาและคอดกิ่วบริเวณโคนตน (ผิวดิน)
กอนหักพับและแหงตายในที่สุด จากผลการทดลองนี้
ชี้ใหเห็นวาเชื้อรา Pythium spp. สามารถเขาทําลาย
มะเขือเทศไดทั้งในระยะกอนเมล็ดงอก (pre-emergence) และระยะหลังเมล็ดงอกพนผิวดินได (postemergence) ซึ่งสอดคลองกับการรายงานที่กลาววา
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Table 1 Numbers of survived tomato seedlings and disease severity of Pythium spp. after treatment for
14 d under greenhouse conditions

เชื้อรา Pythium spp. เปนเชื้อราโรคพืชที่อาศัยอยูใน
ดิน (soil borne fungi) และสามารถเจริญสรางเสนใย
อยางรวดเร็วเพื่อเขาทําลายพืช โดยสามารถกอให
เกิ ด โรคเน า ระดั บ ดิ น กั บ พื ช ได ทั้ ง ในระยะก อ นและ
หลังการงอกของเมล็ดพืช (Kim et al., 2014)
2.ศึ ก ษาการเข า กั น ได ข องเส น ใยเชื้ อ รา
Trichoderma asperellum
จากการศึกษาลักษณะการเจริญของเสนใย
เชื้อราปฏิปกษ T. asperellum ทั้ง 3 สายพันธุ เมื่อ
เจริญบน จานอาหารเลี้ยงเชื้อเดียวกัน พบวา เชื้อรา
ปฏิปกษทั้ง 3 สายพันธุ สามารถสรางเสนใยที่เจริญ
เขากันได โดยไมพบการสรางบริเวณใส (clear zone)

ยับยั้งการเจริญระหวางเชื้อราแตละสายพันธุ และไม
พบการสรางแนวเสนใย (obvious line) ที่ยับยั้งการ
เจริญระหวางกัน (Table 2) ซึ่งผลการทดลองนี้ชี้ให
เห็นวาเชื้อราปฏิปกษ T. asperellum ทั้ง 3 สายพันธุ
สามารถเจริญและสรางเสนใยที่เขากันได (mycelial
compatibility) ดังที่ Hossein et al. (2011) ไดทดลอง
และกลาววาเชื้อราที่เปนสปชีสเดียวกันจะสรางเสนใย
ที่สามารถเจริญเขากันได โดยไมสรางแนวเสนใยกั้น
หรือผลิตและปลดปลอยสารใดๆ มายับยั้งการเจริญ
ซึ่งกันและกัน และการทดสอบการเขากันไดของเสน
ใยเชื้ อ ราด ว ยวิ ธี ก ารนี้ ส ามารถนํ า มาจั ด แบ ง กลุ  ม
สปชีสของเชื้อราในเบื้องตนได
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Table 2 Mycelial compatibility of Trichoderma asperellum after culture on potato dextrose agar for 4 d

3. ประสิทธิภาพการควบคุมโรคในโรงเรือนปลูก
พืช
จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเชื้ อ รา
ปฏิปกษ T. asperellum ทั้ง 3 สายพันธุ ในการลด
ความรุนแรงของโรคเนาระดับดินของตนกลามะเขือ
เทศพันธุหางฉัตรในสภาพโรงเรือนปลูกพืช พบวา
ทุ ก กรรมวิ ธี ที่ ใ ช เ ชื้ อ ราปฏิ ป  ก ษ ทั้ ง แบบการใช ส าย
พันธุเดียว และการใช 2 สายพันธุรวมกันสามารถลด
ความรุนแรงของโรคไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 2 (ใสเชื้อราโรคพืช)
ซึ่ ง กรรมวิ ธี ที่ ใ ส เ ชื้ อ ราปฏิ ป  ก ษ ส ามารถลดความ
รุนแรงของโรคไดในชวง 38.55 – 68.07 เปอรเซ็นต
โดยเฉพาะกรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. asperellum (FRNST-009+FR-NST-009-mt)
สามารถลดความ
รุนแรงของโรคไดสูงที่สุดที่ 68.07 เปอรเซ็นต รอง
ลงมาคือกรรมวิธีที่ใสเชื้อรา T. asperellum (CBPin-01+FR-NST-009-mt) ที่ลดความรุนแรงของโรค
ที่ 58.43 เปอรเซ็นต ในขณะที่กรรมวิธีท่ใี ชสารเคมี
metalaxyl สามารถลดความรุนแรงของโรคไดเพียง
52.41 เปอรเซ็นต (Table 3) ผลการทดลองนี้แสดงให
เห็นวาเชื้อราปฏิปกษ T. asperellum มีประสิทธิภาพ
สู ง ในการควบคุ ม โรคเน า ระดั บ ดิ น ของมะเขื อ เทศ
ที่เกิดจากเชื้อรา Pythium spp. ซึ่งสอดคลองกับ
ในรายงานที่กลาววาเชื้อรา T. asperellum จัดเปน
เชื้อราปฏิปกษที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการควบคุม
โรคพืชตางๆ ที่เกิดจากการเขาทําลายของเชื้อรา
Pythium spp. โดยมีกลไกที่สําคัญคือการแขงขันเพื่อ

ปจจัยในการดํารงชีวิต การเปนเชื้อปรสิต การ
สรางสารปฏิชีวนะ การชักนําใหเกิดความตานทาน
ในตนพืช และการครอบครองสวนตางๆ ของพืช
(Jeyaseelan et al., 2012; Mahbobe et al., 2012)
ผลการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการลดความ
รุนแรงของโรคระหวางการใชเชื้อราปฏิปกษ
T.
asperellum และการใชสารเคมี metalaxyl พบวาการ
ใชเชื้อราปฏิปกษ T. asperellum สามารถลดความ
รุนแรงของโรคไดเทียบเทาหรือดีกวาการใชสารเคมี
ซึ่งเมื่อระยะเวลาการทดลองนานยิ่งขึ้นกรรมวิธีที่ใช
สารเคมีพบการตายของตนกลามะเขือเทศมากยิ่งขึ้น
ในขณะที่กรรมวิธีที่ใชเชื้อราปฏิปกษพบการตายของ
ตนกลามะเขือเทศเพิ่มเพียงเล็กนอย ซึ่งขอมูลนี้ชี้ให
เห็นวาการใชเชื้อราปฏิปกษหรือชีววิธีมีแนวโนมใน
การลดความรุนแรงของโรคพืชไดยั่งยืนมากกวาการ
ใชสารเคมี (Chiradej, 2006)
เปรี ย บเที ย บระหว า งกรรมวิ ธี ที่ ใ ส เ ชื้ อ รา
ปฏิปกษ T. asperellum เพียงสายพันธุเดียวกับ
กรรมวิธีที่ใส 2 สายพันธุรวมกัน พบวากรรมวิธีที่ใส
เชื้อราปฏิปกษ 2 สายพันธุรวมกันลดความรุนแรง
ของโรคเน า ระดั บ ดิ น ของมะเขื อ เทศได ม ากกว า
กรรมวิธีที่ใสเพียงสายพันธุเดียว แสดงใหเห็นวาการ
นําเชื้อราปฏิปกษ T. asperellum สายพันธุที่เสนใย
เจริญเขากันไดมาใชรวมกันในการควบคุมโรคพืช
ชวยทําใหประสิทธิภาพการควบคุมโรคพืชสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับการรายงานของ Harman (2000) และ
Mohammad et al. (2011) ทีกลาววาการนําเชื้อ
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Table 3 Tomato damping-off disease severity and disease reduction after treatment with three strains
of Trichoderma asperellum for 30 d under greenhouse conditions

จุลินทรียปฏิปกษมาใชรวมกันในการควบคุมโรคพืช
สามารถชวยใหประสิทธิภาพการควบคุมโรคพืชดียิ่ง
ขึ้น ซึ่งอาจเปนเพราะเชื้อจุลินทรียปฏิปกษเหลานี้สง
เสริมการเจริญเติบโตซึ่งกันและกัน หรือการใสรวม
กันทําใหเชื้อจุลินทรียปฏิปกษมีกลไกการควบคุมโรค
พืชหลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ
อาจไปอาศัยอยูหลายบริเวณรอบรากพืชไดดียิ่งขึ้น
จึ ง สามารถช ว ยปกป อ งต น พื ช ได ดี ก ว า การใช เ ชื้ อ
จุลินทรียปฏิปกษเพียงสายพันธุเดียว
4. บันทึกปริมาณเชื้อราปฏิปกษและการครอบ
ครองรากมะเขือเทศ
จากการตรวจปริมาณเชื้อราปฏิปกษ
T.
asperellum ทั้ง 3 สายพันธุ ในดินปลูกมะเขือ
เทศทดสอบnโดยการเลี้ ย งเชื้ อ บนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ
Martin’s medium สามารถตรวจพบเชื้อราปฏิปกษ
ในดินทุกกรรมวิธีที่ใสเชื้อราดังกลาวโดยตรวจพบใน
ชวง 0.1x105 – 8.1x105 CFU ตอดิน 1 กรัม พบวา

กรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. asperellum FR-NST-009+FRNST-009-mt
ตรวจพบเชื้อราปริมาณมากที่สุดที่
5
8.1x10 CFU ตอดิน 1 กรัม ในขณะที่อาหารเลี้ยง
เชื้อ Martin’s medium+100 ppm benomyl ตรวจพบ
เชื้อรา T. asperellum เฉพาะในกรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T.
asperellum FR-NST-009-mt ทั้งกรรมวิธีที่ใสสาย
พันธุเดียว และใสรวมกับสายพันธุอื่นๆ โดยพบวา
กรรมวิธีที่ใสเชื้อรา T. asperellum FR-NST-009-mt
T. asperellum (FR-NST-009+FR-NST-009-mt)
และ T. asperellum (CB-Pin-01+FR-NST-009mt) ตรวจพบเชื้อราปริมาณ 1.6x105 0.7x105 และ
0.1x105 CFU ตอดิน 1 กรัม ตามลําดับ ในขณะที่
กรรมวิธีที่ไมใสเชื้อราปฏิปกษ T. asperellum (ใชสาร
เคมี metalaxyl, Control 1 ไมใสเชื้อราโรคพืช และ
Control 2 ใสเชื้อราโรคพืช) ไมสามารถตรวจพบเชื้อ
รา T. asperellum ในทั้ง 2 อาหารเลี้ยงเชื้อ (Table
4) จากผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาเชื้อรา T.
asperellum ทุกสายพันธุสามารถมีชีวิตรอดและเพิ่ม
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ปริมาณไดในดินปลูกมะเขือเทศ โดยสอดคลองกับ
การรายงานที่กลาว วาเชื้อรา T. asperellum เปนเชื้อ
ราที่อาศัยอยูในดิน (soil borne fungi) ที่มีศักยภาพ
สู ง มากในการปรั บ ตั ว ให อ ยู  ร อดในดิ น ตามสภาพ
แวดลอมตางๆซึ่งถือเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่ทําให
เชื้อราปฏิปกษในกลุมนี้ประสบความสําเร็จสูงและมี
ความยั่งยืนมากเมื่อนําไปประยุกตใชควบคุมโรคพืช
เพราะการที่เชื้อจุลินทรียปฏิปกษสามารถเจริญและ
เพิ่มปริมาณไดในแหลงปลูกพืช แสดงถึงแนวโนมใน
การปองกันไมใหเกิดการระบาดของโรคพืชไดระยะ
เวลาที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น (Howell, 2003; Intana
and Chamswarng, 2007)
การตรวจสอบการครอบครองรากของมะเขือ
เทศของเชื้อราปฏิปกษ T. asperellum พบวาทุก
กรรมวิธีที่ใสเชื้อราปฏิปกษ T. asperellum ตรวจพบ
การครอบครองรากของมะเขือเทศ ซึ่งพบการครอบ
ครองในชวง 52.00 – 95.00 เปอรเซ็นต เมื่อตรวจ
สอบโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบวากรรมวิธีที่
ใสเชื้อรา T. asperellum (FR-NST-009+FR-NST009-mt) พบการครอบครองรากมะเขือเทศสูงที่สุดที่
95.00 เปอรเซ็นต ในขณะที่การใชอาหารเลี้ยงเชื้อ
PDA+100 ppm benomyl พบการครอบครองราก
เฉพาะในกรรมวิธีที่ใสเชื้อรา T. asperellum FRNST-009-mt ทั้งกรรมวิธีที่ใสสายพันธุเดียว และใส
รวมกับสายพันธุอื่นๆ โดยพบวากรรมวิธีที่ใสเชื้อรา
T. asperellum FR-NST-009-mt T. asperellum (FRNST-009+FR-NST-009-mt) และ T. asperellum
(CB-Pin-01+FR-NST-009-mt) ตรวจพบการครอบ
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ครองรากที่ 59.00 56.00 และ 52.00 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไมใสเชื้อรา
ปฏิปกษ T. asperellum (ใชสารเคมี metalaxyl,
Control 1 ไมใสเชื้อราโรคพืช และ Control
2 ใสเชื้อราโรคพืช) ไมสามารถตรวจพบการครอบ
ครองรากมะเขือเทศโดยเชื้อรา T. asperellum ทั้งการ
ตรวจโดยใช อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และ PDA+100
ppm benomyl (Table 4) จากผลการทดลองนี้แสดง
ใหเห็นวาเชื้อราปฏิปกษ T. asperellum ทุกสายพันธุ
สามารถเจริญเพิ่มปริมาณและเขาครอบครองบริเวณ
ผิวรากมะเขือเทศ (rhizoplane) ได ซึ่งสอดคลองกับ
การรายงานที่กลาววาเชื้อรา T. asperellum เปน
เชื้อราที่มีศักยภาพสูงมากในการเจริญเพิ่มปริมาณ
เขาครอบครองรากหรือสวนตางๆ ของพืช ทั้งสวน
ราก ลําตน กิ่งกาน และใบพืช โดยการใชประโยชน
จากธาตุอาหารที่ขับ ออกมาจากรากและสวนตางๆ
ของพืช (plant exudates) ซึ่งคุณสมบัติการครอบ
ครองสวนของพืชนี้ถือเปนกลไกที่เดนและสําคัญที่
ทําใหเชื้อราปฏิปกษ T. asperellum ประสบความ
สําเร็จสูงมากเมื่อนําไปประยุกตใชการควบคุมโรคพืช
เพราะทําใหเชื้อราปฏิปกษดังกลาวสามารถปกปอง
สวนตางๆ ของพืชเพื่อไมใหเชื้อโรคพืชเขามาทําลาย
ตนพืชได (Howell, 2002; Harman, 2005) นอกจาก
นี้ยังมีรายงานของ Intana and Chamswarng (2007)
ที่กลาววาเชื้อรา T. asperellum สามารถสรางเสนใย
เขาครอบครองสวนของพืชและเจริญสรางสปอรได
ปริมาณมากบนรากพืช สงผลใหมีประสิทธิภาพการ
ควบคุมโรคพืชที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
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Table 4 Populations of Trichoderma asperellum in planting soil and tomato root colonization after
treatment for 30 d under greenhouse conditions

สรุป
เชื้อราปฏิปกษ T. asperellum ทั้ง 3 สาย
พันธุ (T. asperellum FR-NST-009 T. asperellum
FR-NST-009-mt และ T. asperellum CB-Pin-01)
สามารถสรางเสนใยที่เจริญเขากันไดบนอาหารเลี้ยง
เชื้อ PDA และทุกสายพันธุสามารถลดความรุนแรง
ของโรคเนาระดับดินในตนกลามะเขือเทศ สามารถ
เจริญเพิ่มปริมาณในดินปลูก และสามารถเจริญเขา
ครอบครองรากของตนกลามะเขือเทศได ซึ่งคุณสมบัติ
เหลานี้ทําใหการใชเชื้อรา T. asperellum มีแนว
โนมสูความยั่งยืนในการควบคุมโรคพืชได
และ
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ

ทั้ง 3 สายพันธุในการควบคุมโรคพืชคือการใชเชื้อรา
ปฏิปกษ T. asperellum 2 สายพันธุรวมกัน โดย
เฉพาะกรรมวิธีที่ใชเชื้อรา T. asperellum FRNST-009 (สายพันธุทองถิ่น) รวมกับ T. asperellum
FR-NST-009-mt (สายพันธุกลาย)
คําขอบคุณ
ข อ บ คุ ณ ศู น ย  เ ค รื่ อ ง มื อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร 
และเทคโนโลยี
หนวยวิจัยไมผลเขตรอนแหง
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ ที่ ส นั บ สนุ น อุ ป กรณ แ ละ
อํานวยความสะดวก
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