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Abstract  
Trichoderma species were isolated from 45 soil samples in Banmo district, Saraburi and 5 soil 

samples in Lat Lum Kaew district, Pathumthani by soil dilution plate method using Rose Bengal Agar medium. 
Trichoderma sp. were isolates from Saraburi 20 isolates and Pathimtani 1 isolate. Antagonistic activity assay of 
all isolates were carried out by using dual culture plate technique against Phytophthora colocasiae, a 
causative agent of taro leaf blight disease. BM6 BM1 and BM7 isolates were able to inhibit the mycelium 
growth of P. colocasiae with the percentage of 56.25 55.80 and 54.59 respectively. The antifungal activity of 
Trichoderma asperellum (commercial strain). compare with Trichoderma sp. the inhibition of fungal mycelia 
did not significantly different (P < 0.05). 
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บทคัดย่อ  
การแยกเช้ือราไตรโคเดอร์มา สปีชีส์ ( Trichoderma species ) จากดินอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จ านวน 45 

ตัวอย่าง และดินในอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธี soil dilution plate บนอาหาร Rose Bengal 
Agar สามารถแยกเช้ือรา Trichoderma sp. จากดินในจังหวัดสระบุรี ได้ 20 ไอโซเลท และ จากจังหวัดปทุมธานี ได้ 1 ไอโซเลท 
เมื่อน ามาทดลงสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา Phytophthora colocasiae ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคใบจุดตาเสือของเผือกในโดยวิธี dual culture พบว่า ไอโซเลท BM6 BM1 และ BM7 สามารถยับยั้งการเจรญิของเส้นใย P. 
colocasiae โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 56.25 55.80 และ 54.59 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ
ราก่อโรคระหว่างเช้ือรา Trichoderma asperellum (สายพันธุ์การค้า) กับเช้ือรา Trichoderma sp. ที่แยกได้พบว่า 
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเส้นใยเช้ือราไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
ค าส าคัญ: ไตรโคเดอรม์า สปีชีส์ การยับยั้ง เชื้อรา Phytophthora colocasiae 
 

ค าน า 
เผือกเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ประเทศไทยมีการปลูกเผือกอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศส่วนจังหวัดที่

เป็นแหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก นครราชสีมา สุรินทร์ สระบุรี อยุธยา ในช่วงฤดูฝนและอากาศ
มีความช้ืนสูงบางพื้นที่มีการระบายน้ าไม่ดีท าให้มีการแพร่ระบาดของเช้ือก่อโรคใบจุดตาเสือ โรคดังกล่า วเกิดจากเช้ือรา 
Phytophthora colocasiae Rac. โดยท าความเสียหายให้กับเผือกตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกจนถึงระยะหลังการเก็บเกี่ยว (Misra et 
al., 2008) ลักษณะอาการของต้นเผือกที่เกิดโรคใบจุดตาเสือคือ บนใบเกิดจุดสีน้ าตาล เห็นได้ชัดบนผิวใบขนาดใหญ่ขึ้นเป็นวงๆ 
บริเวณขอบแผลมีหยดสีเหลืองข้น ซึ่งตอนแห้งเป็นเม็ดๆ เกาะอยู่เป็นวงๆ เมื่อใบเผือกถูกท าลายการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลง 
ส่งผลให้หัวเผือกมีขนาดเลก็และผลผลติลดลง รวมทั้งหัวเผือกเกิดอาการเน่าเสียหาย เผือกที่เป็นโรคนี้ถ้ายังไม่เริ่มลงหัวหรือลงหัวไม่
โตนักจะเสียหายหมด หัวที่ลงจะไม่ขยายเพิ่มขนาดสามารถท าให้ผลผลิตลดลง 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ (อมรรัตน์, 2552; กลุ่มวิจัย
โรคพืช, 2555) การป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือในเผือกสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การเขตกรรม การป้องกันโดยชีววิธี การใช้
พันธุ์เผือกที่ต้านทานต่อโรคใบจุดตาเสือเช่น พันธุ์ พจ.06 และการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช ในปัจจุบันพบว่ามีการน า
เช้ือจุลินทรีย์ที่ประโยชน์มาใช้ทั้งควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญของพืช โดยพบว่าเช้ือราไตรโคเดอร์มาเป็นเช้ือราปฏิปักษ์ที่มี
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ประสิทธิภาพควบคุมเช้ือราโรคพืชหลายชนิด งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกเช้ือราไตรโคเดอร์มา สปีชีส์ 
(Trichoderma species) จากดินบริเวณขุยไผ่หรือดินใต้โคนไผ่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเช้ือจุลินทรีย์ในกลุ่มต่างๆ ทั้งเช้ือรา 
แบคทีเรียและยีสต์ ในพื้นที่อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีและดินจากอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อหาเช้ือราไตรโค
เดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ด ารงชีวิตประจ าถิ่นจากแหล่งธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเช้ือรา P. colocasiae ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ เป็นการจัดการเช้ือสาเหตุโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

การเก็บตัวอย่างดินขุยไผ่ 
เก็บตัวอย่างดินขุยไผ่จากบริเวณ อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี และ อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี ที่ระดับความลึก 10 

เซนติเมตร จากผิวดิน น าตัวอย่างดินที่เก็บมาผึ่งเพื่อลดความช้ืนท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ก่อนน าไปใช้ทดลองต่อไป 
การแยกเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

ช่ังตัวอย่างดินน้ าหนัก 1 กรัม ต่อน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ 9 มิลลิลิตร เขย่า 20 –30 นาที วางทิ้งไว้ 10 นาที แยกเช้ือจากสาร
แขวนลอยดินเจือจาง (soil dilution plating) ที่ระดับความเจือจาง 10-2 และ 10-3 ดูดสารละลายดินในแต่ละความเจือจาง เลี้ยง
บนอาหาร Rose Bengal (Mohammad และ Hamisu, 2019) บ่มที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน สังเกตและ
คัดเลือกโคโลนีเดี่ยว ท่ีมีสีขาว ขาวอมเหลือง เทา ทั้งที่ขอบเรียบและขอบหยักไปท าให้บริสุทธ์ิ โดยการเลี้ยงบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ
พีดีเอ (potato dextrose agar; PDA) เมื่อสร้างสปอร์เต็มที่แล้วจึงน าไปศึกษาต่อไป 
การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา Trichoderma sp. ในการยับย้ังเชื้อรา Phytophthora colocasiae ในบนอาหารเลี้ยงเชื้อ  
เลี้ยงเช้ือรา P. colocasiae และ เช้ือรา Trichoderma sp. ที่คัดแยกได้บนอาหาร PDA เป็นเวลา 7 วัน ใช้ cock borer เจาะ
บริเวณขอบโคโลนีเช้ือราทั้งสองย้ายชิ้นวุ้นของเชื้อราทั้งสองวางบนอาหารเลีย้งเช้ือ PDA โดยใช้เทคนิค dual culture จ านวน 3 ซ้ า 
แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วัน ค านวณประสิทธิภาพเช้ือรา Trichoderma sp. (%) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา P. colocasiae (percent inhibition of radial growth – PIRG) โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 

PIRG = [( Rc - Rt ) / Rc] x 100 
Rc = ค่าเฉลี่ยของรัศมีเชื้อรา P. colocasiae ในกรรมวิธีควบคุม 
Rt = ค่าเฉลี่ยของรัศมีเชื้อรา P. colocasiae ในกรรมวิธีทดสอบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Teste (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 

95 เปอร์เซ็นต์ 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
การเก็บตัวอย่างดินเชื้อรา Trichoderma sp. จากดินขุยไผ่ 
 การเก็บตัวอย่างดินใน อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี จ านวน 45 ตัวอย่าง และใน อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จ านวน 5 
ตัวอย่าง สามารถแยกเช้ือไตรโคเดอร์มาจากดินใน อ. บ้านหมอ จ. สระบุรีได้จ านวน 20 ไอโซเลตคือ BM1, BM2, BM3, BM4, 
BM5, BM6, BM7, BM8, BM9, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7, PB8, PB9, PB10 และPB11 ในขณะที่ อ. หลุมแก้ว      
จ. ปทุมธานีได้ 1 ไอโซเลต คือ ไอโซเลต KB1 
 
การแยกเชื้อรา Trichoderma sp. จากดินขุยไผ่ 

สามารถแยกเช้ือราไตรโคเดอร์มาโดยวิธี soil dilution plate บนอาหาร Rose Bengal Agar จาก อ. บ้านหมอ          
จ. สระบุรี ได้ 20 ไอโซเลท และจาก อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี ได้ 1 ไอโซเลท ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อบริสุทธ์ิบนจาน
อาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าสามารถจ าแนกเช้ือราไตรโคเดอร์มาออกได้เป็น 4 กลุ่ม สอดคล้องกับในรายงานของ 
Bin Liu และคณะ (2020) ซึ่งท าการแยกเชื้อราไตรโคดอร์มาจากดิน โดยศึกษาลักษณะของการเจริญของเส้นใย การสร้างโคนีเดีย 
และการเปลี่ยนสีของอาหาร PDA โดยสามารถจัดกลุ่มที่มีเส้นใยสีขาว สปอร์สีเขียวมีการเจริญเติบโตของเส้นใยที่รวดเร็วจ านวนวน 
7 ไอโซเลท คือ BM1 BM2 BM6 BM8 BM9 PB5 และ PB10 (Figure 1) กลุ่มที่สร้างเส้นใยสีขาว มีการสร้างสปอร์สีเขียวช้าจ านวน 
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6 ไอโซเลท คือ BM7 PB1 PB2 PB6 PB11 และ KB1 กลุ่มที่สร้างเส้นใยช้า มีการสร้างสปอร์สีเขียวจ านวน 2 ไอโซเลท คือ BM4 
และ BM5 และกลุ่มที่สร้างเส้นใยขอบหยักจ านวน 5 ไอโซเลท คือ PB3 PB4 PB7 PB8 และPB9 ส่วนเช้ือรา Trichoderma 
asperellum (สายพันธ์ุการค้า) ท่ีน ามาใช้เป็นเชื้ออ้างอิงพบว่ามีสปอร์สีเขียว เส้นใยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา P. colocasiae 

จากการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งของเช้ือรา Trichoderma sp. ที่แยกได้กับเช้ือ P. colocasiae โดยวิธี dual 
culture บนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA พบว่าเช้ือรา Trichoderma sp. ไอโซเลท BM6 BM1 และ BM7 สามารถยับยั้งการเจริญของ
เส้นใย P. colocasiae โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 56.25 55.80 และ 54.59 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 1) และเมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือราก่อโรคระหว่างเช้ือรา T.a asperellum (สายพันธุ์การค้า) กับเช้ือรา Trichoderma 
sp. ที่แยกได้พบว่า ประสิทธิภาพในการยับยั้งเส้นใยเช้ือราไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) (Figure 2) 
 

สรุปผล  
เช้ือรา Trichoderma sp. จากดินขยุไผ่ อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี สามารถแยกได้จ านวน 20 ไอโซเลท และ อ. ลาดหลุม

แก้ว จ. ปทุมธานี ได้จ านวน 1 ไอโซเลท และเมื่อน ามาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือรา P. colocasiae พบว่าเช้ือรา 
Trichoserma sp. ไอโซเลท BM6 BM1 และ BM7 สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย P. colocasiae โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การ
ยับยั้งเท่ากับ 56.25 55.80 และ 54.59 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับและพบว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งเส้นใยเช้ือราไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับเช้ือรา Trichoderma asperellum (สายพันธ์ุการค้า) 
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Figure 1 The variation of colours and morphology of the fungal colonies of Trichoderma sp. shown on 
Potato Dextrose Agar (PDA) compare with T. asperellum (commercial strain) 
 
Table 1 Antagonistic activity of Trichoderma sp. against P. colocasiae on Potato Dextrose Agar (PDA) 
compared with T. asperellum (commercial strain) 

Isolate Percentage Inhibition 

BM1 
55.80 ± 0.08

ab

 

BM6 
56.52 ± 0.23

a

 

BM7 
54.59 ± 0.10

abc

 

Trichoderma asperellum (commercial strain)  
53.14 ± 0.30

bcd

 

Note Different alphabets in the column represents significant difference at P< 0.05 employing DMRT 
 

 
 
Figure2. Antagonistic effect of Trichoderma sp. 3 isolate compare with T. asperellum (commercial 
strain) against P. colocasiae on Potato Dextrose Agar (PDA) after 5 days 
The antifungal activity of those three isolates was not significantly different from (P < 0.05) from. Trichoderma asperellum (commercial strain).  

 

196 


