
การควบคุมโรคผักโดยชีววิธี

ผศ.ดร.จิระเดช  แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
_______________________________________________________________

ทําไมจึงเกิดโรคกับพืชท่ีปลูกโดยไมใชดินและพืชในโรงเรือน
การปลูกพืชผักโดยไมใชดิน และการปลูกในสภาพโรงเรือน เปนวิธีการหนึ่งที่จะลดหรือหลีก

เล่ียงการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และลดปญหาจากการรบกวนของแมลงและการเกิดโรคพืชที่มีสาเหตุ
จากเชื้อโรคพืชในดิน  ทั้งเชื้อรา  และเชื้อแบคทีเรีย  ที่มักกอใหเกิดโรคกลาเนา รากเนา โคนเนา และโรค
เหี่ยว อยางไรก็ตาม เชื้อสาเหตุของโรคก็อาจมีโอกาสผานเขาสูระบบของการปลูกพืชโดยไมใชดินใน
สภาพโรงเรือนได โดยอาจติดมากับเมล็ดพันธุ หรือตนกลาพืชผักที่ยายลงปลูก ติดมากับเครื่องมือเครื่องใช
อุปกรณการเกษตร และคนที่ปฏิบัติงานในโรงเรือนเพาะปลูก เชน           ติดมากับรองเทา เสื้อผา และมือ
ละอองฝุนที่ถูกลมพัดพาเขามาในโรงเรือนก็อาจมีเชื้อโรคพืชติดมากับอนุภาคของดินไดเชนกัน เชื้อราและ
เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคอาจปะปนอยูในน้ําที่ใชผสมสารละลายแรธาตุ สําหรับการปลูกพืชในระบบ
ไฮโดรโพนิกส  หรือในน้ําที่ใชรดตนพืชในระบบการปลูกพืชโดยไมใชดิน  นอกจากนี้เชื้อโรคพืชอาจติด
มากับวัสดุอินทรียที่นํามาใชเปนวัสดุปลูก เชน ขี้เล่ือย  ขุยมะพราว  แกลบดิบ ฯลฯ

สภาพแวดลอมภายในโรงเรือนโดยสวนใหญมักเอื้ออํานวยตอการเกิดโรคพืชหลายชนิด กลาว
คือ ในโรงเรือนมีความชื้นสูง ความเขมของแสงนอยกวาปกติ อุณหภูมิไมสูงมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความชื้นบริเวณระบบรากพืชมักคอนขางสูงอยางตอเนื่องตลอดเวลา ในกรณี   ของการปลูกพืชในสาร
ละลายแรธาตุอาหารนั้น  รากพืชตองแชอยูในสารละลายตลอดเวลา  เปดโอกาสใหเชื้อราในกลุมของรา
ช้ันต่ําคือ    เชื้อราพิเทียม     (Pythium  spp.)  และเชื้อราไฟทอฟธอรา  (Phytophthora spp.)   สามารถเจริญ
และสรางสปอรที่วายน้ํา  (ซูโอสปอร/zoospore)  และเขาทําลายระบบรากของพืชได  บางกรณีการเปลี่ยน
แปลงระดับความเปนกรด-ดาง ของสารละลายแรธาตุอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน การเกิด
สภาวะกรดจัด (pH ต่ํากวา 5.5) อาจเปนสาเหตุใหพืชเกิดความเครียด ออนแอตอการเขาทําลายของเชื้อโรค

เอกสารประกอบการฝกอบรม หลักสูตร “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการปลูกผักระบบไมใชดิน และภายในโรงเรือน” จัดโดย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ชุดโครงการ-การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน) และคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 ณ. อาคารเจาคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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ได การเปลี่ยนแปลงของระดับอุณหภูมิในโรงเรือนจากสภาพปกติเปนอุณหภูมิสูงขึ้น เชน ในฤดูรอน นอก
จากจะเปนปจจัยที่ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชแลว ยังเปนปจจัยที่สงเสริมการเกิดโรคทั้งโรค
บนใบพืชและโรคที่เกิดกับระบบรากได ถาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเขาทําลายของเชื้อโรคพืชเกิด
ขึ้นอยางตอเนื่อง หรือเปนเวลานาน จะชวยสงเสริมการเกิดโรคไดงายขึ้น หรือชวยใหเกิดโรคในระดับที่
รุนแรงได

พันธุพืชที่ ใชปลูกทั้งในระบบที่ไมใชดินและในสภาพโรงเรือนสวนใหญเปนพันธุดี             
เจริญเติบโตรวดเร็วและใหผลผลิตสูง แตมักไมตานทานตอโรคพืชที่สําคัญ  พืชผักที่มีการเจริญเติบโตที่
รวดเร็ว มักมีเซลลที่อวบน้ํา ผนังเซลลบอบบาง เชื้อโรคสามารถแทงเขาสูเซลลไดโดยงาย         อยางไรก็
ตาม พืชผักบางพันธุมีการเจริญของรากใหมทดแทนรากเกาที่ถูกเชื้อโรคเขาทําลายไดอยางรวดเร็ว  ชวยให
การเจริญเติบโตของพืชในภาพรวมเปนไปตามปกติ และผลผลิตไมลดลงมากนัก

ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดโรคกับพืชผักที่ปลูกโดยไมใชดินและปลูกในสภาพโรงเรือน        จึง
ขึ้นอยูกับปจจัยที่กอใหเกิดโรคดังกลาวขางตน  คือ พันธุพืชผักที่ออนแอตอโรค มีเชื้อโรคแพร    เขามาใน
ระบบและกระบวนการปลูกพืช ประกอบกับมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเกิดโรคอยางตอเนื่อง
หรือในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร  อยางไรก็ตามการปลูกพืชผักในระบบปลูกพืชโดยไมใชดิน ไดรับ
การพัฒนาจนอยูในระดับที่ปฏิบัติเปนการคาแลว  ดังนั้นจึงไมคอยพบปญหาโรคพืชที่เกิดจากสาเหตุเกี่ยว
กับความไมสมดุลของแรธาตุอาหาร

โรคที่สําคัญของพืชผักท่ีปลูกในระบบไมใชดิน และในสภาพโรงเรือน
พืชผักที่ปลูกกันในระบบไมใชดิน และปลูกในสภาพโรงเรือน ประกอบดวยพืชในกลุมผัก

สลัด  ผักคะนา  ผักกวางตุง  แตงกวา  แคนตาลูป  มะเขือเทศ  พริกฯ โรคที่สําคัญของพืชผักดังกลาวมักมี
สาเหตุจากเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย เปนสําคัญ โรคไวรัสอาจพบไดนอยเพราะมีการใชเมล็ดพันธุที่
ปราศจากโรค และในโรงเรือนสามารถปองกันการแพรระบาดของแมลงที่อาจเปนพาหะนําเชื้อไวรัสได
สําหรับโรคพืชที่เกิดจากไสเดือนฝอย ไมพบวาเปนปญหาแตประการใด
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โรคของพืชผักท่ีพบในระบบการปลูกพืชโดยไมใชดินและในสภาพโรงเรือนในประเทศไทย*

ชนิดพืช/ชื่อโรค เชื้อสาเหตุ ระบบการปลูก
ผักสลัด/ผักกินใบ
        โรคกลาเนา/รากเนา รา : พิเทียม (Pythium spp.) NFT, DFT
        โรครากเนา/ลําตนเนา รา : ไฟทอฟธอรา (Phytophthora sp.) NFT
        โรคใบจุด/ใบไหม รา : อัลเทอรนาเรีย (Alternaria spp.) NFT, DFT
        โรคราน้ําคาง รา : เพอโรโนสปอรา (Peronospora parasitica) NFT, DFT
พริก
        โรคแอนแทรคโนส รา : คอลเลโททริคัม (Colletotriclum spp.) Substrate
        โรคใบจุดเซอรคอสปอรา รา : เซอรคอสปอรา (Cercospora spp.) Substrate
        โรคเหี่ยวฟวซาเรียม รา : ฟวซาเรียม (Fusarium spp.) Substrate
พืชตระกูลแตง (แตงกวา, แคนตาลูป, แตงโม)
        โรคราแปง รา : ออยเดียม (Oidium sp.) NFT,DFT,substrate
        โรคราน้ําคาง รา : เพอโรโนสปอรา (Peronospora spp.) NFT,DFT,substrate
        โรคเหี่ยว รา : ฟวซาเรียม (Fusarium spp.) NFT, substrate
พืชอ่ืนๆ   
        โรครากเนา รา : พิเทียม (Pythium spp.) NFT, DFT
        (หญาเทวดา)
        โรครากเนา รา : พิเทียม (Pythium spp.) NFT, DFT
        (สะระแหน)
        โรคเนาเละ แบคทีเรีย : เออรวิเนีย (Erwinia carotovora DRFT
        (ผักกาดกะหล่ํา)                                            pv. carotovora)

*  จากผลการสอบถามขอมูลเจาหนาที่ผูปลูก/ดูแลพืช และจากการตรวจวินิจฉัยตัวอยางโรคพืช โดย
   นักวิชาการโรคพืช
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โรคพืชท่ีพบในระบบการปลูกพืชโดยไมใชดินและในสภาพโรงเรือนในตางประเทศ
ชนิดพืช/ชื่อโรค เชื้อสาเหตุ ระบบการปลูก

มะเขือเทศ
        โรคลําตนเนา แบคทีเรีย : (Erwinia carotovora NFT

                           pv. carotovora)
        โรคแคงเกอร แบคทีเรีย : (Clavibacter michiganese NFT

                           pv. michiganense)
        โรคใบจุด แบคทีเรีย : (Xanthomonas campestris NFT

                           pv. vesicatoria)
        โรคเหี่ยว แบคทีเรีย : (Ralstonia solanacearum) NFT
        โรคใบจุด แบคทีเรีย : (Pseudomonas syringae NFT

                           pv. syringae)
        โรคไสตาย แบคทีเรีย : (Pseudomonas corrugata) NFT
        โรครากและลําตนเนา รา           : (Pythium aphanidermatum) NFT, DFT

              : Fusarium spp.)
        โรครากเนา รา           : (Pythium myriotyrum) NFT

              :  Phytophthora parasitica)
        โรครากเนาดํา รา           : (Thielaviopsis basicola) NFT
        โรคราสีขาว รา           : (Sclerotinia sclerotiorum) NFT
        โรคลําตนเนา รา           : (Phoma sp.) NFT
        โรคราสีเทา รา           : (Botrytis cinerea) NFT
        โรคใบไหม รา           : (Alternaria solani) NFT
        โรคแคงเกอร รา           : (Alternaria alternata) NFT
        โรคใบดาง ไวรัส       : Tobacco mosaic virus NFT
พริก
        โรคใบไหม รา          : (Pythium spp) NFT
        โรคราสีเทา รา           : (Botrytis cinerea) NFT
แตง
        โรครากและลําตนเนา รา           : (Pythium aphanidermatum) NFT, DFT
        โรคราสีเทา รา           : (Botrytis cinerea) NFT
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โรคพืชท่ีพบในระบบการปลูกพืชโดยไมใชดินและในสภาพโรงเรือนในตางประเทศ
ชนิดพืช/ชื่อโรค เชื้อสาเหตุ ระบบการปลูก

ผักกินใบ
       โรครากและลําตนเนา รา           : (Pythium aphanidermatum) NFT, DFT
       โรครากเนา รา           : (Phytophthora parasitica) NFT
สตอรเบอรร่ี
       โรคราสีเทา รา           : (Botrytis cinerea) NFT
เยอรบีรา
       โรครากเนา รา           : (Rhizoctonia spp.) NFT

นอกจากนี้ มีรายงานวา สามารถแยกเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ไดจากราก
พืชที่ปลูกในระบบปลูกพืชโดยไมใชดิน ประกอบดวย

 1.    เชื้อแบคทีเรีย  : Ralstonia solanacearum
 2. เชื้อราที่สรางซูโอสปอร (สปอรที่วายน้ําได)

: Phytophthora cryptogea
: P. nicotianae
: Plasmopara lactucae – radicis
: Pythium debaryanum
: Pythium dissotocum
: Pythium intermedium
: Pythium myriotyrum
: Olpidium brassicae
: Olpidium radicale

3. เชื้อไวรัส : Lettuce big vein virus (ถายทอดโดย Olpidium brassicae)
: Melon necrotic spot virus (ถายทอดโดย Olpidium radicale )
: Tomato mosaic virus
: Cucumber green mottle mosaic virus



6

การควบคุมโรคพืชผักในระบบปลูกพืชโดยไมใชดินและในสภาพโรงเรือน
การควบคุมโรคพืชผักในระบบการปลูกที่ไมใชดิน ไมวาจะปลูกพืชในสารละลาย             แร

ธาตุแบบไฮโดรโพนิกส หรือการปลูกในวัสดุอินทรียและอนินทรียอาศัยหลักการเชนเดียวกับการปลูกพืช
ผักในดิน แตอาจมีขอแตกตางในวิธีปฏิบัติอยูบาง  การควบคุมโรคในระบบปลูกพืชโดยไมใชดินซึ่งมัก
ปฏิบัติกันภายในโรงเรือน จะสามารถดําเนินการไดสะดวกกวาและมีโอกาสประสบความสําเร็จไดงายกวา
การควบคุมโรคของพืชที่ปลูกในดินนอกโรงเรือน หลักการควบคุมโรคที่สําคัญคือ ทําอยางไรจึงจะให
ระบบการปลูกพืชโดยไมใชดินปลอดจากเชื้อโรคพืชและศัตรูพืชตางๆ ไดมากที่สุด  และทําอยางไรที่จะ
บํารุงพืชใหมีการเจริญเติบโตอยางสมบูรณและมีความแข็งแรง ตานทานตอการเขาทําลายของเชื้อสาเหตุ
โรคไดดีที่สุด

ห ลักการควบคุมโรคพืช ผักในระบบปลูกพืชโดยไม ใช ดินและในสภาพโรง เรื อน                 
ประกอบดวย

1. การหลีกเล่ียงและการกีดกัน (Avoidance and exclusion)
เปนการพยายามหลีกหนีใหไกลจากแหลง หรือบริเวณที่มักมีโรคพืชระบาดอยู (ถาทําได) หลีก

เล่ียงจากการใชน้ําและวัสดุปลูกที่อาจมีการปนเปอนของเชื้อโรคพืช  ถาไมสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยเหตุผล
ตางๆ ก็ควรที่จะมีมาตรการกีดกันเชื้อโรคไมใหเขามาสูโรงเรือนที่ปลูกพืชได การใชเมล็ดพันธุหรือตนกลา
พืชจากแหลงผลิตจําหนายที่เชื่อถือได เพื่อปองกันมิใหเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุและตนกลาพืชแลว
แพรกระจายในโรงเรือน สําหรับวัสดุปลูกพืชก็เชนเดียวกัน ตองมั่นใจวาวัสดุดังกลาวปราศจากเชื้อโรคปน
เปอนติดมาดวย ถาไมแนใจตองดําเนินการกําจัดเชื้อโรคปนเปอนกอนนําไปใช

เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา เชื้อราสาเหตุโรคพืชสามารถติดไปกับคนที่เขาปฏิบัติงานใน
โรงเรือนได  โดยเฉพาะอยางยิ่งติดไปกับเสื้อผาและรองเทา  ดังนั้นควรมีมาตรการที่เหมาะสม          เพื่อ
ปองกันมิใหผูปฏิบัติงานนําพาเชื้อเขาสูโรงเรือนไดโดยไมทันรูตัว  บางกรณีอาจจําเปนตองจัดระเบียบการ
เขาเยี่ยมชมของบุคคลภายนอกอยางรอบคอบดวย  ทั้งนี้เพื่อปองกันหรือกีดกันเชื้อโรคไมใหเขาสูโรงเรือน
ปลูกพืชไดโดยงาย

2. การกําจัดเชื้อสาเหตุโรคพืช (Eradication)
เปนมาตรการที่จําเปนอยางยิ่งในการลดปริมาณของเชื้อโรคในโรงเรือน หรือในระบบปลูกพืช

โดยไมใชดิน  ทั้งนี้อาจใชวิธีการทางกายภาพ  ทางเคมี และโดยวิธีชีวภาพวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทุกวิธีรวมกัน
วิธีการทางกายภาพที่สามารถฆาเชื้อโรคซึ่งอาจติดมาในสารละลายแรธาตุอาหารสําหรับปลูก

พืช ประกอบดวย การใชความรอน (มากกวา 60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที) การใชแสงอัลตราไวโอเลต 
(28-84 วัตต ผานลงในสารละลาย) การใชกาซโอโซน (60-75 นาที)  การกรองผานเยื่อกรอง (membrane 
ขนาดชองเปด 7 ไมครอน)  การกรองผานทรายอยางชาๆ  การปรับอุณหภูมิในสารละลายใหต่ําลง (ต่ํากวา 
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20 องศาเซลเซียส)  สําหรับการฆาเชื้อโรคที่อาจติดมากับวัสดุปลูก  อาจใชวิธีตากแดดใหแหงนานกวา 1 
สัปดาห หรือการใชไอน้ํารอนนึ่งฆาเชื้อ

วิธีการทางเคมีที่ฆาเชื้อโรคในสารละลาย ประกอบดวย  การใชคลอรีนในรูป sodium 
hypochlor i te  หรือ  ca lc ium hypochlor i te  (1-2  ppm)  การใชไอโอดีน  (0 .7  ppm)  
การใชไฮโดรเจนเพอรออกไซด (100 ppm)  การใชซิลเวอรออกไซด (Ag2O 40 ppb-สวนในพันลานสวน) 
การใชแคลเซียมไนเตรท (10-20 mM)  การใชโพแทสเซียม ซิสิเคท (100-200 ppm)  การใชทองแดง (0.28 
ppm)  รวมกับเหล็ก (FeSO4)

วิธีการทางชีวภาพ ประกอบดวย การใชจุลินทรียปฏิปกษทั้งที่เปนเชื้อแบคทีเรียเชน บาซิลลัส 
(Bacillus spp.)  ซูโดโมนาส (Pseudomonas) และเชื้อราเชน เชื้อราไตรโคเดอรมา (Trichoderma spp.)  
นอกจากนี้ อาจมีการใชไคโตซาน (100-400 ppm)  เพื่อกระตุนใหพืชเกิดความ ตานทานโรคตลอดจนเลือก
ใชวัสดุปลูกที่สามารถยับยั้งเชื้อโรคได เชน เปลือกไมบางชนิด

3. การปองกันการเกิดโรค (Protection)
ควบคุมดูแลระบบการปลูกอยางสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องคาความเปนกรด-ดาง (pH) 

และความเค็ม (EC) เพื่อปองกันไมใหพืชเกิดสภาวะเครียด (stress)  ซ่ึงจะทําใหพืชออนแอ                เกิด
โรคงาย ใชสารสกัดจากจุลินทรียหรือใชจุลินทรียปฏิปกษปองกันการเขาทําลายของเชื้อโรคอยางตอเนื่อง
โดยวิธีคลุกเมล็ด ผสมกับวัสดุปลูก ใสลงในสารละลายแรธาตุ รดหรือฉีดพนลงบนตนกลาพืช และตนพืช
ที่กําลังเจริญเติบโต

การควบคุมโรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อราดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา
ไตรโคเดอรมา สปชีส (Trichoderma spp.)  มีช่ือเรียกในทางราชการคือ “ไทรโคเดอรมา” เปน

เชื้อราที่ไดรับความสนใจในการศึกษา-วิจัยจากนักวิชาการหลายแขนง เชน ดานการแพทย  เนื่องจากเชื้อรา
ไตรโคเดอรมาสามารถสรางปฏิชีวนสารหลายชนิด ดานการผลิตเอนไซม เพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร
และการยอยสลายวัสดุตาง ๆ สําหรับดานการควบคุมโรคพืช มีการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโค
เดอรมา ลิกโนรัม (T. lignorum [viride]) ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชมาตั้งแต พ.ศ. 2475  โดย
Weindling จากการศึกษาพบวาเชื้อราไตรโคเดอรมา สามารถฆาเชื้อไรซอคโทเนีย โซลาไน (Rhizoctonia
solani) โดยการเปนปรสิตดวยการสรางเสนใยพันรัด (coiling around) เสนใยของเชื้อโรค นอกจากนี้ยัง
สังเกตพบวามีเชื้อราอีกหลายชนิด เชน เชื้อรา                 ไฟทอฟธอรา (Phytophthora) เชื้อราพิเทียม
(Pythium) เชื้อราไรโซพัส (Rhizopus) และเชื้อรา สเคลอโรเทียม รอลฟสิไอ (Sclerotium rolfsii) มีความ
ออนแอตอการเขาทําลายของเชื้อรา            ไตรโคเดอรมาดวย ดังนั้นตั้งแตป พ.ศ. 2475 จึงมีนักวิชาการ
ศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางกวางขวางตราบจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษากลไก
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การเขาทําลายเชื้อโรคพืช นิเวศวิทยาและศักยภาพในการนํามาผลิตชีวภัณฑเพื่อประยุกตใชในการควบคุม
โรคพืชอยางมีประสิทธิภาพ

เอกสารฉบับนี้เปนการเรียบเรียงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับเชื้อราไตรโคเดอรมาที่ใชควบคุมเชื้อ
ราสาเหตุโรคพืชโดยสังเขป เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวของเชื้อราไตรโค
เดอรมา การเปนปฏิปกษตอเชื้อโรคพืช ตลอดจนบทบาทในการนํามาผลิตและประยุกตใชควบคุมโรคพืช
ดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ

ลักษณะและคุณสมบัติ
เชื้อราไตรโคเดอรมา เปนเชื้อราจําพวกซาโปรไฟต (saprophyte) ที่ดํารงชีวิตอยูในดิน  อาศัย

เศษซากพืช และซากสัตวและแหลงอินทรียวัตถุ เปนแหลงอาหาร เปนเชื้อราที่พบไดโดยทั่วไปในดินทุก
หนทุกแหง สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์จากดินธรรมชาติไดงาย เจริญไดรวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลาย
ชนิด  สรางเสนใยสีขาวและผลิตโคนิเดีย (conidia) หรือสปอร (spore) มากมายรวมเปนกลุมเห็นเปนสี
เขียว บางชนิดอาจมีสีขาวหรือสีเหลือง เชื้อราไตรโคเดอรมาเปนปฏิปกษหรือศัตรูตอเชื้อราสาเหตุโรคพืช
หลายชนิดโดยวิธีเปนปรสิต (mycoparasite) โดยการพันรัดหรือแทงเขาสูภายในเสนใยเชื้อโรค แขงขัน
การใชอาหารกับเชื้อโรค (competition) สามารถผลิต                  ปฏิชีวนสาร (antibiotics) สารพิษ (toxins)
น้ํายอยจําพวกเอนไซม (enzyme) นอกจากนี้ยังพบวาสามารถชักนําใหตนพืชมีความตานทานตอเชื้อโรค
พืชได เชื้อราไตรโคเดอรมาบางชนิดเปนปฏิปกษตอเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชได

ประโยชนของเชื้อราไตรโคเดอรมา
ไตรโคเดอรมาเปนเชื้อราที่มีคุณสมบัติและศักยภาพสูงในการใชควบคุมเชื้อราสาเหตุโรค

พืช ตรงตามหลักการ และแนวคิดของการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี ทั้งนี้เพราะความสามารถ
ในการเจริญอยางรวดเร็ว สรางสปอรไดปริมาณสูงมาก โดยอาศัยอาหารจากเศษอินทรียวัตถุ ชวยให
สามารถแขงขันกับเชื้อโรคพืช หรือจุลินทรียที่มีอยูรอบขางไดดี เชื้อราไตรโคเดอรมาบางสายพันธุเปน
ปฏิปกษโดยตรงตอเชื้อโรคพืช โดยการพันรัดแลวแทงสวนของเสนใยเขาไปในเสนใยของเชื้อราสาเหตุ
โรคพืช ทําใหเสนใยตาย ในขณะที่บางสายพันธุสามารถสรางปฏิชีวนสาร หรือสารพิษ เพื่อหยุดยั้งหรือ
ทําลายเสนใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้บางสายพันธุสามารถสรางสาร
เรงการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตของพืช ตลอดจนชวยกระตุนใหพืชมีความตานทานตอโรคเพิ่มขึ้น
ไดดวย

1. ไตรโคเดอรมาลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคพืช
เชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดสามารถเจริญไดโดยอาศัยอาหาร ทั้งจากพืชอาศัย โดยตรง

ในขณะที่กําลังเขาทําลายพืชอยู หรืออาศัยวัสดุอินทรียจําพวกเศษซากพืชที่กําลังยอยสลาย             ตัว
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อยาง เชน เชื้อราพิเทียม เชื้อราไรซ็อคโทเนีย และ เชื้อราสเคลอโรเทียม เปนตน สวน                  ไตรโค
เดอรมาเปนเชื้อราที่ไมทําใหพืชเกิดโรคจึงไมสามารถใชอาหารจากพืชปกติได แตจะอาศัยอาหารจาก
อินทรียวัตถุและเศษซากพืชในดินแตเพียงอยางเดียวเทานั้น ดังนั้นเชื้อราไตรโคเดอรมาจึงอาจมีผล
กระทบตอกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคพืชไดในชวงระยะที่เชื้อโรคอาศัยอาหารจากอินทรียวัตถุเปน
สําคัญ กิจกรรมที่สําคัญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช คือ การใชอาหารจากเซลลของพืชที่มีชีวิตอยู หรือจาก
เศษซากพืชเพื่อการเจริญโดยสรางสวนของเสนใยใหมีปริมาณมาก ซ่ึงจะสงผลใหสามารถสรางสวน
ขยายพันธุ หรือแพรพันธุไดมากขึ้นตามไปดวย เชื้อราไตรโคเดอรมา           มีคุณสมบัติในการลดกิจ
กรรมของเชื้อราสาเหตุโรคพืชดังกลาว โดยสามารถพันรัดเสนใย แลวปลดปลอยเอนไซมออกมาหลาย
ชนิด เชน ไคติเนส เซลลูเลส กลูคาเนส เพื่อสลายผนังเสนใยของเชื้อโรคกอนที่จะแทงสวนของเสนใย
เขาไปภายในเสนใยของเชื้อโรค เชื้อราไตรโคเดอรมาเจริญอยางรวดเร็วโดยใชอาหารจากภายในเสนใย
ของเชื้อโรค กิจกรรมดานการเจริญของเสนใยเชื้อโรคจะลดลงอยางมาก สงผลใหกิจกรรมเกี่ยวกับการ
สืบพันธุลดลงไปดวย
  นอกจากนี้ในกรณีที่เชื้อโรคกําลังเขาทําลายรากพืช หรือสวนใดสวนหนึ่งของพืช เชน  
บริเวณแผลหรือรอยตัด  เชื้อราไตรโคเดอรมาจะทําหนาที่ขัดขวางกิจกรรมการเขาทําลายของเชื้อโรค
บริเวณดังกลาวได โดยการแขงขันการใชอาหาร และรบกวนการเจริญของเชื้อโรคพืช   ทุกระยะ เชน 
การงอกของสปอร การเจริญและพัฒนาของเสนใยการขยายพันธุและสืบพันธุ เปนตน ผลจากการรบ
กวนและขัดขวางกิจกรรมตาง ๆ ของเชื้อโรค จะสงผลใหความรุนแรงของการเกิดโรคพืชลดลงไดในที่
สุด

2. ไตรโคเดอรมาลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืช
ปริมาณของเชื้อราสาเหตุโรคพืชมักมีสวนสัมพันธโดยตรงกับกิจกรรมการเจริญเพื่อสราง

เสนใยและสปอรทั้งในและบนสวนหรือบริเวณของพืชที่ถูกเชื้อโรคเขาทําลาย ดังนั้นเมื่อกิจกรรมการ
เจริญและพัฒนาของเสนใยเพื่อเขาทําลายพืชอาศัย ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสืบพันธุหรือสรางสวนโครง
สรางเพื่อขยายพันธุของเชื้อโรคถูกขัดขวางหรือรบกวนโดยเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางตอเนื่อง นอกจาก
จะทําใหความรุนแรงของการเกิดโรคลดนอยลงแลว ยังสงผลใหปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลงจนอยู
ในระดับที่ไมสามารถกอใหเกิดความเสียหายรุนแรงกับพืชที่ปลูกได เชื้อราไตรโคเดอรมาสามารถเขา
ทําลายสวนที่เปนโครงสรางของเชื้อสาเหตุโรคพืชซ่ึงถูกสรางขึ้นเพื่อการสืบพันธุหรือเพื่อความอยูรอด
ภายใตสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมได เชน กรณีของเชื้อราไตรโคเดอรมาที่เขาทําลายเม็ดสเคลอโร
เทียมของเชื้อราสเคลอโรเทียม รอลฟสิไอ ทําใหเม็ดสเคลอโรเทียมฝอตายไปกอนที่จะมีโอกาสงอกเปน
เสนใยเพื่อเขาทําลายพืช แสดงใหเห็นวาเชื้อราไตรโคเดอรมามีบทบาทในการทําลายเชื้อโรคพืชขณะที่
อยูในระยะพักตัวได สงผลใหปริมาณของเชื้อโรคพืชลดลงอยางตอเนื่อง
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3.  ไตรโคเดอรมาเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช
นอกจากเชื้อราไตรโคเดอรมาจะชวยปองกันการเขาทําลายของเชื้อโรคพืชหลายชนิดแลว 

ยังพบวาโตรโคเดอรมาสามารถเพิ่มการเจริญเติบโต และการสรางดอกของพืชอีกหลายชนิด  ไมดอกไม
ประดับที่ปลูกในกระถาง พืชผักตาง ๆ กลาไมผลที่เพาะดวยเมล็ด ตลอดจนกิ่งปกชํา และพืชหัว โดยเพิ่ม
ขนาดและความสูงของตน น้ําหนักของตนพืชทั้งตน น้ําหนักของหัว ตั้งแต 10-60% เมื่อเปรียบเทียบกับ
กรณีที่ไมไดใชเชื้อราไตรโคเดอรมา สําหรับกลไกที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติในการเพิ่มการเจริญเติบโต
ของพืชยังไมเปนที่ทราบแนชัดในทุกกรณี แตก็มีผูรายงานวาเชื้อราไตรโคเดอรมาสามารถสรางสารเรง
การเจริญเติบโต (ฮอรโมน) ตาง ๆ ไดเอง ในขณะที่บางกรณีเชื่อวาเชื้อราไตรโคเดอรมาสรางสารไป
กระตุนใหพืชสรางสารเรงการเจริญเติบโตมากกวาปกติ และบางกรณีพบวา เชื้อราไตรโคเดอรมาไปขัด
ขวางหรือทําลายจุลินทรียตาง ๆ ที่รบกวนระบบรากของพืช ทําใหระบบรากพืชสมบูรณ และแข็งแรง
สามารถดูดซับอาหารและแรธาตุ         ตาง ๆ ในดินไดดี ในรายงานของ Intana (2003) กลาววาเชื้อรา T.
harzianum สายพันธุกลาย และสายพันธุดั้งเดิมสามารถผลิตสาร harzianic acid, harzianic acid isomer
และ pentyl pyrone ได และสารดังกลาวมีผลในการเพิ่มน้ําหนักสดของตนและรากแตงกวาไดทั้งการ
ทดสอบในระดับหองปฏิบัติการและในระดับโรงเรือน สําหรับในกรณีของการเพาะเมล็ดที่ปลูกในดิน
ซ่ึงปลูกหรือโรยดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา พบวาเมล็ดจะงอกเร็วกวาปกติ  2-3 วัน และตนกลาจะมีขนาด
ใหญโตกวาปกติ นอกจากนี้พบวาเปอรเซ็นตความงอก และจํานวนตนรอดตายเพิ่มมากขึ้นดวย
ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด มีชีวภัณฑไตรโคเดอรมาที่มีคุณสมบัติดังกลาวขาง
ตนวางจําหนายแลว เชน โพรมอท (Promot) ซ่ึงประกอบดวยเช้ือราไตรโคเดอรมา สปชีส

4. ไตรโคเดอรมาเพิ่มความตานทานของพืช
ในปจจุบันไดเร่ิมมีการใชไตรโคเดอรมาฝง หรือฉีดเขาสูลําตนหรือระบบรากพืช เพื่อจุด

ประสงคในการปองกันโรค และรักษาพืชที่เปนโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งในไมผลยืนตน จากการสังเกต
พบวา พืชที่ไดรับเชื้อโดยวิธีนี้ จะมีความแข็งแรงและตานทานตอการเกิดโรคไดคลายกับการฉีดวัคซีน
ในมนุษยหรือสัตว นอกจากนี้ Intana (2003) สามารถชักนําใหตนแตงกวามีความตานทานตอเชื้อรา
Pythium irregulare ไดดวยการใชสารกรอง (culture filtrate) ของเชื้อรา                ไตรโคเดอรมา  ฮาร
เซียนัม แตกลไกของการเพิ่มความตานทานโรคขณะนี้ยังมีรายงานการศึกษาในรายละเอียดอยูนอย

เชื้อโรคพืชท่ีไตรโคเดอรมาควบคุมได
เชื้อราไตรโคเดอรมาที่ผานการทดสอบประสิทธิภาพอยางถูกตองตามหลักวิชาการแลว  พบ

วา สามารถควบคุมหรือยับยั้งการเจริญตลอดจนเขาทําลายเสนใยของเชื้อราที่เปนสาเหตุโรคพืชหลาย
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ชนิดซึ่งประกอบดวยเช้ือราไรซ็อคโทเนีย (Rhizoctonia solani) เชื้อราสเคลอโรเทียม (Sclerotium rolfsii)
เชื้อราพิเทียม (Pythium spp.)  ที่เปนสาเหตุของโรคเมล็ดเนา โรครากเนา โรคเนาระดับดิน  เชื้อราไฟ
ทอฟธอรา (Phytophthora spp.) ที่เปนสาเหตุของโรครากเนา โรคโคนเนา เชื้อราฟวซาเรียม (Fusarium
spp.) ที่มักกอใหเกิดโรคเหี่ยวบนพืชสําคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิดทั้งพืชไร ไมผล พืชผัก และไมดอกไม
ประดับ และเชื้อรามาโครโฟมินา (Macrophomina phaseolina) ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคเมล็ดเนา และโคน
เนาของพืชตระกูลถ่ัว นอกจากนี้มีรายงานการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมเชื้อราโบไทรทิส ซิเนอเรีย
(Botrytis cinerea) สาเหตุของโรคผลเนาของสตรอเบอรีในประเทศอิตาลี ฝร่ังเศส อิสราเอล และสหรัฐ
อเมริกา การใชสปอรหรือ   โคนิเดียของเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมเชื้อราไรซ็อคโทเนีย และเชื้อราไม
โคเซนโทรสปอรา   อะเซอรินา (Mycocentrospora acerina) สาเหตุโรคเนาของแครอทได

ชีวภัณฑไตรโคเดอรมา
ในตางประเทศมีการผลิตและจําหนายชีวภัณฑไตรโคเดอ

นานแลว ในสหรัฐอเมริกามีชีวภัณฑไตรโคเดอรมาที่ผานการรับรองจ
(Environmental Protection Agency, EPA) อยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ

ตารางที่ 1 ชีวภัณฑเชื้อราไตรโคเดอรมาที่ผลิตในประเทศตางๆ

ชีวภัณฑ/จุลินทรียปฏิปกษ เชื้อโรค/พืช
ANTI-FUNGUS
Trichoderma spp.

(ไตรโคเดอรมา สปชีส)

Rhizoctonia solani,
Pythium spp./ พืชในแปลง

เพาะกลา
Promot

Trichoderma spp.
(ไตรโคเดอรมา สปชีส)

เชื้อราตางๆ / ผลไม, ผัก

Supraavit
Trichoderma harzianum

(ไตรโคเดอรมา ฮารเซียนัม)

เชื้อราตางๆ

T-35
Trichoderma harzianum

(ไตรโคเดอรมา ฮารเซียนัม)

Rhizoctonia solani
Fusarium spp./

แตงกวา , มะเขือเทศ
รมา (ตารางที่ 1) มาเปนระยะเวลา
ากสํานักงานพิทักษสภาพแวดลอม
. 2538

บริษัทผูผลิต (ประเทศ)
Grondontsmettingham
De Ceuster (เบลเยียม)

J.H. Biotech, Inc.
(สหรัฐอเมริกา)

Bonegaard & Reitzel
(เดนมารค)

Makhteshim
(อิสราเอล)
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ตารางที่ 1  (ตอ)
ชีวภัณฑ/จุลินทรียปฏิปกษ เชื้อโรค/พืช บริษัทผูผลิต (ประเทศ)

Trichodermin-3
Trichoderma lignorum

(ไตรโคเดอรมา ลิกโนรัม)

Fusarium sp./
พืชไร,ผัก

(รัสเซีย, บุลกาเรีย)

Trichodex
Trichoderma harzianum

(ไตรโคเดอรมา ฮารเซียนัม)

Botrytis cinerea/
ผลไม,ไมดอกไมประดับ

Makhteshim
(อิสราเอล)

Trichopel , Trichodowels
Trichoderma spp.

(ไตรโคเดอรมา สปชีส)

เชื้อราตางๆ Agrimm Technologies Ltd.
(นิวซีแลนด)

TY
Trichoderma spp.

Rhizoctonia solani,
Pythium sp.,Sclerotium rolfsii

/ พืชไร, ผัก

Mycontrol (อิสราเอล)

BINAB-T,W
Trichoderma spp.

(ไตรโคเดอรมา สปชีส)

Verticillium malthouse/เห็ด Binab USA (สหรัฐอเมริกา)

F-stop
Trichoderma harzianum

(ไตรโคเดอรมา ฮารเซียนัม)

Pythium ultimum,
Rhizoctonia solani,

Fusarium sp./
คลุกเมล็ดพืชที่ปลูกเปนแถว

TGT, Inc.
(สหรัฐอเมริกา)

ที่มา : Hall, F.R. and J. W. Barry (eds.). 1995.  Biorational Pest Control Agents.   American   Chemical 
Society, Washington, DC.

              
สําหรับในประเทศไทย ไดมีการรวมลงนามในสัญญาการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อ

ราไตรโคเดอรมาเพื่อใชควบคุมโรคพืช ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (ผูสนับสนุนทุนวิจัย) และบริษัทยูนิซีดส จํากัด  เพื่อดําเนินการผลิตชีวภัณฑเชื้อ
ราไตรโคเดอรมาในเชิงธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2538                   ในโอกาสตอมาบริษัทยูนิซีดส
จํากัด โดยความรวมมือดานขอมูลจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงมี ผศ.ดร.จิระเดช  แจม
สวาง เปนหัวหนาคณะนักวิจัย ไดเสนอขอขึ้นทะเบียนชีวภัณฑไตรโคเดอรมา  ภายใตช่ือการคา



  “ยูนิกรีน ยูเอ็น-1” กับกรมวิชาการเกษตร เพื่อใหถูกตองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
และไดรับอนุมัติ “ทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่ 355/2539” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 ดังนั้น ชีวภัณฑยู
นิกรีน ยูเอ็น-1 จึงนับไดวาเปนชีวภัณฑควบคุมโรคพืชชนิดแรกในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองคุณ
ภาพ และประสิทธิภาพอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติ จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและส
หกรณ เพื่อใชควบคุมโรครากเนาของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อราไฟทอฟธอรา โรคโคนเนาของมะเขือเทศ
และโรคกลาไหมของขาวบารเลยซ่ึงเกิดจากเชื้อราสเคลอโรเทียม และโรคเนาระดับดินของถั่วเหลืองฝก
สดที่เกิดจาก เชื้อราพิเทียม

นอกจากนี้ ยังมีชีวภัณฑไตรโคเดอรมาชนิดใหม ๆ อีกหลายชนิด เชน ไบโอ-เทรค 22-จี
(Bio-Trek 22-G) รูทชีลด (Root Shield (T-22)) ผล ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไตรโคเจ็ค
(Trichoject) ผลิตในประเทศนิวซีแลนด และซูพรีซิวิท (Supreseevit) ผลิตในสาธารณรัฐเชค

แนวทางการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา
การใชไตรโคเดอรมาเพื่อปองกันโรค

ในทางวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคพืชโดยชีววิธีดวยการใชจุลินทรียชนิดใด ๆ ก็ตาม
มีจุดประสงคเดียวกันคือ เนนที่การใชเพื่อปองกันการเกิดโรค มากกวาการใชจุลินทรียเพื่อรักษาโรค การ
ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาจึงมุงหวังประโยชนเพื่อการปองกันโรคเปนประการสําคัญ โดยตองการใหเชื้อรา
ไตรโคเดอรมามีบทบาทในการแขงขัน และทําลายเชื้อโรคเพื่อใหปริมาณลดลง และยังชวยปกปองสวน
ของพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบรากพืชใหปลอดภัยจากการเขาทําลายของเชื้อโรค ดังนั้นการใชเชื้อรา
ไตรโคเดอรมาใหตรงตามวัตถุประสงคจริง ๆ จึงควรใชในขณะที่พืชยังไมแสดงอาการของโรคอาจเริ่มตั้ง
แตการเพาะเมล็ด สําหรับการใชเชื้อราไตรโค-เดอรมาเพื่อการรักษาพืชที่เปนโรคแลวนั้น ถึงแมจะมีความ
เปนไปได ในกรณีของพืชยืนตน เชน ไมผลตาง ๆ แตก็ถือวาเปนวิธีที่มีความเสี่ยง เพราะอาจไมประสบผล
สําเร็จดังที่คาดหวังเสมอไป  เนื่องจากไมสามารถประเมินสภาพความเสียหายของระบบรากพืชที่ถูกเชื้อ
โรคเขาทําลายได นอกจากนี้การฟนฟูสภาพตนพืชใหกลับสมบูรณแข็งแรงดังเดิม ตองใชเวลานานและ
เสียคาใชจายที่คอนขางสูงอีกดวย ดังนั้นจึงควรตระหนักไวเสมอวาการใชเชื้อราไตรโคเดอรมามีจุด
ประสงคเพื่อการปองกันโรคมากกวาการรักษาโรค  การหวานเชื้อราไตรโคเดอรมาลงดินในสวนหรือ
แปลงปลูกพืชกอนที่พืชจะเกิดโรคเปนสิ่งที่ควรกร ําอยางยิ่ง

การใชไตรโคเดอรมาเพื่อรักษาโรค
ในกรณีของไมผลยืนตน เชน ส

แลวจะทําใหตนพืชแสดงอาการทรุดโทรม เชน ใบ
เปนมัน ถาระบบรากถูกทําลายคอนขางรุนแรงจะเก
ะท
13

ม และทุเร
ซีดหรือเหลือ
ิดอาการใบรว
ิต
ียน เมื่อเกิดโรครากเนาไฟทอฟธอรา                      
ง ไมแตกใบออน ผิวใบมีลักษณะดานไม
ง และทําใหตนพืชตายในที่สุด ในกรณี
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ที่พืชเร่ิมแสดงอาการทรุดโทรมไมรุนแรงนัก การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาใสลงดินใตทรงพุม เพื่อหยุดยั้ง
การเขาทําลายระบบรากของเชื้อโรค ชวยปกปองรากใหมและชวยลดปริมาณเชื้อโรคในดินลง จะชวยให
ตนพืชสามารถฟนจากสภาพทรุดโทรมกลับคืนสูสภาพปกติได อยางไรก็ตามในกรณีที่พืชแสดงอาการ
ทรุดโทรมคอนขางมาก แสดงวาระบบรากสวนใหญถูกเชื้อโรคเขาทําลายแลว การใชเชื้อราไตรโคเดอร
มาแตเพียงอยางเดียวจะไมสามารถชวยฟนฟูสภาพ      ทรุดโทรมของพืชไดทันการ  ดังนั้นจึงมีความจํา
เปนตองใชวิธีการอื่นรวมดวย เชน การใชสารเคมีเมทาแลคซิล เพื่อหยุดยั้งการเขาทําลายของเชื้อไฟ
ทอฟธอรา และลดปริมาณของเชื้อลงโดยเฉียบพลัน รวมกับการใชสารเสริมหรืออาหารเสริมฉีดพนใบ
พืชเพื่อบํารุงพืชใหแข็งแรง แมวาวิธีการนี้จะประสบความสําเร็จแตก็ส้ินเปลืองคาใชจาย  และตนพืชตอง
ใชระยะเวลานานกวาจะฟนสูสภาพปกติ  ดังนั้น การรักษาตนพืชที่เปนโรคแลว  จึงเปนสิ่งที่ควรหลีก
เล่ียง  และควรมุงเนนที่การปองกันโรคเปนหลัก

รูปแบบและวิธีการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา
ในกระบวนการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีดวยการใชจุลินทรียปฏิปกษนั้น นอกจากการมี จุลินท

รียที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงแลว รูปแบบและวิธีการใชจุลินทรียปฏิปกษนับเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่จะกําหนดความสําเร็จของการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีดวยเชนกัน วิธีการใชจุลินทรีย
ปฏิปกษที่ดีควรเปนวิธีการที่ปฏิบัติไดงาย สะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับวิธีปฏิบัติทางเขตกรรม ไมสง
ผลกระทบตอความมีชีวิตของจุลินทรียปฏิปกษทั้งในระหวางหรือหลังการใช และตองสามารถพาจุลินท
รียปฏิปกษไปสูบริเวณที่เชื้อโรคพืชปรากฏอยู หรือบริเวณสวนของพืชที่เชื้อโรคพืชอาจจะเขาทําลายได
นอกจากนี้วิธีการใชจุลินทรียปฏิปกษที่เหมาะสม ควรมีสวนสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของจุลินทรีย
ปฏิปกษได เชน สงเสริมการเจริญ การเพิ่มปริมาณ และการเขาทําลายหรือหยุดยั้งการเจริญของเชื้อโรค
พืช ตลอดจนปจจัยที่ชวยใหจุลินทรียปฏิปกษมีโอกาสอยูรอดในสภาพธรรมชาติไดในปริมาณที่สูง

อยางไรก็ตาม วิธีการใชจุลินทรียปฏิปกษควรมุงเนนการใชเพื่อการปองกันการเกิดโรคมาก
กวาการใชเพื่อรักษา หรือเพื่อฟนฟูสภาพทรุดโทรมของตนพืชอันเนื่องมาจากโรคพืช              ดังนั้นวิธี
การใด ๆ ก็ตามที่ชวยใหจุลินทรียปฏิปกษไดมีโอกาสสัมผัสกับสวนของพืชกอนที่เชื้อโรคจะเขาทําลาย
ไมวาพืชจะอยูในระยะกลา ระยะกําลังเจริญเติบโต กําลังใหผลผลิต จนถึง           หลังการเก็บเกี่ยวแลว
จึงนับเปนวิธีการที่ควรปฏิบัติ

ไตรโคเดอรมาชนิดสด
เชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสด ในบทความนี้จะขอเรียกยอๆวา “เชื้อสด” หมายถึงเชื้อรา  ไตร

โคเดอรมาที่กําลังเจริญและสรางสปอรปกคลุมอยูบนผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อ เชน พีดีเอ (อาหารวุนที่มีน้ํา
สกัดมันฝร่ังและน้ําตาลเดกซโตรสเปนองคประกอบ) หรือบนอาหารธรรมชาติ เชน เมล็ดขาวฟาง ขาว
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โพด ขาวสาลี ขาวบารเลย และขาวเปลือก ซ่ึงผานการนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียแลว โดยปลอยใหเชื้อราไตรโค
เดอรมาเจริญสรางเสนใยและสปอรปกคลุมผิวเมล็ดพืชอยางทั่วถึง เปนเวลา 5-7 วันกอนนําไปใช  เชื้อสด
ที่ดีควรสรางสปอรสีเขียวเขมปกคลุมเมล็ดพืช หรือวัสดุอาหารอยาง           ทั่วถึง ไมมีสปอรเชื้อราชนิดอื่น
หรือเชื้อแบคทีเรียปนเปอน จนทําใหเกิดลักษณะเปนเมือกหรือมีกล่ินเหม็น

การผลิตและการใชเชื้อสดมีปญหา
ปญหาหลักที่หนวยงานของรัฐมักประสบคือ ไมสามารผลิตเชื้อสดใหเพียงพอกับความ

ตองการของเกษตรกรได ในขณะเดียวกันผูผลิตเองก็มักพบปญหาเกี่ยวกับการปนเปอนของ            จุลินท
รียตางๆ บางครั้งจําเปนตองทิ้งหรือทําลายเชื้อราไตรโคเดอรมาที่ผลิตแลวปนเปอนดวย    เชื้อราหรือเชื้อ
แบคทีเรียเปนจํานวนมาก ทําใหสูญเสียงบประมาณและโอกาสที่เกษตรกรจะไดใชเชื้อที่ผลิตไดตาม
กําหนดเวลา การเก็บรักษาเชื้อสดไวไดไมนานก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่ทําใหตองสูญเสียเชื้อราไตรโคเดอร
มาที่ผลิตไดแลวไป เนื่องจากบางครั้งเกษตรกรไมสามารถใชเชื้อสดที่ไดรับแจกจากหนวยราชการไดใน
ทันที จึงตองปลอยใหเชื้อเสื่อมสภาพไปอยางหลีกเลี่ยงไมได การนําเชื้อราไตรโคเดอรมาที่เสื่อมสภาพ
หรือเจริญเปนเสนใยสีขาวหมดแลวมาใชก็จะไมกอใหเกิดประโยชนในการควบคุมโรคพืชแตประการใด

ปญหาแอบแฝงอีกประการที่ยังไมเคยมีการตระหนักถึงคือ ปญหาเกี่ยวกับการเสื่อมหรือกลาย
พันธุของเชื้อราไตรโคเดอรมาที่กําลังผลิตใชกันอยูในปจจุบัน การผลิตเชื้อโดยวิธีตอเชื้อจากหัวเชื้อเดิมตอ
เนื่องไปเรื่อยๆ หรือการเก็บรักษาหัวเชื้ออยางไมถูกวิธี เปนสาเหตุที่ทําใหเชื้อเสื่อมหรือกลายพันธุได
สัญญาณที่บงบอกวาเชื้อเร่ิมกลายพันธุแลว สามารถสังเกตไดคือ เชื้อเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (พีดีเอ) หรือ
บนเมล็ดขาวฟางชากวาปกติ มีเสนใยสีขาวเกิดขึ้นปะปน หรือมี สปอรของเชื้อเปลี่ยนสีไป ความสามารถ
ในการสรางสปอรลดลง เชื้อราไตรโคเดอรมาที่ผลิตไดจากหัวเชื้อที่กลายพันธุอาจสงผลใหคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของเชื้อในการควบคุมโรคดอยลง

เกษตรกรผลิตเชื้อสดใชเองไมได
จากอดีตถึงปจจุบัน หนวยงานตางๆ ไดพยายามที่จะสงเสริมใหเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกร

ผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาไวใชเอง โดยการสอนหรือฝกอบรมใหเล้ียงเชื้อบนเมล็ดขาวฟาง หรือเมล็ดพืช
ตาง ๆ ถึงแมจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แตก็ยังคงประสบปญหาหลายประการกลาวคือ วัสดุ
อาหารที่ใชเล้ียงหายาก (บางฤดูกาล) มีราคาแพง หรือคุณภาพไมสม่ําเสมอ การเตรียมวัสดุอาหารมีขั้น
ตอนการเตรียมที่ยุงยากและตองใชเวลานาน การปลูกเชื้อตองใชเทคนิคและความระมัดระวังสูง หัวเชื้อรา
ไตรโคเดอรมาที่ใชไมบริสุทธิ์เพียงพอ หรืออาจมีการกลายพันธุ (โดยไมรูตัว) ปญหาดังกลาวลวนเปน
อุปสรรคที่สําคัญสงผลใหแผนการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตเชื้อไตรโคเดอรมาดวยตนเองไมสามารถ
บรรลุเปาหมายตามที่คาดหวังไวได นอกจากนี้ยังพบปญหาในการเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอรมาที่ผลิตได
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แลว เชื้อบางสวนเสียหายในระหวางการเก็บรักษา  บางสวนเสื่อมคุณภาพในระหวางการขนสงและการรอ
แจกจายใหเกษตรกร และบางสวนทั้งเสื่อมและสูญเสียประสิทธิภาพในขณะที่เชื้ออยูในมือเกษตรกร

วัสดุสําหรับการผลิตเชื้อสด
ในการผลิตเชื้อสดนั้น วัสดุอาหารและหัวเชื้อราไตรโคเดอรมาบริสุทธิ์เปนปจจัยที่สําคัญ ผล

การวิจัยพบวา ปลายขาวจาวหรือขาวสาร เปนวัสดุอาหารที่ดีที่สุด หาซื้องายและราคาถูก ผูผลิตจะใชขาว
จาวพันธุใดก็ได ขาวใหมหรือขาวเกาก็ไมมีปญหา แตจากการทดลองพบวาเชื้อรา             ไตรโคเดอรมา
จะเจริญและสรางสปอรไดดีมากเมื่อใชปลายขาวพันธุขาวดอกมะลิ (ขาวหอมมะลิ) และเปนขาวใหม
สวนหัวเชื้อราไตรโคเดอรมา ทางโครงการไดพัฒนาใหอยูในรูปผงแหง  ในผง หัวเชื้อจะมีสปอรของเชื้อ
ราไตรโคเดอรมาสายพันธุ CB-Pin-01 ที่ดีที่สุดจากการคัดเลือกในปริมาณไมนอยกวา 100 ลานหนวยชีวิต
(สปอร) ตอผงหัวเชื้อหนัก 1 กรัม สามารถเก็บรักษาไดเปนระยะเวลานาน  ถาเก็บไวในตูเย็น (ประมาณ 8-
10 องศาเซลเซียส) สามารถมีชีวิตอยูไดนานไมนอยกวา  1 ป  ถาเก็บที่อุณหภูมิในหองปกติ (25-30 องศา
เซลเซียส) สามารถเก็บไวไดนาน 6 เดือน ลักษณะของหัวเชื้อเปนชนิดผงแหงจึงสะดวกตอการนําไปใช
เพื่อขยายหรือเพิ่มปริมาณ  ตลอดจนการเก็บรักษา

ขั้นตอนการขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสด
1. ใชปลายขาวหรือขาวสาร 3 แกว (1 แกว มีความจุประมาณ 250 ซีซี) ประมาณ 600 กรัม ใสน้ํา

เปลาสะอาด 2 แกว หรือประมาณ 0.5 ลิตร หุงดวยหมอขาวไฟฟา เมื่อสุกแลวจะได ขาวสุก(ประมาณ 1
กิโลกรัม) ถาขาวนิ่มเกินไปอาจปรับสัดสวนของขาวตอน้ําเปน 2 ตอ 1 ก็ได

2. เมื่อสวิทชของหมอหุงขาวตัดไฟ ใชทัพพีซุยขาวในหมอกอนตักขาวที่หุงสุกใหม ๆ ใสถุง
พลาสติกทนรอนขนาด 8 x 12 นิ้ว ถุงละ 2 แกวน้ํา (ประมาณ 250-300 กรัม) วางถุงขาวตามแนวราบ รีด
อากาศออกจากถุง แลวพับปากถุงไว รอใหขาวอุนหรือเกือบเย็น จึงเท (เหยาะ) หัวเชื้อรา ไตรโคเดอรมาใส
ลงในถุงพลาสติกเพียงเล็กนอย (หัวเชื้อราไตรโคเดอรมา 1 ขวด บรรจุ 50 กรัม          ใสในขาวสุกได
จํานวน 80 ถุง หรือประมาณ 20 กิโลกรัม)

3. หลังใสหัวเชื้อราไตรโคเดอรมาแลว มัดปากถุงดวยหนังยางใหแนน (มัดใหสุด        ปลายถุง)
เขยาหรือขยําเบา ๆ ใหหัวเชื้อคลุกเคลากับขาวสุกทั่วทั้งถุง รวบถุงใหมีลมพองตรงบริเวณปากถุงที่รัดยาง
ไว  แลวใชปลายเข็มเจาะถุงพลาสติกใตหนังยางที่มัดไวเล็กนอย ประมาณ 15-20 จุดตอถุง (เพื่อใหมีอากาศ
ถายเทเหมาะสมตอการเจริญของเชื้อราไตรโคเดอรมา) แลวแผถุงขาวสุกใหแบนราบ  ดึงตรงสวนกลาง
ของถุงใหพองขึ้น  เพื่อใหภายในถุงมีอากาศพอเพียง
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4. บมเชื้อไวในที่มีอากาศถายเท มีแสงสวางสองถึง ไมตากแดด ปลอดภัยจากมด ไร และสัตว
อ่ืนๆ เมื่อครบ 2 วัน ขยําถุงเบาๆ เพื่อใหเสนใยของเชื้อกระจายทั่วทั้งถุง บมถุงเชื้อตออีก 4-5 วัน กอนนํา
ไปใช รวมระยะเวลาของการบมเชื้อคือ 7 วัน

คําแนะนํา : ในการบมเชื้อ ควรวางถุงเชื้อในบริเวณที่ไดรับแสงสวางจากหลอด              ฟลู
โอเรสเซนต (หลอดนีออน) โดยใหแสงสวางนาน 10-12 ช่ัวโมง/วัน หรือตลอด 24 ช่ัวโมง                    
เพื่อกระตุนการสรางสปอรของเชื้อ เชื้อที่ขึ้นดีจะมีสีเขียวเขม

คําเตือน : ตองขยายเชื้อโดยใชหัวเชื้อบริสุทธิ์เทานั้น ไมควรใชเชื้อที่เจริญบนเมล็ดขาวแลวไป
ขยายตออีก เพราะจะทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อจุลินทรียชนิดอื่น และเชื้อที่ขยายตอจะมี           ประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโรคพืชลดลง

การเก็บรักษาเชื้อสด
เมื่อครบกําหนด 6-7 วันของการบมเชื้อ โดยปกติจะเห็นสปอรสีเขียวเขมของเชื้อรา       ไตร

โคเดอรมาขึ้นปกคลุมปกคลุมปลายขาวในถุงอยางหนาแนน จนอาจมองไมเห็นสีขาวของเมล็ดขาว แตถา
เกิดความผิดพลาดเชน ขยําเชื้อไมกระจายทั่วทั้งถุง หรือเจาะรูใหอากาศเขาถุงนอยไป      อาจพบวาขาว
บริเวณกนถุงยังคงเปนสีขาว ใหแกไขโดยการใชเข็มเจาะรูตรงปลายปากถุงเพิ่ม ดึงถุงใหพองลม  แลวบม
เชื้อตออีก 2-3 วัน

เชื้อที่เจริญทั่วถุงดีแลวใหนําไปใชทันที สําหรับกรณีที่ไมสามารถใชเชื้อสดไดทันที ใหนําถุง
เชื้อสดรวมใสถุงพลาสติก แลวนําไปเก็บไวในตูเย็นชองธรรมดา (8-10 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บเชื้อสด
ไวไดเปนเวลา 15-30 วัน

ขอควรระวังในการผลิตเชื้อชนิดสด
1.  ควรหุงปลายขาวดวยหมอหุงขาวไฟฟาอัตโนมัติเทานั้น เพราะการใชหมอหุงขาวชนิดที่ใช

แกส อาจทําใหขาวไหม หรือการหุงขาวแบบเช็ดน้ํา มักไดขาวที่แฉะเกินไป ปลายขาวที่หุงจนสุกดวยหมอ
หุงขาวไฟฟาจะมีลักษณะเปนไตขาวอยูบางจัดเปนลักษณะที่ดี

2.  ตองตักปลายขาวที่หุงแลวใสถุงพลาสติก ขณะที่ขาวกําลังรอน เพื่อใหความรอนในถุงขาว
ทําลายจุลินทรียที่อาจปนเปอนอยูในถุงขาว

3.  การใชเข็มแทงรอบบริเวณปากถุงที่รัดยางไวมีความสําคัญอยางยิ่ง ควรแทงไมนอยกวา 15-20
จุด/ถุง เพราะถาอากาศไมสามารถระบายถายเทไดดี เชื้อจะเจริญไมทั่วทั้งถุง (กนถุงยังเห็นขาวเปนสีขาว)
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และหามใชไมแหลมหรือตะปูหรือวัตถุแหลมคมอื่นแทงถุง เพราะอาจทําใหเกิดรูขนาดใหญเกินไปทําให
มด ไร หรือจุลินทรียเขาไปปนเปอนภายในถุงได

4.  ควรบมเชื้อไวในบริเวณที่รมและเย็น (25-30 องศาเซลเซียส) ไมถูกแสงแดด และใหเชื้อไดรับ
แสงสวางจากหลอดฟลูออรเรสเซ็นต (นีออน) อยางพอเพียงอยางนอย 10-12 ช่ัวโมง/วัน หรือตลอด 24 ช่ัว
โมง

5. อยาลืมขยําขาวเมื่อบมเชื้อครบ 2 วัน (หลังใสเชื้อ)    และกดขาวใหแผแบนราบมากที่สุด
อีกครั้งหลังขยําขาวแลว ดึงถุงใหโปงขึ้นเพื่อใหมีอากาศในถุง หามวางถุงทับซอนกัน

6. ปองกันอยาใหมด  แมลง  หรือสัตวมากัดแทะถุงขาว
7.  ถาพบเชื้อสีชมพู สีสม สีเหลือง หรือสีดํา ในถุงเชื้อใด ใหนําถุงเชื้อดังกลาวไปทิ้งขยะ หรือทิ้ง

ใสหลุมชนิดฝงกลบ โดยไมตองเปดปากถุง
8.  ไมควรใชเชื้อสดที่ไดจากการเลี้ยงเชื้อบนขาวสุก เปนหัวเชื้อเพื่อการผลิตขยายเชื้อตอไป

เพราะจะเกิดการปนเปอน และเชื้อจะเสื่อมคุณภาพและประสิทธิภาพ

วิธีการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสด
การใชเชื้อสดสามารถใชไดหลายวิธีตามโอกาสและความสะดวกของเกษตรกร เชน ใชเชื้อ

สดผสมกับปุยอินทรียสําหรับใสหลุมปลูกหรือหวานลงแปลงปลูก ใชเชื้อสดลวนๆ ในการคลุกเมล็ดพืช
กอนปลูก และใชเชื้อสดผสมน้ําสําหรับฉีดพน ราด รดลงดิน หรือใชแชสวนขยายพันธุพืชก็ได

การใชเชื้อสดผสมกับปุยอินทรีย
ใชเชื้อสดผสมกับรําขาวละเอียดและปุยอินทรีย (ปุยหมัก/ปุยคอกเกา) ในสัดสวน       1: 4:

100 โดยน้ําหนัก
1. เติมรําขาวเล็กนอยลงไปในถุงเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสด คลุกเคลาและบีบใหเชื้อที่เกาะเปน

กอนแตกออก ตอจากนั้นจึงเทเชื้อที่คลุกรําขาวแลวผสมกับรําขาวที่เหลือใหครบตามจํานวน แลวคลุกเคลา
ใหเขากันอีกครั้ง

2.  นําหัวเชื้อสดที่ผสมกับรําขาว (อัตรา 1: 4 โดยน้ําหนัก) ผสมกับปุยคอกหรือปุยหมัก 100
กิโลกรัม คลุกเคลาจนเขากันอยางทั่วถึง อาจพรมน้ําพอชื้นเพื่อลดการฟุงกระจาย

3. ในกรณีที่ไมสามารถหารําขาวละเอียดได ใหใชเชื้อสดผสมกับปุยอินทรียโดยตรง ในอัตราสวน
1: 100 โดยน้ําหนัก
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เม่ือไดสวนผสมของเชื้อสดกับปุยอินทรียแลวสามารถนําไปใชดวยวิธีการดังตอไปนี้
1. การผสมกับวัสดุปลูกสําหรับการเพาะกลาในกระบะเพาะเมล็ดหรือถุงเพาะชําโดยใสสวน

ผสมของเชื้อสด ผสมดินปลูกอัตรา 1: 4 โดยปริมาตร (20%) นําดินปลูกที่ผสมดวยสวนผสมของเชื้อสด
แลวใสกระบะเพาะเมล็ด ถุงหรือกระถางปลูกพืช

2. การใสหลุมปลูกพืช โดยใชสวนผสมของเชื้อสด อัตรา 10-20 กรัม (1-2 ชอนแกง) ตอหลุม
โรยในหลุมกอนการหยอดเมล็ดพืช หรือใชสวนผสมของเชื้อสด อัตรา 10-20 กรัม             คลุกเคลากับดิน
ในหลุมปลูกพืช ถาหลุมปลูกใหญอาจใช 50-100 กรัม/หลุม

3. การใชเชื้อหวานในแปลงปลูก โดยหวานสวนผสมเชื้อสดลงบนแปลงปลูกกอนการปลูกพืช
ดวยอัตรา 50-100 กรัมตอตารางเมตร หรือหวานสวนผสมเชื้อสดลงบนแปลงปลูก ขณะที่พืชกําลังเจริญ
เติบโต หรือกําลังมีโรคระบาด ดวยอัตรา 50-100 กรัมตอตารางเมตร

4. การใชเชื้อหวานใตทรงพุมหรือโรยโคนตนพืช โดยหวานสวนผสมเชื้อสดทั่วบริเวณใตทรง
พุมจนถึงรอบชายพุม อัตรา 50-100 กรัมตอตารางเมตร หรือโรยสวนผสมเชื้อสดบริเวณโคนตนพืชกรณีที่
เกิดโรคโคนเนา ดวยอัตรา 10-20 กรัมตอตน (เพิ่มปริมาณการใชกรณีพืชโต)

การใชเชื้อสดคลุกเมล็ดพืช
ใสเชื้อสดลงในถุงพลาสติกที่จะใชคลุกเมล็ด อัตรา 10 กรัม (1 ชอนแกง) ตอเมล็ด             1

กิโลกรัม เติมน้ํา 10 ซีซี บีบเชื้อสดใหแตกตัว เทเมล็ด 1 กิโลกรัมลงในถุงแลวเขยาใหเชื้อสดคลุกเคลาจน
ติดผิวเมล็ด นําเมล็ดออกผึ่งลมใหแหงกอนนําไปปลูก หรือใชปลูกไดทันที (ไมควรคลุกเมล็ดแลวเก็บไว
นานๆ)

การใชเชื้อสดผสมกับน้ํา
     ในกรณีที่ไมสะดวกในการจัดหาปุยหมักปุยคอกและรําขาว หรือกรณีที่ตองการใสเชื้อรา     ไตรโค

เดอรมาลงดินโดยไมประสงคจะใสปุยอินทรีย และรําขาวลงไปในดินดวย  เนื่องจากไมอยูในชวงที่เหมาะ
สมสําหรับการใชปุยอินทรีย  สามารถใชเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสดที่เตรียมไวผสมกับน้ํา ในอัตรา 100
กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ 250 กรัม (เชื้อสด 1 ถุง) ตอน้ํา 50 ลิตร  สําหรับ       ขั้นตอนการใชเชื้อสดผสมน้ํา
มีดังนี้

1.  นําเชื้อสดมา 1 ถุง (250 กรัม) เติมน้ําลงไปในถุง 300 มิลลิลิตร (ซีซี) หรือพอทวมตัวเชื้อ แลว
ขยําเนื้อขาวใหแตกออกจนไดน้ําเชื้อสีเขียวเขม

2.  กรองน้ําเชื้อดวยผาหรือกระชอนตาถี่ ลางกากที่เหลือบนกระชอนดวยน้ําอีกจํานวนหนึ่ง จน
เชื้อหลุดจากเมล็ดขาวหมด เติมน้ําใหครบ 50 ลิตร กอนนําไปใช
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3.  นําเชื้อสดที่เตรียมไดแลว สามารถนําไปใชไดทันที หรือใชใหหมดภายใน 24 ช่ัวโมง

วิธีการนําน้ําเชื้อสดไปใชในการควบคุมโรค
1.   การฉีดพนน้ําเชื้อสดลงในกระบะเพาะกลา กระถาง หรือถุงปลูกพืช หลังจาก

หยอดเมล็ดแลว หรือในระหวางที่ตนกลากําลังเจริญเติบโต ควรฉีดใหดินเปยกชุม บางกรณีอาจใชน้ําเชื้อ
สดฉีดพนลงในถุง หรือกระถางปลูกพืช ตั้งแตเร่ิมปลูกหรือในระหวางที่พืชกําลังเจริญเติบโต  ควรฉีดให
ดินเปยกชุม

2.  การฉีดพนน้ําเชื้อสดลงในหลุมปลูกพืช หลังจากเพาะเมล็ดหรือยายกลาพืชลงปลูกแลว ควรฉีด
พนใหดินบริเวณรอบหลุมปลูกเปยกชื้น
   3.  การฉีดพนน้ําเชื้อสดลงบนแปลงปลูกพืช หลังจากหวานเมล็ด และคลุมแปลงดวยฟางแลว ใช
น้ําเชื้อฉีดพนในอัตรา 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร และใหน้ําแกพืชทันที กรณีที่ตองการคลุมแปลงปลูก
ดวยพลาสติกดํา ใหฉีดพนน้ําเชื้อสดลงบนแปลงปลูก อัตรา 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร กอนคลุมแปลง
ดวยพลาสติกดํา (ถารดน้ําใหดินบนแปลงปลูกมีความชื้น 60-80 เปอรเซ็นตกอนคลุมแปลงไดก็จะดียิ่งขึ้น)
สําหรับกรณีที่พืชกําลังเจริญเติบโตอยูในแปลงแลว สามารถฉีดพนน้ําเชื้อสดลงบนแปลง ในอัตรา 10-20
ลิตร/100 ตารางเมตร ไดทุกระยะการเจริญของพืช
          4.  การฉีดพนน้ําเชื้อสดโคนตนพืช ใหฉีดพนโคนตนพืชและดินบริเวณรอบโคนตนพืชเปยกชื้น
(เพื่อปองกันโรคโคนเนา)
          5.  การฉีดพนน้ําเชื้อสดหรือปลอยไปพรอมระบบการใหน้ําใตทรงพุมของพืช ใหฉีดพนน้ําเชื้อสด
จนดินใตทรงพุมเปยกชื้น โดยใชอัตรา 10-20 ลิตรตอ 100 ตารางเมตร ควรใหน้ําแกพืชกอนและหลังฉีด
พนน้ําเชื้อเพื่อใหน้ําพาเชื้อซึมลงดิน และชวยใหเชื้อเจริญไดดีในดินที่มีความชื้น การปลอยน้ําเชื้อสดไป
กับระบบการใหน้ําแกพืช แบบพนฝอยสามารถทําได โดยใชอัตรา 10-20 ลิตรตอ 100 ตารางเมตร ควรให
น้ําเพื่อใหดินชื้นกอนปลอยน้ําเชื้อ จากนั้นจึงปลอยน้ําเปลาเพื่อไลน้ําเชื้อออกจากระบบทอใหหมด  เพื่อ
ปองกันเสนใยของเชื้ออุดตันทอ

คําเตือน : 1. ควรฉีดพนในเวลาแดดออน หรือเวลาเย็น กรณีที่บริเวณที่ฉีดพนไมมีรมเงาจากพืชเลย
   2. ถาดินบริเวณที่จะฉีดพนเชื้อแหงมาก ควรใหน้ําพอใหดินมีความชื้นเสียกอน หรือใหน้ําทันที
หลังฉีดพน เพื่อใหน้ําพาเชื้อซึมลงดิน

3. การปลอยน้ําเชื้อสดไปกับระบบน้ําหยดอาจกอใหเกิดปญหาการอุดตันของหัวน้ําหยด ในกรณี
ที่มีน้ําเชื้อเหลือคางในทอ โดยสปอรจะงอกเปนเสนใยไปทําใหอุดตัน จึงจําเปนตองปลอยน้ําลางสายและ
หัวน้ําหยดหลังการใชทุกครั้ง
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4.  การฉีดพนน้ําเชื้อลงบนดินในแปลงปลูก ควรปฏิบัติควบคูไปกับการใชเชื้อสดผสมปุยอินทรีย
หวานคลุกเคลาไปกับดินในชวงของการเตรียมแปลงปลูกพืช

ใชเชื้อสดตองระวังและรอบคอบ
การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสด เปนวิธีการที่เกษตรกรหรือผูใชตองเพิ่มความระมัดระวัง

เปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้เพราะเชื้อชนิดสดอาจไมทนทานตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น
ในการใชเชื้อสดทุกครั้ง ตองพยายามปรับสภาพแวดลอมในบริเวณที่หวานหรือฉีดพนเชื้อสดลงไป มี
ความชื้นพอเพียงเพื่อชวยรักษาชีวิตของเชื้อสดและชวยสงเสริมใหเชื้อสดสามารถเจริญเพิ่มปริมาณตอไป
ได

เชื้อสดเปนเชื้อที่อยูในสภาพพรอมที่จะเจริญอยางตอเนื่องตลอดเวลา เมื่ออยูในสภาพอุณหภูมิ
ปกติ โดยสปอรของเชื้อซ่ึงมีสีเขียวเขมจะงอกและเจริญกลับเปนเสนใยสีขาวใหมอีกครั้ง เสนใยดังกลา
วจะออนแอตอสภาพแวดลอมภายนอก สูญเสียคุณภาพและประสิทธิภาพไดงาย       ดังนั้นขอควรระวังที่
สําคัญประการหนึ่งของเชื้อสดคือ ตองนําเชื้อสดไปใชทันที อยางไรก็ตาม     ถาเกษตรกร หรือผูใชยังไม
พรอมที่จะใชเชื้อสดที่มีอายุครบ 7 วันแลว ตองเก็บรักษาเชื้อสดไวใน        ตูเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 8-10
องศาเซลเซียส  โดยสามารถเก็บไวได 15-30 วัน

นอกจากนี้ ผู ใ ช เ ชื้ อสดควรระลึ กไว เ สมอว าก ารใช เ ชื้ อสดใส ลงในดินที่ มี สภาพ                           
แวดลอมไมเหมาะตอการเจริญและการเพิ่มปริมาณเชื้อ เชน ดินเปนกรดจัดหรือดางจัด เกินไป ดินมีความ
เค็มสูง โครงสรางของดินหรือเนื้อดินมีลักษณะแนนทึบ การระบายอากาศและความชื้นไมดี ดินมีอินทรีย
วัตถุต่ํา อาจทําใหการใชเชื้อสดไมประสบผลสําเร็จได ควรปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืชเสีย
กอน  สําหรับขอควรปฏิบัติและขอควรระวังตางๆ ในการใชเชื้อสดนอกเหนือจาก             ที่กลาวขางตนมี
ดังนี้

1.  ปุยหมักปุยคอกที่เหมาะสมกับการใชผสมเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสด ควรเปนปุยที่ผาน
กระบวนการหมักโดยสมบูรณแลว (เย็นแลว) หรือเปนปุยที่กองทิ้งไวจนเกาแลว

2.   ควรหลีกเลี่ยงการใชปุยเคมีและสารเคมีทุกชนิดคลุกเคลาหรือผสมรวมกับเชื้อสด
แลวใชพรอมกันทีเดียว กรณีที่มีความจําเปนตองใชรวมกัน สามารถใชเชื้อสดชนิดน้ําผสมกับ          สาร
เคมีควบคุมแมลงทุกชนิด หรือสารเคมีควบคุมเชื้อโรคพืชทุกชนิด ยกเวนคารเบนดาซิม หรือ        เบโนมิล
เมื่อผสมเสร็จใหรีบใชทันที

3.  กรณีที่ตองการผสมเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสดกับปุยอินทรีย-เคมี (ปุยอินทรียผสมดวย
ปุยเคมีสูตรตาง ๆ) ทั้งชนิดผงหรือชนิดอัดเม็ด ใหผสมได แตตองใชหวานทันทีหลังผสมเสร็จ หามผสม
แลวเก็บไวในกระสอบ หรือกองไว เพราะเชื้อราไตรโคเดอรมาอาจไดรับอันตรายจากปุยเคมี
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4.  เมื่อผสมเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสดกับรําขาวและปุยอินทรียแลว ใหใชหวานทันที หาม
บรรจุลงในกระสอบหรือกองทิ้งไวนานกวา 24 ช่ัวโมง เพราะอาจเกิดความรอนในกองปุย เปนอันตรายตอ
เชื้อราไตรโคเดอรมาได ดังนั้นจึงควรเตรียมสวนผสมของเชื้อสด รําขาว และปุยอินทรียใหพอใชในแตละ
คร้ัง เชื้อสดผสมปุยอินทรีย เหมาะกับการใชหวานบนแปลงปลูก หรือ        ใตบริเวณทรงพุมของพืช

 5.  ถาผสมเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสดกับปุยอินทรีย (เกาหรือหมักดีแลว) โดยไมใสรําขาว
สามารถเก็บปุยไวไดไมเกิน 1 เดือน โดยใสกระสอบหรือกองไวในที่รมและเย็น ถา                    ปุย
อินทรียที่ผสมเชื้อสดมีความชื้นสูงมาก (30-40 เปอรเซ็นต) ไมควรใสปุยดังกลาวในถุงพลาสติกหรือ
กระสอบพลาสติกแลวรัดปากถุงจนแนน แตควรกองไวในที่รมและเย็นแทน

       6.  เชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสดผสมกับปุยอินทรีย โดยไมใสรําขาว เมื่อใชหวานลงดินจะได
ปริมาณเชื้อนอยกวากรณีที่ใชรําขาวผสมดวย อยางไรก็ตาม พบวาเชื้อสดผสมปุยอินทรียโดยไมมีรําขาวมี
ประสิทธิภาพควบคุมโรคไดดีเชนกัน และเหมาะกับการใชใสรองกนหลุมกอนหยอดเมล็ด หรือยายกลา
พืชลงปลูก

  7.  ควรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา กอนหรือหลังการหวานปุยเคมี 3-5 วัน
    8.  ควรใชเชื้อราไตรโคเดอรมาหลังหวานปูนโดโลไมท ปูนขาว หรือปรับสภาพดินไปแลว

5-7 วัน
   9.  การฉีดพนสารเคมีควบคุมโรค แมลงศัตรูพืช และวัชพืช เหนือพื้นดิน ไมมีผลกระทบตอ

เชื้อราไตรโคเดอรมาในดิน แมวาสารเคมีเบโนมิล และคารเบนดาซิม อาจมีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
ไตรโคเดอรมาไดระยะหนึ่ง

10.  ควรใชเชื้อราไตรโคเดอรมาเพื่อปองกันโรคอยางตอเนื่อง เชน ใชกอนปลูกพืช
รุนใหมทุกครั้ง ในกรณีของการปลูกพืช ผัก ไมดอกไมประดับ และพืชไร หรือใช  ปละ 2-3 คร้ัง       ใน
กรณีของไมผลยืนตน (ใชบอย ๆ ไมมีอันตรายตอพืช)

11.  ควรใชเศษหญา  เศษใบไม หรือวัสดุตางๆ คลุมผิวดิน  เพื่อรักษาความชื้นในดินไวซ่ึงจะ
ชวยใหเชื้อราไตรโคเดอรมาเจริญไดดี  และมีชีวิตอยูรอดในดินไดนานยิ่งขึ้น

12.  ควรใสปุยอินทรีย หรือวัสดุอินทรียลงดินเปนระยะๆ โดยแบงใสทีละนอยอยาง         ตอ
เนื่อง เพื่อเปนแหลงอาหารใหกับเชื้อราไตรโคเดอรมา และเพื่อชวยปรับสภาพแวดลอมในดินใหเหมาะสม
ตอการเจริญของเชื้อราไตรโคเดอรมา

13. ควรใชไตรโคเดอรมาชนิดสดที่ผสมรําขาวระเอียดและปุยอินทรียหวานลงดินในชวงของ
การเตรียมดินกอนการปลูกพืช และใชน้ําเชื้อสดฉีดพนลงดินบนแปลงปลูก หรือรอบ                      โคน
ตน หรือใตทรงพุมในระยะที่พืชกําลังเจริญเติบโตตอเนื่องเปนระยะๆ

14. เชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสดเก็บรักษาไดไมนาน แตมีประสิทธิภาพควบคุมโรคสูงกวา
การใชเชื้อในรูปผงแหง (ถาใชถูกตองตามคําแนะนํา)
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การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสดควบคุมโรคพืชตาง ๆ

การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาสดคลุกเมล็ด อัตรา 1-2 ชอนแกง/เมล็ด 1 กิโลกรัม             คลุกเมล็ด
การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาสดผสมกับปุยอินทรีย อัตรา เชื้อสด รําละเอียด ปุยคอก (1:4:100)

         โดยน้ําหนัก            หวาน/โรย/ผสมดิน
การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาสดผสมน้ําฉีดพน อัตรา เชื้อสด 500 กรัม/น้ํา 100 ลิตร            ฉีดพน

ตารางที่ 1 อัตราและวิธีการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสดในการควบคุมโรคพืช

พืช โรคพืช/เชื้อสาเหตุ อัตราและวิธีใช
ไมผล

ทุเรียน  สม  มะนาว
ฝรั่ง  มะละกอฯลฯ

-โรครากเนาและโคนเนา
เชื้อราไฟทอฟธอรา   พิเทียม

ฟวซาเรียม

-รองกนหลุมกอนปลูก 50-100 กรัม/หลุม
-หวานลงดินใตทรงพุม 50-100 กรัม/ตารางเมตร
-ฉีดพนลงดิน10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร

พืชผักตาง ๆ
มะเขือเทศ พริก
โหระพา กะเพรา

-โรคเนาระดับดิน - โรคกลาเนายุบ

หนอไมฝรั่ง ข้ึนฉาย
ตระกูลกะหล่ํา

-โรครากเนา      -โรคลําตนเนา

-ผสมดินโดยใสสวนผสมของเชื้อสด : ดินปลูก
 อัตรา 1: 4 โดยปริมาตร (20%) เพาะกลา/เมล็ด

หอมใหญ  ผักชีฝรั่ง
ตระกูลถั่ว

-โรครากและโคนเนา
-โรคเหี่ยว

-คลุกเมล็ดขนาดเล็กใชเช้ือสด 1 ชอนแกง/เมล็ด
 1กก.

ตระกูลแตง กระชาย
กระเจี๊ยบเขียว
ขิง เผือก ฯลฯ

เชื้อราพิเทียม สเคลอโรเทียม
ไรซอคโทเนีย    ฟวซาเรียม

-คลุกเมล็ดขนาดใหญใชเช้ือ 1-2 ชอนแกง/เมล็ด
  1 กก.
-หวานในแปลงปลูก 50-100 กรัม/ตารางเมตร
-รองกนหลุมและใสโคนตนเปนโรค 10-20 กรัม/
 หลุม

ตารางที่ 1 ตอ
พืช โรคพืช/เชื้อสาเหตุ อัตราและวิธีใช

พืชผักตาง ๆ
-ฉีดพนหลุมปลูกและโคนตน20-50 ซีซี/
  หลุม
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-ฉีดพนกระบะเพาะกลาและแปลงปลูกพืช
 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร

ไมดอกไมประดับ
ดาวเรือง  มะลิ     
เยอบีรา  ชบา

เบญจมาศ    ตระกูล-
ฟโลเดนดรอน

-โรคเหี่ยว -โรคกลาเนายุบ
-โรคเนาดํา

-ผสมดินโดยใสสวนผสมของเชื้อสด : ดิน
 ปลูกอัตรา 1:4 โดยปริมาตร (20%) เพาะ
 กลา/เมล็ด

ตระกูลขิง ซอนกลิ่น   
กล็อกซีเนีย
กลวยไม ฯลฯ

เชื้อราฟวซาเรียม          
ไฟทอฟธอรา

พิเทียม   สเคลอโรเทียม
ไรซอคโทเนีย

-หวานในแปลงเพาะกลา 50-100 กรัม/
  ตารางเมตร
-โรยในกระถาง ถุงเพาะ 10-20 กรัม/
  กระถาง/ถุง
-รองกนหลุมกอนปลูก 10-20 กรัม/หลุม
-ฉีดพนในกระบะเพาะ   แปลงเพาะกลา
  แปลงปลูก 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร
-ฉีดพนในกระถาง  ถุงเพาะกลา   กอนยาย
  กลาปลูก 20-50 ซีซี/ กระถาง/ถุง/ หลุม

พืชไร
ขาวบารเลย

ทานตะวัน  ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง ฯลฯ

-โรคกลาเนายุบ   -โรคโคนเนา
เชื้อราสเคลอโรเทียม        

สเคลอโรเทียม พิเทียม
    ไรซอคโทเนีย

-คลุกเมล็ดกอนปลูกเมล็ดขนาดเล็ก 1 ชอน
 แกง/ เมล็ด 1 กก.
-คลุกเมล็ดกอนปลูกเมล็ดขนาดใหญ 1-2   
 ชอนแกง/เมล็ด 1 กก.

จํานวนครั้งของการใช
ไมผลหรือพืชยืนตน : หวานหรือฉีดพนเชื้อ  ปละ 2-3 คร้ัง หรือมากกวา  โดยเฉพาะในชวงที่ดินมี  ความชื้น
หรือสามารถใหน้ําแกพืชได
พืชผัก/ไมดอกไมประดับ : หวานหรือฉีดพนเชื้อไดทุกระยะคือ กอนปลูกพืช ระยะตนกลา       ระยะ
ออกดอก ระยะติดผล หรือทุก 7-14 วัน ในชวงที่เหมาะสมตอการเกิดโรคและการระบาดของโรค

การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคสวนบนของพืช
จากรายงานผลการทดลองและขอมูลที่ไดรับทราบจากเกษตรกรผูใชเชื้อรา                   ไตรโค

เดอรมาชนิดสดฉีดพนลงบนสวนตางๆ ของพืชหลายชนิด  พบวาเชื้อราชนิดนี้สามารถใชควบคุมโรคแอน
แทรคโนสที่เกิดบนผลพริก (โรคกุงแหง) ที่เกิดจากเชื้อราคอลเลโททริคัม                    โรคลําตนไหมแหง
ของหนอไมฝร่ังที่เกิดจากเชื้อราโฟมอพซิส เชื้อราโฟมา เชื้อราคอลเลโททริคัม โรคใบจุด-ใบไหมของขาว
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โพดที่เกิดจากเชื้อราแดรชเลอรา หรือเฮลมินโทสปอเรียม และโรครา               น้ําคางของขาวโพด  ที่เกิด
จากเชื้อราเพอโรโนสเคลอโรสปอรา

การใชน้ําสปอรของเชื้อราไตรโคเดอรมาใสลงในน้ํายาปลูกเลี้ยงพืชของระบบ                ไฮโดร
โพนิกส สามารถควบคุมโรครากเนาของผักสลัดและผักตางๆ ซ่ึงเกิดจากเชื้อราพิเทียม               ไดผลดี
จากการติดตามผลการใชเชื้อสดของเกษตรกรผูทําสวนมะนาว พบวาการฉีดพนหรือ                การลดน้ําส
ปอรของเชื้อราไตรโคเดอรมาลงดินบริเวณรากใตทรงพุม สามารถลดความรุนแรงของการเกิดโรคแคง
เกอรที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียลงได ในกรณีของการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก โรคลําตนไหม
แหงของหนอไมฝร่ังและการควบคุมโรครากเนาของผักสลัดในระบบไฮโดร-โพนิกส ไดรับพิสูจนยืนยัน
ผลในเชิงวิชาการบางแลว สําหรับกรณีอ่ืนๆนั้น กําลังอยูในขั้นตอนของการศึกษากลไกของเชื้อราไตรโค
เดอรมาในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคหรือควบคุมโรคอยู
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การควบคุมโรคของพืชท่ีปลูกโดยไมใชดินและในโรงเรือน
ในตางประเทศมีการใชจุลินทรียปฏิปกษหลายชนิดเพื่อควบคุมโรคในพืชที่ปลูกโดยไมใชดิน

และในโรงเรือน ดังตอไปนี้

ช่ือจุลินทรียปฏิปกษ ช่ือโรค/ช่ือพืช/เชื้อสาเหตุ ระบบการปลูก
 (เปอรเซ็นตการควบคุมโรค)

Trichoderma harzianum - Damping-off/ Tobacco Float tray system/ (98.5-100%)
Bacillus subtilis • Pythium sp./ Rhizoctonia
    (Trichoderma +Bacillus)                            solani
Trichoderma hamatum (T382) - Root rot Amendment in strawberry plug
T. harzianum (T22-Rootshield) • Pythium / Rhizoctonia

• Phytophthora
Gliocladium virens - Damping-off/ greenhouse Soilless growing medium

• Pythium/ Rhizoctonia
Clonostachys rosea - Tomato stem rot Hydroponic system

• Botrytis cinerea/ (ยับยั้งสปอรงอก 40-70%)
Paenibacillus polymyxa - Root rot Hydroponic with recirculated

• Pythium ultimum Nutrient solution
Streptomyces griseoviridis - Root rot/ Poinsettia Peat-based soilless medium
   (Mycostop) • Pythium / ultimum (Sunshine Mix#4)

                  var. ultimum
Fusarium oxysporum - Fusarium wilt Hydroponic system

• Fusarium oxysporum (Drenching seedling tray)
                     f. sp. basilici With conidia+chlamydospores

Bacillus subtilis (GB03)+ - Tomato bacterial spot Hydroponic system
B. amyloliquefaciens (IN937a) • Xanthomonas axonopodis Soil-less potting mix

                     pv. vesicatoria (used to prepare transplants)
- Late blight
• Phytophthora infestans

- cucumber angular leaf spot
• Pseudomonas syringae
               pv. lachrymans  

- Tobacco blue mold
• Peronospora tabacina
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การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคของพืชผักท่ีปลูกในสารละลายแรธาตุ
ในประเทศไทย ทานอาจารย ดร. ยงยุทธ เจียมไชยศรี เปนบุคคลแรกที่ไดเร่ิมทดลองใสเชื้อรา

ไตรโคเดอรมา (ชีวภัณฑไตรซาน ของบริษัท แอพพลายเค็มฯ) ในป พ.ศ. 2545-46  พบวา       ผักสลัด
หลายพันธุมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น  และปญหาการเกิดโรครากเนาลดลงอยางชัดเจน  ระบบรากมีความ
สมบูรณ แข็งแรง  ผักสลัดมีรสชาดและความกรอบอรอยกวาปกติ  นับเปน            จุดเริ่มตนของการเริ่ม
ศึกษาวิจัยการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในระบบไฮโดรโพนิกสอยางจริงจัง         ในขณะนี้ (มกราคม 2547)  
ทานอาจารยไดกรุณาใหขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับเรื่องโรครากเนาของผักสลัดที่เกิดจาก
เชื้อรา Pythium spp. และผลของการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาไวหลายประการโดยสรุปไดดังนี้

1. ผักสลัดที่มีความออนแอ (ความไว) ตอการเขาทําลายของเชื้อรา Pythium spp. คือ 
พันธุ Concorde RZ ที่บานเราเรียกวา Red coral นิยมปลูกทั่วไปในระบบไฮโดรโพนิกสของบานเรา ผัก
ชนิดนี้เปนผักของบริษัท Rijk zwana ในประเทศฮอลแลนด อาการที่ปรากฎเมื่อเกิดโรคคือ รากบวม และมี
บริเวณสีน้ําตาลเกิดเปนแหงๆ  ปลายรากกุด  ตอมารากในถวยและรากนอกถวย   จะตาย

2. ผักสลัด Red salad bowl ที่มาจากประเทศสวิตเซอรแลน จัดเปนผักพวก oak leaf สี
แดง มีความออนแอตอเชื้อรา Pythium spp. ใกลเคียงกับพันธุ Concorde RZ และมักไมชอบสารละลายที่มี
arumonium ion ดวย

3. ผักสลัด Red sail ที่มาจากสหรัฐอเมริกา เปนผักกาดหอมใบแดง รูปรางใบคลายผัก
กาดหอมธรรมดา มีความออนแอตอเชื้อรา Pythium spp. เชนกัน

4. ผักสลัดที่มีการตอบสนองตอการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ในดานการเจริญเติบโตที่
เดนชัดที่สุดมี 3 ชนิดคือ พันธุ Adal RZ เปนผักกาดหอมพวก Iceberg พันธุ Arizona RZ เปนผักกาดหอม
พวก Butterhead และพันธุ Gulfstream จากบริษัท Fresh Garden

5. การใช Fe-EDTA รวมกับเชื้อราไตรโคเดอรมา  พบวาชวยเสริมประสิทธิภาพของ
เชื้อราไตรโคเดอรมาไดอยางชัดเจน ชวยใหใบผักมีขนาดใหญขึ้น  (กวางขึ้น) ความสูงเพิ่มขึ้น โตเร็ว  อวบ
อวน และรสชาดดีขึ้น

หมายเหตุ :  ขอมูลที่ไดรับทราบจาก ทานอาจารย ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี  นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
งานวิจัยการควบคุมโรครากเนาในผักสลัดตอไปในอนาคต (ขอกราบขอบพระคุณไว         ณ โอกาสนี้)

สําหรับชวง 6 เดือนหลังของป พ.ศ. 2546 คุณ อรรถพร สุบุญสันต ผูผลิตระบบการปลูกพืช
แบบ NFT และ DFT โดยใชรางปลูกชุดเดียวกัน ไดใหความสนใจการใชเชื้อรา                      ไตรโคเดอร
มาชนิดสดสายพันธุ CB-Pin-01 ที่ผลิตโดยบริษัทยูนิซีดส จํากัด ในระบบ NFT                     มาอยางตอ
เนื่อง  ชวยใหไดทราบขอมูลเกี่ยวกับขอดีและปญหาตางๆ มากมาย ซ่ึงจะเปนแนวทางของการวิจัยโดย



28

ละเอียดตอไป  ผลสรุปจากการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในระบบ NFT ท่ีประมวลไดจากการสังเกตโดยคุณ 
อรรถพร สุบุญสันต ในเบื้องตนมีดังนี้

1.  การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสด อัตรา 100 กรัมตอสารละลายแรธาตุ 200 ลิตร         (ลาง
เชื้อสดดวยสารละลายแรธาตุ 3-5 ลิตร  กอนนําไปกรองเอากากขาวออก แลวนําไปเติมลงในสารละลายแร
ธาตุจนครบ 200 ลิตร)  ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสารละลายแรธาตุ ชวยใหโรครากเนาที่เกิดจากเชื้อราพิเทียม 
(Pythium spp.) ลดลง ระบบรากแข็งแรง  ยาว  รากมีสีขาว  ผักมีขนาดใญและน้ําหนักเพิ่มขึ้น

2.  การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในระบบ NFT ชวยกําจัดตะกอนที่เกาะติดอยูกับผิวของรางปลูก 
ทําใหงายตอการลางราง โดยไมตองพึ่งพากรด

3. การใสเชื้อราไตรโคเดอรมาโดยวิธีผสมน้ําแลวฉีดพนลงบนวัสดุเพาะกลา (เพอรไลท    ผสม
เวอรมิคูไลท) หรือใชคลุกเมล็ด สามารถปองกันการเกิดโรครากเนาและตนกลาเนาของผักสลัดได เพิ่ม
จํานวนตนรอดตายอยางชัดเจน ตนกลาแข็งแรง มีระบบรากยาวกวาปกติ เติบโตอยาง         รวดเร็วหลัง
การยายปลูกในระบบ NFT

4.  เชื้อราไตรโคเดอรมามีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะกรดในสารละลายแรธาตุคอน
ขางเร็ว อาจมีผลกระทบตอระบบรากได (กําลังจะศึกษาวิจัย) แตผลกระทบในทางที่ดีคือ     อาจลดความจํา
เปนในการใชกรดปรับสภาพสารละลายแรธาตุได

5.  จําเปนตองเติมเชื้อราไตรโคเดอรมาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสารละลายแรธาตุ

 จากผลการสังเกตในเบื้องตน  สรุปไดวา  เชื้อราไตรโคเดอรมามีศักยภาพสูงมากที่จะชวยลด
ปญหาโรครากเนาของพืชผักที่ปลูกในสารละลายแรธาตุได  โดยจะตองมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในราย
ละเอียดตอไป  สําหรับโรคที่เกิดกับสวนของใบเชน โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา มักไมเปนปญหาที่สําคัญ 
การเก็บสวนของพืชที่เปนโรคใสถุงพลาสติกแลวนําไปทิ้ง และการปรับอุณหภูมิในโรงเรือนไมใหสูงเกิน
ไป สามารถลดการระบาดของโรคทางใบได การฉีดพนใบผักดวยเชื้อรา          ไตรโคเดอรมาชนิดสดจะ
ชวยแกปญหาการระบาดได โดยไมมีอันตรายตอผูผลิตและผูบริโภค

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

จิระเดช  แจมสวาง.  2531.  นิเวศวิทยาและการควบคุมโรคพืชในดินโดยชีววิธี.  รายงานการวิจัยเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, กรุงเทพฯ. 235 น.
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จิระเดช แจมสวาง. 2542. การใชเชื้อรา Trichoderma ควบคุมโรคพืช. ในเอกสารการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ  สารชีวินทรียกําจัดศัตรูพืช ในศตวรรษที่ 21. 15-16 กรกฎาคม 2542. โรงแรม-มิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ.

จิระเดช แจมสวาง และกนกนาฎ เรืองวิเศษ.  2538.  การประยุกตใชชีวภัณฑเชื้อราไตรโคเดอรมา เพื่อฟนฟู
สภาพตนทุเรียนที่ทรุดโทรมเนื่องจากโรครากเนาไฟทอฟธอรา. น. 334-341 ใน เอกสารการวิจัย
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติ คร้ังที่ 2 ระหวาง 9-11 ตุลาคม  2538.  ณ. โรง
แรมเพชรงามเชียงใหม

จิระเดช แจมสวาง  จินตนา  ชะนะ  ปราโมทย  ศิริโรจน กณิษฐา สังคะหะ วิชชุพร วองสุวรรณเลิศและวร
รณวิไล  เกษนรา.  2536.  ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอรมา ฮารเซียนัม         พันธุกลายที่
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