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บทคัดย่อ 
 

เชื้อรำ Ganoderma sp. จัดเป็นเชื้อรำสำเหตุโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมันที่สร้ำงควำมเสียหำย
ให้กับพ้ืนที่กำรปลูกปำล์มน้ ำมันในหลำยประเทศ ได้แก่ มำเลเซีย อินโดนีเซีย ปำปัวนิวกินี และประเทศไทย 
เชื้อโรคพืชชนิดนี้สำมำรถเข้ำท ำลำยต้นปำล์มน้ ำมันได้ทุกระยะกำรเจริญเติบโต จำกกำรแยกเชื้อรำ  
Ganoderma sp. ให้บริสุทธิ์จำกส่วนของ fruiting body (ดอกเห็ด) ด้วยวิธี tissue transplanting 
technique พบว่ำ เชื้อรำ Ganoderma sp. สำเหตุโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมันสำมำรถเจริญเต็มจำน
อำหำรเลี้ยงเชื้อ PDA ได้ภำยใน 12 วัน มีลักษณะเส้นใยสีขำวมีอัตรำกำรเจริญของเส้นใย โดยเฉลี่ย 0.40 
เซนติเมตรต่อวัน เมื่อทดสอบประสิทธิภำพของเชื้อรำปฏิปักษ์ (T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009, T. 
harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 และเชื้อรำ Mycorrhiza) ในกำรยับยั้งกำรเจริญของเส้นใยเชื้อรำ 
Ganoderma sp. สำเหตุโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมัน บนอำหำร potato dextrose agar (PDA) โดยวิธี 
dual culture test พบว่ำเชื้อรำ T. harzianum ทั้ง 2 สำยพันธุ์มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งกำรเจริญของเส้น
ใยเชื้อรำ Ganoderma sp.ได้ โดยเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009 มีเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้งสูง
ที่สุด (82.14 เปอร์เซ็นต์) ส่วนเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 มีเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้ง 75.00 
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กำรทดสอบกำรเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อรำ Mycorrhiza พบว่ำ มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้ง
กำรเจริญของเส้นใยเชื้อรำ Ganoderma sp. เพียง 14.28 เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนี้ยังพบว่ำเชื้อรำ T. 
harzianum ทั้ง 2 สำยพันธุ์สำมำรถเป็นปรสิตหรือท ำลำยเส้นใยเชื้อรำ Ganoderma sp. ได้สมบูรณ์ (100 
เปอร์เซ็นต์) ส ำหรับกำรศึกษำประสิทธิภำพเชื้อรำปฏิปักษ์ในกำรเจริญเพ่ิมปริมำณบนต้นปำล์มน้ ำมันรวมทั้ง
ดินปลูก พบว่ำ หลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 14, 28 และ 42 วัน พบว่ำ กรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ T. harzianum 
สำมำรถตรวจพบเชื้อรำ T. harzianum เข้ำครอบครองใบปำล์มน้ ำมันที่ระดับ 100.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
กรรมวิธีอ่ืน ๆ ไม่พบกำรครอบครองใบปำล์มน้ ำมันของเชื้อรำ T. harzianum ในขณะที่กำรตรวจปริมำณเชื้อรำ 
T. harzianum ในดินปลูกปำล์มน้ ำมันหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum และใส่เชื้อรำ Mycorrhiza บริเวณโคน
ต้นปำล์มน้ ำมัน 14, 28 และ 42 วัน พบว่ำกรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ T. harzianum สำมำรถตรวจพบปริมำณเชื้อรำ 
T. harzianum ในดินปลูกปำล์มน้ ำมันได้ทุกกรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ T. harzianum ในช่วง 105 CFU/ดิน 1 กรัม 
ส ำหรับกำรตรวจสอบปริมำณของเชื้อรำ Mycorrhizaในดิน พบว่ำสำมำรถตรวจพบเชื้อรำMycorrhiza ใน
ตัวอย่ำงดินจำกกรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ Mycorrhiza เพียงอย่ำงเดียวซึ่งพบในช่วง 104 CFU/ดิน 1 กรัม ในขณะที่
กรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ Mycorrhiza ร่วมกับเชื้อรำ T. harzianum นั้น ไม่สำมำรถตรวจพบเชื้อรำ Mycorrhiza 
เจริญร่วมกันกับเชื้อรำ T. harzianum ได้  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณหน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และลูกจ้ำง
แรงงำนทุกคนที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนวิจัยไม่ว่ำจะเป็นเรื่องสถำนที่หรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ จนงำนวิจัย
นี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบคุณ รองศำสตรำจำรย์ ดร. จิระเดช แจ่มสว่ำง ห้องปฏิบัติกำรกำรควบคุมโรคพืชโดยชีวภำพ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ เชื้อรำ Trichoderma harzianum 
CB-Pin-01 เพ่ือเป็นสำยพันธุ์เปรียบเทียบกับเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่คณะวิจัยต้องกำรทดสอบ 

ขอขอบคุณ คุณสมฤทัย ทองเทพ ที่ได้ให้ควำมช่วยเหลือในกำรท ำงำนวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติกำร และ
แปลงปำล์มน้ ำมันทดสอบ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนนอกพ้ืนที่ต่ำง ๆ จนท ำให้โครงกำรวิจัยนี้ประสบควำมส ำเร็จ
ตำมแผนงำนที่ได้วำงไว้ 

ขอขอบคุณ คุณ วรรณี หมวดคง เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน้ ำมัน พันธุ์ CPI Hybrid ในอ ำเภอท่ำศำลำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่ใหค้วำมร่วมมือในกำรท ำงำนวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบคุณโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและวิจัยของภำคเอกชนในพ้ืนที่  (Industrial 
Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ภำยใต้โครงกำรอุทยำน
วิทยำศำสตร์ภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ำกัด ที่ให้กำรสนับสนุนทุนในกำร
ท ำงำนวิจัยครั้งนี้  
 ขอขอบคุณ คุณโชติญำ มีเพียร เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำร อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ทีช่่วยประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในทุกด้ำนส ำหรับกำรท ำวิจัยครั้งนี้ 

 
วำริน อินทนำ และ อรรถกร พรมวี 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
1 รัศมีโคโลนีของเชื้อรำ Trichoderma harzianum และเชื้อรำ Mycorrhiza บนอำหำร

เลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 7 วัน 23 
2 ประสิทธิภำพของเชื้อรำปฏิปักษ์ในยับยั้งกำรเจริญของเชื้อรำ Ganoderma sp. ที่เป็น

สำเหตุโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมัน  เมื่อทดสอบบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato 
dextrose agar หลังบ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 7 วัน 26 

3 เปอร์เซ็นต์กำรครอบครองใบปำล์มน้ ำมันของเชื้อรำ Trichoderma hazianum หลังพ่น
เชื้อรำ T. hazianum 14, 28 และ 42 วัน ในสภำพแปลงทดลองของเกษตรกร 29 

4 ปริมำณเชื้อรำ Trichoderma hazianum และเชื้อรำ Mycorrhiza ในดินปลูกปำล์ม
น้ ำมันพันธุ์ CPI Hybrid ในสภำพแปลงทดลองของเกษตรกร 33 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
1 ลักษณะอำกำรของโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมันที่เกิดจำกเชื้อรำ Ganoderma spp. (A) 

และ ลักษณะเส้นใยเชื้อรำ Ganoderma boninense เจริญบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato 
dextrose agar (B) 3 

2 ภำพตัดขวำงแสดงเอคโตไมคอร์ไรซำที่พบในรำกของพืชดอก (A) และพืชเมล็ดเปลือย (B) 
และ โครงสร้ำงของฟังไจอำบัสคูลำไมคอร์ไรซำที่อำศัยอยู่ร่วมกับรำกพืช (C) 13 

3 ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของเชื้อรำ Ganoderma sp. A , B = ลักษณะของดอกเห็ด 
(fruiting body) (ด้ำนหน้ำ-หลัง ตำมล ำดับ) C, D = ลักษณะกำรเจริญของเส้นใยเชื้อรำ 
Ganoderma sp. บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อท่ี
อุณหภูมิห้อง (27+2 ๐C) เป็นเวลำ 12 วัน (ด้ำนหน้ำ-หลัง ตำมล ำดับ) E, F = ลักษณะ
ของเส้นใยของเชื้อรำ Ganoderma sp. ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก ำลังขยำยของเลนส์
วัตถ ุ10X และ 40X ตำมล ำดับ 20 

4 ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของเชื้อรำกลุ่ม Mycorrhiza A = วัสดุปลูกปำล์มน้ ำมัน 
(Palmagro) ที่เป็นแหล่งของเชื้อรำกลุ่ม Mycorrhiza  B = ลักษณะของเชื้อรำ 
Mycorrhiza ที่เจริญบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar C, D = ลักษณะของเชื้อรำ 
Mycorrhiza ที่เจริญบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อที่
อุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 9 วัน (ด้ำนหน้ำ-หลัง ตำมล ำดับ) E, F = ลักษณะ
ของเส้นใยและสปอร์ของเชื้อรำ Mycorrhiza ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก ำลังขยำยของ
เลนส์วัตถ ุ10X และ 40X ตำมล ำดับ 22 

5 ลักษณะของกำรเจริญและกำร เข้ ำกัน ได้ ของ เส้น ใย เชื้ อรำ  Trichoderma 
harzianum (T) กับเชื้อรำ Mycorrhiza (M) บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose 
agar หลังบ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 7 วัน  24 

6 ลักษณะของกำรเจริญของเส้นใยเชื้อรำ Trichoderma harzianum (T) บนอำหำรเลี้ยง
เชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 7 วัน  25 

7 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์ในกำรยับยั้ งกำรเจริญและคลุมทับเส้นใยของเชื้อรำ 
Ganoderma sp.บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 
(27+2oC) เป็นเวลำ 7 วัน 27 

8 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์ในกำรยับยั้ งกำรเจริญและคลุมทับเส้นใยของเชื้อรำ 
Ganoderma sp. บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อที่
อุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 7 วัน 28 

   
 

(5) 
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 สารบัญภาพ (ต่อ)  
   

ภาพที ่  หน้า 
9 เชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญออกมำจำกใบปำล์มน้ ำมันเมื่อท ำกำรตรวจสอบกำรครอบครองใบ

ปำล์มน้ ำมันโดยวำงใบปำล์มน้ ำมันบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar อุณหภูมิห้อง 
(27+2oC) เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงใบหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 14 วัน) 30 

10 เชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญออกมำจำกใบปำล์มน้ ำมันเมื่อท ำกำรตรวจสอบกำรครอบครองใบ
ปำล์มน้ ำมันโดยวำงใบปำล์มน้ ำมันบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar อุณหภูมิห้อง 
(27+2oC) เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงใบหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 28 วัน) 30 

11 เชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญออกมำจำกใบปำล์มน้ ำมันเมื่อท ำกำรตรวจสอบกำรครอบครองใบ
ปำล์มน้ ำมันโดยวำงใบปำล์มน้ ำมันบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar อุณหภูมิห้อง 
(27+2oC) เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงใบหลังฉีดพ่นเชื้อรำ T. harzianum 42 วัน) 31 

12 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 
(27+2oC) เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 14 วัน ที่ระดับกำร
เจือจำง 10-2) 34 

13 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 
(27+2oC)  เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 14 วัน ที่ระดับกำร
เจือจำง 10-3) 34 

14 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 
(27+2oC)  เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 28 วัน ที่ระดับกำร
เจือจำง 10-2) 35 

15 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 
(27+2oC)  เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 28 วัน ที่ระดับกำร
เจือจำง 10-3) 35 

16 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 
(27+2oC)  เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 42 วัน ที่ระดับกำร
เจือจำง 10-2) 36 

17 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 
(27+2oC)  เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 42 วัน ที่ระดับกำร
เจือจำง 10-3) 36 

 

(6) 



บทที่ 1 
บทน้า 

1. ความส้าคัญและที่มาของปัญหา 
โรคโคนรำกเน่ำปำล์มน้ ำมันที่เกิดจำกเชื้อรำ Ganoderma boninense จัดเป็นโรคส ำคัญทำง

เศรษฐกิจที่สุดโรคหนึ่งของปำล์มน้ ำมัน เพรำะสำมำรถสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ต้นปำล์มน้ ำมันถึง 30-70 
เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพำะเมื่อเชื้อรำเจริญเติบโตจนสร้ำงดอกเห็ดบริเวณโคนต้นแล้วต้นปำล์มน้ ำมันมีโอกำสตำย
เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ส ำหรับอำกำรภำยนอกที่เริ่มพบคือใบปำล์มน้ ำมันมีสีซีดจำง ทำงแก่ล่ำงจะหักพับทิ้งตัว
ห้อยลงรอบล ำต้น จำกนั้นต้นจะตำยภำยใน 6–12 เดือน โดยต้นจะหักหรือล้มลง เดิมโรคนี้มักระบำดกับต้น
ปำล์มน้ ำมันอำยุมำกกว่ำ 30 ปี ปัจจุบันพบว่ำโรคนี้ระบำดมำกกับต้นปำล์มน้ ำมันอำยุ 10–15 ปี และพบว่ำมี
แนวโน้มกำรระบำดในต้นที่อำยุน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้นกำรศึกษำหำแนวทำงในกำรป้องกันก ำจัดโรคนี้จึงถือว่ำมี
ควำมส ำคัญมำก ทั้งนี้หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์มีเชื้อรำ 
Trichoderma harzianum สำยพันธุ์ท้องถิ่นที่ผ่ำนกำรคัดเลือกว่ำมีประสิทธิภำพสูงในกำรควบคุมโรคพืช
หลำยชนิด เช่น โรครำกเน่ำโคนเน่ำของทุเรียน โรครำกขำวของยำงพำรำ โรคแอนแทรคโนสของพริก โรคเมล็ด
ด่ำงของข้ำว และโรคเน่ำระดับดินของพืชผัก เป็นต้น ดังนั้นทีมนักวิจัยจึงสนใจอย่ ำงยิ่งในกำรน ำเชื้อรำสำย
พันธุ์ดังกล่ำวมำทดสอบประสิทธิภำพในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อรำ G. boninense สำยพันธุ์ที่รุนแรง
ในกำรก่อโรคในปำล์มน้ ำมัน ทั้งกำรใช้เพียงชนิดเดียว และกำรใช้ร่วมกับเชื้อรำในกลุ่ม Mycorrhiza นอกจำกนี้
ยังศึกษำถึงประสิทธิภำพของเชื้อรำปฏิปักษ์ในกำรอยู่รอดและเพ่ิมปริมำณบนใบ ล ำต้นและดินปลูกปำล์ม
น้ ำมัน ซึ่งหำกมีแนวโน้มส ำเร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรปลูกปำล์มน้ ำมันที่ยั่งยืนต่อไป    
 
2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพของเชื้อรำ Trichoderma harzianum สำยพันธุ์ท้องถิ่นและเชื้อรำ 
Mycorrhiza ในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อรำ Ganoderma sp. 

2) เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพของเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ท้องถิ่นและเชื้อรำ Mycorrhiza ใน
กำรเจริญและเพ่ิมปริมำณบนต้นปำล์มน้ ำมันและในดินปลูก 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ทรำบข้อมูลกำรเจริญเติบโต สัณฐำนวิทยำของเชื้อรำ Ganoderma sp. ที่เป็นสำเหตุโรคโคนรำก
เน่ำในปำล์มน้ ำมัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรป้องกันก ำจัดโรคดังกล่ำว 

2) ทรำบว่ำเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ท้องถิ่นและเชื้อรำ Mycorrhiza สำมำรถเจริญสร้ำงเส้น
ใยเข้ำกันได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลชี้ให้ทรำบว่ำเชื้อรำทั้ง 2 ชนิด สำมำรถน ำมำผลิตหรือใช้ร่วมกันในกำร
ควบคุมโรคดังกล่ำวหรือไม ่
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3) ทรำบประสิทธิภำพของเชื้อรำ Trichoderma harzianum สำยพันธุ์ท้องถิ่นและเชื้อรำ 
Mycorrhiza ในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อรำ Ganoderma sp. ซึ่งก่อให้เกิดแนวทำงที่ดีในกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรควบคุมโรคต่อไป 

4) ทรำบประสิทธิภำพของเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ท้องถิ่นและเชื้อรำ Mycorrhiza ในกำร
เจริญและเพ่ิมปริมำณบนต้นปำล์มน้ ำมันและในดินปลูก ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ทรำบว่ำกำรใช้เชื้อรำปฏิปักษ์
ควบคุมโรคดังกล่ำวในปำล์มน้ ำมันจะมีควำมยั่งยืนหรือไม่ อย่ำงไร 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 
1. โรคโคนรากเน่าของปาล์มน้้ามัน  
 โรคโคนรำกเน่ำ (Basal stem rot) หรือ โรคล ำต้นเน่ำของปำล์มน้ ำมัน  

สาเหต ุ: เกิดจำกเชื้อเห็ด Ganoderma spp.  
ลักษณะอาการ : ทำงใบล่ำงหักพับทิ้งตัวห้อยลงรอบ ๆ ล ำต้น ทำงยอดที่ยังไม่คลี่มีจ ำนวนมำกกว่ำ

ปกติ ในขณะเดียวกันพบว่ำภำยในล ำต้นปำล์มน้ ำมันถูกท ำลำยไปถึง 50 % เมื่ออำกำรรุนแรงขึ้นทำงล่ำงจะ
ค่อย ๆ แห้งตำยลุกลำมจนถึงยอด ต้นปำล์มน้ ำมันจะตำยหลังจำกแสดงอำกำร 2 - 3 ปี เชื้อสำเหตุสร้ำงดอก
เห็ดลักษณะ คล้ำยพัด มีสีน้ ำตำลแดงขอบสีขำวผิวด้ำนบนเรียบเป็นมันคล้ำยทำด้วยแลคเกอร์ ผิวด้ำนล่ำงมีสี
ขำวขุนเต็มไปด้วยรูเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่สร้ำงสปอร์สีน้ ำตำลเป็นผลละเอียด ภำยในล ำต้นเกิดผลสีน้ ำตำลขอบแผล
ไม่เรียบมีสีน้ ำตำลเข้ม รำกมีลักษณะเปรำะหักง่ำยเนื้อเยื่อภำยในรำกผุเปื่อยร่วนเป็นผง  

การแพร่ระบาด : โดยกำรสัมผัสกันของรำกท่ีเป็นโรคกับรำกของต้นปกติ  
การป้องกันก าจัด : 1. ขุดหลุมรอบ ๆ ต้นปำล์มที่เป็นโรค เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดจำกต้น

ที่เป็นโรคไปยังต้นปกติ โดยกำรสัมผัสกันของรำก 2. เก็บดอกเห็ดที่เชื้อเห็ดสร้ำงออกท ำลำย 3. ตรวจสอบต้นที่
เป็นโรค โดยใช้ไม้เคำะล ำต้นปำล์มน้ ำมันเพื่อฟังเสียงในบริเวณที่ถูกท ำลำย ถำกส่วนที่เป็นโรคออก 4. หลังจำก
ถำกเอำส่วนที่เป็นโรคออกหมดแล้ว ทำส่วนที่ตัดด้วยสำรเคมีเช่น Coal tar หรือส่วนผสมของ Coal tar กับ
สำรป้องกันก ำจัดโรคพืช ไทแรม และ 5. เมื่อมีกำรปลูกแทนควรก ำจัดตอปำล์มเก่ำให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 

 

    
 
ภาพที่ 1  ลักษณะอำกำรของโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมันที่เกิดจำกเชื้อรำ Ganoderma spp. (A) และ 

ลักษณะเส้นใยเชื้อรำ Ganoderma boninense เจริญบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (B) 
ที่มา : Bivi et al. (2010); Petcharat and Ninsuwan (2013) 
 
 

B A 
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2. การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 
กำรแสวงหำมำตรกำรและวิธีกำรควบคุมศัตรูพืชและโรคพืชโดยไม่ต้องใช้สำรเคมีเป็นเรื่องที่มี

ควำมส ำคัญและจ ำเป็นต้องน ำมำใช้ในกำรควบคุมโรคพืช ซึ่งเรียกว่ำกำรควบคุมโรคพืชโดยวิธีชีวภำพหรือชีววิธี 
(biological control หรือ biocontrol) เป็นวิธีกำรน ำเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่พบในธรรมชำติมำใช้ควบคุมโรค
พืช จำกกำรศึกษำพบว่ำเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในธรรมชำติหลำยชนิดสำมำรถควบคุมโรคพืชได้ เช่น 
Trichoderma spp., Gliocladium spp., Chetomium sp., Bacillus spp., Pseudomonas spp. และ 
Candida spp. เป็นต้น (จิระเดช, 2546) โดยควบคุมโรคพืชได้หลำยชนิด เช่น โรครำกเน่ำโคนเน่ำของทุเรียน
และส้ม โรคเน่ำระดับดินของพืชผัก โรคล ำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่ง  โรคเหี่ยวของพืชผัก โรคโคนเน่ำของพืชผัก 
โรคแอนแทรคโนสของพริกและมะม่วง โรคใบจุดของพืชผัก ตลอดจนโรคหลังกำรเก็บเกี่ยวต่ำงๆ เป็นต้น 
นอกจำกควำมสำมำรถในกำรควบคุมโรคพืชแล้วยังพบว่ำจุลินทรีย์ปฏิปักษ์หลำยชนิดมีประสิทธิภำพในกำร
ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืช และชักน ำให้ต้นพืชเกิดควำมต้ำนทำนต่อเชื้อโรคพืชได้ (Harman, 2000; 
Hyakumachi, 1994; Shivanna et al., 1996) เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มีกลไกมำกมำยในกำรเข้ำท ำลำยเชื้อโรค
พืชไม่ว่ำจะเป็น กำรเป็นเชื้อปรสิต กำรสร้ำงสำรปฏิชีวนะ กำรสร้ำงเอนไซม์มำย่อยและท ำลำยผนังเซลล์ของเชื้อ
โรคพืช กำรแข่งขันในส่วนของปัจจัยในกำรด ำรงชีวิต กำรสร้ำงสำรที่ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืช และกำรชัก
น ำให้ต้นพืชต้ำนทำนต่อเชื้อโรคพืช เป็นต้น  (Anju, 1994; Ghisalberti and Sivasithamparam, 1991; 
Harman, 2000; Howell, 2003; Intana, 2003; จิระเดช, 2549) อย่ำงไรก็ตำมเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่ประสบ
ควำมส ำเร็จและมีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำย คือ เชื้อรำ Trichoderma spp. 

 
3. เชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น (Indigenous microorganisms, IMOs) 

เชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น คือเชื้อจุลินทรีย์ดั้งเดิมในท้องถิ่นท่ีอำศัยอยู่เป็นเวลำนำนจนสำมำรถปรับตัว
ให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ได้ เชื้อจุลินทรีย์เหล่ำนี้มีพัฒนำกำรเพ่ือกำรอยู่รอดและปรับตัวให้เข้ำกับ
สภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมได้เป็นเวลำนำนและเมื่อน ำมำอยู่ในสภำพแวดล้อมที่มีควำมเหมำะสมท ำให้
เชื้อจุลินทรีย์มีประสิทธิภำพสูงขึ้น (อำนัฐ, 2547) กำรคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นสำมำรถท ำได้โดยกำรแยก
เชื้อจุลินทรีย์จำกดินหรือใบไม้ในพ้ืนที่ป่ำไม้ เนื่องจำกพ้ืนที่ป่ำไม้มีควำมอุดมสมบูรณ์สูงจึงเป็นแหล่งของ
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ นอกจำกนี้ยังสำมำรถคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นจำกพ้ืนที่อ่ืน 
ๆ เช่น พ้ืนที่กำรเกษตรหรือพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสมต่อกำรปลูกพืช พ้ืนที่แห้งแล้ง ดินเค็ม และดินกรด เป็นต้น มี
รำยงำนกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์จำกเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นหลำยรำยงำนทั้งในด้ำนกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโต
ของพืช และกำรควบคุมโรคพืช ดังในต่ำงประเทศ Bleve et al. (2006) ได้ท ำกำรแยกเชื้อยีสต์ท้องถิ่นจำกผล
องุ่นทั้งหมดจ ำนวน 144 สำยพันธุ์ ก่อนน ำไปคัดเลือกสำยพันธุ์ที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อรำ Aspergillus 
carbonarius และ A. niger สำเหตุโรคหลังกำรเก็บเกี่ยวของผลองุ่นจนพบว่ำเชื้อยีสต์จ ำนวน 6 สำยพันธุ์ มี
ประสิทธิภำพสูงในกำรควบคุมโรคดังกล่ำว นอกจำกนี้ Suarez-Estrella et al. (2007) ยังคัดเลือก
เชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นจำกพ้ืนที่กำรเกษตร 493 สำยพันธุ์ ก่อนน ำไปทดสอบประสิทธิภำพกำรควบคุมโรคเหี่ยวที่
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เกิดจำกเชื้อรำ F. oxysporum ของเมลอนในระดับห้องปฏิบัติกำรและโรงเรือนปลูกพืชทดลอง จนสำมำรถ
คัดเลือกเชื้อรำปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภำพสูงในกำรควบคุมโรคจ ำนวน 10 สำยพันธุ์ นอกจำกนี้ Marulanda et 
al. (2009) ยังรำยงำนถึงกำรคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียท้องถิ่นที่แยกได้จำกดินที่มีควำมแห้งแล้งสูง ได้แก่          
P. putida และ B. megaterium ที่สำมำรถส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของต้น Trifolium repens ภำยใต้สภำพ
ดินแห้งแล้งได้ ท ำให้พืชมีน้ ำหนักของต้นและรำกเพ่ิมข้ึน โดยพบว่ำเชื้อแบคทีเรีย P. putida สำมำรถสร้ำงสำร 
indol acetic acid (IAA) ที่สำมำรถกระตุ้นให้พืชสร้ำงรำกเพ่ิมข้ึนท ำให้พืชต้ำนทำนต่อควำมแล้งเพ่ิมข้ึนด้วย 

ส ำหรับในประเทศไทย Intana and Chamswarng (2007) กล่ำวว่ำสำมำรถคัดเลือกเชื้อรำ    
T. virens จำกดินปลูกคะน้ำในจังหวัดนครศรีธรรมรำชจ ำนวน 7 สำยพันธุ์ ซึ่งทุกสำยพันธุ์มีประสิทธิภำพสูงใน
กำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตและคลุมทับเส้นใยของเชื้อรำ P. aphanidermatum สำเหตุโรคเน่ำระดับดินของ
คะน้ำในระดับห้องปฏิบัติกำร และในรำยงำนของ Intana et al. (2008) ยังสำมำรถแยกเชื้อแบคทีเรีย 
Bacillus spp. จ ำนวน 4 สำยพันธุ์ จำกผิวใบเงำะซึ่งทุกสำยพันธุ์มีประสิทธิภำพสูงในกำรยับยั้งกำร
เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรำ P. aphanidermatum ในระดับ 48.0 - 56.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบในระดับ
ห้องปฏิบัติกำร นอกจำกนี้เลขำ และคณะ (2549) ได้รำยงำนว่ำจำกกำรเก็บตัวอย่ำงซำกใบพืช ก่อนท ำกำร
แยกและคัดเลือกเชื้อรำปฏิปักษ์ Myrothecium verrucaria และ Ciliochorella sp. ที่สำมำรถยับยั้งกำร
เจริญของเส้นใยเชื้อรำโรคพืชหลำยชนิด ได้แก่ Alternaria alternata Colletotrichum capsici 
Curvularia lunata และ F. oxysporum ในห้องปฏิบัติกำรได้  

จำกรำยงำนต่ำง ๆ พบว่ำสภำพแวดล้อมเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรก ำหนดชนิดและปริมำณของ
สิ่งมีชีวิต ไม่ว่ำจะเป็นพืช สัตว์ รวมทั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพำะในส่วนของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนำดเล็ก 
และมีควำมผันแปรทำงกำยภำพได้ง่ำยตำมสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ เช่น pH ควำมชื้น แสง อุณหภูมิ และธำตุ
อำหำรในดิน (Blakeman and Willianson, 1994) ดังนั้นจึงพบว่ำเชื้อจุลินทรีย์ในแต่ละพ้ืนที่มีควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพมำก และมีควำมต้องกำรทำงสภำพแวดล้อม  ที่ต่ำงกันด้วย แม้อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันก็
ตำม บำงชนิดแม้มีกำรจ ำแนกเป็นเชื้อจุลินทรีย์สปีชีส์เดียวกันแต่ต่ำงสำยพันธุ์กันอำจมีควำมแตกต่ำงกันในหลำย
ด้ำน เช่น T. harzianum ที่แยกได้ในแต่ละแหล่งมีประสิทธิภำพกำรควบคุมโรคพืชแตกต่ำงกัน (Intana, 2003) 
ในรำยงำนของ Worasatit et al. (1994) พบว่ำ T. koningii แต่ละสำยพันธุ์มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสำร
ต่อต้ำนเชื้อโรคพืชได้ในปริมำณที่ต่ำงกัน ในปี พ.ศ. 2547 มีรำยงำนว่ำเมื่อน ำเชื้อรำ Trichoderma spp. สำย
พันธุ์กำรค้ำที่แยกได้จำกพ้ืนที่ภำคตะวันออกมำใช้ควบคุมโรคเน่ำระดับดินของถั่วฝักยำวและมะเขือเทศใน
ภำคใต้ พบว่ำประสิทธิภำพของเชื้อรำปฏิปักษ์ในด้ำนกำรควบคุมโรคลดลงมำก รวมทั้งประสิทธิภำพกำรอยู่รอด
และกำรเพ่ิมปริมำณในดินที่มีควำมชื้นสูงพบว่ำลดลงเช่นกัน (เพชรพิกุล และ อรรถกร, 2547) นอกจำกนี้       
ศิริลักษณ์ และ สิริมำส (2547) ยังรำยงำนว่ำเมื่อน ำเชื้อแบคทีเรียปฎิปักษ์ที่แยกได้ในภำคกลำงและผ่ำนกำร
ทดสอบว่ำมีประสิทธิภำพสูงในกำรควบคุมโรค  แอนแทรคโนสของพริกมำทดสอบประสิทธิภำพกำรควบคุมโรค
แอนแทรคโนสของพริกในภำคใต้พบว่ำประสิทธิภำพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ดังกล่ำวลดลงกว่ำที่ได้รำยงำนไว้ 
มำกกว่ำนั้นในรำยงำนของ Enkhtuya et al. (2000) ยังคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นจำกดินในพ้ืนที่ที่มีควำม
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เสื่อมโทรมก่อนน ำไปทดสอบพบว่ำเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นสำมำรถส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของข้ำวโพด และ
ครอบครองรำกข้ำวโพดได้ดีกว่ำเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จำกแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งตรงกับกำรรำยงำนของอำนัฐ (2547)  
ที่กล่ำวว่ำเชื้อจุลินทรีย์ต่ำงถิ่นจะไม่สำมำรถมีชีวิตรอดในสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมได้ดีเท่ำเชื้อจุลินทรีย์
ท้องถิ่น ทั้งยังถูกท ำลำยได้ง่ำยกว่ำเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น และอำจท ำให้เสียสมดุลทำงธรรมชำติด้วย 

สภำพแวดล้อมพ้ืนที่ภำคใต้มีควำมแตกต่ำงจำกพ้ืนที่ภำคอ่ืนของประเทศไทย โดยเฉพำะในด้ำน
ควำมชื้น เพรำะเป็นพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกซึ่งในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดนครศรีธรรมรำชมีปริมำณน้ ำฝนถึง 2,544 
มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งมำกกว่ำภำคอ่ืน ๆ ท ำให้ควำมชื้นในดินมีสูง นอกจำกนี้ยังพบว่ำไม่มีฤดูหนำว ดังนั้น
เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในภำคใต้ย่อมมีควำมแตกต่ำงด้ำนชีวภำพจำกเชื้อจุลินทรีย์ในแหล่งอ่ืน ท ำให้กำรน ำ
เชื้อจุลินทรีย์ปฎิปักษ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่แยกได้จำกพ้ืนที่อ่ืนอำจไม่สำมำรถน ำมำใช้ควบคุมโรคพืช
หรือใช้ประโยชน์ด้ำนอ่ืน ๆ ในภำคใต้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนัก ซึ่งกำรน ำเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ท้องถิ่นที่ผ่ำน
กำรคัดเลือกจำกพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำชมำใช้ประโยชน์ในกำรเกษตรในภำคใต้จึงเป็นเรื่องที่จ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อกำรควบคุมโรคพืชของเกษตรกรได้มำกยิ่งข้ึน 

 
4. เชื้อราปฏิปักษ์  Trichoderma harzianum  

Rifai (1969) ได้จัดจ ำแนกเชื้อรำ T. harzianum ไว้ดังนี้ 
         Kingdom : Fungi 
                 Subdivision : Deuteromycotina (Fungi imperfect) 
              Form-class : Hyphomycetes 
                 Form-order : Hyphomycetales 
                                 Form-family : Moniliaceae 
                      Genus : Trichoderma 

           Species : T. harzianum  
เชื้อรำ T.  harzianum เป็นเชื้อรำชั้นสูงที่จัดอยู่ใน subdivision Deuteromycotina และมี 

teliomorphs อยู่ใน subdivision Ascomycotina คือ Hypocreales vinosa เป็นเชื้อรำที่อำศัยอยู่ในดิน 
(วิจัย, 2546) และเศษซำกอินทรียวัตถุตำมธรรมชำติ มีกำรเจริญสร้ำงเส้นใยสีขำวได้รวดเร็วและสร้ำงส่วน
ขยำยพันธุ์ที่เรียกว่ำสปอร์สีเขียวซึ่งเกิดจำกกำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศ จ ำนวนมำกรวมกันเป็นกลุ่ม สำมำรถ
มีชีวิตอยู่รอดในสภำพธรรมชำติได้ดี กำรเจริญบนวุ้นอำหำรเริ่มแรก โคโลนีไม่มีสี (translucent) หรือสีขำวใส  
(watery white) เจริญแบบรำบติดผิวหน้ำอำหำรเลี้ยงเชื้อ  ต่อมำโคโลนีมีลักษณะเป็นปุยฝ้ำย (loosely   
floccose) หรือเป็นกระจุกแน่น (compactly  tuft) มีสีเขียว (green) หรือสีขำวล้วน (pure  white) หรือ
ปรำกฏลักษณะต่ำง ๆ ในโคโลนีเดียวกัน เส้นใยของเชื้อรำ Trichoderma sp. มีผนังกั้นเซลล์ (coenocytic  
hypae) ผนังเส้นใยเรียบมีกำรแตกกิ่งก้ำนมำกมำย พบมีกำรสร้ำง chlamydospore ขึ้นทั้งระหว่ำงเส้นใยและ
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ปลำยเส้นใย ซึ่งสร้ำงเส้นใยที่แตกกิ่งออกมำสั้น ๆ รูปร่ำงกลม (globose) หรือรูปกระสวย  (elliposiod) 
(Rifai, 1969) 

เชื้อรำ T. harzianum ยังสำมำรถสร้ำงสีบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ ท ำให้สีของอำหำรเปลี่ยนแปลงไป
หรือใต้โคโลนีมีสีเปลี่ยนแปลงไปและบำงชนิดมีกำรสร้ำงกลิ่นคล้ำยกลิ่นมะพร้ำว (ลำวัลย์ และคณะ, 2540) 

1) กลไกของเชื้อรา Trichoderma spp. ในการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อโรคพืช        
จิระเดช (2549) รำยงำนว่ำเชื้อรำ T. harzianum มีคุณสมบัติและศักยภำพกำรเป็นเชื้อรำ

ปฏิปักษ์สูงในกำรควบคุมเชื้อรำโรคพืชใน 7 ลักษณะ คือกำรเป็นเชื้อรำปรสิต (Mycoparasitism) กำรสร้ำงสำร
ปฏิชีวนะ (Antibiosis) กำรแข่งขันกำรใช้อำหำรและกำรครอบครองพ้ืนที่ (Competition and rhizosphere 
competence) กำรช่วยให้พืชมีควำมคงทนต่อสภำพที่ไม่เหมำะสม (Tolerance to biotic and abiotic 
stresses through enhanced root development) กำรช่วยละลำยแร่ธำตุในดิน (Solubilization and 
sequestration of inorganic plant nutrients) กำรชักน ำให้ต้นพืชต้ำนทำนต่อเชื้อโรคพืช (Induced 
resistance in plant) และกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตของพืช (Plant growth promoting) 
(สำยทอง, 2555 ; Harman, 2000) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ก. การเป็นปรสิต (Mycoparasitism)  
จิระเดช (2549) รำยงำนว่ำ T. harzianum สำมำรถเป็นปรสิตกับเชื้อรำโรคพืชได้หลำยชนิด 

เช่น  Pythium sp. Phytophthora sp. Rhizoctonia sp. Sclerotium sp. Fusarium sp.  
Macrophomina sp. Cylindocladium sp. Sclerotinia sp. Thielaviopsis sp. Verticillium sp. 
Botrytis cinerae และ Botryodiplodia sp. เป็นต้น โดยกลไกกำรเป็นปรสิตของเชื้อรำ T. harzianum  
ด้วยกำรใช้เส้นใยเข้ำพันรัดเส้นใยเชื้อรำโรคพืช  และสร้ำงเอนไซม์ที่สำมำรถย่อยสลำยผนังเซลล์ของเชื้อรำโรค
พืช เช่น chitinases proteases cellulases β-1, 3 glucanases และ β-1, 4 endoglucanases เป็นต้น 
(Tang et al., 2001; Whipps, 2001; Viterbo et al., 2007; Migheli et al., 1998) เมื่อเส้นใยเชื้อรำโรคพืช
อ่อนแอจำกนั้นจึงใช้เส้นใยแทงผ่ำนเข้ำสู่ภำยในเส้นใยเชื้อรำโรคพืชพร้อมทั้งดูดของเหลวภำยในเซลล์เพ่ือใช้
เป็นอำหำร ท ำให้เส้นใยเชื้อรำโรคพืชเกิดกำรสลำยฉีกขำดในส่วนของผนังเซลล์และตำยในที่สุด  

ข. การแข่งขันการใช้อาหารและการครอบครองพื้นที่ (Competition and rhizosphere 
competence)  

เป็นกำรแข่งขันกันของเชื้อจุลินทรีย์สองหรือมำกกว่ำสองชนิดในด้ำน ที่อำศัย แหล่งอำหำรหรือ
ปัจจัยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่มีกำรเจริญได้รวดเร็วจะได้เปรียบในกำรแข่งขันกว่ำ
เชื้อจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน ๆ โดยทั่วไปเชื้อรำ Trichoderma spp. สำมำรถเจริญและสร้ำงเส้นใยได้รวดเร็ว สร้ำง
สปอร์ได้ปริมำณมำก โดยอำศัยอำหำรจำกเศษวัสดุและอินทรียวัตถุต่ำง ๆ จึงช่วยให้เชื้อรำ Trichoderma 
spp. สำมำรถแข่งขันกับเชื้อรำโรคพืชหรือเชื้อจุลินทรีย์อ่ืน ๆ ที่อำศัยอยู่ ในบริเวณเดียวกันได้ดีและมี
ประสิทธิภำพสูง เช่น ในรำยงำนที่พบว่ำ เชื้อรำ T. koningii สำมำรถเจริญครอบครองรำกของหอมและท ำลำย
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เชื้อรำโรคพืช S. cepivorum ได้ ท ำให้ช่วยลดควำมรุนแรงของโรคที่เกิดในหอมได้ดีกว่ำกรณีที่ไม่ใส่เชื้อรำ     
T. koningii เป็นต้น (Howell, 2003)  

ค. การสร้างปฏิชีวนสาร (Antibiosis)  
เชื้อรำ Trichoderma spp. บำงสำยพันธุ์สำมำรถสร้ำงปฏิชีวนสำร สำรพิษหรือเอนไซม์เพ่ือ

ยับยั้งหรือท ำลำยเชื้อรำโรคพืชได้ ซึ่งได้แก่  สำร antibiotics  ที่มีผลต่อกำรยับยั้งกำรเจริญของเส้นใยหรือ
ยับยั้งกำรงอกของสปอร์เชื้อรำโรคพืชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น สำร pentyl pyrone gliotoxin oxazole 
atazoleharzianic acid trichoviridin viridiol และ alamethicins (Kaewchai et al., 2009) สำรเหล่ำนี้มี
คุณสมบัติหลำยอย่ำงเช่น ย่อยสลำยผนังเซลล์เชื้อรำโรคพืช เป็นต้น (Benitez et al., 2004) สำร 
Trichotoxin A50 ที่ผลิตจำก T. harzianum สำยพันธุ์ PC01 สำมำรถยับยั้งกำรสร้ำงสปอร์ของเชื้อรำ       
P. palmivora (Suwan et al., 2000) สำร Tricholin ที่ผลิตโดยเชื้อรำ T. viridae สำมำรถยับยั้งกำรเจริญ
ของเส้นใยเชื้อรำ R. solani และสำร Trichozinianines ที่ผลิตโดยเชื้อรำ T. harzianum มีผลยับยั้งกำร
เจริญของเส้นใยของเชื้อรำ S. rolfsii (Lin, 1994) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ trichothecenes cyclic 
peptides และ  isocyanide  ซึ่งสำรเหล่ำนี้มีฤทธิ์ไปขัดขวำงกระบวนกำรท ำงำนของเอนไซม์ ท ำลำยเยื่อหุ้ม
เซลล์ และช่วยท ำให้เซลล์ของเชื้อรำโรคพืชเหี่ยวแห้งและแตกสลำย (lysis)  

ง. การช่วยให้พืชมีความคงทนต่อสภาพที่ไม่เหมาะสม (Tolerance to biotic and 
abiotic stresses through enhanced root development)  

กำรใช้เชื้อรำ Trichoderma spp. ช่วยให้พืชมีควำมคงทนต่อสภำพที่ไม่เหมำะสมทั้งทำงกำร
คงทนต่อ biotics และ abiotics  เช่น ช่วยให้พืชทนแล้ง ทนต่อแมลงและโรค โดยช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำ
ระบบรำกที่ท ำให้พืชที่ทดสอบในสภำพแห้งแล้ง (drought  stress) มีควำมยำวของรำกมำกขึ้นและยับยั้ง
อำกำรม้วนงอของใบได้ (Harman, 2000) และกำรใช้เชื้อรำ Trichoderma spp. ยังสำมำรถสร้ำงสำรเร่งกำร
เจริญเติบโตให้พืชมำกกว่ำปกติหรือเชื้อรำ Trichoderma sp. ไปขัดขวำงหรือท ำลำยเชื้อจุลินทรีย์ต่ำง ๆ ที่
รบกวนระบบรำกของพืช ท ำให้ระบบรำกพืชมีควำมสมบูรณ์ และแข็งแรงสำมำรถดูดซับอำหำร และแร่ธำตุต่ำง 
ๆ ในดินได้ดีจึงช่วยให้พืชมีควำมคงทนต่อสภำพที่ไม่เหมำะสม (จิระเดช, 2549; Benitez et al., 2004; 
Harman et al., 2004) ดังในรำยงำนกำรใช้   เชื้อรำ Trichoderma spp. สำยพันธุ์ fusant T-22 ที่สำมำรถ
เจริญครอบครองระบบรำกพืชได้ดี สำมำรถช่วยให้ต้นพืชทนแล้งและโรคพืชได้ดียิ่งขึ้น (Harman, 2000) 

จ. การช่วยละลายแร่ธาตุในดิน (Solubilization and sequestration of inorganic 
plant nutrients)  

เชื้อรำ Trichoderma spp. สำมำรถช่วยละลำยแร่ธำตุในดินซึ่งอยู่ในรูปที่พืชไม่สำมำรถดูดซึม
ไปใช้ประโยชน์ได้ ให้อยู่ในรูปที่พืชสำมำรถดูดซึมแล้วน ำไปใช้ได้  โดยเฉพำะธำตุแมงกำนีสที่มีบทบำทต่อกำร
เจริญเติบโตของพืช และกระบวนกำรต้ำนทำนโรคในพืช ถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ได้ดี คือ Mn2+ รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรใช้แร่ธำตุในพืชชนิดอื่น ๆ ได้ เช่น ฟอสฟอรัส และสังกะสี เป็นต้น Altomare et al. (1999) กล่ำว
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ว่ำ เชื้อรำ Trichoderma spp. ช่วยละลำยธำตุอำหำรรองในดินที่ไม่สำมำรถละลำยได้ในสภำพปกติในดินที่อยู่
ใกล้กับรำกพืช ซึ่งน ำไปสู่กำรดูดซึมและกำรสะสมธำตุอำหำรในพืชเพิ่มข้ึนด้วย 

ฉ. การชักน าให้พืชเกิดความต้านทาน (Induced resistance in plant)  
กำรชักน ำให้เกิดควำมต้ำนทำนต่อเชื้อโรคพืชเกิดขึ้นกับทุกพืช ซึ่งเป็นกลไกกำรต่อต้ำนกำรเกิด

โรคของพืชเอง และเกิดอย่ำงซับซ้อน (Harman et al., 2004) กำรเกิดกำรต้ำนทำนของพืชอำจเกิดเฉพำะที่
หรือเกิดทั่วทั้งต้นขึ้นอยู่กับ ชนิด แหล่ง และปริมำณของสิ่งกระตุ้น (Pal & Gardener, 2006) ดังในรำยงำนที่
พบว่ำเชื้อรำ Trichoderma sp. สำมำรถกระตุ้นให้พืชเกิดควำมต้ำนทำนต่อเชื้อโรคพืชได้ (Harman, 2006; 
Haggag, 2008; Yedidia et al., 1999) ในรำยงำนที่กล่ำวว่ำค้นพบเชื้อรำ Trichoderma sp. ที่สำมำรถชัก
น ำให้เกิดกำรต้ำนทำนในพืชได้ (Harman et al., 2004) และในรำยงำนของ Bigirimana et al. (1997) ที่
พบว่ำเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ T-39 ชักน ำให้ใบถั่วต้ำนทำนต่อเชื้อรำ B. cinerea และ                
C. lindemuthianum และมีกำรศึกษำอีกมำกมำย เช่น กำรค้นพบว่ำเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ T-39 
สำมำรถชักน ำให้มะเขือเทศ พริกไทย ยำสูบ และผักกำดหอม ต้ำนทำนต่อเชื้อรำ B. cinerea เป็นต้น 
(Harman et al., 2004)  

ช. การส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช (Plant growth promoting)  
กำรใช้เชื้อรำ Trichoderma  spp. ช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตของพืชได้ มี

รำยงำนว่ำเชื้อรำ Trichoderma  spp. สำมำรถสร้ำงสำรไปกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตมำกกว่ำปกติหรืออำจ
เกิดจำกเชื้อรำ Trichoderma  spp. ไปท ำลำยเชื้อโรคพืชบริเวณรอบ ๆ รำกแล้วท ำให้ระบบรำกพืชแข็งแรง
เพรำะไม่มีกำรรบกวนจำกเชื้อโรคพืช ดังเช่นในรำยงำนของ Harman (2000) ที่พบว่ำเชื้อรำ T. harzianum 
สำยพันธุ์ T-22 สำมำรถเจริญครอบครองรำกช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของข้ำวโพดหวำนและเพ่ิมผลผลิต
ของพริกหวำนได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม นอกจำกนี้ Intana (2003) รำยงำนไว้ว่ำพบสำร pentyl 
pyrone และ oxazole ที่ผลิตจำกเชื้อรำ  T. harzianum สำยพันธุ์ T-50 ที่สำมำรถส่งเสริมกำรเจริญเติบโต
และเพ่ิมผลผลิตของแตงกวำได้เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 

2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญของเชื้อรา Trichoderma harzianum  
จำกกำรเลี้ยงเชื้อรำ T. harzianum ในห้องปฏิบัติกำรเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรจ ำแนก species 

โดย Rahman et al. (2009) พบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของเชื้อรำดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงกันตำม
สำยพันธุ์ของเชื้อรำดังนี้ 

ก. แหล่งคาร์บอน (Carbon source)  
เชื้อรำ T. harzianum  สำมำรถใช้สำรต่ำง ๆ เป็นแหล่งคำร์บอนได้อย่ำงกว้ำงขวำง คือ กลุ่ม 

monosaccharide ได้แก่ fructorse, D-mannose, D-galactose, L-sorbose, L-rhamnose, L-
arabinose, D-xylose, D-ribose และ dextrose กลุ่ม disaccharide ได้แก่ maltose, sucrose, lactose, 
D-mannital และ L-inositai กลุ่ม dextrose derivative ได้แก่ D-glucosamine และ methyl-D-
glucoside และกลุ่ม polysaccharides ได้แก่ dextrin soluble starch innulin และ silicon ซึ่งแหล่ง
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คำร์บอนที่ใช้ได้ดีได้แก่ dextrose, fructorse, mannose, galactose, xylose, ribose, trehalose และ 
cellobiose 

ข. แหล่งไนโตรเจน (Nitrogen source)  
เชื้อรำ T. harzianum  สำมำรถใช้แหล่งไนโตรเจนได้อย่ำงกว้ำงขวำง เช่น ในรูปของ KNO3, 

urea, casamino acids, L-alanine, L-glutamic acids, L-cysteine, L-leucine, D-aspartic acid, L-
histidine และ D-alanine แหล่งไนโตรเจนในรูปของ NH4

+ จะใช้ได้ดีกว่ำในรูปของ NO3
-  

ค. ปัจจัยทางกายภาพอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเจริญ  
เชื้อรำ T. harzianum เจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 30 - 38 องศำเซลเซียส โดยแต่ละสำยพันธุ์จะ

แปรผันไปตำมแหล่งอำศัยและมีกำรตอบสนองต่อก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ส่วนค่ำ  pH ที่เหมำะสมจะอยู่
ในช่วงระหว่ำง 5.5 - 6 .5  

3) รูปแบบชีวภัณฑ์และการใช้ชีวภัณฑ์  
ปัจจุบันมีกำรน ำเชื้อรำ Trichoderma spp. มำผลิตเป็นชีวภัณฑ์ในหลำยรูปแบบเพ่ือควำม

สะดวกและเหมำะสมในกำรน ำไปใช้ เช่น ชนิดผงแห้ง ชนิดเม็ด ชนิดเกล็ด และชนิดเชื้อสด เป็นต้น ซึ่งกำรน ำไปใช้
มีควำมแตกต่ำงกันตำมรูปแบบชนิดของชีวภัณฑ์นั้น ๆ (จิระเดช และ วรรณวิไล, 2543) ซึ่งทั้งรูปแบบและ
วิธีกำรน ำไปใช้มีรำยระเอียดดังต่อไปนี้  

ก. รูปแบบชีวภัณฑ์ของเชื้อรา Trichoderma spp.  
รูปแบบชีวภัณฑ์ที่นิยมผลิตเป็นกำรค้ำ คือชนิดผงแห้ง ปัจจุบันมีบริษัทเอกชน คือบริษัท ยูนิซีดส์ 

จ ำกัด ซึ่งได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผลิตชีวภัณฑ์ภำยใต้ชื่อกำรค้ำ 
คือ "ยูนิกรีน ยูเอ็น-1" และ"ยูนิเซฟ" ส ำหรับบริษัทเอกชนที่พัฒนำกำรผลิตชีวภัณฑ์ด้วยตนเอง คือบริษัท แอ
พพลำยเค็ม จ ำกัด ผลิตชีวภัณฑ์ภำยใต้ชื่อกำรค้ำ "ไตรซำน" ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นได้ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียน
ตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสูตรส ำเร็จของชีวภัณฑ์ มีอีกหลำยรูปแบบซึ่ง
ได้แก่ 

1. ชนิดผงแห้ง (powder) ได้จำกกำรผสมสปอร์สดของเชื้อรำ Trichoderma sp. กับผงสำรพำ
ต่ำง ๆ เช่น Vermiculite และ Pyrophyllite หรือผงดินเหนียว  เป็นต้น จำกนั้นจึงน ำไปตำกหรืออบให้แห้งที่
อุณหภูมิไม่สูงนัก ก่อนบดเป็นผงละเอียด 

2. ชนิดเม็ด (pellet) ได้จำกกำรใช้สำรโพลีเมอร์อินทรีย์บำงชนิด เช่น alginate และ 
carrageenan เป็นต้น ห่อหุ้มเม็ดเชื้อรำหรือกำรใช้เชื้อรำเคลือบบนผิวของสำรพำบำงชนิด 

3. ชนิดเกล็ด (granule) ได้จำกกำรใช้สปอร์สดของเชื้อรำผสมกับ  สำรพำที่ละลำยน้ ำได้ดีหรือ
แขวนลอยดี และตกตะกอนช้ำ ท ำให้อยู่ในรูปเกล็ดแห้ง 

4. ชนิดเชื้อสด (fresh culture) ได้จำกสปอร์สดของเชื้อรำที่เลี้ยงบนอำหำรแข็ง เช่น บนเมล็ด
ข้ำวฟ่ำงหรือเมล็ดข้ำวสุก เป็นต้น ซึ่งต้องน ำไปใช้ทันทีหรือเก็บไว้ในตู้เย็น    5 - 10 องศำเซลเซียส ได้ไม่เกิน 
30 วัน  
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ข. การใช้ชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma spp.  
ควรใช้ในช่วงเวลำที่แดดอ่อนเหมือนกับชีวภัณฑ์ชนิดอ่ืน ๆ สำมำรถน ำมำใช้ทั้งในด้ำนป้องกัน

และรักษำโรค โดยมีวิธีกำรที่นิยมใช้ 3 วิธี ดังนี้ 
1. ใช้คลุกเมล็ดพืชหรือส่วนขยำยพันธุ์ของพืชที่จะน ำไปปลูก เช่น หัว แง่ง เหง้ำ และกลีบ เป็น

ต้น โดยใช้เชื้อรำ Trichoderma sp. ชนิดสดที่เจริญอยู่บนเมล็ดข้ำว ในอัตรำ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อเมล็ดพืช 1 
กิโลกรัม  

2. ใส่เชื้อรำ Trichoderma spp. ลงในดิน โดยกำรผสมเชื้อรำ Trichoderma sp. กับร ำ
ละเอียดและปุ๋ยหมักที่ย่อยสลำยแล้วในอัตรำ เชื้อรำ Trichoderma sp. ชนิดสด 1 กิโลกรัม ร ำละเอียด 5 
กิโลกรัม และปุ๋ยหมัก 50 กิโลกรัม น ำเชื้อรำ Trichoderma sp. ชนิดสดคลุกเคล้ำกับร ำละเอียดให้เข้ำกันก่อน 
แล้วจึงน ำไปผสมกับปุ๋ยหมัก หำกปุ๋ยหมักแห้งเกินไปให้พรมน้ ำให้มีควำมชื้นพอประมำณ หลังจำกผสมแล้วใช้
ให้หมดภำยใน 1 วัน สำมำรถใช้ได้กับพืช ทุกระยะกำรเจริญเติบโต โดยใช้หว่ำนลงในแปลงก่อนหรือหลังปลูก 
(พืชไร่ พืชผัก) ใช้ส่วนผสม 200 กรัมต่อพ้ืนที่ 1 ตำรำงเมตร ใช้รองก้นหลุม (ไม้ผลหรือพืชที่ปลูกเป็นหลุม) ใช้
ส่วนผสม 300 - 500 กรัมต่อหลุมหรือใช้หว่ำนรอบโคนต้นและภำยในทรงพุ่ม (ไม้ผล) 300 – 500 กรัมต่อ
ตำรำงเมตรหรือนับอำยุไม้ผล คืออำยุ 1 - 5 ปี ใช้ 1 – 5 กิโลกรัมต่อต้น อำยุเกิน 5 ปี ใช้ 5 กิโลกรัมต่อต้น 
หลังจำกหว่ำนแล้วใช้วัสดุคลุมดิน (ฟำงข้ำว) หำกไม่มีให้ครำดหรือเกลี่ยดินกลบบำง ๆ เพ่ือป้องกันแสงแดด 
หลังจำกนั้นรดน้ ำให้พอชุ่ม 

3. ผสมน้ ำ ด้วยกำรน ำเชื้อรำ Trichoderma spp. ชนิดสดไปล้ำงด้วยน้ ำสะอำดเพ่ือให้สปอร์ของ
เชื้อรำหลุดจำกเมล็ดข้ำวลงไปในน้ ำ กรองเอำเมล็ดข้ำวออก แล้วน ำ น้ ำสปอร์สดที่ได้ไปใช้อัตรำกำรใช้น้ ำสปอร์
สด 1 ลิตร ต่อน้ ำเปล่ำ 50 ลิตร น ำน้ ำผสมสปอร์สดที่ได้ไปใช้โดยฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช เพ่ือป้องกันก ำจัดเชื้อรำ
โรคพืชที่อยู่บนใบ ต้น กิ่ง และผลหรือใส่บัวรดน้ ำรดไปที่ดิน ใช้กับโรครำกเน่ำโคนเน่ำและปล่อยไปกับระบบน้ ำ
หยดหรือสปริงเกอร์ 
 
5. เชื้อรา Mycorrhiza 

เชื้อรำ "mycorrhiza" (พหูพจน์ : mycorrhizas หรือ mycorrhizae) มำจำกภำษำกรีกว่ำ 
Mykes แปลว่ำ Mushroom หรือ fungus รวมกับ ค ำว่ำ rhiza แปลว่ำ root ดังนั้น ไมคอร์ไรซำ 
(mycorrhiza) จึงเป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเชื้อรำกับระบบรำกของพืชชั้นสูง โดยเชื้อรำนั้นต้องไม่ใช่เชื้อรำที่
เป็นสำเหตุของโรคพืช ส่วนรำกพืชต้องเป็นรำกที่มีอำยุน้อย กำรอยู่ร่วมกันนี้เป็นกำรอยู่ร่วมกันแบบภำวะพ่ึงพำ
กัน (mutualism) ระหว่ำงฟังไจ (fungi) และรำกพืช โดยที่พืชได้รับน้ ำและธำตุอำหำร เช่น ฟอสฟอรัสและ
ไนโตรเจนจำกฟังไจ ในขณะที่ฟังไจได้รับสำรอำหำรที่จ ำเป็น เช่น น้ ำตำล กรดอะมิโนและวิตำมินจำกพืชผ่ำน
ทำงระบบรำก เส้นใยของฟังไจหรือไฮฟำ (hypha) ที่เจริญอยู่ภำยนอกรำกและภำยในรำกจะช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ผิว
ในกำรดูดซึมธำตุอำหำรให้แก่พืช จึงท ำให้พืชที่มีฟังไจไมคอร์ไรซำ (mycorrhizal fungi) อำศัยอยู่ที่รำกมีอัตรำ
กำรเจริญเติบโตสูงกว่ำพืชที่ไม่มีฟังไจไมคอร์ไรซำ นอกจำกนี้ฟังไจไมคอร์ไรซำยังช่วยยับยั้งกำรเจริญเติบโตของ
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รำที่เป็นสำเหตุของโรคพืช และป้องกันรำกพืชจำกกำรเข้ำท ำลำยของเชื้อโรคด้วย จำกกำรศึกษำพบว่ำ สปอร์
ของเชื้อรำไมคอร์ไรซำจะมีอยู่ทั่วๆ ไปในดิน รำกของพืชเกือบทุกชนิดมีฟังไจไมคอร์ไรซำอำศัยอยู่ และมีส่วน
ช่วยให้พืชรอดชีวิตเมื่อเจริญบนดินที่มีสภำพไม่เหมำะสมได้ เช่น ดินที่มีควำมเป็นกรดสูง ดินเค็มและดินที่ขำด
ธำตุอำหำร เป็นต้น สำมำรถจ ำแนกไมคอร์ไรซำตำมลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและสรีรวิทยำของฟังไจได้เป็น 7 
กลุ่ม ได้แก่  

1) Ectomycorrhiza เป็นไมคอร์ไรซำที่มีเส้นใยของเชื้อรำเจริญสำนตัวกันเป็นแผ่น (fungal 
sheath) หรือเป็นเยื่อหุ้ม (mantle) อยู่รอบ ๆ รำก มีควำมหนำประมำณ 20-100 ไมครอน และมีน้ ำหนักแห้ง
คิดเป็น 25-40 % ของน้ ำหนักแห้งของรำกทั้งหมด เส้นใยบำงส่วน บริเวณนี้จะเจริญเข้ำไปอยู่ในช่องว่ำง
ระหว่ำงเซลล์ชั้น epidermis กับเซลล์ชั้น cortex แล้วเส้นใยจะเจริญสำนกันเป็นตำข่ำยอยู่รอบ cortical cell 
เรียกว่ำ Hartig net (ภำพที2่) เชื้อรำเอคโตไมคอร์ไรซำมีมำกกว่ำ 5,000 ชนิด และเจริญร่วมกับพืชหลำยชนิด 
ในเขตภูมิอำกำศต่ำงๆทั่วโลก ส่วนใหญ่เชื้อรำเอคโตไมคอร์ไรซำเป็นรำชั้นสูง จัดจ ำแนกอยู่ ในกลุ่ม 
Basidiomycetes, Gasteromycetes, Ascomycetes และ Phycomycetes เอคโตไมคอร์ไรซำเป็นกำรอยู่
ร่วมกันระหว่ำงฟังไจและรำกพืช โดยไฮฟำของฟังไจจะเจริญรอบๆ รำกและสำนตัวเป็นแผ่นหรือเป็นปลอกหุ้ม
เรียกว่ำแมนเทิล (mantle) ซึ่งจะมีสีและควำมหนำแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับชนิดของฟังไจ ไฮฟำบำงส่วนจำกแมน
เทิล จะเจริญเข้ำไปอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงเซลล์ชั้นเอพิเดอร์มิสและชั้นคอร์เทกซ์ของรำกพืช แล้วเจริญ  
สำนกันเป็นตำข่ำยอยู่รอบๆ เซลล์ เรียกว่ำฮำทิกเนท (Hartig net) ฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซำมีมำกกว่ำ 5,000 
ชนิ ดและอยู่ ร่ ว มกับร ำกของ พืช ใบ เลี้ ย งคู่ ที่ เ ป็ น ไม้ พุ่ มและไม้ ต้ นประมำณ 8 , 000  ชนิ ด  เช่ น 
พืชในวงศ์สน (Pinaceae) และวงศ์ยำง (Dipterocarpaceae) เป็นต้น แต่ไม่พบฟังไจเอคโต 
ไมคอร์ไรซำอยู่ร่วมกับรำกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซำส่วนใหญ่อยู่ในไฟลัมเบสิดิโอ 
ไมโคตำ (Phylum Basidiomycota) และบำง ส่วนอยู่ในไฟลัมแอสโคไมโคตำ (Phylum Ascomycota) และ
ไฟลัมไซโกไมโคตำ (Phylum Zygomycota) เมื่ออยู่ในสภำวะแวดล้อมที่เหมำะสม ฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซำจะ
สร้ำงดอกเห็ดทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดิน ฟังไจที่สร้ำงดอกเห็ดบนดิน เช่น เห็ดลูกฝุ่น (Rhizopogon) และเห็ด
น้ ำนม (Lactarius) เป็นต้น บำงชนิดนิยมน ำมำรับประทำน เช่น เห็ดระโงกเหลือง (Amanita hemibapha) 
และเห็ดน้ ำหมำก (Russula) เป็นต้น ส่วนฟังไจที่สร้ำงดอกเห็ดใต้ดิน เช่น เห็ดเผำะ (Astraeus) และ
เห็ดทรัฟเฟิล (truffle) ซึ่งเป็นเห็ดที่นิยมรับประทำนมำกในประเทศเขตหนำว มีรำคำแพงเนื่องจำกมีรสชำติ
อร่อยและไม่สำมำรถเพำะได้ต้องเก็บจำกป่ำเท่ำนั้น 

2) Endomycorrhiza เป็นไมคอร์ไรซำที่มีเส้นใยเจริญอยู่รอบ ๆ รำกพืชและบำงส่วนของเส้น
ใยเจริญเข้ำไปใน เซลล์ของรำกพืช (intracellular) และอำจเข้ำไปอยู่ระหว่ำงเซลล์ (intercellular) ของรำก
พืชในชั้น cortex เส้นใยที่เจริญอยู่รอบ ๆ รำกพืชอยู่กัน อย่ำงหลวม ๆ หรือยื่นออกจำกรำกพืชสู่ดินประมำณ 
1 เซนติเมตร ส่วนของเส้นใยรำที่เจริญเข้ำไปในรำกพืชจะเจริญอยู่ในชั้น primary cortex เท่ำนั้น และนิยม
เรียกชื่อกันในปัจจุบันว่ำ เชื้อรำเวสสิคูล่ำร์-อำร์บัสคูลำร์ ไมคอร์ไรซำ (vesicular-arbuscular mycorrhiza : 
VAM) นอกจำกเส้นใยในรำกแล้ว เชื้อรำเวสสิคูลำร์-อำร์บัสคูล่ำร์ ไมคอร์ไรซำนี้ ยังสร้ำงโครงสร้ำงที่ไม่มีใคร
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เหมือนในเนื้อเยือ่รำก 2 โครงสร้ำง คือ โครงสร้ำงเวสสิเคิล (vesicle) และ อำร์บัสคูล (arbuscule) (ภำพที่ 2) 
โดยเส้นใยจะเจริญเข้ำไปอยู่ในเซลล์ชั้น cortex หรืออยู่ระหว่ำงเซลล์ชั้น cortex ไม่เข้ำไปในชั้น 
meristematic cells หรือชั้น endodermis เส้นใยอำจขดเป็นวง ในเซลล์รำก หรืออำจจะมีกำรแตกแขนง
แบบ dichotomous จนเกือบเต็มเซลล์ ท ำให้มีลักษณะคล้ำยกะหล่ ำดอก หรือคล้ำยต้นไม้ (tree-like) อยู่ใน
เซลล์พืชเรำเรียกโครงสร้ำงนั้นว่ำ อำร์บัสคูล (arbuscule) ซึ่งจะเจริญอยู่ระยะหนึ่งและสลำยไป อำจเกิดจำก 
กำรย่อยสลำยของเซลล์พืชก็เป็นได้ โครงสร้ำง arbuscule นั้นเป็นโครงสร้ำงซึ่งเชื้อรำใช้สะสมแร่ธำตุอำหำร 
โดยเฉพำะฟอสฟอรัส ซึ่ งเมื่อพืชย่อยสลำยโครงสร้ำงนี้  สำรอำหำรสำมำรถถ่ำยเทไปให้กับพืชได้  
กำรถ่ำยเทสำรอำหำรนั้นอำจเกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนสำรอำหำร ที่บริ เวณผิวหน้ำของ arbuscule  
ที่สัมผัสกับเซลล์ได้ เชื้อรำจะได้รับ สำรคำร์โบไฮเดรตจำกพืช โครงสร้ำง arbuscule นี้จะมีอำยุประมำณ 2-14 
วันก็จะสลำยไป เมื่อโครงสร้ำง arbuscule สลำยไป เชื้อรำก็จะมีกำรสร้ำงโครงสร้ำง ซึ่งมีรูปร่ำงกลมหรือรูปไข่ 
ลักษณะคล้ำยถุง ผนังหนำ เกิดที่ปลำยของเส้นใย (terminal) หรือตรงกลำงเส้นใย (intercalary) ซึ่งโป่งบวม
ออกมำ ภำยในมี หยดไขมันสีเหลืองบรรจุอยู่ เป็นโครงสร้ำงที่ใช้ในกำรเก็บสะสม อำหำรของเชื้อรำ และเป็น
โครงสร้ำง ที่ทนต่อ สภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมได้ดี เรียกโครงสร้ำงนี้ว่ำ เวสสิเคิล (vesicle) เนื่องจำก
โครงสร้ำงทั้งสองนี้ เป็นโครงสร้ำงที่ไม่พบในเชื้อรำชนิดใด ๆ จึงท ำให้ นักวิจัยใช้โครงสร้ำงนี้ในกำรบ่งชี้ว่ำ มีรำ
ชนิดนี้เข้ำอยู่อำศัย ในพืชอำศัยหรือไม่ รำกของพืชที่มีเชื้อรำอำศัยร่วมอยู่ด้วย สำมำรถเจริญเติบโตได้ตำมปกติ 
และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ลักษณะทำงกำยภำพ แต่รำกพืชบำงชนิดอำจพบ กำรเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อน และ
ไม่มีรำกขน ซึ่งสีเหลืองนี้ จะจำงหำยไปเมื่อถูกแสงสว่ำงและควำมเข้มของสี ขึ้นอยู่กับปริมำณกำรเข้ำสู่รำก  
ของเชื้อรำ  

 
  
ภาพที่ 2 ภำพตัดขวำงแสดงเอคโตไมคอร์ไรซำที่พบในรำกของพืชดอก (A) และพืชเมล็ดเปลือย (B) และ 

โครงสร้ำงของฟังไจอำบัสคูลำไมคอร์ไรซำที่อำศัยอยู่ร่วมกับรำกพืช (C) 
ที่มา : สุนัดดำ (2557) 
 
 

C 
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3) Ectendomycorrhiza หรือ Pseudomycorrhiza เป็นไมคอร์ไรซำที่มีลักษณะอยู่ระหว่ำง 
ectomycorrhiza และ endomycorrhiza อำจพบเส้นใยของรำเจริญเกำะกันอยู่อย่ำงหลวม ๆ  
รอบ ๆ รำกพืชหรือไม่พบเลย มีเส้นใยบำงส่วนเจริญเข้ำสู่เซลล์พืชแล้วขดเป็นวง (coil) อยู่ภำยในเซลล์ 
บำงครั้งพบเส้นใย เจริญเข้ำไปอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงเซลล์ในชั้น cortex และสร้ำง Hartig net เชื้อรำที่มีกำร
ด ำรงชีวิตแบบนี้เส้นใย จะมีผนังกั้น มีสีเข้ม จัดอยู่ใน class Basidiomycetes และ Ascomycetes บำงครั้ง
พบกำรสร้ำง chlamydospore อยู่ภำยในเส้นใยที่โป่งบวม ไม่พบ conidia และโครงสร้ำงสืบพันธุ์อ่ืน ๆ 
ตัวอย่ำงรำได้แก่ Rhizoctonia sylvestris, Phiolocephala dimorphospora พืชอำศัยของรำไม้แก่ สน 
(pine), spruce, beech ซึ่งเป็นพืชในกลุ่ม Gymnospermae และ Angiospermae ectendomycorrhiza 
มักจะพบ ectomycorrhiza เจริญขึ้นแทน 

4) Ericoid mycorrhiza เป็นไมคอร์ไรซำของพืชใน order Ericales ลักษณะส ำคัญของ 
ericoid mycorrhiza คือ เส้นใยของเชื้อรำ ชนิดนี้จะมีผนังกั้น บำงชนิดเป็นเชื้อรำใน class Ascomycetes 
เช่น Pezizella ericae บำงชนิดเป็นเชื้อรำใน class Basidiomycetes เช่น Clavaria เชื้อรำจะเจริญเข้ำสู่
เซลล์พืชแล้วม้วนขดเป็นวง (coil) อยู่ในเซลล์ของ cortex ไม่สร้ำง sheath หรือ Hartig net พืชอำศัยเป็น ไม้
พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนำดเล็กใน order Ericales family Ericaceae (sub-family Ericoideae, Vaccinioideae 
และ Rhododendroideae) family Epacridaceae และ family Empetraceae เป็นไมคอร์ไรซำที่มี  ี
ควำมส ำคัญต่อพืชและระบบนิเวศน์ เช่นเดียวกับไมคอร์ไรซำชนิดอ่ืน แต่ที่ส ำคัญ คือ ericoid mycorrhiza มี
บทบำทส ำคัญมำกส ำหรับ พืชที่ปลูกในดินที่มีควำมเป็นกรดสูง ได้ศึกษำผลของ ericoid mycorrhiza ต่อกำร
เจริญของ Erica baurea พืชประจ ำถิ่นแอฟริกำใต้ที่ออกดอกในฤดูแล้ง พบว่ำ E.baurea ที่มี ericoid 
mycorrhiza อยู่ด้วย มีควำมสำมำรถในกำรดูดธำตุไนโตรเจน และสะสมไว้ในฤดูสืบพันธุ์ได้สูงกว่ำพืชที่ไม่มี  
ไมคอร์ไรซำ 

5) Arbutoid mycorrhiza เป็นไมคอร์ไรซำของพืชใน order Ericales อีกชนิดหนึ่งโดยเชื้อรำ
ที่อยู่ร่วมกับ รำกจะสร้ำงเส้นใยสำนกัน เป็นแผ่น (sheath) ล้อมรอบรำก แล้วเส้นใยบำงส่วนเจริญเข้ำไปอยู่
ระหว่ำงเซลล์ในชั้น cortex สร้ำง Hartig net และมีเส้นใยเล็ก ๆ งอกแทงเข้ำสู่เซลล์แล้วเจริญขดม้วนเป็นวง 
(coil) อยู่ภำยในเซลล์ มักพบในต้นไม้และไม้พุ่ม (shrub) ที่โตเต็มที่แล้ว เชื้อรำที่มีควำมสัมพันธ์กับพืชแบบนี้
เป็นรำใน class Basidiomycetes ซึ่งบำงครั้งอำจจะมีควำมสัมพันธ์แบบ ectomycorrhiza หรือ 
ectendomycorrhiza กับพืชอำศัยชนิดอ่ืน เช่น Cortinarius zakii ซึ่งเป็น arbutoid mycorrhiza กับพืช 
Arbutus menziesii และเป็น ectomycorrhiza กับพืช Pseudotsuga douglasii และกับพืช Abies 
grandis เป็นต้น 

6) Montropoid mycorrhiza เป็นไมคอร์ไรซำที่พบในพืช family Monotropaceae ซึ่งเป็น
พืชที่ไม่มีคลอโรฟิล มีระบบรำกเป็น รำกแก้ว รำกแขนงและรำกฝอย บริเวณรำกแขนงจะพบเส้นใยของรำสำน
กัน หนำ 2-3 ชั้น เป็นแผ่น (sheath) และมีเส้นใยสำนกัน เป็นตำข่ำย (Hartig net) ล้อมรอบเซลล์ชั้นนอกสุด 
(epidermis) และชั้น cortex ของพืช นอกเหนือไปจำกนี้ เส้นใยของเชื้อรำบำงส่วนแทง เข้ำไปในเซลล์ของ 
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epidermis แล้วเจริญเป็น haustoria ที่ไม่แตกแขนง พืชอำศัยที่มีกำรศึกษำกันมำก คือ Monotropa 
hypopytis มักพบไมคอร์ไรซำชนิดนี้ เจริญอยู่ร่วมกับไม้ป่ำหลำยชนิด เช่น บีช (beech), สน (pine) และ 
conifers ชนิดอ่ืน ๆ เชื้อรำที่เป็นไมคอร์ไรซำ ชนิดนี้เป็นเชื้อรำใน class Basidiomycetes ตัวอย่ำงเช่น 
Boletus  

7) Orchid mycorrhiza เป็นไมคอร์ไรซำที่พบในพืช family Orchidaceae หรือกล้วยไม้ชนิด
ต่ำง ๆ มีควำมสัมพันธ์กับรำใน class Basidiomycetes บำงชนิด ที่สำมำรถย่อยเซลลูโลส (cellulose) และ
ลิกนิน (lignin) ได้ ไมคอร์ไรซำชนิดนี้มีควำมส ำคัญในกำรกระตุ้นกำรงอกของเมล็ดพืช และให้สำรอำหำรที่ต้น
กล้ำพืช ต้องกำรในกำรเจริญเติบโต  

 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มีรำยงำนกำรทดสอบกำรยับยั้งกำรเจริญของเชื้อรำ Ganoderma boninense สำเหตุโรคล ำต้นเน่ำ
ของปำล์มน้ ำมันในระดับห้องปฏิบัติกำรโดยวิธี dual culture บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar 
(PDA) พบว่ำ เชื้อรำ Trichoderma harzinum-131, เชื้อรำ T. viride-138, เชื้อรำ Gliocladium viride-44, 
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp.-10 และเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas fluorescens-63 สำมำรถยับยั้งกำร
เจริญของเชื้อรำ G. boninense ได้  97.8, 92.1, 92.0, 54.2 และ 50.4% ตำมล ำดับ (Susanto et al., 
2005) นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนว่ำเชื้อแบคทีเรีย P. aeruginosa-EB6 สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเชื้อรำ G. 
boninense ได้ 93.5 % (Bivi et al.,2010) รวมทั้งมกีำรใช้สำรต่อต้ำนเชื้อรำ (antifungal metabolites) 
และสำรกรอง (culture filtrate) จำกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกำรยับยั้งกำรเจริญของเส้นใยเชื้อรำ G. 
boninense ในระดับห้องปฏิบัติกำร พบว่ำ สำรประกอบ  volatile metabolites และ non- volatile 
compounds ของเชื้อรำ T. harzinum-FA30 สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเชื้อรำ  G. boninense-PER71 ได้ 
58.7 และ 40.2 % ตำมล ำดับ (Siddiquee et al., 2009) ในขณะที่ กำรใช้สำรกรองจำกเชื้อแบคทีเรีย 
Pseudomonas aeruginosa-EB6 สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเชื้อรำ  G. boninense ได้ 96.9% ซึ่งเมื่อ
ตรวจสอบลักษณะของเส้นใยของ G. boninense พบว่ำเกิดอำกำรผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 
(ไม่ใช้สำรกรอง) (Bivi et al., 2010) ส ำหรับกำรทดสอบประสิทธิภำพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในระดับ
โรงเรือนปลูกพืชทดลองนั้น  Susanto et al. (2005) ได้ทดสอบประสิทธิภำพของเชื้อรำ Trichoderma 
harzinum, เชื้อรำ Gliocladium viride และเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. ในกำรควบคุมโรคล ำต้นเน่ำของ
ปำล์มน้ ำมัน พบว่ำ เชื้อรำ T. harzinum และเชื้อรำ G. viride มีประสิทธิภำพในกำรลดโรคล ำต้นเน่ำและเพ่ิม
ควำมแข็งแรงของต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันได้ดีกว่ำเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม   

นอกจำกนี้ กำรใช้เชื้อรำ Trichoderma harzinum-FA1132 ทันทีหลังกำรปลูกเชื้อรำ G. 
boninense มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรคล ำต้นเน่ำของต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันมำกกว่ำกำรใช้เชื้อรำ T. 
harzinum-FA1132 หลังปลูกเชื้อรำ G. boninense 2 และ 4 สัปดำห์ (Nur Ain Izzati and Abdullah, 
2008)  
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บทที่ 3 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

 
1. การแยกและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Ganoderma sp. 

แยกเชื้อรำ Ganoderma sp. จำกส่วนของ fruiting body (ดอกเห็ด) ซึ่งได้รับตัวอย่ำงมำจำก
แปลงทดลองปำล์มน้ ำมันของบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ำกัด ตำมวิธีกำรของ Agrios (2005) โดยตัด fruiting 
body ให้มีขนำดเล็กประมำณ 0.5 x 0.5 เซนติเมตร และแช่ใน sodium hypochlorite (Clorox®) 0.525 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลำ 5 นำที ก่อนล้ำงด้วยน้ ำนึ่งฆ่ำเชื้อ 3 ครั้ง ซับชิ้นส่วนของ fruiting body ด้วยกระดำษ
ทิชชู่นึ่งฆ่ำเชื้อ ก่อนวำงชิ้นส่วนดังกล่ำวบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) ที่ผสม 
streptomycin จ ำนวน 4 ชิ้นต่อจำนเลี้ยงเชื้อ น ำจำนเลี้ยงเชื้อดังกล่ำวเก็บที่อุณหภูมิห้อง (27 + 2 ๐C) เป็น
เวลำ 3-7 วัน ก่อนท ำกำรแยกเชื้อรำ Ganoderma sp. ที่ได้ให้บริสุทธิ์โดยกำรย้ำยไปเลี้ยงในอำหำร PDA ใหม่ 
จำกนั้นเก็บรักษำเชื้อรำ Ganoderma sp. ไว้ในอำหำรเลี้ยงเชื้อ PDA เอียง ที่อุณหภูมิห้อง และย้ำยลงอำหำร
เลี้ยงเชื้อใหม่ทุกๆ 3 เดือน ศึกษำและเปรียบเทียบลักษณะของเส้นใยและสปอร์ของเชื้อรำดังกล่ำวภำยใต้กล้อง
จุลทรรศน์ชนิด compound microscope ตำมรำยงำนของ Siddiquee et al. (2009); Bivi et al. (2010); 
Rakib et al. (2014); และ Azizah et al. (2015) 

2. การแยกและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Mycorrhiza 
แยกเชื้อรำกลุ่ม Mycorrhiza จำกวัสดุปลูกปำล์มน้ ำมัน (Palmagro) โดยวิธีกำรเจือจำง 

(dilution spread plate) โดยน ำวัสดุปลูก จ ำนวน 10 กรัม ใส่ใน flask ขนำด 250 มิลลิลิตร ที่บรรจุน้ ำกลั่น
นึ่งฆ่ำเชื้อปริมำตร 90 มิลลิลิตร ก่อนน ำไปเขย่ำบน shaker ควำมเร็ว 120 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 30 นำที ท ำ
กำรเจือจำงดินแขวนลอยตัวอย่ำงให้มีควำมเข้มข้น ตั้งแต่ 10-2 -10-4 เท่ำ ก่อนดูดเอำสำรแขวนลอยที่ได้ในแต่
ละควำมเข้มข้นปริมำตร 0.1 มิลลิลิตร ไป spread บนอำหำร Martin’s medium บ่มจำนเลี้ยงเชื้อที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 5 วัน ท ำกำรแยกเชื้อรำกลุ่ม Mycorrhiza ที่ได้ให้บริสุทธิ์โดยกำรย้ำยไปเลี้ยงในอำหำร 
PDA ใหม่ เก็บรักษำเชื้อรำกลุ่ม Mycorrhiza ไว้ในอำหำรเลี้ยงเชื้อ PDA เอียงที่อุณหภูมิห้อง และย้ำยลง
อำหำรเลี้ยงเชื้อใหม่ทุกๆ 3 เดือน ศึกษำและเปรียบเทียบลักษณะของเส้นใยและสปอร์ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์
ชนิด compound microscope ตำมรำยงำนของ Harley and Smith (1983) 
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3. การศึกษาการเข้ากันได้ของเส้นใยเชื้อรา T. harzianum และเชื้อรา Mycorrhiza 
ทดสอบกำรเข้ำกันได้ของเส้นใยเชื้อรำ T. harzianum และเชื้อรำ Mycorrhiza โดยวิธี dual 

culture test ด้วยกำรเลี้ยงเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009 (สำยพันธุ์ท้องถิ่น) เชื้อรำ T. 
harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 (สำยพันธุ์กำรค้ำในประเทศไทย) และเชื้อรำ Mycorrhiza บนจำนอำหำร
เลี้ยงเชื้อ PDA เป็นเวลำ 7 วัน ก่อนเจำะบริเวณปลำยเส้นใยของเชื้อรำด้วย cork borer ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.5 เซนติเมตร น ำชิ้นวุ้นเชื้อรำ Mycorrhiza และชิ้นวุ้นของเชื้อรำ T. harzianum แต่ละสำยพันธุ์
มำวำงในจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ PDA ในแนวตรงข้ำมกันโดยให้ห่ำงกัน 6.0 เซนติเมตร บ่มจำนเลี้ยงเชื้อที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 7 วัน เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมท่ีวำงเฉพำะชิ้นวุ้นเชื้อรำ T. harzianum และเชื้อ
รำกลุ่ม Mycorrhiza วำงแผนกำรทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) ท ำกำรทดสอบ
กรรมวิธีละ 4 ซ้ ำๆ ละ 1 จำนทดลอง บันทึกกำรเจริญเติบโตของเชื้อรำปฏิปักษ์ทั้ง 2 ชนิด ในด้ำนกำร
เจริญเติบโตของเส้นใย ลักษณะของเส้นใย ควำมหนำแน่นของเส้นใย สีอำหำรเลี้ยงเชื้อหรือ clear zone ที่เชื้อ
รำปฏิปักษ์สร้ำงขึ้น โดยเปรียบเทียบกับลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์ดังกล่ำวที่เจริญเพียงชนิดเดียวบนอำหำร
เลี้ยงเชื้อ PDA  

 
4. การศึกษาประสิทธิภาพเชื้อราปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Ganoderma sp. 

ทดสอบประสิทธิภำพของเชื้อรำปฏิปักษ์ในกำรยับยั้งกำรเจริญของเชื้อรำ Ganoderma sp.บน
อำหำร PDA โดยวิธี dual culture test โดยกำรเลี้ยงเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009 เชื้อรำ 
T. harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 เชื้อรำ Mycorrhiza และเชื้อรำ Ganoderma sp. บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ 
PDA เป็นเวลำ 7 วัน ก่อนเจำะบริเวณปลำยเส้นใยของเชื้อรำแต่ละชนิดด้วย cork borer ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.5 เซนติเมตร น ำชิ้นวุ้นเชื้อรำปฏิปักษ์แต่ละสำยพันธุ์และชิ้นวุ้นของเชื้อรำ Ganoderma sp. มำ
วำงในจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ PDA ในแนวตรงข้ำมกันโดยให้ห่ำงกัน 6.0 เซนติเมตร บ่มจำนเลี้ยงเชื้อที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 7 วัน เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่วำงเฉพำะชิ้นวุ้นเชื้อรำ Ganoderma sp. วำง
แผนกำรทดลองแบบ CRD ท ำกำรทดสอบกรรมวิธีละ 4 ซ้ ำๆ ละ 1 จำนทดลอง  

ค ำนวณเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้งกำรเจริญของเส้นใยเชื้อรำ Ganoderma sp. โดยใช้สูตร [(Rc-
RT)/Rc] x100 เมื่อ Rc คือ ค่ำเฉลี่ยของรัศมีเชื้อรำ Ganoderma sp. ในจำนเลี้ยงเชื้อที่ไม่มีเชื้อรำปฏิปักษ์และ 
RT คือ ค่ำเฉลี่ยของรัศมีเชื้อรำ Ganoderma sp. ในจำนเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อรำปฏิปักษ์ 
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5. การศึกษาประสิทธิภาพเชื้อราปฏิปักษ์ในการเจริญเพิ่มปริมาณบนต้นปาล์มน้้ามันรวมทั้งดินปลูก 
ทดสอบกับต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน อำยุ 11 เดือน พันธุ์ CPI Hybrid ในสภำพแปลงปลูกทดลอง โดยกำร

พ่นเชื้อรำ T. hazianum อัตรำ 1 ลิตร/ต้น (ควำมเข้มข้นเชื้อสด 1 กิโลกรัมต่อน้ ำ 200 ลิตร) พ่นเพียงครั้งเดียว 
และใส่เชื้อรำ Mycorrhiza บริเวณโคนต้นปำล์ม อัตรำ 500 กรัม/ต้น (200 Mycorrhiza fungi spore/ 10 g) 
ใส่เพียงครั้งเดียว วำงแผนกำรทดลองแบบ CRD จ ำนวน 7 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ ำ (ต้น) โดยแผนกำรทดลอง มีดังนี้ 

T1 = เชื้อรำ T. hazianum FR-NST-009  
T2 = เชื้อรำ T. hazianum CB-Pin-01 
T3 = เชื้อรำ Mycorrhiza 
T4 = เชื้อรำ T. hazianum FR-NST-009 + เชื้อรำ T. hazianum CB-Pin-01 
T5 = เชื้อรำ T. hazianum FR-NST-009 + เชื้อรำ Mycorrhiza 
T6 = เชื้อรำ T. hazianum CB-Pin-01 + เชื้อรำ Mycorrhiza 
T7 = ควบคุม (control) ไม่ใสเ่ชื้อรำปฏิปักษ์ 
 

5.1 การครอบครองใบปาล์มน้้ามันของเชื้อรา Trichoderma harzianum  
  ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์กำรครอบครองใบปำล์มน้ ำมันของเชื้อรำ T. harzianum หลังกำรพ่นเชื้อรำ 

T. harzianum ที่ 14, 28 และ 42 วัน โดยกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงใบปำล์มน้ ำมันในแต่ละกรรมวิธี ก่อนท ำกำรตัด
ตัวอย่ำงใบปำล์มน้ ำมันให้มีลักษณะสี่เหลี่ยม ขนำด 1 x 1 เซนติเมตร แล้ววำงบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s 
medium โดยวำงจ ำนวน 5 ชิ้นต่อจำนเลี้ยงเชื้อ บ่มจำนเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 4 วัน ก่อนตรวจ
นับจ ำนวนชิ้นใบปำล์มน้ ำมันที่มีเชื้อรำ T. harzianum เจริญออกมำเปรียบเทียบกับจ ำนวนชิ้นใบปำล์มน้ ำมัน
ทั้งหมด ท ำกำรทดสอบกรรมวิธีละ 4 ซ้ ำ ๆ ละ 5 จำนเลี้ยงเชื้อ 

 

5.2 การตรวจปริมาณเชื้อรา Trichoderma harzianum และเชื้อรา Mycorrhiza ในดินทดสอบ 
 ตรวจปริมำณเชื้อรำ T. harzianum และเชื้อรำ Mycorrhiza ในดินปลูกปำล์มน้ ำมันหลังกำร

ฉีดพ่นเชื้อรำ T. harzianum และใส่เชื้อรำ Mycorrhiza ที่ 14, 28 และ 42 วัน โดยวิธีกำรเจือจำง (dilution 
spread plate) โดยน ำตัวอย่ำงดินปลูกปำล์มน้ ำมัน (สุ่มเก็บตัวอย่ำงดินบริเวณโคนต้นปำล์มน้ ำมัน) ในแต่ละ
กรรมวิธี จ ำนวน 10 กรัม ใส่ใน flask ขนำด 250 มิลลิลิตร ที่บรรจุน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อปริมำตร 90 มิลลิลิตร 
ก่อนน ำไปเขย่ำบน shaker ควำมเร็ว 120 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 30 นำที ท ำกำรเจือจำงดินแขวนลอย
ตัวอย่ำงให้มีควำมเข้มข้น ตั้งแต่ 10-2 -10-3 ก่อนดูดเอำสำรแขวนลอยที่ได้ในแต่ละควำมเข้มข้นปริมำตร 0.1 
มิลลิลิตร ไปเกลี่ยบนอำหำร Martin’s medium บ่มจำนเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 4 วัน ก่อนตรวจนับ
ปริมำณเชื้อรำ T. harzianum และเชื้อรำ Mycorrhiza เป็น CFU ต่อดินปลูกปำล์มน้ ำมัน 1 กรัม ท ำกำร
ทดสอบกรรมวิธีละ 4 ซ้ ำ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

 

1. การแยกและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Ganoderma sp. 
ลักษณะของดอกเห็ด (fruiting body) ของเชื้อรำ Ganoderma sp. แสดงไว้ดังภำพที่ 3 A และ 

B ซึ่งศูนย์วิจัยปำล์มน้ ำมันสุรำษฎร์ธำนี (2559) รำยงำนว่ำเชื้อรำ Ganoderma sp. สร้ำงดอกเห็ดลักษณะ
คล้ำยพัดมีสีน้ ำตำลแดงขอบสีขำวผิวด้ำนบนเรียบเป็นมันคล้ำยทำด้วยแลคเกอร์ ผิวด้ำนล่ำงมีสีขำวขุ่นเต็มไป
ด้วยรูเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่สร้ำงสปอร์สีน้ ำตำลเป็นผลละเอียด 

เมื่อแยกเชื้อรำ Ganoderma sp. ให้บริสุทธิ์จำกส่วนของ fruiting body (ดอกเห็ด) ด้วยวิธี 
tissue transplanting technique พบว่ำ เชื้อรำ Ganoderma sp. สำเหตุโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมัน
สำมำรถเจริญเต็มจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ PDA ได้ภำยใน 12 วัน มีลักษณะเส้นใยสีขำวมีอัตรำกำรเจริญของเส้นใย 
โดยเฉลี่ย 0.40 เซนติเมตรต่อวัน (ภำพที่ 3 C และ D) ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนของ Siddiquee et al. 
(2009); Bivi et al. (2010); Rakib et al. (2014); Azizah et al. (2015) เมื่อตรวจสอบลักษณะของเส้นใย
ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่ำ มีลักษณะของสปอร์ (spore) และเส้นใย (mycelium) (ภำพที่ 3 E และ F) 
สอดคล้องกับรำยงำนเกี่ยวกับเชื้อรำในจีนัส (Genus) Ganoderma  

เชื้อรำ Ganoderma sp. จัดเป็นเชื้อรำสำเหตุโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมันที่สร้ำงควำม
เสียหำยให้กับพ้ืนที่กำรปลูกปำล์มน้ ำมันในหลำยประเทศ ได้แก่ มำเลเซีย อินโดนีเซีย ปำปัวนิวกินี และ
ประเทศไทย เชื้อโรคพืชชนิดนี้สำมำรถเข้ำท ำลำยต้นปำล์มน้ ำมันได้ทุกระยะกำรเจริญเติบโต (Bivi et al., 
2010) เชื้อรำ Ganoderma spp. ที่เป็นสำเหตุโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมันมีหลำยสปีชีย์ (species) ได้แก่ 
G. boninense, G. zonatum และ G. miniatotinctum อย่ำงไรก็ตำม เชื้อรำ G. boninense จัดเป็นเชื้อรำ
สำเหตุโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมันที่ส ำคัญที่สุด (Wong et al., 2012) 

เชื้อรำ G. boninense สำมำรถจ ำแนกทำงอนุกรมวิธำนได้ดังนี้ Kingdom: Fungi, Division: 
Basidiomycota, Class: Agaricomycetes, Order: Polyporales, Family: Ganodermataceae และ 
Genus: Ganoderma 

เชื้อรำ Ganoderma spp. มีระยะพักตัว (resting stages) หลำยระยะ ได้แก่ resistant 
mycelium, basidiospores, chlamydospores, และ pseudosclerotia ดังนั้น กำรควบคุมโรคชนิดนี้ของ
ปำล์มน้ ำมันโดยใช้วิธีเขตกรรมและกำรใช้สำรเคมีป้องกันและก ำจัดเชื้อรำจึงมักไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Susanto et al., 2005) 
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ภาพที่ 3  ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของเชื้อรำ Ganoderma sp. A , B = ลักษณะของดอกเห็ด (fruiting 

body) (ด้ำนหน้ำ-หลัง ตำมล ำดับ) C, D = ลักษณะกำรเจริญของเส้นใยเชื้อรำ Ganoderma sp. 
บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (27+2 ๐C) เป็นเวลำ 12 
วัน (ด้ำนหน้ำ-หลัง ตำมล ำดับ) E, F = ลักษณะของเส้นใยของเชื้อรำ Ganoderma sp. ภำยใต้
กล้องจุลทรรศน์ที่ก ำลังขยำยของเลนส์วัตถุ 10X และ 40X ตำมล ำดับ 

 

B A 

C D 

E F 
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2. การแยกและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Mycorrhiza 
จำกกำรแยกเชื้อรำ Mycorrhiza จำกวัสดุปลูกปำล์มน้ ำมัน (Palmagro) (ภำพที่ 4 A) โดย

วิธีกำรเจือจำง (dilution spread plate) พบว่ำสำมำรถแยกเชื้อรำ Mycorrhiza ในกลุ่มของเชื้อรำอำร์บัสคู
ลำร์ไมคอร์ไรซำ (arbuscular mycorrhizal fungi) ได้ เชื้อรำ Mycorrhiza สร้ำงเส้นใยสีขำวฟู สำมำรถเจริญ
เต็มจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ PDA ได้ภำยใน 9 วัน มีอัตรำกำรเจริญของเส้นใยโดยเฉลี่ย 0.52 เซนติเมตรต่อวัน เมื่อ
ตรวจสอบลักษณะของเส้นใยและสปอร์ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่ำมีลักษณะของสปอร์ (spore) และเส้นใย 
(mycelium) สอดคล้องกับรำยงำนของ Harley and Smith (1983) (ภำพที่ 4 E และ F) จำกลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำและสรีรวิทยำของเชื้อรำ Mycorrhiza พบว่ำเป็น Mycorrhiza กลุ่มของ Endomycorrhiza ที่
สำมำรถสร้ำงเส้นใยเจริญอยู่รอบ ๆ รำกพืชและบำงส่วนของเส้นใยเจริญเข้ำไปในเซลล์ของรำกพืช 
(intracellular) และนิยมเรียกชื่อกันในปัจจุบันว่ำ เชื้อรำเวสสิคูล่ำร์-อำร์บัสคูลำร์ ไมคอร์ไรซำ (vesicular-
arbuscular mycorrhiza : VAM) ซ่ึงมีรูปร่ำงกลมหรือรูปไข่ ลักษณะคล้ำยถุง ผนังหนำ เกิดที่ปลำยของเส้นใย 
(terminal) หรือตรงกลำงเส้นใย (intercalary) ซึ่งโป่งบวมออกมำภำยในมีหยดไขมันสีเหลืองบรรจุอยู่ (ภำพที่ 
4 E และ F)  

เชื้อรำ Mycorrhiza นี้จัดอยู่ใน Phylum Glomeromycota อันดับ Glomales เป็นอันดับย่อย
เชื้อรำในอันดับย่อย Glomineae ซึ่งเป็นเชื้อรำอำร์บัสคูลำร์ไมคอร์ไรซำ สกุล Glomus สำมำรถสร้ำง
โครงสร้ำงพิเศษท้ังอำร์บัสคูล (arbuscule) และเวสิเคิล (vesicle) 

เชื้อรำอำร์บัสคูลำร์ไมคอร์ไรซำ (arbuscular mycorrhizal fungi) เป็นเชื้อรำที่พบอยู่ในดิน
ทั่วไป สำมำรถเข้ำสู่รำกพืช และอำศัยร่วมกันกับพืชแบบพ่ึงพำอำศัยกัน (symbiosis) โดยเชื้อรำได้รับที่อยู่
อำศัย และสำรอำหำรคำร์โบไฮเดรตจำกพืช ในขณะที่พืชได้รับธำตุอำหำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งฟอสฟอรัส 
และน้ ำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรดูดธำตุอำหำรของรำก ช่วยให้ล ำต้นพืชเหี่ยวช้ำในสภำวะขำดน้ ำ อีกทั้งรำกพืช
ที่มีเชื้อรำ Mycorrhiza ยังเป็นเกรำะป้องกันอันตรำยจำกเชื้อสำเหตุของโรคพืชต่ำง ๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อีกด้วย (กิตติมำ, 2548) 
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ภาพที่ 4 ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของเชื้อรำกลุ่ม Mycorrhiza A = วัสดุปลูกปำล์มน้ ำมัน (Palmagro) 
ที่เป็นแหล่งของเชื้อรำกลุ่ม Mycorrhiza  B = ลักษณะของเชื้อรำ Mycorrhiza ที่เจริญบน
อำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar C, D = ลักษณะของเชื้อรำ Mycorrhiza ที่เจริญบนอำหำรเลี้ยง
เชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 9 วัน (ด้ำนหน้ำ-หลัง 
ตำมล ำดับ) E, F = ลักษณะของเส้นใยและสปอร์ของเชื้อรำ Mycorrhiza ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ที่
ก ำลังขยำยของเลนส์วัตถุ 10X และ 40X ตำมล ำดับ 

B A 

C D 

E F 
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3. การศึกษาการเข้ากันได้ของเส้นใยเชื้อรา T. harzianum และเชื้อรา Mycorrhiza 
จำกกำรกำรศึกษำกำรเข้ำกันได้ของเส้นใยเชื้อรำ T. harzianum และเชื้อรำ Mycorrhiza ใน

ระดับห้องปฏิบัติกำรที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 7 วัน ด้วยวิธี dual culture test บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ PDA 
พบว่ำ เชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009 และเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 ที่
เจริญเติบโตเพียงสำยพันธุ์เดียวมีกำรเจริญเติบโตสร้ำงเส้นใยสีขำวอย่ำงรวดเร็วโดยคลุมผิวหน้ำอำหำรเลี้ยงเชื้อ 
PDA ในเวลำ 3 วัน และสำมำรถสร้ำงสปอร์สีเขียวบนอำหำรเลี้ยงเชื้อภำยในเวลำ 5 วัน และไม่พบกำรเปลี่ยน
สีของอำหำรเลี้ยงเชื้อหรือกำรสร้ำง clear zone มีอัตรำกำรเจริญของเส้นใย 2.45 และ 2.20 เซนติเมตรต่อวัน 
ตำมล ำดับ เมื่อน ำเชื้อรำ T. harzianum มำเลี้ยงร่วมกับเชื้อรำ Mycorrhiza พบว่ำเชื้อรำ T. harzianum มี
กำรเจริญเติบโตปกติ สำมำรถเจริญคลุมทับเส้นใยเชื้อรำ Mycorrhiza โดยที่เชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ 
FR-NST-009 และเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 มีอัตรำกำรยับยั้งกำรเจริญของเชื้อรำ 
Mycorrhiza 66.89 และ 64.83 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกำรเลี้ยงเชื้อรำ Mycorrhiza เพียง
อย่ำงเดียว ซึ่งมีอัตรำกำรเจริญเส้นใย 0.52 เซนติเมตรต่อวัน (ตำรำงที่ 1, ภำพที่ 5 และ 6) ซึ่งจำกผลกำร
ทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่ำเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009 (สำยพันธุ์ท้องถิ่น) มีประสิทธิภำพในกำร
เจริญของเส้นใยและกำรเป็นปรสิตดีกว่ำเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 (สำยพันธุ์กำรค้ำใน
ประเทศไทย) 

จำกกำรเลี้ยงเชื้อร่วมกันบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ PDA เป็นกำรยืนยันผลว่ำเชื้อรำ T. harzianum 
และเชื้อรำ Mycorrhiza ไม่สำมำรถเข้ำกันได้ (synergism) แต่มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงกำรเป็นปรสิต 
(parasitism) อย่ำงไรก็ตำม มีหลำยรำยงำนที่มีกำรใช้เชื้อรำ T. harzianum และเชื้อรำกลุ่ม Mycorrhiza ใน
ระบบกำรปลูกพืช ซึ่งพบว่ำกำรใช้เชื้อรำ T. harzianum ร่วมกับเชื้อรำกลุ่ม Mycorrhiza สำมำรถช่วยเพ่ิม
กำรเจริญเติบโตของพืชได้ (Sghir et al., 2014; Bhuvaneswari et al. 2014; Dehariya et al., 2015) 

 
ตารางที่ 1  รัศมีโคโลนีของเชื้อรำ Trichoderma harzianum และเชื้อรำ Mycorrhiza บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ 

potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 7 วัน 
 

กรรมวิธี 
รัศมีโคโลนีของเชื้อรำหลังบ่มเชื้อ 7 วัน  

 (เซนติเมตร) 
 

T. harzianum Mycorrhiza  
เชื้อรำ T. harzianum FR-NST-009+เชื้อรำ Mycorrhiza 7.0 1.20  
เชื้อรำ T. harzianum CB-Pin-01+เชื้อรำ Mycorrhiza 7.0 1.23  
เชื้อรำ Mycorrhiza  - 3.63  
เชื้อรำ T. harzianum FR-NST-009 7.0 -  
เชื้อรำ T. harzianum CB-Pin-01 7.0 -  
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ภาพที่ 5  ลักษณะของกำรเจริญและกำรเข้ำกันได้ของเส้นใยเชื้อรำ Trichoderma harzianum (T) กับเชื้อรำ 

Mycorrhiza (M) บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิห้อง (27+2oC) 
เป็นเวลำ 7 วัน A, B = T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009 + เชื้อรำ Mycorrhiza (ด้ำนหน้ำ-
หลัง ตำมล ำดับ) C, D = T. harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 + เชื้อรำ Mycorrhiza (ด้ำนหน้ำ-หลัง 
ตำมล ำดับ) E, F = เชื้อรำ Mycorrhiza (กรรมวิธีควบคุม) (ด้ำนหน้ำ-หลัง ตำมล ำดับ) 

B A 

C D 

E F 

M 

M 
M 

M 

T 

T T 

T 

M 

M 
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ภาพที่ 6 ลักษณะของกำรเจริญของเส้นใยเชื้อรำ Trichoderma harzianum (T) บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato 
dextrose agar หลังบ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 7 วัน  
A, B = T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009 (ด้ำนหน้ำ-หลัง ตำมล ำดับ)  
C, D = T. harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 (ด้ำนหน้ำ-หลัง ตำมล ำดับ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

B A 

C D 

T 

T T 
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4. การศึกษาประสิทธิภาพเชื้อราปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Ganoderma sp. 
จำกกำรทดสอบประสิทธิภำพของเชื้อรำปฏิปักษ์ในกำรยับยั้ งกำรเจริญของเส้นใยเชื้อรำ 

Ganoderma sp. สำเหตุโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมัน บนอำหำร PDA โดยวิธี dual culture test พบว่ำ
เชื้อรำ T. harzianum ทั้ง 2 สำยพันธุ์มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งกำรเจริญของเส้นใยเชื้อรำ Ganoderma 
sp.ได้ โดยเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009 มีเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้งสูงที่สุด (82.14 เปอร์เซ็นต์) 
ส่วนเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 มีเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้ง 75.00 เปอร์เซ็นต์ โดยหลังกำร
ทดสอบ 2 วัน โคโลนีของเชื้อรำ T. harzianum และเชื้อรำ Ganoderma sp. เจริญมำชนกัน หลังจำกชนกัน
แล้วเชื้อรำ Ganoderma sp. จะเจริญช้ำลง จำกนั้นเชื้อรำ T. harzianum จะสร้ำงเส้นใยและสปอร์เจริญ
คลุมทับโคโลนีของเชื้อรำ Ganoderma sp. โดยที่รัศมีกำรเจริญของเชื้อรำ T. harzianum จะเพ่ิมขึ้น ส่วน
รัศมีกำรเจริญของเชื้อรำ Ganoderma sp. จะลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ควบคุมที่มีเฉพำะเชื้อรำ Ganoderma sp. ซึ่งสอดคล้องกับหลำยรำยงำนที่กล่ำวว่ำเชื้อรำ T. harzianum มี
ประสิทธิภำพในกำรเป็นเชื้อรำปฏิปักษ์ต่อเชื้อรำ Ganoderma sp. สำเหตุโรคโคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมัน 
(Bivi et al., 2010; Naher et al., 2012; ; Naher et al., 2014 ) ในขณะที่กำรทดสอบกำรเป็นปฏิปักษ์ของ
เชื้อรำ Mycorrhiza พบว่ำ มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งกำรเจริญของเส้นใยเชื้อรำ Ganoderma sp. เพียง 
14.28 เปอร์เซ็นต์ โดยโคโลนีของเชื้อรำ Mycorrhiza และเชื้อรำ Ganoderma sp. มีกำรชนกันในวันที่ 7 
หลังท ำกำรทดสอบ จำกผลกำรทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่ำเชื้อรำ T. harzianum มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้ง 
เชื้อรำ Ganoderma sp. ได้ดีกว่ำเชื้อรำ Mycorrhiza เนื่องจำกเชื้อรำ T. harzianum มีอัตรำกำรเจริญของ
เส้นใยที่รวดเร็วกว่ำเชื้อรำ Mycorrhiza (ตำรำงที่ 2, ภำพที่ 7 และ 8) และเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มเชื้อรำ
ปฏิปักษ์ T. harzianum พบว่ำเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009 มีประสิทธิภำพในกำรเจริญ
ของเส้นใยและกำรเป็นปรสิตต่อเชื้อรำ Ganoderma sp. ดีกว่ำเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 
นอกจำกนี้ยังพบว่ำเชื้อรำ T. harzianum ทั้ง 2 สำยพันธุ์สำมำรถเป็นปรสิตหรือท ำลำยเส้นใยเชื้อรำ 
Ganoderma sp. ได้สมบูรณ์ (100 เปอร์เซ็นต)์ 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภำพของเชื้อรำปฏิปักษ์ในยับยั้งกำรเจริญของเชื้อรำ Ganoderma sp. ที่เป็นสำเหตุโรค
โคนรำกเน่ำของปำล์มน้ ำมัน เมื่อทดสอบบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อ
ที่อุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 7 วัน 

 
กรรมวิธี         การยับย้ัง (%) 

เชื้อรำ T. harzianum FR-NST-009 82.14 a1/ 
เชื้อรำ T. harzianum CB-Pin-01 75.00 b 
เชื้อรำ Mycorrhiza 14.28 c 
1/ค่ำเฉลี่ยที่ก ำกับด้วยอักษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่

ระดับควำมเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple ranges test (DMRT) 
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ภาพที่ 7  ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์ในกำรยับยั้งกำรเจริญและคลุมทับเส้นใยของเชื้อรำ Ganoderma sp.

บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 7 วัน 
(T = เชื้อรำ Trichoderma sp., M = เชื้อรำ Mycorrhiza และ G = เชื้อรำ Ganoderma sp.) 
[ภำพด้ำนหน้ำ] 
A = เชื้อรำ T. harzianum FR-NST-009 + เชื้อรำ Ganoderma sp. 
B = เชื้อรำ T. harzianum CB-Pin-01 + เชื้อรำ Ganoderma sp. 
C = เชื้อรำ Mycorrhiza + เชื้อรำ Ganoderma sp.  
D = เชื้อรำ Ganoderma sp. (กรรมวิธีควบคุม) 
 

 

B A 

C D 

G 

G 
G 

G 

M 

T T 
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ภาพที่ 8  ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์ในกำรยับยั้งกำรเจริญและคลุมทับเส้นใยของเชื้อรำ Ganoderma sp. 

บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 7 วัน 
(T = เชื้อรำ Trichoderma sp., M = เชื้อรำ Mycorrhiza และ G = เชื้อรำ Ganoderma sp.) 
[ภำพด้ำนหลัง] 
A = เชื้อรำ T. harzianum FR-NST-009 + เชื้อรำ Ganoderma sp. 
B = เชื้อรำ T. harzianum CB-Pin-01 + เชื้อรำ Ganoderma sp. 
C = เชื้อรำ Mycorrhiza + เชื้อรำ Ganoderma sp.  
D = เชื้อรำ Ganoderma sp. (กรรมวิธีควบคุม) 

 
 
 
 
 

 

C D 
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5. การศึกษาประสิทธิภาพเชื้อราปฏิปักษ์ในการเจริญเพิ่มปริมาณบนต้นปาล์มน้้ามันรวมทั้งดินปลูก 
5.1 การครองครองใบปาล์มน้้ามันของเชื้อรา Trichoderma harzianum 

    ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์กำรครอบครองใบปำล์มน้ ำมันของเชื้อรำ T. harzianum หลังพ่น
เชื้อรำ T. harzianum 14, 28 และ 42 วัน พบว่ำ กรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ T. harzianum สำมำรถตรวจพบเชื้อ
รำ T. harzianum เข้ำครอบครองใบปำล์มน้ ำมันที่ระดับ 100.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีอ่ืน ๆ ไม่พบกำร
ครอบครองใบปำล์มน้ ำมันของเชื้อรำ T. harzianum (ตำรำงที่ 3 และภำพท่ี 9-11) จำกผลกำรวิจัยชี้ให้เห็นว่ำ
เชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009 และเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 สำมำรถมี
ชีวิตรอดบนใบปำล์มน้ ำมัน ซึ่งสอดคล้องกับหลำยรำยงำนที่กล่ำวว่ำเชื้อรำ Trichoderma spp. มี
ประสิทธิภำพสูงในกำรมีชีวิตรอดบนใบ ล ำต้น ดอก และผลของมะเขือเทศ พริก ต้น geranium ต้น creeping 
bentgrass และทุเรียนได้ดี (Elad and Kirshner, 1993; Intana, 2003; Lo et al., 1998; จิระเดช, 2546; 
วำริน และคณะ, 2550)  

  
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์กำรครอบครองใบปำล์มน้ ำมันของเชื้อรำ Trichoderma hazianum หลังพ่นเชื้อรำ   

T. hazianum 14, 28 และ 42 วัน ในสภำพแปลงทดลองของเกษตรกร 
 

กรรมวิธี 
การครอบครองใบของเชื้อรา T. hazianum (%) 

จ้านวนวันหลังพ่น (วัน) 
14 28 42 

T. hazianum FR-NST-009  100.00 100.00 100.00 
T. hazianum CB-Pin-01 100.00 100.00 100.00 
Mycorrhiza NA NA NA 
T. hazianum FR-NST-009+ T. hazianum CB-Pin-01 100.0 100.00 100.00 
T. hazianum FR-NST-009+ Mycorrhiza 100.00 100.00 100.00 
T. hazianum CB-Pin-01+ Mycorrhiza 100.00 100.00 100.00 
ควบคุม (control) ไม่ใสเ่ชื้อรำปฏิปักษ์ NA NA NA 
1/ ตรวจกำรครอบครองใบปำล์มน้ ำมันของเชื้อรำ T. harzianum บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s medium ที่

อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 4 วัน  
NA = ไม่สำมำรถตรวจปริมำณเชื้อได้ด้วยอำหำรเลี้ยงเชื้อรำทั่วไป ต้องใช้อำหำรเลี้ยงเชื้อรำเฉพำะ 
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                        FR-NST-009             CB-Pin-01     Mycorrhiza 

 
    FR-NST-009+ CB-Pin-01 FR-NST-009+ Mycorrhiza CB-Pin-01+ Mycorrhiza  control 
 

ภาพที่ 9  เชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญออกมำจำกใบปำล์มน้ ำมันเมื่อท ำกำรตรวจสอบกำรครอบครองใบปำล์มน้ ำมัน
โดยวำงใบปำล์มน้ ำมันบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar อุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 4 วัน 
(ตัวอย่ำงใบหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 14 วัน) 

 

 
                        FR-NST-009             CB-Pin-01     Mycorrhiza 

 
    FR-NST-009+ CB-Pin-01 FR-NST-009+ Mycorrhiza CB-Pin-01+ Mycorrhiza  control) 
 

ภาพที่ 10 เชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญออกมำจำกใบปำล์มน้ ำมันเมื่อท ำกำรตรวจสอบกำรครอบครองใบปำล์มน้ ำมัน
โดยวำงใบปำล์มน้ ำมันบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar อุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 4 วัน 
(ตัวอย่ำงใบหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 28 วัน) 
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                        FR-NST-009             CB-Pin-01     Mycorrhiza 

 
    FR-NST-009+ CB-Pin-01 FR-NST-009+ Mycorrhiza CB-Pin-01+ Mycorrhiza  control) 
 
ภาพที่ 11 เชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญออกมำจำกใบปำล์มน้ ำมันเมื่อท ำกำรตรวจสอบกำรครอบครองใบปำล์มน้ ำมัน

โดยวำงใบปำล์มน้ ำมันบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar อุณหภูมิห้อง (27+2oC) เป็นเวลำ 4 วัน 
(ตัวอย่ำงใบหลังฉีดพ่นเชื้อรำ T. harzianum 42 วัน) 

 
5.2 การตรวจปริมาณเชื้อรา Trichoderma harzianum และเชื้อรา Mycorrhizaในดิน

ทดสอบ 
              ตรวจปริมำณเชื้อรำ T. harzianum ในดินปลูกปำล์มน้ ำมันหลังพ่นเชื้อรำ T. 

harzianum และใส่เชื้อรำ Mycorrhiza บริเวณโคนต้นปำล์มน้ ำมัน 14, 28 และ 42 วัน พบว่ำกรรมวิธีที่ใช้
เชื้อรำ T. harzianum สำมำรถตรวจพบปริมำณเชื้อรำ T. harzianum ในดินปลูกปำล์มน้ ำมันได้ทั้ง 5 
กรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ T. harzianum FR-NST-009 มีปริมำณเชื้อรำ T. harzianum ในดินเท่ำกับ 
1.8 x105 – 4.7x105 CFU/ดิน 1 กรัม กรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ T. harzianum CB-Pin-01 มีปริมำณเชื้อรำ T. 
harzianum ในดินเท่ำกับ 1.5x104 - 3.3x105 CFU/ดิน 1 กรัม กรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ T. harzianum FR-NST-
009+เชื้อรำ T. harzianum CB-Pin-01 มีปริมำณเชื้อรำ T. harzianum ในดินเท่ำกับ 1.6 x105 – 4.1x105 
CFU/ดิน 1 กรัม กรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ T. harzianum FR-NST-009+เชื้อรำ Mycorrhiza มีปริมำณเชื้อรำ T. 
harzianum ในดินเท่ำกับ 1.1 x105 – 4.5x105 CFU/ดิน 1 กรัม และกรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ T. harzianum CB-
Pin-01+เชื้อรำ Mycorrhiza มีปริมำณเชื้อรำ T. harzianum ในดินเท่ำกับ 1.0x105 – 3.6x105 CFU/ดิน 1 
กรัม ส่วนกรรมวิธีอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ใช้เชื้อรำ T. harzianum นั้นตรวจไม่พบเชื้อรำ T. harzianum ถึงแม้จะตรวจ
ที่ระดับกำรเจือจำงสำรแขวนลอยดินที่ต่ ำ นั่นคือเจือจำงดินแขวนลอยที่ควำมเข้มข้น 10-1 เท่ำ (ตำรำงที่ 4 
และภำพที่ 12-17) จำกผลกำรวิจัยชี้ให้เห็นว่ำเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์ FR-NST-009 เชื้อรำ T. 
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harzianum สำยพันธุ์ CB-Pin-01 สำมำรถมีชีวิตรอดในดินปลูกปำล์มน้ ำมันได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลำยรำยงำน
ที่พบว่ำเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์สำมำรถเจริญเติบโต เพ่ิมปริมำณและมีชีวิตรอดในดินปลูกข้ำวได้ เพรำะ
เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เหล่ำนี้ถูกแยกมำจำกตัวอย่ำงดินที่เก็บมำจำกแหล่งดินในธรรมชำติ ดังนั้นเมื่อนำ
เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ดังกล่ำวใส่กลับลงไปในดินที่ปลูกปำล์มน้ ำมัน เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จึงสำมำรถ
เจริญเติบโตและมีชีวิตรอดในดินได้ นอกจำกนี้ยังมีกำรรำยงำนที่กล่ำวว่ำเชื้อรำ T. harzianum สำยพันธุ์กลำย 
T-156-co5 และเชื้อรำ Trichoderma spp. ที่แยกได้จำกดินขุยไผ่สำมำรถเจริญเติบโตและเพ่ิมปริมำณในดิน
ปลูกส้มเขียวหวำนและดินปลูกคะน้ำได้ (Intana et al., 2008; อรรถกร, 2551) นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนของ จิ
ระเดช และ วรรณวิไล (2550) ที่ตรวจพบเชื้อรำ T. harzianum ในดินปลูกข้ำวที่ระดับควำมลึก 0-20 
เซนติเมตร โดยตรวจพบปริมำณ 0.30x102-9.00x103 CFU/ดิน 1 กรัม หลังจำกทดลองปลูกข้ำวเป็นเวลำ 35 
วัน และตรวจพบปริมำณเชื้อรำ T. harzianum ในช่วง 0.4-1.7x104 CFU/ดิน 1 กรัม ในดินหลังจำกเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้ำวในวันที่ 102 ของกำรทดลอง และรำยงำนของ ศุภลักษณ์ (2552) ที่ได้ตรวจนับปริมำณของเชื้อรำ 
T. harzianum ในดินปลูกข้ำวทุก 15 วัน โดยพบว่ำก่อนท ำกำรทดลองในทุกกรรมวิธีไม่สำมำรถตรวจพบเชื้อ
รำ T. harzianum แต่ในวันที่ 15, 30, 45 และ 60 สำมำรถตรวจพบเชื้อรำ T. harzianum ในช่วง 1.3-
3.5x104, 1.5-9.8x104, 3.0-10.3x104 และ 2.5-11.5x104 CFU/ดิน 1 กรัม ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ยังมี
รำยงำนของ วำริน และคณะ (2550) ทีก่ล่ำวว่ำเชื้อรำ T. harzianum จำนวน 4 สำยพันธุ์ สำมำรถมีชีวิตรอด
ในดินปริมำณ 2.37-5.50x106 CFU/ดิน 1 กรัม หลังจำกปลูกเชื้อเป็นเวลำ 4 เดือน เช่นเดียวกับรำยงำนของ 
นพรัตน ์(2546) ที่พบว่ำเชื้อรำปฏิปักษ์ G. virens สำมำรถมีชีวิตรอดในวัสดุปลูกและในดินปลูกพืชในช่วง 106 
CFU/วัสดุปลูก 1 กรัม และมีประสิทธิภำพสูงในกำรควบคุมโรคเน่ำระดับดินของถั่วฝักยำว กระเจี๊ยบเขียว 
คะน้ำ และโรคกล้ำเน่ำของส้มเขียวหวำน  

ส ำหรับกำรตรวจสอบปริมำณของเชื้อรำ Mycorrhizaในดิน พบว่ำสำมำรถตรวจพบเชื้อรำ
Mycorrhiza ในตัวอย่ำงดินจำกกรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ Mycorrhiza เพียงอย่ำงเดียวซึ่งพบในช่วง 1.0x104 – 1.4x104 

CFU/ดิน 1 กรัม ในขณะที่กรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ Mycorrhiza ร่วมกับเชื้อรำ T. harzianum นั้น ไม่สำมำรถตรวจ
พบเชื้อรำ Mycorrhiza เจริญร่วมกันกับเชื้อรำ T. harzianum ได้ (ตำรำงที่ 4 และภำพที่ 10-15) จำก
ผลกำรวิจัยชี้ให้เห็นว่ำกำรใช้เชื้อรำ T. harzianum ร่วมกับเชื้อรำ Mycorrhiza นั้นจะต้องค ำนึงถึงกำรเข้ำกัน
ได้ (synergisms) ของจุลินทรีย์ทั้ง 2 กลุ่ม ดังในรำยงำนของ Sundram et al. (2015) ที่กล่ำวว่ำ กำรใช้เชื้อ 
arbuscular mycoorhiza ร่วมกัน 2 ชนิด คือ Glomus intraradices UT126 และ G. clarum BR152B มี
ประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรคโคนรำกเน่ำ (BSR) ของปำล์มน้ ำมันได้น้อยกว่ำกำรใช้เชื้อ G. intraradices 
UT126 เพียงชนิดเดียว นอกจำกนี้ กำรใช้เชื้อรำ G. etunicatum เพียงอย่ำเดียวช่วยเพ่ิมกำรเจริญเติบโตของ
ต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันได้ 80.36% เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (ไม่ใช้เชื้อรำ) แต่กำรใช้เชื้อรำ G. 
etunicatum ร่วมกับเชื้อรำ Gigaspora rosea, Acaulospora morrowiae หรือ Scutellospora 
heterogama ส่งผลให้ต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันมีกำรเจริญเติบโตที่น้อยกว่ำรวมทั้งเกิดผลในเชิงลบ มำกกว่ำกำรใช้
เชื้อรำเพียงชนิดเดียว (Sundram, 2010) 
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ตารางที่ 4  ปริมำณเชื้อรำ Trichoderma hazianum และเชื้อรำ Mycorrhiza ในดินปลูกปำล์มน้ ำมันพันธุ์ 
CPI Hybrid ในสภำพแปลงทดลองของเกษตรกร 

 

กรรมวิธี 
ปริมาณเชื้อรา T. harzianum (CFU/ดิน 1 กรัม) 1/ 

จ้านวนวันหลังพ่น (วัน) 
14 28 42 

T. hazianum FR-NST-009  4.7x105 2.1x105 1.8 x 105 

T. hazianum CB-Pin-01 3.3x105 1.6x105 1.5 x105 

Mycorrhiza 0.0 0.0 0.0 
T. hazianum FR-NST-009+ T. hazianum CB-Pin-01 4.1x105 2.4x105 1.6 x105 

T. hazianum FR-NST-009+ Mycorrhiza 4.5x105 1.6x105 1.1x105 

T. hazianum CB-Pin-01+ Mycorrhiza 3.6x105 1.3x105 1.0x105 

ควบคุม (control) ไม่ใสเ่ชื้อรำปฏิปักษ์ 0.0 0.0 0.0 

กรรมวิธี 
ปริมาณเชื้อรา Mycorrhiza (CFU/ดิน 1 กรัม) 1/ 

จ้านวนวันหลังพ่น (วัน) 
14 28 42 

T. hazianum FR-NST-009  0.0 0.0 0.0 
T. hazianum CB-Pin-01 0.0 0.0 0.0 
Mycorrhiza 1.4x104 1.2x104 1.0x104 
T. hazianum FR-NST-009+ T. hazianum CB-Pin-01 0.0 0.0 0.0 
T. hazianum FR-NST-009+ Mycorrhiza 0.0 0.0 0.0 
T. hazianum CB-Pin-01+ Mycorrhiza 0.0 0.0 0.0 
ควบคุม (control) ไม่ใสเ่ชื้อรำปฏิปักษ์ 0.0 0.0 0.0 
1/ ตรวจปริมำณของเชื้อรำ T. harzianum และเชื้อรำ Mycorrhiza ด้วยวิธี dilution spread plate 

technique บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s medium ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 4 วัน  
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                        FR-NST-009             CB-Pin-01     Mycorrhiza 

 
    FR-NST-009+ CB-Pin-01 FR-NST-009+ Mycorrhiza CB-Pin-01+ Mycorrhiza  control 
 

ภาพที่ 12 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (27+2oC) 
เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 14 วัน ที่ระดับกำรเจือจำง 10-2) 

 

 
                        FR-NST-009             CB-Pin-01     Mycorrhiza 

 
    FR-NST-009+ CB-Pin-01 FR-NST-009+ Mycorrhiza CB-Pin-01+ Mycorrhiza  control 
 

ภาพที่ 13 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (27+2oC)  
เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 14 วัน ที่ระดับกำรเจือจำง 10-3) 
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                        FR-NST-009             CB-Pin-01     Mycorrhiza 

 
    FR-NST-009+ CB-Pin-01 FR-NST-009+ Mycorrhiza CB-Pin-01+ Mycorrhiza  control 
 

ภาพที่ 14 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (27+2oC)  
เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 28 วัน ที่ระดับกำรเจือจำง 10-2) 

 

 
                        FR-NST-009             CB-Pin-01     Mycorrhiza 

 
    FR-NST-009+ CB-Pin-01 FR-NST-009+ Mycorrhiza CB-Pin-01+ Mycorrhiza  control 
 

ภาพที่ 15  ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (27+2oC)  
เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 28 วัน ที่ระดับกำรเจือจำง 10-3) 
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                        FR-NST-009             CB-Pin-01     Mycorrhiza 

 
    FR-NST-009+ CB-Pin-01 FR-NST-009+ Mycorrhiza CB-Pin-01+ Mycorrhiza  control 
 

ภาพที่ 16 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (27+2oC)  
เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 42 วัน ที่ระดับกำรเจือจำง 10-2) 

 
                        FR-NST-009             CB-Pin-01     Mycorrhiza 

 
    FR-NST-009+ CB-Pin-01 FR-NST-009+ Mycorrhiza CB-Pin-01+ Mycorrhiza  control 
 

ภาพที่ 17 ลักษณะของเชื้อรำปฏิปักษ์บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Martin’s agar หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (27+2oC)  
เป็นเวลำ 4 วัน (ตัวอย่ำงดินหลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 42 วัน ที่ระดับกำรเจือจำง 10-3) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
 จำกกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 

1) เชื้อรำ T. harzianum FR-NST-009 สำยพันธุ์ท้องถิ่น และเชื้อรำ Mycorrhiza มีประสิทธิภำพใน
กำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อรำ Ganoderma sp. ได้ 82.14 และ 14.28 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 

2) เชื้อรำ T. harzianum FR-NST-009 สำยพันธุ์ท้องถิ่นครอบครองใบปำล์มน้ ำมันที่ระดับ 100.00 
เปอร์เซ็นต ์หลังพ่นเชื้อรำ T. harzianum 14, 28 และ 42 วัน 

3) กรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ T. harzianum สำมำรถตรวจพบปริมำณเชื้อรำ T. harzianum ในดินปลูก
ปำล์มน้ ำมันได้ทุกกรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ T. harzianum ในช่วง 105 CFU/ดิน 1 กรัม และกรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ 
Mycorrhiza เพียงอย่ำงเดียวสำมำรถตรวจพบเชื้อรำ Mycorrhiza ในช่วง 104 CFU/ดิน 1 กรัม 

4) กรรมวิธีที่ใช้เชื้อรำ Mycorrhiza ร่วมกับเชื้อรำ T. harzianum ไม่สำมำรถตรวจพบเชื้อรำ 
Mycorrhiza เจริญร่วมกันกับเชื้อรำ T. harzianum ได ้
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ภาคผนวก ก 
สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 

 
1. Potato Dextrose Agar (PDA) (อาหารเลี้ยงเชื้อส้าเร็จรูปของ HIMEDIA®) 

ผงอำหำร PDA ส ำเร็จรูป    39.0 กรัม 
Distilled water   1,000.0 มิลลิลิตร 

   
3. Martin’s medium   

KH2PO4          1.0 กรัม 
MgSO4.7H2O  0.5 กรัม 
Peptone   5.0 กรัม 
Dextrose 10.0 กรัม 
Rose Bengal (1%) 0.033 กรัม 
Streptomycin  1.0 กรัม 
Agar   15.0 กรัม 
Distilled water               1,000.0 มิลลิลิตร 
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ภาคผนวก ข 
การเตรยีมเชื้อรา Trichoderma harzianum ในห้องปฏิบัติการ 

 

  

  
 

เชื้อรา Trichoderma harzianum ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar ทีอุ่ณหภูมิห้องเป็นเวลา 
5 วัน และเชื้อรา T. harzianum ชนิดสดที่เจริญบนข้าวพันธุ์เสาไหสุ้กที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน  
(A, B = T. harzianum สายพันธุ์ FR-NST-009 และ C, D = T. harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01) 

 

  
 

การเตรียมสปอร์สดแขวนลอยเชื้อรา T. harzianum A = การล้างสปอร์สดเชื้อรา T. harzianum ออกจาก
เมล็ดข้าวสุกพันธุ์เสาไห้ด้วยน้้าสะอาด B = ลักษณะสปอร์สดแขวนลอยเชื้อรา T. harzianum  

ที่ผ่านการกรองแยกเมล็ดข้าวสุกออกแล้ว 

A B 

C D 

A B 
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ภาคผนวก ค 
การศึกษาประสิทธิภาพเชื้อราปฏิปักษ์ในการเจริญเพิ่มปริมาณบนต้นปาล์มน้้ามันรวมทั้งดินปลูก 

 

  
การใส่เชื้อรา Mycorrhiza บริเวณโคนต้นปาล์ม อัตรา 500 กรัม/ต้น  

(200 Mycorrhiza fungi spore/ 10 g) 
 

  

  
 

การพ่นเชื้อรา T. hazianum อัตรา 1 ลิตร/ต้น (ความเข้มข้นเชื้อสด 1 กิโลกรัมต่อน้้า 200 ลิตร)  
พ่นเพียงครั้งเดียว ให้กับต้นกล้าปาล์มน้้ามัน พันธุ์ CPI Hybrid ในสภาพแปลงปลูกทดลอง  
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T1R1 (FR-NST-009) T2R1 (CB-Pin-01) 

  
T3R1 (Mycorrhiza) T4R1 (FR-NST-009+CB-Pin-01) 

  
T5R1 (FR-NST-009+ Mycorrhiza) T6R1 (CB-Pin-01+ Mycorrhiza) 

 
T7R1 (Control) 

 
ต้นปาล์มน้้ามันพันธุ์ CPI-Hybrid ที่ใช้ส้าหรับการทดลอง (ซ้้าที่ 1) 
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T1R2 (FR-NST-009) T2R2 (CB-Pin-01) 

  
T3R2 (Mycorrhiza) T4R2 (FR-NST-009+CB-Pin-01) 

  
T5R2 (FR-NST-009+ Mycorrhiza) T6R2 (CB-Pin-01+ Mycorrhiza) 

 
T7R2 (Control) 

 
ต้นปาล์มน้้ามันพันธุ์ CPI-Hybrid ที่ใช้ส้าหรับการทดลอง (ซ้้าที่ 2) 
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T1R3 (FR-NST-009) T2R3 (CB-Pin-01) 

   
T3R3 (Mycorrhiza) T4R3 (FR-NST-009+CB-Pin-01) 

  
T5R3 (FR-NST-009+ Mycorrhiza) T6R3 (CB-Pin-01+ Mycorrhiza) 

 
T7R3 (Control) 

 
ต้นปาล์มน้้ามันพันธุ์ CPI-Hybrid ที่ใช้ส้าหรับการทดลอง (ซ้้าที่ 3) 
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T1R4 (FR-NST-009) T2R4 (CB-Pin-01) 

    
T3R4 (Mycorrhiza) T4R4 (FR-NST-009+CB-Pin-01) 

    
T5R4 (FR-NST-009+ Mycorrhiza) T6R4 (CB-Pin-01+ Mycorrhiza) 

 

 
T7R4 (Control) 

 
ต้นปาล์มน้้ามันพันธุ์ CPI-Hybrid ที่ใช้ส้าหรับการทดลอง (ซ้้าที่ 4) 

 
 


