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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดในการควบคุมโรคราสนิมขาวของ

ผักบุ้ง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จ านวน 4 ทรีตเม้นท์ๆ ละ 4 ซ้ า ได้แก่ ทรีตเม้นท์ท่ี 1 คลุกเมล็ดผักบุ้ง
ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก ทรีตเม้นท์ที่ 2 หว่านปุ๋ยหมักผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก ทรีตเม้นท์ที่ 3 พ่นเช้ือราไตร
โคเดอร์มาก่อนปลูก และทรีตเม้นท์ที่ 4 ไม่ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา (ควบคุม) ผลการทดลองพบว่า การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา
ชนิดสดสามารถควบคุมโรคราสนิมขาวในผักบุ้งได้ โดยพบร้อยละการเกิดโรคราสนิมขาว ร้อยละ 5.00 ในแปลงท่ีปลูกโดยการใส่
ปุ๋ยหมักผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก ส่วนแปลงที่ไม่ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา (ควบคุม) พบร้อยละการเกิดโรคราสนิมขาว
มากที่สุด คือ ร้อยละ 16.25 และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) นอกจากนี้การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์
มาทุกวิธีมีผลต่อความสูงและผลผลิตของผักบุ้ง เมื่อครบ 35 วันหลังปลูก พบว่าการพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาช่วยให้ต้นผักบุ้งมี
ความสูงที่สุด คือ 31.9 เซนติเมตร โดยผักบุ้งที่ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ให้ผลผลิตระหว่าง 2.47 -2.67 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
ส่วนทรีตเม้นต์ที่ไม่ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ผลผลิต 2.37 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
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 The objective of this research was to use Trichoderma harzianum for the control of white rust disease 

of swamp morning glory. The experiment was set as randomized complete block design (RCBD) with four 
treatments and four replications per treatment at Department of Plant Science, Faculty of Agricultural 
Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University during October to December, 2013. Four treatments 
comprised of 1) seed dressing with T. harzianum 2) soil broadcasting with Trichoderma-compost mix 3) plant 
spray with T. harzianum and 4) Trichoderma-untreated control. The results revealed the T. harzianum 
effectively controlled white rust of swamp morning glory. Only 5% of white rust was found on plant in the 
field treated with Trichoderma-compost mix. This disease incidence was significantly lower (P< 0.01) when 
compared with the untreated control (16.25%). All Trichoderma treatments increased height and yield of 
swamp morning glory. At 35 days after planting, the highest plant growth with 31.9 cm. in height was found 
in the Trichoderma spray treatment. The yield fresh weight from Trichoderma treatments were 2.47-2.67 
kg/m2, while 2.37 kg/m2 of fresh weight was found in the untreated control. 
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ผักบุ้งเป็นไม้เถาเนื้ออ่อน เลื้อยทอดไปบนพื้นดิน

หรือบริเวณผิวน้ า เถาเป็นปล้องภายในกลวง ทั้งต้นมีน้ ายาง
ขาว ผักบุ้งเป็นพืชออกยอดตลอดปี มีการปลูกและการ
จ าหน่ายในท้องตลาดอย่างแพร่หลายในทุกฤดูกาล ผักบุ้ง
เป็นผักที่นิยมน ามาประกอบอาหารทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทยและสามารถน ามาปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิ ด
รับประทานยอดอ่อนเป็นผักสดหรืออาจนึ่ง ลวก และราด
กะทิแกล้มกับน้ าพริกรับประทานเป็นผักสดกับส้มต า ลาบ 
ก้อย ย า น าไปท าแกง เช่น แกงส้มแกงคั่ว และน ายอดอ่อน
และใบอ่อนไปปรุงเป็นอาหาร นอกจากน้ีผักบุ้งยังมีสรรพคุณ
ในการถอนพิษเบื่อเมา ช่วยให้เจริญอาหาร บ ารุงธาตุและ
บ ารุงสายตา จึงท าให้ผักบุ้งนิยมปลูกเป็นการค้าอย่าง
แพร่หลาย ทั้งการปลูกเพื่อบริโภคสด และการผลิตเมล็ด
พันธุ์จ าหน่ายทั้งในประเทศและพัฒนาเป็นพืชผักส่งออกที่มี
ความส าคัญ แต่ปัญหาที่พบในการปลูกผักบุ้งคือ โรคราสนิม
ขาว (White Rust Disease) (วิจัย, 2546) ซึ่งเกิดจากเช้ือ
รา  Albugo ipomoeae-aquaticae (สมศิ ริ และชลิ ดา , 
2552) ลักษณะอาการของโรค คือ บนใบมีจุดกลมสีเหลือง 
กระจายทั่วใบและขายไม่ได้ (สถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง, 2555) โดยเริ่มแรกเช้ือราจะเข้าท าลาย
เกิดจุดสีเหลืองขนาดเล็ก บริเวณส่วนบนของใบและจะ 
ค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้น ถึงเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 
มิลลิเมตร ส่วนใต้ใบที่ต าแหน่งเดียวกันจะเห็นจุดสีขาวนวล
และจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นจุดนูนกลมออกสีชมพู  และ
เปลี่ยนเป็นสีขาว เมื่อเจริญเต็มที่ ระบาดมากจะท าให้ใบมีสี
เหลือง และลามแห้งไปทั่วทั้งใบ ดอกและไหม้แห้งจากปลาย
กลีบดอกเข้ามา ช่วงที่มีการระบาดมาก คือ ช่วงฤดูฝน หรือ
ช่วงที่แปลงปลูกมีความช้ืน ลักษณะอาการ จะเกิดเป็นจุด
หรือตุ่มนูนๆ สีขาวอยู่ใต้ใบ ถ้าเป็นมากๆ จะพบตุ่มนูนขาวที่
ใบเต็มไปหมด และหลังใบจะเป็นจุดสีเหลือง ท าให้ผักบุ้งจีน
ชะงักการเจริญเติบโตและไม่น่ารับประทาน  การป้องกัน
ก าจัด คือ การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีและฉีดพ่น
เมื่อพบมีการระบาดของโรคราสนิมขาว (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2555)  

การป้องกันหรือการก าจัดโดยการใช้สารเคมี ต้อง
ฉีดพ่นทุกสัปดาห์ ถ้าใช้ไปนานๆ อาจเกิดการดื้อยาและอาจ

ส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อลดการใช้
สารเคมี ลดสารพิษตกค้างในพืช ในสภาพแวดล้อม  และ
ควบคุมโรคราสนิมขาว การใช้เ ช้ือราไตรโคเดอร์มา 
(Trichoderma spp.) ซึ่ ง เป็น เ ช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่ มี
ประ โยชน์  ขยายพันธุ์ โดยการสร้ า งสปอร์  สามารถ
เจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเช้ือได้ จะเป็นเส้นใยและสปอร์สี
เขียว น ามาใช้ควบคุม ท าลาย หรือยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคใน
ดินที่ก่อให้เกิดอาการโรครากเน่าโคนเน่ากับพืช ทั้งในพืชผัก 
พืชไร่ และไม้ผล (กณิษฐา, 2555) ซึ่งคุณสมบัติของเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มา คือ เป็นเช้ือราปฏิปักษ์ที่สามารถควบคุมเช้ือ
ราที่เป็นเช้ือสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืชได้ โดยเช้ือราไตรโคเดอร์
มาจะเข้าท าลายเส้นใยเชื้อราก่อโรคโดยการพันและแทงเข้า
ไปท าลาย ท าให้เส้นใยเหี่ยวแฟบและสลายไป หรือแข่งขัน
การใช้อาหารและปัจจัยต่างๆ ของเชื้อโรค ส่งผลให้เช้ือราก่อ
โรคสลายและตายไปในที่สุด (จิระเดช, 2546) โดยวันทนีย์ 
(2550) พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดสามารถรักษาโรค
ร า ก เน่ า  โ ค น เ น่ า ใ น ทุ เ รี ย น ไ ด้  แ ล ะ ง าน วิ จั ย ข อ ง 
สุมิสาและวีระศักดิ์ (2556) พบว่าเช้ือรา Trichoderma 
spp. มีประสิทธิภาพในการชักน าให้แตงเทศมีความต้านทาน
ต่อโรคต้นแตกยางไหลที่ เ กิดจากเ ช้ือรา Didymella 
bryoniae และงานวิจัยของวิพรพรรณและคณะ (2557) ได้
น าเช้ือราไตรโคเดอร์มารองก้นหลุมก่อนปลูกแคนตาลูป 
พบว่าไม่มีการเกิดโรคราน้ าค้างและโรคเหี่ยว ขณะที่แปลงที่
ไม่ได้ใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มาพบการเกิดโรคราน้ าค้างและโรค
เหี่ยว ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นและจากรายงานวิจัยที่ประสบ
ผลส าเร็จจากการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาดังกล่าว ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด  โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด
ในการควบคุมโรคราสนิมขาวของผักบุ้ง 
 

                
 
1. การวางแผนการทดลองและการทดลอง 

ด าเนินการทดลอง ณ แปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง ธันวาคม 2556 วางแผนการ
ทดล องแ บบ  Randomized Complete Block Design; 
RCBD จ านวน  4 ทรี ต เม้ นท์ ๆ  ละ  4 ซ้ า  โ ดย เ ช้ื อร า
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ผลการวิจัย 

Trichoderma harzianum ถูกน ามาเลี้ยงในข้าวสุก ตามวิธี
ของจิระเดช (2546) ได้เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดแล้ว
น าไปทดลอง ดังนี้ ทรีตเม้นท์ที่ 1 (T1) คลุกเมล็ดผักบุ้งก่อน
ปลูกด้วยเช้ือราไตรโคเดอร์มา โดยการน าเช้ือราสดที่อยู่ใน
ข้าวจ านวน 10 กรัม คลุกกับเมล็ดผักบุ้งจ านวน 1 กิโลกรัม 
ทรีตเม้นท์ที่ 2 (T2) หว่านปุ๋ยหมักผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา
ก่อนปลูก โดยการน าเช้ือราสดที่อยู่ในข้าวผสมกับร าข้าว ใน
อัตรา 1: 4 โดยน้ าหนัก แล้วน าไปผสมกับปุ๋ยหมักอัตรา 100 
ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดพลาสติกคลุม (ไม่ต้องปิดสนิท) 
นาน 3 วัน แล้วน าไปหว่านในแปลงอัตรา 2 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร ทรีตเม้นท์ที่ 3 (T3) พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก 
โดยการน าเช้ือราสดที่อยู่ในข้าวจ านวน 100 กรัม  ผสมน้ า 
20 ลิตร พ่นที่แปลงปลูกอัตรา 1 ลิตร/ 10 ตารางเมตร  
(จิระเดช, 2547) และ ทรีตเม้นท์ที่  4 (T4) ไม่ใช้เ ช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มา (ควบคุม)  

 
2. การเตรียมแปลงปลูกและการดูแลรักษา 

เริ่มจากการไถดะ ทิ้งไว้ 7 วัน แล้วไถพรวนและยก
แปลงขนาด 1x3 เมตร ปลูกผักบุ้งโดยการหว่านในแปลง
ปลูก เพื่อให้เกิดโรคราสนิมขาวในผักบุ้ง หลังจากนั้นท าการ
ไถกลบและพรวนดินเพื่อปลูกผักบุ้งใน ระยะ 5x5 เซนติเมตร 
ในแปลงเดิมที่มีการเกิดโรคราสนิมขาว โดยใส่ปุ๋ยหมักรอง
พื้นในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตรทุกแปลง และใส่เช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาตามทรีตเม้นท์ที่ก าหนดไว้ก่อนปลูกผักบุ้ง รด
น้ าทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง คือ เช้า และเย็น และ ใส่ปุ๋ยหมัก 
อัตรา 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตรทุกแปลง หลังจากปลูกผักบุ้ง 
10, 20 และ 30 วัน ตามล าดับ 

 
3. การบันทึกข้อมูล 

1. เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของผักบุ้งโดยการวัด
ความสูงของต้นจ านวน 20 ต้นต่อแปลง ครั้งท่ี 1 เมื่อผักบุ้งมี
อายุ 10 วัน หลังจากนั้นเก็บข้อมูลทุกๆ 5 วัน จนถึงอายุการ
เก็บเกี่ยว คือ 35 วัน และเก็บข้อมูลด้านผลผลิต โดยการช่ัง
น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของผักบุ้ง 

2. เก็บข้อมูลการเกิดโรคราสนิมขาวจากต้นผักบุ้ง 
โดยนับจ านวนต้นที่เกิดโรคจากจ านวน 20 ต้นต่อแปลง 
น ามาค านวณหาเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคราสนิมขาวในผักบุ้ง 
ดังสมการ 

 

การเกิดโรค (%) = จ านวนต้นของผักบุ้งที่เป็นโรค   x 100 
                       จ านวนต้นของผักบุ้งทั้งหมด 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD)  แ ล ะ
เปรี ยบ เทียบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ยของแต่ ล ะ 
ทรีต เม้นท์ ในทุกการทดลอง โดยวิธี  Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ คือ โปรแกรม SAS version 9.1 

 
 
 
ผลของการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดในการ

ควบคุมโรคราสนิมขาวของผักบุ้ง โดยมีวิธีการที่ต่างกัน คือ 
คลุกเมล็ดผักบุ้งด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก หว่านปุ๋ย
หมักที่ผสมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูกผักบุ้ง พ่นเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก และไม่ใส่เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
(ควบคุม) ได้ผลดังนี ้
 
1. ร้อยละการเกิดโรคราสนิมขาว 

จากการนับจ านวนต้นผักบุ้งที่เกิดโรคราสนิมขาว
ต่อแปลง จ านวน 20 ต้นต่อแปลง พบลักษณะการเกิดโรค
เป็นจุดสีเหลืองบริเวณส่วนบนของใบของผักบุ้ง (figure 1) 
แล้วน าผลจากการนับต้นท่ีเกิดโรคมาค านวณร้อยละการเกิด
โรค พบว่าผักบุ้งที่มีร้อยละการเกิดโรคราสนิมขาวมากที่สุด 
หลังจากปลูก 35 วัน คือผักบุ้งที่ไม่ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
พบโรคราสนิมขาวร้อยละ 16.25 รองลงมาคือ ผักบุ้งที่คลุก
เมล็ดด้วยเช้ือราไตรโคเดอร์มา ผักบุ้งที่ฉีดพ่นด้วยเช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก และผักบุ้งที่หว่านด้วยปุ๋ยหมักผสม
กับเช้ือราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก ตามล าดับ คือมีร้อยละ
การเกิดโรคราสนิมขาว 10.00, 7.50 และ 5.00 ตามล าดับ 
เมื่อน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ดัง Table 
1  
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Figure 1 ลักษณะการเข้าท าลายของเชื้อรา 
A. ipomoeae-aquaticae 

 
จาก figure 1 แสดงลักษณะการเข้าท าลายของ

เช้ือรา A. ipomoeae-aquaticae ซึ่งเป็นเช้ือสาเหตุของ 
โรคราสนิมขาวของผักบุ้ง และเป็นลักษณะการเข้าท าลาย
เริ่มแรก จะเกิดจุดสีเหลืองขนาดเล็กบริเวณส่วนบนของใบ
และจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้น (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555)

 

Table 1 Disease incidences of white rust on swamp morning glory (n=80) 

Treatment 
Day/Disease incidence (%) 

30 35 
seed dressing with T. harzianum 7.50+2.88ab 10.00+4.08b 
T. harzianum –compost mix 3.75+2.50b 5.00+0.00b 
T. harzianum spray 3.75+2.50b 7.50+2.88b 
T. harzianum untreated control 11.25+4.78a 16.25+4.78a 

p-value 0.002 0.005 
Remark: Means (+SD) with a column followed by the different letter are significantly different at (P<0.01) by  
            DMRT 
 
2. การเจริญเติบโตด้านความสูง 

ความสูงของผักบุ้งหลังจากปลูก 35 วัน พบว่า 
ผักบุ้งที่พ่นด้วยเช้ือราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูกมีความสูงมาก
ที่สุด คือ 31.9 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ผักบุ้งที่คลุกเมล็ด
ด้วยเช้ือราไตรโคเดอร์มา และผักบุ้งที่หว่านด้วยปุ๋ยหมักผสม

เช้ือราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก มีความสูง 31.5 เซนติเมตร 
และ 31.1 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนผักบุ้งที่ไม่ได้ใช้เช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มาจะมีความสูงน้อยที่สุด คือ 30.6 เซนติเมตร 
เมื่อน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดัง Table 2

 

Table 2 Plant heights (mean+SD) of swamp morning glory grown in field and treated or non-treated with  
             Trichoderma harzianum (n=80) 

 
Treatment 

Day / Plant height (cm.) 

10 15 20 25 30 35 

seed dressing with T. 
harzianum 

8.3+0.59 13.1+1.77 17.8+3.03 22.7+3.04 28.8+2.96 31.5+4.20 

 T. harzianum -
compost mix 

8.3+1.20 12.6+2.47 17.8+3.35 21.8+2.92 28.1+3.15 31.1+3.88 

T. harzianum spray 8.3+0.71 12.3+0.79 16.7+1.55 21.0+1.25 28.0+2.226 31.9+3.01 

T. harzianum 
untreated control 

7.9+0.46 12.0+2.15 16.3+3.17 20.4+3.48 26.7+3.40 30.6+4.42 

p-value 0.726 0.743 0.617 0.520 0.245 0.774 

Remark: Non- significant difference was found in each column at (P>0.05) by DMRT 
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3. ผลผลิตของผักบุ้ง 
ผลผลิตของผักบุ้ง หลังจากปลูก 35 วัน (Figure 2) 

น ามาช่ังน้ าหนักสดรวมราก พบว่าผักบุ้งที่คลุกเมล็ดด้วยเช้ือ
ราไตรโคเดอร์มาให้ผลผลิตมากที่สุด คือ 2.67 กิโลกรัม/
ตารางเมตร รองลงมาคือผักบุ้งที่หว่านด้วยปุ๋ยหมักผสม 
เช้ือราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก และผักบุ้งที่พ่นด้วยเช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก น้ าหนักสดเท่ากับ 2.52 กิโลกรัม/
ตารางเมตร และ 2.47 กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามล าดับ ส่วน

ผักบุ้งที่ไม่ได้ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาให้ผลผลิตต่ าที่สุด คือ 
2.37 กิโลกรัม/ตารางเมตร น้ าหนักแห้งให้ผลเช่นเดียวกัน 
คือ 0.35 กิโลกรัม 0.33 กิโลกรัม 0.32 กิโลกรัม และ 0.31 
กิโลกรัม ตามล าดับ โดยผักบุ้งที่ไม่ได้ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา
ให้ผลผลิตต่ าที่สุด เมื่อน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
สถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) ดัง 
Table 3 

 

 
 

Figure 2 Yields of Swamp morning glory at 35 days after planting: T1 (seed dressing with T. harzianum),  
             T2 (T.  harzianum- compost mix), T3 (T. harzianum spray), and T4 (T. harzianum untreated control) 
 
Table 3 Yield (means+SD) of Swamp morning glory grown in field and treated or non-treated with  
               Trichoderma  harzianum  
 

Treatment Fresh weight (kg/m2) Dry weight (kg/m2) 
seed dressing with T. harzianum 2.67+0.39 0.35+0.06 
T. harzianum –compost mix 2.52+0.56 0.33+0.08 
T. harzianum spray 2.47+0.37 0.32+0.08 
T. harzianum untreated control 2.37+0.22 0.31+0.02 

p-value 0.735 0.634 
Remark: Non- significant difference was found in each column at (P>0.05) by DMRT 
 

 
 
 
จากผลการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดใน

ควบคุมโรคราสนิมขาวของผักบุ้ง พบว่าสามารถใช้ได้ทุกวิธี 
ทั้งการพ่นในแปลงก่อนปลูก การคลุกเมล็ดก่อนปลูก หรือ

การท าปุ๋ยหมักที่มีเช้ือราไตรโคเดอร์มาแล้วหว่านลงในแปลง
ก่อนปลูกผักบุ้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิพรพรรณและคณะ (2557) ได้น า
เชื้อราไตรโคเดอร์มารองก้นหลุมก่อนปลูกแคนตาลูป พบว่า
ไม่มีการเกิดโรคราน้ าค้างและโรคเหี่ยว ขณะที่แปลงที่ไม่ได้
ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาพบการเกิดโรคราน้ าค้างและโรค

วิจารณ์ผลการวิจัย 
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เหี่ยวร้อยละ 26.70 และร้อยละ 80.00 ตามล าดับ และ
งานวิ จั ยของสุมิ ส าและวี ระศั กดิ์  (2556) ได้ทดสอบ
ประสิทธิภาพของเช้ือรา Trichoderma spp. ในการชักน า
ให้แตงเทศมีความต้านทานต่อโรคต้นแตกยางไหล (gummy 
stem blight disease) ของแต ง เทศที่ เ กิ ด จ าก เ ช้ื อร า 
Didymella bryoniae โดยน ามาผสมกับดินส าหรับปลูก
แตงเทศ พบว่าต้นแตงเทศที่ปลูกด้วยเช้ือรา Trichoderma 
ไอโซเลต T10 มีขนาดความยาวเฉลี่ยของแผลบนใบเล็กท่ีสุด
ในสภาพเรือนทดลองและแปลงปลูกขนาดเล็กคือ 3.17 และ 
2.25 มิลลิเมตร ลดการเกิดโรคได้มากถึง 80.36 และ 88.47 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนต้นแตงเทศที่ปลูกด้วยเช้ือรา 
Trichoderma ไอโซเลต T25 มีขนาดความยาวเฉลี่ยของ
แผลบนล าต้นน้อยที่สุดทั้งในสภาพเรือนทดลองและสภาพ
แปลงปลูก คือ 7.73 และ 9.12 มิลลิเมตร มีเปอร์เซ็นต์การ
เกิดโรคลดลง 60.87 และ 35.77 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่ง
ช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเช้ือราปฏิปักษ์ Trichoderma 
spp. ในการกระตุ้นให้ต้นแตงเทศสามารถต้านทานโรคต้น
แตกยางไหลและท าให้การเกิดโรคลดลงได้ รวมทั้งงานวิจัย
ของขัวญเนตรและคณะ (2550) น าเช้ือราไตรโคเดอร์มา  
(T. harzianum สายพันธ์ุ T10) น าไปรดวัสดุปลูกกับมะเขือ
เทศพันธุ์สีดาทิพย์ 3 ทุกสัปดาห์ พบว่าสามารถลดการเกิด
โรคราด าของใบมะเขือเทศได้ตั้งแต่ 21.16-65.97 % และมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก า ร ค ว บ คุ ม โ ร ค ร า ใ บ ด า
(Psuedocercopora fuligena) เ ที ย บ เ ท่ า กั บ ก า ร พ่ น
ส า ร เ ค มี mancozeb น อ ก จ า ก นี้ ก า ร ใ ช้ เ ช้ื อ ร า 
ไตรโคเดอร์มา T. harzianum เพื่อป้องกันโรครากเน่าท่ีเกิด
จากเช้ือราไฟทอฟธอรา (Phytophthora palmivola) ใน
สวนทุ เรียนของจังหวัดจันทบุรี  สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (อลงกต, 2557) และวันทนีย์ (2550) ได้น า
เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดรักษาโรครากเน่า โคนเน่า 
สามารถใช้ได้ 2 กรณี คือ กรณีพืชยังไม่แสดงอาการเกิดโรค 
ควรใช้ 3 ครั้ง ดังนี้  ครั้งที่  1 ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
กรกฏาคม เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิด
สด 1 กิโลกรัมต่อร าละเอียด 4 กิโลกรัม ต่อปุ๋ยอินทรีย์ 100 
กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วน าไปหว่านให้ทั่วทรง
พุ่ม ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม เป็นช่วง
เตรียมความพร้อมเพื่อการออกดอก ใช้เช้ือราชนิดสด 1 
กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร พ่นบริเวณใต้ทรงพุ่ม ครั้งที่ 3 
ระหว่างเดือนธันวาคม – มกราคม เป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออก

ดอกถึงช่วงติดผล ให้ฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดหรือ
ให้ไปกับระบบน้ าตามอัตราส่วนเช่นเดียวกับครั้งที่ 2 กรณี
รักษาส่วนที่เกิดโรค ให้ใช้เ ช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด  
1 กิโลกรัมต่อร าละเอียด 4 กิโลกรัม ต่อปุ๋ยอินทรีย์ 100 
กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันหว่านใต้ทรงพุ่มหรือใช้เช้ือ
รา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นใต้ทรงพุ่ม กรณีเกิดโรค
ที่กิ่ง ผล ใบ ให้ใช้เช้ือราชนิดสด 2 กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร 
กรณีเกิดโรคที่ล าต้น ให้ท าการถากบริเวณแผลที่เป็นโรคออก
ให้ หมด  ท า ค ว ามส ะอาด บาดแ ผล  แ ล้ ว ใ ช้ เ ช้ื อ ร า 
ไตรโคเดอร์มาชนิดสด 250 กรัม ผสมกับฝุ่นแดง ผสมกับน้ า  
1 ลิตร แล้วใช้แปรงทาสีทาท่ีบริเวณแผลให้ท่ัว  

 
 
 
 
จากการศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือราไตรโคเดอร์

มาชนิดสดในการควบคุมโรคราสนิมขาวของผักบุ้ง สามารถ
สรุปได้ ดังนี ้ร้อยละการเกิดโรคราสนิมขาวในผักบุ้งที่ไม่ได้ใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มาพบการเกิดโรคมากที่สุด ส่วนการใช้เชื้อ
ราไตรโคเดอร์มา ทั้งการพ่นในแปลงกอ่นปลูก การคลุกเมล็ด
ก่อนปลูก และการปุ๋ยหมักผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาแล้ว
หว่านลงในแปลงก่อนปลูกผักบุ้ง พบการเกิดโรคน้อยกว่าไม่
ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ดังนั้น เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด
สามารถควบคุมโรคราสนิมขาวของผักบุ้งได้และสามารถ
ใช้ได้ทุกวิธี นอกจากนี้ ยังพบว่าเช้ือราไตรโคเดอร์มายังมีผล
ต่อการเจริญเติบโตด้านความสูงของผักบุ้ง คือ ผักบุ้งมีการ
เจริญเติบโตที่ดีกว่าไม่ได้ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา รวมทั้ง
ผลผลิตของผักบุ้งที่ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มามีน้ าหนักสดและ
น้ าหนักแห้งมากกว่าผักบุ้งที่ไม่ได้ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา
เช่นกัน  
 
  
 
           
        ผู้วจิัยและคณะขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยใน
ครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท า ให้
งานวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี

สรุปผลการวิจัย 

กิตติกรรมประกาศ 
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