
  

 

ผลของเชือ้รา Gliocladium virens และ Trichoderma harzianum  

 ในการควบคุมเชือ้รา  Sclerotium  rolfsii 
  

    นัฐพร เปยรักษา* วนิดา  ช่ืนชัน* และบุญมี กวินเสกสรรค* 

*โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ   
เจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

  

บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือรา Gliocladium  
virens  และ Trichoderma  harzianum  ในการ
ควบคุมเช้ือรา  Sclerotium  rolfsii  ซ่ึงทําใหเกิด
โรคเนาระดับดินแกพืชหลายชนิด จากการ
ทดสอบบนอาหาร PDA ดวยวิธี  point  
inoculate  พบวาการใชเช้ือรา G. virens,  T.  
harzianum  และ   G.  virens    รวมกับ  T.  
harzianum    สามารถยับยั้งเช้ือรา  S.  rolfsii   
ไดเทากับ  97.8,  82.2   และ  100 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ (ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ P≤ 0.05) และจากการศึกษาในแปลง
ทดลอง โดยใชเมล็ดถ่ัวฝกยาวแชในสารละลาย
สปอรแขวนลอย  ของเช้ือรา  G.  virens, T. 
harzianum   และ   G. virens รวมกับ  T.  
harzianum  ท่ีเขมขน 109 สปอร/มิลลิลิตร แลว 
ปลูกลงในดินท่ีมีเช้ือรา S.  rolfsii  พบวาตน 

ถ่ัวฝกยาวอายุ 56  มีอัตราการรอดจากการใช
เช้ือราปฏิปกษ  G.  virens, T.  harzianum, และ
G.  virens  รวมกับ   T.  harzianum   เทากับ   
86.7, 88.8 และ  89.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  ซ่ึง
มีอัตราการรอดสูงกวาการไมใชเช้ือราปฏิปกษ 
(53.3 เปอรเซ็นต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
(P≤ 0.05)    

  

บทนํา 
  การเขาทําลายพืชโดยเช้ือราท่ีอยูใน
ดินไดกอใหเกิดความเสียหายแกพืชเศรษฐกิจ
หลายชนิด ท้ังพืชไร ไมผล และพืชผัก โดยทํา
ใหเมล็ดเนา (seed rot)  ลําตนในระยะตนกลา
เนาระดับดิน (damping-off) โรคกลาไหม 
(seedling blight) รากเนา (root rot) โคนเนา   
(collar rot หรือ crown rot) และอาการเหี่ยว 
(wilt)  เกษตรกรนิยมควบคุมโรคเหลานี้ดวย
การใชสารเคมี    เนื่องจากเปนวิธีท่ีสะดวกและ 

บทความวิจัย 
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ปฏิบัติไดงาย    แตการใชสารเคมีมักกอใหเกิด 
ปญหาตามมาในภายหลังเชน การขาดความ
ระมัดระวังในการใชสารเคมี ทําใหเกิดปญหา
โดยตรงต อ ผู ใ ช และ ผู บ ริ โภค  อี ก ท้ั ง ยั ง
กอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม และท่ีสําคัญ
คือ เกิดการระบาดของเช้ือโรคในภายหลัง 
เนื่องจากสารเคมีท่ีใชไปทําลายเช้ือจุลินทรีย
และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชนในการควบคุม
เช้ือโรค หรือส่ิงมีชีวิตท่ีเปนปฏิปกษตอเช้ือโรค 
(antagonism) ทําใหเช้ือโรคเพิ่มปริมาณข้ึน
อยางรวดเร็ว (สมคิด ดิสถาพร, 2540)  ตัวอยาง
การใชสารเคมีท่ีมีผลไปทําลายจุลินทรียในดิน
บางชนิดท่ีมีประโยชนตอตนพืชเชน  เ ช้ือ
แบคทีเรีย  Rhizobium spp. ท่ีสามารถตรึง
ไนโตรเจนใหแกพืช  และเช้ือราไมคอไรซา 
(mycorhiza) ท่ีสามารถตรึงธาตุฟอสฟอรัส
ใหแกตนพืช (ธงชัย มาลา, 2542)  ดังนั้นการ
ปองกันกําจัดโรคพืชโดยชีววิ ธี  (biological 
control) จึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีมีการนํามาใช
ควบคูไปกับการเขตกรรม (cultural practice) 
ซ่ึงในปจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อนํามาใช
ประโยชนกันมากข้ึน  ท้ังนี้เพื่อลดปริมาณการ
ใชสารเคมี ซ่ึงจะสงผลใหระบบนิเวศเกษตร
กลับคืนสูสภาพที่สมดุล  เช้ือโรคไมสามารถ
เพิ่มปริมาณจนถึงระดับท่ีสรางความเสียหายตอ
พืชได  อีกท้ังการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธียัง
ประหยัด  ปลอดภัยและไดผลในระยะยาว   
หลายประเทศไดมีการศึกษาพัฒนาเช้ือปฏิปกษ

เพื่อการคาเชน เช้ือรา Trichoderma sp. และ
เช้ือแบคทีเรีย  Bacillus sp.  ตัวอยางเชนบริษัท  
W.R. Grace and Co. ไดพัฒนาเช้ือรา 
Gliocladium  virens เพื่อการคา (Glioguard®) 
สําหรับใชควบคุมเช้ือรา  Rhizoctonia  solani   
และ Pythium ultimum  ในประเทศไทยบริษัทยู
นิซีดสไดศึกษาและพัฒนาเช้ือรา Trichoderma  
harzianum  เพื่อใชควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคพืช
ในดิน โดยมีช่ือการคาวา Unigreen  UN-1 (จิ
ระเดช แจมสวาง และวรรณวิไล เกษนรา , 
2543)  ในประเทศไทยการศึกษาเพื่อพัฒนาเช้ือ
รา G.  virens สําหรับใชควบคุมเชื้อรา  
Sclerotium  rolfsii   ซ่ึงกอใหเกิดโรคเนาระดับ
ดินกับพืชเศรษฐกิจหลายชนิดยังไมแพรหลาย
มากนัก   ดังนั้น วัตถุประสงคของการวิจัยใน
คร้ังนี้ก็เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเช้ือ
รา G. virens   และ T. harzianum ในการ
ควบคุมเช้ือรา S.  rolfsii       
   

อุปกรณและวิธีการ 
  การวิจัยคร้ังนี้ทําท่ีหองปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาและเรือนเพาะชําของโปรแกรมวิชา
ชีววิทยาประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา ในชวงระหวางวันท่ี 28  
กันยายน 2548–28 มิถุนายน 2549  การ
ดําเนินงานวิจัยประกอบดวย 2 สวนคือ   การ
ทดลองบนอาหาร  PDA (Potato Dextrose Agar) 
และการทดลองในดิน      
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 1. การทดลองบนอาหาร PDA  มี
ข้ันตอนดังนี้ เล้ียงเช้ือรา G. virens,  T. harzianum  
และ  S. rolfsii   บนอาหาร  PDA (Potato Dextrose 
Agar)    เปนระยะเวลา 2 วัน (ภาพท่ี 1)    จากนั้น
ทดสอบความสามารถของเช้ือรา G. virens   
ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือรา  S.  rolfsii    
โดยใช cork borer    ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 
มิลลิเมตร เจาะอาหารท่ีมี คอโลนีของเช้ือรา G. 
virens และอาหารท่ีมี คอโลนีของเช้ือรา S. 
rolfsii  แลวยายชิ้นอาหารท่ีเจาะไดไปวางบน
อาหาร PDA โดยใหช้ินอาหารของเชื้อรา G. 
virens และ S. rolfsii  วางอยูในจานเดียวกัน 
โดยอยูตรงขามกันในแนวเสนผานศูนยกลาง
ของจานเพาะเ ล้ียงเ ช้ือ    โดยอยูห างกัน  6 
เซนติเมตร สําหรับการทดสอบความสามารถ
ของเช้ือรา T. harzianum ในการยับยั้งการเจริญ
ของเช้ือรา    S.  rolfsii  ก็ทําในลักษณะเดียวกัน
กับเช้ือรา G. virens  สวนการทดสอบ
ความสามารถในการทํางานรวมกันของเช้ือรา   

G. virens  กับเช้ือรา T. harzianum ในการยับยั้ง
การเจริญของเช้ือรา S. rolfsii ทําโดยใช cork 
borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง  5 มิลลิเมตร 
เจาะอาหารท่ีมีคอโลนีของเช้ือราท้ัง   3  ชนิด
ดังกลาว  แลวยายช้ินอาหารท่ีเจาะไดไปวางบน
อาหาร  PDA โดยใหเช้ือรา S. rolfsii  อยูตรง
กลางระหวางเช้ือรา G. virens และเช้ือรา T. 
harzianum ในแนวเสนผานศูนยกลางของจาน
เพาะเ ล้ียงเ ช้ือโดยใหระยะหางเทาๆ   กัน 
จากนั้นนําจานทดสอบไปบมท่ีอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส และทําการตรวจวัดอัตราคลุม
ทับเช้ือรา S. rolfsii โดยเช้ือรา  G. virens,  T. 
harzianum และ G. virens รวมกับ T. 
harzianum ทุกๆ 24 ช่ัวโมง (เซนติเมตร/24 
ช่ัวโมง) เปนระยะเวลา 7 วัน การทดลองนี้ใช
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) ทํา 3 ซํ้า นําขอมูลท่ีไดไป
คํานวณคาทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   
SPSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ดานหนาของคอโลนี                                        ดานหลังของคอโลน ี

               
 

               
 

                   
 

ภาพท่ี 1.  เช้ือรา S.  rolfsii,  G. virens  และ T. harzianum  บนอาหาร PDA 
             

 2. การทดลองในดิน    มีข้ันตอนการ

ทดลองดังนี้  
                  2.1 เตรียมสปอรแขวนลอยของเช้ือ 
รา G.  virens   และเชื้อรา  T. harzianum  โดย 

เล้ียงเช้ือรา G.  virens   และ T. harzianum  บน 
อาหาร PDA เปนระยะเวลา 7 วัน  จากนั้นใชเข็ม 
เข่ียขูดสปอรของเช้ือราใสในน้ํากล่ันปรับความ
เขมขนของสารละลายสปอรใหได 109   สปอร/

S. rolfsii 

G. virens 

T. harzianum 
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 2.2  เตรียมดินผสมสปอรของเช้ือ
รา S. rolfsii ทําโดยนําเมล็ดขาวฟางมาแชน้ํา
เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  แลวทําการเพาะเล้ียง
เช้ือรา S. rolfsii  บนเมล็ดขาวฟางท่ีนึ่งฆาเช้ือ
แลว (อุณหภมิู 121 องศาเซลเซียส  ความดัน 
15 ปอนดตอตารางน้ิว นาน 15 นาที) นําไปบม
ไวท่ีอุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 7 วัน จากน้ัน
นําเมล็ดขาวฟางท่ีมีเช้ือรา S. rolfsii  ผ่ึงลมให
แหง  จากนัน้นําไปบดใหละเอียดแลวผสมกับ
ดินในอัตราสวน 15 กรัมตอดิน 5 กิโลกรัม  
คลุกเคลาใหเขากันอยางสมํ่าเสมอ นําดินท่ีมี
เช้ือรา S. rolfsii  ใสลงในกระถางพลาสติก
ขนาด  4  นิ้ว กระถางละ  200 กรัม 
                     2.3 การทดสอบประสิทธิภาพ
ของเช้ือรา G. virens,   T. harzianum และ G.  
virens   ผสมกับ T.  harzianum  ในการควบคุม
เช้ือรา  S.  rolfsii  ทําโดยนําเมล็ดถ่ัวฝกยาวท่ีมี
อัตราการงอกไมต่ํากวา 80  เปอรเซ็นต แชใน
สารละลายคลอรอกซความเขมขน 10  
เปอรเซ็นต นาน 3 นาทีเพ่ือทําการฆาเช้ือท่ีผิว
เมล็ดถ่ัวฝกยาว แลวลางดวยน้ํากล่ันท่ีนึ่งฆาเช้ือ
แลว  2 คร้ังๆ ละ 1 นาที  แลวนําไปผ่ึงใหแหง        
จากน้ันนําเมล็ดถ่ัวฝกยาวไปแชในสารละลาย

สปอรของเช้ือรา G. virens,    T. harzianum  และ 
G.  virens   ผสมกับ  T.  harzianum    แลวนําลง
ปลูกในกระถางพลาสติกซ่ึงมีดินผสมสปอร
ของเช้ือรา S. rolfsii  (ในขอ 2.2) กระถางๆ ละ 
10 เมล็ด จากนั้นจดบันทึกอัตราการรอดของ
ตนถ่ัวฝกยาวหลังจากปลูกทุกสัปดาห เปน
ระยะเวลา 8 สัปดาห   แลวนํามาคํานวณหา
เปอรเซ็นตการรอด โดยวางแผนการทดลอง
แบบ CRD ทํา 3 ซํ้า ตรวจสอบความแตกตาง
ของคาเฉล่ียดวยวิธี  Duncan’s  New Multiple  
Range  Test นําขอมูลท่ีไดไปคํานวณคาทาง
สถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS 
   

ผลการทดลอง  
  1. การทดลองบนอาหาร PDA              
                  จากการศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือ
รา G. virens,  T.  harzianum  และ G. virens  
รวมกับ T.  harzianum ในการยับยั้งเช้ือรา S.  
rolfsii  พบวามีอัตราการคลุมทับเช้ือรา    S. 
rolfsii    โดยเชื้อรา  G. virens,  T.  harzianum   
และ   G. virens   รวมกับ  T.  harzianum  เทากับ 

1.3, 1.1 และ 1.29  เซนติเมตรตอ 24 ช่ัวโมง 

ตามลําดับ  (ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ P < 

0.05) เม่ือคิดเปนเปอรเซ็นตการคลุมทับเช้ือรา  
S .  rolfsii  โดยเชื้อรา  G. virens,  T.  
harzianum   และ   G. virens   รวมกับ  T.  
harzianum         เทากับ     97.8,      82.2  และ 100  
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2)   
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ตารางท่ี 1. อัตราและเปอรเซ็นตการคุมทับเช้ือรา  S.  rolfsii โดยเช้ือรา  G. virens,  T.  harzianum   
และ G.  virens  รวมกับ  T.  harzianum   
 

เชื้อรา  เปอรเซ็นตการคลุมทับ อัตราคลุมทับเชื้อรา  S. rolfsii 
 (เซนติเมตร / 24 ชั่วโมง)   เชื้อรา  S . rolfsii  (%)   

 G. virens                               1.3a 97.8a 

 T.  harzianum 1.1a 82.2 a 

G.  virens + T. harzianum 1.3a 100 a 

      อักษรเหมือ
                          

นกันในคอลัมนเดียวกนัไมแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)        

           
          

        
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.  การยับยั้งเช้ือรา  S.  rolfsii  โดยเช้ือรา  G.  virens และ T. harzianum    บนอาหาร   PDA   
                ท่ีระยะเวลา 4 -5 วนั (ก) เช้ือรา S.  rolfsii   (ข) การคลุมทับเช้ือรา  S.  rolfsii   โดยเช้ือรา   
                G.  virens   (ค) การคลุมทับเช้ือรา  S. rolfsii  โดยเช้ือรา T. harzianum  และ (ง) การคลุม 
                ทับเช้ือรา  S. rolfsii  โดยเช้ือรา  G.virens รวมกับ  T.  harzianum    

G.viren
S. rolfsii G. virens 

 ก ข 

 

S.rolfsii 

 
ค ง 

 T. harzianum S.rolfsii G.virens 

 T. harzianum 
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 2. การทดลองในแปลงปลูกพืช  
     จากการศึกษาอัตราการรอดของตน

ถ่ัวฝกยาวอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเช้ือรา S. rolfsii โดยเช้ือรา G.  virens,   T. 
harzianum  และ G.  virens   รวมกับ  T. 
harzianum  เปนระยะเวลา 56 วัน พบวามี
เปอรเซ็นตการรรอดตายของตนถ่ัวฝกยาว
หลังจากปลูกแลว 56 วัน เทากับ   86.7, 88.8 

และ 89.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ P < 0.05)  สวนตนถ่ัวฝกยาวท่ี
ปลูกในดินท่ีมีเช้ือรา S. rolfsii แตไมมีเช้ือรา
ป ฏิป กษ  (control) มี อั ต ร าก ารรอด  ( 53.3 
เปอรเซ็นต) ต่ํากวาตนถ่ัวฝกยาวท่ีปลูกในดินท่ี
มีเ ช้ือราปฏิปกษอยางมีนัยสําคัญ  (P≤0.05)  
(ตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 3) 

 
ตารางที่ 2. เปอรเซ็นตการรอดของตนถ่ัวฝกยาวท่ีปลูกในดินท่ีมีเช้ือราปฏิปกษ G. virens,   T.  
harzianum  และ G.  virens รวมกับ T.  harzianum เปนระยะเวลา 56 วัน     

 

 
เชื้อรา 

ระยะเวลาท่ีทําการทดสอบ (วัน)    

7 14 21 28 35 42 49 56 

G. virens   90 90 90 90 86.7 86.7 80 86.7a 

T.  harzianum   93.3 93.3 93.3 90 86.7 86.7 83.3 88.8 a 

G. virens + T.  harzianum   96.7 93.3 93.3 90 86.7 86.7 83.3 89.1 a 

ไมมีเชื้อราปฏปิกษ
(control) 

83.3 80 73.3 70 63.3 56.7 56.7 53.3b 

     อักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกนัไมแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)  
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ภาพท่ี 3. การยับยั้งเช้ือรา S. rolfsii ในตนถ่ัวฝกยาวอายุ 17 วัน โดยเช้ือรา G. virens,  T. harzianum   
               และ G. virens  รวมกับ T.  harzianum (ก) ตนถ่ัวฝกยาวท่ีปลูกในดินท่ีมีเช้ือรา S.  rolfsii   
               โดยไมมีเช้ือราปฏิปกษ    (ข)    ตนถ่ัวฝกยาวท่ีปลูกในดินท่ีมีเช้ือรา  G.  virens   และ  S.   
               rolfsii   (ค) ตนถ่ัวฝกยาวท่ีปลูกในดินท่ีมีเช้ือรา T. harzianum  และ S.  rolfsii      (ง) ตน 
               ถ่ัวฝกยาวท่ีปลูกในดินท่ีมีเช้ือรา  S.  rolfsii    และมีเช้ือราปฏิปกษ G.  virens  รวมกับ  T.  
               harzianum   

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการ

ยับยั้งเช้ือรา S.  rolfsii   โดยเช้ือรา  G. virens  
และ T. harzianum บนอาหาร PDA และในดิน
พบวา  เช้ือรา  G. virens และ T. harzianum มี
ความสามารถในการยับยั้งเช้ือรา S.  rolfsii   ได
ใกลเคียงกัน  การใชเช้ือรา G. virens  รวมกับ 
T. harzianum  พบวามีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเช้ือรา S.  rolfsii ไดดีกวาการใช G. 

virens  หรือ T. harzianum เพียงชนิดเดียว ท้ัง
บนอาหาร  PDA และในดิน   อี ก ท้ั ง ยั ง มี
แนวโนมวาจะใชไดผลดีในสภาพแปลงปลูก
พืชถาเพิ่มปจจัยในการเจริญเติบโต  

กลไกการยับยั้งหรือการทําลายเช้ือรา 
S.  rolfsii    โดยเช้ือรา G. virens ท่ีเกิดข้ึนนั้น
ไมไดมีการทดสอบโดยตรง แตพบวาเช้ือรา G.  
virens  สามารถคงอยูในดินไดหลังจากถายเช้ือ 
ลงดินแลวเปนระยะเวลา  56  วัน     โดยท่ัวไป 

 

ก  ข  ค  ง 
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สรุป การยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคมักเกิด
จากเช้ือรา  G. virens  ซ่ึงมีความสามารถในการ
แขงขันกับเช้ือรากอโรคไดดีท้ังในดานอาหาร
และท่ีอาศัย  รวมท้ัง การสรางสารปฏิชีวนะ
หรือเอนไซมเพื่อยอยสลายเซลล  การเปน
ปรสิตตอเช้ือกอโรค (Cook and Baker,  1983a; 
Papavizas and Lewis, 1989)   การเพ่ิมปริมาณ
ในดิน และความสามารถในการปรับตัวใหมี
ชีวิตอยูรอดก็เปนปจจัยท่ีสําคัญในการควบคุม
เ ช้ือกอโรคของเชื้อราปฏิปกษ  (Cook  and 
Baker,  1983b)   การใชสารเคมีแมจะใหผลดี
ในการควบคุมเช้ือกอโรค แตอาจมีพิษตกคาง
จนอาจกอให เกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมได  
เนื่องจากอาจใชในปริมาณมากเกินไป และยัง
ไป มี ผล ในก าร ทํ าล า ย เ ช้ื อ จุ ลิ นท รี ย ท่ี มี
ประโยชนแกพืชในดินดวย  ปจจุบันพบวาการ
ใชเช้ือจุลินทรียเพื่อควบคุมโรคพืชสามารถ
นํามาใชแทนสารเคมีไดในกรณีท่ีไมสามารถ
ใชสารเคมีหรือเม่ือสภาพแวดลอมไมเหมาะสม
ตอการใชสารเคมี เชน  อุณหภูมิสูงหรือตํ่า
เกินไป หรือไมสามารถจัดหาสารเคมีได  ขอดี
อีกประการหนึ่งก็คือ จุลินทรียปฏิปกษในดิน
สามารถเพ่ิมปริมาณและคงทนอยูในดินไดเปน
ระยะเวลานาน    จึงทําใหไมจําเปนตองใชจุลิน 
ทรียปฏิปกษบอยคร้ัง (Sunslow  and Schroth, 
1982; Windels and Kommedahl, 1982) 

  
  

       การทํางานรวมกันของเช้ือรา G. 
virens กับ T. harzianum บนอาหาร PDA ใน
การยับยั้งเช้ือรา  S.  rolfsii ซ่ึงกอใหเกิดโรคเนา
ระดับดินในตนถ่ัวฝกยาว มีประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุดคือ สามารถยับยั้งไดถึง 100 เปอรเซ็นต 
รองลงมาคือเช้ือรา G. virens  และเช้ือรา T. 
harzianum โดยเสนใยและสปอรของเช้ือราท้ัง
สองชนิดนี้สามารถเจริญคลุมทับคอโลนีของ
เช้ือรา S. rolfsii  ได 97.78 และ 82.22  
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนในสภาพแปลงปลูก
พืชหรือในดินเช้ือรา  G. virens สามารถ
ควบคุมเช้ือรา  S.  rolfsii  ไดใกลเคียงกับการ
ใชเช้ือรา T. harzianum และจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพของการทํางานรวมกันระหวาง
เช้ือรา G. virens กับเช้ือรา T.  harzianum  ใน
การควบคุมเช้ือรา S. rolfsii  พบวามีแนวโนมท่ี
จะควบคุมโรคเนาระดับดินไดดี  ดังนั้นจึงเปน
อีกทางเลือกหนึ่งของการทําเกษตรแบบชีววิธี 
เพื่อชวยรักษาสมดุลของสภาพแวดลอม 
 

คําขอบคุณ 
  ขอขอบพระคุณสํานักสงเสริมงาน 
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ท่ีสนับสนุนทุนวิจัยในคร้ังนี้ และศูนย
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมแหงชาติ
ท่ีอนุเคราะหใหเช้ือราสําหรับใชในการทําวิจัย
ในค ร้ังนี้  และขอขอบคุณโปรแกรมวิชา

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 6(1): 2549  

 
103



 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 6(1): 2549  

 

 

104

   

เอกสารอางอิง 
 จิระเดช แจมสวาง และ วรรณวิไล  เกษนรา. 

(2543). วิธีการใชชีวภัณฑไตรโคเดอร
มาควบคุมโรคพืช. ใน เอกสาร
เผยแพรทางวิชาการโครงการเกษตรกู
ชาติ.  นครปฐม: มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 

 ธงชัย  มาลา. (2542). เทคโนโลยีการใชปุย 
 ชีวภาพวีเอไมคอรซาในการสงเสริม
 การเจริญเติบโตของพืช. ใน เอกสาร 
 เผยแผรทางวิชาการโครงการบรรเทา
 ผ ล  ก า ร ก ร ะทบท า ง สั ง ค ม จ า ก
 วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ.  กรุงเทพฯ: 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน. 
 สมคิด  ดิสถาพร. (2540).      การควบคุมเชื้อ 
 สาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี. กรุงเทพฯ:  
 กรมวิชาการเกษตร. 
 Cook and  Baker. (1983a). The nature and 

practice of biological control of plant 
pathogens.    American  

 Phytopathological Society.  

Cook and Baker. (1983b). Biological 
 Control of Plant Pathogens in the 
 North Central  Region (NC125).  
 [Online]. Available:http://www.lgu. 
 umd.edu/lgu_v2/homepages 
 /home.cfmtrackID=6636. 
Papavizas, G. C., and  Lewis, J. A. (1989). 
 Effect of Gliocladium and 
 Trichoderma on damping-off and 
 blight of snebbean caused by 
 Sclerotium rolfsii in the greenhouse. 
 Plant Pathology 38: 177-286.  
 Sunslow and Schroth. (1982). Rhizobacteria 

on sugar beets : effects of seed 
application and Root colonization on 
yield. Phytopathology. [Online]. 
Available:http//www.jb.asm.org/cgi
/ content/full/182/21/6233. 

 Windels and Kommedahl. (1982). The 
 development of Gibberella zeae 
 head blight of wheat.    
 Phytopathology. [Online]. Available:      
               http:// www.cdl.umn.edu/Scab/ 
 epidem.html. 

http://www.cdl.umn.edu/Scab/

	*โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ   เจ้าพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
	บทคัดย่อ

