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กิตติกรรมประกาศ 

 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     ที่สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ  

วิจัย ขอบคุณสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ที่สนับสนุนสถานที่ในการศึกษาวิจัย   
ขอขอบคุณ คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เจ้าของสวนส้มโอเพชรลานนา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัด

ล าปาง และนายอ านวย ท่นไชย  เจ้าของสวนส้มโอ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์สวน
ส้มเพื่อใช้ในการทดลองครั้งนี้  

ขอบคุณดร. วิรัตน์ อ าพันธุ์ และ ดร.ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม ที่ช่วยปรับแก้ไขโดยเฉพาะในส่วนของ  
ภาษาอังกฤษ  

ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ทุกคน ที่ให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะนางสาวกมลรัตน์ มายรรยง  
นางสาวกาญจนา แสนใหม่ ผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวกุมารี กุนุ เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ที่ต้ังใจท างานและ
รับผิดชอบงานเป็นอย่างดี ขอบคุณนายเปลี่ยน บานงาม พนักงานขับรถ ที่ช่วยเหลือในการออกพื้นที่ และ
การปฏิบัติงานในแปลงด้วยความเต็มใจจนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  จึงขอขอบคุณไว้      ณ 
โอกาสนี้ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ชื่อโครงการ  ศึกษาความอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและไฟท๊อปธอร่า  ในสภาพสวนส้มโอที่มีการ 
                     จดัการต่างกัน 3 แบบ 
คณะนักวิจัยและสังกัด 

1. ผศ. กัทลีวัลย์  สุขช่วย       สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2. ผศ. ดร. สัญชัย พันธโชติ   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
3. ผศ. สุมาฬี พรหมรุกขชาติ  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ระยะเวลาที่ท าการวิจัย  จ านวน 2 ปี 6 เดือน ระหว่าง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.  
                                       25 56 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปริมาณการอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ภายหลังใส่เชื้อในดินในสภาพสวนส้ม

โอที่มีการจัดการสวนแตกต่างกัน 3 รูปแบบ  

2. เพื่อศึกษาปริมาณการอยู่รอดของเชื้อราไฟท๊อฟธอร่า ที่มีอยู่ในธรรมชาติในดินในสภาพสวน

ส้มโอที่มีการจัดการสวนแตกต่างกัน 3 รูปแบบ  

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเชื้อราทั้ง 2 

ชนิด 

ขอบเขตการวิจัย 
ปีที่ 1 ด าเนินการในสภาพท่อซีเมนต์ และแปลงวิจัยส้มโอ ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
    ปีที่ 2 ด าเนินการในสวนส้มโอ อ าเภอแจ้ห่ม และอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

วิธีการวิจัย 
1.    ศึกษาการอยู่รอดของเชื้อราในสภาพท่อซีเมนต์ 
ศึกษาปริมาณการอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มา และไฟท๊อฟธอร่า        ก่อนและหลงัการทดลอง  

(หลังการใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา และไฟท๊อฟธอร่า  ลงไปในดินในสภาพท่อซีเมนต์ โดยใส่เชื้อเพียงครั้งแรก
ครั้งเดียวตลอดการทดลอง เปรียบเทียบปริมาณเชื้อที่พบในสภาพการให้น้ าท่ีต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ ให้น้ า 2 
ครั้ง/สัปดาห์ ให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้น้ า 2 สัปดาห/์ครั้ง การบันทึกข้อมูล โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินทุก
เดือนๆละ 1 ครั้ง ทั้งก่อนและหลังการทดลอง  ตรวจนับปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาและไฟท๊อปธอร่าในดิน
ที่มีชีวิต (c.f.u.) รวมทั้งค่า pH ของดิน อุณหภูมิและความชื้นในดินเป็นเวลา 1 ปี 
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2. การทดลองในสภาพแปลงวิจัยส้มโอ ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยศึกษาเช่นเดียวกับการทดลองในท่อซีเมนต์ แต่ในแปลงวิจัยส้มโอมีสภาพ
พื้นที่และการให้น้ าในปริมาณที่ต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ สภาพที่ดอน (ให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์) สภาพที่ดอน (ให้
น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห)์ และสภาพที่ลุ่ม (ให้น้ า 2 สัปดาห/์ครั้ง) โดยใส่เฉพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 ครั้งตลอด
การทดลอง การบันทึกข้อมูล ตรวจนับปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาและไฟท๊อปธอร่าในดินที่มีชีวิต ( c.f.u.) 
pH ดิน ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิดิน อุณหภูมิอากาศ และปริมาณน้ าฝน ระยะเวลาการ
ทดลอง 1 ปี  

3. การทดลองในสภาพแปลงเกษตรกร ด าเนินการในสวนส้มโอเพชรลานนา       อ าเภอแจ้ห่ม           
จังหวัดล าปาง ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 2555 และด าเนินการในสวนส้มโอของเกษตรกร อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ระหว่างเดือน ตุลาคม  2555 - กรกฎาคม 2556 วิธีการทดลองและการบันทึกข้อมูล
ด าเนินการเช่นเดียวกับการทดลองในแปลงวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

เชื้อราไตรโคเดอร์มาภายหลังใส่ในดินนาน 1 เดือน มีปริมาณ 105 หน่วยโคโลน/ีดินแห้ง 1 กรัม 
ปริมาณเชื้อเพิ่มขึ้นหลังการใส่ 1- 2 เดือน และลดลงอย่างชัดเจนในเดือนที่ 3 โดยเชื้อลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลา
เพิ่มขึ้น แต่สามารถอยู่รอดในดินได้ตลอดการทดลอง  (10 และ 12 เดือน) และเมื่อสิ้นสุดการทดลองตรวจ
พบเชื้อดังกล่าว 102-103 หน่วยโคโลน/ีดินแห้ง 1 กรัม (c.f.u.) ซึ่งสูงกว่าที่มีอยู่ในธรรมชาติก่อนการทดลอง  
โดยให้ผลท านองเดียวกันทั้งการทดลองในสภาพท่อซีเมนต์ สภาพแปลงวิจัยและแปลงเกษตรกร อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ยกเว้นการทดลองในสวนส้มเพชรลานนา ซึ่งตรวจไม่พบเชื้อราไตรโคเดอร์มา ทั้งก่อน
และหลังการทดลอง การให้น้ าที่ต่างกันได้แก่ 1 หรือ 2 ครั้ง/สัปดาห์ และ 2 สัปดาห/์ครั้ง แม้จะส่งผลให้ดิน
มีความชื้นต่างกันแต่ไม่ท าให้ pH ของดินและความอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและไฟท๊อปธอร่าทั้ง 3 
สภาพแตกต่างกันทางสถิติ  อย่างไรก็ตามภายหลังการทดลอง  1 เดือน แม้มีการใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
พบว่าเชื้อราไฟท๊อปธอร่า มีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการทดลอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเชื้อได้รับความชื้น
ในดิน จึงมีการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณสูงขึ้น โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใส่ลงไปในดิน ยังไม่สามารถควบคุม 
หรือลดปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าได้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ท าให้เชื้อรา
ไฟท๊อฟธอร่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกสภาพที่ท าการทดลอง แต่ปริมาณจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายหลัง
การใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา 2 เดือน ซึ่งให้ผลท านองเดียวกันทั้งการทดลองในสภาพท่อซีเมนต์ สภาพแปลง
วิจัยและแปลงเกษตรกร ส่วนค่าความเป็นกรด -ด่างของดินทั้งก่อนและหลังการทดลองในท่อซีเมนต์ และ
ในแปลงซึ่งมีสภาพและการจัดการท่ีต่างกัน ทั้ง 3 สภาพ ส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่างกัน ส าหรับความชื้นใน
ดินในสภาพแปลง พบว่า สภาพที่ลุ่มแม้มีการให้น้ า 2 สัปดาห/์ครั้ง ดินยังคงมีความชื้นสูงกว่าสภาพที่ดอน
ซึ่งให้น้ า 1 และ 2 ครั้ง/สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญ แม้ว่าทั้ง 3  สภาพมีปริมาณความชื้นที่แตกต่างกันแต่
ปริมาณเชื้อราไตรเดอร์มาและไฟท๊อปธอร่าที่ตรวจพบส่วนใหญ่มีปริมาณไม่แตกต่างกัน  
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วิจารณ์ 
เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใส่ลงไปในดินสามารถเพิ่มปริมาณและอยู่รอดในดินได้ โดยตรวจพบมี

ปริมาณสูงกว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีอยู่ในธรรมชาติก่อนการทดลอง สอดคล้องกับ Amonrat (1998) ซึ่ง
จากผลการทดลองเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถอยู่รอดในดินได้ตลอดการทดลอง 10 และ 12 เดือน ให้ผล
สอดคล้องทั้งการทดลองในสภาพ ท่อซีเมนต์ แปลงวิจัย และแปลงเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
ส่วนการทดลองในแปลงส้มโอที่ อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ตลอดการทดลอง 3 เดือนตรวจไม่พบเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาในดินทั้งก่อนการทดลอง (ก่อนใส่เชื้อไตรโคเดอร์มา) และหลังการทดลอง (หลังใส่เชื้อราไต
รดคเดอร์มา) แสดงให้เห็นว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีอยู่ในธรรมชาติและที่ใส่ลงไป ในดินไม่สามารถอยู่รอด
ในสภาพสวนดังกล่าว ทั้งนี้อาจมีปัจจัยส าคัญบางอย่างที่ท าให้เชื้อดังกล่าวไม่สามารถอยู่รอดได้ และจาก
รายงานพบว่าสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชซึ่งตกค้างในดินมีผลต่อเชื้อราไตรโคเดอร์มา เช่น สารเคมีแมน
โคเซ็ป (mancozeb), คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ( copper oxychloride),  ทีบูโคนาโซล ( tebuconazole),  
ไธแรม (thiram) และสารผสมระหว่าง แมนโคเซ็ป และ เมทาแลคซิล ( metalaxyl)    ซึ่งหากปนเป้ือนในดิน
มีผลต่อการงอกของสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยขัดขวางการงอกได้ 100 % และสามารถลดความ
เข้มข้นของเชื้อราไตรโคเดอร์มาลงได้ระหว่าง 2.2X103—3.4X104 หน่วยโคโลนี ต่อดินแห้ง 1 กรัม  
(Malean,  2001)  

ส าหรับปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา ภายหลังใส่ในดิน มีปริมาณลดลงเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใส่ในดินต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและการ
แข่งขันกับเชื้ออ่ืนๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่อาจเป็นศัตรูต่อเชื้อราไตรโคเดอร์มา  จึงท าให้มีปริมาณลดลง แต่
เมื่อสิ้นสุดการทดลองเชื้อราไตรโคเดอร์มายังคงมีปริมาณสูงกว่าที่มีอยู่ในธรรมชาติก่อนการทดลอง แสดง
ให้เห็นว่าเชื้อสามารถอยู่รอดและเพิ่มปริมาณได้ (Amonrat, 1998) ส าหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมได้แก่ 
สภาพพื้นที่และการจัดการน้ าท่ีต่างกัน 3 รูปแบบ ไม่ท าให้การอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อรา
ไฟท๊อปธอร่าในดินต่างกัน อาจเนื่องมาจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงมีสภาพที่ไม่ต่างกันมาก
นัก ในส่วนของลักษณะโครงสร้างดิน ความสูงของพื้นที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ และ
ความชื้นในอากาศ  ส่วนปริมาณเชื้อราไฟท๊อฟธอร่า ที่มีอยู่ในดินธรรมชาติในสภาพที่ลุ่มมีแนวโน้มสูงกว่า
สภาพที่ดอน เนื่องจากสภาพที่ลุ่มดินมีความชื้นสูงกว่าสภาพที่ดอนและเชื้อราไฟท๊อปธอร่าซึ่งเป็นราชั้นต่ า
ชอบอาศัยอยู่ในสภาพดินที่มีความชื้นค่อนข้างสูง  เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าเชื้อราไฟท๊อปธอร่ามี
ปริมาณลดลงต่ ากว่าก่อนการทดลอง อาจเนื่องมาจากประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ( Pi 2) ที่ใส่ใน
ดินสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราไฟท๊อปธอร่าจนท าให้มีปริมาณลดลง (กัทลีวัลย์ และคณะ , 2554) 
นอกจากน้ีเมื่อเชื้อราไฟท๊อปธอร่าอยู่ในดินที่มีเชื้อราไตรโคเดอร์มาร่วมอยู่ด้วย จะสามารช่วยลดประชากร
ของเชื้อราไฟท๊อปธอร่า (Suseela, et al. 2010) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมซึ่งได้แก่ สภาพพื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกัน 3 รูปแบบ แม้จะท าให้
ความชื้นของดินแตกต่างกันแต่ pH และอุณหภูมิของดิน ตลอดจนปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา และ
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ไฟท๊อฟธอร่าในดินไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในช่วงที่ด าเนินการ
วิจัยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและความอยู่รอดของเชื้อราท้ัง 2 ชนิด             จากรายงานพบว่าเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาเจริญได้ดีที่ pH 4.0-5.0 สามารถอยู่รอดและแพร่กระจายในดินที่ pH 4.5-5.5 ที่ความชื้น 
10-15 % ส่วนเชื้อรา Phytophthora capsici เจริญได้ดีที่ pH 5.5-6.0 สามารถอยู่รอดได้ที่ pH 4.5-7.0 
และเพิ่มปริมาณได้สูงที่ pH 6.6-7.0 ซึ่งหากรักษาค่า pH ในดินไว้ที่ 4.5-6.0 จะท าให้มีการเจริญและการ
กระจายของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งในขณะเดียวกันจะช่วยลดประชากรของเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ( Suseela, 
et al. 2010) 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ  
 สรุป  

1. เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใส่ลงไปในดินในสภาพสวนส้มโอ ที่มีการจัดการสวนแตกต่างกัน 3 แบบ 
สามารถอยู่รอดได้ตลอดการทดลอง ( 10-12 เดือน) โดยทั้ง 3 สภาพปริมาณการอยู่รอดไม่แตกต่างกันทาง
สถิติแต่ปริมาณลดลงเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น และเมื่อสิ้นสุดการทดลองปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่อยู่
รอดสูงกว่าที่มีอยู่ในดินธรรมชาติก่อนการทดลอง    

2. เชื้อราไฟท๊อปธอร่า ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ ในสภาพสวนส้มที่มีการจัดการสวนแตกต่างกัน  3 แบบ 
สามารถอยู่รอดได้ตลอดการทดลอง ( 10-12 เดือน) โดยทั้ง 3 สภาพปริมาณการอยู่รอดไม่แตกต่างกันทาง
สถิติและเมื่อสิ้นสุดการทดลองปริมาณเชื้อที่อยู่รอดมีปริมาณต่ ากว่าที่มีอยู่ในดินธรรมชาติก่อนการทดลอง    

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพพื้นที่ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นในดิน  ความชื้นในอากาศ  
ที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้ปริมาณการอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและไฟท๊อปธอร่าแตกต่างกันทางสถิติ  
ตลอดการทดลอง 

4. เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใส่ลงไปในดินมีปริมาณลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนที่ 3 ภายหลังการใส่
เชื้อ และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือน จึงสามารถลดปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าในดินได้ 

5. การอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในธรรมชาติ ในสภาพที่ลุ่มมีแนวโน้มสูงกว่าสภาพที่ดอน  
 

ข้อเสนอแนะ 
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาใส่ลงในดินสวนส้มโอ  ทั้งสภาพที่ดอน หรือที่ลุ่ม      เพื่อให้เชื้อ 

มีชีวิตรอดและมีปริมาณ เพียง พอสามารถลดเชื้อราไฟท๊อปธอร่าสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของส้ม
โดยเฉพาะสวนส้มโอ ควรใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง  และควรให้น้ าทันทีหลังใส่เชื้อ 
จากนั้นควรให้น้ า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ หากใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยลดการใช้สารเคมี 
หรือทดแทนการใช้สารเคมีได้ในอนาคตและลดความเสียหายจากโรคดังกล่าว 
 
ค าส าคัญ  : ส้มโอ โรครากเน่าโคนเน่า  เชื้อราไฟท๊อปธอร่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา ความอยู่รอด  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Project Name: Survival of Trichoderma spp. and Phytophthora spp. in 3 Types of Pomelo 
                        Orchard Management 
Researchers: 

1. Kattaleewan Sookchaoy ,Agricutural Technology  Research Institute 

2. Sanchai Panthachode, Agricutural Technology  Research Institute 

3. Sumalee Promruckachart, Agricutural Technology  Research Institute 

Research Period: 2 years and 6 months between  2011, February and 2013, July 
Research Objectives: 

1. To determine the survival population of Trichoderma fungus after inoculation in 

soil under 3 types of pomelo orchard management  

2. To study the survival population of Phytophthora in natural soil  

under 3 types of pomelo orchard management  

3. To examine the environmental factors associated with changes in the population  
of the 2 types of the fungi 

Research Areas: 
 1styear. Experiments were carried out in concrete tubs and pomelo research orchard at 
Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, 
lampang province. 
    2ndyear. The field trial experiment was conducted at 2 growers’ pomelo          orchard in 
Lampang province. 
Research Methodology : 

1. Survival of the fungi in the concrete tub condition 
Survival population of the fungus Trichoderma and  Phyfophthora was studied in the  

concrete tubs filled with natural loamy soil. The experimental design employed was a 
completely randomized design (CRD) consisted of 3 treatments and each with 4 replications. 
Treatments were as followed: 
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 Trt.1 = watering at weekly interval 
            Trt.2 = watering twice a week 
            Trt.3 = watering once for every 2 weeks 

The survival populations of the fungus were determined and followed prior      to  
and after inoculation of the Trichoderma (Pi 2) and Phytophthora, where both fungus were 
inoculated only once throughout the experimental period. The collected data on colony forming 
unit (c.f.u./g air-dried soil) of the fungus, soil pH, soil temperature and soil moisture content 
were record and analyzed. 

2. Survival of the fungi in pomelo research orchard  
The experiment was conducted in 3 types of pomelo research orchard management 

(different topographical conditions and water application frequencies) at Agricultural 

Technology Research Institute (ATRI), Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 
province. The inoculum of Trichoderma (Pi 2) was inoculated into the soil only once throughout 
the 1-year experimental period, whereas the Phytopthora sp. was not inoculated as it was 
already exist in nature. The experimental design used was a Randomized completely block 
design (RCBD) consisted of 3 treatments and each with 3 replications. The treatments were as 
follow: 

Treatment 1 = Highland condition, watering at weekly interval 
Treatment 2 = Highland condition, watering twice a week 
Treatment 3 = Lowland condition, watering once for every 2 weeks 
The data of colony forming unit (c.f.u.) of the Trichoderma and Phytophthora, soil pH, 

soil temperature, soil moisture content, air relative humidity, air temperature and rainfall   
within 1 year of the experiment were recorded and analyzed. 

3. Survival of the fungi in the growers’ pomelo orchards  
The experiment was conducted into 2 orchards, first at Petch Lanna orchard, Jaehom 

district ,Lampang during June-september, 2012 and at Amnuay orchard, Muang district, 
Lampang during October 2012 -July 2013. Research methodology and data collection were the 
same as described  in the pomelo research orchard trial. 
Result: 

Trichoderma fungus after 1 month of inoculation was to be 105 c.f.u./1 g of air- dried 
soil. The population of the fungus was increased after 1-2 months but decreased significantly in 
the 3rd month of inoculation. The population was decreased as time increased. It could survived 
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in the soil throughout the experiment (10 and 12 months) and at the end of the experiment the 
population was to be 102-103 c.f.u., which was greater than that found in natural habitat before 
the experiment. The results from the experiments in concrete tubs, research orchard and 
growers’orchard at Muang district, Lampang were similar.  Except the experiment in Jaehom 
district, Lampang where was not found the Trichoderma either before or after experiment. The 
differences in water application frequency (1 or 2 times a week and 2 weeks a time) were 
significantly affected on soil moisture contents, but there did not affect on soil pH or surviving of 
the Trichoderma and Phytophthora. 

At one month after the experiment, it was found that the population of Phytophthora was 
increased higher than that before the experiment in all experimental conditions. The population  
was clearly reduced after 2 months of the Trichoderma inoculation into the soil.  The results 
were agreement with the experiment in concrete tubs, pomelo research orchard and growers’ 
orchard conditions. At the end of the experiment, the population of Phytophthora was 
decreased which was lower than that before the experiment in all experimental conditions. 

 Soil pH both before and after experiment in concrete tubs and in the orchard condition 
with the 3 different types of management were not significantly difference. For the field 
condition, it was found that the lowland condition (watering once for every 2 weeks) contained 
significant greater soil moisture content than that of the highland condition (watering once and 
twice weekly). Although there were differences in soil moisture contents, the quantity of the 
respective Trichoderma and Phytophthora were comparable. 
Discussion: 

The inoculated Trichoderma was able to survive and increase, it’s population as it was  
found in greater quantity than that of naturally inhabited prior to the beginning of the 
experiment. This result was in agreement with that of Amonrat (1998). The results also 
suggested that Trichoderma could competently survive in the soil., in concrete tubs, research 
orchard and growers’ orchard at Muang district, Lampang province; even after 10 and 12 
months of the experiment.  However, the experiment conducted at a grower’s orchard at 
Jaehom district, Lampang province, Trichoderma either prior to or after inoculation of the 
fungus was not found throughout the 3-month experimental period. This indicated that neither 
natural nor inoculated Trichoderma could survive in the soil of this particular orchard. This also 
suggested that there must be some important factors in precluding the fungus to survive in 
such environment. It has been reported that certain fungicidal residues could affect growth and 
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population of the fungus. For examples., the chemicals maneozeb, copper oxychloride, 
tebuconazole, thiram and a mixture of mancozeb and metalaxyl were able to prevent 
germination of the Trichoderma spores up to 100% and reduce the fungal  concentrations in 
soil by 2.2×103-3.4×104 c.f.u./g dried soil (Malean, 2001). After inoculation, the amount of 
Trichoderma in the soil appeared to decrease as the time increased . This occurred 
phenomenon could be due to the fact that the inoculated fungus required a period of time of 
adjustment to the new environment and probably competed other naturally inhabited 
microorganisms that some of which were natural enemies. Thus, this would lead to the 
reduction in the amount of fungus. Nevertheless, the amount of Trichoderma at the end of the 
experimental period was found to be greater than that detected in nature prior to the beginning 
of this experiment. This suggested that the inoculated Trichoderma was able to survive and 
reproduce in natural environment (Amonrat, 1998). The studied environmental factors, i.e. 
topography and the 3 types of water management did not affect the survival rate of 
Trichoderma or Phytophthora fungi. This was probably due to both fungi were being in the 
same location that were having very similar environmental properties, in terms of soil structure, 
topography, temperature and air relative humidity. Besides, the amount of natural soil-borne 
Phytophthora in lowland condition tended to be greater than that found in highland soil. This 
was likely to be due to the lowland  soil contained greater soil moisture content and that favored 
the lower-class Phytophthora  fungus to inhabit moreover, the detected quantity of 
Phytophthora at the end of the experimental period appeared to be less than that of prior to the 
beginning of the study. It was believed that the efficiency of the inoculated Trichoderma (Pi2) 
could inhibit growth and development of the Phytophthora fungus and hence caused reduction 
in its population (Kattaleewan et al., 2011). Apart from that the soil-borne Trichoderma was able 
to reduce the Phytophthora population in nature (Suseela et al., 2010). 
 The studied environmental factor, namely the topographic conditions and watering 
frequencies led to differences in soil moisture contents, but did not significantly affect the soil 
pH, soil temperature or the amount of Trichoderma and Phytophthora fungi in the soil. This 
suggested that such environmental factors did not influence either the quantity or survival of the 
2 fungi. It has been reported that the Trichoderma fungus could favorably grow well at soil ph 
ranged 4.0-5.5, suitably survive and reproduce at the pH ranged 4.5-5.5 with 10-15% moisture 
content. Whereas the Phytophthora capsici could satisfactorily grow at the soil pH ranged 5.5-
6.0, competently survive at pH ranged 4.5-7.0 and prolifically reproduce at pH ranged 6.6-7.0. 
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If the soil pH could be maintained in the range of 4.5-6.0, it would encourage growth and 
reproduction of the Trichoderma, while this would simultaneously discourage the population of 
the Phytophthora fungi. 
Conclusion: 

1. The soil inoculated Trichoderma in the pomelo orchard that having 3 different types  
of management could survive in the soil throughout the experimental period for 10 and 12 
months. The survival population in soil of the fungus was not significantly different among 
treatments. The amount of the fungus in soil after inoculation gradually decreased as the time 
increased. At the end of the experiment the survival population of Trichoderma was greater 
than that in the natural habitat as compared to that before the beginning of the experiment. 

2. The naturally soil-borne phytophthora fungus in pomelo orchard that having 3 types  
of different orchard management could survived through the experimental period for 10 and 12 
months. The survival population in the soil of the fungus was not significantly different among 
treatments. At the end of the experiment the survival population of Phytophthora fungus was 
less than that in the nature prior to begin the experiment. 

3. The differences in environmental factors; namely topographic condition, 
temperature, soil moisture content and air relative humidity; did not affect the survival 
population in soil of either Trichoderma or Phytophthora fungus throughout the experimental 
period. 

4. The population of soil inoculated Trichoderma was apparently decreased after      3  
months and it required at least 2 mounts after inoculation in order to reduce the population of 
the Phytophthora fungus in the soil. 

5. The natural Trichoderma fungus tended to    survive    better in   the   topographical  
lowland Than in the highland conditions. 
Recommendation: 

The soil application of Trichoderma in pomelo orchard, both in the topographical 
lowland and highland conditions, should be addressed at 3 months interval as to maintain the 
appropriate surviving amount of the fungus  to be able to reduce Phytophthora, the causal 
fungus of root-foot rot disease in citrus, particularly in pomelo. The soil should be watered 
promptly after the application. After that, water irrigation should be supplied at once or twice 
weekly. If the Trichoderma is always utilized, it will be able to reduce or even replace the use of 
chemical fungicides in the future. 
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ศึกษาความอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและไฟท๊อปธอร่าในสภาพ 

สวนส้มโอที่มีการจัดการต่างกัน 3 แบบ 
 

กัทลีวัลย์  สุขช่วย สัญชัย พันธโชติ และสุมาฬี พรหมรุกขชาต ิ

 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตราการอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ( Pi 2)     และเชื้อรา
ไฟท๊อปธอร่าในดินบริเวณที่มีการปลูกส้มโอ (Citrus grandis L. Osbeck) พันธุ์ทองดี ภายใต้
สภาพแวดล้อมแบบท่อซีเมนต์ แปลงวิจัยและแปลงเกษตรกร โดยการทดลองในท่อซีเมนต์เป็นการทดสอบ
ผลของสภาพให้น้ าที่แตกต่างกัน ส่วนการทดลองในแปลงวิจัยและแปลงเกษตรที่ปลูกส้มโอ เป็นการ
ทดสอบผลร่วมระหว่างสภาพพื้นที่และการให้น้ าท่ีแตกต่างกันสามลักษณะ ได้แก่ สภาพที่ดอน (ให้น้ า 1 
หรือ 2 ครั้ง /สัปดาห)์ และสภาพที่ลุ่ม (ให้น้ า 2 สัปดาห์ /ครั้ง) ซึ่งมีการใส่เชื้อไตรโคเดอร์มาลงในดินปลูก
เพียงครั้งเดียวตลอดการทดลอง (ส่วนเชื้อราไฟท๊อปธอร่าไม่มีการใส่ในดิน อาศัยเชื้อที่มีอยู่ในตาม
ธรรมชาติ) มีการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมด้านความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิและความชื้นของดิน รวมถึง
อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ โดยสุ่มเก็บดินรอบโคนต้นตามรัศมีทรงพุ่ม ต้นละ 4 จุด ๆ ละ 1 พลั่วมือ 
(~200 กรัม) น ามาผสมรวมเป็นถุงเดียว (1 ถุงต่อต้น) ปริมาณของเชื้อราท้ัง 2 ชนิด ตรวจสอบโดยการนับ
จ านวนโคโลนีที่มีชีวิต ( c.f.u. ต่อดินแห้ง 1 กรัม) การทดลองในท่อซีเมนต์ด าเนินการระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 – มกราคม 2555 ผลการทดลองพบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาและไฟท๊อปธอร่า สามารถมี
ชีวิตและอยู่รอดได้ตลอดการทดลอง (12 เดือน) แต่ปริมาณของเชื้อทั้ง 2 ชนิด มีแนวโน้มลดลงตาม
ระยะเวลา สภาพการให้น้ าที่แตกต่างกันส่งผลต่อความชื้นของดินอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่มีผลทางสถิติต่อ
อุณหภูมิของดิน และปริมาณการอยู่รอดของเชื้อทั้งสองชนิด การทดลองในสภาพแปลงวิจัยด าเนินการ
ระหว่างเดือนมีนาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 ผลการทดลองพบว่า ความสามารถในการอยู่รอดและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อในดิน สอดคล้องกับผลการทดลองในท่อซีเมนต์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสภาพ
พื้นที่และการให้น้ าท้ังสามรูปแบบ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเชื้อทั้งสองชนิดอย่างมี
นัยส าคัญ เป็นที่น่าสังเกตว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาหลังสิ้นสุดการทดลองมีปริมาณมากกว่าปริมาณที่มีอยู่ใน
ดินตามธรรมชาติ ก่อนหน้าการทดลอง ขณะที่เชื้อไฟท๊อปธอร่า กลับแสดงผลในทางตรงกันข้าม ส่วนค่า
ความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิของดิน ทั้งก่อนและหลังการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การ
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ให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ส่งผลให้ความชื้นของดินในสภาพที่ดอนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ การทดลองใน
สภาพแปลงเกษตรกร ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – 
กรกฎาคม 2556 พบว่าทั้งปัจจัยด้านสภาพพื้นที่ การให้น้ า ความชื้น ค่าความเป็นกรดด่างและสภาพดินใน
แปลงเกษตรกร ส่วนใหญ่มีผลต่ออัตราความอยู่รอดและการเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อทั้งสองชนิด  ใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับผลที่ได้จากสภาพท่อซีเมนต์และแปลงวิจัย ท าให้สามารถสรุปได้ว่า โดยภาพรวม
แล้วสภาพแปลงเกษตรกรที่ทดลองไม่มีผลต่ออัตราความอยู่รอดของเชื้อ  แต่มีแนวโน้มว่าเชื้อทั้งสองชนิด
สามารถอยู่รอดในสภาพที่ลุ่มได้ดีกว่าในสภาพที่ดอน โดย เชื้อราไตรโคเดอร์มามีแนวโน้มอยู่รอดได้ดีกว่า
ไฟท๊อปธอร่า ซึ่งส่งผลให้หลังการทดลองเชื้อไตรโคเดอร์มามีปริมาณมากกว่าที่มีอยู่ในดินก่อนการทดลอง 
ขณะที่เชื้อไฟท๊อปธอร่าให้ผลในทางตรงกันข้าม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ: ส้มโอ โรครากเน่าโคนเน่า  เชื้อราไฟท๊อปธอร่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา ความอยู่รอด   
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study the survival ability of the Trichoderma (Pi2) 
and Phytophthora sp. fungi in Pomelo (Citrus grandis L. Osbeck), Tongdee cultiva, grown soil 
in concrete tubs, research plantation and growers’orchards. The concrete tub experiment was 
carried out in order to investigate the effect of watering frequencies, where the research 
plantation and growers’ orchards trials were to study the combined effects between 
topographical conditions and watering frequencies on the survival ability of both fungi : The 
topographical conditions and watering frequencies were designed into 3 types, i.e. highland 
condition with watering frequencies of once or twice weekly interval and the lowland condition 
with watering frequency at once for every 2 weeks. The Trichoderma was inoculated only once 
throughout the experimental period of 1 year, while the Phytophthora was inoculated only in the 
concrete tub experiment and was not applied in the orchard conditions as it was already 
existed in nature. Data on the environmental factors, including soil pH, soil temperature, soil 
moisture content air temperature and air relative humidity were collected. The soil sample were 
randomly taken from 4 areas underneath the pomelo canopy each of 1 shovel (approximately 
200 g), and were combined into 1 bag (i.e. 1 bag of soil sample per tree). The collected of soil 
sample were determined for the survival population of the Trichoderma (Pi2) and Phytophthora  
by the method of counting the colony forming unit (c.f.u.) per 1 g dry soil. The concrete tub 
experiment was conducted during February 2011-January 2012. The results revealed that both 
Trichoderma and Phytophthora fungi were able to survive in the soil throughout the 
experimental period of 12 months. However, the amount of both fungi tended to decrease as 
the time increased. Differences in watering frequencies significantly affected the soil moisture 
content but had no effect on the changes amount of either fungus or on the average soil 
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temperatures. The pomelo research plantation experiment was conducted from march 2011 to 
February 2012. The results sagged that the survival ability of both fungi was in agreement with 
that obtained from the concrete tub experiment. This confirmed that the topographical 
conditions and watering frequencies did do significantly affect survival population of either 
fungus.  At the end of the experiment period, the amount of Trichoderma in soil was greater 
than naturally existed in the soil prior to the beginning of the experiment, whereas the opposite 
was found for that of the Phytophthora. The soil pH and soil temperature were found to be 
similar among treatments throughout the experimental period.   Watering twice weekly interval 
led to a significant increase in soil moisture content of the highland condition. The grower’s 
orchard at Muang Lampang experiment was carried out during October 2012 – July 2013 
indicated that the topographic conditions, watering frequencies, soil moisture content, soil pH 
and soil property factors generally did not influence the survival amount of either fungus. The 
similar results were also obtained from the concrete tub and the pomelo research plantation 
experiments. Nontheless, both fungi tended to natural survive favorably better under lowland 
condition than the highland condition. At the end of the experiment period of 12 months, the 
population of Trichoderma fungus in the soil was greater, while that of the Phytophthora was 
lower than that naturally found before the beginning of the experiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword : Pomelo,  Root and foot rot, Phytophthora, Tricoderma, Survival 
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บทน า 

 
เชื้อราไฟท๊อฟธอร่า ( Phytophthora parasitica) เป็นราชั้นต่ าอาศัยอยู่ในดิน เป็นสาเหตุที่ส าคัญ

ของโรครากเน่าโคนเน่าในพืชตระกูลส้มได้แก่ ส้มเขียวหวาน ส้มเกลี้ยง ส้มโอ ส้มโชกุน ส้มตรา  และส้มเช้ง 
ซึ่งยากที่จะป้องกันก าจัดได้ ปัจจุบันมีการน าเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เช่น เชื้อราไตร
โคเดอร์มา ( Trichoderma spp.) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในวงวิชาการและเกษตรกร 
ถึงประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคพืช อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวกับการใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา โดยเฉพาะในสวนไม้ผล เช่น สวนส้ม เพื่อให้มีปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เพียงพอและ
สามารถควบคุมโรครากและโคนเน่าของส้มได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปริมาณการอยู่รอดของ
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ภายหลังการใส่เชื้อลงไปในดิน และศึกษาการลดลงของปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า  ท่ี
มีอยู่ในธรรมชาติ ในแต่ละเดือน ตลอด 1 ปี รวมทั้งข้อมูลสภาพแวดล้อมในสวนส้มโอที่มีสภาพพื้นที่ และ
การให้น้ าต่างกัน ซึ่งผลจากการวิจัย จะได้องค์ความรู้น าไปใช้ในการวางแผนประยุกต์ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์
มาในการจัดการสวนส้ม นอกจากนี้ ยังท าให้ทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร
ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา และไฟท๊อปธอร่า  ในรอบ 1 ปี สามารถทราบช่วงเวลาและจ านวนครั้งที่ควรจะใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวนส้มที่มีสภาพพื้นที่ และการให้น้ าต่างกันได้อย่างเหมาะสม และสามารถป้องกัน
ก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าของส้ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

 
ตรวจเอกสาร 

 
ในประเทศไทยมีรายงานว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาฮาร์เซียนัม  (Trichoderma harzianum) ที่ใส่ลงไป

ในดินสามารถมีชีวิตและเพิ่มปริมาณได้ในสภาพธรรมชาติ โดยตรวจพบได้ในปริมาณที่สูงกว่าเชื้อราไตรโค
เดอร์มาที่มีอยู่ในธรรมชาติ (Amonrat, 1998) นอกจากน้ีความลึกของดินมีอิทธิพลอย่างสูงต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอยู่ร่วมกันของเชื้อราในดิน ( Savazzini. et al, 2008) อุณหภูมิ 
ความชื้นในดิน และชนิดของดิน เป็นปัจจัยส าคัญซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของสารชีวภาพ ( Biocontrol 
agents) (Spadaro & Gullino, 2005) 

 เชื้อราไตรโคเดอร์มา มีรายงานที่ยืนยันประสิทธิภาพของเชื้อดังกล่าวในการป้องกันก าจัดโรคพืช 
เช่น  โรคต้นแห้งของข้าวบาร์เลย์  (กัทลีวัลย์ และ จินันทนา , 2540) โรคโคนเน่าของพริก (กัทลีวัลย์ และ 
จันจิรา, 2543) โรคโคนเน่าขาวของถั่วลิสง (กัทลีวัลย์ และกรรณิกา, 2544) นอกจากน้ีเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
(Pi2) ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราไฟท๊อปธอร่าสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของส้มเกลี้ยง ได้
ประมาณ 75 % ลดปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าในดินและช่วยให้ต้นส้มเกลี้ยงไม่แสดงอาการของโรคจาก
เชื้อราไฟท๊อปธอร่า (กัทลีวัลย์ และคณะ, 2554)  
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เชื้อราไตรโคเดอร์มาเจริญได้ดีที่ pH 4.0-5.0 สามารถอยู่รอดและแพร่กระจายในดินที่ pH 4.5-5.5 
ที่ความชื้น 10-15 % ส่วนเชื้อราไฟท๊อปธอร่า แคบซิซาย เจริญได้ดีที่ pH 5.5-6.0 สามารถอยู่รอดได้ที่ pH 
4.5-7.0 และเพิ่มปริมาณได้สูงที่ pH  6.6-7.0 เมื่อเชื้อราไฟท๊อปธอร่าอยู่ในดินที่มีไตรโคเดอร์มาจะท าให้
โรคลดลงได้ 27-63.75 % เมื่อ 20 วันหลังใช้ไตรโคเดอร์มา ซึ่งหากรักษาค่า pH ในดินไว้ที่ 4.5-6.0 จะท า
ให้มีการเจริญและการกระจายของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งในขณะเดียวกันจะช่วยลดประชากรของเชื้อรา
ไฟท๊อปธอร่า (Suseela, et al. 2010) 

จากรายงานเกี่ยวกับผลของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชต่อเชื้อราไตรโคเดอร์มา พบว่า สารเคมี
แมนโคเซ็ป ( mancozeb), คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ( copper oxychloride), ทีบูโคนาโซล 
(tebuconazole),  ไธแรม ( thiram) และสารผสมระหว่าง แมนโคเซ็ป และเมทาแลคซิล ( metalaxyl) ซึ่ง
ปนเป้ือนในดินมีผลต่อการงอกของสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยขัดขวางการงอกได้ 100 % ลดความ
เข้มข้นของเชื้อราไตรโคเดอร์มาลงได้ระหว่าง 2.2X103—3.4X104 c.f.u. (colony forming unit ,c.f.u.) ต่อ
ดินแห้ง 1 กรัม แต่ปริมาณเชื้อดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน 12 วัน ยกเว้นสารแมนโคเซ็ป ซึ่งเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาจะกลับมาเพิ่มปริมาณได้ต้องใช้เวลา 30 วัน โดยปกติเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะเข้าได้กับ
สารเคมีก าจัดเชื้อราส่วนใหญ่ที่ใช้กับหอม ยกเว้นสารไธแรม และ แมนโคเซ็ป (Malean,  2001)  

กลยุทธในการควบคุมเชื้อราไฟท๊อปธอร่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับความสามารถของเชื้อ
แต่ละชนิดที่จะอยู่รอดเป็นแซปโปรไฟท์ (saprophyte) หรือเป็นสปอร์ที่พักตัว ( resting spore) โดยทั่วไป
เส้นใย และ ซูโอสปอร์ ( zoospore) ของเชื้อราไฟท๊อปธอร่า สามารถอยู่รอดได้ 2- 3 สัปดาห์      ในขณะที่ 
คลามายโดสปอร์ ( chlamydospores) อยู่ได้ 6 ปี และ โอโอสปอร์ ( oospores) อยู่ได้ 13 ปี (Erwin and 
Ribeiro,  1996) 

การอบดินด้วยแสงแดดช่วยลดเชื้อราไฟท๊อปธอร่า  ได้ 100%, 47% และ 55% ในปีท่ี 1, 2 และ 3 
ตามล าดับ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถลดประชากรเชื้อราไฟท๊อปธอร่า แคกทอรัม ( Phytophthora 
cactorum) และลดการเกิดโรคเหี่ยวของสตรอเบอรี่ได้ 77.6% และ 33% ในปีท่ี 1 และ 2 ตามล าดับ แต่
การใช้แสงแดดและไตรโคเดอร์มา สามารถลดประชากรเชื้อราดังกล่าว ได้ 88.9, 97.6 และ 99% ในปีท่ี 
1,2,3 ตามล าดับ (Porras et al,  2007) 

โคนิเดียของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนัม ที่มีชีวิตในดินทั้ง 4 ไอโซเลต มีปริมาณลดลงภายหลัง
การบ่ม 12 วัน และภายหลังการบ่ม 75 วันสามารถอยู่รอดได้ 8 % ของปริมาณเชื้อเริ่มต้นท่ีใส่ลงไป การมี
ชีวิตของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนัมไอโซเลต H 54 ภายหลังการบ่ม 35  75 และ 130 วัน มีปริมาณ
ลดลงเป็น 50  20  และ 3 % ของปริมาณเริ่มต้น ( 104 c.f.u./ดิน 1 กรัม) และปริมาณเชื้อดังกล่าวในดิน
ลดลงต่ ากว่า 1,000 c.f.u. ภายหลัง 130 วัน นอกจากน้ีการใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนัมในดินโดยไม่
มีอาหาร เชื้อสามารถอยู่รอดในดินได้อย่างน้อย 130 วัน แต่ระยะเวลาและเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดขึ้นอยู่กับ
ไอโซเลตที่ใช้ (Papavizas,  1998) 
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ประสิทธิภาพของสารชีวภาพขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่างรวมทั้งเนื้อดิน  ปริมาณน้ า     ความเป็น
กรดด่างและประวัติการเพาะปลูก ดังนั้น  การประยุกต์ใช้ควรพิจารณาถึงความเครียดของสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง
ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการอยู่รอดของจุลินทรีย์ชีวภาพในดินเท่านั้น   ยังสามารถท่ีจะคงประสิทธิภาพในการ
ควบคุมทางชีวภาพอีกด้วย (Begoude et al.  2007) 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถเติบโตได้ที่อุณหภูมิ  30 ° C และ  PH 4.5 –8.5  และที่ pH 4.5 –6.5 
ภายใต้สภาพหลอดทดลอง แต่ส่วนใหญ่ชอบอุณหภูมิปานกลาง อุณหภูมิต่ าเช่นฤดูหนาวอาจเป็นปัญหา
ในการควบคุมโรคโดยชีววิธี เชื้อราไตรเดอร์มาไม่ทนต่อสภาพแห้ง pH ดินเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่
มีความส าคัญมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการเป็นปรสิตของเชื้อราไตรโคเดอร์มา แต่ละชนิดแตกต่างกัน สภาพ
ของน้ ามีผลอย่างมากต่อปฏิกิริยาของเชื้อราไตรโคเดอร์มาทั้งการงอกของสปอร์ การเจริญของ germ tube 
และเส้นใย ส่วน pH มีบทบาทโดยตรงต่อการสร้างเอนไซม์ B-1,6-glucanese ของเชื้อรา T. harzianum 
(Jarana et al,  2000) 

เชื้อราไตรโคเดอร์มาหลาย strain เจริญได้ที่ค่า pH กว้าง ระหว่าง 2.0-6.0 แต่ pH ที่เหมาะสมคือ 
4.0 (Kredics et al.  2003)  จากรายงานของ Jackson et al. (1991) พบว่าพีเอชที่เหมาะสมส าหรับการ
ผลิตชีวมวล (biomass) ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา คือ 4.6-6.8 

 

วิธีวิจัย 
1. การทดลองในท่อซีเมนต์ 

การเตรียมต้นส้ม 
คัดเลือกก่ิงส้มโอพันธุ์ทองดีท่ีได้จากการตอน ซึ่งมีอายุประมาณ 1 ปี โดยเลือกกิ่งที่มีขนาด

ใกล้เคียงกันทั้งความสูงและ ขนาดเส้นรอบวงของล าต้น จ านวน 12 กิ่ง เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป 

การเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา (ไอโซเลท Pi2)   
เลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Pi 2) บนอาหาร PDA อายุ 5 วัน น ามาเลี้ยงต่อบนเมล็ดข้าวฟ่าง 7 วัน 

จนเป็นสีเขียว จากนั้นน ามาขยายในร าข้าว โดยใช้เชื้อสด : ร าข้าวชื้น อัตรา 1 : 25 โดยน้ าหนัก บรรจุใน
กล่องพลาสติกใส ปิดฝาให้สนิท บ่มในที่ร่ม 2 คืน น าเชื้อดังกล่าวไปใช้ในการทดลองต่อไป  

1.1 วิธีการการทดลองในท่อซีเมนต์ 
น าดินผสมซึ่งประกอบด้วย ดิน ปุ๋ยคอก และแกลบ ในอัตราส่วน 1:1:1 โดยปริมาตร    ใส่ลงใน 

ท่อซีเมนต์ จากน้ันรมฆ่าเชื้อในดินด้วยสารบาซามิดจี เป็นเวลา 15 วัน เมื่อครบก าหนดเปิดพลาสติกไล่
ก๊าซออกจากดินอีก 7 วัน จึงน าก่ิงส้มโอพันธุ์ทองดีท่ีเตรียมไว้ลงปลูกในท่อซีเมนต์ ท่อละ 1 กิ่ง รวม 12 กิ่ง 
เก็บตัวอย่างดินรอบโคนต้นส้มโอก่อนการทดลอง จากนั้นน าเชื้อราไตรโคเดอร์มา ( Pi2) ที่เตรียมไว้หว่านใน
ท่อซีเมนต์ต้นละ 150 กรัม และราดด้วยเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ความเข้มข้น 1x105 zoospores/มล. ลงไปใน
ดินอัตรา 150 มล./ท่อ คลุมดินด้วยฟางข้าวสับ ให้น้ าทันทีหลังใส่เชื้อ การให้น้ าครั้งต่อไปด าเนินการตาม
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กรรมวิธีที่ก าหนด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized Design, CRD) มี 
3 ทรีตเมนต์ๆ ละ 4 ซ้ า ดังรายละเอียด 

ทรีตเมนต์ที่ 1  ให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
ทรีตเมนต์ที่ 2  ให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
ทรีตเมนต์ที่ 3 ให้น้ า  2 สัปดาห/์ครั้ง 

    บันทึกข้อมูลก่อนการทดลอง (ก่อนใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา และ ไฟท๊อปธอร่า) และหลังการ
ทดลอง (หลังการใส่เชื้อ) โดยบันทึกเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ อุณหภูมิของดิน ความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) 
ความชื้นในดิน ปริมาณเชื้อรา ไฟท๊อปธอร่า และไตรโคเดอร์มาในดิน ส าหรับข้อมูลอากาศใช้ข้อมูลจาก
สถานีอุตุนิยมวิทยาของสถาบันวิจัยฯ ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ าฝนระหว่างเดือน 
กพ. 54-กพ. 55 
 
2. การทดลองในสภาพแปลงวิจัย 
 การเตรียมต้นส้ม   

คัดเลือกต้นส้มโอพันธุ์ทองดีในสวนส้มโอของงานไม้ผล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยเลือกต้นที่มีความสม่ าเสมอกันทั้งด้านความสูง อายุ และ
ทรงพุ่ม จ านวน 12 ต้น โดย 8 ต้นอยู่ในสภาพที่ดอน และ  4 ต้น อยู่ในสภาพที่ลุ่มซึ่งอาจมีน้ าขังในฤดูฝน 
รวม 12 ต้น จากนั้นก าจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอก รอบโคนต้นในรัศมีทรงพุ่ม เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป  
 2.1 วิธีการทดลองในสภาพแปลงวิจัย 

สุ่มเก็บตัวอย่างดินในแนวรัศมีทรงพุ่ม ทั้ง 12 ต้น โดยเก็บ 4 จุด/ต้น/ถุง คลุกเคล้าให้เข้ากัน น ามา
หาค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าและไตรโคเดอร์มาในดินที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ก่อนการทดลอง จากนั้นน าเชื้อราไตรโคเดอร์มา ( Pi2) ที่เตรียมไว้หว่านใต้ต้นส้มโอบริเวณรัศมีทรงพุ่มโดย
หว่านต้นละ 1.5 กกรัม ทั้ง 3 ทรีตเมนต์ หลังหว่านเชื้อคลุมดินรอบโคนต้นด้วยฟางข้าวและให้น้ าทันที การ
ให้น้ าครั้งต่อไปด าเนินการตามกรรมวิธีที่ก าหนด วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้วย 3 ทรีต
เมนต์ๆละ 4 ซ้ า ดังนี้ 

ทรีตเมนต์ที่ 1  สภาพที่ดอนให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
ทรีตเมนต์ที่ 2  สภาพที่ดอนให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
ทรีตเมนต์ที่ 3  สภาพที่ลุ่มให้น้ า   2 สัปดาห/์ครั้ง 
การใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา ด าเนินการครั้งแรกเพียงครั้งเดียว  บันทึกข้อมูลทั้งก่อนและภายหลังการ

ใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยบันทึกทุกเดือนๆละ 1 ครั้งตลอดการทดลองเป็นเวลา 1 ปี ข้อมูลที่บันทึก ได้แก่ 
อุณหภูมิดิน  ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ ปริมาณน้ าฝน ความเป็นกรด -ด่างของดิน ปริมาณเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาและไฟท๊อปธอร่าที่มีชีวิต ( c.f.u./ดินแห้ง 1 กรัม) และเปอร์เซ็นต์เชื้อราไฟท๊อปธอร่าในดิน 
จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ  
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2.2 วิธีการตรวจนับปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีชีวิต   
ท าสารแขวนลอยของเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยน าตัวอย่างดินแห้งน้ าหนัก 1 กรัม     ใส่ใน 

น้ ากลั่นปริมาตร 9 มล. เขย่าและปรับให้เจือจางลงที่ระดับความเข้มข้น 10 -5 10-6 และ 10-7 ดูดสาร
แขวนลอย ( suspension) ของดินใส่ในจานเลี้ยงเชื้อปริมาตร 1 มล./จาน เททับด้วยอาหาร  PDA ที่เติม 
antibiotics (penicillin G 0.1 กรัม nystatin dihydrate 0.1 กรัม propionic acid  0.5 กรัม 
chlortetracycline 0.025 กรัม และ Triton – X 100 จ านวน 10 หยด ต่ออาหาร 1000 ml) ปริมาตร 20 
มล./จานเลี้ยงเชื้อ น าจานเลี้ยงเชื้อดังกล่าวไปบ่มที่อุณหภูมิ 25 oC เป็นเวลา 3 วัน ตรวจนับปริมาณเชื้อที่มี
ชีวิต (colony forming unit,c.f.u.) โดยนับจ านวนโคโลนีที่เจริญบนผิวหน้าอาหาร  (รูปผนวกที่ 4) 

2.3 วิธีการตรวจนับปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าที่มีชีวิต      
น าตัวอย่างดินมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ต าให้ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงหยาบ น ามาท าสารแขวนลอย

โดยชั่งดินน้ าหนัก 1 กรัม ใส่ในน้ ากลั่นที่ฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 9 มล. เขย่าและปรับสารแขวนลอยให้เจือจาง
ลงอยู่ที่ระดับความเข้มข้น 10 -2 และ 10-3 จากนั้นดูดสารแขวนลอย ของดินในแต่ละทรีตเมนต์ แต่ละซ้ า ใส่
ในจานเลี้ยงเชื้อ ปริมาตร 1 มล./จาน เททับด้วยอาหารสูตร PDA+BNPRA น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 25oC  เป็น
เวลา 5 วัน ตรวจนับโคโลนีของเชื้อราไฟท๊อปธอร่าที่เจริญบนอาหารในจานเลี้ยงเชื้อ  (รูปผนวกที่ 1) 
 
3. การทดลองในสภาพแปลงเกษตรกร 
 การเตรียมต้นส้ม  

คัดเลือกต้นส้มโอพันธุ์ทองดีที่มีความสม่ าเสมอกันทั้งด้านความสูง อายุ และทรงพุ่ม จ านวน 12 
ต้น โดยอยู่ในสภาพที่ดอน จ านวน 8 ต้น และต้นส้มโอที่เจริญในสภาพที่ลุ่มซึ่งในฤดูฝนอาจมีน้ าท่วมขังอีก
จ านวน 4 ต้น รวม 12 ต้น ท าการก าจัดวัชพืชในแปลงส้มโอ ถากหญ้าและพรวนดินบริเวณโคนต้นในรัศมี
ทรงพุ่ม เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป 

การเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา (ไอโซเลท Pi 2)   
เลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Pi 2) บนอาหาร PDA อายุ 5 วัน น ามาเลี้ยงเพิ่มปริมาณบนเมล็ดข้าว

ฟ่าง 7 วัน จนเป็นสีเขียว จากนั้นน าไปเพิ่มปริมาณเส้นใยในร าข้าว โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เจริญบน
เมล็ดข้าวฟ่าง :  ร าข้าวชื้น อัตรา 1:25 โดยน้ าหนัก บ่ม 2 คืน เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะเจริญเป็นเส้นใยสีขาว
จ านวนมากบนร าข้าว จากนั้นจึงน าเชื้อดังกล่าวไปใช้ในการทดลองต่อไป  

3.1 การทดลองในสวนส้มโอเพชรลานนา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
ด าเนินการ เดือน มิถุนายน – กันยายน 2555 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแนวรัศมีทรงพุ่ม ทั้ง 12 

ต้น โดยเก็บ 4 จุด/ต้น/ถุง คลุกเคล้าให้เข้ากัน น ามาหาค่าความเป็นกรด -ด่างของดิน ความชื้นของดิน 
ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า และเชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่มีอยู่ในธรรมชาติในดินก่อนการทดลอง จากนั้นน า
เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Pi2) ที่เตรียมไว้หว่านใต้ต้นส้มโอบริเวณรัศมีทรงพุ่มโดยหว่านต้นละ 1 .5  กรัม (สวน
เพชรลานนา) และ 2.5 กรัม (สวนเกษตรกรบ้านหมอสม) ทั้ง 3 ทรีตเมนต์     หลังหว่านเชื้อคลุมดินโดยรอบ
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โคนต้นด้วยเศษหญ้าและให้น้ าทันที การให้น้ าครั้งต่อไปจนสิ้นสุดการทดลอง ด าเนินการตามกรรมวิธีที่
ก าหนด วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้วย 3 ทรีตเมนต์ 4 ซ้ า ดังนี้ 

ทรีตเมนต์ที่ 1  สภาพที่ดอนให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
ทรีตเมนต์ที่ 2  สภาพที่ดอนให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
ทรีตเมนต์ที่ 3  สภาพที่ลุ่มให้น้ า   2 สัปดาห/์1ครั้ง 

ก าจัดวัชพืชในสวนส้มตลอดการทดลอง การใส่เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา ด าเนินการเพียง 1 ครั้ง   
บันทึกข้อมูล ต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิดิน  ความชื้นในดิน อุณหภูมิอากาศ ความชื้นในอากาศ ความเป็นกรด-
ด่างของดิน ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา และไฟท๊อปธอร่า ท่ีมีชีวิต ( c.f.u./ดินแห้ง 1 กรัม) บันทึกข้อมูล
ก่อนการทดลองและทุกเดือนหลังการทดลองเป็นเวลา 1 ปี วิเคราะห์ผลการทดลอง  

3.2 การทดลองในสวนส้มโอของเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
ด าเนินการเดือน ตุลาคม-กรกฎาคม 2556 วิธีการด าเนินการและการบันทึกข้อมูล ด าเนินการ  

เช่นเดียวกับข้อ 3.1 
 

ผลและวิจารณ ์
 

I ผลการทดลองในสภาพท่อซีเมนต์  
ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา (c.f.u.)   พบว่า  ก่อนการทดลองตรวจไม่พบเชื้อราไตรโคเดอร์มา  

ในดินที่ใช้ทดลองที่ผ่านการรมฆ่าเชื้อด้วยสารบาซามิดจีทั้ง 3 สภาพที่มีการให้น้ าต่างกัน ส่วนภายหลังการ
ทดลอง หลังการใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มาในดิน 1 เดือน (ก .พ.54) พบว่าในสภาพที่ให้น้ า 1 และ 2 ครั้ง/
สัปดาห์ มีปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาสูงกว่าสภาพที่ให้น้ า 2 สัปดาห/์ครั้ง อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง แสดงให้
เห็นว่าการให้น้ า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ช่วยให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอยู่รอดได้ดีกว่าการให้น้ า 2 สัปดาห/์ครั้ง 
นอกจากน้ีมีรายงานว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาไม่ทนต่อสภาพแห้ง (Jarana, et al. 2000) โดยภายหลังการใส่
เชื้อราไตรโคเดอร์มาในดิน 1 เดือนทั้ง 3 สภาพตรวจพบเชื้อราไตรโคเดอร์มา 8.1-22.3x105 c.f.u. ส่วน
เดือนที่ 2-12 (ม.ีค.54-ม.ค.55) ของทั้ง 3 สภาพมีปริมาณเชื้อดังกล่าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 
1.1) โดยเดือนที่ 1-5 (กพ.-มิย.54) มีปริมาณ 105 c.f.u. ส่วนเดือนที่ 6-8 (ก.ค.-ก.ย.54) มีปริมาณลดลง
เป็น 104 และเดือนที่ 9-12 (ต.ค.54-ม.ค.55) มีปริมาณ 103 c.f.u./ดินแห้ง 1 กรัม ( c.f.u.) จากผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มามีปริมาณลดลงเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1.1 และ รูปท่ี 
1.1)  
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ตารางท่ี 1.1 ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในดินก่อนและหลังการทดลองในสภาพท่อซีเมนต์  
                              ท่ีให้น้ าต่างกัน  
 

 
 
 

Treatments 
 
 

ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา (c.f.u./ดินแห้ง 1 กรัม) 1 
ก่อน 
ทดลอง 

หลัง 
ทดลอง 

กพ.54 

x105 
มีค.54 

x105 
เมย.54 

x105 

พค.54 

x105 
มิย.54 

x105 
กค.54 

x104 
สค.54 

x104 
กย.54 

x104 
ตค.54 

x103 
พย.54  

x103 

ธค.54  

x103 

มค.55  

x103 

T1=2 ครั้ง/สัปดาห์ 0.0 21.5 2.3 3.2 2.2 3.8 5.5 1.5 7.3 12.9 5.9 3.3 

T2=1 ครั้ง/สัปดาห ์ 0.0   30.4 2.7 3.1 1.6 7.1 5.8 1.4 7.7 10.8 4.1 6.3 

T3=2 สัปดาห์/ครั้ง 0.0 19.9 1.6 2.7 1.9 6.4 7.7 1.6 7.2 9.5 2.9 3.8 

F-test -   ns ns ns Ns ns ns ns ns ns ns ns 

c.v. (%) -  17.7 13.1 12.3 14.2 17.8 13.5 9.5 7.2 12.4 19.9 18.9 

หมายเหต ุ
 1    = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 
 ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 
 

 

 
 

               รูปท่ี 1.1 ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนและหลังการใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
                                            ในสภาพท่อซีเมนต์ที่ให้น้ าต่างกัน ระหว่างก.พ.54-ม.ค.55  

 
 
 
 

Trichoderma (*10
3
 c.f.u.) 

Trichoderma (x103 c.f.u.) 
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ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า (c.f.u)  ก่อนการทดลองตรวจไม่พบเชื้อราไฟท๊อปธอร่าในดิน   ที่ใช้ 
ทดลอง เนื่องจากเป็นดินที่อบฆ่าเชื้อแล้ว ส่วนภายหลังการทดลอง (หลังการใส่เชื้อราไฟท๊อปธอร่า และไตร
โคเดอร์มาลงไปในดิน) เดือนที่ 1-7 (ม.ีค.-กย.54) ตรวจพบปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า 1.3-9.4x102 c.f.u./
ดินแห้ง 1 กรัม ซึ่งปริมาณเชื้อที่พบในแต่ละเดือนของทั้ง 3 สภาพไม่มีความแตกต่างทางสถิติตลอดการ
ทดลอง ส่วนในเดือนที่ 8-10 (ต.ค.54-ธ.ค.55) เชื้อราไฟท๊อปธอร่ามีปริมาณสูงขึ้นเป็น 0.4-6.8x103 c.f.u./
ดินแห้ง 1 กรัม (ตารางที่ 1.2) ในขณะที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใส่ลงไปในดินมีปริมาณลดลงจาก 104 เป็น 
103 c.f.u. (ตารางที่ 1.1) จึงไม่สามารถควบคุมเชื้อราไฟท๊อปธอร่าได้ท าให้เชื้อราไฟท๊อปธอร่ามีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอีกท้ังในช่วงดังกล่าว ดินมี pH ลดลงอยู่ระหว่าง 6.6-7.0 โดยมีรายงานว่าเชื้อราไฟท๊อปธอร่า แคบ
ซิซาย เพิ่มปริมาณได้สูงที่ pH  6.6-7.0 (Suseela, et al. 2010) ดังนั้นจึงอาจเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เชื้อ
ราไฟท๊อปธอร่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น (รูปท่ี1.2)  
 

ตารางท่ี 1.2 แสดงปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า (c.f.u) ในดิน ก่อนและหลังการทดลอง 
             ในท่อซีเมนต์ที่ให้น้ าต่างกัน 
 

 
 

Treatments 
 
 

ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า  (c.f.u.) 

ก่อน 

ทดลอง 
หลัง 

ทดลอง 
กพ. 
54 

มีค. 
54 

x102 

เมย. 
54 

x102 

พค. 
54 

x102 

มิย. 
54 

x102 

กค. 
54 

x102 

สค. 
54 

x102 

กย. 
54 

x102 

ตด. 
54 

x103 

พย. 
54 

x103 

ธค. 
54 

x103  

มค. 
55  

x103 

T1=2 คร้ัง/สัปดาห์ 0.0 9.4 4.9 1.8 1.3 2.4 4.1 6.9 2.3 1.8 1.4 1.9 

T2=1 คร้ัง/สัปดาห ์ 0.0 6.2 8.7 4.4 4.0 3.6 1.3 5.2 2.1 2.1 0.4 1.3 

T3=2 สัปดาห์/ครั้ง 0.0 4.8 7.4 2.6 1.5 2.5 1.8 10.9 3.1 2.9 1.0 0.6 

c.v. (%) - 23.6 19.7 22.3 15.4 11.0 10.7 63.6 6.8 5.5 6.7 1.6 
F-test - ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

    หมายเหต ุ
ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ
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รูปที่ 1.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าในดิน ก่อนและหลังการใส่    
           เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสภาพที่มีการให้น้ าต่างกัน ระหว่าง ก.พ. 54-ม.ค.55   
 

ความเป็นกรด-ด่างของดิน ( pH) พบว่า ทั้งก่อนและหลังการทดลองในช่วง 5 เดือนแรก (กพ. -
ม.ิย.54) pH ของดินค่อนไปทางด่างอ่อนโดยมีค่า 7.2-7.8  และ 7 เดือนหลังลดลงเป็น 6.8-7.2 อย่างไรก็
ตามการให้น้ าที่แตกต่างกันไม่ท าให้ค่า  pH ของดินแตกต่างกันทางสถิติตลอดการทดลอง (ตารางที่ 1. 3)  
แต่ดินที่มีสภาพเป็นด่างอ่อน อาจส่งผลต่อการเจริญและความอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มา       และ
ไฟท๊อปธอร่า โดยมีรายงานว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาเจริญได้ดีที่ pH 4.0-5.0 สามารถอยู่รอดและ
แพร่กระจายในดินที่ pH 4.5-5.5 ที่ความชื้น 10-15 %   ส่วนเชื้อราไฟท๊อปธอร่า แคบซิซาย เจริญได้ดีที่ 
pH 5.5-6.0 สามารถอยู่รอดได้ที่ pH 4.5-7.0 และเพิ่มปริมาณได้สูงที่ pH  6.6-7.0 ( Suseela, et al. 
2010) ดังนั้นค่า pH ที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เชื้อราทั้ง 2 ชนิดมีปริมาณลดลง  

ตารางท่ี 1.3 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดิน ก่อนและหลังการทดลองในสภาพท่อซีเมนต์  
                               ระหว่างก.พ.54-ม.ค.55 

 
 

Treatments 
 

pH ของดิน 1 
ก่อน 
ทดลอง 

หลัง 
ทดลอง 

ก.พ. 
54 

มี.ค. 
54 

เม.ย. 
54 

พ.ค. 
54 

มิ.ย. 
54 

ก.ค. 
54 

ส.ค. 
54 

ก.ย. 
54 

ต.ค. 
54 

พ.ย. 
54 

ธ.ค. 
54 

ม.ค. 
55 

T1=2ครั้ง/สัปดาห ์ 7.4 7.5 7.8 7.5 7.3 6.9 7.1 6.8 6.9 6.7 6.9 7.0 

T2=1ครั้ง/สัปดาห ์ 7.6 7.4 7.6 7.7 7.3 7.0 7.2 6.9 7.0 6.8 6.8 6.8 

T3=2สัปดาห์/ครั้ง 7.6 7.4 7.6 7.5 7.2 7.0 7.2 6.8 6.7 6.6 6.8 6.8 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

c.v. (%) 1.6 2.1 1.5 1.0 1.0 0.9 1.4 2.3 2.7 2.0 1.4 1.8 
       หมายเหต ุ
  1  = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า   ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 และ 95 % 

Phytophthora (x102 c.f.u.) 
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รูปที่ 1.3 การเปลี่ยนแปลงค่า pH ของดิน ก่อนและหลังการทดลองในสภาพที่มี 
  การให้น้ าต่างกัน ตลอดการทดลอง 12 เดือน ระหว่าง ก.พ. 54-ม.ค. 55   
 

อุณหภูมิของดิน (oC) พบว่าการให้น้ าท่ีต่างกัน ได้แก่ 2ครั้ง/สัปดาห์  1ครั้ง/สัปดาห์        และ   2  
สัปดาห/์ครั้ง อุณหภูมิของดินในสภาพท่อซีเมนต์ในแต่ละเดือน ไม่มีความ แตกต่างทางสถิติตลอดการ
ทดลอง โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 27.1-33.3 OC (ตารางที่ 1.4) 

 
ตารางท่ี 1.4 แสดงอุณหภูมิของดิน (OC) ก่อนและหลังการทดลองในท่อซีเมนต์ระหว่างก.พ.54-ม.ค.55 

 
 
 
Treatments 
 

         อณุหภูมิดนิ (OC) 
ก่อน 
ทดลอง 

หลัง 
ทดลอง 

กพ. 
54 

มีค. 
54 

เมย. 
54 

พค. 
54 

มิย. 
54 

กค. 
54 

สค. 
54 

กย. 
54 

ตค. 
54 

พย. 
54 

ธค. 
54 

มค. 
55 

T1=ให้น้ า2ครั้ง/สัปดาห ์ 27.5 27.8 29.8 29.0 33.3 33.4 33.1 33.4 30.2 27.8 26.4 26.1 

T2=ให้น้ า1ครั้ง/สัปดาห ์ 27.8 27.4 30.0 29.1 33.0 32.9 32.5 32.9 29.4 25.7 24.8 24.6 

T3=ให้น้ า2สัปดาห์/ครั้ง 27.1 27.3 30.6 28.8 32.9 33.3 32.8 33.3 29.8 25.9 24.9 24.5 
F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

c.v. (%) 2.4 1.0 1.4 1.1 1.2 1.2 1.4 1.2 1.4 5.3 3.6 3.7 
        หมายเหต ุ
  ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ
 

พีเอชดิน 

หลังทดลอง 
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รูปที่ 1.4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของดิน ในสภาพท่อซีเมนต์ที่มีการให้น้ าต่างกัน    
           ระหว่างก.พ.54-ม.ค.55 

 
ความชื้นของดิน พบว่าก่อนการทดลองดินมีความชื้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากยังไม่มีการ

ให้น้ าโดยมีความชื้น 28.9-29.2% ส่วนภายหลังการทดลองหรือหลังการให้น้ าพบว่า ความชื้นของดินส่วน
ใหญ่เพิ่มขึ้นโดยในเดือน มี.ค. เม.ย. ม.ิย. ธ.ค. และม.ค. 55 สภาพที่มีการให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ ดินมี
ความชื้นสูงกว่าสภาพที่มีการให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห์ และ 2 สัปดาห/์ครั้งอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนในช่วงเดือน 
กพ. พ.ค. ก.ค. ส.ค.และ ต.ค.  54 แม้ว่าความชื้นของดินทั้ง 3 สภาพไม่แตกต่างทางสถิติ แต่การให้น้ า 2 
ครั้ง/สัปดาห์ ความชื้นดินมีแนวโน้มสูงกว่าการให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห์ และ 2 สัปดาห/์ครั้ง  โดย 3 เดือน
สุดท้าย พ.ย.-ม.ค. 55 ความชื้นดินค่อนข้างต่ า 15-28.7 % เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว ไม่มีฝนตก ความชื้น
ในอากาศน้อย อากาศแห้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ดินมีความชื้นต่ า (ตารางที่ 1.5) 

 
ตารางท่ี 1.5  เปอร์เซ็นต์ความชื้นของดิน ก่อนและหลังการทดลองในสภาพท่อซีเมนต์ที่ให้น้ าต่างกัน 

                         ระหว่างก.พ.54-ม.ค.55  
 
 

Treatments 

ความชื้นดิน (%) 1 

ก่อน
ทดลอง 

หลังทดลอง 

กพ. 
54 

มีค. 

54 

เมย. 

54 

พค. 

54 

มิย. 

54 

กค. 

54 

สค. 

54 

กย. 

54 

ตค. 

54 

พย. 

54 

ธค. 

54 

มค. 

55 

T1=2คร้ัง/สัปดาห์ 28.9 34.1a 41.0a 54.8 45.7a 48.3 47.7 48.3a 38.0 28.7a 19.2a 25.5a 

T2=1คร้ัง/สัปดาห์ 29.2 29.2b 36.6b 53.7 38.1b 45.2 46.1 46.5ab 39.7 27.0ab 15.1b 19.1ab 

T3=2สัปดาห/์คร้ัง 29.0 28.3b 35.0b 53.3 38.4b 45.5 48.1 41.7b 38.6 19.4b 13.4b 15.0b 

F-test ns * * ns * ns ns * ns * * * 

c.v. (%) 7.6 13.7 7.0 12.6 9.0 11.4 12.1 18.0 13.5 30.2 33.3 21.2 

หมายเหต ุ 
  1 = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 

 * = ค่าเฉล่ียในคอลัมม์เดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

อุณหภูมิดิน (oC) 
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          รูปที่ 1.5 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของดิน ก่อนและหลังการทดลอง  
                       ในสภาพท่อซีเมนต์ที่ให้น้ าต่างกันระหว่างก.พ.54-ม.ค.55 

 
2. ผลการทดลองในสภาพแปลงวิจัย 

ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในดินก่อนการทดลองพบว่า มีปริมาณน้อยมาก 1.9-2.1 x101 c.f.u./
ดินแห้ง 1 กรัม ซึ่งทั้ง 3 สภาพที่ทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนภายหลังการทดลอง หรือหลังการ
ใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา ( Pi2) ลงไปในดิน  1 และ 2 เดือนแรก (ม.ีค.-เม.ย. 54) เชื้อราไตรโคเดอร์มา มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เป็น 7.4-14.9x105 c.f.u./ดินแห้ง 1 กรัม แสดงว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใส่ลงไป  สามารถมี
ชีวิตรอดในดินได้โดยตรวจพบได้ในปริมาณที่สูงกว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีอยู่ในธรรมชาติ  (Amonrat, 
1998) แต่ปริมาณเชื้อดังกล่าวเริ่มลดลงในเดือนที่ 3 และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (12 เดือน) มีปริมาณลดลง
เป็น 3.6-4.2X102 c.f.u. แต่ยังคงมีปริมาณสูงกว่าก่อนการทดลอง  การที่เชื้อราไตรโคเดอร์มามีปริมาณ
ลดลง อาจเนื่องมาจากในช่วงเดือน พ.ค. –ก.ย.54 มีปริมาณฝนสูงมาก ( 185.0-336.3 มม.) และต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานานถึง 5 เดือน ท าให้ดินมีน้ าขังแฉะการระบายอากาศในดินไม่ดี อาจส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและการขยายพันธุ์ อีกทั้งอาจท าให้เชื้อตายจึงท าให้มีปริมาณลดลง 
แม้ว่าต่อมาในเดือน พ.ย.-ก.พ.55 จะไม่มีฝนตกเลยแต่ปริมาณเชื้อยังไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในช่วงดังกล่าวจึง
ควรมีการใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพิ่มลงไปในดินเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ ที่จะควบคุมเชื้อราไฟท๊อปธอร่า
ได้ จากผลการทดลองความชื้นในดิน หรือปริมาณน้ าฝนที่มากเกินไปอาจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่
ท าให้ความอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาลดลง  อย่างไรก็ตาม ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ตรวจพบ 
ในแต่ละเดือนของทั้ง 3 สภาพที่ทดลอง มีปริมาณไม่แตกต่างกันทางสถิติตลอดการทดลอง และทั้ง 3 
สภาพปริมาณเชื้อดังกล่าวลดลงเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับการทดลองในท่อซีเมนต์ 
(ตารางท่ี 2.1)  

 
 

ความชื้นดิน (%) 
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ตารางท่ี 2.1 ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนและหลังการทดลองในแปลงวิจัย  
                    ที่มีสภาพพื้นที่และการให้น้ าต่างกัน ระหว่าง ก.พ.54-ม.ค.55 
 
 
 

Treatments 
 
 

ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา (c.f.u./ดินแห้ง 1 กรัม) 1 
ก่อน 

ทดลอง 
หลัง 

ทดลอง 
ก.พ. 
54  

X101 

มี.ค. 
54 

x105 

เม.ย. 
54 

x105 

พ.ค. 
54 

x104 

มิ.ย. 
54 

x104 

ก.ค. 
54 

x103 

ส.ค. 
54 

x103 

ก.ย. 
54 

x103 

ต.ค. 
54 

x103 

พ.ย. 
54  

x103 

ธ.ค. 
54 

x103 

ม.ค. 
55  

x103 

ก.พ. 
55  

x102 

T1=ที่ดอนให้น้ า 2คร้ัง/สัปดาห์ 1.9 7.4 1.6 7.4 2.4 7.8 12.5 7.7 2.9 2.2 2.1 1.9 3.6 

T2=ที่ดอนให้น้ า 1คร้ัง/สัปดาห์ 1.8 14.9 1.9 8.4 5.3 12.1 21.0 9.6 2.6 4.8 3.1 2.7 4.2 

T3=ที่ลุ่มให้น้ า 2สัปดาห/์1คร้ัง 2.1 7.4 2.1 12.1 6.7 12.1 31.2 10.3 1.3 3.4 3.2 2.6 3.6 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

c.v. (%) 3.9 24.6 20.3 18.0 17.2 16.9 28.9 14.0 14.9 15.0 7.9 6.3 6.1 

 หมายเหต ุ
 1 = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 
            ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 

 

 
รูปที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนและหลังการใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
              ในแปลงวิจัยที่มีสภาพพื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกัน ระหว่าง ก.พ. 54-ม.ค.55 
 
ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าในดิน พบว่า ก่อนการทดลองทั้ง 3 สภาพ มีปริมาณเชื้อ 4.6-8.9x102 

c.f.u./ดินแห้ง 1 กรัม ซึ่งไม่ต่างกันทางสถิติ แต่สภาพที่ลุ่มปริมาณเชื้อมีแนวโน้มสูงกว่าที่ดอน ส่วน
ภายหลังการทดลอง 1 เดือน เชื้อราไฟท๊อปธอร่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 2.7-4.7x103 c.f.u. อาจเนื่องมาจาก

Trichoderma (x10
3
c.f.u.) 
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ได้รับความชื้นจึงมีการขยายพันธ์ท าให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลงเป็น 8.3-17.4x102 c.f.u. ใน
เดือน เม.ย.-ต.ค.54 และลดลงเหลือ 101 c.f.u.ในเดือน พ.ย.-ก.พ.55 ซึ่งเป็นช่วงที่ดินมีความชื้นต่ าระหว่าง 
6.8-25.2% ความชื้นที่ต่ าอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เชื้อราไฟท๊อปธอร่าลดลง   หรืออาจเนื่องมาจากการอยู่
ร่วมกันกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาซึ่งมีรายงานว่าเมื่อเชื้อราไฟท๊อปธอร่าอยู่ในดินที่มีเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะ
ช่วยลดประชากรของเชื้อราไฟท๊อปธอร่า (Suseela, et al.2010) นอกจากน้ีเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Pi2) ยังมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราไฟท๊อปธอร่าสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของส้มเกลี้ยง ได้ประมาณ 75 % 
และลดปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าในดินได้  (กัทลีวัลย์ และคณะ , 2554)    อย่างไรก็ตามปริมาณเชื้อรา
ไฟท๊อปธอร่าในแต่ละเดือนของทั้ง 3 สภาพที่ทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ตลอดการทดลอง  (ตาราง
ท่ี 2.2) 

ตารางท่ี 2.2  ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า (c.f.u) ในแปลงวิจัยที่มีสภาพพื้นที่ 
                     และการให้น้ าต่างกัน ระหว่าง ก.พ.54-ม.ค.55 

 
 
 

Treatments 
 
 

ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า (c.f.u./ดินแห้ง 1 กรัม) 1 
ก่อน 

ทดลอง 
หลัง 

ทดลอง 
กพ. 
54  

x102 

มีค. 
54 

x103 

เมย. 
54 

x102 

พค. 
54 

x102 

มิย. 
54 

x102 

กค. 
54 

x102 

สค. 
54 

x102 

กย. 
54 

x102 

ตค. 
54 

x102 

พย. 
54 

 x101 

ธค. 
54 

 x101 

มค. 
55  

x101 

กพ. 
55  

x101 

T1=ที่ดอนให้น้ า 2คร้ัง/สัปดาห์ 4.6 4.7 17.4 12.1 13.1 5.0 11.8 9.3 5.9 7.5 1.6 2.6 1.9 

T2=ที่ดอนให้น้ า 1คร้ัง/สัปดาห์ 8.5 2.7 8.3 6.8 5.6 3.8 11.6 7.7 4.5 2.0 0.8 2.4 1.4 

T3=ที่ลุ่มให้น้ า 2สัปดาห/์1คร้ัง 8.9 3.8 8.4 9.3 10.1 2.8 10.5 5.9 3.9 4.4 0.9 2.0 1.6 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns   

c.v. (%) 28.01 7.1 21.0 22.3 16.5 9.4 14.0 10.5 21.4 14.7 3.8 5.5 5.3 

  หมายเหต ุ
 1 = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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รูปที่ 2.2 การเปล่ียนแปลงปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ก่อนและหลังการใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
            ในแปลงวิจัยที่มสีภาพพื้นที่และการให้น้ าที่ต่างกัน  ระหว่าง ก.พ. 54-ม.ค.55 
 

ความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) พบว่า ก่อนการทดลอง pH ของดินมีค่า 6.7-6.8 ซึ่งทั้ง 3 สภาพ 
ไม่แตกต่างทางสถิติ ส่วนภายหลังการทดลองพบว่า ตลอดการทดลอง pH ของดินเป็นกรดอ่อน-กลาง มีค่า 
6.5-7.5 ซึ่งทั้ง 3 สภาพไม่แตกต่างทางสถิติ ยกเว้นเดือนที่ 10 และ 11 (ธ.ค.-ม.ค.55) สภาพที่ดอน (ให้น้ า 
2 ครั้ง/สัปดาห)์ pH ดินสูงกว่าสภาพที่ดอน   (ให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห์) และสูงกว่าสภาพที่ลุ่ม (ให้น้ า 2 
สัปดาห/์ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 2.3) 
 

ตารางท่ี 2.3 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดิน ก่อนและหลังการทดลองในแปลงวิจัยที่ 
                    มีสภาพพื้นที่และการให้น้ าต่างกัน ระหว่าง ก.พ.54-ม.ค.55 

  
 

Treatments 

pH ของดิน 1 
ก่อน 

ทดลอง 
หลัง 

ทดลอง 
กพ. 
54  

มีค. 
54 

เมย. 
54 

พค. 
54 

มิย. 
54 

กค. 
54 

สค. 
54 

กย. 
54 

ตค. 
54 

พย. 
54  

ธค. 
54  

มค. 
55 

กพ. 
55 

T1=ที่ดอนให้น้ า 2คร้ัง/สัปดาห์ 6.8 6.7 7.1 7.5 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.1 6.7a 6.8a 6.7 

T2=ที่ดอนให้น้ า 1คร้ัง/สัปดาห์ 6.7 6.5 6.6 6.7 6.9 7.1 6.6 6.3 6.4 6.3 6.4b 6.6b 6.6 

T3=ที่ลุ่มให้น้ า 2สัปดาห/์1คร้ัง 6.7 6.6 6.9 7.5 7.1 7.2 6.8 6.5 6.4 6.3 6.4b 6.5b 6.6 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns * * ns 

c.v. (%) 12.3 2.2 4.8 8.8 2.0 1.6 5.5 4.7 5.1 6.7 2.1 1.5 1.7 
 หมายเหต ุ  
 1   = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า  
              *   = ค่าเฉล่ียในคอลัมม์เดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

Phytophthora (x102c.f.u.) 

หลังทดลอง 
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รูปที่ 2.3 การเปลี่ยนแปลง pH ของดิน ก่อนและหลังการทดลอง ในแปลงวิจัยที่มีสภาพ          
           พื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกัน ระหว่าง ก.พ.54-ม.ค.55 
 

อุณหภูมิของดินก่อนการทดลองวัดได้ 27.3-27.7 OC ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติทั้ง 3 สภาพที่ท าการ
ทดลอง ส่วนหลังการทดลองพบว่าเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นฤดูฝนแต่อุณหภูมิของดินสูงสุดในรอบปีโดยวัดได้ 
30.2-30.4 oC อย่างไรก็ตามอุณหภูมิของดินในแต่ละเดือนของทั้ง 3 สภาพที่ทดลองไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติตลอดการทดลองแม้จะมีการให้น้ าต่างกัน (ตารางที่ 2.4) 

 
ตารางท่ี 2.4 อุณหภูมิของดินในแปลงวิจัย ก่อนและหลังการทดลองที่มีสภาพพื้นที่และ 
                การให้น้ าต่างกัน ระหว่าง ก.พ.54-ม.ค.55  
 
 

Treatments 
 

อุณหภูมิดิน (OC) 1 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
กรัมพ. 

54  
มีค. 
54 

เมย. 
54 

พค. 
54 

มิย. 
54 

กค. 
54 

สค. 
54 

กย. 
54 

ตค. 
54 

พย. 
54  

ธค. 
54  

มค. 
55  

กพ. 
55 

T1=ที่ดอนให้น้ า 2คร้ัง/สัปดาห์ 27.7 27.7 28.5 27.5 30.4 29.9 29.6 28.7 27.7 25.5 24.4 24.5 26.3 

T2=ที่ดอนให้น้ า 1คร้ัง/สัปดาห์ 27.4 27.4 28.3 27.7 30.4 29.7 29.4 28.6 27.5 25.8 24.7 25.1 26.6 

T3=ที่ลุ่มให้น้ า 2สัปดาห/์1คร้ัง 27.3 27.3 28.6 26.8 30.2 29.4 29.6 28.7 27.7 25.8 24.7 24.8 26.2 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

c.v. (%) 1.5 1.6 1.0 1.2 1.1 0.6 0.9 0.5 0.5 0.9 1.2 1.5 0.7 

หมายเหต ุ
         1    = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 
           ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

พีเอช
ดิน 

หลังทดลอง 
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รูปที่ 2.4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของดิน ก่อนและหลังการทดลอง  ในแปลงวิจัย 
            ที่มีสภาพพื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกัน ระหว่าง ก.พ. 54-ม.ค. 55 

 

          เปอร์เซน็ต์ความชื้นของดิน ก่อนการทดลองพบว่า ท้ังสภาพท่ีดอนและท่ีลุ่มดินมคีวามชื้นต่ า 16.9-
21.1 % ซึ่งทั้ง 3 สภาพไม่ต่างกันทางสถิติ ส่วนภายหลังการทดลอง 1-7 เดือน (ม.ีค.-ก.ย.54) พบว่า สภาพ
พื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกันมีผลต่อความชื้นในดิน โดยสภาพที่ดอน (ให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์) ส่วนมากดินมี
ความชื้นสูงกว่าสภาพที่ดอน (ให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห)์ อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่แตกต่างกับสภาพที่ลุ่ม (ให้น้ า 
2 สัปดาห/์ครั้ง) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพที่ลุ่มการระเหยของน้ าช้ากว่าสภาพที่ดอนแม้จะให้น้ า 1 ครั้ง/
สัปดาห์ก็สามารถรักษาความชื้นในดินได้ไม่แตกต่างกับสภาพที่ดอนซึ่งให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนเดือน 
เม.ย.54 และ ก.พ.  55 สภาพที่ดอนให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ ดินมีความชื้นสูงกว่าสภาพที่ดอน (ให้น้ า 1 ครั้ง/
สัปดาห)์ และสภาพที่ลุ่ม (ให้น้ า 2 สัปดาห์ต่อครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญยิ่งอาจเนื่องมาจากเดือนเมษายน
อากาศร้อนจึงมีการระเหยของน้ ามาก ดังนั้นการให้น้ าบ่อยครั้งจะช่วยให้ดินมีความชื้นสูงกว่าการให้น้ า
น้อยครั้งอย่างชัดเจน ส่วนเดือน ก.พ. ถึงแม้ว่าอุณหภูมิอากาศไม่สูง ( 27.5OC) แต่ตลอด 3 เดือนหลัง ธ.ค.-
ก.พ. ไม่มีฝนตกเลยจึงอาจท าให้ดินแห้ง (ตารางที่ 2.6) น้ าในดินมีการระเหยจึงท าให้ดินมีความชื้นต่ า 
ดังนั้นการให้น้ า 2ครั้ง/สัปดาห์ ดินจึงมีความชื้นสูงกว่าสภาพที่ให้น้ า 1  ครั้ง/สัปดาห์และ 2 สัปดาห/์ครั้ง 
(ตารางที่ 2.5)  
 
 
 
 

อุณหภูมิดิน 
(oC) 

หลังทดลอง 
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ตารางท่ี 2.5 ความชื้นของดินในแปลงวิจัย ก่อนและหลังการทดลองที่มีสภาพพื้นที่ 
                    และการให้น้ าต่างกัน ระหว่าง ก.พ.54-ม.ค.55 

  
 
 
Treatments 

ความชื้นของดิน (%) 1 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
กพ. 
54  

มีค. 
54 

เมย. 
54 

พค. 
54 

มิย. 
54 

กค. 
54 

สค. 
54 

กย. 
54 

ตค. 
54 

พย. 
54  

ธค. 
54  

มค. 
55  

กพ. 
55 

T1=ที่ดอนให้น้ า 2คร้ัง/สัปดาห์ 16.9 27.4a 22.8a 41.4a 33.4a 43.7a 46.6a 46.1a 37.2ab 15.0b 11.3 10.7 13.0a 

T2=ที่ดอนให้น้ า 1คร้ัง/สัปดาห์ 21.1 20.2b 13.2b 31.1b 25.6b 33.6b 35.8b 33.8b 25.4b   9.6b 9.4 8.1 6.8b 

T3=ที่ลุ่มให้น้ า 2สัปดาห/์1คร้ัง 20.8 27.8a 13.4b 48.1a 37.6a 44.0a 46.5a 40.7ab 42.2a 25.2a 13.0 10.2 7.4b 

F-test ns ** ** ** * * ** ** ** ** ns ns * 

c.v. (%) 18.3 10.8 18.5 10.3 14.0 13.1 6.4 9.9 16.9 21.3 29.7 20.9 14.9 

หมายเหต ุ  
 1      =  ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า  

*,** = ค่าเฉล่ียในคอลัมม์เดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติมีความแตกต่างทาง 
          สถิตท่ีิระดบัความเชื่อมั่น 95 และหรือ 99 % 
ns    = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 

 

 
รูปที่ 2.5 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของดินในแปลงวิจัย ก่อนและหลังการทดลอง  ในสภาพพื้นที่ 
           และการให้น้ าที่ต่างกัน ระหว่าง ก.พ.54-ก.พ.55) 
 

         อุณหภมูอิากาศ ปริมาณน้ าฝน และความชื้นในอากาศ จากข้อมูลอุตุฯ ณ สถาบันวิจยัฯ พบว่า 
เดือน ต.ค. 54 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศทั้งเดือนสูงสุดวัดได้ 33.1 OC รองลงมาคือเดือน เม.ย. 54 (30.0 

ความชื้นดิน (%) 

หลังทดลอง 
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OC) ส่วนเดือนอ่ืนๆ อุณหภูมิอยู่ในช่วง 25.2-29.7 OC  ส าหรับความชื้นในอากาศตลอดการทดลอง  วัดได้ 
46.6-60.1 % เดือน ก.ย.อากาศมีความชื้นสูงสุด และเดือน ธ.ค.อากาศมีความชื้นต่ าสุด ส่วนปริมาณ
น้ าฝนพบว่า ตลอดการทดลองมีปริมาณน้ าฝนวัดได้ 0.0-336 มม. เดือนที่มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงเกินกว่า 
100 มม. ได้แก่ เดือน พ.ค. -ก.ย. โดยมีปริมาณน้ าฝน 185.0 – 336.3 มม. ส่วนเดือนที่ไม่มีฝนตก  ได้แก่ 
เดือน ก.พ. พ.ย. ธ.ค. 54  เดือน ม.ค. และ ก.พ. 55 (ตารางที่ 2.6)  
 

ตารางท่ี 2.6 อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และปริมาณน้ าฝน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  

ข้อมูล/Month 

กพ. 
54 

มี.ค. 
54 

เม.ย. 
54 

พ.ค. 
54 

มิ.ย. 
54 

กค. 
54 

ส.ค. 
54 

กย. 
54 

ต.ค. 
54 

พ.ย. 
54 

ธ.ค. 
54 

ม.ค. 
55 

กพ. 
55 

อุณหภูมิอากาศ ( OC ) 23.9 26.7 30.0 29.0 29.7 29.7 28.4 30.5 33.1 27.6 25.2 25.6 27.5 

ความช้ืนอากาศ (%) 37.4 48.0 49.4 56.9 59.1 56.0 57.2 60.1 57.5 47.0 46.6 45.0 43.4 

ปริมาณน้ าฝน (มม.) 0.0 70.5 90.2 336.3 278.8 185.0 286.7 226.5 53.9 0.1 0.0 0.0 0.0 

 
ที่มา : ข้อมูลอากาศของสถานีตรวจอากาศภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

 
 

รูปที่ 2.6  อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และปริมาณน้ าฝน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่าง ก.พ.54-ก.พ.55  

 
3. ผลการทดลองในสภาพแปลงเกษตรกร  

3.1 การทดลองในสวนเพชรลานนา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ระหว่าง ก.ค.- ก.ย. 55     ผลการ 
ทดลองพบว่า ท้ังก่อนและหลังการทดลองตลอด  3 เดือน ไม่พบเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีชีวิตในดิน จาก
ข้อมูล pH ของดินพบว่าดินมีสภาพเป็นด่างเล็กน้อย pH 7.42-7.74 (ตารางที่ 3.1.3) ซึ่งการท่ีตรวจไม่พบ
เชื้อราไตรโคเดอร์มาในดินที่ทดลอง อาจเนื่องมาจากสภาพดินซึ่งเป็นด่างจึงไม่เหมาะสมต่อการเจริญและ
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การอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มา มีรายงานพบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาเจริญได้ดีในสภาพที่เป็นกรดอ่อน 
pH 4.0-5.0 โดยเชื้อสามารถอยู่รอดและแพร่กระจายในดินที่ pH 4.5-5.5 (Suseela, et al. 2010) เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาหลาย strain สามารถเจริญได้ที่ค่า pH กว้างระหว่าง 2.0-6.0 แต่ pH ที่เหมาะสมคือ 4.0 
(Kredics et al.  2003)  ส่วนความชื้นของดิน ก่อนการทดลองมีค่า 28.01-31.33 % และหลังการทดลอง
ตลอด 3 เดือนมีค่า 23.82-33.63 % ซึ่งความชื้นของดินในแต่ละเดือนของทั้ง 3 สภาพไม่ต่างกันทางสถิติ 
(ตารางที่ 3.1.4) ส่วนปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าที่มีชีวิตในดิน (c.f.u.) ตลอดการทดลองทั้ง 3 สภาพ มี
ปริมาณไม่ต่างกันทางสถิติ โดยก่อนการทดลอง      มีปริมาณเท่ากับ 2.5-4.75x103 c.f.u. หลังการทดลอง 
1 เดือนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 10.58-16.17x103 c.f.u. และ 2 เดือนสุดท้ายมีปริมาณลดลงเล็กน้อยเป็น 
3.67-10.83x103 c.f.u. (ตารางที่ 3.1.1) ซึ่งสภาพดินที่เป็นด่างเล็กน้อยท าให้เชื้อราไฟท๊อปธอร่าสามารถ
เจริญและอยู่รอดในดินได้ซึ่งจากรายงานพบว่าเชื้อรา Phytophthora capsici สามารถเจริญได้ดีที่ pH 
5.5-6.0 อยู่รอดได้ที่ pH 4.5-7.0 และเพิ่มปริมาณได้สูงที่ pH  6.6-7.0 (Suseela, et al. 2010) ส าหรับ
อุณหภูมิอากาศก่อนการทดลอง (ม.ิย. 55) มีค่าเฉลี่ย 28.3oC ส่วนหลังการทดลอง 3 เดือน (ก.ค.  ส.ค. 
และก.ย. 55) มีค่าเฉลี่ย 26.4  26.0  และ 25.7 OC ตามล าดับ (ตารางที่ 3.1.4) ส่วนความชื้นในอากาศ
ก่อนและหลังการทดลอง 3 เดือนมีค่าเท่ากับ 68.8  86.0  90.9 และ 93.4 % ตามล าดับ (ตารางที่ 3.1.5) 
จากการที่ตรวจไม่พบเชื้อราไตรโคเดอร์มาในดินทั้งก่อนและหลังการทดลองในสวนเพชรลานนา    อ าเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง จึงได้ย้ายไปศึกษาวิจัยในแปลงเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งจะสามารถ
ตรวจสอบ ติดตามได้อย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาได้ทัน รวมทั้งการจัดการแรงงานในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

ตารางท่ี 3.1.1 ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าในดินแปลงเกษตรกร อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
                                    ก่อนและหลังการทดลองในสภาพพื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกัน  
 

Treatments ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ในดิน  (c.f.u./ดินแห้ง 1 กรัม) 1 

ก่อนทดลอง                        หลังทดลอง 

มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 

x103 x103 x103 x103 

T1=ที่ดอนให้น้ า 2คร้ัง/สัปดาห์ 4.75 16.17 10.83 6.42 

T2=ที่ดอนให้น้ า 1คร้ัง/สัปดาห์ 2.91 10.58 5.81 5.08 

T3=ที่ลุ่มให้น้ า 2สัปดาห์/1คร้ัง 2.50 11.75 5.63 3.67 

F-test ns ns ns ns 

cv.(%) 35.70 63.93 41.68 70.79 
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หมายเหต ุ

  1  = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 
ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

   

ตารางท่ี 3.1.2 ความเป็นกรด-ด่างของดิน ในแปลงเกษตรกร อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
                                    ก่อนและหลังการทดลองในสภาพพื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกัน  

pH ดิน 1 

Treatments ก่อน 

ทดลอง 

หลังทดลอง 

มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 

1.ที่ดอนให้น้ า 2 คร้ัง/สัปดาห์ 7.43 7.59 7.63 7.42 

2.ที่ดอนให้น้ า 1 คร้ัง/สัปดาห์ 7.68 7.74 7.67 7.50 

3. ที่ลุ่มให้น้ า 2 สัปดาห/์1คร้ัง 7.67 7.73 7.69 7.65 

F-test ns ns ns ns 

cv.(%) 1.25 2.09 1.61 30.58 

    หมายเหต ุ

   1  = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 
ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 
ตารางท่ี 3.1.3 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของดินในดินแปลงเกษตรกร อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
                            ก่อนและหลงัการทดลองในสภาพพื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกัน    

Treatments  ความช้ืนดิน (%) 1 

ก่อน 

ทดลอง 

   หลังทดลอง 

มิ.ย.55    ก.ค.55    ส.ค.55             ก.ย.55 

T1=ที่ดอนให้น้ า 2คร้ัง/สัปดาห์ 31.33 32.92 27.54 31.33 

T2=ที่ดอนให้น้ า 1คร้ัง/สัปดาห์ 29.43 26.15 23.82 29.92 

T3=ที่ลุ่มให้น้ า 2สัปดาห์/1คร้ัง 28.01 28.85 26.86 33.63 

F-test ns ns ns ns 

cv.(%) 14.61 13.64 17.97 43.86 
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หมายเหต ุ

  1 = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 
ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

ตารางท่ี 3.1.4 อุณหภูมิและความชื้นอากาศในแปลงเกษตรกร อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  
                                    ก่อนและหลังการทดลองในสภาพพื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกัน  

 
 

 
 

รูปที่ 3.1 อุณหภูมิและความชื้นอากาศในสภาพแปลงเกษตรกร อ าเภอแจ้ห่ม   
           จังหวัดล าปาง ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย.55 

 
3.2 การทดลองในแปลงเกษตรกร อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง       ระหว่าง ต.ค.55 –  

ก.ค.56 ก่อนการทดลอง ตรวจพบปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในธรรมชาติ ระหว่าง 1.7-2.5 x102 c.f.u./
ดินแห้ง 1 กรัม ซึ่งทั้ง  3 สภาพมีปริมาณไม่ต่างกันทางสถิติ ส่วนภายหลังใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มาในดินเป็น
เวลา 1 เดือนพบว่า ทั้ง 3 สภาพปริมาณเชื้อดังกล่าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 2.2-4.3 x105 c.f.u. ซึ่งทั้ง 3 

เดือน T (oC) RH (%) 

มิถุนายน 28.3 68.8 

  กรกฎาคม 26.4 86.0 

สิงหาคม 26.0 90.9 

กันยายน 25.7 93.4 

  
อุณหภูมิ (oC) และความชื้นในอากาศ 

(%) 



37 

 

สภาพมีปริมาณไม่แตกต่างกัน โดยทั้งก่อนและหลังการทดลอง 3 เดือนแรก ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ในสภาพที่ลุ่มมีแนวโน้มสูงกว่าสภาพที่ดอน ส่วนภายหลังการทดลอง 2 เดือน พบว่า        ปริมาณเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาลดลงเป็น 3.5-8.32 x104 c.f.u.  และ 3.33-17.34 x103 c.f.u. หลังการทดลอง 3-10 เดือน 
(ตารางที่ 3.2.1) แสดงว่าเชื้อดังกล่าวอยู่รอดในดินได้ตลอดการทดลอง ( 10 เดือน)   โดยปริมาณที่พบใน
แต่ละเดือนของทั้ง 3 สภาพไม่มีความแตกต่างทางสถิติตลอดการทดลอง ยกเว้นเดือนที่ 4 (ม.ค.55) และ
เดือนที่ 8 (พ.ค.56) นอกจากน้ีภายหลังการทดลอง 4-10 เดือน (มค.-กค.56)  สภาพที่ดอน (ให้น้ า 2 ครั้ง/
สัปดาห)์ ปริมาณเชื้อดังกล่าวมีแนวโน้มสูงกว่าสภาพที่ดอน (ให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห)์ และสภาพที่ลุ่ม (ให้น้ า 
2 สัปดาห/์ครั้ง)  
 ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าพบว่า ก่อนการทดลองทั้ง 3 สภาพมีปริมาณไม่แตกต่างกันโดยมีค่า
ระหว่าง 21.31-54.15 x102 c.f.u. ส่วนภายหลังการทดลอง 1-2 เดือนแรก พบว่า สภาพที่ลุ่ม (ให้น้ า 2 
สัปดาห/์ครั้ง) มีปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าสูงกว่าสภาพที่ดอน (ให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ และ 1 ครั้ง/สัปดาห)์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนในเดือนที่ 3-10 (ธ.ค.55-ก.ค.56) ปริมาณเชื้อดังกล่าวทั้ง 3 สภาพไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 3.2.2, 3.2.3) 

ความเป็นกรด-ด่างของดินทั้งก่อนและหลังการทดลอง ( 8 เดือนแรก) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ทั้ง 3 สภาพที่ทดลอง ยกเว้นเดือนที่ 9-10 สภาพที่ดอน (ให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห)์ ดินมี pH สูงกว่า สภาพที่
ดอน (ให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์) และสภาพที่ลุ่มอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ตารางที่ 3.2.4)  

ความชื้นของดินพบว่า ท้ังก่อนและหลังการทดลอง สภาพที่ลุ่มส่วนใหญ่ดินมีความชื้นสูงกว่า
สภาพที่ดอนอย่างมีนัยส าคัญ แต่สภาพที่ดอนซึ่งให้น้ า 1 และ 2 ครั้ง/สัปดาห์ เปอร์เซ็นต์ความชื้นของดิน
ส่วนใหญ่ไม่ต่างกันทางสถิติตลอดการทดลองแยกเว้นเดือน พ.ค. 56 สภาพที่ดอนซึ่งให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์
ดินมีความชื้นสูงกว่าสภาพที่ดอนซึ่งให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่แตกต่างกับสภาพที่ลุ่มซึ่ง
ให้น้ า 2 สัปดาห/์ครั้ง (ตารางที่ 3.2.4)  

 

 

Trichoderma (x10
2
c.f.u.) 

หลังทดลอง 



38 

 

รูปที่ 3.2.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในแปลงเกษตรกร  ก่อนและหลังการใส่เชื้อรา 
                 ไตรโคเดอร์มา ในสภาพพื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกัน ระหว่าง ต.ค.55-ก.ค.56 
 
 ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า พบว่า ก่อนการทดลองทั้ง 3 สภาพมีปริมาณเชื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ
โดยมีค่าระหว่าง 21.31-54.15 x102 c.f.u. ส่วนภายหลังการทดลอง 1 เดือน        ปริมาณเชื้อไฟท๊อปธอร่า 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และลดลงตั้งแต่เดือนที่ 2 จนเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีปริมาณเชื้อ 12.15-16.00X102 
(c.f.u.) ซึ่งต่ ากว่าก่อนการทดลอง นอกจากน้ีพบว่าสภาพที่ลุ่ม (ให้น้ า 2 สัปดาห/์ครั้ง) เชื้อ ราไฟท๊อปธอร่า
มีปริมาณสูงกว่าสภาพที่ดอน (ให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ และ 1 ครั้ง/สัปดาห)์ อย่างมีนัยส าคัญ  ส่วนในเดือนที่ 
3-10 (ธ.ค.55-ก.ค.56) ทั้ง 3 สภาพมีปริมาณเชื้อดังกล่าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 3.2.2, 3.2.3) 
 
 

 
 

รูปที่ 3.2.2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าในแปลงเกษตรกร  ก่อนและหลังการใส่  
              เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสภาพพื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกัน ระหว่าง ต.ค.55-ก.ค.56 

 
ความเป็นกรด-ด่างของดินทั้งก่อนและหลังการทดลอง ( 8 เดือนแรก) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

ทั้ง 3 สภาพที่ทดลอง ยกเว้นเดือนที่ 9-10 สภาพที่ดอน (ให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห)์ ดินมี pH สูงกว่า สภาพที่
ดอน (ให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห์) และสภาพที่ลุ่มอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ตารางที่ 3.2.4)  

 
 
 
 
 

Phytophthora (x10
2
c.f.u.) 



39 

 

 
 

 
 
รูปที่ 3.2.3 การเปลี่ยนแปลงพีเอชของดินในแปลงเกษตรกร ก่อนและหลังการทดลอง 
              ในสภาพพื้นที่และการให้น้ าท่ีต่างกัน  
 

ความชื้นของดินพบว่าทั้งก่อนและหลังการทดลองสภาพที่ลุ่มส่วนใหญ่ดินมีความชื้นสูงกว่าสภาพ
ที่ดอนอย่างมีนัยส าคัญ แต่สภาพที่ดอนซึ่งให้น้ า 1 และ 2 ครั้ง/สัปดาห์            ความชื้นของดินส่วนใหญ่
ไม่ต่างกันทางสถิติตลอดการทดลอง ยกเว้นเดือน พ.ค.56 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 3.2.5)  

 

 

 
 

             รูปที่ 3.2.4 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของดินในแปลงเกษตรกรที่มีสภาพ  
                                  และการให้น้ าต่างกัน ระหว่าง ต.ค.55-ก.ค.56  

พีเอชดิน 

ความชื้นดิน (%) 

หลังทดลอง 
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อุณหภูมิและความชื้นในอากาศในสภาพแปลงเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า 

อุณหภูมิอากาศตลอดการทดลอง ระหว่างเดือน  ต.ค.55-ก.ค.56 เท่ากับ 21.9-29.7 OC โดยเดือน เม.ย.  56 
มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29.7 OC และมีความชื้นต่ าสุดเฉลี่ย 67.9% ส่วนความชื้นในอากาศตลอดการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ย 67.9-90.8 % โดยเดือน พ.ย. 55 อากาศมีความชื้นสูงสุดเฉลี่ย 90.8 % (ตารางที่ 3.2.5 
และรูปที่ 3.2.5) 

 
 

 
รูปที่ 3.2.5 อุณหภูมิและความชื้นอากาศในแปลงเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

                                   ระหว่าง ต.ค.55-ก.ค.56 

อุณหภูมิ (oC) และความชื้นอากาศ (%) 
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         ตารางท่ี 3.2.1 ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในดินแปลงเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ก่อนและหลังการทดลองในสภาพพื้นที่และ 
                                                     การให้น้ า ต่างกัน 
 

 

 

Treatments 

ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา (c.f.u./ดินแห้ง 1 กรัม ) 1 

ก่อน 

ทดลอง 

หลัง 

ทดลอง 

ต.ค.55 ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 กพ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 กค.56 

102 x105 x104 x103 x103 x103 x103 x103 x103 x103 x103 

1.ที่ดอนให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 1.7 2.81 3.58 2.25 17.34a 10.59 6.42 9.83 12.00a 10.58 12.66 

2.ที่ดอนให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห ์ 2.4 2.20 8.32 2.91 8.66b 7.66 3.33 5.58 6.08b 9.58 7.17 

3. ที่ลุ่มให้น้ า 2 สัปดาห์/1ครั้ง 2.5 4.29 6.0 5.41 6.66b 9.68 5.92 6.00 4.91b 9.42 12.51 

F-test ns ns ns ns * ns ns ns * ns ns 

c.v.(%) 41.8 73.4 39.3 49.9 51.8 45.1 56.8 55.9 43.4 48.6 50.5 

  หมายเหต ุ  
   1    = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 
   *  = ค่าเฉล่ียในคอลัมม์เดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % 
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ตารางท่ี 3.2.2 ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าในดินแปลงเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ก่อนและหลังการทดลอง 
                                                   ในสภาพพื้นที่และการให้น้ าต่างกัน  

 
 

 

Treatments 

ปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า (c.f.u./ดินแห้ง 1 กรัม) 1 

ก่อน 

ทดลอง 

หลัง 

ทดลอง 

ต.ค.55 ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 

x102 102 x102 x102 x101 x101 x102 x102 x102 x102 x102 

1.ที่ดอนให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 21.31 25.57b 9.32b 4.25 13.50 16.08 7.00 10.75 5.42 13.00 12.15 

2.ที่ดอนให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห ์ 54.15 33.07b 11.33b 4.58 6.75 12.25 6.66 8.25 8.41 12.58 13.58 

3. ที่ลุ่มให้น้ า 2 สัปดาห์/1ครั้ง 34.65 63.35a 28.50a 4.83 9.58 12.67 11.83 7.75 14.67 19.99 16.00 

F-test ns * * ns ns ns ns ns ns ns ns 

c.v.(%) 53.0 49.7 62.3 41.9 49.8 19.6 41.4 28.9 67.1 44.4 53.6 

    หมายเหตุ 
   1    = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 
   *  = ค่าเฉล่ียในคอลัมม์เดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % 
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                           ตารางท่ี 3.2.3 ความเป็นกรด-ด่างของดินในแปลงเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ก่อนและหลังการทดลอง 

                                                                                 ในสภาพพื้นที่และการให้น้ าต่างกัน  
 
 

 

Treatments 

 pH ดิน 1 

ก่อน 

ทดลอง 

หลัง 

ทดลอง 

ต.ค.55 ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 

1.ที่ดอนให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 7.00 6.90 6.97 7.27 7.12 7.27 7.33 7.40 7.88 7.68a 7.64a 

2.ที่ดอนให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห ์ 7.00 6.85 7.00 7.13 7.13 7.18 7.22 7.23 7.73 7.41b 7.39b 

3.ที่ลุ่มให้น้ า 2 สัปดาห์/1ครั้ง 6.98 6.89 7.03 7.16 7.25 7.27 7.25 7.25 7.68 7.45b 7.32b 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns ** ** 

c.v.(%) 2.40 2.06 2.18 1.25 1.59 2.11 1.55 2.69 1.44 1.88 0.67 

หมายเหต ุ
   1       =  ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 

*,**   = ค่าเฉล่ียในคอลัมปภ์เดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 และหรือ 99 % 
ns      = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 และหรือ 99 % 

ตารางท่ี 3.2.4 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของดินในแปลงเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ก่อนและหลังการทดลอง 
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                                                                               ในสภาพพื้นที่และการให้น้ าต่างกัน  
 

 

Treatments 

ความชื้น (%) 1 

ก่อน 

ทดลอง 

หลัง 

ทดลอง 

ต.ค.55 ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 

1.ที่ดอนให้น้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 25.59b 24.04b 23.51b 15.87b 13.36b 14.78b 17.11ab 14.87 14.81a 12.29 25.86b 

2.ที่ดอนให้น้ า 1 ครั้ง/สัปดาห ์ 31.29a 24.39b 21.60b 18.29b 11.20b 17.85ab 12.08b 11.00 8.27b 5.43 23.17b 

3. ที่ลุ่มให้น้ า 2 สัปดาห์/1ครั้ง 30.42a 37.54a 31.98a 27.89a 23.34a 25.00a 22.76a 17.73 14.86a 14.50 31.18a 

F-test     * 
     

** ** ** * * * ns * ns ** 

c.v.(%) 8.93 11.13 12.17 19.61 29.74 25.44 23.52 29.21 24.47 48.61 8.43 

   หมายเหต ุ
1     = ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ้ า 

*,** = ค่าเฉล่ียในคอลัมภ์เดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 และหรือ 99 % 
ns  = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 และหรือ 99 % 
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ตารางท่ี 3.2.5 อุณหภูมิและความชื้นอากาศในแปลงเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
ระหว่างเดือน ต.ค. 55-ก.ค.56 

 
อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ (เฉลี่ย) ระหว่าง ตุลาคม 2555-กรกฎาคม 2556 

ณ สวนส้มเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัด ล าปาง 

เดือน T (oC) RH (%) 

ต.ค.  26.5 87.4 

พ.ย. 25.7 90.8 

ธ.ค.  23.0 87.5 

ม.ค.  21.9 81.7 

              ก.พ.  26.2 78.2 

มี.ค.  26.3 71.1 

เม.ย.  29.7 67.9 

พ.ค.  28.7 80.6 

มิ.ย.  28.3 82.1 

ก.ค.  27.5 86.5 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุป 
1. เชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่ใส่ในดิน ในสภาพสวนส้มโอ ที่มีการจัดการสวนแตกต่างกัน 3    รูปแบบ  

สามารถอยู่รอดในดินได้ตลอดการทดลอง ( 10 และ 12 เดือน) ทั้ง 3 สภาพปริมาณการอยู่รอดไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ แต่ปริมาณลดลงเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น  และเมื่อสิ้นสุดการทดลองปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ที่อยู่รอดสูงกว่าที่มีอยู่ในธรรมชาติก่อนการทดลอง  

2. เชื้อราไฟท๊อฟธอร่าที่มีอยู่ในธรรมชาติในสภาพสวนส้มโอ ที่มีการจัดการสวนแตกต่างกัน       3  
รูปแบบ สามารถอยู่รอดในดินได้ตลอดการทดลอง ( 10 และ 12 เดือน) โดยทั้ง 3 สภาพปริมาณการอยู่รอด
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และเมื่อสิ้นสุดการทดลองปริมาณเชื้อที่อยู่รอดมีปริมาณต่ ากว่าที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ก่อนการทดลอง 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมได้แก่ สภาพพื้นที่ อุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ       ท่ี 
แตกต่างกันไม่ท าให้ปริมาณการอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและไฟท๊อปธอร่า  แตกต่างกันทางสถิติ
ตลอดการทดลอง 

4. เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใส่ลงไปในดินมีปริมาณลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนที่ 3         จนสิ้นสุด 
การทดลอง และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือน จึงสามารถลดปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่าในดินได้  

5. การอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มา และไฟท๊อปธอร่าในธรรมชาติ ก่อนการทดลองสภาพที่ลุ่ม 
มีแนวโน้มอยู่รอดสูงกว่าสภาพที่ดอน 
 
ข้อเสนอแนะ 

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ใส่ลงในดินสวนส้มโอ ทั้งสภาพที่ดอน หรือที่ลุ่ม เพื่อให้เชื้อมีชีวิตรอด
และมีปริมาณมากพอ ท่ีจะสามารถลดปริมาณเชื้อราไฟท๊อปธอร่า สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของส้ม ควรใส่
เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง และควรให้น้ าทันทีหลังใส่เชื้อ จากนั้นควรให้น้ า 1-2 ครั้ง/
สัปดาห์ หากใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างสม่ าเสมอจะช่วยลดการใช้สารเคมี หรือทดแทนการใช้สารเคมีได้
ในอนาคต และลดความเสียหายจากโรคดังกล่าว  
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ภาคผนวก 

 

 
 

รูปผนวกที่ 1 โคโลนีเชื้อราไฟท๊อปธอร่าที่มีชีวิตเจริญบนอาหาร PDA+BNPRA  
 

 
 

รูปผนวกที่ 2 โคโลนีเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีชีวิตเจริญบนอาหารพีดีเอที่เติมสารปฏิชีวนะ   
 

 
 

รูปผนวกที่ 3 การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาในร าข้าวอายุ 3 วัน 
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รูปผนวกที่ 4 การทดลองในแปลงวิจัยส้มโอ ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มทร.ล้านนา 
 

  
 

รูปผนวกที่ 5 การใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มาและการคลุมฟางรอบโคนต้นหลังใส่เชื้อ  
 

 
 
           รูปผนวกท่ี 6 คณะผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยมแปลงวิจัย ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
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รูปผนวกที่ 7  การทดลองในสวนส้มโอเพชรลานนา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  
 
 

  

 
 

รูปผนวกที่ 8  การทดลองในสวนส้มโอนายอ านวย ท่นไชย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
                        ติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 
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