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ช่ือโครงการ   การควบคมุโรคไหม้ของข้าวโดยชีววิธีด้วยเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 
 
คณะนักวิจัยและสังกัด  
 กทัลวีลัย์ สขุช่วย สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย   1 ปี 8 เดือน ระหวา่ง กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2558 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ได้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาที่มีประสทิธิภาพสงูสามารถควบคมุโรคไหม้ของข้าวในสภาพ
ห้องปฏิบติัการ  
 
ขอบเขตการวิจัย  

ส ารวจรวบรวมเชือ้ราสาเหตโุรคไหม้ของข้าว และเชือ้ราไตรโคเดอร์มา ใน 3 อ าเภอของจงัหวดั
ล าปาง คดัเลอืกทดสอบประสทิธิภาพของสายพนัธ์ุเชือ้ราไตรโคเดอร์มาตอ่เชือ้ราสาเหตโุรคไหม้ของข้าว
บนอาหารเลีย้งเชือ้ ทดสอบความเข้มข้นและจ านวนครัง้ในการพน่เชือ้ราไตรโคเดอร์มาตอ่การควบคมุโรค
ไหม้ในสภาพห้องปฏิบติัการ 
 
วิธีการวิจัย      
1. การส ารวจเก็บตัวอย่างและการแยกเชือ้บริสุทธ์ิ 

ส ารวจและเก็บตวัอยา่งใบข้าวท่ีเป็นโรคไหม้ใน 3 อ าเภอ จงัหวดัล าปาง บนัทกึสถานท่ี    พนัธ์ุข้าว
และลกัษณะอาการของโรค จากนัน้  น ามาแยกเชือ้ให้บริสทุธ์ิ  โดยวิธี       Tissue Transplanting Method  
น าเชือ้รา Pyricularia grisea บริสทุธ์ิท่ีแยกได้เก็บไว้บนอาหาร PDA slant ในตู้ เย็น เพื่อใช้ทดสอบตอ่ไป 

   เก็บตวัอยา่งใบข้าวปกติท่ีไม่เป็นโรคและตวัอยา่งดินในนาข้าว น ามาแยกเชือ้ราไตรโคเดอร์มา ให้ 
บริสทุธ์ิ โดยวิธี Soil Plate Method น าเชือ้บริสทุธ์ิท่ีแยกได้เก็บไว้ในตู้ เย็น เพ่ือใช้ทดสอบตอ่ไป 
2. การทดสอบความสามารถในการท าให้เกิดโรคกับใบข้าว 

น าเมลด็ข้าวพนัธ์ุขาวมะล ิ105 ซึง่อ่อนแอตอ่การเกิดโรคไหม้ มาฆา่เชือ้ท่ีผิวเมลด็ด้วย   คลอร็อกซ์  
10 % นาน 5 นาที ล้างด้วยน า้กลัน่ น ามาเพาะในถาดเพาะ ในกระโจมท่ีคลมุด้วยพลาสติกใส ป้องกนั
สปอร์เชือ้โรคมาตกบนใบข้าว เม่ือต้นข้าวอาย ุ21 วนัจึงตดัใบข้าวมาท าการทดสอบ 
 น าเชือ้รา P. grisea บริสทุธ์ิ มาเลีย้งในอาหาร Rice-Polish Agar (RPA) ในจานเลีย้งเชือ้ เป็น
เวลา 14 วนั เพื่อให้เชือ้สร้างสปอร์ จากนัน้น ามาท าสปอร์แขวนลอย ให้มีความเข้มข้น 10 5 สปอร์/มล.  

น าไปทดสอบตอ่ไป 
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ตดัใบข้าวอาย ุ21 วนัน ามาล้างด้วยน า้กลัน่ หุ้มโคนก้านใบด้วยส าลจีุ่มน า้กลัน่จากนัน้น าไปวาง
บนอาหารวุ้น Water agar (WA) ในจานเลีย้งเชือ้ จ านวน 5 ใบ/จาน   พน่ด้วยสปอร์แขวนลอยของ เชือ้รา 
P. grisea จ านวน 10 ไอโซเลต อตัรา 5 มล/จาน บม่ในกลอ่งพลาสติกชืน้ ท่ีอุณหภมิูห้อง 25 OC ในท่ีมืด
สลบัสวา่งอยา่งละ 12 ชัว่โมง เป็นเวลา 10 วนั สงัเกตลกัษณะอาการของโรคแตล่ะไอโซเลต บนัทกึภาพ 
จากนัน้คดัเลอืกไอโซเลตท่ีเกิดโรคไปทดสอบตอ่ไป 
3. การทดสอบคัดเลือกเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

น าเชือ้ราไตรโคเดอร์มาที่แยกได้จ านวน 21 ไอโซเลตและท่ีเก็บรวบรวมไว้ท่ีงานอารักขาพืชอีก 13 
ไอโซเลต รวม 34 ไอโซเลต มาทดสอบประสทิธิภาพในการยบัยัง้เส้นใยเชือ้รา P. grisea ท่ีคดัเลอืกไว้
จ านวน 3 ไอโซเลต ได้แก่ Py 5 (อ.เมือง)   Py 11 (อ.ห้างฉตัร) และ Py 13 (อ.แม่เมาะ)     ในการทดสอบ
ใช้วิธี bi-culture test บนัทกึข้อมลู รัศมีโคโลนีเชือ้รา P. grisea ค านวณเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้  จากนัน้
คดัเลอืกไอโซเลตท่ีมีเปอร์เซ็นต์ยบัยัง้สงูสดุ เพื่อน าไปทดสอบประสทิธิภาพในการควบคมุโรคไหม้ตอ่ไป  
4. การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไหม้ในสภาพห้องปฏิบัติการ  

น าเชือ้ราไตรโคเดอร์มาไอโซเลตท่ีมีประสทิธิภาพดีท่ีสดุ มาเลีย้งในเมลด็ข้าวฟ่างสกุ (ฆา่เชือ้แล้ว) 
นาน 7 วนั จนเชือ้สร้างสปอร์สเีขียวทัง้ถงุ เติมน า้กลัน่ท่ีฆา่เชือ้แล้วและ Tween 20 ลงไป คนให้สปอร์
กระจาย กรองเมลด็ข้าวฟ่างออก จะได้สปอร์แขวนลอยของเชือ้ราไตรโคเดอร์มา น าไปใช้ทดสอบตอ่ไป 
5. การทดสอบความเข้มข้นที่เหมาะสมของเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

น าสปอร์แขวนลอยของเชือ้รา P. grisea (Py 5) ปรับให้มีความเข้มข้น 105 สปอร์/มล. พน่ลงบนใบ
ข้าวในจานเลีย้งเชือ้ท่ีเตรียมไว้ โดยใช้เคร่ืองทดสอบประสทิธิภาพสารเคมีในการพน่ อตัราการพน่ 5 มล/
จาน  บม่ไว้ในท่ืมืด 24 ชัว่โมง  จากนัน้พน่ทบัด้วยสปอร์แขวนลอยของเชือ้ราไตรโคเดอร์มาไอโซเลต Th6s 
ท่ีระดบัความเข้มข้น 10 5 10 7 และ 10 9 สปอร์/มล เปรียบเทียบกบักรรมวิธีควบคมุ (พน่ด้วยน า้กลัน่ผสม 
Tween 20) พน่ในอตัรา 5 มล./จาน น าจานเลีย้งเชือ้ไปบม่ท่ีอุณหภมิู 25 OC ในท่ีมืดสลบักบัสวา่งอยา่งละ 
12 ชัว่โมง เป็นเวลา 30 วนั สงัเกตการเกิดโรคและ บนัทกึภาพ  
6. การศึกษาจ านวนครัง้ที่เหมาะสมในการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

ตดัใบข้าวอาย ุ21 วนัวางในจานเลีย้งเชือ้จ านวน 6 ใบ/จานจากนัน้พน่ด้วยเชือ้รา P. grisea (Py5)  
ท่ีระดบัความเข้มข้น 10 5 สปอร์/มล. อตัรา 5 มล./จาน บม่ไว้ 24 ชม.   พน่ด้วยเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 5 10 
และ 15 วนั/ครัง้  สงัเกตอาการโรคและ บนัทกึภาพ  
ผลการวิจัย      
1. การเก็บตัวอย่างโรคข้าวและการแยกเชือ้สาเหตุโรคไหม้  

การส ารวจโรคข้าวด าเนินการใน 3 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมือง อ าเภอห้างฉตัรและอ าเภอแม่เมาะ 
การเก็บตวัอยา่งด าเนินการ 2 ช่วงคือ   ฤดนูาปรัง  ออกส ารวจ 11 มี.ค.– 2 เม.ย. 2557 ไม่พบโรคไหม้ข้าว 
พบโรคใบจุดสนี า้ตาล การส ารวจช่วงที่ 2 ฤดปูลกูข้าวนาปี ออกส ารวจ 21-28 สงิหาคม 2557 พบโรคไหม้
ระบาดรุนแรงในหลายพืน้ท่ีของทัง้ 3 อ าเภอ แยกเชือ้รา P. grisea บริสทุธ์ิสาเหตโุรคไหม้ข้าวได้จ านวน 10 



4 
 

 

ไอโซเลต สว่นการเก็บตวัอยา่งดินและใบข้าวสามารถแยกเชือ้ราไตรโคเดอร์มาบริสทุธ์ิจากใบข้าวได้จ านวน 
9 ไอโซเลต และจากตวัอยา่งดินได้จ านวน 12 ไอโซเลต รวม 21 ไอโซเลต 
2. การทดสอบการเกิดโรคไหม้ 
 ได้น าเชือ้รา P. grisea บริสทุธ์ิท่ีแยกได้จ านวน 10 ไอโซเลต มาทดสอบการเกิดโรคไหม้บนใบข้าว
ในห้องปฏิบติัการ พบวา่มีเพียง 3 ไอโซเลต ท่ีสามารถท าให้ใบข้าวเกิดโรคไหม้ได้   ได้แก่      ไอโซเลต Py 5  
(อ.เมือง) Py 11 (อ.ห้างฉตัร) และ Py 13 (อ.แม่เมาะ) โดย Py 5 แสดงอาการของโรคชดัเจนท่ีสดุ 
รองลงมาคือ  Py 13 และ Py 11  
3. การทดสอบคัดเลือกเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

การทดสอบประสทิธิภาพของเชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการยบัยัง้การเจริญของเส้นใยเชือ้รา 
P. grisea สาเหตโุรคไหม้ พบวา่ เชือ้ราไตรโคเดอร์มาทัง้ 34 ไอโซเลต  สามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้รา 
P. grisea ทัง้ 3 ไอโซเลต โดยภายหลงัการทดสอบ 6 วนั เชือ้ราไตรโคเดอร์มา Th6s สามารถยบัยัง้เชือ้รา 
P. grisea (Py 5  Py11 และ Py 13) ได้ 33.93-62.50  32.08-69.81 และ 32.08-71.70% ตามล าดบั โดย
เชือ้รา Th6s ยบัยัง้เชือ้รา P. grisea (Py 5) และ P. grisea (Py 13) ได้สงูสดุ 62.50 และ 71.70 % 
ตามล าดบั สว่นเชือ้รา Th7-1S ยบัยัง้เชือ้รา P. grisea (Py 11) ได้สงูสดุ 69.81% ซึง่แตกตา่งจากไอโซเลต
อ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง นอกจากนีเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา  28 ไอโซเลตจาก  34 ไอโซเลต     สามารถเจริญ
ปกคลมุโคโลนี เชือ้รา P. grisea ได้ทัง้หมดภายใน 7 วนัหลงัการทดสอบจึงได้คดัเลอืกเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 
Th6s และเชือ้รา P. grisea (Py 5) เพื่อใช้ทดสอบตอ่ไป 
4. การทดสอบความเข้มข้นที่เหมาะสมของเชือ้ราไตรโคเดอร์มา  
 ผลการทดสอบความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของเชือ้ราไตรโคเดอร์มา ( Th6s)  ในการควบคมุโรคไหม้
ของใบข้าวในสภาพห้องปฏิบติัการพบวา่ ภายหลงัการทดสอบ 30 วนัใบข้าวท่ีพน่ด้วยเชือ้ราไตรโคเดอร์มา
ท่ีระดบัความเข้มข้น  1.0 X105  1.3 x107 และ 2.1 X109 สปอร์/มล ไม่เกิดโรค ไหม้ แตกตา่งจากกรรมวิธี
ควบคมุ (ไม่พน่เชือ้ราไตรโคเดอร์มา) ซึง่ใบข้าวมีลกัษณะแผลไหม้เป็นปืน้อยา่งชดัเจนแตไ่ม่พบแผลรูปตา 
(รูปท่ี 6)และจากการตดัเนือ้เยื่อใบที่เป็นแผลน าไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์พบสปอร์ของเชือ้รา P. grisea 
สว่นใบท่ีไม่เป็นโรคไม่พบสปอร์ของเชือ้ราดงักลา่ว แสดงให้เห็นวา่เชือ้ราไตรโคเดอร์มา (Th6s) ทัง้ 3 ระดบั
ความเข้มข้นมีประสทิธิภาพในการควบคมุโรคไหม้ของข้าวในสภาพห้องปฏิบติัการ 
5. การศึกษาจ านวนครัง้ที่เหมาะสมในการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

ผลการทดลองพบวา่ ทกุกรรมวิธีท่ีทดสอบทัง้ท่ีพน่ด้วยเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 5  7 และ 10 วนั/ครัง้ 
รวมทัง้กรรมวิธีควบคมุ (ไม่พน่เชือ้ราไตรโคเดอร์มา) ไม่พบการเกิดโรคไหม้ในทกุกรรมวิธี  จึงไมอ่าจสรุปผล
การทดลองตามวตัถปุระสงค์ในประเด็นดงักลา่วได้ 
วิจารณ์ 

การส ารวจเก็บตวัอยา่งโรคไหม้ข้าว ช่วงแรกระหวา่ง 11 มี.ค.– 2 เม.ย. 2557 ซึง่เป็นข้าวนาปรัง
เม่ือน ามาแยกเชือ้ไม่พบเชือ้ราสาเหตโุรคไหม้ โรคท่ีพบสว่นใหญ่เป็นโรคใบจุดสนี า้ตาลท่ีเกิดจากเชือ้รา 
Bipolaris oryzae ซึง่พบวา่ ในฤดนูาปรังเกษตรกรไม่ปลกูพนัธ์ุหอมมะล ิ105 และ  กข 6 เน่ืองจากทัง้ 2 
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พนัธ์ุ เป็นข้าวไวแสงไม่สามารถน ามาปลกูในฤดกูารท านาปรังได้ เน่ืองจาก จะให้ผลผลติต ่าหรือไม่ให้
ผลผลติเลย เน่ืองจากข้าวไม่ออกดอก สว่นพนัธ์ุท่ีนิยมปลกูในฤดนูาปรัง ได้แก่ ข้าวจ้าวปทมุธานี 1  และ
ข้าวเหนียวพนัธ์ุสนัป่าตอง 1 ซึง่ทัง้ 2 พนัธ์ุต้านทานตอ่โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง (กองเมลด็พนัธ์ุข้าว ,  
มปป.) อีกทัง้โรคไหม้มกัจะระบาดรุนแรงในช่วงฤดฝูนท่ีอากาศร้อนและความชืน้สงูจึงอาจเป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าให้ไม่พบโรคไหม้ในช่วงการส ารวจดงักลา่ว 

ส าหรับการทดสอบ จ านวนครัง้ของการพน่เชือ้ราไตรโคเดอร์มา ในการควบคมุโรคไหม้ในสภาพ
ห้องปฏิบติัการ ซึง่ทกุกรรมวิธีไม่เกิดโรคนัน้สาเหตหุลกัอาจเน่ืองมาจากเชือ้อ่อนแอลง ไม่สามารถเกิดโรค
ได้ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากในระหวา่งการเก็บรักษา ไฟฟ้าดบับอ่ย ท าให้อุณหภมิูในตู้ เย็นไม่คงท่ีอาจเป็น
สาเหตสุ าคญัท่ีท าให้เชือ้อ่อนแอลงจนไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้ 
สรุปและข้อเสนอแนะ  

สรุป 
1. เชือ้ราไตรโคเดอร์มา ไอโซเลต Th6s และ Th7-1s มีประสทิธิภาพสงูสามารถยบัยัง้การเจริญ

ของเชือ้รา P. grisea ไอโซเลต Py5  Py11 และ  Py13 ท่ีเป็นสาเหตโุรคไหม้ได้สงูสดุ 
2. เชือ้ราไตรโคเดอร์มาไอโซเลต Th6s ทัง้ 3 ระดบัความเข้มข้น (1.0x105  1.3x107 และ 2.1 x 109 

สปอร์/มล) สามารถควบคมุโรคไหม้ของใบข้าวในสภาพห้องปฏิบติัการได้ ดี โดยใบข้าวไม่เป็นโรคไหม้ 
ตลอดการทดสอบ 30 วนั ในขณะท่ีกรรมวิธีควบคมุเกิดโรคไหม้ชดัเจน 

3.การทดสอบจ านวนครัง้ท่ีเหมาะสมของการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา ในการควบคมุโรคไหม้ของใบ
ข้าวในสภาพห้องปฏิบติัการ ไม่อาจสรุปผลการทดลองได้เน่ืองจากทกุกรรมวิธีรวมทัง้กรรมวิธีควบคมุไม่
เกิดโรค  
 ข้อเสนอแนะ  

1. ในการส ารวจเพื่อเก็บตวัอยา่งโรคไหม้ของข้าวควรด าเนินการในฤดฝูนซึง่เป็นข้าวนาปี 
2. เพื่อยืนยนัผลการทดลองและเกิดความแม่นย ายิ่งขึน้ ควรจะได้น าผลการทดลองไปทดสอบใน
สภาพแปลงอีกครัง้หนึง่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ  : โรคไหม้ของข้าว ไตรโคเดอร์มา การควบคมุโดยชีววิธี   
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EXECUTIVE SUMMARY 

Project Title : Biological Control of Rice Blast with Trichoderma spp. 
Investigators : Kattaleewan Sookchaoy ,  Agricultural Technology Research Institute,    
                        Rajamangala University of Technology Lanna 
Project Period:    1 years and 8 months from February, 2014 to September, 2015   
Objectives : 

To obtain the high effective Trichoderma sp. isolate to control rice blast disease  under  
laboratory condition 
Scope of Research: 

The survey of rice blast disease and Trichoderma fungi were conducted in 3 districts of 
Lampang province. Screening test of Trichoderma efficacy on Pyricularia grisea, causal agent of 
rice blast disease on PDA medium was examined in laboratory.  The test of appropriate 
concentrations and spraying frequency of Trichoderma to control rice blast disease were also 
investigated in laboratory condition. 
Methodology: 
1. Survey and pure culture isolation 

1.1 Survey and sampling of rice blast disease were conducted in 3 districts; Muang, 
Hangchat and Mae Moh. The location, variety and symptoms of the blast were recorded. Pure 
culture of Pyricularia grisea, causal agent of the blast was isolated by Tissue Transplanting 
Method. The pure culture isolates were stored in the refrigerator for further experiments. 
 1.2 The healthy rice leaves (no disease) and paddy soil were collected to isolate the 
pure culture of Trichoderma spp. by using soil plate method. The pure cultures were stored in 
the refrigerator for further experiments. 
2. Test of pathogenicity on rice leaves 

Rice seeds (Jasmine rice105), which is susceptible to blast disease, were soaked in 
10% of sodium hypochlorite for 5 min. and washed in sterile distilled water. The seeds were 
planted in nursery trays and  covered with transparent plastic sheet to prevent contamination. 
The 21–day-old rice plants were used for the experiment.  

Pure culture of  P. grisea  was grown on Rice-Polish Agar (RPA) medium in the plates to 
increase the amount of spores.  The plates were incubated  at  25oC for 14 days in the dark and 
light, every 12 hrs alternately. The spore suspension  was  prepared  at  concentration  of     105 

spores/ml for the experiment. 
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 Healthy rice leaves were washed with sterile distilled water and wraped at the base with 
a moist cotton wool. Then it was placed on water agar (WA) medium in plates, 5 leaves/plate. 
The plates were sprayed with P. grisea spore suspension at the rate of 5 ml/plate. Then the 
plates were incubated in moist plastic box at the temperature of 25 OC in the dark and light, 
every 12 hrs alternately. After 10 days of incubation, disease symptoms in each isolates (10 
isolates) were recorded.  The blast disease isolates were selected for the experiment. 
3. Screening test of Trichoderma spp. 

An efficacy test of mycelial growth inhibition of 3 isolates, P. grisea ; Py5 (Muang)  
Py11(Hangchat) and Py13 (Mae Moh) were done by bi-culture testing with 34 isolates of 
Trichoderma fungi. They were 21 isolates which obtained from rice leaves and paddy soil and 
13 isolates which received from Plant Protection Division, Agricultural Technology Research 
Institute. The radial growth of P. grisea colonies were measured and then the percentage of 
inhibition was calculated. The highest percentage of inhibition was selected for further rice 
blast disease control efficacy test. 
4. Appropriate concentration of Trichoderma testing 

The best effective Trichoderma isolate was grown on sterile sorghum grain in plastic 
bag for 7 days until green spores were produced.  The bags were filled with sterile distill water 
and Tween 20 and shaken until the spores come out from the grains. The spore suspension 
was screened to take off the grains.  

Spore suspension of P. grisea (Py 5) was adjusted to be a concentration of 
105spores/ml. The suspension was sprayed on rice leaves in plates, with the chemical efficacy 
test instrument, at the rate of 5 ml/plate.  The plates were incubated in the dark at 25oC for 24 
hrs.  The 105, 107 and 109 spores/ml of Trichoderma (Th6s) spore suspension were following 
sprayed into the plates at the rate of 5 ml/plate except the control plate. The plates were then 
incubated at 25oC in the dark and light, every 12 hrs alternately. The disease symptom was 
observed and recorded at 30 days after spraying. 
5. Appropriate frequency of Trichoderma spraying 

The rice leaves of 21 days of age were cut and placed in a Plate, 6 leaves/plate and 
sprayed with P. grisea (Py5) spore suspension at the concentration of 105 spores/ml, 5 ml/plate. 
The plates were incubated in the dark at the temperature of 25oC. After 24 hrs of incubation the 
Trichoderma (Th6s) spore suspension was following sprayed at every 5, 10 and 15 days for 30 
days. The disease symptom was observed and recorded. 



8 
 

 

Results: 
1. Survey and pure culture isolation 

The first survey of rice blast disease was conducted during March 11- April 2, 2014 at 6 
different villages of 3 districts in Lampang province. The result showed that rice blast disease 
caused by Pyricularia grisea was not found in the survey but found only brown leaf spot 
disease. The second survey was conducted during August 21-28, 2014. The blast disease was 
found in several areas of the three districts and can be isolated in 10 pure cultures of P. grisea. 
The nine pure culture of Trichoderma spp. were isolated from rice leaves and 12 isolates from 
paddy soil samples, total of 21 isolates. 
2. Test of pathogenicity on rice leaves 

Ten isolates of P. grisea were tested on rice blast disease in the laboratory condition. It 
was found that the rice blast disease was occurred by only 3 isolates; Py5, Py11 and Py13. The 
Py5 (Muang) showed the most obviously symptom of the disease followed by Py 13 (Mae Moh) 
and Py 11 (Hangchat). 
3. Screening test of Trichoderma spp 

An efficacy test between 34 isolates of Trichoderma  and  3 isolates of P. grisea, causal 
agent of blast disease in vitro after the test of 3 and 6 days found that all 34 isolates of 
Trichoderma could inhibited the mycelial growth of P. grisea (Py 5, Py11and Py 13) at 33.93 to 
62.50, 32.08 to 69.81 and 32.08 to 71.70 % of the inhibition, respectively. The mycelial growth 
of P. grisea (Py 5 and Py 13) were the best inhibited by Th6s isolate, 62.50 and 71.70 % 
respectively. But P. grisea (Py 11) was the best inhibited by Th7-1S isolate, 69.81% which was 
significantly different from the other isolates. In addition, 28 from 34 isolates of Trichoderma 
grew and cover on the entire colonies of P. grisea within 7 days of the test. 
4. Appropriate concentration of Trichoderma testing 

The appropriate concentration of Trichoderma (Th6s) to control rice blast disease was 
tested under laboratory condition. The results showed that the rice leaves which were sprayed 
with all 3 concentrations (1.0X105, 1.3x107and 2.1X109 spores/ml) of Trichoderma did not show 
disease symptom, while the control treatment (no treated with the Th6s) appeared spots and 
clearly burns symptom at the leaves. The microscopic examination found that spores of the 
fungus P. grisea were noticed on the rice leaves only in the control treatment. The results 
indicated that the 3 concentrations of Trichoderma (Th6s) expressed the effective control for 
rice blast disease under laboratory condition.  
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5. Appropriate frequency of Trichoderma spraying 
It was found that after Trichoderma spray at every 5, 7 and 10 days for 30 days the rice 

leaves of all treatments including with the control (no Trichoderma) were not brought about 
blast disease. This may be because the pathogen was lost the ability to plant disease during 
stored in the refrigerator. Due to the power often outage it caused the inconstant of refrigerator 
temperature. 
Discussion : 

The first survey of rice blast disease was conducted during March 11- April 2, 2014. 
The result showed that rice blast disease caused by Pyricularia grisea was not found in the 
survey but found only brown leaf spot disease which is caused by Bipolarisoryzae. This is 
because of the rice varieties grown at that season, second crop, which were PathumThani 1 
and Sanpatong 1. Its resistant to rice blast disease (Seed Division, the DEA.). Normally, 
Jasmine rice 105 and GorKor 6 which are susceptible to rice blast disease are grown at the first 
crop season. Furthermore, the blast disease usually occurs during the rainy season (first crop 
season) when the weather is hot and humid. 

The appropriate frequency of Trichoderma spray for rice blast disease control in the 
laboratory condition was tested. The result could not be summarized in this case because there 
were not effective evidence in all treatments including the control. This may be due to the blast 
pathogen agent was weakened down during storage in the refrigerator. The pathogen lose the 
ability to make a disease due to the unstable temperature. 
Conclusion and Suggestions 

Conclusion 
1. The isolates of Trichoderma (Th6s and Th7-1s) had the highest efficacy to inhibit the 

P. grisea (Py 5, Py 11 and Py 13) mycelial growth. 
2. The isolation of Trichoderma (Th6s) at the concentrations of 1.0x105 1.3x107 and 2.1 x 

109 spores/ml could be controlled rice blast disease in the laboratory condition.  
3.The result of appropriate  frequency  of  Trichoderma  spray for rice blast disease  

control in the laboratory condition test could not be summarized in this case because there  
were not effective evidence in all treatments including the control.  

Suggestions  
1. Rice blast disease survey should be carried out in the rainy season 
2. It should be done the field test in order to confirm and get the completely results for 

farmer utilization.    Keywords : rice blast disease, Trichoderma spp., Bio-control  
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การควบคุมโรคไหม้ของข้าวโดยชีววิธีด้วยเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

Biological Control of Rice-Blast with Trichoderma spp. 

กัทลีวัลย์  สุขช่วย  

Kattaleewan Sookchaoy    
 

บทคัดย่อ 
การส ารวจโรคไหม้ของข้าวด าเนินการใน 3 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมือง       อ าเภอห้างฉตัร 

และอ าเภอแม่เมาะของจงัหวดัล าปาง ในฤดนูาปรังระหวา่ง 11 มี.ค.– 2 เม.ย. 2557 ผลการส ารวจไม่พบ
โรคไหม้ข้าวท่ีเกิดจากเชือ้รา Pyricularia grisea พบเฉพาะโรคใบจุดสนี า้ตาล การส ารวจช่วงที่ 2 ฤดนูาปี 
ระหวา่ง 21-28 สงิหาคม 2557 พบโรคไหม้ระบาดรุนแรงทัง้ 3 อ าเภอ สามารถแยกเชือ้รา  P. grisea 
บริสทุธ์ิได้จ านวน 10 ไอโซเลต เม่ือน ามาปลกูเชือ้บนใบข้าวพบวา่มีเพียง 3 ไอโซเลตทีสามารถท าให้ใบข้าว
เกิดโรค ได้แก่ ไอโซเลต Py 5  Py 11และ Py 13 ซึง่ Py 5 (อ.เมือง) แสดงอาการของโรคชดัเจนท่ีสดุ 
รองลงมาคือ Py 13 (อ.แม่เมาะ) และ Py 11 (อ.เมือง) การทดสอบประสทิธิภาพของเชือ้ราไตรโคเดอร์มา
จ านวน 34 ไอโซเลตในการยบัยัง้เชือ้รา  P. grisea สาเหตโุรคไหม้ 3 ไอโซเลตในสภาพห้องปฏิบติัการ 
พบวา่  ภายหลงัการทดสอบ 3 และ 6 วนั เชือ้ราไตรโคเดอร์มาทกุไอโซเลต สามารถยบัยัง้การเจริญของ
เส้นใยเชือ้รา P. grisea (Py 5  Py11 และ Py 13) ได้ 33.93-62.50   32.08-69.81 และ 32.08-71.70% 
ตามล าดบั ซึง่ไอโซเลต Th6s สามารถยบัยัง้เชือ้รา P. grisea (Py 5 และ Py 13) ได้ดีท่ีสดุโดยมีเปอร์เซ็นต์
ยบัยัง้ 62.50 และ 71.70 ตามล าดบั เชือ้รา Th7-1S ยบัยัง้เชือ้รา P. grisea ( Py 11) ได้ดีท่ีสดุโดยมี
เปอร์เซ็นต์ยบัยัง้ 69.81 แตกตา่งจากไอโซเลตอ่ืนๆอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง นอกจากนีเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา 28 
ไอโซเลต จากจ านวน 34 ไอโซเลต  สามารถเจริญปกคลมุทัง้โคโลนีของเชือ้รา P. grisea ได้ใน 7 วนัของ
การทดสอบ การทดสอบระดบัความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของเชือ้ราไตรโคเดอร์มา (Th6s) ในการควบคมุโรค
ไหม้ของข้าวในสภาพห้องปฏิบติัการ ผลการทดลองพบวา่ใบข้าวท่ีพน่ด้วยเชือ้ราไตรโคเดอร์มาทัง้ 3 ระดบั
ความเข้มข้น (1.0X105  1.3 x107 และ  2.1X109 สปอร์/มล.) ไม่เกิดโรคไหม้    ในขณะท่ีกรรมวิธีควบคมุ 
(ไม่พน่เชือ้ราไตรโคเดอร์มา) ใบข้าวมีอาการจุดไหม้เป็นปืน้อยา่งชดัเจน จากการตรวจสอบด้วยกล้อง
จุลทรรศน์พบสปอร์ของเชือ้รา P. grisea เฉพาะบนใบข้าวในกรรมวิธีควบคมุเทา่นัน้ จากผลการทดลอง
แสดงวา่ เชือ้ราไตรโคเดอร์มา (Th6s) ทัง้ 3 ระดบัความเข้มข้น  มีประสทิธิภาพ        ในการควบคมุโรคไหม้ 
ในสภาพห้องปฏิบติัการ  
 
 
 
ค าส าคัญ   โรคไหม้ของข้าว ไตรโคเดอร์มา โรคพืช การควบคมุโดยชีววิธี   
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ABSTRACT 
 

Rice blast disease survey was conducted during  March 11- April 2, 2014 in 3 districts 
of Lampang province; Muang, Hangchat and Maemoh. Rice blast disease caused by 
Pyricularia grisea was not found in the survey but found only brown leaf spot disease.    The 
second survey was conducted during August 21-28, 2014.  The blast disease was found in 
several areas of the three districts and 10 pure culture of P. grisea could be isolated.  All of 10 
isolates were inoculated on rice leaves in vivo. It was found that the rice blast disease was 
occurred by only 3 isolates; Py5 Py11 and Py13. The Py5 (Muang) showed the most obviously 
symptom of the disease followed by Py 13 (Mae Moh) and Py 11 (Hangchat). An efficacy test 
between 34 isolates of Trichoderma and 3 isolates of P. grisea, caused of blast disease in vitro 
after the test of 3 and 6 days found that all 34 isolates of Trichoderma could inhibit the mycelial 
growth of P. grisea (Py 5, Py11 and Py 13)  at  33.93 to 62.50, 32.08 to 69.81 and 32.08 to 
71.70 % of the inhibition, respectively. The mycelial growth of P. grisea (Py 5 and Py 13) were 
the best of inhibition by Th6s isolate 62.50 and 71.70 % respectively. But P. grisea (Py 11) was 
the best of inhibition by Th7-1S isolate 69.81 % which was significantly different from the other 
isolates. In addition, 28 from 34 isolates of Trichoderma grew and covered on the entire 
colonies of P. grisea within 7 days of the test. The appropriate concentration of Trichoderma 
(Th6s) to control rice blast disease was tested under laboratory condition. The results showed 
that the rice leaves which were sprayed with all 3 concentrations (1.0X105 1.3x107 and 2.1X109 
spores / ml) of Trichoderma (Th6s) did not show disease symptom, while  the control treatment 
(no treated with  Th6s) appeared spots and clearly burns symptom on leaves. The microscopic 
examination found that spores of the fungus P. grisea were found on rice leaves only in the 
control treatment. The results indicated that the 3 concentrations of Trichoderma (Th6s) 
expressed the effective control of rice blast disease under laboratory condition.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Keyword : rice blast, Trichoderma, plant disease, bio-control 
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บ้านต้นต้อง แปลง 1 

อ.เมือง 
บ้านต้นต้อง แปลง 2 

อ.เมือง 
บ้านต้นต้อง  แปลง 3 

อ.เมือง 

   
บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 

1 อ.เมือง 
บ้านม่อนเขาแก้ว 
หมู่ 2 อ.เมือง 

บ้านม่อนเขาแก้ว 
หมู่ 3 อ.เมือง 

   
บ้านล ูต.เสด็จ 

อ.เมือง 
บ้านใหม่พฒันา 

อ.เมือง 
บ้านใหม่พฒันา 
กข 6 อ.เมือง 

   
บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 3 

อ.แม่เมาะ 
บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 4 

อ.แม่เมาะ 
บ้านห้วยรากไม้ 
หมู่ 5 อ.แม่เมาะ 

   
อ.ห้างฉตัร  
แปลง 1 

อ.ห้างฉตัร  
แปลง 2 

อ.ห้างฉตัร  
แปลง 3 

 
รูปที่ 1 ลกัษณะอาการโรคไหม้ของข้าว จากการส ารวจท่ีอ าเภอเมือง 
           อ าเภอห้างฉตัรและอ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ระหวา่ง 
           วนัท่ี 21- 28 สงิหาคม 2557 
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รูปที่ 2 เชือ้รา P. grisea บริสทุธ์ิ บน
อาหาร เลีย้งเชือ้ PDA อาย ุ10 วนั 

 

   
 

รูปที่ 3 สปอร์และเส้นใยเชือ้รา P. grisea ไอโซเลต Py5 (ซ้าย) Py11 (กลาง) และ Py13    
     (ขวา) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  Compound microscope ก าลงัขยาย 400 x 

 

 

2. ผลการเก็บตัวอย่างดินและใบข้าวเพื่อแยกเชือ้ราไตรโคเดอร์มา  
สามารถแยกเชือ้ราไตรโคเดอร์มาบริสทุธ์ิจากใบข้าวท่ีไม่เป็นโรคไหม้ได้จ านวน 9 ไอโซเลต  และ

จากตวัอยา่งดินในแปลงนาข้าวได้จ านวน 12 ไอโซเลต รวม 21 ไอโซเลต  
 

  
 
รูปที่ 4 เชือ้ราไตรโคเดอร์มา จากใบข้าว  (ซ้าย) จากดิน    
            (ขวา) เจริญบนอาหาร PDA อาย ุ5 วนั 
 

3 การทดสอบการเกิดโรคไหม้ 
 จากเชือ้รา P. grisea บริสทุธ์ิท่ีแยกได้จ านวน 10 ไอโซเลตได้น ามาทดสอบการเกิดโรคไหม้บนใบ
ข้าวในห้องปฏิบติัการ พบวา่มีเพียง 3 ไอโซเลตท่ีสามารถท าให้ใบข้าวเกิดโรคไหม้ได้ ได้แก่ ไอโซเลต Py 5  
Py 11 และ Py 13 โดย Py 5 แสดงอาการของโรคชดัเจนท่ีสดุ รองลงมาคือ Py 13 และ Py 11 (รูปท่ี 5)  
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รูปที่ 5 ลกัษณะอาการโรคไหม้ของข้าวหลงัการปลกูเชือ้รา P. grisea Py 5  

(บน) Py 11 (ซ้าย) และ Py 13 (ขวา) ภายหลงัปลกูเชือ้ 15 วนั 
 
4. การคัดเลือกเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

จากการทดสอบประสทิธิภาพของเชือ้ราไตรโคเดอร์มา จ านวน 34 ไอโซเลต ในการยบัยัง้ 
การเจริญของเส้นใยเชือ้รา P. grisea สาเหตโุรคไหม้ของข้าว ทัง้ 3 ไอโซเลต  ในสภาพห้องปฏิบติัการ 
พบวา่ ภายหลงัการทดสอบ 3 และ 6 วนั เชือ้ราไตรโคเดอร์มา  ทัง้ 34 ไอโซเลต สามารถยบัยัง้การเจริญ
ของเส้นใยเชือ้รา P. grisea ทัง้ 3 ไอโซเลตได้ โดยยบัยัง้เชือ้รา  P. grisea (Py5) ได้ 10.53-42.11 % 
ยบัยัง้เชือ้รา P. grisea ( Py11) ได้ 15.38-51.28 % และยบัยัง้เชือ้รา P. grisea ( Py13) ได้ 13.51-
51.35% ภายหลงัการทดสอบ 3 วนั สว่นภายหลงัการทดสอบ 6 วนั   พบวา่    เชือ้ราไตรโคเดอร์มา 
สว่นใหญ่ มีประสทฺิธิภาพในการยบัยัง้เชือ้รา P. grisea ทัง้ 3 ไอโซเลต  ได้สงูขึน้       โดยสามารถยบัยัง้ 
การเจริญของเชือ้รา P. grisea (Py 5  Py11 และ Py 13) ได้ 33.93-62.50  32.08-69.81 และ 32.08-
71.70% ตามล าดบั (ตารางท่ี 2-4) เชือ้รา Th6s ยบัยัง้เชือ้รา P. grisea (Py 5) ได้ดีท่ีสดุมีเปอร์เซ็นต์
ยบัยัง้สงูสดุ 62.50 (ตารางท่ี 2) นอกจากนีเ้ชือ้รา Th6s ยงัสามารถยบัยัง้เชือ้รา P. grisea (Py 13) ได้ดี
ท่ีสดุโดยมีเปอร์เซ็นต์ยบัยัง้สงูสดุ 71.70 ซึง่แตกตา่งจาก 31 ไอโซเลตท่ีเหลอือยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง แตไ่ม่
แตกตา่งทางสถิติกบัไอโซเลต Th3-1s และ Th7-1s (ตารางท่ี 4) สว่นเชือ้รา Th7-1S   สามารถ ยบัยัง้
เชือ้รา P. grisea ( Py 11) ได้ดีท่ีสดุโดยมีเปอร์เซ็นต์ยบัยัง้สงูสดุ 69.81 ซึง่แตกตา่งจากไอโซเลตอ่ืน
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง (ตารางท่ี 3) นอกจากนีเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา  28 ไอโซเลตจาก 34 ไอโซเลต  
สามารถเจริญปกคลมุโคโลนีเชือ้รา P. grisea ได้ทัง้หมดภายใน 7 วนั  (รูปท่ี 6)  จากผลการทดลองจึง
ได้คดัเลอืกเชือ้ราไตรโคเดอร์มา Th6s และเชือ้รา P. grisea (Py 5) น าไปทดสอบการควบคมุโรคไหม้
ตอ่ไป 
 



24 
 

 

   
Th 6S Th 17 Th 2 

   
Th 7-1S Th 6-2S Th 1-2S 

   
ThAg Th103 Th 1-1S 

   
Th5.1L Th 5.2L Th 101 

   
Th 6.2L Th7.2L Th 14.2L 

   
Th 4L Th 18 Th 6-1S 

   
Th 14 Th 3S Th 1S 

   
Th BM2 Th 3-1 S Th 11 

   
Th 2.1L Th 1-3S Control 

   

           รูปที่ 6 เชือ้ราไตรโคเดอร์มาทัง้ 34 ไอโซเลตสามารถเจริญปกคลมุโคโลนี 
                         เชือ้รา P. grisea (Py 5) สาเหตโุรคไหม้ข้าวภายหลงัการทดลอง 7 วนั  
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 R1 R2 R3 

พ่น 5 วัน/ครัง้ 
จ านวน 3 ครัง้ 

 
   

พ่น 7 วัน/ครัง้ 
จ านวน 2 ครัง้ 

   

พ่น 10วัน/ครัง้ 
จ านวน 1 ครัง้ 

 
   

ไม่พ่น 
ไตรโคเดอร์มา

(Control) 
   

รูปที่ 8 ลกัษณะใบข้าวท่ีแห้งภายหลงัการทดสอบ 30 วนั แตไ่ม่พบอาการโรคใบไหม้ท่ี
เกิดจากเชือ้รา P. grisea (Py 5)      

สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุป 
1. เชือ้ราไตรโคเดอร์มา ไอโซเลต Th6s และ Th7-1s มีประสทิธิภาพสงูสามารถยบัยัง้การเจริญ

ของเชือ้ราสาเหตโุรคไหม้ P. grisea ไอโซเลต Py5  Py11 และ  Py13 ได้สงูสดุ  
2. เชือ้ราไตรโคเดอร์มาไอโซเลต Th6s ทัง้ 3 ระดบัความเข้มข้น (1.0x105  1.3x107 และ 2.1 x 109 

สปอร์/มล) สามารถควบคมุโรคไหม้ของใบข้าวในสภาพห้องปฏิบติัการได้ไม่แตกตา่งกนั โดยใบข้าวไม่เป็น
โรคไหม้ ตลอดการทดสอบ 30 วนั ในขณะท่ีกรรมวิธีควบคมุเกิดโรคไหม้ชดัเจน 

3.การทดสอบจ านวนครัง้ท่ีเหมาะสมของการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา ในการควบคมุโรคไหม้ของใบ
ข้าวในสภาพห้องปฏิบติัการ ไม่อาจสรุปผลการทดลองได้เน่ืองจากทกุกรรมวิธีรวมทัง้กรรมวิธีควบคมุไม่
เกิดโรค  

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการส ารวจเพื่อเก็บตวัอยา่งโรคไหม้ของข้าวควรด าเนินการในฤดฝูนซึง่เป็นข้าวนาปี 
2. เพื่อยืนยนัผลการทดลองและเกิดความแม่นย ายิ่งขึน้ ควรจะได้น าผลการทดลองไปทดสอบใน
สภาพแปลงนาของเกษตรกรอีกครัง้หนึง่  




