
1 

 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

โครงการวิจัย     วิจัยและพัฒนาการผลิตส้มโอคุณภาพเพ่ือการส่งออกในแหล่งปลูกจังหวัดเชียงราย 

ชื่อการทดลอง  ทดสอบประสิทธิภาพของราไตรโคเดอร์มาร่วมกับวิธีเขตกรรมเพ่ือควบคุมโรคจุดด าในสวนส้มโอ 

คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  นางสุธามาศ ณ น่าน   ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

ผู้ร่วมงาน  นายปฏิพัทธ์ ใจปิน1  นายสนอง จรินทร1 นางสาวบุญปิยะธิดา คล่องแคล่ว2  นายสันติ โยธาราษฎร์3

         

บทคัดย่อ 

 การทดสอบประสิทธิภาพของรา Trichoderma harzianum ร่วมกับวิธีเขตกรรมเพื่อควบคุมโรคจุดด า
ของส้มโอ ด าเนินการทดลองที่สวนเกษตรกรในแหล่งผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ระหว่างปี 
2558-2559 โดยน าเชื้อรา T. harzianum ทีม่ีประสิทธิภาพดีในยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา Phyllosticta 
citricarpa สาเหตุโรคจุดด าของส้มโอ เปรียบเทียบกับชีวภัณฑ์การค้าและสารป้องกันก าจัดโรคพืช วางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD จ านวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี ประกอบด้วย  T. harzianum T-35, T-KU, ชีวภัณฑ์การค้า # 1, 
สาร azoxystrobin 25% WV/SC และกรรมวิธีที่ 5 พ่นน้ าสะอาด (control) โดยใช้วิธีเขตกรรมร่วมกับแต่ละ
กรรมวิธี  หว่านเชื้อ T. harzianum ที่ผลิตในรูปเชื้อสดตามกรรมวิธี จ านวน 6 ครั้งในเดือนก.พ.-พ.ค. และพ่นเชื้อ
ให้ต้นส้มโอทดลอง จ านวน 6 ครั้งเดือนมิ.ย.-ส.ค. สว่นสาร azoxystrobin พ่นอัตรา 10 มล./น้ า 20 ล. จ านวน 10 
ครั้งห่างกันครั้งละ 20 วัน   ผลการทดสอบฤดูการผลิตปี 2558 สวนส้มโอ ต.ม่วงยาย พบว่าสาร azoxystrobin 
ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรค ส้มโอเป็นโรค 77.5% และในสวนส้มโอ ต.หล่ายงาว การใช้ T-KU ร่วมกับ
วิธีเขตกรรม มีประสิทธิภาพควบคุมโรคได้ผลดีที่สุด เกิดโรคเพียง 37.5% รองลงไปคือ การใช้สาร azoxystrobin 
สามารถควบคุมโรคได้ดีพบส้มโอเป็นโรค 50.0% 

ฤดูการผลิตปี 2559 ปรากฏโรคจุดด าระบาดมากในสวนทดลองที่ ต.ม่วงยาย โดยการใช้เชื้อรา T. 

harzianum T-KU ร่วมกับวิธีเขตกรรมพบโรคต่ าสุด 87.5%  รองลงไปได้แก ่สาร azoxystrobin ร่วมกับวิธีเขต

กรรม และ T-35 ร่วมกับวิธีเขตกรรม ส้มโอเป็นโรคจุดด า 90.0 และ 95.0% ตามล าดับ  

การใช้เชื้อรา T. harzianum T-35 ร่วมกับวิธีเขตกรรมในสวนส้มโอที่ ต.หล่ายงาว ให้ผลในการควบคุม

โรคจุดด าได้ดีที่สุด เกิดโรคต่ าเพียง 32.5% ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้ T-KU ร่วมกับวิธีเขตกรรม และสาร 

azoxystrobin ร่วมกับวิธีเขตกรรม ที่พบโรค 62.5 และ 80.0% ตามล าดับ ในขณะที่การพ่นน้ า (control) ท าให้

ส้มโอเกิดโรคสูง ถึง 85.0%  
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ค าน า 
 

โรคจุดด า(Black spot) เกิดจากเชื้อรา Phyllosticta citricarpa [Guignardia citricarpa Keily. 
(Perfect stage)] มีความส าคัญทางเศรษฐกิจมาก เนื่องจากมีรายงานพบระบาดทั่วไปในแหล่งปลูกพืชตระกูลส้ม
ทั่วโลก เช่น ประเทศในแถบแอฟริกา อเมริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แต่ยังไม่มี
รายงานพบในสหภาพยุโรป (European Union, 2002) และสหรัฐอเมริกา (Kotze, 1981) จึงจัดเป็นศัตรูพืช
กักกันของประเทศในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยพบโรคนี้ระบาดท าความเสียหายแก่ส้มโอใน
แหล่งปลูก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี 2549 ท าให้ผู้ส่งออกไม่รับซื้อส้มโอที่เป็นโรคจุดด าจากเกษตรกร  
ตลาดในประเทศรับซื้อในราคาต่ าเพราะผลส้มโอทีเ่ป็นโรคจุดด าจะมีต าหนิที่ผิวเปลือก ปกตโิรคจุดด าจะเกิดทั้งบน
ใบ กิ่ง และผลส้มโอระยะผลอ่อนจนกระทั่งผลแก่ใกล้ระยะเก็บเก่ียว แต่มักพบอาการรุนแรงมากเมื่อผลส้มโอ
เจริญเติบโตเต็มที่    ลักษณะอาการของโรคจุดด าปรากฏเป็นจุดแผลขนาดเล็กสีส้มหรือสีแดงขอบแผลสีน้ าตาลเข้ม
ถึงด า แผลมขีนาด 2-10 มิลลิเมตร ต่อมาแผลจะขยายขนาดใหญ่ข้ึนกลายเป็นแผลแห้งตาย บริเวณกลางแผลมี 
pynidia เป็นจุดสีด าขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป มีเนื้อเยื่อสีเขียวล้อมรอบแผล  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
แพร่ระบาดของโรค ได้แก่ อากาศร้อน แสงแดดจัด และมีความชื้นสูง  ในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับโรคจุด
ด าของพืชตระกูลส้มกันค่อนข้างน้อย โดยมีรายงานว่ารา Phyllosticta sp. เป็นสาเหตุโรคในพืชหลายชนิดรวมทั้ง
ส้มโอ (พัฒนา, 2537)  การป้องกันก าจัดโรคจุดด าของพืชตระกูลส้มโดยใช้สารเคมี เช่น แมนโคเซบ, คาร์เบนดาซิม
, เบโนมิล, ไทโอฟาเนทเมทธิล (Chung et. al., 2005)   ปริญญาและวิชา (2549) ทดสอบประสิทธิภาพของสาร
ป้องกันก าจัดโรคพืชต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phyllosticta sp. สาเหตุโรคจุดด าในส้มโอพบว่า สารเคมี 
prochloraz สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราได้ดีที่สุด รองลงมาคือ carbendazim และ 
mancozeb    ส่วนศรีสุรางค์ และคณะ (2552) ศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชเพ่ือป้องกันกันก าจัด
โรคจุดด าในแปลงปลูกส้มโอของเกษตรกรที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยท าการพ่นสารตั้งแต่กลีบดอกส้มโอร่วง
จนกระท่ังผลอายุ 4 เดือน พบว่าสารป้องกันก าจัดโรคพืช azoxystrobin สามารถควบคุมโรคจุดด าได้ดีที่สุด 
รองลงมาได้แก่ carbendazim  และ copper oxychloride     ปัจจุบันเกษตรกร อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย นิยมใช้
สารเคมีประเภทดูดซึมเพ่ือป้องกันก าจัดโรคจุดด าในสวนส้มโออย่างต่อเนื่อง อาจท าให้เกิดการดื้อของเชื้อและมีสาร
ตกค้างในผลผลิต การป้องกันก าจัดโรคให้ได้ผลดีควรใช้วิธีผสมผสาน เช่น รักษาความสะอาดในสวน ตัดแต่งกิ่งให้ทรง
พุ่มโปร่ง เก็บเศษซากใบ กิ่ง และผลส้มโอที่อาจมีเชื้อสาเหตุโรคแฝงอยู่ในสวนออกไปให้หมดก่อนที่จะติดผลรุ่นใหม่ 
นอกจากนั้นการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการป้องกันก าจัดโรค และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันก าจัดโรคจุดด าให้แก่เกษตรกร ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีลง ส่งผลให้ผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง    

การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพคือ การใช้สิ่งมีชีวิตหรือเชื้อจุลินทรีย์มายับยั้งหรือท าลายเชื้อโรคเพ่ือ
ไม่ให้สร้างความเสียหายต่อพืช เชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เรียกว่าเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ซึ่งมีกลไกการยับยั้งหรือควบคุม
เชื้อที่ เป็นสาเหตุของโรคพืชโดยสามารถผลิตสารปฏิชีวนะที่สามารถท าลายเชื้อโรค (Antibiosis) สามารถ
เจริญเติบโตแข่งขันกับเชื้อโรคพืช ท าให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตท าลายพืช (competition) นอกจากนั้นยัง
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เข้าไปเจริญอาศัยในเชื้อโรคพืชดูดกินอาหารท าให้เชื้อโรคพืชอ่อนแอและตายในที่สุด (parasitism) รวมทั้งชักน า
หรือกระตุ้นให้พืชสร้างความต้านทานต่อการเข้าท าลายของเชื้อโรค (นิพนธ์, 2553)   เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นราที่
มีคุณสมบัติและศักยภาพสูงในการใช้ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช ตรงตามหลักการและแนวคิดของการควบคุมเชื้อ
สาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี ทั้งนี้เพราะเป็นเชื้อราที่ด ารงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืชซากสัตว์และแหล่งอินทรียวัตถุ 
เป็นแหล่งอาหาร พบได้โดยทั่วไปในดินทุกแห่ง เป็นศัตรู หรือปฏิปักษ์ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด โดยใช้
วิธีการเบียดเบียน เป็นปรสิตและแข่งขันแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคพืชต้องการ นอกจากนี้ราไตรโคเดอร์มายังสามารถ
ผลิตปฏิชีวนสารและสารพิษ ตลอดจนน้ าย่อยจ าพวกเอนไซม์ ส าหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช 
นอกจากนั้นคุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ สามารถชักน าให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้ง
เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช ดังนั้นการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรลด
การใช้สารเคมีลง (จิระเดช, 2548)   การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของราไตรโคเดอร์มา
ร่วมกับวิธีเขตกรรมเพ่ือควบคุมโรคจุดด าในสวนส้มโอเกษตรกรที่เป็นแหล่งผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออก อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย เปรียบเทียบกับสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่เลี้ยงบนวัสดุข้าวเปลือกหรือข้าวหุงสุก และชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาการค้า 
2. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชได้แก่ สารอะซ็อกซีสโตรบิน  สารประกอบพวกทองแดง (คิวปรัสออกไซด์) และ     
   สารฆ่าแมลงได้แก ่ฟิโปรนิล อิมิดาคลอพริด และแลมด้าไซฮาโลทริน  
3. เครื่องพ่นสารเคมีชนิดใช้เครื่องยนต์สะพายหลัง แรงดัน 30-40 kgf/cm2  มีอัตราความเร็วของการพ่น 5.2-6.8 
   ลิตร/นาทสี าหรับพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด(สปอร์แขวนลอย) ชีวภัณฑ์การค้าและสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
4. ปูนโดโลไมท์, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16, 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 
5. อุปกรณ์ท่ีใช้ในแปลงทดลอง เช่น กรรไกรและเลื่อยตัดแต่งก่ิง กับดักกาวเหนียวสีเหลือง กรรไกรตัดแต่งขั้วผล  
    ส้มโอ กรรไกรด้ามยาวใช้เก็บเก่ียวผลส้มโอ ตะกร้าบรรจุผลผลิต และเครื่องชั่งน้ าหนัก 
6. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และกล้องถ่ายภาพ  
 

วิธีการ 

วางแผนการทดลอง แบบ RCBD มี 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี ประกอบด้วย 
กรรมวิธีที่ 1   T. harzianum T-35 + เขตกรรม 

 กรรมวิธีที่ 2   T. harzianum T-KU + เขตกรรม 
กรรมวิธีที่ 3   ชีวภัณฑ์ Trichoderma การค้า # 1 + เขตกรรม  
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กรรมวิธีที่ 4   สารป้องกันก าจัดโรคพืชอะซ็อกซีสโตรบิน 25% WV/SC +เขตกรรม 
กรรมวิธีที่ 5   ใช้น้ าสะอาดพ่น (control) 

(1) เตรียมความพร้อมของต้นส้มโอในสวนเกษตรกร ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ท าการตัดแต่งก่ิง 
ใส่ปุ๋ย และปฏิบัติการดูแลตามค าแนะน า GAP ส้มโอของกรมวิชาการเกษตรร่วมกับวิธีการเขตกรรม ตัดแต่งก่ิงให้
ทรงพุ่มโปร่ง เก็บเศษซากกิ่ง ใบและผลส้มโอที่มีอาการโรคออกจากแปลงอย่างสม่ าเสมอเพ่ือลดการแพรร่ะบาด
ของโรคจุดด า 

(2) ทดสอบการใช้รา Trichoderma เพ่ือควบคุมการเกิดโรคจุดด าในสวนส้มโอ  โดยผลิตเชื้อในรูปของ
เชื้อสด เลี้ยงขยายเชื้อบนอาหาร PDA เมื่อเชื้อราอายุได้ 3 วันจึงตัดส่วนปลายโคโลนีไปเลี้ยงเพิ่มปริมาณบนอาหาร
ข้าวหุงสุกนาน 7-10 วันให้ราสร้างสปอร์สีเขียว น าไปผสมกับปุ๋ยหมักที่อัตรา 1:1 โดยน้ าหนัก หว่านใต้ทรงพุ่มของ
ต้นส้มโอตามกรรมวิธี ตั้งแต่เดือน ก.พ.- พ.ค. 6 ครั้ง และใช้สปอร์แขวนลอยของเชื้อราไตรโคเดอร์มา พ่นระหว่าง
เดือน มิ.ย. – ส.ค. (ภาพที่ 1)   สารชีวภัณฑ์การค้า # 1 ใช้ผสมกับปุ๋ยหมักอัตรา 100 กรัม/ปุ๋ยหมัก 1 กิโลกรัม  
ส าหรับสารป้องกันก าจัดโรคพืชอะซ็อกซีสโตรบิน พ่นที่อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ห่างกันเดือนละ 1-2 ครั้ง
ตั้งแต่ เดือน ก.พ.-ส.ค. รวม 10 ครั้ง 

(3) วิธีการเขตกรรมที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ จัดการสุขอนามัยในสวน ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค เก็บเศษซากพืชใต้
ทรงพุ่มออกท าลายนอกแปลง เพ่ือลดปริมาณเชื้อโรคจุดด าในสวนส้มโอ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หลังตัดแต่งก่ิงจ านวน 30 
กิโลกรัม/ต้น  

(4) ประเมินผลการเกิดโรคจุดด าที่ปรากฏบนต้นส้มโอทั้งก่อนและหลังทดสอบในแต่ละกรรมวิธี  บันทึกผล
การทดลองโดย ตรวจนับจ านวนผลส้มโอที่มีคุณภาพดี ผิวเปลือกผลปราศจากอาการแผลจากโรคจุดด า และผลที่
เกิดโรคจุดด า ค านวณเปอร์เซ็นต์ของผลส้มโอคุณภาพดี และผลเป็นโรคจุดด า ค่าเฉลี่ยของระดับความรุนแรงของ
โรคจากจุดแผลที่เกิดบนผลของส้มโอในแต่ละกรรมวิธี ดัดแปลงจากวิธีการของ ศรีสุรางค์ และคณะ (2552) แบ่ง
ความรุนแรงของโรคเป็น 6 ระดับ คือ  

ระดับ 1 = ไม่พบแผลโรคจุดด าบนผล  
ระดับ 2 = พบแผลโรคจุดด า 1-5 แผลต่อผล 
ระดับ 3 = พบแผลโรคจุดด า 6-10 แผลต่อผล 
ระดับ 4 = พบแผลโรคจุดด า 11-25 แผลต่อผล 
ระดับ 5 = พบแผลโรคจุดด า 26-50 แผลต่อผล 
ระดับ 6 = พบแผลโรคจุดด ามากกว่า 50 แผลต่อผล 

(5) น าข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค และความรุนแรงของโรค ในแต่ละกรรมวิธีไปหาค่าเฉลี่ยเพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)   
 

-เวลาและสถานที่ 
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ระยะเวลา ตุลาคม 2557 สิ้นสุด กันยายน 2559 (2ปี)  
สวนส้มโอของเกษตรกร  อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย  

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ข้อมูลพื้นฐานของสวนส้มโอทดลองและผลการวิเคราะห์ดิน 

สวนส้มโอทีใ่ช้ในการทดลองจ านวน 2 สวน ในแหล่งปลูกส้มโอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยเลือกสวนที ่

ต.ม่วงยาย ได้แก่ สวนของนางสุพิน โนระ บ้านเลขที่ 144/1 ม. 5 ต.ม่วงยายและที่ ต.หล่ายงาว ทดลองในสวนของ

นายอ านวย  อินเทพ บ้านเลขท่ี 16/2 ม. 2 ต.หล่ายงาว  เลือกส้มโอต้นทดลองจ านวนสวนละ 20 ต้น ทีส่ภาพต้น

แข็งแรงสมบูรณไ์ม่มีอาการของโรคกรีนนิ่ง เนื่องจากเป็นโรคท่ีท าให้ต้นทรุดโทรม และผลผลิตไม่มีคุณภาพ เตรียม

ต้นโดยการตัดแต่งกิ่งเป็นโรคและผลส้มโอที่เหลือบนต้นออก ท าความสะอาดสวนเก็บเศษซากใบและผล เพ่ือช่วย

ลดแหล่งระบาดของโรคจุดด าภายในสวนทดลอง เก็บตัวอย่างดินใต้ทรงพุ่มต้นส้มโอเพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ

อาหาร ผลปรากฏว่าตัวอย่างดินสวนส้มโอของนางสุพิน โนระ มีความเป็นกรดเป็นด่างเท่ากับ 7.0 ปริมาณ

อินทรียวัตถุร้อยละ 3.32 ผลวิเคราะห์ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม อยู่ในเกณฑ์และ

เกินค่าที่เหมาะสมเล็กน้อย ส่วนตัวอย่างดินของสวนนายอ านวย อินเทพ เป็นกรดอ่อน และมีปริมาณอินทรียวัตถุ

ร้อยละ 2.65   ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียมค่อนข้างสูง แต่ปริมาณของธาตุแคลเซียมต่ า

กว่าค่าท่ีเหมาะสมเล็กน้อย   ส าหรับผลการวิเคราะหต์ัวอย่างดินสวนนางสุพิน โนระ ของฤดูการผลิตปี 2559 มี

ความเป็นกรดเป็นด่างเท่ากับ 5.8   ปริมาณอินทรียวัตถุร้อยละ 3.85   ธาตโุพแทสเซียม แคลเซียม และ

แมกนีเซียม ปีนีป้ริมาณอยู่ในเกณฑ์ ยกเว้นธาตุโบรอนที่ต่ ากว่าค่าท่ีเหมาะสมเล็กน้อย และวิเคราะห์พบว่าธาตุ

ฟอสฟอรัสมีปริมาณที่สูงมากกว่าค่าท่ีเหมาะสมถึง 20 เท่า  ส่วนตัวอย่างดินของสวนนายอ านวย อินเทพ มีความ

เป็นกรดเป็นด่างเท่ากับ 6.4 ปริมาณอินทรียวัตถุร้อยละ 3.18   ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียมมี

ปริมาณค่อนข้างสูง แต่ปริมาณของธาตุโบรอนค่อนข้างต่ ากว่าค่าท่ีเหมาะสม (ตารางที่ 1)   

 

ผลการทดลองปีพ.ศ. 2558 

          (1) ประเมินการเกิดโรคจุดด าบนใบส้มโอทั้ง 2 สวนก่อนเริ่มการทดสอบในเดือน พ.ย. 2557 พบมี

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคค่อนข้างต่ า สวนของนางสุพิน โนระ มีค่าเฉลี่ยของโรคร้อยละ 11.2 - 13.7  และสวนของ

นายอ านวย อินเทพพบโรคจุดด าปรากฏบนใบเฉลี่ยต่ ากว่าเท่ากับร้อยละ 1.2 – 5.0 เท่านั้น (ตารางที ่2) 
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การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา T-35 T-KU และชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาการค้า ผสมกับปุ๋ยหมักด้วยอัตรา 100 

กรัม/ปุ๋ยหมัก 1 กิโลกรัม หว่านใต้ทรงพุ่มของต้นส้มโอตามกรรมวิธีตั้งแต่เดือน ก.พ. ถึง พ.ค.  จ านวน 6 ครั้ง  และ

ใช้สารแขวนลอยของราพ่นช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. (ภาพที ่1 และ 2 ) ส่วนวิธีใช้สารอะซ็อกซีสโตรบิน พ่นที่อัตรา 

10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เดือนละ 1 -2 ครั้ง 

(2) การประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคบนใบส้มโอต้นทดลองด้วยสายตาทุก 30-60 วัน ปรากฏว่าสวนของ

นางสุพิน โนระ ต.ม่วงยาย ส้มโอเป็นโรคจุดด ามากกว่า สวนส้มโอของนายอ านวย อินเทพ ที่ ต.หล่ายงาว ซึ่งใน

เดือน ม.ค. 2558 ตรวจพบส้มโอในกรรมวิธีที่ 2 ใช้ราไตรโคเดอร์มา T-KU+เขตกรรม เกิดโรคเพียงร้อยละ 6.2 ซ่ึง

ต่ ากว่ากรรมวิธีอ่ืน รองลงมาได้แก่ วิธีที่ใช้ราไตรโคเดอร์มา T-35 +เขตกรรม และสารเคมี+เขตกรรม เป็นโรค

เท่ากันคือร้อยละ 7.5  ในเดือน มี.ค. วิธีที่ใช้ T-KU+เขตกรรม และสารเคมี+เขตกรรม ยังคงตรวจพบส้มโอเกิดโรค

ต่ าสุดเท่ากับร้อยละ 6.2     ส าหรับเดือนพ.ค. การพ่นสารเคมี+เขตกรรมให้ผลควบคุมโรคจุดด าได้ดีกว่าวิธีอ่ืน ส้ม

โอเกิดโรคร้อยละ 10 รองลงมาได้แก่ T-KU+เขตกรรมและ T-35 +เขตกรรม เกิดโรคจุดด าร้อยละ 11.2 และ 13.7 

ตามล าดับในขณะที่กรรมวิธีควบคุม พบส้มโอเป็นโรคเฉลี่ยร้อยละ 20 (ตารางที ่2)    ประเมินโรคจุดด าในสวนส้ม

โอ ต. หล่ายงาว ตั้งแต่เดือน พ.ย. ถึง พ.ค. พบโรคจุดด าเกิดต่ ากว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้เนื่องจากระบบน้ าในสวนส้มโอ

ช ารุด ท าให้ขาดน้ าและความชื้นระหว่าง ก.พ.- มี.ค. สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรคจุดด า ทั้งนี้จะปรับ

ใช้วิธีตรวจโรคบนผิวเปลือกของผลส้มโอที่สุ่มตัวอย่างจากต้นทดลอง หลังจากเก็บเกี่ยวในเดือน ก.ย. นี้แทน 

(3) ตรวจนับปริมาณของราไตรโคเดอร์มาจากตัวอย่างดินใต้ทรงพุ่มส้มโอ เดือนละ 1 ครั้งบนอาหาร

จ าเพาะ (Martin’s medium) พบว่าในเดือน ก.พ. 2558 ส้มโอทั้ง 2 สวน มีปริมาณของราไตรโคเดอร์มาใน

กรรมวิธีที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นไอโซเลทคัดเลือกจากห้องปฏิบัติการ (T-35 และ T-KU) อยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงคือ 1.3 - 

4.9 x 104 cfu/g ตามล าดับ  แต่ปริมาณของราเริ่มลดลงจากเดือน มี.ค. – พ.ค. มีค่าเฉลี่ยของประชากร 1.0 – 8.9 

x 103 cfu/g (ตารางที ่3)  ซึ่งในขณะนั้นมีการใช้ไตรโคเดอร์มาหว่านใต้ทรงพุ่มส้มโอร่วมกับเขตกรรมทุกเดือน วธิี

ที่ใช้ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา ก็ให้ผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือพบปริมาณเชื้อลดลงทั้ง 2 สวน   เมื่อ

พิจารณาจากตารางที ่ 2 จะเห็นได้ว่าการเกิดโรคจุดด าบนใบส้มโอภายในสวนทดลองค่อนข้างต่ าไม่เกินร้อยละ 20 

ของกรรมวิธีที่ใช้ราไตรโคเดอร์มา และสารเคมี ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามการเกิดโรคในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอ

โดยตรวจประเมินการเกิดโรค จ านวนแผลจุดของโรคบนเปลือกผลส้มโอ เพ่ือให้สามารถสรุปผลการควบคุมโรคได้

อย่างชัดเจน  

 (4) ประเมินการเกิดโรคจุดด าบนผลส้มโอที่เก็บเกี่ยวจากสวนปลายเดือน ส.ค. 2558 โดยแบ่งเป็นผลปกติ

ที่มีคุณภาพดี ไม่มีอาการแผลจากโรคจุดด า และผลเป็นโรค สวนของนางสุพิน โนระ พบว่าวิธีใช้สารเคมี+เขตกรรม 

ให้ผลควบคุมโรคบนผลส้มโอได้ดีกว่าวิธีอ่ืนโดยมีส้มโอผลปกติท่ีปราศจากอาการโรคจุดด าเท่ากับร้อยละ 22.5  
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รองลงมาได้แก่ การใช้ราไตรโคเดอร์มา T-KU+เขตกรรม และกรรมวิธีควบคุม พบส้มโอผลปกติท่ีมีคุณภาพดี

เท่ากับร้อยละ 7.5 (ตารางที ่ 4)  ส่วนสารชีวภัณฑ์ และ T-35 ผลส้มโอเกิดโรคสูงมากถึงร้อยละ 97.5 และ 100 

ตามล าดับ  เนื่องจากสวนนี้ต้นส้มโออายุมากถึง 19 ปีมีทรงพุ่มค่อนข้างแน่นทึบ ในสวนมีความชื้นสูง รวมทั้งมี

ประวัติพบโรคจุดด าระบาดค่อนข้างรุนแรงในสวนติดต่อกันหลายปี ท าให้ควบคุมโรคโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ได้ผลไม่ดีเท่ากับการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช  

ส าหรับสวนทดลอง ต.หล่ายงาว ของนายอ านวย อินเทพ ส้มโออายุประมาณ 7 ปี ทรงพุ่มโปร่งและ

สภาพแวดล้อมภายในสวนมีความชื้นต่ ากว่าสวนที่ ต.ม่วงยาย ซึ่งจากการส ารวจโรคนี้ในสวนตั้งแต่ พ.ย. 2557 ถึง 

พ.ค. 2558 พบการเกิดโรคต่ ามากในทรงพุ่มต้นส้มโอ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตปลายเดือน ส.ค. จึงประเมินการ

เกิดโรคบนผลส้มโอ พบว่า การใช้ T-KU+เขตกรรม สามารถควบคุมการเกิดโรคจุดด าบนผลส้มโอได้ดีที่สุด ได้ส้มโอ

ผลปกติเท่ากับร้อยละ 62.5 รองลงมาได้แก่ สารเคมี+เขตกรรม ได้ผลส้มโอปกติเท่ากับร้อยละ 50.0 และชีวภัณฑ์

การค้า+เขตกรรม มีส้มโอผลปกติร้อยละ 41.7ผลการทดลองของทั้งสองสวนมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงใน

ปีงบประมาณ 2559 ท าการทดลองซ้ าอีก 1 ปีเพ่ือยืนยันผลการทดลอง (ตารางที ่4) 

ผลการทดลองปีพ.ศ. 2559 
(1) การใช้ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับการเขตกรรมในสวนส้มโอเพ่ือควบคุมโรคจุดด า ประเมินโดยตรวจสอบ

การเกิดโรคบนใบและผลส้มโอของต้นทดลองด้วยสายตา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ไม่พบการเกิดโรค

จุดด าของส้มโอทั้ง 2 สวน เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้งภายในสวนมีความชื้นต่ า และอากาศค่อนข้างร้อนจึงไม่

เหมาะสมกับการแพร่ระบาดของโรคนี้  ในเดือนเมษายนเริ่มพบโรคเกิดขึ้นเฉพาะในสวนส้มโอที่ ต.ม่วงยาย โดย

กรรมวิธีควบคุม (Control) พบการเกิดโรคสูงสุดร้อยละ 15.0 ในขณะที่วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือสารชีว

ภัณฑ์+เขตกรรม เกิดโรคเท่ากันเพียงร้อยละ 5.0   การเกิดโรคจุดด าในเดือนพฤษภาคม ผลการทดลองพบว่าการ

ใช้ T-Ku+เขตกรรม ของสวนส้มโอ ต.ม่วงยาย สามารถควบคุมโรคจุดด าได้ดีกว่ากรรมวิธีอ่ืน พบโรคร้อยละ 50 

รองลงไปได้แก่ วิธีใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช+เขตกรรม และวิธีพ่น T-35+เขตกรรม พบโรคร้อยละ 62.5 และ 

67.5 ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุมท่ีพบโรคสูงสุดเท่ากับร้อยละ 85     ส าหรับสวนส้มโอ ต.หล่ายงาว 

พบว่าการใช้ T-35+เขตกรรม  ให้ผลควบคุมโรคจุดด าได้ดีที่สุด พบโรคร้อยละ 12.5 รองลงไปได้แก่ ใช้ T-Ku+เขต

กรรม และสารป้องกันก าจัดโรคพืช+เขตกรรม ซึ่งพบส้มโอเกิดโรคเท่ากันคือร้อยละ 25  ในเดือนมิถุนายน ผลการ

ใช้ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับวิธีเขตกรรมเพ่ือควบคุมโรคจุดด า สวนส้มโอที่ ต.ม่วงยายพบวา่ วิธีใช ้ T-KU+เขตกรรม 

และสารป้องกันก าจัดโรคพืช+เขตกรรม เกิดโรคจุดด ากับส้มโอบนต้นทดลองร้อยละ 80 เท่ากัน รองลงไปคือ T-

35+เขตกรรม มีส้มโอเกิดโรค ร้อยละ 82 ในขณะที่สารชีวภัณฑ์+เขตกรรม และกรรมวิธีควบคุม ท าให้ส้มโอเกิด

โรคจุดด าบนผิวเปลือกผลที่สุ่มตรวจบนต้นทดลองร้อยละ 100     
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สวนส้มโอทดลอง ต.หล่ายงาว พบว่าวิธีใช้ T-35+เขตกรรม ยังคงมีประสิทธิภาพควบคุมโรคได้ดีที่สุด เกดิ

โรคต่ าเพียงร้อยละ 25 รองลงไป ได้แก่ T-KU+เขตกรรม และสารป้องกันก าจัดโรคพืช+เขตกรรม เกิดโรค ร้อยละ 

30 เท่ากัน จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการใช้ราไตรโคเดอร์มา T-35 หรือ T-KU ร่วมกับวิธีเขตกรรมของสวน

ทดลองทั้ง 2 แห่งให้ผลในการควบคุมโรคจุดด าได้ใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช ซึ่งท าการ

ประเมินโรคอีกครั้งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต (ตารางท่ี 5)      

(2) ประเมินผลการเกิดโรคจุดด าบนผลส้มโอภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยแบ่งเป็นผลปกติท่ีมี

คุณภาพดีไม่มีอาการโรคจุดด าและผลเป็นโรค   สวนส้มโอ ต.ม่วงยาย พบการใช้ราไตรโคเดอร์มา T-KU+เขตกรรม

มีประสิทธิภาพควบคุมโรคได้ที่สุด โดยมีส้มโอผลปกติปราศจากอาการโรคจุดด าเท่ากับร้อยละ 12.5 รองลงมา

ได้แก่ วิธีใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช+เขตกรรม และกรรมวิธี T-35+เขตกรรม มีส้มโอผลปกติร้อยละ 10 และ 5 

ตามล าดับ ในขณะทีก่รรมวิธีใช้สารชีวภัณฑ์+เขตกรรม และกรรมวิธีควบคุม พบว่าผลส้มโอเกิดโรคสูงมากถึงร้อย

ละ 100 เนื่องจากสวนนี้ต้นส้มโอมีอายุประมาณ 20 ปี ทรงพุ่มแน่นทึบมีความชื้นสูง ท าให้พบโรคจุดด าระบาด

ค่อนข้างรุนแรง   ส าหรับสวนที่ ต.หล่ายงาว ประเมินการเกิดโรคบนผลส้มโอหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่า 

กรรมวิธีที่ใช้ T-35+เขตกรรม สามารถควบคุมการเกิดโรคบนผลส้มโอได้ดีที่สุด ได้ส้มโอผลปกติเท่ากับร้อยละ 

67.5 รองลงมาได้แก่ กรรมวิธีที่ใช้ T-KU+เขตกรรม และวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช+เขตกรรม ได้ผลส้มโอปกติ

เท่ากับร้อยละ 37.5 และ 20.0 ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 

(3) ตรวจนับปริมาณของราไตรโคเดอร์มาจากดินใต้ทรงพุ่มต้นส้มโอ เดือนมีนาคม-สิงหาคม พบว่าสวน

ทดลอง ต.ม่วงยาย และต.หล่ายงาว มีปริมาณของราไตรโคเดอร์มาไอโซเลท T-Ku สูงสุดในเดือนพฤษภาคมเท่ากับ 

7.2x103 cfu/g และ 1.5x104 cfu/g ตามล าดับ  และไอโซเลท T-35 ที่ สวน ต.ม่วงยาย มีปริมาณสูงสุด 7.5x103 

cfu/g ในเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกัน  แต่สวนส้มโอ ต.หลา่ยงาว พบ T-35 ปริมาณสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ 

3.8x103 cfu/g   ส่วนกรรมวิธีใช้สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา+เขตกรรม พบว่าดินจากทั้ง 2 สวนมีประชากรเชื้อรา

ค่อนข้างต่ าตั้งแต่ 1.5x102 - 1.2x103  ส าหรับกรรมวิธีที่ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช+เขตกรรม และกรรมวิธี

ควบคุม จะพบว่ามีปริมาณของราไตรโคเดอร์มาต่ ามาก ทั้งนี้เพราะประชากรที่สามารถตรวจนับได้ดังกล่าวเป็นเชื้อ

ราที่อาศัยอยู่ในดินตามธรรมชาติ(ตารางที ่7-8)   

(4) การค านวณต้นทุนของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด T-35 และ T-KU เปรียบเทียบกับชีวภัณฑ์

ไตรโคเดอร์มาการค้า และสารป้องกันก าจัดโรคพืชอะซ็อกซีสโตรบิน 25%WV/SC เพ่ือควบคุมโรคจุดด าของส้มโอ

ในสวนเกษตรกรจะเห็นได้ว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มาไอโซเลท T-35 ที่แยกจากดินสวนส้มโอ อ.เวียงแก่น ซึ่งผ่านการ

ทดสอบประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา P. citricarpa สาเหตุโรคจุดด าได้ผลดี ในห้องปฏิบัติการ และ

น าไปผลิตเป็นรูปของเชื้อสด มีต้นทุนการผลิตเพ่ือน าไปใช้ต่ าที่สุด 4,500 บาท/ไร่/ฤดูการผลิต รองลงไปได้แก่ สาร
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ป้องกันก าจัดโรคพืชอะซ็อกซีสโตรบิน 25%WV/SC และเชื้อราไตรโคเดอร์มาไอโซเลท T-KU ซึ่งมีต้นทุนเท่ากับ 

4,750 บาท/ไร่/ฤดูการผลิต และ  5,400 บาท/ไร่/ฤดูการผลิต ตามล าดับ  ในขณะที่สารชีวภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ผลิต

เป็นการค้ามีราคาของต้นทุนสูงที่สุดคือ 9,500 บาท (ตารางที่ 9)  ดังนั้นหากเกษตรกรต้องการที่จะเลือกใช้เชื้อรา

ไตรโคเดอร์มา เพ่ือลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชและประหยัดค่าใช้จ่าย ควรใช้วิธีการผลิตเชื้อ

สดจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดผงเชื้อแห้งหรือใช้เชื้อบริสุทธิ์ ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดโรคจุดด าของ

ส้มโออย่างได้ผล 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสวนส้มโอทดลอง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และผลวิเคราะห์คุณสมบัติดินใต้ทรงพุ่ม   
              ของต้นส้มโอระหว่างปีพ.ศ. 2558-25591 

สวนส้มโอ 
 

พื้นที ่
(ไร่) 

อายุต้น 
(ปี) 

pH OM  
(%) 

Avai P 
(mg/kg) 

Avai K 
(mg/kg) 

Ca 
(mg/kg) 

Mg 
(mg/kg) 

B 
(mg/kg) 

นางสุพิน โนระ  
ปี 2558 
ปี 2559 

 
19 
19 

 
19 
20 

 
7.0 
5.8 

 
3.32 
3.85 

 
218 
843 

 
161 
370 

 
1535 
1348 

 
419 
421 

 
- 

0.57 
นายอ านวย   อินเทพ    

ปี 2558 
ปี 2559 

 
5 
5 

 
7 
8 

 
5.6 
6.4 

 
2.65 
3.18 

 
158 
570 

 
298 
330 

 
736 
1182 

 
226 
472 

 
- 

0.47 
 ค่าที่เหมาะสม 6-7 2.5-3 26-42 130 1040 135 0.9-3 

     

 1วิเคราะห์โดยกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1  

   จ.เชียงใหม ่(ส่งตัวอย่าง 11 ธันวาคม 2557 และ 21 ธันวาคม 2558) 
 

ตารางที ่2  เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคจุดด าเฉลี่ยของส้มโอในสวนทดลอง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ก่อนการเก็บเกี่ยว 

               ผลผลิตปี พ.ศ. 2558 

กรรมวิธ ี เปอร์เซ็นต์การเกดิโรคจุดด าเฉลี่ยบนใบส้มโอต้นทดลอง1 
 พ.ย.2 ม.ค. มี.ค. พ.ค. 
1 T-35 + เขตกรรม 12.5  7.5 7.5  11.2 a 
2 T-KU + เขตกรรม 13.7 6.2 6.2    13.7 ab 
3 สารชีวภัณฑ์ + เขตกรรม 13.7 8.7 10.0   16.2 bc 
4 สารป้องกันก าจัดโรคพืช+เขตกรรม 12.5 7.5 6.2 10.0 a 
5 พ่นน้ าสะอาด + เขตกรรม(control) 11.2 8.7 10.0 20.0 c 
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CV (%) 21.8 48.9 38.9 21.5 
1 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคจุดด าบนใบส้มโอในสวนทดลอง ต.ม่วงยาย เฉลี่ยจาก 4 ซ้ า  
2 ประเมินการเกิดโรคจุดด าของส้มโอก่อนการทดสอบในเดือนพฤศจิกายน 2557 
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ตารางที ่3  ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากตัวอย่างดินใต้ทรงพุ่มส้มโอในกรรมวิธีที่ใช้ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับ 

              วิธีเขตกรรมเพื่อควบคุมโรคจุดด า  

 

กรรมวิธีการทดลอง ปริมาณของเชื้อราไตรโคเดอรม์าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า (cfu/g) 

 สวนส้มโอ นางสุพิน โนระ ต.ม่วงยาย สวนส้มโอ นายอ านวย อินเทพ ต.หล่ายงาว 

 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

T-35 + เขตกรรม 1.3 x104 3.2x103 2.0 x103 1.4 x103 1.1 x104 2.4 x104 2.2 x104 7.2 x103 

T-KU + เขตกรรม 3.0 x104 2.4x103 2.4 x103 1.0 x103 4.9 x104 2.2 x104 1.3 x104 8.9 x103 

สารชีวภณัฑ์+เขตกรรม 1.1 x102 1.9x102 4.4 x10 8.3 x10 5.0 x102 5.3 x102 1.6 x102 1.4 x102 

         

 

ตารางที ่4  เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคจุดด าบนผลผลิตส้มโอที่เก็บเก่ียวจากสวนทดลอง อ.วียงแก่น จ.เชียงราย  

               ฤดูการผลิตปีพ.ศ. 2558 

กรรมวิธี สวน นางสุพิน โนระ สวน อ านวย อินเทพ 

 % ผลที่ดี % ผลเป็นโรค % ผลที่ดี % ผลเป็นโรค 

1 T-35 + เขตกรรม 0 100 25.0 75.0 

2 T-KU + เขตกรรม 7.5 92.5 62.5 37.5 

3 สารชีวภัณฑ์ + เขตกรรม 2.5 97.5 41.7 58.3 

4 สารป้องกันก าจัดโรคพืช+เขตกรรม 22.5 77.5 50.0 50.0 

5 พ่นน้ าสะอาด + เขตกรรม(control) 7.5 92.5 33.3 66.7 
1เปอร์เซ็นต์การเกดิโรคจุดด าบนผลส้มโอเฉลีย่จาก 4 ซ้ า ภายหลังการเก็บเกี่ยวเดือน สิหาคม 25558 

 
ตารางท่ี 5  เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคจุดด าเฉลี่ยก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอในสวน อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย  
               ฤดูการผลิตปี 2559 

 กรรมวิธ ี เปอร์เซ็นต์การเกดิโรคจุดด าเฉลี่ยบนผลส้มโอต้นทดลอง1 
 เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
 ต.ม่วงยาย ต.หล่ายงาว ต.ม่วงยาย ต.หล่ายงาว ต.ม่วงยาย ต.หล่ายงาว 
1 T-35 + เขตกรรม 5.0 0 67.5 12.5 82.0 25.0 
2 T-KU + เขตกรรม 5.0 0 50.0 25.0 80.0 30.0 
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3 สารชีวภัณฑ์ +  เขตกรรม 5.0 0 72.5 30.0 100.0 55.0 
4 สารเคม+ีเขตกรรม 5.0 0 62.5 25.0 80.0 20.0 
5 พ่นน้ าสะอาด + เขตกรรม 
  (control) 

15.0 0 85.0 35.0 100.0 60.5 

1 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคจุดด าของส้มโอในสวนทดลอง เฉลี่ยจาก 4 ซ้ า  

 

ตารางท่ี 6  ผลการควบคุมโรคจุดด าของส้มโอในสวนทดลอง อ.วียงแก่น จ.เชียงราย โดยใช้ราไตรโคเดอร์มา 

              ร่วมกับวิธีเขตกรรมฤดูการผลิตปี 2559 

             กรรมวิธ ี สวนส้มโอ ต.ม่วงยาย  สวนส้มโอ ต.หล่ายงาว  

 % ผลที่ดี % ผลเป็นโรค % ผลที่ดี % ผลเป็นโรค 

1 T-35 + เขตกรรม 5.0 95.0  67.5 32.5 a 

2 T-KU + เขตกรรม 12.5 87.5 37.5 62.5 ab 

3 สารชีวภัณฑ์ + เขตกรรม 0 100.0 17.5 82.5 b 

4 สารป้องกันก าจัดโรคพืช+เขตกรรม 10.0 90.0 20.0 80.0 b 

5 พ่นน้ าสะอาด + เขตกรรม(control) 0 100.0 15.0 85.0 b 

% CV - - - 29.8 
1เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคจุดด าบนผลส้มโอเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า ภายหลังการเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม 2559 
 

ตารางท่ี 7  ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากตัวอย่างดินใต้ทรงพุ่มส้มโอในสวนส้มโอ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 

              ระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2559 

กรรมวิธี ปริมาณของเชื้อราไตรโคเดอร์มาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า (cfu/g) 1 

 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1 T-35 2.8 x103 6.1x103 7.5 x103 3.8 x103 2.1 x103 5.9 x103 

2 T-KU 1.5 x103 5.0x103 7.2 x103 1.8 x103 1.7 x103 6.2 x103 

3 ชีวภัณฑ์ 3.7 x102 3.7x102 2.1 x102 1.5 x102 2.6 x102 6.0 x102 

4 สารเคมี 44 19 88 51 69 25 

5 control 38 29 69 28 51 21 
1 ตรวจนับปริมาณเชื้อจากตัวอย่างดินโดยใช้วิธี Soil plate dilution บนอาหาร Martin’s medium 
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ตารางท่ี 8  ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากตัวอย่างดินใต้ทรงพุ่มส้มโอในสวนส้มโอ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 

              ระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2559 

กรรมวิธี ปริมาณของเชื้อราไตรโคเดอร์มาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า (cfu/g) 1 
 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1 T-35 2.1 x103 3.8 x103 2.2 x103 2.6 x103 1.1 x103 1.5 x103 
2 T-KU 2.7 x103 5.8 x103 1.5 x104 2.7 x103 2.8 x103 3.2 x103 
3 ชีวภัณฑ์ 3.6 x102 1.2 x103 6.9 x102 7.8 x102 5.0 x102 3.2 x102 
4 สารเคมี 38 12 31 59 88 14 
5 control 13 10 38 24 27 34 
1 ตรวจนับปริมาณเชื้อจากตัวอย่างดินโดยใช้วิธี Soil plate dilution บนอาหาร Martin’s medium 

ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบต้นทุนการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด สารชีวภัณฑ์ และสารป้องกันก าจัดโรคพืชเพ่ือ 

              ควบคุมโรคจุดด าในสวนส้มโอ  

 

ราไตรโคเดอร์มา/
ชีวภัณฑ์/สารเคมี 

ราคา/หน่วย 
     (บาท) 

อัตราใช้ 
ต่อต้น 

อัตราใช้/ไร่ 
(25ต้น) 

ต้นทุน/ครั้ง 
(บาท) 

จ านวนครั้ง 
ที่ใช้ทดลอง 

ต้นทุนรวม/ไร่ 
(บาท) 

T-35 1 15 /กก. 1 กก. 25 กก. 375 12 4,500 
T-KU 2 17 /กก. 1 กก. 25 กก. 425 12 5,100 
สารชีวภัณฑ์ 3 380 /กก. 100 ก. 2.5 กก. 950 10 9,500 
อะซ็อกซีสโตรบิน 3,800/ลิตร 5 มล. 125 มล. 475 10 4,750 
 
1 T-35 เป็นเชื้อรา Trichoderma harzianum ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค  

   จุดด าได้ดีท่ีสุดซึ่งคัดเลือกจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ปี 2557 การทดลองนี้ผลิตในรูปของเชื้อสดโดยเลี้ยง   

   บนข้าวหุงสุกหรือข้าวเปลือกต้ม เพื่อให้สามารถใช้ในสวนส้มโอได้อย่างสะดวก 
2 T-KU คือเชื้อรา T. harzianum จากผลงานวิจัยของ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งใช้หัวเชื้อราที่เป็นผงเชื้อแห้งมาผลิตใน 

  รูปของเชื้อสดด้วยวิธีการเดียวกับการผลิตเชื้อสด T-35 
3 สารชีวภัณฑ์ไตรโตเดอร์มาการค้า ผลิตโดยชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 
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                     สวนส้มโอ นางสุพิน โนระ ต. ม่วงยาย                     สวนส้มโอ นายอ านวย อินเทพ ต. หล่ายงาว 

            ภาพที ่1 สภาพสวนส้มโอที่ใช้ทดลองของเกษตรกร ต.ม่วงยาย และหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
 
 
 
 
 

               
 

 

 

 

 

 

 

              ภาพที ่2 การใช้เชื้อราไตรโตเดอร์มา ผสมปุ๋ยหมักอัตรา 1กก. : 1กก. ส าหรับสารชีวภัณฑ์ใช้อัตรา  

                          100 ก. ผสมปุ๋ยหมัก 1 กก. หว่านรอบทรงพุ่มส้มโอ และพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชหรือ 

                          สปอร์แขวนลอยของเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพ่ือทดสอบการควบคุมโรคในสวนส้มโอ         
                            

ก ข 

ค 
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                 ภาพที่ 3 ลักษณะอาการของโรคจุดด าบนผลส้มโอใกล้สุก (ก) ตรวจสอบแผลโรคจุดด าบนผลส้มโอ 

                            ของต้นทดลอง (ข) และตรวจโรคหลังเก็บผลผลิตส้มโอจากต้น (ค) 

                              

  

 

 

 

 

 

              ภาพที ่4 เก็บเก่ียวผลผลิตส้มโอจากสวนทดลอง อ.เวียงแก่น เพ่ือตรวจสอบการเกิดโรคจุดด าบนผล 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบควบคุมโรคจุดด าของส้มโอในแหล่งผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ฤดูการ

ผลิตปี 2558 สวนส้มโอ ต.ม่วงยาย พบว่าสารป้องกันก าจัดโรคพืชอะซ็อกซีสโตรบิน ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ควบคุมโรค ส้มโอเกิดโรค 77.5% และสวนส้มโอ ต.หล่ายงาว การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา T-KU ร่วมกับวิธีเขต

กรรม มีประสิทธิภาพควบคุมโรคได้ผลดีที่สุด เกิดโรคเพียง 37.5%  

ฤดูการผลิตปี 2559 เกิดโรคจุดด าระบาดมากในสวนทดลองที ่ ต.ม่วงยาย ซึ่งการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 

T-KU ร่วมกับวิธีเขตกรรมพบโรคต่ าสุด 87.5%  รองลงไปคือ สารอะซ็อกซีสโตรบินร่วมกับวิธีเขตกรรม และเชื้อรา

ไตรโคเดอร์มา T-35 ร่วมกับวิธีเขตกรรม เกิดโรคจุดด า 90.0 และ 95.0% ตามล าดับ  
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การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา T-35 ร่วมกับวิธีเขตกรรมในสวนส้มโอที่ ต.หล่ายงาว ให้ผลในการควบคุมโรค

ได้ดีที่สุดเกิดโรคต่ าเพียง 32.5% ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา T-KU และสารอะซ็อกซีสโตรบิน

ร่วมกับวิธีเขตกรรม ทีพ่บโรค 62.5 และ 80.0% ตามล าดับ ในขณะที่การพ่นน้ า (control) ท าให้ส้มโอเกิดโรคสูง 

ถึง 85.0% 

ส าหรับวิธีการน าราไตรโคเดอร์มาไปใช้ควบคุมโรคในสวนส้มโอ เพ่ือลดปริมาณการใช้สารป้องกันก าจัดโรค

พืชลงหรือใช้ทดแทน จ าเป็นจะต้องมีการทดสอบให้ได้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ

ของเกษตรกร  โดยใช้วธิีผสมผสานกับวิธีเขตกรรม การตัดแต่งก่ิง จัดการด้านสุขอนามัยของพืชและสวน รวมทั้ง

การใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชตามความจ าเป็น 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 งานวิจัยการควบคุมโรคจุดด าของส้มโอโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการขยายผล
น าไปทดสอบในพ้ืนที่เพ่ือยืนยันผลให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็น
รูปแบบที่ใช้ได้อย่างสะดวกในสวน รวมทั้งแนะน าวิธีการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อชนิดสดให้แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอเพ่ือการค้า น าไปใช้ในระบบการผลิตส้มโอคุณภาพ 

 

ค าขอบคุณ 

    ขอขอบคุณ นางสุพิน โนระ  และนายอ านวย อินเทพ เกษตรกร อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ที่อนุญาตให้ใช้
สวนส้มโอเป็นสวนทดลอง  ขอบคุณนางสาวทิพวรรณ ปัญญาสีห์ นักวิชาการเกษตร นางอุรา  เนตรสุวรรณ   และ
นายไพโรจน์ พรมวงค์ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาของแปลงทดลองโรคพืช ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ทุกคน ที่ช่วยปฏิบัติงานทดลอง และเก็บบันทึกข้อมูลในสวนส้มโอ 
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