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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุดปี 2560 

.................................................. 

แผนงานวิจัย         วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร 

โครงการวิจัย        วิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตปัญจขันธ์ 

กิจกรรม              วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปัญจขันธ์ 

ชื่อการทดลอง       2.3 ศึกษาจ าแนกเชื้อสาเหตุโรคเน่าของปัญจขันธ์และการป้องกันก าจัดโดยชีววิธี 

คณะผู้ด าเนินงาน 

  หัวหน้าการทดลอง นางสุธามาศ  ณ น่าน    ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

  ผู้ร่วมงาน  นางศศิธร  วรปิติรังสี1    นายสนองจรินทร1   นางสาวศิรากานต์  ขยันการ 2 

      

 

บทคัดย่อ 

  ศึกษาสาเหตุโรคเน่าของปัญจขันธ์ และการป้องกันก าจัดโรคโดยชีววิธี ด าเนินการทดลองระหว่างปี พ.ศ.
2559-2560 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย โดยเก็บตัวอย่างโรคเน่าปัญจขันธ์ และดินปลูกจาก จ.เชียงใหม่ เชียงราย 
และพะเยา จ าแนกหาเชื้อสาเหตุโรคและเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือใช้ทดสอบประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อ
สาเหตุโรคและการควบคุมโรคในแปลงปลูก ผลจ าแนกเชื้อสาเหตุโรคและพิสูจน์ความสามารถในการก่อโรค พบว่า
โรคใบและต้นเน่าปัญจขันธ์เกิดจากเชื้อรา 3 ชนิดได้แก่ Rhizoctonia sp., Lasiodiplodia sp. และ 
Choanephora sp. ทดสอบประสิทธิภาพของรา Trichoderma spp. แยกจากดินปลูก 10 ไอโซเลทและชีวภัณฑ์ 
2 ไอโซเลทในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยราทั้ง 3 ชนิดโดยวิธี Dual culture test บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 
ปรากฏว่าไอโซเลท PYP1 และ PYP3 สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย Rhizoctonia sp. ได้สูงสุด 50.6% รอง
ลงไปได้แก่ PYP4 และ PYP6 ยับยั้งได้ 50.1 และ 49.3% ตามล าดับ ในขณะที่ไอโซเลท PYP4 ยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา Lasiodiplodia sp. ได้มากสูงสุด 67.3% รองลงไปคือ PYP3 และ KU  ยับยั้งได้ 66.4 และ 65.6% 
ตามล าดับ ผลทดสอบกับเชื้อรา Choanephora sp. ไอโซเลท CRM1 และ PYP5 มีประสิทธิภาพยับยั้งเท่ากันคือ 
49.3% รองลงไปได้แก่ CM ยับยั้งได้ 48.4%  และ PYP6 ยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้เท่ากับ 47.6%  

การทดสอบควบคุมโรคในแปลงปลูกภายใต้โรงเรือน วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 6 
กรรมวิธี เปรียบเทียบกรรมวิธีควบคุมไม่ใช้กับการใช้ Trichoderma spp. คัดเลือกจากห้องปฏิบัติการ 4 ไอโซเลท 
และชีวภัณฑ์ KU โดยผลิตเชือ้สดใส่ในอัตรา 50 ก./หลุมก่อนปลูก ส่วนระยะต้นเจริญเติบโตใช้เชื้อสดอัตรา 1 กก.
ผสมน้ า 50 ล. ราดน้ าสปอร์ 100 มล./ต้น และใช้พ่นทุก 15 วัน ผลปรากฏว่าการใช้ไอโซเลท PYP4 มี
ประสิทธิภาพควบคุมโรคได้ดีที่สุดพบโรคต่ าสุด 31.8% รองลงไปได้แก ่ CRM1 และ PYP1 เกิดโรค 33.3 และ 
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35.5% ตามล าดับ ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมพบโรคเน่าสูงสุดถึง 51.5%  นอกจากนั้นวิธีที่ใช้ Trichoderma sp. 
ทั้ง 4 ไอโซเลท และชีวภัณฑ์ KU ท าให้ได้น้ าหนักผลผลิตสดและแห้งมากกว่ากรรมวิธีควบคุม (control) 
 
 

รหัสการทดลอง 01-50-59-02-02-00-02-59 
1ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย   2ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชเชียงใหม่  

ค าน า 

การปลูกปัญจขันธ์หรือเจียวกู่หลานให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต

ชาปัญจขันธ์นั้น มีความจ าเป็นต้องจัดการปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น ดิน ปุ๋ย การให้น้ า 

พรางแสง การก าจัดวัชพืชและป้องกันก าจัดแมลงในระหว่างที่ปัญจขันธ์ก าลังเจริญเติบโต ส่วนการบริหารจัดการ

ควบคุมโรคพืชนับเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกัน เพราะหากเกิดการระบาดของโรคปัญจขันธ์ในแปลงปลูก โดยไม่ทราบ

ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใด ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโรคที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ  ก็จะเกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายได้ศึกษา

สมุนไพรปัญจขันธ์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์มา

อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการศึกษาและจ าแนกเชื้อสาเหตุโรคที่ส าคัญของปัญจขันธ์ โดยเฉพาะอาการต้นเน่าที่พบ

ระบาดท่ัวไปในแปลงปลูก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระยะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตปัญจขันธ์อายุประมาณ 3 เดือน ท าให้ผล

ผลิตเสียหายมากกว่า 20% โดยพบระบาดมากในช่วงฤดูฝนที่ความชื้นสูง ขณะนี้ยังไม่มีวิธีการจัดการโรคท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อพบโรคระบาดในแปลงมักใช้วิธีการถอนต้นที่แสดงอาการของโรคออกไปท าลาย

นอกแปลงปลูก อาการของโรคเน่าที่ยังไม่ทราบสาเหตุมี 2 ลักษณะคือ อาการใบเริ่มเป็นจุดแผลสีน้ าตาลเข้มหรือ

ด าจากนั้นจะมีการแพร่ระบาดลุกลามท าความเสียหายอย่างรวดเร็ว และอาการทีต่้นเน่าเป็นสีเหลืองขุดดูที่บริเวณ

รากเกิดการเน่าท าให้ต้นแห้งตายในที่สุด  ดังนั้นการทดลองนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาจ าแนกชนิดของราหรือ

จุลินทรีย์สาเหตุโรคเน่าของปัญจขันธ์ และทดสอบวิธีการป้องกันก าจัดโรคโดยชีววิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เพ่ือลดความเสียหายจากโรค  

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. เชื้อราสาเหตุโรคเน่าของปัญจขันธ์บริสุทธิ์แยกจากใบหรือต้นที่เป็นโรค 
2. เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์แยกจากดินที่เก็บตัวอย่างจากแหล่งปลูกปัญจขันธ์ 
3. อาหารเลี้ยงเชื้อรา Potato Dextrose Agar (PDA) Martin’s medium ตู้เขี่ยเชื้อ และอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการโรคพืช 
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4. กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์ในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา  
5. ต้นกล้าปัญจขันธ์ พันธุ์สิบสองปันนา ตาข่ายพรางแสง  พลาสติกชนิดกันรังสียูวี กรรไกรตัดแต่งก่ิง 

สมุดบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล กล้องบันทึกภาพ 
6. เครื่องพ่นสารเคมีชนิดใช้เครื่องยนต์สะพายหลังส าหรับพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา และสารชีวภัณฑ์ 
7. ปูนขาว ปุ๋ยคอก และอุปกรณ์ที่ใช้ในแปลงทดลอง เช่น จอบ ค้างไม้ไผ่ กรรไกรตัดแต่งก่ิง ตะกรา้บรรจุ

ผลผลิต เครื่องชั่งน้ าหนัก 
วิธีการ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนการทดลองดังนี้ 
การทดลองที่ 1 ศึกษาและจ าแนกเชื้อสาเหตุโรคต้นเน่าของปัญจขันธ์ 

       1.1 ส ารวจ เก็บตัวอย่างโรคเน่าปัญจขันธ์ และดินจากแปลงปลูกของเกษตรกรในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย
และพะเยา ห่อตัวอย่างใบหรือต้นเป็นโรคด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ใส่ในถุงพลาสติก บันทึกรายละเอียด สถานที่ 
และวันที่เก็บ บรรจุตัวอย่างลงในกล่องเก็บความเย็นป้องกันไม่ให้ตัวอย่างเสียหายก่อนที่จะน าไปแยกเชื้อสาเหตุใน
ห้องปฏิบัติการ 
       1.2 แยกเชื้อราสาเหตุโรคใช้วิธี  tissue transplanting โดยตัดเนื้อเยื่อบริเวณรอยแผลต่อกับเนื้อเยื่อปกติ
ของพืชเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 0.5x0.5 มิลลิเมตร  แช่ในสารละลาย sodium hypochlorite  10% เป็นเวลา 3 
นาที ล้างในน้ านึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง น าไปซับบนกระดาษท่ีผ่านการฆ่าเชื้อให้แห้ง แล้วน าไปเลี้ยงบนอาหาร Potato 
Dextrose Agar (PDA) บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 25+5 องศาเซลเซียส นาน 5-7 วัน แยกเชื้อบริสุทธิ์เลี้ยงบนอาหาร PDA 
และน าไปตรวจดูลักษณะของเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพ่ือการจ าแนกชนิดของราสาเหตุ  ส าหรับตัวอย่างดินที่
เก็บจากแปลงปลูกใช้วิธี soil series dilution plate บนอาหาร Martin’s medium เพ่ือแยกหาเชื้อรา 
Trichoderma spp. และเก็บรักษาเชื้อไว้ในหลอดอาหารเอียง หรือ PDA slant  
       1.3 การพิสูจน์การเกิดโรคของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกจากอาการเน่าใช้วิธี Koch’s postulation น าเชื้อบริสุทธิ์
ไปปลูกเชื้อให้กับใบปัญจขันธ์โดยใช้เทคนิค detached leaf บันทึกผลการเกิดโรคและลักษณะอาการ จากนั้นแยก
เชื้อสาเหตุจากต้นที่แสดงอาการโรค เปรียบเทียบชนิดของราสาเหตุโรคทีใ่ช้ในการปลูกเชื้อในครั้งแรก และเก็บ
รักษาเชื้อสาเหตุโรคไว้ในหลอดอาหารเอียง PDA ส าหรับใชใ้นการทดสอบต่อไป 

 

การทดลองที่ 2 ทดสอบการป้องกันก าจัดโรคต้นเน่าของปัญจขันธ์โดยชีววิธี 

     2.1 ทดสอบการป้องกันก าจัดโรคเน่าของปัญจขันธ์โดยชีววิธีในห้องปฏิบัติการ   โดยทดสอบประสิทธิภาพ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคเน่าปัญจขันธ์  โดยรา Trichoderma spp. ใช้วิธี Dual culture test บน

อาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA  วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ้ า 12 กรรมวิธี ประกอบด้วย  

1 เชื้อรา Trichoderma sp. PYP1      7 เชื้อรา Trichoderma sp. CMD1 

2 เชื้อรา Trichoderma sp. PYP2      8 เชื้อรา Trichoderma sp. CMD2 

3 เชื้อรา Trichoderma sp. PYP3      9 เชื้อรา Trichoderma sp. CMD3 

4 เชื้อรา Trichoderma sp. PYP4      10 เชื้อรา Trichoderma sp. CRM1 
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      5 เชื้อรา Trichoderma sp. PYP5      11 ชีวภัณฑ์ Trichoderma KU   

6 เชื้อรา Trichoderma sp. PYP6      12 ชีวภัณฑ์ Trichoderma CM 

      -ชีวภัณฑ์ Trichoderma KU คือเชื้อรา T. harzianum จากศูนย์ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ม.เกษตรศาสตร ์

ส่วนชีวภัณฑ์ Trichoderma CM เป็นชีวภัณฑ์การค้าที่มีจ าหน่ายทั่วไป  ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.5 ซม. เจาะชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยราสาเหตุโรคเน่าของปัญจขันธ์จากโคโลนีอายุ 3-5 วัน วางในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 

PDA ห่างจากขอบจาน 2.0 ซม. และวางชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยรา Trichoderma spp. ตามกรรมวิธีด้านตรงข้ามในแนว

เส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน  

      -บ่มจานเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5-7 วัน จนกระท่ังเชื้อราสาเหตุโรคเน่าปัญจขันธ์ ในจานควบคุม

เจริญเต็มจาน  วัดรัศมีของโคโลนีเชื้อราสาเหตุโรค ในจานทดสอบและจานควบคุมซึ่งไม่มีเชื้อ Trichoderma spp.  

น าค่าที่ได้ค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค (percent inhibition of radial 

growth = PIRG) จากสูตรดังนี้   

         PIRG = (RC- RT) x 100   

                                         RC   

RC = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อราสาเหตุโรคในจานควบคุม (ไม่มีเชื้อรา Trichoderma spp.)     

RT = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อราสาเหตุโรคในจานทดสอบ 

2.2 ทดสอบการป้องกันก าจัดโรคเน่าของปัญจขันธ์โดยชีววธิี ในโรงเรือนทดลอง  

วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี โดยกรรมวิธี ประกอบด้วย 

1 เชื้อรา Trichoderma sp. คัดเลือกไอโซเลท CRM1     

2 เชื้อรา Trichoderma sp. คัดเลือกไอโซเลท PYP1 

3 เชื้อรา Trichoderma sp. คัดเลือกไอโซเลท PYP4 

4 เชื้อรา Trichoderma sp. คัดเลือกไอโซเลท PYP6 

5 ชีวภัณฑ์ Trichoderma KU    

6 กรรมวิธีควบคุม (ไม่ใช้ Trichoderma) 

     -สร้างโรงเรือนทดลองชั่วคราวพ้ืนที่ 1 งาน  ภายในโรงเรือนเตรียมแปลงปลูกปัญจขันธ์ ขนาดแปลงทดลอง

ย่อย 1.5 x 3.0 เมตร  มุงหลังคาโรงเรือนด้วยพลาสติก และคลุมทับด้วยตาข่ายพรางแสง 70% น ากล้าปัญจขันธ์ที่

ได้จากการเพาะเมล็ดอายุประมาณ 30 วัน ปลูกในแปลงจ านวน 20 ต้น/แปลงย่อย ใช้ระยะปลูก 0.3  x 1.0 เมตร     

-เพ่ิมปริมาณเชื้อรา Trichoderma spp. ทีม่ีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคเน่าได้ดี

จากห้องปฏิบัติการ ผลิตด้วยการเลี้ยงบนข้าวสุกให้สร้างสปอร์สีเขียวของเชื้อสด (fresh culture) ใส่เชื้อสดรองก้น
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หลุมก่อนปลูกหลุมละ 50 กรัม ในระยะการเจริญเติบโตของต้นใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ า ด้วยอัตราเชื้อสด 1 

กิโลกรัม/น้ า 50 ลิตร ราดน้ าสปอร์ใส่รอบโคนต้น 100 มิลลิลิตร/ต้น ทุก 15 วัน จ านวน 5 ครั้ง  หลังจากนั้นใช้วิธี

พ่นน้ าสปอร์ ความเข้มข้น 108 cfu/ ml ทุก 15 วัน จ านวน 4 ครั้ง รวมการใช้ไตรโคเดอร์มาจ านวน 10 ครั้งเพ่ือ

ควบคุมโรคของต้นปัญจขันธ์ในโรงเรือนทดลอง 

-ตรวจสอบการควบคุมโรคต้นเน่าแต่ละกรรมวิธี ประเมินการเกิดโรคโดย บันทึกข้อมูลการเกิดโรคเปอร์เซ็นต์

การเกิดโรคทุก 1 วันหลังจากปลูก 30-60 วัน  รวมทั้งบันทึกข้อมูลด้านผลผลิตและการระบาดของโรคหรือศัตรูพืช

ชนิดอื่น   

เวลาและสถานที่            ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2560 (2 ปี) 

               ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมือง    จ.เชียงราย 

 

ผลการทดลอง 

การทดลองที่ 1 ศึกษาและจ าแนกเชื้อสาเหตุโรคต้นเน่าของปัญจขันธ์ 

ผลการส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างโรค และดินจากแหล่งปลูกปัญจขันธ์ในเขต จ. เชียงใหม่ เชียงรายและ

พะเยา สามารถเก็บตัวอย่างโรคของปัญจขันธ์ได้จ านวน 10 ตัวอย่าง น าไปแยกเชื้อจุลินทรีย์จากตัวอย่างโรคใน

ห้องปฏิบัติการวิธี Tissue transplanting บนอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน PDA ส าหรับตัวอย่างดินที่เก็บจากแปลง

ปลูกใช้วิธี soil series dilution plate บนอาหาร Martin’s medium เพ่ือแยกหาเชื้อรา Trichoderma sp. 

และใช้อาหาร Nutrient glucose agar (NGA) ในการแยกหาเชื้อ Bacillus sp. ผลปรากฏว่า ได้เชื้อจุลินทรีย์

ทั้งหมดจ านวน 95 ไอโซเลท โดยแยกเป็นเชื้อราจ านวน 60 ไอโซเลท และเชื้อแบคทีเรีย 35 ไอโซเลท ให้รหัส

เชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้เป็นตัวอักษรและตัวเลขตามแหล่งที่มาและชนิดของตัวอย่าง (ตารางที่1) 

จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกเชื้อบริสุทธิ์ได้ สามารถจ าแนกเป็นเชื้อรา

จ านวน 60 ไอโซเลท ตรวจดูเส้นใยและสปอร์ของเชื้อราเพ่ือจ าแนก genus ของเชื้อราภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ 

พบว่า สามารถจ าแนกได้เป็นเชื้อราใน 14 genus ได้แก ่Aspergillus sp. จ านวน 6 ไอโซเลท, Choanephora 

sp. จ านวน 5 ไอโซเลท, Colletotrichum sp. จ านวน 2 ไอโซเลท, Dreshera sp. 1 ไอโซเลท, Fusarium sp. 

จ านวน 3 ไอโซเลท, Lasiodiplodia sp. จ านวน 5 ไอโซเลท, Macrophoma sp. จ านวน 5 ไอโซเลท, 

Nigrospora sp. 2 ไอโซเลท, Pennicillium sp. จ านวน 5 ไอโซเลท, Pestalotia sp. 1 ไอโซเลท, 

Phytophthora sp. จ านวน 3 ไอโซเลท, Pythium sp. จ านวน 3 ไอโซเลท, Rhizoctonia sp. 2 ไอโซเลท และ 

Trichoderma sp. จ านวน 10 ไอโซเลท ส่วนเชื้อราที่จ าแนก genus ไม่ได้จ านวน 7   ไอโซเลท (ตารางที ่2 และ 

ภาพที่ 1)  
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 พิสูจน์การเกิดโรคของเชื้อจุลินทรีย์ที่จ าแนก ใช้วิธี Koch’s postulation  ท าการปลูกเชื้อให้ต้นปัญจขันธ์

เพ่ือพิสูจน์โรคโดยวิธี detached leaf ในห้องปฏิบัติการโรคพืช ผลการทดลองพบมีเชื้อราจ านวน 9 ไอโซเลท เกิด

อาการเน่าของใบปัญจขันธ์ คือ  CRM 6, CRM 7, CRM 19, CRM 23, CRM 24, CRM 25, CRM 27, CRM 29 

และ CRM 32 (ตารางท่ี 3) ผลการแยกเชื้อราสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการโรคหลังจากการปลูกเชื้อซ้ า ปรากฏมีเชื้อรา

เพียง 3 ไอโซเลทที่มีลักษณะของโคโลนี เส้นใยและสปอร์เหมือนกับเชื้อราที่แยกได้จากอาการโรคเน่าปัญจขันธ์ที่

เก็บตัวอย่างครั้งแรก ได้แก่ CRM 19, CRM 24 และ CRM 29 ซึ่งสามารถจ าแนกไอโซเลท CRM 19 เป็นเชื้อรา  

Rhizoctonia sp. ไอโซเลท CRM 24 เป็นเชื้อรา Choanephora sp.และ CRM 29 เป็นเชื้อรา Lasiodiplodia 

sp. (ภาพที่ 2) เก็บรักษาเชื้อทั้ง 3 ไอโซเลทไว้ในหลอดอาหารเอียงส าหรับใช้ในการทดลองข้ันตอนต่อไป  

 ส าหรับเชื้อรา Trichoderma sp. สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ได้จากดินในแหล่งปลูกปัญจขันธ์ จ านวน 10 

ไอโซเลท แบ่งเป็นเชื้อเก็บตัวอย่างดินจากจังหวัดพะเยา 6 ไอโซเลท ได้แก่ PYP1, PYP2, PYP3, PYP4, PYP5 

และ PYP6  จังหวัดเชียงราย 1 ไอโซเลท คือ CRM1 และจากจังหวัดเชียงใหม่ 3 ไอโซเลท ได้แก่ CMD1, CMD2 

และ CMD น าไปทดสอบประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคเน่าปัญจขันธ์ในห้องปฏิบัติการ

โรคพืช เปรียบเทียบกับ ชีวภณัฑ์ Trichoderma KU และชีวภัณฑ์ Trichoderma  CM (ภาพท่ี 3)  

 

 

ตารางท่ี 1 ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากตัวอย่างโรคปัญจขันธ์และตัวอย่างดินในแปลงปลูกแหล่งต่างๆ 

แหล่งเก็บตัวอย่าง เชื้อรา (ไอโซเลท) เชื้อแบคทีเรีย (ไอโซเลท) 

 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (CMD)  17 - 

อ.เมือง จ.เชียงราย (CRM) 31 10 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย (CRPM) 6 6 

อ.ปง จ.พะเยา  (PYP) 6 5 

อ.ภูซาง จ.พะเยา  (PYPS) 

รวม 

- 

60 

14 

35 

ตารางท่ี 2 ผลการจ าแนก genus ของเชื้อราบริสุทธิ์ที่แยกได้จากโรคเน่าของต้นปัญจขันธ์ และดินในแปลงปลูก 

Genus แหล่งที่เก็บตัวอย่างโรคเน่าและดินในแปลงปลูกปัญจขันธ์ รวม 

 CMD CRM CRPM PYP1  

Aspergillus 1 3 2 - 6 
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Choanephora 4 1 - - 5 

Colletotrichum - 2 - - 2 

Dreshera - 1 - - 1 

Fusarium - 2 1 - 3 

Lasiodiplodia 1 3 1 - 5 

Macrophoma 1 4 - - 5 

Nigrospora - 2 - - 2 

Penicillium 2 3 - - 5 

Pestalotia 1 - - - 1 

Phytopthora 1 2 - - 3 

Pythium 1 2 - - 3 

Rhizoctonia - 2 - - 2 

Trichoderma 3 1 - 6 10 

Unknown2 2 4 1 - 7 

รวม 17 32 5 6 60 
1 แหล่งปลูกท่ี อ.ปง จ.พะเยา เก็บได้เฉพาะตัวอย่างดินในแปลงปลูก เนื่องจากเก็บเกี่ยวแล้ว จึงแยกไดเ้ฉพาะราที่    

   อาศัยในดิน (Trichoderma sp.) 
2 unknown คือเชื้อราที่ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ 
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ภาพที่ 1 ลักษณะของเชื้อราบริสุทธิ์ที่แยกเชื้อได้จากอาการเน่าของต้นปัญจขันธ์ 

ตารางท่ี 3 ลักษณะของแผลจากการปลูกเชื้อราวิธี detached leaf บนใบปัญจขันธ์เพ่ือพิสูจน์เชื้อสาเหตุของโรค 

              ในห้องปฏิบัติการ 

ไอโซเลทของเชื้อรา 

ที่แยกได้จากโรคเน่าปัญจขันธ์ 

ลักษณะอาการของแผลบนใบที่ปลูกเชื้อซ้ า 

วิธี detached leaf 

 
CRM 6 (Colletotrichum sp.) 

-แผลรูปร่างค่อนข้างกลม  สีน้ าตาลเข้ม 
ไม่มเีส้นใยของเชื้อราเจริญขยายออก
จากช้ินวุ้นที่ปลูกเช้ือบนใบ ใบเน่าเป็นสี
น้ าตาลเข้มหลังจาก 7 วัน 

 

 
CRM 7 (Dreshera sp.) 

-แผลกลมสีน้ าตาลปนเทา สีเหลืองรอบ
ล้อมแผล กลางแผลมเีส้นใยเชื้อราเจริญ
ฟู ขึ้นจากช้ินวุ้นที่ใช้ปลูกเช้ือ 
 

 

 
CRM 19 (Rhizoctonia sp.) 
 

-แผลสีน้ าตาลอ่อน ขยายจากเชื้อราบน
ช้ินวุ้นที่ปลูกเช้ือ ท าให้เกิดอาการแผล
เน่ายุบตัวลงและลุกลามทั้งใบ 
 

 

 
CRM 23 (Lasiodiplodia sp.) 

 
 

-แผลไม่ขยายตัวจากจุดที่ปลูกเช้ือ เนื้อ
ใบรอบๆ เปลีย่นเป็นสีเขียวอ่อน เช้ือรา
บนช้ินวุ้นแห้งลงหลังจากปลูกเช้ือ 7 วัน 

 

 
CRM 24 (Choanephora sp.) 

 
 

-แผลกลมสีน้ าตาลเข้มปนด า ขอบแผลสี
เข้ม แผลขยายรวดเร็วภายใน 2 วันและ
ท าให้ใบเน่าเมื่อปลูกเชื้อครบ 7 วัน  

 

 
CRM 25 (Phytopthora sp.) 

 
 

-แผลสดี าปนเทา ขยายออกจากเช้ือรา
บนช้ินวุ้นที่ใช้ปลูกเช้ือเพียงด้านเดยีว  
และท าให้ใบเน่า 

 

 
CRM 27 (Macrophoma sp.) 

 
 

-แผลค่อนข้างกลมสีด า มีสเีขียวอ่อน
รอบล้อมแผล แผลขยายตัว และเส้นใย
เชื้อราที่ใช้ปลูกเช้ือฟูบนแผล  

 

 
CRM 29 (Lasiodiplodia sp.)        

-แผลสีน้ าตาลปนเทา ขยายออกไปตาม
เส้นกลางใบ ตรงกลางแผลมีเส้นใยเช้ือ
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ราเจรญิฟูขึ้นจากช้ินวุ้นที่ใช้ปลูกเช้ือ 
 

 

CRM 32 (Lasiodiplodia sp.) 

 
 

 
-แผลที่ปลูกเชื้อรา เปลีย่นเป็นสีด าและ
เส้นใยของเชื้อราเจริญขึ้นรอบๆแผลท า
ให้เปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อน 
 

 

 
การทดลองที่ 2 ทดสอบการป้องกันก าจัดโรคต้นเน่าของปัญจขันธ์โดยชีววิธี 

     2.1 ประสิทธิภาพของ Trichoderma spp ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 3 ชนิด ได้แก่ Rhizoctonia sp. 

(CRM 19), Choanephora sp. (CRM 24) และ Lasiodiplodia sp. (CRM 29) สาเหตุโรคเน่าในห้องปฏิบัติการ 

          ผลการทดสอบของเชื้อรา Rhizoctonia sp. หลังจากบ่มเชื้อ 2 วัน พบว่า Trichoderma sp. ไอโซเลท 

PYP1 สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rhizoctonia sp. ได้มากที่สุด 29.6% รองลงไปคือ  PYP4 และ 

PYP3 ยับยั้งการเจริญได้ 29.2 และ 28.9% ตามล าดับ ส าหรับการทดสอบในเชื้อรา Lasiodiplodia sp. พบว่า 

Trichoderma sp. ไอโซเลท CRM1  ให้ผลยับยั้งการเจริญของเส้นใยมากท่ีสุด 32.7% รองลงไปคือ PYP3 และ 

CMD2 ยับยั้งการเจริญได้เท่ากันคือ 28.6 % ในขณะที่ไอโซเลท CMD3 ยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้เท่ากับ 

21.9%  

เมื่อบ่มเชื้อเป็นเวลา 4 วัน พบว่าเชื้อรา Trichoderma spp. สามารถยับยั้งการเจริญเส้นใยของเชื้อรา 

Rhizoctonia sp. เพ่ิมข้ึนโดยไอโซเลท PYP1 ยังคงยับยั้งการเจริญได้ดีที่สุด 50.6% รองลงไปได้แก่ PYP3 ยับยั้ง

ได้เท่ากับ PYP4 มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 50.1% และ PYP6 ยับยั้งได้ 49.3% ตามล าดับ  

         ผลทดสอบของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. ปรากฏว่าเชื้อไอโซเลท PYP3 และ CRM1 ให้ผลยับยั้งการเจริญ

ของเส้นใยได้มากกว่าไอโซเลทอ่ืนเท่ากับ 50.9% รองลงไปคือ CMD2 และ PYP4 มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งเท่ากับ 50.0 

และ 45.4% ตามล าดับ  

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rhizoctonia sp. ในวันที่ 6 ซึ่งเป็นวัน

สุดท้ายของการทดสอบ พบว่า Trichoderma sp. ไอโซเลท PYP1 และ PYP3 มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของ

เส้นใยได้ดีที่สุดเท่ากับ 50.6% รองลงไปได้แก่ PYP4 และ PYP6 สามารถยับยั้งได้ 50.1 และ 49.3% ตามล าดับ

โดยผลการยับยั้งดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากการบ่มเชื้อในเวลา 4 วัน (ตารางท่ี 4 และภาพที่ 4) ส่วนผลการ

ทดสอบของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. หลังจากบ่มเชื้อ 6 วันปรากฏว่าไอโซเลท PYP4 มีประสิทธิภาพยับยั้งการ

เจริญของเส้นใยได้ดีที่สุดเท่ากับ 67.3% รองลงไปคือ PYP3 และ KU ให้ผลการยับยั้งเท่ากับ 66.4 และ 65.6% 

ตามล าดับ (ตารางที่ 5 และ ภาพที่ 5) 
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ผลการทดสอบของเชื้อรา Choanephora sp. หลังจากบ่มเชื้อ 2 วัน พบว่าไอโซเลท CMD1 สามารถ

ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้มากท่ีสุด 26.4% รองลงไปคือ CMD2 และ PYP5 ยับยั้งการเจริญได้ 22.2 และ 

19.8% ตามล าดับ หลังจากบ่มเชื้อเป็นเวลา 4 วัน เชื้อรา Trichoderma spp. สามารถยับยั้งการเจริญเส้นใยของ

เชื้อราดังกล่าวได้เพ่ิมข้ึน โดยพบว่าไอโซเลท CRM1 ยับยั้งการเจริญได้ดีที่สุด 40.3% รองลงไปได้แก่ PYP5 ยับยั้ง

ได้เท่ากับ 38.7 % และ PYP6 มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญ 37.6% ตามล าดับ  

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Choanephora sp.  ในวันที่ 6 ของการทดสอบ 

พบว่าไอโซเลท CRM1 และ PYP5 มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้ดีที่สุดเท่ากันคือ 49.3% รองลงไป

ได้แก่ CM และ PYP6 สามารถยับยั้งได้ 48.4 และ 47.6% ตามล าดับ (ตารางที่ 6 และภาพที่ 6)  

 

   ตารางท่ี 4 การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rhizoctonia sp. ด้วยเชื้อรา Trichoderma spp.  
                 ทดสอบโดยวิธี Dual culture test บนอาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA  
 
Trichoderma spp. เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราหลังจากการบ่มเชื้อทดสอบ1 

 2 วัน 4 วัน 6 วัน 

PYP1          29.6 a           50.6 a 50.6 a 

PYP2 24.5 de           47.1 c 47.1 c 

PYP3 28.9 ab 50.1 ab 50.6 a 

PYP4 29.2 ab 50.1 ab   50.1 ab 

PYP5 26.4 b-e  48.8 abc    48.8 abc 

PYP6 27.0 a-d           49.3 ab   49.2 ab 

CMD1 25.8 cde  48.8 abc    48.8 abc 

CMD2 27.0 a-d  48.8 abc    48.8 abc 

CMD3 27.0 a-d  48.8 abc    48.8 abc 

CRM1 25.8 cde           48.4 bc   48.4 bc 

Trichoderma KU 27.7 abc  48.8 abc   48.4 bc 

Trichoderma CM          23.9 e           47.1 c 47.1 c 

CV (%) 6.1 2.1 2.1 



11 
 

 

1 เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า โดยค านวณจาก  

   Percent inhibition of radial growth = PIRG 

PIRG = (RC- RT) x 100   

                                         RC   

RC = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อราสาเหตุโรคในจานควบคุม (ไม่มีเชื้อรา Trichoderma spp.)     

RT = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อราสาเหตุโรคในจานทดสอบ 

 
2 ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวสดมภ์เดียวกัน แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ด้วยวิธี     

   DMRT 
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ตารางท่ี 5 การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Lasiodiplodia sp. ด้วยเชื้อรา Trichoderma spp.  

             ทดสอบโดยวิธี Dual culture test บนอาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA  

Trichoderma spp. เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราหลังจากการบ่มเชื้อทดสอบ1 

 2 วัน 4 วัน 6 วัน 

PYP1 17.2 bc 43.1 b  64.7 ab 

PYP2          16.5 c 42.6 b  64.3 ab 

PYP3 28.6 ab 50.9 a 66.4 a 

PYP4 20.5 bc  45.4 ab 67.3 a 

PYP5 20.5 bc  44.4 ab  63.8 ab 

PYP6          15.1 c 41.7 b  62.5 ab 

CMD1 19.9 bc 43.1 b 57.7 b 

CMD2 28.6 ab 50.0 a  61.7 ab 

CMD3  21.9 abc  44.9 ab  63.4 ab 

CRM1          32.7 a 50.9 a  61.2 ab 

Trichoderma KU 19.9 bc  44.4 ab 65.6 a 

Trichoderma CM 17.2 bc 43.1 b  63.8 ab 

CV (%) 28.1  7.9   5.8 
 

1 เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า โดยค านวณจาก  

   Percent inhibition of radial growth = PIRG 

PIRG = (RC- RT) x 100   

                                         RC   

RC = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อราสาเหตุโรคในจานควบคุม (ไม่มีเชื้อรา Trichoderma spp.)     

RT = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อราสาเหตุโรคในจานทดสอบ 
 

2 ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวสดมภ์เดียวกัน แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ด้วยวิธี     

   DMRT 
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ตารางท่ี 6 การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Choanephora sp. ด้วยเชื้อรา Trichoderma spp.  

             ทดสอบโดยวิธี Dual culture test บนอาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA  

Trichoderma spp. เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราหลังจากการบ่มเชื้อทดสอบ1 

 2 วัน 4 วัน 6 วัน 

PYP1          18.1 bc    33.3 abc  38.6 bc 

PYP2          15.3 c 28.7 c 34.4 c 

PYP3 16.7 bc 28.7 c 34.4 c 

PYP4          14.3 c    34.4 abc 46.7 a 

PYP5 19.8 bc            38.7 a 49.3 a 

PYP6          15.6 c 37.6 a 47.6 a 

CMD1          26.4 a   34.5 ab   39.7 bc 

CMD2          22.2 ab   35.6 ab  40.7 b 

CMD3 18.1 bc   31.0 bc   36.5 bc 

CRM1          17.7 bc 40.3 a  49.3 a 

Trichoderma KU 15.6 bc   35.5 ab  46.7 a 

Trichoderma CM 15.6 bc   36.6 ab  48.4 a 

CV (%) 19.3  9.7   7.5 
 

1 เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า โดยค านวณจาก  

   Percent inhibition of radial growth = PIRG 

PIRG = (RC- RT) x 100   

                                         RC   

RC = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อราสาเหตุโรคในจานควบคุม (ไม่มีเชื้อรา Trichoderma spp.)     

RT = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อราสาเหตุโรคในจานทดสอบ 

 
2 ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวสดมภ์เดียวกัน แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ด้วยวิธี     

   DMRT 
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Rhizoctonia sp. (CRM 19)   Lasiodiplodia sp. (CRM 29)        

 

 Choanephora sp. (CRM 24) 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนีและเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคเน่าของปัญจขันธ์เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  (b) 

ภาพที่ 3 ลักษณะโคโลนีและสปอร์ของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่ใช้ในการทดสอบ 12 ไอโซเลทเจริญบน 

           อาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA  

           (a) PYP1      PYP2 PYP3                      (b) CMD1     CMD2 CMD3 

      PYP4      PYP5 PYP6                           CRM1       KU   CM 
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          PYP1       PYP2        PYP3       PYP4             CMD1       CMD2       CMD3 CRM1 

        PYP5      PYP6      control                             KU    CM       control 

 

ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพของ Trichoderma spp. ในการยับยั้งการเจริญของรา Rhizoctonia sp. บนอาหาร 

            เลี้ยงเชื้อรา PDA ทดสอบวิธี Dual culture test  

 

 

  
     PYP1       PYP2       PYP3       PYP4                CMD1      CMD2     CMD3       CRM1 

    PYP5      PYP6     control                                KU CM       control 

 



16 
 

ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพของ Trichoderma spp. ในการยับยั้งการเจริญของรา Lasiodiplodia sp. บน 

            อาหาร PDA ทดสอบโดยวิธี Dual culture test  
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                PYP1         PYP2       PYP3                       CMD1        CMD2      CMD3    

    control                                                          control 

                PYP4         PYP5       PYP6                                CRM1           KU  CM     

 

ภาพที่ 6  ประสิทธิภาพของ Trichoderma spp. ในการยับยั้งการเจริญของรา Choanephora sp.  

             บนอาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA ทดสอบโดยวิธี Dual culture test  

 

             

การทดลองที่ 2 ทดสอบการป้องกันก าจัดโรคต้นเน่าของปัญจขันธ์โดยชีววิธี 

      2.2 ทดสอบการป้องกันก าจัดโรคเน่าของปัญจขันธ์โดยชีววิธีในโรงเรือนทดลอง ผลการใช้รา Trichoderma 

spp. เพ่ือควบคุมโรคเน่าของปัญจขันธ์ในโรงเรือนทดลอง หลังการปลูกปัญจขันธ์ในแปลงทดลอง 30 วัน พบว่ามี

การเกิดโรคค่อนข้างต่ า ส่วนใหญ่อาการเกิดท่ีใบแก่ส่วนล่างของต้นเกิดเป็นแผลจุดเล็กๆ จากนั้นแผลขยายลามทั้ง

ใบท าให้เกิดอาการเน่าเป็นสีด า ซ่ึงสามารถตรวจนับโรคที่เกิดได้ตั้งแต่ 7.0-13.8 % โดยกรรมวิธีควบคุมไม่ใช้รา 

Trichoderma spp. เกิดโรคมากกว่ากรรมวิธีอ่ืน  ผลการตรวจสอบโรคระยะ 40 วันหลังปลูกปรากฏว่าการใช้ 

Trichoderma sp. ไอโซเลท PYP1 มีประสิทธิภาพควบคุมโรคได้ดีที่สุด พบโรคเพียง 9.9 % รองลงไปได้แก่ PYP4 

และ CRM1 เกิดโรค 11.2 และ 12.4 % ตามล าดับ ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมเกิดโรคสูงสุด 17.4% 

 ผลตรวจสอบโรคเมื่อครบอายุ 50 วันหลังการปลูก ปรากฏว่าการใช้ Trichoderma sp. ไอโซเลท PYP4 

เกิดโรคต่ าสุด 15.3 % รองลงไปได้แก่ CRM1 เกิดโรค 16.5 และ PYP1 พบโรค 18.8 % ตามล าดับ โดยกรรมวิธี

ควบคุมเกิดโรค 27.0 % ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีที่ใช้เชื้อรา Trichoderma ทั้ง 3 ไอโซเลท คือ PYP1, PYP4  และ 

CRM1 อย่างชัดเจน  เมื่อครบอายุ 60 วันหลังปลูก พบว่าโรคเน่าของปัญจขันธ์ในแปลงทดลองระบาดเพ่ิมมากข้ึน 

แต่การใช้ Trichoderma sp. ไอโซเลท PYP4 ยังคงมีประสิทธิภาพควบคุมโรคได้ดีที่สุด เกิดโรคต่ าสุด 31.8 % 
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รองลงไปคือ ไอโซเลท CRM1 และ PYP1 เกิดโรค 33.3 และ 35.5% ตามล าดับ ในขณะที่กรรมวิธีควบคุม พบโรค

ใบจุด ใบเน่าและต้นเน่าของปัญจขันธ์ สูงสุดถึง 51.5 % (ตารางที่ 7) ซึ่งการเกิดโรคดังกล่าวท าให้ผลผลิตเกิดความ

เสียหาย ส าหรับในระยะ 60 วันนี้แสดงให้เห็นถึงผลของการใช้รา Trichoderma ไอโซเลท CRM1 PYP1 PYP4 

และ PYP6 สามารถควบคุมการเกิดโรคของปัญจขันธ์ได้ดีกว่ากรรมวิธีควบคุม (control)  เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตสด

และน าไปอบแห้งแปรรูปเป็นชาสมุนไพรปัญจขันธ์ในแต่ละกรรมวิธี พบว่าการใช้ Trichoderma ไอโซเลท PYP1 

ให้น้ าหนักผลผลิตสดสูงสุด 7,800 กรัม น้ าหนักแห้ง 852.4 กรัม รองลงไปได้แก่  PYP6 ผลผลิตสด 7,630 กรัม 

น้ าหนักแห้ง 817.5 กรัม   และPYP4 มีผลผลิตสด 7,500 กรัม น้ าหนักแห้ง 790.0 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 8)  

 

ตารางท่ี 7 เปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเฉลี่ยของปัญจขันธ์ในแปลงปลูกท่ีใช้รา Trichoderma sp. ควบคุมโรคเน่า  

กรรมวิธี 30 วัน (%) 1 40 วัน (%) 50 วัน (%) 60 วัน (%) 

1 ไอโซเลท CRM1     7.0 a  12.4 ab 16.5 a 33.3 a 

2 ไอโซเลท PYP1 7.5 a  9.9 a  18.8 ab 35.5 a 

3 ไอโซเลท PYP4 8.8 a  11.2 ab 15.3 a 31.8 a 

4 ไอโซเลท PYP6 9.7 a    12.9 abc    21.3 abc 38.0 a 

5 ชีวภัณฑ์ KU    9.0 a  15.7 bc  23.3 bc   41.0 ab 

6 กรรมวิธีควบคุม (control)       13.8 b 17.4 c       27.0 c  51.5 b 

% CV 28.3 23.4 18.8 18.8 
1 เปอร์เซ็นตข์องปัญจขันธ์เฉลี่ยจาก 4 ซ้ า 
2 ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวสดมภ์เดียวกัน แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ด้วยวิธี     

   DMRT 

 

ตารางท่ี 8 น้ าหนักผลผลิตสดและแห้งของปัญจขันธ์จากแปลงทดลองควบคุมโรคโดยใช้รา Trichoderma sp. 

กรรมวิธี น้ าหนักสด (กรัม) น้ าหนักแห้ง (กรัม) 

1 ไอโซเลท CRM1     7,200 a 787.5 a 

2 ไอโซเลท PYP1 7,800 a 852.4 a 

3 ไอโซเลท PYP4 7,500 a 790.0 a 
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4 ไอโซเลท PYP6 7,630 a 817.5 a 

5 ชีวภัณฑ์ Trichoderma KU    7,430 a 797.5 a 

6 กรรมวิธีควบคุม (control) 7,150 a 624.3 a 

% CV 10.8 23.0  
1 น้ าหนักผลผลิตเฉลี่ยจาด 4 ซ้ า ขนาดแปลงทดลองย่อย 1.5 ม.X3.0 ม. (4.5 ตารางเมตร) เก็บเก่ียว 1 ครั้ง  
2 ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น  

   95% ด้วยวิธี DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ภาพที่ 7 เตรียมแปลงทดลอง ปลูกปัญจขันธ์ในโรงเรือนทดลองพรางแสง จ านวน 20 ต้น/แปลงย่อย  

                           คลุมแปลงด้วยฟางข้าวเพ่ือรักษาความชื้นและป้องกันวัชพืช   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ภาพที่ 8 ต้นปัญจขันธ์อายุ 14 วันหลังปลูกเจริญเติบโตและเริ่มข้ึนค้างในแปลงทดลอง 
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                  (ก)                                                       (ข) 
 
ภาพที่ 9 การใส่เชื้อไตรโคเดอร์มาที่ผลิตรูปเชื้อสด (ก)  ใช้อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัม/น้ า 50 ลิตร  
ราดน้ าสปอรใ์ส่รอบโคนต้น 100 มิลลิลิตร/ต้น ทุก 15 วัน จ านวน 5 ครั้ง และพ่นน้ าสปอร์เข้มข้น 
108 cfu/ มิลลิลิตร ทุก 15 วัน จ านวน 4 ครั้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 10 ตรวจสอบการโรคปัญจขันธ์ในแปลงทดลองแต่ละกรรมวิธีทุก 10 วัน ตั้งแต่อายุ 30-60 วันหลังปลูก  

 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
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 โรคใบและต้นเน่าของปัญจขันธ์ จากการจ าแนกเชื้อโรคและพิสูจน์ความสามารถในการก่อโรคเกิดจากเชื้อ

รา 3 ชนิด ได้แก่  Rhizoctonia sp., Lasiodiplodia sp., และ Choanephora sp. การควบคุมโรคโดยชีววิธี 

โดยทดสอบประสิทธิภาพของรา Trichoderma spp. ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยราทั้ง 3 ชนิดวิธี Dual 

culture test พบว่าไอโซเลท PYP1 และ PYP3 สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย Rhizoctonia sp. ได้สูงสุด 

50.6% ส่วนไอโซเลท PYP4 ยับยั้งเชื้อรา Lasiodiplodia sp. ได้สูงสุด 67.3% ในขณะที่ไอโซเลท CRM1 และ 

PYP5 มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อรา Choanephora sp. ได้ 49.3% เท่ากัน  

ทดสอบการควบคุมโรคในแปลงปลูกภายใต้โรงเรือนทดลอง การใช้ Trichoderma sp.  ไอโซเลท PYP4 
มีประสิทธิภาพควบคุมโรคได้ดีที่สุด และวิธีที่ใช้ Trichoderma sp. ทุกไอโซเลทท าให้ได้น้ าหนักผลผลิตสดและ
น้ าหนักแห้งมากกว่ากรรมวิธีควบคุม (control)   
 ส าหรับการน ารา Trichoderma sp. ไอโซเลทมีประสิทธิภาพดีในการยบัยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุ

โรคในห้องปฏิบัติการ และทดสอบการควบคุมโรคในสภาพเรือนทดลองหรือแปลงปลูกแลว้ไปใช้ประโยชน์นั้น จ าเปน็

จะต้องมีการศึกษาเพ่ือยืนยันผลซ้ าในการทดลองต่างสถานที ่หรือขยายผลในแปลงปลูกเพ่ิมเติม รวมทั้งศึกษารูปแบบการ

พัฒนาเชื้อจุลินทรียป์ฏิปักษ์ดังกล่าวเป็นชีวภัณฑ์เพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เชื้อปฏิปักษ์ท่ีจะพัฒนาเป็น

ชีวภัณฑจ์ะต้องมีปริมาณของเชือ้ที่ใช้ใกล้เคียงได้มาตรฐานทุกครั้งที่ผลิต ไม่มีเชื้ออ่ืนปะปน และมีคุณภาพในการควบคมุ

โรคคงที่สม่ าเสมอ มีอายุการเก็บรักษายาวนานไม่เป็นโทษต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง

สามารถน าไปใช้รว่มกับวิธีการอ่ืนได้ และท าให้มีประสิทธิภาพการควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้น 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

              เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Trichoderma sp. ไอโซเลท PYP4, CRM1, PYP1 และ PYP6  ที่มีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมโรคใบจุดใบเน่าและต้นเน่าของปัญจขันธ์จากการทดลองนี้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานหรือแนวทางในการ

ควบคุมโรคที่ส าคัญโดยชีววิธีของพืชสมุนไพรชนิดอ่ืนที่มีปัญหาจากเชื้อสาเหตุชนิดเดียวกัน ซึ่งควรมีการทดลองซ้ าเพ่ือ

ยืนยันผลในสถานที่ต่างๆ หรอืทดสอบขยายผลต่อในแปลงเกษตรกร และควรพัฒนารูปแบบของชีวภัณฑ์เพ่ือให้สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวก ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเชื้อราสาเหตุโรคดังกลา่ว ท าให้ไดว้ัตถุดิบสมุนไพร

ตั้งต้นที่มีคุณภาพดีส าหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

  

 

ค าขอบคุณ 
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