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Abstract
Antagonistic activity of 3 isolates of Trichoderma sp. (Tr-1, Tr-2 and Tr-3) was determined for controlling
Curvularia lunata the causal agent of dirty panicle in rice (Oryza sativa L.). Dual culture test revealed that all three
tested Trichoderma sp. had ability in inhibiting the mycelial growth of all 5 isolates (C-11, C-12, C-23, C-24 and
C-25) of C. lunata in the range of 47-61 percent. Regarding the antagonistic mechanisms, competition and
exploitation were noted. For experiment on two varieties of rice were used. The result showed that the treatments
treated with three test Trichoderma sp. Isolates showed percent disease severity on Pathum Thani 1 and
Suphanburi 1 in the range of 40.1-41.7 and 41.2-43.8 percent, respectively at 9 days after inoculation which were
significantly less than that in inoculated control.
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บทคัดยอ
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. จํานวน 3 ไอโซเลท (Tr-1, Tr-2 และ Tr-3) ในการ
ควบคุมเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดดางของขาว (Oryza sativa L.) ดวยวิธี dual-culture test พบวา เชื้อรา
ปฏิปกษ Trichoderma sp. ทั้ง 3 ไอโซเลท มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา C. lunata จํานวน 5 ไอโซ
เลท (C-11, C-12, C-23, C-24 และ C-25) อยูในชวง 47-61 เปอรเซ็นต โดยเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. (Tr-3) ที่แยกได
จากผลิตภัณฑทางการคามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญทางเสนใยไดดีที่สุด สวนกลไกหลักในการยับยั้งที่พบ คือ
competition และ exploitation สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. ในการควบคุมเชื้อรา
C. lunata (C-12) บนตนกลาขาว 2 สายพันธุ พบวา ในวันที่ 9 หลังการปลูกเชื้อ กรรมวิธีที่ใสเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. ทั้ง
3 ไอโซเลท มีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคบนตนกลาขาวปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 1 อยูในชวง 40.1-41.7 และ 41.2-43.8
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งนอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกรรมวิธีปลูกเชื้อ
คําสําคัญ: โรคเมล็ดดางขาว, เชื้อรา Curvularia lunata และเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp.
คํานํา
โรคเมล็ดดางของขาว (Black kernel, Dirty panicle หรือ Grain discoloration) เปนโรคที่สําคัญที่สรางความเสียหาย
ใหกับเมล็ดขาวโดยมีสาเหตุจากเชื้อรา Curvularia lunata (Wakk.) Boedijn (teleomorph: Cochiobolus lunatus) (Mew
and Gonzales, 2002) ทําใหเมล็ดขาวเกิดแผล เปนจุดสีดําและน้ําตาล ถาระบาดมากในนาขาวจะสงผลทําใหเมล็ดลีบ
คุณภาพของขาวต่ําลง (Thavong, 2002) เชื้อราสาเหตุโรคดังกลาวยังสามารถแพรระบาดในยุงฉาง อีกทั้งยังสามารถอยูขาม
ฤดู ตลอดจนติดไปกับเมล็ดพันธุของขาว เมื่อเกษตรกรปลูกขาวดวยเมล็ดพันธุที่เปนโรคเมล็ดดางจะทําใหเปอรเซ็นตการงอก
ของเมล็ดลดต่ําลง (Mew, 1994) ดังนั้นโรคเมล็ดดางจึงเปนโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่สําคัญตอการเก็บเมล็ดพันธุและการ
เพาะปลูกขาวเปนอยางยิ่งที่จะตองหาแนวทางในการปองกันกําจัดที่งายและไดผลรวดเร็ว คือ การใชสารเคมี อยางไรก็ตามการ
ใชสารเคมีก็ยังกอใหเกิดโรคจากการดื้อยา การปนเปอน และการตกคางของสารเคมี
ปจจุบันมีนักวิจัยหลายๆ ทานใชวิธกี ารชีววิธี (biocontrol) โดยนําเชื้อราปฏิปกษที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อราสาเหตุ
โรคพืช เชน การสรางสารปฏิชีวนะ (antibiotics) การแขงขัน (competition) การเปนปรสิต (mycoparasitism) และการชักนําใหเกิด
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ความตานทาน (induced resistance) (Vinale et al., 2008) มาควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เชน Sclerotium spp.,
Pythium spp. และ Fusarium spp. ซึ่งเปนเชื้อราสาเหตุของโรคเมล็ดเนา รากเนา เปนตน โดยปจจุบันไดมีการผลิตเชื้อ T. harzianum
เปนผลิตภัณฑใชในการควบคุมโรคพืชอยางแพรหลายทั้งในพืชผัก ไมประดับ พืชไร พืชสวน ตางๆ (Tang et al., 2001; จิระเดช,
2538; ธิติ และคณะ 2556) ดวยเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยจึงทําการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. จาก
แหลงที่มาตางๆ เชน ดินธรรมชาติ สารละลายธาตุอาหารในระบบปลูกพืชไฮโดรโพนิกส และผลิตภัณฑทางการคา ในการควบคุม
เชื้อรา C. lunata สาเหตุโรคเมล็ดดางของขาว ทั้งในสภาพหองปฏิบัติการและบนตนกลาขาว
อุปกรณและวิธีการ
1. การแยกเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางของขาวและเชื้อราปฏิปกษ
เก็บตัวอยางขาวที่แสดงอาการโรคเมล็ดดาง (ใบ และ เมล็ด) จากตําบลวังมะนาว อ. ปากทอ จ. ราชบุรี มาแยกเชื้อโดยวิธี
Tissue transplanting method จัดจําแนกและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา พรอมทั้งถายภาพภายใตกลองจุลทรรศน
เชื้อรา Trichoderma sp. แยกมาจากดินธรรมชาติ สารละลายธาตุอาหารในระบบปลูกพืชไฮโดรโพนิกส และผลิตภัณฑ
ทางการคา โดยใชอาหาร Trichoderma selective medium จัดจําแนกและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
2. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. ในการยับยั้งการเจริญทางเสนใยของเชื้อรา
C. lunata โดยวิธี Dual-culture antagonistic test
เลี้ยงเชื้อรา Trichoderma sp. และเชื้อรา C. lunata วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในลักษณะที่ตรงขามกัน โดยแตละเชื้อ
ใหมีระยะหางจากขอบจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 2 เซนติเมตร ตามวิธีการของ (Dennis and Webster, 1971) สําหรับชุดควบคุม
(control) แยกเลี้ยงเชื้อแตละชนิดบนอาหาร PDA บมที่อุณหภูมิหอง บันทึกผล วัดขนาดเสนผานศูนยกลางของเชื้อรา
C. lunata พรอมทั้งคํานวณเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญทางเสนใยของเชื้อ (Growth inhibition; GI) และบันทึกกลไกการยับยั้ง
3. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. ในการควบคุมเชื้อรา C. lunata สาเหตุโรค
เมล็ดดางของขาวในระยะกลา
กอนการทดสอบไดประเมินความสามารถในการกอใหเกิดโรค (pathogenicity test) ของเชือ้ รา C. lunata บนใบ เมล็ด
และนําไอโซเลทที่รุนแรงที่สุดมาใชในการทดลองนี้ (ไมแสดงผลการทดลอง) โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized
design (CRD) ประกอบดวย 5 กรรมวิธีๆ ละ 6 ซ้ําๆ ละ 15 ตน กับกลาขาว 2 สายพันธุคือ ปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 1 ดังนี้ 1
กรรมวิธีควบคุม (Healthy control), 2 ปลูกเชื้อ C. lunata (C-12) (Inoculated control), กรรมวิธี 3-5 ใชเชื้อรา Trichoderma sp. ที่
ไดจากขอที่ (1) โดยใชความเขมขน 108 สปอร/มิลลิลิตร จํานวน 5 มิลลิลิตรฉีดพนกลาขาว 15 ตน คลุมกลาขาวดวยถุงพลาสติก 3
วัน จากนั้นฉีดพน spore suspension C-12 ที่ 106 สปอร/มิลลิลิตร ปริมาณ 5 มิลลิลิตรตอ 15 ตน คลุมถุง 3 วัน
ระดับความรุนแรงของโรค (ดัดแปลงจาก IRRI, 2002) แบงเปน 0 คือ ไมเกิดโรค, 1 ขนาดแผล 0-0.2 เซนติเมตร, 2 = 0.30.4 เซนติเมตร, 3 = 0.5-0.6 เซนติเมตร, 4 = 0.7-0.8 เซนติเมตร และ 5 = ตนตาย บันทึกผลการทดลอง โดยวัดขนาดแผล และ
คํานวณเปอรเซ็นตการเกิดโรคและความรุนแรงของโรค
ผลการทดลองและวิจารณ
1. การแยกเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางของขาวและเชื้อราปฏิปกษ
จากการศึกษาลักษณะอาการโรคเมล็ดดางของขาว พบจุดแผลบนใบ รูปไข สีน้ําตาลเขม มีสีเหลืองลอมรอบ ขนาด
0.2–0.5 เซนติเมตร (Figure 1A) สวนอาการบนเมล็ดพบกลุมของเสนใยเชื้อราสีดําปกคลุม (Figure 1B) เมื่อสองกลองสเตอริ
โอ พบ conidiophore และ conidia (Figure 1C) และเมื่อแยกเชื้อราและจัดจําแนกแลว พบวาเปนเชื้อรา C. lunata ตามการ
จัดจําแนกของ Agrios (2005) จํานวน 5 ไอโซเลท คือ C-11, C-12, C-23 (จากเมล็ด) และ C-24 และ C-25 (จากใบ) โดย
โคโลนีมีสีดํา เสนใยเจริญฟูบนอาหาร PDA (Figure 1D) conidia มีลักษณะรูปราง fusiform ขนาดเฉลี่ย 20.06 x 9.19 μm
(Figure 1E)
สําหรับเชื้อรา Trichoderma sp. แยกไดทั้งหมด 3 ไอโซเลท คือ Tr-1, Tr-2 และ Tr-3 โคโลนีมีสีเขียวออนถึงสีเขียวเขม
สราง conidiophores ที่แตกกิ่งกาน 2 หรือ 3 กิ่ง ปลาย conidiophores มีโครงสราง phialide รูปรางเปนรูปกรวย มีขนาด 5-7 x 33.5 μm จัดจําแนกเปนเชื้อรา T. harzianum
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Figure 1 Dirty panicle disease (A), dirty panicle disease on leaf and seed (B), symptom on seed (C), colony of
C. lunata on PDA 11 day (D) and Conidia of C. lunata (E)
2. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. ในการยับยั้งการเจริญทางเสนใยของเชื้อรา
Curvularia lunata โดยวิธี Dual-culture antagonistic test
จากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ T. harzianum 3 ไอโซเลท (Tr-1, Tr-2 และ Tr-3) พบวา ทั้ง 3
ไอโซเลท มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญทางเสนใยของเชื้อสาเหตุโรคได โดยในชวง 3-5 วันแรก มีเปอรเซ็นตการยับยั้ง
อยูในชวง 5.8-56 และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (วันที่ 9 หลังการปลูกเชื้อ) พบเปอรเซ็นตการยับยั้งเพิ่มสูงขึ้น (47-61 %) (Table
1) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศที่ไดระบุวา เชื้อรา T. harzianum มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
Rhizoctonia solani ไดสูงถึง 90 เปอรเซ็นต (Almeida et al., 2007) และเชื้อรา Ganoderma sp. ได 62 เปอรเซ็นต (Naher et
al., 2012) สําหรับกลไกการยับยั้งที่พบในระยะแรก จะเริ่มสังเกตเห็นกลไกแบบ antibiosis แตเมื่อระยะเวลาผานไปกลไก
antibiosis นั้น จะถูกคลุมทับดวยกลไก competition สวน exploitation ที่พบเปนแบบ parasite เขาทําลายเสนใยของเชื้อรา
สาเหตุโรคได (Figure 2) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแสงมณีและคณะ (2540) ที่พบวาเชื้อรา T. harzianum สามารถเจริญ
คลุมทับเชื้อรา Phytophthora sp. แลวสรางเสนใยพันรัด ทําใหผนังเซลลถูกยอยสลาย สงผลใหเสนใยผิดปกติและไมสามารถ
เจริญตอไปได
Table 1 Antagonistic effects of 3 isolates of T. harzianum on colony growth of 5 isolates of Curvularia lunata
using Dual-culture antagonistic test

Figure 2 Hyphal interaction as mycoparasitism between T. harzianum (T) and Curvularia lunata (C)
3. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. 3 ไอโซเลท ในการควบคุมเชื้อรา Curvularia lunata
สาเหตุโรคเมล็ดดางของขาวในระยะกลา
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา T. harzianum จํานวน 3 ไอโซเลท ในการควบคุมโรคเมล็ดดางบนกลาขาว 2 พันธุ
พบวา ขาวพันธุปทุมธานี 1 โรคแสดงอาการโรคหลังจากปลูกเชื้อได 3-5 วัน โดยมีเปอรเซ็นตการเกิดโรค (Disease incidence,
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DI = 84.4-93.3 %) และเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรค (Disease severity, DS = 42.8-66.1%) และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบวา (DI สูงขึ้นถึง 100 % และ DS = 86.3 %) สําหรับกรรมวิธีที่ใสดวย Tr-1, Tr-2 และ Tr-3 พบวา มีประสิทธิภาพในการลด
การเกิดโรคเมล็ดดางไดดีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยพบ DI = 72.2 -73.3 % และ DS = 41.3 - 41.7 % สวนกรรมวิธี
ควบคุม (Healthy control) พืชยังเจริญเปนปกติดี (Figure 3) สวนขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 กรรมวิธีที่ใสเชื้อราปฏิปกษ T.
harzianum ใหผลไปในทิศทางเดียวกันกับขาวพันธุปทุมธานี 1 กลาวคือ กรรมวิธีที่ใสเชื้อรา T. harzianum 3 ไอโซเลท (DI =
73.1-75.7 % และ DS = 41.2-43.8 %) จากผลการทดลองครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ธิติและคณะ 2556 ไดทดสอบเชื้อ
รา Trichoderma sp. จํานวน 14 ไอโซเลท และสามารถลดความรุนแรงของโรคบนใบผักสลัดที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุ3 ชนิด
Alternaria sp., Curvularia sp. และ Fusarium oxysporum f.sp. lactucae ได 50-80 เปอรเซ็นต

Figure 3 Effect of 3 isolates of antagonistic T. harzianum (Tr-1, Tr-2 and Tr-3) in controlling dirty panicle of rice in
the seedling stage
สรุปผลการทดลอง
การใชเชื้อราปฏิปกษ T. harzianum ไอโซเลทที่แยกได มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา C. lunata สาเหตุโรคเมล็ด
ดางของขาวจํานวน 5 ไอโซเลท (C-11, C-12, C-23, C-24 และ C-25) ทั้งในสภาพหองปฏิบัติการและลด DI และ DS ของโรค
เมล็ดดางในระยะกลาของขาว จากงานวิจัยในครั้งนี้นาจะนําเอาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาใชเปนผลิตภัณฑและควบคุม
เชื้อราสาเหตุโรคพืชในครั้งตอไป
เอกสารอางอิง
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