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การใช้ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช
Application of Trichoderma spp. for Plant Disease Control
สายทอง แก้วฉาย Ph.D. (Saithong Kaewchai, Ph.D.)1

บทคัดย่อ

ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุ
โรคพืช และสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่พืช ไตรโคเดอร์มาที่สามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช
มีหลายสายพันธุ์ เช่น Trichoderma harzianum, T. viride และ T. virens และสามารถควบคุมเชื้อรา
สาเหตุโรคพืชหลายชนิด เช่น Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp.,
Sclerotium rolfsii,, Alternaria spp., Colletotrichum spp., Sclerotinia sclerotiorum และ Botrytis
cinerea กลไกการควบคุมโรคของเชื้อราไตรโคเดอร์มามีหลายกลไก ที่สำาคัญ ๆ เช่น การสร้างสารปฏิชีวนะ
การแข่งขัน การเป็นปรสิต และการชักนำาให้เกิดความต้านทาน ในปัจจุบันมีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อ
ควบคุมโรคพืช และผลิตเพื่อจำาหน่ายทางการค้าอย่างกว้างขวาง
คำาสำาคัญ : ไตรโคเดอร์มา เชื้อราปฏิปักษ์ การควบคุมโรคพืช เชื้อราสาเหตุโรคพืช

Abstract
Trichoderma species are the effective antagonistic fungi to control plant disease
and it helps enhancing the plant’s growth. There are different species of Trichoderma which
can be used as biological control e.g. Trichoderma harzianum, T. viride, T. virens. They can
control a wide range of plant pathogenic fungi e.g. Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Sclerotium rolfsii, Alternaria spp., Colletotrichum spp., Sclerotinia
sclerotiorum and Botrytis cinerea. The main mechanisms are antibiosis, competition, mycoparasitism and induced resistance. Currently, Trichoderma species have been formulated to
control plant disease and worldwide used as commercial products.
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บทนำา

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่พบทั่ว ๆ ไป ในดิน เศษซากพืช ซากสัตว์ อินทรียวัตถุ และบริเวณ
ระบบรากพืช (Tang et al., 2001; Harman et al., 2004; Vinale et al., 2008) สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์
จากดินธรรมชาติได้ง่าย เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด (จิระเดช แจ่มสว่าง, 2547) มีการเจริญเติบโตเร็ว
ผลิตสปอร์ได้มาก เชือ้ ราชนิดนีม้ หี ลายสายพันธุ์ ซึง่ มีรายงานมากกว่า 30 ชนิด (Tang et al., 2001) ซึง่ บางสายพันธุ์
มี ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืช บางสายพันธุไ์ ม่มปี ระสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืช บางสายพันธุส์ ามารถส่ง
เสริมการเจริญเติบโตของพืช (เกษม สร้อยทอง, 2551) มีรายงานมากมายเกีย่ วกับใช้เชือ้ รา ไตรโคเดอร์มา ในการ
ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (Zeilinger and Omann, 2007; Kaewchai
et al., 2009) เช่น T. harzianum, T. viride, T. virens and T. polysporum (Benitez et al., 2004; Tang
et al., 2001) ในจำานวนนี้ T. harzianum มีรายงานการใช้มากทีส่ ดุ (Abdel-Fattah et al., 2007)
ไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ (Antagonistic fungus) ที่มีสามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้
หลายชนิด โดยเฉพาะเชือ้ ราทีอ่ ยูใ่ นดิน เช่น 1) Phytophthora spp. สาเหตุโรคผลร่วง ดอกร่วงของลำาใย ลิ้นจี่
โรคดอกร่วงของทุเรียน โรครากเน่า-โคนเน่าของพริก ทุเรียน ส้ม มะนาว พริกไทย แตงโม แตงกวา มะเขือ
เทศ และโรคไส้เน่าของกล้วย 2) Pythium spp. สาเหตุโรคเน่าคอดิน กล้าเน่า โคนเน่า ยอดเน่า ของพืชผัก
3) Rhizoctonia solani สาเหตุโรคเน่าคอดิน กล้าเน่า โรคใบติด 4) Fusarium spp. สาเหตุโรคใบไหม้ใน
ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ 5) Sclerotium rolfsii สาเหตุโรคโคนเน่า โรคกล้าไหม้ ราเม็ดผัก
กาด โรคเหี่ยวในพืชผัก สตรอเบอรี่ และพืชไร่ 6) Alternaria spp. สาเหตุโรคใบจุดเน่าใน คะน้า ผักกาดขาว
กระหล่ำาดอก สตรอเบอรี่ มันฝรั่ง พริก 7) Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส ในมะม่วง องุ่น
มะละกอ พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง 8) Macrophomina phaseolina สาเหตุของโรคเมล็ดเน่า และโคนเน่า
ของพืชตระกูลถั่ว 9) Mycocentrospora acerina สาเหตุโรคเน่าของแครอท 10) Botrytis cinerea สาเหตุ
โรคไหม้ (จิระเดช แจ่มสว่าง, 2547; Tang et al., 2001; Harman et al., 2004; Woo and Lorito, 2007)
นอกจากนีย้ งั มีเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชอืน่ ๆ ทีเ่ ชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสามารถควบคุมได้ เช่น Sclerotinia sclerotiorum,
Verticillium spp., Bipolaris spp., Penicillium spp., Helminthosporium, Fusarium, Armillaria,
Venturia, Endothia, Diaporthe, and Gaeumannomyces (Tang et al., 2001)
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีนักวิจัยศึกษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การค้นหาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช การศึกษากลไกการเข้าทำาลายเชื้อโรคพืช
นิเวศวิทยา สารที่เชื้อไตรโคเดอร์มาผลิต คุณสมบัติของสาร ศักยภาพในการนำามาผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการ
ควบคุมโรคพืช เอกสารนี้เป็นการเรียบเรียงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใช้ควบคุมเชื้อรา
สาเหตุโรคพืช สายพันธุ์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา กลไกการทำางาน และแนวโน้มการใช้เชื้อราชนิดนี้ในอนาคต
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ชนิดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช
เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่ได้รับความสนใจในการศึกษาและวิจัยเพื่อใช้ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรค
พืชมากมาย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยด้านอื่น เช่น ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากเชื้อ
รา Trichoderma สามารถสร้างปฏิชีวนสาร และเอนไซม์หลายชนิด ที่สามารถย่อยสลายสารต่าง ๆ (จิระเดช
แจ่มสว่าง, 2547) สำาหรับด้านการควบคุมโรคพืช มีการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 โดย Weindling พบว่าเชื้อรา
T. lignorum มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช Rhizoctonia solani โดยการเป็นปรสิตเส้นใย
ของเชื้อก่อโรค ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช (จิระเดช แจ่ม
สว่าง, 2547; Tang et al., 2001) ปัจจุบันมีรายงานการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชมากมาย มี
รายงานว่าเชื้อไตรโคเดอร์มาสามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้มากกว่า 29 สปีชีส์ เนื่องจากไตรโคเดอร์มา
เป็นเชื้อที่มีการปรับตัวได้ดี ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชได้กว้างขวาง มีหลายสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติควบคุมโรค
พืชและมีกลไกหลายชนิดในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (Tang et al., 2001) โดยเฉพาะ T. harzianum
มีการศึกษาวิจัยใช้เป็นเชื้อราปฏิปักษ์มากที่สุด โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุในดิน (นฤมล แววคล้าย
หงษ์ และชวนพิศ บุญชิตสิริกุล, 2550) เช่น ควบคุมเชื้อรา Pythium spp. สาเหตุโรคเน่าคอดินของถั่ว (เกษม
สร้อยทอง, 2551) T. harzianum T-22 ที่ได้จากการรวมกันของโพรโตพลาส ระหว่าง T. harzianum T-95
และ T-12 ซึ่งสายพันธุ์ T-22 ได้ผลิตออกจำาหน่ายในรูปเม็ด (granular) และรูปแบบผง (powder) สามารถ
ป้องกันกำาจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช เช่น Botrytis cinerea, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia ในพืชหลาย
ชนิด เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันฝรั่ง มะเขือเทศ ถั่วต่าง ๆ ฝ้าย ถั่วลิสง และไม้ยืนต้นหลายชนิด (Khetan,
2001; Paulitz and Belanger, 2001) นอกจากนี้ T. harzianum ยังสามารถควบคุมโรคเน่าสีชมพู และ
ลำาต้นเน่าของมะเขือเทศที่เกิดจาก Phytophthora erythroseptica (Etebarian et al., 2000) โรคไหม้ ที่
เกิดจาก Botrytis cinerea (Paulitz and Belanger, 2001) ควบคุมเชื้อรา Phytophthora parasitica และ
P. palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทย และโรคเน่าดำาของวนิลา โรคเน่าของทุเรียน โดยไปแย่ง
อาหารเป็นผลให้เส้นใยเชื้อรา Phytophthora ไม่สามารถเจริญเติบโต และเชื้อราไตรโคเดอร์มาเองสามารถ
เจริญและเพิ่มปริมาณในดินได้ (วาริน อินทนา และคณะ, 2550) เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถควบคุมโรคโคน
เน่าของถั่วเหลือง และโรคเน่าดำาของถั่วเขียวที่เกิดจากเชื้อ Macrophomina phaseolina โดยเส้นใยของเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาแทงเข้าไปภายในเส้นใยของเชื้อราสาเหตุ ทำาให้เส้นใยสลายตัว แฟบลง และตาย ช่วยลดการตาย
หลังงอก ทำาให้ต้นกล้าแข็งแรง (แซมซูร รอฮอมาน สุชาดา เวียนศิลป์ และ สมบัติ ศรีชูวงศ์, 2545; อังคณา
กันทาจันทร์ และสมบัติ ศรีชูวงศ์, 2552) T. harzianum T-50 และ CB-Pin-01 ในรูปแบบสปอร์แขวนลอย
สามารถควบคุมโรคเน่าระดับดินของมะเขือเทศพันธุ์ ที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum (วาสนา
ฤทธิไ์ ธสง วรรณวิไล อินทนู จิระเดช แจ่มสว่าง และ ชวลิต ฮงประยูร, 2548) นอกจากนี้ สายพันธุ์ CB-Pin-01 ที่
ผลิตในรูป ผงแห้ง สามารถควบคุมโรคโคนเน่าของถั่วฝักยาวที่เกิดจากเชื้อรา S. rolfsii และช่วยลดปริมาณ
เม็ดเสคลอโรเทียมของเชื้อราดังกล่าวได้ (จิระเดช แจ่มสว่าง วรรณวิไล อินทนู และถวัลย์ คุ้มช้าง, 2544)
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ควบคุมและลดการเกิดโรครากเน่าและโคนเน่าของถัว่ เหลืองทีเ่ กิดจาก S. rolfsii ได้ เช่นเดียวกัน (โสภา จอมอิน่
อังคณา อัครพิศาล ชาตรี สิทธิกลุ และชาญนรงค์ ดวงสะอาด, 2552) ไตรโคเดอร์มาสายพันธุน์ ย้ี งั สามารถ
ยับยัง้ การเจริญ และเข้าทำาลายเส้นใยของเชือ้ รา Aspergillus spp. (วราภรณ์ บุญเกิด จิระเดช แจ่มสว่าง สุดฤดี
ประเทืองวงศ์ สุพจน์ กาเซ็ม และจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, 2553) สามารถทำาลาย เชือ้ รา Alternaria brassicicola
สาเหตุโรคใบจุดของต้นกล้ากะหล่าำ ปลี การแช่เมล็ดกะหล่าำ ปลีในสารแขวนลอยของสปอร์เชือ้ ราปฏิปกั ษ์น้ี จะช่วย
ให้เพิม่ เปอร์เซ็นต์การงอก ลดการติดเชือ้ ทำาให้ตน้ กล้าเจริญเติบโตดี (อนงค์นาถ แต่เชือ้ สาย และสมบัติ ศรีชวู งศ์,
2548) เชือ้ รา T. harzianum นอกจากจะช่วยทำาลายเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชแล้วยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ด้วย เช่น ใช้คลุกวัสดุปลูกข้าวโพดหวาน มีผลทำาให้นา้ำ หนักสดและนำา้ หนักแห้งเพิม่ ขึน้ จากไม่ใช้ (วิรตั น์ ภูววิ ฒ
ั น์
และคณะ, 2544) นอกจากจะสามารถทำาลายเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชได้ ยังสามารถทำาลายเชือ้ แบคทีเรีย เช่น Bacillus
subtilis, B. amyloloquefaciens, B. cereus, B. lichenisformis, Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Vibrio cholera และ Salmonella typhi (วีรยา ภูผวิ คำา และคณะ, 2553)
เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์อื่น ๆ ที่มีรายงานในการใช้ควบคุมโรคพืช เช่น T. virenns Tv-16 ใน
รูปแบบสปอร์แขวนลอย สามารถควบคุมโรคเน่าระดับดินของมะเขือเทศพันธุ์ ที่เกิดจากเชื้อ Pythium aphanidermatum (วาสนา ฤทธิ์ไธสง วรรณวิไล อินทนู จิระเดช แจ่มสว่าง และชวลิต ฮงประยูร, 2548) และ T.
virenns G10 และ G2 สามารถควบคุมเชื้อ Macrophomina phaseolina เชื้อราสาเหตุโรคเน่าดำาของถั่วเขียว
(อังคณา กันทาจันทร์ และสมบัติ ศรีชูวงศ์, 2552) Widyastuti et al. (2003) ได้ศึกษาการควบคุมเชื้อรา
S. rolfsii สาเหตุโรครากและโคนเน่าของต้นกล้าสน ในพื้นที่เขตร้อนโดยชีววิธี โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
จำานวน 3 สายพันธุ์ คือ T. koningii, T. reesei และ T. harzianum พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา ทุกสายพันธุ์
มารถเข้าทำาลายเส้นใยของเชื้อรา S. rolfsii โดยเฉพาะ T. reesei และ T. harzianum สามารถเข้าพันรัดรอบ
เส้นใยของเชื้อรา S. rolfsii ได้ และสามารถลดเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า T. hamatum สามารถควบคุมเชื้อรา Rhizoctonia solani ที่เป็นเชื้อสาเหตุโรคเน่าคอดินของหัวผักกาดขาว (เกษม
สร้อยทอง, 2551) T. asperellum สามารถควบคุมโรค Fusarium head blight ที่เกิดจากเชื้อ Fusarium
graminearum โดยการผลิตในรูปของเหลวและใส่แป้งเป็นแหล่งอาหาร ใส่ทองแดงเล็กน้อย และปรับความ
เป็นกรดเป็นด่างให้ต่ำา เพื่อลดกิจกรรมของเชื้อ สามารถเก็บเชื้อได้นานมากกว่า 6 เดือน ในสภาพปกติ (Kolombet et al., 2008) นอกจากนี้ T. pseudokoningii TR17 and T. viride TR19 และ R22 พบว่ามีความ
สามารถในการควบคุมโรคเหี่ยวมะเขือเทศ ที่เกิดจากเชื้อ F. oxysporum (Rini and Sulochana, 2007) T.
viride สามารถควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii ที่เป็นสาเหตุโรคเน่าของพืชหลายชนิด (Okungbowa and
Ogbimi, 2007) Trichoderma spp. สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum truncatum สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของต้นอ่อนของถั่วเหลือง ได้ โดยทำาให้ต้นอ่อนของพืชนี้มีอัตราการรอดชีวิต
มากขึ้น โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นปรสิตพันรัดและแทงเส้นใยเข้าไปภายในเส้นใยของรา C. truncatum สาเหตุ
โรคพืช (เกศิณี แก้วมาลา และสมบัติ ศรีชวู งศ์, 2552)
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กลไกการควบคุมโรคของไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติและศักยภาพสูงในการใช้ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช และ
ประสบผลสำาเร็จในการผลิตเพื่อการค้า เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สร้างสปอร์ได้ปริมาณสูง
มาก สามารถแข่งขันกับเชื้อโรคพืช หรือจุลินทรีย์ที่มีอยู่รอบข้างได้ดี ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทนทานต่อสารเคมีในดินได้ดี สามารถเจริญร่วมกับรากพืชและช่วยส่ง
เสริมการเจริญเติบโตของพืช (จิระเดช แจ่มสว่าง, 2547; Benitez et al., 2004; Vinale et al., 2006) กลไก
การควบคุมโรคของเชื้อราไตรโคเดอร์มามีหลายกลไก ที่สำาคัญ ๆ เช่น การสร้างสารปฏิชีวนะ (antibiotics)
การแข่งขัน (competition) การเป็นปรสิต (mycoparasitism) และการชักนำาให้เกิดความต้านทาน (induced
resistance) (Fravel et al.,2003; Viterbo et al., 2007; Howell, 2003; Vinale et al., 2008; Woo and
Lorito, 2007; Benitez et al., 2004) ซึ่งกลไกการทำางานเหล่านี้จะทำางานในเวลาเดียวกัน ทำาให้เชื้อราสาเหตุ
โรคพืชสร้างความต้านทานได้ยาก (Tang et al., 2001) กลไกการทำางานของ ไตรโคเดอร์มามีดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
การสร้างสารปฏิชวี นะ (antibiotics) : การสร้างสารปฏิชวี นะเป็นกลไกทีส่ าำ คัญทีน่ าำ มาคัดเลือกการเป็น
เชือ้ ราปฏิปกั ษ์ เป็นการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งโดยการสร้างสารของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง สาร
ดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโต หรืออาจทำาให้ตายได้ สารเคมีดังกล่าวอาจเป็นสารปฏิชีวนะ
(antibiotic) และสารจำาพวกเอนไซม์ (extracellular enzymes) ไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์สามารถผลิต
สารประกอบที่มีผลในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ด้วย (Tang et al., 2001; Harman et al., 2004;
Bentez et al., 2004; Viterbo et al., 2007; Haggag and Mohamed, 2007) ไตรโคเดอร์มาสามารถผลิต
สารปฏิชีวนะมากมายหลายชนิด ซึ่งมีมากกว่า 100 ชนิด (Tang et al., 2001; Harman et al., 2004) เช่น
gliotoxin, harzianic acid, trichoviridin, viridiol, และ alamethicins (Kaewchai et al., 2009) สาร
เหล่านี้มีคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น ย่อยสลายผนังเซลล์ (Benitez et al., 2004) เช่นสาร Trichotoxin A50
ที่ผลิตจาก T. harzianum PC01 สามารถยับยั้งการสร้างสปอร์ของ Phytophthora palmivora (Suwan et
al., 2000) สาร Tricholin ที่ผลิตโดยเชื้อรา T. viridae สามารถยับยั้งเชื้อรา R. solani และสาร Trichoziniznines ที่ผลิตโดยเชื้อรา T. harzianum มีผลยับยั้งการเจริญของเส้นใยของเส้นใยของเชื้อรา Sclerotium
rolfsii (Elad et al., 1981)
การแข่งขัน (competition) : การทีส่ ง่ิ มีชวี ติ สองชนิดหรือมากกว่าสองชนิดอยูด่ ว้ ยกัน มีความต้องการ
อาหารและทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ จี าำ กัดเหมือนกัน ทำาให้เกิดการแข่งขันกัน เพือ่ ให้ได้อาหาร และปัจจัยอืน่ ๆ สำาหรับการ
เจริญเติบโต (Viterbo et al., 2007) การแข่งขันระหว่างเชือ้ ราปฏิปกั ษ์และเชือ้ ราสาเหตุโรคพืช เป็นการเข้าแทนที่
ของเชือ้ ราปฏิปกั ษ์ เพือ่ ต้องการอาหาร และธาตุทจ่ี าำ เป็นในดินและบริเวณรอบ ๆ รากพืช (Irtwange, 2006)
นอกจากนีย้ งั ปรับสภาพไม่ให้เหมาะกับการเจริญของเชือ้ ราสาเหตุโรคพืช (Benitez et al., 2004) เชือ้ ไตรโคเดอร์มา
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เป็นเชื้อราที่มีการแข่งขันที่ดีในด้านที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหาร มีความสามารถในการเข้าครอบครองรากพืช
ได้รวดเร็วกว่าเชื้อราสาเหตุโรคพืช ถ้าในดินมีปริมาณของเชื้อราไตรโคเดอร์มาสูงย่อมพิสูจน์ได้ว่าเชื้อราไตรโค
เดอร์มา สามารถที่จะเป็นผู้แข่งขันที่ดีในด้านการแย่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันกับเชื้อราสาเหตุโรคได้มากขึ้นด้วย (จิระเดช แจ่มสว่าง, 2544) Viterbo et al. (2007) พบ
ว่า Trichoderma harzianum T-35 สามารถควบคุมเชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคพืชหลายชนิดได้ เนื่องจาก
เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถแข่งขันเพื่อแย่งอาหารและมีความสามารถในการเข้าครอบคลุมพื้นที่บริเวณรากพืช
ได้ดีกว่า
การเป็นปรสิต (mycoparasitism) : เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นพาราไซด์กับเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลาย
ชนิด โดยการที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาสร้างเส้นใยพันรัดเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช แล้วปลดปล่อยเอนไซม์
ออกมา เพื่อสลายผนังเส้นใยก่อนที่จะแทงส่วนของเส้นใยเข้าไปภายในเส้นใยของเชื้อโรค ใช้อาหารจากภายใน
เส้นใยของเชื้อโรค ทำาให้กิจกรรมด้านการเจริญของเส้นใยเชื้อโรคลดลงอย่างมาก (Harman et al., 2004; Benitez et al., 2004; Viterbo et al., 2007) การที่ไตรโคเดอร์มาสามารถสร้างเอนไซม์ออกมาย่อยสลายเส้นใย
ของเชื้อราชนิดอื่น เป็นกลไกที่สำาคัญในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช เอนไซม์ที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาผลิต
เช่น chitinases, proteases, cellulase และ -1, 3 glucanases (Tang et al., 2001; Whipps, 2001;
Viterbo et al., 2007) ตัวอย่าง เช่น T. harzianum T-39 ผลิตเอนไซม์ proteases ที่สามารถย่อยผนังเซลล์
และลดกิจกรรม ของเอนไซม์ endo-polygalacturonase and exo-polygalacturonase ของเชื้อรา Botrytis
cinerea สาเหตุโรคราสีเทา (grey mold) ทำาให้ลดความรุนแรงของโรคได้ (Elad and Kapat, 1999; Harman
et al., 2004) นอกจากนี้ T. harzianum เป็นปรสิตกับเชื้อรา Pytium sp., Rhizoctonia sp., Phytophthora sp., Sclerotium sp. โดยการสร้างเอนไซม์ -1, 3 glucanase, Chitinase และ Cellulase ทำาลาย
เส้นใยเชื้อราดังกล่าวโดยการย่อยสลายผนังเซลล์ แล้วเข้าไปเจริญสร้างเส้นใยภายในเส้นใยของเชื้อราก่อโรค
(Viterbo et al., 2007) T. virens ผลิตสาร chitinases, proteases, และ -1, 3 glucanases ที่มีผลในการ
ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินหลายชนิด (Djonovi et al., 2007)
ชักนำาให้เกิดความต้านทาน (induced resistance) : การชักนำาให้เกิดความต้านทานต่อเชื้อสาเหตุ
โรคพืชเกิดขึ้นกับทุกพืช ซึ่งเป็นกลไกการต่อต้านการเกิดโรคของพืชเอง และเกิดอย่างซับซ้อน (Harman et
al., 2004) การเกิดการต้านทานของพืชอาจเกิดเฉพาะที่ หรือเกิดทั่วทั้งต้น ขึ้นอยู่กับ ชนิด แหล่ง และปริมาณ
ของสิ่งกระตุ้น (Pal and Gardener, 2006) เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา สามารถกระตุน้ ให้พชื เกิดความต้านทานต่อเชือ้
สาเหตุโรคพืชได้ทง้ั เชือ้ รา เชือ้ แบคทีเรีย และเชือ้ ไวรัส (Harman 2006; Haggag, 2008; Yedidia et al., 1999)
Harman et al. (2004) ได้รายงานว่าการค้นพบว่าเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสามารถชักนำาให้เกิดการต้านทานในพืชได้
เมือ่ ปี ค.ศ. 1997 โดย Bigirimana และคณะ พบว่า T. harzianum T-39 ชักนำาให้ใบถัว่ ต้านทานต่อเชือ้ รา
Botrytis cinerea และ Colletotrichum lindemuthianum ถึงแม้ว่าจะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดนี้ที่ราก
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ต่อมามีการศึกษาอีกมากมาย เช่น T. harzianum T-39 สามารถชักนำาให้มะเขือเทศ พริกไทย ยาสูบ ผักกาดหอม
ต้านทานต่อเชื้อรา B. cinerea (Harman et al., 2004) T. harzianum T-203 ที่ใช้คลุกเมล็ดในระบบปลูกพืช
ไฮโดรโปนิค ช่วยทำาให้พืชเกิดความต้านทานต่อโรค และ T. virens ที่ใช้คลุกเมล็ดฝ้ายทำาให้เกิดความต้านทาน
ต่อโรคพืชได้เพิ่มขึ้น (Howell, 2003; Harman et al., 2004) และช่วยเพิ่มความต้านทานต่อโรคของถั่ว (Viterbo et al., 2007) Harman et al. (2004) ได้รายงานว่า Trichoderma spp. T-22 ที่ใช้คลุกเมล็ดถั่วหรือราด
ดินสามารถชักนำาให้พืชต้านทานต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืช B. cinerea and Xanthomonas campestris pv.
phaseoli หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์นี้ ทำาให้เกิดความต้านทานต่อเชื้อรา Alternaria solani ในมะเขือ
เทศ ต้านทานต่อ Colletotrichum graminicola ในข้าวโพด หรือใช้ร่วมกับ T. virens T3 ช่วยให้แตงกว่ามี
ความต้านทานต่อ green-mottle mosaic virus นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วย ไตร
โคเดอร์มา อาจจะเป็นอิลิซิเตอร์ (elicitors) ของพืชที่มีความต้านทานต่อโรคพืช (Benitez et al., 2004) ใน
ปัจจุบันได้เริ่มมีการใช้ไตรโคเดอร์มา ฉีดเข้าสู่ลำาต้นหรือระบบรากพืช เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันโรค และ
รักษาพืชที่เป็นโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไม้ผลยืนต้น จากการสังเกตพบว่า พืชที่ได้รับเชื้อโดยวิธีนี้ จะมีความ
แข็งแรงและต้านทานต่อการเกิดโรคได้คล้ายกับการฉีดวัคซีนในมนุษย์หรือสัตว์ นอกจากนี้ สามารถชักนำาให้
ต้นแตงกวามีความต้านทานต่อเชื้อรา Pythium irregular ได้ด้วยการใช้น้ำาเลี้ยงเชื้อ (culture filtrate) ของ
เชื้อรา T. harzianum (จิระเดช แจ่มสว่าง, 2547)
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth regulators) : นอกจากกลไกของเชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชแล้ว ยังช่วยในการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ
ที่ปลูกในกระถาง พืชผัก กล้าไม้ผลที่เพาะด้วยเมล็ด ตลอดจนกิ่งปักชำา และพืชหัว โดยช่วยเพิ่มขนาด ความ
สูง น้ำาหนักของต้น และช่วยในการสร้างดอกของพืช (จิระเดช แจ่มสว่าง, 2547) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของผักกาดหอม มะเขือเทศ และพริกไทย โดยผลผลิตเพิ่มมากถึง 300% เมื่อเทียบกับไม่ใช้ (Vinale et al.,
2008) อาจเป็นเพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มาสร้างสารเร่งการเจริญเติบโตต่าง ๆ ได้ หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มาสร้าง
สารไปกระตุ้นให้พืชสร้างสารเร่งการเจริญเติบโตมากกว่าปกติ หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปขัดขวางหรือทำาลาย
จุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่รบกวนระบบรากของพืช ทำาให้ระบบรากพืชสมบูรณ์ และแข็งแรงสามารถดูดซับอาหารและ
แร่ธาตุ ต่าง ๆ ในดินได้ดี (จิระเดช แจ่มสว่าง, 2547; Benitez et al., 2004; Harman et al., 2004) เชื้อรา
T. harzianum สายพันธุ์กลาย และสายพันธุ์ดั้งเดิมสามารถผลิต harzianic acid, harzianic acid isomer
และ pentyl pyrone ซึ่งสารเหล่านี้ช่วยเพิ่มน้ำาหนักสดของต้นและรากแตงกวาได้ทั้งการทดสอบในระดับห้อง
ปฏิบัติการและในระดับโรงเรือน หรือการเพาะเมล็ดที่ปลูกในดินซึ่งปลูกหรือโรยด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา พบ
ว่า เมล็ดจะงอกเร็วกว่าปกติ 2-3 วัน และต้นกล้าจะมีขนาดใหญ่โตกว่าปกติ (จิระเดช แจ่มสว่าง, 2547)
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การผลิตและการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อที่มีการผลิตเพื่อการค้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อราปฏิปักษ์ชนิดอื่น ทั้งผลิต
ในรูปสารกำาจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช ปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารปรับสภาพดิน (Harman et al., 2004, Vinale et
al., 2006; Harman, 2006) ในการผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณมาก อาจใช้อาหารเหลว อาหารกึ่งเหลว อาหาร
แข็ง เพื่อผลิตเส้นใย (mycelia) คลาไมโดสปอร์ (clamydospore) โคนิเดีย (conidia) มีข้อสมมติฐานว่า
เส้นใยมีประสิทธิภาพมากกว่าโคนิเดีย ดังนั้นมีจึงมีการนำาเมล็ดข้าวฟ่างมาช่วยในการเพาะเลี้ยงไตรโคเดอร์มา
(Tang et al., 2001) ในต่างประเทศ มีการนำาไตรโคเดอร์มามาผลิตเป็นการค้ามากมาย ดังแสดงในตารางที่ 1
ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมีการวิจัยค้นคว้ามากมายเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช
อย่างไรก็ตามการผลิตเป็นสารกำาจัดโรคพืชยังจำากัด เนื่องจาก ไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์มีประสิทธิภาพใน
ห้องปฏิบัติการ แต่ยังมีประสิทธิภาพน้อยในสภาพแปลง หรือถึงมีจะมีการผลิตเพื่อการค้าแต่การใช้ยังมีจำากัด
เนื่องจากความสามารถในการควบคุมโรคในแปลงยังน้อยเมื่อเทียบกับสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช หรือถึงแม้จะผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์แล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับการมีชีวิตรอดของเชื้อราปฏิปักษ์ในขณะเก็บรักษา (Kaewchai et al.,
2009) แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อผลิตเป็นการค้า เช่น มีการศึกษาผลิตเชื้อ
ราไตรโคเดอร์มานี้ในรูปแบบผง เพื่อควบคุมราเมล็ดผักกาดของมะเขือเทศ เพื่อพัฒนาการผลิตไตรโคเดอร์มา
ผงในเชิงพาณิชย์ พบว่าสามารถพัฒนาได้ โดยพิจารณาที่ต้นทุนการผลิต ผลผลิต และกำาไรที่ได้ แต่อย่างไร
ก็ตามความเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับ ราคาขายมะเขือเทศ ความต้องการใช้ผงเชื้อราไตรโคเดอร์มา และประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโรค เป็นต้น (สุมาลี สันติพลวุฒิ, 2536) และมีการนำาเชื้อราไตรโคเดอร์มาผลิตเพื่อการค้า เช่น
T. harzianum ผลิตในรูปของผง มีชื่อการค้าว่าฟังไจ คิวเลอร์ (Fungi-Killer) เป็นสารกำาจัดโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อรา Phytophthora และ Fusarium (Kaewchai et al., 2009) ผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาเอกซ์ เป็นสารที่
ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า ลำาต้นไหม้ในหน่อไม้ฝรั่ง และพืชอีกหลายชนิด โดยคร์อพมาสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ไตร
โคเดอร์มา (Trichoderma sp.) (ฉีดพ่น) ชนิดละเอียด และผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.)
(คลุกผสม) (ชนิดหยาบ) ใช้ควบคุมโรครากเน่า โคนเน่า และโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Phytopthora โรคก้าน
เน่ายุบตาย ในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ Pytium spp. และ Fusarium spp. ของชมรมเกษตรปลอดสาร
พิษ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ไตรโคเดอร์มา + บาซิลัส ที่ประกอบด้วยเชื้อรา Trichoderma harzianum และเชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus subtilis มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคราน้ำาค้าง โคนเน่า ผลเน่าในทุเรียน
ส้ม มะนาว พริก ใบไหม้ โรคเน่าระดับในดิน โดยนักจุลชีววิทยา และนักโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลิตภัณฑ์หวั เชือ้ จุลนิ ทรีย์ ซุปเปอร์ ไตรโคม่า (Super Trichoma) ประกอบด้วยเชือ้ รา Trichoderma harzianum เชือ้ แบคทีเรีย Bacillus subtilis และเชือ้ รา Chaetomium globosum ใช้ปอ้ งกันเชือ้ ราสาเหตุของโรครา
น้าำ ค้าง โคนเน่า ผลเน่าในทุเรียน ส้ม มะนาว พริก ใบไหม้ โรคเน่าระดับในดิน เป็นต้น โดยเกษตรยัง่ ยืน ผลิตภัณฑ์
ไตรโคเดอร์มาดวงตะวันเพชร ทำาลายเชื้อ Phytopthora spp., Colletotrichum spp., Alternaria spp.
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และเชื้อราอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด และชนิดเม็ดแห้งที่ผลิตโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นอกจากนี้ยังมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเกี่ยว
กับไตรโคเดอร์มา เช่น สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปผงแห้ง อนุสิทธิบัตร
กรรมวิธีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ชนิดผงแห้ง อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการ
ใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ไอโซเลต T9
ในประเทศไทยมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รจู้ กั และใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช โดยการผลิต
เชือ้ ราไตรโคเดอร์สด ซึง่ เป็นการเลีย้ งบนเมล็ดข้างฟ่างทีผ่ า่ นการนึง่ ฆ่าเชือ้ แล้ว อย่างไรก็ตามการผลิตเชือ้ สดยังไม่
เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร และยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อื่นๆ อายุการเก็บ
รักษาสั้น การเสื่อมหรือกลายพันธุ์ ทำาให้ประสิทธิภาพของเชื้อด้อยลง (จิระเดช แจ่มสว่าง, 2546) และนอกจาก
นี้ยังมีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยนำาเมล็ดข้าวเปลือกหรือเมล็ดข้าวฟ่างต้มสุก บรรจุในถุงพลาสติก แล้ว
ใส่เชื้อไตรโคเดอร์มา ลงไป ปิดถุง และเก็บในที่ร่ม ประมาณ 7 วัน เชื้อจะเจริญเต็มถุง มีสีเขียว สามารถนำาไป
ใช้ได้โดยก่อนใช้ผสมรำาละเอียด ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ใช้โรยก้นหลุม หรือ โรยรอบโคนต้น และรดน้ำาตาม
ปกติ ไม่ควรใช้รว่ มกับปุย๋ เคมี และไม่ควรใช้ในพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้สารกำาจัดวัชพืช (สังวร สุขสามัคคี พิสฐิ ศักดิ์ ทัศศิริ และ
เกตุอร ทองเครือ, 2540) นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังผลิตในรูปของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 โดยวิธีการใช้
จะผสมน้ำาแล้วราดลงในกองปุ๋ยหมัก หมักไว้ประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นนำาไปใช้ได้ (สำานักเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน, ม.ป.พ.) การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควรใช้ในช่วงเวลาที่แดดอ่อน สามารถนำามาใช้ทั้งในด้านป้องกัน
และรักษาโรค วิธีการใช้มีดังนี้ 1) ใช้คลุกเมล็ดพืช หรือส่วนขยายพันธุ์ โดยใช้เชื้อราไตรโตเดอร์มาชนิดเชื้อสดที่
เจริญอยู่บนเมล็ดข้าวฟ่าง หรือข้าวเปลือกในอัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม 2) ใส่เชื้อลงในดิน โดยผสม
เชื้อราไตรโคเดอร์มา รำาละเอียด และปุ๋ยหมัก อัตรา 1 : 5 : 50 หลังผสมควรใช้ให้หมดภายใน 1 วัน และ3)
ผสมน้ำาฉีดพ่น โดยนำาเชื้อสดไปผสมน้ำา กรองเอาแต่น้ำาไปใช้ อัตราการใช้ เชื้อสด 1 กก. ต่อน้ำา 100-200 ลิตร
(จิระเดช แจ่มสว่าง, 2547)
ตารางที่ 1 ตัวอย่างเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ
ไตรโคเดอร์มา
Trichoderma harzianum ATCC 20476
Trichoderma polysporum ATCC 20475
Trichoderma spp.
Trichoderma harzianum
Trichoderma harzianum
Trichoderma viride

ผลิตภัณฑ์
Binab T

เชื้อราสาเหตุโรคพืช
Fungi causing wilt, root rot

Bio-Fungus
Grey Gold
Promote

Botrytis cinerea
Pythium, Rhizoctonia, Fusarium
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ตัวอย่างเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ
ไตรโคเดอร์มา
Trichoderma harzianum Strain T-22

Trichoderma harzianum
Trichoderma harzianum T-39

Trichoderma harzianum
Trichoderma viride

Trichoderma harzianum
ที่มา: Kaewchai et al. (2009)

ผลิตภัณฑ์
T-22 and, T-22HB
Bio-Trek, RootShield
Plant Shield
Trichoderma 2000

เชื้อราสาเหตุโรคพืช
Pythium, Rhizoctonia,
Fusarium, Sclerotina

Rhizoctonia solani
Sclerotuim rolfsii, Pythium
Trichodex
Botrytis cinerea, Colletotrichum,
Monilinia laxa,
Plasmospara viticola
Rhizopus stolonifer
Trichodowels, Trichoject, Chondrosterum purpureum,
Armillaria, Botryoshaeria,
Trichoseal
& others
Fusarium, Nectria,
Pytoththora, Pythium,
Rhizoctonia
Trochopel
Fungi causing plant disease

การใช้ไตรโคเดอร์มาในอนาคต
ความปลอดภัยในอาหารเป็นเรื่องที่มีความจำาเป็นและสำาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะละเลยไม่ได้ เนื่องจาก
ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำาให้ความต้องการอาหารมากขึ้นด้วย ในขณะที่พื้นที่ในการผลิตอาหารมี
จำากัด ดังนั้นในการผลิตอาหารจำาเป็นต้องการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอแก่ผู้บริโภค และการผลิต
อาหารต้องยึดหลักการการผลิตแบบยั่งยืน สนับสนุน รักษา และส่งเสริม ไม่ทำาลายธรรมชาติ การเพิ่มผลผลิต
ต่อพื้นที่ ทำาได้โดยการปกป้องผลผลิตจากความเสียหายจากการเข้าทำาลายของเชื้อโรค แมลงศัตรู และศัตรู
อื่นๆ (Gohel et al., 2006) การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชดังกล่าว ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม และมีผลร้าย
ต่อผู้บริโภค สิ่งที่จะแทนที่สารเคมีคือการใช้สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะเชื้อราปฏิปักษ์ ร่วมกับการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM) และมีระบบการจัดการการปลูกพืช การเลือกพื้นที่ปลูก
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ที่เหมาะสมกับชนิดพืช เลือกพันธุ์ที่ต้านทาน การปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสม ไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มี
การใช้มากที่สุด และในอนาคตควรส่งเสริมให้มีการใช้มากขึ้น เนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลตกค้าง
ในผลผลิต ไม่มีพิษต่อมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นในการพัฒนาการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควรพัฒนาในการค้นหา
พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด มีความเสถียรภาพของเชื้อทั้งในสภาพห้องปฏิบัติ
การและในสภาพแปลง ใช้ต้นทุนต่ำาในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปที่ใช้ง่าย การมีชีวิต
รอดสูงเมื่อเก็บรักษา ทนทานต่อสารเคมี มีความเป็นไปได้ในการจดลิขสิทธิ์การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถ
ผลิตร่วมกับเชื้อปฏิปักษ์ชนิดอื่นได้ เชื้อราไตรโคเดอร์มาหลายสายพันธุ์สามารถผลิตสารเมตาโบไลท์ (secondary metabolites) ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชได้ ดังนั้นในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ อาจ
จะใช้ทั้งในรูปเชื้อ และรูปสารที่ผลิตขึ้น อย่างไรก็ตามสารดังกล่าวต้องทดสอบความเป็นพิษกับมนุษย์และสิ่ง
แวดล้อม (Kaewchaii et al., 2009) ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย เช่น
การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ โพรโตพลาสต์ฟิวชั่น พันธุวิศวกรรม (Tang et al., 2001; Irtwange, 2006) มี
ความเป็นไปได้ในใช้เทคโนโลยีนี้ในการปรับปรุงพันธุ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเชื้อ
สาเหตุโรคพืชในอนาคต
สรุป

เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาเป็นเชือ้ ราทีพ่ บในดินทัว่ ไป มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นเชือ้ ราปฏิปกั ษ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพใช้ควบคุมโรค
พืชได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชทีอ่ ยูใ่ นดิน เชือ้ ราไตรโคเดอร์มามีกลไกในการควบคุมเชือ้ รา
เช่น การสร้างสารปฏิชวี นะ การแข่งขัน การเป็นปรสิต และการชักนำาให้เกิดความต้านทาน นอกจากนีย้ งั ช่วยส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืชด้วย ในปัจจุบนั มีการนำาเชือ้ ราไตรโคเดอร์มามาผลิตเป็นการค้าเพือ่ จำาหน่ายมากมาย ทัง้ ใน
รูปเชือ้ สด เชือ้ แห้ง หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั ได้มกี ารนำาเทคโนโลยีตา่ งๆ เพือ่ พัฒนา
เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาให้มปี ระสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชได้ดยี ง่ิ ขึน้ เช่น เพือ่ ผลิตเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์อยูใ่ นรูป
ทีใ่ ช้งา่ ย การมีชวี ติ รอดสูงเมือ่ เก็บรักษา ทนทานต่อสารเคมี เป็นต้น
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