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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ด เพื่อยืดอายุการเก็บของราไตรโค
เดอร์มาและใช้ควบคุมรา Fusarium oxysoprum f.sp. lycopersici (Fol) วางแผนการทดลองแบบ factorial in
CRD มี 3 ปั จ จัย ได้แ ก่ สูต รห่ อ หุ้ม อุ ณหภู มิใ นการเก็บ และระยะเวลาเก็บ แต่ ละสูต รมีโ คนิ เ ดีย ของรา
Trichoderma sp. และ sodium alginate เท่ากัน แต่มคี วามเข้มข้นของ glycerol และแป้ งมันสาปะหลังต่างกัน
เก็บชีวภัณฑ์ท่ีอุณหภูมหิ ้อง และ 4 ºC เก็บรักษา 1-9 เดือน ผลการศึกษาพบว่ารา Trichoderma sp. ในชีว
ภัณฑ์แต่ ละสูตรมีชีวิตรอดและระยะเวลาเก็บ ต่างกัน การเก็บที่ 4 ºC ทาให้รามีชีวิตรอดสูงกว่าการเก็บที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง ชี ว ภั ณ ฑ์ สู ต ร F1 (sodium alginate 0.88 % + glycerol 1.5 %) เหมาะสมต่ อ การเก็ บ ที่
อุณหภูมิห้อง มีจานวนโคนิเดียที่มีชีวิตสูงที่สุดและคงที่นาน 5 เดือน ส่วนการเก็บที่ 4 ºC พบว่าสูตร F3
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(sodium alginate 0.88 % + tapioca starch 1.5 %), F4 (sodium alginate 0.88% + glycerol 1.5 % + tapioca
starch 1.5 %), F5 (sodium alginate 0.88 % + glycerol 1.5 % + tapioca starch 3.7 %) และ F6 (sodium
alginate 0.88 %) มีจานวนโคนิเดียทีม่ ชี วี ติ สูงทีส่ ุดและคงทีน่ าน 9 เดือน ราทีม่ ชี วี ติ รอดในชีวภัณฑ์แต่ละสูตร
ยังคงความสามารถในการควบคุมการเจริญของรา Fol
คาสาคัญ : ไตรโคเดอร์มา; ชีวภัณฑ์; โรคเหีย่ วเหลือง; มะเขือเทศ

Abstract
This research aimed to develop a Trichoderma- based granular bioproduct to extend the
product’s shelf life and control Fusarium oxysoprum f.sp. lycopersici (Fol). Factorial in CRD was used
for experimental design. There were three factors, including encapsulated granule formulations, storage
temperature, and storage time. Each formulation contained conidia of Trichoderma sp. and sodium
alginate, but the concentration of glycerol and tapioca starch was varied. The products were stored at
room temperature and 4 ºC from 1 to 9 months. The results showed that the viability of Trichoderma
sp. from each formulation was significantly different. Storage temperature at 4 ºC provided higher
viability than room temperature. The F1 formulation (sodium alginate 0.88 % + glycerol 1.5 %) provided
the best result, the highest quantity of survived conidia, at room temperature storage. The amount of
survived conidia was stable for 5 months of storage. F3 (sodium alginate 0.88 % + tapioca starch 1.5
%), F4 (sodium alginate 0.88 % + glycerol 1.5 % + tapioca starch 1.5 %), F5 (sodium alginate 0.88 %
+ glycerol 1.5 % + tapioca starch 3.7 %), and F6 (sodium alginate 0.88 %) formulations provided the
highest number and stable of survived conidia at 4 ºC up to 9 months. The survived Trichoderma sp.
from all formulations maintained the Fol inhibitory ability.
Keywords: Trichoderma; bioproduct; fusarium wilt, tomato

1. คานา

ดี คือ ราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) โดยรา
ไตรโคเดอร์มาเป็ นราชัน้ สูงที่อาศัยอยู่ในดิน เจริญ
ได้ดีและมีการสร้างโคนิเดียจานวนมาก ราไตรโค
เดอร์มามีสมบัตเิ ป็ นเชื้อปฏิปักษ์ของสาเหตุโรคพืช
ห ล า ย ช นิ ด (Benitez et al., 2004; Ha, 2010;
Navaneetha et al., 2015) มี ก ล ไ ก ใ น ก า ร เ ป็ น
ปฏิ ปั กษ์ ไ ด้ ห ลายรู ป แบบ ได้ แ ก่ การเข้ า ไป
เบี ย ดเบี ย นแย่ ง อาหารจากเชื้ อ สาเหตุ โ รคพื ช
สามารถผลิตปฏิชวี นะสารและสารพิษทาลายผนัง
เซลล์ ข องเชื้อ สาเหตุ โ รคพืช เป็ นต้ น ราไตรโค
เดอร์มาถูกนามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคพืช

ปั จจุบนั การควบคุมโรคพืชทีเ่ กิดจากรานิยม
ใช้ ชี ว ภั ณ ฑ์ ท่ี มี ส มบั ติ เ ป็ นเชื้ อ ปฏิ ปั กษ์ ม ากขึ้น
เนื่องจากเชือ้ ปฏิปักษ์ทน่ี ามาใช้เป็ นชีวภัณฑ์มคี วาม
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและมีความเป็ นพิษน้อยกว่า
การใช้สารเคมี (Singh et al., 2016) ขณะเดียวกัน
พบว่ า เชื้ อ ปฏิ ปั กษ์ บ างชนิ ด ยั ง มี ส มบั ติ ใ นการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งทดแทนการใช้
ปุ๋ ยเคมีได้อกี ด้วย โดยจุลนิ ทรียท์ ส่ี ามารถนามาใช้ใน
การผลิตเป็ นชีวภัณฑ์มหี ลายชนิด ทัง้ รา แบคทีเรีย
รวมถึงไวรัสบางชนิด ซึ่งหนึ่งในเชื้อทีป่ ระยุกต์ใช้ได้
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หลายชนิด โดยเฉพาะโรคพืชทีม่ กี ารแพร่ระบาดได้
ในดิน (Manandhar et al., 2019) เช่น ราสาเหตุของ
โรคเหีย่ วเหลืองมะเขือเทศ ซึ่งเป็ นราทีส่ ามารถเข้า
ทาลายมะเขือเทศได้ทุกระยะการเจริญเติบโตและมี
ผลทาให้ผลผลิตลดลง
โรคเหี่ย วเหลือ งของมะเขือ เทศที่เ กิ ด จาก
Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi (Fol) จัดอยู่
ในกลุ่ ม ของโรคส าคัญ ของมะเขือ เทศ เป็ น โรคที่
ระบาดแพร่ หลายและทาความเสีย หายให้กับการ
ปลู ก มะเขือ เทศทัว่ ไปในเกือ บทุ ก ท้อ งถิ่น ที่มีก าร
ปลูก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
บางจัง หวัด ทางภาคเหนื อ ของประเทศไทย การ
ควบคุ ม โรคส่ ว นใหญ่ เ กษตรกรนิ ย มใช้ ส ารเคมี
เนื่องจากให้ผลรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมี
ในการกาจัดราก็มีผลเสีย ดังที่กล่าวมา นอกจากนี้
การใช้สารเคมีชนิดเดิมซ้า ๆ อาจก่อให้เกิดการดื้อ
ต่อสารเคมีของเชือ้ สาเหตุโรค ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลด
ปั ญหาดังกล่าวข้างต้น การเลือกใช้ราไตรโคเดอร์มา
จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีน่ ่าสนใจในการควบคุมโรค
เหี่ ย วที่ เ กิ ด จากรา Fol อย่ า งไรก็ ต าม ในการ
ประยุกต์ใช้ราไตรโคเดอร์มาแบบชนิดสดทีเ่ กษตรกร
ใช้ กั น อยู่ ใ นปั จจุ บ ั น อาจไม่ ท นทานต่ อ สภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเชื้อ
สดเป็ นเชื้อ ที่อ ยู่ ใ นสภาพพร้ อ มที่จ ะเจริญ อย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสภาพอุณหภูมปิ กติ ซึง่
ต้องใช้ทนั ทีขณะทีเ่ ชื้อกาลังเจริญ แต่หากเกษตรกร
ยัง ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะใช้ เ ชื้อ สดทัน ที อาจต้ อ งมีวิธี ท่ี
เหมาะสมในการเก็บรักษาเชื้อสด เช่น การเก็บใน
ตู้ เ ย็ น แต่ มี อ ายุ ก ารเก็ บ รัก ษาเพี ย ง 1-2 เดื อ น
(Charoenrak and Chamswarng, 2016) ดั ง นั ้น จึ ง
ทาให้การนาไปใช้ค่อนข้างมีขอ้ จากัด และเชื้อทีเ่ ก็บ
ไว้ใ นระยะเวลานานอาจทาให้จานวนโคนิ เดีย ที่มี
ชีวติ ลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
ลดลงด้วย
ดังนัน้ ถ้าหากต้องการคงประสิทธิภาพของรา

ไตรโคเดอร์ม าให้สามารถใช้ไ ด้เ ป็ น เวลานาน จึง
จาเป็ นต้องมีการพัฒนาวิธกี ารเก็บรักษาและรูปแบบ
การน าไปใช้ใ ห้เ หมาะสม โดยวิธีก ารเก็บ รัก ษาที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั ราไตรโคเดอร์มา ได้แก่
การนาเทคนิคการห่อหุม้ (encapsulation) โคนิเดีย
ของจุลนิ ทรียม์ าประยุกต์ใช้เพื่อการป้ องกันจุลนิ ทรีย์
จากสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม โดยการพัฒนาชีว
ภัณฑ์ใ ห้อ ยู่ใ นรูป แบบเม็ด ซึ่ง จะท าให้ชีว ภัณฑ์มี
อายุ ก ารเก็ บ รัก ษาที่ ย าวนานขึ้น รวมถึ ง ยัง คง
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืช ดังนัน้ ในการ
วิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดเม็ด
จาก Trichoderma asperellum ไอโซเลต TPK01-1
ด้ว ยเทคนิ คการห่ อ หุ้ม เพื่อ ยืด อายุ การเก็บรักษา
และคงประสิท ธิภ าพของราไตรโคเดอร์มาในการ
ยับยัง้ การเจริญของรา Fol สาเหตุโรคเหี่ยวเหลือง
ในมะเขือเทศ

2. อุปกรณ์และวิ ธีการ
2.1 การทดสอบความสามารถของรา T.
asperellum ไอโซเลต TPK01-1 ในการควบคุม
รา Fol
นารา T. asperellum ไอโซเลต TPK011 ที่ค ัด แยกได้จ ากดิน ในแปลงปลู ก พืช ในจัง หวัด
สกลนคร มาทดสอบความสามารถในการควบคุม รา
Fol ที่ค ัด แยกได้จ ากมะเขือ เทศแสดงอาการโรค
เหีย่ วเหลืองในจังหวัดสกลนคร จานวน 5 ไอโซเลต
ได้แก่ TFPK101, TFPK201, TFPK301, TFPK401
และ TFPK501 โดยเลี้ยงราทัง้ หมดบนอาหาร PDA
ที่อุณหภูมิ 28 ºC เวลา 7 วัน จึงเจาะบริเวณขอบ
เส้น ใยของรา T. asperellum ไอโซเลต TPK01-1
และรา Fol ด้วย cork borer นาไปวางบนจานอาหาร
เลี้ยงเชื้อตามวิธเี ลี้ยงเชื้อร่วมกัน (dual culture) ให้
ส่วนของเชื้อทดสอบทัง้ สองชนิดห่างกัน 4 cm วาง
ห่างจากขอบจานอาหารเลีย้ งเชือ้ ประมาณ 2 cm ทา
3 ซ้ า บ่ ม ไว้เ ป็ น เวลา 7 วัน จึง วัด รัศ มีข องรา Fol
834
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บันทึกผลและคานวณหาร้อยละการยับยัง้ การเจริญ
(percentage growth inhibition, PGI) ตามสูตรของ
Skidmore และ Dickinson (1976) จากสู ต ร PGI
(%) = {(Kr - r1) ÷ Kr} x 100 โดย Kr คือ รัศ มีของ
โคโลนีรา (mm) ในชุดควบคุม และ r1 คือ รัศมีของ
โคโลนีรา (mm) ในชุดทดสอบ (ทีเ่ ลีย้ งคู่กบั จุลนิ ทรีย์
ปฏิปักษ์)
2.2 การผลิ ต ชี ว ภัณ ฑ์ช นิ ดเม็ด ด้ ว ยการ
ห่อหุ้มรา T. asperellum ไอโซเลต TPK01-1
นารา T. asperellum ไอโซเลต TPK01-1
มาเลีย้ งบนอาหาร PDA ทีอ่ ุณหภูมิ 28 ºC เป็ นเวลา
7 วัน เก็บรวบรวมโคนิเดีย (conidia) โดยใช้น้ากลัน่
นึ่งเทลงบนผิวหน้าโคโลนี ใช้ spreader ขูดผิวหน้า
เส้นใยราเพื่อให้โคนิเดียหลุด ออกมา จากนัน้ ปรับ
ความเข้มข้นของโคนิเดียให้ได้ 5 x 107 conidia mL-1
(7.7 Log10 conidia mL-1) จึง น าโคนิ เดียมาห่อหุ้ม
ด้ ว ยพอลิเ มอร์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ โดยแต่ ล ะสู ต รมีส่ ว น
ประกอบของ sodium alginate ทีค่ วามเข้มข้น 0.88
% แต่ มี ค วามเข้ ม ข้ น ของ glycerol และแป้ งมัน
สาปะหลังต่างกัน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ห่อหุม้ โคนิเนียด้วยเทคนิคการเกิดเจลแบบไอออนิก
(ionic gelation) โ ดย ดั ด แ ป ลง จ า กวิ ธี ก า รข อง
Locatelli และคณะ (2018) โดยน าพอลิ เ มอร์ ม า

ละลายในน้ า กลัน่ นึ่ ง ฆ่ า เชื้อ และผสมให้เ ป็ นเนื้ อ
เดีย วกัน ด้วยการกวนด้วยแท่ งแม่เ หล็ก บนเครื่อง
กวนสารละลาย (magnetic stirrer) เติมโคนิเดียของ
รา T. asperellum ไอโซเลต TPK01-1 และกวน
ต่อไปเป็ นเวลา 15 นาที แล้ว ใช้กระบอกฉีดยาดูด
สารละลายในแต่ละสูตรและปล่อยสารละลายให้เป็ น
หยดลงในสารละลาย 2.0 M CaCl2 พร้อมกับกวน
ด้วยแท่งแม่เหล็กบนเครื่องกวนสารละลายเป็ นเวลา
30 นาที จากนัน้ นาเม็ดชีวภัณฑ์ทไ่ี ด้มาล้างน้านึ่งฆ่า
เชื้อเพื่อกาจัดแคลเซียมอิออนทีเ่ หลือบนผิวเม็ดชีว
ภัณฑ์ออกไป แล้วผึง่ เม็ดชีวภัณฑ์ให้แห้งในตูป้ ลอด
เชือ้ (biological safety cabinet, BSC) เป็ นเวลา 40
ชม. แล้วนาเม็ดชีวภัณฑ์เก็บทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง และที่ 4
ºC เพื่อนาไปทดสอบต่อไป
2.3 การศึกษาลักษณะทั ่วไปของชีวภัณฑ์
ชนิ ดเม็ ด ที่ บ รรจุ ร า T. asperellum ไอโซเลต
TPK01-1
2.3.1 ลัก ษณะและขนาดของชีว ภัณ ฑ์
ชนิดเม็ด
สุ่ ม เม็ด ชีว ภัณฑ์ชนิ ด เม็ด จากแต่ละ
ชุ ด การทดลอง ชุ ด ละ 10 เม็ด มาวัด ขนาดความ
กว้าง และความยาวโดยใช้เวอร์เนียร์ แล้วคานวณหา
ค่าเฉลีย่ ขณะเดียวกันนาเม็ดชีวภัณฑ์จากแต่ละชุด

Table 1 Polymers and concentration in Trichoderma-based granular formulations
Formulations
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Sodium alginate
(%)
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

Type of polymers and concentration
Glycerol
Tapioca starch
Trichoderma sp.
(%)
(%)
(Log10 conidia mL-1)
1.5
0
7.7
0
3.7
7.7
0
1.5
7.7
1.5
1.5
7.7
1.5
3.7
7.7
0
0
7.7
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Figure 1 Mycelial inhibition of Fol by T. asperellum
isolate TPK01-1. A: T. asperellum isolate
TPK01-1, B: Fol, C-F: Dual culture
between T. asperellum isolate TPK01-1
(left), and Fol (right), C: Fol isolate
TFPK101, D: Fol isolate TFPK201,
E: Fol isolate TFPK301, and Fol isolate
TFPK401
การทดลองที่ได้มาบันทึกลักษณะพื้นผิวภายนอก
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอที่กาลังขยาย
20X
2.3.2 การทดสอบความเป็ น กรด-ด่ า ง
(pH) และความสามารถในการนาไฟฟ้ า
น าชีว ภัณ ฑ์ ช นิ ด เม็ด จากแต่ ล ะชุ ด
การทดลอง จ านวน 0.5 g มาละลายใน sodium
citrate 2 % ปริ ม าตร 49.5 mL จากนั ้น กวนให้
ชีวภัณฑ์ละลาย นาไปวัดความเป็ นกรด-ด่างด้ว ย
เครื่อ ง pH meter และวัด ความสามารถในการนา
ไฟฟ้ า ด้ว ยเครื่อ ง Handhelds conductivity meter
โดยแต่ละชุดการทดลองทา 3 ซ้า
2.4 ทดสอบการมี ชี วิ ตรอดของรา T.
asperellum ไอโซเลต TPK01-1 ในชีวภัณฑ์ชนิ ด
เม็ด
วางแผนการทดลองแบบ factorial in
CRD ประกอบด้ว ย 3 ปั จ จัย ได้แ ก่ สู ต รห่ อ หุ้ม ที่
น ามาห่ อ หุ้ ม เชื้ อ (6 สู ต ร) อุ ณ หภู มิ ท่ี เ ก็ บ (2
อุ ณ หภู มิ ) และเวลาเก็ บ รั ก ษา (9 เดื อ น) เก็ บ
ชีว ภัณฑ์ท่ผี ลิต ได้ ด้วยสูต รต่า ง ๆ ที่อุ ณหภูมิห้อง
และที่ 4 ºC เป็ นเวลา 9 เดือน จากนัน้ นาชีวภัณฑ์
มาตรวจนับจานวนโคนิเดีย ที่มีชีวติ ทุกเดือน ด้วย
การนาชีวภัณฑ์ 0.5 g มาละลายใน sodium citrate
2 % ปริม าตร 49.5 mL แล้ ว น ามาเจือ จางตัง้ แต่
10-2 ถึง 10-5 น าโคนิ เ ดีย ที่เ จือ จางได้ม าเลี้ย งบน
อาหาร PDA ด้ว ยวิธี spread plate บ่ ม ที่อุ ณหภู มิ

28 ºC เป็ นเวลา 20-24 ชม. จึงนับจานวนโคนิเดียที่
งอกและเจริญบนอาหาร
2.5 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของรา T.
asperellum ไอโซเลต TPK01-1 ในชีวภัณฑ์ชนิ ด
เม็ดในการควบคุมรา Fol
ตัด ปลายเส้ น ใยของรา T. asperellum
ไอโซเลต TPK01-1 ที่งอกออกมาจากโคนิเดียจาก
วิธกี ารทดลอง 2.4 ด้วย cork borer นาไปเลี้ยงบน
อาหาร PDA เป็ นเวลา 7 วัน ขณะเดียวกันเลี้ยงรา
Fol ไอโซเลต TFPK 101 บนอาหาร PDA เป็ นเวลา
7 วัน หลังจากเลี้ยงเชื้อครบ 7 วัน จึงเจาะบริเวณ
ขอบเส้นใยของรา T. asperellum ไอโซเลต TPK01-1
และรา Fol ไอโซเลต TFPK 101 ด้ว ย cork borer
น าไปวางบนจานอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ตามวิ ธี dual
culture รายละเอียดตามวิธกี ารทดลอง 2.1 บันทึก
ผลและคานวณหาร้อยละการยับยัง้ การเจริญรา Fol

3. ผลการวิ จยั
3.1 ความสามารถของรา T. asperellum
ไอโซเลต TPK01-1 ในการควบคุมรา Fol
รา T. asperellum ไอโซเลต TPK01-1
สามารถยับ ยัง้ การเจริญ เติบ โตของรา Fol ทัง้ 5
ไอโซเลต (รูปที่ 1) ค่าเฉลี่ยร้อยละการยับยัง้ ของรา
แต่ ละไอโซเลต คือ 69-73.68 ค่ า เฉลี่ย ร้อ ยละการ
ยับยัง้ รา Fol ไอโซเลต TFPK101 มากที่สุด 73.68
รองลงมา คือ TFPK301, TFPK401, TFPK201 และ
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TFPK501 ตามลาดับ (ตารางที่ 2)

ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ชีวภัณฑ์มลี กั ษณะเป็ นเม็ดกลม มี
ขนาดเล็ก พืน้ ผิวเรียบ มีสขี าว (สูตร F1) ส่วนกลุ่มที่
2 ชีวภัณฑ์มลี กั ษณะคล้ายกับลูกอ๊อดประกอบด้วย
2 ส่วน ส่วนแรกมีลกั ษณะกลมหรือเรียกว่าส่วนหัว
ส่วนที่สองยึดยาวออกมาจากส่วนหัวหรือเรีย กว่ า
ส่วนปลาย พื้นผิวเรียบ หรือขรุขระ (สูตร F2-F5)
ขณะที่กลุ่มที่ 3 ชีวภัณฑ์มลี กั ษณะเป็ นเม็ดกลม มี
ขนาดเล็ก พืน้ ผิวขรุขระ มีสขี าว (สูตร F6) (รูปที่ 2)
และเมื่อนามาวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และค่า
การนาไฟฟ้ า พบว่าชีวภัณฑ์จากทุกสูตรมีค่าความ
เป็ นกรด-ด่าง (pH) และค่าการนาไฟฟ้ าใกล้เคียงกัน
อยู่ระหว่าง 7.35-7.89 และ 9.79-10.65 ตามลาดับ
(ตารางที่ 3) เวลาทีใ่ ช้ในการละลายเม็ดชีวภัณฑ์ใน
สารละลาย sodium citrate มีความแตกต่างกันโดย
ชีวภัณฑ์จากสูตรทีใ่ ช้ sodium alginate อย่างเดียว
และร่วมกับ glycerol เป็ นพอลิเมอร์ ใช้เวลา 1 ชม.
ในการละลาย ขณะที่สูตรที่มแี ป้ งมันสาปะหลังเป็ น
ส่ ว นประกอบใช้เ วลาในการละลายมากขึ้น โดย
เฉพาะสู ต ร F2 และ F5 มีแ ป้ ง มัน ส าปะหลัง เป็ น
ส่วนประกอบ 3.7 % ใช้เวลาในการละลายมากกว่า
13 ชม.

Table 2 Percentage growth inhibition of Fol
isolates by T. asperellum isolate
TPK01-1
Fol isolates Percentage growth inhibition (%)1
TFPK 101
73.68a
TFPK 201
69.00c
TFPK 301
73.00ab
TFPK 401
70.00bc
TFPK 501
69.00c
1 Means labeled with the same letter in a column
are not significantly different according to Tukey
test at p < 0.01.
3.2 ลักษณะทั ่วไปของชีวภัณฑ์ชนิ ดเม็ดที่
บรรจุรา T. asperellum ไอโซเลต TPK01-1
การใช้พอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ ในการผลิต
ชี ว ภั ณ ฑ์ ช นิ ด เม็ ด ของ T. asperellum ไอโซเลต
TPK01-1 พบว่าชีวภัณฑ์ท่ีผลิต ได้สามารถจาแนก
ออกตามลักษณะทีเ่ ห็นภายนอก จานวน 3 ลักษณะ

Figure 2 Appearance of the Trichoderma-based granules derived from different formulations. A: F1
(sodium alginate 0.88 % + glycerol 1.5 %), B: F2 (sodium alginate 0.88 % + tapioca starch
3.7 %), C: F3 (sodium alginate 0.88 % + tapioca starch 1.5 %), D: F4 (sodium alginate 0.88
% + glycerol 1.5 % + tapioca starch 1.5 %), E: F5 (sodium alginate 0.88 % + glycerol 1.5 %
+ tapioca starch 3.7 %), and F: F6 (sodium alginate 0.88 %)
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Table 3 Some properties of Trichoderma-based encapsulated granules.
pH
value
F1: sodium alginate 0.88 % + glycerol 1.5 %
7.35
F2: sodium alginate 0.88 % + tapioca starch 3.7 %
7.37
F3: sodium alginate 0.88 % + tapioca starch 1.5 %
7.78
F4: sodium alginate 0.88 % + glycerol 1.5 % + tapioca starch 1.5 % 7.38
F5: sodium alginate 0.88 % + glycerol 1.5 % + tapioca starch 3.7 % 7.89
F6: Sodium alginate 0.88 %
7.70
Formulations

EC Suspension Granule size (mm)
value time (h)
Width Length
9.79
1
0.11
0.15
10.43
>13
0.31
0.75
10.34
2
0.22
0.43
10.54
3.50
0.20
0.30
10.65
>13
0.31
0.59
10.13
1
0.11
0.65

Table 4 Quantity of survived T. asperellum isolate TPK01-1 (Log10 conidia g-1) exposed different
granule formulations stored at room temperature and 4 ºC.
Storage temperature

Room temperature

4 ºC

Formulations
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Quantity of T. asperellum isolate TPK01-1
at different storage time (Log10 conidia g-1)1
1 moth 3 moths 5 moths 7 moths 9 moths
7.48a-c 7.52a-c
6.99a-g
5.28k-m
3.39qr
6.62c-h
6.38f-j
3.50p-r
3.17r
0.00s
6.90a-g 6.45e-j
3.97p-r
0.00s
0.00s
6.17g-k
5.65i-l
0.00s
0.00s
0.00s
6.64b-h
5.62j-l
0.00s
0.00s
0.00s
7.38a-e 6.72a-h
3.68p-r
0.90s
0.00s
7.58ab 6.92a-g
5.86h-l
5.18ln
4.39m-p
6.64b-h 6.47e-j
5.02l-o
4.28n-q
4.22o-q
7.08a-g 6.94a-g
6.84a-g
7.00a-g
7.03a-g
6.84a-g 6.89a-g
6.88a-g
6.99a-g
6.71a-g
7.09a-g 6.72a-h
6.58c-i
6.51d-j
6.25g-j
7.67a
7.46a-d
7.43a-d
7.30a-f
7.10a-g

3.3 การมีชีวิตรอดของรา T. asperellum
ไอโซเลต TPK01-1 ที่บรรจุในชีวภัณฑ์ชนิ ดเม็ด
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล
จ านวนโคนิ เ ดี ย ที่ มี ชี วิ ต ของรา T. asperellum
ไอโซเลต TPK01-1 ในชีวภัณฑ์ชนิดเม็ด พบว่าสูตร
ผลิต ชีวภัณฑ์ อุณหภูมทิ ่เี ก็บรักษา และระยะเวลา
เก็บรักษามีผลต่อจานวนโคนิเดียทีม่ ชี วี ติ หรือความ

มีชวี ติ รอดของรา T. asperellum อย่างมีนัยสาคัญยิง่
เมื่อพิจารณาจานวนโคนิเดียที่มชี วี ติ ของรา พบว่า
ชีว ภัณฑ์ท่ีเ ก็บ รัก ษาที่อุ ณหภู มิ 4 ºC สามารถคง
ชีวิต ของราได้ดีก ว่ า การเก็บ รักษาที่อุ ณหภูมิห้อง
โดยเมื่อเปรียบเทียบการเก็บรัก ษาที่ 4 ºC พบว่า
โคนิเดียของรามีชวี ติ รอดจนถึงเดือนที่ 9 โดยสูตร
F6, F3, F4 และ F5 มีจานวนโคนิเดียทีม่ ชี วี ติ สูงทีส่ ดุ
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และไม่ ต่ า งจากเดื อ นแรกที่ เ ก็ บ รัก ษาชี ว ภั ณ ฑ์
รองลงมา คือ สูต ร F1 และ F2 มีค่ า เฉลี่ย จ านวน
โคนิเดียทีม่ ชี วี ติ 4.39 และ 4.22 Log10 conidia g-1
ตามลาดับ และสูตร F1 และ F2 มีค่าเฉลี่ยจานวน
โคนิ เ ดีย ที่มีชีวิต ลดลงจากเดือ นแรกที่เ ก็บ รัก ษา
อย่างมีนัยสาคัญยิง่ (ตารางที่ 4 และรูปที่ 3)
เมื่อเปรียบเทียบการเก็บรักษาชีวภัณฑ์
ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งพบว่าสูตร F1 สามารถคงชีวติ ของรา
ได้ดที ส่ี ุด โดยมีค่าเฉลี่ยจานวนโคนิเดียทีม่ ชี วี ติ คงที่
ตัง้ แต่เดือนแรกจนถึงเดือนที่ 5 ของการเก็บรักษา
หลังจากนัน้ ค่าเฉลีย่ จานวนโคนิเดียทีม่ ชี วี ติ ลดลงจน
เ ห ลื อ 3.39 Log10 conidia g-1 ส่ ว น สู ต ร อื่ น ๆ
สามารถคงชีวิตของราเพียง 3 เดือน หลังจากนัน้
การมีชวี ติ ของราลดลงอย่างมีนัยสาคัญยิง่ (ตารางที่
4 และรูปที่ 3)

Figure 3 Quantity of survived T. asperellum
isolate TPK01-1 (Log10 conidia g-1)
exposed different granule formulations stored at room temperature and
4 ºC.
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยจานวนโคนิเดียที่มีชีวิต 7.10,
7.03, 6.71 และ 6.25 Log10 conidia g-1 ตามลาดับ

Table 5 Inhibitory efficacy of T. asperellum isolate TPK01-1 from different formulations against the
mycelial growth of Fol isolate TFPK 101.
Inhibitory Efficacy of T. asperellum
at different storage time (% inhibition)1
Storage temperature Formulations
1 moth 3 moths 5 moths 7 moths 9 moths
F1
73.33a* 71.67a
72.50a
71.67a
72.50a
F2
73.33a 72.50a
70.83a
71.67a
0.00a
F3
70.83a 72.50a
72.50a
0.00b
0.00b
Room temperature
F4
73.33a 73.33a
0.00b
0.00b
0.00b
F5
73.33a 70.83a
70.83a
0.00b
0.00b
F6
71.67a 70.83a
71.67a
73.33a
0.00b
F1
70.83a 73.33a
70.83a
71.67a
73.33a
F2
73.33a 71.67a
72.50a
72.50a
71.67a
F3
73.33a 71.67a
70.83a
70.83a
71.67a
4 ºC
F4
70.83a 70.83a
72.50a
70.83a
71.67a
F5
71.67a 70.83a
71.67a
71.67a
71.67a
F6
72.50a 70.83a
71.67a
72.50a
71.67a
1 Means labeled with the same letter in a column are not significantly different according to Tukey test
at p < 0.01.
839

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 9 • ฉบับที ่ 6 • พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

3.4 ความสามารถของรา T. asperellum
ไอโซเลต TPK01-1 ที่ บรรจุในชี วภัณฑ์ชนิ ดเม็ด
ในการควบคุม รา Fol สาเหตุ โ รคเหี่ ย วเหลื อ ง
ของมะเขือเทศ
การวัดค่าร้อยละการยับยัง้ การเจริญของ
รา Fol ไอโซเลต TFPK101 ด้วยรา T. asperellum
ไอโซเลต TPK01-1 ทีแ่ ยกเชือ้ จากเม็ดชีวภัณฑ์สตู ร
ต่ า ง ๆ ที่เ ก็บ รัก ษาเป็ น เวลาต่ า ง ๆ ด้ว ยวิธี dual
culture plate พบว่ า โคนิ เ ดีย ที่มีชีวิต ยัง คงความ
สามารถในการยับยัง้ รา Fol ได้ดี โดยเชือ้ ทีร่ อดชีวติ
จากทุกสูตรสามารถยับยัง้ การเจริญของรา Fol และ
มีค่าร้อยละการยับยัง้ 70-73 (ตารางที่ 5)

สภาพธรรมชาติ ไ ด้ น านตลอดฤดู ป ลู ก โดยใน
การศึกษาครัง้ นี้ได้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบชีวภัณฑ์
ชนิดเม็ดจากรา T. asperellum ไอโซเลต TPK01-1
ที่เตรียมด้วยสูตรต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการห่อหุ้ม
(encapsulation) ด้วยโซเดียมอัลจิเนต กลีเซอรอล
และแป้ งมันสาปะหลัง อุณหภูมเิ ก็บรักษาชีวภัณฑ์
และระยะเวลาการเก็บชีวภัณฑ์ มีผลต่อการมีชวี ิต
ของรา T. asperellum ไอโซเลต TPK01-1
การเก็บรักษาชีวภัณฑ์ท่อี ุณหภูมิห้องมีผล
ต่ อ การมีชีวิต ของราอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ยิ่ง มีเ พีย ง
ชีวภัณฑ์ทผ่ี ลิตด้วยสูตร F1 (sodium alginate 0.88
% + glycerol 1.5 %) ที่ส ามารถคงการมีชีวิต รอด
ของราได้จนถึงเดือ นที่ 9 อย่ า งไรก็ตาม การคงที่
ของจ านวนโคนิ เ ดีย ที่มีชีวิต พบได้ เ พีย ง 5 เดือ น
หลังการเก็บรักษา จากนัน้ จานวนโคนิเดียที่มชี วี ติ
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ขณะทีส่ ูตรการผลิตชีวภัณฑ์
ทีเ่ หลือมีความคงทีข่ องจานวนโคนิเดียทีม่ ชี วี ติ เพียง
3 เดือน หลังจากนัน้ จานวนโคนิเดียที่มีชีวิตลงลง
อย่างมีนัยสาคัญยิง่ จนไม่พบโคนิเดียทีม่ ชี วี ติ ทัง้ นี้
อาจเนื่ อ งจากชีว ภัณฑ์จ ากสู ต ร F1 มีผิว ของเม็ด
เรียบและเป็ นเนื้อเดียวกัน อาจส่งผลให้ความชื้นใน
เม็ดชีวภัณฑ์ค่อนข้างคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับชีว
ภัณฑ์จ ากสูต ร F6 ผิว ขรุ ข ระ อาจท าให้ค วามชื้น
สู ง ขึ้น ระหว่ า งการเก็ บ รัก ษาที่อุ ณ หภู มิห้ อ ง ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ Locatelli และคณะ
(2018) ที่พบว่าผิวของเม็ดชีวภัณฑ์ท่ผี สมเป็ น เนื้อ
เดียวกัน ไม่มคี วามขรุขระ และไม่เป็ นรูพรุนส่งผลดี
ต่อการมีชวี ติ ของโคนิเดีย ขณะที่ชวี ภัณฑ์สูตร F2,
F3, F4 และ F5 มีขนาดของเม็ดใหญ่กว่า ซึ่งขนาด
เม็ดชีวภัณฑ์อาจมีผลต่อการกักเก็บความชืน้ ในเม็ด
ชีว ภัณฑ์แ ละความชื้น ของโคนิ เ ดีย เมื่อ เก็บ รัก ษา
ชี ว ภั ณ ฑ์ ท่ี อุ ณ หภู มิ 28±2 ºC ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึก ษาของ Mishra and Khan (2015) ที่พ บว่า
ปริม าณน้ า และความชื้น (moisture content) มีผ ล
ต่อการเจริญและการรอดชีวติ ของราไตรโคเดอร์มา

4. วิ จารณ์
การควบคุ ม โรคพืช ที่สาคัญ ทางเศรษฐกิจ
เช่น โรคเหีย่ วเหลืองของมะเขือเทศ เป็ นปั จจัยหลัก
ที่ ส าคั ญ ในการรั ก ษาปริ ม าณและคุ ณ ภาพของ
ผลผลิต โดยการใช้กลยุทธ์ท่ตี ่างกันก็มผี ลโดยตรง
ต่อความสาเร็จในการควบคุมโรค กลยุทธ์ท่ไี ด้ผล
รวดเร็ว อย่ า งการใช้ส ารเคมีม ัก ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพของเกษตรกร (Czene et
al., 2002; Sharpe and Irvine, 2004) ดังนัน้ ปั จจุบนั
จึง มีก ารหัน มาใช้จุ ลิน ทรีย์ ไ ตรโคเดอร์ ม าในการ
ควบคุ มโรคเหี่ยวมะเขือ เทศโดยวิธีการทางชีววิธี
(biocontrol) มากขึ้น แต่การใช้วิธีการควบคุมทาง
ชีววิธจี ะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับปั จจัยต่าง ๆ หลายประการ ได้แก่ การเจริญและ
สร้ า งโคนิ เ ดีย ของราไตรโคเดอร์ ม าจะขึ้น อยู่ กับ
ปั จ จัย ด้ า นอุ ณ หภู มิ แสง องค์ ป ระกอบของสาร
อาหารที่ใ ช้เ ลี้ย งเชื้อ เป็ น ต้ น (Mishra and Khan,
2015) รวมถึงยังขึ้นกับสายพันธุ์ของราด้วย (Adan
et al., 2015) ส่วนอีกปั จจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อความ
สาเร็จในการควบคุมโรคในสภาพแปลงปลูก ได้แก่
รู ป แบบการน าราไตรโคเดอร์ ม ามาประยุ ก ต์ ใ ช้
เพื่อให้เชื้อมีอตั ราการรอดชีวติ และสามารถคงอยู่ใน
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เช่นเดียวกับรายงานของ Moore และคณะ (1996)
ทีพ่ บว่าความชืน้ ของโคนิเดียควรมีค่าคงทีป่ ระมาณ
ร้ อ ยละ 4-5 เพื่ อ ให้ ยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาราใน
ชีว ภัณฑ์ นอกจากนี้ สารห่ อ หุ้ม ชีว ภัณฑ์ท่ีมีป ระจุ
บวก เช่น calcium alginate มีผลในการยืดอายุและ
สนับสนุ นการเจริญและการงอกของสปอร์ของรา T.
viride ได้อีก ด้ว ย ทัง้ นี้ เ ป็ น ผลเนื่ องจากประจุบวก
ของสารห่อหุม้ ชีวภัณฑ์เกิดปฏิกริ ยิ ากับประจุลบบน
ผนั ง เซลล์ห รือ สปอร์ข องเชื้อ รา ส่ ง ผลให้เ กิด การ
กระตุ้น การเจริญ และสร้า งสปอร์ข ณะที่มีก ารเก็บ
รัก ษา (Jurić et al., 2019) และ Sousa และคณะ
(2014) พบว่า glycerol ทีใ่ ช้เป็ นสารห่อหุม้ ชีวภัณฑ์
สามารถเป็ นแหล่งของคาร์บอนที่ดีสาหรับผลผลิต
สารชีวภัณฑ์รา T. reesei QM9414 อีกด้วย
การทดลองครัง้ นี้ แ สดงให้เ ห็น ว่ า ชนิ ด และ
ความเข้มข้น ของพอลิเมอร์ท่ใี ช้ในการเตรีย มเม็ด
ชีวภัณฑ์ส่งผลโดยตรงต่อการรอดชีวติ ของราไตรโค
เดอร์ ม าเมื่อ เก็บ รัก ษาที่อุ ณ หภู มิห้อ ง ซึ่ง ผลการ
ทดลองสอดคล้องกับการศึกษาของ Locatelli และ
คณะ (2018) ทีพ่ บว่าการใช้พอลิเมอร์ทต่ี ่างชนิดกัน
ในการเตรียมชีวภัณฑ์ข องรา Trichoderma sp. มี
ผลต่ อ อัต ราการมีชีวิต รอดระหว่ า งการเก็ บ รัก ษา
โดยตรง และสอดคล้องกับการศึกษาของ Adan และ
คณะ (2015) ที่แสดงให้เห็นว่าชนิดของธัญพืชทีใ่ ช้
ในการเตรียมหัวเชื้อสาหรับใช้ในการเก็บรักษารา
ไตรโคเดอร์มามีผลโดยตรงต่อการรอดชีวติ ของเชือ้
เช่นกัน
การเก็ บ รั ก ษาชี ว ภั ณ ฑ์ ท่ี อุ ณ หภู มิ 4 ºC
ส่งผลดีต่อการมีชวี ติ ของราในชีวภัณฑ์ทุกสูตร สูตร
ทีโ่ คนิเดียของรามีชวี ติ รอดคงทีต่ ลอดการเก็บรักษา
9 เดือน คือ สูตร F6 (sodium alginate 0.88 %), F3
(sodium alginate 0.88 % + tapioca starch 1.5 %),
F4 (sodium alginate 0.88 % + glycerol 1.5 % +
tapioca starch 1.5 %) และ F5 (sodium alginate
0.88 % + glycerol 1.5 % + tapioca starch 3.7 %)

ตามลาดับ ส่วนสูตร F1 (sodium alginate 0.88 %
+ glycerol 1.5 %) และ F2 (sodium alginate 0.88
% + tapioca starch 3.7 %) สามารถคงชีวติ ของรา
ได้ จ นถึ ง เดือ นที่ 9 แต่ มีจ านวนโคนิ เ ดีย ที่มีชิวิต
ลดลงหลังการเก็บรักษาเป็ นเวลา 5 เดือน อย่างไรก็
ตาม จานวนโคนิเดียที่รอดชีวิตของทัง้ สองสูตรสูง
กว่าการเก็บที่อุณหภูมหิ ้องอย่างมีนัยสาคัญยิง่ ซึ่ง
การศึกษาของ Munoz-Celaya และคณะ (2012) ได้
อธิบายว่าการเกิดปฏิกิรยิ าและการแพร่ (reactivity
and diffusivity) ของสารที่มีค วามสามารถในการ
oxidized สารชีวโมเลกุล (reactive oxygen species,
ROS) ลดต่ าลงระหว่างการเก็บรักษาเม็ดชีวภัณฑ์
(microcapsule) ที่ อุ ณ หภู มิ 4 ºC ท าให้ กิ จ กรรม
เมแทบอลิซมึ (metabolic activity) รา T. harzianum
ในเม็ดชีวภัณฑ์อาจลดลงและส่งผลการยืดระยะเวลา
การคงอยู่ของโคนิเดียได้ เช่นเดียวกันกับที่ Küçük
and Kivanç (2005) ที่ พ บว่ า การเก็ บ รัก ษารา T.
harzianum ที่อุณหภูมิ 30 ºC มีอตั ราการรอดชีวติ
ลดลงเมื่อเทียบกับการเก็บทีอ่ ุณหภูมิ 4 ºC
โคนิ เ ดีย ที่ย ัง คงมีชีวิต อยู่จากเม็ด ชีวภัณฑ์
สูตรต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง และ 4 ºC
เมื่อนามาเลี้ยงใหม่และนาไปทดสอบการยับยัง้ การ
เจริญของรา Fol ยังคงประสิทธิภาพในการยับยัง้ ได้
ดี แ ละไม่ ต่ า งกั บ การใช้ เ ชื้ อ สดที่ เ ตรี ย มใหม่ ๆ
(ประสิทธิภาพ 70-73 %) แสดงให้เห็นว่าโพลิเมอร์
ต่าง ๆ ทีน่ ามาเป็ นส่วนผสมของเม็ดชีวภัณฑ์นนั ้ ไม่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการยับยัง้ ของรา
T. asperellum ไอโซเลต TPK01-1 แต่อาจส่งผลดี
ต่ อ การเจริญ และการงอกของสปอร์ อ อกจากสาร
ห่อหุม้ ชีวภัณฑ์ดงั ได้กล่าวแล้วข้างต้น (Jurić et al.,
2019)
ผลการทดลองครัง้ นี้และรายงานการศึกษาที่
เคยมีร ายงานมาก่ อ นชี้ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การจะประสบ
ความส าเร็ จ ในการใช้ ร าไตรโคเดอร์ ม าในการ
ควบคุ ม โรคพื ช ประกอบด้ ว ยหลายปั จ จัย ที่ต้ อ ง
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คานึงถึงร่วมกัน ได้แก่ สูตรในการเพาะเลีย้ ง สูตรใน
การเตรียมผลิตภัณฑ์หรือชีวภัณฑ์ หัวเชือ้ อุณหภูมิ
ความชื้น แสง สภาพการเก็บรักษาเชื้อ รวมถึงการ
คงอยู่และจานวนครัง้ ของการใช้ราไตรโคเดอร์มาใน
สภาพธรรมชาติ ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาสามารถใช้
เป็ นทางเลือกหนึ่งให้กบั เกษตรกรในการควบคุมโรค
เหีย่ วเหลืองของมะเขือเทศและโรคพืชอีกหลายชนิด
เพื่อลดการใช้สารเคมีสงั เคราะห์และลดปั ญหาการมี
ชีวติ รอดต่าของราไตรโคเดอร์มาชนิดสด
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5. สรุป
การทดลองสรุ ป ได้ ว่ า การพัฒ นารู ป แบบ
ชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดที่บรรจุ โคนิเดียรา T. asperellum
ไอโซเลต TPK01-1 ชีวภัณฑ์สตู ร F1 เหมาะสาหรับ
การเก็ บ รัก ษาที่อุ ณ หภู มิห้อ ง โดยมีจ านวนของ
โคนิ เ ดีย ที่มีชีวิต คงที่ถึง 5 เดือ น จากนั น้ จ านวน
โคนิเดียทีม่ ชี วี ติ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ชีวภัณฑ์สตู ร
F3, F4, F5 และ F6 เหมาะกั บ การเก็ บ รั ก ษาที่
อุณหภูมิ 4 ºC เป็ นสูตรที่ทาให้โคนิเดียมีชวี ติ คงที่
ถึง 9 เดือ น ส าหรับ การน าผลการวิจ ัย ไปปรับ ใช้
ผู้ วิ จ ั ย แนะน าให้ ใ ช้ ชี ว ภั ณ ฑ์ สู ต ร F6 (sodium
alginate 0.88 %) เก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4 ºC

6. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณะทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
อุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สาหรับ
การสนับสนุนทุนวิจยั
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