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บทคัดย่อ

จากการฉายรังสีแกมมา 0.5-8.0 kGy ให้เชือรา Trichoderma harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 สามารถชักนำให้เชื้อ 
ราเกิดความต้านทานต่อสารเคมีควบคุมเชื้อรา propiconazole หรือ benomyl ที่ความเข้มข้น 10 ppm ได้ 41 สายพันธุ และ 
ต้านทานสารเคมีทังสองชนิดที่ 10 ppm คือ สายพันธุ 23/03-7 และ 27/08-1 นำทั้งสองสายพันธุไปฉายรังสีชํ้าเป็นครั้งที่ 2 ได้ 
สายพันธุกลาย จำนวน 74 สายพันธุ ในจำนวนนี้พบสามสายพันธุที่ใช้คลุกเมล็ดมะเขือเทศก่อนปลูก แล้วช่วยให้มีเปอร์เซ็นต์ 
ต้นรอดตายจากการเข้าทำลายกล้ามะเขือเทศของเชื้อรา Pythium aphanidermatum สูงกว่ากรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ ส่วนสายพันธุที่มีเปอร์เซ็นต์การครอบครองรากสูงคือ 03/7-113 03/7-114 และ 08/1-11 การแช่เมล็ดข้าวพันธุ กฃ.17 
ที่ผ่านการแช่'นํ้า 1 คืน ในสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา T. harzianum ชนิดสดของสายพันธุกลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมา 
ครั้งที่ 1 และ 2 จำนวน 81 สายพันธุ อัตรา 1 กก./นา 50 ลิตร นาน 30 นาที พบสายพันธุกลายจำนวน 2 สายพันธุ คือ 23/03-7 
(สายพันธุกลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาครั้งที่ 1) และ 03/7-134 (สายพันธุกลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาครั้งที่ 2) มี 
เปอร์เซ็นต์การครอบครองรากสูง 29.63 และ 25.93 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมการเจริญของรากยาว 12.48 และ 12.65 เซนติเมตร 
ตามลำดับ เมื่อทดสอบสายพันธุกลายทั้ง 2 สายพันธุ ในสภาพแปลงนาเปรียบเทียบกับสายพันธุดั้งเดิม CB-Pin-01 โดยการ 

•แช่เมล็ดข้าวที่ผ ่านการแช่นํ้ามาแล้วในสปอร์แขวนลอยของเชือรา T. harzianum เป็นเวลา 30 นาที นำไปบ ่มไว ้24 ชั่วโมง 
1ก ่อนน ำไปห ว ่าน  จากการต รวจเป อ ร ์เซ ็น ต ์ก าร เจร ิญ ค รอบ ค รองราก ข ้าวท ี่อ าย ุ 35 45 และ 102 วัน พ บว ่าเช ื้อรา 
T. harzianum ทุกสายพันธุเจริญครอบครองรากข้าวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุกลายทั้งสอง 
สามารถครอบครองรากได้ถึง 100เปอร์เซ็นต์ เมื่อครบ 102วันหลังปลูก หลังการเก็บเกี่ยวพบสายพันธุกลาย 03/7-134ช่วย 
เพิ่มผลผลิตของข้าวโดยมีน ํ้าหนักผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมถึง 29.65 เปอร์เซ ็นต์ น ํ้าหนักและเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดดี 
นํ้าหนักเมล็ดทั้งหมด นี้าหนักเมล็ดดีเพิ่มขืนสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามทุกกรรมวิธีที่ใช้ 
เชื้อรา T. harzianum ทั้ง 3 สายพันธุสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่ากรรมวิธีควบคุม เมื่อตรวจปริมาณเมล็ดด่าง พบว่า 
กรรมวิธ ีท ี่ใช ้สายพันธุกลาย 03/7-134 มีเปอร์เซ็นต์โรคเมล็ดด่างตํ่ากว่า กรรมวิธ ีควบคุมและกรรมวิธ ีท ี่ใช้ 23/03-7 และ 
CB-Pin-01 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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Abstract
Irradiation of Trichoderma harzianum with 0.5-8.0 k Gay of gamma ray revealed 41 strains resistant to 10 ppm 

propiconazole or benomyl fungicides and two strains (23/03-7 and 27/08-1) were resistant to 10 ppm of both fungicides. 
After these two mutant strains were repeatedly irradiated with gamma ray, 74 mutant strains were obtained. Among these, 
three mutant strains, used as seed treatment effectively protected tomato seedlings from the infection of Pythium 
apanidermatum with significantly higher surviving seedlings than the Pythium inoculated control. The higher root 
colonization of mutant strains was obtains from strains 03/7-113, 03/7-114 and 08/1-11. Rice seeds (RD 17), previously 
soaked in water for 24 hr were placed in spore suspension of T. harzianum prepared from 1 kg of fresh culture of 81 
mutant isolates derived from single or double irradiation with gamma ray in 50 1 of water for 30 min. Two mutants 
including 23/03-7 (derived from single irradiation) and 03/7-134 (derived from double irradiation) provided percentages of 
root colonization by 29.63 and 25.93, while growth-promoted roots were 12.48 and 12.65 cm in length, respectively. 
These two strains were tested in rice field by treating pre-soaked seeds with Trichoderma suspensions for 30 min and 
incubated for 24 hr before sowing. Detection of root colonization by T. harzianum at 35, 45 and 102 days after sowing 
revealed that all Trichoderma strains effectively colonized rice roots at all stages of growth, particularly two mutants 
completely colonized rice root at 102 days after sowing. After harvesting, a mutant strain 30/7-134 increased rice yield to 
the maximum level at 29.65% over a control, while the percentage of fertile-seeds and it’s seed weight, total seed weight, 
fertile-seed weight were significantly higher than a control. However, all Trichoderma strains provided the potential 
increases of rice yield over a control. Strain 03/7-134 significantly reduced percentage of dirty-panicle diseased seeds 
lower than all treatments.
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คำนำ
การปรับปรุงสายพันธุของเชือรา Trichoderma harzianum ให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคดียิ่งขึ้นโดยวิธีการ-' 

ฉายรังส ีอ ัลตราไวโอเลทนันเป ีนที่ยอมรับถึงความสำเร็จ โดย Intana (2003) ได้พ ิส ูจน ์ว ่าสายพันธุกลายของเชื้อรา
T. harzianum ที่ได้จากการฉายรังสี อัลตราไวโอเลทมีคุณสมบัติในการครอบครองรากและมีประสิทธิภาพในการควบคุม 
โรคพืชมากขึน เช่นเดียวกับวารุณี (2546) พบว่าสายพันธุกลายบางสายพันธุสามารถผลิตเอ็นไซม์ เช่น ไคติเนส (chitinase) 
กลูคาเนส (glucanase) และเซลลูเลส (cellulase) เพิ่มขึ้นกว่าสายพันธุดั้งเดิม (wildtype) แสดงให้เห็นถึงการใช้รังสีอัลตราไว 
โอเลทสามารถชักนำให้เกิดสายพันธุกลายที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เคลือวัลย์ 
และคณะ (2548) ยังรายงานถึงการพัฒนาสายพันธุของเชื้อรา T. harzianum ท ี่ได้จากการฉายรังสีอัลตราไวโอเลท และ 
สามารถคัดเลือกสายพันธุกลายที่เปีน auxotroph และต้านทานต่อสารเคมีโพรพิโคนาโชล และสามารถยับยังการเจ?ญของ 
เส ันใยเช ือร'] Phytophthora parasitica ได้ไม'แตกต่างจากสายพันธุดั้งเดิม ซึ่งน ับเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยที่ประสบ 
ความสำเร็จ ทางคณะผู้ว ิจ ัยจึงสนใจศึกษาถึงการคัดเลือกสายพันธุของเช ื้อรา T. harzianum ท ี่ด ีกว่าเดิมโดยการฉายรังสี 
แกมมา จากใfนจึงคัดเลือกสายพันธุกลายเบื้องต้น โดยทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของมะเขือเทศ



จิระเดช และคณะ, (2548) รายงานถึงการใช้เชื้อรา T. harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 และ Bacillus sp. สายพันธุ B03 แช่ 
เมล็ดข้าวก่อนปลูก และพ่นเชื้อก่อนข้าวออกรวงในสภาพแปลงปลูกขนาดเล็ก สามารถลดการเกิดโรคเมล็ดด่าง เมล็ดลีบและ 
เพิ่มนํ้าหนักผลผลิตได้ คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเชื้อรา T. harzianum จึงได้ดำเนินการคัดเลือกและทดสอบ 
ประสิทธิภาพของสายพันธุกลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาสายพันธุ CB-Pin-01 ดังกล่าว โดยคาดหวังว่าจะได้สายพันธุ 
กลายที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมล็ดด่าง ลดการเกิดเมล็ดลีบและเพิ่มนํ้าหนักเมล็ดข้าว ตลอดจนผลผลิตรวมของ 
ข้าว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรต่อไป

อุปกรณแ์ละวิธีการทดออง
ในการทดลองครังน ีได ้ร ับความอน ุเคราะห ์เช ือรา Trichoderma harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 ที่ได้จาก

ผลการวิจัยและพัฒนาโดย ผศ.ดร. จิระเดช แจ่มสว่าง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1. การฉายรังสีเชื้อรา Trichoderma harzianum CB-Pin-01 เพื่อให้เกิดการกลายพันธุ
เตรียมสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา T. harzianum CB-Pin-01 โดยใช้นํ้านึ๋งฆ่าเชื้อแล้วเติมลงในจานเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อ 

รา T. harzianum CB-Pin-01 เจริญอยู่บนอาหาร PDA อายุ 7 วัน อัตรา 20 มิลลิลิตร/! จาน กวาดสปอร์เชื้อราจากผิวหน้า 
อาหาร นำสปอร์แขวนลอยไปฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณ 0.5-8.0 kGy ด้วยเครื่องฉายรังสีแกมมา Gamma cell 220 Excel 
ความแรงเริ่มด้นเมื่อเดือนกันยายน 2546 เท่ากับ 24 กิโลคูรี ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำสปอร์แขวนลอยที่ผ่านการฉาย 
รังสีแล้วไปคัดเลือกหาสายพันธุกลายบนอาหาร PDA และ PDA ผสมด้วยสาร benomyl 5 และ 10 ppm และ propiconazole 5 
และ 10 ppm คัดเลือกสายพันธุกลายที่มีความสามารถด้านทานสารเคมีทั้ง 2 ชนิดมากที่สุดมาฉายรังสีอีกครั้ง แล้วเก็บสาย 
พันธุกลายอีกชุดหนึ๋งไว้ใน slant PDA

2. การเตรียมเชอรา Trichoderma harzianum ชนดสด
เลียงสายพันธุกลายของเชื้อรา T. harzianum CB-Pin-01 ที่ด้านทานสารเคมี propiconazole หรือ benomyl 5 ppm 

หรือได้จากการคัดเลือกในข้อ 1 ในอาหาร PDA อายุ 2 วัน ขูดสปอร์จากผิวหน้าอาหาร 1 จาน ผสมนำ 9 มิลลิลิตร นำไป 
ขยายเพื่อเพิ่มปริมาณโดยใช้ปลายข้าวสาร หุงให้สุกด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า อัตราข้าว 3 ส่วน ต่อนํ้า 2 ส่วน ตักใส่ถุงพลาสติก 
ทนร้อนขนาด 8x12 นิ้ว (250 กรัม/ถุง) นำไปนึ๋งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ดูดสปอร์แขวนลอย 
ปริมาตร 2 มิลลิลิตรใส่ลงในถุงข้าว/ถุง ขยำให้เชื้อกระจายทั่วถุง มัดและเจาะถุงพลาสติกด้วยเข็ม แล้วบ่มเชื้อไว้ 7 วัน ท่ี 
อุณหภูมิห้อง ตามวิธีการของจิระเดช และวรรณวิไล (2545)

3 .ทดสอบประสิทธิภาพของของเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุกลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาครั้งที่2 ใน 
การควบคุมโรคเน่าระดับดินของกล้ามะเขือเทศ ที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum

3.1 การเตรยม Pythium aphanidermatum
เลี้ยงเชื้อรา P. aphanidermatum บนอาหาร PDA จนอายุ 24 ชั่วโมง ใช้มีดผ่าตัดลนไฟ ทิ้งให้เย็น ตัดเสันใยที่เจริญ 

บนผิวอาหารให ้ขาดเป ็นช ิ้น   ๆ โดยใช้เช ือ 1 จานต่อนำสะอาดน ึ๋งฆ ่าเช ือ 200 มิลลิลิตร ป ีนละเอ ียดโดย Homogenizer 
ประมาณ 3-5 นาที พร้อมนำไปใช้

3.2 ทดสอบประสิทธิภาพของของเชื้อรา T. harzianum สายพันธุกลาย



ทดสอบโดยใช ้เมล็ดมะเข ือเทศพ ันธุส ีดาท ิพย์3 ปลูกในวัสดุเพาะกล้าท ี่ผ ่านการนึ่งฆ ่าเช ือที่อ ุณหภูม ิ 121 องศา 
เซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 30 นาที 2 ครั้งห่างกัน 24 ชั่วโมง นำเมล็ดมะเขือเทศที่ผ่านการฆ่าเชื้อบน 
ผิวเมล็ดด้วย sodium hypochlorite 0.525 เปอร์เซ็นต์ แช่ในสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา T. harzianum ที่ใช้ทดสอบอัตราเชือ 
สด 10 กรัมผสมนํ้า 1000 มิลลิลิตร แช่ให ้ท ่วมเมล็ดนาน 30 นาที ก ่อนปลูกในวัสด ุเพาะกล้าท ี่คล ุกเคล้าด ้วยเช ื้อรา 
p. aphanidermatum อัตรา 1 ม ิลลิล ิตรต่อหลุมปลูก หลุมละ 1 เมล็ด ป ิดท ับด้วยวัสดุเพาะกล้า ให ้ความชืนพอเหมาะ 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทำการทดลองเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ใส่เชือรา 
p. aphanidermatum อย่างเดียว และไม่ใส่เชื้อใด  ๆ และกรรมวิธีที่ใช้สารเคมี metalaxyl คลุกเมล็ดอัตรา 10 กรัม/เมล็ด
1 กิโลกรัมบันทึกผลการทดลองหลังปลูกที่7 แ ล ะ 1 4 วันโดยตรวจเปอร์เซ็นต์ด้นรอดตายในแต่ละกรรมวิธีตรวจเปอร์เซ็นต์ 
การครอบครองราก โดยนำรากมะเขือเทศอายุ 14 วันมาดัดเป็นชิน  ๆ ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ล้างด้วย sodium
hypochlorite 0.525 เปอร์เซ็นต์ เพื่อฆ่าเชื้อบริเวณผิว แล้วล้างด้วยนำนึ่งฆ่าเชื้อ 2 ครัง ซับด้วยกระดาษทิชชูนึ่งฆ่าเชือให้แห้ง 
ก่อนวางรากลงบนอาหาร Martin’s medium บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 2 วัน คำนวณเปอร์เซ็นต์การเจริญครอบครองรากจาก 
จำนวนรากที่พบ เชื้อรา โ. harzianum เจริญออกมาจากผิวราก

4. ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธ์กลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาครั้งที่ 2 ในการลดโรค 
เมล็ดด่างและเพิ่มผลผลิตของข้าว

4.1 การทดสอบอิทธิพลของสายพันธุกลายต่อการส่งเสริมการเจริญของเมล็ดข้าวในห้องปฏิบัติการ
นำเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ กข!7 ห่อด้วยผ้าแช่ในน้ําเปล่า 1 คืน(12 ช่ัวโมง) ยกขืนให้สะเด็ดน้ํา แล้วนำมาแช่ใน 

สปอร์แขวนลอยของเช้ือรา T. harzianum สายพันธุกลายท่ีผ่านการฉายรังสีแกมมาคร้ังท่ี 2 เปรียบเทียบกับสายพันธุกลายท่ี 
ผ่านการฉายรังสีแกมมาครังท่ี 1 จำนวน 7 สายพันธุ ท่ีผ่านการคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของ 
มะเขือเทศ และสายพันธุดังเดิม (wild type) CB-Pin-01, T-50, M23 และ M35 โดยเตรียมเช้ือสดอัตราเช้ือสด 1 กิโลกรัม/น้ํา 
50 ลิตร แช่เมล็ดข้าวในสปอร์แขวนลอยเป็นเวลา 30 นาที เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมท่ีแช่เมล็ดข้าวในน้ําเปล่า นำเมล็ด 
ข้าวดังกล่าวมาเพาะลงบนกระดาษเพาะเมล็ด (tissue towel) เพ่ือศึกษาการเจริญของด้นกล้าข้าว โดยในแต่ละกรรมวิธี 
แบ่งเป็น 4 ชำ ใช้เมล็ดข้าว 100 เมล็ด/! ชำ จากนันเติมนำให้กระดาษเพาะมีความชืน วางไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง บันทึกผลการ 
ทดลองในวันท่ี 7 วัดความยาวราก โดยวัดจากโคนรากถึงปลายราก วัดความสูงต้นกล้าข้าวโดยวัดจากโคนด้นท่ีติดกับเมล็ด 
จนถึงปลายใบของยอดข้าว และตรวจเปอร์เซ็นต์การครอบครองรากข้าวของเช้ือรา T. harzianum บนอาหาร Martin’s 
medium ทำการคัดเลือกสายพันธุกลายท่ีได้จากการทดลองข้างต้น โดยคัดสายพันธุท่ีมีประสิทธิภาพการเจริญครอบครอง 
รากข้าวดี ส่งเสริมให้ยอดและรากข้าวเจริญสูงสุด เพ่ือนำไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพในการลดโรคเมล็ดด่าง และเพ่ิมผลผลิต 
ของข้าวในสภาพแปลงนาต่อไป

4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของเชือรา Trichoderma harzianum สายพันธุกลายในการส่งเสริมการเจริญครอบครอง 
รากข้าว และการเพิ่มผลผลิตในสภาพแปลงนา

ค ัดเส ือกสายพันธุกลายที่ผ ่านการฉายรังส ีแกมมาครั้งท ี่ 2 และผ่านการคัดเส ือกจากข้อ 4.1 จำนวน 2 สายพันธุ 
มาทดสอบการส่งเสริมการเจริญครอบครองรากข้าวและเพิ่มผลผลิตในสภาพแปลงนา โดยเปรียบเทียบกับสายพันธุดั้งเดิม 
(CB-Pin-01) และกรรมวิธีควบคุมที่ไม,ใช้ J. harzianum ทำการทดลองโดยใช้เมล็ดข้าวพันธุ กข!7 แช่'ในนํ้าเปล่า 1 คืน 
(12 ชั่วโมง) รุ่งเช้าแช่เมล็ดพันธุข้าวด้วยเชื้อรา T. harzianum ชนิดสด อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัม/50 ลิตร เป็นเวลา 30 นาที 
บ่มข้าวเป็นเวลา 1 วัน โดยรดด้วยนำเชือที่เหลือจากการแช่ข้าวเปลือกให้ชุ่มทั่วทั้งถุงในตอนเย็น บ่มทิ้งไว้ 1 คืน จึงนำข้าว



แต่ละกรรมวิธีไปหว่านในแปลงนาอัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ ตรวจการครอบครองรากของเชื้อ T. harzianum ทุกสายพันธุ เมื่อ 
ครบ 35 45 และ 102 วันหลังปลูก บนอาหาร Martin’s medium

การปฏิบัติงานในแปลงนาทำโดยใส่ปุยยูเรียอัตรา 12.50 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อข้าวอายุ 21 วัน ปล่อยเชื้อรา 
T. harzianum ชนิดสด พร้อมการปล่อยนำเข้านาครังที่ 1 อัตราเชือสด 2 กิโลกรัม/ไร' เมื่อข้าวอายุ 26 วัน ใส่ปุยสูตร 16-20-0 
ผสมยูเรียอัตรา 30: 20 โดยนํ้าหนัก นำปุยที่ผสมแล้วมาคลุกเคล้าด้วย zeolite อัตรา 1 กิโลกรัมต่อ zeolite 2.5 กรัม หว่านปุย 
อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อข้าวอายุ 57 วัน สุ่มเก็บรากข้าวและตรวจปริมาณเชื้อรา T. harzianum บนอาหาร Martin’s medium 
เมื่อข้าวอายุ 36, 45 และหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต (102 วัน) โดยสุ่มเกี่ยวข้าวในพื้นที่ 1.0x1.0 ตารางเมตร (1.0 ตารางเมตร) 
4 จุด ในพืนที่การทดลองของแต่ละกรรมวิธี นำข้าวที่สุ่มมาตากแดด แยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากรวง บันทึกนํ้าหนักต่อรวง 
นำหนักผลผลิตรวม สุ่มนับเมล็ดข้าวแต่ละกรรมวิธี 4 ครั้ง (ซา) ครั้งละ 100 เมล็ด คัดแยกเมล็ด ตรวจนับเมล็ดที่มีลักษณะดี 
เมล็ดด่างและเมล็ดลีบ โดยการสังเกตจากลักษณะภายนอก แล้วบันทึกนํ้าหนักของเมล็ดแต่ละชุดด้วย

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. สายพันธุกลายจากการฉายรังสีแกมมา

จากการชักนำให้เชือรา T. harzianum กลายพันธุด้วยการฉายรังสีแกมมาที่ 0.5-8.0 kGy สามารถคัดเลือกไอโซเลท 
ที่สามารถเจริญบนอาหาร PDA ผสมสารเคมี propiconazole และ benomyl ความเข้มข้น 10 ppm ได้มากที่สุดคือ 23/03-7 
และ 27/08-1 โดยมีขนาดโคโลนีกว้างที่ส ุดคือ 3.2 และ 9.0 เซนติเมตร ตามลำดับ จากการฉายรังสีแกมมาครั้งท ี่ 2 ให้แก่ 
เชือราทังสองสายพันธุ ได้สายพันธุกลายได้สายพันธุกลาย รวม 74 สายพันธุ ซึ่งสายพันธุกลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมา 
ครั้งที่ 2 สามารถเจริญได้บนอาหารโพรพ ิโคนาโซล หรือเบโนมิล เช ่นเด ียวกับสายพันธุพ ่อแม่ (23/03-7 และ 27/08-1) 
แสดงให้เห็นถึงการฉายรังสีแกมมาครั้งที่ 2ไม่มีผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการต้านทานสารเคมีทั้ง
2 ชนิด

2. ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุกราย ในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของมะเขือเทศ
กรรมวิธีที่คลุกเมล็ดด้วยเชื้อรา T. harzianum สายพันธุกลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาครั้งที่ 1 และ 2 ท่ีมี 

ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดินสูงสุดจำนวน 3 ไอโซเลท คือ 23/03-3 08/1-128 และ 03/7- 112 โดยช่วยให้ 
เมล็ดงอกและรอดตายเมื่อครบ 7 วัน ระหว่าง 88.89-94.44% ซึ่งมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมที่ใส่แต่เชื้อรา p. aphanidermatum 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อครบ 14 วัน พบกล้ามะเขือเทศมีเปอร์เซ็นต์ด้นรอดตายน้อยลง (Table 1)

ผลตรวจการเจริญครอบครองรากของมะเขือเทศ พบมีเพียง 9 ไอโซเลทเท่านันที่ตรวจพบการเจริญครอบครองราก 
ของเชื้อรา T. harzianum โดยพบการเจริญครอบครองรากเพียง 11.11-25.00 % เท,านัน (T ab le l^ ดยไอโซเลทที่มีเปอร์เซ็นต์ 
การครอบครองรากสูงส ุด (25.00%) คือ 08/1- II รองลงมาคือ 03/7-113 และ 03/7-114 (16.77%) ตามลำดับ ถึงแม้ 
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดิน และการเจริญครอบครองรากของมะเขือเทศโดยสายพันธุกลายจะไม่แตกต่าง 
ทางสถิต ิก ับประส ิทธิภาพของสายพ ันธุด ั้งเด ิมก ็ตาม แต่ก ็พบว่าสายพันธุกลายมีแนวโน้มที่ด ีข ึนกว่าสายพ ันธุด ังเด ิม ซ่ึง 
พอสรุปได้ว่ารังสีแกมมาช่วยชักนำให้เชื้อรา T. harzianum เกิดการกลายพันธุที่มีประสิทธิภาพดีขึน



3. ประสิทธิภาพของสายพันธุกลายในการครอบครองรากและส่งเสริมการเจริญของข้าวในห้องปฏิฟ้คิการ
จากการทดสอบอิทธิพลของเชื้อรา T. harzianum สายพันธุกลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมา ครั้งที่ 1 และ 2 

จำนวน 81 สายพันธุ เปรียบเทียบกับสายพันธุเดิมจำนวน 4 สายพันธุ ในการส่งเสริมการเจริญของยอดและรากข้าว และ 
เปอร ์เซ ็นต ์การเจร ิญ ครอบครองรากข ้าว โดยการแช่เมล ็ดข ้าวท ี่ผ ่านการแช่นำ 1 คืน ในสปอร์แขวนลอยของเช ือรา 
T. harzianum ชนิดสด อัตรา 1 กก./นํ้า 50 ลิตร นาน 30 นาที จึงวางในกระดาษเพาะให้ความชื้น ตรวจผลการทดสอบที่ 7 วัน 
ทำการคัดเลือกซํ้า 2 รอบ พบสายพันธุกลายจำนวน 2 สายพันธุ คือ 23/03-7 (สายพันธุที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาครังที่ 1) 
และ 03/7-134 (สายพันธุกลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาครั้งที่ 2) มีเปอร์เซ็นต์การครอบครองรากสูง 29.63 และ25.93 
เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมการเจริญของรากยาว 12.48 และ 12.65 เซนติเมตร ตามลำดับในสภาพห้องปฏิบัติการ (Table 2)

Table 1 Efficacy of wild type and mutant strains of Trichoderma harzianum for the control of tomato 
damping-off caused by Pythium aphanidermatum at 7 and 14 days after planting in Pythium 
infested medium and their colonization on tomato roots

Strain Surviving plant 
at 7 days (%)

Surviving plant 
at 14 days (%)

Root colonization (%)

Control(-Py) 100 a - 88.89 a u 0
Control(+Py) 44.45 d-j 11.11 gh 0
metalaxyl 88.89 a-c 72.22 a-c 0
CB-Pin-01 - 66.67 a-g 66.67 a-d 14.29
T-50 U 72.22 a-f 44.45 b-g 0
M 23a 66.67a-g 55.56 a-f 11.11
M35 21 66.67 a-g 38.89 b-h 11.11
23/03-3 21 94.44 ab 77.78 ab 0
23/03-7 21 50.00 c-i 22.22 e-h 0
27/08-1 21 83.33 a-d 61.11 a-e 0
03/7-112- 88.89 a-c 72.22 a-c 0
03/7-113 55.56 b-i 38.89 b-h 16.77
03/7-114 72.22 a-f 66.67 a-d 16.77
03/7-133 61.11 a-h 50.00 a-g 11.11
03/7-134 77.78 a-e 61.11 a-e ND n
08/1-1151 61.11 a-h 33.33 c-h 25.00
08/1-14 33.33 f-j 27.78 d-h 11.11
08/1-126 66.67 a-g 50.00 a-g 11.11
08/1-128 94.44 ab 50.00 a-g ND

u  wild type strain a Ultraviolet irradiation derived mutant strain 
M The mutant strain from the 1 ” gamma irradiation of wild type strain (CB-Pin-01)
~ The mutant strains from the 2nd gamma irradiation of the 1st gamma irradiated mutant (23/03-7) 
a The mutant strains from the 2nd gamma irradiation of the l" gamma irradiated mutant (27/08-1)
M Means in a column followed by the same letter are not significantly different according to DMRT (p<0.05) 11 ND = Not Determined



4. ประสิทธิภาพของสายพันธุกลายในการเจริญครอบครองรากข้าว ลดโรคเมล็ดด่าง และเพิ่มผลผลิตข้าวในสภาพแปลงนา
จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดข ้าวเปลือกที่แช ่ด ้วยเช ื้อรา T. harzianum ทั้ง 3 สายพันธุ ประกอบด้วย

CB-Pin-01 23/03-7 และ 03/7-134 เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่แช่นํ้าเปล่าแล้ว บ่ม 1 คืนก่อนหว่านข้าวในแปลงนา พบ 
เมล็ดข้าวทั้ง 4 กรรมวิธี มีรากโผล่ออกจากเมล็ดข้าวเพียง 0.1-0.2 เซนติเมตร

จากผลการสุ่มเก็บด้นข้าวจำนวน 4 ด้น/ชำ/กรรมวิธี มาตรวจปริมาณเชือรา T. harzianum บริเวณรากข้าวของแต่ละ 
ต้นที่ 35 และ45 วัน พบสายพันธุ CB-Pin-01 มีเปอร์เซ็นต์การเจริญครอบครองรากคงที่ในระดับ 75% ตลอดระยะของการ 
เจริญเติบโต ส่วนสายพันธุกลายทั้ง 2 สายพันธุ มีเปอร์เซ็นต์การเจริญครอบครองรากตํ่ากว่าในระยะ 35 และ 45 วันหลังปลูก 
แต่กลับมีค่าสูงขึ้นเมื่อครบ 102 วันหลังการปลูก โดยพบการเจริญครอบครองรากในทุกด้นที่สุ่มมาตรวจ คือ 100% (Table 3)

Table2 Effects of wild type and mutant strains of Trichoderma harzianum on root length, seedling
height and root colonization of rice seeds after soaked in spore suspension for 30 min and 
transferring to moisten towel paper and incubated for 7 days

Isolate Root colonization (%) Root length (cm) Shoot height (cm)
Control 0 f “ 11.58 be u 4.90 a “

CB-Pin-01 u 22.22 b-e 10.68 c 4.35 a-c
T-50 u 40.74 ab 11.75 be 4.75 ab
M23 U 59.26 a 9.28 d 4.03 c
M35 u 0 f 11.80 be 4.98 a
Prol u 37.04 be 12.73 ab 4.58 a-c

23/03-7 u 29.63 b-d 12.48 ab 4.80 a
27/08-1 u 14.81 d-f 11.63 be 5.00 a
03/7-115 M 7.41 ef 13.40 a 4.40 a-c
03/7-120 11.11 d-f 13.00 ab 4.58 a-c
03/7-134 25.93 b-e 12.65 ab 4.75 ab
03/7-136 18.52 c-f 11.78 be 4.08 be
08/1-135 u 14.81 d-f 11.83 be 4.48 a-c

^ wild type strain
u Ultraviolet irradiation derived mutant strains 
^ The l s< gamma irradiation derived mutant strains 
^ The 2nd gamma irradiation derived mutant strains, 03/7-I5-03/7-I36 
a The 2nd gamma irradiation derived mutant strain
a  Means in each column followed by the same letters are not significantly different according to DMRT (p=0.05)



Table3 Percent root colonization of Trichoderma harzianum at 35, 45 and 102 days ( harvesting)
after sowing

Root colonization (% )u
Isolate ' 35 days 45 days 102 days
Control 0 0 0

CB-Pin-01 75 75 75
23/03-7 50 50 100
03/7-134 50 25 100

^Average of percent of root colonization from 4 plants/ replications, 4 replications/ treatment.

ผลจาก Table 4 แสดงให้เห็นว่ากรรมวิธีแช่เมล็ดข้าวเปลือกด้วยสปอร์แขวนลอยของเช้ือรา T. harzianum สายพันธุ 
กลาย 03/7-134 ท่ีผ่านการฉายรังสีแกมมาคร้ังท่ีสอง ช่วยให้ผลผลิตของข้าวสูงท่ีสุด (1,100.8 กิโลกรัม/ไร่) โดยมีน้ําหนัก 
เมล็ดรวมท้ังหมดสูงกว่ากรรมวิธีควบคุม (control) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คิดเป็นน้ําหนักเมล็ดหเอผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 
29.65 เปอร์เซ็นต์ โดยค'าน้ําหนักเมล็ดรวมจากการใช้สายพันธุกลาย 03/7-134 มีค่าสูงกว่ากรรมวิธีท่ีใช้สายพันธุด้ังเดิมคือ 
CB-Pin-01 ท่ีผลิตจำหน่ายเป็นการค้าอยู่ในปิจจุบันอยู่เพียง 4.07 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีค่าไม่แตกต่างทางสถิติ เม่ือพิจารณาถึง 
น้ําหนักของเมล็ดข้าวท่ีดี ซ่ึงคัดเมล็ดลีบออกไปแล้ว พบว่าสายพันธุกลาย 03/7-134 ยังคงช่วยให้ได้นำหนักท่ีสูงสุดเช่นเดิม 
(1,004.8 กิโลกรัม/ไร่) และมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมถึง 36.94 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นค่าน่ําหนักท่ีต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง 
สถิติด้วย (Table 4) อย่างไรก็ตามพบว่า น้ําหนักของเมล็ดดีทุกกรรมวิธีท่ีใช้เชือรา T. harzianum ทัง 3 สายพันธุมีค่า 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีสายพันธุ CB-Pin-01 ได้ค่าน้ําหนักของเมล็ดดีรองลงมาจากสายพันธุ 03/7-134 แต่สูงกว่า 
สายพันธุ 23/03-7 ซ่ึงได้มาจากการฉายรังสีแกมมาให้แก่สายพันธุ CB-Pin-01 เพียงรอบเดียว กรณีน้ําหนักของเมล็ดลีบ 
พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
Table 4 Average total yield weight of rice, fertile-seed weight, unfertile-seed weight per one rai 

(1,600 m2) of planting area, at 102 days after sowing the rice seed soaked with spore 
suspention of various strains of Trichoderma harzianum

Treatment Total yield weight 
(kg/rai)

Fertile-seed weight^ 
(kg/rai)

Unfertile-seed weight^ 
(kg/rai)

23/03-7- 782.9 b a 722.27 ab 64.0 b
03/7-1342/ 1,100.8 a 1,004.8 a 96.0 ab
CB-Pin-01^ 1,056.0 ab 997.2 a 76.8 ab
Control 774.4 b 633.6 b 140.8 a
u  Weights of fertile-and unfertile-seeds were calculated from randomly sampling of rice plants in 1.0 m2 per spot; four spots/treatment

(calculated weights were based on seeds with 10% moisture content) 
a A mutant derived from the first gamma-irradiated T. harzianum  CB-Pin-01 (wild type).
21 A mutant derived from the second gamma-irradiated T. harzianum  mutant 23/03-7.
^ Parent strain of T. harzianum  which is commercially sold by the Uniseeds Company.
a Means in each column followed by the same letter(s) are not significantly different according to DMRT (p=0.05)



จากผลการทดลองข้างต้น แสดงว่าสายพันธุกลาย 03/7-134 มีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มผลผลิตของข้าว
โดยรวม และเพิ่มนำหนักของเมล็ดข้าวที่ดี ช่วยลดการเกิดเมล็ดลีบลงจาก 18.18 เปอร์เซ็นต์ในกรรมวิธีควบคุม เหลือเพียง 
8.72 เปอร์เซ็นต์ ผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่าง พบว่ากรรมวิธีที่แช่เมล็ดข้าวเปลือกในสปอร์แขวนลอย 
ของเชือรา T. harzianum สายพันธุกลาย 03/7-134 มีค่าเปอร์เซ็นต์โรคเมล็ดด่างตํ่ากว่ากรรมวิธีควบคุม และกรรมวิธีที่ใช้เชื้อ 
ราสายพันธุ 23/03-7 และ CB-Pin-01 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่ทุกกรรมวิธีที่ใช้เชื้อรา T. harzianum มีเปอร์เซ็นต์ 
เมล็ดดีสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วย (Table 5)

Table 5 Percentages of fertile-, unfertile-and dirty panicle diseased seeds from randomly harvested 
seed samples of rice plants grown by seeds soaked with spore suspension of various
Trichoderma harzianum strains

Treatm ent Fertile-seed u Dirty panicle-seed11 Unfertile-seed^
23/03-72/ 80.5 11.5 a 8.0 b
03/7-134^ 76.0 ab 5.5 b 18.5 a

CB-Pin-01- 75.5 b 16.3 a 12.3 b
Control 60.0 c 16.3 a 23.8 a

u Percent fertile-, unfertile-and dirty panicle diseased seeds from four replications/treatment (100 seeds/replication).

21 A mutant derived from the first gamma-irradiated โ. harzianum  CB-Pin-01 (wild type). 
u A mutant derived from the second gamma-irradiated โ. harzianum  mutant.
^ Parent strain of โ. harzianum  which is commercially sold by the Uniseeds Company.
a Means in each column followed by the same letters) are not significantly different according to DMRT (p=0.05)

จากผลการทดลองโดยรวม พบว่าเชือรา T. harzianum สายพันธุกลาย 03/7-134 ซ่ึงเป็นสายพันธุกลายท่ีคัดเลือกมา 
จากสายพันธุกลายคร้ังท่ี 1 (พันธุกลายท่ีได้จากการฉายรังสีแกมมาให้กับสายพันธุด้ังเดิมคือ CB-Pin-01) ซ่ึงได้รับการฉาย 
รังสีแกมมาเป็นคร้ังท่ี 2 นับเป็นสาย่พันธุท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการลดการเกิดโรคเมล็ดด่าง ลดเปอร์เซ็นต์การเกิดเมล็ดลีบ 
ให้น้ําหนักของผลผลิตรวม น้ําหนักของเมล็ดดีสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมอย่างเด่นชัด แม้คุณสมบัติและ ประสิทธิภาพอ่ืน  ๆจะ 
มีแนวโน้มไปในทางท่ีดีกว่าสายพันธุด้ังเดิม (CB-Pin-01) และสายพันธุกลายท่ีมาจากการฉายรังสีแกมมา 1 คร้ังอยู่บ้าง แต่ 
ค่าตัวเลขท่ีได้มักไม่แตกต่างกันทางสถิติ คุณสมบัติและประสิทธิภาพท่ีดีของสายพันธุกลาย 03/7-134 สอดคล้องกับค่า 
เปอร์เซ็นต์การครอบครองรากข้าวของสายพันธุน้ี โดยมีค่าสูงกว่าสายพันธุด้ังเดิม CB-Pin-01 กรณีท่ีคิดเปอร์เซ็นต์การ 
ครอบครองจากจำนวนรากท้ังหมดท่ีนำมาตรวจ การครอบครองรากข้าวได้ดีอาจเป็นํการเพ่ิมโอกาสของการเกิดกระบวนการ 
ชักนำข้าวให้ต้านทานต่อโรคได้ดีย่ิงข้ึนด้วย ซ่ึงพบว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างลดลงอย่างชัดเจน คล้ายคลึงกับกรณีท่ี 
Das และคณะ (1998) รายงานไว้ว่าการคลุกเมล็ดข้าวด้วยเช้ือรา T. viride และ T. harzianum สามารถยับย้ังการเกิดโรค 
กาบใบแห้ง (sheath blight) ของข้าวท่ีเกิดจากเช้ือรา Rhizoctonia solani ได้ นอกจากนิมีการสังเกตพบว่ากรณีท่ีพบเชือรา 
T. harzianum สายพันธุ NF-9 ท่ีรากของข้าว ช่วยให้การเกิดโรคบนใบข้าวคือ โรคใบไหม้ (blast) ท่ีเกิดจากเชือรา 
Magnaporthe grisea และโรคขอบใบแห้งทเกดจากเชอแบคทเรย Xanthomonas oryzae pv. oryzae ลดลง 34-50 เปอรเชนต 
โดยพบว่ามีกระบวนการชักนำความต้านทานโรคเกิดข้ึน 14 วัน หลังเช้ือเร่ิมเข้าครอบครองรากข้าว (Harman และคณะ, 
2004a)



ดังใ4นจึงเป ็นไปได้ว่าผลผลิตของข้าว เปอร์เซ็นต์และนำหนักเมล็ดข้าวดีที่เพ ิ่มขึนและโรคเมล็ดด่างที่ลดลง อาจ 
เป็นผลมาจากอิทธิพลของเชื้อรา T. harzianum สายพันธุกลาย 03/7-134 ที่สามารถครอบครองรากข้าวได้ดีขึ้นกว่าสายพันธุ 
ดั้งเดิม (CB-Pin-01) ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดการชักนำความด้านทานต่อโรคข้าวได้มากขึ้นแล้ว เชื้อรา T. harzianum ยัง 
อาจช่วยละลายแร,ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อรากข้าว ช่วยให้ระบบของข้าวสมบูรณ์ แข็งแรง เช่นเดียวกันกับรายงานของ 
Harman และคณะ (2004b) ที่พบผลดีดังกล่าวในการใช้เชื้อรา T. harzianum ในข้าวโพด อย่างไรกีตามผลการทดลองครั้งนี้ 
ช ี้ให ้เห ็นว่า เช ื้อรา T. harzianum ท ุกสายพันธุสามารถครอบครองรากข้าวได ้น ับต ั้งแต ่เร ิ่มปล ูกจนถึงระยะเก ็บเก ี่ยว
ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ผลสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ จิระเดช และ'คณะ (2548)

จึงสรุปได้ว่าการฉายรังสีแกมมาให้แก่เชื้อรา T. harzianum ช่วยทำให้เกิดการกลายพันธุได้และสามารถคัดเลือก 
เชื้อราพันธุกลายที่ม ีประสิทธิภาพในการลดโรคเมล็ดด่างและเพิ่มผลผลิตของข้าวให้สูงกว่าเชื้อราดั้งเดิม นับเป็นการศึกษา 
เกี่ยวกับการใช้พันธุกลายของเชือรา T. harzianum ที่ได้จากการฉายรังสีแกมมา ในการควบคุมโรคข้าวและเพิ่มผลผลิตของ 
ข้าวเป็นครังแรกในประเทศไทย
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