
เชื้อราไตรโคเดอร์มาและการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

เช้ื อ ร า ไต ร โค เด อ ร์ ม า  (Trichoderma spp.)     
เป็นเช้ือราช้ันสูง เส้นใยมีผนังกั้น เจริญได้ดีในดิน เศษซาก
พืช ซากส่ิงมี ชีวิตต่างๆ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ    
โดยเช้ือราชนิดนี้จะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์
ท่ีเรียกว่า "โคนิเดีย" หรือ "สปอร์" เมื่อน ามาเพาะเล้ียงจะ
เห็นเส้นใยสีขาวและสปอร์สีเขียว บางชนิดอาจเห็นเป็นสีขาว
หรือเหลือง 

เช้ือราไตรโคเดอร์มาจัด เป็น เช้ือราปฏิปั กษ์ 
(antagonist fungicide) ท่ีสามารถใช้ควบคุมโรคพืชในดิน
ได้หลายชนิด โดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิตแข่งขัน 
หรือแย่งใช้สารอาหารท่ีเช้ือโรคต้องการ ท้ังนี้ เช้ือราไตรโคเดอร์มาจะเป็นศัตรูกับเช้ือราท่ีก่อโรคในพืช ดังนี้ 

1. เช้ือราพิเทียม (Pythium spp.) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคยอดเน่าของต้นกล้า โรครากเน่า   
โคนเน่า ต้นเน่า และโรคเน่าคอดิน 

2. เช้ือราฟิวซาเรียม (Fusarium spp.) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกล้าไหม้ รากเน่า โคน ล าต้นหรือ
กอเน่าแห้ง ผลเน่า และโรคเห่ียว 

3. เช้ือราสเคลอโรเทียม (Sclerotium rolfsii) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกล้าไหม้ โรคราเมล็ด
ผักกาด และโรคโคนเน่า 

4. เช้ือราไรช็อกโทเนีย (Rhizoctonia spp.) ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการโรคเมล็ดเน่า เน่าระดับ
คอดิน กล้าไหม้ รากเน่า และหัวเน่า 

5. เช้ือราไฟท็อบธอร่า (Phytophthora spp.) ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการโรครากเน่า โคนเน่า 
เน่าด า ยอดและรากเน่า 

6. เช้ือราคอลเลคโตตริกรัม (Colletotrichum spp.) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรกโนส   
ในพืชผักต่างๆ 

โดยปกติเช้ือราไตรโคเดอร์มาชอบดินท่ีมี
ความช้ืน และจะท าลายเช้ือราโรคพืชโดยการสร้าง
เส้นใยพันรัด พร้อมสร้างเอนไซม์เพื่อย่อยสลายผนัง
เซลล์และแทงเส้นใยเข้าไปข้างในท าให้ เช้ือราตาย 
นอกจากนี้ เช้ือราไตรโคเดอร์มายังช่วยส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช และชักน าให้ต้นพืชมีความ
ต้านทานต่อเช้ือโรคพืชท้ังเช้ือราและแบคทีเรียท่ีเป็น
สาเหตุของโรคพืช 

 
 

กลไกลการท างานของเชื้อราไตรโคเดอร์มา 



 
วิธีการใชเ้ชื้อราไตรโคเดอร์มาทางการเกษตร พร้อมอัตราการใชง้าน 

1. การคลุกเมล็ด เพื่อป้องกันโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์  โดยใส่ 
เช้ือสดลงในถุงพลาสติกท่ีจะใช้คลุกเมล็ดในอัตรา 10 กรัม (1 ช้อนแกง)   
ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม จากนั้นเติมน้ าลงไป 10 ซีซี แล้วบีบเช้ือสดให้  
แตกตัว ก่อนใส่เมล็ดลงในถุงเพาะ 

2. การรองก้นหลุม ให้โรยเช้ือสดลงในหลุม แล้วคลุกเคล้าเช้ือสด
กับดินในหลุมก่อนน ากล้าพืชลงปลูก ส าหรับหลุมปลูกขนาดเล็กใหใ้ช้เช้ือสด
ในอัตรา 50 กรัม (5 ช้อนแกง) ส่วนหลุมปลูกขนาดใหญ่ใหใ้ช้เช้ือสดในอัตรา 
150 - 300 กรัม (15 - 30 ช้อนแกง) 

3. การผสมกับวัสดุปลูก ใช้ส าหรับเพาะกล้าในถาดเพาะเมล็ด
หรือถุงเพาะช า โดยน าเช้ือสดท่ีผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในอัตรา 1 : 40 
(โดยน้ าหนัก) มา 1 ส่วน ผสมกับวัสดุปลูก 4 ส่วน โดยปริมาตร จากนั้นผสมใหเ้ข้ากันแล้วจึงน าไปเพาะเมล็ด 

4. การหว่านลงดิน ใช้เช้ือสด 1 กิโลกรัม ร า 4 กิ โลกรัม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 40 กิโลกรัม         
ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหว่านตรงโคนต้นพืช โดยใช้อัตรา 30 - 60 กรัม (3 - 6 ช้อนแกง) ต่อต้น        
กรณีต้องการหว่านใต้ทรงพุ่มให้ใช้ในอัตรา 150 - 300 กรัม (15 - 30 ช้อนแกง) ต่อตารางเมตร 

5. การฉีดพ่น เป็นวิธีท่ีสะดวก ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยฉีดพ่นลงดินบริเวณรากพืชและส่วนบนของ  
ต้นพืช ซึ่งการใช้เช้ือสดผสมน้ า จ าเป็นต้องกรองเอาเฉพาะส่วนเช้ือออกมา เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดข้าวฟ่าง    
อุดตันหัวฉีด ท้ังนี้ หากต้องการฉีดพ่นลงดินใหใ้ช้เช้ือสดในอัตรา 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ า 200 ลิตร ส่วนการฉีด
พ่นตรงส่วนบนของพืชให้ใช้เช้ือสดในอัตรา 2 กิโลกรัม ผสมกับน้ า 200 ลิตร 

6. วิธีอื่นๆ เช่น การให้ไปกับระบบน้ า และการทาแผล เป็นต้น 
 

ข้อแนะน าและการปฏิบัติ 

1. ในพื้นท่ีท่ีปลูกพืชเป็นประจ าหรือพืชยืนต้น ควรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาปีละ  2 ครั้ง หรือทุกๆ     
6 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณเช้ือราไตรโคเดอร์มาในดินให้มีอยู่ตลอดเวลา 

2. ควรหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีก าจัดเช้ือราในพื้นท่ี ท่ีใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้สารเคมี ควรเว้นระยะเวลาการใช้งานให้ห่างกันอย่างน้อย 7 - 10 วัน 

3. การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในดินหรือแปลงปลูก ควรใช้ในช่วงเวลาท่ีมีแสงแดดอ่อนๆ (เช้า/เย็น) 
4. ส่วนผสมของเช้ือราไตรโคเดอร์มาท่ีผสมพร้อมใช้แล้ว ควรใช้ให้หมดภายในครั้งเดียว 
5. การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ควรปรับระดับความเป็นกรด - ด่างของดิน

ให้อยู่ระหว่าง 5.5 - 6.5 
6. ควรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อการป้องกันการเกิดโรคจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

 
 เรียบเรียงข้อมูลโดย 

นายรัตนพล ศรีสุขสร้อย นักวิชาการเกษตร  
บริษัท ไบโอ - อะกริ จ ากัด 

10 สิงหาคม 2560 


