
 
 

1. เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
 ช่ือไทย  : เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
 ช่ือสามัญ  : Trichoderma 
 ช่ือวิทยาศาสตร์ : Trichoderma hazianum 
 วงศ์   : Moniliaceae 
 อันดับ  : Moniliales 

ความส าคัญ 
เช้ือราไตรโคเดอร์มา เป็นเช้ือราช้ันสูง พบท่ัวไปในดินท่ีมีอินทรียวัตถุ เป็นเช้ือราท่ีมีสปอร์สีเขียวเข้ม อาศัย

เศษซากพืช ซากส่ิงมีชีวิต และอินทรียวัตถุ ท่ีสลายตัวอยู่ในดินเป็นอาหาร 
เช้ือราไตรโคเดอร์มา มีความสามารถในการแย่งอาหารและปัจจัยต่าง ๆ ของเช้ือราโรคพืชท าให้  เช้ือรา

โรคพืชลดกิจกรรมการท าลายพืชลง เช้ือราไตรโคเดอร์มาสามารถสร้างปฏิชีวนะสารหรือสารพิษท่ีมีคุณสมบัติใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตและท าลายเช้ือราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ท าให้เช้ือราโรคพืชลดปริมาณลง โดยเฉพาะ
เช้ือราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคเห่ียว โรคเมล็ดเน่า เช่น พิเทียม (Pythium sp.)  ไฟทอปธอร่า 
(Phytophthora sp.)  สเคลอโรเทียม (Sclerotium  sp.)  ไรซ็อคโทเนีย (Rhizoctonia sp.)  ฟิวซาเรียม 
(Fusarium sp.)  คอลเลตโตตริคัม (Colletotrichum sp.) และโรคท่ีเกิดจากเช้ือราในข้าว เช่น โรคเมล็ดด่าง โรคใบ
จุดสีน้ าตาล โรคใบขีดสีน้ าตาล โรคไหม้ โรคไหม้คอรวง และโรคกาบใบไหม้ ซึ่งเกิดจากเช้ือเคอร์วูลาเรีย (Curvularia 
lunata)  เฮลมินโธสปอเรียม (Helminthosporium oryzae)  เซอร์โคสปอร่า (Cercospora oryzae)  ไพริคูราเรีย 
(Pyricularia grisea Sacc.)  ไรซ็อคโทเนีย (Rhizoctonia solani)  นอกจากนี้ เช้ือราไตรโคเดอร์มาช่วยให้ระบบ
รากพืชสมบูรณ์แข็งแรง ดูดซับธาตุอาหารได้ดี ท าให้พืชสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นให้
ต้นพืชสร้างความต้านทานโรคด้วย 
 

การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช 
1. ใช้คลุกเมล็ด โดยใช้เช้ือสด 10 กรัม (1 ช้อนแกง) ใส่น้ า 10 ซีซี. (1 ช้อนแกง) น าไปคลุกกับเมล็ด 1 

กก. เพื่อควบคุมเช้ือราท่ีติดมากับเมล็ด และป้องกันรากพืชท่ีเพิ่งงอกไม่ให้ถูกเช้ือราโรคพืชเข้าท าลาย 
2. ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาสด 1 กก. ผสมกับร า 4 กก. และปุ๋ยอินทรีย์ 100 กก. คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
 น าไปผสมกับวัสดุปลูกในอัตรา เช้ือท่ีผสมแล้ว 1  กก. ต่อวัสดุปลูก 4 กก. 
 รองก้นหลุมในอัตรา 10-100 กรัม/หลุม ตามขนาดหลุมปลูก 
 หว่านในแปลงปลูกหรือรอบทรงพุ่มในอัตรา 50-100 กรัม/ตารางเมตร 

3. ใช้ฉีดพ่น โดยใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 1  กก. ล้างในน้ า 1-2  ลิตร กรองเอาน้ าสีเขียว เติมน้ าให้ครบ 
200 ลิตร น าไปฉีดพ่นหรือรดลงดินหรือวัสดุปลูก 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร  

4. ใช้ทาบนล าต้น ส าหรับยางพาราท่ีเป็นโรคเส้นด า หรือไม้ผลท่ีเป็นโรครากเน่าโคนเน่า ให้ถากเปลือก
ล าต้นบริเวณท่ีเป็นโรค ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 1 กก. น้ า 2 ลิตร และดินแดง 1 กก. ผสมให้เข้ากัน ใช้แปรงทาสี
จุ่มเช้ือราไตรโคเดอร์มาทาบนแผลท่ีถากเปลือกแล้ว 

5. การใช้ควบคุมโรคข้าวที่เกิดจากเช้ือรา 



 
 

  แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 1 กก. ล้างในน้ า 100 ลิตร กรองเอาเศษข้าวออก 
เหลือน้ าไตรโคเดอร์มาสีเขียว น าเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีผ่านการแช่น้ า 1-2 คืนแล้ว แช่ลงในน้ าไตรโคเดอร์มา 30 นาที 
จากนั้นน าเมล็ดพันธุ์ข้าวไปบ่มตามปกติ แต่ใช้น้ าไตรโคเดอร์มารดแทนน้ าเปล่า เศษข้าวใช้หว่านในแปลงนา 

 ปล่อยไปกับน้ าเข้านา โดยใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาอัตรา 1.5-2 กก./น้ า 1,000 ลิตร/ไร่ กรอง
เอาเศษข้าวออก เหลือเฉพาะน้ าไตรโคเดอร์มาสีเขียว หว่านเศษข้าวในแปลงนา ส่วนน้ าไตรโคเดอร์มาปล่อยให้ไหล
ไปพร้อมกับน้ าท่ีปล่อยเข้านา 

 ฉีดพ่น โดยใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กก./น้ า 200 ลิตร กรองเอาเศษข้าวออก เหลือ
เฉพาะน้ าไตรโคเดอร์มาสีเขียว ฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาให้ท่ัวต้นข้าว ทุก 10-15 วัน ก่อนและระหว่างข้าวออก
รวง 

เช้ือราไตรโคเดอร์มา เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีต้องการความช้ืนในการเจริญเติบโต จึงควรรดน้ าหลังหว่านเช้ือ แต่
อย่าใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในพื้นท่ีท่ีมีน้ าท่วมขัง หรือดินแห้งแตก เพราะจะท าให้เช้ือรา          ไตรโคเดอร์มา
เจริญเติบโตไม่ได้ นอกจากนี้ การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี หรือปูนขาว ไม่ควรใช้ผสมกัน
โดยตรง ควรเว้นระยะเวลาห่างกัน 5-7 วัน 

 
 
 
 
 

การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
 วัสดุอุปกรณ์ 

 จานเพาะเช้ือ (Petri dish) ขนาด 9 ซม.   เข็มเข่ียเช้ือ, แท่งแก้วสามเหล่ียม 
 ตะเกียงอัลกอฮอล์   อัลกอฮอล์ 70% และ 95% 
 น้ ากล่ันนึ่งฆ่าเช้ือ   อาหารเล้ียงเช้ือ PDA 
 หม้อนึ่งฆ่าเช้ือ   ตู้เข่ียเช้ือ  
 ขวดหัวเช้ือ ขนาด 15 ซีซี.   หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
 ข้าวสาร   ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8x14 นิ้ว 
 น้ าสะอาด   ยางวง  
 เข็มหมุด   ช้ันวางเล้ียง 
วิธีการผลิตหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
1. เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ น าไปนึ่งฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์/

ตารางนิ้ว นาน 15 นาที 
2. เช็ดท าความสะอาดตู้เข่ียเช้ือด้วยอัลกอฮอล์ 70% และเปิด UV ในตู้เข่ียเช้ือ 30 นาที 
3. เทอาหารเล้ียงเช้ือลงในจานเพาะเช้ือ ความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร ในตู้เข่ียเช้ือ 



 
 

4. ท้ิงไว้ให้อาหารเล้ียงเช้ือเย็นและแข็งตัว เข่ียเช้ือราไตรโคเดอร์มาบริสุทธิ์ลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ โดยท า
ในตู้เข่ียเช้ือท่ีปลอดเช้ือ วางเล้ียงท่ีอุณหภูมิห้อง ในบริเวณท่ีมีแสงสว่าง 7 วัน จะได้เช้ือราไตรโคเดอร์มาท่ีมีสปอร์สี
เขียวเต็มจาน 

5. ใช้แท่งแก้วกวาดเช้ือราไตรโคเดอร์มาใส่ลงในน้ ากล่ันนึ่งฆ่าเช้ือ อัตรา 1 จาน/500 ซีซี. แบ่งใส่ขวด
หัวเช้ือ ติดฉลาก ระบุวันท่ีผลิต 

 
  
 
 
 
 
 
วิธีการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
1. ใส่ข้าวสาร 3 ส่วน ในหม้อหุงข้าว เติมน้ าสะอาด 2 ส่วน กดสวิทช์หุงข้าว 
2. ถอดปล๊ักทันทีเมื่อสวิทช์หม้อข้าวดีด จะได้ข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบ ข้างนอกเมล็ดปริ ส่วนข้างในเมล็ดเป็นไตสี

ขาว ซุยข้าวให้เมล็ดข้าวร่วน 
3. ตักข้าวใส่ถุง ขณะยังร้อน ถุงละ 500 กรัม รีดอากาศออก พับปากถุงลงด้านล่าง ท้ิงไว้ให้ข้าวอุ่น 
4. หยดหัวเช้ือ 3-5 หยด ลงในถุงข้าว 
5. รัดยางตรงปากถุงให้แน่น โดยให้มีพื้นท่ีว่างในถุงมากกว่าพื้นท่ีใส่ข้าว  
6. เขย่าให้หัวเช้ือกระจายท่ัวทั้งถุง 
7. เจาะรูใต้ยางท่ีมัดถุง โดยใช้เข็มสะอาดแทง 30-40 ครั้ง  
8. วางถุงข้าวในลักษณะแบนราบ ให้ข้าวแผ่กระจายท่ัวถุง และไม่วางถุงข้าวซ้อนทับกัน  ในบริเวณท่ีมี

แสงสว่าง อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีมด และสัตว์อื่น ๆ วางท้ิงไว้ 2 วัน จะเห็นเส้นใยสีขาวเจริญบนเมล็ดข้าว 
9. น าถุงข้าวมาคลุกเคล้าเบา ๆ อีกครั้ง เพื่อให้เส้นใยกระจายตัว วางเล้ียงไว้อย่างเดิม 3-5 วัน จะเห็น

เช้ือสีเขียวขึ้นคลุมเมล็ดข้าว 
10. น าเช้ือราไตรโคเดอร์มาท่ีได้ไปใช้ทันที หรือเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ไม่เกิน 7 วัน 

 
การควบคุมคุณภาพ 
1. หัวเช้ือจะต้องมีความบริสุทธิ์ 
2. หัวเช้ือมีสปอร์ของเช้ือราไตรโคเดอร์มา ไม่ต่ ากว่า 1x104 สปอร์/ซีซี.  
3. ก้อนเช้ือไตรโคเดอร์มา เป็นสปอร์สีเขียวเท่านั้น ไม่มีสปอร์สีอื่น และไม่มีก้อนเส้นใยสีขาว 

 
 
 



 
 

ขั้นตอนการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. หุงข้าวด้วยหมอ้ไฟฟ้า 

2.ซุยข้าวให้เมล็ดข้าวร่วน 

4.พับปากถุงลงด้านล่าง

มล็ดข้าวร่วน 

3.ตักข้าวใส่ถุงขณะยังร้อน 

5.หยดหัวเชื้อ 3-5 หยด  6.รัดยางให้แน่น 

7. เขย่าให้หัวเชื้อกระจาย 

8. เจาะรูใต้ยางที่มัดถุง 

9.วางเล้ียงให้ข้าวแผ่กระจาย 10. หลังวางเล้ียง 5-7 วัน 



 
 

สรุปข้ันตอนการผลติขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรยีมอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 

นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121o ความดัน 

15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 15 นาท ี

 

เท PDA ในจานเพาะเชื้อ  

ในตู้เขี่ยเชื้อที่เปิด UV 30 นาท ี

 

ทิ้งไว้ให้อาหารเลี้ยงเชื้อเย็นและ

แข็งตัว 

 
เขี่ยเชื้อไตรโคเดอร์มาบรสิุทธ์ิลง

บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

 

เลี้ยงเชื้อ 7 วัน 

 

ได้เชื้อราไตรโคเดอร์มาบรสิุทธ์ิ 

ส าหรับเป็นหวัเชื้อ 

 

หุงข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  

ใช้ ข้าว:น้ า 3:2 ให้ได้ข้าวดิบ (ปร)ิ 

 

ซุยข้าวให้ร่วน ตักใส่ถุงพลาสติก 

ทนร้อน ถุงละ 500 กรัม  พับปาก

ถุง วางทิ้งไว้ให้ข้าวอุ่น 

 

หยดหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา 3-5 

หยด 

 มัดปากถุง  

เจาะรูระบายอากาศใต้รอยมัด 

 

เลี้ยงเชื้อ 2 วัน 

 

ขย าถุงข้าวเบา ๆ 

วางเลี้ยงต่อไป 3-5 วัน 

 

ได้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้

งาน 

กวาดสปอร์ใส่ในน้ ากลั่นฆ่าเชื้อ 

แบ่งใส่ขวดหัวเชื้อ 

 




