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การควบคุมเชื้อราปนเปอนในกระเทียม
ดวยสารสกัดจากพืชและจุลินทรียปฏิปกษในสภาพหองทดลอง
In vitro Control of Fungal Contamination in Stored Garlic by
Herbal Extracts and Microbial Antagonists
หฤทัย ไทยสุชาติ 1* และ พรอนันต บุญกอน 1
บทคัดยอ
การควบคุมโดยชีววิธีเปนทางเลือกที่ดีสําหรับใชในการควบคุมโรคพืชทดแทนการใชสารเคมีซึ่งสามารถ
ปนเปอนในอาหารและกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม โดยการใชจุลินทรียปฏิปกษหรือสารสกัดจากธรรมชาติในการ
ยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรค งานวิจัยนี้เปนการทดสอบกิจกรรมตานเชื้อราของสารสกัดจากกานพลู พลู และขมิ้นตอเชื้อ
รา 3 ชนิด ไดแก Aspergillus sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. ซึ่งเปนเชื้อราที่แยกไดจากกระเทียมและ
เกี่ยวของกับโรคหลังการเก็บเกี่ยว และประเมินประสิทธิภาพการเปนจุลินทรียปฏิปกษดวยวิธี dual culture ของ
เชื้อรา Trichoderma spp. จํานวน 13 ไอโซเลต และ Bacillus subtilis ตอเชื้อราทั้งสามชนิดดวย ผลการศึกษา
พบวา สารสกัดจากพืชทั้งหมดที่ทดสอบมีฤทธิ์การยับยั้งเชื้อรา โดยสารสกัดจากกานพลูที่ความเขมขน 5 และ 10
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีประสิ ทธิภาพดีที่สุ ดโดยยับยั้ง เชื้อราทั้งหมดที่ทดสอบไดอยางสมบูรณ ทุกไอโซเลตของ
Trichoderma spp. มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของโคโลนีเชื้อรา Fusarium sp. ในระดับปานกลางถึง
ระดั บสู ง โดยมี ค าร อยละการยั บ ยั้ง ระหว าง 35-76 และประสิ ท ธิ ภาพของ B. subtilis ต อการยับ ยั้ ง เชื้ อรา
Aspergillus sp. สูงกวาการยับยั้ง Fusarium sp. และ Penicillium sp.
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ABSTRACT
Biological control is an attractive alternative to synthetic chemicals, which may enter
the food supply and cause serious environmental problems. Biological control, in particular the
application of microbial antagonists and natural extracts, has thus been investigated as a means
of controlling various phytopathogenic fungi. In vitro studies were carried out to evaluate the
antifungal activity of three herbal extracts (clove, betel leaf and turmeric) against Aspergillus sp.,
Fusarium sp. and Penicillium sp., which are connected with diseases appearing post-harvest.
These three phytopathogenic fungi were isolated from stored garlic in Lampang. The antagonistic
potential agent of 13 isolates of Trichoderma spp. and of Bacillus subtilis against the same three
fungi was also investigated using dual culture techniques. The results revealed that all herbal
extracts showed strong antifungal activity. Clove extract at a concentration of 5 and 10 mg/ml
was the most effective, completely inhibiting the growth of all tested fungi. Most of the
Trichoderma isolates showed moderate to high antagonistic activity with regard to Fusarium sp.,
with a 35-76 % reduction in colony growth, while they exhibited lower potential when applied
to Aspergillus sp. and Penicillium sp. The efficacy of B. subtilis in inhibiting fungal growth on
Aspergillus sp. is higher than on Fusarium sp. and Penicillium sp.
คําสําคัญ: กระเทียม เชื้อราแอสเพอรจิลลัส เชื้อราฟวซาเรียม เชื้อราเพนนิซิลเลียม เชื้อราไตรโคเดอรมา
กานพลู พลู ขมิ้น
Keywords: Garlic, Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Trichoderma, Clove, Betel leaf, Turmeric

บทนํา
กระเที ย มเป น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของ
ภาคเหนื อ โดยจัง หวั ดที่ เ ปนแหลง ผลิ ต กระเทีย มมาก
ที่สุด ของประเทศไทย 4 อันดั บแรก ไดแ ก เชียงใหม
แมฮ องสอน พะเยา และลํ าปาง (สํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ , 2557)
ปญ หาหลักอย างหนึ่ง ในการผลิต กระเที ย มไดแ ก โรค
ของกระเทียม ซึ่งมีอยูหลายโรค มีสาเหตุมาจากทั้งเชื้อ
รา แบคทีเรีย ไสเดือนฝอย และไวรัส (McDonald et
al., 2004; Schwartz and Mohan, 1995) นอกจากนี้
ยังพบโรคหลังการเก็บเกี่ยวระบาดมากในเกือบทุกพื้นที่
สร างป ญ หาสํ า หรั บ การเก็ บ รั กษากระเที ย ม และก อ

ความเสี ยหายกับ ผลผลิ ตอยางมาก โรคหลัง การเก็ บ
เกี่ยวมีสาเหตุหลักมาจากเชื้อรา โดยเชื้อสาเหตุโรคอาจ
เปนชนิดเดียวกับโรคที่พบในแปลงปลูก เชื้อราสําคัญที่
มีรายงานพบเปนสาเหตุของโรคในกระเทียมที่เก็บเกี่ยว
แล ว ได แ ก เชื้ อราในสกุ ล Fusarium, Penicillium,
Aspergillus และ Botrytis allii (Schwartz and
Mohan, 1995)
การควบคุ มโรคหลั ง การเก็บ เกี่ ยวที่ เ กิด จาก
เชื้ อ ราในพื ช ผลการเกษตรด ว ยวิ ธี ท างชี ว ภาพมี
การศึกษาและพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใชสารเคมี การ
ใชสารเคมี คลุกกระเที ยมเพื่อปองกันโรคอาจสงผลเชิ ง
จิตวิทยาตอการยอมรับของผูบริโภค วิธีการทางชีวภาพ
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เพื่ อ ควบคุ ม โรคที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ราที่ ศึ ก ษากั น อย า ง
กว างขวางมีทั้ ง การใช สารสกัด จากพื ช และชี ววิธี การ
ควบคุ ม ด ว ยชี ว วิ ธี เ ป น การนํ า จุ ลิ น ทรี ย ป ฏิ ป ก ษ ม า
ทดสอบการยับ ยั้ง การเจริ ญของเชื้ อราสาเหตุ โรคโดย
เลื อกใชจุ ลิ นทรีย ที่ ไ ม ใช เ ชื้ อสาเหตุ โ รคทั้ ง ในคน สั ต ว
หรือพืช และมีร ายงานการใช วาได ผลดีม าก อน จนได
ชนิดของจุลินทรียปฏิปกษที่มีศักยภาพดีและพัฒนาให
สามารถนํ าไปใช ได จริ ง วิ ธีการนี้ มีค าใช จายต่ํ าและมี
ประสิทธิภาพสูง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดนําเชื้อราและ
แบคทีเ รีย ที่มีร ายงานการใชเ พื่อควบคุม เชื้อราสาเหตุ
โรคหลังการเก็บเกี่ยว ไดแก เชื้อรา Trichoderma sp.
(Rajendiran et al., 2010; Bordbar et al., 2010;
Gajera et al., 2011) แบคทีเ รี ย Bacillus sp.
(Moshafi et al., 2011; Imran et al., 2012) และ
รวมถึงสารสกัด จากกานพลู พลู และขมิ้ น (Suprapta
and Khalimi, 2009; Avasthi et al., 2010; Singh
et al., 2012) มาทดสอบการยับยั้งเชื้อ Aspergillus
sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. ใน
หองปฏิบัติการ ซึ่งวิธีที่ใหผลดีสามารถนํามาพัฒนาเพื่อ
ใชควบคุมโรคในกระเทียมหลังการเก็บเกี่ยวตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. แหลงที่มาของเชื้อราสาเหตุโรค สารสกัดจากพืช
และจุลินทรียปฏิปกษ
เชื้ อราปนเปอนในกระเทีย มที่นํามาทดสอบ
แยกไดจากกระเทียมที่ซื้อจากตลาดขายสงและแหลงรับ
มัดกระเทียมในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไดแก เชื้อรา
Aspergillus sp., Fusarium sp. และ Penicillium
sp. ซึ่ งคั ดแยกไดจํานวน 5, 10 และ 4 ไอโซเลต
ตามลํ าดั บ จากนั้ นเลื อ กไอโซเลตที่ ทํ าให เ กิ ด แผลใน
กระเทียมรุนแรงที่สุดมาทดสอบ (รูปที่ 1)
พืชที่นํามาทดสอบ คือ กานพลู พลู และขมิ้น
ซื้อจากรานคาทั่วไป จุลินทรียปฏิปกษที่เลือกมาทดสอบ
ได แ ก เชื้อรา Trichoderma spp. แยกจากนาข าว
จํานวน 13 ไอโซเลต (Tri 01, 05, 07, 08, 09, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 18 และ 20) ไดรับความอนุเคราะห
จากอาจารย ศ าสตรา ลาดปะละ และแบคที เ รี ย
Bacillus subtilis จากหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ค

รูปที่ 1 ลักษณะแผลของกระเที ยมจากการปลู กเชื้อรา Aspergillus sp. (ก), Fusarium sp. (ข) และ
Penicillium sp. (ค)
2. การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งดวยสารสกัดจากพืช
2.1 การเตรียมสารสกัดจากพืช
นํากานพลู ใบพลู และหัวขมิ้น มาทําใหแหง
ดวยการตากลม จากนั้นบดใหละเอียดแลวชั่งปริมาณ
10 กรั ม แช ใ นเอทานอล 95% ปริ ม าตร 1,000

มิลลิลิตร เปนเวลา 3 วัน เมื่อครบเวลา นํามากรองดวย
กระดาษกรอง กากที่เหลือนํามาสกัดซ้ําอีก 2 ครั้ง สวน
ของเอทานอลที่ผานการกรองแลวนํามาระเหยแหงดวย
เครื่ อ งระเหยความชื้ น (rotary evaporator) ที่
อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส สารสกัดหยาบที่ไดเก็บ
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รักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส กอนนําไปทําการ
ทดสอบตอไป
การละลายและเจือจางสารสกัดใชตัวทําละลาย
10% DMSO โดยเตรียมเปนสารสกัดหยาบเขมขน 100
มิลลิ กรั มต อมิ ลลิ ลิตรก อน ในการทดสอบนํ าสารสกั ด
เขมข นมาผสมกับอาหาร PDA ที่นึ่งฆาเชื้ อแลว ใหได
ความเขมขน 10, 5, 2.5 และ 1.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
หรือคิดเปนรอยละ 1, 0.5, 0.25 และ 0.125 น้ําหนักตอ
ปริมาตร ตามลําดับ
2.2 การทดสอบด วยวิ ธี poisoned food
technique
เตรี ย มอาหารเลี้ ย งเชื้ อที่ ผ สมด วยสารสกั ด
หยาบของพืชที่ตองการทดสอบตามระดับความเขมขน
ในขอ 2.1 ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคทั้ง 3 ชนิดบนอาหารที่
ผสมสารสกัดจากพืชนี้ บมเชื้อที่อุณหภูมิหองเปนเวลา
7 วั น วางแผนการทดลองแบบสุ ม สมบู ร ณ มี 5 ซ้ํ า
ตรวจผลโดยวั ดความยาวรั ศมีของโคโลนี เชื้อราในจาน
ทดสอบและจานควบคุม และคํานวณหาประสิทธิภาพ
การยับยั้งการเจริญของเสนใย (% inhibition) จากสูตร
% inhibition = (R1-R2)/R1 × 100
โดย R1 = ความยาวรัศ มี ของโคโลนี เชื้ อราในจาน
ควบคุม
R2 = ความยาวรัศ มี ของโคโลนี เชื้ อราในจาน
ทดสอบ
3. การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งดวยเชื้อราปฏิปกษ
เชื้ อ ราทุ ก สายพั นธุ ที่ ท ดสอบเพาะเลี้ ย งใน
อาหาร PDA บมที่อุณหภูมิหอง การทดสอบใชวิธี dual
culture โดยการปลู กเชื้อราปฏิป กษและเชื้อราที่แยก
จากกระเทียม นํามาเพาะเลี้ยงรวมกันบนอาหาร PDA
ดําเนินการโดยใช cork borer เจาะตัดเชื้อราปฏิปกษ
Trichoderma spp. ที่เจริญบนอาหารวุนเปนเวลา 7
วัน มาวางลงด านหนึ่ ง ของอาหาร PDA จานใหม ทํ า
เช น เดี ย วกั น นี้ กั บ เชื้ อ ราที่ แ ยกได จ ากกระเที ย ม
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(Aspergillus sp., Fusarium sp. หรือ Penicillium
sp.) โดยวางเชื้อราที่ดานตรงขาม วางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบูรณ มี 5 ซ้ํา บมเชื้อที่อุณหภูมิหองเปนเวลา
5-7 วัน ตรวจผลโดยวัดความยาวรัศมีของโคโลนีเชื้อรา
Aspergillus sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp.
ในจานทดสอบและจานควบคุ ม แล ว คํ า นวณหา
ประสิทธิภาพหรือรอยละการยับยั้งการเจริญของเสนใย
ศึกษากลไกการยับยั้ง โดยตรวจดูลักษณะของ
เสนใยเชื้อราขณะทดสอบภายใตกลองจุลทรรศนดวยวิธี
dual slide culture
4. การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งดวยแบคทีเรียปฏิปกษ
แบคที เ รี ย ที่ นํ ามาทดสอบคื อ B. subtilis
เพาะเลี้ ย งในอาหาร TSB บ ม ที่ อุณ หภู มิ 37 องศา
เซลเซี ย ส ก อนนํามาทดสอบ ส วนเชื้ อราที่ แ ยกจาก
กระเทียมเพาะเลี้ยงในอาหาร PDA บมที่อุณหภูมิหอง
การทดสอบใชวิธีเลี้ยงเชื้อรวมกันเชนเดียวกับ
การทดสอบในราปฏิปกษ แตการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียใช
ลูป (loop) แตะโคโลนี แบคที เ รีย และนํามาลากเป น
เส นตรงที่ ด านตรงข ามเชื้อราบนอาหาร วางแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณมี 5 ซ้ํา บม เชื้อที่อุณหภูมิหอง
เป น เวลา 7 วั น ตรวจผลโดยวั ด ความยาวรั ศ มี ข อง
โคโลนี เ ชื้ อ ราในจานทดสอบและจานควบคุ ม แล ว
คํานวณหาประสิทธิภาพการยับยั้ง และศึกษาลักษณะ
ของเสนใยเชื้อราขณะทดสอบภายใต กลองจุ ลทรรศน
ดวยวิธี dual slide culture

ผลการวิจัย
ประสิ ท ธิ ภ าพของสารสกั ด จากกานพลู พลู
และขมิ้น เชื้อรา Trichoderma spp. และแบคทีเรี ย
B. subtilis ตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรค
หลัง การเก็บเกี่ย วของกระเที ยม ปรากฏผลการศึ กษา
ดังนี้
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1. การยับยั้ งเชื้ อราหลังการเก็ บเกี่ยวของกระเทียม
ดวยสารสกัดจากพืช
ผ ล กา ร ท ด ส อบ ฤ ท ธิ์ ก าร ยั บ ยั้ ง เ ชื้ อร า
Aspergillus sp., Fusarium sp. และ Penicillium
sp. ดวยสารสกัดจากพืช 3 ชนิด ไดแก กานพลู พลู
และขมิ้ น ที่ ค วามเข ม ข น 10, 5, 2.5 และ 1.25
มิ ล ลิ ก รั ม ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ด ว ยวิ ธี poisoned food
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technique แสดงในตารางที่ 1 โดยพบวา สารสกัด
จากกานพลู ที่ ค วามเข ม ข น 10 และ 5 มิ ล ลิ กรั ม ต อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร และสารสกั ด จากใบพลู ที่ ค วามเข ม ข น 10
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สามารถยับ ยั้งการเจริญของเชื้ อ
ราทั้ ง สามชนิ ด ได อ ย า งสมบู ร ณ ส ว นสารสกั ด จาก
กานพลู ใบพลู ที่ ค วามเข ม ข น อื่ น และขมิ้ น ทุ ก ความ
เขมขนพบการเจริญของเชื้อรา

ตารางที่ 1 ผลการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. ดวยสารสกัดจากพืชที่
ความเขมขนตาง ๆ
รอยละการยับยั้งเชื้อรา
ความเขมขนของสารสกัด
(mg/ml)
Aspergillus sp. Fusarium sp. Penicillium sp.
10
100 a
100 a
100 a
5
100 a
100 a
100 a
กานพลู
2.5
83 b
96 a
80 b
1.25
63 c
70 c
50 c
10
100 a
100 a
100 a
5
62 c
78 b
70 b
ใบพลู
2.5
48 d
58 d
48 cd
1.25
39 e
39 e
38 de
10
61 c
70 c
53 c
5
58 c
67 c
51 c
ขมิ้น
2.5
44 de
41 e
36 e
1.25
30 f
21 f
31 e

พืชที่ใช

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติ (P< 0.05)

2. การยั บ ยั้ งเชื้ อราหลังการเก็ บเกี่ ยวของกระเที ยม
ดวยเชื้อรา Trichoderma spp.
ผลการทดสอบการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus
sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. ดวยเชื้อรา
ปฏิ ป กษ Trichoderma spp. จํ า นวน 13 ไอโซเลต
แสดงในตารางที่ 2 โดยพบว า เชื้ อรา Trichoderma
spp. ทั้ง 13 ไอโซเลต สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
รา Aspergillus sp. และ Penicillium sp. ไดระหวาง

ร อยละ 4-19 และ 2-24 ตามลํ าดั บ ซึ่ ง ถื อ ว า มี
ประสิ ท ธิภ าพต่ํ า แต ส ามารถยับ ยั้ ง เชื้อรา Fusarium
sp. ไดร ะหว างรอยละ 35-76 โดยไอโซเลต Tri 14
ยับยั้งเชื้อไดดีที่สุด (รูปที่ 2) เมื่อตรวจสอบลักษณะของ
เส น ใยเชื้ อ รา Fusarium sp. ที่ เ พาะเลี้ ย งร ว มกั บ
Trichoderma spp. (Tri 14) สังเกตพบการเจริญของ
เสนใย Tri 14 เกิดขึ้นภายในเสนใย Fusarium sp. (รูป
ที่ 3)
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ตารางที่ 2 ประสิ ท ธิ ภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ในการยับ ยั้ ง การเจริ ญ ของ Aspergillus sp.,
Fusarium sp. และ Penicillium sp. ที่แยกไดจากกระเทียม
รอยละการยับยั้งเชื้อรา
ไอโซเลตของ
Trichoderma Aspergillus sp. Fusarium sp. Penicillium sp.
Tri 01
11 de
65 d
11 cd
Tri 05
18 ab
41 fg
22 a
Tri 07
8 efg
35 h
20 ab
Tri 08
14 cd
35 h
13 bc
Tri 09
4h
68 c
4 de
Tri 10
7 fgh
44 f
24 a
Tri 11
13 cd
51 e
7 cde
Tri 14
7 fgh
76 a
11 cd
Tri 15
16 abc
71 b
13 bc
Tri 16
9 ef
69 c
2e
Tri 17
15 bc
73 b
22 a
Tri 18
5 gh
41 fg
9 cde
Tri 20
19 a
40 g
13 bc
หมายเหตุ: คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติ (P< 0.05)

ก
ข
รูปที่ 2 เชื้อรา Fusarium sp. (ก) และการเพาะเลี้ ยงร วมกันระหว าง Trichoderma spp. (Tri 14) และ
Fusarium sp. (ข)

Tri 14
Fusarium sp.
รูปที่ 3 ลักษณะของเสนใยเชื้อรา Trichoderma spp. (Tri 14) ที่เจริญภายในเสนใยของ Fusarium sp.

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 4

3. การยับยั้ งเชื้ อราหลังการเก็ บเกี่ยวของกระเทียม
ดวยแบคทีเรีย B. subtilis
การทดสอบเพื่ อควบคุ ม เชื้อรา Aspergillus
sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. ดวยเชื้อ
แบคที เรี ย B. subtilis ใชวิธี dual culture พบว า
B. subtilis ยับยั้งการเจริญของ Aspergillus sp. ไดดี
ที่สุดที่รอยละ 63 และยับยั้งเชื้อรา Fusarium sp. และ
Penicillium sp. ไดต่ําที่รอยละ 13 และ 8 ตามลําดับ
และเมื่อศึกษาลักษณะเสนใยเชื้อรา Aspergillus sp.
ภายใต ก ล อ งจุ ล ทรรศน ด ว ยการทํ า dual slide
culture ร วมกั บ B. subtilis พบว า เส นใยเชื้ อ รา
บางส วนมี ลั กษณะบวมเล็ กน อย แต ลั กษณะผิ ด ปกติ
โดยรวมไมชัดเจน

สรุปและวิจารณผลการวิจัย
การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสาร
สกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรค
หลังการเก็บเกี่ยวในกระเทียม ทําโดยนําสารสกัดหยาบ
ของพืช 3 ชนิด ไดแก กานพลู พลู และขมิ้นที่สกัดดวย
เอทานอลมาทดสอบการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp.,
Fusarium sp. และ Penicillium sp. ที่ แยกจาก
กระเทียม พบวา สารสกัดจากกานพลูมีประสิทธิภาพดี
ที่สุด รองลงมาคือ พลู โดยพบการยับยั้งการเจริญโดย
สมบูรณของเชื้อราทั้ง 3 ชนิด (รอยละ 100) เมื่อใชสาร
สกัดจากกานพลูที่ความเขมขน 10 และ 5 มิลลิกรัมตอ
มิ ล ลิ ลิ ต ร และสารสกั ด จากพลู ที่ ค วามเข ม ข น 10
มิ ล ลิ ก รั ม ต อมิ ล ลิ ลิ ต ร ส วนสารสกั ด จากขมิ้ นที่ ค วาม
เข ม ข นสู ง สุ ด ที่ ท ดสอบ (10 มิ ล ลิ กรั ม ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร)
ยับยั้งเชื้อทั้งสามไดระหวางรอยละ 53-70 กานพลูเปน
พืชที่มีรายงานวามีประสิทธิภาพดีในการยับยั้ง A. niger
ได เมื่ อใชที่ ความเขมขนรอยละ 20 สามารถยับยั้งการ
เจริ ญของเส นใยได อย างสมบู รณ (Avasthi et al.,
2010) สารสกั ด จากกานพลู ส ามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา

777

F. oxysporum f. sp. capsici ไดดี (Suprapta and
Khalimi, 2012) และเมื่อใชรวมกันกับสารสกัดจากพลู
ก็ใหผลดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อรา F. oxysporum f. sp.
vanillae สาเหตุ โ รค stem rot ในวานิ ล ลา
(Suprapta and Khalimi, 2009)
เมื่ อนํ าเชื้อราปฏิป กษ Trichoderma spp.
จํานวน 13 ไอโซเลต มาทดสอบการยับยั้งเชื้อราที่แยก
จากกระเทียมทั้ง 3 ชนิด พบวา Trichoderma spp.
ทั้ง 13 ไอโซเลตมีประสิทธิภาพต่ําในการยับยั้งเชื้อรา
Aspergillus sp. และ Penicillium sp. โดยมีคาการ
ยับยั้งอยูระหวางรอยละ 2-24 ขณะที่สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา Fusarium sp. ไดดีที่ รอยละ 35-76
โดยไอโซเลต Tri 14 มีประสิทธิภาพสูงสุด ผลของการ
ใช Trichoderma ในการยับ ยั้ง Fusarium sp. ได
อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนี้ มี ร ายงานไว โ ดย Sahi and
Khalid (2007) ที่พบวา T. viride ควบคุมเชื้อรา F.
oxysporum ได ดีที่ สุด รองลงมาเป น Trichoderma
สป ชี ส อื่ น Ramezani (2010) รายงานว า T.
harzianum ยั บยั้งการเจริญของ F. oxysporum f.
sp. lycopersici ไดอยางมีประสิท ธิภาพมากกว า T.
koningii, T. longiconis, T. hamatum และ T.
viride ในการทดสอบฤทธิ์การยับ ยั้งเชื้อราสาเหตุ โรค
หลั งการเก็ บเกี่ย วด วยวิธี dual culture พบวา T.
viride สามารถยับยั้งเชื้อ Fusarium sp. ไดรอยละ 64
(Rajendiran et al., 2010) Kamala and Indira
Devi (2012) คั ด แยกเชื้ อ ราในสกุ ล Trichoderma
จากดิ น ในอิ น เดี ย จํ า นวน 114 ไอโซเลต แล ว นํ า มา
ทดสอบการเปนปฏิปกษ พบวา เชื้อรา Trichoderma
จํานวนรอยละ 80 มีคุณสมบั ติการเปนปฏิปกษตอ F.
oxysporum นอกจากนี้ การประเมิ นความสามารถ
ของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่แยกจากฟารมไฮโดร
โพนิกสต อการยั บยั้ ง เชื้ อรา F. oxysporum f. sp.
lactucae พบว าสามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อราสาเหตุ โ รคได
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ระหว างร อยละ 53-73 (ธิ ติ และคณะ, 2556) เมื่ อ
ตรวจสอบลักษณะของเสนใยเชื้อรา Fusarium sp. ที่
เพาะเลี้ยงรวมกับ Trichoderma spp. (Tri 14) สังเกต
พบการเจริญของเสนใย Tri 14 เกิดขึ้นภายในเสนใย
Fusarium sp. แสดงวาเชื้อราปฏิ ปกษมีกลไกการเข า
ทําลายดวยการเปนปรสิต ซึ่งสามารถพันรอบเสนใยเชื้อ
ราสาเหตุโรคและแทงเสนใยเขาภายในเสนใยของเชื้อรา
ทําใหเสนใยสลายตัวและแฟบลง (อังคณา, 2551)
อย างไรก็ต าม ในงานวิ จัยอื่ นมีการพบวา T.
harzianum สามารถควบคุมเชื้อรา Aspergillus sp.
ได (วราภรณ และคณะ, 2553) T. viride มีศักยภาพใน
การยับยั้ งการเจริญของ A. niger (Gajera et al.,
2011) T. virens ควบคุมการเนาของผลแอปเปลที่เกิด
จากเชื้อ P. expansum (Bordbar et al., 2010) และ
T. viride สามารถยับยั้งเชื้อ A. niger, A. flavus, A.
fumigatus, และ Penicillium sp. ไดรอยละ 55, 51,
52 และ 54 ตามลําดับ (Rajendiran et al., 2010) ผล
การศึ ก ษาที่ ไ ม ส อดคล อ งกั น ในรายงานนี้ ซึ่ ง พบว า
Trichoderma spp. ทั้ง 13 ไอโซเลต ยับ ยั้งเชื้อรา
Aspergillus sp. และ Penicillium sp. ไดต่ํา อาจ
เนื่ องมาจากความหลากหลายของ Trichoderma ไม
มากพอที่จะตรวจพบชนิดที่มีประสิทธิภาพดีสําหรับการ
ควบคุมเชื้อราดังกลาว
แบคทีเรีย B. subtilis มีประสิทธิภาพต่ําเมื่อ
นํามาใชทดสอบการยับยั้งเชื้อรา Fusarium sp. และ
Penicillium sp. ขณะที่ สามารถยั บยั้ง การเจริญ ของ
Aspergillus sp. ได คอนขางดี โดยมี คาร อยละการ
ยับยั้งเทากับ 63 อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยที่รายงานวา
Bacillus sp. เปนแบคทีเรียที่มีศักยภาพดีในการยับยั้ง
เชื้อราดังกลาว เชน Moshafi et al. (2011) คัดแยก
แบคทีเ รียจากดินแล วทดสอบฤทธิ์การตานเชื้อจุ ลินทรี ย
ผลการศึกษาพบวาไอโซเลต FAS1 มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อรา A. niger สูงมาก ซึ่งเมื่อจัดจําแนกพบวา
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เป นแบคทีเ รีย ในสกุ ล Bacillus Gheorghe et al.
(n.d.) รายงานว า Bacillus sp. ให ผ ลการยั บ ยั้ ง
Aspergillus sp., Penicillium sp. และ Fusarium
sp. อยางมีป ระสิทธิภาพ และ Imran et al. (2012)
รายงานวา Bacillus 12 สายพันธุ มีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งราสาเหตุโรคพืชหลัก ๆ ไดดี และ B. subtilis
ใชไดดีทั้งในรูปแบบเชื้อโดยตรงและ filtrate ของเชื้อ
การทดสอบนํา สารสกั ดดวยแอลกอฮอลจาก
ก า น พ ลู พ ลู แ ล ะ ข มิ้ น จุ ลิ น ท รี ย ป ฏิ ป ก ษ
Trichoderma spp. และ B. subtilis มาใชยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา Aspergillus sp., Fusarium sp. และ
Penicillium sp. ที่แยกได จากกระเทียม สามารถใช
เป นข อมู ล พื้ นฐานเพื่ อเปรี ย บเที ย บและศึ กษาวิ ธีการ
ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคในกระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว
ที่ไดผลดีที่สุด นอกจากนี้ จากผลการศึกษาที่พบวา สาร
สกัดกานพลูดวยเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริ ญ ของเชื้ อ ราสู ง และ Trichoderma spp.
ไอโซเลต Tri 14 สามารถยับยั้งเชื้อรา Fusarium sp. ได
ดี จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบต า ง ๆ ที่
เหมาะสมกั บ การนํ ามาใช ค วบคุ ม เชื้ อราในกระเที ย ม
ตอไป
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