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การควบคุมเช้ือราปนเปอนในกระเทียม 

ดวยสารสกัดจากพืชและจุลินทรียปฏิปกษในสภาพหองทดลอง 

In vitro Control of Fungal Contamination in Stored Garlic by  

Herbal Extracts and Microbial Antagonists 
หฤทัย ไทยสุชาติ 1*  และ  พรอนันต บุญกอน 1 

 

บทคัดยอ 

การควบคุมโดยชีววิธีเปนทางเลือกที่ดีสําหรับใชในการควบคุมโรคพืชทดแทนการใชสารเคมีซ่ึงสามารถ

ปนเปอนในอาหารและกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม โดยการใชจุลินทรียปฏิปกษหรือสารสกัดจากธรรมชาติในการ

ยับยั้งเช้ือราสาเหตุโรค งานวิจัยน้ีเปนการทดสอบกิจกรรมตานเช้ือราของสารสกัดจากกานพลู พลู และขม้ินตอเช้ือ

รา 3 ชนิด ไดแก Aspergillus sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. ซ่ึงเปนเช้ือราที่แยกไดจากกระเทียมและ

เก่ียวของกับโรคหลังการเก็บเก่ียว และประเมินประสิทธิภาพการเปนจุลินทรียปฏิปกษดวยวิธี dual culture ของ

เช้ือรา Trichoderma spp. จํานวน 13 ไอโซเลต และ Bacillus subtilis ตอเช้ือราทั้งสามชนิดดวย ผลการศึกษา

พบวา สารสกัดจากพืชทั้งหมดที่ทดสอบมีฤทธ์ิการยับยั้งเช้ือรา โดยสารสกัดจากกานพลูที่ความเขมขน 5 และ 10 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยยับยั้งเช้ือราทั้งหมดที่ทดสอบไดอยางสมบูรณ ทุกไอโซเลตของ 

Trichoderma spp. มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของโคโลนีเช้ือรา Fusarium sp. ในระดับปานกลางถึง

ระดับสูงโดยมีคารอยละการยับยั้งระหวาง 35-76 และประสิทธิภาพของ B. subtilis ตอการยับยั้งเช้ือรา 

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  เช้ือราแอสเพอรจิลลัส  เช้ือราฟวซาเรียม  เช้ือราเพนนิซิลเลียม  เช้ือราไตรโคเดอรมา  

กานพลู  พลู  ขม้ิน 

Keywords: Garlic, Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Trichoderma, Clove, Betel leaf, Turmeric 

 

บทนํา 

กระเทียมเปนพืชเศรษฐกิจที่ สําคัญของ

ภาคเหนือ โดยจังหวัดที่เปนแหลงผลิตกระเทียมมาก

ที่สุดของประเทศไทย 4 อันดับแรก ไดแก เชียงใหม 

แมฮองสอน พะเยา และลําปาง (สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2557) 

ปญหาหลักอยางหน่ึงในการผลิตกระเทียมไดแก โรค

ของกระเทียม ซ่ึงมีอยูหลายโรค มีสาเหตุมาจากทั้งเช้ือ

รา แบคทีเรีย ไสเดือนฝอย และไวรัส (McDonald et 

al., 2004; Schwartz and Mohan, 1995) นอกจากน้ี 

ยังพบโรคหลังการเก็บเก่ียวระบาดมากในเกือบทุกพื้นที่ 

สรางปญหาสําหรับการเก็บรักษากระเทียม และกอ

ความเสียหายกับผลผลิตอยางมาก โรคหลังการเก็บ

เก่ียวมีสาเหตุหลักมาจากเช้ือรา โดยเช้ือสาเหตุโรคอาจ

เปนชนิดเดียวกับโรคที่พบในแปลงปลูก เช้ือราสําคัญที่

มีรายงานพบเปนสาเหตุของโรคในกระเทียมที่เก็บเก่ียว

แลว ไดแก เช้ือราในสกุล Fusarium, Penicillium, 

Aspergillus และ Botrytis allii (Schwartz and 

Mohan, 1995) 

การควบคุมโรคหลังการเก็บเก่ียวที่เกิดจาก

เ ช้ือราในพืชผลการ เกษตรดวย วิธีทาง ชีวภาพมี

การศึกษาและพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใชสารเคมี การ

ใชสารเคมีคลุกกระเทียมเพื่อปองกันโรคอาจสงผลเชิง

จิตวิทยาตอการยอมรับของผูบริโภค วิธีการทางชีวภาพ
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เพื่อควบคุมโรคที่ เ กิดจากเช้ือราที่ศึกษากันอยาง

กวางขวางมีทั้งการใชสารสกัดจากพืชและชีววิธี การ

ควบคุมดวยชีววิ ธีเปนการนําจุลินทรียปฏิปกษมา

ทดสอบการยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคโดย

เลือกใชจุลินทรียที่ไมใชเช้ือสาเหตุโรคทั้งในคน สัตว 

หรือพืช และมีรายงานการใชวาไดผลดีมากอน จนได

ชนิดของจุลินทรียปฏิปกษที่มีศักยภาพดีและพัฒนาให

สามารถนําไปใชไดจริง วิธีการน้ีมีคาใชจายต่ําและมี

ประสิทธิภาพสูง ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดนําเช้ือราและ

แบคทีเรียที่มีรายงานการใชเพื่อควบคุมเช้ือราสาเหตุ

โรคหลังการเก็บเก่ียว ไดแก เช้ือรา Trichoderma sp. 

(Rajendiran et al., 2010; Bordbar et al., 2010; 

Gajera et al., 2011) แบคทีเรีย Bacillus sp. 

(Moshafi et al., 2011; Imran et al., 2012) และ

รวมถึงสารสกัดจากกานพลู พลู และขม้ิน (Suprapta 

and Khalimi, 2009; Avasthi et al., 2010; Singh 

et al., 2012) มาทดสอบการยับยั้งเช้ือ Aspergillus 

sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. ใน

หองปฏิบัติการ ซ่ึงวิธีที่ใหผลดีสามารถนํามาพัฒนาเพื่อ

ใชควบคุมโรคในกระเทียมหลังการเก็บเก่ียวตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. แหลงท่ีมาของเช้ือราสาเหตุโรค สารสกัดจากพืช

และจุลินทรียปฏิปกษ 

เช้ือราปนเปอนในกระเทียมที่นํามาทดสอบ 

แยกไดจากกระเทียมที่ซ้ือจากตลาดขายสงและแหลงรับ

มัดกระเทียมในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไดแก เช้ือรา 

Aspergillus sp., Fusarium sp. และ Penicillium 

sp. ซ่ึงคัดแยกไดจํานวน 5, 10 และ 4 ไอโซเลต 

ตามลําดับ จากน้ันเลือกไอโซเลตที่ทําใหเกิดแผลใน

กระเทียมรุนแรงที่สุดมาทดสอบ (รูปที่ 1) 

พืชที่นํามาทดสอบ คือ กานพลู พลู และขม้ิน 

ซ้ือจากรานคาทั่วไป จุลินทรียปฏิปกษที่เลือกมาทดสอบ 

ไดแก เช้ือรา Trichoderma spp. แยกจากนาขาว 

จํานวน 13 ไอโซเลต (Tri 01, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 

14, 15, 16, 17, 18 และ 20) ไดรับความอนุเคราะห

จากอาจารยศาสตรา ลาดปะละ และแบคที เรี ย 

Bacillus subtilis จากหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 
รูปท่ี 1 ลักษณะแผลของกระเทียมจากการปลูกเช้ือรา Aspergillus sp. (ก), Fusarium sp. (ข) และ 

Penicillium sp. (ค) 
 

2. การทดสอบฤทธิ์การยับย้ังดวยสารสกัดจากพืช 

2.1 การเตรียมสารสกัดจากพืช 

นํากานพลู ใบพลู และหัวขม้ิน มาทําใหแหง

ดวยการตากลม จากน้ันบดใหละเอียดแลวช่ังปริมาณ 

10 กรัม แชในเอทานอล 95% ปริมาตร 1,000 

มิลลิลิตร เปนเวลา 3 วัน เม่ือครบเวลา นํามากรองดวย

กระดาษกรอง กากที่เหลือนํามาสกัดซํ้าอีก 2 ครั้ง สวน

ของเอทานอลที่ผานการกรองแลวนํามาระเหยแหงดวย

เครื่องระเหยความช้ืน (rotary evaporator) ที่

อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส สารสกัดหยาบที่ไดเก็บ

ก ข ค
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รักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส กอนนําไปทําการ

ทดสอบตอไป 

การละลายและเจือจางสารสกัดใชตัวทําละลาย 

10% DMSO โดยเตรียมเปนสารสกัดหยาบเขมขน 100 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรกอน ในการทดสอบนําสารสกัด

เขมขนมาผสมกับอาหาร PDA ที่น่ึงฆาเช้ือแลว ใหได

ความเขมขน 10, 5, 2.5 และ 1.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

หรือคิดเปนรอยละ 1, 0.5, 0.25 และ 0.125 นํ้าหนักตอ

ปริมาตร ตามลําดับ 

2.2 การทดสอบดวยวิธี poisoned food 

technique 

เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือที่ผสมดวยสารสกัด

หยาบของพืชที่ตองการทดสอบตามระดับความเขมขน

ในขอ 2.1 ปลูกเช้ือราสาเหตุโรคทั้ง 3 ชนิดบนอาหารที่

ผสมสารสกัดจากพืชน้ี บมเช้ือที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 

7 วัน วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณมี 5 ซํ้า 

ตรวจผลโดยวัดความยาวรัศมีของโคโลนีเช้ือราในจาน

ทดสอบและจานควบคุม และคํานวณหาประสิทธิภาพ

การยับยั้งการเจริญของเสนใย (% inhibition) จากสูตร 

% inhibition = (R1-R2)/R1 × 100 

โดย R1 = ความยาวรัศมีของโคโลนีเช้ือราในจาน

ควบคุม 

      R2 = ความยาวรัศมีของโคโลนีเช้ือราในจาน

ทดสอบ 

3. การทดสอบฤทธิ์การยับย้ังดวยเช้ือราปฏิปกษ 

เช้ือราทุกสายพันธุที่ทดสอบเพาะเล้ียงใน

อาหาร PDA บมที่อุณหภูมิหอง การทดสอบใชวิธี dual 

culture โดยการปลูกเช้ือราปฏิปกษและเช้ือราที่แยก

จากกระเทียม นํามาเพาะเล้ียงรวมกันบนอาหาร PDA 

ดําเนินการโดยใช cork borer เจาะตัดเช้ือราปฏิปกษ 

Trichoderma spp. ที่เจริญบนอาหารวุนเปนเวลา 7 

วัน มาวางลงดานหน่ึงของอาหาร PDA จานใหม ทํา

เช น เดี ยว กัน น้ี กับ เ ช้ือราที่แยกได จากกระเที ยม 

(Aspergillus sp., Fusarium sp. หรือ Penicillium 

sp.) โดยวางเช้ือราที่ดานตรงขาม วางแผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณ มี 5 ซํ้า บมเช้ือที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 

5-7 วัน ตรวจผลโดยวัดความยาวรัศมีของโคโลนีเช้ือรา 

Aspergillus sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. 

ในจานทดสอบและจานควบคุม แลวคํานวณหา

ประสิทธิภาพหรือรอยละการยับยั้งการเจริญของเสนใย 

ศึกษากลไกการยับยั้ง โดยตรวจดูลักษณะของ

เสนใยเช้ือราขณะทดสอบภายใตกลองจุลทรรศนดวยวิธี 

dual slide culture 

4. การทดสอบฤทธิ์การยับย้ังดวยแบคทีเรียปฏิปกษ 

แบคทีเรียที่นํามาทดสอบคือ B. subtilis 

เพาะเล้ียงในอาหาร TSB บมที่ อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส กอนนํามาทดสอบ สวนเช้ือราที่แยกจาก

กระเทียมเพาะเล้ียงในอาหาร PDA บมที่อุณหภูมิหอง 

การทดสอบใชวิธีเล้ียงเช้ือรวมกันเชนเดียวกับ

การทดสอบในราปฏิปกษ แตการเล้ียงเช้ือแบคทีเรียใช

ลูป (loop) แตะโคโลนีแบคทีเรียและนํามาลากเปน

เสนตรงที่ดานตรงขามเช้ือราบนอาหาร วางแผนการ

ทดลองแบบสุมสมบูรณมี 5 ซํ้า บมเช้ือที่อุณหภูมิหอง

เปนเวลา 7 วัน ตรวจผลโดยวัดความยาวรัศมีของ

โคโลนีเ ช้ือราในจานทดสอบและจานควบคุม แลว

คํานวณหาประสิทธิภาพการยับยั้ง และศึกษาลักษณะ

ของเสนใยเช้ือราขณะทดสอบภายใตกลองจุลทรรศน

ดวยวิธี dual slide culture 

 

ผลการวิจัย 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากกานพลู พลู 

และขม้ิน เช้ือรา Trichoderma spp. และแบคทีเรีย 

B. subtilis ตอการยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรค

หลังการเก็บเก่ียวของกระเทียม ปรากฏผลการศึกษา

ดังน้ี 
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1. การยับย้ังเช้ือราหลังการเก็บเกี่ยวของกระเทียม

ดวยสารสกัดจากพืช 

ผล กา รท ดส อบ ฤท ธ์ิก าร ยั บ ยั้ ง เ ช้ื อ ร า 

Aspergillus sp., Fusarium sp. และ Penicillium 

sp. ดวยสารสกัดจากพืช 3 ชนิด ไดแก กานพลู พลู 

และขม้ิน ที่ความเขมขน 10, 5, 2.5 และ 1.25 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ดวยวิธี poisoned food 

technique แสดงในตารางที่ 1 โดยพบวา สารสกัด

จากกานพลูที่ความเขมขน 10 และ 5 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร และสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขน 10 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ

ราทั้งสามชนิดไดอยางสมบูรณ สวนสารสกัดจาก

กานพลู ใบพลูที่ความเขมขนอ่ืนและขม้ินทุกความ

เขมขนพบการเจริญของเช้ือรา 
 

ตารางท่ี 1 ผลการยับยั้งเช้ือรา Aspergillus sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. ดวยสารสกัดจากพืชที่

ความเขมขนตาง ๆ 

พืชที่ใช 
ความเขมขนของสารสกัด 

(mg/ml) 

รอยละการยับยั้งเช้ือรา 

Aspergillus sp. Fusarium sp. Penicillium sp. 

กานพลู 

10 100 a 100 a 100 a 

5 100 a 100 a 100 a 

2.5 83 b 96 a 80 b 

1.25 63 c 70 c 50 c 

ใบพล ู

10 100 a 100 a 100 a 

5 62 c 78 b 70 b 

2.5 48 d 58 d 48 cd 

1.25 39 e 39 e 38 de 

ขมิ้น 

10 61 c 70 c 53 c 

5 58 c 67 c 51 c 

2.5 44 de 41 e 36 e 

1.25 30 f 21 f 31 e 

หมายเหตุ: คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติ (P< 0.05) 
 

2. การยับย้ังเช้ือราหลังการเก็บเกี่ยวของกระเทียม

ดวยเช้ือรา Trichoderma spp. 

ผลการทดสอบการยับยั้งเช้ือรา Aspergillus 

sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. ดวยเช้ือรา

ปฏิปกษ Trichoderma spp. จํานวน 13 ไอโซเลต

แสดงในตารางที่ 2 โดยพบวา เช้ือรา Trichoderma 

spp. ทั้ง 13 ไอโซเลต สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ

รา Aspergillus sp. และ Penicillium sp. ไดระหวาง

รอยละ 4-19 และ 2-24 ตามลําดับ ซ่ึงถือวามี

ประสิทธิภาพต่ํา แตสามารถยับยั้งเช้ือรา Fusarium 

sp. ไดระหวางรอยละ 35-76 โดยไอโซเลต Tri 14 

ยับยั้งเช้ือไดดีที่สุด (รูปที่ 2) เม่ือตรวจสอบลักษณะของ

เสนใยเช้ือรา Fusarium sp. ที่ เพาะเล้ียงรวมกับ 

Trichoderma spp. (Tri 14) สังเกตพบการเจริญของ

เสนใย Tri 14 เกิดขึ้นภายในเสนใย Fusarium sp. (รูป

ที่ 3) 
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ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของเช้ือรา Trichoderma spp. ในการยับยั้งการเจริญของ Aspergillus sp., 

Fusarium sp. และ Penicillium sp. ที่แยกไดจากกระเทียม 

ไอโซเลตของ 

Trichoderma 

รอยละการยับยั้งเช้ือรา 

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 4 h 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 2 e 

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: คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติ (P< 0.05) 
 

 
รูปท่ี 2 เช้ือรา Fusarium sp. (ก) และการเพาะเล้ียงรวมกันระหวาง Trichoderma spp. (Tri 14) และ 

Fusarium sp. (ข) 
 

 
รูปท่ี 3 ลักษณะของเสนใยเช้ือรา Trichoderma spp. (Tri 14) ที่เจรญิภายในเสนใยของ Fusarium sp. 

 

ก ข

Tri 14

Fusarium sp.
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3. การยับย้ังเช้ือราหลังการเก็บเกี่ยวของกระเทียม

ดวยแบคทีเรีย B. subtilis 

การทดสอบเพื่อควบคุมเช้ือรา Aspergillus 

sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. ดวยเช้ือ

แบคทีเรีย B. subtilis ใชวิธี dual culture พบวา  

B. subtilis ยับยั้งการเจริญของ Aspergillus sp. ไดดี

ที่สุดที่รอยละ 63 และยับยั้งเช้ือรา Fusarium sp. และ 

Penicillium sp. ไดต่ําที่รอยละ 13 และ 8 ตามลําดับ 

และเม่ือศึกษาลักษณะเสนใยเช้ือรา Aspergillus sp. 

ภายใตกลองจุลทรรศนดวยการทํา dual slide 

culture รวมกับ B. subtilis พบวาเสนใยเช้ือรา

บางสวนมีลักษณะบวมเล็กนอย แตลักษณะผิดปกติ

โดยรวมไมชัดเจน 

 

สรุปและวิจารณผลการวิจัย 

การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสาร

สกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรค

หลังการเก็บเก่ียวในกระเทียม ทําโดยนําสารสกัดหยาบ

ของพืช 3 ชนิด ไดแก กานพลู พลู และขม้ินที่สกัดดวย

เอทานอลมาทดสอบการยับยั้งเช้ือรา Aspergillus sp., 

Fusarium sp. และ Penicillium sp. ที่แยกจาก

กระเทียม พบวา สารสกัดจากกานพลูมีประสิทธิภาพดี

ที่สุด รองลงมาคือ พลู โดยพบการยับยั้งการเจริญโดย

สมบูรณของเช้ือราทั้ง 3 ชนิด (รอยละ 100) เม่ือใชสาร

สกัดจากกานพลูที่ความเขมขน 10 และ 5 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร และสารสกัดจากพลูที่ความเขมขน 10 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สวนสารสกัดจากขม้ินที่ความ

เขมขนสูงสุดที่ทดสอบ (10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) 

ยับยั้งเช้ือทั้งสามไดระหวางรอยละ 53-70 กานพลูเปน

พืชที่มีรายงานวามีประสิทธิภาพดีในการยับยั้ง A. niger 

ได เม่ือใชที่ความเขมขนรอยละ 20 สามารถยับยั้งการ

เจริญของเสนใยไดอยางสมบูรณ  (Avasthi et al., 

2010) สารสกัดจากกานพลูสามารถยับยั้งเ ช้ือรา  

F. oxysporum f. sp. capsici ไดดี (Suprapta and 

Khalimi, 2012) และเม่ือใชรวมกันกับสารสกัดจากพลู

ก็ใหผลดีที่สุดในการยับยั้งเช้ือรา F. oxysporum f. sp. 

vanillae สาเหตุโรค stem rot ในวานิลลา 

(Suprapta and Khalimi, 2009) 

เม่ือนําเช้ือราปฏิปกษ Trichoderma spp. 

จํานวน 13 ไอโซเลต มาทดสอบการยับยั้งเช้ือราที่แยก

จากกระเทียมทั้ง 3 ชนิด พบวา Trichoderma spp. 

ทั้ง 13 ไอโซเลตมีประสิทธิภาพต่ําในการยับยั้งเช้ือรา 

Aspergillus sp. และ Penicillium sp. โดยมีคาการ

ยับยั้งอยูระหวางรอยละ 2-24 ขณะที่สามารถยับยั้งการ

เจริญของเช้ือรา Fusarium sp. ไดดีที่รอยละ 35-76 

โดยไอโซเลต Tri 14 มีประสิทธิภาพสูงสุด ผลของการ

ใช Trichoderma ในการยับยั้ง Fusarium sp. ได

อยางมีประสิทธิภาพน้ี มีรายงานไวโดย Sahi and 

Khalid (2007) ที่พบวา T. viride ควบคุมเช้ือรา F. 

oxysporum ไดดีที่สุด รองลงมาเปน Trichoderma 

สป ชีส อ่ืน Ramezani (2010) ร ายงานวา T. 

harzianum ยับยั้งการเจริญของ F. oxysporum f. 

sp. lycopersici ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา T. 

koningii, T. longiconis, T. hamatum และ T. 

viride ในการทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเช้ือราสาเหตุโรค

หลังการเก็บเก่ียวดวยวิธี dual culture พบวา T. 

viride สามารถยับยั้งเช้ือ Fusarium sp. ไดรอยละ 64 

(Rajendiran et al., 2010)  Kamala and Indira 

Devi (2012) คัดแยกเช้ือราในสกุล Trichoderma 

จากดินในอินเดียจํานวน 114 ไอโซเลต แลวนํามา

ทดสอบการเปนปฏิปกษ พบวา เช้ือรา Trichoderma 

จํานวนรอยละ 80 มีคุณสมบัติการเปนปฏิปกษตอ F. 

oxysporum นอกจากน้ี การประเมินความสามารถ

ของเช้ือรา Trichoderma spp. ที่แยกจากฟารมไฮโดร

โพนิกสตอการยับยั้งเช้ือรา F. oxysporum f. sp. 

lactucae พบวาสามารถยับยั้งเช้ือราสาเหตุโรคได
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ระหวางรอยละ 53-73 (ธิติ และคณะ, 2556) เม่ือ

ตรวจสอบลักษณะของเสนใยเช้ือรา Fusarium sp. ที่

เพาะเล้ียงรวมกับ Trichoderma spp. (Tri 14) สังเกต

พบการเจริญของเสนใย Tri 14 เกิดขึ้นภายในเสนใย 

Fusarium sp. แสดงวาเช้ือราปฏิปกษมีกลไกการเขา

ทําลายดวยการเปนปรสิต ซ่ึงสามารถพันรอบเสนใยเช้ือ

ราสาเหตุโรคและแทงเสนใยเขาภายในเสนใยของเช้ือรา

ทําใหเสนใยสลายตัวและแฟบลง (อังคณา, 2551)  

อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยอ่ืนมีการพบวา T. 

harzianum สามารถควบคุมเช้ือรา Aspergillus sp. 

ได (วราภรณ และคณะ, 2553) T. viride มีศักยภาพใน

การยับยั้งการเจริญของ A. niger (Gajera et al., 

2011) T. virens ควบคุมการเนาของผลแอปเปลที่เกิด

จากเช้ือ P. expansum (Bordbar et al., 2010) และ 

T. viride สามารถยับยั้งเช้ือ A. niger, A. flavus, A. 

fumigatus, และ Penicillium sp. ไดรอยละ 55, 51, 

52 และ 54 ตามลําดับ (Rajendiran et al., 2010) ผล

การศึกษาที่ไมสอดคลองกันในรายงานน้ีซ่ึงพบวา 

Trichoderma spp. ทั้ง 13 ไอโซเลต ยับยั้งเช้ือรา 

Aspergillus sp. และ Penicillium sp. ไดต่ํา อาจ

เน่ืองมาจากความหลากหลายของ Trichoderma ไม

มากพอที่จะตรวจพบชนิดที่มีประสิทธิภาพดีสําหรับการ

ควบคุมเช้ือราดังกลาว  

แบคทีเรีย B. subtilis มีประสิทธิภาพต่ําเม่ือ

นํามาใชทดสอบการยับยั้งเช้ือรา Fusarium sp. และ 

Penicillium sp. ขณะที่สามารถยับยั้งการเจริญของ 

Aspergillus sp. ไดคอนขางดี โดยมีคารอยละการ

ยับยั้งเทากับ 63 อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยที่รายงานวา 

Bacillus sp. เปนแบคทีเรียที่มีศักยภาพดีในการยับยั้ง

เช้ือราดังกลาว เชน Moshafi et al. (2011) คัดแยก

แบคทีเรียจากดินแลวทดสอบฤทธ์ิการตานเช้ือจุลินทรีย 

ผลการศึกษาพบวาไอโซเลต FAS1 มีประสิทธิภาพในการ

ยับยั้งเช้ือรา A. niger สูงมาก ซ่ึงเม่ือจัดจําแนกพบวา

เปนแบคทีเรียในสกุล Bacillus Gheorghe et al. 

(n.d.) รายงานวา Bacillus sp. ใหผลการยับยั้ง 

Aspergillus sp., Penicillium sp. และ Fusarium 

sp. อยางมีประสิทธิภาพ และ Imran et al. (2012) 

รายงานวา Bacillus 12 สายพันธุ มีประสิทธิภาพใน

การยับยั้งราสาเหตุโรคพืชหลัก ๆ ไดดี และ B. subtilis 

ใชไดดีทั้งในรูปแบบเช้ือโดยตรงและ filtrate ของเช้ือ 

การทดสอบนําสารสกัดดวยแอลกอฮอลจาก

ก า น พ ลู  พ ลู  แ ล ะ ข ม้ิ น  จุ ลิ น ท รี ย ป ฏิ ป ก ษ 

Trichoderma spp. และ B. subtilis มาใชยับยั้งการ

เจริญของเช้ือรา Aspergillus sp., Fusarium sp. และ 

Penicillium sp. ที่แยกไดจากกระเทียม สามารถใช

เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบและศึกษาวิธีการ

ควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคในกระเทียมหลังการเก็บเก่ียว

ที่ไดผลดีที่สุด นอกจากน้ี จากผลการศึกษาที่พบวา สาร

สกัดกานพลูดวยเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง

การเจริญของเช้ือราสูงและ Trichoderma spp.  

ไอโซเลต Tri 14 สามารถยับยั้งเช้ือรา Fusarium sp. ได

ดี จึงควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบตาง  ๆ ที่

เหมาะสมกับการนํามาใชควบคุมเช้ือราในกระเทียม

ตอไป 
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