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การเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อราจากมูลสัตว์ต่อเชื้อรา Colletotrichum sp.
ST01 สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก
Antagonistic Effect of Coprophilous Fungi Against Colletotrichum sp.
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บทคัดย่อ
พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในขณะนี้พริกประสบปัญหาโรคแอนแทรคโนส
จากเชื้อรา Colletotrichum spp. ทําให้ผลผลิตพริกลดลง เกษตรกรส่วนใหญ่ควบคุมโรคโดยการใช้สารเคมี ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้นําเชื้อราจากตัวอย่างมูลสัตว์กินพืช จํานวน
17 ไอโซเลต มาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp. ST01 ด้วยวิธี Dual culture บน
อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar พบว่า เชื้อราจากมูลสัตว์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา
Colletotricum sp. ST01 มากกว่าร้อยละ 60 มีจํานวน ทั้งสิ้น 5 ไอโซเลต คือ Trichoderma sp. ST10
Trichoderma sp. ST19 Aspergillus sp. ST14 Aspergillus sp. ST18 และ Ceratocystis sp. ST16
มีร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 100.00±0.00 100.00±0.00 68.70±3.68 67.87±2.38 และ 63.70±3.60
ตามลําดับ จากผลการทดลองนี้เชื้อราจากมูลสัตว์มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp. ST01 ใน
ระดับห้องปฏิบัติการ ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเชื้อราดังกล่าวอาจนํามาควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริกได้
ABSTRACT
Chili is one of an important economic crop of Thailand. Currently, chili is facing a
problem of lower production caused by anthracnose disease from fungal pathogen,
Colletotrichum spp. Most farmers use chemicals to control anthracnose in chili which directly
affect environment and farmer’s health. The objective of this study was to evaluate for their
antagonistic activities of coprophilous fungi against Colletotrichum sp. ST01 by dual culture
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technique on potato dextrose agar. Five of seventeen isolates (ST10, ST19, ST14, ST18, and
ST16) showed high antagonistic activity of > 60% against Colletotrichum sp. ST01. The inhibition
percentage of Trichoderma sp. TS10, Trichoderma sp. ST19, Aspergillus sp. ST14, Apergillus sp.
ST18, and Ceratocystis sp. ST16 was 100.00±0.00, 100.00±0.00, 68.70±3.68, 67.87±2.38, and
63.70±3.60, respectively. Coprophilous fungi showed the potential to inhibit Colletotrichum sp.
ST01 in laboratory level. It is possible that these fungi could be applied for controlling
anthracnose disease in chili.
คําสําคัญ: เชื้อรามูลสัตว์ เชื้อราปฏิปักษ์ คอลเลโททริคัม โรคแอนเทรคโนสในพริก
Keywords: Coprophilous fungi, Antagonistic fungi, Colletotrichum sp., Chili Anthracnose Disease

บทนํา
พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย มี คุ ณ ประโยชน์ ใ นการปรุ ง แต่ ง รสชาติ
กลิ่ น และสี ข องอาหาร รวมทั้ ง ใช้ เ ป็ น สมุ น ไพร
เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารและยา และมีรสชาติเป็น
เอกลักษณ์ไม่สามารถใช้ผลผลิตจากพืชอื่นทดแทนได้
และยั ง มี ก ารใช้ ใ นพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ส่วนประกอบของพริกมีหลากหลายชนิด ได้แก่ พริกป่น
น้ํา พริ ก น้ํ า จิ้ มพริ ก ซอสพริ ก อาหารสํ า เร็ จ รูป บรรจุ
กระป๋องบางชนิด และอาหารกึ่งสําเร็จรูปที่มีพริกเป็น
เครื่องปรุง นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการสกัดสารเผ็ดที่
เรียกว่า แคปไซซิน (capsaicin) ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัช
วิ ท ยา มาทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ด้ า น
สุขภาพ เช่น กระตุ้นการทํางานของกระเพาะอาหาร
กระตุ้น การไหลเวี ย นของโลหิ ต บํ า รุง หั ว ใจ บรรเทา
อาการปวดเมื่อย ฉีดพ่นรักษาอาการโรคไซนัส รวมทั้ง
ใช้ เ พื่ อ ควบคุ ม น้ํ า หนั ก นอกจากนี้ ยั ง ได้ นํ า พริ ก ไปใช้
ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น ใช้แทนแก๊สน้ําตาเพื่อปราบ
จลาจลและใช้เคลือบสายไฟและสายไฟเบอร์ออฟติก
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ (กมล, 2553)
ปัจจุบันจึงมีความต้องการใช้พริกทั้งการบริโภคผลสดและ
ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปมากขึ้น แต่การผลิตพริกยัง

ประสบปั ญ หา กล่ า วคือ ผลผลิ ต ต่อ พื้ น ที่ ต่ํ า ผลผลิ ต
ด้อยคุณภาพ รวมถึงปัญหาเรื่องมาตรฐานการผลิตและ
ความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นผลมาจากจุลินทรีย์ก่อโรคและแมลงซึ่งสร้างความ
เสียหายแก่พริก โรคที่ส ร้างความเสียหายต่อปริมาณ
และคุ ณ ภาพของพริ ก มี ห ลายสาเหตุ โดยเฉพาะโรค
แอนแทรคโนสจากเชื้อรา Colletotrichum sp. ได้แก่
C. acutatum, C. capsici และ C.
gloeosporioides (Than et al., 2008; Pongpisutta
et al., 2010) เป็นต้น ทําให้ผลผลิตลดลง ซึ่งเชื้อรากลุ่ม
นี้สามารถเข้าทําลายพริกได้ทุกชนิดและทุกระยะของ
การเจริญ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ,
2558) ความรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของ
พริ ก หากมี เ ชื้ อ ราติ ด มากั บ เมล็ ด พั น ธุ์ เชื้ อ ราจะเข้ า
ทําลายต้นกล้าทําให้ต้นแห้งตาย และในสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการเจริญ เชื้อราจะเข้าทําลายใบ กิ่งก้าน
ลําต้น และผล ทําให้ใบร่วงเป็นจํานวนมาก และต้นพริก
อาจแห้งตายได้ (ไทยเกษตร, 2556) การควบคุมโรคทํา
ได้ โ ดยการฉี ด พ่ น สารเคมี เช่ น คาร์ เ บนดาซิ ม
(carbendazim) แมนโคเซบ (mancozeb) เบโนมิล
(benomyl) โพรพิเนบ (propineb) ซิเนบ (zineb) และ
แมนโคเซ็บ (mancozeb) (นุชนารถ, 2554) เป็นต้น

งานวิจัย
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การควบคุ ม โรคโดยใช้ ส ารเคมี ทํ า ให้ ผ ลผลิ ต ทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นและสามารถควบคุมการกระจายของ
โรคได้ดี แต่การใช้สารเคมีในปริมาณมากติดต่อกันเป็น
เวลานาน มี ผ ลทํ า ให้ เ ชื้ อ สาเหตุ ข องโรคต้ า นทาน
สารเคมี ไ ด้ (สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558) อีกทั้งก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของ
เกษตรกรและผู้บริโภคได้ ดังนั้นการควบคุมโรคโดยชีว
วิธี (biological control) ที่มีการนําจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
ได้แก่ แบคทีเรีย หรือเชื้อราในสิ่งแวดล้อมมาใช้ควบคุม
เชื้ อ ราสาเหตุข องโรคจึ ง เป็ น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ มีผู้ ใ ห้
ความสนใจเป็ น อย่ า งมาก เพราะเป็ น วิ ธี ที่ ช่ ว ยลด
สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคได้ เช่น
แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ CH6 และ
เชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ CBPin01 มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรก
โนสบนผลพริกใกล้เคียงกับสารเคมีคาร์เบนดาซิม เป็น
ต้น (นิพนธ์ และคณะ, 2558)
เชื้อรามูลสัตว์ (coprophilous fungi) เป็น
เชื้อราอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการย่อยสลาย
อินทรีย์วัตถุในธรรมชาติ โดยสปอร์ของเชื้อรากลุ่มนี้มี
ความทนทานต่อกระบวนการย่อยอาหารในกระเพาะ
สัตว์และสามารถงอกได้ใหม่เมื่อสัตว์ถ่ายมูลออกมาสู่

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และมีรายงานเชื้อรามูลสัตว์
หลายชนิดสามารถสร้างสารทุติยภูมิ (secondary
metabolites) ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อ
โรคพืช เช่น Sordaria fimicola สามารถยับยั้งการ
เจริ ญของเชื้ อรา
Pestalotiopsis
guepinii,
Colletotrichum capsici, Curvalaria lunata,
Alternaria alternata และ Fusarium oxysporum
ได้มากกว่าร้อยละ 50 (Jeamjitt, 2007) เป็นต้น
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาประสิทธิภาพการ
ยับยั้งของเชื้อราที่แยกได้จากมูลสัตว์กินพืชที่มีต่อเชื้อรา
ส า เ ห ตุ โ ร ค แ อ น แ ท ร ค โ น ส ใ น พ ริ ก ใ น ร ะ ดั บ
ห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนําเชื้อรา
จากมูลสัตว์มาใช้ในการควบคุมโรคพืชทางชีววิธีต่อไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมเชื้อราทดสอบ
เพาะเลี้ยงเชื้อราทดสอบ ซึ่งคัดแยกมาจากมูล
สัตว์เลี้ยงกินพืช 5 ชนิด คือมูลโค มูลช้าง มูลแพะ มูล
ม้าและมูลกระต่าย จํานวน 17 ไอโซเลต (ตารางที่ 1)
บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) บ่มที่
อุณหภูมิห้อง นาน 3-5 วัน

ตารางที่ 1 เชื้อราทดสอบซึ่งแยกมาจากมูลสัตว์กินพืช
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ไอโซเลต
ST1
ST21
ST3
ST18
ST8
ST10
ST19
ST22

แหล่งมูลสัตว์
มูลโค
มูลโค
มูลโค
มูลแพะ
มูลโค
มูลโค
มูลแพะ
มูลโค
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ที่มาของมูลสัตว์
อาคารสระว่ายน้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาคารสระว่ายน้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แปลงผักเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แปลงผักเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โรงเพาะเห็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
บ้านนาปึก ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
บ้านนาปึก ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
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ตารางที่ 1 เชื้อราทดสอบซึ่งแยกมาจากมูลสัตว์กินพืช (ต่อ)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ไอโซเลต
ST24
ST26
ST29
ST30
ST14
ST16
ST27
ST9
ST13

แหล่งมูลสัตว์
มูลโค
มูลโค
มูลม้า
มูลม้า
มูลช้าง
มูลแพะ
มูลโค
มูลโค
มูลกระต่าย

2. การแยกเชื้อรา Colletotrichum sp.
แยกเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรค
แอนแทรคโนสในพริก (ชมพูนุช, 2550) โดยการเก็บ
ตัวอย่างพริกที่แสดงอาการของโรคมาแยกเชื้อราด้วยวิธี
tissue transplanting technique บนอาหาร potato
dextrose agar บ่มที่อุณหภูมิห้อง นาน 3-5 วัน ศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราที่เจริญบนอาหาร
เพาะเชื้อตามวิธีของ Watanabe (2002) แยกเชื้อให้
บริ สุ ท ธิ์ แล้ ว เพาะเลี้ ย งบนอาหารวุ้ น เอี ย ง potato
dextrose agar ในหลอด เพื่อเก็บไว้เป็น stock
culture ในการทดสอบในขั้นต่อไป
3. ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราก่อโรค
ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราที่แยกจากมูล
สัตว์กินพืชในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp.
ด้วยวิธี Dual culture (ดัดแปลงจาก Jeamjitt, 2007)
โ ด ย เ ต รี ย ม เ ชื้ อ ร า จ า ก มู ล สั ต ว์ แ ล ะ เ ชื้ อ ร า
Colletotrichum sp. ด้วยการเพาะเลี้ยงบนอาหาร
potato dextrose agar บ่มที่อุณหภูมิห้อง นาน 3-5
วัน แล้วใช้ cork borer ปลอดเชื้อ (ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร) เจาะบริเวณใกล้ขอบโคโลนี
ของเชื้อราจากมูลสัตว์และเชื้อรา Colletotrichum sp.
นํามาวางบน potato dextrose agar โดยให้เชื้อราทั้ง

ที่มาของมูลสัตว์
บ้านนาปึก ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
บ้านนาปึก ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
ร้านอาหารคาวบอย (หาดสมิหลา) อ.เมือง จ.สงขลา
ร้านอาหารคาวบอย (หาดสมิหลา) อ.เมือง จ.สงขลา
หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
หมู่ที่ 6 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
บ้านหัวหิน ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 12 ต. ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

สองชนิดห่างกัน 2 เซนติเมตร (3 ซ้ํา) และเพาะเลี้ยง
เชื้อรา Colletotrichum sp. บนอาหาร potato
dextrose agar เป็นเชื้อควบคุม บ่มที่อุณหภูมิห้อง
นาน 7 วัน ใช้ vernier caliper วัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา Colletotrichum sp. ใน
จานเพาะเชื้ อ ร่ ว มกั บ เชื้ อ รามู ล สั ต ว์ แ ละวั ด เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา Colletotrichum sp. ใน
จานเพาะเลี้ยงควบคุม บันทึกผลการทดลอง
คํานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อรา Colletotrichum sp. โดยใช้สูตร {(Mc Mt) /Mc} x 100 (Mc หมายถึงรัศมีของโคโลนี
เชื้อรา Colletotrichum sp. ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อชุด
ควบคุม และ Mt หมายถึงรัศมีของโคโลนีเชื้อรา
Colletotrichum sp. ที่เจริญในจานเพาะเชื้อร่วมกับ
เชื้อราจากมูลสัตว์ (Vincent, 1947 อ้างโดย
Manmohan and Govindaiah, 2012)
จัดจําแนกเชื้อรามูลสัตว์ที่มีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งเชื้อ Colletotrichum sp. โดยการเพาะเลี้ยง
เชื้อราจากมูลสัตว์บนอาหาร Potato dextrose agar
บ่มที่อุณหภูมิห้อง นาน 7 วัน ศึกษาลักษณะโคโลนีและ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและจําแนกเชื้อรามูลสัตว์โดย

งานวิจัย
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ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบพื้นสว่าง (Barnett and Hunter,
1972)

ผลการวิจัย
ลั ก ษณะทา งสั ณ ฐา น วิ ท ยาของเชื้ อ รา
Colletotrichum sp. ST01 ที่แยกได้จากผลพริก มี
ลักษณะดังนี้คือ โคโลนีบนอาหาร PDA บ่มที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง นาน 7
วั น มี เส้ นผ่ านศู นย์ กลาง
5.60±0.17 เซนติเมตร โคโลนีมีสีชมพู ลักษณะฟู ใต้
โคโลนี มี สี น้ํ าตาล-เหลื อง โคนิ เดี ย มี รู ป ร่ า งไข่ จนถึ ง
ทรงกระบอก ปลายมน มีขนาดเท่ากับ 2.5-3.5 x 4.0-
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8.0 ไมโครเมตร ไฮฟาใส ไม่มีสี มีความกว้าง เท่ากับ
3.0-4.0 ไมโครเมตร (รูปที่ 1)
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา
Colletotrichum sp. ST01 ด้วยเชื้อราที่คัดแยกมา
จากมูลสัตว์กินพืช จํานวน 17 ไอโซเลต ด้วยวิธี Dual
culture พบว่าเชื้อราจากมูลสัตว์ที่มีประสิทธิภาพการ
ยับยั้งมากกว่าร้อยละ 60 จํานวน 5 ไอโซเลต คือ
ST10, ST19, ST14, ST18 และ ST16 มีร้อยละการ
ยั บ ยั้ ง เท่ า กั บ 100.00±0.00,
100.00±0.00,
68.70±3.68, 67.87±2.38
และ 63.70±3.60
ตามลําดับ (ตารางที่ 2, รูปที่ 2)
ข

ก

ค

รูปที่ 1 ลักษณะโคโลนีและสัณฐานวิทยาของ Colletotrichum sp. ST01 เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA บ่มที่
อุณหภูมิห้อง นาน 7 วัน
ก. โคโลนีสีชมพู ลักษณะฟู ข. โคนิดิโอฟอร์และไฮฟา ค.โคนิเดียรูปร่างรี-ท่อน
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของเชื้อราจากมูลสัตว์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp. ST01 ด้วยวิธี Dual
culture บนอาหาร PDA บ่มที่อุณหภูมิห้อง นาน 7 วัน
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ไอโซเลต
ST1
ST3
ST8
ST9
ST10
ST13
ST14
ST16
ST18
ST19
ST21
ST22
ST24
ST26
ST27
ST29
ST30
Control

แหล่งเชือ้ ราจากมูลสัตว์
มูลโค
มูลโค
มูลโค
มูลโค
มูลโค
มูลกระต่าย
มูลช้าง
มูลแพะ
มูลแพะ
มูลแพะ
มูลโค
มูลโค
มูลโค
มูลโค
มูลโค
มูลม้า
มูลม้า
Colletotrichum sp. ST01 จากพริก

จากการศึ ก ษาลั ก ษณะโคโลนี แ ละสั ณ ฐาน
วิทยาของราจากมูลสัตว์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เชื้อรา Colletotrichum sp. ST01 ทั้ง 6 ไอโซเลต บน
อาหาร PDA บ่มที่อุณหภูมิห้อง นาน 7 วัน พบว่า เชื้อ
ราไอโซเลต ST10 (มูลโค) และ ST19 (มูลแพะ) จัด

รัศมีของโคโลนี (มม.)
10.40±0.89
10.00±0.71
21.20±0.45
12.40±0.55
0.00±0.00
19.00±0.63
7.20±0.84
8.33±0.81
7.40±0.55
0.00±0.00
12.20±0.86
10.60±0.54
16.40±0.55
14.80±0.84
16.00±0.71
18.20±0.84
16.40±0.55
23.00±0.71

ร้อยละการยับยั้ง
54.78±3.89
55.65±3.64
7.83±1.95
46.09±2.38
100.00±0.00
17.39±3.08
68.70±3.68
63.70±3.60
67.87±2.38
100.00±0.00
46.96±3.64
53.91±2.38
28.69±2.38
32.92±2.55
30.35±2.93
20.87±3.64
28.69±2.39
0.00±3.08

จําแนกเป็นสกุล Trichoderma สําหรับ ST14 (มูล
ช้าง) และ ST18 (มูลแพะ) จัดจําแนกเป็นสกุล
Aspergillus ส่วนเชื้อราไอโซเลต ST16 (มูลแพะ) จัด
จําแนกเป็นสกุล Ceratocystis ตามลําดับ (ตารางที่ 3)

งานวิจัย
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รูปที่ 2 ประสิทธิภาพการยับยั้งระหว่างเชื้อราจากมูลสัตว์และเชื้อรา Colletotrichum sp. ST01 ด้วยวิธี
Dual culture บนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิห้อง นาน 7 วัน
ก. ไอโซเลต ST19
ข. ไอโซเลต ST10
ค. ไอโซเลต ST14
ง. ไอโซเลต ST18
จ. ไอโซเลต ST16
ฉ. Colletotrichum sp. ST01
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ตารางที่ 3 ลั ก ษณะโคโลนี แ ละขนาดของโครงสร้ า งเชื้ อ ราจากมู ล สั ต ว์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา
Colletotrichum sp. ST01 บนอาหาร PDA บ่มที่อุณหภูมิห้อง นาน 7 วัน
รูปร่างและขนาดของโครงสร้างเชือ้ ราบนอาหาร PDA (m)
ไอโซเลต

ลักษณะโคโลนี

ST10
(Trichoderma sp.)

ฟู มีสีเขียวและขาว
เป็นวงสลับกัน

ST14
(Aspergillus sp.)

ฟู สีน้ําตาล
อมเหลือง ด้านใต้
โคโลนีมีสีเหลือง

ST16
(Ceratocystis sp.)

ฟู สีเทาดําฟู
เล็กน้อย
ใต้โคโลนีมีสีดาํ

ST18
(Aspergillus sp.)

ฟู สีน้ําตาลเข้ม
ถึงดํา ใต้โคโลนีมีสี
เหลืองอ่อน

ST 19
(Trichoderma sp.)

ฟู สีเขียวเข้มและสี
ขาวเป็นวงสลับกัน

คลาไมโด
สปอร์
ไม่มี

โคนิเดีย

โคนิดิโอฟอร์

เส้นใย

เวสิเคิล

เฟียไลด์

กลม-รี
ผิวเรียบ
3.0-4.5x
3.0-4.5
กลม-รี ผิว
ขรุขระเล็กน้อย
2.0-2.5x
3.0-8.0
รูปร่างท่อน
ผิวเรียบ
3.0-4.0x
5.0-6.0
กลม ผิวขรุขระ
2.5-5.5x
2.5-5.0
กลม-รี ผิวเรียบ
2.0-3.0x
3.0-5.0

ผนังเรียบ
5.0-6.0x
10.0-12.0

5.0-6.0

ไม่มี

3.0-4.0x
7.0-9.0

ผนังเรียบ
5.0-7.5x
75.0-400.0

5.0-6.0

คล้าย
กระบอง
20-25

2.0-3.0x
6.0-8.0

ไม่มี

ผนังเรียบ
4.0-6.0x50-70

4.0-5.0

ไม่มี

ไม่มี

ผนังเรียบ
5.0-11.0x
230.0-850.0
ผนังเรียบ
3.0-4.0x
10.0-20.0

7.0-14.0

กลม
55-70

3.0-5.0x
9.0-14.0

รี ต่อเป็นสาย
โซ่ ผิวเรียบ
3.5-4.5x
5.0-7.0
ไม่มี

4.0-5.0

ไม่มี

3.0-5.0x
10.0-12.0

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการทดสอบความสามารถในการยับยั้ง
เชื้อรา Colletotrichum sp. ST01 โดยใช้เชื้อราที่คัด
แยกจากมูลสัตว์กินพืช พบว่าเชื้อราจากมูลสัตว์ที่มี
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp.
ST01 มากกว่าร้อยละ 60 ทั้งสิ้นจํานวน 5 ไอโซเลต
คือ Trichoderma sp. ST10 (มูลโค), Trichoderma
sp. ST19 (มูลแพะ), Aspergillus sp. ST14 (มูลช้าง),
Aspergillus sp. ST18 (มูลแพะ) และ Ceratocystis
sp. ST16 (มูลแพะ) มีร้อยละการยับยั้งเท่ากับ
100.00±0.00,
100.00±0.00,
68.70±3.68,
67.87±2.38 และ 63.70±3.60 ตามลําดับ ซึ่ง

ไม่มี

การศึกษาครั้งนี้เชื้อรา Trichoderma ทั้งสองไอโซเลต
ที่คั ด แยกจากมู ล โคและมู ล แพะให้ ป ระสิ ท ธิภ าพการ
ยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp. ST01 ได้ดีมาก ทํา
ให้เชื้อรา Colletotrichum sp. ST01 ไม่สามารถเจริญ
ได้ เ ลย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเชื้ อ ราในสกุ ล Trichoderma
หลายชนิดมีความสามารถควบคุมเชื้อราก่อโรคได้อย่าง
กว้างขวาง (Alwathnani and Perveen, 2012) ดังมี
รายงานว่า เชื้อรา Trichoderma จํานวน 4 ชนิด คือ T.
harzianum, T. viride, T. viride E และ T. virens
(Gliocladium virens) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ
รา Colletotrichum capsici โดยการศึกษาด้วยวิธี
Dual culture บนอาหาร PDA ได้ (Kaur et al., 2006)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 44 เล่มที่ 2

นอกจากนี้ T. viride และ T. harzianum มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งราโรคพืชอีก 4 ชนิด คือ
Curvularia lunata, Fusarium oxysporum,
Alternaria alternata และ Rhizoctonia solani
(Tapwal et al., 2015) เพราะเชื้อราในสกุลนี้มีกลไก
หลายแบบ ได้แก่ ภาวะการยับยั้ง (antibiosis) การเป็น
เชื้ อ ราปรสิ ต กั บ เชื้ อ รา (mycoparasitism) การมี
ปฏิสัมพันธ์ของไฮฟา
(hyphal interactions)
(Schirmbock et al, 1994) และสามารถสร้างเอนไซม์ได้
หลายชนิด เช่น ไคทิเนส (chitinase) บีตา-1-3 กลูคาเนส
(-1-3 glucanase) โปรติเอส (protease) และเซลลูเลส
(cellulase) (สุวิตา และคณะ, 2011) จึงสามารถย่อย
สลายผนังเซลล์ของเชื้อรา Colletotrichum sp. ST01
ได้ และ นอกจากนี้เชื้อรา Trichoderma spp. ยัง
สามารถควบคุ ม ความรุ น แรงของโรคพื ช ได้ โ ดยการ
แข่ ง ขั น ด้ า นปั จ จั ย การดํ า รงชี วิ ต เช่ น การเข้ า แย่ ง
สารอาหาร การแย่งพื้นที่ในการเจริญโดยสร้างเส้นใยได้
อย่างรวดเร็วและสร้างสปอร์ในปริมาณมาก (ชมพูนุช,
2550) จึงได้มีการประยุกต์ใช้เชื้อรา Trichoderma spp.
สําหรับควบคุม Colletotrichum spp. สาเหตุโรคในพริก
(Boonratkwang et al., 2007) และในการศึกษาครั้งนี้
พบว่า มีเชื้อราสกุล Aspergillus จํานวน 2 ไอโซเลต
สามารถยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp. ST01 คือ
Aspergillus sp. ST14 และ Aspergillus ST18 มีร้อย
ละของการยับยั้ง เท่ากับ
68.70±3.68
และ
67.87±2.38
ตามลํ า ดั บ โดยโคโลนี ข องเชื้ อ รา
Aspergillus ทั้งสองชนิดนี้ได้เจริญโอบล้อมเชื้อราก่อ
โรค ทําให้เชื้อราก่อโรคหยุดการเจริญ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
Aspergillus ทั้งสองไอโซเลต สามารถสร้างเอนไซม์ไล
ติก (lytic enzyme) ย่อยทําลายผนังเซลล์ของเชื้อรา
Colletotrichum sp. ST01 ได้และมีการเจริญที่
รวดเร็วกว่า ซึ่งได้มีรายงานว่าเชื้อราสกุล Aspergillus
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จํานวน 4 ชนิด คือ A. niger , A. flavus,
A. sulphureus และ A. luchuensis สามารถยังยั้ง
การเจริญของเชื้อรา F. oxysporum f. sp.
lycopersici
สาเหตุ โ รคเหี่ ย วในมะเขื อ เทศได้
(Dwivedi and Enespa, 2013) และนอกจากนี้ยังมี
รายงานว่าเชื้อรา A. niger (Pandey et al, 1993;
Thakur and Harsh, 2014) Trichoderma spp.
(Claydon et al, 1987) และ T. harzianum (Thakur
and Harsh, 2014) สร้างสารปฏิชีวนะชนิดระเหยและ
แพร่กระจายได้ (diffusible volatile antibiotics) ใน
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ จึ ง สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ C.
gloeosporioides ได้ และ T. harzianum ยังสร้าง
สารเชิงซ้อนที่ระเหย (volatile compound) กดการ
เจริญของเส้นใยของเชื้อรา C. capsici ซึ่งเป็นสาเหตุ
โรคแอนแทรกโนสในพริกหยวกหรือพริกหวาน (bell
peppers) (Ajith and Lakshmedevi, 2010) และใน
การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า Ceratocystis sp. ST16 มีร้อย
ละของการยับยั้งการเจริญของ Colletotrichum sp.
ST01 เท่ากับ 63.70±3.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพดีใกล้เคียง
กับเชื้อราสกุล Aspergillus ที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเชื้อรา Ceratocystis sp. ST16 มี
ความสามารถในการแข่งขันในการเข้าแย่งสารอาหาร
หรือการแย่งพื้นที่ในการเจริญ ดังจะเห็นได้ว่าเส้นใยมี
การเจริ ญได้ อย่างรวดเร็ ว โคโลนีมี ลักษณะฟู ปกคลุ ม
โคโลนีของเชื้อรา Colletotrichum sp. ST01 จึงควรมี
การศึกษากลไกการยับยั้งต่อไป

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการครั้งนี้
พบว่า เชื้อ ราจากมูล สัตว์มีศักยภาพในการยับ ยั้ง เชื้อ
รา Colletotrichum sp. ST01 สาเหตุโรคแอนแทรค
โนสในพริ ก ทั้ ง หมด 5
ไอโซเลต คื อ สกุ ล
Trichoderma sp. ST10, Trichoderma sp. ST19 ,
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Aspergillus sp. ST14, Aspergillus sp. ST18 และ
Ceratocystis sp. ST16 ดังนั้นจึงควรศึกษาการ
ควบคุม โรคแอนแทรคโนสในพริก ในภาคสนามเพื่ อ
ศึกษาแนวโน้มในการนําไปใช้ควบคุมโรคในพริกทาง
ชีววิธีต่อไป
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