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ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเชื้อรา Chaetomium globosum
ในการยับยั้งเชื้อรา Bipolaris maydis สาเหตุโรคใบไหม้แผลเล็กในข้าวโพด
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Bipolaris is a pathogenic fungus causes of maize leaf blight disease in corn which reduce the
photosynthesis and production of corn in Thailand. The use of biological methods to control plant
diseases, especially the use of Chaetomium globosum, has the potential to control various
pathogenic fungi. This research was to study the efficiency of C. globosum inhibitory activity against
B. maydis and the crude extract of C. globosum inhibitory activity against B. maydis under laboratory
and greenhouse conditions. The first method was tested the efficiency of crude extract from
C. globosum for inhibiting B. maydis under laboratory condition using dual culture test. The result
showed that inhibition percentage of radial growth was 51.16%. In addition, fungal antagonist was
extracted by solvent extraction method using methanol and ethyl acetate and tested for growth
inhibition of B. maydis under laboratory and greenhouse conditions. Fungal crude extracts showed
growth inhibitory activity against B. maydis causing maize leaf blight disease in corn at a concentration
of 7,000, 3,500 and 1,750 micrograms per milliliter.
Keywords: crude extracts, dual culture test, percent inhibition of radial growth, leaf blight disease

บทคัดย่อ
เชื้อรา Bipolaris เป็น เชื้อราที่ก่อโรคใบไหม้ ใน
ข้าวโพดทาให้ลดการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวโพด และ
สร้างความสูญเสียแก่ผลผลิตที่สาคัญในประเทศไทย การ

ใช้ ชี ว วิ ธี ในการควบคุ ม โรคพื ช โดยเฉพาะการใช้ เชื้ อ รา
Chaetomium globosum มี ศั ก ยภาพในการควบคุ ม
เชื้อราก่อโรคต่างๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิ ท ธิ ภ าพการยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา B. maydis ด้ ว ยเชื้ อ รา
C. globosum และประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก
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เชื้ อ รา C. globosum ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา B. maydis
ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการและสภาพโรงเรือน วิธีทดลอง
แรกเป็นการเลี้ยงเชื้อรา B. maydis และ C. globosum
และทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเชื้อรา
C. globosum ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา B. maydis ภายใต้
ห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการเลี้ยงเชื้อร่วมกัน ผลการศึกษา
พบว่ า เปอร์เซ็ น ต์ ก ารยั บ ยั้ ง การเจริญ ของเส้ น ใยเชื้ อ รา
B. Maydis ของเชื้อรา C. globosum มีค่าเท่ากับ 51.16%
หลั งจากนั้ น น าเชื้อรา C. globosum มาสกัดด้ วยตัวท า
ละลายเมทานอลและเอทิ ล อะซิ เตท และน าสารสกั ด
หยาบจากเชื้ อ รา C. globosum มาทดสอบการยั บ ยั้ ง
เชื้ อ รา B. maydis ภายใต้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและสภาพ
โรงเรือน โดยพบว่าสารสกัดหยาบจากเชื้อรา C. globosum
ความเข้มข้นที่ 7,000, 3,500 และ 1,750 ไมโครกรัมต่อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา B. maydis ที่ เป็ น เชื้ อ
สาเหตุโรคใบไหม้แผลเล็กในข้าวโพด
คาสาคัญ: สารสกัดหยาบ วิธกี ารเลี้ยงเชื้อร่วมกัน
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใย
โรคใบไหม้

คานา
ข้าวโพดเป็นพื ชเศรษฐกิจที่ สาคัญ ของประเทศ
ไทย แต่ในปัจจุบันผลผลิตของข้าวโพดลดลง (Office of
the Permantent Secretary for Ministry of Agriculture
and Cooperatives, 2020) ปั ญ หาส าคั ญ ใน ก ารป ลู ก
ข้าวโพด คือ โรคพืช ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายต่อปริมาณ
และคุณ ภาพชองผลผลิตข้าวโพด โดยเฉพาะโรคใบไหม้
แ ผ ล เล็ ก ใน ข้ าวโพ ด ที่ เกิ ด จ าก เชื้ อ รา B. maydis
(Sleesman and Curt, 1976) โดยเชื้ อ รา B. maydis
ท าให้ เกิ ด อาการขอบแผลเป็ น สี น้ า ตาลแดงไม่ เรี ย บ
สม่ า เสมอ และแผลเกิ ด ติ ด ต่ อ กั น จนท าให้ เกิ ด ใบไหม้
หลังจากนั้นมีอาการรุนแรงทาให้ใบแห้งและต้นข้าวโพด
ตายในที่ สุ ด (Sun et al., 2020) ในปั จ จุ บั น เกษตรกร

ส่ ว นใหญ่ จึ ง นิ ย มแก้ ไ ขปั ญ หาการระบาดของโรคด้ ว ย
สารเคมี เพราะเป็ น วิ ธี ที่ ง่ า ย ประหยั ด รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ แต่มีอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ โดยเฉพาะตัวเกษตรกร เช่น สารพิษ ตกค้างในดิน
และน้าบริเวณพื้นที่ทาการเกษตร และเข้าสู่ร่างกายด้วย
วิ ธี ต่ า งๆ การปฏิ บั ติ ด้ ว ยชี ว วิ ธี เป็ น วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ และไม่ทาลายสภาพแวดล้อม ซึง่ มีค่าใช้จ่าย
ไม่สูงนัก โดยนาส่วนสารสกัดหยาบจากพืชหรือจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่จะใช้ทดแทน
สารเคมี ในการควบคุ ม เชื้ อ รา B. maydis ตั ว อย่ า งเช่ น
การศึกษาการควบคุมเชื้อรา Bipolaris ด้วยชีววิธีโดยใช้
สารสกัดจากพืช เช่น หอม กระเทียม สะเดา (Rungprom
et al., 2008) หรื อ การใช้ เชื้ อราปฏิ ปั กษ์ C. globosum
ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา B. maydis สาเหตุ โ รคใบไหม้
แผลเล็กในข้าวโพด เนื่องจากเชื้อรา C. globosum มีกลไก
การแข่ ง ขั น กลไกการเป็ น ภาวะปรสิ ต และกลไกการ
สร้ างสารปฏิ ชี วนะ เช่ น Chaetomin, Chaetoglobosin,
Cochliodinol, Chaetosin และ Prenisatin (Ashwini,
2019) หากสารสกั ด หยาบจากเชื้ อ รา C. globosum
มีความสามารถน าไปใช้ในการยั บยั้ งหรือควบคุม เชื้อรา
B. maydis สาเหตุ โ รคใบไหม้ ใ นข้ า วโพด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในอนาคตอาจมี ก ารน าสารสกั ด หยาบ
จากเชื้อรา C. globosum มาทาชีวภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้
งานของเกษตรกรในไร่ข้ า วโพด โดยการศึ กษาครั้ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ
จากเชื้อรา C. globosum ในการยับยั้งเชื้อรา B. maydis
สาเหตุโรคใบไหม้แผลเล็ก

วิธีดาเนินการวิจัย
การเพาะเลี้ ยงเชื้ อราปฏิ ปั กษ์ C. globosum และเชื้ อรา
ก่อโรค B. maydis
เชื้ อราปฏิ ปั กษ์ C. globosum BCC 31359 ที่
แยกจากปะการัง ในทะเลของประเทศไทย ได้ รั บ จาก
ห้องปฏิบั ติ การเก็บรวบรวมสายพั นธุ์ จุลิ นทรีย์ ศูนย์พั นธุ
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วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และเชื้อ
ราก่อโรค B. maydis แยกจากตัวอย่างโรคใบไหม้จากต้น
ข้าวโพด อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ.
2560 น าเชื้ อ รามาเพาะเลี้ ย งบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ PDA
(Potato Dextrose Agar) แล้วบ่มเชื้อราที่อุณหภูมิ 28°ซ.
ภายใต้แสงฟลูโอเรสเซนต์ 12 ชั่วโมง สลับมืด 12 ชั่วโมง
เป็นเวลา 7 วัน ศึกษาลักษณะโคโลนีของเชื้อรา และลักษณะ
ของเส้นใยและสปอร์ของเชื้อรา ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง ยี่ห้อ Olympus รุ่น CX22
การทดสอบเชื้อรา C. globosum ในการยับยั้งเชื้อรา
ก่อโรค B. maydis ในห้องปฏิบัติการ
เชื้ อ รา C. globosum และเชื้ อ ราก่ อ โรคพื ช
B. maydis ถูกเลี้ ยงบนอาหารเลี้ ยงเชื้อ PDA บ่ ม เชื้ อรา
อุ ณ หภู มิ 28°ซ. ภายใต้ แ สงฟลู โอเรสเซนต์ 12 ชั่ ว โมง
สลั บ มื ด 12 ชั่ ว โมง เป็ น เวลา 7 วั น น ามาทดสอบ
ความสามารถโดยใช้วิธีเพาะเลี้ยงเชื้อร่วมกัน บนอาหาร
PDA ที่ ป ราศจากเชื้อจุลินทรีย์ ทาสัญ ลักษณ์ ส องจุ ดบน
จานเพาะเลี้ยงเชื้อ โดยให้จุดทั้งสองอยู่ในแนวเส้นผ่าศูนย์กลาง
ห่างกันประมาณ 5 ซม. และจุดทั้งสองห่างจากขอบของ
จานเพาะเลี้ยงเชื้อประมาณ 1.5 ซม. หลังจากนั้นใช้ Cork
borer เจาะเส้ น ใยบริ เ วณ ของโคโลนี ข องเชื้ อ รา B.
maydis ที่เพาะเลี้ยงไว้ นามาวางไว้บนจานอาหาร PDA
ที่ ต รงกั บ จุ ด ที่ ท าสั ญ ลั กษณ์ ไว้ ห นึ่ งจุ ด จากนั้ น ใช้ Cork
borer เจาะเส้นใยบริเวณของโคโลนี ของเชื้อราปฏิปักษ์
C. globosum และวางเชื้อรา C. globosum ลงผิวหน้า
ของ PDA ในด้านตรงกันข้ามของแต่ละจานเพาะเชื้อ ส่วน
กรรมวิธีควบคุมเชิงบวก คือ สารเคมีไตรโฟรีน 20 (ซาพรอล)
ความเข้มข้น 1,000 ppm หยดลงในแผ่นกระดาษกรอง
ขนาดเส้ น ผ่ า ศูน ย์ กลาง 6 มม. ปริม าตร 10 ไมโครลิ ต ร
ส่วนด้านตรงกันข้ามในจานอาหารเลี้ยงเชื้อเดียวกั นวาง
เชื้ อ รา B. maydis นอกจากนี้ กรรมวิ ธี ค วบคุ ม เชิ ง ลบ
คื อ เชื้ อรา B. maydis เพี ย งชนิ ด เดี ย ว หลั ง จากนั้ น น า
เชื้ อ ราไปบ่ มที่ อุ ณหภู มิ 28°ซ. ภายใต้ แสงฟลู โอเรสเซนต์

12 ชั่ วโมง สลับมื ด 12 ชั่วโมง โดยวางแผนการทดลอง
แ บ บ CRD (Completely Randomized Design) ท าการ
ทดลองจ านวน 5 ซ้ า สังเกตการเจริญ ของเชื้อราทุ กวั น
เป็นเวลา 14 วัน และเมื่อพบว่าเชื้อราก่อโรคมีการเจริญ
เกินกว่าครึ่งหนึ่งของระยะ 5 ซม. แล้วจึงนามาวัดรัศมีของ
เชื้ อราก่อโรค และน าค่ารัศมี ที่ ได้ คานวณหาเปอร์เซ็น ต์
การยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเส้ น ใย เชื้ อ ราก่ อ โรค โดย
ค านวณหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
เปอร์เซ็ น ต์ การยั บ ยั้ งการเจริญ ของเส้ น ใยเชื้ อราก่อโรค
พร้อมทั้งนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Oneway ANOVA) และความแตกต่างระหว่างกรรมวิธีทดลอง
ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
การสกัดสารสกัดหยาบจากเชื้อราปฏิปกั ษ์ C. globosum
เตรี ย มการเพาะเลี้ ย งเชื้ อ รา C. globosum ใน
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ เหลว PDB (Potato Dextrose Broth)
บ่มด้วยเครื่อง Incubator shaker ที่อุณหภูมิ 28°ซ. ด้วย
ความเร็ว 150 รอบ/นาที เป็นเวลา 14 วัน และนาเชื้อรา
ในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDB ไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง
ความเร็วสูงที่ความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที
แ ย ก ส่ ว น เส้ น ใย แ ล ะ ส ป อ ร์ ข อ ง เชื้ อ ร า กั บ ส่ ว น
Supernatant ออกจากกั น จากนั้ น น าส่ ว นเส้ น ใยและ
สปอร์ของเชื้อรามาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60°ซ. เป็นเวลา
12 ชั่ ว โมง จากนั้ น น าเส้ น ใยและสปอร์ของเชื้ อ ราแห้ ง
ไปบดเป็นผงและทาการสกัดด้วยตัวทาละลาย อัตราส่วน
เมทานอล : เอทิลอะซิเตต เท่ากับ 1 : 1 (v/v) โดยอัตราส่วน
เส้นใยและสปอร์ของเชื้อราแห้งต่อตัวทาละลาย เท่ากับ
1 : 100 (w/v) นาไปเขย่าด้วยเครื่อง Incubator shaker
ที่ ความเร็ว รอบ 150 รอบ/นาที ที่ อุณ หภู มิ 28°ซ. เป็ น
เวลา 14 วัน จากนั้นนาสารสกัดหยาบแขวนลอยที่ได้ไป
กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 และนาสารสกัด หยาบนี้
ไประเหยตั วท าละลายออกด้ วยเครื่ อง Rotary evaporator
ภายใต้ความดันต่า อุณหภูมิ 50°ซ.
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การทดสอบสารสกั ด หยาบจากเชื้ อรา C. globosum
ในการยับยั้งเชื้อรา B. maydis ในห้องปฏิบัติการ
การทดสอบสารสกัดหยาบของเชื้อรา C. globosum
ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ ราก่ อ โรค B. maydis โดยใช้ วิ ธี Disc
diffusion (Pelo et al., 2020) ในการเพาะเลี้ยงร่วมกัน
บนอาหาร PDA ที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ ทาสัญลักษณ์
สองจุ ด บนจานเพาะเลี้ ย งเชื้ อ โดยจุ ด ทั้ งสองอยู่ ในแนว
เส้นผ่าศูนย์กลางห่างกันประมาณ 5 ซม. และจุดทั้งสอง
ห่ างจากขอบของจานเพาะเลี้ ย งเชื้ อประมาณ 1.5 ซม.
วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยทาการทดลองแต่ละ
กรรมวิ ธี จ านวน 3 ซ้ า ส่ วนกรรมวิธี ควบคุม เชิ งลบ คือ
2% DMSO (Dimethyl sulfoxide) ส่ วนกรรมวิ ธี ค วบคุ ม
เชิงบวก คือ สารเคมีไตรโฟรีน (ซาพรอล) ความเข้มข้น
1,000 ppm สาหรับกรรมวิธีทดลอง คือ สารสกัดหยาบ
จากเชื้อรา C. globosum ความเข้มข้นต่างๆ คือ 1,750,
3,500 และ 7,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในตัวทาละลาย
2 % DMSO ห ย ด ตั ว อ ย่ า ง ส า ร ส กั ด จ า ก เชื้ อ ร า
ความเข้ ม ข้ น ต่ า งๆ ลงบนแผ่ น กระดาษกรองขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ปริมาตร 10 ไมโครลิตร แล้วใช้
Cork borer เจาะเส้น ใยของเชื้อ B. maydis ลงผิ วหน้ า
ของ PDA ในด้านตรงกันข้ามของแต่ละจานเพาะเชื้อ บ่ม
ที่อุณ หภู มิ 28°ซ. ภายใต้ แสงฟลูโอเรสเซนต์ 12 ชั่วโมง
สลั บ มื ด 12 ชั่ ว โมง ท าการสั งเกตการเจริญ ของเชื้ อ รา
ทุกวัน จากนั้นจึงนามาวัดรัศมีการเจริญของเชื้อราก่อโรค
และน าค่ า รัศ มี ก ารเจริญ ของเชื้ อ ราที่ ไ ด้ ม าค านวณหา
เปอร์เซ็ น ต์ การยั บ ยั้ งการเจริญ ของเส้ น ใยเชื้ อราก่อโรค
และน ามาหาค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
เปอร์เซ็ น ต์ การยั บ ยั้ งการเจริญ ของเส้ น ใยเชื้ อราก่อโรค
พร้ อ มทั้ ง น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน
(One-way ANOVA) และความแตกต่ างระหว่ างกรรมวิ ธี
ทดลองด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเชื้อรา
C. globosum ในการควบคุม โรคใบไหม้ของข้าวโพด
ในสภาพโรงเรือน
วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยแต่ ล ะ
กรรมวิธี มีจานวน 10 ซ้า กรรมวิธีควบคุมที่ 1 ใช้ Tween
20 ความเข้มข้น 0.1% อย่างเดียว กรรมวิธีควบคุมที่ 2
สปอร์แ ขวนลอยของเชื้ อ ราก่ อ โรคใบไหม้ ความเข้ม ข้ น
1X108 สปอร์ /มิ ล ลิ ลิ ต ร ผสมกั บ Tween 20 ความ
เข้ ม ข้ น 0.1% กรรมวิ ธี ค วบคุ ม ที่ 3 สารเคมี ไตรโฟรี น
(ซาพรอล) ความเข้ม ข้น 1,000 ไมโครกรัม ต่ อมิ ลลิ ลิต ร
ผสมกั บ Tween 20 ความเข้ม ข้น 0.1% และกรรมวิ ธี
ทดลองที่ 1 สารสกั ด หยาบจากเชื้ อ รา C. globosum
ความเข้มข้น 7,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และกรรมวิธี
ทดลองที่ 2 สารสกัดหยาบจากเชื้อราความเข้มข้น 3,500
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และกรรมวิธีทดลองที่ 3 สารสกัด
หยาบจากเชื้ อ ราความเข้ ม ข้ น 1,500 ไมโครกรั ม ต่ อ
มิลลิลิตร โดยในทุกกรรมวิธีทดลองเติม Tween 20 ความ
เข้ ม ข้ น 0.1% พ่ น สปอร์ แ ขวนลอยของเชื้ อ ราก่ อ โรค
ใบไหม้ความเข้มข้น 1X108 สปอร์/มิลลิลิตร ปริมาตร 10
มิลลิลิตร ที่ใบหรือยอดต้นกล้าของข้าวโพดอายุประมาณ
7 วั น จากนั้ น น าพลาสติ ก มาคลุ ม เพื่ อ รั ก ษาความชื้ น
24 ชั่ ว โมง หลั งจากนั้ น เปิ ด ถุงพลาสติ ก และสั งเกตการ
เปลี่ ย นแปลงบนต้ น ข้ า วโพดทุ ก วั น เพื่ อ ประเมิ น ความ
รุน แรงของการเกิดโรคในแต่ล ะกรรมวิธี โดยแบ่ งระดั บ
ความรุนแรงของโรค ออกเป็น 5 ระดับคือ ระดับ 0=ใบที่
ไม่ เป็ น โรค ระดับ 1=ใบที่ เป็ น โรค 1-25% ของพื้ น ที่ ใบ
ทั้ ง หมด ระดั บ 2=ใบที่ เป็ น โรค 26-50% ของพื้ น ที่ ใบ
ทั้ ง หมด ระดั บ 3=ใบที่ เป็ น โรค 51-75% ของพื้ น ที่ ใบ
ทั้งหมด และระดับ 4=ใบที่เป็นโรค 76-100% ของพื้นที่
ใบทั้ ง หมด (Piyaboon, 2016) ท าการประเมิ น ระดั บ
ความรุนแรงของโรคในแต่ละกรรมวิธี แล้ววิเคราะห์ข้อมูล
ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และความแตกต่าง
ระหว่ า งกรรมวิ ธี ท ดลองด้ ว ยวิ ธี Duncan’s Multiple
Range Test
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ผลการวิจัย
การทดสอบผลของเชื้อรา Chaetomium globosum
ยับยั้งเชื้อราก่อโรค Bipolaris maydis ในสภาพ
ห้องปฏิบัติการ
เชื้ อรา C. globosum สามารถยั บ ยั้ งเชื้ อราก่อ
โรคใบไหม้ของข้าวโพดในห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 14 วัน
กล่าวคือ เชื้อรา C. globosum สามารถยับยั้งการเจริญ

เส้ น ใย ข องเชื้ อรา ก่ อ โรค B. maydis เมื่ อค าน วณ
เปอร์เซ็ น ต์ ก ารยั บ ยั้ งการเจริญ ของเส้ น ใยเชื้ อราก่อโรค
ในวันที่ 14 ดัง Table 1 พบว่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ
เจริ ญ ของเส้ น ใยเชื้ อ ราก่ อ โรค B. maydis ด้ ว ยเชื้ อ รา
C. globosum เท่ากับ 56.29% และเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
การเจริ ญ ของเส้ น ใยเชื้ อ ราก่ อ โรค B. maydis ด้ ว ย
สารเคมีไตรโฟรีน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

Table 1 The inhibition percentage of plant pathogenic fungus, B. maydis by C. globosum
Treatment

Mean of the inhibition percentages of B. maydis
(%)±SD

Negative control

0.00±0.0c

Positive control

51.16±6.52b

C. globosum

56.29±3.99a

Values followed by the same letter in a column did not significantly difference (0·01 level) in Duncan’s Multiple Range Test.

การทดสอบสารสกั ด หยาบจากเชื้ อรา C. globosum
ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรค B. maydis ในห้องปฏิบัติการ
การทดสอบสารสกัดหยาบจากเชื้อรา C. globosum
ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรค B. maydis สภาพห้องปฏิบัติการ
เป็นเวลา 7 วัน พบว่าสารสกัดหยาบจากเชื้อราปฏิปักษ์
C. globosum ที่ความเข้มข้น 1,750, 3,500 และ 7,000
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญเส้นใยของ

เชื้ อ ราก่ อ โรค B. maydis เมื่ อ ค านวณเปอร์ เซ็ น ต์ ก าร
ยับ ยั้ งเชื้ อรา B. maydis ดั ง Table 2 พบว่าเปอร์เซ็ น ต์
การยั บ ยั้ งเชื้ อราก่อโรค B. maydis ของสารสกัด หยาบ
จากเชื้อราปฏิปักษ์ C. globosum ที่ความเข้มข้น 7,000
ไมโครกรัม /มิลลิลิตร แตกต่างกับสารสกัดหยาบที่ ระดับ
ความเข้มข้นอื่นๆ และสารไตรโฟรีน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
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Table 2 The percentages of the growth inhibition of plant pathogenic fungus, B. maydis (%)
by crude extracts from C. globosum
Substances
Negative control
Positive control
7,000 mg/ml crude extracts of C. globosum
3,500 mg/ml crude extracts of C. globosum
1,750 mg/ml crude extracts of C. globosum

Mean of the inhibition percentages
of B. maydis (%)±SD
0.00±0.0c*
11.44±0.61b
56.29±3.99a
7.64±1.23c
5.04±0.18c

Values followed by the same letter in a column did not signiﬁcantly difference (0·01 level) in Duncan’s multiple range test.

การตรวจสอบฤทธิ์ ข องสารสกั ด หยาบจากเชื้ อ รา
C. globosum ในการยับ ยั้งเชื้ อรา B. maydis ที่ เป็ น
สาเหตุ ข องโรคใบไหม้ แ ผลเล็ ก ในข้ า วโพดในสภาพ
โรงเรือน
การทดสอบสารสกั ด หยาบจากเชื้ อ รา C.
globosum ในระดั บ ความเข้ ม ข้ น 1,750, 3,500 และ
7,000 ไมโครกรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร ต่ อ การยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา B.
maydis ที่ ก่ อ โรคใบไหม้ แ ผลเล็ ก ในข้ า วโพดในสภาพ
โรงเรือ น พบว่ าต้ น ข้า วโพดพ่ น ด้ วยสารสกัด หยาบจาก

เชื้อรา C. globosum ที่ความเข้มข้น 1,750, 3,500 และ
7,000 ไมโครกรัม /มิ ล ลิลิ ตร มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความรุน แรง
การเกิด โรคในต้ น ข้าวโพดแตกต่ างกับ ต้ น ข้าวโพดที่ พ่ น
ด้วยสปอร์เชื้อรา B. maydis อย่างเดียว อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 99% แสดงว่ า สารสกั ด
หยาบจากเชื้อรา C. globosum ที่ความเข้มข้น 1,750,
3,500 และ 7,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้ง
การเข้าทาลายข้าวโพดจากเชื้อราก่อโรค B. maydis ได้
(Table 3 และ Figure 1)

Table 3 The disease severity on maize leaf blight by crude extracts of C. globosum
Treatment
0.1% Tween 20
B. maydis spore suspension + 0.1% Tween 20
1,000 g/ml Triphorine + 0.1% Tween 20
7,000 mg/ml crude extracts of C. globosum + 0.1% Tween 20
3,500 mg/ml crude extracts of C. globosum + 0.1% Tween 20
1,750 mg/ml crude extracts of C. globosum + 0.1% Tween 20

Disease severity*
0.0c**
1.6a
1.0b
1.0b
1.0b
1.0b

*Disease severity was rated using the following scale: 0 = 0%, 1 = 1-25%, 2 = 26-50%, 3 = 51-75%, 4 = 76-100% leaf blight.
**Means in the same column followed by a common letter did not signiﬁcantly difference by 0.01 level in Duncan’s
Multiple Range Test.
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Figure 1 Evaluation of the crude extracts from C. globosum for controlling maize leaf blight
under greenhouse conditions in 7 days; 0.1% Tween 20 (A), B. maydis spore
suspension + 0.1% Tween 20 (B), 1,000 g/ml Triphorine + 0.1% Tween 20 (C), 7,000
mg/ml crude extracts of C. globosum +0.1% Tween 20 (D), 3,500 mg/ml crude extracts
of C. globosum + 0.1% Tween 20 (E), 1,750 mg/ml crude extracts of C. globosum + 0.1%
Tween 20 (F)
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วิจารณ์ผลการวิจัย
เชื้อรา C. globosum สามารถยับยั้งการเจริญ
เส้นใยของเชื้อรา B. maydis สาเหตุโรคใบไหม้แผลเล็ก
ในข้าวโพด เนื่องจากเชื้อรา C. globosum มีกลไกการ
แข่งขันและกลไกการเป็นปรสิตด้วยเชื้อรา C. globosum
มีผลต่อการทาลายกระบวนการเจริญภายในเซลล์ของเชื้อ
สาเหตุโรคพืช หลังจากที่เชื้อรา C. globosum เข้าพันรัด
เส้นใยเชื้อสาเหตุโรคและปลดปล่อยสารดังกล่าวออกมาเพื่อ
ท าลาย เชื้ อส าเห ตุ โรค (Prommate et al., 2019)
นอกจากนี้ เชื้ อรา C. globosum มี ก ลไกการสร้า งสาร
ปฏิชีวนะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Amemiya et al. (1994)
ศึ กษาว่า chaetoglobosin A จากเชื้ อรา C. globosum A
สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ของเชื้อรา Verticillium
dahlia สาเหตุ โ รคเหี่ ย วในมะเขื อ เทศ และเชื้ อ รา
C. globosum สามารถสร้างเอนไซม์ Glucanase (Shanthiya
et al., 2013) Cellulose (Kamal and Mathur, 2005)
และ Xylanase (Sorensen, 1952) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สามารถ
ย่อยสลายองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์เชื้อราได้
สารสกั ด หยาบจากเชื้ อ รา C. globosum ใช้
ตั วท าละลาย คือ เมทานอล : เอทิ ล อะซิ เตต สามารถ
ยับยั้งเชื้อราก่อโรค B. maydis ในสภาพห้องปฏิบัติการ
แสดงว่าเมทานอล : เอทิลอะซิเตต เป็นตัวทาละลายที่มี
สภาพขั้วเหมาะสมกับ การสกัด สารที่ส ามารถใช้ ในการ
ยับยั้งเชื้อราก่อโรค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kumar
et al. (2013) ศึกษาการสกั ดสารจากเชื้ อรา C. globosum
ด้วยเมทานอลและเอทิลอะซิเตตมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุ มเชื้ อรา Sclerotinia sclerotiorum สู งกว่ าการสกั ด
ด้ วยเฮกเซน และสารสกั ดหยาบจากเชื้ อรา C. globosum
ถู ก น ามาวิ เ คราะห์ พ บ สาร chaetoglobosin A และ
chaetoglobosin E ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการควบคุมเชื้อราก่อโรค
สารสกั ด หยาบจากเชื้ อ รา C. globosum มี
เปอร์เซ็ นต์ การยั บยั้ งเชื้ อราก่อโรค B. maydis น้ อยกว่ า

ก ารใช้ ส ป อ ร์ เชื้ อ รา C. globosum ใน ส ภ าพ ห้ อง
ปฏิ บั ติ การ เนื่ องจากการใช้ เส้ นใยเชื้ อรา C. globosum
สามารถยั บ ยั้งเชื้ อราก่อโรค B. maydis จากกลไกการ
แข่ ง ขั น และกลไกการเป็ น ปรสิ ต รวมถึ ง การสร้า งสาร
ปฏิชี วนะ แต่ ส ารสกัด หยาบจากเชื้ อรา C. globosum
สามารถใช้ ก ลไกสร้ า งสารป ฏิ ชี ว นะยั บยั้ ง เชื้ อ รา
B. maydis อย่ า งเดี ย ว ผลการทดลองนี้ ส อดคล้ อ งกั บ
งาน วิ จั ย ของ Chang and Kommedahl (1968) ซึ่ ง
รายงานว่าเส้นใยของเชื้อรา C. globosum เจริญชนกับ
เส้นใยกับเชื้อราก่อโรคใบจุด Curvularia lunata มีผล
ทาให้ เซลล์ของเชื้อราก่อโรคพื ชรูป ร่างเซลล์ผิ ดปกติไป
และเส้นใยของเชื้อรา C. globosum สร้างสารปฏิชีวนะ
ออกมายับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia lunata
ความสามารถของสารสกั ด หยาบจากเชื้ อ รา
C. globosum ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรค B. maydis ใน
สภาพโรงเรือนน้อยกว่าสภาพห้องปฏิบัติการ เนื่องจาก
ปั จ จั ย ทางสิ่ ง แวดล้ อ มของสภาพโรงเรื อ น มี ผ ลต่ อ
ความสามารถของเชื้อราในการยับยั้งเชื้อราก่อโรค เช่น
อุณหภูมิ ความชื้น (Soytong et al., 2005)

สรุปผลการวิจัย
เชื้ อรา C. globosum สามารถยั บยั้ งเชื้ อรา
B. maydis สาเหตุโรคใบไหม้แผลเล็กในข้าวโพด และสาร
สกั ด หยาบจากเชื้ อ รา C. globosum ความเข้ ม ข้ น
7,000 ไมโครกรัม /มิ ล ลิ ต ร มี เปอร์เซ็ น ต์ การยั บ ยั้ งการ
เจริ ญ ของเส้ น ใยเชื้ อ รา B. maydis มากกว่ า การใช้
สารเคมีภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ และสารสกัดหยาบ
จากเชื้ อ รา C. globosum ความเข้ ม ข้ น 7,000, 3,500
และ 1,750 ไมโครกรัม /มิ ล ลิ ต ร มี ผ ลต่ อ การลดระดั บ
ความรุ น แรงการเกิ ด โรคใบไหม้ แ ผลเล็ ก ในข้ า วโพด
สาเหตุจากเชื้อรา B. maydis ภายใต้สภาพโรงเรือน
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