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Abstract
Postharvest disease is the most important problem affecting of rice product in both quantity and quality.
The crucial factor is storage fungi. The objective of this research is to investigate the potential of chitosan and
chitooligosaccharide, amino acids as L-glutamic acid and organic acids as acetic and lactic acids to control
Aspergillus fumigatus, a causing agent of storage fungi on rice seed. Blotter technique was used after dipping
rice seed into the solutions at the concentrations of 0.5 and 1.0% for 30 min, followed by spraying with spore
suspension at the concentration of 1 x 106 spore/ml, then incubate at room temperature for 5 days. There were
significant differences in colonization of A. fumigatus on rice seeds. Lactic acid at 3% concentration showed the
highest efficiency with 20.00% of colonization while control represented 84.00 % (LSD=12.9044).
Keywords: storage fungi of rice seed, fungal control, lactic acid
บทคัดยอ
โรคหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดขาวจัดเปนปญหาที่สงผลกระทบตอผลผลิตของขาวทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
ปจจัยที่สําคัญคือการเจริญของเชื้อราในโรงเก็บ วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาศักยภาพของสารในกลุม
chitosan และ chitooligosaccharide สารในกลุมกรดอะมิโน ไดแก L-glutamic acid และสารในกลุมกรดอินทรีย ไดแก
acetic acid และ lactic acid ในการควบคุมเชื้อราในโรงเก็บบนเมล็ดขาวที่เกิดจากเชื้อรา Aspergillus fumigatus โดยทดสอบ
ดวยวิธี blotter technique หลังการแชเมล็ดในสารละลายที่ความเขมขน 0.5 และ 1.0 เปอรเซ็นต นาน 30 นาที จากนั้นฉีดพน
ดวย สารละลายแขวนลอยสปอรความเขมขน 1 x 106 สปอร/มิลลิลิตร บมเชื้อที่อุณหภูมิหอง 5 วัน พบวาการเจริญของเชื้อรา
A. fumigatus บนเมล็ดขาวมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สารที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราได
ดีที่สุดคือ lactic acid ที่ความเขมขน 3 เปอรเซ็นตโดยพบการเจริญของเชื้อรา 20.00 เปอรเซ็นต ขณะที่การทดลองควบคุมพบ
การเจริญของเชื้อรา 84.00 เปอรเซ็นต (LSD=12.9044)
คําสําคัญ: เชื้อราในโรงเก็บของเมล็ดขาว, การควบคุมเชื้อรา, lactic acid
คํานํา
ขาวเปนอาหารหลักที่บริโภคกันเกือบทั่วทุกมุมโลก เปนสินคาสงออกที่ทํารายไดใหกับประเทศไทยอีกดวย หากเก็บ
รักษาเมล็ดขาวในโรงเก็บที่ไมไดมาตรฐานอาจทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อราได เชื้อราชนิดหนึ่งในโรงเก็บที่มีความสําคัญคือ
Aspergillus fumigatus เปนกลุมเชื้อราที่ทําใหเกิดโรค Aspergillosis เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ สงผลกระทบตอ
สุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค มีรายงานวาประเทศไทยพบผูปวยดวยโรคนี้มีมากที่สุด สําหรับการควบคุมเชื้อราบนเมล็ดพันธุ
ที่เคยมีรายงาน เชน การใชกรดไนไตรทสามารถควบคุมเชื้อราบนเมล็ดพริกได (ทิพวรรณ, 2553) บุษกร และคณะ (2557)
พบวาการใชสารสกัดกาบมะพราวและกรดฟูมาริกมีศักยภาพใชเปนสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย อาภากร
(2554) นําสารสกัดจากพืชสมุนไพรเชน ขิง ขา ตะไคร กระชาย และขมิ้นมาใชในการควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavus ซึ่งมีทั้ง
สารที่มีความปลอดภัย และเปนอันตรายตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะกลุมของสารเคมีที่มีการใชกันอยางแพรหลาย
รณภพ (2530) รายงานวาสาร ammonium propionate หรือมีชื่อทางการคาวา Luprosil NC มีความสามารถในการควบคุม
สารพิษอฟลาทอกซินบนเมล็ดขาวโพด แตการใชสารเคมีในการควบคุมการเจริญของเชื้อรามีขอจํากัด หากมีการใชติดตอกัน
ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรกําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวทิ ยาเขตกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม 73140
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เปนระยะเวลานานทําใหเชื้อสาเหตุโรคตานทานตอสารเคมีชนิดนั้นได นอกจากนี้ยังพบปญหาสารพิษตกคางในสภาพแวดลอม
และเมล็ดขาวอีกดวย จึงมีแนวคิดที่จะนําสารที่มีความปลอดภัยมาใชในการควบคุมโรคในเมล็ดขาว คือกลุมสารจากธรรมชาติ
เชน chitooligosaccharides เปนสารที่ไดจากธรรมชาติ มีความสามารถในการตานเชื้อรา (Rahman et al., 2014) รวมทั้งสาร
ในกลุมกรดอะมิโน และกรดอินทรียดวย
อุปกรณและวิธีการ
1. เตรียมสปอรแขวนลอยของเชื้อรา Aspergillus fumigatus
นําเชื้อรา A. fumigatus มาเลี้ยงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 5 วัน
จากนั้นนําน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อผสมกับน้ํายาลางจานเพื่อทําการละลายสปอรโดยใชสัดสวน 0.1 มิลลิลิตร/ น้ํา 10 มิลลิลิตร ราดลง
บนผิวหนาโคโลนีเชื้อราเพื่อละลายสปอร เตรียมสารแขวนลอยสปอรความเขมขน 1×106 สปอร/ มิลลิลิตร
2. การทดสอบศักยภาพของสารจากธรรมชาติ กรดอะมิโน และกรดอินทรียตอการควบคุมการเจริญของเชื้อราบน
เมล็ดขาว
นําเมล็ดขาวมาฆาเชื้อที่ผิวเมล็ดดวย 0.1 เปอรเซ็นต w/v sodium hypochlorite นาน 2 นาที ลางดวยน้ํากลั่นนึ่งฆา
เชื้อ 2 ครั้ง แชเมล็ดในสารละลาย chitooligosaccharides, chitosan, acetic acid, lactic acid และ L-glutamic acid ที่ระดับ
ความเขมขน 0.5, 1, 2, 3 เปอรเซ็นต นาน 30 นาที ผึ่งใหแหงจากนั้นฉีดพนสปอรแขวนลอยของเชื้อรา A. fumigatus ความ
เขมขน 1×106 สปอร/ มิลลิลิตร ลงบนเมล็ดขาว โดยใชปริมาณในการฉีดพนสปอรแขวนลอยลงบนเมล็ดปริมาณ 1 มิลลิลิตร/
กรรมวิธี นําเมล็ดขาวที่ฉีดพนสปอรแขวนลอยเรียบรอยแลวมาวางลงบนกระดาษเพาะเมล็ด (blotter technique) ทําการ
ทดลองจํานวน 100 เมล็ด/กรรมวิธี จากนั้นนํามาบมไวที่อุณหภูมิหอง ภายใตแสง near-UV 12 ชั่วโมง สลับมืด 12 ชั่วโมง วาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)
บันทึกผลการทดลองโดยตรวจนับจํานวนเมล็ดขาวที่มีการเจริญของเชื้อรา A. fumigatus โดยใชกลอง stereo
microscope ที่ 3, 5 และ 7 วัน คํานวณหาเปอรเซ็นตการเจริญของเชื้อราโดยสูตร
เปอรเซ็นตการเจริญของเชื้อรา = ( จํานวนเมล็ดที่เกิดโรคทั้งหมด × 100)/จํานวนเมล็ดทั้งหมด
ผลและวิจารณผล
จากการทดลองศักยภาพของสารจากธรรมชาติ กรดอะมิโน และกรดอินทรีย ที่ใชในการควบคุมการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา A. fumigatus บนเมล็ดขาว ที่ 3 วันพบวาสาร lactic acid ที่ระดับความเขมขน 3 เปอรเซ็นต สามารถควบคุมการเจริญ
ของเชื้อราบนเมล็ดขาวไดดีที่สุด โดยมีการเจริญของเชื้อรา 14.00 เปอรเซ็นต และยังมีความสามารถในการควบคุมเชื้อราไดดี
ที่สุดในวันที่ 5 และ 7 ดวยเชนกัน โดยมีเปอรเซ็นตการเจริญเติบโตของเชื้อรา 20.00 และ 32.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
สอดคลองกับรายงานของ Blagojev et al. ( 2012) ที่รายงานวากรด lactic acid มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย
และสามารถฆาเชื้อราได Oliveira et al. (2014) รายงานวาผลของสาร lactic acid ที่ไดจาก lactic acid bacteria (LAB) ที่
ความเขมขน 109 CFU/ g1 มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. บนเมล็ดธัญพืช จากการศึกษา
พบวา lactic acid ที่ไดนั้นจัดเปนกรดอินทรียที่สามารถสังเคราะหทางเคมีหรือสกัดจากกระบวนการเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย
ในกลุม Lactobacillaceae หรือเรียกอีกอยางวา lactic acid bacteria นั้นเอง ดังนั้น lactic acid จึงจัดเปนสาร antibiotic
ชนิดหนึ่ง ที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได
รองลงมาไดแกสาร chitooligosaccharides ที่ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต นั้นมีความสามารถในการควบคุมการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา A. fumigatus ไดเชนกัน โดยพบวามีเชื้อราเจริญได 36.00 เปอรเซ็นต ที่ระยะเวลา 3 วัน สวนวันที่ 5
และ 7 วัน มีการเจริญของเชื้อรา 58.00 และ 62.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยมีความสอดคลองกับรายงานของ Rahman et
al. (2014) วาสาร chitooligosaccharides มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา และสอดคลองกับรายงานของ Wang et al.
(2007) ที่รายงานวา chitooligosaccharides ความเขมขนต่ําสุดที่สามารถควบคุมเชื้อไดคือ 0.15 ± 0.01 เปอรเซ็นต สามารถ
ควบคุมเชื้อรา Aspergillus niger, Rhizopus apiculatus และ Mucor circinelloides ได และจากที่ไดทําการศึกษา
chitooligosaccharides, chitosanและ chitosanase พบวา chitooligosaccharides จัดอยูในกลุมเดียวกับ chitosan และ
chitosanase ซึ่ง chitosanase เปนเอนไซมที่ยอยผนังของจุลินทรียและยับยั้งการเจริญของเชื้อราไดโดยพบวา chitosanase
เปนพอลิเมอรชนิดหนึ่งที่มีอนุภาคเปนประจุบวกที่จะไปยึดเกาะบนผนังของจุลินทรียที่เปนประจุลบเกิดปฏิกริริยา hydrolysis
จึงทําใหสารในกลุม chitosanase สามารถยอยจุลินทรียและยับยั้งการเจริญของจุลินทรียได (Wang et al., 2007) ซึ่ง Hirano

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ศักยภาพของ 69

and Nagao (2000) รายงานวา chitooligosaccharides สามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช เชน Fusarium oxysporum,
Phomopsis fuleushii และ Alternaria alternata ไดมีประสิทธิภาพที่สูงกวาการใช chitosan นอกจากนี้ Wang et al. (2007)
รายงานวา chitooligosaccharides มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรียทั้งที่เปนแบคทีเรียและเชื้อราได โดยมีประสิทธิภาพ
คลายกับ chitosanase
Table 1 Growth percentage of Aspergillus fumigatus on rice seeds immersed in natural product, amino acid
and organic acid after 3, 5 and 7 day incubation period at room temperature under near UV 12 hr and
dark 2 hr
Fungal growth (%)1/
Treatment
3 days
5 days
Control
81.00 abcd
84.00 abc
Chitooligosacharides
46.00 hi
72.00 cdef
45.00 hi
66.00 efg
38.00 i
64.00 efg
36.00 i
58.00 g
Chitosan
71.00 bcdef
84.00 abc
68.00 defg
74.00 bcde
54.00 gh
60.00 fg
55.00 gh
66.00 efg
Lactic acid
76.00 abcde
81.00 abc
57.00 fgh
64.00 efg
54.00 gh
63.00 efg
14.00 j
20.00 h
Acetic acid
65.00 efg
68.00 defg
75.00 abcde
82.00 abc
77.00 abcde
80.00 abcd
88.00 a
89.00 a
L-glutamic acid
83.00 abc
85.00 ab
70.00 cdef
81.00 abc
85.00 ab
90.00 a
65.00 efg
75.00 bcde
CV
16.29297
12.7365
LSD
14.28499
12.9044
1/
Column values followed by the same letter are not significantly different (P=0.05)
Concentration
(%)
0.5
1
2
3
0.5
1
2
3
0.5
1
2
3
0.5
1
2
3
0.5
1
2
3

7 days
87.00 abcd
76.00 defg
71.00 fghi
64.00 hi
62.00 i
85.00 bcde
75.00 efgh
63.00 i
69.00 fghi
84.00 bcde
71.00 fghi
68.00 ghi
32.00 j
80.00 cdef
85.00 bcde
83.00 cde
97.00 a
89.00 abc
84.00 bcde
95.00 ab
95.00 ab
10.63621
11.47959
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Figure 1 (A) Blotter technique and (B) Aspergillus fumigatus on a rice seed
สรุปผลการทดลอง
การทดสอบการควบคุมการเจริญของเชื้อรา Aspergillus fumigatus บนเมล็ดขาวที่ระยะเวลา 3, 5 และ 7 วัน พบวา
lactic acid ที่ระดับความเขมขน 3 เปอรเซ็นต มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา A. fumigatus โดยมีเปอรเซ็นต
การเจริญของเชื้อรา 14.00, 20.00 และ 32.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ รองลงมาคือ chitiooligosaccharides พบวาสามารถ
ควบคุมการเจริญของเชื้อราไดดีที่ระยะเวลา 3 วัน โดยมีเปอรเซ็นตการเจริญของเชื้อรา 36.00 เปอรเซ็นต
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณหองปฏิบัติการราวิทยา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ที่ใหการสนับสนุนในเรื่องของสถานที่และอุปกรณที่ใชทําการวิจัย
เอกสารอางอิง
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