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Abstract 

Effect of coating maize seed coated with essential oils for controling seed-borne fungi were studied. The 
essential oil using were clove (CO), basil (BO), peppermint (PO), CO+BO, CO+PO and BO+PO at ratio 1:4, 2:3, 
3:2 and 4:1 respectively. The coated seeds were assayed by blotter method to determine fungal inhibition and 
seed germination. After incubated at ambient temperature for 7 days, the treated seeds were inspected. Results 
showed that seeds coated with CO could inhibit the growth of Aspergillus flavus (60.87%), Aspergillus niger 
(83.92%) and Rhizopus sp. (81.25%). Seed coated with BO and PO showed the highest efficiency on growth 
inhibition of Rhizopus sp. at 90.63% and 59.38% respectively. The efficiency of fungal inhibition increased when 
they were coated with mixed essential oils at the ratio of 2:3 and 3:2 using CO as the main portion. The mixture of 
CO and BO at the ratio of 2:3 was the best formula that could promote the highest growth inhibition of A. flavus 
and A. niger at 82.61% and  95.98% respectively. While growth of Rhizopus fungus was inhibited at 84.38% in 
seed treated with the mixture of CO and BO at the ratio 3:2. Overall, the coated seeds with the mixture of BO and 
PO at ratio 2:3 had higher root rate only percentage than the uncoated seed. The above results showed that the 
mixed essential oils could facilitate seed germination and inhibited fungal growth on treated maize seed. 
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บทคัดยอ 

ทดสอบผลของการเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวดวยน้ํามันหอมระเหยตอการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อราท่ี
ติดมากับเมล็ดพันธุ โดยเคลือบเมล็ดพันธุดวยน้ํามันหอมระเหยกานพลู, โหระพา, สะระแหน, กานพลูรวมกับโหระพา, กานพลู
รวมกับสะระแหน และโหระพารวมกับสะระแหน ในอัตราสวน 1:4, 2:3, 3:2 และ 4:1 ตรวจสอบผลการยับย้ังการเจริญของเชื้อ
รา และความงอกของเมล็ดดวยวิธีเพาะบนกระดาษช้ืนหลังจากเพาะเมล็ดไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน ผลการทดลองพบวา
น้ํามันหอมระเหยกานพลูมีประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือรา Aspergillus flavus, Aspergillus niger และ Rhizopus sp. โดยมี
เปอรเซ็นตการยับย้ังเทากับ 60.87, 83.92 และ 81.25 เปอรเซ็นตตามลําดับ น้ํามันหอมระเหยโหระพาและสะระแหนมี
ประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือรา Rhizopus sp. สูงสุดโดยมีเปอรเซ็นตการยับย้ังเทากับ 90.63 และ 59.38 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ สําหรับการเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดดวยน้ํามันหอมระเหยสองชนิดที่ผสมเขาดวยกันในอัตราสวน 2:3 และ 3:2 
โดยมีน้ํามันหอมระเหยกานพลูเปนสวนผสมหลักทําใหประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเช้ือราสูงขึ้น โดยน้ํามันหอม
ระเหยกานพลูรวมกับโหระพาอัตราสวน 2:3 มีประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือรา A. flavus และ A. niger ดีที่สุด โดยมี
เปอรเซ็นตการยับย้ังสูงสุดคือ 82.61 และ 95.98 เปอรเซ็นตตามลําดับ และนํ้ามันหอมระเหยกานพลูรวมกับโหระพาอัตราสวน 
3:2 มีเปอรเซ็นตการยับย้ังเช้ือรา Rhizopus sp. เทากับ 84.38 เปอรเซ็นต นอกจากนี้เมล็ดที่เคลือบดวยน้ํามันหอมระเหย
กานพลูและโหระพาอัตราสวน 2:3 มีเปอรเซ็นตความงอกสูงกวาชุดควบคุม ดังนั้นการเคลือบเมล็ดดวยน้ํามันหอมระเหยที่ผสม
กันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยังย้ังการเจริญของเชื้อรา และทําใหเมล็ดมีเปอรเซ็นตความงอกสูงขึ้นดวย  
คําสําคัญ: น้ํามันหอมระเหย ขาวโพดเล้ียงสัตว การเคลือบเมล็ดพันธุ   
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คํานํา 

การปนเปอนของเชื้อราท่ีติดมากับเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคในแปลง
ปลูก สงผลใหปริมาณและคุณภาพของผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวลดลง ซึ่งเช้ือราสามารถติดปะปนมากับเมล็ดพันธุไดโดยการ 
ฝงตัวอยูภายในเนื้อเย่ือของเมล็ดพันธุหรือติดมากับสวนนอกของเมล็ดพันธุ การปองกันกําจัดเช้ือราท่ีติดมากับเมล็ดนั้นสวน     
ใหญนิยมใชสารเคมีกําจัดเช้ือราคลุกเมล็ดพันธุกอนนําไปปลูกในแปลง ซึ่งสารเคมีหลายชนิดมีพิษตกคาง และเปนอันตรายตอ
คนและสัตว อีกทั้งอาจทําใหเช้ือราสาเหตุโรคสามารถเกิดความตานทานตอสารเคมีที่ใชได (De Waard, 1996; Meyer et al., 
1991) จึงทําใหมีการคิดคนหาวิธีที่จะนํามาใชทดแทนการใชสารเคมีกําจัดเชื้อรา สารสกัดจากพืชเปนทางเลือกหนึ่งที่ถูก
นํามาใชในการปองกันกําจัดเชื้อรา Szczerbanik et al. (2007) ทําการทดลองใชน้ํามันหอมระเหยควบคุมเช้ือราหลังการเก็บ
เก่ียวบางชนิด พบวาน้ํามันหอมระเหยสเปยรมินตและชา สามารถควบคุมการเจริญของเชื้อ Botrytis cinerea, Fusarium 
solani, Colletotrichum sp., Geotrichum candidum, Rhizopus oryzae, Aspergillus niger และ Cladosporium 
cladosporiodes เชนเดียวกับ Hadizadeh et al., (2009) ไดทําการทดสอบนํ้ามันหอมระเหยกับเช้ือรา Alternaria alternate 
พบวา น้ํามันหอมระเหยเนทเทิลที่ 1500 ppm สามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อได 100 เปอรเซ็นต และนํ้ามันหอมระเหยไทมที่ 
2000 ppm สามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อได 75 เปอรเซ็นต สารสกัดจากพืชถูกนํามาใชในการทดลองอยางกวางขวาง 
เนื่องจากในสารสกัดจากพืชนั้นมีสารประกอบที่สําคัญหลายชนิด เชน eugenol, cinnamaldehyde, thymol เปนตน (Mondal 
and Khalequzzaman, 2010) สารประกอบเหลานั้นออกฤทธิ์ตอเช้ือรา โดยจะทําปฏิกิริยากับเย่ือหุมเซลล ทําใหเกิดการร่ัวไหล
ของโปรตีนภายในเซลล และการเจริญและการงอกของสปอรชาลง สงผลทําใหเช้ือราตาย (Di Pasqua et al., 2007) ดังนั้นใน
การทดลองคร้ังนี้จึงใชน้ํามันหอมระเหยผสมกันแลวนําไปเคลือบเมล็ดพันธุ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธิ์รวมกันของ
น้ํามันหอมระเหยตอการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราบนเมล็ดพันธุ 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 
1. การเตรียมสารเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว                                                                                                         

เตรียมน้ํามันหอมระเหยจากพืช คือ กานพลู (clove essential oil: CO), โหระพา (basil essential oil: BO) และ
สะระแหน (peppermint essential oil: PO) ทําการผสมน้ํามันหอมระเหย 2 ชนิดเขาดวยกัน คือ กานพลูรวมกับโหระพา, 
กานพลูรวมกับสะระแหน และโหระพารวมกับสะระแหน ใชน้ํามันหอมระเหยรวมกันทั้งหมด 2 มิลลิลิตร ของอัตราสวนตาง ๆ 
ดังนี้ 1:4, 2:3, 3:2 และ 4:1 ไปเคลือบเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัมตอแตละอัตราสวนน้ํามันหอมระเหย 

  
2. การทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยตอการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือรา 

นําเมล็ดที่ผานการเคลือบแลวมาตรวจสอบความงอกของเมล็ดและตรวจหาชนิดและปริมาณของเชื้อรา โดยวิธีการ
เพาะเมล็ดบนกระดาษช้ืน (Blotter method) ทําการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design; CRD) โดย
แตละกรรมวิธีทวนซ้ํา 4 คร้ัง หลังจากที่ทําการเพาะเมล็ดไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน จากน้ันนํามาตรวจสอบหาชนิดและ
ปริมาณเช้ือราท่ีเจริญบนเมล็ดภายใตกลองจุลทรรศน ทําการบันทึกผลโดยนับจํานวนเมล็ดที่งอกและเมล็ดที่ติดเชื้อราและ
นําไปทําการคํานวณเปอรเซ็นตการติดเชื้อและเปอรเซ็นตการยับย้ัง จากสมการดังตอไปนี้ 

  
เปอรเซ็นตการติดเชื้อ (%) =   จํานวนเมล็ดที่ติดเช้ือ   × 100         
                                            จํานวนเมล็ดทั้งหมด 
 
เปอรเซ็นตการยับย้ัง (%) = (เปอรเซ็นตการติดเช้ือชุดควบคุม – เปอรเซ็นตการติดเชื้อชุดทดสอบ) × 100         
                                                                       เปอรเซ็นตการติดเชื้อชุดควบคุม 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
จากการตรวจสอบชนิดของเชื้อราบนเมล็ดพันธุขาวโพดชุดควบคุม พบเช้ือรา 3 ชนิด คือ A. flavus, A. niger และ 

Rhizopus sp. โดยมีเปอรเซ็นตการติดเช้ือเฉล่ียเทากับ 57.50, 62.20 และ 80.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยตอการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อราท่ีติดมากับเมล็ดพันธุขาวโพด พบวา CO มี
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ประสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือรา A. niger ใกลเคียงกับเช้ือรา Rhizopus sp. โดยมีเปอรเซ็นตการยังย้ังคือ 83.92 และ 81.25 
ตามลําดับ สวน BO และ PO มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อรา A. flavus และ A. niger  ตํ่าแตสามารถ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อรา Rhizopus sp. โดยมีเปอรเซ็นตการยับย้ังสูงสุด คือ 90.63 และ 59.38 ตามลําดับ ผล
การศึกษาการผสมน้ํามันหอมระเหย 2 ชนิดเขาดวยกัน พบวา อัตราสวนในการผสม คือ 2:3 และ 3:2 มีประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังการเจริญของเชื้อราสูงสุด โดย CO รวมกับ BO และ CO รวมกับ PO อัตราสวน 2:3, 3:2 มีเปอรเซ็นตการยับย้ังเช้ือรา A. 
flavus อยูในชวง 70 – 83 เปอรเซ็นต  โดยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 1) CO รวมกับ BO อัตราสวน 2:3 มี
เปอรเซ็นตการยับย้ังเช้ือรา A. niger  สูงสุด คือ 95.98 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังพบวา CO รวมกับ BO อัตราสวน 2:3, 3:2 และ 
4:1, CO รวมกับ PO อัตราสวน 3:2 และ BO รวมกับ PO อัตราสวน 2:3 มีเปอรเซ็นตการยังย้ังการเจริญของเช้ือรา Rhizopus 
sp. อยูในชวง 75-84 เปอรเซ็นต โดยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 1) และเมล็ดที่ผานการเคลือบดวยน้ํามันหอม
ระเหยสวนใหญมีเปอรเซ็นตความงอกไมแตกตางกันทางสถิติ และไมแตกตางจากชุดควบคุม ยกเวน CO และ BO อัตราสวน 
2:3 มีเปอรเซ็นตความงอกแตกตางจากชุดควบคุม (Table 1 ) CO รวมกับ BO อัตราสวน 2:3 ใหผลการยับย้ังเช้ือดีที่สุด และ
เมล็ดมีเปอรเซ็นตความงอกสูงสุด คือ 98.00 เปอรเซ็นต เนื่องจาก CO และ BO มียูจีนอลเปนสารประกอบ แต PO ไมมี จึงทํา
ใหประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อตางกัน (Orav and Kann, 2001; Trotel et al., 2006) 

 
Table 1 Inhibition of fungal growth on maize seed coated with different essential oils. 
 

Percent of fungi inhibition2 Treatment Vol. of essential 
oil per kg seed 

Percent of 
germination1       A. flavus A. niger Rhizopus sp. 

control       0 ml          80.00 b         0 f         0 f        0 f 

CO        2 ml          83.00 ab         60.87 abc         83.92 ab        81.25 ab 

BO        2 ml          85.00 ab         15.22 ef         11.58 ef        90.63 a 

PO        2 ml          83.00 ab         15.22 ef         17.85 ef        59.38 de 

CO+BO (1:4)  0.4 ml + 1.6 ml          83.00 ab         65.22 abc         15.60 ef        71.88 bcd 

CO+BO (2:3)  0.8 ml + 1.2 ml          98.00 a         82.61 a         95.98 a        78.13 abc 

CO+BO (3:2)  1.2 ml + 0.8 ml          88.00 ab         78.26 ab         67.85 bc        84.38 ab 

CO+BO (4:1)  1.6 ml + 0.4 ml          88.00 ab         45.66 cd         59.81 c        75.00 abcd 

CO+PO (1:4)  0.4 ml + 1.6 ml          86.00 ab         56.53 bc         31.67 de        50.00 e 

CO+PO (2:3)  0.8 ml + 1.2 ml          88.00 ab         78.26 ab         71.87 bc        62.50 cde 

CO+PO (3:2)  1.2 ml + 0.8 ml          88.00 ab         69.57 ab         71.87 bc        81.25 ab 

CO+PO (4:1)  1.6 ml + 0.4 ml          83.00 ab         69.57 ab         51.77 cd        62.50 cde 

BO+PO (1:4)  0.4 ml + 1.6 ml          80.00 b         30.44 de         18.33 ef        53.13 e 

BO+PO (2:3)  0.8 ml + 1.2 ml          83.00 ab         32.61 de         19.62 ef        75.00 abcd 

BO+PO (3:2)  1.2 ml + 0.8 ml          90.00 ab         26.09 de         20.10 ef        59.38 de 

BO+PO (4:1)  1.6 ml + 0.4 ml          78.00 b         15.22 ef         27.65 e        62.50 de 

CV (%)           17.44         23.67         22.93        18.14 
 

1, 2 Means in column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05)  

CO = clove essential oil   

BO = basil essential oil 

PO = peppermint essential oil 
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สรุป 
การเคลือบเมล็ดพันธุดวยน้ํามันหอมระเหยเพียงชนิดเดียว พบวา น้ํามันหอมระเหยกานพลูมีประสิทธิภาพดีที่สุดใน

การยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อรา A. flavus, A. niger  และนํ้ามันหอมระเหยโหระพามีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับย้ังการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา Rhizopus sp. สําหรับการเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดดวยน้ํามันหอมระเหยสองชนิดที่ผสมเขาดวยกัน 
สามารถนํามาใชในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได โดยน้ํามันหอมระเหย CO รวมกับ BO อัตราสวน 2:3 มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อรา A. flavus, A. niger  มีประสิทธิภาพดีในการยับย้ังการเจริญเติบโต
ของเช้ือรา Rhizopus sp. และไมมีผลตอความงอกของเมล็ดพันธุ  

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณบริษัทพืชพันธุตะวันเหนือ ที่อนุเคราะหเมล็ดพันธุขาวโพดในการทํางานวิจัย ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สนับสนุนทุนในการทํางานวิจัย และขอขอบคุณสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว/ ศูนย
นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สนับสนุนอุปกรณในการทําวิจัยนี้ 
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