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บทคดัย่อ 
การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบเสม็ดขาวต่อการควบคุมการเจริญของเช้ือรา 

Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา โดยใชว้ิธี Poisoned food technique ซ่ึง
ใชส้ารสกดัหยาบจากใบเสม็ดขาวท่ีสกดัดว้ยน ้ าและสกดัดว้ยเอทานอล สารสกดัหยาบจากใบเสมด็
ขาวท่ีสกดัดว้ยน ้ าจะใชอ้ตัราส่วน 1:10, 1:15, 1:20 และ 1:25 W/V พบวา่ สารสกดัท่ีสกดัดว้ยน ้ าโดย
ใชอ้ตัราส่วนท่ี 1:10 W/V สามารถยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา Colletotrichum sp. สูงสุดท่ี 23.75 
เปอร์เซ็นต ์และสารสกดัหยาบจากใบเสม็ดขาวท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต ์ท่ีความเขม้ขน้ 
400, 600, 800 และ 1000 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่า ความเขม้ขน้ท่ี 1000 มิลลิกรัม/ลิตร มีการยบัย ั้งการ
เจริญของเส้นใยเช้ือรา Colletotrichum sp. สูงท่ีสุด 56.67 เปอร์เซ็นต ์และมีความแตกต่างทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 0.01 
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บทที ่1 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ  

ยางพารา (Hevea brasilieansis Muell. Arg.) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญชนิดหน่ึงของ
ประเทศไทย โดยพื้นท่ีปลูกยางพาราของประเทศไทยกระจายอยู่ในภาคใต ้ภาคตะวนัออก ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และบางพื้นท่ีของภาคเหนือ พบวา่ มีพื้นท่ีปลูกท่ีประเทศประมาณ 11.9 ลา้น
ไร่ (Rojsuchit, 2020) ปัจจุบนัแมป้ระเทศไทยจะมีเน้ือท่ีปลูกยางพารามากเป็นอนัดบั 2 ของโลกรอง
จากอินโดนีเซีย แต่มีผลผลิตยางพารามากท่ีสุดในโลก และจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม การปลูกยางพารามกัประสบปัญหาหลายประการท่ีท า
ให้ผลผลิตไม่ดีเท่าท่ีควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคระบาดในยางพารา ไดแ้ก่ โรคใบร่วง (leaf 
fall) โรคฝักเน่า (pod rot) และโรคเส้นด า (black rot) เป็นตน้ (Iamkeng & Hangrong, 2014) 

จากสถานการณ์โรคระบาดของโรคใบร่วงในยางพารา เกษตรกรมีการใชส้ารเคมีปริมาณ
มากในการป้องกนัก าจดัโรค ท าให้เกิดปัญหาสารพิษตกคา้งในธรรมชาติ และมีผลทางออ้มต่อ
สุขภาพของมนุษย ์ทัว่โลกจึงไดต่ื้นตวัในการศึกษาวิจยัเพื่อน าสารสกดัจากธรรมชาติมาใชท้ดแทน
สารเคมีทางการเกษตรเพื่อให้มีความปลอดภยัต่อระบบนิเวศน์ ปัจจุบนัมีการศึกษาเก่ียวกบัการใช้
พืชสมุนไพรหลายชนิดมาใชใ้นการยบัย ั้งและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชไดเ้ช่นเดียวกบัสารเคมี ซ่ึงเสมด็
ขาวเป็นพืชท่ีน่าสนใจชนิดหน่ึง เน่ืองจากเป็นไมพ้ื้นเมือง และพบมากในบริเวณป่าชายเลนและป่า
พรุ ซ่ึงได้มีรายงานการค้นพบสาร cineole ในเสม็ดขาว  (Ruangrangai & Tantiwat, 1991) สาร 
cineole ซ่ึงมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้หลายชนิด (Christopet al., 2000)
นอกจากน้ียงัมีรายงานว่า สารสกัดจากเสม็ดขาวสามารถยบัย ั้งการเจริญของหนอนใยผกั และ
สามารถควบคุมการวางไข่ของดว้งถัว่เขียวได ้(Lap-anunphakun, 1995) พื้นท่ีของจงัหวดันราธิวาส
เป็นพื้นท่ีป่าชายเลนและป่าพรุ มีตน้เสม็ดขาวเจริญอยูเ่ป็นจ านวนมาก จึงเหมาะต่อการน าใบเสม็ด
ขาวมาท าการศึกษาเก่ียวกบัสารสกดัหยาบจากใบเสม็ดขาว และทดสอบผลของสารสกดัต่อการ
เจริญของเช้ือราท่ีเป็นสาเหตุของโรคใบร่วงในยางพารา  
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1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาสารสกดัจากเสมด็ขาวท่ีสกดัดว้ยน ้ าต่อการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา

สาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา 
1.2.2 เพื่อศึกษาสารสกดัจากเสม็ดขาวท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต ์ต่อการยบัย ั้งการ

เจริญเติบโตของเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ทราบผลของสารสกดัหยาบจากใบเสม็ดขาวต่อการยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่
ในยางพารา  
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บทที่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

โรคใบร่วงของยางพารา 
โรคใบร่วงชนิดใหม่เร่ิมพบการระบาดในประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2559 และปัจจุบนั

แพร่ระบาดในประเทศมาเลเซีย อินเดีย ศรีลงักา และประเทศไทยในปีพ.ศ. 2562 ซ่ึงยงัมีความ

สับสนในด้านเช้ือราสาเหตุของโรคดงักล่าว จากการสรุปรายงานประจ าปี ของกลุ่มอารักขาพืช 

(Plant Protection Specialist Group) รายงานว่าปี พ.ศ. 2559 มีโรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาดอย่าง

รุนแรงท่ีเกาะสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย Rojsuchit (2020) ซ่ึงในปี พ.ศ. 2561 กลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญลงความเห็นว่าเกิดจากเช้ือรา Neofusicoccum sp. ต่อมาปี พ.ศ. 2562 ตรวจเจอเช้ือรา 

Pesta-lotiopsis sp. และ Colletotrichum sp. จากอาการโรคบนใบ แต่ไม่พบเช้ือ Neofusicoccum sp. 

ซ่ึงท าให้เช่ือกนัวา่อาการของโรคน้ีอาจมีสาเหตุร่วมกนัโดยระยะแรกเป็นเช้ือชนิดหน่ึง และต่อมา

เป็นเช้ืออีกชนิดหน่ึงท่ีท าให้ใบยางร่วง แต่ประเทศมาเลเซียซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากโรคใบร่วงชนิด

ใหม่น้ีรายงานว่าเกิดจากเช้ือรา Pestalotiopsis sp. ประเทศศรีลังกาสรุปว่าเกิดจากเช้ือรา 2 ชนิด

ร่วมกนั คือ Neofusicoccum sp. และ Pestalotiopsissp. ส าหรับประเทศไทยไดต้รวจสอบและศึกษา

เบ้ืองตน้ รายงานว่า เกิดจากเช้ือรา Colletotrichum sp. เช่นเดียวกบัการรายงานของประเทศอินเดีย

(Rojsuchit, 2020) 

โรคใบร่วงยางพาราเกิดอาการบนใบแก่ ลกัษณะจุดแผลกลมท าให้เน้ือเยื่อตาย และใบร่วง 
อาการเร่ิมแรก ใตใ้บมีลกัษณะรอยช ้าค่อนขา้งกลม ผวิใบดา้นบนบริเวณเดียวกนัสีเหลือง (Chorosis) 
ต่อมาเน้ือเยื่อบริเวณน้ีขยายใหญ่ข้ึนเป็นสีคล ้าขอบแผลด า และเปล่ียนเป็นเน้ือเยื่อแหง้ (Necrosis) สี
น ้ าตาลจนถึงขาวซีด รอบแผลไม่มีวงสีเหลืองล้อมรอบ รูปร่างแผลค่อนขา้งกลม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางมากกว่า 0.5-3 เซนติเมตร จ านวนจุดแผลบนแผ่นใบมีมากกว่า 1 แผล อาจเจริญลุกลาม
ซ้อนกนัเป็นแผลขนาดใหญ่ ระยะรุนแรงใบเหลืองและร่วงในท่ีสุด เช้ือรายงัเขา้ท าลายก่ิงใกลป้ลาย
ยอด ท าใหเ้กิดอาการแหง้ตายจากยอดไดเ้ช่นกนั (Rojsuchit, 2020) 

ลกัษณะอาการของโรคมีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากโรคอ่ืน ๆ ของยางพารา คือแผลกลมค่อนขา้ง
ใหญ่อาการบนใบท่ีเป็นสีเขียวจะไม่มีลกัษณะวงสีเหลืองลอ้มรอบ (ภาพท่ี1) หากมีปริมาณเช้ือราเขา้
ท าลายอยา่งรุนแรงอาจท าให้ใบยางร่วงทั้งท่ีอาการของโรคยงัไม่พฒันาถึงระยะอาการเป็นเน้ือเยื่อ
แผลขาวซีดก็ได ้ในกรณีของพนัธ์ุยางท่ีมีแนวโนม้ทนต่อโรค หรือมีจ านวนแผลของโรคน้อย หรือ
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อยูใ่นสภาพการระบาดท่ีไม่เหมาะสม ใบยางอาจไม่ร่วง อาการจุดแผลอาจขยายใหญ่ หรือมีวงแผล
เจริญซ้อนจากแผลเดิม เน้ือเยื่อบริเวณแผลท่ีแห้งอาจพบเช้ือราอ่ืนเจริญอยูเ่ป็นวง ๆ สีด าท าหนา้ท่ีผู ้
ย่อยสลาย ใบยางท่ีร่วงแห้งอยู่บนพื้นสามารถแยกแยะจากโรคยางชนิดอ่ืนไดอ้ย่างชัดเจน นัน่คือ
ลกัษณะแผลแห้งกลมสีซีดกว่าสีแผ่นใบชดัเจน หรือในกรณีท่ีอาการยงัไม่พฒันาแต่ร่วงก่อนจะมี
ลกัษณะเป็นกลมเป็นวงสีคล ้ากวา่ผวิใบ (Rojsuchit, 2020) 

 

  
ภาพที ่1 ลกัษณะแผลของโรคใบร่วงยางพารา 

 
สภาพการระบาดยงัไม่ชัดเจน แต่ระบาดในช่วงท่ีมีความช้ืนสูงในระยะใบแก่ จากการ

รวบรวมขอ้มูล พบโรคคร้ังแรกกบัใบยางแก่ในช่วงตน้ฤดูฝน สภาพท่ีมีฝนตกสลบักบัสภาพแลง้ ท า
ให้เกิดโรครุนแรงและการแพร่ระบาดของโรคเร็วข้ึน พนัธ์ุยางทุกพนัธ์ุอ่อนแอต่อโรค แพร่กระจาย
ไดโ้ดยลม ฝน การเคล่ือนยา้ยวสัดุปลูก ท่อนพนัธ์ุ หรือพืชจากแหล่งโรคระบาด เป็นตน้ (Rojsuchit, 
2020) 

จากการตรวจสอบและส ารวจโรคยางพาราในพื้นท่ีระบาดช่วงเดือนกนัยายน-พฤศจิกายน 
2562 สามารถพบพืชอ่ืน ๆ แสดงอาการโรคท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโรคยางชนิดใหม่ ทั้งวชัพืช พืช
ร่วมในสวนยาง พืชผกัสวนครัว และพืชยืนตน้อ่ืน ๆ ในบริเวณใกล้เคียงกบัแปลงยางท่ีเป็นโรค 
(Rojsuchit, 2020) 

ในช่วงการระบาดของโรคน้ีท าให้วชัพืชในสวนยาง หรือพืชอ่ืน ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
แสดงอาการโรคมากมายหลายชนิด ทั้งพืชใบเล้ียงเด่ียว ใบเล้ียงคู่ รวมถึงพืชจ าพวกเฟิร์นบางชนิด 
แสดงถึงเช้ือราท่ีเป็นสายพนัธ์ุไดม้ากและรวดเร็ว จึงสามารถแพร่กระจายท าใหเ้กิดโรคกบัยางพารา
และพืชอ่ืนอยา่งรวดเร็วรุนแรงเช่นกนั การมีพืชอาศยัของเช้ือสาเหตุโรคหลายชนิดมีโอกาสท าให้
เช้ือสะสมอยูใ่นธรรมชาติมากยิ่งข้ึน อาจท าใหพ้ืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ แสดงอาการโรครุนแรง ท าใหเ้กิด
ความเสียหายเช่นเดียวกนั นอกจากน้ี เช้ือราสามารถอาศยัพกัตวักบัพืชอาศยัเหล่าน้ีในสภาวะท่ี
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สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เม่ือต้นยางเข้าสู่สภาวะท่ีเหมาะสมกับการเข้าท าลาย และหาก
สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัการเกิดโรคท าใหเ้กิดสภาวะการระบาดของโรครุนแรงและแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วมากข้ึน และอาจท าให้พืชปลูกอ่ืน ๆ ได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงมากข้ึนเช่นกัน 
(Rojsuchit, 2020) 

เสม็ดขาว 
เสม็ดขาว มีช่ือวิทยาศาสตร์ Melaleuca cajuputi อยูใ่นวงศ ์Myrtaceae มีช่ือสามญั Cajuput 

tree Milk wood หรือ Paper bark tree เป็นไมย้ืนตน้ท่ีมีเปลือกชั้นนอกสีขาวนวล เป็น แผ่นบาง ๆ 
เรียงซ้อนกนัเป็นปึกหนานุ่ม เปลือกชั้นในบาง สีน ้ าตาล ยอดอ่อน ก่ิงอ่อน และใบอ่อน มี ขนสีขาว
เป็นมนัคลา้ยเส้นไหม ใบมีลกัษณะเป็นใบเด่ียว เรียงสลบั แผน่ใบรูปหอก กวา้ง 1.5 - 4 เซนติเมตร 
ยาว 5 - 10 เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบแหลม ดอกมีขนาดเล็ก ออกเป็นช่อท่ีปลายก่ิง สีขาว กลีบ
เล้ียงยาว 0.3 เซนติเมตร โคนกลีบติดกนั กลีบดอกยาว 0.2 - 0.3 เซนติเมตร รูปชอ้นแกมรูปไข่กลบั 
เกสรเพศผูจ้  านวนมากยาวพน้กลีบดอกเป็นพู ผลมีลกัษณะเป็นผลแห้งแตก รูปถว้ย กวา้งและยาว
ประมาณ 0.4 เซนติเมตร สามารถน าส่วนต่าง ๆ ไปใชป้ระโยชน์ได ้ไดแ้ก่ ส่วนเน้ือไมใ้ชท้  าเสาเขม็ 
เสาร้ัว สร้างบา้น และท าถ่าน ส่วนเปลือกตน้ใช้มุงหลงัคา ท าฝาบา้นชั่วคราว และใช้ห่อกอ้นไต้
ส าหรับใช้จุดไฟ ส่วนใบน ามาสกดัท าน ้ ามนัหอมระเหย มีคุณสมบติัในทางยาคลา้ยกบั น ้ ามนัยูคา
ลิปตสั นอกจากนั้นยงัสามารถใชน้ ้ าตม้ใบเสม็ดท่ีไดจ้ากการกลัน่น ้ ามนัหอมไปยอ้มสีผา้ไดอี้กด้วย
โดยจะให้สีน ้ าตาลอ่อนและช่วยท าให้ผา้คงทนต่อการเข้าท าลายของแมลงท่ีกัดกินเน้ือผา้ได้ดี 
(Khongsai & Vittaya, 2020) 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

Motri et al. (2010) ศึกษาผลของสารสกดัหยาบจากเสม็ดขาวต่อการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือ
ราโรคพืชบางชนิด การทดสอบการเจริญของเช้ือในสารสกดั และการวางแผนการทดลองวาง
แผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ประกอบด้วย 5 ทรีทเมนต์ โดยการ
เตรียมสารสกดัหยาบท่ีได้จากใบเสม็ดขาวมาปรับความเขม้เป็น 5 ระดบั คือ 0, 10, 200, 400 และ 
800 มิลลิกรัม/ลิตร ผสมสารสกดัท่ีระดบัความเขม้ขน้ต่าง ๆ ลงในอาหาร PDA เทอาหารใส่จานเล้ียง
เช้ือ 10 มิลลิลิตร วางเช้ือท่ีเตรียมไวบ้นอาหาร บ่มเช้ือไวท่ี้อุณหภูมิห้อง บนัทึกผลโดยการวดัขนาด
เส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนี (cm) แล้วน ามาค านวณหาเปอร์เซ็นต์ยบัย ั้งการเจริญเติบโต (Percent 
Inhibition of Diameter Growth = PIDG: PI) เช้ือราทั้ง 4 ชนิด มีการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนั โดย
เช้ือ Pythium delicense มีระยะเวลาการสร้างสปอร์จนเตม็จานเล้ียงเป็นเวลา 1 วนั เช้ือ Phytophthora 
parasitica มีระยะเวลาการสร้างสปอร์จนเต็มจานเล้ียงเป็นเวลา 4 วนั เช้ือ Fusarium oxysporum มี
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ระยะเวลาการสร้างสปอร์จนเต็มจานเล้ียงเป็นเวลา 5 วนั และเช้ือ Colletotrichum gloeosporioides มี
ระยะเวลาการสร้างสปอร์จนเต็มจานเล้ียงเป็นเวลา 9 วนั ส่วนการทดสอบฤทธ์ิของสารสกดัหยาบ
จากใบเสม็ดขาวในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราทั้ง 4 ชนิด โดยใชค้วามเขม้ขน้ 100, 200, 400 และ 
800 มิลลิกรัม/ลิตร เปรียบเทียบกบัการเจริญเติบโตของเช้ือราบนอาหาร PDA ท่ีไม่เติมสารสกดั 
พบว่า การเติมสารสกดัมีความสามารถในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราเพิ่มข้ึนตามระดบัความ
เขม้ขน้ของสารท่ีเพิ่มข้ึนในเช้ือราทั้ง 4 ชนิด โดยท่ีความเขม้ข้น 800 มิลลิกรัม/ลิตรสามารถยบัย ั้ง
การเจริญของเช้ือ P. deliense, F. oxysporum และ C. gloeosporioides ได้ดีท่ีสุดท่ี 100, 87.84 และ 
86.16 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั โดยมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของโคโลนี 0, 0.67 และ 0.76 เซนติเมตร 
ตามล าดบั ส่วนเช้ือ Phy. parasitica พบว่าท่ีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 400 มิลลิกรัม/ลิตร ข้ึนไป สามารถ
ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือได้ดีท่ีสุด 100 เปอร์เซ็นต์ โดยสารสกัดหยาบจากใบเสม็ดขาวทุกความ
เขม้ขน้ มีผลยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราโรคพืช 4 ชนิด ซ่ึงผลสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Uraiwan 
(2002) พบวา่ น ้ ามนัเสม็ดขาวมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราหลายชนิด ไดแ้ก่ Aspergillus 
niger, A. japonicus, Eurotiumsp., Fusarium sp. และPenicillium ได้ดี  Carson et al. (2006) พบว่า 
สารสกดัจากเสมด็ขาวมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือ Aspergillus niger, Candida albicans, C. 
glabrata, Saccharomyces cerevisiae และแบคทีเรียบางชนิดไดดี้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก น ้ ามนัหอมระเหย
จากใบเสมด็ขาวมีสาร β – pipene, α – terpineol และ cineole ซ่ึงมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียไ์ดห้ลายชนิด (Christop et al., 2000) 

Jeamchaisri et al. (2011) ศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกนัก าจดัโรคพืช ในการป้องกนั
ก าจดัเช้ือรา Alternaria สาเหตุโรคพืช จากการทดสอบสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคพืชชนิดต่าง ๆ ใน
การป้องกันก าจดัเช้ือราสาเหตุโรคพืชสกุล Alternaria ในระดับห้องปฏิบติัการ พบว่า สารเคมี
ป้องกนัก าจดัโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา Alternaria ท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัห้องปฏิบติัการท่ีสามารถ
คดัเลือกเพื่อน าไปทดสอบต่อในระดบัเรือนทดลอง ได้แก่ mancozeb, difenoconazole, iprodione, 
flusilazole, pyraclostroin, metalaxyl M+mancozeb 

Rojsuchit et al. (2020) ไดร้ายงานถึงสารเคมีต่อการป้องกนัและควบคุมโรครากขาว พบวา่ 
สารเคมีใชป้้องกนัก าจดัโรครากขาวส่วนใหญ่เป็นสารเคมีกลุ่มไตรอะโซล (triazole) พบวา่ ในพื้นท่ี
ภาคใตค้่อนขา้งหายากและราคาแพง ซ่ึงในสลากของผลิตภณัฑ์ของสารเคมีเหล่าน้ีแนะน าใหใ้ชก้บั
โรคสาเหตุจากเช้ือราในพืชไร่ ขา้ว และไมผ้ลบางชนิด ซ่ึงแตกต่างจากพืชหลกัของภาคใตจ้ะปลูก
พืชเหล่าน้ีน้อยมาก จึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีไม่มีสารเคมีเหล่าน้ีจ  าหน่าย แตกต่างกบัในพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกท่ีมีสารเคมีกลุ่มไตรอะโซลหลายชนิด และหาซ้ือไดง่้ายในตลาดทอ้งถ่ิน สารเคมีท่ีมีขาย
อยูท่ ัว่ไปในตลาดทอ้งถ่ินภาคใตไ้ม่มีประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัโรครากขาว เช่น bennomil, 
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metalacacyl, iprodion, phosphoric acid, validamycin และ etaboxime. เป็นตน้ จากการทดสอบใน
หอ้งปฏิบติัการ พบวา่ สารเคมีชนิดท่ียงัไม่ใหใ้ชป้้องกนัก าจดัโรครากขาวในปัจจุบนัมีประสิทธิภาพ
ในการยบัย ั้งเช้ือราโรครากขาวได้ดีใกล้เคียงกบัสารโซโปรโคนาโซล และเฮกซาโคนาโซล คือ 
Triadimiphon, microbutanyl, tetraconazole, difinoconazole, triflumizole, แล ะ  prochlorash ซ่ึ ง
สามารถยบัย ั้งเช้ือราไดเ้ปอร์เซ็นตท่ี์ความเขม้ขน้สารออกฤทธ์ิเท่ากบั 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร สารเคมี
ไซโปรโคนาโซลอตัราความเขม้ขน้สารออกฤทธ์ิ 500 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการรักษา
ป้องกนั และก าจดัโรครากขาวไดดี้มาก ตน้ยางสามารถงอกรากใหม่ข้ึนมาทดแทนรากท่ีเป็นโรค ท า
ให้ตน้ยางท่ีเป็นโรคสามารถเจริญเติบโตไดต่้อไป แต่เน่ืองจากสารเคมีไซโปรโคนาโซล มีราคา
จ าหน่ายค่อนขา้งแพง จึงควรแนะน าให้ใช้สารเคมี (10 Soluble Concentrate) 5 มิลลิลิตรต่อน ้ า 1 
ลิตร (500 มิลลิกรัม/ลิตร Active ingredient) อตัราเดียว แทนการแนะน าสารเคมี (10SL) อตัรา 5-10 
มิลลิลิตรต่อน ้ า 1 ลิตร (500-1,000 มิลลิกรัม/ลิตร) จะท าให้เกษตรกรประหยดัรายจ่ายมากข้ึน 50 
เปอร์เซ็นต ์สารเคมีท่ีเป็นทางเลือกมีประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัโรครากขาวไดดี้และมีราคา
ถูก คือไตรอะดิมิฟอน ไมโครบิวทานิล และโพรคลอร์ราช โดยใชอ้ตัราความเขม้ขน้สารออกฤทธ์ิ 
2,000 มิลลิกรัม/ลิตร 

Ubonsuk & Pornsuriya (2019) ศึกษาการแยกและระบุชนิดของเช้ือราบนซากใบยางพารา 
(Hevea brasiliensis) ในพื้นท่ีอนุรักษเ์ขาคอหงส์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จงัหวดัสงขลา โดย
เก็บตวัอยา่งซากใบยางพาราจ านวน 200 ใบ มาแยกเช้ือดว้ยวธีิ pour plate และระบุชนิดจากลกัษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและล าดบันิวคลีโอไทด์ของ DNA บริเวณ internal transcribed spacer (ITS) ผล
การทดลองสามารถระบุชนิดของเช้ือราได้ 10 ชนิด ได้แก่ เช้ือ Aspergillus aculeatus, Fusarium 
proliferatum, lasiodiplodia theobromae, Mucor fragilis, Penicillium aculeatum, P. citrinum, P. 
paxilli, Trichoderma harzianum, T. koningioosis และ  T. lixiiและ  Pestalotiopsis sp. ไอโซ เลท 
PSU1 ไม่สามารถระบุชนิดถึงระดบัสปีชีส์ได้ ซ่ึงอาจเป็นเช้ือราชนิดใหม่หรือเป็นเช้ือราท่ีทราบ
ชนิดแลว้ ซ่ึงเช้ือท่ีแยกไดมี้ทั้งประโยชน์และโทษโดยเช้ือรา T. harzianum, T.koningiopsisและ T. 
lixii สามารถน าไปศึกษาต่อเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในอนาคต ในการทดสอบ
ความสามารถการเป็นปฏิปักษต่์อเช้ือราสาเหตุโรค 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
3.1 วสัดุและอุปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์ในการทดลอง มีดงัน้ี 
 ใบเสมด็ขาว, ใบยางพาราท่ีเป็นโรคใบร่วง 
 อาหาร PDA ส าเร็จรูป, มนัฝร่ัง, น ้าตาล, วุน้  
 จานเล้ียงเช้ือ,ขวดรูปชมพู,ตูเ้ข่ียเช้ือ,กล่องพลาสติก,เข็มเข่ียเช้ือ,ตะเกียงแอลกอฮอล์,กลอ้ง
จุลทรรศน์ 
 สารเคมี ไดแ้ก่ 
 แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือ 70 เปอร์เซ็นต,์ แอลกอฮอล ์95 เปอร์เซ็นต,์ Clorox 10 เปอร์เซ็นต ์
 
3.2 การเตรียมเช้ือสาเหตุโรค 

เช้ือราสาเหตุโรคใบร่วง แยกไดจ้ากใบยางท่ีเป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา (โดยเก็บ
ใบยางท่ีเป็นโรคมาจากตน้ยาง 1 ตน้) ลา้งน ้ าให้สะอาดเช็คให้แห้งแลว้ตดัเน้ือเยื่อพืชบริเวณขอบ
แผลออกขนาด 0.5 x 0.5 เซนมิเมตร ฆ่าเช้ือบริเวณผิวนอกดว้ยคลอร็อกซ์ 10 เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา 3 
นาที น าใบลา้งดว้ยดว้ยน ้ ากลัน่ฆ่าเช้ือ ซับให้แห้งดว้ยทิชชูฆ่าเช้ือน าไปวางบนอาหารดบัเบิ้ลยูเอ 
(WA: Water agar) มีองคป์ระกอบของ วุน้ 15 กรัม/น ้ า 1 ลิตร รอให้เส้นใยของเช้ือเจริญออกมาจาก
ช้ินส่วนพืชท่ีเป็นโรค ตดัช้ินวุน้ท่ีมีเส้นใยเจริญออกมา ยา้ยไปวางบนอาหารพีดีเอ (PDA: Potato 
Dextrose Agar) วางไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งใหเ้ช้ือเจริญ ท าใหเ้ช้ือบริสุทธ์ิ ศึกษาลกัษณะสปอร์ พิสูจน์การ
เกิดโรค และเก็บเช้ือบริสุทธ์ิไวใ้นหลอดทดลองเพื่อทดสอบต่อไป 

 
3.3 การพสูิจน์การเกดิโรค 

การพิสูจน์การเกิดโรคดดัแปลงจากวิธีของ Sutthisa et al. (2014) โดยเล้ียงเช้ือราท่ีแยกได้
จาก 3.1 บนอาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) เป็นเวลา 8 วนั ใชเ้ขม็เข่ียตดัช้ินวุน้บริเวณขอบของ
โคโลนีเช้ือรา น าไปวางบนใบยางพาราท่ีท าแผลด้วยเข็มเข่ียเช้ือ จากนั้นน าไปบ่มเช้ือในกล่อง
พลาสติกช้ืน เป็นเวลา 7 วนั ท่ีอุณหภูมิหอ้ง ตรวจดูอาการโรคท่ีเกิดข้ึนแลว้วดัขนาดของแผล 
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3.4 การเตรียมสารสกดัจากใบเสม็ดขาว 
น าใบสดของเสม็ดขาวมาลา้งให้สะอาดแลว้อบดว้ยเคร่ืองตูอ้บลมร้อน (Hot air oven) ท่ี

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วนั น าไปบดแบบหยาบ หลงัจากนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อ
น าไปในแช่น ้าและน าไปแช่ในเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต ์โดย 

1.แช่น ้าในอตัราตามส่ิงทดลองคือ 1:10, 1:15, 1:20 และ 1:25 W/V เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เขยา่
ดว้ยเคร่ืองเขยา่ แลว้กรองดว้ยผา้ขาวบาง และกรองอีกคร้ังดว้ยกระดาษกรองเบอร์ 1  

2.แช่เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ อตัราส่วน 1:10 W/V เป็นเวลา 72 ชั่วโมง (Obeidat et al., 
2015) แลว้กรองเศษใบออกดว้ยผา้ขาวบาง และกรองอีกคร้ังดว้ยกระดาษกรองเบอร์ 1 น าสารท่ีได้
จากการกรองมาท าการกลัน่ดว้ยเคร่ืองกลัน่ระเหยสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนกระทัง่
ไดส้ารสกดัท่ีมีลกัษณะหนืด 

 
3.5 การทดสอบ 

การทดสอบมี 2 ชุดการทดลอง คือ ชุดท่ี 1 ใช้สารสกดัจากเสม็ดขาวท่ีสกดัดว้ยน ้ า ชุดท่ี 2 
ใชส้ารสกดัจากเสม็ดขาวท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(CRD) โดยสกดัแต่ละชุดมี 5 ส่ิงการทดลอง ๆ ละ 4 ซ ้ า ๆ ละ 10 เพลท โดยแต่ละชุดเป็นดงัน้ี 

ชุดที ่1 สารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ยน ้าโดยใชอ้ตัราส่วนของเสมด็ขาวแหง้ต่อน ้า (W/V) ดงัน้ี 
ส่ิงทดลองท่ี 1 1 : 10  
ส่ิงทดลองท่ี 2 1: 15  
ส่ิงทดลองท่ี 3 1: 20  
ส่ิงทดลองท่ี 4 1: 25  
ส่ิงทดลองท่ี 5 ชุดควบคุม (Control) ใชอ้าหาร PDA อยา่งเดียว 
น าสารสกัดหยาบท่ีได้จากการสกัดด้วยใช้อัตราส่วน 1:10, 1:15, 1:20 และ1:25 W/V 

ปริมาณ 150 มิลลิลิตรผสมกบัอาหาร PDA ส าเร็จรูปปริมาณ 5.85 กรัม และท าใหวุ้น้ละลาย หลงัจาก
นั้นไปน่ึงฆ่าเช้ือดว้ยหมอ้น่ึงความดนัท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดนั 15 ปอนด์/ตารางน้ิว 
เวลา 15 นาที หลงัจากนั้นน าไปเทบนจานเล้ียงเช้ือ น าช้ินส่วนเส้นใยของเช้ือท่ีอาย ุ8 วนั มาวางตรง
กลางจานเล้ียงเช้ือ จากนั้นทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง สังเกตุการเจริญเติบโตของเส้นใย 

ชุดที ่2 สารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต ์ดว้ยความเขม้ขน้ต่อไปน้ี 
 ส่ิงทดลองท่ี 1 400 มิลลิกรัม/ลิตร 
 ส่ิงทดลองท่ี 2 600 มิลลิกรัม/ลิตร 
 ส่ิงทดลองท่ี 3 800 มิลลิกรัม/ลิตร 
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 ส่ิงทดลองท่ี 4 1000 มิลลิกรัม/ลิตร 
 ส่ิงทดลองท่ี 5 ชุดควบคุม (Control) ใชอ้าหาร PDA อยา่งเดียว 
 การทดสอบจะท าโดยวิธี  Poisoned food technique (Mayachiew et al., 2008) โดยน าสาร
สกดัท่ีไดช้ัง่ตามส่ิงทดลองแลว้น าไปผสมอาหาร PDA ท่ีน่ึงฆ่าเช้ือแลว้เทลงในจานเล้ียงเช้ือ จากนั้น
น าช้ินส่วนเส้นใยของเช้ือรา Colletotrichum sp. ท่ีอาย ุ8 วนั มาวางตรงกลางจานเล้ียงเช้ือ จากนั้นทิ้ง
ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง สังเกตุการเจริญเติบโตของเส้นใย  
 
3.6 การเกบ็ข้อมูล 
 วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของโคโลนี (cm) ในวนัท่ีเช้ือราในจานเล้ียงเช้ือควบคุมเจริญ
เต็มจานแลว้น ามาค านวณหาเปอร์เซ็นตย์บัย ั้งการเจริญเติบโต (Percent Inhibition = PI) ตามวิธีของ 
Kasem (1989) ดงัน้ี  

PI = (A-B)/A x 100  
โดย A = เส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีของเช้ือราก่อโรคใน control 

B = เส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีของเช้ือราก่อโรคในชุดท่ีเติมสารสกดั 
 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียในแต่ละทรีเมนตด์ว้ยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม R 
Version I 386 4.1.2 

 

3.8 ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนินการวจัิย 
 เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ 2564 - เดือนมีนาคม พ.ศ 2565 
 สถานท่ีหอ้งปฏิบติัอารักขาพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
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บทที ่4 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 
4.1 เช้ือราสาเหตุโรคพืช 
 จากการแยกเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา พบว่า โคโลนีของเช้ือราบน
อาหารพีดีเอ (PDA) มีลกัษณะเส้นใยมีสีขาวถึงสีเทาอ่อน เส้นใยหยาบฟูเล็กนอ้ย ดงัแสดงในภาพท่ี 
2 โดยลักษณะสปอร์ของเช้ือรา มีลักษณะสปอร์เป็นท่อนสั้ น ไม่มีสี (ภาพท่ี 3) ซ่ึงลักษณะเช้ือ
ดงักล่าวเป็นเช้ือรา Colletotrichum sp. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 ลกัษณะโคโลนีของเช้ือรา Colletotrichum sp. ท่ีเป็นสาเหตุโรคใบร่วงยางพารา ท่ีเพาะเล้ียง

บนอาหาร PDA เป็นเวลา 10 วนั 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3 ลกัษณะสปอร์ของเช้ือรา Colletotrichum sp. ท่ีเป็นสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา 
เม่ือส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ท่ีก าลงัขยาย 400 เท่า 
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4.2 การทดสอบการเกดิโรค 
จากการทดสอบการเกิดโรค พบว่า เช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ ท่ีแยกไดส้ามารถ

ก่อให้เกิดโรคใบร่วงยางพาราได ้หลงัปลูกเช้ือเป็นเวลา 7 วนั โดยมีลกัษณะแผลเป็นจุดสีน ้ าตาล
ขนาดเล็กค่อนขา้งกลม ขอบแผลมีสีน ้าตาลเขม้ (ภาพท่ี 4) 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 ลกัษณะแผลท่ีเกิดบนใบยางหลงัจากปลูกเช้ือ 7 วนั 
 

4.3 ผลของสารสกดัหยาบจากใบเสม็ดขาวต่อการยบัยั้งเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา 
จากการทดสอบผลของสารสกดัหยาบจากใบเสม็ดขาวท่ีความเขม้ขน้ต่างกนัต่อการเจริญ

ของเส้นใยเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราบนอาหารเล้ียงเช้ือมี 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 สาร
สกดัหยาบท่ีสกดัดว้ยน ้า ชุดท่ี 2 สารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต ์

ชุดที ่1 สารสกดัหยาบทีส่กดัด้วยน า้  
พบวา่ ผลของสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ยน ้ามีค่าเฉล่ียของเส้นผา่นศูนยก์ลางของโคโลนีเช้ือ

ราสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา บนอาหารเล้ียงเช้ือในวนัท่ี 10 ของชุดควบคุม (Control) 
เม่ือใชส้ารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ยน ้ าในความเขม้ขน้ 1:10, 1:15, 1;20 และ 1:25 W/V และชุดควบคุม 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.01) โดยความเขม้ขน้ท่ีสามารถยบัย ั้งเช้ือราคือ 
ความเขม้ขน้ท่ี 1:10 W/V ยบัย ั้งได้ 23.75 เปอร์เซ็นต์ และรองลงมาคือ 1:15, 1:20 และ 1:25 W/V 
และชุดควบคุม ได ้23.06, 22.50, 18.6 และ 0.00 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 5) 
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ตารางที ่1 การยบัย ั้งของสารสกดัดว้ยน ้าต่อการเจริญของเส้นใยเช้ือรา Colletotrichum sp. สาเหตุ
โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา 

ความเขม้ขน้สารท่ี
สกดัดว้ยน ้า (w/v) 

เส้นผา่นศูนยก์ลางของโคโลนี 
(เซนติเมตร) 

การยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเฉล่ีย 
 (เปอร์เซ็นต)์ 

1:10 6.8± 0.28 b 23.75 ± 3.13 a 
1:15 6.9± 0.39 b 23.06 ± 3.88 a 
1:20 6.9± 0.31 b 22.50 ± 3.55 a 
1:25 7.3± 0.45 b 18.6 ± 5.03 a 

ชุดควบคุม 9.0± 0 a 0.00± 0 b 
F-test ** ** 

CV (%) 4.30 20.28 
หมายเหตุ=** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในแต่ละสดมภห์มายความวา่ไม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ 

1:10 1:15 1:20 
 
 
 
 

           
1:25 

 
 
 
 
 

                        ชุดควบคุม 
 

ภาพที ่5 การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum sp. ท่ีเป็นสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราบน
อาหารเล้ียงเช้ือ PDA ท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัหยาบใบเสมด็ขาวท่ีสกดัดว้ยน ้าท่ีระดบัความ

เขม้ขน้ต่างกนั 
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ชุดที ่2 สารสกดัหยาบทีส่กดัด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 
ผลของสารสกัดหยาบท่ีสกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉล่ียของเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางของโคโลนีเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา บนอาหารเล้ียงเช้ือในวนัท่ี 10 
ของชุดควบคุม (Control) เม่ือใชส้ารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต ์ในความเขม้ขน้ 
400-1000 มิลลิกรัม/ลิตร และชุดควบคุม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.01) โดย
ความเขม้ขน้ท่ีสามารถยบัย ั้งเช้ือราคือ ความเขม้ขน้ท่ี 1000 มิลลิกรัม/ลิตร ยบัย ั้งได ้56.67 เปอร์เซ็นต ์
และรองลงมาคือ 800, 600 และ400 มิลลิกรัม/ลิตร ท่ียบัย ั้งได ้52.50, 23.61 และ15.83 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดบั ส่วนชุดควบคุมไม่สามารถยบัย ั้งได ้(ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 6) 

 
ตารางที ่2 การยบัย ั้งของสารสกดัดว้ยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต ์ต่อการเจริญของเส้นใยเช้ือรา 
Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา 

หมายเหตุ ** คือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในแต่ละสดมภห์มายความวา่ไม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 

ความเขม้ขน้ของสาร
ท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 

เส้นผา่นศูนยก์ลางของโคโลนี  
(เซนติเมตร) 

การยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเฉล่ีย  
(เปอร์เซ็นต)์ 

400 มิลลิกรัม/ลิตร 7.6 ± 0.74 b 15.83± 8.28 b 

600 มิลลิกรัม/ลิตร 6.9 ± 1.22 b 23.61± 13.59 b 

800 มิลลิกรัม/ลิตร 4.3 ± 0.22 c 52.50± 2.50 a 

1000 มิลลิกรัม/ลิตร 3.9 ± 4.43 c 56.67± 4.78 a 

ชุดควบคุม 9.0 ± 0 a 0.00± 0 c 

F-test ** ** 
CV (%) 10.72 25.40 
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400 มิลลิกรัม/ลิตร 600 มิลลิกรัม/ลิตร 800 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
 
 
 
 
 
                    1000 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
 
 
 
 
 

                     ชุดควบคุม 
 

ภาพที ่6การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum sp. ท่ีเป็นสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา 
บนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA ท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัหยาบใบเสมด็ขาวท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95 

เปอร์เซ็นต ์ท่ีระดบัความเขม้ขน้ต่างกนั 
 
4.4 วจิารณ์ผลการทดลอง 

เช้ือสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารามีลกัษณะอาการของโรคมีจุดเด่นท่ีแตกต่างจาก
โรคอ่ืน ๆ ของยางพารา คือแผลกลมค่อนขา้งใหญ่ อาการบนใบท่ีเป็นสีเขียวจะไม่มีลกัษณะวงสี
เหลืองลอ้มรอบ พบว่าเป็นเช้ือ Colletotrichum sp. ซ่ึงเป็นสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา 
โคโลนีเจริญเตม็แพลทท่ีอาย ุ10 วนัเช้ือโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราเกิดจากเช้ือ Colletotrichum 
sp. เช่นเดียวกับการรายงานของประเทศอินเดีย (Rojsuchit, 2020) จากการทดสอบการเกิดโรค 
พบว่าเช้ือรา Colletotrichum sp. ท่ีแยกไดส้ามารถก่อให้เกิดโรคใบร่วงยางพาราได ้โดยมีลกัษณะ
แผลเป็นจุดสีน ้ าตาลขนาดเล็กค่อนขา้งกลม ขอบแผลมีสีน ้ าตาลเขม้เหมือนลกัษณะแผลท่ีกรีดคร้ัง
แรกเป็นการยืนยนัไดว้า่โรคใบร่วงยางพาราเกิดจากเช้ือ Colletotrichum sp. รายงานโดย Rojsuchit 
(2020) และสารสกดัหยาบจากใบเสม็ดขาวท่ีสกดัดว้ยน ้ าสามารถยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา 
Colletotrichum sp. ได้ท่ีระดับความเข้มข้น 1:10 W/V แต่การย ับย ั้ งได้ 23.75 เปอร์เซ็นต์ ทั้ ง น้ี
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เน่ืองจากสารสกดัดว้ยน ้ าไดน้ าไปน่ึงฆ่าเช้ือท าให้โดนความร้อนและอาจท าให้ประสิทธิภาพของ
สารสกัดลดลง ในขณะท่ีสารสกัดหยาบจากใบเสม็ดขาวท่ีสกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 
สามารถยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา Colletotrichum sp.ได้ดีท่ีสุดท่ีระดบัความเขม้ขน้ 1000 
มิลลิกรัม/ลิตร มีการยบัย ั้งอยูท่ี่ 56.67 เปอร์เซ็นต ์เช่นเดียวกบั Motri et al. (2010) รายงานวา่ น ้ ามนั
เสม็ดขาวมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราหลายชนิด เช่น Aspergillusniger, A. japonicus, 
Eurotium sp., Fusarium sp. และ Penicillium ในขณะท่ี Carson et al. (2006) รายงานว่า สารสกัด
จากเสม็ดขาวมีฤทธ์ิในการย ับย ั้ งการเจ ริญของเ ช้ือa. niger, Candida albicans, c. glabrata, 
Saccharomyces cerevisiae และแบคทีเรียบางชนิดได ้เน่ืองจากในใบเสม็ดขาวมีสาร β – pipene, α 
– terpineol และcineole เป็นองคป์ระกอบซ่ึงมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียไ์ด ้
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

5.1.1 จากการทดลองการศึกษาผลของสารสกดัจากเสม็ดขาวท่ีสกดัดว้ยน ้ า พบวา่ ท่ีความ
เขม้ขน้ 1:10 W/V มีการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา Colletotrichum sp. ดีท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 23.75 
เปอร์เซ็นต ์

5.1.2 จากการทดลองการศึกษาผลของสารสกัดจากเสม็ดขาวท่ีสกัดด้วยเอทานอล 95 
เปอร์เซ็นต์ พบว่า ท่ีความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัม/ลิตร มีการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา 
Colletotrichum sp. ดีท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 56.67 เปอร์เซ็นต ์

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ควรมีการทดลองโดยการใช้สารเคมีในการยบัย ั้ งการเจริญของเช้ือราเป็นชุด
เปรียบเทียบ 

5.2.2 ใชต้วัท าละลายท่ีหลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 
5.2.3 ควรเพิ่มความเขม้ขน้ของส่ิงทดลองและแช่สารสกดัดว้ยน ้ากบัสารสกดัดว้ยเอทานอล

ท่ีเวลาเท่ากนั 
5.2.4 ควรศึกษาลกัษณะสปอร์เพิ่มเติม 
5.2.5 ควรแยกเช้ือราจากหลายใบหลายไอโซเลทและหลายพื้นท่ีเพื่อหาเช้ือสาเหตุ 
5.2.6 การทดสอบดว้ยการใช้น ้ าควรทดสอบแบบวิธีอ่ืน ท่ีไม่ใช่แบบน่ึงฆ่าเช้ือเพื่อไม่ให้

ประสิทธิภาพลดลง 
 

 
 
 

  



18 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
Carson, C.F., Hammer, K.A., & Riley, T.V., 2006. Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Oil: a Review 

of Antimicrobial and Other Medicinal Properties.Clin Microdiol Rer. The University of 
Western Australia. 19(1), 50-62.  

Christop, F., Keulfers, P.M., & Stahl-Biskup, E. 2000. A Comparative Study of the in vitro 
Antimicrobial Activity of Tea Tree Oils. S.I. with Special Reference to the Activity of the 
B– Triketones, Planta Med. 66(6), 556-560 

Iamkeng, S., & Hangrong, M. 2014. Control of Rigidoporus lignosus, the Causative Agent of White 
Root Disease in Rubber. Kasetsart Journal 43(3), 686-692. 

Jeamchaisri, Y., Somrit, A., & Phasbutr, T. 2011. A Study on the Efficacy of Plant Pesticides To 
Prevent and Eliminate Alternaria Fungi, the Cause of Plant Disease. Annual Research 
Report 2011 Plant Protection Research Development Bureau. Department of Agriculture. 
(in Thai) 

Soithong, K. 1989. The use of Chaetomium cupreum in Biological Control of Rice Blast Disease, 
Journal of Plant Pathology 9(1), 28–33. (in Thai) 

Khongsai, S., & Vittaya, L. (2020). Phenolics Contents, Flavonoids Contents and Antioxidant 
Activity of Melaleuca cajuputi and Syzygiumgratum extracts, [Speeial probler, 
Rajamangala University Department of General Education, Faculty of Science and Fisheries 
Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus]. 
Rajamangala University. (in Thai)  

Lap-anunphakun, S. (1995). Study on Insecticides from Pseudopods and Fungicides from Tree 
Worms. [ Master’s Thesis, Chiang Mai University]. University of Chiangmai. (in Thai) 

Mayachiew, P., & Devahastin, S. 2008. Antimicrobial and Antioxidant activities of Indian 
Gooseberry and Galangal Extracts. Food Science and Technology. 41, 1153-1159. 

Montri, N., Suwanchan, J., & Kongtrakul, P. (2010). Effects of Crude Extracts from White 
Macaque on Inhibition of Growth of Some Plant Pathogenic Fungi. Agricultural Sci. J. 41 
(3/1) (Suppl.): 89-92. (in Thai) 

Obeidat, M., Shatnawi, M., S.Al-mazra'awi, M., & Aldmoor, H. 2015. Antimicrobial Activity of 
Crude Extracts of Some Plant Leaves. Research, Journal of Microbiology 7(1), 59-67.  



19 
 

Rojsuchit, A. 2020. Effects of A new Type of Fallen Leaves of Para Rubber on Othe Plants 
(Alternate Hosts). Warning News for Agricultural Problems. Para Rubber Journal. 41(3), 1-
42. (in Thai) 

Rojsuchit, A., Chanthaprathin, U., Ruensukharom, P., & Klaawklong, B. 2009. Efficacy of Local 
Chemicals on White root Disease Prevention and Control. Activities Under the Rubber 
White Root Disease Management Research Project. Department of Agriculture: (in Thai) 

Ruangrangsi, N., & Tantiwat, P. 1991. Medicinal Plants, Printed at O.S. Printing House, Bangkok, 
Page 112. (in Thai) 

Sutthisa, W., Tapkhumram, P., & Kanchanarat, W. 2014. Efficiency of Thai Medicinal Plant 
Extract to Control Colletotrichum sp. A causal Agent of Mango Anthracnose.Khonkaenagr. 
J. 42 Suppl. 1. (in Thai) 

Ubonsuk, C., & Pornsuriya, C. 2019. Identification and Identification of Fungi on Rubber leaves 
(Hevea brasiliensis) in Khao Kho Hong Conservation Area. Prince of Songkla University 
Songkhla Province. Songklanakarin Journal of Plant Sciences. 6(3), 89-96. (in Thai) 

 

  



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ตารางผนวกที่ 1 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีของเช้ือ Colletotrichum sp.ในชุดการทดลองด้วย
น ้า 

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนี (cm) 
ความเขม้ขน้สาร
ท่ีสกดัดว้ยน ้า 

ซ ้ าท่ี 
1 

ซ ้ าท่ี 
2 

ซ ้ าท่ี 
3 

ซ ้ าท่ี 
4 

ซ ้ าท่ี  
5 

ซ ้ าท่ี  
6 

ซ ้ าท่ี  
7 

ซ ้ าท่ี 
 8 

รวม เฉล่ีย 

T1 6.8 6.8 6.3 7.0 6.8 6.9 7.0 7.3 54.9 6.8 
T2 6.8 7.0 7.4 7.2 7.2 6.5 6.9 6.4 55.4 6.9 
T3 6.9 7.2 7.5 6.7 7.5 7.0 7.2 6.8 55.8 6.9 
T4 6.6 7.0 7.8 7.1 7.7 7.7 7.7 7.0 58.6 7.3 
T5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 72.0 9.0 

หมายเหตุ T1 = 1 : 10 ใชส้าร 50 กรัม/น ้า 500 มิลลิลิตร 
   T2 = 1 : 15 ใชส้าร 50กรัม/น ้า 750 มิลลิลิตร 
   T3 = 1 : 20 ใชส้าร 50 กรัม/น ้า 1000 มิลลิลิตร 
   T4 = 1:  25 ใชส้าร 50กรัม/น ้า 1250 มิลลิลิตร 
   T5 = ชุดควบคุมใชอ้าหาร PDA อยา่งเดียว 

 
ตารางผนวกที่ 2 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีของเช้ือ 

Colletotrichum sp. ในชุดการทดลองดว้ยน ้า 
SOV. Df Sum Sq Mean Sq F vale Pr (>F) 

Treatment 4 26.074 6.518 64.02 1.31e-15 
Residuals 35 3.564 0.102   

หมายเหตุค่า CV (%) = 4.30 % 
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ตารางผนวกที ่3 การยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงยางพาราของสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ยน ้า 

หมายเหตุT1 = 1 : 10 ใชส้าร 50 กรัม/น ้า 500 มิลลิลิตร 
  T2 = 1: 15 ใชส้าร 50 กรัม/น ้า 750 มิลลิลิตรขบ 
  T3 = 1 : 20 ใชส้าร 50 กรัม/น ้า 1000 มิลลิลิตร 
  T4 = 1 :  25 ใชส้าร 50 กรัม/น ้า 1250 มิลลิลิตร 

   T5 = ชุดควบคุมใชอ้าหาร PDA อยา่งเดียว 
 
ตารางผนวกที่ 4 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงยางพารา

ของสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ยน ้า 
SOV. Df Sum Sq Mean Sq F vale Pr (>F) 

Treatment 4 3218 804.4 63.42 1.51e-15 
Residuals 35 444 12.7   

หมายเหตุค่า CV (%) = 20.28 % 
  

การยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงยางพารา (เปอร์เซ็นต)์ 
ความเขม้ขน้ 
สารท่ีสกดั
ดว้ยน ้า 

ซ ้ าท่ี 
1 

ซ ้ าท่ี 
2 

ซ ้ าท่ี 
3 

ซ ้ าท่ี 
4 

ซ ้ าท่ี 
5 

ซ ้ าท่ี 
6 

ซ ้ าท่ี 
7 

ซ ้ าท่ี 
8 

รวม เฉล่ีย 

T1 24.44 24.44 30.00 22.22 24.44 23.33 22.22 18.89 190.00 23.74 
T2 24.44 22.22 17.78 20.00 20.00 27.78 23.33 28.89 184.44 23.05 
T3 23.33 20.00 16.67 25.56 27.78 22.22 20.00 24.44 180.00 22.50 
T4 26.67 22.22 13.33 21.11 14.44 14.44 14.44 22.22 148.89 18.55 
T5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตารางผนวกที ่5 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีของเช้ือ Colletotrichum sp.ในชุดการทดลองดว้ย 
เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต ์

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนี (cm) 
ความเขม้ขน้สาร
ท่ีสกดัดว้ยเอทา

นอล 

ซ ้าท่ี  
1 

ซ ้าท่ี 
 2 

ซ ้าท่ี  
3 

ซ ้าท่ี  
4 

ซ ้าท่ี  
5 

ซ ้าท่ี  
6 

ซ ้าท่ี  
7 

ซ ้าท่ี  
8 

รวม เฉล่ีย 

T1 6.4 7.0 7.3 7.0 8.0 8.4 8.2 8.3 60.6 7.5 
T2 5.3 5.3 5.9 7.4 8.0 8.2 8.0 6.9 55.0 6.8 
T3 3.8 4.1 4.4 4.3 4.5 4.3 4.4 4.4 34.2 4.2 
T4 3.0 3.7 4.0 4.3 3.8 4.4 4.0 4.0 31.2 3.9 
T5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 72.0 9.0 

หมายเหตุ T1 = 400 มิลลิลิตร/ลิตร ใชส้าร 0.6 กรัม/อาหาร 150 มิลลิลิตร 
    T2 = 600 มิลลิลิตร/ลิตรใชส้าร 0.9 กรัม/อาหาร 150 มิลลิลิตร 
    T3 = 800 มิลลิลิตร/ลิตรใชส้าร 1.2 กรัม/อาหาร 150 มิลลิลิตร 
    T4 = 1000 มิลลิลิตร/ลิตร ใชส้าร 1.5 กรัม/อาหาร 150 มิลลิลิตร 
    T5 = ชุดควบคุมใชอ้าหาร PDA อยา่งเดียว 
 
ตารางผนวกที่ 6 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีของเช้ือ 

Colletotrichum sp. ในชุดการทดลองดว้ยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต ์
SOV. Df Sum Sq Mean Sq F vale Pr (>F) 
Treatment 4 152.83 38.21 83.45 <2e-16 
Residuals 35 16.03 0.46   

หมายเหตุค่า CV (%) = 10.72 % 
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ตารางผนวกที่ 7 การยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงยางพาราของสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 
95 เปอร์เซ็นต ์

การยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงยางพารา (เปอร์เซ็นต)์ 
ความเขม้ขน้
สารท่ีสกดั

ดว้ยเอทานอล 

ซ ้าท่ี  
1 

ซ ้าท่ี  
2 

ซ ้าท่ี  
3 

ซ ้าท่ี  
4 

ซ ้าท่ี  
5 

ซ ้าท่ี  
6 

ซ ้าท่ี  
7 

ซ ้าท่ี  
8 

รวม เฉล่ีย 

T1 28.89 22.22 18.89 22.22 11.11 6.67 8.89 7.78 126.67 15.83 
T2 41.11 41.11 34.44 17.78 11.11 8.89 11.11 23.33 188.89 23.61 
T3 57.78 54.44 51.11 52.22 50.00 52.22 51.11 51.11 420.00 52.49 
T4 66.67 58.89 55.56 52.22 57.78 51.11 55.56 55.56 453.33 56.66 
T5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ T1 = 400 มิลลิลิตร/ลิตรใชส้าร 0.6 กรัม/อาหาร 150 มิลลิลิตร 
    T2 = 600 มิลลิลิตร/ลิตรใชส้าร 0.9 กรัม/อาหาร 150 มิลลิลิตร 
    T3 = 800 มิลลิลิตร/ลิตรใชส้าร 1.2 กรัม/อาหาร 150 มิลลิลิตร 
    T4 = 1000 มิลลิลิตร/ลิตร ใชส้าร 1.5 กรัม/อาหาร 150 มิลลิลิตร 

   T5 = ชุดควบคุมใชอ้าหาร PDA อยา่งเดียว 
 
ตารางผนวกที่ 8 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุโรคใบร่วงยางพารา

ของสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต ์
SOV. Df Sum Sq Mean Sq F vale Pr (>F) 

Treatment 4 18868 4717 83.46 <2e-16 
Residuals 35 1978 57   

หมายเหตุค่า CV (%) = 25.40 % 
 

 

 

 


