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บทคัดยอ

 สารสกัดหยาบดวยน้ําจากพืชสมุนไพรสดและแหง 7 ชนิด มาทดสอบประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Botrytis cinerea (โรคเนาราสีเทาของกุหลาบ), Colletotrichum
gloeosporioides (โรคแอนแทรคโนสของสแตติส),  Alternaria  tenuissima,  Cercospora sp. (โรคใบ
จุดของเบญจมาศ)  Glomerella  cingulata  (โรคแอนแทรคโนสของเบญจมาศ) และ  Corynespora
cassiicola, Colletotrichum  sp. (โรคใบจุด และแอนแทรคโนสของแคลลาลิลี่) บนอาหาร PDA ที่ผสม
สารสกัดแตละชนิด โดยวิธ ี Culture Disc Technique  ผลปรากฏวาสารสกัดพืชสดไดแกสาบหมาและ
ทองพันชั่งความเขมขน30%ใหผลดีที่สดุในการยบัยัง้การเจริญของเชือ้รา C. gloeosporioides ที ่ 42.33%
และ 41.58% ตามลาํดับ   สารสกดัชาพลแูละเทยีนบานความเขมขน 30% สามารถยับยัง้การเจริญของเชือ้รา
B.  cinerea ได 100%   สวนสารสกดัดวยน้าํจากพชืแหง 7 ชนิด พบวาสารสกดัจากชาพลทูีค่วามเขมขน 10%
สามารถยบัยัง้เชือ้รา Glomerella  cingulata และ Colletotrichum sp.ได 100% สารสกดัจากสาบหมาทีค่วาม
เขมขนเดียวกนัใหผลดีทีส่ดุในการยบัยัง้  Corynespora  cassiicola ได 43.43%    การทดสอบสารสกดัจากนํ้า
หมกัพชืสมนุไพร 7 ชนิดของสถานีเกษตรหลวงอางขาง พบวาดอกบวัตอง และจะขานหัววอก ทีค่วามเขมขน
30%  สามารถยับยัง้การเจริญของเชือ้รา  A.  tenuissima และ Cercospora sp. ได 100%     

สารสกดัหยาบดวยเมธานอลจากพชืสดและแหง 7 ชนิด พบวาสารสกดัจากสาบหมาสดทีค่วามเขม
ขน 10,000 ppm สามารถยับยัง้การเจริญของเชือ้รา C. gloeosporioides   และ B. cinerea ได 58.9% และ
69.23% ตามลาํดับ   สวนสารสกดัดวยพชืแหงพบวาสารสกดัเทยีนบาน และโกฐจุฬาลมัพาทีค่วามเขมขน
เดียวกนัยบัยัง้เชือ้รา A. tenuissima ได 100%  สารสกดัชาพลแูละเทยีนบานยบัยัง้เชือ้รา Cercospora  sp. ได
100% เชนกนั  เมือ่ผสมสารสกดัสาบหมากบัเทยีนบานทีค่วามเขมขน 5,000 ppm สามารถยบัยัง้เชือ้รา              
A. tenuissima ได  100%   สารสกดัชาพล ูและชาพลผูสมกบัสาบหมาทีค่วามเขมขน 10,000 ppm สามารถ
ยบัยัง้เชือ้รา Colletotrichum  sp. ได 100%

 ทําการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการควบคุมโรคเนาราสีเทาในกุหลาบพันธุ           
ไดอานาในหองปฏิบัติการ และเรือนทดลอง ผลปรากฏวาสารสกัดดวยน้ําจากชาพล ู และเทียนบาน           
ที่ความเขมขน 42% ไมสามารถควบคุมโรคนี้ได และยังทําใหกลีบดอกไหม   เมื่อทดสอบในกุหลาบ
พันธุปริ้นเซสโดยใชสารสกัดเทียนบาน ที่ความเขมขน 10% 20% และ 30% พบวาสามารถควบคุมโรค
เนาราสีเทาไดเพียงเล็กนอย อยางไรก็ดีสารสกัดดวยเมธานอลจากสาบหมา เทียนบาน ชาพล ู และ
ทองพันชั่ง ที่ความเขมขน  10,000 ppm. ใหผลในการยับยั้งการเกิดโรคไดดีเทากับการใช Dithane M-45   
และไมทําใหกลีบกุหลาบไหม
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การทดสอบในหองปฏิบัติการ  นําสารสกัดจากพืช 3 ชนิดที่ผลิตเปนการคาไดแก RYPF 72000 
(น้ํามันสน), TACC.I (คางคาวดํา) และ EUP.(สาบหมา) มาทดสอบควบคุมโรคใบจุดของเบญจมาศที่
เกิดจากรา Glomerella  cingulata  โดยวิธ ีDetached Flower Technique  ผลปรากฏวาสารทั้งสามชนิด
ใหผลควบคุมโรคนี้ไดดี  นําสารสกัดดวยเมธานอลจากสาบหมา เทียนบาน และชาพล ู ที่ความเขมขน                   
10,000 ppm มาทดสอบเปรียบเทียบกับสารกําจัดรา Dithane M-45 ในการควบคุมโรคใบจุดของแคลลา
ลิลี ่ ท่ีเกิดจากรา Corynespora cassiicola ผลปรากฏวาสารสกัดจากพืช 3 ชนิด  สามารถลดเปอรเซ็นต
การเกิดโรคไดเพียงเลก็นอย ในขณะที่ Dithane M-45 ใหผลในการควบคุมโรคไดสมบูรณ

การทดสอบในสภาพเรือนทดลอง ใชสารสกัดดวยน้ําจากสาบหมา ทองพันชั่ง และ สาบหมา
ผสมกับทองพันชั่งที่ความเขมขน42% และสารกําจัดเชื้อรา Antracol ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส
ของสแตติส (ทําการปลูกเชื้อ) ผลปรากฏวาสารสกัดทั้ง 3 ชนิด ลดเปอรเซ็นตการเกิดโรคไดเพียง            
เลก็นอย  ในขณะ Antracol ใหเปอรเซ็นตการเกิดโรคตํ่าท่ีสุด( 9.36%)  และเมื่อใชสารสกัดดวย           
เมธานอลจากสาบหมาที่ความเขมขน10,000 ppm เทียบกับ Antracol และ Benlate (พนสลับกัน) ในการ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสแตติส (โรคระบาดตามธรรมชาติ) ในสภาพเรือนทดลองและแปลง
ปลูกปรากฏวาสารสกัดจากสาบหมาเพียงอยางเดียวสามารถลดเปอรเซ็นตการเขาทําลายไดเพียงเล็กนอย
เมื่อเทียบกับชุดควบคุม แตเมื่อใชสารสกัดนี้ผสมกับ Benlate (คร่ึงหน่ึงของอัตราท่ีแนะนํา) สามารถ
ควบคุมโรคไดใกลเคียงกับการใช Benlate  พนสลับกับ Antracol    



4

Abstract

Crude water extracts of 7  fresh and dried medicinal plants were tested on their efficacy to 
inhibit growth of Botrytis cinerea (gray rot of rose),  Colletotrichum gloeosporioides (anthracnose of 
statis), Alternaria  tenuissima and Cercospora sp. (leaf spot of chrysanthemum) Glomerella  
cingulata (anthracnose of chrysanthemum) and Corynespora cassiicola, Colletotrichum sp.(leaf spot 
and anthracnose of calla lily) on PDA mixed with each extract, using Culture Disc Technique. It was 
found that the extracts from Sarbma (Eupatorium  adenophorum) and Tongpanchang (Rhinacanthus 
nasutus ) at 30% concentration gave best inhibition to growth of C. gloeosporioides at 42.33% and 
41.58% respectively. Chaploo (Piper sarmentosum) and Tianban (Impatiens balsamina) at 30% 
cencentration  could 100% inhibit growth of B. cinerea. Fermented water extracts of 7 medicinal 
plants from Royal Ang Khang Agricultural Station showed that Bautong (Tithonia diversiforia) and 
Jakhanhauwog (Piper sp.) at 30% concentration could 100%. inhibit growth of A. tenuissima and 
Cercospora sp.

Crude methanol extracts of 7 fresh and dried medicinal plants showed that fresh Sarbma at 
10,000 ppm could inhibit growth of C. gloeosporioides and B. cinerea at 58.9% and 69.23% For 
dried Tianban and Gote-Chulalampa (Artemisia   pallens) at the same concentration could 100% 
inhibit growth of A. tenuissima. Chaploo and Tianban could also 100% inhibited growth of          
Colletotrichum  sp.

Efficacy test on crude water extracts of Chaploo and Tianban for control of gray mold rot of 
roses showed that at 10%, 20%, and 30% of Tianban could slightly control the disease while at 42% 
of both Chaploo and Tienban extracts showed phytotoxic to rose petals and could not control the 
disease. However, methanol extracts from Sarbma, Tienban, Chaploo and Tongpanchang at           
10,000  ppm showed effective control as good as using Dithane M-45 and the extracts were  not 
phytotoxic to the rose petals.

Tests in the laboratory : Three commercial extracts RYPF 72000 (pine oil), TACC.I 
(Kangkau-Dam) and EUP. (Sarbma) were tested for control of chrysanthemum leaf spot caused by 
Glomerella cingulata, using Detached Flower Technique. It was found that all extracts gave good 
control. Three methanol extracts of Sarbma, Tienban and Chaploo at 10,000 ppm concentration were 
tested in comparison with Dithane M-45 for control of calla lily leaf spot caused by Corynespora  
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cassiicola. Results showed that the extracts gave a slight control while Dithane M-45 could give a 
complete control.

Tests in the greenhouse : The water extracts from Sarbma, Tongpanchang and Sarbma mixed 
with Tongpanchang at 42% concentration were used for control of anthracnose of statis (artificial 
inocluation) in comparison with Antracol. Results showed that all plant extract treatments could 
slightly reduce the disease while Antracol gave lowest disease percentage (9.36%). Methanol extract 
of  Sarbma  at 10,000 ppm was tested for control of statis anthracnose (naturally infected) in 
comparison with Benlate and Antracol and Sarbma extract mixed with Benlate (only half of 
recommended rate) in the greenhouse conditions and in the field. It was found that  Sarbma only 
could reduce a small percentage of the disease compared to control treatment while Sarbma mixed 
with Benlate was as effective as Banlate and Antracol treatment.
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สารบาญตาราง
หนา

ตาราง
1 ประสิทธิภาพของน้ําหมักจากพืชสมุนไพร 7 ชนิด ที่ความเขมขน 30% 27

ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดของเบญจมาศ
2 ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ําจากพืชแหง 7 ชนิด ในการยับยั้งการเจริญ 28

ของราสาเหตุโรคใบจุดของเบญจมาศ และใบจุดใบไหมของแคลลา ลิลี่
3 ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมธานอลจากพืชแหง 6  ชนิด ในการยับยั้ง 29

เช้ือราสาเหตุโรคใบจุดของเบญจมาศ และใบจุดใบไหมของแคลลา ลิลี่
4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ําเทียนบาน ชาพล ูและเทียนบาน 30

ผสมกับชาพล ูในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Botrytis  cinerea  
5 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบหมา ทองพันชั่ง และสารสกัดผสมทั้ง 2  ชนิด 31

ในการยับย้ังการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum  gloeosporioides
6             ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบหมา ชาพล ู และสารผสมทั้งสองชนิดในการ 32

ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum  sp. สาเหตุโรคใบไหมของแคลลาลิลี่
7 ประสิทธิภาพของสารสกัดสารสกัดดวยน้ําจากชาพล ูเทียนบาน และเทียนบาน 33

ผสมชาพล ูในการควบคุมโรคเนาราสีเทาของกุหลาบพันธุไดอานา 
8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมธานอลจากพืช 4 ชนิด กับสาร 35

กําจัดราไดเทนเอ็ม -45 ในการควบคุมโรคเนาราสีเทาบนดอกกุหลาบพันธุไดอานา
9 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช 3 ชนิด ในการควบคุมโรคใบจุดของเบญจมาศ 36

โดยใช   Detached Fower Technique
10  ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ําจากสาบหมา   ทองพังชั่ง  สาบหมาผสม 38

ทองพันชั่ง  และสารเคม ีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสแตติส
11        เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมทานอลจากสาบหมา และสารเคม ี 38

ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสแตติส
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สารบาญภาพ
     หนา

ภาพ
1        ลักษณะอาการและเชื้อรา Botrytis  cinerea สาเหตุโรคเนาราสีเทา 24
2        ลักษณะอาการและเชื้อรา Colletotrichum  gloeosporioides  สาเหตุ 24

โรคแอนแทรคโนสของสแตตีส
3 ลักษณะอาการและเชื้อสาเหตุ  (ก)  อาการของโรคใบจุดออลเทอนาเรีย 25

ของเบญจามาศ (ข)  เช้ือราสาเหตุ  Altenaria   sp.
4        ลักษณะอาการและเชื้อสาเหตุ (ก) อาการของโรคใบจุดของเบญจมาศ 25

(ข) เชื้อราสาเหตุ Cercospora  sp.
5        ลักษณะอาการและเชื้อสาเหตุ (ก) อาการของโรคใบจุดของเบญจมาศ 25

(ข) เชื้อราสาเหตุ Glomerella   sp. (perfect stage)
6        ลักษณะอาการและเชื้อสาเหตุ (ก) อาการของโรคใบจุดของแคลลา ลิลี ่ 26

(ข) เชื้อราสาเหตุ Corynespora   sp.
7        ลักษณะอาการและเชื้อสาเหตุ (ก) อาการของโรคใบจุดของแคลลา ลิลี ่ 26

(ข) เชื้อราสาเหตุ Colletotrichum   sp.
8        การเจริญของเชื้อรา Botrytis  cinerea  ที่อาย ุ7 วัน บนอาหาร  PDA  30

ที่ผสมสารสกัดดวยน้ําจากชาพล ูเทียนบาน ชาพลูผสมกับความเขมขน
42%  บมเช้ือท่ีอุณหภูมิ  21 องศาเซลเซียส

9         ประสิทธิภาพของสารสกัดชาพลู เทียนบาน  ชาพลูผสมกับเทียนบาน  34
ความเขมขน 42% ในการควบคุมโรคเนาราสีเทาบนดอกกุหลาบพันธุไดอานา

10          ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมธานอลจากสาบหมา  เทียนบาน ชาพล ู 35
ทองพันชั่ง และไดเทน เอ็ม 45 เทียบกับชุดควบคุมที่ปลูกเชื้ออยางเดียว

 11 ประสิทธิภาพของสารสกัด RYPF 72000 (นํ้ามันสน), TACC. I (คางคาวดํา) 36
และ  EUP. (สาบหมา) ในการควบคุมโรคใบจุดของเบญจมาศ

 12  สภาพแปลงปลกูซึง่แสดงอาการของโรคแอนแทรคโนสของสแตติส 39
 ตามธรรมชาติ
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บทนํา

  ไมตัดดอก เปนพืชอีกชนิดหน่ึงที่สามารถทํารายไดใหกับเกษตรกรเปนอยางด ี เนื่องจากออก
ดอกใหผลตลอดป โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สูง  ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเหมาะสมกับการปลูกพืช
เมืองหนาวชนิดตางๆ เพ่ือทดแทนฝน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2540) ไมตัดดอกที่นํามาปลูกบนที่สูง
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มีมากกวา 20 ชนิดหรือไมต่ํากวา 200 พันธุ สวนใหญเปนพันธุที่นํา
เขามาจากตางประเทศและตอมาไดสงเสริมใหชาวเขาบนดอยนําไปปลูก อาทิเชน เบญจมาศ  คารเนชั่น   
เยอบีรา  แอสเทอร  แกลดิโอลัส  หนาวัว  สแตติส  และกุลาบ เปนตน     (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวด
ลอม, 2542) แตไมดอกเหลานี้มักพบมีโรคและแมลงเขาทําลายทําใหคุณภาพของดอกไมลดลง  ซึ่งเปน
อุปสรรคที่สําคัญอยางหนึ่งตอการสงออก (สมเพียร, 2532)

การปองกันควบคุมศัตรูไมตัดดอก โดยการใชสารเคมีเปนวิธีไดรับความนิยมเพราะสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆ แตการใชสารเคมีกอใหเกิดปญหามลพิษตอสิ่ง
แวดลอมและทําลายจุลินทรียที่มีประโยชน  นอกจากน้ี เชื้อราสามารถสรางความตานทานตอสารเคมี
บางชนิดได  เชน เช้ือรา Colletotrichum  gloeosporioides  สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ 
สามารถสรางความตานทานตอสารเคมีเบโนมิล (benomyl)  และสารเคมีกลุม  benzimidazole   อ่ืนๆ ได  
ดังนั้นการศึกษาเพื่อหาแนวทางใหมๆ ในการควบคุมศัตรูพืช โดยไมใชสารเคมีหรือลดการใชสารเคม ี
เปนวิธีที่ไดรับความสนใจมากขึ้น เชน การเขตกรรม  การควบคุมโดยชีววิธี  การใชสารสกัดจากพืช
สมุนไพร ซึ่งเปนสารที่มีความเปนพิษคอนขางตํ่า สลายตัวไดงาย และมีรายงานวามีพืชสมุนไพร
สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียหลายชนิด    จากการรวบรวม ผลงานวิจัยที่ไดทําการทดสอบประ
สิทธิภาพของสารสกัดจากพืชกับจุลินทรียตางๆ พบวามีการทดสอบสารสกัดกับเชื้อราสาเหตุโรคพืช
มากกวาจุลินทรียชนิดอื่นๆ(พัฒนา, 2539) เชน สารสกัดจากกระเจียว  ทองพันชั่ง หาด ยานลิเภา ทับทิม 
ขาและวานน้ํา สามารถยับยั้งการเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผลมะมวงที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum  
gloeosporioides (รัตนาและคณะ, 2535) นํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร ตะไครหอม ผักแขยง  กระเพรา   
กานพล ูและไพล สามารถยับยั้งการเจริญ C.  gloeosporioides   สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง
และมะละกอได 100% ที่ความเขมขน 0.2 , 0.5 และ1.0% และยังพบวานํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร 
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria  porri  สาเหตุโรคใบจุดสีมวงของหอม ที่ความเขมขน 
0.05% (สิริวิภา และคณะ, 2537) สารสกัดจากวานนํ้าใหผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา                         
C. gloeosporioides ได 100% ที่ความเขมขน 1% (วิชัยและคณะ, 2533) น้ํามันที่สกัดจากเปลือกมะมวง 
หิมพานตเปนพิษตอรา C. gloeosporioides สาเหตุแอนแทรคโนสของมะมวง Alternaria  zinnae โรค
ใบและลําตนเนาของทานตะวัน  Helminthosporium  mydis  โรคใบไหมของขาวโพด และ Phytopthora  
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palmivora โรครากเนาของทุเรียน (ประเทืองศรี และคณะ ,2536) น้ําคั้นจากกระเทียมสด  สามารถยับยั้ง
การเจริญของเช้ือ  Botrytis cinerea   ของผักได 95%  ที่ความเขมขน 1% (Ubon ,2532) ผลงานวิจัยที่
ผานมาทําใหทราบถึงพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการกําจัดโรคพืช ทราบถึงเทคนิคในการสกัดสาร  
ทราบถึงความเขมขนของสารสกัดที่จะตองใชในการควบคุมโรคพืชแตละชนิด ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุง
ที่จะนําเอาสารสกัดพืชสมุนไพรสดและแหงมาสกัดดวยวิธีการงายๆ โดยนําสวนของพืชมาห่ันหรือบด
ใหละเอียด แชน้ําหรือแอลกอฮอล มาทดสอบกับโรคที่เกิดกับไมตัดดอกตางๆ ที่มีปญหาการใชสารเคมี
มาก ทั้งนี้เพื่อตองการนําผลไปใชแนะนําใหเกษตรกรลดการใชสารเคม ี และหาวิธีการใหเกษตรกรใช
วัชพืชที่มีคุณสมบัติเปนสมุนไพร หาไดงายในทองถิ่น ใหเปนประโยชน โดยมิตองเสียคาใชจาย และหา
วิธีการเตรียมสารสกัดจากพืชที่มีประสิทธิภาพดี เพื่อเปนทางเลือกใหเกษตรกรที่ไมประสงคจะทําการ
สกัดเอง ไดนําไปใชทดแทนหรือใชผสมกับสารเคมีโดยลดปริมาณของสารเคมีลง
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ตรวจเอกสาร

ไมตัดดอก (cutflowers) เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญอยางหนึ่ง และมีความตองการอยาง
กวางขวางในตลาดขณะนี ้ทํารายไดใหเกษตรกรเปนอยางด ี  เนื่องจากออกดอกใหผลตลอดป  และเปน
พืชที่มีสีสันสวยงาม  ไมตัดดอกที่นํามาปลูกมากที่สุดในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีมากกวา 20 
ชนิด หรือไมต่ํากวา 200 พันธุ  สวนใหญเปนพันธุที่นําเขามาจากตางประเทศและตอมาไดสงเสริมให
ชาวเขาบนดอยนําไปปลูก เชน กุหลาบ  เบญจมาศ  คารเนช่ัน  เยอบีรา  แอสเทอร  แกลดิโอลัส  หนาวัว  
สแตติส  และแคลลา ลิลี ่เปนตน (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2542)

กุหลาบ (roses) เปนไมตัดดอกมีสีสันสวยงามมากและไดรับการขนานนามวา “ราชินีแหง
ดอกไม”  (สมเพียร, 2532) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Rosa spp. ซึ่งมีการปลูกกันอยางแพรหลาย สามารถออก
ดอกตลอดทั้งป ทํารายไดใหกับผูปลูก ซึ่งการปลูกกุหลาบสามารถปลูกไดทุกภาค โดยคัดพันธุกุหลาบที่
เหมาะสมกับสภาพอากาศและความนิยมของทองถิ่น แหลงปลูกที่สําคัญในประเทศไทยไดแก เชียงใหม  
เชียงราย  หนองคาย  นครปฐม กรุงเทพมหานคร  ราชบุรี ปทุมธาน ีตาก สมุทรสาคร  สมทุรปราการ  
นนทบุรี  อุบลราชธานี  ขอนแกน และสงขลา เปนตน (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2539)

โรคที่สําคัญที่พบเกิดกับดอกกุหลาบ คือ โรคเนาราสีเทา (Gray mold rot) ซึ่งเกิดจากเชื้อรา
สาเหตุคือ Botrytis  cinerea เชื้อรานี้ทําใหเกิดโรคกับพืชหลายชนิดไดแก เบญจมาศ  เจอราเนียม รักแร 
และกลวยไม ซอนกลิ่นฝรั่ง  เปนตน  ลักษณะอาการเริ่มแรกที่ปรากฏเปนแผลขนาดเล็กสีน้ําตาลบน
กลีบดอก ตอมาแผลเหลานี้จะขยายขนาดขึ้น คลอบคลุมทั่วทั้งดอก  แผกระจายไปถึงฐานรองดอกเปน
ผลทําใหดอกที่อยูบนตนหักพับลงมาเกิดอาการเนาและแหงตายในที่สุด โรคน้ีจัดเปนโรคท่ีทําความเสีย
หายแกเกษตรกรผูปลูกไมดอกเปนอยางมาก โดยพบโรคน้ีระบาดในชวงท่ีมีอากาศหนาวเย็นเล็กนอย มี
อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 15-20 oซ และมีความชื้นในอากาศสูงเกือบรอยเปอรเซ็นต เชนในฤดู
หนาวที่มีฝนตกติดตอกันหลายวันผิดฤดูกาล  หรือตามเขาที่มีหมอกปกคลุมตลอดวัน โดยเฉพาะในพื้น
ที่ภาคเหนือในชวงฤดูฝนตอฤดูหนาว (อนงค, 2520,)

สแตติส (statice) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Limonium spp. เปนไมตัดดอกที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น
เนื่องจากนําไปใชประโยชนไดทั้งดอกไมสดและแหง มีสีหลากหลาย อายุคงทน บางพันธุสามารถปลูก
เก็บเกี่ยวผลผลิตขามป  อีกทั้งตนทุนในการผลิตและการดูแลรักษาตํ่ากวาไมดอกเมืองหนาวชนิดอ่ืน  
สแตติสเปนไมตัดดอกที่สําคัญทางเศรษฐกิจในรัฐฟลอริดา ทํารายไดใหเปนมูลคาถึงหนึ่งลานดอลลาร
ตอพ้ืนท่ี 100 เอเคอร(Engelhard และคณะ, 1972) สําหรับประเทศไทยมีการปลูกสแตติสในพื้นที่สูงจาก
ระดับน้ําทะเลตั้งแต 700 เมตรข้ึนไป เนื่องจากพืชชนิดนี้ตองการอากาศหนาวเย็นในการผลิดอก
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การปลูกสแตติสมักมีปญหาเร่ืองการทําลายของโรคแอนแทรคโนส ซึ่งเกิดจากเชื้อรา 
Colletotrichum  gloesporioides  ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายในรัฐฟลอริดาเปนอยางมาก สามารถทําลาย
ไดตั้งแตระยะกลาถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต พันธุท่ีออนแอคือ พันธุ Gold Coast ซึ่งมีดอกสีเหลืองเปน
โรคน้ีถึง 100%  เมื่อปลูกเชื้อสาเหตุลงบนสแตติสพันธุนี้ในแปลงปลูก พบวาสามารถทําใหเกิดความ
เสียหาย 100% เชนกัน โดยเชื้อสามารถแพรไปกับน้ําและน้ําฝน การเขาทําลายพืชจะเกิดภายใน 7 วัน 
หลังจากเชื้อเขาไปในสภาพแปลงปลูก เนื่องจากสามารถติดไปกับเมล็ด ดังนั้นการคลุกเมล็ดดวยสารฆา
เชื้อราและฉีดพนเชื้อราทั้งบนใบและฉีดลงดินที่เพื่อใชเตรียมตนกลา

เบญจมาศ (chrysanthemum) เปนพืชที่มีความสําคัญชนิดหนึ่ง มีการปลูกกันแพรหลาย มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Chrysanthemum  morifolium  สามารถปลูกไดในพื้นที่ราบจนถึงเขตที่สูง (อรดี ,2529 
อางโดยพาณี, 2536)  มีถิ่นกําเนิดในประเทศจีนและญี่ปุน  ดอกมีหลากสีและหลายขนาด  ประเทศไทย
นิยมปลูกดอกสีเหลืองและสีขาว ปจจุบันมีปลูกทั่วไปในทุกภาค แหลงปลูกที่สําคัญ คือรอบชานเมือง
กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และเชียงใหม เปนตน  แตการเพาะปลูกเบญจมาศมักประสบปญหาเรื่องโรค
เขาทําลายอยูหลายโรคซึ่งChandrasrikul (1962)ไดรายงานวาพบโรคใบจุดของเบญจมาศที่เกิดจากเชื้อ
รา Alternaria sp. โรคใบจุดแอนแทรคโนส ที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp  โรคดอกเนา ที่เกิดจาก
รา Botrytis sp.  ตอมาผองศรี (2530) พบโรคที่สําคัญที่เกิดจากเชื้อรา 11 ชนิดไดแกโรครากและโคนตน
เนาท่ีเกิดจากรา Sclerotium  rolfsii โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium  oxysporum  โรคใบจุดเกิดจาก
เช้ือรา Septoria  chrysanthemella, Phoma  eupyrena, Colletotrichum capsici, Alternaria tenuissima
และ Cercospora sp. โรคราสนิมเกิดจาก Puccinia  chrysanthemi โรค Japanish rust เกิดจาก Puccinia  
horiana โรคดอกเนาจากเชื้อรา  Choanephora  cucurbitarum โรคดอกเปอนเกิดจากเชื้อรา 
Cladosporium  oxysporum และโรคดอกไหมที่เกิดจาก C.  capsici  และ A.  tenuissima โรคท่ีเกิดจาก
ไสเดือนฝอยไดแก โรครากปม เกดิจากไสเดือนฝอย Meloidogyne incognita โรคท่ีเกิดจากไวรัสไดแก 
โรคใบดาง และโรคท่ีเกิดจาก mycoplasma ไดแกโรคดอกเขียว

แคลลาลิลี ่ (calla lily) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zantedeschia  spp.  เปนไมตัดดอกที่มีการปลูกกัน
อยางแพรหลายในหลายๆ ประเทศทางยุโรป และประเทศนิวซีแลนด  สําหรับประเทศไทยเปนดอกไม
ที่ยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย การผลิตยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาด เนื่องจากเปนพืชที่
สวยงาม และมีราคาคอนขางสูง ในการเพาะปลูกตองการสภาพอากาศที่คอนขางเย็นจึงมีการ                     
สงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิโครงการหลวง โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือซึ่ง
มีสภาพอากาศหนาวเย็นเหมาะสมตอการปลูก และมีการปลูกเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน (มูลนิธิโครง             
การหลวง, 2540) แตพืชนี้มักมีโรคที่เขาทําลายตั้งแตระยะตนกลา ไปจนถึงระยะหลังเก็บเกี่ยว ไดแก
โรคเนาเละจากเช้ือรา Erwinia carotova subsp. carotovora โรค Crown rot จากเช้ือรา Pellicularia 
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filamentosa และ Sclerotium  delphinii โรคเนาจากเชื้อ Phytophthora   richardiae โรคเนาในโรงเก็บ
จากเชื้อ Pythium ultimum โรคที่เกิดจาก Tomato spotted wilt virus และ โรคใบจุดเชื้อ  Cercospora 
richardiaecola, Gloeosporium  callae, Phyllosticta  richardiae และ Colletotrichum sp. (Pascal, 1978)
ซึ่งรายงานวากอใหเกิดความเสียหายในทุกแหงที่ปลูกพืชชนิดน้ี โดยเฉพาะฤดูฝนพบวาเชื้อสามารถ
ระบาดไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการเขาทําลายของแมลงและไสเดือนฝอยซึ่งเปนปญหาสําคัญใน
แปลงปลูกเชนกัน

การปองกันกําจัดโรคไมตัดดอกดังกลาวมีหลายวิธ ี ไดแก การเผาทําลายเศษซากพืช  การทํา
ความสะอาดแปลงอยางสม่ําเสมอ  และการใชสารเคม ี ซึ่งเมื่อสภาพแวดลอมเหมาะตอการเกิดโรคตอง
ทําการฉีดพนสารปองกันกําจัดเชื้อราที่ผสมสารจับใบ เพื่อใหสารติดทนไมถูกชะลางไดงาย (อนงค, 
2520) แตเปนที่ทราบกันดีวาการใชสารเคมีเพื่อปองกันกําจัดและทําลายศัตรูพืชตางๆนั้นหากมีการใช
อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานานและใชอยางผิดวิธียอมสงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมตางๆ 
เชน ปญหาความสมดุลยตามธรรมชาต ิการตกคางของสารเคมีในธรรมชาติ  ปญหาตอสุขภาพของผูใช
และผูบริโภค ดังน้ันจึงไดมีความพยายามที่จะลดการใชสารเคมีทางการเกษตร โดยลดการนําเขาสาร
เคมีและหามมีการวางจําหนายวัตถุมีพิษหลายชนิด  และการใชสารสกัดจากพืชควบคุมศัตรูพืชเปนวิธี
หนึ่งที่เปนการควบคุมโรคในระยะยาว แมจะเห็นผลชา แตสารธรรมชาติใหผลตกคางนอยกวาเพราะ
สลายตัวไดงาย อีกทั้งไมทําลายศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน  ไมมีภัยตอสุขภาพและไมกอใหเกิดความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอม ทั้งน้ีจากรายงานวิจัยที่ผานมาจนถึงปจจุบันพบวามีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียตางๆได เชนโปยกั๊ก สามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุถั่วเหลืองสายพันธุเชียงใหม 60  ไดดีที่สุด โดยเฉพาะเช้ือรา  Nigrospora  spp.  ในขณะที่รังสี
และคณะ (2538) พบวาโปยกั๊ก กานพล ู กระเทียม สะระแหน  ย่ีหรา จันทรเทศ ตะไครหอม วานน้ํา  
ดีปล ี เทียนบาน มะรุม หมอน มังคุด ผักแขยง และสะเดาอินเดีย มีผลในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช
หลายชนิดไดแก Alternaria  sp., Fusarium  sp., Penicillium sp., Aspergillus  spp., Sclerotium rolfsii, 
Rhizoctonia  solani, Drechslera  maydis, Curvularia  lunata, Phyllosticta  hibisci, Helminthosporium   
spiciterum, Pythium  spp. และ Colletotrichum sp.  จากรายงานของ Ahmad และ Prasad (1995) พบวา
สารสกัดดวยน้ําจากเสนียด  สะเดาอินเดีย แพงพวยฝรั่ง ผกากรอง  กระเพรา  ละหุง แสลงใจ สามารถ
ควบคุมโรคเนาเละของผลบวบ (sponge-gourd fruits) ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Helminthosporium  spiciferum
และ Fusarium  scirpi    ขจรศักด์ิ (2539)ไดศึกษาผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 8 ชนิดตอการเจริญ
เติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืชไดแก Fusarium sp., Colletotrichum sp., Alternaria sp. Aspergillus  sp. 
และสาเหตุโรคผิวหนังของมนุษย ไดแก Epidermophyton  floccusum, Microsporum gypseum
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Trichophytes mentagrophytes และ T. rubrum พบวากานพลูและวานนํ้าที่ความเขมขนต้ังแต            
10,000 ppm มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชและโรคผิวหนังดีที่สุด  สวนสุมาล ี และ
คณะ (2540)พบวาสารสกัดจากเสม็ด เมล็ดพริกไทยดํา กระดูกไก และมะคําดีควาย มีผลตอเชื้อรา
สาเหตุโรคใบจุดของคะนา ท่ีเกิดจากรา Alternaria  brassicicola  โดยสารพิเมอรีนจากเมล็ดพริกไทยดํา
สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยและการงอกสปอรไดดีที่สุด รองลงมาไดแก น้ํามันเสม็ด สวนสาร
สกัดจากใบกระดูกไกและผลมะคําดีควายมีผลยับยั้งนอยที่สุด  นอกจากนี้นุชนารถและคณะ (2542)ได
ศึกษาการใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคของพืชผัก ในหองปฏิบัติการ พบวาสามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ไดเแกสารสกัดดวยน้ําจากเทียนบานใหผลดีในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria  brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของกะหล่ําปลีได 100%   ในขณะที่
สารสกัดดวยเมธานอลจากสาบหมา ที่ความเขมขน 10,000 ppm  ใหผลยับยั้งการเจริญสูงสุด 84.7% 
สารสกัดชาพลูและทองพันชั่ง มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Cercospora.  
apii  สาเหตุโรคใบจุดของเซเลอร่ี และ A. solani สาเหตุโรคใบไหมของมะเขือเทศ ได 100%
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อุปกรณและวิธีการ

1. การตรวจเชื้อและแยกเชื้อราสาเหตุโรคไมตัดดอกบางชนิด
ทําการตรวจหาเชื้อตรงเนื้อเยื่อบริเวณกลีบดอกกุหลาบที่แสดงอาการของโรคเนาราสีเทา

และใบสแตติสที่แสดงอาการของโรคแอนแทรคโนส จากสถานีเกษตรหลวงอินทนนท  อาการใบจุด
และแอนแทรคโนสของแคลา ลิลี ่จากสถานีโครงการหลวงหวยลกึ  มูลนิธิโครงการหลวงโดยวิธ ี  และ
อาการใบจุดและแอนแทรคโนสของเบญจมาศจากแปลงเกษตรกร ต. สันผีเสื้อ อ. สันทราย จ. เชียงใหม 
โดยวิธ ี Free Hand Sectioning Technique   เพื่อตรวจหาสวนตางๆ ของเชื้อภายใตกลองจุลทรรศน 
พรอมทั้งถายรูป  จากน้ันทําการแยกเชื้อราบริสุทธิ ์(pure culture) โดยนําไปเลี้ยงไวบนอาหาร PDA  ใน
สภาพปลอดเชื้อ แลวเก็บไวใน stock culture เพื่อใชในการทดสอบตอไป

2.  การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรกับเชื้อราสาเหตุที่แยกได
รวบรวมพืชสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสวนใหญเปนพืชปาและพืชพื้นบาน โดยนําสวน

ของพืชมาใช ดังตอไปน้ี
ชาพล ู(Piper  samentosum Roxb.) ใชสวนใบ
สาบหมา (Eupatorium  adenophorum Spreng.) ใชทุกสวน
เทียนบาน (Impatiens  balsamina Linn.) ใชทุกสวน
ทองพันชั่ง (Rhinacanthus  nasutus Kurz.) ใชใบ
ผักคราดหัวแหวน (Spilanthes acmella Murr.) ใชใบ
พลูคาว (Houttuynia  cordata Thunb.) ใชใบ
ขา (Alpinia  galanga Swartz.) ใชเหงา
โกฐจุฬาลัมพา (Artemisia   pallens) ใชสวนใบและลําตน
จะขานหัววอก (Piper  sp.) ใชสวนกานและใบ
บัวตอง (Tithonia  diversifolia (Hemsley) A. bray) ใชสวนดอก

การสกัดสารจากพืชสมุนไพร
นําพืชสมุนไพรสดไดแกสาบหมา   ชาพล ู  เทียนบาน  พลูคาว ทองพันชั่ง  ผักคราดหัวแหวน

และขา มาทําการสกัดดวยวิธีปนแชกรอง (หั่นและปนรวมกับน้ํา แชทิ้งไว 18 ชั่วโมงแลวกรองดวยผา
ขาวบาง 2 ชั้น) และวิธีปนกรอง (ทําเชนเดียวกันเพียงแตปนจนละเอียดแลวกรองทันท)ี สวนการสกัด
ดวยเมธานอลนํามาปนแลวแชทิ้งไว 24 ช่ัวโมง จึงนํามากรองดวยกระดาษกรองแลวระเหยตัวทําละลาย
ออก ท่ีอุณหภูมิ 50 oC   ดวยเคร่ืองทําระเหย (Rotary  Evaporator) พืชสมุนไพรแหงทําการสกัดดวยน้ํา
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จากชาพลู สาบหมา เทียนบาน ทองพันชั่ง จะขานหัววอก โกฐจุฬาลัมพา และบัวตอง ในอัตราสวนพืช
แหง 100 กรัมตอน้ํา 500 มิลลิลิตร โดยการตมใหเดือดนาน 30 นาทีแลวกรองดวยผาขาวบาง 2 ชั้น  
สําหรับสารสกัดจากพืชแหงดวยเมธานอลทําเชนเดียวกันกับการสกัดจากพืชสด  สําหรับน้ําหมักจากพืช
สมุนไพร 7 ชนิด (โขลกละเอียดโดยใชครกและแชน้ํา 1-2 คืน แลวกรองเอากากออก) จากสถานีเกษตร
หลวงอางขาง ที่นํามาทดสอบ ไดแก จะขานหัววอก กิ่งไหลขาว ผักหานน้ํา โกฐจุฬาลัมพา สมอจีน  
สาบหมา และดอกบัวตอง
การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตน

นําสารสกัดที่ไดมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของราชนิดตางๆ บน
อาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดแตละชนิด โดยนําสารสกัดดวยน้ําผสมอาหาร PDA  ท่ีความเขมขนต้ังแต 
6% ถึง 42% จากนั้นทําใหปลอดเชื้อดวย autoclave (อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส  ความดัน 15 ปอนด
ตอตารางน้ิว นาน 20 นาท)ี   สวนสารสกัดเมธานอล(methanol) ที่ความเขมขน 10,000 ppm นํามา
ละลายดวยน้ําที่ผานการฆาเชื้อแลวหรือน้ําผสม 2% methanol แลวจึงนํามาผสมลงในอาหาร PDA ที่
อุณหภูมิ 60 oC    เทอาหารที่ผสมสารสกัดลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อจํานวน 6 จานตอสารสกัดแตละ
ชนิด   จากนั้นปลูกเชื้อราสาเหตุแตละชนิด ตรงจุดก่ึงกลางจานอาหารดวยวิธี Culture Disc   บมเชื้อที่
อุณหภูมิหอง  วัดผลการเจริญเติบโต แลวจึงคัดเลือกพืชสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได
ดีที่สุดไปใชศึกษาตอไป
การบันทึกผล  วัดขนาดเสนผาศูนยกลางโคโลนี แลวคํานวณหาเปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
สาเหตุแตละชนิด

3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 2 ชนิด ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของ
เชื้อราสาเหตุโรคไมตัดดอกบางชนิด

ก.  ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ํา
3.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเทียนบาน   ชาพลู และ เทียนบานผสมชาพลู ใน
การยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือรา Botrytis  cinerea
นําสมุนไพรสด 2 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพสูง (ในขอ2) คือ เทียนบาน และชาพล ูมาสกดัดวย

วิธีการปนกรอง แลวนํามาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา B. cinerea สาเหตุโรคเนาราสีเทา
ของกุหลาบ โดยการผสมสารสกัดกับอาหาร PDA ใหไดความเขมขน 30% และ 42%  แลวทําให
ปลอดเชื้อดวย autoclave จากนั้นทําการปลูกเชื้อและบันทึกผลเชนเดียวกันกับขอ 2
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3.2   เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาบหมา   ทองพันชั่ง  และสารสกัดผสมท้ัง
  สองชนิด ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือรา Colletotrichum   gloeosporioides
คัดเลือกพืชสมุนไพรสด 2 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพสูง (ในขอ2) คือ สาบหมา ทองพันชั่ง และ

สารผสมทั้งสองชนิด มาสกัดดวยวิธีปนกรอง และทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา               
C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสแตติส  โดยผสมสารสกัดในอาหาร PDA ใหได
ความเขมขน 18, 32 และ 42% จากนั้นปลูกเชื้อและบันทึกผลเชนเดียวกันกับขอ 2

ข. ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมธานอล
3.1   เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาบหมา ชาพลู  และสาบหมาผสมชาพล ูในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum  sp.
คัดเลือกพืชแหง 2 ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง (ในขอ 2) คือสาบหมา  ชาพล ูและสารผสมทั้งสอง

ชนิด มาทําการสกัดดวยเมธานอล และนําสารสกัดที่ไดมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 
Colletotrichum  sp. สาเหตุโรคใบไหมของแคลลา  ลิลี ่บนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดความเขมขน 3 
ระดับคือ 1,000  5,000 และ 10,000 ppm  จากนั้นบันทึกผลเชนเดียวกันกับขอ 2

3.2  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากชาพลู  เทียนบาน และชาพลูผสมเทียนบาน ใน
การยับย้ังการเจริญของเช้ือรา Corynespora  cassiicola

 นําสารสกัดจากพืชแหง 2 ชนิด ซึ่งคัดเลือกจากผลในขอ 2    คือชาพลู  เทียนบาน และชาพลูผสม
เทียนบาน ที่ความเขมขน 3 ระดับ  มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
สาเหตุของโรคใบจุดของแคลลา ลิลี ่  โดยปฏิบัติเชนเดียวกันกับขอ 2 และ 3.1   เพียงแตใชเช้ือรา
C.  cassiicola

3.3   เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเทียนบาน  สาบหมา และเทียนบานผสมสาบหมา
ในการยับย้ังการเจริญของเช้ือรา Alternaria   tenuissima
ทําการสกัดพืชแหง 2 ชนิดซึ่งคัดเลือกจากผลการทดลองในขอ 2 คือ เทียนบาน  สาบหมา และ

สารผสมทั้งสอง และทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา A. tenuissima สาเหตุโรคใบจุดของ
เบญจมาศ ที่ความเขมขน 3 ระดับทําเชนเดียวกันกับขอ 2 และ 3.1

4. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคไมตัดดอกบางชนิดใน
หองปฏิบัติการ
4.1 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมโรคเนาราสีเทาของกุหลาบโดยใช Detached

Flower Technique
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  ก. ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ํา
4.1.1   ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากชาพลู  เทียนบาน และชาพลูผสมเทียนบาน ใน

การควบคุมโรคเนาราสีเทาของกุหลาบ
คัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสูง (จากผลในขอ2) คือชาพลู และเทียนบาน มา

ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเนาราสีเทา โดยนําดอกกุหลาบพันธุไดอานาที่บานเทาๆ 
กันจํานวน 25 ดอก มาทําการฉีดพนสารสกัดที่ความเขมขน 42% ผสมกับสารจับใบ Tween -20
กอนปลูกเชื้อ 1 ช่ัวโมง ดวยสปอรแขวนลอยของเชื้อ Botrytis cinerea ความเขมขน 5 X 104

สปอรตอมิลลิลิตร นําดอกกุหลาบของแตละกรรมวิธีมาลอยน้ําในกลองพลาสติกใสที่ผานการฆา
เช้ือดวย 70% ethanol  โดยวางแผนการทดลองแบบ Split Plot in CRD กําหนดใหม ี5 กรรมวิธีๆ 
ละ 5 ซ้ํา คือ 1. ชุดควบคุม หรือ control (ไมปลูกเชื้อ ฉีดพนดวยน้ํากลั่น) 2. ปลูกเชื้อ 3. ปลูกเชื้อ 
และพนสารสกัดชาพล ู   4. ปลูกเชื้อ  และพนสารสกัดเทียนบาน  5. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัด
ชาพลูผสมเทียนบาน
การบันทึกผล : โดยนับจํานวนดอกที่เปนโรคและจํานวนดอกทั้งหมดในแตละกรรมวิธ ี เพ่ือ
คํานวณเปอรเซ็นตการเกิดโรค  และประเมินพื้นที่ดอกที่ไดรับความเสียหายจากการเขาทําลาย
ของโรคตอดอก โดยใช scale 0-5  ดังน้ี

0 =  ไมมีแผลเลย (no lesions)
1 =   มีแผลเปนพื้นที ่0-20%   (few lesions)
2 =   มีแผลเปนพื้นที ่ 21-40%   (slight attack)
3 =   มีแผลเปนพื้นที ่ 41-60%  (moderate  attack)
4 =   มีแผลเปนพื้นที ่ 61-80%  (severe  attack)
5     =   มีแผลเปนพื้นที ่  > 80%  จนดอกเนาท้ังดอและแหงตาย (death of the flower)
จากน้ันคํานวณคาเปอรเซ็นตดัชนีการทําลาย ตามวิธีของสืบศักดิ ์(2540)

% ดัชนีการทําลาย = ผลรวมของการเปนโรคแตละระดับ    X            100
             จํานวนตนพืชที่สุม            ระดับสงูสุดของการเปนโรค

4.1.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเทียนบานที่ความเขมขน 3 ระดับในการควบคุม
โรคเนาราสีเทาของกุหลาบ

     ทําการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดเทียนบาน  ที่ความเขม 3 ระดับ คือ 10, 20
และ30% ที่มีตอการไหมของกลีบดอกกุหลาบพันธุปร้ินเซส โดยวางแผนการทดลองแบบ Split 
Plot in CED กําหนดใหม ี5 กรรมวิธ ีๆ ละ 5 ซ้ํา (ดอก) ดังน้ี 1. ชุดควบคุม  ไมปลูกเชื้อ ฉีดพนดวย
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นํ้ากรอง 2. ปลูกเชื้อ  3. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัดเทียนบาน ความเขมขน 10% 4. ปลูกเชื้อ และพน
สารสกัดเทียนบานความเขมขน 20% และ 5. ปลูกเชื้อพนสารสกัดเทียนบานความเขมขน 30% จาก
นั้นบันทึกผลตามที่ไดกลาวไวในขอ 4.1.1

4.2 การศึกษาความเปนพิษของสารสกัดท่ีมีตอการไหมของกลีบดอกกุหลาบ
4.2.1 ทดสอบความเปนพิษของสารสกัดชาพลู  เทียนบาน และชาพลูผสมเทียนบาน ตอการไหม

ของกลีบกุหลาบ
ทําการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดชาพล ูเทียนบาน  เทียนบานผสมชาพล ูที่ความเขมขน 

42%  ที่มีตอการไหมของกลีบดอกกุหลาบไดอานา โดยวางแผนการทดลอง Split Plot in CRD 
กําหนดใหมี 4 กรรมวิธ ีๆ ละ 5 ซ้ํา (ดอก) ดังน้ี 1. ชุดควบคุม (ไมปลูกเชื้อ ฉีดพนดวยน้ํากรองที่
สะอาด) 2.พนสารสกัดชาพล ู3. พนสารสกัดเทียนบาน และ 4. พนสารสกัดเทียนบานผสมกับชาพล ู
บันทึกผลเชนเดียวกันกับขอ 4.1.1 (ก)
4.2.2     ทดสอบความเปนพิษของสารสกัดเทียนบานท่ีมีตอการไหมของกลีบกุหลาบ

ทําการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดเทียนบาน  ที่ความเขม 3 ระดับ คือ 10, 20 และ
30% ที่มีตอการไหมของกลีบดอกกุหลาบพันธุปริ้นเซส โดยกําหนดใหม ี 4 กรรมวิธี ๆ ละ 5 ซ้ํา 
(ดอก) ดังน้ี 1. ชุดควบคุม (ไมปลูกเชื้อ ฉีดพนดวยน้ํากลั่น)  2. พนสารสกัดเทียนบานความเขมขน 
10%  3.  พนสารสกัดเทียนบานความเขมขน 20%  และ 4. พนสารสกัดเทียนบานความเขมขน 30%   
บันทึกผลตามที่ไดกลาวไวในขอ 4.1.1

ข.  ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมทธานอล
นําดอกกุหลาบมาทําการทดสอบประสิทธิภาพ(ดูวิธีการในขอ 3(ก))  ของสารสกดัดวย

เมทธานอลจากสาบหมา เทียนบาน ชาพล ู และทองพันชั่งที่ความเขมขน 10,000 ppm ในการควบ
คุมโรคเนาราสีเทา เปรียบเทียบกบั  สารกําจัดราไดเทนเอ็ม- 45 (Dithane M-45) ในอัตรา 30 กรัม
ตอนํ้า 20 ลิตร  โดยวางแผนการทดลองแบบ Split Plot in CRD  กําหนดใหม ี6 กรรมวิธีๆ ละ 5 ซ้ํา
ไดแก 1. ปลูกเชื้อ 2. ปลูกเชื้อ และพนน้ํากลั่น 3. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัดเทียนบาน 3. ปลูกเชื้อ
และพนสารสกัดชาพล ู  4. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัดทองพันชั่ง  และ 5. ปลูกเชื้อ และพนไดเทน
เอ็ม- 45 ทําการปลูกเชื้อและวัดผลดวยวิธีเดียวกันกับขอ 3(ก)
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4.3  ประสิทธิภาพของสารสกัดในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของเบญจมาศ ที่เกิดจากเชื้อรา
Glomerella  cingulata โดยใช Deached  Flower Technique
นําดอกเบญจมาศจํานวน 32  ดอก ซึ่งมีอายุของดอกที่บานเทากัน มาทดสอบประสิทธิภาพ

ของสารสกัดจากพืชที่ผลิตเปนการคา 3 ชนิด คือ 1. RYPF 72000 ซึ่งผลิตที่สถานีเกษตรหลวง              
อางขาง  ประกอบดวยน้ํามันสน, บัวตอง, ประคําดีควาย, สาบหมา และพืชที่มีคุณสมบัติเปนตัวทํา
ละลาย(สาลี,่ ชา) และปุยทางใบ (น้ําหมักผักตางๆ) ซึ่งผลิต 2. TACC. I ซึ่งผลิตที่สาขาวิชาอุตสาห
กรรม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกอบดวยสารสกัดหยาบจาก
คางคาวดํา และ 3. EUP. ซึ่งผลิตที่ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประกอบดวยสารสกัดหยาบจากสาบหมา ในการควบคุมโรคใบจุดของเบญจมาศ ซึ่งเกิดจากเชื้อ 
Glomerella  cingulata  โดยวางแผนการทดลองแบบ Split Plot in CRD กําหนดใหม ี5 กรรมวิธีๆ
ละ 4 ซ้ํา โดยฉีดพนสารสกัดกอนการปลูกเชื้อ 1 ช่ัวโมงท่ีความเขมขนของ Inoculum 3.69 x 105 ดัง
น้ี 1. ชุดควบคุม (ไมปลูกเชื้อ พนดวยน้ํากลั่น) 2. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัด RYPF 72000 (อัตรา 8 
ซีซีตอนํ้า 1 ลิตร) 3. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัดหยาบคางคาวดํา (อัตรา 8 ซีซีตอนํ้า 1 ลิตร) 4. ปลูก
เช้ือ และพนสารสกัดหยาบสาบหมา (อัตรา 10 ซีซีตอนํ้า 1 ลิตร) จากนั้นทําการบันทึกผลเชนเดียว
กันกับขอ 4.1.1

4.4  ประสิทธิภาพของสารสกัดในการควบคุมโรคใบจุดของแคลลา ลิลี่ ที่เกิดจากเชื้อรา Corynespora
cassiicola  โดยใช Detached Leaf Technique
นําใบแคลลา ลิลี ่ จํานวน 15  ใบซึ่งมีขนาดใบเทาๆ กัน มาทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด

ดวยเมธานอลจากพืช 4 ชนิด ที่ความเขมขน 10,000 ppm  และสารกําจัดราไดเทนเอ็ม-45 (อัตรา 30 
กรัมตอน้ํา 20 ลิตร) ในการควบคุมโรคใบจุดของแคลลา ลิลี ่ท่ีเกิดจากเช้ือรา C.  cassiicola  โดการ
ฉีดพนสารสกัดกอนปลูกเชื้อ 1 ช่ังโมง ที่ความเขมขนของ Inoculum 5.3 x 105 สปอรตอมิลลิลิตร 
วางแผนการทดลองแบบ Split  Plot in CRD  มี 5 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้ํา  ดังน้ี 1. ชุดควบคุมไมปลูก
เช้ือ ฉีดพนน้ํากลั่น 2. ปลูกเชื้อ 3. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัดสาบหมา 4. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัด
ชาพล ู5. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัดเทียนบาน 5. ปลูกเชื้อ และพนไดเทนเอ็ม-45  จากน้ันบันทึกผล
เชนเดียวกันกับขอ 4.1.1 เพียงแตประเมินความเสียหายของโรคตอใบ โดยใช scale 0-9 
(Walla,1978) ดังน้ี

0 =  ไมมีโรค
1 =   1-10%  ของพื้นที่ใบ
2 =   11-20%  ของพื้นที่ใบ
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3 =   21-30%  ของพื้นที่ใบ
4 =   31-40%  ของพื้นที่ใบ
5 =   41-50%  ของพื้นที่ใบ
6 =   51-60%  ของพื้นที่ใบ
7 =   61-70%  ของพื้นที่ใบ
8 =   71-80%  ของพื้นที่ใบ
9 =   81-90%  ของพื้นที่ใบขึ้นไป และใบรวง

5. ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมโรคไมตัดดอกในสภาพเรือนทดลอง
5.1  ประสิทธิภาพของสารสกัดในการควบคุมโรคเนาราสีเทาของกุหลาบ
นําตนกุหลาบอาย ุ2 เดือน ซึ่งมีขนาดตนใกลเคียงกัน มาทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด

จากเทียนบาน ชาพล ูและเทียนบานผสมชาพล ูที่ความเขมขน 42% ในการควบคุมโรคเนาราสีเทา โดย
ทําการฉีดพนสารสกัดกอนการปลูกเชื้อเปนเวลา 1 ช่ัวโมง และหลังปลูกเชื้อ ทุก 3 วัน จํานวน 2 คร้ัง 
วางแผนการทดลองใช RCBD  มี 2 Block แตละ Block มี 5 กรรมวิธีๆ ละ 5 ตน (treatment) ไดแก 1. 
ชุดควบคุม 2. ปลูกเชื้อ 3. ปลูกเชื้อและ พนสารสกัดชาพล ู  4. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัดเทียนบาน และ 
5. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัดเทียนบานผสมชาพล ูจากนั้นบันทึกผลเชนเดียวกันกับขอ 4.1.1(ก)

5.2   ประสิทธิภาพของสารสกัดในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสแตติส
ก. ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ํา
นําตนกลาสแตติสอาย ุ3 เดือน มาปลูกเชื้อดวยสปอรแขวนลอยของเชื้อรา Colletotrichum

  gloeosporioides  ที่ความเขมขน 2.5 X 106 โดยหลังใบดานซายทําแผลดวยเข็มเขี่ยที่ผานการฆาเชื้อ
ดวย 70% ethanol สวนหลังใบดานขวาไมทําแผล จํานวน 4 ใบตอตน จากนั้นทําการพนสารสกัด          
สาบหมา  สารสกัดทองพันชั่ง   สารสกัดสาบหมาผสมทองพันชั่ง ที่ความเขมขน 42% เปรียบเทียบกบั
แอนทราโคล (Antracol) ในอัตรากลางที่ฉลากระบ ุ   (35 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร)  โดยฉีดพนสารสกัดกอน 
1 ชั่วโมงและหลังปลูกเชื้อ ทุก 3 วัน จํานวน 5 คร้ัง  การวางแผนการทดลองใช RCBD มี 2 Block แตละ 
Block มี 6 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ้ํา ไดแก 1. ชุดควบคุม 2. ปลูกเชื้อ 3. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัดสาบหมา 
4. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัดทองพันชั่ง  5. ปลูกเชื้อ และพนสารสกัดสาบหมาผสมทองพันชั่ง และ 6. 
ปลูกเชื้อ และพนแอนทราโคล
การบันทึกผล : นับจํานวนใบท่ีเปนโรคและจํานวนใบท้ังหมดตอตน คํานวณหาเปอร็เซ็นตใบท่ีเปนโรค
ตอตน   และคํานวนเปนเปอรเซ็นตดัชนีการทําลาย เชนเดียวกันกับขอ 4.1.1(ก) และ 4.3
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ข. ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมธานอล
นําสารสกัดหยาบจากสาบหมา (เมธานอล) และสารกําจัดราเบนเลท (Benlate) และแอนทราโคล 

มาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสแตติส ซึ่งขณะน้ันแสดงอาการของ
โรคตามธรรมชาติ ในระดับคอนขางรุนแรง โดยวางแผนการทดลองแบบ Split Plot in CRD ทําการฉีด
พนสารสกัด ทุก  3 วัน จํานวน 4 คร้ัง แบงออกเปน 4 กรรมวิธีๆ ละ 10 ตน  ไดแก 1. ชุดควบคุม (พนนํ้า
สะอาด) 2. พนเบนเลท อัตรากลางที่ฉลากระบุ (10 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร) สลับกับ แอนทราโคล (35 กรัม
ตอนํ้า 20 ลิตร)   3. พนสารสกัดผสมกับเบนเลท  อัตราครึ่งหน่ึงของกลางที่ฉลากระบุ (5 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร) และ4.  พนสารสกัดอยางเดียว  จากนั้นบันทึกผลเชนเดียวกันกับขอ 4.1.1(ก) และ 4.3

6. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชและสารเคมีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของ
สแตติสในสภาพแปลงปลูก
ทําการทดลองระหวาง พฤศจิกายนถึงธันวาคม 2544  ในแปลงปลูกสแตติสของศูนยพัฒนาโครง

การหลวงแมปูนหลวง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งขณะนั้นสแตติสมีอาการของโรคแอนแทรค
โนสตามธรรมชาติในระดับความรุนแรงไมมากนัก  โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดดวย
เมธานอลจากสาบหมา กับสารกําจัดราเบนเลท รวมกับแอนทราโคล  วางแผนการทดลองแบบ Split 
Plot in CRD มี 4 กรรมวิธีๆละ 80 ซ้ํา(ตน)ไดแก 1. ชุดควบคุม (พนดวยน้ําสะอาด) 2.  พนเบนเลท 
(อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร) สลับกับ แอนทราโคล (อัตรา 35 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร)  3. พนสารสกัดผสม
กับเบนเลท (อัตรา 5 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร) และ 4. พนสารสกัดเพียงอยางเดียว จากนั้นวัดผลทุกสัปดาห
ดังกลาวไวในขอ 4.1.1 (ก) และ 4.3
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ผลการทดลอง

1. การตรวจเชื้อและแยกเชื้อราสาเหตุโรคไมตัดดอกบางชนิด
โรคเนาราสีเทาของกุหลาบ
นําเชื้อบริสุทธิ์ของราที่แยกไดจากกลีบดอกกุหลาบที่เปนโรคราสีเทา  มาทําการตรวจลักษณะ

ของสปอร และจําแนกชนิดพบวาเปนเชื้อรา Botrytis  cinerea  ซึ่งมีลักษณะโคโลนีเริ่มแรกเปนเสนใยสี
ขาวตอมาเปล่ียนเปนสีครีม และสีเทาออนๆ มีผงสปอรเกิดขึน้บนโคโลนี  เมื่อพลิกดูใตจานอาหารมีสี
เหลืองออนแกมเทา และมีการสรางเม็ด Sclerotium สีดําท่ีมีรูปรางไมแนนอนจมอยูในอาหาร PDA เม่ือ
ตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศน พบลักษณะของ conidia เปนรูปไขเซลลเดียว ผิวเรียบ สีเทา เกดิบนกาน
สั้นๆ บนกาน conidiophore ที่ยาว มีการแตกกิ่งกานไมสม่ําเสมอ  สวนปลายนั้นจะมีลักษณะบวมพอง 
(ภาพที่ 1) เมื่อนําสปอรแขวนลอยของเชื้อนี้ความเขมขน 7.2 x 105  ไปปลูกลงบนตนกุหลาบ 5 พันธุ  
ผลปรากฏวากุหลาบพันธุไดอานาและปริ้นเซสมีความออนแอตอการเกิดโรคเนาราสีเทามากที่สุด
โรคแอนแทรคโนสของสแตติส
เมื่อนําเนื้อเยื่อพืชที่แสดงอาการแอนแทรคโนสซึ่งม ี2 แบบ คือแผลบนใบและกานเกิดเปนจุดสี

นํ้าตาลแดง แผลคอนขางกลม และจุดสีน้ําตาลเขมถึงดําเปนวงซอนๆ กัน แผลรูปรางไมแนนอน  หาก
ปรากฏอาการรุนแรงแผลจะลามติดกันจนเกิดอาการไหม  เม่ือนํามาตรวจภายใตกลองจุลทรรศน พบ
แผลบนใบที่เปนจุดสีน้ําตาลแดงเกิดจากเชื้อรา Glomerella sp. (perfect stage)  สราง asci ภายในโครง
สราง perithecium   แอสโคสปอร (ascospore) มีเซลลเดียว สวนแผลจุดสีน้ําตาลเขมเมื่อตรวจดูพบเชื้อ 
Colletotrichum gloeosporioides  ซึ่งมีโครงสรางลักษณะคลายจานมีสีคล้ํา เรียกวา acervulus (ภาพที่ 2) 
เมื่อนําเชื้อดังกลาวปลูกลงพืชอาศัยพบวาความเขมขนที่เหมาะสมตอการเกิดโรค คือ 2.5X106

conidia/ml. ทําใหพืชแสดงอาการของโรคชัดเจนภายใน 7 วัน
โรคใบจดุและแอนแทรคโนสของเบญจมาศ
เมื่อนําใบเบญจมาศที่แสดงอาการจุดสีน้ําตาลแดงถึงสีดํา ขอบแผลไมแนนอน ตรวจดูลักษณะ 

สปอรเปนเช้ือ Alternaria tenuissima. (ภาพที่ 3) และเชื้อรา Glomerella  cingulata (perfect stage) ซึ่งมี
โครงสราง perithecium ภายในสราง asci  แอสโคสปอร (ascospore) มีเซลลเดียว เมื่อนําเชื้อนี้ไปปลูก
ลงบนดอกเบญจมาศ พบวาความเขมขนที่เหมาะสมตอการเกิดโรคคือ 3.69 x 105  ทําใหดอกแสดง
อาการชัดเจนใน  3 วัน  เมื่อนําไปตรวจดูลักษณะสปอรภายใตกลองจุลทรรศนพบเชื้อรา             
Colletotrichum sp. (imperfect stage) ซึ่งสรางสปอรจํานวนมาก สีใสเซลลเดียว อยูในโครงสรางที่เรียก
วา acervulus (ภาพที่ 4) สวนอาการจุดสีน้ําตาล กลางแผลเปนสีขาว เมื่อตรวจดูใตกลองพบสปอร
จํานวนมาก เกิดจากเช้ือรา Cercospora  sp.  (ภาพที่ 5)
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โรคใบจุดและแอนแทรคโนสของแคลลาลิลี่
     นําแผลบนใบแคลลาลิลี่  ที่แสดงอาการจุดสีน้ําตาลขอบแผลสีเหลือง ตรงกลางแผลสีเทาจน

ถึงขาว เมื่อตรวจลักษณะสปอรภายใตกลองจุลทรรศนพบเชื้อรา Corynespora  cassiicola เมื่อแยกเชื้อ
บริสุทธิ์บนอาหาร PDA   มีลักษณะโคโลนีสีขาว ตอมาเปลี่ยนเปนสีเทา สรางสปอรจํานวนมาก
ลักษณะแหลมจนถึงรูปทรงกระบอกหรือโคงงอ  ตอกันเปนลูกโซ (chain) บน conidiophore ซึ่งมี
ลักษณะเรียวยาว สีน้ําตาลออนจนถึงเขม (ภาพที่ 6) สวนอาการแผลขอบใบไหมเกิดจากเชื้อรา
Colletotrichum  sp. ซึ่งอยูในโครงสรางเรียกวา acervulus  ภายในมีสปอร สีใสเซลลเดียวจํานวนมาก
(ภาพที่ 7)

ภาพท่ี 2   ลักษณะอาการและเช้ือสาเหต ุ(ก) อาการของโรคแอนแทรคโนสของสแตตีส (ข) โครงสราง
ของเชื้อรา Colletotrichum  gloeosporioides  (a) conidia ใน acervulus ซึ่งอยูผิวบนของใบ
(b) acurvulus ซ่ึงอยูดานลางของใบ ( x section)   (ค)  โครงสรางผสมพันธุ (a) aci  (b) perithecium
ลักษณะเช้ือ  Glomerella sp. ซึ่งเปน Perfect stage (ขวา)

ภาพท่ี 1 ลักษณะอาการและเช้ือสาเหต ุ(ก) อาการเร่ิมแรกของโรคเนาราสีเทาบนกลีบดอกกุหลาบ
(ข) เช้ือรา Botrytis  cinerea สาเหตุโรคเนาราสีเทา (a)  conidia และ (b) conidiophore
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ภาพท่ี 4 ลักษณะอาการและเช้ือสาเหต ุ(ก) อาการของโรคใบจุดของเบญจมาศ (ข) เช้ือราสาเหตุ
Cercospora  sp.

ภาพท่ี 5    ลักษณะอาการและเช้ือสาเหต ุ(ก) อาการแอนแทรคโนสของใบเบญจมาศ (ข) โครงสรางผสมพันธุ
 ของเชื้อรา Glomerella   cingulata  ซึ่งเปน perfect stage  มี asci และ ascospore  อยูใน perithecium

ภาพท่ี 3  ลักษณะอาการและเช้ือสาเหต ุ(ก) อาการของโรคใบจุดของเบญจมาศ (ข) เช้ือราสาเหตุ
Alternaria  tenuissima
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2.  การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรกับเชื้อราสาเหตุที่แยกได
โรคเนาราสีเทาของกุหลาบที่เกิดจาก Botrytis cinerea การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตน พบวา 

สารสกัดดวยนํ้าจากชาพลู และเทียนบานที่ความเขมขน 30% สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา              
B. cinerea ได 100% สวนสารสกัดดวยเมธานอลจากสาบหมาที่ความเขมขน 10,000 ppm ใหผลยับยั้ง
การเจริญเพียง 32.7% ในขณะที่เทียนบานยับยั้งการเจริญเพียงเล็กนอย

โรคแอนแทรคโนสของสแตติส ที่เกิดจาก Colletotrichum  gloeospoioides  การทดสอบ          
ประสิทธิภาพเบื้องตนพบวาสารสกัดดวยนํ้าจากสาบหมาใหผลดีที่สุดที่ความเขมขน 30% สามารถ
ยับย้ังเช้ือรา C.  gloeosporioides ได 42.33% รองลงมาคือทองพันชั่งยับยั้งได 41.58% สารสกัดดวย        
เมธานอลจากสาบหมายับยั้งได 58.9%  สวนสารสกัดเทียนบานใหผลการยับยั้งไมมากนัก

โรคใบจดุและแอนแทรคโนสของเบญจมาศ ที่เกิดจาก Alternaria  tenuissima, Cercospora  sp.
และGlomerella  cingulata การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตน โดยใชสารสกัดน้ําหมักจากพืชสมุนไพร 
7 ชนิด จากสถานีเกษตรหลวงอางขาง พบวาดอกบัวตองและจะขานหัววอกที่ความเขมขน 30%
สามารถยับยั้งเชื้อรา A.  tenuissima และ Cercospora  sp. ได 100% (ตารางที่ 1) นอกจากนี้สารสกัดจาก

ภาพท่ี 6  ลักษณะอาการและเช้ือสาเหต ุ(ก) อาการของโรคใบจุดของแคลลาลิลี ่(ข) เช้ือราสาเหตุ
Corynespora   sp.

ภาพท่ี 7  ลักษณะอาการและเช้ือสาเหต ุ(ก) อาการแอนแทรคโนสของใบแคลลา ลิล่ี (ข) เช้ือรา
สาเหต Colletotrichum sp.
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พืชแหง 7 ชนิด พบวาชาพลูที่ความเขมขน 10% สามารถยับยั้งสามารถยับยั้งเชื้อ G. cingulata ได 100%
รองลงมาคือ สาบหมาใหเปอรเซ็นตยับยั้ง 35.20%  (ตารางท่ี 2)  สวนสารสกัดดวยเมธานอลจากพืช
สมุนไพรแหง 6 ชนิดความเขมขน 10,000  ppm พบวา สารสกัดจากเทียนบานและโกฐจุฬาลัมพา
สามารถยับยั้งเชื้อรา  A  tenuissima ได 100%  รองลงมาคือสาบหมาสามารถยับยั้งได 79.02%  นอกจาก
นี้สารสกัดจากชาพลูและเทียนบานใหผลดีในการยับยั้งการเจริญ Cercospora  sp. ได 100% เชนกัน

โรคใบจุดและแอนแทรคโนสของแคลลาลิลี่ ที่เกิดจากรา Corynespora  cassiicola และ 
Colletotruchum sp. การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตน โดยการใชสารสกัดดวยน้ําจากพืชแหง 7 ชนิด 
พบวาสารสกัดสาบหมาที่ความเขมขน 10% สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. cassiicola ได 43.63%
รองลงมาคือชาพลูยับยั้งการเจริญได 36.56%  สวนสารสกัดจากชาพลูที่ความเขมขนเดียวกันยับยั้งเชื้อ
รา Colletotruchum  sp. ได 100% เชนกัน (ตารางท่ี 2) สําหรับสารสกัดดวยเมธานอลจากชาพลูและ
เทียนบานที่ความเขมขน 10,000 ppm. สามารถยับยั้งเชื้อรา C.  cassiicola ได 100%  นอกจากนี้สาร
สกัดจากชาพลูและสาบหมาที่ความเขมขนเดียวกันสามารถยับยั้งเชื้อรา Colleltotrichum sp. ได 90.52 
และ 79.89% ตามลําดับ (ตารางท่ี 3)

ตารางท่ี 1   ประสิทธิภาพของน้ําหมักจากพืชสมุนไพร 7 ชนิด ที่ความเขมขน 30% ในการยับยั้งเชื้อรา
     สาเหตุโรคใบจุดของเบญจมาศ

เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญที ่7 วัน1พืชสมุนไพร
Alternaria   tenuissima Cercospora  sp.

กิ่งไหลขาว
ผักหานน้ํา
จะขานหัววอก
โกฐจุฬาลัมพา
สมอจีน
สาบหมา
ดอกบัวตอง

9.92 c2

-1.86 d
100 a

5.58 cd
11.94 c
34.42 b
100 a

12.35 d
-7.05 f
100 a
8.53 e
17.36 c
25.29 b
100 a

LSD 0.05 8.24 3.15
%CV 17.00 6.64
1 คาเฉลี่ยจาก 6 ซ้ํา ของแตละกรรมวิธี
2 ตัวอักษรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื้อมั่น 95%
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ตารางท่ี 2   ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ําจากพืชแหง 7 ชนิด ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
     สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของเบญจมาศ และใบจุดและแอนแทรคโนสของแคลลา ลิลี่
     ที่ความเขมขน 2 ระดับ

เปอรเซ็นตยับยั้ง ที ่ระยะเวลา 7 วัน1สารสกัด ความเขมขน
(%) Colletotrichum   sp. C.   cassiicola G.  cingulata

สาบหมา 6
10

18.42 f2

30.55 e
28.76 cd
43.63 a

25.16 ef
35.2 d

ชาพลู 6
10

17.59 f
100 a

21.24 ef
36.56 b

23.59 f
100  a

เทียนบาน 6
10

12.45 g
15.22 b

14.78 g
19.59 efg

8.79 hi
9.78 h

บัวตอง 6
10

33.8 de
44.56 b

27.55 c
29.64 cd

18.16 g
27.64 ef

โกฐจุฬาลัมพา 6
10

35.8 cd
45.89 b

23.89 de
28.87 cd

26.67 ef
29.05 e

จะขานหัววอก 6
10

5.64 h
8.01 h

7.856 h
16.99 fg

4.67 hi
5.408 hi

ทองพันชั่ง 6
10

33.09 de
33.88 c

16.88 fg
1.68 fg

47.51 c
55.51 b

LSD 0.01 3.75 5.01 4.43
%CV 5.85 12.49 4.56
1 คาเฉลี่ยจาก 6 ซ้ํา ของแตละกรรมวิธี
2 ตัวอักษรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื้อมั่น 99%
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ตารางท่ี 3     ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมธานอลจากพืชแหง 6  ชนิดที่ความเขมขน 10,000 ppm
       ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดของเบญจมาศ   และใบจุดและแอนแทรคโนสของ
        แคลลาลิลี่

เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญที่ระยะเวลา 7 วัน1สารสกัด
C. cassiicola Colletotrichum  sp. A. tenuissima Cercospora  sp.

สาบหมา
ชาพลู
ทองพันชั่ง
เทียนบาน
บัวตอง
โกฐจุฬาลัมพา

74.29 b2

100 a
34.2 d
100 a

69.36 bc
59.06 c

79.89 b
90.52 a
55.05 d
32.7 e

66.12 c
63.13 c

79.02 b
67.89 c
47.39 d
100 a

62.48 c
100 a

68.75 bc
100 a

24.35 d
100 a

64.47  c
70.04 b

LSD 0.05 10.46 5.23 5.44 5.28
%CV 9.67 5.45 4.81 4.99
1 คาเฉลี่ยจาก 6 ซ้ํา ของแตละกรรมวิธี
2 ตัวอักษรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื้อมั่น 95%

3.   การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 2 ชนิด ในการยับย้ังการเจริญเติบโต ของ
เชื้อราสาเหตุโรคไมตัดดอกบางชนิด
ก.  ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ํา

3.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเทียนบาน   ชาพลู และ เทียนบานผสมชาพลู ใน
การยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือรา Botrytis  cinerea
จากการนําสารสกัดดวยน้ํากรองที่สะอาด เทียนบาน ชาพล ูและเทียนบานผสมชาพล ูโดย

วิธีปนกรองมาผสมกับอาหาร PDA ใหมีความเขมขน 30 และ 42% แลวทําใหปลอดเช้ือดวย autoclave 
บมเช้ือไวท่ีอุณหภูมิ 21 oC พบวาสารสกัดชาพลูผสมเทียนบานทั้ง 2 ความเขมขน สามารถยับยั้งการ
เจริญของเช้ือรา B. cinerea  ได 100%  รองลงมาคือสารสกัดชาพลูและเทียนบานที่ความเขมขน 30%
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได 64.72 และ 52.92% สวนสารสกัดชาพลูและเทียนบานที่ความเขม
ขน 40% สามารถยับยั้งการเจริญได 67.34% และ 65.31% ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 และภาพที่ 8)
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ตารางท่ี 4    เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดเทียนบาน ชาพล ูและเทียนบานผสมกับชาพลูที่
      ความเขมขน 2 ระดับ โดยวิธีปนกรองทําใหปลอดเชื้อดวย autoclave  ในการยับยั้งการ
      เจริญของเช้ือรา Botrytis  cinerea  บนอาหาร PDA ท่ีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส

เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญที ่7 วัน1                           ความเขมขน
30% 42%ร
พืชสมุนไพ
เทียนบาน+ ชาพลู
ชาพลู
เทียนบาน

100 a2

51.84 c
64.71 b

100 a
66.06 b
64.39 b

%CV = 13.69 % CV = 16.09
LSD 0.05 = 12.16 LSD 0.05 = 15.21

1 คาเฉลี่ยจาก 6 ซ้ํา ของแตละกรรมวิธี
2 ตัวอักษรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื้อมั่น 95%

3.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาบหมาและทองพันชั่ง  และสารสกัดผสมทั้ง
สองชนิด ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือรา Colletotrichum   gloeosporioides
นําสารสกัดดวยน้ําจากสาบหมา ทองพันชั่ง และสาบหมาผสมกับทองพันชั่ง ที่ความเขมขน 3 

ระดับคือ 18, 30 และ 42% มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุโรค
แอนแทรคโนสของสแตติส ผลปรากฏวาสารสกัดผสมจากสาบหมาและทองพันชั่งสามารถยับยั้งเชื้อ
ราดังกลาวไดดีกวาการใชสารสกัดจากพืชชนิดเดียว และที่ระดับความเขมขนสูงจะใหผลการยับยั้ง
การเจริญไดดีตามลําดับ(ตารางท่ี 5)

ภาพท่ี 8    การเจริญของเชื้อรา Botrytis cinerea  ท่ีอายุ 7 
วัน บนอาหาร  PDA  ท่ีผสมสารสกัดดวยนํ้าจากชาพลู (บน
ขวา) เทียนบาน (ลางซาย) ชาพลูผสมกับเทียนบาน (ลาง
ขวา) ซ่ึงสกัดดวยนํ้ากรองสะอาด ความเขมขน 42% โดยวิธี
ปนกรองแลวทําใหปลอดเช้ือดวย
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ตารางท่ี 5     ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบหมา ทองพันชั่ง และสารสกัดผสมทั้ง 2  ชนิดในการ
        ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum  gloeosporioides  ดวยวิธีปนกรอง ที่ความ
        เขมขน 42%

ขนาดเสนผาศูนยกลางโคโลนี (ซม.)1สารสกัดทีผ่สมกับอาหาร PDA
3 วัน 5 วัน 7 วัน

เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญ
ท่ี 7 วัน

สาบหมา +ทองพันชั่ง
สาบหมา
ทองพันชั่ง
ชุดควบคุม

2.43
1.90
1.75
4.30

4.32
3.02
2.90
6.95

5.52
4.06
3.87
9.00

57.00 ab2

54.44 a
38.66 b

0
%CV 10.36

LSD 0.05 1.26
1 คาเฉลี่ยจาก 6 ซ้ํา ของแตละกรรมวิธี
2 ตัวอักษรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื้อมั่น 95%

ข. ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมธานอล
3.1   เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาบหมา ชาพลู  และสาบหมาผสมชาพล ูในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum  sp.
จากการทดลอบประสิทธิภาพสารสกัดดวยเมธานอลจาก สาบหมา ชาพล ู  และสาบหมาผสม

ชาพล ูที่ความเขมขน 3 ระดับคือ 1,000  5,000 และ 10,000 ppm ในการยับย้ังเช้ือรา Colletotrichum  sp.
สาเหตุใบไหมของแคลลา ลิลี ่พบวาประสิทธิภาพการยับยั้งสูงขึ้นตามลําดับความเขมขน โดยสารสกัด
สาบหมา และสาบหมาผสมกับชาพลูใหผลยับยั้ง 100% ที่ความเขมขน 10,000 ppm รองลงมาคือชาพล ู
สาบหมา และสาบหมาผสมชาพล ู ที่ความเขมขน 5,000 ppm ที่เปอรเซ็นตยับยั้งเทากับ 81.89, 81.15 
และ 75.24 ตามลําดับ (ตารางท่ี 6)
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ตารางท่ี 6  ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบหมา ชาพล ู และสารผสมทั้งสองชนิดในการยับยั้งการเจริญ
    ของเช้ือรา Colletotrichum  sp. สาเหตุโรคใบไหมของแคลลา ลิลี ่ที่ความเขมขน 3 ระดับ

สารสกัด ความเขมขน (ppm) เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญที่อาย ุ5 วัน1

สาบหมา 1,0002

5,000
10,000

25.91 e
67.11 d
81.15 bc

ชาพลู 1,000
5,000
10,000

-6.06 f
81.89 b
100 a

สาบหมาผสมชาพลู 1,000
5,000
10,000

25.27 e
75.24 c
100  a

LSD 0.05 6.087
%CV 6.28

1 คาเฉลี่ยจาก 6 ซ้ํา ของแตละกรรมวิธี
2 ตัวอักษรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื้อมั่น 95%

3.2  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากชาพลู  เทียนบาน และชาพลูผสมเทียนบาน ใน
การยับย้ังการเจริญของเช้ือรา Corynespora  cassiicola
จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมธานอลจากชาพล ู  เทียนบาน และเทียนบาน

ผสมชาพล ู ที่ความเขมขน 3 ระดับ คือ 1,000  5,000 และ 10,000 ppm ในการยับยั้งเชื้อรา                      
C. cassiicola ผลปรากฏวาสารสกัดจากเทียนบานใหผลยับยั้งดีที่สุด คือ 70.93% ที่ความเขมขน 
10,000 ppm รองลงมาคือชาพลูที่ความเขมขนเดียวกันยับยั้งได 60.66% และสารสกัดผสมระหวาง
ชาพลูกับเทียนบานสามารถยับยั้งไดเพียง 48.09% สวนสารสกัดที่ความเขมขน 5,000 และ 1,000 
ppm ใหผลยับยั้งรองลงมาตามลําดับ

3.3   เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเทียนบาน  สาบหมา และเทียนบานผสมสาบหมา
ในการยับย้ังการเจริญของเช้ือรา Alternaria  tenuissima
นําสารสกัดดวยเมธานอลจากเทียนบาน สาบหมา และเทียนบานผสมสาบหมา มาทดสอบ             

ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา A. tenuissima ที่ความเขมขน 3 ระดับ คือ 1,000  
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5,000  และ 10,000 ppm  พบวาสารผสมระหวางเทียนบานและสาบหมาใหผลดีเชนเดียวกับการใช
สารสกัดเทียนบานที่ความเขมขน5,000 และ 10,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญได 100% สวน
สารสกัดสาบหมาใหผลยับยั้งรองลงมาตามลําดับ

4 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคไมตัดดอกบางชนิดใน
หองปฏิบัติการ
4.1 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมโรคเนาราสีเทาของกุหลาบโดยใช Detached

Flower Technique
  ก. ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ํา

        4.1.1   ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากชาพลู  เทียนบาน และชาพลูผสมเทียนบาน ใน
      การควบคุมโรคเนาราสีเทาของกุหลาบพันธุไดอานา
      เมื่อทําการฉีดพนสารสกัดจากชาพล ู เทียนบาน  และเทียนบานผสมกับชาพล ูที่ความเขม

ขน 42%  ลงบนดอกกุหลาบพันธุไดอานาเปนระยะเวลา 7 วัน หลังจากปลูกเชื้อพบวา  ในทุกกรรม
วิธีที่มีการฉีดพนสารสกัดไมสามารถลดเปอรเซ็นตดอกที่เสียหายไดเมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่พน
ดวยน้ําสะอาด และยังทําใหกลีบดอกไหม อีกดวย (ตารางท่ี 7 และภาพที่ 8)

ตารางท่ี 7  ประสิทธิภาพของสารสกัดสารสกัดจากชาพล ู เทียนบาน และเทียนบานผสมชาพล ูที่
     ความเขมขน 42% ในการควบคุมโรคเนาราสีเทาของกุหลาบพันธุไดอานา หลังการปลูก
     เช้ือเปนเวลา 7 วัน

กรรมวิธี เปอรเซ็นตดอกท่ีเปนโรคตอตน1 เปอรเซ็นตดัชนีการทําลาย2

ไมปลูกเช้ือ + พนนํ้าสะอาด
ปลูกเช้ือ + พนนํ้าสะอาด
ปลูกเช้ือ +พนสารสกัดชาพลู 42%
ปลูกเช้ือ + พนสารสกัดเทียนบาน 42%
ปลูกเช้ือ + พนสารสกัดเทียนบาน+ชาพลู  42%

0
100
100
100
100

0.00
44.00
56.00
46.00
52.00

1 เฉล่ียจากการทดลอง 5 ซ้ํา
2  ความเสียหายจากการเขาทําลายของโรคตอดอก



34

4.1.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเทียนบานที่ความเขมขน 3 ระดับในการควบคุม
โรคเนาราสีเทาของกุหลาบ
เมื่อทําการฉีดพนสารสกัดจากเทียนบานที่มีความเขมขน 10, 20 และ 30% ลงบนดอก

     กุหลาบพันธุปริ้นเซส เปนเวลา 7 วันหลังจากการปลูกเชื้อพบวาในทุกกรรมวิธีที่มีการฉีดพนสาร
     สกัดจะมีเปอรเซ็นตดอกที่เสียหายเทากับ 100%  และเม่ือคํานวณหาเปอรเซ็นตดัชนีการเกิดโรค
     พบวาเมื่อฉีดพนสารสกัดเทียนบานที่ความเขมขน 10% จะทําใหมีคาเปอรเซ็นตดัชนีการเกิดโรค
     มากทีส่ดุ คอื 36% รองลงมาไดแกทีค่วามเขมขน 20 และ 30% คอืจะมคีาดัชนีการเกดิโรคเทากบั  32%

4.2 การศึกษาความเปนพิษของสารสกัดท่ีมีตอการไหมของกลีบดอกกุหลาบ
4.2.1 ทดสอบความเปนพิษของสารสกัดชาพลู  เทียนบาน และชาพลูผสมเทียนบาน ตอการ

ไหมของกลีบกุหลาบ
เมื่อทําการฉีดพนสารสกัดจากชาพล ู เทียนบาน  และเทียนบานผสมกับชาพล ูที่ความ

     เขมขน 42%  ลงบนดอกกุหลาบพันธุไดอานาเปนระยะเวลา 7 วัน หลังจากปลูกเชื้อพบวา  ในทุก
     กรรมวิธีที่มีการฉีดพนสารสกัด จะมีเปอรเซ็นตดอกที่เสียหายเทากับ 100%  และเมื่อคํานวณหา
     เปอรเซ็นตดัชนีการการเกิดโรคพบวาสารสกัดชาพลูที่มีความเขมขน 42% มีเปอรเซ็นตดอกท่ีเสีย
     หายมากที่สุดคือ 28% รองลงมาคือ สารสกัดเทียนบานผสมกับชาพล ูและสารสกัดเทียนบาน ซึ่ง
     มีเปอรเซ็นตดอกที่เสียหายเทากับ 24 และ 20% ตามลําดับ

4.2.2     ทดสอบความเปนพิษของสารสกัดเทียนบานท่ีมีตอการไหมของกลีบกุหลาบ
   เมื่อทําการฉีดพนสารสกัดจากเทียนบานที่มีความเขมขน 10, 20 และ 30% ลงบนดอก

     กุหลาบพันธุปริ้นเซส เปนเวลา 7 วันหลังจากการปลูกเชื้อ  ผลปรากฏวาในทุกกรรมวิธีที่มีการ
     ฉีดพนสารสกัดจะมีเปอรเซ็นตดอกที่เสียหายเทากับ 100%  และเม่ือคํานวณหาเปอรเซ็นตดัชนี
     การเกิดโรค  พบวาเมื่อฉีดพนสารสกัดเทียนบานที่ความเขมขน 10% จะทําใหมีคาเปอรเซ็นต

ภาพท่ี 9 ความเปนพิษของสกัดชาพลู เทียนบาน 
ชาพลูผสมกับเทียนบาน  ความเขมขน 42% ใน
การควบคุมโรคเนาราสีเทาบนดอกกุหลาบ
T1 ไมปลูกเช้ือ, T2  ปลูกเช้ือ พนนํ้าสะอาด, T3 
ปลูกเช้ือ พนชาพลู 42% , T4 ปลูกเช้ือ พน
เทียนบาน 42%, T5 ปลูกเช้ือ พนชาพลูผสมกับ
เทียนบาน 42%
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     ดัชนีการเกิดโรคมากที่สุดคือ 36% รองลงมาไดแกที่ความเขมขน 20% และ 30% คือมีคาดัชนี
     การเกิดโรคเทากับ 32%
ข. ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมธานอล

เมื่อทําการฉีดพนสารสกัดดวยเมธานอลจากพืชสมุนไพร 4 ชนิด คือ สาบหมา เทียนบาน ชาพล ู
และทองพันชั่ง ที่ความเขมขน 10,000 ppm  ลงบนดอกกุหลาบ โดยเปรียบเทียบกับสารกําจัดราไดเทน
เอ็ม 45 เปนเวลา 7 วัน หลังจากการปลูกเชื้อ พบวาในทุกกรรมวิธีที่มีการฉีดพนสารสกัดและสารเคมีได
เทนเอ็ม 45 มีเปอรเซ็นตดัชนีการทําลายตํ่ากวาชุดควบคุม โดยสารสกัดจากเทียนบานมีเปอรเซ็นตดัชนี
การทําลายนอยที่สุดคือ 20% รองลงมา คือสารสกัดสาบหมา ไดเทนเอ็ม 45 สารสกัดชาพล ู และ
ทองพันชั่ง ซึ่งมีคาดัชนีการทําลายเทากับ 28% และ 36% ตามลําดับ ในขณะที่ชุดควบคุม มีเปอรเซ็นต
ดัชนีการทําลาย สูงถึง 88%   (ตารางท่ี 8 และภาพที่ 9)

ภาพท่ี 8    เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดสาบหมาชาพล ู เทียนบาน   และทองพันชั่ง
   ความเขมขน  10,000 ppm กับสารกําจัดราไดเทนเอ็ม 45 ในการควบคุมโรคเนาราสีเทา
   บนดอกกุหลาบพันธุไดอานาหลังปลูกเชื้อ 7 วัน

กรรมวิธี เปอรเซ็นตดอกท่ีเปนโรคตอตน1 เปอรเซ็นตดัชนีการทําลาย 2

ปลูกเช้ือ + พนนํ้าสะอาด
ปลูกเช้ือ +  พนสารสกัดสาบหมา
ปลูกเช้ือ + พนสารสกัดเทียนบาน
ปลูกเช้ือ + พนสารสกัดชาพลู
ปลูกเช้ือ + พนสารสกัดทองพันช่ัง
ปลูกเช้ือ + พนสารเคมี Dithane M-45

100
100
100
100
100
100

88.00
28.00
20.00
36.00
36.00
28.00

1เฉล่ียจากการทดลอง 5 ซ้ํา
2 ความเสียหายจากการเขาทําลายของโรคตอดอก

ภาพท่ี 10 ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมทธานอล
จากสาบหมา (T2) เทียนบาน (T3)  ชาพลู (T4)
ทองพันช่ัง (T5) และไดเทน เอ็ม 45 (T6) เทยีบกับชุด
ควบคุมที่ปลูกเชื้ออยางเดียว (T1)



36

4.3    ประสิทธิภาพของสารสกัดในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของเบญจมาศ ที่เกิดจากเชื้อรา
Glomerella cingulata โดยใช Deached flower technique

จากการฉีดพนสารสกัดจากพืชที่ผลิตเปนการคา ไดแก RYPF 72000 (น้ํามันสน) อัตรา 8 ซีซี
ตอนํ้า 1 ลิตร, TACC. I (คางคาวดํา) อัตรา 8 ซีซีตอน้ํา 1 ลิตร และ EUP. (สาบหมา) อัตรา 10 ซีซีตอน้ํา 
1 ลิตร ลงบนดอกเบญจมาศ กอนการปลูกเชื้อ 1 ช่ัวโมง  ผลปรากฏวาทุกรรมวิธีใหผลตางจากชุดควบ
คุม(ปลูกเชื้อเพียงอยางเดียว) โดยสารสกัดจากสาบหมาใหเปอรเซ็นตการเกิดโรคและเปอรเซ็นตการ
ทําลายต่ําสุด คือ 47.08% และ 15.24% รองลงมาคือสารสกัด RYPF 72000 มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคและ
เปอรเซ็นตการทําลายเทากับ 51.69% และ 17.14%  สวน TACC. I  มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคและ
เปอรเซ็นตการทําลายเทากับ 54.53% และ 18.00% ซึ่งสารสกัดทั้งสามชนิดใหผลไมแตกตางทางสถิติ 
(ตารางท่ี 9 และ ภาพที่ 10)
ตารางท่ี 9   ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช 3 ชนิด ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของเบญจมาศ

     โดยใช Detached Fower Technique

กรรมวิธี เปอรเซ็นตการเกิดโรค1 เปอรเซ็นตดัชนีการทําลาย
ชุดควบคุม(ไมปลูกเชื้อ)
ปลูกเชื้อ
ปลูกเชื้อ+ พน RYPF 72000
ปลูกเชื้อ+ พน TACC. I
ปลูกเชื้อ+ พน EUP.

6.570 b
75.89 a
51.69 c
54.53 c
47.08 c

1.755 c
31.79 a
17.14 b
18.00 b
15.24 b

LSD 0.05 13.46 5.25

%CV 18.94 20.73
1 เฉล่ียจากการทดลอง 5 ซ้ํา

ภาพท่ี 11  ประสิทธิภาพของสารสกัด RYPF 72000
(นํ้ามันสน), TACC. I (คางคาวดํา) และ  EUP.(สาบหมา) ใน
การควบคุมโรคใบจุดของเบญจมาศ
บน  :  ชุ ด ค วบ คุ ม  ไ ม ป ลู ก เ ช้ื อ  และ  ป ลู ก เ ช้ื อ
ลาง : ปลูกเช้ือและพน RYPF 72000, ปลูกเช้ือ และพน 
TACC. I  และปลูกเช้ือ  และพน EUP.
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4.4   ประสิทธิภาพของสารสกัดในการควบคุมโรคใบจุดของแคลลาลิลี ่โดยใช Detached Leaf
Technique

เมื่อทําการฉีดพนสารสกัดจากสาบหมา ชาพล ู เทียนบาน ที่ความเขมขน 10,000 ppm และสาร
กําจัดราไดเทนเอ็ม45 ลงบนใบแคลลา ลิลี ่ เปนระยะเวลา 3 วันหลังปลูกเชื้อผลปรากฏวาทุกกรรมวิธีมี
เปอรเซ็นตการเกิดโรค 100% สวนสารสกัดทั้งสามชนิดสามารลดเปอรเซ็นตการทําลายไดเพียงเล็กนอย 
โดยสารสกัดจากเทียนบานใหเปอรเซ็นตการทําลายตํ่าสุด รองลงมาคือ สาบหมา ชาพล ู ในขณะที่         
ไดเทนเอ็ม45 ใหผลควบคุมโรคไดดีเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม

5. ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมโรคไมตัดดอกในสภาพเรือนทดลอง
5.1  ประสิทธิภาพของสารสกัดในการควบคุมโรคเนาราสีเทาของกุหลาบ
เมื่อทําการฉีดพนสารสกัดดวยน้ําจากชาพล ูเทียนบาน และเทียนบานผสมกับชาพล ูที่ความเขม

ขน 42%  ลงบนดอกกุหลาบพันธุไดอานา หลังการปลูกเชื้อ ผลปรากฏวาพบวาสารสกัดทั้ง 3 ชนิดไม
สามารถลดเปอรเซ็นตดัชนีการเกิดโรคได เมื่อเทียบกับชุดควบคุม

5.2   ประสิทธิภาพของสารสกัดในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสแตติส
ก.   ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ํา
จากการฉีดพนสารสกัดดวยน้ําจากสาบหมา ทองพันชั่ง และสาบหมาผสมทองพันชั่ง ที่ความ      

เขมขน 42% ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสแตติส เปรียบเทียบกับสารกําจัดราไดเทนเอ็ม 45  
กอนและหลังการปลูกเชื้อ 24 ช่ัวโมง จํานวน 5 คร้ัง ผลปรากฏวาสารสารสกัดทั้ง 3 ชนิด ไมสามารถลด
เปอรเซ็นตใบที่เปนโรคตอตนไดเมื่อเทียบกับชุดควบคุม สวนแอนทราโคลสามารถลดเปอรเซ็นตพื้นที่
ใบที่เปนโรคตอตนต่ํากวาชุดควบคุม แตไมแตกตางทางสถิติในทุกกรรมวิธ ี(ตารางท่ี 10)

   ข.  ประสิทธิภาพของสารสกัดเมธานอล
ทําการฉีดพนสารสกัดเมธานอลจากสาบหมาที่ความเขมขน 10,000 ppm  สารสกัดจากสาบ

หมาผสมกับสารกําจัดราเบนเลท (อัตรา 5 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร)  และเบนเลท (อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร) สลับกับแอนทราโคล (อัตรา 35 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร) ลงบนตนสแตติส ซึง่แสดงอาการของโรค
แอนแทรคโนสระดับรุนแรงตามธรรมชาติ ทุก 3 วัน จํานวน 4 คร้ัง ผลปรากฏวาการฉีดพนดวยสาร
สกัดจากสาบหมามีเปอรเซ็นตดัชนีการทําลายไมแตกตางจากชุดควบคุม ในขณะที่การฉีดพนดวยสาร
สกัดจากพืชชนิดน้ีผสมกับเบนเลท และการฉีดพนเบนเลท สลับกับแอนทราโคลใหผลดีในการลด
เปอรเซ็นตดัชนีการทําลายแตกตางทางสถิติจากชุดควบคุม (ตารางท่ี 11)
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ตารางท่ี 10  ประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ําจากสาบหมา   ทองพังชั่ง  สาบหมาผสมทองพันชั่ง
      ท่ีความเขมขน 42% และสารเคม ีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสแตติส

เปอรเซ็นตพื้นที่เปนโรคตอตน 1กรรมวิธี
ครั้งที่ 1 ครั้งที2่ ครั้งที่3 ครั้งที่4 คร้ังท่ี5

ไมปลูกเช้ือ+ พนนํ้าสะอาด 2

ปลูกเช้ือ + พนนํ้าสะอาด
ปลูกเช้ือ + พนสารสกัดสาบหมา 42%
ปลูกเช้ือ + พนสารสกัดทองพันช่ัง 42%
ปลูกเช้ือ + พนสารสกัดสาบหมาผสมกับ
ทองพันช่ัง 42%
ปลูกเช้ือ + พน Antracol

0
0.79
0.70
0.10
0.70

0.70

0.53
0.66
0.92
1.07
1.03

0.73

3.35
2.05
2.28
1.98
1.55

1.08

3.12
2.41
3.16
4.36
3.39

1.04

3.31
4.32
7.61
5.92
5.72

1.84
1    เฉล่ียจากการทดลอง 10  ซ้ํา % CV 23.66
2   โรคเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิหรือติดมากับตนพันธุ LSD 0.05 3.26

ตารางท่ี 11   เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดดวยเมทานอลจากสาบหมา และสารเคม ีในการ
      ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสแตติส

เปอรเซ็นตดัชนีการเขาทําลาย 1กรรมวิธี
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4

พนนํ้าสะอาด
พน Benlate สลับกับ Antracol
พนสารสกัดผสมกับ Benlate
พนสารสกัดหยาบจากสาบหมา (เมทานอล)

21.57
20.55
20.68
23.76

30.29
25.78
27.42
29.13

43.46
31.33
36.75
46.59

44.40 a2

24.24 b
24.18 b
42.59 a

%CV 49.92
1  เฉลี่ยจากการทดลอง 10 ซ้ํา LSD 0.05 2.028
2  ตัวอักษรที่ตางกันใน column เดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื้อมั่น 95%
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6. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชและสารเคมีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของ
       สแตติสในสภาพแปลงปลูก

ทําการฉีดพนสารสกัดเมธานอลจากสาบหมาที่ความเขมขน  10,000 ppm  สารสกัดสาบหมา
ผสมกับเบนเลท (อัตรา 5 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร) และเบนเลท (อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร) สลับกับ           
แอนทราโคล (อัตรา 35 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร) ลงบนตนสแตติส ซึง่มีอาการของโรคแอนแทรคโนสอยาง
รุนแรงตามธรรมชาติ ในแปลงปลูกของศูนยพัฒนาฯ แมปูนหลวง ผลปรากฏวา ทุกกรรมวิธีสามารถลด
เปอรเซ็นตใบที่เปนโรคไดตํ่ากวาชุดควบคุม โดยสารสกัดจากสาบหมาผสมกับเบนเลทสามารถลด
เปอรเซ็นตดัชนีการเขาทําลายใกลเคียงกับการพนดวยเบนเลท สลับกับแอนทราโคล   แตไมมีความแตก
ตางทางสถิติในทุกกรรมวิธีเมื่อเทียบกับจากชุดควบคุม

ภาพท่ี 12  สภาพแปลงทดลองซึง่แสดงอาการของโรคแอนแทรคโนส ของ
                 สแตติส ตามธรรมชาติ
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สรุปและวิจารณ

 จากการตรวจลักษณะอาการของโรคแอนแทรคโนสบนใบสแตติสที่แผลเปนจุดสีน้ําตาลแดง 
พบลักษณะของราสกุล Glomerella  sp. อยูในระยะผสมพันธุ (sexual stage) สราง asci ใน perithecium 
สวนลักษณะแผลจุดสีน้ําตาลเขม พบเปนราสกุล Colletotrichum  gloeosporioides เชื้อราชนิดนี้อยูใน 
conidial stage ซึ่งมีโครงสรางเปนแบบ acervulus รูปรางคลายจานแบนสีดํา  มีขน (setae) สีน้ําตาลถึงสี
ดําเขมสวนปลายแหลมมีผนังกั้น  conidia  ไมมีส ีรูปรางกลมรีหัวทาย  ดังที ่Subers และ Cox (1973) ได
อธิบายไว  สําหรับอาการโรคเนาราสีเทาของกุหลาบ เมื่อตรวจสอบสวนตางๆ พบเช้ือรา Botrytis 
cinerea ซึ่ง  conidia  เซลลเดียว สีใสถึงสีน้ําตาลอยูรวมกันอยางหนาแนนบน conidiophore ตรงกบัของ 
วรวรรณ (2533)ไดอธิบายไว   เมื่อนําเชื้อ B. cinerea ที่แยกไดไปปลูกเชื้อลงบนตนกุหลาบ 5 พันธุ              
ผลปรากฏวาพันธุไดอานาและปร้ินเซสมีความออนแอตอการเกิดโรคเนาราสีเทามากที่สุด  เม่ือตรวจ
สอบลักษณะอาการโรคใบจุดของเบญจมาศที่แผลเปนจุดสีนํ้าตาลเขมถึงสีดํา ขนาดรูปรางไมแนนอน 
พบเช้ือรา Alternaria  tenuissima  ซึ่งมีกลุมของ conidiophore  และ conidia ของเชื้อนี้ปรากฏอยูบริเวณ
แผล  ดังที่พาณ ี (2536) ไดรายงานไว   สวนลักษณะอาการใบจุดสีน้ําตาล  กลางแผลมีสีขาว พบเช้ือรา 
Cercospora sp.  นอกจากนี้อาการแอนแทรคโนสซึ่งแผลบนใบเปนจุดสีน้ําตาลแดง ขนาดเล็ก ขอบแผล
ไมแนนอน พบโครงสรางท่ีเรียกวา perithecium ของเช้ือรา Glomerella  cingulata  ภายในม ีasci  และ 
ascospore จํานวนมาก เมื่อนําเชื้อนี้ไปปลูกลงบนดอกเบญจมาศ โดยวิธ ี Detached Flower Technique
พบวาความเขมขนของ Inoculum  3.69 x 105     ทําใหปรากฏอาการของโรคชัดเจนภายใน 3 วัน

การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของสารสกัดดวยน้ําจากพืชสมุนไพร 6  ชนิด ที่ความเขมขน 
30%  บนอาหาร PDA โดยวิธีปนกรองแลวทําใหปลอดเชื้อดวย autoclave พบวาสารสกัดจากสาบหมา
และทองพันชั่งใหผลดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา C.  gloeosporioides  ที ่42.33% และ 
41.58%  เมื่อผสมสารระหวางสาบหมาและทองพันชั่งพบวาสามารถยับยั้งเชื้อราชนิดน้ีไดถึง 57%           
ดีกวาการใชสารสกัดชนิดเดียว  สวนสารสกัดจากเทียนบาน และชาพล ูพบวามีประสิทธิภาพสูงในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา B.  cinerea  100%  เมื่อนําพืชทั้งสองชนิดมาผสมกัน พบวาสามารถยับยั้งการ
เจริญได 100% เชนกันที่ความเขมขน 30% และ 42% ทั้งนี้เปนเพราะวาสารออกฤทธิ์ที่อยูในพืชแตละ
ชนิดซึ่งปกติมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราไดดีอยูแลว เมื่อนํามาผสมกันทําใหมีผลสง
เสริมกันมากขึ้น จากการสกัดสารจากพืชสมุนไพรแหงและทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของเบญจมาศ และแคลลาลิลี่ พบวาสารสกัดชาพลูที่ความเขมขน 10%
สามารถยับยั้งเชื้อรา    G. cingulata และ Colletotrichum sp. ได 100% ตามลําดับ  ในขณะที่สารสกัด
จากสาบหมาใหผลดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อรา C. cassiicola ไดเพียง 43.43%   นอกจากนี้ยังพบวาสาร
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สกัดนํ้าหมักจากดอกบัวตอง และจะขานหัววอกจากสถานีเกษตรหลวงอางขางสามารถยับยั้งเชื้อรา          
A. tenuissima และ Cercospora sp. ได 100% สําหรับประสิทธิภาพของสารสกัดเมธานอลจากพืช
สมุนไพรสด  6 ชนิด  พบวาสาบหมาที่ความเขมขน  10,000 ppm สามารถยับยั้งเชื้อรา                           
C. gloeosporioides และ B. cinerea ได 58.9%  และ 32.7 % ตามลําดับ สวนสารสกัดเทียนบานสามารถ
ยับยั้งเชื้อราดังกลาวเพียงเล็กนอย ในขณะที่สารสกัดจากพืชสมุนไพรแหงจากเทียนบานและโกฐ
จุฬาลัมพา ที่ความเขมขนเดียวกันยับยั้งเชื้อ A. tenuissimaได 100%  เมื่อผสมสารสารสกัดจากเทียนบาน
และสาบหมา พบวาที่ความเขมขน 5,000 ppm  สามารถยับยั้งเชื้อราชนิดนี้ได 100%  ในขณะที่สารสกัด
ชาพลูและเทียนบานสามารถยับยั้งเชื้อรา Cercospora   sp. ได 100%  นอกจากนี้สารสกัดชาพล ูที่ความ
เขมขน 10,000 ppm  สามารถยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp.  ได 100% และเมื่อผสมสารสกัดจาก
ชาพลูกับสาบหมาที่ความเขมขนเดียวกันใหผลยับยั้งเชื้อราชนิดนี้ได 100% เชนกัน

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดดวยน้ําจากเทียนบาน  ชาพล ู  ชาพลูผสมกับเทียนบานที่
ความเขมขน 42%  ในการควบคุมโรคเนาราสีเทาของกุหลาบพันธุไดอานาในหองปฏิบัติการ และเรือน
ทดลอง ผลปรากฏวาสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ไมสามารถควบคุมโรคเนาราสีเทาได และยัง
มีผลทําใหกลีบดอกไหมเมื่อเทียบกับชุดควบคุม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการทดสอบประสิทธิภาพในหอง
ปฏิบัติการใชความเขมขนและปริมาณพืชสูง  สารที่มีฤทธิ์ทําใหกลีบดอกไหมจึงมีปริมาณมาก ในขณะ
ที่สารสกัดดวยเมธานอลจากเทียนบาน สาบหมา ชาพล ู และทองพันชั่งใหผลดีในการควบคุมโรคดัง
กลาว และยังไมทําใหกลีบดอกไหม  สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชที่ผลิตเปน
การคา ไดแก RYPF 72000 (8 ซีซีตอน้ํา 1 ลิตร), TACC I (8 ซีซีตอน้ํา 1 ลิตร) และ EUP. (10 ซีซีตอน้ํา 
1 ลิตร) ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของเบญจมาศ ที่เกิดจากเชื้อรา Glomerella cingulata โดยฉดี
พนสารดังกลาวในอัตราที่สูงกวาฉลากระบุหน่ึงเทาลงบนดอกเบญจมาศ กอนการปลูก 1 ชั่วโมง           
ผลปรากฏวาสารสกัดทั้งสามชนิดใหเปอรเซ็นตการเกิดโรค และเปอรเซ็นตการทําลายต่ํากวาชุดควบคุม 
แตไมมีความแตกตางในสารสกัดแตละชนิด   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาบหมา 
เทียนบาน ชาพลู กับสารกําจัดราไดเทนเอ็ม 45 ในการควบคุมโรคใบจุดแคลลาลิลี่ ที่เกิดจากรา 
Corynespora sp. ผลปรากฏวาสารสกัดจากพืชทั้งสามชนิดสามารถลดเปอรเซ็นตการเขาทําลายไดเพียง
เล็กนอย เมื่อเทียบกับชุดควบคุม ในขณะที่สารกําจัดราไดเทนเอ็ม 45 สามารถควบคุมโรคไดอยาง
สมบูรณ

การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสแติตสที่ทําการปลูกเชื้อใน
สภาพเรือนทดลอง โดยฉีดพนสารสกัดดวยนํ้าจากสาบหมา ทองพันชั่ง และสารผสมทั้งสองชนิดที่
ความเขมขน 42%  เปรียบเทียบกับสารกําจัดราแอนทราโคล ผลปรากฏวาสารสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิด 
และแอนทราโคลไมสามารถยับยั้งการเกิดโรคไดเมื่อเทียบกับชุดควบคุม  เมื่อทดสอบประสิทธิภาพ
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ของสารสกัดหยาบจากสาบหมาดวยเมทธานอล ที่ความเขมขน 10,000 ppm และสารกําจัดราเบนเลท
รวมกับแอนทราโคล ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสแตติส  ซึ่งเกิดโรคอยางรุนแรงตาม        
ธรรมชาติ ในเขตพื้นราบ ที่ตําบลชางเคี่ยน อําเภอเมือง และบนที่สูง ของศูนยพัฒนาฯ แมปูนหลวง           
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผลปรากฏวาสารสกัดจากสาบหมาใหผลลดเปอรเซ็นตการทําลายไดไม
มากนักเมื่อเทียบกับชุดควบคุม  แตเมื่อใชสารสกัดนี้ผสมกับเบนเลท (5 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร) เทียบกับ
การใชเบนเลท (10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร) สลับกับแอนทราโคล (35 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร)สามารถลด
เปอรเซ็นตการทําลายไดดีกวากรรมวิธีอ่ืนๆ แตไมมีความแตกตางทางสถิติเมื่อเทียบกับชุดควบคุม            
จากผลการใชสารสกัดผสมกับสารกําจัดรา พบวามีฤทธิ์เสริมกัน สามารถลดเปอรเซ็นตการทําลายของ
เช้ือราสาเหตุโรคได   แตการควบคุมโรคในสภาพแปลงปลูกถือวายังไมสามารถควบคุมโรคไดสมบูรณ 
ทั้งนี้อาจจะมีผลมาจากปจจัยของสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชนอุณหภูมิ แสง  ความชื้น และความแข็งแรงของ
พืช อยางไรก็ตามหากทําการฉีดพนสารสกัดปองกันการเขาทําลายของเชื้อโรคกอนเกิดการระบาดของ
โรค รวมกับเขตกรรม และการดูแลพืชอยางเหมะสม จะชวยลดความเสียหายที่เกิดจากโรคไดเชนกัน                 
อีกทั้งในการสกัดสารจากพืชสมุนไพรดวยน้ําเพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตใชไดเอง หรือซื้อสารสกัด
ดวยเมธานอลที่อยูในรูปเขมขนไปใช   โดยการใชรวมหรือสลับกับการใชสารกําจัดศัตรูพืช เพื่อลดการ
ใชสารเคม ี แตทั้งนี้ควรจะตองศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น  ถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ และความคงทนของสาร
สกัดจากพืช ที่จะนําไปใชควบคุมโรคตางๆในแปลงปลูกดวย
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