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บทคัดยอ
จากการนําสารสกัดจากสมุนไพร 8 ชนิด ไดแก กระชาย ขมิ้นชัน หัวแหวหมู สบูเลือด วานอัคคีทวาร เปลือก
มังคุด เมล็ดมะรุม และไพล มาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytopthora spp. 4 ไอโซเลท
ที่แยกไดจากทุเรียนจากแปลงทุเรียน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีและจากแปลงเกษตรทดลอง อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร ดวยวิธี Poisoned Food Technique บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน ที่ระดับความเขมขนของสารสกัด 5
ระดับ ไดแก 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 และ 25,000 พีพีเอ็ม วัดขนาดเสนผานศูนยกลางของเชื้อราที่เจริญบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ พบวาสารสกัดจากสมุนไพรทุกชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราทั้ง 4 ไอโซเลท โดยสารสกัดจาก
กระชายสามารถยั บยั้งการเจริญ ของไอโซเลท DF008, PD2-4 และ PD2-16 ไดดีที่สุด และสารสกั ดจากขมิ้นชัน
สามารถยับยั้งการเจริญของไอโซเลท PD2-2 ไดดีที่สุด และจากการจัดจําแนกเชื้อราเชื้อรา พบวาเชื้อรากอโรคทั้ง 4
ไอโซเลท คือ Phytopthora palmivora
คําสําคัญ : เชื้อรา Phytopthora palmivora, ทุเรียน, สารสกัดจากสมุนไพร

Abstract
Antifungal activities of 8 herb extracts from Finger root (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.),
Turmeric (Curcuma longa Linn.), Nut grass ( Cyperus rotundus Linn.) , Bellyache bush (Jatropha
gossypifolia), Bharangi (Clerodendrum serratum Moon var. wallichii Clarke), Mangosteen peel
(Garcinia mangostana), Drumstick seed (Moringa Oleifera Lam.) and Cassumunar ginger (Zingiber
cassumunar Roxb) against 4 isolates of Phytopthora sp. from Durian in Amphur Klung, Chanthaburi
Province and Agricultural field, Amphur Patiew, Chumphon Province were studied. Five
concentrations of herbal extracts at 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 and 25,000 ppm were tested by
Poisoned Food Technique. The cultures were incubated at 25oC for 7 days. The results indicate that
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all herb extracts showed inhibitory property against Phytopthora spp. Finger root extracts showed
the best inhibitory effect on the growth of Phytopthora sp. isolate DF008, PD2-4 and PD2-16
whereas turmeric extracts showed the best inhibitory effect on the growth of Phytopthora sp.
isolate PD2-2. Classification revealed that all isolates were identified as Phytopthora palmivora.
Keywords : Phytopthora palmivora, Durian, Herb extract

1. บทนํา
ทุเรียนเปนพืชสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย เปนผลไมสงออกอันดับหนึ่งตอเนื่องมาหลายป แตการสงออกนั้น
เกษตรกรไทยมักพบปญหาเรื่องกฎหมายการควบคุมโรคและสารเคมีตกคางในทุเรียน [1] โดยเชื้อรากอโรคที่เปนปญหา
หลักในทุเรียนเชนกัน คือ เชื้อรา Phytopthora spp. ซึ่งกอใหเกิดโรคโคนเนาและผลเนาของทุเรียน เชื้อราชนิดนี้เปน
เชื้อราในดิน อาศัยขามฤดูบนเศษซากพืชที่เคยเปนโรค เศษอินทรียวัตถุในดิน หรือบนพืชอาศัยบางชนิด ถาอยูในดินจะ
สรางเสนใยผนังหนารูปรางกลม เรียก chlamydospore การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เพศเมียจะสราง oogonium เพศ
ผูสราง antheridium เกิดสปอรผนังหนาเรียก oospore สปอรทั้ง 2 ชนิ ดมีความคงทนตอสภาพแหงแลงไดดี เมื่อ
สภาพแวดลอมเหมาะสมจะงอกเจริญเปนเสนใยสราง Sporangium เมื่อมีความชื้นสูงจะปลอย Zoospore เขาทําลาย
รากพืชในฤดูฝนมีความชื้นสูงเชื้อโรคตามผิวดินจะผลิตสปอรและสามารถแพรกระจายโดยอาศัยลมและความชื้นไปตก
ตามยอด ใบและสวนตางๆของทุเรียน เกิดการลุกลามของโรค ทําใหทุเรียนแสดงอาการตนโทรม ออนแอตอการเขา
ทําลายของเชื้อสาเหตุโรค ไมตอบสนองตอปุย ยอดไหมแหง มีอาการลําตนหรือรากเนาแฉะฉ่ําน้ําจนเปลือก รอน ระบบ
รากเสี ย ไมมีรากฝอย [2] จากความรุนแรงของโรคทํ าใหเกษตรกรมี การใชส ารเคมีพ วก etridiazole, fosetyl-Al,
phosphonic และ metalaxyl ในการปองกันและกําจัดโรคดังกลาว [3, 4] ซึ่งการใชสารเคมีในปริมาณมากและระยะ
เวลานานจะทําใหเชื้อราดื้ อตอสารเคมีเหลานี้ ทําให เกษตรกรตองเพิ่มปริมาณสารเคมีไปเรื่อยๆ ซึ่งเปนผลกระทบ
โดยตรงกับเกษตรกรที่ฉีดพนยาและผูบริโภค ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดทําการแยกเชื้อรา Phytopthora sp. จากแปลง
ทุเรียน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีและแปลงเกษตรทดลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเปนตัวแทนแหลงสงออก
ทุเรีย นในเขตภาคตะวัน ออกและภาคใตและทําการทดสอบดวยสารสกัดจากสมุนไพรไทย 8 ชนิ ดไดแ ก กระชาย
ขมิ้นชัน หัวแหวหมู สบูเลือด วานอัคคีทวาร เปลือกมังคุด เมล็ดมะรุม และไพล สมุนไพรเหลานี้สามารถหาไดงา ยในแต
ละทองถิ่น สวนใหญมักใชเปนยาแผนโบราณรักษาแผลติดเชื้อ ลดอาการผิวหนังอักเสบจากเชื้อรา [5] โดยหวังวาการใช
สารสกัดจากสมุนไพรจะเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรที่จะลดการใชสารเคมีเพื่อแกปญหาเรื่องกฎหมายการควบคุมโรค
และสารเคมีตกคางในทุเรียนสงออก รวมทั้งอันตรายตอผูบริโภคอีกดวย

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเก็บตัวอยางและคัดแยกเชื้อรากอโรค
ทําการเก็บตัวอยางในสวนของเปลือกลําตนที่เปนแผล ใบและผลทุเรียนที่เปนโรค จากแปลงทุเรียน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรีและจากแปลงเกษตรทดลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จากนั้นนําสวนของทุเรียนที่เปนโรคมาคัดแยก
เชื้อรากอโรค
โดยใชวิธีการที่ดัดแปลงมาจากวิธีของ Tuite [6] ตัดใหมีขนาด 5 × 5 มิลลิเมตร แชในโซเดียมไฮ
โปรคลอไรดความเขมขนรอยละ 6 นาน 4 นาที จากนั้นนําไปลางในน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ 2 ครั้ง ใชปากคีบ คีบชิ้นสวน
ที่ทํ าการฟอกฆ าเชื้อ แล ววางบนอาหารเลี้ย งเชื้อ Water Agar (WA) จากนั้ น บ ม ที่ 25 องศาเซลเซีย ส นาน 7 วั น
หลังจากนั้นใชเข็มเขี่ย (needle) เขี่ยเสนใยเชื้อรา วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ V8 Selective Medium Agar บมที่ 25
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องศาเซลเซีย ส นาน 7 วัน เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะภายใต ก ล อ งจุ ล ทรรศนในสว นของการสรา งเสน ใยและการสรา ง
sporangium
2.2 การเก็บรักษาเชื้อรา Phytopthora spp.
ทํา การเก็บ รั กษาเชื้อ ราที่แยกได โดยนํ าเชื้อ ราที่แ ยกได เลี้ ยงลงในอาหารเลี้ ยงเชื้ อ Potato Dextrose Agar
(PDA) บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน จากนั้นตัดชิ้นสวนเชื้อราในบริเวณขอบนอกของโคโลนีใสลงในกลีเซอรอล
10 เปอรเซ็นต เก็บในตูแชแข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส [7]
2.3 การจัดจําแนกเชื้อรา Phytopthora spp.โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เลี้ยงเชื้อราในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน เพื่อศึกษาการลักษณะการเจริญของ
เสนใย ความยาวเสนใย สี และลักษณะของโคโลนี เลี้ยงเชื้อราในอาหารเลี้ยงเชื้อ V8 Selective Medium Agar บมที่
25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน เพื่อศึกษาการสราง ลักษณะและขนาดของ Sporangium โดยเปรียบเทียบกับ Ocular
micrometer [8]
2.4 การจัดจําแนกเชื้อรา Phytopthora spp.โดยใชลักษณะทางอณูวิทยา
2.4.1 การสกัดดีเอ็นเอ (DNA Extraction)และการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
เลี้ยงเชื้อราในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน เขี่ยเสนใยเชื้อราลงในหลอดปนเหวี่ยง
ขนาด 1.5 มิลลิลิตร นําไปเข าเตาอบไมโครเวฟพรอ มกับบีกเกอรใสน้ํา เปดดวยกําลังไฟ 500 วัตต นาน 5- 7 นาที
จากนั้นเติมTE Buffer ปริมาตร 50 ไมโครลิตรและผสมใหเขากัน จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบตอ
นาที นาน 3 นาที [9] นําสวนใสที่ไดไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ โดยใชเทคนิค Polymerase Chain Reaction PCR : ITS
โดยมีปริมาตรทั้งหมด 25 ไมโครลิตร ประกอบดวย 1× Taq buffer (ผสม Mg2+), 0.2 mM dNTP, 0.2 µM Primer
(ITS5/ITS4) และ 5 Unit Taq DNA polymerase กําหนดอุณหภูมิ Denaturation ที่ 94 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1
นาที Annealing ที่ 48 องศาเซลเซีย ส เปนเวลา 1 นาที และExtension 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาที เป น
จํานวน 35 รอบ และที่ 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที [10]
2.4.2 Gel electrophoresis และ DNA Sequencing
ตรวจหาดี เอ็ น เอผลผลิ ต ด ว ยเทคนิ ค Agarose Gel Electrophoresis โดยใช Agarose gel ความเข ม ข น
รอยละ 1 ผสมสียอม SYBR safe จากนั้นตรวจหาดีเอ็นเอภายใตแสงอัลตราไวโอเลทชวงความยาวคลืน่ 302 นาโนเมตร
และตรวจหาลําดับเบสโดยใชเครื่อง DNA sequencer และทําการวิเคราะหลําดับเบสที่ไดดวยโปรแกรม Bioedit และ
เทียบกับในฐานขอมูลของ GenBank [11]
2.5 การเตรียมสารสกัดสมุนไพร
นําสมุนไพร 8 ชนิด ไดแก กระชาย ขมิ้นชัน หัวแหวหมู สบูเลือด วานอัคคีทวาร เปลือกมังคุด เมล็ดมะรุม และ
ไพล หั่ นเปนชิ้นเล็ก ๆ อบแหงดวยตูอบลมรอน ที่ อุณ หภู มิ 45 องศาเซลเซีย ส นาน 6 – 8 ชั่งโมง จากนั้น บดให
ละเอียด นํามาแชในเอทานอล 95 เปอรเซ็นตในอัตราสวนสมุนไพร 1 กรัมตอเอทานอล 10 มิลลิลิตร เปนระยะเวลา 3
วั น กรองด ว ยกระดาษกรอง (whatman No.1) นํ า ส ว นใสที่ ไ ด ไ ประเหยแห งด ว ยเครื่ อ งระเหยสุ ญ ญากาศ และ
ชั่งน้ําหนักสารสกัดสมุนไพรที่ได [12]
2.6 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytopthora sp.
ทําการทดสอบดวยวิธี Poisoned Food Technique [13] โดยใชสารสกัดจากสมุนไพร 8 ชนิด ที่เตรียมจาก
ขอ 2.5 ที่ระดับ ความเขมข นของสารสกัด 5 ระดั บ ได แก 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 และ 25,000 พีพีเอ็ ม
ในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผานการฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ความดัน 15
ปอนดตอ ตารางนิ้ว ทิ้งไวใหอุณหภูมิลดลงอยูที่ประมาณ 50 องศาเซลเซียส จึงนําสารสกัดจากสมุนไพรที่ละลายใน
3
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DMSO ผานการกําจัดเชื้อดวยการกรองผานกระดาษกรอง 0.22 ไมครอน มาผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA จนไดระดับ
ความเขมขนของสารสกัดสมุนไพรตามที่กําหนด จากนั้นเทอาหารเลี้ยงเชื้อลงในจานเพาะเชื้อปริมาตร 20 มิลลิลิตร
ทิ้งไวจนอาหารแข็ง นําเชื้อรา Phytopthora spp. ที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA นาน 7 วัน ตัดดวย Cork Borer
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร ที่ผานการฆาเชื้อ โดยเลือกตัดบริเวณขอบนอกของโคโลนี และนําชิ้นสวนเชื้อราที่
ไดมาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผสมสารสกัดจากสมุนไพรแตละชนิดที่ระดับความเขมขนต างๆที่เตรียมไว นําไปบม
ที่ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน จากนั้นทําการตรวจผลการทดสอบโดยการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี
เชื้อราที่เจริญบนอาหาร โดยใชเวอรเนียแบบดิจิตอล ซึ่งมีชุดควบคุมเชิงลบเปนเชื้อรา Phytopthora sp. ที่เจริญบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ ที่ไมผสมสารสกัดจากสมุนไพร และมีชุดควบคุมเชิงบวกเปนเชื้อ รา Phytopthora sp. ที่เจริญ บน
อาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสม Metalaxyl ที่ความเขมขน 3 กรัมตอลิตร (อัตราแนะนํา) ทําการทดลอง 3 ซ้ําและนําคาที่ไดมา
คํานวณหาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเชื้อราดังสมการ
P=

(

)

× 100

เมื่อ P คือ เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
A คือ คาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางโคโลนีเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไมผสมสารสกัดจากสมุนไพร (มิลลิเมตร)
B คือ คาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางโคโลนีเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมสารสกัดจากสมุนไพร (มิลลิเมตร)
2.7 การวิเคราะหทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบแบบ 8 x 5 factorial in CRD ทําการทดลอง 3 ซ้ํา และวิเคราะหขอมูล โดยหาคา
ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยดวยวิธีของทูกีย
(Tukey Pairwise Comparison Test) ที่ระดับนัยสําคัญ 5 เปอรเซ็นต (P ≤ 0.05) [14]

3. ผลการทดลองและวิจารณ
3.1 ผลการจัดจําแนกเชื้อรากอโรคโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา
จากการคัดแยกเชื้อราจากแปลงทุเรียน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สามารถทําการคัดแยกไดจํานวน 3 ไอโซ
เลท คือ PD2-2, PD2-4 และ PD2-16 และจากแปลงเกษตรทดลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ไอโซเลท คือ
DF008 (ตารางที่ 3.1) โดยเชื้อราทั้งหมดที่แยกไดพบวาเปนเชื้อ Phytopthora sp.
ตารางที่ 3.1.แหลงที่มาและสวนที่คัดแยกเชื้อราไอโซเลทตางๆ

ไอโซเลท
DF008
PD2-2
PD2-4
PD2-16

สวนที่คัดแยก
ผลทุเรียน
ผลทุเรียน
ผลทุเรียน
ลําตน

แหลงที่มา
อ. ปะทิว จ. ชุมพร
อ. ขลุง จ. จันทบุรี
อ. ขลุง จ. จันทบุรี
อ. ขลุง จ. จันทบุรี

Phytopthora sp. ไอโซเลท DF008 ที่แยกไดจากตัวอยางผลทุเรียน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พบวาเมื่อทํา
การเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน มีลักษณะโคโลนีกลม เสนใยสีขาว ไมมีผนังกั้น
ขนาดประมาณ 3.5-5 ไมโครเมตร ผนังเรียบ ดังรูปที่ 3.1 และเมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ V8 Selective Medium
Agar บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน พบวามีการสรางอวัยวะสืบพันธุคือ sporangium รูปราง แบบ elongate
4
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elliptical ขนาดประมาณ 50 x 30 ไมโครเมตร สัดสวนความ ยาวตอความกวางของ sporangium เปน 1.8: 1 ดังรูป
ที่ 3.2

รูปที่ 3.1 ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา Phytopthora sp. ไอโซเลท DF008 (ซาย) และลักษณะเสนใยของเชื้อรา Phytopthora sp.
ไอโซเลท DF008 เมื่อดูภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 100 เทา(ขวา)

20µm

รูปที่ 3.2 ลักษณะ Sporangium ของเชื้อรา Phytopthora sp. ไอโซเลท DF008 เมื่อดูภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย
400 เทา

Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-2 ที่แยกไดจากตัวอยางผลทุเรียน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวาเมื่อทํา
การเลี้ยง บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน มีลักษณะโคโลนี กลม เสนใยสีขาว ไมมีผนังกั้น
ขนาดประมาณ 3.5-5 ไมโครเมตร ผนังเรียบ ดังรูปที่ 3.3 และ เมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ V8 Selective Medium
Agar บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน พบวามีการสรางอวัยวะสืบพันธุคือ sporangium และ chlamydospore
ซึ่งบริเวณปลายเสน ใยสรา ง chlamydospore รูป รา งกลมขนาด 25 - 42 ไมโครเมตร ผนังเรียบ มี sporangium
รูป ร า ง แบบ elongate elliptical ขนาดประมาณ 52 x 32 ไมโครเมตร สั ด ส ว นความ ยาวต อ ความกว า งของ
sporangium เปน 1.6 : 1 สวนปลายของ sporangium จะแตกออกเมื่อแกและมี Zoospore หลุดออกมาดังรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.3 ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-2 (ซาย) และลักษณะเสนใยของเชื้อรา Phytopthora sp.
ไอโซเลท PD2-2 เมื่อดูภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 100 เทา(ขวา)
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20µm

รูปที่ 3.4 การสราง Chlamydospore ของเชื้อรา Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-2 (ซาย) และลักษณะ Sporangium ของเชื้อรา
Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-2 เมือ่ ดูภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 400 เทา (ขวา)

Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-4 ที่แยกไดจากตัวอยางผลทุเรียน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวาเมื่อทํา
การเลี้ยง บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน มีลักษณะโคโลนีกลม เสนใยสีขาว ไมมีผนังกั้น
ขนาดประมาณ 2.5-4 ไมโครเมตร ผนังเรียบ ดังรูปที่ 3.5 และเมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ V8 Selective Medium
Agar บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน พบวามีการสรางอวัยวะสืบพันธุคือ sporangium และ chlamydospore
ซึ่งบริเวณปลายเสน ใยสรา ง chlamydospore รูป รา งกลมขนาด 25 - 42 ไมโครเมตร ผนังเรียบ มี sporangium
รูป ร า ง แบบ elongate elliptical ขนาดประมาณ 52 x 32 ไมโครเมตร สั ด ส ว นความ ยาวต อ ความกว า งของ
sporangium เปน 1.6 : 1 ดังรูปที่ 3.6

รูปที่ 3.5 ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-4 (ซาย) และลักษณะเสนใยของเชื้อรา Phytopthora sp.
ไอโซเลท PD2-4 เมื่อดูภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 100 เทา(ขวา)

20µm

รูปที่ 3.6 การสรางChlamydospore ของเชื้อรา Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-4 (ซาย) และลักษณะ Sporangium ของเชื้อรา
Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-4 เมือ่ ดูภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 400 เทา (ขวา)

Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-16 ที่แยกไดจากบริเวณลําตนที่เปนแผลของตนทุเรียน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี พบวาเมื่อทําการเลี้ยงบนอาหารเลีย้ งเชื้อ PDAบมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน มีลักษณะโคโลนีกลม เสนใย
สีขาวไมมีผนังกั้นขนาดประมาณ 3-5 ไมโครเมตร ผนังเรียบ ดังรูปที่ 3.7 และเมื่อเลี้ยงในอาหารเลีย้ งเชื้อ V8 Selective
Medium Agar บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน พบวามีการสรางอวัยวะสืบพันธุคือ sporangium รูปราง แบบ
elongate elliptical ขนาดประมาณ 35 x 20 ไมโครเมตร สั ด ส ว นความ ยาวต อ ความกว า งของ sporangium
เปน 1.75 : 1 ดังรูปที่ 3.8
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รูปที่ 3.7 ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-16 (ซาย) และลักษณะเสนใยของเชื้อรา Phytopthora sp.
ไอโซเลท PD2-16 เมื่อดูภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 100 เทา (ขวา)

20µm

รูปที่ 3.8 ลักษณะ Sporangium ของเชื้อรา Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-16 เมื่อดูภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 400 เทา

PD2-16

PD2-4

PD2-2

DF008

Marker

3.2 ผลการจัดจําแนกเชื้อรา Phytopthora sp. โดยใชลักษณะทางอณูวิทยา
จากการคัดแยกเชื้อรา Phytopthora sp.ทั้ง 4 ไอโซเลท ที่แยกไดจากแปลงทุเรียน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
และแปลงเกษตรทดลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จากการสกัดดีเอ็นเอและเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ โดยใชเทคนิค
Polymerase Chain Reaction (PCR) การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ Internal Transcribed Spacer (ITS) โดยใช
ไพรเมอร ITS4 และ ITS5 จากนั้นตรวจหาดีเอ็นเอผลผลิตดวยเทคนิค Agarose Gel Electrophoresis โดยใช
Agarose gel ความเขมขนรอยละ 1 ผสมสียอม SYBR safe จากนั้นตรวจหาดีเอ็นเอภายใตแสงอัลตราไวโอเลทชวง
ความยาวคลื่น 302 นาโนเมตร โดยเทียบลําดับชวงดีเอ็นเอที่ไดกบั เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA Marker) พบวาขนาด
ของ ITS ที่มีขนาดประมาณ 900 คูเบส ดังรูปที่ 3.9

900 bp

รูปที่ 3.9 แถบดีเอ็นเอทีแ่ ยกบนแผน Agarose gel ดวยเทคนิค Agarose Gel Electrophoresis
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เมื่อนํามาทําการพิสูจนลักษณะทางอณูวิทยาเทียบกับในฐานขอมูลของ GenBank โดยนําลําดับนิวคลีโอไทดที่
ไดมา BLAST พบวาเชื้อรา Phytopthora sp. ทั้ง 4 ไอโซเลทมีความคลายคลึงกับ Phytopthora palmivora มาก
ที่สุด โดย Phytopthora sp. ไอโซเลท DF008 มีความคลายคลึงกับ Phytopthora palmivora มากที่สุดที่ 99.87
เปอรเซ็นตและ Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-2 ไอโซเลท PD2-4 และไอโซเลท PD2-16 มีความคลายคลึงกับ
Phytopthora palmivora มากที่สุดที่ 100 เปอรเซ็นต
3.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytopthora sp.
จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรที่สกัดดวยเอทานอล 8 ชนิดตอการยับยั้งการเจริญของ
Phytopthora sp. ทั้ง 4 ไอโซเลท ดวยวิธี Poisoned Food Technique ที่ระดับความเขมขนของสารสกัดที่ 5
ระดับ ไดแก 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 และ 25,000 พีพีเอ็ม พบวาสารสกัดสมุนไพรทุกชนิดสามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytopthora sp. ในแตละไอโซเลทได โดยแตกตางกันกันออกไปตามชนิดของสมุนไพรและ
ระดับความเขมขนตางๆ และพบวามีปจจัยรวมระหวางชนิดสารสกัดสมุนไพรและระดับความเขมขนสารสกัดสมุนไพร
(ตารางที่ 3.2 - 3.5)
จากการศึกษาผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ไอโซเลท DF008 พบวาสารสกัดที่สามารถยับยั้ง
ไอโซเลท DF008 ได 100 เปอรเซ็นต ไดแก สารสกัดจากขมิ้นชัน และสบูเลือด ตั้งแตความเขมขนต่ําสุดที่ 15,000
พีพีเอ็ม ขึ้นไป สารสกัดจากกระชายและไพลตั้งแตความเขมขนต่ําสุดที่ 20,000 พีพีเอ็ม ขึ้นไป แตพบวาสารสกัดจาก
กระชายที่ความเขมขน 10,000 พีพีเอ็ม จนถึง 25,000 พีพีเอ็ม มีคาการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ไอโซ
เลท DF008 ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และสารสกัดจากไพลที่ความเขมขน 15,000
พีพีเอ็ม จนถึง 25,000 พีพีเอ็ม มีคาการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ไอโซเลท DF008 ไมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เชนกัน (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2. ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phytopthora sp. ไอโซเลท DF008 โดยสารสกัดจากสมุนไพรที่ระดับความเขมขนตางๆ

สารสกัด

คาเฉลีย่ เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phytopthora sp. ไอโซเลท DF008
ระดับความเขมขน(พีพีเอ็ม)
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000

1. กระชาย
92.59def
95.29abcd
98.99ab
100.00a
100.00a
2. ขมิ้นชัน
89.23fg
94.35bcde
100.00a
100.00a
100.00a
n
n
m
k
3.หัวแหวหมู
27.34
30.62
37.36
56.12
77.17h
4.สบูเลือด
48.99l
77.85h
100.00a
100.00a
100.00a
q
p
o
n
5.วานอัคคีทวาร
0.88
6.74
19.21
26.15
36.84m
6.เปลือกมังคุด
65.59ij
69.59i
84.47g
93.62cdef
99.01ab
o
p
m
k
7.เมล็ดมะรุม
21.03
11.04
39.21
54.45
64.15j
8.ไพล
90.38ef
92.09def
98.13abc
100.00a
100.00a
ชุดควบคุมเชิงบวก
100.00
ชุดควบคุมเชิงลบ
0.00
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันหมายถึงความแตกตางอยางมีนยั สําคัญ (P ≤ 0.05)
ชุดควบคุมเชิงบวก คือ เชื้อ P. palmivora ไอโซเลท DF008 ที่เจริญบนอาหารเลี้ยง PDA ผสม Metalaxyl
ชุดควบคุมเชิงลบ คือ เชือ้ P. palmivora ไอโซเลท DF008 ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
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จากการศึกษาผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-2 พบวาสารสกัดที่สามารถยับยั้ง
ไอโซเลท PD2-2 ได 100 เปอรเซ็นต คือ สารสกัดจากขมิ้นชัน และสบูเลือด ตั้งแตความเขมขนต่ําสุด 15,000 พีพีเอ็ม
ขึ้นไป สารสกัดจากกระชายและไพล ที่ความเขมขน 25,000 พีพีเอ็ม โดยพบวาสารสกัดจากกระชายที่ความเขมขน
15,000 พีพีเอ็ม จนถึง 25,000 พีพีเอ็ม มีคาการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-2 ไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ นัย สําคัญ 0.05 และสารสกัดจากขมิ้นชันที่ความเขมขน 5,000 พีพีเอ็ม จนถึง
25,000 พีพีเอ็ม มีคาการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-2 ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เชนกัน (ตารางที่ 3.3)
ตารางที่ 3.3. ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-2 โดยสารสกัดจากสมุนไพรที่ระดับความเขมขนตางๆ

สารสกัด

คาเฉลีย่ เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-2
ระดับความเขมขน(พีพีเอ็ม)
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000

1. กระชาย
84.05hi
90.17efgh
95.02abcdef
99.33ab
100.00a
abcde
abcd
a
a
2. ขมิ้นชัน
96.51
96.92
100.00
100.00
100.00a
3.หัวแหวหมู
29.51o
30.49o
46.43m
55.36l
85.93gh
j
fgh
a
a
4.สบูเลือด
75.69
88.93
100.00
100.00
100.00a
5.วานอัคคีทวาร
1.47q
18.74p
28.87o
37.99n
44.78m
k
ij
fgh
abc
6.เปลือกมังคุด
62.50
77.67
89.72
97.57
98.12abc
7.เมล็ดมะรุม
41.66mn
47.27m
63.54k
77.37j
78.30ij
defg
cdefg
bcdef
bcdef
8.ไพล
90.88
91.99
93.39
98.43
100.00a
ชุดควบคุมเชิงบวก
100.00
ชุดควบคุมเชิงลบ
0.00
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันหมายถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P ≤ 0.05)
ชุดควบคุมเชิงบวก คือ เชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-2 ที่เจริญบนอาหารเลี้ยง PDA ผสมMetalaxyl
ชุดควบคุมเชิงลบ คือ เชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-2 ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA

จากการศึกษาผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-4 พบวาสารสกัดที่สามารถยับยั้ง
ไอโซเลท PD2-4 ได 100 เปอรเซ็นต คือ สารสกัดจากขมิ้นชันและสบูเลือดที่ความเขมขนต่ําสุด 20,000 พีพีเอ็ม และ
สารสกัดจากกระชายที่ความเขมขน 25,000 พีพีเอ็ม โดยที่สารสกัดจากกระชายที่ความเขมขน 5,000 พีพีเอ็ม จนถึง
25,000 พีพีเอ็ม มีคาการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-4 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สารสกัดจากขมิ้นชันที่ความเขมขน 15,000 พีพีเอ็ม จนถึง 25,000 พีพีเอ็ม มีคาการยับยั้ง
การเจริญ ของเชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-4 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ นัยสําคัญ 0.05
และสารสกัดจากสบูเลือดที่ความเขมขน 15,000 พีพีเอ็ม จนถึง 25,000 พีพีเอ็ม มีคาการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P.
palmivora ไอโซเลท PD2-4 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ตารางที่ 3.4)
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ตารางที่ 3.4. ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อPhytopthora sp. ไอโซเลท PD2-4 โดยสารสกัดจากสมุนไพรที่ระดับความเขมขนตางๆ

สารสกัด

คาเฉลีย่ เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-4
ระดับความเขมขน(พีพีเอ็ม)
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000

1. กระชาย
94.74abcd
94.44abcd
96.55abc
98.38ab
100.00a
2. ขมิ้นชัน
85.83fgh
87.83fg
95.99abc
100.00a
100.00a
op
no
m
hi
3.หัวแหวหมู
36.46
41.92
51.32
80.27
91.44cdef
4.สบูเลือด
56.79lm
88.53efg
96.32abc
100.00a
100.00a
q
q
p
n
5.วานอัคคีทวาร
16.26
21.71
32.70
42.41
51.99m
6.เปลือกมังคุด
75.87ij
76.17ij
84.91gh
93.89bcde
99.24ab
p
op
l
k
7.เมล็ดมะรุม
33.29
36.67
60.56
69.36
71.87jk
8.ไพล
81.50hi
89.96defg
95.15abcd
97.29ab
97.96ab
ชุดควบคุมเชิงบวก
100.00
ชุดควบคุมเชิงลบ
0.00
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันหมายถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P ≤ 0.05)
ชุดควบคุมเชิงบวก คือ เชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-4 ที่เจริญบนอาหารเลี้ยง PDA ผสมMetalaxyl
ชุดควบคุมเชิงลบ คือ เชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-4 ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA

จากการศึกษาผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-16 พบวาสารสกัดที่สามารถยับยั้ง
ไอโซเลท PD2-16 ได 100 เปอรเซ็นต คือ สารสกัดจากสบูเลือดและไพลที่ความเขมขนต่ําสุด 20,000 พีพีเอ็ม สาร
สกัดจากกระชาย ขมิ้นชันและเปลือกมังคุดที่ความเขมขน 25,000 พีพีเอ็ม โดยที่สารสกัดจากกระชาย สบูเลือดและ
ไพลที่ความเขมขน 15,000 พีพีเอ็ม จนถึง 25,000 พีพีเอ็ม มีคาการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ไอโซเลท
PD2-16 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนสารสกัดจากขมิ้นชันและเปลือกมังคุดที่
ความเขมขน 20,000 พีพีเอ็ม จนถึง 25,000 พีพีเอ็ม มีคาการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD216 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ตารางที่ 3.5)
ตารางที่ 3.5. ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-16 โดยสารสกัดจากสมุนไพรที่ระดับความเขมขนตางๆ

สารสกัด

คาเฉลีย่ เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phytopthora sp. ไอโซเลท PD2-16
ระดับความเขมขน(พีพีเอ็ม)
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000

1. กระชาย
90.02defgh
93.50bcde
96.88abc
99.09ab
100.00a
ghi
fghi
cdef
abcd
2. ขมิ้นชัน
85.03
87.41
91.92
95.78
100.00a
3.หัวแหวหมู
43.03o
51.76n
70.22jkl
89.08efghi
93.40bcdef
hi
cdefg
ab
a
4.สบูเลือด
84.45
90.99
99.15
100.00
100.00a
5.วานอัคคีทวาร
13.21q
27.53p
47.37no
66.07lm
73.21jk
jkl
j
i
abcd
6.เปลือกมังคุด
7.78
75.84
83.96
95.15
100.00a
7.เมล็ดมะรุม
27.82p
47.88no
60.27m
69.35kl
75.66j
hi
efghi
abc
a
8.ไพล
84.47
87.93
96.30
100.00
100.00a
ชุดควบคุมเชิงบวก
100.00
ชุดควบคุมเชิงลบ
0.00
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันหมายถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P ≤ 0.05)
ชุดควบคุมเชิงบวก คือ เชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-16 ที่เจริญบนอาหารเลี้ยง PDA ผสมMetalaxyl
ชุดควบคุมเชิงลบ คือ เชื้อ P. palmivora ไอโซเลท PD2-16 ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
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จากผลการทดลองพบว าสายพันธุเชื้อรา Phytopthora palmivora ที่แยกไดจ ากงานวิจัยนี้เป นสายพันธุ
เดียวกันกับที่ Drenth และ Guest [15] ไดเคยรายงานไววาเชื้อรา Phytopthora sp. ที่เขาทําลายในทุเรียนเขต
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ส ว นใหญ จ ะพบเป น Phytopthora palmivora มากที่ สุ ด โดยลั ก ษณะของเชื้ อ รา P.
palmivora ที่แยกไดจากการทดลองมีลักษณะของโคโลนี sporangium และสัดสวนของความกวางและความยาวของ
sporangium ในอัตรา 1.6-2.0 ซึ่งเป นลักษณะทั่วไปของเชื้อรา P. palmivora ซึ่งเปนไปในลักษณะใกลเคีย งกั บ ที่
Suzui และคณะ [16] ไดเคยรายงานไว แตบางไอโซเลทอาจจะมีขนาดของโคโลนีตางกันออกไปบางใน เนื่องจากเชื้อรา
Phytopthora sp. มีความผันแปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาคอนขางมาก ขึ้นกับแหลงที่มาและสภาวะตางๆ ตามที่
Mannon และ Chuanxue [17] ไดรายงานไว การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรที่ยับยั้งการเจริญของ
Phytopthora sp. พบวาสารสกัดจากสมุนไพรแตละชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแตละไอโซเลทไดแตกตางกัน
เนื่องจากแตละไอโซเลทคัดแยกมาจากแหลงที่มาและชิ้นสวนที่เกิดโรคตางกัน รวมทั้งผลการจัดจําแนกสายพันธุทางอณู
วิทยา พบวา P. palmivora คนละสายพันธุกัน ทําใหมีความทนตอสารสกัดสมุนไพรที่แตกตางกัน
สารสกัดจากไพลสามารถยับยั้งเชื้อรา P. palmivora ไดดีในทุกไอโซเลท ซึ่งสอดคลองกับที่ วรรณีและคณะ
[18] ไดเคยกลา วไววา สารสกั ด จากไพลประกอบไปด วยสารออกฤทธิ์สํา คัญ ได แ ก Sabinene, Terpinen-4-ol,
Terpinene และ Pinene มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อราหลายชนิด อีกทั้งสารสกัดจากขมิ้นชัน
และกระชาย ที่ค วามเข ม ขน 10,000 พี พี เอ็ ม มีเปอร เซ็น ต ก ารยั บ ยั้ งการเจริญ เชื้อรา P. palmivora ไดสูงกวา ที่
จาณียาและคณะ [19] เคยทําการทดสอบไวได 58 เปอรเซ็นตและ 85 เปอรเซ็นตตามลําดับ คือสามารถยับยั้งไดเฉลี่ย
93 เปอรเซ็นตและ 91 เปอรเซ็นตตามลําดับ นอกจากนั้นสารสกัดจากขมิ้นชันที่สกัดไดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
P. palmivora ไอโซเลท DF008 และ ไอโซเลท PD2-2 ได 100 เปอรเซ็นต ที่ความเขมขน 15,000 พีพีเอ็ม ซึ่งเปน
ระดับความเขมขนที่นอยกวา วรัญูและปราณี [20] เคยใชที่ความเขมขน 20,000 พีพีเอ็มถึงจะยับยั้ งการเจริญของ
เชื้อ P. palmivora ได 100 เปอรเซ็นต การทดสอบการยับยั้งเชื้อรา P. palmivora ดวยสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ใหผลการทดลองที่สอดคลองกับ อุดมลักษณ และคณะ [21] เคยทําการสกัดสารจากเปลือกมังคุดดวยตัวทําละลายเอ
ทานอล มาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา พบวาความเขมขนสารต่ําสุดที่ยับยั้งการเจริญของของเชื้อราได อยูที่
8192 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร รวมทั้งสารสกัดจากสบูเลือด ใหผลการทดลองไปในทางเดียวกับที่ Makarasen และคณะ
[22] เคยทําการทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรียดวยสารอัลคาลอยด (Alkaloids) ที่สกัดจากหัวและใบของตนสบูเลือด
พบวาสามารถยับยั้งจุลินทรียไดหลายชนิดและสามารถยับยั้งเซลลมะเร็งไดดีอีกดวย

4. สรุปผลการทดลอง
จากงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาเชื้อรา Phytopthora spp.ที่กอใหเกิดโรคในทุเรียนในประเทศไทยเปนสายพันธุที่
ใกลเคีย งกันกับ P. palmivora และเมื่อ ทําการคัด เลือกสมุน ไพรที่ มีฤทธิ์ยั บยั้งเชื้อราดังกลาวพบวา สารสกัด จาก
สมุนไพรทุกชนิดที่ใชในการทดสอบสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. palmivora ได โดยเฉพาะสารสกัดจากกระชาย
ขมิ้ น ชั น สบู เลื อ ด ไพลและเปลื อ กมั ง คุ ด สามารถยั บ ยั้ งการเจริ ญ ของเชื้ อ P. palmivora ได 100 เปอร เซ็ น ต
ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงเปนขอมูลในการพัฒนาการใชสารสกัดจากสมุนไพรเหลานี้ไปพัฒนาเปนสารกําจัดเชื้อรา เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหกับเกษตรกรในการลดปญหาสารเคมีตกคางและยังเปนการลดตนทุนใหกับเกษตรกร อีกทั้งยังเพิ่มมูลคา
ใหกับสมุนไพรทั้งแปดชนิดนี้อีกดวย
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