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บทคัดย่อ
การพัฒนาสูตรชีวภัณฑ์อารักขาพืชเชิงพาณิชย์จดั เป็ นกุญแจสําคัญที?จะกระตุ้นให้เกิดประโยชน์ เต็ม
ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชควบคุมศัตรูพชื ชนิดต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์
อารักขาพืชชนิดใหม่สูตรนํH า ที?มสี ารสกัดใบพลูเป็ นสารออกฤทธิ J โดยถูกกักเก็บอยู่ในอนุ ภาคนาโนไคโตซาน
รวม 3 สูตร คือ ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลู ความเข้มข้น 5, 7.5 และ 10 % โดยทังH 3 สูตร ส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพการกักเก็บไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P = 0.05) เท่ากับ 78.69, 82.27 และ 85.39
% ตามลําดับ เมื?อทดสอบประสิทธิภาพการยับยังH เชือH Erwinia carotovora subsp. carotovora ECC14 สาเหตุ
โรคเน่ าเละของผักกาดขาวปลี ด้วยวิธมี าตรฐาน paper disc agar diffusion พบว่าสูตรชีวภัณฑ์อารักขาพืช
สารสกัด ใบพลู ความเข้ม ข้น 10 % มีบ ริเ วณยับ ยังH สูง ที?สุด เท่ า กับ 28.28 มิล ลิเ มตร แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นั ย สํา คัญ ทางสถิติ (P = 0.05) กับ กรรมวิธีค วบคุ ม เมื?อ วิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบทางเคมีด้ว ยเครื?อ ง gas
chromatography-mass spectrometry พบว่าชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลูอนุ ภาคนาโน ประกอบด้วย
eucalyptol (1,8-cineole), phenol-2,4-bis(1,1-dimethylethyl), chavicol, eugenol, 3-allyl-6-methoxyphenol,
4-chromanol, α-cadinene และ β -guaiene ซึง? ชีวภัณฑ์นHีมปี ระสิทธิภาพการปลดปล่อยสารออกฤทธิทัJ งH แบบ
สะสมและไม่สะสมภายใน 14 วัน เมื?อทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลูอนุภาคนาโน ที?
มีการเก็บรักษาไว้ในสภาพอุณหภูมหิ อ้ ง นาน 12 เดือน ในการควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี ในสภาพ
เรือนปลูกพืชทดลอง เปรียบเทียบกับสารสกัดใบพลู ความเข้มข้น 10 % สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ นาโน
ไคโตซาน นํHากลันนึ
? ?งฆ่าเชือH และกรรมวิธที ไ?ี ม่ใช้สารใด โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD กรรมวิธลี ะ 10 ซํHา ซํHา
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ละ 3 กระถาง พบว่าการราดดินด้วยชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลูอนุ ภาคนาโน ทุก 14 วัน [วันที? 0, 14
และ 28 วัน หลังปลูกเชืHอ ECC14 (ความเข้มข้น 108 cfu/g soil) ลงในดิน] มีประสิทธิภาพในการลดจํานวน
ประชากรเชือH โรคในดินจาก 1.27-1.30 x 108 cfu/g soil เหลือ 1.37-2.94 x 103 cfu/g soil ในวันที? 28 หลังปลูก
เชือH โรคในดิน รวมทังH ลดการเกิดโรคเน่ าเละได้ 90 % เมื?อเปรียบเทียบกับกรรมวิธคี วบคุม (P = 0.05) ข้อมูล
ทังH หมดนีHบ่งชีHให้เห็น ประสิทธิภาพและการใช้ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลูอ นุ ภาคนาโนอย่ างยัง? ยืน
ภายใต้สภาพการระบาดรุนแรงของโรค รวมทังH เทคโนโลยีสูตรเฉพาะนีH สามารถขยายผลถ่ ายทอดสู่การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และการนําชีวภัณฑ์ไปใช้อย่างได้ผลในการผลิตพืชเพื?อการค้า
คําสําคัญ : ชีววิธ;ี โรคทีม? ากับดิน; นาโนเทคโนโลยี; สารสกัดพืช; เกษตรยังยื
? น

Abstract
Formulation of plant extract is a key step in the development of commercial biopesticides that
stimulates its full-exploited efficacy. The development of nano-biopesticides liquid formula containing
5, 7.5 and 10 % of betel extract encapsulated in nano chitosan in three formulations was established
under the coordination between government and private sector. The 5, 7.5 and 10 % of betel extract
concentrations showed non- significantly encapsulation efficiency in nano chitosan with 78. 69, 82. 27
and 85. 39 % , respectively. But a 10 % of betel extract encapsulated in nano chitosan formulation
showed the highest inhibition zone of Erwinia carotovora subsp. carotovora ECC14, the causal agent
of soft rot of Chinese cabbage by paper disc agar diffusion standard method with 28.28 mm (P = 0.05).
Nano betel-biopesticides consist of eucalyptol (1,8-cineole), phenol-2,4-bis(1,1-dimethylethyl), chavicol,
eugenol, 3- allyl- 6- methoxyphenol, 4- chromanol, α- cadinene and β- guaiene which detected by gas
chromatography-mass spectrometry. Nano betel-biopesticides formula showed continuous- and discontinuous- release of active ingredients within 14 days. Efficacy of innovative biopesticide at 12
months storage under room temperature to control most serious soft rot of Chinese cabbage in
greenhouse conditions was investigated compared with 10 % of betel crude extract, copper hydroxide,
nano chitosan, distilled water and non- treated control in CRD with 10 replications and 3 pots/
replication. Soil drenching with nano betel-biopesticides for 14 day-interval [at 0, 14 and 28 days after
ECC14 (108 cfu/g soil) inoculation] significantly reduced soft rot pathogen in inoculated soil from 1.271. 30 x 108 cfu/ g soil to 1. 37-2. 94 x 103 cfu/ g soil at 28 days after ECC14 soil inoculation and reduce
soft rot incidence with 90 % when compared with control treatment ( P = 0. 05) . These indicate the
sustainable potential and application of nano betel- biopesticides under disease stress conditions. Also,
the formulated technology can be scaled- up and the new bioproduct has the potential for use in
commercial field production.
Keywords: biocontrol; soilborne disease; nanotechnology; plant extract; sustainable agriculture
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1. คํานํา

(bordeaux mixture) โดยพ่ น ทุ ก ๆ 3-5 วัน (ศัก ดิ,J
2537) สํา หรับ ภาชนะที?ใ ช้บ รรจุ เช่ น เข่ง กระบุ ง
ตะกร้า หรือถุงพลาสติก หากจําเป็ นต้องใช้ของเก่า
เพื?อความปลอดภัยจากโรค ก่อนนําไปบรรจุครังH ใหม่
ควรฆ่าเชืHอโดยนํ าไปแช่นHํ ายาฟอร์มาลีน หรือเมอร์
คิว ริค คลอไรด์ หรือ สารละลายจุ น สีอ ย่ า งใดอย่ าง
หนึ?งเสียก่อน (ไทยเกษตรศาสตร์ เว็บรวบรวมวิชา
ความรูด้ า้ นการเกษตรของไทย, ม.ป.ป.)
สําหรับการใช้สารสกัดพืชควบคุมโรคเน่าเละ
ของพื ช วงศ์ ผ ั ก กาดหรื อ Brassicaceae นั H น มี
รายงานความสํา เร็จ ของการใช้ส ารสกัด พืช ชนิ ด
ต่ า ง ๆ ในการยั บ ยั งH เชืH อ E. carotovora subsp.
carotovora อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ฝรัง? (วิชยั
และคณะ, 2541; ชลิดา และคณะ, 2543) มะกอกป่ า
มะกอกฝรัง? มะขาม มะขามป้ อม ทับทิม ยูคาลิปตัส
ดอกกระเจี|ยบ และบัวผัน (ชลิดา และคณะ, 2543)
ใบฝรัง? หู ป ลาช่ อ น มะขามสุ ก และต้ น ลู ก ใต้ ใ บ
( เ จ ต น์ , 2545) ว่ า น ก า บ ห อ ย ( อ า รี ย์ , 2546)
นอกจากนีH ศศิธ ร (2546) รายงานการใช้นHํ า สกัด
หยาบและกากของพืช 5 ชนิ ด ได้แ ก่ เปลือ กผล
ทับ ทิม ใบพลู เปลือ กส้ม เขีย วหวาน ต้น ลูก ใต้ใ บ
และเปลือกผลมังคุด คลุกลงในดินเพื?อลดปริม าณ
เชืHอ E. carotovora subsp. carotovora สาเหตุ โ รค
เน่ า เละของผัก กาดเขียวปลี พบว่ า ในทุกกรรมวิธี
สามารถลดปริมาณเชือH โรคได้ โดยปริมาณเชือH ในดิน
ในแต่ละสัปดาห์ลดลงในอัตราสูงกว่าการลดลงของ
ปริมาณเชือH ในดินทีเ? ป็ นกรรมวิธคี วบคุม นอกจากนีH
ยังพบว่าการใช้สารสกัดหยาบและกากของใบพลู
และเปลือกผลทับทิม คลุกลงในดินที?มีการติดเชืHอ
สามารถชะลอการพัฒนาของโรคได้ดีกว่ากรรมวิธี
อื?น ๆ ศศิธร (2547) รายงานประสิทธิภาพสารสกัด
หยาบจากพื ช สมุ น ไพร 14 ชนิ ด ความเข้ ม ข้ น
100,000 ppm ซึ?ง ใช้แ อลกอฮอล์ 95 % เป็ น ตัว ทํา
ละลาย ในการยั บ ยั งH เชืH อ E. carotovora subsp.
carotovora สาเหตุโรคเน่าเละของผัก โดยวิธี paper

โรคเน่ าเละของผักกาดขาวปลีเกิดจากเชืHอ
Erwinia carotovora subsp. carotovora (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum)
ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 50 % ของผลผลิต
ทังH หมด ซึ?ง จะแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะพืHน ที? และ
สภาพอากาศ (Holt et al., 1994) เมื?อพืชติดเชืHอจะ
เกิด รอยแผลฉํ? า นํH า (water soaked) จุ ด เล็ก ๆ บน
พืช จุดฉํ? านํH าจะขยายโตออกทังH โดยรอบและลึกลง
ไปภายในผิวพืชอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเนืHอเยื?อ
ส่ว นนีH ก็จ ะอ่ อนนุ่ มยุบตัวลงภายในเวลาเพียง 2-3
วัน แผลเละแฉะเป็ นเมือกเยิมH มีสคี ลํHาหรือสีนHําตาล
และมีก ลิ?น เหม็น ฉุ น จัด อาการเน่ า จะลุ ก ลามไป
เนืHอเยื?อส่วนอื?น ๆ อย่างรวดเร็ว การติดเชืHอมักมา
จากเมือ ก (slime) หรือ นํH า เละ ๆ ซึ?ง มีแ บคทีเ รีย
สาเหตุ โ รคอยู่ เ ป็ น จํา นวนมาก เมื?อ ถู ก นํH า ชะก็จ ะ
กระเซ็ น ไปติ ด ยั ง ต้ น ข้ า งเคี ย ง หรื อ ติ ด ไปกั บ
เครื?อ งมือ เครื?อ งใช้ การสัม ผัส จับ ต้ อ ง ตลอดจน
เสือH ผ้าเครื?องนุ่งห่มของผูป้ ลูกเอง การระบาดมักเกิด
ในฤดูฝนและระบาดรุนแรงในสภาพความชืนH สูงและ
ช่วงอุณหภูมริ ะหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส (ศักดิ,J
2537)
การป้ องกันกําจัดโรคเน่ าเละ ควรหมันเอาใจ
?
ใส่ดแู ลแปลงปลูกอย่างสมํ?าเสมอ และเก็บทําลายพืช
ทีแ? สดงอาการเน่าเละทิงH ทันที หลังจากการเก็บเกีย? ว
พืชผักแล้วควรเก็บทําลายซากพืชทันที การเตรียม
ดินเพาะปลูกในฤดูถัดไปควรไถพลิกกลับหน้ า ดิน
ขึHน มาตากแดดสัก 2-3 ครังH โดยทิHง ระยะห่ า งกัน
พอสมควร หากเป็ นไปได้ควรปลูกพืชหมุนเวียน ไม่
ควรปลู ก พืช ผัก ชนิ ด เดีย วกัน กับ ที?ซ?ึง เคยพบโรค
ระบาด สําหรับการใช้สารเคมีนันH อาจเป็ นการใช้ใน
กรณีท?ใี ช้วธิ อี ?ืนแล้วไม่ได้ผล เพื?อป้ องกันไม่ให้โรค
ระบาดลุกลามต่อไป ได้แก่ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
(copper hydroxide) อัตราการใช้ 10-20 กรัมต่อนํHา
20 ลิตร และสารละลายจุนสี เช่น บอร์โ ดมิกเจอร์
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ภายใต้ ส ภาพห้ อ งปฏิบ ัติ ก ารและเรื อ นปลู ก พืช
ทดลอง แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการควบคุม
โรคเน่ าเละด้วยสารสกัดพืช โดยเฉพาะสารสกัดใบ
พลู และแนวโน้มความเป็ นไปได้ในการพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชจากสารสกัดใบพลู สําหรับใช้ใน
การควบคุมโรคเน่ าเละของพืชวงศ์ผกั กาด การวิจยั
นีHจงึ มีวตั ถุประสงค์เพื?อพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืช
อนุ ภาคนาโนจากการกักเก็บสกัดใบพลูในนาโนไค
โตซานเพื?อควบคุมโรคเน่ าเละของผักกาดขาวปลี
และเป็ นต้นแบบการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่อไป

disc diffusion พบว่ า สารสกั ด จากผลเบญกานี
ก่ อ ให้ เ กิด บริเ วณยับ ยังH สู ง ที?สุ ด ที?ค่ า เฉลี?ย 3.51
เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ สารสกัดจากผลสมอ
พิเภก สารสกัดจากเปลือกผลทับทิม สารสกัดจาก
ผลสมอไทย และสารสกัดจากใบฝรัง? ซึ?งมีค่าเฉลี?ย
บริเ วณยับ ยังH เท่ า กับ 2.80, 2.61, 2.45 และ 1.32
เซนติเมตร ตามลําดับ วัชรา และศศิธร (2553) ได้
ทดสอบประสิท ธิภ าพของสารสกัด หยาบจากพืช
สมุนไพร 20 ชนิด ในการยับยังH การเจริญของเชืHอ
E. carotovora subsp. carotovora สาเหตุโรคเน่าเละ
ของผั ก โดยวิ ธี paper disc agar diffusion พบว่ า
สารสกัดทีใ? ห้ผลดีทส?ี ุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สารสกัด
หยาบจากผลสมอพิเภก เปลือกผลทับทิม และผล
เบญกานี ให้ค่าเฉลี?ยของบริเวณยับยังH กว้างที?สุดที?
ความเข้ม ข้น 1,000 ppm เท่ า กับ 0.41, 0.33 และ
0.25 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื?อนํ าสารสกัดหยาบ
ทังH 3 ชนิ ด มาทดสอบความสามารถในการลด
ปริมาณเชือH แบคทีเรียสาเหตุโรคในดินจําลองการติด
เชือH พบว่าสารสกัดหยาบจากผลสมอพิเภกและสาร
สกัดหยาบเปลือกผลทับทิม ความเข้ม ข้น 20,000
ppm สามารถลดปริมาณแบคทีเรียสาเหตุโรคในดิน
ได้ดีท?ีสุด โดย จิต ติม า และคณะ (2558) รายงาน
ประสิทธิภาพการใช้สารสกัดหยาบใบพลูทส?ี กัดด้วย
เอทิลอะซิเตทหรือเอทานอล 95 % ในการยับยังH เชือH
E. carotovora subsp. carotovora ECC14 สาเหตุ
โรคเน่ าเละของผักกาดขาวปลี โดยมีบริเวณยับยังH
เท่ากับ 27 และ 26 มิลลิเมตร ตามลําดับ ยิง? กว่านันH
การราดดิน ด้ ว ยสารสกัด หยาบใบพลู ด้ ว ยเอทิ ล
อะซิเตท ความเข้ม ข้น 10 % ทุก 7 วัน จํานวน 5
ครังH (เมื?อ 0, 7, 14, 21 และ 28 วัน หลัง ปลูก เชืHอ
ECC14 ในดิน) หรือทุก 14 วัน จํานวน 3 ครังH (เมื?อ
0, 14 และ 28 วัน หลังปลูกเชืHอ ECC14 ในดิน) มี
ประสิทธิภาพควบคุมประชากรเชืHอ ECC14 ให้อยู่
ในระดั บ ที? ไ ม่ ส ามารถก่ อ ให้ เ กิ ด โรคได้ เมื? อ
เปรีย บเทีย บกับ กรรมวิธีค วบคุ ม (P = 0.05) ทังH

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การเตรียมสารสกัดหยาบใบพลู
นําใบพลูมาล้างนํHาให้สะอาดและหันเป็
? น
ชิH น ขนาดประมาณ 1 นิH ว แช่ แ อลกอฮอล์ ค วาม
เข้มข้น 70 % เป็ นเวลา 3 นาที เพื?อฆ่าเชือH ทีผ? วิ แล้ว
ล้างออกด้วยนํH ากลันนึ
? ? งฆ่าเชืHอ 3 ครังH จึงอบแห้งที?
อุ ณ หภู มิ 45 องศาเซลเซีย ส เป็ นระยะเวลา 72
ชั ว? โมง (ศศิ ธ ร และสุ พ จน์ , 2548; สุ ภ าพร และ
กัญณาญาภัค, 2550) จากนันH นําไปบดละเอียดด้วย
เครื?องปั น? และสกัดหยาบใบพลูด้วยเอทิลอะซิเตท
ซึ?งเป็ นตัวทําละลายที?มปี ระสิทธิภาพดีในการสกัด
สารสํ า คัญ จากใบพลู และมีฤ ทธิใJ นการควบคุ ม
ประชากรเชืH อ E. carotovora subsp. carotovora
ECC14 สายพัน ธุ์รุ น แรง สาเหตุ โ รคเน่ า เละของ
ผักกาดขาวปลี ในดินจําลองการติดเชือH ECC14 (จิต
ติม า และคณะ, 2558) โดยนํ า ใบพลู ใ ส่ ล งในขวด
ชมพู่ขนาด 2 ลิตร ที?เตรียมไว้ เติมเอทิลอะซิเ ตท
ด้วยอัตราส่วนตัวอย่างพืช (กรัม) : เอทิลอะซิเตท
(มิลลิลิตร) เท่ากับ 1 : 5 ปิ ดปากขวดด้วยสํา ลีแ ละ
อลูมเิ นียมฟอยล์ และนําไปเข้าเครื?องเขย่าความเร็ว
รอบ 150 รอบต่ อ นาที ที?อุ ณ หภู มิห้อ ง (32±3 ºC)
เป็ นเวลา 3 วัน จากนันH กรองเศษพืชออกด้วยผ้าขาว
บาง และกระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 1 และนํา
ส่วนของเหลวที?ได้ไประเหยตัวทําละลายออกด้วย
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ECC14 (จิตติมา และคณะ, 2558) มาเพิ?มปริมาณ
บนอาหาร nutrient glucose agar (NGA) บ่มเชืHอที?
อุ ณ หภู มิห้อ งเป็ น เวลา 24 ชัว? โมง แล้ว จึง เตรีย ม
เซลล์แขวนลอยแบคทีเรีย ECC14 ในนํHากลันนึ
? ?งฆ่า
เชืHอ ปรับ ค่ า ความขุ่นของเซลล์ด้วยนํH า กลัน? นึ?งฆ่า
เชืHอ และตรวจวัด ค่ า ความขุ่น ด้ว ยเครื?อ ง spectrophotometer โ ด ย ป รั บ ค่ า optical density (O.D.)
เท่ากับ 0.2 ทีค? วามยาวคลื?น 600 นาโนเมตร (ความ
เข้มข้นเชือH ประมาณ 108 cfu/ml) แล้วผสมในอาหาร
NGA ทีห? ลอมละลายและตังH ทิHงจนกระทังมี
? อุณหภูมิ
ลดลงเหลือ 50-55 ºC ในอัตราส่วนเซลล์แขวนลอย
แบคทีเ รีย : NGA เท่ า กับ 1 : 20 (วิช ัย และคณะ,
2541) เขย่าให้เข้ากันแล้วเทลงในจานอาหารเลีHยง
เชืHอ รอจนผิวหน้าอาหารแข็ง ใช้ micropipette ดูด
สารทดสอบในแต่ ล ะ fraction หรือ สารทดสอบใน
กรรมวิธีควบคุม ซึ?งประกอบด้วย เฮกเซน เอทิลอะซิเตท เมทานอล คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตรา
การใช้ 20 กรัมต่อนํHา 20 ลิตร และนํHากลันนึ
? ?งฆ่าเชือH
ปริม าตรกรรมวิธีล ะ 10 ไมโครลิต ร หยดลงบน
paper disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร
ทีผ? ่านการนึ?งฆ่าเชือH แล้ว รอให้ตวั ทําละลายของสาร
ทดสอบบน paper disc ระเหยหมดเป็ นระยะเวลา 2
ชัวโมง
?
จึงย้าย paper disc ทีอ? มิ? ตัวด้วยสารทดสอบ
ในแต่ละกรรมวิธี และกรรมวิธที ?ไี ม่ใช้สารใด มาวาง
บนอาหาร NGA ผสมเชือH ECC14 บ่มทีอ? ุณหภูมหิ อ้ ง
นาน 24 ชัวโมง
? ตรวจและบันทึกผล โดยวัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางบริเวณยับยังH (inhibition zone) นําข้อมูล
ที? ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ผ ลและความแปรปรวนด้ ว ย
วิธี ANOVA และเปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของ
ค่า เฉลีย? ทางสถิตทิ ร?ี ะดับความเชื?อมัน? 95 % โดยวิธี
Duncan’s new multiple range tests (DMRT) ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป (ชูศกั ดิ,J 2551) เพื?อคัดเลือกสาร
สกัดใบพลู fraction ที?มีประสิทธิภาพในการยับยังH
เชืH อ สาเหตุ โ รคเน่ า เละไปพั ฒ นาเป็ นชี ว ภั ณ ฑ์
อารักขาพืชต่อไป

เครื? อ งระเหยระบบสุ ญ ญากาศ (rotary vacuum
evaporator) (ศศิธร, 2546; วัชรา และศศิธร, 2553)
หลังจากนันH นําสารสกัดหยาบใบพลูทไ?ี ด้ เก็บในขวด
สีช าที?อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซีย ส เพื?อ นํ า ไปแยก
fraction และทดสอบประสิทธิภาพ fraction ในการ
ยับ ยังH เชืHอ ECC14 สาเหตุ โ รคเน่ า เละของผักกาด
ขาวปลีต่อไป
2.2 การแยก fraction สารสกัดหยาบใบ
พลูและการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
นําสารสกัดหยาบใบพลูดว้ ยตัวทําละลาย
เอทิลอะซิเตท มาแยกสารสําคัญอย่างละเอียดด้วย
column chromatography โดยนําสําลีรองทีด? า้ นล่าง
ของคอลัมน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร
ยาว 45 เซนติเมตร หลังจากนันH เทซิลกิ าเจลขนาด
70-230 mesh ลงในคอลั ม น์ โดยให้ ซิ ลิ ก าเจลมี
นํH าหนักเป็ น 30 เท่าของนํH าหนักสารสกัดหยาบใบ
พลู จากนันH เติมเฮกเซนให้เต็มคอลัมน์แล้วปล่อยให้
ไหลออกจนเหลือ ตัว ทํา ละลายอยู่เ หนื อ ซิลิก าเจล
ประมาณ 1 เซนติเ มตร แล้ว ค่ อ ย ๆ ใส่ ส ารสกัด
หยาบใบพลูลงไปอย่างสมํ?าเสมอ ชะสารสกัดด้วยตัว
ทําละลายครังH ละ 100 มิลลิลติ ร เริม? จากตัวทําละลาย
ทีม? ขี วั H น้อยไปมาก ได้แก่ เฮกเซน เฮกเซนกับเอทิลอะซิเตท เอทิลอะซิเตท เอทิลอะซิเตทกับเมทานอล
และเมทานอล ตามลําดับ โดยลดปริมาณของตัวทํา
ละลายทีม? ขี วั H น้อยลง ครังH ละ 10 % และเพิม? ปริมาณ
ของตัวทําละลายทีม? ขี วั H มากครังH ละ 10 % เก็บสารที?
ชะได้ใ นแต่ ล ะ fraction นํ า ไประเหยตัว ทํา ละลาย
ออกด้วยเครื?องระเหยระบบสุญญากาศ รวบรวมและ
เตรียมสารละลาย fraction ต่าง ๆ ความเข้มข้น 10
% (จิต ติ ม า และคณะ, 2558) เพื?อ นํ า ไปทดสอบ
ประสิท ธิภ าพในการยับ ยังH การเจริญ ของ ECC14
ด้ว ยวิธีม าตรฐาน paper disc agar diffusion โดย
วางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูร ณ์ (completely
randomized design, CRD) กรรมวิธลี ะ 10 ซํHา ซํHาละ
3 จานอาหารเลียH งเชือH เริม? ต้นจากการนําเชือH บริสทุ ธิ J
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2.3 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสาร
สกัดใบพลู
นํ าสารสกัดใบพลู fraction 8 ซึ?งพบว่ามี
ประสิทธิภาพในการยับยังH เชืHอ ECC14 สาเหตุโรค
เน่ าเละของผักกาดขาวปลีได้ดที ?ีสุด (จิตติมา และ
คณะ, 2558) มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วย
เครื? อ ง gas chromatography-mass spectrometry
(GC-MS) (รุ่ น QP-2010 Ultra บริษั ท Shimadzu)
โดยใช้คอลัมน์ชนิด HP-5MS 30 m x 0.25 mm ID
0.25 mm และใช้ ก๊ า ซฮีเ ลีย มเป็ น carrier โดยตังH
อัตราการไหลของก๊าซฮีเลียมเข้าคอลัมน์ เป็ น 1.0
มิลลิลติ รต่อวินาที นํ าสารสกัดใบพลู fraction 8 มา
เจือ จางด้ว ยเอทานอล (HPLC grade) 1,000 เท่ า
และฉีดทีป? ริมาตร 0.5 ไมโครลิตร ภายใต้สภาวะการ
ฉีดของ GC-MS เท่ากับ 320 องศาเซลเซียส โดย
การตั Hง โปรแกรมเริ? ม ต้ น ที? 60 องศาเซลเซี ย ส
จากนันH เพิม? อุณหภูมขิ นHึ ถึง 200 องศาเซลเซียส ด้วย
อัตราเร็ว 20 องศาเซลเซียสต่ อนาที และอุณหภูมิ
สุด ท้า ยเป็ น 320 องศาเซลเซีย ส ด้ว ยอัต ราเร็ว 8
องศาเซลเซี ย สต่ อ นาที ส่ ว นอุ ณ หภู มิ detector
เท่ากับ 200 องศาเซลเซียส แปลผลโดยเทียบกับ
library ของ NIST และ Wiley 275 มี quality match
> 85 % (กฤติกา, 2548)
2.4 การพัฒ นาชี วภัณ ฑ์อารัก ขาพืชสาร
สกัดใบพลู
พัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืช สารสกัด ใบ
พลู ด้ ว ยการกัก เก็บ สารสกัด ใบพลู fraction 8 ใน
นาโนไคโตซาน เริม? จากการเตรียมนาโนไคโตซาน
จากไคโตซานทางการค้าด้วยวิธไี อออนิกเจลเลชัน
โดยใช้สารโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟส เพื?อให้ได้นาโน
ไคโตซานความเข้มข้น 0.05 % นํHาหนักโดยปริมาตร
ซึ?งเป็ นความเข้ม ข้นที?เหมาะสมในการกักเก็บสาร
(ยุ ว พร, 2554) มาศึก ษาประสิท ธิภาพการกักเก็บ
สารสกัดใบพลู fraction 8 วางแผนการทดลองแบบ
CRD ประกอบด้ว ย 4 กรรมวิธี กรรมวิธีล ะ 3 ซํHา

ได้แก่ T1 สารสกัดใบพลู fraction 8 ความเข้มข้น 5
% และนาโนไคโตซาน ความเข้ม ข้น 0.05 % T2
สารสกัดใบพลู fraction 8 ความเข้มข้น 7.5 % และ
นาโนไคโตซาน ความเข้มข้น 0.05 % T3 สารสกัด
ใบพลู fraction 8 ความเข้ ม ข้ น 10 % และนาโน
ไคโตซาน ความเข้ม ข้น 0.05 % และ T4 นาโน
ไคโตซาน ความเข้ม ข้น 0.05 % เพีย งอย่างเดียว
เริ?ม ต้นจากการนํ าสารสกัดใบพลู fraction 8 ความ
เข้มข้นต่าง ๆ ใน T1-T3 ละลายใน DMSO (dimethyl
sulfoxide) อัตราส่วน 3 : 1 กวนให้สารละลายเข้ากัน
ส่วน T4 ใช้เฉพาะ DMSO (ไม่เติมสารสกัดใบพลู)
หลัง จากนันH เติม ไคโตซานความเข้ม ข้น 0.05 % :
สารละลายไตรโพลีฟ อสเฟต (tripolyphosphate,
TPP) ความเข้มข้น 0.075 % ลงในส่วนผสมของสาร
สกัด ใบพลูแ ละ DMSO อัต ราส่ว น 1 : 1 : 2 กวนให้
เข้า กัน นํ า สารละลายที?ไ ด้ไ ปเขย่ า ด้ว ยคลื?น เสีย ง
ความถี?สูง (sonication) เป็ น เวลา 5 นาที จากนันH
นํ าไปหมุนเหวี?ยงที?ความเร็ว 10,000 รอบต่ อนาที
ภายใต้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 นาที
เก็บตะกอนชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลูจาก
แต่ ละกรรมวิธี ไปทดสอบประสิทธิภาพการยับยังH
เชืHอ ECC14 สาเหตุโรคเน่ าเละของผักกาดขาวปลี
ด้ ว ยวิธีม าตรฐาน paper disc agar diffusion วาง
แผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้ ว ย 10
กรรมวิธี กรรมวิธีล ะ 10 ซํHา ซํHา ละ 3 จานอาหาร
เลีHยงเชืHอ ได้แก่ T1 ชีวภัณฑ์อารักขาพืช ซึ?งมีสาร
สกัดใบพลู ความเข้มข้น 5 % เป็ นสารออกฤทธิ J T2
ชีว ภัณ ฑ์อ ารัก ขาพืช ซึ?ง มีส ารสกัด ใบพลู ความ
เข้ ม ข้ น 7.5 % เป็ นสารออกฤทธิ J T3 ชี ว ภั ณ ฑ์
อารักขาพืช ซึง? มีสารสกัดใบพลู ความเข้มข้น 10 %
เป็ น สารออกฤทธิ J T4 สารสกัด หยาบใบพลูใ นตัว
ทํ า ลายเอทิ ล อะซิ เ ตต ความเข้ ม ข้ น 10 % T5
สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตราการใช้ 20 กรัม
ต่ อ นํH า 20 ลิต ร T6 นาโนไคโตซาน ความเข้ม ข้น
0.05 % T7 dimethyl sulfoxide T8 tripolyphosphate
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(1) อัต ราการปลดปล่ อ ยสารแบบ
สะสม โดยนําสารแขวนลอยชีวภัณฑ์อารักขาพืชสาร
สกัดใบพลู ความเข้ม ข้น 10 % ซึ?งมีประสิทธิภาพ
การกักเก็บและยับยังH เชือH ECC14 ได้ดที ส?ี ดุ มาเขย่า
ทีค? วามเร็ว 180 รอบต่อนาที ในสภาพอุณหภูมหิ อ้ ง
เป็ น เวลา 24 ชัว? โมง จากนั นH นํ า ไปหมุ น เหวี?ย งที?
ความเร็ว 5,000 รอบต่ อ นาที เป็ น เวลา 15 นาที
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ 3-allyl-6-methoxyphenol และ
4-chromanol ด้วยเครื?อง GC-MS ในส่วนใสทีไ? ด้ ดัง
รายละเอียดอุปกรณ์และวิธกี ารข้อ 3 เปรียบเทียบ
กับสารสกัดใบพลูทถ?ี ูกกักเก็บในนาโนไคซานและนา
โนไคโตซานที?ไม่ได้กกั เก็บสาร ทําซํHาขันH ตอนเดิม
เป็ นเวลา 7 วัน
(2) อัตราการปลดปล่อยสารแบบไม่
สะสม นํ า สารแขวนลอยชีว ภัณ ฑ์อ ารัก ขาพืชสาร
สกัดใบพลู ความเข้มข้น 10 % มาเขย่าที?ความเร็ว
180 รอบต่ อนาที ในสภาพอุณหภูมหิ ้อง เป็ นเวลา
24 ชัวโมง
?
แล้วนํ าไปหมุนเหวี?ยงทีค? วามเร็ว 5,000
รอบต่อนาที เป็ นเวลา 15 นาที นําส่วนใสทีไ? ด้นํามา
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ 3-allyl-6-methoxyphenol และ
4-chromanol ด้ว ยเครื?อ ง GC-MS ดัง รายละเอีย ด
อุปกรณ์และวิธกี ารข้อ 3 เปรียบเทียบกับสารสกัดใบ
พลูทถ?ี ูกกักเก็บในนาโนไคซานและนาโนไคโตซานที?
ไม่ได้กกั เก็บสาร นํ าส่วนตะกอนมาเติมนํH ากลันนึ
? ?ง
ฆ่ า เชืH อ (ddH2O) ใหม่ ล งไปแล้ ว นํ าไปเขย่ า ที?
ความเร็ว 180 รอบต่ อนาที ในสภาพอุณหภูมหิ ้อง
ต่อไป เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
? แล้วจึงทําซํHาขันH ตอนเดิม
เป็ นเวลา 7 วัน
2.5 ศึ ก ษาอายุ ก ารเก็ บ รัก ษาชี ว ภั ณ ฑ์
อารักขาพืชสารสกัดใบพลู
เก็บรักษาชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบ
พลูในนาโนไคโตซานในขวดแก้วสีชาทีอ? ุณหภูมหิ อ้ ง
เป็ นเวลา 0, 3, 6, 9, และ 12 เดื อ น แล้ ว นํ า มา
ทดสอบประสิทธิภาพการยับยังH เชือH ECC14 สาเหตุ
โรคเน่ า เละของผัก กาดขาวปลี ด้ว ยวิธีม าตรฐาน

T9 นํHากลันนึ
? ?งฆ่าเชือH และ T10 กรรมวิธที ไ?ี ม่ใช้สาร
ใด ดัง รายละเอีย ดอุ ป กรณ์ แ ละวิธีก ารข้อ 2 และ
ศึ ก ษาประสิท ธิ ภ าพการกัก เก็ บ สารสกัด ใบพลู
fraction 8 ความเข้ม ข้นต่ าง ๆ ในนาโนไคโตซาน
พร้อมคัดเลือกกรรมวิธซี ง?ึ มีประสิทธิภาพการกักเก็บ
สูงสุดมาศึกษาอัตราการปลดปล่อยสารสกัดใบพลู
แบบสะสมและไม่สะสม วิเคราะห์หาความแปรปรวน
และเปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี?ย ทาง
สถิ ติ โ ดย DMRT ด้ ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เพื? อ
คัด เลือ กกรรมวิธีท?ีเ หมาะสมต่ อการผลิตชีวภัณฑ์
อารักขาพืชสารสกัดใบพลูตน้ แบบต่อไป
2.4.1 ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพชี ว ภั ณ ฑ์
อารักขาพืชในการกักเก็บสารสกัดใบพลู
การศึกษาประสิทธิภาพนาโนไคโตซานในการกัก เก็บ สารสกัด ใบพลู fraction 8 วาง
แผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี
กรรมวิธลี ะ 3 ซํHา ได้แก่ การกักเก็บสารสกัดใบพลู
fraction 8 ความเข้มข้น 5, 7.5 และ 10 % โดยการ
วิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญทีพ? บมากในใบพลู ได้แก่
3-allyl-6-methoxyphenol และ 4-chromanol ด้ ว ย
เครื?อง GC-MS ดังรายละเอียดอุปกรณ์ และวิธกี าร
ข้อ 3 เปรีย บเทีย บกับ สารสกัด ใบพลู fraction 8
ความเข้ม ข้น ต่ า ง ๆ ก่ อ นกัก เก็บ ในนาโนไคซาน
และใช้นาโนไคโตซาน ความเข้มข้น 0.05 % ทีไ? ม่ได้
กัก เก็ บ สาร เป็ นกรรมวิ ธี ค วบคุ ม และคํ า นวณ
ประสิท ธิภ าพการกัก เก็บ ตามสูต รของ Yan et al.
(2005) ดั ง นีH encapsulation efficiency (% EE) =
[(total agent - free agent) ÷ total agent] x 100
2.4.2 ศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อย
สารสกัดใบพลูจากชีวภัณฑ์อารักขาพืช
การศึกษาการปลดปล่อยสารสกัดใบ
พลู จ ากนาโนไคโตซานของชีว ภัณ ฑ์อ ารัก ขาพืช
ต้นแบบนันH ประยุกต์อุปกรณ์ และวิธีการจาก Das
และคณะ (2010) และ Rangrong และคณะ (2010)
ซึง? มีรายละเอียดดังนีH
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สารสกัด หยาบใบพลู ใ นตัว ทํา ลายเอทิล อะซิเ ตท
ความเข้มข้น 10 % อายุ 0 เดือน T2 สารสกัดหยาบ
ใบพลูในตัวทําลายเอทิลอะซิเตท ความเข้มข้น 10
% อายุ 12 เดือ น ในสภาพอุ ณ หภู มิห้อ ง T3 ชีว ภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลู ความเข้มข้น 10 %
อายุ 0 เดือน T4 ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลู
ความเข้มข้น 10 % อายุ 12 เดือน ในอุณหภูมหิ อ้ ง
T5 กรรมวิธคี วบคุม สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
อัต ราการใช้ 20 กรัม ต่ อ นํH า 20 ลิต ร T6 กรรมวิธี
ควบคุ ม ไคโตซาน ความเข้ ม ข้ น 0.05 % T7
กรรมวิธคี วบคุม นํHากลันนึ
? ?งฆ่าเชือH และ T8 กรรมวิธี
ที?ไม่ใช้สารใด โดยปลูกเชืHอ ECC14 สาเหตุโรคเน่ า
เละ (1 x 108 cfu/g soil) ด้วยวิธรี าดดิน เมื?อผักกาด
ขาวปลี อายุ 30 วัน และราดสารทดสอบต่าง ๆ ตาม
รายละเอียดในแต่ ละกรรมวิธี อัตรา 100 มิลลิลิตร
ต่อกระถาง หลังปลูกเชืHอสาเหตุโรค 0, 14 และ 28
วัน ประเมินการมีชวี ติ รอดของ ECC14 และความ
รุนแรงของโรคเน่ าเละ วิเคราะห์หาความแปรปรวน
และเปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี?ย ทาง
สถิตโิ ดย DMRT ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป

paper disc agar diffusion ดังรายละเอียดอุ ป กรณ์
และวิธีก ารข้อ 2 วางแผนการทดลองแบบ CRD
จํานวน 13 กรรมวิธี กรรมวิธลี ะ 10 ซํHา ซํHาละ 3 จาน
อาหารเลีHย งเชืHอ เปรีย บเทีย บกัน ระหว่ า ง (1) T1
ชีวภัณฑ์อารักขาพืช อายุ 0 เดือน (2) T2 ชีวภัณฑ์
อารักขาพืช อายุ 3 เดือน (3) T3 ชีวภัณฑ์อารักขา
พืช อายุ 6 เดือน (4) T4 ชีวภัณฑ์อารักขาพืช อายุ
9 เดือน (5) T5 ชีวภัณฑ์อารักขาพืช อายุ 12 เดือน
(6) T6 สารสกัด หยาบใบพลู ใ นตัว ทํ า ลายเอทิล อะซิเตต ความเข้ม ข้น 10 % อายุ 0 เดือน (7) T7
สารสกัด หยาบใบพลู ใ นตัว ทํ า ลายเอทิล อะซิเ ตต
ความเข้มข้น 10 % อายุ 12 เดือน (8) T8 สารเคมี
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตราการใช้ 20 กรัมต่อนํHา
20 ลิตร (9) T9 นาโนไคโตซาน ความเข้มข้น 0.05 %
(10) T10 dimethyl sulfoxide (11) T11 tripolyphosphate (12) T12 นํH า กลัน? นึ? ง ฆ่า เชืHอ และ (13) T13
กรรมวิธที ?ไี ม่ใช้สารใด วิเคราะห์หาความแปรปรวน
และเปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี?ย ทาง
สถิตโิ ดย DMRT ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
2.6 ประสิ ทธิ ภาพชีวภัณฑ์อารักขาพืชสาร
สกัดใบพลูในการควบคุมโรคเน่ าเละในสภาพ
เรือนปลูกพืชทดลอง
ทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์อารัก ขา
พืชสารสกัดใบพลูในนาโนไคโตซานในการควบคุม
โรคเน่าเละของผักกาดขาวปลีในสภาพเรือนปลูกพืช
ทดลอง โดยเตรียมดิน 140 กิโ ลกรัม แบ่งใส่ลงใน
กระถางพลาสติกขนาด 8 นิHว กระถางละ 2 กิโลกรัม
จํานวน 70 กระถาง นําเมล็ดผักกาดขาวปลีมาปลูก
ลงในกระถาง 3-5 เมล็ด เมื?อผักกาดขาวปลีอายุ 14
วัน ถอนแยกให้เหลือกระถางละ 3 ต้น เมื?อผักกาด
ขาวปลีอายุ 30 วัน จึงนํามาใช้ทดสอบประสิทธิภาพ
ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลูในการควบคุม
โรคเน่ าเละของผักกาดขาวปลี วางแผนการทดลอง
แบบ CRD จํานวน 8 กรรมวิธี (T1-T8) กรรมวิธลี ะ
10 ซํHา ซํHาละ 3 กระถาง โดยมีรายละเอียดดังนีH T1

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ผลการแยก fraction สารสกัดใบพลู
และการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
สารสกัดหยาบใบพลูซ?ึงสกัดด้วยตัว ทํา
ละลายเอทิลอะซิเตท มีลกั ษณะหนืดข้น สีเขียวเข้ม
เมื?อนํามาแยกสารสําคัญด้วยวิธี column chromatography สามารถแยกเก็บสารสําคัญทีส? กัดออกมาได้
รวม 21 fraction จึ ง นํ า ส่ ว นของเหลวของแต่ ล ะ
fraction ที?ได้ไประเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื?อง
ระเหยระบบสุ ญ ญากาศ รวบรวมและเตรีย มสาร
ละลาย fraction ต่ า ง ๆ ความเข้ม ข้น 10 % และ
นําไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยังH เชือH ECC14
ด้วยวิธมี าตรฐาน paper disc agar diffusion พบว่า
สารสําคัญในสารสกัดใบพูล fraction 8 มีประสิทธิ523
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ภาพดีทส?ี ุด โดยมีค่าการยับยังH เท่ากับ 29 มิลลิเมตร
แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ (P = 0.05)
กับ fraction อื?น ๆ และกรรมวิธคี วบคุม (ตารางที? 1)
สอดคล้องกับรายงานของ วัชรา และศศิธร (2553)
ในการใช้สารสกัดหยาบพืชสมุนไพรยับยังH การเจริญ
ของเชืHอ E. carotovora subsp. carotovora สาเหตุ
โรคเน่ า เละของพืชวงศ์ผกั กาด ซึ?ง พบว่ า สารสกัด
หยาบจากผลสมอพิเ ภก เปลือ กทับ ทิม และผล
เบญกานี ความเข้ม ข้น 1,000 ppm แสดงค่าเฉลี?ย
การยับ ยังH สูง สุด เช่ น เดีย วกับ Rahman และคณะ
(2012) รายงานว่ า สารสกัด หยาบใบปอกระเจา มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั Hง เชืH อ E. carotovora
subsp. carotovora สาเหตุ โ รคเน่ าเละได้เช่ นเดีย ว
กัน สําหรับประสิทธิภาพสารสกัดหยาบใบพลูในการ
ควบคุ ม เชืHอ สาเหตุ โ รคพืช นั นH รายงานโดย อุ ด ม
ลักษณ์ และคณะ (2544) ซึ?งทดสอบประสิทธิภาพ
สารสกัดหยาบใบพลูด้วยวิธีมาตรฐาน paper disc
agar diffusion พบว่ า สารสกัด หยาบใบพลู ความ
เข้มข้น 100,000 และ 200,000 ppm มีประสิทธิภาพ

ใ น ก า ร ยั บ ยั H ง ร า Eurotium amstelodami แ ล ะ
E. chevalieri ตามลําดับ และ หฤทัย และพรอนันต์
(2557) รายงานประสิทธิภาพสารสกัดหยาบใบพลู
ความเข้ม ข้น 10 มิล ลิก รัม ต่ อ มิล ลิลิต ร สามารถ
ยับยังH รา Aspergillus sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. สาเหตุโรคหลังการเก็บเกี?ยวได้ 100 %
ส่ ว นการใช้ส ารสกัด หยาบใบพลู ย ับ ยังH แบคทีเ รีย
สาเหตุ โ รคพื ช และควบคุ ม โรคพื ช ที? เ กิ ด จาก
แบคทีเรีย อุมาพร และ ชลิดา (2557) รายงานว่ า
สารสกัด หยาบใบพลู ปริม าตร 40 ไมโครลิต ร มี
ประสิท ธิภ าพยับ ยังH แบคทีเ รีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี?ยวของมะเขือเทศได้ดี โดยมี
ค่าการยับยังH เท่ากับ 8.45 มิลลิเมตร และเมื?อใช้ใบ
พลูแ ห้ง รองก้น หลุ มก่ อนปลูกมะเขือ เทศในสภาพ
เรือนปลูกพืชทดลอง ซึ?งมีการปลูกเชือH R. Solanacearum ให้แ พร่ก ระจายอยู่ใ นดิน ส่ง ผลให้มะเขือ
เทศรอดตาย 25 % ขณะที?กรรมวิธีควบคุม (ปลูก
เชืHอ สาเหตุ โ รคเหี?ย วเพีย งอย่ า งเดีย ว) ส่ ง ผลให้
มะเขือเทศเป็ นโรคเหีย? วตาย 100 % ขณะที? จิตติมา

ตารางที3 1 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบพลูดว้ ยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตท fraction ต่าง ๆ ในการยับยังH เชือH
Erwinia carotovora subsp. carotovora ECC14 สาเหตุโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี
บริเวณยับยังH เฉลีย?
บริเวณยับยังH เฉลีย?
บริเวณยับยังH เฉลีย?
กรรมวิธี
กรรมวิธี
1/
1/
(มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)1/
Fraction 1
0f
Fraction 10
0f
Fraction 19
0f
Fraction 2
14.67±0.5131c Fraction 11
0f
Fraction 20
0f
Fraction 3
16.67±0.55c
Fraction 12
0f
Fraction 21
0f
Fraction 4
9.67±0.58d
Fraction 13
0f
Hexane
0f
Fraction 5
11.33±0.17cd
Fraction 14
0f
Ethyl acetate
0f
Fraction 6
8.67±0.35d
Fraction 15
0f
Methanol
0f
Fraction 7
21.00±0.12b
Fraction 16
0f
Copper hydroxide
7.00±0.51d
Fraction 8
29.00±0.06a
Fraction 17
0f
นํHากลันนึ
? ?งฆ่าเชือH
0f
Fraction 9
20.00±0.10b
Fraction 18
0f
กรรมวิธที ไ?ี ม่ใช้สารใด
0f
1/ ประสิท ธิภ าพของสารสกัดใบพลู fraction ต่ าง ๆ แตกต่ างกัน ตามตัวอัก ษรเปรีย บเทียบตามคอลัมน์ โดยวิเคราะห์หาความ
แปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย? ทางสถิตทิ ร?ี ะดับความเชื?อมัน? 95 % โดย Duncan’s new multiple range
tests (DMRT) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
กรรมวิธี
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3.2 องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดใบ

และคณะ (2558) และ ประทุมพร และคณะ (2558)
รายงานประสิทธิภาพสารสกัดหยาบใบพลูใ นการ
ยับยังH เชือH E. carotovora subsp. carotovora สาเหตุ
โรคเน่ าเละของผักกาดขาวปลีและคะน้า ตามลําดับ
ตลอดจนประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรเชือH
E. carotovora subsp. carotovora ใ น ดิ น ติ ด เ ชืH อ
จนกระทังจํ
? านวนประชากรเชืHอโรคอยู่ในระดับทีไ? ม่
เหมาะสมต่อการเกิดโรคเน่ าเละได้ บ่งชีHให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของสารสกัดใบพลูในการควบคุมเชือH
สาเหตุโรคพืช และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาต่อ
ยอดเป็ นชีวภัณฑ์อารักขาพืชสําหรับควบคุมโรคเน่ า
เละต่ อ ไป ซึ?ง โรคนีH เ ป็ น โรคที?ย ากแก่ ก ารควบคุ ม
เพราะแม้แต่สารเคมีอารักขาพืชก็มกั จะควบคุมไม่
ได้ผล เนื?องจากเชือH สาเหตุโรคสามารถดํารงชีพอยู่
ในดินได้นาน แม้ว่าเศษซากพืชอาศัยจะเน่าเปื? อยไป
แล้วก็ตาม (soilborne plant pathogen) ดังนันH หัวใจ
สําคัญในการควบคุมโรคนีH จําเป็ นต้องใช้ผลิตภัณฑ์
อารั ก ขาพื ช ที? มี ก ลไกปลดปล่ อ ยสารออกฤทธิ J
(active ingredients) อย่างช้า ๆ ลงไปในดิน ซึง? เป็ น
แหล่งอาศัยของเชือH สาเหตุโรค จึงจะสามารถควบคุม
ประชากรเชือH โรคจนกระทังไม่
? เหมาะสมต่อการเกิด
โรคหรือหมดไปจากแหล่งผลิตพืชนันH ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยังยื
? น

พลู
ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ
สารสกัดใบพลู fraction 8 พบว่ามีสารสําคัญ 8 ชนิด
ไ ด้ แ ก่ eucalyptol (1,8-cineole), phenol-2,4-bis
(1,1-dimethylethyl), chavicol, eugenol, 3-allyl-6methoxyphenol, 4-chromanol, α-cadinene แ ละ
β-guaiene ซึง? สารสําคัญทีพ
? บมาก คือ 4-chromanol
และ 3-allyl-6-methoxyphenol มี % of total เท่ากับ
73.45 และ 30.28 ตามลําดับ (ตารางที? 2) สอดคล้อง
กับ อรพิน และคณะ (2553) ที?รายงานสารสกัดใบ
พลู ประกอบด้วยสารสําคัญ 16 ชนิด ได้แก่ 3-allyl6-methoxyphenol, α-cadinene, β -cadinene, transcaryophyllene, eucalyptol, eugenol, elemene,
cubenol, aromadendrene, cis-caryophyllene,
chavicol, seychellene, valencene, β -guaiene
และ juniper camphor บ่งชีHให้เห็นว่า 4-chromanol
และ 3-allyl-6-methoxyphenol จัดเป็ นสารสําคัญทีม? ี
แนวโน้ ม เป็ น สารออกฤทธิ J (active ingredient) ใน
การควบคุ ม โรคเน่ า เละ โดย 4-chromanol และ
3-allyl-6-methoxyphenol เป็ นสารกลุ่ ม quinone
และฟี นอล (phenol) ตามลํ า ดับ ซึ?ง สาร 2 กลุ่ ม นีH
มีฤทธิในการยั
บยังH การเข้าทําลายของเชือH สาเหตุโรค
J

ตารางที3 2 องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดใบพลู fraction 8
Peak No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Compound of betel leaf
Eucalyptol (1,8-cineole)
Phenol-2,4-bis(1,1-dimethylethyl)
Chavicol
Eugenol
3-allyl-6-methoxyphenol
4-chromanol
α-cadinene
β-guaiene
525

Groups
Monoterpene
Phenol
Phenol
Phenol
Phenol
Quinone
Sesquiterpene
Sesquiterpene

% of total
0.28
1.14
4.23
1.05
30.28
73.45
0.57
0.37
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พืชและป้ องกันการติดโรคจากเชืHออื?น ๆ เช่น และ
peroxidase สูง กว่ า ปกติ ส่ง ผลให้พืชมีภูมิหยุดยังH
เอนไซม์ของเชืHอโรคซึ?งทําหน้ าที?ย่อยสลาย pectin
และ cellulose (pectolytic and cellulolytic enzyme)
ในผนังเซลล์พชื และกระตุ้นให้เนืHอเยื?อพืชทีต? ดิ เชือH
สะสมสารฟี นอลและเอนไซม์ทเ?ี กีย? วข้องกับระบบภูมิ
ต้านทานพืช ได้แก่ polyphenol oxidase ต้านทาน
ต่อเชืHอสาเหตุโรคทังH ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง? สาร
กลุ่ม quinone และฟี นอล เมื?อถูกออกซิไดซ์แล้ว จะ
มีความเป็ นพิษต่ อต้านเชืHอสาเหตุ โ รคพืชได้ดีกว่า
สารเดิม (Muller, 1956) นอกจากนีHสารอื?น ๆ ที?พบ
ในสารสกัดใบพลู คือ phenol-2,4-bis(1,1-dimethyl
ethyl), chavicol และ eugenol ก็จ ัด อยู่ ใ นกลุ่ ม สาร
ฟี นอลเช่ น กั น อี ก ทั Hง eucalyptol (1,8-cineole),
α-cadinene และ β-guaiene จัด อยู่ใ นกลุ่ ม monoterpenes และ sesquiterpenes ซึ? ง มี ส มบั ติ ท าง
ชีววิทยาเป็ นนํH ามันหอมระเหย ที?สามารถต่ อต้า น
การเข้าทําลายของเชืHอสาเหตุ โ รคพืช รวมทังH เป็ น
สารไล่ แ มลงศัต รูพืช สารยับ ยังH การกิน ของแมลง
ศั ต รู พื ช และสารฆ่ า แมลงศัต รู พื ช โดยเฉพาะ
eucalyptol (1,8-cineole) และ α-cadinene มี ฤ ทธิ J
ยับยังH แบคทีเรียและราสาเหตุโรคพืช ซึง? นอกจากใบ
พลูแ ล้ว ยัง สามารถพบ 1,8-cineole ในยูค าลิป ตัส
(Eucalyptus spp.) แมงลักคา (Hyptis suaveolens)
และ Rosmarinus officinalis เป็ นต้น (ศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553)
3.3 ผลการพัฒ นาชี ว ภัณ ฑ์ อ ารัก ขาพื ช
สารสกัดใบพลู
การพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชต้นแบบ
โดยการกัก เก็บ สารสกัด ใบพลู fraction 8 ความ
เข้ม ข้น 5, 7.5 และ 1 0% ในนาโนไคโตซาน และ
ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของชี ว ภั ณ ฑ์ อ ารั ก ขาพื ช
ต้นแบบในการยับยังH เชือH ECC14 สาเหตุโรคเน่าเละ
ของผักกาดขาวปลี รวมทังH ศึกษาประสิทธิภาพของ
นาโนไคโตซานในการกักเก็บสารสกัดใบพลู ความ

เข้มข้น 5, 7.5 และ 10 % และคัดเลือกกรรมวิธที ก?ี กั
เก็บสารสกัดใบพลูได้ดที ส?ี ุดเพื?อศึกษาประสิทธิภาพ
การปลดปล่อยสารสกัดใบพลูทงั H แบบสะสมและไม่
สะสมจากชีวภัณฑ์อารักขาพืชต้นแบบ ซึง? มีผลการ
วิจยั ดังนีH
3.3.1 ประสิทธิภาพชีวภัณฑ์อารักขาพืช
ต้นแบบในการยับยังH เชือH สาเหตุโรคเน่าเละ
ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพชี ว ภัณฑ์อารักขาพืชต้นแบบในการยับยังH เชือH ECC14
สาเหตุ โ รคเน่ า เละของผั ก กาดขาวปลี ด้ ว ยวิ ธี
มาตรฐาน paper disc agar diffusion พบว่ า ชี ว ภัณฑ์อารักขาพืชต้นแบบ ซึง? มีสารออกฤทธิเป็
J นสาร
สกัดใบพลู ความเข้ม ข้น 10 % มีประสิทธิภาพใน
การยับ ยังH เชืHอ ECC14 ได้ดีท?ีสุ ด มีบ ริเ วณยับ ยังH
เท่ากับ 28.28 มิลลิเมตร ทัดเทียมกับสารสกัดหยาบ
ใบพลูในตัวทําลายเอทิลอะซิเตท ความเข้มข้น 10
% มี บ ริ เ วณยั บ ยั งH เท่ า กั บ 28.96 มิ ล ลิ เ มตร ซึ? ง
แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ (P = 0.05)
กับ กรรมวิธีอ?ืน ๆ และกรรมวิธีค วบคุ ม (รู ป ที? 1)
สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้าถึงประสิทธิภาพสาร
สกัดหยาบใบพลูในตัวทําลายเอทิลอะซิเตท ความ
เข้มข้น 10 % มีบริเวณยับยังH เชือH สาเหตุโรคเน่ าเละ
ได้ดที ส?ี ดุ เท่ากับ 21.8 มิลลิเมตร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.05) กับความเข้ม ข้น 5
และ 7.5 % ซึง? มีบริเวณยับยังH 10.4 และ 11.4 มิลลิเมตร ตามลําดับ (จิตติมา และคณะ, 2558) ซึง? บ่งชีH
ให้เห็นว่าองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดใบพลู
fraction 8 เป็ นสารออกฤทธิสJ ํ า คัญ ของชีว ภั ณ ฑ์
อารักขาพืช ต้นแบบที?พฒ
ั นาขึHนจากการวิจยั ครังH นีH
ในการยับยังH เชืHอสาเหตุ โรคเน่ าเละ รวมทังH บ่งชีHถึง
ความสํา เร็จ ในการใช้น าโนไคโตซานกัก เก็บ และ
ปลดปล่อยสารออกฤทธิ J (สารสกัดใบพลู fraction 8)
ยับH ยังเชืHอสาเหตุ โ รคเน่ าเละ และมีแนวโน้ มที?ดีใน
การพัฒนาต่อยอดเป็ นชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัด
ใบพลู
526
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ภาพการกัก เก็บ สารสกัด ใบพลู fraction 8 ความ
เข้มข้น 5, 7.5 และ 10 % ได้ดี ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ (P = 0.05) เมื?อเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีค วบคุ ม ซึ?ง มีป ระสิท ธิภ าพการกัก เก็ บ
เท่ากับ 78.69, 82.27 และ 85.39 % ตามลําดับ (รูป
ที? 2ก)

รูปที3 1 ประสิทธิภาพชีวภัณฑ์อารักขาพืชต้นแบบ
ใ น ก า ร ยั บ ยั H ง เ ชืH อ Erwinia carotovora
subsp. carotovora ECC14 สาเหตุโรคเน่า
เละของผักกาดขาวปลี ด้วยวิธีม าตรฐาน
paper disc agar diffusion โ ด ย T1 ชี ว ภั ณ ฑ์ อ ารั ก ขาพื ช ซึ? ง มี ส ารสกัด ใบพลู
ความเข้ม ข้น 5 % เป็ นสารออกฤทธิ,J T2
ชีว ภัณ ฑ์อ ารัก ขาพืช ซึ?ง มีส ารสกัดใบพลู
ความเข้มข้น 7.5 % เป็ นสารออกฤทธิ,J T3
ชีว ภัณ ฑ์อ ารัก ขาพืช ซึ?ง มีส ารสกัดใบพลู
ความเข้มข้น 10 % เป็ นสารออกฤทธิ,J T4
สารสกัด หยาบใบพลู ใ นตัว ทํ า ลายเอทิล
อะซิเตท ความเข้มข้น 10 %, T5 สารเคมี
คอปเปอร์ไ ฮดรอกไซด์ อัต ราการใช้ 20
กรัม ต่ อ นํH า 20 ลิต ร, T6 นาโนไคโตซาน
ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น 0.05 %, T7 dimethyl
sulfoxide, T8 tripolyphosphate, T9 นํH า
กลัน? นึ? ง ฆ่า เชืHอ และ T10 กรรมวิธีท?ีไม่ ใช้
สารใด

รูปที3 2 ประสิทธิภาพการกักเก็บและปลดปล่อยสาร
สกัดใบพลูของชีวภัณฑ์อารักขาพืช
3.3.3 ประสิท ธิภ าพการปลดปล่ อยสาร
สกัดใบพลูจากชีวภัณฑ์อารักขาพืช
ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปลดปล่อยสารสกัดใบพลู ความเข้ม ข้น 10 % ซึ?ง
เป็ นสารออกฤทธิของชี
วภัณฑ์อารักขาพืชต้นแบบ
J
ทีพ? ฒ
ั นาขึนH จากการกักเก็บในนาโนไคโตซาน พบว่า
นาโนไคโตซานมีการปลดปล่อยสารสกัดใบพลูแบบ
สะสมเพิม? ขึนH อย่างต่อเนื?องจนกระทังหมดไปภายใน
?
14 วั น ซึ? ง มี ค่ า เท่ า กั บ 15.2-80.2 % (รู ป ที? 2ข)
สําหรับการปลดปล่อยแบบไม่สะสม พบว่าเกิดขึนH
อย่างต่ อเนื?อง (14 วัน) เช่นเดียวกัน แต่ อตั ราการ

3.3.2 ประสิทธิภาพชีวภัณฑ์อารักขาพืช
ในการกักเก็บสารสกัดใบพลู
การใช้นาโนไคโตซาน ความเข้มข้น
0.05 % นํHาหนักโดยปริมาตร กักเก็บสารสกัดใบพลู
fraction 8 ความเข้ม ข้น ต่ า ง ๆ เปรีย บเทีย บกับ
กรรมวิธคี วบคุม พบว่านาโนไคโตซานให้ประสิทธิ527

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที 7 • ฉบับที 5 • ฉบับเสริ ม 2561

อารั ก ขาพื ช ต้ น แบบนีH มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปลดปล่อยสารออกฤทธิทัJ งH แบบสะสมและไม่สะสม
อย่ า งต่ อ เนื? อ งภายใน 14 วั น ซึ? ง สอดคล้ อ งกับ
รายงานของ จิตติมา และคณะ (2558) พบว่าการ
ราดดินด้วยสารสกัดหยาบใบพลูด้วยตัวทําละลาย
เอทิลอะซิเตท ความเข้มข้น 10 % ทุก ๆ 14 วัน

ปลดปล่ อ ยในแต่ ล ะวัน จะน้ อ ยกว่า การปลดปล่อย
แบบสะสม (รูปที? 2ข)
ผลการวิ จ ัย แสดงให้ เ ห็น ถึ ง ความ
สําเร็จ ของการพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชต้นแบบ
โดยการกักเก็บสารสกัดใบพลู ความเข้มข้น 10 %
ในนาโนไคโตซาน ความเข้มข้น 0.05 % ซึง? ชีวภัณฑ์

ตารางที3 3 ปริม าณสารออกฤทธิแJ ละประสิทธิภาพชีวภัณฑ์อ ารักขาพืช ต้นแบบ ซึ?งมีอายุการเก็บ รัก ษา
แตกต่างกันภายใต้สภาพอุณหภูมหิ อ้ ง ในการยับยังH เชือH Erwinia carotovora subsp. carotovora
ECC14 สาเหตุโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี
สารออกฤทธิ J (%)
บริเวณยับยังH เฉลีย? (มิลลิเมตร)2/
4-chromanol
3-allyl-6-methoxyphenol
T1
73.45±0.05a
30.28±0.06a
28.08±0.13a
T2
71.33±1.29a
29.45±0.25a
27.86±0.17a
T3
72.68±1.14a
28.66±2.16a
27.16±1.15a
T4
72.35±0.09a
27.98±2.22a
27.69±0.18a
T5
70.46±1.31a
28.36±3.28a
26.85±1.16a
T6
72.55±2.11a
28.49±3.42a
27.15±1.28a
T7
36.9±1.36b
12.39±1.39b
7.68±2.13b
T8
ND
ND
8.12±2.26b
T9
ND
ND
0c
T10
ND
ND
0c
T11
ND
ND
0c
T12
ND
ND
0c
T13
ND
ND
0c
1/รายละเอียดกรรมวิธ ี T1 ชีวภัณฑ์อารักขาพืช อายุ 0 เดือน, T2 ชีวภัณฑ์อารักขาพืช อายุ 3 เดือน, T3 ชีวภัณฑ์อารักขาพืช อายุ 6 เดือน, T4 ชีวภัณฑ์อารักขาพืช อายุ 9 เดือน, T5 ชีวภัณฑ์อารักขาพืช อายุ 12 เดือน,
T6 สารสกัดหยาบใบพลูในตัวทําลายเอทิลอะซิเตท ความเข้มข้น 10 % อายุ 0 เดือน, T7 สารสกัดหยาบใบพลู
ในตัวทําลายเอทิลอะซิเตท ความเข้มข้น 10 % อายุ 12 เดือน, T8 สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตราการใช้
20 กรัมต่อนํHา 20 ลิตร, T9 นาโนไคโตซาน ความเข้มข้น 0.05 %, T10 dimethyl sulfoxide, T11 tripolyphosphate, T12 นํHากลันนึ
? ?งฆ่าเชือH และ T13 กรรมวิธที ไ?ี ม่ใช้สารใด
2/ประสิทธิภาพของกรรมวิธ ี T1-T13 ดังรายละเอียดข้างต้น แตกต่างกันตามตัวอักษรเปรียบเทียบตามคอลัมน์
โดยวิเคราะห์หาความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย? ทางสถิตทิ ร?ี ะดับความเชื?อมัน? 95
% โดย DMRT ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป และ ND = not determined
กรรมวิธ1/ี
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ลําดับ) ขณะที?ไคโตซาน (T9), dimethyl sulfoxide
(T10) แ ล ะ tripolyphosphate (T11) ไ ม่ มี ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพการยับยังH เชือH ECC14 บ่งชีHให้เห็นว่า
นาโนไคโตซานมีป ระสิท ธิภาพในการกักเก็บสาร
สกัดใบพลูและรักษาสภาพสารออกฤทธิ J ในสารสกัด
ใบพลูให้มอี ายุการเก็บรักษาได้นานอย่างน้อย 1 ปี
3.5 ประสิ ทธิ ภาพชีวภัณฑ์อารักขาพืชสาร
สกัด ใบพลู ใ นการควบคุม โรคเน่ า เละของผัก
กาดขาวปลีในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง
ผลการทดสอบประสิท ธิภ าพชีว ภัณ ฑ์
อารักขาพืชสารสกัดใบพลูในการควบคุมโรคเน่ าเละ
ของผัก กาดขาวปลีใ นสภาพเรือ นปลูก พืช ทดลอง
พบว่า T3 ราดดินด้วยชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัด
ใบพลู อายุ 0 เดือน ทุก 14 วัน จํานวน 3 ครังH (วันที?
0, 14 และ 28 วัน หลังปลูกเชือH ECC14 ในดิน) และ
T4 ราดดินด้วยชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลู
อายุ 12 เดือน ทุก 14 วัน จํานวน 3 ครังH (วันที? 0,
14 และ 28 วัน หลัง ปลู ก เชืH อ ECC14 ในดิ น ) มี
ประสิท ธิภ าพสูง สุ ด ในการควบคุ ม ประชากรเชืHอ
ECC14 และควบคุมโรคเน่ าเละของผักกาดขาวปลี
แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ (P = 0.05)
กับกรรมวิธคี วบคุม (ตารางที? 4) โดย T3 ส่งผลให้
ประชากรเชืHอ ECC14 ลดลงจาก 1.27 x 108 เหลือ
1.37 x 103 cfu/g soil หลังปลูกเชือH ในดิน 28 วัน และ
พบการเกิดโรคเน่าเละบนผักกาดขาวปลี 10 % และ
T4 ส่ ง ผลให้ ป ระชากรเชืH อ ECC14 ลดลงจาก
1.30 x 108 เหลือ 2.94 x 103 cfu/g soil หลังปลูกเชือH
ในดิน 28 วัน และพบการเกิด โรคเน่ า เละ 10 %
ขณะที? T5 ราดดินด้วยสารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอก
ไซด์ทุก 14 วัน จํานวน 3 ครังH (วันที? 0, 14 และ 28
วัน หลังปลูกเชือH ECC14 ในดิน) ส่งผลให้ประชากร
เชือH ECC14 ลดลงจาก 1.26 x 108 เหลือ 1.22 x 107
cfu/g soil หลัง ปลูก เชืHอ ในดิน 28 วัน และพบการ
เกิดโรคเน่ าเละบนผักกาดขาวปลี 50 % และ T6-T7
ราดดินด้วยนาโนไคโตซานหรือนํHากลันนึ
? ?งฆ่าเชือH ทุก

จํ า นวน 3 ครังH (0, 14 และ 28 วัน หลัง ปลู ก เชืH อ
ECC14 ในดิน) สามารถควบคุมปริมาณประชากร
เชืHอ ECC14 ให้อยู่ใ นระดับที?ไม่สามารถก่อให้เกิด
โรคได้ (2.69 x 104 cfu/ml) บ่ ง ชีHใ ห้เ ห็น ว่ า ความถี?
ของการใช้ชวี ภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลูในการ
ควบคุมโรคเน่าเละให้ประสบความสําเร็จ คือ การใช้
ทุ ก 14 วัน หากมีโ รคระบาดรุ น แรงสามารถเพิ?ม
ความถี?ก ารใช้ชีว ภัณ ฑ์อ ารัก ขาพืช ได้ต ามความ
เหมาะสม
3.4 อายุการเก็บ รักษาชี วภัณฑ์อารัก ขา
พืชสารสกัดใบพลู
ผลการศึกษาพบว่าชีวภัณฑ์อารักขาพืช
สารสกัดใบพลูท?มี กี ารเก็บรักษาในขวดแก้วสีชาใน
สภาพอุณหภูมหิ ้อง (32±3 ºC) เป็ นเวลา 0 (T1), 3
(T2), 6 (T3), 9 (T4) และ 12 (T5) เดือน มีสารออก
ฤทธิ สJ ํ า คั ญ ได้ แ ก่ 4-chromanol และ 3-allyl-6methoxyphenol ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย สํา คัญ
ทางสถิติ (P = 0.05) ซึง? กันและกัน (T1-T5) เท่ากับ
70.46-73.45 % และ 27.98-30.28 % ตามลํ า ดั บ
และแสดงบริ เ วณยั บ ยั งH เชืH อ ECC14 ได้ ดี ท?ี สุ ด
เท่ากับ 28.08 (T1), 27.86 (T2), 27.16 (T3), 27.69
(T4) และ 26.85 (T5) มิลลิเมตร ตามลําดับ ทัดเทียม
กับสารสกัดหยาบใบพลูในตัวทําลายเอทิลอะซิเตท
อายุ 0 เดือน (T6 ให้ค่า 4-chromanol เท่ากับ 72.55
% และ 3-allyl-6-methoxyphenol เท่ากับ 28.49 %
มี บ ริ เ ว ณ ยั บ ยั H ง เ ชืH อ ECC14 เ ท่ า กั บ 27.15
มิลลิเมตร) ซึง? แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P = 0.05) กั บ ก ร ร ม วิ ธี ค วบ คุ ม (ต า ร า ง ที? 3)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ? ง สารสกัด หยาบใบพลู ใ นตั ว
ทําลายเอทิลอะซิเตท ในสภาพอุณหภูมิห้อง อายุ
12 เดือน (T7) ให้ค่า 4-chromanol เท่ากับ 36.97
% และ 3-allyl-6-methoxyphenol เท่ากับ 12.39 %
มีบริเวณยับยังH เชือH ECC14 เท่ากับ 7.68 มิลลิเมตร
และสารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (T8) มีบริเวณ
ยับ ยังH เชืHอ ECC14 เท่ า กับ 8.12 มิล ลิเ มตร (ตาม
529
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ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ เ ป ลื อ ก ทั บ ทิ ม ใ บ พ ลู เ ป ลื อ ก
ส้ม เขีย วหวาน ต้ น ลู ก ใต้ ใ บ และผลเปลือ กมัง คุ ด
คลุกลงในดินทีม? แี บคทีเรียสาเหตุโรคทีเ? ตรียมไว้ใน
อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ ในกระบะซีเมนต์ขนาด 1
ลูกบาศก์เมตร พบว่าทุกกรรมวิธสี ามารถลดปริมาณ
เชือH ในดินลงได้ โดยทําให้ปริมาณเชือH ในดินในแต่ละ
สัป ดาห์ ล ดลงในอัต ราที?สู ง กว่ า กรรมวิธีค วบคุ ม
นอกจากนีHยงั พบว่าการใช้สารสกัดหยาบใบพลูและ
เปลื อ กผลทั บ ทิ ม คลุ ก ลงในดิ น ที? มี ก ารติ ด เชืH อ
สามารถชะลอการพัฒนาของโรคได้ดีกว่ากรรมวิธี
อื?น ๆ ซึง? แสดงให้เห็นว่าชีวภัณฑ์

14 วัน จํานวน 3 ครังH (วันที? 0, 14 และ 28 วัน หลัง
ปลู ก เชืHอ ECC14 ในดิน ) ส่ ง ผลให้ ป ระชากรเชืHอ
ECC14 เพิ?ม ขึHน จาก 1.27 x 108 เป็ น 1.32 x 1010 1.43 x 1010 cfu/g soil หลั ง ปลู ก เชืH อ ในดิ น 28 วัน
และพบการเกิดโรคเน่ าเละบนผักกาด ขาวปลี 100
% (ตารางที? 4) แสดงให้เห็นว่าชีวภัณฑ์อารักขาพืช
สารสกัดใบพลู สามารถลดการเกิดโรคเน่ าเละบน
ผักกาดขาวปลีได้ 90 % สอดคล้องกับ ศศิธร (2546)
ที?รายงานการศึกษาการจัดการดินเพื?อลดปริมาณ
เชืHอ E. carotovora subsp. carotovora สาเหตุ โ รค
เน่ าเละของผักกาดเขียวปลีใ นสภาพเรือนปลูกพืช
ทดลอง โดยใช้ส ารสกัด หยาบและกากของพืช 5

ตารางที3 4 ประสิทธิภาพชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลูในการควบคุมโรคเน่ าเละของผักกาดขาวปลีใน
สภาพเรือนปลูกพืชทดลอง1/
ปริมาณเชือH Erwinia carotovora subsp. carotovora ECC14
การเกิดโรคเน่าเละ
ในดินจําลองการติดเชือH หลังการปลูกเชือH ECC14 (cfu/g soil)
(%)
0 วัน
14 วัน
28 วัน
T1
1.28 x 108a
1.39 x 104a
1.30 x 104a
10±2.69c
8
6
5
T2
1.28 x 10 a
1.35 x 10 a
1.30 x 10 a
30±3.13bc
8
4
3
T3
1.27 x 10 a
1.26 x 10 a
1.37 x 10 a
10±1.18c
T4
1.30 x 108a
1.41 x 104a
2.94 x 103a
10±2.12c
8
8
7
T5
1.26 x 10 a
1.08 x 10 b
1.22 x 10 a
50±3.33b
8
9
10
T6
1.27 x 10 a
1.16 x 10 c
1.32 x 10 b
100±3.21a
8
9
10
T7
1.27 x 10 a
1.32 x 10 d
1.43 x 10 c
100±2.35a
T8
0b
0e
0d
0d
1/ประสิทธิภาพของกรรมวิธ ี T1-T8 ดังรายละเอียดด้านล่าง แตกต่างกันตามตัวอักษรเปรียบเทียบตามคอลัมน์
โดยวิเคราะห์หาความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย? ทางสถิตทิ ร?ี ะดับความเชื?อมัน? 95
% โดย DMRT ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
2/รายละเอียดกรรมวิธ ี T1 สารสกัดหยาบใบพลูในตัวทําลายเอทิลอะซิเตท ความเข้มข้น 10 % อายุ 0 เดือน,
T2 สารสกัดหยาบใบพลูในตัวทําลายเอทิลอะซิเตท ความเข้มข้น 10 % ในสภาพอุณหภูมหิ อ้ ง อายุ 12 เดือน,
T3 ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลู ความเข้มข้น 10 % อายุ 0 เดือน, T4 ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบ
พลู ความเข้มข้น 10 % ในสภาพอุณหภูมหิ อ้ ง อายุ 12 เดือน, T5 สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตราการใช้
20 กรัมต่อนํHา 20 ลิตร, T6 นาโนไคโตซาน ความเข้มข้น 0.05 %, T7 นํHากลันนึ
? ?งฆ่าเชือH และ T8 กรรมวิธที ไ?ี ม่
ใช้สารใด
กรรมวิธ2/ี
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อารัก ขาพืช สารสกัด ใบพลู จ ากการวิจ ัย ครังH นีH มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม โรคเน่ าเละของ
ผักกาดขาวปลีได้ดี ซึง? ผลการทดลองราดดินด้วยชีว
ภัณฑ์อารักขาพืชสารสกัดใบพลูทุก 14 วัน ภายใน
เวลา 28 วัน สามารถควบคุมปริมาณประชากรเชือH
สาเหตุ โ รคเน่ า เละให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที? ไ ม่ ส ามารถ
ก่ อ ให้เ กิด โรคได้ อย่ า งไรก็ต าม ปริม าณเชืHอ โรค
สามารถเพิม? ขึนH ได้เมื?อเวลาผ่านไป หากมีการวิจยั
เกีย? วกับการใช้และวิธกี ารใช้ รวมทังH ความถีข? องการ
ใช้ท?สี ่งผลให้สามารถควบคุมปริมาณเชืHอโรคไม่ใ ห้
สามารถก่อโรคได้หรือหมดไป จัดเป็ นกลยุทธ์การ
ควบคุมโรคทีม? ปี ระสิทธิภาพยังยื
? น

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
วิจยั (สกว.) บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จํากัด และ
ศูนย์เครื?องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สําหรับการ
สนับสนุ นงบประมาณการวิจยั พร้อมทังH สนับสนุ น
เครื?องมือและเครื?องจักรระดับอุตสาหกรรมในการ
วิจยั ครังH นีH

5. รายการอ้างอิ ง
กฤติกา นรจิตร, 2548, คุณสมบัติของสารสกัดจาก
พืช วงศ์ข ิง : อิท ธิพ ลของวิธีการสกัด ต่ อการ
ยับยังH การเจริญเติบโตของเชืHอแบคทีเรียและ
การเป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิส ระ, วิท ยานิ พ นธ์
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี กรุงเทพฯ. 142 น.
จิต ติม า โสตถิวิไ ลพงศ์, วิล าวรรณ์ เชืHอ บุ ญ และ
ดุ ส ิ ต อธิ นุ ว ั ฒ น์ , 2558, สารสกั ด หยาบพื ช
ควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี, Thai J.
Sci. Technol. 4(3): 244-254.
เจตน์ มาธฤทธิ,J 2545, การศึกษาประสิทธิภาพจาก
พื ช สมุ น ไพรในการยั บ ยั Hง Xanthomonas
campestris pv. citri สาเหตุ โ รคแคงเกอร์ของ
ม ะ น า ว แ ล ะ Erwinia carotovora subsp.
carotovora สาเหตุโรคเน่ าเละของผัก, ปั ญหา
พิเ ศษปริญ ญาตรี คณะเกษตร กํา แพงแสน,
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน, นครปฐม.
ชลิดา เล็กสมบูรณ์, นิพนธ์ ทวีชยั , วิชยั โฆสิตรัตน
และยิง? ยง ไพสุขศานติวฒ
ั นา, 2543, ฤทธิต้J าน
เชืHอแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชของสารสกัดจาก
พืชสมุนไพร, ว.วิทยาศาสตร์ 54: 91-97.
ชูศกั ดิ J จรูญสวัสดิ,J 2551, การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การใช้ส ถิติใ นงานวิจ ยั , เสริม มิต รการพิม พ์,
กรุงเทพฯ.

4. สรุป
ชีว ภัณ ฑ์อ ารัก ขาพืช อนุ ภาคนาโนต้นแบบ
สูตรใหม่สําหรับผสมนํH าใช้ราดดิน ผลิตจากการกัก
เก็บสารสกัดใบพลู fraction 8 ความเข้ม ข้น 10 %
ในนาโนไคโตซาน ความเข้มข้น 0.05 % มีสารออก
ฤทธิสํJ าคัญ ได้แก่ eucalyptol (1,8-cineole), phenol2,4-bis(1,1-dimethylethyl), chavicol, eugenol, 3allyl-6-methoxyphenol, 4-chromanol, α-cadinene
และ β -guaiene เมื? อ นํ าไปราดดิ น ทุ ก 14 วั น
สามารถป้ องกัน การระบาดของโรคเน่ า เละของ
ผักกาดขาวปลีได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีโ รค
ระบาดรุนแรงสามารถเพิ?ม ความถี?การใช้ชีวภัณฑ์
อารัก ขาพืช ได้ต ามความเหมาะสม ซึ?ง ชีว ภัณฑ์นHี
สามารถเก็บรักษาได้ในสภาพอุณหภูมหิ ้องได้นาน
อย่างน้อย 1 ปี ข้อมูลทังH หมดนีHบ่งชีใH ห้เห็น แนวทาง
ในการพัฒ นาชีว ภั ณ ฑ์ อ ารัก ขาพื ช สู ต รใหม่ แ ละ
ประสิทธิภาพของการใช้ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตร
ใหม่ ภายใต้สภาพการระบาดรุนแรงของโรคเน่ าเละ
และมีค วามเป็ นไปได้ ใ นการขยายผลสู่ ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม และเผยแพร่ให้นําชีวภัณฑ์ไปใช้
ในระบบการผลิตผักกาดขาวปลี พืชผักวงศ์ผกั กาด
และพืชเศรษฐกิจอื?น ๆ อย่างได้ผล เพื?อการค้าต่อไป
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