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การจัดจ�ำแนกเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ในกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี และการควบคุม
Identification of Colletotrichum spp. causing of anthracnose disease
in lady’s slipper (Paphiopendilum sp.) and control
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บทคัดย่อ: เก็บตัวอย่างรองเท้านารีที่แสดงอาการเป็นแผลจุดสีน�้ำตาลที่พบได้บนใบตั้งแต่บริเวณโคนใบจนถึงปลายใบ
เมื่อน�ำมาแยกเชื้อราให้บริสุทธิ์ และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สามารถแยกเชื้อรา Colletotrichum spp. ได้ 4 ไอ
โซเลทน�ำมาศึกษาวิธีการควบคุมโดยการใช้สารเคมี และชีววิธีในระดับห้องปฏิบัติการ ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมี
3 ชนิด ได้แก่ คาร์เบนดาซิม เบนโนมิล และแคปแทน ที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่า คาร์เบนดาซิม และเบนโนมิล ทุกความ
เข้มข้นสามารถยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ รา Colletotrichum spp. ได้ทกุ ไอโซเลท ได้100 เปอร์เซ็นต์ ทีร่ ะดับความเข้ม
ข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นต้นไป ในขณะที่แคปแทนมีประสิทธิภาพต�่ำ ศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซาน (100-3,000
มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่า สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเส้นใยเชือ้ รา Colletotrichum spp. ได้อยูใ่ นระดับต�ำ่ (3.6-11.6
เปอร์เซ็นต์) ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ ประยงค์ (30% WP) และพุทธชาติก้านแดง
(30% WP) ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 100-5000 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดมีประสิทธิภาพใน
การยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ รา Colletotrichum spp. ทุกไอโซเลทได้ ทีร่ ะดับความเข้มข้นตัง้ แต่ 5000 มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยสารสกัดจากประยงค์ (30% WP) มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราเท่ากับ 49.4-78.8 เปอร์เซ็นต์ และ
สารสกัดจากพุทธชาติก้านแดง (30% WP) มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราเท่ากับ 56.4-78.6 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma harzianum พบว่า T. harzianum มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum spp. ทุกไอโซเลทได้ดี 100 เปอร์เซ็นต์
ค�ำส�ำคัญ: กล้วยไม้รองเท้านารี โรคแอนแทรคโนส การควบคุมโดยชีววิธี เชื้อรา Colletotrichum spp.
ABSTRACT: Samples with brown spot symptoms on Paphiopendilum sp. Leave were collected and isolated.
Four isolates of Colletotrichum spp. were collected and used to study the efficiency of chemical and biological
control of Colletotrichum spp. in laboratory. To study the efficiency of the fungicide to eliminate mycelium growth,
Carbendazim Benomyl and Captan at several concentrations were selected. The results showed that all of
concentrations of Carbendazim and Benomyl had proved very effective suppression the mycelium growth and
development all of Colletotrichum spp. isolates from the concentration of 100 mg/l (100%) while Captan was the
low effective suppression. To study of the efficiency of chitosan to suppress the mycelium growth and development,
chitosan at the concentration between 100-3000 mg/l were used for test. The results showed that chitosan was low
efficiency to suppress the mycelium growth and development all of Colletotrichum spp.isolates (3.6-11.6%). Two
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types of herbal extract consist of Aglaia odorata Lour (30% W.P) and Jusminum officinale L. (30% W.P) were
observed for suppression the mycelium growth and development at the concentration between 100-5,000 mg/l. The
results showed that Aglaia odorata Lour (30% W.P) and Jusminum officinale L. (30% W.P) at the concentration
of 5,000 mg/l showed suppression on the mycelium growth and development compared all of Colletotrichum spp.
isolates at 49.4-78.8% and 56.4-78.6%, respectively. The ability of Trichoderma harzianium to control Colletotrichum
spp. was observed. T. harzianium have proved variable suppression to all of Colletotrichum spp. isolates for 100%.
Keywords: Paphiopendilum sp., Anthracnose disease, Biological control, Colletotrichum spp.

บทน�ำ
ปัจจุบันการปลูกกล้วยไม้รองเท้านารีเป็นที่นิยม
กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองของไทยที่
ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการน�ำกล้วยไม้
รองเท้านารีพันธุ์ต่างๆ มาปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้เกิด
กล้วยไม้รองเท้านารีลกู ผสมชนิดใหม่ๆ ทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และดูแลรักษาง่ายขึ้น และเป็นการ
ขยายพั น ธุ ์ เ พื่ อ การค้ า ที่ มี กั น อย่ า งแพร่ ห ลายซึ่ ง
ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง ส่ ง ออกกล้ ว ยไม้ ต ่ า งๆ โดย
กล้วยไม้รองเท้านารีก็เป็นแหล่งส�ำคัญที่หนึ่งของโลก
เช่นกัน (เศรษฐมันตร์, 2551) ในการปลูกกล้วยไม้มัก
ประสบปัญหาด้านศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชอันเป็น
ปัญหาสสำคัญที่ททำให้การผลิตกล้วยไม้ไม่ได้คุณภาพ
ตามที่ ต ลาดต้ อ งการ โดยโรคที่ สสำคั ญ และพบว่ า
ททำความเสียหายในกล้วยไม้หลายสกุล เช่น โรคเน่าด�ำ
โรคดอกจุดสนิม โรคเกสรด�ำ โรคใบจุดด�ำ โรคเหีย่ ว โรค
เน่า โรคเน่าเละ และโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดต่างๆ
เป็นต้น (กลุ่มวิจัยโรคพืช, 2548) ส�ำหรับกล้วยไม้
รองเท้านารีซงึ่ เป็นกล้วยไม้อกี ชนิดหนึง่ ทีป่ ระสบปัญหา
ศัตรูพืช โดยพบโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
ทีส่ ำ� คัญหลายชนิด ได้แก่ โรคเน่าเละ หรือโรคเน่าด�ำ ที่
เกิดจากเชื้อ Pseudomonas gladioli, โรคเน่าแห้งที่
เกิดจากเชื้อรา Scerotium rolfsii, โรคเน่าด�ำที่เกิดจาก
เชือ้ รา Phytopthora palmivora และโรคแอนแทรคโนส
ที่เกิดจกาเชื้อ Colletotrichum gleosporioides (กลุ่ม
วิจัยโรคพืช, 2553) ซึ่งท�ำให้เกิดความเสียหายต่อ
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้รองเท้านารีเป็นอย่างมาก การ
ป้องกันก�ำจัดส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สารเคมี เนือ่ งจาก
กระแสของการท�ำเกษตรแบบอินทรีย์ และการรณรงค์

การลดการใช้สารเคมีในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืช
การควบคุมทางชีววิธี (Biological control) เป็นวิธีที่มี
โอกาสสูงในการน�ำไปใช้ป้องกันก�ำจัดโรค เนื่องจากมี
การน�ำไปใช้ได้ผลดี เป็นทางเลือกใหม่เพื่อลดการใช้
สารเคมี ลดปัญหามลพิษ ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพือ่ จัดจ�ำแนกเชือ้ สาเหตุโรคแอนแทรคโน
สและศึ ก ษาวิ ธี ก ารในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ สาเหตุ โ รค
แอนแทรคโนสกล้วยไม้รองเท้านารี โดยชีววิธีในระดับ
ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ เป็นประโยชน์ในการน�ำไปใช้ในการ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสกล้วยไม้รองเท้านารีในโรง
เรือนต่อไป
วิธีการศึกษา
เก็บตัวอย่างรองเท้านารีทแี่ สดงอาการเป็นแผลจุด
สีนำ�้ ตาลทีพ่ บได้บนใบตัง้ แต่บริเวณโคนใบจนถึงปลาย
ใบจากกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกรวบรวม
พันธุ์ในโรงเรือนเพาะช�ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงเรือน
เพาะช� ำ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บันทึกลักษณะอาการ
และสภาพแวดล้อมที่พบ น�ำตัวอย่างกล้วยไม้รองเท้า
นารีมาแยกเชือ้ ราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธี Tissues transplanting technique (Agrios, 1978) แล้ว
จึงน�ำไปศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราที่
เจริญบนอาหารแข็ง PDA ตรวจดูลักษณะสปอร์ และ
เส้นใยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารเคมี และการควบคุมโดยชีววิธีต่อไป
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ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี ไคโตซาน และ
สารสกัดสมุนไพร ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum
spp. ในระดับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี Poisoned food
technique (Agrios, 1978) โดยท�ำการทดสอบกับสาร
เคมี 3 ชนิด ได้แก่ คาร์เบนดาซิม และเบนโนมิล ทีค่ วาม
เข้มข้น 0 10 100 500 และ 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
แคปแทน ที่ความเข้มข้น 0 10 50 และ 100 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามล�ำดับ สารไคโตซาน (ออร์คิด-80, บริษัท
โอลิแซ็ก เทคโนโลยี จ�ำกัด) ใช้ความเข้มข้น 0 100 500
1000 2000 และ 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการทดสอบ
ส� ำ หรั บ สารสกั ด จากสมุ น ไพรนั้ น มี 2 ชนิ ด ได้ แ ก่
ประยงค์ (30% W.P.) และพุทธชาติก้านแดง (30%
WP) ที่ความเข้มข้น 0 100 500 1000 และ 5000
มิลลิกรัมต่อลิตร ทดสอบโดยตัดชิ้นวุ้นบริเวณปลาย
เส้นใยเชื้อรา Colletotrichum spp. ที่เจริญบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PDA เป็นเวลา 10 วัน ขนาด 0.5 ตาราง
เซนติเมตร วางตรงกลางของจานเลีย้ งเชือ้ PDA ทีม่ สี าร
เคมี ไคโตซาน และสารสกัดสมุนไพร ท�ำการทดลอง
ความเข้มข้นละ 5 ซ�้ำ โดยมีอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ไม่
เติมสารใด เป็นกรรมวิธีควบคุม น�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ
30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน บันทึกผลการ
ทดลองโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดโคโลนีของเส้นใย
ที่เจริญเติบโตแล้วน�ำมาค�ำนวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา Colletotrichum spp. ดังสูตร
เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง = [ (A-B) / A ] x 100
เมื่อ A คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางของโค
โลนีเชื้อรา Colletotrichum spp. ที่เจริญบนอาหารชุด
ควบคุม
B คือ ค่าเฉลีย่ ของเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชือ้
รา Colletotrichum spp. ที่เจริญบนอาหารที่ผสมสาร

ทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ รา T. harzianum ซึง่
ได้รบั ความอนุเคราะห์จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน จ. นครปฐม ท�ำการทดสอบประสิทธิภาพ
ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. โดยวิธี
Dual culture test โดยวางชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยของเชื้อรา
Colletotrichum spp. ทีเ่ จริญบนอาหารเลีย้ งเชือ้ PDA
เป็นเวลา 10 วัน ขนาด 0.5 ตารางเซนติเมตร วางที่มุม
ห่างจากขอบจานเลี้ยง 1 เซนติเมตร แล้ววางชิ้นวุ้นที่มี
เส้นใยเชื้อรา T. harzianum ที่มุมด้านหนึ่งของจาน
เลี้ยงเชื้อห่างจากขอบจานเลี้ยง 1 เซนติเมตร ท�ำการ
ทดลอง 3 ซ�้ำ โดยบ่มที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 7 วัน บันทึกผลการทดลองโดยวัดความยาว
รัศมีแล้วน�ำค�ำนวณเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญของ
เชื้อรา Colletotrichum spp.
ผลการศึกษาและวิจารณ์
จากการเก็บตัวอย่างรองเท้านารีที่แสดงอาการ
เป็นแผลจุดสีนำ�้ ตาลทีพ่ บได้บนใบตัง้ แต่บริเวณโคนใบ
จนถึงปลายใบ จากโรงเรือนเพาะช�ำ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิ ต พื ช คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวน
9 ตัวอย่าง และโรงเรือนเพาะช�ำ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจ�ำนวน 20
ตัวอย่าง เมื่อน�ำมาแยกเชื้อราให้บริสุทธิ์ และศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สามารถแยกเชื้อรา Colletotrichum spp. ได้ 4 ไอโซเลท (Table 1)

Table 1 Isolation sources of Colletotrichum spp.
No.
1
2
3
4

Isolate
KM-7-1
KM-7-3
KM-7-4
KM-7-5

Symptom
Brown lesions at the base of leaf
Brown lesions at the base of leaf
Brown lesions at the base of leaf
Brown lesions at the base of leaf

Source
Plant Bioproduction nursery, KMILT, Bangkok
Plant Bioproduction nursery, KMILT, Bangkok
Plant Bioproduction nursery, KMILT, Bangkok
Plant Bioproduction nursery, KMILT, Bangkok
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เมือ่ น�ำเชือ้ รา Colletotrichum spp. ทัง้ 4 ไอโซเลท
มาทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ คาร์
เบนดาซิม เบนโนมิล และแคปแทน ที่ความเข้มข้น
ต่างๆ พบว่า สารเคมีทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum spp.ได้แตกต่างกัน โดย
คาร์เบนดาซิม และเบนโนมิลมีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเส้นใยของเชื้อรา Colletotrichum spp. ทุกไอโซ
เลท ได้ตงั้ แต่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นต้น
ไป (Figure 1A, 1B) โดยเบนโนมิลที่ความเข้มข้น 100
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยับยัง้ เส้นใยของเชือ้ รา Colletotrichum spp. ในระดับต�ำ่ (47.2 เปอร์เซ็นต์) (Figure
1A) ทัง้ นีพ้ บว่า คาร์เบนดาซิมทุกความเข้มข้น สามารถ
ยับยัง้ เส้นใยของเชือ้ รา Colletotrichum spp. ไอโซเลท
KM-7-1 ได้ระหว่าง 75.2-89 เปอร์เซ็นต์ (Figure 1B)
จากการศึกษาพบว่า ทั้งคาร์เบนดาซึม และเบนโนมิล
เป็นสารเคมีชนิดที่ออกฤทธิ์แบบดูดซึม (systemic
fungicide) อยูใ่ นกลุม่ สารเบนซิมดิ าโซล (Benzimidazoles) มีฤทธิใ์ นการยับยัง้ รการสังเคราะห์ และการแบ่ง
เซลล์ ข องเชื้ อ รา รวมถึ ง ออกฤทธิ์ ร ยั บ ยั้ ง เอนไซม์ ที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต จึงท�ำให้มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum spp. ได้เป็นอย่างดี (ศรีสุข, 2554) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัติกาล และเพชรรัตน์ (2551) นิศากร
และคณะ (2556) และสุภาภรณ์ และภูษณิศา (2558)
ส�ำหรับประสิทธิภาพของแคปแทนในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเส้นใยเชือ้ รา Colletotrichum spp. พบ
ว่า แคปแทนทุกความเข้มข้นไม่มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum spp. แม้ว่าจะสามารถยับยั้งการเจริญของ
เส้นใยเชื้อรา Colletotrichum spp. ไอโซเลท KM-7-3
ได้ แต่ประสิทธิภาพก็ค่อนข้างต�่ำ (37.8 เปอร์เซ็นต์ ที่
ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร) (Figure 1C) ทั้งนี้
เนือ่ งจากแคปแทนซึง่ เป็นสารเคมีชนิดทีอ่ อกฤทธิแ์ บบ
สัมผัส (contact fungicide) เมื่อฉีดพ่นลงบนต้นพืช
แล้ว จะปกคลุมผิวพืชภายนอกจะเข้าท�ำลายเชือ้ ราโดย
ไปไปรบกวนกิจกรรมของเอนไซม์ทสี่ ำ� คัญต่อการเจริญ
เติบโตของเชื้อรา (ศรีสุข, 2554)

แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 : (2560).

การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานออร์คิด-80
(บริษัท โอลิแซ็ก เทคโนโลยี จ�ำกัด) ที่ระดับความเข้ม
ข้นตั้งแต่ 0-3000 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการยับยั้งการ
เจริญของเส้นใยเชือ้ รา Colletotrichum spp.พบว่า ไค
โตซานทุกความเข้มข้นไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum spp.ไอโซ
เลท KM-7-1, KM-7-4 และ KM-7-5 (Figure 1D) ใน
ขณะที่ ไคโตซานที่ความตั้งแต่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเส้นใยเชือ้ รา Colletotrichum spp. ไอโซเลท KM-7-3 ได้ระดับต�่ำ (3.611.6 เปอร์เซ็นต์) (Figure 1D) ซึ่งสอดคล้องกับรางาน
วิจัยของ สุภาภณ์ และภูษณิศา (2558) ในการศึกษา
การควบคุมเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc. สาเหตุ
โรคไหม้ของข้าว พบว่า ไคโตซานมีประสิทธิภาพต�่ำ ที่
ความเข้มข้น 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การ
ยั บยั้ ง เชื้ อราได้ เ พี ยง 10.73 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในขณะที่
รายงานการวิจัยของ สุภาภรณ์ และมารีนา (2557)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ไคโตซานที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1,000
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย
เชื้อรา Rigidoporus lignosus สาเหตุโรครากขาวใน
ยางพารา โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของ
เส้นใย ระหว่าง 81.67-98.33 เปอร์เซ็นต์ จากรายงาน
ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ความสามารถของไคโตซาน
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคขึ้นกับปัจจัย
หลายประการ เช่น ชนิดและสายพันธุข์ องจุลนิ ทรีย์ น�ำ้
หนักโมเลกุลของไคโตซาน ตัวท�ำละลายที่ใช้เตรียม
สารละลายไคโตซาน ลักษณะของอาหารทีใ่ ช้เลีย้ งเชือ้
และอุณหภูมิ เป็นต้น (ยุพา, 2555)
การทดสอบสารสกัดจากสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่
ประยงค์ (30% W.P.) และพุทธชาติก้านแดง (30%
W.P.) ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0-5000 มิลลิกรัมต่อลิตร
พบว่ า สารสกั ด จากพื ช สมุ น ไพรทั้ ง 2 ชนิ ด มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา
Colletotrichum spp. ได้ที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่
100-5000 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสารสกัดจากประยงค์
(30% W.P.) ที่ความเข้มข้น 5000 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา
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Colletotrichum spp. ทุกไอโซเลท เท่ากับ 49.4-78.8
เปอร์เซ็นต์ (Figure 1E) ในขณะที่ สารสกัดจากพุทธ
ชาติก้านแดงที่ความเข้มข้น 5000 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา
Colletotrichum spp. ทุกไอโซเลท เท่ากับ 56.4-78.6
เปอร์เซ็นต์ (Figure 1E) จะเห็นได้ว่าสารสกัดจาก
สมุนไพรทั้ง 2 ชนิดที่ความเข้มข้นสูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะ
มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum
spp. ได้ดี จากรายงานที่ผ่านมา พบว่า ประยงค์ เป็น
พืชที่มีสาร flavaglines ซึ่งเป็นสารประเภท bioactive
สะสมอยู่ที่รากและเปลือกล�ำต้น ซึ่งมีประสิทธิภาพใน
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การป้องกันก�ำจัดเชื้อสาเหตุโรคได้หลายชนิด (เนต
รนภิศ และธัญมน, 2554) สอดคล้องกับรายงานวิจัย
ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรใน
การป้องกันก�ำจัดเชื้อสาเหตุโรคที่ผ่านมา (สุภาภรณ์
และมารีนา, 2557; สุภาภรณ์ และภูษณิศา, 2558) ใน
ขณะที่ พุทธชาติก้านแดง ก็มีรายงานการทดสอบการ
ใช้สารสกัดเมทานอลทีไ่ ด้จากพุทธชาติกา้ นแดง พบว่า
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletorichum musae, Colletorichum nicotianae และ C.
gloeosporioides ได้ (วีระณีย์ และคณะ, 2548)

Figure 1 The efficiency of Carbendazim (A), Benomyl (B), Captan (C), Chitosan (D) and Plant extracts (E) to
suppression of growth and development of Colletotrichum spp.

การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา T. harzianum ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา
Colletotrichum spp. ทุกไอโซเลท พบว่า เชื้อ T. har-

zianum มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ
เส้นใยเชือ้ รา Colletotrichum spp.ทุกไอโซเลท ได้ 100
เปอร์เซ็นต์ โดยมีอตั ราในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
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แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 : (2560).

เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อรา Colletotrichum spp. (Figure 2) จากการทดลองแสดงว่าเชื้อรา T. harzianum
โดยมีลักษณะมีกลไกเป็นแบบการแข่งขัน (competition) โดยการแก่งแย่งสารอาหาร พื้นที่การเจริญของ
เส้นใย และขัดขวางการเจริญของเส้นใยของเชื้อรา (จิ
ระเดช, 2546) และกลไก antibiosis ที่พบมีลักษณะ
เป็น clear zone เกิดขึน้ ระหว่างเชือ้ รา Colletotrichum

spp.และเชือ้ รา T. harzianum (Figure 2) เช่นเดียวกับ
รายงานของ มาลาตี และคณะ (2556) ที่ได้ทดสอบ
ความสามารถในการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ในห้องปฏิบัติ
การของ Trichoderma spp. ต่อเชือ้ ราสาเหตุโรคใบจุด
ของผั กสลั ดที่ ปลู กในระบบไฮโดรโพนิ กส์ จากการ
ทดลอง พบว่า กลไกหลักของเชือ้ รา Trichoderma spp.
ที่ศึกษานั้น คือกลไก competition และ exploitation

Figure 2 Dual culture test of Trichoderma harzianum against to Colletotrichum spp. isolates at 7 days after
inoculation.

สรุป
จากการเก็บตัวอย่างรองเท้านารีที่แสดงอาการ
ของโรคแอนแทรคโนส เมือ่ น�ำมาแยกเชือ้ ราให้บริสทุ ธิ์
และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สามารถแยกเชือ้
รา Colletotrichum spp. ได้ 4 ไอโซเลท การศึกษาวิธี
การควบคุมเชือ้ รา Colletotrichum spp. โดยการใช้สาร
เคมี และการใช้วธิ กี ารทางชีววิธี พบว่า สารเคมี 3 ชนิด
ได้แก่ คาร์เบนดาซึม เบนโนมิล และแคปแทน ที่ความ
เข้มข้นต่างๆ มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ รา Colletotrichum spp.ได้แตกต่างกัน โดยคาร์เบนดาซิม และ
เบนโนมิลตั้งแต่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
เป็นต้นไป มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเส้นใยของเชื้อ
รา Colletotrichum spp. ทุกไอโซเลท ขณะที่ แคปแทน
มีฤทธิ์ค่อนข้างต�่ำ การควบคุมโดยชีววิธี ได้แก่ ไคโต
ซาน (100-3000 มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่า ไคโตซานทุก
ความเข้มข้นไม่สามารถยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้

รา Colletotrichum spp. ทุกไอโซเลทได้ การทดสอบ
สารสกัดจากสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ ประยงค์ (30%
W.P.) และพุทธชาติก้านแดง (30% W.P.) ที่ความเข้ม
ข้นตัง้ แต่ 0-5000 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สารสกัดจาก
พืชสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญของเส้นใยเชือ้ รา Colletotrichum spp. ได้ทรี่ ะดับ
ความเข้มข้นตั้งแต่ 5000 มิลลิกรัมต่อลิตร (ประยงค์
เท่ากับ 49.4-78.8 เปอร์เซ็นต์ และพุทธชาติก้านแดง
เท่ากับ 56.4-78.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ) และเชื้อรา
T. harzianum พบว่า สามารถยับยั้งเชื้อราชนิดนี้ได้
100 เปอร์เซ็นต์
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกที่ให้ทุนสนับสนุน และพื้นที่ส�ำหรับการท�ำ
วิจยั ครัง้ นี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จ�ำรูญ เล้า
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สิ น วั ฒ นา คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่
ให้การอนุเคราะห์สารสกัดจากสมุนไพรส�ำหรับการท�ำ
วิจัยในครั้งนี้
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