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 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici เปนรากอโรคเห่ียวฟวซาเรียม (Fusarium wilt) ใน
มะเขือเทศ ทีส่ําคัญของประเทศไทย งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือลดปริมาณการใชสารเคมใีนการยับยั้ง
การเจริญของรากอโรคเห่ียวฟวซาเรยีม โดยใชสารสกดัหยาบดวยนํ้ากลั่นจากใบพชืวงศ Acanthaceae 
จํานวน 11 ชนิด ไดแก ชองนาง ขาไกดาง ทองพันชั่ง สังกรณี เสลดพังพอนตวัเมีย เสลดพงัพอนตวัผู 
ใบเงิน ใบทอง ตอยติ่ง รางจืด และสรอยอินทนิล และแปรผันความเขมขนของสารสกัดจาก 0 – 500  mg/mL 
เปรียบเทียบกับเมทาแลกซิลและแคปเทน ซึ่งเปนสารเคมีที่นิยมใชกําจัดราชนิดนี้ จากผลการทดสอบ 
พบวา ทีค่วามเขมขน 500 mg/mL สามารถใชจําแนกประสทิธภิาพการยับยัง้รากอโรคนี้ไดชดัเจนที่สุด 
เม่ือทดสอบบนอาหาร Potato Dextrose Agar และวัดรอยละการยับยั้งรานี้ พบวา สารสกัดหยาบจาก
ใบชองนาง รางจืด และสรอยอินทนิล ใหผลยับยั้งรานี้ไดดีที่สุด และยับยั้งไดดีกวาแคปเทน (p < .05) 
ผลการทดสอบรอยละการงอกของเมล็ดและการเจรญิเตบิโตของตนกลามะเขือเทศ หลังเพาะเมลด็ เปน
เวลา 7 วัน พบวา สารสกัดหยาบจากใบเงิน ทองพันชั่ง ชองนาง และสรอยอินทนิลทําใหรอยละการงอก
ของเมล็ดดีที่สุดเชนเดียวกบัเมทาแลกซิลแตดีกวาแคปเทน (p < .05) และสารสกัดหยาบจากใบชองนาง 
ทําใหรากและตนกลามะเขือเทศยาวกวาสารสกัดหยาบชนิดอ่ืนๆ (p < .05) สําหรับผลการทดสอบการงอก
ของเมล็ดและความของตนกลาหลังงอกในดิน หลังจากเพาะเมล็ดเปนเวลา 28 วัน พบวา สารสกัดหยาบ
ทุกชนิดทําใหเมล็ดงอกทั้งหมด และสารสกัดหยาบจากใบรางจืด ทาํใหลําตนของมะเขือเทศยาวที่สุด 
(p < .05) เม่ือทดสอบความรนุแรงของโรคบนลําตนและผลมะเขือเทศดวยวธิีดัดแปลงจาก Yusurf;  et al. 
(2005) และ Mayee; & Datar (1986) ตามลําดับ พบวา สารสกัดหยาบจากใบสรอยอินทนิล รางจืด 
และชองนางใหผลลดระดบัความรุนแรงของโรคน้ีบนลําตนมะเขือเทศไดดีที่สุด (p < .05) และใกลเคยีง
กับเมทาแลกซิลและแคปเทน (p ≥ .05) และการลดระดับความรุนแรงของโรคนี้บนผลมะเขือเทศ 
พบวา สารสกัดหยาบจากใบทองพันชั่งใหผลดีที่สุดและใกลเคียงกับเมทาแลกซิล (p < .05) จากผล
การทดลองทั้งหมด สรุปไดวา สารสกัดหยาบจากใบชองนาง ทองพันชัง่ รางจืด และสรอยอินทนิลใหผล
การยบัยั้งการเจริญของรากอโรคนี้ดีที่สุด และไมสงผลกระทบตอการงอกของเมล็ดและการเจรญิเติบโต
ของมะเขือเทศ 
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 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici is one of the important fungal pathogens, 
and causes Fusarium wilt on tomatoes in Thailand. This research aimed at reducing the 
chemicals that uses to inhibit the pathogen causing the Fusarium wilt by aqueous crude 
extracts from eleven species of Family Acanthaceae, Rang-jued, Bengal clock vine, Hop 
headed barleria, Phaya-yor, Iron root, Sang-korani, Golden leaf, Silver leaf, White crane 
flower, Bush clock vine, and Flame flower.  The crude extract concentrations at 0-500 
mg/mL were varied. All results were compared to Metalaxyl and Captan, chemicals using to 
inhibit the fungal growth. The results showed that the efficiencies of the fungal pathogen 
were clearly classified at 500 mg/mL crude extracts. When testing on potato dextrose agar 
and measuring the fungal growth percentage, the extracts of Bush clock vine, Rang-jued 
and Bengal clock vine had the highest inhibition of the fugal pathogen, and better than 
Captan (p < .05).  The findings of seed germination percentage after 7-day tomato seedling 
indicated that the extracts of Silver leaf, White crane flower, Bush clock vine and Bengal 
clock vine gave the best germination percentage as Metalaxyl, better than Captan (p < .05).  
The root and stem of tomatoes with extracts of Begal clock vine were grown better than 
those of other extracts (p < .05).  After 28-day seedling, the tests of seed germination and 
young plant growth in soil indicated that all extracts gave the complete inhibition, and the 
Rang-jued crude extract gave the longest stem (p < .05). The degree of disease severity 
were also investigated on stem and fruits of tomato by using modified methods from Yusurf; 
et al. (2005) and Mayee; & Datar (1986), respectively.  The findings revealed the crude 
extracts of Bengal clock vine, Rang-jued and Bush clock vine had the highest reduction of 
the disease severity on tomato stems (p < .05) as Metalaxyl and Captan (p ≥ .05).  The 
White crane flower extract had the highest reduction of the disease severity on tomato fruits 
as Metalaxyl (p < .05).  Therefore, the crude extracts of Bush clock vine, White crane 
flower, Rang-jued and Bengal clock vine could inhibit this fungal pathogen and did not 
affect the seed germination and tomato growth. 
 
Keywords: Fusarium wilt, Crude extract, Acanthaceae, Captan, Metalaxyl 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
  มะเขือเทศเปนพืชที่นิยมปลูกกันอยางกวางขวางในเกือบทุกทวีปของโลก โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือการบริโภคในรูปมะเขือเทศสด มะเขือเทศแหง และมะเขือเทศแปรรปู ซึ่งมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมเปนอยางมาก (สัมพันธ คัมภิรานนท.  2546) ในป พ.ศ. 2533 การขยายพื้นทีป่ลูก
มะเขือเทศสูงสุดถึง 90,000 ไร ตอมาในป พ.ศ. 2544 โรคมะเขือเทศระบาดทําใหรัฐบาลจํากัดพ้ืนที่
การเพาะปลูกเหลือประมาณ 40,000 ไร สงผลใหผลผลิตมะเขือเทศมีปริมาณลดลงไป โดย Asian 
Vegetable Research and Development Center (AVRDC) รายงานวา ปริมาณการสงออกมะเขือเทศ
ของทวีปเอเชยีในป พ.ศ. 2546 มีปริมาณ 2.3 ลานตนั คิดเปนมูลคา 420 ลานเหรยีญสหรัฐ (Ali.  2006) 
สําหรับประเทศไทยสถิติการปลูกพืชผักรายปของกรมสงเสริมการเกษตร แสดงใหเห็นวา พ้ืนที่ปลูก
มะเขือเทศสวนใหญเทากับ 80 – 90% และเปนการปลูกสําหรับสงโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นมะเขือเทศ
จึงเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่งของประเทศไทย (กรมสงเสริมการเกษตร.  2551: ออนไลน) 
 แมวามีการเพาะปลูกมะเขือเทศในปริมาณมากอยางแพรหลาย แตเกษตรกรสวนใหญประสบ
ปญหาที่ทําใหผลผลิตของมะเขือเทศลดลง ซึ่งปญหาที่สําคัญที่สุดคือ การระบาดของโรคในมะเขือเทศ 
โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียและรา (Dickinson.  2003) เชน โรคเนาเละ (Bacterial soft 
rot) โรคใบจุดตากบ (Frogeye leaf spot) โรคเหี่ยวฟวซาเรียม (Fusarium wilt) (มณีฉัตร นิกรพันธ.  2541) 
ดวยเหตุนี ้จึงมีการศกึษาหาวิธีการควบคุมโรคในมะเขือเทศโดยเฉพาะการควบคุมโรคโดยชวีวธิี (Biological 
Control) ซึ่งเปนวิธีที่มีการศึกษาอยางมาก เน่ืองจากไมมีสารเคมีตกคางเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
(สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม.  2553) อยางไรก็ตามประสิทธิภาพในการควบคมุโรคมะเขือเทศโดย
ชีววิธ ีขึ้นอยูกบัปจจัยหลายอยาง เชน แสงแดด ความชืน้ ความเปนกรด – เบส ของดิน และการกลาย
ของจุลินทรียควบคุม (จิระเดช แจมสวาง.  2547) ดวยเหตุนี้จึงตองศกึษาหาวิธกีารอื่นที่มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโรค ซึ่งการควบคุมโดยชีววิธี โดยใชสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae เพ่ือควบคุม
การเติบโตและลดระดับความรุนแรงโรคจากรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici ซึ่งเปนรา 
กอโรคเหี่ยวฟวซาเรียม (Fusarium Wilt) บนตนมะเขือเทศ ดังน้ันการควบคุมโรคโดยชีววิธีจึงเปนอีก
วิธีหนึ่งที่นาสนใจ และนําไปใชประโยชนในการปองกัน กําจัด และควบคมุโรคพืช ทั้งน้ีเพ่ือเปนการหลีกเลี่ยง
ผลกระทบขางเคียงที่อาจเกิดจากการใชสารเคมีและเปนการลดตนทุนในการผลิตดวย (Abbott.  1999)  
 ปญหาเรื่องโรคเหี่ยวฟวซาเรียมในมะเขือเทศดังกลาว จึงเปนที่มาในการศึกษาผลการยับยั้งรา 
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) ดวยสารสกัด
จากใบพืชวงศ Acanthaceae และนํามาทดสอบกับเมล็ดมะเขือเทศและบนตนกลาเพื่อเปนแนวทางใน
การควบคุมโรคเหี่ยวฟวซาเรียมในระดับแปลงปลูกตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทยีบประสทิธิภาพของสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae ในการยับยั้งรา
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici ของโรคเหี่ยวฟวซาเรยีมในมะเขือเทศ 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 1. เปนแนวทางในการลดใชสารเคมีในการกาํจัดราซึ่งเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
 2. ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งรากอโรคเห่ียวบนตนมะเขือเทศดวยสารสกัดจากใบพืช
วงศ Acanthaceae 
 3. ใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดจากพืชในระดับการคา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ผลการยับยั้งการเจริญของรา F. oxysporum ดวยสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae 
บนอาหาร Potato Dextrose Agar 
 2. ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของมะเขือเทศบนกระดาษเพาะเมล็ด 
 3. ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอตนกลามะเขือเทศหลังงอกและการเจริญเติบโต
ของตนมะเขือเทศ 
 4. ผลของสารสกดัจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอความรุนแรงของโรคเหี่ยวฟวซาเรียม
บนตนมะเขือเทศ 
 5. ผลของสารสกดัจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอความรุนแรงของโรคเหี่ยวฟวซาเรียม
บนผลมะเขือเทศ 
 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
  ระยะเวลาทีใ่ชในการทําวิจัย เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 ถึง มกราคม 2555 
 สถานที่ทําการทดลอง 
  หองปฏิบัติการ ภาควิชาชวีวิทยา หนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
เพ่ือการเรียนรู อาคาร 15 หอง 321 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในงานวิจัยนีท้ําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับ ดังนี้ 
  1. มะเขือเทศ 
  2. พืชวงศ Acanthaceae  
  3. การควบคุมโรคเห่ียวฟวซาเรียมจากรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 
  4. การจัดจําแนกชนิดของรา 
  

1. มะเขือเทศ 
 1.1 ลักษณะทัว่ไปของมะเขือเทศ 
  มะเขือเทศมีชื่อวิทยาศาสตรวา Lycopersicon esculuentum Mill. อยูในวงศ Solanaceae 
(เกษม สรอยทอง.  2532) มีถิ่นกําเนิดอยูในทวีปแถบอเมริกาใตแถบเปรู เอกวาดอร กาลาปากอส (เกษม 
สรอยทอง.  2536) พืชในสกุล Lycopersicon แบงออกเปน 2 สกุลยอย (subgenus) ไดแก Eulycopersicon 
ผลสกุมีสีแดง และ Eripersicon ผลสกุมีสีเขียว เปนพันธุปา (สมภพ ฐติะวสันต.  2530) 
  พันธุมะเขือเทศทีป่ลกูในประเทศไทย จําแนกตามลักษณะการนําไปใชประโยชนได ดังนี้ 
(Haroid.  2007) 
   1) พันธุมะเขือเทศที่ใชรับประทานสด ไดแก พันธุมานาปาล พันธุฟลอราเดล พันธุ 
สีดา พันธุมาโกลบ พันธุมาสเตอรเบอร 2 
   2) พันธุมะเขือเทศเพื่อสงโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก พันธุจีเอฟ 134 – 1 – 2 พันธุ
โรมา พันธุคาลเจ พันธุเพซเซทเตอร 502 
  มะเขือเทศเปนพืชลมลุกอาย ุ 1 ป มีลกัษณะเปนพุม มีขนออนปกคลมุ ใบเปนใบประกอบ 
ออกสลับกัน ใบยอยมีขนาดไมเทากัน อาจเล็กรียาวหรือกลมใหญ ปลายใบแหลม ขอบใบหยักลึก
คลายฟนเลื่อยและมีขนออน ออกดอกเปนชอหรือดอกเดี่ยวบริเวณซอกใบ ดอกมีสีเหลือง มีกลีบเลี้ยง
สีเขยีวประมาณ 5 – 6 กลีบ ผลเปนผลเด่ียว มีขนาด รูปราง และสตีางกนั ผลมีขนาดอยูในชวง 3 – 10 ซ.ม. 
รูปรางกลมแบนหรือกลมรี ผิวนอกลีบเปนมัน ผลดิบมีสีเขียวหรือเขียวอมเทา เม่ือสุกมีสีเหลือง สีสม
หรือสีแดง เน้ือภายในฉ่ําดวยน้ํา มีรสเปรี้ยว และมีเมล็ดจํานวนมาก 
 
 



 4 

        
                  ก                   ข                ค 
 
ภาพประกอบ 1 ลักษณะทั่วไปของตนมะเขือเทศ (ก) ลักษณะใบปลายแหลม ขอบใบหยักลึก (ข) ดอก 
      เปนชอหรือดอกเดี่ยว (ค) ผลเปนผลเดี่ยว 
 
 ที่มา: ตนมะเขือเทศ สืบคนเม่ือ 12 ตุลาคม 2554 จาก  http://www.plantpro.doae.go.th/tomato/ 
 
 
 1.2 สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการปลูกมะเขือเทศ  (กรมวิชาการเกษตร.  2549: ออนไลน) 
  แหลงปลูกและสภาพพื้นที:่ ปลูกไดแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทย ใกลแหลงน้ําสะอาด
สะดวกตอการนาํมาใช ไมเปนแหลงที่มีน้ําทวมขัง หางไกลจากแหลงมลพิษและการคมนาคมขนสงสะดวก 
สามารถนําผลผลิตออกสูตลาดไดรวดเร็ว 
  ลักษณะดิน: ปลูกไดในดินแทบทุกชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ มีการระบายน้ําและการถายเท
อากาศดี มีคาความเปนกรด – เบส ประมาณ 7.0 
  สภาพภูมิอากาศ: ตองมีแสงแดดเต็มทีต่ลอดวัน อุณหภูมิทีเ่หมาะสมในชวงออกดอกระหวาง 
15 – 25 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงทําใหดอกรวงจึงเหมาะสมที่จะปลูกในฤดูหนาว 
  แหลงนํ้า: มีแหลงนํ้าสะอาดปราศจากสารอินทรียและสารอนินทรียที่มีพิษปนเปอน และ
มีน้ําเพียงพอสําหรับใชตลอดฤดู 
  การปลูกและการเตรียมดิน: ไถตากดินไวประมาณ 7 วัน และไถพรวนอีก 1 – 2 ครั้ง ใส
ปุยคอกหรือปุยหมักในอัตรา 2 – 4 ตัน/ไร 
  การเพาะกลา: เตรียมแปลงเพาะกลาขนาด 1×10 ตารางเมตร ใสปุยคอก 40 – 50 กิโลกรัม
ตอแปลง ผสมกับปุยเคมี สูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 120 กรัม หวานใหทัว่ คลุกใหเขากับดินลึก
ประมาณ 5 เซนติเมตร เพ่ือใหดินรวนซุย โรยเมล็ดตามขวางของแปลง ใหแตละแถวหางกัน 10 เซนติเมตร 
กลบดินบางๆ เสมอผิวดิน เม่ือเมล็ดงอกและตนกลาแนนควรถอนแยกใหระยะหางระหวางตน 2 – 3  
เซนติเมตร 
  การปลูก: เตรียมแปลงปลูกกวาง 75 เซนติเมตร สูง 25 – 30 เซนติเมตร มีรองน้ํา
ระหวางแปลง 30 เซนติเมตร คัดตนกลาที่สมบูรณอายุ 25 – 30 วัน ยายลงหลุมที่เตรียมไวปลูกแบบ
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แถวเดี่ยว ระยะระหวางตน 30 – 40 เซนติเมตร ระหวางแถว 100 เซนติเมตร ควรคลุมแปลงดวยเศษพืช
ที่ปราศจากโรคและไมควรคลุมชิดโคนตน 
 1.3 โรคและศัตรูที่สําคัญของมะเขือเทศ 
  มะเขือเทศเปนโรคไดทุกระยะอายุและทุกสวนของตนมะเขือเทศ เชน โรคเหี่ยวฟวซาเรียม 
โรคกลาเนาหรือโรคเนาคอดิน โรคใบจุดวง โรคใบไหม หากไมควบคุมจนใบรวง มีผลใหตนมะเขือเทศ
เจริญเติบโตลดลง และมีผลผลิตลดลงรอยละ 30-50 สําหรับบนตนและกิ่งกาน หากเปนรุนแรง ทําให
ไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได โรคที่สําคัญที่พบในมะเขือเทศ มีดังน้ี (ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวดัสงขลา 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5.  2551) 
  1.3.1 โรคใบจดุวง 
   ชื่ออ่ืน: Early blight 
   สาเหตุของโรค : เกิดจากรา Alternaria solani 
 

    
                                    
 

ภาพประกอบ 2 ลักษณะอาการของโรคใบจุดวงบริเวณใบมะเขือเทศ  
 
 ที่มา: โรคใบจุดวง สืบคนเม่ือ 12 ตุลาคม 2554 จาก http://plantpro.doae.go.th/tomato/ 
 
 
   ลักษณะอาการ: สังเกตไดจากใบแกเร่ิมจากเปนจุดเล็กๆ สีน้ําตาลเขม แผลกลม
และขยายใหญออกไปการขยายตัวของจุดจะปรากฏรอยการเจริญของแผลเปนวงสีน้ําตาล ลักษณะรอยแผล
บนกิ่งยาวรี มีสีน้ําตาลปนดําเปนวงซอนกันผลแกที่เปนโรคแสดงอาการที่ขั้วผลเปนแผลสีน้ําตาล ลักษณะ
วงแหวนเหมือนบนใบ 
   การแพรระบาด: ราโรคนี้ติดมากับเมล็ดพันธุ โรคนี้เกิดมากในสภาพที่มีความชื้น
และอุณหภูมิสูง หากสภาพแวดลอม เหมาะสมตอการระบาดของโรคมากๆ ทําใหอาการจุดวงขยายตัว
ไดอยางรวดเร็วจนตอเนื่องกันเกิดเปนอาการใบแหง 
   การปองกันกําจัด: คลุกเมล็ดดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เชน แมนโคเซบ ไอโพรไดโอน 
หากระบาดในแปลงปลูก พนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืชบางชนดิ เชน ไอโพรไดโอน คลอโร-ทาโลนิล 
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  1.3.2 โรคใบจุด 
   ชื่ออ่ืน: Leaf spot 
   สาเหตุของโรค: เกิดจากรา Corynespora cassiicola 
 

 
 

ก                              ข 
 
ภาพประกอบ 3 ลักษณะอาการของโรคใบจุดบนตนมะเขือเทศ (ก) โรคใบจุดบริเวณใบ (ข) โรคใบจุด 
      บริเวณลาํตน 
 
 ที่มา: โรคใบจุด สืบคนเม่ือ 12 ตุลาคม 2554, จาก http://plantpro.doae.go.th/diseasegroup/ 
tomato/tomato.htm 
   
 
   ลักษณะอาการ: อาการของโรคนี้ ใกลเคียงกับโรคใบจุดวงมาก แตแผลบนใบมี
ขนาดเล็กกวา การขยายตัวของโรคใบจุดเกิดเปนวงไมคอยชัดเจนและสวนใหญแผลมีสีเหลืองลอมรอบ 
อาการบนผลเปนจุดเล็กๆ กระจายอยูทั่วไป แผลสีครีมหรือนํ้าตาลออน 
   การแพรระบาด: โรคนี้ระบาดมากในภาคเหนือ และระบาดมากในบริเวณที่มีความชื้นสูง
หรือมีฝนตก ระบาดอยางรวดเร็ว ใบที่เปนโรครุนแรงจะรวงหลุดใบ 
   การปองกันกําจัด: รักษาระดับความชื้นในแปลงปลูกใหไมสูงมากเกินไป เม่ือพบโรค
พนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เชน เบนโนมิล คารเบนดาซิม 
  1.3.3 โรคแหงดํา 
   ชื่ออ่ืน: Leaf blight 
   สาเหตุของโรค: เกิดจากรา Stemphylium sp. 



 7 

 
 

ภาพประกอบ 4 ลักษณะอาการของโรคแหงดําบริเวณใบมะเขือเทศ 
 
 ที่มา: โรคแหงดํา สืบคนเม่ือ 12 ตุลาคม 2554, จาก http://www.plantpro.doae.go.th/ 
diseasegroup/tomato/tomato.htm 
 
   ลักษณะอาการ: เร่ิมตนจากจุดเหลีย่มเลก็ๆ สีดําบนใบมะเขือเทศเมื่ออาการรุนแรง
แผลขยายขนาดใหญและมีจํานวนจุดมากขึ้น เน้ือใบเปลี่ยนเปนสเีหลืองแหงกรอบและดําในที่สุด แต
สวนของลําตนยังเขียวอยูไมพบอาการบนลําตนและผล 
   การแพรระบาด: รากอโรคนี้ แพรกระจายโดยติดมากับเมล็ด สวนการระบาดใน
แปลงปลูกเกดิรุนแรงและรวดเร็วเม่ือมีความชื้นและอุณหภูมิสูง 
   การปองกันกําจัด: คลุกเมล็ดดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เชน แมนโคเซบ ไอโพรไดโอน 
หากระบาดในแปลงปลูก พนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืชบางชนิด เชน ไอโพรไดโอน คลอโร-ทาโลนิล 
  1.3.4 โรคใบไหม 
    ชื่ออ่ืน: Late blight 
    สาเหตุของโรค: เกิดจากรา Phytophthora infestans 

 
 

ภาพประกอบ 5 ลักษณะอาการของโรคใบไหมบริเวณใบมะเขือเทศ 
 ที่มา: โรคใบไหม สืบคนเม่ือ 12 ตุลาคม 2554,  จาก http://www.plantpro.doae.go.th/ 
diseasegroup/tomato/tomato.htm 
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   ลักษณะอาการ: พบบนใบของโคนตนออน โดยเกิดเปนจุดฉ่ําน้ําสีเขียวเขมเหมือนใบ
ถูกน้ํารอนลวกรอยช้ํานี้ ขยายขนาดออกไปอยางรวดเรว็ทางดานใตใบโดยเฉพาะบริเวณขอบใบพบเสน
ใยสีขาวที่อยูบริเวณรอบๆ รอยช้ํา เม่ือเชื้อเจริญมากขึ้น ใบจะแหง กิ่งและลําตนมีแผลสีดํา มีรอยช้ํา
เหมือนถูกน้ํารอนลวก 
   การแพรระบาด: โรคนี้พบระบาดมากในฤดูหนาวทางภาคเหนือของประเทศไทย
เนื่องจากสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเกิดโรคคืออุณหภูมิเฉลี่ย 18 – 28 องศาเซลเซียส และความชื้น
สัมพัทธสูงกวารอยละ 90 โรคนี้ไมระบาดในบริเวณทีมี่อุณหภูมิและความชื้นต่ํา นอกจากมีฝนโปรย
ลงมา การระบาดรุนแรงและรวดเร็วภายหลังฝนตก และราจะเขาทําลายเนื้อเยื่อพืชจนปรากฏรอยโรค
ภายใน 1 สัปดาห 
   การปองกันกําจัด: หากปลูกมะเขือเทศแบบยกคาง ตัดแตงใบลางใหโปรง ใชสาร
ปองกันกําจัดโรคพืช เชน คลอโรทาโลนลิหรือเมทาแลกซิล+แมนโคเซบ พนใหทั่วทั้งตน 
  1.3.5 โรครากํามะหยี่ 
    ชื่ออ่ืน: Leaf mold 
    สาเหตุของโรค: เกิดจากรา Cladosporium  fulvum 
 

  
ก ข 

 
ภาพประกอบ 6 ลักษณะอาการของโรครากํามะหยี่บริเวณใบมะเขือเทศ (ก) บริเวณแผนใบดานบน  
      (ข) บริเวณแผนใบดานลาง 
 
 ที่มา: โรครากํามะหยี่  สืบคนเม่ือ 12 ตลุาคม 2554 จาก http://www.plantpro.doae.go.th/ 
diseasegroup/tomato/tomato.htm 
 
 
   ลักษณะอาการ: ผิวดานบนของใบแกเปนจุดสีขาว ขยายออกอยางรวดเร็วและเปลี่ยน 
เปนสีเหลือง ใตใบบริเวณที่เห็นเปนสีเหลอืงมีขุยสีกํามะหยี่ เม่ือโรคระบาดรุนแรงมากขึ้นใบจะแหง 
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   การแพรระบาด: โรคนี้พบมากในมะเขอืเทศที่ปลูกในฤดูฝนหรือมีฝนตกระหวาง
ฤดูปลูกปกติ ราสรางสปอรจํานวนมากทางดานใตใบ สปอรรานี้ทนตอสภาพอากาศที่ไมเหมาะสม และ
มีชีวิตอยูไดนานหลายเดือน ราจะเขาทําลายใบแกบนโคนตนมะเขือเทศและพบกระจุกราอยูดานใตของใบ 
   การปองกันกําจัด: ตัดแตงกิ่งมะเขือเทศใหมีการหมุนเวยีนของอากาศในแปลงดีขึ้น 
เม่ือเร่ิมพบโรคควรพนดวยสารปองกนักําจัดโรคพชืบางชนิด เชน แมนโคเซบ เบนโนมิล คารเบนดาซิม 
  1.3.6 โรคราเขมา 
   ชื่ออ่ืน: Grey leaf mold 
   สาเหตุของโรค: เกิดจากรา Cercospora fuligena 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ลักษณะอาการของโรคราเขมาบริเวณใบมะเขือเทศ 
 
 ที่มา: โรคราเขมา สืบคนเม่ือ 12 ตลุาคม 2554 จาก http://www.plantpro.doae.go.th/ 
diseasegroup/tomato/tomato.htm 
 
 
   ลักษณะอาการ: คลายกบัอาการของโรครากํามะหยี่มาก โดยติดเชื้อที่ใบแกโคนตน
และลามขึ้นไปยังใบที่อยูปลายยอด ใบที่เปนโรคแสดงอาการจุดสีเหลืองและขยายใหญออก ดานใตใบ
ตรงจุดสเีหลืองมีราขึ้นอยู เสนใยของราทีเ่กิดขึ้นเปนขุยสีเทาเขมจนถงึดํา ซึ่งเปนอาการที่แตกตางจาก
โรครากํามะหยี่ อาการบนกิ่งเปนขุยสีเทาดํา ใบที่เปนโรคจะแหงตาย 
   การแพรระบาด: เปนโรคที่พบไดทั่วไป และสวนใหญระบาดและทําความเสียหาย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมากกวาภาคอื่นๆ 
   การปองกันกําจัด: ตัดแตงใบดานโคนใบของมะเขือเทศออก เพ่ือใหมีการระบาย
อากาศดีขึ้น เม่ือเริ่มพบโรคในแปลงพนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืชบางชนิด เชน แมนโคเซบ เบนโนมิล 
คารเบนดาซิม 
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  1.3.7 โรคราแปง 
   ชื่ออ่ืน: Powdery mildew 
   สาเหตุของโรค: เกิดจากรา Oidiopsis sp. 

 

  
ก ข 

          
ภาพประกอบ 8 ลักษณะอาการของโรคราแปงบริเวณใบมะเขือเทศ (ก) ลักษณะอาการโรคราแปง 
      ระดับไมรุนแรง (ข) ลักษณะอาการโรคราแปงระดับรุนแรง 
 
 ที่มา: โรคราแปง สืบคนเม่ือ 12 ตุลาคม 2555,  http://www.plantpro.doae.go.th/ 
diseasegroup/tomato/tomato.htm 
 
 
   ลักษณะอาการ: อาการที่มองเห็นดานบนใบปรากฏเปนจุดสีเหลืองและขยายออก
มีจํานวนจุดบนใบมากขึ้น เม่ือโรคระบาดรุนแรงขึ้น บางครั้งมองเห็นเปนปนสีเหลืองดานบนใบ ตรงกลาง
เปนปนเหลืองจนถึงสีน้ําตาล ใบเปลี่ยนเปนสีเหลืองทางดานใตใบ บริเวณปนเหลือง มีผงละเอียด คลาย
ผงแปงเกาะอยูบางๆ มองเห็นไมชัดเจน เม่ืออาการรุนแรงมากขึ้น ใบจะเหลืองจากสวนลางของตน
ไปยังสวนบนและใบเหลืองน้ีจะรวงหลุดไป ในสภาพอากาศเย็นบางครั้งพบผงสขีาวเกิดขึ้นบนใบได และ
ลุกลามไปเกิดที่กิ่งได 
   การแพรระบาด: โรคนี้สวนใหญพบในระยะเก็บผลผลติ ทําใหตนโทรมเรว็กวาปกต ิ
   การปองกันกําจัด: ลดความชื้นบริเวณโคนตนหรือในทรงพุม โดยตดัแตงกิ่ง กําจัด
วัชพืชที่เปนพืชอาศัยของเชือ้สาเหตุ เชน น้ํานมราชสีห และหญายาง เม่ือพบโรค ควรพนดวยสาร
ปองกันกําจัดโรคพืชบางชนิด เชน กํามะถันผง ไดโนแคป 
  1.3.8 โรคเหี่ยวฟวซาเรียม 
   ชื่ออ่ืน: Fusarium wilt 
   สาเหตุของโรค: เกิดจากรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 
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ก ข 

 
ภาพประกอบ 9 ลักษณะอาการของโรคเหีย่วฟวซาเรยีมบริเวณตนมะเขอืเทศ (ก) โรคเหี่ยวฟวซาเรยีม 
      บริเวณใบ (ข) โรคเหีย่วฟวซาเรียมบริเวณลําตน 
 
 ที่มา: โรคเหี่ยวฟวซาเรยีม สืบคนเม่ือ 12 ตุลาคม 2554,  จาก http://wwwplantpro.go.th/ 
diseasegroup/tomato/tomato.htm 
 
 
   ลักษณะอาการ: รานี้เขาทาํลายโรคไดทกุระยะการเจรญิเติบโต ตั้งแตระยะตนกลา
จนถึงใหผลผลติเก็บเกี่ยว โดยเริ่มที่ยอดกอน จนถึงโคนตน เม่ือนําสวนโคนตนที่เปนโรคมาตัดตามขวาง 
พบวงแหวนสนี้ําตาลเปนวงบริเวณทอนํ้าทออาหารและพบเมือกมีสีขาวขุน (ศักดิ์ อุทัยรังษี.  2537) 
   การแพรระบาด: รากอโรคนี้ติดมากับเมล็ดพันธุได สวนการระบาดในแปลงรุนแรง
และรวดเรว็เม่ือมีความชื้นและอุณหภูมิสูง 
   การปองกันกําจัด: หากระบาดในแปลงปลกู พนดวยสารปองกันกําจัดโรคพชืบางชนดิ 
เชน แคปเทน เมทาแลกซิล 
 

2. พืชวงศ Acanthaceae  
 2.1 ลักษณะทั่วไปของพชืวงศ Acanthaceae 
  พืชวงศ Acanthaceae หรือวงศตอยติ่ง สกุลตนแบบคือ Acanthus เปนไมเน้ือออน
หรือไมพุม ใบเด่ียว เรียงตวัติดกับกิ่งแบบตรงขาม และแนวของใบทีแ่ตละขอจะตั้งฉากกัน ขอบใบเรียบ
หรือเวาแหลมเปนหนาม ไมมีหูใบ ดอกเปนชอแบบไซม (Cyme) หรืออาจเปนราซีม (Raceme) ไมคอย
มีดอกเดี่ยว ดอกยอยแตละดอกอาจมีใบประดับสวยงาม ดอกสมบูรณเพศ รูปดอกไมสมํ่าเสมอ สมมาตร
แบบซายขวาเหมือนกัน กลีบเลี้ยง 4 – 5 กลีบ เชื่อมกันเปนหลอด ปากหลอดแยกเปน 4 – 5 พู รองของพู
อาจลึกมากหรอืพูมีลักษณะเปนเสนเรยีวยาว กลบีดอกเชื่อมกันเปนหลอด ปากหลอดแยกเปน 5 พู ซึ่ง
อาจมีขนาดเทากันหรือไมเทากัน ทําใหมีรูปดอก ไมสมํ่าเสมอก็ไดหรืออาจแยกเปนรูปริมฝปาก คือ 
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ริมฝปากบนมี 2 พู มักตั้งตรง สวนริมฝปากลางมี 3 พู ซึ่งมักกางออกตามแนวระนาบ ภายในหลอด
กลีบดอกมขีน เกสรเพศผู 4 อัน เชื่อมติดกบักลบีดอก โดยสับหวางกับพูหลอดดอก อาจเปนแบบดิไดนามัส 
(didynamous) หรือมี 2 อับเกสรเพศผูมี 2 หอง แตกตามยาว อาจพบสแตมิโนด (staminode) มีดิสก
กั้นระหวางเกสรเพศผูและเกสรเพศเมียโดยลอมรอบฐานรังไขไว เกสรเพศเมียเกิดจาก 2 คารเพลเชื่อมกัน 
รังไขอยูสูงกวาสวนอ่ืนของดอก ภายในรังไขมี 2 หองโอวูลหรือมากกวา ติดกับรังไข ที่มุมหอง เนื้อเยื่อ
ฟนนิคูลัส (funniculus) จะเจริญย่ืนขึ้นมามีลักษณะคลายตะขอ เรยีกวา กานตะขอดีดเมล็ด (jaculator) 
และชูโอวลูไว กานชูเกสรเพศเมีย 1 ปลายยอดเกสรเพศเมียแยกเปน 2 แฉกหรือมีรูปรางตางๆ ผล
แบบแคปซูลมักแหงแตกออกเปน 2 สวน เมล็ดจํานวนตั้งแต 2 เมล็ดขึ้นไป เมล็ดมีเนื้อเยื่อคลายตะขอ 
ซึ่งเม่ือผลแหงแตกออกก็จะดีดใหเมล็ดกระจายไป ผนังหุมเมล็ดบาง และสวนใหญมีลักษณะเปนเมือก
เม่ือถูกน้ํา (เรณู ศรสําราญ.  2549) 
 2.2 ตัวอยางพชืในวงศ Acanthaceae 
  พืชในวงศนี้มี 250 สกุล ประมาณ 2,500 ชนิด กระจายทัว่ไปในเขตรอน สกลุทีมี่มาก
ที่สุด คือ Justicia มีประมาณ 300 ชนิด Ruellia มี 250 ชนิด Barleria มี 250 ชนิด Thunbergia มี 
200 ชนิด ตัวอยางพืชในวงศนี้ (เรณู ศรสาํราญ.  2549) เชน 
  2.2.1 ทองพนัชั่ง 
   ชื่อวิทยาศาสตร: Rhinacanthus Nasutus  (L.) Kurz 
   ชื่อสามัญ: White crane flower 
   ชื่ออ่ืน: ทองคันชั่ง หญามันไก 
 

  
ก ข 

  
ภาพประกอบ 10 ตนทองพันชั่ง (ก) ลักษณะดอกทองพันชั่ง (ข) ลักษณะใบตนทองพันชั่ง 
 
  ที่มา: ตนทองพันชั่ง  สืบคนเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2554,  จาก http://thaiherbsbeauty.igetweb.com/ 
index.php?mo=3&art=311607 และ http:// www.tonkla.tht.in/164.html. 
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   ลักษณะทางพฤกษศาสตร: ไมพุมสูงประมาณ 1 – 2 เมตร กิ่งออนเปนเหลี่ยม 
สวนโคนตนเนื้อไมเปนแกนแข็ง ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียงตรงขามกัน รูปไข ขอบใบเรยีบ แผนใบ สี
เขียวออน ออกดอกเปนชอตามซอกใบ ดอกสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 2 ปาก 
ปากลางมีจุดประสีมวงแดง ผล เปนฝกเล็ก พอแหงแตกออกได 
   สรรพคุณ: รากใชแกกลากเกลื้อน รักษาโรคมะเร็ง รักษาโรคผิวหนัง ดับพิษไข 
แกพิษงู แกพยาธิ วงแหวนตามผิวหนัง ทั้งตนใชรักษาโรคผิวหนัง แกน้ําเหลืองเสียผื่นคันรักษามะเร็ง 
คุดทะราด ขับพยาธิตามผวิหนัง ตามบาดแผล แกไสเลื่อน ไสลาม แกปสสาวะผิดปกติ ตน บํารุงรางกาย 
แกโรค 108 ประการ รักษาโรคผมรวง ใบใชดับพษิไข แกกลากเกลือ้น ผื่นคัน แกโรคไขขออักเสบ 
รักษาโรคผวิหนัง รักษาโรคมะเร็ง รกัษาโรคความดันโลหิตสูง แกผมรวง บํารุงรางกาย แกโรค 108 ประการ 
แกปวดฝ แกพิษงู ถอนพิษ แกอักเสบ แกโรคมุตกิต รกัษาโรคพยาธิวงแหวนตามผิวหนัง 
   สารเคม:ี Rhinacathin, Oxymethylanthra Quinone, Quinone, Rutin (Quercetin-3-
rutinoside) (Sanogo.  2003) 
  2.2.2 สังกรณ ี
   ชื่อวิทยาศาสตร: Barleria strigosa Willd 
   ชื่อสามัญ:   - 
   ชื่ออ่ืน: - 
  

  
ก ข 

 
ภาพประกอบ 11 ตนสังกรณี (ก) ลักษณะใบเดี่ยว (ข) ลักษณะดอกเปนชอตามงามใบ 
  
 ที่มา: ตนสังกรณี สืบคนเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.gotoknow.org/blogs/ 
posts/144062. 
 
 
   ลักษณะทางพฤกษศาสตร: ลําตนเปนพรรณไมพุม ที่ลําตนไมมีหนาม แตกกิ่งกาน 
สาขารอบๆ บริเวณตนมากมาย ตามกิ่งกานจะมีขนสีน้ําตาลปกคลุมอยู ลําตนสูงประมาณ 2 – 4 ฟุต 
ใบเปนไมใบเดี่ยว ออกเรียงกันเปนคูๆ ไปตามขอตน ลักษณะของใบเปนรูปรี คอนขางยาว ปลายใบแหลม
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และมีติ่งสวนโคนใบนัน้ก็จะแหลมและคอยๆ เรียวแหลมจนถึงกานใบ ขอบใบมีหนาม พ้ืนใบเปนสเีขียว 
ดานลางของใบมีขนยาว ตามเสนใบ สวนดานบนมีบางประปราย ดอกออกเปนชออยูตามงามใบ ซึ่ง
จะมีใบประดับหอหุมอยู 4 กลีบตอหน่ึงดอก กลบีใหญ 2 กลบี กลีบเลก็ 2 กลบี สวนดอกมีสีฟามีอยู 5 กลบี 
โคนดอกเปนหลอดยาว 1 – 1.5 นิ้ว ตรงปลายอดแยกออกเปน 5 กลีบยาว 0.5 น้ิว กลางดอกมีเกสร 4 อัน
ยาว 0.8 นิ้ว ผลเปนฝกเกลี้ยง ภายในผลจะมีเมล็ดผลละ 4 เมล็ด 
   สรรพคุณ: ในประเทศอินเดียใชรากปรุงเปนยาแกไอ และในประเทศไทย ปรุงเปนยา
แกรอนใน ดับพิษไขทั้งปวง ลดความรอนในรางกาย แกกระหายน้ํา และกินเปนยาถอนพิษไขกาฬ 
   สารเคม:ี Rhinacathin (Sanogo.  2003) 
  2.2.3 เสลดพงัพอนตัวเมยี 
   ชื่อวิทยาศาสตร: Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau. 
   ชื่อสามัญ:   - 
   ชื่ออ่ืน: ผักมันไก ผักลิน้เขยีด (เชียงใหม) พญาปลองดํา (ลําปาง) พญาปลองทอง 
(ภาคกลาง) ลิน้มังกร โพะโซจาง (กะเหรี่ยง) 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 ตนเสลดพังพอนตัวเมีย 
  
 ที่มา: ตนเสลดพังพอนตัวเมีย สืบคนเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2554,  จาก http://www.aongdin. 
wordpress.com/2011/09/29/เสลดพังพอนตัวเมีย 
 
 
   ลักษณะทางพฤกษศาสตร: เปนไมพุมเลื้อย ลําตนและกิ่งกานสีเขียว ใบเปนใบเลี้ยงเด่ียว
ออกตรงขามกนั รูปรแีคบขอบขนาน กลีบดอกสีแดงสม โคนกลบีดอกติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 
2 สวน ขึ้นตามปา หรือปลูกกันตามบาน ขยายพันธุโดยวิธีปกชํา เสลดพังพอนมีชื่อพองกัน คือ เสลดพังพอน
ตัวผู และเสลดพังพอนตัวเมีย แตตางกันที่เสลดพังพอนตัวผูมีหนาม สรรพคุณออนกวาเสลดพังพอน
ตัวเมีย เพ่ือไมใหสับสนจึงเรียกเสลดพังพอนตัวเมียวา พญายอ และตํารายาไทยนิยมนํามาทํายา 
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   สรรพคุณ: ใชถอนพิษ โดยเฉพาะพิษแมลงสัตวกัดตอย ตะขาบ แมลงปอง รักษา
อาการอักเสบ งูสวัด ลมพิษ แผลนํ้ารอนลวก ใบ นํามาสกัดทําทิงเจอรและกรีเซอรีน ใชรักษาแผลผิวหนัง
ชนิดเริ่ม Herpes และรักษาแผลรอนในในปาก Apthous ตับพิษรอน แกแผลนํ้ารอนลวก ราก ปรุงเปนยา
ขับปสสาวะ ขบัประจําเดือน แกปวดเมื่อยบั้นเอว 
   สารเคมี: ราก พบ Betulin, Lupeol, β-sitosterol และในใบพบ Flavonoids 
(Sanogo.  2003) 
  2.2.4  ฟาทะลายโจร 
   ชื่อวิทยาศาสตร: Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees 
   ชื่อสามัญ: Kariyat, The Creat 
   ชื่ออ่ืน: หญากันงู (สงขลา) น้ําลายพังพอน ฟาละลายโจร (กรุงเทพฯ) ฟาสาง 
(พนัสนิคม) เขยตายยายคลุม สามสิบดี (รอยเอ็ด) เมฆทะลาย (ยะลา) ฟาสะทาน (พัทลุง) 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 ตนฟาทลายโจร 
 
 ที่มา: ตนฟาทะลายโจร สืบคนเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.thaiher.balplus.com/ 
wizContent.asp?wizConID=80&txtmMenu_ID=7.   
 
 
   ลักษณะทางพฤกษศาสตร: ไมลมลุก สูงประมาณ 30 – 70 เซนตเิมตร ทุกสวน
มีรสขม กิ่งเปนสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยวแผนใบสเีขียวเขมเปนมัน ดอก ชอ ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ ดอกยอย 
กลีบดอกสีขาว โคนกลีบติดกัน ปลายแยก 2 ปาก ปากบนมี 3 กลีบ มีเสนสีมวงแดงพาดอยู ปากลาง
มี 2 กลีบ ผลเปนฝก เม่ือแกเปนสีน้ําตาลแตกได ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก 
   สรรพคุณ: แกไขทั่วๆ ไป เชน ไขหวัด ไขหวัดใหญ ระงับอาการอักเสบ พวกไอ 
เจ็บคอ คออักเสบ ตอมทอนซิล หลอดลมอักเสบขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนัง แกติดเชื้อ พวกทําให
ปวดทอง ทองเสีย บิด และแกกระเพาะลาํไสอักเสบ 
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   ขอมูลทางวทิยาศาสตร: ใบฟาทะลายโจร มีสารเคมีประกอบอยูหลายประเภท 
แตที่เปนสารสาํคัญในการออกฤทธิ์ คือ สารกลุม Lactone คือ สารแอนโดรกราโฟไลด (Andrographolide) 
สารนีโอ-แอนโดรแกรโฟไลด (Neo-andrographolide) 14-ดีออกซีแอนโดรแกรโฟไลด (14-deoxy-andro-
grapholide) (Song; et al.  2004) 
  2.2.5  รางจืด 
   ชื่อวิทยาศาสตร: Thumbergia laurifolia Lindl. 
   ชื่อสามัญ:   - 
   ชื่ออ่ืน: กําลังชางเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขยีว (ภาคกลาง) คาย รางเย็น 
(ยะลา) จอลอดิเออ ซั้งกะ ปงกะละ พอหนอเตอ (กะเหรี่ยง - แมฮองสอน) ดุเหวา (ปตตานี) น้ํานอง 
(สระบุรี) ทิดพุด (นครศรีธรรมราช) ย่ําแย แอดแอ (เพชรบูรณ) 
 

  
ก ข 

 
ภาพประกอบ 14 ตนรางจืด (ก) ลักษณะใบเด่ียวรูปไข ปลายใบเรียวแหลม (ข) ลักษณะดอกดอกรูปแตรสั้น  
     เชื่อมติดกันเปนหลอด 
 
 ที่มา: ตนรางจืด สืบคนเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.sahavicha.com/?name= 
article&file=readarticle&id=2353. 
 
 
   ลักษณะทางพฤกษศาสตร: ไมเลื้อย/ไมเถา เน้ือแข็ง ใบเด่ียว ออกตรงขาม รูปขอบ
ขนานหรือรูปไข ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนเวามีเสน 3 เสน ออกจากโคนใบ ดอกมีสีมวงอมฟา 
ออกเปนชอหอยลงตามซอกใบ ใบประดับสีเขียวประแดง กลีบเลี้ยงรูปจาน ดอกรูปแตรสั้น โคนกลีบ
ดอกสีเหลือง เชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 5 กลีบ เกสรเพศผู 4 อัน ผลเปนฝกกลม ปลายเปน
จะงอย เม่ือแกแตกเปน 2 ซีก 
   สรรพคณุ: รางจืดที่มีประสิทธิภาพ คือ รางจืดชนิดเถาดอกมวง รากและเถา รับประทาน
แกรอนใน กระหายน้ํา ใบและรากใชปรุงเปนยาถอนพิษไข เปนยาพอกบาดแผล น้ํารอนลวกไฟไหม 
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ทําลายพิษยาฆาแมลง พิษจากสทริกนินใหเปนกลาง พิษจากดื่มเหลามากเกินไป หรือยาเบื่อชนิดตางๆ 
เขาสูรางกายโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม เชน ติดอยูในฝกผลไมที่รบัประทาน เม่ืออยูในสถานทีห่างไกล 
การนําสงแพทยตองใชเวลา อาจทําใหคนไขถึงแกชวีติได ถามีตนรางจืดปลูกอยูในบานใชใบรางจืด 
ไมแกไมออนเกินไปหรือรากที่มีอายุเกิน 1 ปขึ้นไป และมีขนาดเทานิ้วชี้ มาใชเปนยาบรรเทาพิษเฉพาะหนา
กอนนําสงโรงพยาบาล (รากรางจืดจะมีตวัยามากกวาใบ 4 – 7 เทา) ดินที่ใชปลกูควรผสมขีเ้ถา แกลบ
หรือผงถานปนจะชวยใหตนรางจืดมีตัวยามากขึ้น 
   สารเคม:ี Chloranil 
  2.2.6 สรอยอินทนิล 
   ชื่อวิทยาศาสตร: Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 
   ชื่อสามัญ: Key Vine, Sky Flower, Heavenly Blue, Blue Trumpet, Bengal 
Clock Vine 
   ชื่ออ่ืน: - 
 

 
 

ก ข 
 
ภาพประกอบ 15 ตนสรอยอินทนิล (ก) ลกัษณะใบเดี่ยว ออกใบเปนคูตรงขามกันตามขอตน  
      (ข) ลักษณะดอกออกดอกเปนชอตามขอตนหรือตามซอกใบ 
 
 ที่มา: ตนสรอยอินทนิล สืบคนเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.agkc.lib.ku.ac.th/ 
  
 
 
   ลักษณะทางพฤกษศาสตร: ตนสรอยอินทนิลเปนไมเถาเลื้อยที่มีขนาดใหญ สามารถ
เลื้อยพันตนไมอ่ืนไปไดไกลประมาณ 40 – 50 ฟุต เถาออนมีสีเขียวเขม สวนเถาแกจะเปนสนี้ําตาล 
ใบเปนไมใบเด่ียว ออกใบเปนคูตรงขามกนัตามขอตน ลักษณะรูปทรงใบจะเปนรูปไขแกมรปูหัวใจ หรือ
ใบคลายใบพลเูพียงแตปลายใบจะแหลมกวาใบพลู โคนใบเวาหยักเปนรูปหัวใจ ใบมีขนแข็งๆ หากจับดู
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จะรูสึกระคายใบมีความกวางประมาณ 8 เซนติเมตร และมีความยาวประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร 
ดอกสรอยอินทนิลมีดอกสีฟาออน ถึงสีฟาเขม ออกดอกเปนชอตามขอตนหรือตามซอกใบ ดอกชอหนึ่งๆ 
ยาวประมาณ 3 ฟุต ลักษณะของดอกเปนทรงกรวย หอยลง มี 5 กลีบ ขนาดของกลีบดอกไมเทากัน 
โคนดอกเปนหลอดปลายบานออก ภายในดอกมีเกสร 4 อัน ซึ่งมีความยาวไมเทากัน คือจะสั้น 2 อัน 
และยาวอีก 2 อัน 
   สารเคม:ี Apigenin, Cusmosin 
 

3. การควบคุมโรคเหี่ยวฟวซาเรียมจากรา F. oxysporum f.sp. lycopersici 
 3.1 การควบคุมรา F. oxysporum โดยใชสารเคม ี
  การควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบันใชสารเคมีเปนหลัก 
ซึ่งเปนปญหาตอสภาพแวดลอม เกษตรกร และผูบริโภค แตเกษตรกรยังนิยมใชสารเคมี เน่ืองจากสารเคมี
ใหผลเรว็และมีประสิทธิภาพดี (Singh; et al.  1989) แคปเทน (Captan) เปนสารเคมีควบคุมรา ที่
เกษตรกรนิยมใชควบคุมโรคเหี่ยวฟวซาเรียมในมะเขือเทศ ซึ่งเกิดจากรา F. oxysporum f.sp. lycopersici 
และ F. oxysporum f.sp. Pisi โดยเกษตรกรนําเมล็ดมาคลุกกับสารเคมีกอนปลูก เพ่ือทําใหอัตราการงอก
เพ่ิมขึ้นและตนกลาแข็งแรงขึ้น (Fuchs; et al.  1990)  
  คารเบนดารซมิ (Carbendazim) เปนสารหนึ่งที่เกษตรกรนิยมใชในการควบคุมโรคเห่ียว
ของมะเขือเทศ และยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่มีผลตอการยับยั้งการเกิดโรคตางๆ จากรา สวนใหญ
อยูในรปูผงผสมน้ํา เชน คารบอกซิน (Carboxin 75 w.p.) ควินโทซีน (Quintozene 75 w.p.) แคปเทน 
(Captan 75 w.p.) และไทแรม (Thiram 75 w.p.) เมทาแลกซิล (Metalaxyl 75 w.p.) จากการวิจัยโดย
การใชสารเคมทีดสอบการยบัยั้งรากอโรคจากรา F. oxysporum พบวา คารเบนดารซมิสามารถควบคุม
เชื้อสาเหตุโรคได (p < .05) (Chanhan; et al.  1988) 
 3.2 การสรางภูมิคุมกันของโรคพืช 
  โดยปกติพืชสรางภูมิคุมกันอยูแลว โดยสวนใหญเปนสารสารประกอบฟนอลสามัญ เชน 
กรด คลอโรเจนิก (chlorogenic) คาเฟอี (cafeie) และสโคพอเลทิน (scopoletin) ซึ่งสามารถพบไดทั้ง
ในพืชปกติและพืชที่เปนโรค แตในพืชที่เปนโรคจะพบวามีการสรางมากกวาปกติ ภูมิคุมกันที่พืชจะ
สรางก็ตอเม่ือเปนโรคหรือถูกรบกวน คือ Phytoalexin ซึ่งจะสรางเม่ือพืชถูกกระตุนจากการเขาทําลาย
ของเชื้อโรค เกิดแผลหรือทางเคมี ไดแก สารไอโพม แอมาโรน (ipome amarone) ออรชินอล (orchinol) พิ
ซาทิน (pisatin) ฟาเซโอลีน (phaseolin) และริทิน (rhitin) สารตางๆ นี้ จะกระตุนใหแสดงอาการตาย
เฉพาะสวน (necrosis) ยับยั้งการสรางเอนไซมของเชื้อโรค ยับยั้งการเจรญิของสปอร กระตุนใหมีการหายใจ
เพ่ิมขึ้นและเกิดกิจกรรมของเอนไซมหลายชนิดใหเปนพิษตอเชื้อโรค และกระตุนใหพืชมีปฏิกิริยาแบบ 
ไฮเพอรเซนซิทิวิที (hypersensitivity) (ไพโรจน จวงพานิช.  2535) ไฟโทอะเลกซิน (phytoalexin) 
เปนกลุมของสารตอตานเชื้อ ซึ่งพืชผลิตขึ้นมาในกระบวนการตอบสนองตอสิ่งกระตุนที่เปนสิ่งมีชีวิต สารเคมี 
และสภาพทางฟสิกสอยางไมเฉพาะเจาะจง และจัดเปนปฏิกิริยาหนึ่งที่เกี่ยวของกับความตานทานโรค
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ของพืช โดยปกติไฟโทอะเลกซินทั่วไปจะไมพบในพืชปกติ จากการทดลองพบวา ในที่ออนแอและพืช
ที่ตานทานสามารถผลิตไฟโทอะเลกซินได และสะสมในระดับที่สูงเพียงพอตอการยับยั้งเชื้อโรค แตใน
พืชตานทานจะสะสมไดในระดับที่สูงและในอัตรารวดเร็วกวาหลังจากไดรับเชื้อ (พรทิพย วงศแกว.  2533) 
  ในการสรางภูมิคุมกันโรคเหี่ยวฟวซาเรียมในมะเขือเทศ พบวา อัลคาลอยด โทมาทีน 
(Alkaloid Tomatine) ซึ่งเปนสารประกอบฟนอลของมะเขือเทศ สามารถปองกันการงอกของสปอรหรือ
การเจริญของเสนใยรา F. oxysporum  f.sp. lycopersici ไดหลังจากพักตัว 0 – 14 วนั (Langcake, et al.  
1972) จากรายงานไดกลาวไววา มะเขือเทศสังเคราะหและสะสมฟนอลกิไกลโคไซด (Phenolic Glycosides) 
แบบอิสระ ซึ่งจะสรางเพิ่มมากขึ้นเม่ือเซลลนั้นถูกทําลาย เพ่ือปองกันการถูกเขาทําลายและสรางความ
ตานทานใหแกพืช (Mace; et al.  1982) และจากการรายงานมะเขือเทศพันธุตานทานมีเพกทิน เมทิล 
เอสเทอเรส (Pectin Methyl Esterase) และพอลิแกแลกทูโรเนส (Polygalacturonase) สูง ไดแก พันธุ 
UC97-3 และ Peto 86 สามารถสรางเอนไซมออกซิเดทีฟ (Oxidative enzyme) ตานทานรา F. oxysporum 
 f.sp. lycopersici ไดโดยแชเมล็ดในคารเบนดาซิมกอนปลูก (Yahia;  et al.  1992) 
 3.3 กลไกปองกันตัวในพืช 
  พืชเปนสิ่งมีชวีติที่ไมสามารถเคลื่อนที่ไดดวยตนเอง ดังนั้นพืชจึงพัฒนากลไกตางๆ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเผชิญกับสภาวะที่ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต เชน การสรางกลไกปองกันตัวตอการเขา
บุกรุกของเชื้อโรค กลไกปองกันตวัในพชืสามารถแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก กลไกปองกันที่มีอยูกอนแลว 
และกลไกปองกันที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดขึ้น (Dickinson.  2003) 
 3.4 กลไกปองกันที่มีอยูกอนแลว 
  กลไกปองกันที่มีอยูกอนแลว (Constitutive Defense หรือ Passive Defense) คือ กลไก
ปองกันตัวที่มีอยูในพืชกอนที่จะติดเชื้อโรค โดยมีการสรางโครงสรางกีดขวางภายนอก (Structural 
Barrier) ขอบเซลลของราก (Root Border Cell) และการสังเคราะหสารประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ตาน 
จุลินทรีย (Antimicrobial Synthesis) ซึ่งรูจักกันในชื่อของไฟโทแอนทิซิพิน (Phytoanticipin) องคประกอบ
เหลานี้เปนกลไกปองกันลําดบัแรกที่พืชสรางขึ้นเพื่อปองกันการเขาทําลายของเชื้อโรค ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  3.4.1 โครงสรางกีดขวางภายนอก โครงสรางลําดับแรกของพืชที่ใชปองกันเชือ้โรค ไดแก 
ชั้นของไข (Wax) ซึ่งเคลือบคิวทิเคลิ (Cuticle) ของใบและผลไวเพ่ือปองกันการเกาะของหยดน้ําทีผ่ิวใบ 
ซึ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของแบคทีเรียและการงอกสปอรของรา พืชบางชนิดมีขนบนผิวใบซ่ึงทําหนาที่
คลายกันกบัชัน้ของไข นอกจากนี้ความหนาของชั้นควิทิเคลิ ซึ่งมีควิทิน (Cutin) เซลลูโลส (Cellulose) 
และเพกทิน (Pectin) เปนองคประกอบยังมีสวนชวยเพิ่มความแข็งแรงใหแกผนังเซลล (Cell Wall) 
และผวิเซลลชัน้นอก (Epidermal Cell) ซึ่งสามารถปองกนัการบุกรุกของราที่จะเจาะเขาไปในพืชโดยตรง 
โดยทั่วไป ปากใบเปนสวนเชื้อโรคเขาทําลายไดงายเนื่องจากมีการเปด-ปดอยูตลอดเวลา จากการศกึษา
ราสนิมในธัญพืช พบวา ปากใบจะเปดเม่ือเวลากลางคืน ในขณะทีส่ปอรของราจะงอก หลอดสปอร 
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(Germ Tube) บนผิวใบที่มีน้ําคางเกาะในตอนกลางคืนเ เปนผลใหสปอรเห่ียวแหงไปกอนปากใบจะเปด 
ซึ่งนับเปนกลไลอยางหนึ่งที่ทําใหพืชสามารถปองกันการเขาทําลายของเชื้อโรคได (Haas.  1995) 
  3.4.2 ขอบเซลลของราก ปลายราก (Root Tip) เปนสวนที่มีการแบงเซลลและยืดตวั 
อยางรวดเร็วเพ่ือหาสารอาหารและน้ําภายในดินการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเน้ือเยื่อที่ปลายราก
เขาไปตามชองวางระหวางอนุภาคของดินนี้ อาจทําใหฉีกขาดหรือมีบาดแผล ซึ่งทําใหเชื้อโรคเขาทาํลาย
ไดงาย ดังนั้นปลายรากจงึสรางเซลลชนิดหนึ่งขึ้นในปรมิาณมากเพื่อหอหุมปลายรากเพื่อปองการทําลาย
ของเชื้อโรคในดิน เซลลดังกลาวเรียกวา เซลลขอบราก (Root Border Cell) ในพืชตางชนิดกันจะสราง
จํานวนเซลลขอบรากในอัตราที่ไมเทากัน เชน ในยาสูบสรางเซลลขอบรากจํานวน 12 เซลลตอวัน ในขณะ
ที่ฝายสรางถึง 10,000 เซลลตอวัน เซลลขอบรากนี้สามารถสรางสัญญาณทางเคมีที่ดึงดูดเชื้อโรคให
เขามาเกาะได โดยทําหนาที่เปนตวัลอใหราหรือไสเดือนฝอยเขามาทาํลายเซลลขอบรากแทนปลายราก 
จากนั้นเซลลขอบรากจะหลุดออกจากรากโดยเพิ่มการทํางานของเมแทบอลิซึม ภายในเซลลและเกิด
การแสดงออกของยีนที่ผลติสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ตานจลุินทรีย (Haas.  1995) 
  3.4.3 การสรางไฟโทแอนทิซิพิน ซึ่งเปนสารประกอบทางเคมีที่มีฤทธิต์านจุลินทรีย พืช
สรางสารชนิดนี้กอนที่เชื้อโรคจะเขาทําลาย หากสารดังกลาวถูกเหนี่ยวนําใหสรางขึ้นภายหลัง การเขา
ทําลายของเชื้อโรคจะเรียกวา ไฟโทอะเลกซิน ปจจุบันยังไมสามารถแบงแยกไดชัดเจนวา สารใดเปน
ไฟโทแอนทิซิพิน หรือไฟโทอะเลกซิน เน่ืองจากสารชนิดเดียวกันนี้ อาจมีอยูกอนแลวในพืชชนิดหนึ่ง 
แตอาจถูกเหนี่ยวนําใหสรางขึ้นภายหลังในพืชอีกชนิดหนึ่งได ในบางกรณีสารดังกลาวอาจสรางในสวนอ่ืน
ของพืชหรือมีปริมาณนอยมากและยังไมแสดงฤทธิ์จนกวาจะถูกเหนี่ยวนําโดยเชื้อโรคที่เขาทําลายพืช 
(Janse.  2005) 
 3.5 กลไกปองกันที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดข้ึน 

  กลไกการปองกันที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดขึ้น (Induce dfense หรือ Active defense) 
เม่ือพืชมีการตอบสนองตอเชื้อโรคทั้งจากการสัมผัสกัน เชน การที่สปอรของราตกลงบนผวิใบ หรือ
จากการเจาะเขาไปในผวิของพืช กลไกปองกันดังกลาวประกอบดวยการสงสัญญาณในพืช โปรแกรม
การตายของเซลล การเหนี่ยวนําใหสรางโครงสรางกีดขวางภายนอก การสรางไฟโทอะเลกซิน การสังเคราะห
โปรตีน ที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคและโปรตีนอ่ืนที่เกี่ยวของกับกลไกปองกันตัว (Janse.  2005) 
 3.6  ความตานทานของรา Fusarium oxysporum ตอสารเคมี 
  เกษตรกรตองใชสารเคมีในความเขมขนที่สูงมากและมีความเปนพิษที่สูงขึ้น เน่ืองจาก
รา F. oxysporum f.sp. lycopersici ไดมีการพัฒนาใหมีความตานตอสารเคมี โดยเชื้อโรคพัฒนาให
สามารถเขาทาํลายพืชได ความจริงแลวความตานทานของพืชตอเชื้อโรคไมไดสูญเสียไป ยังคงมีอยู
ตามเดิมและยงัมีผลตอการปองกันกําจัดเชือ้โรคชนิดเดิม แตไมมีผลตอเชื้อโรคชนิดใหม เชื้อโรคชนิด
ใหมปกติเกิดขึ้นในปริมาณที่ต่ํามากในประชากรเริ่มแรกและคอย  ๆเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเปนผลเนื่องจากการคัดเลือก
ในประชากรของเชื้อทีส่ามารถตานทานตอสารเคมีได (ณรงค สิงหบุระอุดม.  2535) การใชสารแคปเทน 
(Captan) ในการควบคุมโรคเหี่ยวฟวซาเรียมในมะเขือเทศ พบวา มีการใชแคปเทนควบคุมรา F. Oxysporum 
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f.sp. Lycopersici ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทําใหราตานทานตอแคปเทน 2.5 เทา และตองใชในอัตรา
ที่เขมขนมากกวา 100 ppm (Sozzi; & Gressler. 1980) จากการทดสอบความตานทานแคปเทน 
พบวา รา F. Oxysporum, Botrytis Cinerea และ Venturia Inaequalis มีความตานทานตอแคปเทน 
จากการใชแคปเทนรวมกบัเอ็น-ฟนิลคารบาเมต (N-phenyl Carbamates) ทําใหรามีความตานทานลดลง
และการใชแคปเทนเพียงอยางเดียวมีความตานทานเพิ่มขึ้น จากการทดลองนี้ พบวา คลอรีนในคารบาเมต
เปนตัวชวยใหเกิดความตานทานลดลง (Gasztonyi; et al.  1986) และการใชแคปเทนและไดอีโทเฟนคารบ 
(Diethofencarb) รวมกันในการควบคุมรา Botrytis Cinerea, B. Elliptica และ B. Tulopae ทําให
ความตานทานตอแคปเทนลดลงเชนกัน (Migheli; et al. 1998) จากการวิจัยการใชแคปเทนควบคุม
โรคเหี่ยวฟวซาเรียมในมะเขอืเทศ และการควบคุมรา Aspergillus funigatus พบวา แคปเทนกระตุน
ใหผนังเซลลของรามีความตานทานตอสารเคมี (Abdel.  1992) และเม่ือเปรียบเทียบการทดสอบประสิทธิภาพ
ในการตานทานสารเคมีตอรา F. Oxysporum Isolate MT0062 โดยใชสารเคมีทดสอบ ไดแก โนมิล 
(Benomyl) แคปเทน (Captan) คลอโรทัลนิล (Chlorothalonil) ไดโคลฟลูอะนิด (Dichlofluanid) ฟลูโลลานิล 
(Flulolanil) เมโพรนิล (Mepronil) เพนซิคูโรน (Pencycuron) ไทโอพานาทรเมทิล (Thiophanatr-methyl) 
ไทแรม (Thiram) ควินโทซนี (Quintozene) และเวลิดไมซิน (Validamycin) บนอาหาร PDA พบวา 
ไดโคลฟลูอะนิด คลอโรทัลนิล ฟลูโลลานิล เมโพรนิล เพนซิคู-โรน ควินโทซีน และเวลิดไมซิน ที่ระดับ
ความเขมขน 1,000 ppm ไมสามารถยับยั้งการเจริญของรา F. Oxysporum ได (Mirkova.  1988) แต
การใชแคปเทนที่ความเขมขน 100 ppm ทําใหราไอโซเลต (Isolate) BR09 และ BBR11 มีความตานทาน
ตอแคปเทนได (Yamaguchi;  et al. 1998) 
 

4. การจัดจําแนกชนิดของรา 
 4.1 ลักษณะเดนและอนุกรมวิธาน 
  Division Eumycota 
  Subdivision Deuteromycotina 
  Class Hyphomycetes 
 
  Class Hyphomycetes เปนชั้นที่ใหญที่สุดของราสบืพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Imperfect 
Fungi) รวมราพวกที่สรางแตเฉพาะเสนใย (Sterile Hypha) โดยไมสรางคอนิเดีย (Conidia) และราที่
สรางคอนิเดียเปนอิสระไมเกิดอยูในสปอโรคารพ (Sporocarp) พวกพิกนีเดียม (Pycnidium) และ อะเซอรวูลัส 
(Acervulus) เขาไวดวยกัน ประกอบดวยราประมาณ 930 สกุล 7,500 ชนิด แบงออกเปน 4 อันดับ 
โดยใชลักษณะการสรางหรือไมสรางคอนิเดีย และการรวมตัวกันของใยกําเนิดคอนิเดียม (Conidio-phore) 
เปนหลัก ไดแก Agonomycetales Hyphomycetales Stilbellales และ Tuberculariales (วิจัย รักวิทยาศาสตร.  
2551) 
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  Order Tuberculariales มีลักษณะสําคัญ คือ สรางคอนิเดียบนฟรุต-บอดี (Fruit-body) 
ที่เรียกวา ใยกาํเนิดคอนิเดียรูปเบาะ (Sporodochium) หรือกลุมของเสนใยหรือใยกําเนิดคอนิเดียที่อัดตัวกัน
เปนสโตรมา (Stroma) รูปรางคลายเบาะรองนั่ง (Cushion-shaped) โดยรอบเปนที่เกิดของ เซลลสราง
คอนิเดีย (Conidiogenous Cell) และคอนิเดีย เชน ในสกุล Nectria สรางใยกําเนิดคอนิเดีย รปูเบาะ 
และมีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Anamorph) ในสกุล Tubercularia อันดับน้ีมีเพียง 1 วงศ ไดแก 
Tuberculariaceae (วิจัย รักวิทยาศาสตร.  2551) 
  Fusarium 
   F. oxysporum เปนราที่จัดอยูในไฟลัม Ascomycota หรือเรียกอีกชื่อวา ราถุง (Sac 
Fungi) (Alexopoulos;  et. al.  1996) มีการสรางสปอรแบบไมอาศัยเพศที่เรียกวา คอนิเดีย ซึ่งสราง
ขึ้นบนสวนปลายของเสนใยที่เรียกวา ใยกําเนิดคอนิเดีย สปอรดังกลาวนี้เกี่ยวของกับการเขาทําลาย
ของโรคมีทั้งหมด 3 ชนิด ไดแก คลาไมโดสปอร (Chlamydospore) แมโครคอนิเดีย (Macroconidia) 
และไมโครคอนิเดีย (Microconidia) ซึ่งมีลักษณะดังน้ี (Agrios.  1998) 
   คลาไมโดสปอร เปนสปอรขนาดเล็กรูปรางกลมที่มีผนังหนาประกอบดวยเซลล 1 – 2 เซลล 
ภายในเซลลมีการสะสมอาหารที่จําเปน ถูกสรางขึ้นในภาวะที่ไมเหมาะสมตอการเจริญ และสามารถ
งอกเปนเสนใยไดใหมเม่ือมีภาวะแวดลอมเหมาะสม จึงทําใหเกิดการระบาดของโรคขามฤดู 
 

 

ภาพประกอบ 16 Chlamydospores 
 
 ที่มา: Chlamydospores สืบคนเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2554, จาก 
http://www.pfdb.net/html/species/s57.html/ 
 
  
 
   แมคโครคอนิเดียเปนสปอรขนาดใหญ ผนังบางใส ประกอบดวยเซลล 3 – 5 เซลล 
มีลักษณะโคงตรงหัวทาย สวนใหญพบบนผิวของพืชทีต่ายจากการเขาทําลายของราชนิดนี้  
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ภาพประกอบ 17 Macroconidia 
 
 ที่มา: Macroconidia สืบคนเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.en.wikipedia.org.th/ 
wiki/File:Macroconidia_Microsporum_canis.JPG 
 
 
   ไมโครคอดิเนีย เปนสปอรขนาดเล็กมีลักษณะกลมรีหรือทรงกระบอกหัวทายกลม 
ผนังบาง ประกอบดวย 1-2 เซลล เปนสปอรที่พบมากและพบในทุกภาวะการเจริญของรา นอกจากนี้
ยังพบการสรางสปอรแบบนีใ้นทอลําเลียงของพืชที่เปนโรคดวย 
 

  
ก ข 

 
ภาพประกอบ 18 Microconidia (ก) สปอรขนาดเล็กมีลกัษณะกลมรี (ข) ไมโครคอนิเดียประกอบดวย   
      1 – 2 เซลล 
 
 ที่มา: Microconidia สืบคนเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.apsnet.org.th/ 
Edcenter/illglossary/pages/l-M.aspx. 
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   รา F. oxysporum สามารถแยกไดจากพืชที่เปนโรค โดยนํามาเลี้ยงบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar เชื้อสรางเสนใยที่มีผนังกั้นแตกกิ่งกานสาขา พรอมกับการสรางคอนิเดีย 
บนใยกําเนิดคอนิเดีย ซึ่งอยูรวมกันอยางหนาแนนในโครงสรางที่เรยีกวา ใยกําเนิดคอนิเดียรูปเบาะ 
ในระยะสรางเสนใย โคโลนีจะมีสีขาว จากนัน้เปลี่ยนเปนสมีวงเม่ือเสนใยเจริญเต็มที่ โดยมีตั้งแตสีมวงออน
จนถึงมวงเขมขึ้นอยูกับสายพันธุ และหากมีใยกําเนิดคอนิเดียรูปเบาะมาก เสนใยจะมีสีครีมหรือสีสม 
สวนใหญพบบนผิวของพืชที่ตายจากการเขาทําลายของราชนิดนี้ (Smith; et al.  1998) 
 4.2 วงชีวติของรา F. oxysporum  
  วงชีวติของ F. oxysporum แบงได 3 ระยะ ดังนี้ (Elvira; et al.  2008) 
  4.2.1 ระยะราขามฤดู ในรูปของเสนใยหรือสปอรไมอาศัยเพศและอาศยัอยูในดิน 
  4.2.2 ระยะสปอรติดเชื้อขัน้ปฐมภูมิ (Primary Infection Spore) ของราเกิดโดยการงอก
เปนหลอดสปอรหรือไมซีเลียมเขาสูรากขนออนของพืชโดยตรง เขาทางบาดแผล หรือทางรอยแยกที่
เกิดที่รากแขนง เม่ือราเขาไปเจริญในระบบทอนํ้าของพืช จะทําใหราดังกลาวกีดขวางการลําเลยีงน้ํา 
ทําใหน้ําที่พืชดูดขึ้นมาไมสามารถเคลื่อนสูดานบนได จึงทําใหพืชแสดงอาการเหี่ยว 
  4.2.3 ระยะสปอรติดเชื้อขัน้ทตุิยภูมิ (Secondary Infection) เกิดจากโคนิเดียขนาดใหญ 
และขนาดเล็ก ซึ่งงอกออกมาเปนหลอดสปอร และเขาทําลายพืชตลอดฤดูปลูก  
 4.3 กลไกการเขาทําลายพืชของรา F. oxysporum 
  กลไกในการเขาทําลายพืชของรา F. oxysporum แบงเปน 4 รูปแบบ ไดแก (Elvira; et al. 
2008) 
  4.3.1 ราสรางสารพิษ (Toxin) ไดแก กรดฟวซาริก (fusaric acid) กรดดีไฮโดรฟวซาริก 
(Dehydrofusaric Acid) และไลโคมาราสมิน (Lycomarasmin) ไปทําใหความสามารถในการดูดซมึนํ้า
ของเยื่อหุมเซลลหรือผนังเซลลของไซเล็มเปลี่ยนแปลงไป 
  4.3.2 เกิดการอุดตัน (Plugging) ในระบบทางเดินของน้ําเนื่องจาก 
   4.3.2.1 มีเสนใยและสปอรของราอุดตันอยูในเวสเซล (vessel) 
   4.3.2.2 สารละลายเซลลูโลสและเพกทินของเซลลบริเวณขางเคยีงเวสเซลถกูทาํลาย
โดยเอนไซมจากราและเขาไปอุดตันภายในเวสเซล 
   4.3.2.3 เซลลของพาเรงคิมาแนวรัศมี (ray parenchyma) สรางเซลลเปนติ่งเขาไป
ในเวสเซล เรยีกลักษณะนีว้า ไทโลส (Tylose) 
  4.3.3 ราสรางเอนไซมชนิดเพกโทไลตกิ (Pectolytic) และเซลลโูลไลติก (Cellulolytic) มี
ผลทําใหเย่ือหุมเซลลและผนังเซลลของเวสเซลออนแอ เกิดยุบตัวเสียรูปทรง และลดขนาดลงกวาเดิม 
เซลลบริเวณขางเคียงเวสเซลถูกทําลาย 
  4.3.4 ราสรางออกซิน (Indole-3-acetic Acid, IAA) มากเกินไป ทําใหผนังเวสเซลบาง 
และเสียรูปทรง ไซเล็มพาเรงคิมาแบงตัวมากเปนผลใหผนังเซลลไมแข็งแรงและแตกยุบงาย 
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 4.4 การเขาทําลายเน้ือเยื่อพชืของ F. oxysporum 
  กลไกการเกิดโรคเริ่มจากการงอกสปอร หรือเสนใยเขาไปในรากพืชผานทางปลายราก 
(Root Tip) หรือบาดแผล โดยมีกลไกที่เกี่ยวของ คอื วิถีสงสัญญาณของไมโทเจนแอกทีฟ โปรตีน
ไคเนส (mitogen-activate Protein Kinase, MAPK) ซึ่งมีบทบาทในการเหนี่ยวนําใหเกิดการงอกของ
โครงสรางที่ใชสัมผัสและยึดติดกับผิวนอกของรากพืช (Appressorium) จากนั้นราจะสรางเอนไซมสําหรับ
ยอยผนังเซลลของพืช ซึ่งเปนขั้นตอนสําคญัของการแพรกระจายของราภายในพชื ตวัอยางของเอนไซม
ที่รา F. Oxysporum สรางขึ้น ไดแก เพกเทตไลเอส (Pectate lyase, PL) และพอลิแกแลกทูโรเนส 
(Poly-galacturonase, PG) ซึ่งสามารถยอยโครงสรางของเพกทินและฮอโมแกแลกทแูรน (Homogalacturan) 
ที่เปนองคประกอบสําคัญของผนังเซลลพืช นอกจากนี้ยังสรางเอนไซมเอนโดไซแลนเนส (Endoxylanase) 
มายอยพอลิเมอรของไซแลน (Xylan) ที่อยูในโครงสรางของเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) ซึ่งเปน
องคประกอบหลักของผนังเซลลพืช (Roncero; et al.  2003) เม่ือราผานผนังเซลลเขาไปในเซลลพืชแลว 
เสนใยของราจะเจริญโดยแยกกิ่งกานสาขาและสรางสปอรแบบไมอาศัยเพศที่เรยีกวา คอนิเดียทั้ง 3 ชนิด
ขึ้นภายในเซลลพืช และแพรกระจายจากเซลลสูเซลลโดยสรางเอนไซมมายอยผนังเซลล และเม่ือเสนใย
เจริญไปถึงทอลําเลียงน้ําและสารอาหารสปอรที่เสนใยสรางขึ้น จะลําเลียงขึ้นสูดานบนของลําตน โดย
อาศัยการไหลของน้ําและสารอาหาร (Sap Stream) ทําใหเกิดการแพรกระจายของราจากลางขึ้นบน 
เม่ือมีการสรางเสนใยและสปอรมากขึ้น จะสงผลใหทอลําเลียงน้ําและสารอาหารอุดตัน ไมสามารถสงผาน
ไปยังสวนตางๆ ของพืชได (Blakeman.  1994) เม่ือพืชขาดน้ําจะทําใหปากใบของพืชปด ทําใหใบเหี่ยว
และเหลือง นอกจากนี้การขาดสารอาหารภายในพืช เน่ืองจากการอุดตันของทอลาํเลียงอาหาร ทําให
พืชเจริญเตบิโตชาและแคระแกร็น (Agrios.  1998) ในระหวางที่ราเจริญภายในพืช ราจะผลิตสารเมทาบอไลต
ทุติยภูมิ (Secondary Metabolite) ซึ่งเปนพิษตอพืช เรียกวา ไฟโทอะเลกซิน เชน กรดฟวซาริก 
(Fusaric Acid) ไทรโคทิซนี (Trichothecene) ฟวโมนิซิน (Fumonisin) และเอนเนียทิน (Enniatin) 
(Roncero; et al.  2003) สารพิษเหลานี้ มีสวนที่ทําใหเกิดการเหี่ยวของใบและทอลําเลียงภายในพืช 
โดยเฉพาะไทโคทิซนิ สามารถยับยั้งการสังเคราะหโปรตีนภายในพชื ทําใหไมสามารถสรางโปรตีน
และเอนไซมทีจํ่าเปนตอการดํารงชีวติ จึงอาจเปนสาเหตุใหพืชการเจริญเติบโตชะงักและตนแคระแกร็น 
เม่ือเสนใยและสปอรของราแทงทะลุออกมาสูผิวนอกของพืช ราจะปลดปลอยสปอรทั้ง 3 ชนิด ออกสู
สิ่งแวดลอมภายนอก (Blancard.  1992) เสนใยและคลาไมโด-สปอร ซึ่งเปนสปอรที่ทนตอภาวะแวดลอม
ยังคงรอดอยูภายหลงัพืชตายแลว จะสะสมอยูในดิน และเม่ือถึงฤดเูพาะปลูกซึ่งมีภาวะแวดลอมสมบูรณ 
คลาไมโดสปอรจะงอกหลอดสปอรเขาไปในรากพืช สรางเสนใยและสปอรภายในพืช และเกิดโรคใหม 
เรียกวา การเกิดโรคขามฤดู (Pataky. 1988)  
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ภาพประกอบ 19 การเขาทาํลายเนื้อเยื่อพืชของ F. oxysporum 
 
 ที่มา: วงชีวิตรา F. oxysporum สืบคนเม่ือ 27 กันยายน 2554, จาก http://www.docstoc.com/docs/ 
21614578/ 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
1. วัสดุ อุปกรณ สารเคมี และเคร่ืองมือ 
 1.1 วัสด ุ
  จานเพาะเชื้อ (Petri Dish) ขนาด 25 × 150 มิลลิเมตร ยีห่อ Pyrex ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   - ไมโครปเปต (Micropipette) ขนาดปริมาณ 10 – 1,000 ไมโครลิตร 
   - หลอดทดลอง ขนาด 10 × 75 มิลลิเมตร 
   - บีกเกอร (beaker) ขนาด 1,000 มิลลิลติร 
   - แผนกรองแบคทีเรียขนาดรพูรุน 0.45 ไมครอน 
   - โกรงบดสาร 
   - สําล ี
 1.2 เครื่องมือ 

  - กลองจุลทรรศน (Light Microscope) ยี่หอ Olympus รุน CHS ประเทศญี่ปุน 

  - เครื่องชั่ง ยี่หอ Pioneer ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - หมอนึ่งฆาเชื้ออัดความดัน (autoclave) ยี่หอ Uturdy ประเทศไตหวนั 
  - ไมโครเวฟ ยีห่อ Sharp ประเทศไทย 
  - ตูปลอดเชื้อ (Laminar Flow) ยี่หอ Dwyer MARK II ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - กลองถายรูป ยี่หอ Sony รุน P100 ประเทศญี่ปุน 
  - ฮีมาไซโทมิเตอร (Hemacytometer) สําหรับนับสปอร 
 1.3 สารเคม ี

  - อาหารเลี้ยงเชือ้ potato dextrose agar (PDA) ยี่หอ Himedia ประเทศอินเดีย 
  - แคปแทน (Captan) ยี่หอ ออโธไซด ประเทศไทย 
  - เมทาแลกซิล (Metalaxyl) ยี่หอ ไอยราแลกซิล ประเทศไทย 
  - เอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) เขมขนรอยละ 70 
  - น้ํากลั่นปราศจากเชื้อ 
  - รา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (กลุมงานวิทยาไมคอ กองโรคพืชและ
จุลชีววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
  - เมล็ดมะเขือเทศพันธุสีดา ยี่หอสิงโต บริษัทตราสิงห ประเทศไทย 
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2. วิธีการทดลอง 

 2.1 การเตรียมราและสปอรของรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 
  นํารา F. Oxysporum f.sp. Lycopersici มาเลี้ยงบนอาหาร Potato Dextrose Agar 
บมที่อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซยีส นาน 7 – 25 วัน ซึง่เปนระยะที่เสนใยราเจรญิเต็มที ่มีสปอรสชีมพูออน
จนถึงสีมวง จากนั้นทําคอนิเดียแขวนลอย (Conidia Suspension) ในน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ โดยใส
น้ํากลั่นปราศจากเชื้อที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ลงในหลอดเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว ปริมาตร 3 มิลลิลติร 
ขูดผิวหนาของเสนใย เพ่ือใหอับสปอรแตกออกปลอยแมโครคอนิเดีย (Macroconidia) และไมโครคอนิเดีย 
(Macro Conidia) นับสปอรแขวนลอยดวยฮีมาไซโทมิเตอรและเจือจางใหมีความเขมขน 5×104 สปอร
ตอมิลลิลติร เพ่ือใชในการทดสอบตอไป 
 2.2  การเตรียมสารสกัดจากพืช 
  พืชที่ใชในการศึกษานี้ มีจํานวน 11 ชนิด ดังตาราง 1 การเตรียมสารสกัดจากใบพืช 
ทําไดโดยลางใบพืชดวยนํ้าประปาใหสะอาด และแชดวยแอลกอฮอลเขมขนรอยละ 70 นาน 3 นาที 
ผึ่งใหแหง ที่อุณหภูมิหอง จากนั้นชั่งใบพืชผสมกับน้ําบดดวยโกรงจนละเอียด และปรับความเขมขน
ใหเปน 100, 200, 300, 400 และ 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลติร กรองแบคทีเรียดวยแผนกรองแบคทีเรีย
ขนาดรพูรุน 0.45 ไมครอน เก็บสวนใสที่ผานการกรองมาใชทดสอบหรือเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เพ่ือนําไปใชในการทดสอบตอไป 
 
ตาราง 1 พืชในวงศ Acanthaceae ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 11 ชนิด 
 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
  

ชองนาง Thunbergia erecta (Benth.) Anderson 
ขาไกดาง Justicia fragilis Wall.  Var. Variegata 
ทองพันชั่ง Rhinacanthus nasutus Kurz. 
สังกรณี Barleria strigosa Willd. 
เสลดพังพอนตัวเมีย Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau. 
เสลดพังพอนตัวผู Barleria lupulina lindl. 
ใบเงิน Graptophyllum pictum Griff. 
ใบทอง  Graptophyllum pictum Griff. 
ตอยติ่ง Hygrophila erecta Hochr. 
รางจืด Thunbergia laurifolia L. 
สรอยอินทนิล Thunbergia grandiflora Roxb. 
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 2.3  การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae 
  2.3.1 การทดสอบการยังยั้งการเจริญของรา F. oxysporum ดวยสารสกดัจากใบพืช
วงศ Acanthaceae บนอาหาร Potato Dextrose Agar 
   ผสมสารสกัดจากใบพืชเขมขน 0 – 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลติร และตวัควบคุมผลบวก 
(Positive Control) ไดแก สารแคปเทนเขมขน 0.2 กรัมตอมิลลิลติร ปริมาตร 300 ไมโครลิตรกับ PDA 
ปริมาตร 20 มิลลิลติร เม่ืออาหารวุนแข็งตัว หยดคอนเิดียแขวนลอยของรา F. oxysporum เขมขน 
5×104 สปอรตอมิลลิลติร ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ตรงสวนกลางของจานเพาะเชื้อ นําจานเพาะเชื้อ
ไปบมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 – 72 ชั่วโมง ทําการทดลอง 3 ซ้าํ เม่ือครบกําหนด 
เวลาวัดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี ราที่เจริญบนผวิหนาอาหาร PDA เปรียบเทียบกับตัวควบคุม
ใหผลบวก (แคปเทนและเมทาแลกซิล) และตวัควบคุมใหผลลบ (น้ํากลั่นปราศจากเชื้อ) โดยคํานวณ
รอยละการยับยั้งการเจริญของรา (Yusurf;  et al.   2005) ดังนี้ 

    100
C

TCP ×−=  

    เม่ือ  C  =  เสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของโคโลนีราที่เจริญบนอาหาร PDA  
        ผสมน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ 
      T = เสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของโคโลนีราที่เจริญบนอาหาร PDA  
        ผสมกับสารสกัดจากพืช 

  2.3.2 การทดสอบผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอการงอกของเมล็ด
และการเจริญเติบโตของมะเขือเทศบนกระดาษเพาะเมล็ด 
   นําเมล็ดมะเขอืเทศพันธุสีดา ยี่หอสิงหโต บริษัทตราสงิห มาแชลงในสารสกัดจาก
ใบพืชวงศ Acanthaceae เขมขน 0 – 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลติร โดยใชแคปเทนและเมทาแลกซิล
เปนตวัควบคุมใหผลบวกและน้ํากลั่นปราศจากเชื้อเปนตวัควบคุมใหผลลบเม่ือครบ 6 ชัว่โมง นาํเมล็ดพันธุ
มาตากใหแหง (air dry) ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 2 ชั่วโมง และนําไปแชกับคอนิเดีย แขวนลอยของรา 
F. oxysporum เขมขน 5×104 สปอรตอมิลลิลิตร เปนเวลา 1 ชั่วโมง นําเมล็ดพันธุที่เตรียมไวไปเพาะ
บนกระดาษเพาะเมล็ด ทําการทดลอง 9 ซ้ําเปนเวลา 7 วนั คํานวณรอยละการงอกของเมล็ด ดังนี ้

   รอยละการงอกของเมล็ด  = 100
งหมดที่เพาะทั้จํานวนเมล็ด

ที่งอกจํานวนเมล็ด
×  

 

   2.3.3 การทดสอบผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอตนกลามะเขือเทศ
หลังงอกและการเจริญเติบของตนมะเขือเทศ 
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   นําเมล็ดพันธุมะเขือเทศแชสารสกัดจากใบพชืวงศ Acanthaceae และคอนเิดียแขวนลอย
ของรา F. oxysporum เชนเดียวกบัขั้นตอนที่ 2 จากนั้น นํามาเพาะในดินและคํานวณรอยละการงอก
และความสูงของตนเหนือดิน ทําการทดลอง 9 ซ้ํา 
  2.3.4 การทดสอบผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอความรุนแรงของ
โรคเหี่ยวฟวซาเรียมบนตนมะเขือเทศ 
   นําตนมะเขือเทศอายุ 80 – 95 วัน มาทํารอยโรคบนตนมะเขือเทศ ขนาดประมาณ 1 
เซนติเมตร และหยดสารสกัดจากใบพืชปริมาตร 100 ไมโครลิตรบนรอยโรค ทิ้งไวใหแหงประมาณ 1 
ชั่วโมง จากนั้นหยดคอนิเดียแขวนลอยของรา F. oxysporum เขมขน 5×104 สปอรตอมิลลิลติร 
ปริมาตร 5 ไมโครลิตร เปรียบเทียบกับตัวควบคุมและใหผลลบ สังเกตอาการเหีย่วของใบและลําตน 
และประเมินความรุนแรงของโรคโดยใชเกณฑ ดังนี้ (Winsted; & Kelman.  1999) 

    ระดับความรนุแรงของโรคเหี่ยวฟวซาเรียมบนตนมะเขือเทศ 
     ระดับ 0 หมายถึง ไมแสดงอาการเหี่ยวของโรค 
     ระดับ 1 หมายถึง ใบแสดงอาการเหี่ยวประมาณ 1-2 ใบ 
     ระดับ 2 หมายถึง แสดงอาการปานกลาง (ใบเห่ียวประมาณ 3-4 ใบ) 
     ระดับ 3 หมายถึง ยอดเริ่มแสดงอาการเหี่ยว 
     ระดับ 4 หมายถึง ตนพืชแสดงอาการเหี่ยวทั้งตน 
     ระดับ 5 หมายถึง ตนเห่ียวและแหงตาย 
  2.3.5 การทดสอบผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอความรุนแรงของ
โรคเหี่ยวฟวซาเรียมบนผลมะเขือเทศ 
   นําผลมะเขือเทศ (Lycopersicon esculuentum Mill.) โดยควบคุมใหมีเสนรอบวง
ตรงกลางผลมะเขือเทศใกลเคียงกัน มาเจาะดวยทีเ่ปดจุกคอรก (Cork Borer) ขนาดเสนผานศนูยกลาง 
0.5 มิลลิเมตร ใหเปนรอย 3 รอยตอหนึ่งผล จากนั้นหยดสารสกัดหยาบดวยน้ําจากใบพืชทีเ่ตรียมไว 
ปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงบนรอยโรคและทิ้งไวใหแหง ประมาณ 30 นาที หยดคอนิเดียแขวนลอย
ของรา F. oxysporum เขมขน 5×104  สปอรตอมิลลิลติร ปริมาตร 5 ไมโครลิตร นําไปบมที่อุณหภูมิ 
25±1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 – 72 ชั่วโมง ประเมินความรุนแรงของโรคโดยวิธีดัดแปลงจาก 
Mayee & Datar (1986) และใหระดับความรุนแรงของโรคบนผลมะเขือเทศ ดังนี ้
    ระดับความรนุแรงของโรคเหี่ยวฟวซาเรียมบนผลมะเขือเทศ 
     ระดับ 0   หมายถึง  ไมแสดงอาการของโรค 

      ระดับ 1  หมายถึง  แสดงอาการเล็กนอย โดยมีรอยโรคเกิดขึ้นไมเกิน 
            รอยละ 1 ของพื้นที่ติดเชื้อทัง้หมด 

     ระดับ 2  หมายถึง  แสดงอาการของโรคปานกลาง โดยมีรอยโรคเกิดขึ้น 
           อยูในชวงรอยละ 1 – 10 ของพ้ืนที่ติดเชือ้ทั้งหมด 
     ระดับ 3  หมายถึง แสดงอาการของโรครุนแรง โดยมีรอยโรคเกิดขึ้น  
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           อยูในชวงรอยละ 11 – 25 ของพ้ืนที่ติดเชือ้ทั้งหมด 
     ระดับ 4  หมายถึง แสดงอาการของโรครนุแรงมาก โดยมีรอยโรคเกิดขึ้น 
           อยูในชวงรอยละ 26-50 ของพื้นที่ติดเชื้อทั้งหมด 
     ระดับ 5  หมายถึง  แสดงอาการของโรครนุแรงมากที่สุดโดยมีรอยโรคเกิด  
           มากกวารอยละ 50 ของพื้นที่ติดเชื้อทั้งหมด 
 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติแบบ Complete Randomise Design เปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ดวยวธิี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 19.0 
 



บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

 
1. ผลการยับยั้งการเจริญของรา F. oxysporum ดวยสารสกัดหยาบจากใบพืชวงศ  
Acanthaceae บนอาหาร Potato Dextrose Agar 
 จากการทดสอบสารสกัดหยาบดวยน้ํากลั่นจากใบพืชวงศ Acanthaceae จํานวน 11 ชนิด 
ไดแก รางจืด สรอยอินทนิล เสลดพังพอนตัวผู เสลดพังพอนตัวเมีย ตอยติ่ง สังกรณี ใบทอง ใบเงิน 
ทองพันชั่ง ชองนาง และขาไกดาง ทําใหปราศจากเชื้อโดยผานแผนกรองแบคทีเรียรูพรุนขนาด 0.45 ไมครอน 
แปรผันความเขมขนเปน 100, 200, 300, 400 และ 500 mg/mL และทดสอบการยบัยั้งการเจริญของรา 
F. oxysporum f.sp. Lycopersici บนอาหารวุนแข็ง PDA เปรียบเทียบกับนํ้า แคปเทน และเมทาแลกซิล 
(ตาราง 2 และ ภาพประกอบ 20 และ 21) พบวา เม่ือความเขมขนของสารสกัดหยาบจากใบพืชวงศ 
Acanthaceae เพ่ิมขึ้น การยบัยั้งการเจริญของรา F. oxysporum จะเพ่ิมขึ้น เม่ือเปรียบเทียบที่ความเขมขน
ที่ 500 mg/mL ซึ่งเปนความเขมขนที่จําแนกความแตกตางของการยับยั้งราไดดีที่สุด พบวา สารสกัด
จากใบชองนาง (84.66±0.00) ทองพันชั่ง (83.12±2.61) รางจืด (82.09±1.73) และสรอยอินทนิล 
(81.20±0.86) ยับยั้งการเจริญของรานี้ไดมากที่สุด (p < 0.05) และใหผลการยบัยั้งการเจริญของรา
ไดดีกวาสารแคปเทน ซึ่งเปนสารเคมีที่นิยมใชกําจัดราชนิดนี้ในปจจุบัน (p ≥ 0.05) รองลงมา ไดแก 
สารสกัดจากใบทอง (73.82±1.54) ขาไกดาง (68.09±2.21) ตอยติ่ง (64.61±1.23) เสลดพงัพอนตวัเมีย 
(62.50±0.00) ใบเงิน (57.15±1.07) เสลดพังพอนตัวผู (56.16±1.11) และสังกรณี (50.73±0.62) สารสกัด
ทุกชนิดใหผลยับยั้งการเจริญของรานี้ต่ํากวาเมทาแลกซิล ซึ่งตกคางอยูในผลผลิตปริมาณมากและเปน
พิษตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
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ตาราง 2 รอยละการยับยั้งการเจริญของรา F. oxysporum ดวยสารสกดัหยาบใบพืชวงศ Acanthaceae    
     ดวยน้ํา 
 

รอยละการยับย้ังการเจริญของราที่ความเขมขนของสารสกัดหยาบ 
สารสกัดหยาบ 

100 mg/mL 200 mg/mL 300 mg/mL 400 mg/mL 500 mg/mL 

      

น้ํา 0 0 0 0 0m 
เมทาแลกซิล (เขมขน 1 mg/mL) 100 100 100 100 100a 
แคปเทน (เขมขน 2 mg/mL) 69.48±0.93 69.48±0.93 69.48±0.93 69.48±0.93 69.48e±0.93 
รางจืด 74.55 ± 0.00 74.55 ± 0.00 79.13 ± 1.46 79.13 ± 2.17 82.09b±1.73 
สรอยอินทนิล 73.57 ± 0.86 73.87 ± 0.86 73.87 ± 0.86 81.20 ± 5.36 81.20b,c±0.86 
สเลดพังพอนตัวผู 44.49 ± 0.54 48.45 ± 0.53 48.45 ± 0.53 54.98 ± 0.79 56.16k±1.11 
สเลดพังพอนตัวเมีย 47.06 ± 1.81 50.35 ± 1.93 50.35 ± 1.93 59.68 ± 0.62 62.50g±0.00 
ตอยต่ิง 58.48 ± 4.81 51.63 ± 1.23 51.63 ± 1.23 61.45 ± 1.57 64.61h±1.23 
สังกรณี 38.44 ± 1.23 37.72 ± 2.14 37.72 ± 2.14 45.90 ± 2.78 50.73l±0.62 
ใบทอง 63.28 ± 7.27 62.88 ± 0.53 62.88 ± 0.53 67.07 ± 3.83 73.82f±1.54 
ใบเงิน 45.29 ± 1.24 51.02 ± 1.07 51.02 ± 1.07 56.13 ± 0.00 57.15j±1.07 
ทองพันชั่ง 71.47 ± 3.61 74.22 ± 3.53 74.22 ± 3.53 77.29 ± 0.53 83.12c±2.61 
ชองนาง 64.00 ± 1.57 66.66 ± 3.00 66.66 ± 3.00 80.67 ± 1.88 84.66d±0.00 
ขาไกดาง 57.15 ± 1.99 58.89 ± 2.20 58.89 ± 2.20 64.71 ± 0.53 68.09g±2.21 
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ภาพประกอบ 20 ผลของสารสกัดหยาบดวยน้ํากลั่นจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอการยับยั้งรา 

F. oxysporum 
 

        
                   ก                   ข ค 

  
                           ง                                 จ 
 
ภาพประกอบ 21 การเจริญของโคโลนีราบนอาหารวุนแข็ง PDA ผสมกับ ก. แคปเทนเขนขน 2 mg/mL  
       ข. เมทาแลกซิลเขมขน 1 mg/mL ค. สารสกัดหยาบจากใบรางจืดเขมขน 500 mg/mL ง. สารสกัดหยาบ 
       จากใบสรอยอินทนิลเขมขน 500 mg/mL จ. สารสกัดหยาบจากทองพันชั่งเขมขน 500 mg/mL 
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2. ผลของสารสกัดหยาบจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอการงอกของเมล็ด และการ
เจริญเติบโตของมะเขือเทศบนกระดาษเพาะเมล็ด 
 จากการทดสอบเมล็ดมะเขือเทศพันธุสีดาแชลงในสารสกดัหยาบดวยนํ้ากลั่นจากใบพชืเขมขน 
0 – 500 mg/mL เปนเวลา 6 ชั่วโมง นําเมล็ดพันธุมาตากใหแหงที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 2 ชั่วโมง แชใน
คอนิเดียแขวนลอยของรา F. oxysporum เขมขน 5×104 สปอรตอมิลลลิิตร เปนเวลา 1 ชั่วโมง และนํา
เมล็ดพันธุที่เตรียมไวไปเพาะบนกระดาษเพาะเมล็ด เพ่ือทดสอบรอยละการงอกของเมล็ดมะเขือเทศ 
และการเจริญเติบโตของตนมะเขือเทศ หลังจากเพาะเมล็ดเปนเวลา 7 วัน และเปรียบเทียบกับเมล็ด
มะเขือเทศที่ทดสอบดวยน้ํากลั่น แคปเทน และเมทาแลกซิล ไดผลการทดลอง ดังนี้ 
 2.1 ผลการทดสอบรอยละการงอกของเมลด็มะเขือเทศพันธุสีดา 
  จากการทดสอบสารสกัดดวยน้ํากลั่นจากใบพืชวงศ Acanthaceae จํานวน 11 ชนิด ที่
ความเขมขน 0 – 500 มิลลกิรัมตอมิลลลิติรตอการงอกของเมล็ดพันธุมะเขือเทศ พบวา สารสกัดหยาบ
จากใบเงิน ทองพันชั่ง และชองนาง ตั้งแตเขมขน 300 mg/mL ขึ้นไป สามารถกําจัดรา F. oxysporum 
ไดทั้งหมด จึงทําใหเมล็ดมะเขือเทศงอกหมดทุกเมล็ด สวนสารสกัดหยาบจากใบรางจดืและสรอยอินทนิล
สามารถยับยั้งรานี้ไดทั้งหมดที่ความเขมขนตั้งแต 400 mg/mL เม่ือเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากใบพืช
วงศ Acanthaceae ที่ความเขมขน 500 mg/mL กับเมทาแลกซิลและแคปเทน ซึ่งเปนตวัควบคมุให
ผลบวก พบวา สารสกัดหยาบจากใบเงิน ทองพันชั่ง ชองนาง รางจืด และสรอยอินทนิล ใหผลการยับยั้ง
รานี้ไดทั้งหมดเชนเดียวกบัเมทาแลกซิล (p ≥ .05) และใหผลการยบัยั้งราไดดีกวาแคปเทน (p < .05) 
(ตาราง 3 และภาพประกอบ 22) 
 2.2 ผลการทดสอบตอการเจริญเตบิโตดานความยาวรากของเมล็ดพันธุมะเขือเทศ 
  จากการเพาะเมล็ดมะเขือเทศที่ใหสารสกัดหยาบดวยน้ํากลั่นจากใบพืชวงศ Acanthaceae 
แชในคอนิเดียวแขวนลอย และวัดความยาวรากภายหลังจากเพาะเมล็ดเปนเวลา 7 วัน พบวา สารสกดัหยาบ
จากใบชองนาง ทําใหเมล็ดงอกมีความยาวรากสูงที่สุด ตั้งแตความเขมขน 100 mg/mL ขึ้นไป เม่ือ
เปรียบเทียบความยาวรากทีค่วามเขมขนของสารสกัดหยาบ 500 mg/mL พบวา สารสกัดจากใบชองนาง
ทําใหรากของมะเขือเทศงอกออกมายาวที่สุดและยาวกวารากของมะเขือเทศทีใ่หเมทาแลกซลิ (p < .05) 
รองลงมาคือ สารสกัดจากใบทองพันชั่ง ใบเงิน รางจืด และสรอยอินทนิล ตามลําดับ (ตาราง 4 และ
ภาพประกอบ 23) 
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ตาราง 3 รอยละการงอกของเมล็ดมะเขือเทศเมื่อไดรบัสารสกัดหยาบจากใบพชืวงศ Acanthaceae และ 
     ตัวควบคมุบนจานที่มีกระดาษเพาะเมล็ด n = 27 
 

สารสกัดหยาบ 100 mg/mL 200 mg/mL 300 mg/mL 400 mg/mL 500 mg/mL 

      

น้ํา 62.96±0.00 62.96±0.00 62.96±0.05 62.96±0.00 62.96a±0.00 
เมทาแลกซิล (เขมขน 1 mg/mL) 100 100 100 100 100a 
แคปเทน (เขมขน 2 mg/mL) 92.26±0.05 92.26±0.05 92.26±0.05 92.26±0.05 92.26b±0.05 
รางจืด 88.88±0.05 88.88±0.05 88.88±0.05 100.00±0.00 100.00a±0.00 
สรอยอินทนิล 92.59±0.62 96.29±1.54 96.29±0.86 100.00±0.00 100.00a±0.00 
สเลดพังพอนตัวผู 70.37±0.05 74.07±0.73 74.07±1.24 74.07±1.12 77.77d±0.05 
สเลดพังพอนตัวเมีย 59.25±1.06 66.66±0.02 66.66±0.02 74.07±0.00 77.77d±0.26 
ตอยต่ิง 70.37±1.09 66.66±0.02 88.88±0.05 88.88±0.05 88.88c±0.05 
สังกรณี 74.07±1.26 77.77±0.02 77.77±0.02 85.18±1.02 88.88c±0.05 
ใบทอง 62.96±1.04 70.37±0.05 77.77±0.02 70.37±0.73 74.07e±00.73 
ใบเงิน 92.59±1.00 92.59±0.05 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00a±0.00 
ทองพันชั่ง 92.59±1.00 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00a±0.00 
ชองนาง 96.29±0.00 96.29±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00a±0.00 
ขาไกดาง 81.48±0.68 85.18±0.72 88.88±0.05 88.88±0.05 88.88c±0.05 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 22 ผลของสารสกัดหยาบจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอการงอกของเมล็ด
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ตาราง 4 ผลของสารสกัดหยาบตอการเจริญเติบโตดานความยาวรากของเมล็ดพันธุมะเขือเทศ 
 

ความยาวของราก (เซนติเมตร) ที่ความเขมขนของสารสกัดหยาบ 
สารสกัดหยาบ 

100 mg/mL 200 mg/mL 300 mg/mL 400 mg/mL 500 mg/mL 

      

น้ํา 2.86±0.51 2.86±0.51 2.86±0.51 2.86±0.51 2.86f±0.51 
เมทาแลกซิล (เขมขน 1 mg/mL) 4.85±0.89 4.85±0.89 4.85±0.89 4.85±0.89 4.85b±0.89 
แคปเทน (เขมขน 2 mg/mL) 3.20±2.01 3.20±2.01 3.20±2.01 3.20±2.01 3.20d±2.01 
รางจืด 3.18±2.18 3.20±0.89 3.20±0.86 3.43±0.38 4.75b±0.92 
สรอยอินทนิล 3.20±1.00 3.20±0.00 3.20±0.88 3.43±1.23 4.75b±1.21 
เสลดพังพอนตัวผู 2.32±1.53 2.54±0.58 2.71±1.02 2.86±0.84 3.01d±0.51 
เสลดพังพอนตัวเมีย 1.36±1.00 1.50±0.88 1.52±0.84 1.73±0.39 1.80f±0.58 
ตอยต่ิง 1.80±2.18 1.95±0.89 1.96±0.86 2.01±0.65 2.25g±0.43 
สังกรณี 2.38±2.10 2.40±0.87 2.43±0.54 2.49±0.89 2.55h±1.00 
ใบทอง 0.80±0.84 0.86±0.69 0.90±1.20 1.32±0.69 1.97e±1.12 
ใบเงิน 3.02±0.00 3.02±0.86 3.26±1.23 3.83±2.31 4.37c±0.98 
ทองพันชั่ง 3.26±0.78 3.38±2.12 3.38±0.14 4.27±2.12 4.75b±2.10 
ชองนาง 4.80±0.86 4.80±0.77 4.86±1.20 5.12±1.73 6.42a±2.12 
ขาไกดาง 2.00±1.74 2.14±1.92 2.33±0.77 2.66±0.84 3.00d±1.73 
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ภาพประกอบ 23 ผลของสารสกัดหยาบตอการเจริญเติบโตดานความยาวรากของมะเขือเทศ
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 2.3 ผลตอการเจริญเตบิโตดานความยาวลําตนของเมล็ดพันธุมะเขือเทศ 
  จากการทดสอบสารสกัดหยาบดวยน้ํากลั่นจากใบพืชวงศ Acanthaceae ทั้ง 11 ชนิด 
เขมขน 0 – 500 mg/mL เพาะเมล็ดจนครบ 7 วนั และวดัความยาวลําตนเปรียบเทยีบเมทาแลกซลิ และ
แคปเทน พบวา สารสกัดหยาบจากใบชองนางสามารถยับยั้งการเจรญิของราไดดีที่สุด ทําใหลาํตนของ
มะเขือเทศยาวที่สุดและยาวกวาเมล็ดที่ใหเมทาแลกซลิและแคปเทน (p < .05) เม่ือเปรียบเทียบที่
ความเขมขน 500 mg/mL พบวา สารสกัดหยาบจากใบชองนางทําใหลําตนมะเขือเทศยาวที่สุด รองลงมา 
คือ สารสกัดจากใบเงินและสรอยอินทนิล ซึ่งใหผลใกลเคียงกับแคปเทนและเมทาแลกซิล (p ≥ .05) 
(ตาราง 5 และภาพประกอบ 24) 
 
ตาราง 5 ผลของสารสกัดหยาบตอการเจริญเติบโตดานความยาวลําตนของเมล็ดพันธุมะเขือเทศ 
 

ความยาวลําตน (เซนติเมตร) ที่ความเขมขนของสารสกัดหยาบ 
สารสกัดหยาบ 

100 mg/mL 200 mg/mL 300 mg/mL 400 mg/mL 500 mg/mL 

      

น้ํา 2.60±0.61 2.60±0.61 2.60±0.61 2.60±0.61 2.60c±0.61 
เมทาแลกซิล (เขมขน 1 mg/mL) 2.90±1.20 2.90±1.20 2.90±1.20 2.90±1.20 2.90b±1.20 
แคปเทน (เขมขน 2 mg/mL) 2.82±0.88 2.82±0.88 2.82±0.88 2.82±0.88 2.82b±0.88 
รางจืด 1.87±0.93 1.87±1.24 1.89±0.75 2.21±1.50 2.36d±2.12 
สรอยอินทนิล 2.38±1.20 2.40±0.84 2.41±0.67 2.62±0.67 2.85b±0.69 
เสลดพังพอนตัวผู 1.52±1.39 2.02±1.76 2.26±1.20 2.40±0.51 2.50d±0.51 
เสลดพังพอนตัวเมีย 0.86±1.92 0.86±1.20 0.92±0.26 1.30±0.51 1.52f±0.34 
ตอยต่ิง 0.68±1.20 0.70±0.86 0.70±1.23 0.70±2.43 1.07h±2.01 
สังกรณี 0.80±0.87 0.85±1.20 0.86±0.58 1.11±0.84 1.32g±0.67 
ใบทอง 0.50±1.20 0.58±0.84 0.77±0.57 0.80±1.20 1.20h±1.00 
ใบเงิน 2.22±3.24 2.38±2.10 2.46±1.00 2.88±0.74 3.20b±0.42 
ทองพันชั่ง 2.18±0.89 2.26±2.13 2.26±0.86 2.48±0.86 2.68c±2.12 
ชองนาง 3.18±1.21 3.26±2.13 3.26±2.01 3.86±1.20 4.17a±0.89 
ขาไกดาง 1.72±0.56 1.80±0.78 1.86±2.26 1.90±3.09 2.20e±1.02 
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ภาพประกอบ 24 ผลของสารสกัดหยาบตอการเจริญเติบโตดานความยาวลําตนของตนมะเขือเทศ 

 
 

3. ผลของสารสกัดหยาบจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอตนกลามะเขือเทศหลังงอก
และการเจริญเติบโตของตนมะเขือเทศ 
 3.1 ผลตอการงอกของตนกลามะเขือเทศในดิน 
  เม่ือนําสารสกัดหยาบดวยน้าํกลั่นจากใบพืชที่ศึกษาทีค่วามเขมขน 0 -  500 mg/mL มา
ทดสอบการงอกของตนกลามะเขือเทศในดิน พบวา ตนกลามะเขือเทศทีท่ดสอบดวยสารสกัดหยาบจาก
ใบพืชทีศ่ึกษามีรอยละการงอกอยูในชวง 66.66 – 100.00 และเม่ือเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากใบพืช
ที่ศึกษาทั้ง 11 ชนิด สามารถยับยั้งการเจรญิของรา F. oxysporum ไดใกลเคียงกบัแคปเทนและเมทาแลกซิล  
(p < .05) (ตาราง 6 และภาพประกอบ 25) 
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ตาราง 6 รอยละการงอกของตนกลามะเขอืเทศระหวางสารสกัดหยาบจากใบพืชวงศ Acanthaceae   
     และตวัแปรควบคุมในดิน 
 

รอยละการงอกของตนกลามะเขือเทศ ที่ความเขมขนของสารสกัดหยาบ 
สารสกัดหยาบ 

100 mg/mL 200 mg/mL 300 mg/mL 400 mg/mL 500 mg/mL 
      

น้ํา 66.66±0.02 66.66±0.02 66.66±0.02 66.66±0.02 66.66c±0.02 
เมทาแลกซิล (เขมขน 1 mg/mL) 100 100 100 100 100a 
แคปเทน (เขมขน 2 mg/mL) 88.88±0.16 88.88±0.16 88.88±0.16 88.88±0.16 88.88b±0.16 
รางจืด 88.88±0.05 88.88±0.05 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00a±0.00 
สรอยอินทนิล 88.88±0.15 88.88±1.09 100.00±0.00 88.88±0.05 100.00a±0.05 
เสลดพังพอนตัวผู 88.88±0.05 88.88±0.64 88.88±1.00 88.88±0.69 88.88b±0.15 
เสลดพังพอนตัวเมีย 77.77±0.02 77.77±1.12 77.77±0.05 88.88±0.05 88.88b±0.02 
ตอยต่ิง 77.77±1.24 66.66±1.11 77.77±0.69 77.77±0.15 88.88b±0.05 
สังกรณี 88.88±0.64 88.88±1.26 88.88±0.98 100.00±0.00 88.88b±0.64 
ใบทอง 66.66±0.15 77.77±1.31 88.88±0.05 88.88±0.02 88.88b±0.05 
ใบเงิน 66.66±1.00 66.66±0.05 77.77±0.02 88.88±0.05 88.88b±0.00 
ทองพันชั่ง 88.88±0.63 88.88±0.64 88.88±0.15 88.88±0.64 88.88b±0.00 
ชองนาง 88.88±1.00 88.88±0.02 88.88±0.15 100.00a±0.00 88.88b±0.64 
ขาไกดาง 77.77±0.05 77.77±1.00 88.88±0.53 88.88±1.00 88.88b±0.05 
      

 

 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 25 ผลของสารสกัดหยาบดวน้ํากลั่นจากใบพืช Acanthaceae ตอการงอกของตนกลา 
      มะเขือเทศ 
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 3.2 ผลตอการเจริญเตบิโตดานความยาวลําตนของตนกลามะเขือเทศ 
  เม่ือนําตนกลามะเขือเทศที่งอกจากเมล็ดที่เพาะในดินโดยทดสอบดวยสารสกัดหยาบดวย
น้ํากลั่นจากใบพืชที่ความเขมขน 0 – 500 mg/mL ภายหลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 28 วัน มาวัดการเจริญเตบิโต
ดานความยาวลําตน และเปรียบเทียบกับความยาวลําตนกลามะเขือเทศที่ความเขมขนของสารสกัดหยาบ
จากใบพืชวงศ Acanthaceae 500 mg/mL กับเมทาแลกซิลและแคปเทน พบวา สารสกัดหยาบจาก
ใบรางจืดและชองนางมีผลทําใหลําตนกลามะเขือเทศมีความยาวมากที่สุด และลําตนกลามะเขือเทศ
ยาวกวาแคปเทน แตยาวนอยกวาเม่ือใหเมทาแลกซิล (p < .05) (ตาราง 7 และภาพประกอบ 26 และ 27) 
 
ตาราง 7 ผลของสารสกัดหยาบตอการเจริญเติบโตดานความยาวลําตนของตนกลาหลังงอกของตน 
     มะเขือเทศ 
 

ความยาวลําตน (เซนติเมตร) ที่ความเขมขนของสารสกัดหยาบ 
สารสกัดหยาบ 

100 mg/mL 200 mg/mL 300 mg/mL 400 mg/mL 500 mg/mL 

      

น้ํา 5.86±0.72 5.86±0.72 5.86±0.72 5.86±0.72 5.86g±0.72 
เมทาแลกซิล (เขมขน 1 mg/mL) 8.02±1.23 8.02±1.23 8.02±1.23 8.02±1.23 8.02a±1.23 
แคปเทน (เขมขน 2 mg/mL) 7.34±0.32 7.34±0.32 7.34±0.32 7.34±0.32 7.34b±0.32 
รางจืด 7.12±1.21 7.06±0.76 7.86±2.19 8.12±0.86 7.89a±0.86 
สรอยอินทนิล 6.18±0.12 6.26±1.46 6.86±0.95 7.01±5.36 7.12c±0.86 
เสลดพังพอนตัวผู 5.32±3.00 6.01±0.86 6.03±2.45 6.09±1.23 6.72d±2.12 
เสลดพังพอนตัวเมีย 5.34±1.24 5.63±2.54 5.86±3.21 5.14±0.86 5.02g±0.98 
ตอยต่ิง 4.32±0.77 3.21±1.54 4.46±1.20 4.86±0.19 4.70f±1.34 
สังกรณี 4.02±1.11 3.19±1.93 4.18±0.88 4.26±0.02 4.96e±0.79 
ใบทอง 5.24±2.13 5.38±2.45 5.94±3.21 6.01±1.21 6.12h±0.98 
ใบเงิน 6.42±1.21 6.52±3.21 6.08±1.25 6.92±2.34 7.01c±1.25 
ทองพันชั่ง 7.06±1.26 7.12±0.32 7.18±0.98 7.26±1.21 7.24b±1.43 
ชองนาง 6.82±1.24 6.90±5.64 6.86±4.32 7.12±4.65 7.26a±21.2 
ขาไกดาง 5.26±1.39 5.73±1.76 6.02±0.89 6.02±0.51 6.89e±1.20 
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ภาพประกอบ 26 ผลของสารสกัดหยาบตอการเจริญเตบิโตดานความยาวลําตนกลามะเขือเทศหลงังอก   
      อายุ 28 วัน 
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 (1) (2) 

ก ข 
 
ภาพประกอบ 27 ความสูงของตนกลามะเขือเทศในดินที่ไดรับ ก. สารสกัดหยาบจากใบรางจืด 400 mg/mL 
     (ข - 1). แคปเทนเขมขน 1 mg/mL (ข - 2). สารสกัดหยาบจากใบสรอยอินทนิล 500 mg/mL 
 
 

4. ผลของสารสกัดหยาบจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอความรุนแรงของโรคเหี่ยว
ฟวซาเรียมบนตนมะเขือเทศ 
 จากการทดสอบตนมะเขือเทศอายุประมาณ 85-90 วัน โดยทํารอยแผลบนลําตนมะเขือเทศ 
ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร หยดสารสกัดหยาบดวยน้ํากลั่นจากใบพืชวงศ Acanthaceae ปริมาตร 
100 ไมโครลิตร ลงไปบนรอยแผล ทิ้งใหสารสกัดแหงประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นหยดคอนิเดียแขวนลอย
ของรา F. oxysporum f.sp. lycopersici เขมขน 5×104 สปอรตอมิลลิลิตร ปริมาตร 5 ไมโครลิตร บน
รอยแผล และตรวจวัดรอยละการยับยั้งการเจริญของรา F. oxysporum โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของสารสกัดหยาบกับตัวแปรควบคุมบนตนมะเขือเทศ ทุกๆ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วัน โดยสังเกตจาก
อาการเหี่ยวของใบและลําตน ประเมินระดับความรุนแรงของอาการโดยใชวธิีดัดแปลงจาก Yusurf; et al. 
(2005) พบวา สารสกัดหยาบจากสรอยอินทนิลที่ความเขมขนตั้งแต 300 mg/mL ทําใหความรุนแรง
ของโรคเหี่ยวฟวซาเรียมนอยที่สุด (p < .05) เม่ือเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากพืชวงศนี้ทีค่วามเขมขน 
500 mg/mL พบวา สารสกัดหยาบจากใบรางจืด สรอยอินทนิล และชองนางลดระดับความรุนแรงของ
โรคไดดีที่สุด ใกลเคียงกับเมทาแลกซิล และดีกวาแคปเทน (ตาราง 8 และภาพประกอบ 28 และ 29) 
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ตาราง 8 ผลของสารสกัดหยาบจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอการยับยั้งความรุนแรงของโรคบนตน 
     มะเขือเทศ 
 

ความรุนแรงของโรคบนตนมะเขือเทศที่ความเขมขนของสารสกัดหยาบ 
สารสกัดหยาบ 

100 mg/mL 200 mg/mL 300 mg/mL 400 mg/mL 500 mg/mL 
      

น้ํา 3.88±0.73 3.88±0.73 3.88±0.73 3.88±0.73 3.88e±0.73 
เมทาแลกซิล (เขมขน 1 mg/mL) 0.66±0.53 0.66±0.53 0.66±0.53 0.66±0.53 0.66a±0.53 
แคปเทน (เขมขน 2 mg/mL) 2.88±0.93 2.88±0.93 2.88±0.93 2.88±0.93 2.88b±0.93 
รางจืด 3.44±2.17 3.44±2.14 3.22±1.46 3.88±2.20 1.55a±1.23 
สรอยอินทนิล 3.22±5.36 3.11±0.53 2.66±0.00 2.77±0.62 2.33a±7.27 
เสลดพังพอนตัวผู 4.66±0.79 4.55±1.07 4.33±0.86 3.88±1.54 3.88e±1.24 
เสลดพังพอนตัวเมีย 5.00±0.62 4.22±3.53 4.00±0.54 3.88±0.53 3.55e±3.61 
ตอยต่ิง 5.00±1.57 5.00±3.00 5.00±1.81 4.88±1.93 4.11f±1.57 
สังกรณี 4.11±2.78 3.77±2.20 3.77±4.81 3.44±1.23 3.22c±1.99 
ใบทอง 5.00±3.83 4.00±0.62 4.22±1.23 4.00±2.20 3.88e±0.54 
ใบเงิน 4.55±2.20 4.55±1.54 4.00±7.27 3.44±0.62 3.22d±1.81 
ทองพันชั่ง 4.33±0.62 3.88±1.07 3.22±1.24 2.88±1.54 2.11b±4.81 
ชองนาง 4.00±1.54 3.33±2.20 3.11±3.61 2.11±1.88 1.77a±1.23 
ขาไกดาง 4.77±0.53 4.33±0.62 4.11±1.57 3.88±2.20 3.77e±2.20 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 ผลของสารสกัดหยาบตอการลดความรุนแรงของโรคบนตนมะเขือเทศ 
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ก ข ค 

   
ง จ ฉ 

 
ภาพประกอบ 29 ระดับความรุนแรงของโรคเหี่ยวฟวซาเรียมบนตนมะเขือเทศจากระดับ 0 (ก) ถึง 
      ระดับ 5 (ฉ) 
 
 

5. ผลของสารสกัดหยาบจากใบพืชวงศ Acanthaceae ตอความรุนแรงของโรคเหี่ยว
ฟวซาเรียมบนผลมะเขอืเทศ 
 นําผลมะเขือเทศ (Lycopersicon esculuentum Mill.) ที่มีเสนรอบวงตรงกลางผลใกลเคียงกัน 
มาทํารอยแผลดวยที่เปดจุกคอรก (cork borer) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 มิลลิเมตร จํานวน 3 รอย 
ตอผล หยดสารสกัดหยาบจากใบพืชที่เตรียมไว ปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงบนรอยแผลและทิ้งไวให
แหงประมาณ 30 นาที จากนั้นหยดคอนิเดียแขวนลอยของรา F. oxysporum เขมขน 5×104 สปอร
ตอมิลลิลติร ปริมาตร 5 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 – 72 ชั่วโมง 
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และประเมินความรนุแรงของโรคโดยวิธีดัดแปลงจาก Mayee & Datar เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ของสารสกดัหยาบที่ความเขมขน 500 mg/mL พบวา สารสกัดหยาบจากใบทองพันชั่งลดระดับความรุนแรง
ของโรคนี้ไดดีที่สุด (p < .05) ใหผลการยบัยั้งใกลเคียงกับเมทาแลกซิล แตสูงกวาแคปเทน รองลงมา
คือ ใบเงิน สวนสารสกัดหยาบจากตอยติ่งและชองนางใหผลการยับยั้งใกลเคียงกับแคปเทน (p ≥ .05) 
นอกจากนีส้ารสกัดหยาบจากใบพืชวงศนีท้ี่ความเขมขน 200 – 500 mg/mL ที่ทดสอบกบัผลมะเขือเทศ
ใหยับยั้งการเจริญของรานี้ไมแตกตางกัน (p ≥ .05) (ตาราง 9 และภาพประกอบ 30 และ 31) 
 
ตาราง 9 การทดสอบสารสกัดหยาบดวยนํ้าของใบพืชวงศ Acanthaceae บนผลมะเขือเทศที่ระดับ ความเขมขน 
      ตางกัน 
 

ความรุนแรงของโรคบนผลมะเขือเทศ 
สารสกัดหยาบ 

100 mg/mL 200 mg/mL 300 mg/mL 400 mg/mL 500 mg/mL 

      

น้ํา 3.44±1.50 3.44±1.50 3.44±1.50 3.44±1.50 3.44h±1.50 
เมทาแลกซิล (เขมขน 1 mg/mL) 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00a±0.00 
แคปเทน (เขมขน 2 mg/mL) 0.45±0.93 0.45±0.93 0.45±0.93 0.45±0.93 0.45c±0.93 
รางจืด 1.55±1.39 1.33±1.76 1.00±1.20 0.56±0.51 0.56d±0.51 
สรอยอินทนิล 1.30±1.53 0.67±0.58 0.89±1.02 0.89±0.84 0.56d±0.51 
สเลดพังพอนตัวผู 1.78±1.68 1.67±1.53 1.22±1.35 1.11±1.02 0.55d±0.69 
สเลดพังพอนตัวเมีย 2.22±2.04 2.1±1.90 1.33±1.15 1.11±1.39 1.00g±1.46 
ตอยต่ิง 1.67±2.08 1.22±1.83 1.11±1.65 0.44±0.77 0.44c±0.77 
สังกรณี 1.22±2.12 1.11±1.92 1.00±1.73 1.00±1.73 0.89f±1.54 
ใบทอง 1.78±1.54 1.33±1.20 1.00±1.20 0.89±0.77 0.78e±0.84 
ใบเงิน 0.33±0.34 0.22±0.19 0.22±0.19 0.11±0.19 0.33b±0.00 
ทองพันชั่ง 1.00±1.20 0.55±0.69 0.56±0.96 0.44±0.51 0.11a±0.19 
ชองนาง 1.00±1.00 0.89±0.84 0.67±0.88 0.67±0.58 0.46c±0.39 
ขาไกดาง 1.00±1.20 0.89±0.84 0.67±0.67 0.67±0.67 0.55d±0.69 
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ภาพประกอบ 30 ผลของสารสกัดหยาบตอการลดระดบัความรุนแรงของโรคบนผลมะเขือเทศ 
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ภาพประกอบ 31 ระดับความรุนแรงของโรคบนผลมะเขือเทศที่ไดรับรา F. oxysporum ตั้งแตระดับ  
      0 (ก) ถึงระดับ 5 (ฉ) 



บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
สรุปผลการทดลอง 
 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลของสารสกัดหยาบดวยน้ํากลั่นจากใบพืชวงศ Acanthaceae จํานวน 
11 ชนิด ไดแก รางจืด สรอยอินทนิล เสลดพังพอนตัวผู เสลดพังพอนตัวเมีย ตอยติ่ง สังกรณี ใบทอง 
ใบเงิน ทองพนัชั่ง ชองนาง และขาไกดาง ที่ความเขมขน 100 – 500 mg/mL ในการยับยั้งการเจริญ
ของรากอโรคเหี่ยวฟวซาเรยีม F. oxysporum f.sp. lycopersici ที่ความเขมขน 5 × 104 สปอรตอมิลลิลติรทั้ง
ในระดับหองปฏิบัติการจนถึงบนผลผลิตที่ไดจากการเก็บเกี่ยว โดยเปรียบเทียบตัวควบคุมใหผลลบ 
คือ น้ํา และตัวควบคุมใหผลบวก คือ เมทาแลกซิล ซึ่งเปนสารที่ฆาราไดหลายชนิด และแคปเทน ซึ่ง
เปนสารที่นิยมใชกําจัดรานี้ในแปลงปลูก และเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ความเขมขนของสารสกัดหยาบ 
500 mg/mL ซึ่งเห็นความแตกตางของผลการทดสอบชัดเจนที่สุด ไดผลสรุป ดังนี้ 
 1. สารสกัดหยาบจากใบชองนาง ทองพันชั่ง รางจืด และสรอยอินทนิลใหผลการยับยั้งรา
ชนิดนีบ้นอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ไดดีที่สุดและใหผลการยบัยั้งดีกวาแคปเทน รองลงมา ไดแก สารสกดัหยาบ
จากใบทอง ขาไกดาง ตอยติ่ง เสลดพังพอนตัวเมีย ใบเงิน เสลดพังพอนตัวผู และสังกรณี ตามลําดับ 
และสารสกัดหยาบทุกชนิดใหผลการยับยั้งต่ํากวาเมทาแลกซิล 
 2. จากการศึกษาผลของสารสกดัหยาบตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลา 
หลังจากเพาะเมล็ดเปนเวลา 7 วัน พบวา รอยละการงอกของเมล็ดอยูในชวง 59.25 – 100.00 ซึ่ง
สารสกัดหยาบที่ทําใหเมลด็งอกไดดีที่สุด ไดแก สารสกัดหยาบจากใบเงิน ทองพันชั่ง ชองนาง และ
สรอยอินทนิลใหผลการยับยั้งรานี้ทั้งหมด เชนเดียวกบัเมทาแลกซลิและดีกวาแคปเทน สารสกัดจาก
ใบชองนาง มีผลทําใหรากของตนกลามะเขือเทศยาวที่สุดและดีกวาเมทาแลกซิล รองลงมา ไดแก สาร
สกัดหยาบจากใบทองพันชั่ง ใบเงิน รางจืด และสรอยอินทนิลตามลําดับ สําหรับดานความยาวลําตน 
สารสกัดหยาบจากใบชองนาง ทําใหลําตนกลามะเขือเทศยาวที่สุด รองลงมา คือ สารสกัดจากใบเงิน 
และสรอยอินทนิล ซึ่งใหผลเชนเดียวกับแคปเทนและเมทาแลกซิล 
 3. จากการทดสอบสารสกัดหยาบตอการงอกของเมล็ดและความยาวของตนกลามะเขือเทศ
หลังงอกในดิน หลังจากเพาะเมล็ดเปนเวลา 28 วัน พบวา รอยละการงอกของเมล็ดอยูในชวง 66.66 – 
100.00 ซึ่งสารสกัดทุกชนิดใหผลเชนเดียวกับเมทาแลกซิลและแคปเทน ความยาวลําตนกลาหลังงอก
อยูในชวง 3.18 – 8.12 เซนติเมตร และสารสกัดหยาบจากใบรางจืดสงผลใหลําตนกลามะเขือเทศยาวที่สุด 
 4. จากการทดสอบระดับความรุนแรงของโรคเหี่ยวฟวซาเรียมบนลําตนมะเขือเทศ โดยประเมิน
ความรุนแรงของโรคดวยวิธีดัดแปลงจาก Winsted & kelman (1999) พบวา ระดับความรุนแรงของ
โรคอยูในชวง 1.55 – 5.00 โดยสารสกัดหยาบจากใบสรอยอินทนิล รางจืด และชองนางใหผลลดระดับ
ความรุนแรงของโรคไดดีที่สุด ใกลเคียงกับเมทาแลกซิลและดีกวาแคปเทน 



 50 

 5. เม่ือทดสอบระดับความรุนแรงของโรคเหี่ยวฟวซาเรียมบนผลมะเขือเทศ โดยประเมิน
ความรุนแรงของโรคดวยวิธีดัดแปลงจาก Mayee & Datar (1986) พบวา ระดับความรุนแรงของโรค
บนผลมะเขือเทศอยูในชวง 0.22 – 2.22 โดยสารสกัดจากใบทองพันชั่งลดระดับความรุนแรงของโรค
ไดดีที่สุด ใกลเคียงกับเมทาแลกซิล และดีกวาแคปเทน 
 

อภิปรายผลการทดลอง 
 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการยับยั้งการเจริญของรากอโรคเห่ียวฟวซาเรียมในมะเขือเทศดวย
สารสกัดหยาบจากน้ํากลั่นจากใบพชืวงศ Acanthaceae จํานวน 11 ชนิด ตั้งแตในระดับหองปฏิบตัิการ
จนถึงผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว โดยทดสอบการยับยั้งการเจริญของราบนอาหาร PDA การงอกของเมล็ด
และการเจริญเติบโตของตนกลามะเขือเทศทั้งในจานเพาะเมล็ดและในดิน รวมถึงการลดระดับความรุนแรง
ของโรคทั้งบนลําตนและผลของมะเขือเทศ ซึ่งชวยลดการใชสารเคมีที่ใชกําจัดรานี้ในแปลงปลูก คือ 
แคปเทน และเมทาแลกซิล ซึ่งเปนสารที่เปนพิษตอรางกายมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปจจุบัน
เปนสารเคมีทีไ่ดรับการควบคมุและจํากัดการใช เนื่องจากเปนสารทีต่กคางในผลผลติและทําลายสิ่งแวดลอม 
ดวย (Aktar; Sengupta; & Chowdhury.  2009) 
 จากการทดสอบสารสกัดหยาบดวยน้ํากลั่นจากใบพืชวงศ Acanthaceae จํานวน 11 ชนิดใน
การยบัยั้งรา F. oxysporum บนอาหารเลีย้งเช้ือ PDA พบวา สารสกัดหยาบจากใบพืชวงศนี้ใหผลการยับยัง้
การเจริญของรานี้อยูในชวงรอยละ 38.44 – 84.66 โดยสารสกัดหยาบจากใบรางจืด สรอยอินทนิล และ
ทองพันชั่งใหผลการยับยั้งรานี้ไดดีที่สุด และใหผลการยับยั้งไดดีกวาแคปเทน แตใหผลการยบัยั้งได
นอยกวาเมทาแลกซิล  ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ Babayi et al. (2004) และ Hayes (1979) พบวา 
สารสกัดจากทองพันชั่งมีสารประกอบพวกกรดไขมันที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งรา และสารสกัดจากรางจืด มี
สารพวกเอพิจีนิน (Apigenin) และคัสโมซิน (Cusmosin) ที่เปนองคประกอบของสารออกฤทธิ์ในการยบัยั้ง
การเจริญของรา 
 เม่ือนําสารสกัดหยาบดวยนํ้ากลั่นจากใบพืชวงศ Acanthaceae มาทดสอบการงอกของเมล็ด
และการเจรญิเติบโตของตนกลามะเขือเทศ พบวา ที่ความเขมขน 500 mg/mL มีผลใหเมล็ดมะเขือเทศ
งอกไดดีที่สุด ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ ปรารถนา จันทรทา (2548) กลาวคือ สารสกัดที่มีความเขมขน 
400 – 500 mg/mL เหมาะสมสําหรับการงอกของเมล็ดมะเขือเทศ และสารสกัดหยาบจากพืชวงศ Acanthaceae 
มีสภาพเปนกรดมีผลตอการงอกของเมล็ดที่ติดเชื้อจากรา และสงผลตอความยาวรากและลําตน (Fahy. 
1983; ชลิดา เล็กสมบูรณ. 2554) สารสกัดหยาบจากพืชวงศ Acanthaceae มีสารตางๆ ที่มีฤทธิ ์ใน
การยับยั้งรากอโรค เชน ชองนางมีสารพวกกรดไขมัน ซาโพรนิน (Sapronin) (Yamachuchi.  1998) 
และ คลอรานิล (Chloranil) ซึ่งเปนสารในกลุมควินโนน (Quinones) และ เบนซิมิดาโซล (Benzimidazole) 
สารที่อยูในกลุมควินโนนที่พบตามธรรมชาติทั้งจากพืชและสัตว และสามารถปองกันเมล็ดมะเขือเทศที่
เกิดราได (Bessey.  1968; de Meyer.  1997)  



 51 

 สารสกัดหยาบดวยน้ําจากใบพืชที่ศึกษา มีผลตอการงอกของตนกลามะเขือเทศ อยูในชวง
รอยละ 66.00 – 100.00 เชนเดียวกับงานวจัิยของ Ali (2006) และ สืบศักดิ์ สนธิรตัน (2540) ซึ่งรายงาน
วา พืชในวงศ Acanthaceae มีสารในกลุมกรดไขมันและฟลาโวนอยด (Flavonoid) ซึ่งสารที่มีสภาพ
เปนกรดจะเขาทําลายชั้นซูเบอริน (Suberin) ของเมล็ดมะเขือเทศทําใหเปลือกหุมเมลด็ออนนุม จึงทําให
ตนกลามะเขือเทศเจริญเตบิโตไดดีขึ้น (Batko; & Weiser. 1965) และสารคลอรานินในพชืวงศ Acanthaceae 
มีผลไปขัดขวางการเพิ่มจํานวนนวิเคลยีสของรา จึงทําใหราไมสามารถเพิ่มจํานวนเซลลและเคลื่อนยาย
จากราไปสูใบทางไซเล็มได จึงเปนนํามาใชการกําจัดราในเมล็ดและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวไมผล
และพืชผัก (Dring.  1973) 
 สารสกัดหยาบดวยนํ้ากลัน่จากใบพชืวงศนี้มีผลตอการลดระดับความรุนแรงของโรคบนลําตน
มะเขือเทศอยูในชวง 1.55 – 5.00 และลดระดับความรนุแรงบนผลมะเขือเทศอยูในชวง 0.11 – 2.22 
โดยสารสกัดหยาบจากใบรางจืด สรอยอินทนิล และชองนาง เขมขน 500 mg/mL ใหผลลดความรุนแรง
บนลําตนและผลมะเขือเทศไดดีที่สุด สอคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ดวงสิน (2544) ซึ่งรายงานวา 
สารสกัดหยาบจากใบชองนางสามารถลดระดับความรุนแรงของโรคเหี่ยวฟวซาเรียมได และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ดวงกมล ยิ้มแยม (2548) ที่รายงานวา สารสกัดหยาบจากทองพันชั่งสามารถควบคุม
การเกิดโรคเหี่ยวแลสงผลใหอัตราการตายขอตนมะเขือเทศที่เปนโรคลดลงรอยละ 30 นอกจากนี้ ยังมี
รายงานวา สารสกัดจากพืชวงศ Acanthaceae มีสารโทเมทิน (Thomatin) อัลคาลอย (Alkaloid) ซาโพนิน 
และกรดไขมนัเปนสารที่ทนตอความแปรปรวนของสภาพอากาศ (Innis.  1990; Kado.  1954) และ
สารกลุมน้ีเปนสารประเภทสมัผัสทีค่งอยูบนผิวพืชไดนานและตานทานเชื้อกอโรคในพืชได เชน รา และ
แบคทีเรียที่กอโรคบนตนมะเขือเทศ พริก และกลวยได (จุมพล สาระนาค; อรพรรณ วิเศษสังข; และ
จักรพงษ เจิมศิริ. 2544) และสารสกัดจากทองพันชั่งมีสารออกฤทธิ์กลุมแอลคาลอยดอิสระ (Free Based 
Alkaloid) ไมละลายน้ําหรือละลายน้ําไดนอยมาก จึงคงทนในธรรมชาต ิและสามารถลดระดับความรนุแรง
ของโรคบนตนและผลของมะเขือเทศไดดี (Adesina.  2005) 
 การลดระดับความรุนแรงของโรคเหี่ยวฟวซาเรียม โดยใชสารสกัดหยาบดวยนํ้ากลั่นจากใบพืช
วงศ Acanthaceae แตละชนิดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจรญิของรา F. oxysporum หรือลด
ความรุนแรงของโรคเหี่ยวฟวซาเรียมแตกตางกันไป เนื่องจากประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบแตละชนิด
ในการลดการสรางเสนใยรากําเนิดโคนิเดียรูปเบาะ (Sporodichium) และกลุมของคอนิเดีย (Phialospore) 
ไดแตกตางกัน การใชสารสกดัหยาบจากพืชยังเปนการควบคุม โดยชวีวธิีที่เกษตรกรนาํไปใชในแปลงปลูก
ได ชวยใหตนทุนการผลิตลดลง และไมมีผลตกคางของสารเคมใีนผลผลติ และสารสกัดหยาบจากใบพืช
บางชนิดใหผลการยับยั้งรานี้ไดดีกวาสารแคปเทน ซึ่งเปนสารที่นิยมใชกําจัดรานี้ ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงสราง
ของสารสกัดจากพืช อาจมีสารออกฤทธิ์ที่มีโครงสรางคลาย หรืออยูในกลุมเดียวกันกับสารเคมีที่ใชใน
การควบคุมกําจัดโรคในมะเขอืเทศ นอกจากนี้การใชสารสกัดหยาบในแปลงปลูกยังชวยลดอันตรายจาก
การใชสารเคมตีอสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดลอมดวย ผลการศึกษาโดยสรปุในแตละการทดลองสรุปไดดังตาราง 10 
จะเห็นไดวา พืชวงศ Acanthaceae โดยเฉพาะชองนาง ทองพันชั่ง รางจืด สรอยอินทนิล และชองนาง  
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นําไปใชในทางปฏิบัติไดและไมมีผลตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนมะเขือเทศ 
 
ตาราง 10 สรุปภาพรวมของงานวิจัยในแตละการทดลอง 
 

การทดลอง สารสกัดหยาบที่ใหผลดีที่สุด แคปเทน เมทาแลกซิล 
    

1. ผลการยังยั้งการเจริญ  
บนอาหาร PDA 

ชองนาง (84.66±0.00) 
ทองพันชั่ง (83.12±2.61) 
รางจืด (82.09±1.73) 
สรอยอินทนิล (81.20 ±0.86) 
ใบทอง (73.82±1.54) 

69.48±0.93 100 

2. ผลของสารสกัดหยาบบนจานเพาะเมล็ด 
    2.1 การงอกของเมล็ด รางจืด (100) 

สรอยอินทนิล (100) 
ใบเงิน (100) 
ชองนาง (100) 
ทองพันชั่ง (100) 

92.26±0.05 100 

    2.2 ความยาวรากราก ชองนาง (6.42±2.12) 
รางจืด (4.75±0.92) 
สรอยอินทนิล (4.75±1.21) 
ทองพันชั่ง (4.75±2.10) 
ใบเงิน (4.37±0.98) 

3.20±2.01 4.85±0.89 

    2.3 ความยาวลําตน ชองนาง (4.17±0.89) 
ใบเงิน (3.20±0.42) 
สรอยอินทนิล (2.85±0.69) 

2.82±0.88 2.9b±1.20 

3. ผลของสารสกัดหยาบ ตอตนกลามะเขือเทศหลงังอกในดิน 
    3.1 การงอกของเมล็ด ชองนาง (100) 

รางจืด(100) 
สรอยอินทนิล(100) 
สังกรณี (100) 

88.88±0.16 100 

    3.2 ความสูงตนกลาหลังงอก รางจืด (8.12±0.86) 7.34±0.32 8.02±1.23 
4. ผลของสารสกัดหยาบตอ
ความรุนแรงของโรคบนตน
มะเขือเทศ 

รางจืด (1.55±1.23) 
ชองนาง (1.77±1.23) 
ทองพันชั่ง (2.11±4.81) 
สรอยอินทนิล (2.33±7.27) 

2.88±0.93 0.66±0.53 

5. ผลของสารสกัดหยาบตอ
ความรุนแรงของโรคบนผล
มะเขือเทศ 

ทองพันชั่ง (0.11±0.19) 
ใบเงิน (0.33±0.00) 
ตอยต่ิง (0.44±0.77) 

0.45±0.93 0.00±0.00 
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ขอเสนอแนะ 
 1. สารสกัดบางชนิดอาจมีความเปนขั้ว (Polarity) ตางกัน จึงควรทดลองใชตวัทําละลาย
อินทรียในการสกัดสารแทนน้ํา และนําไปทดสอบประสทิธิภาพในการยับยั้งรา F. oxysporum เพ่ือ
รายงานขอมูลศักยภาพของสารสกัดจากใบพืชวงศนี้เพ่ิมเติม 
 2. ขั้นตอนในการกรองจุลินทรียออกจากสารสกัดหยาบทําไดยาก เน่ืองจากตองใชระยะเวลานาน 
และปริมาตรทีก่รองไดนอย หากตองการสารสกัดหยาบปราศจากจลุินทรีย อาจนําไปปนเหวี่ยง (Centrifuge) 
ที่ความเรว็รอบต่ําๆ กอนนํามากรองผานแผนกรองจุลินทรีย 
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วิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar 
 
อุปกรณและสารเคมี 
 1. มีด เขียง และหมอตม 
 2. ผาขาวบาง 
 3. แทงแกวคนสาร 
 4. กระบอกตวง 
 5. บีกเกอร 
 6. จานเพาะเชื้อ (Petri Dish) 
 7. วุนผง 
 8. มันฝรั่ง 
 9. เครื่องชั่ง 
 10. หมอนึ่งไอน้ําความรอนสูง 
 

ตัวอยางการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar 1 ลิตร 
 1. ลางมันฝรั่งใหสะอาด และปอกเปลือกมันฝรั่งออก 
 2. ห่ันมันฝรั่งใหเปนชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 3. ชั่งมันฝรั่ง 200 กรัม ใสในหมอเติมน้ํากลั่นหรือนํ้าสะอาด 500 มิลลิลิตร นําไปตมใหเดือด 
5 นาที หรือจนมันฝรั่งเร่ิมน่ิม 
 4. นํามากรองดวยผาขาวบาง เติมกลูโคสลงไป 20 กรัม คนใหละลาย ปรับปริมาตรดวยน้าํกลั่น
หรือนํ้าสะอาดใหได 500 มิลลิลติร 
 5. ชั่งวุน 20 กรัม ใสในน้ํากลัน่ 500 มิลลิลติร ตมใหเดือด ระหวางทําการตมจะตองคนที่
กนหมอเพ่ือปองกันวุนตกตะกอนและวุนไหมที่กนหมอ 
 6. เม่ือวุนละลายดีแลว นําไปผสมกับนํ้าตมมันฝรั่งที่ผสมกลูโคสจากขอ 5 และปรับปริมาณน้ํา
ใหได 1,000 มิลลิลติร พรอมอุนใหเปนเนื้อเดียวกัน 
 7. นําอาหาร PDA ที่ไดไปเทใสขวด Medium Bottle ปดฝาขวดพอหลวมๆ 
 8. นําไปนึ่งฆาเชือ้ดวยหมอนึ่งอัดไอน้ําความรอนสูง ที่อุณหภูมิ 121±1 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 15 นาที 
 9. นําอาหารเลี้ยงเชื้อออกจากหมอนึ่งอัดไอน้ําความรอนสูง แลวนําไปแชในอางน้ําควบคุม
อุณหภูมิ (Water Bath) อุณหภูมิ 55±1 องศาเซลเซียส (หรือตูปรับอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส) 
 10. เทอาหารลงในจานอาหารที่ผานการอบฆาเชื้อแลว โดยวิธีเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic 
Technique) 
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ภาพประกอบ 32 ผลของสารสกัดหยาบดวยนํ้ากลั่นจากใบ (ก) รางจืด (ข) สรอยอินทนิล (ค) ทองพนัชั่ง  
      (ง) สารแคปเทน (จ) น้ํากลั่นปราศจากเชื้อตอการยบัยั้งการเจริญของรา F. oxysporum 
 
 

  
ก ข 
  

ภาพประกอบ 33 ผลของสารสกัดหยาบดวยน้ํากลั่นจากใบ (ก) ใบเงิน (ข) ทองพันชั่ง ตอการงอก 
      ของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาของมะเขือเทศ หลังจากเพาะเมล็ดเปนเวลา 7 วัน 

ก ข ค 

ง จ 
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ก                     ข                                          ค 
  

ภาพประกอบ 34 ผลของสารสกัดหยาบดวยน้ํากลั่นจากใบ (ก) รางจืด (ข) สังกรณี (ค) ใบทองตอ 
      การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาหลังงอก 
 
 

ภาพประกอบ 35 ผลของสารสกัดหยาบดวยน้ํากลั่นจากใบ (ก) สรอยอินทนิล (ข) เสลดพังพอนตัวผู  
      (ค) ใบทอง ตอการยับย้ังการเจริญของรากอโรคบนตนมะเขือเทศ 
 
 
 
 
 
 

   
ก ข ค 
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ภาพประกอบ 36 ผลของสารสกัดหยาบดวยนํ้ากลั่นจากใบ (ก) ทองพันชั่ง (ข) ชองนาง (ค) ขาไกดาง  
      (ง) เสลดพังพอนตัวเมีย (จ) ใบทอง (ฉ) สังกรณี ตอการยับยั้งการเจริญของราบนผลมะเขือเทศ 
 

  
ก ข ค 

   

ง จ ฉ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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