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การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต ตลอดจน
การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคเป็นผลให้อัตราการเกิดโรคพืชลดลง             
อีกทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม เนื่องจากสามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้ 
ทั้งนี้  การใช้ชีววิธี ในการควบคุมโรคพืชนั้น  จ าเป็นที่จะต้องใช้ในลักษณะการป้องกันก่อน
การเกิดโรค เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุที่อาศัยอยู่ในสภาพธรรมชาติให้น้อยลง  เพื่อป้องกันการเข้า
ท าลายและการแพร่ระบาด ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ทดลองน าสารสกัดจากกานพลูและขมิ้น
ซึ่งมีจ าหน่ายทั่วไป มาทดสอบความสามารถในการลดจ านวนเชื้อสาเหตุโรคพืชของคะน้าเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ต่อไป

คะน้า (Chinese kale) จัดเป็นพืชผักเศรษฐกิจของไทย
และได้รับความนิยมในการบริโภค เนื่องจากเพาะปลูกง่าย ปลูก
ได้ตลอดทั้งปี มีรสชาติดีและคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยโรคที่
มักพบและสร้างความเสียหายท าให้ผลผลิตคะน้าลดลง ได้แก่ 
โรคเน่าคอดิน (Damping-off) โรคเน่าด า (Black rot) โรค
ใบจุด (Leaf spot) และโรคเหี่ยว (Fusarium wilt) ทั้งนี้
เชื้อสาเหตุโรคดังกล่าวสามารถอยู่อาศัยในดินและในเศษซากพืช
ได้เป็นระยะเวลาหลายปี เมื่อสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม
ต่อการเจริญของเชื้อประกอบกับพืชอาศัยไม่มีความต้านทาน
หรืออ่อนแอ เชื้อจะเข้าท าลายและสร้างความเสียหายแก่คะน้า

การใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดเป็นวิธีการที่เห็นผลรวดเร็ว แต่การใช้สารเคมีเป็นประจ า
อาจส่งเสริมให้เชื้อที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ พัฒนาความต้านทานต่อสารเคมีได้ อีกทั้งการใช้
สารเคมียังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้ เกิดการตกค้างของสารพิษในดินท าให้
ดินเสื่อมสภาพเร็ว ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตดีชนิดอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้น



4 5

การทดลองท าตามวิธีวิจัยของ Suwitchayanon and Kunasakdakul (2009) โดยแยกเชื้อสาเหตุ
โรคที่ส าคัญของคะน้า จ านวน 4 โรค ได้แก่ โรคเน่าด า โรคเน่าคอดิน โรคใบจุด และโรคเหี่ยว จากนั้นทดสอบ
ความสามารถของสารสกัดกานพลูและขมิ้น ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ สาเหตุที่แยกได้ ด้วยวิธีการแช่ 
(soaking method) เชื้อสาเหตุในสารสกัด ที่ความเข้มข้น 3 1.5 0.75 0.38 และ 0.19 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 
10 นาที จากนั้นวัดการเจริญเติบโตและค านวนเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเปรียบเทียบกับชุดควบคุม หาค่า 
Minimum Inhibitory Concentration90 (MIC90) หรือค่าความเข้มข้นต่ าสุด ที่สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อได้เท่ากับหรือมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 

ทดสอบความสามารถของสารสกัดความเข้มข้นที่ค่า MIC90 ในการควบคุมโรคของคะน้าที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ
ที่แยกได้ ด้วยการน าเมล็ดคะน้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผิวแช่ในสารแขวนลอยของเชื้อสาเหตุโรคพืชแต่ละชนิดที่ผสมกับ
สารสกัดความเข้มข้นที่ค่า MIC90เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นน ามาเพาะบนดินที่ผ่านการฆ่าเชื้อ รดน้ าตามปกติ ตรวจ
นับจ านวนเมล็ดที่งอกและต้นกล้าที่แสดงอาการของโรคเมื่อต้นกล้าอายุ 7 ถึง 14 วัน

ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดความเข้มข้นที่ค่า MIC90 ต่อความงอกของเมล็ดคะน้า และคะน้าอายุ 
1 เดือน ด้วยวิธีการพ่นบนใบและรดดินบริเวณปลูก วัดเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดคะน้าและสังเกตอาการ
ผิดปกติ
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ผลการแยกเชื้อสาเหตุ โรคเน่ าด า  พบสาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคที เรีย Xanthomonas 
campestris, โรคเน่าคอดิน พบสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum, โรคใบจุด
พบสาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Alternaria brassicicola และโรคเหี่ยว พบสาเหตุ เกิดจากเชื้อรา 
Fusarium oxysporum

ผลการทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดพบว่า สารสกัดกานพลู สามารถยับยั้ง การเจริญของเชื้อ
X. campestris, P. aphanidermatum, A. brassicicola และ F. oxysporum ได้ที่ค่า MIC90
0.047, 0.095, 0.190 และ 0.230 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และสารสกัดขมิ้น สามารถยับย้ังการเจริญ
ของเชื้อได้ที่ค่า MIC90 0.023, 0.047, 0.750 และ 1.320 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ

ผลการทดสอบความเป็นพิษ ของสารสกัดจากกานพลูและขมิ้นที่ความเข้มข้น 0.230
และ 1.320 เปอร์เซ็นต์ ต่อความงอกของเมล็ดคะน้า พบว่า สารสกัดจากกานพลูและขมิ้น  ส่งผลให้
คะน้ามีความงอกลดลง จากชุดควบคุม 18 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนการทดสอบ ความเป็น
พิษกับต้นคะน้าอายุ 1 เดือน ด้วยวิธีการพ่น และราดดิน ที่ความเข้มดังกล่าว พบว่าสารสกัดทั้งสอง 
ไม่แสดงความเป็นพิษต่อพืชแต่อย่างใด (ไม่พบอาการใบไหม้และอาการเหี่ยว)

การทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคในระยะกล้าของคะน้า พบว่าสารสกัดขมิ้นสามารถ
ควบคุมโรคเน่าด า ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่สุด โดยพบการเกิดโรค  เพียง 4 เปอร์เซ็นต์ และมีการ
ยับยั้งการเกิดโรคที่ 88 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่สารสกัดกานพลูสามารถควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ดี
ที่สุด โดยพบการเกิดโรคเน่าคอดิน โรคใบจุด และโรคเหี่ยว    ที่ 8, 10, 6 เปอร์เซ็นต์ และมีการยับยั้ง
การเกิดโรคที่ 80, 90, 83 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมปลูกเชื้อ (ภาพที่ 1)
ทั้งนี้การลดลงของการเกิดโรคอาจเป็นผลมากจากสารออกฤทธิ์ในสารสกัดไปรบกวนกระบวนการทาง
ชีวเคมีของเซลล์แบคทีเรียและสปอร์ของเชื้อสาเหตุท าให้เกิดความผิดปกติน าไปสู่การลดปริมาณและลด
ความสามารถในการเข้าท าลายพืชลง (ประไพพิศ สุวิทย์ชยานนท์ , 2552; Suwitchayanon and 
Kunasakdakul, 2009)
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ภาพที่ 1 การเกิดโรคของต้นกล้าคะน้า หลังจากแช่เมล็ดในสารแขวนลอยของเชื้อผสมสารสกัดชนิดต่าง ๆ ที่ระยะเวลา 7 วัน (ก. โรคใบจุด 
ข. โรคเน่าคอดิน) (Suwitchayanon and Kunasakdakul, 2009)

จากผลการทดลองพบว่า  สารสกัดจากกานพลู  และขมิ้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคในคะน้าได้ ส่งผล
ให้ปริมาณเชื้อที่สามารถเข้าท าลายพืชลดลง การเกิดโรคจึงลดลงตาม การพิจารณาค่า MIC90 บ่งชี้ว่าเชื้อแบคทีเรีย 
X. ampestris มีความอ่อนแอ ต่อสารสกัดทั้งสองชนิด  มากกว่าเชื้อรา และมีฤทธิ์ยับยั้ง  P. aphanidermatum สาเหตุ
โรคเน่าคอดินได้มากที่สุด ในกลุ่มเชื้อรา ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดขมิ้นมีแนวโน้มที่จะสามารถใช้ป้องกันโรคที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรียของคะน้า และสารสกัดจากกานพลู มีแนวโน้มในการใช้ป้องกันโรค ที่เกิดจาเชื้อราได้ดี 
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สรุปผลการทดลอง และข้อแนะน าส าหรับผู้สนใจน าไปใช้ 

วิธีการใช ้ “ควรใช้สารสกัดทั้งสองในระยะที่พืชโตแล้ว สามารถใช้ราดดินหรือพ่นบริเวณใบคะน้า เพื่อลด
ปริมาณเชือ้ในดนิและบรเิวณโดยรอบได ้แต่ไมเ่หมาะกับการใช้ในระยะเมล็ด เนื่องจากอาจส่งผลต่อความงอก และการ
เจริญของคะน้าในระยะกล้าได้ ทั้งนี้  การควบคุมโดยชีววิธีนี้  ควรใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม  และควรใช้เพื่อป้องกัน
ก่อนการเกิดโรค ”
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