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บทคัดย่อ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อค้นหาประสิทธิภาพต้านเชื้อราของสารสกัดน้้าจากพริก หอมแดง 

(พันธุ์ศรีสะเกษ)  และกระเทียม (พันธุ์ศรีสะเกษ) ต่อ Alternaria sp. จ้านวน 1 ไอโซเลท (Alternaria sp. 
SSK2.1) และ Colletotrichum spp. จ้านวน 3 ไอโซเลท (Colletotrichum sp. SSK5.3, SSK6.1 และ 
SSK7.2) ที่ถูกคัดแยกได้จากโรคใบจุดของยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าทุกความเข้มข้น (20%, 40%, 60% และ 80%) ของสารสกัดพริก หอมแดง และกระเทียม มีผลต่อการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อราทดสอบทั้งหมด โดยสารสกัดน้้าจากกระเทียมที่ความเข้มข้นสูงสุด มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้ง
การเจริญของเส้นใยเชื้อราต่อทุกไอโซเลทมากถึง 100% ซึ่งมากกว่ากลุ่มสารมาตรฐานเคมีป้องกันก้าจัดเชื้อรา 
(0.25% propineb) และสารสกัดน้้าจากหอมแดงและพริกที่ความเข้มข้นสูงสุด โดยสรุปผลการศึกษาครั้งนี้
บ่งชี้ได้ว่าสารสกัดน้้าจากกระเทียมมีคุณสมบัติต้านเชื้อราที่ถูกคัดแยกได้จากใบยางพาราที่เกิดโรคใบจุดได้ดี
ที่สุด  

 
 
ค าส าคัญ: พริก หอมแดง กระเทียม โรคใบจุด คุณสมบัติต้านเช้ือรา 
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Abstract 
 

The objective of this study was to determine the efficiency of water extracts from 
chillies, shallots (Sisaket variety) and garlics (Sisaket variety) against one isolate of Alternaria 
sp. (Alternaria sp. SSK2.1) and three isolates of Colletotrichum spp. (Colletotrichum sp. 
SSK5.3, SSK6.1 and SSK7.2) which were isolated from leaf spot disease of para rubber tree 
(Hevea brasiliensis Muell. Arg.). The results showed that all concentrations (20%, 40%, 60% 
and 80%) of chilli, shallot and garlic extracts inhibited the growth of all fungi isolates. At the 
highest concentration of water extract from garlics, the total inhibition of mycelial growth at 
100% of all fungal isolates were higher than those of standard fungicide (0.25% propineb) 
and the highest concentration of shallot and chilli extracts. This study indicated that water 
extract from garlics possessed strong antifungal property which were isolated from leaf spot 
disease of para rubber tree. 
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บทน า 
 

เชื้อรา Alternaria spp. และ Colleto- 
trichum spp. เป็นสาเหตุการเกิดโรคในพืชเศรษฐกิจ
หลายชนิด โดยเชื้อรา Alternaria alternate, 
Colletotrichum gloeosporioides และ 
Colletotrichum spp. เป็นเชื้อราก่อโรคที่พบได้ในส่วน
ของใบและกระพี้ไม้ของต้นยางพารา (Gazis and 
Chaverri, 2010) นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อ 
Alternaria sp. ในส่วนของเมล็ดอีกด้วย (Theodoro 
and Batista, 2014) Colletotrichum spp. จัดเป็น
เชื้อราส้าคัญที่ก่อให้เกิดโรคในพืช ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุของ
โรคแอนแทรคโนส โดยเฉพาะ C. gloeosporioides ที่
ก่อให้เกิดโรคใบจุดนูนในใบยางพารา (สถาบันวิจัยยาง , 
2557) รวมถึงอาการตายจากยอดในต้นกล้า ซึ่งเป็น
ปัญหาอย่างมากในเกษตรกรผู้ผลิตกล้ายางพาราส้าหรับ
จ้าหน่าย (บัณฑิต และคณะ, 2557) ดังนั้นอาการหรือ
โรคเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุส้าคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อต้นยางพารา และส่งผลกระทบต่อผลผลิตทั้งทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ด้วยเหตุนี้เกษตรกรชาวสวนยางจึง
นิยมใช้สารเคมีในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแล
บ้ารุงรักษา  

ปัจจุบันงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมโรคพืช
ด้วยวิธีทางชีวภาพโดยการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร 
ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพราะมีฤทธิ์

ค่อนข้างจ้าเพาะเจาะจงต่อศัตรูพืช และสลายตัวได้เร็ว
จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้สารเคมี จาก
การศึกษาของ Bussaman et al. (2012) ได้แสดงให้
เห็นว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเส้นใยและการงอกของสปอร์ C. 
gloeosporioides ที่คัดแยกจากมะม่วงที่เกิดโรคแอน
แทรคโนสได้  นอกจากนี้ยังพบว่าพืชสมุนไพรที่ ใช้
ประโยชน์ทางยารักษาโรคของชาวอุรุกวัย(Uruguay) ก็
มีฤทธิ์ยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อรา Alternaria spp. 
ที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคในพืชได้ (Dellavalle et al., 
2011) พริก หอมแดง และกระเทียม เป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส้าคัญของประเทศไทย ที่มีฤทธิ์หลากหลายทางชีวภาพ 
รวมถึงฤทธิ์ต้านเชื้อราอีกด้วย โดย Ogbebor et al. 
(2007) พบว่าสารสกัดจากกระเทียมสามารถยับยั้งเชื้อ
รา C. gloeosporioides ที่คัดแยกจากใบยางพารา 
กรรณิกา (2547) พบว่าสารสกัดจากกระเทียมและ
หอมแดงมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา C. gloeosporioides และ 
Fusarium sp. นอกจากนี้ Soumya และ Nair (2012) 
ยังพบว่าสารสกัดจากพริกมีผลปกป้องการติดเชื้อราใน
เมล็ดถั่วลิสง ด้วยเหตุนี้สารสกัดจากพริก หอมแดงพันธุ์
ศรีสะเกษ และกระเทียมแก้วศรีสะเกษ ก็น่าจะมี
ประสิทธิภาพต้านเชื้อรา Alternaria sp. และ 
Colletotrichum sp. ที่คัดแยกจากใบยางพาราที่เกิด
โรคใบจุด 
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วิธีการวิจัย 
 

1. การคัดแยกเชื้อรา 
 เก็บใบยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ที่มีลักษณะ
เกิดโรคจากสวนยางพาราที่มีอายุ 2 - 7 ปี ในเขต อ.
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตัดชิ้นส่วนบริเวณที่เป็น
โรคขนาดประมาณ 1 x 1 เซนติเมตร แล้วน้าไปท้าให้
ปลอดเชื้อโดยจุ่มลงไปในสารละลาย 0.1% โซเดียมไฮ
โปคลอไรด์ นาน 1 นาที และล้างผ่านน้้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 
5 ครั้ง ซับให้แห้งด้วยกระดาษกรองฆ่าเชื้อ น้าชิ้นส่วน
พืชไปวางลงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) 
ที่เติมยาปฏิชีวนะ (chloramphenicol) 50 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  ในจานแก้วเลี้ยงเชื้อ และบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 28 ± 
2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 - 5 วัน จนเส้นใยเจริญ
ออกมา ท้าการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์อีกครั้งโดยใช้วิธีการ 
hyphal tip isolation technique ด้วยการใช้เข็มเขี่ย
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เขี่ยปลายเส้นใยของเชื้อแล้ววาง
เลี้ยงในอาหาร PDA และบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้วท้าการขยายจ้านวนเชื้อ
บริสุทธิ์ให้มากเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป การจ้าแนกเชื้อ
ราท้าได้โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา เริ่มต้นด้วย
การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเชื้อราภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอที่ก้าลังขยาย 4.5x จากนั้นเขี่ย
เส้นใยบนตัวอย่างมาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร PDA  
และบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน และตรวจสอบ
ลักษณะของโคนิเดียโดยเขี่ยเส้นใยบริสุทธิ์มาศึกษา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอมพาวน์ที่ก้าลังขยาย 40x 
2. ตัวอย่างพืชและการเตรียมสารสกัดจากพืช 
 เก็บตัวอย่างพริก (Capsicum frutescens 
L.) พันธุ์พริกขาว  หอมแดง (Allium ascalonicum 
Hort.) พันธุ์ศรีสะเกษ และกระเทียม (Allium sativum 
L.) พันธุ์ศรีสะเกษ (นิยมเรียกว่า กระเทียมแก้ว) จาก
แปลงผักสวนครัวของเกษตรกรใน อ.กันทรารมย์ จ.ศรี
สะเกษ ที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการป้องกัน
การปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช จากนั้นท้า
ความสะอาดตัวอย่างพืชทั้ งหัวของหอมแดง และ
กระเทียมที่ปลอกเปลือกแล้ว และผลของพริก โดยเปิด
ให้น้้าประปาไหลผ่าน ซับน้้าส่วนเกินออกด้วยกระดาษ
ทิชชู ผึ่งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นน้าตัวอย่างพืช
ชนิดละ 100 กรัม มาบดให้ละเอียดในน้้ากลั่นปลอดเชื้อ 
100 มิลลิลิตร (100 กรัม/100 มิลลิลิตรl, W/V) ด้วย
เครื่องปั่น แล้วกรองเอาเฉพาะส่วนใส (ความเข้มข้นของ
สารสกัดเท่ากับ 100%) ผ่านผ้าก๊อซที่พับซ้อนหนา

ประมาณ 3 - 4 ชั้น  และน้าไปปั่นเหวี่ยงที่ 3,500xg 
ภายใต้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ด้วย
เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ  เก็บสารสกัดหยาบไว้ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และท้าให้ปลอดเชื้อด้วยการ
กรองใน Vacuum filtration ขนาด 0.22 ไมครอน แล้ว
น้าสารสกัดพืชแต่ละชนิดมาท้าการเจือจางด้วยอาหาร
เลี้ยงเชื้อสูตร PDA ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 
20%, 40%, 60% และ 80% (กลุ่มทดสอบที่เติมสาร
สกัดจากพืช) พร้อมเตรียมจานอาหารเลี้ยงเชื้อกลุ่มสาร
มารตรฐาน ด้วยการเติมสารเคมีป้องกันก้าจัดเชื้อรา 
0.25% propineb (0.175% polymeric zince 
propylenebis (dithiocarbamate)) และเตรียมจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อกลุ่มควบคุมที่ปราศจากสารสกัดและ
สารมาตรฐาน  โดยก้าหนดให้จานอาหารเลี้ยงเชื้อทุก
จาน ทั้งจานควบคุม จานที่ผสมสารสกัด และจานที่ผสม
สารมาตรฐาน มีปริมาณองค์ประกอบของสารอาหาร 
PDA ในสัดส่วนเท่ากัน 
3. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใย
เชื้อรา 
  ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใย
เชื้อราด้วยวิธี Poisoned food technique โดยน้าชิ้น
วุ้นที่ได้จากการใช้ cork borer ที่มีขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร เจาะเส้นใยรอบโคโลนีเชื้อรา
ที่มีอายุ 7 วัน วางลงบนจุดกึ่งกลางของจานอาหารเลี้ยง
เชื้อกลุ่มทดสอบที่ผสมสารสกัด กลุ่มของสารมาตรฐานที่
มีสาร propineb หรือกลุ่มควบคุมที่มีเฉพาะสารอาหาร 
PDA โดยท้าการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้ง ด้วยการ
ทดลองอย่างละ 3 ซ้้า จากนั้นน้าเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 
28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน สังเกตการ
เจริญเติบโต และวัดความยาวเส้นผ่ าศูนย์กลาง 
(มิลลิเมตร) ของโคโลนีเชื้อราเพื่อหาค่าเปอร์เซ็นต์ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราโดยใช้สูตรดังนี้ 

% inhibition = (C-T)/C x 100 
เมื่อ C = ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อ
ราในจานควบคุม (มีเฉพาะ PDA) 

T = ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อ
ราในจานผสมสารสกัดหรือสารมาตรฐาน  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เส้นใยเชื้อราจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์บวกลบ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบ 3 ซ้้า (Mean ± 
SD, n = 3) และเป็นตัวแทนจากการทดลอง 3 ครั้ง 
ด้วยสถิติ one way ANOVA และเปรียนเทียบความ
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แตกต่างระหว่างกลุ่มการทดลอง (p = 0.05) โดยการ
วิเคราะห์ด้วย post hoc Tukey’s ด้วยซอฟต์แวร์ 
GraphPad Prisim 5.1 (สหรัฐอเมริกา) 
 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
 

1. ผลการคัดแยกเชื้อรา 
 การคั ดแยก เชื้ อ ราจากตั วอย่ า งของ ใบ
ยางพาราที่เกิดโรคใบจุด ในสวนยางพาราเขต จ.ศรีสะ
เกษ โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาในการจัด
จ้าแนก พบเชื้อราสกุล Alternaria จ้านวน 1 ไอโซเลท 
และ Colletotrichum จ้านวน 3 ไอโซเลท โดยให้ชื่อ
แต่ละไอโซเลทตามแหล่งที่ค้นพบและล้าดับในการเก็บ
ตัวอย่างคือ Alternaria sp. SSK2.1, Colletotrichum 
sp. SSK5.3, Colletotrichum sp. SSK6.1 และ 
Colletotrichum sp. SSK7.2 โดยเชื้อรา Alternaria 
sp. สามารถพบได้ทั้งในส่วนของใบ กระพี้ไม้ รวมถึง
เมล็ดยางพาราในเขตทวีปอเมริกาใต้ (Gazis and 
Chaverri, 2010; Theodoro and Batista, 2014) 
นอกจากนี้ Cai และคณะ (2014) ยังพบว่า Alternaria 
heveae เป็นสาเหตุการก่อให้เกิดโรคใบจุดสีด้าในใบ
ยางพาราเป็นครั้งแรกในประเทศจีน ซึ่งการศึกษาในครั้ง
นี้ได้ค้นพบเชื้อรา Colletotrichum sp. และ 
Alternaria sp. ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุการเกิดโรคในพืชที่
คัดแยกได้จากโรคใบจุดของยางพารา ในแหล่งปลูกยาง
ใหม่ของประเทศไทยคือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   
 
2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา  

ลักษณะโคโลนีของราสกุล Alternaria ที่เลี้ยง
บนอาหาร PDA (Figure 1A) เป็นราที่มีการเจริญเติบโต
เร็ว เส้นใยมีลักษณะบางละเอียด เมื่ออ่อนมีสีขาวครีม 
และแก่เป็นสีเทา หรือเทาเข้มเกือบด้า โคนิดิโอฟอร์เกิด
เดี่ยว ๆ หักงอแบบ geniculate มีสีน้้าตาลทอง ผนัง
เรียบ และมีผนังกั้น ลักษณะของโคนิเดีย (Figure 1B) มี
ขนาดใหญ่ อาจเรียงต่อกัน มีผนังกั้นทั้งแบบตามยาว
และตามขวาง รูปร่างของโคนิเดียมีลักษณะเป็นกระบอง 
และมีสีเข้ม ผิวขรุขระ โคนิเดียอันแรกเกิดที่ปลายก้าน
โคนิดิโอฟอร์ และสามารถท้าหน้าที่เป็นโคนิดิโอฟอร์ 
โดยที่บริเวณรูปลายของโคนิเดียจะท้าให้เกิดโคนิเดียต่อ
กันเป็นลูกโซ่ยาว ที่ส่วนฐานเซลล์โคนิเดียมีลักษณะกลม 
แล้วค่อย ๆ เรียวยาวขึ้นด้านบน 

ลักษณะโคโลนีของราสกุล Colletotrichum 
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (Figure 2A, 2D และ 2F) 

พบว่ามีสีขาวอมเทา ตั้งแต่สีเทาเข้มจนถึงสีน้้าตาลอม
เทา โคโลนีของเชื้อรามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
9 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลานานประมาณ 7 
วัน และมีการสร้างกลุ่มเมือกของสปอร์สีส้มหรือสีส้ม
แซลมอน มีการสร้างโคนิดิโอฟอร์ดัง Figure 2C ซึ่งให้
ก้าเนิดโคนิเดีย ดัง Figure 2B, 2E และ 2G โคนิเดียมี
เซลล์เดียว ใส ไม่มีสี รูปร่างทรงกระบอกตรง ปลายมน 
อาจพบบ้างที่ปลายด้านหนึ่งเรียว 

 
Figure 1  Morphology of Alternaria sp. SSK2.1: 

characteristics of colony which were 
observed under a stereo microscope 
at 4.5x magnification (A); 
characteristics of conidia which were 
observed under a compound 
microscope at 40x magnification (B) 

 
Figure 2 Morphology of Colletotrichum spp. 

Characteristics of colony of 
Colletotrichum sp. SSK5.3 (A); SSK6.1 
(D); SSK7.2 (F) observed under a 
stereo microscope at 4.5x 
magnification. Characteristics of 
conidia of Colletotrichum sp. SSK5.3 
(B); SSK6.1 (E); SSK7.2 (G) and 
characteristics of conidia and 
conidiophore of Colletotrichum sp. 
SSK5.3 (C) observed under a 
compound microscope at 40x 
magnification. 
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3. ผลของสารสกัดต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เส้นใยเชื้อรา  

ผลของสารสกัดน้้าจากพริก หอมแดง และ
กระเทียม (20%, 40%, 60% และ 80%) ต่อการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา Alternaria sp. 
SSK2.1 แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ดังใน Table 1 ซึ่ง
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าทุกความเข้มข้นที่
เท่ากันของทั้ง 3 สารสกัด สารสกัดจากกระเทียมมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้
ดีที่สุด อีกทั้งที่ความเข้มข้นต่้าสุดยังสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราได้ถึง 69.45% ซึ่งยับยั้งได้
มากกว่าที่ความเข้มข้นสูงสุดของสารสกัดจากพริก 2.6 

เท่า และหอมแดง 2 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่าที่ความ
เข้มข้นสูงสุดของสารสกัดกระเทียมสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราได้อย่างสมบูรณ์ และยับยั้ง
ได้มากกว่าสารมาตรฐาน propineb (0.25%) ถึง 1.4 
เท่า อย่างไรก็ตามที่ความเข้มข้นสูงสุดของแต่ละสาร
สกัดก็มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้
ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นสูงสุดของแต่ละ
สารสกัด ยังพบว่าสารสกัดจากกระเทียมมีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นสาร
สกัดจากหอมแดงและพริก (Figure 3) อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ p < 0.05 ดัง Table1  

Table 1   Effect of various concentrations of plant extracts amended with PDA on mycelial growth of 
Alternaria sp. SSK2.1 incubated at 28 ± 2 °C for 7 days. 

Values are mean ± SD (n = 3) and are representative of three independent experiments with similar 
results. Different lower case letters within the same column of each isolates are significantly different 
at p < 0.05. Different capital letters within the same row are significantly different at p < 0.05. 

 
 
 

 
 
Figure 3 Inhibition of mycelial growth of Alternaria sp. SSK2.1 by the standard (0.25% propineb), chilli 

(80%), shallot (80%) and garlic (80%) extracts after incubation at 28 ± 2°C for 7 days. 
 

เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดน้้าจาก
พืชทั้ง 3 ชนิด ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใย
เชื้อรา Colletotrichum sp. SSK5.3, SSK6.1 และ 
SSK7.2 ผลการศึกษาแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การยับยั้งดัง
แสดงใน Table 2 โดยพบว่าสารสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิด 
ทุกความเข้มข้นของแต่ละสารสกัดสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ได้
ทั้ง 3 ไอโซเลท และเมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นเดียวกัน
ของแต่ละสารสกัดที่ทดสอบกับเชื้อราทั้ง 3 ไอโซเลท 

พบว่าสารสกัดกระเทียมสามารถยับยั้งการเจริญของเส้น
ใยเชื้อราได้ดีที่สุด โดยที่ความเข้มข้นสูงสุดของสารสกัด
จากกระเทียมสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา
ทั้ง 3 ไอโซเลทได้อย่างสมบูรณ์ และมากกว่าสาร
มาตรฐาน propineb (0.25%) ดังแสดงใน Figure 4  
ผลจากการวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่าที่ความเข้มข้นสูงสุด
ของสารสกัดพริกและหอมแดงสามารถยับยั้งการเจริญ
ของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum sp. SSK6.1 และ 
SSK7.2 ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ p < 0.05 แต่เมื่อ

Concentrations (%) 
Percentage inhibition of mycelial growth  

Chilli extract Shallot extract Garlic extract 
0 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00 a 
20 6.54 ± 1.86b,B 2.18 ± 1.08ac,A 69.45 ± 1.26b,C 
40 6.18 ± 0.65b,A 5.08 ± 1.64bc,A  82.18 ± 0.74c,B 
60 7.27 ± 0.65b,A 28.73 ± 0.81d,B 80.73 ± 0.70c,C 
80 26.91 ± 0.46c,A 33.82 ± 0.91e,B 100.00 ± 0.00d,C 

Propineb (0.25%) 71.64 ± 1.10d 71.64 ± 1.10f 71.64 ± 1.10b 
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ให้สารสกัดชนิดเดียวกันที่ความเข้มข้นสู งสุดกับ 
Colletotrichum sp. SSK5.3 กลับพบว่าสารสกัดจาก
หอมแดงสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา ได้

ดีกว่าสารสกัดจากพริกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่       
p < 0.05  (Table 2)  

 
Figure 4  Inhibition of mycelial growth of Colletotrichum sp. SSK5.3 (A); SSK6.1 (B); SSK7.2 (C) by the 

standard (0.25% propineb), chilli (80%), shallot (80%) and garlic (80%) extracts after 
incubation at 28 ± 2°C for 7 days. 

 
จากการศึกษาข้างต้นของสารสกัดต่อการ

ยับยั้งเชื้อรา Alternaria sp. และ colletotrichum 
spp.  แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสารสกัดจาก
กระเทียมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเส้นใยเชื้อราดีกว่าสารสกัดจากพริกและหอมแดง 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ    กรรณิกา (2547) ที่
แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากกระเทียมมีผลในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของสปอร์เชื้อราที่ก่อโรคในพืชได้ดีถึง 
100% และยับยั้ ง ได้ดีกว่ าสารสกัดจากหอมแดง 
นอกจากนี้ Mukherjee และคณะ (2011) รายงานว่า
สารสกัดจากพืชหลายชนิดสามารถยับยั้งเชื้อราที่เป็น
สาเหตุการเกิดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง โดยพบว่า
สารสกัดจากกระเทียมมีประสิทธิภาพยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา C. gloeosporioides ได้ดี
ที่สุด และยังมีผลการวิจัยบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของสาร
สกัดจากกระเทียมต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้น
ใยเชื้อรา C. gloeosporioides ที่เป็นสาเหตุการเกิดโรค
ในยางพาราได้ถึง 100% (Ogbebor et al., 2007) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่าสารสกัดจาก
กระเทียมที่ความเข้มข้นสูงสุด (80%) มีประสิทธิภาพใน
การยับยั้ง Colletotrichum ทั้ง 3 ไอโซเลท ได้ถึง 
100%  

capsaicin เป็นสารส้าคัญที่เป็นองค์ประกอบ
หลักของสารสกัดที่ได้จากพริก อีกทั้งมีฤทธิ์ต้านเชื้อรา 
(Kraikruan et al., 2008) จึงเป็นไปได้ว่าประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งเชื้อราโดยสารสกัดจากพริกในครั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก capsaicin ในขณะเดียวกันกระเทียมและ
หอมแดงมีสารส้าคัญชนิดหนึ่งคือ allicin เป็น
องค์ประกอบ ที่มีคุณสมบัติเด่นในการยับยั้งแบคทีเรีย
และเชื้อรา รวมถึงฤทธิ์ต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุการเกิด
โรคในพืชอีกด้วย  ในหัวของพืชเหล่านี้ปกติจะมีสาร 
alliin ที่เมื่อถูกท้าให้แตก สาร alliin จะถูกเปลี่ยนเป็น 
allicin โดยเอนไซม์ alliinase (Mikaili et al., 2013; 
Borlinghaus et al., 2014)       การศึกษานี้ได้สกัด
กระเทียมและหอมแดงสดด้วยการปั่นในน้้า จึงเป็นไปได้
ว่าฤทธิ์ของสารสกัดจากกระเทียมและหอมแดงที่ยับยั้ง
เชื้อราอาจเนื่องมาจากการแสดงออกของ allicin และ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราทุกการทดสอบได้ดีที่สุด
โดยสารสกัดกระเทียมอาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ 
allicin หรือสารประกอบอื่น ๆ ในกระเทียม  ทั้งนี้ผล
ของการยับยั้งเชื้อราโดยสารสกัดทั้ง 3 ชนิด ยังขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสายพันธุ์เชื้อราอีกด้วย 
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Table 2 Effect of various concentrations of plant extracts amended with PDA on mycelial growth of 
Colletotrichum spp. incubated at 28 ± 2°C for 7 days. 

Values are mean ± SD (n = 3) and are representative of three independent experiments with similar 
results. Different lower case letters within the same column of each isolates are significantly different 
at p < 0.05. Different capital letters within the same row are significantly different at p < 0.05. 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
การศึกษานี้บ่งชี้ได้ว่าสารสกัดน้้าจากพริกขาว 

หอมแดงศรีสะเกษ และกระเทียมแก้วศรีสะเกษ มี
ประสิทธิภาพต้านเชื้อราด้วยการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเส้นใยเชื้อราทุกไอโซเลท ได้แก่ Alternaria sp. 
SSK2.1, Colletotrichum sp. SSK5.3, 
Colletotrichum sp. SSK6.1 และ Colletotrichum 
sp. SSK7.2 ที่คัดแยกจากใบยางพาราที่เกิดโรคใบจุด 
โดยพบว่าสารสกัดจากกระเทียมมีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราทุกไอโซเลทได้ดี
ที่สุด โดยที่ความเข้มข้นสูงสุดแสดงเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราทุกไอโซเลทได้อย่าง
สมบูรณ์ และสามารถยับยั้งได้มากกว่าสารมาตรฐาน 
propineb (0.25%) ดังนั้นกระเทียมที่เหลือจากการใช้
ประโยชน์หรือคัดขนาดส้าหรับจ้าหน่าย จึงมีความ

เป็นไปได้ในการน้าไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุมศัตรูพืช โดยเฉพาะกับเชื้อราทั้ง 2 สกุล  ที่เป็น
สาเหตุการเกิดโรคในใบยางพารา โดยอาจน้าหัวของ
กระเทียมไปปั่นในน้้า กรอง แล้วน้าสารสกัดที่ได้ไปฉีด
พ่นบริเวณส่วนของใบยางพาราที่เกิดโรคทั้งในระยะต้น
กล้าและโตเต็มที่ 
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Colletotrichum sp. 
isolates 

Concentrations (%) 
Percentage inhibition of mycelial growth 

Chilli extract Shallot extract Garlic extract 
SSK5.3 0 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 

 20 41.39 ± 0.72b,B 20.07 ±1.59b,A 63.52 ± 0.49b,C 
 40 42.20 ± 1.08b,B 37.69 ±1.26c,A 69.67 ± 0.47c,C 
 60 42.20 ± 1.08b,A 49.99 ±1.07d,B 77.45 ± 1.07d,C 
 80 44.24 ± 1.65b,A 52.04 ±1.26d,B 100.00 ± 0.00e,C 
 Propineb (0.25%) 61.87 ± 1.76c 61.87 ± 1.76e 61.87 ± 1.76b 

SSK6.1 0 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 
 20 36.06 ± 1.02b,B 13.93 ± 0.47b,A 58.18 ± 1.68b,C 
 40 40.97 ± 1.10c,B 27.84 ± 2.61c,A 67.20 ± 2.08c,C 
 60 40.97 ± 1.10c,A 45.90 ± 0.30d,B 70.48 ± 0.55c,C 
 80 43.03 ± 0.46c,A 45.49 ± 0.43d,A 100.00 ± 0.00d,B 
 Propineb (0.25%) 58.18 ± 1.82d 58.18 ± 1.82e 58.18 ± 1.82b 

SSK7.2 0 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 
 20 36.90 ± 2.06b,B 13.49 ± 1.82b,A 46.83 ± 5.99b,C 
 40 42.86 ± 1.19c,B 19.84 ± 3.00b,A 56.75 ± 2.48c,C 
 60 45.63 ± 0.69c,B 31.35 ± 4.18c,A 61.51 ± 3.00d,C 
 80 44.84 ± 1.82c,A 51.19 ± 7.81d,A 100.00 ± 0.00e,B 
 Propineb (0.25%) 53.57 ± 1.19d 53.57 ± 1.19e 53.57 ± 1.19c 
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