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ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบมะกรูด (Citrus hystrix DC.) ดวยเอทานอลในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุ
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Abstract
Dirty panicle disease in rice caused by multiple fungus species. In this study, 6 isolates of Curvularia
spp, 2 isolates of Helminthosporium sp. and 4 isolates of Fusarium spp. were isolated from dirty panicle rice
seeds from Suphanburi and Bangkok province and then were proven for pathogenicity on 2 popular varieties of
rice namely Suphanburi 1 and Pitsanulok 2. Curvularia sp (C5), Helminthosporium sp. (H1) and Fusarium sp. (F2) were
found to be the most virulent isolates. Then, antifungal activity of ethanol crude extract of kaffir lime (Citrus hystrix) was
in vitro determined against mycelial growth and spore germination of the most virulent isolates (C5, H1 and F2) of
disease causing fungi. Regarding the poisoned food assay, its ethanol crude extract at 20,000 ppm was found highly
effective against all 3 tested fungi as about 63% mycelial inhibition was obtained. About 50% mycelial inhibition was
obtained at the concentration of 5,000 and 10,000 ppm whereas only 10-20% was shown at 500 ppm. Regard to spore
germination test, the extract was found more effective than that on mycelial growth as more than 80% spore germination
inhibition was obtained even at the lowest concentration of extract (500 ppm).
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บทคัดยอ
โรคเมล็ดดางในขาวเกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคหลายชนิด
จากการนําตัวอยางเมล็ดขาวในแปลงปลูกจากจังหวัด
สุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานคร ที่แสดงอาการโรคเมล็ดดางมาแยกเชื้อสาเหตุ พบเชื้อรา Curvularia sp. จํานวน 6 ไอโซเลท,
Helminthosporium sp. 2 ไอโซเลท และ Fusarium sp. 4 ไอโซเลท และนําไปทดสอบความสามารถในการกอใหเกิดโรคบน
กลาขาวจํานวน 2 พันธุ คือ สุพรรณบุรี 1 และ พิษณุโลก 2 พบวา เชื้อรา Curvularia sp. (C5), Helminthosporuim sp. (H1)
และ Fusarium sp. (F2) กอใหเกิดโรครุนแรงที่สุด จากนั้นทําการประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมะกรูด ใน
สภาพหองปฏิบัติการตอการเจริญของเสนใยและการงอกของสปอรเชื้อรา C5, H1 และ F2 พบวา ในการทดสอบโดยวิธี
Poisoned food technique สารสกัดหยาบดังกลาวที่ระดับความเขมขน 20000 ppm มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเสน
ใยเชื้อราทดสอบทุกไอโซเลทไดดีที่สุด โดยมีการยับยั้งรอยละ 63 และที่ระดับความเขมขน 5000 และ 10000 ppm ยับยั้งได
รอยละ 50 ในขณะที่ความเขมขน 500 ppm ยับยั้งไดอยูในชวงรอยละ 10-20 ซึ่งแตกตางจากชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สําหรับการทดสอบการงอกของสปอร พบวาประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงกวาที่ทดสอบกับเสนใย โดยที่ความเขมขนต่ําที่
ทดสอบ (500 ppm) ยับยั้งการงอกของสปอรไดสูงถึงรอยละ 80
คําสําคัญ: Citrus hystrix, โรคเมล็ดดาง, ฤทธิ์ตานเชื้อรา
บทนํา
ขาว เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเกษตรกรจะปลูกขาวไวเพื่อบริโภค รวมทั้งขายภายใน
และตางประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกขาวคิดเปนครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกพืชทั้งประเทศ ในการเพาะปลูกขาวนั้น เกษตรกรมักพบ
การเขาทําลายของเชื้อราสาเหตุโรคขาวซึ่งเปนปญหาที่สําคัญ ทําใหขาวเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ โดยเชื้อรานั้นจะทําใหเกิดโรคกับขาวหลายโรคดวยกัน เชน โรคกาบใบไหม โรคถอดฝกดาบ โรคใบจุด โรคไหม รวมทั้ง
โรคเมล็ดดาง ก็เปนหนึ่งในโรคที่สําคัญของขาว กอใหเกิดความเสียหายตั้งแต ชวงดอกขาวเริ่มโผลจากกาบหุมรวงจนถึงระยะ
เมล็ดขาวเริ่มเปนน้ํานม และอาการเมล็ดดางจะปรากฏเดนชัดในระยะใกลเก็บเกี่ยว สงผลใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพเมล็ดขาว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
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ลีบไมเหมาะตอการบริโภค ยิ่งไปกวานั้นเชื้อราปนเปอนหรือติดไปกับเมล็ดขาวสามารถอยูขามฤดูได หากนําเมล็ดพันธุที่มีเชื้อ
ราติดมากับเมล็ดไปเพาะปลูกจะทําให เกิดโรคกลาเนา และสรางความเสียหายกับกลาขาวบริเวณใกลเคียงได โรคเมล็ดดาง
หรือโรคที่ติดมากับเมล็ดมีสาเหตุมาจากเชื้อรา คือ Curvularia lunata (Wakk) Boed., Cercospora oryzae I.Miyake.,
Helmintrosporiuum oryzae Breda de Haan., Fusarium semitectum Berk & Rav., Trichoconis padwickii Ganguly
และ Sarocladium oryzae Sawada. (กรมการขาว, 2552) ปจจุบันนักวิจัยจึงจําเปนตองหาวิธีการตางๆ ในการปองกันกําจัด
เชื้อราสาเหตุโรคดังกลาว เพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะหที่เปนอันตรายตอเกษตรกร ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม เชนการ
ใชสารสกัดและน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร ก็ไดรับความนิยมเชนกัน มะกรูดเปนพืชสมุนไพรที่มีประโยชนที่หลากหลาย
รวมทั้งมีรายงานถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคสําคัญในขาวไดหลายชนิด เชน Aspergillus sp., As. terreus,
Alternaria brassicicola, Curvularia lunata, Pyricularia arisea, Penicillium sp., Rhizoctonia solani และ Rhizopus
stolonifera, (Thobunluepop et al., 2009; วริศรา และคณะ, 2553; ศานิต, 2555) ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะนํา
สารสกัดหยาบจากมะกรูดมาศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยและการงอกของสปอรเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ด
ดางของขาวในสภาพหองปฏิบัติการ
อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมสารสกัดเอทานอล
นําใบมะกรูดมาลางใหสะอาด จากนั้นนําไปอบใหแหงดวยเครื่อง Hot air oven ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แลวนํา
ใบที่แหง แชในเอทานอล (ethanol) 90 เปอรเซ็นต อัตราสวน 1:9 (w/v) เปนเวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิหอง หลังจากนั้นนําสารสกัด
ที่ไดมากรองผานกระดาษกรอง Whatman เบอร 93 และนําไประเหยเอาตัวทําละลายออก ดวยเครื่อง rotary evaporator ที่
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส จนไดสารสกัดที่มีลักษณะขนเหนียว เก็บสารสกัดไวในขวดแกวสีชา เพื่อใชในการทดลองตอไป โดย
กําหนดเปนความเขมขน 100 เปอรเซ็นต
1. การแยกเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางในขาวและการทดสอบความสามารถในการเกิดโรค
การแยกเชื้อราสาเหตุโรค โดยการเก็บตัวอยางเมล็ดที่แสดงอาการของโรค จากพื้นที่เขตภาคกลางของประเทศไทย
มาแยกเชื้อราสาเหตุโรคโดยวิธี Tissue transplanting technique จนไดเชื้อบริสุทธิ์ จากนั้นนําเชื้อไดมาทําการศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาพรอมทั้งจัดจําแนกเชื้อเพื่อใชในการทดลองตอไป
การทดสอบความสามารถในการเกิดโรค โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 3 ซ้ํา ซ้ําละ 5 ตน บนตนกลาขาว
2 สายพันธุ คือ พิษณุโลก 2 และ สุพรรณบุรี 1 ซึ่งเปนพันธุขา วที่มคี วามตานทานตอการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและมีให
ผลผลิตที่สูง) โดยทําการเตรียมสารแขวนลอยสปอรของเชื้อราสาเหตุโรคแตละไอโซเลทที่แยกได ความเขมขน 106 สปอรตอ
มิลลิลิตร ฉีดพนบนตนกลาขาวอายุ 14 วัน ปริมาณ 5 มิลลิลิตรตอซ้ํา บันทึกผลการทดลองดวยการสังเกตความผิดปกของขาว
พรอมกับการคํานวณเปอรเซ็นตการเกิดโรคและความรุนแรงของโรค จากนั้นจึงคัดเลือกเชื้อราที่แสดงความรุนแรงในการกอโรค
ไปทําการทดลองตอไป
2. การศึกษาอิทธิพลของสารสกัดมะกรูดตอการเจริญทางเสนใยของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
ศึกษาอิทธิพลสารสกัดมะกรูด ที่ระดับความเขมขน 5000, 10000 และ 20000 ppm ตอการเจริญทางเสนใยของเชื้อรา
สาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ด ดวยวิธี Poisoned food assay และวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design
(CRD) จํานวน 5 ซ้ํา ดวยการนําสารสกัดมะกรูดที่เตรียมไวผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar (PDA) ใหไดความ
เขมขนของสารสกัดตามที่ระบุไวขางตน และเทลงจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นใช cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5
เซนติเมตร เจาะบริเวณขอบของโคโลนีของเชื้อราสาเหตุโรคพืชทดสอบอายุ 7 วัน และยายชิ้นวุนเชื้อราไปวางกึ่งกลางจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อผสมสารสกัดที่เตรียมไว สําหรับในชุดควบคุมจะใชน้ํานึ่งฆาเชือ้ (Negative control) และสารเคมีอามูเรความ
เขมขน 6 ppm (Positive control) แทน บันทึกผลการทดลอง โดยวัดขนาดเสนผาศูนยกลางของโคโลนีเชื้อราทดสอบทุกวัน
พรอมทั้งคํานวณคาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญ (Growth Inhibition : GI) ในวันสุดทาย ตามสูตร GI = (R1-R2)/R1×100 โดย
R1 = ขนาดเสนผาศูนยกลางของโคโลนีเชื้อราทดสอบในชุดควบคุม (0 ppm) และ R2 = ขนาดเสนผาศูนยกลางของโคโลนีเชื้อ
ราทดสอบในอาหารผสมสารสกัดในแตละความเขมขน
3. การศึกษาอิทธิพลของสารสกัดมะกรูดตอการงอกของสปอรเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดมะกรูดที่ความเขมขนของสารสกัดเทากับ 0, 500, 5000, 10000 และ 20000 ppm ตอการ
งอกของสปอรของเชื้อราทดสอบ ดวยวิธี Spore germination assay และวางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 3 ซ้ํา โดยการ
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เตรียม spore suspension ของเชื้อราทดสอบ จากนั้นดูด spore suspension ของเชื้อราทดสอบ ผสมกับสารสกัดลงหลอด
ทดลองขนาดเล็ก ใหไดความเขมขนของสปอรเทากับ 1x106 สปอรตอมิลลิลิตร และความเขมขนของสารสกัดเทากับตามที่
กําหนดไวขางตน นําไปบมที่อุณหภูมิหอง และตรวจนับเปอรเซ็นตการงอกของสปอรภายใตกลองจุลทรรศน ที่เวลา 12, 24 และ
48 ชั่วโมง
ผลการทดลอง
1. ผลการแยกเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางในขาวและการทดสอบความสามารถในการเกิดโรค
จากการเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุขา วที่แสดงอาการโรคในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และแปลงปลูกขาว สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ มาทําการแยกเชื้อราสาเหตุโรคโดยวิธี Tissue transplanting technique พบวา เชื้อ
ราสาเหตุโรคเมล็ดดางที่แยกทั้งหมด 12 ไอโซเลท และจัดจําแนกเชือ้ ราได 3 ชนิด ไดแก เชื้อรา Curvularia sp. จํานวน 6 ไอโซเลท,
Fusarium sp. จํานวน 4 ไอโซเลท และ Helminthosporium sp. จํานวน 2 ไอโซเลท (Table 1)
จากนั้น นําเชื้อราทั้ง 12 ไอโซเลทไปทดสอบความสามารถในการกอโรคบนกลาขาว จํานวน 2 พันธุ คือ พิษณุโลก 2 (PL2)
และ สุพรรณบุรี 1 (SP1) ซึ่งผลการทดสอบพบวา เชื้อรา C5, F2 และ H1 แสดงความรุนแรงของโรคมากที่สุด อยูในชวง 68.3-71.6,
46.6-55 และ 78.33-81.6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังนั้นจึงคัดเลือกเชื้อราไอโซเลทดังกลาว ไปทําการทดสอบตอไป
2. ผลการศึกษาอิทธิพลของสารสกัดเอทานอลจากใบมะกรูดตอการเจริญทางเสนใยของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
จากการศึกษาอิทธิพลสารสกัดมะกรูดที่ระดับความเขมขน 500, 5000, 10000 และ 20000 ppm ตอการเจริญทางเสนใย
ของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง ดวยวิธี Poisoned food assay พบวา สารสกัดเอทานอลจากใบมะกรูดทุกความเขมขนสามารถ
ยับยั้งการเจริญทางเสนใยของเชื้อราทุกชนิดที่ทดสอบได กลาวคือ สารสกัดดังกลาวทุกความเขมขนสามารถยับยั้งการเจริญ
ทางเสนใยของเชื้อรา Helminthosporium sp. (H1) ไดดีที่สุด อยูในชวง 22.2-63.7 เปอรเซ็นต เชื้อรา Curvularia sp. (C5) ถูก
สารสกัดความเขมขน 5000-20000 ppm ยับยั้งอยูในชวง 38.8-59.5 เปอรเซ็นต ในขณะที่เชื้อรา Fusarium sp. (F2) ถูกยับยั้ง
อยูในชวง 10-31.3 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางจากชุดควบคุม (0 ppm) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Figure 1)
3. ผลการศึกษาอิทธิพลของสารสกัดเอทานอลจากมะกรูดตอการงอกของสปอรของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
การศึกษาอิทธิพลของสารสกัดเอทานอลจากใบมะกรูด 4 ความเขมขน ตอการงอกของสปอรเชื้อสาเหตุโรคเมล็ดดาง
พบวา สารสกัดดังกลาวที่ระดับความเขมขน 5000, 10000 และ 20000 ppm สามารถยับยั้งการงอกของเชื้อราที่ทดสอบทุกไอ
โซเลทไดเปนอยางดี อยูในชวง 75.5-100 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางจากชุดควบคุม (Negative control) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในขณะที่สารสกัดที่ระดับความเขมขน 500 ppm สามารถยับยั้งการงอกของเชื้อราเพียง 2 ชนิด (F2 และ H1) ถูกยับยั้งอยู
ในชวง 22.4-95.9 เปอรเซ็นต และจะสังเกตไดวาสารสกัดที่ระดับความเขมขนที่สูง (10000 และ 20000 ppm) มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งไมแตกตางทางสถิติจากการใชสารเคมีอามูเลเลย (Figure 1)
วิจารณผลการทดลอง
จากการแยกเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางไดเชื้อรา Curvularia sp. 6 ไอโซเลท, Helminthosporium sp. 2 ไอโซเลท และ
Fusarium sp. 4 ไอโซเลท จากนั้นนําไปทดสอบความสามารถในการกอโรคบนกลาขาว 2 พันธุ (สุพรรณบุรี 1 และ พิษณุโลก
2) พบวา เชื้อรา Curvularia sp. (C5), Fusarium sp. (F2) และ Helminthosporium sp. (H1) แสดงความรุนแรงของโรคมาก
ที่สุด ในการแยกเชื้อราสาเหตุโรคนั้น สอดคลองกับการรายงานของสิทธิ์ และสมศิริ (2553) ที่ระบุวา เชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
ขาวที่แยกจากขาวจํานวน 4 พันธุในประเทศไทย ไดแก Alternaria padwickii, Bipolaris oryzae, Curvularia spp. และ
Fusarium moniliforme สําหรับการทดสอบอิทธิพลของสารสกัดเอทานอลจากใบมะกรูดที่ระดับความเขมขน 5000, 10000 และ
20000 ppm ตอการเจริญของเชื้อราไอโซเลท C5, F2 และ H1 พบวา สารสกัดทั้ง 3 ระดับความเขมขนสามารถยับยั้งการเจริญ
ทางเสนใยและการงอกของสปอรเชื้อราทุกไอโซเลทได อยูในชวง 12.6-63.7 และ 62.3-100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ นาจะมีผล
มาจาก สาร Limonene ซึ่งเปนสารสําคัญที่พบไดในใบมะกรูด (ณัฏฐา และคณะ, 2552; Wungsintaweekul et al., 2010) และมี
การรายงานวา สารดังกลาวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา เนื่องจากสาร Limonene สงผลใหเสนใยของเชื้อรา
เสื่อมสภาพ เสียหาย แตก ไซโตพลาสซึมรั่วไหล และไมสามารถเจริญตอได (Sharma and Tripathi, 2006) อีกทั้งยังสอดคลองการ
รายงานที่ระบุวา
สารสกัดเอทานอลจากใบมะกรูดมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด
ตัวอยางเชน
Aspergillus fumigatus, Colletotrichum sp., Curvularia lunata ไดเปนอยางดี (ศานิต, 2555; Chanthaphon et al., 2007)
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Figure 1 Effect of ethanol crude extract of kaffir lime on growth of fungi causing dirty panicle disease in rice;
Values in each column bar within each pathogen indicated with the same letter are not significantly
different according to Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (P≤ 0.05)
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สรุปผลการทดลอง
จากการแยกเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางไดเชื้อราสาเหตุโรคทั้งหมด 14 ไอโซเลท และเชื้อราจํานวน 3 ไอโซเลท ไดแก
Curvularia sp. (C5), Fusarium sp. (F2) และ Helminthosporium sp. (H1) แสดงความสามารถในการกอโรคบนตนกลาขาว
รุนแรงที่สุด
จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลจากใบมะกรูดตอการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
พบวาสารสกัดสามารถยับยั้งการเจริญทางเสนใยและการงอกของสปอรเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางได อยูในชวง 12.6-63.7
และ 62.3-100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังนั้นพอจะสรุปไดวา สารสกัดเอทานอลจากใบมะกรูดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดดางไดและควรทําการทดลองในสภาพไร
เพื่อเปนแนวทางการใชสารสกัดดังกลาวในการ
ปองกันกําจัดเชื้อสาเหตุโรคตอไป
เอกสารอางอิง
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