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Abstract
Effect of Cnidoscolus chayamansa McVaugh crude extract against growth of Colletotrichum spp (C.
capsici and C. gloeosporioides) causing anthracnose disease in chilli was studiedy. The C. chayamansa leaves
were extracted by maceration technique using 95% ethanol with a ratio of 1:5 (w/v), at room temperature.
Five concentrations of the extract at 20,000 40,000 60,000 80,000 และ 100,000 ppm were tested for their
efficacy by Poisoned Food Technique. The cultures were incubated at room temperature for 7 days, and then
diameter of mycelial colony was measured. The extract at 100,000 ppm and 60,000 ppm showed the highest
inhibitory effect on the mycelial growth of C. capsici (88.81%) and C. gloeosporioides (100%), respectively as
compared with the control.
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบไชยาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum
spp. (C. capsici และ C. gloeosporioides) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก ซึ่งการสกัดใบไชยาใช้วิธีการแช่ด้วยเอทานอล
เข้มข้น 95% ในอัตราส่วน 1:5 (w/v) ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนาสารสกัด ความเขมขน 5 ระดับ (20,000 40,000 60,000 80,000
และ 100,000 ppm) มาทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี Poisoned Food Technique บ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิห้องนาน 7 วัน แล้ววัด
เส้นผ่านศูนยกลางโคโลนีเส้นใยเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่า สารสกัดความเข้มข้น 100,000 ppm สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา C. capsici ได้ดีที่สุด (88.81 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่เชื้อรา C. gloeosporioides ใช้ความเข้มข้นเพียง 60,000
ppm ยับยั้งได้ 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับชุดควบคุม
คาสาคัญ : ใบไชยา สารสกัดหยาบ โรคแอนแทรคโนส
คานา**
พริกเป็นพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีทั่วทุกภาคของประเทศไทย อีกทั้งยัง
สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แหล่งปลูกพริกที่สาคัญอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พริกถูกนามาใช้ ประโยชน์ทั้งในรูป
ผลสด พริกแห้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซอสพริก พริกแห้ง พริกป่น พริกดอง สีผสมอาหาร นอกจากนั้นยังนาสารสกัดจากพริก
ไปใช้ในเวชภัณฑ์ได้อีก การปลูกพริกประสบปัญหาเรื่องศัตรูหลายชนิด นอกจากแมลงยังพบว่าโรคก็เป็นสาเหตุที่สาคัญที่ทาให้เกิด
ความเสียหายต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคแอนแทรคโนสของพริก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “โรคกุ้ง
แห้ง” (เมืองทอง, 2532) ซึ่งก่อความเสียหายแก่เกษตรกรอย่างมากและมีรายงานว่าเกิดจากเชื้อราสาเหตุของโรค 2 ชนิด ได้แก่
Colletotrichum capsici และ Colletotrichum gloeosporioides โดยเชื้อราเหล่านี้สามารถเข้าทาลายผลพริกได้ทั้งผลสีเขียว
และผลสุกสีแดง โดยปกติมักแสดงอาการรุนแรงกับผลที่มีสีแดง ทาให้เกษตรกรมีความจาเป็นต้องใช้สารเคมีปกป้องผลิตผลจากการ
เข้าทาลายของโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ผักไชยาหรือคะน้าเม็กซิโก เป็นไม้พุ่มอายุหลายปีที่มีลาต้นอวบน้า
เปลือกสีน้าตาลและมีน้ายางสีขาวและนิยมนามารับประทาน โดยผักไชยานั้นมีฤทธิต์ ้านจุลชีพ ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระและ
ลดระดับน้าตาลในเลือดได้ โดยมีสารสาคัญในกลุ่ม flavonoids และ phenolic acid (Kuti และ Konoru, 2004) การใช้สารเคมี
อย่างไม่ถูกต้องหรือขาดการระมัดระวัง มีโอกาสทาให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลสะท้อนกลับไปสู่การ สูญเสียสภาพความ
สมดุลทางระบบนิเวศวิทยา จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรที่สนใจ คือ ผักไชยามาสกัดและ
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ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ทาเกิดโรคแอนแทรคโนสในพริกต่อไปในอนาคต
อุปกรณ์และวิธีการ**
การเตรียมตัวอย่างสารจากพืช
เก็บตัวอย่างใบไชยาจากพื้นที่บ้านสุขสาราญ อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ล้างแล้วผึ่งให้แห้ง สกัดด้วยตัวทาละลาย
เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ในอัตราส่วน 1:5 ด้วยวิธี Maceration ที่อุณหภูมิห้อง เวลา 7 วัน กรองเอาสารละลายสกัดนาไประเหยตัว
ทาละลายด้วยเครื่อง rotary evaporator จนกระทั่งได้สารสกัดที่มีลักษณะข้นหนืด ทาการคักแยกเชื้อราจากพริกด้วยวิธี Tissue
transplanting บนอาหารสังเคราะห์ PDA จนได้เชื้อราบริสุทธิ์แล้วนาไปทดสอบรอยโรคและประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบไชยา
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกในขั้นต่อไป
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบไชยาในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum spp.
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก
ทาทดสอบด้วยวิธี Poisoned food technique โดยการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ผสมสารสกัดจากพืช คือ ใบไชยา
ให้ได้อาหารผสมสารสกัดที่ความเข้มข้น 20,000 40,000 60,0000 80,000 100,000 ppm. ตามลาดับ เทอาหารที่ผสมสารสกัดแต่
ละความเข้มข้นลงในจานเลี้ยง แล้วตัดชิ้นส่วนชื้อราที่ได้เตรียมไว้ แล้วนาไปวางไว้กึ่งกลางบนอาหาร PDA ที่ผสมกับสารสกัดจากพืช
ที่มีความเข้มข้นต่างๆ ทาการบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ ห้อง เปรียบเทียบการเจริญของเส้นใยเชี้อรากับชุดควบคุม โดยวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางโคโลนี (ดัดแปลงจาก Pundir, 2010)
ผลการทดลอง**
การแยกและการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Colletotrichum spp.
เชื้อราที่แยกได้จากตัวอย่างพริกมี 2 ชนิด คือ C. capsici และ C. gloeosprioides โดยลักษณะโคโลนีของเชื้อรา
C. capsici พบว่าเส้นใยเจริญฟูหนาแน่นบนผิวอาหาร เส้นใยมีสีขาวครีม สปอร์มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ปลายเรียวแหลม ใส
ไม่มีสี ส่วนลักษณะโคโลนีของเชื้อรา C. gloeosprioides ที่แยกได้ พบว่าเส้นใยเจริญฟูแต่ไม่หนาแน่น เส้นใยมีลักษณะหยาบสีขาว
ปนเทา สปอร์มีลักษณะคล้ายทรงกระบอก หัวท้ายมน ใสไม่มีสี ดัง Figure 1
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Figure 1 Colletotrichum capsici (A = Colony on PDA, B = Size of spores)
Colletotrichum gloeosprioides (C = Colony on PDA, D = Size of spores)
การเกิดโรคในผลพริก
การเพาะเชื้อเพื่อทดสอบความสามารถในการก่อโรค พบว่า เชื้อราทั้งสองชนิดสามารถทาให้เกิดโรคบนผลพริกได้ โดยมี
ลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อรา C. capsici ก่อให้เกิดแผลสีน้าตาลเข้มถึงดา รูปร่างแผลค่อนข้างรี เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ
ส่วนเชื้อรา C. gloeosprioides ก่อให้เกิดแผลสีน้าตาลถึงเข้มเรียงซ้อนกัน ผิวของผลพริกจะเกิดรอยบุ๋มเล็กน้อย ต่อมาแผลจะ
ค่อยๆ ขยายออก รูปร่างแผลค่อนข้างกลม ดัง Figure 2

Figure 2 Anthracnose in Chilli (A : C. capsici B : C. gloeosprioides)
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ผลของประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากใบไชยาในการยั บยั้ งการเจริ ญเติบ โตของเชื้อ รา Colletotrichum spp.
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบไชยาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. capsici พบว่าที่ระดับความเข้มข้น
100,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. capsici ได้ดีที่สุด (ภาพที่ 3) โดยมีเปอร์เซ็นต์ ในการยับยั้งที่ 88.81
เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบไชยาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides พบว่าที่
ระดับความเข้มข้นต่าสุด 80,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ได้ดีที่สุด (ภาพที่ 4) โดยมี
เปอร์เซ็นต์ในการยับยั้งที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 1
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Figure 3 Growth of colony C. capsici on Potato dextrose agar, 7 days.
A = Control
B = 20,000 ppm
C = 40,000 ppm
D = 60,0000 ppm
E = 80,000 ppm
F = 100,000 ppm
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Figure 4 Growth of colony C. gloeosporioides on Potato dextrose agar, 7 days.
A = Control
B = 20,000 ppm
C = 40,000 ppm
D = 60,0000 ppm
E = 80,000 ppm
F = 100,000 ppm.
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วิจารณ์ผลการทดลอง***
โรคแอนแทรกโนสเกิดจากเชื้อราในจีนัส Colletotrichum สามารถเข้าทาลายเซลล์พืชได้โดยตรงไม่ต้องผ่านช่องเปิด
ธรรมชาติหรือบาดแผลตั้งแต่ระยะดอก ผลอ่อน โดยยังไม่แสดงอาการของโรค จัดเป็นการเข้าทาลายแบบแฝงและจะแสดงอาการ
ชัดเจนเมื่อผลผลผลิตแก่หรือสุก ในการคัดแยกเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสจากผลพริกด้วยวิธี Tissue transplanting แยกเชื้อที่
เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส 2 ชนิดคือ C. capsici และ C. gloeosporioides ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ รัตติยา และคณะ
(2553) ศึกษาความผันแปรทางสัญฐานวิทยาของเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก พบเชื้อราสาเหตุ
หลักของโรคกุ้งแห้ง มี 3 ชนิด คือ C. capsici, C. gloeosporioides และ C. acutatum อาการของโรคแอนแทรคโนสเริ่มจากจุด
แผลแห้งเล็กๆ สีน้าตาลแล้วสีจะค่อยๆ เข้มขึ้นขยายออกเป็นวงกลมหรือวงรีซ้อนกันเป็นชั้นๆ อาการของโรคจะเห็นชัดเจนในระยะ
ที่ผลเริ่มสุกและมีความชื้นสูง จากการศึกษาลักษณะการเกิดโรคในผลพริก พบว่าเชื้อทั้งสองชนิดจะมีลักษณะของโรคแตกต่างกัน
โดยรูปร่างของแผลที่เกิดจากเชื้อรา C. capsici มีลักษณะรูปร่างรีเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ส่วน C. gloeosporioides มีรูปร่างแผล
ค่อนข้าง กลมรี เนื้อเยื่อยุบตัวลงเรียงเป็นวงซ้อนกัน ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ ภวิกา (2559) ได้ศึกษาความสามารถในการ
ทาให้เกิดโรค พบว่าเชื้อรา C. gloeosporioides สามารถทาให้เกิดแผลบนผลพริกได้ โดยเริ่มแสดงอาการเป็นจุดฉ่าน้ารอบๆ
บาดแผล เนื้อเยื่อของแผลยุบตัวลงเป็นวงเรียงซ้อนกัน ผักไชยาเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปและยังนามาประกอบอาหารได้หลายแบบและ
เป็นพืชที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผัก ไชยาเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการนามาใช้
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก ได้ค่อนข้างดี แต่ยังมีการศึกษาข้อมูลงานวิจัยยังไม่แพร่หลายมากนัก ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
สารสกัดจากส่วนต่างๆ ของผักไชยาในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่สามารถก่อโรคในพืชเศรษฐกิจให้มากขึ้น
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ว. วิทยาศาสตร์เกษตร

สรุป
สามารถแยกเชื้อราที่บริสุทธิ์ได้ 2 ชนิด คือ C. capsici และ C. gloeosporioides โดยเชื้อราทั้ง 2 ชนิดสามารถทาให้เกิด
โรคบนผลพริกได้ โดยมีความแตกต่างกันของรูปร่างแผลที่เกิดจากเชื้อต่างชนิดกัน เมื่อนาไปทดสอบกับสารสกัดหยาบจากใบไชยา
พบว่าสารสกัดจากใบไชยาที่ระดับความเข้มข้น 100,000 ppm สามารถยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อรา C. capsici ได้ดีที่สุด
โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยู่ที่ 88.81 เปอร์เซ็นต์ และที่ระดับความเข้มข้น 60,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
C. gloeosporioides ได้ดีที่สุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจั ยขอขอบพระคุณ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏอุ บลราชธานี ที่ใ ห้ความอนุ เคราะห์ทุ นสนับ สนุน งานวิ จัย ในครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยและผู้ช่วยวิจัยและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ได้อานวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ และดาเนินงาน
ด้วยดีมาโดยตลอด
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