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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดยอ
ประสิทธิภาพของน้ําหมักจากกระเทียมและสมุนไพรอื่นตอโรคแคงเกอรของมะนาวในแปลง
ปลูกอําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม พบวาสารเคมีคอปเปอรไฮครอกไซดแสดงคะแนนความรุนแรงของ
การเกิดโรคเฉลี่ย 27.04% และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตอ10 ผลเทากับ 320 กรัม น้ําหมักจาก
กระเทียมและสะเดาแสดงความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย 40.45% และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาว
ตอ10 ผลเทากับ 340 กรัม น้ําหมักกระเทียมและหนอนตายหยากแสดงความรุนแรงของการเกิดโรค
เฉลี่ย 47.49%และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตอ10 ผลเทากับ 350 กรัม และกรรมวิธีเปรียบเทียบ
(Control) แสดงความรุนแรงของการเกิดโรค 44.21% และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตอ10 ผลเทากับ
360
กรัม จากการทดลองทุกกรรมวิธีให\น้ําหนักผลผลิตต่ํากวากรรมวิธีเปรียบเทียบและการพัฒนา
สมุนไพรโดยการหมักในกากน้ําตาลไมสามารถลดการเกิดโรคแคงเกอรของมะนาวแตกลับสงเสริมให\การ
เกิดโรคเพิ่มขึ้นจึงจําเป^นต\องพัฒนาโดยใช\ตัวทําละลายอื่นในการหมักสมุนไพรตอไป
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คํานํา
โรคแคงเกอรของมะนาวมีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri
(synonym X. campestris pv. citri ) จากการทดสอบการปbองกันกําจัดโรคแคงเกอรของส\มโอโดยใช\
สมุนไพร จํานวน 33 ชนิดพบวาน้ําสกัดจากกระเทียมให\ประสิทธิภาพดีที่สุดในการปbองกันกําจัดโรคแคง
เกอรของส\มโอโดยกระเทียมสามารถลดความรุนแรงของการเกิดโรคแคงเกอรบนต\นส\มโอได\ 38.33% ชนิ
ดา,2544 พบวาพืชสมุนไพร 13 ชนิดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas
campestris pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร ได\แกมะกอกปfา มะกอกฝรั่ง มะขาม มะขามปbอม ทับทิม
พะยอม พลู และหูปลาชอนและพบวาน้ําคั้นสกัดจากพืชทั้ง 13 ชนิด สามารถลดการเกิดโรคแคงเกอร
เมื่อทําการทดสอบโดยวิธี detached leaf และเมื่อนําสารสกัดมาใช\ควบคุมโรคโดยทําการทดลองใน
โรงเรือนพบวา สารสกัดมะขามให\ผลในการควบคุมโรคแคงเกอรดีที่สุด ในการทดลองจึงได\เลือกใช\สาร
สกัดจากพืช 3 ชนิดที่มีศักยภาพในการนําไปใช\คือกระเจี๊ยบแดง มะขาม และทับทิม นํามาทดสอบใน
สภาพโรงเรือนโดยการทดลองกับส\มโอ 3 พันธุ แล\วเลือกสารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคได\ดี
ที่สุดใช\ในการทดลองในสภาพแปลง (อรวรรณ,2547) ดังนั้นเพื่อให\สามารถพัฒนาสารสกัดจากกระเทียม
ออกมาใช\ในการปbองกันกําจัดโรคแคงเกอรของมะนาวได\อยางยั่งยืนซึ่งจะเป^นผลให\ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุในแปลงลดลงหรือถูกทําลายโดยสารธรรมชาติดังกลาวไมทําลายตอสิ่งแวดล\อมและไมกอให\เกิด
อันตรายตอมนุษย
เพื่อการจัดการโรคได\อยางมีประสิทธิภาพปbองกันการดื้อยาของสารเคมีรวมทั้งพิษ
ตกค\างในอาหาร โดยการดัดแปลงหรือพัฒนาให\มีความเหมาะสมตอสภาพการผลิตมะนาว อันจะเป^น
แนวทางให\เกษตรกรสามารถทางเลือกและเพิ่มมูลคาของผลผลิตที่ปราศจากพิษตกค\าง

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1. แปลงปลูกมะนาวที่ต.มหาสวัสดิ์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม
2. กระเทียม, สะเดา, หนอนตายหยาก,กากน้ําตาล
3. สารจับใบ และสารเคมีคอปเปอรไฮดรอกไซด 77%WP.
4. กล\องจุลทรรศน, เครื่องแก\ว, ตาชั่ง, ถังพลาสติกขนาด 60 ลิตร
5. อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย PSA, PDA, NA, PSB, PDB และ NB
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วิธีการ
ประสิทธิภาพของน้าํ หมักจากกระเทียมและสมุนไพรอื
ไพรอืน่ ตอโรคแคงเกอรของมะนาว
1.การเตรี
1.การเตรียมน้ําหมักกระเทียมกับสะเดา โดยนํากระเทียมจํานวน 21 กก. และสะเดา 21 กก.ล\าง
น้ําแล\วทุบหยาบๆ ใสในถังพลาสติกแล\วผสมกากน้ําตาลจํานวน 7 กก.จากนั้นใสน้ําลงในถังหมักจํานวน 14
ลิตร และหมักไว\ในถังเป^นเวลา 45 วัน
2. การเตรียมน้ําหมักกระเที
กระเทียมกับหอนาตายหยาก ทําเชนเดียวกับข\อ 1
3. ประสิทธิภาพของน้าํ หมักจากกระเทียมและสมุนไพรอื่นตอโรคแคงเกอรของมะนาว
3.1 การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบRCB มี 4 กรรมวิธี ๆละ 5 ซ้ํา ๆ
ละ 1 ต\น ดังนี้
1. ฉีดพนด\วยน้ําหมักจากกระเทียมและสะเดา 40 มล.ตอน้ํา 20 ลิตร ที่เตรียมไว\ในข\อ 1 อัตรา
80 มล.ตอน้ํา 20 ลิตร
2. ฉีดพนด\วยน้ําหมักกระเทียมกับหอนาตายหยาก ที่เตรียมไว\ในข\อ 2 อัตรา 40 มล.ตอน้ํา 20
ลิตร
3. ฉีดพนด\วยสารเคมีคอปเปอรไฮดรอกไซด อัตรา 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
4. ฉีดพนด\วยน้ําเป^นกรรมวิธีเปรียบเทียบ
3.2 การปฏิบัติการทดลอง นําสารละลายตามกรรมวิธีที่เตรียมไว\ในข\อ3.1 ผสมสารจับ
ใบอัตรา 5 มล./น้ํา 20 ลิตร แล\วนําไปฉีดพนบนต\นมะนาวแตละต\นตามกรรมวิธีตาง ๆ ที่กําหนดไว\ใน
แตละต\นและกําหนดผลมะนาวที่มีขนาดเส\นผาศูนยกลาง 5 มม.อายุผลมะนาว 2 สัปดาหถึง 1 เดือนและ
ไมเป^นโรคแคงเกอรเพื่อเป^นตัวแทนในการตรวจการเกิดโรคในแตละต\นจํานวน 30 ผล/ต\น โดยฉีดพนทุก
สัปดาหด\วยถังฉีดยาแบบติดเครื่องยนตสะพายหลังจนถึงระยะแกเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวได\เป^นเวลา 3
เดือน(ผลมะนาวมีระยะตั้งแตออกดอกจนถึงเก็บกี่ยวเป^นเวลา 5 เดือน)
3.3 การบันทึกข\อมูล ตรวจและประเมินให\คะแนนความรุนแรงระดับความรุนแรงของ
โรคแคงเกอรบนผลมะนาวในแตละผลตามคูมือการประเมินระดับคะแนนของ James (1971) ดังนี้
0 = ไมพบเกิดโรคแคงเกอร
1 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 1-5 %ของพื้นที่รอบผล
2 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 11-25 %ของพื้นที่รอบผล
3 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 11-25 %ของพื้นที่รอบผล
4 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 26-50 %ของพื้นที่รอบผล
5 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 51-75 %ของพื้นที่รอบผล
6 = พบแผลจุดโรคแคงเกอร 76-100 %ของพื้นที่รอบผล
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คํานวณหาเปอรเซ็นตความรุนแรงของการเกิดโรคตามวิธีของ Horsfall and Heuberger (1942) ดังนี้
ความรุนแรงของการเกิดโรค =

ผลรวม ( ระดับ x จํานวนใบของแตละระดับ) x 100
จํานวนใบทั้งหมด x ระดับสูงสุด
และนําข\อมูลที่ได\มาวิเคราะหเปรียบเทียบทางสถิติ
ระยะเวลาและสถานที่
- มกราคม 2554 – กันยายน 2554
- ห\องปฏิบัติการและเรือนทดลองกลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช
- แปลงมะนาวของเกษตรกร ต.มหาสวัสดิ์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ารณผลการทดลอง
ประสิทธิภาพของน้ําหมักจากกระเทียมและสมุนไพรอื่นตอโรคแคงเกอรของมะนาวในแปลงปลูก
อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม พบวาสารเคมีคอปเปอรไฮครอกไซดแสดงคะแนนความรุนแรงของการ
เกิดโรคเฉลี่ย 27.04% ให\น้ํามะนาวที่มีคาความเป^นกรดดาง 2.32 และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตอ
10 ผลเทากับ 320 กรัม
น้ําหมักจากกระเทียมและสะเดาแสดงความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย
40.45% ให\น้ํามะนาวที่มีคาความเป^นกรดดาง 2.31 และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตอ10 ผลเทากับ
340 กรัม น้ําหมักกระเทียมและหนอนตายหยากแสดงความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย 47.49% ให\น้ํา
มะนาวที่มีคาความเป^นกรดดาง 2.28 และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตอ10 ผลเทากับ 350 กรัม และ
กรรมวิธีเปรียบเทียบ(Control) แสดงความรุนแรงของการเกิดโรค 44.21% ให\น้ํามะนาวที่มีคาความเป^น
กรดดาง 2.32 และน้ําหนักผลผลิตของผลมะนาวตอ10 ผลเทากับ 360 กรัม ( ตารางที่1)
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
สารเคมีคอปเปอรไฮครอกไซดแสดงคะแนนการเกิดโรคบนผลต่ําที่สุดแตให\น้ําหนักผลที่
ต่ําที่สุดโดยผลมะนาวมีขนาดเล็กเนื่องจากการใช\สารเคมีทําให\ต\นมะนาวมีใบเหลืองลูกรวงกอนกําหนด
และชอผลในแตละชอจะมีผลทยอยเกิดขึ้นใหมทดแทนผลที่รวงไปทําให\ผลใหมมีขนาดเล็กจึงทําให\น้ําหนัก
ของผลน\อยและความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นบนผลก็จะต่ํากวากรรมวิธีอื่นๆ คะแนนการเกิดโรคที่เกิดขึ้น
จึงมิได\เกิดจากการอายุของผลที่มีขนาดอายุที่เทากัน เชนเดียวกับการใช\น้ําหมักกรเทียมกับสะเดา และน้ํา
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หมักจากกระเทียมกับหนอนตายหยากก็ไมสามารถปbองกันกําจัดโรคแคงเกอรของมะนาวได\เนื่องจากในน้ํา
หมักมีสวนผสมของกากน้ําตาลซึ่งเป^นอาหารของเชื้อสาเหตุโรคแคงเกอรได\ จึงทําให\โรคแคงเกอรระบาด
มากใบมีสีเหลืองลูกรวงกอนกําหนด
เอกสารอ\างอิง
ชลิดา เล็กสมบูรณ และชัยณรงค รัตนกกรีฑากุล.2544.พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคแคงเกอร
ตระกูลส\ม.รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป{ 2543-2544 โครงการวิจัยรหัส
ศ-พ 5.43. 20 หน\า
อรวรรณ วงษวานิช. 2547. น้ํามะขามใช\ปbองกันโรคพืชได\. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร. เคหการเกษตร. หน\า 232-234.

ภาคผนวก
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากน้ําหมักกระเทียมและสมุนไพรอื่นตอโรคแคงเกอรบนผลมะนาว
กรรมวิธี
กระเทียม+สะเดา
กระเทียม+หนอนตายหยาก
คอปเปอรไฮดรอกไซด
น้ํา (Control)

คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการ
คาเฉลี่ยความเป^น คาเฉลี่ยน้ําหนักผล /10 ลูก
เกิดโรค
กรด-ดาง ในน้ํามะนาว
(กรัม)
40.45
2.31
340
47.49
2.28
350
27.04
2.32
320
44.21
2.32
360
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