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บทคัดย่อ 
การศกึษาระดบัความเขม้ขน้ของสารสกดัน า้มนัหอมระเหยจากพชื 4 ชนิด คือ เมล็ดมะรุม เมล็ดสะเดา เมล็ดเทยีนด า 

และโป๊ยกั๊ก และวสัดปุระสานท่ีเหมาะสมในการพอกเมลด็ผกักาดแกว้เพื่อยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ P. carotovorum subsp. 
carotovorum สายพนัธุ ์ T-TU021 ซึ่งเป็น seed born pathogen และเพิ่มขนาดเมล็ดดว้ยการพอก วางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) พบว่า สารสกดัน า้มนัหอมระเหยจากเทียนด าที่ระดบัความเขม้ขน้ 0.15 และ 0.2% 
มีประสิทธิภาพสงูสดุในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้สายพนัธุ ์ T-TU021 โดยมีเสน้ผ่านศนูยก์ลางการยบัยัง้เฉล่ียเทา่กบั 1.72 
และ 1.81 เซนตเิมตร และเมื่อน าระดบัความเขม้ขน้ต ่าที่สดุของน า้มนัหอมระเหยจากเทียนด าที่มปีระสิทธิภาพดีที่สดุ (0.15%) 
มาพอกเมล็ดพนัธุใ์นวสัดปุระสาน Chitosan-Lignosulphonate Polymer (CLP) พบว่ามีประสิทธิภาพสงูสดุในการส่งเสรมิ 
การเจรญิเติบโตของตน้กลา้ ประกอบดว้ยเปอรเ์ซ็นตค์วามงอก 86.10% ความสงูตน้ 4.07 เซนติเมตร ความยาวราก 3.18 
เซนตเิมตร และลดปรมิาณเมลด็เน่า (15.68%) การศกึษาวิจยัครัง้นีส้ามารถใชเ้ป็นตน้แบบน าไปประยกุตเ์พื่อปรบัใชใ้นการ
พฒันาการพอกเมล็ดพนัธุพ์ืชอินทรียช์นิดอื่น ๆ ที่มีคณุภาพในระดบัอตุสาหกรรมการผลิตเมล็ดตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ: การเคลือบเมล็ด โรคเมล็ดพนัธุ ์น า้มนัหอมระเหย ความแข็งแรงตน้กลา้ 

 
Abstract 

Studies on the concentrations of four essential oils including: moringa seed, neem seed, black cumin 
seed, and anise seeds and an appropriate lettuce seed pelleting for plant protection against P. carotovorum 
subsp. carotovorum T-TU021, which is a seed born pathogen and increases seed size by pelleting was 
performed. The experiment arranged by CRD. It was found that an extract from the essential oils at concentrations 
of 0.15 and 0.2% were effective in inhibiting the growth of strain T-TU021 with a diameter of inhibition zone was 
1.72 and 1.81 cm, respectively. At the lowest concentration of the best available (0.15%) of black cumin, the seed 
pelleting in Chitosan-Lignosulphonate Polymer (CLP) binder was most effective in promoting seedling growth.  
The percentage of seed germination, plant/seedling height and root length were 86.10%, 4.07, and 3.18 
centimeters, respectively, and rotten seeds were reduced (15.68%). The knowledge from this research could be 
applied as a model for deployment in developing to other organic seeds and quality industrial-scale seed 
production further. 
 
Keywords: seed pelleting, seed born disease, essential oil, seedling vigor 
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บทน า 
ผกักาดแกว้หรือผกักาดหอมห่อหวัเป็นพืชที่นยิมน ามาบรโิภคสดและประกอบอาหาร อีกทัง้ยงัมีคณุค่าทางโภชนาการ

สงู ซึ่งประกอบดว้ยคารโ์บไฮเดรต โปรตีน และไขมนั นอกจากนีย้งัมวีิตามินซี และมีสารแอนตอิอกซิแดนต ์ (antioxidant)  
หลายชนิด แมว้่าพชืประเภทนีจ้ะสามารถปลกูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระบบการปลกูพชืไรด้ิน (hydroponics) แต่ดว้ยกระแส
ความตอ้งการบรโิภคอาหารปลอดภยัหรืออาหารที่ผลิตจากระบบการผลิตพืชอินทรีย ์ ท าใหผ้กัสลดัอินทรียเ์ป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดมากกวา่ผกัสลดัที่ปลกูแบบไรด้ิน จากปรมิาณการบรโิภคผกัสลดัอินทรียท์ี่เพิ่มมากขึน้ จึงท าใหเ้กษตรกรเรง่การผลิต
เพื่อใหท้นัความตอ้งการของตลาด ในพืน้ท่ีปลกูที่จ  ากดัจึงตอ้งมกีารปลกูพืชอย่างต่อเนื่องซ า้ในพืน้ท่ีเดิม ซึ่งท าใหเ้กิดปัญหา 
การสะสมและการระบาดของโรคพืชรุนแรงมากขึน้ ตลอดจนเชือ้โรคพืชบางชนิดสามารถสะสมอยู่ในเศษซากพืชไดย้าวนาน  
อีกทัง้บางชนิดยงัสามารถถา่ยทอดไปกบัเมล็ดพนัธุ ์ โดยเฉพาะโรคเน่าเละที่เกิดจากเชือ้ Pectobacterium carotovorum 
subsp. carotovorum (หรือ Erwinia carotovora subsp. carotovora) ซึ่งโรคเนา่เละเป็นโรคที่เกิดขึน้และมกีารระบาด
แพรก่ระจายอยา่งกวา้งขวางท าใหผ้ลผลิตเสียหายอย่างมาก พบไดท้ัง้ในแปลงปลกู โรงเก็บ และในผลผลิตขณะวางรอจ าหน่าย 
(ศศิธร วฒุวิณิชย,์ 2561) การป้องกนัก าจดัโรคเนา่เละส่วนใหญ่ใชส้ารเคมีทางการเกษตรพน่เพื่อยบัยัง้การแพรร่ะบาดใน 
แปลงปลกูเท่านัน้ โดยวธีิดงักล่าวเป็นการแกปั้ญหาที่ปลายเหต ุ เนื่องจากเมื่อเกดิโรคเน่าเละแลว้ไม่มีวิธีการใดที่มีประสิทธิภาพ
ในการรกัษาโรคดงักล่าวได ้ ซึ่งวธีิการท่ีดีมีประสิทธิภาพในการจดัการโรคเน่าเละคือการป้องกนั และหลกัการป้องกนัท่ี 
ดีที่สดุคือการใชเ้มล็ดที่ปราศจากการปนเป้ือนของเชือ้โรค (disease free seeds) โดยเฉพาะพืชผกัที่เมล็ดพนัธุม์ีราคาสงู  
(มยรุี ปละอดุ, 2549) เช่น เมล็ดพนัธุผ์กัสลดั โดยเฉพาะผกักาดแกว้ ซึง่ส่วนใหญ่นิยมเลือกใชเ้มล็ดพนัธุท์ี่เคลือบสารเคมกี าจดั
โรคพืชเพื่อป้องกนัก าจดัโรคพืชที่อาจตดิมากับเมล็ด ตลอดจนการป้องกนัก าจดัการเกดิโรคในระยะตน้กลา้ ดงันัน้เมล็ดพนัธุ ์
ผกัสลดัที่จ  าหน่ายทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพนัธุท์ี่ผ่านการเคลือบสารเคมีหรือสารปฏิชวีนะเพื่อปอ้งกนัก าจดัโรคพชื ซึง่สารเคมี
หลายชนิดมีพิษตกคา้งเป็นอนัตรายต่อคนและสตัวเ์ลีย้ง ตลอดจนกระตุน้การดือ้ต่อสารเคมขีองเชือ้สาเหตโุรค  

เมล็ดพนัธุใ์นระบบการผลิตพืชอนิทรียเ์ป็นอีกปัจจยัที่มคีวามส าคญั และปัจจบุนัเมล็ดพนัธุท์ี่ใชใ้นระบบการผลิตพืช
อินทรียส่์วนใหญ่มาจากระบบการผลิตพืชแบบเคมีทั่วไป ซึ่งยงัเป็นขอ้ยกเวน้ในมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียท์ี่ยงัสามารถใช้
เมล็ดพนัธุจ์ากระบบการผลิตพืชแบบเคมีได ้ (ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย,์ 2561) แตเ่มล็ดพนัธุท์ี่ใชใ้นระบบเกษตร
อินทรียไ์ม่สามารถเคลือบดว้ยสารเคมีทางการเกษตรได ้ และที่ส  าคญัยิง่เมล็ดพนัธุท์ี่มีขนาดเล็กมีปัญหาต่อการปฏิบตัิงานใน
แปลงเกษตร ทัง้นีเ้พื่อลดปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการเพิ่มขนาดของเมล็ดพนัธุโ์ดยการพอกเมล็ดใหม้ีขนาดใหญ่ขึน้  
เพื่อสะดวกในการปฏิบตัิงานในแปลงเกษตร รวมทัง้การใชน้ า้มนัหอมระเหยสกดัจากพืชสามารถป้องกนัก าจดัโรคพืชที่ตดิมา
กบัเมล็ดพนัธุ ์ โดยความรูจ้ากการศกึษาวิจยัครัง้นีส้ามารถใชเ้ป็นตน้แบบน าไปประยกุตเ์พื่อปรบัใชใ้นการพฒันาการพอกเมล็ด
พนัธุพ์ืชอินทรียช์นิดอื่น ๆ ที่มคีณุภาพในระดบัอตุสาหกรรมต่อไป 
 

วิธีการศึกษา 
การแยกเชือ้ Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum สาเหตุโรคเน่าเละ 

แยกเชือ้ P. carotovorum subsp. carotovorum สาเหตโุรคเน่าเละจากผกักาดแกว้ที่แสดงอาการเนา่เละ  
มีกล่ินเหม็นและฉนุจดั โดยวิธี cross streak บนอาหาร Nutrient Glucose Agar (NGA) บ่มเชือ้ที่อณุหภมูิหอ้ง (30-32 องศา-
เซลเซยีส) เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เลือกโคโลนีเดี่ยวที่มีลกัษณะขาว กลมนนู ผิวเรียบเป็นมนั (ศศธิร วฒุิวณิชย,์ 2547) และท าให้
เชือ้บรสิทุธ์ิ โดยการ cross streak บนอาหารชดุใหมซ่  า้ 2-3 ครัง้ แลว้จึงน าเชือ้บรสิทุธ์ิดงักล่าวไปทดสอบความสามารถ 
ในการก่อใหเ้กิดโรคบนผกักาดแกว้ดว้ยการใชไ้มจ้ิม้ฟันน่ึงฆา่เชือ้แตะโคโลนีของเชือ้ที่คาดวา่เป็น P. carotovorum subsp. 
carotovorum จากนัน้น าไปจิม้ลงบนใบผกักาด บ่มทิง้ไวใ้นสภาพอณุหภมูิหอ้ง 24-48 ชั่วโมง และเก็บเชือ้ที่ก่อใหเ้กิดโรคไวท้ี่
อณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส (วิลาวรรณ ์เชือ้บญุ, 2551) เพื่อไวใ้ชใ้นการทดลองต่อไป  
การสกดัน ้ามันหอมระเหย 

ในการทดลองนีใ้ชน้ า้มนัหอมระเหยจากสมนุไพร 4 ชนดิ ไดแ้ก่ เมล็ดมะรุม เมล็ดสะเดา เมล็ดเทยีนด า และโป๊ยกั๊ก 
โดยน าสมนุไพรทัง้หมดมาบดใหล้ะเอียด แลว้ท าการสกดัน า้มนัหอมระเหยดว้ยวิธีการกลั่น (hydro-distillation) โดยใชอ้ตัรา- 
ส่วนสมนุไพร : น า้ ที่ 1 (กรมั) : 10 (มิลลิลิตร) น า้มนัหอมระเหยที่ไดจ้ะถกูแยกจากน า้ และเกบ็รกัษาไวใ้นขวดแกว้ปิดสนิท  
ที่อณุหภมูิ 4 องศาเซลเซยีส (ธนทั อมาตยกลุ, 2554) เพื่อรอการทดสอบต่อไป  
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การทดสอบความสามารถของน ้ามันหอมระเหยในการยับย้ังเชือ้ P. carotovorum subsp. carotovorum 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) โดยท าการคดัเลือกและทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารสกดัพชื 4 ชนิด ดงักล่าวขา้งตน้ ที่ระดบัความเขม้ขน้ 0.05, 0.1, 0.15 และ 0.2% ในการยบัยัง้เชือ้  
P. carotovorum subsp. carotovorum ในสภาพหอ้งปฏิบตัิการ ดว้ยวิธี paper disc ทดสอบโดยวางแผ่นกระดาษที่ม ี
สารทดสอบผสมอยู่บนอาหารเลีย้งเชือ้ NGA ที่ผสมเชือ้ P. carotovorum subsp. carotovorum (ปรมิาณเชือ้ประมาณ 108 
cfu/ml) (ศศิธร วฒุวิณิชย,์ 2547) เปรียบเทยีบกบักรรมวิธีควบคมุใชน้ า้กลั่นน่ึงฆ่าเชือ้ (negative control) และ copper 
hydroxide (positive control) รวม 21 กรรมวิธี ๆ ละ 5 ซ า้ ดงันี ้ กรรมวิธีที่ 1 น า้มนัหอมระเหยมะรุม 0.05% กรรมวิธีที่ 2 
น า้มนัหอมระเหยสะเดา 0.05% กรรมวิธีที่ 3 น า้มนัหอมระเหยเทยีนด า 0.05% กรรมวิธีที่ 4 น า้มนัหอมระเหยโป๊ยกั๊ก 0.05% 
กรรมวิธีที่ 5 น า้มนัหอมระเหยมะรุม 0.1% กรรมวิธีที่ 6 น า้มนัหอมระเหยสะเดา 0.1% กรรมวิธีที่ 7 น า้มนัหอมระเหยเทียนด า 
0.1% กรรมวิธีที่ 8 น า้มนัหอมระเหยโป๊ยกั๊ก 0.1% กรรมวิธีที่ 9 น า้มนัหอมระเหยมะรุม 0.15% กรรมวิธีที่ 10 น า้มนัหอมระเหย
สะเดา 0.15% กรรมวิธีที่ 11 น า้มนัหอมระเหยเทียนด า 0.15% กรรมวิธีที่ 12 น า้มนัหอมระเหยโป๊ยกั๊ก 0.15% กรรมวิธีที่ 13 
น า้มนัหอมระเหยมะรุม 0.2% กรรมวิธีที่ 14 น า้มนัหอมระเหยสะเดา 0.2% กรรมวิธีที่ 15 น า้มนัหอมระเหยเทยีนด า 0.2% 
กรรมวิธีที่ 16 น า้มนัหอมระเหยโป๊ยกั๊ก 0.2% กรรมวิธีที่ 17 สารเคมี copper hydroxide 0.05% กรรมวิธีที่ 18 สารเคมี copper 
hydroxide 0.1% กรรมวิธีที่ 19 สารเคมี copper hydroxide 0.15% กรรมวธีิที่ 20 สารเคมี copper hydroxide 0.2% กรรมวิธี
ที่ 21 น า้นึ่งฆา่เชือ้  

ตรวจและบนัทึกผล โดยวดัเสน้ผ่านศนูยก์ลางบรเิวณยบัยัง้ (inhibition zone) วเิคราะหห์าความแปรปรวนและ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียทางสถิติโดย Duncan’s New Multiple Range Tests (DMRT) ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
R เพื่อคดัเลือกชนิดของสารสกดัพืชที่มีประสิทธิภาพในการยบัยัง้เชือ้สาเหตโุรคเนา่เละไปศกึษาในขัน้ถดัไป 
การพอกเมล็ดพันธุ ์

เตรียมเมล็ดพนัธุต์ิดเชือ้ น าเซลลแ์ขวนลอยของ P. carotovorum subsp. carotovorum ความเขม้ขน้ 108 cfu/ml 
คลกุเมล็ดพนัธุผ์กักาดแกว้ และผ่ึงเมล็ดพนัธุใ์หแ้หง้ก่อนการด าเนนิการขัน้ต่อไป 

การเตรียมวัสดุประสาน วสัดปุระสาน ประกอบดว้ย 1) Chitosan-Lignosulphonate Polymer (CLP) น าไคโตซาน 
3 เปอรเ์ซ็นต ์จ านวน 3 กรมั ละลายใน 1 เปอรเ์ซ็นต ์acetic acid 10 มิลลิลิตร แลว้น าสารละลายที่ไดไ้ปผสมกบั 1 เปอรเ์ซ็นต ์
sodium-lignosulphonate (sodium-lignosulphonate 1 กรมั ผสม น า้ 100 มิลลิลิตร) ในอตัราส่วน 9 : 1 (ปิยฉตัร อคัรนชุาต 
และคณะ, 2553) และ 2) Gum Arabic (GA) โดยน า GA ละลายน า้ ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 45% w/v (จกัรพงษ์ กางโสภา และ 
บญุมี ศิร,ิ 2557)  
 การพอกเมล็ด น าน า้มนัหอมระเหยผสมกบัวสัดปุระสาน CLP และ GA ใหไ้ดป้รมิาตร 10 มิลลิลิตร ตามล าดบั  
โดยความเขม้ขน้ของน า้มนัหอมระเหยในวสัดปุระสานเท่ากบัความเขม้ขน้ต ่าสดุ และมีประสิทธิภาพดีในการยบัยัง้การเจรญิ 
เติบโตของเชือ้ P. carotovorum subsp. carotovorum จากขอ้ 3 แลว้น าเมล็ดพนัธุผ์กักาดแกว้จ านวน 1 กิโลกรมั มาคลกุกบั
วสัดปุระสาน เปรียบเทียบดว้ยการใช ้copper hydroxide จ านวน 2 กรมั ผสมลงในวสัดปุระสาน CLP และ GA ใหไ้ดป้รมิาตร 
10 มิลลิลิตร จากนัน้พอกเมลด็พนัธุด์ว้ย pumice อตัราส่วน pumice 150 กรมั : เมล็ดพนัธุ ์1 กโิลกรมั และน ามาลดความชืน้
ใหเ้ท่ากบัความชืน้ของเมล็ดพนัธุก์่อนพอก (จกัรพงษ์ กางโสภา และบญุมี ศิริ, 2557) วางแผนการทดลองแบบ CRD กรรมวิธี
ละ 3 ซ  า้ กรรมวิธีประกอบดว้ย กรรมวิธีที่ 1 เมล็ดผกักาดแกว้ติดเชือ้พอกดว้ยน า้มนัหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพสงูสดุในสาร
เคลือบ CLP กรรมวิธีที่ 2 เมล็ดผกักาดแกว้ติดเชือ้พอกดว้ยน า้มนัหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพสงูสดุในสารเคลือบ GA กรรมวิธี
ที่ 3 เมลด็ผกักาดแกว้ตดิเชือ้พอกดว้ย copper hydroxide 0.15% ในสารเคลือบ CLP กรรมวิธีที่ 4 เมลด็ผกักาดแกว้ตดิเชือ้
พอกดว้ย copper hydroxide 0.15% ในสารเคลือบ GA กรรมวิธีที่ 5 เมล็ดผกักาดแกว้ติดเชือ้พอกดว้ยน า้นึ่งฆ่าเชือ้ในสาร
เคลือบ GA กรรมวิธีที่ 6 เมล็ดผกักาดแกว้ติดเชือ้พอกดว้ยน า้นึ่งฆา่เชือ้ในสารเคลือบ CLP กรรมวิธีที่ 7 เมล็ดผกักาดแกว้ติดเชือ้ 
และกรรมวิธีที่ 8 เมล็ดผกักาดปกติ 

ประเมินประสิทธิภาพเมล็ดพนัธุท์ี่ผ่านการพอกดว้ยน า้มนัหอมระเหย และเก็บรกัษาที่อณุหภมูิหอ้ง (28±3 องศาเซลเซยีส)  
ท าการสุ่มตรวจสอบความแขง็แรงของเมล็ดพนัธุท์ี่เก็บรกัษานาน 3 เดือน โดยประเมินความแขง็แรงจากดชันีดงัต่อไปนี ้ 
การตรวจสอบอตัราการงอก การจ าแนกความแขง็แรงของตน้กลา้ และอตัราการเจรญิเติบโตของยอดและราก เมื่อตน้กลา้อาย ุ
7 วนั ดว้ยวิธี Blotter Method (International seed testing association, 2006)  
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ผลการศึกษาและวิจารณ ์
การแยกเชือ้ P. carotovorum subsp. carotovorum สาเหตุโรคเน่าเละ 

สามารถแยกเชือ้ที่มีแนวโนม้เป็นเชือ้สาเหตโุรคเนา่เละที่มีลกัษณะโคโลนี กลม นนู สีเทา มนัวาวเล็กนอ้ย (วิลาวรรณ ์
เชือ้บญุ, 2551) จ านวน 27 สายพนัธุ ์ และเมื่อน ามาทดสอบความสามารถในการก่อใหเ้กิดโรคผกักาด พบวา่ เชือ้สายพนัธุ ์ 
T-TU021 มีความสามารถสงูสดุในการก่อใหเ้กิดโรคเน่าเละบนผกักาด โดยก่อใหเ้กิดอาการโรคเน่าเละกลิ่นเหม็นฉนุ ภายใน  
24 ชั่วโมง (ศศิธร วฒุิวณิชย,์ 2561) 
การทดสอบความสามารถของน ้ามันหอมระเหยในการยับย้ังเชือ้ P. carotovorum subsp. carotovorum  

ความเขม้ขน้ของสารสกดัน า้มนัหอมระเหยของเทียนด าที่ระดบัความเขม้ขน้ 0.15 และ 0.2% มีประสิทธิภาพสงูสดุ 
ในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ P. carotovorum subsp. carotovorum สายพนัธุ ์T-TU021 โดยมเีสน้ผ่านศนูยก์ลางการยบัยัง้
เฉล่ียเท่ากบั 1.72 และ 1.81 เซนติเมตร โดยมีประสิทธิภาพดเีทียบเท่ากบักรรมวธีิควบคมุดว้ยสารเคมี copper hydroxide  
โดยพบว่าทกุความเขม้ขน้ของสารเคมี copper hydroxide ประกอบดว้ย 0.05, 0.1, 0.15 และ 0.2% มีประสิทธิภาพ 
ในการยบัยัง้เชือ้สาเหตโุรคโดยมีเสน้ผ่านศนูยก์ลางการยบัยัง้เฉล่ียเท่ากบั 1.81, 1.85, 1.91 และ 1.94 เซนติเมตร ตามล าดบั 
(Table 1) ทัง้นีน้  า้มนัหอมระเหยสามารถควบคมุโรคที่ติดมากบัเมล็ดพนัธุแ์ละเชือ้สาเหตโุรคในดนิท่ีระดบัความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ 
800 ppm ขึน้อยูก่บัชนดิของน า้มนัหอมระเหย โดยไมเ่ป็นพิษที่ส่งผลต่ออตัราการงอกของเมล็ด แต่หากมีการใชน้ า้มนัหอม-
ระเหยที่ระดบัความเขม้ขน้มากกว่า 16,000 ppm จะส่งผลใหอ้ตัราการงอกของเมล็ดลดลง ดว้ยเหตผุลดงักลา่วการศกึษา
ประสิทธิภาพของน า้มนัหอมระเหยในการเคลือบเมล็ดพนัธุค์วรค านึงถงึอตัราส่วนน า้มนัหอมระเหยที่จะน ามาใชอ้ย่างเหมาะสม 
รวมทัง้ควรค านึงถึงการป้องกนัการระเหยของน า้มนัหอมระเหยดว้ย (Leopold center for sustainable agriculture, 2008) 
โดยจากผลการทดลองพบว่า น า้มนัหอมระเหยของเทียนด ามีประสิทธิภาพสงูในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้สาเหตโุรคเน่าเละ 
สอดคลอ้งกบั Hafez (2008) ทดสอบประสิทธิภาพของน า้มนัเทียนด าในการตา้นเชือ้ราที่เป็นสาเหตโุรคราน า้คา้งในแตงกวา 
พบว่า ใบของแตงกวาที่พ่นดว้ยน า้มนัหอมระเหยเทยีนด าที่ความเขม้ขน้ 0.5% มีเปอรเ์ซ็นตก์ารติดเชือ้ของโรคราน า้คา้งลดลง
เหลือ 7.7% เมื่อเทียบกบัชดุควบคมุที่เปอรเ์ซ็นตก์ารตดิเชือ้ 52%  

 
Table 1 Efficacy of essential oils inhibited growth of P. carotovorum subsp. carotovorum by paper disc method. 
 
Treatment1/ Diameter of inhibition zone (cm)  Treatment1/ Diameter of inhibition zone (cm) 

1 1.12±0.35 b2/  12 1.22±0.12 b 
2 1.04±0.24 b  13 1.47±0.12 b 
3 1.28±0.15 b  14 1.29±0.31 b 
4 0.89±0.24 c  15 1.81±0.54 a 
5 1.34±0.31 b  16 1.28±0.18 b 
6 1.12±0.21 b  17 1.81±0.21 a 
7 1.32±0.14 b  18 1.85±0.21 a 
8 1.01±0.22 b  19 1.91±0.45 a 
9 1.44±0.24 b  20 1.94±0.26 a 
10 1.22±0.12 b  21 0±0.00 d 
11 1.72±0.23 a    

1/ Treatment details were above described in Materials and Methods. 
2/ Means followed by same letter in a column are not significantly different according to Duncan’s Multiple Range Test (P=0.05) with R 

program. 
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การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุพ์อกน ้ามันหอมระเหย 
การตรวจสอบความแข็งแรง 
หลงัจากเคลือบพอกเมล็ดผกักาดดว้ยน า้มนัหอมระเหยจากเทียนด าที่ระดบัความเขม้ขน้ 0.15% ที่มีประสิทธิภาพ 

ดีที่สดุในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ P. carotovorum subsp. carotovorum สายพนัธุ ์ T-TU021 สุ่มเพื่อการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของน า้มนัหอมระเหยจากพืชในการพอกเมล็ดผกักาดแลว้ พบว่า กรรมวิธีที่ 1 เมล็ดผกักาดแกว้ติดเชือ้พอกดว้ย
น า้มนัหอมระเหยเทยีนด า 0.15% ในสารเคลือบ CLP มีประสิทธิภาพดีในการกระตุน้เปอรเ์ซ็นตค์วามงอก 86.10% ลดเมล็ด-
เสีย 15.68% ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตดา้นความสงูตน้และความยาวราก เทา่กบั 4.07 และ 3.18 เซนติเมตร ตามล าดบั  
โดยมีประสิทธิภาพดีกว่าสารเคม ี copper hydroxide และดีเทียบเท่ากบัเมล็ดปกติที่ไม่ตดิเชือ้ โดยมีเปอรเ์ซ็นตค์วามงอก 
86.89% ลดเมล็ดเสีย 17.74% ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตดา้นความสงูตน้และความยาวราก เท่ากบั 3.87 และ 3.33 เซนติเมตร 
ตามล าดบั (Table 2) เช่นเดยีวกบัปิยฉตัร อคัรนชุาต และคณะ (2553) ที่ไดท้  าการศกึษาผลของการเคลือบเมล็ดดว้ย 
น า้มนัหอมระเหยต่อเชือ้ราที่ติดมากบัเมล็ดพนัธุข์า้วโพดเลีย้งสตัว ์ พบว่า การเคลือบเมล็ดพนัธุด์ว้ยน า้มนัหอมระเหยกานพลู 
มีประสิทธิภาพในการยบัยัง้การเขา้ท าลายของเชือ้รา Aspergillus niger และ Fusarium sp. สามารถใชท้ดแทนสารเคมีก าจดั
เชือ้ราได ้ สอดคลอ้งกบัรุง่อรุณ กนัธะปา (2554) ที่ไดท้  าการศกึษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบน า้มนัหอมระเหยกานพล ู
โหระพา สะระแหน่ และไคโตซานเพื่อควบคมุเชือ้ราที่ติดมากบัเมล็ดพนัธุข์า้วโพด  
 
Table 2 Efficacy of essential oils to enhanced growth index of plant.  
 

Treatment1/ Seed germination (%) Seed rot (%) Plant height (cm) Root length (cm) 
1 86.10±2.45a2/ 15.68±0.58a 4.07±0.21a 3.18±0.28a 
2 82.56±5.16a 19.75±0.56a 3.83±0.25b 3.03±0.22b 
3 79.12±1.45b 24.78±0.24b 3.88±0.74b 3.24±0.59a 
4 78.25±7.16b 26.16±0.86b 4.12±0.34a 3.09±0.56b 
5 10.00±1.25c 100.00±00c ND3/ ND 
6 8.81±1.22c 100.00±00c ND ND 
7 8.12±0.89c 100.00±00c ND ND 
8 86.89±6.23a 17.74±0.58a 3.87±0.24b 3.33±0.41a 

1/ Treatment details were above in Materials and Methods 4. 2/ Means followed by same letter in a column are not significantly different 
according to Duncan’s Multiple Range Test (P=0.05) with R program. 3/ ND = not detected. 

 
สรุปผลการศึกษา 

สามารถแยกเชือ้ P. carotovorum subsp. carotovorum สาเหตโุรคเน่าเละไดท้ัง้หมด 27 สายพนัธุ ์ และสายพนัธุ ์ 
T-TU021 เป็นเชือ้ที่มีความรุนแรงโดยก่อใหเ้กดิอาการโรคเนา่เละ ภายใน 24 ชั่วโมง การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกดั
น า้มนัหอมระเหยในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้สายพนัธุ ์ T-TU021 พบวา่ สารสกดัน า้มนัหอมระเหยของเทียนด าที่ระดบั 
ความเขม้ขน้ 0.15 และ 0.2% มีประสิทธิภาพสงูสดุในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ P. carotovorum subsp. carotovorum 
สายพนัธุ ์T-TU021 โดยมีเสน้ผ่านศนูยก์ลางการยบัยัง้เฉล่ียเทา่กบั 1.72 และ 1.81 เซนติเมตร และเมื่อน าความเขม้ขน้ต ่าที่สดุ
ของน า้มนัหอมระเหยจากเทยีนด าที่มีประสิทธิภาพดีที่สดุ (0.15%) มาท าการพอกเมล็ดดว้ยวสัดปุระสาน CLP และพอก 
เมล็ดพนัธุด์ว้ย pumice มีประสิทธิภาพสงูสดุในการส่งเสรมิการเจรญิของตน้กลา้และลดปรมิาณเมล็ดเนา่โดยมีประสิทธิภาพ
ดีกวา่การใชส้ารเคมี  
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