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ABSTRACT 

 The efficacy of crude extract from beleric myrobalan, chebulic myrobalan and nut gall fruit on 
the symptom development of kaffir lime canker caused by Xanthomonas axonopodis pv.citri was 
studied. The crude extract of plants were extracted by 95% ethyl alcohol and  evaporated the solvent 
by Rotary vacuum evaporator.The bacterial suspension was inoculated on 15 month kaffir lime leaves 
in the greenhouse condition .The experiment was splited into 2  groups . The experiment  A inoculated 
immediately after spraying 10,000 ppm of each plant crude extract. The experiment B inoculated after 
spraying the plant crude extract and left for 3 days. It was founded that the crude extract from those 3 
plants could reduce canker symptom development on kaffir lime leaves that evaluated by comparing 
wound sizes with control.The extract of chebulic myrobalan fruit showed the best effective in wound 
size reduction in both experiments.  Experiment A average wound sizes at 10, 15, and 20 days were 
0.81 ,1.17 and 1.24 mm while control A were 2.70, 2.80 and 3.03 mm respectively. The wound sizes of 
experiment B that treated with chebulic myrobalan fruit extract were 2.10 ,2.17 and 2.30 mm while 
control B were 3.37 , 3.50 and 3.50 mm respectively. The extract of nut gall and beleric myrobalan fruit 
were satisfactory. The experiment A that inoculated inmediately after spraying plant extract could 
reduce wound sizes better than the experiment B that spray crude extract and left for 3 days before 
inoculation.  
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บทคัดยอ 
 ผลของสารสกัดหยาบจากผลสมอพิเภก สมอไทยและเบญกานี ตอการพัฒนาอาการโรคแคงเกอรของ
มะกรูดที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv.citri  ทําการศึกษาโดยปลูกเชื้อบนใบมะกรูด อายุ 15 เดือน
ในสภาพเรือนทดลอง การทดลองแบงเปน 2 ชุด ชุด A ปลูกเชื้อทันทีหลังจากฉีดพนสารสกัดจากพืชลงบนใบ
มะกรูด ชุด B ปลูกเชื้อหลังจากฉีดพนสารสกัดจากพืชลงบนใบมะกรูดแลวทิ้งไว 3 วัน โดยใชสารสกัดความเขมขน 
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10,000 ppm ที่สกัดดวยเอทิลแอลกอฮอล 95% แลวระเหยตัวทําละลายออกดวย Rotary vacuum evaporator 
พบวาสารสกัดหยาบจากพืชทั้ง 3 ชนิดสามารถลดความรุนแรงของอาการโรคแคงเกอรมะกรูดได โดยขนาดของ
แผลเล็กกวา control ที่ไมไดฉีดพนสารสกัดจากพืช  สารสกัดหยาบจากผลสมอไทย ทั้ง 2 ชุดการทดลองสามารถ
ลดขนาดแผลและการพัฒนาอาการของโรคไดดีที่สุด โดยชุด A ขนาดแผลเฉลี่ยที่ 10 ,15 และ 20 วัน เทากับ 
0.81 ,1.17 และ 1.24 มม.ในขณะที ่control A ขนาดแผล 2.70, 2.80 และ 3.03 มม.ตามลําดับ สวนชุด B ที่ฉีดพน
ดวยสารสกัดจากผลสมอไทยขนาดแผล 2.10 , 2.17 และ 2.30 มม.ในขณะที่ control B ขนาดแผล 3.37, 3.50 
และ3.50 มม.ตามลําดับ สวนสารสกัดจากผลสมอพิเภกและผลเบญกานีใหผลเปนที่นาพอใจรองลงมา  สารสกัด
จากพืชที่ฉีดพนลงบนใบมะกรูดใหมๆ กอนการปลูกเชื้อ(ชุด A) มีประสิทธิภาพในการลดขนาดแผลไดดีกวาสาร
สกัดที่ฉีดพนทิ้งไว 3 วันกอนการปลูกเชื้อ (ชุด B)  
 
คําสําคัญ : สารสกัดหยาบจากพืช  สมอพิเภก  สมอไทย  เบญกาน ี  
                    โรคแคงเกอรของสม  โรคแคงเกอรของมะกรูด 

 
คํานํา 

 โรคแคงเกอรที่เกิดจากแบคทีเรีย เปนโรคที่
แพรระบาดในพืชวงศสม ทําใหตองสูญเสียผลผลิตและ
คาใชจายในการควบคุมโรคสูง อาการบนใบ เกิดจุดชุม
น้ํา ขยายเปนแผลนูนฟู สีเหลืองออน เกิดทั้ง 2 ดาน
ของใบ  ตอมาเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม  แตกเปนสะเก็ด
ขรุขระแข็ง  ขอบแผลนูน ตรงกลางบุมและมีบริเวณสี
เหลือง (halo) ลอมรอบแผล อาการลุกลามไปตามก่ิง 
เม่ือแผลขยายรอบก่ิง จะทําใหก่ิงหักหรือแหงตาย แผล
บนผลคลายที่ใบแตมักมีขนาดใหญและลึกกวา ขนาด
แผลจะแตกตางกันไปตามชนิด พันธุพืช ความรุนแรง
ของ เ ชื้ อ และ สภาพแวดล อ ม  ส า เห ตุ เ กิ ดจา ก 
Xanthomonas   axonopodis  pv. citri  (Hasse )  
Dye  เปนแบคทีเรียแกรมลบ รูปรางเปนทอน  ขนาด  
0.5 - 0.75 × 1.5 - 2.0  ไมโครเมตร  เคลื่อนที่โดย 
monotrichous flagellum ไมสรางสปอร  ลักษณะ
โคโลนีที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ  กลมนูน  สีเหลือง  
ผิวเรียบเปนมัน ตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโต
อยางมาก  เชื้อไมสามารถเปลี่ยนไนเตรทเปนไนไตรท  
สราง hydrogen  sulfide   ไมสรางกรดและกาซใน
น้ําตาลตางๆ ไมสราง indole  สรางเอนไซนcatalase  
สามารถยอยแปงและ  gelatin  ไดดี  (Fawcett, 1936, 
Schaad , 1988)    เชื้อเจริญเพ่ิมปริมาณไดดีที่
อุณหภูมิ  25-30 0C  การแพรระบาดของโรคสูพ้ืนที่
ใหมโดยเชื้อติดไปกับก่ิงพันธุ  เชื้อแพรกระจายไดดีโดย
น้ํา  และมีหนอนชอนใบชวยทําแผล(ศศิธร, 2545)  
ณัฏฐิมา บุญวัฒน (2534) รายงานวาการใชสารเคมี 
เชน คอปเปอรออกไซด  คอปเปอรออกซิคลอไรด  และ
บอรโดมิกเจอรในการควบคุมโรค ทําใหแบคทีเรีย
สาเหตุโรคเกิดความตานทานตอสารดังกลาว  เจตน  
(2545)  นําพืชส มุนไพร  42   ชนิด    มาทดสอบ
ประสิ ทธิ ภ าพในการ ยั บ ย้ั งกา ร เ จ ริญของ เ ชื้ อ  

Xanthomonas   campestris  pv.  citri    สาเหตุโรค
แคงเกอรของสม พบวา  สารสกัดหยาบโดยน้ําจากใบ
ฝรั่งและหูปลาชอนสามารถยับย้ังเชื้อได  จุฬาวรรณ  
(2547)   นําสารสกัดจากพืชสมุนไพร 20  ชนิด ซึ่งสกัด
โดยเอทิลแอลกอฮอล  95 %   มาทดสอบการยับย้ัง
การเจริญของเชื้อ Xanthomonas  axonopodis pv.  
citri   ดวยวิธี  Paper  disc agar diffusion  พบวา    
สารสกัดจากผลมะขามปอม  ผลยูคาลิปตัส  และผล
สมอไทย สามารถยับย้ังเชื้อไดที่10,000 ppm  ขึ้นไป  
สวนสารสกัดจากใบฝรั่ง และผลสมอพิเภก สามารถ
ยับย้ังเชื้ อไดที่  50,000 ppmขึ้นไป   Vudhivanich 
(2003) ทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากพืช 23 
ชนดิที่สกัดดวยเอทิลแอลกอฮอล 95% โดยวิธี Paper 
disc agar diffusionบนอาหาร  double  layer  NGA    
พบวาสารสกัดจากผลสมอพิเภก ผลเบญกานีและ
เปลือกผลทับทิมสามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อ X.  
axonopodis pv.  citri   ไดที ่1,000 ppm ขึ้นไป   สาร
สกัดจากผลสมอไทยยับย้ังที่ 10,000 ppm ขึ้นไป และ 
สารสกัดจากใบฝรั่งยับย้ังที่ 50,000 ppm ขึ้นไป  จาก
รายงานดังกลาวแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของสารสกัด
จากพืชสมุนไพรไทยในการยับย้ังการเจริญของ
แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช ดังนั้นการศึกษาวิธีการนําสาร
สกัดจากพืชเหลานี้มาประยุกตใชในการควบคุมโรค
อยางเหมาะสม  จึงเปนแนวทางหนึ่งในการชวยลด
ปริมาณการใชสารเคมีควบคุมโรคพืชลงได 
 

อุปกรณและวิธีการ 
พืชทดลอง พืชสมุนไพร  3 ชนิด ที่มีรายงาน

วาสามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อได  ไดแก สมอพิเภก 
(beleric  myrobalan : Termlnalia  beleria) สมอไทย
 (chebulic myrobalan : Termlnalia 
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chebula) และ เบญกานี (nut gall : Quercus 
infectoria)   

 พืชทดสอบ ตนมะกรูด  (kaffir lime :Citrus  
hystrix) อายุ 15 เดือน 

การเตรียมสารสกัดหยาบจากพืช  นําพืช
อบแหง 200 g แชใน400 ml เอทิลแอลกอฮอล 95 % 
ในขวดแกวปากกวางที่มีฝาปด วางบนเครื่องเขยา 
(Rotary shaker) ที่อุณหภูมิหอง(30-32 0C) เปนเวลา  
7  วัน กรองเศษพืชออกดวยผาขาวบาง นําสวนน้ําไป 
centrifuge ที่ความเร็ว 8,000 รอบตอวินาที  นาน 10 
นาที ระเหยตัวทําละลายออกดวย Rotary  vacuum  
evaporator  รวบรวมสารสกัดหยาบที่ไดมาละลายใน
เอทิลแอลกอฮอล 95 % ในอัตราสารสกัด 1 g ตอ 
แอลกอฮอล   9   ml จะไดสารส กัดความเขมขน 
100,000 ppm ทําการเจือจางใหเปน 10,000 ppm  
ดวยน้ํานึ่งฆาเชื้อ  นําสารสกัดหยาบจากพืชแตละชนิด
ไปฉีดพนบนใบมะกรูด กอนปลูกเชื้อ 
 ก า ร เ ต รี ย ม เ ช้ื อ  Xanthomonas  
axonopodis  pv. citri  แยกเชื้อบริสุทธิ์จากใบมะกรูด
ที่เปนโรคแคงเกอรโดยวิธี Tissue  transplanting  บน
อาหาร SX agar บมเชื้อที่อุณหภูมิหอง 48 ชม.  เลือก
โคโลนีเด่ียวที่มีลักษณะกลมนูน  สีเหลืองอมสีฟา ผิว
เรียบ เปนมัน มี clear zone รอบโคโลนี  มาเพ่ิม
ปริมาณบนอาหาร  YDC บมเชื้อ  24  ชม .    ทํา  
suspension  ในน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ  วัดคาความขุนของ 
เซลลดวย  Spectrophotometer : Spectronic 20 
(Bausch  & Lomb) ที่ความยาวคลื่นแสง  600  nm 
ปรับใหไดคา optical density  (O.D.) เทากับ 1.0 ใช
เปนมาตรฐานในการปลูกเชื้อทุกครั้ง  

การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากพืช
ตอการพัฒนาอาการของโรคแคงเกอร  ทําโดยแบง
การทดลองเปน 2 ชุด  ชุด A กรรมวิธีที่ 1-3   ปลูกเชื้อ
ตามทันทีหลังจากฉีดพนสารสกัดหยาบจากพืชลงบน
ใบมะกรูด กรรมวิธีที่ 1  ใชสารสกัดหยาบจากผลสมอ
พิเภก กรรมวิธีที่ 2 ผลสมอไทยและกรรมวิธีที่ 3 ผล
เบญกานี  ชุด B กรรมวิธีที่ 4-6  ปลูกเชื้อหลังจากฉีด
พนสารสกัดหยาบจากพืชแตละชนิดลงบนใบมะกรูดทิ้ง
ไว 3 วัน  กรรมวิธีที่ 4  ใชสารสกัดหยาบจากผลสมอ
พิเภก   กรรมวิธีที่ 5 ผลสมอไทย และกรรมวิธีที่ 6 ผล
เบญกาน ีทุกกรรมวิธีใชสารสกัดความเขมขน  10,000 
ppm  ทําการปลูกเชื้อโดยทําแผลดานทองใบมะกรูด
ดวยกลุมเข็ม ใบละ 2 ตําแหนง ตําแหนงละ  20  รอย
เข็ม  ใช  micropipette  ขนาด  10 ไมโครลิตร  ดูด 
suspension เชื้อ หยดลงบนกลุมแผล แตละกรรมวิธี
ทําอยางละ 5 ใบ (10 กลุมแผล) สําหรับ control ทํา

เชนเดียวกัน แตใชน้ํานึ่งฆาเชื้อฉีดพนบนใบมะกรูด
แทนสารสกัดหยาบจากพืช  ติดตามการพัฒนาอาการ
ของโรคที่ 10 ,15 และ  20  วัน  หลังการปลูกเชื้อ  โดย
วัดขนาดของแผลแตละกรรมวิธี  เปรียบเทียบกับ 
control  พรอมบันทึกภาพ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากผลสมอ

พิเภก สมอไทยและเบญกาน ีตอการพัฒนาอาการของ
โรคแคงเกอรของมะกรูดที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas 
axonopodis pv. citri ในสภาพเรือนทดลอง ทําโดย 
แบงการทดลองเปน 2 ชุด ชุด A ปลูกเชื้อบนใบมะกรูด
ตามทันทีหลังจากฉีดพนสารสกัดหยาบจากพืชแตละ
ชนิด  ชุด B ปลูกเชื้อหลังจากฉีดพนสารสกัดลงบนใบ
มะกรูดแลวทิ้งไว 3 วัน โดยใชสารสกัดเขมขน 10,000 
ppm พบวาชุด A กรรมวิธีที่ 2 ที่ฉีดพนสารสกัดจากผล
สมอไทยสามารถลดการพัฒนาอาการของโรคไดดีที่สุด 
โดยขนาดแผลเฉลี่ยที่ 10 ,15 และ 20 วัน เทากับ 
0.81 ,1.17 และ1.24 มม.ตามลําดับ  รองลงมาไดแก
กรรมวิธีที่ 3 ที่ใชสารสกัดจากผลเบญกานี ขนาดแผล
เฉลี่ย 1.70, 1.95 และ 2.03 มม. และกรรมวิธีที่ 1 ใช
สารสกัดจากผลสมอพิเภก ขนาดแผลเฉลี่ย 1.95, 2.00 
และ 2.48 มม. ในขณะที่ control A ซึ่งใชน้ํานึ่งฆาเชื้อ
ฉีดพนแทนสารสกัดขนาดแผลเฉลี่ย 2.70, 2.80 และ 
3.03 มม.ตามลําดับ  สําหรับชุด B กรรมวิธีที่ 5 สาร
สกัดจากผลสมอไทยสามารถลดการพัฒนาอาการของ
โรคได ดีที่สุดเชนกัน  โดยขนาดแผลเฉลี่ยเทากับ 
2.10 ,2.17 และ 2.30 มม.ตามลําดับ รองลงมาไดแก
กรรมวิธีที่ 4 สารสกัดจากผลสมอพิเภก  ขนาดแผล
เฉลี่ย  2.20, 2.40 และ  2.40 มม .  ลําดับสุดทาย 
กรรมวิธีที่ 6 สารสกัดหยาบจากผลเบญกาน ีขนาดแผล
เฉลี่ย 2.30 , 2.45 และ 2.50 มม.ในขณะที่ control B 
ขนาดแผลเฉลี่ย 3.37, 3.50 และ 3.50 มม.ตามลําดับ 
จากผลการทดลองจะเห็นไดวาทุกกรรมวิธทีี่ฉีดพนสาร
สกัดหยาบจากพืช สามารถลดการพัฒนาอาการโรค
แคง เกอรขอ งมะกรูด ได โดยวัดจากขนาดแผล
เปรียบเทียบกับ control ที่มิไดฉีดพนสารสกัดปกคลุม
ใบพืชไวกอน  การทดลองชุด A สามารถลดขนาดแผล
ไดดีกวาชุด B อาจเนื่องจากการฉีดพนสารสกัดหยาบ
จากพืชแลวทิ้งไว 3 วันกอนการปลูกเชื้อ ประสิทธิภาพ
สารออกฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากพืชอาจลดลง หรือ
ความเขมขนของสารสกัดอาจถูกเจือจางลงโดยน้ําที่ใช
รดตนพืชหรือน้ําฝน แสงแดด อุณหภูมิ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความคงตัวของสารออกฤทธิ์ของพืชแตละชนิด ดังจะ
เห็นไดจากผลการทดลองชุด A สารสกัดหยาบจากผล
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เบญกาน ีลดขนาดแผลไดดีกวาผลสมอพิเภก ในขณะ
ที่ชุด B สารสกัดหยาบจากผลสมอพิเภก ลดขนาดแผล
ไดดีกวาผลเบญกาน ีแสดงวาความคงตัวของสารออก
ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลสมอพิเภกหลังการฉีดพนลง
บนใบพืช  คงฤทธิ์อยู ไดนานกวาสารสกัดจากผล
เบญกานีในสภาพแวดลอมเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานของวันดี (2537) ที่วาสมุนไพรแตละชนิดมี
สารสําคัญแตกตางกัน ชนิดและพันธุพืช อายุเก็บเก่ียว 
ฤดูกาลและสภาพแวดลอมที่ปลูก ลวนแตมีผลตอ
คุณภาพและปริมาณสารออกฤทธิ์ ซึ่งสมควรศึกษา
รายละเอียดของพืชที่นาสนใจตอไป  จากผลการ
ทดลองนี้ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ จุฬาวรรณ  

(2547)   และVudhivanich (2003) ชี้ใหเห็นวา สาร
สกัดจากผลสมอไทยมีศักยภาพสูงในการลดการ
พัฒนาอาการของโรคแคงเกอรในมะกรูดได ถาไดมี
การศึกษาโดยละเอียดเก่ียวกับวิธีการสกัดสารที่
เหมาะสม ศึกษาโครงสรางทางเคมีของสารออกฤทธิ์ 
วิธีเพ่ิมประสิทธิภาพและความคงตัวของสารออกฤทธิ์ 
ตลอดจนวิธีการนําไปใช นาจะไดสารสกัดจากพืช
สมุนไพรที่สามารถนํามาใชควบคุมโรคแคงเกอรของพืช
วงศสมไดในลักษณะการฉีดพนเปนประจํา เพ่ือปองกัน
การเขาทําลายของเชื้อหรือลดการพัฒนาอาการของ
โรค ซึ่งจะปลอดภัยและเสียคาใชจายนอยกวาการใช
สารเคมี 

 
Table1  Wound sizes of kaffir lime canker inoculated with Xanthomonas axonopodis pv. citri  
             in experiment A 

Wound sizes (mm)  Treatment  
   Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Average 

10 1.0 0.5 2.0 2.0 3.0 2.5 3.0 1.5 2.0 2.0 1.95 
15 1.5 1.0 2.0 2.0 0.5 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.00 

 
1. Beleric myrobalan 

20 0.5 2.0 3.0 3.0 2.8 2.5 3.0 3.0 3.0 2.0 2.48 
             

10 0.1 0.1 0.1 2.0 0.1 0.1 0.1 1.5 2.0 2.0 0.81 
15 0.1 0.2 0.1 2.0 2.0 0.2 0.1 2.0 3.0 2.0 1.17 

 
2. Chebulic myrobalan 

20 0.2 0.2 0.2 2.0 2.0 0.3 0.5 2.0 3.0 2.0 1.24 
             

10 3.0 0.5 1.5 2.0 2.0 3.0 0.5 2.0 2.0 0.5 1.70 
15 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 0.5 2.0 2.0 1.0 1.95 

 
3. Nut gall 

20 2.5 2.8 0.5 1.5 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.03 
             

10 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.70 
15 3.0 2.5 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.80 

 
Control A 

20 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.0 2.8 3.0 3.0 3.03 
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Table2  Wound sizes of kaffir lime canker inoculated with Xanthomonas axonopodis pv. citri 
             in experiment B 

Wound sizes (mm)  Treatment Day 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Average 

10 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.20 
15 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.40 

 
4. Beleric myrobalan 

20 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.40 
             

10 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.10 
15 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.2 3.0 3.0 2.0 2.0 2.17 

 
5. Chebulic myrobalan 

20 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.30 
             

10 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.30 
15 3.0 3.0 2.0 2.8 2.0 3.0 2.0 2.2 2.0 2.5 2.45 

 
6. Nut gall 

20 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.50 
             

10 3.0 3.0 3.0 4.0 3.2 3.0 3.0 4.0 4.0 3.5 3.37 
15 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.50 

 
Control B 

20 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.50 
 
Table 3  Average wound sizes of canker on kaffir lime leaves in experiment A and B  
              at 10, 15 and 20 days   

Average wound sizes (mm) 
Experiment A Experiment B 

Treatment 

Day10  15  20 10  15  20  
Beleric myrobalan 1.95 2.00 2.48 2.20 2.40 2.40 
Chebulic myrobalan 0.81 1.17 1.24 2.10 2.17 2.30 
Nut gall 1.70 1.95 2.03 2.30 2.45 2.50 
Control 2.70 2.80 3.03 3.37 3.50 3.50 
 

 



 วิทยาสารกําแพงแสน ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 2549  

 

6 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
A

ve
ra

ge
 w

ou
nd

 s
iz

e(
m

m
)

Day 10 Day 15 Day 20

Days after inoculation

Experiment A

Beleric myrobalan

Chebulic myrobalan

Nut gall

Control

 
Figure 1  Average wound sizes of canker on kaffir lime leaves at 10, 15 and 20 days 

                        in experiment A 
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Figure 2  Average wound sizes of canker on kaffir lime leaves at 10, 15 and 20 days 

                        in experiment B 
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Figure 3 Disease development of canker on kaffir leaves at 10,15 and 20 days in experiment A. 
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Figure 4 Disease development of canker on kaffir leaves at 10,15 and 20 days in experiment B. 
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สรุป 

 การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากผลสมอ
พิเภก สมอไทยและเบญกาน ีตอการพัฒนาอาการโรค
แคงเกอรของมะกรูดที่ เ กิดจากเชื้อ  Xanthomonas  
axonopodis pv.citri   พบวาทุกกรรมวิธีสามารถลด
การพัฒนาอาการโรคแคงเกอรบนใบมะกรูดไดโดยวัด
จากขนาดแผล  สารสกัดหยาบจากผลสมอไทยใหผลดี
ที่สุด โดยคาเฉลี่ยขนาดแผลของชุด A วัดที่ 20 วัน 
เทากับ 1.24 มม.ในขณะที่ control A ในชวงเวลา
เดียวกันขนาดแผลเฉลี่ย 3.03 มม. สวนสารสกัดหยาบ
จากผลเบญกานีและสมอพิเภกใหผลเปนที่นาพอใจ
รองลงมา ขนาดแผลเฉลี่ยที่ 20 วัน เทากับ 2.03 และ 
2.48 มม.ตามลําดับ  สารสกัดหยาบจากพืชที่ฉีดพนลง
บนพืชใหมๆ (ชุด A) มีประสิทธิภาพในการลดขนาด
แผลไดดีกวาสารสกัดที่ฉีดพนทิ้งไวนาน 3 วัน (ชุด B)  
 

เอกสารอางอิง 
เจตน  มาธฤทธิ.์ 2545. การศึกษาประสิทธิภาพของ
 สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับย้ังการ
 เจริญของเชื้อ Xanthomonas  campestris 
 pv citri สาเหตุโรคแคงเกอรของมะนาว และ
 Erwinia  carotovora sub sp. carotovora  
 สาเหตุโรคเนาเละของผัก. ปญหาพิเศษ
 ปริญญาตร.ี ภาควิชาโรคพืช คณะ
 เกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 นครปฐม. 
จุฬาวรรณ   และกาสินธ .  2547. การทดสอบ
 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืช
 สมุนไพรในการ     ยับย้ังการเจริญของเชื้อ 
 Xanthomonas axonopodis pv citri 
 สาเหตุโรคแคงเกอรของพืชสกุลสม และเชื้อ 
 Xanthomonas  campestris pv .glycines  
 สาเหตุโรคใบจุดนูนของถ่ัว 

เหลือง. ปญหาพิเศษปริญญาตรี. ภาควิชา
 โ ร ค พื ช  คณะ เ ก ษ ต ร  กํ า แ พ ง แ ส น 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. นครปฐม. 
ณัฏฐิมา บุญวัฒน. 2534. บทบาทของพลาสมิดดี เอ็นเอ
ของเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคแคงเกอร ของสัม 
(Xanthomonas campestris pv.  citri 
(Hasse)Dye) ต อ ก า ร ต า น ท า น ส า ร เ ค มี
 ค ว บ คุ ม โ ร ค พื ช ป ร ะ เ ภ ท ท อ ง แ ด ง . 
 วิทยานิพนธปริญญาโท .  ภาควิชาโรคพืช 
 คณะเกษตร  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร . 
 กรุงเทพฯ. 73 น. 
วันดี กฤษณพันธ. 2537. สมุนไพรนารู. สํานักพิมพ
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 
ศศิธร  วุฒิวณิชย. 2545. โรคของผักและการควบคุม
 โรค. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
 กรุงเทพฯ. 173 น. 
Fawcett , H.S. 1936. Citrus disease and their 
 control. 2nd ed , Mc Graw -Hill Book Co , 
 Inc ,  New York . 656 p.  
Schaad , N.W. 1988. Laboratory guide for 
 identification of plant pathogenic 
 bacteria. 2nd ed, APS Press, The 
 American Phytopathological Society, St. 
 Paul, Minnesota. 158 p. 
Vudhivanich, S.  2003. Efficacy of Thai herbal 
 extract for  growth inhibition of 
 Xanthomonas axonopodis pv citri, the 
 bacterial canker of citrus. Kastsart J. 
 (Nat.Sci.)37:445-45 
 
 Received    6     June     2006 
 Accepted  26 September 2006 
 

 

ก ข ค 


