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❖ เมล่อน (Cucumis melo L.) เป็นพืชตระกูลแตงนิยมปลูกกันอย่างแพร่
หลายในทั่วทุกภาคของประเทศไทย

❖ เมล่อนเป็นพืชหนึ่งที่สามารถท ารายได้ได้ดีและมีราคาต่อผลสูง
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โรคราน ้าค้าง ( Downy Mildew )

❖ โรคทางใบที่ส าคัญของเมล่อน
❖เกิดจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis
❖ไม่สามารถท าการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการได้ 

(obligate parasite)
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ก่อให้เกิดการสูญเสียรุนแรงและ สร้างความเสียหายให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 60
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 การใช้สารเคมกี้าจัดโรคราน ้าค้างชนิดเดิมซ ้าๆ และไม่ถูกวิธี
 ท้าให้มีสารพิษตกค้างของสารก้าจัดศัตรูพืชทีใ่นผลผลิต
 ท้าให้ผลผลิตไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค

5fungicides

https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structure-of-Captan-and-Thiram-Table-1-Physical-characteristics-of-fungicides_fig1_262463440



o โดยมีรายงานการใช้สารสกัดสมุนไพรจาก ขิง ข่า ตระไคร้ ใบพลู และ กระเทียม ในการ
ยับยั้งเชื้อรา colletotrichum gloeosporioides เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช (สุธา
นันทน์, 2550) 

o มีการใช้ สารสกัดจากใบของสนหางสิงห์  (Biota orientalis (L.)) ต้นสน (Pinus
massoniana Larmb) และ ยูฟอร์เบีย (Euphorbia helioscopia L.) สามารถควบคุม
โรคราน้ าค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Zhao et al., 2007) 

o มีการใช้สารสกัดจาก กระเทียม ต้นทานตะวันแม็กซิกัน (Tithonia diversifolia) และ 
มะเขือแอฟริกัน (Solanum macrocarpon) สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ของเชื้อรา
สาเหตุโรคราน้ าค้างได้ (Kord et al., 2016; Falade et al., 2019)
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❖ ใน จ.อ้านาจเจริญมีการผลิตเมล่อนอินทรีย์ แต่ประสบปัญหาผลผลิต
เสียหายจากโรคราน ้าค้าง และมีความหลากหลายของพืชสมุนไพร

❖ เพื่อพัฒนาการผลิตเมล่อนอินทรีย์คุณภาพดี จึงศึกษาการใช้สารสกัด
จากพืชผักสมุนไพรในการควบคุมโรคราน ้าค้างจากพืชพื นถิ่นในจังหวัด
อ้านาจเจริญ
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วัตถุประสงค์

ศึกษาประสิทธิภาพของพืชผักท้องถิ่นในการควบคุมโรครา
น้ าค้าง และผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตเมล่อนอินทรีย์
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การส้ารวจโรคราน ้าค้างไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม
จังหวัดอ้านาจเจริญ

การตรวจสอบสปอร์โรคราน ้าค้าง การสกัดสารสมุนไพรท้องถ่ิน

ทดสอบประสิทธิภาพสารสมุนไพร วิเคราะห์คุณภาพผลผลิต
- น้ าหนักผล - ความแน่นเนื้อ
- ความหวาน (˚Brix) 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใบเมล่อน
- ประเมินการลุกลามของโรค
- ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง
- ค่าความเขียวใบ - การสังเคราะห์แสง

แผนและการด้าเนินงาน 9



การส้ารวจโรคราน ้าค้างไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดอ้านาจเจริญ

1. ลงพื นท่ีส้ารวจแปลงปลูกเมล่อนอินทรีย์ 2. เก็บตัวอย่างโรคราน ้าค้างเพื่อมาจัดจ้าแนกเชื อ
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การแยกเชื อและการตรวจสอบเชื อโรคราน ้าค้าง : ใบเมล่อน

สารละลายสปอร์



การสกัดสารพืชผักท้องถิ่น

1. การเตรียมพืชผักสมุนไพรจ้านวน 4 ชนิด

1. ผักชีลาว 2. แขยง

4. หูเสือ

3. อ่อมแซบ
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สกัดสมุนไพรที่คัดเลือก 4 ชนิด เพื่อน้าไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราน ้าค้างในแปลง
 สกัดสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์ 95% : อัตราส่วน 1:2
 ระเหยด้วยเครื่องระเหยแห้งสุญญากาศ : 50 องศาเซียลเซส
 หัวเชื อสารสกัดพืชผักสมุนไพรเข้มข้น

2. การเตรียมสารสกัดสมุนไพร
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ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมนุไพร

 คัดเลือกต้นเมล่อนท่ีเป็นโรค เพ่ือท้าการทดลอง
 วางแผนการทดลองแบบ CRD
 โดยใช้เมล่อนจ้านวน 1 ต้น ใช้ใบจ้านวน 5 ใบก้าหนดให้เป็น 5 ซ ้า
 ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด ความเข้มข้น 20,000 mg/L จ้านวน 17 วัน
 มีกรรมวิธีดังนี 

Tr1 = ชุดควบคุม (Control) 
Tr2 = ชุดควบคุม (H2O) 
Tr3 = ชุดควบคุม (4.0% Alcohol) 
Tr4 = สารสกัดหูเสือ
Tr5 = สารสกัดผักแขยง
Tr6 = สารสกัดอ่อมแซบ
Tr7 = สารสกัดผักชีลาว

 จ้านวน 10 ml/ใบ/ครั ง
 วันที่ 11-28 พ.ย. 2562
 เมล่อนพันธุ์บารมี  
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1. การประเมินการลุกลาม และการยับยั งของโรคราน ้าค้างในใบเมล่อนอินทรีย์

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของใบเมล่อน

การลุกลามของโรค (%) = PA – PB
เมื่อ PA = พื้นที่ใบของเมล่อนที่เป็นโรคหลังสิ้นสุดการทดลอง x 100

พื้นที่ใบของเมล่อนทั้งหมดหลังสิ้นสุดการทดลอง 

เมื่อ PB = พื้นที่ใบของเมล่อนที่เป็นโรคก่อนสิ้นสุดการทดลอง x 100
พื้นที่ใบของเมล่อนทั้งหมดก่อนสิ้นสุดการทดลอง 

การยับยั งของโรค (%) = 
100-การลุกลามของโรค
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เก็บค่าพารามิเตอร์ของใบเมล่อนที่ปกติ และ ใบที่เป็นโรคราน ้าค้าง เพื่อน้าไปวิเคราะห์ โดยจะเก็บค่าดังนี 

- วัดการสังเคราะห์แสง วัดค่าประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง และ วัดความเขียวใบ



ติดตามใบเมล่อนที่ปกติและเป็นโรคราน ้าค้าง เพื่อน้าไปวิเคราะห์ โดยจะเก็บค่าดังนี 
โดยวัดส่วนที่เป็นโรคราน ้าค้าง  และ  ส่วนของใบที่ไม่เป็นโรคราน ้าค้าง (ปกติ)

ค่าพารามิเตอร์ วิธีการ/เครื่องมือ

การสังเคราะห์แสง เครื่องวัดการสังเคราะห์แสง ยี่ห้อ EARS 
(EARS plant Photosynthesis Monitoring BV) 

ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของใบ เครื่อง Modulated chlorophyll fluorometer 
05s+

ความเขียวใบ (SPAD Unit) เครื่อง Chlorophyll Meter SPAD-502 Plus 

ปริมาณสปอร์ของเชื อรา นับสปอร์ โดย Hemocytometer
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การวิเคราะห์คุณภาพของผลผลิต

ของแข็งท่ีละลายน า้ได้ (˚Brix)

น ้าหนักผล

ความแน่นเนื อ
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
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กรรมวิธี ปริมาณโรค
ก่อนฉีดพ่น 
(%) *ns

ปริมาณโรค
หลังฉีดพ่น 

(%) 

การลุกลาม
ของโรค

(%) 

การยับยั งของ
โรค
(%)

จ้านวนสปอร์
(Spores/ml)

1. ชุดควบคุม 6.55 a 37.36 a 30.81 a 69.19 c 6.12 x 105 a
2. ชุดควบคุม (H2O) 3.56 a 20.43 ab 16.87 b 83.13 b 3.67 x 105 b
3. ชุดควบคุม (4.0% Alc.) 7.22 a 22.51 ab 15.29 b 84.71 b 1.83 x 105 c
4. หูเสือ 3.00 a 7.79 b 4.79 c 95.21 a 6.12 x 104 e
5. ผักแขยง 3.98 a 10.93 b 6.95 c 93.05 a 1.83 x 105 c
6. อ่อมแซบ 11.26 a 16.44 b 5.17 c 94.83 a 1.22 x 105 d
7. ผักชีลาว 7.14 a 10.94 b 3.80 c 96.20 a 1.83 x 105 c

ตารางท่ี 1 การลุกลาม การยับยั ง และจ้านวนสปอร์ของโรคราน ้าค้างในใบเมล่อนอินทรีย์เมื่อสิ นสุดการทดลอง
ท่ี 17 วัน หลังการฉีดพ่นสารสกัดพืชผักSD

ns = Non significance
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รูปท่ี 2 การสังเคราะห์แสง (%) ของใบเมล่อนในใบที่เป็นปกติ และใบที่เป็นโรคราน้ าค้างที่ 17 วันหลังการฉีดพ่อน
สารสกัดจากพืชผัก (1 = ชุดควบคุม (Control) ) 2 = ชุดควบคุม (H2O) 3 = ชุดควบคุม (Alc.) 4 = สารสกัดหูเสือ
5 = สารสกัดผักแขยง 6 = สารสกัดอ่อมแซบ 7 = สารสกัดผักชีลาว)

ใบปกติ 62.28-71.18%

Savory et al. (2011) ท่ีพบว่าโรคราน ้าคา้งจะเป็นแผลท่ีเขา้ท  าลายเน้ือใบพืชท าให้เน้ือเยื่อใบถูกท าลายและลดปริมาณการสังเคราะห์แสงและประสิทธิภาพของการ
สังเคราะห์แสงลดลง

โรคราน ้าค้าง 9.86-37.72%

ลดลง 25.64-54.40%

22



ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง (Y(II)

รูปท่ี 3 ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของใบเมล่อนปกติ (Y(II)g4) และในใบเมล่อนท่ีเป็นโรคราน ้าค้าง (Y(II)d4) ใน
วันท่ี 17 หลังฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร (1 = ชุดควบคุม (Control) ) 2 = ชุดควบคุม (H2O) 3 = ชุดควบคุม (Alc.) 4 
= สารสกัดหูเสือ 5 = สารสกัดผักแขยง 6 = สารสกัดอ่อมแซบ 7 = สารสกัดผักชีลาว)

0.6078-0.7356

0.342

ต่ ากว่า 0.8 น้ัน แสดงว่าพืชอยู่ในภาวะเครียดด้วยสาเหตุใด สาเหตุหน่ึง สามารถเกิดได้ท้ังจากปัจจัยทางกายภาพ เช่น ความร้อน หรือความแล้ง 
(Li et al., 2013; Lu et al., 2013) ตลอดจนปัจจัยทางชีวภาพ เช่น การเกิดโรค เป็นต้น (Bahuguna et al., 2012) 

0.068
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รูปท่ี 4 ค่าความเขียว (SPAD Unit) ของใบเมล่อนปกติ (Nomal leaf) และในใบเมล่อนที่เป็นโรคราน้ าค้าง (Disease) ใน
วันที่ 17 หลังฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร (1 = ชุดควบคุม (Control) ) 2 = ชุดควบคุม (H2O) 3 = ชุดควบคุม (Alc.) 4 =
สารสกัดหูเสือ 5 = สารสกัดผักแขยง 6 = สารสกัดอ่อมแซบ 7 = สารสกัดผักชีลาว)

86.58-116.46

14.44-41.52
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กรรมวิธี น ้าหนัก (g) ความแน่นเนื อ
(N/mm)*ns

ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้า
ได้ (% brix)

1.ชุดควบคุม 1,551 e 3.13 a 12.00 b
2.ชุดควบคุม (H2O) 1,567 e 3.33 a 12.00 b
3.ชุดควบคุม (Alc.) 1,535 e 3.27 a 12.00 b
4.หูเสือ 2,269 a 3.70 a 14.00 ab
5.ผักแขยง 2,092 b 3.50 a 15.00 a
6.อ่อมแซบ 1,677 d 3.30 a 13.30 ab
7.ผักชีลาว 1,823 c 3.60 a 14.33 a

ตารางที่ 2 น้ าหนัก ความแน่นเนื้อ และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ของผลเมล่อนอินทรีย์ในกรรมวิธีต่างๆ

ns = Non significance
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วิจารณ์ผล

 ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับการทดลอบประสิทธิภาพของการควบคุมโรคน ้าค้างโดยกระเทยีม 
ทานตะวันแม็กซิกัน และมะเขือแอฟริกัน ที่ท้าให้โรคราน ้าค้างลดลงร้อยละ 87-80 (Kord et al., 
2016; Falade et al., 2019)

 สารสกัดจากพืชยังสามารถยับยั งการงอกและการสร้างสปอร์ของ P. Cubensis ได้ (Falade et 
al., 2019)

 การที่สารสกัดในพืชผักมีผลต่อการควบคุมโรคราน ้าค้างแตกต่างกันเนื่องจากธรรมชาติของสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive compound) ที่อยู่ในพืชแต่ละชนิดแตกต่างกัน (วสันต์, 2557; 
Sandri et al. (2006); Zhao et al., 2007) 
 หูเสือจะมีน ้ามันหอมระเหย carvacrol, cyperene, thymol, -terpinene
ผักแขยงน ้ามันหอมระเหยที่มีองค์ประกอบของ Limonene และ Perillaldehyde
อ่อมแซ่บมีสาร Bioflavonglycoside
ผักชีลาวมีสารประกอบของ alpha-phellandrene, limonene และ carvone

 โรคราน ้าค้างจะลดความเขียวใบลดมากกว่า 30% ท้าให้คุณภาพทั งปริมาณและคุณภาพของเม
ล่อนลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ (Ketta et al., 2016)
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สรุปผลการทดลอง

1. สาเหตุโรคราน้ าค้างในเมล่อนอินทรีย์ท่ีพบเป็นเช้ือ Pseudoperonospora cubensis
2. สารสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ หูเสือ ผักแขยง อ่อมแซบ และ ผักชีลาว โดยหูเสือมี

ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราน้ าค้างในเมลอ่นอินทรียม์ากท่ีสดุ
3. ประสิทธิภาพการยับยั้งของโรคราน้ าคา้งของพืชผักสมุนไพรทุกชนิดอยู่ในช่วง 93-96% 
4. โรคราน้ าค้างท าใหก้ารสังเคราะห์แสง และประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของใบเมล่อน

ลดลงมากกว่า 50% 
5. โรคราน้ าค้างจะท าให้เนื้อใบตายส่งผลตอ่ปริมาณคลอโรฟิวส์ท าให้ความเขียวใบลดลง
6. โรคราน้ าค้างส่งผลท าใหน้้ าหนัก และความหวานของผลผลติเมลอ่นลดลง
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