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การทดสอบประสิทธิภาพกรดอินทรียและเกลืออนินทรียในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเนาหลังเก็บเกี่ยว
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Abstract
Fruit rot is a main cause of postharvest losses. At present fruit rot in dragon fruits were often found to
decrease quality loss. This research aimed to study the effect of organic acids and inorganic salts on controlling
plant pathogens both in vitro and in vivo. Colletotrichum sp. was isolated from rotten dragon fruits. The effect of
organic acids and inorganic salts on Colletotrichum sp. growth was observed using poisoned food technique on
Potato Dextrose Agar (PDA). After incubation in ambient air (at the room temperature) for 7 days, the percentage
of fungal inhibition was determined compared with control (distilled water). The results showed that 0.08%
propionic acid significantly inhibited the mycelial growth of Colletotrichum sp. by 91.77% while 3% sodium
carbonate could inhibit the pathogen by 91.79%.
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บทคัดยอ
โรคผลเนาของผลไม กอใหเกิดความเสียหายแกผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว ทั้งดานมูลคาและปริมาณการผลิต ปจจุบันโรค
ผลเนาบนผลแกวมังกรหลังการเก็บเกี่ยว ทําใหผลผลิตสูญเสียคุณภาพดานลักษณะปรากฏ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาการใช
กรดอินทรียและเกลืออนินทรีย เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่กอใหเกิดโรคดังกลาว โดยแยกเชื้อสาเหตุโรคผลเนาในแกวมังกร
พบเชื้อรา Colletotrichum sp. ทําการทดสอบกรดอินทรียและเกลืออนินทรีย โดยใชวิธี Poisoned food technique ในอาหาร
potato dextrose agar (PDA) บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน พบวากรดโพรพิโอนิก ที่ระดับความเขมขน 0.08% เปนกรด
อินทรียที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ไดดีที่สุด คือ 91.77% ซึ่งแตกตางจากกรรมวิธีควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และโซเดียมคารบอเนต ที่ระดับความเขมขน 3% เปนเกลืออนินทรียที่สามารถยับยั้งการเจริญของ
เสนใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ไดดีที่สุด คือ 91.79% ซึ่งแตกตางจากกรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: โรคผลเนา, กรดอินทรีย, เกลืออนินทรีย
คํานํา
โรคผลเนา เปนโรคหลังเก็บเกี่ยวที่สําคัญโรคหนึ่งของแกวมังกร เพื่อเปนการลดการใชสารเคมีควบคุมโรค จึงไดทําการ
ทดลองหาประสิทธิภาพของสารที่ไมเปนอันตรายมาใชแทน นั่นคือ กรดอินทรียสายสั้น เชน กรดออกซาลิก อะซิติก และโพรพิโอ
นิก Zheng et al. (2007) พบวา การแชมะมวงดวยกรดออกซาลิก ความเขมขน 5 mM เปนเวลา 10 นาที สามารถลดการเกิด
โรคได และสารในกลุมเกลืออนินทรีย เชน โซเดียมคารบอเนต โซเดียมไบคารบอเนต แคลเซียมคลอไรด และโซเดียมคลอไรด
จัดเปน food additive ซึ่งมีผลในการรักษาสภาวะความเปนกรดดาง อีกทั้งเปน disinfectant ทําความสะอาดภายนอกผลิตผล
และลดการกระจายของเชื้อ (spoilage control) มีการนําเกลืออนินทรียกลุมนี้มาใชในการควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวในผัก และ
ผลไม โดย Alvindia et al. (2004) ไดใชเกลืออนินทรียควบคุมโรคกับไมผลเขตรอนเปนครั้งแรกกับโรคขั้วผลเนาในกลวย
Mecteau et al. (2002) ศึกษาผลของเกลืออินทรียและเกลืออนินทรียในการควบคุมโรค dry rot ของมันฝรั่งเกิดจากเชื้อรา
Fusarium sambucinum พบวา การจุมหัวมันฝรั่งใน 0.2 โมล ของสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต โซเดียมคารบอเนต
และโซเดียมไบคารบอเนต นาน 10 นาที กอนการปลูกเชื้อรา F. sambucinum มีผลชวยลดความรุนแรงของโรคได และ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วและแปรรูปผลิตผลเกษตร, กรมวิชาการเกษตร
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Alvindia and Natsuaki (2007) ควบคุมโรคขั้วเนาของกลวยซึ่งเกิดจากเชื้อราสาเหตุ เชน Lasiodiplodia theobromae,
Colletotrichum musae, Thielaviopsis paradoxa และ F. verticillioides โดยใชเกลืออนินทรีย พบวา โซเดียมไฮโปคลอ
ไรต และโซเดียมไบคารบอเนต อัตรา 5 กรัมตอลิตร และแคลเซียมคลอไรดผสมสารลดแรงตึงผิว อัตรา 5 กรัมตอลิตร มีผลให
เกิดโรคลดลง 61, 58 และ 58% ตามลําดับ เมื่อเก็บรักษาผลกลวยที่อุณหภูมิ 12-13 oC นาน 3 สัปดาห
อุปกรณและวิธีการ
1. แยกเชื้อราสาเหตุโรคผลเนา
แยกเชื้อราสาเหตุโรคผลเนา โดยตัดบริเวณเปนโรคที่ตอกับเนื้อเยื่อปกติ ขนาด 0.5×0.5 เซนติเมตร นําไปแยกเชื้อ
ดวยวิธี Tissue transplanting technique โดยแชชิ้นตัวอยางในโซเดียมไฮโปคลอไรต 10% นาน 5 นาที ลางดวยน้ํานึ่งฆาเชื้อ
2 ครั้ง ซับใหแหงดวยกระดาษนึ่งฆาเชื้อ จากนั้นนําชิ้นตัวอยางวางบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) บมเชื้อที่
อุณหภูมิหอง เก็บเชื้อในหลอดอาหารเอียง
2. ประสิทธิภาพของกรดอินทรีย และเกลืออนินทรียที่มีผลตอการเจริญของเสนใยเชื้อรา
ทดสอบดวยวิธี Poisoned food technique โดยเตรียมอาหาร PDA แลวผสมกรดอินทรีย คือ กรดออกซาลิก กรดอะ
ซิติก และกรดโพรพิโอนิก ความเขมขน 0.02, 0.04, 0.06 และ0.08% ผสมเกลืออนินทรีย คือ โซเดียมคารบอเนต โซเดียมไบ
คารบอเนต แคลเซียมคลอไรด และโซเดียมคลอไรด ความเขมขน 1, 2 และ3% เทอาหารผสมสาร และชุดควบคุมไมผสมสาร
ทําการทดลอง 4 ซ้ํา นําชิ้นวุนที่ไดจากการใช cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะเสนใยรอบโคโลนีเชื้อ
ราที่มีอายุ 7 วัน วางบนผิวหนาอาหารที่ผสมสารและชุดควบคุม บมเชื้อที่อุณหภูมิหอง ตรวจผลเมื่อเชื้อราในชุดควบคุมเจริญ
เต็มจานเลี้ยงเชื้อ โดยการวัดเสนผานศูนยกลางโคโลนีของเชื้อรา นํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใย
โดยใชสูตรดังตอไปนี้
เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใย = [(A-B)/A] × 100
เมื่อ A คือ คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารชุดควบคุม
เมื่อ B คือ คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารชุดผสมสาร
ผล
เชื้อราสาเหตุโรคผลเนาจากผลแกวมังกรที่สามารถแยกได คือ Colletotrichum sp. (Figure 1) และเมื่อนําไปทดสอบ
ประสิทธิภาพของกรดอินทรีย และเกลืออนินทรีย เพื่อดูผลการเจริญของเสนใยเชื้อรา พบวา กรดโพรพิโอนิกที่ความเขมขน
0.08% เปนกรดอินทรียที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Colletotrichum sp.ไดดีที่สุด คือ 91.77% ซึ่งแตกตางจาก
กรรมวิธีควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และโซเดียมคารบอเนต ที่ระดับความเขมขน 3% เปนเกลืออนินทรียที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Colletotrichum sp.ไดดีที่สุด คือ 91.79% ซึ่งแตกตางจากกรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (Table 1,2 )

Figure 1 Colony of Colletotrichum sp. on potato dextrose agar (PDA)
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Table 1 Efficiency of organic acid against Colletotrichum sp. in vitro
Organic acid
Control
Propionic
Propionic
Propionic
Propionic
Acetic
Acetic
Acetic
Acetic

Concentration (%)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.02
0.04
0.06
0.08

Percent inhibition
0.00 e
13.55 d
35.57 c
65.37 b
91.77 a
1.83 e
4.52 e
12.31 d
38.88 c

Different letters are significantly different at p ≤ 0.05.
Table 2 Efficiency of inorganic salt against Colletotrichum sp. in vitro
Inorganic salt
Control
Sodium carbonate
Sodium carbonate
Sodium carbonate
Sodium hydrogen carbonate
Sodium hydrogen carbonate
Sodium hydrogen carbonate
Calcium chloride
Calcium chloride
Calcium chloride
Sodium chloride
Sodium chloride
Sodium chloride

Concentration (%)
0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Different letters are significantly different at p ≤ 0.05.

Percent inhibition
0.00 i
66.72 e
87.47 b
91.79 a
44.15 f
71.25 d
85.62 c
-12.72 jk
-13.76 k
-12.08 j
-18.90 l
2.67 h
24.03 g
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วิจารณผล
จากการทดสอบกรดอินทรีย 2 ชนิด คือ กรดโพรพิโอนิก และกรดอะซิติก พบวา กรดโพรพิโอนิก มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ไดดีที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ Thin and Kunasakdakul (2013)
การใชกรดโพรพิโอนิก รวมกับ bee-carnauba wax พบวา กรดโพรพิโอนิก ความเขมขน 0.12% เพียงอยางเดียว สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อ C. gloeosporioides ซึ่งเปนสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะมวงได 100% และจากการทดสอบ
เกลืออนินทรีย 4 ชนิด คือ โซเดียมคารบอเนต โซเดียมไบคารบอเนต แคลเซียมคลอไรด และโซเดียมคลอไรด พบวา โซเดียม
คารบอเนต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ไดดีที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ
Alvindia et al. (2004) การใชโซเดียมคารบอเนต โซเดียมไบคารบอเนต แคลเซียมคลอไรด โซเดียมคลอไรด และโซเดียมไฮ
โปคลอไรต เพื่อยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae, Thielaviopsis paradoxa, C. musae, C.
gloeosporioides, Fusarium verticillioides และ F. oxysporum ซึ่งเปนสาเหตุโรคขั้วผลเนาในกลวย พบวา โซเดียม
คารบอเนต ความเขมขน 4 กรัม/ลิตร สามารถยับยั้งได 100% ซึ่งผลการทดลองนี้ สามารถนําไปพัฒนาตอ เพื่อหาวิธีที่
เหมาะสมในการนํากรดอินทรีย และเกลืออนินทรียไปใชควบคุมโรคผลเนาของแกวมังกรตอไป
สรุป
กรดอินทรียที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ซึ่งเปนสาเหตุโรคเนาของแกวมังกร คือ
กรดโพรพิโอนิกความเขมขน 0.08% และเกลืออนินทรียที่สามารถยับยั้งได คือ โซเดียมคารบอเนตความเขมขน 3%
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณบุญญวดี จิระวุฒิ คุณวีรภรณ เดชนําบัญชาชัย และคุณจารุวรรณ รัตนสกุลธรรม ที่ใหคําแนะนําและ
ความชวยเหลือในการเขียนรายงานโดยตลอด
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