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ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอตอการเจริญเติบโตของเชื้อรา
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง
Efficiency of Papaya Crude Extracts on Growth of Colletotrichum gloeosporioides Causing
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Abstract
The effect of papaya pericarp extracted by maceration with 95 % ethyl alcohol to control Colletotrichum
gloeosporioides, the causal agent of mango anthracnose was evaluated. Poisoned food technique was applied
using potato dextrose agar (PDA). The plant extract control with significant differences, at the concentrations of
3,500 and 4,000 ppm showed mycelial growth inhibition of 80.86 and 90.34 %, respectively. While mycelial growth
inhibition was completely controlled at the concentration of 5,000 ppm. The result of this study illustrated a
potential of papaya pericarp extract to control of mango anthracnose.
Keywords: Colletotrichum gloeosporioides, papaya pericarp extracted, mango anthracnose
บทคัดยอ
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอในตัวทําละลายเอทิลแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต ตอการ
ยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวงในหองปฏิบัติการ โดยเทคนิค
poisoned food ใชอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) พบวาการควบคุมโดยใชสารสกัดจากเปลือกมะละกอมี
ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ความเขมขน 3,500 และ 4,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา
C. gloeosporioides ได 80.86 และ 90.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขณะที่ความเขมขน 5,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อรา C. gloeosporioides ไดเทากับ 100 เปอรเซ็นต จากการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา สารสกัดจากเปลือกมะละกอมี
ศักยภาพที่จะนําไปใชในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสมะมวงได
คําสําคัญ: Colletotrichum gloeosporioides, สารสกัดจากเปลือกมะละกอ, โรคแอนแทรคโนสมะมวง
คํานํา
โรคแอนแทรคโนสของมะมวงที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides เปนโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวที่
สําคัญของมะมวง ซึ่งสงผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกมะมวงเปนอยางมาก ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ในปจจุบันนี้ วิธีการ
ควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดบนผลมะมวงมีหลายวิธีที่นิยมใช เชน การควบคุมสภาพบรรยากาศ การใชสารเคมีปองกัน
กําจัดเชื้อรา การจุมน้ํารอน และการใชสารสกัดจากพืช
สารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราบางชนิด เชน benomyl และ carbendazim เมื่อใชบอยครั้งอาจทําใหเชื้อราเกิดความ
ตานทานตอสารเคมีชนิดนั้นได พบรายงานวา เชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของไมผลเมืองรอนแสดง
ความตานทานตอ benomyl เมื่อใชติดตอกันนาน นอกจากนี้ยังพบวาเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของ
มะมวงสามารถตานทานตอ benomyl ไดทั้งกอนและหลังเก็บเกี่ยว (Jeffries et al., 1990; Spalding, 1982) และมีรายงาน
ของ วาสนา (2556) พบวามะละกอที่แชดวยสารเคมี difenoconazole หลังการปลูกเชื้อและที่บมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
สามารถควบคุมโรคแอนแทรคโนสได หลังการบม 14 วัน พบขนาดแผล 9.95 มิลลิเมตร ขณะที่การทดลองควบคุม มีขนาดแผล
34.10 มิลลิเมตร (LSD = 7.34) สวนการฉีดพนดวยเซลลแขวนลอยของยีสต Pichia anomala ความเขมขน 1 x 108
เซลล/มิลลิเมตร หลังการปลูกเชื้อ และบมที่อุณหภูมิ 15 และ 25 องศาเซลเซียส 6 วัน พบวามีขนาดแผล 1.80 และ 21.90
มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยพบวาเสนใยและสปอรของเชื้อรา C. gloeosporioides ถูกยึดเกาะดวยเซลลของยีสต และผนังฉีด
ขาดอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ยัง พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ละลายดวยตัวทําละลายเอทิลแอลกอฮอล 40 และ 60
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เปอรเซ็นต ผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ (PDA) หลังการปลูกเชื้อ 7 วัน พบวาสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวงได 34.01 และ 47.30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (LSD = 4.19)
(รัติยา และคณะ, 2554)
ปจจุบันจึงไดมีการศึกษาถึงสารจากธรรมชาติ ที่นํามาใชสําหรับควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะมวง เพื่อทดแทนการ
ใชสารเคมี และวิธีการอื่นๆในปจจุบัน จากรายงานการวิจัยของ Chukwuemeka and Anthonia (2010) ที่ใชสารสกัดจากเมล็ด
และน้ํายางมะละกอ ผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ (PDA) สามารถลดการเจริญของเสนใยเชื้อรา Aspergillus spp. , Mucor spp.
และ Rhizopus spp. ที่เปนสาเหตุโรคผลเนาได ซึ่งในน้ํายางมะละกอจะพบสารปาเปน (papain) เปนเอนไซมกลุมโปรติเอส
(protease) สามารถยอยโปรตีนที่มีโมเลกุลใหญใหเล็กลงได (นิธิยา, 2559) สารปาเปนอาจจะไปยอยทําลายโปรตีนที่เปน
องคประกอบสวนหนึ่งของเชื้อราใหเสียสภาพได ดังนั้นสารสกัดจากเปลือกมะละกอ นาจะมีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา
สาเหตุโรคพืชได (Macalood et al., 2013) งานวิจัยนี้จึงไดทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอในการ
ควบคุมการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง เพื่อเปนแนวทางสําหรับการผลิตสารธรรมชาติขึ้นมาทดแทน
การใชสารเคมีและพัฒนาเพื่อใหมีการผลิตสารเคมีธรรมชาติในเชิงการคาไดในอนาคตตอไป
อุปกรณและวิธีการ

การเตรียมเชื้อสาเหตุ
เก็บตัวอยางมะมวงน้ําดอกไมที่แสดงอาการโรคแอนแทรคโนส มาแยกเชื้อสาเหตุโรคดวยวิธี tissue transplanting
บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ภายใตแสงสวาง 12 ชั่วโมง สลับมืด 12 ชั่วโมง เปน
เวลา 7 วัน จากนั้น นําเชื้อรามาแยกใหบริสุทธิ์ดวยวิธีการ single spore isolation (SSI) นําเชื้อราบริสุทธที่ได เก็บที่อุณหภูมิ
14 องศาเซลเซียส เพื่อใชในการศึกษาตอไป
การสกัดสารจากเปลือกมะละกอ
การเตรียมสารสกัดจากเปลือกมะละกอโดยใชเอทิลแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต เปนตัวทําละลาย ในอัตราสวน
ตัวอยางพืช 1 กรัมตอตัวทําละลาย 6 มิลลิลิตร แชตัวอยางพืชในตัวทําละลาย เปนระยะเวลา 7 วัน โดยพิจารณาจากการ
เปลี่ยนสีของตัวทําละลายในภาชนะบรรจุ นําตัวอยางสารสกัดพืชที่ไดมากรองเพื่อแยกชิ้นพืชออก จากนั้นนําไปผานขั้นตอนการ
ระเหยตัวทําละลายโดยใชเครื่อง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สารสกัดที่ไดมีลักษณะเปนสารเหนียว
ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา
ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา C. gloeosporioides ดวยวิธี poisoned food
technique โดยเตรียมอาหาร PDA ปริมาตร 50 มิลลิลิตร นําสารสกัดจากเปลือกมะละกอผสมลงในอาหาร PDA ซึ่งไมมีการ
เจือจางสารสกัดกอนการผสมอาหาร โดยความเขมขนสุดทาย 250 , 500 , 1,000 , 2,000 , 2,500 , 3,000 , 3,500 , 4,000
และ 5,000 ppm ผสมใหเขากันแลวเทใสในจานเลี้ยงเชื้อ ในสวนของชุดทดลองควบคุมไดแบงเปน 2 วิธี คือ อาหาร PDA ที่ไม
ผสมสารสกัดจากเปลือกมะละกอ (control 1) และอาหาร PDA ที่ผสมเอทิลแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต (control 2) หลังจาก
ผิวหนาอาหารผสมสารสกัดพืชแหงสนิท นําชิ้นวุนที่ไดจากการใช cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร เจาะเสนใย
บริเวณรอบโคโลนีเชื้อรา C. gloeosporioides ที่อายุ 7 วัน วางบนผิวหนาของอาหารผสมสารสกัดพืช นําไปเลี้ยงไวที่
อุณหภูมิหอง ทําการทดลอง 3 ซ้ํา จึงทําการตรวจผลโดยวัดเสนผานศูนยกลางของโคโลนีที่เจริญและนําคาที่ไดมาคํานวณหา
เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญโดยใชสูตร
เปอรเซ็นตการยับยั้ง = [(A-B) / A] x 100
เมื่อ A คือ คาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางของโคโลนีเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อราชุดเปรียบเทียบ
B คือ คาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางของโคโลนีเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อราที่ผสมสารสกัดจากพืช
ผล
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอ ที่ละลายดวยตัวทําละลายเอทิลแอลกอฮอล 95เปอรเซ็นต
ในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา C. gloeosporioides พบวาการเจริญของเสนใยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 3 และ 5 วัน หลังการบมเชื้อที่ 7 วัน พบวาสารสกัดที่ระดับความเขมขน 3,500 และ 4,000 ppm สามารถยับยั้งการ
เจริญของเสนใยเชื้อรา C. gloeosporioides ได 80.86 และ 90.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขณะที่ความเขมขน 5,000 ppm
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สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ไดเทากับ 100 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับชุดทดลองควบคุม (control 1)
และพบวาชุดทดลองควบคุม (control 2) สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยได 76.21 เปอรเซ็นต (Table 1, Figure 1)
Table 1 Effect of papaya pericarp extract on mycelial growth inhibition of C. gloeosporioides using poisoned
food technique after 3 , 5 and 7 d incubation period at room temperature
Treatment
control 1
control 2
papaya
pericarp
extracted

1/

Concentration
(ppm)
250 ppm
500 ppm
1,000 ppm
2,000 ppm
2,500 ppm
3,000 ppm
3,500 ppm
4,000 ppm
5,000 ppm
CV
LSD

Mycelial growth (cm) 1/
3d
5d
7d
4.58 a
7.47 a
8.97 a
1.07 ef
1.57 de
2.13 cd
4.12 b
7.12 ab
8.92 a
4.07 b
6.72 b
8.60 a
3.22 c
5.45 c
7.80 b
1.55 d
2.06 d
2.58 c
1.18 e
1.72 de
2.35 c
0.95 ef
1.38 e
2.10 cd
0.87 f
1.25 e
1.72 d
0.00 g
0.35 f
0.87 e
0.00 g
0.00 f
0.00 f
7.02
9.92
7.93
0.23
0.54
0.56

Percent of inhibition (%)
3d
5d
7d
76.73
79.07
76.21
10.13
4.59
0.56
11.02
10.01
4.09
29.68
26.80
13.00
66.11
72.55
71.19
74.11
76.98
73.79
79.24
81.47
76.77
81.10
83.05
80.86
100
95.21
90.34
100
100
100

Column values followed by the same letter are not significantly different with (P = 0.05)

Figure 1 Mycelial growth inhibition of C. gloeosporioides onto PDA with (A) control 1 (B) control 2 (C) 250 ppm
(D) 500 ppm (E) 1,000 ppm (F) 2,000 ppm (G) 2,500 ppm (H) 3,000 ppm (I) 3,500 ppm (J) 4,000 ppm
and (K) 5,000 ppm
วิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาการยับยั้งการเจริญของเสนใยของเชื้อรา C. gloeosporioides บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสวนผสมของสาร
สกัดจากเปลือกมะละกอ หลังการบมเชื้อเปนเวลา 7 วัน พบวาสารสกัดที่ความเขมขนตั้งแต 2,000 ppm ขึ้นไป มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของเสนใยไดมากกวา 50 เปอรเซ็นต และที่ความเขมขน 5,000 ppm ใหผลไดดีที่สุด สามารถยับยั้งการ
เจริญของเสนใยได 100 เปอรเซ็นต ในสวนของสารสกัดจากเปลือกมะละกอที่ความเขมขน 250 , 500 และ 1,000 ppm พบวา
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ไมสามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา C. gloeosporioides ได ซึ่งอาจเปนเพราะสารสกัดที่ใชมีความเขมขนที่นอยเกินไป
สําหรับใชในการยับยั้งการเจริญของเสนใย เมื่อเทียบกับชุดทดลองควบคุม 1 (control 1) นอกจากนี้ยังพบวาชุดทดลองควบคุม
2 (control 2) มีสวนผสมของเอทิลแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต มีความสามารถในยับยั้งการเจริญของเสนใยไดถึง 76.21
เปอรเซ็นต โดยไมมีคาแตกตางกับสารสกัดจากเปลือกมะละกอที่ความเขมขน 3,000 ppm ที่สามารถยับยั้งได 76.77
เปอรเซ็นต ทั้งนี้เนื่องจากเอทิลแอลกอฮอลที่ใชในชุดทดลองควบคุม 2 มีความเขมขนที่สูงจึงทําใหมีความสามารถในการยับยั้ง
เชื้อราได โดยปกติในหองปฏิบัติการจะใชเอทิลแอลกอฮอลที่ความเขมที่สูง เชน เอทิลแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต นั้นสําหรับการ
ฆาเชื้อจุลินทรียอยูแลว อยางไรก็ตามผลการยับยั้งนี้มีสวนผสมของสารสกัดความเขมขนสูงสวนหนึ่ง นาจะเปนสวนหนึ่งที่เกิด
จากสารสกัดจากเปลือกมะละกอ
นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดที่ไดจากใบมะละกอมีสารเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพไดแก กลุมอัลคาลอยด (alkaloids)
กลุมไตรเทอรพีน (triterpenes) กลุมฟลาโวนอยด (flavonoids) และกลุมซาโปนิน (saponins) ซึ่งสารในกลุมอัลคาลอยด เปน
องคประกอบที่สําคัญโดยมีฤทธิ์ในการตอตานเชื้อสาเหตุโรคพืชได และในยางของใบมะละกอยังมีเอนไซมในกลุมไคติโนไลติค
(Chitinolytic enzyme) เชน เอนไซมไคติเนส (chitinase enzyme) ซึ่งเปนเอนไซมที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา โดย
เอนไซมไคติเนส ยอยสลายไคติน (chitin) ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญของผนังเซลลเชื้อราได (Chavez-Quintal et al., 2011)
จึงเปนไปไดวาในสารสกัดจากเปลือกมะละกอนาจะมีองคประกอบของสารเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีเอนไซมที่เหมือนกับ
สารสกัดจากใบมะละกอ
สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอตอยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง พบวาสารสกัดที่ความเขมขน 2,000 ppm ขึ้นไป มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ
ของเสนใย C. gloeosporioides ไดดีเกิน 50 เปอรเซ็นต และที่ความเขมขน 5,000 ppm ใหผลไดดีที่สุด สามารถยับยั้งการ
เจริญของเสนใยได 100 เปอรเซ็นต
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณหองปฏิบัติการราวิทยา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ที่ใหการสนับสนุนในเรื่องของสถานที่และอุปกรณที่ใชทําการวิจัย
เอกสารอางอิง
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