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Abstract
Fruit abscission after harvest troubles not only shelf-life but also long distance export of longkong
commodity. There was scientific evidence resulted from intensive postharvest physiological studies to suspect
that ‘fungi’ cause this problem. An investigation into fungi bearing with various parts of healthy-looking longkong
fruit is a step of the hypothesis proving process. The working sample for this study was mature bunches of
longkong (Lansium domesticum) with age of 13 weeks after flowering collected recently from 3 commercial
plantations located in Chantaburi. Examination of fungal colonization was focused on 4 parts of the fruit, stem,
calyx, a nectary gland, and a piece of 3x3 mm2 peel randomly sampled around the fruit sphere. Fungi were
isolated basing on tissue transplanting technique using potato carrot agar. It was indicated that the fruit stem and
calyx were noticeable fungal harbouring sites on the fruit that the detection frequency were extremely high, 98100%. Diverse range of the fungal genera isolated from the determined fruit parts was relatively similar among the
investigated planting locations. The fungal species belonged to the genera Cladosporium, Colletotrichum,
Fusarium, Phomopsis, and Phyllosticta were found in association with all of the determined parts of longkong fruit.
Apart from these, Lasiodiplodia sp. was specifically detected bearing with the fruit stem and calyx. Since the fruit
stem and calyx are physiologically related to the fruit abscission zones, the distinguishable colonization by
Lasiodiplodia fungus at these fruit parts may signal the fungal role in postharvest fruit abscission.
Keywords: fruit drop, Lansium domesticum, postharvest disease
บทคัดยอ
ปญหาผลหลุดรวงจากชอเปนอุปสรรคสําคัญตอการเก็บรักษาและการสงออกผลิตผลลองกองไปยังตลาดที่อยูหาง
ไกล งานวิจัยอยางละเอียดดานสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวแสดงหลักฐานวารานาจะเปนสาเหตุของปญหานี้ การตรวจสอบ
ตําแหนงที่อยูของราบนสวนตางๆของผลลองกองที่ไมมีอาการของโรคเปนหนึ่งในกระบวนการพิสูจนสมมุติฐานดังกลาว ในการ
วิจัย ใชชอผลลองกองแกอายุ 13 สัปดาหหลังดอกบาน ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวจากสวนในจังหวัดจันทบุรีที่ปลูกเปนการคา 3 สวน สวน
ของผลที่นํามาแยกเชื้อคือ ขั้วผล กลีบเลี้ยง ตอมน้ําหวาน และเปลือกที่สุมจากรอบผล (ขนาด 3x3 mm2) แยกราโดยใชขั้นตอน
tissue transplanting technique ดวยอาหาร potato carrot agar ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาขั้วและกลีบเลี้ยงเปนสวนของ
ผลที่เปนที่หลบซอนที่สําคัญของราซึ่งมีความถี่ของการตรวจพบราสูงถึง 98-100% ความหลากหลายของราที่ตรวจพบบนผล
ลองกองที่เก็บตัวอยางจากทั้ง 3 แหลงไมแตกตางกัน ราสกุล Cladosporium, Colletotrichum, Fusarium, Phomopsis, และ
Phyllosticta ถูกตรวจพบทุกสวนของผลลองกอง แตกตางจากรา Lasiodiplodia sp. ซึ่งตรวจพบเฉพาะที่ขั้วและกลีบเลี้ยง ซึ่ง
เปนสรีระของผลลองกองที่เกี่ยวของกับการหลุดรวง การตรวจพบรา Lasiodiplodia sp. ที่บริเวณดังกลาวนี้อาจจะเปน
สัญญาณบงชี้บทบาทการเปนสาเหตุของการหลุดรวงของผลลองกองหลังเก็บเกี่ยวของราสกุลนี้
คําสําคัญ: ผลหลุดรวง, ลองกอง, โรคหลังเก็บเกี่ยว
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คํานํา
แมวาลองกองเปนไมผลประจําถิ่นของไทยที่มีศักยภาพดานการสงออกสูง แตการหลุดรวงจากชอของผลเปนปญหา
หลังการเก็บเกี่ยวที่สําคัญที่เปนอุปสรรคตอการสงออก ตลอดจนการเก็บรักษาผลิตผลลองกอง โดยหลังเก็บเกี่ยวผลลองกองมี
การหลุดรวงภายใน 4-7 วันในสภาพบรรยากาศ 31°C ความชื้นสัมพัทธ 67% (วัลลภา และ วารุณี, 2532; เย็นจิตต และคณะ,
2540; ณัฐฐินันท และ อนุวัตร, 2553) สงผลใหราคาตกในฤดูกาลที่มีผลิตผลออกสูตลาดเปนปริมาณมาก งานวิจัยในชวง
ทศวรรษที่ผานมาไมวาจะเปนกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวดานพืชสวน (อภิตา และ สุจริต, 2546; จริงแท และ จารุวัฒน,
2547; ศิริวรรณ, 2550; โสภารัตน, 2550; วรรณนิภา, 2556) หรือวิธีการทางโรคพืช (สมใจ และ สมศิริ, 2546) ยังไมสามารถ
บรรลุวิธีแกปญหาการหลุดรวงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยวที่นาพอใจ รวมทั้งยังไมสามารถระบุสาเหตุที่แทจริงของการ
หลุดรวงได แตมีทฤษฏีและหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แสดงแนวโนมวา “รา” นาจะเปนสาเหตุของการหลุดรวงดังกลาว (จริง
แท, 2549; สมใจ และ สมศิริ, 2546; อรวรรณ และ จริงแท, 2556; อรวรรณ, 2558) ดวยเหตุนี้ คณะผูวิจัยจึงไดทําการ
ตรวจสอบตําแหนงที่อยูของราบนผลลองกอง เพื่อนําไปสูการพิสูจนสมมุติฐานวา “รา” เปนสาเหตุของการหลุดรวงของผล
ลองกองจากชอหรือไม
อุปกรณและวิธีการ
สุมเก็บชอผลลองกองอายุ 13 สัปดาหหลังดอกบาน จากแหลงที่ปลูกเปนการคาในจังหวัดจันทบุรี 3 สวน คือจาก
ทองที่ ต. ทุงเบญจา และ ต. เนินสูง อ. ทาใหม และ ต. ตะปอน อ. ขลุง ในฤดูการเก็บเกี่ยวป 2558 จํานวนผลิตผลที่ใชในการ
ทดลองคือ สวนละ 9 ชอผล สุมปลิดผลลองกองจํานวน ชอละ 3 ผล
ทําการตัด/แยกสวนของผลลองกองแตละผลเพื่อทําการแยกรารวม 4 ตําแหนง ตําแหนงละ 1 ชิ้น คือ ขั้วผล (stem),
กลีบเลี้ยง (calyx), เปลือกรอบผลที่มีตอมน้ําหวาน 1 ตอม (nectary gland) และ เปลือกรอบผลที่ไมมีตอมน้ําหวาน โดยใหชิ้น
เปลือกผลที่ตัดมีขนาดประมาณ 3x3 mm2
ทําการฆาเชื้อที่ผิวโดยการนําสวนของผลที่เตรียมไว แชใน 95% ethanol เปนเวลา 30 วินาที หลังจากนั้นเขยาใน 1%
NaOCl โดยใชความเร็ว 130 rpm ดวยเครื่อง Orbital Shaker, OS-20, Boeco, Germany โดยใชเวลา 20 นาทีสําหรับสวนของ
ขั้วผล และกลีบเลี้ยง และ 5 นาทีสําหรับเปลือกผลทั้งสองชิ้น ลาง 2 ครั้งดวยน้ําที่ฆาเชื้อแลว สะเด็ดน้ําโดยการวางใน Petri
dish ที่ฆาเชื้อแลวและวางเอียงในสภาพปลอดเชื้อ
แยกราโดยการนําชิ้นสวนลองกองแตละชิ้นวางบนอาหาร potato carrot agar ที่เติม amoxicillin 300 ppm ใน Petri
dish ขนาด 55 x 14 mm2 ในสภาพอุณหภูมิ 26-28C และใหแสงดวย fluorescent lamp รวมกับ near ultraviolet lamp เปน
เวลา 12 ชั่วโมง/วัน ติดตามการพัฒนาและจําแนกสกุลของราดวย stereo microscope และ compound microscope
ผล
สวนของพืชที่มีการตรวจพบราในความถี่สูงมาก (>95-100%) คือขั้วผลและกลีบเลี้ยง บริเวณรอบผลที่มีตอม
น้ําหวานมีความถี่ของการการตรวจพบราสูงกวาบริเวณที่ไมมีตอมน้ําหวาน (75.93 และ 64.43% ตามลําดับ) (Figure 1)
ความหลากหลายดานสกุลของราที่ตรวจพบบนผลลองกองที่เก็บตัวอยางจากแตละแหลงปลูกไมแตกตางกัน ราที่
ตรวจพบคือ Colletotrichum spp. ในกลุม gloeosporioides group, Lasiodiplodia sp., Phomopsis spp., Phyllosticta
sp., Fusarium spp., และ Cladosporium spp. นอกจากนี้ยังมี fruiting bodies และเสนใยของราที่ไมพบการพัฒนาของ
spore (Figure 2) ราเกือบทุกชนิดตรวจพบทุกสวนของผลที่ทําการศึกษา คือ ขั้วผล กลีบเลี้ยง ตอมน้ําหวาน และ รอบผล
ยกเวนรา Lasiodiplodia sp. ที่ตรวจพบเฉพาะบริเวณขั้วผลและกลีบเลี้ยงเทานั้น (Figure 3)
วิจารณผล
ผลการตรวจแยกราจากสวนตางๆ ของผลลองกอง แสดงใหเห็นการแอบแฝงของราอยางมีนัยสําคัญที่บริเวณขั้วผล
และกลีบเลี้ยง (Figure 1) การตรวจพบรา Lasiodiplodia sp. แมวามีความถี่ต่ํากวาราสกุลอื่นอยางชัดเจน แตบริเวณที่มีการ
ตรวจพบคือขั้วผลและกลีบเลี้ยง ซึ่งเปนสรีระของผลที่เกี่ยวของกับการหลุดรวง (Figure 3) ดังนั้น จึงเปนที่นาสังเกตวาราสกุล
นี้นาจะมีบทบาทตอการหลุดรวงของผลลองกองมากกวาราสกุลอื่นที่ตรวจพบ อยางไรก็ตาม การวิจัยอยางจริงจังจําเปนตอง
ดําเนินตอไปเพื่อพิสจู นบทบาทของรา Lasiodiplodia sp. ตอการหลุดรวงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
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Fig. 1 Colonization by fungi at
various fruit parts of
longkong presenting in
term of total figure of all
of the determined
plantations.
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Fig. 2 Diverse range of the fungal
genera in association with
longkong fruit obtained from
the 3 investigated plantations.
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Fig. 3 Diverse range of the fungal
genera isolated from various
parts of longkong fruit.
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ในการศึกษาครั้งนี้ ไมพบการเจริญของยีสต รวมทั้งมีความถี่ของการตรวจพบราสกุล Fusarium spp. ต่ํากวา 25%
เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลและความถี่ของราที่ตรวจโดยการ incubate ลองกองทั้งผล (นวลวรรณ และคณะ, 2557) แสดงใหเห็น
วายีสต และ Fusarium spp. เปนราที่ติดอยูที่ผิวภายนอก และถูกกําจัดไปในขั้นตอน surface disinfection ในกระบวนการ
ตรวจแยกราโดยอาศัย tissue transplanting technique ดังนั้นจึงเปดโอกาสใหสามารถตรวจพบราที่มีการพัฒนาชา เชน
Phomopsis spp. มากขึ้น
สรุป
ขั้วผลและกลีบเลี้ยงเปนตําแหนงบนผลลองกองที่มีการตรวจพบรามากที่สุด การตรวจพบรา Lasiodiplodia sp.
เฉพาะที่บริเวณดังกลาวอาจแสดงนัยสําคัญของราสกุลนี้ที่เกี่ยวของกับการหลุดรวงของผลลองกอง ในการวิจัยครั้งนี้ไมมีความ
แตกตางกันดานความหลากหลายดานสกุลของราที่ตรวจพบบนผลลองกองที่เก็บตัวอยางจากแตละแหลงปลูก
เอกสารอางอิง
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