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Abstract
Investigation of fungi association with fruit rot of Longkong (Aglaia dookkoo Griff.) from Chantaburi
province. It indicated that Phomopsis sp. was the highest and then, followed by Lasiodiplodia theobromae,
Fusarium sp., Pestalotiopsis sp., Colletotrichum sp. and Cylindrocladium sp. at 45.6, 24.4, 21.1, 3.1, 2.0, and 1.5%,
respectively.
Preharvest sprayed at 7 days before harvest with thiabendazole, myclobutanil + mancozeb, iprodione,
carbendazim, azoxystrobin, Bacillus subtilis at concentration of 1000 ppm and 1-naphthyl acetic acid at 5, 10,
15,and 20 ppm showed that iprodione was the most effective and then, followed by 1-naphthyl acetic acid 10
ppm and cabendazim. Fruit rot was reduced by 30.0, 20.0, 17.8%, respectively. However, no reduction on the
incidence of L. theobromae.
Reduction on fruit drop from the pedicel was shown on fruits harvested treated with 1-naphtyl acetic acid
20 ppm, 1-naphthylacetic acid at 10 ppm, carbendazim, Bacillus subtilis, 1-naphthyl acetic acid at 15 ppm at
22.1, 14.4, 12.1, 10.8,and 6.6%, respectively
บทคัดยอ
การสํารวจเชื้อราที่ติดมากับผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยวในเขตจังหวัดจันทบุรี พบวาเชื้อราที่กอใหเกิดความเสียหาย
กับผลลองกองมากที่สุดคือ Phomopsis sp.รองลงมาคือ Lasiodiplodia theobromae, Fusarium sp., Pestalotiopsis sp.,
Colletotrichum sp. และ Cylindrocladium sp. ซึ่งมีเปอรเซ็นตที่กอใหเกิดความเสียหายเทากับ 45.6 24.4 21.1 3.1 2.0
และ 1.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
สารเคมีและสารชีวินทรียจํานวน 6 ชนิด คือ thiabendazole, myclobutanil + mancozeb, iprodione,
carbendazim, azoxystrobin , Bacillus subtilis ความเขมขน 1000 ppm และ 1 – naphthyl acetic acid ความเขมขน 5
10 15 และ 20 ppm ฉีดพน 7 วันกอนเก็บเกี่ยว พบวา iprodione สามารถลดการสูญเสียจาก Phomopsis sp. ไดดีที่สุด
รองลงมาคือ 1–naphthyl acetic acid 10 ppm และ carbendazim โดยลดความสูญเสียไดถึง 30 20 และ 17.8 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ แตไมมีสารใดที่สามารถลดโรคที่เกิดจากเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ได
นอกจากนี้การใชสารดังกลาวสามารถลดการหลุดรวงของผลได โดย 1–naphthyl acetic acid 20 ppm สามารถ
ลดการหลุดรว งของผลไดดีที่ สุด รองลงมาคื อ1–naphthyl acetic acid 10 ppm, carbendazim, Bacillus subtilis
และ 1–naphthyl acetic acid 15 ppm โดยลดการหลุดรวงของผล คือ 22.1 14.4 12.1 10.8 และ 6.6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
คํานํา
ลองกองเปนผลไมเมืองรอน มีถิ่นกําเนิดอยูแถบหมูเกาะชวา หมูเกาะมลายู ฟลิปปนส อินโดนีเซียและทางตอนใตของ
ประเทศไทย ที่บานซีโป ตําบลเฉลิม อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (สุรชัย, 2540) และมีในประเทศทางแถบซูรินัม เปอรโตริโก
ฮาวาย และออสเตรเลีย (Yacob and Subhadarabandhu, 1995) ปจจุบันมีการปลูกกันมากในภาคใตและภาคตะวันออก
เนื่องจากใหผลตอบแทนสูงเปนที่นิยมในหมูผูบริโภค และมีแนวโนมวาจะสามารถสงออกไปตางประเทศได ลองกองมีรสชาติดี
กลิ่นหอมหวาน เปลือกบาง ยางนอย มีคุณคาทางอาหาร ชวยบํารุงกระดูกและฟน ปองกันโรคหวัดและเลือดออกตามไรฟน แต
1
1

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Department of Plant Pathology. Faculty of Agriculture, Kasetsart Univesity.

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

ปที่ 34 ฉบับที่ 4-6 (พิเศษ) กรกฎาคม-ธันวาคม 2546

โรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง 69

ลองกองมีอายุการเก็บรักษาและวางจําหนายสั้น เนื่องจากการเนาเสียและการหลุดรวงของผลทําใหผลผลิตเสียหายเปนอยาง
มาก ซึ่งการหลุดรวงของผลที่เกิดขึ้นมี 2 ลักษณะ คือ การรวงเนื่องจากจุลินทรียเขาทําลาย (Pantastico et al., 1968) และการ
รวงที่เกิดขึ้นบริเวณกลีบเลี้ยงกับกานชอผล เนื่องจากการสะสมเอทิลีน (สุรนันต, 2526) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษา
เชื้อราที่ติดมากับผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจเปนสาเหตุในการทําใหผลลองกองเนาเสียหลุดรวงจากชอผล รวมทั้งหา
แนวทางการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
อุปกรณและวิธีการ
การสํารวจโรคเชื้อราที่ติดมากับผลลองกองหลังการเก็บเกีย่ ว เก็บผลลองกองจากสวนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี โดยแตละสวนเก็บมาจํานวน 50 ชอ นํามาเปาแมลงและขยะออกจากชอผล บรรจุลงในถาดโฟม ถาดละ 1 ชอ จากนั้น
หุมดวยพลาสติก PVC ชนิดใส เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 23.3 °ซ. ความชื้นสัมพัทธ 65.5 เปอรเซ็นต ไวประมาณ 10 วัน นําผล
ลองกองที่เนามาแยกเชื้อดวยวิธี tissue transplanting นําเชื้อที่ไดมาแยกจนไดเชื้อบริสุทธิ์ เก็บไวใน PDA slant เพื่อนําไป
จําแนกชนิดของเชื้อราภายใตกลองจุลทรรศน
การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีและสารชีวินทรียในการควบคุมโรคของผลลองกอง แบงเปน 11 การทดลอง ดังนี้
การทดลองที่ 1 ฉีดน้ํา (control)
การทดลองที่ 2 ฉีดพนสารเคมี thiabendazole ความเขมขน 1,000 ppm
การทดลองที่ 3 ฉีดพนสารเคมี myclobutanil + mancozeb ความเขมขน 1,000 ppm
การทดลองที่ 4 ฉีดพนสารเคมี iprodione ความเขมขน 1,000 ppm
การทดลองที่ 5 ฉีดพนสารเคมี carbendazim ความเขมขน 1,000 ppm
การทดลองที่ 6 ฉีดพนจุลินทรีย Bacillus subtilis ความเขมขน 1,000 ppm
การทดลองที่ 7 ฉีดพนสารเคมี azoxystrobin ความเขมขน 1,000 ppm
การทดลองที่ 8 ฉีดพนสารเคมี 1-naphthyl acetic acid ความเขมขน 5 ppm
การทดลองที่ 9 ฉีดพนสารเคมี 1-naphthyl acetic acid ความเขมขน 10 ppm
การทดลองที่ 10 ฉีดพนสารเคมี 1-naphthyl acetic acid ความเขมขน 15 ppm
การทดลองที่ 11 ฉีดพนสารเคมี 1-naphthyl acetic acid ความเขมขน 20 ppm
ฉีดพนบนชอผลลองกอง 7 วันกอนการเก็บเกี่ยว ปริมาตรชอละ 40 มล. หลังจากนั้นนํามาเก็บในถาดโฟม หอดวย
พลาสติก PVC ชนิดใสแลวนํามาแยกเชื้อดวยวิธี tissue transplanting

Loss (%)

ผล
ผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว จากจังหวัดจันทบุรี ภายหลังการเก็บรักษาไวในถาดโฟม หุมพลาสติก PVC ชนิดใสที่
อุณหภูมิ 23.3 °ซ. ความชื้นสัมพัทธ 65.5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 10 วัน พบลักษณะความเสียหายจากการเนาของผล 16.9
เปอรเซ็นต และความเสียหายจากการรวงของผล 32.5 เปอรเซ็นต (Figure 1)
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Figure 1 Percentage of loss cause by fruit drop and fruit rot .
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ความเสียหายที่เกิดจากการเนาของผลลองกองจาก 4 สวน พบวามีสาเหตุมาจาก Phomopsis sp., Lasiodiplodia
theobromae, Fusarium sp., Pestalotiopsis sp., Colletotrichum sp. และ Cylindrocladium sp. ซึ่งมีเปอรเซ็นตความ
เสียหาย 6 24.4 21.1 3.1 2.0 และ 1.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Figure 2)
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Figure 2 Quantity and type of fungi on Longkong fruit.
สําหรับความเสียหายของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อฉีดพนดวยสารเคมีและสารชีวินทรียชนิดตางๆ กอนการ
เก็บเกี่ยว 7 วัน พบวา iprodione ลดความเสียหายที่เกิดจาก Phomopsis sp. ไดดีที่สุด รองลงมาคือ 1-naphthyl acetic acid
10 ppm และ carbendazim โดยลดความเสียหายไดถึง 30 20 และ 17.8 เปอรเซ็นต และไมมีสารใดสามารถลดความ
เสียหายจาก L. theobromae ได (Figure 3) และนอกจากนี้การใช 1-naphthyl acetic acid 10 ppm, carbendazim, B.
subtillis และ 1-naphthyi acetic acid 15 ppm ลดการหลุดรวงของผลลองกองลง 22.1 14.4 12.1 10.8 และ 6.6 เปอรเซ็นต
(Figure 4)
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Figure 3 Quantity of fungi after preharvest spray with water (1), NAA 5 ppm (2), NAA 10 ppm (3), NAA 15 ppm
(4), NAA 20 ppm (5), azoxystrobin (6), B.subtilis (7), myclobutanil+mancozeb (8), thiabendazolo (9),
iprodione (10), carbendazim (11).
50

Fruit drop

Loss (%))

40

Fruit rot

30
20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

ปที่ 34 ฉบับที่ 4-6 (พิเศษ) กรกฎาคม-ธันวาคม 2546

โรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง 71

Figure 4 Percentage of loss cause by fruit drop and fruit rot after preharvest spray with water (1), NAA5ppm (2),
NAA10ppm (3), NAA15ppm (4), NAA20ppm (5), azoxystrobin (6), B.subtilis (7),
myclobutanil+mancozeb (8), thiabendazolo (9), iprodione (10), carbendazim (11).
วิจารณและสรุป
ผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว พบลักษณะความเสียหาย 2 ลักษณะ คือ ผลรวง และผลเนา การรวงของผลนาจะเกิด
จากการถูกเชื้อจุลินทรียเขาทําลาย (Pantastico et al., 1968) และเกิดจากการสะสม ethylene บริเวณกลีบเลี้ยงกับกานชอผล
(สุรนันต, 2526) สวนผลเนาสวนหนึ่งอาจเกิดจากมีแมลงเขาทําลายและยังพบวามีการเขาทําลายของเชื้อราบริเวณผิวผลหรือ
บริเวณใกลเคียงทําใหเกิดการเนาและหลุดรวง (เตือนใจ และคณะ, 2545) จากการศึกษาครั้งนี้พบวาเชื้อรา Phomopsis sp.,
Lasiodiplodia theobromae, Fusarium sp., Pestalotiopsis sp., Colletotrichum sp. และ Cylindocladium sp. ติดมาใน
ปริมาณคอนขางสูง เชื้อราเหลานี้สามารถเจริญและแพรกระจายไดดีในสภาพอากาศรอนชื้นมีฝนตกชุก นอกจากนี้บริเวณสวน
ที่ปลูกลองกองมีการปลูกผลไมชนิดอื่นๆ รวมอยูดวย ซึ่งอาจเปนแหลงสะสมของเชื้อตางๆ เหลานี้
จากการทดลอง พบวา iprodione สามารถควบคุมเชื้อ Phomopsis sp. ไดดีที่สุด แตไมพบสารเคมีชนิดใดสามารถ
ควบคุม L. theobromae ได ซึ่งไมตรงกับที่สิริรัตน (2528) ไดทําการศึกษาการควบคุมโรคผลเนาของเงาะ เกิดจากเชื้อ
L. theobromae โดยการพนสารเคมี iprodione 500 ppm กอนการเก็บเกี่ยวพบวาสามารถลดการเกิดโรคผลเนาไดดี และยืด
อายุการเก็บรักษาไดอีกดวย และจากการศึกษาในหองปฏิบัติการของอรุณี (2533) ใชสารเคมี iprodione และ carbendazim
ความเขมขนตางๆ ทดสอบกับเชื้อรา Phomopsis mangiferae และ L. theobromae พบวาสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได
แตจากการทดลองในครั้งนี้ไมสามารถควบคุมเชื้อ L. theobromae ได นอกจากนี้ยังพบวา 1-naphthyl acectic acid สามารถ
ลดการหลุดรวงของผลไดซึ่งสอดคลองกับที่ปราโมท (2526) ไดรายงานไววาสามารถใช NAA ความเขมขน 0.1–0.4 มล./ ล. พน
ชอผลลางสาดในระยะผลเริ่มเปลี่ยนเปนสีเหลืองจะชวยลดการหลุดรวงของผลได
คําขอบคุณ
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหการสนับสนุน
การวิจัยครั้งนี้
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