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บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพของน�้ำหมักชีวภาพของกระเทียม ข่า ตะไคร้ และสมุนไพรรวมทั้ง 3 ชนิด สารสกัดของ
กากสมุนไพร และสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตจากจากยีสต์ Candida mucifera NJP25 ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคใน
มะม่วงน�้ำดอกไม้ เพื่อคัดเลือกมาเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวของผลมะม่วง ผลจากการแยกเชื้อราจากส่วนผลมะม่วง ใบ
และล�ำต้น จ�ำนวน 10 ไอโซเลต พบราก่อโรคทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญ คือ Colletotricum sp. มากทีส่ ดุ การทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารต้านเชื้อรา พบว่าน�้ำหมักชีวภาพของกระเทียมมีฤทธิ์ดีที่สุดในการท�ำลายเชื้อราทดสอบด้วยวิธี Poisoned food
technique นอกจากนี้ น�้ำหมักชีวภาพกระเทียมแสดงค่า MFC ต่อรา Colletotricum sp., Aspergillus sp. และ
Trichoderma sp. เท่ากับ 25.00, 12.50 และ 25.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ สารสกัดกระเทียมมีค่า MFC เท่ากับ 25,000,
3,125 และ 100,000 ppm ตามล�ำดับ สารเคลือบผิวผลไม้ที่มีส่วนผสมของสารชีวภาพต้านราที่คัดเลือก พบว่าผลมะม่วงที่
เคลือบด้วยฟิลม์ ชีวภาพต้านราสามารถยืดอายุการเสือ่ มสภาพได้นานถึง 8 วัน เมือ่ บ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง เมือ่ เทียบกับชุดควบคุม
ที่ไม่เคลือบสารและเคลือบสาร ซึ่งสังเกตเห็นใน 3 วัน และ 5 วัน ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่าสารเคลือบผิวชีวภาพที่ผสม
น�้ำหมักกระเทียม สารสกัดกระเทียม และสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์มีประสิทธิภาพที่ดีต่อการยับยั้งเชื้อราที่จะน�ำไป
ประยุกต์ใช้งานเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา พัฒนาคุณภาพของมะม่วงน�้ำดอกไม้
ค�ำส�ำคัญ: เชื้อรา น�้ำหมักสมุนไพรชีวภาพ สารเคลือบผิว ค่า MFC
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Abstract

This efficiency test in antifungal activity of the fermented herbal of garlic, galangal, lemon grass
and mixed herbs, the ethanol crude extracts including biosurfactant derived from the yeast Candida
mucifera NJP25 was studied to inhibit fungal isolates from mangoes (Nam Dok Mai). The agents showing
the highest antifungal activity were chosen to formulate the mango wax to prolong the shelf life of
mango. The results showed 10 isolates from the surface of the mangoes fruits, leaves and stem,
Colletotricum sp. were the dominant isolates. The efficacy of anti-fungal. Microorganisms found that
garlic is effective in destroying mold, three of the best. When tested with Poisoned food technique also
fermented garlic show the MFC to mold Colletotricum sp. Aspergillus sp., and Trichoderma sp. was
25.00%, 12.50% and 25.00%, respectively, garlic extract valuable MFC of 25,000, 3,125 and 100,000 ppm,
respectively, for testing a coating containing fermented garlic. Garlic extract and surfactant derived from
yeast that fruit is coated with organic garlic in the anti-mold can extend the life of aging for up to 8 days
after incubation at room temperature. When compared to a control without coating and coating. The
visible rot and deterioration in 3 days and 5 days, respectively, showed that the coating mix bio-fermented
garlic. Garlic extract and surfactant derived from yeast fungi have a good performance to be used when
lodging the proxies used to extend shelf life. Improve the quality of mangoes (Nam Dok Mai).
Keywords: Fungi, fermented herbal plants, Fruit wax, Minimum fungicidal concentration (MFC)
บทน�ำ
มะม่วงน�้ำดอกไม้จัดเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกัน
อย่างมาก เนื่องจากมีรสชาติอร่อยและหอมหวาน นิยมปลูก
เพื่อบริโภคสุก ทั้งนี้ผลผลิตของมะม่วงไทยพบว่า มีคุณภาพ
ดี และได้การยอมรับจากตลาดภายในและภายนอกประเทศ
โดยมีปริมาณการส่งออกมะม่วง ประมาณ 22,700 ตัน [1]
อย่างไรก็ดมี ะม่วงทีส่ ง่ ออกมักประสบปัญหาทางด้านผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยว โดยผลมะม่วงจะเกิดความเสียหายได้ง่าย
ในระหว่างการส่งออก เนือ่ งจากมะม่วงมีเปลือกและผิวทีบ่ าง
ไม่ค่อยต้านทานต่อโรค ซึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือการเน่าเสียมักเกิดจากราก่อโรคในพืช [2] ทั้งนี้โรค
แอนแทรคโนสในมะม่วงเป็นโรคที่มีความส�ำคัญอย่างมาก
เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodies Penz.
โดยก่อให้เกิดอาการเป็นแผลด�ำบนใบ กิ่ง และผล หากมีการ
เข้าท�ำลายที่รุนแรงจะก่อให้เกิดใบแห้งและใบเบี้ยว [3]

พืชสมุนไพรหลายชนิดในประเทศไทยได้ถูกน�ำมา
ท�ำเป็นน�ำ้ หมักชีวภาพ ซึง่ พบว่ามีความสามารถในการป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูพืชและโรคพืชที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ โดยพืช
สมุนไพรที่น�ำมาใช้ ได้แก่ กระเทียม ข่า และตะไคร้ การน�ำ
สมุนไพรมาใช้จงึ นับเป็นอีกทางเลือกในการลดการใช้สารเคมี
ทั้งนี้พืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งศัตรู
พืช จึงเป็นที่น่าสนใจในการน�ำมาใช้ควบคุมโรคที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการเก็บเกีย่ วผลผลิตทางการเกษตร โดยการน�ำ
สมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ควรเลือก
สมุนไพรที่มนุษย์สามารถบริโภคได้และไม่ก่ออันตราย รวม
ทัง้ ไม่ควรจะให้มกี ารตกค้างของสารต่าง ๆ [4] น�ำ้ หมักชีวภาพ
คือสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืชและซากสัตว์
ที่เกิดจากการย่อยสลายจากจุลินทรีย์ พบการรายงานใน
การน�ำสมุนไพรมาสกัดเป็นน�้ำหมักชีวภาพ เพื่อประยุกต์ใช้
กับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสามารถต้านทานต่อโรคได้ดี
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รวมทั้งมีผลผลิตที่ดี [5] ส�ำหรับสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเป็น
สารที่ผลิตจากจุลินทรีย์ในกลุ่มแบคทีเรีย ราและยีสต์ ซึ่งมี
การน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย จะย่อยสลายได้งา่ ย เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีความเป็นพิษต�่ำ สารลดแรงตึง
ผิวชีวภาพสามารถลดค่าแรงตึงผิวและเป็นสารที่ก่ออิมัลชัน
ได้ดี จึงนิยมผสมในสารซักล้าง ผสมในอาหาร ยา และ
เครื่องส�ำอาง และมีรายงานในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ทั้งกลุ่ม
แบคทีเรีย รา และไวรัส [6] งานวิจัยของ Poomtien และ
คณะ [7] ศึกษาสารลดแรงตึงผิวชีวภาพทีไ่ ด้จากการผลิตของ
ยีสต์ Candida mucifera NJP25 พบว่ายีสต์สามารถผลิต
สารลดแรงตึงผิวชีวภาพทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ า้ นจุลชีพ ซึง่ มีผลต้าน
แบคทีเรียทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ
ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa และ Bacillus subtilis
ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงสนใจศึกษาการใช้สาร
ชีวภาพยับยั้งเชื้อราก่อโรคที่แยกได้จากแผลเน่าบนมะม่วง
น�ำ้ ดอกไม้ โดยท�ำการศึกษาประสิทธิภาพของน�ำ้ หมักชีวภาพ
ที่ท�ำการสกัดจากสมุนไพร ได้แก่ กระเทียม ข่า และตะไคร้
และสารสกัดของน�้ำหมักชีวภาพแต่ละชนิดในตัวท�ำละลาย
เอทานอล ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในมะม่วงน�้ำดอกไม้
นอกจากนี้ ยั ง น� ำ สารลดแรงตึ ง ผิ ว ชี ว ภาพจากยี ส ต์
C. mucifera NJP25 และสารชีวภาพจากสมุนไพรที่มี
ประสิทธิภาพดีที่คัดเลือกมาผสมกันในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็น
สารต้านเชื้อรากับผลมะม่วง และท�ำการทดสอบฤทธิ์การใช้
งานผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อรา โดยเล็งเห็นประโยชน์ที่น�ำสาร
ชีวภาพมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมี และเป็นการน�ำสมุนไพร
พื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน�้ำหมักชีวภาพ
แต่ละชนิดของกระเทียม ข่า และตะไคร้ สารสกัดของน�ำ้ หมัก
ชี ว ภาพแต่ ล ะชนิ ด ในตั ว ท� ำ ละลายเอทานอล ศึ ก ษา
ประสิ ท ธิ ภ าพของสารลดแรงตึ ง ผิ ว ชี ว ภาพจากยี ส ต์
C. mucifera NJP25 ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในมะม่วง
น�ำ้ ดอกไม้ และศึกษาค่าความเข้มข้นต�ำ่ สุดของสารชีวภาพที่
คัดเลือกในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในมะม่วงน�้ำดอกไม้ และ
ฤทธิ์การใช้งานที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อรา
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. การคัดแยกเชือ้ ราก่อโรคจากผิวของผลมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้
ท�ำการแยกเชือ้ ราก่อโรคโดยวิธี tissue transplanting
บนอาหารเพาะเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) โดยน�ำผิว
ของผลมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ทเี่ ป็นแผลรอยโรคมีจดุ ด�ำมาตัดเป็นรูป
สีเ่ หลีย่ มขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร แช่ในสารละลายคลอร็อกซ์
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน�ำชิ้นตัวอย่างมาวางบน
จานอาหารเพาะเชือ้ PDA ทีผ่ สมยาปฏิชวี นะ chloramphenicol
ท�ำการบ่มที่อุณหภูมิห้อง สังเกตการเจริญเติบโตของเส้นใย
ทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน จากนัน้ น�ำเชือ้ ราทีแ่ ยกได้มาศึกษาลักษณะ
เส้นใยและสปอร์ของเชื้อราโดยการท�ำ slide culture และจัด
จ�ำแนกเชื้อราในระดับสกุลโดยใช้การจัดจ�ำแนกลักษณะเชื้อรา
จากหนังสือ introduction to food and airborne fungi
2. การเตรียมสารชีวภาพในการทดสอบ
2.1 น�้ ำ หมั ก ชี ว ภาพ น� ำ สมุ น ไพรมาหั่ น ให้ มี ข นาด 3
เซนติเมตร ท�ำการหมักสมุนไพรในปริมาตร 3 ลิตร โดยใช้
อัตราส่วนของสมุนไพรต่อกากน�้ำตาลในอัตราส่วน 3:1 หมัก
ลงในขวดโหล จากนั้นเติมน�้ำให้ครบตามปริมาตรที่ก�ำหนด
แล้วปิดฝา ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลานาน 3 วัน
2.2 สารสกัดสมุนไพร น�ำสมุนไพรหนัก 30 กรัม ผสมกับ
แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ท�ำการหมักลงใน
ขวดโหลที่ปิดฝา เป็นเวลา 7 วัน น�ำมากรองด้วยกระดาษ
กรอง whatman เบอร์ 1 สารสกัดที่ได้จะน�ำไประเหยให้
เข้ ม ข้ น ด้ ว ยเครื่ อ งระเหยแห้ ง แบบสุ ญ ญากาศ (rotary
evaporator) ที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส จะได้สาร
สกัดสีน�้ำตาลที่เหนียวข้น
2.3 สารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์ ท�ำการเพาะเชือ้ ยีสต์
C. mucifera NJP25 อายุ 18 ชั่วโมง เป็นต้นเชื้อในปริมาณ
ร้อยละ 10 ลงในอาหารเพาะเชื้อเหลวที่มีการปรับปรุงสูตร
โดยใช้ซูโครสเป็นแหล่งคาร์บอนและโซเดียมไนเตรทเป็น
แหล่งไนโตรเจน ปรับค่าพีเอช เริ่มต้นที่ 5.5 ในอาหาร
เพาะเชื้อเหลว ปริมาตร 200 มิลลิลิตร เลี้ยงในสภาวะการ
เขย่าโดยใช้เครื่องเขย่า (shaker) ที่อุณหภูมิ 30 องศา
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เซลเซียส ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลานาน 7 วัน [8]
น�ำน�ำ้ เลีย้ งเซลล์ยสี ต์ทไี่ ด้จากการปัน่ แยกเซลล์ออกด้วยเครือ่ ง
ปัน่ เหวีย่ ง มาสกัดสารลดแรงตึงผิวชีวภาพด้วยเอทิลอะซิเตท
ในอัตราส่วน 1:1 ระเหยออกด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบ
สุญญากาศ จะได้ crude extracts เป็นสีน�้ำตาล
3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารชีวภาพในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อราก่อโรคในมะม่วงน�้ำดอกไม้
3.1 วิธี Agar disc diffusion เตรียม spore suspension
ของเชื้อราที่เลือกมาทดสอบ ได้แก่ Colletotricum sp.,
Aspergillus sp. และ Trichoderma sp. จากนั้นน�ำไม้พัน
ส�ำลีทฆี่ า่ เชือ้ แล้วจุม่ ใน spore suspension แล้วน�ำมา swab
ให้ทั่วผิวหน้าอาหารเพาะเชื้อ PDA เตรียมสารทดสอบที่ไช้
ได้แก่ น�้ำหมักชีวภาพที่ไม่เจือจาง สารสกัดกากสมุนไพรที่
ความเข้มข้น 5,000, 10,000, 50,000 และ 100,000 ppm
และสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ ที่ความเข้มข้น 5,000, 10,000
และ 50,000 ppm น�ำแผ่น disc ที่มีสารทดสอบปริมาตร
20 ไมโครลิตร มาวางบนจานอาหารที่ป้ายเชื้อแล้ว ในการ
ทดสอบใช้สาร DMSO ปลอดเชื้อ ปริมาตร 20 ไมโครลิตร
เป็นตัวควบคุมเชิงลบและใช้สารต้านเชื้อรา ketoconazole
ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร หรือความเข้มข้น
2.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวควบคุมเชิงบวก ท�ำการบ่มจานอาหาร
เพาะเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2-3 วัน จากนั้นวัดขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสรอบ ๆ แผ่น disc ทีม่ กี ารยับยัง้
การเจริญของเชื้อรา
3.2 วิธี Microbroth dilution method เป็นการหาค่า
ความเข้มข้นต�ำ่ สุดทีส่ ามารถยับยัง้ เชือ้ (Minimal inhibitory
concentration: MIC) และค่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่สามารถ
ฆ่าเชื้อ (Minimal fungicidal concentration: MFC) ต่อ
เชื้อรา (ดัดแปลงจาก [9]) ท�ำการทดสอบโดยปิเปตต์อาหาร
เพาะเชือ้ เหลว Potato Dextrose Broth (PDB) ใส่ลงในหลุม
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ของจาน microtiter plate ปริมาตรหลุมละ 100 ไมโครลิตร
ใส่สารชีวภาพทดสอบ หลุมละ 100 ไมโครลิตร แล้วเจือจาง
ต่อเนื่องไป จนถึงหลุมที่ 10 ส�ำหรับหลุมที่ 11 เป็นยา
ketoconazole ทีเ่ ป็นตัวควบคุมเชิงบวก และหลุมที่ 12 เป็น
น�้ำกลั่นปลอดเชื้อ ที่เป็นตัวควบคุมเชิงลบ และเติม spore
suspension ของเชื้อราทดสอบที่มีความเข้มข้น 105 สปอร์
ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร หลุ ม ละ 5 ไมโครลิ ต ร บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ห ้ อ ง
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พอครบเวลา 24 ชั่วโมง ให้หยดสาร
rezasurin ความเข้ ม ข้ น 0.3 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ปริ ม าตร 5
ไมโครลิตร ในทุกหลุม ทิ้งไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สังเกตสีของ
rezasurin ที่เปลี่ยนแปลงในหลุมทดสอบ โดยสังเกตหลุมที่
มีความเข้มข้นต�่ำที่สุดที่เห็นสีฟ้า ซึ่งจะแสดงค่าความเข้มข้น
ต�่ำสุดของสารทดสอบที่ยับยั้งเชื้อราได้ เรียกค่า MIC
จากนั้นปลูกเชื้อจากหลุมที่อ่านค่า MIC และหลุม
ทีม่ คี วามเข้มข้นสูงกว่าและต�ำ่ กว่าหลุมทีม่ คี า่ MIC ไปอย่างละ
2 หลุม ลงบนอาหารเพาะเชื้อ PDA บ่มที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง สังเกตการเจริญของเชื้อรา โดยค่า
MFC จะเป็นปริมาณความเข้มข้นต�ำ่ สุดของสารทีท่ ำ� ลายการ
เจริญของเชื้อราได้
3.3 วิธี Poisoned food technique น�ำน�้ำหมักชีวภาพ
เติมลงในวุ้นหลอม ที่อัตราส่วน 5 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อ
ปริมาตร) ปิเปตต์ 10 มิลลิลิตร มาเคลือบทั่วบนผิวหน้าจาน
อาหารเพาะเชื้ อ เพื่ อ เป็ น จานทดสอบ เตรี ย ม spore
suspension ที่มีความเข้มข้น 105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร มาใส่
ลงในแผ่น disc ปริมาตร 20 ไมโครลิตร น�ำแผ่น disc ที่มี
เชื้ อ ราวางลงบนจานทดสอบ ท� ำ การบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ห ้ อ ง
เป็นเวลา 2-3 วัน สังเกตผลการเจริญของเชื้อรา วัดขนาด
การเจริญของโคโลนีเชื้อราเปรียบเทียบกับจานควบคุม และ
ค�ำนวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งของสารชีวภาพ
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4. การผลิ ต สารเคลื อ บผิ ว ที่ ผ สมสารชี ว ภาพและการ
ทดสอบฤทธิ์ของสารในการต้านเชื้อราก่อโรคบนผิวของ
มะม่วงน�้ำดอกไม้
การผลิตสารเคลือบผิวทีผ่ สมสารชีวภาพ ดัดแปลง
จาก ปรมาภรณ์ และ พิสทุ ธ [10] โดยน�ำตัวอย่างสารชีวภาพ
ที่เลือกได้จากการทดลอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อราก่อโรค
ซึ่งให้ผลได้ดีที่สุด (สารทดสอบที่เลือกประกอบด้วยน�้ำหมัก
จากกระเทียม สารสกัดจากกระเทียม และสารลดแรงตึงผิว
ชี ว ภาพ) ปริ ม าตร 15 มิ ล ลิ ลิ ต ร มาผสมกั บ ไคโตซาน
ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ (น�้ำหนักต่อปริมาตร) และกรด
อะซิติก ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร)
ท�ำการปรับปริมาตรให้ได้ 100 มิลลิลิตร ผสมให้สารทดสอบ
และไคโตซานละลายเข้ า กั น หลั ง จากนั้ น น� ำ มาทดสอบ
ฤทธิ์ของฟิล์มสารชีวภาพเคลือบผิวผลไม้
การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดชีวภาพในการต้าน
เชื้อราบนผิวมะม่วงน�้ำดอกไม้ น�ำผลมะม่วงน�้ำดอกไม้ที่ผิว
สมบู ร ณ์ แ ช่ ใ นสารละลายคลอร็ อ กซ์ ความเข้ ม ข้ น 10
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 3 นาที และแช่ในน�้ำกลั่นปราศจากเชื้อ
จ�ำนวน 2 ครั้ง เป็นเวลาครั้งละ 3 นาที แล้วซับให้แห้งด้วย
กระดาษทิชชูปลอดเชือ้ น�ำผลมะม่วงจุม่ สารเคลือบผิวทีผ่ สม
สารชีวภาพ เป็นเวลา 3 นาที แล้วผึ่งแห้ง จากนั้นใช้ลูปเขี่ย
เชื้อจุ่ม spore suspension มาแตะลงบนผิวของมะม่วง
น�้ำดอกไม้ ทั้งหมด 3 จุด บริเวณขั้วผล กลางผล และก้นผล
มะม่วงน�้ำดอกไม้ บ่มที่อุณหภูมิห้อง สังเกตการเจริญเติบโต
ของเชือ้ ราก่อโรคบนผิวของมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ทกุ วัน เป็นเวลา
7 วัน ส�ำหรับชุดควบคุมเชิงลบจะใช้มะม่วงจุ่มสารเคลือบผิว
ที่ไม่ผสมสารชีวภาพและไม่มีการปลูกเชื้อ
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การคัดแยกเชือ้ ราก่อโรคจากผิวของผลมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้
กิ่ง ล�ำต้น และใบ
การแยกเชื้ อ ราก่ อ โรคจากผิ ว ของผลมะม่ ว ง
น�ำ้ ดอกไม้ กิง่ ล�ำต้น และใบของต้นมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ จ�ำนวน
12 ตัวอย่าง โดยวิธี tissue transplanting บนอาหาร
เพาะเชื้อ PDA พบราทั้งหมด 10 ไอโซเลต เป็นเชื้อราในสกุล
Colletotricum sp. จ�ำนวน 5 ไอโซเลต แยกได้จากตัวอย่าง
ผลมะม่วงน�้ำดอกไม้จากตลาดกิ่งแก้ว ตลาดบางโฉลง ตลาด
ส�ำโรง ตัวอย่างล�ำต้นและใบ Aspergillus sp. จ�ำนวน 3
ไอโซเลต จากส่วนของล�ำต้น และ Trichoderma sp. จ�ำนวน
2 ไอโซเลต จากตัวอย่างล�ำต้น และกิ่ง ในรายงานวิจัยที่ผ่าน
มาให้ข้อมูลว่าเชื้อราที่พบมากสุดในมะม่วงน�้ำดอกไม้ คือ
เชื้อรา Colletotricum sp. เป็นสาเหตุของการเกิดโรค
แอนแทรคโนสจัดเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในพืชรวมถึงมะม่วง
ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายและการเน่ า เสี ย ของมะม่ ว ง
น�้ำดอกไม้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของมะม่วงน�้ำดอกไม้
ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว [11]
Colletotricum sp. แยกได้จากมะม่วงน�้ำดอกไม้
โดยวิ ธี tissue transplanting เมื่ อ บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ห ้ อ ง
(ประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส) บนอาหารเพาะเชื้อ PDA
เป็นเวลา 2 วัน โคโลนีจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
9.02 เซนติเมตร โคโลนีมีการเจริญเป็นลักษณะวงแหวน
หลายชัน้ มีสเี ทาอมน�ำ้ ตาล โคนิเดียมีรปู ร่างเป็นทรงกระบอก
หัวท้ายมนเกิดบนก้านชูสปอร์ (ภาพที่ 1)
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ลักษณะไมซีเลียม
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ลักษณะสปอร์ (400 เท่า)

ภาพที่ 1 เชื้อราก่อโรค Colletotricum sp.
2. การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้
ราก่อโรคในมะม่วงน�้ำดอกไม้
2.1 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อราโดยใช้วิธี Agar disc diffusion
การทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อราของ
น�้ำหมักสมุนไพร ข่า ตะไคร้ กระเทียม และสมุนไพรรวมของ
ทั้ง 3 ชนิด ต่อเชื้อรา Colletotricum sp. HCUM1,
Aspergillus sp. HCUM6 และ Trichoderma sp. HCUM9
โดยใช้วิธี Agar disc diffusion พบว่าน�้ำหมักกระเทียมมี
ประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ รา Aspergillus sp. ซึง่ มีขนาด
โซนใสทีเ่ กิดจากการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รากว้างทีส่ ดุ คือ
11.8±0.1 มิลลิเมตร ส่วน Colletotricum sp. และเชื้อรา
Trichoderma sp. ไม่มีสารทดสอบชนิดใดที่สามารถยับยั้ง
ได้ อาจเนื่องมาจากปริมาณสารชีวภาพที่ทดสอบบนแผ่น
disc มีน้อย

2.2 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อราโดยใช้วิธี Poisoned food technique
การทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโดยใช้
น�้ำหมักสมุนไพร ได้แก่ ข่า ตะไคร้ กระเทียม และสมุนไพร
รวมทั้ง 3 ชนิด โดยวิธี Poisoned food technique
ความเป็นกรด-ด่างของน�ำ้ หมักสมุนไพรข่า กระเทียม ตะไคร้
และสมุนไพรผสมมีคา่ 4.37, 5.19, 3.84 และ 4.84 ตามล�ำดับ
โดยทั้งหมดมีความเป็นกรด พบว่าการใช้น�้ำหมักกระเทียมมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Colletotricum sp.,
Aspergillus sp. และ Trichoderma sp. โดยไม่มีการเจริญ
ของเชื้อราแผ่ออกเป็นวงกว้างเช่นเดียวกับสารต้านเชื้อรา
ketoconazole ที่เป็นตัวควบคุมเชิงบวก ดังตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 2 การศึกษารายงานวิจยั ของ Martins และคณะ [12]
รายงานว่ากระเทียมมีสารอัลลิซินเป็นสารทางชีวภาพของ
กระเทียม มีประสิทธิภาพในการต้านการเจริญของจุลชีพรวม
ถึงการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและการฆ่าเชื้อรา
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ตารางที่ 1 ผลการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ราจากน�ำ้ หมักชีวภาพของน�ำ้ หมักสมุนไพรวิธี Poisoned food technique
เชื้อราทดสอบ
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อรา (เซนติเมตร)
ที่อายุ 48 ชั่วโมง (% การยับยั้งการเจริญของรา)
ข่า
ตะไคร้
กระเทียม
สมุนไพร
0.3%
ชุดควบคุม
รวม
ketoconazole
Colletotricum sp. 6.48±0.1
6.47±0.1
0*
6.67±0.1
0*
9.00±0.1
HCUM1
(28.00%) (28.11%) (100.00%) (25.89%)
(100.00%)
Aspergillus sp.
2.52±0.1
2.68±0.1
0*
2.63±0.1
0*
4.50±0.1
HCUM6
(44.00%) (40.44%) (100.00%) (41.56%)
(100.00%)
Trichoderma sp. 7.00±0.1
6.38±0.1
0*
6.76±0.1
0*
9.00±0.1
HCUM9
(22.22%) (29.11%) (100.00%) (24.89%)
(100.00%)
หมายเหตุ 0 คือ ไม่พบการเจริญของเชื้อราแผ่ออกมานอกแผ่น disc ของเชื้อรา

ชุดควบคุม
Trichoderma sp.

Aspergillus sp.

Colletotricum sp.

ชุดที่ 1
น�้ำหมักชีวภาพข่า
ชุดที่ 2
น�้ำหมักชีวภาพตะไคร้
ชุดที่ 3
น�้ำหมักชีวภาพกระเทียม

ชุดที่ 4
น�้ำหมักชีวภาพ
สมุนไพรรวม

ภาพที่ 2 ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากน�้ำหมักชีวภาพของสมุนไพร โดยวิธี Poisoned food technique
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2.3 การทดสอบประสิทธิภาพสารที่ยับยั้งการเจริญและ
สารฆ่าเชื้อราโดยใช้วิธี Microdilution
ประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ ราและฆ่าเชือ้ ราของ
น�้ำหมักสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ข่า ตะไคร้ กระเทียม และ
สมุนไพรรวม ต่อเชื้อราทดสอบ 3 ไอโซเลต เมื่อเทียบกับชุด
ควบคุมเชิงลบ ดังตารางที่ 2 พบว่าค่า MIC ของน�้ำหมักข่าที่
ความเข้มข้น 12.5-50.0 เปอร์เซ็นต์ ค่า MFC มีความเข้มข้น
25.0-100.0 เปอร์เซ็นต์ น�้ำหมักตะไคร้ มีค่า MIC ในช่วง
ความเข้มข้น 6.25-12.5 เปอร์เซ็นต์ ค่า MFC มีความเข้มข้น

25.0-100.0 เปอร์เซ็นต์ ส�ำหรับน�้ำหมักกระเทียม มีค่า MIC
ในช่วงความเข้มข้น 12.5-50.0 เปอร์เซ็นต์ ค่า MFC มีความ
เข้มข้น 12.5-25.0 เปอร์เซ็นต์ สมุนไพรรวม มีค่า MIC ที่
ความเข้มข้น 12.5เปอร์เซ็นต์ ค่า MFC มีความเข้มข้น 12.5100.0 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า น�ำ้ หมัก
สมุนไพรทั้ง 4 ชนิด มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราทดสอบทั้ง 3
ไอโซเลต ความเข้มข้นของน�้ำหมักชีวภาพแต่ละชนิดมีผลต่อ
การยับยั้งเชื้อและฆ่าเชื้อราที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 2 ค่า MIC และ MFC ของน�้ำหมักสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ข่า ตะไคร้ กระเทียม และสมุนไพรรวมต่อเชื้อรา
เชื้อราทดสอบ
น�้ำหมักสมุนไพรที่เจือจาง (เปอร์เซ็นต์)
ข่า
Colletotricum sp.
HCUM1
Aspergillus sp.
HCUM6
Trichoderma sp.
HCUM9

ตะไคร้

กระเทียม

สมุนไพรรวม

MIC

MFC

MIC

MFC

MIC

MFC

MIC

MFC

12.5

25.0

12.5

25.0

25.0

25.0

12.5

50.0

50.0

100.0

6.25

100.0

50.0

12.5

12.5

100.0

12.5

50.0

12.5

50.0

12.5

25.0

12.5

12.5

ประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ ราและฆ่าเชือ้ ราของ
สารสกัดกากสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ข่า ตะไคร้ กระเทียม
และสมุนไพรรวม ต่อเชือ้ ราทดสอบ 3 ไอโซเลต เมือ่ เทียบกับ
ชุดควบคุมเชิงลบ ดังตารางที่ 3 พบว่าค่า MIC ของสารสกัด
ข่าที่ความเข้มข้นในช่วง 12,500-50,000 ppm ค่า MFC มี
ความเข้มข้น 50,000-100,000 ppm สารสกัดตะไคร้ มีค่า
MIC ที่ความเข้มข้น 12,500 ppm ค่า MFC มีความเข้มข้น

6,250-100,000 ppm สารสกัดกระเทียม มีค่า MIC ในช่วง
ความเข้มข้น 12,500-100,000 ppm ค่า MFC มีความเข้มข้น
3,125-100,000 ppm และสารสกัดสมุนไพรรวมค่า MIC ใน
ช่วงความเข้มข้น 50,000 ppm ค่า MFC มีความเข้มข้น
12,500-50,000 ppm มีผลในการฆ่าเชื้อราทดสอบทั้ง 3
ไอโซเลต ความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดมีผล
ต่อการยับยั้งเชื้อและฆ่าเชื้อราที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 ค่า MIC และ MFC ของสารสกัดกากสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ข่า ตะไคร้ กระเทียม และสมุนไพรรวมต่อเชื้อรา
เชื้อราทดสอบ
สารสกัดกากสมุนไพร (ppm)
ข่า
MIC

ตะไคร้
MFC

MIC

Colletotricum sp. 12,500 100,000
HCUM1

12,500

Aspergillus sp.
HCUM6

25,000 50,000

12,500

Trichoderma sp.
HCUM9

50,000 100,000

12,500

กระเทียม
MFC

MIC

สมุนไพรรวม
MFC

MIC

MFC

50,000

50,000

3,125

50,000

12,500

100,000 100,000 100,000

50,000

50,000

100,000 100,000 25,000
6,250

12,500

ส�ำหรับการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ ค่า MFC มีความเข้มข้น 50,000 ppm มีผลในการฆ่าเชื้อรา
ราของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพได้ค่า MIC ที่ 50,000 ppm ทดสอบทั้ง 3 ไอโซเลต
2.4 การทดสอบประสิทธิภาพสารยับยั้งการเจริญเชื้อรา
โดยใช้สารเคลือบผิวชีวภาพ
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อรา
Colletotricum sp., Aspergillus sp. และ Trichoderma sp.
ของตั ว อย่ า งสารชี ว ภาพทั้ ง หมดในการทดลอง พบว่ า
สารชีวภาพจากกระเทียมมีฤทธิใ์ นการฆ่าเชือ้ ราได้ดที สี่ ดุ โดย
น�้ำหมักชีวภาพกระเทียมมีค่า MFC ที่ความเข้มข้นเท่ากับ
12.5 เปอร์เซ็นต์ และสารสกัดสมุนไพรกระเทียมมีค่า MFC
ทีค่ วามเข้มข้นของสารเท่ากับ 3,125 ppm จึงเลือกไปใช้เป็น
ส่ ว นผสมเพื่ อใช้ ใ นการผลิต สารเคลือบต้านเชื้อราบนผิ ว
มะม่วง และศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับ
ชุดควบคุม ที่อุณหภูมิ 30-32 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน
14 วัน ดังภาพที่ 3 พบว่า มะม่วงในชุดควบคุม มีลักษณะ
การเกิดโรคปรากฏจุดด�ำในอายุการบ่มที่ 3 วัน ที่ขั้วมะม่วง
และแผ่ขยายรอยด�ำมากขึ้นตั้งแต่อายุการบ่มวันที่ 5 และ
เน่าเสียทัว่ ทัง้ ผลในวันที่ 8 ชุดของสารเคลือบผิวเริม่ มีลกั ษณะ
การเกิดโรคโดยการปรากฏจุดด�ำในอายุการบ่มที่ 5 วัน และ
แผ่ขยายรอยด�ำมากขึ้นตั้งแต่อายุการบ่มวันที่ 8 วัน และ

เน่าเสียทั่วทั้งวันในวันที่ 10 และชุดของสารเคลือบผิวที่ผสม
กับสารชีวภาพ พบว่า มีลักษณะการเกิดโรคปรากฏจุดด�ำใน
อายุการบ่มที่ 7 วัน ที่ก้นของมะม่วง และแผ่ขยายรอยด�ำ
มากขึน้ ตัง้ แต่อายุการบ่มวันที่ 11 และเน่าเสียทัว่ ทัง้ ผลในวัน
ที่ 13 เมื่อชุดที่มีการปลูกเชื้อลงไปในผลมะม่วงพบว่าเริ่มมี
รอยโรคปรากฏจุดด�ำอย่างเห็นได้ชัดในวันที่ 5 และแผ่ขยาย
รอยด�ำมากขึ้นตั้งแต่อายุการบ่ม 6 วัน และเน่าเสียทั่วทั้งผล
ในวันที่ 8 จากการศึกษารายงานวิจยั ของ ศิรกานต์ และคณะ
[13] ที่ได้ศึกษาประสิทธิภาพการทดสอบสารเคลือบผิวบาง
ชนิดต่อคุณภาพของมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้เบอร์ 4 พบว่าได้ทำ� การ
เคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวคาร์นูบา พบว่ามีประสิทธิภาพ
ที่ดีในการชะลอการสุกของมะม่วง ชะลอการสูญเสียน�้ำ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสีผิวมะม่วงน�้ำดอกไม้ และงาน
วิจัยของ นันทา และคณะ [14] ศึกษาผลของสารเคลือบผิว
กั ม อะราบิ ก ต่ อ คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของมะม่ ว ง
น�ำ้ ดอกไม้เบอร์ 4 พบว่ามีประสิทธิภาพในการลดการสูญเสีย
น�้ ำ หนั ก ได้ แ ละสามารถชะลอการเสี ย สภาพของมะม่ ว ง
น�้ำดอกไม้

122 ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันที่

Control

สารเคลือบ

สารเคลือบ+
สารทดลอง
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สารเคลือบ+
สารทดลอง+
Aspergillus sp.

สารเคลือบ+
สารทดลอง+
Colletotncum sp.

สารเคลือบ+
สารทดลอง+
Trichoderma sp.

5

6

7

ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพสารยับยั้งการเจริญเชื้อราโดยใช้สารเคลือบผิวชีวภาพ
สรุปผลการวิจัย
3.
การศึกษาเชื้อราก่อโรคในมะม่วงน�้ำดอกไม้พบว่า
มีการพบเชื้อรา Colletotrichum sp. มากที่สุด เนื่องจาก
เป็นปัญหาส�ำคัญของการเกิดโรคในมะม่วง การทดสอบสาร
ประสิทธิภาพของน�ำ้ หมักชีวภาพจากสมุนไพรพบว่า น�ำ้ หมัก
ชี ว ภาพจากสมุ น ไพรกระเที ย มและสารสกั ด กระเที ย มมี 4.
ประสิทธิภาพในยับยัง้ ทีด่ ที สี่ ดุ และสารเคลือบผิวชีวภาพผสม
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