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ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดตอการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum
gloeosporioidesPenz. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลมะมวงพันธุน้ําดอกไม
Effect of Mangosteen (Garcinia mangostana L.) Peel Extract on Anthracnose Disease
(Colletotrichum gloeosporioidesPenz.) of Mango Fruit cv. Nam Dok Mai
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บทคัดยอ
แอนแทรคโนสเปนโรคที่สําคัญในมะมวง งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ต อ การเจริ ญ ของเส น ใยเชื้ อ รา Colletotrichum gloeosporioides Penz. โดยทดสอบในสภาพ
หองปฏิบัติการ มี 6 กรรมวิธี คือสารสกัดจากเปลือกมังคุดสกัดดวยเอทธานอลที่ความเขมขน 10, 100, 1,000
และ10,000 ppm เปรียบเทียบกับ Benomyl ความเขมขน750 ppm และน้ํากลั่นปลอดเชื้อ โดยผสมกับ
อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) กอนใสเชื้อดวยดวยวิธี Poisoned food technique แลวบมที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเขมขน 100, 1,000 และ10,000 ppm
สามารถยับยั้งเสนใยของเชื้อรา C.gloeosporioidesได 54.01, 54.05 และ 55.14% ตามลําดับ ในขณะที่
benomyl ความเขมขน 750 ppm ยับยั้งเชื้อราได 100 %.
คําสําคัญ: เปลือกมังคุด,C. gloeosporioides,โรคแอนแทรคโนส
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Abstract
Anthracnose is the major disease of mango. This research studied effect of
mangosteen peel extract on mycelium growth of Colletotrichum gloeosporioides Penz. in
vitro. There were 6 treatments, mangosteen peel extracted with 10, 100, 1,000, 10,000 ppm
methanol compared with 750 ppm benomyl, and sterilized water. The solution in each
treatment was mixed with potato dextrose agar (PDA). Then the mycelium disc ofC.
gloeosporioides was inoculated by poisoned food technique. They were incubated at 25 C.
The result demonstrated that 100, 1,000, 10,000 ppmmangosteen peel extract inhibited
growth of C. gloeosporioides 54.01, 54.05, and55.14% respectively. While 750 ppm benomyl
inhibited growth of the mycelium 100 %.
Keywords:mangosteen peel extract, C. gloeosporioides, anthracnose
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บทนํา
โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose disease) ในมะม ว งเกิ ด จากเชื้ อ รา Colletotrichum
gloeosporioides ปรากฏโรคใหเห็นทั้งระยะกอนและหลังการเก็บเกี่ยว โดยเชื้อราสามารถติดไปกับผลออนใน
สภาพพักตัว และเจริญอยางรวดเร็วเมื่อผลเริ่มสุก ทําใหเกิดจุดดํากระจายบนผล และขยายตัวออกกวาง เมื่อ
ผลมะมวงสุกมาก และมีกลุมสปอรสีชมพู หรือ สีสม เกิดบริเวณเนื้อเยื่อที่เนาดํามาก ผลมะมวงจะเหี่ยวและ
เนาทั้งผลในเวลาตอมา ปจจุบันการควบคุมมักใชสารเคมีในการปองกันโรค โดยเฉพาะสารเคมีประเภทดูดซึม
เชน Carbendarzime, Benomyl และ Thiabendazole แตเริ่มมีขอจํากัดในบางประเทศ เนื่องจากมี
สารพิษตกคางเปนอันตรายตอผูบริโภคให ซึ่งในประเทศที่พัฒนามีการออกมาตรการควบคุมการใชสารเคมีบาง
ชนิด เชนประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา1 ดังนั้นการใชวิธีการอื่นแทนการใชสารเคมีเ พื่อควบคุมโรคแอน
แทรคโนสในมะมวงจึงเปนสิ่งที่นาสนใจและจําเปน งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาการใชสารจากธรรมชาติที่ปลอดภัย
เชน การใชสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใชควบคุมเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสใน
มะมวงพันธุน้ําดอกไมโดยลดการใชสารเคมีที่เปนอันตรายดังกลาว
มังคุด (Gacinia mangostana L.) จัดอยูในวงศ Guttiferae มังคุดไดชื่อวาเปน “ราชินีผ ลไมเขตรอน”
เนื่องจากมีมีกลีบเลี้ยงติดอยูดานบนของผลคลายคลึงกับมงกุกราชินี และมีรสชาติดีที่สุด2เปลือกมังคุดพบสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด เชน flavonoids, xanthones และ mangiferin เปนตน สารดังกลาวจัดเปน
สารทุติยภูมิที่ชวยเพิ่มความตานทานของพืชยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลลินทรีย3 เชน เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia
solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ และเชื้อรา Aspergillus spp. สาเหตุโรคเนาในเมล็ดถั่วเขียว
4,5
เปนตน ดัง นั้นเปลื อ กมัง คุดจึง เปนพืชสมุนไพรที่นาศึก ษาในการนําไปใชควบคุม การเจริญ ของเชื้อรา
C.gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะมวงพันธุน้ําดอกไม
วัตถุประสงค
ศึกษาประสิทธิภาพความเขมขนที่เหมาะสมในการควบคุมการเจริญของเชื้อรา C.gloeosporioides
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะมวงพันธุน้ําดอกไม
วิธีการศึกษา
การเตรียมเชื้อราสาเหตุโรค
นําเชื้อ รา C. gloeosporioides ไดจากภาควิชาโรคพืชวิท ยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยใชเข็มปลายงอตัดชิ้นวุนบริเวณที่ปลายเสนใยเจริญจาก Slant
เชื้อรา C. gloeosporioides Penz. วางชิ้นวุนบนกลางอาหารเลี้ยงเชื้อ แลวบมเชื้อในตูควบคุมอุณหภูมิ 25
°C นาน 7 วัน จากนั้นใช Cork borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ที่ฆาเชื้อดวยการจุมในเอทธานอล
95% แลวลนไฟฆาเชื้อ รอให Cork borer เย็นลง จึงตัดปลายเสนใยของเชื้อรา นําชิ้นวุนของเชื้อราที่ตัดแลว
มาวางบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) โดยใหดานที่มีเชื้อราสัมผัสผิวหนาอาหาร บมในตูควบคุม
อุณหภูมิ ที่ 25 °C นาน 7 วัน แลวจึงนําไปใชในการทดลองตอไป
การเตรียมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
นําเปลือกมังคุดที่บดละเอียดแลวมาสกัดดวยเอทธานอล 95% แชในอัตราสวนเปลือกมังคุด 1 กรัมตอ
เอทธานอล 7 มิลลิลิตร นาน 48 ชั่วโมง แลวกรองดวยผาขาวบาง 2 ชั้น จึงนําไปทําการตกตะกอนดวยเครื่อง
หมุนเหวี่ยง ที่ความเร็ว 3,800 รอบ/นาที อุณหภูมิ 10 °C นาน 30 นาที แลวนําสวนเหลวของสารที่ไดมา
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ระเหยดวยเครื่องระเหยแบบหมุน ที่อุณหภูมิ 40-45 °C จนไดสารสกัดที่มีลักษณะขนและหนืด มีสีน้ําตาลแดง4
จากนั้นนําสารสกัดมังคุดมาหาผลผลิตที่ไดโดยใชสูตรคํานวณผลผลิตที่ได (เปอรเซ็นต)
ผลผลิตที่ได (เปอรเซ็นต)= น้ําหนักผลผลิตที่ได x 100
น้ําหนักพืชกอนสกัด
นําสารสกัดจากเปลือกมัง คุดที่คํานวณเปอรเ ซ็นตผ ลผลิตแลวไปทดสอบ โดยละลายในเอทธานอล
40,000 ppm แลวปรับปริมาตรตามความเขมขนเปน 10 เทา ดูดสารสกัดความเขมขนที่เตรียมไวแลวมา 1
มิลลิลิตร ตออาหาร PDA 9 มิลลิลิตร
การศึกษาผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดตอเชื้อรา
ศึกษาผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเขมขนตางกันตอการยับยั้งการเจริญของเสนใยของเชื้อ
รา
C. gloeosporioides วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) แบง
ออกเปน 7 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้ํา คือ
กรรมวิธีที่ 1 Benomly 750 ppm
กรรมวิธีที่ 2 น้ํากลั่นปลอดเชื้อ
กรรมวิธีที่ 3 เอทธานอล 40,000 ppm
กรรมวิธีที่ 4 สารสกัดเปลือกมังคุด 10 ppm
กรรมวิธีที่ 5 สารสกัดเปลือกมังคุด 100 ppm
กรรมวิธีที่ 6 สารสกัดเปลือกมังคุด 1,000 ppm
กรรมวิธีที่ 7 สารสกัดเปลือกมังคุด 10,000 ppm
นําเชื้อรา C. gloeosporioides Penz. อายุ 7 วัน มาทดสอบดวยวิธี Poisoned food technique บน
อาหาร PDA ที่มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเขมขน 10, 100, 1,000, 10,000 ppm เปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมคือ Benomly 750 ppm, น้ํากลั่นปลอดเชื้อ และเอทธานอล 40,000 ppm บันทึการเจริญเติบโตของ
เสนใย ดังนี้
การยับยั้งการเจริญเสนใยเชื้อรา (เปอรเซ็นต)
เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเสนใย = (A-B) × 100
A
โดย A คือ คาเฉลี่ยของการเจริญเสนใยในชุดควบคุม, B คือ คาเฉลี่ยของการเจริญเสนใยในชุดทดสอบ
การเจริญของเสนใย (เปอรเซ็นต)
เปอรเซ็นตการเจริญของเชื้อรา = B x 100
A
โดย A คือ คาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางชุดควบคุม, B คือ คาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางชุดทดสอบ
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Mycelial growth (%)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาการเจริญเติบโตเสนใยของเชื้อรา C.gloeosporioides พบวาชุดควบคุม (น้ํากลั่นปลอด
เชื้อและเอทธานอล) มีการเจริญเติบโตของเสนใยเทากับ 100% ในวันที่ 5 ขณะที่สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ความเขมขน 1,000 และ 10,000 ppm มีการเจริญเติบโตของเสนใยเทากันคือ 44.17% (Figure 1 และ 2)

Figure 1 Effect of various concentrations of Mangosteen peel extract on mycelial growth inhibition (%) of
C. gloeosporioides

A= Benomyl 750 ppm , B=Ethanol 40,000 ppm, C=Sterlized water , D=Mangosteen 10 ppm , E= Mangosteen 100
ppm, F= Mangosteen 1,000 ppm and G= Mangosteen 10,000 ppm

Figure 2 Effect of various concentrations of Mangosteen peel extract on mycelial growth of C. gloeosporioides
Penzon PDA
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สวนเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อรา พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเขมขน 100,
1,000 และ10,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อ ราไดดีคือที่ความเขมขนเทากับ 54.01,
54.05 และ 55.14% ตามลําดับ ซึ่งมีก ารยับ ยั้ง ไดดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ ชุดควบคุม คือ น้ํากลั่น และ
เอทธานอล มีคาเทากับ 0.0 และ 0.29% ตามลําดับ (Figure 3)

Figure 3 Effect of various concentrations of Mangosteen peel extract on mycelial growth of C. gloeosporioides

วิจารณและสรุปผล
สารสกัดจากเปลือ กมังคุดที่ส กัดดวยเอทธานอล สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใยของเชื้อรา
C.gloeosporioides ไดมีประสิทธิภาพ คือที่ระดับความเขมขนเทากับ 100, 1,000 และ10,000 ppm แสดง
วาในสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีสารที่สงผลตอการพัฒนาการสรางสวนขยายพันธุของเชื้อราทําใหสามารถ
ยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา โดยสวนมากในเปลือกมังคุดมีสารประกอบหลักคือ Xanthones (มีมากกวา
40 %) ซึ่งเปนโครงสรางแกนหลักของ Mangostin6 มีรายงานกลาววา Xanthones สามารถยับยั้งเชื้อราได
หลายชนิด เชน Rhizupus sp., Alternaria solani , Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium
sp. และ Fusarium roseum เปนตน2 เชนงานวิจัยของ Yenjit et al.6 ศึกษาการควบคุมโรคแอนแทรคโนส
ในผลไมเขตรอน นําเปลือกมังคุดมาสกัดดวย
อะซีโตนความเขมขน 1,000 ppm แยกสารสกัด
ทั้งหมด 8 Fraction มาทดสอบความสามารถยับยั้งเชื้อรา
C. gloeosporioides
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมคือ เมทานอล 2.0% และน้ํากลั่นปลอดเชื้อ พบวา Fraction ที่ 5 ยับยั้งเชื้อรา C.
gloeosporioides ไดดีที่สุด ที่ 43.50% และสอดคลองกับการทดลองของ สุพัฒน และคณะ7 ศึกษาการเติม
สารสกัดจากผงเปลือกมังคุดในฟลมคารบอกซีเมธิลเซลลูโลสเพื่อควบคุมเชื้อแอนแทรคโนส พบวาการเติมสาร
สกัดจากผงเปลือกมังคุดที่ระดับความเขมขน 25,000 ppm ในฟลมคารบอกซีเมธิลเซลลูโลส มีประสิทธิภาพ
ในการชะลอการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสได
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