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บทคัดย่อ  
               นํา้มนัหอมระเหยมีคณุสมบติัยบัยัง้การเจริญของเชือ้ราหลายชนิด การศึกษาครัง้นีไ้ด้ประเมินประสิทธิภาพนํา้มนัหอมระเหย
จากตะไคร้หอมและไพลเปรียบเทียบกบัสารป้องกนักําจดัเชือ้ราควบคมุโรคแอนแทรคโนสจากเชือ้  Colletorichum  gloeosporioides  
(Penz)  Sacc.  ระยะหลงัการเก็บเก่ียว ก่อน และหลงัการปลกูเชือ้สปอร์แขวนลอยในมะม่วงพนัธุ์นํา้ดอกไม้  โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบรูณ์ ทําการทดลอง  4  ซํา้ พบว่ามะม่วงหลงัการเก็บเก่ียวท่ีจมุแช่นํา้มนัตะไคร้หอมท่ีระดบัความเข้มข้น 4,000 ppm ก่อน
และหลงัการปลกูเชือ้ มีค่าระดบัการเกิดโรคน้อยท่ีสดุ คือ 1.95 และ 2.15  ตามลําดบั ส่วนการใช้ไอนํา้มนัไพลก่อนการปลกูเชือ้ได้ให้ค่า
ระดบัการเกิดโรค 3.90 ชึง่มีคา่น้อยกวา่ชดุควบคมุท่ีมีเชือ้ การใช้นํา้มนัหอมระเหยตะไคร้หอมควบคมุโรคแอนแทรคโนสหลงัการเก็บเก่ียว
มีประสิทธิภาพมากกวา่การใช้นํา้มนัหอมระเหยไพล 
คาํสาํคัญ : มะม่วง เชือ้ Colletotrichum gloeosporioides นํา้มนัหอมระเหยตะไคร้ ตะไคร้  นํา้มนัหอมระเหยไพล ไพล 

 
Abstract        

                Essential oils posses the antimicrobial properties against a wide range of plant fungi. This  research evaluated 
the efficacy of natural essential oil  from citronella grass  (Cymbopogon nardus  Rendle) and phlai (Zingiber 
cassumunar  Roxb) on controlling postharvest  anthracnose of mango fruit, Nam Dokmai,  to compare with a fungicide was  
evaluated  before and after inoculation with spore  suspension of Colletotrichum gloeosporioides. The study consisted of  
four experiments, using a completely randomized design with four replications. The result showed  that  mango  dipped  
into citronella grass  oil at  the 4,000  ppm concentration before and after inoculation gave the minimal disease scores with 
the means of 1.95 and 2.15, respectively. In a plai oil pre-inoculation study, It was found that using plai volatile vapour  
gave the average disease score, 3.90 which was less than the inoculated control. This result showed that the efficiency of 
essential oil from citronella grass was greater than that from phlai oil on controlling postharvest  anthracnose of mango fruit. 
Keywords:  mango, Colletotrichum gloeosporioides, lemon grass oil, Cymbopogon citratus, phlai oil,  Zingiber   
                cassumunar  
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หัวข้อใหญ่ใช้ Cordia UPC ตัวหนา 14 pts 
ในบทคดัยอ่ การบรรยายใช้ Cordia UPC  
ตวัธรรมดา12 pts พิมพ์ยอ่หน้า ตวัอกัษรท่ี 6 

ช่ือเร่ืองใช้ Cordia UPC ตวัหนา 18 pts 



บทนํา 

            มะมว่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศไทย ทํารายได้เข้าประเทศปีละไมน้่อย ความเสียหายของ
มะมว่งท่ีเกิดจากโรคแอนแทรคโนสเพียงอยา่งเดียวสงูราว 1,800 ล้านบาท/ปี ในตา่งประเทศได้ให้ความสําคญักบัการ
ใช้นํา้มนัหอมระเหยมากขึน้ เช่น ในสวีเดนไม่อนญุาตให้ใช้สารเคมีใดๆ กบัพืชทานสดหรือพืชหลงัการเก็บเก่ียว เช่น 
แครอท มนัฝร่ัง หวัหอม จงึได้มีการวิจยัใช้นํา้มนัหอมระเหยควบคมุเชือ้ราในหวัหอม (Ulla, 2001) หรือในออสเตรเลีย
ก็ทดสอบนํา้มนัหอมระเหยควบคมุ 

 
วธีิการศกึษา 

(เว้น 1 บรรทัด เม่ือขึน้หัวข้อใหม่) 
การกล่ันนํา้มันหอมระเหย (หัวข้อข้าง พมิพ์ชดิขอบ ตัวหนา  14 pts) 
           นําใบตะไคร้หอมสด และไพลสด มาหั่นเป็นชิน้เล็กๆ ปริมาณ 300 กรัม ใส่ในฟลาสก้นกลมขนาด 2000  
มิลลิลิตรเติมนํา้กลัน่ลงไป 700 มิลลิลิตร  นําไปกลัน่ โดยตัง้บนเตาไฟฟ้าแบบหลมุท่ีควบคมุอณุหภมิูได้ ต่อเคร่ืองดกั
จบันํา้มนัหอมระเหยเข้ากบัปากฟลาส โดยท่ีปลายด้านบนตอ่เข้ากบัเคร่ืองควบแน่นท่ีมีนํา้ไหลผา่นเข้าออกตลอดเวลา 
ใช้ตวัจบัยดึให้แน่น เม่ือเวลานํา้เดือดกลายเป็นไอนํา้ ไอนํา้จะพานํา้มนัหอมระเหยออกมา เม่ือผ่านเข้าเคร่ืองควบแน่น
กระทบกับความเย็น ก็จะกลัน่ตัวเป็นของเหลว ตกลงในเคร่ืองดักจับนํา้มันหอมระเหย นํา้มันท่ีได้เบากว่านํา้ก็จะ
ลอยตวัแยกออกอยู่ชัน้บน หมัน่ไขนํา้ออกเพ่ือไม่ให้นํา้มนัลอยตวัสงูเกินตวัดกัจบันํา้มนั หลงัจากกลัน่ประมาณ  1.5 – 
2 ชัว่โมง แล้วแต่ชนิดของพืชหรือสงัเกตจากปริมาณนํา้มนัท่ีได้ไม่เพิ่มขึน้หรือเพิ่มขึน้เพียงปริมาณเลก็น้อยจึงหยดุให้
ความร้อน ไขนํา้มนัออกมาไว้ใน vial      ใช้ไมโครปิเปตดดูนํา้มนั เพ่ือวดัปริมาณท่ีได้เก็บในท่ีเยน็ไมใ่ห้โดนแสง 
(เว้น 1 บรรทัด เม่ือขึน้หัวข้อใหม่) 
การแยกเชือ้บริสุทธ์ิ (หัวข้อข้าง พมิพ์ชดิขอบ ตัวหนา  14 pts) 
 

ผลการศกึษา 
              การศกึษาประสทิธิภาพนํา้มนัหอมระเหยจากตะไคร้หอมก่อนการปลกูเชือ้  (Pre-inoculation treatment )    
พบวา่ หลงัการปลกูเชือ้  10  วนั 

(เว้น 1 บรรทัด เม่ือขึน้หัวข้อใหม่) 
อภปิรายผล  

             จากผลการทดลองจะเห็นวา่การใช้นํา้มนัหอมระเหยตะไคร้หอมร่วมกบันํา้ร้อนสามารถควบคมุโรคได้ทัง้ก่อน
การปลกูเชือ้และหลงัการปลกูเชือ้ ได้ผลดีพอกนักบัการใช้สารเคมีร่วมกบันํา้ร้อน งานวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ 
รวีววรณ (2546) ท่ีวา่การใช้นํา้มนัหอมระเหยตะไคร้หอมสามารถยบัยัง้โรคแอนแทรคโนสมะมว่งโดยมีขนาดแผลเลก็ 

 
สรุป 

             การทดสอบประสทิธิภาพนํา้มนัหอมระเหยจากตะไคร้หอมเปรียบเทียบกบัสารกําจดัเชือ้ราควบคมุโรค 

แอนแทรคโนสหลงัการปลกูเชือ้  พบวา่ การใช้นํา้มนัหอมระเหยจากตะไคร้หอม 
 

คาํขอบคุณ 
            งานวิจยันีไ้ด้รับการสนบัสนนุจาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู ทนุอดุหนนุการวิจยั 
งบประมาณประจําปี 2549 

การบรรยายใช้ตวัธรรมดาขนาด  14 pts 
พิมพ์ยอ่หน้า ตวัอกัษรท่ี 6  หวัข้อใหญ่ ใช้ Cordia UPC ตัวหนา 14 pts 
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หมายเหตุ กรณีบทความภาษาองักฤษให้ใช้รูปแบบเช่นเดียวกนักบัภาษาไทย เพียงแตใ่ช้ อกัษร Times New 

Roman ในการบรรยายตวัธรรมดา 12 pts  หวัข้อใหญ่ หวัข้อข้าง และช่ือเร่ือง ใช้ตวัหนา 12 pts 
Abstract  ใช้ตวัหนา 10 pts  บรรยายตวัธรรมดา 10 pts   



 
 
Table 1  Mean percentage of  fungal growth inhibition on Colletotrichum gloeosporioides by  
              essential oils and carbendazim at  five concentrations 7 days after inoculation.   
Treatments Fungal Growth Inhibition (%) 

at different concentrations (ppm) 
0 100 500 1,000 5,000 

Carbendazim 0.00 e 100.00 a 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
Cymbopogon citratus 0.00 e 100.00 a 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
Cymbopogon nardus 0.00 e 100.00 a 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
Acorus calamus 0.00 e  100.00 a 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
Ocimum sanctum 0.00 e    77.89 b   81.00 b  100.00 a 100.00 a 
Piper sarmentosum 0.00 e    64.29 c 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
Piper betle 0.00 e   24.86 d    26.14 d 100.00 a 100.00 a 
Polygonum odoratum 0.00 e       3.40 e     4.06 e      5.48 e   28.30 d 
CV. = 7.64 %  
Different letters represent statistically significant difference at p<0.5  by DMRT         
 
 
 

 

 
Figure 1   The effect of  various  concentrations  of essential oils   from C. citrates  C.  nardus and 
                 A. calamus  and   hot   water treatment with  and without  carbendazim fungicides on   
                 anthracnose  lesions on mango fruits. 
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