ชื่อเรื่ องใช้ Cordia UPC ตัวหนา 18 pts

2,5 ซม.
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นํ ้ามันหอมระเหยมีคณ
ุ สมบัติยบั ยังการเจริ
้
ญของเชื ้อราหลายชนิด การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ประเมินประสิทธิภาพนํ ้ามันหอมระเหย
จากตะไคร้ หอมและไพลเปรี ยบเทียบกับสารป้องกันกําจัดเชื ้อราควบคุมโรคแอนแทรคโนสจากเชื ้อ Colletorichum gloeosporioides
(Penz) Sacc. ระยะหลังการเก็บเกี่ยว ก่อน และหลังการปลูกเชื ้อสปอร์ แขวนลอยในมะม่วงพันธุ์นํ ้าดอกไม้ โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ ทําการทดลอง 4 ซํ ้า พบว่ามะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวที่จมุ แช่นํ ้ามันตะไคร้ หอมที่ระดับความเข้ มข้ น 4,000 ppm ก่อน
และหลังการปลูกเชื ้อ มีค่าระดับการเกิดโรคน้ อยที่สดุ คือ 1.95 และ 2.15 ตามลําดับ ส่วนการใช้ ไอนํ ้ามันไพลก่อนการปลูกเชื ้อได้ ให้ ค่า
ระดับการเกิดโรค 3.90 ชึง่ มีคา่ น้ อยกว่าชุดควบคุมที่มีเชื ้อ การใช้ นํ ้ามันหอมระเหยตะไคร้ หอมควบคุมโรคแอนแทรคโนสหลังการเก็บเกี่ยว
มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ นํ ้ามันหอมระเหยไพล
คําสําคัญ : มะม่วง เชื ้อ Colletotrichum gloeosporioides นํ ้ามันหอมระเหยตะไคร้ ตะไคร้ นํ ้ามันหอมระเหยไพล 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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หัวข้ อใหญ่ ใช้ Cordia UPC ตัวหนา 14 pts
บทนํา

มะม่วงเป็ นไม้ ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ทํารายได้ เข้ าประเทศปี ละไม่น้อย ความเสียหายของ
มะม่วงที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสเพียงอย่างเดียวสูงราว 1,800 ล้ านบาท/ปี ในต่างประเทศได้ ให้ ความสําคัญกับการ
ใช้ นํ ้ามันหอมระเหยมากขึ ้น เช่น ในสวีเดนไม่อนุญาตให้ ใช้ สารเคมีใดๆ กับพืชทานสดหรื อพืชหลังการเก็บเกี่ยว เช่น
แครอท มันฝรั่ง หัวหอม จึงได้ มีการวิจยั ใช้ นํ ้ามันหอมระเหยควบคุมเชื ้อราในหัวหอม (Ulla, 2001) หรื อในออสเตรเลีย
ก็ทดสอบนํ ้ามันหอมระเหยควบคุม
วิธีการศึกษา
(เว้ น 1 บรรทัด เมื่อขึน้ หัวข้ อใหม่ )
การกลั่นนํา้ มันหอมระเหย (หัวข้ อข้ าง พิมพ์ ชดิ ขอบ ตัวหนา 14 pts)
นําใบตะไคร้ หอมสด และไพลสด มาหั่นเป็ นชิน้ เล็กๆ ปริ มาณ 300 กรัม ใส่ในฟลาสก้ นกลมขนาด 2000
มิลลิลิตรเติมนํ ้ากลัน่ ลงไป 700 มิลลิลิตร นําไปกลัน่ โดยตังบนเตาไฟฟ
้
้ าแบบหลุมที่ควบคุมอุณหภูมิได้ ต่อเครื่ องดัก
จับนํ ้ามันหอมระเหยเข้ ากับปากฟลาส โดยที่ปลายด้ านบนต่อเข้ ากับเครื่ องควบแน่นที่มีนํ ้าไหลผ่านเข้ าออกตลอดเวลา
ใช้ ตวั จับยึดให้ แน่น เมื่อเวลานํ ้าเดือดกลายเป็ นไอนํ ้า ไอนํ ้าจะพานํ ้ามันหอมระเหยออกมา เมื่อผ่านเข้ าเครื่ องควบแน่น
กระทบกับความเย็น ก็จะกลัน่ ตัวเป็ นของเหลว ตกลงในเครื่ องดักจับนํ า้ มันหอมระเหย นํ า้ มันที่ได้ เบากว่านํา้ ก็จะ
ลอยตัวแยกออกอยู่ชนบน
ั ้ หมัน่ ไขนํ ้าออกเพื่อไม่ให้ นํ ้ามันลอยตัวสูงเกินตัวดักจับนํ ้ามัน หลังจากกลัน่ ประมาณ 1.5 –
2 ชัว่ โมง แล้ วแต่ชนิดของพืชหรื อสังเกตจากปริ มาณนํ ้ามันที่ได้ ไม่เพิ่มขึ ้นหรื อเพิ่มขึ ้นเพียงปริ มาณเล็กน้ อยจึงหยุดให้
ความร้ อน ไขนํ ้ามันออกมาไว้ ใน vial ใช้ ไมโครปิ เปตดูดนํ ้ามัน เพื่อวัดปริมาณที่ได้ เก็บในที่เย็นไม่ให้ โดนแสง
(เว้ น 1 บรรทัด เมื่อขึน้ หัวข้ อใหม่ )
การแยกเชือ้ บริสุทธิ์ (หัวข้ อข้ าง พิมพ์ ชดิ ขอบ ตัวหนา 14 pts)
ผลการศึกษา
การศึกษาประสิทธิภาพนํ ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้ หอมก่อนการปลูกเชื ้อ (Pre-inoculation treatment )
พบว่า หลังการปลูกเชื ้อ 10 วัน
(เว้ น 1 บรรทัด เมื่อขึน้ หัวข้ อใหม่ )
อภิปรายผล
จากผลการทดลองจะเห็นว่าการใช้ นํ ้ามันหอมระเหยตะไคร้ หอมร่วมกับนํ ้าร้ อนสามารถควบคุมโรคได้ ทงก่
ั ้ อน
การปลูกเชื ้อและหลังการปลูกเชื ้อ ได้ ผลดีพอกันกับการใช้ สารเคมีร่วมกับนํ ้าร้ อน งานวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
้
วงโดยมีขนาดแผลเล็ก
รวีววรณ (2546) ที่วา่ การใช้ นํ ้ามันหอมระเหยตะไคร้ หอมสามารถยับยังโรคแอนแทรคโนสมะม่
สรุ ป
การทดสอบประสิทธิภาพนํ ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้ หอมเปรี ยบเทียบกับสารกําจัดเชื ้อราควบคุมโรค
แอนแทรคโนสหลังการปลูกเชื ้อ พบว่า การใช้ นํ ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้ หอม
คําขอบคุณ
งานวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทุนอุดหนุนการวิจยั
งบประมาณประจําปี 2549
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ตัวอย่ างรู ปแบบตาราง
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
e
a
a
a
Carbendazim
0.00
100.00
100.00
100.00
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
ตัวอย่ างรู ปแบบภาพประกอบ

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.

