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                      หลงัการเก็บเก่ียวของมะมว่ง 
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ระยะเวลาที่ท าการวิจัย      2 ปี  9  เดือน  (ตลุาคม 2550   ถึง   มิถนุายน 2553)       
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาวิธีการใช้เชือ้ยีสต์   I. orientalis     ท่ีให้ประสิทธิภาพสงูในการป้องกนัก าจดั
โรคของมะมว่งหลงัการเก็บเก่ียว    
          2.   เพ่ือศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคและเกษตรกรท่ีมีตอ่ผลมะม่วงท่ีใช้เชือ้ยีสต์ป้องกนั
ก าจดัโรคและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรับดงักลา่ว 
 
วธีิวิจัย 

เชือ้ที่ใช้ในการวิจัย  
เชือ้ยีสต์ท่ีใช้ในการวิจยั คือ Issatchenkia orientalis ซึ่งผ่านการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ

สงูในการยบัยัง้การเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงพนัธุ์น า้ดอกไม้หลงัการเก็บเก่ียวในโครงการ 
วิจยัก่อนหน้า ส่วนเชือ้รา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตโุรคแอนแทรคโนสและขัว้ผลเน่า
นัน้แยกได้จากผลมะมว่งพนัธุ์น า้ดอกไม้ท่ีเป็นโรค     

การศึกษาวจัิยประกอบด้วย 
1. การใช้ยีสต์ป้องกนัก าจดัโรคหลงัการเก็บเก่ียวของมะมว่ง  โดยการแชผ่ลมะมว่งพนัธุ์

น า้ดอกไม้ในเซลล์แขวนลอย (cell suspension) ของเชือ้ยีสต์ I. orientalis  
เปรียบเทียบกบัการใช้ sodium bicarbonate 2% และสารเคมี procloraz 

2. การผสมผสานใช้ยีสต์ร่วมกบั sodium bicarbonate  และไคโตซาน   
3. การศกึษาปริมาณเชือ้ยีสต์ท่ีอยู่รอดบนผลมะม่วง    โดยพ่นเชือ้ยีสต์บนผลมะม่วง  บม่

ผลแล้วสุ่มตวัอย่างผลมะม่วงมาตรวจปริมาณยีสต์ท่ีมีชีวิตรอดอยู่บนผลหลงัการบม่  1   
3   5  และ 7 วนั   โดยท า dilution plate และตดัเนือ้เย่ือเปลือกมะม่วงไปตรวจดเูชือ้
ยีสต์ท่ีอยูบ่นผิวมะมว่งโดยวิธีท าเนือ้เย่ือพืชให้ใสและย้อมสี   
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            4.  การศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคและเกษตรกร   ด าเนินการศกึษาการยอมรับของ  
     ผู้บริโภคโดยการทดสอบชิมตวัอยา่งมะมว่งท่ีผา่นการใช้เชือ้ยีสต์ I. orientalis สว่น  
     การศกึษาการยอมรับของเกษตรกรนัน้ไมไ่ด้ด าเนินการเน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับ 
     อนมุตัไิมเ่พียงพอ  

 
ผลการวิจัย 

การใช้ยสีต์ป้องกนัก าจัดโรคหลงัการเกบ็เกีย่วของมะม่วง 
พบวา่  การแชผ่ลมะมว่งในเซลล์ยีสตแ์ขวนลอยและ sodium bicarbonate 2% สามารถลด

การเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผลมะมว่งหลงัการเก็บเก่ียวได้    อยา่งไรก็ตามกรรมวิธีท่ีให้ผลดีท่ีสดุ
คือการใช้สารเคมีก าจดัรา procloraz    ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัครัง้นีบ้ง่ชีว้่ายีสต์ I. orientalis มี
ประสิทธิภาพในการควบคมุโรคแม้ยงัไมเ่ทียบเท่าสารเคมี procloraz    
 

การผสมผสานใช้ยีสต์ร่วมกับวิธีการอ่ืน 
 พบวา่  การใช้ยีสต์ร่วมกบั sodium bicarbonate หรือไคโตซาน  ลดการเกิดโรคได้ดีกวา่การ
ใช้ยีสต์อยา่งเดียว    

  
ปริมาณเชือ้ยีสต์ท่ีอยู่รอดบนผลมะม่วง      
ผลการตดัเปลือกมะม่วงและน าไปผ่านกรรมวิธีท าให้เนือ้เย่ือใสและย้อมสี  และส่องดูใต้

กล้องจลุทรรศน์  ตรวจพบว่ามีเชือ้ยีสต์บนผลมะม่วงหลงัการบม่  1   3   5   และ 7  วนั   แตก่ารท า 
dilution plate เพ่ือนบัปริมาณเชือ้ยีสต์ไม่สามารถเก็บข้อมลูได้เน่ืองจากจานอาหารเลีย้งเชือ้เกิดการ
ปนเปือ้น   
 

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค  
ผลการศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคโดยการทดสอบชิม   โดยน าผลมะม่วงพนัธุ์น า้ดอกไม้

ท่ีผา่นขัน้ตอนการแชใ่นเซลล์ยีสต์แขวนลอยและบม่สกุแล้ว   น าไปทดสอบชิมเปรียบเทียบกบัมะม่วง
ท่ีไมไ่ด้ผา่นขัน้ตอนดงักลา่ว   ผลการศกึษา พบว่าการใช้ยีสต์แช่ผลมะม่วงหลงัการเก็บเก่ียวไม่ส่งผล
ตอ่คณุภาพทางด้านประสาทสมัผสัของมะมว่งแตอ่ยา่งใด   
 
สรุป 

เชือ้ยีสต์ I. orientalis  มีประสิทธิภาพในการลดการเกิดโรคแอนแทรคโนส   การแชผ่ล
มะมว่งในเซลล์ยีสต์แขวนลอยในน า้กลัน่  นาน 5 นาที  ตามด้วยการแชใ่น sodium bicarbonate 
2% สามารถลดการเกิดโรคได้ดีกว่าการแชใ่นเซลล์ยีสต์แขวนลอยอย่างเดียวหรือการแชใ่นไคโตซาน   
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และแตกตา่งทางสถิตกิบักรรมวิธีควบคมุซึง่ไมใ่ช้วิธีการใด ๆ  การแชผ่ลมะมว่งในสารเคมี procloraz 
ให้ผลดีท่ีสดุในการควบคมุโรค    ผลการศกึษาโดยการทดสอบชิมของผู้บริโภคแสดงว่าการใช้ยีสต์แช่
ผลมะมว่งหลงัการเก็บเก่ียว ไมส่ง่ผลตอ่คณุภาพทางด้านประสาทสมัผสัของมะมว่งแตอ่ย่างใด  
 
ค าส าคัญ   มะมว่ง   โรคแอนแทรคโนส   การควบคมุโดยชีววิธี   
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Project Title     Application of Issatchenkia orientalis for Controlling of Postharvest  
                        Diseases of  Mango 
                       
Investigators and Organization 
        1. Assoc. Prof. Dr. Jinantana Jomduang        Agricultural Technology Research Institute 

        2. Assist. Prof.  Santi  Changjeraja                 Agricultural Technology Research Institute 

        3. Assist. Prof.  Tippawan Manond       Agricultural Technology Research Institute 

          
Project  Duration    2 years  and 9 months   (October 2007 – June 2010)   
Objectives   
        1.  To determine an effective method in using the yeast, I. orientalis to control 
postharvest diseases of mango.    
         2.  To study customers’ perception on mango treated with yeast and factors related 
to that perception. 
 
Methodology  
  Yeast and Fungal Isolates : 

The yeast, Issatchenkia orientalis, was from lab. stock.  It was proved to be 
effective to control anthracnose on mango in the previous project.  The fungi, 
Colletotrichum gloeosporioides, causal agent of anthracnose and stem end rot, was 
isolated from diseased mango.  These two microorganisms were used throughout this 
project. 

Studies under this project: 
1. Efficacy comparison on immersion mango fruits in  yeast cell suspension, 

sodium bicarbonate 2% and procloraz (fungicide) to control mango 
anthracnose. 

2. Using  yeast in combined with sodium bicarbonate and chitosan. 
3. Yeast survival on mango fruit after immersion and certain period of incubation. 

v 



4.  Acceptance of customers and farmers on using yeast to control mango 
anthracnose and factor relevance. 

 
Results  
Results from effectiveness trials showed that  immersing mango fruits in yeast suspension 
in distilled water, concentration 1022 cfu/ml.,  and incorporated use with sodium 
bicarbonate or chitosan  could reduce anthracnose lesions which was significantly 
different from the control treatment.   However,  fungicide treatment (procloraz) provided 
best control result, Yeast cells were found on mango fruit but, unfortunately, population of 
yeast could not be determined due to contamination during carrying out dilution plate, 
thus, colony forming units of yeast could not  be counted.   Result from the year 2009 also 
showed that using yeast incorporated with sodium bicarbonate provided significant  
control  result as compared to the control treatment.    The yeast did not affect on quality 
of mango as indicated by the result of the triangle test.      
 
Conclusion  
 This research revealed that, by immersion mango fruits in yeast cell suspension,  
the yeast, I. orientalis, was effective in controlling of mango anthracnose.  Using  yeast in 
combined with sodium bicarbonate could enhance effectiveness.    
 
Keywords   mango,  anthracnose, biocontrol, Issatchenkia orientalis 
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การประยุกต์ใช้เชือ้ยีสต์ Issatchenkia orientalis ในการป้องกันก าจัดโรค 
หลังการเกบ็เกี่ยวของมะม่วง 

 
จินนัทนา จอมดวง   สนัติ  ช่างเจรจา   ทิพวรรณ มานนท์ 

 
บทคัดย่อ 

 
     โรคแอนแทรคโนสเป็นปัญหาส าคญัท่ีก่อความเสียหายอย่างมากแก่มะม่วงในประเทศไทย 

โรคนีเ้กิดจากเชือ้รา Colletotrichum gloeosporioides สถาบนัวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในสังกัด
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ด าเนินงานวิจยัเพ่ือใช้ยีสต์ Issatchenkia orientalis 
ป้องกนัก าจดัโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงหลงัการเก็บเก่ียว    ผลการทดสอบโดยเลีย้งเชือ้ร่วมกัน
บนอาหารพีดีเอ พบว่า เชือ้ยีสต์สามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้รา C. gloeosporioides ได้ร้อยละ 
44.47-47.37  และในอาหารเหลวพีดีบีนัน้เชือ้ยีสต์สามารถยบัยัง้การงอกของสปอร์ได้ร้อยละ  100   
โดยพบว่าเชือ้ยีสต์สร้างสารบางชนิดทัง้ท่ีแผ่ซึมในอาหารเลีย้งเชือ้และท่ีเป็นสารระเหยซึ่งมีผลต่อเชือ้
ราสาเหตโุรคแอนแทรคโนส    นอกจากนีก้ารวิจยัยงัพบว่า sodium bicarbonate 1-5% มีผลตอ่การ
เจริญของเชือ้รา C. gloeosporioides และ ยีสต์ I. orientalis  บนอาหารพีดีเอท่ีมีสารผสมอยู่  การ
ทดสอบประสิทธิภาพในการลดการเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วง พบว่า เม่ือแช่ผลมะม่วงหลงั
การเก็บเก่ียวในเซลล์ยีสต์แขวนลอยในน า้กลัน่ ความเข้มข้น 1022  cfu/มล. นาน 5-10 นาที  และเม่ือ
ใช้ร่วมกบั sodium bicarbonate 2% หรือไคโตซานภายหลงัการแช่ในยีสต์  สามารถลดการเกิดโรคได้
แตกต่างทางสถิติกบักรรมวิธีควบคมุซึ่งไม่ใช้วิธีการใด ๆ    อย่างไรก็ตามสารเคมี procloraz ให้ผลดี
ท่ีสดุในการควบคมุโรค   สว่นการศกึษาปริมาณเชือ้ยีสต์ท่ีอยู่รอดบนผลมะม่วงนัน้ ตรวจพบเซลล์ยีสต์
บนผลมะมว่งแตไ่มส่ามารถเก็บข้อมลูปริมาณยีสต์ได้เน่ืองจากเกิดการปนเปือ้นในอาหารเลีย้งเชือ้ท่ีท า 
dilution plate จึงท าให้นบัจ านวนโคโลนียีสต์ไม่ได้    ผลการทดสอบในปีท่ีสอง (พ.ศ. 2552)  พบว่า  
การแช่ผลมะม่วงหลังเก็บเก่ียวในเซลล์ยีสต์แขวนลอยนาน 5 นาที ตามด้วยการแช่ใน sodium 
bicarbonate 2% นาน 1 นาที สามารถลดการเกิดโรคได้ดีแตกตา่งทางสถิติจากกรรมวิธีควบคมุ    ผล
การทดสอบชิมแสดงว่าการใช้ยีสต์ไม่มีผลต่อคณุภาพด้านประสาทสมัผสัของมะม่วง  ส่วนการศกึษา
การยอมรับของเกษตรกรนัน้เก็บข้อมลูได้ไมส่มบรูณ์ 

 
ค าส าคัญ :  มะมว่ง   โรคแอนแทรคโนส   การควบคมุโรคโดยชีววิธี 
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Application of Issatchenkia orientalis For Controlling of  
Postharvest Diseases of Mango 

 
Jinantana Jomduang   Santi Changjeraja   Tipppawan Manond 

 
ABSTRACT 

 
Anthracnose, caused by Colletotrichum gloeosporioides, caused serious damage in 

mango produce in Thailand. The fungal pathogen infected mango fruits since young and  
green but no sign of symptom.  During ripening, black spots appeared on mango fruits 
which were lesions of anthracnose.   Agricultural Technology Research Institute, 
Rajamangala University of Technology, Lanna, therefore, carried out research in attempt to 
apply the yeast Issatchenkia orientalis  to control mango anthracnose after harvesting.   The 
findings revealed that I. orientalis could inhibit growth of C. gloeosporioides at 44.47-47.37 
(dual culture test on PDA) and inhibit  spore germination at 100% (dual culture in PDB).  
The yeast produced certain substances, both diffuse and volatile substances, that affected 
the fungal pathogen.  Growth of C. gloeosporioides and I. orientalis was inhibited when 
grown on PDA+sodium bicarbonate 1-5%.  Results from effectiveness trials showed that  
immersing mango fruits in yeast suspension in distilled water, concentration 1022 cfu/ml.,  
and incorporated use with sodium bicarbonate or chitosan  could reduce anthracnose 
lesions which was significantly different from the control treatment.   However,  fungicide 
treatment (procloraz) provided best control result, Yeast cells were found on mango fruit 
but, unfortunately, population of yeast could not be determined due to contamination during 
carrying out dilution plate, thus, colony forming units of yeast could not  be counted.   
Result from the year 2009 also showed that using yeast incorporated with sodium 
bicarbonate provided significant  control  result as compared to the control treatment.    The 
yeast did not affect on quality of mango as indicated by the result of the triangle test.      

  
Keywords:  mango,  anthracnose, biocontrol,   Issatchenkia orientalis 
 



 3 

บทน า 
  

มะมว่งเป็นผลไม้สง่ออกท่ีส าคญัชนิดหนึง่ของไทย และตลาดภายในประเทศมีความต้องการ
บริโภคสงูเชน่กนั    พนัธุ์ท่ีนิยมบริโภคภายในประเทศมีหลายพนัธุ์ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัดี    สว่นท่ีสง่ออกไป
ตา่งประเทศนัน้  ได้แก่ พนัธุ์น า้ดอกไม้  หนงักลางวนั  และทองด า  โดยพนัธุ์น า้ดอกไม้เป็นพนัธุ์ยอด

นิยมมากกว่าอีกสองพนัธุ์เพราะเป็นมะมว่งท่ีมีรสชาติดี (สกล, 2537)      ปัญหาโรคหลงัการเก็บเก่ียว
ท าให้เกิดความเสียหายตอ่ผลมะมว่งท่ีจะสง่ไปยงัตลาดลกูค้าซึง่โรคท่ีส าคญั ได้แก่ โรคแอนแทรคโนส

ท่ีเกิดจากเชือ้รา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. and Sacc.      และโรคขัว้ผลเนา่ท่ีเกิด
จากเชือ้รา Botryodiplodia theobromae Pat.   ลกัษณะอาการของโรคแอนแทรคโนส  คือ ผลมะมว่งสกุ
จะมีจดุกลมสีน า้ตาลด าหรือสีด ากระจายอยูท่ัว่ไป    แผลจดุเหลา่นีมี้การขยายขนาดใหญ่ขึน้และบุม๋
ลงไปเล็กน้อยในเนือ้ผล    เชือ้ราสาเหตโุรคแอนแทรคโนสจะเข้าไปอยูใ่นผลมะมว่งตัง้แตก่่อนเก็บเก่ียว
แล้วแตย่งัไมแ่สดงอาการโรค จนเม่ือผลสกุจงึปรากฏอาการ   ส่วนโรคขัว้ผลเน่านัน้เกิดขึน้บนผลหลงั
การเก็บเก่ียวเท่านัน้  ไมพ่บในขณะท่ีผลยงัอยู่บนต้น  ลกัษณะอาการโรค คือ ท่ีขัว้ผลมีจดุช า้สีน า้ตาล
ด าหรือสีด าซึง่จะขยายตวัลกุลามอยา่งรวดเร็วจนเนา่ไปทัง้ผลได้ในเวลาไมก่ี่วนั (เตือนใจและคณะ, 
2545)      โรคหลงัการเก็บเก่ียวเหลา่นีท้ าให้สญูเสียผลผลิตมะมว่งเป็นจ านวนมากในแตล่ะปี  และ
บอ่ยครัง้ท่ีพบว่าก่อนบรรจหีุบหอ่นัน้ผลผลิตมีความสวยงาม  แตเ่ม่ือขนสง่ไปถึงปลายทางกลบัปรากฏ
อาการของโรคขึน้มา (ลกัษณา, 2532)    ผลมะมว่งท่ีเป็นโรคมีลกัษณะไมส่วยงามและรสชาตแิยล่งจงึ
ไมส่ามารถจ าหนา่ยได้  สง่ผลเสียหายตอ่เกษตรกรผู้ปลกูและพอ่ค้าผู้สง่ออกเป็นอยา่งมาก 
 การป้องกนัก าจดัโรคโดยทัว่ไปแนะน าให้ใช้สารก าจดัราฉีดพน่เป็นระยะ ๆ ระหวา่งท่ีมะมว่ง
แทงชอ่ดอกจนถึงก่อนเก็บเก่ียว   สารก าจดัราท่ีใช้   ได้แก่  ไทอาเบนดาโซน  คาร์เบนดาซิม  โปรพิเนบ  
แมนโคเซบ  คอบเปอร์ออกซ่ีคลอไรด์   โปรคลอราซ  และ  เบโนมิล      สารเหลา่นีใ้ช้ส าหรับป้องกนั
ก าจดัโรคแอนแทรคโนสในระยะก่อนเก็บเก่ียว ซึง่มีผลช่วยลดการเกิดโรคขัว้ผลเน่าหลงัการเก็บเก่ียว

ได้ (ลกัษณา, 2532; เตือนใจและคณะ, 2545)       ส าหรับการป้องกนัก าจดัโรคในผลมะมว่งหลงัการ
เก็บเก่ียวนัน้แนะน าให้แชผ่ลมะมว่งในน า้ร้อนอณุหภมูิ 52-55oซ ท่ีผสมเบโนมิล  อตัรา 6-20 กรัมตอ่น า้ 
20 ลิตร เป็นเวลานาน 5 นาที พบวา่ ลดการเกิดโรคแอนแทรคโนสและขัว้ผลเนา่ได้ดี (กองโรคพืชและ               
จลุชีววิทยา, 2535;  สมศริิ, 2540) 
 การใช้สารเคมีก าจดัราเป็นทางเลือกเดียวในปัจจบุนั ท่ีสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ปลกูมะมว่ง
เม่ือเกิดปัญหาโรคแอนแทรคโนส อยา่งไรก็ตามการเข้มงวดในเร่ืองความปลอดภยัของผลิตผลทาง
การเกษตรท าให้การใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคพืชเร่ิมมีข้อจ ากดั     อีกทัง้สารก าจดัราบางชนิด เชน่ 
เบโนมิล ได้ถกูห้ามใช้ในบางประเทศ  ท าให้เทคโนโลยีการจดัการโรคพืชจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนมาสู่
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วิธีการอ่ืนท่ีมีความปลอดภยักวา่โดยยงัคงมีประสิทธิภาพสงูในการป้องกนัก าจดัโรค เพ่ือรองรับ
อนาคตหากไมส่ามารถพึง่พาสารก าจดัราได้อีกตอ่ไป ซึง่การใช้จลุินทรีย์ป้องกนัก าจดัโรคพืชทัง้ก่อน
และหลงัการเก็บเก่ียวนัน้เป็นแนวทางท่ีได้รับความสนใจยิ่ง เห็นได้จากการท่ีมีงานวิจยัมากขึน้ใน
หลายประเทศทัว่โลก    

จลุินทรีย์ท่ีพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัโรคพืชหลงัการเก็บเก่ียวมีหลายชนิด   ซึง่
รวมทัง้เชือ้ยีสต์    ยีสต์หลายชนิดท่ีพบในธรรมชาตไิด้ถกูน ามาศกึษาการเป็นปฏิปักษ์ตอ่เชือ้โรคหลงั

การเก็บเก่ียว และพบว่าเป็นทางเลือกใหมท่ี่ดีทดแทนสารเคมีก าจดัเชือ้ราได้ (Druvefors et al., 2002;  
Saligkarias et al., 2002)   

ยีสต์ Issatchenkia orientalis ท่ีใช้ในโครงการวิจยันีเ้ป็นยีสต์ท่ีพบในผลละมดุสุกท่ีเร่ิมมีการ
หมกัโดยธรรมชาติ   และผ่านการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสงูในการป้องกนัก าจดัโรคแอนแทรคโนส

ของมะม่วงหลงัการเก็บเก่ียว  (Jinantana and Vicha, 2006)   การน าเชือ้ยีสต์ชนิดนีม้าควบคมุโรคพืช
หลงัการเก็บเก่ียวนัน้ยงัไม่มีรายงานมาก่อน   ในประเทศไทยมีงานวิจยัใช้เชือ้ยีสต์ Candida tropicalis  
ควบคมุโรคขัว้ผลเน่าของมะม่วง (สมศิริ, 2540)  ซึ่งพบว่าได้ผลดีในระดบัท่ีน่าพอใจ  การใช้ยีสต์
ป้องกนัก าจดัโรคพืชหลงัการเก็บเก่ียวมีแนวโน้มว่าผู้บริโภคจะยอมรับได้มากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
การใช้เชือ้ราหรือแบคทีเรีย  โดยเฉพาะเม่ือเป็นยีสต์ท่ีใช้ในการผลิตอาหารหรือเคร่ืองดื่มอยูแ่ล้ว 

จลุินทรีย์ท่ีน ามาใช้ในการป้องกนัก าจดัโรคเป็นสิ่งมีชีวิต ดงันัน้ปัจจยัเร่ืองสภาพแวดล้อมจงึมี
อิทธิพลอยา่งมากตอ่การรอดชีวิต     การใช้จลุินทรีย์ฉีดพ่นในแปลงเพ่ือควบคมุโรคพบวา่ไมค่อ่ยได้ผล
ในการลดการเกิดโรค   เน่ืองจากเชือ้สว่นใหญ่จะตายหรืออ่อนแอลงได้ง่าย  ดงัเชน่ Koomen et al. 
(1990) ได้รายงานพบวา่ เชือ้แบคทีเรีย Pseudomonas fluorescens ท่ีฉีดพน่บนต้นมะมว่งนัน้ไมส่ามารถ
ลดการเกิดโรคแอนแทรคโนสลงได้แม้จะตรวจพบเชือ้แบคทีเรียอยู่บนใบพืชก็ตาม   ดงันัน้การน า
จลุินทรีย์ไปใช้ในผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียวจงึนา่จะให้ผลในการควบคมุโรคได้ดีกว่า      การวิจยัครัง้นี ้
จงึให้ความสนใจในการประยกุต์ใช้เชือ้ยีสต์ป้องกนัก าจดัโรคบนผลมะมว่งหลงัการเก็บเก่ียวมากกว่า
การฉีดพน่ในสวนมะมว่ง 

การป้องกนัก าจดัโรคโดยชีววิธีในผลิตผลหลงัการเก็บเก่ียวนัน้ มีรายงานความส าเร็จในไม้ผล
หลายชนิดซึง่เป็นงานวิจยัท่ีด าเนินการในตา่งประเทศ     ตวัอยา่งเชน่   การป้องกนัก าจดัโรคผลเน่า

ของลกูพีชท่ีเกิดจากเชือ้รา  Monillinia sp. โดยใช้เชือ้แบคทีเรีย  Bacillus subtilis  (Pusey et al., 1986)  
การป้องกนัก าจดัโรคผลเน่าของส้มท่ีเกิดจากเชือ้รา Penicillium digitatum โดยใช้แบคทีเรีย 
Pseudomonas glathei (Huang et al., 1995)  การป้องกนัก าจดัโรคผลเน่าของแอบเปิล้ท่ีเกิดจากเชือ้รา 
Botrytis cinerea โดยใช้เชือ้ยีสต์ Cryptococcus laurentii (Roberts, 1990)  Candida sp. (McLaughlin et 
al., 1990)  Kloeckera apiculata และ C. guilliermonolii (McLaughlin et al., 1992) และ Metschnikowia 



 5 

pulcherrima (Piano et al., 1997)  การป้องกนัก าจดัโรคผลเนา่ของสตรอเบอร่ีท่ีเกิดจากเชือ้รา B. 
cinerea และ Rhizopus stolonifer โดยใช้เชือ้ยีสต์ C. oleophila  (Lima et al., 1997) เป็นต้น 
 การวิจยัส่วนใหญ่ให้ความสนใจกบัเชือ้ยีสต์ ทัง้นีเ้ป็นเพราะกลไกการเป็นปฏิปักษ์ตอ่เชือ้
สาเหตโุรคนัน้มีแนวโน้มท่ีจะเป็นการแก่งแยง่สารอาหาร และพืน้ท่ีเพ่ือการเจริญเตบิโตมากกวา่การ

สร้างสารปฏิชีวนะท่ีมีผลยบัยัง้การเจริญของเชือ้สาเหตโุรค การวิจยัของ Piano et al. (1997) สอดคล้อง
กบัประเดน็นีโ้ดยพบวา่การแก่งแยง่อาหารเป็นกลไกส าคญัของเชือ้ยีสต์ M. pulcherrima ในการ

ควบคมุโรคผลเนา่ของแอบเปิล้ท่ีเกิดจากเชือ้รา B. cinerea และตรวจไมพ่บสารพิษใด ๆ ในอาหารเลีย้ง
เชือ้ในจานทดสอบ     ถึงแม้จะพบวา่เชือ้ยีสต์สามารถยบัยัง้การเจริญและการงอกของสปอร์เชือ้รา
สาเหตโุรคได้ก็ตาม     ปัจจบุนัมีการผลิตเชือ้ยีสต์ออกจ าหนา่ยและได้รับการรับรองขึน้ทะเบียนโดย

องค์กรพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency  หรือ EPA) 
ให้ใช้ในการป้องกนัก าจดัโรคหลงัการเก็บเก่ียวของแอบเปิล้  แพร์  และส้ม   เชือ้ยีสต์ชนิดนีคื้อ C. 
oleophila    และ  ชีวภณัฑ์มีช่ือการค้าว่า Aspire (Janisiewicz, 1996) 
 ยีสต์ท่ีมีรายงานวา่มีประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัโรคหลงัการเก็บเก่ียวมีหลายชนิด ได้แก่  
Candida guilliermondii และ Acremonium cephalosporium สามารถลดการเกิดโรคเนา่ขององุ่นท่ีเกิด
จากเชือ้รา Aspergillus niger และ Rhizopus stolonifer ได้  (Zahavi et al., 2000)  ยีสต์ Pichia  anomala  
และ  C. sake  สามารถป้องกนัก าจดัโรคผลเนา่ (blue mold/gray mold) ของแอปเปิล้และสาล่ีได้ (Zhou 
et al., 2001)  ยีสต์ Galactomyces geotrichum, Trichosporon pullulans, C. pulcherrina และ  
Aurobasidium pullulans  สามารถป้องกนัก าจดัโรคผลเนา่ของมะเขือเทศท่ีเกิดจากเชือ้รา Botrytis 
cinerea ได้ (Saligkarias et al., 2002)  
 การป้องกันก าจัดโรคของผลมะม่วงหลังการเก็บเก่ียวมีรายงานท่ีประเทศฟิลิปปินส์   โดย 

Koomen et al. (1990)   พบว่า   เชือ้แบคทีเรีย P. fluorescens   มีประสิทธิภาพสามารถลดการเกิดโรค      
แอนแทรคโนสบนผลมะม่วงได้อย่างมีนยัส าคญัยิ่ง   ส่วนในประเทศไทยนัน้มีรายงานพบว่าสารสกัด

จากเชือ้รา Chaetomium cupreum และ C. globosum สามารถยบัยัง้การเจริญของเส้นใยและการสร้าง 
สปอร์ของเชือ้ C. gloeosporioides สาเหตโุรคแอนแทรคโนสบนอาหารเลีย้งเชือ้ได้ (วิระณีย์และคณะ, 
2542)    แต่การป้องกันก าจดัโรคบนผลมะม่วงหลงัการเก็บเก่ียวนัน้ยงัมีการวิจยัน้อยมาก สมศิริ 
(2540) ได้ศกึษาพบว่าเชือ้ยีสต์ Candida tropicalis สามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของเส้นใยเชือ้รา B. 
theobromae  และช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรคขัว้ผลเน่าของมะม่วงได้     Jinantana and Vicha 
(2006)   พบวา่    เชือ้ยีสต์   Issatchenkia orientalis  ท่ีแยกได้จากผลละมดุสกุมีประสิทธิภาพสงูในการ
ยบัยัง้การเกิดแผลแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงพนัธุ์น า้ดอกไม้หลงัการเก็บเก่ียว     ซึ่งหากมีการวิจยั
ตอ่ยอดเพ่ือประยกุต์ใช้ยีสต์ท่ีมีศกัยภาพ     และขยายผลน าไปใช้ป้องกนัก าจดัโรคแอนแทรคโนสและ



 6 

ขัว้ผลเน่าของผลมะม่วงหลังการเก็บเก่ียวได้อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์   จะช่วยยกระดับ
คุณภาพของผลผลิตมะม่วงและผลิตภัณฑ์มะม่วงท่ีจะส่งออกสู่ตลาดทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี   การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการใช้ยีสต์ Issatchenkia 
orientalis ท่ีให้ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันก าจดัโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงหลงัการเก็บเก่ียว   
และศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคและเกษตรกรท่ีมีตอ่ผลมะม่วงท่ีใช้ยีสต์ป้องกนัก าจดัแอนแทรคโนส    
และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรับดงักลา่ว  

 
วิธีการวิจัย 

 
เชือ้ที่ใช้ในการวิจัย 

เชือ้ยีสต์ท่ีใช้ในการวิจยั คือ Issatchenkia orientalis (รูปท่ี 1) เป็นเชือ้ท่ีแยกได้จากผลละมดุสกุ
ท่ีเร่ิมเกิดการหมกั (fermented) โดยธรรมชาต ิ ซึง่ผา่นการทดสอบวา่มีประสิทธิภาพสงูในการยบัยัง้การ
เกิดแผลของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะมว่งพนัธุ์น า้ดอกไม้หลงัการเก็บเก่ียว (Jinantana and Vicha, 
2006)   เชือ้รา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตโุรคแอนแทรคโนส  แยกได้จากผลมะมว่งท่ีเป็น
โรค (รูปท่ี 2)   สว่นเชือ้ราสาเหตโุรคขัว้ผลเนา่นัน้  เม่ือน าผลมะมว่งท่ีแสดงอาการโรคมาแยกเชือ้ 
พบวา่ ในทกุตวัอย่างได้เป็นเชือ้รา  C. gloeosporioides  (รูปท่ี 3)     ไมพ่บเชือ้รา Botryodiplodia 
theobromae  ซึง่เป็นเชือ้อีกชนิดหนึง่ท่ีท าให้เกิดอาการขัว้ผลเนา่ในมะมว่ง   ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้งึ

เน้นไปท่ีเชือ้รา C. gloeosporioides    
 
การทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ยีสต์ 
 เชือ้ยีสต์ I. orientalis ท่ีน าออกมาจากสต็อกเชือ้ซึ่งเก็บรักษาไว้ในหลอดอาหารเอียงในตู้ เย็น
อณุหภูมิ 5oซ  เป็นเวลา 2 ปีโดยมีการ sub-culture ใส่หลอดอาหารเอียงใหม่ 4 ครัง้  ดงันัน้ก่อนใช้ใน
การวิจยัครัง้นีจ้งึท าการทดสอบเบือ้งต้นว่าเชือ้ยีสต์ยงัคงมีประสิทธิภาพในการยบัยัง้การเจริญของเชือ้

รา C. gloeosporioides  สาเหตโุรคแอนแทรคโนส  โดยวิธีเลีย้งเชือ้ร่วมกัน (dual culture) และวิธี 
inverted plate บนอาหารพีดีเอ 
 การทดสอบโดยวิธีเลีย้งเชือ้ร่วมกนัท าโดยน าชิน้วุ้นท่ีมีเส้นใยของเชือ้รา C. gloeosporioides  
ซึง่เจาะตดัด้วย cork borer ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.7 ซม. จากโคโลนีอาย ุ10 วนั    มาวางบนอาหาร
พีดีเอในจานเลีย้งเชือ้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 9 ซม.  โดยวางหา่งจากขอบจานเข้ามา 2 ซม.    ท่ีด้าน
ตรงข้ามปลกูเชือ้ยีสต์โดยใช้ loop แตะเชือ้จากโคโลนีอาย ุ4 วนั    น ามาลากเส้นตรงแนวดิง่และตัง้ฉาก  
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                                                                (ก)                                             (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           (ค)                                                                                     (ง) 
 
รูปที่ 1  เชือ้ยีสต์ Issatchenkia orientalis ท่ีใช้ในการวิจยั   

(ก) โคโลนีเชือ้อาย ุ4 วนั มีสีขาวครีมเจริญบนอาหารพีดีเอ  
            (ข) ลกัษณะเซลล์ยีสต์ภายใต้กล้องจลุทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด 

     (scanning electron microscope - SEM) 
                    (ค) และ (ง)  สปอร์เชือ้รา C. gloeosporioides ถกูยบัยัง้การงอกโดยเชือ้ยีสต์ซึง่ 

                   ปลอ่ยสารบางอยา่งท่ีท าให้เกิดรอยยบุบนผิวสปอร์ (ลกูศรชี)้  
           
          (ท่ีมารูป ข  ค และ ง : Jinantana and Vicha, 2006)          

                       C = C. gloeosporioides    I = I.orientalis 
 
 

 C 

C I I 
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                                                              (ก)                                                                  (ข) 
            
 
 
 
 
 

                                       (ค)                              (ง)                 (จ)                       
รูปที่ 2  เชือ้รา C. gloeosporioides ท่ีใช้ในการวิจยั   

(ก) ผลมะมว่งท่ีเป็นโรคแอนแทรคโนสและน ามาแยกเชือ้สาเหตโุรค 
(ข) โคโลนีเชือ้อาย ุ4 วนับนอาหารพีดีเอ  

                        (ค) สปอร์จ านวนมากบนโคโลนีมองเห็นเป็นหยดเมือกสีส้ม 
            (ง) ลกัษณะสปอร์เชือ้ราย้อมด้วยสี acid fuchsin เม่ือตรวจดดู้วย 
                 กล้องจลุทรรศน์ท่ีก าลงัขยาย 400 เทา่ 
 (จ) สปอร์ขณะก าลงังอกเม่ือตรวจดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ท่ีก าลงัขยาย 400 เทา่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 3  โรคขัว้ผลเนา่ของมะมว่ง  

(ก) ผลมะมว่งท่ีเป็นโรคขัว้ผลเนา่และน ามาแยกเชือ้สาเหตโุรค 
(ข) ผลการแยกเชือ้ราสาเหตโุรคขัว้ผลเนา่ได้เป็น C. gloeosporioides  

C. gloeosporioides 
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กบัแนวเส้นผ่าศนูย์กลางของจานเลีย้งเชือ้  (รูปท่ี 4)           ส่วนจานควบคมุนัน้เลีย้งเฉพาะเชือ้รา      
C.  gloeosporioides     วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์    (completely randomized design  – 
CRD)   มี 8 ซ า้  บม่จานเลีย้งเชือ้ท่ีอณุหภูมิห้อง  (28+2oซ)   วดัขนาดความยาวรัศมีของโคโลนีเชือ้รา 

C. gloeosporioides  ค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ยับยัง้การเจริญของเส้นใยเปรียบเทียบทางสถิติกับจาน
ควบคมุ 
 การทดสอบโดยวิธี inverted plate  ท าโดยปลกูชิน้วุ้นท่ีมีเส้นใยของเชือ้รา C. gloeosporioides  
ซึง่เจาะตดัด้วย cork borer ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.7 ซม. จากโคโลนีอาย ุ10 วนั    บนอาหารพีดีเอ
ตรงกลางจานเลีย้งเชือ้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 9 ซม.  และเลีย้งเชือ้ยีสต์โดยวิธี streak plate บนอาหาร
พีดีเออีกจานหนึง่ จากนัน้เปิดฝาจานเลีย้งเชือ้ทัง้สองออกและน าจานอาหารวุ้นมาคว ่าประกบกนั    
พนัรอบแนวประกบด้วยพาราฟิล์มให้แนน่สนิท สว่นกรรมวิธีควบคมุนัน้ใช้จานอาหารพีดีเอท่ีไมป่ลูก

เชือ้ยีสต์มาประกบแทน  วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์  มี 8 ซ า้  บม่จานเลีย้งเชือ้ท่ีอณุหภมูิห้อง 
(28+2oซ)   วดัขนาดความยาวเส้นผา่ศนูย์กลางของโคโลนีเชือ้รา C. gloeosporioides  ค านวณเป็น
เปอร์เซ็นต์ยบัยัง้การเจริญของเส้นใยเปรียบเทียบทางสถิติกบัจานควบคมุ  
 
                                                           2 ซม.           5 ซม.             2 ซม. 

 
    
                                                                                                   

                                                          O 
                                                            เชือ้รา                ยีสต์ 
                                                                          โรคพืช 

 
                               

รูปที่ 4    ต าแหนง่การปลกูเชือ้ราสาเหตโุรคแอนแทรคโนสและเชือ้ยีสต์ในการ  
               ทดสอบด้วยวิธีเลีย้งเชือ้ร่วมกนั (dual culture)  บนอาหารพีดีเอ 

 

การทดสอบผลของ sodium bicarbonate ต่อการเจริญของเชือ้ยีสต์และเชือ้ราแอนแทรคโนส 

 ผสม sodium bicarbonate ในน า้ต้มมนัฝร่ังท่ีใช้เตรียมอาหารพีดีเอ  ท่ีความเข้มข้นร้อยละ  1,  
2,  3,  4  และ 5  โดยน า้หนกัตอ่ปริมาตรของน า้ต้มมนัฝร่ัง  ซึ่ง sodium bicarbonate จะสลายและปล่อย
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา   ทิง้ไว้ประมาณ 30 นาที   เติมวุ้นในน า้ต้มมนัฝร่ังตามสตูรการเตรียม
อาหารพีดีเอ    และน าไปนึ่งฆ่าเชือ้ในหม้อนึ่งความดนัไอน า้ ท่ีอณุหภูมิ 121oซ  ความดนั 15 ปอนด์ต่อ
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ตารางนิว้   เทอาหารพีดีเอท่ีผสม sodium bicarbonate  ในจานเลีย้งเชือ้  เม่ืออาหารวุ้นแข็งตวัแล้วจึง
ปลกูเชือ้ยีสต์ I. orientalis โดยวิธี streak plate    ส่วนรา C. gloeosporioides  สาเหตโุรคแอนแทรคโนส
นัน้ปลกูเชือ้โดยน าชิน้วุ้นท่ีมีเส้นใยซึ่งเจาะตดัด้วย cork borer มาวางตรงกลางจานทดสอบ   บม่จาน
เลีย้งเชือ้ท่ีอณุหภูมิห้อง  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ แตล่ะกรรมวิธีมี 5 ซ า้ ตรวจปริมาณเชือ้
ยีสต์โดยวิธี dilution plate  ส่วนเชือ้ราแอนแทรคโนสนัน้วดัความยาวเส้นผ่าศนูย์กลางโคโลนีและ
ค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ยบัยัง้การเจริญ     เปรียบเทียบทางสถิติกบักรรมวิธีควบคมุซึ่งเป็นอาหารพีดีเอ
ท่ีไมผ่สม sodium bicarbonate    

  
การศึกษาวิธีการใช้ยีสต์ป้องกันก าจัดโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง 

เลีย้งเชือ้ยีสต์ I. orientalis  บนอาหารพีดีเอ  เป็นเวลา 4 วนั   จงึน าไปเตรียมเป็นเซลล์
แขวนลอย (cell suspension) ในน า้กลัน่  เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัโรคเปรียบเทียบ
กบัการใช้ sodium bicarbonate 2% และสารเคมี procloraz ปรับระดบัความเข้มข้นของยีสต์อยูท่ี่  
6.67x1022 cfu/มล. (O.D. = 1.59  ท่ี  600 nm)     สว่นสตูรส าเร็จเชือ้ยีสต์สตูร 1 นัน้มีความเข้มข้นของ
ยีสตท่ี์ 6.05x1022 cfu/มล. (O.D. = 1.42  ท่ี  600 nm)  น าผลมะมว่งพนัธุ์น า้ดอกไม้ท่ีแก่จดัพร้อม
จ าหนา่ยมาทดสอบในกรรมวิธีตา่ง ๆ  ดงันี ้ 
         กรรมวิธีท่ี 1   แชผ่ลมะมว่งในเซลล์ยีสต์แขวนลอยในน า้กลัน่  นาน  5  นาที 
         กรรมวิธีท่ี 2   แชผ่ลมะมว่งในเซลล์ยีสต์แขวนลอยในน า้กลัน่  นาน  10  นาที 
        กรรมวิธีท่ี 3   แชผ่ลมะมว่งใน sodium bicarbonate 2% ในน า้กลัน่     นาน  5  นาที 
        กรรมวิธีท่ี 4   แชผ่ลมะมว่งใน sodium bicarbonate 2% ในน า้กลัน่   นาน  10  นาที 
         กรรมวิธีท่ี 5  แชผ่ลมะมว่งในสารเคมีก าจดัรา procloraz (อตัรา 20 กรัมตอ่น า้ 20 ลิตร)  
                           นาน 5 นาที 
        กรรมวิธีท่ี 6   แชผ่ลมะมว่งในสตูรส าเร็จเชือ้ยีสต์สตูร 1   นาน 10 นาที  
         กรรมวิธีท่ี 7   ไมใ่ช้กรรมวิธีใด ๆ  (กรรมวิธีควบคมุ)  
 
 แตล่ะกรรมวิธีใช้มะมว่งจ านวนทัง้สิน้  48 ผล    แบง่เป็น 4 ซ า้ ๆ ละ 12 ผล   วางแผนการ
ทดลองแบบสุม่ในบล็อกสมบรูณ์ (randomized complete block design – RCBD) น ามะมว่งไปบม่สกุ
โดยบรรจใุนกระบะพลาสตกิ  ปิดคลมุด้วยกระดาษหนงัสือพิมพ์  ตรวจผลเม่ือ 7 วนัหลงับม่โดยให้
คะแนนการเป็นโรคแอนแทรคโนสตามวิธีการของ  สขุมุและคณะ  (ไมมี่ปีตีพิมพ์)  (รูปท่ี 5)  และ
เปรียบเทียบผลคะแนนการเป็นโรคของแตล่ะกรรมวิธีในทางสถิติ   โรคแอนแทรคโนสท่ีเกิดขึน้นัน้จะ
เน่ืองจากเชือ้ท่ีติดมากบัผลโดยธรรมชาตซิึง่พบได้บอ่ยมากในมะม่วงจากเกือบทกุสวน   
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รูปท่ี 5   คะแนนการเป็นโรคแอนแทรคโนสตามวิธีการของสขุมุและคณะ(ไมมี่ปีตีพิมพ์)   

    0 =  ไมเ่ป็นโรค 
     1 =  เกิดอาการโรคเป็นแผลเล็กขนาดเทา่หวัเข็มหมดุจ านวน 2-3 แผล 
     2 =  แผลคอ่นข้างใหญ่ ขนาด 3-4 มม. มีพืน้ท่ีแผลต ่ากวา่ร้อยละ 5 ของพืน้ท่ีผล 
     3 =  เป็นโรคร้อยละ 5-12  ของพืน้ท่ีผล       4 =  เป็นโรคร้อยละ 13-25  ของพืน้ท่ีผล   
                5 =  เป็นโรคร้อยละ 26-50  ของพืน้ท่ีผล      6 =  เป็นโรคมากกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีผล  

     

การศึกษาการผสมผสานใช้ยีสต์ร่วมกับวิธีการอ่ืน 

 ทดสอบการใช้ยีสต์ร่วมกบัวิธีการอ่ืน  ได้แก่  การใช้ sodium bicarbonate  และไคโตซาน  
เตรียมเชือ้ยีสต์ด้วยวิธีการเดียวกนัและใช้ความเข้มข้นเท่ากบัท่ีกลา่วมาข้างต้น  กรรมวิธีตา่ง ๆ ในการ
ทดสอบ   มีดงันี ้      
         กรรมวิธีท่ี 1  แชผ่ลมะมว่งในเซลล์ยีสตแ์ขวนลอยในน า้กลัน่  นาน 10 นาที 

         กรรมวิธีท่ี 2  แชผ่ลมะมว่งในเซลล์ยีสตแ์ขวนลอยในน า้กลัน่  นาน 5 นาทีตามด้วยการแชใ่น 
                   sodium bicarbonate 2% ในน า้กลัน่   นาน  1 นาที 

         กรรมวิธีท่ี 3   แชผ่ลมะมว่งในเซลล์ยีสตแ์ขวนลอยในน า้กลัน่  นาน 5 นาทีตามด้วยการแชใ่น 
                   ไคโตซานในน า้กลัน่ (อตัรา 20 กรัมตอ่น า้ 20 ลิตร)   นาน  1 นาที 

         กรรมวิธีท่ี 4  แชผ่ลมะมว่งในไคโตซานในน า้กลัน่ (อตัรา 20 กรัมตอ่น า้ 20 ลิตร)  นาน  5 นาที 
         กรรมวิธีท่ี 5  แชผ่ลมะมว่งในสารก าจดัรา procloraz (อตัรา 20 กรัมตอ่น า้ 20 ลิตร) นาน 5 นาที                    
         กรรมวิธีท่ี 6  ไมใ่ช้วิธีการใด ๆ  (กรรมวิธีควบคมุ) 
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แตล่ะกรรมวิธีใช้มะมว่งจ านวนทัง้สิน้  48 ผล    แบง่เป็น 4 ซ า้ ๆ ละ 12 ผล   วางแผนการ
ทดลองแบบสุม่ในบล็อกสมบรูณ์ น ามะมว่งไปบม่สกุโดยบรรจใุนกระบะพลาสตกิ  ปิดคลมุด้วย

กระดาษหนงัสือพิมพ์     ตรวจผลเม่ือ 7 วนัหลงับม่         ให้คะแนนการเป็นโรคแอนแทรคโนสตาม
วิธีการของ  สขุมุและคณะ  (ไมมี่ปีตีพิมพ์)   และเปรียบเทียบทางสถิตคิะแนนการเป็นโรคของแตล่ะ
กรรมวิธี   การเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผลมะมว่งนัน้เกิดจากเชือ้ท่ีตดิมาโดยธรรมชาตจิากในสวน 

 

 ด าเนินการทดสอบซ า้ในปี 2552  โดยเลือกวิธีการใช้ยีสต์ผสมผสานกบัการใช้ sodium 
bicarbonate 2% ซึง่พบวา่ให้ผลในการควบคมุโรคแอนแทรคโนสได้ดีกว่ากรรมวิธีทดลองอ่ืนยกเว้น
สารเคมี    กรรมวิธีทดลองประกอบด้วย 

กรรมวิธีท่ี 1  แชผ่ลมะมว่งในเซลล์ยีสตแ์ขวนลอยในน า้กลัน่  นาน 5 นาทีตามด้วยการแชใ่น 
                   sodium bicarbonate 2% ในน า้กลัน่   นาน  1 นาที 
กรรมวิธีท่ี 2  แชผ่ลมะมว่งในสารก าจดัรา procloraz (อตัรา 20 กรัมตอ่น า้ 20 ลิตร)  
                  นาน 5 นาที                    

            กรรมวิธีท่ี 3  ไมใ่ช้วิธีการใด ๆ  (กรรมวิธีควบคมุ) 
 

แตล่ะกรรมวิธีใช้มะมว่งจ านวนทัง้สิน้  48 ผล    แบง่เป็น 4 ซ า้ ๆ ละ 12 ผล   วางแผนการ
ทดลองแบบสุม่ในบล็อกสมบรูณ์ น ามะมว่งไปบม่สกุโดยบรรจใุนกระบะพลาสตกิ  ปิดคลมุด้วย

กระดาษหนงัสือพิมพ์     ตรวจผลเม่ือ 7 วนัหลงับม่   โดยประเมินการเกิดโรค (disease incidence) และ
ความรุนแรงของโรค (disease severity)       ประเมินการเกิดโรคโดยนบัผลมะมว่งท่ีแสดงอาการโรค
แอนแทรคโนสเทียบกบัจ านวนผลทัง้หมดในแตล่ะซ า้   และค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์   ประเมินความ

รุนแรงของโรคโดยให้คะแนนการเป็นโรคตามวิธีการของสขุมุและคณะ  (ไมมี่ปีตีพิมพ์)   การเกิดโรค
แอนแทรคโนสบนผลมะมว่งนัน้เกิดจากเชือ้ท่ีติดมาโดยธรรมชาตจิากในสวน   

 
การศึกษาปริมาณเชือ้ยีสต์ท่ีอยู่รอดบนผลมะม่วง     

ฉีดพ่นเชือ้ยีสต์แขวนลอยในน า้กลั่น  ความเข้มข้น 1012 เซลล์/มล. บนผลมะม่วงโดยใช้
กระบอกพ่นฝอย (foggy) ให้ทัว่ผล  จ านวน 20 มล. ต่อผล   ใช้มะม่วงจ านวน 30 ผล  บ่มในกระบะ
พลาสตกิปิดหุ้มด้วยกระดาษหนงัสือพิมพ์  สุ่มตวัอย่างผลมะม่วงมาตรวจปริมาณยีสต์ท่ีมีชีวิตรอดอยู่

บนผลหลงัการบม่  1   3   5  และ 7 วนั   โดยท า dilution plate และตดัเนือ้เย่ือเปลือกมะม่วงไปตรวจดู
เชือ้ยีสต์ท่ีอยูบ่นผิวมะมว่งโดยวิธีท าเนือ้เย่ือพืชให้ใสและย้อมสี   
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การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและเกษตรกร 
 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค    โดยการทดสอบชิมตวัอยา่งมะม่วงท่ีใช้ชีวภณัฑ์เช้ือ
ยีสต ์ I. orientalis เพื่อควบคุมโรคและตอบแบบทดสอบ   น าข้อมลูไปวิเคราะห์ทางสถิติและสรุปผล    
แบบทดสอบท่ีใช้เป็นดงันี ้   
  
 

แบบสอบถาม 
การทดสอบชิมมะม่วงน า้ดอกไม้สุก 

 
เพศ        หญิง          ชาย          
อาย ุ ………. ปี         อาชีพ      นกัเรียน/นกัศกึษา              รับราชการ          
                                               ค้าขาย/ท าธุรกิจสว่นตวั       พนกังานบริษัท/ห้างร้านเอกชน                          
                                                เกษตรกร                           อ่ืน ๆ 
 
ตวัอยา่งมะมว่งน า้ดอกไม้สกุท่ีทา่นได้รับทัง้ 3  ชิน้  มีเพียง  1 ตวัอยา่งเทา่นัน้ท่ีผา่นการเตรียม 
ก่อนบม่ท่ีตา่งกนั   จงระบรุหสัตวัอยา่งนัน้  (ต้องตอบ 1 ตัวอย่าง)  โดยกาเคร่ืองหมาย    
ในชอ่งส่ีเหล่ียมหน้ารหสัตวัอยา่ง   พร้อมอธิบายเหตผุลท่ีทา่นเห็นวา่แตกตา่ง  เชน่  สี  กลิ่น   
ความแข็ง  ความนุม่  ความหวาน  เส้นใย  ฯลฯ 
รหสัตวัอยา่งมะมว่งน า้ดอกไม้สกุท่ีแตกตา่ง  คือ    รหสั …………….. 
                รหสั …………….. 
                รหสั …………….. 
  
เหตผุล คือ ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอบคณุเป็นอยา่งยิ่ง  
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 การศึกษาการยอมรับของเกษตรกร    ศึกษาการยอมรับวิธีการใช้ยีสต์ควบคุมโรคใน
มะมว่งหลงัการเก็บเก่ียวในเกษตรกรผู้ปลกูมะมว่งเป็นอาชีพในจงัหวดัล าปางและเชียงใหม่ รวมทัง้สิน้
ไมน้่อยกวา่ 10 ราย  ด้วยการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) โดยคดัเลือกเกษตรกร
ท่ีมีพืน้ท่ีปลกูมะม่วงอย่างน้อย  2  ไร่   และมีรายได้จากการจ าหน่ายมะม่วงในรอบปีท่ีผ่านมาเป็นตวั
เงิน     มีความสมคัรใจและพร้อมท่ีจะทดลองใช้เชือ้ยีสต์ I. orientalis ควบคมุโรคตามวิธีการท่ีนกัวิจยั
ก าหนด   คณะผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาวิจยั    การเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้
วิธีการสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวั   สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย   เพ่ือแสดงการกระจายของ
ตวัแปร  และคา่     ไคสแควร์  (chi-square test) เพ่ือทดสอบความเป็นอิสระของตวัแปร และวิเคราะห์
ปัจจยัตา่ง ๆ วา่มีผลตอ่การยอมรับการใช้เชือ้ยีสต์ป้องกนัก าจดัโรคของมะมว่งหลงัการเก็บเก่ียว 
 

ผลและวิจารณ์ 
 

ประสิทธิภาพของเชือ้ยีสต์ 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพเชือ้ยีสต์ I. orientalis  ในการยบัยัง้การเจริญของเชือ้รา C. 
gloeosporioides สาเหตโุรคแอนแทรคโนส   โดยวิธีเลีย้งเชือ้ร่วมกนั (dual culture) และ inverted plate     
พบวา่  เชือ้ยีสต์สามารถยบัยัง้การเจริญของโคโลนีเชือ้รา C.  gloeosporioides  ได้ร้อยละ 47.38  และ 
44.47  ตามล าดบั   (ตารางท่ี 1)  บริเวณขอบโคโลนีของเชือ้รา C.  gloeosporioides  ท่ีเจริญเข้าใกล้
โคโลนีเชือ้ยีสต์ในจานอาหารพีดีเอท่ีเลีย้งเชือ้ร่วมกนั  พบวา่  ความหนาแนน่ของจ านวนเส้นใยลดลง
มากซึง่สงัเกตเห็นได้อยา่งชดัเจนจากความเบาบางของโคโลนีบริเวณขอบดงักล่าว ลกัษณะความเบา

บางของโคโลนีนีพ้บเชน่กนัในการทดสอบโดยวิธี inverted plate  (รูปท่ี 6)  จากลกัษณะท่ีพบดงักลา่ว
บง่ชีว้า่เชือ้ยีสต์สร้างหรือขบัถ่ายสารบางอยา่งท่ีแผซ่มึอยู่ในอาหาร รวมทัง้สารบางอยา่งท่ีเป็นสาร

ระเหยซึง่มีผลตอ่การเจริญของเชือ้รา  C.  gloeosporioides   จากรายงานวิจยัของ Piano et al. (1997) 
พบวา่ การแก่งแยง่อาหารเป็นกลไกส าคญัของเชือ้ยีสต์ M. pulcherrima ในการควบคมุโรคผลเนา่ของ
แอบเปิล้ท่ีเกิดจากเชือ้รา B. cinerea และตรวจไมพ่บสารพิษใด ๆ ในอาหารเลีย้งเชือ้ในจานทดสอบ
ถึงแม้พบวา่เชือ้ยีสต์สามารถยบัยัง้การเจริญและการงอกของสปอร์เชือ้ราสาเหตโุรคได้ก็ตาม เชือ้ยีสต์ 

I. orientalis  สามารถเปล่ียนน า้ตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ได้ในขณะท่ีเลีย้งเชือ้ในอาหารเหลว 
(fermentation medium) แอลกอฮอล์อาจมีผลตอ่การเจริญของเชือ้ราแอนแทรคโนส อยา่งไรก็ตาม 
ปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีเชือ้ยีสต์สร้างในอาหารพีดีบีท่ีใช้เลีย้งเพิ่มปริมาณเชือ้ในการวิจยัครัง้นีมี้ปริมาณ

คอ่นข้างต ่าเพราะน า้ตาลกลโูคสในอาหารมีเพียงร้อยละ 2  จงึไมน่า่จะมีผลใด ๆ 
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ตารางท่ี 1   เปอร์เซ็นต์การยบัยัง้การเจริญของเชือ้รา  C. gloeosporioides  โดยเชือ้ยีสต์ I. orientalis   
                      จากการทดสอบโดยวิธี dual culture และ inverted plate 

กรรมวิธีทดลอง เปอร์เซ็นต์การยบัยัง้การเจริญของ

เชือ้รา  C. gloeosporioides    

 dual culture inverted plate 
C. gloeosporioides  v.s. I. orientalis   47.38  a1/ 44.47  a 
C. gloeosporioides  alone (control)         0.00  b          0.00  b 
                                               % C.V. 8.01 11.87 

          1/  คา่เฉลีย่ในคอลมัน์เดียวกนัท่ีตามด้วยอกัษรตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัทางสถิติ 
               จากการวิเคราะห์โดย Duncan’s Multiple Range Test (p<0.01)  
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                control plate                             test plate 
                                                                       Dual culture 
 
 
 
 
 
 
                                                control plate                           test plate 
                                                                     Inverted plate  
 
    รูปท่ี 6  การทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ยีสต์  I. orientalis  ในการยบัยัง้การเจริญของเชือ้รา 
                   C. gloeosporioides  โดยวิธี dual culture และ  inverted plate 


