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Abstract 

Antracnose is a major postharvest disease of mango production. The disease 
caused by fungi, Colletotrichum gloeosporioides. The stimulating of quiescent infection on 
mango fruits can be used as a tool to evaluate the severity of infection. The physical 
maturity fruits (but not yet ripe) of mango ‘nam dok mai’ were dipped into paraquate 
solution at a concentration of 2,000 ppm for 1 minute. This treatment could be 
accelerated the ripening processes of the fruit after harvested. The infectious fruit was 
showed the lesions of anthracnose disease at 72 hours after experimented. In addition, 
the mango fruits those inoculated with spore suspensions of C. gloeosporioides at a 
concentration of 10-4 spores/ml by using sandpaper was expressed the wound of 
anthracnose disease, with similar lesions caused by the infection naturally. This 
inoculation method can be used as a benchmark to confirm the effect of paraquate 
solution during the process of severity evaluation. Thus, to evaluating the infection of 
anthracnose on mango fruits after harvested. The samples of mango fruits should be 
separated to 2 groups, first group would be inoculate with spore suspensions of  
C. gloeosporioides at concentration of 10-4 spores/ml by using sandpaper and the second 
are the group of quiescent infection those infected naturally, then 2 groups would be 
stimulate the quiescent infection by dipping into 2,000 ppm paraquate solution for 1 
minute, simultaneously. 
Keywords : Colletotrichum gloeosporioides, quiescent Infection, antracnose, Evaluation 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวที่ส าคัญของมะม่วงคือโรคแอนแทรคโนส เกิดจากการเข้าท าลายของเชื้อรา 

Colletotrichum gloeosporioides การกระตุ้น quiescent infection บนผลมะม่วงสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินความรุนแรงในการเข้าท าลายของเชื้อสาเหตุได้ จากการชุบผลมะม่วงที่แก่เต็มที่แต่
ยังไม่สุกด้วยสารละลาย paraquate ที่ความเข้มข้น 2,000 ppm สามารถเร่งกระบวนการสุกแก่ของผล
มะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวได้และส่งผลให้แสดงอาการจุดแผลของโรคแอนแทรคโนสที่เข้าท าลายแฝงที ่ 72 ชม. 
หลังการทดลอง นอกจากนี้ การปลูกเชื้อ C. gloeosporioides โดยการท าบาดแผลด้วยกระดาษทรายแล้ว
ปลูกเชื้อด้วยสปอร์แขวนลอย 10-4 spores/ml ท าให้เกิดจุดแผลโรคแอนแทรคโนสทีม่ีลักษณะใกล้เคียง
แผลโรคที่เกิดโดยธรรมชาติ สามารถใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับยืนยันผลของสารละลาย paraquate ในการ
ประเมินการเข้าท าลายของเชื้อสาเหตุ ดังนั้นในการประเมินการเข้าท าลายแฝงของโรคแอนแทรคโนสในผล
มะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว ควรแบ่งตัวอย่างผลมะม่วงมาท าการปลูกเชื้อด้วยการท าบาดแผลด้วยกระดาษ
ทรายควบคู่ไปกับการกระตุ้นอาการโรคจากการเข้าท าลายโดยธรรมชาติเสมอ 
ค าส าคัญ : มะม่วง แอนแทรคโนส การเข้าท าลายแฝง 

ค าน า 
ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวที่ส าคัญของมะม่วงคือโรคแอนแทรคโนส เกิดจากการเข้าท าลายของเชื้อรา 

Colletotrichum gloeosporioides ซึ่งสามารถเข้าท าลายมะม่วงได้ทุกระยะการเจริญเติบโต มักพบ
อาการรุนแรงต่อมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาการติดเชื้อแบบแฝง (quiescent infection) 
ตั้งแต่ระยะแทงช่อดอก ท าให้เกิดอาการจุดด าในผลมะม่วงที่ก าลังสุก โดยเฉพาะมะม่วงน้ าดอกไม้ที่นิยม
รับประทานและส่งออกเป็น ผลไม้รับประทานผลสุก ในการเกิดโรค สปอร์ของเชื้อรา C. gloeosporioides 
สามารถแพร่ระบาดโดยลมและฝนโดยเฉพาะในสภาพอากาศท่ีชื้นสลับกับอุณหภูมิสูงและมีความแห้งแล้ง 
รวมทั้งในแปลงที่แน่นทึบมีความชื้นสูงและอยู่ในระยะแตกยอดอ่อน แทงช่อดอก และติดผลอ่อน ซึ่งจะท า
ให้เป็นโรคได้ง่ายโดยสปอร์ของเชื้อราจากใบที่เป็นโรคจะไหลไปตามหยดน้ าลงสู่ขั้วผลแล้วกระจายไปทั่วผล
ท าให้ขั้วและก้นผลเน่า ในบางครั้งอาจพักตัวบนผลและท าให้ผลเน่าในระยะหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งเอทิลีนที่
เกิดข้ึนในขณะผลสุกมีผลในการชักน าท าให้เกิดการเข้าท าลายเซลล์พืชของเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสใน
มะม่วง  

เชื้อรา C. gloeosporioides สามารถเขาท าลายผลมะมว่งได้ทุกระยะการเจริญเติบโต (ปิ่มมาลา, 
2520; สุชาติ และคณะ, 2531) โดยเฉพาะในระยะติดดอกออกผล ท าให้ช่อดอกเน่าด า ติดผลน้อยลง และ
ผลมะมว่งเป็นจุดสีด า มักพบอาการรุนแรงต่อมะมว่งพันธุ์น้ าดอกไม และทองด า (สมศิริ, 2531; อังสุมา, 
2530; นิพนธ์, 2535) นอกจากนี้ยังพบปัญหาการติดเชื้อแบบแฝง (quiescent infection) ตั้งแต่ระยะแทง
ช่อดอก (Jeger et al., 1987) ที่ท าใหเ้กิดอาการจุดด าในผลมะม่วงที่ก าลังสุก (นิพนธ, 2532; Jeger et al., 
1987) ก่อใหเกิดความเสียหายอย่างมากตอการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออก (McDonald, 1992) โดยเฉพาะ
มะมว่งน้ าดอกไมที่นิยมรับประทานและส่งออกเป็นผลไมร้ับประทานผลสุก (ชวาลา, 2530) จากปัญหา
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ความเสียหายที่เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืชและปัญหาการต้านทานต่อสารเคมีของเชื้อสาเหตุโรคพืช (Prusky 
and Keen, 1993; Sanders et al., 2000) จึงมีการศึกษากลไกการเข้าท าลาย สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม
ต่อการเขา้ท าลาย (Estrada and Ilag, 1990; Estrada et al., 2000; Dodd et al., 1991) และการแพร
ระบาด (Fitzell and Peak, 1984) เพ่ือหาแนวทางป้องกันก าจัดโรคตั้งแต่ในสภาพแปลงปลูก (อรุณี, 
2533; นิพนธ, 2542)  

การเกิดโรคเริ่มจาก สปอร์ของเชื้อรา C. gloeosporioides แพร่กระจายโดยลมและฝน โดยเฉพาะ
ในสภาพอากาศที่ชื้นสลับกับอุณหภูมิสูงและมีความแห้งแล้ง รวมทั้งในแปลงที่แน่นทึบมีความชื้นสูงและอยู่
ในระยะแตกยอดอ่อน แทงช่อดอก และติดผลอ่อน ซึ่งจะท าให้เป็นโรคได้ง่ายโดยสปอร์ของเชื้อราจากใบที่
เป็นโรคจะไหลไปตามหยดน้ าลงสู่ขั้วผลแล้วกระจายไปทั่วผลท าให้ขั้วและก้นผลเน่า ในบางครั้งอาจพักตัว
บนผลและท าให้ผลเน่าในระยะหลังเก็บเกี่ยว (นิพนธ์, 2542) conidia ของเชื้อรา C. gloeosporioides 
สามารถเจริญอยู่บนใบ ช่อดอก และฐานรองดอกที่เป็นโรค จากนั้นจะแห้งและร่วงหล่น ซึ่งจะเป็นแหล่งของ
โรคต่อไป (Fitzell and Peak, 1984) ในบางครั้งหลังจากเชื้อเข้าท าลายช่อดอกแล้ว เชื้ออาจพักตัวอยู่ในผล
ดิบโดยไม่ขยายบริเวณท าลายหรือไม่ก่อให้เกิดแผลหรืออาการผลเน่าจนกว่ามะม่วงเริ่มสุก (Jeger et al., 
1987; นิพนธ์, 2532) โดยผลมะม่วงที่เป็นโรคนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาคือมีอัตราการหายใจ 
ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเอทิลีนสูงกว่าปกติ (Sangchote, 1989) ซึ่งเอทิลีนที่เกิดข้ึนในขณะผล
สุกมีผลในการชักน าท าให้เกิดการเข้าท าลายเซลล์พืชของเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง 
(Flaishman et al.,1995) 

ในการควบคุมโรคและลดความเสียหายต่างๆ การใช้วิธีการทางกายภาพร่วมกับการใช้สารเคมีเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพ ได้ดีกว่าการใช้วิธีการเพียงวิธีเดียว อาทิเช่น การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง 54 และ 
57 องศาเซลเซียส ก่อให้เกิดผลเสียหาย (injury) และสูญเสียความเงา (Quimio and Quimio, 1974b; 
Spalding and Reeder, 1972) ในการใช้สารเคมี (benomyl หรือ thiabendazole) ร่วมกับการใช้น้ า
ร้อนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมโรคได้นานขึ้น ลดความเสียหายจากความร้อนที่ต้องใช้อุณหภูมิ
สูงและต้องจุ่มในระยะเวลาที่นานเมื่อใช้เพียงน้ าร้อนอย่างเดียว (Spalding and Reeder, 1972) การจุ่มผล
มะม่วงเป็นเวลา 1 ถึง 3 นาที ในน้ าร้อน (อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส) ที่ประกอบด้วย 0.1 % ของ 
benomyl ให้ผลในการควบคุมโรค แอนแทรคโนสโดยเปอร์เซ็นต์การเน่าของมะม่วงพันธุ์ Tommy Alkins 
และ Keit หลังจากเก็บไว้ เป็นเวลา 17-18 วัน ที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส และตามด้วยอุณหภูมิ 22 
องศาเซลเซียส พบอาการเพียง 17 และ 25 % ตามล าดับ (Spalding and Reeder, 1978) การจุ่มผล
มะม่วงหลังจากเก็บเกี่ยวเป็นเวลา 0, 12, 24 และ 48 ชั่วโมง ในน้ าร้อนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 5 
นาที และเพ่ิม benomyl 0.025, 0.05 หรือ 0.1 % สามารถควบคุมโรคแอนแทรคโนสได้เป็นอย่างดี 
(Sampio et al., 1981) การควบคุมโรคเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์ Jamin Kent และ Keitt 
โดยใช้ความร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ตามด้วยการจุ่มใน prochloraz (81 g. 
a.i./1001) ให้ผลดีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส (Lonsdale, 1993) ซึ่งในการเพ่ิม benomyl 500 หรือ 
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1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ช่วยลดอุณหภูมิน้ าร้อนลงเป็นอุณหภูมิ 51.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 
48.5 องศาเซลเซียส ได้โดยไม่ท าให้ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคลดลง เมื่อเทียบกับการใช้น้ าร้อน
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส (Muirhead, 1976) และการใช้น้ าร้อนอุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส เพียงอย่าง
เดียวเป็นเวลา 30 นาที ให้ผลในการควบคุมโรคในโรงเก็บที่มีอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ได้ถึง 26 วัน ซึ่ง
หากใช้ร่วมกับ carbendazim สามารถลดเวลาในการจุ่มน้ าร้อนลงเป็น 15 นาที โดยมีระยะเวลาในการเก็บ
ได้นาน 26 วัน ที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส เท่ากัน (Om-Prakash et al.,2000) 

การใช้สารสกัดจากพืชควบคุมโรคแอนแทรคโนสมะม่วง ในปี 1991 Korpraditskul et al. ได้
ทดลองใช้สารสกัดจาก ทองพันชั่ง ข่า ชงโค และว่านน้ า ควบคุมโรคแอนแทรคโนสภายหลังจากการปลูก
เชื้อโรคพบว่า ทองพันชั่งให้ผลการควบคุมดีที่สุด รองลงมาคือ ข่า ชงโค และว่านน้ า ซึ่งความรุนแรงของโรค
เท่ากับ 1.38, 1.50, 1.50 และ 1.65 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยในกรรมวิธีควบคุม (control) พบความ
รุนแรงของโรคเท่ากับ 4.25 ซม. ตามล าดับ ในปี 1996 Escopalao and Silvestre ทดลองควบคุมโรคโดย
ใช้สารสกัดจากพืช 15 ชนิด พบว่ามีเพียงผล kamantigue และใบกระเทียม (garlic vine) ให้ผลในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides โดยท าให้เกิดบริเวณ (zone) ของการยับยั้ง 

อย่างไรก็ตาม การควบคุมโรคจะท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้นเมื่อสามารถประเมิน
การเข้าท าลายของเชื้อบนผลมะม่วงเพ่ือให้ทราบถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผลผลิตทั้งหมด ซึ่งจะช่วย
ในการวางแผนเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของโรค การตรวจสอบ Quiescent 
Infection เพ่ือประเมินการเกิดโรคของไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ทราบถึงการเข้า
ท าลายของเชื้อบนผลมะม่วงได้ Emery et al (2000) ได้ศึกษา peach ที่อ่อนแอต่อโรค brown rot ที่เกิด
จากเชื้อ Monilinia fructicola ที่ท าให้ผลสุกเน่าช่วงก่อนเก็บเก่ียว โดยที่เชื้อจะเข้าท าลายตั้งแต่ระยะดอก
บานในฤดูใบไม้ผลิ ได้ทดลองเก็บผล peach เป็นระยะทุก 14 วัน น ามาให้ paraquat เพ่ือกระตุ้น 
quiescent infection โดย incubate ที่อุณหภูมิห้อง นาน 1 สัปดาห์ แล้วบันทึกการเกิดโรคจนถึงช่วง 7-
14 วันก่อนเก็บเกี่ยว พบว่าการเกิดโรคมีสหสัมพันธ์กับโรค blossom blight (r=0.9763) และการเน่าของ
ผลในระยะเก็บเก่ียว (r=0.996) ชี้ให้เห็นว่า quiescent infection เป็นแหล่ง inoculum ที่ส าคัญในการ
เน่าของผล peach และสามารถใช้เป็น biological indicator ของความเสี่ยงในการเกิดโรคระหว่างเก็บ
เกี่ยวของ peach ได้ ขณะที่ Ishikawa (2003) พบว่าการแช่เอทานอลช่วยกระตุ้นการแสดงอาการโรคแอน
แทรคโนสบนใบสตรอว์เบอร์รี่ที่มีการเข้าท าลายแฝงโดยเชื้อ Glomerella cingulata ภายใน 5-10 วันหลงั
การบ่มที่ 28 องศาเซลเซียส   

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประเมินการเข้าท าลายของเชื้อรา C. gloeosporioides 
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การศึกษาวิธีการกระตุ้น quiescent infection บนผลมะม่วง 
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- การเตรียมผลมะม่วง ใช้ผลมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ที่แก่พร้อมเก็บเกี่ยว แต่ยังไม่สุก โดยคัดผลที่
สมบูรณ์ไม่มีอาการโรคแอนแทรคโนสปรากฏ และมีความสม่ าเสมอ น ามาล้างท าความสะอาด ฆ่าเชื้อที่ผิว
ด้วย 10 % Clorox นาน 3 นาที แล้วล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง แล้วผึ่งให้แห้ง 

- เตรียมสารละลาย paraquate (1,1’-dimethyl-4,4’-bipyridiniumd dichloride  27.6 % 
w/v) ที่ความเข้มข้น 0 (control), 1,000, 2,000 และ 4,000 ppm ด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ  

- น าผลมะม่วงที่เตรียมไว้มาชุบสารละลาย paraquate ที่ความเข้มข้นต่างๆ นาน 1 นาที แล้ว
น ามาผึ่งให้แห้ง เก็บในกล่องรักษาความชื้น (moist chamber) เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ท าการทดลอง 4 ซ้ า 
โดยใช้ผลมะม่วง 3 ผลต่อ 1 ซ้ า  

- การบันทึกผลการทดลอง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวผลมะม่วง ความสุกแก่ อาการผิดปกติ
จากความเป็นพิษ (phytotoxic) และการเกิดอาการโรค ทุก 24 ชม. จนกว่าผลมะม่วงที่ความเข้มข้น 0 
ppm จะสุกแก่เต็มที่ 
2. ศึกษาการปลูกเชื้อโดยจ าลองสภาพธรรมชาติ 

การน าเอาวิธีการกระตุ้นอาการโรคแอนแทรคโนสที่เข้าท าลายแฝงในผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ด้วยการชุบด้วยสารละลาย paraquate มาใช้ในการประเมินความรุนแรงหรือปริมาณการเข้าท าลายผล
มะม่วงของโรคแอนแทรคโนสในธรรมชาตินั้น จ าเป็นต้องมีกรรมวิธีควบคุมที่จะใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับ
เปรียบเทียบผลของสารละลาย paraquate ที่กระท าต่อผลมะม่วงในรุ่นนั้นๆ ที่ผ่านการปลูกเชื้อ  
C. gloeosporioides โดยใช้เป็นค่าทวนสอบปริมาณการเข้าท าลายโดยธรรมชาติของโรคแอนแทรคโนส 
ทั้งนี้การปลูกเชื้อควรเป็นวิธีที่ท าให้การแสดงอาการโรคคล้ายกับในธรรมชาติ จึงท าการทดลองเพ่ือ
เปรียบเทียบวิธีการปลูกเชื้อแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้วิธีการปลูกเชื้อที่เหมาะสม 

- การเตรียมผลมะม่วง ใช้ผลมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ที่แก่พร้อมเก็บเกี่ยว แต่ยังไม่สุก โดยคัดผลที่

สมบูรณ์ไม่มีอาการโรคแอนแทรคโนสปรากฏ และมีความสม่ าเสมอ น ามาล้างท าความสะอาด 

ฆ่าเชื้อท่ีผิวด้วย 10 % Clorox นาน 3 นาที แล้วล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง แล้วผึ่งให้

แห้ง 

- ท าบาดแผลที่ผิวผลด้วยวิธีการ คือ  

1 ไม่มีการท าบาดแผล  

2 ท าบาดแผลด้วยกระดาษทรายละเอียด (เบอร์ 180) ขนาด 1 x 1 นิ้ว  

3 ท าบาดแผลด้วยเข็มเขี่ยเชื้อรา  

- ปลูกเชื้อโดยการพ่นผลมะม่วงด้วยด้วยสปอร์แขวนลอยที่เจือจาง 10-4 spores/ml เก็บในกล่อง

รักษาความชื้น (moist chamber) นาน 24 ชม.  
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- น าผลมะม่วงที่ผ่านการปลูกเชื้อมาชุบสารละลาย paraquate ที่ความเข้มข้น 2,000 ppm นาน 

1 นาที แล้วน ามาผึ่งให้แห้ง เก็บในกล่องรักษาความชื้น (moist chamber) เก็บไว้ที่

อุณหภูมิห้อง ท าการทดลอง 4 ซ้ า โดยใช้ผลมะม่วง 3 ผลต่อ 1 ซ้ า  

- การบันทึกผลการทดลอง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวผลมะม่วง และการเกิดอาการโรค ทุก 

24 ชม. เป็นเวลา 3 วัน 

3. ศึกษาการประเมินผลการเข้าท าลายแฝงตามธรรมชาติเปรียบเทียบกับการปลูกเชื้อ 
การศึกษาการประเมินการเข้าท าลายแฝงในธรรมชาติของโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงหลัง

การเก็บเกี่ยวโดยท าเปรียบเทียบกับการปลูกเชื้อโดยท าบาดแผลด้วยกระดาษทราย และกระตุ้นการเกิดโรค
ด้วยการชุบสารละลาย paraquate 2,000 ppm ท าการทดลอง โดยการเตรียมผลมะม่วงตามการทดลองที่ 
1 แล้วน ามาท าการทดลองตามกรรมวิธีดังนี้ 

กรรมวิธี 1 ท าบาดแผลด้วยกระดาษทรายละเอียดแล้วปลูกเชื้อด้วยสปอร์แขวนลอย ชุบด้วย
สารละลาย paraquate ที่ความเข้มข้น 2,000 ppm (Inoculation+paraquat 
2000 ppm) 

กรรมวิธี 2 ท าบาดแผลด้วยกระดาษทรายละเอียดแล้วปลูกเชื้อด้วยสปอร์แขวนลอย ชุบน้ ากลั่น
นึ่งฆ่าเชื้อ (Inoculation) 

กรรมวิธี 3 ชุบสารละลาย paraquate ที่ความเข้มข้น 2,000 ppm (Non- Inoculation 
+paraquat 2000 ppm) 

กรรมวิธี 4 ชุบน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (Non- Inoculation) (control) 
เก็บผลมะม่วงในกล่องรักษาความชื้น (moist chamber) เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ท าการทดลอง 4 

ซ้ า โดยใช้ผลมะม่วง 3 ผลต่อ 1 ซ้ า  
การบันทึกผลการทดลอง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวผลมะม่วง การเกิดอาการโรค ที่ 48 

และ 72 ชม. หลังการทดลอง 
- ท าบาดแผลที่ผิวผลด้วยวิธีการ คือ 1) ไม่มีการท าบาดแผล 2) ท าบาดแผลด้วยกระดาษทราย

ละเอียด (เบอร์ 180) ขนาด 1 x 1 นิ้ว และ 3) ท าบาดแผลด้วยเข็มเข่ียเชื้อรา  

- ปลูกเชื้อโดยการพ่นผลมะม่วงด้วยด้วยสปอร์แขวนลอยที่เจือจาง 10-4 spores/ml เก็บใน

กล่องรักษาความชื้น (moist chamber) นาน 24 ชม.  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การศึกษาวิธีการกระตุ้น quiescent infection บนผลมะม่วง 

จากการศึกษาวิธีการกระตุ้น quiescent infection บนผลมะม่วงโดยชุบด้วยสารละลาย 
paraquate ที่ความเข้มข้น 0, 1,000, 2,000 และ 4,000 ppm เก็บที่อุณหภูมิห้อง (Figure 1) พบว่าที่  
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72 ชม.หลังการทดลอง ผลมะม่วงผ่านการชุบสารละลาย paraquate ที่ความเข้มข้น 2,000 ppm มี
พัฒนาการด้านการสุกแก่อย่างเห็นได้ชัดเจน และเริ่มแสดงอาการจุดแผลโรคแอนแทรคโนสที่ผิวผล ขณะที่
การชุบสารละลายที่ความเข้มข้น 0 และ 1,000 ppm ยังไม่พบการแสดงอาการโรคให้เห็น ส่วนผลมะม่วงที่
ชุบสารละลายความเข้มข้น 4,000 ppm พบอาการผิดปกติที่ผิวผลในลักษณะของ phytotoxic ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าสารละลาย paraquate ที่ความเข้มข้น 2,000 ppm สารสามารถเร่งการสุกแก่ของ
ผลมะม่วงหลังการเก็บเก่ียวได้และแสดงอาการโรคที่ 72 ชม. หลังการทดลอง 
2 ศึกษาการปลูกเชื้อโดยจ าลองสภาพธรรมชาติ 
 จากการทดลองการปลูกเชื้อโดยท าบาดแผลด้วยวิธีการต่าง คือ ใช้เข็มเขี่ยเจาะบาดแผล การท า
บาดแผลด้วยกระดาษทราย และไม่ได้ท าบาดแผล แล้วปลูกเชื้อด้วยสปอร์แขวนลอยของเชื้อสาเหตุโรค 
พบว่าวิธีการปลูกเชื้อโดยการท าบาดแผลด้วยกระดาษทราย (Figure 2) มีลักษณะแผลโรคที่ใกล้เคียงแผล
โรคที่เกิดโดยธรรมชาติที่สุด จึงเลือกวิธีการท าบาดแผลโดยใช้กระดาษทรายมาใช้ในการทดลองต่อไป 
3. ศึกษาการประเมินผลการเข้าท าลายแฝงตามธรรมชาติเปรียบเทียบกับการปลูกเชื้อ 
 จากการทดลองการประเมินการเข้าท าลายแฝงในธรรมชาติของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
น้ าดอกไม้ เปรียบเทียบการท าบาดแผลบนผลมะม่วงด้วยกระดาษทรายละเอียดแล้วพ่นด้วยสปอร์
แขวนลอยของเชื้อสาเหตุ เปรียบเทียบกับเชื้อเข้าท าลายแฝงตามธรรมชาติ เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง สังเกต
อาการโรคที่  48 และ 72 ชม. หลังการทดลอง พบว่าที่  72 ชม.(Table 1) หลังการทดลอง ผลของ 
paraquat ความเข้มข้น 2,000 ppm ท าให้อาการโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงที่ติดเชื้อแฝงจาก
ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว (Non-inoc+paraquat 2,000 ppm) แสดงอาการโรคโดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนจุด
แผลโรคสูงสุด (5.31) ในขณะที่ผลมะม่วงที่ไม่ได้ชุบ paraquate ค่าเฉลี่ยจ านวนจุดแผลโรคต่ ากว่า (0.31 
จุด) ซึ่งค่าเฉลี่ยจ านวนจุดแผลโรคดังกล่าวก็มีความแตกต่างจากผลมะม่วงที่ติดเชื้อแฝงจากธรรมชาติร่วมกับ
การปลูกเชื้อและชุบ paraquate (Inoc+paraquat 2,000 ppm) ค่าความแตกต่างกันดังกล่าวสามารถใช้
เป็นค่าในการยืนยันว่าสารละลาย paraquat ที่ใช้นั้นมีการออกฤทธิ์ตามปกติ  

ดังนั้นในการประเมินการเข้าท าลายแฝงของโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวจึง
ควรแบ่งตัวอย่างผลมะม่วงมาท าการปลูกเชื้อด้วยการท าบาดแผลด้วยกระดาษทรายควบคู่ไปกับการกระตุ้น
อาการโรคจากการเข้าท าลายโดยธรรมชาติเสมอ 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การกระตุ้น quiescent infection บนผลมะม่วงโดยชุบด้วยสารละลาย paraquate ทีค่วาม

เข้มข้น 2,000 ppm ที่ 72 ชม. มีพัฒนาการด้านการสุกแก่อย่างเห็นได้ชัดเจน และเริ่มแสดงอาการจุดแผล
โรคแอนแทรคโนสที่ผิวผล การปลูกเชื้อโดยการท าบาดแผลด้วยกระดาษทรายละเอียด (เบอร์ 180) ขนาด  
1 x 1 นิ้ว สามารถจ าลองสภาพการเกิดโรคแอนแทรคโนสตามธรรมชาติได้ การประเมินการเข้าท าลายแฝง
ในธรรมชาติของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงน้ าดอกไม้ พบว่าการประเมินการเข้าท าลายแฝงของโรคแอน
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แทรคโนสในผลมะม่วงหลังการเก็บเก่ียว ควรแบ่งตัวอย่างผลมะม่วงมาท าการปลูกเชื้อด้วยการท าบาดแผล
ด้วยกระดาษทรายควบคู่ไปกับการกระตุ้นอาการโรคจากการเข้าท าลายโดยธรรมชาติเสมอ 
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Figure 1 Disease symptoms on mangoes ‘Nam dok mai’ dipped paraquate solution at 

concentrations of 0, 1000, 2000 and 4000 ppm at (A) 24 hours and (B) 72 hours 
after treated.  

 
 
 

 
Figure 2  Disease symptoms at 96 hours after inoculation on mangoes ‘Nam dok mai’ 

inoculated with different methods (A), without a wound (B), made the wounds 
with sandpaper and (C) made the wounds with a needle.  

 
 

Table 1  Average of lesions on mangoes 'Nam dok mai' caused by quiescent infection 
naturally (Non-Inoculation), inoculation (Inoculation) and dipped with paraquat 

0 ppm 1000 ppm 

2000 ppm 4000 ppm 

A 

0 ppm 1000 ppm 

2000 ppm 4000 ppm 

B 

B C A 
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solution at concentration of 2,000 ppm, at 48 and 72 hours after the 
experiment. 

 
Treatments 48 hr 72hr 

1 Inoculation +paraquat 2,000 ppm  2.51/ 21.68 
2 Inoculation 1.12 8.37 
3 Non- Inoculation +paraquat 2,000 ppm 0.37 5.31 
4 Non- Inoculation 0 0.31 

1/Average of 3 replications 
 

 


