
ประสิทธิภาพของไมโครแคปซูลน า้มันหอมระเหยตอ่การยับยัง้เชือ้รา 
Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคผลเน่าในลองกอง

จริาภรณ ์ปักธงไชย และวลิาวรรณ ์เชือ้บุญ

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต



ทีม่าและความส าคัญ

• ผลไม้เมอืงร้อน
• มรีสชาตหิวานฉ ่า กลิ่นหอม เนือ้เป็นกลีบเล็ก ๆ สี

ขาวใส นุ่มฉ ่าน า้ 
• นิยมปลูกในภาคตะวันออกและภาคใต้ 



โรคผลเน่า (Fruit Rot)

• เชือ้ราสาเหตุ : Lasiodiplodia theobromae
• อาการ : ผลเน่าเป็นจดุสีน า้ตาลเขม้ลกุลามจากขัว้ผลหรอืบรเิวณแผล 

มีเสน้ใยสีเทาด าปกคลมุบนผล ผลจะเน่าน่ิมและแหง้ด า เนือ้ของ
ลองกองเป็นสีน า้ตาลอ่อน น่ิมเละ เปลือกภายในมีสีน  า้ตาลแดงมีสว่น
ของเนือ้เละติดอยู่สว่นเปลือกดา้นใน



• การป้องกัน : ตดัแต่งช่อผลใหเ้หมาะสม และใหน้  า้ใหส้ม ่าเสมอ พ่นสารเคมีป้องกนัเชือ้รา
ตัง้แต่ระยะช่อดอกไปจนถึงใกลเ้ก็บเก่ียว การป้องกันหลงัการเก็บเก่ียวท าได้โดยการจุ่มผล
ลองกองในคารเ์บนดาซิม ไอโพรไอโอนหรือไธอะเบนดาโซล แลว้เป่าแหง้ ก่อนเก็บรกัษาท่ี
อณุหภมิู 11°C

ท่ีมา: นกัวิจยัและพฒันาวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร, 2557 



น า้มันหอมระเหย

• เป็นน า้มนัท่ีพืชผลิตขึน้ตามธรรมชาติ สามารถพบไดต้ามสว่นตา่ง ๆ ของพืช

• มีกลิ่นหอมและระเหยไดง้่ายท่ีอุณหภูมิหอ้ง เพื่อดึงดูดแมลงมาผสมเกสร ใชป้้องกันตนเอง
จากศตัรูภายนอก เช่น ปอ้งกนัแมลง ปอ้งกนัแบคทีเรยีและเชือ้ราก่อโรค เป็นตน้

• องคป์ระกอบทางเคมีท่ีต่างกนัจะท าใหน้  า้มนัหอมระเหยมีกลิ่นและคณุสมบตัิตา่งกัน



Schematic representation of the controlled release system

Shell

Tween 80

Essential oil

ไมโครเอนแคปซูลเลชัน (microencapsulation)

เป็นกระบวนการห่อหุม้สารท่ีมีสถานะของแข็ง 
ของเหลว หรอืแก๊ส ดว้ยพอลิเมอรใ์หอ้ยู่ในรูปของแคปซูล
ขนาดเล็ก เรียกว่า ไมโครแคปซูล เพื่อป้องกันการระเหย 
การเกิดปฏิกิรยิาออกซิเดชนั การถกูท าลายโดยความรอ้น 
แสง ความชืน้ อากาศ จึงช่วยยืดระยะเวลาในการเก็บ
รกัษา



วัตถุประสงค์

ศึกษาประสิทธิภาพของไมโครแคปซูลน า้มันหอมระเหยต่อการยับยั้ง เชือ้
สาเหตโุรคผลเน่าในลองกอง เพ่ือประยุกตใ์ชเ้ป็นชีวภัณฑใ์นการควบคุมโรคหลงัการ
เก็บเก่ียวของลองกอง 



อุปกรณแ์ละวิธีการ



1. การเกบ็และแยกเชือ้สาเหตุโรคผลเน่าของลองกอง

Tissue transplanting ตดัเปลือกลองกองบรเิวณที่เป็นโรค
ขนาด 0.5 x 0.5 cm.

วางบนอาหาร PDAบม่ไวท่ี้อณุหภมิูหอ้ง แยกและเก็บเชือ้บรสิทุธ์ิเพ่ือใชใ้น
การทดลองต่อไป



ฆ่าเชือ้ท่ีผิวลองกอง

น าเชือ้ท่ีเจาะดว้ย cork borer 
วางลงบนผิวลองกอง

บม่ท่ีอณุหภมิูหอ้ง
ความชืน้สมัพทัธ ์100 %

ตรวจประเมินการเกิดโรค
ทกุวนัหลงัปลกูเชือ้

น าลองกองท่ีแยกอาการโรคมาแยก
เชือ้อีกครัง้บนอาหาร PDA

ปลกูเชือ้ลงบนลองกอง

2. ทดสอบความสามารถในการก่อให้เกดิโรคกับพืช



3. การสกัดน า้มันหอมระเหย 

กานพล ู(Syzygium aromaticum L.) เมล็ดยี่หร่า (Ocimum gratissimum L.) เมล็ดผักชีลาว (Anethum graveolens L.)

เมล็ดมะรุม (Moringa oleifera Lam.)
โป๊ยกั๊ก (Illicium verum)

ดัดแปลงวิธีการของ ฤชุอร และมงคล (2561) 



4. ประสทิธิภาพของน า้มันหอมระเหยต่อการยับยัง้การเจริญของเชือ้สาเหตุ
โรคผลเน่าของลองกอง

2 cm.
เชือ้สาเหตโุรค

น า้มนัหอมระเหย

วิธี Paper disc

การบนัทกึผล

การเจรญิของเชือ้ราโดยวดั
ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง
โคโลนีของเชือ้ราท่ี 24 และ 

48 ชม.

วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ : CRD
จ านวน 10 ซ า้/น า้มนัหอมระเหย



5.ความเข้มข้นทีเ่หมาะสมของน า้มันหอมระเหยต่อการยับยัง้การเจริญของเชือ้
สาเหตุโรคผลเน่าของลองกอง

น า้มนัหอมระเหยท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู

ปรบัความเขม้ขน้เป็น 
0.5, 1, 5 และ 10 %

ทดสอบดว้ยวิธี Paper disc
บน PDA

วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ : CRD 
จ านวน 10 ซ า้/น า้มนัหอมระเหย

การบนัทกึผล
การเจรญิของเชือ้ราโดยวดั
ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง
โคโลนีของเชือ้ราท่ี 24 และ 

48 ชม.



6. การเตรียมไมโครแคปซูเลทน า้มันหอมระเหยจากพชื

เตรยีม GA, PVA, WPI น า้ DI น า้มนัหอมระเหย น า้ DI

Tween 80 
ทิง้ไว ้1 คืน 

ทิง้ไว ้30 นาที

เครื่องกวนสาร 1200 rpm 30 นาที

freeze dried



7. การทดสอบประสทิธิภาพของไมโครแคปซูลในการยับยัง้เชือ้สาเหตุโรค

2 cm.
เชือ้สาเหตโุรค

ไมโครแคปซูล

ปรบัความเขม้ขน้ของไมโครแคปซลู
เป็น 5 และ 10% การบนัทกึผล

การเจรญิของเชือ้ราโดยวดั
ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง
โคโลนีของเชือ้ราท่ี 24 และ 

48 ชม.

วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ : CRD 
จ านวน 10 ซ า้/น า้มนัหอมระเหย



ผลการทดลองและวิจารณ์



Treatment
Diameter of colony (cm)

24 hours 48 hours
Negative control (ddH2O) 4.10±0.14e 8.25±0.35d

Positive control (Carbendazim) 2.83±0.28d 5.33±0.29c

S. aromaticum 2.83±0.15d 4.50±0.50bc

A. graveolens 1.57±0.38c 3.50±0.50b

M. oleifera 4.20±0.10e 8.33±0.58d

O. gratissimum 0.00±0.00a 1.50±1.01a

I. verum 0.83±0.72b 2.53±0.45b

1. ประสิทธิภาพของน า้มันหอมระเหยต่อการยับยัง้การเจริญของเชือ้ราสาเหตุโรค

Kamazeri et al. (2012) รายงานประสิทธิภาพของน า้มนัหอมระเหยจากขมิน้ขาวมี
ฤทธ์ิในการตา้นจลุินทรียไ์ดห้ลายชนิด เช่น Bacillus cereus, Escherichia coli และ Candida 
albicans



Essential oil 
concentrations (%)

A. graveolens (cm) O. gratissimum (cm) I. verum (cm)
24-hr 48-hr 24-hr 48-hr 24-hr 48-hr

0.5 5.20±0.52cB 8.17±0.29 bC 3.60±0.85bA 8.07±0.40bC 4.27±0.40bA 8.17±0.28bC

1 4.67±0.76bA 8.83±0.29 bB 4.50±0.30bA 8.67±0.28bB 4.25±0.35bA 8.75±0.35bB

5 4.27±1.10bB 8.50±0.87 bC 4.30±0.35bB 8.90±0.17bC 2.40±0.53abA 7.77±0.70bC

10 3.57±0.93aB 7.30±1.21aD 1.27±0.25aA 3.87±1.55aB 1.27±1.10aA 5.83±0.76aC

1/ Means followed by the same letter in a column (lowercase letter) and row (capital letter) are not significantly different according to Duncan’s multiple range test (P<0.05) 
with SPSS version 21. 

2. ความเข้มข้นทีเ่หมาะสมของน า้มันหอมระเหยต่อการยับยัง้การเจริญของเชือ้ราสาเหตุโรคผล

ณฎัฐพล และวิลาวรรณ์ (2560) รายงานประสิทธิภาพของสารสกดักานพลท่ีูระดบัความเขม้ขน้ 1, 5 และ 
10 มีประสิทธิภาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราไดดี้เทียบเท่าสารสกดักานพลเูขม้ขน้  100% และมีประสิทธิภาพดีกว่า
การใชส้ารเคมีคารเ์บนดาซมิ



Treatment
Incubation time 

24-hr 48-hr
Negative control (ddH2O) 6.28±0.6f 9.00±0.00c

Positive control (carbendazim) 2.83±0.28a 5.33±0.29b

5% O. gratissimum in WPI shell 5.85±0.16ef 9.00±0.00c

5% O. gratissimum in GA shell 4.73±0.14cd 9.00±0.00c

5% I. verum in WPI shell 5.98±0.11ef 9.00±0.00c

5% I. verum in GA shell 4.83±0.14cd 9.00±0.00c

5% A. graveolens in WPI shell 6.18±0.03f 9.00±0.00c

5% A. graveolens in GA shell 4.03±0.03b 6.80±0.48b

10% O. gratissimum in WPI shell 4.85±0.28cd 9.00±0.00c

10% O. gratissimum in GA shell 4.20±0.47bc 8.75±0.25c

10% I. verum in WPI shell 5.30±0.40de 8.91±0.08c

10% I. verum in GA shell 3.91±0.18b 9.00±0.00c

10% A. graveolens in WPI shell 5.88±0.37ef 9.00±0.00c

10% A. graveolens in GA shell 2.30±1.75a 3.66±0.22a

ประสิทธิภาพของไมโครแคปซูลต่อการยับยัง้การเจริญของเชือ้ราสาเหตุโรค

1/ Means followed by the same letter are not significantly different according to Duncan’s multiple range test (P<0.05) with SPSS version 21. 



A B

C D

Figure 1. A. Control for 24hr, B. Control for 48hr C. Controlling efficiency of 10% A. graveolens in GA shell for 24hr and D. Controlling  
efficiency of 10% A. graveolens in GA shell for 48hr.

เกษม และปิยะพร (2558) ทดสอบประสิทธิภาพของไมโครแคปซูลของน า้มนัหอมระเหยไพลในการยับยั้งแบคทีเรีย พบว่า ท่ี
ปรมิาตรไมโครแคปซลู 0.1 ml/เชือ้ 5 ml สามารถยบัยัง้แบคทีเรยี Escherichia coli ได ้98.05 % ส่วน Bacillus cereus ยบัยัง้ได ้99.67 % และ
เม่ือปรมิาตรไมโครแคปซลู 1 ml/เชือ้ 5 ml สามารถยบัยัง้เชือ้แบคทีเรยีทัง้ 2 ชนิดได ้99.99 %



สรุป
ประสิทธิภาพของไมโครแคปซูลจากน ้ามันหอมระเหยจากเมล็ดผักชีลาวที่มี

สารห่อหุ้มจาก GA ความเข้มข้น 10% มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชือ้ราได้ดีและมี
ระยะเวลาการควบคุมได้นานกว่าน า้มันหอมระเหยทีไ่ม่กักเก็บในไมโครแคปซูล 



ขอบคุณคะ่


