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เชื้อรา Fusarium sp. ที่เจริญตามปกติบนอาหาร PDA (ภาพขวา) และ ihibition
zone บนอาหาร PDA ที่เกิดจากการยับยั้งการเจริญของรา Fusarium sp. โดย
การใช้ ส ารละลายเอนไซม์ ไ คติ เ นสสกั ด หยาบ (E) น้ํ า กลั่ น ฆ่ า เชื้ อ (C) และ
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ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อ การยับยั้ งการเจริญของรา Botrytis sp. บน
อาหาร PDA; (a) ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอนไซม์ไคติเนส และ
อุณหภูมิ เมื่อกําหนดเวลาในการบ่มเท่ากับ 35 นาที; (b) ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิ และเวลาในการบ่มเอนไซม์ เมื่อกําหนดความเข้มข้นของเอนไซม์ 20
U/ml และ (c) ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอนไซม์ไคติเนส และเวลา
เมื่อกําหนดอุณหภูมิไว้ที่ 35 oC
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อาหาร PDA; (a) ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอนไซม์ไคติเนส และ
อุณหภูมิ เมื่อกําหนดเวลาในการบ่มเท่ากับ 35 นาที; (b) ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิ และเวลาในการบ่มเอนไซม์ เมื่อกําหนดความเข้มข้นของเอนไซม์ 20
U/ml และ (c) ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอนไซม์ไคติเนส และเวลา
เมื่อกําหนดอุณหภูมิไว้ที่ 35 oC
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ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของรา Pestalotiopsis sp.
บนอาหาร PDA (a) ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอนไซม์ไคติเนส และ
อุณหภูมิ เมื่อกําหนดเวลาในการบ่มเท่ากับ 35 นาที; (b) ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิ และเวลาในการบ่มเอนไซม์ เมื่อกําหนดความเข้มข้นของเอนไซม์ 20
U/ml และ (c) ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอนไซม์ไคติเนส และเวลา
เมื่อกําหนดอุณหภูมิไว้ที่ 35 oC
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เส้นใยของรา Botrytis sp. ใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด; (a) และ
(c) กระตุ้นด้วยน้ําเปล่า (control) และภาพ (b) และ (d) กระตุ้นด้วยน้ําคั้นจาก
ลองกองที่กระตุ้นด้วย M. guizhouense PSUM04
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เส้นใยของรา Fusarium sp. ใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด; (a)
และ (c) กระตุ้นด้วยน้ําเปล่า (control) และภาพ (b) และ (d) กระตุ้นด้วยน้ําคั้น
จากลองกองที่กระตุ้นด้วย M. guizhouense PSUM04
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เส้นใยของรา Pestalotiopsis sp. ใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด;
(a) และ (c) กระตุ้นด้วยน้ําเปล่า (control) และภาพ (b) และ (d) กระตุ้นด้วยน้ํา
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การเจริญของของ Botrytis sp. บนผลลองกอง; (a-c) ชุดควบคุม หลังจากปลูก
เชื้อราทดสอบ 48, 96 และ 120 ชั่วโมง ตามลําดับ, (d-f) พ่นสารละลายเอนไซม์
ก่อนปลูกเชื้อราก่อโรค หลังจากปลูกเชื้อราทดสอบ 48, 96 และ 120 ชั่วโมง
ตามลําดับ และ (g-i) ปลูกเชื้อราก่อโรคก่อนจากนั้นจึงพ่นสารละลายเอนไซม์
หลังจากปลูกเชื้อราทดสอบ 48, 96 และ 120 ชั่วโมง ตามลําดับ
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การเจริญของของ Fusarium sp. บนผลลองกอง; (a-c) ชุดควบคุม หลังจากปลูก
เชื้อราทดสอบ 48, 96 และ 120 ชั่วโมง ตามลําดับ, (d-f) พ่นสารละลายเอนไซม์
ก่อนปลูกเชื้อราก่อโรค หลังจากปลูกเชื้อราทดสอบ 48, 96 และ 120 ชั่วโมง
ตามลําดับ และ (g-i) ปลูกเชื้อราก่อโรคก่อนจากนั้นจึงพ่นสารละลายเอนไซม์
หลังจากปลูกเชื้อราทดสอบ 48, 96 และ 120 ชั่วโมง ตามลําดับ
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การเจริญของของ Pestalotiopsis sp. บนผลลองกอง; (a-c) ชุดควบคุม หลังจาก
ปลู ก เชื้ อ ราทดสอบ 24, 48 และ 96 ชั่ ว โมง ตามลํ า ดั บ , (d-f) พ่ น สารละลาย
เอนไซม์ ก่อ นปลูก เชื้ อ ราก่อ โรค หลั ง จากปลูก เชื้ อ ราทดสอบ 24, 48 และ 96
ชั่ ว โมง ตามลํ า ดั บ และ (g-i) ปลู ก เชื้ อ ราก่อ โรคก่ อ นจากนั้ น จึง พ่ นสารละลาย
เอนไซม์ หลังจากปลูกเชื้อราทดสอบ 24, 48 และ 96 ชั่วโมง ตามลําดับ

31

ร้อยละของการเกิดโรคผลเน่าของลองกองหลังจากปลูกเชื้อ; (a) Botrytis sp., (b)
Fusarium sp. และ (c) Pestalotiopsis sp.
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ร้อยละของการเกิดโรคผลเน่าของลองกองเมื่อบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30 oC)
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บทคัดย่อ
ลองกอง (Lansium domesticum) เป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ประเทศไทย แต่สาเหตุ
ที่ทําให้คุณภาพของลองกองลดลงเกิดขึ้นเนื่องจากโรคหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งหนึ่งในโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่สําคัญของลองกอง
ได้แก่โรคผลเน่า การวิจัยครั้งนี้จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้เอนไซม์ไคติเนส ทีผ่ ลิตโดยราแมลง
Metarhizium guizhouense PSUM04 โดยใช้เปลือกกุ้งและกระดองปูที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบ ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคผล
เน่าของลองกองหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมทั้งหาศึกษาคุณสมบัตติ ่างๆของเอนไซม์ไคติเนสที่ผลิตได้ และสภาวะที่เหมาะสมใน
การทํางานของเอนไซม์ไคติเนส ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเลี้ยงเชื้อราบนอาหารแบบแข็ง (solid state cultivation) ด้วยรําข้าว
สาลี กระดองปูบดละเอียด และ colloidal chitin ในอัตราส่วน 1.5: 1.5: 1 ที่มีอัตราส่วนระหว่างอาหารแข็งและเหลว (S/L
ratio) 3:1 และ 4:2 pH 7.4 และสภาพที่เหมาะสมในการบ่มเชื้อ คืออุณหภูมิ 32oC เป็นเวลา 11 วัน มีค่ากิจกรรมไคติเนสสูง
สุด 2.51 U/ml โดยค่ากิจกรรมมีความเสถียรที่อุณหภูมิ 20-40 oC และ pH 5.0-8.0 ไคติเนสที่ผลิตได้สามารถยับยั้งการเจริญ
ของรา Botrytis sp., Fusarium sp. และ Pestalotiopsis sp. ที่เป็นสาเหตุโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของลองกองบนจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อ โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 44.7, 42.9 และ 43.6% ตามลําดับ และสปอร์แขวนลอยของ M. guizhouense
PSUM04 ที่ความเข้มข้น 1 x 104 สปอร์/มล ยังกระตุ้นให้ผลลองกองสร้าง pathogenesis- related protein (PR protein)
ขนาด 25-27 และ 43 kDa ได้แก่ไคติเนส และ บีตา-1,3- กลูคาเนส และสามารถยับยั้งการเจริญของราก่อโรคผลเน่าบนจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อได้เช่นกัน เมื่อตรวจสอบลักษณะเส้นใยของเชื้อราก่อโรคภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนชนิดส่องกราด
(SEM) พบว่าเส้นใยของ Botrytis sp., Fusarium sp. และ Pestalotiopsis sp. มีรูปร่างผิดปกติไป บิดเบี้ยว และฉีกขาด
นอกจากนี้เส้นใยของ Fusarium sp. และ Pestalotiopsis sp. ยังมีความหนาแน่นลดลงอีกด้วย เมื่อพ่นสารละลายเอนไซม์ไค
ติเนสบนผลลองกอง สามารถชะลอการเกิดโรคผลเน่าเนื่องจากเชื้อรา Botrytis sp. ได้ 48.8 % และชะลอการเกิดผลเน่า
เนื่องจากรา Pestalotiopsis sp. ได้ 24.3% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (p<0.05) แต่ไม่สามารถชะลอการเกิดโรคผลเน่า
ที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium sp. ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (p>0.05) เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมหิ ้อง (30oC) เป็นเวลา 7
วัน นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารละลายเอนไซม์ไคติเนส กับการใช้สปอร์แขวนลอยของ M. guizhouense PSUM04
โดยตรง และการใช้สารคาร์เบนดาซิม พบว่าที่ 24 ชั่วโมง ลองกองที่จุ่มในสปอร์เชื้อราแขวนลอย และสารเคมี ไม่แสดงอาการ
ผลเน่า ส่วนลองกองที่จุ่มในสารละลายเอนไซม์ เกิดผลเน่าเล็กน้อยที่ 12% ต่างจากชุดควบคุมที่เกิดผลเน่า 40% แต่หลังจาก
นั้นลองกองแสดงอาการผลเน่าอย่างรวดเร็ว จนเน่าสมบูรณ์ 100% หลังจากบ่มไว้ 120 ชั่วโมง มีเพียงลองกองที่จุ่มในสปอร์ของ
เชื้อรา และที่ใช้สารเคมีเท่านั้น ที่แสดงอาการผลเน่า 79 และ 20% ตามลําดับ
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Abstract
Longkong (Aglaia dookkoo Griff.) is an important economically tropical fruit of southern Thailand. One
reason of the reduction of fruit quantity and quality occur by postharvest diseases. Fruit rot is one of the
most serious postharvest diseases of longkong. The objectives of this research was to control postharvest
fruit rot of longkong by using chitinase produced from shrimp and crab industrial wastes by
entomopathogenic fungus, Metarhizium guizouense PSUM04. Moreover, factors effecting on chitinase
production, optimization condition for enzyme production and enzyme characterization are included. The
results indicated that obtimal substrate for solid state cultivation was rice bran: crab shell powder: colloidal
chitin in ratio 1.5: 1.5: 1. The optimal factors for enzyme production was solid to liquid ratio (S/L ratio) 3:1
and 4:2, pH of liquid media was 7.4 and incubation temperature at 32oC for 11 days. The highest chitinase
activity was 2.51 U/ml. For enzyme characteristic, the temperature stability was 20-40 oC and pH stability
was 5.0-8.0. The chitinase produced from M. guizouense PSUM04 inhibited mycelial growth of three fruit
rot pathogens, Botrytis sp., Fusarium sp. and Pestalotiopsis sp. on culture plate with percentage of inhibition
44.7, 42.9 and 43.6%, respectively. Moreover, spore suspension of M. guizhouense PSUM04 in concentration
of 1 x 104 spore/ml exhibited the induction of pathogenesis- related protein (PR protein) in longkong fruit.
These proteins were 25-27 kDa of chitinase and 43 kDa of ß-1,3-glucanase. The PR proteins also inhibited
mycelial growth of three pathogenic fungi on culture plate. The observation from scanning electron
microscope (SEM) showed abnormal shapes, swisting and cracking in Botrytis sp., Fusarium sp. and
Pestalotiopsis sp. and less dense mycelial growth for Fusarium sp. and Pestalotiopsis sp. In addition, crude
enzyme produced from M. guizouense PSUM04 could delayed rotting of longkong fruit from Botrytis sp. for
48.8% and Pestalotiopsis sp. for 24.3% with significantly different from distilled water control (p<0.05).
However, crude enzyme could not delayed rotting of longkong fruit from Fusarium sp. compared with
control (p>0.05) when incubated at room temperature (30oC) for 7 days. In addition, the effect of crude
chitinase, spore of M. guizhouense PSUM04 and Carbendazim, chemical fungicide for controlling fruit rot
were compared. Longkong fruits were treated with fungal spores and Carbendazim were not found any fruit
rot, but the fruits treated with crude chitinase and control (distilled water) presented fruit rot 12 and 40%,
respectively at 24 h. After that the enzyme-treated longkong fruits rotting rapidly. However, longkong fruits
were treated with fungal spores and Carbendazim showed fruit rot 79 and 20%, respectively at 120 h.

