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บทที่ 2 
 

ตรวจเอกสาร 
 
โรคแอนแทรคโนส 

โรคแอนแทรคโนส มีสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. จัดเปนโรคท่ีสําคัญ
ชนิดหนึ่งท่ีทําใหเกิดความสูญเสียกับพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากเช้ือรา Colletotrichum spp. สามารถเขา
ทําลายพืชหลายชนิด ท้ังพืชตระกูลถ่ัว หญา ผัก ธัญพืช ไมผล และไมประดับ เปนตน (Bailey and 
Jeger, 1992) และสามารถเขาทําลายพืชไดแทบทุกระยะการเจริญเติบโตต้ังแตระยะกลา แทงชอดอก  
ติดผล และระยะหลังการเก็บเกี่ยว (นิพนธ, 2542) การเขาทําลายของเช้ืออาจเปนไดท้ังแบบมีเช้ือ
หลายสปชีสเขาทําลายพืชชนิดเดียว หรือเช้ือสปชีสเดียวเขาทําลายพืชหลายชนิดก็ได  สวนใหญการ
เกิดโรคมักเกิดกับสวนของพืชท่ีอยูเหนือดิน แตอยางไรก็ตามบางคร้ังสวนท่ีอยูใตดิน เชน ราก หรือ
หัว ก็มีโอกาสไดรับผลกระทบจากโรคนี้เชนกัน (Freeman et al., 1998) โรคแอนแทรคโนสพบได
ท้ังในชวงการเจริญของผลและผลสุก (Bailey et al., 1992) ผลกระทบจากการเขาทําลายของดังกลาว
มี 2 ลักษณะ คือหากการเขาทําลายเกิดข้ึนในแปลงปลูกจะสงผลตอการเจริญของผล (ระยะกอนเก็บ
เกี่ยว) แตหากการเขาทําลายเกิดข้ึนในระยะเก็บรักษาผลผลิต เช้ือราจะเขาทําลายผลโดยตรง (ระยะ
หลังการเก็บเกี่ยว) กอใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ มีผลทําให
ผลผลิตเนาเสีย อายุการเก็บรักษาส้ัน ไมสามารถขนสงระยะไกลได ไมเปนท่ีตองการของผูบริโภค 
และไมสามารถสงออกผลผลิตได  (สมศิริ และคณะ, 2539)  โรคนี้พบกระจายอยูท่ัวโลก โดยเฉพาะ
ประ เทศใน เขตอบ อุ นจน ถึ ง เ ขตร อนในประ เทศไทยพบการ เข า ทํ าล า ยของ เ ช้ื อ ร า         
Colletotrichum spp. มากกวาในประเทศแถบอ่ืนๆ ของโลก (นิพนธ, 2535) โดยมีรายงานพืชอาศัย  
ท่ีเปนโรคแอนแทรคโนสในประเทศไทยมากถึง 111 ชนิด เขาทําลายท้ังไมผล ไมดอกไมประดับ   
พืชสมุนไพร และอ่ืนๆ (พัฒนาและคณะ, 2537) อาการโดยท่ัวไปของโรคแอนแทรคโนส จะเกิดเปน
แผลฉํ่าน้ํา สีน้ําตาลเขม และมีการสรางกลุมของโคนิเดียเปนหยดสีสมบริเวณแผล (Freeman et al., 
1998)  

 
ลักษณะอาการของโรคแอนแทรคโนส 

มีรายงานหลายฉบับในตางประเทศ ท่ีกลาวถึงความเสียหายจากโรคแอนแทรคโนสใน
พืชอาศัยหลายชนิด ซ่ึงบางแหงเกิดความสูญเสียของผลผลิตมากถึง 50 เปอรเซ็นต (Freeman et al., 
1998 ) พืชท่ีพบโรคแอนแทรคโนสเขาทําลาย เชน 
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กลวย (banana)  โรคแอนแทรคโนสเปนโรคสําคัญชนิดหนึ่งท่ีเกิดกบัผลกลวย (Jones, 
2000) เขาทําลายไดต้ังแตชวงระยะกอนเกบ็เกี่ยว ในหลายๆ ประเทศท่ัวโลก เชน ออสเตรเลีย อินเดีย  
ฟจิ และฟลิปปนส เปนตน แตไมพบในเขตหนาวหรือในแอฟรกิา (Cook, 1975) อาการของโรค          
จะเกิดข้ึนท่ีบริเวณเปลือกและข้ัวผลของผลท่ีสุกแลว หรือในผลที่ยังไมสุกแตมีแผล อาการจะเร่ิม
จากเกดิจุดสีน้าํตาลขนาดเล็กบริเวณเปลือก ตอมาจะขยายใหญข้ึนจนเปนสีดําไปท่ัวท้ังผล ทําใหเกิด
อาการผลเนา บางคร้ังอาจเกดิอาการเนาแหงได มีการสรางกลุมของโคนิเดียสีสมบริเวณแผล ตอมา
ภายในผลจะเกิดอาการเนาหลังจากเปลือกเนาท่ัวท้ังหมดแลว (Ploetz, 2003) สวนอาการบนผลที่ยัง
ไมสุก จะเหน็เปนแผลสีน้าํตาลถึงดํา รูปส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด ขนาดประมาณ 3x8 มิลลิเมตร 
เนื้อเยื่อยุบลงไป ขอบแผลสีซีด และมีการสรางกลุมของ conidium บริเวณแผล การแพรกระจายของ 
conidium แพรกระจายโดยอาศัยน้ําฝน อาการของโรคจะลุกลามไดเร็วเม่ืออากาศมีสภาพอบอุนและ
ความช้ืนสูง (Cook, 1975) มีรายงานวาหากมีฝนตกกอนออกดอก 35 วัน อาการของโรคจะรุนแรง
มากข้ึน (Ploetz, 2003) นอกจากนี้ยังพบวาสวนของดอกเปนแหลงเพาะเช้ือท่ีสําคัญมากอีกดวย     
(de Lapeyre de Bellaire et al., 2000)  

ฝร่ัง (guava) โรคแอนแทรคโนสสามารถเขาทําลายผลฝร่ังไดท้ังกอนและหลังการเกบ็
เกี่ยว ในทุกพืน้ท่ีท่ีมีการปลูกฝร่ัง สรางความสูญเสียแกผลผลิตโดยเฉพาะในระยะหลังการเก็บเกีย่ว 
อาการของโรคในระยะเร่ิมแรกจะเกดิกับผลสุกบนตน ลักษณะเปนแผลฉํ่าน้ํา  สีคลํ้า และมีการสราง
กลุมของ conidium ข้ึนบริเวณแผลในเวลาตอมา ในสภาพแวดลอมท่ีมีความช้ืนสูง แผลจะขยายใหญ
เช่ือมตอกันจนกลายเปนแผลขนาดใหญ และเขาทําลายเน้ือเยื่อภายในผลทั้งหมด (Ploetz, 2003) 
ในชวงฤดูฝนจะมีอาการยอดไหมเกิดข้ึนรวมดวย (Quimio and Quimio, 1975) 

มะมวง (mango)  มีรายงานการเขาทําลายของโรคแอนแทรคโนสในมะมวงต้ังแตป
1893 ในรัฐฟลอริดา ประเทศอเมริกา และมีรายงานการเกิดโรคตอมาในประเทศคิวบา ฮาวาย  
อินเดีย  ฟลิปปนส  เปอรโตริโก และทรินิแดด (Cook, 1975) โรคแอนแทรคโนสเปนโรคท่ีสําคัญ
มากของมะมวง พบการแพรกระจายของโรคในทุกพื้นท่ีท่ีมีการปลูก ยกเวนในพ้ืนท่ีท่ีมีความช้ืนตํ่า 
หรือแหงแลง (Dodd et al., 1997; Ploetz and Prakash, 1997) โรคดังกลาวเปนปญหาหลักท้ังกอน
และหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากเปนโรคท่ีเกิดกับผล ทําใหผลผลิตไมเปนท่ีตองการของตลาด 
นอกจากนี้โรคแอนแทรคโนส ยังสามารถเขาทําลายใบไดภายใตสภาวะแวดลอมท่ีมีความชื้นสูง 
สงผลกระทบตอการเพาะตนกลาในเนิสเซอรีอีกดวย (Bose et al., 1973) อาการที่พบบนใบออนจะ
พบในชวงฤดูฝน ซ่ึงเปนชวงท่ีมะมวงออนแอตอการเขาทําลายมากท่ีสุด (Fitzell and Peak, 1984; 
Jeffries et al., 1990) แผลบนใบจะเร่ิมจากเกิดเปนจุดสีน้ําตาลขนาดเล็ก ขอบสีน้ําตาลเขม แผลจะ
ขยายใหญข้ึนไปตามเสนเวน เนื้อเยื่อบริเวณกลางแผลจะแตกและหลุดออกไป เกิดเปนรูบริเวณ 
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กลางแผล นอกจากนี้โรคแอนแทรคโนสยังสามารถเขาทําลายกิ่งทําใหเกิดอาการ dieback ไดอีกดวย 
(Lim and Khoo, 1985; Ploetz et al., 1996) และในบางคร้ังพบวาการแสดงอาการเร่ิมมาจากปลายก่ิง  
อาการท่ีพบบนผล จะพบจุดสีน้ําตาลขนาดเล็ก ตอมาจะขยายขนาดใหญข้ึนเปนแผลสีน้ําตาลถึงดํา 
เนื้อเยื่อบริเวณแผลจะแหง สามารถเกิดข้ึนไดท่ัวท้ังผล โดยเฉพาะบริเวณปลายผลทั้งสองขาง อาการ
ของโรคจะเห็นชัดในระยะท่ีผลเร่ิมสุก เม่ือมีความชื้นสูงจะพบการสรางกลุมของโคนิเดียสีสม
บริเวณแผล และเนื้อเยื่อภายในผลถูกทําลายลึกลงไปกวา 5 มิลลิเมตร (Ploetz, 2003)                    
การแพรกระจายของเช้ือ แพรกระจายโดยอาศัยน้ําฝน โดย conidium จะงอกภายใน 6-8 ช่ัวโมง   
เม่ืออยูในน้ํา และจากนั้น 10-12 ช่ัวโมง จะสราง appressorium  Dodd et al. (1991) ในฟลิปปนส
พบวาใบท่ีงอกออกมาใหม สามารถถูกเช้ือเขาทําลายไดงายท่ีสุด  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญ
ของ conidium อยูระหวาง 25-30 องศา 

 มะละกอ (papaya) โรคแอนแทรคโนสเปนโรคสําคัญมากของมะละกอในระยะหลัง
การเก็บเกีย่ว โดยเฉพาะในระหวางการขนสงไปยังตลาด (Alvarez and Nishijima, 1987) โรคนี้
สามารถเกิดข้ึนไดทุกพื้นท่ีท่ีมีการปลูกมะละกอ มีรายงานการเกดิโรคบริเวณใบในฮาวายและอินเดยี 
(Cook, 1975) อาการเร่ิมจากเกิดจุดฉํ่าน้าํขนาดเล็ก จากน้ันแผลจะขยายใหญข้ึน มีลักษณะกลม  
ขอบแผลมีสีน้ําตาล (Alvarez and Nishijima, 1987) พบกลุมของ conidium สีสมหรือสีชมพูบริเวณ
แผล กลุมของ conidium อาจเรียงตัวกันเปนรูปวงแหวนซอนกัน (Dickman, 1994) เนื้อเยื่อภายในผล
จะถูกทําลายเปล่ียนเปนสีเทาและสีน้ําตาลตามลําดับ (Alvarez and Nishijima, 1987) เช้ือจะอาศัยอยู
บริเวณกลีบดอกและใบ แพรกระจายโดยอาศัยฝนและลม  conidium สามารถงอกเขาทําลายสวน
ตางๆ ของพืชไดท้ังสวนท่ีไมมีแผลหรือผลออน โดยอาศัยความดนั และการทํางานของเอนไซม 
(Dickman and Alvarez, 1983; Latunde-Dada, 2001) เช้ือจะพักตัวอยูภายในเนื้อเยื่อจนกระท่ังผลสุก
จึงแสดงอาการ ในสภาพแวดลอมมีอุณหภมิูและความช้ืนสูง การเกดิโรคจะยิ่งรุนแรงข้ึน แตอยางไร
ก็ตามพบวาเช้ือราจะไมเจริญในสภาพท่ีแหงแลง (Dickman, 1994) 

สม (tangerine)  โรคแอนแทรคโนสของสมมีรายงานต้ังแตกอนป 1900 โดยพบในทุก
ประเทศท่ีมีการปลูกและมีสภาพแวดลอมเหมาะตอการเจริญของเช้ือ เชน ประเทศออสเตรเลีย       
รัฐแคลิฟอรเนยี และฟลอริดา ประเทศอเมริกา เปนตน (Cook, 1975) นอกจากนี้ยังมีรายงานความ
เสียหายของผลผลิตในอารเจนตินา และบราซิล (Denham and Waller, 1981) ความเสียหายท่ีเกดิจาก
โรคแอนแทรคโนสกับพืชพวกสมมีอยูดวยกัน 3 ลักษณะอาการคือ อาการ ผลรวง (postbloom fruit 
drop; PFD) และ lime anthracnose ซ่ึงเปนอาการท่ีสําคัญมากในระยะปลูก สรางความเสียหายกับ
ผลผลิตเปนอยางมาก สวนโรคแอนแทรคโนสหลังการเก็บกี่ยว (postharvest anthracnose) ถือวา
สงผลกระทบเพียงเล็กนอย (Timmer and Brown, 1999) อาการ PFD เกิดไดกบัพืชตระกูลสม        
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ทุกชนิด โดยเฉพาะในพื้นท่ีปลูกท่ีมีความช้ืนสูงในเขตรอน สวน lime anthracnose สรางความ
เสียหายแกสมสายพันธุ mexican เทานั้น อาการของโรคจะเกิดข้ึนท่ีใบหลังจากถูกเช้ือ เขาทําลาย 4-7 
วัน โดยเกิดเปนแผลฉํ่าน้ํา ตอมาแผลจะขยายใหญข้ึนเปล่ียนเปนสีน้าํตาล ขอบแผลมีสีน้ําตาลเขม 
สราง acervulus บริเวณกลางแผล นอกจากนี้กิ่งออนก็สามารถถูกเช้ือเขาทําลายไดเชนกัน หาก
อาการของโรคเกิดอยางรุนแรงจะทําใหเกดิอาการ wither-tip ได (Ploetz, 2003) การแพรกระจาย
ของเช้ือแพรกระจายโดยอาศัยลม ฝน และแมลง (Fagan, 1984) 

 
โรคแอนแทรคโนสในประเทศไทย 

โรคแอนแทรคโนสกอใหเกดิความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ ของไทยหลายชนิด 
เชน เงาะ  มะมวง  มะละกอ  ขนุน  กลวย  องุน  สตรอเบอรี และฝร่ัง เปนตน สงผลใหปริมาณ และ
คุณภาพของผลผลิตลดลง ไมเปนท่ีตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ จัดเปนปญหาท่ี
สําคัญยิ่งในการสงออกของผลไมไทย (วิชัย, 2540) มีรายงานการเขาทําลายของโรคดังกลาวอยูหลาย
ฉบับเชน  

พัฒนาและคณะ (2537) รายงานการพบพชือาศัยท่ีเปนโรคแอนแทรคโนสท้ังหมด 111 
ชนิด มีท้ังไมผล ไมดอกไมประดับ พืชสมุนไพร และอ่ืนๆ  

Dhirabhava et al. (1980) และ Sangchote and Pongpisuta (1995) รายงานการเกิดโรค
แอนแทรคโนสของมังคุดในไทยไววา แผลท่ีพบบนผลจะเปนสีน้ําตาลจนถึงดํา แหงแข็ง มีการสราง     
acervulus เรียงเปนรูปวงแหวนซอนกันบริเวณแผล จากนั้น conidium จะถูกสรางข้ึนภายใน 
acervulus แลวแพรกระจายไปกับฝน conidium สามารถอยูบนผลไดนานนับเดือน กอนท่ีพืชจะ
แสดงอาการของโรค (Sangchote and Pongpisuta, 1995) นอกจากนีย้ังพบวาเช้ือรา 3 ชนิดท่ีเปน
สาเหตุโรคบนมังคุดสามารถเขาทําลายทุเรียน  ฝร่ัง  มะมวง และเงาะไดอีกดวย (Alahakoon et al., 
1994) 

สมศิริและคณะ (2539) สมศิริและรัติยา (2539) รายงานวาโรคแอนแทรคโนสเขา
ทําลายผลในสวนเปลือกของทุเรียน กานผล กลีบเล้ียง และปลายผลของมังคุด ทําใหผลเนาเสีย    
อายุการเก็บรักษาส้ัน และไมสามารถขนสงในระยะไกลได  

ชะลอ (2539) รายงานวาโรคแอนแทรคโนสเปนโรคท่ีเกิดไดกับมะละกอเกอืบทุก   
สายพันธุ และทุกระยะการเจริญเติบโต โดยจะแสดงอาการท่ีใบและผล โดยเฉพาะอยางยิ่งผลสุก   
จะไดรับความเสียหายจากโรคนี้เปนอยางมาก และเปนอุปสรรคสําคัญตอการสงออกของมะละกอ
สุกไปยังตางประเทศดวย  
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ธารทิพยและคณะ (2547) รายงานการเกิดโรคแอนแทรคโนสในสตรอเบอรี โดยอาการ
ของโรคเร่ิมจากแผลขนาดเล็กรูปรี บนไหล (stolon)  ขอบแผลสีมวงแดง ตรงกลางแผลสีน้ําตาล
ออน แลวขยายยาวไปตามไหล ตอมาแผลจะเปล่ียนสีเปนสีน้ําตาลเขม ขอบแผลสีเหลืองอมชมพู 
แผลมีลักษณะแหงทําใหเกิดรอยคอของไหลบริเวณแผล เม่ือสภาพอากาศเหมาะสมกับการเจริญของ
เช้ือรา สตรอเบอรีจะแสดงอาการใบเฉาและเหีย่วอยางรวดเร็ว เนือ้เยื่อสวนกอดานในมีลักษณะ    
เนาแหง สีน้ําตาลแดง บริเวณผลจะเกิดแผลรูปรี สีน้ําตาลเขม เนื้อเยื่อบุมลึกลงไปในผิวผล ขอบแผล
ไมเดนชัด  เม่ือความช้ืนสูง จะเหน็กลุม conidium ลักษณะเปนหยดของเหลวขนสีสมบริเวณแผล  
และยังพบเช้ือท่ีเกิดข้ึนกับพชือาศัยอีกจํานวน 25 ชนิด เชน หอม  กาแฟ  มะมวง  สม  หนอไมฝร่ัง  
องุน อะโวกาโด  กลวยไม  และดาหลา เปนตน 

พัชรา (2543) รายงานวาเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides ท่ีแยกไดจากมะมวง 
ทุเรียน ฝร่ัง ชมพู ล้ินจี่ องุน และมะละกอ จํานวน 45 ไอโซเลท สามารถเขาทําลายพืชตางชนิดได 
โดยเช้ือราทุกไอโซเลท สามารถเขาทําลายฝรั่งและชมพูไดโดยไมตองทําแผล และทําลายมะมวง 
องุน พุทรา และเงาะไดโดยการทําแผลกอนการปลูกเช้ือ 

จากรายงานการเกิดโรคแอนแทรคโนสหลายๆ ฉบับท้ังในและตางประเทศ ทําใหทราบ
วาโรคแอนแทรคโนสเปนโรคท่ีสําคัญท่ีควรมีการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดโรค และการควบคุม
โรคใหละเอียดยิ่งข้ึน 

 
ลักษณะโดยท่ัวไปของเชื้อรา Colletotrichum sp.  
การจดัจําแนกช้ันของเช้ือ Colletotrichum sp. (Sutton, 1992) 
 Kingdom Mycetae 
    Division Eumycota 
          Sub division Deuteromycotina  
   Class Deuteromycetes 
          Order Melanconiales 
   Family Melanconiaceae 
        Genus Colletotrichum  
 

ลักษณะท่ัวไปของเช้ือราคือ สรางเสนใยฝงอยูในผิวพืช เสนใยไมมีสี หรือสีน้ําตาล
ออนจนถึงน้ําตาลแก แตกกิ่งกาน มีผนงักั้น conidium เกดิบน conidiophore ซ่ึงมีกําเนิดจาก 
stromatic cell ของโครงสรางสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศท่ีเรียกวา acervulus ใตช้ัน epidermis ของพืช 
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เม่ือแกจะดนัผิวพืชใหแตกออก conidium จะถูกปลอยออกมาเปนกลุมในลักษณะแหงหรือของเหลว
ขน สีเหลืองออนหรือสีสมอมชมพู เม่ือนําเช้ือรามาเล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือ เช้ือจะสราง conidium 
เปนกลุมบน stromatic cell คลาย sporodochium การสังเกตลักษณะของ acervulus จึงตองดูจาก
สภาพธรรมชาติ หรือบนพืชอาศัย บางคร้ังพบการสราง sclerotium บนอาหารเล้ียงเช้ือ conidium 
เดี่ยวๆ ไมมีสี เซลลเดียว ผนังบาง เรียบ ลักษณะรูปรางรูปไข หรือยาวรี ตรงหรือโคงงอ อาจมี 
guttule ลักษณะคลายฟองอากาศอยูภายใน มีการสราง sterile hypha สีน้ําตาล ผนังหนาเรียบ     
ปลายแหลมคลายหนามเรียกวา seta บริเวณขอบของ acervulus หรือปะปนอยูกับ conidiophore 
ลักษณะการสราง seta ของเช้ือรานี้เปนลักษณะท่ีไมคงท่ี เปล่ียนแปลงไดตามสภาพของอาหาร   
เล้ียงเช้ือ appressorium  สีน้ําตาล มีผนังสีน้ําตาลเขม ลักษณะรูปรางคอนขางกลม กลมรี            
คลายกระบอง หรือรูปรางไมแนนอน บางคร้ังผนังมีรอยหยัก (lobe) สรางเดี่ยวๆ หรือเกิดติดกันเปน
กลุม teleomorph state ของเช้ือราสกุล Colletotrichum จัดอยูในสกุล Glomerella (Sutton, 1992; 
วิชัย, 2546) 

 
วงจรชีวิตและการเขาทําลายของเชื้อรา Colletotrichum (Swart, 1999) 

การเขาทําลายของเช้ืออาศัยการพาของน้ําในชวงท่ีฝนตก และเกิดข้ึนต้ังแตระยะเร่ิม  
ติดผล จนถึงระยะเก็บรักษา แหลงพักตัวของเช้ือท่ีสําคัญคือเศษซากพืชท่ีเปนโรคแลวรวงหลนอยูใน
บริเวณแปลงปลูก (Dodd et al., 1992)   conidium จะแพรกระจายไปไดท่ัวท้ังแปลงปลูกเม่ือมีการ   
ทดน้ําเขาแปลง หรือมีฝนตกหนัก และสภาพอากาศมีความช้ืนสูง (ภาพ 1) จะสงเสริมใหเช้ือ
เจริญเติบโตไดดียิ่งข้ึน (Prusky, 1994) เม่ือ conidium ตกลงบนผิวพืช จะเร่ิมงอกเสนใยภายใน     
12-48 ช่ัวโมง (Jeffries et al., 1990) โดยอาศัยเมือกเหนยีวท่ีอยูรอบ conidium ชวยในการยึดเกาะกับ
ผิวพืช (Jeffries and Koomen, 1992) การงอกเสนใยจะเกดิข้ึนเปนสายส้ันๆ หลังจากนั้นจะเร่ิมสราง 
appressorium (Jeffries et al., 1990)  appressorium ท่ียังออนจะมีลักษณะใสหรือไมมีสี แตเม่ือเวลา
ผานไปความเหนียวและสีจะเพ่ิมมากข้ึน (Jeffries et al., 1990) จากนั้นจะสราง peg เพื่อแทงเขาสู
เนื้อเยื่อพืช แตการสราง peg จะข้ึนอยูกับชวงการพัฒนาของผล (Coates et al., 1993) และปริมาณ
ความเขมขนของสารปฏิชีวนะท่ีอยูบริเวณเปลือกของผล ซ่ึงลักษณะดังกลาวมีผลตอความยาวของ 
peg ท่ีเช้ือสรางข้ึน (Prusky et al., 1991) (ภาพ 2) โดยชวงกอนท่ีเช้ือราจะสรางเสนใยเขาไปใน   
เนื้อเยื่อพืชนั้น จะมีการพักตัว  จึงเปนชวงท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือได ดวยการเคลือบ wax 
ผสมสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีเปลือกของผล (Prusky and Plumbley, 1992) เม่ือผลสุก การสรางสาร
ตอตานเช้ือรา หรือกลไกการปองกันตัวเองของพืชจะลดลง เช้ือจะเขาไปทําลายภายในเซลลพืช และ
ลุกลามไปยังเซลลท่ีอยูถัดไปอยางรวดเร็ว (ภาพ  3) ทําใหผลผลิตเนาเสีย  
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ภาพ 1 วงจรชีวิตของเช้ือรา Colletotrichum spp. (Agrios, 1997) 
 

 
 
ภาพ  2 การงอกของ conidium  เช้ือรา Colletotrichum spp. เขาสูเนื้อเยือ่พืช (Sarah et al.,1997) 
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ภาพ   3    การเขาทําลายของเช้ือรา Colletotrichum lindemuthianum ในถ่ัว โดย conidium (S ) สราง

appressorium (A) แทงเขาไปในเนื้อเยื่อช้ัน epidermal cell (E) เกิดเปน infection  vesicle 
(IV) และสราง primary hypha (PH) ข้ึนภายในเซลลพืช จากน้ันจึงสราง secondary hypha 
(SH) ลุกลามไปยังเซลลในช้ัน mesophyll (MS)   (Sarah et al., 2001) 

 
การควบคุมโรคแอนแทรคโนส  

การปองกันกําจัดโรคแอนแทรคโนส สามารถทําไดหลายวิธี ต้ังแตการเขตกรรมหรือ
การจัดการภายในแปลงปลูก เชนการทําความสะอาดภายในแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ (ชะลอ, 2539) 
เตรียมเพาะตนกลาใหหางไมแนนทึบ ตัดแตงทรงพุมตนโต ใหโปรงแสง มีการระบายอากาศท่ีดี 
และมีการฉีดพนสารปองกันกําจัดเช้ือราเปนคร้ังคราว เนนฉีดพนระยะพืชท่ีเนื้อเยื่อออน คือระยะ
แตกยอดใหม ระยะแทงชอดอก และระยะติดผล (นิพนธ, 2542)  

อังสนา (2547) แนะนาํวาการปองกันกําจดัโรคแอนแทรคโนส ควรมีการควบคุมแหลง
สะสมของเช้ือโดยการตัดกิ่งท่ีเปนแผลออก เก็บใบรวงหลนบนพื้นแปลงใหสะอาด หรือใชสารเคมี
ในการปองกนักําจัด ไดแก สารประกอบทองแดง, สารประกอบกํามะถัน หรือสารในกลุม 
benzimidazole เชน เบโนมิล (benomyl), คารเบนดาซิม (carbendazim) และไทอะเบนดาโซล
(thiabendazole) เปนตน หรืออาจใชสารเคมีเชน แคปแทน (captan), แมนโคเซป (mancozeb), 
คลอโลทาโลนิล (chlorothalonil) ในการควบคุมโรค 

ดารา (2535) แนะนําการปองกันกําจดัโรคแอนแทรคโนสวาควรใช carbendazim, 
mancozeb, benomyl, maneb, captan, myclobutanil และ myclobutanil + mancozeb ฉีดพนทางใบ 
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Delp and Klopping (1968 อางโดย Sariah, 1989) พบวาการปองกนักําจัดโรคแอน
แทรคโนส โดยสวนใหญจะใชสารปองกนักําจัดเช้ือรา ในกลุม benzimidaole เชน benomyl หรือ 
carbendazim ซ่ึงเปนสารเคมีชนิดดูดซึม (systemic fungicide) เพราะสามารถควบคุมโรคท่ีมีสาเหตุ
จากเช้ือราช้ันสูงไดดี  

ประเทศไทยจดทะเบียนและนําเขาสารปองกันกําจัดเช้ือราในกลุมนี ้ ไดแก benomyl, 
thaibendazole และ carbendazim เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน carbendazim มีการ
ใชอยางกวางขวาง โดยมีปริมาณการนําเขาในป พ.ศ. 2546 ถึง 1,494,349 กิโลกรัม หรือมีมูลคาการ
นําเขา 149,304,745 บาท (กรมวิชาการเกษตร, 2549) 

จากรายงานจะเห็นวาการควบคุมโรคแอนแทรคโนส ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันวิธีท่ีนยิม
มากท่ีสุดคือ การใชสารปองกันกําจัดเช้ือรา benomyl และ carbendazim ซ่ึงการใชสารปองกันกําจัด
เช้ือราดังกลาวติดตอกันเปนเวลานานกอใหเกิดปญหาท่ีรุนแรงตามมา ไดแก ความเปนพิษตอมนษุย 
การทําลายระบบนิเวศ การชกันําใหเกดิศัตรูพืชชนิดใหม และการท่ีเช้ือดื้อยามากยิ่งข้ึน (Fry, 1982) 

Gilpatrick (1983) พบวาสารเคมีประเภทดดูซึม กลุม benzimidazole ทําใหเช้ือราสราง
ความตานทานไดมากท่ีสุด เชน เช้ือรา C. musae สาเหตุโรค แอนแทรคโนสของกลวยตานทานตอ
สาร benomyl ไดสูงถึง 8000 ppm (Griffe, 1973)  

กรองจิต (2528) รายงานวา เช้ือรา    C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนส 
ของมะละกอ สามารถตานทานตอสารปองกันกําจดัเช้ือรา benomyl และสารปองกันกําจดัเช้ือรา
กลุม benzimidazole ไดหลังจากท่ีมีการใชสารเคมีดังกลาวติดตอกนัในระยะหนึ่ง ซ่ึงท้ัง benomyl 
และ carbendazim สามารถชักนําใหเช้ือตานทานตอสารเคมีกลุมนี้ได นอกจากนี้ยังพบวาเช้ือรา              
C. gloeosporioides สามารถตานทานตอสาร benomyl เม่ือใชในระยะกอนและหลังการเก็บเกีย่ว   
ในปริมาณท่ีมากเกินไป(Spalding, 1982; Jeffries et al., 1990) 

Delfs – Frits (1970) โรคแอนแทรคโนส ซ่ึงเกิดจากเช้ือรา C.  gloesporioides มีการ
แพรระบาดอยางกวางขวาง โดยเช้ือจะเขาทําลายเน้ือเยื่อท่ีออนแอ  การควบคุมโรคทําโดยการฉีดพน
สารเคมีท่ีมีสารประกอบทองแดง (copper) หรือ ไทโอคารบาเมท (thiocarbamate) แต Cook (1975) 
ไมแนะนําใหใชสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรค PFD ซ่ึงเกิดจากเช้ือรา C. acutatum และ
ใหใชสาร benomyl ในการควบคุมโรค  แตก็พบวาเช้ือดังกลาว สามารถทนทานตอสารปองกันกําจดั
เช้ือรา benomyl ได 

Davidse and Flach (1974) รายงานวา สารปองกันกําจดัเช้ือราในกลุม benzimidazole   
มีอิทธิพลตอการสราง tubulin ภายในนวิเคลียสของเช้ือราซ่ึงเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
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ในตําแหนงของ beta-tubulin gene จะมีผลใหลําดับเบสของกรดอะมิโนเปล่ียนแปลงไป เช้ือจงึเกิด
การทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือราดังกลาวข้ึน 

Sariah (1989) ไดทดลองแยกเช้ือรา  C. capsici จํานวน 340 ไอโซเลท จากตัวอยางพริก
ท่ีเปนโรคแอนแทรคโนส มาเล้ียงบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา benomyl ความ
เขมขน 0, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 และ 1000 μg/ml พบวา เช้ือรา C. capsici ท่ีแยกได
จํานวน 73 ไอโซเลท สามารถเจริญเติบโตไดบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา 
benomyl ความเขมขน 1000 μg/ml และเม่ือนําเช้ือราท่ีทนทานตอสารปองกันกําจดัเช้ือรา benomyl 
ไปเล้ียงบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ท่ีความเขมขน 1.2, 5, 10, 25, 
50 และ 100 μg/ml พบวาเช้ือราดังกลาวสามารถทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ได
เชนเดยีวกัน ซ่ึงผลของความทนทานดังกลาว คาดวาเกดิจากการกลายพันธุ (mutation) ของเช้ือรา 
โดยเกดิจากการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมในตําแหนงยนี beta-tubulin  

Sholberg et al. (2004) ใชสารปองกันกําจัดเช้ือราในกลุม benzimidazole และ 
diphenylamine ในการควบคุมโรคราสีน้ําเงิน ซ่ึงเกดิจากเช้ือรา Penicillium sp. ในแอปเปล โดยนํา
เช้ือราท่ีแยกไดจากผลที่เปนโรคหลังเก็บเกีย่ว มาเล้ียงบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา
ในกลุม benzimidazole คือ benomyl และ thiabendazole และสารปองกนักําจัดเช้ือรา 
diphenylamine ท่ีระดับความเขมขนตางๆ พบวาตัวอยางเช้ือรา Penicillium sp. ท้ังหมด 150          
ไอโซเลท มีเช้ือดังกลาวจํานวน 25 ไอโซเลท ท่ีสามารถทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือราท้ัง 2 
กลุม ดังกลาวได และเม่ือนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธทางพันธุกรรม ของเบสท่ีจําเพาะของ
กรดอะมิโนตําแหนงท่ี 198 พบวา ลําดับเบสของเช้ือรา P. expasum จากเดิมท่ีมีลําดบัเบส GAG เม่ือ
ถูกแทนท่ีดวย GCG หรือ GTG ในกรดอะมิโนตําแหนงท่ี 198 มีผลใหเช้ือราดังกลาวสามารถ
ทนทานตอสารปองกันกําจดัเช้ือรา benomyl และ thiabendazole ไดในระดับสูง (HR)  

Yarden and Katan (1993) ทําการวิเคราะหลําดับเบสของ beta-tubulin gene ของเช้ือรา
ท่ีทนทานตอสารปองกันกําจดัเช้ือรา benomy พบวาเกิดการเปล่ียนแปลงท่ี single nucleotide ของ
เบสในกรดอะมิโนตําแหนงท่ี 198 และ 200 ทําใหทราบวาการเปล่ียนแปลงของลําดับเบสของ
กรดอะมิโนใน 2 ตําแหนงนี้ มีผลทําใหเช้ือราทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา benomy และมี
ลักษณะท่ีแสดงออกแตกตางกัน เชนในเช้ือรา Venturia inaequalis เกิดการเปล่ียนแปลงของกรด  
อะมิโน glutamic acid เปน lysine, glycine หรือ alanine ของเบสในกรดอะมิโนตําแหนงท่ี 198 ซ่ึงมี
ผลทําใหสามารถทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา benomyl ในระดับสูง (HR) สวนการ
เปล่ียนแปลงของลําดับเบสในกรดอะมิโนจาก phenylalanine เปน tyrosine ตรงตําแหนงท่ี 200 มีผล
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ทําใหเช้ือราดังกลาวทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา benomyl ในระดับปานกลาง (MR) 
(Koenraadt et al., 1992) 

 
การสรางความตานทานตอสารฆาเชื้อรา  

การควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชสวนใหญจะเนนวิธีการปองกัน กลาวคือทําการฉีดพน  
สารฆาเช้ือราชนิดปองกัน (protectant fungicides) กอนท่ีจะปลอยใหเกิดการระบาดรุนแรงของโรค 
หากมีการปลอยใหระบาดรุนแรง การใชสารกลุมดังกลาวควบคุมไมไดผล จะตองใชสารท่ีมี         
คุณสมบัติในการรักษาเพื่อหยุดการลุกลามของโรคตอไปได และสารในกลุมนี้สวนใหญมีคุณสมบัติ
ในการดูดซึมเขาสูสวนตางๆ ของพืชไดซ่ึงแตกตางจากกลุมแรก และจากการใชสารชนิดดูดซึมนี้เอง 
ท่ีกอใหเกิดปญหาการสรางความตานทานข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการนําสารbenomyl ซ่ึงเปน
สารดูดซึมเขามาใชในป ค.ศ. 1970 ซ่ึงกอนหนานั้นมีการใชสารชนิดปองกัน ไดแก maneb, 
macozeb และสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคพืช โดยปราศจากปญหาการสรางความ
ตานทานตอสารเหลานี้ แตหลังจากคนพบสาร benomyl และนํามาใชในการควบคุมโรคพบวามีขอดี
กวาสารกลุมเดิมคือดูดซึม และหากโรคไมระบาดรุนแรงมากนัก สามารถหยุดการลุกลามของโรค
ได ดังนั้นจึงทําใหเกษตรนิยมใชสารชนิดนี้อยางกวางขวาง และบอยคร้ังข้ึน ทําใหมีการสรางความ
ตานทานอยางรวดเร็วภายในเวลา 2-3 ป นอกจากนี้มีสารอีกหลายชนิดท่ีมีกลไกการออกฤทธ์ิทําลาย
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเหมือนกับ benomyl มีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการสรางความตานทานข้ึน
ตามมา (ธรรมศักดิ์, 2543) 
 
การพัฒนาการสรางความตานทาน 

  การพัฒนาการสรางความตานทานของศัตรูพืชตอสารเคมี เกิดจากการคัดเลือก 
(selection) ของสมาชิก (individual) ในประชากร (population) ของศัตรูพืชหลายๆ รุน หลังจาก    
ใชสารเคมีท่ีมีกลไกการออกฤทธ์ิเหมือนกนัติดตอกนัเปนเวลานานๆ ในประชากรของศัตรูพืชหนึ่งๆ 
ประกอบดวยสมาชิกจํานวนมาก และสมาชิกแตละตัวมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกันไป เชนมีความ
แข็งแรง หรือความทนทานตอสภาพแวดลอม หรือสารเคมีท่ีแตกตางกัน หลังจากฉีดพนสารเคมี 
คร้ังแรกสมาชิกสวนใหญในประชากรจะตายไป แตจะมีสมาชิกสวนหนึ่งท่ีหลงเหลือหรือมีชีวิตรอด
หลังจากฉีดพนสารเคมี สมาชิกท่ีหลงเหลือเหลานี้จะทําการแพรพันธุใหลูกรุนถัดไป และหากมีการ
ใชสารชนิดเดมิฉีดพนกับรุนลูกดังกลาว จะมีจํานวนของสมาชิกท่ีรอดจากการใชสารเคมีเพิ่มข้ึน 
และเกดิการคัดเลือกสมาชิกท่ีตานทานเกิดข้ึน จนกระท่ังในระยะเวลานานๆ สารเคมีท่ีเคยควบคุม
ศัตรูพืชชนิดนัน้ไดผล กลับใชไมไดผล จึงเกิดการสรางความตานทานข้ึน มีขอยกเวนวาการใชสารที่



 
14 

 

ไมไดผลดังกลาว ไมไดมีสาเหตุ  มาจากปจจัยอ่ืนๆ เชนเทคนิคการฉีดพนไมดี สภาพภูมิอากาศไม
เหมาะสม ตัวอยางการพัฒนาการสรางความตานทานแสดงในภาพท่ี 4 
 

 
 
ภาพ  4 การพฒันาการตานทานตอสารฆาแมลงของเพล้ียออน (Goodell et al., 2001) 
 

จากภาพจะเห็นวา หลังจากฉีดพนสารคร้ังแรก สมาชิกของเพล้ียออนท่ีตานทาน 
(resistant individual) มีจํานวนนอย ขณะท่ีสมาชิกของเพล้ียออนท่ีออนแอ (susceptible individual) 
มีมาก เม่ือฉีดพนคร้ังท่ี 2 และ 3 จํานวนสมาชิกของเพล้ียออนท่ีตานทานเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีจํานวน
สมาชิกของเพล้ียออนท่ีออนแอลดลงตามลําดับ (Goodell et al., 2001) 
ประเภทของความตานทาน 

ความตานทานตอสารเคมีท่ีเกิดข้ึนโดยศัตรูพืชแบงเปน 3 ประเภทคือ  

• ความตานทานเดี่ยว (single resistance) หมายถึง การที่ศัตรูพืชสามารถสรางความตานทาน
ตอสารเคมีชนิดใดชนดิหนึ่งเพียงชนดิเดยีว 

• ความตานทานขาม (cross resistance) หมายถึง การที่ศัตรูพืชสรางความตานทานตอ
สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง แลวสามารถสรางความตานทานตอสารเคมีชนิดอ่ืนท่ีอยูในกลุม
เดียวกัน หรือคนละกลุมกนั แตมีกลไกการออกฤทธ์ิเขาทําลายศัตรูพืชเหมือนกัน หรือ
คลายกัน ถึงแมวาสารเคมีท่ีถูกสรางความตานทานขามนั้นไมเคยมีการใชมากอน ในพื้นท่ี
นั้นเลย เชนแมลงท่ีสรางความตานทานตอสารฆาแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต แลวสราง
ความตานทานขามตอสารกลุมคารบาเมท แมสารกลุมหลังไมเคยใชมากอนสาเหตุเนือ่งจาก
สารท้ัง 2 กลุมดังกลาวมีกลไกการออกฤทธ์ิเหมือนกัน คือยับยั้งการทํางานของเอนไซม 
acetylcholinesterase 
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• ความตานทานรวม (multiple resistance) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา dual resistance หมายถึง
การสรางความตานทานตอสารฆาเช้ือราไดมากกวา 1 กลุมของเช้ือราชนิดหนึ่ง เชน การ
สรางความตานทานตอสารกลุม benzimidazole และ dicarboximide ของเช้ือ Botrytis 
cinerea ในประเทศนวิซีแลนด (Beresford, 1994) 

 
บทบาทของสารกําจัดเชื้อราชนิดดูดซึมตอเชื้อรา 

 สารเคมีปองกันกําจัดเช้ือราชนิดดูดซึม มีการใชอยางกวางขวางและคาดคะเนไมได
บางคร้ังทําใหเกิดปญหาในการปองกันกําจดัโรคพืชท่ีอยางไดผล เชน สารกําจัดเช้ือราชนิดดูดซึม
บางชนิดไปกระตุนใหเกดิการดื้อยา (resistance or tolerance) นอกจากนี้ยังทําใหเกดิการดื้อยารวม 
(cross resistance) ข้ึนไดอีกดวย โดยเฉพาะสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิจําเพาะเจาะจงตอสวนประกอบของเซลล 
(cell organelle) และมีฤทธ์ิมี toxic moiety อยางเดยีวกัน เชน การดื้อตอสาร benzimidazole ก็ยอมจะ
ดื้อตอสาร thiophanate-methyl หรือสาร benomyl ไดดวย 

สารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim เม่ือใชในปริมาณ 1 ppm จะไมมีผลตอการงอก
ของเช้ือรา Neurospora crassa แตหยุดการเจริญของ germ tube ได และยังพบอีกวาน้ําหนักแหงของ
สปอรจะเพิ่มข้ึนในเวลา 6 ช่ัวโมง ระหวางกําลังงอกเทานั้น หลังจากนั้นจะลดลง ทําใหไดเซลลท่ี
ผิดปกติ เนื่องจาก carbendazim ไปมีอิทธิพลตอการสังเคราะห DNA แตโปรตีน และ RNA ไมถูก
กระทบกระเทือนซ่ึงขบวนการนี้จะพบไดในยีสตและราเขมาดํา ซ่ึงตอมาพบวาพิษของ carbendazim           
นั้นทําใหการแบงตัวแบบ mitosis ผิดปกติ เพราะทําใหเกิดเซลลใหมท่ีมีนิวเคลียส 1 นิวเคลียส และ
มีขนาดใหญแตไมมีการแบงตัว ซ่ึงมีลักษณะคลายกับสาร colchicine คือไปยับยั้งหนวยยอยของ  ไม
โตคอนเดรียที่จะสราง spindle fiber จึงทําให chromatic ไมสามารถแยกออกจากกันไปเปน
นิวเคลียสใหมได ดวยเหตุนี้จึงสันนิษฐานวาขบวนการดังกลาวเปนสาเหตุของการดื้อยา (ธรรมศักดิ์, 
2543) 
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ขบวนการทางชีวเคมีของการดื้อตอสารกําจัดเชื้อรา (Biochemical Mechanism) 
 ธรรมศักดิ์ (2543) การดื้อยา มีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมของ

เช้ือรา และตอมาไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับขบวนการทางชีวเคมี เพื่อใหทราบกลไกการดื้อยา ซ่ึงอาจจะมี
กลไกการดื้อยาตอไปนี้เกิดข้ึนได คือ 

1. การลดพิษสารเคมี (detoxification) 
การทําลาย หรือการทําใหสารพิษไมมีพิษหรือเส่ือมพิษ อาจเกิดภายนอกเซลล เชนการ

ปลอยเอนไซม lactamase ซ่ึงจะไป hydrolyse พันธะ lactan ในโมเลกุลของ penicillin และ 
cephalosporin ทําใหเส่ือมพษิลง การลดพิษนี้ไมไดเกดิจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเคมี แต
เกี่ยวของกับการยึดเกาะกันของสารประกอบของเซลลกับสารพิษ ตัวอยางการดื้อยาของเชื้อราโดย
วิธีการลดพิษไดแก การใชสารกลุม organomercury compound ในการคลุกเมล็ดเพื่อปองกันเช้ือ 
Pyrenophora avenae โดยในป ค.ศ. 1960 มีรายงานจากหลายๆ ประเทศวาเกิดการดื้อยาของเช้ือ   
ตอสารนี้ จากการศึกษาพบวา isolate ท่ีตานทานจะเปนจุดเร่ิมตนของการดื้อยา ซ่ึงเรียกวา pre-
existing pool ซ่ึงจุดนี้จะมีสารไปเกาะกับไอออนของสารพิษ และเปล่ียนรูปของสารพิษใหเส่ือมพษิ
ลง และพบวาสาร red anthraquinone ซ่ึงเปนเม็ดสี ท่ีอยูใน pre-existing pool นี้ จะสามารถเกาะกับ
ไอออนของสารพิษ และนําออกไปจากไซโตพลาสซึมไดโดยกระบวนการ chelation ซ่ึงการดื้อยา
แบบนี้ยังไมมีการศึกษาทางพันธุกรรม และขบวนการลดพิษซ่ึงเกีย่วของกับจุดท่ีจับพษินี้มี thioles ท่ี
มีน้ําหนกัโมเลกุลตํ่าเกิดจากการเปล่ียนแปลงปรอทไปอยูในรูปของไอระเหย (volantile form) 
 สวนการดื้อยาโดยการเปล่ียนแปลงสารกําจัดเช้ือราไปเปนสารอนุพันธุ (derivative) ท่ีไมมี
พิษนั้น มีรายงานวามีเช้ือราท่ีสามารถเปล่ียน PCNB ไปเปน pentachlorothioanisol และ 
pentachloroaniline ซ่ึงพบไดในเช้ือราพวก Botrytis cinerea 
 

2. การลดการเปล่ียนรูปสารพิษ (decreased conversion) 
Analogues ของพิวรีน และไพริมิดนี เบส เปนตัวอยางของสารประกอบ ซ่ึงจะไม    

เปนพิษ นอกจากจะถูกเปล่ียนแปลง (conversion) ไปเปนกรดนวิคลีโอไทด การเปล่ียนแปลงนี ้   
เกิดไดโดยเอนไซมชนิดเดยีวกับท่ีเปล่ียนไนโตรจีนัสเบส ไปเปนนิวคลีโอไทด ไดมีการทดลองใช 
6-azauracil (AzU) เพื่อควบคุมโรคสแค็ปและโรคราแปงของพืชตระกูลแตง พบวาเกิดการยับยั้งการ
งอกของสปอรของเช้ือรา Cladosporium cucumerinum สาเหตุโรคสแค็ป แตผลการยับยั้งไมไดมา
จาก 6-azauridine-5-phosphate (AzUMP) ซ่ึงถูกสังเคราะหจาก   6-azauridine (AzUR) เม่ือทดลอง
ใชสายพันธุท่ีผานแสงอุลตราไวโอเลตแลว พบวาเช้ือดังกลาวดื้อตอ AzU แตไมดื้อตอ AzUR หรือ 
AzUMP ซ่ึงขบวนการดื้อยาแบบนี้แสดงวาเช้ือท่ีดื้อยาไมสามารถเปล่ียนแปลง AzU ได เพราะเกิด
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การสูญเสียปฏิกิริยาของเอนไซม uridine phosphorylase ซ่ึงนําไปสูการไมสามารถเปล่ียนแปลง      
ยูราซิล และยูริดีนได 

นอกจากนี้สายพันธุท่ีดื้อยาอีกสายพันธุหนึง่ ซ่ึงเรียกวา strain R ของเช้ือรา 
Cladosporium cucumerinum พบวาสายพันธุนี้ไมขาดเอนไซม uridine phosphorylase แตจะดื้อยา
ตอ AzUR และ AzUMP เพราะวาในสายพันธุนี้เกิดการเปล่ียนแปลงของเอนไซม uridine kinase   
ซ่ึงทําใหไมสามารถเปล่ียนแปลง AzUR และ AzUMP ได ขบวนการนี้สามารถอธิบายการดื้อตอ 
AzU และ AzUR ได แตการดื้อตอ AzUMP นั้น เกีย่วของกับการลดความสามารถซึมผานเซลล หรือ
การเส่ือมพิษ (detoxification) มากกวา 

ในเช้ือรา Pythuim debaryanum และ S. cerevisiae ท่ีดื้อตอสาร pyrasophos โดยเช้ือท้ัง
สองจะลดการเปล่ียนแปลงของ pyrasophos ไปเปน [2-hydroxy-5-methyl-6-ethoxy-carbonyl 
pyrazole-(1,5-)-pyrimidine (PP)] 
 

3. การลดระดับความสามารถซึมผานเซลล (decreased permeability) 
ผนังเซลลของเช้ือรามีคุณสมบัติเปนพวก semi-permeability เม่ือสารกําจัดเช้ือรา         

ท่ีลอมรอบอยูทําปฏิกิริยาบนผิวของผนังเซลล การแทรกซึมของสารกําจัดเช้ือราจะมีมากหรือนอย
ข้ึนกับการควบคุมทางพันธุกรรม ตัวอยางเชน เช้ือรา Pyricularia orizae จะดื้อตอ Blasticidin-S 
เนื่องจากการลดการผานของสารเขาไปยัง cytoplasmic membrane เช้ือ N. crassa จะดื้อตอ ededine 
เนื่องจากการยบัยั้งการรับสาร 

ความแตกตางของเซลลเช้ือกลายพันธุ (mutant cell) และเซลลเช้ือดั้งเดิม (wild type 
cell) คือเช้ือกลายพันธุจะลดปฏิกิริยา affinity หรือปฏิกริิยาของการตอบรับภายในเซลล 
(intracellular receptor) ของสารประกอบ ทําใหสูญเสียความสามารถในการรับสาร เนื่องจากมีการ
ดัดแปลงปฏิกริิยาของแมมเบรน ทําใหสูญเสียความสามารถในการซึมผานของเซลล  

ในกรณีของเช้ือ S. cerevisiae ดื้อตอสาร (5-fluoro-cytosine) และเช้ือ C. lagopus ดื้อตอ
สาร (2-deoxy-D-glucose) นั้น เปนผลมาจากการสูญเสียความสามารถซึมผานเซลล ทําใหการ
สงผานสารในเซลลผิดปกติ และเช้ือ A. nidulans ทําใหความสามารถท่ีจะสงผานกรดอะมิโนหลาย
ชนิด รวมท้ัง analogues อ่ืนๆ เสียไป carbendazim มีรายงานวาแทรกซึมเขาสูเซลลของเช้ือรา 
Sporomyces roseus ไดโดยผานเขาไปแบบการสงผานในเซลลทออาหาร (active transport system) 
ซ่ึงการดื้อตอ carbendazim เกิดข้ึนเนื่องจากการสูญเสียการรับสารของเซลลนั่นเอง เช้ือรา 
Alternaria kikuchiana จะดือ้ตอสาร polyxin-D โดยเช้ือท่ีดื้อยาและไมดื้อยา จะไมมีความแตกตาง
กันในเร่ืองการดูดซึมระหวางการเคล่ือนยายของสารปฏิชีวนะน้ี แตจะแตกตางกันมากในเร่ือง
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ปริมาณสารสะสมในไซโตพลาสซึม โดยระบบการสงผานในเซลลทออาหาร ซ่ึงการลดการซึมผาน
เซลล ท้ังของเซลลและไมโตคอนเดรีย เมมเบรน และนิวเคลียส เมมเบรน จะเกี่ยวของกับจุดท่ีจะทํา
ปฏิกิริยา (target site) ของสารเคมี และจะเกี่ยวของกับการลดการเกาะ (bind site) ซ่ึงเปนผลทําให
เกิดการดื้อยาของเช้ือ สวนเช้ือ Torulopsis utillis ซ่ึงดื้อตอ antimycin ไมเกี่ยวของกับการสงผานสาร
ในเซลล แตเกีย่วของกับการลดการเกาะกนัของสารยับยัง้ (inhibitor) กับ mitochondrial respiratory 
particel 
 

4. การดดัแปลงตาํแหนงของปฏิกิริยา (site modification) 
การเปล่ียนแปลงตําแหนงของเซลลท่ีกลายพันธุ (mutant cell) ตอสารพิษนั้น เปนการ

ลดตําแหนงท่ีทําปฏิกิริยากับสารพิษ ซ่ึงขบวนการแบบนี้พัฒนาใหดื้อตอสารเคมี ซ่ึงสารพิษทํา
ปฏิกิริยาเกี่ยวของกับขบวนการตางๆ มากมาย ดังนั้นการดัดแปลงตําแหนงของปฏิกิริยา (site 
modification) ถือวาเปนขบวนการดื้อตอสารกําจัดเช้ือราอีกอยางหนึ่ง  

 
วิวัฒนาการของการดื้อยา 

ธรรมศักดิ์ (2543) การดื้อตอสารปองกันกําจัดเช้ือราทําใหมีการพยายามคนหาวธีิ       
ในการปองกนัการพัฒนาของเช้ือ ซ่ึงจะตองศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางชีวเคมี และ
ทางพันธุกรรม และแนวโนมของการดื้อยา วาเกดิข้ึนมากเพียงใด ในป ค. ศ. 1960 ไดมีรายงานวา
การใชสารเคมีควบคุมโรคพืชไมไดผล เพราะเกิดการพฒันาของเช้ือราใหดื้อตอสารเคมี ในขณะน้ัน
ไมเพียงแตเกิดการตอยาฆาแมลง และสารปฏิชีวนะเทานั้น ยังพบวาพืชท่ีปรับปรุงพันธุเพื่อให
ตานทานตอโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรายังสามารถเกิดโรคได เพราะมีการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม
ของเช้ือราใหสามารถเขาทําลายพืชไดดีข้ึน ซ่ึงการดื้อยาดังกลาวมี 2 ลักษณะคือ 
 

1. การดื้อยาท่ีมีพิษเจาะจงและไมเจาะจงของสารปองกันกําจัดเชื้อรา (A resistance to 
multisite and specific- site fungicide)  

การควบคุมโรคสวนใหญจะใชสารเคมีประเภทดูดซึม และโดยสวนมากสารประกอบท่ี
ใชในการปองกันกําจัดเช้ือราจะถูกใชโดยเกษตรกรโดยไมไดคํานึงถึงบทบาทของสาร ซ่ึงทําใหเกดิ 
ผลเสียอยางมาก เชนในกรณกีารใชสารในกลุม dimethyl และ diethyl dithiocarbamate เพื่อยับยั้ง
การทํางานของเอนไซมของเช้ือรา ซ่ึงสันนิษฐานวาเกดิโดยทําใหเกดิ chelation ซ่ึงสารท่ีมีพิษ       
ไมจํากัดนั้น ทําใหเกิดความเปนพิษกวาง จึงจะสามารถปองกันการดือ้ยาได ในปจจุบันการดื้อตอ
สารท่ีมีพิษไมเจาะจง (multisite fungicide) ยังไมมีรายงานในหองปฏิบัติการ เหตุผลสําคัญคือการ
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เปล่ียนแปลงในยีนของเช้ือกลายพันธุนี้จะไมมีผลตอสารพิษพวกไมเจาะจง ซ่ึงตองการยีนมากกวา 1 
ยีน จึงจะดื้อยาได 

หลักฐานเหลานี้แสดงใหเหน็วาการนําสารกําจัดเช้ือราชนิดดูดซึมเขามา จะทําใหเกดิ
ปญหาเกี่ยวกับการดื้อยาของเชื้อราตอสารเคมีกลุมดูดซึมมากข้ึน การใชสารเคมีกลุมดูดซึมใน
การเกษตร แสดงใหเห็นความผันแปรของเช้ือราสามารถดื้อตอการควบคุมของสารเคมีเหลานี้ได 
คลายกับการตานทานท่ีเกดิในพืชพันธุตานทาน ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  5 การเปรียบเทียบการดื้อยาของเช้ือราตอสารเคมีและการตานทานโรคพืช (ธรรมศักดิ์, 2543) 
 
 

พืชพันธุตานทาน เชื้อราท่ีดื้อตอสารกําจัดเชื้อรา 

พันธุตานทานเชื้อรา (resistance) สารเคมีกําจัดเชื้อรา (Fungicide) 

ลักษณะท่ีจําเพาะ
ตอเช้ือ 

[(race) specific] 

ตําแหนงท่ี
จําเพาะตอพิษ 

[(site) specific] 

ลักษณะท่ีไม
จําเพาะตอเช้ือ 

(general) 

ตําแหนงท่ีไม
จําเพาะตอพิษ 
(non-specific) 

มีโอกาสเกิดข้ึนมาก แตไมคงทน 
(high but ephemeral effectiveness) 

เกิดไดปานกลาง แตคงอยูไดนาน 
(moderate but lasting effectiveness) 
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 ถึงแมวาการใชสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดดูดซึมจะไดผลดี หรือสามารถตอตาน
เช้ือราได แตกไ็มยาวนานนัก ปญหาของการดื้อยาจะเพ่ิมข้ึนหรือไม ข้ึนอยูกับชนิดของสารปองกัน
กําจัดเช้ือรา ถาชนิดของสารปองกันกําจดัเช้ือรามีพิษเจาะจงกับเช้ือรา ก็จะเกิดการผันแปรพอท่ีจะ
เกิดการดื้อยาภายใตสภาพแวดลอมนั้นไดงายและเร็ว 

 อยางไรก็ตามสารท่ีมีพิษเฉพาะเจาะจงและสารท่ีมีพิษไมเฉพาะเจาะจง ยังไมมีขอ
บงช้ีแนชัดวาสารดูดซึมกลุมใดกอใหเกิดการดื้อยาเร็วกวากัน 

 อีกเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหเกิดการดื้อยา คือ วธีิการใช เชนการใชสาร oxycarboxin ฉีด
พนเพื่อควบคุมโรคราสนิมของเบญจมาศ จะพบการพัฒนาของเช้ือท่ีดื้อยาไดงายกวาการใชสาร 
carboxymide สําหรับคลุกเมล็ด (seed treatment) จึงเปนท่ีนาสังเกตวาการพัฒนาการดื้อยาของเช้ือรา
ข้ึนอยูกับวิธีการใชดวย 
 

2. การปรับตัวและการคัดเลือกกลุมเชื้อดื้อยา (Selection and adaptability of resistance) 
 อัตราการเปล่ียนแปลงโดยการคัดเลือก (selection) ข้ึนกบัจํานวนของการผันแปร

ของการถายทอดไปสูลูกหลานไดของกลุมประชากร และความถ่ีของการคัดเลือก การดื้อตอสาร
ปองกันกําจดัเช้ือรานั้น ความผันแปรของการถายทอดไปสูลูกหลานจะแสดงออกโดยจํานวนและ
การกลายพันธุของยีนท่ีจะเกดิข้ึน ทําใหเกดิการดื้อตอสารปองกันกําจดัเช้ือรา ความกดดันระหวาง
การคัดเลือก ข้ึนกับวงจรของการสืบพันธุ (reproductive cycle) ของเช้ือรา ความคงทนของสาร
ปองกันกําจดัเช้ือรา ความแตกตางของความออนแอ (sensitive) ในพวกด้ังเดิม (wide type) และพวก
กลายพนัธุ (mutant type) ซ่ึงจะแสดงโดยการตอบสนองตอความยาวของชวงเวลาท่ีใชความเขมขน
ของสารเคมีท่ีแตกตางกัน การตานทานตอการคัดเลือกในสภาวะกดดัน (selection pressure) ดังกลาว 
จะเกิดข้ึนแตกตางกันไประหวางใน obligate parasite และ non- obligate parasite ดวย โรคพืชท่ีเกดิ
จากเช้ือราพวก non- obligate parasite ผลของการควบคุมโรคโดยใชสารเคมีอาจประสบผลสําเร็จ 
ในหลายๆ ป ถาเช้ือดังกลาวมีสภาพเปน virulent form 

 อีกปจจยัหนึ่งของการคัดเลือกในสภาวะกดดัน คือวิธีการใชสารปองกันกําจดั    
เช้ือรา ไมวาจะเปนแบบคลุกเมล็ด หรือแบบฉีดสเปรย หรือการใหตามรองน้ํา (furrow) ถาฉีดสเปรย
ไปในพืน้ท่ีกวางของระบบนเิวศนการเกษตร จะพบวาประชากรของเช้ือราจะไดรับสารเคมีพรอม
กันแตอาจจะตางระดับกนั ข้ึนอยูกับชนิดของเช้ือเหลานัน้ ในสภาพแบบนี้ เช้ือท่ีจําเพาะเจาะจงตอ
สารเคมีอยูภายใตการคัดเลือกในสภาวะกดดัน เช้ือจึงเกดิการดื้อยาได โดยไมตองคํานึงถึงวาจะเปน
เช้ือราในกลุม obligate parasite หรือ non- obligate parasite 
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 ในอดีตสารปองกันกําจดัเช้ือราถูกใชโดยไมคํานึงถึงวาอาจเกิด strain ใหมของ  
เช้ือราจนกระท้ังผลของสารปองกันกําจดัเช้ือรา ตอการควบคุมกลุมประชากรไมสามารถควบคุมเช้ือ
ดังกลาวไดในระดับไรนา อัตราการเปล่ียนแปลงอาจเกดิข้ึนต้ังแตในการใชในชวงแรก ทําใหเกิด
การระบาดของโรคในระดับท่ีเปนปญหาทางเศรษฐกิจข้ึน ดังนั้นชนดิและความถ่ีของการใชจึงถูก
นํามาพิจารณาวาจําเปน คือตองใชสารนั้นอยางตอเนื่องในประชากรของเชื้อจงึจะถือวามีเช้ือกลาย
พันธุได 

 ในนวิยอรค การใชสารโดดีนระดับรุนแรงเพ่ือควบคุมโรคสแคบ จะเกิดปญหาการ
ดื้อยาภายใน 10 ป ขณะท่ีการใชสาร captan ในปริมาณท่ีเทากันในเวลา 20 ป เช้ือก็ยงัไมแสดงการ   
ดื้อยา และการใชสาร benomyl ในการปองกันโรคสแคบในพื้นท่ีเดียวกนั และในออสเตรเลียตอนใต 
เกิดปญหาการไมสามารถควบคุมโรคได ในระยะเวลาเพยีง 3 ป 
 
ตาราง 1 รายงานการดื้อของเชื้อราตอสารเบนซิมิดาโซลจากแหลงตางๆ (reports of field developed 
resistance to benzimidazole fungicides) (ธรรมศักดิ์, 2543) 
 

เชื้อรา พืชอาศัย ประเทศ ป ค. ศ. 

Botrytis cinerea 

 

 

 

 

 

 

 

แตงกวา 
cyclamen 
ผักกาดหอม 
raspberry 
strawberry 

 
 

มะเขือเทศ 
 

ญ่ีปุน 
เนเธอรแลนด 

อังกฤษ 
สกอตแลนด 
อังกฤษ 

สกอตแลนด 
อเมริกา 
อังกฤษ 
อเมริกา 

1975 
1971 
1974 
1973 
1974 
1973 
1976 
1974 
1974 

Ceratocystis ulmi elms อเมริกา 1976 

Cercospora apii celery อเมริกา 1976 

C. arachidicola ถ่ัวลิสง อเมริกา 1974 

C. beticola 

 

sugar beet 
 

กรีก 
อิตาลี 
อเมริกา 

1973 
1974 
1974 
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 ตาราง 1 (ตอ) รายงานการดื้อของเช้ือราตอสารเบนซิมิดาโซลจากแหลงตางๆ (reports of field 
developed resistance to benzimidazole fungicides) (ธรรมศักดิ์, 2543)  
 

เชื้อรา พืชอาศัย ประเทศ ป ค. ศ. 

Cercosporidium personatum ถ่ัวลิสง อเมริกา 1974 

Colletotrichum coffeanum กาแฟ เคนยา 1976 

C. musae กลวย หมูเกาะอินเดยีตะวันออก  

Erysiphe cichoracearum มะเขือ ญ่ีปุน 1975 

E. graminis blue grass อเมริกา 1973 

Fusarium oxysporum gladiolus อเมริกา 1974 

Penicillium brevicompactum cyclamen เนเธอรแลนด 1971 

P.corymbiferum lily เนเธอรแลนด 1971 

P. digitatum พืชตระกูลสม อเมริกา 
อิสราเอล 
ญ่ีปุน 

1972 
1974 
1976 

Sclerotinia fructicola cherry ออสเตรเลีย 1976 

S.homoeocarpa turf grass อเมริกา 1974 

Sphaerotheca fuliginea พืชตระกูลแตง อเมริกา 
อิสราเอล 
ญ่ีปุน 
กรีก 

1969 
1970 
1975 
1976 

S. humuli strawberry ญ่ีปุน 1975 

Venturia inaequalis apple ออสเตรเลีย 
ญ่ีปุน 

1974 
1975 

V. pyrina pear อิสราเอล 1976 

Verticillium dahliae มะเขือเทศ อังกฤษ 1976 

V. malthousei เห็ด อเมริกา 
เนเธอรแลนด 

1974 
1975 
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การพัฒนาและกลไกการสรางความตานทานตอสารฆาเชื้อรา 
การสรางความตานทานตอสารฆาเช้ือราเปนการดัดแปลงพันธุกรรมของเช้ือรา เพื่อลด

การตอบสนองตอสารเคมี นักวิทยาศาสตรเช่ือกันวาการลดการตอบสนองตอสารเคมีนั้น เกิดจาก
การกลายพันธุ (mutation) ของเช้ือรา ซ่ึงอาจมีเช้ือจํานวนนอยมาก อาจมีเพียง 1 ในลานท่ีจะเกิดการ
กลายพันธุ สวนของเช้ือราท่ีจะเกิดการกลายพันธุนัน้อาจเปนสวนของเสนใย (mycelium) สวนท่ีใช
ในการขยายพันธุท่ีเรียกวา sclerotium หรือสปอร หรือนิวเคลียสของเซลลท่ีขยายพันธุ                    
และแพรกระจายไปท่ีอ่ืนได การกลายพันธุนั้น อาจเกดิมาจากการเปล่ียนแปลงของยนีเพียง 1 ยีน 
(single gene) หรือ หลายยีน (multiple gene) ซ่ึงการตานทานท่ีเกิดมาจากการกลายพนัธุของยีนเพยีง 
1 ยีน จะใชเวลาในการพัฒนาความตานทานส้ันกวาการตานทานท่ีเกิดมาจากการกลายพันธุของยนี
มากกวา 1 ยีน เช้ือรามีกลไกการสรางความตานทานโดยการลดการเขาไปของสารเคมี และการสลาย
พิษของสารเคมี 

ระดับความตานทานตอสารฆาเช้ือราสามารถวัดไดในหองปฏิบัติการโดยการเก็บ
ตัวอยางเช้ือราในสภาพไรมาทดสอบความเปนพิษของสารเคมีโดยดูผลจากการยับยั้งการเจริญ 
เติบโต การยับยั้งการงอกของสปอรของเช้ือรา หรืออาจใชพืชท่ีเกิดโรคมาทดสอบโดยตรง หากไม
สามารถเล้ียงเช้ือในหองปฏิบัติการได แลววัดคาความเปนพิษโดยแสดงในรูปของคา effective 
concentration 50 % (EC50) ซ่ึงไดจากการคํานวณโดยอาศัยหลักการเดียวกับคา LD50 ของสารเคมีใน
สัตวทดลอง  การกระจายตัวของประชากรของเช้ือราเปนแบบปกติ (normal-shaped) เม่ือสารเพ่ิงถูก
นําเขามาใช เช้ือราสวนใหญจะกระจายตัวอยูในชวงท่ีตอบสนองตอสารฆาเช้ือรา ซ่ึงสามารถถูก
ควบคุมไดนั่นเอง จึงมีความเส่ียงตอการตานทานตํ่า แตขณะเดียวกันก็มีเช้ือราสวนหนึ่งท่ีตานทาน 
และกระจายอยูในชวงท่ีไมตอบสนองตอสารเคมี ดังนั้นจึงไมถูกควบคุมโดยสารเคมี (ภาพ 6 A เสน
ทึบ) เม่ือมีการใชสารชนิดเดิมติดตอกันเปนเวลานาน ทําใหเช้ือราท่ีตานทานเพ่ิมสัดสวนมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการตานทานน้ันเกิดข้ึนจากการกลายพันธุของยีนเพียง 1 ยีนก็จะทําให
สัดสวนของเช้ือราตานทานเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว (ภาพ 6A เสนประ) สงผลใหจํานวนประชากรของ
เช้ือราท่ีตอบสนองตอสารเคมีตํ่ามีสัดสวนสูงข้ึน ทําใหการควบคุมโดยสารเคมีไมไดผล ในทาง
ตรงกันขาม หากการตานทานน้ันเกิดจากการกลายพันธุของยีนมากกวา 1 ยีนข้ึนไป จะสงผลใหการ
พัฒนาการตานทานชาลง ดังนั้นประชากรของเช้ือราท่ีตานทานจะคอยๆ เพิ่มสัดสวนข้ึน การ
ตอบสนองตอสารเคมีในประชากรจะคอยๆ ลดลงอยางชาๆ (ภาพ 6B) ดังนั้นในบางคร้ังจึง           
ไมสามารถแยกประชากรของเช้ือราท่ีตานทานกับประชากรที่ออนแอไดอยางชัดเจนเหมือนลักษณะ
การตานทานท่ีเกิดข้ึนจากการกลายพันธุของยีนเพียง 1 ยีน (Damicone, 2002) 
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ภาพ  6  การสรางความตานทานของเช้ือราท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว (A) และเกิดข้ึนอยางชาๆ (B)  

(Damicone, 2002) 
 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความตานทานตอสารฆาเชื้อรา 
O'Brien (2001) มีปจจยัหลายปจจยัท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ในการสรางความตานทาน 

ดังนั้นในการทํานายความตานทานจึงมีความซับซอนและยุงยาก ปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะกอใหเกิดการ
สรางความตานทานไดเร็วหรือชาเพียงใด ไดแก คุณสมบัติของสารเคมี เชนกลไกการออกฤทธ์ิ 
ชีววิทยาของเชื้อรา และการปฏิบัติตางๆ ในการผลิตพืช 

 
1. คุณสมบัติทางเคมีและการออกฤทธ์ิของสาร  

สารฆาเช้ือราบางกลุมเชน กลุม benzimidazole และ phenylamide จะถูกสรางความ
ตานทาน โดยการกลายพันธุของยีนเพียง 1 ยนี ดงันั้นจึงมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกดิการตานทาน      
สวนสารกลุม dicarboximide และกลุมท่ียับยั้งการสราง sterol หรืออาจเรียกวาเปนพวก 
demethylation inhibitor (DMI’s) ถูกสรางความตานทานชากวา เนื่องจากจะตองมีการกลายพันธุ
ของยีนมากกวา 1 ยนี สารฆาเช้ือราท่ีมีตําแหนงการออกฤทธ์ิหลายตําแหนง (multi-site fungicide) 
ซ่ึงไปรบกวนหลายกระบวนการของเช้ือรา และสวนใหญสารเหลานี้มีการออกฤทธ์ิแบบปองกันโดย
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การยับยั้งการงอกของสปอร ความเส่ียงท่ีจะเกิดความตานทานจึงมีตํ่าหรืออาจไมมีการสรางความ
ตานทาน 

 
2. ชีววิทยาของเชื้อรา  

เช้ือราท่ีมีวัฏจกัชีวิตส้ัน สามารถขยายพันธุไดเร็วและขยายพนัธุไดคร้ังละมากๆ และ
หากมีการแพรกระจายสปอรของเช้ือราไปในอากาศ (air-borne fungi) เชน เช้ือสาเหตุโรคราสนิม  
ราแปง และราน้ําคาง มีความเส่ียงในการพฒันาสรางความตานทานตอสารเคมีสูง เนื่องจากสวนท่ีใช
ในการขยายพันธุ เชนสปอรมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีสูง ดังนั้นความรุนแรงในการคัดเลือกเพือ่
สรางความตานทานจึงมีสูง เช้ือราพวกนี้ไดแก พวกท่ีกอใหเกดิโรคกับสวนของพืชท่ีอยูเหนอืดิน 
เชน ใบ โดยบนใบหนึ่งๆ อาจพบจํานวนสปอรหลายพันสปอร ในทางตรงขามเช้ือราท่ีมีวัฏจักรชีวติ
ยาว โดยอาจมีเพียง 1 รุนตอฤดูกาลปลูกพืชและมีการขยายพันธุตํ่า เชนเช้ือราท่ีอยูในดิน (soil-borne 
fungi) บางชนิดมีจํานวนของสวนท่ีใชในการขยายพันธุ เชน เม็ด sclerotium นอยกวาเช้ือรากลุมท่ี
กลาวมาขางตน โดยอาจมีจาํนวนเม็ด sclerotium เพียงรอยเม็ดตอตน ดังนัน้จึงมีโอกาสสรางความ
ตานทานไดชากวา  

 
3. การปฏิบัตติางๆ  

ในการผลิตพชื การปฏิบัติและการดแูลตางๆ ในการปลูกพืชสงผลในการพัฒนาการ
สรางความตานทานตอสารเคมี การใชพันธุท่ีออนแอปลูก สงผลใหมีการคัดเลือกใหเกิดความ
ตานทานตอสารเคมีมากข้ึน เนื่องจากจําเปนจะตองมีการฉีดพนสารเคมีมากยิ่งข้ึน เม่ือเทียบกับพนัธุ
ตานทาน การใหปุยไมเพยีงพอ หรือใหปุยไนโตรเจนมากเกินไป ทําใหเกิดโรคมากข้ึนในพืชบาง
ชนิด เชน โรคใบไหมในมะเขือเทศและมันฝร่ัง จะมีการระบาดรุนแรงข้ึน หากขาดธาตุไนโตรเจน 
ในขณะท่ีขาวสาลี หากมีไนโตรเจนมากเกินไป จะทําใหโรคบางโรคระบาดรุนแรงข้ึน การใหน้ํา
บอยคร้ังเกินไป แตใหทีละนอยๆ จะกอใหเกิดโรคมากขึ้น เนื่องจากจะทําใหใบพืช และดินเปยกช้ืน
อยูตลอดเวลา ทําใหการระบาดและการแพรกระจายของเช้ือมากข้ึน การไมรักษาความสะอาดแปลง
ปลูกหลังจากเก็บเกีย่วแลว ทําใหฤดูปลูกถัดไปมีโอกาสการระบาดของโรครุนแรงข้ึน การปลูกพืช
ในเรือนกระจก การปลูกพืชเชิงเดี่ยวติดตอกันเปนเวลานาน สงผลใหมีการระบาดของโรครุนแรงข้ึน 
ปจจัยดังกลาวขางตนท่ีสงผลใหเกดิการระบาดของโรคมากข้ึน นํามาสูการใชสารเคมีในการฉีดพน
มากยิ่งข้ึน ทําใหความรุนแรงในการคัดเลือกการตานทานตอสารเคมีเพิ่มมากข้ึนดวย 
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4. ลักษณะการใชสารฆาเชื้อรา  
การใชสารอยางตอเนื่อง และฉีดพนบอยคร้ัง มีโอกาสเส่ียงสูงท่ีจะเกดิการสรางความ

ตานทาน วิธีการใชสารท่ีแตกตางกันสงผลใหการพัฒนาการสรางความตานทานแตกตางกัน สารท่ี
ใชฉีดพนทางใบ มีโอกาสเส่ียงตอการพฒันาความตานทานสูงกวา สารท่ีใชคลุกเมล็ดเนื่องมาจาก
สารคลุกเมล็ดใชเพียงคร้ังเดยีวกอนปลูก ในขณะท่ีสารฉีดพนทางใบตองฉีดพนหลายคร้ัง เทคนิคใน
การฉีดพน และอัตราในการใช มีผลตอการสรางความตานทานเชนเดียวกัน การฉีดพนสารท่ี
กระจายไมท่ัวถึง หรือใชอัตราตํ่าเกินไป ทําใหควบคุมโรคไมไดผล จําเปนตองฉีดพนซํ้าทําใหเกดิ
การสรางความตานทานเร็วข้ึน 

โดยสรุป อิทธิพลของสารเคมีตอเช้ือราอาจแบงเปนผลกระทบข้ันตน (primary effect) 
และผลกระทบข้ันปลาย (secondary effect) เม่ือมีสารเคมีชนิดใหมๆ ถูกสังเคราะหออกมา หรือ
นํามาใชทดสอบในงานตางๆ เม่ือมีการศึกษาเกี่ยวกับเช้ือราในหองทดลอง การศึกษาอีกระดับหนึ่ง
คือการตรวจสอบการยับยั้งการหายใจ การยับยั้งการเรงการเจริญเติบโต หรือยับยั้งการสังเคราะห
สารประกอบสําคัญอ่ืนๆ ภายในเซลล เชน กรดอะมิโน สารประกอบเอสเอช (-SH compound)   ซ่ึง
การศึกษาในระดับนี้ยุงยากข้ึน เม่ือรวมการศึกษาดานการยับยั้งการสรางสปอร การงอก    การยืดยาว
ของเสนใย หรือการศึกษาทางสัณฐานวิทยา ประกอบกับการศึกษาการเปล่ียนแปลงภายในเซลล     
ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้อาจจะไมละเอียดในแงของงานทดลองแบบ bioassay ดังนั้นนักวิทยาศาสตรบาง
คนจึงศึกษารายละเอียดถึงโครงสรางโมเลกุล ระหวางสารพิษกับสวนประกอบเซลลท่ีจะถูกทํา
ปฏิกิริยา (target system) ซ่ึงงานดังกลาวคอนขางจะไดรับความสนใจโดยเฉพาะการศึกษาการดื้อตอ
สารปองกันกําจัดเช้ือราในกลุม benzimidazole (ธรรมศักดิ์, 2543) 

อยางไรก็ตามในปจจุบันการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเร่ิมมีขอจํากัด เนื่องจาก
สารหลายชนิดไดถูกหามใช อีกท้ังตลาดผูบริโภคใหความสนใจเลือกซ้ือผลิตผลท่ีมาจากระบบการ
ผลิตท่ีไมใชสารเคมีกันมากข้ึน ดังนั้นเทคโนโลยีการปองกันกําจดัโรคพืชจึงตองปรับเปล่ียนให
สอดคลอง ซ่ึงแนวทางการปองกันกําจัดโรคพืชโดยชีววิธีนั้นไดรับความสนใจย่ิงและอาจจะเปน
ทางเลือกใหมในการควบคุมโรคแอนแทรกโนส (พรชนก และคณะ, 2549)  

ปจจุบันนกัวิทยาศาสตร ตางใหความสนใจกับสารท่ีไดจากธรรมชาติ เชน สมุนไพร
มากข้ึน เพราะพืชสมุนไพรมีสรรพคุณหลายดาน เชนเปนยารักษาโรค เปนอาหาร และนํามาสกดั
เพื่อใชเปนตัวยับยั้งการเจรญิเติบโตของสปอรของเช้ือจุลินทรีย อีกท้ังยังเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อยูมากในประเทศไทย จึงนาจะนํามาใชใหมากข้ึน เนื่องจากปลอดภยักวาการใชสารเคมี จึงชวยลด
ปริมาณสารพิษตกคาง ลดการดื้อยาของศัตรูพืชบางชนดิได (กรรณกิา และคณะ, 2548) ซ่ึงมีการ
เปรียบเทียบขอดี – ขอเสียระหวางการใชสารสกัดจากพืชกับสารเคมีสังเคราะห (ตาราง 2) 
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ตาราง  2  การเปรียบเทียบขอดี – ขอเสีย ระหวางการใชสารสกัดจากพืชกับสารเคมีสังเคราะห 
(ณรงค, 2536) 

 

สารสกัดจากพืช สารเคมีสังเคราะห 
1. เลือกทําลายหรือทําลายเฉพาะเจาะจง 
2. มีความเปนพษิตํ่า หรือคอนขางตํ่า 
3. สลายตัวไดงาย 
4. ไมมีอิทธิพลตอระบบนิเวศนหรือมีนอย 
5. หาวัตถุดิบไดงาย  
6. ราคาถูก 
7. มีโอกาสเกิดความตานทานหรือดื้อยานอย 
8. ตนทุนการผลิตตํ่า 
9. ใชเทคโนโลยกีารผลิตท่ีงาย 
10. ใชกับศัตรูพืชในดินใหประสิทธิภาพสูงกวา

และมีพิษตกคางตํ่ากวา 

1. ทําลายครอบจักรวาล 
2. ความเปนพษิมีต้ังแตตํ่าถึงสูง 
3. สลายตัวไดยาก 
4. มีอิทธิพลตอระบบนิเวศนมาก 
5. หาไดงาย 
6. ราคาแพง 
7. เกิดความตานทานหรือดื้อยาไดงาย 
8. ตนทุนการผลิตสูง 
9. ใชเทคโนโลยกีารผลิตท่ียุงยากซับซอน 
10. ใชกับศัตรูในดินใหมีประสิทธิภาพ และมี

พิษกับจุลินทรียและสัตวท่ีมีประโยชน 
เกิดพิษตกคางในดิน 

 
บัญญัติ (2518) ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองเทศ 27 ชนิด ในการยบัยั้งการเจริญของ

จุลินทรีย 33 ชนิด พบวากระชายยับยั้งการเจริญของเช้ือรา Rhizopus sp. ขายับยั้งการเจริญของเช้ือ 
Curvularia sp. ขิงแกยับยั้งการเจริญของเช้ือรา  Alternaria sp. และ Aspergillus sp. ขิงออนยับยั้ง
การเจริญของเช้ือรา Curvularia sp. และ Rhizopus sp. ไดเปนอยางด ี

นันทนยี (2534) ไดนําสมุนไพร 10 ชนิด ไดแก กระชาย กระเทียม ขิง กระเพรา 
กระวาน ดีปลี โปยกั๊ก พริกข้ีหนู พริกไทย และมะกรูด มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเช้ือรา Alternaria brassicicola บนอาหาร PDA ท่ีผสมผงสมุนไพรในอัตราความ
เขมขนตางๆ 10 ระดับคือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10% ตามลําดับ พบวากระชายและพริกไทย
เปนสมุนไพรท่ียับยั้งการเจรญิของเช้ือรา Alternaria brassicicola ไดทุกระดับความเขมขน 
รองลงมาคือ ดีปลี ขิง มะกรูด กระเทียม พริกข้ีหน ู โปยกั๊ก กระวาน และกระเพราตามลําดบั          
ซ่ึงสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือไดเม่ือเพิ่มความเขมขนของสมุนไพรใหสูงข้ึน 
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ธารทิพย (2540) ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด ท่ีสกัดดวยเอทานอลจากขา 
ทองพันช่ัง และวานน้ํา พบวาสารสกัดจากขา ท่ีความเขมขน 10,000 ppm  สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเสนใย และการงอกของสปอรเช้ือรา C. gloeosporiodes   ได 100 เปอรเซ็นต มีคา ED50 เทากับ 
1,300 ppm 

สุเทพ (2544) ไดศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากขาในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เช้ือรา C. capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก พบวา สารสกัดหยาบจากขาท่ีสกดัดวย          
เอทานอล ท่ีระดับความเขมขน 10,000 ppm มีประสิทธิภาพในการยบัยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา
ได 84.26 เปอรเซ็นต และเม่ือนําสารสกัดหยาบจากขามาทดสอบฤทธ์ิในการปองกันการเกิดโรค                 
แอนแทรคโนส บนผลพริก พบวา เม่ือปลูกเช้ือ 6 ช่ัวโมง กอนแลวนําไปชุบสารสกัดหยาบจากขาท่ี
ระดับความเขมขน 10,000 ppm ใหผลในการยับยั้งการเกิดโรคไดดีเทากับการใชสาร Benomyl ท้ัง
ในดานการควบคุมโรค และคุณภาพหลังการเก็บเกีย่ว 

อนุศักดิ์ (2538) ศึกษาสารตานเช้ือราจากขา (Languas galangal Linn.) พบวาสวนสกัด
หยาบโดย dichloromethane จากเหงามีฤทธ์ิตานเช้ือรา Cladosporium cladosporioides การแยกสาร
ตานเช้ือราจากสารสกัดหยาบจากเหงาโดยวิธีทางโครมาโตรกราฟฟและตรวจสอบทางชีววิทยา ได
สวนท่ีมีฤทธ์ิตานเช้ือราคือ LG I, LG II, LG III เม่ือวิเคราะหสารดวย GC-MS, IR และ CHNS/O 
Analyzer พบวาสารท่ีออกฤทธ์ิใน 3 สวน คือ 1’acetoxychavical acetate และไอโซเมอร เม่ือนําสาร
สกัดหยาบนี้ไปทดสอบกับลําไย ล้ินจี่ และมะมวง 11 สายพันธุ พบวาสามารถยับยั้งเช้ือราได        
ทุกชนิด โดยยับยั้งเช้ือรา Alternaria sp. ไดสูงสุด ท่ีความเขมขน 1:1000 (v/v) ยกเวน                          
C. gloeosporiodes  กับ  Lasiodiplodia sp. เฉพาะสวนสกัดหยาบเขมขนเทานั้นท่ียับยั้งได สวนการ
ทดสอบบนผลลําไยไมสามารถยับยั้งเช้ือ Lasiodiplodia sp, Fusarium sp. และ Pestalotiopsis sp. 

สุภัทรา (2548ก)  ทําการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบ 17 ชนิด ท่ีไดจากสมุนไพรวงศ
ขิง ในการตอตานการเจริญของเสนใยของรา 6 ชนิด คือ C. capsici (2 สายพันธุ),                           
C. gloeosporioides (2 สายพันธุ), Dothiorella sp., Lasiodiplodia theobromae, Pestalotiopsis sp. 
และ Pythium aphanidermatum พบวา สารสกัดหยาบท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือราไดดี คือ
สารสกัดท่ีไดจาก ขิง (Ginger) และไพล (Jengibre Colorado) ความเขมขน 10,000 ppm ในอาหาร 
PDA โดยสารสกัดหยาบจากขิง มีผลทําใหการเจริญของเสนใยของรา C. capsici และ                     
C. gloeosporioides ทุกสายพันธุท่ีนํามาทดสอบลดลง ระหวาง 83-87% และทําใหเช้ือรา                 
P. aphanidermatum ไมสามารถเจริญได ในการทดสอบผลตอการงอกของสปอร พบวาสารสกัด
หยาบท่ีไดจาก ขิง เรว ขา ขม้ินออย และวานชักมดลูก สามารถยับยั้งการงอกของสปอรของ           
C. capsici สายพันธุ 152 และ 170 เช้ือรา C. gloeosporioides สายพันธุ 163, และ Pestalotiopsis sp. 
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ท่ีนํามาทดสอบไดอยางสมบูรณ เม่ือมีความเขมขนของสารสกัด 25,000 ppm สปอรของเช้ือรา       
C. capsici ท้ัง 2 สายพันธุ และเช้ือรา C. gloeosporioides สายพันธุ 163 ไมสามารถงอกไดในสาร
สกัดหยาบท่ีไดจากกระชาย เม่ือสารสกัดมีความเขมขน 5,000 ppm ข้ึนไป 

สุภัทรา (2548ข) ศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดน้ํามันระเหยท่ีไดจากสมุนไพรวงศขิง 3 ชนิด 
คือ กระชาย, ขา, และ ขิง ในการตอตานการเจริญของเสนใยของเช้ือราสาเหตุโรคพืช 6 ชนิด คือ    
C. capsici (2 สายพันธุ), C. gloeosporioides (2 สายพันธุ), Dothiorella sp., Lasiodiplodia 
theobromae, Pestalotiopsis sp. และ Pythium aphanidermatum พบวา น้ํามันระเหยท่ีมี
ประสิทธิภาพดีในการศึกษาคร้ังนี้ คือน้ํามันระเหยท่ีไดจากกระชาย และขิง ความเขมขน 1,000 ppm 
ในอาหาร PDA โดยนํ้ามันกระชายมีผลทําให   เช้ือรา C. capsici  (สายพันธุ170), Dothiorella sp. 
และ P. aphanidermatum ไมสามารถเจริญได และทําใหการเจริญของเช้ือรา Pestalotiopsis sp. 
ลดลง 88 % น้ํามันระเหยท่ีสกัดจากขิงสามารถทาํใหการเจริญของเช้ือรา C. gloeosporioides        
สายพันธุ 163, C. gloeosporioides สายพันธุ 458, L. theobromae, Pestalotiopsis sp. และ                
P. aphanidermatum ลดลง 69, 73, 82, 65 และ 64 % ตามลําดับ และจากการศกึษาผลของน้ํามัน
ระเหยท่ีมีตอการงอกของสปอรของเช้ือราพบวา น้ํามันระเหยท่ีสกัดจากกระชายและขิง ใหผลดีมาก
ในการยับยั้งการงอกของสปอรเช้ือรา C. capsici ท้ัง 2 สายพันธุ C. gloeosporioides (สายพันธุ 163) 
และ Pestalotiopsis sp. เม่ือมีความเขมขนของสารสกัดน้ํามันระเหยต้ังแต 100 ppm ข้ึนไป  

นุชนารถ และคณะ (2 5 4 7) เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุขาวจากเกษตรกร 1 1  ราย ใน 4 
อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม แลวตรวจหาปริมาณเช้ือราท่ีติดมากับเมล็ด และทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารสกัดหยาบดวยน้ําจากสมุนไพร ในการยับยัง้การเจริญของเช้ือราสาเหตุ 4  ชนิด คือ 
Alternaria sp., Bipolaris sp., Curvularia sp. และ Fusarium sp. โดยใช กระเทียม ขา และขม้ิน และ
สารสกัดเอธานอลจากขม้ิน ผสมในอาหาร PDA พบวาสารสกัดน้ําจากขาและขม้ินความเขมขน    
60% ใหประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเช้ือราท้ัง 4 ชนิดไดอยางสมบูรณ (100%) ยกเวน
สารสกัดขม้ินท่ีความเขมขนนี้ สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา Curvularia sp. ไดเพียง 90.03 % 
และเม่ือนําสารสกัดน้ําจากกระเทียม ขา และขม้ินสด และสารสกัดเอธานอลจากขม้ินแหง           
และผงแหงของพืชเหลานี้มาคลุกเมล็ด ตรวจสอบโดย blotter method พบวาสารสกัดหยาบดวยน้ํา
จากขาผง ความเขมขน 40 % และ 60%, กระเทียมผง 60 %, สารสกัดเอธานอลจากขม้ิน             
ความเขมขน 10000 ,20000 และ 30000 ppm สามารถลดปริมาณเช้ือรา Alternaria sp. ไดดี และไม
ทําใหขาวสูญเสียความงอก แตสารสกัดเอธานอลและผงแหงของพชืท้ัง 3 ชนดิ ดังกลาวทําให
เปอรเซ็นตความงอกลดลง 
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ในการวิจัยหาสมุนไพรในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสนั้น พบวามีสมุนไพรหลาย
ชนิดท่ีสามารถควบคุมโรคแอนแทรคโนสได  ซ่ึงงานวิจัยตางๆ  เหลานี้สวนใหญไดรับผลสําเร็จ
อยางดีในสภาพหองปฏิบัติการ  สวนการนํามาใชในการควบคุมโรคพืชจริงๆในโรงเรือนและใน
แปลงทดลองนั้น  ยังไมคอยมีงานวิจัยเทาท่ีควร 

 
 

 

 
 


