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บทที่ 3 
 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

1.  แยกเชื้อราบริสุทธ์ิ และเก็บรวบรวมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของ

ผลไม 

เก็บรวบรวมตัวอยางผลไม 6 ชนิด ไดแก แอปเปล,กลวย, ฝร่ัง, มะมวง, มะละกอ และ 
สม ท่ีแสดงอาการของโรคแอนแทรคโนส จากตลาดในเขต อ.เมือง  จ.เชียงใหม มาตรวจสอบ     
เช้ือสาเหตุดวยวิธีการ free hand section สองดูภายใตกลองจุลทรรศนเพื่อตรวจสอบลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา หากพบวาเช้ือสาเหตุเปนเช้ือรา Colletotrichum spp. จึงทําการแยกเช้ือโดยวิธี tissue 
transplanting method โดยนําสวนของพืชอาศัยมาลางดวยน้ําไหลนานประมาณ 15 นาที เพื่อลางส่ิง
ปนเปอนตางๆ ออก ตัดช้ินพืชบริเวณแผลกับเนื้อเยื่อปกติใหมีขนาดเล็กประมาณ 0.5 x 0.5 
เซนติเมตร จากนั้นฆาเช้ือท่ีผิวโดยจุมช้ินพืชใน 10% sodium hypochlorite นาน 1-3 นาที (ข้ึนอยูกับ
ความหนาบางของช้ินพืช) แลวลางดวยน้ํากล่ันฆาเช้ืออีก 3-5 นาที ซับช้ินพืชใหแหงดวยกระดาษ
ชําระท่ีฆาเช้ือแลว  นําช้ินพืชวางลงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA)  บมไวท่ีอุณหภูมิหอง
ประมาณ 3-4 วัน จึงเข่ียบริเวณปลายเสนใยมาวางบนอาหาร PDA ใหม เม่ือเช้ือเจริญเกือบเต็มจาน
อาหาร เข่ียเสนใยของเชื้อราไปทดสอบการเปนสาเหตุของโรคโดยการปลูกเช้ือลงบนผลไมชนิดท่ี
เปนโรค เพื่อพิสูจนวาเปนเช้ือสาเหตุของโรคหรือไม โดยสังเกตลักษณะอาการของโรคท่ีเกิดข้ึน 
เก็บตัวอยางเช้ือราท่ีเปนสาเหตุของโรค โดยใช cork borer ตัดบริเวณปลายเสนใยของโคโลนี          
ท่ีบริสุทธ์ิ เก็บตัวอยางเสนใยสวนหนึ่งไวเปน stock ใน PDA slant และอีกสวนหนึ่งนําไปใชในการ
ทดลองข้ันตอไป ทําการวัดขนาดและรูปรางของ conidium และ appressorium ของเช้ือราสาเหตุโรค 
ดวยวิธี slide culture โดยวางแผนสไลดและ cover slip บนกระดาษชําระท่ีอบฆาเช้ือแลว  จากนั้นเท
อาหาร PDA ลงบนจานอาหารใหหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร แลวตัดใหเปนช้ินส่ีเหล่ียมขนาด
ประมาณ 1 x 1 เซนติเมตร วางอาหารบนแผนสไลด  เข่ียเสนใยเช้ือราหรือกลุม conidium หรือ mass 
ปายท่ีขอบของ PDA ท้ัง 4 ดาน ปดทับดวย cover slip (ภาพ 7) แลวเติมน้ํากล่ันฆาเช้ือลงบนกระดาษ
ชําระเพื่อใหความช้ืน บมไวท่ีอุณหภูมิหองนาน 3-4 วัน จึงนําแผน cover slide มายอมดวย phenol 
cotton blue สองดูภายใตกลองจุลทรรศน โดยสุมเลือก conidium และ appressorium อยางละ 30 อัน 
ท่ีกําลังขยาย 1000 เทา บันทึกขนาดและรูปราง 
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        ภาพ 7 วธีิการเล้ียงเช้ือแบบ slide culture 
 

 
2. ทดสอบความทนทานตอสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim ท่ีระดับความเขมขนตางๆ 

 
เตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ PDA เพื่อผสมกับสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim 

ความเขมขนระดับตางๆ ดังนี้คือ  0.1, 1, 10, 100, 500 และ  1000 ppm เทอาหาร PDA ท่ีผสม
สารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขนตางๆ ใสจานอาหารเล้ียงเชื้อท่ีมีเสนผาน
ศูนยกลาง 9 เซนติเมตร จานละประมาณ 15 มิลลิลิตร ทดสอบความทนทานตอสารสารปองกัน
กําจัดเช้ือรา carbendazim ดวยวิธี culture disc technique โดยใช cork borer ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ตัดปลาย   เสนใยของเช้ือราแตละไอโซเลท ท่ีแยกไดจากการทดลองท่ี 1 
มาเล้ียงบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขนตางๆ ขางตน 
เปรียบเทียบการเจริญของเสนใยเช้ือรากับชุดควบคุมซ่ึงใชอาหาร PDA ไมผสมสารปองกัน
กําจัดเช้ือรา carbendazim โดยทําการทดลองความเขมขนละ 4 ซํ้า ตอไอโซเลท บันทึกลักษณะ
โคโลนีของเช้ือรา และการเจริญของเช้ือรา โดยวัดขนาดเสนผานศูนยกลางโคโลนีของเช้ือรา 
เม่ือเช้ือราชุดควบคุมเจริญเต็มท่ี โดยบันทึกท้ังในแกน X และแกน Y เพื่อหาคาเฉล่ียการเจริญ
ของเสนใยเช้ือรา 

 

A B

C D
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การประเมินระดับความทนทานของเช้ือราตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim นั้นพิจารณา
จาก 

2.1   ความสามารถเจริญไดบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim  

ท่ีระดับความเขมขนตางๆ  

เม่ือเล้ียงเช้ือรา Colletotrichum spp. เปนเวลา 5 วัน หรือจนกวาเช้ือรา      
Colletotrichum spp. ในชุดควบคุมเจริญเต็มจานอาหารเล้ียงเช้ือ นําเช้ือราจากทุกไอโซเลท มาจัด
ระดับความทนทานตอสารปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim 4 ระดับ (Peres et al., 2004; Koenraadt, 
et al., 1992) ดงันี้คือ  

• เช้ือราท่ีออนแอตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim หรือสายพันธุปกติ (sensitive; S) 
คือเช้ือราท่ีไมสามารถเจริญไดหรือเจริญไดเพียงเล็กนอยบนอาหาร PDA ท่ีผสมสาร
ปองกันกําจัดเช้ือรา คารเบนดาซิม ระดับความเขมขน 0.1-1 ppm  

• เช้ือราท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ระดับตํ่า(weakly resistance; WR) 
คือเช้ือราท่ีเจริญไดบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ระดับ
ความเขมขน 0.1-10 ppm  

• เช้ือราที่ทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ระดับปานกลาง (moderately 
resistance; MR)  คือเช้ือราที่เจริญไดบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา       
คารเบนดาซิม ระดับความเขมขน 0.1-100 ppm 

•  เช้ือราท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ระดับสูง (highly resistance; HR) 
คือเช้ือราท่ีสามารถเจริญไดบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim
ระดับความเขมขนมากกวา 100 ppm  
 

2.2 อัตราการเจริญของเชื้อราบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim       

ท่ีระดับความเขมขนตางๆ 

นําคาเฉล่ียการเจริญของเช้ือรา ท่ีไดจากการทดลองมาประเมินหาอัตราการเจริญเติบโต
ของเช้ือราบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจดัเช้ือรา ในแตละความเขมขนเปรียบเทียบกับ    
ชุดควบคุม ซ่ึงอัตราการเจริญเติบโตของเช้ือราบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา        
carbendazim ความเขมขนตางๆ คํานวณจากสมการ 
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เปอรเซ็นตการเจริญของเช้ือรา  =    คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางโคโลนีชุดทดสอบ x 100 
  (เทียบกับชุดควบคุม)     คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางโคโลนี ชุดควบคุม  

 
แลวนําเปอรเซ็นตการเจริญเติบโตของเช้ือราท่ีได มาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของเช้ือราใน
แตละความเขมขน 5 ระดับการเจริญ ดังนีคื้อ  

-   = เช้ือราท่ีเจริญไดต้ังแต 0-10 %เม่ือเทียบกับชุดควบคุม 
+    = เช้ือราท่ีเจริญไดมากกวา  10%  แตไมเกิน  35% เม่ือเทียบกับชุดควบคุม 
++   = เช้ือราท่ีเจริญไดมากกวา  35%  แตไมเกิน  65% เม่ือเทียบกับชุดควบคุม 
+++   = เช้ือราท่ีเจริญไดมากกวา  65%  แตไมเกิน  90% เม่ือเทียบกับชุดควบคุม 
++++   = เช้ือราท่ีเจริญไดมากกวา  90%  เม่ือเทียบกบัชุดควบคุม 
 

3 เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาระหวางเชื้อราสายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ี
ทนทานตอสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim (HR) 

3.1 การศึกษาลักษณะโคโลนี   และเสนใยของเชื้อรา  
เล้ียงเสนใยเช้ือรา บนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ระดับ

ความเขมขน 500 ppm (อัตราแนะนํา) ดวยวิธี poisoned food โดยใช cork borer ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ตัดปลายเสนใยของเช้ือราแตละไอโซเลท ท่ีแยกไดจากการทดลองที่ 1        
มาเล้ียงบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim โดยทําการทดลองความเขมขน
ละ 4 ซํ้า ตอไอโซเลท เปนเวลา 3 วัน หรือจนกวาเสนใยเช้ือราในชุดควบคุม (PDA ไมผสมสาร
ปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim) จะเจริญเต็มท่ี ตรวจสอบลักษณะโคโลนีและเสนใยของเช้ือราท่ี
เจริญบนอาหาร PDA ผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim เปรียบเทียบลักษณะโคโลนีและ
เสนใยในชุดควบคุม กับสายพันธุปกติ และทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim บันทึก
ลักษณะโคโลนี  และการเจริญของเสนใย  

 
3.2 การศึกษาลักษณะ conidium  และการงอก germ tube บนเยื่อหอม 

ตรวจสอบลักษณะ conidium และ appressorium และหาอัตราการงอกของ conidium 
โดยการเล้ียงบนเยื่อหอม ซ่ึงประยุกตจากวิธีการของ Hirata (1942) ดังนี้คือ เตรียมเยื่อหอม โดยนํา
หอมหัวใหญมาผาแบงออกเปน 4 สวน ลอกกลีบหอมหัวใหญออกเปนช้ินๆ ใชมีดกรีดผิวดานในให
เปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 1x1 เซนติเมตร ใชปากคีบ (forceps) ลอกเซลลผิว (epidermal cell) ดานใน
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กลีบหอม นํามาแชในแอลกอฮอล 80% ท้ิงไวประมาณ 2 สัปดาห เม่ือตองการใช นําเซลลเยื่อหอม
มาลาง โดยเปดน้ําไหลผานเบาๆ อยางนอย 2 ช่ัวโมง กอนนําไปทดสอบ จากนั้นเตรียม spore 
suspension ของเช้ือราในขอ 3.1 โดย เทน้ํากล่ันปลอดเช้ือลงในจานอาหารเล้ียงเช้ือ ใชแทงแกวรูป
ตัวแอล เกล่ียใหสปอรของเช้ือราหลุดออกจากผิวหนาอาหาร จากนั้นนํามากรองดวยผาขาวบาง
ปลอดเช้ือ 3-4 ช้ัน เพื่อกรองเอาเศษวุนและเสนใยเช้ือราออก นํา spore suspension ไปปรับปริมาตร
ดวย haemacytometer ใหไดความเขมขนสปอรเทากับ  8 X 105 สปอร/มิลลิลิตร  เข่ียเยื่อหอมวางบน
กระจกสไลดท่ีสะอาด โดยใหหงายดานท่ีมีแวกซข้ึนดานบน ซับน้ําสวนท่ีเหลือดวยกระดาษกรอง 
นํา spore suspension (8 X 105 สปอร/มิลลิลิตร) ปริมาตร 20 ไมโครลิตร หยดลงบนเยื่อหอมท่ีเตรียม
ไว แลวนําไปลอยบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา 500 ppm เปรียบเทียบกับชุดท่ีลอยอยูใน
น้ํากล่ันฆาเช้ือ ในจานอาหารเล้ียงเช้ือ จากน้ันหาเปอรเซ็นตการงอกของ conidium บนเยื่อหอม   
โดยนําเยื่อหอมที่หยด spore suspension มาวางบนแผนสไลด แลวหยด lactophenol cotton blue    
ลงไป เพื่อหยุดการงอกและการเจริญของ conidium ปดทับดวย cover slip นําไปตรวจนับเปอรเซ็นต
การงอกของ conidium และ appressorium โดยสุมนับ 100 conidium ตอซํ้า จํานวน 3 ซํ้าตอไอ
โซเลท ภายใตกลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบ ท่ีเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง โดย  conidium ท่ี
นับวางอกตองเปน conidium  ท่ีงอก germ tube ออกมามากกวาความกวางของ conidium  
 
4 ประสิทธิภาพของสารปองกันกํา จัด เชื้ อรา  และสมุนไพรในการควบคุมเชื้ อรา   

Colletotruchum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลไม 
 

4.1 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อรา ตอการเจริญของเสนใย 

นําสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร จํานวน 6
ชนิด (ตาราง 3) มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใย ดวยวิธีการ poisoned food 
technique  
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ตาราง  3 ชนิด  ความเขมขน และปริมาณของสารปองกันกําจัดเช้ือรา  ท่ีใชในการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp.  
 

ช่ือสามัญ ช่ือการคา ระดับความเขมขนของ
อัตราแนะนํา (ppm.) 

benomyl Benlate® OD   500 
carbendazim Vitavax®   500 
carboxin Vitavax®   525 
captan Orthocide®              1,250 
copper oxychloride Copina 85®              2,150 
mancozep Newtane M-45®   200 

 
โดยนําสารเคมีปองกับกําจัดเช้ือราท้ัง 5 ชนิด ในอัตราแนะนํา มาผสมกับอาหาร     

เล้ียงเช้ือ PDA เทใสจานอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร จานละประมาณ 10 
มิลลิลิตร ใช cork borer ท่ีฆาเช้ือแลว เจาะยายช้ินวุนท่ีมีเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุ
ปกติ และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim เจริญอยู วางลงบนจานอาหาร
เล้ียงเช้ือท่ีผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช โดยทดสอบสารเคมีละ 4 ซํ้า ตอไอโซเลท เปรียบเทียบ
ลักษณะโคโลนี และเสนใยกับชุดควบคุม (ไมผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา) และชุดที่ผสมสาร
ปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ของสายพันธุปกติ และทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา 
carbendazim บันทึกลักษณะโคโลนี และการเจริญของเสนใย และทําการวัดขนาดโคโลนี เพื่อใช
คํานวณหาเปอรเซ็นตของการยับยั้ง ตามสูตรของ ธรรมศักดิ์ (2543) ดังนี้ 

 
เปอรเซ็นตการยับยั้ง =    (A-B) x100 
     A 

 
A = คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางโคโลนีเช้ือราบนจานอาหารเล้ียงเช้ือชุดควบคุม (0 ppm) 
B = คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางโคโลนีเช้ือราบนจานอาหารเล้ียงเช้ือท่ีผสมสารปองกันกําจัดโรคพชื 

เพื่อหาสารปองกันกําจัดโรคพืชท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจดัเช้ือราท่ีทนทานตอ
สารกําจัดเช้ือรา carbendazim 
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4.2 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อรา ตอการงอกของ conidium บนเยื่อหอม 

ทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจดัโรคพืช ตออัตราการงอกของ conidium 
และการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. โดยการเล้ียงบนเยือ่หอมเชนเดยีวกับ
การทดลองท่ี 3.2 โดยนําสารเคมีปองกับกาํจัดโรคพืชท้ัง 5 ชนิด (ตาราง 4) ในอัตราแนะนํา ผสมกบั
น้ํากล่ันฆาเช้ือปริมาณ 30 มิลลิลิตร (ภาคผนวก) เทใสในจานอาหารเล้ียงเช้ือ  

 
ตาราง 4 ชนิด ความเขมขน และปริมาณของสารปองกันกําจัดโรคพืช ท่ีใชในการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของ  conidium  เช้ือรา Colletotrichum spp.  

 
ช่ือสามัญ ช่ือการคา ระดับความเขมขนของ

อัตราแนะนํา (ppm.) 
ปริมาณสารท่ีใช ตอน้ํา 

30 ml 
benomyl Benlate® OD               500              0.05 ml 
carboxin Vitavax®               525              0.021 g 
captan Orthocide®            1,250              0.075 g 
copper oxychloride Copina 85®            2,150              0.075 g 
mancozep Newtane M-45®               200   0.00075 g 

 
จากนั้นใชปากคีบ (forceps) คีบเยื่อหอมมาวางบนสไลด ใชกระดาษกรองซับน้ําท่ีติด

อยูบนเยื่อหอมเบาๆ แลวใช ปากคีบดึงเยื่อหอมลอยบนผวิของน้ํากล่ัน (ชุดควบคุม) และสารเคมีท้ัง 
5 ชนิด จากนั้นทําการปลูกเช้ือดวยการหยด spore suspension ลงบนเยื้อหอมดวย micro pipette 
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ปดฝาจานอาหารเล้ียงเช้ือ แลวเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
ตรวจนับอัตราการงอกของ conidium เช้ือรา ท่ีเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง โดยวางเยื่อหอมบน
แผน slide หยด lactophenol cotton blue ลงไป เพื่อหยดุการงอก และการเจริญของ conidium  ปด
ทับดวย cover slips สุมนับเปอรเซ็นตการงอกของ conidium และ appressorium โดยสุมนับ 100 
conidium ตอซํ้า จํานวน 3 ซํ้าตอไอโซเลท ภายใตกลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบ โดย 
conidium ท่ีนบัวางอกตองเปน conidium ท่ีงอก germ tube ออกมามากกวาความกวางของ conidium 
โดยเปรียบเทียบระหวางสารเคมีแตละชนิดกับชุดควบคุม  
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4.3 ประสิทธิภาพของสมุนไพร ตอการเจริญของเสนใย 

เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ PDA ปริมาตร 150 มิลลิลิตร เพื่อผสมกับผงสมุนไพร 3 ชนิด 
ไดแก ขิง ขา และกระชาย โดยผสมผงสมุนไพรปริมาณ 0.15, 0.45, 0.75, 1.5, 4.5 และ 7.5 กรัม 
ตามลําดับ จะไดอาหารที่ผสมผงสมุนไพรความเขมขน 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 และ 5 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ จากนั้นนําอาหารท่ีเตรียมไดดังกลาวไปนึ่งฆาเช้ือดวยหมอนึง่ความดันไอ  ท่ีอุณหภูมิ 121 
องศาเซลเซียส  ความดันไอ 15 ปอนดตอตารางน้ิว เปนเวลา 20 นาที เม่ืออาหารอุน ประมาณ 60 
องศาเซลเซียส จึงนํามาเทใสจานอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร จานละประมาณ 
10 มิลลิลิตร ทดสอบความเปนพิษตอการเจริญของเสนใยและการงอกของสปอร โดยวิธี culture 
disc technique โดยใช cork borer ท่ีฆาเช้ือแลว เจาะยายช้ินวุนท่ีมีเสนใยเช้ือราเจริญอยูไปวางลงบน
จานอาหารเล้ียงเช้ือท่ีผสมสมุนไพรความเขมขนตางๆ ทําการทดลองละ 4 ซํ้า ตอไอโซเลท           
ทุกข้ันตอนทําในสภาพปลอดเชื้อ หลังจากนั้นบมเช้ือไวท่ีอุณหภมิูหอง จนเสนใยเช้ือราในชุด
ควบคุมเจริญเต็มท่ี จึงทําการเปรียบเทียบลักษณะเสนใย และสปอรของเช้ือราในชุดควบคุมกบั     
เช้ือราสายพันธุปกติและสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ซ่ึงเจริญบน
อาหารเล้ียงเช้ือท่ีผสมสมุนไพรท้ัง 3 ชนิดท่ีระดับความเขมขนตางๆ และทําการวัดขนาดโคโลนี เพื่อ
ใชคํานวณหาเปอรเซ็นตของการยับยั้ง ตามสูตรของ ธรรมศักดิ์ (2543) ดังนี ้
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง =    (A-B) x100 
     A 
 

A = คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางโคโลนีเช้ือราบนจานอาหารเล้ียงเช้ือชุดควบคุม (0 ppm) 
B = คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางโคโลนีเช้ือราบนจานอาหารเล้ียงเช้ือท่ีผสมผงสมุนไพร 

นําผลที่ไดคํานวณหาคาเปอรเซ็นตการยับยั้งและคาความเขมขนของสมุนไพรท่ี
สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา 50 เปอรเซ็นต (effective dose 50% หรือ ED50) (ภาคผนวก)  
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5.   ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อรา Colletotrichum spp. ท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด    

เชื้อรา carbendazim (HR) 

5.1   เตรียมเสนใยเชื้อรา และสกัดดีเอ็นเอ 

เตรียมเสนใยเช้ือราโดยตัดสวนปลายเสนใยของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีเจริญบน

อาหาร PDA ดวย cork borer วาง culture disc จํานวน 3-5 ช้ินในอาหารเหลว PDB 50 มิลลิลิตร    

บมเช้ือไวท่ีอุณหภูมิหอง  5-7 วัน   หรือจนกวาเสนใยเช้ือราจะเจริญเปนแผนเต็มผิวอาหารเหลว   

จากนั้นกรองเสนใยผานกระดาษกรอง Whatman No.1 โดยใชเคร่ืองกรองสุญญากาศ ลางเสนใยดวย

น้ํากล่ันฆาเช้ือ 3-5 คร้ังหรือจนกวาเสนใยจะสะอาด แลวใชกระดาษชําระแผนใหญ ท่ีอบฆาเช้ือแลว 

ซับน้ําออกจากเสนใยใหหมด ฉีกเสนใยใหเปนช้ินเล็กๆ ดวยคีมคีบ (forceps) ท่ีลนไฟฆาเช้ือ บรรจุ

เสนใยนั้นใสไวในหลอด Eppendorf tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ใหไดประมาณ 1/3 ของหลอด แลว

นําไปเก็บไวท่ี -20 องศาเซลเซียส จนกวาจะนํามาสกัดดีเอ็นเอในข้ันตอนตอไป 

สกัดดีเอ็นเอดวย Nuclospin Plant Kit® โดยช่ังเสนใยมา 0.1-0.2 กรัม นําเสนใยใสโกรง

ท่ีอบฆาเช้ือแลว เติมไนโตรเจนเหลวลงไป เพื่อใหเสนใยแข็งตัว จากน้ันบดเสนใยใหเปนผง ตักใส 

Eppendorf tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร  เติม PL1 buffer ปริมาตร 200 ไมโครลิตร แลว Vortex ใหเขา

กัน  เติม RNaseA 10 ไมโครลิตร และ PL1 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร Vortex อีก นําไปปนเหวี่ยง

ความเร็ว 11,000 รอบตอนาที  นาน 30 วินาที  บมท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที 

นําไปปนเหวี่ยงความเร็ว 11,000 รอบตอนาที  นาน 5 นาที จากนั้นประกอบชุด kit ดูดของเหลวใส

ใสใน column สีมวง นําไปปนเหวี่ยงความเร็ว 11,000 รอบตอนาที  นาน 2 นาที ดูดสวนใสดานบน

ใสหลอดใหม เติม CP buffer 450 ไมโครลิตร ใช pipette ดูดข้ึนลง 5 คร้ัง  จากนั้นประกอบชุด kit 

ดูดของเหลวใสใน column สีเขียวนําไปปนเหวี่ยงความเร็ว 11,000 รอบตอนาที  นาน 1 นาที เท

ของเหลวในหลอดท้ิง เติม PW buffer 400 ไมโครลิตร ใน column นําไปปนเหวี่ยงความเร็ว 11,000 

รอบตอนาที  นาน 1 นาที เทของเหลวท้ิง เติม PW2 buffer 700 ไมโครลิตร ใน column นําไปปน

เหวี่ยงความเร็ว 11,000 รอบตอนาที  นาน 1 นาที เทของเหลวท้ิง เติม PW2  buffer อีก 200 

ไมโครลิตร ใน column นําไปปนเหวี่ยงความเร็ว 11,000 รอบตอนาที  นาน 2 นาที แลวเติม PE 

elution buffer (อุนท่ี 70 องศาเซลเซียส มากอน) 50 ไมโครลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

นาน 5 นาที นําไปปนเหวี่ยงความเร็ว 11,000 รอบตอนาที  นาน 1 นาที แลวเติม PE elution buffer  
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อีก 50 ไมโครลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที นําไปปนเหวี่ยงความเร็ว 11,000 

รอบตอนาที  นาน 1 นาที เก็บไวท่ี 20 องศาเซลเซียสจนกวาจะนํามาใชในการทดลองข้ันตอไป 

ตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอที่สกัดไดโดยการทําอิเลคโตรโฟริซิส ใน agarose gel  1 

เปอรเซนต โดยช่ัง agarose  1 กรัม เติม running buffer (1x TBE buffer) 100 มิลลิลิตร หลอมเจลให

ละลายดวยไมโครเวฟ ปลอยใหเย็นลง อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียล เติม 1x EtBr (ethidium 

brimide) 7 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน นําไปเทลงในถาดเจลใหมีความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร 

ระวังอยาใหเกิดฟองอากาศ เสียบหวีท่ีปลายขางหนึ่งของถาดเจล เพื่อใหเกิดชองเล็กๆ (well) สําหรับ

ใสตัวอยาง ต้ังท้ิงไวประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อใหเจลแข็ง คอยๆ ดึงหวีออก นําถาดเจลใสลงไปใน

เคร่ืองอิเลคโตรโฟริซิส โดยใหดานท่ีมีชองสําหรับหยอดตัวอยางอยูทางข้ัวลบ เติม 1x TBE buffer 

ลงไปพอทวมแผนเจล จากนั้นนําดีเอ็นเอมาผสมกับ loading dye ในอัตราสวน 2 : 1 หยอดลงไปใน 

well  และเปรียบเทียบกับ 100 นาโนกรัมมาตรฐาน ใชกระแสไฟฟาความตางศักย 100 โวลต       

เปนเวลา 30 นาที หรือสังเกตจากสีของ loading buffer ท่ีเคล่ือนท่ีไปอยูท่ีปลายของแผน agarose gel 

จึงปดสวิทชเคร่ืองจายกระแสไฟฟา นําไปตรวจดูภายใตแสงอุลตราไวโอเลต และบันทึกภาพ 

จากนั้นทําการลดความเขมขนของดีเอ็นเอใหอยูในระดับ 10-100 นาโนกรัม/ไมโครลิตร (Afanador-

Kafuri et al., 2003) เพื่อใหเหมาะสมสําหรับการนําไปทํา PCR ในการทดลองตอไป 

 
5.2 เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเปาหมายดวยเทคนิค PCR (polymerase chain reaction) 

เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอตรงบางสวนของตําแหนงยีน beta-tubulin โดยเทคนิค Polymerase 
Chain Reaction (PCR) ใชไพรเมอร 2 ชนิด คือ TB2L (5′-GTT TCC AGA TCA CCC ACT CC-3′) 
และ TB2R (5′-TGA GCT CAG GAA CAC TGA CG-3′) ( Buhr and Dickman, 1994) ท่ีผลิตโดย
บริษัท iNtRON BIOTECHNOLOGY, INC. (ภาพ 8) ไพรเมอรท้ัง 2 ชนิดนี้ มีความเฉพาะเจาะจงตอ
ยีน beta-tubulin ซ่ึงมักจะพบในเช้ือราท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา benomyl (Peres et al., 
2004) ออกแบบไพรเมอรโดยใช Primer 3 software ซ่ึงอาศัยตนแบบจากลําดับนิวคลีโอไทดจากยีน 
beta-tubulin ของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides f. sp. aeschynomene (U14138) (ภาพ 9) 
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ภาพ 8 รูปแบบไพรเมอร TB2L และ TB2R ท่ีออกแบบโดยอาศัยตนแบบจากลําดับนิวคลีโอไทด
จากยีน beta-tubulin ของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides f. sp. aeschynomene (U14138)**   
หมายเหตุ * Peres et al. (2004) 

** Buhr and Dickman (1994)  
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ภาพ 9 ลําดับนิวคลิโอไทดและลําดับกรดอะมิโนของยีน beta-tubulin (TUB2) ของเช้ือรา 
Colletotrichum gloeosporioides f.sp. aeschynomene สายพันธุปกติ  (S) (Buhr and Dickman, 
1994) 
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เตรียมสวนผสมของปฏิกิริยา (reaction mix) ในหลอด PCR tube ขนาด 0.5 มิลลิลิตร
ตามลําดับตอไปนี้  

 
ตาราง 5 สวนผสมของปฏิกิริยา PCR (reaction mix) ในการเพิ่มปริมาณบางสวนของยีน beta-
tubulin 
 

สารประกอบ ความเขมขนสุดทาย ปริมาตร (ไมโครลิตร) 

10x PCR buffer 
dNTP mix 
Blend Taq DNA Polymerase 
50 mM MgCl2 
 Primer TB2L 
Primer TB2R 
DNA template 
distilled water 

1x 
2.0  mM 

0.625 unit/μl 
2.5 mM 

50 pmoles/μl 
50 pmoles/μl 

10-100 ng 
 

5.0 
4.0 

 0.25 
3.0 
1.0 
1.0 
1.0 

34.75 
ปริมาตรรวม  50 

 
เม่ือเติมสวนผสมทุกอยางครบแลว นําหลอด PCR tube ท่ีเตรียมพรอมแลวไปเขาเคร่ือง 

thermal cycler Programable Thermal Controller PTC-200TM thermocycler (MJ Research, Inc., 
Watertown, MA) โดยกําหนดกําหนดอณุหภูมิ และเวลาแตละข้ันตอนดังนี ้

1.  initial denaturation  ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที จํานวน  1 รอบ 
2.  template denaturation  ท่ีอุณหภูมิ  95 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 

           primer annealing  ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เวลา  1 นาที 
           extension  ท่ีอุณหภูมิ 72  องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
                  ในข้ันตอนนี้ทําซํ้าจํานวน 30 รอบ 

3.  primer extension  ท่ีอุณหภูมิ  72  องศาเซลเซียส  เวลา 5 นาที  จํานวน  1  รอบ 
แลวคงสภาพดีเอ็นเอไวโดยใชอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส หลังจากส้ินสุดปฏิกิริยาแลว
นําไปเก็บไวท่ี 4 องศาเซลเซียส จนกวาจะนําไปวิเคราะหผลดวยเทคนิค agarose gel 
electrophoresis   ตอไป 
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จากนั้นตรวจสอบผล PCR ดวยวิธีอิเลคโตรโฟริซิส เชนเดียวกับวิธีการในขอ 5.1 แต
เปล่ียนความเขมขนของ agarose gel ท่ีใชในการการแยกขนาดชิ้นสวนของดีเอ็นเอเปน 1.5 
เปอรเซ็นต  ผสมกับ 1x EtBr (ethidium) ลงไปในอัตราสวน 7 ไมโครลิตร ตอปริมาตร agarose gel 
100 มิลลิลิตร ใช running buffer เปน 0.5x TBE buffer ผสม loading dye ลงไปในดีเอ็นเอ 
อัตราสวน 1:5 ไมโครลิตรและใชดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp + 1.5 kb ladder (SibEnzyme, Russia) 
เพื่อเทียบขนาด  ดีเอ็นเอ โดยผสมกับ loading dye ในอัตราสวน 1 : 1 จากนั้นตอเคร่ืองอิเลคโตร    
โฟริซิสเขากับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ใชกระแสไฟ 100 โวลต เปนเวลา 40 นาที แลวนําเจลตรวจดู
ภายใตแสงอุลตราไวโอเลต และบันทึกภาพ 

 
5.3 วิเคราะหหาลําดับนิวคลีโอไทด และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรม 

นําผลผลิต PCR ท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 5.2 มาทําใหบริสุทธ์ิโดยใช Qiaquick purification 
kit® (Qiagen) จากนั้นหาลําดับการเรียงตัวของนิวคลีโอไทดบางสวนในตําแหนงของยีน             
beta-tubulin โดยใช ABI PRISM Dye Termination Cycle Sequencing Ready Reaction Kit ท่ีผลิต
โดยบริษัท Applied Biosystems, Foster City, USA ซ่ึงใช primer 2 ชนิด คือ TB2L และ TB2R โดย
สวนผสมของปฏิกิริยา (reaction mix) ในการวิเคราะหหาลําดับนิวคลีโอไทด ในหลอด PCR tube 
ขนาด 0.5 มิลลิลิตรตามลําดับตอไปนี้ 

 
ตาราง  6 สวนผสมของปฏิกิริยา PCR (reaction mix) ในการวิเคราะหหาลําดับนวิคลีโอไทด 
 

สารประกอบ ความเขมขนสุดทาย ปริมาตร (ไมโครลิตร) 
DNA template 
Primer TB2L หรือ TB2R 
Sequencing buffer 
Big Dye 
distilled water 

10-100 ng 
10 pmoles/μl 

5x 
1.1 v 

 

1.0 
1.0 
1.0 
2.0 

              15.0 
ปริมาตรรวม  20 

 
ผสมสวนผสมทุกอยางใหเขากัน เพื่อเตรียมพรอมสําหรับทําปฏิกิริยา PCR โดย

กําหนดอุณหภมิูและเวลาแตละข้ันตอนดังนี้ 
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1.  initial denaturation   ท่ีอุณหภูมิ 96 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที 
2.  template denaturation  ท่ีอุณหภูมิ 96 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที 

      primer annealing  ท่ีอุณหภมิู 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 วินาที 
  extension  ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 นาที 

    ในข้ันตอนท่ี  2 นี้ ทําซํ้าจํานวน 30 รอบ 
หลังจากส้ินสุดปฏิกิริยาแลวดูดสารละลายทั้งหมด (ปริมาตร 20ไมโครลิตร) ยายไป

ใสในหลอดทดลองอันใหม แลวทําการตกตะกอนดวย 70% EtOH (-20 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 75 
ไมโครลิตร แชในน้ําแข็งเปนเวลา 30 นาที นําไปปนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 15,000 รอบตอนาที อุณหภมิู 
4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที นําเขาเคร่ือง vacuum เพื่อใหตะกอนแหง ท่ีระดับความดนั 50 
ปอนดตอตารางนิ้ว เก็บตะกอนเพ่ือนําไปตรวจหาลําดับเบสตอไป 
 นําตะกอนดีเอ็นเอมาละลายดวย loading dye ปริมาตร 4 ไมโครลิตร นําสารละลายดี
เอ็นเอที่ไดไปบม ท่ีอุณหภูมิ 95  องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 2-5 นาที เพื่อให  ดีเอ็นเอแยกเปน
สายเดี่ยว  จากนั้นนําสารละลายดีเอ็นเอไปตรวจสอบลําดับเบสดวยเคร่ือง ABI PRISM 3100 
Genetic Analyzer โดยต้ังคาตางๆ ตามคูมือการใชท่ีบริษัทผูผลิตแนะนําไวในหนังสือคูมือ โดย
เคร่ืองจะทํางานประมาณ 14 ชั่วโมง  การทํางานของเคร่ืองจะเปนไปแบบอัตโนมัติ และบันทึกผล
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีตอกับเคร่ืองหาลําดับเบส ซ่ึงเม่ือเสร็จส้ินการทํางานของเคร่ืองแลวสามารถ
นําขอมูลออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อใชในการวิเคราะหผลตอไป โดยเปรียบเทียบขอมูล          
นิวคลีโอไทดท่ีไดท้ังหมดกับขอมูลจาก National Center for Biotechnology Information (NCBI) 
จากน้ันเปรียบเทียบความเหมือนกันระหวางลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนในตําแหนงยีน             
beta-tubulin ของทุกตัวอยาง โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม CLUSTAL W  จาก The DNA Data 
Bank of Japan (DDBJ) และเปรียบเทียบความเหมือนกันระหวางกรดอะมิโนของทุกตัวอยางโดยใช
โปรแกรม CLUSTAL W 
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