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สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
 

จากผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Colletotrichum spp. จํานวน 21 
ไอโซเลท คือ แอปเปล 1 ไอโซเลท, กลวย 4 ไอโซเลท, มะมวง 4 ไอโซเลท, มะละกอ 4 ไอโซเลท 
และสม 4 ไอโซเลท (ตาราง 7) จากเช้ือราท้ังหมด 147 ไอโซเลท ซ่ึงแยกไดจากแอปเปล 1 ไอโซเลท, 
กลวย 28 ไอโซเลท, ฝร่ัง 18 ไอโซเลท, มะมวง 40  ไอโซเลท, มะละกอ 25 ไอโซเลท และสม 35 ไอ
โซเลท โดยศึกษาจากลักษณะของ colony รูปรางและขนาดของ conidium และ appressorium  การ
สราง/ไมสราง sclerotium และ setae จากนั้นจัดจําแนก สปชีสของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตาม
หลักเกณฑของ Sutton (1992) พบวาสามารถจําแนกไดเปน 3 สปชีสคือ  

กลุมท่ี 1 คือเช้ือรา C. gloeosporioides เปนสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพืชอาศัย      
4 ชนิด คือ ฝร่ัง มะมวง มะละกอ และสม ลักษณะโดยท่ัวไปของเช้ือรา C. gloeosporioides คือ     
เสนใยฟู สีขาว แลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีเขียวจนถึงสีเทาเขม รูปราง conidium คลายแคปซูลหัวทาย
มน (cylindrical) หรือมนดานหน่ึงและอีกแหลมท่ีปลายอีกดานหน่ึง ขนาดประมาณ 2.5-12.3 x 7.5-
20.0 ไมโครเมตร สราง appressorium สวนใหญรูปรางคลายกระบอง (clavate) สีน้ําตาล ขนาด
ประมาณ 4.9-24.6 x 3.7-12.3 ไมโครเมตร สราง setae และ scerotium ในบางไอโซเลท (ตาราง 8) 

กลุมท่ี 2 คือเช้ือรา C. musae เปนสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกลวย ลักษณะ
โดยท่ัวไปของเช้ือราชนิดนี้คือ เสนใยเจริญเร็ว ลักษณะเสนใยฟูและบาง สีเทา สราง mass เปนหยด
สีสมจํานวนมาก ในบริเวณท่ีเสนใยเจริญ conidium ลักษณะคลายแคปซูลหัวทายมน (cylindrical) 
ขนาดประมาณ 4.5-5.5 x 10.0-17.50 ไมโครเมตร  ซ่ึงคลายกับ conidium ของเช้ือรา                          
C. gloeosporioides แต conidium ของเช้ือรามีขนาดไมแนนอน และพบวารูปรางของ appressorium  
มีลักษณะไมสมํ่าเสมอ (irregular) สีน้ําตาลเขม ขนาดประมาณ 9.8-19.7 x 7.4-17.2 ไมโครเมตร  
ในขณะท่ีเช้ือรา  C. gloeosporioides สราง appressorium คลายกระบอง จึงสามารถใชแยกเช้ือท้ัง 2 
สปชีสออกจากกันไดอยางชัดเจน (ตาราง 8)  

กลุมท่ี 3 คือเช้ือรา C. acutatum เปนสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของแอปเปล ลักษณะ
โดยท่ัวไปของเช้ือราชนิดนี้คือ เสนใยละเอียดคลายกํามะหยี่ เจริญชา และติดผิวอาหาร สีสมอมเทา 
conidium ลักษณะคลายลูกรักบ้ีหัวทายแหลม (fusiform) ขนาด 2.5-5.0 x 7.5-13.75 ไมโครเมตร 
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appressorium มีสีน้ําตาล รูปรางคลายกระบอง (clavate) ขนาดประมาณ 9.8-19.1 x 4.9-9.8 
ไมโครเมตร ไมสราง setae (ตาราง 8) ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ พัชรา (2543) ศรัญญา (2544) 
เอมอร (2544) และรัฐกร (2549) ท่ีพบวาเช้ือรา C. gloeosprorioides สามารถเขาทําลายฝร่ัง มะมวง 
มะละกอ และสม เช้ือรา C. musae เปนสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสกลวย และเช้ือรา C.acutatum 
เปนสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสแอปเปล  

เม่ือนําเช้ือราท่ีแยกไดท้ังหมดมาทดสอบความทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา      
carbendazim ซ่ึงเปนสารปองกันกําจัดโรคพืชชนิดดูดซึมท่ีเกษตรกรนิยมใชในการควบคุมโรค แอน
แทรคโนสทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยวโดยการเล้ียงบนอาหาร PDA ผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา 
carbendazim 7 ระดับความเขมขนคือ 0, 0.1, 1, 10, 100, 500 และ 1000 ppm  และทําการประเมิน
ระดับความทนทานของเช้ือราตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim 4 ระดับคือ    ทนทานมาก     
(highly resistance; HR), ทนทานปานกลาง (moderately resistance; MR), ทนทานนอย (weakly 
resistance; WR), และไมทนทาน (สายพันธุปกติ) (sensitive; S) พบวามีเช้ือรา Colletotrichum spp. 
จํานวน 70 ไอโซเลท (คิดเปน 47.62% ของเช้ือราท่ีแยกไดท้ังหมด) (ตาราง 10) ซ่ึงแยกไดจากแอป
เปล 1 ไอโซเลท, กลวย 1 ไอโซเลท, ฝร่ัง 5 ไอโซเลท, มะมวง 26 ไอโซเลท, มะละกอ 4 ไอโซเลท 
และสม 32 ไอโซเลท  (ตาราง 9 และ 10) สามารถทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือราในระดับสูง 
(500 และ 1000 ppm) ได โดยในการทดสอบคร้ังนี้ไมพบเช้ือราท่ีมีความทนทานปานกลาง (MR) 
และเช้ือราท่ีมีความทนทานนอย (WR) 

เม่ือนําเช้ือราทั้งหมด 21 ไอโซเลทจากสายพันธุปกติ 10 ไอโซเลท และสายพันธุท่ี
ทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim 11 ไอโซเลท (ตาราง 11) มาศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาโดยการเล้ียงบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim จาก
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือราสายพันธุปกติและสายพันธุท่ีทนทานตอ
สารกําจัดเช้ือรา carbendazim พบวาการเจริญของเช้ือราท้ังสองสายพันธุท่ีระดับความเขมขน 0 ppm 
โคโลนีของเช้ือราจะมีลักษณะกลม ขอบโคโลนีเรียบ เสนใยเจริญฟู เสนใยสีขาว ตอมาจะคอยๆ 
เปล่ียนเปนสีเทาแกมเขียว หรือสีสมอมเทา (ภาพ 17 A และ B)  แตท่ีระดับความเขมขน 500 ppm จะ
พบการเจริญของเช้ือราสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim เทานั้น โดย
โคโลนีของเช้ือราท่ีเจริญจะมีสองลักษณะคือ โคโลนีท่ีเจริญแบบปกติเชนเดียวกับการเจริญท่ีระดับ
ความเขมขน 0 ppm  (ภาพ 17 C) และการเจริญแบบผิดปกติโดยเช้ือราบางไอโซเลทพบการสราง 
pigment สีแดงมวงออกมาจากจุดเจริญกอนท่ีเสนใยจะเจริญออกมา (ภาพ 17 D)  ในบางไอโซเลท
เช้ือราที่เจริญแบบผิดปกติ โคโลนีจะมีขนาดเล็ก เจริญไดชา  ขอบโคโลนีหยัก เสนใยสานตัวกัน
แนนเปนกระจุกในบริเวณท่ีวางโคโลนีลงไปบนอาหาร ใน (ภาพ 17  E และ F) 
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เม่ือนําเสนใยเช้ือราท้ังสองสายพันธุมาตรวจสอบลักษณะเสนใยภายใตกลองจุลทรรศน
แบบเลนสประกอบพบวาลักษณะของเสนใยเช้ือราสายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสาร
กําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีลักษณะท่ีไมแตกตางกัน (ภาพ 18) 

จากการทดสอบการงอกของเช้ือราท่ีแยกไดจากผลไม 6 ชนิด พบวาเช้ือรา 
Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดนั้นสวนใหญ conidium ท้ังสองสายพันธุจะเร่ิมงอก germ tube 
ภายหลังการบมท่ีอุณหภูมิหองนาน 6 ช่ัวโมงและมีอัตราการงอกเพิ่มข้ึนเร่ือย เม่ือนํา conidium ของ
เช้ือรา มาทดสอบการงอกบนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim พบวาเช้ือรา
สายพันธุปกติ (S) จะงอก germ tube ไดลดลง สวนสายพันธท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา 
carbendazim พบวา อัตราการงอกจะลดลงในชวงแรก แตท่ีระยะเวลา 24 ชั่วโมง อัตราการงอกและ
ความยาว germ tube จะใกลเคียงกันกับชุดท่ีลอยอยูในน้ํากล่ัน (ตาราง 12, ภาพ 19-30)  

จากการทดลองคร้ังนี้พบวาสมเปนผลไมท่ีสามารถทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา       
carbendazimในระดับสูง (HR) มากถึง 91.43% ของเช้ือราท่ีแยกไดท้ังหมดจากสม เนื่องจากสมเปน
ผลไมท่ีมีการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคในปริมาณท่ีสูง และใชติดตอกันเปนเวลานานอยาง
ตอเนื่อง ทําใหสารปองกันกําจัดเช้ือราดังกลาวไมสามารถควบคุมการเจริญของเช้ือราไดอีกตอไป 
เกษตรจึงตองเพ่ิมปริมาณการใชใหสูงข้ึนหรือใชบอยข้ึน เปนสาเหตุใหเช้ือราเกิดการกลายพันธุ
เพื่อใหสามารถอยูรอดไดในธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลองกับท่ี Spalding (1982) และ Jeffries et  al. 
(1990) รายงานวาท้ัง benomyl และ carbendazim สามารถชักนําใหเช้ือตานทานตอสารเคมีกลุมนี้ได 
นอกจากนี้ยังพบวาเช้ือรา C. gloeosporioides สามารถตานทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา benomyl  
เม่ือใชในระยะกอนและหลังการเก็บเกี่ยวในปริมาณท่ีมากเกินไป  นอกจากนี้วรรษมน (2549) ยัง
รายงานวาจากการทําการสํารวจความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค            
แอนแทรคโนสสมตอสารปองกันกําจัดเ ช้ือรา  carbendazim ท่ีปลูกใน  ต .โปงแยง  อ .แมริม               
จ.เชียงใหม พบวามีเช้ือรา 36.84 % ของเช้ือท่ีแยกไดท้ังหมด สามารถทนทานตอสารปองกันกําจัด
เช้ือรา carbendazim ในระดับสูง (HR)  ธรรมศักดิ์ (2543) กลาววาการกลายพันธุของเช้ือราเพื่อให
ทนทานตอสารเคมีจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการใชสารเคมีนั้นๆ ติดตอกันเปนเวลานานและตอเนื่อง 
และความทนทานตอสารปองกันกําจัดโรคพืชชนิดดูดซึม จะเกิดข้ึนไดเร็วกวาสารปองกันกําจัดโรค
พืชชนิดสัมผัสตาย โดยความทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดดูดซึมจะเกิดข้ึนภายหลังจากท่ี
มีการใชติดตอกันนาน 2-3 ปเทานั้น 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา ตามอัตราแนะนํา 5 ชนิด 
เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim พบวาสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการเจริญของเสนใยท้ังสายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด
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เช้ือรา carbendazim (HR) ได 100%  ไดดีท่ีสุด คือ mancozeb และสารปองกันกําจัดเช้ือราที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญของเสนใยไดรองลงมา คือ carboxin, captan, benomyl และ 
carbendazim ตามลําดับ (ตาราง 13-18 และภาพ 31-42) จากการทดลองพบวา benomyl และ 
carbendazim นั้น ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือราสายพันธุทนทานตอสาร
กําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) โดยลักษณะการเจริญเสนใยของเช้ือราจะคลายคลึงกับท่ีเจริญบน
อาหารชุดควบคุม คือ มีโคโลนีสีขาวและเสนใยฟู สวนสารปองกันกําจัดเช้ือรา copper oxychloride 
ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือราท้ัง 2 สายพันธุ (S และ HR) แตมีผลทําให
เสนใยมีลักษณะเปล่ียนแปลงไป โดยเสนใยลีบแบน เจริญติดผิวหนาอาหารเล้ียงเช้ือ และโคโลนี
เปล่ียนจากสีขาวเปนสีเหลืองออน หรือสีน้ําตาลเขม  (ภาพ 32, 34, 36, 38, 40 และ 42) นอกจากนี้ยัง
พบวา เช้ือราสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim สามารถทนทานตอสาร
ปองกันกําจัดเช้ือรา benomyl ซ่ึงเปนสารในกลุม benzimidazole ไดเชนกัน โดยในสายพันธุท่ี
ทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim สารปองกันกําจัดเช้ือรา benomyl สามารถยับยั้ง
การเจริญของเสนใยไดต้ังแต 38.12-80.32% (ตาราง 13-18 และภาพ 31-42) โดยความตานทานตอ
สารเคมีในลักษณะนี้จัดวาเปนความตานทานขาม (cross resistance)  

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราตอการงอก conidium ของ   
เช้ือราบนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับ conidium ท่ีลอยอยู
ในน้ํากล่ัน พบวา mancozeb มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของ conidium ของเช้ือรา 
Colletotrichum spp. ไดดีท่ีสุด (100%) ท้ังในสายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสาร
ปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)  และสารกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอก
ของ conidium รองลงมา คือ carboxin, captan, copper oxychloride และ benomyl ตามลําดับ (ตาราง 
19, 21, 23, 25, 27 และ 29, ภาพ 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58 และ 60) 

สวนสารปองกันกําจัดเช้ือรา copper oxychloride เปนสารท่ีไมมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมการงอกของ conidium ในทางตรงกันขามกลับสงเสริมการงอก germ tube ของเช้ือราท้ังสอง
สายพันธุ และในบางการทดลองสารเคมีดังกลาวจะเรงให germ tube งอกไดเร็วข้ึน แต germ tube  
ท่ีงอกออกมาจะมีลักษณะลีบยาว  (ตาราง 19, 21, 23, 25, 27 และ 29, ภาพ 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 
54, 55, 57, 58 และ 60) และสราง appressorium ไดนอยลง เม่ือเทียบกับสายพันธุเดียวกันท่ีเจริญใน
น้ํากล่ัน  (ตาราง 20, 22, 24, 26, 28 และ 30, ภาพ 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59 และ 60) 

นอกจากนี้ยังพบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท้ัง 5 ชนิดมีผลทําให germ tube งอกชาลง 
และเมื่อ germ tube งอกออกมายังมีผลทําใหเช้ือราสราง appressorium ไดปริมาณลดลงเม่ือเทียบกับ
ชุดควบคุม ยกเวนในกรณีของเชื้อราสายพันธุท่ีทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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พบวา benomyl ไมมีผลในการยับยั้งการงอกของ  conidium และการสราง appressorium เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ตาราง 20, 22, 24, 26, 28 และ 30, ภาพ 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 
56, 57, 59 และ 60) 

จากการทดลองคร้ังนี้พบวา mancozeb,carboxin และ captan เปนสารเคมีปองกันกําจัด
เช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใย และการงอกของ conidium เช้ือราไดดีท่ีสุด
ซ่ึงสารเคมีดังกลาวเปนสารเคมีปองกันกําจัดเช้ือราท่ีกรมวิชาการเกษตร (2550) แนะนําใหใช
หมุนเวียนในแปลงปลูกสลับกับสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim เพื่อปองกันการกลายพันธุ
ของเช้ือรา  สวนสารปองกันกําจัดเช้ือราเบนโนมิลซ่ึงเปนสารปองกันกําจัดเช้ือราในกลุม 
benzimidazole เชนเดียวกับสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim มีประสิทธิภาพในการควบคุมการ
เจริญของเช้ือราสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazimไดตํ่า (38.12%) ซ่ึงความ
ทนทานตอสารเคมีในกลุม benzimidazole ท่ีเกิดข้ึนจัดเปนความตานทานขาม (cross resistance) ท่ี
เช้ือราสามารถตานทานตอสารเคมีไดมากกวา 1 ชนิดในสารเคมีกลุมเดียวกัน จากการศึกษาพบวามี
รายงานการเกิดความตานทานขามตอสารเคมีในกลุม benzimidazole ในเชื้อราหลายชนิดเชน 
Cercospora beticola (Karaoglanidis and Bardas, 2006) Colletotrichum capsici (Sariah, 1989)  
Colletotrichum gloeosporioides (Wen-Hsin et al., 2006) Penicillium spp. (Sholberg et al., 2004) 
Venturia inaequalis (Koenraadt et al., 1992) เปนตน 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด ไดแก กระชาย ขา และขิง ใน
การควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากผลไมท้ัง 6 ชนิด พบวา 
กระชาย ความเขมขน 5% ประสิทธภาพในการควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือราท่ีแยกไดจาก ฝร่ัง, 
มะมวง, มะละกอ สายพันธุปกติไดดีท่ีสุด 52.68, 61.91 และ 62.73% ตามลําดับ, ขา ความเขมขน 5% 
สามารถควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือรา ท่ีแยกไดจากแอปเปล, ฝร่ัง และมะละกอ สายพันธุท่ี
ทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)ไดดีท่ีสุด 53.99, 55.46 และ 63.99% 
ตามลําดับ นอกจากนี้ ขา ความขมขน 5% ยังสามารถควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือราท่ีแยกไดจาก
สมสายพันธุปกติ (S)ไดดีท่ีสุดอีกดวย โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเช้ือราได 61.78% สวน
ขิงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค          
แอนแทรคโนสกลวยไดท้ังสายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา   
carbendazim (HR)ไดดีท่ีสุด 50.75 และ 50.61% ตามลําดับ นอกจากนี้ขิง ความเขมขน 5% ยัง
ควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือราท่ีแยกไดจากมะมวง และสม สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกัน
กําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)ไดดีท่ีสุดอีกดวย 56.34 และ 51.25% ตามลําดับ (ตาราง 31, 33, 35, 
37, 39 และ 41, ภาพ 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76 และ 78) และจากการทดลองคร้ังนี้     
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ยังพบวาสมุนไพรท้ังสามชนิดดังกลาวจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือรา
ไดดีข้ึนเม่ือความเขมขนของสมุนไพรมากข้ึน โดยสมุนไพรของเช้ือราทั้งสามชนิดไมมีผลทําให
ลักษณะโคโลนีของเช้ือราเปล่ียนแปลงไปแตอยางใด เพียงแตมีผลใหเช้ือรามีอัตราการเจริญลดลง
เทานั้น และเมื่อนําคาเปอรเซ็นตการยับยั้งมาสราง DR curve เพื่อใชในการหาคา ED50 หรือคาท่ีทํา
ใหทราบปริมาณของสมุนไพรท่ีมีผลในการยับยั้งการของเสนใยเช้ือราลงคร่ึงหนึ่ง พบวาคา ED50    
ท่ีไดจะมีคาความเขมขนของสมุนไพรมากกวา 5% ดังนั้นหากตองการควบคุมการเจริญของเสนใย
ใหมากยิ่งข้ึน ก็ตองใชผงสมุนไพรท่ีมีคามากกวา 5% ข้ึนไป (ตาราง 32, 34, 36, 38, 40 และ 42, ภาพ 
62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77 และ 78) สอดคลองกับการศึกษาของ สุภัทรา (2548ข) ท่ี
ทําการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดน้ํามันระเหยท่ีไดจากสมุนไพรวงศขิง 3 ชนิด คือ กระชาย ขา และขิง 
ในการตอตานการเจริญของเสนใยของเช้ือราสาเหตุโรคพืช 6 ชนิด คือ C. capsici (2 สายพันธุ),     
C. gloeosporioides (2 สายพันธุ), Dothiorella sp., Lasiodiplodia theobromae,   Pestalotiopsis sp. 
และ Pythium aphanidermatum พบวา น้ํามันระเหยท่ีมีประสิทธิภาพดีในการศึกษาคร้ังนี้ คือน้ํามัน
ระเหยที่ไดจากกระชาย และขิง ความเขมขน 1,000 ppm ในอาหาร PDA โดยนํ้ามันกระชายมีผล   
ทําใหเช้ือรา C. capsici  (สายพันธุ170), Dothiorella sp. และ P. aphanidermatum ไมสามารถเจริญ
ได และทําใหการเจริญของเช้ือรา Pestalotiopsis sp. ลดลง    88 % น้ํามันระเหยท่ีสกัดจากขิง
สามารถทําใหการเจริญของเช้ือรา C. gloeosporioides (สายพันธุ 163), C. gloeosporioides         
(สายพันธุ 458), L. theobromae, Pestalotiopsis sp. และ P. aphanidermatum ลดลง 69, 73, 82, 65 
และ 64% ตามลําดับ และจากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบที่ไดจากสมุนไพรวงศขิง 
ในการตอตานการเจริญของเสนใยของรา 6 ชนิด คือ  C. capsici, C. gloeosporioides,      
Dothiorella sp., Lasiodiplodia theobromae, Pestalotiopsis sp. และ Pythium aphanidermatum 
พบวา สารสกัดหยาบที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือราไดดี คือ สารสกัดท่ีไดจากขิง ความเขมขน 
10,000 ppm ในอาหาร PDA โดยสารสกัดหยาบจากขิง มีผลทําใหการเจริญของเสนใยของเช้ือรา   
C. capsici และ C. gloeosporioides ทุกสายพันธุท่ีนํามาทดสอบลดลง ระหวาง 83-87% 

จากผลการทดลองที่ไดพบวาความสามารถในการควบคุมการเจริญของเช้ือราท้ังสาย
พันธุปกติ และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim โดยสมุนไพรมีคาไม
แตกตางกัน (อยูระหวาง 50-65%)  

ธรรมศักดิ์ (2543) กลาววาเม่ือนําคาท่ีไดจากการคํานวณเปอรเซ็นตการยับยั้งของ
สารเคมีมาสราง DR curve เพื่อหาคา ED50 จากความลาดเอียงของ DR curve ซ่ึงคา ED50 เปนคาท่ี
นิยมใชกันมากในการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีชนิดตางๆ ตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เช้ือราบนอาหารพิษ  
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จากการทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรตอการเจ ริญของเสนใย เ ช้ือรา 
Colletotrichum spp. พบวาระดับความเขมขนท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญของเสนใย
เช้ือราไดดีท่ีสุดในทุกการทดลองคือท่ีระดับความเขมขน 5% แตความสามารถในการยับยั้งการเจริญ
ของเสนใยเช้ือราโดยใชสมุนไพรระดับความเขมขน 5% ยังควบคุมโรคไดไมดีนัก (ตํ่ากวา 70%)  
ซ่ึงเม่ือนําเอาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเช้ือราในแตละการทดลองไปสราง DR curve พบวา
ท่ีระดับความเขมขน 5% มีคา probit ของการยับยั้งเกิน 5 มาเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้นในการ
ทดสอบคร้ังตอๆ ไปจึงควรมีการเพิ่มระดับความเขมขนของสารสมุนไพรใหสูงข้ึน   

จากการเพิ่มปริมาณดีเ อ็นเอที่ ตําแหนง  beta-tubulin gene ของเ ช้ือรา         
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสจากตัวอยางเช้ือราจํานวน 18 ไอโซเลท ท่ีแยกไดจาก 
แอปเปล 1ไอโซเลท, กลวย 1 ไอโซเลท, ฝร่ัง 3 ไอโซเลท, มะมวง 6 ไอโซเลท, มะละกอ 2            
ไอโซเลท และสม 5 ไอโซเลท (ตาราง 43) โดยเทคนิค PCR ซ่ึงใช primer 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) สามารถเพ่ิมปริมาณ ดีเอ็นเอไดท้ังหมด 16 ไอโซเลท             
จากตัวอยางดีเอ็นเอของเช้ือรา Colletotrichum spp.ท่ีแยกไดจาก ฝร่ัง มะมวง มะละกอ และสม 
(ตาราง 43) โดยพบแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 474 คูเบส (ภาพ 79-82) ซ่ึงการทดลองคร้ังนี้ไม
ประสบความสําเร็จในการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในตําแหนงบางสวนของยีน beta-tubulin ของเช้ือรา 
Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากแอปเปล และกลวย อาจจะเนื่องมาจากไพรเมอรท่ีใชในการ
ทดลองคร้ังนี้ คือ TB2L/TB2R เปนไพรเมอร ท่ีออกแบบโดยอาศัยตนแบบจากเช้ือรา                       
C. gloeosporioides   f. sp. aeschynomene (U14138) ซ่ึงไพรเม่ือดังกลาวอาจไมเหมาะสมตอการเพ่ิม
ปริมาณดีเอ็นเอที่ตําแหนงบางสวนของยีน beta-tubulin ของเช้ือรา C. acutatum ท่ีแยกไดจาก
แอปเปล และเช้ือรา C. musae ท่ีแยกไดจากกลวย เนื่องจากเปนเช้ือราตางสปชีสกัน 

เม่ือทําการวิเคราะหหาลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนในตําแหนงยีน beta-tubulin ของ   
เช้ือรา Colletotrichum spp.ท่ีแยกไดจาก ฝร่ัง มะมวง มะละกอ และสม จํานวน 16  ตัวอยาง ท่ีเปน
ตัวแทนของเช้ือราท่ีแสดงความทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ดวยเคร่ือง ABI 
PRISM 3100 Genetic Analyzer นําขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดท้ัง 16 ตัวอยาง มาเปรียบเทียบลําดับ  
นิวคลีโอไทดท่ีไดกับขอมูลท่ีมีรายงานใน NCBI พบวามีความเหมือนกันบางสวนกับยีน beta-
tubulin (TUB2) ของเช้ือรา C. gloeosporioides   f. sp. aeschynomene (U14138) ประมาณ 97-98% 
เม่ือเปรียบเทียบลําดับการเรียงตัวนิวคลีโอไทดบางสวนในตําแหนงยีน beta-tubulin ท้ัง 16 ตัวอยาง 
และยีน TUB2 ของเช้ือรา C. gloeosporioides f. sp. aeschynomene โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม 
CLUSTAL W จาก The DNA Data Bank of Japan (DDBJ) พบวาลําดับนิวคลีโอไทดมีความผันแปร
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ไปบางสวน (ขอมูลดังแสดงในภาพ 83) และเปรียบเทียบความเหมือนกันระหวางกรดอะมิโนของ
ท้ัง 16 ตัวอยาง และของยีน TUB2 ดวยโปรแกรม CLUSTAL W พบการเปล่ียนแปลงของเบสท่ี
จําเพาะของกรดอะมิโนในตําแหนงท่ี 198 จาก glutamic acid (GAG) เปน alanine (GCG) ซ่ึง
ตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงท่ีจําเพาะเจาะจงตอยีน beta-tubulin ซ่ึงมักจะพบในเช้ือราท่ีทนทาน
ตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา benomyl (Peres et al., 2004) สวนความผันแปรของลําดับนิวคลีโอไทด
ในตําแหนงอ่ืนๆ ไมมีผลทําใหเบสท่ีจําเพาะของกรดอะมิโนในตําแหนงอ่ืนๆ เปล่ียนแปลง (ตาราง 
44 ภาพ 83 และ 84) 

ผลการทดลองท่ีไดสอดคลองกับกับการทดลองของ Wen-Hsin et al. (2006) ท่ีทําการ 
ศึกษาความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตอสารปองกันกําจัดเช้ือราในกลุม 
benzimidazole  พบวาเช้ือราท่ีสามารถทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรากลุมดังกลาวไดนั้น จะมี
การเปล่ียนแปลงของลําดับเบสท่ีจําเพาะของกรดอะมิโนตําแหนงท่ี 198 จาก glutamic acid ไปเปน 
alanine และจากการศึกษาของ Peres et al. (2004) ท่ีทดสอบความทนทานของเชื้อรา                       
C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสสม ตอสารปองกันกําจัดเช้ือราในกลุม benzimidazol 
จากน้ันทําการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของเช้ือราที่แสดงความทนทานตอสารเคมีเปรียบเทียบ
กับลําดับนิวคลีโอไทดของ beta-tubulin (TUB2) gene พบวาลําดับนิวคลีโอไทดของเช้ือราท่ีทนทาน
ตอสารเคมีดังกลาวเกิดการเปลียนแปลงจาก GAG เปน GCG มีผลทําใหเบสที่จําเพาะของกรด      
อะมิโนเปล่ียนแปลงจาก glutamic acid เปน alanine ในตําแหนงท่ี 198 เช้ือราจึงสามารถทนทาน   
ตอสารเคมีในกลุมดังกลาวได 

จะเห็นไดวาการเปล่ียนแปลงของลําดับนิวคลีโอไทดแมเพียงตําแหนงเดียว มีผลตอการ
แปลรหัสของกรดอะมิโน ซ่ึงสงผลใหเช้ือราเกิดการกลายพันธุใหทนทานตอสารเคมีข้ึนได         
จากการศึกษาในคร้ังนี้ทําใหทราบวา ปจจุบันนี้มีเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค              
แอนแทรคโนสท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim มีปริมาณพอสมควร หากไมรีบ
แกไขปญหานี้ อาจจะกลายเปนปญหาท่ียากจะแกไขในอนาคตได  เนื่องจากเช้ือท่ีเกิดการกลายพันธุ
ไปเปนเช้ือท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา จะขยายพันธุเพิ่มปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆ จนไม
สามารถใชสารปองกันกําจัดเชื้อราใดๆ ควบคุมได  สาเหตุของการกลายพันธุของเช้ือนี้ อาจเกิดจาก
หลายปจจัย เชน เกษตรกรใชสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดเดียวอยูเร่ือยๆ ไมมีการสลับเปล่ียนใช  
สารชนิดอ่ืนบาง  หรือมีการใชสารปองกันกําจัดเช้ือราเกินความจําเปนและเกินอัตราท่ีแนะนําใหใช   
ซ่ึงการใชสารเคมีนี้ มีผลเสียทางออมตอเกษตรเอง โดยทําใหเกิดมลพิษ สารเคมีเปนพิษตกคางใน
ดิน สงผลใหโครงสรางของดินเสียหาย ไมเหมาะตอการเพาะปลูก  ดังนั้น หลักปฏิบัติเพื่อเปนการ
ปองกันกําจัดเช้ือท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา  เกษตรกรควรใชสารเคมีเทาท่ีจําเปนเทานั้น  
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และหากจะตองใชสารปองกันกําจัดเช้ือราก็ควรใชสารตางกลุมสลับกันไป  ไมควรใชสารปองกัน
กําจัดเช้ือราประเภทดูดซึม  ชนิดเดียวกันติดตอกันไปนานๆ เพราะสารปองกันกําจัดเช้ือราประเภท
ดูดซึมมีผลทําใหเช้ือกลายพันธุ จึงควรใชสลับกับสารปองกันกําจัดเช้ือราประเภทไมดูดซึม           
ซ่ึงตัวอยางจากการทดลองนี้ ทําใหทราบวา ควรใชสารปองกันกําจัดเช้ือรา mancozeb หรือ carboxin 
เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใย และการงอกของ conidium ได 100%  
และเพื่อคํานึงถึงส่ิงแวดลอมนั้น หากเปนไปได ควรหันมาใชสารสกัดสมุนไพร หรือสารชีวภัณฑ
ตางๆ  ถึงแมวาสารท่ีไดจากพืชนี้จะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเช้ือไมถึง 100 % ก็ตาม  
แตควรนํามาใชรวมสลับกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดโรคพืช  นอกจากนี้ยังมีสารท่ีได
จากพืชบางชนิด ไมมีผลในการยับยั้งเช้ือโดยตรง แตกลับไปมีผลชวยกระตุนใหพืชสรางความ
ตานทานใหกับตัวพืชเอง (resistance mechanism) หากพืชสามารถสรางภูมิคุมกันข้ึนมาได จะถือวา
เปนส่ิงท่ีดีมาก  เพราะพืชจะสามารถตานทานตอเช้ือไดทุกชนิด ซ่ึงงานทดลองในเรื่องการกระตุน
ใหพืชสรางความตานทานใหกับตัวพืชเองนั้น  เปนเร่ืองท่ีนาสนใจอยางยิ่งและนาจะศึกษาใหมาก
ข้ึนในอนาคต เพราะเราจะไดไมตองใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดโรคพืชอีกตอไป 

 
 


