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บทที ่5 
สรุปผลการทดลอง 

               
จากการเก็บตวัอยา่งใบและผลมะม่วงทั้งหมด 17 พนัธ์ุ ท่ีแสดงอาการของโรค                       

แอนแทรคโนสจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ สวน และตลาดในจงัหวดัเชียงใหม่ ล าพนู นครนายก และ
พิษณุโลก น ามาตรวจภายใตก้ลอ้ง stereo microscope พบวา่แผลมีลกัษณะเป็นจุดสีด าขนาดใหญ่ 
รูปร่างกลมจนถึงรูปร่างไม่แน่นอน มีขนาดแตกต่างกนัไป และบางแผลจะมีกลุ่มของโคนิเดีย
ลกัษณะเป็นหยดสีส้ม (spore mass) อยูบ่นแผล ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือแยกเช้ือบริสุทธ์ิดว้ยวธีิ 
tissue transplanting method สามารถแยกเช้ือราสาเหตุไดท้ั้งหมด 150 ไอโซเลท โดยแยกไดจ้ากใบ 
46 ไอโซเลท จากมะม่วง 16 สายพนัธ์ุ และจากผล 104 ไอโซเลท จากมะม่วง 8 สายพนัธ์ุ  เม่ือบ่ม
เช้ือไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 3 วนั จะเร่ิมปรากฏเส้นใยเช้ือราเจริญบนผวิหนา้อาหาร PDA และ
เส้นใยจะเจริญเตม็จานอาหารเล้ียงเช้ือภายใน 7 - 10 วนั ซ่ึงสามารถแบ่งโคโลนีออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ สีขาว (83.33 เปอร์เซนต)์ สีเทาขาว (12 เปอร์เซนต)์ และสีเทาเขม้จนถึงด า (4.67 เปอร์เซนต)์ 
เม่ือระยะเวลานานข้ึนโคโลนีในกลุ่มสีขาวจะมีสีเขม้ข้ึนจนกลายเป็นสีเทา บางไอโซเลทจะสร้าง 
spore mass สีส้มตรงกลางโคโลนี และพบวา่เม่ือเล้ียงเป็นเวลานานข้ึน เช้ือจะสร้างเมด็สเคลอโรเตีย
สีด ารอบๆ โคโลนี เม่ือตรวจสอบลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเช้ือราน้ีภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์
ก าลงัขยาย 400 เท่า พบเส้นใยใส ไม่มีสี และมีผนงักั้น ส่วนโคนิเดียของเช้ือรามีเซลลเ์ดียว รูปไข่ 
หวัทา้ยมน (cylindrical) ลกัษณะใส ไม่มีสี มีขนาดอยูใ่นช่วง 16.46-18.65 × 3.94-4.47 ไมโครเมตร 
และจากลกัษณะดงักล่าว รวมถึงการจดัจ าแนกดว้ยวธีิ Polymerace Chain Reaction (PCR) โดยใช้
ไพรเมอร์ท่ีเฉพาะเจาะจง ได่แก่ CgInt และ ITS4 เพิ่มปริมาณยนีในส่วน ITS rDNA แลว้ไดผ้ลผลิต
ขนาด 450 คู่เบส ท าใหท้ราบแน่ชดัวา่เช้ือราสาเหตุท่ีแยกได ้ คือเช้ือรา Colletotrichum 
gloeosporioides ตามหลกัเกณฑก์ารจ าแนกของ Sutton (1992)  

จากการพิสูจน์เช้ือราสาเหตุของโรคดว้ยการปลูกเช้ือบนผลม่วง โดยใชม้ะม่วงพนัธ์ุ
น ้าดอกไมสุ้กท่ีปราศจากโรคและแมลง สุ่มเช้ือสาเหตุของโรคทั้งสายพนัธ์ุ highly resistance (HR) 
moderately resistance (MR) และ sensitive (S) มาทั้งหมด 58 ไอโซเลท แลว้ปลูกเช้ือบนผลมะม่วง 
เปรียบเทียบกบัชุดควบคุมคือ อาหาร PDA เพื่อสังเกตอาการของโรค พบวา่เช้ือสาเหตุโรคทั้ง 58  
ไอโซเลท สามารถก่อให้เกิดโรคไดท้ั้งบนใบและบนผลมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมท่ี้ไดป้ลูกเช้ือลงไป 
ภายหลงัจากบ่มเช้ือไวเ้ป็นเวลา 2 วนั พบวา่จะเร่ิมปรากฏแผลท่ีมีสีน ้าตาล ซ่ึงเป็นลกัษณะปรากฏ
โดยทัว่ไปบนพืชท่ีเป็นโรคแอนแทรคโนส และหลงัจากปลูกเช้ือเป็นเวลา 4 วนั พบวา่แผลมีสี             
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เขม้ข้ึนจนเกือบด า แผอ่อกเป็นรูปวงกลม เกิดอาการตายของเซลล ์ (necrotic) และไหม ้ ซ่ึงแผลท่ี
ปรากฏบนใบนั้นก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัแผลท่ีเกิดบนผลมะม่วง ส่วนในชุดควบคุม ไม่ปรากฏแผล
หรือลกัษณะอาการของโรคใดๆ  

จากการประเมินระดบัความตา้นทานของเช้ือรา C. gloeosporioides จ  านวน 150 ไอโซเลท 
ต่อสารก าจดัเช้ือราคาร์เบนดาซิมบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารคาร์เบนดาซิม 6 ระดบัความเขม้ขน้ 
ดงัน้ี 0, 0.1, 1, 10, 100, 500 และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเล้ียงเช้ือราจาก stock culture บน
อาหาร potato dextrose agar (PDA) ท่ีผสมสารก าจดัเช้ือราคาร์เบนดาซิมเป็นเวลา 7 วนั ท่ี
อุณหภูมิหอ้ง พบเช้ือราท่ีตา้นทานต่อสารก าจดัเช้ือราคาร์เบนดาซิมระดบัสูง (HR) จ านวน 112            
ไอโซเลท (74.7 เปอร์เซนต)์ ซ่ึงไดจ้ากการแยกเช้ือจากใบ 18 ไอโซเลท (12 เปอร์เซนต)์ และผล 94 
ไอโซเลท (62.7 เปอร์เซนต)์ และระดบัอ่อนแอ (S) 37 ไอโซเลท (24.7 เปอร์เซนต)์ ซ่ึงไดจ้ากการ
แยกเช้ือจากใบ 28 ไอโซเลท (18.7 เปอร์เซนต)์ และผล 9 ไอโซเลท (6 เปอร์เซนต)์ ส่วนเช้ือราท่ี
ตา้นทานต่อสารก าจดัเช้ือราคาร์เบนดาซิมระดบัปานกลาง (MR) มีเพียง 1 ไอโซเลท (0.6 
เปอร์เซนต)์ ซ่ึงแยกไดจ้ากผล โดยในการทดลองคร้ังน้ีไม่พบเช้ือราท่ีตา้นทานระดบัต ่า (WR)  และ
เม่ือตรวจสอบเส้นใยเช้ือราสายพนัธ์ุ S, MR และ HR ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA พบวา่เช้ือรามีลกัษณะ
โคโลนีปกติเช่นเดียวกบัเช้ือบริสุทธ์ิท่ีแยกได ้ แต่เม่ือน าปลายเส้นใยมาตรวจภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์
ก าลงัขยาย 400 เท่า พบเส้นใยของ        เช้ือราทั้ง 3 สายพนัธ์ุ มีการเจริญท่ีผดิปกติจากเส้นใยท่ีเล้ียง
เฉพาะบนอาหาร PDA คือ มีการเจริญนอ้ยลง ปลายเส้นใยหงิกงอ และเส้นใยลีบ และจากการ
คน้ควา้เพิ่มเติมพบวา่สารก าจดัเช้ือราคาร์เบนดาซิมเป็นสารกลุ่มเบนซิมิดาโซล (benzimidazole) 
ประเภทดูดซึม เม่ือมีการใชติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลานานจะท าใหเ้ช้ือสาเหตุโรคกลายพนัธ์ุ และ
ทนทานต่อสารก าจดัเช้ือราชนิดนั้นๆ ท าใหไ้ม่สารถใชส้ารก าจดัเช้ือราชนิดนั้นๆ ไดผ้ลอีกต่อไป 
โดยส่วนมากการเกิดความตา้นทานในกลุ่มเบนซิมิดาโซลจะเก่ียวขอ้งกบัการกลายพนัธ์ุของยนี 
beta-tubulin ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบักรดอะมิโนท่ีต าแหน่งจบัของสาร                  
เบนซิมิดาโซล ดว้ยเหตุน้ีจึงควรมีการควบคุมโรคโดยชีววธีิร่วมกบัการใชส้ารเคมีในการควบคุม
โรคพืชโดยชีววธีิเป็นการน าเอาจุลินทรียท่ี์มีอยูต่ามธรรมชาติ หรือการน าผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ
มาใชค้วบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช  ซ่ึงการใชเ้ช้ือแอกติโนไมซีสจากดินในการควบคุมโรคพืชก็เป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีน ามาใชใ้นการป้องกนัก าจดัโรคพืชโดยวิธีทางชีวภาพ เน่ืองจากเช้ือ                           
แอกติโนไมซีสเป็นจุลินทรียใ์นดินท่ีมีคุณสมบติัหลายประการ คือ การยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ มี
ความสามารถในการผลิตเอนไซมท่ี์มีความส าคญัในอุตสาหกรรม ความสามารถในการตรึง
ไนโตรเจนและละลายฟอสเฟตในรูปท่ีพืชน าไปใชไ้ด ้ มีความสามารถในการน าไปควบคุมศตัรูพืช 
และมีความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะ ซ่ึงจากคุณสมบติัเหล่าน้ี ท าใหเ้ช้ือแอกติโนไมซีสเป็น
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ท่ีน่าสนใจในการน ามาควบคุมโรคพืช เพราะนอกจากเช้ือแอตคิโนมยัซีสจะมีคุณสมบติัในการ
ควบคุมศตัรูพืชแลว้โดยการสร้างสารทุติยภูมิ (secondary metabolite) เพื่อท าลายผนงัเซลลข์อง            
เช้ือราแลว้ ยงัช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของตน้พืช และยงัเป็นการช่วยลดปัญหาการใช้
สารเคมีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงในช่วงหลงัการเก็บเก่ียวอีกดว้ย 

จากการเก็บตวัอยา่งดินจากบริเวณต่างๆ ไดแ้ก่ เขตป่า ณ อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย อ.เมือง           
จ.เชียงใหม่ จ  านวน 10 ตวัอยา่ง น ้าตกหว้ยแกว้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ  านวน 3 ตวัอยา่ง น ้าตก                 
วงับวับาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ  านวน 1 ตวัอยา่ง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จ  านวน 1 ตวัอยา่ง                     
อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน จ านวน 1 ตวัอยา่ง และ อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน จ านวน 1 ตวัอยา่ง          
พบวา่สามารถแยกเช้ือแอกติโนไมซีสไดท้ั้งหมด 72 ไอโซเลท และเช้ือจะเจริญเตม็ท่ีจนเห็นโคโลนี
ไดช้ดัเจนไดใ้น 10 วนั โดยจากการทดสอบความสามารถในการเป็นเช้ือปฏิปักษ ์ (antagonist) ของ
เช้ือแอกติโนไมซีสจากดินทั้ง 72 ไอโซเลท น้ี ในการยบัย ั้งการเจริญเส้นใยของเช้ือรา                                      
C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วงไอโซเลท NDM_F012 ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุ
ตา้นทานต่อสารก าจดัเช้ือราคาร์เบนดาซิมไดร้ะดบัสูง (highly resistance; HR) ดว้ยวธีิ dual culture 
technique บนอาหาร GYM พบวา่เช้ือแอกติโนไมซีสสามารถยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยไดใ้นช่วง 
28.57 - 76.66 เปอร์เซนตโ์ดยเช้ือแอกติโนไมซีสท่ีมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใย
เช้ือราไดม้ากกวา่ 50 เปอร์เซนต ์ มีเพียง 15 ไอโซเลท เท่านั้น ไดแ้ก่ NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, 
NSP5, NSP6, NOK7, NOK8, NOK9, NOK10, NHK11, NHK12, NOK13,CHK14 และ NHK15 
ซ่ึงเป็นเช้ือแอกติโนมยัซีสท่ีแยกไดจ้ากบริเวณของ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ทั้งหมด จึงไดต้ั้งช่ือ              
ไอโซเลทแอกติโนไมซีสทั้ง 15 ตวัน้ี รวมถึงน าไปทดสอบประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป  

เม่ือน าเช้ือแอกติโนไมซีสจากดินท่ีแยกไดท้ั้งหมด 15 ไอโซเลท ไดแ้ก่ NSP1, NSP2, 
NSP3, NSP4, NSP5, NSP6, NOK7, NOK8, NOK9, NOK10, NHK11, NHK12, NOK13,CHK14 
และ NHK15 ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา C. gloeosporioides สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสมะม่วงไอโซเลท NDM_F012 ไดม้ากกวา่ 50 เปอร์เซนต ์ มาทดสอบการสร้าง
เอนไซมไ์คติเนสบนอาหารแขง็ 15% colloidal chitin agar (CCA) โดยบ่มเช้ือไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็น
เวลา 15 วนั พบวา่เช้ือแอกติโนไมซีสทุกไอโซเลทสามารถสร้างวงใส (inhibition zone) บนอาหาร 
CCA ได ้แสดงวา่เช้ือแอกติโนไมซีสทั้ง 15 ไอโซเลท สามารถผลิตเอนไซมไ์คติเนสได ้ 

จากนั้นไดค้ดัเลือกเช้ือแอกติโนไมซีสจ านวน 6 ไอโซเลท ไดแ้ก่ NSP1, NSP2, NSP3, 
NSP4, NSP5 และ NSP6 ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา                                  
C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วงไอโซเลท NDM_F012 ไดม้ากกวา่ 70 
เปอร์เซนต ์ มาเล้ียงในอาหารเหลว enzyme production medium (EPM) เป็นเวลา 3 – 15 วนั                 
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แลว้แบ่งอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ อาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสท่ีไม่
กรองเอาเช้ือออก (NF; non-filtrate culture) และอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสท่ีกรองเอาเช้ือออก 
(F; filtrate culture) มาทดสอบประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา                               
C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วง ไอโซเลท NDM_F012 ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุ
ตา้นทานต่อสารก าจดัเช้ือราคาร์เบนดาซิมไดร้ะดบัสูง (highly resistance; HR) ดว้ยวิธี agar well 
diffusion method โดยน าอาหารเล้ียงเช้ือทั้ง 2 ชนิด (NF และ F) มาทดสอบเม่ือท าการเพาะเล้ียงเป็น
เวลา 3 วนั และทดสอบทุกๆ วนั จนครบ 15 วนั พบวา่อาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสทั้งสองชนิด มี
ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือราสาเหตุโรคได ้ แสดงให้เห็นวา่อาหารเล้ียงเช้ือ
ทั้งสองชนิดน้ี มีคุณสมบติัในการแพร่ผา่นวุน้ได ้ วธีิการทดสอบน้ี จึงเป็นวธีิท่ีเหมาะสมต่อการ
ทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีส โดยท่ีอาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF ให้
เปอร์เซนตก์ารยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือราอยูใ่นช่วง 28.89 - 77.50 เปอร์เซนต ์ส่วนอาหารเล้ียง
เช้ือชนิด F ใหเ้ปอร์เซนตก์ารยบัย ั้งในช่วง 20.74 - 67.59 เปอร์เซนตต์ ์  เช้ือแอกติโนไมซีสท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือไอโซเลท NSP4 และ NSP1ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของ
เช้ือราเฉล่ีย 59.56 และ 58.89 เปอร์เซนต ์ ตามล าดบั ส่วนช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีอาหารเล้ียงเช้ือ            
แอกติโนไมซีสทั้ง 2 ชนิด คือ เช้ือแอกติโนไมซีสไอโซเลท NSP1 มีประสิทธิภาพสูงสุดวนัท่ี 3 – 7 
ส่วนเช้ือแอกติโนไมซีสไอโซเลท NSP2 มีประสิทธิภาพสูงสุดวนัท่ี 3 และ 7 ในขณะท่ีเช้ือ             
แอกติโนไมซีสไอโซเลท NSP3 NSP5 และ NSP6 มีประสิทธิภาพสูงสุดในวนัท่ี 3 และเช้ือ              
แอกติโนมยัซีสไอโซเลท NSP4 มีประสิทธิภาพสูงสุดในวนัท่ี 7 ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้เช้ือ                    
แอกติโนไมซีสทั้ง 6 ไอโซเลท จะมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใย เช้ือราสูงท่ีสุดคือ 
3 - 7 วนั และมีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ เม่ือเก็บรักษาในระยะเวลาท่ีนานข้ึน  

จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสทั้งสองชนิด (NF และ F)
ในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เช้ือราสาเหตุโรคดว้ยเทคนิค slide culture โดยน าอาหารเล้ียงเช้ือมา
ทดสอบเม่ือท าการเพาะเล้ียงเป็นเวลา 3, 5 และ 7 วนั ตามล าดบั เม่ือตรวจวดัผลท่ีเวลา 0, 6, 12, 18 
และ 24 ชัว่โมง พบวา่อาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสทั้ง 2 ชนิด ใหป้ระสิทธิภาพในการยบัย ั้งการ
งอกของสปอร์เช่นเดียวกบัประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา โดยอาหารเล้ียงเช้ือ
ชนิด NF ใหป้ระสิทธิภาพสูงกวา่อาหารเล้ียงเช้ือชนิด F  

อาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีส ท่ีบ่มเป็นเวลา 3 วนั ไม่มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอก
ของสปอร์เช้ือราสาเหตุโรคได ้ แต่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือบ่มเป็นเวลา 5 โดยจากการตรวจการ
งอกของสปอร์เช้ือราท่ี 6 ชัว่โมง อาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของ
สปอร์เช้ือราไดใ้นช่วง 70.73 - 88.98 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4, 
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NSP1 และ NSP2 โดยมีประสิทธิภาพ 88.98, 88.01 และ 86.25 เปอร์เซนตต์ามล าดบั ส่วนอาหาร
เล้ียงเช้ือชนิด F มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เช้ือราไดใ้นช่วง 30.25 – 43.30 
เปอร์เซนต ์ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP2, NSP3, NSP1, NSP4 และ NSP5 โดย
มีประสิทธิภาพ 43.30, 42.26, 41.24, 40.38 และ 39.54 เปอร์เซนต ์ตามล าดบั จากการตรวจการงอก
ของสปอร์เช้ือราเม่ือเวลาผา่นไป 12 ชัว่โมง ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เร่ิมลดลง 
โดยท่ีอาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เช้ือราไดใ้นช่วง 65.86 
– 83.28 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4 และ NSP1 โดยมี
ประสิทธิภาพ 83.28 และ 82.94 เปอร์เซนต ์ ตามล าดบั ในขณะท่ีอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F มี
ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เช้ือราไดใ้นช่วง 25.52 – 31.88 เปอร์เซนต ์ ซ่ึง                    
ไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4 และ NSP1 โดยมีประสิทธิภาพ 31.88 และ 30.82 
เปอร์เซนต ์ตามล าดบั และจากการตรวจสอบการงอกของสปอร์เช้ือราท่ี 18 ชัว่โมง อาหารเล้ียงเช้ือ
ชนิด NF มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เช้ือราไดใ้นช่วง 67.71 – 54.26 เปอร์เซนต์ 
ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4   โดยมีประสิทธิภาพ 67.71 เปอร์เซนตส่์วน
อาหารเล้ียงเช้ือชนิด F มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เช้ือราไดใ้นช่วง 14.22 - 19.14 
เปอร์เซนต ์ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4 โดยมีประสิทธิภาพ 14.22 เปอร์เซนต ์
และจากการตรวจการงอกของสปอร์เช้ือราเม่ือเพาะเล้ียงสปอร์เป็นเวลา 24 ชัว่โมง พบวา่เส้นใยของ
เช้ือราเจริญเตม็ผิวหนา้อาหาร ท าใหไ้ม่สามารถตรวจวดัการงอกของสปอร์ได ้ ในขณะท่ีชุดควบคุม
ไม่สามารถวดัการเจริญของ เช้ือราไดต้ั้งแต่ชัว่โมงท่ี 12   
 อาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสทั้งสองชนิด บ่มเป็นเวลา 7 วนั มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้ง
การงอกของสปอร์ต ่ากวา่อาหารเล้ียงเช้ือบ่มเป็นเวลา 5 วนั โดยจากการตรวจการงอกของสปอร์เช้ือ
ราท่ี 6 ชัว่โมง อาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เช้ือราได้
ในช่วง 41.20 - 70.30 เปอร์เซนต ์ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4 และ NSP1 โดย
มีประสิทธิภาพ 70.30 และ 66.55 เปอร์เซนต ์ตามล าดบั ส่วนอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F มีประสิทธิภาพ
ในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เช้ือราไดใ้นช่วง 20.56 – 40.15 เปอร์เซนตต์ ์ ซ่ึงไอโซเลทท่ีมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4 โดยมีประสิทธิภาพ 40.15 เปอร์เซนต ์ จากการตรวจการงอกของ
สปอร์เช้ือราเม่ือเวลาผา่นไป 12 ชัว่โมง ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เร่ิมลดลง โดย
ท่ีอาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เช้ือราไดใ้นช่วง 24.55 – 
61.43 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4 โดยมีประสิทธิภาพ 61.43 
เปอร์เซนต ์ในขณะท่ีอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เช้ือราได้
ในช่วง 8.12 - 38.12 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4 โดยมี
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ประสิทธิภาพ 38.12 เปอร์เซนต ์ แต่ตั้งแต่เวลา 18 ชัว่โมง เป็นตน้ไป พบวา่เส้นใยของเช้ือราเจริญ
เตม็ผวิหนา้อาหาร ท าใหไ้ม่สามารถตรวจวดัการงอกของสปอร์ได ้ ในขณะท่ีชุดควบคุมไม่สามารถ
วดัการเจริญของเช้ือราไดต้ั้งแต่ชัว่โมงท่ี 12   
 จากการตรวจวดัการงอกของสปอร์เช้ือราท่ีทดสอบดว้ยอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสทั้ง

สองชนิดท่ีบ่มเป็นเวลา 5 วนั โดยตรวจสอบการงอกของ germ tube เม่ือเปรียบเทียบกบัสปอร์ปกติ

ท่ีเวลา 0 ชัว่โมง ซ่ึงมีขนาดเฉล่ีย 16.46-18.65 × 3.94-4.47 ไมโครเมตร พบวา่เม่ือเวลาผา่นไป 6 

ชัว่โมง สปอร์เช้ือราท่ีทดสอบดว้ยอาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF NF germ tube งอกเป็นความยาวเฉล่ียอยู่

ในช่วง 6.93 – 10.2 ไมโครเมตร ซ่ึงงอกยาวกวา่สปอร์เช้ือราปกติท่ี 0 ชัว่โมง ประมาณ 1.5 เท่า  

ส่วนสปอร์เช้ือราท่ีทดสอบดว้ยอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F germ tube งอกเป็นความยาวเฉล่ียอยูใ่นช่วง 

15.08 – 19.69 ไมโครเมตร ซ่ึงงอกยาวกวา่สปอร์เช้ือราปกติท่ี 0 ชัว่โมง ประมาณ 2 เท่า ในขณะท่ี

สปอร์ของเช้ือราในชุดควบคุม germ tube งอกเป็นความยาวเฉล่ียอยูใ่นช่วง 31.36 – 38.68 

ไมโครเมตร ซ่ึงงอกยาวกวา่สปอร์เช้ือราปกติท่ี 0 ชัว่โมง ประมาณ 3 เท่า โดยไอโซเลทท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่ NSP4 และ NSP1 ตามล าดบั และจากการตรวจสอบลกัษณะความ

ผดิปกติของสปอร์เช้ือราสาเหตุโรค ท่ีเจริญร่วมกบัอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสทั้งอาย ุ 5 และ              

7 วนั พบสปอร์เช้ือรามีลกัษณะปกติเช่นเดียวกบัสปอร์เช้ือราในชุดควบคุม โดยไอโซเลท NSP4 

อาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์สูงสุดไดถึ้ง 88.98 

เปอร์เซนต ์ และอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F ท่ีประสิทธิภาพสูงสุด 40.38 เปอร์เซนต ์ ส่วนไอโซเลท 

NSP1 อาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์สูงสุดไดถึ้ง 88.01 

เปอร์เซนต ์ และอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F ท่ีประสิทธิภาพสูงสุด 41.24 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือราสาเหตุโรค แสดงให้เห็นวา่อาหารเล้ียงเช้ือ        

แอกติโนไมซีสมีผลเพียงชะลอการเจริญของเช้ือราเท่านั้น ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงลกัษณะ

ทางสัญฐานวทิยาของเช้ือราแต่อยา่งใด  

 ส่วนในการทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีส ทั้ง 6 ไอโซเลท ไดแ้ก่ 
NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5 และ NSP6 ในการยบัย ั้งการเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผล                        
โดยการปลูกเช้ือบนผลมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมท่ี้ปราศจากโรคและแมลง แลว้ปลูกเช้ือรา C. 
gloeosporioides ในรูป spore suspension ท่ีความเขม้ขน้ 106 สปอร์ต่อมิลลิลตร บนผลมะม่วง แลว้
บ่มท่ีอุณหภูมิ บนัทึกผลในวนัท่ี 4 หลงัการปลูกเช้ือ พบวา่อาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF บ่มเป็นเวลา 5 
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วนั มีประสิทธิภาพในการลดการเกิดโรคไดใ้นช่วง 22.55 - 37.80 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงไอโซเลทท่ีมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4, NSP3 และ NSP5 โดยมีประสิทธิภาพ 37.80, 34.69 และ 34.69 
เปอร์เซนต ์ ตามล าดบั ในขณะท่ีอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F บ่มเป็นเวลา 5 วนั สามารถลดการเกิดโรค
ในช่วง 16.56 - 28.62 เปอร์เซนต ์ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4 และ NSP3 โดย
มีประสิทธิภาพ 28.62 และ 27.24 เปอร์เซนต ์ตามล าดบั ส่วนอาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF บ่มเป็นเวลา 7 
วนั ลดการเกิดโรคไดใ้นช่วง 24.14 - 33.24 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ 
NSP4 โดยมีประสิทธิภาพ 33.24 เปอร์เซนต ์ในขณะท่ีอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F บ่มเป็นเวลา 7 วนั ลด
การเกิดโรคในช่วง 15.17 - 22.69 เปอร์เซนต ์ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP3 โดย
มีประสิทธิภาพ 22.69 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการลดการเกิดโรคไดใ้นระดบัต ่า ส่วน
อาหารเล้ียงเช้ือทั้ง 2 ชนิด บ่มเป็นเวลา 3 วนั ไม่สามารถลดการเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผล
มะม่วงได ้ สอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใย และการงอกของสปอร์เช้ือ
รา เน่ืองจากทั้งอาหารเล้ียงเช้ือทั้งชนิด NF และ F จะเร่ิมมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ืออายุ 5 วนั และมี
ประสิทธิภาพลดลงเม่ืออายขุองอาหารเล้ียงเช้ือเพิ่มข้ึน  

ส าหรับผลของอาหารเล้ียงเช้ือทั้ง 2 ชนิด (NF และ F) ต่อมะม่วง พบวา่อาหารเล้ียงเช้ือ                             
แอกติโนไมซีสไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลมะม่วง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากบริเวณท่ีหยดอาหารเล้ียงเช้ือ 
แอกติโนไมซีส ไม่พบอาการผดิปกติใดๆ มีเพียงรอยช ้าท่ีเกิดจากการท าแผลเท่านั้น แต่ในการศึกษา
คร้ังน้ี ยงัไม่ประสอบความส าเร็จในการน าอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสไปในการลดการเกิดโรค
แอนแทรคโนสบนผลมะม่วง ซ่ึงเห็นไดจ้ากเปอร์เซนตต์ก์ารลดการเกิดโรค (อยูใ่นช่วง 15.17 – 
37.80 เปอร์เซนต)์ ยงัอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาดา้นการน าไปประยกุตใ์ชเ้พิ่มเติม 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการน าไปใชสู้งสุด  
 เม่ือน าเช้ือแอกติโนไมซีสท่ีแยกจากดินในเขตป่าในบริเวณต่างๆ ของจงัหวดัเชียงใหม ่
และแม่ฮ่องสอน จ านวน 15 ไอโซเลท ไดแ้ก่ NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5, NSP6, NOK7, 
NOK8, NOK9, NOK10, NHK11, NHK12, NOK13, CHK14 และ NHK15 ซ่ึงมีประสิทธิภาพใน
การยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วงไอโซเลท 
NDM_F012 ไดม้ากกวา่ 50 เปอร์เซนต ์มาทดสอบลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของโคโลนีและสปอร์ 
โดยเล้ียงเช้ือบนอาหาร yeast extract malt extract agar (ISP-2) เป็นเวลา 15 วนั พบเช้ือ                        
แอกติโนไมซีส ไอโซเลท NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP6, NOK8, NOK9, NHK12, NOK13 
และ NHK15 มีลกัษณะโคโลนีขาว ผวิโคโลนียน่ ขรุขระ เป็นจีบเขา้สู่กลางโคโลนีนูนข้ึน (convex) 
บนอาหาร เล้ียงเช้ือ ยกเวน้ไอโซเลท NSP5, NOK7, NOK10, NHK11 และ CHK14 ซ่ึงมีโคโลนี
แบนราบ (flat) และพบวา่มีเพียง 5 ไอโซเลท ไดแ้ก่ NSP1, NSP2, NSP3, NSP5 และ NSP6 ท่ีสร้าง
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รงควตัถุ (pigment) สีน ้าตาลออกมารอบๆ โคโลนี ส่วนอีก 10 ไอโซเลท ไม่พบการสร้าง              
รงควตัถุบนอาหาร ISP-2  เม่ือตรวจสอบลกัษณะสปอร์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ท่ีก าลงัขยาย 1,000 
เท่า ดว้ยวธีิ inclined coverslip พบเช้ือแอกติโนไมซีสมีการสร้างสปอร์รูปทรงกลมขนาดเล็ก ซ่ึงมี
ทั้งลกัษณะแบบขดมว้นต่อกนัเป็นวง (coil) คลา้ยขดลวดสปริง ไดแ้ก่ ไอโซเลท NSP1, NSP2, 
NSP3, NSP4, NSP5, NSP6, NOK7, NOK9, NOK13 และ NHK15 และสปอร์แบบต่อกนัเป็น                 
สายโซ่ยาว (fragmenting branched aerial hypha) ไดแ้ก่ ไอโซเลท NOK8, NOK10,                     
NHK11, NHK12 และ CHK14 ซ่ึงคลา้ยกบัลกัษณะของสายสปอร์ของเช้ือแอกติโนไมซีสในจีนสั 
Streptomyces  

จากนั้นศึกษาการจดัจ าแนกเพิ่มเติม โดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบในผนงัเซลลเ์ช้ือ             
แอกติโนไมซีส เทียบกบัสารละลายมาตรฐาน 0.01 M LL, meso – A2pm โดยใชเ้ทคนิคโครมาโทก
ราฟี (Thin Layer Chromatography; TLC) พบเช้ือแอกติโนไมซีสทั้ง 15 ไอโซเลท มีองคป์ระกอบ
ของผนงัเซลล ์DAP ชนิด LL ซ่ึงเช้ือแอกติโนไมซีสท่ีมีองคป์ระกอบของผนงัเซลล ์DAP ชนิด LL มี
ทั้งหมด 5 จีนสั ไดแ้ก่ Streptomyces, Sporichthya, Streptoverticillium, Microellobospora และ 
Nocardioides แต่ในการระบุสปีชีส์ท่ีแน่นอนยงัตอ้งมีการตรวจสอบดว้ยวธีิอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ การ
ศึกษาลษัณะทางสัณฐานวทิยา และการศึกษาล าดบัเบสของยนี 16S rDNA เป็นตน้  

เม่ือน าเช้ือแอกติโนไมซีสทั้ง 15 ไอโซเลท ไปตรวจสอบและวเิคราะห์นิวคลีโอไทด์และ
จ าแนกชนิดดว้ยเทคนิค 16S rDNA Sequencing โดยใชไ้พรเมอร์ 16Sf และ 16Sr ซ่ึงได ้ PCR 
product ท่ีมีขนาด 500 คู่เบส เพื่อเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งในการจดัจ าแนก เม่ือไดล้ าดบัเบสท่ี
ตอ้งการ น าไปเขา้โปรแกรม BLAST เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลใน Gene Bank พบวา่เช้ือ                            
แอกติโนไมซีสทั้ง 15 ไอโซเลท จดัอยูใ่นจีนสั Streptomyces จากนั้นน าล าดบันิวคลีโอไทดท่ี์ไดม้า
เปรียบเทียบความเหมือนกนัระหวา่งล าดบันิวคลีโอไทดบ์างส่วนของยนี 16S rDNA ของทุก
ตวัอยา่ง เปรียบเทียบความเหมือนกนัระหวา่งกรดอะมิโน โดยใชโ้ปรแกรม MEGA5 แลว้วเิคราะห์
ความสัมพนัธ์โดยใชโ้ปรแกรม PUAP (Bootstrap = 1000) พบวา่จากตวัอยา่งเช้ือแอกติโนไมซีสทั้ง 
15 ไอโซเลท สามารถจดัจ าแนกแบบไดเ้ป็น 4 กลุ่ม (clade) กลุ่มแรก ไดแ้ก่ ไอโซเลท NSP1, NSP2, 
NSP3, NSP4, NSP5 และ NSP6  กลุ่มท่ีสอง ไดแ้ก่ NOK7 กลุ่มท่ีสาม ไดแ้ก่ NOK8, NOK10 และ 
NHK15 ส่วนกลุ่มท่ีส่ี ไดแ้ก่ NOK9, NHK11, NHK12, NOK13 และ CHK14 โดยจากตวัอยา่งเช้ือ
แอกติโนไมซีสทั้ง 15 ไอโซเลท มีเพียง 3 ไอโซเลท เท่านั้น ท่ีสามารถจดัจ าแนกในระดบัสปีชีส์ได ้
ไดแ้ก่ ไอโซเลท NOK8 และ NOK10 มีความคลา้ยคลึงกบัเช้ือ S. parvisporogenes มากท่ีสุด ดว้ย
ระดบัความคลา้ยคลึง (% similarity) ท่ี 97.98 เปอร์เซนต ์มีระดบัความเช่ือมัน่ของ bootstrap values 
บน phylogenetic tree 84 เปอร์เซนต ์ ส่วนไอโซเลท NHK15 มีระดบัความคลา้ยคลึงกบัเช้ือ            
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S. lilacinus มากท่ีสุด ดว้ยระดบัความคลา้ยคลึง 97.63 เปอร์เซนต ์ ในขณะท่ีไอโซเลท NHK11, 
NHK12, NOK13 และ CHK14 ท่ีมีระดบัความคลา้ยคลึงกนั 100 เปอร์เซนต ์ มีระดบัความเช่ือมัน่
ของ bootstrap values บน phylogenetic tree 100 เปอร์เซนต ์ และมีความคลา้ยคลึงกบัไอโซเท 
NOK9 96.53 เปอร์เซนต ์ มีระดบัความเช่ือมัน่ของ bootstrap values บน phylogenetic tree 62 
เปอร์เซนต ์ ซ่ึงจดัอยูใ่น basal clade รวมถึงไอโซเลท NOK7 ยงัไม่สามารถจดัจ าแนกในระดบัสปี
ชีส์ได ้ เน่ืองจากไม่มีความคลา้ยคลึงกบัสปีชีส์ใดบน phylogenetic tree เช่นเดียวกบัแอกติโนไมซีส
อีก 6 ไอโซเลท ไดแ้ก่ NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5 และ NSP6 ท่ีสามารถจดัจ าแนกไดเ้พียง
ระดบัจีนสัเท่านั้น เน่ืองจากล าดบันิวคลีโอไทดข์องเช้ือแอกติโนไมซีสทั้ง 6 ไอโซเลท มีความ
แตกต่างจากล าดบันิวคลีโอไทดข์องเช้ือ Streptomyces สปีชีส์ต่างๆ เห็นไดจ้ากการท่ีเช้ือแอกติโน
ไมซีสทั้ง 6 ไอโซเลท รวมกลุ่มกนัเป็นกระจุกในแขนงท่ีแยกตวัออกมาจากเช้ือ Streptomyces สปี
ชีส์ต่างๆ ท่ีคดัเลือกไว ้ มีระดบัความเช่ือมัน่ของ bootstrap values บน phylogenetic tree 100 
เปอร์เซนต ์ และเม่ือดูเปอร์เซนตต์ค์วามคลา้ยคลึง พบวา่แอกติโนไมซีสทั้ง 12 ไอโซเลท ไดแ้ก่ 
NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5, NSP6, NOK7, NOK9, NHK11, NHK12, NOK13 และ CHK14 
มีความคลา้ยคลึงกบั Streptomyces spp. สปีชีส์อ่ืนใน phylogenetic tree ต ่ากวา่ 97 เปอร์เซนต ์ ซ่ึง
การท่ีค่าเปอร์เซนตค์วามคลา้ยคลึงของยนี 16S rRNA ต  ่ากวา่ 97 เปอร์เซนต ์นั้น คาดวา่เช้ือดงักล่าว
น่าจะเป็นเช้ือแอกติโนไมซีสสายพนัธ์ุใหม่ (new species)  


