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บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะสัณฐานของเชือ้ Colletotrichum spp. สาเหตุของโรคแอนแทรกในสตรอวเบอรรแี ละการควบคุมโรค
โดยใชเชือ้ ปฏิปก ษ ศึกษาโดยการสำรวจและเก็บตัวอยางสตรอวเบอรรี จากแหลงปลูกในจังหวัดเชียงใหมทแี่ สดงอาการ
ของโรคแอนแทรกโนสจากสวนใบ ดอก ผล และไหล นำมาแยกเชื้อใหบริสุทธิ์ ไดเชื้อจากแหลงตางๆ คือ อำเภอ
แมแจม 22 ไอโซเลต แมวาง 44ไอโซเลต สะเมิง 72 ไอโซเลต และจอมทอง 19 ไอโซเลต ไดนำเชือ้ ดังกลาวมาศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบวาเชื้อที่แยกไดแตละสวนของพืชเปนเชื้อรา C. gloeosporioides เมื่อนำเชื้อที่แยกได
มาทดสอบความสามารถในการทำใหเกิดโรคกับใบสตรอวเบอรรใี นเรือนทดลอง พบวาเชือ้ ทัง้ 5 ไอโซเลต TB018, TC023,
SB024, MA006 และ SB032 แสดงอาการของโรคแอนแทรกโนส ไดรนุ แรงทีส่ ดุ มีคา ดัชนีการกอโรคเทากับ 4.66 4.33
3.77 3.66 และ 3.21 ตามลำดับ การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อปฏิปกษ 2 ชนิด เพื่อการปองกันและยับยั้งการเกิดโรค
แอนแทรกโนส ผลปรากฏวาเชือ้ แบคทีเรีย Serratia plymuthica AIC1 มีเปอรเซ็นตการปองกันการเกิดโรคสูงกวาการใช
เชือ้ รา Trichoderma harzianum
คำสำคัญ: โรคแอนแทรกโนส, สตรอวเบอรร,ี การควบคุมโรค

Abstract
Morphological character and controlling of Colletotrichum spp., a causal agent of strawberry anthracnose
were studied. The anthracnose disease samples were collected from the major strawberry production areas of Chiang
Mai Province. Pure cultures were isolated from leaf, flower, fruit and stolon parts, and used for the morphological study
of the pathogen. Numbers of collected isolates were: 22 from Mae Jam, 44 from Mae Wang, 72 from Sa Moeng, and
19 from Chom Thong. From their morphological characters of all isolates, it could be concluded that they were C.
gloeosporioides. Screening of the virulent isolates for the further studies was performed in the nursery and 5 isolates;
TB01, TC023, SB024, MA006 and SB032 were showed high virulence with disease indices of 4.66, 4.33, 3.77, 3.66
and 3.21, respectively. Two biocontrol agents were tested for their disease inhibition and prevention efficacies, results
revealed that the bacterium, Serratia plymuthica AIC1 has a higher percentage in prevention of the disease than use
of antagonistic fungus, Trichodrerma harzianum.
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ของประชากรทีอ่ ยใู นพืน้ ทีร่ าบไดอยางมาก ดังนัน้ งานวิจยั
นี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหชนิดของเชื้อสาเหตุของ
สตรอว เ บอร รี ไม ผ ลขนาดเล็ ก ที่ อ ยู ใ นวงศ โรค และทดสอบเชือ้ ปฏิปก ษทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการควบคุม
Rosaceae มีชอื่ วิทยาศาสตรวา Fragaria x ananassaDuch โรคเพือ่ ทดแทนการใชสารเคมี
เจริญไดดใี นเขตอบอนุ (1) ใหผลผลิตไดในหนึง่ ฤดู ผลสุก
สีแดง มีกลิน่ หอม มีรสหวานอมเปรีย้ ว จึงเปนทีน่ ยิ มของ อุปกรณและวิธก
ี าร
ผูบริโภค ปจจุบันยังมีความตองการของตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอี ก มาก ใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในเชิ ง สำรวจและศึ ก ษาลั ก ษณะอาการของโรคแอนแทรกโน
อุตสาหกรรม และรับประทานผลสด และมีแนวโนมทีเ่ พิม่ สในแปลงปลูกสตรอวเบอรรี
ขึน้ เรือ่ ยๆ ตามจำนวนประชากร สตรอวเบอรรจี งึ จัดเปนไม
เก็บตัวอยางสตรอวเบอรรจี าก ไหล ดอก ผล กาน
ผลเศรษฐกิจ ที่ชวยสามารถยกฐานะความเปนอยูของ ใบ ที่แสดงอาการของโรคแอนแทรกโนส โดยสุมเก็บ
เกษตรกรผปู ลูกสตรอวเบอรรี ซึง่ มีอยนู บั พันครัวเรือนให ตัวอยางที่อาการของโรคแอนแทรกโนสจากแหลงที่ผลิต
ดีขนึ้ สำหรับประเทศไทยนัน้ สตรอวเบอรรมี กี ารนำเขามา สตรอวเบอรรีจังหวัดเชียงใหม ไดแก อำเภอจอมทอง
จากแหลงอืน่ เพือ่ ทำการทดลองผลิตเปนการคา และพบวา แมวาง แมแจม และสะเมิง บันทึกภาพลักษณะอาการที่
สามารถปรับตัวใหเขากับสิง่ แวดลอมของประเทศไทยได พบในสวนตางๆ ของตน
คอนขางดี โดยเฉพาะพืน้ ทีข่ องภาคเหนือตอนบน ทีส่ ภาพ การแยกเชื้อบริสุทธิ์จากตัวอยางพืชและศึกษาลักษณะ
แวดลอมและภูมอิ ากาศเหมาะสมกับการปลูกสตรอวเบอรรี ทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรกโนส
จนกลายเปนแหลงปลูกสตรอวเบอรรีแหลงใหญที่สุดทั้ง
นำชิน้ สวนของตนสตรอวเบอรรที แี่ สดงอาการของ
เพือ่ สงออกและบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะทีอ่ ำเภอ โรคแอนแทรกโนสมาลางทำความสะอาด จากนัน้ นำเนือ้
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม เพียงแหงเดียว เกษตรกรมีรายได เยือ่ มาตัดโดยใหมสี ว นทีแ่ สดงอาการของโรคติดมากับเนือ้
จากการปลูกสตรอวเบอรรใี นป 2552/2553 ประมาณ 225 เยื่อสวนปกติขนาด 2 – 3 มิลลิเมตรนำชิ้นเนื้อเยื่อจุมใน
ลานบาท จากพืน้ ทีผ่ ลิต 2,863 ไร (2) แตยงั พบวามีโรคหลาย แอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต ประมาณ 40 วินาที แลวนำไป
ชนิดที่เปนอุปสรรคในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งโรค ฆาเชือ้ ทีผ่ วิ ดวย 10 เปอรเซ็นต แคลเซียมไฮโปรคลอไรท
แอนแทรกโนสทีเ่ กิดจากเชือ้ รา Colletotrichum spp. ซึง่ ปน นาน 5 นาที แลวจึงลางดวยน้ำกลัน่ ทีน่ งึ่ ฆาเชือ้ แลว 3 ครัง้
โรคที่มีความสำคัญมากเนื่องจากเชื้อราสาเหตุของโรค ซับชิ้นสวนบนกระดาษซับที่ผานการฆาเชื้อแลว จากนั้น
สามารถเขาทำลายไดทกุ สวนของสตรอวเบอรรี เริม่ จากใบ นำไปวางบน (potato dextrose agar) PDA บมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
กานใบ ไหล ชอดอก และผล ซึ่งโรคดังกลาวเปนสาเหตุ 28 องศาเซลเซียส หลังจากทีแ่ ยกไดเชือ้ บริสทุ ธิแ์ ลวสมุ เชือ้
ทำใหผลผลิตสตรอวเบอรรเี สียหายเปนจำนวนมาก ดังนัน้ มา 10 สายพันธุ เพือ่ ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของเสน
จึงมีความพยายามในการแกปญ
 หา เชน การพัฒนาพันธใุ ห ใย สีโคโลนีและขนาดสปอรดวยวิธีเลี้ยงเชื้อบนสไลด
ตานทานตอเชือ้ แอนแทรกโนส การพนสารเคมีกำจัดโรค (slide culture method)
พื ช และการควบคุ ม โรคโดยชี ว วิ ธี โดยเฉพาะการใช การทดสอบความสามารถในการทำใหเกิดโรคของเชื้อรา
จุลินทรียที่เปนปฏิปกษตอเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยที่เชื้อ สาเหตุโรคแอนแทรกโนส
ปฏิปก ษมคี วามสามารถในการแกงแยงอาหาร ยับยัง้ การเขา
นำเชือ้ ราสาเหตุโรคทีแ่ ยกไดจากสวนกานใบ ไหล
ทำลาย และการเปนปรสิตตอเชื้อสาเหตุโรค นอกจากนี้ ชอดอก และผล เพิ่มปริมาณบนอาหาร PDA บมเชื้อที่
การควบคุมโดยชีววิธยี งั ชวยลดอันตรายจากการใชสารเคมี อุณหภูมหิ อ ง เปนเวลาประมาณ 7 วัน ใหเชือ้ เจริญเต็มจาน
กำจัดโรคพืช โดยเฉพาะอยางยิง่ พืน้ ทีป่ ลูกสตรอวเบอรรที ี่ เลี้ยง เตรียม inoculums ในรูปสปอรแขวนลอย (spore
เปนพืน้ ทีส่ งู และยังเปนแหลงตนน้ำของประเทศ ทำใหการ suspension) โดยนำน้ำกลัน่ ทีฆ่ า ชือ้ เทลงในจานอาหารทีม่ ี
ใชสารเคมีสง ผลกระทบโดยตอสิง่ แวดลอม และสุขอนามัย เชื้อเจริญเต็มจาน ใชแทงแกวขูดแลวกรองเสนใย ผานผา
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ขาวบางทีฆ่ า เชือ้ ปรับปริมาณสปอรใหมคี วามเขมขน 2 x
106 spore/ml นำเชือ้ ราสาเหตุโรคหยดลงบนใบสตรอวเบอร
รีไอโซเลตละ 3 ใบ โดยแตละใบยอยหยดเชือ้ 3 จุด จุดละ
5 10 และ 15 ไมโครลิตรตามลำดับ หลังจากปลูกเชือ้ นำชิน้
พืชไปบมเชือ้ ในกลองทีม่ กี ระดาษซับฉีดซับน้ำกลัน่ ฆาเชือ้
จนชื้ น แล ว นำไปเก็ บ ในห อ งที่ มี อุ ณ หภู มิ 25 องศา
เซลเซียส 3 วัน บันทึกผล การใหคะแนนระดับความรุนแรง
ของโรคใหคา ดัชนีตงั้ แต 0 – 5 ดูจากพืน้ ทีใ่ บทีถ่ กู เชือ้ สาเหตุ
เขาทำลาย โดยดัดแปลงจากเอกสารของ Plapung ในป พ.ศ.
2549 (5)โดยมีรายละเอียดของแตละระดับดังนี้
ระดับที่ 0 = ไมแสดงอาการของโรค
ระดับที่ 1 = แสดงอาการของโรค 1 - 10 เปอรเซ็นต
ระดับที่ 2 = แสดงอาการของโรค 11 - 25 เปอรเซ็นต
ระดับที่ 3 = แสดงอาการของโรค 26 - 40 เปอรเซ็นต
ระดับที่ 4 = แสดงอาการของโรค 41 - 50 เปอรเซ็นต
ระดับที่ 5 = พืชแสดงอาการของโรคมากกวา 51
เปอรเซ็นต จนตายทัง้ ตน
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อปฏิปกษที่มีผลในการ
ควบคุมการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคตอตนสตรอวเบอรรี
การเตรี ย มแปลง การทดลองครั้ ง นี้ ใ ช แ ปลง
บนพื้นที่สูง 750 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเปนพื้นที่
ปลูกสตรอวเบอรรที วั่ ไปของเกษตรกรทีผ่ ลิตสตรอวเบอรรี
เปนการคา เริ่มจากการทำความสะอาดแปลงโดยกำจัด
วัชพืชและเศษวัสดุตางๆ กอนที่จะไถพรวน และตากดิน
จากนัน้ เตรียมแปลงปลูกจำนวน 84 แปลง แตละแปลงมี
ขนาดกวาง 0.5 เมตร ยาว 5 เมตร ระยะหางระหวางแปลง 1
เมตร ปลูกตนกลาแปลงละ 12 ตน โดยใหระยะหางระหวาง
ต น สตรอว เ บอร รี อ ยู ที่ 50 เซ็ น ติ เ มตร ปลู ก ต น กล า
สตรอวเบอรรลี กึ 10 เซนติเมตร
การเตรียมตนสตรอวเบอรรี นำไหลสตรอวเบอรรี
พันธุ 329 จากแปลงปลูกทีป่ ราศจากโรคโดยใชตน แมพนั ธุ
จากการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ มาผลิ ต ต น ไหลในสภาพ
โรงเรือนปลอดโรค หลังจากนั้นยายปลูกตนไหลอายุ 1
เดือนลงในแปลงทดลอง ใหน้ำดวยระบบน้ำหยด รอจนตน
สตรอวเบอรรอี ายุ 1 เดือนหลังปลูกในแปลง ซึง่ ตนจะอยู
ในสภาพสมบูรณเต็มที่ จึงเริม่ การทดลอง
การเตรียมเชื้อราสาเหตุโรคพืช Colletotrichum
gloeosporioides นำเชื้ อ ราสาเหตุ โ รคมาเพิ่ ม ปริ ม าณ


ุ หภูมหิ อ ง จนกระทัง่ เชือ้ เจริญ
บนอาหาร PDA บมเชือ้ ทีอ่ ณ
เต็มจานเลีย้ งเชือ้ เตรียม inoculums ในรูปสปอรแขวนลอย
(spore suspension) โดยนำน้ำกลัน่ ทีฆ่ า เทลงในจานอาหาร
ทีม่ เี ชือ้ สาเหตุเจริญเต็มจาน ใชแทงแกวขูดแลวกรองเสนใย
ผ า นผ า ขาวบางที่ ฆ า เชื้ อ ปรั บ ปริ ม าณสปอร โ ดยใช
Heamacytometer ใหมคี วามเขมขน 2 x 106 spore/ml
การเตรียมเชือ้ ราปฎิปก ษ Trichoderma harzianum
นำเชือ้ ราปฎิปก ษมาเพิม่ ปริมาณบนอาหาร PDA บมเชือ้ ที่
อุณหภูมิหอง จนกระทั่งเชื้อเจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อโดยใช
เวลาประมาณ 5 วัน เตรียม inoculums ในรูปสปอรแขวน
ลอย โดยนำน้ำกลั่นที่ฆาเชื้อเทลงในจานอาหารที่มีเชื้อ
สาเหตุเจริญเต็มจาน ใชแทงแกวขูดแลวกรองเสนใย ผาน
ผาขาวบางทีฆ่ า เชือ้ ปรับปริมาณสปอรโดยใช Heamacytometer
ใหมคี วามเขมขน 106 spore/ml และ 108 spore/ml
การเตรี ย มเชื้ อ แบคที เ รี ย ปฎิ ป ก ษ Serratia
plymuthica AIC1 เลีย้ งเชือ้ ในอาหาร Nutrient Broth(NB)
บนเครือ่ งเขยา 240 รอบตอนาที นาน 48 ชัว่ โมงนำไปวัด
คา O.D.โดยใช ทีค่ วามยาวคลืน่ 460 นาโนเมตร โดยเลือก
ใชคา ความเขมขนของสารแขวนลอยทีม่ คี า O.D. อยทู ี่ 0.048
และ 0.1 ซึง่ เชือ้ มีความเขมขน 5 x 105 cell/ml และ 5 x 106
cell/ml ตามลำดับ
กรรมวิ ธี ก ารทดสอบที่ 1 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของสารเคมีและเชื้อปฏิปกษในการปองกัน
โรคแอนแทรกโนส โดยการพ น สารเคมี กำจั ด เชื้ อ รา
mancozeb ความเขมขน 800 ppm และพนสปอรเชือ้ รา T.
harzianum ทีร่ ะดับความเขมขน 106 และ108 spore/ml และ
cell suspension เชือ้ แบคทีเรีย S. plymuthica AIC1 ทีค่ วาม
เขมขน 5 x 105cell/ml และ 5 x 106 cell/ml ผสม Tween 20
ตามลำดับ กอนปลูกเชือ้ ราสาเหตุของโรคแอนแทรกโนสที่
เวลา 3 และ 7 วันตามลำดับ การปลูกเชือ้ สาเหตุของโรค
โดยพนสารแขวนลอยของเชือ้ C. gloeosporioides ความ
เขมขน 2 x 106 spore/ml ผสม Tween 20 ใหทั่วตนสต
รอวเบอรรี การปลูกเชือ้ กระทำในชวงเวลาประมาณ 16.00
น. และเพือ่ ใหเชือ้ สาเหตุของโรคสามารถเขาทำลายตนสต
รอวเบอรรีไดดี จะใหน้ำกับตนสตรอวเบอรรีโดยการพน
ฝอยกอนปลูกเชือ้ ประมาณ 30 นาที
กรรมวิ ธี ก ารทดสอบที่ 2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของการใชสารเคมีและเชื้อปฏิปกษในการ


ควบคุมโรคแอนแทรกโนส การทดสอบจะทำเชนเดียวกับ
กรรมวิธที ี่ 1 เวนแตจะพนสารเคมีและเชือ้ ปฏิปก ษทรี่ ะดับ
ความเขมขนเดียวกันทัง้ หมดหลังจากทีป่ ลูกเชือ้ สาเหตุของ
โรคแลว 3 และ 7 วัน
ประเมินการเกิดโรคและการยับยัง้ เมือ่ พนสารเคมี
และเชือ้ ปฏิปก ษของทัง้ สองกรรมวิธี บันทึกผลทีเ่ วลา 14
และ 21 วัน โดยประเมินจากการทีร่ าเชือ้ สาเหตุของโรคเขา
ทำลายพืน้ ทีก่ า น และใบของสตรอวเบอรรี เปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุม ทีพ่ น น้ำกลัน่ ฆาเชือ้ กับชุดเปรียบเทียบทีพ่ น ดวย
สปอรของเชือ้ ราสาเหตุโรคเพียงชนิดเดียวทีเ่ วลา 3 และ 7
วันทัง้ กอนและหลังการใชสารเคมีและเชือ้ ปฏิปก ษ นำมา
คำนวณเปอรเซ็นตการเกิดโรคและเปอรเซ็นตการยับยัง้ การ
เกิดโรคตามกรรมวิธขี อง Sontirat ในป ค.ศ.1997 (3) แผน
การทดลองแบบ Split Plot in Randomized Complete Block
Design ทำการทดลองทัง้ หมด 3 ซ้ำ เปรียบเทียบคาเฉลีย่ โดย
ใช DMRT โดยมี ป จ จั ย หลั ก เรื่ อ งระยะเวลาในการ
ทดลองแบงออกเปน 4 ปจจัยหลัก ไดแก
ปจจัย 1 (M1) พนเชือ้ ปฏิปก ษ 3 วัน กอนทำการปลูก
เชือ้ C.gloeosporioides
ปจจัย 2 (M2) พนเชือ้ ปฏิปก ษ 7 วัน กอนทำการปลูก
เชือ้ C.gloeosporioides
ปจจัย 3 (M3) พนเชือ้ ปฏิปก ษ 3 วัน หลังทำการปลูก
เชือ้ C.gloeosporioides
ปจจัย 4 (M4) พนเชือ้ ปฏิปก ษ 7 วัน หลังทำการปลูก
เชือ้ C.gloeosporioides
และในขณะทีป่ จ จัยรองในการทดลอง คือเชือ้ ปฏิปก ษและ
สารเคมีกำจัดเชือ้ รามีทงั้ หมด 6 ปจจัยรอง ซึง่ ไดแก
ปจจัย 1 (S1) ชุดควบคุมเชือ้
ปจจัย 2 (S2) พนสารเคมีกำจัดเชื้อรา mancozeb
800 ppm
ปจจัย 3 (S3) พน spore suspension ของเชื้อรา
T. harzianum106 spore/ml
ปจจัย 4 (S4) พน spore suspension ของเชื้อรา
T. harzianum 108 spore/ml
ปจจัย 5 (S5) พน cell suspension ของเชือ้ แบคทีเรีย
S. plymuthica 5 x 105 cfu/ml
ปจจัย 6 (S6) พน cell suspension ของเชือ้ แบคทีเรีย
S. plymuthica 5 x 106 cfu/ml

  ☺  

ผลการศึกษาและวิจารณ
ผลการศึกษาลักษณะอาการของโรคแอนแทรกโนส
และการสำรวจเก็บตัวอยางพืชทีเ่ ปนโรค
จากการสำรวจโรคแอนแทรกโนสในแปลงปลูก
สตรอวเบอรรี พบวาเชื้อราสาเหตุของโรคสามารถเขา
ทำลายสตรอวเบอรรใี นสวนของ ดอก ผล กานใบ และไหล
ลักษณะอาการของโรคทีพ่ บในสวนของผลคือ เกิดแผลฉ่ำ
น้ำสีขาว มีเสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร ตอมาเปลีย่ นเปน
แผลสีน้ำตาล - น้ำตาลเขมในทีส่ ดุ เนือ้ เยือ่ จะบมุ และเปลีย่ น
เปนสีน้ำตาลดำภายใน 2- 3 วันและมีกลมุ สปอรสชี มพูหรือ
สีสมปกคลุมแผล ในสวนไหลและกานใบพบวาในระยะ
แรกของการเขาทำลายของเชือ้ เกิดจุดขนาดเล็กสีดำ ตอมา
แผลขยายยาวและเนื้อเยื่อแหง ตนที่แสดงอาการรุนแรง
จะมีอาการเหีย่ วไดทงั้ กอ (ดังรูปที่ 1 ก) และสวนผลจะมี
อาการช้ำน้ำสีน้ำตาลดำและอาจขยายไดทงั้ ผล (ดังรูปที่ 1 ข)
สวนของดอกพบวาดอกที่บานเต็มที่จะออนแอตอการเขา
ทำลายของเชื้อโดยดอกจะแหงและตายอยางรวดเร็ว โดย
แผลทีด่ อกมีสดี ำ ความยาวหลายมิลลิเมตรจากกลีบเลีย้ งลง
สกู า นดอกและทำใหดอกตาย ผลจากการสำรวจและเก็บรวบ
รวมตัวอยางชิ้นสวนตางๆ ของตนสตรอวเบอรรีที่แสดง
อาการของโรคแอนแทรกโนสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(ดังตารางที่ 1)
การเลีย้ งเชือ้ และจำแนกชนิดเชือ้ ราสาเหตุโรคแอนแทรกโนส
จากการนำเชือ้ ราบริสทุ ธิท์ แี่ ยกไดจากสวนของผล
ดอก กานใบและไหล มาศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของ
เสนใย สีของโคโลนี ขนาด appressorium และขนาดของ
สปอร โดยใชวธิ เี พาะเลีย้ งเชือ้ ราบนสไลด บนอาหาร PDA
พบวาเชือ้ ทีร่ าทีแ่ ยกไดแตละสวนสรางโคโลนีมสี ที แี่ ตกตาง
กันเชน ขาวเทา เทา และเทาเขม (ดังรูปที่ 1 ค) สรางสปอร
รูปรางทรงกระบอก (ดังรูปที่ 1 ง) ขนาดสปอรกวางเทากับ
2.74 - 3.99±0.33 ไมโครเมตร ยาวเทากับ 8.30-12.56±1.50
ไมโครเมตร มีการสราง appressoria (ดังรูปที่ 1 จ) มีขนาด
กวางเทากับ 4.89-6.03± 0.24 ไมโครเมตร ยาว 9.31 - 13.89±
0.68 ไมโครเมตร จากลักษณะของสปอรและ appressoria
ลักษณะการสรางโคโลนี สีโคโลนี การสราง sclerotia บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ นำลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา
ดังกลาวมาจำแนกสปชสี โ ดยเปรียบเทียบกับเชือ้ มาตรฐาน



  ☺  
ตารางที่ 1 จำนวนไอโซเลตของเชือ้ ราทีเ่ ก็บรวบรวมไดในจังหวัดเชียงใหม

แหลงที่มา
อําเภอจอมทอง
อําเภอสะเมิง
อําแมวาง
อําเภอแมแจม
รวม

ดอก
6
13
13
6
38

ทีไ่ ดรบั การอนุเคราะหจาก (U.S. Department of Agriculture) USDA 3 ชนิด คือ C. acutatum, C. fragariae และ C.
gloeosporiodes ใชหลักเกณฑของ Sutton ในป ค.ศ. 1992
(4) พบวาเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชทีไ่ ดจาก ผล ดอก กานใบ และ
ไหล เปนชนิด C. gloeosporioides ตรงกับรายงานของ
Plapung ในป ค.ศ. 2004 (5) วาเชือ้ สาเหตุโรคแอนแทรกโน
สของสตรอวเบอรรีทเี่ กิดขึน้ มีสาเหตุมาจากเชือ้ ราเดียวกัน
ทั้งหมดคือเชื้อรา C. gloeosporioides และสอดคลองกับ
รายงานของ Bill and Heidenreich ในป ค.ศ. 2003 (6)
รายงานวาโรคแอนแทรกโนสในสตรอวเบอรรเี กิดจากการ
เขาทำลายของเชือ้ Colletotrichum spp.โดยเชือ้ สาเหตุของ
โรคสามารถเขาทำลายทุกสวนของสตรอวเบอรรีและ
พบอาการของโรคมีลกั ษณะทีค่ ลายกันกับการศึกษาครัง้ นี้
ความสามารถในการกอโรคของเชื้อราแตละไอโซเลต
จากการนำเชือ้ ราสาเหตุโรคทีแ่ ยกไดแตละไอโซเลต
มาปลูกเชือ้ ลงบนใบยอยแตละใบในปริมาตร 5 10 และ 15
ไมโครลิตรตามลำดับ และบมเชื้อในกลองเชื้อเปนเวลา
3 วัน ไดผล (ดังที่ตาราง 2) พบวาเมื่อใชเชื้อปริมาตร 5
ไมโครลิตรตอใบยอย เชื้อไอโซเลต TB018, SB005,
SD005, MA006 และ SB032 แสดงอาการของโรค
แอนแทรกโนสรุนแรงโดยมีดชั นีการเกิดโรคเทากับ 5.00,
4.60, 4.60, 4.60, 4.60 และ 4.30 ตามลำดับ สวนการปลูก
เชือ้ ทีป่ ริมาตร 10 ไมโครลิตรตอใบยอย พบวาเชือ้ ไอโซเลต
TB018, SA006, ID003, SB003 และ TC023 แสดงอาการ

จํานวนตัวไอโซเลตที่เก็บ
ผล
กานใบ
6
4
29
20
13
10
6
6
54
40

ไหล
3
10
8
4
25

ของโรคแแทรกโนสรุนแรง โดยมีคา ดัชนีเทากับ 5.00, 5.00,
5.00, 4.33 และ 4.00 การปลูกเชือ้ ทีป่ ริมาตร 15 ไมโครลิตร
ตอใบยอย พบวาเชื้อไอโซเลต TC023, TC021, TB018,
TD001 และ MA002 แสดงอาการของโรคแอนแทรกโน
สรุนแรงมีคา ดัชนีการเกิดโรคเทากับ 5.00, 5.00, 4.00, 4.00
และ 4.00 ตามลำดับ สำหรับสาเหตุทเี่ ชือ้ แตละไอโซเลตเขา
ทำลายพืชและสรางความเสียหายไดไมเทากัน อาจเนื่อง
จากเชื้ อ สาเหตุ ข องโรคมี ค วามจำเพาะเจาะในการเข า
ทำลายพันธุพืชใดพันธุหนึ่ง โดยพืชนั้นเคยเปนพืชอาศัย
ของเชือ้ ดังกลาวมากอนหรืออาจเกิดจากความสัมพันธของ
ยีนระหวางเชือ้ กับพืช หากพืชทีม่ ยี นี ตานทานตอเชือ้ นัน้ ๆ
พืชจะไมแสดงอาการเปนโรคเมือ่ ถูกเชือ้ สาเหตุของโรคเขา
ทำลาย (7) หรือขึน้ กับ race - cultivar specificity ระหวาง
พืชและเชื้อสาเหตุของโรค (8) ซึ่งปจจัยเหลานี้ทำใหเชื้อ
สามารถเขาทำลายชิน้ สวนของสตรอวเบอรรใี นแตละพันธุ
แตกตางกันไดดว ย โดยเฉพาะเชือ้ ทีน่ ำมาศึกษาไดเก็บจาก
แหลงปลูกทีม่ สี ภาพแวดลอมแตกตางกัน รวมทัง้ เกษตรกร
ในแตละพืน้ ที่ ทีท่ ำการปลูกสตรอวเบอรรตี า งพันธกุ นั ดวย
จึงทำใหเชือ้ แตละไอโซเลตสามารถพัฒนาตัวเองใหมคี วาม
หลากหลายทางชีวภาพและระดับความรุนแรงของการเขา
ทำลายสตรอวเบอรรีแตละพันธุจำเพาะมากขึ้นได โดย
พบวาอาการของโรคแอนแทรกโนสที่พบในแตละพื้นที่
ปลูกมีความแตกตางกันทั้งในระดับความรุนแรงของโรค
และลักษณะทีพ่ บในแตละชวงการเจริญได (5)



  ☺  

ตารางที่ 2 ความสามารถในการทำใหเกิดโรคของเชือ้ ราไอโซเลตตางๆ ทีท่ ดสอบโดยการปลูกเชือ้ บนใบสตรอวเบอรรี
ไอโซเลต
IA006
IB001
IC001
IC005
IC006
ID001
ID003
SA006
SA025
SB003
SB005
SB024
SB032
SD022
SD037
TA002
TA004
TB010
TB018
TB021
TC023
TC026
TD001
MA002
MA006
MB001
MB005
MC001
MC006
F-test
c.v.%

ระดับความรุนแรงของโรคแอนแทรกโนสเมื่อปลูกเชื้อที่ความเขมขน 2 x 106 spore/ml ในปริมาตรตางๆ
5 ไมโครลิตร
10 ไมโครลิตร
15 ไมโครลิตร
ef
3.66
1.66
2.66bcdef
2.66
3.00bcde
2.66bcdef
2.66
1.00f
1.33efg
4
2.66cde
1.66defg
5
1.66ef
1.66defg
1
1.66ef
1.66defg
2.33
5.00a
1.33efg
2.66
5.00a
2.66bcdef
1.66
2.00ef
3.33abcd
1.66
4.33ab
3.00bcde
4.66
2.33def
1.00fg
5
2.33def
4.00ab
1.66defg
4.33
3.66abcd
4.66
2.00ef
1.00fg
3.33
2.66cde
1.66defg
1.66
2.66cde
3.33abcd
2.66
2.33def
2.00cdefg
2
2.33def
4.00ab
5
5.00a
4.00ab
1.66
1.00f
5.00a
4
4.00abc
5.00a
1.33
1.00f
2.33bcdef
4
3.66abcd
4.00ab
4
2.00ef
4.00ab
4.66
4.00abc
2.33bcdef
2.33
3.00bcde
2.33bcdef
2.33
2.00ef
0.33g
2
2.66cde
1.66defg
3
3.00bcde
2.33bcdef
*
*
n.s.
48.53
29.98
34.56

คาเฉลี่ยจาก 3 ซ้ำที่กำกับดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05, DMRT)
n.s. ไมมีความแตกตางกันทางถิติ, * แตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต,
** แตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 เปอรเซ็นต

  ☺  

รูปที่ 1



ลักษณะอาการของโรคแอนแทรกโนสตนสตรอเบอรีท่ แี่ สดงอาการเหีย่ วและตายทัง้ กอ (ก) แสดงอาการแผล
ช้ำสีดำแผลามไดทงั้ ผล (ข)โคโลนีของเชือ้ รา Colletotrichum gloeosporiodes ทีแ่ ยกไดจากตนทีเ่ ปนโรค (ค)
สปอร (ง) appressoria (จ) โคโลนีของเชือ้ รา Trichoderma harzianum (ฉ) และ เชือ้ แบคทีเรีย Serratia
plymuthica AIC1(ช)


ประสิทธิภาพของเชื้อปฏิปกษที่มีผลในการควบคุมการ
เจริญของเชื้อราสาเหตุโรคของสตรอวเบอรรี
จากการทดลองในสภาพโรงเรือนที่บันทึกผลการ
ประเมินการเกิดโรคทีเ่ วลา 14 และ 21 วัน หลังจากการปลูก
เชื้อราสาเหตุโรค เมื่อนำคาการเกิดโรคและการยับยั้งการ
เกิดโรคในสวนของกานและใบ มาคำนวณเปอรเซ็นตการ
เกิดโรคและเปอรเซ็นตการยับยัง้ สามารถสรุปไดดงั นี้
การใชเชือ้ แบคทีเรียปฏิปก ษ S. plymuthica AIC1
(ดังรู ปที่ 1 ฉ) ที่ 5 x 105 cell/ml เพื่อการปองกันโรค
แอนแทรกโนสของสตรอวเบอรรใี นสวนของใบไดผลดีทสี่ ดุ
เมือ่ พืชไดรบั เชือ้ ปฏิปก ษกอ นการปลูกเชือ้ สาเหตุของโรค
เปนเวลา 7 วัน โดยไดคา ดัชนีการเกิดโรคต่ำสุด 4.68 ซึง่
ต่ำกวาการใชสารเคมี mancozeb 800 ppm ทีม่ คี า ดัชนีการ
เกิดโรคอยทู ่ี 8.73 และใหผลการยับยัง้ การเกิดโรคทีใ่ บได
ดีทสี่ ดุ ซึง่ มีคา ดัชนีการเกิดโรค 5.06 โดยเปรียบเทียบกับการ
พนดวย mancozeb 800 ppm ทีม่ คี า ดัชนีการเกิดโรคอยทู ี่
6.78 ไมมคี วามแตกตางทางสถิติ เมือ่ นำคาเปอรเซ็นตการ
ยั บ ยั้ ง โรคมาพิ จ ารณาประกอบ พบว า การใช เ ชื้ อ S.
plymuthica AIC1 ที่ 5 x 105 cell/ml กอนการปลูกเชือ้ สาเหตุ
โรค 7 วัน ใหผลในแงเปอรเซ็นตการยับยัง้ การเกิดโรคทีถ่ งึ
73.19 เปอรเซ็นตซึ่งสูงสุดในทุกกลุมทดลอง เมื่อนำมา
วิเคราะหทางสถิตพิ บวาแตกตางกันทีร่ ะดับ (p > 0.01) (ดัง
ตารางที่ 3) ผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้
การกอโรคและการระงับการแพรของโรคครัง้ ที่ 2 เมือ่ 21วัน
หลังการปลูกเชือ้ การใชเชือ้ ปฏิปก ษทกุ กลมุ ทดลองฉีดพน
พบวาเปอรเซ็นตการเกิดโรคที่ใบไมมีความแตกตางทาง
สถิติ ในแงของเปอรเซ็นตการยับยัง้ การเกิดโรค พบวาการ
ใชเชือ้ T. hazianum (ดังรูปที่ 1 ช) ที่ 108 spore/ml กอนปลูก
เชือ้ สาเหตุโรค 7 วัน ใหผลดีทสี่ ดุ โดยมีเปอรเซ็นตการยับยัง้
การเกิดโรค 41.40 เปอรเซ็นต ซึง่ แตกตางกันทางสถิติ (p >
0.05) (ดังตารางที่ 4)

  ☺  
การปองกันโรคทีเ่ กิดกับสวนกานใบ พบวา การใช
สารเคมี mancozeb 800 ppm 3 วันกอนปลูกเชือ้ ใหผลใน
แงการปองกันโรคไดดกี วาทุกกลมุ โดยมีคา ดัชนีการเกิดโรค
เปน 4.02 และมีเปอรเซ็นตการยับยัง้ โรค 57.55 เปอรเซ็นต
มีคา แตกตางกันทางสถิตทิ งั้ ในสวนของดัชนีการกอโรคและ
เปอรเซ็นตการยับยัง้ โรคทีร่ ะดับ (p > 0.05) ซึง่ ใหผลเทากับ
การใชเชือ้ S. plymuthica AIC1 ที่ 5 x 105 cell/ml หลังการ
ปลูกเชือ้ สาเหตุโรค 3 วัน สำหรับการใชเชือ้ ปฏิปก ษ 7 วัน
หลังการปลูกเชือ้ จะใหผลทัง้ ในดานการปองกันโรคและ
การยับยั้งโรคนอยกวาการใชเชื้อ 3 วัน หลังการปลูกเชื้อ
สาเหตุโรค (ดังตารางที่ 4) โดยแสดงผลอยางชัดเจนตรวจ
ผลครั้งที่ 2 เมื่อ 21วันหลังการปลูกเชื้อ ที่พบวาการใช
mancozeb 800 ppm 7 วันทั้งกอนและหลังการปลูกเชื้อ
จะใหผลดีที่สุดโดยมีคาดัชนีการเกิดโรคเปน 14.24 และ
15.11 ตามลำดับซึง่ แตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05) แตใน
ดานเปอรเซ็นตการยับยั้งการเกิดโรค พบวาการใชเชื้อ S.
plymuthica AIC1 ที่ 5 x 106 cell/ml 3 วันกอนปลูกเชือ้ ให
ผลดี ที่ สุ ด โดยมี ค า ดั ช นี ก ารเกิ ด โรคเป น 12.29 และ
เปอรเซ็นตการยับยัง้ โรค 46.26 เปอรเซ็นต มีคา แตกตางกัน
ทางสถิตทิ งั้ ในสวนของดัชนีการกอโรคและเปอรเซ็นตการ
ยับยัง้ โรคทีร่ ะดับ (p > 0.05) อยางไรก็ตาม การใชเชือ้ รา T.
hazianum ที่ 108 spore/ml 7 วัน หลังปลูกเชือ้ mancozeb
800 ppm 7 วันหลังปลูกเชือ้ และ S. plymuthica AIC1 ที่ 5 x
105 cell/ml 3 วันหลังปลูกเชือ้ โดยมีคา ดัชนีการเกิดโรคเปน
14.66, 13.67 และ 16.88 ตามลำดับ ซึง่ แตกตางกันทางสถิติ
(p > 0.05) กับคาเปอรเซ็นตการเกิดยับยัง้ โรคเปน 35.89,
40.22 และ 26.19 ตามลำดับ ซึง่ แตกตางกันทางสถิติ (p >
0.05) กับชุดควบคุม สำหรับการใช เชือ้ รา T. hazianum ที่
106 spore/ml ทัง้ 3 และ 7 วัน หลังปลูกเชือ้ ไมใหผลในดาน
การยับยัง้ การเกิดโรคแตอยางใด (ดังตารางที่ 4)

คาเฉลีย่ จาก 3 ซ้ำทีก่ ำกับดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05, DMRT)

ตารางที่ 3 เปอรเซ็นตการเกิดโรคและการยับยัง้ พัฒนาการของโรคในโรงเรือนประเมินผลหลังปลูกเชือ้ 14 วัน

  ☺  



คาเฉลีย่ จาก 3 ซ้ำทีก่ ำกับดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05, DMRT)

ตารางที่ 4 เปอรเซ็นตการเกิดโรคและการยับยัง้ พัฒนาการของโรคในโรงเรือนประเมินผลหลังปลูกเชือ้ 21 วัน


  ☺  

  ☺  
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา ระยะเวลาในการพน
สารเคมีกำจัดเชือ้ ราและเชือ้ ปฏิปก ษที่ 3 และ 7 วันในโรง
เรือน มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคและการยับยัง้ การเกิดโรคที่
แตกตาง ทดลองทีด่ ที สี่ ดุ คือฉีดพนดวย S. plymuthica AIC1
ที่ 5 x 105 cell/ml กอนปลูกเชือ้ สาเหตุโรค 7 วันเนือ่ งจาก
สารเคมีกำจัดเชื้อราและเชื้อปฏิปกษ สามารถเคลือบหรือ
เจริญครอบครองพื้นที่ของใบ เพื่อปองกันการเขาทำลาย
ของเชื้อสาเหตุโรค นอกจากนี้เชื้อปฏิปกษบางชนิดสราง
สารทีท่ ำใหพชื มีการเจริญเติบโตทีด่ ขี นึ้ เชน ฮอรโมนพืช
หรือสารทีช่ ว ยสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช สงผลใหพชื
แข็งแรง ตานทานตอการเขาทำลายของเชือ้ สาเหตุโรค (9)
และสอดคลองกับรายงานของ Kirdsari ในป พ.ศ. 2553 ที่
พบวาการเจริญของเชือ้ รา Exserohilum turcicum โดยวิธี
dual culture กับเชือ้ ปฏิปก ษ 2 ชนิด ไดแกเชือ้ รา T. harzianum
และเชื้อแบคทีเรีย S. plymuthica AIC1 พบวาเชื้อรา T.
harzianum ยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรค 17 - 38
เปอรเซ็นต และในสวนเชือ้ แบคทีเรีย S. plymuthica AIC1
ยับยัง้ การเจริญเติบโต 14 – 31 เปอรเซ็นตจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพสารเคมีกำจัดเชือ้ ราทัง้ 3 ชนิด ทีร่ ะดับความ
เขมขน 3 ระดับ และเชือ้ ปฏิปก ษ 2 ชนิด พนลงบนใบขาว
โพด กอนและหลังปลูกเชื้อราสาเหตุ E. turcicum ทั้ง 5
ไอโซเลต ทีเ่ วลา 0 3 และ 7 วัน ในสภาพโรงเรือนทดลอง
พบวา การพนสารเคมีกำจัดเชือ้ ราและเชือ้ ปฏิปก ษกอ นปลูก
เชือ้ สาเหตุโรค มีเปอรเซ็นตการยับยัง้ การเกิดโรคดีกวาพน
สารเคมีกำจัดเชื้อราและเชื้อปฏิปกษหลังปลูกเชื้อสาเหตุ
โรคอยางมีนยั สำคัญ ซึง่ สอดคลองกับรายงานของ So -Yeon
และ Kyung - Suk ในป ค.ศ 2009 (10) รายงานวาแบคทีเรีย
Serratia sp. เปนแบคทีเรียทีช่ ว ยสงเสริมการเจริญของพืช
ชนิดหนึ่ง ( (Plant Growth - Promoting Rhizobacteria
(PGPR) )โดยสราง indole acetic acid (IAA)หรือฮอรโมน
ออกซิน (C10H9O2N) ทีม่ บี ทบาทตอการเจริญเติบโตของพืช
และสราง siderophores สงผลใหพชื มีการเจริญเติบโต พืช
แข็งแรงและตานทานตอเชือ้ สาเหตุโรค ตรงกับรายงานของ
Kalbe และคณะในป ค.ศ. 1996 (11) พบวาเชือ้ Serratia
plymuthica ผลิตสารกระตนุ การเจริญเติบโตของพืช (plant
growth hormone) คือ Indole – 3 - acetic acid (IAA) สามารถ
กระตนุ การเจริญของพืชโดยตรง สอดคลองกับรายงานของ
Shen และคณะในป ค.ศ. 2007 (12) รายงานวาเชื้อ S.


plymuthica ยั ง สร า งเอนไซม chitinase β - (1-3)–
glucanases, siderophores และ plant growth hormone (IAA)
เพือ่ ควบคุมเชือ้ รา Phytophthora sp. ในพริกไทย สงเสริม
การเจริญเติบโตใหกับตนพืช และยังสรางสารปฏิชีวนะ
chlorinated macrolide compounds ซึง่ ยับยัง้ การแบงเซลล
ของเชือ้ ราหลายชนิด คลายกันกับรายงานของ Kurze และ
คณะ ในป ค.ศ. 2001 (13) รายงานวา S. plymuthica strain
HRO- C48 สามารถสรางสาร chitinolytic เพือ่ ใชในการควบคุม
โรค phytophthora root rot ของสตรอวเบอรรแี ละยังพบอีกวา
chitinolytic มีบทบทบาทตอการเจริญเติบโตของพืช
เชือ้ รา T. harzianum มีกลไกตอสกู บั เชือ้ สาเหตุโรค
ได 3 แบบคือ การแขงขันกับเชือ้ สาเหตุโรคเพือ่ หยุดยัง้ การ
เพิม่ ปริมาณ ขยายพันธุ การเปนปรสิต และการสรางสาร
ปฎิชีวะ เพื่อยับยั้งหรือทำลายเชื้อสาเหตุโรคได (14)
Kuntajun ในป ค.ศ. 2006 (15) ไดทำการเปรียบเทียบการ
ใชเชือ้ Trichoderma spp. ในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา
Macrophomina phaseolina เชื้อราสาเหตุโรคเนาดำของ
ถัว่ เขียว พบวาเชือ้ รา T. harzianum ใชเสนใยแทงเขาไป
ในเสนใยของเชือ้ รา M. phaseolina สงผลใหเสนใยเชือ้ รา
M. phaseolina เหีย่ วและแฟบลง ซึง่ เชือ้ รา Trichoderma
spp. ชนิดอื่นๆ ใชเสนใยพันรอบเสนใยเชื้อราสาเหตุโรค
และเขาไปภายในเสนใยของเชื้อราสาเหตุโรคในเวลาตอ
มา ทำใหเสนใยของเชือ้ ราสาเหตุของโรคเกิดการเหีย่ วและ
แฟบลง สอดคลองกับรายงานของ Elad และคณะ ในป ค.ศ.
1983 (16) รายงานวาเชือ้ รา Trichoderma spp. เปนเชือ้ รา
ปฏิปก ษ (antagonistic fungi) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการเขา
ทำลายเชือ้ สาเหตุโรคพืช โดยมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเปนปรสิตใน
ลั ก ษณะการเจริ ญ เข า หาเส น ใยของเชื้ อ ราสาเหตุ โ รค
จะพันและรัดเสนใยของเชือ้ ราสาเหตุโรค จากนัน้ จะปลด
ปลอยเอนไซมมายอยผนังเซลลของเชื้อราสาเหตุไดแก
β - (1 - 3) – glucanase และ chitinase ตอมาจึงใชเสนใย
แทงเขาสภู ายในเสนใยของเชือ้ ราสาเหตุโรคสงผลใหเสน
ใยเชือ้ ราสาเหตุโรคเสือ่ มและถูกยอย (lysis) และตายในทีส่ ดุ
กรณีเชือ้ แบคทีเรียปฏิปก ษ Merav และคณะ ในป
ค.ศ. 2003 (17) ไดทำการทดสอบแบคทีเรียแกรมลบ
S. plymuthica strain IC14 ทีแ่ ยกมาจากดินรอบๆ รากของ
แตงนำมาทดสอบการปองการเกิดโรคและยับยัง้ การเจริญ
ของเชื้อสาเหตุโรค gray mold ของแตง ที่เกิดจากเชื้อรา


Botrytis cinerea และโรค white mold ที่เกิดจากเชื้อรา
Sclerotinia sclerotiorun พบวาเชือ้ S. plymuthica strain IC14
สามารถปองกันการเกิดโรคและยับยั้งการเจริญของเชื้อ
สาเหตุ โ รคได และเมื่ อ นำมาทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข อง
แบคที เ รี ย ในการสร า งและผลิ ต เอนไซม พบว า เชื้ อ
แบคทีเรีย S. plymuthica strain IC14 สามารถที่จะยอย
colloidalchitin ซึง่ พบ clear zone เกิดขึน้ แสดงวาเชือ้ S.
plymuthica strain IC14 สามารถสรางเอนไซม chitinase ที่
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการทำลายเสนใยของเชือ้ ราสาเหตุโรคเนือ่ ง
จากเสนใยของเชือ้ ราสาเหตุโรคมี chitin เปนสวนประกอบ
Ferreira และคณะในป ค.ศ. 1991 (18) รายงานวาสารที่
แบคทีเรียบางชนิดสรางขึน้ นัน้ มีผลตอเสนใยของเชือ้ รา
สาเหตุโรค เมือ่ นำแบคทีเรียปฏิปก ษมาเลีย้ งรวมกันกับเชือ้
ราสาเหตุโรค พบวามีความผิดปกติ คือปลายเสนใยของเชือ้
ราสาเหตุโรคบวม มีผนังหนาขึน้ แวคิวโอลใหญขนึ้ บาง
เซลลมีลักษณะคลายถุงและเกิดชองวางในเซลล คลายกับ
รายงานของ Keawboonruang และ Boonlongในป ค.ศ. 2010
(19) ที่รายงานวา เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช
หลายชนิดนัน้ สรางสารพิษทีเ่ รียกวา phytotoxin ไดแตกตาง
กัน แตมเี ชือ้ ราบางชนิดสราง phytotoxin ชนิดเดียวกัน เชน
เชือ้ รา Alternaria solani และเชือ้ Ascochy tarabiei โดย
เชือ้ ราทัง้ สองสราง phytotoxin ชือ่ solanapyrone ซึง่ สารพิษ
ชนิดนี้ทำลายเซลลพืชใหตาย เมื่อนำไปตรวจสอบภายใต
กลองจุลทรรศนจะเห็นเซลลเปนสีน้ำตาล ซึง่ สารพิษทีเ่ ชือ้
สรางอาจจะสงผลตอเชือ้ ปฏิปก ษทนี่ ำมาทดสอบยับยัง้ การ
เจริญของเชือ้ สาเหตุ และสงผลใหเชือ้ แบคทีเรียปฏิปก ษที่
ทดลองมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
สาเหตุโรคไดแตกตางกัน แตละไอโลเลทสามารถในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคบางชนิดไดดี แตไม
สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ สาเหตุโรคอีกชนิดหนึง่ ได
สอดคลองกับรายงานของ Dharmsthit ในป ค.ศ. 2004 (20)
กลาววา เชือ้ แบคทีเรียแตละชนิดมีขบวนการทางสรีรวิทยา
และบทบาทหนาที่แตกตางกัน โดยทดสอบการใชเชื้อ
แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens ชวยในการชักนำใหตน ยา
สูบตานทานตอไวรัส pepper mild mottle virus (PPMOV)
โดยเกีย่ วของกับการสรางกรด salicylic และ jasmonic ที่
เกีย่ วของกับกลไกการชักนำใหเกิดการตานทานโรคของพืช
(21) ซึ่งสามารถปองกันการเกิดโรคใหกับพืชไดอยางมี

  ☺  
ประสิทธิภาพมากกวาแนวทางการควบคุมโรค โดยการพน
สารเคมีกำจัดเชือ้ ราและเชือ้ ปฏิปก ษใหกบั พืชหลังจากทีพ่ ชื
เกิดโรคแลว ซึง่ อาจจะสามารถควบคุมการแพรระบาดของ
โรคไดในระดับหนึง่ ในชวงระยะเวลาหนึง่ ในขณะทีส่ าร
เคมีกำจัดเชือ้ ราหรือเชือ้ ปฏิปก ษยงั มีการออกฤทธิข์ องสาร
แตสามารถชวยลดการเขาทำลายพืชของเชื้อสาเหตุโรค
ชัว่ คราว หากสารเคมีดงั กลาวหมดฤทธิ์ เชือ้ สาเหตุโรคพืช
จะสามารถเจริญเพิ่มปริมาณและเขาทำลายพืชไดเชนเดิม
ดังนั้นจึงควรที่จะเพิ่มการพนสารเคมีกำจัดเชื้อราและเชื้อ
ปฏิปก ษใหกบั พืชอยางสม่ำเสมออยางนอยสัปดาหละครัง้
เพือ่ เปนการปองกันการเกิดโรคในพืช

สรุป
การศึกษาลักษณะของเชื้อ Colletotrichum spp.
ในสตรอวเบอรรีและการควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรค
แอนแทรกโนสโดยใชเชื้อปฏิปกษ โดยสำรวจและเก็บ
ตัวอยางสวนของใบ ดอก ผลและไหลของสตรอวเบอรรใี น
จังหวัดเชียงใหม ทีแ่ สดงอาการของโรคแอนแทรกโนสที่
เกิดจากเชือ้ รา Colletotrichum spp. แลวนำมาแยกเชือ้ ให
บริสทุ ธิแ์ ละไดจำนวนเชือ้ จำนวน 157 ไอโซเลต จาก 4 พืน้ ที่
ไดแก จอมทอง 19 ไอโซเลต แมแจมจำนวน 22 ไอโซเลต
แมวางจำนวน 44 ไอโซเลต และสะเมิงจำนวน 72 ไอโซเลต
และนำเชื้อที่ไดมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบวา
เปนเชือ้ C. gloeosporioides เมือ่ นำเชือ้ ทีแ่ ยกไดมาทดสอบ
ความสามารถในการทำใหกอ โรคกับใบสตรอวเบอรรี พบวา
มีเชือ้ ไอโซเลตทีแ่ สดงการอาการรุนแรงของโรคมากทีส่ ดุ
คือ TB018 มีคา เทากับ 4.66
สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ ปฏิปก ษ
ในการปองกันและยับยัง้ โรคแอนแทรกโนสในสภาพโรง
เรือนเปด โดยการพนเชื้อปฏิปกษและสารเคมีที่ชวงเวลา
แตกตางกัน เก็บขอมูลระดับความรุนแรงของโรค โดยดูจาก
พืน้ ที่ กานและใบของสตรอวเบอรรที ถี่ กู เชือ้ ราสาเหตุของ
โรคเขาทำลายทีเ่ วลา 14 และ 21วัน นำขอมูลมาวิเคราะห
เปอรเซ็นตการยับยัง้ การเกิดโรคพบวา การพนเชือ้ ปฏิปก ษ
และสารเคมีกอ นการปลูกเชือ้ สาเหตุโรคชวยปองกันการเขา
ทำลายของเชือ้ C. gloeosporioides ได โดยแนวโนมใน
ภาพของการใชเชือ้ S. plymuthica AIC1 ซึง่ เปนแบคทีเรีย

  ☺  
ทีค่ วามเขมขน 5 x 105 cell/ml จะใหผลดีกวาการใชเชือ้ T.
harzianum และสาร mancozeb ทัง้ ในสวนของใบและกาน
ใบ ทัง้ นีน้ า จะเปนผลจากการทีเ่ ชือ้ แบคทีเรียสามารถเจริญ
และคลุมพืน้ ทีไ่ ดเร็วกวาเชือ้ รา สวนในการยับยัง้ การพัฒนา
ของอาการโรคโดยการใชสารเคมีและเชือ้ ปฏิปก ษหลังจาก
การปลูกเชือ้ สาเหตุของโรคนัน้ การใชสารเคมี mancozeb
800 ppm มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการขยายตัวของ
อาการไดดี ซึง่ ไมแตกตางทางสถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบกับการ
ใชเชือ้ S. plymuthica AIC1 ทีค่ วามเขมขน 5 x 105cell/ml
การทดสอบครั้งนี้เปนการทดสอบแบบใชสารเคมีและ
เชื้อปฏิปกษเพียงครั้งเดียวเทานั้น ในการใชงานจริงของ
เกษตรกรควรที่จะเปนการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษทุก
7-10 วัน เพือ่ ใหเชือ้ สามารถแพรคลุมพืน้ ทีใ่ บและสวนของ
พืชที่พัฒนาขึ้นมาใหมได จึงจะใหผลในการปองกันและ
ยับยั้งพัฒนาการของโรคไดดียิ่งขึ้น
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