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บทคัดยอ 
 

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบและ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการควบคุมโรคแอน-
แทรคโนส (anthracnose) ในผลพริกชี้ฟาแดง 
(Capsicum annuum L. var. acuminatum Fingerh.) ท่ี
เกิดจากรา Colletotrichum gloeosporioides ดวยยีสต
ปฏิปกษ 4 ชนิด ซ่ึงแยกไดจากผักและผลไมใน
ประเทศไทยไดแก Pichia guilliermondii R13 
Candida musae R6 Issatchenkia orientalis ER1 
และ Candida quercitrusa L2 รวมทั้งสังเกต
ปฏิ สัมพันธ ระหว า งยีสต และรา  สํ าห รับการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของยีสตในการควบคุมโรค
ใชวิธีเพาะเชื้อรวมกันระหวางเซลลยีสตและสปอร
ราบนจานเพาะเชื้อ PDA ท่ีเจาะหลุมตรงกลาง และ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยั้งของยีสตตอราบน
ผลพ ริก ช้ีฟ า แ ด ง  ผลก า ร วิ จั ย พบว า ยี ส ต  P. 

guilliermondii R13 มีประสิทธิภาพควบคุมการเจริญ
ของราไดดีเทากับ I. orientalis ER1 บนจานเพาะเช้ือ
คือ รอยละ 85.84 โดยใชเซลลยีสตปริมาณ 5×106 
เซลล/มิลลิลิตร ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกวา C. musae 
R6 และ C. quercitrusa L2 ตามลําดับ สําหรับการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยั้งบนผลพริกพบวา 
ยีสตสายพันธุ R13 ใหผลการยับยั้งรอยละ 76.88 ซ่ึง
มากกวายีสตสายพันธุ ER1 R6 และ L2 ผลการ
สังเกตปฏิสัมพันธระหวางยีสต 2 ชนิด คือ R13 และ 
ER1 ตอรา C. gloeosporioides ภายใตกลอง
จุลทรรศนพบวา เซลลยีสตสายพันธุ R13 มี
ความสามารถในการเกาะติดกับเสนใยราไดดี 
สําหรับยีสตสายพันธุ ER1 ไมพบความสามารถใน
การเกาะติดกับเสนใยรา ดังนั้นจึงมีแนวโนมท่ีจะนํา
ยีสตสายพันธุ R13 และ ER1 มาใชในการควบคุม
โรคแอนแทรคโนสในผลพริกช้ีฟาท่ีเกิดจาก C. 
gloeosporioides ดวยชีววิธี 

บทความวิจัย
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คําสําคัญ: Anthracnose / Colletotrichum 
gloeosporioides / Pichia guilliermondii / 
Issatchenkia orientalis  
 

บทนํา 
 

          ประเทศไทยจัดเปนประเทศเกษตรกรรม ซ่ึง
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศมีอยู
หลายชนิดท่ีสําคัญชนิดหนึ่งก็คือผลพริกสด โดย
นอกจากจะผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศแลวยัง
เปนสินคาสงออกอีกดวย  มูลคาการสงออกของ
ผลิตภัณฑจากพริกสูงข้ึนทุกป พริกสดถูกสงไปยัง
หลายประเทศใกลเคียงเชน สิงคโปรและมาเลเซีย   
พริกแหงชนิดเม็ด ชนิดปน และบดถูกสงออกใน
มูลคาไมนอยกวาพริกสด ประเทศท่ีรับซ้ือพริกแหง
เปนปริมาณมากไดแก  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย ไตหวัน และมาเลเซีย ประเทศท่ีรับซ้ือ
พริกแหงปนและบดไดแก ประเทศเนเธอรแลนด 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และไตหวัน (มณีฉัตร 
นิกรพันธ, 2541) แตเกษตรกรผูปลูกพริกมักประสบ
ปญหาในการปลูกพริก และถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญ
คือ โรคแอนแทรคโนสในพริก ท่ีพบมากและทํา
ความเสียหายรายแรงใหกับผลผลิตพริกเปนจํานวน
มาก โรคน้ีพบในแหลงท่ีมีการปลูกพริกท่ัวไป ทํา
ความเสียหายใหกับผลพริกโดยเฉพาะอยางยิ่งในผล
พริกท่ีแกจัด ซ่ึงทําใหผลเนาไดในขณะท่ีปลูกอยูใน
แปลง หรืออาการเนาไมแสดงในแปลงปลูกแตจะ
เกิดอาการเนาในโรงเก็บหรือในขณะขนสง ทําใหผล
ผลิตท่ีกําลังจะทําการเก็บเกี่ยว ท่ีทําการเก็บเกี่ยวแลว 
และผลผลิตท่ีกําลังขนสงไปเพื่อจําหนายท้ังใน
ประเทศและตางประเทศได รับความเสียหาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลผลิตท่ีขนสงไปจําหนายยัง

ตางประเทศได รับความเสียหายเปนอยางมาก 
เนื่องจากในการขนสงนั้นใชเวลานานกวา ทําให
เกษตรกรเสียรายไดในสวนนี้ไป หรืออาจทําให
เกษตรกรประสบกับปญหาการขาดทุนได ผลพริกท่ี
เปนโรคแอนแทรคโนสเมื่อแหงแลวมีอาการหงิกงอ
และสีของพริกเปล่ียนไปดวย โรคนี้มีสาเหตุมาจาก
รากลุม Colletotrichum spp. จํานวน  3  ชนิดไดแก 
C. gloeosporioides C. capsici และ C. piperatum 
(ลักษณา วรรณภีร, 2536; Giatgong, 1980) ปจจุบัน
ไดมีการนําราหรือแบคทีเรียมาใชในการควบคุมโรค
พืชแตจุลินทรียเหลานี้มักสรางสารปฏิชีวนะในการ
ยับยั้งเช้ือกอโรคพืช ซ่ึงอาจมีผลตอผูบริโภคที่แพ
สารปฏิชีวนะได จึงไดมีการคนหาสายพันธุยีสตซ่ึง
เปนจุลินทรียท่ีไมสรางสารปฏิชีวนะ ดํารงชีวิตแบบ
ผูยอยสลาย และพบมากตามผิวของผัก ผลไม ใบไม 
หรือดอกไม  จึงมีความปลอดภัยมากกวาการใช
แบคทีเรียหรือรา (Arras et al., 1999; He et al., 
2003)  
 ดังนั้นการวิจัยในคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคใน
การนําสายพันธุยีสต ท่ีแยกไดจากผักและผลไม
จํ านวน  4  สายพันธุ  ซ่ึงไดผ านการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการยับยั้งราไดผลดีใน C. capsici 
(Chanchaichaovivat et al., 2007; 2008) มายับยั้งการ
เจริญของเช้ือรา C. gloeosporioides ท่ีกอโรคแอน-
แทรคโนส ซ่ึงอาจเปนทางเลือกหน่ึงของเกษตรกร
ในการปราบศัตรูพืชท่ีไมใชสารเคมี ไมเปนพิษตอ
เกษตรกรผูปลูกพริกเอง ลดปญหาสารพิษตกคางอยู
ท่ีผลพริก และไมทําใหเกิดมลภาวะในส่ิงแวดลอม 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

 1. การทดสอบประสิทธิภาพของยีสตที่
แยกไดจากผักและผลไมจํานวน 4 สายพันธุ ใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคแอน-
แทรคโนสบนจานเพาะเชื้อ 
             1.1 นํายีสต 4 สายพันธุไดแก  Pichia 
guilliermondii R13  Candida musae R6 
Issatchenkia orientalis ER1 และ Candida 
quercitrusa L2 ท่ีคัดแยกไดจากผักและผลไมใน
ประเทศไทย  (Chanchaichaovivat et al., 2007; 
2008)  มาเพาะเล้ียงในอาหารเหลว YM (yeast malt 
broth) และเขยาท่ี 150-200 รอบ/นาที เปนเวลา 48  
ช่ัวโมง  
              1.2  นําอาหารเหลวท่ีเพาะเล้ียงเซลลยีสต
แลวมาปนท่ี 3000 รอบ/นาที เพื่อแยกเซลลยีสตออก
จากอาหารเล้ียงเช้ือ แลวนําเซลลยีสตท่ีแยกไดมาลาง
ดวยน้ํากล่ัน 2 คร้ัง 
             1.3  

         2. การทดสอบประสิทธิภาพของยีสต
จํานวน 4 สายพันธุ ในการยับย้ังการเจริญของ
เชื้อรากอโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกชี้ฟา
หลังการเก็บเกี่ยว 
            2.1 นํายีสตจํานวน 4 สายพันธุไดแก  P. 
guilliermondii R13  C. musae R6  I. orientalis ER1  
และ C. quercitrusa L2  มาทําการเพาะเล้ียงและเก็บ
เซลลเชนเดียวกับในขอ 1.1 และ 1.2 
            2.2  ศึกษาการยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอ
โรคแอนแทรคโนส C. gloeosporioides บนผลพริก 
โดยนําผลพริกสุกสีแดงจํานวน 30 ผล มาทําความ
สะอาดดวยการแชในน้ําเกลือเขมขนรอยละ 10 นาน 
5 นาที แลวนําไปจุมในเอธานอลเขมขนรอยละ 70 
นาน 1 นาที ท้ิงใหแหงในตูปลอดเช้ือ จากน้ันทํารอย
แผลบนผิวของผลพริกดวยคอรกบอเรอรท่ีผานการ
เผาไฟฆาเ ช้ือมาแลว  ใหมี เสนผานศูนยกลาง  6 
มิลลิลิตร เพาะเช้ือราและยีสต โดยใชปริมาณสปอร
ราท่ี 5×104 สปอร/มิลลิลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร 
และยีสตใชจํานวนเซลลท่ีใหผลในการยับยั้งราไดดี
ท่ีสุดในขอ 1 มาทําการทดสอบ บันทึกเสนผาน
ศูนยกลางของการเกิดโรค (เซ็นติเมตร) หลังจากการ
บมพริกเปนเวลา 5 วัน 

ศึกษาการยับยั้งการเจริญของเช้ือรากอ
โรคแอนแทรคโนส (C. gloeosporioides) บนจาน
เพาะเชื้อโดยใชคอรกบอเรอร (cork borer) เจาะวุน
อาหารเ ล้ียงเ ช้ือแข็งให มี เสนผานศูนยกลาง  6 
มิลลิเมตร จากนั้นทําการลงเช้ือราและยีสต ซ่ึงเชื้อรา
ใชปริมาณสปอรท่ี 5×104 สปอร/มิลลิลิตร ปริมาตร 
20 ไมโครลิตร และยีสตใชจํานวนเซลลท่ี 5×104  
5×106  5×108 และ  5×1010 เซลล/มิลลิลิตร สังเกต
การเจริญของรา และบันทึกเสนผานศูนยกลางของ
คอโลนีรา (เซ็นติเมตร) ในระยะเวลา  5วัน เพื่อ
คัดเลือกจํานวนเซลลยีสตท่ีสามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อรากอโรคแอนแทรคโนสไดดี ท่ี สุดมา
ทดสอบบนผลพริกช้ีฟาตอไป 

 

          3.  การตรวจสอบปฏิสัมพันธระหวาง
เซลลยีสตจํานวน 2 สายพันธุ กับโครงสราง
เสนใยของเช้ือรากอโรคแอนแทรคโนส ในนํ้า
สกัดจากผลพริกชี้ฟาแดง 
            3.1 นําผลพริกช้ีฟาแดงสะอาดมาบดค้ันกับ
น้ํากล่ันฆาเช้ือ (อัตรสวน 1: 1) จากนั้นกรองน้ําท่ีได
ดวยกระดาษกรอง Watman No.1 ท่ีเรียงซอนกัน 2 
ช้ัน นําน้ําพริกผสมกับน้ํากล่ันฆาเช้ืออีกคร้ัง ใหได
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            3.2 ลงเช้ือรา C. gloeosporioides และยีสต P. 
guilliermondii R13 ในน้ําพริกช้ีฟาแดงที่เตรียมไว
ในหลอด โดยใชจํานวนสปอรราท่ี 5×104 สปอร/
มิลลิลิตร และยีสตใชจํานวนเซลลท่ีใหผลในการ
ยับยั้งราดีท่ีสุดในขอ 1 ยอมสีเซลลยีสตและเสนใยรา
ดวยแลคโตฟนอลคอทอลบลู (lactophenol cotton 
blue) แลวสังเกตปฏิสัมพันธระหวางเซลลยีสตท้ัง 2 
สายพันธุกับโครงสรางเสนใยดวยกลองจุลทรรศน

กําลังขยาย 10× 40× ท่ีเวลา 12  24  36  และ 48 
ช่ัวโมง ของการบมเช้ือ จากนั้นบันทึกภาพดวยกลอง
ถายภาพ 
 

         4. การวิเคราะหประสิทธิภาพของยีสตใน
การควบคุมโรคแอนแทรคโนส โดยยีสต 4 สาย
พันธุ 
               ประสิทธิภาพของยีสตในการควบคุมโรค
แอนแทรคโนส สามารถคํานวณไดจากรอยละของ
การยับยั้งรา C. gloeosporioides ซ่ึง คํานวณไดจาก
สูตรดังนี้ 
 

(เสนผานศูนยกลางของราท่ีสภาวะควบคุม – เสน
ผานศูนยกลางของราในสภาพท่ีมียีสต)  × 100  / เสน
ผานศูนยกลางของราท่ีสภาวะควบคุม 
            

 5.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
                  ประสิทธิภาพการควบคุมโรคแสดงคา
เปนรอยละ และเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางตัวแปร
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(ONE-WAY-ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ดวยวิธี Duncan’s multiple range test ท่ีระดับความ

เช่ือม่ันเทากับ 0.05 (ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
version 10) 
  

ผลการศึกษา 
 

 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญ
ของ C. gloeosporioides ซ่ึงกอใหโรคแอนแทรค-
โนสในผลผริกช้ีฟา ดวยยีสตท่ีแยกไดจากผักและ
ผลไมในประเทศไทยจํานวน 4 สายพันธุ บนจาน
เพาะเชื้อ  ท่ีผลพริกช้ีฟาหลังการเก็บเกี่ยว และการ
ตรวจสอบปฏิ สัมพันธ ระหว า ง เซลล ยี สต กับ
โครงสรางเสนใยราในน้ําสกัดจากผลพริกช้ีฟาแดง มี
ดังนี้  
 

           1. ประสิทธิภาพของยีสตที่แยกไดจาก
ผักและผลไม 4 สายพันธุ ในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรากอโรคแอนแทรคโนสในจาน
เพาะเชื้อ 
                จากการทดสอบความสามารถของยีสต 4 
สายพันธุ ยับยั้งการเจริญของรา C. gloeosporioides 
โดยใชจํานวนเซลลยีสตท่ีมีความเขมขนท่ีแตกตาง
กัน พบวามีผลทําใหเสนผานศูนยกลางคอโลนีของ
รามีขนาดลดลงแตกตางกันออกไปเม่ือเทียบกับเสน
ผานศูนยกลางของราในจานควบคุม (ไมไดแสดงผล
ในท่ีนี้) จํานวนเซลลยีสตท่ีทําใหเสนผานศูนยกลาง
การเจริญของคอโลนีรามีขนาดลดลงไดมากท่ีสุดคือ 
5×10 6  เซลล / มิล ลิ ลิตร  (ตารางที่  1 )  ยีสต ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของราไดดีท่ีสุด
คือ P. guilliermondii R13 และ I. orientalis ER1 ซ่ึง
จะใหประสิทธิภาพในการยับยั้งรอยละ 85.84 เทากัน 
ท่ีจํานวนเซลลยีสตเทากับ 5×106 เซลล/มิลลิลิตร 
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 2. ประสิทธิภาพของยีสตที่แยกไดจากผัก
และผลไมจํานวน 4 สายพันธุ ในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรากอโรคแอนแทรคโนสบนผล
พริกชี้ฟาหลังการเก็บเกี่ยว 
                จากการทดสอบความสามารถของยีสต 4 
สายพันธุ ยับยั้งการเจริญของรา  C. gloeospoioides 
บนผลพริกช้ีฟาหลังการเก็บเกี่ยว ซ่ึงจํานวนเซลล
ยีสตท่ีนํามาใชยับยั้งคือ 5×106 เซลล/มิลลิลิตร (เปน
จํานวนเซลลท่ีใหประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการยับยั้ง
รากอโรคแอนแทรคโนสบนจานเพาะเช้ือ) ผลการ
ทดสอบพบวายีสตแตละสายพันธุมีความสามารถใน

การลดขนาดเสนผานศูนยกลางการเจริญของราเม่ือ
เทียบกับเสนผานศูนยกลางของราในชุดควบคุมได
แตกตางกัน (ภาพท่ี1) สายพันธุยีสตท่ีสามารถยับยั้ง
การเจริญของราไดดีท่ีสุด คือ P. guilliermondii R13 
โดยสามารถทําใหเสนผานศูนยกลางของคอโลนีรา
ลดลงไดมากท่ีสุด (0.37 เซ็นติเมตร) และมี
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคสูงสุดคือ  รอยละ 
76.88 รองลงมา คือ I. orientalis ER1 C. quercitrusa 
L2 และ C. musae R6 ซ่ึงมีประสิทธิภาพการควบคุม
โรคไดรอยละ 75.00 รอยละ  73.13 และรอยละ 
62.50 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

 
 
                    ตารางท่ี 1. ประสิทธิภาพการยบัยั้งการเจริญของรา C. gloeosporioides โดยยีสต 4 สายพันธุ  
                                      ท่ีปริมาณเซลลตางๆ กัน 
 
  

สายพันธุยีสต 
ประสิทธิภาพการยับยั้งรา C. gloeosporioides (รอยละ)* 

 

 
 
 

                       

5×104 5×106 5×108 5×1010 
P. guilliermondii R13 19.03a 85.84a 76.25a 50.80a 
C. musae R6 13.77c 79.83b 66.67c 38.80d 
I. orientalis ER1 14.97b 85.84a 72.08b 46.80b 
C. quercitrusa L2 12.55d 78.54c 62.50d 41.20c 

 
                        *ขอมูลแสดงคาเฉล่ียของการทดลอง 3 ซํ้า โดยคาเฉล่ียในสดมภ (column) เดียวกัน 
                            ท่ีมีอักษรภาษาอังกฤษตางกัน แสดงคาประสิทธิภาพการยับยั้งราท่ีแตกตางกัน 
                            อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05)  
  



 

 
 

ภาพท่ี 1.  การเจริญของคอโลนีรา C. gloeosporioides บนผลพริกช้ีฟา ในภาพแสดงการเจริญของคอโลนีราบน   
                ผลพริกช้ีฟาท่ีเปนตัวควบคุม (a) การเจริญของราบนผลพริกช้ีฟาท่ีถูกยับยั้งโดยยีสต I. orientalis ER1   
                (b) P. guilliermondii R13 (c) C. quercitrusa L2 (d) และC. musae R6 (e) เสนตรงตามขวางแสดง 
                ความยาว 1 เซนติเมตร (ชุดควบคุมคือผลพริกช้ีฟาท่ีใสน้ํากล่ันฆาเช้ือแทนการใชเซลลยีสต) 
 

                         ตารางท่ี 2. เสนผานศูนยกลางการเจริญของคอโลนีรา C. gloeosporioides บนผลพริกช้ีฟา 
                                           ในสภาวะท่ีใสปริมาณเซลลยีสตเทากับ 5×106 เซลล/มิลลิลิตร และราเทากับ  
                                            5×104 สปอร/มิลลิลิตร 
 

เสนผานศูนยกลาง
คอโลนีรา (ซม.)

สายพันธุยีสต 
ประสิทธิภาพการ

ควบคุมโรค (รอยละ) * 
P. guilliermondii R13 0.37 76.88a 
C. musae R6 0.60 62.50d 
I. orientalis ER1 0.40 75.00b 
C. quercitrusa L2 0.43 73.13c 
ชุดควบคุม 1.60 0 

 

                           *ขอมูลแสดงคาเฉล่ียของการทดลอง 3 ซํ้า โดยคาเฉล่ียในสดมภเดยีวกันท่ีมี 
                              อักษรภาษาอังกฤษตางกัน แสดงคาประสิทธิภาพการยับยั้งราท่ีแตกตางกันอยาง 
                              มีนัยสําคัญ (p < 0.05) (ชุดควบคุมคือผลพริกช้ีฟาท่ีใสน้ํากล่ันฆาเช้ือแทนการใชเซลลยีสต) 
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 3. ปฏิสัมพันธระหวางเซลลยีสต 2 สาย
พันธุกับเสนใยของรากอโรคแอนแทรคโนสใน
น้ําสกัดจากผลพริกชี้ฟาแดง 
                จากการตรวจสอบปฏิสัมพันธระหวาง
เซลลยีสตกับโครงสรางเสนใยราในน้ําสกัดจากผล
พริกช้ีฟาแดง ซ่ึงจํานวนเซลลและสายพันธุของยีสต
ท่ีนํามาทดสอบเปนสายพันธุและจํานวนเซลลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งการเจริญของ
คอโลนีราในจานเพาะเช้ือคือ P. guilliermondii R13 

และ I. orientalis ER1 ท่ีจํานวนเซลล 5×106 เซลล/  
มิลลิตร โดยพบวาการเกาะกันระหวางเซลลยีสต I. 
orientalis ER1 และ P. guilliermondii R13 กับ
โครงสรางเสนใยรา C. gloeosporioides จะเร่ิม
สังเกตเห็นการเกาะกันเม่ือบมเปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
และจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนกระท่ังท่ีเวลา 48 ช่ัวโมง จะ
พบ เซลล ยี สต เ ก าะ เปนก ลุ มบน เสนใยร า  C. 
gloeosporioides โดยมีความหนาแนนมากท่ี สุด 
(ภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 3) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.  การเกาะกันระหวางเซลลยีสต I. orientalis ER1 กับโครงสรางเสนใยรา C. gloeosporioides โดยใช 
                ปริมาณเซลลยีสตเทากับ 5×106 เซลล/มิลลิตร บมเปนเวลา 12 ช่ัวโมง (a) เวลา 24 ช่ัวโมง (b) เวลา 36  

                ช่ัวโมง(c) และเวลา 48 ช่ัวโมง (d) บันทึกภาพท่ีกําลังขยาย 400 เทา (40×) Y คือ เซลลยีสต และ H คือ 
                ไฮฟา (hypha) เสนตรงตามขวางแสดงความยาว 5 ไมโครเมตร 
 
 



 

 
 

ภาพท่ี 3. การเกาะกันระหวางเซลลยีสต  P. guilliermondii R13   กับโครงสรางเสนใยรา  C. gloeosporioides   
              โดยใชปริมาณเซลลยีสตเทากับ 5×106เซลล/มิลลิลิตร บมเปนเวลา 12 ช่ัวโมง (a) เวลา 24 ช่ัวโมง (b)  
                เวลา 36 ช่ัวโมง(c) และเวลา 48 ช่ัวโมง (d) บันทึกภาพท่ีกําลังขยาย 400 เทา (40X) Y คือ เซลลยีสต  
                และH คือไฮฟา  เสนตรงตามขวางแสดงความยาว 5 ไมโครเมตร 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

          ความสัมพันธระหวางรูปรางและโครงสราง
ของรา C. gloeosporioides ตอการเกิดโรคแอน-
แทรคโนสในผลพริก พบวาราชนิดนี้สรางอะเพรส-
ซอเรียม (appressorium) ซ่ึงเปนโครงสรางท่ีชวย
แทงลงไปในเนื้อเยื่อพืช ทําใหเสนใยของราชนิดนี้
สามารถเจริญในสวนเนื้อเยื่อพืชช้ันในไดดี และ
สามารถสรางสปอรรูปรีจํานวนมากจากอะเซอวูลัส 
(acervulus) ทําใหโรคสามารถแพรกระจายไดมาก
โดยลมและฝน ซ่ึงการนําเมล็ดพริกท่ีมีสปอรราชนิด
นี้อยูไปปลูกจะทําใหเกิดโรคแพรกระจายไปไดอยาง
รวดเร็ว สําหรับการเจริญของราชนิดนี้เจริญไดดีท่ี
อุณหภูมิ 28-33˚ ซ และมีความช้ืนสูง (ประมาณรอย

ละ 95) ซ่ึงเปนสภาวะของภูมิอากาศในเขตรอนช้ืน
เชน  ประเทศไทย  มาเลเซีย  อินเดีย  และในเขต
อเมริกาใต (Mehrotra and Aggawal, 2003) อัตราการ
เจริญของยีสตเม่ือเปรียบเทียบกับรา โดยท่ัวไปยีสต
สามารถเจริญไดเร็วกวารามาก การขยายพันธุโดย
การแตกหนอของยีสตทําใหยีสตสามารถเพ่ิมจํานวน
ครอบคลุมพื้นท่ีไดเร็วกวารา และใชอาหารจาก
ส่ิงแวดลอมไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นเม่ือยีสตอยูใน
สภาพแวดลอมเดียวกับราจะทําใหเกิดการแกงแยง
อาหารกับรา (competition for nutrients) รวมท้ังยีสต 
P. guilliermondii R13 ท่ีนํามาศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
พบวาสามารถสรางเอนไซมท่ีสามารถยอยผนังเซลล
ราไดคือ เอนไซมไคติเนส (chitinase) และบีตา-1,3- 
กลูแคเนส (β-1,3-glucanase) (Chanchaichaovivat et 
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          โดยทั่วไปพืชท่ีเกิดรอยแผลเช้ือกอโรคพืชจะ
สามารถเจริญเขาภายในเน้ือเยื่อไดรวดเร็วข้ึนและใช
สารอาหารที่หล่ังออกมารอบๆ  บาดแผลในการ
เจริญ  ซ่ึงในงานวิจัยนี้พบวารา C. gloeosporioides  
สามารถทําใหรอยแผลขยายตัวกวางข้ึนมากอยาง
เห็นไดชัด เม่ือเปรียบเทียบกับรอยแผลที่มีการใส
ยีสตท้ัง 4 สายพันธุลงไปดวย  จึงแสดงใหเห็นวา     
มีการยับยั้งราเกิดข้ึน    โดยที่ยีสตท้ัง 4 สายพันธุ 
เ ป น ยี ส ต ท่ี ไ ม ก อ ใ ห เ กิ ด โ ร ค ใ น ผ ล พ ริ ก 

(Chanchaichaovivat et al., 2007) เปนพวกท่ีพบตาม
ผิวพืช (epiphytic yeasts) และเปนพวกแซโพรไฟต 
(saprophyte) จึงใชสารอาหารจากเซลลพืชท่ีตายแลว
โดยไมเขาทําลายเซลลพืชท่ียังมีชีวิตอยู (Droby et 
al., 1989) และยีสตไมสรางสารปฏิชีวนะปลดปลอย
ออกมาเหมือนกับท่ีพบในราและแบคทีเรีย ซ่ึงอาจมี
ผลตอสุขภาพของผูบริโภคได ดังนั้นในปจจุบันจึงมี
งานวิจัยท่ีพยายามศึกษาพัฒนาการใชยีสตปฏิปกษ
ในการควบคุมโรคพืชแทนการใชสารเคมี และเปน
อีกทางเลือกหน่ึงนอกจากการใชแบคทีเรียและราใน
การควบคุมโรคพืช (Arras et al., 2002; Fravel, 
2005; Druvefors, 2004) ซ่ึงยีสตหลายชนิดไดถูกแยก
จากผักและผลไมจากหลายแหลง โดยมีผูพบวา I. 
orientalis สายพันธุ 16C2 และ 2C2 ท่ีแยกไดจาก
องุน (Vitis vinifera L. cv. Negroamaro) สามารถลด
การเจริญของ Aspergillus carbonarius (Bainer) 
Thom. และ Aspergillus niger Tiegh. ได (Bleve et 
al., 2006) ยีสตชนิด C. musae isolate 18 สามารถ
ควบคุมการเจริญของ Botrytis cinerea Fr. ท่ีกอโรค
ในสตรอเบอรร่ี (strawberries, Fragaria, x  
ananassa  Duch.  cv.  Sweet  Charlie) (EI-Neshawy  
and  Shetaia,  2003)  และพบวา P. guilliermondii 
หลายสายพันธุ มีความสามารถควบคุมโรคท่ีเกิดจาก
ราหลายชนิดในผลสม องุน  แอปเปล ลูกแพร (pear) 
และผลสตรอเบอรร่ี (Droby et al., 1997; Arras et 
al., 1999; Lima et al., 1999) แตไมพบรายงานการ
ควบคุมรา C. gloeosporioides ในผลพริกช้ีฟา ซ่ึง
จากผลวิจัยในคร้ังนี้ P. guilliermondii R13 มี
ประสิทธิภาพควบคุมรานี้ไดดี (รอยละ 76.88) จึงมี
โอกาสสูงท่ีจะถูกใชเปนจุลินทรียควบคุมโรคแอน-
แทรคโนสในผลพริกช้ีฟาหลังการเก็บเกี่ยวโดยอาจ
ใชการสเปรย (spray) เซลลยีสต ใชเคลือบบนผิวของ
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สรุปผลการศึกษา 
 

            เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้ง
โรคแอนแทรคโนสในผลพริกช้ีฟาแดงท่ีเกิดจากรา 
C. gloeosporioides โดยยีสต 4 สายพันธุ คือ P. 
guilliermondii R13  C. musae R6  I. orientalis ER1 
และ  C. quercitrusa L2 พบวายีสตสายพันธุ R13 
และ ER1 ใหผลการยับยั้งโรคไดมากกวาอีก 2 สาย
พันธุ คือ R6 และ L2 โดยสายพันธุ R13 ใหผลการ
ยับยั้งไดดีท้ังในการทดสอบบนจานเพาะเช้ือท่ีบรรจุ
อาหาร  PDA และท่ีผลพริกช้ีฟาแดง  ซ่ึง
ประสิทธิภาพการยับยั้งสูงสุดในผลพริกช้ีฟาแดง 
เทากับรอยละ 76.88 รองลงมาคือ ER1ใหผลการ
ยับยั้งรอยละ 75.00 และประสิทธิภาพของการยับยั้ง
โรคของยีสต ท้ัง  4 สายพันธุ  จะข้ึนอยูกับความ
เขมขนของเซลลยีสตท่ีใช ซ่ึงพบประสิทธิภาพการ
ยับยั้งสูงสุดเม่ือใชเซลลยีสตเทากับ 5×106เซลล/
มิลลิลิตร  
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