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วิธีการตรวจสอบราสาเหตุโรค Black spot ของสมโอโดยเทคนิค PCR
Detection of Black Spot Disease on Pummelo by
Polymerase Chain Reaction (PCR)
พรพิมล อธิปญญาคม1 สุณรี ัตน สีมะเดื่อ1 ศรีสุรางค ลิขิตเอกราช2
1
กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2
สํานักผูเชี่ยวชาญ

บทคัดยอ
สมโอเปนพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญตอการสงออกพืชหนึง่ ในประเทศไทย ในป 2549 ไดพบการ
ระบาดของโรคจุดดําบนผลสมโอที่อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ซึง่ เปนแหลงผลิตสมโอเพื่อการ
สงออกเนื่องจากเปนพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดโรคแคงเคอรของสม โรคนี้เปนโรคที่สําคัญสําหรับการสงออกของ
สมโอ เนื่องจากประเทศทีน่ ําเขาสมโอไมยอมรับสมโอที่แสดงอาการของโรคจุดดํา วัตถุประสงค
ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาวิธกี ารตรวจสอบราสาเหตุโรคจุดดําของสมโอ ผลการทดลองจาก
การแยกเชื้อจากอาการของจุดดําสมโอตามลักษณะอาการตาง ๆ แยกไดทั้งหมด 65 isolates
จําแนกชนิดเปนรา Guignardia citricarpa 5 isolates โคโลนีของราเจริญชา, G. mangiferae
27 isolates โคโลนีของราเจริญเร็ว และ Unidentified Phyllosticta 33 isolates และจากการ
ตรวจสอบรา G. citricarpa สาเหตุโรคจุดดําของสมโอ และรา G. mangiferae ซึ่งมีลักษณะเปน
เอ็นโดไฟทบนพืช โดยการใชเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) ดวยไพรเมอร ITS1 (5’
TCCGTAGG TGAACCTGCGG) และไพรเมอร ITS4 (5’ TCCTCCGCTTATTGATATGC) ได
นํามาทดสอบเพื่อการนําไปใชในตรวจสอบราสาเหตุโรคจุดดําของสมโอเพื่อการสงออก โดยการ
ทดสอบกับดีเอ็นเอของราในระยะการเจริญของสปอรและเสนใย ความจําเพาะของปฏิกิริยา PCR
และไพรเมอรดังกลาวสามารถตรวจสอบรา G. mangiferae ไดในระยะการเจริญของสปอรและเสน
ใย โดยมีขนาดของชิ้นสวนดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดประมาณ 226 คูเบส และจากการวิเคราะห
ปฏิกิริยา PCR ของสปอรทผี่ สมกับดีเอ็นเอของสมโอปกติที่ความเขมขน 70 ng พบวาสามารถใช
ตรวจสอบไดกับปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อ G. mangiferae ที่ระดับ 40 ซึ่งเปนระดับต่ําสุด แตใน
การศึกษาครั้งนี้ไมสามารถตรวจสอบรา G. citricarpa ได
รหัสการทดลอง 09-01-49-02-03-04-13-51
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คํานํา
สมโอ [Citrus maxima (Burn) Merr.] เปนไมผลทีม่ ศี ักยภาพในการสงออกและยังเปน
ผลไมที่มีคุณคาทางอาหารสูง ใหผลผลิตและผลตอบแทนสูงเนื่องจากสามารถปลูกไดในดินเกือบ
ทุกชนิด ใหผลผลิตไดตลอดทั้งป และสามารถเก็บรักษาไวไดนาน เกษตรกรจึงนิยมปลูกสมโอเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือนและปลูกเปนการคากันมาก และเนื่องจากสมโอเปนไมผลที่มีศักยภาพใน
การสงออก จึงทําใหสมโอเปนไมผลสงออกที่สําคัญของประเทศไทยชนิดหนึ่ง สําหรับตลาดสงออก
ที่สําคัญไดแก มาเลเซีย ฮองกง และสิงคโปร การสงออกสมโอของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึน้
โดยในป 2548 มูลคาการสงออกสมโอมีปริมาณ 6,293 เมตริกตัน มีมูลคาเทากับ 99,673,000
บาท และในป 2549 มีมูลคาการสงออกเพิ่มเปนจํานวน 9,387 เมตริกตัน มีมูลคาเทากับ
132,905,000 บาท (สํานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2549) เห็นไดวา สมโอมีแนวโนมในการสงออกมาก
ขึ้นอยางไรก็ตามประเทศในสหภาพยุโรป อเมริกา ญีป่ ุน และ ออสเตรเลีย มีความตองการสมโอ
จากประเทศไทย แตประเทศไทยไมสามารถสงออกสมโอไปยังประเทศดังกลาวไดเนื่องจากประสบ
ปญหาเรื่องของโรคแคงเกอร (canker) และโรคจุดดํา (black spot) สําหรับโรคแคงเคอร ใน
ปจจุบันกลุม วิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินการตรวจ
รับรองสวนสมโอปลอดโรคแคงเคอร ที่อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เปนโครงการนํารองเพือ่
การสงออกไปประเทศเนเธอรแลนด สําหรับโรคจุดดํานั้นยังไมมีการศึกษาเกีย่ วกับโรคนี้มากนัก
ราสกุล Guignardia Viala & Ravaz อยูใน Class Ascomycetes, Order
Sphaeropsidales, Family Mycosphaerellaceae มีรา Phyllosticta Pers เปน Anamorphic
state อยูใน Class Coelomycetes สวนใหญราสกุลนี้เจริญอยูบนใบพืชทําใหเกิดโรคใบจุด โดยรา
สราง pycnidia บนใบพืช Guignardia citricarpa สาเหตุโรค Black spot ของพืชตระกูลสม เปน
เชื้อสําคัญในการกักกันพืช ของประเทศในเขตยุโรป และอเมริกา ซึง่ หามนําเขาผลไมที่มีอาการของ
โรค Black spot โดยเด็ดขาด (Baayen และคณะ, 2002) ปญหาอีกประการหนึ่งของการตรวจพืช
กักกันเพื่อการนําเขาและสงออก ลักษณะของแผลมีลักษณะหลายชนิด เชน hard spot lesions
แผลบุมลงไป ไมลึก เปนจุดเล็ก ๆ ตรงกลางมีสีเทาถึงสีแทน ขอบแผลมีสีน้ําตาลดํา ขนาดแผลมี
เสนผานศูนยกลาง 3-10 มิลลิเมตร มักแสดงอาการเมื่อผลสมใกลเปลี่ยนสีเปนสีสมหรือเหลือง
ปกติมักพบ pycnidia เล็ก ๆ บนแผล ภายในสราง conia ของรา Phyllosticta citricarpa เปน
anamorph stage (Sutton and Waterson, 1966; Van der Aa, 1973) ซึ่งสามารถมองเห็น
pycnidia ดวยตาเปลาและสามารถตรวจสอบไดภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ ลักษณะแผล
hard spot lesions ที่รุนแรงมากแผลจากจุดเล็ก ๆ จะมารวมตัวกัน ขยายใหญขึ้น และมักพบ
pycnidia บนแผลมากมาย อาการอีกชนิดหนึ่งคือ freckle spot หรือเรียกวา false melanose
แผลจุด เล็ก ขนาดแผลมีเสนผานศูนยกลาง 1-3 มิลลิเมตร แผลบุมลงไป ไมลึก เปนจุดเล็ก ๆ ตรง
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กลางมีสีเทา แทน น้าํ ตาลแดง บริเวณรอบแผลลักษณะนี้ก็มกั พบแผล hard spot lesions กระจาย
อยู แตอยางไรก็ตามอาการทัง้ สองนี้ไมแตกตางกันมาก ในปจจุบนั ประเทศ EU ตรวจสอบราสาเหตุ
โรค black spot โดยการนําแผลที่ไมพบการสราง pycnidia ของเชื้อไปบมเชื้อเปนเวลา 5 วัน เชือ้
จะสราง pycnidia ขึ้นมา หลังจากนั้นตองนํามาแยกเชื้อบริสุทธิ์ เพือ่ ศึกษาลักษณะของโคโลนีบน
อาหารเลีย้ งเชือ้ และลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อจําแนกความแตกตางของรา G. citricarpa
(pathogenic) และ G. mangiferae (non pathogenic) เชื้อทั้งสองมีลักษณะทางสัณฐาน
คลายกันมากจึงมักทําใหการจัดจําแนกชนิดผิด (Glienke-Blanco และคณะ, 2002; Baayen และ
คณะ, 2002) เชื้อเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อชา โดยใชเวลา 14 วัน จึงจะสราง mature pycnidia
ดังนัน้ วิธนี ี้ จึงไมสะดวกในการตรวจพืชนําเขา และสงออกดวยวิธีนี้ ในปจจุบันมีการพัฒนาการ
ตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค black spot โดยใชการใชเทคนิค PCR (Polymerase Chain Reaction)
ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาอณูชวี วิทยา (molecule biology) ซึ่งเปนเทคนิคทีม่ ีประสิทธิภาพ
และความไวสูง และสามารถใชดีเอ็นเอตนแบบเพียงปริมาณนอยก็สามารถตรวจสอบเชื้อสาเหตุได
การศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนา วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการตรวจสอบและวินิจฉัยโรค black spot
ของสมโอใหมคี วามถูกตอง รวดเร็วและแมนยํา
ในประเทศไทย พรพิมลและคณะ (2550 ) ไดพบการระบาดของโรคจุดดําบนผลสมโอพันธุ
ทองดี ขาวไหญ และพวงชมภู ที่อาํ เภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย และสมโอพันธุทองดี อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ในป 2549-2550 ทําการแยกเชื้อสาเหตุแยกจากสวนทีแ่ สดงอาการของ
โรคและมีจุดดําอยูตรงกลางโดยวิธี tissue transplanting บนอาหาร potato dextrose agar
(PDA) บมเชือ้ ไวที่อุณหภูมหิ องปฏิบัติการ ราที่แยกไดจําแนกชนิดเปนรา Guignardia citricarpa

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. ตัวอยางโรค black spot ของสมโอ และราที่แยกไดจากพืช
2. อาหารเลีย้ งเชื้อรา ไดแก Potato Dextrose Agar (PDA) สารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการ
ไดแก Tris-HCl , EDTA, NaCl, SDS, sodium acetate, chloroform : isoamylalcohol, ethanol,
PCR buffer, MgCl2, dNTP, Taq DNA polymerase
5. เอ็นไซมที่ใชในการตัดสาย และเชื่อมสายดีเอ็นเอ
6.วัสดุเครื่องแกวตางๆ เชน จานเพาะเลี้ยง,บิกเกอร, กระบอกตวง, flask, slide และ
coverslip เปนตน
7. วัสดุวิทยาศาสตร เชน โกรงบดสาร, หลอด centrifuge, หลอด PCR, QIAquick Gel
Extraction Kit
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8. ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่ใชมีดังนี้ เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA, เครื่อง centrifuge, เครื่อง
electrophoresis, UV transilluminator, เครื่องวัดสารละลาย DNA, vortex mixer, ตูเขี่ยเชื้อ,
กลองจุลทรรศน, Refrigerated incubator shaker, ตูเย็น 4C และ ตูเย็น -20C
วิธีการ
1. การแยกและจําแนกเชื้อสาเหตุ
- ศึกษาลักษณะของเชื้อสาเหตุโดยตรงภายใตกลองจุลทรรศน
ศึกษาลักษณะของเชื้อสาเหตุภายใตกลองจุลทรรศนแบบ stereo โดยใชเข็มเขี่ย เขี่ยสวน
ของจุดสีดําทีอ่ ยูตรงกลางแผลมาวางบนสไลด mount slide ดวยน้าํ หรือ shear’s solution หรือใช
ใบมีดตัดขวางชิ้นสวนพืชใหบาง ๆ และนํามาวางบนสไลด mount slide ดวยน้ําหรือ shear’s
solution และตรวจดูลักษณะตาง ๆ ภายใตกลองจุลทรรศนแบบ compound ถายรูปลักษณะเชือ้
และบันทึกลักษณะตาง ๆ ของเชื้อ
- แยกเชื้อสาเหตุโดยวิธี tissue transplanting
นําสวนของสมโอที่เปนโรคที่มีจุดแผลสีดําอยูตรงกลางมาตัดเปนชิน้ สี่เหลี่ยมขนาด
0.5x0.5 มิลลิเมตร จํานวน 40 ชิ้น ใหคาบตอสวนที่เปนโรคและไมเปนโรค แชในสารละลายคลอ
ร็อกซ 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 นาที ลางในน้ํานึ่งฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง นําไปซับบนกระดาษที่ผาน
การฆาเชื้อใหแหง แลวนําไปเลี้ยงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) โดยวางชิน้ สวนพืช 4
ชิ้น ตอ 1 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ บมที่อุณหภูมิหองปฏิบัตกิ าร นาน 3-7 วัน แยกราใหบริสุทธิ์ และ
เลี้ยงบนอาหาร PDA
- การจําแนกชนิดรา Guignardia citricarpa
ศึกษารูปรางลักษณะของราภายใตกลองจุลทรรศน stereo, compound microscope
และกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope) โดยตรวจดู
ลักษณะ fruiting body และสปอร และศึกษาลักษณะของสปอรและโครงสรางอืน่ ๆ ของรา โดย
การ mount slide ดวยน้ําหรือ shear’s solution
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อไดแก ลักษณะของเสนใย ขนาด สี
ลักษณะ
ของสปอร ขนาด สี ชนิดของ fruiting body ภายใตกลองจุลทรรศนแบบ stereo และ compound
บันทึกขนาด รูปราง วาดภาพ และบันทึกภาพดวยกลองถายภาพ และถายภาพดวยกลอง
จุลทรรศนอิเลคตรอน (Scanning Electron Microscope) นําลักษณะของราดังกลาวมา
เปรียบเทียบกับคูมือการจัดจําแนกรานี้ (McAlpine, 1899; Kiely, 1949; Sutton และ Waterston
(1966); Van der Aa, 1973; Punithalingam, 1974; Baayen และคณะ, 2002)
2. การเตรียมเชื้อ:
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เลี้ยงเชื้อที่แยกไดจากอาการแผลโรคจุดดําตละลักษณะอาการ แผลทีย่ ังไมเกิดจุดดํา แผล
แสดงอาการจุดดํา เปนตน บนอาหาร PDA สังเคราะห นาน 7-14 วัน
3. การสกัดดีเอ็นเอของรา
นําราที่เลี้ยงไวในขอ 2 มาทําการสกัดดีเอ็นเอตามวิธีการดัดแปลงของ Everett and ReesGeorgr (2006) โดยการดัดแปลงวิธีของ Everett and Rees-Georgr (2006) ใสนา้ํ กลั่นนึง่ ฆาเชือ้
1-2 มิลลิลิตรลงไปในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่เลี้ยงเชื้อไวแตละสายพันธุ ขูดสปอรและเสนใยของเชือ้
บนอาหารออกมาโดยใชแทงแกวที่นงึ่ ฆาเชื้อ
ลางเสนใยและสปอรใหสะอาด หลีกเลี่ยงการ
ปนเปอนของอาหาร และนําไปบดใหละเอียด จากนัน้ ยายสวนที่ไดไปยัง microtube1.5 ml เติม
บัฟเฟอร (150 mw EDTA pH 8, 5 mM tris pH 8, 1%SDS) และใส RNase (10 ไมโครกรัม) ปน
และบมที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที เติมบัฟเฟอร 130 ไมโครลิตร ปนเหวี่ยงที่
14,000 รอบตอนาที นาน 5 นาที ดูดสวนใสใสใน QIAshredder Mini Spin Column จากนัน้ นําไป
ปนเหวี่ยงที่ 14,000 รอบตอนาที นาน 2 นาที ยายสวนใสใสใน microtube ใหม เติม 1.5 เทา
บัฟเฟอร ผสมเบา ๆ ดวยปเปต ใสใน DNeasy Mini Spin Column ปน เหวี่ยงที่ 8,000 รอบตอนาที
นาน 1 นาที จากนัน้ เติมบัฟเฟอร 500 ไมโครลิตร ใน DNeasy Mini Spin Column อีกครั้ง ปน
เหวีย่ งที่ 14,000 รอบตอนาที นาน 2 นาที ยายสวนของ DNeasy Mini Spin Column ใสใน
microtube ใหม เติมบัฟเฟอร (65 องศาเซลเซียส) 100 ไมโครลิตร บมทิ้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 5
นาที ปน เหวีย่ งที่ 8,000 รอบตอนาที นาน 1 นาที ทําซ้ําโดยการเติมบัฟเฟอร (65 องศาเซลเซียส)
100 ไมโครลิตร บมทิง้ ไวที่อณ
ุ หภูมิหองนาน 5 นาที ปน เหวี่ยงที่ 8,000 รอบตอนาที นาน 1 นาที
ไดเดีเอ็นเอเพือ่ นําไปทดสอบขั้นตอไป
4. การตรวจสอบเชื้อ
นําดีเอ็นเอของรา G. citricarpa ที่สกัดจากสปอรและเสนใย ทํา PCR โดยใชไพรเมอร
ITS1 (5’ TCCGTAGG TGAACCTGCGG) และไพรเมอร ITS4 (5’
TCCTCCGCTTATTGATATGC) โดยปฎิกิริยาประกอบดวย 5 นาโนกรัม ของดีเอ็นเอตนแบบ 0.5
μM ของไพรเมอร (ITS1 และ ITS4), 400 μM dNTP, 1unitTaq DNA Polymerase buffer และ
3mM MgCl2 ในปริมาตรรวม 2.5 ไมโครลิตร
PCR program เริ่มตนดวย denaturing ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 4 นาที ตาม
ดวย อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที จํานวน 35 รอบ annealing ที่ 55 องศา
เซลเซียส นาน 30 วินาที และ extension ที่ 72 องศาเซลเซียส นาน 45 วินาที จํานวน 30 รอบ และ
ตามดวยอุณหภูมิที่ 72 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ผลผลิต PCR ที่ไดนํามาตรวจดวย gel
elrctrophoresis บน 1% agarose gel ใน 1X TAE buffer pH 8.5
5. การตรวจสอบความไวของปฏิกิริยา PCR
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การตรวจสอบความไวของปฏิกิริยา PCR โดยการผสมดีเอ็นเอของสมโอปกติ ความ
เขมขน 7 ng กับดีเอ็นเอของรา G.citricarpa และผสมดีเอ็นเอของสมโอปกติ ความเขมขน 7 ng
กับดีเอ็นเอของรา G. mangiferae ที่ความเขมขน 20 ng, 400 pg, 40 pg และ 4 pg เทียบกับดี
เอ็นเอของรา G.citricarpa และรา G. mangiferae 40 ng ทําปฏิกิริยาโดยใช PCR program
ตามขอ 4
เวลาและสถานที่
เริ่มตน – สิ้นสุด
ตุลาคม 2550 – กันยายน 2552
สถานที่
- หองปฏิบัติการกลุมงานวิทยาไมโค กลุมวิจัยโรคพืช
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
1 การแยกและจําแนกเชือ้ สาเหตุ
จากการศึกษาครั้งนี้ไดทําการแยกเชื้อและศึกษาลักษณะตาง ๆ จากแผลที่มีจุดดําอยูตรง
กลางเทานัน้ จากการตรวจใตกลองจุลทรรศน stereo และ compound พบวาจุดดําที่อยูตรงกลาง
แผล เปน fruiting body ของราที่เรียกวา pycndia และมี conidia เกิดอยูภายใน ผลการศึกษา
โดยนําสวนของผลสมโอที่แสดงอาการโรคมาทําการแยกเชื้อบน
การแยกเชื้อสาเหตุโรคจุดดํา
อาหารสังเคราะห PDA จํานวนอยางละ 40 ชิ้น พบวาการแยกเชื้อสาเหตุโรคจากผลเบื้องตนบน
อาหาร PDA พบราทีม่ ีโคโลนีสีเทาดํา เทากับ 75 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือพบการปนเปอนของ
แบคทีเรีย เนื่องจากอาจเปนเพราะการซับชิ้นสวนพืชไมแหง หรือเกิดการปนเปอนจากเครื่องมือหรือ
เทคนิคการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาการจําแนกเชือ้ สาเหตุโรคจุดดําของสมโอ แยกไดทั้งหมด 65 isolates จําแนก
ชนิดเปนรา Guignardia citricarpa 5 isolates โคโลนีของราเจริญชา, G. mangiferae 27
isolates โคโลนีของราเจริญเร็ว และ Unidentified Phyllosticta 33 isolates โดยการศึกษา
ลักษณะบนอาหารสังเคราะห PDA ไดแก ลักษณะของโคโลนี และลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อ
ไดแก ลักษณะของ pycnidium, conidia, microcnidia หรือ spermatia ไดจําแนกราสาเหตุเปน
Guignardia citricarpa Kiely [anamorph: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) โดยเปรียบเทียบ
ลักษณะตางกับเอกสารที่ศึกษาการจําแนกของราชนิดนี้ (McAlpine, 1899; Kiely, 1949; Sutton
และ Waterston (1966); Van der Aa, 1973; Punithalingam, 1974; Baayen และคณะ, 2002)
ซึ่งมีลักษณะตาง ๆ ดังนี้
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Guignardia citricarpa Kiely
Anamorphic stage: Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
= Phoma citricarpa McAlp
= Phyllostictina citricarpa (McAlp) Petrak
Spermatial stage: Leptodothiorella Spec.
โคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 7 วัน มีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 25 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 30
± 5 องศาเซลเซียส โคโลนีเจริญเติบโตชามาก สีเทาดํา ดานใตวุนมีสีเทาดํา ขอบโคโลนีมี
ลักษณะเปน lobe ราสราง pycnidia ประมาณ 8-10 วัน
ราสราง pycnidia ตรงกลางแผลบนผลสมโอ รูปรางกลม สีดํา เกิดเดี่ยว ๆ หรือบางครั้งพบ
รวมกันเปนกลุม เจริญฝงตัวอยูใตเนื้อเยื่อพืช สีน้ําตาลดํา ขนาด 90-320 ไมโครมิเตอร มี
papillate ขนาด 10-13 ไมโครมิเตอร
conidiogenous cells รูปราง cylindrical มีขนาด 3.5-8.0 x 2.0-3.0 ไมโครมิเตอร
conidia เกิดอยูที่ปลาย conidiogenous cells
conidia ใส ไมมีสี เซลลเดียว ไมมีผนังกัน้ รูปราง obovate –elliptical ขนาด 8 x 12 – 6
x 8 ไมโครมิเตอร conidia มีเยื่อหุม เซลลลอมรอบ มี oil drop ภายในสปอร ปลาย conidia มี
ลักษณะ truncate base มี apical appendage ยาวประมาณ 6-18 ไมโครมิเตอร
spermatia ใส ไมมีสี เซลลเดียว ไมมีผนังกัน้ รูปราง dumb-bell ขนาด 5 – 8 x 1-1.5
ไมโครมิเตอร มี oil drop อยูภายในเซลล
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรา G. citricarpa ไดมีการอธิบายลักษณะตาง ๆ ของรา
ชนิดนี้โดย (McAlpine, 1899; Kiely, 1949; Sutton และ Waterston (1966); Van der Aa, 1973;
Punithalingam, 1974; Baayen และคณะ, 2002) จากการศึกษาครั้งนี้พบวาลักษณะของ
colony, pycnidia, conidiogenous cells, conidia, spermatia มีลักษณะใกลเคียงกับ
เอกสารอางอิงที่ไดกลาวไว แตอาจมีขนาดแตกตางกันไปซึ่งขึน้ อยูก ับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ
อุณหภูมิ อาหารสังเคราะห แตอยางไรก็ตามลักษณะโดยทั่วไปเหมือนกัน
จากการศึกษานี้ไมพบ perithecia และ ascospores บนใบหรือผลที่เปนโรค และไมพบ
บนอาหารสังเคราะหเชนกัน จากการตรวจเอกสารพบวาราชนิดนี้ก็ไมสราง perithecia และ
ascospores บนอาหารสังเคราะห (Baayen et al., 2002) ซึ่งคุณสมบัตินี้สามารถนํามาใชในการ
จําแนกชนิดของเชื้อ เพราะราสกุลนี้บางชนิดสามารถชักนําใหราสราง perithecia และ
ascospores บนอาหารสังเคราะหได พรพิมล (2550) ศึกษาโรคผลจุดดําของฝรั่งสาเหตุเกิด
จาก Guignardia psidii Ullasa & Rawal (anamorph : Phyllosticta psidiicola (Petrak) Van
der Aa พบรา G. psidii บนผลที่เปนโรคและสามารถชักนําใหสราง ascospores บนอาหาร

1270
yeast extract medium ได Baayen และคณะ (2002) ศึกษารา Guignardia mangifera
(anamorphic state: Phllosticta capitalensis) ที่แยกไดจากสมและเปน nonpathogenic isolate
พบวาสามารถชักนําใหราสราง perithecia และ ascospores บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึง่ ราดังกลาวนี้
สามารถแยกไดจากสมเชนกัน แตความแตกตางที่สราง perithecia และ ascospores บนอาหาร
เลี้ยงเชื้อนั้นเปนลักษณะหนึง่ ที่ใชสาํ หรับการแยกระหวาง G. mangifera และ G. citricarpa แต
ไมไดเปนลักษณะสําคัญที่ใชในการจําแนก
จากการตรวจเอกสารพบวารา G. citricarpa สราง perithecia และ ascospores บนใบ
ของสมที่รวงอยูบนพื้นดิน และ ascospores นี้เปน primary inoculum ในการเขาทําลายใบและ
ผลบนตนเมื่อมีอุณหภูมิและความชืน้ ที่เหมาะสม
เมื่อเขาทําลายอยูบนใบและผลแลวจะสราง
conidia ภายใน pycnidia (Kiely, 1948; 1949; Kotzé, 2000; Baayen et al., 2002) และจาก
การศึกษาครั้งนี้ไดเก็บใบของสมโอที่อยูใตตนบนพื้นในชวงเดือนกรกฎาคม 2550 มาตรวจใต
กลองจุลทรรศน stereo พบรา Colletotrichum sp. เปนจํานวนมาก ไมพบ ascospores ของรา
G. citricarpa ที่เปนดังนีเ้ นื่องจากใบสมที่เก็บมาสวนใหญอยู ในระยะที่เริ่มยอยสลายและแปลง
สมโอที่เก็บมานี้ใตตนสมโอมีความชืน้ มาก และ รา Colletotrichum sp. เจริญไดรวดเร็วกวา และ
ราสาเหตุโรคจุดดําเจริญชา ดังนั้นจึงพบ Colletotrichum sp. เปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้น
การศึกษา ascospores ของราชนิดนี้ทพี่ ักตัวอยูบ นใบที่รวงหลนบนพืน้ ก็มีความสําคัญ เนื่องจาก
ascospores เปน primary inoculum ที่เขาทําลายใบและผลสมโอ ทําใหทราบชวงระยะเวลาใดทีม่ ี
ปริมาณของราสาเหตุอยูบนพื้นดินมาก เพื่อเปนขอมูลและการพยากรณการระบาดของโรคนี้ได
เพราะฉะนัน้ การควบคุม โรคจุดดําของสมโอที่ควรปฏิบัติในเบื้องตนคือการเขตกรรมโดยการเก็บ
เศษใบไมและผลที่รวงอยูบนดินทิ้งไปเพื่อเปนการลดปริมาณของ inoculums
2. การตรวจสอบความจําเพาะของไพรเมอร
ผลของการตรวจสอบรา G.citricarpa และ G.mangiferae ดวยเทคนิค PCR โดยใชไพร
เมอร ITS1 (5’ TCCGTAGG TGAACCTGCGG) และไพรเมอร ITS4 (5’
TCCTCCGCTTATTGATATGC) พบวา สามารถตรวจสอบผลผลิตของปฏิกิริยาไดจากดีเอ็นเอ
ของ G.mangiferae โดยจะพบแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 226 คูเบส ซึง่ สอดคลองกับการ
ทดลองของ Everett and Rees George (2006a) แตจากการทดลองครั้งนี้ไมสามารถตรวจสอบ
ผลผลิตของปฏิกิริยาดีเอ็นเอของ G. citricarpa ได อาจเปนเพราะราที่แยกไดนี้มกี ารเจริญของเชือ้
ชามาก จากการที่สกัดดีเอ็นเอนัน้ พบปญหาการปนเปอนของจุลนิ ทรียชนิดอืน่ อยางไรก็ตามการ
ทดลองของ Everett and Rees George (2006a) สามารถตรวจสอบผลผลิตของปฏิกิริยาไดจากดี
เอ็นเอของ G.mangiferae โดยจะพบแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 501 คู เบส
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3. การตรวจสอบความไวของปฏิกิริยา PCR
การตรวจสอบความไวของปฏิกิริยา PCR ในการผสมดีเอ็นเอของสมโอปกติ ความเขมขน
7 ngกับดีเอ็นเอของรา G.citricarpa และผสมดีเอ็นเอของสมโอปกติ ความเขมขน 7 ng กับดีเอ็น
เอของรา G. mangiferae พบวาเมื่อผสมดีเอ็นเอของสมโอปกติความเขมขน 70 ng กับดีเอ็นเอ
ของรา G.citricarpa และผสมดีเอ็นเอของสมโอปกติ ความเขมขน 7 ng กับดีเอ็นเอของรา G.
mangiferae ที่ความเขมขน 20 ng, 400 pg, 40 pg และ 4 pg เทียบกับดีเอ็นเอของรา
G.citricarpa และรา G. mangiferae 40 ng พบวาสามารถตรวจสอบผลผลิตของปฏิกิริยาของ
รา G. mangiferae ไดที่ระดับดีเอ็นเอของเชื้อที่นอยที่สุดไดที่ 40 pg
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการแยกเชื้อจากอาการของจุดดําสมโอตามลักษณะอาการตาง ๆ แยกไดทั้งหมด 65
isolates จําแนกชนิดเปนรา Guignardia citricarpa 5 isolates โคโลนีของราเจริญชา, G.
mangiferae 27 isolates โคโลนีของราเจริญเร็ว และ Unidentified Phyllosticta 33 isolates
และจากการตรวจสอบรา G. citricarpa สาเหตุโรคจุดดําของสมโอ และรา G. mangiferae ซึง่ มี
ลักษณะเปน endophyte โดยการใชเทคนิค Polymrerase Chain Reaction (PCR) ดวยไพรเมอร
ITS1
(5’
TCCGTAGG
TGAACCTGCGG)
และไพรเมอร
ITS4
(5’
TCCTCCGCTTATTGATATGC) ไดนํามาทดสอบ เพื่อการนําไปใชในตรวจสอบราสาเหตุโรคจุดดํา
ของสมโอเพื่อการสงออก โดยการทดสอบกับดีเอ็นเอของราในระยะการเจริญของสปอรและเสนใย
ความจําเพาะของปฏิกิริยา PCR และไพรเมอรดังกลาวสามารถตรวจสอบรา G. mangiferae ไดใน
ระยะการเจริญของสปอรและเสนใย โดยมีขนาดของชิน้ สวนดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดประมาณ 226 คู
เบส และจากการวิเคราะหปฏิกิริยา PCR ของสปอรทผี่ สมกับดีเอ็นเอของสมโอปกติที่ความเขมขน
70 ng พบวาสามารถใชตรวจสอบไดกับปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อ G. mangiferae ที่ระดับ 40 ซึ่ง
เปนระดับต่ําสุด แตในการศึกษาครั้งนี้ไมสามารถตรวจสอบรา G. citricarpa ได อยางไรก็ตาม
ควรทําการทดลองอีกครั้งเนือ่ งจากเชื้อสาเหตุทที่ ําการศึกษาเปนเชื้อทีใ่ หม การเจริญเติบโตชาและ
เกิดการปนเปอ นของเชื้อชนิดอื่นทําใหมีปญ
 หาในการสกัดดีเอ็นเอ
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