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ภาคผนวก ก 

 
1.  อาหารเล้ียงเชื้อรา 

1.1   Potato Dextrose Agar (PDA) 
  มันฝร่ัง     200 กรัม 
  agar      20 กรัม 
  dextrose      15 กรัม 
  น้ํา       1  ลิตร 

ปอกเปลือกมันฝร่ัง และลางใหสะอาด หั่นเปนช้ินส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาดประมาณ 1 
ลูกบาศกลูกบาศกเซนติเมตร ตมในน้ํา 500 มิลลิลิตร จนสุกแตไมเละจนเกนิไป กรองเน้ือมันฝร่ัง
ออก ผสมกับ agar ท่ีตมจนละลายในน้ํา 500 มิลลิลิตร จากนั้นเติม dextrose คนใหละลายเขากนั 
ปรับปริมาตรดวยน้ําใหได 1 ลิตร นําไปนึง่ฆาเช้ือ ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที 

1.2   Potato Dextrose Broth (PDB) 
  มันฝร่ัง     200 กรัม 
  dextrose    15 กรัม 
  น้ํา      1 ลิตร 

ปอกเปลือกมันฝร่ัง และลางใหสะอาด หั่นเปนช้ินส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาดประมาณ 1 
ลูกบาศกเซนติเมตร ตมในน้ํา 500 มิลลิลิตร จนสุกไมเละจนเกินไป กรองเน้ือมันฝร่ังออก            
เติม dextrose คนใหละลายเขากัน ปรับปริมาตรดวยน้ําใหได 1 ลิตร นําไปนึ่งฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 
องศาเซลเซียส นาน 20 นาที 
 
2.  การนับจํานวน conidium ของเชื้อราดวยเคร่ืองมือ haemacytometer 

การใช haemacytometer ในการนับจํานวน conidium จาก spore suspension เพื่อปรับ
ความเขมขนของ spore suspension ใหไดตามท่ีกําหนด haemacytometer  มีลักษณะคลายสไลด แต
หนากวา ตรงกลางมีรองเปนรูปตัว H  ทําใหบริเวณท่ีขีดเปน scale ใชในการนับ 2 บริเวณ ใกล scale 
จะมีแนวยาวชวยพยุง cover glass ใหสูงจาก scale 
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ภาพ 85 การหยด spore suspension ลงใน haemacytometer เพื่อวัดปริมาณ conidium (สุวคนธ, 
2540) 
 

วิธีใชปด cover glass ใหคลุม scale ท้ังสอง จากนั้นใช loop จุมลงใน spore suspension 
ท่ีเขยาจนเขากันดี แลวยาย loop ไปแตะตรงบริเวณขอบสไลดท้ังสองดาน spore suspension จะซึม
เขาไปจนเต็มบริเวณ scale ท้ังสอง  ทิ้งไวประมาณ 1-2 นาที เพื่อให conidium นอนกนกอน จึงทํา
การนับจํานวน 

 

 
 

ภาพ 86 ตําแหนงท่ีใชนับจํานวน conidium ดวย haemacytometer (สุวคนธ, 2540) 
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การนับจํานวนใหนับจํานวน conidium ในชอง W ท้ัง 5  ชอง โดยสุมวัด 5 จุด (R) ดัง
ภาพ  โดยนับ conidium ท่ีทับขอบบนและขอบดานซายของชองดวย เพื่อกันการนบัซอน จากนั้นเอา
คาท่ีไดท้ังหมดมารวมกนั และคูณดวย 2000 คือ (W1 + W2 + W3 + W4 + W5) x 2000 คาท่ีไดเปน
จํานวน conidium ตอมิลลิลิตร ของ spore suspension ท่ีเตรียมไว 
 เหตุผลท่ีเอาผลบวกท้ัง 5 ชอง มาคูณดวย 2000 เพราะ ถาสังเกตบน haemacytometer ทาง
ซายมือจะเห็นตัวเลขระบุไววา 1/400 ตารางมิลลิเมตร และความลึก 1/10 มิลลิเมตร 

1/400 ตารางมิลลิเมตร หมายความวาใน 1 ชองเล็ก ในชองใหญ W มีเนื้อท่ีเทากับ 1/400 
ตารางมิลลิเมตร 
 แต 1 ชองใหญ W มีชองเล็กนี้   25x16   ชอง 
 ดังนั้นชองใหญ W มีเนื้อท่ี   25x16x1    ตารางมิลลิเมตร 
              400 
 และเม่ือใส spore suspension จะมีความลึก   1  มิลลิเมตร 
                   10 
 ดังนั้นปริมาตรของ spore suspension ในชอง W 25x16x1x1 ลูกบาศกมิลลิเมตร  
          400x10 
 สมมติวานับจาํนวน conidium ได C conidium 
 แต 1 มิลลิลิตร = 10x10x10 ลูกบาศกมิลลิเมตร 
 ดังนั้นใน 1 มิลลิลิตร จะมีจํานวน conidium   Cx400x10x10x10x10  conidium 
        25x16 
       =   Cx10000  conidium 
  

แตถาเอาจากท่ีนับไดจาก 5 ชอง มารวมกัน ดังนั้นตัวคงท่ีท่ีใชในการคูณ คือ 
       10000 = 2000 
           5 
 ดังนั้นจํานวน conidium ตอ มิลลิลิตร       =  (W1 + W2 + W3 + W4 + W5) x 2000 
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3. สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 
3.1   เบโนมิล  (benomyl)                                                                                                                        

สาร benomyl มีการใชควบคุมโรคในพืชหลายชนิดเชน โรคแอนแทรคโนสใน
พริกไทย ถ่ัวเหลือง มะมวง แตง โรคใบจุดในมะเขือเทศ ผักกาด สม ถ่ัวลิสง ฝาย โรคราแปงในเงาะ 
แตง องุน เปนตน 
ชื่อเคมี    methyl 1-(butylcarbamoyl) benzimidazol-2-ylcarbamate  
ลักษณะทางกายภาพ  เปนผลึกสีขาว 
ความเสถียร   ยอยสลายไดงายในสภาพกรดจัดและดางจดั และยอยสลายชา ๆ 

ในสภาพมีความชื้น 
การละลาย   ละลายนํ้าประมาณ 2 มิลลิกรัมตอลิตร ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา 

เซลเซียส  
พิษตอพชื  ไมเปนพษิตอพืชหากใชถูกตอง 
การผสมเขากันไดกับสารอ่ืน ผสมไดกับสารอ่ืน ยกเวนสารท่ีมีคุณสมบัติเปนดางจดั 
พิษตอสัตวเลือดอุน  มีคา oral LD50 ในหน ู> 10,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ระคายเคือง 

ตาปานกลางแตไมระคายเคืองผิวหนัง 
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3.2   คารเบนดาซิม  (carbendazim) 
 คารเบนดาซิมใชควบคุมโรคตาง ๆ เชน โรคใบจุดในถ่ัว ผัก และไมดอกไมประดับ 

โรคแอนแทรคโนสในถ่ัว มะมวง ยาสูบ ผัก โรคสะแคบ โรคมีลาโนสในสม โรคราแปงในเงาะ องุน  
มะมวง โรคใบไหม กาบใบแหง โรคใบขีดสีน้ําตาลในขาว เปนตน 
ชื่อเคมี    methyl benzimidazol-2-ylcarbamate  
ลักษณะทางกายภาพ  เปนผลึกสีขาว 
ความเสถียร   สามารถอยูไดอยางนอย 2 ป ท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 50 องศาเซลเซียส 

สลายตัวชา ๆ ในสภาพเปนดาง และมีความเสถียรสูงในสภาพ
กรด 

การละลาย ละลายนํ้า 28 มิลลิกรัมตอลิตร (pH 4) และ 8 มิลลิกรัมตอลิตร 
(pH 7) ละลายใน acetone 0.3 กรัมตอลิตร ท่ีอุณหภูมิ24 องศา
เซลเซียส  

พิษตอพชื ไมเปนพษิตอพืชหากใชถูกตอง 
การผสมเขากันไดกับสารอ่ืน ผสมเขากับสารอ่ืนได ยกเวนสารท่ีมีคุณสมบัติเปนดาง 
พิษตอสัตวเลือดอุน มีคา oral LD50 > 15,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ไมระคายเคืองตา

และผิวหนัง 
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3.3   คารบอกซิน  (carboxin) 
คารบอกซินใชควบคุมเช้ือรากลุม Basidiomycetes เปนเช้ือท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดโรค     

ราสนิมและราเขมาดํา ในธัญพืชหลายชนิด นอกจากนนี้ยังใชควบคุมเช้ือราในดินไดแก Rhizoctonia 
solani และใชปองกันโรคเนาคอดินในฝาย โรคโคนเนาและลําตนเนาในถ่ัวลิสง โรคราเมล็ดผักกาด
ในมะเขือเทศ เปนตน 
ชื่อเคมี 5,6-dihydro-2-methyl-1, 4-oxathi-ine-3-carboxanilide 
ลักษณะทางกายภาพ เปนผลึกสีขาว 
ความเสถียร ไมเสถียรเม่ืออยูในสภาพกรดหรือดางจดั 
การละลาย ละลายนํ้า 170 มิลลิกรัมตอลิตร ท่ีอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส  

ละลายไดดใีนตัวทําละลายอินทรีย ละลายในอะซีโตน 600 กรัม
ตอกิโลกรัม ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  

พิษตอพชื   ไมเปนพษิตอพืชหากใชถูกตอง 
การผสมเขากันไดกับสารอ่ืน ผสมกับสารอ่ืนไดยกเวนสารท่ีมีคุณสมบัติเปนกรดหรือดางจัด 
พิษตอสัตวเลือดอุน  มีคา oral LD50 ในหน ู3,820 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ระคายเคืองตา 
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3.4   แคปแทน (captan) 
 แคปแทน เปนสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีการใชกวางขวางในพืชหลายชนิด ออกฤทธ์ิ

ไดท้ังแบบปองกันและรักษา โดยสามารถฉีดพนทางใบ คลุกเมล็ดและใชควบคุมโรคหลังเก็บเกีย่ว 
มีรูปผลิตภัณฑหลายชนดิไดแก ผงฝุน ผงเปยกน้ํา สารแขวนลอยในของเหลว (aqueous suspension) 
และแบบเม็ด (granule)  
ชื่อเคมี    1, 2, 3, 6-tetrahydro-N-(trichloromethylthio) phthalimide  
ลักษณะทางกายภาพ  เปนผลึกไมมีกล่ิน 
ความเสถียร   ถูกยอยสลายโดยการไฮโดรไลซิสในสารละลายท่ีเปนดางอยาง 

รวดเร็ว 
การละลาย ละลายนํ้า 3.3 มิลลิกรัมตอลิตร ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

ละลายใน xylene 20 กรัมตอกิโลกรัม chloroform 78 กรัมตอ
กิโลกรัม 

พิษตอพชื ไมเปนพษิหากใชถูกตอง แตในแอปเปลบางสายพันธุอาจเกิดพิษ
ได 

การผสมเขากันไดกับสารอ่ืน  สวนใหญสามารถผสมกับสารอ่ืนได แตผสมเขากันไมไดกับสาร
ท่ีมีคุณสมบัติเปนดาง, น้ํามัน, สารฆาแมลง TEPP และ parathion 

พิษตอสัตวเลือดอุน มีคา oral LD50 ในหน ู9,000  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ระคายเคืองตอ
ผิวหนังและตาเล็กนอย 
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3.5   คอปเปอรออกซีคลอไรด  (copper oxychloride)  
คอปเปอรออกซีคลอไรด สามารถควบคุมโรคพืชไดหลายชนิดเชน โรครานํ้าคาง    

โรคแอนแทรคโนส  โรคใบจุด และโรคไหมในมันฝร่ัง เปนตน  
ชื่อเคมี      dicopper chloride trihydroxide (IUPAC) 
ลักษณะทางกายภาพ  เปนผงสีเขียวถึงสีเขียวอมฟา 
ความเสถียร    มีความเสถียรมากในสภาวะเปนกลาง ยอยสลายไดในสภาวะเปน 

ดางและอุณหภูมิสูง โดยสรางสาร copper oxides สลายตัวเม่ือ
อุณหภูมิสูงกวา 220 องศาเซลเซียส 

การกัดกรอน กัดกรอนเหล็กและโลหะอ่ืน 
การละลาย โดยปกติละลายนํ้าได (ท่ี pH 7 และอุณหภมิู 20 องศาเซลเซียส 

ละลายนอยกวา 5-10 มิลลิกรัมตอลิตร) ไมละลายในตัวทําละลาย
อินทรีย ละลายในสารละลายท่ีเปนกรดสราง Cu++ ละลายใน
แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด 

พิษตอพชื ไมเปนพษิตอพืชหากใชในอัตราท่ีแนะนํา ยกเวนในบางพืชเชน 
แครอท มันฝร่ัง และแอปเปล 
การผสมกับสารชนิดอ่ืน : สามารถผสมกับสารฆาเช้ือราหลาย
ชนิดยกเวน สารฆาเช้ือราท่ีมีปรอทเปนองคประกอบ, และสาร 
thiram, DNOC, lime sulfur และ dithiocarbamates 

พิษตอสัตวเลือดอุน มีคา oral LD50 1,440  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม หากโดนผิวหนัง     
ทําใหระคายเคือง โดยท่ัวไปดูดซึมผานทางผิวหนังนอยมาก
ยกเวนเขาทางบาดแผล 
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3.6   แมนโคเซป  (mancozeb) 
แมนโคเซปไดจดทะเบียนในป ค.ศ. 1967 ใชควบคุมโรคในพืชหลายชนิด มีการออก

ฤทธ์ิแบบปองกัน ในสหรัฐอเมริกามีการใชสารแมนโคเซปในการปลูกหอมประมาณ 80% ของ
พื้นท่ีปลูก มีการผลิตออกมาในรูปผลิตภัณฑตาง ๆ ไดแก ผงฝุน (dust) ผงเปยกน้ํา (wettable 
powder) น้ําเขมขน (flowable concentrate) และแบบเม็ด (granule) 
ชื่อเคมี    mangnese ethylenebis (dethiocarbamate) (polymeric) complex  

with zinc salt  
ลักษณะทางกายภาพ  เปนผงสีเหลืองปนเทา 
ความเสถียร  เสถียรในสภาพแหง สลายตัวอยางชา ๆ เม่ือช้ืนและอุณหภูมิสูง  

และไมเสถียรในสภาพเปนกรด 
การกัดกรอน   ไมกัดกรอนในสภาพแหง 
การละลาย   ละลายนํ้านอยกวา มิลลิกรัมตอลิตร ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  

ละลายใน toluene, hexane และ dichloromethane นอยกวา 0.1  
มิลลิกรัมตอลิตร 

พิษตอพชื  ไมเปนพษิหากใชตามคําแนะนํา 
พิษตอสัตวเลือดอุน  มีคา oral LD50 ในหน ู> 5,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม อาจมีการ 
ระคายเคืองผิวหนังหากสัมผัส 
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4.   การคํานวณปริมาณและการเตรียมสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim 
4.1   การคํานวณปริมาณสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim 
carbendazim  อัตราแนะนํา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร จะไดวา 

 ในน้ํา           2 x 104          มิลลิลิตร มีเนื้อสารอยู     20 มิลลิลิตร 

 ถาในน้ํา            106     มิลลิลิตร มีเนื้อสารอยู     20 x 106       =  1000 มิลลิลิตร 

           2 x 104    
 แตสารออกฤทธ์ิในสารเคมี carbendazim มี 50% หมายความวา 
 ในสารเคมี       100           กรัม มีสารออกฤทธ์ิ   50  กรัม 
 ถาในสารเคมี   1000           กรัม จะมีสารออกฤทธ์ิ  50 x 1000      =  500 ppm. 
                100 

 
4.2   การเตรียมสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim 
 การเตรียม stock ใหเตรียมใหมีความเขมขนสูงกวาท่ีตองการ 10 เทา เชนการเตรียม

สารปริมาตร 100 มิลลิลิตร ปริมาณสารออกฤทธ์ิ 500 ppm ตองการเตรียม stock    5000 ppm จะได
วา 

ในสารละลาย  106  มิลลิลิตร มีสารออกฤทธ์ิ  5000 มิลลิลิตร 
ในสารละลาย 100  มิลลิลิตร มีสารออกฤทธ์ิ            5000 x 1000      =  0.5 มิลลิลิตร 

                106 
แตสารออกฤทธ์ิ  50  มิลลิลิตร ไดจากเนื้อยา  100 มิลลิลิตร 
สารออกฤทธ์ิ  0.5 มิลลิลิตร ไดจากเนื้อยา  0.5 x 100      = 1 มิลลิลิตร 

                50 
ดังนั้นตองนาํสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim 1 มิลลิลิตร เติมน้ํากล่ันฆาเช้ือใหครบ 

100 มิลลิลิตร  
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4.3   การเตรียมอาหาร PDA ท่ีผสมสารกําจัดเชื้อรา carbendazim 
 การเตรียมอาหาร PDA ท่ีมีสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0.1, 1, 10, 
100, 500 และ 1000 ppm ปริมาตร 150 มิลลิลิตร จากการคํานวณ เตรียมไดดังนี้ คือ 
 
ตาราง 45 ปริมาณสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim จาก stock 5000 ppm ผสมใน PDA 150 
มิลลิลิตร ท่ีระดับความเขมขนตางๆ 
 

ระดับความเขมขน (ppm) 
ปริมาณสารท่ีใชจากการเตรียม stock 5000 ppm 

 (ml/PDA 150 ml) 

0.1 0.003 

1 0.03 

10 0.3 

100 3 

500 15 

1000 30 

 
หมายเหตุ  ในการเติมสารเคมีผสมกับ PDA ตองดูดอาหาร PDA ออกกอนเทากับปริมาณสารท่ีใสลง
ไป เพื่อใหไดความเขมขนท่ีตองการ 

 
5.   การคํานวณปริมาณสารออกฤทธ์ิจากสารปองกันกําจัดโรคพืชท่ีใชในการทดลอง 
 carboxin อัตราแนะนํา 14 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร จะไดวา 

 ในน้ํา           2 x 104         มิลลิลิตร มีเนื้อสารอยู  14 กรัม 

 ถาในน้ํา            106     มิลลิลิตร  มีเนื้อสารอยู  14 x 106       =   700 กรัม 

           2 x 104    
 แตสารออกฤทธ์ิในสารเคมี carboxin มี 75% หมายความวา 
 ในสารเคมี       100           กรัม  มีสารออกฤทธ์ิ  75 กรัม 
 ถาในสารเคมี   700 กรัม  จะมีสารออกฤทธ์ิ   75 x 700      =  525 ppm. 
              100 

ตองการเตรียม carboxin ท่ีมีความเขมขน 525 ppm. หมายความวา 
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 ในน้ํา  106 มิลลิลิตร ตองมีสารออกฤทธ์ิอยู 525 กรัม 
 ถาในน้ํา  30 มิลลิลิตร ตองมีสารออกฤทธ์ิอยู 525 x 30   =  0.01575  กรัม 

            106 
แตในสาร carboxin มีสารออกฤทธ์ิ 75% หมายความวา 
สารออกฤทธ์ิ 75   กรัม    มาจากสาร 100 กรัม 
ถาตองการสารออกฤทธ์ิ 0.01575   กรัม  มาจากสาร 100 x 0.01575   =  0.021 กรัม 
             75 

 ดังนั้น ตองช่ังสารมา 0.021 กรัม ผสมกับน้ํา 30 มิลลิลิตร จึงไดความเขมขนเทากับ         
525 ppm. การคํานวณความเขมขนของสารเคมีอ่ืนๆ สามารถคํานวณไดในแบบเดยีวกัน 
 
6.   คาประเมินความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยใชผงสมุนไพร (เกษม, 
2532) 
 > 75%  =  มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงมาก 
 61-75%  = มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูง 
 51-60%  = มีประสิทธิภาพในการยับยั้งปานกลาง 
 <51%  = มีประสิทธิภาพในการยับยั้งตํ่า 
 
7.   สารเคมีท่ีใชสําหรับการสกัดดีเอ็นเอ 

7.1   70% ethanol 
ผสมสารละลาย ethanol 70 มิลลิลิตร กับน้ํากล่ันฆาเช้ือ 30 มิลลิตร เก็บไวท่ี -20               

องศาเซลเซียส 
7.2   ice-cold absolute alcohol 
เทสารละลาย absolute alcohol ใสขวดเก็บไวท่ี -20 องศาเซลเซียส 
7.3   3M sodium actate (pH 5.2) 
sodium acetate.3H2O     408.1        กรัม 
ละลายสารในน้ํากล่ัน ปรับ pH ใหได 5.2 ดวย glacial acetic acid และปรับปริมาตรดวย   

น้ํากล่ันใหได 1 ลิตร จากนั้นจึงนําไปนึ่งฆาเช้ือ 
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7.4   100 mM Tris-HCl 
ช่ังสาร Tris-HCl 1.58 ผสมกับน้ํากล่ันฆาเช้ือ ปรับ pH เปน 8 และปรับปริมาตรใหครบ 100 

มิลลิลิตร 
 

7.5   0.5 M EDTA (pH 8.0) 
disodium ethylenediamine tetraacetate.2H2O                      136.1     กรัม 
ละลายสารในน้ํากล่ัน ปรับ pH ใหได 8.0 ดวย NaOH  และปรับปริมาตรดวย      น้ํากล่ันให

ได 1 ลิตร จากนั้นจึงนําไปน่ึงฆาเช้ือ 
7.6   5M NaCl 
sodium chloride       292.2  กรัม  
ละลายสารในน้ํากล่ัน  ปรับปริมาตรดวยน้าํกล่ันใหได 1 ลิตร จากนั้นจงึนําไป    นึ่งฆาเช้ือ  
7.7    5xTBE (Tris-borate buffer) 
tris base     54.0 กรัม 

 boric acid     27.5 กรัม 
 0.5 M EDTA (pH 8)    20.0 มิลลิลิตร 

ละลาย Tris 54.0 กรัม กับ Boric acid 27.5 กรัม ในนํ้ากล่ันฆาเช้ือ 800 มิลลิตร ละลายใหเขา
กัน เติม EDTA (pH 8) แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันจนครบ 1 ลิตร 

7.8   Loading dye 
 deionized formamide    95% 

 bromophenol blue    0.1% 
 EDTA (pH 8)     10  มิลลิโมลาร 

ผสมสารท้ังสามเขาดวยกัน จากน้ันเก็บไวท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

220 

 

8.   รายชื่อศูนยเก็บขอมูลลําดับนิวคลีโอไทด 

• The DNA Data Bank of Japan (DDBJ) 
Address: DDBJ, National Institute of Genetics, Mishima, Shizuoka 411, Japan 
World wide web: http://www.ddbj.nig.ac.jp 

• The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 
Address: European Bioinformatics Institute, Wellcome  
Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge CB10 1SD, UK 
World wide web: http://www.ebi.ac.uk 

• The National Center for Biotechnology Information (NCBI) 
Address: National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine, 
8600 Rockville Pike, Bldg 38A, Room 8N-803, Bethesda, MD 20894, USA 
World wide web: http://www.ncbi.nlm.nih.gov// 

• The Genome Sequence DataBase (GSDB) 
Address: GSDB, National Center for Genome Resources,  
1800 Old Pecos Trail, Santa Fe, NM 87505, USA 
World wide web: http://www.ncgr.org/gsdb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

221 

 

ภาคผนวก ข 
 
ตาราง 46 รายช่ือกรดอะมิโนมาตรฐาน (ศุภมิตรและพัชรินทร, 2547) 
 
1-letter code 3-letter code codon amino acid 

A Ala GCU, GCC, GCA, GCG alanine 
C Cys UGU, UGC cystein 
D Asp GAU, GAC aspartatic acid 
E Glu GAA, GAG glutamic acid 
F Phe UUU, UUC phenylalanine 
G Gly GGU, GGC, GGA, GGG glycine 
H His CAU, CAC histidine 
I Ile AUU, AUC, AUA isoleucine 
K Lys AAA, AAG lysine 
L Leu UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG leucine 
M Met AUG methionine 
N Asn AAU, AAC asparagine 
P Pro CCU, CCC, CCA, CCG proline 
Q Gln CAA, CAG glutamine 
R Arg CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG arginine 
S Ser UCU, UCC, UCA, UCG, AGU,AGC serine 
T Thr ACU, ACC, ACA, ACG threonine 
V Val GUU, GUC, GUA, GUG valine 
W Trp UGG tryptophan 
Y Tyr UAU, UAC tyrosine 
X Xxx - undetermined amino acid 

 
 
 



 

222 

 

ตาราง 47 การแปลงคาเปอรเซ็นตการยับยั้งเปนคา Probit logarithm (ธรรมศักดิ์, 2543) 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-สกุล  นางสาวสุธาสินี   ชัยชนะ 
 

วัน เดือน ปเกดิ   26 ธันวาคม พ.ศ. 2524 
 

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีโรงเรียนดาํรงราษฎร
สงเคราะห จังหวัดเชียงราย เม่ือปการศึกษา 2539 
 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

   จังหวดัเชียงราย เม่ือปการศึกษา 2542 
    

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2546 

 
ทุนการศึกษา  ไดรับทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลัง 

การ เก็บ เกี่ ย ว  สถานวิทยาการห ลั งการ เก็ บ เกี่ ย ว บัณฑิต ศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ประสบการณ Poster presentation: Efficiency of fungicides for the germination of  

Colletotrichum spp., causing  anthracnose in fruits by inner surface cell 
layer of onion scales method. ใน: The annual meeting of Thai mycological 

association (TMA) and mycology conference in Thailand, 23 June 2007. 
 
เสนอผลงานภาคนิทัศน เร่ือง การตรวจสอบความทนทานตอสารกําจัด
เช้ือราคารเบนดาซิมของเช้ือรา  Colletotrichum spp. สาเหตุโรค        
แอนแทรคโนสในมะมวง ในงานสัมมนาวิชาการหลังการเก็บเกี่ยว
แหงชาติ คร้ังท่ี 5 วันท่ี 28 มิถุนายน 2550 

 
 
 


