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สารบาญตาราง 
 
ตาราง           หน้า 
1 ปริมาณการส่งออกมะม่วงสดของประเทศไทย      6 
2 มูลค่าการส่งออกมะม่วงสดของประเทศไทย      7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 
 

สารบาญภาพ 
 
รูป           หน้า 
1 มะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไม ้เบอร์ 4 (ซา้ย) และ มะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทอง (ขวา)  5 
2 ลกัษณะของ acervulus ของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides    10 
3 สปอร์ของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides      11 
4 โคโลนีของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides     11 
5 เช้ือเขา้ท าลายท าใหใ้บเห่ียวแหง้มีสีน ้าตาล (ซา้ย) อาการจุดสีด าและใบบิดเบ้ียว (ขวา) 12 
6 ตน้อ่อนท่ีถูกท าลายโดยเช้ือ        13 
7 เช้ือเขา้ท าลายท าใหด้อกเห่ียว        13 
8 อาการของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วง      14 
9 เช้ือเขา้ท าลายไม่ใหช่้อดอกบาน        15 
10 ช่อดอกและใบถูกเขา้ท าลายมีลกัษณะเหมือนเขม่าหรือฝุ่ นสีด าปกคลุม   17 
11 การยอ่ยสลายของสารอินทรียจ์ากปฏิกิริยาการเร่งดว้ยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซด ์ 22 
12 มะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทอง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่    27 
13 การเตรียมสารละลายท่ีมีส่วนผสมของสารแขวนลอยสปอร์ของเช้ือ Colletotrichum  29 
     gloeosporioides กบัผงไทเทเนียมไดออกไซดท่ี์ความเขม้ขน้ต่างๆ  
14 การเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซดต่์อการยบัย ั้งการเจริญสปอร์ของ  30 
      เช้ือ Colletotrichum gloeosporioides 
15 การปลูกเช้ือ Colletotrichum gloeosporioides ลงบนผลมะม่วง    31 
16 การเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซดข์องผลมะม่วงท่ีปลูก   32 
      เช้ือ Colletotrichum gloeosporioides 
17 ผลของการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซดท่ี์ความเขม้ขน้ 1, 5 และ 10   36 
      mg/ml และระยะเวลาการใหแ้สง UV ท่ี 15, 30 และ 60 นาที ต่อการลดการงอกของ 
      สปอร์เช้ือ Colletotrichum gloeosporioides ในจานอาหารเล้ียงเช้ือ PDA 



ญ 

 

สารบาญภาพ (ต่อ) 
 
รูป           หน้า 
18 ผลของการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซดบ์นจานอาหารเล้ียงเช้ือ PDA 37 
      ท่ีมีส่วนผสมของสารแขวนลอยสปอร์ของเช้ือ Colletotrichum gloeosporioides กบั ผง  
      TiO2 ท่ีความเขม้ขน้ 1, 5 และ 10 mg/ml และระยะเวลาการใหแ้สง UV ท่ี 15, 30 และ  
      60 นาที  ในวนัท่ี 1 หลงัการทดลอง 
19 ผลของการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซดบ์นจานอาหารเล้ียงเช้ือ PDA 38 
      ท่ีมีส่วนผสมของสารแขวนลอยสปอร์ของเช้ือ Colletotrichum gloeosporioides กบั ผง  
      TiO2 ท่ีความเขม้ขน้ 1, 5 และ 10 mg/ml และระยะเวลาการใหแ้สง UV ท่ี 15, 30 และ  
      60 นาที  ในวนัท่ี 2 หลงัการทดลอง 
20 ผลของการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซดบ์นจานอาหารเล้ียงเช้ือ PDA 39 
     ท่ีมีส่วนผสมของสารแขวนลอยสปอร์ของเช้ือ Colletotrichum gloeosporioides กบั ผง  
     TiO2 ท่ีความเขม้ขน้ 1, 5 และ 10 mg/ml และระยะเวลาการใหแ้สง UV ท่ี 15, 30 และ  
     60 นาที  ในวนัท่ี 3 ของการทดลอง 
21 ผลของการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซดเ์ป็นเวลา 12 ชัว่โมงต่อการ 41 
     เปล่ียนแปลงโครงสร้างของสปอร์เช้ือ Colletotrichum gloeosporioides 
22 ความรุนแรงของการเกิดโรคของผลมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทองท่ีผา่นการเร่งปฏิกิริยาดว้ย  43 
     แสงโดยไทเทเนียมไดออกไซด์ แลว้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 วนั 

23 ผลมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทองท่ีผา่นการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซด์ 44   
     แลว้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ วนัท่ี 1 - 20 
24 เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัของผลมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทองท่ีผา่นการเร่งปฏิกิริยา 46 
     ดว้ยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซด์ แลว้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
     20 วนั 
25 ค่า L* ของผลมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทองท่ีผา่นการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยไทเทเนียม 47 
     ไดออกไซดแ์ลว้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วนั 
26 ค่า a* ของผลมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทองท่ีผา่นการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยไทเทเนียม 48 
     ไดออกไซด ์แลว้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วนั 
27 ค่าสีเหลือง (b*) ของผลมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทองท่ีผา่นการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดย    49 
      ไทเทเนียมไดออกไซด์ แลว้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 20 วนั 



ฎ 

 

สารบาญภาพ (ต่อ) 
 
รูป           หน้า 
28 ความแน่นเน้ือของผลมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทองท่ีผา่นการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดย 50 
     ไทเทเนียมไดออกไซด์ แลว้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลาทั้งหมด 20 วนั 
29 ปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายน ้าไดข้องผลมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทองท่ีผา่นการเร่ง 52 
     ปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซด ์แลว้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 
      เป็นเวลา 20 วนั 
30 ปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดข้องผลมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทองท่ีผา่นการเร่งปฏิกิริยาดว้ย 53 
     แสงโดยไทเทเนียมไดออกไซด์ แลว้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 วนั 
 


