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สารบาญ 
      
      
           หนา 
 
กิตติกรรมประกาศ           ค 
บทคัดยอภาษาไทย           ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ           ช 
สารบาญ            ฌ 
สารบาญตาราง             ญ 
สารบาญภาพ             ฒ  
บทท่ี 1  บทนํา               1 
บทท่ี 2  ตรวจเอกสาร              3 
บทท่ี 3  อุปกรณและวิธีการทดลอง                       31 
บทท่ี 4  ผลการทดลอง            46 
บทท่ี 5  สรุปและวิจารณผลการทดลอง        188 
เอกสารอางอิง           197 
ภาคผนวก           206 
ประวัติผูเขียน           225 
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สารบาญตาราง 

 
 
ตาราง             หนา 
 
1  รายงานการดือ้ของเช้ือราตอสารเบนซิมิดาโซลจากแหลงตางๆ    21 
2  การเปรียบเทียบขอดี – ขอเสีย ระหวางการใชสารสกัดจากพืชกับสารเคมีสังเคราะห  27 
3 ชนิด, ความเขมขน และปริมาณของสารปองกันกําจัดเช้ือรา ท่ีใชในการทดสอบ   36 
 ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp.  
4 ชนิด, ความเขมขน และปริมาณของสารปองกันกําจัดโรคพืช ท่ีใชในการทดสอบ  37 

ประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของ  conidium  เช้ือรา Colletotrichum spp.   
5 สวนผสมของปฏิกิริยา PCR (reaction mix) ในการเพิ่มปริมาณบางสวนของยีน           43 

beta-tubulin   
6 สวนผสมของปฏิกิริยา PCR (reaction mix) ในการวิเคราะหหาลําดับนวิคลีโอไทด  44 
7 จํานวนไอโซเลทของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากพืชอาศัย 6 ชนิด และ  47 

ใชในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา  
8 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดจาํแนกเช้ือรา Colletotrichum spp.    61 

ท่ีเปนสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในผลไม 6 ชนิด 
9 อัตราการเจริญ และระดับความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp.    63 

ตอสารปองกันกาํจัดเช้ือราคารเบนดาซิมความเขมขนตางๆ ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA 
10 จํานวนไอโซเลทของเช้ือรา Colletotrichum spp.สายพันธุตางๆ ท่ีไดจากการ   70 

ทดสอบระดับความทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim  
ความเขมขนตางๆ 

11 เช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีนํามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา    72 
12 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกจากผลไม  77 

ชนิดตางๆ บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา  
carbendazim ความเขมขน 0 และ 500 ppm  

13 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม  88        
การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล 



 
 
ฎ 

 

 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
 
ตาราง             หนา 
 
14 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนําในการ   90 

ควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค 
แอนแทรคโนสกลวย 

15 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนําในการ   93 
ควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค 
แอนแทรคโนสฝร่ัง 

16 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนําในการ   96 
ควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค 
แอนแทรคโนสมะมวง 

17 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนําในการ   99 
ควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค 
แอนแทรคโนสมะละกอ 

18 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนําในการ   102 
ควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค 
แอนแทรคโนสสม 

19 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   106 
 แอนแทรคโนสแอปเปล บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
 ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
20 เปอรเซ็นตการสราง appressorium  ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค  108           

 แอนแทรคโนสแอปเปล บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  

21 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค    112                   
 แอนแทรคโนสกลวย บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
 ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 
 
ตาราง             หนา 
 
22 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   114            

แอนแทรคโนสกลวย บนเยือ่หอมท่ีลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  

23 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   118 
แอนแทรคโนสฝร่ัง บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

24 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   120             
แอนแทรคโนสฝร่ัง บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

25 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   124 
แอนแทรคโนสมะมวง บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

26 เปอรเซ็นตการสราง appressorium  ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค  126             
แอนแทรคโนสมะมวง บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

27 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   130 
 แอนแทรคโนสมะละกอ บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
 ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
28 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   132             

แอนแทรคโนสมะละกอ บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา  ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  

29 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   136 
 แอนแทรคโนสสม บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
 ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 
 
ตาราง             หนา 
 
30 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   138            
 แอนแทรคโนสสม บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
 ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
31 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา   143  

Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล 
32 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของ   145 

เสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล  
สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจดั เช้ือรา carbendazim (HR)  

33 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา   148  
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสกลวย 

34 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของ   150 
เสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกลวย 

35 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา    154 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝร่ัง 

36 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของ   156 
 เสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝร่ัง  
37 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา    160 

Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง 
38 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของ   162 

เสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง  
39 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา  166 

Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ 
40 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของ   168 
 เสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 
 
ตาราง             หนา 
 
41 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา   172  

Colletotrichum spp.  สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสม 
42 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของ   174 

เสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสม 
43 ผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอทีตํ่าแหนงบางสวนของยนี beta-tubulin     179 

ของเช้ือรา Colletotrichum spp.ท่ีแยกจากผลไม 6 ชนิด 
44 การเปล่ียนแปลงของลําดับนิวคลีโอไทดและกรดอะมิโนของเช้ือรา     187           

Colletotrichum spp. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)  
ท่ีแยกไดจากฝร่ัง, มะมวง มะละกอ และสม 

45 ปริมาณสารปองกันกําจดัเช้ือราคารเบนดาซิมจาก stock 5000 ppm ผสมใน PDA  217 
  150 มิลลิลิตร ท่ีระดับความเขมขนตางๆ 
46 รายช่ือกรดอะมิโนมาตรฐาน        221 
47 การแปลงคาเปอรเซ็นตการยับยั้งเปนคา Probit logarithm     222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ฒ 

 

 
สารบาญภาพ 

 
ภาพ           หนา 
 
1 วงจรชีวิตของเชื้อรา Colletotrichum spp.           9 
2 การงอกของ conidia เช้ือรา Colletotrichum spp. เขาสูเนือ้เยื่อพืช      9 
3 การเขาทําลายของเช้ือรา Colletotrichum lindemuthianum ในถ่ัว     10 
4 การพัฒนาการตานทานตอสารฆาแมลงของเพล้ียออน      14 
5 การเปรียบเทียบการดื้อยาของเช้ือราตอสารเคมีและการตานทานโรคพืช     19 
6 การสรางความตานทานของเช้ือรา          24 
7 วิธีการเล้ียงเช้ือแบบ slide culture         32 
8 รูปแบบไพรเมอร TB2L และ TB2R ท่ีออกแบบโดยอาศัยตนแบบจากลําดับ    41 

นิวคลีโอไทดจากยนี beta-tubulin ของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides 
 f. sp. Aeschynomene 

9 ลําดับนิวคลิโอไทดและลําดบักรดอะมิโนของยีน beta-tubulin (TUB2)    42  
ของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides f.sp. aeschynomene สายพันธุปกติ  (S) 

10 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Colletotrichum acutatum สาเหตุโรค   50 
แอนแทรคโนสของแอปเปล 

11 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Colletotrichum musae สาเหตุโรค    52 
แอนแทรคโนสของกลวย 

12 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides     54 
สาเหตุโรค แอนแทรคโนสของฝร่ัง 

13 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides     56 
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง 
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สารบาญภาพ (ตอ) 

 
ภาพ           หนา 
 
14 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides      58 

สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ 
15 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides    60 

สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสม 
16 การทดสอบระดับความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตอสารปองกัน  62 

กําจัดเช้ือรา carbendazim บนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา  
carbendazim ระดับความเขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียงเช้ือราท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 

17 ลักษณะโคโลนีของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสท่ีเจริญบน  73 
อาหาร PDA ผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim 500 ppm ภายหลังการเล้ียง 
ท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 

18 ลักษณะเสนใยของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสท่ีเจริญบน  74 
อาหารPDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim  0 และ 500 ppm     

19 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   78 
แอนแทรคโนสแอปเปล สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา  
carbendazim (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ 500 ppm ระยะเวลาตางๆ 

20 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   78 
แอนแทรคโนส กลวย สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ 500 ppm ระยะเวลาตางๆ 

21 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   79 
แอนแทรคโนสฝรั่ง สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ 500 ppm ระยะเวลาตางๆ 
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22 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   79 

แอนแทรคโนสมะมวง สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim (HR)  บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ 500 ppm ระยะเวลาตางๆ 

23 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   80 
แอนแทรคโนสมะละกอ สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ 500 ppm ระยะเวลาตางๆ 

24 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   80 
แอนแทรคโนสสม สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim (HR)บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ    500 ppm ระยะเวลาตางๆ 

25 ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุท่ีทนทานตอสาร   81 
ปองกันกําจัดเช้ือรา (HR) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล ท่ีเจริญบนเยื่อหอม 

26 ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุปกติ (S)    82 
 และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา (HR) สาเหตุโรค 
แอนแทรคโนสกลวย ท่ีเจริญบนเยื่อหอม   

27 ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุปกติ (S)     83 
และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา (HR) สาเหตุโรค 
แอนแทรคโนสฝรั่ง ท่ีเจริญบนเยื่อหอม 

28 ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุปกติ (S)     84 
และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา (HR) สาเหตุโรค 
แอนแทรคโนสมะมวง ท่ีเจริญบนเยื่อหอม   
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29 ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุปกติ (S)$   85 

 และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา (HR) สาเหตุโรค 
แอนแทรคโนสมะละกอ ท่ีเจริญบนเยื่อหอม 

30 ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุปกติ (S)     86 
และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา (HR) สาเหตุโรค 
แอนแทรคโนสสม ท่ีเจริญบนเยื่อหอม  

31 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนําในการควบคุม  88 
          การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากแอปเปล 
32 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม  89    

การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim (HR) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของแอปเปล ภายหลังการเล้ียง 
เช้ือราท่ีอุณหภูมิหอง   7 วัน   

33 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนําในการควบคุม  90 
          การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากกลวย) 
34 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม  91     

การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกลวย  
ภายหลังการเล้ียงเช้ือราท่ีอุณหภูมิหอง 7 วนั   

35 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนําในการควบคุม  93 
          การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากฝร่ัง 
36 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนําในการควบคุม  94 
   การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝร่ัง  

ภายหลังการเล้ียงเช้ือราท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 
37 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม  96         
 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากมะมวง 
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38 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนําในการควบคุม  97      

การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง 
ภายหลังการเล้ียง เช้ือราท่ีอุณหภูมิหอง 7 วนั   

39 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม  99        
 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากมะละกอ 
40 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม  100     
 การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ 
 ภายหลังการเล้ียงเช้ือราท่ีอุณหภูมิหอง 7 วนั 
41 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม   102         
 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากสม 
42 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม   103    

การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสม ภายหลัง 
การเล้ียงเช้ือราที่อุณหภูมิหอง 7 วัน   

43 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   107 
แอนแทรคโนสแอปเปล สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา 
carbendazim (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

44 เปอรเซ็นตการสราง appressorium  ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค  109                
แอนแทรคโนสแอปเปล สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา  
carbendazim (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  

45 การงอกของ conidium เช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส   110 
แอปเปล บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารเคมีชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา  
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46 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   113                       

แอนแทรคโนสกลวย บนเยือ่หอมท่ีลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง   

47 เปอรเซ็นตการสราง appressorium  ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   115              
แอนแทรคโนสกลวย บนเยือ่หอมท่ีลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

48 การงอกของ conidium เช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสกลวย  116  
บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารเคมี 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา 

49 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   119 
แอนแทรคโนสฝร่ัง บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

50 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   121                
แอนแทรคโนสฝร่ัง บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

51 การงอกของ conidium เช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสฝร่ัง  122  
บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารเคมีชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา 

52 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   125 
แอนแทรคโนสมะมวง บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

53 เปอรเซ็นตการสราง appressorium  ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค  127              
แอนแทรคโนสมะมวง บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา     ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
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54 การงอกของ conidium เช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส   128 

มะมวง บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารเคมีชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา 
55 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   131 

แอนแทรคโนสมะละกอ บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

56 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   133                
แอนแทรคโนสมะละกอ บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
ตามอัตราแนะนํา  ท่ีระยะเวลา  6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

57 การงอกของ conidium เช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส   134 
 มะละกอ บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารเคมี 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา 
58 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   137 
 แอนแทรคโนสสม   บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
 ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
59 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค   139               

แอนแทรคโนสสม บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด  
 ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง    
60 การงอกของ conidium เช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสสม  140  
 บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารเคมีชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา 
61 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา   144     

Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล สายพันธุท่ีทนทานตอสาร 
ปองกันกําจัด เช้ือรา carbendazim (HR) 

62 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp.  145  
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim (HR) 
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63 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล  146         

สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) ท่ีเล้ียงบนอาหาร  
PDA ผสมสมุนไพรความเขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียงท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 

64 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา    149        
Colletotrichum spp.  สาเหตุโรคแอนแทรคโนสกลวย   

65 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp.  151  
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกลวย    

66 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสกลวย   152 
ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA ผสมสมุนไพรความ เขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียง 7 วัน 

67 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา           155 
 Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสฝร่ัง    
68 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp.   157 
 สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝร่ังสาย  
69 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสฝร่ัง   158 

ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA ผสมสมุนไพรความเขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียง 
ท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 

70 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา   161 
    Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะมวง   
71 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp.   163 

สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง 
72 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะมวง   164 
 ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA ผสมสมุนไพรความ เขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียง 
 ท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 
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73 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา   167 
    Colletotrichum spp.  สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะละกอ 
74 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp.   169 

สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ  
75 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะละกอ  170  

ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA ผสมสมุนไพรความเขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียง 
ท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 

76 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา    173 
   Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสสม  
77 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา  Colletotrichum spp.   175 

สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสม 
78 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสสม   176 

ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA ผสมสมุนไพรความเขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียง 
ท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 

79 การแยกดีเอ็นเอที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดวยเทคนิค PCR โดยใชไพรเมอร   180  
TB2L/TB2R เปนสวนเร่ิมตนการสังเคราะหช้ินสวนของยีน beta-tubulin เม่ือใช 
ดีเอ็นเอที่สกัดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากผลฝร่ังเปนแมพมิพ 

80 การแยกดีเอ็นเอที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดวยเทคนิค PCR โดยใชไพรเมอร   181  
 TB2L/TB2R เปนสวนเร่ิมตนการสังเคราะหช้ินสวนของยีน beta-tubulin เม่ือใช 
 ดีเอ็นเอที่สกัดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากผลมะมวงเปนแมพิมพ 
81 การแยกดีเอ็นเอที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดวยเทคนิค PCR โดยใชไพรเมอร    182 
 TB2L/TB2R เปนสวนเร่ิมตนการสังเคราะหช้ินสวนของยีน beta-tubulin เม่ือใช 
 ดีเอ็นเอที่สกัดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากผลมะละกอเปนแมพิมพ 
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82 การแยกดีเอ็นเอที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดวยเทคนิค PCR โดยใชไพรเมอร    183 
 TB2L/TB2R เปนสวนเร่ิมตนการสังเคราะหช้ินสวนของยีน beta-tubulin เม่ือใช 
 ดีเอ็นเอที่สกัดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากผลสมเปนแมพิมพ 
83 การเปรียบเทียบความเหมือนของลําดับการจัดเรียงตัวของนิวคลีโอไทดจากดีเอ็นเอ  184  
 ท่ีสังเคราะหดวยเทคนิค PCR โดยใชไพรเมอร TB2L/TB2R ของเช้ือรา  

Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากฝร่ัง มะมวง มะละกอ และสม กับยีน beta- 
tubulin (TUB2)* ของเช้ือรา C. gloeosporioides  f. sp. aeschynomene (U14138)  

84 การเปรียบเทียบความเหมือนลําดับการจัดเรียงตัวของกรดอะมิโนในตําแหนง   186 
 บางสวนของยีน beta-tubulin ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากฝร่ัง  
 มะมวง มะละกอ และสม กับยีน beta-tubulin (TUB2)* ของเช้ือรา  
 C. gloeosporioides f. sp. aeschynomene (U14138) 
85 การหยด spore suspension ลงใน haemacytometer เพื่อวัดปริมาณ conidium   208 
86 ตําแหนงท่ีใชนับจํานวน conidium ดวย haemacytometer     208 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


