
 

 

 
 

 
 
 

บทที่ 4 
 

ผลการทดลอง 
 

1.   การแยกเชื้อราบริสุทธ์ิ และเก็บรวบรวมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส

ของผลไม 

เก็บรวบรวมผลไม 6 ชนิด ไดแก แอปเปล กลวย ฝร่ัง มะมวง มะละกอ และสม ท่ีเปน
โรคแอนแทรคโนส ซ่ึงเกิดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. จากตลาดในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม 
อาการของโรคท่ีพบบนผลโดยท่ัวไปจะเกิดแผลสีน้ําตาลถึงดํา ขอบแผลมีสีเขม มีกลุมของ 
conidium หรือ mass ลักษณะเปนหยดสีชมพู หรือสีสมบริเวณแผล เม่ือตรวจสอบลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศน พบ conidium ของเช้ือรามี 1 เซลล รูปไข ลักษณะใส ไมมีสี 
เม่ือแยกเช้ือบริสุทธ์ิโดยวิธี tissue transplanting method โดยบมเช้ือไวท่ีอุณหภูมิหอง (28 ± 2 ๐C) 
เปนเวลา 3 วัน จะปรากฏเสนใยเช้ือราเจริญบนผิวหนาอาหาร PDA และเสนใยจะเจริญเต็มจาน
อาหารเล้ียงเช้ือภายใน 7- 10 วัน  เม่ือนํามาตรวจภายใตกลองจุลทรรศน เพื่อศึกษาลักษณะ conidium
ของเช้ือรา พบวามีลักษณะเหมือนกันกับท่ีตรวจพบบนสวนของพืชท่ีเปนโรค และเม่ือเข่ียเสนใย
ของเช้ือราไปทดสอบการเปนเช้ือสาเหตุของโรคโดยการปลูกเช้ือลงบนผลไมท่ีเปนพืชอาศัยของเช้ือ
นั้น พบวาแผลมีลักษณะเหมือนกันกับท่ีตรวจพบบนผลไมท่ีเปนโรค ซ่ึงจากการแยกเช้ือราบริสุทธ์ิ
และเก็บรวบรวมเช้ือรา Colletotrichum spp. จากพืชอาศัย 6 ชนิดขางตน สามารถแยกเช้ือรา 
Colletotrichum spp. ไดท้ังหมด 147 ไอโซเลท (ตาราง 7) 
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ตาราง 7 จํานวนไอโซเลทของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากพืชอาศัย 6 ชนิด และใชใน
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
 

พืชอาศัย 
จํานวนเชื้อรา Colletotrichum spp. 

ท่ีแยกได (ไอโซเลท) 

ไอโซเลทท่ีใชศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา 

       แอปเปล                                 1 A1 
       กลวย 28                 B11,  B18, B20, B27 
       ฝร่ัง 18                 G9, G10, G14, G17 
       มะมวง 40   M2, M19, M24, M37 
       มะละกอ 25                 P1, P6, P18, P24 
       สม 35 T14, T18, T24, T33 

รวม 147  21 
 

หมายเหตุ A = ไอโซเลทท่ีแยกไดจากแอปเปล  B = ไอโซเลทท่ีแยกไดจากกลวย 
  G = ไอโซเลทท่ีแยกไดจากฝร่ัง   M = ไอโซเลทท่ีแยกไดจากมะมวง 
  P = ไอโซเลทท่ีแยกไดจากมะละกอ T = ไอโซเลทท่ีแยกไดจากสม 

 
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา พบวาเช้ือราแตละไอโซเลทมีลักษณะ

แตกตางกัน   สามารถแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆ ดังนี้  
กลุมท่ี 1 โคโลนีมีเสนใยหยาบปานกลาง มีสีเทาและสีเทาปนเขียว การเจริญบนอาหาร

เล้ียงเช้ือ PDA คอนขางเร็ว (มากกวา 10 มิลลิเมตรตอวัน) บางไอโซเลทมีการสรางท้ัง setae และ 
sclerotium บางไอโซเลทสราง seta หรือ sclerotium เพียงอยางเดียว conidium มีรูปรางคลายแคปซูล 
หัวทายมน (cylindrical) ขนาดประมาณ 2.5-12.3 x 7.5-20.0 ไมโครเมตร และ appressorium มีสี
น้ําตาลรูปรางคลายกระบอง (clavate) ขนาดประมาณ 2.5-12.3 x 4.9-12.3 ไมโครเมตร (ตาราง 8) 

กลุมท่ี 2 โคโลนีมีเสนใยบางและหยาบปานกลาง มีสีเทา การเจริญบนอาหารเล้ียงเชื้อ 
PDA คอนขางเร็ว (มากกวา 10 มิลลิเมตรตอวัน) ซ่ึงเร็วกวากลุมท่ี 1 ไมมีการสราง seta แตมีการ
สราง sclerotium สวน conidium มีขนาดไมแนนอน รูปรางคลายแคปซูล หัวทายมน (cylindrical) 
ขนาดประมาณ 4.5-5.5 x 10.0-17.50 ไมโครเมตร และ appressorium มีสีน้ําตาลเขมรูปราง            
ไมสมํ่าเสมอ (irregular) ขนาดประมาณ 7.4-14.8 x 9.8-19.7 ไมโครเมตร (ตาราง 8) 
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กลุมท่ี 3 โคโลนีมีเสนใยละเอียดคลายกํามะหยี่ มีต้ังแตสีชมพูจนถึงสีสม การเจริญบน
อาหารเล้ียงเช้ือ PDA คอนขางชา (นอยกวา 10 มิลลิเมตรตอวัน) ไมมีการสราง seta และ sclerotium 
สวน conidium มีรูปรางคลายลูกรักบ้ี หวัทายแหลม (fusiform) ขนาดประมาณ 2.5-5.0 x 7.5-13.75 
ไมโครเมตร และ appressorium มีสีน้ําตาลรูปรางคลายกระบอง (clavate) ขนาดประมาณ 4.9-7.4 x 
7.4-14.8 ไมโครเมตร (ตาราง 8) 

เม่ือทําการจัดจําแนกเช้ือรา โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาตามหลักเกณฑของ Sutton 
(1992) สามารถจัดจําแนกเชื้อรากลุมท่ี 1 เปนเช้ือรา C. gloeosporioides, กลุมท่ี 2 เปนเช้ือรา           
C. musae สําหรับกลุมท่ี 3 เปนเช้ือรา C. acutatum (ตาราง 8) 
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พืชอาศัย : แอปเปล (apple) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Malus sylvestris Mill. 
วงศ (Family) : ROSACEAE 

อาการของโรคบนผล เร่ิมจากเปนจดุแผลฉ่ําน้ําขนาดเล็ก สีน้ําตาล ตอมาแผลจะขยาย
ใหญข้ึนเปล่ียนเปนสีน้ําตาลคลํ้า  สราง mass สีสมชมพู เรียงกันเปนวงซอนกันบริเวณแผล  

เม่ือนําเสนใยเช้ือรามาเล้ียงบนอาหาร PDA จะปรากฏกลุมเสนใยเจริญหนาแนน เม่ือยัง
ออนเสนใยมีสีขาว ตอมาจะคอยๆ เปล่ียนเปนสีชมพูอมเทา สราง mass สีสม ไมสราง seta และ 
conidium มีลักษณะเปนรูปกระสวยหัวทายแหลม (fusiform) เซลลเดียว ไมมีสี ขนาดประมาณ    
2.5-5.0 x 7.5-13.75 ไมโครเมตร หลังจากเลี้ยงเสนใยเช้ือราโดยวิธี slide culture โดยใชอาหาร PDA 
ประมาณ 3-5 วัน เช้ือราจะสราง appressorium สีน้ําตาลออน ผนังหนาสีน้ําตาลเขม รูปรางคลายรูป
กระบอง (clavate) และรูปกระบองยาว (long clavate) มีท้ังผนังเรียบและเกิดรอยหยกั (lobe) ขนาด
ประมาณ 4.9-7.4  x 7.4-14.8 ไมโครเมตร จากลักษณะดังกลาวจึงจดัจําแนกเชื้อสาเหตุตาม
หลักเกณฑของ Sutton (1992) เปนเช้ือรา Colletotrichum acutatum  (ภาพ 10) 
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ภาพ  10   ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Colletotrichum acutatum สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ของแอปเปล  

A. อาการบนพืชอาศัย     
B. ลักษณะแผลบนผลแอปเปล 
C. colony บนอาหาร PDA  
D. conidium ยอมดวย lactophenol cotton blue (กําลังขยาย 1000 เทา) 
E. และ F. ลักษณะของ appressorium ยอมดวย lactophenol cotton blue                   
(กําลังขยาย 1000 เทา) 

 
 

10 µm 
 

 
10 µm 
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พืชอาศัย : กลวย (banana) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Musa sapientum L. 
วงศ (Family) : MUSACEAE 

อาการของโรคบนผล เปนจดุแผลสีดํา รูปรางไมแนนอน ลุกลามอยางรวดเร็ว เนื้อเยื่อ
พืชยุบตัวลงไปเล็กนอย ตอมาจะเห็นสราง mass สีสม บริเวณแผล      

เม่ือนําเสนใยเช้ือรามาเล้ียงบนอาหาร PDA พบวาเม่ือยงัออนเสนใยมีสีขาว ตอมาจะ
คอยๆ เปล่ียนเปนสีเทา สราง mass สีสม ไมสราง seta แตพบ sclerotium สีดําขนาดประมาณเม็ด
ผักกาด conidium มีลักษณะเปนรูปแคปซูลหัวทายมน (cylindrical) เซลลเดียว ไมมีสี ขนาด
ประมาณ 4.5-5.5 x 10.0-17.50 ไมโครเมตร หลังจากเล้ียงเสนใยเช้ือราโดยวิธี slide culture โดยใช
อาหาร PDA ประมาณ 3-5 วัน เช้ือราจะสราง appressorium สีน้ําตาลเขม ผนังหนา สีน้ําตาลเขม 
รูปรางไมสมํ่าเสมอ (irregular) ขนาดประมาณ    7.4-14.8 x 9.8-17.2 ไมโครเมตร   จากลักษณะ
ดังกลาวจึงจัดจําแนกเช้ือสาเหตุตามหลักเกณฑของ Sutton (1992) เปนเช้ือรา Colletotrichum musae 
(ภาพ 11) 
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ภาพ 11 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Colletotrichum musae สาเหตุโรคแอนแทรคโนส 
ของกลวย  

A. อาการบนพืชอาศัย  
B. ลักษณะแผลบนผลกลวย  
C. colony บนอาหาร PDA     
D. conidium ยอมดวย lactophenol cotton blue (กําลังขยาย 1000 เทา) 
E. และ F. ลักษณะของ appressorium ยอมดวย lactophenol cotton blue  
(กําลังขยาย 1000 เทา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 µm 

 
 

10 µm 
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พืชอาศัย : ฝร่ัง (guava) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Psidium guajava L. 
วงศ (Family) : MYRTACEAE 

อาการของโรคบนผล จะเกดิแผลชํ้าฉํ่าน้ํา รูปรางแผลคอนขางกลม จนถึงไมแนนอน       
สีน้ําตาลออนถึงน้ําตาลแดง ขอบแผลสีน้ําตาลเขม เนื้อเยื่อพชืตรงกลางแผลจะยุบเปนแองบุม        
ถาความช้ืนสูงจะพบ mass ลักษณะเปนหยดของเหลวขนสีสม เกิดอยูบนตุมแข็งเล็กๆ สีน้ําตาลเขม
เกือบดํา ท่ีเรียงซอนกันเปนวง บริเวณแผล 

เม่ือนําเสนใยเช้ือรามาเล้ียงบนอาหาร PDA เม่ือยังออนเสนใยมีสีขาว ตอมาจะคอยๆ 
เปล่ียนเปนสีเทาแกมเขียว สราง mass สีสม มี seta เปนสีน้ําตาลเขมถึงดํา ปลายเรียวแหลมข้ึนปะปน 
และพบ sclerotium สีดําขนาดเทาเม็ดผักกาด conidium มีลักษณะเปนรูปแคปซูลหัวทายมน 
(cylindrical) เซลลเดียว ไมมีสี ขนาดประมาณ 2.5-5.0 x 7.5-15.0 ไมครอน หลังจากเล้ียงเสนใย    
เช้ือราโดยวิธี slide culture โดยใชอาหาร PDA ประมาณ 3-5 วัน เช้ือราจะสราง appressorium         
สีน้ําตาล   ผนังหนา สีน้ําตาลเขม รูปรางคลายกระบอง (clavate)   มีท้ังเรียบและเกิดรอยหยกั (lobe)   
ขนาดประมาณ 4.9-12.3 x 9.8-19.7 ไมโครเมตร จากลักษณะดังกลาวจึงจดัจําแนกเช้ือสาเหตุตาม
หลักเกณฑของ Sutton (1992) เปนเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides  (ภาพ 12) 
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ภาพ 12  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรค          
แอนแทรคโนสของฝร่ัง 

  A. อาการบนพืชอาศัย     
B. ลักษณะแผลบนผลฝร่ัง 
C. colony บนอาหาร PDA    
D. conidium ยอมดวย lactophenol cotton blue (กําลังขยาย 1000 เทา) 
E. และ F. ลักษณะของ appressorium ยอมดวย lactophenol cotton blue  
(กําลังขยาย 1000 เทา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 µm 

 
 

10 µm 
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พืชอาศัย : มะมวง (mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Mangifera indica L. 
วงศ (Family) : ANACARDIACEAE 

อาการของโรคบนผลจะพบเม่ือผลแกจัดหรือผลสุก โดยเกิดเปนจุดสีน้าํตาลเขมถึงสีดํา
รูปรางกลมขนาดไมแนนอน ตอมาขยายเปนแผลใหญลักษณะคอนขางกลม สีน้ําตาลเขมถึงสีดํา 
เนื้อเยื่อบริเวณแผลยุบตํ่ากวาระดับเดิมเล็กนอย ตรงกลางแผลอาจพบเม็ดแข็งเล็กๆ สีดําเรียงเปนวง
ซอนกันเปนช้ัน และสราง mass สีสมกระจายอยูบริเวณแผล  

เม่ือนําเสนใยเช้ือรามาเล้ียงบนอาหาร PDA เม่ือยังออนเสนใยมีสีขาว ตอมาจะคอยๆ 
เปล่ียนเปนสีเทา สราง mass สีสม ไมสราง seta และ sclerotium, conidium มีลักษณะเปนรูปแคปซูล
หัวทายมน (cylindrical) เซลลเดียว  มี guttulate ไมมีสี ขนาดประมาณ 5.0 x 10.0-20.0 ไมโครเมตร 
หลังจากเล้ียงเสนใยเช้ือราโดยวิธี slide culture โดยใชอาหาร PDA ประมาณ 3-5 วัน เช้ือราจะสราง 
appressorium สีน้ําตาล ผนังหนา สีน้ําตาลเขม รูปรางคลายกระบอง (clavate) มีท้ังเรียบและเกิดรอย
หยัก (lobe) ขนาดประมาณ 4.9-9.8 x 9.8-17.2 ไมโครเมตร จากลักษณะดังกลาวจึงจัดจําแนกเช้ือ
สาเหตุตามหลักเกณฑของ Sutton (1992) เปนเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides (ภาพ 13) 
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ภาพ 13   ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรค           
แอนแทรคโนสของมะมวง 

A. อาการบนพืชอาศัย     
B. ลักษณะแผลบนผลมะมวง 

       C. colony บนอาหาร PDA     
D. conidium ยอมดวย lactophenol cotton blue (กําลังขยาย 1000 เทา)  
E. และ F. ลักษณะของ appressorium ยอมดวย lactophenol cotton blue  
(กําลังขยาย 1000 เทา) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 µm 

 
 

10 µm 
 



 

57 
 

พืชอาศัย : มะละกอ (papaya) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Carica papaya L. 
วงศ (Family) : CARICACEAE 

อาการของโรคบนผล จะเกิดแผลชํ้าฉํ่าน้ํา รูปรางแผลคอนขางกลม จนถึงไมแนนอน       
สีน้ําตาลออนถึงน้ําตาลแดง ขอบแผลไมชัดเจน เนื้อเยื่อพืชตรงกลางแผลจะยุบเปนแองบุม             
ถาความช้ืนสูงจะพบ mass ลักษณะเปนหยดของเหลวขนสีชมพู หรือสีสม เรียงซอนกันเปนวง
บริเวณกลางแผล   

เม่ือนําเสนใยเช้ือรามาเล้ียงบนอาหาร PDA เม่ือยังออนเสนใยมีสีขาว ตอมาจะคอยๆ 
เปล่ียนเปนสีเทาออน สราง mass สีสมอมชมพู ไมสราง seta และ sclerotium, conidium มีลักษณะ
เปนรูปแคปซูลหัวทายมน (cylindrical) เซลลเดียว มี guttulate ไมมีสี ขนาดประมาณ 5.0 x 8.75-
15.0 ไมโครเมตร หลังจากเล้ียงเสนใยเช้ือราโดยวิธี slide culture โดยใชอาหาร PDA ประมาณ 3-5 
วัน เช้ือราจะสราง appressorium สีน้ําตาล ผนังหนา สีน้ําตาลเขม รูปรางคลายกระบอง (clavate) มี
ท้ังเรียบและเกิดรอยหยัก (lobe) ขนาดประมาณ 4.9-7.4 x 7.4-14.8 ไมโครเมตร จากลักษณะดังกลาว
จึงจัดจําแนกเชื้อสาเหตุตามหลักเกณฑของ Sutton (1992) เปนเช้ือรา Colletotrichum 
gloeosporioides (ภาพ 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

58 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 14  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรค          
แอนแทรคโนสของมะละกอ 

          A. อาการบนพืชอาศัย     
B. ลักษณะแผลบนผลมะละกอ 

          C. colony บนอาหาร PDA   
D. conidium ยอมดวย lactophenol cotton blue (กําลังขยาย 1000 เทา)  
E. และ F. ลักษณะของ appressorium ยอมดวย lactophenol cotton blue  
(กําลังขยาย 1000 เทา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10 µm 

 
 

10 µm 
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พืชอาศัย : สม (tangerine) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Citrus spp. 
วงศ (Family) : RUTACEAE 

อาการของโรคบนผล ระยะแรกจะเกิดเปนจุดฉํ่าน้ําขนาดเล็ก ตอมาแผลจะเปล่ียนเปน 
สีน้ําตาลดํา ขยายลุกลามออกไปทั่วท้ังผล บางคร้ังพบเหน็กลุมของ mass สีสมบริเวณแผล  

เม่ือนําเสนใยเช้ือรามาเล้ียงบนอาหาร PDA เม่ือยังออนเสนใยมีสีขาว ตอมาจะคอยๆ 
เปล่ียนเปนสีขาวอมเทา สราง mass สีสม ไมสราง seta และ sclerotium, conidium มีลักษณะเปนรูป
แคปซูลหัวทายมน (cylindrical) เซลลเดียว ไมมีสี ขนาดประมาณ 2.5-5.0 x 7.5-15.0 ไมโครเมตร 
หลังจากเล้ียงเสนใยเช้ือราโดยวิธี slide culture โดยใชอาหาร PDA ประมาณ 3-5 วัน เช้ือราจะสราง 
appressorium สีน้ําตาล ผนังหนา สีน้ําตาลเขม รูปรางต้ังแตกลมจนถึงคลายกระบอง (clavate) มีท้ัง
เรียบและเกิดรอยหยกั (lobe) ขนาดประมาณ 4.9-9.8 x 7.4-14.8 ไมโครเมตร จากลักษณะดังกลาวจึง
จัดจําแนกเช้ือสาเหตุตามหลักเกณฑของ Sutton (1992) เปนเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides 
(ภาพ  15) 
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ภาพ 15  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรค           
แอนแทรคโนสของสม 

          A. อาการบนพืชอาศัย     
B. ลักษณะแผลบนผลสม  

          C. colony บนอาหาร PDA   
D. conidium ยอมดวย lactophenol cotton blue (กําลังขยาย 1000 เทา) 
E. และ F. ลักษณะของ appressorium ยอมดวย lactophenol cotton blue  
(กําลังขยาย 1000 เทา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 µm 

 
 

10 µm 
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ตาราง 8 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดจําแนกเชื้อรา Colletotrichum spp. ที่เปนสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในผลไม 6 ชนิด (ตามหลักเกณฑของ Sutton, 
1992) 
 
 

colony conidium appressorium 

growth rate 
 
 

host 
characteristics 

(mm/day) 
size shape size shape 

seta sclerotium identification 

apple SGGO 9.23 2.5-5.0 x 7.5-13.75  fusiform 4.9-7.4  x 7.4-14.8   clavate no no C. acutatum 
banana FGGO       13.42 4.5-5.5 x 10.0-17.50 cylindrical 7.4-14.8 x 9.8-17.2  irregular no yes C. musae 
guava FGGG       13.39 2.5-5.0 x 7.5-15.0 cylindrical 4.9-12.3 x 9.8-19.7  clavate yes yes C. gloeosporioides 
mango    FGG       14.48 5.0 x 10.0-20.0 cylindrical 4.9-9.8 x 9.8-17.2   clavate no no C. gloeosporioides 
papaya    FGG       15.44 5.0 x 8.75-15.0 cylindrical 4.9-7.4 x 7.4-14.8   clavate no no C. gloeosporioides 
tangerine SGGO 9.25 2.5-5.0 x 7.5-15.0 cylindrical 4.9-9.8 x 7.4-14.8   clavate no no C. gloeosporioides 
 
FGG = เจริญเร็ว เสนใยสีเทา 
FGGG = เจริญเร็ว เสนใยสีเขียวอมเทา 
FGGO = เจริญเร็ว เสนใยสีเทาอมสม 
SGGO = เจริญชา เสนใยสีเทาอมสม 
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2. การทดสอบความทนทานตอสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim ท่ีระดับความเขมขนตางๆ  

จากการทดสอบความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตอสารปองกันกําจัด   
เช้ือรา carbendazim จํานวน 147 ไอโซเลท โดยเล้ียงเช้ือลงบนอาหาร PDA ท่ีผสมสาร carbendazim 
6 ระดับความเขมขน ดังนี้ 0.1, 1.0, 10, 100, 500 และ 1000 ppm  พบวามีเช้ือราท่ีออนแอตอสาร
ปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim (sensitive; S) ท้ังหมด 77 ไอโซเลท คิดเปน 52.38% และพบเช้ือรา
ท่ีทนทานตอสารปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim ระดับสูง (highly resistance; HR) จํานวน 70 ไอ
โซเลท คิดเปน 47.62% (ภาพ 16, ตาราง 9 และ 10) และไมมีไอโซเลทใดท่ีมีความทนทานตอสาร
ปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim ระดับปานกลาง (moderately resistance; MR) และระดับตํ่า 
(weakly resistance; WR) ในการทดลองคร้ังนี้ (ตาราง 9 และ 10) 

 

 
 
ภาพ 16 การทดสอบระดบัความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตอสารปองกันกําจัด       
เช้ือรา carbendazim บนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ระดับความเขมขน
ตางๆ ภายหลังการเล้ียงเช้ือราที่อุณหภูมิหอง 7 วัน    

A. เช้ือราท่ีทนทานตอสารปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim ระดับสูง (HR)     
B. เช้ือราสายพันธุปกติ (S)   
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ตาราง  9 อัตราการเจริญ และระดับความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตอสารปองกัน
กําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขนตางๆ ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA 
 

อัตราการเจริญเติบโตของเชือ้รา 

ระดับความเขมขนของสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim (ppm) * พืชอาศัย ไอโซเลท 

ชุดควบคุม 0.1  1  10  100  500  1000  

ระดับความ 
ทนทาน** 

แอปเปล A1 ++++*** ++ ++ ++ ++ ++ ++ HR 

B1 ++++ - - - - - - S 

B2 ++++ - - - - - - S 

B3 ++++ - - - - - - S 

B4 ++++ - - - - - - S 

B5 ++++ - - - - - - S 

B6 ++++ - - - - - - S 

B7 ++++ - - - - - - S 

B8 ++++ - - - - - - S 

B9 ++++ - - - - - - S 

B10 ++++ - - - - - - S 

B11 ++++ - - - - - - S 

B12 ++++ - - - - - - S 

B13 ++++ - - - - - - S 

B14 ++++ - - - - - - S 

B15 ++++ - - - - - - S 

B16 ++++ - - - - - - S 

B17 ++++ - - - - - - S 

B18 ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ HR 

B19 ++++ - - - - - - S 

กลวย 
 

B20 ++++ - - - - - - S 

 
* จากการทดสอบ 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                              
*** อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือราในแตละความเขมขน 5 ระดับการเจริญ  
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ตาราง  9 (ตอ) อัตราการเจริญ และระดับความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตอสาร
ปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim ความเขมขนตางๆ ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA 
 

อัตราการเจริญเติบโตของเชือ้รา 

ระดับความเขมขนของสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim (ppm) * พืชอาศัย ไอโซเลท 

ชุดควบคุม 0.1  1  10  100  500  1000  

ระดับความ 
ทนทาน** 

B21 ++++*** - - - - - - S 

B22 ++++ - - - - - - S 

B23 ++++ - - - - - - S 

B24 ++++ - - - - - - S 

B25 ++++ - - - - - - S 

B26 ++++ - - - - - - S 

B27 ++++ - - - - - - S 

กลวย 

B28 ++++ - - - - - - S 

G1 ++++ - - - - - - S 

G2 ++++ - - - - - - S 

G3 ++++ - - - - - - S 

G4 ++++ - - - - - - S 

G5 ++++ - - - - - - S 

G6 ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ HR 

G7 ++++ - - - - - - S 

G8 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

G9 ++++ - - - - - - S 

G10 ++++ ++++ +++ +++ +++ ++++ ++++ HR 

G11 ++++ - - - - - - S 

G12 ++++ - - - - - - S 

G13 ++++ - - - - - - S 

G14 ++++ - - - - - - S 

ฝรั่ง 

G15 ++++ - - - - - - S 

 
* จากการทดสอบ 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                              
*** อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือราในแตละความเขมขน 5 ระดับการเจริญ  
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ตาราง  9 (ตอ) อัตราการเจริญ และระดับความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตอสาร
ปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim ความเขมขนตางๆ ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA 
 

อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือรา 

ระดับความเขมขนของสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (ppm) * พืชอาศัย ไอโซเลท 

ชุดควบคุม 0.1  1  10  100  500  1000  

ระดับความ
ทนทาน** 

G16 ++++*** - - - - - - S 

G17 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR ฝรั่ง 

G18 ++++ ++++ ++ +++ +++ +++ ++++ HR 

M1 ++++ - - - - - - S 

M2 ++++ +++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ HR 

M3 ++++ - - - - - - S 

M4 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M5 ++++ +++ +++ +++ +++ ++ ++++ HR 

M6 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M7 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M8 ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M9 ++++ - - - - - - S 

M10 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M11 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M12 ++++ - - - - - - S 

M13 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M14 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M15 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M16 ++++ - - - - - - S 

M17 ++++ - - - - - - S 

M18 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M19 ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

มะมวง 

M20 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

 
* จากการทดสอบ 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                              
*** อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือราในแตละความเขมขน 5 ระดับการเจริญ  
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ตาราง  9 (ตอ) อัตราการเจริญ และระดับความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตอสาร
ปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim ความเขมขนตางๆ ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA 

 
อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือรา 

ระดับความเขมขนของสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (ppm) * พืชอาศัย ไอโซเลท 

ชุดควบคุม 0.1  1  10  100  500  1000  

ระดับความ
ทนทาน** 

M21 ++++*** +++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ HR 

M22 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M23 ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M24 ++++ - - - - - - S 

M25 ++++ - - - - - - S 

M26 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M27 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M28 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M29 ++++ - - - - - - S 

M30 ++++ - - - - - - S 

M31 ++++ - - - - - - S 

M32 ++++ - - - - - - S 

M33 ++++ - - - - - - S 

M34 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M35 ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M36 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

M37 ++++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ HR 

M38 ++++ - - - - - - S 

M39 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

มะมวง 

M40 ++++ +++ +++ +++ ++++ ++++ +++ HR 

P1 ++++ +++ - - - - - S 

P2 ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ HR 

P3 ++++ +++ - - - - - S 
มะละกอ 

P4 ++++ +++ - - - - - S 

 

* จากการทดสอบ 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                              
*** อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือราในแตละความเขมขน 5 ระดับการเจริญ  
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ตาราง  9 (ตอ) อัตราการเจริญ และระดับความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตอสาร
ปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim ความเขมขนตางๆ ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA 
 

อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือรา 

ระดับความเขมขนของสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (ppm) * พืชอาศัย ไอโซเลท 

ชุดควบคุม 0.1  1  10  100  500  1000  

ระดับความ
ทนทาน** 

P5 ++++*** +++ - - - - - S 

P6 ++++ +++ ++ ++ +++ ++ +++ HR 

P7 ++++ ++++ - - - - - S 

P8 ++++ ++++ - - - - - S 

P9 ++++ - - - - - - S 

P10 ++++ - - - - - - S 

P11 ++++ +++ - - - - - S 

P12 ++++ ++ - - - - - S 

P13 ++++ ++++ - - - - - S 

P14 ++++ ++++ - - - - - S 

P15 ++++ ++ - - - - - S 

P16 ++++ ++++ - - - - - S 

P17 ++++ ++++ - - - - - S 

P18 ++++ ++ ++ +++ +++ ++ +++ HR 

P19 ++++ - - - - - - S 

P20 ++++ - - - - - - S 

P21 ++++ - - - - - - S 

P22 ++++ - - - - - - S 

P23 ++++ - - - - - - S 

P24 ++++ ++++ ++++ +++ +++ ++++ +++ HR 

มะละกอ 

P25 ++++ +++ - - - - - S 

T1 ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ HR 

T2 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR สม 

T3 ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ HR 

 

* จากการทดสอบ 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                              
*** อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือราในแตละความเขมขน 5 ระดับการเจริญ  
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ตาราง  9 (ตอ) อัตราการเจริญ และระดับความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตอสาร
ปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim ความเขมขนตางๆ ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA 
 

อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือรา 

ระดับความเขมขนของสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (ppm) * พืชอาศัย ไอโซเลท 

ชุดควบคุม 0.1  1  10  100  500  1000  

ระดับความ
ทนทาน** 

T4 +++*** ++ ++ ++ ++ ++ ++ HR 

T5 ++++ + - - - - - S 

T6 ++++ +++ ++++ +++ ++ +++ +++ HR 

T7 ++++ +++ ++++ +++ ++ ++++ ++++ HR 

T8 ++++ ++++ +++ +++ ++ ++ ++ HR 

T9 ++++ ++++ +++ + + ++ ++ HR 

T10 ++++ ++++ +++ ++ ++ ++ ++ HR 

T11 ++++ +++ +++ + ++ ++ ++ HR 

T12 ++++ +++ +++ ++ + ++ ++ HR 

T13 ++++ ++ ++ ++ + ++ ++ HR 

T14 ++++ + - - - - - S 

T15 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

T16 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

T17 ++++ ++++ ++++ ++ +++ ++++ ++++ HR 

T18 ++++ - - - - - - S 

T19 ++++ +++ ++++ +++ +++ ++++ ++++ HR 

T20 ++++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ HR 

T21 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

T22 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

T23 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ HR 

T24 ++++ ++++ ++++ ++ +++ +++ +++ HR 

สม 

T25 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

 

* จากการทดสอบ 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                              
*** อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือราในแตละความเขมขน 5 ระดับการเจริญ  
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ตาราง  9 (ตอ) อัตราการเจริญ และระดับความทนทานของเช้ือรา Colletotrichum spp. ตอสาร
ปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim ความเขมขนตางๆ ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA 
 

อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือรา 

ระดับความเขมขนของสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (ppm) * ไอโซเลท 

ชุดควบคุม 0.1  1  10  100  500  1000  

ระดับความ
ทนทาน** 

T26 ++++*** ++++ ++++ + ++ +++ +++ HR 

T27 ++++ ++++ ++++ ++++ ++ +++ +++ HR 

T28 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++ HR 

T29 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

T30 ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ HR 

T31 ++++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ HR 

T32 ++++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ HR 

T33 ++++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ HR 

T34 ++++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ HR 

พืชอาศัย 

T35 ++++ +++ ++ + + + + HR 

 

หมายเหตุ * จากการทดสอบ 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                      
*** อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือราในแตละความเขมขน 5 ระดับการเจริญ ดังนี้        

                   -         =   เช้ือราท่ีเจริญไดต้ังแต 0-10 % เม่ือเทียบกบัชุดควบคุม 
                  +        =  เช้ือราท่ีเจริญไดมากกวา 10 % แตไมเกิน 35% เม่ือเทียบกบัชุด 

ควบคุม 
                 ++       =   เช้ือราท่ีเจริญไดมากกวา 35 % แตไมเกิน 65% เม่ือเทียบกบัชุด 

ควบคุม 
                +++      =   เช้ือราท่ีเจริญไดมากกวา 65 % แตไมเกิน 90% เม่ือเทียบกบัชุด 

ควบคุม 
++++    = เช้ือราท่ีเจริญไดมากกวา  90%  เม่ือเทียบกบัชุดควบคุม 
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ตาราง 10 จํานวนไอโซเลทของเช้ือรา Colletotrichum spp.สายพันธุตางๆ ท่ีไดจากการทดสอบ
ระดับความทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขนตางๆ 
 

จํานวนไอโซเลทของเชื้อรา  Colletotrichum spp. 
พืชอาศัย 

จํานวนไอโซเลท
ท้ังหมด S*  HR 

แอปเปล 1 - 1 
กลวย            28 27 1 
ฝร่ัง            18 13 5 
มะมวง            40 14                        26 
มะละกอ            25 21 4 
สม            35   3                        32 

รวม          147 77                         70  

เปอรเซ็นต  52.38 47.62 
 

หมายเหตุ * S = สายพันธุปกติ 
HR = สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ระดับสูง 
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3. เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาระหวางเชื้อราสายพันธุปกต ิ (S) และสายพันธุท่ีทนทาน
ตอสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim (HR) 
3.1 การศึกษาลักษณะโคโลนี   และเสนใยของเชื้อรา  

นําเช้ือราท้ังหมด 21 ไอโซเลทจากสายพันธุปกติ 10 ไอโซเลท และสายพันธุท่ีทนทาน
ตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim 11 ไอโซเลท (ตาราง 11) มาศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาโดยการเล้ียงบนอาหาร PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim จากการศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือราสายพันธุปกติและสายพันธุท่ีทนทานตอสารกําจัด
เช้ือรา carbendazim พบวาการเจริญของเช้ือราท้ังสองสายพันธุท่ีระดับความเขมขน 0 ppm โคโลนี
ของเช้ือราจะมีลักษณะกลม ขอบโคโลนีเรียบ เสนใยเจริญฟู เสนใยสีขาว ตอมาจะคอยๆ เปล่ียนเปน
สีเทาแกมเขียว หรือสีสมอมเทา (ภาพ 17 A และ B)  แตท่ีระดับความเขมขน 500 ppm จะพบการ
เจริญของเช้ือราสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim เทานั้น โดยโคโลนีของ
เช้ือราท่ีเจริญจะมีสองลักษณะคือ โคโลนีท่ีเจริญแบบปกติเชนเดียวกับการเจริญท่ีระดับความเขมขน 
0 ppm  (ภาพ 17 C) และการเจริญแบบผิดปกติโดยเช้ือราบางไอโซเลทพบการสราง pigment สีแดง
มวงออกมาจากจุดเจริญกอนท่ีเสนใยจะเจริญออกมา (ภาพ 17 D)  ในบางไอโซเลทเช้ือราท่ีเจริญ
แบบผิดปกติ โคโลนีจะมีขนาดเล็ก เจริญไดชา  ขอบโคโลนีหยัก เสนใยสานตัวกันแนนเปนกระจุก
ในบริเวณท่ีวางโคโลนีลงไปบนอาหาร ใน (ภาพ 17  E และ F) 

และเม่ือนําเสนใยเช้ือราท้ังสองสายพันธุมาตรวจสอบลักษณะเสนใยภายใตกลอง
จุลทรรศนแบบเลนสประกอบพบวาลักษณะของเสนใยเช้ือราสายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ี
ทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีลักษณะท่ีไมแตกตางกัน (ภาพ 18)  
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ตาราง 11 เช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีนํามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
  

เชื้อรา  Colletotrichum spp. ท่ีนํามาศึกษา 
พืชอาศัย 

จํานวนไอโซเลททั้งหมด S* HR 
แอปเปล 1 - A1 
กลวย 4        B11, B20, B27   B18  
ฝร่ัง 4        G9, G14           G10, G17 
มะมวง 4        M24, M37           M2, M19  
มะละกอ 4        P1, P18           P6, P24 
สม 4        T14, T18           T24, T33 
รวม 21 10 11 
 

หมายเหตุ * S = สายพันธุปกติ 
HR = สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ระดบัสูง 
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ภาพ 17 ลักษณะโคโลนีของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสท่ีเจริญบนอาหาร 
PDA ผสมสารปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim 500 ppm ภายหลังการเลี้ยงท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน  

A. ลักษณะโคโลนีของเช้ือราสายพันธุปกติบนอาหาร PDA 
B. ลักษณะโคโลนีของเช้ือราสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา   

carbendazim บนอาหาร PDA 
C. ลักษณะโคโลนีปกติของเช้ือราสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจดั     

เช้ือรา carbendazim ปกติบนอาหาร PDA ผสมสารปองกันกําจดัเช้ือรา           
carbendazim 500 ppm 

D., E. และ F. ลักษณะโคโลนีท่ีผิดปกติของเช้ือราสายพันธุท่ีทนทานตอสาร
ปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim ปกติบนอาหาร PDA ผสมสารปองกัน
กําจัดเช้ือรา carbendazim 500 ppm 
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ภาพ 18  ลักษณะเสนใยของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่เจริญบนอาหาร
PDA ท่ีผสมสารปองกันกําจดัเช้ือรา carbendazim  0 และ 500 ppm    

A. ลักษณะเสนใยของเช้ือราสายพันธุปกติ (S) บนอาหาร PDA 
B. ลักษณะเสนใยของเ ช้ือราสายพันธุ ท่ีทนทานตอสารปองกันกํ าจัด เ ช้ือรา 

carbendazim (HR)   บนอาหาร PDA 
C. ลักษณะเสนใยของเ ช้ือราสายพันธุ ท่ีทนทานตอสารปองกันกํ าจัด เ ช้ือรา 

carbendazim (HR)   บนอาหาร PDA ผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim   
500 ppm 
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3.2  การศึกษาลักษณะ conidium  และการงอก germ tube  บนเยื่อหอม 

จากการทดสอบการงอกของ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจาก
แอปเปลบนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ัน และบนสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 
500 ppm พบวาเช้ือราในทั้งสองการทดลองจะเร่ิมสราง germ tube หลังจากบมไวท่ีอุณหภูมิหอง 
เปนเวลา 6 ช่ัวโมง (ตาราง 12, ภาพ 19 และ 25) แตหลังจากท่ีบมไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 24 
ช่ัวโมง อัตราการงอกและความยาว germ tube ของเช้ือราท้ังท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันและบนสารปองกัน
กําจัดเช้ือรา carbendazim จะใกลเคียงกัน (ตาราง 12, ภาพ 19 และ 25)  

จากการทดสอบการงอกของ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจาก
กลวยบนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ัน และบนสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 
500 ppm พบวา conidium ของเช้ือราสายพันธุปกติ (S) ท่ีลอยในนํ้ากล่ันจะเร่ิมงอก germ tube ใน
ช่ัวโมงท่ี 9 หลังการบมท่ีอุณหภูมิหอง แตท่ีระดับความเขมขน 500 ppm เช้ือรา (S) ไมมีการงอกของ 
germ tube เกิดข้ึน (ตาราง 12, ภาพ 20 และ 26) สวนเช้ือราสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด
เช้ือรา carbendazim (HR) จะเร่ิมสราง germ tube หลังจากบมไวท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 6 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นอัตราการ germination และความยาว germ tube จะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และงอกไดสูงสุดท่ี
เวลา 24 ช่ัวโมง (ตาราง 12, ภาพ 20 และ 26) 

จากการทดสอบการงอกของ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจาก
ฝร่ังบนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ัน และบนสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน   
500 ppm พบวา conidium ของเช้ือราสายพันธุปกติ (S) จะเร่ิมงอก germ tube หลังจากบมไวท่ี
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 6 ช่ัวโมง (ภาพ 22 ตาราง 12, กราฟ 5 และ 6) สวนสายพันธุท่ีทนทานตอสาย
กําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) จะเร่ิมสราง germ tube หลังจากบมไวท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 9 
ช่ัวโมง (ตาราง 12, ภาพ 21 และ 27) หลังจากนั้นอัตราการ germination และความยาว germ tube   
จะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และงอกไดสูงสุดท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง นอกจากนี้ยังพบวาเช้ือราสายพันธุปกติ (S)    
จะสราง germ tube ไดยาวกวาสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)    
แตหลังจากท่ีบมไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง อัตราการงอกและและความยาว germ tube 
ของเช้ือราท้ังสองสายพันธุจะใกลเคียงกัน (ตาราง 12, ภาพ 21 และ 27) 

จากการทดสอบการงอกของ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจาก
มะมวงบนเย่ือหอมลอยอยูบนน้ํากล่ัน และบนสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 
500 ppm พบวาเช้ือราสายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา           
carbendazim (HR) จะเร่ิมสราง germ tube หลังจากบมไวท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 6 ช่ัวโมง (ตาราง 
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12, ภาพ 22 และ 28) และท่ีระดับความเขมขน 500 ppm เช้ือราสายพันธุท่ีทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา 
carbendazim (HR) จะสราง germ tube ไดเร็วและยาวกวาสายพันธุสายพันธุปกติ (S) โดยในช่ัวโมง
ท่ี 24 หลังการบมเช้ือท่ีอุณหภูมิหองเช้ือราท้ังสองสายพันธุจะมีอัตราการงอกสูงสุด และมีความยาว
ของ germ tube ใกลเคียงกัน (ตาราง 12, ภาพ 22 และ 28) 

จากการทดสอบการงอกของ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจาก
มะละกอบนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ัน และบนสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim  ความ
เขมขน 500 ppm พบวาเช้ือราท้ังสองสายพันธุ จะเร่ิมสราง germ tube หลังจากบมไวท่ีอุณหภูมิหอง 
เปนเวลา 6 ช่ัวโมง (ตาราง 12, ภาพ 23 และ 29) โดยเช้ือราท้ังสองสายพันธุท่ีลอยบนเยื่อหอมท่ีลอย
อยูบนสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 500 ppm จะมีอัตราการงอก germ tube  
และความยาว germ tube ลดลงเม่ือเทียบกับ conidium ชุดท่ีลอยอยูในน้ํากล่ัน แตหลังจากการบมท่ี
อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง พบวา เช้ือราชุดท่ีทนทานตอปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim    
จะมีอัตราการงอก  germ tube สูงกวาการงอก germ tube ในชุดสายพันธุปกติท่ีลอยอยูในน้ํากล่ัน 
(ตาราง 12, ภาพ 23 และ 29) 

จากการทดสอบการงอกของ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจาก
สมบนเยื่อหอมที่ลอยอยูบนท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ัน และบนสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim  
ความเขมขน 500 ppm พบวาสายพันธุปกติ (S) จะเร่ิมงอก germ tube ในช่ัวโมงท่ี 9 ภายหลังการบม
ท่ีอุณหภูมิหอง แต conidium ท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา ความเขมขน 500 ppm  germ tube 
จะงอกหลังการบมท่ีอุณหภูมิหอง 6 ช่ัวโมง สวนสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา    
carbendazim (HR) จะเร่ิมสราง germ tube หลังจากบมไวท่ีอุณหภูมิหองนาน 24 ช่ัวโมง แตอัตรา
การงอกของเช้ือราท้ังสองสายพันธุท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง มีอัตราท่ีใกลเคียงกัน (ตาราง 12, ภาพ 24  และ 
30) โดยเช้ือราสายพันธุท่ีทนทานตอสายกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) จะสราง germ tube ไดเร็ว
และยาวกวาสายพันธุปกติ (S) (ตาราง 12, ภาพ 24 และ 30) 

จากการทดสอบการงอกของเช้ือราท่ีแยกไดจากผลไม 6 ชนิด พบวาเช้ือรา 
Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดนั้นสวนใหญ conidium ท้ังสองสายพันธุจะเร่ิมงอก germ tube 
ภายหลังการบมท่ีอุณหภูมิหองนาน 6 ช่ัวโมงและมีอัตราการงอกเพิ่มข้ึนเร่ือย เม่ือนํา conidium ของ
เช้ือรา มาทดสอบการงอกบนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim พบวาเช้ือรา
สายพันธุปกติ (S) จะงอก germ tube ไดลดลง สวนสายพันธท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา 
carbendazimพบวา อัตราการงอกจะลดลงในชวงแรก แตท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง อัตราการงอกและ
ความยาว germ tube จะใกลเคียงกันกับชุดท่ีลอยอยูในน้ํากล่ัน (ตาราง 12, ภาพ 19-30)  
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ตาราง 12   เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกจากผลไมชนิดตางๆ 
บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ    
500 ppm  
 

เปอรเซ็นตการงอก germ tube *  

เวลา (ชั่วโมง) พืชอาศัย 
ระดับความ
ทนทาน** 

ความเขมขน (ppm) 

6 9 12 24 

0 25.00 60.00 72.50 92.50 
แอปเปล HR 

500 17.50 37.50 42.50 60.00 

0 0.00 15.00 20.00 25.00 
S 

500 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 15.00 30.00 50.00 65.00 
กลวย 

HR 
500 5.00 25.00 30.00 60.00 

0 35.00 52.50 67.50 72.50 
S 

500 27.50 35.00 47.50 57.50 

0 0.00 7.50 40.00 47.50 
ฝรั่ง 

HR 
500 0.00 17.50 52.50 67.50 

0 5.00 20.00 47.50 55.00 
S 

500 2.50 17.50 30.00 32.50 

0 2.50 5.00 27.50 70.00 
มะมวง 

HR 
500 2.50 7.50 10.00 37.50 

0 5.00 17.50 17.50 27.50 
S 

500 2.50 10.00 15.00 17.50 

0 12.50 25.00 37.50 47.50 
มะละกอ 

HR 
500 5.00 17.50 20.00 37.50 

0 0.00 35.00 45.00 62.50 
S 

500 5.00 40.00 37.50 50.00 

0 0.00 0.00 10.00 80.00 
สม 

HR 
500 0.00 0.00 10.00 47.50 

 

* จากการทดสอบ 3 ซํ้า/ ซํ้าละ 100 conidium    
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance) 
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ภาพ 19 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
แอปเปล สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบน
น้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ 500 ppm ระยะเวลาตางๆ 
 

 
 

ภาพ 20 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส 
กลวย สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)    บน
เยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ         
500 ppm ระยะเวลาตางๆ  
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ภาพ 21 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ฝร่ัง สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)       
บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ    
500 ppm ระยะเวลาตางๆ 
 

 
 
ภาพ 22 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
มะมวง สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)  
บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ    
500 ppm ระยะเวลาตางๆ 
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ภาพ 23 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
มะละกอ สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ    
500 ppm ระยะเวลาตางๆ 
 

 
 

ภาพ 24 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
สม สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)         
บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูบนน้ํากล่ันผสมสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ความเขมขน 0 และ    
500 ppm ระยะเวลาตางๆ 
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ภาพ 25  ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด
เช้ือรา (HR) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล ท่ีเจริญบนเยื่อหอม  
    A. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 6 ช่ัวโมง 

B. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 24 ช่ัวโมง 
C. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน                
        6 ช่ัวโมง 
D. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน              
      24 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 
 
 

 
10 µm 
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ภาพ 26  ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุ             
ท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา (HR) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสกลวย ท่ีเจริญบนเยื่อหอม  

A. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 6 ช่ัวโมง 
B. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 24 ช่ัวโมง 

 C. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน 6 ช่ัวโมง 
D. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน 24 ช่ัวโมง 
E. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 6 ช่ัวโมง 
F. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 24 ช่ัวโมง 
G. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน              
       6 ช่ัวโมง 
H. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน            
     24 ช่ัวโมง 
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ภาพ 27  ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุ            
ท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา (HR) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสฝร่ัง ท่ีเจริญบนเยื่อหอม  

A. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 6 ช่ัวโมง 
B. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 24 ช่ัวโมง 

 C. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน 6 ช่ัวโมง 
D. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน 24 ช่ัวโมง 
E. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 6 ช่ัวโมง 
F. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 24 ช่ัวโมง 
G. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน              
       6 ช่ัวโมง 
H. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน            
     24 ช่ัวโมง 
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ภาพ 28  ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุ            
ท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา (HR) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะมวง ท่ีเจริญบนเยื่อหอม  

A. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 6 ช่ัวโมง 
B. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 24 ช่ัวโมง 

 C. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน 6 ช่ัวโมง 
D. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน 24 ช่ัวโมง 
E. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 6 ช่ัวโมง 
F. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 24 ช่ัวโมง 
G. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน              
       6 ช่ัวโมง 
H. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน            
     24 ช่ัวโมง 
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ภาพ 29  ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุ            
ท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา (HR) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะละกอ ท่ีเจริญบนเยื่อหอม  

A. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 6 ช่ัวโมง 
B. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 24 ช่ัวโมง 

 C. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน 6 ช่ัวโมง 
D. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน 24 ช่ัวโมง 
E. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 6 ช่ัวโมง 
F. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 24 ช่ัวโมง 
G. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน              
       6 ช่ัวโมง 
H. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน            
     24 ช่ัวโมง 
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ภาพ 30  ลักษณะ conidium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุ            
ท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา (HR) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสสม ท่ีเจริญบนเยื่อหอม  

A. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 6 ช่ัวโมง 
B. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 24 ช่ัวโมง 

 C. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน 6 ช่ัวโมง 
D. conidium (S) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน 24 ช่ัวโมง 
E. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 6 ช่ัวโมง 
F. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ัน นาน 24 ช่ัวโมง 
G. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน              

             6 ช่ัวโมง 
H. conidium (HR) บนเยื่อหอมท่ีลอยบนนํ้ากล่ันผสม carbendazim 500 ppm นาน            

                 24 ช่ัวโมง 
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ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อรา และสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา 

4.1 ศึกษาประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราเบนโนมิล และสารปองกันกําจัด
เชื้อรากลุมอ่ืนๆ ตอการเจริญของเสนใยเชื้อรา 

4.1.1 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อรา ตอการควบคุมการเจริญของ

เสนใย   เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของแอปเปล 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด (ตามอัตราแนะนํา) 
ในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อรา พบวา ในการควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัด
เช้ือรา carbendazim (HR) นั้น สารปองกันกําจัดเช้ือราที่มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ captan, 
carboxin และ mancozeb รองลงมาคือ copper oxychloride (67.03%) และมีผลทําใหเสนใย             
มีลักษณะเปล่ียนแปลงไป โดยเสนใยลีบแบน เจริญติดผิวหนาอาหารเล้ียงเช้ือ และโคโลนีเปล่ียน
จากสีขาวเปนสีเหลืองออน หรือสีน้ําตาลเขม (ภาพ 32) 

สวนสาร benomyl และ carbendazim นั้นไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ    
เสนใยของเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) โดยลักษณะการเจริญเสน
ใยของเชื้อราจะคลายคลึงกับท่ีเจริญบนอาหารชุดควบคุม มีโคโลนีสีขาวและเสนใยฟู (ตาราง 13,  
ภาพ 31 และ 32)   
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ตาราง 13 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม       
การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล  
 

สารปองกันกําจัดเชื้อรา เปอรเซ็นตการยับยั้ง 

benomyl 61.96 c 
carbendazim 62.32 c 
captan               100.00 a 
carboxin               100.00 a 
copper oxychloride 67.03 b 
mancozeb               100.00 a 

CV (%) 1.42 

LSD 0.05     1.7218 
 

* จากการทดสอบ 4 ซํ้า 
** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
 

 
 
ภาพ 31 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจดัเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม         
การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากแอปเปล 



 

89 
 

 
 

 
ภาพ 32  ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม    
การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจดัเช้ือรา 
carbendazim (HR) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของแอปเปล ภายหลังการเล้ียงเช้ือราท่ีอุณหภูมิหอง   
7 วัน   
 

4.1.2 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อรา ตอการควบคุมการเจริญของ

เสนใย เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตโุรคแอนแทรคโนสของกลวย 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด (ตามอัตรา
แนะนํา) ในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือรา พบวา ในการควบคุมเช้ือราสายพันธุปกติ (S) นั้น 
สารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ benomyl, carbendazim, captan และ 
mancozeb รองลงมาคือ carboxin (86.16%)   

สวนในการควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น 
สารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ captan และ mancozeb รองลงมาคือ 
benomyl (80.32%) และ carbendazim (73.22%) ตามลําดับ (ตาราง 13,  ภาพ 33 และ 34) 

สวนสารปองกันกําจัดเช้ือรา copper oxychloride ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริญเสนใยของเช้ือราท้ัง 2 สายพันธุ (S และ HR) แตมีผลทําใหเสนใยมีลักษณะเปล่ียนแปลงไป 
โดยเสนใยลีบแบน เจริญติดผิวหนาอาหารเล้ียงเช้ือ และโคโลนีเปล่ียนจากสีขาวเปนสีเหลืองออน 
หรือสีน้ําตาลเขม (ภาพ 34) 
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ตาราง 14 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม         
การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสกลวย 
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง 
สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

S HR 

benomyl 100.00 a   80.32 b 
carbendazim 100.00 a   73.22 c 
captan 100.00 a 100.00 a 
carboxin   88.61 b   73.55 c 
copper oxychloride   20.40 c   25.16 d 
mancozeb 100.00 a 100.00 a 

CV (%) 1.84 1.43 

LSD 0.05     2.3161      1.5985 
 
* จากการทดสอบ 4 ซํ้า 

 **อักษรตางกนัแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
 

 
 
ภาพ 33 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจดัเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม         
การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากกลวย 
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ภาพ 34 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจดัเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม     
การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกลวย ภายหลังการเล้ียง   
เช้ือราท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน   

A. สายพันธุปกติ (S)    
B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 

 
 
 
 



 

92 
 

4.1.3 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อรา ตอการควบคุมการเจริญของ

เสนใย   เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝร่ัง 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด (ตามอัตราแนะนํา) 
ในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือรา พบวา ในการควบคุมเช้ือราสายพันธุปกติ (S) นั้น สาร
ปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ benomyl, carbendazim, carboxin และ 
mancozeb รองลงมาคือ captan (86.16%)   

สวนในการควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น 
สารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ carboxin และ mancozeb รองลงมาคือ 
captan (90.76%) ซ่ึงสาร benomyl และ carbendazim นั้น ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ
เสนใยของเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) โดยลักษณะการเจริญเสน
ใยของเช้ือราจะคลายคลึงกับท่ีเจริญบนอาหารชุดควบคุม มีโคโลนีสีขาวและเสนใยฟู (ตาราง 15,  
ภาพ 35 และ 36) 

สวนสารปองกันกําจัดเช้ือรา copper oxychloride ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญเสนใยของเช้ือราทั้ง 2 สายพันธุ (S และ HR) แตมีผลทําใหเสนใยมีลักษณะเปล่ียนแปลงไป 
โดยเสนใยลีบแบน เจริญติดผิวหนาอาหารเล้ียงเช้ือ และโคโลนีเปล่ียนจากสีขาวเปนสีเหลืองออน 
หรือสีน้ําตาลเขม (ภาพ 36) 
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ตาราง  15   ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม การ
เจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสฝร่ัง 
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง 
สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

S HR 

benomyl 100.00 a   38.12 c 
carbendazim 100.00 a   10.56 e 
captan   86.16 b   90.76 b 
carboxin 100.00 a 100.00 a 
copper oxychloride   38.88 c   18.97 d 
mancozeb 100.00 a 100.00 a 

CV (%) 2.70 5.91 

LSD0.05     3.5073      5.2420 
 

*คาเฉล่ียจาก  4 ซํ้า 
 **อักษรตางกนัแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน  
 95% เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
 

 
 
ภาพ 35 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจดัเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม         
การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากฝร่ัง 



 

94 
 

 
 

 
 
ภาพ 36  ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา  ในการควบคุม  การ
เจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝร่ัง ภายหลังการเล้ียงเช้ือราท่ี
อุณหภูมิหอง 7 วัน   

A. สายพันธุปกติ (S)    
B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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4.1.4 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อรา ตอการควบคุมการเจริญของ

เสนใย   เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด (ตามอัตราแนะนํา) 
ในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือรา พบวา ในการควบคุมเช้ือราสายพันธุปกติ (S) นั้น            
สารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ benomyl, carbendazim, captan, carboxin 
และ mancozeb  

สวนในการควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น 
สารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ captan, carboxin และ mancozeb 
รองลงมาคือ benomyl (61.15%) สวนสาร carbendazim นั้น ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญเสนใยของเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) โดยลักษณะการเจริญ
เสนใยของเช้ือราจะคลายคลึงกับท่ีเจริญบนอาหารชุดควบคุม มีโคโลนีสีขาวและเสนใยฟู (ตาราง 
16,  ภาพ 37 และ 38) 

สวนสารปองกันกําจัดเช้ือรา copper oxychloride ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญเสนใยของเช้ือราทั้ง 2 สายพันธุ (S และ HR) แตมีผลทําใหเสนใยมีลักษณะเปล่ียนแปลงไป 
โดยเสนใยลีบแบน เจริญติดผิวหนาอาหารเล้ียงเช้ือ และโคโลนีเปล่ียนจากสีขาวเปนสีเหลืองออน 
หรือสีน้ําตาลเขม (ภาพ 38) 
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ตาราง 16 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม       
การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะมวง 
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง 
สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

S HR 

benomyl 100.00 a   61.15 b 
carbendazim 100.00 a   19.86 d 
captan 100.00 a 100.00 a 
carboxin 100.00 a 100.00 a 
copper oxychloride   40.14 b   41.12 c 
mancozeb 100.00 a 100.00 a 

CV (%) 1.75 8.11 

LSD0.05    2.3393     8.4808 
 

*คาเฉล่ียจาก  4 ซํ้า 
 **อักษรตางกนัแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
 

 
 
ภาพ 37 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจดัเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม         
การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากมะมวง 
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ภาพ 38 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจดัเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม     
การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวงภายหลังการเล้ียง 
เช้ือราท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน   

A. สายพันธุปกติ (S)    
B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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4.1.5 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อรา ตอการควบคุมการเจริญของ

เสนใย   เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด (ตามอัตราแนะนํา) 
ในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือรา พบวา ในการควบคุมเช้ือราสายพันธุปกติ (S) นั้น            
สารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ benomyl, carbendazim, captan, carboxin 
และ mancozeb  

สวนในการควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น 
สารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ captan, carboxin และ mancozeb        
สวนสาร benomyl และ carbendazim นั้น ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือรา
สายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) โดยลักษณะการเจริญเสนใยของเช้ือราจะ
คลายคลึงกับท่ีเจริญบนอาหารชุดควบคุม มีโคโลนีสีขาวและเสนใยฟู (ตาราง 17,  ภาพ 39 และ 40) 

สวนสารปองกันกําจัดเช้ือรา copper oxychloride ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญเสนใยของเช้ือราทั้ง 2 สายพันธุ (S และ HR) แตมีผลทําใหเสนใยมีลักษณะเปล่ียนแปลงไป 
โดยเสนใยลีบแบน เจริญติดผิวหนาอาหารเล้ียงเช้ือ และโคโลนีเปล่ียนจากสีขาวเปนสีเหลืองออน 
หรือสีน้ําตาลเขม (ภาพ 40) 
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ตาราง 17 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม    การ
เจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะละกอ 
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง 
สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

S HR 

benomyl 100.00 a   59.54 c 
carbendazim 100.00 a   61.85 b 
captan 100.00 a 100.00 a 
carboxin 100.00 a 100.00 a 
copper oxychloride   30.40 b   36.19 d 
mancozeb 100.00 a 100.00 a 

CV (%) 0.55 1.37 

LSD0.05     0.7176     1.5524 
 
*คาเฉล่ียจาก  4 ซํ้า 

 **อักษรตางกนัแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
 

 
 
ภาพ 39 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจดัเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม         
การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากมะละกอ 
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ภาพ 40 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจดัเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม     
การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอภายหลังการเล้ียง
เช้ือราท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน   

 A. สายพันธุปกติ (S)    
B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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4.1.6 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อรา ตอการควบคุมการเจริญของ

เสนใย   เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสม 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรากลุมอ่ืนๆ 5 ชนิด (ตามอัตรา
แนะนํา) ในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือรา พบวา ในการควบคุมเช้ือราสายพันธุปกติ (S) นั้น 
สารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ benomyl, carbendazim, captan, carboxin 
และ mancozeb  

สวนในการควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น 
สารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ captan, carboxin และ mancozeb ซ่ึงสาร 
benomyl และ carbendazim นั้น ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือราสายพันธุ
ทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) โดยลักษณะการเจริญเสนใยของเชื้อราจะคลายคลึง
กับท่ีเจริญบนอาหารชุดควบคุม มีโคโลนีสีขาวและเสนใยฟู (ตาราง 18,  ภาพ 41 และ 42) 

สวนสารปองกันกําจัดเช้ือรา copper oxychloride ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญเสนใยของเช้ือราทั้ง 2 สายพันธุ (S และ HR) แตมีผลทําใหเสนใยมีลักษณะเปล่ียนแปลงไป 
โดยเสนใยลีบแบน เจริญติดผิวหนาอาหารเล้ียงเช้ือ และโคโลนีเปล่ียนจากสีขาวเปนสีเหลืองออน 
หรือสีน้ําตาลเขม (ภาพ 42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

102 
 

ตาราง 18 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม       
การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสสม 
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง 
สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

S HR 

benomyl 100.00 a   54.76 b 
carbendazim 100.00 a   41.55 c 
captan 100.00 a 100.00 a 
carboxin 100.00 a 100.00 a 
copper oxychloride   36.65 b   21.94 d 
mancozeb 100.00 a 100.00 a 

CV (%)               0.65               2.44 

LSD0.05 0.8642 2.5292 
 
*คาเฉล่ียจาก  4 ซํ้า 

 **อักษรตางกนัแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
 

 
 
ภาพ 41 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจดัเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม         
การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. จากสม 
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ภาพ 42 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจดัเช้ือราชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา ในการควบคุม     
การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสม ภายหลังการเล้ียงเช้ือรา
ท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน   

A. สายพันธุปกติ (S)    
B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา ตามอัตราแนะนํา 5 ชนดิ 
เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim พบวาสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการเจริญของเสนใยท้ังสายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด
เช้ือรา carbendazim (HR) ได 100%  ไดดีท่ีสุด คือ mancozeb และสารปองกันกําจัดเช้ือราที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญของเสนใยไดรองลงมา คือ carboxin, captan, benomyl และ 
carbendazim ตามลําดับ (ตาราง 13-18 และภาพ 31-42) จากการทดลองพบวา benomyl และ 
carbendazim นั้น ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือราสายพันธุทนทานตอสาร
กําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) โดยลักษณะการเจริญเสนใยของเช้ือราจะคลายคลึงกับท่ีเจริญบน
อาหารชุดควบคุม คือ มีโคโลนีสีขาวและเสนใยฟู สวนสารปองกันกําจัดเช้ือรา copper oxychloride 
ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือราท้ัง 2 สายพันธุ (S และ HR) แตมีผลทําให
เสนใยมีลักษณะเปล่ียนแปลงไป โดยเสนใยลีบแบน เจริญติดผิวหนาอาหารเล้ียงเชื้อ และโคโลนี
เปล่ียนจากสีขาวเปนสีเหลืองออน หรือสีน้ําตาลเขม  (ภาพ 32, 34, 36, 38, 40 และ 42) 
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4.2 ศึกษาประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราเบนโนมิล และสารปองกันกําจัด
เชื้อรากลุมอ่ืนๆ ตอการงอกของ conidium บนเยื่อหอม 

4.2.1 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งการงอก conidium 

ของเชื้อรา Colletotrichum spp.สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของแอปเปล 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด (ตามอัตราแนะนํา) 
ในการยับยั้งการงอก germ tube ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง พบวา conidium ของเช้ือรา 
สายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น เร่ิมงอกท่ีระยะเวลา 6 ช่ัวโมง (25%)  
โดยอัตราการงอกของ conidium ในแตละชุดทดลองจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  และในชุดควบคุมท่ีระยะเวลา 
24 ช่ัวโมง conidium ของเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีอัตราการ
งอกสูงสุดคือ 92.5% 

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการงอก germ tube ของเช้ือรา
สายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  พบวาสารปองกัน
กําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ mancozeb  เนื่องจากไมพบการงอกของ conidium เลย  
และสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ carboxin ยับยั้งการงอกได 92.5% (ตาราง 
19, ภาพ 43 และ 45)     

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตาแนะนํา     
ในการยับยั้งการสราง appressorium ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  พบวาในชุดควบคุม     
เช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR), ชุดท่ีลอยอยูบนสาร benomyl และ 
copper oxychloride จะเร่ิมสราง appressorium ท่ีระยะเวลา 9 ช่ังโมง (28.99, 7.15 และ 10.00% 
ตามลําดับ)  โดยอัตราการสราง appressorium ในแตละชุดทดลองจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงในชุดควบคุม                 
ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีอัตราการ
สราง appressorium สูงสุดคือ 66.83%  

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการสราง appressorium ของ  
เช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  พบวาสาร
ปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ carboxin, captan และ mancozeb  เนื่องจาก 
ไมพบการสราง appressorium เลย  (ตาราง 20, ภาพ 44 และ 45)     
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ตาราง 19 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส 
แอปเปล บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 
12 และ 24 ช่ัวโมง  
 

เปอรเซ็นตการงอก germ tube* 

HR** สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 25.00defg*** 60.00bc 72.50ab 92.50a 

benomyl 17.50fg 37.50cdef 42.50cdef 60.00bc 

carboxin 2.50g 2.50g 5.00g 7.50g 

captan 0.00g 0.00g 22.50efg 52.50bcd 

copper oxychloride 0.00g 22.50efg 40.00cdef 47.50bcde 

mancozeb 0.00g 0.00g 0.00g 0.00g 

CV (%) 53.27 

LSD 0.05 27.945 
 

*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                                        
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 43 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
แอปเปล สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) บนเยื่อหอมที่ลอยอยูใน
สารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  
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ตาราง 20 เปอรเซ็นตการสราง appressorium  ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค           
แอนแทรคโนสแอปเปล บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา  
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
 

เปอรเซ็นตการสราง appressorium* 

HR** สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 0.00g*** 28.99cde 57.64ab 66.93a 

benomyl 0.00g 7.15fg 13.64defg 22.86cdef 

carboxin 0.00g 0.00g 0.00g 0.00g 

captan 0.00g 0.00g 0.00g 0.00g 

copper oxychloride 0.00g 10.00efg 31.25cd 38.01bc 

mancozeb 0.00g 0.00g 0.00g 0.00g 

CV (%) 85.33 

LSD 0.05 20.287 

 
*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = HR (highly resistance)                                                                                                              
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 44 เปอรเซ็นตการสราง appressorium  ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค                
แอนแทรคโนสแอปเปล สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) บน     
เยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 
ช่ัวโมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 45  การงอกของ conidium เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารเคมีชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา 
สายพันธุที่ทนทานตอสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim (HR) 
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4.2.2 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งการงอก conidium 

ของเชื้อรา Colleotrichum spp.สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกลวย 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา   
ในการยับยั้งการงอก germ tube ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง พบวา conidium ของเช้ือรา 
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)  ในชุดควบคุม 
เร่ิมงอกท่ีระยะเวลา 9 ช่ัวโมง โดยงอกได 29.17% และ 16.67% ตามลําดับ ซ่ึงอัตราการงอกของ 
conidium  ในแตละชุดทดลองจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  และในชุดควบคุมท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง conidium 
ของเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีอัตราการงอกสูงสุดคือ 58.18% 

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการงอก germ tube ของเช้ือรา
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) ท่ีระยะเวลา 24 
ช่ัวโมง  พบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ mancozeb  เนื่องจากไมพบ
การงอกของ conidium เลย  และสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ captan และ 
carbendazim  (ตาราง 21, ภาพ 46 และ 48)     

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา   
ในการยับยั้งการสราง appressorium ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง พบวาในชุดควบคุม      
เ ช้ือราสายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)          
เร่ิมสราง appressorium ท่ีระยะเวลา 6 ช่ังโมง (5.00% และ 7.50% ตามลําดับ)  โดยอัตราการสราง 
appressorium ในแตละชุดทดลองจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงในชุดควบคุม ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เช้ือรา
สายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีอัตราการสราง appressorium สูงสุดคือ
72.50%   

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการสราง appressorium ของ   
เช้ือราสายพันธุปกติ (S) พบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ carboxin 
และ mancozeb  เนื่องจากไมพบการสราง appressorium เลย  สวนเช้ือราสายพันธุทนทานตอสาร
กําจัดเ ช้ือรา  carbendazim (HR) ท่ีระยะเวลา  24 ช่ัวโมง   พบวาสารปองกันกําจัดเ ช้ือราท่ีมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ mancozeb  เนื่องจากไมพบการสราง appressorium เลย  (ตาราง 22, 
ภาพ 47 และ 48)     
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ตาราง 21 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค                    
แอนแทรคโนสกลวย บนเยือ่หอมท่ีลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา       
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 

 

เปอรเซ็นตอัตราการงอก germ tube* 

S** HR สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 0.00 d*** 29.17 bc 42.50 ab 53.34 a 0.00 e 16.67 cde 32.50 bc 58.18 a 

benomyl 0.00 d 0.00 d 0.00 d 16.67 cd 0.00 e 10.00 de 16.67 cde 38.10 b 

carboxin 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 e 0.00 e 8.34 de 11.11 de 

captan 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 e 0.00 e 0.00 e 7.15 de 

copper oxychloride 0.00 d 0.00 d 16.67 cd 16.67 cd 0.00 e 8.34 de 25.00 bcd 35.90 bc 

mancozeb 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 e 0.00 e 0.00 e 0.00 e 

CV (%) 122.38 76.63 

LSD 0.05 13.155 26.852 

 
*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                                        
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 46 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค                       
แอนแทรคโนสกลวย บนเยือ่หอมท่ีลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา       
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง    
 A. สายพันธุปกติ (S)   
 B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ตาราง 22 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค            
แอนแทรคโนส กลวย บนเยือ่หอมท่ีลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา      
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
 

เปอรเซ็นตการสราง appressorium* 

S** HR สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 5.00 bcd*** 17.50 ab 22.50 a 27.50 a 7.50 d 15.00 cd 35.00 bc 72.50 a 

benomyl 2.50 cd 5.00 bcd 5.00 bcd 7.50 bcd 2.50 d 12.50 cd 25.00 bcd 47.50 ab 

carboxin 0.00d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 20.00 cd 35.00 bc 

captan 0.00 d 0.00 d 0.00 d 5.00 bcd 0.00 d 0.00 d 5.00 d 22.00 bcd 

copper oxychloride 0.00 d 5.00 bcd 7.50 bcd 15.00 abc 7.50 d 15.00 cd 37.50 bc 47.50 ab 

mancozeb 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 

CV (%) 144.63 85.33 

LSD 0.05 21.766 19.743 

 
*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                                        
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 47 เปอรเซ็นตการสราง appressorium  ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค               
แอนแทรคโนสกลวย บนเยือ่หอมท่ีลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา       
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  
 A. สายพันธุปกติ (S)   
 B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 48   การงอกของ conidium เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสกลวย บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารเคมี 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา  
สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุที่ทนทานตอสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim (HR) 
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4.2.3 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งการงอก conidium 

ของเชื้อรา Colletotrichum spp.สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝร่ัง 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา   
ในการยับยั้งการงอก germ tube ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง พบวา conidium ของเช้ือรา 
สายพันธุปกติ (S) ในชุดควบคุม เร่ิมงอกท่ีระยะเวลา 6 ชั่วโมง (35%) สวนเชื้อราสายพันธุทนทาน
ตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น เร่ิมงอกท่ีระยะเวลา 9 ช่ัวโมง โดยงอกได 7.5% ซ่ึงอัตรา
การงอกของ conidium ในแตละชุดทดลองจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  และในชุดควบคุมท่ีระยะเวลา 24 
ช่ัวโมง conidium ของเช้ือราสายพันธุปกติ (S) มีอัตราการงอกสูงสุดคือ 72.5% 

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการงอก germ tube ของเช้ือรา
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) ท่ีระยะเวลา 24 
ช่ัวโมง  พบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ mancozeb  เนื่องจากไมพบ
การงอกของ conidium เลย  และสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ carboxin และ 
captan  นอกจากนี้พบวาสารปองกันกําจัดเช้ือรา benomyl สงเสริมให conidium ของเชื้อรา         
สายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) งอก germ tube ไดดียิ่งข้ึน (67.5%) เม่ือ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (47.5%) (ตาราง 23, ภาพ 49 และ 51)     

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา   
ในการยับยั้งการสราง appressorium ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง พบวาในชุดควบคุม      
เช้ือราสายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) เร่ิมสราง 
appressorium ท่ีระยะเวลา 9 ช่ังโมง (25.66% และ 43.34% ตามลําดับ) โดยอัตราการสราง 
appressorium ในแตละชุดทดลองจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงในชุดควบคุม ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เช้ือรา
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีอัตราการ
สราง appressorium สูงสุดคือ 78.07% และ 63.49% ตามลําดับ   

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการสราง appressorium ของ  
เ ช้ือราสายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)             
ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  พบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ mancozeb  
เนื่องจากไมพบการสราง appressorium เลย  และสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมา
คือ carboxin และ captan  (ตาราง 24, ภาพ 50 และ 51)     
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ตาราง 23 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ฝร่ัง บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 
และ 24 ช่ัวโมง 
 

เปอรเซ็นตการงอก germ tube* 

S** HR สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 35.00 abc*** 52.50 abc 67.50 ab 72.50 a 0.00 d 7.50 cd 40.00 abcd 47.50 abc 

benomyl 27.50 abc 35.00 abc 47.50 abc 57.50 abc 0.00 d 17.50 bcd 52.50 ab 67.50 a 

carboxin 5.00 c 7.50 bc 32.50 abc 35.00 abc 0.00 d 0.00 d 0.00 d 12.50 bcd 

captan 2.50 c 22.50 abc 30.00 abc 35.00 abc 0.00 d 0.00 d 7.50 cd 52.50 ab 

copper oxychloride 32.50 abc 37.50 abc 47.50 abc 60.00 abc 0.00 d 10.00 bcd 32.50 abcd 52.50 ab 

mancozeb 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 d 0.00 d 0.00 d 7.50 cd 

CV (%) 97.33 123.12 

LSD 0.05 62.149 43.144 
 

*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                                        
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 49 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ฝร่ัง บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 
และ 24 ช่ัวโมง  
 A. สายพันธุปกติ (S)   
 B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ตาราง 24 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค            
แอนแทรคโนสฝร่ัง บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา          
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
 

เปอรเซ็นตการสราง appressorium* 

S** HR สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 0.00 e*** 25.66 c 58.13 b 78.07 a 0.00 c 43.34 ab 54.17 a 63.49 a 

benomyl 0.00 e 0.00 e 6.67 de 29.17 c 0.00 c 0.00 c 43.27 ab 54.17 a 

carboxin 0.00 e 0.00 e 0.00 e 0.00 e 0.00 c 0.00 c 0.00 c 10.00 c 

captan 0.00 e 0.00 e 0.00 e 0.00 e 0.00 c  0.00 c 0.00 c 12.50 c 

copper oxychloride 0.00 e 11.54 d 30.95 c 36.11 c 0.00 c 0.00 c 10.00 c 24.04 bc 

mancozeb 0.00 e 0.00 e 0.00 e 0.00 e 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 

CV (%) 46.39 110.01 

LSD 0.05 11.022 29.796 
 

*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                                        
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 50 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค                
แอนแทรคโนสฝร่ัง บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา          
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  
 A. สายพันธุปกติ (S)   
 B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ภาพ 51   การงอกของ conidium เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสฝรั่ง บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารเคมีชนิดตางๆ ตามอัตรา 
แนะนํา สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุที่ทนทานตอสารปองกันกําจดัเชื้อรา carbendazim (HR)
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4.2.4 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งการงอก conidium 

ของเชื้อรา Colletotrichum spp.สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา   
ในการยับยั้งการงอก germ tube ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง พบวา conidium ของเช้ือรา 
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเชื้อรา carbendazim (HR) ในชุดควบคุม   
เร่ิมงอกท่ีระยะเวลา 6 ช่ัวโมง (5.00% และ 2.50% ตามลําดับ) โดยอัตราการงอกของ conidium      
ในแตละชุดทดลองจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  และในชุดควบคุมท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง conidium ของเช้ือรา
สายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีอัตราการงอกสูงสุดคือ 70.00% 

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการงอก germ tube ของเช้ือรา
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) ท่ีระยะเวลา 24 
ช่ัวโมง  พบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ mancozeb เนื่องจากไมพบ
การงอกของ conidium เลย  และสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ carboxin  
(ตาราง 25, ภาพ 52 และ 54)     

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา     
ในการยับยั้งการสราง appressorium ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  พบวาในชุดควบคุมเช้ือรา
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) เร่ิมสราง 
appressorium ท่ีระยะเวลา 9 ช่ัวโมง (12.50% และ 8.34% ตามลําดับ) โดยอัตราการสราง 
appressorium ในแตละชุดทดลองจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงในชุดควบคุม ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เช้ือรา
สายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีอัตราการสราง appressorium สูงสุดคือ 
61.12% (ตาราง 26, ภาพ 53 และ 54)     

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการสราง appressorium ของ  
เ ช้ือราสายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)             
ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  พบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ carboxin, 
captan และ mancozeb  เนื่องจากไมพบการสราง appressorium เลย (ตาราง 26, ภาพ 53 และ 54)     
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ตาราง 25 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
มะมวง บนเยือ่หอมท่ีลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 
12 และ 24 ช่ัวโมง 
 

เปอรเซ็นตการงอก germ tube* 

S** HR สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 5.00 fgh*** 20.00 def 47.50 ab 55.00 a 2.50 cd 5.00 cd 27.50 bc 70.00 a 

benomyl 2.50 gh 17.50 defg 30.00 cde 32.50 bcd 2.50 cd 7.50 cd 10.00 cd 37.50 b 

carboxin 5.00 fgh 7.50 fgh 5.00 fgh 17.50 defg 5.00 cd 7.50 cd 5.00 cd 2.50 cd 

captan 2.50 gh 5.00 fgh 15.00 efgh 25.00 cde 2.50 cd 2.50 cd 5.00 cd 15.00 bcd 

copper oxychloride 7.50 fgh 17.50 defg 27.50 cde 40.00 abc 2.50 cd 5.00 cd 12.50 bcd 15.00 bcd 

mancozeb 0.00 h 0.00 h 0.00 h 0.00 h 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 

CV(%) 277.45 163.12 

LSD 0.05 34.496 24.179 
 

*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                                        
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 52 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
มะมวง บนเยือ่หอมท่ีลอยอยูในสารปองกนักําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 
12 และ 24 ช่ัวโมง  
 A. สายพันธุปกติ (S)   
 B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ตาราง 26 เปอรเซ็นตการสราง appressorium  ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค            
แอนแทรคโนสมะมวง บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา     
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
 

เปอรเซ็นตการสราง appressorium* 

S** HR สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 0.00 a*** 16.67 a 18.75 a 33.34 a 0.00 c 12.50 bc 30.00 b 61.12 a 

benomyl 0.00 a 0.00 a 12.50 a 16.67 a 0.00 c 0.00 c 0.00 c 35.42 b 

carboxin 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 

captan 0.00 a 0.00 a 0.00 a  0.00 a 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 

copper oxychloride 0.00 a 0.00 a 16.67 a 30.00 a 0.00 c 0.00 c 16.67 bc 16.67 bc 

mancozeb 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 

CV (%) 50.50 125.96 

LSD 0.05 16.719 26.267 
 

*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                                        
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

127 
 

 
 

 
 

ภาพ 53 เปอรเซ็นตการสราง appressorium  ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค              
แอนแทรคโนสมะมวง บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา     
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  
 A. สายพันธุปกติ (S)    
 B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

                             ภาพ 54 การงอกของ conidium เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะมวง บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารเคมีชนิดตางๆ ตาม 
                             อัตราแนะนํา สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุที่ทนทานตอสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim (HR)
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4.2.5 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งการงอก conidium

ของ เชื้อรา Colletotrichum spp.สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา   
ในการยับยั้งการงอก germ tube ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง พบวา conidium ของเช้ือรา 
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) ในชุดควบคุม 
เร่ิมงอกท่ีระยะเวลา 6 ช่ัวโมง (5.00% และ 12.50%) โดยอัตราการงอกของ conidium ในแตละชุด
ทดลองจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  และในชุดควบคุมท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง conidium ของเช้ือราสายพันธุ
ทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีอัตราการงอกสูงสุดคือ 47.50% 

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการงอก germ tube ของเช้ือรา
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) ท่ีระยะเวลา 24 
ช่ัวโมง  พบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ mancozeb  เนื่องจากไมพบ
การงอกของ conidium เลย  และสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ carboxin และ 
captan  (ตาราง 27, ภาพ 55 และ 57)     

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา   
ในการยับยั้งการสราง appressorium ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  พบวาในชุดควบคุมเช้ือรา
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) เร่ิมสราง 
appressorium ท่ีระยะเวลา 9 ช่ังโมง โดยงอกได 12.50% และ 8.34% ตามลําดับ ซ่ึงอัตราการสราง 
appressorium ในแตละชุดทดลองจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  โดยในชุดควบคุม ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เชื้อรา
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีอัตราการ
สราง appressorium สูงสุดท่ี 63.34% และ 53.85% ตามลําดับ   

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการสราง appressorium ของ  
เ ช้ือราสายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)             
ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  พบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ carboxin 
และ mancozeb  เนื่องจากไมพบการสราง appressorium เลย และสารปองกันกําจัดเช้ือราที่มี
ประสิทธิภาพรองลงมาคือ  captan  (ตาราง 28, ภาพ 56 และ 57)     
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ตาราง 27 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
มะละกอ บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 
12 และ 24 ช่ัวโมง 
 

เปอรเซ็นตการงอก germ tube* 

S** HR สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 5.00 cd*** 17.50 abc 17.50 abc 27.50 a 12.50 cde 25.00 abcde 37.50 abc 47.50 ab 

benomyl 2.50 cd 10.00 bcd 15.00 abcd 17.50 abc 5.00 cd 17.50 bcde 20.00 abcde 37.50 abc 

carboxin 0.00 d 0.00 d  5.00 cd 7.50 cd 0.00 e 0.00 e 15.00 cde 22.50 abcde 

captan 0.00 d 10.00 bcd 12.00 abcd 25.00 ab 0.00 e 0.00 e 5.00 cd 22.50 abcde 

copper oxychloride 0.00 d 10.00 bcd 17.50 abc 25.00 ab 7.50 cde 20.00 abcde 32.50 abcd 50.00 a 

mancozeb 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 e 0.00 e 0.00 e 0.00 e 

CV (%) 60.59 115.08 

LSD 0.05 12.678 23.462 
 

*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                                        
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 55 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
มะละกอ บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 
12 และ 24 ช่ัวโมง  
 A. สายพันธุปกติ (S)   
 B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ตาราง 28 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค            
แอนแทรคโนสมะละกอ บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา  
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
 

เปอรเซ็นตการสราง appressorium* 

S** HR สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 0.00 c*** 12.50 c 55.00 a 63.34 a 0.00 d 8.34 cd 30.00 bc 53.85 a 

benomyl 0.00 c 0.00 c 0.00 c 29.17 b 0.00 d 0.00 d 8.34 cd 29.17 bc 

carboxin 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 

captan 0.00 c 0.00 c 0.00 c 12.50 c 0.00 d 0.00 d 0.00 d 14.29 cd 

copper oxychloride 0.00 c 0.00 c 29.17 b 41.67 b 0.00 d 16.67 cd 30.00 bc 46.43 ab 

mancozeb 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 

CV (%) 82.91 99.36 

LSD 0.05 16.042 32.257 
 

*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                                        
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 56 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค               
แอนแทรคโนสมะละกอ บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา  
ท่ีระยะเวลา  6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  
 A. สายพันธุปกติ (S)   
 B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 57 การงอกของ conidium เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะละกอ บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารเคมี 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา 
สายพันธุปกติ (S) และสายพันธุที่ทนทานตอสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim (HR) 
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4.2.6 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งการงอก conidium 

ของ เชื้อรา Colletotrichum spp.สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสม 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา   
ในการยับยั้งการงอก germ tube ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง พบวา conidium ของเช้ือรา 
สายพันธุปกติ (S) ในชุดควบคุม เร่ิมงอกท่ีระยะเวลา 9 ช่ัวโมง (35.00%) สวนเช้ือราสายพันธุ
ทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น เร่ิมงอกท่ีระยะเวลา 12 ช่ัวโมง (10.00%)  โดย
อัตราการงอกของ conidium ในแตละชุดทดลองจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และในชุดควบคุมท่ีระยะเวลา 24 
ช่ัวโมง conidium ของเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) มีอัตราการงอก
สูงสุดคือ 80.0% 

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการงอก germ tube ของเช้ือรา
สายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) ท่ีระยะเวลา 24 
ช่ัวโมง  พบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ mancozeb  เนื่องจากไมพบ
การงอกของ conidium เลย  และสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ carboxin และ 
captan  (ตาราง 29, ภาพ 58 และ 60)     

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา   
ในการยับยั้งการสราง appressorium ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง  พบวาในชุดควบคุมเช้ือรา
สายพันธุปกติ (S) เร่ิมสราง appressorium ท่ีระยะเวลา 9 ช่ัวโมง (12.50%) และเช้ือราสายพันธุ
ทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) เร่ิมสราง appressorium ท่ีระยะเวลา 12 ช่ัวโมง 
(12.5%) โดยอัตราการสราง appressorium ในแตละชุดทดลองจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงในชุดควบคุม    
ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เช้ือราสายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา    
carbendazim (HR) มีอัตราการสราง appressorium สูงสุดคือ 68.75% และ 60.26% ตามลําดับ   

ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราในการยับยั้งการสราง appressorium ของ  
เ ช้ือราสายพันธุปกติ (S) และเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)             
ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  พบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100% คือ carboxin, 
captan และmancozeb เนื่องจากไมพบการสราง appressorium เลย (ตาราง 30, ภาพ 59 และ 60)     
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ตาราง 29 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
สม บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 
และ 24 ช่ัวโมง 
 

เปอรเซนตการงอก germ tube* 

S** HR สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 0.00 f*** 35.00 cd 45.00 bc 62.50 b 0.00 d 0.00 d 10.00 cd 80.00 a 

benomyl 5.00 ef 40.00 c 37.50 cd 50.00 bc 0.00 d 0.00 d 10.00 cd 47.50 b 

carboxin 5.00 ef 5.00 ef 10.00 ef 15.00 ef 0.00 d 0.00 d 5.00 d 12.50 cd 

captan 0.00 f 0.00 f 40.00 c 37.50 cd 0.00 d 0.00 d 0.00 d 7.5 

copper oxychloride 0.00 f 20.00 de 47.50 bc 87.50 a 0.00 d 0.00 d 22.50 c 37.50 b 

mancozeb 0.00 f 0.00 f 0.00 f 0.00 f 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 

CV (%) 73.97 77.62 

LSD 0.05 13.027 10.766 
 

*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                                        
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 58 เปอรเซ็นตการงอก germ tube ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
สม   บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 
และ 24 ช่ัวโมง  
 A. สายพันธุปกติ (S)   
 B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ตาราง 30 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค            
แอนแทรคโนสสม บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา           
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง 
 

เปอรเซ็นตการสราง appressorium* 

S** HR สารปองกันกําจัดเชื้อรา 

6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 6 hr 9 hr 12 hr 24 hr 

control 0.00 d*** 12.50 cd 48.75 a 60.26 a 0.00 e 0.00 e 12.50 d 68.75 a 

benomyl 0.00 d 0.00 d 0.00 d 21.67 bc 0.00 e 0.00 e 0.00 e 42.27 b 

carboxin 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 e 0.00 e 0.00 e 0.00 e 

captan 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 e 0.00 e 0.00 e 0.00 e 

copper oxychloride 0.00 d 0.00 d 29.17 b 32.46 b 0.00 e 0.00 e 10.00 de 27.78 c 

mancozeb 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 e 0.00 e 0.00 e 0.00 e 

CV (%) 38.97 73.37 

LSD 0.05 18.182 14.670 
 

*คาเฉล่ียจาก 3 ซํ้า /ซํ้าละ 100 conidium                                                                                                                          
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)                                                                                        
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 59 เปอรเซ็นตการสราง appressorium ของเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค               
แอนแทรคโนสสม บนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือรา 5 ชนิด ตามอัตราแนะนํา           
ท่ีระยะเวลา 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง   

A. สายพันธุปกติ (S)   
B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 60 การงอกของ conidium เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสสม บนเยื่อหอมที่ลอยอยูในสารเคมีชนิดตางๆ ตามอัตราแนะนํา  
สายพันธุปกติ (S) และสายพนัธุที่ทนทานตอสารปองกันกําจัดเชื้อรา carbendazim (HR)
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จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเช้ือราตอการงอก conidium ของ   

เช้ือราบนเยื่อหอมท่ีลอยอยูในสารปองกันกําจัดเช้ือราชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับ conidium ท่ีลอยอยู
ในน้ํากล่ัน พบวา mancozeb มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของ conidium ของเช้ือรา 
Colletotrichum spp. ไดดีท่ีสุด (100%) ท้ังในสายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสาร
ปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)  และสารกําจัดเช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอก
ของ conidium รองลงมา คือ carboxin, captan, copper oxychloride และ benomyl ตามลําดับ (ตาราง 
19, 21, 23, 25, 27 และ 29, ภาพ 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58 และ 60) 

สวนสารปองกันกําจัดเช้ือรา copper oxychloride เปนสารท่ีไมมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมการงอกของ conidium ในทางตรงกันขามกลับสงเสริมการงอก germ tube ของเชื้อราท้ังสอง
สายพันธุ และในบางการทดลองสารเคมีดังกลาวจะเรงให germ tube งอกไดเร็วข้ึน แต germ tube  
ท่ีงอกออกมาจะมีลักษณะลีบยาว  (ตาราง 19, 21, 23, 25, 27 และ 29, ภาพ 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 
54, 55, 57, 58 และ 60) และสราง appressorium ไดนอยลง เม่ือเทียบกับสายพันธุเดียวกันท่ีเจริญใน
น้ํากล่ัน  (ตาราง 20, 22, 24, 26, 28 และ 30, ภาพ 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59 และ 60) 

นอกจากนี้ยังพบวาสารปองกันกําจัดเช้ือราท้ัง 5 ชนิดมีผลทําให germ tube งอกชาลง 
และเม่ือ germ tube งอกออกมายังมีผลทําใหเช้ือราสราง appressorium ไดปริมาณลดลงเม่ือเทียบกับ
ชุดควบคุม ยกเวนในกรณีของเชื้อราสายพันธุท่ีทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
พบวา benomyl ไมมีผลในการยับยั้งการงอกของ  conidium และการสราง appressorium เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ตาราง 20, 22, 24, 26, 28 และ 30, ภาพ 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 
56, 57, 59 และ 60) 
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4.3 การทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. 
ท่ีทนทานตอสารกําจัดเชื้อรา carbendazim 

4.3.1 ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการควบคุมการเจริญของเสนใยเชื้อรา 

Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของแอปเปล 

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อราจากสมุนไพร 3 
ชนิด  คือ ขิง ขา และกระชาย ท่ีความเขมขน 6 ระดับ ไดแก 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 และ 5% พบวาในการ
ควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น สมุนไพรท่ีมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือขาท่ีความเขมขน 5%  ยับยั้งได 53.99% สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมา
คือ ขิงและกระชาย ท่ีความเขมขน 5% ยับยั้งได 52.40% และ 51.44% ตามลําดับ และพบวาลักษณะ
โคโลนีของเช้ือราในชุดทดสอบไมแตกตางจากชุดควบคุม เพียงแตสมุนไพรมีผลยับยั้งการเจริญของ
เสนใยบนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA เทานั้น (ตาราง 31, ภาพ 61 และ 63)     

เม่ือสรางกราฟ dosage-response (DR curve) จากคาเปอรเซ็นตการยับยั้งท่ีไดของ
สมุนไพรท้ัง 3 ชนิด เพื่อใชหาคา effective dose (ED50)  พบวาสมุนไพรท้ัง 3 ชนิดท่ีนํามาใชควบคุม
การเจริญของเช้ือรา   Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของแอปเปล จะมีคาความ
เขมขนต้ังแต 5% ข้ึนไป หากตองการยับยั้งการเจริญของเสนใยใหไดมากกวา 50% จะตองเพ่ิมความ
เขมขนของสมุนไพรใหมากกวา 5% (ตาราง 32, ภาพ 62 และ 63)     
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ตาราง 31 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล 
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง* 
HR** 

ความเขมขน (%) 
 

กระชาย ขา ขิง 

   0.1 22.36 f*** 7.99 i 10.86 hi 
   0.3 33.55 cd 13.74 gh 20.45 f 
   0.5 34.51 c 13.42 gh 25.56 e 

1 35.78 c 16.29 g 32.91 cd 
3 49.84 b 30.67 d 49.52 b 
5 51.44 ab 53.99 a 52.40 ab 

CV (%) 7.03 

LSD0.05    3.0744 
 

*คาเฉล่ียจาก 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)    
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 61 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา    
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim (HR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

145 
 

ตาราง 32 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด 
เช้ือรา carbendazim (HR) 
 

คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยัง้ ความเขมขน (%) 
  กระชาย ขา ขิง 

0.1 4.24 3.59 3.76 

0.3 4.57 3.90 4.17 

0.5 4.60 3.86 4.34 

1 4.63 4.01 4.52 

3 4.99 4.49 4.98 

5 5.03 5.10 5.06 
 
 
 

 
 
ภาพ 62 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสแอปเปล สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ภาพ 63 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสแอปเปล        
สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) ท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA ผสม
สมุนไพรความเขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียงท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 
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4.3.2 ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการควบคุมการเจริญของเสนใยเชื้อรา 

Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกลวย 

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อราจากสมุนไพร 3 
ชนิด คือ ขิง ขา และกระชาย ท่ีความเขมขน 6 ระดับ ไดแก 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 และ 5% พบวาในการ
ควบคุมเช้ือราสายพันธุปกติ (S) นั้น สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือขิงท่ีความเขมขน 5% 
ยับยั้งได 50.75% สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ กระชายท่ีความเขมขน 5%  และ 3% ยับยั้ง
ได 48.81% และ 47.44% ตามลําดับ  (ตาราง 33, ภาพ 64 และ 66)     

ในการควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น 
สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือขิง และกระชายท่ีความเขมขน 5% ยับยั้งได 50.61% และ 
50.30% ตามลําดับ ซ่ึงสมุนไพรท้ัง 2 ชนิดดังกลาวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใย
เช้ือราไดไมแตกตางกันท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และพบวาลักษณะโคโลนีของเช้ือราในชุด
ทดสอบไมแตกตางจากชุดควบคุม เพียงแตสมุนไพรมีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยบนอาหารเล้ียง
เช้ือ PDA เทานั้น (ตาราง 33, ภาพ 64 และ 66)     

เม่ือสรางกราฟ DR curve จากคาเปอรเซ็นตการยับยั้งท่ีไดของสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด เพื่อ
ใชหาคา ED50 พบวาสมุนไพรท้ัง 3 ชนิดท่ีนํามาใชควบคุมการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. 
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกลวย จะมีคาความเขมขนต้ังแต 5% หากตองการยับยั้งการเจริญของ
เสนใยใหไดมากกวา 50% จะตองเพ่ิมความเขมขนของสมุนไพรใหมากกวา 5% (ตาราง 34, ภาพ 65 
และ 66)     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

148 
 

ตาราง 33 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสกลวย  
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง* 

S** HR ความเขมขน (%) 

กระชาย ขา ขิง กระชาย ขา ขิง 

   0.1 30.12 f*** 9.62 k 18.17 hi 29.88 ghi 34.76 f 22.87 j 

   0.3 36.97 d 12.05 j 24.90 g 37.80 e 36.28 ef 28.66 hi 

   0.5 37.20 d 16.44 i 29.60 f 42.68 c 37.20 e 31.40 g 

1 39.63 c 19.96 h 34.07 e 40.24 d 30.79 gh 35.98 ef 

3 47.44 b 34.35 e 46.07 b 46.04 b 28.35 i 47.26 b 

5 48.81 ab 41.57 c 50.75 a 50.30 a 34.76 f 50.61 a 

CV (%) 5.23 4.60 

LSD0.05 2.3819 2.4108 

 
*คาเฉล่ียจาก 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)    
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ  64 เปอร เซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร  3 ชนิด  ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา        
Colletotrichum spp.  สาเหตุโรคแอนแทรคโนสกลวย    
  A. สายพันธุปกติ (S)    
  B.สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ตาราง 34 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมนุไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกลวย  
 

คา Probit ของเปอรเซ็นต การยับย้ัง 

S* HR ความเขมขน (%) 

กระชาย ขา ขิง กระชาย ขา ขิง 

0.1 4.47 3.69 4.09 4.47 4.60 4.25 

0.3 4.66 3.82 4.32 4.68 4.64 4.43 

0.5 4.67 4.06 4.46 4.81 4.67 4.51 

1 4.73 4.32 4.59 4.75 4.49 4.64 

3 4.93 4.59 4.90 4.89 4.42 4.93 

5 4.96 4.78 5.02 5.00 4.60 5.01 

 
*ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)    
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ภาพ 65 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสของกลวย    
  A. สายพันธุปกติ (S)     
  B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ภาพ 66 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสกลวย ท่ีเล้ียงบน
อาหาร PDA ผสมสมุนไพรความ เขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียง 7 วัน 
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4.3.3 ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการควบคุมการเจริญของเสนใยเชื้อรา 

Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝร่ัง 

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อราจากสมุนไพร 3 
ชนิด คือ ขิง ขา และกระชาย  ท่ีความเขมขน 6 ระดับ ไดแก 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 และ 5%  พบวาในการ
ควบคุมเช้ือราสายพันธุปกติ (S) นั้น สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือกระชายท่ีความเขมขน 5% 
ยับยั้งได 52.68% สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ ขาและขิง ท่ีความเขมขน 5% ยับยั้งได 
46.40% และ 45.31% ตามลําดับ (ตาราง 35, ภาพ 67 และ 69)     

ในการควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น 
สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือขาท่ีความเขมขน 5% ยับยั้งได 55.46% สมุนไพรท่ีมี
ประสิทธิภาพรองลงมาคือ กระชายและขิง ท่ีความเขมขน 5% ยับยั้งได 49.15% และ 47.98% 
ตามลําดับ และพบวาลักษณะโคโลนีของเช้ือราในชุดทดสอบไมแตกตางจากชุดควบคุม เพียงแต
สมุนไพรมีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยบนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA เทานั้น (ตาราง 35, ภาพ 67 และ 
69)         

เม่ือสรางกราฟ DR curve จากคาเปอรเซ็นตการยับยั้งท่ีไดของสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด เพื่อ
ใชหาคา ED50 พบวาสมุนไพรท้ัง 3 ชนิดท่ีนํามาใชควบคุมการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. 
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝร่ัง จะมีคาความเขมขนมากกวา 5% หากตองการยับยั้งการเจริญของ
เสนใยใหไดมากกวา 50% จะตองเพ่ิมความเขมขนของสมุนไพรใหมากกวา 5% (ตาราง 36, ภาพ 68
และ 69)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

154 
 

ตาราง 35 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝร่ัง 
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง* 

S** HR ความเขมขน (%) 

กระชาย ขา ขิง กระชาย ขา ขิง 

   0.1 20.52 fg*** 5.87 k 6.31 k 20.36 i 16.77 jk 11.56 l 

   0.3 21.10 fg 8.07 k 13.01 ij 28.73 gh 21.25 i 14.71 kl 

   0.5 25.48 e 12.18 j 16.26 hi 30.63 fg 19.83 ij 16.79 jk 

1 34.44 d 17.77 gh 22.69 ef 38.20 e 26.67 h 23.09 i 

3 44.44 b 31.25 d 38.94 c 45.18 cd 42.57 d 33.11 f 

5 52.68 a 46.40 b 45.31 b 49.15 b 55.46 a 47.98 bc 

CV (%) 9.33 8.33 

LSD0.05    3.4009    3.5562 
 

*คาเฉล่ียจาก 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)    
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ  67 เปอร เซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร  3 ชนิด  ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา        
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสฝร่ัง    
  A. สายพันธุปกติ (S)   
  B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ตาราง 36 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมนุไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝร่ัง  
 

คา probit ของเปอรเซ็นต การยับย้ัง 

S* HR ความเขมขน (%) 

กระชาย ขา ขิง กระชาย ขา ขิง 

0.1 4.17 3.42 3.46 4.17 4.03 3.80 

0.3 4.19 3.59 3.87 4.43 4.20 3.95 

0.5 4.34 3.83 4.01 4.49 4.15 4.04 

1 4.59 4.07 4.25 4.69 4.44 4.26 

3 4.85 4.50 4.71 4.87 4.81 4.56 

5 5.06 4.90 4.88 4.97 5.13 4.94 
 

*ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)    
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ภาพ 68 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสของฝร่ังสาย  
  A. สายพันธุปกติ (S)    
  B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ภาพ 69 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสฝรั่ง ท่ีเล้ียงบน
อาหาร PDA ผสมสมุนไพรความ เขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียงท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 
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4.3.4 ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการควบคุมการเจริญของเสนใยเชื้อรา 

Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง 

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อราจากสมุนไพร 3 
ชนิด คือ ขิง ขา และกระชาย ท่ีความเขมขน 6 ระดับ ไดแก 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 และ 5% พบวาในการ
ควบคุมเช้ือราสายพันธุปกติ (S) นั้น สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือกระชายท่ีความเขมขน 5% 
ยับยั้งได 61.91% สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ กระชาย ความเขมขน 3% และขา ท่ีความ
เขมขน 5% ยับยั้งได 52.20% และ 45.42% ตามลําดับ (ตาราง 37, ภาพ 70 และ 72)     

ในการควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น 
สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพดีที่สุด คือขิง และขาท่ีความเขมขน 5% ยับยั้งได 56.34% และ 54.83% 
ตามลําดับ ซ่ึงสมุนไพรท้ัง 2 ชนิดดังกลาวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเช้ือราได
ไมแตกตางกันท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และพบวาลักษณะโคโลนีของ เช้ือราในชุดทดสอบไม
แตกตางจากชุดควบคุม เพียงแตสมุนไพรมีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยบนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA 
เทานั้น (ตาราง 37, ภาพ 70 และ 72)     

เม่ือสรางกราฟ DR curve จากคาเปอรเซ็นตการยับยั้งท่ีไดของสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด เพื่อ
ใชหาคา ED50 พบวาสมุนไพรท้ัง 3 ชนิดท่ีนํามาใชควบคุมการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. 
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง จะมีคาความเขมขนต้ังแต 5% ข้ึนไป หากตองการยับยั้งการ
เจริญของเสนใยใหไดมากกวา 50% จะตองเพิ่มความเขมขนของสมุนไพรใหมากกวา 5% (ตาราง 
38, ภาพ 71 และ 72)     
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ตาราง 37 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง 
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง* 

S** HR ความเขมขน (%) 

กระชาย ขา ขิง กระชาย ขา ขิง 

   0.1 26.34 h*** 4.91 l 11.02 k 32.69 f 15.27 j 19.72 i 

   0.3 31.51 g 12.65 k 18.78 i 40.93 e 20.43 i 28.82 g 

   0.5 38.03 f 15.10 j 24.06 h 44.68 cd 20.27 i 33.58 f 

1 40.88 de 20.16 i 29.70 g 46.78 bc 25.33 h 42.69 de 

3 52.20 b 30.45 g 40.50 e 48.63 b 47.79 b 48.47 b 

5 61.91 a 43.05 cd 45.42 c 49.36 b 54.83 a 56.34 a 

CV (%) 5.68 4.97 

LSD0.05 2.4472 2.6468 
 

*คาเฉล่ียจาก 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)    
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 70 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา   
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะมวง    
  A. สายพันธุปกติ (S)    
   B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
 
 



 

162 
 

ตาราง 38 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมนุไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง 
  

คา Probit ของเปอรเซ็นต การยับย้ัง 

S* HR ความเขมขน (%) 

กระชาย ขา ขิง กระชาย ขา ขิง 

   0.1 4.36 3.34 3.77 4.55 3.97 4.12 

   0.3 4.50 3.85 4.11 4.76 4.17 4.44 

   0.5 4.69 3.97 4.29 4.86 4.16 4.57 

1 4.77 4.16 4.31 4.91 4.33 4.79 

3 5.05 4.48 4.75 4.96 4.94 4.96 

5 5.30 4.82 4.88 4.98 5.12 5.15 
 

*ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)    
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ภาพ 71 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสของมะมวง  
  A. สายพันธุปกติ (S)   
  B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ภาพ 72 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะมวง ท่ีเล้ียง
บนอาหาร PDA ผสมสมุนไพรความ เขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียงท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 
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4.3.5 ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการควบคุมการเจริญของเสนใยเชื้อรา 

Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ 

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อราจากสมุนไพร 3 
ชนิด  คือ ขิง ขา และกระชาย ท่ีความเขมขน 6 ระดับ ไดแก 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 และ 5% พบวาในการ
ควบคุมเช้ือราสายพันธุปกติ (S) นั้น สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือกระชายท่ีความเขมขน 5% 
ยับยั้งได 62.73% สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ กระชายท่ีความเขมขน 3% และขิงท่ีความ
เขมขน 5% ยับยั้งได 59.71% และ 56.71% ตามลําดับ (ตาราง 39, ภาพ 73 และ 75) 

ในการควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น 
สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือขาท่ีความเขมขน 5% ยับยั้งได 63.99% สมุนไพรท่ีมี
ประสิทธิภาพรองลงมาคือ ขิงและกระชาย ท่ีความเขมขน 5% ยับยั้งได 61.45% และ 59.10% 
ตามลําดับ และพบวาลักษณะโคโลนีของเช้ือราในชุดทดสอบไมแตกตางจากชุดควบคุม เพียงแต
สมุนไพรมีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยบนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA เทานั้น (ตาราง 39, ภาพ 73 และ 
75)     

เม่ือสรางกราฟ DR curve จากคาเปอรเซ็นตการยับยั้งท่ีไดของสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด เพื่อ
ใชหาคา ED50 พบวาสมุนไพรท้ัง 3 ชนิดท่ีนํามาใชควบคุมการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. 
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ จะมีคาความเขมขนต้ังแต 5% หากตองการยับยั้งการเจริญ
ของเสนใยใหไดมากกวา 50% จะตองเพิ่มความเขมขนของสมุนไพรใหมากกวา 5% (ตาราง 40, 
ภาพ 74 และ 75) 
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ตาราง 39 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ 
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง* 

S** HR ความเขมขน (%) 

กระชาย ขา ขิง กระชาย ขา ขิง 

   0.1 33.00 g*** 7.90 k 13.26 j 38.06 gh 17.47 l 31.78 i 

   0.3 39.95 f 12.40 j 27.57 h 35.70 h 21.30 k 40.68 fg 

   0.5 39.75 f 21.16 i 27.95 h 44.39 e 24.96 j 42.24 ef 

1 56.63 c 26.04 h 40.36 f 48.62 d 27.24 j 41.86 ef 

3 59.71 b 43.47 e 49.64 d 53.82 c 42.02 ef 53.76 c 

5 62.73 a 54.90 c 56.71 c 59.10 b 63.99 a 61.45 ab 

CV (%) 5.00 4.62 

LSD0.05    2.6515    2.7249 
 

*คาเฉล่ียจาก 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)    
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 73 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา   
Colletotrichum spp.  สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะละกอ  
  A. สายพันธุปกติ (S)    
  B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ตาราง 40 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมนุไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ 
 

คา Probit ของเปอรเซ็นต การยับย้ัง 

S* HR ความเขมขน (%) 

กระชาย ขา ขิง กระชาย ขา ขิง 

0.1 4.56 3.58 3.88 4.69 4.06 4.52 

0.3 4.74 3.84 4.40 4.63 4.20 4.76 

0.5 4.73 4.19 4.41 4.85 4.32 4.80 

1 5.16 4.35 4.75 4.96 4.39 4.79 

3 5.24 4.83 4.99 5.09 4.79 5.09 

5 5.32 5.12 5.16 5.23 5.35 5.28 
 

*ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)    
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ภาพ 74 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสของมะละกอ     
  A. สายพันธุปกติ (S)   
  B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ภาพ 75 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะละกอ ท่ีเล้ียง
บนอาหาร PDA ผสมสมุนไพรความเขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียงท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 
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4.3.6 ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการควบคุมการเจริญของเสนใยเชื้อรา 

Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสม 

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อราจากสมุนไพร 3 
ชนิด คือ ขิง ขา และกระชาย  ท่ีความเขมขน 6 ระดับ ไดแก 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 และ 5% พบวาในการ
ควบคุมเช้ือราสายพันธุปกติ (S) นั้น สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือขาท่ีความเขมขน 5% 
ยับยั้งได 61.78% สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ กระชายและขิง ท่ีความเขมขน 5% ยับยั้ง
ได 59.32% และ 48.33% ตามลําดับ (ตาราง 41, ภาพ 76 และ 78)      

ในการควบคุมเช้ือราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) นั้น 
สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือขิงท่ีความเขมขน 5% ยับยั้งได 51.25% สมุนไพรท่ีมี
ประสิทธิภาพรองลงมาคือ กระชายท่ีความเขมขน 5%  และ 3 % ยับยั้งได 46.62% และ 44.26% 
ตามลําดับ  และพบวาลักษณะโคโลนีของเช้ือราในชุดทดสอบไมแตกตางจากชุดควบคุม เพียงแต
สมุนไพรมีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยบนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA เทานั้น (ตาราง 41, ภาพ 76 และ 
78)       

เม่ือสรางกราฟ DR curve จากคาเปอรเซ็นตการยับยั้งท่ีไดของสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด เพื่อ
ใชหาคา ED50 พบวาสมุนไพรท้ัง 3 ชนิดท่ีนํามาใชควบคุมการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp. 
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสมจะมีคาความเขมขนต้ังแต 3% ข้ึนไป หากตองการยับยั้งการเจริญ
ของเสนใยใหไดมากกวา 50% จะตองเพิ่มความเขมขนของสมุนไพรใหมากกวา 5% (ตาราง 42, 
ภาพ 77 และ 78) 
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ตาราง 41 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp.  สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสม 
 

เปอรเซ็นตการยับยั้ง* 

S** HR ความเขมขน (%) 

กระชาย ขา ขิง กระชาย ขา ขิง 

   0.1 21.85 g*** 0.83 k 6.22 j 35.23 g 11.92 m 24.56 j 

   0.3 26.26 f 8.06 ij 16.75 h 37.72 f 15.30 l 27.76 i 

   0.5 30.49 e 7.11 ij 20.49 g 40.21 e 18.86 k 31.32 h 

1 35.48 d 9.73 i 26.93 f 42.88 d 18.51 k 37.01 fg 

3 58.12 b 46.76 c 48.48 c 46.26 bc 31.67 h 44.13 cd 

5 59.32 ab 61.78 a 48.33 c 46.62 b 36.66 fg 51.25 a 

CV (%) 7.36 4.84 

LSD0.05    3.0901    2.2791 
 

*คาเฉล่ียจาก 4 ซํ้า 
**ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)    
*** อักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี LSD 
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ภาพ 76 เปอรเซ็นตการยับยั้งของสมุนไพร 3 ชนิด ผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา   
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสสม     
  A. สายพันธุปกติ (S)    
  B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) 
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ตาราง 42 คา probit ของเปอรเซ็นตการยับยั้งของสมนุไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสม  
 

คา probit ของเปอรเซ็นต การยับย้ัง 

S* HR ความเขมขน (%) 

กระชาย ขา ขิง กระชาย ขา ขิง 

   0.1 4.22 2.85 3.46 4.62 3.82 4.31 

   0.3 4.36 3.60 4.03 4.66 3.98 4.38 

   0.5 4.48 3. 53 4.17 4.75 4.11 4.51 

1 4.62 3.70 4.38 4.82 4.10 4.67 

3 5.20 4.91 4.96 4.90 4.52 4.85 

5 5.23 5.30 4.95 4.91 4.66 5.03 
 

*ระดับความทนทาน = S (sensitive), HR (highly resistance)    
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ภาพ 77 คา ED50 ของสมุนไพร 3 ชนิด ตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา  Colletotrichum spp. สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสของสม    
  A. สายพันธุปกติ (S)     
  B. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด   เช้ือรา carbendazim (HR) 
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ภาพ 78 การเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสสม ท่ีเล้ียงบน
อาหาร PDA ผสมสมุนไพรความเขมขนตางๆ ภายหลังการเล้ียงท่ีอุณหภูมิหอง 7 วัน 
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จากการทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด ไดแก กระชาย ขา และขิง ใน
การควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากผลไมท้ัง 6 ชนิด พบวา 
กระชาย ความเขมขน 5% ประสิทธภาพในการควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือราท่ีแยกไดจาก ฝร่ัง, 
มะมวง, มะละกอ สายพันธุปกติไดดีท่ีสุด 52.68, 61.91 และ 62.73% ตามลําดับ, ขา ความเขมขน 5% 
สามารถควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือรา ท่ีแยกไดจากแอปเปล, ฝร่ัง และมะละกอ สายพันธุท่ี
ทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)ไดดีท่ีสุด 53.99, 55.46 และ 63.99% 
ตามลําดับ นอกจากนี้ ขา ความขมขน 5% ยังสามารถควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือราท่ีแยกไดจาก
สมสายพันธุปกติ (S)ไดดีท่ีสุดอีกดวย โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเช้ือราได 61.78% สวน
ขิงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค          
แอนแทรคโนสกลวยไดท้ังสายพันธุปกติ (S) และสายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา  
carbendazim (HR)ไดดีท่ีสุด 50.75 และ 50.61% ตามลําดับ นอกจากนี้ขิง ความเขมขน 5% ยัง
ควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือราท่ีแยกไดจากมะมวง และสม สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกัน
กําจัดเช้ือรา carbendazim (HR)ไดดีท่ีสุดอีกดวย 56.34 และ 51.25% ตามลําดับ (ตาราง 31, 33, 35, 
37, 39 และ 41, ภาพ 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76 และ 78) และจากการทดลองคร้ังนี้     
ยังพบวาสมุนไพรท้ังสามชนิดดังกลาวจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญของเสนใยเช้ือรา
ไดดีข้ึนเม่ือความเขมขนของสมุนไพรมากข้ึน โดยสมุนไพรของเช้ือราทั้งสามชนิดไมมีผลทําให
ลักษณะโคโลนีของเช้ือราเปล่ียนแปลงไปแตอยางใด เพียงแตมีผลใหเช้ือรามีอัตราการเจริญลดลง
เทานั้น และเม่ือนําคาเปอรเซ็นตการยับยั้งมาสราง DR curve เพื่อใชในการหาคา ED50 หรือคาท่ีทํา
ใหทราบปริมาณของสมุนไพรท่ีมีผลในการยับยั้งการของเสนใยเช้ือราลงคร่ึงหนึ่ง พบวาคา ED50    
ท่ีไดจะมีคาความเขมขนของสมุนไพรมากกวา 5% ดังนั้นหากตองการควบคุมการเจริญของเสนใย
ใหมากยิ่งข้ึน ก็ตองใชผงสมุนไพรท่ีมีคามากกวา 5% ข้ึนไป (ตาราง 32, 34, 36, 38, 40 และ 42, ภาพ 
62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77 และ 78) 
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5. การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อรา Colletotrichum spp. ท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัด
เชื้อรา carbendazim (HR) 

ทําการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอท่ีตําแหนงบางสวนของยีน  beta-tubulin ของเช้ือรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสจากตัวอยางเช้ือราจํานวน 18 ไอโซเลท ท่ีแยกไดจาก 
แอปเปล 1 ไอโซเลท, กลวย 1 ไอโซเลท, ฝร่ัง 3 ไอโซเลท, มะมวง 6 ไอโซเลท, มะละกอ 2           
ไอโซเลท และสม 5 ไอโซเลท (ตาราง 50) โดยเทคนิค PCR ซ่ึงใช primer 2 ชนิด คือ TB2L         
(5′-GTT TCC AGA TCA CCC ACT CC-3′) และ TB2R (5′-TGA GCT CAG GAA CAC TGA 
CG-3′) ( Buhr and Dickman, 1994)  สามารถเพ่ิมปริมาณ ดีเอ็นเอไดท้ังหมด 16 ไอโซเลท จาก
ตัวอยางดีเอ็นเอของเช้ือรา Colletotrichum spp.ท่ีแยกไดจาก ฝร่ัง มะมวง มะละกอ และสม (ตาราง 
43) สามารถสังเคราะหดีเอ็นเอขนาด 474 คูเบส (ภาพ 79-82) ซ่ึงการทดลองคร้ังนี้ไมประสบ
ความสําเร็จในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในตําแหนงบางสวนของยีน beta-tubulin ของเช้ือรา 
Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากแอปเปล และกลวย อาจจะเนื่องมาจากไพรเมอรท่ีใชในการ
ทดลองคร้ังนี้ คือ TB2L/TB2R เปนไพรเมอร ท่ีออกแบบโดยอาศัยตนแบบจากเช้ือรา                       
C. gloeosporioides f. sp. aeschynomene (U14138) ซ่ึงไพรเม่ือดังกลาวอาจไมเหมาะสมตอการเพ่ิม
ปริมาณดีเอ็นเอที่ตําแหนงบางสวนของยีน beta-tubulin ของเช้ือรา C. acutatum ท่ีแยกไดจาก
แอปเปล และเช้ือรา C. musae ท่ีแยกไดจากกลวย เนื่องจากเปนเช้ือราตางสปชีสกัน  

เม่ือทําการวิเคราะหหาลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนในตําแหนงยีน beta-tubulin ของ   
เช้ือรา Colletotrichum spp.ท่ีแยกไดจาก ฝร่ัง มะมวง มะละกอ และสม จํานวน 16  ตัวอยาง ท่ีเปน
ตัวแทนของเช้ือราท่ีแสดงความทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim ดวยเคร่ือง ABI 
PRISM 3100 Genetic Analyzer นําขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดท้ัง 16 ตัวอยาง มาเปรียบเทียบลําดับ  
นิวคลีโอไทดท่ีไดกับขอมูลท่ีมีรายงานใน NCBI พบวามีความเหมือนกันบางสวนกับยีน beta-
tubulin (TUB2) ของเช้ือรา C. gloeosporioides   f. sp. aeschynomene (U14138) ประมาณ 97-98% 
เม่ือเปรียบเทียบลําดับการเรียงตัวนิวคลีโอไทดบางสวนในตําแหนงยีน beta-tubulin ท้ัง 16 ตัวอยาง 
และยีน TUB2 ของเช้ือรา C. gloeosporioides f. sp. aeschynomene โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม 
CLUSTAL W จาก DDBJ พบวาลําดับนิวคลีโอไทดมีความผันแปรไปบางสวน (ขอมูลดังแสดงใน
ภาพ 83) และเปรียบเทียบความเหมือนกันระหวางกรดอะมิโนของทั้ง 16 ตัวอยาง และของยีน 
TUB2 ดวยโปรแกรม CLUSTAL W พบการเปล่ียนแปลงของเบสท่ีจําเพาะของกรดอะมิโนใน
ตําแหนงท่ี 198 จาก glutamic acid (GAG) เปน alanine (GCG) ซ่ึงตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงท่ี
จําเพาะเจาะจงตอยีน beta-tubulin ซ่ึงมักจะพบในเช้ือราท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา 
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benomyl (Peres et al., 2004) สวนความผันแปรของลําดับนิวคลีโอไทดในตําแหนงอ่ืนๆ ไมมีผลทํา
ใหเบสที่จําเพาะของกรดอะมิโนในตําแหนงอ่ืนๆ เปล่ียนแปลง (ตาราง 44 ภาพ 83 และ 84) 
 
ตาราง 43 ผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอท่ีตําแหนงบางสวนของยีน beta-tubulin ของเช้ือรา 
Colletotrichum spp.ท่ีแยกจากผลไม 6 ชนิด 
 

พืชอาศัย ไอโซเลทท่ีนํามาศึกษา จํานวนไอโซเลทที่ทํา PCR สําเร็จ 

แอปเปล A1 - 

กลวย B18 - 

ฝร่ัง G6, G10, G17 3 

มะมวง M2, M7, M13, M19, M34, M36 6 

มะละกอ P6, P24 2 

สม T1, T2, T3, T12, T31 5 

รวม 18 16 
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1.5% agarose gel, 100 V, 40 min. 

 
ภาพ 79 การแยกดีเอ็นเอท่ีไดจากการเพ่ิมปริมาณดวยเทคนิค PCR โดยใชไพรเมอร TB2L/TB2R 
เปนสวนเร่ิมตนการสังเคราะหช้ินสวนของยีน beta-tubulin เม่ือใชดีเอ็นเอที่สกัดจากเช้ือรา 
Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากผลฝร่ังเปนแมพิมพ  
หมายเหตุ M    =   ดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp + 1.5 kb ladder  
  G6   =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 6 
  G10 =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 10 
  G17 =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 17 
  S =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา C. gloeosporioides 
        สายพันธุปกติ (S) 
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1.5% agarose gel, 100 V, 40 min. 

 
ภาพท่ี 80 การแยกดีเอ็นเอท่ีไดจากการเพิ่มปริมาณดวยเทคนิค PCR โดยใชไพรเมอร TB2L/TB2R 
เปนสวนเร่ิมตนการสังเคราะหช้ินสวนของยีน beta-tubulin เม่ือใชดีเอ็นเอที่สกัดจากเช้ือรา 
Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากผลมะมวงเปนแมพิมพ 
หมายเหตุ M  =   ดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp + 1.5 kb ladder   
  M2 =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 2 
  M7 =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 7 
  M13 =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 13 
  M19 =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 19 
  M34 =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 34 
  M36 =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 36 
  S =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา C. gloeosporioides 
        สายพันธุปกติ (S) 
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1.5% agarose gel, 100 V, 40 min. 

 
ภาพท่ี 81 การแยกดีเอ็นเอท่ีไดจากการเพิ่มปริมาณดวยเทคนิค PCR โดยใชไพรเมอร TB2L/TB2R 
เปนสวนเร่ิมตนการสังเคราะหช้ินสวนของยีน beta-tubulin เม่ือใชดีเอ็นเอที่สกัดจากเช้ือรา 
Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากผลมะละกอเปนแมพิมพ 
หมายเหตุ M    =   ดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp + 1.5 kb ladder  
  P6    =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 6 
  P24   =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 24 
  S =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา C. gloeosporioides 
        สายพันธุปกติ (S) 
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1.5% agarose gel, 100 V, 40 min. 

 
ภาพท่ี 82 การแยกดีเอ็นเอท่ีไดจากการเพิ่มปริมาณดวยเทคนิค PCR โดยใชไพรเมอร TB2L/TB2R 
เปนสวนเร่ิมตนการสังเคราะหช้ินสวนของยีน beta-tubulin เม่ือใชดีเอ็นเอที่สกัดจากเช้ือรา 
Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากผลสมเปนแมพิมพ 
หมายเหตุ M =   ดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp + 1.5 kb ladder  
  T1    =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 1 
  T2   =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 2 
  T3    =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 3 
  T12   =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 12 
  T31   =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา Colletotrichum spp. ไอโซเลทท่ี 31 
  S =   ดีเอ็นเอที่สังเคราะหไดจากเช้ือรา C. gloeosporioides 
        สายพันธุปกติ (S) 
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TUB2 [1196] GTTCCCTCCC CCAAGGTCTC CGACACCGTT GTCGAGCCCT ACAACGCCAC TCTCTCCGTC [1255] 
Sen [1196] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1255] 
G6 [1196] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1255] 
G10 [1196] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1255] 
G17 [1196] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1255] 
M2 [1196] .......... .......... ......T... .......... .......... .......... [1255] 
M7  [1196] .......... .......... ......T... .......... .......... .......... [1255] 
M13 [1196] .......... .......... ......T... .......... .......... .......... [1255] 
M19 [1196] .......... .......... ......T... .......... .......... .......... [1255] 
M34 [1196] .......... .......... ......T... .......... .......... .......... [1255] 
M36 [1196] .......... .......... ......T... .......... .......... .......... [1255] 
P6 [1196] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1255] 
P24 [1196] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1255] 
T1 [1196] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1255] 
T2 [1196] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1255] 
T3 [1196] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1255] 
T12 [1196] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1255] 
T31 [1196] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1255] 
   
         
TUB2 [1256] CACCAGCTGG TCGAGAACTC CGACGAGACC TTCTGCATTG ACAACGAGGC TCTCTACGAC [1315] 
Sen  [1256] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1315] 
G6 [1256] .......... .......... .....C.... .......... .T........ .......... [1315] 
G10  [1256] .......... .......T.. .....C.... .......... .......... .......... [1315] 
G17 [1256] .......... .......... .....C.... .......... .......... .......... [1315] 
M2  [1256] .......... .......... .....C.... .......... .......... .......... [1315] 
M7  [1256] .......... .......... .....C.... .......... .......... .......... [1315] 
M13 [1256] .......... .......... .....C.... .......... .......... .......... [1315] 
M19 [1256] .......... .......... .....C.... .......... .......... .......... [1315] 
M34 [1256] .......... .......... .....C.... .......... .......... .......... [1315] 
M36 [1256] .......... .......... .....C.... .......... .......... .......... [1315] 
P6  [1256] .......... .......... .....C.... .......... .T........ .......... [1315] 
P24 [1256] .......... .......... .....C.... .......... .T........ .......... [1315] 
T1    [1256] .......... .......... .....C.... .......... .T........ .......... [1315] 
T2 [1256] .......... .......... .....C.... .......... .T........ .......... [1315] 
T3 [1256] .......... .......... .....C.... .......... .T........ .......... [1315] 
T12 [1256] .......... .......... .....C.... .......... .T........ .......... [1315] 
T31 [1256] .......... .......... .....C.... .......... .T........ .......... [1315] 
 
 
TUB2 [1316] ATTTGCATGC GTACCCTCAA GCTGTCCAAC CCCTCTTACG GCGACCTGAA CCACCTGGTC [1375] 
Sen [1316] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1375] 
G6 [1316] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1375] 
G10  [1316] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1375] 
G17   [1316] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1375] 
M2  [1316] .......... .......... ...A...... .......... .......... .......... [1375] 
M7   [1316] .......... .......... ...A...... .......... .......... .......... [1375] 
M13 [1316] .......... .......... ...A...... .......... .......... .......... [1375] 
M19 [1316] .......... .......... ...A...... .......... .......... .......... [1375] 
M34 [1316] .......... .......... ...A...... .......... .......... .......... [1375] 
M36 [1316] .......... .......... ...A...... .......... .......... .......... [1375] 
P6   [1316] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1375] 
P24 [1316] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1375] 
T1  [1316] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1375] 
T2  [1316] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1375] 
T3   [1316] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1375] 
T12  [1316] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1375] 
T31 [1316] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1375] 

 
ภาพ 83 การเปรียบเทียบความเหมือนของลําดับการจัดเรียงตัวของนิวคลีโอไทดจากดีเอ็นเอ            
ท่ีสังเคราะหดวยเทคนิค PCR โดยใชไพรเมอร TB2L/TB2R ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยก
ไดจากฝร่ัง มะมวง มะละกอ และสม กับยีน  beta-tubulin (TUB2)* ของเช้ือรา C. gloeosporioides  
f. sp. aeschynomene (U14138)     
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TUB2 [1376] TCTGCTGTTA TGTCCGGTGT CACTACCTGC CTGCGTTTCC CGGGTCAGCT GAACTCTGAC [1435] 
Sen [1376] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1435] 
G6 [1376] .......... .......... T......... .......... .......... .......... [1435] 
G10 [1376] .......... .......... .......... .......... .......... .......... [1435] 
G17 [1376] .......... .......... T......... .......... .......... .......... [1435] 
M2 [1376] .......... .......... .......... .......... ......A... .......... [1435] 
M7 [1376] .......... .......... .......... .......... ......A... .......... [1435] 
M13  [1376] .......... .......... .......... .......... ......A... .......... [1435] 
M19 [1376] .......... .......... .......... .......... ......A... .......... [1435] 
M34  [1376] .......... .......... .......... .......... ......A... .......... [1435] 
M36   [1376] .......... .......... .......... .......... ......A... .......... [1435] 
P6 [1376] .......... .......... T......... .......... .......... .......... [1435] 
P24 [1376] .......... .......... T......... .......... .......... .......... [1435] 
T1 [1376] .......... .......... T......... .......... .......... .......... [1435] 
T2  [1376] .......... .......... T......... .......... .......... .......... [1435] 
T3  [1376] .......... .......... T......... .......... .......... .......... [1435] 
T12  [1376] .......... .......... T......... .......... .......... .......... [1435] 
T31  [1376] .......... .......... T......... .......... .......... .......... [1435] 
 
                 
TUB2 [1436] CTGCGCAAGC TGGCTGTCAA CATGGTTCCT TTCCCCCGTC TCCACTTC [1485] 
Sen [1436] .......... .......... .......... .......... ........ [1485] 
G6 [1436] .......... .......... .......... .......... ........ [1485] 
G10  [1436] .......... .......... .......... .......... ........ [1485] 
G17 [1436] .......... .......... .......... .......... ........ [1485] 
M2  [1436] .......... .......... .......... .......... .T...... [1485] 
M7 [1436] .......... .......... .......... .......... .T...... [1485] 
M13  [1436] .......... .......... .......... .......... .T...... [1485] 
M19   [1436] .......... .......... .......... .......... .T...... [1485] 
M34 [1436] .......... .......... .......... .......... .T...... [1485] 
M36 [1436] .......... .......... .......... .......... .T...... [1485] 
P6 [1436] .......... .......... .......... .......... ........ [1485] 
P24 [1436] .......... .......... .......... .......... ........ [1485] 
T1  [1436] .......... .......... .......... .......... ........ [1485] 
T2   [1436] .......... .......... .......... .......... ........ [1485] 
T3 [1436] .......... .......... .......... .......... ........ [1485] 
T12 [1436] .......... .......... .......... .......... ........ [1485] 
T31  [1436] .......... .......... .......... .......... ........ [1485] 

 
 

ภาพ 83 (ตอ) การเปรียบเทียบความเหมือนของลําดับการจัดเรียงตัวของนิวคลีโอไทดจากดีเอ็นเอ   
ท่ีสังเคราะหดวยเทคนิค PCR โดยใชไพรเมอร TB2L/TB2R ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยก
ไดจากฝร่ัง มะมวง มะละกอ และสม กับยีน  beta-tubulin (TUB2)* ของเช้ือรา C. gloeosporioides       
f. sp. aeschynomene (U14138)     
หมายเหตุ Sen = เช้ือรา C. gloeosporioides สายพันธุปกติ (S)  
  G  =  ไอโซเลทท่ีแยกจากฝรั่ง 
  M  =  ไอโซเลทท่ีแยกจากมะมวง 
   P  =  ไอโซเลทท่ีแยกจากมะละกอ                   
  T  =  ไอโซเลทท่ีแยกจากสม 
  *Buhr and Dickman (1994) 
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    Target site for benomyl** 
 
TUB2 [170] VPSPKVSDTV VEPYNATLSV HQLVENSD E T F CIDNEALYD ICMRTLKLS [218] 
Sen [170] .......... .......... ........ . . . ......... ......... [218] 
G6 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
G10 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
G17 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
M2 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
M7 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
M13 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
M19 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
M34 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
M36 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
P6 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
P24 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
T1  [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
T2 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
T3 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
T12 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
T31 [170] .......... .......... ........ A . . ......... ......... [218] 
          
 
TUB2 [219] NPSYGDLNHL VSAVMSGVTT CLRFPGQLNS DLRKLAVNMV PFPRLHF [265] 
Sen [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
G6 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
G10 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
G17 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
M2 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
M7 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
M13 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
M19 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
M34 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
M36 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
P6 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
P24 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
T1 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
T2 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
T3 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
T12 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 
T31 [219] .......... .......... .......... .......... ....... [265] 

 
ภาพ 84 การเปรียบเทียบความเหมือนลําดับการจัดเรียงตัวของกรดอะมิโนในตําแหนงบางสวนของ
ยีน beta-tubulin ของเช้ือรา Colletotrichum spp. ท่ีแยกไดจากฝร่ัง มะมวง มะละกอ และสม กับยีน  
beta-tubulin (TUB2)* ของเช้ือรา C. gloeosporioides f. sp. aeschynomene (U14138)    
หมายเหตุ Sen = เช้ือรา C. gloeosporioides สายพันธุปกติ (S) 

G  =  ไอโซเลทท่ีแยกจากฝรั่ง 
M  =  ไอโซเลทท่ีแยกจากมะมวง 
P  =  ไอโซเลทท่ีแยกจากมะละกอ  
T  =  ไอโซเลทท่ีแยกจากสม 

  *Buhr and Dickman (1994) 
  **Peres et al. (2004) 
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ตาราง 44 การเปล่ียนแปลงของลําดับนิวคลีโอไทดและกรดอะมิโนของเช้ือรา            
Colletotrichum spp. สายพันธุท่ีทนทานตอสารปองกันกําจัดเช้ือรา carbendazim (HR) ท่ีแยกไดจาก
ฝร่ัง, มะมวง มะละกอ และสม 
 

Isolation* 
Mutation in codon 
198 DNA sequence 

Amino acid  in  position 
198  alteration 

Phynotype 

G6 GAG             GCG Glu       Ala HR 
G10 GAG             GCG Glu       Ala HR 
G17 GAG             GCG Glu       Ala HR 
M2 GAG             GCG Glu       Ala HR 
M7 GAG             GCG Glu       Ala HR 
M13 GAG             GCG Glu       Ala HR 
M19 GAG             GCG Glu       Ala HR 
M34 GAG             GCG Glu       Ala HR 
M36 GAG             GCG Glu       Ala HR 
P6 GAG             GCG Glu       Ala HR 
P24 GAG             GCG Glu       Ala HR 
T1 GAG             GCG Glu       Ala HR 
T2 GAG             GCG Glu       Ala HR 
T3 GAG             GCG Glu       Ala HR 
T12 GAG             GCG Glu       Ala HR 
T33 GAG             GCG Glu       Ala HR 

 
 หมายเหตุ G  =  ไอโซเลทท่ีแยกจากฝรั่ง 
   M  =  ไอโซเลทท่ีแยกจากมะมวง 
   P =  ไอโซเลทท่ีแยกจากมะละกอ  
   T  =  ไอโซเลทท่ีแยกจากสม 
 
 


