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บทกัดย ่อ 
การป้าอุรนทรีขปฎิปีกษ มาทกสอบกา!นส!ม!รทในก!รอ้บขํ ่งก!ร!จริญของเต้นใย!*กร! Colletotrichum 

gloeosporioides สาเทคุใรทแอนแทรทไนทบนอในใร potato dextrose agar (PDA) ทบว่!มีอุลินทริย'ที่สาม เรถอ้บขั๋งการเจริญ 
ของเสัมใย!ข'แร เสา!นคุโรกใต้ 40.01-60.00 เปอร!ซ็นดั จำนวน46 าอใซ!ลทแทะไต้กก!ทอทอุลนทรีข์ที่มีประสิทธิภาทใพ 
การอ้นยงเขึ๋อวา c. gloeosporioides นนอ)ทาร PDA 47.01-50.00 เปอร'เซีนต จำนวน 4 ไอไซเทท ไต้แก่ YFml. YFm2, Y18 
แทะ AC2-1 มาทกทอบกว!มสบ)!รถใบทารกวบคุมโรกแอนแทรกโนสบนพสนะม่วงโกยไข้กรรมวขทกสอบก่อนปภูก 
เขอร 1 c gloeosporioides ทบว่!อุล๊นทรีข์ปฎิปีกน์ทํ่ง 4 ไอไซเสท ท!ม!รถอ้บขํ่งการเกกไรกแทนแทรกไนสไต้ 89.23. 75.38. 
58.46 แทะ 33.85 เปอริเซ็นดักใมท่ใกบ แทะเมอป้าอุลนทรีขจำนวน 5 ไอใซเรท ใต้แก่ YFml, YFm2, Y18, CLY35 แทะ 
CLY23 ที่มีกวามสามารถในการอ้บขํ่งเขเ)รา c. gioeoxporioides บนอาทาร PDA 44.01-50.00 เปอร์เซ็นก้ ม เทกสอบ 
กวามสามารถในการกาบคุมใรกแอนแทรกในสนนพทมะม่างน ํ*)กอกไนใกยใข ้กรรนร ี เทกสอบททงปสูท!*อร 1 
c gloeosporioides ทบว่าอุลนทรีขปฎปีกพทง 5 ไอไซเสท ไม่สามารถอ้บขํ่งการเกกไรก!เอนแทรกโนสบนพทมะม่างไต้ 
แสะไต้ป้1อุล๊นทรีขาอไซ!ลท YFml ทึ่มประสิทธิภ)ทสงที่ชุกในการควบคุมไรกแอนแทรกในสของพสมะม่วงนากอกไน!น 
ท้องปฎบัรท!รม!ทกสอบกาามส!ม!รถไมการกาบคุมไรกแอนแทรกไนสบนต้นนะม่วงในทาน ทบว่ใ YFml ทใมใรท 
กวนคุม!*อทาเทคุใรกในสวนมะม่วงไต้ก เนองจากในานทึ ่ 7 และ 14 ทสงจากรกเขึ ้อ มีปริU1Bเขอน*อรา 
c gloeosporioides สกลง 

การทกสอบประสิทธิก!ทของ!*'ทขสค' YFml กาบคุนใรก!เอนแทรกในสของมะม่างเทึ่อการส่งออกที่คุณทภูมี 
13 ° c นาน 18 ว้น ทบว่าทาบคุมใต้สืที่ชุกใกขใม่พบแผลที่เกกจากใรกแอนแทรกในศ CÔ b) เทขบทบการใข้ Azoxystrobin 
55.55% อีทิฟ่อน 77.77% กชุ่มกานคุม 88.88% 

ก่)ส)กัญ: มะม่วงนํ๋ากอกไม้ โรคแอนแทรคไนส Colletotrichum gloeosporioides อุทนทรีข!เฎิปิกน 

Abst rac t 
Antagonistic were tested inhibition of mycelial growth of Colletotrichum gloeosporioides, a causal agent of 

anthracnosc on potato dextrose agar (PDA) revealed thai 46 isolated inhibited the growth of mycelia by 40.01-60.00%. 
The selected four isolates inhibit the growth of fungal mycelia by 47.01-50.00% including YFml. YFm2, YI8 and AC'2-1 
were test for the poicmial reduce anlhracnose lesion dcvclopmeni on delected Nam Dok Mai mango by application of 
antagonistic microorganism before inoculation of c. gloeosporioides. This result show that four isolate antagonistic 

t h t lทง!นปแทช ุแทททนศ  ิ « n « m ก}งเทพฯ 10900 



rcduccd size of lesion on Nam Dok Mai mango by 89.23, 75.38, 58.46 and 33.85%. respectively as compare to the 
control. Five isolate of antagonist including YFml, YFm2, YI8. CLY35 and CLY23 could inhibited the growth ol 
mycelial on PDA by 44.01-50.00% were test the potential reduce anthracnosc lesion development on detected 
Nam Dok Mai mango by application of antagonistic microorganism after inoculation of c. gloeosporioides. It was found 
that this application could not inhibit anthracnosc on fruit mango as compare to the control. YFml were test for the 
potential inhibition anthracnosc disease under field condition. It was found dial YFml could control ol 
c. gloeosponoides within 7 and 14 day after spraying antagonistic suspension. The efficiency test of YFml for 
anthracnose controlling on mango was followed by export treatment process and kept at 13 c for 18 days. YFml gave 
the highest quality without anthracnose infection while treatments Azoxystrobin . ET-fon and control showed 55.55%. 
77.77% and 88.88% anthracnosc infection and/or spoilage respectively. 

• 

Key words: Nam Dok Mai mango. Colletoirichumgloeosporioides of anthracnose. antagonist 

คาฟ้ไ 
มะม่วง (Mango) หรอมะม่วงม้ไน มะม่วงสวน รขอไทขาศาสตร์ว่า Mangijera rndica L. จัดอยู่ในสทุท Mangifera 

มะม่วงเป็นHลใม้ทนเม8ง(อเชยดะวันออก(รขงใด้รภูนพาทางกระจ1ยท้น1|อยู่แทบอิน!ดิน ทม่า ไทข ท้ทปปีนท' มาเทเชย แทะ 
กระจาขาปถู่ส่ไนด่าง ๆ ของโทกทํ่งในอาฟ่ริกาแทะอเมริกาได้(วัต!นา. 2530) มะม่ไงทามารท!จริชุ(เด่บใตใด้ดิในดินแทบ 
ทุกขน๊ด ตงแด่รนทรเขถงด่นเหนขาแทะส!มารทงอกงามได้ดกัาปสูทไนดินร่านปนทราขแต่ในดินทรายจด แทะดินแเนยว 
จัดเกินไป!,าไม่เหมาะสมทึ่จะปถูทมะม่วง มะม่วงแริญเดิบโตในดินทึ่มกวาม!ปีนกรดด่าง (pll) 5.5-9.5 ระด้นทวามถูงจาท 
ระด้บนํ๋าทะ!ทาม่เทิน 2.000 rjfl ชุณหภูมทวรอยู่ระหว่าง 95-8t)°F รปริมาณนฟนระหว่าง 40-60 นิ้วท่ด (ประ(ทอง. 2537) 
มะม่วงเป็นไม้แทเขด?อนทํ ่นขนปถูกในทองทึ ่ต่างๆของประเทศไทข เทราะสกาทดิน ฟ้า อากาศในบ้านเราเ*าออำนวย 

% (นทน1.2529) 
มะม่วงรทวามสำกัญทามศรน]กิจ นอกจากจะใช้เทอกแบริใภทภายในประเทศแกัวยัง!ปีนสินด้านไนดรส่งออก 

ดํ่งแด่อดิดบาจนปิจชุบันเนองจากนะม่วงประเทศเรารคุณภาททึ่สามารทส่งขาขด่แประเทศใด้จากสกิดิของภูนย์สารสนเทศ 
กรมส่งเสริมการเกนดรรายงานการปภูทมะม่วงในา)ระเทศใทยปีการเทาะปถูก 2546 ทนทึ่าเถูก 2,076.375 ไร่ รผลแท๊ฅรวม 
1.802.431 ด้นและจากรายงานสทดิทารส่งออกของนะม่างกรนคุลกาทร TJ 2548 มปริมาณการส่งออก 4.661 ด้นแทค่า 171 
ด้านบาท ซึ่งเขทว่าปี 2549 แนวในมในการส่งอคกมะม่วงจะtทิ่มสงขน มะม่างทึ่ร้ฐบาทส่งเสริมให้ปสูกเทิ่ททารกัาแทะการ 
ส่งออก ทอ มะม่วงนาดอกไม้ ใดยเจทาะมะม่วงนาดอกไม้ทวายเบอร์4 (สนั่น. 2533) 

มะม่วงท้นธุนาดอกไม้ ท้กพณะเปีนผทขบาดใทญํ ผทท่อนข้แททมขาว เม0P(ทนทเปีนสิเททองทองสวยงาม เมทด 
แบน เนอทนา เนอรทอง เนอนึ่มทะ 10ขด ไม่รเสขนtfl0 รสทาาVIIยีนา รกทนทอน แด่!ปทอกท่อนข้างบางชอกขึ้าง่าข การ 
ขนส่งไกทๆ ด้องระมดระวังมาก เป็นท้นชุ่ทท่อนข้างอ่อนแอด่อใรทแอนแทรทในท ท่าให้เกิดผททริอเน่ เง่าขระหว่างการเกบ 
ร้กพาหรอการขนส่ง(วัฒนา. 2530) ใรทแอรแทรทในทเป็นใรททึ ่เสืนปีญทาทึ ่สำกัญของมะม่วงส่งออก สาเทตุเกิดจาท 
Colletoirichum gloeosporioides Penz. (Cg) เป็นเขกราทึ่ท่าให้เทดใรกทุแระยะของทารเจริญ!ตบใดของด้นนะม่วง เข้า 
ท่าทายเนอเขอใบ อำด้น และผลทึ่มสิเข้ยวทิ้งหมด แทะในระยะผทถูก (นพนร. 2542) 

ใรทแอนแทรทโนสจัดเป็นไรททึ่สำกัญทึ่ถูดของมะม่วงไนสภเทอากาศทึ่ริอนแทะขึ้น การแพร ,ระบาดสปอร์ของ 
เขึ๋อรการแพร่ระบาดใดขทางลมแทะ ใดขเซทาะในสภาพอากาศทึ่ขึ ้นสทนกับคุณทภูรถูงแทะรทวามแห้ม(กั! แปทงเพาะกกัา 
ทึ่แน่นท่บรทวานขึ้นถูงในระยะแดกขอดอ่อน แทงข่อดอกแทะดิดผทอ่อน ท่าให้!ปีนโรทใด้ง่าย สปอร์ของเขึ้อราจนาใบท 
เป็นใรทจะใหลไปดามหขดนํ่าทงภู่ผทแกัวกระจานไปทั่วผท ท่าให้ขํ่วพทแทะกันHทเน่ไเขึ้อราท้กด้ไในWillทะท่าให้Hท!น่า 



ระนะหลังเก็บเทขา (บิหน•ท. 2542) ลักษณะอาการที่เกดชื้นกับมะบ่างบีลักษณะ กังน ใบอ่อนเป็นชุดสินาคาลขนาด 0.2-0.3 
(ซนพเนตร ชุดแผลที่เป็นในระยะนพนแผลตรงกลางทะขาดทะคุ อาจปรากฎว่าบีการทำลาขนท!ยๆ ชุดบนใบ ทำพาบ(ปีบJ 
ทะสุและไบหงิกงอ แทะแห้ง ขอดอ่อนก็ถูกทำทายไกัเขัน(สิยากัน โดขเกดเป็นชุดแผลสิน่าดาล สำหรับไนที่เจริญเต็มที่แสัวจะ 
เกดชุคแผลเป็บชุดรนาคาล ชุดแผลค่อนข้างกลม บีทิ้งชุดแผลเล็กและใหญ่ ขนาดแผลใหญ่ขนาดเสันผ่าสูนผ์กลางประมาณ 
0.2.0.5 เซนติเมตร บนใบหบึ่ง'ๆ บีการทำลายเกิดเป็นชุดๆ ไกัทั ่วไปคลอดพึ๋บใบ ทำให้ใบเป็นJพรุน ผนใบที่เหถกจะเหสือง 
แทะร่วง(รีวกว่าปกต นททจากนขังปรากฏที่ข่อคอกและผทอ่ธน กีเกิดชุดสินาคาทเหล่านน เมึ๋กเป็นรุนแรงทำให้ข่อคอกแห้ง 
ผลอ่อนร่วง ส่วนอาการที่เกิดนนผลที่แก่(คีมที่ใกลัคุก จะ(กิคชุดแผลสิน่าดาลนริเวณชุดกังกล่าว แทะจะบีอาการเน่าคุกลาบ 
(ป็นบริเวณก^างขนาด(สันผ่าศนข์กลาง 1-2 เซนค่เมดร หริอม)กกว่าบ แผลนริทณบํ่บอาจแตกเป็นทางขาวเบึ่ทเป็นบาทแผล 
ผลจะชุบแบลงมสินาตาลเข้น แทะเกิดแผลทั่วไปทั่งผล (เทขน. 2536) ซึ่งมักจะพนโรคในระยะเก็บเกี่ยว ระยะขนส่ง ซึ่งมันจะ 
บีผลค่ทราคาจำหน่ายแทะไม่สฌแถส่งออกไปากักแควบคุมใรคแอบแทรคโนสจะใช้สารเคบีในการควบคุมแค่ในระยะ 
นลังที่ผ่านบาบีสาร)คมีดกกัางถูงกว่ามาดรฐานในผลมะม่วง จงทำให้บีผลกระทนค่อการส่งออกาเละการใขัสารเคมีมาก 
เกินไปหรทใช้ค๊คค่ทกันก็ส่งผล'ให้(ซอเกิคการคอย]ไคในข่วงระยะหลังจีงไสับีการคิคกันหาว!รที่ควบคุม,โรค!เอน!(ทรคในศ 
ซ Jวธีการควนคุมโรคกัวยขววิธีก็(ปีนวิธีที่มีประรทธิภาพสำหรับใขัในการผสิตมะม่วงประ)ภทอนทริข์เพื่อน่ามาใช้ในการ 
กวนคุมโรคแอนแทรกในสก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 

งานวิจัยนํ่จงศึกษาธุลินทรีข์ปฎปีกพ (antagonist) ที่ไกัรันก)รกัดเสือกเพื่อทดสอบประสิทธิภ)พในการข้บขั๋ง เชื้อรา 
(โ. gloeosporioides ที่ก่ทให้เกิดโรคแอนแทรคในสในมะม่วงน่าดอกไ!) โคขทคสอบชุสิบทริขัปฎปีกนบนอาหารเลขงเชื้อ 
แทะบนผลมะม่วงในห้องปฏมัติการ รวนถีงทคสอนในสภาพสวนมะม่วงและมะม่วงเพื่อการส่งออก 

ลุปกรณแฝ็ะวิธีการกคลอง 

1. กแกัดเลอกชุลนทรียที่แยกไต้ในการเป็นปฎิป็กน่ด่อเชื้ทรา Colletotrichumgloeosporioides บนอาหารเลํ่ยงเชื้อ 
ทดสอบกวาพสามารถในการข้นขงการเจ'ร่ญของเสันใยของ(ชื้อรา c. gloeosporioides บนอานารเลยงเชื้อ (วรรณ 

วิใล แทะจระเตช. 2543; ประคอง. 2547) โดยเลขงเชื้กรา c. gloeosporioides บนอาหาร PDA เป็นทลา 5 วัน 25 องศา 
เซลเซียส จากางนใขั cork borer ลนไฟฆ่นชื้ทเจาะบริเวณปล)ยเสันใยของเชื้กราและข้ายไปวางบนอาหาร PDA โดยวางเชื้อ 
ราตรงกทาง ปมเชื้อที่คุณนภูม 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน จากนบจงใช้ loop ทนไฟฆ่า)ชื้อแคะเซทลัของชุลนทรีย 
ปฐปีกน่า]จะทดทอน อาชุ 24 ชั่วโมง น่านใแตะบนอาหารที่มีเชื้อรา c. gloeosporioides จำนวน 4 ชุด ตรงข้เมกันไนแนว 
กากบาทโดยห่างจาทเชื้อโรค 3 เซนติเมตร บ่มหคุณหภูมีห้องเป็นเวลา 2 วัน ก่อนวัคทวามกftงของบริเวณที่เกิดการช้บขั้ง 
(clear /one) และ รัศมีของเชื้อรา c. gloeosporioides คำนวณค่าเปอร์เซีนด์การอับยั้ง เปริขบเทํขบกับกรรมวิธีกวบคุม 
(control) และกัดเทอกสายทนธุที่บีประสิทธิภาพศุงในก]รข้บยํ่งการเจริญ ของเชื้อรา c. gloeosporioides เพื่อไข้ไนการ 
ทดสอบต่อไป กังธุ[ครท่านวณค่ยไปบ 
100 รัศมีโกโลน c. gloeosporioides ในจานอาหารเทียง(ชื้อทดสอบที่รเชื้อปฎิป็กพ X 100 

รัศมีโคโลน c. gloeosporioides ไนจานอาหารเสีขงเชอเปรีขบเทียบ 
2. การทดสอบกาามสาม)รถของชุรนทรียปฎิป็กฟ้พกแกวบคุมโรคแอนแทรกโนสบนผลมะม่วงพาดอกไม้หลังการเกํบเกํ่ยว 

2.1 การทดสอบกวามสามารถของชุทพฑรยปฎิฟ้กษใอโซเทท YFml, YFm2. YI8 แทะ AC2-1 โดยใช้กรรมวิธี 
ทดสอบก่อนปคูกเชื้ทรา c. gloeosporioides 

เตรียมผลมะม่วงพันธุนาคอกไม้ทวาอ เบอร่ 4 เช็คกัวขแอลกอ8อลล 70 เปอร่เซีบด'วางในกล่องพลาสติกและใช้ 
พลาสติกใสคสุพ และเลยงเชื้อรา c. gloeosporioides บนอาหาร PDA เป็นเวลา 5 วัน ฑอุณหภูมิ 25 องศา)ชทเซียส และทำ 
แผล 2 ชุด แผลกัานบนของนะม่วงใช้มีดผ่ากัดกรีดขาว 0.5 (ชนคเนคร แผลกัานล่างใช้เขีมเขึ่ยที่ลนไฟฆ่าเชื้อทำแผล และ 



เคริยมเซลลแขวนลอขของ ชุทินทริยปฎิปีทบไอไซ(ลท YFml YFm2 YI8 ใดยเทขงบนอ าหา ร YMA แสะไอโซ๓ท AC'2-I 
เที่ยงบนอาหาร NA เป็นเวท! 1 วน แส่วเดินฟ่อสเฟ่ตโโฟ่เฟ่อร'นงบ่าเชื้อ 18 มิททิทิตร ทงบน«1 นอาบารเทยงเข'เที่เตริขมไว้ ใช้ 
แท่งแกัวงอทนไฟ่บ่าเชื้อๅ!ดเซทส่ของเขชชุทินทรีขทำการปร้บความเข้มข้นของเซทส่เ(ขวนทอยไห้นความ(ข้นข้น เท" เซทท่ 
ค่อมทรทดร ไดยวัดค่า OD ด้วยเก Jอง spectrophotometer (OD^ 0 = 0.2) จบานนหยด(ซทส่แขวนสอยของชุลนทรีขปฎปีกพ์ 
200 ไมใครทิดร แทะบ่นไว้ที่ชุณหภูมิ 25 องทาเซทเซียท เป็นเวทา 24 ชั่วโมง •บานนปถูกเชื้อรา C. gloeosponoides โดยโช้ 
cork borer ขนาดเสันผ่าชุนยกทแ 1.2 เซนติเมตรเจาะบริเวณขอบขทงใคไทนเชื้อราที่เตรียมไว้จากนิน9เใช้เขมเขึ่ผที่ทนาฟ่ 
บ่โเชื้อแส่วร1ยขน fนนำไปวางควํ่าส่วนของเชื้อทงบนพทนะบ่วงที่าด้ทำแพทไว้แทะบ่นไว้ที่ธุณนภูมิ 25 เป็นเวทา 24 ชั่วโมง 
รงนำชื ้นfyออก และกรรมวิ?กวบชุมวางขน^นของเชื้อรา c gloeosponoides ทว่าทงบนพทมะม่วงที่ได้ทํพพทไว้ออ่!งเตยว 
9 นานนตรว9สอบความ}นแรงของไรคโตยการวัดขนาดเสันผ่ 1นชุนยกทางแพท แทะคำนวณหาเปอร่เขึบดการยับยงด้งถูดร 
ค่อาปน 

100- เสันผ่านqนขกทางแพทบนไบที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum ที่มิเชื้อปQปีกน X |Q0 
เสันผ่านชุนย์ททางของแพทบนในทํเกดจาก(ชื้อCW/tro/nc/wmluกรรนวิ?ควบชุม 

2.2 การทดสทบกวามส!มารทขทงชุทินทรียปฎ๊ป็กน้ไอใซ(ทท YFml, YFm2. YI8. CLY23 แทะ CLY35 โดยใช้ 
กรรมวิ?ทดสอบบทังปถูกเชื้อร 1 c. gloeosponoides 

เตรียมผทมะม่วงทันชุน!ดอก เลยงเชื้กรา c gloeosporioides แทะเตรียนเซทส่แขวนลอยของ ชุทินทรียปฎปีกนไอ 
ไซเทท YFml YPm2 YI8CLY23 แทะ CLY35 ใดขเทยงบนอาบาร YMA เข่นเดิขวกับการทดทอง 2 1 91กนั๋นปถูทเชื้อร า C 
gloeosporioides ไดขใช้cork borer ขนาด(สันผ่าถูนย กลาง 1.2 เซนตเนตรเจ!ะบริเวณขอบของไคไทนีเชื้แร!ที่เตรียมไว้แทะ 
ใช้เข็มเขึ่ขที่ทนไฟ่บ่นชื้อร!ขชื้น^นนิ!ไปว!งคว่!ทงบนพลมะม่วงที่ได้ทํ!แพทไว้และบ่มไว้ที่คุณบภูมิ 25 เป็นเวท! 24 ชั่วใมง 
จงนำขน fนออก จบโนนหยดเซลทแขวนลอยของชุทินทรียปฎิปีกพ 200 ไมใครทิตร และบ่นไว้ที่คุณทภูมิ 25 องส!เซท(ซยส 
แทะกรรมวิ?ควบชุมวางขน^นของเชื ้อรา c. gloeosporioides คว่าทงบนพทมะม่วงที่ได้ทำแผทไว้อย่างเดิฃว จโกนํ่น 
ตรว9สอบควทแนแรงของใรคใตทก!รวํตขน!ตเสันพ!นชุนยกท!งแพล เทึ่อคำนวณหาเปอร้เซีนด'การยับยัง 

2 J ก!าทดทอบทว!มสานารทในการควบชุมโรทแอนแทรกโนสขทงนะม่วงนาดทกไมโนสภาทแปท)ปฐก 
เตรียมชุทินทรีย์ทดสอบที ่นประสท?ภาทสุงให้อถู ่ในเปเซลส่แขวนลอย ความเข้มข้นที่ 10* เซลล์ค่อมิทททิดร 

( O D ^ = 02) ทำการรตท่นชุทนทรียปฎป็ทบ่ทุก 7 วัน กับด้นมะม่วงในแปลงปถูก โดย9ะชุ่มเกึบใบนะม่วง ทั๋งก่อนการรด 
เชื้อแทะบทงการรดเชื้อทุก 7 วัน นำใบมะม่วงใด้ 10 กร้น เดิมฟ่อสเฟ่ตน้ฟ่เฟ่ทร'นงบ่าเชื้อแส่ว 90 มิททิทิตร บดด้วออ่างที่าส์ 
ด้วยเครึ๋องนตด้วออ่!งด้วยเครึ่อง stomacher (Lab-Blender 80) ทำการเจอจ!งด้วยฟ่อสเฟ่ตบัฟ่เฟ่อ{ด้วยความเข้มข้นที่ 
เหมาะสม แส่วบยดสารทะลายเชื้อบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) แทะ Yeast extract malt extract agar (YMA) 
เพ)ตรวจหาปริมาณชุทินทรียทิ้งหมด เชื้อยสตทิ้งหมด แทะเชื้อใรคแอนแทรคในศ (Cg) 

2.4 การทดสอบประรท?ภ!ทของเชื้อยีสต์ททังก!รเกินเกี่ยวร่วมกับบริษัทส่งออก สารเคนที่ใช้กอ Azoxystrobin 
อีทํฟ่อนแทะเชื้อแสด YFml เปรียบ)ทิยบกับกอุ่มกวบคุมใช้มะม่วง .ใ ถูกต่อ 1 ทรีทเนนฅ์ ทดลอง 3 ซา ด้งน 

1) ส่างทํ!ความทะอาด 6) เข็ดให้แหง 
2) ชุ่มนํ")ร้อน 7) ดิดตราบริษัทแทะสัญทกบณ' 
3) ใช้นายา Azoxystrobin บรีอเชื้อแสด YFml 8) บรรชุอุงตาข่ายททาสดิก 

เทื่อควบชุมใรคแอบแทครในสของมะม่วง 9) บรรชุล้ง 
4) แข่นวเข็น 10) (กึบร้กบาในชุ้ควบชุนความเท็นส่านกงานปรนโชุ 
5) แข่พาขาบ่ม อทํฟ่อน (ทึ๋อส่นดิ 

CE> 



แสก!รทดฝ็องแสะวจไรฌํ 
1. ท!รทดสอบทา!นส!น!รกใมก!รยับยั๋งกไรเจรีญขอมส้นใยของ!*อรไ Colletotrichum gloeosporioides บนอ!พ!แสยงเข 0 

ช!กก!รทดสอนประสิทธิภาพของอุอ ินทรีย ์ 56 ใอใๆ(เทท ในการกวบคุมการ!จรญของ!สันใย!ข' 0 รา 
C" gloeosporioides ของนะม่วง พบว่าอุลนฑรีย์ จำนวน 46 ไอโท*เทพ สาม!รกขับยั้งการเจรีญของเส้นใยเขทรา 
c gloeosporioides Tf นีเอุอินท่รีย์ที่สามารทขันยั้งการเจรีญของเส้นใย!*อร!สนพตุใรกไต้ 50.01-60.00 เปอร์เซ็นต์ จํ!นวน 
16 ใอใซเทท 40.01-50.00 เปอร์เซ็นต์ จ!นวน 30 ใอโซเลท 30.01-40 00 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 3 ไอใซเทท แทะ 0.01-10.00 
เปอร์เซ็นต์จำนวน 7 ไอไซเททแสดงแกังด!ร!งที ่ I จ!กนิ้นกัดเลอกอุทนทรีย์ที่มประสิทธิานการขับยั้งการ!จรีญของ!*อร! 
จำนวน 4 ไอไซเลทเทอมเทดสอบกาานส!ข!รดไนก!รกวนคุมโรกแอนแทรกไนสบนพสมะม่วงนำดอกไน้นสังการเก็บเที่ยว 

ต!รางที่ 1 ประเทไ?ก 1 พของชุสินทรียั 56ไอโซเสท่ในกไรควบคุมกไรเจริญ!ดิบได*องเส้นไย!*อรไ 
Colletotrichum gloeosporioides กสังจ เกปสูกเ*อทดสอบ 5 วัน 

อุทินทรียปฎิป็กพ่ ก!รยับยัง (%) อุทินทรีย่ปฎํฟ้กษ่ ก!รยับยัง (%) ชุทินทรีขํปฎิฟ้กพ่ ก!รยับยัง (%> 
CLY25 58.33 57 45 AC5 43.8 

3-3(10)-3 55.56 CLY35 44.44 4-3(7)-2 43.33 
3-3(101-2 55.56 9-1 44.44 1-3(10)-6 43.33 

ACI V 55.5 4-3(7 )-3 44.44 2-3(8)-5 42.22 
4-3(7)-1 54.33 3-3(10)-! 44 44 2-3(8)-3 42.22 
4-3(7H 53.33 2-3(8)-8 44.44 l-3( I0H> 38.89 
เ-4(5)-1 53.33 2-3(8)-1 44.44 4-3(7)-7 33.33 
4-3(7 >-6 52.22 1-4(5)-9 44.44 CLY3 32.77 
3-3(10W 52.22 1-4<5)-4 44 44 1-1 0 
I-3U0M 52.22 1-4(5)-2 44.44 3-3( 10)-7 0 
1-3(10>-1 52.22 1-4(5)-10 44.44 2-3(8)-7 0 
1-4(5)-3 50 1 -3( 10)-2 44.44 2-3(8)-6 0 

1-3(101-5 50 CLY2 44.4 CLY14 46.11 
YFml 49.27 8-3 46.11 2-3(8H 0 

3-3(101-6 48.89 3-3(10)-5 45.56 1-4(5)-5 0 
CLY 8 48.88 CLY4 45.55 1-3( 10)-8 0 
YI8 48.32 2-1 47.55 4-3(7)-5 47.78 

YFm2 48.11 CLY23 47.22 1-3(10>-3 47.78 
CLY27 48.03 2-3<8>-2 46.66 

2. ก!รทกทอบทว!มส!ม!รก*อง^ทินทรีน่ปฎิปกฟันก!รคานคุมโรกแอนแทรกโนสนนนทนะม่วงน!กอกไม้ทสงก!รเก็บเกยา 

2.1 ก!รทดทอนกา!มส!ม!รก*6งอุทินทรีย่ปฎิปกพืใอโซเทท YFml, YFm2. Y18 แสะ AC2-|1ดยใ*กรรน'าร 
ทกทอนก่อนปถูกเขอร! c gloeosporioides 

เ:1อน่!อุอินทรีขปฎปิกพที่มกวามสาม!รดในก!รขับยั้ง!*กร! c. gloeosporioides บนอ!หาร PDA ที่ 47.01 50.00 
เปอร์เซ็นต์ จำนวน 4 ใอใซเลท ไต้แก่ YFml. YFm2. YI8 และ AC2-I ม!ทดสอบคว!มสามารดไนก!รกวนคุมโรค(เอน 
แทรคในสนนแลมะม่วงใดยพยดเซลล์แขวนลอยของ อุอินทรีย์ปฎปิกน ก่อนปถูกเข'อสาเพตุโรค พนว่าอุอินทรีย์ปฎํปกท์ 
โอโซเทท YFml มเปอร์เซ็นต์การขับยั้งถูงคุด กอ 89.23 % รองลงม!กอ AC'2-I YFm2 แทะ YI8 ม!!เอร์เซ็นต์ก!รขัมยั้ง 

d > 



75.38°. 58.46% 33.85% ดามลำทับ (ดารางทึ่ 2 แทะ เปทึ ่ I )แสดงให้เพนว่าชุลินทรียปฎิป็ทพไอไซเทท YFml แทะ AC2-I 
สามาแะนํ!ไปไข้ไนท!?ทดสอบในระทับสวนมะม่วงด่อใป 

ดารไงที่ 2 ประสิทธิภ!พของชุอิพกรยไอโชเฝืท YFml YFm2 YI8 แอะ AC2-1 ใพการควบคุมโรค 
แอพ!!ทรคโพสบพผอมะม่วงน้ํไดอกไม้โดยใช้กรรมวิธีทดสอบก่อพปดูกเช้ือรใ c. gloeosporioides 

าอโซเทท เทนผ่าชุนบ่กทาง 
10 ทยร10! แพท ก!รยับยั๋ง (%) 

Control ( ว า ! ข น C . gloeosporioides) 
YFml 
YFm2 
YI8 
AC2-I 

3.25 
0.35 
1.35 
2.15 
0.80 

0.00 
89.23 
58.46 
33.85 
75.38 

2.2 การทดทอบทวามสไมไรถของชุรพทรียัปฎิป๋ทนใอโซเทท YFml. YFm2. YI8, CIA 23 แทะ CLY35 กรรมวิธี 
ทดสอบททงปสูกเข 01! c. gloeosporioides 

เมึ๋อนำชุทนทรีข์ปฎิปีทพทึ่มทวไฆสามารถในการย้บขํ่งเชื้อรไ c. gloeosporioides บนอ!ห!ร «!นไน 5 ไอใซเทท 
าทัแก่ YFml. YFm2. YI8. CLY23 แทะ CLY35 มาทดทอบทวามสามารถไนการทวบชุบโรทแอนแทรทไนสบนพทมะม่วง 
โดยพยดเซลท'แขวนทอยของชุทนทรีนปฎปีกพ'ทลังปถูกเชื้อรไ C. gloeosporioides ทบว่ไชุทนทรีขปฎ๊ปีกน' ไอโซเทท YFml. 
YFm2 แทะ CLY23 ม!ปอร'เซ็นดการยับย*งท่ํนไว่าภูนย์ ส่วนชุทนทรีขปฎปิกม่ ไอไซ(ลท Y18 แทะ CLY35 มีเปอร'เซ็นด่การ 
ยับขํ่งเพยง 1.5 และ 7.6 ดามลาด้บ (ดารางทึ่ 3) แสดงให้เห็นว่า ชุทินทรียัปฎิปีก!!โไม่ทาไมทามารถกาบชุมไรทแอบแทรกไนท 
บนพทมะม่วงนาดอกไม้หลังกไรเกิดไรทไส์เ 

ตไรแที ่ 3 ประสิทธิภไทของqอินทรียไอโซเอท YFml YFm2 Y18 CLY23 แอะ CLY35ใพกไรควบคุมโรค 
แอม!!ทรคโพสบพผอมะม่วงพ้ํไดอกไม้โดย'ใช้กรรมวิธีทดสอบทองปสูก(ช้ือรไ c. gloeosporioides 

ไอไซ เทท เสนผ่าชุนบททามถทยของแพท ทารบับบง (%) 
Control Iวาง?น^น c gloeosponoides) 
YFml 
YFm2 
YI8 
CLY23 
CLY35 

3.25 
3.50 
3.50 
3.25 
3.90 
3.00 

0 
<0 

<0 
1.50 
<0 

7.60 
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AC2-1 Control YFml YFm2 Y18 

3 ปท่ี I ประ;สิทริภไrrของอินทรียไอโซเฝ็ท YFml, YFmi V18, AC2-I นฝ็ะ ( 0ท(1-0เใพก1ร«1บชุมโรก 
นอนแทรกโพสบนพสนะม1พน!ดอกl»nดยใข้กรรมวิธีทดสอบก่อพปสูก'ช้ือร! cgloeosporioidesนาน9 วัน 

2.3 กไรทดสอบกาไมส)มไรถใพกไรกวนคุมโรกแอนแทรกใพสของมะม่วงนไดอกไม้ในสวนมะม่วง 
เนอน่ไชุทนทริข้โอใชเทท YFml ที่มิประสิทริกาพถูงทคุดในการควบคุมโรคแอบแทรกโนสของแทมะม่วง 

นาคอกไม้ในห้องปฎ๊นัค๊การบไทดสอบความสาบารถในการควบคุมใรคแอน))ทรคโนศบนด้นมะม่วงไนสวน ไดชรดพ่น 
ชุทนทรีช์ปฎิปีกพแด้วท่านในพไป?มานเชุทนทริข์ทึ่ดรวจทนไนใบของบะม่วง พนว่า การรคพ่นชุทนทริขปฎิปิกษ์ไอใฯแทท 
YFml สามารถกวนคุมเชื ้อสนทคุไรคไนสานนะม่วงได้คี เบึ ่อง•ากในวันทึ ่ 7 แสะ 14 มิปริมนแของเชื้อรา 
c. gloeosporioides ทดทงและเฆึ๋อเปริขบเทีขบกับ control ทบว่ามิifรีมาณของเชื้อรา c. gloeosporioides น้อฮกว่าแสะมุ 
ปริมาณย๊สกัเพมถูงกว่า control (}ปทึ่ 21 

eg . . . . . ท™! Dao 

ริม 

3ปท่ี 2 จำนานเชื้อรา Colli'tot rich น m gloeosporioides, รแวม แสะยีสด้ทตราจพบไพใบของมะม่างไพ 
ฮภาพสวพค.เนินมะปรางอ.วังทอง จ.พิษญโฮก โดยทดรอบด้วยกรรมวิธีค,!งๆ 

Cg ะ เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Tl Control T2 : รดพ่นเชื้อขีสค์ YFM1 

2.4 ก!รทดเาอบประสทรภ!พขกงเชอรสคนทังก!รเกีบเกยวร่วมกับบริษัทเร่งออก 
บริน้ทส่งออกได้น่าส)รเคมิ 2 ไทเดกอ ET-fon และอะช็อกชสใครบนให้ทดสอบเปริขบเทขบ)าบเชื้ทขสตํ YFml 

คไมขนคอนทึ่บรีษัทใช้!เริง เกนรักพไทื่คุณทภูมิ 13°c ปรากฎว่แ)านรักนไได้ 18 ว้น นะน่วงนํ๋ไดอกไม้ทึ่ใช้ขิสค่ YFml มิ 
คุณภ]ทดทึ่คุดใคขไม่ทบแแทนเกิด«ไกใรกแอนแทรคในส (0%) รองทน)ไคอ Azoxystrobm (55.55%) ET-fon (77.77%) 
สัไพรันกคุ่มควนคุม (88.88%) 



การประเมิพเปอร'เชนต์เน่าเรช = จำนวนถู กทิเ no X 1 0 0 
จำนวนถูกฑงหนต 

การแปรียนเทขนกรํ่งนไข้ตัวอย่)งนะม่วงที่!ตรีขมเทอการส่งอยก ซึ่งมท้กนณะแผทที่เกดจากโแรมชาติ ขงเาเนที่ 
ขอมร้นของประเทศทนภาพqโรปไกั 

Control (88.88%) YFml (0%) 

มะม่วงที่พ่านขนตอพกาแตรยนเพอการส่งออกเทรีจไทม่ (เก็บ..0 วัน) 
แแแททเกดจแา6ารมข)คยัง)ปีนที่ยอมรับขทงประเททททภาพยุโรป 

ใ*เปรขบเทํทบกับ 4 3 ปข้างบน 

3ปท่ิ3 กไรกดรอบประสิทธิภาพของเชื้อยฮฅ่ YFM1 ฮาร!คบ Azoxystrobin FT- fon เปรียบ!ทียบกับ 
Conlrolใบการควบคุม!ชื้อโรค!!อนแเทรคโพรขอ!มะบ่วงบาดอกไน หฝ็งการ!กีบ!กยว!Mอกแส่วออก 
มาม 18 วัม ที่อุฌMภูมิ 13 C 

< ๚ > 3 > 



สรุปHa กไรทด ae ง 
จากการทดทอบประส๊ทรภาทของเขออุทินทรีโ) 56 าอใซเทท ในการกวนคุมการเจริญของเสันายเขอร! 

('. gloeosporioides ของมะม่วง พนว่ามอุทินทริย่ทึ ่ส!ม!รถยันขํ่งก!รเจริญของเสันใย!*อราสาเหตุใรคไต้ 50.0I-60.1H) 
เปอร'!ๆ }นต์ จำนาน 16 ไอโซฺเลท แทะ 40.01-50.00 เปอร์เซ็นต์ จำนาน 30 ไอโซเทท 30.01-40.00 เปอร์เซ็นต์ จำนาน 
3 ไอ"๒เลท และ 0.01-10.00 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 7 ไอไชเทท 

เนึ๋อนำอุทินทริยจำนวน 4 ไอใจแทท ใต้แก่ YFml. YFm2. YI8 แทะ AC2-1 ทึ่นกวานสามารถในการยับยง!*อรา 
c gloeosporioides บนอาหาร PDA 47.01-50.00 เปอร์เซ็นต์ มาทกสอบทวามสามารถไนการกวบคุมโรกแอนแทรกไนสบน 
พลนะม่างใดขKกรรมวิ?ทดสอบก่อนปถูก!*อ c gloeosporioides พบว่ใอุทินทรีข์ปฎิปิกพ' ไกใซเทท YFml. AC2-1. YFm2 
แทะ Y18 ส!ม!รทยับยงกใรเกิดไรดแอนแทรกไนสไต้ถง 89.23. 75.38. 58.46 แสะ 33.85 เปอร์เซ็นต์ ด!มทากับ 

จากการนำอุทนทรียจำนาน 5 ไอใจแทท ไต้แก่ YFml. YFm2, YI8. CLY23 แสะ CLY35 ทึ่มิกวามสามารถในการ 
ยับยั'งเ*อรา c. gloeosporioides บนอาหาร PDA 44.01-50.00 เปอร์เซ็นต์ มาทกทอบกวามทาบ!รถในการกวบคุนใรก 
แอนแทรกในสบนผสมะม่วงใดยใ*อุทินทรีย์ปฐปิกพหลังปถูก(ข'อสาเหตุใรก พนว่!อุทินทรียปฐปกพ'ทํ่ง 5 ไอโ')แลทไม่ 
ศ!มารถยันยํ่งการ!!าดใรกแทนแทรกโนสไต้ 

จากการนำอุลนทรีข์ไอไซเทท YFml ทึ่มประสัทขภาพสุงทึ่คุดในการกวบคุมใรคแอนแทรคไนสขอ!พลมะม่วง 
น!ดอกใม้ในท้องปฎปดเฑรมใทดสอบควใบทามใรถในการกวนคุมไรกแอนแทรกในสบนต้นมะม่วงไนสวน ทบว่า YFml 
สามารถควบคุมเขอสาเทตุโรกในทวนมะม่วงไต้ด เนึ๋องจากในว้นทึ่ 7 แสะ 14 หลังจากรด!*อ มีปรีมาณของเขอร! 
c gloeosporioides สดสง แทะดรวจทนน้อยกว่! conirol 

การทดสอบประรทเก!ท!*ออสต์ YFml เปรียบเทียบกับส!รเกมทึ่ใ*กาบคุนใรกแอนแทรกในสร ,าบกันบริพท 
ส่งออกใดยHขํ่นดอนก!รปฎิบัดิจรีงดามวิเของบรีฟ้ทส่งออกเก็บร้กพาทึ่คุทเทภูม 13 C นาน 18 ว้น ทบว่ามะม่วง 
นํ'!ดอกใม้ทึ่ใ*เข'อยทต์ YFml ม๊คุฒภ!ทดทึ่คุดใดขไม่ทบแพลทึ่แไดจ!กใรกแอนแทรกโนส (0%) รองลงม!กีอ 
Azoxysirobin (55.55%) ET-fon (77.77%) ท!ทร้บกคุ่มกวบคุม (88.88%) ท!งบริพ้ทต้องการใท้ทดลองด่อ!ทอภูว่!ส่งท!ง!ริอ 
น!นประม!ฌ I เดอนใต้หรีอใม่ จงขอ!สมอแนะใท้ศกพ!สภาวะการแานรกพเในธุงททาสดิกแทะลดระยะทลาการใ*น!ย! 
liuใท้สิ้นลง เพึ๋อไท้ไต้คุณก!พดและส่งออกทาง!รอไต้ 

กตคิกรรมประกไค 

$วิจัยของขอบคุณลัในํกงในปรมใญ!ทึ๋อลันดิทื ่ไต้สนับสบุนงบประนใณในกใรดํนนํนกใรวิจัยแสะขอขอบคุณ 
ต้ทนับทบุนทา4วิ*าการเป็นอย่างสิ น.ท.ร[มทณฌี นใคศรี น.ส.นงลักพณ ศรีเอยมใทบ น.ส ไทมขใ เพอกกล่อม น!ยอดิท้ด 
แต้วกักดเศริ และ น!ยจง*ข ก!รสมเทียร ขอขอบคุณบริพ้ท ไ*นใฟ่ร'ท จำกัด ทื่ร่วมทดทองควบคุนไรก!เอนแทรกในทใน 
มะม่วงนาดอกาม้ระยะหทงการเก็บเกํ่ยาดามสภาวะของการส่งออกรวม•พงจัดท!สวนมะม่วงไท้ทดทองเขอยสต์ในก!รกวบคุม 
ใรกแอนแทรกใมท ทึ่จ อ่แทอง แทะจ.ทะ!ขแฑร!ขอขอบคุณบริพท สวิฟท์ จํ!กัด ทึ่าต้ข่ายจัดท!สวนมะม่วงไท้ทดลองกวนคุม 
ใรกแทนแทรกในสก่อนแทะนลังการเก็บเทึ่ยวของมะม่วง!]'!ดอกไม้เพอการส่งออก 
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