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ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงวันผลไม Bactrocera dorsalis (Hendel) 
Efficacy of Entomopathogenic Fungi to Control the Oriental Fruit Fly,  

Bactrocera dorsalis (Hendel) 
 

ณัฐชนันท ภักดีศุภผล1 และ จุรีมาศ วงัคีรี1* 

Natchanan Pakdeesupapol1 and Jureemart Wangkeeree1*
 

 

บทคัดยอ 

แมลงวันผลไม Bactrocera dorsalis (Hendel) ( Diptera: Tephritidae) เปนศัตรูพืชที่สําคัญในผลไมหลายชนิด งานวิจัยนี้
เปนการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมประชากรแมลงวันผลไมในระยะดักแดและตัวเต็มวัย โดยทดสอบ
สารแขวนลอยสปอรเชื้อรา Metarhizium anisopliae และ Beaveria bassiana พบวา ระยะดักแดของแมลงวันผลไมที่ความ
หนาแนน 1x109 spores/ml เชื้อรา M. anisopliae 30455 H3 มีประสิทธิภาพการเขาทําลายสูงสุด คือ 75±37.5% ระยะตัวเต็มวัย
ของแมลงวันผลไมที่ความหนาแนน 1x109 spores/ml เชื้อรา B. bassiania SUTTU01 H3 มีประสิทธิภาพการเขาทําลายสูงสุด คือ 
85±50%  เมื่อวิเคราะหคา Lethal concentration (LC) ในระยะดักแดแมลงวันผลไม พบวาคา LC50 และ LC90  เชื้อรา M. 
anisopliae 30455 H1 มีคานอยที่สุดคือ 6.48±1.44  และ 12.34±7.29  (Log of conidia/ml) ตามลําดับ ระยะตัวเต็มวัยแมลงวัน
ผลไมเชื้อรา B. bassiania SUTTU01 H1 มีคานอยที่สุดคือ 6.91±0.28 และ 9.07±0.27 (Log of conidia/ml) ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะหคา Lethal time (LT) ที่ความหนาแนน 1x109 spores/ml พบวาคา LT50  และ LT90  เชื้อรา B. bassiania SUTTU01 H3 มี
คานอยที่สุดคือ 4.74±1.05 และ 6.41±1.72 วัน ตามลําดับ 
คําสําคัญ: แมลงวันผลไม Metarhizium anisopliae Beaveria bassiana เช้ือราสาเหตุโรคแมลง 
 

Abstract 

The oriental fruit flies, Bactrocera dorsalis (Hendel)  (Diptera: Tephritidae) is important insect pests of many 
fruit cops. This research was aimed to test the efficacy of entomopathogenic fungi to control the pupal and adult 
stage of fruit fly. The conidial suspensions of Metarhizium anisopliae and Beaveria bassiana were evaluated. The 
results found that the concentration of M. anisopliae 30455 H3 at 1×109 spores/ml was the most effective for pupal 
stage, of B. dorsalis which show  75±37.5% mortality. The B. bassiania SUTTU01 H3 at 1x109 spores/ml had the 
most effective for adult stage, which show 85±5% mortality. The Lethal concentration (LC) value was analyzed for 
pupal stage and results show that LC50 and LC90  of M. anisopliae 30455 H1 has the lowest value , which 6.48±1.44  
and 12.34±7.29 (Log of conidia/ml), respectively. For adult stage, the B. bassiania SUTTU01 H1 showed lowest value, 
in which 6.91±0.28 and 9.07±0.27  (Log of conidia/ml), respectively. The Lethal time (LT) of B. bassiania SUTTU01 
H3 at 1x109 spores/ml gave the lowest value, which 4.74±1.05 and 6.41±1.72 days, respectively. 
Keyword: Fruit flies, Metarhizium anisopliae, Beaveria bassiana, entomopathogenic fungi 
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การประยุกตใชอนุภาคละอองน้ําไฟฟาสถิตเพื่อกระตุนการตอบสนองเชิงปองกันในเมลอนตอโรคผลเนาจากเช้ือ 
Fusarium incarnatum  

Application of Electrostatic Atomized Water Particles for Inducing Defense Response in 
Muskmelon Against Fruit Rot Caused by Fusarium incarnatum 

 
สุชาวดี เขียวเลง1 และ อนุรักษ สันปาเปา1* 

Kheawleng, S.1 and Sunpapao, A.1* 
 

บทคัดยอ 

เมลอนเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในปจจุบัน เนื่องจากเปนท่ีตองการของตลาด โรคที่สําคัญของเมลอนในชวงหลังการเก็บเกี่ยว 
คือ โรคผลเนาที่เกิดจากเชื้อ Fusarium incarnatum งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการใหอนุภาคละอองนํ้า
ไฟฟาสถิตจากเครื่อง nanoeTM กระตุนการตอบสนองเชิงปองกันในเมลอนตอโรคผลเนา ผลการทดสอบหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ใหอนุภาคละอองน้ําฯ และวัดขนาดแผลหลังจากการปลูกเช้ือ F. incarnatum พบวาเมลอนที่ไดรับอนุภาคละอองน้ําฯ เปนเวลา 30 
นาที มีขนาดแผลเทากับ 1.95 ± 0.65 เซนติเมตร มีขนาดแผลเล็กกวาชุดการทดลองอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อวัด
กิจกรรมของเอนไซมที่เก่ียวของกับการยอยผนังเซลลเชื้อรา β-1,3-glucanase และ chitinase และเอนไซมที่เกี่ยวของกับกลไกการ
ปองกันตัวเองของพืช peroxidase (POD) และ polyphenol oxidase (PPO) ในเมลอนที่ไดรับอนุภาคละอองน้ําฯ เปนเวลา 30 นาที 
มีคากิจกรรมของเอนไซมเทากับ 0.236, 0.034, 90.271 และ 0.181 U mL-1 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากชุดการทดลองควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อตรวจสอบการสะสมของ H2O2 ในเนื้อเยื้อของเมลอนที่ไดรับอนุภาคละอองน้ําฯ เปนเวลา 30 นาที 
ดวยกรรมวิธี DAB-mediated tissue printing พบวามีการสะสมของ H2O2 ที่เนื้อเยื่อผลเมลอน จากผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาเม
ลอนท่ีไดรับอนุภาคละอองน้ําฯ เปนเวลา 30 นาที มีการสะสมของ H2O2 บริเวณเนื้อเย่ือเมลอนและสามารถกระตุนการตอบสนองเชิง
ปองกันในเมลอนตอโรคผลเนาได โดยมีการจํากัดการเขาทําลายของเชื้อ F. incarnatum ซึ่งเปนการสรางกลไกการปองกันตัวเองของ
พืชอยางหนึ่ง ดังน้ันการประยุกตใชเทคโนโลยีอนุภาคละอองน้ําไฟฟาสถิตในระยะเวลาที่เหมาะสม มีศักยภาพสามารถนําไปควบคุมโรค
หลังการเก็บเก่ียวและยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตในอนาคตตอไปได 
คําสําคัญ: โรคผลเนาจาก Fusarium เทคโนโลยีอนุภาคละอองน้ําไฟฟาสถิต การตอบสนองเชิงปองกัน H2O2  

 
Abstract 

Muskmelon is an important economic plant due to market demand. The most serious disease of 
muskmelon is postharvest fruit rot caused by Fusarium incarnatum. The aim of this study was to select the most 
appropriate time of electrostatic atomized water particles ( EAWPs)  application by nanoeTM for inducing defense 
response in muskmelon against Fusarium fruit rot. Time course application of EAWPs in reducing fruit rot on 
muskmelon and lesion size were measured. The results showed that application time of EAWPs for 30 minutes 
displayed lesion size 1.95 ± 0.65 centimeters, which was significantly smaller than that of other treatments (p<0.05). 
The activities of the cell-wall degrading enzymes (β-1,3-glucanase and chitinase) and defense related enzymes 
(peroxidase; POD and polyphenol oxidase; PPO) of muskmelon treated with EAWPs for 30 minutes were 0.236, 
0.034, 90.271 and 0.181 U mL-1, significantly higher than that of control. Accumulation of H2O2 was measured by 
DAB-mediated tissue printing method and the result showed high level of H2O2 on muskmelon tissues treated with 
EAWPs for 30 minutes. Based on the results of this study, treatment with EAWPs for 30 minutes localized high level 
of H2O2 on muskmelon tissue and induced defense response in muskmelon against Fusarium fruit rot by limiting 
the infestation of F. incarnatum. Therefore, the optimal application time of EAWPs has the potential to manage 
postharvest disease and extend the shelf life of muskmelon in future. 
Keywords: Fusarium fruit rot, Electrostatic atomized water particles, Induce defense response, H2O2  
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กิจกรรมการตานเช้ือราของ Streptomyces angustmyceticus NR8-2 ตอการเจริญของเชื้อรา Curvularia 
sp. สาเหตุโรคจุดสีน้ําตาลของแกวมังกร 

Antifungal Activities of Streptomyces angustmyceticus NR8-2 Against Curvularia sp. Causing 
Brown Spot Disease of Dragon Fruit 

 

ฟากิฮ ลาเตะนือริง1 และ อนรุักษ สันปาเปา1* 
Latehnuering, F.1 and Sunpapao, A.1* 

 
บทคัดยอ 

เนื่องจากภาคใตของประเทศไทยมีฤดูฝนที่ยาวนานเกิดความชื้นสูงสลับกับอากาศรอน เกษตรกรท่ีปลูกแกวมังกร (Hylo-
cereus sp.) ประสบปญหาของโรคจุดสีน้ําตาลที่เกิดจากเชื้อรา Curvularia sp. การใชสารเคมีกลุมเดียวกันในการปองกันกําจัดโรคพืช
มากเกินไปทําใหเชื้อกอโรคดื้อสารเคมี สงผลเสียตอระบบนิเวศในธรรมชาติและสุขภาพของมนุษย งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
การตานเช้ือราของเชื้อปฏิปกษ Streptomyces angustmyceticus NR8-2 ตอการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. ในสภาพ
หองปฏิบัติการ เมื่อทดสอบโดยวิธี dual culture บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) เชื้อปฏิปกษ S. angustmyceticus NR8-
2 สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา Curvularia sp. ได 70.56 เปอรเซ็นต เมื่อนําน้ําเลี้ยงเชื้อ S. angustmyceticus NR8-2 ทดสอบ
โดยวิธี agar well diffusion พบวาสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. ได 40.47% และเมื่อศึกษาผลของน้ําเลี้ยงเชื้อ 
S. angustmyceticus NR8-2 ตอสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Curvularia sp. โดยใชกลองจุลทรรศนแบบใชแสง พบวาความกวางเฉลี่ย
ของเสนใยเชื้อรา Curvularia sp. มีขนาด 3.15±0.26 ไมโครเมตร ซึ่งเล็กกวากรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จาก
ผลการทดลองเช้ือปฏิปกษ S. angustmyceticus NR8-2 มีฤทธิ์ตานเชื้อรา Curvularia sp. สาเหตุโรคจุดสีน้ําตาลของแกวมังกรได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนแนวทางในการศึกษาใชปองกันกําจัดโรคจุดสีน้ําตาลของแกวมังกรในแปลงปลูกหรือพัฒนาเปนสูตรสําเร็จใน
อนาคตตอไป 
คําสําคัญ: โรคจุดสีน้ําตาล แกวมังกร การควบคุมทางชีวภาพ เชื้อปฏิปกษ 

 
Abstract 

Due to Southern Thailand has a long rainy season with high humidity and temperature, dragon fruit 
(Hylocereus sp.) cultivation faced brown spot disease caused by Curvularia species. Excessive used the same groups 
of synthetic fungicides caused pathogen resistance and harmful side effect to ecosystem and human health. The 
aim of this research was to study antifungal activities of Streptomyces angustmyceticus NR8-2 against Curvularia sp. 
in vitro. Dual culture assays on potato dextrose agar (PDA) showed that S. angustmyceticus NR8-2 inhibited mycelial 
growth of Curvularia sp. with 70.56% inhibition. Furthermore, agar well diffusion assay indicated that the cell-free 
culture filtrate (CF) of S. angustmyceticus NR8-2 inhibited Curvularia sp. with 40.47% inhibition. This result also 
showed that the average mycelial width of Curvularia sp. which incubated in CF of S. angustmyceticus NR8-2 was 
3.15±0.26 µm, it was significantly smaller than that of control (p<0.05) when observed under compound microscope. 
Based on the results of this study, S. angustmyceticus NR8-2 displayed strong antifungal activities against Curvularia 
sp., the causal agent of brown spot disease in dragon fruit. This finding, S. angustmyceticus NR8-2 could be used as 
a biological control agent (BCA) for controlling brown spot disease of dragon fruit in the field and will be developed 
as a formulation in near future.  
Keywords: brown spot disease, dragon fruit, biological control, antagonist 
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Antifungal Abilities of Trichoderma sp. K1-02 Against Neoscytalidium dimidiatum Causing 
Stem Canker on Red-Flesh Dragon Fruit (Hylocereus polyrhizus) 

 

Dy, K.S.1 and Sunpapao, A.1* 

 

Abstract 

Stem canker of red-fleshed dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) caused by Neoscytalidium dimidiatum was 
observed on dragon fruit plantation field in Phatthalung Province, Southern Thailand. It has been known that 
biological control plays an important role in managing several fungal diseases, especially the use of Trichoderma 
species. Therefore, the aim of this research was to screen effective Trichoderma isolates for inhibiting N. dimidiatum 
in vitro and in vivo. Ten isolates of Trichoderma species were screened for their competitive mechanism against N. 
dimidiatum by dual culture assay on potato dextrose agar (PDA) plate. The results showed Trichoderma sp. K1-02 
superior to inhibit N. dimidiatum with 88.45% inhibition.  Parasitism mechanism of Trichoderma sp. K1-02 isolate 
was performed by pre-colonized plate method, and it was found that Trichoderma sp. K1-02 covered N. dimidiatum 
with 60% colonization. Furthermore, in vivo test was conducted on stem of healthy dragon fruits, and the result 
showed that application of Trichoderma sp. K1-02 spore suspension caused a lesion which was smaller in size than 
that of control (inoculation with pathogen alone) on dragon fruit stem. Based on the results from this study, 
Trichoderma sp. K1-02 presented multifaceted biological control activities to inhibit N. dimidiatum and reduced 
disease severity on dragon fruits. 
Keywords: Stem canker, red-fleshed dragon fruit, Neoscytalidium dimidiatum, antifungal 
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ทดสอบการใชแบคทีเรีย Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ  
Trials on Bacterium, Bacillus subtilis to Control Bacterial Wilt Disease of Tomato. 

 

นิยม ไขมุกข1* รัตนาวลี พรหมเพียรพงศ1
 
รัติกาล ยุทธศิลป2 และ สาํเนียง ไขมุกข3 

Khaimuk, N.1*, Prompeanpong, R.2
 
, Yutasin, R.2 and Khaimuk, S.3 

 

บทคัดยอ 

ปญหาสําคัญของการปลูกมะเขือเทศของเกษตรกร คือโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ ที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
Ralstonia solanacearum ซึ่งโรคนี้ไมมีสารเคมีในการปองกันกําจัด วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชชีวภัณฑบี
เอส (Bacillus subtilis) สายพันธุ BS-DOA 24 ของกรมวิชาการเกษตร ในการควบคุมเหี่ยวเขียวในระดับแปลงเกษตรกร ในพื้นที่บาน
มวง บานสีทน และบานโคกสวาง ตําบลโคกสูง อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ใน ป 2563 (ปที่ 1) และ ป 2564 (ปที่ 2) โดยวิธี
ทดสอบใชชีวภัณฑบีเอสชนิดผงผสมน้ําฉีดพนเปรียบเทียบกับชุดควบคุมเปนวิธีเกษตรกรที่กําจัดโรคโดยการถอนทิ้งหรือไมปองกันกําจัด 
ผลการทดลองพบวาการใชชีวภัณฑบีเอสใหผลผลิต รายได และผลตอบแทนในปที่ 1 และ 2 มากกวาวิธีเกษตรกร (P<0.01) เกษตรกรที่
รวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดรอยละ 80 และระดับมากรอยละ 20 งานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวาการใชชีวภัณฑบีเอส BS-
DOA 24 สามารถควบคุมโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศไดโดยทําใหการเกิดโรคลดลงและผลผลิตมะเขือเทศเพิ่มขึ้น เปนขอมูลที่สามารถ
แนะนําใหเกษตรกรนําไปใชในวงกวาง หรือพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคเห่ียวเขียวของมะเขือเทศในประเทศไทยใหสูงข้ึน 
คําสําคัญ: มะเขือเทศ บีเอส โรคเหี่ยวเขียว แบคทีเรยี  
 

Abstract 

The major problem for tomato growers is a bacterial wilt disease of tomato, caused by the soil-born 
bacterium Ralstonia solanacearum. There is no recommended synthetic pesticide to control this disease. This 
research aims to evaluate the effectiveness of recommended technology, Bacillus subtilis (BS-DOA 24 strain) to 
control bacterial wilt diseases in tomatoes. The trials were conducted in tomato plantations in Ban Muang, Ban Si 
Thon, and Ban Khok Sawang, Khok Sung Sub-district, Pla Pak District, Nakhon Phanom Province in the year 1- 2020 
and year 2- 2021. The farmers’ practices, removing the infected plants or no control was set as a negative control. 
The results show a higher yield, income, and net profit, lower unit cost, and wilt disease plants after the application 
of BS-DOA 24 for both years (P<0.01). The satisfaction of participant farmers in this project at the highest level at 
80% and the high level at 20%. This finding indicates that the application of BS-DOA 24 could control bacterial wilt 
disease by decreasing bacterial wilt disease infection and increasing the yield and income of tomato production. 
This information can improve farmer practice on a larger scale and/or further study to increase higher effectiveness 
of bacterial wilt disease control in Thailand. 
Keywords: tomato, Bacillus subtilis, bacterial wilt disease, bacteria 
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ความปลอดภัยจากการใชหนอนแมลงวันลาย Hermetia illucens ในการจัดการขยะอินทรียชุมชน 
The Safety for Using Black Soldier Fly larvae, Hermetia illucens  

in Composting Urban Organic Wastes 
 

จตุรงค เหลาแหลม1* สุทธิศักดิ์ ณรงคศักดิ์1 และ เรียม ยินดี1 
Jaturong Laoleam1*, Suttisak Narongsak1 and Ream Yindee1 

 

บทคัดยอ 

หนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) (Diptera: Stratiomyidae) ไดถูกนํามาใชในการจัดการขยะอินทรียชุมชน โดย
วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อประเมินความปลอดภัยจากการใชหนอนแมลงวันลายในการจัดการขยะอินทรีย แบงการทดลองเปน 4 การ
ทดลองไดแก 1)ทดสอบความสามารถในการยอยเศษอาหาร 2)ผลของสารปนเปอนที่มีในเศษอาหารที่อาจสะสมในตัวหนอนเมื่อนําไป
เลี้ยงหนอน 3) วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการสวนตางๆของตัวหนอนไปเปนอาหารสัตว และ4) ธาตุอาหารพืชที่ตรวจพบจากมูลของ
หนอน ผลจาการทดลองพบวาระยะหนอนของแมลงวันลายอายุ 10-15 วัน น้ําหนัก 1 กิโลกรัม สามารถยอยเศษอาหารจากครัวเรือน
น้ําหนัก 1 กิโลกรัม ไดภายใน 1 วัน และไมพบการเจริญเติบโตของหนอนแมลงชนิดอื่นในภาชนะที่ใชเลี้ยง การทดสอบการปนเปอนสาร
อันตรายในอาหารที่นํามาเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย การตกคางโลหะหนัก สารกําจัดศัตรูพืช และเชื้อกอโรคของหนอนแมลงวันลายสดอยู
ในเกณฑปลอดภัย ผลวิเคราะหคาโปรตีนและไขมันในตัวอยางหนอนสด หนอนอบแหง ปลอกดักแด ซากตัวเต็มวัย มีคาเทากับ 15.23, 
33.38, 45.04 และ 59.07 กรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ และคาไขมัน 17.64, 39.08, 19.32 และ 4.75 กรัมตอ 100 กรัม การทดสอบ
มูลหนอนแมลงวันลายพบธาตุอาหารจําเปนสําหรับพืช (N P K) มีคาระหวาง 2.0-6.7 เปอรเซ็นต การศึกษานี้ช้ีใหเห็นวาหนอนแมลงวัน
ลายเปนผูยอยขยะใหปลอดภัย นํามาใชประโยชนได และใชในการจัดการขยะอินทรียในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: หนอนแมลงวันลาย ขยะอินทรีย สารกําจัดศตัรูพืช โลหะหนัก 
 

Abstract 

Black soldier fly (BSF) larvae, Hermetia illucens (Diptera: Strationyidae) has been used for community organic 
waste treatment organism. The objectives of the study were to ensure the safety of using BSF larvae in organic 
waste treatment and divided into 4 parts 1) waste composting performance 2) composting and toxic removal 
performance 3) proximate profile for animal feed and 4) BSF larvae frass for plant composing. The results show that 
1 kilogram of black soldier fly larvae aged 10-15 days can compost 1 kilogram of food waste within 1 day without 
any contamination of other fly species in the organic waste containers. The test for contamination of 'hazardous 
substances' or 'heavy metals' in organic wastes used to feed black soldier fly larvae has also been carried out and 
access standard safety levels. The level of protein has also been tested and verified in fresh black soldier fly larvae 
(15.23 grams/100 grams) and dried black soldier fly larvae (33.34 grams/100 grams), pupa casing (45.04 grams/100 
grams), or even adult fly carcass (59.07 grams/100 grams) respectively, while the level of fat is 17.64, 39.08, 19.32 
and 4.75 gram per 100 grams respectively. The frass of BSF larvae contains essential sources of plant nutrients (N P 
K) between 2-6.7 percent. This study indicates that the BSF larvae are an effective and beneficial insect composer 
of urban organic wastes. 
Keywords: Black Soldier Fly larvae, Organic waste, Pesticides, Heavy metals 
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การผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังสะอาดเพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง 
Production of Sanitary Cassava Seedling for Controlling Cassava Mosaic Disease Infection 
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บทคัดยอ 

โรคใบดางมันสําปะหลังเกิดจากเช้ือสาเหตุ Sri-Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia 
tabaci Gennadius) เปนแมลงพาหะ และสามารถแพรกระจายไดโดยผานทางทอนพันธุ ซึ่งการใชทอนพันธุมันสําปะหลังสะอาดเปน
หนึ่งในแนวทางควบคุมโรคท่ีเหมาะสมที่สุด งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังสะอาดที่มี
ศักยภาพในการควบคุมโรคใบดางมันสําปะหลัง การดําเนินงานประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุ  มัน
สําปะหลังสะอาด 2) ผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังสะอาด และ 3) การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยี  ผลการดําเนินงานวิจัย จากการ
รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของทําใหสามารถกําหนดข้ันตอนท่ีจําเปนตองปฏิบัติเพ่ิมเติมจากการปลูกมันสําปะหลังทั่วไป คือ 1) การ
คัดเลือกพ้ืนที่ปลูกตองเปนพื้นท่ีที่ไมพบการระบาด หรืออยูหางจากพื้นที่ระบาดอยางนอย 10 กิโลเมตร 2) การสํารวจโรคและแมลง
พาหะในแปลงผลิตอยางสม่ําเสมอ 3) การตรวจวินิจฉัยโรคดวยเทคนิคพีซีอาร 4) การกําจัดตนมันสําปะหลังในแปลงท่ีมีการระบาด และ 
5) การประเมินคุณภาพทอนพันธุมันสําปะหลังท่ีผลิตได สําหรับการผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังสะอาด ดําเนินการในพื้นที่ 31 จังหวัด 
สามารถผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังสะอาดได ประมาณ 2,500,000 – 3,000,000 ลํา นําทอนพันธุมันสําปะหลังสะอาดไปปลูกขยายผลใน
แปลงเกษตร ในป 2564 พ้ืนท่ี 1,372 ไร มีการประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีเมื่อมันสําปะหลังอายุ 2.5 เดือน ไมพบอาการของโรคใบดาง
มันสําปะหลังในยอดที่งอกขึ้นมาใหม แสดงใหเห็นวาทอนพันธุมันสําปะหลังที่ผลิตไดจากเทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุ  มันสําปะหลัง
สะอาดมีศักยภาพเพียงพอสําหรับใชควบคุมการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง 
คําสําคัญ: ทอนพันธุมันสําปะหลังสะอาด โรคใบดางมันสําปะหลัง  
 

Abstract 

Cassava mosaic disease (CMD) is caused by Sri-Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) which is transmitted by 
the whitefly vector (Bemisia tabaci Gennadius) and using infected seedlings during vegetative propagation. 
Utilization of sanitary cassava seedlings is the effective control method for CMD. This research was conducted to 
develop the potential technologies of sanitary cassava seedling production for controlling CMD. The process 
consisted of 3 steps which were 1) development of appropriate technologies for sanitary cassava seedling 
production, 2) production of sanitary cassava seedling, and 3) potential assessment of sanitary cassava seedling 
production. The result revealed that the technology has been developed by collecting relevant academic 
information which allows the different procedures and needs to be performed in addition to normal cassava 
production systems. The mentioned steps were 1) selection of planting areas without the disease outbreak or 
located at least 10 kilometers from the outbreak area, 2) regular surveying for infected cassava plant and the 
whitefly vector in the cassava field, 3) CMD diagnosis by PCR technique, 4) eradication of infected plant from the 
field, and 5) quality assessment of cassava seedling. The sanitary cassava seedlings were produced in 31 provinces 
approximately 2,500,000 – 3,000,000 stalks. In 2021, the sanitary cassava seedlings were planted in farmer's fields 
approximately 1,372 rai. Potential assessment of technology was carried out at 2.5 months after planting and finally 
the assessment result has no symptoms of the disease from the newly emerging leaves. It showed that the 
developed technology had sufficient potential to produce sanitary cassava seedling for controlling the CMD 
infestation. 
Keywords: Sanitary cassava seedling, Cassava mosaic disease 
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การจําแนกลักษณะพันธุกรรมโดยความตานทานโรคของถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดํา 
Evaluation of Mungbean and Blackgram Germplasm 

for Resistance to Major Diseases 
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บทคัดยอ 

การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของถ่ัวเขียวผิวมันและถ่ัวเขียวผิวดําโดยจําแนกความตานทานตอโรคราแปงในฤดูแลง และโรค
แอนแทรคโนสในฤดูฝนป 2564 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จํานวน 3 ซ้ํา ดําเนินการที่โรงเรือน
ทดลอง ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท ปลูกเชื้อรา Oidium sp. สาเหตุโรคราแปงโดยการปดสปอรของเช้ือราลงบนใบถั่วเขียว ผลการประเมิน
ความตานทานตอโรคราแปงท่ีอายุ 50 วันหลังปลูก ในถั่วเขียวผิวมัน 34 พันธุ/สายพันธุ พบวา ถั่วเขียวผิวมัน 28 สายพันธุตานทานปาน
กลางตอโรค โดยเกิดโรค 12.0-20.4 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่ใบ ในขณะที่ถ่ัวเขียวพันธุเปรียบเทียบตานทานปานกลางถึงออนแอปานกลาง
ตอโรค ในถ่ัวเขียวผิวดํา จํานวน 22 พันธุ/สายพันธุ พบทุกสายพันธุตานทานตอโรค โดยเกิดโรคระหวาง 4.0-8.4 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่ใบ 
ในขณะที่พันธุเปรียบเทียบตานทานถึงตานทานปานกลางตอโรค การศึกษาความตานทานตอโรคแอนแทรคโนสในถั่วเขียวผิวมัน จํานวน 
33 พันธุ/สายพันธุ และถ่ัวเขียวผิวดํา จํานวน 22 พันธุ/สายพันธุ ทําการปลูกเชื้อราบนใบถั่วเขียวโดยการพนดวยสารละลายแขวนลอย
ของสปอรเชื้อรา Colletotrichum truncatum สาเหตุโรคแอนแทรคโนส ความเขมขน 2.3 x 103 สปอรตอมิลลิลิตร และคลมุพลาสตกิ
ไว 2 วัน ทําการบันทึกขอมูลความตานทานของโรคบนใบถ่ัวเขียว หลังปลูกเชื้อรา 14 วัน พบวาถั่วเขียวผิวมัน 26 สายพันธุ ตานทาน
ปานกลางตอโรค โดยเกิดโรคระหวาง 6.0-9.6 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่ใบ และ 1 สายพันธุ ออนแอปานกลางตอโรค ในถั่วเขียวผิวดํา พบวา
ทุกสายพันธุตานทานปานกลางตอโรค โดยเกิดโรคระหวาง 6.0-10.1 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่ใบ ในขณะที่ถ่ัวเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดํา
พันธุเปรียบเทียบตานทานปานกลางถึงออนแอปานกลางตอโรค  
คําสําคัญ: ถั่วเขียว ความตานทานโรค โรคราแปง โรคแอนแทรคโนส 

 

Abstract  

This study is to assess the resistance of 34 mungbean varieties/lines and 22 blackgram varieties/lines to 
powdery mildew and anthracnose disease. The experiment was conducted at Chai Nat Field Crops Research Center 
in 2021. A randomized complete block design with 3 replicates was deployed. For powdery mildew disease 
screening, fungal inoculation was done by dropping fungal spore on the leaves following by disease severity 
assessment at 50 days after planting. The results have found that 28 mungbean lines were moderately resistant to 
disease with disease occurrence rate between 12.0 and 20.4 percent of leaf area infected, compared to check 
varieties were moderately susceptible and moderately resistant to disease. In addition, all blackgram varieties/lines 
were resistant to disease with disease occurrence rate between 4.0 and 8.4 percent of leaf area infected, compared 
to check varieties were resistant and moderately resistant to disease. For anthracnose disease screening, inoculation 
was done by spraying spore suspension at a concentration of 2.3 x 103 spores/ml on the leaves following by disease 
severity assessment at 14 days after inoculation. Results have found that 26 mungbean lines were moderately 
resistant to disease with disease occurrence rate between 6.0 and 9.6 percent of leaf area infected and 1 line was 
moderately susceptible to disease. In addition, all blackgram lines were moderately resistant to anthracnose disease 
which occurrence rate of 6.0 and 10.1 percent of leaf area infected, compared to check varieties were moderately 
resistant and moderately susceptible to disease. 
Keywords: mungbean, resistance, powdery mildew, anthracnose 
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บทคัดยอ 

สารกําจัดวัชพืชชีวภาพที่ผลิตจากพืชหรือจุลินทรียไดรับการพัฒนาและสงเสริมเปนผลิตภัณฑกําจัดวัชพืชเชิงการคา เปนอีก
ทางเลือกหนึ่งในการลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชสังเคราะห และเปนประโยชนตอการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ผูบริโภค และ
สิ่งแวดลอม งานวิจัยนี้ไดศึกษาอัตราการฉีดพน ความถี่ของการฉีดพนที่เหมาะสม และประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืชชวีภาพสกัดจาก
ใบมะมวงผสมกับสารลดแรงตึงผวิชีวภาพผลติจากแบคทีเรีย Brevibacterium casei NK8 ในการควบคุมวัชพืชระยะหลังงอก โดยไดทาํ
การทดสอบในระดับโรงเรือนในการควบคุมวัชพืชระยะหลังงอก 2 ชนิด ไดแก กนจ้ําขาวและหญาตีนกา บันทึกผลนํ้าหนักแหงและ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 14 วัน หลังฉีดพนสารกําจัดวัชพืชชีวภาพ การศึกษาพบวา อัตราและความถี่ในการฉีดพนสาร
กําจัดวัชพืชชีวภาพที่เหมาะสมในการควบคุมกนจ้ําขาว คือ 160 ลิตร/ไร ฉีดพนครั้งเดียว โดยมีน้ําหนักแหงลดลง 86% เทียบกับชุด
ควบคุมท่ีฉีดพนดวยน้ํา และมีประสิทธิภาพในการควบคุมกนจ้ําขาวอยูในระดับดี ในขณะที่อัตราและความถ่ีในการฉีดพนเดียวกันทําให
น้ําหนักแหงของหญาตีนกาลดลง 78% เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ฉีดพนดวยน้ํา และมีประสิทธิภาพการควบคุมหญาตีนกาอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อเปรียบเทยีบกับสารกําจัดวัชพืชสังเคราะห สารกลูโฟซิเนทที่อัตรา 120 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร สามารถควบคุมวัชพืชกนจ้ํา
ขาวและหญาตีนกาไดอยางสมบูรณ ในขณะที่สารกําจัดวัชพืชชีวภาพที่ผสมรวมกับสารลดแรงตึงผิวที่อัตรา 160 ลิตร/ไร มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมกนจ้ําขาวและหญาตีนกาไมแตกตางจากสารกลโูฟซิเนท (p>0.05) ผลจากงานวิจัยนี้สามารถนําขอมูลไปศกึษาตอยอดและ
พัฒนาสารสกัดจากใบมะมวงผสมสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเปนสารชีวภัณฑกําจัดวัชพืชตอไป 
คําสําคัญ: แบคทีเรีย Brevibacterium casei ประสิทธภิาพการควบคุมวัชพืช มะมวง สารลดแรงตงึผิวชีวภาพ 

Abstract 

The bioherbicide extracted from plants or microorganisms is well-developed for production and promoted 
as commercial herbicides. This is an alternative method to reduce the use of synthetic herbicides and benefits to 
organic farming, consumers, and the environment. This research aims to investigate the appropriate application rate, 
frequency of use, and efficacy of bioherbicide made from mango (Mangifera indica L.) leaf extracts combined with 
biosurfactants from bacteria, Brevibacterium casei NK8 for post-emergence weed control. The studies were 
conducted in the greenhouse using two tested weed species, Bidens pilosa L. and Eleusine indica (L.) Gaertn. Weed 
dry weight and control efficacy on 14 days after spraying with bioherbicides were assessed. The results showed that 
the appropriate application rate and frequency of use of the bioherbicide for controlling B. pilosa control were 160 
L/rai and one-time spray, respectively. The dry weight of B. pilosa was decreased by 86% compared with the 
untreated control. The B. pilosa control efficacy was at a good level. At the same rate as before, the dry weight of 
E. indica was decreased by 78% compared with untreated control. The E. indica control efficacy was at a fair level. 
Glufosinate at 120 g ai/rai provided the complete control of B. pilosa and E. indica while the bioherbicide with 
biosurfactant at 160 L/rai can control both weed species at the same level as glufosinate (p>0.05). The results of 
this study can be further information for research and development of mango leaf extracts combined with 
biosurfactants as a biological herbicide. 
Keywords: Brevibacterium casei, weed control efficacy, Mango (Mangifera indica L.), biosurfactants
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