
การทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคตนโทรมและใบจุดของผักพายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร 

 

มัตติกา  ทองรส1/นาตยา  จันทรสอง2/วีระเดช  เปยจําปา1/ 

 

บทคัดยอ 

 

การทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคตนโทรมและโรคใบจุดของผักพายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร 

มีวัตถุประสงคเพ่ือลดการระบาดของโรคตนโทรมและใบจุดในผักพาย โดยดําเนินการที่บานสระแกว ตําบลโคก

กลาง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 โดย

ปองกันกําจัดโรคตนโทรมและโรคใบจุดผักพาย 3 กรรมวิธีไดแก 1.  ฉีดพนสาร copper hydroxide อัตรา 20 

กรัม/น้ํา 20 ลิตร และพนสารโปรคลอราช อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 2. ฉีดพนสาร 

copper hydroxide อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และพนเชื้อไตรโคเดอรมา อัตรา 20 

กรัมตอ100 ตารางเมตร ทุก 5 วัน 3. วิธีเกษตรกร ไมมีปองกันกําจัดโรค พบวา  สามารถลดการเกิดโรคตน

โทรม เทากับ 40, 33 และ 42 เปอรเซ็นต ในวิธีปรับปรุง 1 วิธีปรับปรุง2  และวิธีเกษตรกร ตามลําดับ เมื่อ

ประเมินการเกิดโรคใบจุดผักพาย พบวา  ลดการเกิดโรคใบจุดเทากับ  1.42, 0.72 และ 3.29 เปอรเซ็นต ใน

กรรมวิธีที่ 1, 2 และ3 ตามลําดับ  ผลผลิตเทากับ 991, 1000 และ 650 กก./ไร เมื่อพิจารณาคาตอบแทนทาง

เศรษฐกิจเทากับ 1.59 1.68 และ 0.75 วิธีปรับปรุง1 วิธีปรับปรุง 2  และวิธีเกษตรกร ตามลําดับ 
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คํานํา 

 

ผักพาย (Butomopsis latifolia (D.Don) Kunth) ชื่อพืชในวงศ Limnocharitaceae ผักพายเปนไม

น้ํา พบบริเวณนาขาว และบริเวณที่มีน้ําขัง เปนไมลมลุก มีถิ่นกําเนิดในแอฟริกาตะวันออก พบการกระจายตัว

ในอินเดีย มาเลเซีย มีลักษณะลําตนสูง 20-25 ซม. กาบใบ 3-11 ซม. ดอก 3-11 ดอกตอตน กลีบดอกสีขาว 

จํานวน 6 กลีบ เกสรตัวเมีย 4 อันยาว 4 มม. เกสรตัวผู 2 อันยาว 4 มม. เมล็ดมีขนาดเล็กนอยกวา 0.5 มม. 

(Anonymous, 2009) ประเทศไทยผักพายเปนผักพื้นบานของภาคอีสานมักนําผักพายมาเปนเครื่องเคียงกับ

อาหารพื้นบาน ซึ่งในผักพาย 100 กรัม มีประโยชนทางอาหาร คือ พลังงาน 14  กิโลแคลอรี่ เสนใย 18 กรัม 

แคลเซียม 7 มิลลิกรัม เบตาแคโรทีน 501 ไมโครกรัม วิตามินบี 1 0.03 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.08 มิลลิกรัม 

วิตามินซี 13 มิลลิกรัม (นิรนาม,2552) เกษตรกรในพื้นที่อําเภอพนมดงรักปลูกพักพายเพื่อเพิ่มรายได พื้นที่ปลูก 

100 ไร โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตได 1,500 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 18-20 บาท เกษตรกรไดกําไรสุทธิ 150,000 บาทตอ

ครัวเรือน เกษตรกรผูปลูกประสบปญหา อาการลําตนโทรมเนาเละและทําใหผลผลิตต่ํา (สํานักงานเกษตรอําเภอ

พนมดงรัก, 2551) 

ในป 2553 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร ศึกษาเชื้อสาเหตุและพัฒนาเทคโนโลยีการปองกัน

กําจัดโรคตนโทรมในผักพายจังหวัดสุรินทร ในพื้นที่ปลูกของเกษตรกร  จากการศึกษาเชื้อสาเหตุอาการตน

โทรมผักพาย พบวา เกิดจากเชื้อ Xanthomonas sp. ผักพายจะแสดงอาการตนโทรม ปลายใบไหมเปนรูปตัว

วีหงาย และดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีปองกันกําจัดอาการตนโทรมผักพาย ในระหวางดําเนินการทดสอบ

เกษตรกรผูปลูกประสบปญหาผักพายแสดงอาการใบจุดสีน้ําตาลบริเวณใบและลําตน ทําใหคุณภาพผลผลิตต่ํา

ไมเปนที่ตองการของตลาด 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

1. พันธุพืช  : ผักพาย  

2. ปุยเคมีสูตร  : 46-0-0  

3. ปุยอินทรีย  : มูลวัว 

4. สารเคมีปองกันกําจัดโรคโทรมและใบจุด : โพรคลอราช 50 %WP  และคอปเปอรไฮดรอกไซด 

5. เชื้อราไตรโคเดอรมา 



 

วิธีการ 

ดําเนินการทดสอบ 3 กรรมวิธี  จํานวนเกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 1 ไร พื้นที่บานสระแกว ตําบลโคก

กลาง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทรโดยการทดสอบ มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้  

 

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพื้นที่เปาหมายโดยคัดเลือกกําหนดพื้นที่เปาหมายโดยคัดเลือกตําบลที่มีพื้นที่

ปลูกมาก 

ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดโจทยวิจัย โดยนักวิจัยรวมกับเกษตรกรไดกําหนดโจทยเพื่อทดสอเทคโนโลยี 

โดยคัดเลือกเกษตรกรอาสารวมทําแปลงทดสอบไดเกษตรกรอาสารวมทําแปลงทดสอบ จํานวน 2  แปลง พื้นที ่

4 ไร   

 ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการทดสอบทําการทดสอบเทคโนโลยีในแปลงปลูกของเกษตรกร ดําเนินการใน

แปลงทดสอบเทคโนโลยีเรื่องพันธุในเดือนธันวาคม ดูแลรักษาและมีการเก็บเกี่ยวประเมินผลผลิตมันสําปะหลัง 

 ขั้นตอนที่ 4  ดําเนินการทดสอบ ติดตามและประเมินผล โดยใชเกณฑการเปรียบเทียบความสามารถ

ในการผลิต ผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร และศักยภาพของชุมชนในการดําเนินงาน ในระหวางการ

ดําเนินงานจะมีการรวบรวมขอมูล เก็บตัวอยางดินกอน ปลูกและหลังการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง ขอมูลที่ใช

ประเมินคุณภาพและผลผลิต เชน ความสูงและความยาวลําตน จํานวนหัวตอตน จํานวนลําเก็บเกี่ยวตอไร 

น้ําหนักหัวมันสด โดยทําการสุมเก็บตัวอยางกรรมวิธีละ 4 จุดๆละ 20 ตารางเมตร พรอมทั้งตรวจสอบขอมูล

การทดสอบวิเคราะหเงื่อนไข ของความสําเร็จผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เชน ผลผลิต ตนทุนผันแปร รายได 

กําไรสุทธิ Benefit Cost Ratio (BCR) และการยอมรับของเกษตรกร โดยใชวิธีการจัดประชุมระดมความคิด

อยางตอเนื่อง โดยเนนใหเกษตรกรรวมคิด รวมสรุปบทเรียน ปญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกไขดวย

ตนเองทุกข้ันตอน  

มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 กรรมวิธีปรับปรุง 1 การเตรียมดิน และการปลูกตามวิธีของเกษตรกร คือ ไถเตรียมดินโดยใชรถไถเดิน

ตามไถ 2 ครั้ง คราด 1 ครั้ง  ใสปูนโดโลไมท ตามคาวิเคราะหดิน ปุยคอกมูลวัวรองพื้นกอนไถครั้งที่ 2 อัตรา 

500 กิโลกรัมตอไร  เมล็ดที่ใชตองแชน้ําอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที แชเมล็ด 48 ชั่วโมง แลวนํา

เมล็ด 1 กก. ผสมกับทราย  2  ถัง หวานในพื้นที่ 1 ไร แลวปลอยน้ําเขาแปลง ปลอยน้ําออกจากแปลง  กําจัด

วัชพืชและใสปุยเคมีอัตรา  20-5-5 หลังหวานเมล็ดพันธุ 1 เดือน เริ่มเก็บผลผลิตครั้งที่ 1 หลังหวานเมล็ด 2 

เดือน และเก็บเรื่อยๆ ทุก 10-14 วัน หลังเก็บผลผลิตปลอยน้ําออกจากแปลง แลวพนสาร copper 

hydroxide อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร และพนสารโปรคอราช อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ปลอยน้ําเขา

แปลงหลังฉีดพน 3 วัน  

กรรมวิธีปรับปรุง 2  การเตรียมแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยว เก็บซากผักพายออกจากพื้นที่ปลูกเผา

ทําลาย การเตรียมดินการปลูกตามวิธีของเกษตรกร คือ โดยใชรถไถเดินตามไถ 2 ครั้ง คราด 1 ครั้ง  ใสปูน

โดโลไมท ตามคาวิเคราะหดิน ปุยคอกมูลวัวรองพ้ืนกอนไถครั้งที่ 2 อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร เมล็ดที่ใช 1 กก. 



ตองแชน้ําอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที แลวแชดวยน้ําเชื้อราไตรโคเดอรมาสด 48 ชั่วโมง แลวนํา

เมล็ด ผสมกับทราย  2  ถัง หวานในพื้นที่ 1 ไร แลวปลอยน้ําเขาแปลง ปลอยน้ําออกจากแปลงกําจัดวัชพืช

และใสปุยเคมีอัตรา 20-5-5  หลังหวาน 1 เดือน เริ่มเก็บผลผลิตครั้งที่ 1 หลังหวานเมล็ด 2 เดือน และเก็บ

เรื่อยๆ ทุก 10-14 วัน หลังเก็บผลผลิตปลอยน้ําออกจากแลวฉีดพนสาร copper hydroxide อัตรา 20 กรัม/

น้ํา 20 ลิตร ปลอยน้ําเขาแปลงหลังฉีดพน 3 วัน ฉีดพนไตรโคเดอรมาอัตรา  20 ลิตรตอตารางเมตร ทุก 5 วัน 

กรรมวิธีของเกษตรกร การเตรียมดิน การปลูกตามวิธีของเกษตรกร คือ โดยใชรถไถเดินตาม ใสปุย 

คอกรองพื้น เมล็ดที่ใชตองแชเมล็ด 2 คืน แลวนําเมล็ด 1 กก. ผสมกับทราย  2 ถัง หวานในพื้นท่ี 1 ไร แลว

ปลอยน้ําเขาแปลง ปลอยน้ําออกจากแปลง  กําจัดวัชพืชและใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 หลังหวาน 1 เดือน เริ่ม

เก็บผลผลิตครั้งที ่1 หลังหวานเมล็ด 2 เดือน และเก็บเรื่อยๆ ทุก 10-14 วัน การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี

ของเกษตรกร  

 

เวลาและสถานที่ 

 เวลา  เริ่มตน เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2554 

 ดําเนินการ  ในสภาพดินรวนทรายเกษตรกร บานโคกกลาง  ตําบลโคกกลาง อําเภอพนมดงรัก 

จังหวัดสุรินทร 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

 จากการวิเคราะหขอมูลพื้นที่ ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร พื้นที่ทั่วไปมีสภาพเปนที่ราบสลับลูก

คลื่นลอนและลาดเอียง พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก สภาพดินเปนดินรวนปน

ทราย มีดินเหนียวผสมเปนบางสวนเหมาะสําหรับการทํานา ทําไร ทําสวน พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ปาสงวนที่

หมดสภาพแลว ราษฎรไมมีเอกสารสิทธิในที่ทํากิน แหลงน้ําทั่วไปไมสามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดป ลักษณะ

ภูมิอากาศ รอนชื้น มีอากาศรอนจัดในเดือนมีนาคม, เมษายน ,พฤษภาคม และ อากาศชื้นในฤดูฝน ชวงเดือน 

มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม และมีอากาศหนาวในเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ ประกอบดวยหมูบาน 

6 หมู คือ หมู 1 บานโดกกลาง  หมู 2 บานโคกยาว , หมู3 บานโคกโบสถ  หมู4 บายตาเจ็ก  หมู 5 บาน

สระแกว  หมู 5 บานโนนคอทอง จํานวน 1,013 ครัวเรือน 5,172 คน มีพื้นที่ทั้งหมด 76.56 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 47,850 ไร ทิศเหนือติดกับ ต.โชคนาสาม    อ. ปราสาท ทิศใตติดกับ ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก  

ทิศตะวันออกติดกับ ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก และทิศตะวันตกติดกับ ต.เขาดินเหนือ อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย 

 ดําเนินการเสวนาเกษตรกรผูปลูกผักพาย พบวา ขอมูลการผลิตผักพายในพื้นที่มีการผลิตเพื่อจําหนาย

ในชวงฤดูฝนปลูกเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน เก็บเกี่ยวที ่6 สัปดาหหลังปลูก โดยเกษตรกรจะเก็บตนที่โตสูง

ประมาณ 10-15 เซนติเมตร และจะเก็บตนไปเรื่อยๆทุก 10-14 วัน การจัดการปลูกผักพาย มีการไถ 2-3 ครั้ง 

คราด 1 ครั้ง ใชเมล็ดพันธุ 4 กิโลกรัม ปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 100-200 กิโลกรัมตอไร ไมมีการใชสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพืช ตนทุนการผลิตเพื่อจําหนาย  5,000  บาท ดําเนินการทดสอบเดือนพฤษภาคม จากการ

ทดสอบ พบวา 



คุณสมบัติดิน 

 คุณสมบัติดินกอนการทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคตนโทรมและโรคใบจุดของผักพายใน

พื้นที่จังหวัดสุรินทร พบวา ดินมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) 4.54 ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM%) 0.80ปริมาณ

ไนโตรเจนทั้งหมด (total N) 0.040 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P) เทากับ 26.75 และคา

โพแทสเชียมแลกเปลี่ยนได (Exchangable K)  เทากับ 208.50 (ตารางผนวกท่ี 1) 

 

เปอรเซ็นตการเกิดโรค 

 จากการทดสอบเปอรเซ็นตการเกิดโรคตนโทรม ป 2554 พบวา ทั้ง 3 กรรมวิธี ใกลเคียงกัน คือ วิธี

ปรับปรุง 1 เฉลี่ย 40 เปอรเซ็นต วิธีปรับปรุง 2 เฉลี่ย 33 เปอรเซ็นต และวิธีเกษตรกร 42 เปอรเซ็นต  สวน

เปอรเซ็นตการเกิดโรคใบจุดผักพาย พบเปอรเซ็นตการเกิดโรคนอยไปมาก คือ กรรมวิธีปรับปรุง 2  กรรมวิธี

ปรับปรุง 2  และวิธีเกษตรกร โดยมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 0.72  1.42 และ 3.29 ตามลําดับ 

ซึ่งเปอรเซ็นตการเกิดโรคที่ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 1) เนื่องจากในกรรมวิธีปรับปรุง 1 มีการใชสารเคมีปองกัน

กําจัดโรคเหมือนกัน คือ โพรคลอราช และวิธีปรับปรุง 2 ใชเชื้อไตรโคเดอรมา ซึ่งคุณสมบัติของเชื้อราไตรโค

เดอรมา คือ สามารถควบคุมปองกัน และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ไดแก เชื้อราฟวซา

เรียม (Fusarium spp.) เชื้อราสเคลอโรเทียม (Sclerotium rolfsii ) เชื้อราพิเทียม (Pythium spp.) เชื้อรา

ไรซ็อกโทเนีย (Rhizoctonia solani ) และเชื้อราไฟท็อปธอรา (Phytopthora spp.) (จิระเดช, 2546) แต

โรคใบจุดในผักพายเกิดจากเชื้อ Collettotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc. จึงทําใหไมสามารถ

ปองกันกําจัดโรคใบจุดผักพายได ซึ่งจากคําแนะนําการปองกันกําจัดโรคพืชผัก ในชวงฤดูฝนไมควรใสปุยเคมี

โดยเฉพาะไนโตรเจน เพราะจะทําใหตนพืชสมบูรณมากเกินไป พืชจะออนแอตอโรค ในวิธีปรับปรุง 1 และวิธี

ปรับปรุง 2 จึงใชปุยจากคําแนะนําในพืชผักคือ อัตรา 20-5-5 สวนวิธีเกษตรกรมีการใสปุยเคมีไนโตรเจนคือ 

สูตร 46-0-0 เพียงอยางเดียว และปริมาณสูงเกินจากท่ีแนะนําจึงอาจสงเสริมใหเกิดโรคตนโทรมและโรคใบจุด

ไดมากข้ึน 

 

ผลผลิตสดผักพาย 

  ผลผลิตเฉลี่ยวิธีปรับปรุง 2 ใหผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 1,000 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือวิธี

ปรับปรุง 1 และวิธีเกษตรกร โดยมีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 991 และ 650 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 1) 

 

ผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ และอัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (Benefit Cost ratio; BCR) 

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 6,897 6,717 และ 6,680 บาทตอไร ในวิธีปรับปรุง 1วิธีปรับปรุง 2 และวิธี

เกษตรกร (ตารางที่ 2) ซึ่งวิธีปรับปรุง 1 และวิธีปรับปรุง 2 มีตนทุนการผลิตที่สูงกวาวิธีเกษตรกรเนื่องจากทั้ง 

2 วิธี มีการปรับปรุงดินดวยโดโลไมท ใชสารปองกันกําจัดโรคตนโทรมและโรคใบจุดผักพาย และใชเชื้อไตรโค

เดอรมา ใชปุยเคมี ซึ่งในขณะที่วิธีเกษตรกรไมมีการปองกันกําจัดโรคตนโทรมและโรคใบจุดผักพาย แตเมื่อนํา

รายไดหักลบตนทุนพบวา มีกําไรสุทธิแตจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตที่ได และตัวที่ชี้วัดวาการ



ลงทุนนี้คุมทุนมากนอยแคไหนสามารถคํานวณไดจาก อัตราสวนรายไดตอการลงทุน(Benefit Cost ratio; 

BCR) ซึ่งคา BCR ที่มากกวา 1 ถือวาคุมคาตอการลงทุน จากการทดสอบจะเห็นไดวาคา BCR เฉลี่ยเทากับ 

1.68 1.59 และ 0.75 ในขณะที่วิธีปรับปรุง 2 วิธีปรับปรุง 1และวิธีเกษตรกรตามลําดับ (ตารางที่ 3) แสดงให

เห็นวาการปฏิบัติตามวิธีปรับปรุง 2โดยปรับปรุงดินดวยโดโลไมทในสภาพที่ดินเปนกรด ใชปุยใหเหมาะสมกับ

ความตองการของพืช การแชเมล็ดพันธุดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา การรดน้ําที่ผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา หรือการ

ใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคตนโทรมและโรคใบจุดผักพาย ใหคาตอบแทนที่สูงกวา เหมาะสมที่จะแนะนําให

เกษตรกรในพื้นท่ีใกลเคียงนําไปใชเพื่อเปนการขยายผลเทคโนโลยีและแกไขปญหาในพื้นที ่

 

ตารางที ่1  เปอรเซ็นตการเกิดโรคตนโทรม โรคใบจุด และผลผลิตตนสดเฉลี่ยของผักพายในพื้นท่ีจังหวัด

สุรินทร ป 2554 

กรรมวิธี โรคตนโทรม โรคใบจุด ผลผลิตสด (กก./ไร) 

วิธีปรับปรุง 1 40 1.42 991 

วิธีปรับปรงุ 2 33 0.72 1000 

วิธีเกษตรกร 42 3.29 650 

 

ตารางที่ 2  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการผลิตผักพาย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร  ป 2554 

รายการ วิธีปรับปรุง 1 วิธีปรับปรุง 2 วิธีเกษตรกร 

ตนทุน (บาท/ไร) 6,897 6,717 6,680 

รายได (บาท/ไร) 17,838 18,000 11,700 

รายไดสุทธิ (บาท/ไร) 10,941 11,283 5,020 

BCR 1.59 1.68 0.75 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 

 

จิระเดช แจมสวาง.  2546.  เชื้อราไตรโคเดอรมา.  สืบคนจาก       

:http://www.pmc05.doae.go.th/Trichoderma.pdf  วนัที่ 26 กรกฎาคม 25556 



ตารางภาคผนวก 

 

ตารางผนวกที ่1 คาวิเคราะหดินของแปลงเกษตรกรปลูกผักพาย ป 2554 

เกษตรกร pH OM (%) N (%) Avai.P (mg/kg) Exch. K (mg/kg) 

1.  นางพัย  ศรีพรหม 4.54 0.80 0.040 26.75 208.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

ภาพผนวกที ่1  ลักษณะอาการโรคตนโทรมผักพาย เชื้อสาเหตุ : Xanthomonas sp. 

 

 

ภาพผนวกที ่2  ลักษณะอาการโรคใบจุด หรือโรคแอนแทรกโนส เชื้อสาเหตุ: Collettotrichum 

gloeosporioides (Penz) Sacc. 

 



 

  

  

ภาพผนวกที ่3  ลักษณะการเจริญเติบโของผักพายที่อายุ 2 สัปดาห (ก) 1 เดือน (ข) และ 3 เดือน (ค และ.) 


