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ศึกษาลักษณะอาการ  สาเหตุ และการแพร่ระบาดของโรคผลเน่าชมพู่ 
 

Study on Symptom, Cause and Dissipation of Rose Apple Fruit Rot Disease 
 

พจนา  ตระกูลสุขรัตน์  สุพัตรา  อินทวิมลศรี  พรพิมล  อธิปัญญาคม และนลินี  ศิวากรณ์ 1 

 

บทคัดย่อ 
 
 ผลการส ารวจและเก็บรวบรวมสวนชมพู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงครามและ
แหล่งอื่นๆ จ านวน 22 สวน ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2555  พบตัวอย่างชมพู่เป็นโรคผลเน่า
ทั้งหมด 15 ตัวอย่าง  สภาพสวนที่พบโรคจะไม่มีการตัดแต่งก่ิง  ปลูกชิด  ไว้ลูกต่อช่อมากและมีสภาพรก การ
ระบายน้ าไม่ค่อยดี  พบแผลเน่าเกิดบริเวณปลายผลมากกว่าบริเวณใกล้ขั้วผล  แผลที่พบบนผล 3 ลักษณะ  
แยกเชื้อและน าไปเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ได้โคโลนี 2 แบบ ตรวจสอบลักษณะเส้นใยและสปอร์ขยายพันธุ์
ใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเป็นเชื้อราในกลุ่ม Colletotrichum gloeosporioides และ Pestalotiopsis guepinii 
 

ค าน า 
 
 ชมพู่ หรือ Rose apple มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Syzygium jambos Alston อยู่ใน Family 
Myrtaceae เป็นไม้ผลเจริญได้ดีในเขตร้อนแบบ Tropical ถิ่นก าเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เช่น  ไทย 
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย (Nakasone and Paull, 1998)  ในประเทศไทยปลูกมากในเขตจังหวัดนครปฐม 
ราชบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร ชมพู่เป็นพืชส่งออกในรูปผลสดที่มีศักยภาพอีกพืชหนึ่ง ท ารายได้เข้าประเทศ
ปีละหลายสิบล้านบาท (กรมศุลกากร, 2549)  ปัญหาส าคัญของการผลิตและส่งออกคือในการเก็บผลผลิตแต่
ละครั้ง จะมีผลชมพู่เน่าเสียหรือมีต าหนิประมาณ 30%  ราคาชมพู่ที่มีต าหนิจึงลดลงถึง 50% (พานิชย์, 2552)  
ซึ่งการเน่าเสียของผลชมพู่เกิดจากสาเหตุหลายประการ  ที่ส าคัญคือเกิดจากการเข้าท าลายของเชื้อโรคพืช  ท า
ให้คุณภาพและจ านวนผลผลิตที่ได้ลดลง  ขายไม่ได้ราคา เนื่องจากชมพู่เป็นผลไม้ที่ต้องบริโภคในรูปผลสดเพียง
อย่างเดียว  ไม่สามารถแปรรูปเป็นอย่างอ่ืนได้  มีรายงานว่าโรคผลเน่าในสวนเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum 
gloeosporioides (นิพนธ์, 2542; วิรัชและคณะ, 2528)  และอาการที่เกิดภายหลังจากเก็บผลผลิตแล้วเกิด
จากเชื้อราหลายชนิด เช่น Aspergillus sp., Rhizopus stolonifer, และ Pestalotiaopsis sp. (นิพนธ์, 
2542)  การศึกษาหาสาเหตุการเกิดโรคเพ่ือการหาวิธีป้องกันที่ถูกต้องและไม่มีผลตกค้างต่อผู้บริโภคเพ่ือใช้
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ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อกระบวนการผลิตชมพู่เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุดต่อผู้บริโภค เป็นการลดปัญหาการสูญเสียทั้งปริมาณและผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ต่อไป 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะอาการ สาเหตุและการแพร่ระบาดของโรคผลเน่าชมพู่ใน
แหล่งปลูกพ้ืนที่ต่างๆ  ส าหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาหาวิธีการป้องกันก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วิธีด าเนินการและอุปกรณ ์
 

อุปกรณ์ 
 1. ตัวอย่างชมพู่เป็นโรคผลเน่าที่เก็บรวมรวมจากสวนของเกษตรกร 
 2. อาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) 
 3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างในสวน 
 4. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและเครื่องแก้ว 
 5. อุปกรณ์บันทึกผลการทดลองได้แก่ กล้องถ่ายภาพ  และสมุดบันทึก 
วิธีการ 
1. ส ารวจ  เก็บตัวอย่างโรคผลเน่า  
 เก็บตัวอย่างชมพู่เป็นโรคผลเน่าจากพ้ืนที่ปลูกในเขตจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม
และแหล่งอื่นๆ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2555  บันทึกลักษณะอาการที่พบในสวน  
สภาพสวนที่พบโรค  ห่อตัวอย่างผลชมพู่แต่ละผลด้วยกระดาษเก็บตัวอย่าง ก่อนน าใส่ถุงพลาสติกใส  
2. แยกและเลี้ยงเชื้อสาเหตุบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 น าตัวอย่างชมพู่เป็นโรคมาแยกหาเชื้อราสาเหตุโรคโดยวิธีใช้เข็มเข่ียปลายแหลมเขี่ยเส้นใยหรือกลุ่ม 
spore (spore mass) ที่เจริญอยู่บนเนื้อเยื่อผลชมพู่เน่ามาวางบนอาหาร potato dextrose agar (PDA)  บ่ม
เชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้อง  จนเชื้อราสร้างโคโลนี  บันทึกลักษณะและสี 
3. ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ 
 การตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อรา  โดยใช้เข็มเขี่ยปลายแหลมเขี่ยเส้นใยและกลุ่ม spore 
(spore mass) จากเนื้อเยื่อพืชบริเวณท่ีเป็นโรค วางบนแผ่นสไลด์  หยดสารละลาย lactic acid บนแผ่นสไลด์  
ปิดทับด้วยแผ่น cover slip  น าแผ่นสไลด์ไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ บันทึกรูปร่างลักษณะเส้นใยและสปอร์
ขยายพันธุ์ที่พบ  
 

ระยะเวลา 
 
 เริ่มต้น  ตุลาคม 2553  สิ้นสุด  กันยายน 2555 
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สถานที่ด าเนินการ 
 
 ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช  และสวนชมพู่ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงครามและแหล่งอ่ืนๆ 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 
1. ส ารวจ  เก็บตัวอย่างโรคผลเน่า  
 ผลการส ารวจพื้นที่ปลูกชมพู่ในแหล่งปลูกในเขตจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงครามและ
แหล่งอื่นๆ คือจังหวัด สมุทรสาคร และจันทบุรีจ านวน 22 สวน  พบตัวอย่างชมพู่เป็นโรคผลเน่าทั้งหมด 15 
ตัวอย่าง สภาพของสวน (ภาพที่ 1) และการแพร่ระบาดของโรคในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันดังนี้  
 สวนในเขตจังหวัดเพชรบุรี  ระบบการปลูกจะใช้การปลูกในพ้ืนระนาบเดียวกัน  ไม่มีการยกร่อง  การ
ให้น้ า  บางสวนเป็นแบบระบบปล่อยน้ าเป็นช่วงเวลา  และไขน้ าออก  บางสวนจะให้แบบน้ าขังและปล่อยให้
น้ าซึมไปกับพ้ืนดินจนแห้ง  พันธุ์ชมพู่ที่ปลูกเป็นสวนใหญ่คือ เพชรสายรุ้ง  เพชรบ้านลาด ซึ่งให้ผลเป็นสีเขียว  
และทับทิมจันทร์ที่ให้ผลเป็นสีแดงมีปลูกเล็กน้อย  มีการใช้ถุงกระดาษห่อผลหลังจากท่ีเกสรชมพู่ร่วง  จึงไม่พบ
ปัญหาเรื่องน้ าที่ขังอยู่ในถุง  สวนที่มีการระบาดของโรคเป็นสวนที่ไม่มีการตัดแต่งกิ่งและปล่อยให้มีลูกมาก
เกินไปในแต่ละช่อ  และปลูกต้นชมพู่ในระยะชิดกันมากจนกิ่งแต่ละต้นเกยกันท าให้แสงแดดไม่สามารถส่องลง
มาถึงพ้ืนดินได้  นอกจากนี้ยังปล่อยให้สวนค่อนข้างรกวัชพืชขึ้นสูง  ความชื้นบริเวณโคนต้นมีสูงมาก 
 สวนในเขตจังหวัดนครปฐม  ระบบการปลูกจะใช้การปลูกแบบยกร่องสวน  และปล่อยให้น้ าขังอยู่ใน
ร่องตลอดเวลา  การให้น้ าจึงเป็นแบบน้ าขังและใช้ภาชนะตักน้ าในร่องขึ้นมารดต้น  พันธุ์ชมพู่ที่ปลูกมากคือ
ทับทิมจันทร์ที่ให้ผลเป็นสีแดง  และมีการห่อผลโดยใช้ถุงพลาสติกแบบมีหูหิ้วตัดที่ก้นถุง  ท าให้พบปัญหาเรื่อง
น้ าที่ขังอยู่ในถุง  สวนที่มีการระบาดของโรคมีสภาพสวนเช่นเดียวกับสวนในเขตจังหวัดเพชรบุรีคือไม่มีการตัด
แต่งก่ิงและปล่อยให้มีลูกมากเกินไปในแต่ละช่อ  และปลูกต้นชมพู่ในระยะชิดกันมากจนกิ่งแต่ละต้นเกยกัน  
จนแสงแดดไม่สามารถส่องลงมาถึงพ้ืนดินได้  นอกจากนี้ยังปล่อยให้สวนค่อนข้างรกวัชพืชขึ้นสูง  ความชื้น
บริเวณโคนต้นมีสูงมาก  และสวนที่ไม่มีการระบายเปลี่ยนน้ าที่ขังอยู่ในร่องสวนใหม่  ท าให้น้ าเป็นน้ าเก่าที่
สกปรกมากและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ  ในสวนที่มีการก าจัดวัชพืชแต่ยังคงมีการระบาดอยู่พบว่าเกิดจาก
ถุงพลาสติกท่ีใช้ห่อผลมีลักษณะรอยตัดสั้นท าให้น้ าระเหยได้ยาก  จึงท าให้มีน้ าขังอยู่ในถุงท่ีห่อผลในปริมาณ
มาก  เนื้อเยื่อผลจึงอ่อนแอและเกิดแผลได้ง่าย 
 สวนในเขตจังหวัดราชบุรี  ระบบการปลูกจะใช้การปลูกแบบยกร่องสวนนครปฐม  และปล่อยให้น้ าขัง
อยู่ในร่องตลอดเวลา  เช่นเดียวกับสวนในเขตจังหวัด การให้น้ าจึงเป็นแบบน้ าขังและใช้ภาชนะตักน้ าในร่อง
ขึ้นมารดต้น  พันธุ์ที่ปลูกมากคือพันธุ์ทับทิมจันทร์  มีการห่อผลโดยใช้ถุงพลาสติกแบบมีหูหิ้วและเจาะเป็นรู
ด้วยที่เจาะกระดาษที่ก้นถุง 2-4 รู  จึงท าให้พบปัญหาเรื่องน้ าขังอยู่ในถุง  สวนที่พบการระบาดของโรคสภาพ
สวนจะปลูกต้นชมพู่บนร่องในระยะชิด  และไว้จ านวนลูกต่อช่อมาก คือ 4-5 ลูก  ถ้าใน 1 ช่อติดมากกว่า 5 ลูก
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จะไม่มีการตัดทิ้งแต่จะเก็บไว้ทั้งหมด  พบว่าช่อที่ไว้ลูกมากนั้นลูกชมพู่จะเบียดกันจนเกิดบาดแผลซึ่งอาจเป็น
ช่องให้เชื้อเข้าท าลายได้  นอกจากนี้ไม่มีการเก็บท าลายเมื่อพบว่ามีชมพู่เป็นโรคอยู่ในถุง  ท าให้เกิดการระบาด
ลุกลามไปลูกอ่ืนๆ ที่อยู่ในถุงเดียวกัน  บางสวนทิ้งลูกชมพู่ท่ีเป็นโรคอยู่ใต้ต้นในบริเวณท่ีปลูก  เป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อ  ส่วนสวนที่มีการดูแลดีไม่พบการระบาดของโรคจะไว้ลูกต่อช่อเพียง 1-2 ลูกเท่านั้น  และดูแลให้น้ าใน
ร่องสะอาด มีการถ่ายเทน้ าเก่าออกเสมอ  นอกจากนี้ยังมีการตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง  ระบาดอากาศได้ไม่อับทึบเมื่อ
เริ่มพบการระบาดจะเก็บลูกชมพู่ที่เป็นโรคออกไปท าลายนอกสวนไม่ทิ้งไว้คาต้น  จึงไม่พบปัญหาเรื่องการ
ระบาดของโรคหรือพบบ้างแต่ไม่รุนแรงมาก  และได้ผลผลิตที่มีราคาดี 
 การส ารวจสวนในเขตจังหวัดอ่ืนๆ คือ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  พบว่าต้นชมพู่ในสวนที่เหลือเป็น
ต้นเดิมที่ปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ตัดทิ้ง  เกษตรกรส่วนใหญ่หันไปปลูกพืชที่ให้ผลผลิตดี มีราคาและเก็บผลผลิตง่ายกว่า
เช่น ส้มโอ มะพร้าว และมะนาว  นอกจากนีเ้กษตรกรเจ้าของสวนบางรายจะมีการรวมกลุ่มกันท าสวนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเรียกว่า โฮมสเตย์ (home stay)  จะปลูกชมพู่ไว้เพ่ือใช้แสดงให้นักท่องเที่ยวดู
เท่านั้น  ไม่ได้ท าสวนชมพู่เป็นอาชีพเหมือนสมัยก่อน ชมพู่ที่จ าหน่ายจะเป็นชมพู่ที่รับซื้อมาจากจังหวัด
ใกล้เคียงเช่น ราชบุรี นครปฐมมากกว่าปลูกเอง  การส ารวจในจังหวัดจันทบุรี  พบว่าสวนเดิมที่เคยปลูกชมพู่  
เกษตรกรตัดต้นทิ้งและหันไปปลูกสละ  ลองกอง  เงาะหรือพืชอ่ืนที่ให้ราคาดี  ใช้แรงงานดูแลไม่มากและเก็บ
ผลผลิตได้ง่ายทดแทน เนื่องจากชมพู่ต้องใช้แรงงานดูแลมากกว่าในเรื่องของการห่อผลและเก็บผลผลิต 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการจ้างแรงงาน   
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 ภาพที่ 1  เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมของสวนชมพู่ที่มีการดูแลปฎิบัติดี ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง  ไว้ลูกต่อ
ช่อ1-2 ลูก มีการถ่ายเทน้ าในร่องสม่ าเสมอ (A-C) และสวนที่ดูแลปฏิบัติไม่ดี  ไว้ลูกต่อช่อมาก  ไม่ตัดแต่งก่ิง  
และไม่เก็บท าลายลูกเป็นโรค (D-F)  
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2. แยกและเลี้ยงเชื้อสาเหตุบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 ลักษณะแผลที่พบบนผลชมพู่เป็นโรคผลเน่าพบท้ังบริเวณปลายผลและใกล้ขั้วผล แต่พบที่บริเวณ
ปลายผลมากกว่า  แผลมี 3 ลกัษณะ (ภาพที่ 2) คือ 
 - แผลเป็นรอยช้ าขนาดใหญ่  เนื้อเยื่อผลใสฉ่ าน้ า  พบจุดสีด าขนาดเล็กฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อกระจายอยู่
ทั่วแผล  บางต าแหน่งจุดสีด าจะขยายใหญ่มารวมกันเป็นจุดเยิ้มมันวาว  เมื่อส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์  พบ 
สปอร์ขยายพันธุ์เป็นเม็ดสีด าอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากในต าแหน่งดังกล่าว 
 - แผลเป็นรอยช้ าขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน  แต่จุดสีด าที่รวมตัวกันมีลักษณะเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ 
บางผลมีเส้นใยสีขาวครีมแทรกอยู่ระหว่างชั้น  พบสปอร์ขยายพันธุ์เป็นเม็ดสีด าอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากใน
ต าแหน่งดังกล่าว 
 - แผลเป็นรอยช้ าขนาดใหญ่  พบกลุ่มสปอร์ขยายพันธุ์สีส้มข้ึนบนแผล  บางผลมีเส้นใยสีขาวขึ้นรอบ
กลุ่มสปอร์ดังกล่าว 
 ลักษณะโคโลนีที่แยกได้มี 2 ลักษณะ คือ 
 - โคโลนีสีขาว  เริ่มแรกเส้นใยเป็นสีขาวทั้งหมดและไม่เปลี่ยนสีเมื่ออายุมากข้ึน  เส้นใยมีลักษณะ
ละเอียดเป็นปุยขึ้นฟูเหนือผิวหน้าอาหาร  พบกลุ่มสปอร์ (spore mass) สีด าขึ้นแทรกเป็นวงขนาดใหญ่ซ้อน
กันในเส้นใย (ภาพที่ 3) 
 - โคโลนีสีเทาถึงเทาเข้ม  เริ่มแรกเส้นใยเป็นสีขาวทั้งหมด  ขึ้นฟูเหนือผิวหน้าอาหาร  เส้นใยฟู
เล็กน้อยแต่ไม่เป็นปุย  ต่อมาเส้นใยเปลี่ยนเป็นสีเทา  สีเทาด า  เมื่อโคโลนีอายุมากขึ้น  พบกลุ่มสปอร์ (spore 
mass) สีส้มผิวหน้าเป็นมันเงาขึ้นกระจายแทรกอยู่ตามเส้นใย (ภาพท่ี 4) 
 
3. ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ 
 ตรวจสอบเชื้อราสาเหตุโรคจากโคโลนีภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงชนิด compound  พบว่า 
 - โคโลนีสีขาว  พบว่าสปอร์ขยายพันธุ์เรียกว่าโคนิเดีย  เป็นรูปกระสวยหัวท้ายแหลมมี 5 เซล  เซลหัว
ท้ายใสไม่มีสี  เซลตรงกลางเป็นสีน้ าตาลเข้ม  มีหางขนาดยาวจ านวน 2-3 เส้นที่ปลายด้านหนึ่งปลายหางตรง
ไม่ม้วนงอ  อีกด้านมีหางขนาดสั้นกว่ามากจ านวน 1 เส้น  เส้นใยใสไม่มีสีมีผนังกั้น ซึ่งลักษณะโคนิเดียที่มี 5 
เซลและมีหางเป็นจ าแนกชนิดได้เป็นเชื้อรา Pestalotiopsis guepinii (ภาพท่ี 3) ตรงกับรายงานการศึกษาของ
เลขาและคณะ (2547) ซึ่งแยกเชื้อราชนิดนี้ได้จากฝรั่ง  เยอบีร่า  ข้าวและชมพู่  
 - โคโลนีสีเทาถึงเทาเข้ม  สปอร์ขยายพันธุ์เรียกว่าโคนิเดีย  เป็นเซลเดี่ยวใสไม่มีสี  มีลักษณะเป็นท่อน
ทรงกระบอกยาวรี หัว-ท้ายมน  บางโคนีเดียมีปลายมนด้านเดียวอีกด้านค่อนข้างแหลม  เจริญอยู่ในสารเมือกสี
น้ าตาลเข้มเรียกว่า acervulus มีอวัยวะคล้ายหนามปลายแหลมเรียกว่า setae จ านวนมากเกิดอยู่ภายใน  
เส้นใยใสไม่มีมีผนังกั้น  ปลายเส้นใยมีอวัยวะลักษณะบวมพองเป็นกระเปาะที่เรียกว่า appressoria สีน้ าตาล
เข้ม เส้นใยที่สร้าง appressoria จะมาเกาะรวมกันเป็นก้อนเส้นใยหลวมก่อนอัดตัวกันแน่นสร้างเป็น sclerotia 
สีด าลักษณะค่อนข้างกลม  จ าแนกชนิดได้เป็นลักษณะของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides  (ภาพ
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ที่ 4) ตรงกับรายงานว่าโรคผลเน่าของชมพูเกิดจากเชื้อรา Glomerella cingulata (ระยะสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศของเชื้อรา C. gloeosporioides) (Morton, 1987) 
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 ภาพที่ 2  ลักษณะอาการโรคผลเน่าทีพ่บแผล 3 ลักษณะเกิดได้ทั้งบริเวณปลายผลและใกล้ขั้วผลชมพู่
พันธุ์เพชรสายรุ้ง (ด้านซ้าย) และพันธุ์ทับทิมจันทร์ (ด้านขวา) 
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 ภาพที่ 3  โคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และโคนิเดียเชื้อรา Pestalotiopsis guepinii (40X) 
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 ภาพที่ 4  โคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA โคนิเดียเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (40X), 
 และอวัยวะคล้ายหนามปลายแหลมเรียกว่า setae จ านวนมากเกิดอยู่ภายใน acervulus 
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สรุปผลการทดลอง 
 
 ผลการส ารวจและเก็บรวบรวมสวนชมพู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงครามและ
แหล่งอื่นๆ คือจังหวัด สมุทรสาคร และจันทบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2555  จ านวน 22 
สวน  พบตัวอย่างชมพู่เป็นโรคผลเน่าทั้งหมด 15 ตัวอย่าง  สภาพสวนที่พบโรคจะไม่มีการตัดแต่งก่ิง  ปลูกชิด  
ไว้ลูกต่อช่อมากและมีสภาพรก การระบายน้ าไม่ค่อยดี  พบแผลเน่าเกิดบริเวณปลายผลมากกว่าบริเวณใกล้ขั้ว
ผล  แผลที่พบบนผล 3 ลักษณะ แยกเชื้อและน าไปเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ได้โคโลนี 2 แบบ  ตรวจสอบ
ลักษณะเส้นใยและโคนิเดียขยายพันธุ์ใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเป็นเชื้อราในกลุ่ม Colletotrichum 
gloeosporioides  และ Pestalotiopsis guepinii 
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