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การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคแอนแทรกโนสในแนวกว้าง
Screening chilli cultivars for broad spectrum resistance to anthracnose
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บทคัดย่อ: การศึกษาแหล่งของความต้านทานและการคัดเลือกพันธุพ์ ริกทีต่ า้ นทานต่อโรคแอนแทรกโนส (anthracnose)
ทีผ่ า่ นมามีการด�ำเนินงานโดยใช้เชือ้ Colletotrichum สปีชสี เ์ ดียว เท่านัน้ การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ คัดเลือกพันธุพ์ ริก
ทีต่ า้ นทานต่อเชือ้ สาเหตุโรคแอนแทรกโนสให้ได้หลายสปีชสี ์ ได้ประเมินความต้านทานของพันธุพ์ ริก 24 พันธุ์ ซึง่ รวมรวมจาก
แหล่งต่างๆ ต่อเชื้อ Colletotrichum 4 species (C. capsici-Kh5-2, C. acutatum-Khon2, C. gloeosporioides-Phit2-3
และ C. coccodes-Am8-4) ในห้องปฏิบัติการ โดยปลูกเชื้อลงบนส่วนกลางของผลพริกในระยะผลเขียวอายุ 35-40 วัน
หลังออกดอกโดยวิธีฉีดสารแขวนลอยสปอร์เชื้อ แล้วบ่มไว้ในกล่องชื้นที่อุณหภูมิ 28±2oซ. ภายใต้แสง 12 ชั่วโมง สลับมืด
12 ชัว่ โมง ประเมินความต้านทานโรคเมือ่ 14 วันหลังปลูกเชือ้ น�ำค่าระดับการเกิดโรคมาค�ำนวณเป็นเปอร์เช็นต์ดชั นีการเกิด
โรค (disease index, %DI) ส�ำหรับน�ำไประบุลักษณะความต้านทานต่อเชื้อ Colletotrichum ในแต่ละสปีชีส์ พบว่า พันธุ์
PBC932 และ KKU-P24006 มีตา้ นทานต่อเชือ้ Colletotrichum ทัง้ 4 species เมือ่ แยกตามสปีชสี ข์ องเชือ้ ทีท่ ดสอบ พบว่า
มีพนั ธุท์ ตี่ า้ นทานมาก (HR) ต่อเชือ้ C. capsici-Kh5-2 2 พันธุ์ ต้านทานปานกลาง (MR) 2 พันธุ์ อ่อนแอปานกลาง (MS) 2 พันธุ์
อ่อนแอ (S) 3 พันธุ์และอ่อนแอมาก (HS) 15 พันธุ์ กลุ่มที่ต้านทาน (R) ต่อเชื้อ C. acutatum-Khon2 มี 2 พันธุ์ ส่วนพันธุ์
ที่เหลือ 22 พันธุ์ มีความอ่อนอ่อนแอมาก (HS); ส�ำหรับเชื้อ C. gloeosporioides-Phit2-3 มีพันธุ์ที่ต้านทานมาก (HR)
2 พันธุ์ อ่อนแอ (S) 2 พันธุ์ และอ่อนแอมาก (HS) 20 พันธุ;์ ส�ำหรับเชือ้ C. coccodes-Am8-4 พบว่า มีพนั ธุท์ ตี่ า้ นทานมาก
(HR) 11 พันธุ์ ต้านทาน (R) 6 พันธุ์ ต้านทานปานกลาง (MR) 1พันธุ์ อ่อนแอ (S) 2 พันธุ์ และอ่อนแอมาก (HS) 4 พันธุ์
ค�ำส�ำคัญ: การคัดพันธุ์พืชให้ต้านทานโรค, พันธุ์ต้านทาน, ดัชนีการเกิดโรค, โรคพริก
ABSTRACT: Only one species of Colletotrichum was used in screening of chilli for resistance to anthracnose in
most previous studies. The objective of this study was to screen chilli for broad spectrum resistance to anthracnose
disease caused by Colletotrichum spp. Twenty four varieties of chilli collected from different sources were evaluated
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for resistance to four species of Colletotrichum (C. capsici-Kh5-2, C. acutatum-Khon2, C. gloeosporioides-Phit2-3
andC. coccodes-Am8-4) under laboratory conditions. Green detached fruits of chilli collected at 35-40 days after
flowering were artificially-inoculated by microinjection of spore suspension to the middle of the fruits. The inoculated
fruits were incubated in moist chamber in the room with 12 h of darkness and 12 h of light cycle at temperature of
28±2oC. Disease resistance was evaluated at 14 days after inoculation. The disease scores of individual fruits were
converted to percentage of disease index(%DI), which will be used for determination of resistant phenotypes. The
results showed that PBC 932 and KKU-P24006 had broad spectrum resistance to 4 species of Colletotrichum. Two
varieties of chilli had high resistance (HR) to C. capsici-Kh5-2, two varieties had moderate resistance (MR), two
varieties were moderatelysusceptible (MS), three varietieswere susceptible(S), and fifteen varieties were highly susceptible
(HS). Two varieties were resistant (R) to C. acutatum-Khon-2, and twenty-two varieties were highly susceptible
(HS). Two varieties were highly resistant (HR) to C. gloeosporioides-Phit2-3, two varieties were susceptible (S)and
twenty varieties were highly susceptible (HS). Eleven varieties were highly resistant (HR) to C. coccodes-Am8-4,
six varieties were resistant (R), one variety was moderately resistant (MR), two varieties were susceptible(S)and four
varieties were highly susceptible (HS).
Keywords: screening for disease resistance phenotype, resistant variety, disease index, chilli disease

บทน�ำ
พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ มีการเพาะปลูก
อย่างแพร่หลายในทั่วโลก พริกถูกใช้ประโยชน์ทาง
ด้านอาหาร การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ali, 2006)ในปี 2009 พบว่า ทั่วโลกมีการผลิตพริกสด
ปริมาณ 28 ล้านตัน และพริกแห้ง 3 ล้านตัน ซึ่งมีการ
ผลิตพริกสดในประเทศไทยปริมาณ 11,963 ตันและ
พริกแห้ง 165,485 ตัน (FAOSTAT, 2009) การผลิต
พริกทั่วโลกยังประสบปัญหาการเข้าท�ำลายของโรค
แอนแทรกโนส (anthracnose) ซึ่งสร้างความเสียหาย
ให้แก่ผลผลิตทางด้านปริมาณและคุณภาพ มีรายงาน
ความเสียหายในประเทศบราซิลสูงถึง 100% (Henz
et al., 2007) ประเทศจีน 15%-60 (Zhang et al., 2007)
อินเดียมากกว่า 50% (Ramachandran et al., 2007)
และในประเทศไทยสูงถึง 80% (Poonpolguland
Kumphai, 2007) โรคแอนแทรกโนสเกิดจากเชื้อรา
Colletotrichum อย่างน้อย 4 ชนิด ได้แก่ C. capsici
(Syd) ButlerandBisby, C. acutatum (Simmonds).
C. gloeosporioides (Penz) PenzandSacc, และ
C. coccodes (Wallr) S. Hughes (AVRDC, 2003;
Than et al., 2008b; สุดารัตน์และเพชรรัตน์, 2552)
การควบคุมโรคแอนแทรกโนสโดยใช้สารเคมี ยังไม่ได้
ผลดีเท่าทีค่ วรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฤดูฝน มีรายงานว่า
เชื้อรา C. capsici และ C. gloeosporioides มีความ
ต้านทานต่อสารเคมีในกลุม่ benzimidazole (กรองจิต
และวิชัย, 2531) และการใช้สารเคมียังเป็นอันตราย

ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย วิธีการควบคุมโรค
แอนแทรกโนสที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การใช้ พั น ธุ ์ ต ้ า นทาน
(Narayanasary, 2002) จากรายงานของ AVRDC
(2003) พบว่า Capsicum chinense‘PBC932’ มีความ
ต้ า นทานต่ อ เชื้ อ C. capsici และ Capsicum
baccatum ‘PBC80’ มีความต้านทานต่อ C. acutatum
Kim et al. (2008) ยังพบอีกว่า Capsicum annuum
‘Daepoong-cho’ มีความต้านทานต่อเชื้อ C. capsici
อย่างไรก็ตาม ในผลงานวิจัยด้านการศึกษาแหล่งของ
ความต้านทานและการคัดเลือกพันธุพ์ ริกทีต่ า้ นทานต่อ
โรคแอนแทรกโนสทีผ่ า่ นมามีการด�ำเนินงานโดยใช้เชือ้
Colletotrichum บางสปีชีส์ เท่านั้น ในการวิจัยครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์ในการประเมินระดับความต้านทาน
ของพันธุ์พริกต่างๆ ต่อเชื้อรา Colletotrichum แต่ละ
สปีชีส์ที่มีรายงานการเข้าท�ำลายผลพริก เพื่อคัดเลือก
พั น ธุ ์ พ ริ ก ที่ เ ป็ น แหล่ ง พั น ธุ ก รรมของลั ก ษณะความ
ต้านทานโรคแอนแทรกโนส ส�ำหรับ น�ำไปใช้ประโยชน์
ในการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ พ ริ ก พั น ธุ ์ ดี ใ ห้ ต ้ า นทานต่ อ เชื้ อ
สาเหตุโรคแอนแทรกโนสได้หลายสปีชีส์
วิธีการศึกษา
ท�ำการศึกษาที่ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่าง พ. ศ.2554-2555 โดยรวบรวมเมล็ดพันธุ์พริก
24 พั น ธุ ์ อยู ่ ใ น Capsicum annuum 18 พั น ธุ ์ ,
C. chinense4 พันธุ์, C. baccatum 1 พันธุ์ และ
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C. frutescense 1 พั น ธุ ์ จากแหล่ ง พั น ธุ ก รรม
ต่างๆ ซึ่งด�ำเนินโดย รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�ำเมล็ด
พริกมาเพาะในถาดเพาะโดยใช้วัสดุปลูก peat moss
เมื่อต้นกล้าอายุได้ 1 เดือน จึงย้ายปลูกลงในกระถาง
ขนาด 6 นิ้ว ที่มีส่วนผสมดิน ปุ๋ยคอก และแกลบด�ำ
ในอัตราส่วน 2:1:1 โดยปริมาตรดูแลรักษาต้นพริกตาม
กรรมวิธีในการปลูกพริก พ่นสารเคมีก�ำจัดแมลงศัตรู
พริกแต่ไม่พ่นสารเคมีในกลุ่มป้องกันก�ำจัดเชื้อรา เก็บ
พริกระยะผลเขียวอายุ 35-40 วันหลังออกดอก เพื่อ
ประเมินระดับความต้านทานต่อเชื้อ Colletotrichum
4 สปีชสี ์ ได้แก่ C. capsici-Kh5-2, C. acutatum-Khon2,
C. gloeosporioides-Phit2-3 และ C. coccodes-Am8-4
ในสภาพห้องปฏิบัติการโดยท�ำการปลูกเชื้อด้วยสาร
แขวนลอยสปอร์
การเตรี ย มผลพริ ก ส� ำ หรั บ การปลู ก เชื้ อ :
เด็ดก้านและขั้วผลออกแล้วฟอกฆ่าเชื้อบริเวณผิวโดย
แช่ใน 1% NaOCl นาน 5 นาที แล้วล้างด้วยน�้ำกรอง
นึ่งฆ่าเชื้อ 2 ครั้งโดยแช่ไว้ในน�้ำครั้งละ 3 นาที แล้วผึ่ง
ให้แห้งบนกระดาษเพาะเมล็ดปลอดเชื้อ จัดเตรียมไว้
จ�ำนวน 10 ผลต่อกรรมวิธี (ต่อชนิดเชือ้ ) ต่อสายพันธุพ์ ริก
การเตรียมสารแขวนลอยสปอร์: เตรียมสาร
แขวนลอยสปอร์เชื้อ โดยเลี้ยงเชื้อบนอาหาร potato
dextrose agar (PDA; DifcoTM, Bacton, Dickinson
and Company, MD USA) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 28±2oซ. ภายใต้
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แสง fluorescence 12 ชั่วโมง สลับมืด 12 ชั่วโมง เป็น
เวลา 7 วัน จึงเก็บเกี่ยวสปอร์โดยเทน�้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ
ลงบนจานอาหารจากนัน้ ใช้แท่งแก้วงอเกลีย่ เชือ้ ให้สปอร์
หลุดออกจากเส้นใย แล้วน�ำมากรองด้วยผ้าขาวบาง
ปลอดเชือ้ นับสปอร์โดยใช้ haemacytometer ปรับความ
เข้มข้นสารแขวนลอยสปอร์ให้ได้ 5 x 105สปอร์/มล.
การปลู ก เชื้ อ : ฉี ด สารแขวนลอยสปอร์ เ ชื้ อ
Colletotrichum แต่ละสปีชีส์ (ปริมาน 1,000 สปอร์)
ลงบริเวณกลางผล ผลละ 1 แผล โดยใช้ microinjector
ท�ำการปลูกเชื้อ 10 ผลต่อกรรมวิธี (ต่อชนิดเชื้อ) ต่อ
สายพันธุพ์ ริก ส่วนกรรมวิธคี วบคุมฉีดน�้ำกลัน่ นึง่ ฆ่าเชือ้
แทน จากนั้นน�ำผลพริกที่ปลูกเชื้อแล้วมาวางเรียงไว้
ในกล่องพลาสติกที่สะอาด และใส่ก้อนส�ำลีที่ชุ่มน�้ำ
กรองปลอดเชือ้ วางไว้ภายในกล่องแล้วปิดฝาเพือ่ รักษา
ความชื้ น วางกล่ อ งพลาสติ ก บ่ ม ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห ้ อ ง
28±2oซ. ภายใต้แสง fluorescence 12 ชั่วโมงและมืด
12 ชั่วโมงสลับกัน
การประเมินโรคแอนแทรกโนส: ประเมินอาการ
โรคที่14 วันหลังปลูกเชื้อ โดยประเมินจากลักษณะ
จุดแผล สัดส่วนความยาวของจุดแผลต่อความยาว
ของผลพริ ก คิ ด เป็ น % และการพั ฒ นาของเชื้ อ บน
จุดแผลให้คะแนนการเกิดโรคบนตัวอย่างผลพริกที่
ทดสอบเปรียบเทียบกับระดับการเกิดโรค (disease
score) ที่ก�ำหนดไว้ 6 ระดับ (Table 1)

Table 1 Score ratings of disease symptom for artificial inoculation of Colletotrichum spp. spore suspension
on detached chilli fruits.
Disease Score
Symptom description
1
No infection
2
Necrotic lesion<5% of fruit length or expanding water soaked lesion surrounding infected site
Necrotic lesion ranging 6-15% of fruit length with few acervuli present or water soaked
3
lesion expanding up to 20% of fruit length, but no acervuli
Necrotic lesion ranging 16-30% of fruit length with acervuli present or water soaked lesion
4
expanding up to 35% of fruit length
Necrotic lesion ranging 31-50% of fruit length with number of acervuli or water soaked lesion
5
expanding up to 55% of fruit length
6
Necrotic lesion >51% of fruit length with abundant acervuli
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จากนั้ น น� ำ คะแนนการเกิ ด โรคแต่ ล ะระดั บ มา
ค�ำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ดัชนีการเกิดโรค (disease
index, %DI) โดยใช้สตู ร %Disease index = Σ(Ni×Vi) ×
N×V
100, เมื่อ Ni=จ�ำนวนผลที่แสดงการเกิดโรคในแต่ละ
ระดับ, Vi= ระดับการเกิดโรค (1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6),
V= ระดับการเกิดโรคสูงสุด, N= จ�ำนวนผลทั้งหมดที่
น�ำมาทดสอบเพื่อน�ำไประบุลักษณะความต้านทาน
ของผลพริกแต่ละพันธุ์ต่อเชื้อที่น�ำมาทดสอบ โดย
แบ่งลักษณะความต้านทานต่อโรคแอนแทรกโนสไว้
6 ลักษณะได้แก่ ต้านทานมาก (highly resistant,
HR =17%DI), ต้านทาน (resistant, R = 18-34%DI),
ต้านทานปานกลาง (moderate resistant, MR =
35-50%DI), อ่อนแอปานกลาง (moderate susceptible,
MS = 51-67%DI), อ่อนแอ (susceptible, S = 68-84%DI)
และอ่อนแอมาก (highly susceptible, HS = 85-100%
DI)
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ผลการศึกษา
จากการประเมินลักษณะความต้านทานต่อเชือ้ รา
Colletotrichum ทั้ง 4 สปีชีส์ พบว่าพันธุ์พริกที่นำ� มา
ทดสอบมีการตอบสนองต่อเชื้อต่างกัน สามารถแบ่ง
พันธุท์ มี่ คี วามต้านทานต่อเชือ้ C. capsici กลุม่ ทีม่ คี วาม
ต้านทานมาก (HR) 2 พันธุ์, กลุ่มต้านทานปานกลาง
(MR) 2 พันธุ,์ กลุม่ อ่อนแอปานกลาง (MS) 2 พันธุ์ กลุม่
อ่อนแอ (S) 3 พันธุ์ และกลุม่ อ่อนแอมาก (HS) 15 พันธุ์
(Table 2) พันธุ์ที่ต้านทานต่อเชื้อ C. acutatum แบ่ง
เป็นกลุ่มที่ต้านทาน (R) มี 2 พันธุ์ ส่วนพันธุ์ที่ทดสอบ
22 พันธุ์มีความอ่อนแอมาก (HS); เมื่อทดสอบกับ
เชื้อ C. gloeosporioides พบว่ากลุ่มที่ต้านทานมาก
(HR) มี 2 พันธุ์ ส่วนพันธุ์ที่เหลือจัดอยู่ในกลุ่มอ่อนแอ
(S) 2 พันธุ์ และอ่อนแอมาก (HS) 20 พันธุ์ (Table
2) เมื่อทดสอบกับเชื้อ C. coccodes มีพันธุ์ที่อยู่ใน
กลุ่มต้านทานมาก (HR)11 พันธุ์ ต้านทาน (R) 6 พันธุ์
ต้านทานปานกลาง (MR) 1 พันธุ์, อ่อนแอ (S) 2 พันธุ์
และอ่อนแอมาก (HS) 4 พันธุ์ (Table 2) ดังนัน้ พันธุพ์ ริก
ที่มีความต้านทานต่อเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรกโนส
ทั้ง 4 สปีชีส์ มี 2 พันธุ์ได้แก่ C. baccatum‘KKUP24006’ และ C. chinense‘PBC932’ (Table 2)
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Table 2 Reaction of chilli varieties to Colletotrichum capsici, C. acutatum, C. gloeosporioides and C. coccodes
after evaluation by artificial inoculation on detached fruits for 14 day incubation
Reaction to anthracnose disease caused by
C. capsici C. acutatum C. gloeosporioides C. coccodes
1 PBC932
C. chinense
HR
R
HR
HR
2 KKUP24006 C. baccatum
HR
R
HR
HR
3 Dallay
C. chinense
MR
HS
HS
HR
4 KKUP21022 C. annuum
MR
HS
HS
R
5 KKU33030 C. chinense
MS
HS
Hs
HR
6 KKUP21001 C. annuum
MS
HS
HS
HR
7 KKUP21031 C. annuum
HS
HS
HS
HR
8 KKUP21026 C. annuum
HS
HS
HS
HR
9 KKUP21045 C. annuum
HS
HS
HS
HR
10 KKUP11027 C. annuum
HS
HS
HS
HR
11 KKUP31118 C. annuum
HS
HS
HS
HR
12 KKUP21023 C. annuum
HS
HS
HS
HR
13 KKUP21041 C. annuum
S
HS
HS
R
14 KKUP21021 C. annuum
HS
HS
S
R
15 0537-7559 C. annuum
HS
HS
HS
R
16 KKUP21046 C. annuum
HS
HS
HS
R
17 KKUP21047 C. annuum
HS
HS
HS
R
18 KKUP22006 C. chinense
S
HS
HS
MR
19 KKUP11007 C. annuum
HS
HS
S
S
20 KKUP21049 C. annuum
S
HS
HS
HS
21 KKUP33022 C. annuum
HS
HS
HS
S
22 KKUP21039 C. annuum
HS
HS
HS
HS
23 KKUP21040 C. annuum
HS
HS
HS
HS
24 KKUP12010 C. frutescense
HS
HS
HS
HS
*HR: highly resistant, R: resistant, MR: moderately resistant, MS: moderately susceptible, S: susceptible, HS:
highly susceptible
No

Variety

Species of Capsicum
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สรุปและวิจารณ์
พริ ก C. baccatum ‘KKU-P24006’ และ
C. chinense ‘PBC932’ มีความต้านทานต่อเชื้อทั้ง 4
สปีชีส์ ที่น�ำมาทดสอบ พริกพันธุ์ C. chinense‘Dallay’
และ C. Annuum ‘KKUP21022’ ต้านทานปานกลางต่อ
เชือ้ C. capsici พันธุท์ นี่ า่ สนใจมาก คือ C. baccatum
‘KKU-P24006’ เป็นแหล่งพันธุกรรมใหม่ที่ต้านทาน
ในแนวกว้ า งต่ อ โรคแอนแทรกโนสที่ เ กิ ด จากเชื้ อ
Colletotrichum ทั้ง 4 สปีชีส์ ที่ยังไม่มีรายงานมา
ก่อน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับน�ำไปใช้ปรับปรุง
พั น ธุ ์ พ ริ ก ต้ า นทานต่ อ โรคแอนแทรกโนส ทดแทน
C. chinense‘PBC932’ ทีเ่ ป็นแหล่งยีนต้านทานต่อเชือ้
C. capsici และ C. acutatumบางไอโซเลต (Montri
et al., 2009, Temeyakul et al., 2010) และเคยมี
รายงานว่าอ่อนแอต่อ C. acutatum (Yoon et al., 2004;
Than et al., 2008a) อย่างไรก็ตาม เพื่อยืนยันความ
ต้านทานโรคแอนแทรกโนสในแนวกว้างของพริกพันธุ์
ดังกล่าว จึงควรน�ำไปทดสอบกับเชื้อ Colletotrichum
โดยเพิ่มจ�ำนวนไอโซเลตของทั้ง 4 สปีชีส์ ให้มากขึ้น
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ในการจ�ำแนก pathotype ของเชื้อ
Colletotrichum แต่ละสปีชีส์ควรน�ำ C. baccatum
‘KKU-P24006’ มาเป็ น พั น ธุ ์ ท ดสอบเปรี ย บเที ย บ
กับ C. chinense‘PBC932’, C. baccatum‘PBC80’
และ PBC81 ที่ เ ป็ น แหล่ ง พั น ธุ ก รรมต้ า นทานโรค
แอนแทรกโนสพริกที่มีรายงานแล้ว จากการทดลอง
ครัง้ นี้ ยังพบว่า เชือ้ C. coccodes มีความรุนแรงในการ
เกิดโรคกับพันธุ์พริกทดสอบต�่ำกว่าเชื้อ C. capsici,
C. acutatumและ C. gloeosporiodes จึงท�ำให้
พบแหล่งพันธุกรรมต้านทานใน C. annuum และ
C. chinense หลายพันธุ์ (Table 2) นอกจากนี้ พบว่า
C. frutesense ‘KKU12010’และ C. annuum
‘KKU21040’ จัดเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอมากต่อเชื้อทั้ง 4
สปีชีส์ ทั้งการประเมินที่ 7 และ 14 วัน หลังปลูกเชื้อ
และอ่อนแอต่อโรคแอนแทรกโนสมากกว่าพันธุ์พริก
มันบางช้าง (C. annuum ‘KKU-P11027’) ที่เป็นพันธุ์
อ่อนแอมาตรฐานที่มีรายงานมาก่อน (Mongkolporn

et al., 2010) จึงควรน�ำมาใช้เป็นพันธุ์อ่อนแอเปรียบ
เทียบในการทดสอบความสามารถในการท�ำให้เกิดโรค
ของสปีชีส์เชื้อที่มีความรุนแรงน้อยเช่น ในการจ�ำแนก
pathotype ของเขื้อ C. coccodes
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณ ส�ำนักงานความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
ระหว่างประเทศ (สพร.) ที่สนับสนุนทุนการศึกษา
ขอบคุณส�ำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ ที่ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ขอบคุ ณ ศู น ย์ วิ จั ย
เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางการเกษตรเพื่ อ เศรษฐกิ จ
ที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อนุเคราะห์เครื่องมือที่จ�ำเป็นส�ำหรับการวิจัย และ
ขอบคุ ณ ศู น ย์ วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ พื ช เพื่ อ การเกษตร
ทีย่ งั่ ยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทีไ่ ด้
อนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์พริกส�ำหรับการวิจัย
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