
การใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคราสนิมที่เหมาะสมตอการผลิตแหวจีน 

 
อุดมศักดิ์  ดวนมสีุข1/ ผุด  จันทรสขุโข2/ สุนี  ศรีสิงห1/ เสมอนาถ  บัวแจม สายสมร  เกียรติกลุ 

 

บทคัดยอ 
 

โรคราสนิมเปนโรคที่สําคัญตอการเพาะปลูกแหวจีนในแตละรอบการผลิต เกษตรกรจะฉีดพนสารปองกัน

กําจัดโรคราสนิมหลายครั้งทําใหมีตนทุนสูงและเปนอันตรายตอผูฉีดพนสารเคมีดังกลาว จึงทําการศึกษาการใช

สารเคมีปองกันกําจัดโรคราสนิมที่เหมาะสมตอการผลิตแหวจีน ณ อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี โดยวางแผนการ

ทดลองแบบ RCB มี 5 ซ้ํา 4 กรรมวิธี คือ 1. ไมฉีดพนสารเคมี (control)  2. ฉีดพนสารแมนโคแซบ 80 % WP 

อัตรา 240 กรัมตอไร 3. ฉีดพนสารแมนโคแซบ 80 % WP อัตรา 300 กรัมตอไร 4. ฉีดพนสารแมนโคแซบ 80 % WP 

อัตรา 360 กรัมตอไร เมื่อแหวจีนอายุ 3 เดือน ฉีดพนทุก 15 วัน สิ้นสุดการฉีดพนเมื่อแหวจีนอายุ 7 เดือน 

ผลการทดลองพบวา เปอรเซ็นตการเขาทําลายของโรคราสนิมในแหวจีน แตกตางกันอยางมี-นัยสําคัญยิ่ง  

โดยกรรมวิธีฉีดพนสารแมนโคแซบ 80 % WP  อัตรา 240, 300 และ 360 กรัมตอไร มีเปอรเซ็นตการเขาทําลาย

ของโรคราสนิมในแหวจีนเทากับ 49.5, 43.9 และ 36.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขณะที่กรรมวิธีไมมีการฉีดพน

สารเคมี มีคาเทากับ 50.7 เปอรเซ็นต สําหรับผลผลิตและองคประกอบผลผลิตแหวจีน ไมแตกตางกันทางสถิติ 

ผลผลิตอยูระหวาง 1,780 – 2,390 กิโลกรัมตอไร แตกรรมวิธีที่ฉีดพนสารแมนโคแซบ 80 % WP อัตรา 300 กรัม

ตอไร ใหผลผลิตสูงสุดเทากับ 2,390 กิโลกรัมตอไร ขณะที่กรรมวิธีไมมีการฉีดพนสารเคมีใหผลผลิตต่ําสุดเทากับ 

1,780 กิโลกรัมตอไร ขนาดหัว (ความกวางและความหนา) อยูระหวาง 2.93 – 3.08 เซนติเมตร และ 1.88 – 

1.97 เซนติเมตร ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 / ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 

2 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสพุรรณบรุ ี



 

 

 

 

 

 คํานํา 
 

แหวหรือแหวจีน (waternut) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Eleocharis dulcis Trin เปนพืชทองถิ่นที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสามารถนําหัวแหวจีนมาบริโภคสดและนําไปแปรรูปเปนแหว

จีนกระปองเพื่อจําหนายเปนของฝากและเปนสินคา OTOP ของจังหวัดสุพรรณบุรี   ปจจุบันมีผูนิยมปลูกแหวจีน

อยูมาก  แหลงเพาะปลูกนาแหวจีนที่สําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ บริเวณสองฝงแมน้ําทาจีน  อําเภอศรี

ประจันต อําเภอสามชุก  และอําเภอเมือง  โดยมีพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมดประมาณ 4,690 ไร 

ปญหาสําคัญที่พบในแปลงปลูกนาแหวจีนป 2553 คือการระบาดของศัตรูพืช  โดยเฉพาะการระบาดของโรครา

สนิม  ทําใหเกษตรกรตองใชสารเคมีในการดูแล ปองกันและกําจัดโรคราสนิมในปริมาณมาก  จึงควรมีการวิจัยที่ทํา

ใหเกษตรกรผูปลูกนาแหวไดตระหนักถึงการใชสารเคมีในระดับที่เหมาะสม  สามารถเพิ่มผลิตแหวจีนไดและมี

ความคุมคาตอการลงทุน  ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญของการเกิดสารพิษตกคางที่สงผลตอทั้งผูบริโภคและ

เกษตรกรหากมีการใชสารเคมีในปริมาณที่มากเกินไป  นอกจากนี้ยังสงผลกระทบ(Impact) ตอระบบนิเวศนและ

สิ่งแวดลอมในทองถิ่นอีกดวย 

 

 วิธีดําเนินการ 
 

อุปกรณ 

1. พันธุแหวจีนทองถิ่น 

2. ปุยเคมีสูตร 15-15-15,13-13-21,8-24-24 และ 0-0-60 

3. สารแมนโคแซบ 80 % WP และสารกําจัดศัตรูพืชไดโนทีฟูแลน 10% SL 

4. เครื่องพนสารเคมี 

5. ฉากพลาสติก ปายปกแปลง อื่นๆ 

 

วิธีการ 

วางแผนการทดลอง   แบบ    RCBD    ทํา 5  ซ้ํา  4  กรรมวิธ ี

กรรมวิธีที่ 1 ไมฉีดพน 

กรรมวิธีที่ 2 ฉีดพนสารแมนโคแซบ 80% WP อัตรา 240 กรัมตอไรเมื่อแหวจีนอายุ 3 เดือนและฉีดพน

ทุก 15 วันและสิ้นสุดการฉีดพนเมื่อแหวจีนอายุ 7 เดือน 



กรรมวิธีที่ 3 ฉีดพนสารแมนโคแซบ 80% WP อัตรา 300 กรัมตอไรเมื่อแหวจีนอายุ 3 เดือนและฉีดพน

ทุก 15 วันและสิ้นสุดการฉีดพนเมื่อแหวจีนอายุ 7 เดือน 

กรรมวิธีที่ 4 ฉีดพนสารแมนโคแซบ 80% WP อัตรา 360 กรัมตอไรเมื่อแหวจีนอายุ 3 เดือนและฉีดพน

ทุก 15 วันและสิ้นสุดการฉีดพนเมื่อแหวจีนอายุ 7 เดือน 

 

วิธีการปฏิบัติ 

เมื่อกลาแหวขึ้นอายุ 30 วัน สูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร นําไปปกดําในแปลงทดลองยอยปลูกแหว

จีน ระยะหางระหวางแถวและระหวางตน 90 × 90 เซนติเมตร เมื่อแหวจีนอายุได 3 เดือนฉีดพนสารแมนโคแซบ 

80% WP ตามอัตราของแตละกรรมวิธี  พรอมทั้งฉีดพนสารไดโนทีฟูแรน 10 % SL  อัตรา  40  ซีซีตอไร  เมื่อพบ

การระบาดของหนอนกอแหว 5 % จนกระทั่งแหวจีนอายุ 7 เดือน และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 8 เดือน เปรียบเทียบ

ผลผลิตกับกรรมวิธีของเกษตรกร 

เวลาและสถานที่ 

แปลงแหวจีนเกษตรกร ตําบลมดแดง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มปลูกเดือนเมษายน 2553 

– เดือนมีนาคม 2554 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

การทดลองการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคราสนิมตอการผลิตแหวจีนในแปลงนาแหวจีนเกษตรกร 

ตําบลมดแดง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี จากการปฏิบัติแบบเดิมของเกษตรกรจะฉีดพนสารเคมีปองกัน

กําจัดโรคราสนิมทุก 5 -7 วัน ในชวงฤดูการผลิตหนึ่งจะฉีดพนสารเคมีประมาณ 10 – 14 ครั้ง แตการทดลองนี้จะ

ฉีดพนสารเคมีทุก 15 วัน จํานวน 7 ครั้ง จากการทดลองพบวา พบวา เปอรเซ็นตการเขาทําลายของโรคราสนิมใน

แหวจีน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยการฉีดพนสารแมนโคแซบ 80 % WP อัตรา 240, 300 และ 360 กรัม

ตอไร มีเปอรเซ็นตการเขาทําลายของโรคราสนิมในแหวจีนเทากับ 49.5, 43.9 และ 36.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

ขณะที่กรรมวิธีไมมีการฉีดพนสารเคมี มีคาเทากับ 50.7 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) 

ผลผลิตแหวจีน พบวา ทุกกรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ แตกรรมวิธีที่ฉีดพนสารแมนโคแซบ 80% WP 

มีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวากรรมวิธีไมมีการฉีดพนสารเคมี กรรมวิธีที่ฉีดพนสารแมนโคแซบ 80% WP อัตรา 240, 

300 และ 360 กรัมตอไรใหผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 1900, 2,380 และ 2,320 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ขณะที่

กรรมวิธีไมมีการฉีดพนสารเคมีใหผลผลิตต่ําสุดเทากับ 1,780 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 2) 

ขนาดหัว (ความกวางและความหนา) พบวา ทุกกรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ แตกรรมวิธีไมมีการฉีด

พนสารเคมีจะมีความกวางและความหนาของหัวแหวจีนต่ําสุด เทากับ 2.93 และ 1.88 เซนติเมตร ในขณะที่

กรรมวิธีที่ฉีดพนสารแมนโคแซบ 80% WP จะมขีนาดความกวางและความหนาของหัวแหวจีนที่สูงกวาอยูระหวาง 

2.98 – 3.08 และ 1.94 – 1.97 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

 



สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

การปลูกแหวจีนควนฉีดพนสารปองกันกําจัดโรคราสนิม โดยใชสารเมนโคแซบ 80% WP อัตรา 300 -

360 กรัมตอไร เพื่อควบคุมการระบาดของโรคราสนิมในแหวจีน ซึ่งมีแนวโนมใหผลผลิตและขนาดความกวางและ

ความหนาของหัวแหวจีนสูงกวาแหวจีนที่ไมไดรับการฉีดพนสารแมนโคแซบ แหวจีนที่ฉีดพนสารแมนโคแซบ 80% 

WP อัตรา 240 – 360 กรัมตอไร จํานวน 7 ครั้ง ไมพบสารตกคางในแหวจีน 

 

ตารางที่ 1    เปอรเซ็นตการเขาทําลายของโรคราสนิมในแหวจีน 

กรรมวิธี เปอรเซ็นตการเขาทําลาย 

ไมฉีดพนสารเคม ี 50.7 

ฉีดพนสารแมนโคแซบ  อัตรา 240 กรัมตอไร 49.5 

ฉีดพนสารแมนโคแซบ  อัตรา 300 กรัมตอไร 43.9 

ฉีดพนสารแมนโคแซบ  อัตรา 360 กรัมตอไร 36.7 

F-test ** 

C.V. (%)                             12.4 

**   =   significant  difference  at  p  =  0.01 

 

ตารางที่ 2  ผลผลิตแหวจีน (กิโลกรัมตอไร) 

กรรมวิธี 
ผลผลิต 

(กิโลกรัมตอไร) 

ไมฉีดพนสารเคม ี 1,780 

ฉีดพนสารแมนโคแซบ  อัตรา 240 กรัมตอไร 1,900 

ฉีดพนสารแมนโคแซบ  อัตรา 300 กรัมตอไร 2,390 

ฉีดพนสารแมนโคแซบ  อัตรา 360 กรัมตอไร 2,320 

F-test NS 

C.V. (%)                             17.4 

NS =   non significant  difference 

 

 

ตารางที่ 3 ขนาดความกวางและความหนาของหัวแหวจีน  (เซนติเมตร) 

กรรมวิธี 
ความกวาง 

(ซม.) 

ความหนา 

(ซม.) 

ไมฉีดพนสารเคม ี 2.93 1.88 



ฉีดพนสารแมนโคแซบ  อัตรา 240 กรัมตอไร 3.03 1.95 

ฉีดพนสารแมนโคแซบ  อัตรา 300 กรัมตอไร 2.98 1.97 

ฉีดพนสารแมนโคแซบ  อัตรา 360 กรัมตอไร 3.08 1.94 

F-test NS NS 

C.V. (%) 3.4 3.1 

NS =   non significant  difference 

 


