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บทคัดยอ 

ทําการทดสอบใน เกษตรกรทั้ง 3 ราย พื้นที่อําเภอน้ําขุน ทุงศรีอุดม และโขงเจียม ซึ่งพบลักษณะการเกิด

อาการหัวเนาและมักจะพบเชื้อราเขาทําลายสวนโคนตน และหัวมันสําปะหลัง และจากผลการทดสอบป 2553 พบวา

การใสปุยคอกหมักรวมกับเชื้อไตรโครเดอรมา และการฉีดพนสารเบโนมิลสามารถลดการเกิดเชื้อได จึงทําการขยายผล

มายังพื้นที่ ทั้ง 3 อําเภอ ทําการปลูกและดูแลรักษาโดยการปลูกมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 ระยะปลูก100x80-100 

เซนติเมตร กําจัดวัชพืชเมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 เดือน แลว ใสปุย 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร เมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ 

และกําจัดวัชพืชอีกครั้งตามความหนาแนนของปริมาณวัชพืช เฝาระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช วิธีปรับปรุง1 

ใสปุยคอกที่หมักดวยเชื้อไตรโครเดอรมาอีกในเดือนที่ 3 และ 6  เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังเมื่อมีอายุ 12 เดือน วิธีปรับปรุง 

2 มีวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีปรับปรุง 1 แตใชสารเบโนมิลแทนการใสปุยคอกผสมเชื้อไตรโครเดอรมา เปรียบเทียบกับ

วิธีเกษตรกรที่ไมมีการใชเบโนมิลและเชื้อไตรโครเดอรมา พบวาการปองกันการเกิดโรคหัวเนาในพื้นที่ที่มีการเกิดเชื้อ

ในมันสําปะหลังสามารถลดลงไดหากมีการระบายน้ําที่ดี และมีการลดปริมาณเชื้อโดยการใชสารเบนมิลฉีดพนเพื่อลด

ปริมาณเชื้อสาเหตุไดดีที่สุดในพื้นที่ อ.น้ําขุน หรือโดยการใช ปุยคอกที่หมักดวยเชื้อไตรโครเดอรมา ใสตั้งแตเริ่มปลูก

จนถึงชวงที่ดินมีความชื้นสูงก็สามารถลดปริมาณเชื้อสาเหตุ ทั้ง 2 วิธีสามารถลดปริมาณการเกิดโรคไดดีในพื้นที ่อ.ทุง

ศรีอุดม 50.7-52.9 % 
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คํานํา                                  

จากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการเรงรัดการผลิตพลังงานทดแทนในรูปเอทานอล  จึงทําใหเกษตรกรนิยม

ปลูกมันสําปะหลังมากขึ้น  ทําใหพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังไดขยายตัวจากสภาพไรเขาสูพื้นที่สภาพนา  และเริ่มทําให

เกิดปญหามันหัวเนาระบาดขึ้น ซึ่งยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด  แตปจจัยดานดินนาจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดโรค

หัวเนา และจากการสํารวจพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดอุบลราชธานี พบวามีการระบาดของโรคหัวเนาในพื้นที่

ซ้ําซากและมีพื้นที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ใหม ทําใหผลผลิตมันสําปะหลังเสียหายจนไมสามสารถใหผลผลิตได (โสภิตา, 2553) 

เกษตรกรตองการแกไขปญหาดังกลาว เนื่องจากยังไมมีวิธีการแนะนําที่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีปองกันการ

เกิดโรคหัวเนาในมันสําปะหลัง  เพื่อจะไดเปนขอมูลในการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนใหกับเกษตรกร 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ      

  - มันสําปะหลังพันธุระยอง72 

- เชื้อไตรโครเดอรมา 

- สารเคมีเบโนมิล 

- ปุยเคมีสูตร 15-15-15 

 - ปุยคอก 

ดําเนินการทดสอบในพื้นที่เกษตรกร 3 รายในพื้นที่ที่มีการเกิดโรคหัวเนาของมันสําปะหลังในพื้นที่ อ.โขง

เจียม อ.น้ําขุน และ อ.ทุงศรีอุดม ทําการทดสอบ 3 กรรมวิธี 3 ซ้ํา มีวิธีปฏิบัติดังนี้ วิธีปรับปรุง 1  เตรียมดินโดยการ

ไถ 2 ครั้ง แลวยกรอง ระยะปลูกระหวางแถว 100  ซม. ระยะระหวางตน 80 – 100 ซม. แลวใสปุยคอกที่หมักดวย

เชื้อไตรโครเดอรมา พรอมปลูก ปลูกมันสําปะหลัง ใชพันธุระยอง 7 2  กําจัดวัชพืชเมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 เดือน 

แลว ใสปุย 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร เมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ และกําจัดวัชพืชอีกครั้งตามความหนาแนนของ

ปริมาณวัชพืช เฝาระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ใสปุยคอกที่หมักดวยเชื้อไตรโครเดอรมาอีกในเดือนที่ 3 

และ 6  เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังเมื่อมีอายุ 12 เดือน 

 

วิธีการ 



วิธีปรับปรุง1 ใสปุยคอกที่หมักดวยเชื้อไตรโครเดอรมาในเดือนที่ 3 และ 6 และเมื่อพบเชื้อระบาด  

วิธีปรับปรุง 2 มีวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีปรับปรุง 1 แตใชสารเบโนมิลแทนการใสปุยคอกผสมเชื้อไตรโคร

เดอรมา 

วิธีเกษตรกร มีวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีปรับปรุง 1 แตไมมีการใสปุยคอกที่หมักดวยเชื้อไตรโครเดอรมา 

และสารเบโนมิล  

 

เวลาและสถานที่      

 เริ่มตนเดือนมิถุนายน2554 สิ้นสุดมิถุนายน 2555 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 ทําการทดสอบใน เกษตรกรทั้ง 3 ราย พื้นที่อําเภอน้ําขุน ทุงศรีอุดม และโขงเจียม โดยวิธีปรับปรุง1 ใสปุย

คอกที่หมักดวยเชื้อไตรโครเดอรมาในเดือนท่ี 3 และ 6  และเมื่อพบเชื้อระบาด เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังเมื่อมีอายุ 12 

เดือน วิธีปรับปรุง 2 มีวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีปรับปรุง 1 แตใชสารเบโนมิลแทนการใสปุยคอกผสมเชื้อไตรโคร

เดอรมา เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรที่ไมมีการใชเบโนมิลและเชื้อไตรโครเดอรมา พบวาการใสปุยคอกหมักรวมกับ

เชื้อไตรโครเดอรมา และการฉีดพนสารเบโนมิลสามารถลดการเกิดเชื้อได จึงทําการขยายผลมายังพ้ืนที่ พบวาวิธี

ปรับปรุง1 และวิธีปรับปรุง 2 เปนวิธีที่ที่ใหผลผลิตสูงกวากรรมวิธีเกษตรกร  และพบวาวิธีเกษตรกรในพื้นที่อําเภอ

ทุงศรีอุดมมีการพบเปอรเซ็นตการเกิดโรคสูงสุด เชนเดียวกับพื้นที่อําเภอน้ําขุนซึ่งกรรมวิธีเกษตรกรมีเปอรเซ็นต

การเกิดโรคสูงกวาวิธีปรับปรุง เชนเดียวกับผลการทดสอบป 2553 พบวาการใสปุยคอกหมักรวมกับเชื้อไตรโครเดอร

มา และการฉีดพนสารเบโนมิลสามารถลดการเกิดเชื้อได แตเนื่องจากที่ อ.โขงเจียมเกษตรกรกลัวผลผลิตจะเสียหาย

มากไดมีการฉีดพนสารเบโนมิลคลุมในกรรมวิธีเกษตรกรในชวงเดือนที่ 6 หลังปลูกดวยจึงทําใหเปอรเซ็นตการเกิด

โรคไมแตกตางกันมากนัก   

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 การปองกันการเกิดโรคหัวเนาในพื้นที่ที่มีการเกิดเชื้อในมันสําปะหลังสามารถลดลงไดหากมีการระบายน้ํา

ที่ดี และมีการลดปริมาณเชื้อโดยการใชสารเบนมิลฉีดพนเพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุไดดีที่สุดในพื้นที่ อ.น้ําขุน หรือ

โดยการใช ปุยคอกที่หมักดวยเชื้อไตรโครเดอรมา ใสตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงชวงที่ดินมีความชื้นสูงก็สามารถลดปริมาณ

เชื้อสาเหตุ ทั้ง 2 วิธีสามารถลดปริมาณการเกดิโรคไดดีในพื้นท่ี อ.ทุงศรีอุดม 50.7-52.9 % 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

 เกษตรกรที่ประสบปญหาแนะนําเพื่อนบานที่มีปญหาเดียวกันแกไขปญหาตามกรรมวิธีการใสเบโนมิลหรือ

ใชไตรโครเดอรมาตามความเหมาะสมของแตละพื้นที ่ 
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ภาคผนวก 

ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและเปอรเซ็นตการเกิดโรคมันสําปะหลังหัวเนาในพื้นที่ 3 อําเภอ  

กรรมวิธี 

อ.โขงเจียม อ.น้ําขุน อ.ทุงศรีอุดม 

ผลผลิต 

(กก./ไร) 

% การเกิด

โรค 

ผลผลิต 

(กก./ไร) 

% การเกิด

โรค 

ผลผลิต 

(กก./ไร) 

% การ

เกิดโรค 

วิธีปรับปรุง 1 1,196 8.2 1,688a 11.6  b      2,057a   5.9  b 

วิธีปรับปรุง 2 1,448 3.6 1,741a   8.7  b        1,901a   8.1  b 

วิธีเกษตรกร 1,356 7.8   1,467 b        19.3a         1,200  b 
          

58.8a 

F-test ns ns * ** ** ** 

CV 6.44 62.73 4.93 16.74 7.96 28.75 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 


