
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

1. ชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ 

2.  โครงการวิจัย    : วิจัยและพัฒนาเบญจมาศ 
กิจกรรม    : ศึกษาการอารักขาท่ีเหมาะสมในเบญจมาศ 
กิจกรรมย่อย    : ศึกษาการป้องกันและกาจัดโรคสาคัญในเบญจมาศ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : การจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ 
 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : White Rust Diseases Management in Chrysanthemum 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง   : อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์         กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 ผู้ร่วมงาน    : พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
          ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี    กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
         อภิรัชต์ สมฤทธิ์            กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
          ธารทิพย ภาสบุตร         กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
         พีระวรรณ วัฒนวิภาส     กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 

5. บทคัดยอ่ 
 ได้ท าการทดลองการจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ ที่มีสาเหตุจาก รา Puccinia horiana 

P. Henn. ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ที่ บ้านห้วยหวาย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วางแผนการทดลอง

แบบ Randomized Complete Block (RCB) โดยชุบต้นกล้าเบญจมาศในสารป้องกันก าจัดโรคพืชก่อนปลูก แล้ว

พ่นด้วยสารทดสอบชนิดเดียวกัน การทดลองมี ๖ กรรมวิธี กรรมวิธีละ ๔ ซ  า ผลการตรวจและประเมินความ

รุนแรงของโรคครั งสุดท้ายก่อนเก็บเก่ียวเมื่อเบญจมาศอายุ ๗๐ วัน พบว่า กรรมวิธีชุบต้นกล้าแล้วพ่นด้วยสาร

ป้องกันก าจัดโรคพืช Pyraclostrobin ๒๕% SC อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน  า ๒๐ ลิตร มีประสิทธิภาพสูงที่สุดใน

การป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ มีระดับการเป็นโรคต่ าที่สุด ๒.๘๓ ส่วนกรรมวิธีอ่ืนๆ ได้แก่ การชุบ

ต้นกล้าเบญจมาศและพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Difenoconazole ๒๕% E C, Axoxystrobin ๕% SC, 

Hexaconazole ๕% EC และ Propiconazole ๒๕% EC มีระดับการเป็นโรค ๓.๒๕, ๓.๓๐, ๓.๔๘ และ ๓.๖๕ 

ตามล าดับ กรรมวิธีเปรียบเทียบโดยชุบต้นกล้าในน  าเปล่า มีระดับการเป็นโรคสูงที่สุด คือ ๔.๓๐ 

 



6. ค าน า 
 เบญจมาศ (Chrysanthemum, Dendranthema grandifflora Tzveer) เป็นไม้ตัดดอกที่นิยม

ปลูก มีการซื อขายมากท่ีสุดเป็นอันดับ ๒ รองจากกุหลาบ เนื่องจากเป็นไม้ดอกท่ีมีรูปทรงสวยงาม สีสันสดใส ปลูก

เลี ยงง่าย มีหลายพันธุ์ให้เลือก (ภาพท่ี ๑) แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ จึงมีการน าเข้า

ดอกเบญจมาศจากต่างประเทศ โดยเฉพาะน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย เนื่องจากดอกน าเข้ามีราคาแพงขึ น การ

ขยายการปลูกภายในประเทศจึงมีมากขึ น ประเทศไทยสามารถผลิตเบญจมาศเพ่ือการค้าที่มีคุณภาพสูง หากแต่

จะต้องผลิตในพื นที่ที่เหมาะสม การปลูกในที่ราบจะได้คุณภาพดีในช่วงฤดูหนาวเท่านั น ดังนั นการผลิตเบญจมาศมี

แนวโน้ม เพ่ิมพื นที่การผลิตบนที่สูงมากขึ น อุปสรรคที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการผลิตเบญจมาศ คือการเกิดโรค ท า

ให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพลดลง โรคที่มักพบการระบาดในพื นที่ปลูกภาคเหนือ ระบาดมากในฤดูหนาว คือ โรครา

สนิมขาว เกิดจากเชื อรา Puccinia horiana P.Henn. มีลักษณะอาการคือ ด้านบนใบเป็นจุดสีเหลืองอ่อน เมื่อ

พลิกดูด้านหลังใบจะเป็นตุ่มแผลนูน มีผงสีขาวอมเหลืองและสีเทา ใบมีลักษณะพองหรือบิดเบี ยว (ภาพท่ี ๒ และ 

๓) ถ้าเป็นกับดอกตูมจะท าให้กลีบเลี ยงและกลีบดอกแห้ง ไม่คลี่บาน ซ่ึงธารทิพยและคณะ (๒๕๔๗) ได้ส ารวจและ

ศึกษาราสนิมที่เป็นสาเหตุของพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและพืชอาศัยชนิดอ่ืนจากแหล่งต่างๆ ในประเทศ

ไทย พบโรคราสนิมขาวบนใบเบญจมาศ มีสาเหตุจาก รา P. horiana P. Henn. ที่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 

และท่ี ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เช่นเดียวกับ สุณีรัตน์และนุชนารถ (๒๕๔๘) ที่ได้รายงานโรครา

สนิมขาวของเบญจมาศ ว่า มีสาเหตุจากรา P. horiana ระบาดรุนแรงที่ภาคเหนือในฤดูหนาว ซึ่งมีอากาศเย็นและ

ความชื นสูง สปอร์ของราจับอยู่ที่ผิวใบ จึงหลุดไปตามลม หรือน  าที่ใช้รดต้นพืชได้ง่าย มีค าแนะน าในการป้องกัน

ก าจัดโรค โดยใช้กิ่งช า หรอืต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค แช่ต้นพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมี ปลูกระยะห่างพอควร 

หลีกเลี่ยงการให้น  าถูกใบ เด็ดใบที่เป็นโรคทิ ง เผาท าลายซากพืชที่เป็นโรค 

  

ภาพที่ ๑ ลักษณะอาการด้านบนใบเป็นจุดสีเหลืองอ่อน ภาพที่ ๒ ด้านหลังใบจะเป็นตุ่มแผลนูน มีผงสีขาวอม

เหลืองและสีเทา  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A


การจัดการโรคพืช  (Plant Disease Management : PDM) คือ "ระบบการเลือกและใช้วิธีการที่

เหมาะสมใดๆ ก็ตาม เพ่ือลดความเสียหายของโรคลงได้ จนถึงระดับที่พืชสามารถทนอยู่ได้ ในทางปฏิบัติอาจใช้

วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด 

และเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด" และจากค านิยาม การควบคุมโรคพืช (Plant Disease Control) คือ การกระท าใดๆ ก็

ตามที่จะให้การเกิดโรคลดลง เพ่ือไม่ให้ต้นพืชเสียหาย หรือ เกิดการสูญเสียของผลผลิต เนื่องจากการท าลายของ

โรคพืช การควบคุมโรคพืชสามารถกระท าได้ทั งรูปในการควบคุมไม่ให้พืชเกิดโรค ซึ่งวิธีการเหล่านี  บางขั นตอน

หรือบางวิธีการอาจซ  าซ้อนกันหรือเหมือนกันกับวิธีการป้องกันโรค (สืบศักดิ์, ๒๕๔๐) หรือเป็นการก าจัดโรคพืชที่

เริ่มปรากฏให้เห็น เพ่ือควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดจนเกิดความเสียหายขึ นกับพืชผล โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การ

รักษาต้นพืชที่เป็นโรค เนื่องจากการรักษาภายหลังการเกิดความเสียหายขึ นกับพืชแล้ว ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และ

ยังท าให้เนื อเยื่อพืชส่วนที่เป็นโรคเสียหายไป ไม่สามารถให้กลับคืนเป็นปกติดังเดิมได้ การด าเนินการใดๆ เพ่ือ

ควบคุมโรคพืชต้องหาวิธีที่เหมาะสมกับชนิดของพืช สภาพแวดล้อม ซึ่งจ าเป็นต้องปฏิบัติแตกต่างกันไป เพื่อให้การ

ควบคุมโรคพืชเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด (สืบศักดิ์, ๒๕๔๐) และต้อง

ค านึงถึงความคุ้มทุน คือ รายได้จากผลผลิตต้องสูงกว่ารายจ่ายทุกด้าน ในการศึกษาวิจัยครั งนี  มุ่งเน้นจัดการโรครา

สนิมขาวของเบญจมาศ โดยใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชร่วมกับการเขตกรรมที่เหมาะสม จะสามารถแก้ปัญหาการ

ระบาดของโรค และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

7. วิธีด าเนินการ  : 
 อุปกรณ์ 
  - 

 วิธีการ 
๑. การจัดการโรคราสนิมขาวเบญจมาศโดยการทดสอบสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช  

ร่วมกับการเตรียมกิ่งพันธุ์ที่เหมาะสม 
ท าการทดลอง การจัดการโรคราสนิมขาวเบญจมาศโดยการทดสอบสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช ร่วมกับ

การเตรียมก่ิงพันธุ์ที่เหมาะสมที่ บ้านห้วยหวาย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่    
 
๑.๑  การวางแผนการทดลอง  

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) การทดลองมี ๖ กรรมวิธี 
กรรมวิธีละ ๔ ซ  าๆ ขนาดแปลงย่อย ๒ ตารางเมตร ดังนี  

กรรมวิธี อัตราสารทดสอบต่อน  า  
มิลลิลิตร/๒๐ ลิตร 

การเตรียมก่ิงพันธุ์ 

๑. Propiconazole ๒๕%EC ๒๐  ชุบต้นกล้าในสารทดสอบก่อนปลูก  



๒. Difenoconazole ๒๕%EC ๑๕ ชุบต้นกล้าในสารทดสอบก่อนปลูก  
๓. Hexaconazole ๕%EC ๒๐ ชุบต้นกล้าในสารทดสอบก่อนปลูก  
๔. Axoxystrobin ๕%SC ๑๕ ชุบต้นกล้าในสารทดสอบก่อนปลูก  
๕. Pyraclostrobin ๒๕%SC ๒๐ ชุบต้นกล้าในสารทดสอบก่อนปลูก  
๖. Water   
 

๑.๒ การเตรียมต้นกล้าเบญจมาศ 
ใช้ต้นกล้าเบญจมาศพันธุ์เหลืองเชียงราย ซึ่งมีความอ่อนแอต่อโรค นับจ านวนต้นกล้าเป็นกองให้

พอดี ส าหรับปลูกในแต่ละแปลงย่อย ผสมสารป้องกันก าจัดโรคพืชตามอัตราที่ก าหนดในภาชนะ แล้วชุบ
ต้นกล้าที่เตรียมไว้ทีละกองจุ่มลงในสารป้องกันก าจัดโรคพืชตามอัตราที่ก าหนด นาน ๑๐ นาท ีน าต้นพันธุ์
ออกมาผึ่งให้แห้ง ปลูกต้นพันธุ์ที่แห้งแล้วตามกรรมวิธีที่ก าหนด  

 
๑.๓ การพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช  

๑) กรรมวิธีไม่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช แต่พ่นด้วยน  า เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
๒) กรรมวิธีชุบกล้าในสารป้องกันก าจัดโรคพืชชนิดใด พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชชนิดนั น  
โดยใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ก าหนดผสมน  าพ่นทางใบ โดยเริ่มพ่นสารทดสอบครั งแรก เมื่อ

เริ่มพบการเกิดโรคในกรรมวิธีเปรียบเทียบ แล้วพ่นสารทดสอบต่อเนื่องทุก ๗ วัน ๓ ครั ง โดยใช้เครี่องพ่น
สารป้องกันก าจัดโรคพืชแบบสูบโยกสะพายหลัง  

 
๑.๔  การปฏิบัติดูแลต้นเบญจมาศทดลอง 

  มีการใช้สารฆ่าแมลง ใส่ปุ๋ย และให้น  าสม่ าเสมอ เหมือนกันทุกแปลงทดลอง 
 

๒.  การตรวจผลการเป็นโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ 
ตรวจผลและประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชทุกครั ง และหลังการพ่นสาร

ครั งสุดท้าย ๑๔ วัน โดยสุ่มประเมินความรุนแรงของโรคจากต้นเบญจมาศจากแถวกลาง จ านวน ๒๐ ต้น ประเมิน
จากใบกลางของล าต้น คือใบที่ ๕ – ๘ รวม ๘ ใบต่อต้น โดยแบ่งระดับความรุนแรงของโรคบนใบ เป็น ๕ ระดับ 
ดังนี   

แบ่งระดับการเป็นโรค ๕ ระดับ 
 ระดับท่ี ๑ ใบไม่ปรากฏอาการเป็นโรค (ภาพท่ี ๓) 
 ระดับท่ี ๒ ใบปรากฏอาการเป็นโรค ๑-๒๕% ของพื นที่ใบ (ภาพท่ี ๔) 
 ระดับท่ี ๓ ใบปรากฏอาการเป็นโรค ๒๖-๕๐% ของพื นที่ใบ (ภาพท่ี ๔) 
 ระดับท่ี ๔ ใบปรากฏอาการเป็นโรค ๕๑-๗๕% ของพื นที่ใบ (ภาพท่ี ๔) 

ระดับท่ี ๕ ใบปรากฏอาการเป็นโรคมากกว่า ๗๖% ของพื นที่ใบ (ภาพที่ ๔) 



 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓ ระดับการเป็นโรค ระดับท่ี ๑ 
            ใบไม่ปรากฏอาการเป็นโรค 
 

 

 
 

ภาพที่ ๔ ระดับการเป็นโรคจากซ้ายไปขวา  ระดับท่ี ๒, ๓, ๔ และ๕ ด้านบนใบและหลังใบเบญจมาศ 
 
 

ประเมินความรุนแรงของโรคครั งที่ ๑ เมื่อเบญจมาศอายุ ๑๔ วัน  
ประเมินความรุนแรงของโรคครั งที่ ๒ พ่นสารทดสอบ ครั งที่ ๑ เมื่อเบญจมาศอายุ ๒๘ วัน  
ประเมินความรุนแรงของโรคครั งที่ ๓ พ่นสารทดสอบ ครั งที่ ๒ เมื่อเบญจมาศอายุ ๔๒ วัน  
ประเมินความรุนแรงของโรคครั งที่ ๔ พ่นสารทดสอบ ครั งที่ ๓ เมื่อเบญจมาศอายุ ๕๖ วัน  
ประเมินความรุนแรงของโรคครั งที่ ๕ เมื่อเบญจมาศอายุ ๗๐ วัน  



 

เวลาและสถานที่  
ระยะเวลา สถานที่ท าการทดลอง 
ตุลาคม 2554-กันยายน 2556 แปลงทดลองของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์  
ผลการทดลอง การจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ โดยการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช ชนิดต่างๆ (ตารางที่ 

๑) พบว่า 

๑.๑ การประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ ๑ เมื่อเบญจมาศอายุ ๑๔ วัน  

 ผลการตรวจและประเมินความรุนแรงของโรคครั งที่ ๑ เมื่อเบญจมาศอายุ ๑๔ วัน พบว่า ต้นกล้า

เบญจมาศทุกกรรมวิธีเป็นโรคราสนิมอยู่ในระดับที่ ๒ คือ ใบปรากฏอาการเป็นโรค ๑-๒๕% ของพื นที่ใบ เป็นโรค

เฉลี่ย ตั งแต่ระดับ ๑.๒๕ – ๑.๖ กรรมวิธีที่ ๕ การชุบต้นกล้าเบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช 

Pyraclostrobin ๒๕% S C อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน  า ๒๐ ลิตร และ กรรมวิธีที่ ๒ การชุบต้นกล้าเบญจมาศด้วย

สารป้องกันก าจัดโรคพืช Difenoconazole ๒๕% E C อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อน  า ๒๐ ลิตร มีระดับความรุนแรง

ของโรคต่ าที่สุด เท่ากับ ๑.๒๕ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากกรรมวิธีพ่นด้วยน  าเปล่า ที่มีระดับการเป็นโรค

ถึง ๑.๖ ส่วนกรรมวิธีอ่ืนๆ คือ การการชุบต้นกล้าเบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Axoxystrobin ๕% S C 

อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อน  า ๒๐ ลิตร Propiconazole ๒๕% E C อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน  า ๒๐ ลิตร และ 

Hexaconazole ๕% E C อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน  า ๒๐ ลิตร มีระดับการเป็นโรค ๑.๒๘, ๑.๓๕ และ ๑.๔๐ 

ตามล าดับ 

กรรมวิธี อัตราสาร

ทดสอบต่อ

น  า  

มิลลิลิตร/

๒๐ ลิตร 

ระดับความรุนแรงของโรคราสนิมขาว 

 

๑๔ วัน 

 

๒๘ วัน 

 

๔๒ วัน 

 

๕๖ วัน 

 

๗๐ วัน 

๑. Propiconazole ๒๕% E C ๒๐  ๑.๓๕ bc ๒.๐๐ b ๒.๖๓ b ๒.๘๓ b ๓.๖๕ b 

๒. Difenoconazole ๒๕% E C ๑๕ ๑.๒๕ c ๑.๖๐ d ๒.๒๓ d ๒.๔๓ d ๓.๒๕ d 



๓. Hexaconazole ๕% E C ๒๐ ๑.๔๐ b ๑.๙๐ c ๒.๔๐ c ๒.๖๘ c ๓.๔๘ bc 

๔. Axoxystrobin ๕% S C ๑๕ ๑.๒๘ c ๑.๕๓ de ๒.๐๕ e ๒.๒๓ e ๓.๓๐ cd 

๕. Pyraclostrobin ๒๕% S C ๒๐ ๑.๒๕ c ๑.๔๕ e ๒.๐๓ e ๒.๑๓ e ๒.๘๓ e 

๖. Water  ๑.๖๐ a ๒.๓๐ a ๒.๘๐ a ๓.๕๐ a ๔.๓๐ a 

CV  ๖.๑๒ ๓.๖๑ ๒.๘๖ ๓.๐๕ ๓.๗๔ 

 

๑.๒ การประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ ๒ พ่นสารทดสอบ ครั งที่ ๑ เมื่อเบญจมาศอายุ ๒๘ วัน  

ผลการตรวจและประเมินความรุนแรงของโรคครั งที่ ๒ เมื่อเบญจมาศอายุ ๒๘ วัน พบว่า การการชุบต้น
กล้าเบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Pyraclostrobin ๒๕% S C ยังคงมีระดับการเป็นโรคต่ าที่สุด คือเป็น
โรค ๑.๔๕ การชุบต้นกล้าเบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Axoxystrobin ๕% S C มีระดับการเป็นโรคต่ า
รองลงมา คือเป็นโรค ๑.๕๓ ส่วนการชุบต้นกล้าเบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Difenoconazole ๒๕% 
E C, Hexaconazole ๕% E C และ Propiconazole ๒๕% E C มีระดับการเป็นโรค ๑.๖๐, ๑.๙๐ และ ๒.๐๐ 
ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีเปรียบเทียบ ชุบต้นกล้าในน  าเปล่า มีระดับการเป็นโรคสูงที่สุด คือ ๒.๓๐ 

เมื่อตรวจ และประเมินผลการเป็นโรคครั งท่ี ๒ จึงพ่นสารทดสอบ ครั งที่ ๑ 

 

๑.๓ การประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ ๓ พ่นสารทดสอบ ครั งที่ ๒ เมื่อเบญจมาศอายุ ๔๒ วัน  

ผลการตรวจและประเมินความรุนแรงของโรคครั งที่ ๓ เมื่อเบญจมาศอายุ ๔๒ วัน พบว่า การการชุบต้น
กล้าเบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Pyraclostrobin ๒๕% S C มีระดับการเป็นโรคต่ าที่สุด คือเป็นโรค 
๒.๐๓ การชุบต้นกล้าเบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Axoxystrobin ๕% S C มีระดับการเป็นโรคต่ า
รองลงมา คือเป็นโรค ๒.๐๕ ส่วนการชุบต้นกล้าเบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Difenoconazole ๒๕% 
E C, Hexaconazole ๕% E C และ Propiconazole ๒๕% E C มีระดับการเป็นโรค ๒.๒๓, ๒.๔๐ และ ๒.๖๓ 
ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีเปรียบเทียบ ชุบต้นกล้าในน  าเปล่า มีระดับการเป็นโรคสูงที่สุด คือ ๒.๘๐ 

เมื่อตรวจ และประเมินผลการเป็นโรคครั งท่ี ๓ จึงพ่นสารทดสอบ ครั งที่ ๒ 
 
 
 



๑,๔ การประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ ๔ พ่นสารทดสอบ ครั งที่ ๓ เมื่อเบญจมาศอายุ ๕๖ วัน  

ผลการตรวจและประเมินความรุนแรงของโรคครั งที่ ๔ เมื่อเบญจมาศอายุ ๕๖ วัน พบว่า ผลการทดลอง
เป็นไปในท านองเดียวกับผลการทดลอง เมื่อเบญจมาศอายุ ๑๔, ๒๘ และ ๔๒ วัน การชุบต้นกล้าเบญจมาศด้วย
สารป้องกันก าจัดโรคพืช Pyraclostrobin ๒๕% S C มีระดับการเป็นโรคต่ าที่สุด คือเป็นโรค ๒.๑๓ การชุบต้น
กล้าเบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Axoxystrobin ๕% S C มีระดับการเป็นโรคต่ ารองลงมา คือเป็นโรค 
๒.๒๓ ส่วนการชุบต้นกล้าเบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Difenoconazole ๒๕% E C, Hexaconazole 
๕% E C และ Propiconazole ๒๕% E C มีระดับการเป็นโรค ๒.๔๓, ๒.๖๘ และ ๒.๘๓ ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธี
เปรียบเทียบ ชุบต้นกล้าในน  าเปล่า มีระดับการเป็นโรคสูงที่สุด ระดับท่ี ๓ ใบปรากฏอาการเป็นโรค ๒๖-๕๐% 
ของพื นที่ใบ คือ ๓.๕๐  

เมื่อตรวจ และประเมินผลการเป็นโรคครั งท่ี ๔ จึงพ่นสารทดสอบ ครั งที่ ๓ 

 

๑.๕ การประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ ๕ เมื่อเบญจมาศอายุ ๗๐ วัน  

ผลการตรวจและประเมินความรุนแรงของโรคครั งที่ ๕ เมื่อเบญจมาศอายุ ๗๐ วัน พบว่า ผลการทดลอง

เป็นไปในท านองเดียวกับผลการทดลองท่ีผ่านมา เมื่อเบญจมาศอายุ ๑๔, ๒๘, ๔๒ และ ๕๖ วัน การชุบต้นกล้า

เบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Pyraclostrobin ๒๕% S C ยังคงมีระดับการเป็นโรคต่ าท่ีสุด เป็นโรค

ระดับท่ี ๒ ใบปรากฏอาการเป็นโรค ๑-๒๕% ของพื นที่ใบ คือเป็นโรคเพียง ๒.๘๓ ในขณะที่การชุบต้นกล้า

เบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชอ่ืนๆ มีระดับการเป็นโรคระดับที่ ๓ ใบปรากฏอาการเป็นโรค ๒๖-๕๐% 

ของพื นที่ใบ คือ การชุบต้นกล้าเบญจมาศด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช Difenoconazole ๒๕% E C, 

Axoxystrobin ๕% S C, Hexaconazole ๕% E C และ Propiconazole ๒๕% E C มีระดับการเป็นโรค ๓.๒๕, 

๓.๓๐, ๓.๔๘ และ ๓.๖๕ ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีเปรียบเทียบ ชุบต้นกล้าในน  าเปล่า มีระดับการเป็นโรคสูงที่สุด 

เป็นโรคระดับที่ ๔ ใบปรากฏอาการเป็นโรค ๕๑-๗๕% ของพื นที่ใบ คือ ๔.๓๐ 

ตรวจ และประเมินผลการเป็นโรคครั งท่ี ๕ เป็นครั งสุดท้าย ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 



ตารางท่ี ๑ ระดับความรุนแรงของโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ ภายหลังพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช 

ชนิดต่างๆ ทดลอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 

กรรมวิธี อัตราสาร

ทดสอบต่อ

น  า  

มิลลิลิตร/

๒๐ ลิตร 

ระดับความรุนแรงของโรคราสนิมขาว 

 

๑๔ วัน 

 

๒๘ วัน 

 

๔๒ วัน 

 

๕๖ วัน 

 

๗๐ วัน 

๑. Propiconazole ๒๕% E C ๒๐  ๑.๓๕ bc ๒.๐๐ b ๒.๖๓ b ๒.๘๓ b ๓.๖๕ b 

๒. Difenoconazole ๒๕% E C ๑๕ ๑.๒๕ c ๑.๖๐ d ๒.๒๓ d ๒.๔๓ d ๓.๒๕ d 

๓. Hexaconazole ๕% E C ๒๐ ๑.๔๐ b ๑.๙๐ c ๒.๔๐ c ๒.๖๘ c ๓.๔๘ bc 

๔. Axoxystrobin ๕% S C ๑๕ ๑.๒๘ c ๑.๕๓ de ๒.๐๕ e ๒.๒๓ e ๓.๓๐ cd 

๕. Pyraclostrobin ๒๕% S C ๒๐ ๑.๒๕ c ๑.๔๕ e ๒.๐๓ e ๒.๑๓ e ๒.๘๓ e 

๖. Water  ๑.๖๐ a ๒.๓๐ a ๒.๘๐ a ๓.๕๐ a ๔.๓๐ a 

CV  ๖.๑๒ ๓.๖๑ ๒.๘๖ ๓.๐๕ ๓.๗๔ 

 

 ผลการทดลองครั งนี  พบว่า สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันก าจัด โร
คราสนิมขาวของเบญจมาศ คือ Pyraclostrobin ๒๕% S C อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน  า ๒๐ ลิตร รองลงมา คือ 
Axoxystrobin ๕% S C อัตรา ๑๕ มิลลิลิตร ต่อน  า ๒๐ ลิตร และ Difenoconazole ๒๕% E C อัตรา ๑๕ 
มิลลิลิตร ต่อน  า ๒๐ ลิตร ซึ่งจะคัดเลือกเป็นสารป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ ส าหรับการทดลองใน
ครั งต่อไป 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
ผลการทดลองการจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศครั งนี  พบว่า สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันก าจัด โรคราสนิมขาวของเบญจมาศ คือ Pyraclostrobin ๒๕% S C อัตรา ๒๐ 

มิลลิลิตร ต่อน  า ๒๐ ลิตร รองลงมา คือ Axoxystrobin ๕% S C อัตรา ๑๕ มิลลิลิตร ตอ่น  า ๒๐ ลิตร และ 



Difenoconazole ๒๕% E C อัตรา ๑๕ มิลลิลิตร ต่อน  า ๒๐ ลิตร ซึ่งจะคัดเลือกเป็นสารป้องกันก าจัดโรคราสนิม

ขาวของเบญจมาศ ส าหรับการทดลองในครั งต่อไป  

การทดลองครั งนี ยังไม่เสร็จสิ นสมบูรณ์ เป็นเพียงการทดลองเบื องต้นเพ่ือคัดเลือกสารป้องกันก าจัดโรค
พืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ ในการทดลองครั งต่อไปต้องเพ่ิมกรรมวิธี
ไม่ชุบต้นกล้าเบญจมาศในสารป้องกันก าจัดโรคพืชก่อนปลูก การจัดการโรคโดยเก็บเศษซากพืชก่ าอนปลูก เก็บ
ข้อมูลรายจ่าย เปรียบเทียบรายได้จากผลผลิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- 

11. ค าขอบคุณ  
    - 
12. เอกสารอ้างอิง 
ธารทิพย ภาสบุตร  ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี  และอภิรัชต์ สมฤทธิ์. ๒๕๔๗. หน้า ๑๕๒-๑๖๐. ใน อนุกรมวิธานรา

สนิมสาเหตุโรคพืช. รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม ๒๕๔๗ (เล่มที่ ๑) ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม

วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และนุชนารถ ตั งจิตสมคิด. ๒๕๔๘. เบญจมาศ. หน้า ๔๘-๕๙. ใน คู่มือโรคไม้ดอกไม้ประดับและ

การป้องกันก าจัด. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

สืบศักดิ์ สนธิรัตน. ๒๕๔๐. การจัดการโรคพืช. พิมพ์ที่โรงพิมพ์ลินคอร์น กรุงเทพฯ. ๑๔๐ หน้า. 

 
 
 


