
1. ชื่อชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2 ช่ือโครงการวิจัย      : การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช                      
   กิจกรรม    
   กิจกรรมย่อย    
3. ช่ือการทดลอง        : การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัด    
                              เชื้อรา Rhizoctonia  solani  ในแปลงทดลอง 
                            : Field trail efficiency test of Fungicide to controlling  
                              Rhizoctonia solani  
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง  : พีระวรรณ พัฒนวิภาส      ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช    
   ผู้ร่วมงาน             : เชาวนาถ  พฤทธิเทพ       ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่                      

5. บทคัดย่อ 
                     ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงพืชที่มีลักษณะอำกำรกำบใบไหม้และจุดจำกแหล่งปลูกพืชในประเทศไทย
ตรวจลักษณะอำกำรของโรคในแปลงปลูก น ำตัวอย่ำงพืชที่เป็นโรคมำจ ำแนกเชื้อในห้องปฏิบัติกำร ถ่ำยรูปตัวอย่ำง
โรคแล้วจัดท ำ permanent slide เพ่ือกำรวินิจฉัยโรค สำมำรถจ ำแนกเป็นเชื้อรำสกุล Rhizoctonia  solani   
คัดเลือกสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชจ ำนวน 7 ชนิดไปทดสอบในแปลงทดลองที่  จ. เชียงใหม่ โดยปลูกเชื้อ R.  solani 
เมื่อข้ำวโพดอำยุ 21 วัน แล้วท ำกำรพ่นสำรตำมกรรมวิธี จ ำนวน 3 ครั้ง ประเมินกำรเกิดโรคครั้งท่ี 4 หลังพ่นสำร
ครั้งสุดท้ำย  7 วัน  พบว่ำกรรมวิธีที่พ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช validamycin 3% W/V SL มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิด
โรคต่ ำที่สุดคือ 2.66 ไม่แตกต่ำงจำกกรรมวิธีพ่นสำร pyraclostrobin  25% W/V EC iprodione 50 % WP และ  
pencycuron 25% WP ทีม่ีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 5.18, 7.41 และ 8.55 ตำมล ำดับ แตกต่ำงทำงสถิติจำก
กรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำซึ่งมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 30.63  
                    Banded leaf and sheath blight  is one of  important corn diseases in Thailand. It can 
cause serious problem in many varieties of corn. The diseased  lesions were collected and 
identified as Rhizoctonia solani. Seven  fungicides were done for field efficacy test in  Chiangmai 
province by spraying on corns for three times with 7 day-intervals. The symptoms of banded leaf 
and sheath blight  were evaluated. The disease incidence percentages showed significant 
difference in treatments sprayed with four fungicides: validamycin 3% W/V SL, pyraclostrobin  
25% W/V EC, iprodione 50 % WP and  pencycuron 25% WP were 2.66, 5.18, 7.41 and 8.55 
respectively while the percentage of infection in non-treated with fungicide was 30.63.    
6. ค าน า 

      เชื้อรำ   Rhizoctonia   solani  มีลักษณะที่ส ำคัญคือไม่สร้ำง asexual spore คงมีแต่เส้นใย เส้น
ใยจะอัดรวมกันเป็นเม็ด  sclerotia  เพ่ืออยู่ข้ำมฤดูโดยเม็ด   sclerotia      จะอยู่ในดินและซำกพืช      หรือ
พืชอำศัยและแพร่ระบำดท ำควำมเสียหำยในฤดูปลูกต่อไป  เชื้อรำชนิดนี้ท ำให้เกิดโรคกับพืชหลำยชนิด ลักษณะ



อำกำรของโรคที่เกิดจำกเชื้อรำชนิดนี้ ส่วนใหญ่ท ำให้เกิดอำกำรเน่ำบนเมล็ด และต้นกล้ำที่ยังไม่โผล่พ้นระดับผิว
ดิน และเน่ำระดับดินเช่นโรคโคนเน่ำของกล่ ำปลี  พีระวรรณ (2546)รำยงำนว่ำโรคกำบและใบไหม้ข้ำวโพด
สำมำรถเข้ำท ำลำยข้ำวโพดได้ตั้งแต่ระยะกล้ำข้ำวโพดที่อ่อนแอจะท ำให้ต้นกล้ำเน่ำหักพับล้มลง   และพบอำกำร
ของโรคบนส่วนต่ำง  ๆ ของข้ำวโพด  เช่น  ล ำต้น  ใบ  กำบใบ  กำบฝัก   และ ฝัก มีรำยงำนว่ำดินที่มีเชื้อ    R.  
solani    อยู่ 15,19 และ 1 เปอร์เซ็นต์    จะท ำให้ผลผลิตข้ำวโพดลด  47 , 42 และ 8 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดับ   
(Sumner and Minton, 1989 )  โรคกำบใบแห้งของข้ำวพบว่ำระยะข้ำวแตกกอ ลักษณะแผลสีเขียวปนเทำ
ปรำกฏตำมกำบใบตรงบริเวณใกล้ระดับน้ ำแผลจะลุกลำมขยำยใหญ่ขึ้นจนมีขนำดไม่จ ำกัดและลุกลำมขยำยขึ้นถึง
ใบข้ำวถ้ำเป็นพันธุ์ข้ำวที่อ่อนแอ แผลสำมำรถลุกลำมถึงใบธงและกำบหุ้มรวงข้ำว ท ำให้ใบและกำบใบเหี่ยวแห้ง
ผลผลิตลดลง(กองโรคพืชและจุลชีววิทยำ, 2543) มีรำยงำนว่ำใช้สำร   Validamycin   สำมำรถควบคุมโรคได้ดี
ที่สุด(Dalmacio   et at .,  1990)   

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 
               1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงโรคพืช ได้แก่ กรรไกรตัดแต่งก่ิง ถุงพลำสติกส ำหรับเก็บตัวอย่ำง กระดำษ
หนังสือพิมพ์   ปำกกำเคมี  
             2. สำรละลำยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ แอธิลแอลกอฮอล์ 75% 
             3. อำหำรเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA), water agar (WA)  
             4. วัสดุอุปกรณ์ในหัองปฏิบัติกำร ได้แก่ จำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ ขวดดูแรน บีกเกอร์ กระบอกตวง ใบมีด
ผ่ำตัด เข็มเขี่ยปลำยแหลม สไลด์ cover slip  
             5. ตู้ปลอดเชื้อ หม้อนึ่งควำมดัน ตู้อบควำมร้อน เครื่องชั่ง 
             6. กล้องจุลทรรศน์  
- วิธีกำร 

1. กำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชในกำรป้องกันก ำจัดเชื้อรำ R. solani    
ในแปลงทดลอง 

      1.1 กำรเก็บตัวอย่ำงเชื้อรำ R. solani และกำรแยกเชื้อ 
                          ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงพืชที่มีลักษณะอำกำรไหม้หรือจุดจำกแหล่งปลูกในไร่เกษตรกร   น ำมำ
แยกเชื้อโดยวิธี tissue transplanting method จำกส่วนของขอบแผลจำกพืชที่เป็นโรค  โดยตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม
ขนำดเล็ก   ฟอกฆ่ำเชื้อด้วยคลอร็อก 10 เปอร์เซ็นต์แล้วล้ำงด้วยน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ  จำกนั้นจึงวำงบนอำหำรพีดีเอ 
(potato dextrose agar; PDA)  ทุกขั้นตอนปฏิบัติงำนโดยเทคนิคปลอดเชื้อ  น ำไปบ่มไว้ในอุณหภูมิ  25-30 
องศำเซลเซียส  หลังจำกท่ีมีเชื้อเจริญออกมำจำกขอบแผล  ตรวจสอบลักษณะของเชื้อที่แยกได้ภำยใต้กล้อง
จุลทรรศน์  ย้ำยเชื้อเก็บรักษำในหลอดอำหำรเพื่อเป็น stock culture  

                2.               กำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชในกำรป้องกันก ำจัดเชื้อรำ R. 
solani ในแปลงทดลอง 
                 2.1.กำรปลูกพืชทดสอบ 



ปลูกข้ำวโพดพันธุ์อ่อนแอในแปลงโดยมีระยะปลูก 0.75x0.5 เมตร จ ำนวน 2 ต้น/หลุม ขนำด
แปลงย่อย 3.0x6.5 เมตร จ ำนวน 4 แถว โดยใช้ระยะห่ำงระหว่ำงแถวเท่ำกับ 75 เซ็นติเมตร ระยะระหว่ำงต้น 25 
เซ็นติเมตร จ ำนวน 1 ต้นต่อหลุม ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรำ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยยูเรีย 
อัตรำ 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้ำวโพดอำยุได้ 25 วันหลังปลูก  

                  2.2 กำรเพ่ิมปริมำณเชื้อรำ R.  solani เพ่ือใช้ในกำรปลูกเชื้อ 
        น ำเมล็ดข้ำวฟ่ำง มำแช่น้ ำนำนประมำณ 18 ชั่วโมง  เปลีย่นน้ ำที่แช่เมล็ด 3-4 ครั้ง เพ่ือให้เมล็ด

สะอำด  จำกนั้นจึงน ำเมล็ดบรรจุลงในถุงพลำสติกทนควำมร้อน ปริมำณ 2 ใน 3 ของภำชนะ  น ำไปนึ่งฆ่ำเชื้อที่
อุณหภูมิ 120 องศำเซลเซียส  ควำมดัน 15 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว เป็นเวลำ 45 นำที  ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงนึ่งฆ่ำเชื้อซ้ ำ
อีกครั้งในวันถัดมำ   เขี่ยชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยของเชื้อเจริญอยู่ลงไปในถุงข้ำวฟ่ำงที่นึ่งฆ่ำเชื้อแล้ว เมื่อเริ่มมีกำรเจริญของ
เส้นใยบนเมล็ดข้ำวฟ่ำง  เขย่ำถุงเพ่ือให้เชื้อกระจำย ไม่เกำะเป็นก้อนแข็ง  บ่มไว้เป็นเวลำ 3  สัปดำห์  ที่
อุณหภูมิห้อง  จำกนั้นน ำเมล็ดข้ำวฟ่ำงที่มีเชื้อเจริญอยู่มำบุบให้แตกเพ่ือให้มีขนำดเล็กลงและมีควำมสม่ ำเสมอ   
น ำเชื้อที่เตรียมได้ไปปลูกเชื้อให้ข้ำวโพดเมื่อข้ำวโพดอำยุได้ 3 สัปดำห์โดยวิธีหยอดยอด  

                 2.3. กำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชในกำรควบคุมเชื้อรำ R.  solani ใน
แปลงทดลอง                       
                 แปลงทดลองท่ี 1    
                      เมื่อข้ำวโพดอำยุ  21 วัน พ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชตำมกรรมวิธีจ ำนวน   3 ครัง้ แต่ละครั้ง
ห่ำงกัน 7 วัน  โดยวำงแผนกำรทดลอง RCB  4 ซ้ ำ 8  กรรมวิธีดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1 pyraclostrobin 25% W/V  อัตรำ 15 มล./น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 kresoxim – methyl 50% WG  อัตรำ 20 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 40 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 captan   50% WP อัตรำ  40 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 validamycin 3% W/V SL อัตรำ 30 มม./น้ ำ 20 ลิ 
กรรมวิธีที่ 6 iprodione 50 % WP อัตรำ 30 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 pencycuron 25% WP   อัตรำ 30 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่  8 พ่นน้ ำเปล่ำ 
               กำรประเมินควำมรุนแรงของโรค    

    สังเกตอำกำรลักษณะอำกำรของโรคกำบและใบไหม้ก่อนพ่นสำรทดลองทุกครั้งแรกและหลังพ่น 
สำรครั้งสุดท้ำย 7 วัน   บันทึกระดับควำมรุนแรงของกำรเกิดโรคเฉพำะ 2 แถวกลำง จ ำนวน 20 ต้น/ซ้ ำ ให้
เปอร์เซ็นต์กำรเป็นโรคโดยประเมินพ้ืนที่กำรเกิดโรคท้ังต้น   
            แปลงทดลองที่ 2  
               เมื่อข้ำวโพดอำยุ  21 วัน พ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชตำมกรรมวิธีจ ำนวน   3 ครั้ง แต่ละครั้งห่ำงกัน 
7 วัน  โดยวำงแผนกำรทดลอง RCB  4 ซ้ ำ 8  กรรมวิธีดังนี้ 



กรรมวิธีที่ 1 pyraclostrobin 25% W/V  อัตรำ 15 มล./น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 kresoxim – methyl 50% WG  อัตรำ 20 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 40 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 captan   50% WP อัตรำ  40 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 validamycin 3% W/V SL อัตรำ 30 มม./น้ ำ 20 ลิ 
กรรมวิธีที่ 6 iprodione 50 % WP อัตรำ 30 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 pencycuron 25% WP   อัตรำ 30 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่  8 พ่นน้ ำเปล่ำ 
                 สังเกตอำกำรลักษณะอำกำรของโรคกำบและใบไหม้ก่อนพ่นสำรทดลองครั้งทุกและหลังพ่น 
สำรครั้งสุดท้ำย 7 วัน   บันทึกระดับควำมรุนแรงของกำรเกิดโรคเฉพำะ 2 แถวกลำง จ ำนวน 20 ต้น/ซ้ ำ   ให้
เปอร์เซ็นต์กำรเป็นโรคโดยประเมินพ้ืนที่กำรเกิดโรคท้ังต้น     
     4.  เก็บข้อมูล วิเครำะห์ผลกำรทดลองโดยใช้วิธีทำงสถิติที่เหมำะสม รำยงำนผลกำรทดลอง 
เวลำและสถำนที่ 
          ตุลำคม 2556 – กันยำยน 2558 
          กลุ่มวิจัยโรคพืช ส ำนกัวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช  
          แปลงปลูกพืชของเกษตรกร จ. เชียงใหม ่
          แปลงปลูกพืชของเกษตรกร จ. นครรำชสีมำ 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.กำรศึกษำประสิทธิภำพของสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชต่อเชื้อ R.  solani  ในห้องปฏิบัติกำร 

                 1.1 กำรเก็บตัวอย่ำงเชื้อรำ R.  solani  และกำรแยกเชื้อ 
              ผลกำรส ำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่ำงโรคพืชที่มีลักษณะอำกำรไหม้หรือจุดจำกแหล่งปลูกใน

ไร่เกษตรกร ได้รวบรวมตัวอย่ำงข้ำวโพดที่แสดงลักษณะอำกำรไหม้หรือจุดจำกแหล่งปลูกจังหวัดนครรำชสีมำ 
น ำมำแยกเชื้อโดยวิธี tissue transplanting method ตรวจสอบลักษณะของเชื้อที่แยกได้ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ 
พบว่ำเป็นเชื้อรำ R.  solani  สำเหตุโรคกำบและใบไหม้ข้ำวโพด ย้ำยเชื้อเก็บรักษำในหลอดอำหำรเพื่อเป็น stock 
culture ส ำหรับทดสอบต่อไป 

2. กำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชในกำรควบคุมเชื้อรำ R.  solani ในแปลงทดลอง 
                      ทดสอบประสิทธิภำพที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อศึกษำสำรป้องกันก ำจัดโรค
พืชที่มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมเชื้อรำ R.  solani  
                    แปลงทดลองท่ี 1   จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชจ ำนวน 7 ชนิดไปทดสอบใน
แปลงทดลอง   
                    ประเมินกำรเกิดโรคครั้งแรกพบโรคกำบและใบไหม้ข้ำวโพดอยู่ระหว่ำง 3.31-5.42 ไม่แตกต่ำงกัน
ทำงสถิติ  



                    ประเมินกำรเกิดโรคครั้งที่ 2 ก่อนพ่นสำรครั้งที่ 2   พบว่ำกรรมวิธีที่พ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช 
validamycin 3% W/V SL มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคต่ ำที่สุดคือ 3.74 ไม่แตกต่ำงจำกกรรมวิธีพ่นสำร 
pyraclostrobin  25% W/V EC และ iprodione 50 % WP  ทีม่ีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 5.16,  และ 4.54 
ตำมล ำดับ ทุกกรรมวิธีที่พ่นสำรแตกต่ำงทำงสถิติจำกกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำซึ่งมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 14.20                                       
                     ประเมินกำรเกิดโรคครั้งที่ 3 ก่อนพ่นสำรครั้งที่ 3   พบว่ำกรรมวิธีที่พ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช 
validamycin 3% W/V SL มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคต่ ำที่สุดคือ 2.31 ไม่แตกต่ำงจำกกรรมวิธีพ่นสำร 
pyraclostrobin  25% W/V EC และ iprodione 50 % WP  ทีม่ีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 3.91  และ 4.88 
ตำมล ำดับ ทุกกรรมวิธีที่พ่นสำรแตกต่ำงทำงสถิติจำกกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำซึ่งมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 22.16   
                     ประเมินกำรเกิดโรคครั้งที่ 4 หลังพ่นสำรครั้งสุดท้ำย  7 วัน  พบว่ำกรรมวิธีที่พ่นสำรป้องกันก ำจัด
โรคพืช validamycin 3% W/V SL มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคต่ ำที่สุดคือ 2.66 ไม่แตกต่ำงจำกกรรมวิธีพ่นสำร 
pyraclostrobin  25% W/V EC iprodione 50 % WP และ  pencycuron 25% WP ทีม่ีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 
5.18, 7.41 และ 8.55 ตำมล ำดับ แตแ่ตกต่ำงทำงสถิติจำกกรรมวิธีพ่นสำร kresoxim – methyl 50% WG , 
tolclofos-methyl 50% WP และ captan   50% WP ทีม่ีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 21.98, 22.54 และ 20.43 
ตำมล ำดับ ทุกกรรมวิธีที่พ่นสำรแตกต่ำงทำงสถิติจำกกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำซึ่งมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 30.63  (table 
1)   
                   แปลงทดลองที่ 2  จังหวัดนครรำชสีมำ คัดเลือกสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชจ ำนวน 7 ชนิดไปทดสอบ
ในแปลงทดลอง   
                    ประเมินกำรเกิดโรคไม่พบลักษณะอำกำรของโรคกำบและใบไหม้ข้ำวโพด ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะ
สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมต่อกำรเกิดโรค ท ำให้ไม่มีควำมแตกต่ำงในแต่ละกรรมวิธีทดลอง  

        จำกผลกำรทดลองในแปลงที่ 1 พบว่ำกรรมวิธีที่พ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช validamycin 3% 
W/V SL มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคต่ ำที่สุดคือ 2.66 ซ่ึงมีรำยงำนว่ำใช้สำร   Validamycin   สำมำรถควบคุมโรค
ได้ดีที่สุด (Dalmacio   et al.,  1990)  แต่อย่ำงไรก็ดี Divya V Rani และคณะ ( 2013) ได้ศึกษำกำรจัดกำรโรค
กำบและใบไหม้ข้ำวโพดโดยกำรคลุกเมล็ดและดินด้วยสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ได้แก ่ 
benomyl, carbendazim, thiram, Trichoderma viride, Pseudomonas fluorescens  และ  Bacillus 
subtilis พบว่ำสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช carbendazim และ thiram มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคต่ ำที่สุดคือ 27.11 
และ  29.92  ซึ่งกำรป้องกันก ำจัดเชื้อรำ R.  solani  บำงครั้งควรพิจำรณำถึง strain ของเชื้อด้วย โดยพบว่ำ R.  
solani  strain AG 2-2 IIIB ซึ่งเป็นสำเหตุของโรคถั่วเหลือง ข้ำวและข้ำวโพดมีควำมรุนแรงต่ำงจำก strain AG 
2-2 IV ใน sugarbeet (Sneh B., et al., 1996 ; Panella L., 2005) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

          เก็บตัวอย่ำงพืชที่มีลักษณะอำกำรกำบใบไหม้และจุดจำกแหล่งปลูกพืช น ำตัวอย่ำงพืชที่เป็นโรคมำจ ำแนก
เชื้อในห้องปฏิบัติกำร สำมำรถจ ำแนกเป็นเชื้อรำสกุล Rhizoctonia  solani   คัดเลือกสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช
จ ำนวน 7 ชนิดไปทดสอบในแปลงทดลองที่  จ. เชียงใหม่ โดยปลูกเชื้อ R.  solani เมื่อข้ำวโพดอำยุ 21 วัน แล้วท ำ
กำรพ่นสำรตำมกรรมวิธี จ ำนวน 3 ครั้ง  ประเมินกำรเกิดโรคครั้งที่ 4 หลังพ่นสำรครั้งสุดท้ำย  7 วัน  พบว่ำ



กรรมวิธีที่พ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช validamycin 3% W/V SL มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคต่ ำที่สุดคือ 2.66 ไม่
แตกต่ำงจำกกรรมวิธีพ่นสำร pyraclostrobin  25% W/V EC iprodione 50 % WP และ  pencycuron 25% 
WP ที่มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 5.18, 7.41 และ 8.55 ตำมล ำดับ แตกต่ำงทำงสถิติจำกกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำซึ่งมี
เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 30.63   10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

           ไดช้นิดของสำรป้องกันก ำจัดโรคกำบและใบไหม้ของข้ำวโพดที่เกิดจำกเชื้อรำ R.  solani  ที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อใช้ในกำรแนะน ำเกษตรกร 
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Table  1  Fungicides efficacy test for banded leaf and sheath blight causes by  Rhizoctonia solani    on farm in  Chiangmai province  
 

treatments rate /  20 litres Disease incidence (%) 
 1  2  3  4 

1. pyraclostrobin 25% W/V   15 ml. 4.75  5.16 abc 3.91 ab 5.18 ab 
2. kresoxim – methyl 50% WG   20 g. 3.81  8.60 cd 14.08 c 21.98 c 
3. tolclofos-methyl 50% WP 40 g. 4.08  9.50 d 13.76 c 22.54 c 
4. captan   50% WP  40 g. 4.90  8.90 cd 13.77 c 20.43 c 
5. validamycin 3% W/V SL  30 g. 3.31  3.74 a 2.31 a 2.66 ab 
6. iprodione 50 % WP   30 g. 4.33  4.54 ab 4.88 ab 7.41 b 
7. pencycuron 25% WP    30 g. 5.42  8.42 bcd 8.25  b 8.55 b 
8. untreated - 4.21  14.20 e 22.16 d 30.63 d 
c.v. (%)  27.29 36.50 36.10 30.13 
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