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5. ABSTRACT 
The study on prevention and eradication of downy mildew on sweet corn caused by the 

fungus Peronosclerospora sorghi using chemicals for disease control was performed at the 
beginning of the rainy season in 2013 at a farm in Tumbon Kor-Taepo, Mueang District, Uthai 
Thani Province. The randomized complete block design was performed with 4 replicates for 6 
methods. The results found that mixing seeds with dimethomorph at 20 gram per liter seeds 
before planting and spraying with dimethomorph at 20 gram per 20 liter water at 10 days after 
emergence and subsequently spraying every 7 days for 3 times resulted in sweet corn at 50 
days after emergence that were moderately resistant to downy mildew with a low infection rate 
of 16.6 percent, compared to 77.4 percent of the uncontrolled treatment.  Mixing seeds with 
dimethomorph before planting and spraying with dimethomorph at 10 days after emergence 
and subsequently spraying every 7 days for 3 times, mixing seeds with dimethomorph before 
planting and spraying seedlings with dimethomorph also showed the greatest ear with husk 
fresh weight (1 ,813 -2 ,484  kilogram per rai) and ear without husk fresh weight (1 ,42 1 -1 ,80 3 
kilogram per rai) compared to 7 6 7  and 4 4 7  kilogram per rai of the uncontrolled treatment, 
respectively. 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาวิธีการป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างของข้าวโพดหวานที่เกิดจากเชื อรา Peronosclerospora sorghi 

โดยการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคในข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 86-1 ด้าเนินการในต้นฤดูฝน ปี 2556 ณ แปลง
เกษตรกร ต้าบลเกาะเทโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block จ้านวน 4 ซ ้า จ้านวน 6 กรรมวิธี ผลการทดลองพบว่า การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ 
20 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และพ่นที่อัตรา 20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร เมื่อข้าวโพดอายุ 10 วัน และพ่นทุก 7 วันรวม 
3 ครั ง สามารถควบคุมโรคราน ้าค้างได้ดีที่สุด เปอร์เซ็นต์การเป็นโรค 16.6 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากวิธีการคลุก
เมล็ดข้าวโพดหวานก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ อัตรา 20 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม การพ่นข้าวโพดหวาน
ด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ อัตรา 20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร เมื่อข้าวโพดเริ่มงอก แล้วพ่นทุก 7 วันรวม 3 ครั ง 
ในขณะที่การไม่ควบคุมโรค ให้เปอร์เซ็นต์การเป็นโรคสูงสุด 77.4 เปอร์เซ็นต์ ด้านผลผลติ พบว่าการคลุกเมล็ดก่อน
ปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟร่วมกับพ่น การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ และการพ่นด้วย
สารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ ให้น ้าหนักฝักทั งเปลือกและน ้าหนักฝักปอกเปลือกสูงไม่แตกต่างกันระหว่าง 1,813-2,484 
และ 1,421-1,803 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่การไม่ควบคุมโรคให้น ้าหนักฝักทั งเปลือกและน ้าหนักฝักปอกเปลือกต่อ
ไร่ต่้าสุด 767 และ 447 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ 
ค าหลัก: ข้าวโพดหวาน โรคราน ้าค้าง Peronosclerospora sorghi ไดเมทโทมอร์ฟ เมทาแลกซิล 

 
6. ค าน า 

โรคราน ้าค้างของข้าวโพดหวานเกิดจากเชื อรา Peronosclerospora sorghi เป็นโรคหนึ่งที่ระบาดรุนแรง
ในข้าวโพดหวานในหลายพื นที่ปลูกของประเทศไทย พบโรคนี ครั งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2511 ที่อ้าเภอ
พยุหะคีรี และอ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาพบระบาดอีกในหลายจังหวัด เช่น ลพบุรี ตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา ในปัจจุบันโรคนี ได้ระบาดรุนแรงทุกแหล่งที่มีการปลูกข้าวโพด โดยเฉพาะที่
จังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานีที่มีการปลูกข้าวโพดติดต่อกันตลอดปี พบว่าไม่สามารถควบคุมโรคโดยใช้สารเคมีเม
ตาแลคซิล ความรุนแรงของโรคท้าให้ผลผลิตลดลง 30-80 เปอร์เซ็นต์ ในแหล่งที่โรคระบาดรุนแรง และพันธุ์
ข้าวโพดที่อ่อนแอจะท้าความเสียหายถึง 100 เปอร์เซ็นต์ (ชุติมันต์ และเตือนใจ, 2545) ส่วนพันธุ์ต้านทานยัง
สามารถเจริญเติบโตได้ อาจไม่มีฝักหรือให้ฝักที่ไม่สมบูรณ์ เมล็ดน้อยหรือไม่มีเมล็ด (กองโรคพืชและจุลชีววิทยา, 
2545)   การป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างโดยวิธีคลุกเมล็ดข้าวโพดก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืชเมทาแลก
ซิล อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ซึ่งเดิมเคยใช้ได้ผลดี แต่ปัจจุบันพบว่าบางท้องที่ไม่สามารถใช้ได้ผลเนื่องจาก
การใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลานานท้าให้เชื อเกิดการดื อยา สมเกียรติ และดิลก (2531) ได้ศึกษาปฏิกิริยาของ



 

เชื อรา P. sorghi ต่อสารป้องกันก้าจัดโรคพืชเมทาแลกซิล ทุกความเข้มข้นไม่สามารถป้องกันก้าจัดโรคได้ทั งในสภาพ
เรือนทดลองและในสภาพไร่ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอาจเนื่องจากเชื อราเกิดความผันแปรทาง
พันธุกรรม เกิดความต้านทานต่อสารเคมี มีรายงานการใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดโรคพืช ไดเมทโทมอร์ฟในข้าวโพด
หวานโดยการคลุกกับเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก พบว่าสามารถป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างได้ทั งในสภาพโรงเรือนและใน
สภาพไร่ (วีระพันธ์, 2551; ชตุิมันต์ และคณะ, 2554) การศึกษาหาวิธีการป้องกันก้าจัดที่เหมาะสมในการป้องกัน
ก้าจัดโรคราน ้าค้างของข้าวโพดหวานโดยการใช้สารเคมี เพ่ือลดการสูญเสียคุณภาพผลผลิตเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ป้องกันก้าจัดโรคท่ีรวดเร็ว ในพื นที่ที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง การทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการ
ป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างของข้าวโพดหวาน โดยการใช้สารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค ส้าหรับแนะน้า
ให้เกษตรกรตอ่ไป 
 

7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 86-1 
2. สารเคมีป้องกันก้าจัดโรคพืช เมทาแลกซิล (Metalaxyl 35% SD) และไดเมทโทมอร์ฟ 

(Dimethomorph 50% WP) 
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
4. สารเคมีป้องกันก้าจัดวัชพืชและแมลง 
5. วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

วิธีการ  
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จ้านวน 4 ซ ้า กรรมวิธีประกอบด้วยวิธี

ป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างในข้าวโพดหวาน จ้านวน 6 กรรมวิธี ได้แก่ 1. การคลุกเมล็ดข้าวโพดหวานก่อนปลูกด้วย
สารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ อัตรา 20 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม 2. การพ่นข้าวโพดหวานด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ 
อัตรา 20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร เมื่อข้าวโพดเริ่มงอก แล้วพ่นทุก 7 วันรวม 3 ครั ง 3. การคลุกเมล็ดข้าวโพดหวาน
ก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ อัตรา 20 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และพ่นข้าวโพดหวานด้วยสารเคมีไดเมท
โทมอร์ฟ อัตรา 20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร เมื่อข้าวโพดอายุ 10 วัน แล้วพ่นทุก 7 วันรวม 3 ครั ง 4. การคลุกเมล็ด
ข้าวโพดหวานก่อนปลูกด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม 5. การคลุกเมล็ดข้าวโพดหวาน
ก่อนปลูกด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล อัตรา 14 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และ 6. ไม่มีการควบคุมโรค เป็นกรรมวธิี
เปรียบเทียบ  

ท้าการปลูกข้าวโพดพันธุ์อ่อนแอต่อโรคราน ้าค้าง รอบแปลงทดลองทั ง 4 ด้านเป็น spreader row เมื่อ
ข้าวโพดมีอายุ 1 สัปดาห์ ปลูกเชื อโรคราน ้าค้าง โดยเตรียม spore suspension ความเข้มข้น 5x104 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร และท้าการพ่นลงบนต้นพืช เมื่อข้าวโพดแสดงอาการของโรคชัดเจน ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ทดสอบใน
พื นที่แปลงย่อยขนาด 4.5x6 เมตร จ้านวน 6 แถวต่อแปลงย่อย โดยใช้ระยะห่างระหว่างแถวเท่ากับ 75 เซนติเมตร 
ระยะระหว่างต้น 25 เซนติเมตร จ้านวน 1 ต้นต่อหลุม ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ก่อนปลูก 



 

และใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดอายุ 20 -25 วันหลังปลูก ปล่อยให้มีการเกิดโรคในสภาพ
ธรรมชาติ ประเมินความรุนแรงของโรคโดยสุ่มตัวอย่างต้นข้าวโพดหวาน 20 ต้นต่อแปลงย่อยในพื นที่ 4 แถวกลาง
ต่อแปลงย่อย บันทึกเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคและความรุนแรงของโรค เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 50 วัน ประเมินความ
รุนแรงของโรค โดยให้คะแนนการเป็นโรคตามวิธีการดัดแปลงจาก Craig et al. (1977) และจัดระดับความ
ต้านทาน ดังนี   

ไม่มีอาการของโรค  =  ต้านทานต่อโรคมาก (Highly Resistant: HR) 
ต้นแสดงอาการเป็นโรค 1-10%  =  ต้านทานต่อโรค (Resistant: R) 
ต้นแสดงอาการเป็นโรค 11-25% = ต้านทานปานกลางต่อโรค (Moderately Resistant: MR) 
ต้นแสดงอาการเป็นโรค 26-50% = อ่อนแอปานกลางต่อโรค (Moderately Susceptible: MS) 
ต้นแสดงอาการเป็นโรค 51-75%  =  อ่อนแอต่อโรค (Susceptible: S) 
ต้นแสดงอาการเป็นโรค 76-100% =  อ่อนแอต่อโรคมาก (Highly Susceptible: HS) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินการ 
 แปลงเกษตรกร ต้าบลเกาะเทโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
ผลของวิธีการป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการควบคุมโรคราน้ าค้าง 

ผลของสารเคมีป้องกันก้าจัดเชื อราต่อการป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างในข้าวโพดหวานที่อายุ 50 วันหลัง
ปลูก พบว่า การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ 20 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และพ่นที่อัตรา 20 
กรัมต่อน ้า 20 ลิตร เมื่อข้าวโพดอายุ 10 วัน และพ่นทุก 7 วันรวม 3 ครั ง สามารถควบคุมโรคราน ้าค้างได้ดีที่สุด 
เปอร์เซ็นต์การเป็นโรค 16.6 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากวิธีการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ 
อัตรา 20 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และการพ่นข้าวโพดหวานด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ อัตรา 20 กรัมต่อน ้า 20 
ลิตร เมื่อข้าวโพดเริ่มงอก แล้วพ่นทุก 7 วันรวม 3 ครั ง ที่ให้เปอร์เซ็นต์การเป็นโรค 24.1 และ 38.9 เปอร์เซ็นต์ 
แตกต่างจากวิธีการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล อัตรา 14 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และการคลุก
เมล็ดก่อนปลูกดว้ยสารเคมีเมทาแลกซิล อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ให้เปอร์เซ็นต์การเป็นโรค 68.2 และ 
75.4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การไม่ควบคุมโรค (กรรมวิธีเปรียบเทียบ)  ให้เปอร์เซ็นต์การเป็นโรคสูงสุด 77.4 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาระดับอาการของโรคราน ้าค้างที่แสดงออก พบว่าวิธีการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีได
เมทโทมอร์ฟ และร่วมกับการพ่น และการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ ให้ระดับการเป็นโรคอยู่
ในระดับต้านทานปานกลางต่อโรค (moderately resistant) ในขณะทีก่ารพ่นด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ ให้
ระดับการเป็นโรคอยู่ในระดับอ่อนแอปานกลางต่อโรค (moderately susceptible) การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย
สารเคมีเมทาแลกซิลทุกอัตราให้ระดับการเป็นโรคอยู่ในระดับอ่อนแอต่อโรค (susceptible) และการไม่ควบคุมโรค 
ให้ระดับการเป็นโรคอยู่ในระดับอ่อนแอต่อโรคมาก (highly susceptible) (Table 1) จากผลการทดลองแสดงว่า 



 

ในพื นที่ที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง การคลุกเมล็ดร่วมกับการพ่นสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟให้ผลในการควบคุม
โรคราน ้าค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สุด 
ผลของวิธีการป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้างต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในข้าวโพดหวาน 

ผลของวิธีการป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน พบว่า การ
ควบคุมโรคราน ้าค้างทุกกรรมวิธีไม่มีผลต่อความสูงต้นและความสูงฝัก โดยให้ความสูงต้น 203-220 เซนติเมตร 
ความสูงฝัก 166-224 เซนติเมตร แต่มีความแตกต่างของน ้าหนักฝักทั งเปลือกและน ้าหนักฝักปอกเปลือก โดย
พบว่าการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ ร่วมกับพ่นเมื่อข้าวโพดหวานอายุ 10 วัน รวม 3 ครั งให้
น ้าหนักฝักทั งเปลือกสูงสุด 2,484 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากวิธีการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโท
มอร์ฟ และวิธีการพ่นด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ เมื่อข้าวโพดเริ่มงอก แล้วพ่นทุก 7 วันรวม 3 ครั ง ที่ให้น ้าหนักฝัก
ทั งเปลือก 2,285 และ 1,813 กิโลกรัมต่อไร่ เช่นเดียวกับน ้าหนักฝักปอกเปลือก ที่พบว่าทั ง 3 วิธีให้น ้าหนักฝักปอก
เปลือกต่อไร่สูงไม่แตกต่างกันระหว่าง 1,421-1,803 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่การไม่ควบคุมโรคให้น ้าหนักฝักทั ง
เปลือกและน ้าหนักฝักปอกเปลือกต่อไร่ต่้าสุด คือ 767 และ 447 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2) 

เมื่อสุ่มตัวอย่างฝักเพ่ือวิเคราะห์น ้าหนักต่อฝัก อัตราแลกเนื อของข้าวโพดหวาน และค่าความหวาน พบว่า
วิธีการป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างมีผลต่อน ้าหนักฝัก โดยพบว่าการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ
ร่วมกับพ่นให้น ้าหนักฝักทั งเปลือกและน ้าหนักฝักปอกเปลือกต่อฝักสูงสุด 355 และ 224 กรัมต่อฝัก แตกต่างจาก
การไม่ควบคุมโรคที่ให้น ้าหนักฝักทั งเปลือกและน ้าหนักฝักปอกเปลือกต่อฝักต่้าสุด 289 และ 166 กรัมต่อฝัก  ด้าน
อัตราแลกเนื อของข้าวโพดหวาน (% kernels cutting) ซึ่งเป็นร้อยละของน ้าหนักเมล็ดต่อน ้าหนักฝักทั งเปลือก 
พบว่าทุกกรรมวิธีให้อัตราแลกเนื อของข้าวโพดหวานไม่แตกต่างกัน ระหว่าง 32.3-36.0 

ค่าความหวานของข้าวโพดหวาน พบว่าการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟร่วมกับพ่นให้
ค่าความหวานสูงสุด 11.4 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ ในขณะที่วิธีการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล อัตรา 7 
กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัมและการไม่ควบคุมโรคให้ค่าความหวานต่้าสุด เท่ากับ 10.7 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ (Table 3) 

ด้านความยาวฝัก ความกว้างฝัก และความยาวปลายฝัก พบว่าทุกกรรมวิธีให้ความยาวฝักและความกว้าง
ฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ ระหว่าง 14.6-19.3 และ 4.1-4.8 เซนติเมตร แต่แตกต่างกันในด้านความยาวปลายฝัก 
โดยพบว่า วิธีการคลุกเมล็ดข้าวโพดหวานก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ วิธีการคลุกเมล็ดข้าวโพดหวานก่อน
ปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟร่วมกับการพ่น และวิธีการพ่นด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟเมื่อข้าวโพดเริ่มงอกแล้ว
พ่นทุก 7 วันรวม 3 ครั ง ให้ความยาวปลายฝักไม่แตกต่างกัน ระหว่าง 0.9-1.1 เซนติเมตร ต่้ากว่าการคลุกเมล็ด
ก่อนปลูกด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล อัตรา 14 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัมท่ีให้ความยาวปลายฝัก 2.1 เซนติเมตร และ
วิธีการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และการไม่ควบคุมโรคที่ให้
ความยาวปลายฝักไม่แตกต่างกัน คือ 3.0 และ 3.5 เซนติเมตร (Table 4) 

ผลการทดลองนี สามารถใช้เป็นข้อมูลในการแนะน้าวิธีการป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างของข้าวโพดหวานใน
พื นที่ที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคด้วยสารเคมี เมทาแลกซิลที่เคยแนะน้าให้ใช้คลุก
เมล็ดในอัตรา 7 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม จากผลการทดลองที่ได้แนะน้าว่าการป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างของ
ข้าวโพดหวานควรคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ 20 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และพ่นที่อัตรา 20 



 

กรัมต่อน ้า 20 ลิตร เมื่อข้าวโพดอายุ 10 วัน และพ่นทุก 7 วันรวม 3 ครั ง  หรือคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีได
เมทโทมอร์ฟ อัตรา 20 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือพ่นข้าวโพดหวานด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ อัตรา 20 กรัม
ต่อน ้า 20 ลิตร เมื่อข้าวโพดเริ่มงอก แล้วพ่นทุก 7 วันรวม 3 ครั ง ช่วยควบคุมโรคราน ้าค้างและลดการสูญเสียของ
ผลผลิตจากการเข้าท้าลายของโรคได้ ทั งนี การพิจารณาใช้สารเคมีในการควบคุมโรคควรพิจารณาต้นทุนการใช้
สารเคมีและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการระบาดของโรคด้วย 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ 20 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และพ่นที่อัตรา 20 กรัม
ต่อน ้า 20 ลิตร เมื่อข้าวโพดอายุ 10 วัน และพ่นทุก 7 วันรวม 3 ครั ง สามารถควบคุมโรคราน ้าค้างได้ดีที่สุด 
เปอร์เซ็นต์การเป็นโรค 16.6 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากวิธีการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ และ
การพ่นด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟเมื่อข้าวโพดเริ่มงอกแล้วพ่นทุก 7 วันรวม 3 ครั ง ในขณะที่การไม่ควบคุมโรค ให้
เปอร์เซ็นต์การเป็นโรคสูงสุด 77.4 เปอร์เซ็นต์ ด้านผลผลติ พบว่า การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโท
มอร์ฟร่วมกับพ่น การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ และการพ่นด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ ให้
น ้าหนักฝักทั งเปลือกและน ้าหนักฝักปอกเปลือกสูงไม่แตกต่างกันระหว่าง 1,813-2,484 และ 1,421-1,803 
กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่การไม่ควบคุมโรคให้น ้าหนักฝักทั งเปลือกและน ้าหนักฝักปอกเปลือกต่อไร่ต่้าสุด คือ 767 
และ 447 กิโลกรัมต่อไร่ การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟร่วมกับการพ่น ให้น ้าหนักฝักทั งเปลือก
และน ้าหนักฝักปอกเปลือกต่อฝักสูงสุด 355 และ 224 กรัมต่อฝัก และค่าความหวาน 11.4 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ 
แตกต่างจากการไม่ควบคุมโรคท่ีให้น ้าหนักฝักทั งเปลือกและน ้าหนักฝักปอกเปลือกต่อฝักเท่ากับ 289 และ 166 
กรัมต่อฝัก และค่าความหวาน 10.7 เปอร์เซ็นต์บริกซ์  
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ข้อมูลการป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างของข้าวโพดหวานโดยการใช้สารเคมีที่ได้ สามารถใช้เป็นค้าแนะน้า

ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรและเกษตรกรในการป้องกันก้าจัดโรคราน ้าค้างของข้าวโพดหวานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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Table 1 Effect of fungicide application on percentage of sweet corn infected by downy  
   mildew at 50 days after planting under natural infection at farmer’s field,  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=4959&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=fafb83c3af380e52470893635021f6e1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=4959&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=fafb83c3af380e52470893635021f6e1


 

   Uthaithani province, rainy season, 2013. 
Treatment % Infection1/ Disease reaction2/ 

1. Seeds dressing with dimethomorph  24.1 a MR 
2. Spray seedlings with dimethomorph and  
   subsequently spray every 7 days for 3 times. 

38.9 ab MS 

3. Seeds dressing with and spray with dimethomorph   
   at 10 DAE and  subsequently spray every 7 days for  
   3 times. 

16.6 a MR 

4. Seeds dressing with metalaxyl (7 ml/1 kg seeds). 75.4 c  S 
5. Seeds dressing with metalazyl (14 ml/1 kg seeds). 68.2 bc S 
6. Non treated 77.4 c HS 

CV (%) 22.0 - 
1/In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 level by 
DMRT. Data are transferred by Arcsine (Sqr(X/100)) 
2/ Disease reactions: 0% infection (No symptom) = Highly Resistant (HR), 1-10% infection = Resistant (R), 11-
25% infection = Moderately Resistant (MR), 26-50% infection = Moderately Susceptible (MS), 51-75% infection 
= Susceptible (S) and 76-100% infection = Highly Susceptible (HS)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Table 2 Effect of fungicide application on plant height (cm) ear height (cm) and yield  
   (kg/rai) of sweet corn grown in the farmer’s field, Uthaithani province, rainy season,  
   2013. 

Treatment Plant height 
(cm) 

Ear height 
(cm) 

Ear with husk fresh 
weight (kg/rai) 

Ear without husk 
fresh weight (kg/rai) 

1. Seeds dressing with    
   dimethomorph  

220 113 2,285 a 1,803 a 

2. Spray seedlings with  
   dimethomorph and  
   subsequently spray every  
   7 days for 3 times. 

213 108 1,813 ab 1,421 a 

3. Seeds dressing with and  
   spray with dimethomorph  
   at 10 DAE and subsequently  
   spray every 7 days for  
   3 times. 

218 113 2,484 a 1,744 a 

4. Seeds dressing with  
   metalaxyl (7 ml/1 kg seeds). 

207 106 834 b  634 b 

5. Seeds dressing with  
   metalazyl (14 ml/1 kg  
   seeds). 

203 103 1,181 b 720 b 

6. Non treated 210 109 767 b 447 c 
CV (%) 5.5 8.5 22.7 23.5 

In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 level by 
DMRT. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Table 3 Effect of fungicide application on ear with husk fresh weight (g/ear) ear without  
   husk fresh weight (g/ear) % kernels cutting and sweetness (% brix)  of sweet corn  
   grown in the farmer’s field, Uthaithani province, rainy season, 2013. 

Treatment ear with husk 
fresh weight 

(g/ear) 

ear without husk 
fresh weight 

(g/ear) 

% kernels 
cutting 

Sweetness 
(% Brix) 

1. Seeds dressing with  
   dimethomorph  

347 ab 222 a 35.7 11.2 b 

2. Spray seedlings with  
   dimethomorph and  
   subsequently spray every  
   7 days for 3 times. 

352 ab 224 a 35.5 11.2 b 

3. Seeds dressing with and  
   spray with dimethomorph  
   at 10 DAE and  
   subsequently spray every  
   7 days for 3 times. 

355 a 224 a 36.0 11.4 a 

4. Seeds dressing with  
   metalaxyl (7 ml/1 kg  
   seeds). 

307 ab 178 b 33.9 10.7 d 

5. Seeds dressing with  
   metalazyl (14 ml/1 kg  
   seeds). 

317 ab 194 ab 35.8 11.1 c 

6. Non treated 289 b 166 b 32.3 10.7 d 
CV (%) 11.9 13.7 12.9 6.3 

In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 level by 
DMRT. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 4 Effect of fungicide application on length of ear (cm) width of ear (cm) diameter  
  of cob (cm) and length of tip (cm) of sweet corn grown in the farmer’s field,  
  Uthaithani province, rainy season, 2013. 

Treatment Ear length (cm) Ear width (cm) Tip length (cm) 
1. Seeds dressing with dimethomorph  17.0 4.6 0.9 a 
2. Spray seedlings with dimethomorph  
   and subsequently spray every 7  
   days for 3 times. 

17.1 4.7 1.1 a 

3. Seeds dressing with and spray with  
   dimethomorph at 10 DAE and  
   subsequently spray every 7 days for  
   3 times. 

19.3 4.7 0.9 a 

4. Seeds dressing with metalaxyl  
   (7 ml/1 kg seeds). 

15.2 4.2 3.0 c 

5. Seeds dressing with metalazyl  
   (14 ml/1 kg seeds). 

14.6 4.8 2.1 b 

6. Non treated 15.4 4.1 3.5 c 
CV (%) 17.1 11.6 26.2 

In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 level by 
DMRT. 
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