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บทคัดย่อ 
ในปี 2555 จากการทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือหาอัตราการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองของ
กล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii  ที่เหมาะในการฉีดพ่นในแปลงนั้น ได้สาร carboxin 
75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร, captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร, difenoconazole 
25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร และmancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยสามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. dendrobii ได้ 100%, 71.75%, 69.89%และ69.52% ตามล าดับ 
ในปี 2556-2557 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองในแปลงปลูก
เกษตรกร การฉีดพ่นสารเคมี difenoconazole 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร,สาร mancozeb 80% 
WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และ captan 50% WP 
อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยมีระดับความรุนแรงของโรค เท่ากับ 3.20, 3.20, 3.20และ3.80 ตามล าดับ ส่วน
กรรมวิธีควบคุม มีระดับความรุนแรงของโรค เท่ากับ 4.00 ตามล าดับ  
ในปี 2558 การจัดการสารเคมีควบคุมโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อรา P. dendrobii  ในแปลงปลูก
เกษตรกร นั้นพบว่า การฉีดพ่น carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร mancozeb 80% WP อัตรา 
40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สลับกับ captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ท าให้อาการของโรคบนใบลดลง 
โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเทา่กับ 5.23 

Abstract 
In 2012 Efficacy of fungicides to control Pseudocercospora leaf spot caused by 
Pseudocercospora dendrobii  in laboratory use carboxin 75% WP 10 g/20 L, captan 50% WP 40 
g/20 L, difenoconazole 25% EC 15 cc/20 L and mancozeb 80% WP 40 g/20 L can inhibit 



mycelial growth of P. dendrobii  could 100%, 71.75%, 69.89% and 69.52%.  In 2013-2014 
Efficacy of fungicides to control Pseudocercospora leaf spot caused by Pseudocercospora 
dendrobii  in field use difenoconazole 25% EC 15 cc/20 L, mancozeb 80% WP 40 g/20 L, 
carboxin 75% WP 10 g/20 L, captan 50% WP 40 g/20 L can reduce disease level of P. dendrobii  
could 3.20, 3.20, 3.20 and 3.80. 
In 2015 Efficacy of fungicides management to control Pseudocercospora leaf spot caused by 
Pseudocercospora dendrobii  in field use carboxin 75% WP 10 g/20 L, captan 50% WP 40 g/20 
L, difenoconazole 25% EC 15 cc/20 L and mancozeb 80% WP 40 g/20 L can reduce disease 
severity of P. dendrobii  could 5.23 percentage. 
Keywords : orchid, yellow patch or Pseudocercospora leaf spot, yellow leaf spot, fungicide, 
Pseudocercospora  dendrobii Deighton 
 

ค าน า 
ธีระและปราณี (2517) ได้รายงานว่า พบโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย ซึ่งเกิด

จากเชื้อ Cercospora sp. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Pseudocercospora dendrobii โดยมีการรายงานว่าพบโรคนี้
ในกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium spp.) (กุลฉวี, 2526)   

ศรีสุดา (2550)ได้รายงานในการส ารวจปัญหาของเกษตรกรในการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกในภาค
กลางพบปัญหาศัตรูพืช ที่ส าคัญและท าความเสียหายกระทบต่อผลผลิต คือ โรคปื้นเหลือง ซึ่งเกิดจากเชื้อรา 
Pseudocercospora dendrobii Goh & W.H. Hsieh ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม เป็นช่วงที่มีการระบาดของ
โรคปื้นเหลือง ดังนั้นจึงควรเตือนภัยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกล้วยไม้ให้ระมัดระวังการระบาดของโรคเพ่ือที่จะได้ท าการ
ป้องกัน ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย พร้อมทั้งให้สังเกตระดับอุณหภูมิอากาศซึ่งถ้าต่ ากว่า 25-30 องศาเซลเซียสจะ
ท าให้ โรคแสดงอาการรุนแรง ท าให้ใบร่วงทั้งกอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแตกช่อดอกของกล้วยไม้ 

นิยมรัฐ (2542) รายงานโรคใบปื้นเหลืองว่าพบมากในกล้วยไม้หวายปอมปาดัวร์ ระบาดมากตั้งแต่ช่วง
ปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว โดยสปอร์ของเชื้อราจะแพร่กระจายไปกับลมและกระเด็นไปกับละอองน้ าที่ใช้รดต้น
กล้วยไม้จะเกิดบนใบของกล้วยไม้โดยเฉพาะที่อยู่โคนต้นก่อน อาการที่ใบเป็นจุดสีเหลืองทั้งด้านบนและท้องใบแผ่
กว้างเป็นวงกลมใหญ่หรือปื้นสีเหลือง เมื่อพลิกดูใต้ใบจะเห็นเป็นกลุ่มผงสีด า ในทีสุ่ดใบที่เป็นรุนแรงจะเปลี่ยนเป็นสี
น้ าตาลด า พร้อมทั้งร่วงหลุดออกจากต้นในที่สุด ท าให้ต้นกล้วยไม้ทิ้งใบหมด  กล้วยไม้ทรุดโทรม ระบบรากไม่ดี 
และยังพบว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขยายความรุนแรงของโรคปื้นเหลือง  อุณหภูมิลดลง 
ท าให้ความรุนแรงของโรคสูงขึ้น ถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส จะมีผลท าให้การเกิดโรครุนแรงมากกว่า 
25% และ Kwun Jin-Hyuk and Park Chang-Suk (2002) รายงานว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อ
ราคือ 25 องศาเซลเซียส 



การป้องกันก าจัดของเกษตรกรส่วนใหญ่ มักจะเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรค บนเครื่องปลูกและพ้ืนโรงเรือน
กล้วยไม้ โดยเฉพาะใต้โต๊ะกล้วยไม้ไปเผาท าลาย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการก าจัดเชื้อราและลดปริมาณของเชื้อราในสวนให้
เหลือน้อยที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณเชื้อรานี้ได้ แต่บางครั้งพบว่าชาวสวนกล้วยไม้บางคนเก็บ
รวบรวมใบเป็นโรคไปกองตามโคนต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณสวนกล้วยไม้ ซึ่งเป็นการท าให้เกิดแหล่งสะสมเชื้อให้ระบาด
ตลอดเวลา โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือรู้ก็ไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติ การฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชจึงเป็นวิธีหนึ่งที่
ช่วยลดปริมาณของเชื้อราสาเหตุโรคใบปื้นเหลืองในสวนได้  เมื่อเกิดโรคนี้ขึ้นในสวนกล้วยไม้ จะสามารถช่วยยับยั้ง
การแพร่ระบาด ลุกลามที่อาจมีผลต่อผลผลิตกล้วยไม้ได้อีกทางหนึ่ง 

กรมวิชาการเกษตร (2543) แนะน าการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคปื้นเหลืองของกล้วยไม้ ได้แนะน าให้
เกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเมื่อเกิดโรคนี้ขึ้น ใช้คาร์เบนดาซิม  อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร แมนโคเซบ 
อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และเบโนมิล อัตรา 6-8 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร วิธีการใช้โดยควรฉีดพ่นสารให้ถูกกับ
พ้ืนที่ผิวใบ ใบที่มีสปอร์และปรับหัวฉีดเพ่ือให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบควรพ่นสารสลับกันเพ่ือป้องกันการต้านทาน
สารเคมี อรพรรณ (2552) ได้แนะน าให้ใช้ แคปแทน 50 % WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เพ่ือป้องกันก าจัด
โรคนี้  ใช้โปคลอราช 10-20กรัมต่อน้ า20ลิตร ฉีดพ่นเพ่ือรักษา หรือฉีดพ่นด้วยสารในกลุ่มแมนโคเซบหรือแมนโค
เซบ+คาร์เบนดาซิม โดยฉีดพ่นสารให้ถูกกับเนื้อที่ใต้ผิวใบซึ่งมีสปอร์ของเชื้อให้มากที่สุด โดยคาร์เบนดาซิม เป็น
สารก าจัดเชื้อราประเภทสัมผัส ใช้กันมากในสวนกล้วยไม้ โปรคลอราช (prochloraz) เป็นสารก าจัดเชื้อราประเภท
ดูดซึม พวก imidazole ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและก าจัดโรคพืชโรคพืชที่ก าจัดได้ โรคราแป้ง Fusarium , 
Septoria spp.โรคสแคป Botrytis, Alternaria, Scleritina, Cercospora, Pennicilium spp. และโรคอ่ืนอีก
จ านวนมาก (www.aorchid.com)  Carboxin เป็นสารก าจัดเชื้อราประเภทดูดซึม พวก anilide ใช้ควบคุมโรคใน 
seed treatment ของ smut, rot, และ  blight ของ barley, oats, rice, cotton, vegetables, corn และ 
wheat ทั้งนี้ยังใช้รักษาพืชที่เป็นโรคเหล่านี้ได้อีกด้วย 

(http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/carbaryl_dicrotophos/carboxin-ext.html) 

วิธีด าเนินการ 
-อุปกรณ์ 
1.ต้นกล้วยไม้หวาย 
2. เชื้อรา Pseudocercospora dendrobii  Deighton 
3.สารเคมี 
4.แปลงเกษตรกร 
-วิธีการ 
การทดลองที่ 1 เทคนิคการปลูกเชื้อ Pseudocercospora dendrobii  
Deighton สาเหตุโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้ 

http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/carbaryl_dicrotophos/carboxin-ext.html


การวางแผนการทดลองทดสอบวิธีการปลูกเชื้อ P. dendrobii  ในกล้วยไม้โดยวิธีต่างๆโดยวางแผนการทดลอง
แบบ CRD 10 ซ้ า 3 กรรมวิธี  
กรรมวิธีที่ 1 การปลูกเชื้อโดยใช้เส้นใยเชื้อรา  
กรรมวิธีที่ 2 การปลูกเชื้อโดยใช้น้ าล้างใบกล้วยไม้ที่แสดงอาการของโรคปื้นเหลือง  
กรรมวิธีที่ 3 การปลูกเชื้อโดยใช้น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นตัวเปรียบเทียบ 
วิธีปฏิบัติการทดลอง ท าการปลูกเชื้อบนใบกล้วยไม้ โดยกรรมวิธีที่ 1 ปลูกเชื้อโดยใช้เส้นใยของ  P. dendrobii ที่
เลี้ยงบนอาหาร PDA อายุ 1 เดือน ท าการตัดเส้นใยโดยใช้ cork borer เจาะวุ้นตรงปลายเส้นใยของเชื้อรา วางบน
ใบกล้วยไม้ จากนั้นท าการบ่มใบกล้วยไม้ใน moist chamber จนกว่าพืชจะแสดงอาการของโรคใบปื้นเหลือง ส่วน
กรรมวิธีที่ 2 ใช้น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อล้างใบกล้วยไม้ที่ส่องด้วยกล้อง stereo microscope วา่พบการสร้างสปอร์บน
แผล จากนั้นน าน้ าล้างใบกล้วยไม้ไปวัดจ านวนสปอร์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก่อนท าการทดลอง 
การบันทึกข้อมูล เก็บบันทึกข้อมูลการแสดงอาการของโรคที่เกิดขึ้นบนใบกล้วยไม้ รวบรวมข้อมูล และประมวณผล
เพ่ือหาวิธีการปลูกเชื้อท่ีดีเพ่ือท าการทดลองต่อไป 
 
การทดลองที่ 2 คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองใน
ห้องปฏิบัติการ 
การทดลองย่อยที่ 1  
- เตรียมเชื้อรา P. dendrobii ที่เลี้ยงบนอาหาร PDA อายุ 1 เดือน 
- สารป้องกันก าจัดโรคพืช 12 ชนิด 
- เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อผสมสารป้องกันก าจัดโรคพืช ตามความเข้มข้นที่แนะน าบนฉลาก โดยวางแผนการทดลอง
แบบ CRD 8 ซ้ า 13 กรรมวิธี  
กรรมวิธีที่ 1 clorotalonil 50% EC อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 quintozene 24% EC อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 prochloraz 45% EC อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 carbendazim 50% F อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6 difenoconazole 25% EC อัตรา 10 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 ethaboxam 10.40% SC อัตรา 30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 8 carboxin 75% WP อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 9 propineb 70% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 10 dimethomorph 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 11 mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 12 captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เป็นสารเปรียบเทียบ 
กรรมวิธีที่ 13 น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ   



วิธีปฏิบัติการทดลอง เลี้ยงเชื้อราบนอาหารที่เตรียมไว้ ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการ เจริญเติบโต ของเชื้อ
รา โดยวิธี poison food technique ตามความเข้มข้นที่แนะน าบนฉลากผสมกับอาหาร PDA ที่หลอมเหลวที่
อุณหภูมิ 50  องศาเซลเซียส จากนั้นวางชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยของเชื้อรา P. dendrobii อายุ 1 เดือน โดยใช้ cork 
borer เจาะวุ้นตรงปลายเส้นใยของเชื้อรา จ านวน 1 ชิ้น วางกลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บ่มที่อุณหภูมิ 28 ± 2 
องศาเซลเซียส เก็บไว้นานจนเชื้อราในกรรมวิธีเปรียบเทียบเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
การบันทึกข้อมูล ค านวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตโดยน าค่าที่วัดได้มาค านวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ
เจริญของเส้นใย   
      เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเส้นใย   =    ( A - B ) / A x 100  
เมือ่  A  =  ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารเปรียบเทียบ  
       B  =  ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารที่ผสมสารป้องกันก าจัดเชื้อรา 
สรุปผลการทดลองและเลือกสารป้องกันก าจัดโรคพืช 4 ชนิดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. 
dendrobii เพ่ือใช้ทดสอบต่อไป 
 
การทดลองย่อยที่ 2  
- เตรียมเชื้อรา P. dendrobii ที่เลี้ยงบนอาหาร PDA อายุ 1 เดือน 
- สารป้องกันก าจัดโรคพืช 4 ชนิด  
- เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อผสมสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ความเข้มข้น 3 ระดับ คือ ต่ ากว่าความเข้มข้นที่แนะน าบน
ฉลาก 1 ระดับ สูงกว่าความเข้มข้นที่แนะน าบนฉลาก 1 ระดับ และตามความเข้มข้นที่แนะน าบนฉลาก โดยวาง
แผนการทดลองแบบ CRD 8 ซ้ า 13 กรรมวิธี  
กรรมวิธีที่ 1 carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 2  carboxin 75% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 3  carboxin 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 4  mancozeb 80% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 5 mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 6 mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 7 difenoconazole 25% EC อัตรา 5 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 8 difenoconazole 25% EC อัตรา 10 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 9  difenoconazole 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 10  captan 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 11 captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 12 captan 50% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 13 น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ   



วิธีปฏิบัติการทดลองและการบันทึกข้อมูลท าเช่นเดียวกับการทดลองย่อยที่ 1 สรุปผลการทดลองและเลือกสาร
ป้องกันก าจัดโรคพืชทั้ง 4 ชนิดที่อัตราความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. dendrobii ได้ดี
ที่สุด เพ่ือใช้ทดสอบในกล้วยไม้ต่อไป 
 
การทดลองที่ 3 คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองใน
โรงเรือนปลูกพืชทดลอง 
เตรียมเชื้อรา P. dendrobii โดยเลือกเทคนิคการปลูกเชื้อที่ได้ผลดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 และน าผลการทดลอง
ย่อยท่ี 2 ที่ทดสอบแล้วว่า เป็นสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. dendrobii 
ได้ดีที่สุดมา 1 อัตรา วางแผนการทดลองแบบ RCB 10 ซ้ า 5 กรรมวิธี  
กรรมวิธีที่ 1 carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 difenoconazole 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เป็นสารเปรียบเทียบ 
กรรมวิธีที่ 5 control (พ่นน้ าเปล่า) 
วิธีปฏิบัติการทดลอง ท าการปลูกเชื้อรา P. dendrobii บนกล้วยไม้ จากนั้นเมื่อพบอาการของโรคใบปื้นเหลือง
ปรากฎบนใบกล้วยไม้ จึงท าการฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชแต่ละชนิดให้ทั่วบริเวณใบและยอดกล้วยไม้สกุล
หวาย ท าการพ่น ซ้ า ทุกๆ 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง  
บันทึกผลการทดลอง ตรวจผลโดยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใบ โดยสุ่มต้น
กล้วยไม้จ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย  
 
การทดลองที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองในแปลงปลูก
เกษตรกร 
วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี  
กรรมวิธีที่ 1 carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 difenoconazole 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เป็นสารเปรียบเทียบ 
กรรมวิธีที่ 5 control (พ่นน้ าเปล่า) 
วิธีปฏิบัติการทดลอง เมื่อพบอาการของโรคใบปื้นเหลืองปรากฎบนใบกล้วยไม้ จึงท าการฉีดพ่นสารป้องกันก าจัด
โรคพืชแต่ละชนิดให้ทั่วบริเวณใบและยอดกล้วยไม้สกุลหวาย ท าการพ่น ซ้ า ทุกๆ 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง  
บันทึกผลการทดลอง ตรวจผลโดยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใบ โดยสุ่มต้น
กล้วยไม้จ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย  
 



การทดลองที่ 5 การจัดการสารเคมีควบคุมโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อรา P. dendrobii   
วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 4 กรรมวิธี  
 กรรมวิธีที่ 1 เป็นกรรมวิธีตามแบบเกษตรที่เหมาะสม คือ carbendazim อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
mancozeb 80% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สลับกับ captan 50 % WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 2 carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร สลับกับ captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 3 difenoconazole 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตร สลับกับ captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 4 control (พ่นน้ าเปล่า) 
วิธีปฏิบัติการทดลอง เมื่อพบอาการของโรคใบปื้นเหลืองปรากฎบนใบกล้วยไม้ จึงท าการฉีดพ่นสารป้องกันก าจัด
โรคพืชแต่ละชนิดให้ทั่วบริเวณใบและยอดกล้วยไม้สกุลหวาย ท าการพ่น ซ้ า ทุกๆ 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง 
บันทึกผลการทดลอง ตรวจผลโดยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใบ โดยสุ่มต้น
กล้วยไม้จ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย  
-เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้น ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2558  
โรงเรือนกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และแปลงเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีควบคุมเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคกล้วยไม้ การทดลองท่ี1 การทดสอบ
วิธีการปลูกเชื้อ P. dendrobii ในกล้วยไม้โดยวิธีต่างๆ นั้นพบว่า การทดลองปลูกเชื้อไม่เกิดการเป็นโรคในต้น
กล้วยไม้    
การทดลองที่2 ผลการทดลองและเลือกสารป้องกันก าจัดโรคพืช การทดลองย่อยที่1 สารเคมีที่สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา P. dendrobii ได้ดี 4 อันดับแรก คือสารเคมี carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร เปอร์เซ็นต์ยับยั้งได้ 100% รองลงมาคือ สารเคมี difenoconazole 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร, 
captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และ mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ได้ 
70.74 % , 69.27% และ 56.00 % ตามล าดับ (ตารางที่1) ส่วนสารเคมีท่ีดีรองลงมา คือสารเคมี prochloraz 
45% EC อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร, dimethomorph 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร, ethaboxam 
10.40% SC อัตรา 30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร, carbendazim 50% F อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร, azoxystrobin 
25% SC อัตรา 5 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร, prochloraz 45% EC อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร, clorotalonil 50% EC 
อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร และ quintozene 24% EC อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร ได้ 52.69%, 52.20 % , 
51.22%, 49.76%, 46.83%, 42.93%, 34.15% และ 1.96% ตามล าดับ (ภาพที่1) การทดลองย่อยที่2 อัตราการ
ใช้สารเคมีท่ีเหมาะในการฉีดพ่นในแปลงนั้น จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ พบว่าสาร carboxin 75% WP 



อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร, captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร, difenoconazole 25% EC 
อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร และmancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา P. dendrobii ได้ 100%, 71.75%, 69.89%และ69.52% ตามล าดับ (ตารางที่2) เป็น
อัตราการใช้สารเคมีท่ีเหมาะในการฉีดพ่นในแปลงทดลองต่อไป 
การทดลองที่3 การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองใน
โรงเรือนทดลอง พบว่า การปลูกเชื้อ P. dendrobii บนใบกล้วยไม้นั้น เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 1 เดือน ปรากฏว่า
การปลูกเชื้อ ไม่ท าให้กล้วยไม้เป็นโรค จึงท าการทดสอบการฉีดพ่นสารเคมีในโรงเรือนไม่ได้  ต้องท าในแปลงปลูก
เกษตรกร 
การทดลองที่4 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองในแปลงปลูก
เกษตรกร ผลการทดสอบพบว่า การฉีดพ่นสารเคมี difenoconazole 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร,สาร 
mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และ 
captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยมีระดับความรุนแรงของโรค เท่ากับ 3.20, 3.20, 3.20และ
3.80 ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีควบคุม มีระดับความรุนแรงของโรค เท่ากับ 4.00 ตามล าดับ (ตารางท่ี3)   
การทดลองที่ 5 การจัดการสารเคมีควบคุมโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อรา P. dendrobii  ผลการ
ทดสอบพบว่า การฉีดพ่น carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร mancozeb 80% WP อัตรา 40 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สลับกับ captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 
5.23 (ตารางที่4) ส่วนกรรมวิธีตามแบบเกษตรที่เหมาะสม คือ carbendazim อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
mancozeb 80% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สลับกับ captan 50 % WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
,difenoconazole 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
สลับกับ captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีควบคุม  มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 
14.94, 15.60 และ15.72 ตามล าดับ (ภาพท่ี2) 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ในปี 2555 จากการทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือหาอัตราการใช้สารเคมีที่เหมาะในการฉีดพ่นในแปลงนั้น ได้สาร 
carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร, captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร, 
difenoconazole 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร และmancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร โดยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. dendrobii ได้ 100%, 71.75%, 69.89%และ69.52% 
ตามล าดับ 
ในปี 2556-2557 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองในแปลงปลูก
เกษตรกร การฉีดพ่นสาร difenoconazole 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร,สาร mancozeb 80% WP 
อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และcarboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
เท่ากับ 8.61, 10.18 และ10.30 ตามล าดับ ส่วน captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธี
ควบคุม มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 13.76 และ19.93 ตามล าดับ 



ในปี 2558 การจัดการสารเคมีควบคุมโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อรา P. dendrobii  ในแปลงปลูก
เกษตรกร นั้นพบว่า การฉีดพ่น carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร mancozeb 80% WP อัตรา 
40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สลับกับ captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ท าให้อาการของโรคบนใบลดลง 
มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 5.23 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.ได้ข้อมูลการจัดการสารเคมีในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้ เพ่ือแนะน าเกษตรกรใช้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างของสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
2.หน่วยงานที่ได้รับผลประโยชน์ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ นักส่งเสริมการเกษตรและนักวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 

ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณสวนกล้วยไม้คุณชัยณรงค์ คงมณี และคุณจ าลอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ฟุ้งขจร ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ในการทดลองจนลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ภาคผนวก 
ตารางที่1  การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการยับยั้งเจริญของเส้นใยเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii  Deighton บนอาหารเลี้ยงเชื้อพิษ 
หลังการทดลอง 30 วัน 

สารเคม ี อัตราที่ใช้ (ซีซี/กรัม) 
ต่อน้ า 20 ลิตร 

ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเช้ือรา (ซม.) 
1/ 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือ
รา (%)   2/ 

กรรมวิธีท่ี 1 clorotalonil 50% EC  20 ซีซ ี 1.35 34.15 
กรรมวิธีท่ี 2 azoxystrobin 25% SC  5 ซีซ ี 1.09 46.83 
กรรมวิธีท่ี 3 quintozene 24% EC  20 ซีซ ี 2.01 1.96 
กรรมวิธีท่ี 4 prochloraz 45% EC  20 ซีซ ี 0.97 52.69 
กรรมวิธีท่ี 5 carbendazim 50% F  20 ซีซ ี 1.03 49.76 
กรรมวิธีท่ี 6 difenoconazole 25% EC  10 ซีซ ี 0.60 70.74 
กรรมวิธีท่ี 7 ethaboxam 10.40% SC  30 ซีซ ี 1.00 51.22 
กรรมวิธีท่ี 8 carboxin 75% WP  12 กรัม 0.00 100 
กรรมวิธีท่ี 9 propineb 70% WP  60 กรัม 1.17 42.93 
กรรมวิธีท่ี 10 dimethomorph 50% WP  10 กรัม 0.98 52.20 
กรรมวิธีท่ี 11 mancozeb 80% WP  40 กรัม 0.91 56.00 
กรรมวิธีท่ี 12 captan 50% WP  40 กรัม 0.63 69.27 

กรรมวิธีท่ี 13 น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ  - 2.05 - 

หมายเหตุ    1/  = ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางโคโลนีเช้ือรา  Pseudocercospora dendrobii  Deighton  จ านวน  8 ซ้ า หลังการทดสอบ 30 วัน   
               2/  =  ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา จ านวน  8 ซ้ า หลังการทดสอบ 30 วัน  โดยคิดจากสูตร 
                         เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจรญิเส้นใย   =    ( A - B ) / A x 100  
          เมื่อ  A  =  ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารเปรียบเทียบ  
                B  =  ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารที่ผสมสารป้องกันก าจัดเชื้อรา 



 
 
ภาพที่1 ภาพการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการยับยั้งเจริญของเส้นใยเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii  Deighton บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
พิษ หลังการทดลอง 30 วัน 
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A = clorotalonil 50%EC B = azoxystrobin 25%SC C = quintozene 24%EC D = prochloraz 45%EC  
E = carbendazim 50%F F = difenoconazole 25%EC G = ethaboxam 10.40%SC H = carboxin 75% WP I = propineb 70%WP J = dimethomorph 
50%WP K = mancozeb 80%WP L= captan 50%WP   M = น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ  



ตารางที่2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชอัตราต่างๆในการยับยั้งเจริญของเส้นใยเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii  Deighton บนอาหาร
เลี้ยงเชื้อพิษของสารเคมี 4 ชนิด หลังการทดลอง 30 วัน 
 

สารเคม ี อัตราที่ใช้ (ซีซี/กรัม) 
ต่อน้ า 20 ลิตร 

ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
โคโลนเีชื้อรา (ซม.) 1/ 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา 
(%)   2/ 

กรรมวิธีท่ี 1 carboxin 75% WP 10 กรัม 0.00 100.00 
กรรมวิธีท่ี 2 carboxin 75% WP 20 กรัม 0.00 100.00 
กรรมวิธีท่ี 3 carboxin 75% WP 30 กรัม 0.00 100.00 
กรรมวิธีท่ี 4 mancozeb 80% WP 30 กรัม 0.86 68.03 
กรรมวิธีท่ี 5 mancozeb 80% WP 40 กรัม 0.82 69.52 
กรรมวิธีท่ี 6 mancozeb 80% WP 50 กรัม 1.05 60.97 
กรรมวิธีท่ี 7 difenoconazole 25%EC 5 ซีซ ี 0.96 64.32 
กรรมวิธีท่ี 8 difenoconazole 25%EC 10 ซีซ ี 0.97 63.94 
กรรมวิธีท่ี 9 difenoconazole 25%EC 15 ซีซ ี 0.81 69.89 
กรรมวิธีท่ี 10 captan 50% WP 30 กรัม 0.92 65.80 
กรรมวิธีท่ี 11 captan 50% WP 40 กรัม 0.76 71.75 
กรรมวิธีท่ี 12 captan 50% WP  50 กรัม 0.78 71.00 
กรรมวิธีท่ี 13 น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ - 2.69 - 

หมายเหต ุ
    1/  = ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเช้ือรา  Pseudocercospora dendrobii  Deighton  จ านวน  8 ซ้ า หลังการทดสอบ 30 วัน   
    2/  =  ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา จ านวน  8 ซ้ า หลังการทดสอบ 30 วัน  โดยคิดจากสตูร 
                         เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจรญิเส้นใย   =    ( A - B ) / A x 100  
เมื่อ  A  =  ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารเปรียบเทียบ  
       B  =  ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารทีผ่สมสารป้องกันก าจัดเช้ือรา 



ตารางที่3 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองในแปลงปลูกเกษตรกร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
 

สารเคมี ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค (%) 

ก่อนพ่นสารครั้งที่1 ก่อนพ่นสารครั้งที่2 ก่อนพ่นสารครั้งที่3 หลังพ่นสารครั้งที่3 

กรรมวิธีที่ 1 carboxin 75% WP  3.20a/1 3.60ab 2.80a 3.20a 
กรรมวิธีที่ 2 difenoconazole 25% EC  3.20a 3.40ab 3.20a 3.20a 
กรรมวิธีที่ 3 mancozeb 80% WP  3.00a 3.00a 3.20a 3.20a 
กรรมวิธีที่ 4 captan 50% WP  3.00a 4.00c 4.00b 3.80a 
กรรมวิธีที่ 5 control (พ่นน้ าเปล่า)  3.40a 3.80bc 4.00b 4.00a 
CV (%) 21.0 11.4 15.0 17.8 
 
/1 Duncan’s multiple range test   
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่4 การจัดการสารเคมีควบคุมโรคใบปื้นเหลืองในแปลงปลูกเกษตรกร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
 

สารเคมี ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค (%) 
ก่อนพ่นสารครั้งที่1 ก่อนพ่นสารครั้งที่2 ก่อนพ่นสารครั้งที่3 หลังพ่นสารครั้งที่3 

กรรมวิธีท่ี 1 carbendazim อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร mancozeb 80% WP อัตรา 30 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สลบักับ captan 50 % WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

10.49 11.28 11.97 14.94 

กรรมวิธีท่ี 2 carboxin 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร mancozeb 80% WP อัตรา 
40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สลับกับ captan 50% WP อัตรา 40 กรัมตอ่น้ า 20 ลิตร 

9.17 7.05 4.59 5.23 

กรรมวิธีท่ี 3 difenoconazole 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร mancozeb 80% WP 
อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สลบักับ captan 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

10.41 11.69 11.51 15.60 

กรรมวิธีท่ี 4 control (พ่นน้ าเปลา่) 9.05 9.37 12.89 15.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A = กรรมวิธีท่ี 1 

B = กรรมวิธีท่ี 2 
C = กรรมวิธีท่ี 3 
D = กรรมวิธีท่ี 4 
 
 
 
ภาพที่2 การจัดการสารเคมีควบคุมโรคใบปื้นเหลืองในแปลงปลูกเกษตรกร อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 

A B C D 


