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4. บทคัดย่อ 
 ท าการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์จ านวน 2 แปลง (การทดลอง) คือแปลงที่ 1 ตั้งอยู่ที่หมู่ 
1 ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนมิถุนายน–กันยายน 2560 และแปลงที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 
หมู่ 6 บ้านคลองตาล ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561 
(เก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2562) วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ ามี 9 กรรมวิธี คือกรรมวิธีพ่น
สารทดลอง จ านวน 8 ชนิด และกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าเป็นกรรมวิธีควบคุม  โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลองปลูก
โดยใช้เมล็ดพันธุ์คลุกด้วย metalaxyl 35% ES 3.5 มิลลิลิตร/เมล็ด 1 กิโลกรัม ส่วนกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า
ปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่คลุก ผลการทดลองทั้ง 2 แปลงให้ผลสอดคล้องกันคือ ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลองมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวดีกว่ากรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และชนิดของสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดโรคในการทดลองครั้งนี้คือ 
cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร รองลงมาคือ metalaxyl–M + mancozeb 
4%+64% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ  และไม่พบความเป็นพิษของสารทดลองทุกชนิดกับพืช
ในทั้ง 2 การทดลอง  
ค าส าคัญ : ผักบุ้งจีน, โรคราสนิมขาว, สารป้องกนัก าจัดโรคพืช, การควบคุมโรคพืชด้วยสารเคมี 



 

 Albugo ipomoea-panduratae is the causing agent of white rust disease of many plants 
in Convolvulaceae family.  This disease usually dispread in many Chinese water morning glory 
seed production areas.  To control this disease, most Thai farmers use fungicides.  The efficacy 
field trial of those fungicides were done in Tambon Banna, and Tambon Klongtan, Amphoe 
Srisamrong, Sukhothai province during June–September 2017 and October – September 2018 
(last data was collected in February 2019).  With RCB design of 4 replication and 9 treatments 
(8 fungicides and water spraying as control), seedlings were planted with seed dressing by 
metalaxyl 35% ES 3.5 ml per 1 kg of seed (except for control treatment) and spraying every 7 
days for 4 times when the beginning of disease dispread.  The experiment in 2 locations 
appeared the same result.  All of fungicide application had controlled disease better than 
water spraying.  The best effective fungicide for controlling were cyazofamid 40% W/V SC (6 
ml per 20 L of water) and metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP (30 g/20 L of water), 
respectively.  All plant in this experiment could not be found phototoxic symptom.   
Keywords : morning glory, white rust, Albugo ipomoea-panduratae (Schwein.) Swingle, 
fungicide, chemical control 
 

5. ค าน า 
 ผักบุ้งจีน (water spinach หรือ kangkong) อยู่ในวงศ์ (Family) Convolvulaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์
ว่า Ipomoea aquatic Forssk. เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย และประเทศในหมู่เกาะ
แปซิฟิกตอนใต้  ถูกปลูกเป็นพืชสมุนไพรในประเทศแถบเอเชียใต้มาตั้งแต่อดีต (Austin, 2007)  สามารถปลูก
ได้ทั้งบนบกและในน้ า และในดินแทบทุกชนิด จึงนิยมปลูกเป็นการค้าอย่างแพร่หลาย ทั้งเพ่ือการบริโภคสดและ
การผลิตเมล็ดพันธุ์  ในประเทศไทยการผลิตผักบุ้งเน้นที่การปลูกเพ่ือจ าหน่ายเป็นต้นสด และเป็นเมล็ดพันธุ์  ซึ่ง
จังหวัดที่ปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือขายต้นสด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี พิษณุโลก สงขลา กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ปทุมธานี นครราชสีมา และขอนแก่น เป็นต้น ส่วนแหล่งปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ จังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี และสุโขทัย (กรมส่งเสริมการเกษตร, มปป.)    
 ที่ผ่านมาในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน มักประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพืช 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคราสนิมขาว (White rust) หรือโรคใบลายเสมอ สร้างความเสียหายให้กับผักบุ้งจีนมาก
ที่สุด ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โรคนี้สามารถพบได้เกือบทุกท้องที่ที่มี
การปลูกผักบุ้งจีน สาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Albugo ipomoea-panduratae (Schwein.) Swingle และ
ระบาดมากช่วงที่ในแปลงปลูกมีความชื้น ฝนตกชุก เป็นเชื้อราที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นปรสิตถาวรตลอดวงจรต้อง
อาศัยอยู่บนพืชที่มีชีวิต ไม่สามารถเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ได้ (อมรรัตน์, 2552) อาการเริ่มต้นส่วนมากจะเกิด
ที่ใบ โดยเฉพาะใบส่วนล่างๆ ของต้น หรือบางครั้งเกิดที่ส่วนของใบเลี้ยง โดยเกิดเป็นจุดช้ าเล็กๆ ด้านใต้ใบ 
หลังจากนั้น 2-3 วัน จะเกิดเป็นตุ่มนูน สีขาวขนาดเล็กๆ เมื่อจุดแผลมีหลายจุดต่อเนื่องกันท าให้เป็นเป็นปื้นสี



 

ขาวขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน เนื้อใบส่วนด้านบนตรงกับส่วนที่มีปื้นสีขาวนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อพลิก
หลังใบดูท่ีจุดนั้นมีกลุ่มของเส้นใยสีขาวอัดตัวกันอยู่เป็นกลุ่มๆ บางครั้งดูเหมือนกลุ่มไข่ของแมลง  บางครั้งเชื้อ
สาเหตุโรคอาจท าให้เกิดการบวมที่ส่วนของโคนต้นระดับผิวดิน ส่วนปล้องของล าต้นได้ (อรพรรณและจุมพล, 
2558)   
 การป้องกันก าจัดวิธีที่เกษตรกรนิยมกันมากคือการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรค มีบางรายงานแนะน า
การใช้สารป้องกันก าจัดโรค วิจัย และ สกุลศักดิ์ (2529) ได้ทดลองใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชในกลุ่มเมตาแลก
ซิล และแมนโคเซบ พ่นเพื่อก าจัดราสนิมขาวผักบุ้งในเรือนปลูกพืชทดลอง พบว่าสารกลุ่มเมตาแลกซิลสามารถ
ป้องกันการเกิดโรคได้ และสารในกลุ่มแมนโคเซบช่วยลดจ านวน sorus ที่เกิดบนใบพืชได้ ช านาญ และคณะ 
(2534) ได้ท าการศึกษาการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนโดยใช้สารเคมีเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่
ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร พบว่าเมื่อมีการระบาดของโรค การพ่นสารเคมี metalaxyl + mancozeb ทุก 7 วัน/
ครั้ง  มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนได้ดีที่สุด  อรพรรณและจุมพล (2558) 
รายงานว่าในการป้องกันก าจัด หากพบว่ามีการระบาดของโรคในแปลงแล้วการก าจัดจะท าได้ค่อนข้างยาก
เนื่องจากเชื้อสาเหตุอยู่ใต้ใบและมีการปลูกผักบุ้งแน่นมาก การพ่นสารที่จะให้ถูกส่วนที่เป็นโรคจึงท าได้
ค่อนข้างยาก  จึงมีการใช้สารริโดมิลซึ่งอยู่ในกลุ่มเมตาแลคซิลคลุกเมล็ดก่อนปลูกโดยไม่ต้องพ่นสารป้องกัน
ก าจัดอีกในช่วงที่มีการระบาดไม่มากนัก  แต่ในช่วงฤดูฝนนอกจากการคลุกเมล็ดแล้วอาจต้องพ่นซ้ าอีกครั้ง
ในช่วงอายุประมาณ 7-10 วัน  
 จากข้อมูลจะเห็นว่าค าแนะน าเป็นการศึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน อีกทั้งเกษตรกรยังมีการปลูก
ผักบุ้งจีนซ้ าในพ้ืนที่เดิมเป็นเวลานานท าให้มีการสะสมและระบาดของโรคมากข้ึน สิ่งเหล่านี้มีผลต่อกระทบต่อ
การผลิตพืช ดังนั้นการวิจัยเพื่อศึกษาหาชนิดของสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพและอัตราที่
เหมาะสมในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งในสภาพนาและที่ดอน 
ส าหรับใช้เป็นค าแนะน าให้เกษตรกรผู้ปลูกสามารถใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย จึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การที่จะเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้สารป้องกันก าจัดโรค
พืชผิดประเภท  ลดการน าเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ และส่งเสริมการผลิตเพ่ือส่งออกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีที่
ได้มาตรฐานสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก  เป็นการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกได้ผลตอบแทนต่อไร่เพิ่มข้ึน มี
รายได้เพ่ิมข้ึน และท าให้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้ดีขึ้น  
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

1. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนพันธุ์การค้า 



 

2. สารป้องกันก าจัดโรคพืช จ านวน 9 ชนิด คือ chlorothalonil 75%WP, cyazofamid 40% W/V 
SC, cymoxanil + mancozeb 8+64% WP, dimethomorph 50% WP, hexaconazole 5% W/V SC, 
metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP, metalaxyl 25% WP, propineb 70% WP และ 
metalaxyl 35% W/V ES 

3. อุปกรณ์พ่นสารและคลุกเมล็ด เช่น ถังพ่นสาร ถังผสมสาร ถุงมือ  
4. อุปกรณ์การตรวจประเมินโรคและบันทึกผล เช่น สมุดบันทึก ปากกา กล้องถ่ายภาพ 
5. อุปกรณ์เพาะเมล็ด เช่นกระดาษเพาะ  กล่องพลาสติก 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. การวางแผนการทดลอง  

แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จ านวน 4 ซ้ า มี9 
กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 พ่น chlorothalonil 75%WP  อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 พ่น cyazofamid 40% W/V SC  อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่3 พ่น cymoxanil + mancozeb 8+64% WP  อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 พ่น dimethomorph 50% WP  อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 พ่น hexaconazole 5% W/V SC  อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6 พ่น metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WPอัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 พ่น metalaxyl 25% WP  อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 8 พ่น propineb 70% WP  อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 9 พ่นน้ าเปล่า เป็นกรรมวิธีควบคุม  

 ทุกกรรมวิธีใช้เมล็ดพันธุ์ที่คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช metalaxyl 35% W/V ES อัตรา 3.5 
มิลลิลิตร/เมล็ด 1 กิโลกรัม ก่อนปลูกยกเว้นกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า  และพ่นสารทดลองเมื่อเริ่มพบการ
ระบาดของโรคทุก 7 วัน/ครั้ง จ านวน 4 ครั้ง 
 2. การเตรียมแปลงและปลูก 
 การปลูกพืชทดสอบในแปลงทดลอง เตรียมแปลง ขนาด 2.5x2 เมตร แต่ละแปลงย่อยห่างกัน 1 เมตร 
ปลูกผักบุ้งจีนโดยน าเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ทดสอบมาคลุกเมล็ดตามกรรมวิธีที่ก าหนด ปลูกโดยการหว่านเมล็ดให้
กระจายทั่วทั้งแปลงให้สม ่าเสมอให้เมล็ดห่างกันเล็กน้อย ต่อจากนั้นน าดินร่วนหรือขี้เถ้าแกลบด ามาหว่านกลบ
เมล็ดพันธุ์หนาประมาณ 2-3 เท่าของความหนาของเมล็ดหรือหนาประมาณ 1/2 เซนติเมตร หรือใช้เศษฟางข้าว
คลุมแปลงปลูกบางๆ เพื่อช่วยเก็บรักษาความชื้นในดินและท าให้หน้าดินปลูกไม่แน่นเกินไป   
 ดูแลรักษา ให้น้ า ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช และพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรคตาม
กรรมวิธีที่ก าหนด จนถึงระยะเก็บเก่ียวผลผลิต 
 3. การประเมินความรุนแรงของโรค  



 

 ประเมินความรุนแรงของโรคราสนิมขาวทุก 7 วัน ก่อนพ่นสารทดลองทุกครั้งและหลังพ่นสารครั้ง
สุดท้าย 7 และ 14 วัน รวม 6 ครั้ง  โดยสุ่มประเมินความรุนแรงของโรค จ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย ประเมิน
โดยแบ่งระดับความรุนแรงเป็น 6 ระดับ (ดัดแปลงจากวิธีการให้คะแนนของ Jame (1971) A Mannual of 
Assement Keys for Plant Disease) ดังนี้ 
   ระดับ 1 ใบไม่ปรากฏอาการของโรค 
   ระดับ 2 ใบปรากฏอาการของโรค   1–10 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 
   ระดับ 3 ใบปรากฏอาการของโรค  11–25 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 
   ระดับ 4 ใบปรากฏอาการของโรค  26–50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 
   ระดับ 5 ใบปรากฏอาการของโรค  51–75 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 
   ระดับ 6 ใบปรากฏอาการของโรคมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 
 4. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 เมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้จะถูกน ามาชั่งน้ าหนักเพ่ือหาน้ าหนักรวม น้ าหนักเมล็ดดี น้ าหนักเมล็ดเสีย 
น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด และตรวจสอบคุณภาพ 2 วิธีการคือ 
 4.1 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์  ทดสอบโดยวิธีการเพาะระหว่างกระดาษเพาะ (Between 
paper)  โดยเพาะเมล็ดผักบุ้งจีนจ านวน 50 เมล็ด 4 ซ้ า ในแต่ละซ้ าใช้กระดาษเพาะชุ่มน้ าขนาด 10 X 14 นิ้ว 
2 ชั้น วางเมล็ด 50 เมล็ด  ให้ด้านที่มีต้นอ่อนสัมผัสกับกระดาษ  แล้วปิดทับด้วยกระดาษชุ่มน้ าอีก 1 ชั้น ม้วน
กระดาษท่ีเพาะเมล็ดแล้วใส่กล่องพลาสติกใสมีฝาปิดเพ่ือป้องกันกระดาษเพาะแห้ง  วางกล่องเพาะในห้องปกติ 
เมื่อครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ น ามาตรวจนับจ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติแล้วค านวณเป็นร้อยละ ดังนี้ 
 ความงอก (%)  = จ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติ X 100 
               จ านวนเมล็ดที่เพาะ 
 4.2 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในรูปดัชนีความเร็วในการ
งอก (speed of germination index: SGI) (AOSA, 1983) ดังนี้ 
 ดัชนีความเร็วในการงอก =     จ านวนเมล็ดที่งอก   +....+      จ านวนเมล็ดที่งอก    . 
        จ านวนวันที่นับครั้งแรก จ านวนวันที่นับครั้งสุดท้าย 
 บันทึกข้อมูล 
 1. บันทึกระดับความรุนแรงของโรค  ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (น้ าหนักรวม, น้ าหนักเมล็ดดี, น้ าหนักเมล็ด
เสีย) น้ าหนัก 100 เมล็ด  และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติเปรียบเทียบ
ความแตกต่างแต่ละกรรมวิธี  โดยวิธีทางสถิติท่ีเหมาะสม 
 2. วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 เวลาและสถานที่  
 เริ่มต้น  ตุลาคม 2559  สิ้นสุด  กันยายน 2561 (เก็บข้อมูลถึงกุมภาพันธ์ 2562) 
 แปลงผักบุ้งจีนแปลงที่ 1 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
และแปลงที่ 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาล ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 



 

 ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 
7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 (1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช  
 แปลงทดลองที่ 1 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย (ตารางที่ 1) 
 ก่อนพ่นสารทดลองครั้งที่ 1  ประเมินระดับความรุนแรงของโรคราสนิมขาวพบว่า ทุกกรรมวิธีมีระดับ
ความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.07-3.20 
 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 2  กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคไม่
แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.0–2.1  แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า ที่มี
ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของโรค 2.90 
 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 3  พบว่าระดับการเกิดโรคในทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลองและกรรมวิธีควบคุมพ่น
น้ าเปล่าลดลง อาจเป็นผลเนื่องจากในช่วงเวลาก่อนพ่นสารฝนไม่ตก ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศไม่สูง (ภาพที่ 1) 
การระบาดของโรคจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน และกรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธี ยังคงมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความรุนแรงของโรคท่ีประเมินได้ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.43–
1.63 และมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า ที่มีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของโรค 3.08 แต่เมื่อ
พิจารณาจากลักษณะการเจริญเติบโตของพืช พบว่าสารป้องกันก าจัดโรคพืชแต่ละชนิดมีผลกับต้นพืชแตกต่าง
กัน โดยกรรมวิธีพ่นสาร cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร 
metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WPอัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร ต้นและใบพืชมีขนาดใหญ่และเป็น
มันเงามากกว่ากรรมวิธีพ่นสารชนิดอื่น ในขณะที่กรรมวิธีควมคุมไม่พ่นสารมีจ านวนต้นต่อพ้ืนที่ลดลง พืชมี
ขนาดต้นเล็กและใบมีสีค่อนข้างซีดไม่เป็นมันเงา และกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า มีต้นพืชเหลือในแปลงย่อยทุก
แปลงน้อยกว่ากรรมวิธีที่พ่นสารทุกกรรมวิธี และสภาพต้นมีความแข็งแรงน้อยกว่า 
 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 4  กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธียังคงมีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคที่
ประเมินได้แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่าที่มีค่าเฉลี่ย 3.09  โดยกรรมวิธีพ่น
สาร cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคน้อยที่สุด
คือ 1.39 รองมาคือ กรรมวิธีพ่นสาร metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WPอัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคท่ี 1.44  และกรรมวิธีพ่นสารอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคอยู่
ระหว่าง 1.51–1.96 ลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชที่สังเกตได้ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้ง
ที่ 3 
 หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 7 วัน  กรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคที่
ประเมินได้สูงที่สุดคือ 3.14 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีที่มี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.35–1.79  โดยกรรมวิธีพ่นสาร มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคน้อยที่สุด metalaxyl–
M + mancozeb 4%+64% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร คือ 1.35 รองมาคือกรรมวิธีพ่นสาร 
chlorothalonil 75% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร คือ 1.41 และ cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 



 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร คือ 1.46 ลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชที่สังเกตได้ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับก่อน
พ่นสารครั้งที่ 3 และ 4   
 หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 14 วัน  กรรมวิธีควบคุมไม่พ่นสาร มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคที่
ประเมินได้สูงที่สุดคือ 3.05 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีที่มี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.43–1.95  โดยกรรมวิธีพ่นสาร metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP อัตรา 30 
กรัม/น้ า 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคน้อยที่สุด คือ 1.43 รองมาคือกรรมวิธีพ่นสาร 
cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลติรคือ 1.56  ลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชที่
สังเกตได้ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 3 และ 4 
 ในการทดลองครั้งนี้ไม่พบความเป็นพิษของสารทดลองทุกชนิดต่อพืชปลูก 
 แปลงทดลองที่ 2 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาล ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
(ตารางที่ 2) 
 ก่อนพ่นสารทดลองครั้งที่ 1  ประเมินระดับความรุนแรงของโรคราสนิมขาวพบว่า ทุกกรรมวิธีมีระดับ
ความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.98-2.05 
 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 2  กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคไม่
แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.90–2.08  แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า ที่มี
ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของโรค 2.59 
 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 3  พบว่าระดับการเกิดโรคในทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลองและกรรมวิธีควบคุมพ่น
น้ าเปล่าลดลง กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธี ยังคงมีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคที่ประเมินได้
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า ที่มีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของโรค 3.06 
ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกันระหว่างสารทดลองเช่นเดียวกับก่อนพ่น
สารครั้งที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.75–1.99 ด้านการเจริญเติบโตของพืชเมื่อตรวจสอบต้นพืชที่มองเห็นด้วย
สายตา  สารป้องกันก าจัดโรคพืชแต่ละชนิดมีผลกับต้นพืชแตกต่างกัน โดยกรรมวิธีพ่นสาร cyazofamid 40% 
W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP
อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร ใบพืชมีขนาดใหญ่และเป็นมันเงา และล าต้นเริ่มมีขนาดขยายใหญ่กว่ากรรมวิธีพ่น
สารชนิดอื่น ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่าไม่พ่นสารมีจ านวนต้นต่อพ้ืนที่ลดลง พืชมีขนาดล าต้นเล็กและ
ใบเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองค่อนข้างซีดไม่เป็นมันเงา และสภาพต้นมีความอ่อนแอกว่ากรรมวิธีที่พ่นสารทุก
กรรมวิธี 
 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 4  กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธียังคงมีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคที่
ประเมินได้แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่าที่มีค่าเฉลี่ย 2.80  และความ
สมบูรณ์ของต้นพืชที่สังเกตได้ลดลงเมื่อเทยีบกับกรรมวิธีพ่นสารทดลอง เช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 3 โดย
กรรมวิธีพ่นสาร cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของ
โรคน้อยที่สุดคือ 1.46 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธิพ่นด้วย metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP
อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร  chlorothalonil 75%WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร และ propineb 70% WP 



 

อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคท่ี 1.53, 1.66 และ 1.68 ตามล าดับ  ส าหรับ
กรรมวิธีพ่นสารอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคอยู่ระหว่าง 1.74–1.81  
 หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 7 วัน  กรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคที่
ประเมินได้สูงที่สุดคือ 2.90 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีที่มี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.45–1.85  โดยกรรมวิธีพ่นสาร cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคน้อยที่สุด คือ 1.45 รองมาคือกรรมวิธีพ่นสาร metalaxyl–M + 
mancozeb 4%+64% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร metalaxyl 25% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
chlorothalonil 75% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร cymoxanil + mancozeb 8+64% WP อัตรา 30 
กรัม/น้ า 20 ลิตร  propineb 70% WP อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร  hexaconazole 5% W/V SC อัตรา 20 
มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ dimethomorph 50% WP อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร โดยมีระดับความรุนแรง
ของโรคเฉลี่ย คือ 1.53, 1.55, 1.65, 1.65, 1.71, 1.74 และ 1.85 ตามล าดับ และลักษณะการเจริญเติบโตของ
ต้นพืชที่สังเกตได้ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 3 และ 4  
 หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 14 วัน  กรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคที่
ประเมินได้สูงที่สุดคือ 2.70 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีที่มี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.49–1.83  โดยกรรมวิธีพ่นสาร cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
มีค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคน้อยที่สุด คือ 1.49 รองมาคือกรรมวิธีพ่นสาร metalaxyl–M + 
mancozeb 4%+64% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร คือ 1.59 ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคราสนิม
ขาวที่ประเมินได้จากการพ่นสารทดลองในแปลงที่ 2 นี้แตกต่างจากการประเมินในแปลงที่ 1 ที่กรรมวิธีพ่นสาร 
metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีระดับความรุนแรงของโรคน้อย
กว่ากรรมวิธีพ่นด้วยสาร cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร แต่ค่าเฉลี่ยความรุนแรง
ของโรคท่ีประเมินได้จากการพ่นสารทั้ง 2 ชนิดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส าหรับลักษณะการเจริญเติบโต
ของต้นพืชที่สังเกตได้ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 3 และ 4 
 ในการทดลองครั้งนี้ไม่พบความเป็นพิษของสารทดลองทุกชนิดต่อพืชปลูก 
 ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชทั้ง 8 ชนิดนี้สอดคล้องกับรายงานของ วิจัย 
และ สกุลศักดิ์ (2529) ที่รายงานว่าสารกลุ่มเมตาแลกซิลสามารถป้องกันการเกิดโรคราสนิมขาวผักบุ้งในเรือน
ปลูกพืชทดลอง ได้ และสารในกลุ่มแมนโคเซบช่วยลดจ านวน sorus ที่เกิดบนใบพืชได้ และการศึกษาของ 
ช านาญ และคณะ (2534) ได้พบว่าการพ่นสารเคมี metalaxyl + mancozeb ทุก 7 วัน/ครั้ง  มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนได้ดีที่สุด   ส าหรับ cyazofamid 40% W/V SC เป็นสารที่มี
ประสิทธิภาพในการน ามาใช้เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดโรคราน้ าค้างของพืชหลายชนิด (อ้างอิงจากรายงาน
การทดสอบประสิทธิภาพสารเพ่ือการขอขึ้นทะเบียนสาร) แต่ยังไม่มีรายงานการทดลองเพ่ือใช้ป้องกันก าจัดโร
คราสนิมขาว ซึ่งเชื้อรา Albugo ipomoea-panduratae (Schwein.) Swingle สาเหตุโรคราสนิมขาวของ
ผักบุ้งจัดเป็นเชื้อราที่อยู่ใน Class Peronosporales เช่นเดียวกับเชื้อสาเหตุโรคราน้ าค้าง 
 



 

 (2) เปรียบเทียบต้นทุนการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชแต่ละชนิด  
 ในการทดลองครั้งนี้  ปริมาตรน้ าที่ใช้ผสมสารต่อพ้ืนที่แปลงย่อย 5 ตารางเมตร (2 x 2.5) คือ 5 ลิตร 
จ านวนซ้ าที่ทดลองคือ 4 ซ้ า คิดเป็นปริมาตรน้ าที่ใช้พ่นในพ้ืนที่ 20 ตารางเมตร คือ 20 ลิตร หรือพ่นในพ้ืนที่ 1 
ไร่ (1,600 ตารางเมตร) คือ 400 ลิตร  สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีต้นทุนเฉลี่ยของการพ่นสารน้อยที่สุดคือ 
hexaconazole 5% W/V SC รองลงมาคือ chlorothalonil 75%WP, cymoxanil+mancozeb 8+64% 
WP, dimethomorph 50% WP, metalaxyl 25% WP, propineb 70% WP, metalaxyl–M + mancozeb 
4%+64% WP และ cyazofamid 40% W/V SC มีต้นทุนพ่นสารเฉลี่ยมากท่ีสุด  โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ในการ
พ่นสารจ านวนทั้งหมด 4 ครั้งอยู่ที่ 560, 960, 1,344, 1,600, 1,728, 2,240, 2,640 และ 3,120 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 
 (3) คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 ก่อนการทดลอง  แปลงที่ 1 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดผักบุ้งจีนที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์คือ 89.00 
เปอร์เซนต์ และมีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในรูปดัชนีความเร็วในการงอก (speed of germination index: 
SGI) อยู่ที่ 17.55  น้ าหนักต่อ 100 เมล็ดคือ 4.861 กรัม ส าหรับแปลงที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด
ผักบุ้งจีนคือ 84.50 เปอร์เซนต์ มีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในรูปดัชนีความเร็วในการงอก คือ 19.67 และ
น้ าหนักต่อ 100 เมล็ดคือ 4.870 กรัม (ตารางท่ี 4 และ 5) 
 หลังการทดลอง  เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในรูป
ดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ดผักบุ้งจีนที่ได้จากกรรมวิธีพ่นสารทดลองแต่ละชนิดในแปลงที่ 1 และแปลงที่ 
2 พบว่า กรรมวิธีพ่นสารทุกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า โดยมี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 81.63–89.50 และ 75.38–82.13 ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นความงอกท่ี 67.50 และ 73.25 ตามล าดับ และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในรูปดัชนีความเร็วในการ
งอกของเมล็ดจากทุกกรรมวิธีพ่นสารทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมพ่นเปล่าโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 
12.33–16.33 และ 17.02–19.00 ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีค่าเฉลี่ย 12.62 และ 16.70 
ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
 น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม) ของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ได้จากแต่ละกรรมวิธีหลังการทดลอง พบว่าทุก
กรรมวิธีพ่นสารทดลองแปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม) ของมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.985–
4.346 และ 4.275–4.602 ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีค่าเฉลี่ยน้ าหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม) ของ
แปลงที่ 1 คือ 4.023 และของแปลงที่ 2 คือ 4.215 (ตารางที่ 5) 
 น้ าหนักเมล็ดดี (%) แปลงที่ 1 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 83.29–90.33 แปลงที่ 2 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 73.36–
78.20 ส่วนกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีค่าเฉลี่ยของแปลงที่ 1 คือ 78.22 แปลงที่ 2 คือ 72.89 (ตารางที่ 5) 
 น้ าหนักเมล็ดเสีย (%)แปลงที่ 1 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 9.67–26.71 แปลงที่ 2 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 21.80–
26.64 ส่วนกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีค่าเฉลี่ยของแปลงที่ 1 คือ 21.78 แปลงที่ 2 คือ 27.11 (ตารางที่ 5) 
 จากตัวเลขคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในรูป
ดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ด น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด น้ าหนักเมล็ดดี (%) และน้ าหนักเมล็ดเสีย (%) มา



 

ตรวจสอบจะเห็นได้ว่าทุกกรรมวิธีพ่นสารแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า แต่มีความแตกต่างกัน
เล็กน้อยเม่ือเทียบกันในแต่ละกรรมวิธี ทั้งนี้หลังพ่นสารมีการดูแลต้นผักบุ้งจีนเหมือนกันทุกกรรมวิธีและ
เนื่องจากต้นผักบุ้งจีนมีอายุมากข้ึน ท าให้การแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นน้อยลง  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลัง
ทดลองมีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่น ามาใช้ก่อนปลูกเป็นเพราะ ในแปลงที่ 1 มีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตก่อนล่วงหน้าเนื่องจากมีพยากรณ์เรื่องฝนตกหนัก ถ้าไม่เก็บเกี่ยวในระหว่างนั้นผลผลิตจะเสียหาย
ทั้งหมด ประกอบกับมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงเพราะมีฝนตกขณะท าการตากต้นผักบุ้งจีน จึงท าให้มีการ
เน่าเสียของเมล็ดพันธุ์เกิดขึ้นบางส่วน นอกจากนี้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการสีเมล็ดเป็นครุภัณฑ์ของหน่วย
ราชการที่มีการใช้งานมาเป็นนานจึงเกิดความเสียหายบางส่วน  ท าให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากงานทดลองทั้ง 
2 แปลงทดลองมีความน้อยกว่าเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายที่ผลิตจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ซึ่งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีครบถ้วน
ทันสมัยกว่า 
 
8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชบางชนิดในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์แปลงที่ 1 หมู่ 1 ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีส าโรง 
จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนมิถุนายน–กันยายน 2560 และแปลงที่ 2 ที่หมู่ 6 บ้านคลองตาล ต าบลคลองตาล 
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 วางแผนการทดลองแบบ 
RCB จ านวน 4 ซ้ ามี 9 กรรมวิธี คือกรรมวิธีพ่นสารทดลอง จ านวน 8 ชนิดและกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าเป็นกรรมวิธี
ควบคุม ผลการทดลองทั้งสองแปลงทดลองให้ผลสอดคล้องกันโดย กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคราสนิมขาวดีกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สาร และสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและต้นพืชมีสภาพความ
สมบูรณ์ดีที่สุดจากการทดลองทั้งสองแปลง คือ cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ซึ่ง
ให้ผลไม่แตกต่างจากการพ่นด้วยสาร metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
เมื่อพิจารณาจากต้นทุนการใช้สารแล้ว การพ่นด้วย metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP อัตรา 30 
กรัม/น้ า 20 ลิตร มีต้นทุนการใช้สารน้อยกว่าการพ่นด้วยสาร cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/
น้ า 20 ลิตร 
 
9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อมูลได้จากการการทดลอง จะน าไปใช้เป็นค าแนะน าชนิดสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ได้มาตรฐานของ
กรมวิชาการเกษตร ให้เกษตรกรเลือกใช้สารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ
ต่อกระบวนการผลิตพืชทั้งสองชนิดดังกล่าว เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และ
ผลผลิตที่มคีุณภาพ ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชผิดประเภท  ลดการน าเข้า
เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนจากต่างประเทศ ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนคุณภาพดีท่ีได้มาตรฐานสู่ตลาด และ



 

สารป้องกันก าจัดโรคท่ีมีประสิทธิภาพจะน าใช้เป็นสารเปรียบเทียบมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรในการขอ
ขึ้นทะเบียนสารเพ่ือใช้ป้องกันก าจัดโรคท้ังสองชนิด 
 
10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
 ขอขอบคุณ คุณณรงค์และคุณประเสริฐ บุญจันทร์ เจ้าของแปลงผักบุ้งจีน ที่ให้ความอนุเคราะห์แปลง
ผักบุ้งจีนในการท าการทดลอง 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืช 8 ชนิด ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Albugo ipomoea-
panduratae (Schwein.) Swingle ในแปลงทดลองที่ 1  ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 

 
 อัตราผสมต่อ

น้ า 20 ลิตร 
ระดับความรุนแรงของโรค 2/ 

กรรมวิธีพ่นสาร 1/ ก่อนพ่นสารทดลอง  หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 
 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4  7 วัน 14 วัน 
1. chlorothalonil 75%WP 20 3.20 2.00 a 1.58 a 1.51 a  1.41 a 1.89 b 
2. cyazofamid 40% W/V SC 6 3.08 2.09 a 1.43 a 1.39 a  1.46 a 1.56 a 
3. cymoxanil + mancozeb 8+64% WP 30 3.08 2.06 a 1.45 a 1.79 b  1.53 a 1.91 b 
4. dimethomorph 50% WP 10 3.10 2.10 a 1.63 a 1.96 b  1.79 b 1.86 b 
5. hexaconazole 5% W/V SC 20 3.03 2.00 a 1.51 a 1.94 b  1.79 b 1.91 b 
6. metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP 30 3.15 2.03 a 1.35 a 1.44 a  1.35 a 1.43 a 
7. metalaxyl 25% WP 30 3.05 2.07 a 1.61 a 1.95 b  1.78 b 1.95 b 
8. propineb 70% WP 40 3.05 2.10 a 1.58 a 1.78 b  1.75 b 1.80 b 
9. พ่นน้ าเปล่า (ควบคุม)  3.13 2.90 b 3.08 b 3.09 c  3.14 c 3.05 c 

F-test3/  * ** ** **  ** ** 
cv (%)  4.91 3.35 11.19 6.77  7.90 6.27 

 
1/  ทุกกรรมวิธีใช้เมล็ดพันธ์ุที่คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช metalaxyl 35% W/V ES อัตรา 3.5 มิลลลิิตร/เมลด็ 1 กิโลกรมั ก่อนปลูกยกเว้นกรรมวิธีควบคมุพ่นน้ าเปล่า   
2/  ค่าเฉลีย่ที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
3/  * ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ    **  ค่าเฉลีย่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ    



 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืช 8 ชนิด ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Albugo ipomoea-
panduratae (Schwein.) Swingle ในแปลงทดลองที่ 2 หมู่ 6 บ้านคลองตาล ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 61 – 
กุมภาพันธ์ 2562 

 

 อัตราผสมต่อ
น้ า 20 ลิตร 

ระดับความรุนแรงของโรค 2/ 
กรรมวิธีพ่นสาร 1/ ก่อนพ่นสารทดลอง  หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4  7 วัน 14 วัน 
1. chlorothalonil 75%WP 20 1.98 2.08 a 1.96 a 1.66 abc  1.65 abc 1.60 ab 
2. cyazofamid 40% W/V SC 6 2.00 1.99 a 1.75 a 1.46 a  1.45 a 1.49 a 
3. cymoxanil + mancozeb 8+64% WP 30 1.98 2.00 a 1.99 a 1.76 c  1.65 abc 1.63 abc 
4. dimethomorph 50% WP 10 2.05 2.06 a 1.99 a 1.78 c  1.85 c 1.81 cd 
5. hexaconazole 5% W/V SC 20 2.04 2.01 a 1.91 a 1.81 c  1.74 bc 1.73 bcd 
6. metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP 30 2.03 1.90 a 1.78 a 1.51 ab  1.53 ab 1.59 ab 
7. metalaxyl 25% WP 30 1.99 1.98 a 1.85 a 1.74 bc  1.55 ab 1.80 cd 
8. propineb 70% WP 40 1.98 2.04 a 1.76 a 1.68 abc  1.71 bc 1.83 cd 
9. พ่นน้ าเปล่า (ควบคุม)  1.99 2.58 b 3.06 b 2.80 d  2.90 d 3.10 e 

F-test3/   * ** **  ** ** 
cv (%)  3.28 6.73 6.59 8.43  7.94 6.58 

 

1/  ทุกกรรมวิธีใช้เมล็ดพันธ์ุที่คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช metalaxyl 35% W/V ES อัตรา 3.5 มิลลลิิตร/เมลด็ 1 กิโลกรมั ก่อนปลูกยกเว้นกรรมวิธีควบคมุพ่นน้ าเปล่า   
2/  ค่าเฉลีย่ที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
3/  * ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ    **  ค่าเฉลีย่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ    



 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบต้นทุนของกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 8 ชนิด ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Albugo  
 ipomoea-panduratae (Schwein.) Swingle ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 และ เดือนพฤศจิกายน 2561–กุมภาพันธ์ 2562 
 

กรรมวิธีพ่นสาร ขนาดบรรจุ ราคาต่อแพค 
   (บาท) 1/ 

อัตราสารที่ผสม 
(ต่อน้ า 20 ลิตร) 

ราคา 
(บาทต่อลิตร) 

ราคาต่อไร่  
        (บาท) 2/, 3/ 

1. chlorothalonil 75%WP 100 กรัม 60 20 0.60 576 
2. cyazofamid 40% W/V SC 100 มล. 650 6 1.95 1,872 
3. cymoxanil + mancozeb 8+64% WP 500 กรัม 280 30 0.84 806 
4. dimethomorph 50% WP 250 กรัม 500 10 1.00 960 
5. hexaconazole 5% W/V SC 1,000 มล. 350 20 0.35 336 
6. metalaxyl + mancozeb 4%+64% WP 500 กรัม 550 30 1.65 1,584 
7. metalaxyl 25% WP 250 กรัม 180 30 1.08 1,037 
8. propineb 70% WP 500 กรัม 350 40 1.40 1,344 

 
1/ ราคาขาย ณ เดือน มิถุนายน 2560 
2/ ปริมาณน้ าที่พ่นต่อพ้ืนที่ 2.5 x 2 ตร.ม. จ านวน 4 ซ้ า คิดเป็น 20 ตร.ม. คือ 3 ลิตร  = พ้ืนที่ 1 ไร่ ใช้น้ า 240 ลิตร  
3/ จ านวนครั้งที่พ่นสารในการทดลอง คือ 4 ครั้ง  
 
  



 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบความงอก (%) เฉลี่ยและดัชนีความเร็วในการงอกเฉลี่ยของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ได้จากแต่ละกรรมวิธีใน 2 แปลงทดลอง  
 

กรรมวิธีพ่นสาร อัตราผสมต่อ
น้ า 20 ลิตร 

ความงอก (%) 1/   ดัชนีความเร็วในการงอก2/, 
แปลงที่ 1 แปลงที่ 2  แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 

ก่อนการทดลอง  89.00 a 84.50 a  15.77 ab 19.67 a 
หลังการทดลอง       
1. chlorothalonil 75%WP 20 81.63 c 75.50 dc  14.59 a-d 18.03 ab 
2. cyazofamid 40% W/V SC 6 89.50 a 80.50 abc  14.70 a-d 19.00 ab 
3. cymoxanil + mancozeb 8+64% WP 30 82.25 bc 75.38 dc  13.47 cde 17.02 b 
4. dimethomorph 50% WP 10 84.63 abc 77.88 bcd  16.33 a 18.39 ab 
5. hexaconazole 5% W/V SC 20 81.13 c 76.13 bcd  14.00 b-e 17.14 b 
6. metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP 30 86.38 abc 82.00 ab  14.53 a-d 18.08 ab 
7. metalaxyl 25% WP 30 87.50 ab 81.38 abc  14.80 abc 17.77 ab 
8. propineb 70% WP 40 86.50 abc 82.13 ab  12.83 de 17.52 ab 
9. พ่นน้ าเปล่า (ควบคุม)  67.50 d 73.25 d  12.62 e 16.70 b 

F-test3/  ** **  ** * 
cv (%)  8.62 9.12  14.40 13.89 

1/  ความงอก (%)  = จ านวนต้นอ่อนท่ีงอกปกติ X 100   
       จ านวนเมล็ดที่เพาะ 
2/  ดัชนีความเร็วในการงอก (speed of germination index: SGI)   =     จ านวนเมล็ดที่งอก   +....+      จ านวนเมล็ดที่งอก    . 
          จ านวนวันท่ีนับครั้งแรก     จ านวนวันท่ีนับครั้งสุดท้าย     



 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบน้ าหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม) น้ าหนักเมล็ดดี (%) น้ าหนักเมล็ดเสีย (%) ของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ได้แต่ละกรรมวิธีใน 2 แปลงทดลอง 
 

กรรมวิธีพ่นสาร อัตราผสมต่อ
น้ า 20 ลิตร 

น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม)   น้ าหนักเมล็ดดี (%),  น้ าหนักเมล็ดเสีย (%), 
แปลงที่ 1 แปลงที่ 2  แปลงที่ 1 แปลงที่ 2  แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 

ก่อนการทดลอง 1/  4.861 a 4.780 a       
หลังการทดลอง          
1. chlorothalonil 75%WP 20 3.985 d 4.548 abc  87.27 ab 75.39 ab  12.73 ab 24.61 ab 
2. cyazofamid 40% W/V SC 6 4.346 b 4.562 abc  90.33 a 78.20 a  9.67 a 21.80 a 
3. cymoxanil + mancozeb 8+64% WP 30 4.121 bcd 4.595 abc  86.74 ab 73.62 ab  13.26 ab 26.38 ab 
4. dimethomorph 50% WP 10 4.198 bcd 4.275 bc  85.35 ab 75.45 ab  14.65 ab 24.56 ab 
5. hexaconazole 5% W/V SC 20 4.085 bcd 4.602 ab  84.44 ab 73.36 ab  15.56 ab 26.64 ab 
6. metalaxyl–M + mancozeb 4%+64% WP 30 4.344 b 4.342 bc  88.33 a 73.75 ab  11.67 a 26.25 ab 
7. metalaxyl 25% WP 30 4.295 bc 4.338 bc  86.92 ab 74.32 ab  13.08 ab 25.68 ab 
8. propineb 70% WP 40 4.264 bcd 4.535 abc  83.29 ab 73.50 ab  16.71 ab 26.50 ab 
9. พ่นน้ าเปล่า (ควบคุม)  4.023 cd 4.215 c  78.22 b 72.89 b  21.78 b 27.11 b 

F-test3/  ** *  * *  * * 
cv (%)  4.22 5.14  6.37 4.13  38.05 12.06 

 

1/ เมล็ดพันธ์ุที่ใช้เป็นเมล็ดพันธ์ุที่จ าหน่ายในตลาดจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลน้ าหนักเมล็ดดี–เสียก่อนการทดลองได ้

 
 


