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5. บทคัดย่อ 

การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคท่ีส าคัญในแปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ด าเนินการเพ่ือศึกษา

สภาพแวดล้อม ระยะการเจริญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามและฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการการระบาดและรุนแรงของ

โรคแคงเกอร์ รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ที่เหมาะสมในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม

ระหว่างปี 2554 – 2555 พบว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเกิดโรคแคงเกอร์ต้องมีความชื้นสูง เริ่มระบาด

ตั้งแต่ส้มโอแตกยอดอ่อนและจะแสดงอาการชัดเจนเมื่อใบอยู่ในระยะเพสลาด จากการตรวจประเมินการระบาด

ของโรคในปี 2554 พบว่า มีการระบาดของโรคตั้งแต่เดือนมิถุนายน จึงเริ่มฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชตาม

กรรมวิธีที่ก าหนดทุก 14 วัน พบว่า วิธีการฉีดพ่นด้วยฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (85% WP) และวิธีการ

ฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ (83.9%EC) ร่วมกับคอปเปอร์ออกซ่ีคลอไรด์ (85% WP) สามารถป้องกันก าจัด



โรคแคงเกอร์ได้ดีมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 1.53 และ 1.56 ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติกับการฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ การฉีดพ่นด้วยปูนขาว การฉีดพ่นด้วยบอโดมิกเจอร์ การฉีดพ่น

ด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับปูนขาว การพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับบอโดมิกเจอร์และการไม่ฉีด

พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ซึ่งมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 2.07 1.79 1.75 1.71 1.74 และ 2.24 

ตามล าดับ การด าเนินงานในปี 2555 จากการตรวจประเมินการระบาดของโรคในใบเพสลาดของส้มโอพันธุ์ทับทิม

สยามระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2555 พบว่า โรคแคงเกอร์ที่ใบเพสลาดของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม

ไม่ระบาดถึงระดับที่รุนแรงท าความเสียหายแก่ผลผลิตของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เนื่องมาจากมีความแห้งแล้งมี

ปริมาณน้ าฝนน้อยรวม 8 เดือน 579 มิลลิเมตร เฉลี่ย 72.38 มิลลิเมตรต่อเดือน ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าเฉลี่ย 81.88 

เปอร์เซ็นต์ จึงไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคพืช  ในปี 2556 คณะผู้เชี่ยวชาญของกรมวิชาการเกษตรได้

เสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการทดลอง เพ่ือให้การด าเนินงานทดลองมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากการ

ตรวจประเมินการเกิดโรคในใบเพสลาด พบว่า มีการระบาดของโรคแคงเกอร์บนใบเพสลาดของส้มโอพันธุ์ทับทิม

สยามในเดือนมิถุนายน จึงเริ่มฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชตามกรรมวิธีที่ก าหนด พบว่า วิธีการฉีดพ่นด้วยฉีดพ่น

ด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (85% WP) และวิธีการฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (77% WP) สามารถป้องกัน

ก าจัดโรคแคงเกอร์ได้ดีมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 1.69 และ 1.61 ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการเขตกรรม กรรมวิธีฉีดพ่นด้วยเชื้อบาซิลลัสซับทีลิส (Bacillus subtilis : BS) และ

กรรมวิธีไม่ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ซึ่งมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 2.17 2.06 และ 2.44 

ตามล าดับ 
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Abstracts 

Disease protection technologies are important in converting Pummelo var.Tuptim Siam. 

Performed to study the environment, growth and seasons that are suitable for the spread and 

severity of canker during the years 2 011 – 2 012 were found Suitable environment for the 

occurrence of canker have high humidity. Percent of the estimated outbreak in 2011 found that 

an outbreak of the disease since June. Thus began spraying fungicides, given every 14 days. 



Result showed that spraying with Copper Oxychloride (85% WP) and sprayed with petroleum 

spray oil. (83.9% EC) with Copper Oxychloride (85% WP) can eliminate canker well with the 

severity of the disease was 1.53 and 1.56, respectively, which differ significantly. Spraying with 

petroleum spray oil, lime, Bordeaux mixture, Petroleum spray oil with lime, Petroleum spray oil 

with Bordeaux mixture. and not sprayed with fungicides plants. Severity of the disease, which is 

2.07 1.79 1.75 1.71 1.74 and 2.24 respectively. In 2012 of the assessment of disease outbreaks in 

February - September 2012 found that canker on leaves not spread to intense levels. Because 

of the drought, with little rainfall. Low percent RH is not suitable for the outbreak of the 

disease. In 2013 the assessment of the disease in the leaves found that an outbreak of canker 

on leaves in June. Thus began spraying fungicides, Spraying with Copper Oxychloride (85% WP) 

and spraying with copper hydroxide old (77% WP. ) can eliminate canker well with the severity 

of the disease was 1.69 and 1.61 respectively, which differ significantly with Bacillus subtilis and 

not sprayed with fungicides plants. The level of severity of the disease was 2.17 2.06 and 2.44 

respectively. 
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6. ค าน า 

ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมีพ้ืนที่ปลูกมากที่หมู่บ้านแสงวิมาน ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีลักษณะเด่น คือ ใบค่อนข้างกว้าง ปลายใบแหลม ใต้ใบมีขนอ่อนนุ่ม ลักษณะภายนอกผลมี

ขนาดใหญ่ เส้นรอบผลประมาณ 16-22 นิ้ว หัวจีบ (คล้ายขาวพวง) ผลมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมคล้ายก ามะหยี่ เมื่อจับ

เบาๆ จะรู้สึกได้ ผิวเปลือกนุ่ม บาง ถ้าเก็บเกี่ยวหรือขนส่งไม่ดีจะช้ าง่าย ลักษณะภายในผลเมื่อแก่จัดมีเนื้อสีแดง

เข้ม รสชาติหวาน หอม เนื้อนุ่มน่ารับประทาน จากความอร่อยและถูกปากของคนไทย จึงท าให้ส้มโอพันธุ์นี้เป็นที่

ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันราคาขายที่หน้าสวนจะอยู่ที่ผลละ 100 บาท ราคาขายที่ร้านค้าริมทาง

หลวงผลละ 150 -250 บาท ในปัจจุบันอ าเภอปากพนังมีเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามประมาณ 126 ไร่ 



ในพ้ืนที่ 3 ต าบล ได้แก่ต าบลคลองน้อย ต าบลเกาะทวดและต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก โดยมีส้มโอที่ให้ผลผลิตแล้ว

ประมาณ 46 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิตประมาณ 80 ไร่ พ้ืนที่ปลูกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าหลาย

สายไหลผ่าน ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียว เป็นกรดเล็กน้อย อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23 -35 องศาเซลเซียส และมี

ปริมาณน้ าฝน 3,400 มิลลิเมตร/ปี จึงส่งผลให้ผลผลิตส้มโอที่ได้คุณภาพและรสชาติที่ดีแตกต่างไปจากส้มโอชนิด

อ่ืน  

 ส าหรับการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนั้น มีปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ า ซึ่งจะส่งผลให้

จ าหน่ายผลผลิตไม่ได้ราคา คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการท าลายของโรคพืช ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิ ธีการ

ป้องกันก าจัด เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และวิธีการในการจัดการนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของโรคด้วย ส าหรับใน

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิธีป้องกันก าจัดโรคที่ส าคัญที่ท าให้ผลผลิตของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเสียหาย คือ 

โรคแคงเกอร์ ซึ่ง มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. Citri (Hass) ในประเทศไทย

พบว่ามีการระบาดในทุกแหล่งทีมีการปลูกส้ม (อ าไพวรรณและคณะ , 2527; Persley, 1993) โดยมีลักษณะเป็น

แผลตกสะเก็ดบนใบ และปรากฏทั้งด้านบนและด้านล่างของใบ จุดแผลค่อนข้างกลมและมีวงแหวนสีเหลือง

ล้อมรอบ ที่ล าต้นแผลจะกระจายตามความยาวของกิ่ง และที่ผลมักจะแตกและร่วงหล่นในเวลาต่อมา (สุชาติ, 

2545; ไมตร,ี 2548; กลุ่มวิจัยโรคพืช, 2549)  

 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและระบาดมากในฤดูฝน อากาศร้อนชื้น เกิดกับผลที่มีอายุประมาณ 10-20 วัน 

หลังดอกบานและจะรุนแรงมากหากใบอ่อนมีแผลที่ถูกท าลายด้วยหนอนชอนใบ ตลอดทั้งต้นยังมีอายุน้อยกว่า 5 ปี 

ซึ่งมักเกิดได้ง่ายในแปลงที่มีสภาพดินค่อนข้างเป็นกรด ประกอบกับส้มโอพันธุ์ดังกล่าวยังอ่อนแอต่อโรคนี้จึงส่งผล

ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตด้วย (ณัฎฐิมา, 2551) และเนื่องจากโรคแคงเกอร์นั้นมีสาเหตุมาจากเชื้อ

แบคทีเรีย ซึ่งแพร่ระบาดได้ง่ายจากน้ าฝน เครื่องมือในทางการเกษตร และสามารุเข้าท าลายได้ทุกระยะของพืช 

เชื้อสามรรถอยู่ได้ข้ามฤดูได้ทั้งบนใบ กิ่ง เปลือกหรือส่วนของพืชอ่ืนๆ ที่เป็นโรค อาจเป็นชิ้นส่วนของพืชที่มีชีวิ ต

หรือส่วนของพืชที่ตายแล้ว แต่เชื้อนี้ไม่ติดไปกับเมล็ด (Whiteside et al., 1988)  

 ส าหรับการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์เบื้องต้นโดยการเขตกรรม เช่น การตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแก่และ

กิ่งแห้งตาย เพ่ือให้ทรงพุ่มของต้นโปร่ง ควรท าความสะอาดแปลงและก าจัดซากพืชที่เป็นโรคโดยการเผาท าลาย 

และควรใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชจ าพวก copper fungicides ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากในระยะส้มโอแตกใบ

อ่อน  (สุชาติ, 2545; ไมตรี, 2548; Whiteside et al., 1988) นอกจากนี้ ควรป้องกันการเข้าท าลายของหนอน

ชอนใบโดยการ ตัดแต่งกิ่ง ถ้าหากพบรุนแรงควรฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ (83.9%EC) หากพบการเกิด

โรคแคงเกอร์ในระยะแรกควรตัดแต่งกิ่งและผลที่เป็นโรคเผาท าลายบริเวณนอกแปลง หากพบรุนแรงควรฉีดพ่น



ด้วยสารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอร์ไรด์ (85%WP) หรือฉีดพ่นด้วยบอโดมิกเจอร์ (จุนสีผสมปูนขาวอัตรา 1:1) 300 

กรัมผสมน้ า 2 ลิตร+300 กรัมผสมน้ า 2 ลิตร แล้วผสมกับน้ าอีกน้ า 16 ลิตร (ณัฎฐิมา, 2551)  

 โรคแคงเกอร์เป็นโรคที่ส าคัญท าลายผลผลิตของส้มโอให้เสียหาย ไม่ได้คุณภาพ โดยเชื้อสาเหตุยังสามารถ

เข้าท าลายได้ทุกส่วนของส้มโอทั้ง ใบ กิ่ง รวมถึงผลส้มโอ ท าให้ต้นส้มโออ่อนแอ ไม่มีความสมบูรณ์แข็งแรง 

เนื่องจากมีการสังเคราะห์แสงได้น้อย นอกจากนี้หากมีการระบาดรุนแรงใบจะร่วง ผลแตกและร่วงหล่น แต่ถ้าโรค

ระบาดไม่รุนแรงมากก็จะท าให้ใบและผลมีแผลตกสะเก็ดแห้งแข็งสีน้ าตาล ท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ า ไม่เป็นที่

ต้องการของตลาด และไม่สามารถส่งออกได้ จ าหน่ายไม่ได้ราคา วิธีการป้องกันก าจัดโรคส้มโอให้ได้ผลนั้น วิธีการที่

เลี่ยงไม่ได้ คือ การฉีดพ่นด้วยสารเคมี ที่มีสารคอปเปอร์เป็นองค์ประกอบ แต่ในปัจจุบันมีสารเคมีในท้องตลาด

หลายชนิด และราคาแตกต่างกัน และเกษตรกรจะเลือกใช้ตามเพ่ือนบ้านหรือค าแนะน าของร้านจ าหน่าย ซึ่งมี

ราคาแพง และได้ผลน้อย ดังนั้น จึงท าการทดลองเพ่ือหาสารป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ให้มีประสิทธิภาพ และ

สามารถแนะน าให้เกษตรกรน าไปใช้ป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ของส้มโออย่างได้ผลและมีต้นทุนในการผลิตน้อย  

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 

สารเคมีป้องกันก าจัดโรคคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (85% WP) 

สารเคมีป้องกันก าจัดโรคคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (77% WP) 

เชื้อบาซิลลัส ซับทีลิส (Bacillus subtilis : BS) 

 ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15, 46 – 0 – 0  

 ปุ๋ยคอก 

 เครื่องฉีดพ่นสารเคมี 

- วิธีการ 

 วางแผนการทดลอง  RCBD จ านวน 4 ซ้ า (block) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี โดยใช้ส้มโอพันธุ์

ทับทิมสยาม 1 ต้นต่อซ้ า จ านวน 20 ต้น โดยในแต่ละกรรมวิธี มีดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีการเขตกรรม 

กรรมวิธีที่ 2 ฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (85% WP) 

กรรมวิธีที่ 3 ฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (77% WP) 

กรรมวิธีที่ 4 ฉีดพ่นด้วยเชื้อบาซิลลัส ซับทีลิส (Bacillus subtilis : BS) 

กรรมวิธีที่ 5 ไม่ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช (กรรมวิธีควบคุม) 



การเลือกสวนส้มโอและต้นส้มโอเพ่ือใช้ในแปลงทดลอง 

 ด าเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2556 โดยเลือกท าการทดลองในสวนส้มโอ

ของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม นายเสริม แขดวง หมู่ที่ 16 ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสวนที่มีประวัติการระบาดของโรคแคงเกอร์ เลือกต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามอายุ 6 ปี ที่มี

การระบาดของโรคแคงเกอร์ในการด าเนินงานทดลอง 

 การเตรียมตน้ส้มโอเพ่ือใช้ในการทดลอง 

 เริ่มเตรียมต้นส้มโอในเดือนมกราคม โดยการตัดแต่งกิ่ง ปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอก 30 กิโลกรัมต่อต้น 

ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 46-0-0 ผสมกับ 15-15-15 อัตราส่วน 1:1 โดยใส่ 2 กิโลกรัมต่อต้น (กรมวิชาการเกษตร, 2545) 

หลังจากนั้นจะมีการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยทางดินทุกเดือน เพ่ือให้ส้มโอแตกยอดอ่อน เนื่องจากมีการตรวจประเมิน

การระบาดของโรคแคงเกอร์ในใบเพสลาดทุก 28 วัน 

 การฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ 

 ด าเนินการฉีดพ่นทุก 14 วัน และตรวจประเมินการระบาดของโรคที่ใบเพสลาด พบว่า ส้มโอพันธุ์ทับทิม

สยามเริ่มมีการระบาดของโรคในช่วงเดือนมิถุนายน จึงเริ่มพ่นสารทดลองครั้งแรกเมื่อ ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเริ่ม

แสดงอาการของโรค คือ ใบอ่อนเป็นจุดแผลกลมใสและฉ่ าน้ า โดยพ่นสารทดลองตามแผนที่ได้ก าหนด ใช้เครื่องพ่น

สารแบบเครื่องยนต์แรงดันสูง 

การบันทึกข้อมูล 

สุ่มยอดอ่อนที่ใบเริ่มคลี่พร้อมท าเครื่องหมายด้วยการน าป้ายพลาสติกมาผูกไว้จ านวน 20 ยอดต่อต้น 

ประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์ในใบเพสลาด โดยประเมินหลังจากผูกยอดอ่อนไว้ 28 วัน และสุ่มยอดอ่อนที่

ใบเริ่มคลี่ใหม่ทุก 28 วัน เพื่อใช้ในการตรวจประเมินการระบาดของโรคในเดือนถัดไป ประเมินความรุนแรงของโรค

ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์จากใบจ านวน 10 ใบต่อยอด จากยอดที่สุ่มไว้จ านวน 20 

ยอดต่อต้น โดยแบ่งความรุนแรงของโรคออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ไม่ปรากฏอาการโรค 

ระดับท่ี 2 ปรากฏอาการโรคร้อยละ 1 – 10 ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับท่ี 3 ปรากฏอาการโรคร้อยละ 11 – 20 ของพื้นที่ใบ 

ระดับท่ี 4 ปรากฏอาการโรคร้อยละ 21 – 30 ของพื้นที่ใบ 

ระดับท่ี 5 ปรากฏอาการโรคร้อยละ 31 – 40 ของพื้นที่ใบ 

ระดับท่ี 6 ปรากฏอาการโรคร้อยละ 41 – 50 ของพื้นที่ใบ 



ระดับท่ี 7 ปรากฏอาการโรคมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ใบ 

 น าข้อมูลระดับความรุนแรงของโรคท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธี วิเคราะห์ความแปรปรวน และ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

- เวลาและสถานที่ เริ่มต้น ตุลาคม 2554  สิ้นสุด กันยายน 2556  

ด าเนินการในแปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร หมู่ที่ 16 ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ในการทดลองได้ด าเนินการส ารวจการระบาดของโรคต่างๆ ในแปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามและ

สอบถามความต้องการของเกษตรกรในการป้องกันก าจัดโรคที่ส าคัญในแปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พบว่าโรคท่ีท า

ความเสียหายทางเศรษฐกิจและผลผลิตของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมากที่สุด คือ โรคแคงเกอร์ จึงได้ด าเนินการน า

เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์มาทดสอบในแปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร โดยแบ่งระดับ

ความรุนแรงของโรคเป็น 7 ระดับ และก าหนดให้ความรุนแรงของโรคมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  เป็นระดับสุดท้าย 

เนื่องจากเมื่อใบส้มโอเป็นโรคมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ใบจะร่วงท าให้ไม่สามารถประเมินความรุนแรงของโรคได้  

จากการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม โดยการตรวจ

ประเมินการเกิดโรคในใบเพสลาดวันและสุ่มยอดอ่อนที่ใบเริ่มคลี่ใหม่ท าเครื่องหมายระหว่างเดือนมกราคมถึงต้น

มีนาคม 2554 พบว่า ไม่มีอาการของโรคระบาดในแปลง เนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตกน้อยมาก ซึ่งเตือนใจและคณะ 

(2545) รายงานว่า ในช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกจะท าให้ไม่พบการระบาดของโรคหรือมีการระบาดที่ไม่รุนแรง เมื่อ

ด าเนินการถึงระหว่างเดือนเมษายน 2554 ได้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่แปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ส่งผลให้ต้นส้มโอ

อ่อนแอ จึงต้องพักแปลง บ ารุงรักษาต้นส้มโอไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2554 เพื่อด าเนินการฟื้นฟูต้นส้มโอให้มีความ

สมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ผลผลิตในครั้งต่อไป จากนั้นได้เข้าตรวจประเมินการเกิดโรคอีกระหว่างกลางเดือนมิถุนายน 

2554 ซึ่งพบว่า มีอาการของโรคแต่ไม่รุนแรง จึงเริ่มพ่นสารทดลองครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ตามแผนการทดลอง

ที่ก าหนดไว้ และเริ่มตรวจประเมินการเกิดโรคแคงเกอร์ในแปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามกลางเดือนกรกฎาคม โดย

ตรวจประเมินการเกิดโรคในใบเพสลาดที่สุ่มใหม่ทุก 28 วัน 

การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์ในปี 2554 



การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์ครั้งแรก ด าเนินการระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม 2554 พบว่า 

ในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์และฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับคอปเปอร์ออกซี่คลอ

ไรด์รวมถึงกรรมวิธีไม่ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยมีระดับความรุนแรงของ

โรคเท่ากับ 1.62  1.65 และ 1.68 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีฉีด

พ่นสารทดลองกรรมวิธีอ่ืนๆ  

การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์กลางเดือนสิงหาคม 2554 พบว่า ในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วยคอป

เปอร์ออกซีคลอไรด์และฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับคอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 1.56 และ 1.58 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีฉีดพ่นสารทดลองกรรมวิธีอ่ืนๆ โดยเฉพาะกรรมวิธีไม่ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัด

โรคพืช ที่มีระดับความรุนแรงของโรคในเดือนนี้สูงที่สุดเท่ากับ 2.39 ซี่งในเดือนกรกฎาคมไม่แตกต่างกันในทางสถิติ 

ตารางท่ี 1 ระดับความรุนแรงของโรคแคงเกอร์ในส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2554 

กรรมวิธี 
ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคแคงเกอร์ 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เฉลี่ย 

1. ฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 1.95c 2.08c 2.19d 2.07c 

2. ฉีดพ่นด้วยปูนขาว 1.79b 1.72b 1.86c 1.79ab 

3. ฉีดพ่นด้วยบอโดมิกเจอร์ 1.80b 1.74b 1.72b 1.75ab 

4. ฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 1.62a 1.56a 1.42a 1.53a 

5. ฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับปูนขาว 1.75b 1.71b 1.68b 1.71ab 

6. ฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับบอโดมิกเจอร์ 1.74b 1.72b 1.77bc 1.74ab 

7. ฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับคอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 1.65a 1.58a 1.45a 1.56ab 

8. ฉีดพ่นด้วยน้ าสะอาด (กรรมวิธีควบคุม) 1.68a 2.39d 2.67e 2.24c 

C.V. (%) 11.37 12.34 13.55 13.74 



หมายเหตุ ; ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 

การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์กลางเดือนกันยายน 2554 พบว่า ในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วยคอป

เปอร์ออกซีคลอไรด์และฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับคอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 1.42 และ 1.45 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีฉีดพ่นสารทดลองกรรมวิธีอ่ืนๆ โดยเฉพาะกรรมวิธีไม่ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัด

โรคพืช ที่มีระดับความรุนแรงของโรคในเดือนนี้สูงที่สุดเท่ากับ 2.67 ซึ่งไม่แตกต่างกันในทางสถิติกับกรรมวิธีการฉีด

พ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์มีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 2.19 ส่วนกรรมวิธีอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกันในทาง

สถิติ  

การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์เฉลี่ย 3 เดือน (กรกฏาคม ถึง กันยายน) พบว่า ในกรรมวิธีที่ฉีด

พ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์และฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับคอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 1.53 และ 1.56 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่ง

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีฉีดพ่นสารทดลองกรรมวิธีอ่ืนๆ โดยเฉพาะกรรมวิธีไม่ฉีดพ่นด้วย

สารป้องกันก าจัดโรคพืช ที่มีระดับความรุนแรงของโรคในเดือนนี้สูงที่สุดเท่ากับ 2.24 ซึ่งแตกต่างกันในทางสถิติกับ

กรรมวิธีการฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์มีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 2.07 ส่วนกรรมวิธีฉีดพ่นด้วยปูน

ขาว  กรรมวิธีฉีดพ่นด้วยบอโดมิกเจอร์  กรรมวิธีฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับปูนขาวและกรรมวิธีฉีด

พ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับบอโดมิกเจอร์ ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยมีระดับความรุนแรงของโรค

เท่ากับ 1.79  1.75  1.71 และ 1.74 ตามล าดับ  

จากการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในปี 2554 แสดงให้

เห็นว่าการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ โดยการด้วยวิธีการฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชนั้นสามารถป้องกัน

ก าจัดโรคแคงเกอร์ได้ดีกว่าวิธีการปล่อยไว้โดยการไม่ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช โดยวิธีการฉีดพ่นด้วยฉีดพ่น

ด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (85% WP) และวิธีการฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ (83.9%EC) ร่วมกับคอป

เปอร์ออกซี่คลอไรด์ (85% WP) สามารถป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ได้ดีมีระดับความรุนแรงของโรคเฉลี่ย 3 เดือน

(กรกฏาคม ถึง กันยายน) เท่ากับ 1.53 และ 1.56 ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการ

ฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์  กรรมวิธีฉีดพ่นด้วยปูนขาว  กรรมวิธีฉีดพ่นด้วยบอโดมิกเจอร์  กรรมวิธีฉีดพ่น

ด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับปูนขาว  กรรมวิธีฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับบอโดมิกเจอร์และ

กรรมวิธีไม่ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ซึ่งมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 2.07  1.79  1.75  1.71 



1.74 และ 2.24 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) แต่อย่างไรก็ตามกรรมวิธีฉีดพ่นด้วยปูนขาว กรรมวิธีฉีดพ่นด้วยบอโดมิก

เจอร์  กรรมวิธีฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ร่วมกับปูนขาวและกรรมวิธีฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์

ร่วมกับบอโดมิกเจอร์ ก็สามารถป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ดีเท่ากรรมวิธีการฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์

ออกซีคลอไรด์ (85% WP) ก็ตาม ดังนั้นเกษตรกรจึงควรพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชในกลุ่มที่มีสารประกอบ

ทองแดง เพ่ือควบคุมโรคแคงเกอร์ในแปลงส้มโออย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากส้มโอค่อนข้ างอ่อนแอต่อโรคแคงเกอร์

โดยเฉพาะส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมีความอ่อนแอต่อโรคนี้มากกว่าโรคอ่ืนๆ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับ นิพนธ์ 

(2542) ที่แนะน าให้ป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้มโดยการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชในกลุ่มที่มี

สารประกอบทองแดง โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการพ่นสารนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ถ้ามีความรุนแรง

เกษตรกรควรพ่นทุก 7 วัน แต่ถ้าระบาดไม่รุนแรงควรพ่นสารอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์ในปี 2555 

 การตรวจประเมินการระบาดของโรคแคงเกอร์ในใบเพสลาดของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามระหว่างกลางเดือน

มกราคม - กันยายน 2555 พบว่า โรคแคงเกอร์ที่ใบเพสลาดของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามไม่ระบาดถึงระดับที่รุนแรง

ท าความเสียหายแก่ผลผลิตของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เนื่องมาจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวในพ้ืนที่มีความแห้ง

แล้ง ปริมาณน้ าฝนน้อยมาก โดยต่ าสุดในเดือนมีนาคมเพียง 41 มิลลิเมตร และสูงที่สุดในเดือนเมษายนเท่ากับ 151 

มิลลิเมตร (ตารางที่ 2) โดยมีปริมาณน้ าฝนรวม 8 เดือน (กุมภาพันธ์ถึงกันยายน) เท่ากับ 579 มิลลิเมตร เฉลี่ย 

72.38 มิลลิเมตรต่อเดือน ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 มีค่าเท่ากับ 2,116 มิลลิเมตร เฉลี่ย 264.5 

มิลลิเมตรต่อเดือน 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน (มิลลิเมตร) ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง ปี 2553 – 2555 (อ าเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

Month/Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

2554 598 16 1,267 127 188 85 115 225 93 484 560 371 4,128 

2555 792 54 41 151 80 94 63 44 52 239 287 507 2,404 

ประกอบกับความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างต่ า มีค่าเฉลี่ย  8 เดือน (กุมภาพันธ์ถึงกันยายน) เท่ากับ 81.88 

เปอร์เซ็นต์ โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม เท่ากับ 79 เปอร์เซ็นต์ และมี

ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเท่ากับ 85 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกันยายน (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จึงไม่



เหมาะสมต่อการระบาดของโรคพืช ซึ่งสอดคล้องกับ เตือนใจและคณะ (2545) ที่รายงานว่า ในช่วงเวลาที่ฝนไม่ตก

จะท าให้ไม่พบการระบาดของโรคแคงเกอร์ หรือมีการระบาดที่ไม่รุนแรงถึงระดับความเสียหายต่อผลผลิต 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่อเดือน (เปอร์เซ็นต์) ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง ปี 2554 – 2555 (อ าเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

Month/Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average 

2554 90 84 90 83 83 82 84 84 84 88 89 89 85.83 

2555 88 83 83 84 82 79 79 80 85 89 90 89 84.00 

 

การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์ในปี 2556 

 จากการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทดลอง คณะผู้เชี่ยวชาญของกรมวิชาการเกษตรได้

เสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการทดลอง ซึ่งได้ปรึกษาและปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการทดลอง รวมทั้งเข้า

ด าเนินการวางแผนผังแปลงทดลองในแปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกรในระหว่างเดือนมกราคม 2556 มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า ดังต่อไปนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีการเขตกรรม 

กรรมวิธีที่ 2 ฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (85% WP) 

กรรมวิธีที่ 3 ฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (77% WP) 

กรรมวิธีที่ 4 ฉีดพ่นด้วยเชื้อบาซิลลัส ซับทีลิส (Bacillus subtilis : BS) 

กรรมวิธีที่ 5 ไม่ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช (กรรมวิธีควบคุม) 

 จากการตรวจสอบการเกิดโรคในใบเพสลาดของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามระหว่างกลางเดือนมกราคม – 

พฤษภาคม 2556 พบว่า โรคแคงเกอร์ที่ใบเพสลาดของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามไม่ระบาดถึงระดับที่รุนแรงท าความ

เสียหายแก่ผลผลิตของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เนื่องมาจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวในพ้ืนที่มีความแห้งแล้ง 

ปริมาณน้ าฝนน้อย ความชื้นสัมพัทธ์ต่ า เช่นเดียวกับในปี 2555 จึงไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคพืช 

 

ตารางท่ี 4 ระดับความรุนแรงของโรคแคงเกอร์ในส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556 



กรรมวิธี 
ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคแคงเกอร์ 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เฉลี่ย 

1. วิธีการเขตกรรม 1.82b 2.36b 2.72c 2.30bc 

2. ฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (85% WP) 1.67a 1.61a 1.68a 1.65a 

3. ฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (77% WP) 1.64a 1.52a 1.67a 1.61a 

4. ฉีดพ่นด้วยเชื้อบาซิลลัส ซับทีลิส (Bacillus subtilis : BS 1.65a 2.56b 1.98b 2.06b 

5. ไม่ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช (กรรมวิธีควบคุม) 1.78b 2.81c 2.74c 2.44c 

C.V. (%) 21.41    15.27    19.28   22.86 

หมายเหตุ ; ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 

การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์ครั้งแรก ด าเนินการระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม 2554 พบว่า 

ในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ รวมถึงกรรมวิธีฉีดพ่นด้วยเชื้อ

บาซิลลัส ซับทีลิส ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 1.67 1.64 และ 1.65 

ตามล าดับ (ตารางที่ 4) แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการเขตกรรมและการไม่ฉีดพ่นสาร

ป้องกันก าจัดโรคพืช ที่มีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 1.82 และ 1.78 ตามล าดับ 

การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์กลางเดือนสิงหาคม 2554 พบว่า ในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วยคอป

เปอร์ออกซีคลอไรด์ และ การฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยมีระดับความรุนแรง

ของโรคเท่ากับ 1.61 และ 1.52 ตามล าดับ (ตารางที่ 4) แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการ

เขตกรรมและการฉีดพ่นเชื้อบาซิลลัส ซับทีลิส ซึ่งไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 

2.36 และ 2.56 ตามล าดับ ส าหรับการไม่ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช ที่มีระดับความรุนแรงของโรคสูงที่สุด 

เท่ากับ 2.81 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีต่างๆ ในการด าเนินการทดลอง 

การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร์กลางเดือนกันยายน 2554 พบว่า ในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วยคอป

เปอร์ออกซีคลอไรด์ และ การฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยมีระดับความรุนแรง



ของโรคเท่ากับ 1.68 และ 1.67 ตามล าดับ (ตารางที่ 4) แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการฉีดพ่นเชื้อ

บาซิลลัส ซับทีลิส โดยมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 1.98 ส าหรับกรรมวิธีการเขตกรรมนั้นไม่แตกต่างกัน

ในทางสถิติกับการไม่ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช โดยมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ  2.72 และ 2.74 

ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีต่างๆ ในการด าเนินการทดลอง 

จากการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในปี 2556 แสดงให้

เห็นว่าการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ โดยการด้วยวิธีการฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชนั้นสามารถป้องกัน

ก าจัดโรคแคงเกอร์ได้ดีกว่าวิธีการปล่อยไว้โดยการไม่ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่นเดียวกับ ในปี 2554 และ

จากการตรวจประเมินการระบาดของโรคแคงเกอร์ เริ่มพบการระบาดของโรคแคงเกอร์บนใบเพสลาดของส้มโอ

พันธุ์ทับทิมสยามในเดือนมิถุนายน เช่นเดียวกับในปี 2554 จึงด าเนินการฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชตาม

กรรมวิธีที่วาง พบว่า วิธีการฉีดพ่นด้วยฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (85% WP) และวิธีการฉีดพ่นด้วยคอป

เปอร์ไฮดรอกไซด์ (77% WP) สามารถป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ได้ดีมีระดับความรุนแรงของโรคเฉลี่ย 3 เดือน 

(กรกฏาคมถึงกันยายน) เท่ากับ 1.69 และ 1.61 ตามล าดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

กับกรรมวิธีการเขตกรรม กรรมวิธีฉีดพ่นด้วยเชื้อบาซิลลัสซับทีลิส (Bacillus subtilis : BS) และกรรมวิธีไม่ฉีดพ่น

ด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ซึ่งมีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 2.17 2.06 และ 2.44 ตามล าดับ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในปี 2554 - 2556 

แสดงให้เห็นว่าการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ โดยการด้วยวิธีการฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชนั้นสามารถ

ป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ได้ดีกว่าวิธีการปล่อยไว้โดยการไม่ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช นอกจากนี้ พบว่า 

ปริมาณน้ าฝนมีผลต่อการระบาดของโรคแคงเกอร์ โดย พบว่า ในปี 2555 เป็นปีที่มีความแห้งแล้งปริมาณน้ าฝนใน

พ้ืนที่น้อย ความชื้นสัมพัทธ์ต่ า โรคแคงเกอร์ไม่ระบาดในพื้นที่แปลงในระดับที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิต จากการ

ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในปี 2554 โดยวิธีการฉีดพ่นด้วยสาร

ป้องกันก าจัดโรคพืชในกรรมวิธีต่างๆ พบว่า วิธีการฉีดพ่นด้วยฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (85% WP) และ

วิธีการฉีดพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ (83.9%EC) ร่วมกับคอปเปอร์ออกซ่ีคลอไรด์ (85% WP) สามารถป้องกัน

ก าจัดโรคแคงเกอร์ได้ดีมีระดับความรุนแรงของโรคเฉลี่ย 3 เดือน ต่ าที่สุด เช่นเดียวกับ ในปี 2556 ที่กรรมวิธีการ

ฉีดพ่นด้วยฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (85% WP) และวิธีการฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (77% 

WP) สามารถป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ได้ดีมีระดับความรุนแรงของโรคเฉลี่ย 3 เดือน ต่ าที่สุด เช่นเดียวกัน แสดง

ให้เห็นว่าการฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชในกลุ่มที่มีสารประกอบทองแดงสามารถป้องกันโรคแคงเกอร์ได้ 



ดังนั้นจึงควรฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชกลุ่มที่มีสารประกอบทองแดง เพ่ือควบคุมโรคแคงเกอร์ในแปลงส้ มโอ

อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากส้มโอค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคแคงเกอร์โดยเฉพาะส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมีความอ่อนแอต่อ

โรคนี้มาก โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการพ่นสารนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคถ้ามีความรุนแรงเกษตรกรควร

พ่นทุก 7 วัน แต่ถ้าระบาดไม่รุนแรงควรพ่นสารอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือเป็นการป้องกันหรือควบคุมไม่ให้มีโรค

แคงเกอร์ระบาดในแปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ปลูก 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ ซึ่งท าความเสียหายให้กับผลผลิตของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม รวมทั้งเป็น

การยกระดับมาตรฐานผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพสูงขึ้น และมีความปลอดภัยจากสารพิษ ท าให้

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน และยังเป็นการช่วยให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืนต่อไป 

11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบพระคุณ เกษตรกรที่ให้ความร่วมมือในการทดลองครั ้งนี ้ และเจ้าหน้าที ่ ส านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่  สุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช ที่ช่วยเหลือ ให้

งานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และขอขอบพระคุณ คุณสุรกิตติ  ศรีกุล ผู้เชี่ยวชาญฯ ภาคใต้ตอนบน

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 และคุณอารมณ์ โรจน์สุจิตร ที่ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน

ทดลองนี้ 
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