
1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

2. โครงการวิจัย  การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

กิจกรรม  การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ือหาสารทดแทนสารเฝ้า 

                               ระวังและสารที่มีปัญหาพิษตกค้าง 

กิจกรรมย่อย  การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช 

3. ชื่อการทดลอง  ประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดเชื้อราสกุล  

                               Alternaria สาเหตุโรคพืช 

   Efficacy of Fungicides for Control Plant Diseases caused by  

                               Genus Alternaria 

4. คณะผู้ด าเนินงาน   

หัวหน้าการทดลอง ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน  อภิรัชต์ สมฤทธิ์  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   ธารทิพย ภาสบุตร ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ 

ในปี ๒๕๕๔ ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ จากการทดสอบสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช

ชนิดต่างๆ ในการป้องกันก าจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชสกุล Alternaria ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า 

สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria ที่มีประสิทธิภาพในระดับห้องปฏิบัติการ 

ได้แก่ mancozeb 80% WP อัตรา ๕๐ กรัม/น้ า ๒๐ ลิตร, propiconazole อัตรา ๒๕ มล./น้ า ๒๐ 

ลิตร, iprodione 50% WP อัตรา ๓๐ กรัม/น้ า ๒๐ ลิตร, pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา ๑๕ 

มล./น้ า ๒๐ ลิตร 

ปี ๒๕๕๕ ท าการทดลองในระดับเรือนทดลอง ท าการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ 

RCB ๔ ซ้ า ๕ กรรมวิธี ได้แก่ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลติร, 

propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕ มล./น้ า ๒๐ ลติร, iprodione 50% WP อัตรา ๓๐ กรัม/

น้ า ๒๐ ลิตร, mancozeb 80% WP อัตรา ๕๐ กรัม/น้ า ๒๐ ลิตร และ กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า โดยพ่น

สารทุก ๗ วัน พบว่าสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดโรคใบจุด

คะน้า ได้แก่ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร, propiconazole 25% 

W/V EC อัตรา ๒๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร และ iprodione 50% WP อัตรา ๓๐ กรัม/น้ า ๒๐ ลิตร รอง

ลงไปที่ให้ผลในการควบคุมได้พอควรคือ  mancozeb 80% WP อัตรา ๕๐ กรัม/น้ า ๒๐ ลิตร  



ปี ๒๕๕๖ การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคใบ

จุดคะน้า ท าการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ RCB ๔ ซ้ า ๕ กรรมวิธี ได้แก่ pyraclostrobin 

25% W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร, propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕ มล./น้ า ๒๐ 

ลิตร, iprodione 50% WP อัตรา ๓๐ กรัม/น้ า ๒๐ ลิตร, mancozeb 80% WP อัตรา ๕๐ กรัม/น้ า 

๒๐ ลิตร และ กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ท าการทดลอง ๒ การทดลอง จากการทดลองพบว่าสารเคมี

ป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดคะน้า ได้แก่ pyraclostrobin 

25% W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร, propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕ มล./น้ า ๒๐ 

ลิตร รองลงไปได้แก่ iprodione 50% WP อัตรา ๓๐ กรัม/น้ า ๒๐ ลิตร และสารที่ให้ผลในการ

ควบคุมได้พอควรคือ  mancozeb 80% WP อัตรา ๕๐ กรัม/น้ า ๒๐ ลิตรโดยพ่นสารทุก ๗ วัน 

In 2011 some fungicides tested in laboratory for control Chinese kale leaf 

spot. We select mancozeb 80% WP 50 g. / water 20 L., propiconazole 25% W/V EC 

25 ml. / water 20 L., iprodione 50% WP 30 g. / water 20 L., pyraclostrobin 25% W/V 

EC15 ml. / water 20 L. for test in nursery.  

In 2012 The experimental of Chemical control for Chinese kale leaf spot is 

RCB 4 replication and 5 Treatment in nursery . The treatment is pyraclostrobin 25% 

W/V EC15 ml. / water 20 L., propiconazole 25% W/V EC 25 ml. / water 20 L., 

iprodione 50% WP 30 g. / water 20 L., mancozeb 80% WP 50 g. / water 20 L. and 

Control (water).  First Sprayer when we find the symptom on Leaf of Chinese kale 

and every 7 days. The best efficacy for control Chinese kale leaf spot are 

pyraclostrobin 25% W/V EC15 ml. / water 20 L., propiconazole 25% W/V EC 25 ml. / 

water 20 L. and iprodione 50% WP 30 g. / water 20 L. The mancozeb 80% WP 50 g. / 

water 20 L. can reduce disease but less than another treatment. 

In 2013 The experimental of Chemical control for Chinese kale leaf spot is 

RCB 4 replication and 5 Treatment 2 locations. The treatment is pyraclostrobin 25% 

W/V EC15 ml. / water 20 L., propiconazole 25% W/V EC 25 ml. / water 20 L., 

iprodione 50% WP 30 g. / water 20 L., mancozeb 80% WP 50 g. / water 20 L. and 

Control (water).  First Sprayer when we find the symptom on Leaf of Chinese kale 

and every 7 days. The 2 treatments, pyraclostrobin 25% W/V EC15 ml. / water 20 L., 

propiconazole 25% W/V EC 25 ml. / water 20 L. are best efficacy for control Chinese 



kale leaf spot. The iprodione 50% WP 30 g. / water 20 L. is lower efficacy than the 

best. The mancozeb 80% WP 50 g. / water 20 L. can reduce disease but less than 

another treatment and the result of 2 locations are the same. 

6. ค าน า 

เชื้อราสาเหตุโรคพืชสกุล Alternaria เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคใบจุดกับพืชหลายชนิด 

โดยเฉพาะพืชผัก เช่น ผักกาด ผักกะหล่ า หอม  คะน้า ฯ ท าให้พืชเสียหายขายไม่ได้ราคา พัฒนา และ

คณะ (2526) รายงานว่าเชื้อรา Alternaria brassicae, Alternaria brasicicola ท าให้เกิดโรคใบจุด

กับพืชในตระกูลกะหล่ า คือ ผักตะน้าจีน ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวกวางตุ้ง กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก 

กะหล่ าปม บร๊อกโคลี่ Alternaria porri ท าให้เกิดโรคใบจุดม่วงหรือใบไหม้กับพืชพวกหอมแบ่ง หอม

ใหญ่ นิตยา (2545) รายงานว่าโรคใบจุดสีม่วงหรือโรคแผลสีม่วง เป็นโรคที่ส าคัญท่ีแพร่ระบาดและ

สร้างความเสียหายรุนแรงกับพืชในสกุลหอมกระเทียมมากที่สุดโรคหนึ่ง โดยมีรายงานพบครั้งแรกในปี 

ค.ศ. 1879 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพบโรคใบจุดสีม่วงเกิดกับกระเทียมต้นหรือ leekและระบาด

กับหอมหัวใหญ่ท าความเสียหายอย่างรุนแรงในอินเดีย ในประเทศไทยพบระบาดในฤดูหนาว 

เนื่องจากเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นและมีน้ าค้างลงจัดเวลากลางคืนเหมะกับการแพร่ระบาดของโรค 

หอมและกระเทียมที่ปลูกในฤดูหนาวพบเป็นโรคดังกล่าวรุนแรงเสมอ เกิดจากเชื้อ Alternaria porri 

การป้องกันก าจัดในปัจจุบันเกษตรกรใช้สารป้องกันก าจัดโรคใบจุด อย่างไรก็ตามสารป้องกัน

ก าจัดโรคพืชในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีการผลิตสารชนิดใหม่ๆ ออกสู่ตลาดมากขึ้น 

บางชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันก าจัดโรคและมีความปลอดภัยสูงปราศจากพิษตกค้าง ดังนั้น

จึงควรที่จะท าการศึกษาหาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดสูง ปราศจากพิษตกค้าง เพ่ือ

ใช้เป็นสารป้องกันก าจัดโรคพืชแนะน าให้กับเกษตรกร 

7. วิธีด าเนินการ 

ปี ๒๕๕๔ 

อุปกรณ์ 

๑. จานเลี้ยงเชื้อ 

๒. อาหารเลี้ยงเชื้อ 

๓. cork borer 

๔. สารป้องกันก าจัดโรคพืช 



๕. ปากกาเมจิก 

๖. ฯ 

วิธีการ 

 ท าการเลี้ยงเชื้อรา A. brassicicola ในจานเลี้ยงเชื้อที่ผสมอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยสารเคมี

ป้องกันก าจัดโรคพืชชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับจานเลี้ยงเชื้อที่ไม่ได้ผสมสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช

ในอาหารเลี้ยงเชื้อ วัดการเจริญเติบโตจนเต็มจานเลี้ยงเชื้อ สรุปและวิเคราะห์ผล 

เวลาและสถานที่ 

ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๔– กันยายน ๒๕๕๕ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช สอพ. 

 

ปี ๒๕๕๕ 

อุปกรณ์ 

๑. กระถางปลูกคะน้า 

๒. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 

๓. ถังพ่นสารเคมี 

๔. ชุดพ่นสารเคมี 

๕. ถังผสมสารเคมี 

๖. เครื่องชั่ง กระบอกตวง 

๗. กล้องถ่ายรูป 

๘. ป้าย ปากกาเขียนป้าย 

๙. ฯ 

วิธีการ 

๑. วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี ได้แก่ 
กรรมวิธีที่ 1 propiconazole 25% W/V EC  อัตรา 25 มล./น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 2 iprodione 50% WP   อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 3 pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 4 mancozeb 80% WP  อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 5 พ่นน้ าเปล่า 

๒. ปลูกคะน้าในกระถางทดลอง ๓๐ กระถางต่อซ้ าต่อกรรมวิธี พ่นสารทดลองตามกรรมวิธีที่

ก าหนด เริ่มพ่นสารเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ าทุก 7 วัน 



๓. สุ่มวัดการเป็นโรคของคะน้าจ านวน 20 กระถางต่อซ้ าต่อกรรมวิธี โดยวัดเป็นระดับการเกิดโรค 

ได้แก่ 

  ระดับ 1 ใบไม่พบการเกิดโรค  

   ระดับ 2 ใบพบการเกิดโรค 1-10 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ใบ 

   ระดับ 3 ใบพบการเกิดโรค 11-25 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ใบ 

   ระดับ 4 ใบพบการเกิดโรค 26-50 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ใบ 

   ระดับ 5 ใบพบการเกิดโรค 51-75 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ใบ 

   ระดับ 6 ใบพบการเกิดโรคมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ใบ 

บันทึกผลก่อนพ่นสารทุกครั้ง และหลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 7,14 วัน 

๔. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

๕. รายงานผลการทดลอง 

เวลาและสถานที่ 

ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๔– กันยายน ๒๕๕๕ โรงเรือนทดลอง กลุ่มวิจัยโรคพืช 

สอพ. 

ปี ๒๕๕๖ 

อุปกรณ์ 

๑. แปลงปลูกคะน้า 

๒. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 

๓. ถังพ่นสารเคมี 

๔. ชุดพ่นสารเคมี 

๕. ถังผสมสารเคมี 

๖. เครื่องชั่ง กระบอกตวง 

๗. กล้องถ่ายรูป 

๘. ป้าย ปากกาเขียนป้าย 

๙. ฯ 



วิธีการ 

๖. วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี ได้แก่ 
กรรมวิธีที่ 1 propiconazole 25% W/V EC  อัตรา 25 มล./น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 2 iprodione 50% WP   อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 3 pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 4 mancozeb 80% WP  อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 5 พ่นน้ าเปล่า 

๗. ปลูกคะน้าในแปลงทดลองขนาดแปลงย่อย 4x4 เมตร แต่ละแปลงย่อยห่างกัน 1 เมตร พ่นสาร

ทดลองตามกรรมวิธีที่ก าหนด เริ่มพ่นสารเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ าทุก 7 วัน 

๘. สุ่มวัดการเป็นโรคของคะน้าจ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย โดยวัดเป็นระดับการเกิดโรค ได้แก่ 

  ระดับ 1 ใบไม่พบการเกิดโรค  

   ระดับ 2 ใบพบการเกิดโรค 1-10 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ใบ 

   ระดับ 3 ใบพบการเกิดโรค 11-25 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ใบ 

   ระดับ 4 ใบพบการเกิดโรค 26-50 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ใบ 

   ระดับ 5 ใบพบการเกิดโรค 51-75 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ใบ 

   ระดับ 6 ใบพบการเกิดโรคมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ใบ 

บันทึกผลก่อนพ่นสารทุกครั้ง และหลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 7,14 วัน 

๙. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

๑๐. รายงานผลการทดลอง 

เวลาและสถานที่ 

ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๕– กันยายน ๒๕๕๖ ในเขตจังหวัดล าพูน 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ในปี ๒๕๕๔ ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ จากการทดสอบสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชชนิดต่างๆ 

ในการป้องกันก าจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชสกุล Alternaria ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า สารเคมีป้องกัน

ก าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria ที่มีประสิทธิภาพในระดับห้องปฏิบัติการ ได้แก่ mancozeb, 

propiconazole, iprodione, pyraclostrobin โดยพบว่าเชื้อรา A. brassicicola ไม่เจริญเติบโตในทุก



สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่ใช้ทดลอง เมื่อเปรียบเทียบกับท่ีเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ผสมสารพบว่า

เชื้อเจริญจนเต็มจานเลี้ยงเชื้อ 

ปี ๒๕๕๕ ท าการทดลองในระดับเรือนทดลอง ท าการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ RCB ๔ ซ้ า 

๕ กรรมวิธี ได้แก่ pyraclostrobin 25% W/V ECอัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร, propiconazole 25% 

W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร, iprodione 50% WPอัตรา ๓๐กรัม/น้ า ๒๐ลิตร, mancozeb 

80% WPอัตรา ๕๐กรัม/น้ า ๒๐ลิตร และ กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ปลูกคะน้าในกระถางจ านวน ๓๐ กระถาง

ต่อซ้ าต่อกรรมวิธี พ่นสารทุก ๗ วัน วัดผลการทดลองโดยการสุ่ม ๒๐ กระถางต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  

ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทดลอง 

พบว่า ความรุนแรงของโรคใบจุดในแปลงทุกกรรมวิธี อยู่ระหว่าง ๑.๔๖ - ๑.๔๙ ไม่มีความแตกต่าง

ทางสถิติ(ตารางที่ ๑) 

ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทดลองครั้งที่ ๒ 

พบว่า กรรมวิธีใช้สารpropiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร, iprodione 50% 

WPอัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร, pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร มีความ

รุนแรงของโรคใบจุด ๑.๔๕, ๑.๕๓ ,๑.๔๑ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และmancozeb 80% WP

อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร  มีความรุนแรงของโรคมากกว่า ๓ ชนิดแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี

ความรุนแรงของโรค ๑.๘๗ แต่ทุกรรมวิธีที่พ่นสารความรุนแรงของโรคใบจุดน้อยกว่าและแตกต่างกันทาง

สถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีความรุนแรงของโรค ๒.๑๑ (ตารางท่ี ๑) 

ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทดลองครั้งที่ ๓ 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีความรุนแรงของโรค ๒.๔๔ ในส่วนกรรมวิธีใช้สาร พบว่าpyraclostrobin 25% 

W/V ECอัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร มีความรุนแรงของโรค ๑.๑๔ น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ 

propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร  และ  iprodione 50% WPอัตรา 30 กรัม/

น้ า 20 ลิตร ที่มีความรุนแรงของโรค ๑.๓๖ และ  ๑.๔๕ ตามล าดับ ซึ่งทั้ง ๒ ชนิด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ส่วนmancozeb 80% WPอัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร  มคีวามรุนแรงของโรคมากกว่า ๓ ชนิดแรก อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความรุนแรงของโรค ๑.๙๘ (ตารางท่ี ๑) 



ประเมินความรุนแรงของโรคหลังพ่นสารทดลองครั้งสุดท้าย ๗ วัน 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีความรุนแรงของโรค ๒.๙๘ ในสว่นกรรมวิธีใช้สาร สาร pyraclostrobin 25% 

W/V ECอัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร และ propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร 

ความรุนแรงของโรค ๑.๑๐ และ ๑.๒๘ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ iprodione 50% WP

อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีความรุนแรงของโรคใบจุด๑.๓๔ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ  propiconazole 

25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร ส่วนmancozeb 80% WPอัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร  มี

ความรุนแรงของโรคมากกว่า ๓ ชนิดแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความรุนแรงของโรค ๒.๑๘ 

(ตารางท่ี ๑) 

ประเมินความรุนแรงของโรคหลังพ่นสารทดลองครั้งสุดท้าย ๑๔ วัน 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีความรุนแรงของโรค ๔.๑๐ ในสว่นกรรมวิธีใช้สาร สาร pyraclostrobin 25% 

W/V ECอัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร,propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตรและ 

iprodione 50% WPอัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีความรุนแรงของโรค ๑.๒๑, ๑.๔๑และ ๑.๕๒

ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนmancozeb 80% WPอัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร  มีความรุนแรง

ของโรคมากกว่า ๓ ชนิดแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความรุนแรงของโรค ๒.๙๗ (ตารางท่ี ๑) 

ปี ๒๕๕๖ การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดคะน้า 

ในระดับแปลงทดลอง ท าการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ RCB ๔ ซ้ า ๕ กรรมวิธี ได้แก่ 

pyraclostrobin 25% W/V ECอัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร, propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕

มล./น้ า ๒๐ ลิตร, iprodione 50% WPอัตรา ๓๐กรัม/น้ า ๒๐ลิตร, mancozeb 80% WPอัตรา ๕๐

กรัม/น้ า ๒๐ลิตร และ กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ท าการทดลอง ๒ การทดลอง จากการทดลองพบว่าสารเคมี

ป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดคะน้า ได้แก่ pyraclostrobin 25% 

W/V ECอัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร, propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร รองลง

ไปได้แก่ iprodione 50% WPอัตรา ๓๐กรัม/น้ า ๒๐ลิตร และสารที่ให้ผลในการควบคุมได้พอควรคือ  

mancozeb 80% WPอัตรา ๕๐กรัม/น้ า ๒๐ลิตรโดยพ่นสารทุก ๗ วัน 



จากการทดลองสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดคะน้า ๒ แปลงทดลอง 

พบว่าสารเคมีทั้ง ๔ ชนิด มีประสทธิภาพในการป้องกันก าจัดได้มากน้อยแตกต่างกัน สอดคล้องกันทั้ง ๒ 

แปลงทดลอง ดังนี้ 

แปลงทดลองที่ ๑ อ.เมือง จ.ล าพูน ระหว่าง พฤศจิกายน ๒๕๕๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทดลอง 

พบว่า ความรุนแรงของโรคใบจุดในแปลงทุกกรรมวิธี อยู่ระหว่าง ๑.๔๕ - ๑.๕๐ ไม่มีความแตกต่าง

ทางสถิติ(ตารางที่ ๒) 

ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทดลองครั้งที่ ๒ 

พบว่า กรรมวิธีใช้สาร propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร, iprodione 50% 

WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลติร, pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร มีความ

รุนแรงของโรคใบจุด ๑.๔๑, ๑.๕๐ ,๑.๔๑ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ mancozeb 80% WP 

อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร  มีความรุนแรงของโรคมากกว่า ๓ ชนิดแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี

ความรุนแรงของโรค ๑.๘๔ แต่ทุกรรมวิธีที่พ่นสารความรุนแรงของโรคใบจุดน้อยกว่าและแตกต่างกันทาง

สถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีความรุนแรงของโรค ๒.๑๐ (ตารางท่ี ๒) 

ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทดลองครั้งที่ ๓ 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีความรุนแรงของโรค ๒.๔๕ ในส่วนกรรมวิธีใช้สาร พบว่าpyraclostrobin 25% 

W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร มีความรุนแรงของโรค ๑.๑๕ น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ 

propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร  และ  iprodione 50% WP อัตรา 30 

กรัม/น้ า 20 ลิตร ที่มีความรุนแรงของโรค ๑.๓๔ และ  ๑.๔๔ ตามล าดับ ซึ่งทั้ง ๒ ชนิด ไม่แตกต่างกันทาง

สถิติ ส่วน mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลติร  มีความรุนแรงของโรคมากกว่า ๓ ชนิดแรก 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความรุนแรงของโรค ๒.๐๒ (ตารางท่ี ๒) 

ประเมินความรุนแรงของโรคหลังพ่นสารทดลองครั้งสุดท้าย ๗ วัน 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีความรุนแรงของโรค ๒.๙๗ ในส่วนกรรมวิธีใช้สาร สาร pyraclostrobin 25% 

W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร และ propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร 

ความรุนแรงของโรค ๑.๑๐ และ ๑.๒๗ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ iprodione 50% WP 

อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีความรุนแรงของโรคใบจุด ๑.๓๓ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ  



propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร ส่วน mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/

น้ า 20 ลิตร  มีความรุนแรงของโรคมากกว่า ๓ ชนิดแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความรุนแรงของ

โรค ๒.๑๗ (ตารางท่ี ๒) 

ประเมินความรุนแรงของโรคหลังพ่นสารทดลองครั้งสุดท้าย ๑๔ วัน 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีความรุนแรงของโรค ๔.๐๘ ในส่วนกรรมวิธีใช้สาร สาร pyraclostrobin 25% 

W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร และ propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร 

ความรุนแรงของโรค ๑.๒๐ และ ๑.๓๙ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ iprodione 50% WP 

อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีความรุนแรงของโรคใบจุด ๑.๕๓ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ  

propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร ส่วน mancozeb 80% WP อัตรา 50 

กรัม/น้ า 20 ลิตร  มีความรุนแรงของโรคมากกว่า ๓ ชนิดแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความ

รุนแรงของโรค ๒.๙๔ (ตารางท่ี ๒) 

แปลงทดลองที่ ๒ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน ระหว่าง พฤศจิกายน ๒๕๕๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทดลอง 

พบว่า ความรุนแรงของโรคใบจุดในแปลงทุกกรรมวิธี อยู่ระหว่าง ๑.๔๗ - ๑.๕๐ ไม่มีความแตกต่าง

ทางสถิติ(ตารางที่ ๓) 

ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทดลองครั้งที่ ๒ 

พบว่า กรรมวิธีใช้สาร propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร, iprodione 50% 

WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลติร, pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร มีความ

รุนแรงของโรคใบจุด ๑.๔๕, ๑.๕๓ ,๑.๔๓ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ mancozeb 80% WP 

อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร  มีความรุนแรงของโรคมากกว่า ๓ ชนิดแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี

ความรุนแรงของโรค ๑.๘๖ แต่ทุกรรมวิธีที่พ่นสารความรุนแรงของโรคใบจุดน้อยกว่าและแตกต่างกันทาง

สถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีความรุนแรงของโรค ๒.๑๓ (ตารางท่ี ๓) 

ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทดลองครั้งที่ ๓ 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีความรุนแรงของโรค ๒.๔๗ ในส่วนกรรมวิธีใช้สาร พบว่า pyraclostrobin 25% 

W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร และ propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร  

มีความรุนแรงของโรค ๑.๒๒ และ ๑.๒๕ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิแต่น้อยกว่าและแตกต่างทาง



สถิติกับ  iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร ที่มีความรุนแรงของโรค  ๑.๔๘ และแตกต่าง

กันทางสถิติ กับ mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร  ทีม่ีความรุนแรงของโรคมากกว่า ๓ 

ชนิดแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความรุนแรงของโรค ๒.๐๐ (ตารางท่ี ๓) 

ประเมินความรุนแรงของโรคหลังพ่นสารทดลองครั้งสุดท้าย ๗ วัน 

พบว่า ทุกกรรมวิธีใช้สาร ความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับ พ่นน้ าเปล่าซึ่งมี

ความรุนแรงของโรค ๓.๐๐ ในส่วนของกรรมวิธีพ่นสาร พบว่าสาร propiconazole 25% W/V EC อัตรา 

๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร, iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตรและ pyraclostrobin 25% W/V 

EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลติร มีความรุนแรงของโรคใบจุด ๑.๒๕, ๑.๓๔ ,๑.๑๗ ตามล าดับ ไม่แตกต่าง

กันทางสถิติ และ mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร  มีความรุนแรงของโรคมากกว่า ๓ 

ชนิดแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความรุนแรงของโรค ๒.๑๙ (ตารางท่ี ๓) 

ประเมินความรุนแรงของโรคหลังพ่นสารทดลองครั้งสุดท้าย ๑๔ วัน 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีความรุนแรงของโรค ๔.๑๑ ในส่วนกรรมวิธีใช้สาร สาร pyraclostrobin 25% 

W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร และ propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร 

ความรุนแรงของโรค ๑.๔๓ และ ๑.๒๓ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ iprodione 50% WP 

อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีความรุนแรงของโรคใบจุด ๑.๕๕ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ  

propiconazole 25% W/V EC อัตรา ๒๕มล./น้ า ๒๐ ลิตร ส่วน mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/

น้ า 20 ลิตร  มีความรุนแรงของโรคมากกว่า ๓ ชนิดแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความรุนแรงของ

โรค ๒.๙๘ (ตารางท่ี ๓) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองพบว่าสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดโรค

ใบจุดคะน้า ได้แก่ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา ๑๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร, propiconazole 

25% W/V EC อัตรา ๒๕ มล./น้ า ๒๐ ลิตร รองลงไปได้แก่ iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 

20 ลิตร และสารที่ให้ผลในการควบคุมได้พอควรคือ  mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 

ลิตรโดยพ่นสารทุก ๗ วัน  

อย่างไรก็ตามการทดลองนี้เป็นการทดลองพ้ืนฐาน เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพสารเคมีป้องกัน

ก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดคะน้า ยังไม่ได้มีการศึกษาด้านพิษตกค้าง 

จึงควรที่จะได้มีการศึกษาด้านพิษตกค้างโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

รายงานผลงานวิจัยประจ าปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อ และใช้ท าเอกสารแนะน า 

11. ค าขอบคุณ 

- 

12. เอกสารอ้างอิง 

นิตยา กันหลง.  2545.  โรคส าคัญของพืชสกุลหอมและกระเทียมในประเทศไทย.   เอกสารวิชาการ  

        กองโรคพืชและจุลชีววิทยา.  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  96 หน้า 

พัฒนา สนธิรัตน วิรัช ชูบ ารุง ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน และปิยะ เกียรติก้อง.  2526.  เชื้อรา  

                  Alternaria ที่เป็นสาเหตุโรคใบจุดของพืชผักบางชนิด.  วารสารโรคพืช ปีที่ 3 เล่มที่ 4. ต.ค.- 

                  ธ.ค. 2526.  น. 154-167. 

13. ภาคผนวก 



ตารางท่ี ๑ ประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อรา  propiconazole 25% W/V EC, pyraclostrobin 25% W/V EC, iprodione 50% WPและ mancozeb 80% 

WPในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดคะน้า ในเรือนทดลอง 

กรรมวิธี 

อัตราการ
ใช้กรัม, 

มล. / น้ า 
๒๐ ลิตร 

ระดับการเกิดโรค 
ก่อนพ่นสาร ก่อนพ่นสารครั้ง

ที ่๒ 
ก่อนพ่นสารครั้ง

ที๓่ 
หลังพ่นสารครั้ง
สุดท้าย ๗ วัน 

หลังพ่นสารครั้ง
สุดท้าย ๑๔ วัน 

1. propiconazole 25% W/V EC 25 1.48 1.45a 1.36b 1.28ab 1.41a 
2. pyraclostrobin 25% W/V EC 15 1.48 1.41a 1.14a 1.10a 1.21a 
3. iprodione 50% WP 30 1.48 1.53a 1.45b 1.34b 1.52a 
4. mancozeb 80% WP 50 1.49 1.87b 1.98c 2.18c 2.97b 
5. Control (พ่นน้ าเปล่า) - 1.46 2.11c 2.44d 2.98d 4.10c 

% CV  6.26 5.00 8.25 6.62 8.58 
 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี ๒ ประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อรา  propiconazole 25% W/V EC, pyraclostrobin 25% W/V EC, iprodione 50% WPและ mancozeb 80% 

WPในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดคะน้า อ.เมือง จ.ล าพูน 

กรรมวิธี 

อัตราการ
ใช้กรัม, 

มล. / น้ า 
๒๐ ลิตร 

ระดับการเกิดโรค 
ก่อนพ่นสาร ก่อนพ่นสารครั้ง

ที ่๒ 
ก่อนพ่นสารครั้ง

ที๓่ 
หลังพ่นสารครั้ง
สุดท้าย ๗ วัน 

หลังพ่นสารครั้ง
สุดท้าย ๑๔ วัน 

1. propiconazole 25% W/V EC 25 1.48 1.41a 1.34b 1.27ab 1.39ab 
2. pyraclostrobin 25% W/V EC 15 1.50 1.41a 1.15a 1.10a 1.20a 
3. iprodione 50% WP 30 1.45 1.50a 1.44b 1.33b 1.53b 
4. mancozeb 80% WP 50 1.49 1.84b 2.02c 2.17c 2.94c 
5. Control (พ่นน้ าเปล่า) - 1.48 2.10c 2.45d 2.97d 4.08d 

% CV  4.48 3.86 6.74 6.16 8.40 
 

 



 

 

 

ตารางท่ี ๓ ประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อรา  propiconazole 25% W/V EC, pyraclostrobin 25% W/V EC, iprodione 50% WP และ mancozeb 80% 

WPในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดคะน้า อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

กรรมวิธี 

อัตราการ
ใช้กรัม, 

มล. / น้ า 
๒๐ ลิตร 

ระดับการเกิดโรค 
ก่อนพ่นสาร ก่อนพ่นสารครั้ง

ที ่๒ 
ก่อนพ่นสารครั้ง

ที๓่ 
หลังพ่นสารครั้ง
สุดท้าย ๗ วัน 

หลังพ่นสารครั้ง
สุดท้าย ๑๔ วัน 

1. propiconazole 25% W/V EC 25 1.50 1.45a 1.25a 1.25a 1.43ab 
2. pyraclostrobin 25% W/V EC 15 1.48 1.43a 1.22a 1.17a 1.23a 
3. iprodione 50% WP 30 1.48 1.53a 1.48b 1.34a 1.55b 
4. mancozeb 80% WP 50 1.48 1.86b 2.00c 2.19b 2.98c 
5. Control (พ่นน้ าเปล่า) - 1.47 2.13c 2.47d 3.00c 4.11d 

% CV  4.53 4.58 6.06 6.04 7.27 
 



 

 

 

 

 


