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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :   

 

2. โครงการวิจัย   :  เทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องเทศ 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษาการป้องกันก าจัดโรคใบจุดจากเชื้อ Collectotrichum  

                                           sp. ในพริกไทย 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study of the prevention leaf spot disease  

                                             Collectotrichum sp. In Piper nigrum Linn. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง        นางอภิรดี  กอร์ปไพบูลย์ สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

ผู้ร่วมงาน นางสาวสาลี่ ชินสถิต         สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี6 

 นายสมชาย ฉันทพิริยะพูน สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี6 

 

 

           



2 

 

อภิรดี กอร์ปไพบูลย์1 สาวสาลี่ ชินสถิต2 และ สมชาย ฉนัทพริิยะพูน2  
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Abstract 
Study of the prevention leaf spot disease Collectotrichum sp. In Piper nigrum Linn. Conduct 

experiments at black pepper orchard in Chanthaburi province. since October 2016 to September 
2018, the objective is to study how to prevent interweaving leave spot disease in pepper by 
spraying anti-leaf spot disease. Experimental planning with RCB. There are 5 methods. 1. Do not 
spray chemicals as a control. 2. Sprey mancozeb switch carbendazim. 3. Sprey mancozeb switch 
azoxystrobin. 4. Sprey mancozeb switch captan. 5. Sprey mancozeb switch Copper Oxychloride.    
6. Sprey mancozeb. Found that when sprayed with a mancozeb switch Carbendazim to the black 
pepper tree once a week for 5 consecutive weeks. There is a decrease of the disease that leaves 
most. Before spraying, the percentage of disease occurring at the leaves was 27.50. Black pepper 
leaf disease index was 58.34. Disease resistance levels are at medium (MR). With the percentage of 
disease occurring at 21.04, decreased by 6.46, black pepper leaf disease index was 33.33. The 
disease resistance level is at the resistance(R) and the reduction of disease occurring throughout 
the black pepper tree most. Before spraying, 46.18 of the disease occurrence was found in the 
leaves. The disease-induced disease index was 83.34. The resistance level was moderate (MR). The 
percentage of disease occurring throughout the black pepper tree was 38.90, decreased by 7.82. 
Black pepper leaf disease index was 33.33. The disease resistance level was at the resistance (R). 

บทคัดย่อ 
ศึกษาการป้องกันก าจัดโรคใบจุดจากเชื้อ Collectotrichum sp. ในพริกไทย ท าการทดลองที่สวนพริกไทย

เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการป้องกัน

ก าจัดโรคใบจุดแบบผสมผสานในพริกไทย โดยท าการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคใบจุด วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 

5 กรรมวิธี คือ 1. ไม่พ่นสาร เคมีก าจัดโรคพืชเป็นกรรมวิธีควบคุม 2. พ่นแมนโคเซปสลับกับคาร์เบนดาซิม 3. พ่นแมน

โคเซปสลับกับอะซอกซีสโตรบิน 4. พ่นแมนโคเซปสลับกับแคบแทน 5. พ่นแมนโคเซปสลับกับคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 

และ 6. พ่นแมนโคเซป พบว่า เมื่อพ่นด้วยแมนโคเซบสลับกับคาร์เบนดาซิม แก่ต้นพริกไทยสัปดาห์ละคร้ัง ติดต่อกัน 5 

สัปดาห์ มีการลดลงของการเกิดโรคที่ใบมากที่สุด คือ ก่อนพ่นสารพบร้อยละการเกิดโรคที่ใบ ร้อยละ 27.50 ดัชนีการ

เกิดโรคใบพริกไทย มีค่า 58.34 ระดับความต้านทานโรคอยู่ในระดับต้านทานปานกลาง (MR) เมื่อได้รับการพ่นสาร มี

ร้อยละการเกิดโรคที่ใบ ร้อยละ 21.04 ลดลง ร้อยละ 6.46 ดัชนีการเกิดโรคใบพริกไทย มีค่า 33.33 ระดับความ

ต้านทานโรคอยู่ในระดับต้านทาน (R) และมีการลดลงของการเกิดโรคทั่วทั้งต้นพริกไทยมากที่สุด คือ ก่อนพ่นสารพบ

ร้อยละการเกิดโรคที่ใบ ร้อยละ 46.18 ดัชนีการเกิดโรคทั่วทั้งต้นพริกไทย มีค่า 83.34 ระดับความต้านทานโรคอยู่ใน

ระดับต้านทานปานกลาง (MR) เมื่อได้รับการพ่นสาร มีร้อยละการเกิดโรคทั่วทั้งต้นพริกไทย ร้อยละ 38.90 ลดลง ร้อย

ละ 7.82 ดัชนีการเกิดโรคใบพริกไทย มีค่า 33.33 ระดับความต้านทานโรคอยู่ในระดับต้านทาน (R)1 
                                                           
1 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22190 โทรศัพท์ 0-3939-7030 
  Chanthaburi Horticultural Research Center Tapoon sub district, Klung district, Chanthaburi province 22190 Tel. 0-3939-7030         
2 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22190 โทรศัพท์ 0-3939-7134  
  Office of Agricultural Research and Development region 6 Tapoon sub district, Klung district, Chanthaburi  province 22190 Tel. 0-3939-7134 
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5. ค าน า                                  

พริกไทยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Piper Nigrum Linn.  และมีชื่ อสามัญว่า  Black pepper  

พริกไทยจัดเป็นพืชไม้เนื้ออ่อน ล าต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยหรือกึ่งทรงพุ่ม รากมีรากใต้ดิน (underground 

root) และรากเกาะ (climbling roots) แตกออกจากข้อของล าต้นท าหน้าที่เกาะตามหลักเพ่ือหาอาหารและ

พยุงล าต้น สามารถเติบโตได้ดีในอากาศแบบร้อนชื้นมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 25 – 40 องศาเซลเซียส และมีฝนตก

เฉลี่ยประมาณ 1,200 – 2,500 มิลลิเมตรต่อปี พันธุ์พริกไทยที่นิยมปลูกในปัจจุบันคือพันธุ์ซาราวัคและพันธุ์ซี

ลอน ซึ่งที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ โดยมีระยะปลูกที่เหมาะสมเท่ากับ 2x2 เมตร และ 2.5x2.5 เมตร

ตามล าดับ โดยใช้ค้างจากเสาไม้หรือเสาปูน ปลูก 2 ต้นต่อหนึ่งค้าง (กรมวิชาการเกษตร, 2009)  ผลผลิตเฉลี่ย

โดยทั่วไปประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเก่ียวที่อายุประมาณ 6-7 เดือนหลังดอกบานน าไปตากแดด เรียกว่า

พริกไทยด า และเก็บเกี่ยวที่อายุประมาณ 7-8 เดือนหลังดอกบาน น าไปแช่น้ าลอกเปลือกออกและตากแดด

เรียกว่าพริกไทยขาว พ้ืนที่ปลูกพริกไทยที่ส าคัญในเขตภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

95 ของพ้ืนที่ปลูกพริกไทยทั้งประเทศ สถานการณ์พริกไทยในจังหวัดจันทบุรีข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรรายงานว่าพริกไทย ปี 2556 เนื้อที่ให้ผลผลิตพริกไทยรวมทั้งประเทศ 7 ,010 ไร่ลดลงจากปี 2555 

จ านวน 244 ไร่หรือร้อยละ 3.36 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 3,800 ตัน เพ่ิมขึ้น จากปี 2555 จ านวน 296 ตัน 

หรือร้อยละ 8.45 ผลผลิตต่อไร่ ทั้งประเทศ 542 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 จ านวน 59  กิโลกรัม หรือร้อย

ละ 12.22 ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ 4,848 ตันในปี2555 จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้

ภายในประเทศสถานการณ์การผลิต เนื้อที่ให้ผลลดลงจากปี 2555  เนื่องจากแหล่งผลิตในจังหวัดจันทบุรีพบ

การระบาดของโรค ทั้งโรครากเน่า ต้นพริกไทยแสดงอาการใบสีเขียวเหี่ยว เมื่อใบแสดงอาการเน่า ร่วง ท าให้

ตายทั้งต้น ซึ่งเกิดจากเกิดจากเชื้อ Phytophthora sp. และโรคใบจุด ท าลายความสมบูรณ์ต้นพริกไทย  

อาการของโรคใบเกิดเป็นจุดวงกลมสีน้ าตาลด าหรือสีด ารอบจุดเป็นสีเหลือง  ส่งผลให้ใบร่วง  และเมื่อเข้าสู่ล า

ต้นมีอาการต้นด าและตายในที่สุด ซึ่งเกิดจากเกิดจากเชื้อ Collettotrichum sp. พบการระบาดทั่วทั้งจังหวัด 

จากสภาพอากาศของจังหวัดจันทบุรีมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีปริมาณน้ าฝนมาก ส่งผลให้การระบาดของโรค

รุนแรงขึ้นและยังไม่สามารถควบคุมการเกิดโรคได้  จึงจ าเป็นต้องศึกษาหาวิธีการป้องกันก าจัดโรคใบจุด

พริกไทยแบบผสมผสานเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยต่อไป 

ศรีนวล, 2554 เก็บตัวอย่างใบพริกไทยที่แสดงอาการใบจุดที่ส่งผลให้ใบพริกไทยร่วง วิเคราะห์เชื้อ

สาเหตุที่ห้องปฏิบัติการโรคพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต6 พบเชื้อ Collectotrichum sp. พบว่า

เมื่อพ่นแมนโคเซบผสมกับอะซอกซีสโตรบินทุกสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์สามารถลดการเกิดโรคลง 23% 

เป็นกรรมวิธีที่ให้ผลดีที่สุด 

Anandaraj, 1995 ศึกษาโรคในพริกไทย พบโรครากเน่า(root rot) และโรคเหี่ยว(basal wilt) จาก

เชื้อ Phytophthora capsici  โรคใบไหม้(leaf rot and blight) จากเชื้อ Collectotrichum sp. โรคดังกล่าว
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พบเกิดขึ้นมากในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการพ่นสารเคมีน้อย สามารถควบคุมโรคโดยวิธีพ่น bordeaux 

mixture 1% (copper(II)sulfat (CuSO4) และslaked lime(Ca(OH2))) พ่นในช่วงมรสุม ลดการเกิดโรคโดย

copper oxychloride 0.2% 5-8 ลิตรต่อค้าง  และเมื่อพบการเข้าท าลายของโรคพ่น Metalaxyl และ 

Phosphorus acid 

Ton Nu Tuan Nam, 2008 รายงานโรคพริกไทยที่พบมากในประเทศเวียนนาม ดังนี้ Foot rot จาก

เชื้อ Phytophthora capsici เข้าท าลายส่วนราก และ Leaf blight จากเชื้อ C. Gloeosporioides เข้า

ท าลายส่วนใบแก้ปัญหาการระบาดของโรคโดยเริ่มจากการเตรียมแปลงปลูก จัดการให้แปลงพริกไทยมีกา

ระบายน้ าที่ดี มีการตากดิน ใส่ปุ๋ยคอก ใส่เชื้อไตโครเดอม่า และ Bordeaux ช่วยลดการเกิดโรคลง 22% ลด

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลง  ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินช่วยลดการจัดการหญ้า เพ่ิมความชุ่มชื้นดิน ลดการชะหน้า

ดิน สามารถเพ่ิมผลผลิตพริกไทย 8-12% การใช้พันธุ์ปลอดโรค การจัดการดิน เก็บใบหรือส่วนที่เป็นโรคออก

จากแปลง  และเมื่อพบการระบาดของโรคควบคุมด้วยการพ่นสารเคมี phenylamides, (metalaxyl) 

phosphonate,  fosetyl-aluminium, potassium phosphonate  copper oxychloride, Bordeaux 

mixture, phosphorous acid.   

ดังนั้นจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงเป็นที่มาในการน าสารเคมีที่เคยมีรายงานมาแล้วว่าสามารถช่วยลด

การระบาด และการเข้าท าลายของเชื้อรา  Phytophthora sp. และ Collettotrichum sp. ในพริกไทยได้ 

เพ่ือน ามาเปรียบเทียบหาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อใช้ในสภาพแปลงเพ่ือลดการระบาดของการเกิด

โรคในพริกไทยที่ก าลังเป็นปัญหาส าคัญของเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยในจังหวัดจันทบุรี 

 

6. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์      

- ต้นพริกไทยพันธุ์ซาลาวัค อายุประมาณ 5 ปี ที่พบการระบาดของโรคใบจุดของเกษตรกร 

- สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช  

- สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

- ปุ๋ยคอก(มูลวัว) 

- ปูนโดโลไมท์และปูนขาว 

- ถังพ่นสารเคมี 

- ป้ายติดบอกกรรมวิธี 

- กรรไกรตัดแต่งก่ิง 

- อุปกรณ์บันทึกภาพ 

- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
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- วิธีการ  

วางแผนการทดลองแบบRCB มี 6 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 4 ค้าง  

กรรมวิธีที่1   ไม่พ่นสารเคมีก าจัดโรคพืช (ควบคุม) 

กรรมวิธีที่2   พ่นแมนโคเซป 80%WP สลับกับคาร์เบนดาซิม  50%WV  

กรรมวิธีที่3   พ่นแมนโคเซป 80%WP สลับกับอะซอกซีสโตรบิน 25%WV  

กรรมวิธีที่4   พ่นแมนโคเซป 80%WP สลับกับแคบแทน  50%WP  

กรรมวิธีที่5   พ่นแมนโคเซป 80%WP สลับกับคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 80%WP  

กรรมวิธีที่6   พ่นแมนโคเซป 80%WP  

 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 1.  คัดเลือกสวนเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยพันธุ์ซาลาวัคหรือมาเลเซีย โดยมีต้นพริกไทยที่มีอายุหลัง

ปลูก 5 ปี  ที่มีการระบาดของโรคใบจุดพริกไทย  โดยพบการระบาดของโรคมากว่า50% ของจ านวนค้าง

พริกไทยในสวนเกษตรกร จ านวน 2 สวน 

 2.  เก็บใบพริกไทยที่พบอาการใบจุดส่งวิเคราะห์เชื้อสาเหตุที่ห้องปฏิบัติการโรคพืช ส านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี6 

 3.  เก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองเพ่ือส่งวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและธาตุอาหารในดินที่

ห้องปฏิบัติการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี6  แปรผลค่าวิเคราะห์ดินโดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

ปรับปรุงดินตามค าแนะน า 

 4.  เลือกต้นพริกไทยที่ใช้ท าการทดลอง  ประเมินความรุนแรงของโรคให้มีระดับความรุนแรงที่

ใกล้เคียงกัน 

 5.  จัดการตามกรรมวิธี ใน 2 ช่วงเวลา  ช่วงที่ 1 ก่อนการออกดอกของพริกไทยประมาณเดือน

เมษายน-พฤษภาคม  ช่วงที่ 2 ช่วงพริกไทยขึ้นลูกแล้วซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งมีการระบาดของโรครุนแรงประมาณ

เดือนสิงหาคม-กันยายน โดยพ่นสารตามกรรมวิธีสัปดาห์ละ 1 ครั้งติดต่อกัน 4 สัปดาห์ 

 6.  การดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก(มูลวัว)และปรับปรุงดินโดยใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์ ตามค่า

วิเคราะห์  ให้น้ า 3- 4 วันครั้งตามสภาพอากาศ พ่นสารเคมีก าจัดแมลงตามการระบาด 

การบันทึกข้อมูล 

 1.  ให้คะแนนระดับความรุนแรงของโรค  โดยใช้เทียบพ้ืนที่ใบ เช่น เกิดโรคทั้งใบให้คะแนน 100 % 

เกิดโรคครึ่งใบให้คะแนน 50%  และไม่เกิดโรคให้คะแนน 0% โดยแบ่งเป็น 10 ช่วง ช่วงละ 5%   แบ่งการ

บันทึกออกเป็น ก่อนการพ่นสารตามกรรมวิธีบันทึกทุกเดือน  ในช่วงเดือนของการพ่นสารตามกรรมวิธีบันทึก

ทุกสัปดาห์หลังพ่นสาร 
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 2.  การเข้าท าลายของโรคอ่ืนๆ และแมลง 

- เวลาและสถานที่      

 เริ่มต้น ตุลาคม 2559-สิ้นสุด กันยายน 2561  

 สถานที่ท าการทดลอง ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี แปลงพริกไทยเกษตรกร จ.จันทบุรี 

 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์  

หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับความรุนแรงของโรค   
1. การให้คะแนนร้อยละการเกิดโรคที่ใบ โดย เทียบพื้นท่ีใบ เช่น เกิดโรคทั้งใบให้คะแนน 100 % เกิดโรคครึ่ง
ใบให้คะแนน 50%  และไม่เกิดโรคให้คะแนน 0% โดยแบ่งเป็น 10 ช่วง ช่วงละ 5% 
2. ประเมินระดับความต้านทานโรค แบ่งเป็น 6 ระดับ ตามวิธีการประเมินของ Reid (2005) ดังนี้ 
 ระดับทนทาน หรือ immune(I) = ไม่แสดงอาการ 
 ระดับต้านทานสูง หรือ highly resistant (HR) = แสดงอาการเป็นจุดสีเหลือง 
 ระดับต้านทาน หรือ resistant (R) = แผลมีขนาดเล็กมาก 
 ระดับต้านทานปานกลาง หรือ moderately resistant (MR) = แผลมีขนาดเล็กปกคลุม cuticle ของใบ
เป็นส่วนมาก แสดงให้เห็น urediospores น้อย 
 ระดับอ่อนแอปานกลาง หรือ moderately susceptible (MS) = แผลมีขนาดใหญ่เชื่อมชนกัน แสดงให้
เห็น urediospores มาก 
 ระดับอ่อนแอ หรือ susceptible (S) = แผลมีจ านวนมากเชื่อมชนกันเป็นแผลใหญ่ มีการแตกให้เห็น 
urediospores จ านวนมาก 
3. ประเมินดัชนีการเกิดโรคมี 4 ระดับ ดัดแปลงจากวิธีของ McMaught (2008) ดังนี้  
 ระดับ 0 = ไม่แสดงอาการของโรค                            คะแนนการเกิดโรคเป็น 0 
 ระดับต่ า = 1-30% ของต้นที่เป็นโรค                         คะแนนการเกิดโรคเป็น 1 
 ระดับปานกลาง = 31-50% ของต้นที่เป็นโรค               คะแนนการเกิดโรคเป็น 2 
 ระดับรุนแรง = มากกว่า 50% ของต้นที่เป็นโรค            คะแนนการเกิดโรคเป็น 3 
 จากคะแนนการเป็นโรคและจ านวนต้นพืชที่เป็นโรคต่อแปลงน ามาใช้ค านวณดัชนีการเกิดโรค ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดระดับความรุนแรงของโรค จากสมการ 
 ดัชนีการเกิดโรค = [(nax0+ nbx1+ ncx2+ ndx3)/(nx3)]x100 
 เมื่อ na = จ านวนต้นที่มีคะแนนการเกิดโรคเป็น 0 
  nb = จ านวนต้นที่มีคะแนนการเกิดโรคเป็น 1 
  nc = จ านวนต้นที่มีคะแนนการเกิดโรคเป็น 2 
  nd = จ านวนต้นที่มีคะแนนการเกิดโรคเป็น 3 
  N  = จ านวนต้นที่มีการประเมิน 
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ระดับ 0 ไม่แสดงอาการของโรค คะแนนการเกิดโรคเป็น 0 
 

 

 
 
ระดับต่ า 1-30% ของต้นที่เป็นโรค คะแนนการเกิดโรคเป็น 1 

 

 
 
ระดับปานกลาง 31-50% ของต้นที่เป็นโรค คะแนนการเกิดโรคเป็น 2 

 

 
 
ระดับรุนแรง มากกว่า 50% ของต้นที่เป็นโรค คะแนนการเกิดโรคเป็น 3 

 
แบ่งการบันทึกออกเป็น ก่อนการพ่นสารตามกรรมวิธีและหลังการพ่นสารตามกรรมวิธีบันทึกทุกสัปดาห์เป็น
เวลา 5 สัปดาห์  พบว่า  
 1. เมื่อท าการพ่นสารตามกรรมวิธีกับต้นพริกไทยจากแปลงเกษตรกรที่เป็นโรค ท าการทดลองซ้ าเป็นเวลา 
3 ปี ค่าเฉลี่ยผลการให้คะแนนระดับความรุนแรงของโรค ร้อยละการเกิดโรคที่ใบพริกไทย พบว่า เมื่อต้น
พริกไทยได้รับการพ่นด้วยแมนโคเซบสลับกับคาร์เบนดาซิม มีการลดลงของการเกิดโรคที่ใบมากท่ีสุด คือก่อน
พ่นสารพบร้อยละการเกิดโรคที่ใบ ร้อยละ 27.50 เมื่อได้รับการพ่นสารครบ 5 ครั้ง ใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 
ก่อนการออกดอกของพริกไทยประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม  ช่วงที่ 2 ช่วงพริกไทยขึ้นลูกแล้วซึ่งเป็นช่วง
ฤดูฝนซึ่งมีการระบาดของโรครุนแรงประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน มีร้อยละการเกิดโรคที่ใบ ร้อยละ 21.04 
ลดลง ร้อยละ 6.46 รองลงมาคือ ต้นพริกไทยที่ได้รับการพ่นด้วย แมนโคเซบสลับกับอะซอกซีสโตรบิน, แมนโค
เซบสลับกับแคปแทน, แมนโคเซบสลับกับคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ และแมนโคเซบอย่างเดียว ในขณะที่
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กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารก าจัดโรคพืชซึ่งเป็นกรรมวิธีควบคุมพบร้อยละการเกิดโรคที่ใบพริกไทยไม่ต่างจากเดิม คือ 
ลดลง เพียงร้อยละ 0.63 เท่านั้น เมื่อต้นพริกไทยได้รับการพ่นสารตามกรรมวิธี ในสัปดาห์ที่สองของการได้รับ
สารในทุกกรรมวิธีใบพริกไทยที่แก่จัดและเป็นโรคจะหลุดร่วงลงไป ส่วนใบทีอ่ยู่ในระยะเพสลาดที่เคยมีโรคเข้า
ท าลายของโรคใบจะไม่หลุดร่วงแต่จะไม่พบการเข้าท าลายของโรคเพ่ิม และใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่จะไม่พบ
การเกิดโรคเพ่ิม แตกต่างจากใบพริกไทยของต้นทีไ่ม่พ่นสารก าจัดโรคพืชตามกรรมวิธีซึ่งเป็นกรรมวิธีควบคุมใบ
พริกไทยที่แก่จัดและเป็นโรคจะหลุดร่วงลงไป ส่วนใบที่อยู่ในระยะเพสลาดที่เคยมีโรคเข้าท าลายของโรคยังคง
พบการเข้าท าลายเพ่ิม และใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่พบการเกิดโรคเพ่ิมเช่นเดียวกับใบเพสลาด 
 ก่อนการทรีทสารประเมินดัชนีการเกิดโรคใบพริกไทย McMaught (2008) มีค่าเท่ากับ 58.34 ในทุก
กรรมวิธี เมื่อพ่นสารตามกรรมวิธีมีค่าลดลงเท่ากับ 33.33 น้อยกว่ากรรมวิธีไม่พ่นสารมีค่าเท่ากับ 45.84 ส่วน 
ประเมินระดับความต้านทานโรคReid (2005) ก่อนการทรีทสารอยู่ในระดับต้านทานปานกลาง (MR) เมื่อพ่น
สารตามกรรมความรุนแรงของโรคอยู่ในวิธีระดับต้านทาน (R) (Table 1) 
 2. ร้อยละการเกิดโรคที่ต้นพริกไทย พบว่า เมื่อต้นพริกไทยได้รับการพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ สลับ
กับแมนโคเซป มีการลดลงของการเกิดโรคโดยรวมทั้งต้นมากที่สุด คือก่อนพ่นสารพบร้อยละการเกิดโรค
โดยรวมทั้งต้น ร้อยละ 46.18 เมื่อได้รับการพ่นสารครบ 5 ครั้ง ใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 ก่อนการออกดอก
ของพริกไทยประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม  ช่วงที่ 2 ช่วงพริกไทยขึ้นลูกแล้วซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งมีการ
ระบาดของโรครุนแรงประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน มีร้อยละการเกิดโรคโดยรวมทั้งต้นร้อยละ 37.35 
ลดลง ร้อยละ 8.83 รองลงมา คือ ต้นพริกไทยที่ได้รับการพ่นด้วยแมนโคเซบสลับกับคาร์เบนดาซิม, แมนโค
เซบสลับกับแคปแทน, แมนโคเซบสลับกับอะซอกซีสโตรบิน, และแมนโคเซบอย่างเดียว ในขณะที่กรรมวิธีที่ไม่
พ่นสารก าจัดโรคพืชซึ่งเป็นกรรมวิธีควบคุมพบร้อยละการเกิดโรคโดยรวมทั้งต้นเพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 4.05 
 ก่อนการพ่นสารก าจัดโรคพืชประเมินดัชนีการเกิดโรคโดยรวมทั้งต้น McMaught (2008) มีค่าเท่ากับ 
83.34 ในทุกกรรมวิธี เมื่อพ่นสารก าจัดโรคพืชตามกรรมวิธีมีค่าลดลงเท่ากับ 33.33 น้อยกว่ากรรมวิธีไม่พ่นสาร
มีค่าเท่ากับ 50.00 ส่วน ประเมินระดับความต้านทานโรคReid (2005) ก่อนการทรีทสารอยู่ในระดับต้านทาน
ปานกลาง (MR) เมื่อพ่นสารก าจัดโรคพืชตามกรรมวิธีความรุนแรงของโรครวมทั้งต้นอยู่ในระดับต้านทาน (R) 
(Table 2) 
 3. ร้อยละความสมบูรณ์ต้นพริกไทย พบว่า ต้นพริกไทยก่อนท าการทดลองมีความสมบูรณ์ต้นเฉลี่ย ร้อยละ 
56.43 เมื่อพ่นแมนโคเซปสลับกับคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ กับต้นพริกไทยที่พบการเข้าท าลายของโรค ต้น
พริกไทย มีความสมบูรณ์ต้นเพ่ิมข้ึนมากที่สุด คือ ร้อยละ 18.75 รองลงมา คือ พ่นแมนโคเซปสลับกับคาร์เบน
ดาซิมสลับ แมนโคเซปสลับกับอะซอกซีสโตรบิน แมนโคเซป และพ่นแมนโคเซปสลับแคบแทน เท่ากับ ร้อยละ 
11.03 7.37 6.78 และ 5.55 ตามล าดับ ในขณะที่ตน้พริกไทยที่ไม่ได้รับการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชมีความ

สมบูรณ์ต้นเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เท่ากับ 1.76 เนื่องจากพริกไทยทุกกรรมวิธีมีการแตกใบอ่อน (Table 3, 4) 
 4. ปริมาณผลผลิต ไม่มีผลผลติพริกไทยเนื่องจากมีการเข้าท าลายของโรคเกษตรกรจึงท าการปลิดดอกออก
เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของต้นพริกไทยไว้  
 5. การเข้าท าลายของโรคอ่ืนๆและแมลง พบการเข้าท าลายของโรคที่บริเวณใบจากเชื้อ Phytophthora 
sp.  และพบการเข้าท าลายของด้วงเจาะล าต้นและเพลี้ยแป้งในปริมาณน้อย 
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8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

เมื่อต้นพริกไทยมีการเข้าท าลายของโรคพืชท าให้เป็นโรคใบจุดจากเชื้อ Collectotrichum sp. ท า

การพ่นด้วยแมนโคเซบสลับกับคาร์เบนดาซิม แก่ต้นพริกไทยสัปดาห์ละครั้ง ติดต่อกัน 5 สัปดาห์ มีการลดลง

ของการเกิดโรคที่ใบ และทั่วทั้งต้นพริกไทยมากที่สุด  

 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. เพ่ือเป็นข้อมูลให้นักศึกษา นักวิชาการ น าไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือแก้ปัญหาการเกิดโรคใบจุดใน 

พริกไทยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

2. เพ่ือเป็นข้อมูลถ่ายทอด และเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยน าไปใช้แก้ปัญหาโรคใบจุดใน 

พริกไทย  

 

10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

- 

 

11. เอกสารอ้างอิง  
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ภาคผนวก 
Table 1 Percentage of Leaf disease,  Assessment of leaf disease index and Evaluate the 
disease resistance levels of black pepper leaves before and after the spraying 
treatment. 

Treatment 

Before spraying After spraying 
Percentage 

of  
Leaf 

disease 

Assessment 
of leaf 
disease 
index 

McMaught 
(2008) 

Evaluate 
the disease 
resistance 
levels Reid 

(2005) 

Percentage 
of  

Leaf 
disease 

Assessment 
of leaf 
disease 
index 

McMaught 
(2008) 

Evaluate the 
disease 

resistance 
levels Reid 
(2005) Reid 

(2005) 
Control 25.29 58.34 MR 24.67 bc 45.84 MR 
Mancozep 
switch  
Carbendazim 

27.50 58.34 MR 21.04 a 33.33 R 

Mancozep 
switch 
Carbendazim 

28.05 58.34 MR 22.80 ab 33.33 R 

Mancozep 
switch 
Azoxystrobin 

28.15 58.34 MR 23.64 b 33.33 R 

Mancozep 
switch 
Captan 

27.01 58.34 MR 22.29 ab 33.33 R 

Mancozep  25.07 58.34 MR 22.71 ab 33.33 R 

C.V.(%) 22.06 - - 27.47 - - 

Mean values followed by different letters in the same column are significantly different at 

using DMRT at 95% 

Table 2 Percentage of Leaf disease,  Assessment of leaf disease index and Evaluate the 
disease resistance levels of black pepper trees before and after the spraying 
treatment. 

Treatment 

Before spraying After spraying 

Percentage 
of  

Tree 
disease 

Assessment 
of leaf 
disease 
index 

McMaught 
(2008) 

Evaluate 
the disease 
resistance 
levels Reid 

(2005) 

Percentage 
of  

Tree 
disease 

Assessment 
of leaf 
disease 
index 

McMaught 
(2008) 

Evaluate the 
disease 

resistance 
levels Reid 
(2005) Reid 

(2005) 
Control 49.84 83.34 MR 53.88 b 50.00 MR 
Mancozep 
switch 
Carbendazim 

46.63 83.34 MR 38.90 a 33.33 R 
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Mancozep 
switch 
Carbendazim 

44.44 83.34 MR 42.85 ab 33.33 R 

Mancozep 
switch 
Azoxystrobin 

46.93 83.34 MR 41.65 ab 33.33 R 

Mancozep 
switch 
Captan 

46.18 83.34 MR 37.35 a 33.33 R 

Mancozep  42.47 83.34 MR 41.34 ab 33.33 R 

C.V.(%) 24.04 - - 19.06 - - 

Mean values followed by different letters in the same column are significantly different at 

using DMRT at 95% 

 

Table 3 Percentage of mature black pepper trees before and after the spraying 
treatment. 

Treatment 
Percentage of mature tree 

Before spraying After spraying The increase of mature tree 

Control 54.42 56.18 d 1.76 
Mancozep switch 
Carbendazim 

59.54 70.57 a 11.03 

Mancozep switch 
Carbendazim 

58.39 65.77 b 7.37 

Mancozep switch 
Azoxystrobin 

54.43 59.99 c 5.55 

Mancozep switch 
Captan 

54.31 70.47  a 16.17 

Mancozep  57.47 64.25 b 6.78 

C.V.(%) 30.12 26.67 - 

Mean values followed by different letters in the same column are significantly different at 

using DMRT at 95% 
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 Table 4 black pepper trees before and after the spraying treatment. 

Treatment Before spraying After spraying 

Control 

  

Mancozep switch 
Carbendazim 

  

Mancozep switch 
Carbendazim 

  

Mancozep switch 
Azoxystrobin 

  

Mancozep switch 
Captan 

  

Mancozep  

  
 


