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บทคัดย่อ 

 การเก็บตัวอย่างโรคเน่าด าที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora  ของ
กล้วยไม้ม็อคคาร่า พันธุ์คาลิปโซ่ ใน 4 จังหวัด ในแหล่งปลูกในประเทศไทย ได้แก่ จ.
กรุงเทพมหานคร   จ.นครปฐม  จ.สมุทรสาคร จ.ราชบุรี ในเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 
2560 มีแนวโน้มไม่ต้านทานสาร metalaxyl ในความเข้มข้นที่ 300 ppm - 4,000 ppm บน
อาหารพิษในห้องปฏิบัติการ และในการทดลองเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 นั้น 
การทดสอบความต้านทานโรคเน่าด าของกล้วยไม้ต่อสารเคมี metalaxyl 25 % WP ในโรงเรือน
ทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยของขนาดแผลในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นสารอยู่ระหว่าง 0.41-1.64 ซม. ขณะที่



กรรมวิธีควบคุมค่าเฉลี่ยของขนาดแผลอยู่ที่ 4.11 ซม. จากการทดลองในครั้งนี้สรุปได้ว่า โรคเน่า
ด าที่เกิดจากเชื้อรา P. palmivora  ของกล้วยไม้ม็อคคาร่า พันธุ์คาลิปโซ่ ยังไม่มีความต้านทาน
ต่อสาร metalaxyl 25 % WP  

 

Abstract 

 Black rot of Moccara cause by Phytophthora palmivora . In October 

2016-September 2017 are collected  P. palmivora  in 4 provices  in Thailand, 

Bangkok,  Nakorn Pathom ,Samutsakorn ,Ratchaburi. All location,  P. palmivora  are 

not resistance of metalaxyl 25 % WP in concentrate 300 ppm - 4,000 ppm. by 

poision food technique in Laboratory. In October 2017-September 2018, Test  in 

glasshouse, all treatments spay with metalaxyl 25 % WP found that mean of lesion 

has 0.41-1.64 cm. and mean of control has 4.11 cm. This experiment can 

conclusion is black rot of moccara not resistanct to metalaxyl 25 % WP. 

ค าน า 

  กลวยไมเปนพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  เนื่องจากเปนพืชที่มีการสงออกท้ังในรูป

ของดอกกลวยไมและตนกลวยไมโดยมีมูลคาการสงออกปละประมาณ  1,500  ลานบาท  คิดเปนร

อยละ 90  ของมูลคาการสงออกไมดอกไมประดับ ( ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2544 )    ตลาดส

งออกท่ีส าคัญไดแก 

ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อิตาลี เนเธอรแลนดและไตหวัน  กลวยไมที่เกษตรกรนิยมปลูกมีหลายสกุล  เช

น กลวยไมลูกผสมสกุลหวาย ม็อคคารา ออนซิเดียม แวนดา  แอสโคเซนดา  อะแรนดา  และ

คัทลียา  ซึ่งแหลงปลูกที่ส าคัญคือ  จังหวัด  นครปฐม  กรุงเทพฯ  สมุทรสาคร นนทบุรี ราชบุรี 

อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรีและสุพรรณบุรี( กรมสงเสริมการเกษตร, 2544) 

ปจจุบันการปลูกเลี้ยงกลวยไมยังมีปญหาในดานเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลิตในสวนที่

ถูกตอง  ซึ่งปญหาดานโรคพืชมีผลท าใหผลผลิตกลวยไมต่ าและไมไดมาตรฐาน ( กรมวิชาการ

เกษตร, 2542)โดยเฉพาะโรคเนาด าของกลวยไม้ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora palmivora 

(Butl.)  ที่ระบาดท าความเสียหายใหกับกลวยไมได้หลายสกุล   และเกิดไดกับทุกสวนของกลวยไม



ตั้งแต่ ราก  ใบ ยอด และดอก  อาการของโรคท่ีพบคือ จะเกิดจุดกลม ชุมน้ าสีน้ าตาลออนจนถึงสี

น้ าตาลเขม  จากนั้นแผลจะลุกลามขยายท าใหใบเนา  ถาอาการรุนแรงจะเขาท าลายสวนยอดและ

ล าตนท าใหเกิดอาการยอดเนาด า (นิยมรัฐ, 2544) 

เกิดในกล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวาย สกุลแวนด้า ที เอ็ม เอ แวนด้าไชเดียนา อะแรนคริสติน อะแรน

ดาอรา แคทลียา ม็อคคารา (อมรรัตน์, 2556) พบทุกแหล่งปลูกกล้วยไม้ โดยเฉพาะช่วงที่อากาศ

เย็นและมีความชื้นสูง สภาพที่เหมาะสมของเชื้อราคือ ช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 25-28 องศา

เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 เปอร์เซ็นต์ และแสงแดดต่ ากว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน โรคระบาดโดย

สปอร์ของเชื้อราติดไปกับดิน น้ าฝน หรือน้ าระหว่างการให้น้ า (กลุ่มวิจัยโรคพืช, 2553)  

สารเคมีเมทาแลกซิล (metalaxyl) เป็นสารเคมีท่ีมีการใช้อย่างกว้างขวางในการควบคุมเชื้อราที่อยู่

ใน Class Oomycetes  เช่น Phytophthora, Pythium   และ Bremia  เป็นต้น โดยผลของการ

ใช้สารเคมีจะไปยับยั้งการสร้ างสปอร์และการเจริญเส้นใยของเชื้อราในพืชอาศัย นอกจากนี้ยังมีผล

ต่อการงอกของสปอร์และซูโอสปอร์  (zoospore) ด้วย (Lee et al., 1999) การออกฤทธิ์ของ

สารเคมีเมทาแลกซิลต่อเชื้อราจะมีการออกฤทธิ์โดยยับยั้งบริเวณท่ีมีการสังเคราะห์ rRNA  โดยเข้า

รบกวนกิจกรรมของ  RNA  polymerase  I-template  complex ซึ่งการออกฤทธิ์ดังกล่าวของ

สารเคมีอาจท าให้ เชื้อรามีการปรับตัวจนท าให้ เกิดความต้านทานต่อสารเคมีขึ้นได้ 

ในกล้วยไม้นั้นโรคเน่าด าเกิดจากเชื้อ Phytophthora palmivora จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความ

ต้านทานกับสารเคมีเมตาแลคซิลขึ้นได้เช่นเดียวกัน 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1.อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างโรคพืช เช่น ถุงพลาสติก ยางรัด กระดาษ 

2.อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น จานอาหารเลี้ยงเชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ 

3.สารเคมี metalaxyl 25 % WP, mancozeb 80% WP, propamocarb hydrochloride 

72.2% SL, fosetyl-aluminium 80% WP, etridiazole 24 % EC 

4.อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น กระดาษ ปากกา กล้องถ่ายรูป 

วิธีการ 



ขั้นตอนที่1 ความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าด าของ

กล้วยไม้ต่อสารเคมี metalaxyl ในห้องปฎิบัติการ (2560) 

วางแผนการทดลองแบบ CRD 10 ซ้ า 8 กรรมวิธี  

กรรมวิธีที่ 1 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 1,000 ppm 

กรรมวิธีที่ 2 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 1,500 ppm 

กรรมวิธีที่ 3 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 2,000 ppm 

กรรมวิธีที่ 4 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 2,500 ppm 

กรรมวิธีที่ 5 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 3,000 ppm 

กรรมวิธีที่ 6 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 3,500 ppm 

กรรมวิธีที่ 7 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 4,000 ppm 

กรรมวิธีที่ 8 ไม่ผสมสารเคมี metalaxyl เป็นตัวเปรียบเทียบ 

-วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1.เก็บตัวอย่างโรคเน่าด าของกล้วยไม้ สาเหตุจากเชื้อรา P. palmivora  จากแหล่งปลูก จ.

กรุงเทพมหานคร จ.นครปฐม จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร จ านวนอย่างน้อย 2 แห่งของแต่ละ

จังหวัด เก็บและแยกเชื้อในวันเดียวกัน  โดยตัดบริเวณรอยต่อเนื้อเยื่อที่เป็นโรคกับเนื้อเยื่อ

ปกติ เป็นชิ้นส่วนขนาด 2x2 มิลลิเมตร ตัวอย่างละ 15-20 ชิ้น เลี้ยงบนอาหารวุ้นมันฝรั่งผสม 

BRNAP ซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะ เพาะเชื้อในอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24-36 ชั่วโมง ตัด

ขอบโคโลนีของเส้นใยที่เจริญออกมาจากชิ้นเนื้อเยื่อ เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะอีกครั้ง 

แล้วจึงน าเส้นใยเชื้อที่งอกเลี้ยงบนอาหารวุ้นแครอท  แยกเก็บเชื้อบริสุทธิ์แต่ละตัวอย่างใน

หลอดทดลอง เพื่อรอท าการทดสอบต่อไป(อมรรัตน์, 2556) 

2.เตรียมเชื้อรา จาก stock เลี้ยงให้เชื้อเจริญเต็มอาหารเลี้ยงเชื้ออาหารวุ้นแครอทจนอายุ 5 

วัน เพ่ือรอท าการทดสอบต่อไป 

3. เตรียมสารเคมี metalaxyl ตามค าแนะน าอัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตรคือความ

เข้มข้น 1,500, 2,000และ2,500 ppm ปราณีและคณะ (2557)  ได้ท าการทดสอบ 

metalaxyl ความเข้มข้น 2,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา ได้ 

100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ความเข้มข้น 4,000 ppm เป็นอัตรา 2 เท่าของค าแนะน า  

4.ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโต ของเชื้อรา โดยวิธี poison food 

technique น าสาร metalaxyl ความเข้มข้นต่างๆผสมกับอาหารวุ้นมันฝรั่งที่หลอมเหลวที่

อุณหภูมิ 50  องศาเซลเซียส จากนั้นวางชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยของเชื้อรา โดยใช้ cork borer ขนาด



เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตรเจาะวุ้นตรงปลายเส้นใยของเชื้อราที่เลี้ยงไว้ จ านวน 1 ชิ้น วาง

กลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วางที่อุณหภูมิ ห้อง จนเชื้อราในกรรมวิธีเปรียบเทียบเจริญเต็มจาน

อาหารเลี้ยงเชื้อ 

-การบันทึกข้อมูล  

1.วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยใชสูตร  

L= 100 – [ขนาดเสนผาศูนยกลางของเชื้อราในจานที่มีสาร ×100] 

                ขนาดเสนผาศูนยกลางของเชื้อราในจานควบคุม 

2.ท าการเก็บเชื้อราที่แสดงความต้านทานต่อสารเคมี metalaxyl ใน stock แล้วน ามาวางบน

สารเคมีซ้ าอีก 2 ครั้งเพ่ือยืนยันว่าเชื้อสามารถเจริญบนอาหารที่ผสมสารเคมีได้จริง 

3.วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ขั้นตอนที่2 ทดสอบความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าด า

ของกล้วยไม้ต่อสารเคมี metalaxyl ในโรงเรือนทดลอง (2561) 

-แบบและวิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ CRD 10 ซ้ า 8 กรรมวิธี  

กรรมวิธีที่ 1 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 1,000 ppm 

กรรมวิธีที่ 2 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 1,500 ppm 

กรรมวิธีที่ 3 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 2,000 ppm 

กรรมวิธีที่ 4 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 2,500 ppm 

กรรมวิธีที่ 5 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 3,000 ppm 

กรรมวิธีที่ 6 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 3,500 ppm 

กรรมวิธีที่ 7 metalaxyl 25 % WP ความเข้มข้น 4,000 ppm 

กรรมวิธีที่ 8 พ่นน้ าเปล่า 

-วิธีปฏิบัติการทดลอง  

1.เตรียมเชื้อราที่แสดงความต้านทานต่อสารเคมี metalaxyl จาก stock เลี้ยงให้เชื้อเจริญ

เต็มอาหารเลี้ยงเชื้ออาหารวุ้นแครอทจนอายุ 5 วัน เพ่ือรอท าการทดสอบต่อไป    

2.เตรียมสารเคมี metalaxyl ความเข้มข้นต่างๆ   

3.ทดสอบโดยวางชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยของเชื้อรา ด้วยวิธี mycerial disc ใช้ cork borer ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เจาะวุ้นตรงปลายเส้นใยของเชื้อรา จ านวน 1 ชิ้น วางกลางใบ

กล้วยไม้ที่ท าแผลไว้ จ านวน 5 ใบต่อต้น นับจากยอด ปิดด้วยส าลีชุบน้ า คลุมด้วยพลาสติกใส



เพ่ือให้ความชื้น บ่มไว้ 48 ชั่วโมง จากนั้นเอาถุงออก น าชิ้นวุ้นออกจากแผล ท าการฉีดพ่น

สารเคมี ทุก 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง 

-การบันทึกข้อมูล   

วัดขนาดแผลกว้างยาว ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิธี DMRT 

 

เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2561  

แปลงเกษตรกรในแหล่งปลูก จ.กรุงเทพมหานคร จ.นครปฐม จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

  จากการเก็บตัวอย่างโรคเน่าด าของกล้วยไม้ม็อคคาร่า พันธุ์คาลิปโซ่ ใน 4 จังหวัด 

ได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 สวน จ.นครปฐม จ านวน 11 สวน จ.สมุทรสาคร  

จ านวน 4 สวน จ.ราชบุรี  จ านวน 2 สวน รวมทั้งหมดจ านวน 21 สวนนั้น เมื่อน าตัวอย่างโรค

มาแยกเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่าตัวอย่างจากสวน อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี จ านวน 1 

สวน สามารถแยกเชื้อสาเหตุโรคได้ จ านวน 10 ไอโซเลท  ผลการทดสอบสาร metalaxyl 

ความเข้มข้นต่างๆ ทั้ง 10 ไอโซเลท ดังTable1  เชื้อรา Phytophthora palmivora  สาเหตุ

โรคเน่าด าของกล้วยไม้ม็อคคาร่า พันธุ์คาลิปโซ่ มีแนวโน้มไม่ต้านทานสาร metalaxyl ใน

ความเข้มข้นที่ 1,000 ppm -4,000 ppm จึงท าการทดสอบที่ 50 ppm-1,000ppm โดย

เพ่ิมความเข้มข้นทีละ50ppm ปรากฏว่าเชื้อราสามารถเจริญได้ในความเข้มข้นตั้งแต่ 

50ppm-250ppm เท่านั้น 

 ในการทดสอบในโรงเรือน ค่าเฉลี่ยของขนาดแผลในการทดสอบความต้านทานของ

เชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าด าของกล้วยไม้ต่อสารเคมี metalaxyl ใน

โรงเรือนทดลองนั้น พบว่า ทุกความเข้มข้นของสาร metalaxyl 25 % WP มีค่าเฉลี่ยของ

ขนาดแผลอยู่ระหว่าง 0.41-1.64 ซม. ขณะที่กรรมวิธีควบคุมค่าเฉลี่ยของขนาดแผลอยู่ที่ 

4.11 ซม. ดังTable2  จึงกล่าวได้ว่า แนวโน้มของโรคเน่าด าที่ต้านทานต่อสาร metalaxyl 25 

% WP ในกล้วยไม้พันธุ์ม็อคคาร่ายังไม่ปรากฏ แต่การฉีดพ่นสาร metalaxyl 25 % WP ลง

ในกล้วยไม้นั้น ท าให้ชะลอการเกิดการระบาดของโรคได้  

 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 



 การทดสอบความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าด า

ของกล้วยไม้ต่อสารเคมี metalaxyl นั้น ยังไม่เกิดความต้านทานของโรคต่อสารเคมี 

metalaxyl ค าแนะน าในการฉีดพ่น metalaxyl 25 % WP ในกล้วยไม้ ในความเข้มข้น 

2,000 ppm ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรยังมีประสิทธิภาพในยับยั้งการระบาดของ

โรคเน่าด าได้ 

 

ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณคุณทัศนาพร ทัศคร กลุ่มวิจัยโรคพืชเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ค าปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะต่างๆในการด าเนินงานทดลอง ขอขอบคุณทีมงานกลุ่มบริหารศัตรูพืชทุกท่านที่

ท าให้งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ภาคผนวก 

 
Table1 Percentage of inhibited zone in poison food to Phytophthora palmivora  10 isolate (RAT1-1 - RAT1-10)  in Ratchaburi Province, 
November  2017. 
 

Treatment  ppm 
Percentage of inhibited zone 

RAT1-1 RAT1-2 RAT1-3 RAT1-4 RAT1-5 RAT1-6 RAT1-7 RAT1-8 RAT1-9 RAT1-10 

metalaxyl 25 % WP  1,000  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

metalaxyl 25 % WP  1,500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

metalaxyl 25 % WP  2,000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

metalaxyl 25 % WP  2,500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

metalaxyl 25 % WP  3,000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

metalaxyl 25 % WP  3,500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

metalaxyl 25 % WP  4,000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

water - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Table2 Mean of lesions of Phytophthora palmivora to metalaxyl in green house, February-March 2017. 

Treatment ppm Mean of lesions (cm.) 



Before app.  After app.(days) 

1 2  3 7  

metalaxyl 25 % WP 1,000 0.30 0.66a 1.14ab 0.90a 

metalaxyl 25 % WP 1,500 0.25 0.68a 0.88a 0.84a 

metalaxyl 25 % WP 2,000 0.24 0.57a 0.65a 0.66a 

metalaxyl 25 % WP 2,500 0.28 0.59a 0.59a 0.62a 

metalaxyl 25 % WP 3,000 0.24 0.51a 0.47a 0.63a 

metalaxyl 25 % WP 3,500 0.25 0.45a 0.45a 0.64a 

metalaxyl 25 % WP 4,000 0.26 0.41a 0.40a 0.60a 

water 0 0.29 1.21b 2.31b 2.17b 

CV (%) - 74.10 52.90 179.30 181.90 

RE (%) - - - 92.4 106.30 
1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMR



 

 

 

 
 

Figure1 Isolate RAT1-1 - RAT1-10 to poison food of metalaxyl 25 % WP 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Figure2 Isolate RAT1-1 - RAT1-10 to poison food of metalaxyl 25 % WP
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