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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2561 
 
1. แผนงานวิจัย    
 
2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อใช้เป็นค าแนะน าในการ

ผลิตพืชบริโภคภายในประเทศ และส่งออก 
กิจกรรม  ศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อเป็นค าแนะน าส าหรับ 
  พืชผักท่ีมีปัญหาการส่งออกไปสหภาพยุโรป 
กิจกรรมย่อย 

 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรครากและโคนเนา่ของพริก ที่มี 

สาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. 
  (ภาษาอังกฤษ) Efficacy of fungicides for control of chili root and stem rot  

disease caused by Sclerotium rolfsii Sacc. 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ  ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
ผู้ร่วมงาน   อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
    พจนำ ตระกูลสุขรัตน์ ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 

ชนินทร ดวงสอำด ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
มะโนรัตน์ สุดสงวน ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช  
 

5. บทคัดย่อ 
 ทดลองประสิทธิภำพสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชในกำรป้องกันก ำจัดโรครำกและโคนเน่ำของพริก ที่มีสำเหตุ
จำกเชื้อรำ Sclerotium rolfsii Sacc. จ ำนวน 2 แปลงทดลอง โดยทดลองกับพริกซึ่งปลูกในกระถำง ที่มีกำรปลูก
เชื้อรำ S. rolfsii สำเหตุโรคลงดินบริเวณโคนต้นพริก ด ำเนินกำรที่กลุ่มวิจัยโรคพืช ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำ
พืช กรมวิชำกำรเกษตร กรุงเทพฯ ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กันยำยน 2561 วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB 
จ ำนวน 4 ซ้ ำ มี 8 กรรมวิธี  คือ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร 
tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร etridiazole + quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ20 ลิตร, สำร 
mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร iprodione 50% WP อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 20 
ลิตร มีกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) และ กรรมวิธีที่ไม่ปลูกเชื้อ S. rolfsii และพ่นน้ ำเปล่ำ 
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(ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii) เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ พ่นสำรครั้งแรก หลังปลูกเชื้อสำเหตุโรค 1 วัน พ่นสำร
จ ำนวน 3 ครั้ง ห่ำงกัน 5 วัน ประเมินกำรเกิดโรคก่อนพ่นสำรทดลองทุกครั้งและหลังจำกพ่นสำรทดลองครั้ง
สุดท้ำยที่ 5, 10, 20 และ 30 วัน ผลกำรทดลองทั้งสองแปลง พบว่ำ สำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อ
น้ ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดโรคได้ดีที่สุด ไม่มีต้นพริกที่แสดงอำกำรเหี่ยวหรือตำย (เปอร์เซ็นต์
กำรเกิดโรค 0.00) รองลงมำ คือ สำร tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ในขณะที่
กรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) พริกเป็นโรคตำยทุกต้น (เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 100) ส่วนกรรมวิธี
ไม่ปลูกเชื้อ S. rolfsii และพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii) ต้นพริกไม่แสดงอำกำรโรค (เปอร์เซ็นต์กำรเกิด
โรค 0.00) และทุกกรรมวิธีที่พ่นสำรทดลองไม่พบควำมเป็นพิษต่อพริก  
ค าส าคัญ: โรครำกและโคนเน่ำ  ประสิทธิภำพ  สำรป้องกันก ำจัดโรค พริก    

 
ABSTRACT   

Efficacy tests of some fungicides for control root and stem rot disease of chili caused by 
Sclerotium rolfsii Sacc. were conducted in two pot trials that infested soil with S. rolfsii at Plant 
Pathology Research Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of 
Agriculture, Bangkok during June – September 2018. The experiment was designed as RCB with 
each four replications of eight treatments. The treatments consisted of carboxin 75% WP at rate 
15 g/20 L of water spraying, tolclofos-methyl 50% WP at rate 20  g/20 L of water spraying, 
etridiazole 24% W/V EC at rate 20 ml/20 L of water spraying, etridiazole + quintozene 6% + 24% 
W/V EC at rate 40  ml/20 L of water spraying, mancozeb 80% WP at rate 60 g/20 L of water 
spraying, iprodione 50% WP at rate 30  g/20 L of water spraying, water spraying (control 
treatment with S. rolfsii) and control treatment with non S. rolfsii. The fungicides were sprayed 
firstly on surface soil of chili planting pots after 1 days infested soil with S. rolfsii. Spraying of 
fungicides was done repeatedly 5 days for 3 times. Evaluation of disease incidence was done 
before every spraying and at 5, 10, 20 and 30 days after last spraying by checked number of 
plant with permanent wilting or die. The result of two trials indicated that carboxin 75% WP at 
rate 15 g/20 L of water spraying was the best effective fungicide that showed 100% survival of 
chili plants and followed by tolclofos-methyl 50% WP at rate 20  g/20 L of water spraying. 
Control treatment with S. rolfsii (water spraying) showed that no survival of chili plant (100% 
disease incidence) whereas control treatment with non S. rolfsii showed that no disease 
symptom on chili plant (0.00% disease incidence). However, all tested fungicides have not 
showed a phytotoxicity to chili plant. 
Keywords: Root and stem rot disease    efficacy  fungicide  chilli    
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6. ค าน า 
 พริก (Chili ; Capsicum spp.) เป็นพืชในตระกูล Solanaceae มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ เพรำะ
นอกจำกจะใช้ประกอบอำหำรหรือเป็นเครื่องเทศแล้ว ยังใช้เป็นยำรักษำโรคบำงชนิด และน ำไปแปรรูปเป็น
เครื่องปรุงแต่งรส เช่น พริกแห้ง พริกป่น น้ ำพริกเผำ น้ ำพริกแกง และซอสพริก เป็นต้น พริกสำมำรถปลูกได้ทุก
ภำคของประเทศและปลูกได้ตลอดทั้งปี .ในปี 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกพริกรวมทุกชนิด 252,519 ไร่ ผลผลิต 
282,706,570 กิโลกรัม พริกที่ปลูกมำกที่สุด คือ พริกขี้หนูผลใหญ่ เช่น พริกจินดำ ซุปเปอร์ฮอท เรดฮอท  มีพ้ืนที่
ปลูก 128,958.41 ไร่ ผลผลิตรวม 165,363,211 กิโลกรัม รองลงมำ คือ พริกขี้หนูผลเล็ก เช่น พริกขี้หนูสวน มี
พ้ืนที่ปลูก 93,772.79 ไร่ ผลผลิตรวม 76,689,894.95 กิโลกรัม และพริกใหญ่ มีพ้ืนที่ปลูก 26,222.25 ไร่ ผลผลิต
รวม 32,057,601 กิโลกรัม ปี 2559 คนไทยบริโภคพริกทั้งในรูปของ พริกสด พริกแห้งและพริกป่น ส ำหรับมูลค่ำ
กำรส่งออกพริก พบว่ำตลำดเติบโตขึ้นทุกปี มีมูลค่ำกำรส่งออกเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นซอสพริก 
ปี 2559 มีมูลค่ำกำรส่งออก 2,162.62 ล้ำนบำท พริกแกง 1,797.3 ล้ำนบำท และยังมีพริกแห้ง พริกป่น และ พริก
สด หรือแช่แข็ง ประเทศคู่ค้ำส ำคัญ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และเยอรมัน (วรรณภำ และคณะ 2561; ตะวันฉำย
, 2557) 

ปัญหำหนึ่งที่ส ำคัญของกำรผลิตพริก คือ กำรเกิดโรครำกและโคนเน่ำ ที่มีสำเหตุจำกเชื้อรำ Sclerotium 
rolfsii เป็นโรคที่ส ำคัญและก่อให้ควำมเสียหำยต่อผลผลิตพริกเป็นอย่ำงมำก โดยถ้ำโรครุนแรงจะท ำให้พริกเหี่ยว
และยืนต้นตำย และรำจะสร้ำงเม็ด sclerotium ซึ่งทนต่อกำรท ำลำยของสำรเคมีและสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ท ำให้มี
ชีวิตอยู่ได้นำน นอกจำกนี้ เชื้อรำ S. rolfsii ยังมีพืชอำศัยมำกกว่ำ 500 ชนิด (Aycock, 1966) ส ำหรับในประเทศ
ไทยเชื้อรำ S. rolfsii เป็นสำเหตุโรคที่ส ำคัญของพืชชนิดต่ำงๆ หลำยชนิดเช่นกัน (พัฒนำ และคณะ, 2537)  

ดังนั้น จึงควรหำวิธีกำรป้องกันก ำจัดโรคที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรป้องกันก ำจัดโรคโดยใช้สำรเคมีเป็นวิธี
หนึ่งที่ได้ผลดี เห็นผลเร็ว และปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำและผลิตสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชใหม่หลำยชนิด บำงชนิดมี
ประสิทธิภำพสูงในกำรป้องกันก ำจัดโรคและมีพิษตกค้ำงต่ ำ ดังนั้นจึงท ำกำรทดลองประสิทธิภำพของสำรป้องกัน
ก ำจัดโรคพืชในกำรป้องกันก ำจัดโรครำกและโคนเน่ำของพริกที่มีสำเหตุจำกเชื้อรำ S. rolfsii เพ่ือให้ได้สำรที่มี
ประสิทธิภำพและอัตรำกำรใช้ที่เหมำะสม ส ำหรับเป็นค ำแนะน ำในกำรป้องกันก ำจัดโรครำกและโคนเน่ำของพริก
ต่อไป  

 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
 1. ต้นพริกขี้หนูผลใหญ่ สำยพันธุ์เรดฮอท 
 2. เชื้อรำ S. rolfsii สำเหตุโรครำกและโคนเน่ำของพริก 

3. อำหำรเลี้ยงเชื้อรำ ได้แก่ Potato Dextrose Agar (PDA) และ เมล็ดข้ำวฟ่ำง 
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร เช่น จำนเลี้ยงเชื้อ หลอดทดสอบ cork borer และเข็มเขี่ย  
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 5. อุปกรณ์กำรเกษตร เช่น ดิน กระถำงปลูกพืช ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 และเครือ่งพ่นสำรสะพำยหลังแบบ
วัดแรงดันได้  

6. สำรป้องกันก ำจัดโรคพืชที่ใช้ทดสอบ ได้แก่  carboxin 75% WP, tolclofos-methyl 50% WP, 
etridiazole 24% W/V EC, etridiazole+ quintozene 6% + 24% W/V EC, iprodione 50% WP แ ล ะ 
mancozeb 80% WP  
 7. อุปกรณ์กำรตวง วัด และเครื่องชั่งสำร 
 8. ป้ำยแสดงชื่อซ้ ำและกรรมวิธีทดลอง 

9. อุปกรณ์ส ำหรับกำรบันทึกข้อมูล 
- วิธีการ 

1. เตรียมพืชทดสอบ 
ย้ำยกล้ำพริกขี้หนูสำยพันธุ์เรดฮอทลงปลูกในกระถำง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15 นิ้ว กระถำงละ 1 

ต้น จ ำนวน 320 กระถำง รดน้ ำตำมปกต ิจนกระทั่งต้นพริกอำยุ 35-40 วัน จึงท ำกำรปลูกเชื้อสำเหตุโรค 
2. เตรียมเชื้อรา Sclerotium rolfsii สาเหตุโรค 

โดยน ำเชื้อรำ S. rolfsii มำเลี้ยงบนอำหำร PDA ที่อุณหภูมิ 25-27 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 วัน ใช้ 
cork borer ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 มิลลิเมตร ตัดวุ้นอำหำรบริเวณส่วนปลำยเส้นใยของเชื้อรำ น ำไปใส่ลงใน
ถุงข้ำวฟ่ำงหุงสุกที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อแล้ว ซึ่งบรรจุข้ำวฟ่ำงถุงละ 300 กรัม ใส่เชื้อจ ำนวน ถุงละ 3 ชิ้น เลี้ยงเชื้อที่
อุณหภูมิ 25-27 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 7 วัน ซึ่งเชื้อรำจะเจริญเต็มบนเมล็ดข้ำวฟ่ำง จึงน ำไปใช้ทดสอบ 

3. ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรครากและโคนเน่าของพริก  
- วำงแผนกำรทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จ ำนวน  4 ซ้ ำๆละ 10 ต้น           

มี 8 กรรมวิธี ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1  S. rolfsii + พ่นสำร carboxin 75% WP  อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2  S. rolfsii + พ่นสำร tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3  S. rolfsii + พ่นสำร etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4  S. rolfsii + พ่นสำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC 

อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 5  S. rolfsii + พ่นสำร mancozeb 80% WP  อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6  S. rolfsii + พ่นสำร iprodione 50% WP  อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 7  S. rolfsii + พ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii ) 
กรรมวิธีที่ 8  พ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii ) 
- ปลูกเชื้อรำสำเหตุโรค เมื่อต้นพริกอำยุประมำณ 35-40 วัน หลังย้ำยกล้ำปลูก โดยใส่เชื้อรำ S. rolfsii ที่

เลี้ยงในเมล็ดข้ำวฟ่ำงหุงสุกผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อแล้ว ลงดินบริเวณโคนต้นพริก กระถำงละ 3 กรัม ในทุกกรรมวิธี 
ยกเว้น กรรมวิธีควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii (กรรมวิธีที่ 8) รดน้ ำต้นพริกตำมปกติ วันละ 1 ครั้ง 
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- พ่นสำรทดสอบตำมกรรมวิธีที่ก ำหนดลงดินบริเวณโคนต้นพริกด้วยเครื่องพ่นสำรสะพำยหลังแบบวัด
แรงดันได้ โดยพ่นสำรครั้งแรก หลังปลูกเชื้อ 1 วัน พ่นสำรจ ำนวน 3 ครั้ง ห่ำงกันทุก 5 วัน  

- ประเมินกำรเกิดโรคของพริก ก่อนพ่นสำรทดลองทุกครั้ง และหลังจำกพ่นสำรทดลองครั้งสุดท้ำยที่ 5, 
10, 20 และ 30 วัน โดยนับจ ำนวนต้นพริกที่แสดงอำกำรเหี่ยวตำยและต้นปกติ น ำข้อมูลที่ได้มำค ำนวณหำ
เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค และวิเครำะห์ผลทำงสถิติ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s multiple 
range test (DMRT) 

- บันทึกผลกระทบของสำรทดลองต่อพืช 
- ค ำนวณต้นทุนกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดโรคพืช 

การบันทึกข้อมูล 
- จ ำนวนต้นพริกท่ีแสดงอำกำรเหี่ยวตำยและต้นปกติ 
- ผลกระทบของสำรทดลองต่อพืช 
- ต้นทุนกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดโรคพืช 

- เวลาและสถานที่ 
เวลา   เริ่มต้น  ตุลำคม 2559    สิ้นสุด  กันยำยน 2561 

 สถานที ่ กลุ่มวิจัยโรคพืช ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร กรุงเทพฯ 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ทดลองประสิทธิภำพสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชในกำรป้องกันก ำจัดโรครำกและโคนเน่ำของพริก ที่มีสำเหตุ
จำกเชื้อรำ S. rolfsii จ ำนวน 2 แปลงทดลอง ที่กลุ่มวิจัยโรคพืช ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำร
เกษตร กรุงเทพฯ ผลกำรทดลองดังนี้ 
แปลงที่ 1 ด ำเนินกำรระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – สิงหำคม 2561 (ตำรำงที่ 1) 

ก่อนพ่นสารครั้งที่ 1  ทุกกรรมวิธีต้นพริกไม่แสดงอำกำรโรค แต่พบเชื้อรำ S. rolfsii เจริญบนดินและ
บริเวณโคนต้นพริกในกรรมวิธีที่ปลูกเชื้อ 

ก่อนพ่นสารครั้งที่ 2  พบว่ำ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร 
tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร พริก
มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 0.00, 35.00, 65.00, และ 65.00 ตำมล ำดับ ซึ่งต่ ำกว่ำและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) ที่มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 92.50 ในขณะที่กรรมวิธีพ่นสำร 
mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร iprodione 50% WP อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 20 
ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 92.50 และ 72.50 ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ 
S. rolfsii) โดยที่กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อและพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii) ต้นพริกไมแ่สดงอำกำรโรค 
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ก่อนพ่นสารครั้งที่ 3  พบว่ำ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร 
tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร etridiazole+quintozene 6% + 24% 
W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 0.00, 50.00 และ 72.50 ตำมล ำดับ ซึ่ง
ต่ ำกว่ำและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) ที่มีเปอร์เซ็นต์กำร
เกิดโรค 97.50 ในขณะที่กรรมวิธีพ่นสำร etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร 
mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร iprodione 50% WP อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 20 
ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 77.50, 92.50 และ 80.00 ตำมล ำดับ ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่น
น้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) โดยที่กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อและพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii) ต้นพริกไม่
แสดงอำกำรโรค 

หลังพ่นสารครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) ที่ 5 วัน  พบว่ำ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัม
ต่อน้ ำ 20 ลิตร และ สำร tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิด
โรค 0.00 และ 62.50 ตำมล ำดับ ซึ่งต่ ำกว่ำและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุม
ใส่เชื้อ S. rolfsii) ที่มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 100 ในขณะที่กรรมวิธีพ่นสำร etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, 
สำร mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร iprodione 50% WP อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 
20 ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 95.00, 85.00, 97.50 และ 85.00 ตำมล ำดับ ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) โดยที่กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อและพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. 
rolfsii) ต้นพริกไมแ่สดงอำกำรโรค 

หลังพ่นสารครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) ที่ 10, 20 และ 30 วัน  พบว่ำ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP 
อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตรและ สำร tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร พริกมี
เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 0.00 และ 65.00 ตำมล ำดับ ซึ่งต่ ำกว่ำและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่น
น้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) ที่มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 100 ในขณะที่กรรมวิธีพ่นสำร etridiazole 24% 
W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร iprodione 50% WP 
อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 97.50, 90.00, 97.50 และ 87.50 ตำมล ำดับ ไม่
แตกต่ำงทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) โดยที่กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อและพ่นน้ ำเปล่ำ 
(ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii) ต้นพริกไมแ่สดงอำกำรโรค 

ทุกกรรมวิธีที่พ่นสำรทดลองไม่พบควำมเป็นพิษต่อพืช 
 
แปลงที่ 2 ด ำเนินกำรระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2561 (ตำรำงที่ 2) 
ก่อนพ่นสารครั้งที่ 1  ทุกกรรมวิธีต้นพริกไม่แสดงอำกำรโรค แต่พบเชื้อรำ S. rolfsii เจริญบนดินและ

บริเวณโคนต้นพริกในกรรมวิธีที่ปลูกเชื้อ 
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ก่อนพ่นสารครั้งที่ 2  พบว่ำ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร 
tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V 
EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร iprodione 50% WP อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร พริกมี
เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 0.00, 25.00, 25.00 และ 37.50 ตำมล ำดับ ซึ่งต่ ำกว่ำและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) ที่มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 65.00 ในขณะที่กรรมวิธีพ่นสำร 
สำร etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และ สำร mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัม
ต่อน้ ำ 20 ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 57.50 และ 62.50 ตำมล ำดับ ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่น
น้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) โดยที่กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อและพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii) ต้นพริกไม่
แสดงอำกำรโรค 

ก่อนพ่นสารครั้งที่ 3  พบว่ำ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร 
tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V 
EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร iprodione 50% WP อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตรพริกมี
เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 0.00, 37.50, 52.50 และ 60.00 ตำมล ำดับ ซึ่งต่ ำกว่ำและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) ที่มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 85.00 ในขณะที่กรรมวิธีพ่นสำร 
สำร etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และ สำร mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัม
ต่อน้ ำ 20 ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 87.50 และ 85.00 ตำมล ำดับ ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่น
น้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) โดยที่กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อและพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii) ต้นพริกไม่
แสดงอำกำรโรค 

หลังพ่นสารครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) ที่ 5 วัน  พบว่ำ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัม
ต่อน้ ำ 20 ลิตรและ สำร tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 
0.00 และ 55.00 ตำมล ำดับ ซึ่งต่ ำกว่ำและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ  (ควบคุมใส่
เชื้อ S. rolfsii) ที่มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 100 ในขณะที่กรรมวิธีพ่นสำร etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, 
สำร mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร iprodione 50% WP อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 
20 ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 95.00, 87.50, 92.50 และ 90.00 ตำมล ำดับ ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) โดยที่กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อและพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. 
rolfsii) ต้นพริกไมแ่สดงอำกำรโรค 

หลังพ่นสารครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) ที่ 10, 20 และ 30 วัน  พบว่ำ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP 
อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และ สำร tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร พริกมี
เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 0.00 และ 57.50 ตำมล ำดับ ซึ่งต่ ำกว่ำและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่น
น้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) ที่มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 100 ในขณะที่กรรมวิธีพ่นสำร etridiazole 24% 
W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 
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มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร iprodione 50% WP 
อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 97.50, 95.00, 97.50 และ 90.00 ตำมล ำดับ ไม่
แตกต่ำงทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) โดยที่กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อและพ่นน้ ำเปล่ำ 
(ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii) ต้นพริกไมแ่สดงอำกำรโรค 

ทุกกรรมวิธีที่พ่นสำรทดลองไม่พบควำมเป็นพิษต่อพืช 
จำกผลกำรทดลองทั้งสองแปลง พบว่ำ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 

ลิตร และ สำร tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคต่ ำกว่ำ
และแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) ซึ่งพบว่ำพริกตำยทุกต้น 
ตั้งแต่กำรประเมินโรคที่ 5 วัน หลังจำกพ่นสำรทดลองครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้ำย) โดยที่กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% 
WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ต้นพริกไม่แสดงอำกำรเหี่ยวหรือตำยตลอดระยะเวลำกำรทดลอง เช่นเดียวกับ
กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อและพ่นน้ ำเปล่ำ (ควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii)  

 
ต้นทุนการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช (ตำรำงที่ 3) 
ค ำนวณต้นทุนกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดโรคพืชต่อน้ ำ 20 ลิตร (รำคำซื้อเมื่อ มิถุนำยน 2560) ไดด้ังนี้ 
สำร carboxin 75% WP ใช้อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร มีต้นทุนกำรใช้สำร 19.50 บำทต่อน้ ำ 20 ลิตร 
สำร tolclofos-methyl 50% WP ใช้อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร มีต้นทุนกำรใช้สำร 22.80 บำทต่อน้ ำ 

20 ลิตร 
สำร etridiazole 24% W/V EC ใช้อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร มีต้นทุนกำรใช้สำร 19.20 บำทต่อ

น้ ำ 20 ลิตร 
สำร etridiazole + quintozene 6% + 24% W/V EC ใช้อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ20 ลิตร มีต้นทุนกำร

ใช้สำร 20.00 บำทต่อน้ ำ 20 ลิตร 
สำร mancozeb 80% WP ใช้อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร มีต้นทุนกำรใช้สำร 12.60 บำทต่อน้ ำ 20 

ลิตร 
สำร iprodione 50% WP ใช้อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร มีต้นทุนกำรใช้สำร 28.20 บำทต่อน้ ำ 20 

ลิตร 
  
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลกำรทดลองทั้ งสองแปลง พบว่ำ สำร carboxin 75% WP อัตรำ  15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร  มี
ประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดโรคดีที่สุด โดยตลอดระยะเวลำกำรทดลอง ไม่มีต้นพริกแสดงอำกำรเหี่ยวหรือ
ตำย (เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 0.00) รองลงมำ คือ สำร tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 
ลิตร แปลงที่ 1 พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 65.00 และแปลงที่ 2 พริกมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 57.50 ในขณะที่
กำรพ่นน้ ำเปล่ำ (กรรมวิธีควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) พริกเป็นโรคตำยทุกต้น (เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 100) ส่วนสำร 
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etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, สำร etridiazole + quintozene 6% + 24% 
W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ20 ลิตร, สำร iprodione 50% WP อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร และสำร 
mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ต้นพริกไม่เหี่ยวตำยทั้งหมด แต่มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคไม่
แตกต่ำงทำงสถิติกับกำรพ่นน้ ำเปล่ำ (กรรมวิธีควบคุมใส่เชื้อ S. rolfsii) โดยที่กำรไม่ปลูกเชื้อและพ่นน้ ำเปล่ำ 
(กรรมวิธีควบคุมไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii) ต้นพริกไม่แสดงอำกำรโรค (เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 0.00) และทุกกรรมวิธีที่
พ่นสำรทดลองไม่พบควำมเป็นพิษต่อพริก  

จำกผลกำรทดลองประสิทธิภำพสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชในกำรป้องกันก ำจัดโรครำกและโคนเน่ำของพริก 
ที่มีสำเหตุจำกเชื้อรำ S. rolfsii ในครั้งนี้ แนะน ำให้ใช้สำรที่มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดโรคที่ดีที่สุด คือ 
carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นจ ำนวน อย่ำงน้อย 2 ครั้ง ทุก 5 วัน ซึ่งมีต้นทุนกำรใช้สำร 
19.50 บำทต่อน้ ำ 20 ลิตร และ รองลงมำ คือ สำร tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 
พ่นจ ำนวน อย่ำงน้อย 3 ครั้ง ทุก 5 วัน ซ่ึงมีต้นทุนกำรใช้สำร 22.80 บำทต่อน้ ำ 20 ลิตร  

เนื่องจำกเชื้อรำ S. rolfsii สำมำรถเข้ำท ำลำยพืชได้อย่ำงรวดเร็ว และสร้ำงเม็ดสเคลอโรเทียมอยู่รอดใน
ดินและซำกพืชได้เป็นเวลำนำน ดังนั้น ควรหมั่นตรวจแปลงปลูกพริกอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบเชื้อรำ S. rolfsii ให้
รีบพ่น หรือรดสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชลงดินบริเวณโคนต้นพืชที่พบเชื้อรำและบริเวณใกล้เคียงทันท ี 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ไดค้ ำแนะน ำของชนิดและอัตรำของสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดโรครำก
และโคนเน่ำของพริก ซึ่งเป็นพืชผักส่งออกไปสหภำพยุโรป  

 
11. เอกสารอ้างอิง 
ตะวันฉำย บ้ำนบำงแก้ว. 2557. "พริกข้ีหนู" รสแซบของไทย ถูกใจตลำดมำเลเซีย. วำรสำรเทคโนโลยีชำวบ้ำน 575 

: 47 
พัฒนำ สนธิรัตน์ ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน ธนวัฒน์ ก ำแหงฤทธิรงค์ วิรัช ชูบ ำรุง และ อุบล คือประ โคน. 2537. 

ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงำนวิทยำไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยำ กรมวิชำกำรเกษตร.  285 
หน้ำ 

วรรณภำ เสนำดี ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ และชิดชนก ไชยพร. 2561. พลิกพริกเป็นพริกปลอดภัยด้วยโมเดลพริก. 
วำรสำรเคหกำรเกษตร 42 (2): 63-87. 

Aycock, R. 1966. Stem Rot and Other Diseases Caused by Sclerotium rolfsii. Tech. Bul. No. 174. 
North Carolina Agr. Exp. Sta. 202 pp. 
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ตารางท่ี 1  ผลกำรทดลองประสิทธิภำพสำรป้องกันก ำจัดโรครำกและโคนเน่ำของพริก ที่มีสำเหตุจำกเชื้อรำ Sclerotium rolfsii Sacc. แปลงทดลองที่ 1 ที่กลุ่มวิจัยโรคพืช 

ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรุงเทพฯ ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – สิงหำคม 2561 
 

กรรมวิธี 
อัตราที่ใช้ 

(กรัม,มิลลิลิตร 
ต่อน้ า 20 ลิตร) 

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค1/ 
ก่อนพ่นสาร หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 5 วัน 10 วัน 20 วัน 30 วัน 
1. S. rolfsii + carboxin 75% WP 15 0.00 0.00 a2/ 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
2. S. rolfsii + tolclofos-methyl 50% WP 20 0.00 35.00 b 50.00 b 62.50 b 65.00 b 65.00 b 65.00 b 
3. S. rolfsii + etridiazole 24% W/V EC  20 0.00 65.00 c 77.50 cd 95.00 c 97.50 c 97.50 c 97.50 c 
4. S. rolfsii + etridiazole + quintozene  
   6% + 24% W/V EC 

40 0.00 65.00 c 72.50 c 85.00 c 90.00 c 90.00 c 90.00 c 

5. S. rolfsii + mancozeb 80% WP 60 0.00 92.50 d 92.50 cd 97.50 c 97.50 c 97.50 c 97.50 c 
6. S. rolfsii + iprodione 50% WP 30 0.00 72.50 cd 80.00 cd 85.00 c 87.50 c 87.50 c 87.50 c 
7. S. rolfsii + น้ ำเปล่ำ - 0.00 92.50 d 97.50 d 100.00 c 100.00 c 100.00 c 100.00 c 
8. น้ ำเปล่ำ - 0.00 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 

CV (%)  - 30.76 23.56 15.73 13.93 13.93 13.93 
 

1/ข้อมูลเฉลี่ยจำก 4 ซ้ ำๆ ละ 10 ต้น 

 2/ค่ำเฉลี่ยที่ตำมด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT 
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ตารางท่ี 2  ผลกำรทดลองประสิทธิภำพสำรป้องกันก ำจัดโรครำกและโคนเน่ำของพริก ที่มีสำเหตุจำกเชื้อรำ Sclerotium rolfsii Sacc. แปลงทดลองที่ 2 ที่กลุ่มวิจัยโรคพืช 

ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรุงเทพฯ ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2561 
 

กรรมวิธี 
อัตราที่ใช้ 

(กรัม,มิลลิลิตร 
ต่อน้ า 20 ลิตร) 

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค1/ 
ก่อนพ่นสาร หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 5 วัน 10 วัน 20 วัน 30 วัน 
1. S. rolfsii + carboxin 75% WP 15 0.00 0.00 a2/ 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
2. S. rolfsii + tolclofos-methyl 50% WP 20 0.00 25.00 b 37.50 b 55.00 b 57.50 b 57.50 b 57.50 b 
3. S. rolfsii + etridiazole 24% W/V EC  20 0.00 57.50 cd 87.50 d 95.00 c 97.50 c 97.50 c 97.50 c 
4. S. rolfsii + etridiazole + quintozene  
   6% + 24% W/V EC 

40 0.00 25.00 b 52.50 bc 87.50 c 95.00 c 95.00 c 95.00 c 

5. S. rolfsii + mancozeb 80% WP 60 0.00 62.50 cd 85.00 d 92.50 c 97.50 c 97.50 c 97.50 c 
6. S. rolfsii + iprodione 50% WP 30 0.00 37.50 bc 60.00 c 90.00 c 90.00 c 90.00 c 90.00 c 
7. S. rolfsii + น้ ำเปล่ำ - 0.00 65.00 d 85.00 d 100.00 c 100.00 c 100.00 c 100.00 c 
8. น้ ำเปล่ำ - 0.00 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 

CV (%)  - 48.22 25.04 13.32 11.09 11.09 11.09 
 

1/ข้อมูลเฉลี่ยจำก 4 ซ้ ำๆ ละ 10 ต้น 

 2/ค่ำเฉลี่ยที่ตำมด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT 
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ตารางท่ี 3  รำคำและต้นทุนกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดโรครำกและโคนเน่ำของพริก ที่มีสำเหตุจำกเชื้อรำ Sclerotium rolfsii Sacc. ในกำรใช้ต่อน้ ำ 20 ลิตร 

 
รำคำซื้อเมื่อ มิถุนำยน 2560 
 

สารป้องกันก าจัดโรคพืช 
ขนาดบรรจุ ราคาต่อหน่วยบรรจุ อัตราที่ใช้ ราคาต่อน้ า 20 ลิตร 

(กรัม,มิลลิลิตร) (บาท) (กรัม,มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร) (บาท) 
carboxin 75% WP 500 650 15 19.50 
tolclofos-methyl 50% WP 500 570 20 22.80 
etridiazole 24% W/V EC  1,000 960 20 19.20 
etridiazole + quintozene 6% + 24% W/V EC 1,000 500 40 20.00 
mancozeb 80% WP 1,000 210 60 12.60 
iprodione 50% WP 500 470 30 28.20 
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