
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
------------------------------------------- 

1. แผนงานวิจัย                     : วิจัยและพัฒนาการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อใช้เป็นค าแนะน าในการ  
ผลิตพืชบริโภคภายในประเทศและส่งออก 

2. โครงการวิจัย                     : วิจัยและพัฒนาการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อใช้เป็นค าแนะน าในการ
ผลิตพืชบริโภคภายในประเทศและส่งออก 

    กิจกรรมที่ 2                     : ศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ือเป็นค าแนะน าส าหรับพืชผัก 
ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ ส าหรับบริโภคภายในประเทศและการ
ส่งออก 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)    : ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกสาเหตุจาก 
เชื้อรา Phytophthora colocasiae Rac. 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Efficacy of some fungicides for control taro leaf blight disease  
  casued by Phytophthora colocasiae Rac. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง  : นางสาวชนินทร  ดวงสอาด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    ผู้ร่วมงาน   : นางสาวสุทธิณี   ลิขิตตระกูลรุ่ง      ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 

  นางสาวพรพิมล  อธิปัญญาคม      ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช        
นางสาวสุณีรัตน์  สีมะเดื่อ           ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
นางสาวอมรรัชฏ์   คิดใจเดียว    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
นางสาวพจนา      ตระกูลสุขรัตน์  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
นางสาวมะโนรัตน์  สุดสงวน    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ  

การทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora 
colocasiae Rac. วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 7 กรรมวิธี โดยท าการทดลอง 2 ครั้ง ณ แปลงปลูกเผือก
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยท าการทดลองครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 
ถึง มกราคม 2560 และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 จากการทดลองให้ผลที่สอดคล้อง
คือ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ ethaboxam 10.4% W/V SC อัตรา 10 
มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือเผือกได้ดี โดยมีระดับความรุนแรงของโรค
น้อยกวากรรมวิธีพนสารทดสอบชนิดอื่น รวมถึงกรรมวิธีพนน้ าเปลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถใชเป็น
ค าแนะน าในการปองกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือเผือกที่มสีาเหตุจากเชื้อรา P. colocasiae มีตนทุนการพนสาร 



63.20 และ 13.00 บาท/20 ลิตร หรือ 379 และ 78 บาท/ไร่ ตามล าดับ จากการทดลองไม่พบผลกระทบของสาร
ป้องกันก าจัดต่อพืชทดสอบ 

Efficacy of fungicides to control taro leaf blight disease caused by Phytophthora 
colocasiae Rac.. The RCB had been designed for the experimental plan with seven treatments 
and each of the treatments consisted of four replications. The two experiments were conducted 
on taro plantation located in Nong Han sub-district, San Sai district, Chiangmai province, but in a 
different time. The first experiment was done from December 2016 to January 2017 and the 
second experiment was done from December 2017 to January 2018. Both experiments showed 
the congruent results that pyraclostrobin 25% W/V EC with rate of use at 20 ml/20 liter of water 
and ethaboxam 10.4% W/V SC with rate of use at 10 ml/20 liter of water presented the highly 
significant results in controlling the severity of the taro leaf blight disease caused by P. colocasiae. 
The cost of application pyraclostrobin 25% W/V EC and ethaboxam 10.4% W/V SC were 63.20 
and 13.00 THB/20 liters solution of fungicide or 379 and 78 THB/Rai, respectively. The abnormal 
or toxic symptoms due to the fungicide had not been found based on these experiments.  

6. ค าน า 

 เผือก (Colocasia esculenta L.) เป็นพืชหัวที่เป็นอาหารชนิดหนึ่ง ประชากรของประเทศในเขตร้อน
เกือบทั่วโลกรู้จักเผือกเป็นอย่างดี บางประเทศรับประทานเผือกเป็นอาหารหลัก เผือก สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุก
ส่วน ทั้งหัว ก้านใบ และใบเผือก ประเทศไทยมีการปลูกเผือกอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศ มีพ้ืนที่ปลูกเผือกท้ัง
ประเทศปีละประมาณ 25,000-30,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 45,000-65,000 ตัน ผลผลติเฉลี่ยประมาณ 2-2.5 ตัน
ต่อไร่ ส่วนจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก นครราชสีมา สุรินทร ์
สระบุรี อยุธยา นอกจากนี้เผือกเป็นพืชหัวเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออกอีกพืชหนึ่ง โดยส่งออกท้ังในรูปหัว
เผือก ก้านใบเผือก และใบเผือก เช่น ในปี 2543 ประเทศไทยมีการส่งออกหัวเผือกประมาณ 1,039 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 14.8 ล้านบาท ตลาดต่างประเทศของเผือกท่ีส าคัญมี ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย มาเลเชีย สิงคโปร์ และเน
เธอแลนด์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ได้ทั้งหัว ก้านใบ และใบเผือก รวมทั้งตลาดภายในและ
ต่างประเทศเปรียบเทียบกับข้าวและพืชไร่บางชนิดแล้วเผือกจึงเป็นพืชที่น่าสนใจของเกษตรกรอีกพืชหนึ่ง 

เชื้อรา Phytophthora colocasiae Rac. สาเหตุโรคใบจุดตาเสือของเผือกท าความให้ผลผลิตลดลง 
25-50% นอกจากนี้ยังท าความเสียหายถึงระยะหลังการเก็บเกี่ยว (Misra et al., 2008) ในแปลงที่เป็นรุนแรง 
เผือกจะมีใบเหลืองและมีใบประมาณต้นละ 3-4 ใบ เท่านั้น หากเผือกพบโรคใบจุดตาเสือในระยะที่ยังไม่เริ่มลงหัว 
หรือลงหัวไม่โตนักจะท าให้เสียหายหมด โดยหัวที่ลงจะไม่ขยายหรือเพ่ิมขนาดขึ้น (นรินทร์, 2541; สมศรี และมาลินี
, 2537) ซึ่งท าให้ได้ผลผลิตในปริมาณน้อยและไม่มีคุณภาพ การป้องกันก าจัดโรคท าได้หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่การ



เขตกรรม ชีววิธี พันธุ์ต้านทาน และการใช้สารป้องกันกันก าจัดโรคพืช ในประเทศไทยพันธุ์แนะน าที่ทนทานต่อ
โรคใบจุดตาเสือคือ พจ.06 (สมศรี, 2537) 

จากรายงานผลการทดลองการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคตาเสือของเผือกที่ผ่านมา
มีสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ให้ผลในการควบคุมการเกิดโรคได้ดี ได้แก่ mancozeb  copper  และ metalaxyl 
โดยสารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb และ copper มีผลด้านป้องกัน ส่วน metalaxyl ซึ่งเป็นสารดูดซึมจะ
เหมาะสมในการใช้ในการควบคุมหรือก าจัด การใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชจะให้ผลดีเมื่อใช้ถูกวิธีและในระยะเวลา
ที่เหมาะสม การใช้เมื่อเริ่มมีการระบาดจะให้ผลดีกว่าการที่โรคระบาดรุนแรง (Davinder, 2012) ในอินเดียมี
รายงานการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคหลายการทดลองด้วยกันได้แก่ Ghosh et al., (1991) รายงานถึง
การพ่นด้วย metalaxyl ทุก 15 วัน ให้ผลดีในการควบคุมโรคและให้ผลผลิตสูง เช่นเดียวกับ Aggarwal และ 
Mehrotra (1987) ใข้ metalaxyl และ copper oxychloride ได้ผลดี จากการทดลองพบว่า metalaxyl จะ
ยับยั้งการสร้าง cellulolytic และ pectinolytic enzyme ของเชื้อรา P. colocasiae  ต่อมาในปี 1989 Sahu 
และคณะ  ได้ทดสอบการใช้  zineb พ่นทุก 15 วันให้ผลในการป้องกันก าจัดและเพ่ิมผลผลิตเช่นกัน  ในปาปัว
นิวกินีมีรายงานการพ่นด้วย metalaxyl ทุก 3 อาทิตย์เพ่ิมผลผลิตถึง 50% (Cox et al., 1990) ในฮาวายมี
รายงานการใช้   mancozeb ทุก 7 วันสามารถลดโรคได้ (Bergquist, 1974). การทดลองการใช้สารเคมีจาก
ประเทศโซโลมอน พบว่าการพ่นด้วย copper oxychloride ที่อัตรา 2.25 kg/ha ให้ผลในการป้องกันก าจัดโรค 
แต่การพ่นด้วย mancozeb ที่อัตรา 3.6 kg/ha ควบคุมโรคไม่ได้ผล นอกจากนี้พบว่าการตัดใบที่เป็นโรค รวมถึง
การเพ่ิมความห่างของระยะปลูก ไม่มีผลต่อการลดความรุนแรงของโรคแต่อย่างใด (Jackson et al., 1980) 

โรคใบจุดตาเสือ (Leaf blight) เป็นโรคที่รุนแรงที่สุดของเผือกที่พบในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
โรคนี้เริ่มระบาดเมื่อมีฝนตกและอากาศชุ่มชื้น ถ้ามีฝนตกหนักและติดต่อกันหลายๆ วัน โรคจะระบาดอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงในช่วงที่หมอกลงจัด เผือกจะเป็นโรคนี้ได้ง่ายเช่นเดียวกัน ดังนั้นการศึกษาหาวิธีการป้องกันก าจัดโรคจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง การป้องกันก าจัดโรคโดยการใช้สารเคมีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี เห็นผลเร็ว และปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาและผลิตสารป้องกันก าจัดโรคพืชใหม่หลายชนิด บางชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันก าจัดโรคและมี
พิษตกค้างต่ า ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือของ
เผือก จะได้มาซึ่งสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ และทราบอัตราการใช้ที่เหมาะสม โดยใช้เป็นค าแนะน า
ในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกต่อไป  

ดังนั้นการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือได้สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มปีระสิทธิภาพ และอัตราการใช้ที่
เหมาะสม ในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือก 

7. วิธีด าเนินการ 

    - อุปกรณ์ 

1. สารเคมี ได้แก่ สารป้องกันก าจัดโรคพืช; dimethomorph fosetyl-aluminum metalaxyl-M 
+mancozeb ethaboxam pyraclostrobin และ phosphorous acid  



2. เครื่องพ่นสารแบบเครื่องยนต์ 
3. อุปกรณ์ผสมสารเคมี เช่น ถังน้ า อุปกรณ์ตวงวัดปริมาตร 
4. กล้องถ่ายรูป 
5. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลและผลการทดลอง 

กรรมวิธีการทดลอง  
วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block (RCB) จ านวน 4 ซ้ า ตาม 7 กรรมวิธี ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1  dimethomorph 50% WP    อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2  fosetyl-aluminum 80% WG   อัตรา 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3  metalaxyl-M+mancozeb 68% WG อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4  ethaboxam 10.4% W/V SC   อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5  pyraclostrobin 25% W/V EC   อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6  phosphorous acid  40% W/V SL   อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 

          กรรมวิธีที่ 7  พ่นน้ าเปล่า (กรรมวิธีควบคุม) 

   - วิธีการ 

เตรียมแปลงปลูกพืชทดสอบในแหล่งปลูกเผือก จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลูกเผือก ขนาดแปลงย่อย 1 x 5 
ตารางเมตร และมีระยะห่างระหว่างแปลงย่อย 1 เมตร พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชตามกรรมวิธีที่ก าหนดโดยใช้
เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง อัตราการใช้น้ า 120 ลิตรต่อไร่ พ่นสารครั้งแรกเม่ือพบโรค พ่นสารจ านวน 4 
ครั้ง ทุก 7 วัน  ประเมินความรุนแรงของโรคตามมาตรฐานค าแนะน าการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร ก่อนพ่นสารทุกครั้งและหลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 15 และ 30 วัน โดยสุ่มประเมินจาก
พืช 20 ต้นต่อแปลงย่อย แบ่งระดับความรุนแรงเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1 = พืชไม่ปรากฏอาการโรค 
ระดับ 2 = พืชปรากฏแผลใบจุดตาเสือที่ใบและส่วนต่าง ๆ 1-5 เปอร์เซ็นต์ของต้น  
ระดับ 3 = พืชปรากฏแผลใบจุดตาเสือที่ใบและส่วนต่าง ๆ 6-10 เปอร์เซ็นต์ของต้น  
ระดับ 4 = พืชปรากฏแผลใบจุดตาเสือที่ใบและส่วนต่าง ๆ 11-25 เปอร์เซ็นต์ของต้น  
ระดับ 5 = พืชปรากฏแผลใบจุดตาเสือที่ใบและส่วนต่าง ๆ 26-50 เปอร์เซ็นต์ของต้น  
ระดับ 6 = พืชปรากฏแผลใบจุดตาเสือที่ใบและส่วนต่าง ๆ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของต้น  

 การบันทึกข้อมูล 
- บันทึกความรุนแรงของโรคเป็นเปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบและส่วนต่าง ๆ ที่ปรากฏแผลจุดตาเสือ แล้ว

จัดข้อมูลตามระดับความรุนแรง (Figure 1) 
- บันทึกสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขณะท าการทดลองเท่าที่จะท าได้ เช่น ความชื้น 

ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความแห้งแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น 



- บันทึกผลกระทบของสารทดลองต่อพืช 
- น าข้อมูลความรุนแรงของโรค ที่ได้จากการบันทึกไปวิเคราะห์ผลโดยวิธีทางสถิติ 

    - ค านวณต้นทุนการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อไร่ 

   - เวลาและสถานที่ 
เวลา  ระยะเวลาเริ่มต้น ตุลาคม 2559 และสิ้นสุด กันยายน 2561 รวม 2 ปี 
สถานที่  กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

  แปลงปลูกเผือกจังหวัดเชียงใหม่ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ด าเนินการทดลองครั้งที่ 1 ในพ้ืนที่ ต.เจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 ถึง 
มกราคม 2560 ผลการทดลองพบว่าสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือ
เผือก ได้แก่ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดย metalaxyl+mancozeb  68% WP 
dimethomorph 50 % WP ethaboxam 10.4 % W/V SC และ fosetyl-aluminium 80% WG ให้ประสิทธิภาพ
รองลงมาตามล าดับ โดยสารเคมีที่ด าเนินการทดลองทุกกรรมวิธีให้ผลแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีความเชื่อมั่น 95% (Table 1) เมื่อท าการเก็บเกี่ยววิเคราะห์ข้อมูลของผลผลิตพบว่า ปริมาณผลผลิตจากกรรมวิธี
ที่ฉีดพ่นด้วย pyraclostrobin 25% W/V EC มีปริมาณผลผลิตมากที่สุด และมีความแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 1) แต่ปริมาณผลผลิตไม่มีความแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ฉีดพ่นสารเคม ีทั้งนี้
หลังจากสิ้นสุดช่วงระยะเวลาที่ฉีดพ่นสารเคม ี เกษตรกรได้ดูแลแปลงและป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการเดียวกันทั้ง
แปลง ตามความแตกต่างของปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้น อาจเนื่องมากความแตกต่างของกรรมวิธีในช่วงระยะเวลาที่การ
ทดลอง ซึ่งเป็นระยะที่เผือกเริ่มลงหัว ดังนั้นผลจากการทดลองของเผือกครั้งที่ 1 ได้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่มี
ประสิทธิภาพคือ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร รองลงมาคือ ethaboxam 10.4% 
W/V SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ metalaxyl+mancozeb  68% WP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Figure 1:  Visual scale of taro leaf blight severity (percentage of disease leaf area) 



Table 1:  Efficacy of fungicides application for the control of Phytophthora colocasiae leaf spot disease on taro, located in Jedi Mae Krua 
village, Sansai district, Chiangmai province 

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml/20 l 
of water) 

Score evaluation of Phytopthora leaf spot disease1/ Harvested 
product 
(ton/Rai) 

Before application After application 

1st 2nd 3rd 4th 7 days 15 days 30 days 

dimethomorph 50% WP 20 1.65 ab2/ 2.78 ab 3.25 ab 3.84 b 4.16 ab 4.39 b 4.51 ab 5.22 ab 

fosetyl-aluminium 80% WG 80 1.74 ab 2.39 a 3.30 ab 3.91 b 4.41 b 4.55 b 4.76 bc 5.18 ab 

metalaxyl-M + mancozeb 68% WG 40 1.66 ab 2.40 a 2.85 a 3.40 ab 3.83 ab 4.10 ab 4.38 ab 5.39 ab 

ethaboxam 10.4% W/V SC 10 1.69 ab 2.11 a 2.83 a 3.74 ab 4.28 b 4.68 b 4.99 bc 5.40 ab 

pyraclostrobin 25% W/V EC 20 1.51 a 1.94 a 2.17 a 2.59 a 3.10 a 3.25 a 3.65 a 5.62 a 

phosphonic acid 40% W/V SL 50 1.55 a 2.89 ab 3.59 ab 4.01 b 4.55 b 5.10 bc 5.50 cd 5.15 ab 

Control - 1.55 a 3.98 b 4.71 b 5.58 c 5.90 c 5.96 c 6.00 d 5.10 b 

CV (%) - 6.60 32.60 29.50 19.90 17.00 13.90 13.00 15.6 

RE (%) - - 85.40 71.70 51.30 52.30 47.10 38.40 - 

1/ Phytopthora leaf spot disease evaluation has been done using score of Phytopthora leaf spot disease based on Pesticides efficacy 

experimental design and analysis, Department of Agriculture 
2/ Means followed by different letter in the same column are significantly different at the 5% level by DMRT. 

 

 



 

 



อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร โดยท าการฉีดพ่นทุก 7 วัน และมีตนทุนการพ่นสารคือ 63.20, 13.00 และ 33.60 บาท/20 
ลิตร ตามล าดับ รายละเอียดของต้นทุนค่าใช้จ่ายของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชดังแสดงใน Table 3 

ทดลองครั้งที่ 2 ด าเนินการบนพื้นที่ปลูกเผือกของเกษตรกรใน ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 ผลการทดลองพบว่าสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือเผือก ได้แก่ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
โดย ethaboxam 10.4 % W/V SC fosetyl-aluminium 80% WG และ dimethomorph 50 % WP ให้
ประสิทธิภาพรองลงมาตามล าดับ โดยสารเคมีท่ีด าเนินการทดลองทุกกรรมวิธีให้ผลแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% (Table 2) ช่วงระยะเวลาที่ท าการทดลองเป็นช่วงที่ยังพบว่ามีฝนและ
แตกต่างจากการทดลองครั้งที่ 1 ซึ่งไม่มีฝนตกต่อเนื่อง และอากาศค่อนข้างแห้งในช่วงกลางวันเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดู
หนาวของทางเขตภาคเหนือ ในขณะที่ท าการทดลองครั้งที่ 2 สภาพอากาศมีความชื้นสูง ท าให้พบความรุนแรงหรือ
ความถี่ของการเกิดโรคค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามผลประเมินการเกิดโรค เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความ
แตกต่าง ดังนั้นผลจากการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือก ครั้งที่ 2 ไดส้ารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ คือ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ 
ethaboxam 10.4 % W/V SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดย dimethomorph 50 % WP อัตรา 20 กรัม/
น้ า 20 ลิตร metalaxyl+mancozeb  68% WP อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร และ fosetyl-aluminium 80% WG 
อัตรา 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพรองลงมา  ท าการฉีดพ่นทุก 7 วัน และมีตนทุนการพนสารคือ 63.20, 
13.00, 35.80.60, 33.60 และ 35.80 บาท/20 ลิตร ตามล าดับ รายละเอียดของต้นทุนค่าใช้จ่ายของสารเคมีป้องกัน
ก าจัดโรคพืชดังแสดงใน Table 3  

การทดลองทั้งสองให้ผลที่สอดคลองกันคือ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 
ลิตร และ ethaboxam 10.4% W/V SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคใบ
จุดตาเสือเผือกได้ดี มีระดับความรุนแรงของโรคน้อยกวากรรมวิธีพนสารทดสอบชนิดอ่ืน และกรรมวิธีพนน้ าเปลา 
ดังนั้นจึงสามารถใชเป็นค าแนะน าในการปองกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือเผือกที่มสีาเหตุจากเชื้อรา P. colocasiae 
มีตนทุนการพนสารคือ 63.20 และ 13.00 บาท/20 ลิตร หรอื 379 และ 78 บาท/ไร่ ตามล าดับ และจากการทดลอง
ไม่พบผลกระทบของสารป้องกันก าจัดต่อพืชทดสอบ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือก ไดส้ารเคมีป้องกันก าจัดโรค
พืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือเผือกได้ดี คือ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 
มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ ethaboxam 10.4% W/V SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร สามารถควบคุมความ
รุนแรงของโรคได้ดี โดยพบว่ามีระดับความรุนแรงของโรคน้อยกวากรรมวิธีพนสารทดสอบชนิดอื่น และกรรมวิธีพ่น
ด้วยน้ าเปลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และไม่พบผลกระทบของสารป้องกันก าจัดต่อพืชทดสอบ จึงสามารถใชเป็น
สารแนะน าในการปองกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือเผือกที่มสีาเหตุจากเชื้อรา P. colocasiae และมีตนทุนการพนสาร 
คือ 63.20 และ 13.00 บาท/20 ลิตร หรือ 379 และ 78 บาท/ไร่ ตามล าดับ 



 

 

 

 



Table 2:  Efficacy of fungicides application for the control of Phytophthora colocasiae leaf spot disease on taro, located in Nong Han village, 
Sansai district, Chiangmai province 

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml/20 l 
of water) 

Score evaluation of Phytopthora leaf spot disease1/ Harvested 
product 
(ton/Rai) 

Before application After application 

1st 2nd 3rd 4th 7 days 15 days 30 days 

dimethomorph 50% WP 20 1.41 b2/ 2.03 a 3.13 a 4.15 abc 4.78 a 5.19 ab 5.39 ab 5.47 ab 

fosetyl-aluminium 80% WG 80 1.08 a 1.81 a 2.79 a 3.91 ab 4.56 a 5.41 ab 5.60 ab 5.34 ab 

metalaxyl-M + mancozeb 68% WG 40 1.25 ab 1.93 a 3.74 ab 4.60 bcd 5.23 ab 5.38 ab 5.49 ab 5.44 ab 

ethaboxam 10.4% W/V SC 10 1.26 ab 1.73 a 2.85 a 3.60 a 4.36 a 4.85 a 5.16 a 5.84 a 

pyraclostrobin 25% W/V EC 20 1.30 ab 1.83 a 2.91 a 3.60 a 4.30 a 4.90 a 5.41 ab 5.80 a 

phosphonic acid 40% W/V SL 50 1.35 b 2.23 a 3.76 ab 4.90 cd 5.74 b 5.79 b 5.89 b 5.21 b 

Control - 1.33 ab 2.15 a 4.21 b 5.19 d 5.74 b 5.93 b 5.99 b 4.78 c 

CV (%) - 12.30 16.10 18.30 14.00 11.70 9.10 7.40 21.47 

RE (%) - - 85.40 67.90 41.10 47.50 51.20 40.40 - 

1/ Phytopthora leaf spot disease evaluation has been done using score of Phytopthora leaf spot disease based on Pesticides efficacy 
experimental design and analysis, Department of Agriculture 
2/ Means followed by different letter in the same column are significantly different at the 5% level by DMRT.        

 

 



 

Table 3:  Estimated cost of fungicides application for the control of Phytophthora colocasiae leaf spot on taro, located in Sansai district, 
Chiangmai province 

Treatment 
size of 

package 
Cost/Unita 

(THB) 

Rate of application 
(g, ml/20 l of 

water) 

Estimated cost 
(THB/20 l of 

water) 

Estimated cost 
(THB/Rai/time)b 

dimethomorph 50% WP 500 g 895 20 35.80 215 
fosetyl-aluminium 80% WG 1,000 g 620 80 49.60 298 
metalaxyl-M + mancozeb 68% WG 500 g 420 40 33.60 202 
ethaboxam 10.4% W/V SC 500 cc. 650 10 13.00 78 
pyraclostrobin 25% W/V EC 250 cc. 790 20 63.20 379 
phosphonic acid 40% W/V SL 1,000 cc. 380 50 19.00 114 

a The cost of fungicide based on the price in January 2017 - January 2018 
b Spray volume: 120 liters/rai 

 
 
 
 
 

 



 

 

 



อย่างไรกถ็ึงแม้ว่า pyraclostrobin 25% W/V EC จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่ราคาต้นทุนการพ่นสาร
ค่อนข้างสูงกว่าสารป้องกันก าจัดโรคพืชชนิดอื่น ๆ ดังนั้นปัจจัยด้านต้นทุนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จ
หรือความคุ้มทุนของการผลิต ดังนั้นหากมีการเลือกชนิดของสารเคมีเพ่ือใช้ในการป้องกันก าจัดที่เหมาะสม ก็จะ
ช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนที่สูงได้เช่นกัน อนึ่งการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือ ไม่ควรใช้
สารเคมีเพียงชนิดเดียวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะมีความเสี่ยงที่จะท าให้เชื้อเกิดความต้านทานต่อสารเคมี 
ท าให้การควบคุมหรือป้องกันก าจัดไม่ได้ผล การเปลี่ยนหรือสลับกลุ่มของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช จะช่วยความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากการความต้านทานของเชื้อราสาเหตุต่อสารเคมีได้ และท าให้ยังคงมีทางเลือกเพ่ือใช้ในการ
ควบคุมโรคดังกล่าวได้ 

ดังนั้นผลจากการทดลองนี้ ไดส้ารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันก าจัดโรคใบจุด
ตาเสือของเผือก ซึ่งสามารถใช้เป็นค าแนะน า และเป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรในการป้องกันก าจัดโรค หรือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญที่เป็นประโยชน์ แก่นักวิชาการโรคพืช และนักวิชาการเกษตร ในการพัฒนาหาวิธีการป้องกัน
ก าจัดโรคท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ปลูกพืชต่อไป โดยเมื่อสิ้นสุดการวิจัย สามารถน าผลงานวิจัยเสนอในการประชุม
วิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และ การประชุมวิชาการอารักขาพืช เป็นต้น 

 10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลจากการทดลองนี้ ได้สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการปองกันก าจัดโรคใบจุดตาเสือเผือก
ที่มสีาเหตุจากเชื้อรา P. colocasiae ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายต่อกระบวนการปลูกเผือกจากโรค
ใบจุดตาเสือ โดยกลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยคือ เกษตรกร บุคคลทั่วไป หน่วยงานราชการ 
ตลอดจนบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตร  

 11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ คุณสุทธิณี ลิขิตตระกูลรุ่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ คุณอัชณา เตชะบุญ คุณทิพย์กมล   ธิ
การาช กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 พ่ีๆ และน้องๆ 
กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช ที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการด าเนินการทดลอง และการ
เก็บข้อมูล รวมถึงก าลังใจที่มีให้กันเสมอมา 
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