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5. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวณิชกานต์ นเรวุฒิกุล  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
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     นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5    

6. บทคัดย่อ    

 ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศสาเหตุจากเชื้อรา 

Puccinia horiana P.Henn ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช 6 ชนิด ด าเนินการ

ทดลองใน 2 แปลงทดลอง แปลงทดลองที่ 1 ด าเนินการในแปลงปลูกเบญจมาศของเกษตรกรที่ อ.แม่

สาย จ.เชียงราย ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และแปลงทดลองที่ 2 ท า

การทดลองที ่อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวางแผนการ

ทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ า้ 7กรรมวิธี  ไดแ้ก ่กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร mancozeb 75% WP อัตรา 50 

กรัม/น้ า 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร difenoconazole 25% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, 



กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร chlorothalonil 75% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร 

triademefon 50% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร, กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร azoxystrobin 25% 

SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร hexaconazole 5% SC อัตรา 20 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 7 พ่นน้ าเปล่า (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) ท าการพ่นสารจ านวน  4 

ครั้ง ทุก 7 วัน การทดลองใน 2 แปลงทดลอง ให้ผลการทดลองเป็นไปในทางเดียวกัน โดยเมื่อ

เปรียบเทียบกรรมวิธีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีที่5 พ่นสาร azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ กรรมวิธีที่6 พ่นสาร hexaconazole 5% SC  อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 

ลิตร เป็นกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ด ีมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ าที่สุด แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารอื่นอีก 4 ชนิด โดยมีต้นทุนการพ่นสาร 84 และ 44.80 บาท/ไร่ 

ตามล าดับ อย่างไรก็ตามทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคราสนิมขาวเบญจมาศท่ี

ต่ ากว่าและแตกตา่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า 

 Abstract 
 Six fungicides were evaluated in controlling Chrysanthemum White Rust , 

caused by Puccinia horiana P. Henn. The studies were carried out under two field 

trial conditions during December 2016 to February 2017 at Mae-sai District, Chiangrai 

and March to April May 2018 at Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai, using 

Randomized Completely Block Design (RCB) with four replications and sevent 

treatments. Disease severity was evaluated before and after fungicide spraying with 

seven days interval periods. Six fungicides and their concentrations used in this study 

were mancozeb 75% WP 50 gms. / 20 H2O litres, difenoconazole 25% EC 20 ml. / 20 

H2O litres, chlorothalonil 75% WP 20 gms. / 20 H2O litres, triademefon 50% EC 15 ml. 

/ 20 H2O litres, azoxystrobin 25% SC 5 ml. / 20 H2O litres and hexaconazole 5% SC 

20 ml. / 20 H2O litres. Treatments of fungicide sprayings in the study were compared 

to a treatment of non-fungicide spraying.In location 1 and 2 , a result after the fourth 

spaying showed that azoxystrobin 25% SC 5 ml./ H20 20 litres and สาร hexaconazole 

5% SC 20 ml. / 20 H2O litres, among four fungicides used, exhibited the lowest level 

of disease symptom severity. 

 

7. ค าน า                                  



 เบญจมาศ เป็นไม้ตัดดอกที่มีการซื้อขาย ได้รับความนิยมมากท่ีสุดชนิดหนึ่งในตลาดประเทศ

ไทย เนื่องจากมีสีสันสดใส มีพันธุ์ต่าง ๆ มากมายหลากสี และหลายทรง อายุการปักแจกันนาน และ

ราคาไม่แพง รวมทั้งมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษจ าพวกฟอร์มาดีไฮด์ เบนซีน และแอมโมเนียด้วย 

นอกจากใช้เป็นไม้ตัดดอกแล้ว ยังใช้เป็นไม้กระถาง และไม้ปลูกประดับสวนได้ดีอีกด้วย ส าหรับ

ประเทศไทยมีการปลูกเลี้ยงเบญจมาศกันมากท้ังเพ่ือตัดดอกและเป็นไม้กระถาง โดยมีแหล่งปลูกเป็น

การค้าที่ส าคัญของแต่ละภาค คือ ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ จังหวัด

เชียงใหม่และเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี และขอนแก่น ภาคใต้ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2550 มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 2,385 ไร่ ผลผลิตเกือบทั้งหมดใช้ใน

ประเทศ มีการส่งออกเบญจมาศไม่มาก ปริมาณ 15 ตัน มูลค่า 896,403 บาท ประเทศน าเข้าท่ีส าคัญ 

คือ ไต้หวัน และพม่า  

 ถึงแม้ปัจจุบันประเทศไทยจะสามารถผลิตเบญจมาศเป็นเชิงการค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการ

ของลูกค้าท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึนในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศ ซึ่ง

เป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญและใหญ่ที่สุด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็น

จ านวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศและพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสามารถผลิตได้ต่อเนื่องตลอดปี แต่ก็

ยังพบปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการผลิตเบญจมาศ คือการเข้าท าลายของโรคราสนิมขาวที่

ระบาดรุนแรง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของการผลิตเบญจมาศเมื่อท าการปลูกบนที่สูงในช่วงฤดูหนาวที่มี

สภาพอากาศท่ีชื้น และในพ้ืนที่ปลูกที่ไม่มีการดูแลและจัดการเรื่องโรคอย่างเหมาะสม 

 โรคราสนิมขาว ในเบญจมาศ สาเหตุจากรา Puccinia horiana P.Henn ลักษณะอาการ 

เริ่มแรกเกิดจุดสีเหลืองขนาดเล็ก บริเวณส่วนบนของใบ ซึ่งจะค่อยๆขยาย ใหญ่ขึ้นถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 5 มิลลิเมตร ส่วนดา้นใต้ใบที่ต าแหน่งเดียวกันเริ่ม แรกจะเห็นจุดสีขาวนวล ต่อมาเม่ือจุดนั้น

ขยายใหญ่ขึ้นเป็นนูนกลมออกสีชมพู และเปลี่ยน เป็นสีขาวเมื่อเจริญเต็มที่ ระบาดมากจะท าให้ใบมีสี

เหลืองและลามแห้งไปทั่วทั้งใบ ในดอก จะมีการไหม้แห้งจากปลายกลีบดอกเข้ามา ส่งผลถึงปริมาณ

และคุณภาพของดอกเบญจมาศเม่ือต้องตัดจ าหน่าย  

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสารเคมีก าจัดโรคพืชได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการผลิตผลผลติ

ทางการเกษตร และท าให้เกิดผลกระทบตามมาจากการใช้สารเคมีเหล่านั้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นทั้งใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างานของเกษตรกร และส่วนของการตกค้างต่างๆ ถึงแม้การเลือกใช้สารเคมี

ป้องกันก าจัดโรคพืชจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด แต่หากเกษตรกรมีการเลือกใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรค

พืชอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ ใช้ในปริมาณท่ีถูกต้อง ใช้ถูกเวลา และใช้เท่าที่จ าเป็นนั้นจะสามารถ

ท าให้ทางเลือกการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคพืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่งด้วย  

ดังนั้น การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวใน



เบญจมาศ สาเหตุจากรา Puccinia horiana P.Henn จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ได้สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาว

ในเบญจมาศ เพ่ือใช้เป็นค าแนะน าให้เกษตรกรผู้ปลูกและผู้เกี่ยวข้อง  และใช้เป็นสารมาตรฐานในการ

สนับสนุนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายต่อไป 

 

8. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์    

 - แปลงปลูกเบญจมาศ 

 -ต้นกล้าเบญจมาศ 

 -สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 

 -สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง 

 -เครื่องพ่นยา และอุปกรณ์ส าหรับพ่นยา 

 -อุปกรณ์การเกษตร เชือก ตาข่าย 

 -ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี  

 -เครื่องชั่ง กระบอกตวง 

 -กล้องจุลทรรศน์ 

 -กล้องถ่ายรูป 

 -ป้าย แท็ก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

- วิธีการ  
วางแผนการทดลอง  
ท าการทดลองในแปลงปลูกดอกเบญจมาศของแปลงเกษตรกร โดยใช้ขนาดแปลงย่อย ที่มีพ้ืนที่

อย่างน้อย 5 ตารางเมตร และแต่ละแปลงย่อยห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร ดูแลต้นเบญจมาศตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

 วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 7 กรรมวิธี 4 ซ้ า 
กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร mancozeb 75% WG  อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร oxycarboxin 20% EC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร   
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร triadiminol 25% EC   อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร triademefon 50% EC  อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร   
กรรมวิธีที ่5 พ่นสาร azoxystrobin 25% SC   อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร hexaconazole 5% SC   อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร   
กรรมวิธีที่ 7 พ่นน้ าเปล่า (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 
 



วิธีการพ่นสารและประเมินโรค 
 ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคราสนิมขาวของเบญจมาศในสภาพธรรมชาติ โดยเริ่ม
พ่นสารทดลองด้วยเครื่องพ่นสารแบบสะพายหลังชนิดสูบโยก พ่นตามกรรมวิธีครั้งแรกเมื่อเริ่มพบอาการ
ของโรค ท าการพ่นสารทดลองจ านวน 4 ครั้ง ทุก 7 วัน ท าการประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทุก
ครั้ง และหลังการพ่นสารครั้งสุดท้าย 10,15, และ 20 วัน โดยสุ่มประเมินความรุนแรงของโรคจากต้นพืชใน
แต่ละแปลงย่อย แปลงละ 10 ต้นๆละ 4 ใบ  

โดยประเมินความรุนแรงของโรค แบ่งตามระดับความรุนแรงเป็น 5 ระดับ (ภาพที่5) คือ 
ระดับ 1  ใบไม่ปรากฏอาการของโรค 
ระดับ 2  ใบปรากฏอาการโรค 1-25% ของพ้ืนที่ใบ 
ระดับ 3  ใบปรากฏอาการโรค 26-50% ของพ้ืนที่ใบ 
ระดับ 4  ใบปรากฏอาการโรค 51-75% ของพ้ืนที่ใบ  
ระดับ 5  ใบปรากฏอาการโรคมากกว่า 75% ของพื้นที่ใบ 
 

การบันทึกข้อมูล 
-บันทึกความรุนแรงของโรค แบ่งตามระดับความรุนแรง 
-บันทึกการดูแลต่างๆ เช่น การให้น้ า การใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช การก าจัดแมลง และการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชอื่นๆ 
-บันทึกสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขณะท าการทดลองเท่าท่ีจะท าได้ เช่น 
ความชื้น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความแห้งแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น 
-น าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ  
-วิเคราะห์ต้นทุนการใช้สาร 
 

- เวลาและสถานที่ 

 -แปลงปลูกเบญจมาศในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

     - ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร 

 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์   

แปลงทดลองที่ 1 (แปลง อ.แม่สาย จ.เชียงราย) (ภาพท่ี1) 

 ก่อนการพ่นสารทดลอง ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสนิมขาวจากอาการที่ปรากฏ

บนใบ พบว่า ทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคอยู่ระหว่าง 29.9 – 31.6  ซึ่งไม่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

 หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 ผ่านไป 7 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค พบว่า 

กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารทดลองมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค เท่ากับ 24.38 ซึ่งสูงกว่าและแตกต่าง



อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร mancozeb 75% WP อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร, 

กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร chlorothalonil 75% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร 

azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร hexaconazole 

5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดยกรรมวิธีที่ 6 กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร hexaconazole 5% 

SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร mancozeb 75% WP อัตรา 50 กรัม/

น้ า 20 ลิตร เป็นกรรมวิธีที่ความรุนแรงของโรคต่ าสุดเท่ากับ 15.38 และ 19.12 เปอร์เซ็นต์ 

ตามล าดับ ซึ่งทั้งสองกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) 

 หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 ผ่านไป 7 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค พบว่า 

ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลอง มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ ากว่า และแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารทดลองที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเท่ากับ 15.75  โดยกรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร 

azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เป็นกรรมวิธีที่มีความรุนแรงของโรคที่ต่ าสุด 

โดยมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเท่ากับ 5.31 ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใช้สารทดลองอ่ืน 

(ตารางท่ี 1) 

 หลังการพ่นสารครั้งที่ 3 ผ่านไป 7 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค พบว่า 

ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลอง มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ ากว่า และแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารทดลอง ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเท่ากับ 19.88  โดยกรรมวิธีที่ 5 พ่น

สาร azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 เป็นกรรมวิธีที่มีความรุนแรงของโรคที่ต่ าสุด 

โดยมีความรุนแรงของโรคเท่ากับ 7.19 ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีทีพ่่นสารทดลองอ่ืน (ตารางท่ี 

1) 

 หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่ 4 ผ่านไป 7 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลอง มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ ากว่า และแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารทดลอง ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเท่ากับ 16.63  โดยกรรมวิธีที่ 5 พ่น

สาร azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร hexaconazole 

5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร chlorothalonil 75% WP อัตรา 

20 กรัม/น้ า 20 ลิตร เป็นกรรมวิธีที่มีความรุนแรงของโรคที่ต่ าสุด โดยมีความรุนแรงของโรคเท่ากับ 

3.75,4.94  และ 5.00 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ซึ่งทั้งสามกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) 

 หลังพ่นสารครั้งสุดท้ายผ่านไป 10 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค พบว่า 

ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลอง มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ ากว่า และแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารทดลอง ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเท่ากับ 15.63 โดยกรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร 

hexaconazole 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร azoxystrobin 



25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เป็นกรรมวิธีที่มีความรุนแรงของโรคท่ีต่ าสุด โดยมีความ

รุนแรงของโรคเท่ากับ 5.19 และ 5.69 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ซึ่งทั้งสองกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

(ตารางท่ี 2) 

 หลังพ่นสารครั้งสุดท้ายผ่านไป 15 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค พบว่า 

ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลอง มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ ากว่า และแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารทดลอง ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเท่ากับ 22.38 โดยกรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร 

hexaconazole 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เป็นกรรมวิธีที่มีความรุนแรงของโรคท่ีต่ าสุด 

โดยมีความรุนแรงของโรคเท่ากับ 8.31เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 

 หลังพ่นสารครั้งสุดท้ายผ่านไป 20 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค พบว่า 

ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลอง มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ ากว่า และแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารทดลอง ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเท่ากับ 22.38 โดยกรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร 

hexaconazole 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร azoxystrobin 

25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เป็นกรรมวิธีที่มีความรุนแรงของโรคท่ีต่ าสุด โดยมีความ

รุนแรงของโรคเท่ากับ 12.13 และ12.44 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ  (ตารางท่ี 2) 

 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชทุกกรรมวิธี มีเปอร์เซ็นต์

ความรุนแรงของโรคต่ ากว่า กรรมวิธีที่ไม่ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช แต่กรรมวิธีที่5 พ่นสาร 

azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ กรรมวิธีที6่ พ่นสาร hexaconazole 

5% SC  อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เป็นกรรมวิธีที่มีความรุนแรงของโรคที่ต่ าสุดในการป้องกัน

ก าจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ 

 

แปลงทดลองที่ 2 (แปลง อ.เมือง จ.เชียงราย) (ภาพท่ี1) 

 ก่อนการพ่นสารทดลอง ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสนิมขาวจากอาการที่ปรากฏ

บนใบ พบว่า ทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคอยู่ระหว่าง 26.25–28.88 ซึ่งไม่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 

 หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 ผ่านไป 7 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค พบว่า 

กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารทดลองมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค เท่ากับ 30.11 ซึ่งสูงกว่าและแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลองซ่ึงเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคอยู่ระหว่าง 

19.85-23.86 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 2)  

 หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 ผ่านไป 7 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค พบว่า 

กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารทดลองมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค เท่ากับ 24.07 ซึ่งสูงกว่าและแตกต่าง



อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร hexaconazole 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 

ลิตร, กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 3 

พ่นสาร chlorothalonil 75% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร โดยมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค

เท่ากับ 18.09, 18.42 และ18.94 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

 หลังการพ่นสารครั้งที่ 3 ผ่านไป 7 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค พบว่า 

ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลอง มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ ากว่า และแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารทดลอง ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเท่ากับ 20.26  โดยกรรมวิธีที่ 5 พ่น

สาร azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร 

hexaconazole 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เป็นกรรมวิธีที่มีความรุนแรงของโรคท่ีต่ าสุด 

โดยมีความรุนแรงของโรคเท่ากับ 9.01 และ 10.61 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีทีพ่่นสารทดลองอ่ืน (ตารางที่ 2) 

 หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่ 4 ผ่านไป 7 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลอง มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ ากว่า และแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ไม่พ่นสารทดลอง ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคเท่ากับ 27.24  โดยกรรมวิธีที่ 5 พ่น

สาร azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร hexaconazole 

5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร triademefon 50% EC อัตรา 15 

มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร เป็นกรรมวิธีที่มีความรุนแรงของโรคที่ต่ าสุด โดยมีความรุนแรงของโรคเท่ากับ 

11.75, 12.59 และ 13.36  เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ซึ่งทั้งสามกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ  (ตารางที่ 

2) 

 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชทุกกรรมวิธี มีเปอร์เซ็นต์

ความรุนแรงของโรคต่ ากว่า กรรมวิธีที่ไม่ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช แต่กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร 

azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร hexaconazole 5% 

SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร triademefon 50% EC อัตรา 15 

มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร เป็นกรรมวิธีที่มีความรุนแรงของโรคที่ต่ าสุดในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาว

ของเบญจมาศ 

 หากพิจารณาผลการทดลองทั้งสองแปลงทดลอง พบว่ากรรมวิธีที่5 พ่นสาร azoxystrobin 

25% SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ กรรมวิธีที6่ พ่นสาร hexaconazole 5% SC  อัตรา 

20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เป็นกรรมวิธีที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคท่ีต่ าสุด  

 ซึ่งเป็นไปตามการทดลองของ C.H.Lam  และ T.K.Lim  (1993) ท าศึกษาประสิทธิภาพของ

สารป้องกันก าจัดเชื้อรา Hexaconazole ในการควบคุมโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ สาเหตุจากเชื้อ 



Puccinia horiana  พบว่าสาร Hexaconazole ที่ 50 μg / ml ให้ประสิทธิภาพในการควบคุมโรค

ได้ดีกว่าสาร triadimefon ที่ 125 μg / ml และสารผสม hexaconazole กับ captan (1: 17.5) 

และ mancozeb (1:28) มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการเกิดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ และ 

 Adam T. Wojdyła  (2004) ท าการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช จ านวน 

12 ชนิด คือ azoxystrobin, carbendazim, chlorothalonil, fenarimol, folpet, mancozeb, 

myclobutanil + mancozeb, prochloraz +carbendazim, tebuconazole + triadimefon, 

tetraconazole + chlorothalonil, tiophanate-methyl และtridemorph + epoxiconazole 

ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวเบญจมาศสายพันธุ์ Fiji Yellow  สาเหตุจากเชื้อรา Puccinia 

horiana โดยท าการพ่นสารจ านวน 4 ครั้งทุก 7 วัน พบว่าการพ่นสาร azoxystrobin, 

myclobutanil + mancozeb, tebuconazole + triadimefon และ tridemorph + 

epoxiconazole ไม่พบอาการของการเกิดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ  

 Ramasamy Dheepa  และคณะ (2018)  ท าการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกัน

ก าจัดเชื้อราในการควบคุมโรคราสนิมขาวเบญจมาศ ที่เกิดจากเชื้อ Puccinia horiana โดยศึกษาการ

งอกของ teliospores ของเชื้อรา พบว่า azoxystrobin 23%SC (Amistar), tebuconazole 50% 

+ trifloxystrobin 25%WG (Nativo), difenaconazole 25%EC (Score), fosetyl aluminium 

50%WP (Alliete) และ kresoxim methyl 44.3%SC (Ergon) สามารถยับยั้งการงอกของ 

teliospores ได้   

  

ต้นทุนการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช (ตารางที่ 3) 

 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชทั้งสองชนิดดังกล่าว โดยค านวณจาก

การพ่นสารที่อัตรา 80  ลิตรต่อไร่ พบว่า กรรมวิธีที่5 พ่นสาร azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีต้นทุนในการใช้สาร 84 .00 บาท/ไร่/ครั้ง  ในขณะที่และ กรรมวิธีที่6 พ่นสาร 

hexaconazole 5% SC  อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีต้นทุนในการใช้สาร 44.80 บาท/ไร่/ครั้ง 

ดังนั้น กรรมวิธีที่6 พ่นสาร hexaconazole 5% SC  อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร จึงเป็น

ทางเลือกท่ีดีที่สุดที่ควรน าไปใช้ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ อย่างไรก็ตามการใช้

สารป้องกันก าจัดโรคพืชให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรมีการจัดการแปลงปลูกหลายๆวิธีร่วมกัน เช่น 

ใช้วิธีทางเขตกรรมร่วมด้วย และควรหมั่นคอยสังเกตต้นเบญจมาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเกิด

โรค เพื่อเตรียมการป้องกันก าจัดได้ทันท่วงที เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากน้อยเพียงใดนั้น

ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคเป็นส าคัญ 

 



10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของ

เบญจมาศสาเหตุจากเชื้อรา Puccinia horiana P.Henn คือกรรมวิธีที่พ่นสาร azoxystrobin 25% 

SC อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที่พ่นสาร hexaconazole 5% SC  อัตรา 20 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคต่ าที่สุด 

โดยมีต้นทุนในการใช้สาร 84.00 และ 44.80 บาท/ไร่/ การพ่นสาร 1 ครั้ง ตามล าดับ  

 อย่างไรก็ตามการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรมีการจัดการ

แปลงปลูกหลายๆวิธีร่วมกัน เช่น วิธีทางเขตกรรม การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้พันธุ์ต้านทาน ร่วม

ด้วย อีกทั้งการหมั่นคอยสังเกตต้นพืชในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก็มีความส าคัญ เพื่อ

เตรียมการป้องกันก าจัดได้ทันท่วงที เนื่องจากความเสียหายของโรคราสนิมขาวที่เกิดขึ้นจะมากน้อย

เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคด้วย  

 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 เป็นข้อมูลเผยแพร่ชนิดและอัตราของสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน

ก าจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ เพ่ือใช้เป็นค าแนะน าแก่กลุ่มเกษตรกร/ภาคเอกชน แก้ปัญหาใน

การผลิตเบญจมาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 นายมงคล ดวงมณี นายดาวรุ่ง สุริยนต์ และนางสาว ประคอง แก้วระกา ที่ช่วยด าเนินการทดลอง 
 และรวบรวมข้อมูลงานทดลอง จึง ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ตารางท่ี 1  ระดับความรุนแรงของโรคในการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศสาเหตุจากเชื้อรา 
Puccinia horiana P.Henn ในแปลงเบญจมาศ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 (แปลงทดลองที่ 1)  

 

 

1/   ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ที่ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95% ในวิธี DMRT 

 
กรรมวิธี 

อัตราการใช้ 
(กรัม / น้ า 20 

ลิตร) 

ความรุนแรงของโรค (%) 
ก่อน 

พ่นสาร 
หลังพ่นสาร หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 10 วัน 15 วัน 20 วัน 
mancozeb 75% WP  50 30.4  19.12 ab1/    11.81 cd 11.75 c 6.00 bc 9.19 b 12.81 b 16.19 b 
difenoconazole 25% EC 20 30.6 26.00 c 13.38 d 10.88 bc 6.56 cd 7.88 b 12.44 b 17.06 b 
chlorothalonil 75% WP               20 31.6 19.38 b 11.13 cd 11.00 c 5.00 ab 7.63 b 12.25 b 16.06 b 
triademefon 50% EC 15 31.1 23.00 bc 7.81 b 12.19 c 7.69 d 8.44 b 13.31 b 16.38 b 
azoxystrobin 25% SC 5 31.6 19.50 b 5.31 a 7.19 a 3.75 a 5.69 a 10.94 b 12.44 a 
hexaconazole 5% SC 20 29.9 15.38 a 9.81 bc 9.31 b 4.94 ab 5.19 a 8.31 a 12.13 a 
ไม่พ่นสาร (พ่นน้ าเปล่า) - 30.0 24.38 c 15.75 e 19.88 d 16.63 e 15.63 c 22.38 c 23.75 c 
CV. (%)   13.6 12.1 14.1 9.0 12.1 15.0 15.9 15.4 
R.E. (%)  - - - - - 29.9 46.6 32.5 



ตารางท่ี 2  ระดับความรุนแรงของโรคในการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศสาเหตุจากเชื้อรา Puccinia 
horiana P.Henn ในแปลงเบญจมาศ อ.เมือง จ.เชียงราย เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 (แปลงทดลองที่ 2)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/   ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ที่ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95% ในวิธี DMRT 

 

 

 

 

 
กรรมวิธี 

อัตราการใช้ 
(กรัม / น้ า 20 

ลิตร) 

ความรุนแรงของโรค (%) 
ก่อน 

พ่นสาร 
หลังพ่นสาร 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที ่4 
mancozeb 75% WP  50 26.25 23.29 a 19.90 ab 15.02 c 16.05 cd 
difenoconazole 25% EC 20 28.13 23.47 a 21.55 ab 14.62 c 18.43 d 
chlorothalonil 75% WP               20 27.50 21.63 a 18.94 a 12.36 bc 14.49 bc 
triademefon 50% EC 15 28.23 23.86 a 21.74 ab 12.22 bc 13.36 ab 
azoxystrobin 25% SC 5 28.88 20.33 a 18.42 a 9.01 a 11.75 a 
hexaconazole 5% SC 20 27.63 19.85 a 18.09 a 10.61 ab 12.59 ab 
ไม่พ่นสาร (พ่นน้ าเปล่า) - 27.50 30.11 b 24.07 b 20.26 d 27.24 e 
CV. (%)   12.1 15.5 12.9 17.2 9.3 
R.E. (%)  - 93.3 82.4 82.3 79.9 



 

 

 



ตารางท่ี 3 ต้นทุนการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมชาวเบญจมาศ 
 

สารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 ขนาดบรรจุ 
(กรัม/ซีซี) 

ราคา1/ 
(บาท) 

อัตราการ
ใช้ 

(กรัม/  
น้ า 20 
ลิตร) 

 
ราคา 
(บาท/  
น้ า 20 
ลิตร) 

 

 
ราคา 

(บาท / 
 ไร่)2/ 

 

azoxystrobin 25% SC  
hexaconazole 5% SC 

500 
1,000 

 

2,100 
560 

 

5 
20 
 

21 
11.20 

84 
44.80 

 อัตราพ่น 80  ลิตร/ไร่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แปลงปลูกเบญจมาศ ที่ท าการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาว 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ภาพที่ 2 ลักษณะอาการของโรคราสนิมขาว บนใบเบญจมาศในแปลงทดลอง 

 

 

 

 

 

หน้าใบ หลงัใบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 เชื้อรา Puccinia horiana P.Henn สาเหตุโรคราสนิมขาวเบญจมาศ  

โดยวิธี cross sectionภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

 

           

           

           



           

           

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ลักษณะสัณฐานโครงสร้างสปอร์ และสปอร์ของเชื้อ Puccinia horiana P.Henn  

สาเหตุโรคราสนิมขาวเบญจมาศภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

 

 

 

 



ภาพที่ 5 ระดับความรุนแรงเป็นโรคราสนิมขาวเบญจมาศ 


	กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร azoxystrobin 25% SC   อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
	กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร hexaconazole 5% SC   อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
	ตารางที่ 3 ต้นทุนการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคราสนิมชาวเบญจมาศ

