
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   - 
 

2. โครงการวิจัย   การแก้ไขปัญหาโคนเน่าและหัวเน่า อาการพุ่มแจ้ของมันส าปะหลัง
และการป้องกันก าจัด 

กิจกรรมที่ 1   การศึกษาสาเหตุโรครากเน่าและหัวเน่าของมันส าปะหลังและการ
ป้องกันก าจัด 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2  การศึกษาเทคโนโลยีส าหรับการแก้ปัญหาอาการโคนเน่าและหัว
เน่าของมันส าปะหลัง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  การคัดเลือกสารป้องกันก าจัดโรคพืชเพ่ือป้องกันก าจัดโรคโคนเน่า
หัวเน่ามันส าปะหลังที่เกิดจากรา Phytophthora sp. 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Screening of Fungicides for Controlling Cassava Soft 
Root Rot caused by Phytophthora sp. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง     อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 
      กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน                              สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ  พรพิมล อธิปัญญาคม  พิมพา ธิตานนท์ 
      กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ 
การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช 11 ชนิด (ที่อัตราแนะน าตามฉลาก) ในการยับยั้ง

การเจริญเส้นใยของรา Phytophthora melonis สาเหตุโรคโคนเน่าและหัวเน่าของมันส าปะหลัง  โดย 
poisoned food technique ในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร กรุงเทพฯ  พบว่า มี 8 ชนิด ที่สามารถยับยั้งการเจริญเส้นใยของรา P. melonis ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ได้แก่ สาร dimethomorph 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  สาร cymoxanil+mancozeb 72% 
WP อัตรา 50 กรัมต ่อน้ า 20 ล ิตร  สาร fosetyl-Al 80% WP อ ัตรา 50 กรัมต ่อน้ า 20 ล ิตร   สาร 
metalaxyl 25% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  สาร phosphonic acid 40%  W/V SL อัตรา 65 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  สาร metalaxyl+mancozeb 72%  WG อัตรา 80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  สาร 
etridiazole 24% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ สาร iprodione 50% WP อัตรา 60 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในเรือนทดลองโดยวางแผนการ
ทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า  พบว่า การใช้ iprodione 50% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สามารถตรวจ
พบการเข้าท าลายต้นของรา P. melonis 

 



ค าหลัก :  สารป้องกันก าจัดโรคพืช  โรคโคนเน่าและหัวเน่า  มันส าปะหลัง  Phytophthora melonis 
Cassava soft root rot is new important diseases in Thailand.  It can cause serious 

problem in many varieties of cassava and identified as Phytophthora melonis.  Eleven 
fungicides were selected and tested for their effectiveness in inhibiting the growth of P. 
melonis on culture media by poison food technique at the recommended rate in the 
laboratory condition.  The results showed that eight fungicides could completely inhibit the 
mycelial growth of the fungus, including dimethomorph 50% WP rate of 10 grams per 20 liters 
of water, cymoxanil + mancozeb 72. % WP rate of 50 grams per 20 liters of water, fosetyl-Al 
80% WP rate of 50 grams per 20 liters of water, metalaxyl 25% WP rate of 40 grams per 20 
liters of water, phosphonic acid 40% W/V SL rate of 65 ml. per 20 liters of water, metalaxyl + 
mancozeb 72% WG rate of 80 grams per 20 liters of water, etridiazole 24% W/V EC rate of 20 
ml per 20 liters of water and iprodione 50% WP rate of 60 grams per 20 liters of water.  Then, 
eight fungicides used for efficacy test on cassava stalks were conducted under greenhouse 
conditions by randomized complete block design with 4 replicates.  The results showed that 
iprodione 50% WP rate of 60 grams per 20 liters of water can be detected P. melonis. 

 

Keywords :  fungicide,  Soft root rot,  Cassava,  Phytophthora melonis 
6. ค าน า 

มันส าปะหลัง (cassava; tapioca : Manihot esculenta (L.) Crantz) เป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง  เป็นพืช
อาหารที่ส าคัญอันดับ 5 รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง  มันส าปะหลังเป็นพืชไร่เศรษฐกิจพืชหนึ่งที่
ส าคัญของประเทศไทย มีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 7.6 ล้านไร่ต่อปี ผลผลิตเฉลี่ย 3.7 ตันต่อไร่  พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ปลูก 4.2 ล้านไร่  ภาคกลาง 2.2 ล้านไร่และภาคเหนือ 1.1 ล้านไร่ต่อปี ให้
ผลผลิตรวมประมาณ 26.6 ล้านตันต่อปี  พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่มีสภาพความอุดมสมบูรณ์ต่ าและอาศัยน้ าฝน 
(ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร , 2550)  มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ในอดีตที่ผ่านมาส่วนหนึ่งจะมุ่งไปที่การผลิตแป้งเพ่ือใช้ในอุสาหกรรมอาหารและการแปรรูป 
อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ดเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซึ่งเป็นการจ ากัดการ
ใช้ประโยชน์จากมันส าปะหลัง แต่ผลผลิตมันส าปะหลังโดยเฉลี่ยทั้งประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าในขณะที่ความ
ต้องการใช้ในประเทศและการส่งออกมีมากขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นพืชทดแทนพลังงานที่ส าคัญ จ าเป็นต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีด้านพันธุ์และการจัดการที่ดี ซึ่งมันส าปะหลังแต่ละพันธุ์มีศักยภาพการ
ให้ผลผลิตแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน รวมทั้งการป้องโรคแมลงศัตรูที่ท าความเสียต่อผลผลิต นับเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะสามารถยกระดับผลผลิตให้สูงขึ้น 

โรคมันส าปะหลัง มีมากกว่า 30 โรค โดยการเข้าท าลายของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไฟโตพลาสมา 
และไส้เดือนฝอย อีกทั้งยังรวมไปถึงโรคที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น การขาดธาตุแมกนีเซียม การขาดธาตุเหล็ก 



เป็นต้น เมื่อมันส าปะหลังเป็นโรคท าให้ผลผลิตลดลง ลดศักยภาพการสังเคราะห์แสง หรือก่อให้เกิดอาการหัว
เน่า รวมไปถึงการเข้าท าลายบริเวณท่อน้ าท่ออาหารท าให้เกิดอาการเหี่ยวทั้งต้นได้ ซึ่งในประเทศไทยพบโรคที่
ส าคัญของมันส าปะหลัง 4 โรค ได้แก่ โรคใบไหม้ (Cassava Bacterial Blight, CBB)  โรคแอนแทรคโนส 
(Cassava Anthracnose Disease, CAD)  โรครากและหัวเน่า และโรคใบจุดสีน้ าตาล  ซึ่งโรคเหล่านี้ท าความ
เสียหายให้มันส าปะหลังได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงให้ผลผลิต (ภานุวัฒน์ มูลจันทะ, 2557)  ส าหรับโรคเน่ามี
รายงานเกี่ยวกับโรคนี้ประมาณปี 2556 จากการตรวจเชื้อสาเหตุรายงานว่าเป็นรา Phytophthora spp. ซึ่งรา
นี้มีรายงานการเข้าท าลายมันส าปะหลังได้หลายช่วงอายุมันส าปะหลัง เช่น P. nicotianae เข้าท าลายระยะ
กล้ า  (Rungsi et al., 2012)  น อกจ ากนี้  ยั งมี ร าย งาน ห ล ากห ล าย  เช่ น  เกิ ด จ าก รา  P. meadii 
(http://www.thairat.co.th/content/442798) หรือ  เกิ ดจากรา P. melonis (รั งษี  และคณ ะ , 2556; 
Rungsi et al., 2014)  และมีรายงานการระบาดอย่างรุนแรงของโรครากเน่าหัวเน่ามันส าปะหลังในพ้ืนที่ อ.เสิง
สาง, ครบุรี จ.นครราชสีมา และ อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี (ชาติชาย , 2557)  จ.บุรีรัมย์ ก าแพงเพชร เชียงราย 
ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นต้น (คณะส ารวจภาวการณ์การผลิตและการค้ามันส าปะหลัง, 2557) 

สารเคมีที่ใช้ป้องกันก าจัดโรครากเน่า ส าหรับรา Pythium spp. และ Phytophthora spp. ได้แก่ 
mefenoxam (high risk), etridiazole (low risk), propamocarb (low risk), dimethomorph, fosetyl-
A1 potassium (low risk), phosphorus acid salts, phosphate, thiophanate methyl + etridiazole, 
thiophanate methyl (high risk), iprodione (high risk), triflumizole (medium risk) และ PCNB (low 
risk) (Anonymous, 2015) 

ในประเทศไทยมีค าแนะน าการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora spp. 
กับพืชต่างๆ เช่น มะนาว ส้ม สับปะรด ทุเรียน กล้วยไม้ เป็นต้น  สารเคมีเหล่านี้ ได้แก่ phosphorous acid 
40%W/V SL, phosphonic acid 40% W/V SL, fosetyl-Al 80% WP, metalaxyl 5% GR, metalaxyl 
25% WP, etridiazole 24% W/V EC  นอกจากนี้ยังแนะน าให้ใช้ชีวภัณฑ์บางชนิด ได้แก่ Trichoderma 
harzianum (กองโรคพืชและจุลชีววิทยา, 2546; อรพรรณ, 2552)  แต่ยังไม่มีค าแนะน าที่ออกมาเป็นทางการ
โดยกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  จึงควรมีการศึกษาการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคมัน
ส าปะหลัง ที่เกิดจากรา Phytophthora spp. เพ่ือแนะน าให้เกษตรกรใช้ ต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ                         :  
- อุปกรณ์ 
1.  สารป้องกันก าจัดโรคพืช 11 ชนิด 
2.  หัวและต้นมันส าปะหลังที่แสดงอาการโคนเน่าและหัวเน่า 
3.  อาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ Potato Dextrose Agar (PDA), Carrot Agar (CA), V8 Agar 
4.  สารเคมี ได้แก่ ampicillin, rifampicin, nystatin, PCNB 
5.  เครื่องชั่งน้ าหนัก และอุปกรณ์การตวงวัดสารทดลอง 
6.  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ จานอาหารเลี้ยงเชื้อ ขวดดูแรน บีกเกอร์ กล้องจุลทรรศน์ 
7.  อุปกรณ์เก็บตัวอย่างโรคพืช ได้แก่ กรรไกรตัดแต่งก่ิง เสียบ ถุงพลาสติก ปากกาเคมี ยาง 



7.  อุปกรณ์ส าหรับการบันทึกข้อมูล 
8.  ตู้ปลอดเชื้อ  หม้อนึ่งความดัน  ตู้อบลมร้อน 
- วิธีการ 

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการยับยั้งราสาเหตุโรคโคนเน่า-หัวเน่ามันส าปะหลังที่
เกิดจากรา Phytophthora melonis ในห้องปฏิบัติการ 
 1. การแยกราสาเหตุโรค 
 ส ารวจและเก็บตัวอย่างต้นและหัวมันส าปะหลังที่แสดงอาการโคนเน่า-หัวเน่า จากแปลงเกษตรกร อ.
มวกเหล็ก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา น ามาแยกเชื้อราสาเหตุโรค   โดยวิธี tissue 
transplanting method จากส่วนของแผลบริเวณโคนต้นมันส าปะหลัง โดยถากส่วนเปลือกต้นออก ตัดชิ้น
เนื้อเยื่อล าต้นส่วนสีด าเชื่อมต่อกับส่วนสีขาว เป็นชิ้นเล็กๆ ล้าง 3 ครั้ง ด้วยน้ านึ่งฆ่าเชื้อ วางบนกระดาษนึ่งฆ่า
เชื้อให้ชิ้นพืชแห้ง วางชิ้นส่วนพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อจ าเพาะ  น าไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส  
หลังจากที่มีเชื้อเจริญออกมาจากขอบชิ้นพืช น าเชื้อที่แยกได้ตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์และพิสูจน์โรค
ต่อไป 
 2. การพิสูจน์โรค 
 น าเชื้อราที่แยกได้จากข้อ 1 มาพิสูจน์โรค ตามวิธีการของ Koch (Koch’ postulation)  โดยเลี้ยงเชื้อ
ราบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน  ใช้ cork borer 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัดวุ้นอาหารบริเวณส่วนปลายเส้นใยของรา  วางบนใบมันส าปะหลังที่ท า
แผลด้วย cork borer แล้ว  ใส่กล่องพลาสติกให้ความชื้น  ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง  เมื่อใบมันส าปะหลังแสดง
อาการ น ามาแยกเชื้อราซ้ าอีกครั้ง  น าเชื้อที่แยกได้มาตรวจสอบลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
 3. การเตรียมเชื้อสาเหตุโรค 
 โดยน ารา Phytophthora sp. ที่แยกได้จากตัวอย่างอาการโคนเน่า-หัวเน่ามันส าปะหลัง เลี้ยงบน
อาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน  จากนั้นใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 
มิลลิเมตร ตัดวุ้นอาหารบริเวณส่วนปลายเส้นใยของรา เพ่ือน าไปทดสอบ 
 4. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราา
สาเหตุโรคโคนเน่า-หัวเน่ามันส าปะหลังที่เกิดจากรา  Phytophthora sp.  บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ด้วยวิธี 
poisoned food technique โดยวางชิ้นวุ้นที่มีราสาเหตุโรคที่เตรียมจากข้อ 3 ตรงกลางจานเลี้ยงเชื้อที่มีสาร
ป้องกันก าจัดโรคพืชชนิดต่างๆ วางจานเลี้ยงเชื้อทดสอบไว้ในห้องปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส วาง
แผนการทดลอง แบบ Completely Randomized Design (CRD) จ านวน 4 ซ้ า (ซ้ าละ 5 จานเลี้ยงเชื้อ)  
ประกอบด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช 11 ชนิด (อัตราแนะน าการใช้บนฉลาก) และกรรมวิธีเปรียบเทียบไม่ใส่
สารป้องกันก าจัดโรคพืช  ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1  dimethomorph 50% WP  อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 2  cymoxanil+mancozeb 8%+64% WP  อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 3  propamocarb hydrochloride 72.2% W/V SL  อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 



 กรรมวิธีที่ 4  iprodione 75% WG  อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 5  fosetyl-Al 80% WG  อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 6  metalaxyl 25% WP  อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 7  phosphonic acid 40% W/V SL  อัตรา 65 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 8  mancozeb + metalaxyl – M 64+4% WG  อัตรา 80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 9  triflumizole 30% WP  อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 10  etridiazole 24% W/V EC  อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 11  iprodione 50% WP  อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 12  น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม) 
 -  วัดและบันทึกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของรา  เมื่อราในกรรมวิธีควบคุมเจริญเต็มจานเลี้ยง
เชื้อ  แล้วน ามาค านวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของราบนอาหาร PDA  โดยใช้สูตรตามวิธีการของ 
Vincent (Mishra and Gupta, 2012) คือ 
 I  =  C – T  x 100 
                             C 
 I  =  เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของรา 
 C  =  เส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีราในกรรมวิธีควบคุม 
 T  =  เส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีราในกรรมวิธีทดสอบ 
 คัดเลือกสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราไปทดสอบใน
ระดับเรือนทดลอง 
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคโคนเน่า-หัวเน่า
มันส าปะหลังท่ีเกิดจากรา Phytophthora melonis ในโรงเรือน 
 1.  เตรียมรา Phytophthora melonis สาเหตุโรค 

ครั้งที่ 1  เตรียมเชื้อตามวิธีของ Yoshimura et al. (1985) (ดัดแปลง) โดยเลี้ยงเชื้อบนอาหารแข็ง V8 
(V8 agar) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน  ใส่น้ านึ่งฆ่าเชื้อ 20 มิลลิลิตรต่อจานอาหาร ทิ้งไว้ 6 
วัน (เพ่ือพัฒนาสปอร์แรงเจียม)  เปลี่ยนน้ าใหม่ โดยใส่น้ านึ่งฆ่าเชื้อ 20 มิลลิลิตรต่อจานอาหาร น าจานอาหาร
ไปใส่ในตู้เย็น เป็นเวลา 30 นาที (เพ่ือให้เชื้อปล่อยซูโอสปอร์ออกมาในน้ า)  เมื่อครบเวลา น าจานอาหารมาขูด
เส้นใยบนผิวหน้าอาหาร ทิ้งไว้  รอน าไปปลูกเชื้อกับพืชทดสอบ  โดยปลูกเชื้อโรคในกระถางปลูกมันส าปะหลัง 
(กรรมวิธีที่ 1-9)  โดยน าใช้สารแขวนลอยราที่เตรียมไว้ 20 มิลลิลิตรต่อ 1 กระถาง 

ครั้งที่ 2 และ 3 เตรียมเชื้อตามวิธีของ Holmes and Benson (1994) (ดัดแปลง) ด้วยวิธี rice grain 
method โดยชั่งข้าวสาร 25 กรัม ใส่ขวดรูปชมพู่ เติมน้ ากลั่น 20 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อ 20 นาที ทิ้งไว้ 1 คืน 
เติมน้ ากลั่น 20 มิลลิลิตร แล้วนึ่งฆ่าเชื้อ 20 นาที อีกครั้ง  ทิ้งไว้ให้เย็น  จากนั้นใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เจาะขอบโคโลนีรา P. melonis ที่เลี้ยงบนอาหารพีดีเอ ใส่ในขวดรูปชมพู่ ขวดละ 1-2 
ชิ้น  เขย่าทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน  น าไปปลูกเชื้อเพ่ิมเติมในกระถางที่ปลูกมันส าปะหลัง  การปลูกเชื้อครั้งที่ 2 



ใช้ข้าวสารที่มีราเจริญปกคลุม 1-2 กรัมต่อกระถางคลุกโคนกิ่งมันส าปะหลัง  การปลูกเชื้อครั้งที่ 3 ใช้ข้าวสารที่
มีราเจริญปกคลุม 10 กรัมต่อกระถางคลุกโคนกิ่งมันส าปะหลัง  เมื่อปลูกเชื้อเสร็จ ปิดปากถุงพลาสติกให้
ความชื้นให้เหมาะต่อการเจริญของรา P. melonis 
 2.  เตรียมพชืทดสอบ 
 ตัดมันส าปะหลังเป็นท่อน ยาว 20 เซนติเมตร  แช่ในสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ใช้ทดสอบ เป็นเวลา 10 
นาที ทิ้งให้แห้งน าไปปลูกในกระถางที่ปลูกเชื้อไว้แล้ว 
 3.  ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคโคนเน่า -หัวเน่ามัน
ส าปะหลังในสภาพโรงเรือน 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จ านวน 4 ซ้ า 10 กรรมวิธี ได้แก่ 
 กรรมวิธีที่ 1  dimethomorph 50% WP  อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 2  cymoxanil+mancozeb 8%+64% WP  อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 3  fosetyl-Al 80% WG  อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 4  metalaxyl 25% WP  อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 5  phosphonic acid 40% W/V SL  อัตรา 65 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 6  mancozeb + metalaxyl – M 64+4% WG  อัตรา 80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 7  etridiazole 24% W/V EC  อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 8  iprodione 50% WP  อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 9  น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม) 
 กรรมวิธีที่ 10  น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ-P. (กรรมวิธีควบคุม) 
โดยพ่นสารครั้งแรก เมื่อเริ่มปรากฏอาการ และพ่นซ้ า 2 ครั้ง ทุก 7 วัน  ประเมินความรุนแรงของโรค ก่อนพ่น
สารทุกครั้งและหลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 
 6.  การบันทึกข้อมูล 
 -  บันทึกความรุนแรงของโรค 
 -  บันทึกผลกระทบของสารทดลองต่อพืช 

- เวลาและสถานที่     - เมษายน 2558 – สิงหาคม 2559 
 ห้องปฏิบัติการและโรงเรือนปลูกพืช  กลุ่มงานวิทยาไมโค  กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

1.  การแยกราสาเหตุโรค 
ส ารวจและเก็บตัวอย่างต้นและหัวมันส าปะหลังที่แสดงอาการโคนเน่า-หัวเน่า จากแปลงเกษตรกร อ.

มวกเหล็ก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา น ามาแยกเชื้อราสาเหตุโรค  โดยวิธี tissue 
transplanting method  เมื่อน ามาตรวจสอบลักษณะของเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์  พบว่า เป็นรา 
Phytophthora sp.  เก็บเชื้อบริสุทธิ์เก็บไว้ศึกษาต่อไป 



2.  การพิสูจน์โรค 
น าเชื้อราที่แยกได้จากข้อ 1 มาพิสูจน์โรค ตามวิธีการของ Koch (Koch’ postulation)  เมื่อใบมัน

ส าปะหลังแสดงอาการของโรค น ามาแยกเชื้อราซ้ าอีกครั้ง ให้ได้เชื้อบริสุทธิ์  เมื่อน ามาตรวจสอบลักษณะของ
เชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์  พบว่า เป็นรา Phytophthora sp. สาเหตุโรคโคนเน่า-หัวเน่า  เมื่อศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและชีวโมกุล พบว่าเป็น Phytophthora melonis 

3.  การคัดเลือกสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราาสาเหตุโรคโคนเน่า -
หัวเน่ามันส าปะหลังที่เกิดจากรา P. melonis บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ด้วยวิธี poisoned food technique  โดย
ใช้อัตราแนะน าการใช้บนฉลาก วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ า (ซ้ าละ 5 จานเลี้ยงเชื้อ)  

หลังจากย้ายชิ้นวุ้นที่มีเชื้อรา P. melonis มาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอที่ผสมสารป้องกันก าจัดโรค
พืชแต่ละชนิด เป็นเวลา 7 วัน  เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื้อรา P. melonis มีการเจริญของเส้นใยเฉลี่ย
แตกต่างกัน  พบว่า มีสารป้องกันก าจัดโรคพืช 8 ชนิด ได้แก่  สาร dimethomorph 50% WP, สาร 
cymoxanil+mancozeb 72% WP, ส า ร  fosetyl-Al 80% WP, ส า ร  metalaxyl 25% WP, ส า ร 
phosphonic acid 40% W/V SL, สาร metalaxyl+mancozeb 72% WG, สาร etridiazole 24% W/V 
EC และ สาร iprodione 50% WP ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. melonis ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (Table 
1) 

ซึ่งสอดคล้องกับ รายงานของ Guo Han et al. (2013) ได้ศึกษาสารป้องกันก าจัดโรครากเน่ามัน
ส าปะหลัง ที่เกิดจากรา P. palmivora โดยวิธี hypha growth rate พบว่า 56% mancozeb, 8% oxadixyl 
WP, 5% flumorph, 45% phossethyl-Al WP, 15% metalaxyl แ ล ะ  10% propamocab 
hydrochloride มีค่า EC50 ต่ าที่สุดและให้ผลยับยั้งราสาเหตุโรคได้ดีที่สุด และแนะน าให้น าไปใช้ควบคุมโรค
รากเน่ามันส าปะหลังในสภาพไร่ได้  และสอดคล้องกับค าแนะน าการใช้สารป้ องกันก าจัดโรค ที่เกิดจากรา 
Phytophthora sp. กับพืชต่างๆ เช่น มะนาว ส้ม สับปะรด ทุเรียน กล้วยไม้ เป็นต้น  สารเคมีเหล่านี้ ได้แก่ 
phosphorous acid 40%W/V SL, phosphonic acid 40% W/V SL, fosetyl-Al 80% WP, metalaxyl 
5% GR, metalaxyl 25% WP, etridiazole 24% W/V EC (กองโรคพืชและจุลชีววิทยา, 2546; อรพรรณ, 
2552) 

4.  การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคโคนเน่า -หัวเน่ามัน
ส าปะหลังที่เกิดจากรา P. melonis ในโรงเรือน 

น าผลการทดลองที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในเรือนทดลอง วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จ านวน 4 ซ้ า 10 กรรมวิธี  

ท าการปลูกเชื้อโรค 3 ครั้ง  ต้นมันส าปะหลังยังไม่แสดงอาการในส่วนเหนือดิน  จึงได้ถอนต้นมัน
ส าปะหลัง มาท าการแยกราสาเหตุโรค คือ รา P. melonis  พบว่า กรรมวิธีที่แช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังก่อน
ปลูกด้วยสาร iprodione 50% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่า
เชื้อ (กรรมวิธีควบคุม+P) มี รา P. melonis เจริญจากชิ้นพืชที่ท าการแยกเชื้อ  ส่วนกรรมวิธีอ่ืนๆ ไม่ปรากฏ
การเจริญของราสาเหตุโรคพืชออกมาจากชิ้นพืชที่น ามาแยกเชื้อ 



แต่ต้นมันส าปะหลัง ไม่แสดงอาการของการเป็นโรคในส่วนเหนือดิน จึงไม่ท าการพ่นสารป้องกันก าจัด
โรคพืชตามกรรมวิธี 

 
Table 1 Effect of fungicide on Phytophthora melonis mycelium growth. 

Fungicides 
Application rate 
(g., ml./20 liters) 

% mycelium 
growth inhibition 

mycelium growth 
character 

T1:  dimethomorph 50% WP 10 100.00 Not growth 
T2:  cymoxanil+mancozeb 

8%+64% WP 
50 100.00 Not growth 

T3:  propamocarb 
hydrochloride 72.2% 
W/V SL 

10 5.56 Normal growth 

T4:  iprodione 75% WG 40 80.94 Normal growth 
T5:  fosetyl-Al 80% WG 50 100.00 Not growth 
T6:  metalaxyl 25% WP 40 100.00 Not growth 
T7:  phosphonic acid 40% 

W/V SL 
65 100.00 Not growth 

T8:  mancozeb + metalaxyl – 
M 64+4% WG 

80 100.00 Not growth 

T9:  triflumizole 30% WP 20 72.50 Normal growth 
T10:  etridiazole 24% W/V EC 20 100.00 Not growth 
T11:  iprodione 50% WP 60 100.00 Not growth 
T12:  distilled water (control) - 0.00 Normal growth 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
 การคัด เลือกสารป้องกันก าจัดโรคพืช จ านวน 11 ชนิด ในการยับยั ้งการเจริญของรา P. 
melonis สาเหต ุโรคโคน เน ่าและห ัว เน ่าของม ันส าปะหล ัง  โดย poisoned food technique ใน
ห้องปฏิบัติการ  พบว่า มีสารทดสอบ 8 ชนิด ที่สามารถยับยั้งการเจริญเส้นใยของรา P. melonis ได้ 100 
เป อ ร์ เซ็ น ต์  ไ ด้ แ ก่  ส า ร  dimethomorph 5 0 %  WP อั ต ร า  10 ก รั ม ต่ อ น้ า  20 ลิ ต ร   ส า ร 
cymoxanil+mancozeb 72% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  สาร fosetyl-Al 80% WP อัตรา 50 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร  สาร metalaxyl 25% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  สาร phosphonic acid 40% 
W/V SL อัตรา 65 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  สาร metalaxyl+mancozeb 72% WG อัตรา 80 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร  สาร etridiazole 24% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ สาร iprodione 50% WP 
อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 



 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช จ านวน 8 ชนิด ในการป้องกันก าจัดโรคโคนเน่า-หัว
เน่ามันส าปะหลัง ที่เกิดจากรา P. melonis ในโรงเรือน  พบว่า การแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังก่อนปลูกด้วย 
สาร iprodione 50% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  รา P. melonis ยังสามารถเข้าท าลายต้นมัน
ส าปะหลังได้ 
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