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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2559 
 
1. แผนงานวิจัย   
 
2. โครงการวิจัย   โครงการแก้ไขปัญหาโคนเนา่และหัวเน่า อาการพุ่มแจ้ ของมันส าปะหลัง
และ 

การป้องกันก าจัด   
กิจกรรมที่ 1    การศึกษาสาเหตุอาการโคนเน่าและหัวเน่าของมันส าปะหลังและการป้องกัน 

ก าจัด 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2  การศึกษาเทคโนโลยีส าหรับการแก้ปัญหาอาการโคนเน่าและหัวเน่าของมัน 

ส าปะหลัง 
 
3. ชื่อการทดลอง   การคัดเลือกสารป้องกันก าจัดโรคพืชเพื่อป้องกันก าจัดโรคโคนเน่า
และหัวเน่า 

ของมันส าปะหลัง ที่เกิดจากรา Sclerotium rolfsii Sacc. 
Screening of fungicides for the control of cassava stem and 
root rot disease caused by Sclerotium rolfsii Sacc. 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ  ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
ผู้ร่วมงาน   อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
    พรพิมล อธิปัญญำคม ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 

เมธำพร พุฒขำว  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพัทลุง 
 

5. บทคัดย่อ 
 ทดสอบประสิทธิภำพของสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชในกำรป้องกันก ำจัดโรคโคนเน่ำหัวเน่ำของมันส ำปะหลัง 
ที่เกิดจำกรำ Sclerotium rolfsii Sacc. ทั้งในห้องปฎิบัติกำร และกำรทดลองในกระถำง ที่กลุ่มวิจัยโรคพืช 
ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร กรุงเทพฯ ระหว่ำง เมษำยน 2558 - กันยำยน 2559  
ทดสอบสำร 9 ชนิด ได้แก่ สำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, cymoxanil+mancozeb 
72% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, difenoconazole 25% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร,  
etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC 
อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร, iprodione 50% WP อัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, mancozeb 80% WP 
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อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร , propiconazole 25% W/V EC อัตรำ 15 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร  และ 
tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร โดยพ่นสำรลงดินบริเวณโคนต้นมันส ำปะหลัง 
จ ำนวน 2 ครั้ง ห่ำงกัน 7 วัน พ่นสำรครั้งแรกหลังปลูกเชื้อสำเหตุโรค 2 วัน พบว่ำ สำร etridiazole + 
quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และ etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดโรคโคนเน่ำหัวเน่ำของมันส ำปะหลัง ที่เกิดจำก รำ     
S. rolfsii  และทุกกรรมวิธีที่พ่นสำรทดลองไม่พบควำมเป็นพิษต่อพืช  

 
ABSTRACT  

An efficacy tests of fungicides for control stem and root rot disease of cassava caused by 
Sclerotium rolfsii Sacc. were undertaken in both laboratory and pot trial at Plant Pathology 
Research Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, 
Bangkok during April 2015 – September 2016. Nine formulations of fungicides : 15 g/20 L of 
water carboxin 75% WP, 60 g/20 L of water cymoxanil + mancozeb 72% WP, 20 ml/20 L of 
water difenoconazole 25% W/V EC, 20 ml/20 L of water etridiazole 24% W/V EC, 40 ml/20 L of 
water etridiazole +  quintozene 6% + 24% W/V EC, 50 g/20 L of water iprodione 50% WP, 60 
g/20 L of water mancozeb 80% WP, 15 ml/20 L of water propiconazole 2 5 % W/V EC and 50 
g/20 L of water tolclofos-methyl 50% WP were used in the study. The fungicides were sprayed 
firstly on surface soil of cassava planting pots after 2 days infested soil with S. rolfsii. Spraying of 
fungicides was done repeatedly 7 days for 2 times. A result of the study revealed that 40 ml/20 
L of water etridiazole + quintozene 6% + 24% W/V EC  and 20 ml/20 L of water etridiazole 24% 
W/V EC had an appropriated efficacy to control a stem and root rot disease of cassava caused 
by S. rolfsii.  However, all tested fungicides have not showed a pytotoxicity to cassava. 

 
6. ค าน า 
 มันส ำปะหลัง (cassava; tapioca : Manihot esculenta (L.) Crantz) เป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพืช
อำหำรที่ส ำคัญอันดับ 5 รองจำกข้ำวสำลี ข้ำวโพด ข้ำว และมันฝรั่ง มันส ำปะหลังเป็นพืชไร่เศรษฐกิจพืชหนึ่งที่
ส ำคัญของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพำะปลูกมันส ำปะหลัง ทั้งสิ้นประมำณ 8.96 ล้ำนไร่ 
ผลผลิต 32.36 ล้ำนตัน ผลผลิตต่อไร่ 3.56 ตัน ส่งออกผลิตภัณฑ์มันปะหลัง ในรูปแบบของมันเส้น มันอัดเม็ด และ
แป้งมันส ำปะหลัง ปริมำณ 11.19 ล้ำนตัน มูลค่ำ 111,716 ล้ำนบำท มีพ้ืนที่เพำะปลูกมำกที่สุด ในภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ รองลงมำ คือ ภำคกลำง และภำคเหนือ ในปี 2558 จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังมำกที่สุด 5 
ล ำดับแรก คือ กำญจนบุรี นครรำชสีมำ นครสวรรค์ ขอนแก่น และอุดรธำนี (ส ำนักงำนเศรษฐกิจเกษตร, 2558) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกรำคำที่เกษตรกรขำยได้อยู่ในเกณฑ์ดี  และมีนโยบำยภำครัฐ
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ส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในพ้ืนที่นำที่ไม่เหมำะสมในกำรเพำะปลูกข้ำว ประกอบกับมีกำรใช้มันส ำปะหลังเป็นแหล่ง
วัตถุดิบในกำรผลิตแป้งมันส ำปะหลัง เอทำนอล และไบโอพลำสติก (ศำนิต, 2557; ส ำนักงำนเศรษฐกิจเกษตร, 
2558) ท ำให้มันส ำปะหลังมีควำมต้องกำรทำงกำรตลำดเพ่ิมสูงขึ้น จึงเป็นเหตุให้มีกำรปลูกติดต่อกันตลอดทั้งปี 
ส่งผลให้มีกำรสะสมและแพร่ระบำดของเชื้อสำเหตุโรคเพ่ิมข้ึนทุกปี 
 โรคมันส ำปะหลัง มีมำกกว่ำ 30 โรค โดยกำรเข้ำท ำลำยของเชื้อรำ แบคทีเรีย ไวรัส ไฟโตพลำสมำ และ
ไส้เดือนฝอย รวมถึงโรคที่เกิดจำกสิ่งไม่มีชีวิต เช่น กำรขำดธำตุแมกนีเซียม กำรขำดธำตุเหล็ก เป็นต้น เมื่อมัน
ส ำปะหลังเป็นโรคท ำให้ผลผลิตลดลง ลดศักยภำพกำรสังเครำะห์แสง หรือก่อให้เกิดอำกำรหัวเน่ำ รวมไปถึงกำรเข้ำ
ท ำลำยบริเวณท่อน้ ำท่ออำหำรท ำให้เกิดอำกำรเหี่ ยวทั้งต้นได้ (อรุณี, 2547; กลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ ำ, 2560) 
Hillocks and Wydra (2002) กล่ำวว่ำ ในเขตร้อนชื้นโดยเฉพำะภูมิภำคแอฟริกำตะวันตก  โรคเน่ำของมัน
ส ำปะหลังที่เกิดจำกรำ Sclerotium rolfsii Sacc. เป็นโรคที่พบได้ทั่วไป และมักพบเข้ำท ำลำยเมื่อพืชอำยุมำก 
ส่วนในลำตินอเมริกำ มีรำยงำนว่ำเข้ำท ำลำยท่อนพันธุ์ที่อำยุน้อย และพบเส้นใยรำขึ้นคลุมบนผิวหัวมันส ำปะหลังที่
โตเต็มที่ พืชที่เป็นโรคจะพบเส้นใยสีขำวท ำลำยรำก โดยบำงครั้งพบเกิดแผลเนื้อเยื่อตำย (necrosis) หรือบำงครั้ง
ท ำให้รำกเน่ำ หำกสภำพอำกำศชื้นอำจพบสเคลอโรเทียมของรำเป็นเม็ดกลม สีน้ ำตำล ปนอยู่กับเส้นใยบนรำกที่อยู่
ติดผิวดิน มักพบรำ S. rolfsii Sacc. เข้ำท ำลำยพืชร่วมกับเชื้อโรคอ่ืนๆ  Banito et al. (2010) รำยงำนจำกกำร
เก็บตัวอย่ำงโรครำกเน่ำโคนเน่ำของมันส ำปะหลังในประเทศโตโก แยกเชื้อได้รำ จ ำนวน 39 สำยพันธุ์ พบรำ 
Botrydiplodia theobromae มำกที่ สุ ด  คือ 51.3  เปอร์ เซ็นต์  รองลงมำได้แก่  Fusarium sp.พบ  33.3 
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่พบ Sclerotium rolfsii และ Pythium sp. น้อย  Messiga et al. (2004) ศึกษำกำรเกิดโรค
รำกเน่ำของมันส ำปะหลังในแปลงเกษตรกร จ ำนวน 62 แปลง ในเมือง Pouma ประเทศแคเมอรูน โดยเก็บข้อมูล
เมื่อมันส ำปะหลัง อำยุ 6, 9 และ 12 เดือนหลังปลูก พบว่ำโรครำกเน่ำพบมำกที่สุดเมื่อมันส ำปะหลังอำยุ 9 เดือน
หลังจำกปลูก และพบเชื้อสำเหตุโรค ได้แก่ Botryodiplodia theobromae, Macrophomina phaseolina, 
Fusarium sp., Armillaria sp. และ Sclerotium rolfsii  
 ในประเทศไทยพบโรคที่ส ำคัญของมันส ำปะหลัง ได้แก่ โรคใบไหม้ (Cassava Bacterial Blight, CBB) โรค
แอนแทรคโนส (Cassava Anthracnose Disease, CAD) โรครำกและหัวเน่ำ และโรคใบจุดสีน้ ำตำล ซึ่งโรคเหล่ำนี้
ท ำควำมเสียหำยให้มันส ำปะหลังได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้ำจนถึงให้ผลผลิต  (ภำนุวัฒน์, 2557)  สุทธิสำ (2558) ได้
ศึกษำหำสำเหตุของโรคต้นและรำกเน่ำของมันส ำปะหลัง ที่เก็บตัวอย่ำงจำกพ้ืนที่ๆ มีกำรแพร่ระบำดของโรคใน 3 
จังหวัด 6 อ ำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ครบุรี และ อ.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำ อ.ตำกฟ้ำ และ อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 
และ อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ ในระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2556-พฤษภำคม 2558  โดยศึกษำลักษณะทำงสัณฐำน
วิทยำ พบเชื้อรำ 5 สกุล คือ Lasiodiplodia spp. พบมำกที่สุด 54 เปอร์เซ็นต์ รองลงมำ คือ Fusarium spp., 
Neoscytalidium sp., Phytophthora spp., Sclerotium sp. และเชื้อรำชนิดอ่ืน จ ำนวน 29, 7, 4, 1 และ 5 
เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ และจ ำแนกชนิดของรำ Lasiodiplodia spp. และ Neoscytalidium sp. โดยศึกษำ
ลั กษณ ะทำงสัณ ฐำนวิท ยำและชี ว โม เลกุ ล  ได้  Lasiodiplodia theobromae, L. euphorbicola และ 
Neoscytalidium hyalinum   
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 เนื่องจำกโรคโคนเน่ำหัวเน่ำของมันส ำปะหลังเป็นโรคที่มีควำมส ำคัญต่อผลผลิตมันส ำปะหลัง ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมต่ำง ๆ ที่ใช้มันส ำปะหลังเป็นวัตถุดิบ ค ำแนะน ำกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดโรคโคนเน่ำหัว
เน่ำของมันส ำปะหลังโดยตรงยังไม่มี  ดังนั้นจึงได้ท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช เพ่ือคัดเลือก
ให้ได้สำรที่มีประสิทธิภำพและอัตรำกำรใช้ที่เหมำะสมในกำรป้องกันก ำจัดโรคโคนเน่ำหัวเน่ำของมันส ำปะหลัง ที่
เกิดจำก รำ Sclerotium rolfsii Sacc. เพ่ือเป็นค ำแนะน ำให้แก่เกษตรกรใช้ต่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
  1. รำ Sclerotium rolfsii  สำเหตุโรคโคนเน่ำหัวเน่ำของมันส ำปะหลัง 

2. อำหำรเลี้ยงรำ Potato Dextrose Agar (PDA)  
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร เช่น จำนเลี้ยงเชื้อ หลอดทดลอง cork borer เข็มเขี่ย ตะเกียง

แอลกอฮอล์ ไปเปต เครื่องเขย่ำสำรละลำย และอุปกรณ์กำรตวงวัดสำรทดลอง 
  4. อุปกรณป์ลูกพืชทดลอง เช่น ดินส ำหรับปลูกพืช กระถำง ปุ๋ยเคมี และถังพ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช  
  5. ท่อนพันธุ์มันส ำปะหลัง สำยพันธุ์ CMR 43-08-89 
 6. สำรป้องกันก ำจัดโรคพืชที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ สำร carboxin 75% WP,  
cymoxanil + mancozeb 72% WP, difenoconazole 25% W/V EC, etridiazole 24% W/V EC, 
etridiazole + quintozene 6% + 24% W/V EC, iprodione 50% WP, mancozeb 80% WP, 
propiconazole 25% W/V EC, และ tolclofos-methyl 50% WP 

- วิธีการ 
1. ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการยับยั้งรา Sclerotium rolfsii  สาเหตุโรค

โคนเน่าหัวเน่าของมันส าปะหลัง ในห้องปฏิบัติการ  
 เตรียมเชื้อสาเหตุโรค 

โดยน ำรำ S. rolfsii ที่แยกได้จำกตัวอย่ำงโรคโคนเน่ำหัวเน่ำของมันส ำปะหลัง มำเลี้ยงบนอำหำร Potato 
Dextrose Agar (PDA) ที่อุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 วัน จำกนั้นใช้ cork borer ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 5 มิลลิเมตร ตัดวุ้นอำหำรบริเวณส่วนปลำยเส้นใยของรำ เพ่ือน ำไปทดสอบ 
 ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการยับยั้งรา  Sclerotium rolfsii โดยวิธี 
poisoned food technique 

โดยน ำสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชที่ต้องกำรทดสอบแต่ละชนิด เจือจำงในน้ ำนึ่งฆ่ำเชื้อ ปรับให้ได้ควำม
เข้มข้นต่ำงๆ แล้วน ำไปผสมกับอำหำร PDA ที่หลอมเหลว ซึ่งมีอุณหภูมิประมำณ 45 องศำเซลเซียส ให้ได้ควำม
เข้มข้นของสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช ตำมอัตรำที่แนะน ำในฉลำก เขย่ำให้อำหำรและสำรทดสอบผสมเข้ำกันทั่วถึง 
แล้วเทลงในจำนแก้วเลี้ยงเชื้อ เมื่อผิวหน้ำอำหำรแห้ง จึงวำงชิ้นวุ้นที่มีเชื้อ S. rolfsii ตรงกลำงจำนเลี้ยงเชื้อ วำง
จำนเลี้ยงเชื้อทดสอบนี้ไว้ในห้องปฏิบัติกำร ที่อุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส ท ำกำรทดลองจ ำนวน 10 กรรมวิธ ี
กรรมวิธีละ 20 จำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ ดังนี้ 
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 กรรมวิธีที่ 1  สำร carboxin 75% WP ควำมเข้มข้น 750 ppm.  
 กรรมวิธีที่ 2  สำร cymoxanil+mancozeb 72% WP ควำมเข้มข้น 3,000 ppm. 
 กรรมวิธีที่ 3  สำร difenoconazole 25% W/V EC ควำมเข้มข้น 1,000 ppm. 
 กรรมวิธีที่ 4  สำร etridiazole 24% W/V EC ควำมเข้มข้น 1,000 ppm. 
 กรรมวิธีที่ 5  สำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC ควำมเข้มข้น 2,000 ppm.   
 กรรมวิธีที่ 6  สำร iprodione 50% WP ควำมเข้มข้น 2,500 ppm. 
 กรรมวิธีที่ 7  สำร mancozeb 80% WP ควำมเข้มข้น 3,000 ppm. 
 กรรมวิธีที่ 8  สำร propiconazole 25% W/V EC ควำมเข้มข้น 750 ppm. 
 กรรมวิธีที่ 9  สำร tolclofos-methyl 50% WP ควำมเข้มข้น 1,000 ppm.   

กรรมวิธีที่ 10  น้ ำที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม)  
 การบันทึกข้อมูล 

- วัดและบันทึกขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงโคโลนีของรำ S. rolfsii  เมื่อรำในกรรมวิธีควบคุมที่ไม่มีสำร
ป้องกันก ำจัดโรคพืชเจริญเต็มจำนเลี้ยงเชื้อ แล้วน ำมำค ำนวณหำค่ำเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้งกำรเจริญของรำ โดยใช้
สูตรตำมวิธีกำรของ Vincent (1927)  คือ   
 I  =  C – T  x 100 
                             C 
 I  =  เปอร์เซ็นต์กำรยับยั้งกำรเจริญของรำ 
 C  =  เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของโคโลนีรำในกรรมวิธีควบคุม 
 T  =  เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของโคโลนีรำในกรรมวิธีทดสอบ 

-  บนัทึกควำมผิดปกติของเส้นใยรำ 
2. ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าหัวเน่าของมันส าปะหลังที่
เกิดจากรา Sclerotium rolfsii ในกระถาง 
 เตรียมพืชทดสอบ 

ปลูกมันส ำปะหลัง สำยพันธุ์ CMR 43-08-89 ในกระถำงขนำด 15 นิ้ว รดน้ ำตำมปกติ และหมั่น
ตรวจดูแมลงศัตรู หำกพบให้พ่นสำรป้องกันก ำจัดแมลง 

เตรียมรา Sclerotium rolfsii สาเหตุโรค 
โดยน ำรำ S. rolfsii มำเลี้ยงบนอำหำร PDA ที่อุณหภูมิ 25-27 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 วัน จำกนั้น

ใช้ cork borer ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 มิลลิเมตร ตัดวุ้นอำหำรบริเวณส่วนปลำยเส้นใยของรำ ใส่ลงในถุงข้ำว
ฟ่ำงสุกที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อแล้ว เลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 25-27 องศำเซลเซียส จนกระท่ังรำเจริญเต็มบนข้ำวฟ่ำง ซึ่งใช้
เวลำ 14 วัน 

ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าหัวเน่าของมัน
ส าปะหลังท่ีเกิดจาก รา Sclerotium rolfsii  
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 - ปลูกเชื้อสำเหตุโรค โดยใส่รำ S. rolfsii ในรูปเส้นใยและเม็ดสเคลอโรเทียม ที่เลี้ยงบนเมล็ดข้ำวฟ่ำง 
จ ำนวน 10 กรัม ลงดินบริเวณโคนต้นมันส ำปะหลัง อำยุ 3 เดือน ซึ่งปลูกอยู่ในกระถำงขนำด 15 นิ้ว  
 - พ่นสำรทดสอบตำมกรรมวิธีที่ก ำหนดลงดินบริเวณโคนต้นมันส ำปะหลัง จ ำนวน 2 ครั้ง ห่ำงกัน 7 วัน 
โดยพ่นสำรครั้งแรกหลังปลูกเชื้อสำเหตุโรค 2 วัน  
 - วำงแผนกำรทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จ ำนวน 4 ซ้ ำ ซ้ ำละ 10 กระถำง 11 
กรรมวิธี ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1  สำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร  
 กรรมวิธีที่ 2  สำร cymoxanil+mancozeb 72% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร  
 กรรมวิธีที่ 3  สำร difenoconazole 25% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 4  สำร etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร  
 กรรมวิธีที่ 5  สำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร  
 กรรมวิธีที่ 6  สำร iprodione 50% WP อัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร  
 กรรมวิธีที่ 7  สำร mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 8  สำร propiconazole 25% W/V EC อัตรำ 15 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 9  สำร tolclofos-methyl 50% WP  อัตรำ 20 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 10  น้ ำเปล่ำ  

กรรมวิธีที่ 11  พืชปกติ (ไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii) 
- ประเมินกำรเกิดโรค ก่อนพ่นสำรทุกครั้งและหลังพ่นสำรครั้งสุดท้ำย 7, 14, 28, 60, 90, 120, 150, 
180 และ 210 วัน โดยนับจ ำนวนต้นมันส ำปะหลังที่แสดงอำกำรของโรคโคนเน่ำหัวเน่ำ 
การบันทึกข้อมูล 
- บันทึกจ ำนวนต้นมันส ำปะหลังที่แสดงอำกำรของโรคโคนเน่ำหัวเน่ำ แล้วน ำมำค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์กำร

เกิดโรค และวิเครำะห์เปรียบเทียบผลทำงสถิติโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)  
 - บันทึกผลกระทบของสำรทดลองต่อพืช 

- เวลาและสถานที่ 
เวลา   เริ่มต้น  เมษำยน 2558    สิ้นสุด  กันยำยน 2559 

 สถานที ่ กลุ่มวิจัยโรคพืช ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร กรุงเทพฯ 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการยับยั้งรา Sclerotium rolfsii  สาเหตุโรค
โคนเน่าหัวเน่าของมันส าปะหลัง ในห้องปฏิบัติการ 

จำกกำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช จ ำนวน 9 ชนิด ในกำรยับยั้งรำ S. rolfsii โดย
วิธี poisoned food technique พบว่ำ สำรทดสอบทุกชนิด มีประสิทธิภำพดีในกำรยับยั้งกำรเจริญของเส้นใยรำ 
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S. rolfsii โดยยับยั้งกำรเจริญ 100% ยกเว้น สำร iprodione 50% WP ยับยั้งกำรเจริญของเส้นใยรำได้ 86.80% 
และพบว่ำเส้นใยหนำเจริญไม่ปกติ ในขณะที่กรรมวิธีเปรียบเทียบ ซึ่งใช้น้ ำนึ่งฆ่ำเชื้อ ไม่สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของ
เส้นใยรำได้ คัดเลือกสำรที่มีประสิทธิภำพดี สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเส้นใยรำ S. rolfsii ได้มำกกว่ำ 80%ขึ้นไป 
ได้จ ำนวน 9 ชนิด คือ carboxin 75% WP, cymoxanil+mancozeb 72% WP,  difenoconazole 25% W/V 
EC,  etridiazole 24% W/V EC, etridiazole+ quintozene 6% + 24% W/V EC,  iprodione 50%,  
mancozeb 80% WP, propiconazole 25% W/V EC และ tolclofos-methyl 50% WP (Table 1) น ำไป
ทดสอบประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดโรคโคนเน่ำหัวเน่ำของมันส ำปะหลังในกระถำง 

2. ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าหัวเน่าของมัน
ส าปะหลังท่ีเกิดจาก รา Sclerotium rolfsii ในกระถาง 
 ทดสอบประสิทธิภำพของสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช จ ำนวน 9 ชนิด ที่มีประสิทธิภำพดีในกำรยับยั้งรำ     
S. rolfsii ที่คัดเลือกได้จำกกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำร ตำมกรรมวิธีที่ก ำหนด โดยพ่นสำรลงดินบริเวณโคนต้น
มันส ำปะหลัง จ ำนวน 2 ครั้ง ห่ำงกัน 7 วัน พ่นสำรครั้งแรกหลังปลูกเชื้อสำเหตุโรค 2 วัน และประเมินกำรเกิดโรค 
ก่อนพ่นสำรทุกครั้งและหลังพ่นสำรครั้งสุดท้ำยที่ 7, 14, 28, 60, 90, 120, 150, 180 และ 210 วัน  พบว่ำพืช
แสดงอำกำรเหี่ยวเมื่อประเมินโรคหลังพ่นสำรครั้งสุดท้ำย 180 วัน จึงนับจ ำนวนต้นมันส ำปะหลังที่แสดงอำกำร
ของโรคโคนเน่ำหัวเน่ำ หลังกำรพ่นสำรครั้งสุดท้ำย 180 และ 210 วัน (อำยุพืช 9 และ 10 เดือน)  ได้ผลกำร
ทดลองดังนี ้
 ก่อนพ่นสารทดลอง พบว่ำทุกกรรมวิธี ไม่พบต้นมันส ำปะหลังแสดงอำกำรโรค พบเพียงรำ S. rolfsii 
เจริญบนดินบริเวณโคนต้นมันส ำปะหลัง  
 หลังพ่นสารทดลองครั้งสุดท้าย 180 วัน พบว่ำ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อ
น้ ำ 20 ลิตร,  difenoconazole 25% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร,  iprodione 50% WP อัตรำ 
50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร,  tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร และ กรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ 
มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ คือ 35.0, 32.5, 27.5, 32.5 และ 55.0 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 
ในขณะที่กรรมวิธีพ่นสำร cymoxanil + mancozeb 72% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร,  etridiazole 
24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร,  etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร,  mancozeb 80% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร,  propiconazole 25% W/V EC 
อัตรำ 15 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีพืชปกติ (ไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii)  มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคไม่แตกต่ำง
กันทำงสถิติ คือ 20.0, 15.0, 17.5, 25.0, 25.0 และ 0.0 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ แต่น้อยกว่ำแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ  
 หลังพ่นสารทดลองครั้งสุดท้าย 210 วัน พบว่ำ กรรมวิธีพ่นสำร carboxin 75% WP อัตรำ 15 กรัมต่อ
น้ ำ 20 ลิตร, cymoxanil+mancozeb 72% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร,  difenoconazole 25% W/V 
EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร,  iprodione 50% WP อัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร, mancozeb 80% 
WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ,  propiconazole 25% W/V EC อัตรำ 15 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร ,  



8 
 
tolclofos-methyl 50% WP อัตรำ 20 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคไม่
แตกต่ำงกันทำงสถิต ิคือ 72.5, 65.0, 80.0, 65.0, 65.0, 77.5, 70.0 และ 90.0 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ในขณะที่  
กรรมวิธีพ่นสำร etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และ etridiazole+quintozene 
6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ คือ 52.5 
และ 42.5 เปอร์เซ็นต์ แต่น้อยกว่ำแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ ำเปล่ำ และมำกกว่ำแตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีพืชปกติ (ไม่ใส่เชื้อ S. rolfsii) ที่มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค 0.0 เปอร์เซ็นต์ 
(Table 2)  
 จำกผลกำรทดลอง สำรที่มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดโรคโคนเน่ำหัวเน่ำที่เกิดจำก รำ S. rolfsii ได้
ดี คือ สำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และ etridiazole 
24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และทุกกรรมวิธีที่พ่นสำรทดลองไม่พบควำมเป็นพิษต่อพืช 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรทดสอบประสิทธิภำพสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชในกำรป้องกันก ำจัดโรคโคนเน่ำหัวเน่ำของมัน
ส ำปะหลัง ที่เกิดจำก รำ S. rolfsii โดยทดสอบในห้องปฎิบัติกำร แล้วคัดเลือกสำรที่มีประสิทธิภำพดีในกำรยับยั้ง
กำรเจริญของรำ S. rolfsii น ำไปทดสอบประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดโรคโคนเน่ำหัวเน่ำของมันส ำปะหลังใน
กระถำง โดยพ่นสำรทดสอบลงดินบริเวณโคนต้นมันส ำปะหลัง จ ำนวน 2 ครั้ง ห่ำงกัน 7 วัน พ่นสำรครั้งแรกหลัง
ปลูกเชื้อสำเหตุโรค 2 วัน พบว่ำ สำรที่มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดโรคโคนเน่ำหัวเน่ำได้ดี คือ สำร 
etridiazole + quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และ etridiazole 24% 
W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และทุกกรรมวิธีที่พ่นสำรทดลองไม่พบควำมเป็นพิษต่อพืช  
 เนื่องจำกเกษตรกรมักพบว่ำมันส ำปะหลังเป็นโรคโคนเน่ำหัวเน่ำ ที่เกิดจำก รำ S. rolfsii โดยพบหัวมันถูก
รำท ำลำย เมื่อเก็บเกี่ยวขึ้นมำจำกดิน จึงท ำให้ไม่สำมำรถป้องกันก ำจัดโรคได้ทัน ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรป้องกันก ำจัด
โรคได้ทัน จึงแนะน ำให้พ่นสำร etridiazole+quintozene 6% + 24% W/V EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 
ลิตร หรือ etridiazole 24% W/V EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร โดยพ่นสำรลงดินบริเวณโคนต้นมัน
ส ำปะหลัง อย่ำงน้อย 2 ครั้ง ทุกๆ 7 วัน ในช่วงที่มันส ำปะหลังผลิตหัวแล้วจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นช่วงที่มักพบ
โรคนี้ สอดคล้องกับรำยงำนของ Messiga et al. (2004) 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ทรำบชนิดและอัตรำกำรใช้สำรที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะเป็นทำงเลือกหนึ่งให้เกษตรกรในกำรป้องกันก ำจัด
โรคโคนเน่ำหัวเน่ำของมันส ำปะหลัง ที่ เกิดจำกรำ Sclerotium rolfsii  หรือเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนส ำคัญที่เป็น
ประโยชน์ แก่นักวิชำกำรโรคพืช และนักวิชำกำรเกษตร ในกำรพัฒนำหำวิธีกำรป้องกันก ำจัดโรคที่เหมำะสมในแต่
ละพ้ืนที่ปลูกพืชต่อไป  
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Table 1. Effect of fungicides on mycelia growth of Sclerotium rolfsii on PDA stored at 25-27 C 
for 3 days. 
 

Fungicide mycelia growth inhibition 
(%) 

mycelia growth 
character 

1. carboxin 75% WP 100 no mycelia growth  

2. cymoxanil+mancozeb 72% WP 100 no mycelia growth 

3. difenoconazole 25% W/V EC 100 no mycelia growth 

4. etridiazole 24% W/V EC 100 no mycelia growth 

5. etridiazole+quintozene 
    6% + 24% W/V EC 

100 no mycelia growth 

6. iprodione 50% WP          86.8 abnormal growth 

7. mancozeb 80% WP 100 no mycelia growth 

8. propiconazole 25% W/V EC 100 no mycelia growth 

9. tolclofos-methyl 50% WP 100 no mycelia growth 

10. control (distilled water) 0.0 normal growth 
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Table 2. Efficacy of fungicides for control of cassava stem and root rot disease caused by 
Sclerotium rolfsii, pot trial at Plant Pathology Research Group, DOA, Bangkok 
 

Treatment Rate of 
application 
(per 20 L 
water) 

Disease Incidence (%) 1/ 
Before 

application 
After 2ndapplication  

180 days 210 days 

1. carboxin 75% WP     15 g 0.0   35.0 bc 2/ 72.5 bcd 
2. cymoxanil + mancozeb   

72% WP     
60 g 0.0 20.0 ab 65.0 bcd 

3. difenoconazole 25% W/V EC  20 ml 0.0 32.5 bc   80.0 cd 
4. etridiazole 24% W/V EC     20 ml 0.0 15.0 ab   52.5 bc 
5. etridiazole + quintozene  

6% + 24% W/V EC  
40 ml 0.0 17.5 ab   42.5 b 

6. iprodione 50% WP           50 g 0.0  27.5 abc 65.0 bcd 
7. mancozeb 80% WP            60 g 0.0 25.0 ab 65.0 bcd 
8. propiconazole 25% W/V EC  15 ml 0.0 25.0 ab   77.5 cd 
9. tolclofos-methyl 50% WP             20 g 0.0 32.5 bc 70.0 bcd 
10. control (water)   0.0    55.0 c   90.0 d 
11. healthy plant  
    (non-S. rolfsii ) 

 0.0     0.0 a    0.0 a 

CV (%)   70.37 29.78 
 

1/ Means of four replications 
2/ Means followed by the same letter within a column are not significantly different at P = 0.05 

according to Duncan’s Multiple Range Test  
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