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บทคัดยอ
ในป 2552 ไดทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืช 6 ชนิด ตอการยับยั้งการ
เจริญของเสนใยเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA หลังการทดลอง 7 วัน พบวา สารปองกันกําจัดโรค
พืชที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราไดดีที่ทุกระดับความเขมขน มี 4 ชนิด คือ สาร
carbendazim 50 % W/V/SC, prochloraz 50 % W.P.และ propiconazole + procholraz
40% W/V/EC ซึ่งเสนใยเชื้อราสาเหตุโรค ไมสามารถเจริญได และมีคา เปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ
100 เปอรเซ็นต สวนสารปองกันกําจัดโรคพืชที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยไดดีรองลงมา
คือ สาร azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC มีคาเปอรเซ็นตการยับยัง้ ตั้งแต
64.11 - 100 เปอรเซ็นต เมื่อนําสารทัง้ 4 ชนิด ไปทดสอบประสิทธิภาพการปองกันกําจัดโรคเกสร
ดําในกลวยไมสกุลหวาย 2 พันธุ ในสภาพแปลงทดลอง พบวา สารปองกันกําจัดโรคพืชที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดโรคไดดีคือ สาร prochloraz 50 % W.P. รองลงมาไดแก สาร
carbendazim 50 % W/V/SC และ azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC
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คํานํา
โรคเกสรดํา (Black anther) มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
เปนโรคทีพ่ บในกลวยไมสกุลหวาย อาการของโรคจะเกิดที่บริเวณสวนกลางดอกที่เรียกวา เสาเกสร
มีลักษณะจุดแผลสีดํา ยุบตัวจากเนื้อเยือ่ ปกติ การแพรระบาดของโรคจะเกิดไดตลอดทั้งป เพื่อลด
ปริมาณเชื้อและตัดวงจรของโรคในชวงทีม่ ีการระบาด ซึ่งการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคจึง
เปนสิ่งที่เกษตรกรนิยมใช
เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว
สําหรับสารเคมีที่แนะนําใหใชคือ
prochloraz อัตรา 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ thiabendazole อัตรา 40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร (นิยมรัฐ,
2544) และจากการศึกษาของทัศนาพร (2546) พบวาสารปองกันกําจัดโรคพืชที่สามารถยับยั้งการ
เจริญเสนใยเชือ้ ราไดดีที่สุดทุกระดับความเขมขน คือ สาร prochloraz 50 %W.P. มีคาเปอรเซ็นต
การยับยัง้ รอยละ 100 รองลงมา คือ สาร azoxystrobin 25 %W/V/SC ซึ่งเสนใยเชื้อราเจริญได
เพียงเล็กนอยที่ทกุ ระดับความเขมขน มีคา เปอรเซ็นตการยับยัง้ รอยละ 70.44 - 75.55
การจัดการโรคเกสรดําเปนสิ่งที่สาํ คัญในการผลิตกลวยไมเพื่อการสงออก เนื่องจากเชื้อ
สาเหตุโรคนี้สามารถแฝง ( latent infection) หรือไมแสดงอาการของโรคไดเมื่ออยูในสภาพแปลง
ปลูก แตเมื่อมีการเก็บเกี่ยวตัดดอกและสงออกไปยังตางประเทศแลวพบวา ดอกกลวยไมมีปญหา
เสาเกสรเนาดําและมีเสนใยเชื้อราเจริญอยูที่บริเวณเสาเกสรทําใหดอกกลวยไมเสียคุณภาพและไม
เปนที่ตองการของตลาด ดังนั้น การปองกันกําจัดโรคนี้จงึ เปนสิง่ จําเปนอยางหนึง่ ในการปฏิบัติดูแล
รักษาพืช เพื่อใหไดคุณภาพและผลผลิตตามที่ตองการ ซึ่งวิธกี ารปองกันกําจัดโรคพืชนั้นมีหลายวิธี
ขึ้นอยูกับปริมาณและสถานการณการระบาดของสาเหตุโรคพืช ที่ผานมาเกษตรกรนิยมและคุนเคย
กับการใชสารปองกันกําจัดโรคพืช
โดยเฉพาะในระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจทีม่ ผี ลตอบแทนสูง
จากนโยบายเรงดวนที่จะลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช รัฐบาลจึงประกาศใหป พ.ศ.
2547 เปนปแหงความปลอดภัยทางดานอาหาร ( Food Safety ) การใชสารปองกันกําจัดโรคพืชที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดโรคกอนและหลังการตัดดอกกลวยไมนั้น จึงเปนสิ่งที่จาํ เปนและ
จะตองมีการศึกษาเพื่อทีจ่ ะหาสารปองกันกําจัดโรคพืชทีม่ ีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดโรค
สวนการใชสารสกัดจากพืชเพื่อทดแทนการใชสารเคมีของเกษตรกร ก็เปนอีกทางเลือกหนึง่ ที่จะ
สนับสนุนนโยบายดังกลาว ซึ่งประเทศไทยมีพืชหลายชนิดที่มีศักยภาพเปนสารปองกันกําจัดโรคพืช
ได และมีการศึกษาการใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการปองกันกําจัดโรคแอนแทรคโนสในพืช
หลายชนิด และจาการศึกษาของทัศนาพร (2547) พบวา สารสกัดจากตะไครหอม มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการเกิดโรคเกสรดําไดดีที่สุด มีเปอรเซ็นตการเกิดโรครอยละ 13.33 รองลงมา ไดแก
น้ําหมักหางไหล และ น้าํ หมักสาบเสือ มีเปอรเซ็นตการเกิดโรครอยละ 15 และ 16.67 ดังนัน้
การศึกษาครั้งนี้จึงเปนอีกทางเลือกหนึง่ ที่จะใชในการปองกันกําจัดโรคเกสรดําเพื่อลดการใช
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สารเคมีของเกษตรกร ลดตนทุนการผลิต และเกษตรกรยอมรับรวมทัง้ สามารถนําไปใชรวมกับ
วิธีการอื่น ๆได
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1.แปลงทดลองกลวยไมสกุลหวาย จํานวน 2 แปลง
2.สารปองกันกําจัดโรคพืชชนิดตางๆ
3.เครื่องสูบโยกสะพายหลัง
4.เครื่องชั่ง ตวง วัด
5. อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
6. กลองจุลทรรศน
7. อุปกรณเครื่องแกวในหองปฏิบัติการ
วิธีการ
1. การเตรียมเชื้อบริสุทธิ์
เก็บตัวอยางดอกกลวยไมสกุลหวายที่แสดงอาการของโรคเกสรดํา จากแหลงปลูกกลวยไม
จ. นครปฐม และ จ. กาญจนบุรี มาแยกหาเชื้อราโดยวิธี tissue transplanting นําชิ้นสวนบริเวณ
เสาเกสรของกลวยไมทเี่ ปนโรคมาวางลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA จํานวน 5 ชิ้นตอจาน บมเชื้อที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 วัน เมื่อเห็นเสนใยเชื้อราเจริญออกจากชิน้ สวนพืช จึงตัดชิ้นวุนบริเวณ
ขอบของโคโลนีเชื้อรามาแยกเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA อีกครั้ง เพื่อศึกษาดูลกั ษณะเสนใยและ
สปอรของเชื้อราสาเหตุ จากนัน้ จึงยายลงในหลอดอาหารเอียง เพื่อเก็บเปน Stock culture ใชใน
การศึกษาตอไป
2. ความสามารถในการทําใหเกิดโรคกับดอกกลวยไมสกุลหวาย
เตรียม spore suspension โดยเลี้ยงเชื้อราที่แยกไดจากขอ 1 บนอาหาร PDA เมือ่ เชื้อรา
เจริญอายุได 10 วัน เทน้ํากลัน่ นึ่งฆาเชื้อใหทว มผิวหนาอาหารทีม่ ีโคโลนีเชื้อราเจริญ ใชแผน
กระจกสไลดขูดเฉพาะเสนใยเชื้อราใสลงใน flask ที่มีนา้ํ กลั่นนึง่ ฆาเชือ้ ปริมาณ 100 มล. เขยาให
เขากัน กรองดวยผาขาวบาง แลวปรับคาความเขมขนของสปอรใหได 106 สปอร/มล. จากนัน้ จึง
นําไปพนลงบนดอกกลวยไมสกุลหวาย บมเชื้อไวในกลองพลาสติกชื้นที่อุณหภูมิหอง หลังการ
ทดลอง 3 วัน สังเกตุลักษณะอาการของโรคที่เกิดขึ้น
3. การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชตอการเจริญของเสนใยเชื้อรา
C. gloeosporioides ในสภาพหองปฏิบัติการ

1919
ทดลองโดยวิธกี าร poisoned food technique จํานวน 5 ซ้ํา 7 กรรมวิธี แตละกรรมวิธีมีดังนี้
1. azoxystrobin 25 % W/V/SC
2. azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC
3. carbendazim 50 % W/V/SC
4.prochloraz 50 % W.P.
5. procymidone 50 % WP
6. propiconazole + procholraz 40% W/V/EC
7. Control น้าํ เปลานึ่งฆาเชื้อ
3.1 การเตรียมสารปองกันกําจัดโรคพืช
เตรียมสารปองกันกําจัดโรคพืชแตละชนิดที่ระดับความเขมขน 10, 100, และ 1,000 ppm.
โดยเตรียมที่ความเขมขนระดับสูงสุดกอนและใหมีความเขมขนสูงกวาระดับที่ตองการใช 10 เทา
ดังนัน้ จึงตองเตรียม Stock ของสารปองกันกําจัดโรคพืชใหมีความเขมขนเทากับ 100,1,000 และ
10,000 ppm
3.2 การเตรียมอาหารทดสอบ
นําอาหาร PDA ใสในหลอดทดลองหลอดละ 9 ม.ล. นําไปนึ่งฆาเชื้อที่ความดัน 15 ปอนด
ตอตารางนิว้ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที เมื่อนําออกจากหมอนึ่งความดันแลว นํา
หลอดอาหารแชไวในน้าํ อุนอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส เพื่อไมใหอาหารแข็งตัว ใชปเ ปต
ดูดสารละลายจาก stock สารเคมีในแตละความเขมขนทีเ่ ตรียมไวใน ขอ 3.1 ปริมาตร 1 ม.ล. ใสลง
ในหลอดอาหาร PDA เขยาใหเขากันดวยเครื่อง electric mixer แลวจึงเทอาหารพิษลงบนจาน
อาหารเลี้ยงเชือ้ ทําความเขมขนละ 9 ซ้ํา สวนกรรมวิธเี ปรียบเทียบทีไ่ มมีสารปองกันกําจัดโรคพืช
ใชน้ํากลัน่ นึ่งฆาเชื้อปริมาตร 1 ม.ล. ผสมกับอาหารแทน
3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืชบนอาหารเลีย้ งเชื้อ
เลี้ยงเชื้อรา C. gloeosporioides บนอาหาร PDA อายุ 5 วัน ใช cork borer ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5 ม.ม. เจาะชิน้ วุน บริเวณขอบโคโลนีเชื้อรา ใชเข็มเขี่ยนําชิน้ วุน ที่มเี สนใยเชือ้ รา
เจริญไปวางตรงจุดกึ่งกลางของจานอาหารทดสอบที่เตรียมไวในขอ 3.2 บมเชื้อที่อณ
ุ หภูมิหอง เมื่อ
เชื้อราในกรรมวิธีเปรียบเทียบเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วัดขนาดเสนผาศูนยกลางโคโลนีของ
เชื้อราในทุกกรรมวิธี นําคาที่วัดไดมาคํานวณเปอรเซ็นตการยับยัง้ การเจริญของเสนใย
เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเสนใย
= ( A - B ) / A x 100
เมื่อ A = คาเฉลีย่ การเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารเปรียบเทียบ
B = คาเฉลีย่ การเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารที่ผสมสารปองกันกําจัดเชื้อรา
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4. การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชในการปองกันกําจัดโรคเกสรดําของ
กลวยไมสกุลหวายในสภาพแปลงทดลอง
ทําการทดลองในแปลงกลวยไมสกุลหวาย จํานวน 2 แปลง แปลงที่ 1 ทดลองในกลวยไม
สกุลหวาย พันธุขาวกิตติ ที่ อ. ทามะกา จ. กาญจนบุรี แปลงที่ 2 ทดลองในกลวยไมสกุลหวาย
พันธุ บอม โจ 17 ที่ อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 5 กรรมวิธี
ในแตละกรรมวิธีคือสารปองกันกําจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีที่คัดเลือกไดจากหองปฏิบัติการ
จํานวน 4 ชนิด โดยมีกรรมวิธีไมพน สารเปนกรรมวิธีเปรียบเทียบ ซึง่ มีกรรมวิธีดังนี้
1. azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC อัตรา 10 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร
2. carbendazim 50 % W/V/SC
อัตรา 10 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร
3.prochloraz 50 % W.P.
อัตรา 20 กรัม/น้าํ 20 ลิตร
4. propiconazole + procholraz 40% W/V/EC
อัตรา 10 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร
5. Control น้าํ เปลานึ่งฆาเชื้อ
เตรียมแปลงทดลองที่พบเคยมีการระบาดของโรคเกสรดํา และพืชมีการเจริญเติบโตให
ดอกที่สม่ําเสมอ เตรียมแปลงทดลองยอยใหมีขนาด 2 x10 เมตร ในแปลงทดลองที่ 1 เริ่มทําการ
ทดลองตั้งแตเดือนมิถนุ ายน - กรกฏาคม 2552 และเริ่มพนสารปองกันกําจัดโรคพืชตามกรรมวิธที ี่
วางไว เมื่อพบโรคในแปลงและพนซ้าํ ทุก 7 วัน จํานวน 4 ครั้ง ทําการประเมินความรุนแรงของโรค
หลังการพนสารทุก 7 วัน วิธีการประเมินโรคไดสุมตัดดอกกลวยไม จํานวน 20 ชอ/ซ้ํา และนับ
จํานวนดอกทีแ่ สดงอาการเกสรดําและไมแสดงอาการโรคตอ 1 ชอ แลวนําคาที่ไดคํานวณเปน
เปอรเซ็นตการเกิดโรคในแตละกรรมวิธี
ในแปลงทดลองที่ 2 เริ่มทําการทดลองตัง้ แตเดือนมิถนุ ายน - ตุลาคม 2552 และเริ่มพน
สารปองกันกําจัดโรคพืชตามกรรมวิธีทวี่ างไว เมื่อพบโรคในแปลงและพนซ้าํ ทุก 7 วัน จํานวน 10
ครั้ง ทําการประเมินความรุนแรงของโรค หลังการพนสารทุก 7 วัน วิธกี ารประเมินโรคไดสุมตัดดอก
กลวยไม จํานวน 20 ชอ/ซ้าํ และนับจํานวนดอกที่แสดงอาการเกสรดําและไมแสดงอาการโรคตอ 1
ชอ แลวนําคาที่ไดคํานวณเปนเปอรเซ็นตการเกิดโรคในแตละกรรมวิธี
เวลาและสถานที่ทําการทดลอง
เริ่มตน ตุลาคม
2551
สิ้นสุด กันยายน
2553
สถานทีท่ ดลอง หองปฏิบัติการกลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
แปลงเกษตรกรกลวยไม อ.ทามะกา จ. กาญจนบุรี
แปลงเกษตรกรกลวยไม อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม

1921
ผลการทดลอง
1. การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชตอการเจริญของเสนใยเชื้อรา
C. gloeosporioides ในสภาพหองปฏิบัติการ
จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืช 6 ชนิด พบวา สารปองกัน
กําจัดโรคพืชแตละชนิดมีผลตอการยับยัง้ การเจริญของเสนใยไดแตกตางกัน สารปองกันกําจัดโรค
พืชที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราไดดีที่ทุกระดับความเขมขน คือ สาร carbendazim
50 % W/V/SC, prochloraz 50 % W.P. และ propiconazole + procholraz 40% W/V/EC
พบวา เสนใยเชื้อราไมสามารถเจริญได และมีคาเปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 100 เปอรเซ็นต สาร
ปองกันกําจัดโรคพืชที่สามารถยับยัง้ การเจริญของเสนใยไดดีรองลงมา คือ สาร azoxystrobin +
difenoconazole 32.5 % W/V/SC สวนสาร azoxystrobin 25 % W/V/SC นั้น สามารถยับยัง้ การ
เจริญของเสนใยเชื้อราไดเพียงเล็กนอยทีท่ กุ ระดับความเขมขน
มีคาเปอรเซ็นตการยับยัง้ เพียง
21.11 – 33.55 เปอรเซ็นต สําหรับสาร procymidone 50 % WP จากผลการทดลองพบวา
สามารถยับยัง้ การเจริญของเสนใยเชื้อราไดดีที่ระดับความเขมขน 10 และ 100 ppm. มีคา
เปอรเซ็นตการยับยั้ง 85.11 และ 73.66 เปอรเซ็นต แตที่ระดับความเขมขนสูงสุดกลับพบวาคา
เปอรเซ็นตในการยับยัง้ ลดลงเหลือ 53.66 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1)
ซึ่งจากผลการทดลองในหองปฏิบัติการสามารถคัดเลือกไดสารปองกันกําจัดโรคพืชทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญของเสนใยเชื้อราที่ดีเพื่อไปใชในการทดลองตอไป จํานวน 4
ชนิด คือ azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC, carbendazim 50 % W/V/SC,
prochloraz 50 % W.P. และ propiconazole + procholraz 40% W/V/EC ซึ่งสารทั้งหมดมีคา
เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราเทากับ 100 เปอรเซ็นต ทีท่ ุกระดับความเขมขน
2. การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชในการปองกันกําจัดโรคเกสรดําของ
กลวยไมสกุลหวายในสภาพแปลงทดลอง ที่ อ.ทามะกา จ. กาญจนบุรี
ผลการทดสอบพนสารปองกันกําจัดโรคพืช 4 ชนิดในการปองกันกําจัดโรคเกสรดําของ
กลวยไมสกุลหวาย พันธุขาวกิตติ ในแปลงทดลองที่ 1 ตามกรรมวิธีที่วางไว โดยพนสารจํานวน 4
ครั้ง ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2552 พบวา ในการประเมินการเกิดโรคครั้งที่ 1 นั้น
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคในกรรมวิธีพนสาร azoxystrobin + difenoconazole 32.5 %
W/V/SC ต่ําที่สดุ มีคาเทากับ 47.95 เปอรเซ็นต สวนในกรรมวิธีอื่นพบวาคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิด
โรคไมมีความแตกตางกัน มีคาระหวาง 62.64 – 68.03 เปอรเซ็นต ซึ่งไมมีความแตกตางกับ
กรรมวิธีไมพนสาร มีคาเทากับ 69.35 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1)
การประเมินการเกิดโรค ครั้งที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคในกรรมวิธีพนสาร
azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC ต่ําที่สุดมีคาเทากับ 45.87 เปอรเซ็นต

1922
รองลงมาไดแกกรรมวิธีพนสาร carbendazim 50 % W/V/SC มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรค
เทากับ 68.81 เปอรเซ็นต สวนในกรรมวิธีพนสาร prochloraz 50 % W.P. และ propiconazole
+ procholraz 40% W/V/EC มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคไมแตกตางกัน มีคาเทากับ 70.10
และ 73.72 เปอรเซ็นต แตแตกตางกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรค
เทากับ 77.47 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2 )
การประเมินการเกิดโรค ครั้งที่ 3 พบวา คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคในกรรมวิธีพนสาร
azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC ต่ําที่สุดมีคาเทากับ 24.82 เปอรเซ็นต
รองลงมาไดแกกรรมวิธีพนสาร carbendazim 50 % W/V/SC และ propiconazole +
procholraz 40% W/V/EC มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 33.28 และ 36.42 เปอรเซ็นต
สวนในกรรมวิธีพนสาร. prochloraz 50 % W.P. มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคไมแตกตางกับ
กรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 43.77 และ 44.60 เปอรเซ็นต
(ตารางที่ 2 )
การประเมินการเกิดโรค ครั้งที่ 4 พบวา คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคในกรรมวิธีพนสาร
azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC ต่ําที่สุดมีคาเทากับ 39.52 เปอรเซ็นต
รองลงมาไดแกกรรมวิธีพนสาร prochloraz 50 % W.P. มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ
40.51 เปอรเซ็นต สวนสาร carbendazim 50 % W/V/SC และ propiconazole + procholraz
40% W/V/EC มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคไมแตกตางกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 52.98, 53.10 และ 53.63 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2 )
3. การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชในการปองกันกําจัดโรคเกสรดําของ
กลวยไมสกุลหวายในสภาพแปลงทดลอง ที่ อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม
ผลการทดสอบพนสารปองกันกําจัดโรคพืช 4 ชนิดในการปองกันกําจัดโรคเกสรดําของ
กลวยไมสกุลหวาย พันธุ บอม โจ 17 ในแปลงทดลองที่ 2 ตามกรรมวิธีที่วางไว โดยพนสารจํานวน
10 ครั้ง ระหวางเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2552 พบวา ในการประเมินการเกิดโรคครั้งที่ 1 นั้น
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคในกรรมวิธีพนสาร propiconazole + procholraz 40% W/V/EC
มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคต่ําที่สุดมีคาเทากับ 23.91 เปอรเซ็นต รองลงมาไดแกกรรมวิธีพน
สาร carbendazim 50 % W/V/SC และ prochloraz 50 % W.P. มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิด
โรคเทากับ 24.01 และ 24.22 เปอรเซ็นต สวนกรรมวิธีพนสาร azoxystrobin + difenoconazole
32.5 % W/V/SC พบวาคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคไมมีความแตกตางกับกรรมวิธีไมพนสาร มี
มีคาเทากับ 31.36 และ 38.45 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3)

1923
การประเมินการเกิดโรค ครั้งที่ 5 พบวา กรรมวิธีพนสาร prochloraz 50 % W.P. มี
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคต่ําที่สุดมีคาเทากับ 23.27 เปอรเซ็นต รองลงมาไดแกกรรมวิธีพน
สาร carbendazim 50 % W/V/SC มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 30.70 เปอรเซ็นต
+ difenoconazole
32.5 % W/V/SC, และ
สวนในกรรมวิธีพนสาร azoxystrobin
propiconazole + procholraz 40% W/V/EC มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคไมแตกตางกัน มี
คาเทากับ 36.74 และ 39.19 เปอรเซ็นต แตแตกตางกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 43.63 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3 )
การประเมินการเกิดโรค ครั้งที่ 10 พบวา กรรมวิธีพนสาร prochloraz 50 % W.P. มี
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคต่ําที่สุดมีคาเทากับ 16.42 เปอรเซ็นต รองลงมาไดแกกรรมวิธีพน
สาร carbendazim 50 % W/V/SC มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 19.60 เปอรเซ็นต
สวนในกรรมวิธีพนสาร azoxystrobin
+ difenoconazole
32.5 % W/V/SC และ
propiconazole + procholraz 40% W/V/EC มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคไมแตกตางกัน มี
คาเทากับ 32.13 และ 34.79 เปอรเซ็นต และแตกตางกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 45.72 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3 )
สรุปผลการทดลอง
ในป 2552 ไดทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืชในหองปฏิบัติการ จํานวน
6 ชนิด พบวา สารปองกันกําจัดโรคพืชที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราไดดีที่ทุกระดับ
ความเขมขน มี 4 ชนิด คือ สาร carbendazim 50 % W/V/SC, prochloraz 50 % W.P.และ
propiconazole + procholraz 40% W/V/EC ซึ่งเสนใยเชื้อราสาเหตุโรค ไมสามารถเจริญได
และมีคาเปอรเซ็นตการยับยัง้ เทากับ 100 เปอรเซ็นต สวนสารปองกันกําจัดโรคพืชทีส่ ามารถยับยัง้
การเจริญของเสนใยไดดรี องลงมา คือ สาร azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC
มีคาเปอรเซ็นตการยับยัง้ ตั้งแต 64.11 - 100 เปอรเซ็นต จากนั้นจึงไดนําสารที่คัดเลือกไดทั้งหมด 4
ชนิด ไปทดสอบประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดโรคเกสรดําในสภาพแปลงทดลอง
จากการทดสอบพนสารปองกันกําจัดโรคพืช 4 ชนิดในการปองกันกําจัดโรคเกสรดําของ
กลวยไมสกุลหวาย พันธุขาวกิตติ ในแปลงทดลองที่ 1 โดยพนสารจํานวน 4 ครั้ง ผลการทดลอง
พบวา กรรมวิธีที่ระดับการเกิดโรคลดลงและมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคต่ําที่สุด คือ กรรมวิธี
พนสาร azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC ซึ่งมีคาเทากับ 39.52 เปอรเซ็นต
รองลงมาไดแกกรรมวิธพี นสาร prochloraz 50 % W.P. มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ
40.51 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไมพน สารพบวา มีคา เฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรค
เทากับ 53.63 เปอรเซ็นต

1924
ผลการทดสอบพนสารปองกันกําจัดโรคพืช 4 ชนิดในการปองกันกําจัดโรคเกสรดําของ
กลวยไมสกุลหวาย พันธุ บอม โจ 17 ในแปลงทดลองที่ 2 โดยพนสารจํานวน 10 ครั้ง ผลการ
ทดลองพบวา กรรมวิธที ี่ระดับการเกิดโรคลดลงและมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคต่ําที่สุด คือ
กรรมวิธีพน สาร prochloraz 50 % W.P. มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 16.42 เปอรเซ็นต
รองลงมาไดแกกรรมวิธพี นสาร carbendazim 50 % W/V/SC ซึง่ มีคาเทากับ 19.60 เปอรเซ็นต
และเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไมพนสารพบวามีคาเฉลีย่ เปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ
45.72
เปอรเซ็นต
ดังนัน้ ในการทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคเกสรดําในกลวยไมสกุลหวาย 2
พันธุ ในป 2552
พบวา สารทีม่ ีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดโรคไดดีที่สุดคือ สาร
prochloraz 50 % W.P. รองลงมาไดแก สาร carbendazim 50 % W/V/SC และ azoxystrobin
+ difenoconazole 32.5 % W/V/SC
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ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมโรคเกสรดําของกลวยไมสกุลหวาย. รายงาน
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1925
ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืชในการยับยัง้ เจริญของเสนใยเชื้อรา C. gloeosporioides บนอาหารเลีย้ งเชื้อพิษ
ที่ระดับความเขมขนตางๆ หลังการทดลอง 7 วัน

หมายเหตุ 1/ = คาเฉลี่ยขนาดเสนผาศูนยกลางโคโลนีเชื้อรา C. gloeosporioides จํานวน 9 ซ้ํา หลังการทดสอบ 7 วัน
2/ = คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา จํานวน 5 ซ้ํา หลังการทดสอบ 7 วัน โดยคิดจากสูตร
เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเสนใย =
(A-B) / A x 100
A = คาเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารเปรียบเทียบ
B = คาเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารที่ผสมสารปองกันกําจัดเชื้อรา

1925

คาเฉลี่ยขนาดเสนผาศูนยกลางโคโลนีเชื้อรา เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา
1/
สารเคมี
(%)2/
10 ppm.
100 ppm. 1000 ppm. 10 ppm.
100 ppm. 1000 ppm.
1. azoxystrobin 25 % W/V/SC
7.10
6.99
5.98
21.11
22.33
33.55
2. azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC
3.23
1.03
0
64.11
88.55
100
3. carbendazim 50 % W/V/SC
0
0
0
100
100
100
4.prochloraz 50 % W.P.
0
0
0
100
100
100
5. procymidone 50 % WP
1.27
2.37
4.17
85.11
73.66
53.66
6. propiconazole + procholraz 40% W/V/EC
0
0
0
100
100
100
7. Control (น้ําเปลานึ่งฆาเชื้อ)
9.00
9.00
9.00
-

1926
ตารางที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชในการปองกันกําจัดโรคเกสรดําของกลวยไมสกุลหวายพันธุ ขาวกิตติ ที่ อ. ทามะกา
จ.กาญจนบุรี

หมายเหตุ 1/ = คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคเกสรดํา จํานวน 4 ซ้ําๆ ละ 20 ชอ

คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคเกสรดํา 1/
การประเมินโรค การประเมินโรค
การประเมินโรค
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
45.87
24.82
39.52
68.81
33.28
52.98
70.10
43.77
40.51
73.72
36.42
53.10
77.47
44.60
53.63

1926

อัตราที่ใช (ซีซ/ี กรัม)
กรรมวิธี
ตอน้ํา 20 ลิตร
การประเมินโรค
ครั้งที่ 1
1. azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC
10
47.95
2. carbendazim 50 % W/V/SC
10
65.86
3.prochloraz 50 % W.P.
20
68.03
4. propiconazole + procholraz 40% W/V/EC
10
62.64
5.Control (กรรมวิธีพน น้ําเปลา)
69.35

1927
ตารางที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชในการปองกันกําจัดโรคเกสรดําของกลวยไมสกุลหวายพันธุ บอม โจ 17 ที่ อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคเกสรดํา 1/
กรรมวิธี

10
10
20
10
-

31.36
24.01
24.22
23.91
38.45

หลังการ
พนสาร
ครั้งที่ 2

หลังการ
พนสาร
ครั้งที่ 3

หลังการ
พนสาร
ครั้งที่ 4

หลังการ
พนสาร
ครั้งที่ 5

หลังการ
พนสาร
ครั้งที่ 6

หลังการ
พนสาร
ครั้งที่ 7

หลังการ
พนสาร
ครั้งที่ 8

หลังการ
พนสาร
ครั้งที่ 9

หลังการ
พนสาร
ครั้งที่ 10

35.29
18.15
15.54
18.33
25.75

24.56
19.43
12.67
20.72
22.01

17.28
12.62
15.40
19.91
21.44

36.74
30.70
23.27
39.13
43.63

49.63
34.50
41.79
35.78
51.27

23.56
22.12
21.79
23.76
35.47

26.69
22.46
18.31
16.44
29.02

30.11
29.20
34.17
34.13
35.00

32.13
19.60
16.42
34.76
45.72

หมายเหตุ 1/ = คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเกิดโรคเกสรดํา จํานวน 4 ซ้ําๆ ละ 20 ชอ

1927

1. azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC
2. carbendazim 50 % W/V/SC
3.prochloraz 50 % W.P.
4. propiconazole + procholraz 40% W/V/EC
5.Control

อัตราที่ใช
(ซีซี/กรัม) หลังการ
ตอน้ํา 20 พนสาร
ลิตร
ครั้งที่ 1

