347

การทดสอบประสิ
การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืช
ในการควบคุมโรคใบไหม!ใบจุดของปทุมมา
Study on The Efficacy of Some Chemical to Control
Leaf Blight and Leaf Spot of Curcuma alismatifolia Gagnep
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รายงานความก!าวหน!า
ทําการแยกเชื้อราที่คาดวFาเปNนสาเหตุของโรคใบไหม!ใบจุดของปทุมมา ได!เชื้อราที่คาดวFาเปNน
สาเหตุโรค 7 ไอโซเลท ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานของเชื้อราเพื่อจําแนกชนิด พบวFาเปNนรา
Sphaceloma sp. 3 ไอโซเลท Curvularia sp. 1 ไอโซเลท Acremonium sp. 2 ไอโซเลท
Fusarium sp. 1 ไอโซเลท นําราที่ได!มาเลี้ยงขยายเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อรามาตรฐาน PDA เปNน
เวลา 7 วัน แล!วนํามาทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืชตFอการเจริญของเส!นใยโดยวิธี
Poisoned food technique ในห!องปฏิบัติการ วางแผนการทดลองแบบ CRD 10 ซ้ํา ใช!สารปองกัน
กําจัดโรคพืช 7 ชนิด ได!แกF คารCเบนดาซิม 50%WP แมนโคเซบ 80%WP ไดฟfโนโคลนาโซล 25%EC
โปรคลอราซ 50%WP ฟลูซิลาโซล 40%WP อะซอกซีสโตรบิน 25%EC และอะซอกซีสโตรบิน+ไดฟf
โนโคลนาโซล 32.5%EC ที่ความเข!มข!น 3 ระดับ คือ 10, 100, และ 1000 ppm. เปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีควบคุมใช!น้ํากลั่นนึ่งฆFาเชื้อ ผสมกับอาหารแทนสารปองกันกําจัดโรคพืช จากนั้นวางเชื้อราบน
อาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว! บFมเชื้อที่อุณหภูมิห!อง วัดขนาดเส!นผFาศูนยCกลางโคโลนีหลังการทดลอง 7
วัน พร!อมสังเกตลักษณะการเจริญของราและปริมาณการสร!างสปอรCภายใต!กล!องจุลทรรศนC นําคFาที่วัด
ได!มาคํานวณหาคFาเปอรCเซ็นตCการยับยั้งการเจริญของเส!นใย ซึ่งการทดลองนี้ยังไมFสิ้นสุดยังต!องทําการ
พิสูจนCโรคและทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืชเพิ่มเติมอีกในปf 2555
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คํานํา
ปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep) เปNนพืชในวงศC Zingiberaceae ซึ่งเปNนวงศC
เดียวกับขิงและขFา ปทุมมาอยูFในสกุลยFอยที่มีชื่อวFา Paracurcuma มีถิ่นกําเนิดอยูFในแถบประเทศอิน
โดจีนเชFน ไทย พมFา ลาวและเขมร เปNนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีลําต!นสะสมอาหารอยูFใต!ดินแบบเหง!า มีการ
เจริญเติบโตทางลําต!นและให!ดอกในชFวงฤดูฝน จากนั้นจะทิ้งใบจนหมดแล!วพักตัวอยูFในดินตลอดชFวง
ฤดูหนาว เมื่อถึงฤดูฝนก็จะเจริญเติบโตออกดอกอีกครั้ง ดอกปทุมมาและกระเจียวมีรูปทรงและสีสัน
สวยงาม จึงได!มีการสFงเสริมให!เ ปNนไม!ตั ดดอกไม!กระถางและไม!ป ระดับแปลง (วิภ าดาและนิพัฒนC ,
2537) และเก็บหัวพันธุCเพื่อสFงไปขายยังตFางประเทศ แหลFงปลูกที่สําคัญอยูFในภาคเหนือของประเทศ
ไทย แตFเนื่องจากปทุมมาและกระเจียวกลายเปNนไม!ดอกที่ได!รับความนิยมและกลายเปNนพืชสFงออกที่มี
ความสําคัญ มีปริมาณการสFงออกเพิ่มขึ้นทุกปf จึงมีการขยายแหลFงปลูกไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลางเพิ่มขึ้น
ปt ญ หาของการปลู ก ปทุ ม มาและกระเจี ย วพบวF า โรคพื ช เปN น สF ว นหนึ่ ง ที่ ทํ าให! ป ริ มาณและ
คุณภาพของผลผลิตลดลง ซึ่งโรคของปทุมมาและกระเจียวที่มีสาเหตุจากเชื้อรานั้นมีรายงานวFา โรคใบ
จุดของปทุมมามีสาเหตุเกิดจากรา 3 สกุล คือ Acremonium sp. Phoma sp. และ Cercospora sp.
(นิ ย มรั ฐ , 2544) สารเคมี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปองกั น กํ า จั ด โรคใบไหม! ดี ที่ สุ ด คื อ สาร
diphenoconazole 250 EC รองลงมาคือflusilazole 40% WP, carbendazim 50% W/V และ
mancozeb 80% WP โดยปองกันโรคได! 90, 70, 50 และ 39% ตามลําดับ ในขณะที่สารปองกัน
กําจัดโรคใบจุดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดได!แกF flusilazole 40%WP ปองกันโรคได!ถึง 95% รองลงมา
คือ diphenoconazole 250 EC ปองกันโรคได! 85% (นันทินีและคณะ, 2548) แตFเนื่องจากมีการ
ขยายพื้นที่ปลูก สิ่งแวดล!อมมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสารเคมีที่มีขายในท!องตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไปด!วย เพื่อเปNนการยืนยันข!อมูลเดิมหรือเพิ่มเติมข!อมูลที่ยังไมFสมบูรณCให!สมบูรณCมากขึ้น ดังนั้นจึงได!ทํา
การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของสารปองกั น กํ า จัดโรคพื ชในการควบคุ มโรคใบไหม!ใบจุ ด ของปทุ มมา
เพื่อให!ได!วิธีการปองกันกําจัดและจัดการโรคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณC
1. ตัวอยFางโรคใบไหม!และใบจุดของปทุมมา
2. อุปกรณCสําหรับเก็บตัวอยFางโรคพืช เชFน กรรไกร คัตเตอรC ถุงพลาสติก กระดาษหนังสือพิมพC
กลFองเก็บความเย็น ปากกา กระดาษบันทึกข!อมูล
3. วัสดุอุปกรณCที่ใช!ในห!องปฏิบัติการเชื้อรา เชFน เข็มเขี่ย มีดโกน มีดผFาตัด แผFนแก!วสไลดCพร!อมแผFน
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ปxดสไลดC และตะเกียงแอลกอฮอลC
4. สารเคมี ได!แกF lactophenol และ oil immersion
5. อาหารเลี้ยงเชื้อรา ได!แกF Potato Dextrose Agar (PDA)
6. กล!องจุลทรรศนC พร!อมกล!องถFายภาพ และฟxลCม
7. ตําราสําหรับใช!ในการจัดจําแนกเชื้อรา
วิธกี าร
1. เก็บตัวอยFางพืชเปNนโรคและแยกเชื้อราสาเหตุโรค
เก็บตัวอยFางพืชที่แสดงอาการของโรค โดยเลือกเก็บสFวนของพืชที่แสดงอาการของโรค หFอ
ด!วยกระดาษหนังสือพิมพCใสFในถุงพลาสติก พร!อมแนบกระดาษบันทึกรายละเอียด ชื่อพืช สถานที่เก็บ
วันที่เก็บ และลักษณะอาการของโรค บรรจุหFอตัวอยFางโรคพืชลงในกลFองเก็บความเย็น เพื่อนํามา
จําแนกชนิดของเชื้อสาเหตุโรคในห!องปฏิบัติการ
แยกเชื้อราโดยตรงจากชิ้นสFวนพืชภายใต!กล!องจุลทรรศนCแบบ stereo หรือ ทํา moist
chamber บFมที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน เมื่อเชื้อราสร!าง fruiting body ใช!เข็มเขี่ย
สFวนของเชื้อรามาวางบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) ในจานเลี้ยงเชื้อ บFมที่อุณหภูมิ 26
องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน แยกเชื้อราให!บริสุทธิ์ จากนั้นนําเชื้อบริสุทธิ์ที่ได! เลี้ยงบนอาหาร PDA
Slant ในหลอดแก!ว เก็บไว!ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เพื่อใช!ศึกษาตFอไป
แยกเชื้อราโดยวิธี Tissue transplant นําสFวนของพืชที่เปNนโรคมาตัดเปNนชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด
0.5x0.5 มิลลิเมตร ให!ได!รอยตFอสFวนที่เปNนโรคและไมFเปNนโรค แชFในสารละลายโซเดียมไฮเปอรCคลอไรทC
10 % เปNนเวลา 3-5 นาที ล!างในน้ํานึ่งฆFาเชื้อแล!ว 3 ครั้ง ซับให!แห!งด!วยกระดาษที่ผFานการฆFาเชื้อ
แล!วนําไปวางบนอาหาร PDA ในจานเลี้ยงเชื้อ บFมที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน แยกเชื้อ
ราให!บริสุทธิ์ จากนั้นนําเชื้อบริสุทธิ์ที่ได! เลี้ยงบนอาหาร PDA Slant ในหลอดแก!ว เก็บไว!ที่อุณหภูมิ
15 องศาเซลเซียส เพื่อใช!ศึกษาตFอไป
2. เลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม!ใบจุดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
3. ทดสอบประสิทธิภาพสารสารปองกันกําจัดโรคพืชตFอการเจริญของราสาเหตุบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
PDA โดยวิธี poisoned food technique วางแผนการทดลองแบบ CRD 10 ซ้ํา กรรมวิธีที่ใช!ใน
การทดสอบได!แกFสารปองกันกําจัดโรคพืชที่ได!รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
- คารCเบนดาซิม 50% WP
- ไดฟfโนโคนาโซล 25% EC
- โปรคลอราช 50% WP
- แมนโคเซบ 80% WP
- ฟลูซิลาโซล 40%WP

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

350

- อะซอกซี่สโตรบิน 25% EC
- อะซอกซี่สโตรบิน+ไดฟfโนโคนาโซล 32.5 % EC
โดยทํ า การทดสอบสารปองกั น กํ า จั ดโรคพื ช ที่ ร ะดั บ ความเข! มข! น 10 100 1,000 ppm.
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีใช!น้ํากลั่นนึ่งฆFาเชื้อ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมกับอาหารแทนสารปองกันกําจัด
โรคพื ช จากนั้ น วางเชื้ อ ราบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่ เ ตรี ย มไว! บF ม เชื้ อ ที่ อุ ณ หภู มิ ห! อ ง วั ด ขนาด
เส!นผFาศูนยCกลางโคโลนีหลังการทดลอง 7 วัน พร!อมสังเกตลักษณะการเจริญของราและปริมาณการ
สร!างสปอรCภายใต!กล!องจุลทรรศนC นําคFาที่วัดได!มาคํานวณหาคFาเปอรCเซ็นตCการยับยั้งการเจริญของเส!น
ใย โดยใช!สูตร
เปอรCเซ็นตCการยับยั้งการเจริญของเส!นใย = (A-B) / A x 100
A = คFาเฉลี่ยการเจริญของราบนอาหารเปรียบเทียบ
B = คFาเฉลี่ยการเจริญของราบนอาหารที่ผสมสารปองกันกําจัดโรคพืช
4. ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชในเรือนปลูกพืชทดลองและแปลงปลูกพืชของ
เกษตรกร
ในเรือนทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ํา กรรมวิธีคือ สารปองกันกําจัดโรคพืชที่
ทดสอบได!จากข!อที่ 2 ปลูกพืชที่จะใช!ทดสอบในกระถาง เมื่อพืชเจริญครบระยะที่ต!องการ นําสาร
แขวนลอยสปอรCของ มาปลูกเชื้อให!กับพืชทดสอบ เมื่อพืชเริ่มแสดงอาการ ให!พFนสารปองกันกําจัดโรค
พืช ตามกรรมวิ ธี ที่กําหนด ประเมิน ความรุ น แรงของโรคกFอนการพF น สารทุ กครั้ งโดยสุF มจํ านวนต! น
ทั้งหมด 10 ต!นตFอซ้ํา และให!คFาคะแนนเปNนระดับความรุนแรงของโรค ดังนี้
ระดับ 1 = ไมFแสดงอาการของโรค
ระดับ 2 = แสดงอาการของโรค 1-5% ของพื้นที่ทั้งต!น
ระดับ 3 = แสดงอาการของโรค 6-10% ของพื้นที่ทั้งต!น
ระดับ 4 = แสดงอาการของโรค 11-25% ของพื้นที่ทั้งต!น
ระดับ 5 = แสดงอาการของโรค 26-50 % ของพื้นที่ทั้งต!น
ระดับ 6 = แสดงอาการของโรคมากกวFา 50 % ของพื้นที่ทั้งต!น
ในแปลงปลูกพืชของเกษตรกร ทําการทดลองในแปลงปทุมมาและกระเจียวที่พบการระบาด
ของโรค เตรียมแปลงตามกรรมวิธีของเกษตรกร มีจํานวนต!นอยFางน!อย 20 ต!นตFอซ้ํา (ขนาดแปลง
ยFอย 1.5 x3.0 เมตร) พื้นที่แปลงทดลอง 800 ตารางเมตร (0.5ไรF) วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา
โดยนํากรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพจากข!อที่ 3 มาใช!ในการทดสอบ เริ่มพFนสารปองกันกําจัดโรคพืชเมื่อ
เริ่มพบอาการของโรคในแปลง และประเมินความรุนแรงของโรคกFอนการพFนสารทุกครั้งโดยสุFมจํานวน
ต!น ทั้งหมด 20 ต!นตFอซ้ํา และให!คFาคะแนนเปNนระดับความรุนแรงของโรค ดังนี้
ระดับ 1 = ไมFแสดงอาการของโรค
ระดับ 2 = แสดงอาการของโรค 1-5% ของพื้นที่ทั้งต!น
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ระดับ 3 = แสดงอาการของโรค 6-10% ของพื้นที่ทั้งต!น
ระดับ 4 = แสดงอาการของโรค 11-25% ของพื้นที่ทั้งต!น
ระดับ 5 = แสดงอาการของโรค 26-50 % ของพื้นที่ทั้งต!น
ระดับ 6 = แสดงอาการของโรคมากกวFา 50 % ของพื้นที่ทั้งต!น
5. บันทึกข!อมูลและนําผลที่ได!มาวิเคราะหCผลทางสถิติ
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
สถานที่ทาํ การทดลอง

เริ่มต!น เดือนตุลาคม 2553
สิ้นสุด เดือนกันยายน 2555
กลุFมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
แปลงปลูกพืชของเกษตรกร

ผลและวิจารณCผลการทดลอง
จากการนําใบปทุมมาที่แสดงอาการใบไหม!ใบจุดนํามาแยกเชื้อ ได!เชื้อรา 7 ไอโซเลท จาก
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานของเชื้อราเพื่อจําแนกชนิด ผลการศึกษาพบวFาเปNนรา Sphaceloma
sp. 3 ไอโซเลท Curvularia sp. 1 ไอโซเลท Acremonium sp. 2 ไอโซเลท Fusarium sp. 1 ไอโซ
เลท นําราที่ได!มาเลี้ยงขยายเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อรามาตรฐาน PDA เปNนเวลา 7 วัน แล!วนํามา
ทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืชตFอการเจริญของเส!นใยโดยวิธี Poisoned food
technique ในห!องปฏิบัติการ วางแผนการทดลองแบบ CRD 10 ซ้ํา ใช!สารปองกันกําจัดโรคพืช 7
ชนิด ได!แกF คารCเบนดาซิม 50%WP แมนโคเซบ 80%WP ไดฟfโนโคลนาโซล 25%EC โปรคลอราซ
50%WP ฟลูซิลาโซล 40%WP อะซอกซีสโตรบิน 25%EC และอะซอกซีสโตรบิน+ไดฟfโนโคลนาโซล
32.5%EC ที่ความเข!มข!น 3 ระดับ คือ 10, 100, และ 1000 ppm. เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมใช!
น้ํากลั่นนึ่งฆFาเชื้อ ผสมกับอาหารแทนสารปองกันกําจัดโรคพืช จากนั้นวางเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่
เตรียมไว! บFมเชื้อที่อุณหภูมิห!อง วัดขนาดเส!นผFาศูนยCกลางโคโลนีหลังการทดลอง 7 วัน พร!อมสังเกต
ลักษณะการเจริญของราและปริมาณการสร!างสปอรCภายใต!กล!องจุลทรรศนC นําคFาที่วัดได!มาคํานวณหา
คFาเปอรCเ ซ็นตCการยั บยั้งการเจริญของเส!นใย ซึ่งการทดลองนี้ยังไมFสิ้ นสุดยังต!องดําเนินการตFอในปf
2555
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