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ประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคพืชในการป้องกันกาจัดโรคราน้าค้างของผักกาด
สาเหตุจากเชือ้ Peronospora parasitica
Efficacy of Some Fungicides for Control Napa Cabbage Downy Mildew
Caused by Peronospora parasitica
พีระวรรณ พัฒนวิภาส บุษราคัม อุดมศักดิ์
กลุม่ วิจยั โรคพืช สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคพืชในการป้องกันกาจัดโรคราน้าค้างของผักกาดที่มี
สาเหตุ จากเชื้ อ Peronospora parasitica ด าเนิ นการทดลองในแปลงเกษตรกรที่ อ. ท่ ามะกา
จ. กาญจนบุรี ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 โดยเตรียมแปลงผักกาดจานวน 40 แปลงย่อย
เมื่อผั กกาดเริ่ มปรากฎอาการของโรคราน้ าค้ าง จึ งพ่นด้ วยสารเคมี ตามกรรมวิ ธี ทุก 5 วัน จ านวน
3 ครั้ง พบว่าทุกกรรมวิธีใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืชมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธี
พ่นน้าเปล่า โดยสาร metalaxyl 25% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
กาจัดโรคสูงสุด มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 0.31 รองลงมาได้แก่สาร fosetyl-aluminium 80% WP อัตรา
50 กรัม/น้า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้าเปล่า มีเปอร์เซ็นต์
การเกิดโรค 23.00
คาหลัก : Chemical control Peronospora parasitica สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืช โรครา
น้าค้างผักกาด
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คานา
เชื้อสาเหตุโรคราน้าค้างจัดอยู่ใน class Oomycetes วงศ์ (Family) Peronosporaceae ลักษณะ
ประจา วงศ์ คือ ก้านชูสปอร์ (sporangiophore) ต่างจากเส้นใย (somatic hyphae) อย่างเห็นได้ชัด สปอร์แรง
เจีย (sporangia) อาจเกิดเดี่ยว หรือเป็นกระจุกที่ปลาย ลักษณะการเจริญของเส้นใยในพืช เป็นทั้งการเจริญเข้า
ไปในเซลล์ (intarcellular parasite) หรืออยู่ระหว่างเซลล์ (intercellular parasite) โดยสร้างเส้นใยพิเศษทา
หน้าที่ดูดซับอาหารและน้า (haustoria) เซลล์ของพืช (cell host) การแยกออกเป็นชนิด (genera) ต่างๆ นั้น
อาศัยลั กษณะการแตกกิ่งก้านของก้านชูสปอร์เป็นหลั ก ราในวงศ์นี้มีการวิวัฒนาการมากกว่าพวกอื่นๆ ใน
Oomycetes เพราะทุกสกุล (genus) อาศัยอยู่บนบก เป็นราที่อาศัยเจริญเติบโตบนสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้น (obligate
parasite) ราสร้างเส้นใยที่เจริญแตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากมาย ผนังเส้นใยมีส่วนประกอบ เป็น cellulose และ
-glucan ไม่มีผนังกั้นเซลล์ สปอแรนเจียม (sporangium) เมื่อแก่จะหลุดออกจากก้านชูสปอร์ได้ง่าย เป็นพวก
เกิดในอากาศ การแยกออกเป็น genera ต่างๆ นั้น ได้อาศัยลักษณะการแตกกิ่งก้านของ sporangiophores เป็น
หลัก สาเหตุที่เรียกราพวกนี้ว่าเป็น โรคราน้าค้าง อาจเป็นเพราะการเกิดของ สปอแรนเจียม และ ก้านชูสปอร์
เกิดด้านนอกของผิวของพืช ทาให้มีลักษณะโผล่หรือยื่นออกมาคล้ายๆ กามะหยี่เป็นกลุ่มก้อนของสปอร์ มีสีขาว
สีเทา ปรากฏบนผิวใบตัดสีเขียวของพืช ราพวกนี้แบ่งออกเป็น สกุล ต่างๆ ได้ง่ายโดยอาศัยลักษณะรูปร่างของ
ก้านสปอร์เป็นสาคัญ เช่น Plasmopara, Peronospora ก้านสปอร์มีลักษณะใสไม่มีสี ชัดเจน แตกกิ่งก้านสาขา
ต่างกันออกไปแต่ละ สกุล ก้านสปอร์เกิดในปากใบของพืชที่มันทาลาย ก้านสปอร์จะแห้งตาย หลังจากที่สปอร์
หลุดออกไปแล้ว จะไม่มีการสร้างสปอร์ใหม่อีก (ทวี, 2549)
พีระวรรณ (2551) ได้ศึกษาลักษณะอาการโรคราน้าค้างและลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาของ
เชื้อสาเหตุโรคราน้าค้างบนพืชผักตระกูลกะหล่าและผักกาดและ พบว่า ลักษณะอาการเริ่มแรกเกิดแผลสีเหลือง
ซีดขึ้นที่ใบ ขยายออกเป็นแผลสีเหลืองคล้าๆ เป็นหย่อมๆ จะพบเชื้อราสาเหตุโรคลักษณะเป็นขุยสีขาวอมเทา
อ่อน ปกคลุมอยู่ในบริเวณแผล เห็นได้ชัดเจนทางด้านใต้ใบ ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา
ของเชื้อสาเหตุโรคราน้าค้างพืชตระกูลผักกาด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักขมจีน ผักกาดหัว ผักกาดขาวปลี และถั่ว
เหลืองพบว่า เชื้อราสาเหตุโรคสร้างเส้นใยแบบไม่มีผนังกั้นตามขวาง มี sporangiophore ที่เรียวยาว แตกกิ่ง
เป็นมุมแหลม ส่วนปลายเรียวยาวและโค้งเล็กน้อย คล้ายเขากวาง ชูออกมาจากปากใบ สร้าง sporangium รูป
กลม หรือรูปไข่
วิธีการป้องกันกาจัดโรคราน้าค้างผักกาดสามารถทาได้หลายวิธี การจัดการด้านเขตกรรมที่เหมาะสม
การปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนเป็นการลดปริมาณเชื้อที่สะสมในแหล่งปลูกได้ การให้น้าเร็วขึ้นเพื่อให้ใบพืชแห้ง
และการใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืช metalaxyl นอกจากนี้การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อราเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการป้องกันกาจัดในพืชที่มีมูลค่า คุ้มต่อการลงทุน ในต่างประเทศได้มีการแนะนาให้ใช้สารป้องกันเชื้อรา
ที่ออกฤทธิ์กว้าง (broad spectrum) เช่น mancozeb, chlorothalonil ซึ่งเป็นสารชนิดป้องกัน (preventive)
ที่ต้องพ่ นในระยะที่ พืชยั งไม่ แสดงอาการ ในสภาพที่การระบาดไม่รุ นแรง ได้ มี ทดสอบประสิ ทธิ ภาพสาร
phosphonic acid ในการป้องกันกาจัดโรคราน้าค้างของกะหล่าดอก พบว่าสามารถลดการเกิดโรคราน้าค้างของ
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กะหล่าดอกลงเหลือ 8% เปรียบเทียบกับกะหล่าดอกที่ไม่พ่นสาร phosphonic acid เกิดโรคราน้าค้าง 92%
(McKay, 1992)
วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างโรคพืช ได้แก่ กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ถุงพลาสติกสาหรับเก็บตัวอย่าง กระดาษ
หนังสือพิมพ์ ปากกาเคมี
2. สารป้องกันกาจัดโรคพืชทดสอบ
3. ถังพ่นสารชนิดวัดแรงดันได้
4. วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ จานอาหารเลี้ยงเชื้อ ขวดดูแรน บีกเกอร์ กระบอกตวง
ใบมีดผ่าตัด เข็มเขี่ยปลายแหลม สไลด์ cover slip
5. ตู้อบความร้อน เครื่องชั่ง
6. กล้องจุลทรรศน์
วิธีการ
ดาเนินการทดลอง โดย เตรี ยมแปลงปลู กผั กกาดให้ มีขนาดแปลงย่ อย เท่ากับ 1x 5 เมตร
ระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวประมาณ 20x20 ซ.ม. ระยะห่างระหว่างแปลงปลูก 50 ซ.ม. ปลูก
ผักกาด และเตรียมต้นกล้าผักกาด โดยการถอนแยกเมื่ออายุประมาณ 20 วัน เมื่อผักกาดเริ่มปรากฎอาการ
ของโรคราน้าค้าง จึงทาการพ่นด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืช ตามกรรมวิธี โดยพ่นทุก 5 วัน และหยุดพ่น
ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 14 วัน
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 8 กรรมวิธี 4 ซ้า ประกอบด้วย สารป้องกันกาจัดโรคพืชจานวน
9 ชนิด และกรรมวิธีเปรียบเทียบไม่ใส่สารป้องกันกาจัดโรคพืช ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร metalaxyl 25% WP
อัตรา 40 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร dimethomorph 50% WP
อัตรา 40 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร cymoxanil+ mancozeb 8+64% WP อัตรา 40 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร thiophanate methyl 50 % W/V SC อัตรา 15 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fosetyl-aluminium 80% WP
อัตรา 50 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร chlorothalonil + metalaxyl-M 40% + 4% W/V SC
อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร hexaconazole 5 % W/V SC
อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 8 พ่นสาร phosphonic acid 40%SL
อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 9 พ่นสาร propineb 70% WP
อัตรา 40-50 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 10 พ่นน้าเปล่า
การบันทึกผล
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ประเมิ นความรุ นแรงของโรคก่ อนพ่นสารทุ กครั้ ง และหลั งพ่นสารครั้งสุ ดท้ าย 5 วั น โดยสุ่ ม
ประเมินความรุนแรงของโรคจากต้นผักกาดจานวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
ต่อพื้นที่ใบแต่ละใบในต้นแล้วนามาหาค่าเฉลี่ยต่อต้น
เวลาและสถานที่
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
แปลงปลูกพืชของเกษตรกร อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคราน้าค้างในผักกาดสาเหตุจากเชื้อรา Peronospora parasitica
ที่แปลงเกษตรกร อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค พ่นสาร 3 ครั้ง ประเมินการเกิด
โรคก่อนพ่นสารทุกครั้ง และหลังพ่นสารครั้งที่ 3 5 วัน ผลการทดลองหลังพ่นสารครั้งที่ 3 5 วัน พบว่า ทุก
กรรมวิธีใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืชมีเปอร์ เซ็นต์การเกิดโรคแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิ ธีพ่นน้าเปล่ า
โดยสาร metalaxyl 25% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดโรคสูงสุด
มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 0.31 รองลงมาได้แก่สาร fosetyl-aluminium 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้า
20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้าเปล่า มีเปอร์เซ็นต์ การเกิดโรค
23.00 (ตารางที่ 1) และจะดาเนินการทดสอบซ้าในปีถัดไป
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
เอกสารอ้างอิง
พีระวรรณ พัฒนวิภาส อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์ สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ พรพิมล อธิปัญญาคม และศรีสุรางค์ ลิขิตเอก
ราช. 2551. สารวจ รวบรวมและจาแนกโรคราน้าค้างในประเทศไทย. 3-4. ใน: การประชุมสัมมนา
วิชาการอารักขาพืชประจาปี 2551. 6-8 สิงหาคม 2551. ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ. นครนายก.
ทวี เก่าศิริ. 2549. หน่วยที่ 9 สาเหตุโรคพืช ตอนที่ 9.1 รา เรื่องที่ 9.1.1 ลักษณะทั่วไปของราสาเหตุโรคพืช
และหน่วยที่ 10 ชนิดของโรคพืช ตอนที่ 10.1 โรคพืชที่เกิดจากรา เรื่องที่ 10.1.1 ราสาเหตุโรคพืชที่
สาคัญ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ศัตรูพืชเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. หน้า 9-5 – 9-26 และหน้า 10-8 - 10-33.
McKay, A.G.; Floyd, R.M. and C.J Boyd, 1992. Phosphonic acid controls downy mildew
(Peronospora parasitica) in cauliflower curds. Aust. J. Exp. Agr. 32(1): 127-129
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2/

1/

40
40
40
15
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rate / 20 litres
0.75
1.98
1.90
2.08
1.73
1.34
2.77
1.66
3.24
89.52

1

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่อพื้นที่ใบทุกใบต่อต้น จานวน 25 ต้นต่อซ้า จานวน 4 ซ้า
ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

metalaxyl 25% WP
dimethomorph 50% WP
cymoxanil+ mancozeb 8+64% WP
thiophanate methyl 50 % W/V SC
fosetyl-aluminium 80% WP
chlorothalonil + metalaxyl-M 40% + 4% W/V SC
hexaconazole 5 % W/V SC
phosphonic acid 40%SL
พ่นน้าเปล่า
CV (%)

treatments
3
0.74 a
3.92 a
2.99 a
14.08 bc
1.19 a
3.72 a
20.06 d
2.30 a
17.79 cd
47.70

2
1.28 ab2/
7.42 c
3.51 abc
5.65 bc
3.12 abc
2.97 abc
6.30 bc
2.39 abc
7.54 c
76.11

Disease severity (%)1/
0.31 a
4.41 a
2.86 a
19.66 bc
1.24 a
2.04 a
13.97 b
2.75 a
23.00 c
64.51

4

Table 1 Fungicides efficacy test for downy mildew causes by Peronospora parasitica on farm in Kanchanaburi province Amphoe Tha Maka
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