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ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกสาเหตุจากเชือ้ รา
Phytophthora colocasiae Rac.
Efficacy of Some Fungicides for Control Taro Leaf Blight Disease
Casued by Phytophthora colocasiae Rac.
ชนินทร ดวงสอาด1/ พรพิมล อธิปญ
ั ญาคม2/ สุณรี ตั น์ สีมะเดื่อ1/ อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว1/
พจนา ตระกูลสุขรัตน์1/ มะโนรัตน์ สุดสงวน1/ สุทธิณี ลิขติ ตระกูลรุง่ 3/
1/
กลุม่ วิจยั โรคพืช สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
ผูเ้ ชีย่ วชาญ สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
3/
กลุม่ พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
รายงานความก้าวหน้า
ท าการทดลองประสิ ทธิ ภาพสารป้ องกั นก าจั ดโรคใบจุ ดตาเสื อของเผื อกสาเหตุ จากเชื้ อรา
Phytophthora colocasiae Rac. ฤดูกาลที่ 1 ณ แปลงปลูกเผือกของเกษตรกรในพื้นที่ ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 ผลการทดลองพบว่าสารเคมี
ป้องกันกาจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดโรคใบจุดตาเสือเผือก ได้แก่ pyraclostrobin
25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร โดย metalaxyl+mancozeb 68% WP ethaboxam
10.4% W/V SC dimethomorph 50 % WP และ fosetyl-aluminium 80% WP ให้ประสิทธิภาพ
รองลงมาตามลาดับ โดยสารเคมีที่ดาเนินการทดลองทุกกรรมวิธีให้ผลแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% ผลจากการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคใบจุดตาเสือ
ของเผือกฤดูกาลที่ 1 ได้สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพคือ pyraclostrobin 25% W/V EC
อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และจะดาเนินการทดลองซ้าในฤดูกาลที่ 2 ต่อไป
คาหลัก : ใบจุดตาเสือ สารป้องกันกาจัดโรคพืช เผือก Phytophthora colocasiae fungicides taro
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คานา
เผือก (Colocasia esculenta L.) เป็นพืชหัวที่เป็นอาหารชนิดหนึ่ง ประชากรของประเทศใน
เขตร้อนเกือบทั่วโลกรู้จักเผือกเป็นอย่างดี บางประเทศรับประทานเผือกเป็นอาหารหลัก เหมือนคน
ไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก การใช้ประโยชน์ของเผือกได้ทั้งหัว ก้านใบ และใบเผือก ประเทศ
ไทยมีการปลูกเผือกอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศ มีพื้นที่ปลูกเผือกทั้งประเทศปีละประมาณ 25,00030,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 45,000-65,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2-2.5 ตันต่อไร่ ส่วนจังหวัด
ที่เป็นแหล่งปลูกที่สาคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุ โลก นครราชสีมา สุรินทร์ สระบุรี
อยุธยา นอกจากนี้เผือกเป็นพืชหัวเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออกอีกพืชหนึ่ง โดยส่งออกทั้งในรูป
หัวเผือก ก้านใบเผือก และใบเผือก เช่น ในปี 2543 ประเทศไทยมีการส่งออกหัวเผือกประมาณ 1,039 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 14.8 ล้านบาท ตลาดต่างประเทศของเผือกที่สาคัญมี ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย มาเล
เชีย สิงคโปร์ และเนเธอแลนด์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ได้ทั้งหัว ก้านใบ และใบ
เผือก รวมทั้งตลาดภายในและต่างประเทศเปรียบเทียบกับข้าวและพืชไร่บางชนิดแล้วเผือกจึงเป็นพืชที่
น่าสนใจของเกษตรกรอีกพืชหนึ่ง
เชื้อรา Phytophthora colocasiae Rac. สาเหตุโรคใบจุดตาเสือของเผือกทาความให้ผล
ผลิตลดลง 25-50% นอกจากนี้ยังทาความเสียหายถึงระยะหลังการเก็บเกี่ยว (Misra et al., 2008)
ในแปลงที่เป็นรุนแรง เผือกจะมีใบเหลืองประมาณต้นละ 3-4 ใบ เท่านั้น เผือกที่เป็นโรคนี้ถ้ายังไม่เริ่ม
ลงหัว หรือลงหัวไม่โตนักจะเสียหายหมด หัวที่ลงจะไม่ขยายเพิ่มขนาดขึ้น (นรินทร์, 2541; สมศรี และ
มาลินี, 2537) การป้องกันกาจัดโรคทาได้หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่การเขตกรรม ชีววิธี พันธุ์ต้านทาน
และการใช้สารป้องกันกันกาจัดโรคพืช ในประเทศไทยพันธุ์แนะนาที่ทนทานต่อโรคใบจุดตาเสือคือ
พจ.06 (สมศรี, 2537)
รายงานผลการทดลองใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืช ที่ผ่านมาพบสารที่ได้ผลในการป้องกันกาจัด
โรคตาเสือของเผือก ได้แก่ mancozeb copper metalaxyl และ phosphorus acid โดยสาร
ป้องกันกาจัดโรคพืช mancozeb copper มีผลด้านป้องกัน ส่วน metalaxyl และ phosphorusจะ
เป็นสารดูดซึม การใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืชจะให้ผลดีเมื่อใช้ถูกวิธีและในระยะเวลาที่เหมาะสม การ
ใช้เมื่อเริ่มมีการระบาดจะให้ผลดีกว่าการที่โรคระบาดรุนแรง (Davinder, 2012) ในอินเดียมีรายงาน
การใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดโรคหลายการทดลองด้ วยกันได้แก่ Ghosh et al. (1991) รายงาน
ถึงการพ่นด้วย metalaxyl ทุก 15 วัน ให้ ผลดีในการควบคุมโรคและให้ผลผลิ ตสูง เช่นเดียวกับ
Aggarwal และ Mehrotra (1987) ใข้ metalaxyl และ copper oxychloride ได้ผลดี จากการ
ทดลองพบว่า metalaxyl จะยับยั้งการสร้าง cellulolytic และ pectinolytic enzyme ของเชื้อรา
P. colocasiae ต่อมาในปี 1989 Sahu และคณะ ได้ทดสอบการใช้ zineb พ่นทุก 15 วันให้ผลใน
การป้ องกัน กาจั ดและเพิ่มผลผลิ ตเช่นกัน ในปาปัว นิ ว กินีมีรายงานการพ่นด้ว ย metalaxyl ทุก 3
อาทิตย์เพิ่มผลผลิตถึง 50% (Cox et al., 1990) ในฮาวายมีรายงานการใช้ mancozeb ทุก 7 วัน
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สามารถลดโรคได้ (Bergquist, 1974). การทดลองการใช้สารเคมีจากประเทศโซโลมอน พบว่าการพ่น
ด้วย copper oxychloride ในอัตรา 2.25 kg/ha ให้ผลในการป้องกันกาจัดโรค แต่การพ่นด้วย
mancozeb ในอัตรา 3.6 kg/ha ไม่ได้ผลในการควบคุมโรค ส่วนการทดลองตัดใบไม่มีผลต่อการลด
โรคแต่อย่างใดเช่นเดียวกับระยะปลูกซึ่งห่างขึ้นก็ไม่ลดโรคแต่อย่างใด (Jackson et al., 1980)
โรคใบจุดตาเสือ (Leaf blight) เป็นโรคที่รุนแรงที่สุดของเผือกที่พบในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ โรคนี้เริ่มระบาดเมื่อมีฝนตกและอากาศชุ่มชื้น ถ้ามีฝนตกหนักและติดต่อกันหลายๆ วัน
โรคจะระบาดอย่างรวดเร็ว ในช่วงที่หมอกลงจัดเผือกจะเป็นโรคนี้ได้ง่ายเช่นเดียวกัน ดังนั้นการศึกษา
หาวิธีการป้องกันกาจัดโรคจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง การป้องกันกาจัดโรคโดยการใช้ สารเคมีเป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ได้ผลดี เห็นผลเร็ว และปัจจุบันได้มีการพัฒนาและผลิตสารป้องกันกาจัดโรคพืชใหม่หลายชนิด
บางชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกาจัดโรคและมีพิษตกค้างต่า ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพ
ของสารป้องกันกาจัดโรคพืชในการป้องกันกาจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือก จะได้มาซึ่งสารป้องกันกาจัด
โรคพืชที่มีประสิทธิภาพ และทราบอัตราการใช้ที่เหมาะสม โดยใช้เป็นคาแนะนาในการป้องกันกาจัด
โรคใบจุดตาเสือของเผือกต่อไป
ดังนั้นการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อได้สารป้องกันกาจัดโรคพืชที่มปี ระสิทธิภาพ และอัตรา
การใช้ที่เหมาะสม ในการป้องกันกาจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือก
วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
1. สารเคมี ได้แก่ สารป้ องกัน กาจั ดโรคพืช ; dimethomorph fosetyl-aluminum
metalaxyl-M +mancozeb ethaboxam pyraclostrobin และ phosphorous acid
2. เครื่องพ่นสารแบบเครื่องยนต์
3. อุปกรณ์ผสมสารเคมี เช่น ถังน้า อุปกรณ์ตวงวัดปริมาตร
4. กล้องถ่ายรูป
5. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลและผลการทดลอง
กรรมวิธกี ารทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block (RCB) จานวน 4 ซ้า ตาม 7
กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 dimethomorph 50% WP
อัตรา 20 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 2 fosetyl-aluminum 80% WG
อัตรา 80 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 3 metalaxyl-M+mancozeb 68% WG อัตรา 40 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 ethaboxam 10.4% W/V SC
อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5 pyraclostrobin 25% W/V EC
อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 phosphorous acid 40% W/V SL อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
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กรรมวิธีที่ 7 พ่นน้าเปล่า (กรรมวิธีควบคุม)
วิธกี าร
เตรียมแปลงปลูกพืชทดสอบในแหล่งปลูกเผือก จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลูกเผือก ขนาดแปลง
ย่อย 1 x 5 ตารางเมตร และมีระยะห่างระหว่างแปลงย่อย 1 เมตร พ่นสารป้องกันกาจัดโรคพืชตาม
กรรมวิธีที่กาหนดโดยใช้เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง อัตราการใช้น้า 120 ลิตรต่อไร่ พ่นสาร
ครั้งแรกเมื่อพบโรค พ่นสารจานวน 4 ครั้ง ทุก 7 วัน ประเมินความรุนแรงของโรคตามมาตรฐาน
คาแนะนาการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ก่อนพ่นสารทุก
ครั้งและหลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 15 และ 30 วัน โดยสุ่มประเมินจากพืช 20 ต้นต่อแปลงย่อย แบ่ง
ระดับความรุนแรงเป็น 6 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 = พืชไม่ปรากฏอาการโรค
ระดับ 2 = พืชปรากฏแผลใบจุดตาเสือที่ใบและส่วนต่างๆ 1-5 เปอร์เซ็นต์ของต้น
ระดับ 3 = พืชปรากฏแผลใบจุดตาเสือที่ใบและส่วนต่างๆ 6-10 เปอร์เซ็นต์ของต้น
ระดับ 4 = พืชปรากฏแผลใบจุดตาเสือที่ใบและส่วนต่างๆ 11-25 เปอร์เซ็นต์ของต้น
ระดับ 5 = พืชปรากฏแผลใบจุดตาเสือที่ใบและส่วนต่างๆ 26-50 เปอร์เซ็นต์ของต้น
ระดับ 6 = พืชปรากฏแผลใบจุดตาเสือที่ใบและส่วนต่างๆ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของต้น
การบันทึกข้อมูล
- บันทึกความรุนแรงของโรคเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจัดข้อมูลตามระดับความรุนแรง
- บันทึกสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขณะทาการทดลองเท่าที่จะทาได้ เช่น
ความชื้น ปริมาณน้าฝน อุณหภูมิ ความแห้งแล้ง น้าท่วม เป็นต้น
- บันทึกผลกระทบของสารทดลองต่อพืช
- นาข้อมูลความรุนแรงของโรค ที่ได้จากการบันทึกไปวิเคราะห์ผลโดยวิธีทางสถิติ
- คานวณต้นทุนการใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืชต่อไร่
เวลาและสถานที่
เริ่มต้น ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
แปลงปลูกเผือกจังหวัดเชียงใหม่
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ด าเนิ น การทดสอบ ฤดู ก าลที่ 1 ณ แปลงปลู ก เผื อ กของเกษตรกรในพื้ น ที่ ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 ผลการทดลองพบว่าสารเคมี
ป้องกันกาจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดโรคใบจุดตาเสือเผือก ได้แก่ pyraclostrobin 25%
W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร โดย metalaxyl+mancozeb 68% WP ethaboxam 10.4%
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W/V SC dimethomorph 50% WP และ fosetyl-aluminium 80% WP ให้ประสิทธิภาพรองลงมา
ตามลาดับ โดยสารเคมีที่ดาเนินการทดลองทุกกรรมวิธีให้ผลแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ค วามเชื่ อ มั่ น 95% (Table 1) เมื่ อ ท าการเก็ บ เกี่ ย ววิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของผลผลิ ต พบว่ า
ปริมาณผลผลิตจากกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วย pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า
20 ลิตร มีปริมาณผลผลิตมากที่สุด และมีความแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(Table 1) เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตจากกรรมวิธีอื่นๆ จะพบว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก
ทั้งนี้เนื่องจากหลังจากสิ้นสุดช่วงระยะเวลาที่เก็บข้อมูลการเกิดโรค เกษตรกรได้ดูแลแปลงและป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการเดียวกันทั้งแปลง อย่างไรก็ตามความแตกต่างของปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้น
อาจเป็ นผลเนื่ องมากความแตกต่างของกรรมวิธีในช่ว งระยะเวลาที่การทดลอง ดังนั้นผลจากการ
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกฤดูกาลที่ 1 ได้สารเคมีป้องกันกาจัด
โรคพืชที่มีประสิทธิภาพคือ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และจะ
ดาเนินการทดลองซ้าในฤดูกาลที่ 2 ต่อไป
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
ผลจากการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกฤดูกาลที่ 1 ได้
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพคือ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/
น้า 20 ลิตร และจะดาเนินการทดลองซ้าในฤดูกาลที่ 2 ต่อไป
ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการทดลอง จะได้ สารป้องกันกาจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ และอัตราการใช้ที่
เหมาะสม ในการป้องกันกาจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือก เพือ่ เป็นคาแนะนา ซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้
เกษตรกรในการป้องกันกาจัดโรค หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญที่เป็นประโยชน์ แก่นักวิชาการโรคพืช
และนักวิชาการเกษตร ในการพัฒนาหาวิธีการป้องกันกาจัดโรคที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ปลูกพืชต่อไป
โดยเมื่อสิ้นสุดการวิจัย สามารถนาผลงานวิจัยเสนอในการประชุมวิชาการต่างๆ ได้แก่ การประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และการประชุมวิชาการอารักขาพืช เป็นต้น
คาขอบคุณ
ขอขอบคุ ณ คุ ณอัช ณา เตชะบุ ญ คุ ณทิ พย์ ก มล ธิการาช คุ ณสุ ท ธิณี ลิ ขิ ตตระกูล รุ่ ง กลุ่ ม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 พี่ๆ และน้องๆ
กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช ที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดาเนินการทดลอง
และการเก็บข้อมูล รวมถึงกาลังใจที่มีให้กันเสมอมา
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CV (%)

2nd

3rd

6.60

1.74 ab
1.66 ab
1.69 ab
1.51 a
1.55 a
1.55 a

3.84 b

4th

32.60

29.50

19.90

2.39 a 3.30 ab 3.91 b
2.40 a 2.85 a 3.40 ab
2.11 a 2.83 a 3.74 ab
1.94 a 2.17 a 2.59 a
2.89 ab 3.59 ab 4.01 b
3.98 b 4.71 b 5.58 c

1.65 ab2/ 2.78 ab 3.25 ab

1st

17.00

4.41 b
3.83 ab
4.28 b
3.10 a
4.55 b
5.90 c

4.16 ab

7 days

13.90

4.55 b
4.10 ab
4.68 b
3.25 a
5.10 bc
5.96 c

4.39 b

15 days

13.00

4.76 bc
4.38 ab
4.99 bc
3.65 a
5.50 cd
6.00 d

4.51 ab

30 days

Score evaluation of Phytopthora leaf spot disease1/
Before application
After application

15.6

5.18 ab
5.39 ab
5.40 ab
5.62 a
5.15 ab
5.10 b

5.22 ab

Harvested
product (ton/Rai)

analysis, Department of Agriculture
2/
Means followed by different letter in the same column are significantly different at the 5% level by DMRT.

Phytopthora leaf spot disease evaluation has been done using score of Phytopthora leaf spot disease based on Pesticides efficacy experimental design and

80
40
10
20
50
-

fosetyl-aluminium 80% WG
metalaxyl-M + mancozeb 68% WG
ethaboxam 10.4% W/V SC
pyraclostrobin 25% W/V EC
phosphonic acid 40% W/V SL
Control

1/

20

dimethomorph 50% WP

Treatment

Rate of
application (g,
ml/20 l of
water)

Table 1 Efficacy of fungicides application for the control of Phytophthora colocasiae leaf spot disease on taro, located in Nong Han village,
Sansai district, Chiangmai province
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