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การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกาจัดโรคพืชในการควบคุม
โรคปื้นเหลืองของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อรา
Pseudocercospora dendrobii Deighton
Efficacy of Fungicides to Control Fungi Disease of Orchid.
วรางคนา แซ่อ้วง1/ สุรีย์พร บัวอาจ2/
ทัศนาพร ทัศคร2/
1/
กลุม่ บริหารศัตรูพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2/
กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดย่อ
การทดสอบวิธีการปลูกเชื้อ Pseudocercospora. dendrobii ในกล้วยไม้โดยวิธีต่างๆ นั้น
พบว่ า การทดลองปลู ก เชื้ อ ไม่ เ กิ ด การเป็ น โรคในต้ น กล้ ว ยไม้ จึ ง จะได้ ท าการทดลองซ้ าอี ก ใน
ปีงบประมาณถัดไป
การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลือง
ในห้องปฏิบัติการ พบว่าสารเคมีคาร์บอกซิน เปอร์เซ็นต์ยับยั้งได้ 100% รองลงมาคือ สารเคมีไดฟีโน
โคนาโซล แคปแทนและแมนโคเซบ ได้ 70.73% ,69.51% และ 55.49% ตามลาดับ
ผลการทดลองและเลือกสารป้องกันกาจัดโรคพืชทั้ง 4 ชนิดที่อัตราความเข้มข้นที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. dendrobii ได้ดี พบว่าสารเคมีคาร์บอกซิน 75% WP อัตรา 10
กรัมต่อน้า 20 ลิตร เปอร์เซ็นต์ยับยั้งได้ 100% รองลงมาคือ สารเคมีแคปแทน50% WP อัตรา 40
กรัมต่อน้า 20 ลิตร ,ไดฟีโนโคนาโซล25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร และแมนโคเซบ80% WP
อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ได้ 71.69% ,70.07% และ 69.61 % ตามลาดับ

รหัสการทดลอง 01-29-54-01-01-00-08-55
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

308

คานา
ธีระและปราณี (2517) ได้รายงานว่า พบโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้เป็นครั้งแรกที่ประเทศ
ไทย ซึ่งเกิดจากเชื้อ Cercospora sp. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Pseudocercospora dendrobii โดยมี
การรายงานว่าพบโรคนี้ในกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium spp.) (กุลฉวี, 2526)
ศรีสุดา (2550)ได้รายงานในการสารวจปัญหาของเกษตรกรในการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัด
ดอกในภาคกลางพบปัญหาศัตรูพืช ที่สาคัญและทาความเสียหายกระทบต่อผลผลิต คือ โรคปื้นเหลือง
ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii Goh & W.H. Hsieh ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม
เป็ น ช่ว งที่มีการระบาดของโรคปื้ น เหลื อง ดังนั้นจึงควรเตื อนภัยให้ เกษตรกรผู้ เลี้ ยงกล้ ว ยไม้ให้
ระมัดระวังการระบาดของโรคเพื่อที่จะได้ทาการป้องกัน ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย พร้อมทั้งให้สังเกต
ระดับอุณหภูมิอากาศซึ่งถ้าต่ากว่า 25-30 องศาเซลเซียสจะทาให้ โรคแสดงอาการรุนแรง ทาให้ใบร่วง
ทั้งกอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแตกช่อดอกของกล้วยไม้
นิยมรัฐ (2542) รายงานโรคใบปื้นเหลืองว่าพบมากในกล้วยไม้หวายปอมปาดัวร์ ระบาดมาก
ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว โดยสปอร์ของเชื้อราจะแพร่กระจายไปกับลมและกระเด็นไปกับ
ละอองน้าที่ใช้รดต้นกล้วยไม้จะเกิดบนใบของกล้วยไม้โดยเฉพาะที่อยู่โคนต้นก่อน อาการที่ใบเป็นจุดสี
เหลืองทั้งด้านบนและท้องใบแผ่กว้างเป็นวงกลมใหญ่หรือปื้นสีเหลือง เมื่อพลิกดูใต้ใบจะเห็นเป็นกลุ่ม
ผงสีดา ในที่สุดใบที่เป็นรุนแรงจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลดา พร้อมทั้งร่วงหลุดออกจากต้นในที่สุด ทาให้
ต้นกล้วยไม้ทิ้งใบหมด กล้วยไม้ทรุดโทรม ระบบรากไม่ดี และยังพบว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยสาคัญที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดขยายความรุนแรงของโรคปื้นเหลือง อุณหภูมิลดลง ทาให้ความรุนแรงของโรคสูงขึ้น
ถ้าอุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส จะมีผลทาให้การเกิดโรครุนแรงมากกว่า 25% และ Kwun JinHyuk and Park Chang-Suk (2002) รายงานว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อราคือ 25
องศาเซลเซียส
การป้องกันกาจัดของเกษตรกรส่วนใหญ่ มักจะเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรค บนเครื่องปลูกและ
พื้นโรงเรือนกล้วยไม้ โดยเฉพาะใต้โต๊ะกล้วยไม้ไปเผาทาลาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกาจัดเชื้อราและลด
ปริมาณของเชื้อราในสวนให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณเชื้อรานี้ได้ แต่บางครั้ง
พบว่าชาวสวนกล้วยไม้บางคนเก็บรวบรวมใบเป็นโรคไปกองตามโคนต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณสวนกล้วยไม้
ซึ่งเป็นการทาให้เกิดแหล่งสะสมเชื้อให้ระบาดตลอดเวลา โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือรู้ก็ไม่ใส่ใจที่จะ
ปฏิบัติ การฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืช จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณของเชื้อราสาเหตุโรคใบ
ปื้นเหลืองในสวนได้ เมื่อเกิดโรคนี้ขึ้นในสวนกล้วยไม้ จะสามารถช่วยยับยั้งการแพร่ระบาด ลุกลามที่
อาจมีผลต่อผลผลิตกล้วยไม้ได้อีกทางหนึ่ง
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กรมวิชาการเกษตร (2543) แนะนาการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดโรคปื้นเหลืองของกล้วยไม้ ได้
แนะนาให้เกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันกาจัดเมื่อเกิดโรคนี้ขึ้น ใช้คาร์เบนดาซิม อัตรา 20 กรัมต่อน้า
20 ลิ ต ร แมนโคเซบ อั ต รา 30 กรั ม ต่ อ น้า 20 ลิ ตร และเบโนมิ ล อั ต รา 6-8 กรั มต่ อ น้ า 20 ลิ ต ร
วิธีการใช้โดยควรฉีดพ่นสารให้ถูกกั บพื้นที่ผิวใบ ใบที่มีสปอร์และปรับหัวฉีดเพื่อให้ทั่วทั้งบนใบและใต้
ใบควรพ่นสารสลับกันเพื่อป้องกันการต้านทานสารเคมี อรพรรณ (2552) ได้แนะนาให้ใช้ แคปแทน 50
% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร เพื่อป้องกันกาจัดโรคนี้ ใช้โปคลอราช 10-20กรัมต่อน้า20ลิตร
ฉีดพ่นเพื่อรักษา หรือฉีดพ่นด้วยสารในกลุ่มแมนโคเซบหรือแมนโคเซบ+คาร์เบนดาซิม โดยฉีดพ่นสาร
ให้ถูกกับเนื้อที่ใต้ผิวใบซึ่งมีสปอร์ของเชื้อให้มากที่สุด โดยคาร์เบนดาซิม เป็นสารกาจัดเชื้อราประเภท
สัมผัส ใช้กันมากในสวนกล้วยไม้ โปรคลอราช (prochloraz) เป็นสารกาจัดเชื้อราประเภทดูดซึ ม พวก
imidazole ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและกาจัดโรคพืช โรคพืชที่กาจัดได้ โรคราแป้ง Fusarium ,
Septoria spp.โรคสแคป Botrytis, Alternaria, Scleritina, Cercospora, Pennicilium spp. และ
โรคอื่นอีกจานวนมาก (www.aorchid.com) Carboxin เป็นสารกาจัดเชื้อราประเภทดูด ซึม พวก
anilide ใช้ควบคุมโรคใน seed treatment ของ smut, rot, และ blight ของ barley, oats, rice,
cotton, vegetables, corn และ wheat ทั้งนี้ยังใช้รักษาพืชที่เป็นโรคเหล่านี้ได้อีกด้วย
(http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/carbaryl_dicrotophos/carboxinext.html)
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1.ต้นกล้วยไม้หวาย
2.เชื้อรา Pseudocercospora dendrobii Deighton
3.สารเคมี
วิธีการ
1. ทดสอบวิธีการปลูกเชื้อ P. dendrobii ในกล้วยไม้โดยวิธีต่างๆโดยวางแผนการทดลองแบบ CRD
10 ซ้า 3 กรรมวิธี ทาการปลูกเชื้อบนใบกล้วยไม้ โดยกรรมวิธีที่ 1 ปลูกเชื้อโดยใช้เส้นใยของ
P. dendrobii ที่เลี้ยงบนอาหาร PDA อายุ 1 เดือน ทาการตัดเส้นใยโดยใช้ cork borer เจาะวุ้นตรง
ปลายเส้นใยของเชื้อรา วางบนใบกล้วยไม้ กรรมวิธีที่ 2 ใช้น้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อล้างใบกล้วยไม้ที่ส่องด้วย
กล้อง stereo microscope ว่าพบการสร้างสปอร์บนแผล จากนั้นนาน้าล้างใบกล้วยไม้ทาการทดลอง
โดย
กรรมวิธีที่ 1 การปลูกเชื้อโดยใช้เส้นใยเชื้อรา
กรรมวิธีที่ 2 การปลูกเชื้อโดยใช้น้าล้างใบกล้วยไม้ที่แสดงอาการของโรคปื้นเหลือง
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กรรมวิธีที่ 3 การปลูกเชื้อโดยใช้น้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นตัวเปรียบเทียบ
เก็บบันทึกข้อมูลการแสดงอาการของโรคที่เกิดขึ้นบนใบกล้วยไม้ รวบรวมข้อมูล และ
ประมวณผลเพื่อหาวิธีการปลูกเชื้อที่ดีเพื่อทาการทดลองต่อไป
2. คัด เลื อ กและทดสอบประสิ ทธิ ภ าพสารป้อ งกั นกาจัด โรคพืช ในการควบคุมโรคใบปื้ นเหลื อ งใน
ห้องปฏิบัติการ โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 8 ซ้า 13 กรรมวิธี เลี้ยงเชื้อราบนอาหารที่เตรียมไว้
ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยวิธี poison food technique ตาม
ความเข้มข้นที่แนะน าบนฉลากผสมกับอาหาร PDA ที่ห ลอมเหลวที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
จากนั้นวางชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยของเชื้อรา P. dendrobii อายุ 1 เดือน โดยใช้ cork borer เจาะวุ้นตรง
ปลายเส้นใยของเชื้อรา จานวน 1 ชิ้น วางกลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บ่มที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศา
เซลเซียส เก็บไว้นานจนเชื้อราในกรรมวิธีเปรียบเทียบเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ มีกรรมวิธีดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 คลอโรทาโลนิล 50% EC อัตรา 20 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 2 อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 5 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 3 ควินโตซีน 24% EC อัตรา 20 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 โปรคลอราช 45% EC อัตรา 20 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5 คาร์เบนดาซิม 50% F อัตรา 20 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 10 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7 อีทาบ็อกแซม 10.40% SC อัตรา 30 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 8 คาร์บอกซิน 75% WP อัตรา 12 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 9 โพรพิเนบ 70% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 10 ไดเมทโทมอฟ 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 11 แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 12 แคปแทน 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร เป็นสารเปรียบเทียบ
กรรมวิธีที่ 13 น้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นตัวเปรียบเทียบ
การเก็บข้อมูลโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นใยเชื้อราเปรียบเทียบกับการเจริญที่มีเชื้อราเพียง
อย่างเดียว คานวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโต เพื่อคัดเลือกสารเคมีที่มีความสามารถในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีมา 4 ชนิดเพื่อทดลองอัตราความเข้มข้นต่อไป
3. คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองใน
ห้องปฏิบัติการ โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 8 ซ้า 13 กรรมวิธี นาสารเคมีที่มีความสามารถใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีมา 4 ชนิด มีกรรมวิธีดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 คาร์บอกซิน 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 2 คาร์บอกซิน 75% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
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กรรมวิธีที่ 3 คาร์บอกซิน 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5 แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7 ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 5 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 8 ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 10 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 9 ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 10 แคปแทน 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 11 แคปแทน 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 12 แคปแทน 50% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 13 น้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นตัวเปรียบเทียบ
สรุปผลการทดลองและเลือกสารป้องกันกาจัดโรคพืชทั้ง 4 ชนิดที่อัตราความเข้มข้นที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. dendrobii ได้ดีที่สุด เพื่อใช้ทดสอบในโรงเรือนต่อไป
เวลาสถานที่
เริ่มต้น ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555
ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1.ทดสอบวิธีการปลูกเชื้อ P. dendrobii ในกล้วยไม้โดยวิธีต่างๆ นั้นพบว่า การทดลองปลูกเชื้อไม่เกิด
การเป็นโรคในต้นกล้วยไม้ จึงจะได้ทาการทดลองซ้าอีกในปีงบประมาณถัดไป
2. คัด เลื อ กและทดสอบประสิ ทธิ ภ าพสารป้อ งกั นกาจัด โรคพืช ในการควบคุมโรคใบปื้ นเหลื อ งใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่าสารเคมีคาร์บอกซิน มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งได้ 100% รองลงมาคือ สารเคมีไดฟีโนโค
นาโซล แคปแทนและแมนโคเซบ ได้ 70.73% ,69.51% และ 55.49% ตามลาดับ
3. ผลการทดลองและเลือกสารป้องกันกาจัดโรคพืชทั้ง 4 ชนิดที่อัตราความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา P. dendrobii ได้ดี พบว่าสารเคมีคาร์บอกซิน 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้า
20 ลิตร เปอร์เซ็นต์ยับยั้งได้ 100% รองลงมาคือ สารเคมีแคปแทน50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20
ลิตร ,ไดฟีโนโคนาโซล25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร และแมนโคเซบ80% WP อัตรา 40 กรัม
ต่อน้า 20 ลิตร ได้ 71.69% ,70.07% และ 69.61 % ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์สารป้องกันกาจัดโรคพืช 12 ชนิด ในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองใน
ห้องปฏิบัติการ
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ตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์สารป้องกันกาจัดโรคพืช 4 ชนิด ในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองใน
ห้องปฏิบัติการ

ภาพที่1 แสดงสารป้องกันกาจัดโรคพืช 12 ชนิด ในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองในห้องปฏิบัติการ
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สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
ทดสอบวิธีการปลูกเชื้อ P. dendrobii ในกล้วยไม้โดยวิธีต่างๆ ต้องทาการทดลองซ้าอีกใน
งบประมาณถัดไป การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบ
ปื้ น เหลื องในห้ อ งปฏิ บั ติก าร พบว่า สารเคมีค าร์บ อกซิน เปอร์เ ซ็นต์ยั บยั้ง ได้ 100% รองลงมาคื อ
สารเคมีไดฟีโนโคนาโซล แคปแทนและแมนโคเซบ ได้ 70.73% ,69.51% และ 55.49% ตามลาดับ ผล
การทดลองและเลือกสารป้องกันกาจัดโรคพืชทั้ง 4 ชนิดที่อัตราความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา P. dendrobii ได้ดี พบว่าสารเคมีคาร์บอกซิน 75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้า
20 ลิตร เปอร์เซ็นต์ยับยั้งได้ 100% รองลงมาคือ สารเคมีแคปแทน50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20
ลิตร ,ไดฟีโนโคนาโซล25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร และแมนโคเซบ80% WP อัตรา 40 กรัม
ต่อน้า 20 ลิตร ได้ 71.69% ,70.07% และ 69.61 % ตามลาดับ ในปี 2556 นาสารป้องกันกาจัดโรค
พืชทั้ง 4 ชนิดทาการทดลองในกล้วยไม้หวายในโรงเรือนทดลองต่อไป
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