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ศึกษาชวงเวลาการพนสารปองกันกําจัดโรคแคงเกอร
ของสมโอใหมีประสิทธิภาพ
Study on the Optimum Application Interval of Chemical
Spraying to Control Canker Disease on Pummelo
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บทคัดยอ
การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชในการปองกันกําจัดโรคแคงเกอร (Canker
Disease) ของสมโอทีม่ ีสาเหตุมาจากเชือ้ แบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri
ดําเนินการทดลองที่ศนู ยวิจยั พืชสวนเชียงรายในป 2551-2552 โดยมีการพนสารปองกันกําจัดโรค
พืชในชวงระยะเวลาที่ตางกัน วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)
มี 5 กรรมวิธี 4 ซ้ํา ในสมโอพันธุขาวทองดี โดยพนสารปองกันกําจัดโรคพืช cuprous oxide 86.2%
WG อัตรา 15 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ในชวงเวลาที่ตางกัน คือพนสารทดลองทุก 7, 14, 21, 28 วัน และ
กรรมวิธีไมพน สารทดลองเปนกรรมวิธเี ปรียบเทียบ เริม่ พนสารทดลองครั้งแรกเมือ่ สมโอเริ่มแสดง
อาการของโรค ระยะเวลาในการประเมินความรุนแรงของโรค คือ 28 วัน ในป 2551 พบวาสมโอใน
กรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน มีระดับความรุนแรงของโรคเฉลี่ยเทากับ 1.64,
2.26, 2.29 และ 2.35 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีไมพน สาร
ทดลองที่มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 4.05 และระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธที พี่ น
สารทดลองทุก 7 วัน มีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 14,
21 และ 28 วัน ในป 2552 พบวาสมโอในกรรมวิธที พี่ น สารทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน มี
ระดับความรุนแรงของโรคเฉลี่ยเทากับ 1.75, 2.54, 2.30 และ 2.51 ตามลําดับ ซึง่ แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพน สารทดลองที่มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 3.70 และ
ระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 7 วัน มีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ นสารทดลองทุก 14, 21 และ 28 วัน
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คํานํา
โรคแคงเกอรหรือโรคขี้กลากของพืชตระกูลสมมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas
axonopodis pv. citri (Hass) Vauterin พบระบาดทําความเสียหายทั่วไปในสมเขียวหวาน
สมสายน้ําผึง้ สมโอ สมตรา มะนาว มะกรูด และสมเชง เปนตน พบการระบาดในทุกแหลง
ปลูกสม เชน สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล อารเจนตินา โบลิเวีย ปารากวัย ทันซาเนีย คองโก
จีน ญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม อินเดีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และประเทศไทย
(อําไพวรรณ และคณะ, 2527; เตือนใจ และคณะ, 2545; Whiteside et al., 1988 และ Persley,
1993) ประเทศไทยพบโรคแคงเกอรในทุกแหลงที่ปลูกสมโอ เชน จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม
ราชบุรี ชัยนาท พิจิตร เปนตน (อําไพวรรณ และคณะ, 2527) โรคแคงเกอรจะระบาดและทําความ
เสียหายรุนแรงในชวงที่มีความชื้นสูงมีพายุหรือฝนตกชุกตอเนื่องเปนเวลานาน
ลักษณะอาการที่ใบ ในระยะแรกเปนจุดแผลกลมเทาหัวเข็มหมุดใสและฉ่ําน้าํ จุดแผล
ขยายใหญขนึ้ มีลักษณะฟูนนู คลายฟองน้าํ แผลปรากฏทั้งดานบนและดานลางของใบ ตอมาแผล
เปลี่ยนเปนสีนา้ํ ตาลเขมลักษณะฟูนนู ยุบลง กลายเปนสะเก็ดแข็งและขรุขระกลางแผลบุมลงรอบๆ
แผลมีวงสีเหลืองลอมรอบ (สุชาติ, 2545; ไมตรี, 2548; นิรนาม, 2549)
ลักษณะอาการที่กิ่ง เปนแผลตกสะเก็ดแหงแข็งสีน้ําตาลเชนเดียวกับบนใบ แตแผลมัก
ลุกลามไปรอบกิ่ง และกระจายไปตามความยาวของกิง่ (สุชาติ, 2545; ไมตรี, 2548; นิรนาม, 2549)
ลักษณะอาการที่ผล เปนแผลตกสะเก็ดแหงแข็งสีน้ําตาลเชนเดียวกับบนใบ ผลทีเ่ ปนโรค
มักจะแตกและรวงในเวลาตอมา (สุชาติ, 2545; ไมตรี, 2548; นิรนาม, 2549)
เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคแพรระบาดไดงายโดยน้าํ ฝน หยดน้ํา แมลง นก เครื่องมือเครื่องใช
ในการเกษตร เชน มีด กรรไกร เปนตน เชื้อเขาทําลายพืชไดทุกระยะ ตั้งแตในระยะกลาจนกระทัง่
ตนโตและตนแก เชื้อสามารถอยูขามฤดูไดทั้งบนใบ กิง่ เปลือกหรือสวนของพืชอืน่ ๆ ที่เปนโรค อาจ
เปนชิน้ สวนของพืชที่มีชวี ิตหรือสวนของพืชที่ตายแลว แตเชื้อนี้ไมติดไปกับเมล็ด (Whiteside et al.,
1988)
การปองกันกําจัดโรคแคงเกอรโดยวิธีการเขตกรรม ไดแก การตัดแตงกิ่งที่เปนโรค กิง่ แก
และกิ่งแหงตาย เพื่อใหทรงตนโปรง พรอมดวยการทําความสะอาดแปลง และกําจัดซากพืชที่เปน
โรคโดยการเผาทําลาย การใชสารปองกันกําจัดโรคพืชพวก copper fungicides มีความจําเปนมาก
โดยเฉพาะในระยะแตกใบ / ยอดออน (อําไพวรรณ และคณะ, 2527; สุชาติ, 2545; ไมตรี, 2548
และ Whiteside et al., 1988)
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โรคแคงเกอรเปนโรคสําคัญที่ทาํ ความเสียหายกับสมโอ เชื้อสาเหตุของโรคสามารถเขา
ทําลายไดทงั้ ใบ กิง่ และผลสมโอ ถามีการระบาดของโรครุนแรงใบสมโอจะรวงทําใหตนสมโอไม
สมบูรณแข็งแรง เนื่องจากมีใบนอยจึงสังเคราะหแสงไดนอย ผลผลิตก็จะนอยตามไปดวย นอกจาก
ใบจะรวงแลวผลสมโอก็อาจจะแตกและรวงไดถามีการระบาดของโรครุนแรง แตถาโรคระบาดไม
รุนแรงก็จะทําใหใบและผลมีแผลตกสะเก็ดแหงแข็งสีน้ําตาล ทําใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพไมดี ไม
เปนที่ตองการของตลาดซึ่งการควบคุมโรคแคงเกอรใหไดผลนั้น วิธกี ารหนึง่ ที่หลีกเลี่ยงไมได คือ
การใชสารปองกันกําจัดโรคพืชทีม่ ีสารคอปเปอรเปนองคประกอบ แตชวงเวลาในการพนสารนัน้ ไม
แนนอน ทําใหการพนสารเพื่อปองกันกําจัดโรคแคงเกอรไมไดผลเทาที่ควร จึงทําการทดลองเพือ่ หา
และสามารถ
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการพนสารปองกันกําจัดโรคแคงเกอรใหมีประสิทธิภาพ
แนะนําใหเกษตรกรนําไปใชปองกันกําจัดโรคแคงเกอรของสมโออยางไดผล
วิธีดําเนินการและอุปกรณ
อุปกรณและวิธีการทดลอง
การเลือกสวนและตนสมโอเพื่อใชเปนแปลงทดลอง
ดําเนินการทดลองตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกันยายน 2552 โดยเลือกทําการ
ทดลองในสวนสมโอของศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรายซึ่งเปนสวนสมโอทีม่ กี ารระบาดของโรคแคงเกอร เลือกตนสมโอพันธุขาวทอง
ดีอายุ 3 ปที่เปนโรคแคงเกอรเพื่อใชในการทดลอง
1. การเตรียมตนสมโอเพือ่ ใชในการทดลอง
เริ่มเตรียมตนสมโอในเดือนพฤศจิกายน โดยการตัดแตงกิ่งสมโอ และพนดวยสาร copper
hydroxide 77% WP อัตรา 20 กรัม / น้ํา 20 ลิตร 1 ครั้งหลังจากตัดแตงกิ่ง ปรับปรุงดินโดยการใส
ปุยคอก 20 กก./ ตน ใสปุยทางดินสูตร 46-0-0 ผสมกับ 15-15-15 อัตราสวน 1:1 โดยใส 2 กก./
ตน (นิรนาม, 2545) หลังจากนัน้ จะมีการตัดแตงกิ่งและใสปุยทางดินทุกเดือน เพื่อใหสมโอแตกยอด
ออน เนื่องจากมีการตรวจสอบการเกิดโรคแคงเกอรในใบเพสลาดทุก 28 วัน
2. การทดสอบสารปองกันกําจัดโรคพืช
วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design) มี 5
กรรมวิธี 4 ซ้าํ โดยใชสมโอพันธุขาวทองดี 2 ตนตอ 1 ซ้ํา จํานวน 40 ตน ในแตละกรรมวิธี คือ
ชวงเวลาในการพนสารปองกันกําจัดโรคพืช โดยพนสารทุก 7, 14, 21, 28 วัน และกรรมวิธีไมพน
สารทดลองเปนกรรมวิธเี ปรียบเทียบ โดยมีกรรมวิธีดังนี้
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กรรมวิธีที่ 1 สาร cuprous oxide 86.2% WG อัตรา 15 กรัม/น้าํ 20 ลิตร พนทุก 7 วัน
กรรมวิธีที่ 2 สาร cuprous oxide 86.2% WG อัตรา 15 กรัม/น้าํ 20 ลิตร พนทุก 14 วัน
กรรมวิธีที่ 3 สาร cuprous oxide 86.2% WG อัตรา 15 กรัม/น้าํ 20 ลิตร พนทุก 21 วัน
กรรมวิธีที่ 4 สาร cuprous oxide 86.2% WG อัตรา 15 กรัม/น้าํ 20 ลิตร พนทุก 28 วัน
กรรมวิธีที่ 5 ไมพนสารปองกันกําจัดโรคพืช (พนน้าํ เปลา)
ตรวจสอบการเกิดโรคที่ใบเพสลาด พบวาสมโอเริ่มเปนโรคในชวงตนเดือนพฤษภาคม จึง
เริ่มพนสารทดลองครั้งแรกเมื่อสมโอเริ่มแสดงอาการของโรคคือใบออนเปนจุดแผลกลมใสและฉ่ํา
น้ํา โดยพนสารทดลองตามแผนการทดลองทีว่ างไว ใชเครื่องพนสารชนิดเครื่องยนตแบบสะพาย
หลัง
3. การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอร
สุมยอดออนทีใ่ บเริ่มคลี่พรอมทําเครื่องหมายดวยการนําปายพลาสติกมาผูกไวจาํ นวน 10
ยอดตอตน ประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรในใบเพสลาด โดยประเมินหลังจากผูกยอดออนไว
28 วัน และสุม ยอดออนที่ใบเริ่มคลี่ใหมทกุ 28 วัน เพื่อใชในการตรวจสอบการเกิดโรคในเดือนถัดไป
เริ่มตรวจสอบการเกิดโรคแคงเกอรครั้งแรกในใบเพสลาดกอนพนสารทดลองครั้งที่ 5 ในกรรมวิธที ี่ 1
และตรวจสอบการเกิดโรคในใบเพสลาดที่สมุ ใหมทุก 28 วัน ประเมินความรุนแรงของโรคทั้งหมด 4
ครั้ง โดยประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรเปน 7 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ใบสมโอไมแสดงอาการเปนโรค
ระดับที่ 2 ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 1-10% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 3 ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 11-20% ของพืน้ ที่ใบ
ระดับที่ 4 ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 21-30% ของพืน้ ที่ใบ
ระดับที่ 5 ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 31-40% ของพืน้ ที่ใบ
ระดับที่ 6 ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 41-50% ของพืน้ ที่ใบ
ระดับที่ 7 ใบสมโอแสดงอาการเปนโรคมากกวา 50% ของพืน้ ที่ใบ
นําขอมูลระดับความรุนแรงของโรคที่ไดมาหาคาเฉลี่ยในแตละกรรมวิธี วิเคราะหขอมูลโดย
วิธี Analysis of Variance และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT)
ระยะเวลา
ดําเนินการทดลองตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2552
สถานที่ดาํ เนินการ
สวนสมโอของศูนยวิจยั พืชสวนเชียงราย สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
ในการทดลองทําการตรวจสอบการเกิดโรคที่ใบเพสลาด เนื่องจากเชื้อสาเหตุของโรคแคง
เกอรเขาทําลายใบสมโอในชวงที่เปนใบออน แตใบสมโอแสดงอาการเปนโรคไมชัดเจนเห็นเปนจุด
ใสๆ ฉ่ําน้าํ ตอมาจุดแผลขยายใหญขึ้นมีลักษณะนูน รอบๆ แผลเนื้อใบมีสีเขียวซีดกวาเนื้อใบปกติ
เกิดเปนวงสีเหลืองลอมรอบแผล (halo) หลังจากนั้นแผลเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขมยุบตัวลงแตกเปน
สะเก็ดขรุขระแข็ง ตรงกลางบุมลงไปเล็กนอย (นิรนาม, 2549) ซึง่ อาการดังกลาวจะเห็นชัดเจน
ในชวงที่ใบสมโอเปนใบเพสลาด
จึงจําเปนตองประเมินระดับการเกิดโรคในชวงที่ใบสมโอเปน
ใบเพสลาด
ในการทดลองนี้แบงระดับความรุนแรงของโรคเปน 7 ระดับ เนือ่ งจากตองการประเมิน
ความรุนแรงของโรคแบบละเอียด แตที่แบงระดับความรุนแรงของโรคมากกวา 50 เปอรเซ็นตเปน
ระดับสุดทาย เนื่องจากพบวาเมื่อใบสมโอเปนโรคมากกวา 50 เปอรเซ็นต ใบจะรวงทําใหไม
สามารถประเมินความรุนแรงของโรคได
จากการทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืช ในการปองกันกําจัดโรคแคงเกอร
ของสมโอ พบวาการตรวจสอบการเกิดโรคในใบเพสลาดตั้งแตเดือนธันวาคมถึงเมษายน ไมพบ
อาการของโรค เริ่มพบอาการของโรคตั้งแตเดือนพฤษภาคม จึงเริ่มพนสารทดลองครั้งแรกในเดือน
พฤษภาคม โดยพนสารทดลองตามแผนการทดลองทีว่ างไว เริ่มตรวจสอบการเกิดโรคแคงเกอรใน
แปลงสมโอปลายเดือนมิถนุ ายน และตรวจสอบการเกิดโรคในใบเพสลาดที่สุมใหมทุก 28 วัน
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรในป 2551
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรครั้งแรกปลายเดือนมิถนุ ายน 2551 พบวาใน
กรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 1.56, 2.08,
1.92 และ 2.03 ตามลําดับ กรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 7 วัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 14 และ 28 วัน และกรรมวิธที พี่ นสารทดลองทุก 14 วัน ไมมี
ความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน สารทดลองทุก 21 และ 28 วัน และทุก
กรรมวิธีทพี่ น สารทดลองมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่ไมพนสารทดลอง
ซึ่งมีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 3.32 (ตารางที่ 1)
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรปลายเดือนกรกฎาคม 2551 พบวาในกรรมวิธีที่
พนสารทดลองทุก 7วัน มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 1.84 แตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธที พี่ นสารทดลองทุก 14, 21 และ 28 วัน ที่มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 2.92,
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2.75 และ 2.75 ตามลําดับ และทุกกรรมวิธที ี่พน สารทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่ไมพน สารทดลอง ซึง่ มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 4.19 (ตารางที่ 1)
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรปลายเดือนสิงหาคม 2551 พบวาในกรรมวิธีที่
พนสารทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 1.70, 2.25, 2.52 และ
2.70 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตกิ ับกรรมวิธีไมพนสารทดลองที่มีระดับความ
รุนแรงของโรคเทากับ 4.85 และระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธที พี่ นสารทดลองทุก 7 วันไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน สารทดลองทุก 14 วัน แตมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 21 และ 28 วัน (ตารางที่ 1)
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรปลายเดือนกันยายน 2551 พบวาในกรรมวิธีที่
พนสารทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 1.45, 1.79, 1.99 และ
1.92 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตกิ ับกรรมวิธีไมพนสารทดลองที่มีระดับความ
รุนแรงของโรคเทากับ 3.85 และระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธที พี่ นสารทดลองทุก 7 วันไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน สารทดลองทุก 14 วัน แตมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 21 และ 28 วัน (ตารางที่ 1)
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรเฉลี่ย 4 เดือน ในป 2551 พบวาในกรรมวิธีทพี่ น
สารทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 1.64, 2.26, 2.29 และ
2.35 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตกิ ับกรรมวิธีไมพนสารทดลองที่มีระดับความ
รุนแรงของโรคเทากับ 4.05 และระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธีที่พน สารทดลองทุก 7 วันมี
ความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน สารทดลองทุก 14, 21 และ 28 วัน (ตาราง
ที่ 1)
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรในป 2552
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรครั้งแรกปลายเดือนมิถนุ ายน 2552 พบวาใน
กรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 1.46, 2.40,
2.06 และ 2.31 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีไมพน สารทดลองที่มี
ระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 3.41 และระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธที พี่ นสารทดลอง
ทุก 7 วัน ไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน สารทดลองทุก 21 วัน แตมีความแตกตาง
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน สารทดลองทุก 14 และ 28 วัน (ตารางที่ 2)
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรปลายเดือนกรกฎาคม 2552 พบวาในกรรมวิธีที่
พนสารทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 1.35, 1.83, 1.67 และ
1.94 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตกิ ับกรรมวิธีไมพนสารทดลองที่มีระดับความ
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รุนแรงของโรคเทากับ 2.77 และระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธที พี่ นสารทดลองทุก 7 วัน มี
ความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน สารทดลองทุก 14, 21 และ 28 วัน (ตาราง
ที่ 2)
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรปลายเดือนสิงหาคม 2552 พบวาในกรรมวิธีที่
พนสารทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 1.91, 2.88, 2.73 และ
3.00 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตกิ ับกรรมวิธีไมพนสารทดลองที่มีระดับความ
รุนแรงของโรคเทากับ 4.19 และระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธที พี่ นสารทดลองทุก 7 วัน มี
ความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน สารทดลองทุก 14, 21 และ 28 วัน (ตาราง
ที่ 2)
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรปลายเดือนกันยายน 2552 พบวาในกรรมวิธีที่
พนสารทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 2.27, 3.05, 2.75 และ
2.81 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตกิ ับกรรมวิธีไมพนสารทดลองที่มีระดับความ
รุนแรงของโรคเทากับ 4.43 และระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธที พี่ นสารทดลองทุก 7 วัน มี
ความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน สารทดลองทุก 14, 21 และ 28 วัน (ตาราง
ที่ 2)
การประเมินความรุนแรงของโรคแคงเกอรเฉลี่ย 4 เดือน ในป 2552 พบวาในกรรมวิธีทพี่ น
สาร ทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 1.75, 2.54, 2.30 และ
2.51 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตกิ ับกรรมวิธีไมพนสารทดลองที่มีระดับความ
รุนแรงของโรคเทากับ 3.70 และระดับความรุนแรงของโรคในกรรมวิธที พี่ นสารทดลองทุก 7 วัน มี
ความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน สารทดลองทุก 14, 21 และ 28 วัน (ตาราง
ที่ 2)
จากการทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชในการปองกันกําจัดโรคแคงเกอร
ของสมโอ ในป 2551 และ2552 แสดงใหเห็นวาวิธกี ารพนสารปองกันกําจัดโรคพืชนัน้ สามารถ
ปองกันกําจัดโรคแคงเกอรของสมโอไดดีกวาวิธีการที่ไมพนสารปองกันกําจัดโรคพืช และในการ
ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืช โดยมีการพนสาร cuprous oxide 86.2% WG
ในชวงระยะเวลาที่ตางกัน พบวาในป 2551 กรรมวิธที ่พี น สารทดลองทุก 7 วัน สามารถปองกัน
กําจัดโรคแคงเกอรไดดี มีระดับความรุนแรงของโรคเฉลี่ย 4 เดือน เทากับ 1.64 ซึง่ แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 14, 21, 28 วัน และกรรมวิธีไมพน สารทดลอง ซึ่ง
มีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 2.26, 2.29, 2.35 และ 4.05 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) และพบวา
ในป 2552 กรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 7 วัน สามารถปองกันกําจัดโรคแคงเกอรไดดี มีระดับความ
รุนแรงของโรคเฉลี่ย 4 เดือน เทากับ 1.75 ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ นสาร
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ทดลองทุก 14, 21, 28 วัน และกรรมวิธีไมพนสารทดลอง ซึ่งมีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ
2.54, 2.30, 2.51 และ 3.70 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) แตกรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 14, 21 และ
28 วัน ก็สามารถปองกันกําจัดโรคแคงเกอรได ถึงแมวา จะไมดีเทากรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 7 วัน
ก็ตาม ดังนัน้ เกษตรกรจึงควรพนสารปองกันกําจัดโรคพืชกลุมทีม่ ีสารประกอบทองแดง (Copper
Fungicides) เพื่อควบคุมโรคแคงเกอรในแปลงสมโออยางสม่ําเสมอเนื่องจากสมโอเปนพืชตระกูล
สมที่ออนแอตอโรคนี้ สอดคลองกับนิพนธ (2542) และ เตือนใจ และคณะ (2545) ที่แนะนําใหใช
สารปองกันกําจัดโรคพืชกลุม ที่มีสารประกอบทองแดงในการปองกันกําจัดโรคแคงเกอรของพืช
ตระกูลสม และชวงเวลาที่เหมาะสมในการพนสารปองกันกําจัดโรคแคงเกอรนนั้ ขึ้นอยูกับความ
รุนแรงของโรค ถามีการระบาดของโรคที่รนุ แรงเกษตรกรควรพนสารปองกันกําจัดโรคพืชทุก 7 วัน
แตถาโรคระบาดไมรุนแรงเกษตรกรควรพนสารปองกันกําจัดโรคพืชอยางนอยเดือนละครั้งในชวง
หนาฝนซึง่ มีการระบาดของโรครุนแรงกวาชวงที่ไมมีฝนตก
ซึง่ สอดคลองกับรายงานของนิพนธ
(2542) ที่รายงานวาสภาพที่มีฝนตกชุกทําใหโรคระบาดมาก เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียถูกพัดพาจาก
เนื้อเยื่อในสวนของตนที่เปนโรคไปยังเนื้อเยื่อสวนอื่นของลําตนโดยลมและฝน
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชในการปองกันกําจัดโรคแคงเกอรของสม
โอ ในป 2551-2552 โดยมีการพนสาร cuprous oxide 86.2% WG อัตรา 15 กรัม/น้าํ 20 ลิตร
ในชวงระยะเวลาที่ตางกัน พบวาในกรรมวิธีทพี่ น สารทดลองทุก 7, 14, 21 และ 28 วัน สามารถ
ปองกันกําจัดโรคแคงเกอรได และกรรมวิธที ี่พน สารทดลองทุก 7 วัน สามารถปองกันกําจัดโรคแคง
เกอรไดดีที่สุดมีระดับความรุนแรงของโรคเฉลี่ย 4 เดือนต่ําที่สุด แสดงใหเห็นวาการพนสารปองกัน
กําจัดโรคพืชทีม่ ีสารประกอบทองแดง (Copper Fungicides) เปนองคประกอบนัน้ สามารถปองกัน
กําจัดโรคแคงเกอรของสมโอได
ดังนัน้ เกษตรกรจึงควรพนสารปองกันกําจัดโรคพืชกลุมทีม่ ี
สารประกอบทองแดง (Copper Fungicides) เพื่อควบคุมโรคแคงเกอรในแปลงสมโออยาง
สม่ําเสมอเนื่องจากสมโอเปนพืชตระกูลสมที่ออนแอตอโรคนี้ และชวงเวลาที่เหมาะสมในการพน
สารปองกันกําจัดโรคแคงเกอรนั้น ขึ้นอยูก ับความรุนแรงของโรค ถามีการระบาดของโรคที่รุนแรง
เกษตรกรควรพนสารปองกันกําจัดโรคพืชทุก 7 วัน แตถาโรคระบาดไมรุนแรงเกษตรกรควรพนสาร
ปองกันกําจัดโรคพืชอยางนอยเดือนละครัง้ เพื่อปองกันไมใหมีการระบาดของโรคในแปลงสมโอ
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ตารางที่ 1 ระดับความรุนแรงของโรคแคงเกอรในสมโอพันธุขาวทองดีชวงเดือนมิถนุ ายน-กันยายน พ.ศ. 2551

กรรมวิธี

คาเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคแคงเกอรของสมโอ1/
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
เฉลี่ย 4 เดือน

1. พน cuprous oxide 86.2% WG ทุก 7 วัน
1.56a2/
1.84a
1.70a
1.45a
1.64a
2. พน cuprous oxide 86.2% WG ทุก 14 วัน
2.08b
2.92b
2.25ab
1.79ab
2.26b
3. พน cuprous oxide 86.2% WG ทุก 21 วัน
1.92ab
2.75b
2.52b
1.99b
2.29b
4. พน cuprous oxide 86.2% WG ทุก 28 วัน
2.03b
2.75b
2.70b
1.92b
2.35b
5. Control (พนน้าํ เปลา)
3.32c
4.19c
4.85c
3.85c
4.05c
CV (%)
12.83
13.72
14.30
10.12
19.97
หมายเหตุ
1/ = คาเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคจากการประเมินโรคแคงเกอรในตนสมโอพันธุขาวทองดี 2 ตนตอ 1 ซ้ํา จํานวน 4 ซ้ํา โดยมีคาระดับความรุนแรง ดังนี้
ระดับที่ 1 = ใบสมโอไมแสดงอาการเปนโรค
ระดับที่ 2 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 1-10% ของพืน้ ที่ใบ
ระดับที่ 3 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 11-20% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 4 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 21-30% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 5 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 31-40% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 6 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 41-50% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 7 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรคมากกวา 50% ของพืน้ ที่ใบ
2/ = คาเฉลีย่ ที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไมแตกตางกันทางสถิติโดยวิธวี ิเคราะห Duncan’s Multiple Range Test
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อัตราที่ใช (ซีซ/ี
กรัม)
ตอน้ํา 20 ลิตร
15
15
15
15
-

2156
ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของโรคแคงเกอรในสมโอพันธุขาวทองดีชวงเดือนมิถนุ ายน-กันยายน พ.ศ. 2552
กรรมวิธี

15
15
15
15
-

คาเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคแคงเกอรของสมโอ1/
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
เฉลี่ย 4 เดือน
1.46a2/
2.40b
2.06ab
2.31b
3.41c
19.45

1.35a
1.83b
1.67b
1.94b
2.77c
22.16

1.91a
2.88b
2.73b
3.00b
4.19c
17.12

2.27a
3.05b
2.75b
2.81b
4.43c
15.61

1.75a
2.54b
2.30b
2.51b
3.70c
25.47

หมายเหตุ
1/ = คาเฉลี่ยระดับความรุนแรงของโรคจากการประเมินโรคแคงเกอรในตนสมโอพันธุขาวทองดี 2 ตนตอ 1 ซ้ํา จํานวน 4 ซ้ํา โดยมีคาระดับความรุนแรง ดังนี้
ระดับที่ 1 = ใบสมโอไมแสดงอาการเปนโรค
ระดับที่ 2 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 1-10% ของพืน้ ที่ใบ
ระดับที่ 3 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 11-20% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 4 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 21-30% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 5 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 31-40% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 6 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรค 41-50% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 7 = ใบสมโอแสดงอาการเปนโรคมากกวา 50% ของพืน้ ที่ใบ
2/ = คาเฉลีย่ ที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไมแตกตางกันทางสถิติโดยวิธวี ิเคราะห Duncan’s Multiple Range Test
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1. พน cuprous oxide 86.2% WG ทุก 7 วัน
2. พน cuprous oxide 86.2% WG ทุก 14 วัน
3. พน cuprous oxide 86.2% WG ทุก 21 วัน
4. พน cuprous oxide 86.2% WG ทุก 28 วัน
5. Control (พนน้าํ เปลา)
CV (%)

อัตราที่ใช (ซีซ/ี กรัม)
ตอน้ํา 20 ลิตร

