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การจัดการโรคราน้ําฝนของลําไย1
Phytophthora Diseases Management in Longan
อมรรัตน ภูไพบูลย 2 พัชราภรณ ลีลาภิรมยกลุ 3 และพจนา ตระกูลสุขรัตน 2
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
-----------------------------------------------บทคัดยอ
ศึกษาการจัดการโรคราน้าํ ฝนของลําไย โดย การตัดแตงกิ่งอยางถูกวิธี รวมกับการใชสาร
ปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl และ/หรือ การใชนา้ํ สมควันไม อยางมีประสิทธิภาพ ทําการทดลอง
ระหวางเดือน ตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2552 ไดทําการทดลองในหองปฏิบัติการ เพื่อนํา
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้าํ สมควันไม และ สารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl จาก
หองปฏิบัติการมาใชในสภาพสวน คัดเลือกใช สารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ความเขมขน
500 ppm. และ อัตรา น้าํ สมควันไม : น้าํ = 1:5 ทําการทดลองในสวนลําไยของเกษตรกร ที่ ต.สบ
เมิง อ.แมแตง จ.เชียงใหม ซึ่งเปนสวนที่มปี ระวัติการแพรระบาดโรคราน้ําฝน โดยเลือกตนลําไย
ที่มีอายุและขนาดตนใกลเคียงกัน จํานวน 56 ตน วางแผนการทดลองแบบ RCB การทดลองมี 8
กรรมวิธี (Treatment) กรรมวิธีละ 7 ซ้ํา (Replication) โดยกรรมวิธีเปรียบเทียบ คือ การตัดแตงกิ่ง
ตามวิธีเกษตรกรและไมพนสารปองกันกําจัดโรคพืช และกรรมวิธกี ารตัดแตงกิ่งตามคําแนะนําและ
ไมพนสารปองกันกําจัดโรคพืช พบการระบาดของโรคราน้าํ ฝน สาเหตุจาก รา Phytophthora
mirabilis ทําใหลําไยที่กําลังแตกยอดใหมแสดงอาการยอดไหมและใบออนไหม และหากเปนชวง
กําลังใหผลผลิต จะทําใหเกิดโรคผลเนา
ผลการเปนโรคราน้ําฝนในแปลงทดลอง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 - เดือนกันยายน 2551
พบวา กรรมวิธีที่ 5 (ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนสารเคมี metalaxyl 2 ครั้ง) มีเปอรเซ็นตการเปน
โรคราน้ําฝนต่าํ สุด คือ 5.63% ซึ่งแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มั่น 95% โดย
วิธี DMRT จาก กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธที ี่ 2 กรรมวิธีที่ 3 กรรมวิธีที่ 4 และกรรมวิธีที่ 6 แตไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากกรรมวิธที ี่ 7 และกรรมวิธีที่ 8 สวนกรรมวิธที ี่มเี ปอรเซ็นตการ
เปนโรคราน้าํ ฝนสูงสุดคือ กรรมวิธีที่ 1 คือ ตัดแตงกิ่งตามวิธีเกษตรกรและไมพน สารปองกันกําจัด
1

รหัสโครงการ 07-01-49-02 การทดลอง 8.1.1 การจัดการโรคราน้ําฝนของลําไย
2
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
3
สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม กรมวิชาการเกษตร
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โรคพืช มีเปอรเซ็นตการเปนโรคราน้าํ ฝน 23.13% รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 (ตัดแตงกิ่งตาม
คําแนะนําและไมพนสารปองกันกําจัดโรคพืช) มีเปอรเซ็นตการเปนโรคราน้ําฝน 23.00%
ผลการทดลอง ปที่สองระหวางเดือนตุลาคม 2551 - เดือนกันยายน 2552 พบวา เปนไปใน
ทิศทางเดียวกับผลการทดลองปที่ผา นมา คือ กรรมวิธตี ัดแตงกิ่งลําไยตามคําแนะนํา (ตัดแตงใหญ
หลังการเก็บเกี่ยวและตัดแตงทรงพุมโปรง 2 ครั้ง) ใหผลในการควบคุมโรคราน้าํ ฝนดีที่สุด สวน
กรรมวิธีตัดแตงกิ่งลําไยตามวิธีเกษตรกร แลวพนน้าํ สมควันไม 1 ครั้ง ใหผลในการควบคุมโรครา
น้ําฝนนอยที่สดุ ในปนี้เกษตรกรทําลําไยนอกฤดู เพื่อใหออกผลผลิตประมาณปลายป จึงไมมี
ผลผลิตในฤดู ไมมีการตัดแตงกิ่งลําไยทดลองตามทีก่ ําหนด จึงยังไมมีการพนสารเคมีในการ
ควบคุมโรคราน้ําฝน และยังไมพบการระบาดของโรค จะตัดแตงกิ่งลําไยทดลองตามที่กําหนด และ
พนสารเคมีในการควบคุมโรคราน้ําฝน ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมกราคม ซึง่
เปนงานวิจัยตอเนื่อง ปที่สาม
คํานํา
ลําไยเปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีศักยภาพในการสงออกสูง
สามารถสงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศปหนึ่งนับเปนมูลคาหลายลานบาท มีการขยาย
พื้นที่การเพาะปลูก ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดลําพูน เชียงใหม ลําปาง พะเยา
เชียงราย แพรและนาน ขยายไปในเขตภาคเหนือตอนลาง เชน จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ไปจนถึง
ภาคตะวันออก เชน จังหวัดจันทบุรี ภาคใต เชนจังหวัดสงขลา และภาคกลางในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร
ปญหาโรคพืชที่สําคัญของลําไย คือ โรคราน้ําฝน มีรายงานการระบาดของโรคนี้ ตั้งแตป
พ.ศ. 2538 ที่ ตําบลบานชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบใบและยอดออนลําไยมีอาการไหม
และผลลําไยเนาเสียหาย ไมมีผลผลิตใหเก็บเกี่ยวไดเลย เนือ่ งจากเกิดการระบาดในชวงฤดูฝน
เกษตรกรจึงเรียกโรคนีว้ า โรคราน้ําฝน ซึ่ง ขจรศักดิ์และคณะ (2543) ไดวินิจฉัยวาเกิดจากรา
Phytophthora capsici ตอมาในป พ.ศ. 2547 อมรรัตนและคณะ (2549) ไดพบการระบาดอยาง
รุนแรงของโรคนี้ที่ ตําบลสบเมิง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม กับลําไยตนใหญพนั ธุอีดออายุ 10
ป จํานวน 1,800 กวาตน ไดรับความเสียหายเกือบทัง้ สวน ไดศึกษาวินจิ ฉัยสาเหตุของโรคราน้าํ ฝน
ใหมและยืนยันแกไขสาเหตุของโรคราน้ําฝนวาเกิดจากรา P. mirabilis Galindo and Hohl
ในป พ.ศ. 2542-2543 มีการศึกษาเพื่อหยุดการระบาดของโรคราน้าํ ฝน ในระยะผลเนา
โดยการพนสารปองกันกําจัดโรคพืชเมทาแลกซิล (metalaxyl) 25% WP อัตรา 20 – 30 กรัมตอน้าํ
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20 ลิตร ทันทีที่พบโรค โดยพนใหทั่วทรงพุม ของตนลําไยทุกตนที่มีผลผลิต โดยเฉพาะชวงที่มี
ความชืน้ สูงและฤดูฝน หากพบโรคในชวงกอนเก็บเกี่ยวควรพนกอนเก็บเกี่ยว 10-15 วันเปนอยาง
นอย ผลการใชสารดังกลาวสามารถหยุดการระบาดของโรคผลเนาได แตตอมาพบการระบาดของ
โรคอีกทุกๆ ป ดังนัน้ นอกจากการใชสารปองกันกําจัดโรคพืชแลว สิ่งทีค่ วรปฏิบัติในการควบคุมโรค
พืชที่เกิดจาก รา Phytophthora คือ การใชวิธีผสมผสาน ทั้งการเขตกรรม เชน การตัดแตงกิ่งลําไยที่
เหมาะสม เพือ่ ใหทรงพุมโปรงตามคําแนะนํา ตัดทุกกิง่ ที่เปนโรค แลวพนสารปองกันกําจัดโรคพืช
ควบคุมรา เมทาแลกซิล (อมรรัตน, 2550) ในป พ.ศ. 2549-2550 อมรรัตนและคณะ ศึกษาการ
จัดการโรคราน้ําฝนของลําไย โดย การตัดแตงกิ่งอยางถูกวิธีและการใชสารปองกันกําจัดโรคพืช
metalaxyl อยางมีประสิทธิภาพ ในสวนลําไยเกษตรกร ที่ ต.สบเมิง อ.แมแตง จ.เชียงใหม พบวา
กรรมวิธีตัดแตงกิ่งตามวิธีเกษตรกรและไมพนสารปองกันกําจัดโรคพืช มีเปอรเซ็นตการเปนโรครา
น้ําฝนสูงสุด สวนกรรมวิธีตัดแตงกิ่งตามคําแนะนําและพนสารปองกันกําจัดโรคพืช 3 ครั้ง มี
เปอรเซ็นตการเปนโรค เฉลี่ย ต่ําสุด (อมรรัตนและคณะ, 2550)
น้ําสมควันไม เปนสารอินทรีย ควันที่เกิดจากการเผาถานไมภายใตสภาพอับอากาศ
(Airless Condition) เมื่อผานแกสที่เกิดจากการเผาไหมไมสดใหสัมผัสอากาศเย็น จะทําใหไอกลั่น
ตัวลงจนเปนของเหลว ไมทนี่ ํามาเผานัน้ ไดมาจากการตัดแตงกิ่ง หรือตนไมที่แกและเสื่อมโทรม มี
สถานะเปนของเหลวสีนา้ํ ตาลออน หรือน้าํ ตาลปนแดง ใส โปรงแสง มีรายงานการใชประโยชนใน
การปองกันกําจัดแมลง และเชื้อรา แตยังไมมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการวามีประสิทธิภาพในการ
ปองกันกําจัดโรคไดหรือไม เพียงใด และในการปฏิบัตดิ ูแลสวนลําไยของเกษตรกร ตองมีการตัด
แตงกิ่งลําไยใหตนโปรง ดังนั้นเกษตรกรผูป ลูกลําไยในภาคเหนือหลายรายจึงยอมรับการผลิตน้ําสม
ควันไมเพื่อใชในสวนของตนเอง
ในการทดลองครั้งนี้ ไดนําน้าํ สมควันไมมาใชในการควบคุมสาเหตุโรคราน้ําฝนของลําไยใน
สภาพสวนเกษตรกร เพื่อทดแทน หรือเพื่อลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ซึ่งมี
รายงานความตานทาน (หรือทนทาน) ของรา Phytophthora spp. เชน L.A. Barnes (2003)
ทดสอบเชื้อ Phytophthora spp. 20 isolates พบวามีความตานทาน (หรือทนทาน) ตอสารในกลุม
metalaxyl ที่ระดับความเขมขน 100 ppm. และในรายงานของ M.E. Matheron (1998) กลาววา
ในหลายปที่ผา นมา สาร metalaxyl ไมสามารถควบคุมเชื้อรา P. parasitica ในตนกลาสมทีป่ ลูก
อยูในเนอรเซอรี่ที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา นอกจากนีย้ ังมีการทดสอบความตานทานตอสาร
metalaxyl ที่เกิดขึ้นกับ P. capsici สาเหตุโรค blight ในพริกหยวก (bell pepper) ในป 1981 โดย
G.C.A. Bruin และ L.V. Edington และในป 1985 โดย L.A. Bower และ M.D. Coffey
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อุปกรณและวิธีการทดลอง
1.
การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl และน้ําสมควัน
ไมตอการเจริญเติบโตของโคโลนี และการสราง sporangium ของเชื้อรา Phytophthora ใน
หองปฏิบัติการ
ทดสอบประสิทธิภาพของน้าํ สมควันไม โดยใช อัตรา น้าํ สมควันไม : น้ํา = 1:5 1:10 1:20
และ 1:40 และสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ความเขมขน 1,000 500 100 และ 50 ppm ที่
มีตอการเจริญเติบโตของเสนใย และการสราง sporangium ของรา Phytophthora palmivora
(Butl.) Butl. สาเหตุโรครากเนาโคนเนาและผลเนาของทุเรียน ในหองปฏิบัติการ เพือ่ คัดเลือกอัตรา
ที่เหมาะสมของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl และน้ําสมควันไม สําหรับใชในการปองกัน
กําจัดโรคราน้าํ ฝนในสวนเกษตรกร
2.

การคัดเลือกสวนลําไยและการเตรียมตนลําไยสําหรับใชในการทดลอง
สํารวจสวนลําไยในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนจังหวัดที่มกี ารปลูกลําไยมากที่สุดและมีประวัติ
การระบาดของโรคราน้าํ ฝน เพื่อคัดเลือกสวนลําไยที่มกี ารระบาดของโรคดังกลาว แลวคัดเลือกตน
ลําไยเพื่อการทดลอง ทําการทดลอง ระหวางเดือน ตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2552
3.

การวางแผนการทดลองและปฏิบัติดูแลลําไยทดลอง
3.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ RCB การทดลองมี 8 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 7 ซ้ํา ๆ ละ 1
ตน โดยเลือกตนที่ไมมีอาการของโรค หรือ ตัดแตงทุกกิ่งที่เปนโรคเผาทําลาย หรือลางตน
เปนตนเริ่มตนที่ไมมีอาการของโรค ดังนี้
T1
กรรมวิธีที่ 1 ตัดแตงกิ่งตามวิธีเกษตรกรและไมพนสารเคมี (control)
T2
กรรมวิธีที่ 2 ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนําและไมพนสารเคมี (control)
T3
กรรมวิธีที่ 3 ตัดแตงกิ่งตามเกษตรกร พนสารเคมี metalaxyl 1 ครั้ง
T4
กรรมวิธีที่ 4 ตัดแตงกิ่งตามเกษตรกร พนน้าํ สมควันไม 1 ครั้ง
T5
กรรมวิธีที่ 5 ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนสารเคมี metalaxyl 2 ครั้ง
T6
กรรมวิธีที่ 6 ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนน้าํ สมควันไม 2 ครั้ง
T7
กรรมวิธีที่ 7 ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนสารเคมี metalaxyl 1 ครั้ง
พนน้ําสมควันไม 1 ครั้ง
T8
กรรมวิธีที่ 8 ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนน้าํ สมควันไม 1 ครั้ง
พนสารเคมี metalaxyl 1 ครั้ง
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3.2 การตัดแตงกิง่ ลําไย
ตัดแตงกิ่งตามกรรมวิธีเกษตรกร 3 กรรมวิธี ตามคําแนะนํา 5 กรรมวิธี
1.) ตัดแตงกิ่งตามวิธีเกษตรกร
เกษตรกรบางสวนทําการตัดแตงกิ่งลําไยปละ 1 ครั้ง หลังการเก็บเกีย่ วผลผลิตแลว
หรือบางสวนไมมีการตัดแตงกิ่งเลย ในการทดลองครั้งนี้ การตัดแตงกิ่งตามกรรมวิธีของ
เกษตรกร คือ การตัดแตงกิ่งปละ 1 ครั้ง หลังการเก็บเกีย่ วผลผลิตแลว
2.) การตัดแตงกิ่งลําไยตามคําแนะนํา คือ ในรอบ 1 ป มีการตัดแตงกิ่ง 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต (ประมาณเดือนสิงหาคม)
ครั้งที่ 2 ตัดกิ่งที่ไมตองการ (ประมาณเดือนธันวาคม)
ครั้งที่ 3 ตัดชอผลที่ไมสมบูรณ มีลูกนอย กิ่งลําไยที่เปนโรค
(ประมาณเดือน มกราคม)
3.3 การพนสารปองกันกําจัดโรคพืช
มีการไมพน สารปองกันกําจัดโรคพืช พนสารปองกันกําจัดโรคพืชเมตาแลคซิล 25% WP
อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร และพนน้าํ สมควันไม
ปฏิบัติตามกรรมวิธีทกี่ ําหนด คือ
1. ไมพนสารปองกันกําจัดโรคพืช (กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธที ี่ 2)
2. หลังการตัดแตงกิ่ง ครั้งที่ 1 พนสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl (กรรมวิธีที่3)
3. หลังการตัดแตงกิ่ง ครั้งที่ 1 พนน้ําสมควันไม (กรรมวิธที ี่ 4)
4. หลังการตัดแตงกิ่ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พนสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl
ทั้ง 2 ครั้ง (กรรมวิธีที่ 5)
5. หลังการตัดแตงกิ่งครัง้ ที่ 1 และครั้งที่ 2 พนน้าํ สมควันไม ทัง้ 2 ครั้ง (กรรมวิธีที่ 6)
6. หลังการตัดแตงกิ่งครัง้ ที่ 1 พนสารเคมี metalaxyl 1 ครั้ง หลังการตัดแตงกิ่งครั้งที่
2 พนน้าํ สมควันไม 1 ครั้ง (กรรมวิธีที่ 7)
7. หลังการตัดแตงกิ่งครัง้ ที่ 1 พนน้ําสมควันไม 1 ครั้ง หลังการตัดแตงกิ่งครั้งที่ 2
พนสารเคมี metalaxyl 1 ครั้ง (กรรมวิธีที่ 8)
3.4 การปฏิบัติดแู ลลําไยทดลอง มีการใสปยุ ใหน้ํา ตามความเหมาะสม
ปฏิบัติดูแลตนลําไย โดยการใสปุยสูตร 15-15-15 และ สูตร 46-0-0 อัตรา 1:1 ปริมาณ 22.5 กก./ตน 2 ครั้ง คือ ในเดือน เมษายนและเดือนพฤษภาคม และใสปุยสูตร 0-0-60 ปริมาณ 2.5
กก. / ตน ทําใหลําไยมีคุณภาพ ในเดือนมิถุนายน มีการใหนา้ํ ในฤดูแลงและกําจัดวัชพืชบริเวณรอบ
ตนลําไยทดลอง ภายหลังเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต แลว เดือนกันยาน ใสปุยอีกครั้ง สูตร 15-1515 และ สูตร 46-0-0 อัตรา 1:1 ปริมาณ 2-2.5 กก./ตน
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4.

การตรวจผลการเปนโรคราน้ําฝน
ภายหลังการตัดแตงกิ่ง ลําไยจะแตกกิ่งออนใหม เมื่อพนสารปองกันกําจัดโรคพืชแลว ตรวจ
ผลการเปนโรคราน้ําฝน ตรวจกิง่ ออนลําไยทุกกิ่ง นําขอมูลการเปนโรคราน้ําฝน เปรียบเทียบกับกิ่ง
ลําไยที่ไมเปนโรคทางสถิติ

ผลการทดลอง
1.
การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl และน้ําสมควัน
ไมตอการเจริญเติบโตของโคโลนี และการสราง sporangium ของเชื้อรา Phytophthora ใน
หองปฏิบัติการ
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl และน้ําสมควันไมตอ
การเจริญเติบโตของโคโลนี และการสราง sporangium ของเชื้อรา P. palmivora ในหองปฏิบัติการ
เพื่อคัดเลือกอัตราที่เหมาะสมของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl และน้ําสมควันไม สําหรับใช
ในการปองกันกําจัดโรคราน้าํ ฝนในสวนเกษตรกร พบวา สารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ความ
เขมขน 1,000 500 ppm มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการเจริญของเสนใยและการสราง
sporangium ของเชื้อรา น้ําสมควันไมทุกอัตรามีประสิทธิภาพต่ํากวาสารปองกันกําจัดโรคพืช
metalaxyl ทุกความเขมขน อัตรา น้าํ สมควันไม : น้ํา = 1:5 มีประสิทธิภาพสูงกวาน้ําสมควันไม
อัตราอื่น นําผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้ําสมควันไม และ สารปองกันกําจัดโรคพืช
metalaxyl จากหองปฏิบัตกิ ารมาใชในสภาพสวน เลือกใช สารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl
ความเขมขน 500 ppm และ อัตรา น้ําสมควันไม : น้ํา = 1:5
2.

การคัดเลือกสวนลําไยและการเตรียมตนลําไยสําหรับใชในการทดลอง
ผลการคัดเลือกสวนและคัดเลือกตนลําไยเพื่อการทดลอง วิธีผสมผสานการตัดแตงกิ่งลําไย
รวมกับการพนสารปองกันกําจัดโรคพืชเมตาแลคซิค คัดเลือกไดสวนลําไยของเกษตรกร ที่ ต.สบเมิง
อ.แมแตง จ.เชียงใหม ซึ่งเปนสวนทีม่ ีประวัติการแพรระบาดโรคราน้าํ ฝน ระหวางป พ.ศ. 2546-2547
เกิดการระบาดของโรคราน้ําฝนกับลําไยตนใหญพนั ธุอีดออายุกวา 10 ป 1,800 กวาตน ไดรับความ
เสียหายมาก โรคระบาดรุนแรงเกือบทัง้ สวน ไดเตรียมตนลําไยสําหรับงานทดลอง โดยเลือกตนลําไยที่
มีอายุและขนาดตนใกลเคียงกัน
3.

การวางแผนการทดลองและปฏิบัติดูแลลําไยทดลอง
3.1 การวางแผนการทดลอง
ผลการวางแผนการทดลอง ไดแผนการทดลองแบบ RCB การทดลองมี 8 กรรมวิธี กรรมวิธี
ละ 7 ซ้ําๆ ละ 1 ตน และปฏิบัติตามแผนทีว่ างไว ไดตนลําไยทดลองทัง้ หมด จํานวน 56 ตน
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3.2 การตัดแตงกิง่
ผลการตัดแตงกิ่ง ไดตนลําไยที่ตัดแตงกิง่ ตามกรรมวิธเี กษตรกร 1 กรรมวิธี จํานวน 7 ตน
และไดตนลําไยที่ตัดแตงกิง่ ลําไยตามคําแนะนํา 5 กรรมวิธี จํานวน 35 ตน
3.3 การพนสารปองกันกําจัดโรคพืช
ผลการพนสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl และน้ําสมควันไม ไดตนลําไย ดังนี้
1. ตนลําไยที่ไมพนสารปองกันกําจัดโรคพืช (2 กรรมวิธี) จํานวน 14 ตน
2. ตนลําไยที่พน สารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl 1 ครั้ง หลังการตัดแตงกิ่ง ครั้งที่
1 (1 กรรมวิธี) จํานวน 7 ตน
3. ตนลําไยที่พน น้ําสมควันไม หลังการตัดแตงกิ่ง ครั้งที่ 1 (1 กรรมวิธี) จํานวน 7 ตน
4. ตนลําไยที่พน สารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl 1 ครั้ง หลังการตัดแตงกิ่ง ครั้งที่
1 แลว พนสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl อีก 1 ครั้ง หลังการตัดแตงกิ่ง ครั้งที่
2 (1 กรรมวิธี) จํานวน 7 ตน
5. ตนลําไยที่พน น้ําสมควันไม 1 ครั้ง หลังการตัดแตงกิ่ง ครั้งที่ 1 แลว พนน้าํ สมควัน
ไม อีก 1 ครั้ง หลังการตัดแตงกิ่ง ครั้งที่ 2 (1 กรรมวิธี) จํานวน 7 ตน
6. ตนลําไยที่พน สารเคมี metalaxyl 1 ครั้ง หลังการตัดแตงกิ่งครั้งที่ 1 แลว พนน้าํ สม
ควันไม 1 ครั้ง หลังการตัดแตงกิ่งครัง้ ที่ 2 (1 กรรมวิธี) จํานวน 7 ตน
7. ตนลําไยที่พน น้ําสมควันไม 1 ครั้ง หลังการตัดแตงกิ่งครั้งที่ 1 แลว พนสารเคมี
metalaxyl 1 ครั้ง หลังการตัดแตงกิ่งครั้งที่ 2 (1 กรรมวิธ)ี จํานวน 7 ตน
3.4 การปฏิบัติดแู ลลําไยทดลอง
ผลการ ปฏิบัติดูแลตนลําไยโดยการใสปุย ใหน้ํา ตามความเหมาะสม แกตนลําไยทดลอง
ทั้งหมด จํานวน 56 ตน
4.

การตรวจผลการเปนโรคราน้ําฝน
ผลการเปนโรคราน้ําฝนในแปลงทดลอง ในป พ.ศ.2550 – 2551 พบวา กรรมวิธที ี่ 5 (ตัด
แตงกิ่งตามคําแนะนํา พนสารเคมี metalaxyl 2 ครั้ง) มีเปอรเซ็นตการเปนโรคราน้าํ ฝนต่ําสุด คือ
5.63% ซึ่งแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี DMRT กับ กรรมวิธี
ที่ 1 กรรมวิธที ี่ 2 กรรมวิธที ี่ 3 กรรมวิธที ี่ 4 และกรรมวิธที ี่ 6 แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่ 7 และกรรมวิธีที่ 8 สวนกรรมวิธที ี่มเี ปอรเซ็นตการเปนโรคราน้าํ ฝนรองลงมา คือ
กรรมวิธีที่ 7 (ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนสารเคมี metalaxyl 1 ครั้ง พนน้ําสมควันไม 1 ครั้ง)
กรรมวิธีที่ 8 (ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนน้ําสมควันไม 1 ครั้ง พนสารเคมี metalaxyl 1 ครั้ง)
กรรมวิธีที่ 6 (ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนน้ําสมควันไม 2 ครั้ง) กรรมวิธีท่ี 4 (ตัดแตงกิ่งตาม

333
เกษตรกร พนน้ําสมควันไม 1 ครั้ง) กรรมวิธีที่ 3 (ตัดแตงกิ่งตามเกษตรกร พนสารเคมี metalaxyl 1
ครั้ง) กรรมวิธที ี่ 2 (ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนําและไมพน สารปองกันกําจัดโรคพืช) และ กรรมวิธีที่ 1
คือ ตัดแตงกิ่งตามวิธีเกษตรกรและไมพนสารปองกันกําจัดโรคพืช มีเปอรเซ็นตการเปนโรคราน้าํ ฝน
7.19% 14.25% 16.56% 18.75% 19.88% 23.00% และ 23.13%ตามลําดับ แตเปอรเซ็นตการ
เปนโรคราน้าํ ฝน เฉลี่ย ของ กรรมวิธที ี่ 1 กรรมวิธที ี่ 2 กรรมวิธที ี่ 3 กรรมวิธที ี่ 4 และกรรมวิธที ี่ 6
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1
เปอรเซ็นตการเปนโรคราน้าํ ฝนลําไย การทดลองใน ป พ.ศ.2550 – 2552 ภายหลัง
การตัดแตงกิ่งลําไยพนสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl และน้ําสมควันไม ตามกรรมวิธีที่
กําหนด
กรรมวิธี
เฉลี่ยการเปนโรคราน้าํ ฝนลําไย 1 (%)
การทดลองใน ป พ.ศ.2550 – 2551 การทดลองใน ป พ.ศ.2551 – 2552
T1
23.13 c
20.22 c
T2
23.00 c
21.00 c
T3
19.88 c
20.56 c
T4
18.75 c
19.68 c
T5
5.63 a
4.24 a
T6
16.56 bc
14.44 bc
T7
7.19 ab
6.78 ab
T8
14.25 abc
13.29 abc
CV (%) 60.70
59.50
1
คาเฉลี่ยทีก่ ํากับดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยวิธี DMRT
T1
กรรมวิธีที่ 1 ตัดแตงกิ่งตามวิธีเกษตรกรและไมพนสารเคมี (control)
T2
กรรมวิธีที่ 2 ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนําและไมพนสารเคมี (control)
T3
กรรมวิธีที่ 3 ตัดแตงกิ่งตามเกษตรกร พนสารเคมี metalaxyl 1 ครั้ง
T4
กรรมวิธีที่ 4 ตัดแตงกิ่งตามเกษตรกร พนน้าํ สมควันไม 1 ครั้ง
T5
กรรมวิธีที่ 5 ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนสารเคมี metalaxyl 2 ครั้ง
T6
กรรมวิธีที่ 6 ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนน้าํ สมควันไม 2 ครั้ง
T7
กรรมวิธีที่ 7 ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนสารเคมี metalaxyl 1 ครั้ง
พนน้ําสมควันไม 1 ครั้ง
T8
กรรมวิธีที่ 8 ตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา พนน้าํ สมควันไม 1 ครั้ง
พนสารเคมี metalaxyl 1 ครั้ง
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วิจารณและสรุปผลการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl และน้ําสมควันไมตอการ
เจริญเติบโตของโคโลนี และการสราง sporangium ของเชื้อรา Phytophthora ในหองปฏิบัติการ
โดยทดสอบกับ รา P. palmivora นัน้ เนื่องจาก การแยกเชื้อบริสุทธิ์และการเลี้ยงขยายรา P.
mirabilis สาเหตุโรคราน้าํ ฝนลําไยในหองปฏิบัติการทําไดยาก เกิดการตายของรา จึงไดนํารา P.
palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน ซึ่งมีคุณสมบัตทิ างชีววิทยาบางประการที่
เหมือนกับ รา P. mirabilis สาเหตุโรคราน้ําฝนลําไย คือ ราทั้งสองชนิดสามารถสราง sporangia
จํานวนมากบนอาหารแข็ง CA มี papilla เดนชัด กาน sporangia สั้น มีความยาว 2.5 m สปอร
หลุดจากกานสปอรไดงายเมื่ออายุมาก ซึ่งทําการศึกษาโดย อมรรัตน และคณะ (2546) ไดศึกษา
ความผันแปรใน Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. ทุเรียน และ อมรรัตน และคณะ (2547,
2548) ไดศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยาของเชื้อรา Phytophthora สาเหตุโรคเนาลําไย. นํา รา P.
palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน ดังกลาว มาทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกัน
กําจัดโรคพืช metalaxyl และน้าํ สมควันไมตอการเจริญเติบโตของโคโลนี และการสราง
sporangium ของเชื้อ ในหองปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกอัตราที่เหมาะสมของสารปองกันกําจัดโรคพืช
metalaxyl และน้ําสมควันไม สําหรับใชในการปองกันกําจัดโรคราน้าํ ฝนในสวนเกษตรกร พบวา
สารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ความเขมขน 1,000 500 ppm มีประสิทธิภาพสูงในการ
ควบคุมการเจริญของเสนใยและการสราง sporangium ของรา น้ําสมควันไมทุกอัตรามี
ประสิทธิภาพต่ํากวาสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ทุกความเขมขน อัตรา น้ําสมควันไม : น้าํ
= 1:5 มีประสิทธิภาพสูงกวาน้ําสมควันไมอัตราอื่น จึงนําผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้ําสม
ควันไม และ สารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl จากหองปฏิบัติการมาใชในสภาพสวน เลือกใช
สารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ความเขมขน 500 ppm และ อัตรา น้ําสมควันไม : น้ํา = 1:5
การศึกษาการจัดการโรคราน้ําฝนของลําไย ในสวนลําไยของเกษตรกร โดย การตัดแตงกิ่ง
อยางถูกวิธี การใชสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl และ การใชนา้ํ สมควันไม เพื่อทดแทนหรือ
เปนทางเลือกใหเกษตรกรจากผลการทดลองทัง้ สองป คือ ป พ.ศ.2550-2551 และ ป พ.ศ. 25512552 พบวา การตัดแตงกิ่งตามคําแนะนํา แลวพนสารเคมี metalaxyl ภายหลังการตัดแตงกิ่งทัง้ 2
ครั้ง ใหผลดีในการควบคุมโรคราน้ําฝนลําไย มากกวากรรมวิธีอื่นๆ
สารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl ยังคงใชไดผลดีในการปองกันกําจัดโรคพืชที่เกิดจากรา
Phytophthora เชนเดียวกับการทดลองของ ขจรศักดิ์ และคณะ ในป พ.ศ.2543 ที่ทดลองพนสาร
ดังกลาว อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ใหทวั่ สวนลําไย ทันทีที่พบโรคราน้ําฝน ใหผลในการปองกัน
กําจัดโรคไดดีเปนทีพ่ อใจของเกษตรกร (ขจรศักดิ์ และคณะ,2543) และเชนเดียวกับเอกสาร
วิชาการ คําแนะนําการปองกันกําจัดโรคพืชดวยสารเคมี กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการ
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เกษตร แนะนําใหใช metalaxyl+mancozeb 8+64 WP อัตรา 25 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ
phosphoric acid 40% W/V AS อัตรา 30 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร พนกลวยไมเมื่อพบโรคเนาเขาไส หรือ
เนาดํา หรือยอดเนา ที่เกิดจากเชื้อรา P. palmivora นอกจากนีก้ ลาวถึง โรคใบไหมของเผือก เกิด
จากเชื้อรา P. colocasiae แนะนําใหใช metalaxyl 25% WP อัตรา 2-3 กรัมตอน้าํ 20 ลิตร หรือ
copper oxychloride 85% WP อัตรา 80 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนใหทั่ว ทุก 7 วันเมื่อพบโรค ควร
ผสมสารจับใบลงไปดวย สวนโรคเนาคอดินของปอคิวบาและปอแกวไทย เกิดจากเชื้อรา P.
parasitica แนะนําใหใช metalaxyl 35% DS อัตรา 7 กรัมตอเมล็ด 1 กก. คลุกเมล็ดกอนปลูก
และ/หรือ metalaxyl 25% WP อัตรา 10-30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนเมื่อพบโรคเริ่มระบาด สวนโรค
รากเนาโคนเนาทุเรียนเกิดจากเชื้อรา P. palmivora แนะนําใหใช metalaxyl 25% WP อัตรา 50-60
กรัมตอน้ํา 1 ลิตร หรือ fosetyl aluminum 80% WG อัตรา 80-100 กรัมตอน้าํ 1 ลิตร ใชทาบริเวณ
แผลซึ่งกอนทาไดถากเปลือกออกแลว จนถึงเนื้อดี เพื่อใหการดูดซึมดีขึ้น (นิรนาม ก.,ไมระบุปที่
ตีพิมพ)
การใชนา้ํ สมควันไมในสภาพสวนไมสามารถควบคุมการเปนโรคราน้าํ ฝนได แมจะมีการ
รายงานของ พัชราภรณ (ไมระบุปที่ตพี ิมพ) ในเอกสารแผนปลิวของสํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม เรื่องการใชประโยชน จาก น้ําสมควันไม วา วิธีการใชนา้ํ สมควันไมโดย
การผสมอัตรา 1 ลิตร ตอน้ํา 100 ลิตร ราดโคนตนไม รักษาโรคราและโรคเนา และใชผสม อัตรา 1
ลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร พนลงดินเพื่อฆาเชื้อจุลินทรียและแมลงในดิน เชนโรคโคนเนา จากเชื้อรา ได
และจากการรายงานของนิรนาม ข. (ไมระบุปที่ตีพมิ พ) ในเอกสารแผนปลิวของกลุมเกษตรอินทรีย
ชีวภาพ วา น้ําสมควันไมยบั ยั้งการเจริญของจุลินทรียสาเหตุของโรคพืช ก็ตาม อยางไรก็ดีจากผล
การทดลองในหองปฏิบัติการพบวา
น้ําสมควันไม
สามารถชะงักการเจริญเติบโตของรา
Phytophthora ได แตไมสามารถฆาราได ดังนัน้ หากจะปรับใชในสภาพสวนควรเพิ่มปริมาณ หรือ
เพิ่มความถี่ในการพนน้าํ สมควันไมดังกลาว แตตองคํานึงถึงคาใชจายเรื่องแรงงาน ความคุมคาของ
เวลาที่จะเสียไปในการพนสารดังกลาว การทดลองยังไมสิ้นสุด หากมีการปรับการพนน้ําสมควันไม
เพื่อเสริม หรือเพิ่มจากการพนสารเคมี โดยมีการตัดแตงกิ่ง ผสมผสานเขามา คงใหผลดีในการ
ควบคุมโรคราน้ําฝนในสวนลําไยเกษตรกรตามตองการ
เอกสารอางอิง
ขจรศักดิ์ ภวกุล วิจัย รักวิทยาศาสตร มาโนช ทศพลและสิรี สุวรรณเขตนิคม. 2543. โรคใบไหม
ของลําไย : ลักษณะอาการ สาเหตุของโรคและการปองกันกําจัดดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช.
วารสารโรคพืช 14-15 (1-2) : 46-58.
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