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บทคัดยอ

 การศึกษาการแพรระบาดของโรคโคนเนาในแปลงผลิตคริสตมาสชําถุง ไดดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอภูเรือ จ. เลย โดย 
ความรวมมือระหวางสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 และศูนยวิจัยพืชสวนเลย เม่ือเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2554 
ในระยะแรกทําการศกึษาระบบการผลิตและสาํรวจความเสยีหายของครสิตมาสจากโรคโคนเนาในแปลงผลติของเกษตรกร โดยสุม
เลือกแปลงผลิตคริสตมาส 23 แปลง จากพื้นที่ 3 ตําบล ไดแก ตําบลหนองบัว รองจิก และสานตม ของอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
จากนั้นไดทําการสัมภาษณเกษตรกรพรอมเก็บตัวอยางพืชท่ีเปนโรคเพื่อจําแนกชนิดของเช้ือสาเหตุโรค ผลการดําเนินงานพบวา 
จํานวนการผลิตคริสตมาสชําถุงจากแปลงที่สํารวจมีการผลิตรวม 233,000 ถุง ไดรับความเสียหายจากโรคโคนเนาจํานวน 21.6% 
โดยมีจํานวนการเกิดโรคในแตละแปลงต้ังแต 2-70% โดยมีเช้ือสาเหตุของโรค คือ เช้ือรา Rhizoctonia sp. นอกจากนั้นยังพบวา 
มีการใชวัสดุปลูกที่แตกตางกัน โดยแบงกลุมตามอัตราสวนผสมของดิน แกลบดิบ และแกลบดํา เปน 6 สูตร พบความสัมพันธ
ระหวางอัตราสวนผสมดินปลูกและเปอรเซ็นตการเกิดโรคโคนเนา โดยสูตรที่มีสัดสวนการใชดินมากกวาหรือเทากันกับแกลบดิบ
และแกลบเผา พบเปอรเซ็นตการเกิดโรค ระหวาง 2-25% ตํ่ากวาในวัสดุปลูกสูตรอื่นๆ ที่มีสัดสวนของดินนอยลง โดยมีการเกิด
โรคระหวาง 8-70% นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงของความรุนแรงในระบาดของโรคกับปริมาณนํ้าฝนและอุณหภูมิ โดยพบวา 
ในชวงที่มีการระบาดของโรคโคนเนาคือ ชวงที่มีคาอุณหภูมิตํ่าสุด-สูงสุด อยูระหวาง 18-30 ๐ซ มีปริมาณน้ําฝน 154 มิลลิเมตร/
เดือน ขึ้นไป ซึ่งอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-กันยายน และจากขอมูลการสํารวจพฤติกรรมความเสี่ยงของเกษตรกรที่กอใหเกิด 
การระบาดของโรคในแปลง พบวา เกษตรกรไมกําจัดเศษซากพืชที่เปนโรคอยางเหมาะสม (100%) เกษตรกรมีการผลิตพืชซํ้า 
ที่เดิม (90%) ขาดความรูความเขาใจในการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช (80%) ไมใชวัสดุรองพื้นถุงปลูก (83%) และไมมี 
การทํารองระบายน้ําอยางเปนระบบ (65%) 

คําสําคัญ : คริสตมาส / โรคโคนเนา / วัสดุปลูก / เช้ือรา 

ABSTRACT

 The study of the dispersion of basal stem rot disease in poinsettia pot on field production had been done in 
Phurua district, Loei province, by The Office of Agricultural Research and Development Region 3 in cooperate with 
Loei Horticultural Research Center during August-December 2011. In the initial of survey, the studying of outbreak 
of the basal stem rot disease was performed in the field, by randomly selected of 23 farmer’s fields from the 3 Tambons 
(Nongbou, Rongjik and Santom). Following with, identified the pathogen from the samples. Results showed, 21.6%
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of 233,000 poinsettia pots were damaged by basal stem rot, with having disease incidence ranging from 2-70% and the 
pathogen of this disease was Rhizoctonia sp. The planting material that the farmers using for culture could categorized 
in to six formulas by following the ratio of soil amendment in the pot. The ratio of amendment were soil : rice husk : rice 
husk burning, which found correlation of disease incidence between the formula and the percentage of the basal stem 
rot. The ratio that contained the soil more than or equal rice husk and rice husk burning had low percentage of disease, 
between 2-25% whereas in other plant material formulas found between 8-70%. The outbreaks of disease associated 
with rainfall and temperature were found an outbreak of basal stem rot during May-September. As the temperature was 
18 to 30 ๐C with rainfall over than 154 mm per month. The risk behavior of farmers, causing outbreaks of basal stem rot 
disease such as the farmers neglected to sanitary in the field (100%), farmers are producing at the same area (90%), 
lack of knowledge in the use of chemicals to eliminate of disease (80%) did not use the material for prop up the pots 
(83%) and no drainage system in the field (65%).

Keywords : Poinsettia / Basal Stem Rot / Planting Material

บทนํา

 คริสต มาส (Poinsett ia) มีชื่อวิทยาศาสตร คือ 
Euphorbia Pulcherima จัดอยูในตระกูล Euphobiaceae มี
ถิ่นกําเนิดอยูในอเมริกาใต แถบเม็กซิโกและกัวเตมาลา ปลูก
เปนไมประดับไดทั้งกลางแจงและปลูกเปนไมกระถางภายใน

อาคาร ปลูกไดดีในดินรวนซุย ชอบแสงแดดกึ่งรม อุณหภูมิ 
16-20 องศาเซลเซียส ตองการความช้ืนปานกลาง ชอบนํ้า
ปานกลาง ปลูกไดในดินทุกชนิด ควรมีการใสปุยคอกหรือ
ปุยหมักเดือนละครั้ง ขยายพันธุโดยการตัดกิ่งหรือยอดปกชํา 
(ไมประดับออนไลน.คอม. 2554) โรคท่ีสําคัญของคริสตมาส 
ไดแกโรคโคนเนา (Stem Rot, Basal Stem Rot) เกดิจากเชือ้รา 
Rhizoctonia sp. เปนเชื้อราท่ีอาศัยอยูในดินและเศษซาก
พืช จะเขาทําลายทางบาดแผลบริเวณโคนตน หรือปลายราก 
จากรายงานของ Benson (Benson DM. 1991) เช้ือรา 
ดังกลาวสามารถแพรระบาดไดดีเมื่อมีความช้ืนในดินสูง 
อุณหภูมิสูง หรือ สูง-ตํ่า สลับกัน และสามารถเกิดการระบาด
ไดอยางรวดเร็วและรุนแรง หากมีการใหนํ้าแบบไหลตามรอง 
หรือมีฝนตกชุก จากขอมูลของกลุมสงเสริมและพัฒนาการ
ผลติสาํนกังานเกษตรจังหวดั เลย (กลุมสงเสริมและพัฒนาการ
ผลิตสํานักงานเกษตรจังหวัดเลย. 2554) พื้นที่อําเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย เปนแหลงผลิตไมดอกเมืองหนาวที่สําคัญหลาย

ชนิด รวมถึงคริสตมาส จากเกษตรกรผู ผลิตไมดอกชํา
ถุงทั้งหมด กวา 400 ครัวเรือน มีผู ผลิตคริสตมาสทั้งสิ้น 
207 ครัวเรือน นับเปนอาชีพที่สรางงานและสรางรายไดที่
ดีใหแกเกษตรกร โดยมีรายไดรวมปละ 36-50 ลานบาท

ครสิตมาสเปนไมเมอืงหนาวทีเ่กษตรกรพ้ืนทีอ่าํเภอ นยิมผลติ 
กนัมาก โดยมีการผลติตอเนือ่งมากวา 18 ป แตในชวงป 2550 
เปนตนมา ไดประสบปญหาการระบาดของโรคโคนเนาอยาง
รนุแรง จนเกษตรกรสวนใหญตองขาดทนุ และหลายรายถงึกบั
ตองเลิกผลิต เปนผลใหกลุมเกษตรกรและเจาหนาที่ในระดับ
ทองถิน่รองขอใหหนวยงานในกรมวชิาการเกษตร หาแนวทาง
ลดความรุนแรงในการเกิดโรคและการแพรระบาดของโรค 
ในพื้นท่ีไปพรอมกันดวย ดังนั้น สํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 3 และศูนยวิจัยพืชสวนเลยจึงมีความจําเปน
ตองดําเนินการสํารวจความเสียหายของคริสตมาสจากโรค

โคนเนาตลอดถึงปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่มีผลตอการแพรระบาด
ของโรคเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาการเกิดโรคโคนเนา  
ระดับแปลงผลิตของเกษตรกร เพื่อชวยลดความเสียหาย 
ทางเศรษฐกจิ ตลอดไปถงึเปนแหลงเรียนรูใหแกกลุมเกษตรกร
ในพื้นที่อื่นดวย 

วัตถุประสงค

 1. เพือ่สาํรวจความเสยีหายและจําแนกชนดิเช้ือสาเหตุ
ของโรคโคนเนาในคริสตมาสชําถุง

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการแพรระบาดของ
โรคโคนเนาในคริสตมาส

วิธีการศึกษา

 เปนการสํารวจความเสียหายจากการแพรระบาด

ของโรคโคนเนาในคริสตมาสชําถุง ในพื้นที่ 3 ตําบล ไดแก 
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ตําบลหนองบัว รองจิก และสานตม อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
และการจําแนกชนิดของเชื้อสาเหตุโรค รวมไปถึงการศึกษา
ปจจัยตางๆ ในระบบการผลิตและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ 
กบัการแพรระบาดของโรค ดาํเนนิการระหวางเดือนสงิหาคม-
ธันวาคม 2554
 1. สาํรวจความเสียหายของโรคโคนเนาในครสิตมาส 
จากแปลงผลติในอาํเภอภเูรอื จงัหวดัเลย โดยการสุมเขาสาํรวจ
ในแปลงผลิตที่เลือกจากพื้นที่ 3 ตําบล จํานวน 23 แปลง
 2. สัมภาษณเกษตรกรผูผลิต ดวยแบบสัมภาษณ

ที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหไดขอมูลการผลิต การจัดการในแปลงผลิต 
ความเสียหายของผลผลิต ขอสังเกตตางๆ ในแปลง
 3. สุมเก็บตัวอยางโรคโคนเนาในคริสตมาสจํานวน 
30 ตวัอยาง เพือ่วนิจิฉยัชนดิเชือ้สาเหตขุองโรคดวยวิธ ีTissue 
Transplanting ในระดับหองปฏิบัติการ 
 4. เกบ็ขอมลูทางอุตนุยิมวทิยา ไดแก ขอมูลปรมิาณ
นํ้าฝนและอุณหภูมิ ของอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
 5. วิเคราะหพฤติกรรมของเกษตรกรที่เปนปจจัย

เสี่ยงในการกอใหเกิดการระบาดของโรคโคนเนาในแปลง

ผลิต จากขอมูลการสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณควบคูกับ 
การตรวจพินิจในแปลง โดยแบงพฤติกรรมของเกษตรกร 
ออกเปน 5 พฤติกรรม ดังนี้ 
  5.1 เกษตรกรไมกําจัดเศษซากพืชที่เปนโรค 
ในแปลงอยางเหมาะสม (ตรวจพินิจ) 
  5.2 เกษตรกรมีการผลิตพืชที่เดิมอยางนอย 
3 ป (สัมภาษณ) 
  5.3 เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการใช

สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช (สัมภาษณ)
  5.4 เกษตรกรไม  ใช  วั สดุ รอง พ้ืนถุ งปลูก 
(ตรวจพินิจ) 
  5.5 เกษตรกรไมทํารองระบายนํ้าอยางเปน

ระบบ เพื่อระบายนํ้าที่ขังในแปลงผลิต (ตรวจพินิจ)
 6. วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษา

1. วัสดุปลูกและการเกิดโรคโคนเนา
 จากผลการสํารวจและสัมภาษณเกษตรกรผู ผลิต

คริสตมาสจํานวน 23 ราย (แปลง) จากเกษตรกรผูผลิต
คริสตมาสท้ังอําเภอจํานวน 207 ราย พบวาเกษตรกร 
ในกลุมสํารวจมีปริมาณการผลิตรวม 233,000 ถุง ไดรับความ
เสียหายจากโรคโคนเนาจํานวน 50,200 ถุง คิดเปน 21.6% 
โดยพบการเกิดโรคในแตละแปลงต้ังแต 2-70% เกษตรกร 
มีการใชวัสดุเพาะที่แตกตางกันหลายสูตร แบงกวางไดเปน 
6 สูตร ตามอัตราสวนการใช ดิน : แกลบดิบ : แกลบเผา 
ซึง่ในวัสดปุลกูแตละสตูร พบเปอรเซน็ตการเกดิโรคท่ีแตกตาง
กนัไป โดยพบวากลุมทีม่สีดัสวนการใชดนิมากกวาหรอืเทากนั
กับแกลบดิบและแกลบเผา ไดแก สูตร 2 : 1 : 1 และ 1 : 1 : 1 
จะมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคต่ํากวาการใชวัสดุปลูกสูตรอื่นๆ 
ที่มีการลดสัดสวนของดินลง และมีอัตราการเกิดโรคสูงในวัสดุ
ปลูกสูตรที่ใชดินตํ่ากวาแกลบดิบและ แกลบเผา เชนในสูตร 
1 : 3 : 2 ซึง่พบเปอรเซน็ตการเกดิโรคคอนขางสงู คอื 40-70% 
(ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 อัตราสวนของวัสดุปลูกคริสตมาสและเปอรเซ็นตการเกิดโรคโคนเนาในแปลงผลิต

สูตรที่ วัสดุปลูก การเกิดโรคโคนเนาเฉล่ีย/แปลง (%) การเกิดโรคโคนเนา

ตําสุด-สูงสุด (%)ดิน : แกลบดิบ : แกลบเผา

1 2 1 1 10 10
2 1 1 1 15 2-25
3 2 4 3 20 20
4 2 3 1 21 8-50
5 2 3 0 50 50
6 1 3 2 55 40-70
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนรวมของอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ป พ.ศ. 2554

ภาพที่ 1 กราฟแสดงอุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดของอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ป พ.ศ. 2554

2. ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา
 จากขอมูลปริมาณน้ําฝนของอําเภอภูเรือ ในป 2554 
พบวา อุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุดเร่ิมสูงขึ้นตั้งแตเดือนมีนาคม 
จาก 13°ซ เปน 18°ซ และอุณหภูมิตํ่าสุด-สูงสุด เร่ิมคงที่ 
ในเดือนพฤษภาคม เปนตนไป อยูที่ตํ่าสุด 19°ซ สูงสุด 30°ซ 
(ภาพที่ 1) ประกอบกับในชวงเวลาเดียวกันนั้นมีปริมาณ
นํ้าฝนในพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 60 มิลลิเมตร ในเดือนเมษายน 
เปน   226.2  มลิลเิมตร ในเดอืนพฤษภาคม และยงัคงมปีรมิาณ

นํ้าฝนสูงอยูระหวาง 154-302 มิลลิเมตร/เดือน จนถึงเดือน
กันยายน (ภาพท่ี 2) จากผลรวมของอุณหภูมิและปริมาณ 
นํา้ฝนตัง้แตเดอืนพฤษภาคมเปนตนมา เปนผลใหในแปลงผลติ
มีความชื้นสูง และจากขอมูลของกลุมสงเสริมและพัฒนาการ
ผลิตสํานกังานเกษตรจงัหวัดเลย ทีร่ายงานไวในป 2554 วาพบ 
การระบาดของโรคโคนเนากระจายไปทั่วพื้นที่การผลิตอยาง

ตอเนือ่งต้ังแต ป 2551-2553 โดยมีขอมูลการระบาดสอดคลอง
กับการสัมภาษณเกษตรกร ป 2553 และขอมูลการสํารวจ 
ป 2554 
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3. การเกบ็ตวัอยางโรคโคนเนาและการจดัจาํแนกเชือ้สาเหตโุรค
 ทําการสํารวจการระบาดของโรคโคนเนาคริสตมาส 
จากแปลงเกษตรกร โดยอาการระยะแรกคริสตมาสจะแสดง
อาการใบสลด สีซีดหรือเหลืองกวาใบปกติ กอนที่จะแสดง
อาการใบเหี่ยว (ภาพที่ 3 ก) และในที่สุดจะเริ่มทิ้งใบจนเหลือ
แตกิ่ง เมื่อเฉือนเปลือกบริเวณโคนตน จะพบเนื้อเย่ือลําเลียง
เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลเขม 

ภาพท่ี 3 อาการของโรคโคนเนาในคริสตมาส (ก) ลักษณะเนื้อเย่ือลําเลียงถูกทําลาย (ข) และเสนใยของเช้ือรา Rhizoctonia sp. (ค)

 (ภาพท่ี 3 ข) จากการเก็บตัวอยางคริสตมาสท่ีแสดง
อาการเปนโรคเนาจากแปลงเกษตรกร จํานวน 30 ตัวอยาง  
มาแยกหาชนิดเชื้อสาเหตุดวยวิธี Tissue Transplanting ใน
หองปฏิบตักิารโรคพชื สวพ. 3 พบวาเกดิจากเชือ้รา Rhizoctonia 

sp. (ภาพที ่3 ค) โดยเช้ือสาเหตสุามารถเขาทาํลายพชืไดตัง้แต
ระยะปกชําตนกลา ตลอดไปถึงสิ้นสุดระยะการผลิต 

4. ปจจัยเสี่ยงในการเกิดการระบาดของโรคโคนเนาในแปลง
ผลิต 
 จากการสํารวจและสัมภาษณเกษตรกรผูผลติครสิตมาส

จํานวน 23 ราย พบวา ปจจัยเสี่ยงในการเกิดการระบาดของ
โรคโคนเนาในแปลงผลิตที่สําคัญ ไดแก
 1. เกษตรกรไมกําจัดเศษซากพืชที่เปนโรคในแปลง
อยางเหมาะสม (100%) 
 2. เกษตรกรมกีารผลิตพชืทีเ่ดมิอยางนอย 3 ป (90%) 
 3. เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดโรคพืช (80%)
 4. เกษตรกรไมใชวัสดุรองพื้นถุงปลูก (83%) 
 5. เกษตรกรไมทํารองระบายนํ้าอยางเปนระบบเพ่ือ
ระบายน้ําที่ขังในแปลงผลิต (65%)

วิจารณและสรุปผล

 จากผลการศึกษาในแปลงผลติคริสตมาสของเกษตรกร

จํานวน 23 ราย ของอําเภอภูเรือ พบวามีจํานวนการผลิต 
รวม 233,000 ถุง ไดรับความเสียหายจากการระบาดของ
โรคโคนเนา 21.6 % โดยพบการเกิดโรคตั้งแต 2-70% 
และจากตัวอยางคริสตมาสท่ีแสดงอาการของโรคโคนเนา

จํานวน 30 ตัวอยาง เมื่อนํามาแยกหาชนิดเช้ือสาเหตุ ดวย
วิธี Tissue Transplanting พบวา สาเหตุของโรคเกิดจาก 
เช้ือรา Rhizoctonia sp. ซึ่งในพื้นที่อําเภอภูเรือไดเคยนําเชื้อ
ราไตรโคเดอรมา ที่เปนเชื้อปฏิปกษ เขามาใชควบคุมเชื้อ 
ดงักลาว ซึง่เชือ้ปฏปิกษดงักลาวมปีระสทิธภิาพในการควบคุม
เช้ือรา Rhizoctonia sp. ดังในรายงานของ Howell (Howell 
CR. 2003) Matthew (Matthew SK. 2001) และ Dubsky 
(Dubsky M. 2002) ในแปลงผลิตของเกษตรกร ตั้งแตป 2551 
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แตยงัไมเหน็ผลการควบคมุโรคท่ีชดัเจน ทาํใหในพืน้ทีย่งัไดรบั
ความเสยีหายตอคริสตมาสในทุกปการผลติทีผ่านมา  3เกษตร
กรในพื้นท่ีมีการใชวัสดุเพาะที่แตกตางกัน 6 สูตร และจากผล
การสาํรวจพบวาในวัสดปุลูกสตูรทีม่สีดัสวนการใชดนิมากกวา

หรือเทากนักบัแกลบดบิและแกลบเผา มเีปอรเซน็ตการเกิดโรค
ตํ่ากวาการใชวัสดุปลูกสูตรอื่นๆ ที่มีการลดสัดสวนของดินลง 
นอกจากน้ียังพบวา การระบาดของโรคโคนเนากับปริมาณ
นํ้าฝนและอุณหภูมิมีความสัมพันธกับความรุนแรงและ 
การแพรกระจายของโรคดวย โดยพบวาในชวงที่มีการระบาด
ของโรคโคนเนามากคือชวงที่มีค าอุณหภูมิตํ่าสุด-สูงสุด 
อยูระหวาง 18-30 ๐ซ   มปีรมิาณนํา้ฝนตัง้แต 154 มลิลิเมตร/เดอืน 
ขึ้นไป ซึ่งอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-กันยายน และจากขอมูล 
การสํารวจพฤติกรรมความเสี่ยงของเกษตรกรท่ีกอใหเกิด 
การระบาดของโรคในแปลง พบวา เกษตรกรไมใหความสาํคญั
ตอการกําจัดเศษซากพืชที่เปนโรคอยางเหมาะสม (100%) 
เกษตรกรมีการผลิตพืชซํ้าที่เดิม (90%) เปนผลใหแปลงผลิต
มีการสะสมเช้ือโรคในดิน เกษตรกรขาดความรูความเขาใจ 
ในการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชที่ถูกตอง (80%) 
เกษตรกรไมใชวัสดุรองพื้นถุงปลูกเพื่อลดการติดเชื้อ (83%) 
และไมมกีารทาํรองระบายนํา้อยางเปนระบบ (65%) พฤตกิรรม
เสี่ยงดังกลาว สงผลใหเกิดโรคโคนเนาไดงาย ซึ่งการเกิดโรค
โคนเนาในคริสตมาส พบนอยในแปลงที่มีการจัดการระบบ
ผลติทีด่ ีไดแก มกีารกาํจดัเศษซากพชืทีเ่ปนโรคออกจากแปลง 
โดยการเผาทําลาย บางแปลงยายพื้นที่ปลูกใหมหรือมีการ
ไถปรับหนาดินใหมทุกป มีการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรค 
และแมลงศัตรูพืชอยางถูกตอง มีการใชวัสดุรองพื้นถุงชํา 
เชน อิฐ ทอนไม หรือกระถาง นอกจากนั้นการทําระบบระบาย
นํ้าที่ดีถือเปนอีกทางหนึ่งท่ีชวยลดการเกิดโรคและการแพร

ระบาดของโรคไดดี นอกจากโรคท่ีสําคัญอยางโรคโคนเนา

แลว ในระยะดอกบานยังพบโรคเนาเปยก (Wet Rot) ที่เกิด
จากเชื้อรา Choanephora sp. เขาทําลายสวนของใบประดับ
และดอก ทําใหเนื้อเยื่อเปลี่ยนเปนสีดํา และเนา สอดคลองกับ
รายงานของปญญา (ปญญา ยวงเกตุ. 2554) และ กรรณิการ 
(กรรณิการ ลาชโรจน. 2554) ทําใหผลผลิตราคาตกและ
อาจจําหนาย ซึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตคริสตมาส
คุณภาพท่ีจะดําเนินการตอไปตองนําหลักการดังกลาวไป

ปรับใชรวมกับเทคโนโลยีการผลิตอื่นๆ เชน การใชจุลินทรีย
ปฏิปกษเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคโคนเนา การใชสารเคมี
ปองกันกําจัดโรคพืชอยางถูกตองและถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิต 
เพิ่มคุณภาพและลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร ตอไป

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณ นายอาณัติ วัฒนสิทธิ์ ผูอํานวยการสํานัก
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ประดบัชําถุง ของพืน้ทีอ่าํเภอภูเรอื จงัหวดัเลย ซึง่ใหคาํปรกึษา
การดําเนินงานวิจัยและอํานวยความสะดวกดานพาหนะและ

การปฏิบัติงานในพื้นที่

เอกสารอางอิง

กรรณิการ ลาชโรจน. (2554). โรคยอดและดอกเนา (wet rot). 
[ออนไลน], เขาถึงไดจาก : http://www.oard1.org/
techniquestory/28052552/oksite1/Index5.htm. 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิตสํานักงานเกษตรจังหวัดเลย. 
(2554). เกษตรจังหวัดเลยเดินเกมรุกปองกันโรค
ในคริสตมาส (ตอนท่ี 1 ปองกันโรครากเนาโคนเนา
โดยใชเชื้อราไตรโคเดอรมา). [ออนไลน], เขาถึงได
จาก : http://previously.oae.go.th/prompt/2552/
Kaset_Loei_Crismast_v1.doc. 

ไมดอกไมประดับออนไลน.คอม. (2554). คริสตมาส. 
[ออนไลน], เขาถึงไดจาก : http://www.maipradabon-
line.com/maipradabex/krismas.htm.

ปญญา ยวงเกตุ. (2554). โรคเนาเปยก. [ออนไลน], 
เขาถงึไดจาก : http://www.pmc06.doae.go.th/chilly/ 
Wet_Rot.asp. 

Benson DM. (1991). “Control of Rhizoctonia stem rot 
of poinsettia during propagation with fungicide 
that prevent colonization of rooting cubes by 
Rhizoctonia solani,” Plant Disease. 75 : 394-398.

Dubsky M, Sramek F, Vosatka M. (2002). “Inoculation 
of cyclamen (Cyclamen persicum) and poinset-
tia (Euphorbia pulcherrima) with arbuscular 
mycorrhizal fungi and Trichoderma hazianum,” 
Rostlinna Vyroba. 48(2) : 63-68.

Howell CR. (2003). “Mechanisms employed by 
Trichoderma species in the biological control of 
plant disease: The history and volution of current 
concepts,” Plant Disease. 87(1) : 4-10.



249
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 8

Matthew SK, Laurence VM, Harry AJH. (2001). “Effect 
of potting mix microbial carrying capacity on 
biological control of Rhizoctonia damping-off of 
radish and Rhizoctonia crown and root rot of 
poinsettia,”  Phytopathology. 91(11) : 1116-1123.


