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ค าปรารภ 

 

 ปัจจุบันพ้ืนที่การผลิตถั่วเหลืองมีทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ภาคเหนือถือเป็นแหล่งปลูกที่ส าคัญมีพ้ืนที่
ปลูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.2 รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 
26.1 และ 0.7 ตามล าดับ ปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในปัจจุบันเกษตรกรมักจะประสบปัญหาโรคท่ีติด
มากับเมล็ดพันธุ์หลังเก็บเกี่ยว ท าให้ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ต่ า ราคาผลผลิตตกต่ า ซึ่งสาเหตุ
ดังกล่าวที่ท าให้ถั่วเรื่องเป็นโรคนั้นมีหลายปัจจัย ได้แก่ วิธีการเขตกรรม การจัดการหลังการ เก็บเกี่ยว และ
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวท าให้คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของโรคที่ติดมากับเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลือง ที่จ าเป็นต้องมีการศึกษาหาชนิดโรคที่ส าคัญท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
 ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกที่ส าคัญ ที่มีการผลิตถั่ว
เหลืองทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน โดยได้ด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2556 และสรุปเรียบเรียงเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 
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รายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ร่วมวิจัย และ
บุคคลต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
พิษณุโลก บุคคลากรด้านอ านวยการ การเงิน และธุรการ 
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เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทน า 
 

 ปัจจุบันผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี จึงต้องมี
การน าเข้าจากต่างประเทศ สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ต่ า คือ โรคถั่วเหลือง ซึ่งใน
ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก หลังจากรับเมล็ดพันธุ์จาก
เกษตรกรเครือข่ายเพ่ือน ามาปรับปรุงสภาพในขั้นตอนการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ มักประสบปัญหาพบเมล็ดพันธุ์ มี
ลักษณะไม่ได้มาตรฐานตรงตามพันธุ์ เช่น เมล็ดสีม่วง เมล็ดเขียว เมล็ดสีด า เมล็ดย่น และเมล็ดลีบ ซึ่งเมล็ด
พันธุ์ที่มีลักษณะดังกล่าวพบในสัดส่วนปริมาณมากถึง 10 % โดยน้ าหนัก และโดยเฉพาะช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่
กระทบฝน ท าให้ต้องคัดเมล็ดทิ้งเป็นจ านวนมาก จึงเกิดความสูญเสียในด้านปริมาณและคุณภาพเมล็ดพันธุ์  
จากลักษณะความผิดปกติของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าว สันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุหนึ่ง คือ โรคที่ติดมากับ
เมล็ด (seed-borne disease) โรคที่ส าคัญในถั่วเหลืองที่สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมีอยู่ 8 
ชนิด ซึ่งในจ านวนนี้มีสาเหตุจากเชื้อรา 6 ชนิด ได้แก่ , โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) เกิดจากเชื้อรา 
Collectotrichum dematium var. truncate, โรคเมล็ดสีม่วง (purple stain of seeds) เกิดจากเชื้อรา 
Cercospora kikuchii, โรคฝักและล าต้นแห้ง (pod and stem blight) เกิดจากเชื้อรา Phomopsis sojae, 
โรคเมล็ดเน่าฟอมอบซิส (phomophsis seed decay) เกิดจากเชื้อรา P. longicola, โรคราน้ าค้าง (downy 
mildew) เกิดจากเชื้อรา Peronospora manshurica, โรคโคนต้นด า (charcoal rot) เกิดจากเชื้อรา 
Macrophominar phaseolina, โรคใบจุดนูน (bacterial pustule) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas 
camprestris pv. glycines, โรค ใบด่ าง (mosaic) เกิ ด จ าก เชื้ อ ไวรั ส  soybean mosaic virus (SMV)  
(มณฑา, 2535 อ้างถึงใน อัญชลี, 2540)  จะเห็นได้ว่าโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่มักเกิดจากเชื้อราและ
สามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ได้ ซึ่งเป็นการแพร่กระจายโรคได้ดีกว่าส่วนอ่ืนๆ ของพืช จึงท าให้เชื้อโรค
แพร่ระบาดในแปลงปลูกที่ไม่เคยมีโรคนี้มาก่อนได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องศึกษาหาชนิดและปริมาณ     
เชื้อราสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแหล่งปลูกที่ส าคัญ   เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับเกษตรกรใน
การเฝ้าระวัง และป้องกันก าจัดโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill จัดอยู่ ในวงศ์  Leguminosae วงศ์ย่อย Papilionoideae  
(กรมวิชาการเกษตร,2547) ความส าคัญของถั่วเหลืองเป็นพืชที่เมล็ดมีคุณค่าทางอาหาร ให้ประโยชน์ได้หลาย
รูปแบบ และเป็นพืชที่ปลูกในระบบเกษตรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดการระบาดของศัตรูพืช  
 ปัจจุบันพ้ืนที่การปลูกถั่วเหลืองทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งประเทศ 568,470 ไร่ (ส านักเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2554) ภาคเหนือมีพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองมากที่สุด คือ 416,090 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 73.2 
รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.1 และ 0.7 ตามล าดับ แหล่งปลูก
ถั่วเหลืองที่ส าคัญอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังมีปลูก
มากในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบาง
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จังหวัด ได้แก่ เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น ส าหรับภาคกลางมีปลูกมากที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งผลิตถั่วเหลือง
ฤดูฝน  การผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ  
 ถั่วเหลืองปลายฤดูฝน เริ่มปลูกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม เก็บเกี่ยวระหว่างเดือนตุลาคม ถึง
พฤศจิกายน 
 ถั่วเหลืองฤดูแล้ง เริ่มปลูกระหว่างเดือนธันวาคม ถึงมกราคมเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนเมษายน ถึง
พฤษภาคม 
 
 โรคที่ส าคัญของถั่วเหลือง 
 โรคที่ส าคัญของถั่วเหลืองในประเทศไทย ประเทือง (2515) และ อุดม (2523) ได้รายงานผลการ
ส ารวจพบโรคมากถึง 20 ชนิด โรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคราสนิม (Rust), โรคใบจุดนูน (Bacterial pustule), โรค
ใบไหม้แบคทีเรีย (Bacterial blight), โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose), โรคราน้ าค้าง (Downy mildew), 
โรคโคนต้นด า (Charcoal rot) และโรคใบด่าง (Soybean mosaic)   
 ศรีสุข (2519) ได้ท าการส ารวจโรคของถั่วเหลืองทั่วประเทศ พบโรค 22 โรค ดังนี้  การส ารวจ
ภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ล าปาง มีการปลูกถั่วเหลืองหลังการท านา ระหว่างเดือนธันวาคม 
ถึงมีนาคม พบโรคที่ส าคัญตามล าดับ คือ โรคราสนิม  โรคราน้ าค้ าง  โรคใบด่าง  โรคแบคทีเรียพัสตูล         
โรคแอนแทรคโนส  โรคไส้เดือนฝอยรากปม  โรคเมล็ดสีม่วง โรคปลายใบแห้ง โรคใบจุดเหลือง โรคเน่าด าของ
ล าต้น  โรคใบจุดอัลเทอร์นาเรีย  โรคใบจุดสีน้ าตาล  โรคใบจุดฟิลลอสติคต้า  โรคแบคทีเรียลไบลท์ และโรคไม้
กวาดแจ้ การส ารวจในเขตภาคเหนือตอนล่าง คือ สุโขทัย พิษณุโลก และ แพร่ มีการปลูกถั่วเหลืองระยะต้น
ฝน พฤษภาคม ถึง กันยายน พบโรคที่มีความรุนแรง ตามล าดับ คือ โรคแอนแทรคโนส  โรคเมล็ดสีม่วง  โรค
เน่ าด าขอ งล าต้ น  โรค ใบ จุ ด สี น้ าต าล   โรค ใบ ด่ าง  โรคยอด เน่ าของต้ น กล้ า  โรค ไม้ ก วาดแจ้                        
โรคแบคทีเรียลพัสตูล  โรคใบจุดอัลทอรนาเรีย  โรคใบจุดฟิลลอสติคต้า  โรคราสนิม  โรคราน้ าค้าง  และโรค
ใบจุดคอไรนีสปอร่า  การส ารวจในท้องที่ จ.สระบุรี ชัยนาท ก าแพงเพชร สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร พบโรคต่างๆ ซึ่งจัดความส าคัญได้ตามล าดับ ดังนี้ โรคราสนิม  โรค
แบคทีเรียลพัสตูล  โรคใบจุดสีเหลือง  โรคเมล็ดสีม่วง โรคปลายใบแห้ง  โรคเน่าด า  โรคใบด่าง  โรคไม้กวาด
แจ้  โรคใบจุดอัลทอรนาเรีย  โรคแบคทีเรียลไบลท์  โรคแอนแทรคโนส  โรคใบจุดคอไรนีสปาร่า  โรคแคงเกอร์
ของล าต้น  โรคไบลท์ของล าต้นและฝัก   โรคราน้ าค้าง  และโรคใบด่างเหลืองการส ารวจในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องที่ จ.นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย อุบลราชธานี และสกลนคร ท าการ
ส ารวจตามสถานีทดลองพืชไร่จังหวัดต่างๆ ทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง ซึ่งท าความเสียหายให้กับผลผลิตถั่วเหลือง 
ตามล าดับ  โรคราสนิม   โรคเน่าด า  โรคใบจุดสีเหลือง  โรคแบคทีเรียลพัสตูล   โรคใบด่าง  โรคปลายใบแห้ง     
โรคใบจุดฟิลลอสติคต้า  โรคใบจุดสีน้ าตาล  โรคราน้ าค้าง  โรคเมล็ดสีม่วง  โรคใบจุดคอไรนีสอร่า โรค
แบคทีเรียไบลท์ และโรคไส้เดือนฝอยราปม   
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 โสภณ และพรทิพย์ (2520) ได้ส ารวจโรคถั่วเหลืองที่จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ พบโรคที่แตกต่าง
จาก ศรีสุข (2519) 2 ชนิด คือ โรครากเน่า ที่ เกิดจาก Rhizoctonia solani  และโรคใบไหม้ที่ เกิดจาก
แบคทีเรีย Pseudomonas glycinae 
 วรพรรณ (2531) ศึกษาปัจจัยของสภาพแวดล้อมและการจัดการของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับกา
ระบาดของโรคที่ส าคัญของถั่วเหลือง ได้ด าเนินการในพ้ืนที่ปลูกถ่ัวเหลืองของเกษตรกรบ้านห้วยน้ าขาว ต าบล
ยางคราม อ าเภอจอมทอง และบ้านห้วยบง ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปลายฤดูฝน 
พ.ศ.2528 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตดอนอาศัยน้ าฝน ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด
และความรุนแรงของโรคกับข้อมูลทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการประเมินผลเสียหายของผลผลิต ตรวจสอบ
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ผลการศึกษาพบว่าระบบการปลูกพืชของอ าเภอพร้าวมีความหลากหลายมากกว่า
อ าเภอจอมทอง ผลการส ารวจโรคในแปลงเกษตรกรอ าเภอจอมทอง 25 ราย และที่อ าเภอพร้าว 23 ราย 
พบว่าที่อ าเภอจอมทองมีโรคราสนิม โรคใบจุดนูนและโรคราน้ าค้าง ส่วนที่อ าเภอพร้าว พบโรคราสนิมและโรค
แอนแทรคโนสบ้างเล็กน้อย แต่ไม่พบโรคใบจุดนูน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรคกับ
สภาพแวดล้อม พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดและความรุนแรงของโรค คือ สภาพที่มีอุณหภูมิต่ าและความชื้น
สูง ส่วนปริมาณน้ าฝนมีผลน้อยมาก ทั้งนี้สภาพความชื้นของทางภาคเหนือไม่ได้ขึ้นกับปริมาณน้ าฝนเพียงอย่าง
เดียว ยังขึ้นอยู่กับหมอกตอนเช้าด้วย 
 วิเชียร (2537) ได้ศึกษาการปลูกเชื้อรา Cercospora kikuchii ด้วยสปอร์ระยะ R (2) ของการ
เจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ สข.1 และ ชม.60 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอ ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดสีม่วงมากที่สุด
เท่ากับ 54.58 และ 64.63% ตามล าดับ น้ าหนักผลผลิตไม่ลดลงไม่แตกต่างกับที่ไม่ได้ปลูกเชื้อรานี้ ฤดูกาลมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคนี้ การปลูกถั่วเหลืองในช่วงปลายฤดูฝนจะพบเปอร์เซ็นต์เมล็ดสีม่วงน้อยมากใน
ทุกพันธุ์ทุกท้องที่ที่ทดลองในพันธุ์ สข.1 ชม.60. กพส.292 และ TVB1 ซึ่งเป็นพันธุ์อ่อนแอก็ยังพบเปอร์เซ็นต์
เมล็ดสีม่วงที่มากกว่าถั่วเหลืองพันธุ์อ่ืนๆ ที่ร่วมทดลอง จากการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดที่แสดงอาการสีม่วง
เทียบกบัเมล็ดปกติ พบว่า เปอร์เซ็นต์ความงอก โปรตีน น้ ามัน และองค์ประกอบกรดไขมันไม่แตกต่างกัน 
 จินตนา (2543)  ได้ท าการเปรียบเทียบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ มข 35 ก่อนการคัดเมล็ดและหลังการ
คัดเมล็ดจากเกษตรกร 8 รายที่บ้านผาน้ าเที่ยง ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีการตรวจ
เมล็ดโดยตรง (dry seed examination) และวิธีวางเมล็ดบนกระดาษเพาะชื้น (blotter method) ในการ
ตรวจเมล็ดโดยตรงสามารถแยกเมล็ดผิดปกติออกได้ 3 ชนิด คือ เมล็ดเสีย เมล็ดสีม่วง และเมล็ดสีด า ความ
เสียหายทั้งหมดของเมล็ดก่อนการคัดเมล็ดและหลังการคัดเมล็ ดคิดเป็น 11.83 เปอร์เซ็นต์ และ 5.45 
เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนักตามล าดับ ในขณะเดียวกันคือเป็น  20.72 เปอร์เซ็นต์ และ 5.39 เปอร์เซ็นต์ โดย
จ านวนเมล็ดตามล าดับ เมื่อน าเอาเมล็ดที่ไม่แสดงอาการผิดปกติและที่ผ่านการตรวจเมล็ดโดยตรงแล้วมาตรวจ
โดยวิธีวางเมล็ดบนกระดาษเพาะชื้นพร้อมทั้งท าการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ  completely randomized 
design ด้วย 2 วิธีการและ 8 ซ้ า พบเชื้อราที่ส าคัญในแปลงปลูก 4 ชนิดคือ Fusarium spp. Cercospora 
kikuchii, Phomopsis spp., และ Macrophomina phaseolina และเชื้อราที่ส าคัญในโรงเก็บ 3 ชนิด คือ 
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Aspergillus flavus, Aspergillus niger และ Penicillium spp. ที่เจริญบนเมล็ดก่อนการคัดเมล็ดและหลัง
การคัดเมล็ดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 นุชนารถ (2545) ได้ศึกษาโรคโฟมอบซิส ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Phomopsis longicolla  ในเมล็ดถั่ว
เหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 2, สจ.5, สจ.4 และเชียงใหม่ 60 โดยปลูกเชื้อลงในเมล็ด เมื่อน าไปเพาะพบว่าเชื้อรา
สาเหตุท าให้ความงอกลดลง อัตราการเจริญของต้นกล้า และอัตราการเจริญเติบโตของรากลดลง เมล็ดเกิด
อาการเน่า การตายก่อนงอก และเมล็ดที่มามารถงอกได้มีลักษณะต้นกล้าผิดปกติ 

 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแหล่งปลูกที่ส าคัญ
ภาคเหนือ     
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์จังหวัด
เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแนะน าเกษตรกรให้เฝ้าระวัง และป้องกันก าจัดโรคได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม การศึกษาด าเนินการในฤดูแล้ง ปี 2556 เขตชลประทานในพื้นท่ี อ าเภอแม่ริม และอ าเภอ 
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ การรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการการผลิต    ถั่วเหลืองโดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด จ านวนเกษตรกร 74 ราย ผลการศึกษาพบว่าสภาพการปลูกถั่วเหลืองในพ้ืนที่นี้เป็นการปลูกในพ้ืนที่
นาหลังเก็บเกี่ยวข้าว ในระบบข้าว-ถั่วเหลือง ส่วนที่อ าเภอแม่ริมมีการปลูกถั่วเหลืองในระบบข้าว-ถั่วเหลือง- 
ถั่วเขียว เป็นระบบการปลูกพืชใหม่ที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร การปลูกท าโดยใช้พันธุ์เชียงใหม่ 60    
ปลูกช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนธันวาคม เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนมีนาคม -ต้นเมษายน จากการศึกษา
เมล็ดถั่วเหลืองเบื้องต้นพบเมล็ดสีเขียวมีเปอร์เซ็นต์สูงสุด รองลงมาคือเมล็ดสีม่วง  
 เมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่สุ่มเก็บได้จากเกษตรกร อ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
จ านวน 44 ราย และ 30 ราย มาตรวจสอบหาชนิดของเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีการวางเมล็ดบน
กระดาษเพาะชื้น พบเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 8 ชนิด โดยพบเชื้อราสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 
(Seed-borne fungi)  3 ช นิ ด  คื อ  Cercospora kikuchii, Fusarium sp. แ ล ะ  Macrophomina 
phaseolina และพบเชื้อราที่ติดมาจากไร่ (Field fungi)  2 ชนิด คือ Curvularia sp. และ Cladosporium 
sp. นอกจากนั้นยังพบเชื้อราในโรงเก็บ (storage fungi) 3 ชนิด คือ Aspergillus  flavus,  A. niger และ 
Rhizopus sp. ในพ้ืนที่ปลูกทั้งสองแหล่งพบเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มี เชื้อรา  C. kikuchii สาเหตุ
โรคเมล็ดสีม่วงมากที่สุด รองลงมา คือ Fusarium sp. สาเหตุของโรคเร่งตาย ส่วนเชื้อรา M. phaseolina 
สาเหตุโรคเน่าด า พบเฉพาะที่อ าเภอแม่อายเพียงเล็กน้อย ดังนั้น การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในพ้ืนที่ทั้งสอง
แหล่งนี้ให้มีประสิทธิภาพ ควรท าการป้องกันก าจัดโรคเมล็ดสีม่วง เนื่องจากเป็นเชื้อราที่พบมากและมีผลท าให้
ความงอกลดลงเปลือกหุ้มเมล็ดที่เป็นโรคมักจะมีรอยแตก เมื่องอกใบเลี้ยงมักจะหดหรือเปลี่ยนเป็นสีม่วงด า
และร่วง     
ค าส าคัญ : เชื้อราสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์, ถั่วเหลือง 
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ABSTRACT 
 

 Low quality seed is characterized by low germination rate, which is often caused by a 
high level of infected seeds with fungi disease. The study of seed-borne fungi in major 
soybean growing area of     Chiang Mai Province was then conducted in order to recommend 
effective disease control methods to farmers. Soybean growing areas in Mae Rim and Mae Ai 
districts were selected for the study during 2013   dry season. Soybean general practice data 
was collected using structured questionnaire from 74 farmers. It was found that soybean was 
grown immediately after major rice harvest for both districts and the alternative cropping 
system as    rice-soybean-mungbean was introduced recently. Seed was visual inspected 
after harvest and found high percentage of green seed and purple seed contamination. 
 Soybean seed samples were collected from Mae Rim district (44 samples) and Mae 
Ai district (30 samples) for seed-borne fungi detection using blotter method. The results 
showed that eight species of seed-borne fungi were prevalent in the 2013 dry growing 
season. The most common seed-borne species found were Cercospora kikuchii, Fusarium 
sp. and Macrophominar phaseolina. Under field conditions, Curvularia sp. แ ล ะ 
Cladosporium sp. was detected while Aspergillus flavus, A. niger and Rhizopus sp. were 
found in storage condition. Since the highest percentage of purple seed stain disease caused 
by C. kikuchii, sudden death syndrome caused by Fusarium sp. and charcoal rot caused by 
M. phaseolina was found as seed-borne disease, effective control during seed production 
should be taken. 
Key word : seed-borne fungi, soybean 
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วิธีการวิจัย 

 
อุปกรณ์ 
 1. อุปกรณส์ุ่มเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ถุงพลาสติก, ปากกาเคมี 
 2. วัสดุอุปกรณ ์ได้แก่ กล่องพลาสติกใส N0.830, กระดาษเพาะ, ปากคีบ (forceps), ตะเกียง
แอลกอฮอล์, เข็มเข่ียเชื้อ, แผ่นแก้วสไลด์พร้อมแผ่นปิดสไลด์  
 3. สารเคมี ได้แก่ น้ ากรองนึ่งฆ่าเชื้อ, แอลกอฮอล์, lacto phenol และ oil immersion 
 4. กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope และ compound microscope พร้อมอุปกรณ์กล้อง
ถ่ายภาพ 
 
วิธีการ 
 1. การรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการผลิตถั่วเหลือง โดยใช้แบบสอบถามเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองใน    ฤดูแล้ง ปี 2556 (ธันวาคม 2555 – เมษายน 56) ที่อ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 44 ราย และ 30 ราย จดบันทึกข้อมูลการผลิต ได้แก่ การเตรียมดินปลูก วันปลูก พันธุ์ วิธีการ
ปลูก การควบคุมและก าจัดวัชพืช  แมลงศัตรูพืชที่พบและการป้องกันก าจัด โรคที่พบในแปลงและการป้องกัน
ก าจัด การใส่ปุ๋ย การให้น้ า  วันเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว และผลผลิต 
 2. การตรวจแยกเมล็ดที่ผิดปกติด้วยตาเปล่า (dry seed examination)  สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองจากแปลงเกษตรกร หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและผ่านการนวดเมล็ด ตัวอย่างละ 1,000 กรัม ใส่
ในถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้สนิท พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดชื่อเกษตรกร สถานที่เก็บ และวัน/เดือน/ปี ที่
เก็บตัวอย่างบนถุงพลาสติก จากนั้นน าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจากการสุ่มเบื้องต้นมาแบ่งตัวอย่าง จ านวน 
400 เมล็ด/ตัวอย่าง  และแบ่งตัวอย่างเป็น 4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด มาตรวจแยกเมล็ดที่ผิดปกติด้วยตาเปล่าและ
บันทึกลักษณะและจ านวนเมล็ดที่ผิดปกติ  ได้แก่ เมล็ดสีม่วง เมล็ดสีด า เมล็ดสีเขียว เมล็ดลีบ และเมล็ดย่น 
จากนั้นนับจ านวนที่ผิดปกติแต่ละลักษณะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยจ านวนเมล็ด  เก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้ในตู้แช่
อุณหภูมิ 4oC เพ่ือรอการตรวจสอบหาเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในขั้นตอนต่อไป 
 3. การตรวจสอบชนิดและปริมาณของเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  ด้วยวิธีการวางเมล็ดบน
กระดาษเพาะชื้น ( Blotter method)  โดยดัดแปลงวิธีการมาตรฐานสากลของ International seed Testing 
Association (ISTA, 1976)   น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองวางในกล่องพลาสติกใสที่มีขนาด 24x17x9 ซม. ซึ่งภายใน
บรรจุกระดาษเพาะหนา 5 ชั้น และชุบด้วยน้ าที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อจนชุ่ม       ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 50 เมล็ด/
กล่อง วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด  
จากนั้นน าไปบ่มภายใต้หลอด Fluorescent สลับกับไม่ให้แสงอย่างละ 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง 25 oC  เป็น
เวลา 7 วัน เมื่อครบก าหนดน ามาตรวจสอบหาชนิดและปริมาณเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้กล้อง  
stereo microscope และศึกษาลักษณะ   เส้นใย สปอร์  และ conidiophores โดยใช้เข็มเขี่ยส่วนของเชื้อราวาง
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บนสไลด์แก้วที่มีหยด lacto phenol หรือน้ ากลั่น และปิดทับด้วยแผ่นปิดสไลด์ น าไปตรวจสอบภายใต้กล้อง  
compound microscope พร้อมทั้งบันทึกภาพลักษณะของเชื้อราด้วยกล้องถ่ายภาพ น าลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของเชื้อราที่ได้มาเปรียบเทียบกับคู่มือการจัดจ าแนกเชื้อรา และหาเปอร์เซ็นต์ของเชื้อราแต่ละชนิดที่ติด
มากับเมล็ดพันธุ์  
 
 
เวลาและสถานที่   - เวลา : เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2556  
   - สถานที่ท าการทดลอง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  
      แปลงเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2556 เขต
ชลประทานในแหล่งปลูกอ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ที่มีลักษณะผิดปกติด้วยตาเปล่า เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาหาชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคท่ีติดมากับเมล็ด
พันธุ์ ซึ่งให้ผลการศึกษาดังนี้ 
 1. การรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการผลิตถั่วเหลือง ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการการ
ผลิตถั่วเหลืองโดยใช้แบบสอบถามเกษตรกรอ าเภอแม่ริม จ านวน 44 ราย และอ าเภอแม่อาย  จ านวน 30 ราย 
พบว่าเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนธันวาคม 2555 เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือน
มีนาคม-ต้นเมษายน 2556 พันธุ์ที่ใช้ปลูก คือ เชียงใหม่ 60 ระบบการปลูกพืชของเกษตรอ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ มี 2 ระบบ คือ ข้าว-ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว (86%) และ ข้าว-ถั่วเหลือง (14%) และใช้ไรโซเบียมคลุก
เมล็ดก่อนปลูกทุกราย มีการให้น้ าโดยปล่อยน้ าเข้าแปลง 4-5 ครั้ง ในฤดูปลูก ส่วนข้อมูลการเขตกรรมของ
เกษตรกร อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีระบบการปลูกพืช 1 ระบบ คือ ข้าว-ถั่วเหลือง เกษตรใช้ไร
โซเบียมคลุกเมล็ดก่อนปลูก 57% และมีการให้น้ าโดยปล่อยน้ าเข้าแปลง 3-4 ครั้ง ในฤดูปลูก อัตราการใช้เมล็ด
พันธุ์ของเกษตรกรทั้งสองพ้ืนที่ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ และการเตรียมดินปลูกของเกษตรกรทั้งสองพ้ืนที่มีวิธีการ
เหมือนกัน คือ เผาตอซังและขุดท าร่องน้ า ปล่อยน้ าเข้าแปลงก่อนปลูก เกษตรกรส่วนมากปลูกถั่วเหลืองโดย
การใช้ไม้กระทุ้งหลุมปลูกและหยอดเมล็ด การใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรส่วนมากนิยมใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 และมีการให้ธาตุอาหารเสริมทางใบหรือฉีดพ่นไคโตซานบางราย การก าจัดวัชพืชและแมลงเกษตรกรนิ ยม
ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชพ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอก คือ อิมาเซทธาเพอร์  และนิยมใช้สารเคมีก าจัดแมลง คือ 
อะเซททามิพริด ส่วนสารเคมีป้องกันก าจัดโรคที่เกษตรกรนิยมใช้ คือ คาร์เบนดาซิม แมลงศัตรูพืชที่พบใน
แปลงปลูก ได้แก่ แมลงหวี่ขาว  หนอนม้วนใบ      หนอนเจาะฝัก และหนอนเจาะล าต้น  จากการสอบถาม
ข้อมูลเรื่องโรคที่พบในแปลงส่วนมากเกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องโรคและมักจะตอบว่าไม่พบโรค แต่เกษตรกร
บางรายสามารถให้รายละเอียดเรื่องโรคได้ โดยได้อธิบายลักษณะอาการที่พบ คือ อาการรากเน่าโคนเน่า และ
ใบไหม้ การเก็บเกี่ยวพบว่าเกษตรกรทุกรายเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการเกี่ยวต้นและนวดเมล็ดด้วยเครื่องนวด (ตาราง
ที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลการเขตกรรมถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2556 ของเกษตรกรเขตชลประทาน อ าเภอแม่ริม        
              จังหวัดเชียงใหม่ (44 ราย) และอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (30 ราย) 

กรรมวิธีการผลิต 
พ้ืนที่การผลิต 

อ.แม่ริม 
(% การปฏิบัติ) 

อ.แม่อาย 
(% การปฏิบัต)ิ 

1. การเตรียมดินและการปลูก 
   1.1 เผาตอซัง-ขุดท าร่องน้ า-ปล่อยน้ าเข้าแปลง-ไม้กระทุ้ง-หยอดเมล็ด 
   1.2 เผาตอซัง-ขุดท าร่องน้ า-ปล่อยน้ าเข้าแปลง- ใช้เครื่องหยอดเมล็ด 
2. การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 
    2.1 อิมาเซทธาเพอร์ 
    2.2 ไกลโฟเสท 
    2.3 กรัมม็อกโซน 
    2.4 สารเคมีอื่นๆ 
3. การให้ปุ๋ยเคมี 
    3.1 สูตร 15-15-15 
    3.2 สูตรอื่นๆ 
    3.2 ไม่ใส่ปุ๋ย 
4. การให้ปุ๋ยทางใบ/อื่นๆ 
    4.1 ธาตุอาหารเสริม 
    4.2 ไม่ให้ปุ๋ยทางใบ 
    4.3 ไคโตซาน 
5. การใช้สารเคมีก าจัดแมลง 
    5.1 อะเซททามิพริด 
    5.2 ไซเพอร์เมทริน 
    5.3 คลอร์ไพริฟอส  
    5.4 อะบาแมคติน 
    5.5 ไม่ใช้สารเคมีก าจัดแมลง 
    5.6 สารเคมีอื่นๆ 
6. การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรค 
    6.1 คาร์เบนดาซิม 
    6.2 เมตาแลกซิล 
    6.3 แมนโคเซป 
    6.4 สารเคมีอื่นๆ 
    6.5 ไม่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรค 

 
99 
1 
 

75 
7 
16 
2 
 

61 
 5 
34 
 

86 
7 
7 
 

75 
16 
9 
0 
2 
0 
 

39 
7 
5 
5 
48 

 
93 
7 
 

67 
30 
3 
3 
 

57 
0 
43 
 

44 
43 
13 
 

33 
7 
7 
3 
17 
40 
 

37 
0 
0 
3 
60 

  



17 

 

 2. การตรวจแยกเมล็ดที่ผิดปกติด้วยตาเปล่า (dry seed examination)  จากการคัดแยกเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองที่มีลักษณะผิดปกติด้วยตาเปล่า พบลักษณะผิดปกติ ได้แก่ เมล็ดสีม่วง เมล็ดสีเขียว เมล็ดสีด า 
เมล็ดย่น และเมล็ดลีบ เมื่อน าจ านวนเมล็ดที่ผิดปกติแต่ละลักษณะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยจ านวนเมล็ด พบว่าใน
แหล่งปลูกอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์เมล็ดเขียว เมล็ดสีม่วง เมล็ดสีด า เมล็ดลีบ และ
เมล็ดย่น ดังนี้ 2.40, 1.98, 1.53, 0.40 และ 0.23 ตามล าดับ และที่อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์เมล็ดเขียว เมล็ดสีม่วง เมล็ดย่น เมล็ดสีด า และเมล็ดลีบ ดังนี้ 7.32, 0.88, 0.87, 0.57 และ 0.15 
ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ลักษณะของเมล็ดที่ผิดปกติในทั้งสองพ้ืนที่พบว่ามีความสอดคล้องกัน คือ พบเมล็ดสี
เขียวในปริมาณสูงสุด รองลงมา คือ เมล็ดสีม่วง ส่วนเมล็ดย่นและลีบพบเพียงเล็กน้อย 
 
ตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นต์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีลักษณะผิดปกติโดยจ านวนเมล็ด ในแหล่งปลูกฤดูแล้ง  
              ปี 2556 เขตชลประทาน อ าเภอแม่ริม และอ าเภอมาอาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะเมล็ดที่ผิดปกติ 
เมล็ดที่มีลักษณะผิดปกติโดยจ านวนเมล็ด (%) 

อ.แม่ริม 1/ อ.แม่อาย 2/ 
             เมล็ดสีม่วง 1.98 0.88 
             เมล็ดสีเขียว 2.40 7.32 
             เมล็ดสีด า 1.53 0.57 
             เมล็ดย่น 0.23 0.87 
             เมล็ดลีบ 0.40 0.15 

หมายเหตุ : 1/  หมายถึง ค่าเฉลี่ยจาก 44 ตัวอย่าง (4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด) 
     2/   หมายถึง ค่าเฉลี่ยจาก 30 ตัวอย่าง (4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด) 
 

 3. การตรวจสอบชนิดและปริมาณของเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  โดยวิธีเพาะบน
กระดาษชื้น จากแหล่งปลูกอ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อน ามาตรวจสอบภายใต้กล้อง  
Stereo microscope และศึกษาลักษณะของเชื้อราภายใต้กล้อง compound microscope และน าลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของเชื้อราที่ได้มาเปรียบเทียบกับคู่มือการจัดจ าแนกเชื้อราและข้อมูลจากผู้ที่เคยศึกษาไว้ พบเชื้อ
ราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  8  ชนิด โดยพบเชื้อราสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ (Seed-born fungi)  3 
ชนิด คือ Cercospora kikuchii, Fusarium sp. และ Macrophominar phaseolina และพบเชื้อราที่ติดมา
จากไร่ (Field fungi) 2 ชนิด คือ Curvularia sp. และ Cladosporium sp. นอกจากนั้นยังพบเชื้อราในโรง
เก็บ (storage fungi)       3 ชนิด คือ Aspergillus  flavus, A. niger และ Rhizopus sp. (ตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4)  
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ตารางท่ี 3 ชนิดและปริมาณเชื้อราที่ตรวจพบบนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในพื้นที่ปลูกอ าเภอแม่ริม              
              จังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบโดยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter method)  
เกษตรกร

รายที ่
หมายเลข
ตัวอย่าง 

ความงอก 
(%) 

เชื้อราที่ตดิมากับเมล็ดพันธุ์1/ (%) 
Ck Fs    Mp     Cu Af An Rh Cl 

1 2241 80 12.50 2.26 0 0 11.00 2.26 0 18.00 
2 1874 86 4.50 4.00 0 0 26.50 0.50 3.00 30.00 
3 1878 92 1.00 0 0 0 44.00 3.76 2.26 0 
4 2300 87 0.26 0.50 0 0 82.00 6.26 1.00 5.26 
5 1973 85 26.50 1.50 0 0 10.76 1.00 1.00 85.76 
6 1884 81 12.50 2.50 0 0.50 20.00 1.50 1.50 85.50 
7 1977 80 0.26 0.26 0 0 96.50 0.50 1.26 10.26 
8 1983 94 42.50 2.26 0 0 3.76 2.26 0 100 
9 1879 95 2.00 0.50 0 0 38.50 0 0.50 15.00 
10 1909 90 21.26 0. 0 0 15.00 1.50 0 18.00 
11 1889 96 11.00 0.50 0 0 11.50 1.00 0 0 
12 1972 86 20.76 0 0 0 25.00 2.00 0 18.00 
13 1887 89 7.26 1.00 0 0 54.50 1.76 2.00 26.76 
14 1986 92 21.26 1.00 0 0 15.00 1.50 0 98.76 
15 1883 91 5.26 0 0 0 5.50 0 0.50 44.50 
16 2177 93 4.50 0.26 0 0 10.76 0 0.50 85.50 
17 1898 84 1.26 0.00 0 0 7.50 1.50 1.00 48.00 
18 1984 89 19.00 1.00 0 0 11.00 0.50 0 59.00 
19 1894 95 1.00 1.50 0 0 5.50 0 0 1.00 
20 1880 92 0 0 0 0 25.00 2.00 0 18.00 
21 1895 90 11.00 0.26 0 0 20.50 1.00 0.50 44.50 
22 1886 76 24.00 1.00 0 0 15.00 0.50 0 48.00 
23 1877 90 4.50 0.26 0 0 5.50 0.50 0 80.00 
24 1906 97 1.26 1.76 0 0 20.26 0.26 0 0 
25 2172 85 24.00 1.00 0 0 7.50 2.00 0.50 97.50 
26 1968 95 5.26 0 0 0 15.00 0 0 48.00 
27 2247 92 26.26 1.50 0 0 8.26 1.26 0.26 48.00 
28 1966 89 20.76 0.26 0 0 31.26 0 13.26 87.76 
29 2170 81 45.50 1.00 0 0 5.50 2.00 0.50 82.50 
30 1967 94 24.00 0.00 0 0 3.76 0.50 0 80.00 
31 2171 92 32.50 1.00 0 0 10.76 1.00 0.50 93.00 
32 1893 95 4.50 0.50 0 0 0.50 0 1.50 80.00 
33 2174 94 6.26 0.00 0 0 12.36 2.26 0 14.50 
34 1979 91 5.26 0.26 0 0.26 30.76 1.00 0 0 
35 1885 92 24.00 0.26 0 0 8.26 0.50 0 18.00 
36 1876 87 18.00 1.50 0 0 17.00 1.50 0 77.00 
37 2238 92 34.00 1.00 0 0 22.50 4.00 1.00 67.00 
38 1899 82 21.60 2.76 0 0 11.50 0.00 0 96.76 
39 1902 85 27.50 1.00 0 0 18.00 1.50 2.50 96.50 
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ตารางท่ี 3 ชนิดและปริมาณเชื้อราที่ตรวจพบบนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในพื้นที่ปลูกอ าเภอแม่ริม      
              จังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบโดยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter method) (ต่อ)  
เกษตรกร

รายที ่
หมายเลข
ตัวอย่าง 

ความงอก 
(%) 

เชื้อราที่ตดิมากับ1/ (%) 

Ck Fu Mp Cu Af An Rh Cl 

40 1900 95 8.00 1.50 0 0 4.00 0 0 90.00 

41 1888 88 16.00 1.00 0 0 15.50 0 0.50 98.00 

42 1897 88 1.00 1.00 0 0.50 6.00 1.00 0.50 20.00 

43 1901 97 18.00 0.50 0 0 5.50 1.00 0.50 15.00 

44 2177 96 33.50 0 0 0 4.50 0 0 67.50 

ค่าเฉลี่ย 89 14.8 0.87 0 0.03 18.61 1.17 0.83 50.38 

หมายเหตุ : 1/ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า (100 เมล็ด/ซ้ า), Ck หมายถึง Cercospora kikuchii,  
        Fu หมายถึง Fusarium solani, Mp หมายถึง Macrophominar phaseolina,  
        Cu หมายถึง Curvularia sp., Af หมายถึง Aspergillus flavus,       
        An หมายถึง Aspergillus niger, Rh หมายถึง Rhizopus sp.และ  
                  Cl หมายถึง Cladosporium sp.     
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ตารางท่ี 4 ชนิดและปริมาณเชื้อราที่ตรวจพบบนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในพื้นที่ปลูกอ าเภอแม่อาย     
              จังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบโดยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter method) 
เกษตรกร

รายที ่
หมายเลข
ตัวอย่าง 

ความงอก 
(%) 

ปริมาณเชื้อรา (%) 

Ck Fs Mp Cu Af An Rh Cl 

1 2015 85 25.26 1.60 0 0 37.76 5.76 0.76 10.76 
2 2446 78 0.50 0 0 0 30.50 0.50 1.00 8.50 
3 2237 87 0 0.50 0 0.00 41.26 2.76 1.76 0 
4 2439 76 0 0.50 0 0.50 47.00 5.76 2.76 0 
5 2207 90 1.00 1.00 1.00 0 14.50 4.50 1.50 83.00 
6 2023 92 4.50 2.50 0 0 23.50 1.00 0.50 75.50 
7 2016 96 7.76 0 0 0 18.50 2.00 0.76 0 
8 2194 50 1.00 1.00 0 0 36.00 1.00 4.50 12.00 
9 2206 82 0 1.50 0 0 12.50 0.76 0.50 55.00 

10 2444 71 0 0 0 0 100.0 0 4.00 0 
11 2199 76 0 0 0 0 100.0 15.00 0.50 82.00 
12 2017 92 1.00 0 0 0 36.00 0.50 1.50 2.00 
13 2022 68 3.50 0.50 0 0 87.00 1.00 0.50 24.50 
14 2193 87 0.76 0.76 0.26 0 20.26 3.00 0 96.26 
15 2433 91 0 2.50 0 0 7.00 0 0 90.50 
16 2210 67 27.00 11.50 0 0 24.50 0 4.00 61.00 
17 2138 89 3.00 0 0 0.26 84.50 1.76 3.00 10.50 
18 2128 74 5.00 4.50 0 0 6.00 2.00 0 100.0 
19 2164 82 27.00 2.00 0 0 12.50 0.50 0 100.0 
20 2197 84 1.00 0.50 0 0 20.50 1.50 0 32.00 
21 2464 91 2.00 0 0 0 7.50 7.00 0 0 

22 2205 78 1.76 1.00 0 0 60.26 1.00 3.26 10.50 
23 2208 72 1.50 2.00 0 0 39.00 0 2.50 42.50 
24 2203 92 14.00 1.00 0 0 3.00 0.50 0 100.0 
25 2200 73 4.00 1.00 0 0 15.50 1.50 1.00 68.00 
26 2462 92 0.50 1.00 0 0 7.50 0 0.50 97.50 
27 2443 70 0 0 0 0.26 48.76 4.26 1.00 0 
28 2436 72 2.00 1.00 0 0 14.50 2.00 1.00 0 
29 2432 69 0.50 0 0 0 76.00 1.00 0 0 
30 2438 88 2.00 0.50 0 0.50 57.00 1.76 1.76 14.00 

เฉลี่ย 81 4.55 1.32 0.04 0.08 36.29 2.28 1.28 39.2 

หมายเหตุ : 1/ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า (100 เมล็ด/ซ้ า), Ck หมายถึง Cercospora kikuchii,  
        Fu หมายถึง Fusarium solani, Mp หมายถึง Macrophominar phaseolina,  
        Cu หมายถึง Curvularia sp., Af หมายถึง Aspergillus flavus,       
        An หมายถึง Aspergillus niger, Rh หมายถึง Rhizopus sp.และ  
                  Cl หมายถึง Cladosporium sp.     
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  จากผลการตรวจสอบชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคที่สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 
60 ในพ้ืนที่ปลูกอ าเภอแม่ริม จะพบว่าค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดพันธุ์ที่มีเชื้อรา             C. kikuchii มาก
ที่สุด (14.8%)  รองลงมา คือ Fusarium sp. (0.87%) (ตารางที่ 3) ส่วนที่อ าเภอแม่อายให้ผลเช่นเดียวกัน คือ 
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดพันธุ์ที่มีเชื้อรา C. kikuchii มากที่สุด (4.55%)  รองลงมา คือ Fusarium sp. 
(1.32%) ส่วนเชื้อรา M. phaseolina (0.04%) (ตารางที่ 4)            พบเฉพาะที่อ าเภอแม่อายเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ ศรีสุข (2533) ได้ศึกษาชนิดและบทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในเมล็ด     
ถั่วเหลืองจากแปลงปลูกในศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และแปลงปลูกของเกษตร ในท้องที่ภาคเหนือ 
ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ซึ่งได้รายงานว่าถั่วเหลืองภาคเหนือพบเชื้อราโรคเมล็ดสีม่วงสูงกว่าเชื้อราตัว
อ่ืนๆ   
  เมื่อเปรียบเทียบชนิดของเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแหล่งปลูกฤดูแล้ง ปี 2556 เขต
ชลประทาน อ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้กับข้อมูล      ที่เคยมีผู้
ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ พบว่าชนิดของเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเป็นชนิดเดียวกัน   โดยในปี 2534-
2537 วุฒิศักดิ์ และคณะ (2541) ได้ส ารวจโรคและศึกษาปัญหาโรคของถั่วเหลืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบการติดเชื้อราบนเมล็ดถั่วเหลือง ได้แก่  M. phaseolina, Colletotrichum sp., Fusarium spp. A. 
flavus และ C. kikuchii  และในปี 2541 จินตนา (2543) ได้น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจากเกษตรกร อ าเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น มาตรวจสอบหาชนิดและปริมาณเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด พบเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด
ทั้งหมด 18 ชนิด ซึ่งในเชื้อราทั้งหมดนี้มี  เชื้อราสาเหตุโรคที่ส าคัญ คือ Fusarium spp., M. phaseolina, 
Phomopsis spp. และ C. kikuchii ส่วนเชื้อราในโรงเก็บที่พบมากที่สุด คือ A. flavus ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้  
 จากการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีลักษณะผิดปกติด้วยตาเปล่า  พบว่าลักษณะเมล็ดมี   สีผิดปกติ 
(seed discoloration)  คือ สีเขียวมากที่สุด ซึ่งลักษณะอาการเมล็ดสีเขียวนี้ไม่ได้เกิด    จากโรค สาเหตุที่เชื่อ
ว่ามีส่วนอย่างมากในการเกิดเมล็ดสีเขียว คือ การขาดน้ าและการได้รับอุณหภูมิสูงในช่วงสุกแก่ของเมล็ด (อุ่น
เรือน, 2550) ส่วนอาการเมล็ดสีม่วงเกิดจากเชื้อราสาเหตุโรค           คือ Cercospora kikuchii  ซึ่งโรคนี้
สามารถคัดแยกความผิดปกติของเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยตาเปล่า เชื้อสาเหตุโรคนี้จะเข้าท าลาย ในส่วนของ seed 
coat พร้อมกับผลิตเอนไซม์ชนิดหนึ่งชื่อ เซอโคสปอริน ซึ่งมีผลท าให้สีของเมล็ดผิดปกติไปจนเห็นเป็นสีม่วง 
ถึงแม้ว่าโรคเมล็ดสีม่วงนี้จะไม่ท าให้ผลผลิตลดลงโดยตรง แต่ในบางครั้งถ้ามีพ้ืนที่สีม่วงบนเมล็ดมาก จะท าให้
ความงอกลดลง (มณฑา, 2547)  
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 โดยทั่วไปถั่วเหลืองที่ปลูกฤดูแล้งในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพ
พ้ืนที่ปลูกในนา ปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนมีนาคม-ต้น
เมษายน วิธีการเขตกรรมถั่วเหลืองของเกษตรกรในพ้ืนที่ทั้ งสองอ าเภอมีรูปแบบที่เหมือนกัน โดยอาศัยน้ า
ชลประทาน พันธุ์ถั่วเหลืองที่ใช้ปลูก คือ เชียงใหม่ 60 จากการศึกษาเมล็ดถั่วเหลืองเบื้องต้นโดยคัดแยก
ลักษณะที่ผิดปกติด้วยตาเปล่าพบเมล็ดสีเขียวมีเปอร์เซ็นต์สูงสุด รองลงมา คือ เมล็ดสีม่วง ส่วนเชื้อราสาเหตุ
โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ในแหล่งปลูกท้ังสองพ้ืนที่พบเชื้อรา Cercospora kikuchii  สาเหตุของโรคเมล็ดสีม่วง
มากที่สุด รองลงมา คือ Fusarium sp. สาเหตุของโรคเร่งตาย ส่วนเชื้อรา Macrophomina phaseolina  
สาเหตุของโรคเน่าด า พบเฉพาะที่อ าเภอแม่อายในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่เป็นปัญหาส าคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ฤดูแล้ง ปี 2556 ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ คือ โรคเมล็ดสีม่วง (purple seed stain) เนื่องจากถ่ัวเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เกษตรกรใช้
ปลูกเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคเมล็ดสีม่วง ดังนั้นการป้องกันก าจัดโรคนี้เพ่ือให้ได้ผลดีควรใช้เมล็ดพันธุ์ที่
ปราศจากโรค คลุกเมล็ดก่อนปลูกและฉีดพ่นในระยะถั่วเหลืองออกดอกด้วยสารเคมี  thiophanate methyl, 
benomyl, captan, thiram, carbendazim จะช่วยลดการเกิดโรค และท าให้ความงอกของเมล็ดพันธุ์และ
ผลผลิตสูงขึ้น (ปรีชา และภัทรา,2523)  
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