
รางงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
------------------------- 

 
1.  ชุดโครงการวิจัย  แผนงานวิจัยและพัฒนาถั่วลิสง 
 
2.  โครงการวิจัย  โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง 
 กิจกรรม   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 
 กิจกรรมย่อย(ถ้ามี)  ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 
3. ชื่อการทดลองท่ี (ภาษาไทย) การควบคุมโรคโคนเน่าในถั่วลิสงด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช 

ชื่อการทดลองที่ (ภาษาอังกฤษ) Control of Peanut Root Rot Diseases with fungicides 
4. คณะผู้ด าเนินงาน   

หัวหน้าการทดลอง นายอิสระ  พุทธสิมมา  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
ผู้ร่วมงาน  พิสิทธ์ ประทุมชาติ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

5. บทคัดย่อ 

การควบคุมโรคโคนเน่าในถั่วลิสงด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดและวิธีการใช้สาร
ป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าในถั่วลิสง ด าเนินการในแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่
ขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2556-กันยายน 2557  วางแผนการทดลองแบบ 
RCB จ านวน 4 ซ  า 6 กรรมวิธี โดยปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-2  ก่อนปลูกคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดโรค
โคนเน่าตามกรรมวิธีทดลอง เมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวท าการเก็บในพื นที่ 4x4  เมตร ผลการทดลองพบว่าการคลุกเมล็ดก่อน
ปลูกด้วยสาร iprodione มีการเกิดโรคโคนเน่าขาวน้อยที่สุดร้อยละ 11.02 รองลงมาคือ metalaxyl-M+mancozeb 
และ trichoderma ร้อยละ 11.95 และ 12.45 ตามล าดับ โดยการใช้น  าเปล่ามีการเกิดโรคมากท่ีสุดร้อยละ 15.14 แต่ไม่
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนผลผลิตพบว่า คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสาร  iprodione ให้ผลผลิตสูงสุด 
181.22 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ metalaxyl-M+mancozeb และ metalaxyl ให้ผลผลิต 165.67 และ 159.22 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 

 

6. ค าน า 

โรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown rot) จัดเป็นโรคที่ส าคัญมากโรคหนึ่งของถั่วลิสง อาจท าความ
เสียหายได้ 40-50 เปอร์เซ็นต์ ความเสียหายที่เกิดขึ นจะรุนแรงมากขึ นทุกๆ ปี หากมีการปลูกถั่วลิสงซ  าในพื นที่เดิม 
โดยโรคโคนเน่าขาดนี เกิดจากการเข้าท าลายของเชื อรา Aspergillus niger Van Tiegh ถั่วลิสงที่เป็นโรคนี มักพบ
ระบาดรุนแรงในระยะต้นกล้า คือ เริ่มแสดงอาการตั งแต่ในสัปดาห์แรก และมีความรุนแรงมาในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 
หลังจากนั นความรุนแรงจะลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ น (วุฒิศักดิ์, 2539) ถ้าสภาพแวดล้อมของการเกิดโรคเหมาะสมจะ
ท าให้ผลผลิตถั่วลิสงลดลง  40-50%  (Kolte, 1981  อ้างโดยวุฒิศักดิ์  2533)   ในระยะแรกจะแสดงอาการยอด



เหี่ยวในช่วงกลางวันพอกลางคืนจะฟ้ืนตัว ต่อมาส่วนที่เหี่ยวจะยุบตัวลงและแห้งตายในที่สุด เมื่อสังเกตส่วนโคนต้น
ของพืชจะพบว่าบริเวณโคนต้นเหนือพื นดินถูกท าลายเป็น แผลเน่าสีน  าตาล ซึ่งในระยะแรกจะมีลักษณะช  าน  า 
ต่อมาแผลจะแห้งเป็นสีน  าตาลเข้ม และจะลุกลามเข้าไปถึงส่วนของล าต้น ตัดการล าเลียงน  า อาหาร ท าให้ต้นถั่ว
ลิสงเกิดอาการเหี่ยวดังกล่าว ซึ่งเมื่อถอนต้นขึ นบางครั งล าต้นจะขาดจากส่วนราก ในระยะนี จะพบเส้นใยและสปอร์
สีด าคล้ายเขม่าของเชื อราขึ นปกคลุมอยู่ ส าหรับการแพร่ระบาดนั นเชื อราสามารถแพร่กระจายได้ โดยเชื อรา  A. 
niger Van Tiegh  สามารถติดไปกับดินและเศษซากพืชที่เป็นโรค รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท าให้
โรคนี แพร่ระบาดได้อย่างกว้างขวาง โรคโคนเน่าขาดมักพบระบาดในถั่วลิสงที่ปลูกในดินทรายหรือร่วนทราย 
อุณหภูมิของดินและอากาศสูง 30-35 องศาเซลเซียส ความชื นดิน 13-16 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี ยังพบว่าการใส่ปุ๋ย
คอกและยิปซัมท าให้การระบาดของโรครุนแรงมากขึ น ท าให้ถั่วลิสงตายได้ตั งแต่ระยะต้นกล้าจนกระทั่งเก็บเกี่ยว 
ส่วนการป้องกันและก าจัดโรคโคนเน่าขาดนี  สามารถท าได้โดยหลีกเลี่ยงการปลูกถั่วซ  าที่เดิมเป็นเวลาหลายๆ ปี 
ควรปลูกพืชชนิดอ่ืนสลับบ้าง เช่น ข้าวโพด  แตง เป็นต้น นอกจากนี ควรมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี มี
ลักษณะสมบูรณ์ ความงอกดี อีกทั งก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงด้วยสารเคมีป้องกันและก าจัดเชื อรา เช่น 
carboxin+thiram 75 เปอร์เซ็นต์ WP อัตรา 1.5 - 3 กรัม ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือ captan 50 เปอร์เซ็นต์  WP 
3 กรัม ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และถ้ามีการระบาดของโรคในช่วงหลังอาจใช้สารเคมีดังกล่าวผสมน  าแล้วราดดิน ที่
ส าคัญควรมีการท าลายเศษซากพืชที่เป็นโรคเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรคต่อไปด้วย (วุฒิศักดิ์, 2534)การทดลองนี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดและวิธีการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันก าจัดโรคโคนเน่า
ในถั่วลิสง  

7. วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 

1.อุปกรณ์ 

ถั่วลิสงพันธุ์อ่อนแอ (ขอนแก่น 60-2) 
ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12  อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  
ยิปซั่มอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช 
สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 

-สารป้องกันก าจัดเชื อราตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร metalaxyl (Apron 35 SD) 
เครื่องพ่นสารเคมีแบบโยกสะพายหลัง 

 2.วิธีการ 

1.  แผนการทดลอง RCB จ านวน 4 ซ  า 6 กรรมวิธี 
2.  กรรมวิธ ี 

กรรมวิธีที่ 1  คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสาร metalaxyl-M+mancozeb (ริดโดมิลโกลด์ 
เอ็มแซด 68 ดับบลิวจี)  



กรรมวิธีที่ 2 คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสาร carbendazim (คาร์เบนดาซิม 50 ดับบลิวพี)  
กรรมวิธีที่ 3  คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสาร metalaxyl (Apron 35 SD) ในอัตรา 7 กรัม 

ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  
กรรมวิธีที่ 4  คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสาร iprodione (rovral 50% wp) อัตรา 5 กรัม 

ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  
กรรมวิธีที่ 5  คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยTrichoderma อัตรา 10-20 กรัมต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม 
   กรรมวิธีที่ 6  คลุกเมล็ดด้วยน  าเปล่า 
 3. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-2  ก่อนปลูกคลุกเมล็ดด้วยกรรมวิธีการทดลอง  ระยะปลูก 50x20 
เซนติเมตร จ านวน 2  ต้นต่อหลุม ระหว่างซ  าและแปลงย่อย 100 เซ็นติเมตร เมื่อถั่วลิสงงอก  15-20  วัน  ท าการ
ก าจัดวัชพืชครั งที่ 1 และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12  อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบพูน
โคน  ก าจัดวัชพืชครั งที่ 2 เมื่ออายุ  40  วันพร้อมใส่ยิปซั่มอัตรา  50 กิโลกรัมต่อไร่  ใช้สารก าจัดเชื อราตาม
กรรมวิธีทดลอง เมื่อถึงอายุเก็บเก่ียวท าการเก็บในพื นที่ 4x4  เมตร 
 4.  การบันทึกข้อมูล 

-วันปลูก วันงอก  วันเก็บเกี่ยว จ านวนหลุมเก็บเกี่ยว จ านวนฝักต่อหลุม  (โดยสุ่ม 10 หลุม)  
น  าหนักฝักแห้ง  

-ร้อยละการเกิดโรคโคนเน่าขาด 
เวลาและสถานที่ 
 -ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ นสุด)   ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 

-สถานทีท่ าการทดลอง  -แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 

พบว่าการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสาร iprodione มีการเกิดโรคโคนเน่าขาวน้อยที่สุดร้อยละ 11.02 รองลงมา
คือ metalaxyl-M+mancozeb และ trichoderma ร้อยละ 11.95 และ 12.45 ตามล าดับ โดยการใช้น  าเปล่ามีการเกิด
โรคมากที่สุดร้อยละ 15.14 แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนผลผลิตพบว่า คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย
สาร iprodione ให้ผลผลิตสูงสุด 181.22 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ metalaxyl-M+mancozeb และ metalaxyl 
ให้ผลผลิต 165.67 และ 159.22 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 

กรรมวิธี 
ร้อยละการเกิดโรค

โคนเนา่ขาว 
ร้อยละฝักที่เป็น
โรคโคนเน่าขาว 

ระดับความ
รุนแรง 

ผลผลิต 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

metalaxyl-
M+mancozeb 11.95 5.48 3.5 165.67ab 



carbendazim 12.83 6.91 3.5 150.56bc 
metalaxyl 14.30 4.08 3.3 159.22abc 
iprodione 11.02 3.32 3.2 181.22a 
trichoderma 12.45 2.60 3.2 153.33bc 
น  าเปล่า 15.14 4.99 3.5 137.67c 
 ns ns ns * 
CV (%) 22.37 47.69 9.28 8.85 

ค่าเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 

 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

พบว่าการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสาร iprodione มีการเกิดโรคโคนเน่าขาวน้อยที่สุดร้อยละ 11.02 รองลงมา
คือ metalaxyl-M+mancozeb และ trichoderma ร้อยละ 11.95 และ 12.45 ตามล าดับ โดยการใช้น  าเปล่ามีการเกิด
โรคมากที่สุดร้อยละ 15.14 แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนผลผลิตพบว่า คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย
สาร iprodione ให้ผลผลิตสูงสุด 181.22 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ metalaxyl-M+mancozeb และ metalaxyl 
ให้ผลผลิต 165.67 และ 159.22 กิโลกรมัต่อไร่ ตามล าดับ 

 
10. การน าผลงานใช้ประโยชน์ 

เป็นค าแนะน าเกษตรกรในการควบคุมโรคโคนเน่าถั่วลิสง 
 
11.ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการ นักวิชาการ และพนักงาน ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การจัดท าการทดลองจนกระทั่งได้ข้อมูลเพ่ือน ามาเสนอในรายงานฉบับนี  
 
12.เอกสารอ้างอิง 

. 
วุฒิศักดิ์  บุตรธนู  ไพศาล  ศุภางคเสน  ประหยัด  พลโลก  สุทธิ  สุริยะ  ประคอง  นวลอ่อน  และอรรัตน์ วงศ์ศรี. 

2533.  ศึกษาการเกิดและการแพร่ระบาดของโรคล าต้นเน่าของถั่วลิสง.  รายงานผลงานวิจัยปี 2533.  ถั่ว
ลิสง ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  สถาบันวิจัยพืชไร่  กรมวิชาการเกษตร หน้า 422-432 

วุฒิศักดิ์  บุตรธนู   สุทธิ  สุริยะ  ธนิต  โสภโณดร และปรีชา  สุรินทร์. 2539. ปฏิกิริยาของพันธุ์ถั่วลิสงต่อโรคโคน
เน่าขาดที่เกิดจากเชื อรา Aspergillus niger รายงานผลงานวิจัยปี 2539. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (เล่มที่ 
1)  สถาบันวิจัยพืชไร่  กรมวิชาการเกษตร หน้า 229-236 
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