
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
------------------------------------------- 

1. แผนงานวิจัย                     :วิจัยและพัฒนาการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือใช้เป็นค าแนะน าในการ 
ผลิตพืชบริโภคภายในประเทศและส่งออก 

2. โครงการวิจัย                     :วิจัยและพัฒนาการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อใช้เป็นค าแนะน าในการ
ผลิตพืชบริโภคภายในประเทศและส่งออก 

    กิจกรรมที่ 2                      :ศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ือเป็นค าแนะน าส าหรับพืชผัก 
ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ ส าหรับบริโภคภายในประเทศและการ
ส่งออก 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองสาเหตุจาก 
เชื้อรา Phakopsora pachyrhizi 

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  :Efficacy of some fungicides for control Phakopsora pachyrhizi 
the causal Agent of Soybean Rust 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง  : นางสาวชนินทร  ดวงสอาด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    ผู้ร่วมงาน   : นางสาวสุทธิณี   ลิขิตตระกูลรุ่ง      ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 

  นางสาวพรพิมล  อธิปัญญาคม      ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช        
นางสาวพิมพ์นภา  ขุนพิลึก    สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
นางสาวมะโนรัตน์  สุดสงวน    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
นางสาวสุณีรัตน์  สีมะเดื่อ           ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
นางสาวอมรรัชฏ์   คิดใจเดียว    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช      

5. บทคัดย่อ  

การทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phakopsora 
pachyrhizi วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 7 กรรมวธิี โดยท าการทดลอง 2 ครั้ง ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัย
พืชไร่เชียงใหม่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยท าการทดลองครั้งท่ี 1 ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง กันยายน 
2560 และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 จากผลการทดลองทั้งสองครั้ง ใหผลที่สอดคล
องกันคือ tebuconazole 25% W/V EW อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ cyperconazole 10% W/V SL 
อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองได้ดี พบระดับความ
รุนแรงของโรคน้อยกวากรรมวิธีพนสารทดสอบชนิดอ่ืน รวมถึงกรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถใช
เป็นสารแนะน าในการปองกันก าจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองทีม่ีสาเหตุจาก เชื้อรา P. pachyrhizi โดยมีตนทนุ



การพนสาร 34.00 และ 9.20 บาท/20 ลิตร หรือ 204 และ 55 บาท/ไร่ ตามล าดับ จากการทดลองไม่พบผลกระทบ
ของสารป้องกันก าจัดต่อพืชทดสอบ 

Efficacy of fungicides to control soybean rust disease caused by Phakopsora pachyrhizi. 
The RCB had been designed for the experimental plan with seven treatments and each of the 
treatments consisted of four replications. The two experiments were conducted on soybean 
plantation located in Chiangmai Field Crop Research Center Nong Han sub-district, San Sai district, 
Chiangmai province, but in different seasons. The first experiment was done from March 2016 to 
September 2017 and the second one was done from December 2017 to April 2018. Both 
experiments showed the congruent results that tebuconazole 25% W/V EW with rate of use at 
10 ml/20 liter of water and cyperconazole 10% W/V SL with rate of use at 80 ml/20 liter of water. 
Tebuconazole and cyperconazole presented the better results in controlling the soybean rust 
fungi by having the lower rate of disease severity with a significantly of differentiation among 
treatments. The cost of use those two fungicides were 34.20 and 9.20 THB/20 liters solution of 
fungicide or 204 and 55 THB/Rai, respectively. The abnormal or toxic symptoms due to the 
fungicide had not been found based on these experiments. 

6. ค าน า 

ถั่วเหลืองเป็นพืชน้ ามันที่ส าคัญของโลก เนื่องจากสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการบริโภคเมล็ดและ
น้ ามัน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และใช้กากเป็นอาหารสัตว์ ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สีทาบ้าน ปลาทูน่า
กระป๋อง พลาสติก และกาว นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์เป็นพืชบ ารุงดิน เป็นเหตุให้ความต้องการใช้ถั่วเหลือง
ขยายตัวมาโดยตลอด ในส่วนของการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค  นอกจากนีผ้ลจาก
มาตรการ Free Trade Area ส่งผลให้ราคาน้ ามันถั่วเหลืองภายในประเทศ ต้องมีการปรับลดราคาเพ่ือแข่งขันกับ
ราคาน้ ามันถั่วเหลืองน าเข้า  แนวทางในแก้ไข จึงควรจะต้องมีการส่งเสริมการปลูกถ่ัวเหลืองให้มีต้นทุนที่ลดลง ไม่
ว่าจะเป็นมาตรการขยายการเพาะปลูก การอุดหนุนผลผลิตโดยรัฐบาล หรือท าการวิจัยศึกษาปละปรับปรุงพันธุ ์
เพ่ือให้ได้พันธุ์ถั่วเหลืองที่ให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น ตลอดจนการให้ความรู้เกษตรกรในด้านต่าง ๆ  อนึ่ง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการผลิตถั่วเหลืองปัจจัยหนึ่งคือด้านศัตรูพืช ได้แก่ โรคพืช แมลงศัตรูพืช และวัชพืช ซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีส่งผลต่อ
การผลิต หนึ่งในโรคพืชที่เป็นเป็นปัญหาส าคัญในการปลูกถั่วเหลืองคือ โรคราสนิม ดังนั้นการศึกษาการป้องกัน
ก าจัดโรคพืชที่ถูกต้องจะช่วยลดต้นทุน และความเสี่ยงต่อการสูญเสียในกระบวนการผลิตถั่วเหลืองอีกทางหนึ่ง 

เชื้อรา Phakopsora pachyrhizi  Sydow. เป็นเชื้อราสาเหตุของโรคราสนิมของถั่วเหลือง (ปรีชา, 2536; 
ศรีสุข, 2525) การผลิตถั่วเหลืองไร่ พบว่าโรคราสนิมส่งผลต่อผลผลิต โดยผลผลิตที่ได้มนี้ าหนัก หรือปริมาณของ
ผลผลิตลดลง 48-91 % (Tschanz, 1983) ในประเทศไทยมีรายงานความเสียหายเนื่องมาจากโรคราสนิม โดยต่อ
ส่งผลกระทบต่อด้านปริมาณและคุณภาพของถั่วเหลืองกว่า 8-80% (Sangawonges, 1973) และมีรายงาน



เพ่ิมเติมอีกว่า ในแปลงถั่วเหลืองที่ไม่ได้ท าการป้องกันโรคราสนิม มีผลผลิตลดลง 23.36 % (สมจินตนา และ
คณะ, 2530)  

เชื้อราสาเหตุโรคราสนิม จะเริ่มเข้าท าลายถั่วเหลืองในช่วงต้นฤดกูารปลูก สามารถพบรอยแผลบริเวณใบ
ล่างเมื่อถั่วเหลืองเริ่มออกดอก เชื้อราจะสร้างสปอร์เพ่ิมมากข้ึน จากนั้นแผลจะขยายลุกลามข้ึนสู่ส่วนบนของทรง
พุ่ม ใบล่างๆ จะเริ่มเหลือง และร่วง ในการจัดการโรคราสนิมต้องมีการป้องกันก าจัดโรคตั้งแต่ระยะออกดอก
จนกระท่ังหมดระยะสร้างฝัก เพ่ือรักษาผลผลิต ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวทรงพุ่มของถั่วเหลืองจะหนาแน่นมาก หากมี
การใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชไม่เหมาะสม หรือฉีดพ่นไม่ทั่วถึง จะส่งผลต่อการผลิต จึงจะต้องพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพและวิธีการในการป้องกันก าจัด โดยชนิดของสารป้องกันก าจัดโรคพืชควรให้ผลในการป้องกันก าจัด
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเสี่ยงของความเสียหายของผลผลิตและต้นทุนที่เกิดจากสารป้องกันก าจัดโรคพืช
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ใช้ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมถั่วเหลือง สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม 
ในกลุ่มแรกคือ strobilurins ซึ่งเป็นสารที่มีผลในการป้องกันออกฤทธิ์ในการป้องกันไม่ให้เชื้อราสาเหตุเข้า
ท าลายพืช โดยจะมีผลต่อการงอกของสปอร์ของเชื้อราสาเหตุ ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการเจริญเข้าพืช
อาศัย ดังนั้นการใช้สารในกลุ่มนี้เพ่ือเป็นเชิงป้องกัน ก่อนการเข้าท าลายจะให้ผลดี กลุ่มที่สองคือ triazoles เป็น
กลุ่มที่มีคุณสมบัติทั้งป้องกันและรักษา กลุ่มที่สามคือ Premix สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ผสมระหว่างสองกลุ่ม 
strobilurins+ triazoles (Muelle, 2007) การศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นการใช้สารป้องกันก าจัดแบบผสม เช่น
การใช้สาร tebuconazole + oxycarboxin pyrachostrobin + epoxiconazole trifloxystrobin + 
propiconazole fluquinconazole + mineral oil  และ azoxystrobin + mineral oil เป็นต้น (Utiamada, 
2004) สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่แนะน าโดยส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร คือ 
chlorothalonil และ triadimifon โดยสารทั้งสองชนิดได้ผ่านการทดสอบและแนะน าเพ่ือป้องกันก าจัด โรครา
สนิม (อรพรรณ, 2552) อย่างไรก็ตามควรมีสารป้องกันก าจัดโรคพืช ที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุม  โรครา
สนิมได้ดี และมีความหลากหลายของราคา มาเป็นทางเลือกเพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต  

โรคราสนิม เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อของการปลูกถ่ัวเหลือง โรคนี้มักระบาดในฤดูฝนในเขตพ้ืนที่
ปลูกบริเวณภาคเหนือตอนบน ท าให้เกิดความเสียหายต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เมล็ดถั่วเหลืองที่ได้มี
คุณภาพต่ า เมล็ดมีขนาดเล็กและลีบ แนวทางการป้องกันก าจัดโรคท่ีได้ผลในปัจจุบันเป็นการพัฒนาและปรับปรุง
พันธุ์เพ่ือให้ต้านทานต่อการเข้าท าลายหรือทนทานต่อโรค ซึ่งเป็นการป้องกันที่ให้ผลดีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม
เชื้อสาเหตุซ่ึงเป็นสิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอด จึงปรับตัวเพ่ือให้สามารถเข้าท าลายพืชอาศัยได้ ดังนั้นแม้จะใช้
พันธุ์ทีมีความต้านทานหรือทนทาน ก็ยังสามารถพบการเข้าท าลายของเชื้อสาเหตุได้ หากต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ซึ่ง
ใช้ระยะเวลานาน และไม่ตอบสนองต่อการจัดการโรคราสนิมได้ทันท่วงที ดังนั้นอีกทางเลือกในการป้องกันก าจัดโร
คราสนิมคือการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช และวิธีการนี้ซึ่งยังเป็นที่นิยมของเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเหลือง  



ดังนั้นเพ่ือให้ได้ทราบชนิด และอัตราการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ การทดลองนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือได้สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มปีระสิทธิภาพและอัตราการใช้ที่เหมาะสมในการป้องกันก าจัด     โร
คราสนิมของถั่วเหลือง  

7. วิธีด าเนินการ 
    - อุปกรณ์ 

1. สารเคมี ได้แก่ สารป้องกันก าจัดโรคพืช; chlorothalonil cyperconazole propiconazole 
tebuconazole azoxystrobin azoxystrobin+ difenoconazole  

2. เครื่องพ่นสารแบบเครื่องยนต์ 
3. อุปกรณ์ผสมสารเคมี เช่น ถังน้ า อุปกรณ์ตวงวัดปริมาตร 
4. กล้องถ่ายรูป 
5. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลและผลการทดลอง 

กรรมวิธีการทดลอง  
วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block (RCB) จ านวน 4 ซ้ า ตาม 7 กรรมวิธี ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1  พ่นสาร chlorothalonil 75% WP       อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2  พ่นสาร cyperconazole 10% W/V SL   อัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3  พ่นสาร propiconazole 10% W/V EC   อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4  พ่นสาร tebuconazole 25% W/V EW   อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5  พ่นสาร azoxystrobin 25% W/V SC     อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6  พ่นสาร azoxystrobin 20%+difenoconazole 12.5 W/V SC  

     อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
          กรรมวิธีที่ 7  พ่นน้ าเปล่า (กรรมวิธีควบคุม) 

   - วิธีการ 

 เตรียมแปลงปลูกพืชทดสอบในแหล่งปลูกถั่วเหลือง โดยปลูกถ่ัวเหลือง ขนาดแปลงย่อย 3 x 5 ตารางเมตร 
และมีระยะห่างระหว่างแปลงย่อย 0.5-1 เมตร พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชตามกรรมวิธีที่ก าหนดโดยใช้เครื่องพ่น
สารแบบเครื่องยนต์ อัตราการใช้น้ า 120 ลิตรต่อไร่ พ่นสารครั้งแรกเมื่อพบโรค พ่นสารจ านวน 4 ครั้ง ทุก 7 วัน 
ประเมินความรุนแรงของโรค ตามมาตรฐานค าแนะน าการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร   กรม
วิชาการเกษตร ก่อนพ่นสารทุกครั้งและหลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 7 และ 14 วัน โดยสุ่มประเมินจากพืช 20 ต้นต่อ
แปลงย่อย แบ่งระดับความรุนแรงเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1 = พืชไม่ปรากฏอาการโรค 
ระดับ 2 = พืชปรากฏแผลราสนิมที่ใบและส่วนต่าง ๆ 1-5 เปอร์เซ็นต์ของต้น  
ระดับ 3 = พืชปรากฏแผลราสนิมที่ใบและส่วนต่าง ๆ 6-10 เปอร์เซ็นต์ของต้น  



ระดับ 4 = พืชปรากฏแผลราสนิมที่ใบและส่วนต่าง ๆ 11-25 เปอร์เซ็นต์ของต้น  
ระดับ 5 = พืชปรากฏแผลราสนิมที่ใบและส่วนต่าง ๆ 26-50 เปอร์เซ็นต์ของต้น  
ระดับ 6 = พืชปรากฏแผลราสนิมที่ใบและส่วนต่าง ๆ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figure 1:  Visual scale of soybean rust disease severity (percentage of disease leaf area) 
(Godoy et al., 2006) 

 

 

 

 การบันทึกข้อมูล 
- บันทึกความรุนแรงของโรคเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจัดข้อมูลตามระดับความรุนแรง 
- บันทึกสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขณะท าการทดลองเท่าที่จะท าได้ เช่น ความชื้น 

ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความแห้งแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น 
- บันทึกผลกระทบของสารทดลองต่อพืช 
- น าข้อมูลความรุนแรงของโรค ที่ได้จากการบันทึกไปวิเคราะห์ผลโดยวิธีทางสถิติ 
- ค านวณต้นทุนการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อไร่ 

   - เวลาและสถานที่ 
เวลา  ระยะเวลาเริ่มต้น ตุลาคม 2559 และสิ้นสุด กันยายน 2561 รวม 2 ปี 
สถานที่  กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 



  ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ท าการทดลองครั้งที่ 1 ในแปลงทดลองของ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่
ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง กันยายน 2560 ในเดือนมีนาคม 2560 ปลูกถ่ัวเหลืองพันธุ์ สจ.2 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อ
โรคราสนิม เพ่ือเพ่ิมปริมาณของเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอต่อการทดลอง และทันต่อการทดสอบในเดือนพฤษภาคม 
2560 (ต้นฤดูฝน) ด าเนินการทดลองโดยเตรียมแปลง มีขนาดแปลงย่อย 3 x 5 ตารางเมตร และปลูกถัว่เหลืองพันธุ ์
สจ.2 เดือนมิถุนายน 2560 เริ่มทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชเนื่องจากเริ่มพบราสนิม 
สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช ได้แก่ chlorothalonil 75% WP cyperconazole 10% W/V SL propiconazole 
10% W/V EC tebuconazole 25% W/V EW azoxystrobin 25% W/V SC และ azoxystrobin 
20%+difenoconazole 12.5 W/V SC  

ผลจากการทดลองพบว่า สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมถัว่
เหลือง ได้แก่ tebuconazole 25% W/V EW อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ cyperconazole 10% W/V 
SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดย propiconazole 10% W/V EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
azoxystrobin 25% อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร azoxystrobin 20%+difenoconazole 12.5 W/V SC W/V 
SC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ chlorothalonil 75% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร ให้ประสิทธิภาพ
รองลงมาตามล าดับ การทดลองทุกกรรมวิธีที่ใช้สารเคมีให้ผลแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ความเชื่อมั่น 95% (Table 1) ดังนั้นผลจากการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคราสนิมของถั่วเหลือง 
แปลงที่ 1 ไดส้ารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพคือ tebuconazole 25% W/V EW อัตรา 10 มิลลิลิตร/
น้ า 20 ลิตร และ cyperconazole 10% W/V SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ท าการฉีดพ่นทุก 7 วัน มีตนทุน
การพนสารคือ 34.00 และ 9.20 บาท/20 ลิตร หรือ 204 และ 55 บาท/ไร่ ตามล าดับ (ต้นทุนค่าใช้จ่ายของสารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคพืชดังแสดงใน Table 3) 

ท าการทดลองครั้งที่ 2 ในแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่ เชียงใหม่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 (ต้นฤดูหนาว) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ด าเนินการพ่นสารเคมีตาม
กรรมวิธีการทดลองเนื่องจากเริ่มพบราสนิม ผลจากการทดลองพบว่า สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมถ่ัวเหลือง ได้แก่ tebuconazole 25% W/V EW อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
และ cyperconazole 10% W/V SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดย propiconazole 10% W/V EC  



Table 1: Efficacy of fungicides application for the control of soybean rust disease site 1 (rainy season), located in Chiangmai Field Crop Research 
Center, Sansai district, Chiangmai province 

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml/20 l 
of water) 

Score evaluation of soybean rust disease1/ 

Before application After application 

1st 2nd 3rd 4th 7 days 14 days 

chlorothalonil 75% WP 20 2.39 ab2/ 3.46 c 4.18 d 4.54 c 4.68 cd 5.10 c 

cyperconazole 10% W/V SL 80 2.3 a 3.10 b 3.70 bc 4.13 ab 4.44 ab 4.86 a 

propiconazole 10% W/V EC 40 2.29 a 2.88 a 3.48 a 4.06 a 4.55 bc 4.94 ab 

tebuconazole 25% W/V EW 10 2.48 b 2.74 a 3.53 ab 3.95 a 4.39 a 4.88 a 

azoxystrobin 25% W/V SC 20 2.46 b 3.25 bc 3.79 c 4.25 b 4.78 de 5.05 bc 

azoxystrobin 20%+difenoconazole 12.5 W/V SC 50 2.43 ab 3.18 b 3.73 bc 4.29 b 4.84 e 5.06 c 

Control - 2.49 b 3.91 d 4.33 d 4.85 d 5.42 f 5.61 d 

CV (%) - 13.9 14.50 13.50 12.60 11.90 15.1 

RE (%) - - 81.30 37.20 43.10 56.80 23.20 

1/ Soybean rust disease evaluation has been done using score of soybean rust disease based on 
  Pesticides efficacy experimental design and analysis, Department of Agriculture 
2/ Means followed by different letter in the same column are significantly different at the 5% level by DMRT. 

 

 

 



 



อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร azoxystrobin 25% อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร azoxystrobin 
20%+difenoconazole 12.5 W/V SC W/V SC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ chlorothalonil 75% WP 
อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร ให้ประสิทธิภาพรองลงมาตามล าดับ การทดลองทุกกรรมวิธีที่ใช้สารเคมีให้ผลแตกต่าง
กับกรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% (Table 2) ดังนั้นผลจากการทดลองได้สารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองคือ tebuconazole 25% W/V 
EW อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ cyperconazole 10% W/V SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ท าการ
ฉีดพ่นทุก 7 วัน และมีตนทุนการพนสารคือ 34.00 และ 9.20 บาท/20 ลิตร หรือ 204 และ 55 บาท/ไร่ ตามล าดับ 
(ต้นทุนค่าใช้จ่ายของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชดังแสดงใน Table 3)  

จากการทดลองใหผลที่สอดคลองกันคือ tebuconazole 25% W/V EW อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
และ cyperconazole 10% W/V SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรครา
สนิมของถั่วเหลืองได้ดี มีระดับความรุนแรงของโรคน้อยกวากรรมวิธีพนสารทดสอบชนิดอื่น รวมถึงกรรมวิธีควบคุม 
ดังนั้นสามารถใชเป็นค าแนะน าในการปองกันก าจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองทีม่ีสาเหตุจากเชื้อรา P. pachyrhizi 
โดยมีตนทุนการพนสารคือ 34.00 และ 9.20 บาท/20 ลิตร หรือ 204 และ 55 บาท/ไร่ ตามล าดับ จากการทดลอง
ไม่พบผลกระทบของสารป้องกันก าจัดต่อพืชทดสอบ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคราสนิมของถั่วเหลือง ไดส้ารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช
ที่มีประสิทธิภาพ คือ tebuconazole 25% W/V EW อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ cyperconazole 10% 
W/V SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ซ่ึงสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได้ดี โดยพบว่ามีระดับความรุนแรง
ของโรคน้อยกวากรรมวิธีพนสารทดสอบชนิดอ่ืน รวมถึงกรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งไม่พบ
ผลกระทบของสารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อพืชทดสอบ จึงสามารถใชเป็นค าแนะน าในการปองกันก าจัด   โรคราสนิม
ของถั่วเหลืองที่มีสาเหตุจากเชื้อรา P. pachyrhizi  

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจากผลการทดลองจะได้สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการ
เกิดโรค หรือความรุนแรงของโรค แต่การป้องกันและการควบคุมการเกิดโรคที่ดีที่สุดคือ การฉีดพ่นในเชิงป้องกัน 
ก่อนการพบโรคหรือเมื่อพบแม้เพียงเล็กน้อย โดยระยะที่เหมาะสมในการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชเพ่ือป้องกัน
การเกิดโรคราสนิมถั่วเหลือง คือระยะก่อนการออกดอก ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายได้มากกว่าการใช้สารป้องกัน
ก าจัดโรคพืชเมื่อพบโรค ดังนั้นความส าเร็จหรือความคุ้มทุนของการผลิตนอกจากจะพิจารณาจากต้นทุนหรือชนิด
ของสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชแล้ว ระยะการใช้สารเคมีที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนที่สูง และ
ความเสียหายต่อผลผลิตได้เช่นกัน  

ดังนั้นผลจากการทดลองนี้ ได้สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมใน
ถั่วเหลือง สามารถใช้เป็นค าแนะน าและเป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรในการป้องกันก าจัดโรคพืช ใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานส าคัญท่ีเป็นประโยชน์ แก่นักวิชาการโรคพืช และนักวิชาการเกษตร ในการพัฒนาหาวิธีการป้องกันก าจัด



โรคที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ปลูกพืชต่อไป โดยเมื่อสิ้นสุดการวิจัย สามารถน าผลงานวิจัยเสนอในการประชุม
วิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และ การประชุมวิชาการอารักขาพืช เป็นต้น 

 

 

 



Table 2: Efficacy of fungicides application for the control of soybean rust disease site 2 (dry season), located in Chiangmai Field Crop Research 
Center, Sansai district, Chiangmai province 

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml/20 l 
of water) 

Score evaluation of soybean rust disease1/ 

Before application After application 

1st 2nd 3rd 4th 7 days 14 days 

chlorothalonil 75% WP 20 1.75 ab2/ 3.20 c 3.61 bc 4.81 d 5.33 d 5.69 d 

cyperconazole 10% W/V SL 80 1.71 ab 3.01 bc 3.45 b 4.15 b 4.95 b 5.34 b 

propiconazole 10% W/V EC 40 1.83 b 2.93 b 3.66 c 4.48 c 5.14 c 5.48 c 

tebuconazole 25% W/V EW 10 1.86 b 2.66 a 3.19 a 3.89 a 4.79 a 5.15 a 

azoxystrobin 25% W/V SC 20 1.88 b 3.06 bc 4.15 d 4.93 d 5.51 e 5.71 d 

azoxystrobin 20%+difenoconazole 12.5 W/V SC 50 1.86 b 3.11 bc 4.11 d 4.93 d 5.51 e 5.70 d 

Control - 1.85 b 2.56 d 4.30 d 5.65 e 5.79 f 5.88 e 

CV (%) - 5.50 5.30 3.20 2.20 1.80 1.20 

RE (%) - - 83.60 61.00 27.30 12.10 37.70 

1/ Soybean rust disease evaluation has been done using score of soybean rust disease based on 
   Pesticides efficacy experimental design and analysis, Department of Agriculture 

2/ Means followed by different letter in the same column are significantly different at the 5% level by DMRT. 
 

 



 

 

Table 3:  Estimated cost of fungicides application for the control of soybean rust disease, located in Chiangmai Field Crop Research Center, 
Sansai district, Chiangmai province 

Treatment 
size of 

package 
Cost/Unita 

(THB) 

Rate of application 
(g, ml/20 l of 

water) 

Estimated cost 
(THB/20 l of 

water) 

Estimated 
cost 

(THB/Rai/time) 

chlorothalonil 75% WP 1,000 g 460 40 18.40 110 
cyperconazole 10% W/V SL 500 cc. 920 5 9.20 55 
propiconazole 10% W/V EC 500 cc. 420 40 33.60 202 
tebuconazole 25% W/V EW 500 cc. 850 20 34.00 204 
azoxystrobin 25% W/V SC 500 cc. 1,100 10 22.00 132 

azoxystrobin 20%+difenoconazole 12.5 W/V SC 500 cc. 950 20 38.00 228 
a The cost of fungicide based on the price in January 2017- January 2018 
b Spray volume: 120 liters/rai 

 

 

 

 



 

 

 



 10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลจากการทดลองนี้ ได้สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมของ     ถั่ว
เหลืองที่มีสาเหตุจากเชื้อรา P. pachyrhizi ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายต่อกระบวนการปลูก    ถัว่
เหลืองจากโรคราสนิม โดยกลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยคือ เกษตรกร บุคคลทั่วไป 
หน่วยงานราชการ ตลอดจนบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตร  

 11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ คุณอัชณา เตชะบุญ คุณทิพย์กมล ธิการาช คุณสุทธิณี ลิขิตตระกูลรุ่ง กลุ่มพัฒนาการ
ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 คุณพิมพ์นภา  ขุนพิลึก ศูนย์วิจัยพืชไร่
เชียงใหม่ พ่ี ๆ และน้อง ๆ กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช ที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการ
ด าเนินการทดลอง และการเก็บข้อมูล รวมถึงก าลังใจที่มีให้กันเสมอมา 
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