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บทคัดย่อ 

 การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุ

จากเชื้อ Pseudocercospora cruenta Sacc.ในแปลงปลูกเกษตรกร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ใน

เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และอ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี ในเดือนพฤศจิกายน-เดือน



ธันวาคม 2560 พบว่า หลังการฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชจ านวน 3 ครั้ง ทุก 7 วัน สาร 

carbendazim 50% WP อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สาร mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัม

ต่อน้ า 20 ลิตร และสารchlorothalonil 75 % WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพใน

การควบคุมโรคใบจุดของถั่วฝักยาวได้มากกว่ากรรมวิธีควบคุม ในการทดลองทั้ง2 การทดลอง 

ค าแนะน าที่ได้คือควรใช้สาร carbendazim 50% WP อัตรา 12 กรัม/น้ า 20 ลิตร ในการฉีดพ่น

โรคใบจุดของถั่วฝักยาว ตั้งแต่เริ่มพบโรคในแปลงปลูก ต้นทุนการพ่นสารเคมีทั้ง 3 ชนิด มีดังนี้ สาร 

carbendazim 50% WP มีต้นทุนการฉีดพ่นเท่ากับ 4.56 บาทต่อน้ า 20 ลิตร สาร mancozeb 

80% WP มีต้นทุนการพ่นสารเท่ากับ 14.00 บาทต่อน้ า 20 ลิตร และสาร chlorothalonil 75 % 

WP ต้นทุนการพ่นสารเท่ากับ 12.00 บาทต่อน้ า 20 ลิตร 

Abstract 

 Efficacy of fungicides to control leaf spot of bean cause by 

Pseudocercospora cruenta Sacc.  at Ban Phae District, Samut Sakhon Province in 

January- February 2017 and Si Prachan District, Suphan Buri Province in November-

December 2017 found that after application 3 times every 7 days, carbendazim 50% 

WP 12 g/ 20 L, mancozeb 80% WP 40 g/ 20 L and chlorothalonil 75 % WP 20 g/ 20 

L have efficacy to control leaf spot more than control treatment. In this experiment, 

recommend to use carbendazim 50% WP 12 g/ 20 L  cost of spraying 4.56 bath/ 20 

L, mancozeb 80% WP 40 g/ 20 L cost of spraying 14.00 bath/ 20 L, chlorothalonil 75 

% WP 20 g/ 20 L cost of spraying 12.00 bath/ 20 L. 

ค าน า 

  ถั่วฝักยาว (Vigna sesquipedalis Fruw.) จัดเป็นพืชผักในตระกูลถั่ว เป็นพืชผักเศรษฐกิจที่

ส าคัญ ปลูกได้ตลอดปี (เมฆ, 2541) แต่ปลูกได้ผลที่สุดคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน เป็น

ผักชนิดหนึ่งที่ชาวเอเซียนิยมบริโภคมาก โดยเฉพาะชาวฮ่องกงและสิงคโปร์ นอกจากตลาดเอเซีย

แล้ว ตลาดต่างประเทศทางยุโรป ซึ่งมีคนเอเซียอพยพเข้าไปอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก เช่น ฝรั่งเศส 

อังกฤษ และเยอรมันตะวันตก ตลอดจนประเทศทางแถบตะวันออกกลาง ก็นับว่าเป็นตลาดที่

ค่อนข้างจะมีความต้องการสูง จึงนับได้ว่า เป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคท้ังภายในและนอก

ประเทศ ถั่วฝักยาวใช้บริโภคสด และน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด ปัจจุบันประเทศไทยมีการ



ส่งออกถั่วฝักยาวทั้งในรูปผักสดและแช่แข็งประมาณ 10,785  ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,875ล้านบาท 

(กรมวิชาการเกษตร, 2550) ถั่วฝักยาวมีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศจีนและอินเดีย เป็นพืชตระกูลถั่วที่

มีล าต้นเป็นเถาเลื้อย การเลื้อยของเถา มีทิศทางการพันทวนเข็มนาฬิกา การปลูกโดยการท าค้างจะ

ท าให้ผลผลิตสูงขึ้น นอกจากจะเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารแล้ว การปลูกถ่ัวฝักยาวจะช่วย

ปรับปรุงบ ารุงดินด้วย เพราะโดยธรรมชาติแล้ว ระบบรากของพืชตระกูลถั่ว จะมีการตรึงไนโตรเจน

จากอากาศมาไว้ในดิน นับว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่าง  ถั่วฝักยาวปลูกได้ทั่วทุกภาคของ

ประเทศ ชอบอากาศค่อนข้างร้อน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในระหว่าง 16-24 องศาเซลเซียส 

สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่ปลูกได้ดีในดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ าได้ดี สภาพความเป็น

กรดด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-6.0 และเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดตลอดวัน ถ้า้อากาศหนาวจะไม่

ค่อยได้ผลดีนัก แต่ถ้าอุณหภูมิสูงไปจะไม่โต เนื่องจากรากไม่สามารถดูดอาหารจากดินได้ หรือฝน

ตกชุกดอกจะร่วง (นภา และคณะ,2559) แหล่งปลูกท่ีส าคัญได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สระบุรี 

ปทุมธานี อ่างทอง นครนายก นครราชสีมา หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง นครสวรรค์ เชียงใหม่ ล าปาง (ชาลินี, 2557) อย่างไรก็ตาม

เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวฝักยาวต้องประสบปัญหาในการปลูกหลายปัญหารวมถึงปัญหาโรคที่เข้าท าลาย

ถั่วฝักยาวโรคทางใบของถั่วฝักยาวที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคใบจุด (Pseudocercospora cruenta 

Sacc.) โรคราสนิม (Uromyces vignae Barley.) และโรคราแป้ง (Oidium  sp.) (ปริศนา, 2548) 

 โรคที่ส าคัญโรคหนึ่งของถั่วฝักยาวคือโรคใบจุด (Pseudocercospora cruenta Sacc.) ท าให้
เนื้อเยื่อแผลแห้งเป็นวงกลมหรือเกือบจะกลมสีน้ าตาลตรงกลางแผล มีจุดไข่ปลาสีด าเล็ก ๆ ซึ่งเป็น
กลุ่มของเชื้อราที่ขึ้นเป็นกระจุกและเรียงเป็นวงกลมซ้อนกันมองเห็นชัดด้วยตาเปล่าท าให้มองเห็น
แผลเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้น ขนาดของแผลประมาณ 1-2 เซนติเมตรมักจะเกิดกับใบแก่ที่อยู่
ตอนล่าง ๆ(วรรณรีย์, 2551) ในออสเตรเลียพบโรคที่มีปัญหาอย่างมากกับถั่วฝักยาว คือ โรคราก
ปม โรคเหี่ยว โรคราแป้ง โรคใบจุด และโรคราสนิม ซึ่งจะพบเป็นประจ าและบางครั้งท าให้พืชเกิด
ความเสียหายอย่างมาก (Denis et.al., 2010) การใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชนั้น มีหลายสารที่ใช้
ได้ผลในต่างประเทศเช่น สารfutriafol, axoxystrobin และdifenoconazole การพ่นสารเคมีควร
พ่นในระยะดอกจนถึงระยะติดฝัก จะควบคุมโรคใบจุดได้ดี (Kristi, 2018) ในประเทศไทยค าแนะน า
การป้องกันก าจัดโรค โดยเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรค ปลูกพืชหมุนเวียน การใช้
สารเคมี เช่น mancozeb carbendazim propinep หรือ  chlorothalonil เป็นต้น ซึ่งมีการ
ทดสอบมานานแล้วในการแนะน าการป้องกันก าจัดโรคของกรมวิชาการเกษตรจึงท าการทดสอบ
ใหม่เพ่ือเป็นการยืนยันค าแนะน าการป้องกันก าจัดโรคใบจุดของถั่วฝักยาว 



วิธีด าเนินการ 

 อุปกรณ์ 

1.เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 5 เครื่อง 

2.สารเคมี carbendazim 50% WP, chlorothalonil 75 % WP, mancozeb 80% WP, 

propineb 70% WP 

3.ต้นถั่วฝักยาวจ านวน 400 ตน้ 

วิธีการ 

การวางแผนการทดลอง แบบ RCB 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า ซ้ าละ 20 ต้น  

กรรมวิธีที่ 1 carbendazim 50% WP อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  

กรรมวิธีที่ 2 chlorothalonil 75 % WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 3 mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 4 propineb 70% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 5 พ่นน้ าเปล่า  

-วิธีปฏิบัติการทดลอง ด าเนินการในแปลงถั่วฝักยาว ขนาดแปลงย่อย 30 ตารางเมตร เริ่มท า

การพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชตามกรรมวิธีด้วยเครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลังเมื่อพบ

อาการของโรค จ านวน 3 ครั้ง ทุก 7 วัน โดยใช้อัตราน้ า 120 ลิตร/ไร ่

-การบันทึกข้อมูล ท าการประเมินความรุนแรงของการเกิดโรคโดยสุ่มจากต้นถ่ัวฝักยาวจ านวน 

20 ต้นต่อแปลงย่อย แต่ละต้นประเมินความรุนแรงโรคจากใบล่างข้ึนมา 8 ชุดใบ แล้วน ามา

หาค่าเฉลี่ยต่อต้น โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์การเกิดโรค/พ้ืนที่ใบ ก่อนพ่นสารทุกครั้ง และหลังพ่น

ครั้งสุดท้าย 7 และ 14 วัน  

โดยแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 6 ระดับดังนี้ 

ระดับ1 ใบไม่ปรากฏอาการโรค 

ระดับ2 ใบปรากฏอาการโรค 1-10 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ3 ใบปรากฏอาการโรค 11-25 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ4 ใบปรากฏอาการโรค 26-50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ5 ใบปรากฏอาการโรค 51-75 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 

ระดับ6 ใบปรากฏอาการโรคมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 

และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติ โดยวิธีการ DMRT  

เวลาและสถานที่ 



เริ่มต้น ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2561  

แปลงเกษตรกร อ.บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครและอ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

  การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจาก

เชื้อ Pseudocercospora cruenta Sacc.ในแปลงปลูกเกษตรกร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

ในเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า หลังการฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช

จ านวน 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วนั สาร mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

สาร carbendazim 50% WP อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สาร chlorothalonil 75% WP 

อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และสาร propineb 70% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มี

เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของการเกิดโรคเท่ากับ 13.66,14.07, 18.92และ24.35 ตามล าดับ มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดของถั่วฝักยาวได้ดีกว่ากรรมวิธีควบคุม ที่มี

เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของการเกิดโรคเท่ากับ 21.72 ดังTable1 การด าเนินการทดสอบใน

แปลงเกษตรกรใน อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี ในเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2560 

พบว่า หลังพ่นสาร 7 วัน carbendazim 50% WP อัตรา 12 กรัม/น้ า 20 ลิตร mancozeb 

80% WP อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร propineb 70% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

chlorothalonil 75 % WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตรมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของการเกิด

โรคเท่ากับ 4.65, 4.91,5.77 และ6.20 ตามล าดับ มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคใบ

จุดของถั่วฝักยาวได้ดีกว่ากรรมวิธีควบคุม ที่มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของการเกิดโรคเท่ากับ 

8.21 ดัง Table2 จากการทดลองท้ัง 2 แปลง นั้น สาร mancozeb 80% WP อัตรา 40 

กรัม/น้ า 20 ลิตร carbendazim 50% WP อัตรา 12 กรัม/น้ า 20 ลิตร และchlorothalonil 

75 % WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีแนวโน้มในการป้องกันก าจัดโรคใบจุดของถั่วฝักยาว

ได้ดี 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อใบจุดของถั่วฝักยาวของ

ทั้ง 2 แปลงนั้น แนะน าให้ใช้สาร carbendazim 50% WP อัตรา 12 กรัม/น้ า 20 ลิตร ใน

การฉีดพ่นโรคใบจุดของถั่วฝักยาว โดยมีต้นทุนการพ่นสารเท่ากับ 4.56 บาทต่อน้ า 20 ลิตร 

mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีต้นทุนการพ่นสารเท่ากับ 14.00 บาท



ต่อน้ า 20 ลิตร chlorothalonil 75 % WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร ต้นทุนการพ่นสาร

เท่ากับ 12.00 บาทต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นจ านวน 3 ครั้ง ทุก 7 วัน ตั้งแต่สังเกตเห็นการเกิด

โรคในระยะแรกๆ ซึ่งจะช่วยลดการระบาดของโรคได้ 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.ได้ข้อมูลการจัดการควบคุมโรคใบจุดของถั่วฝักยาวด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชเพ่ือ

แนะน าเกษตรกรใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วฝักยาวที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างของ

สารป้องกันก าจัดโรคพืช 

2.จัดท าเอกสารคู่มือโรคใบจุดของถั่วฝักยาวและการควบคุมโรค 

หน่วยงานที่ได้รับผลประโยชน์ได้แก่ เกษตรกร นักส่งเสริมการเกษตรและนักวิชาการท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณคุณทัศนาพร ทัศคร และคุณยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี กลุ่มวิจัยโรคพืชเป็นอย่างยิ่ง ที่

ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆในการด าเนินงานทดลอง ขอขอบคุณทีมงานกลุ่มบริหาร

ศัตรูพืชทุกท่านที่ท าให้งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ภาคผนวก 



Table1 Efficacy of fungicides to control leaf spot of bean cause by Pseudocercospora cruenta Sacc. at Ban Phae District, Samut Sakhon 
Province, January-February 2017.  
 

Treatment 
Rate of application 

(g/20l of water) 

Severity of plant disease (%) 

Before app.   After app.(days) 

1 2 3  7  14  

carbendazim 50% WP  12 17.80 10.85a1/ 9.17a  14.07a 17.93 

chlorothalonil 75 % WP  20 18.53 11.21a 9.15a  18.92ab 16.73 

mancozeb 80% WP  40 16.69 11.38a 8.39a  13.66a 19.56 

propineb 70% WP  30 14.65 11.36a 8.18a  24.35b 20.13 

water  - 14.74 17.48b 20.67b  21.72b 21.27 

CV. (%) - 14.50 27.00 13.50   22.70 24.80 

RE (%) - - - 133.30  33.90 30.30 
1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMR 
 
Table2 Efficacy of fungicides to control leaf spot of bean cause by Pseudocercospora cruenta Sacc. at Si Prachan District, Suphan Buri Province, 
November-December 2017.  
 

Treatment 
Rate of application 

(g/20l of water) 
Severity of plant disease (%) 



Before app.   After app.(days) 

1 2 3  7  14  

carbendazim 50% WP  12 1.75 3.92 3.91  4.65a1/ 12.27b 

chlorothalonil 75 % WP  20 1.67 2.99 3.68  6.20ab 7.13a 

mancozeb 80% WP  40 1.87 4.71 5.39  4.91a 8.99a 

propineb 70% WP  30 2.09 3.79 4.70  5.77ab 7.78a 

water  - 2.13 4.82 5.40  8.21b 15.77c 

CV. (%) - 18.40 29.90 35.20  28.70 15.80 

RE (%) - - - -  86.10 84.70 
1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMR 


