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5. บทคัดยอ    

 การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวงถ่ัวเหลือง พันธุเชียงใหม60        

ในสภาพเรือนทดลองและสภาพแปลงทดลอง ในป 2562 – 2563  ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ

พืชเชียงใหม พบวา สภาพเรือนทดลอง ป 2562 การคลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP 

อัตรา  3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และพน Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC 

อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร พบการเกิดโรคเมล็ดสีมวงต่ำท่ีสุด คือ 0.33% รองลงมา คือ การพน 

Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร และการคลุกเมล็ด

กอนปลูกดวย Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และพน Azoxystrobin 25% 

SC อัตรา 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร พบการเกิดโรคเมล็ดสีมวง 0.67% และ 1% ตามลำดับ สวนในสภาพ



แปลงทดลอง ซ่ึงดำเนินการในฤดูฝน ป 2562 พบวาการพน Propiconazole+Difenoconazole  

15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร มีการเกิดโรคเมล็ดสีมวงต่ำท่ีสุด คือ 4.75% รองลงมา คือ 

คลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ  1 กิ โลกรัม  และพน 

Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร และการคลุกเมล็ด

กอนปลูกดวย Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และพน Azoxystrobin 25% 

SC อัตรา 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร พบการเกิดโรคเมล็ดสีมวง 5.5% และ 7.5% ตามลำดับ สวนกรรมวิธี

ค วบ คุ ม  พ บ ก าร เกิ ด โรค เม ล็ ด สี ม ว ง  ถึ ง  26.25% ดั งนั้ น จึ งแน ะน ำให เลื อ ก ใช ก ารพ น 

Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ท่ีระยะ R2 และ R6

ทดแทนการใชสาร carbendazim ในการปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง เนื่องจากปลอดภัยตอมนุษย 

สิ่งแวดลอม และพบการเกิดโรคเมล็ดสีมวงนอยท่ีสุด 

 

 Abstract 

   The study of the efficiency of purple seed disease fungicide in soybeans 

varieties Chiangmai 60 in greenhouse condition and field condition from 2019 to 2020 

at Chiang Mai Seed Research and Development Center. The study was found that in 

experimental greenhouse condition in 2019, seed mixing before planting with 50% WP 

Captan at 50 g / 20 l of water and spraying Propiconazole + Difenoconazole 15%  + 

1 5 %  EC at 1 0  cc / 2 0  l of water had the lowest of purple seed disease was 0.33 

percent. Followed by spraying Propiconazole + Difenoconazole 15% + 15% EC at 10 

cc / 20 liters of water and seed mixing before planting with 50% WP Captan at 50 g / 

2 0  l of water and sprayed with Azoxystrobin 2 5 %  SC at 5  cc / 2 0  liters of water 

showed 0.67 and 1 percent purple seed disease respectively. While in experimental 

field that working in raining season in 2019 was found that Propiconazole + 

Difenoconazole 15% + 15% EC was sprayed at 10 cc per 20 liters of water had the 

lowest percentage of purple seed disease was 4.75 percent. Followed by seed mixing 

before planting with Captan 5 0 %  WP at 5 0  g / 2 0  l water and propiconazole + 

Difenoconazole 15% + 15% EC at 10 cc / 20 l water and seed mixing before planting 

with 50%  WP Captan at 50 g per 20 liters of water and 25%  SC Azoxystrobin were 

sprayed at 5  cc per 2 0  liters of water. It was found the purple seed disease at 5.5 

percent and 7.5 percent. while the control found the percentage of purple seed 



disease to 26.25. Therefore, we are recommended to use the spray of Propiconazole 

+ Difenoconazole 15% + 15% EC in the ratio 10 cc / 20 liters of water at R2 and R6 

stages instead of carbendazim to prevent the purple seed disease. Because it is safe 

for human, the environment and founded the least of purple seeds disease. 

 

6. คำนำ                                  

ปจจุบันการผลิตถ่ัวเหลืองในประเทศไทยยังไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ  

โดยในป 2558 สามารถผลิตไดเพียงรอยละ 1.3 ของปริมาณการใชท้ังหมด ท่ีเหลือเปนการนำเขาจาก

ตางประเทศ ซ่ึงมีปริมาณถึง 2.5 ลานตัน คิดเปนมูลคา 38,288 ลานบาท ปญหาการผลิตถ่ัวเหลืองไม

เพียงพอ สืบเนื่องมาจากผลผลิตเฉลี่ยตอไรคอนขางต่ำ คุณภาพของผลผลิตต่ำ มีการระบาดโรคและ

แมลงศัตรูท่ีสำคัญ ตนทุนการผลิตสูง และขาดแคลนแรงงานในการผลิต การระบาดของโรคพืชเปน

ปญหาท่ีสำคัญในการผลิตเนื่องจากสงผลตอคุณภาพและปริมาณผลผลิตถ่ัวเหลือง โรคท่ีพบในถ่ัว

เหลืองแบงออกเปน 2 ประเภท คือ โรคท่ีไมติดไปกับเมล็ดพันธุ ไดแก โรคราสนิม โรคโคนเนาดำ และ

โรคใบยอดยน สวนโรคท่ีติดไปกับเมล็ดพันธุ ไดแก โรคเมล็ดสีมวง โรคราน้ำคาง โรคใบจุดนูน            

โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดวง และโรคไวรสัใบดาง 

โรคเมล็ดสีมวง (Purple seed stain) เกิดจากเชื้อรา Cercospora kikuchii (ภาคผนวกท่ี 

1) พบวา โรคนี้จะระบาดรวดเร็วมากหากสภาพอากาศมีอุณหภูมิและความชื้นสูง เชื้อราสาเหตุของ

โรคนี้สามารถทำลาย ลำตน ฝก เมล็ด และใบ ลักษณะอาการท่ีพบ คือ อาการบนเมล็ดมีสีชมพู มวง 

ถึงมวงเขม บนผิวเปลือกของเมล็ด ถารอยสีมวงครอบคลุมเกินครึ่งหนึ่งของพ้ืนผิวเมล็ด เมล็ดถ่ัว

เหลืองจะเสียความงอก แตถาพบเพียงสวนนอยเมล็ดจะสามารถงอกได แตตนกลาจะไมแข็งแรง และ

เปนแหลงแพรระบาดของเชื้อราสาเหตุไดตอไป เนื่องจากเปนเชื้อราท่ีสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ จึง

ไมเหมาะสมท่ีจะใชเปนเมล็ดพันธุตอไป ดังรายงานของวิเชียร (2537) ไดศึกษาเชื้อรา Cercospora 

kikuchii (Matsumoto & Tomoyasu) Gardner. ท่ีทำใหเกิดโรคเมล็ดสีมวงกับถ่ัวเหลือง พบวาวิธี

เพาะเมล็ดบนกระดาษชื้น  (blotter method) โดยใช clorox 10% ฆาเชื้อท่ีผิวเมล็ดนาน 1 นาที 

และบมเปนเวลา 2-3 วัน ท่ีอุณหภูมิหอง 24-26 องศาเซลเซียส เหมาะตอการตรวจสอบหาเชื้อและ

การแยกเชื้อรานี้กวาวิธีใชอาหารวุน การศึกษาการปลูกเชื้อรา C. kikuchii ดวยสปอรระยะ R2 ของ

การเจริญเติบโตของถ่ัวเหลือง พบวาถ่ัวเหลืองพันธุ สข.1 และ ชม.60 พบการเกิดโรคเมล็ดสีมวงมาก

ท่ีสุดเทากับ 54.58% และ 64.63% ตามลำดับ น้ำหนักผลผลิตของถ่ัวเหลืองทุกพันธุท่ีทำการทดสอบ

ไมแตกตางกัน สวนฤดูกาลปลูกถ่ัวเหลืองมีความเก่ียวของกับการเกิดโรคเมล็ดสีมวง โดยพบวาการ

ปลูกถ่ัวเหลืองในชวงปลายฤดูฝนจะพบการเกิดโรคเมล็ดสีมวงนอยมากในทุกพันธุ แตก็ยังพบวา พันธุ



สข.1, ชม.60, กพส.292 และ TVB1 เกิดโรคเมล็ดเมล็ดสีมวงท่ีมากกวาถ่ัวเหลืองพันธุอ่ืนท่ีทำการ

ทดสอบ แตอยางไรก็ตามจากการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดท่ีแสดงอาการสีมวงเทียบกับเมล็ดปกติ 

พบวา เปอรเซ็นตความงอก โปรตีน น้ำมัน และองคประกอบกรดไขมันไมแตกตางกัน 

การปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง สามารถทำไดหลายวิธี เชน ใชเมล็ดพันธุท่ีไดจากแหลงไม

เปนโรค คลุกเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดวยสารเคมีกอนปลูก เชน เมนโคเซบ อัตรา 7-10 กรัม/เมล็ดพันธุ     

1 กิโลกรัม และแปลงถ่ัวเหลืองท่ีใชผลิตเปนเมล็ดพันธุควรพนดวยสารเคมี เชน เมนโคเซบ โปรปโอ

เนบ หรือคารเบนดาซิม พน ทุก 7 วัน 1-2 ครั้ง ในระยะออกดอกและติดฝกออน จากรายงานของ

มณฑา (2532) ศึกษาการปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวงของถ่ัวเหลืองโดยการพนสารเคมี พบวาการ

ปลกูถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ในฤดูแลง ใหน้ำหนกั 100 เมล็ด ผลผลิตและเปอรเซ็นตเมล็ดสีมวงไม

แตกตางกัน ระหวางการพนสารและไมพนสารเคมีกำจัดเชื้อราทุกกรรมวิธี สวนฤดูฝนนั้นพบวาการพน

ดวย Bordeaux mixture อัตรา 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร 2 ครั้ง เม่ือกอนออกดอกและอีก 14 วันตอมา 

พนตามดวย Thiophanate อัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร จำนวน  1 ครั้ง ท่ีระยะ R5 เปนวิธี ท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการลดอัตราการเกิดโรคเมล็ดสีมวง นับวาการพนสารเคมีปองกันกำจัดโรคเปนอีกวิธี

หนึ่งท่ีลดความเสียหายท่ีเกิดจากโรคเมล็ดสีมวงไดทันทวงที แตอยางไรก็ตามสารคารเบนดาซิมเปน

สารอันตรายเม่ือถูกผิวหนัง ระคายเคืองตอตา ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง เปนอันตรายตอปลา

และสัตวน้ำ และเปนสารท่ีอาจกอใหเกิดการกลายพันธุ สอดคลองกับการรายงานของ Readman 

(1997) พบวาสารคารเบนดาซิมเปนสารท่ีมีความคงตัวสูง สลายตัวยากในน้ำ ดิน และผลผลิตทางการ

เกษตรเชนเดียวกับรายงานของ ภาณุมาศ (2554) ทำการสำรวจปริมาณสารพิษตกคางคารเบนดาซิม

ในผลผลิตการเกษตร 3 ชนิด คือ ตนหอม ข้ึนฉาย และกุยชาย ตลอดจนผักปลอดสารพิษท่ีได

มาตรฐาน “Q” ของกรมวิชาการเกษตร ผลการศึกษาพบวา ผลผลิตการเกษตรทุกชนิดรวมท้ังผัก

ปลอดสารพิษท่ีไดมาตรฐาน “Q” มีปริมาณคารเบนดาซิมเกินมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติท้ังสิ้น ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือหาสารท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง ปลอดภัยตอสัตว และสิ่งแวดลอม ไมมีพิษตกคาง เพ่ือใชทดแทนการใช

สารคารเบนดาซิมในการปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง 

 

7. วิธีดำเนินการ                          

- อุปกรณ 

 1. เมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง พันธุเชียงใหม 60 

 2. กระถางดินเผา 

 3. ดินปลูก 



 4. สารปองกันกำจัดแมลง ไดแก ไตรอะโซฟอส 

 5. สารปองกันกำจัดโรคพืช ไดแก Captan, Thiophanate –methyl, Carbendazim, 

Azoxystrobin, Propiconazole, Propiconazole+Difenoconazole  

 6. ปุยเคมี เกรด 12-24-12 

 

- วิธีการ แบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี 1  ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง สภาพเรือนทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design (RCBD)  จำนวน 10 กรรมวิธี  

3  ซ้ำ 

1. ไมคลุกเมล็ดและไมพนสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง 

2. คลุกเมลด็กอนปลูกดวย Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 

3. พน Thiophanate –methyl 70% WP อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลติร  

4. พน Carbendazim 50% WP อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร  

5. พน Azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร  

6. พน Propiconazole 25% EC อัตรา 40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร  

7. พน Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร  

8. คลกุเมล็ดกอนปลกูดวย Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และพน 

Azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร  

9. คลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และพน 

Propiconazole 25% EC อัตรา 40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร  

10. คลกุเมลด็กอนปลกูดวย Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และพน 

Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลติร  

วิธีการ      

  นำเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ท่ีแสดงอาการของโรคเมล็ดสีมวง ปลูกลงในกระถาง 

จำนวน 10 กระถางตอกรรมวิธี หยอดเมล็ดกระถางละ 5 เมล็ด หลังจากปลูก 7-10 วัน พนสารเคมี

ไตรอะโซฟอส ปองกันกำจัดแมลงวันหนอนเจาะลำตน ถอนแยกตนถ่ัวเหลืองใหเหลือกระถางละ 2-3 

ตน หลังจากงอก 20 วัน ใสปุยเคมี เกรด 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร และทำการพนสารเคมีตาม

กรรมวิธีท่ีระยะออกดอกเต็มท่ี (R2 ) และระยะเมล็ดพัฒนาเต็มท่ี (R6) 

การบนัทึกขอมูล 

1. วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50% วันเก็บเก่ียว 

2. น้ำหนัก 100 เมล็ด 

3. เปอรเซ็นตการเกิดโรคเมล็ดสีมวง 

4. เปอรเซ็นตความงอก  

5. เปอรเซ็นตความแข็งแรง ดวยวิธีการเรงอายุ 



ข้ันตอนท่ี 2 ทดสอบสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสดุจากข้ันตอนท่ี 1

จำนวน 3 กรรมวิธี ทดสอบสภาพแปลงทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design (RCBD) จำนวน 5 กรรมวิธี   

4 ซ้ำ 

1. ไมคลุกเมล็ดและไมพนสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง 

2. พน Carbendazim 50% WP อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร  

3. พน Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลติร  

4. คลกุเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และ

พน Azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร  

5. คลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และ

พน Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร   

วิธีการ 

    ปลูกถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร หยอดเมล็ดหลุมละ 5 เมล็ด 

หลังปลูกพนสารเคมีควบคุมวัชพืชกอนถ่ัวเหลืองงอกโดยใชอลาคลอร อัตรา 500 มิลลิลิตร/ไร      

เม่ือถ่ัวเหลืองอายุครบ 7 วัน พนสารเคมีไตรอะโซฟอส ปองกันกำจัดแมลงวันหนอนเจาะลำตน     

ถอนแยกตนถ่ัวเหลืองใหเหลือหลุมละ 2-3 ตน หลังจากงอก 20 วัน ใสปุยเคมี เกรด 12-24-12 อัตรา 

25 กิโลกรัม/ไร โดยโรยขางแถวแลวกลบปุยพูนโคนตน ทำการพนสารเคมีตามกรรมวิธี ท่ีระยะออก

ดอกเต็มท่ี (R2 ) และระยะเมล็ดพัฒนาเต็มท่ี (R6) และดูแลรักษาแปลงตามคำแนะนำของกรม

วิชาการเกษตรจนถึงระยะเก็บเก่ียว 

การบันทึกขอมูล 

1. วันปลูก วันงอก วันออกดอก50% วันเก็บเก่ียว 

2. น้ำหนัก 100 เมล็ด 

3. เปอรเซ็นตการเกิดโรคเมล็ดสีมวง 

4. เปอรเซ็นตความงอก  

5. เปอรเซ็นตความแข็งแรง ดวยวิธีการเรงอายุ  

- เวลาและสถานท่ี   

  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชเชียงใหม 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ  

1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง สภาพเรือนทดลอง 

1.1 เปอรเซ็นตการเกิดโรคเมล็ดสีมวง 

จากการตรวจสอบโรคเมล็ดสีมวง โดยวิธี Blotter method พบวา การคลุกเมล็ดกอน

ป ลู ก ด ว ย  Captan 50% WP อั ต ร า  3  ก รั ม / เ ม ล็ ด พั น ธุ  1  กิ โ ล ก รั ม  แ ล ะ พ น 



Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร พบการเกิดโรค

เมล็ ดสี ม ว งต่ ำ ท่ี สุ ด  คื อ  0.33%  รอ งล งม า คือ  การพ น  Propiconazole+Difenoconazole  

15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร และการคลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP อัตรา 

3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และพน Azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร พบการเกิด

โรคเมล็ดสีมวง 0.67% และ 1% ตามลำดับ ท้ัง 3 กรรมวิธี ไมแตกตางกันทางสถิติ สามารถใชในการ

ปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวงได แตพบวามีความแตกตางทางสถิติกับการพน Carbendazim 50% 

WP อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และการไมคลุกเมล็ดและไมพนสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง 

(Control) อยางมีนัยสำคัญ (ตารางท่ี 2) 

1.2 ความงอก และความแข็งแรง 

การตรวจสอบความงอกมาตรฐาน โดยวิธีการเพาะเมล็ดระหวางกระดาษ (Between 

paper) จำนวน 100 เมล็ดตอซ้ำ ในหองเพาะความงอก อุณหภูมิ 20<->30 ํC องศาเซสเซียส 

ประเมินความงอกท่ีอายุ 8 วัน (ISTA, 2019) และการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ โดย

วิธีการเรงอายุ นำเมล็ดไปเรงอายุท่ีอุณหภูมิ 41 ±2 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ความชื้น

สัมพัทธรอยละ 98+2% (Hamton and Tekrony, 1995) จำนวน 100 เมล็ดตอซ้ำ เม่ือครบกำหนด 

นำเมล็ดไปเพาะความงอกตามวิธีทดสอบความงอกมาตรฐาน พบวา ทุกกรรมวิธี เปอรเซ็นตความงอก 

และเปอรเซ็นตความแข็งแรง ไมแตกตางกันทางสิถิติ (ตารางท่ี 2) สอดคลองกับวิเชียร (2537) กลาว

วาการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดท่ีแสดงอาการสีมวงเทียบกับเมล็ดปกติ พบวา เปอรเซ็นตความงอก 

โปรตีน น้ำมัน และองคประกอบกรดไขมันไมแตกตางกัน 

1.3 น้ำหนัก 100 เมลด็ 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง ในสภาพเรือน

ทดลอง พบวาทุกกรรมวิธี น้ำหนัก 100 เมล็ด ไมแตกตางกัน สอดคลองกับมณฑา (2532) ไดศึกษา

การปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวงของถ่ัวเหลืองโดยการพนสารเคมี พบวาการปลูกถ่ัวเหลืองพันธุ

เชียงใหม 60 ใหน้ำหนัก 100 เมล็ด ไมแตกตางกันระหวางการพนสารและไมพนสารเคมีกำจัดเชื้อรา

ทุกกรรมวิธี (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 1 วันท่ีปลูก งอก ออกดอกรอยละ50 และเก็บเก่ียว ของถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ในสภาพ

เรือนทดลอง และแปลงทดลอง 

สถานท่ีปลกู วันท่ีปลูก วันท่ีงอก วันท่ีออกดอกรอยละ 50 วันท่ีเก็บเกี่ยว 

เรือนทดลอง 28 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 17 ก.พ. 2562  7 พ.ค. 2562  

แปลงทดลอง 18 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562  12 ต.ค. 2562  29 ธ.ค. 2562  



 

ตารางท่ี 2 แสดงการเกิดโรคเมล็ดสีมวง ความงอก ความงอกหลังการเรงอายุ และน้ำหนัก 100 เมล็ด ในสภาพเรือนทดลอง ป 2562 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืช

เชียงใหม      

กรรมวิธี 
การเกิดโรค

เมล็ดสีมวง 

ความงอก 

(%) 

ความงอกหลัง

เรงอายุ (%) 

น้ำหนัก 100 เมล็ด 

(กรัม) 

1. ไมคลกุเมล็ดและไมพนสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง 10.00 d 86 47 13.5 

2. คลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP  9.33 cd 86 47 13.5 

3. พน Thiophanate –methyl 70% WP 2.33 ab 86 47 14.8 

4. พน Carbendazim 50% WP  3.33 ab 85 47 13.8 

5. พน Azoxystrobin 25% SC  5.67 bc 81 47 13.8 

6. พน Propiconazole 25% EC  1.67 ab 86 48 13.8 

7. พน Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC  0.67 a 86 46 14.7 

8. คลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP + พน Azoxystrobin 25% SC  1.00 a 85 46 14.2 

9. คลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP + พน Propiconazole 25% EC  3.67 ab 85 47 13.7 

10. คลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP + พน Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC  0.33 a 85 45 12.5 

F-test * ns ns ns 

CV. (%) 45.89 1.40 5.04 12.83 

หมายเหตุ * = แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ (p≤0.05), ns= ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (>0.05) 



 

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจาก

ข้ันตอนท่ี 1 จำนวน 3 กรรมวิธี ทดสอบสภาพแปลงทดลอง 

2.1 เปอรเซ็นตการเกิดโรคเมล็ดสีมวง 

จากการคัดเลือกสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจาก

ข้ันตอนท่ี 1 จำนวน 3 กรรมวิธี ไดแก พนPropiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC 

อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร,  การคลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP อัตรา  3 กรัม/เมล็ดพันธุ 

1 กิโลกรัม และพน Azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร, การคลุกเมล็ดกอนปลูกดวย 

Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และพน Propiconazole+Difenoconazole  

15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับ การพน Carbendazim 50% WP อัตรา 

10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และไมคลุกเมล็ดและไมพนสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง (ชุดควบคุม) 

ทดสอบในสภาพแปลงทดลอง จากการตรวจสอบโรคเมล็ดสีมวง โดยวิธี Blotter method พบวา  

การพน Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร พบการเกิด

โรคเมล็ดสีมวงต่ำท่ีสุด คือ 4.75% รองลงมาคือ การคลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP 

อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และพน Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC 

อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร และการคลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ด

พันธุ 1 กิโลกรัม และพน Azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตรพบการเกิดโรคเมล็ดสีมวง 

5.5% และ 7.5% ตามลำดับ ท้ัง 3 กรรมวิธี ไมแตกตางกันทางสถิติ สามารถใชในการปองกันกำจัด

โรคเมล็ดสีมวงได แตพบวามีความแตกตางทางสถิติกับการพน Carbendazim 50% WP อัตรา      

10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และการไมคลุกเมล็ดและไมพนสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง (Control) 

อยางมีนัยสำคัญ (ตารางท่ี 3) เชนเดียวกับการปองกันกำจัดโรคเมล็ดดางในขาว ท่ีเกิดจากเชื้อสาเหตุ 

Cercosrora oryzae แนะนำใหพน Propiconazole+Difenoconazole  หรือ พน Azoxystrobin 

ในระยะท่ีขาวกำลังจะใหรวง หรือใหรวงเปนเมล็ดแลว (กรมสงเสริมการเกษตร 2557) 

2.2 ความงอก และความแข็งแรง 

จากการตรวจสอบความงอกมาตรฐาน โดยวิธีการเพาะเมล็ดระหวางกระดาษ 

(Between paper) และการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ โดยวิธีการเรงอายุ พบวาทุก

กรรมวิธี เปอรเซ็นตความงอก และเปอรเซ็นตความแข็งแรง ไมแตกตางกันทางสิถิติ (ตารางท่ี 3) 

เชนเดียวกับการทดสอบในสภาพเรือนทดลอง 

2.3 น้ำหนัก 100 เมล็ด 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง ในสภาพ

แปลงทดลอง พบวาทุกกรรมวิธี น้ำหนัก 100 เมล็ด ไมแตกตางกัน สอดคลองกับมณฑา (2532)     



ไดศึกษาการปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวงของถ่ัวเหลืองโดยการพนสารเคมี พบวาการปลูกถ่ัวเหลือง

พันธุเชียงใหม 60 ใหน้ำหนัก 100 เมล็ด ไมแตกตางกันระหวางการพนสารและไมพนสารเคมีกำจัด

เชื้อราทุกกรรมวิธี (ตารางท่ี 3) 



 

ตารางท่ี 3 แสดงการเกิดโรคเมล็ดสีมวง ความงอก ความงอกหลังการเรงอายุ และน้ำหนัก 100 เมล็ด ในสภาพแปลงทดลอง ป 2562 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืช

เชียงใหม      

กรรมวิธี 
การเกิดโรค

เมล็ดสีมวง 

ความงอก 

(%) 

ความงอกหลัง

เรงอายุ (%) 

น้ำหนัก 100 เมล็ด 

(กรัม) 

1. ไมคลุกเมล็ดและไมพนสารเคมีปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวง 26.25 c 95 95 18 

2. พน Carbendazim 50% WP  19.75 b 94 94 19.5 

3. พน Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC  4.75 a 95 95 18.5 

4. คลกุเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP + พน Azoxystrobin 25% SC  7.5 a 94 92 17.5 

5. คลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP + พน Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC  5.5 a 94 93 19 

F-test * ns ns ns 

CV. (%) 19.65 1.07 3.87 6.84 

หมายเหตุ * = แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ (p≤0.05), ns= ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (>0.05)



9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ   

การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกำจัดโรคเมล็ดสีมวงในถ่ัวเหลือง พบวา การพน 

Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ท่ีระยะ R2 และ R6

การคลุกเมล็ดกอนปลูกดวย Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ  1 กิโลกรัม และพน 

Azoxystrobin 25% SC อัตรา 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ท่ีระยะ R2 และ R6 การคลุกเมล็ดกอนปลูกดวย 

Captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และพน Propiconazole+Difenoconazole  

15%+15% EC อัตรา 10  ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ท่ีระยะ R2 และ R6 สามารถใชในการปองกันกำจัดโรคเมล็ด

สีมวงไดดี ปลอดภัยตอมนุษย สิ่งแวดลอม และสามารถใชทดแทนการใชสาร carbendazim ในการ

ป อ ง กั น ก ำ จั ด โ ร ค เม ล็ ด สี ม ว ง ไ ด  แ ต อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม แ น ะ น ำ ใ ห เ ลื อ ก ใ ช ก า ร พ น 

Propiconazole+Difenoconazole  15%+15% EC ท่ีระยะ R2 และ R6 เนื่องจากมีราคาตนทุนถูก

ท่ีสุด  และพบการเกิดโรคเมล็ดสีมวงต่ำสุด เพียง 4.75% 

 

10. การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

ถายทอดผลงานวิจัยใหกับเกษตรกรผูปลูกถ่ัวเหลืองในการเลือกใชสารเคมีปองกันกำจัดโรค

เมล็ดสีมวงท่ีมีความปลอดภัยตอมนุษย และสิ่งแวดลอม 

 

11. คำขอบคุณ (ถามี)  - 
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13. ภาคผนวก  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ภาคผนวกท่ี 1 ลักษณะของเชื้อรา Cercospora kikuchii 

   ก  ลักษณะเชื้อรา Cercospora kikuchii บนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง  

   ข  ลักษณะเชื้อรา Cercospora kikuchii ภายใตกลองจุลทรรศน แบบ Stereo 

  ค  ลักษณะเชื้อรา Cercospora kikuchii ภายใตกลองจุลทรรศน แบบ Compound 

ก 

ข 

ค 


