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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความต้านทานของถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลือง [Callosobruchus 
chinensis (Linnaeus)] เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการคัดเลือกถ่ัวเขียวสายพันธุ์ดีเด่นที่ต้านทานต่อการเข้าท าลายของด้วง
ถั่วเหลืองด าเนินการทดลองที่ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรม
วิชาการเกษตร ระหว่าง เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนมีนาคม 2556 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ  า 
21 กรรมวิธี ตามจ านวนพันธุ์/สายพันธุ์ ของถั่วเขียวเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวด า คือ ชัยนาท 36 ชัยนาท 60 
ก าแพงแสน 1 ก าแพงแสน 2 มทส.1 อู่ทอง 1 CNMB 06-01-20-14 CNMB 06-01-40-4 CNMB 06-02-
20-5 CNMB 06-03-60-7 M 4-2 M 5-1 M 5-5 ชัยนาท 2 ชัยนาท 80 อู่ทอง 2  พิษณุโลก 2 , L 3-8  
L 28-4 L 67-1 และ TC 800045 จากการทดลอง พบว่า ถั่วเขียวผิวมันสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเหลืองน้อย
ที่สุด คือ สายพันธุ์ CNMB 06-02-20-5 พบด้วงถั่วเหลือง เฉลี่ย 102.67 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 
8.67 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากถั่วเขียวผิวมันพันธุ์เปรียบเทียบ คือ ก าแพงแสน 1 ที่พบด้วงถั่วเหลืองน้อยที่สุด 
เฉลี่ย 112 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 10.67 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในถั่วเขียวผิวด า ไม่พบด้วงถั่วเหลืองเข้า
ท าลายถั่วเขียวผิวด าทั งสายพันธุ์ดีเด่นและพันธุ์เปรียบเทียบ ในขณะที่ถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง คือ พันธุ์ TC 
800045 พบด้วงถั่วเหลือง เฉลี่ย 44.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 5.33 เปอร์เซ็นต์  
 
 
1/ ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม.  
   10900  โทรศัพท์ 0-2579-7813 
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ค าน า 
 ถั่วเขียว เป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เมล็ดถั่วเขียวมีโปรตีน ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ถั่วเขียวสามารถ
น ามาใช้เพ่ือการบริโภคโดยตรงและน าไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ เช่น วุ้นเส้น ถั่วงอก แป้งถั่วเขียว เป็นต้น 
นอกจากนี ถั่วเขียวยังเป็นพืชบ ารุงดินที่ส าคัญในระบบปลูกพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
 ถั่วเขียวเมื่อน ามาเก็บไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพ่ือบริโภค ปรับปรุงพันธุ์ ท าพันธุ์ รวบรวมพันธุ์ รอ
การแปรรูป หรืออาจเก็บไว้เพ่ือรอการจ าหน่าย ระหว่างการเก็บรักษาไว้ในโกดังหรือโรงเก็บ ถั่วเขียวอาจจะได้รับ
ความเสียหายจากการเข้าท าลายของแมลง แมลงศัตรูที่ส าคัญและท าความเสียหายให้กับถั่วเขียวมากที่สุด ได้แก่ 
ด้วงถั่วแดง ด้วงถั่วเขียว และด้วงถั่วเหลือง 
 ด้วงถั่วเหลืองเป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญชนิดหนึ่งของถั่วเขียว เข้าท าลายถั่วเขียวตั งแต่ในไร่ โดยตัวหนอนจะ
เข้าท าลายฝักกิ่งในระยะที่ถั่วเริ่มเจริญเติบโตเต็มที่ เมื่อน าเมล็ดมาเก็บไว้ในโกดังหรือโรงเก็บ ไข่หรือตัวหนอน 
อาจจะติดไปกับเมล็ดหรือตัวเต็มวัยบินเข้าไปวางไข่ติดกับเมล็ดในโกดังหรือโรงเก็บ ตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกิน
อยู่ในเมล็ด ท าให้สูญเสียน  าหนักและคุณค่าทางอาหาร และมีผลต่อความงอกของเมล็ดที่จะน าไปท าพันธุ์ 
การศึกษาความต้านทานของถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองเพ่ือคัดเลือกถั่วเขียวสาย
พันธุ์ดีเด่นที่มีการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองน้อย ท าให้ได้ถ่ัวเขียวที่มีผลผลิตและคุณภาพสูง 
 
วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดพันธุ์ถัว่เขียวผิวมันและถ่ัวเขียวผิวด า 21 พันธุ์/สายพันธุ์ 
 2. ตัวเต็มวัยด้วงถั่วเหลือง 
 3. ขวดแก้ว 
 4. กระดาษซับ 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD 3 ซ  า 21 กรรมวิธี ตามจ านวนพันธุ์/สายพันธุ์ของถั่วเขียวเขียวผิวมันและ
ถั่วเขียวผิวด า คือ ชัยนาท 36 ชัยนาท 60 ก าแพงแสน 1 ก าแพงแสน 2 มทส. 1 อู่ทอง 1 CNMB 06-01-20-
1 4  CNMB 06-01-40-4 CNMB 06-02-20-5 CNMB 06-03-60-7 M 4-2 M 5-1 M 5-5 ชั ยน าท  2 
ชัยนาท 80 อู่ทอง 2 พิษณุโลก 2 L 3-8 L 28-4 L 67-1 และ TC 800045 
 ท าการทดลองโดย 

 น าเมล็ดถั่วเขียวพันธุ์/สายพันธุ์ดีเด่นแต่ละสายพันธุ์ ใส่ขวดแก้วจ านวน 100 กรัมต่อขวด ขวดละ
พันธุ์/สายพันธุ์ ปล่อยตัวเต็มวัยด้วงถั่วเหลืองลงในขวดแก้ว ขวดละ 50 คู่ ปิดปากขวดด้วยกระดาษซับ หลังจากนั น 
14 วัน เอาตัวเต็มวัยด้วงถั่วเหลืองออก แล้วใส่เมล็ดถั่วเขียวกลับคืนในขวด ปิดปากขวด หลังจากปล่อยตัวเต็มวัยด้วง
ถั่วเหลืองแล้ว 30 วัน นับจ านวนตัวเต็มวัยที่พบ น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
เวลาและสถานที่ 
 มกราคม 2556 ถึง มีนาคม 2556 ที่ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากการนับจ านวนตัวเต็มวัยด้วงถั่วเหลืองที่พบในถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวด า พบว่า ถั่วเขียวผิวมัน
สายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเหลืองน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ CNMB 06-02-20-5 พบด้วงถั่วเหลือง เฉลี่ย 102.67 
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ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 8.67 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ เปรียบเทียบ คือ 
ก าแพงแสน 1 ที่พบด้วงถั่วเหลืองน้อยที่สุด เฉลี่ย 112 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 10.67 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนในถั่วเขียวผิวด า ไม่พบด้วงถั่วเหลืองเข้าท าลายถั่วเขียวผิวด าทั งสายพันธุ์ดีเด่นและพันธุ์เปรียบเทียบ ในขณะที่
ถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง คือ พันธุ์ TC 800045 พบด้วงถั่วเหลือง เฉลี่ย 44.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 
5.33 เปอร์เซ็นต์ (Table 1) 

การที่ไม่พบด้วงถั่วเหลืองในถั่วเขียวผิวด า แต่พบในถั่วเขียวผิวมัน อาจจะเนื่องมาจากถั่วเขียวผิวด ามี
สารเคมีบางชนิดในเมล็ดซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อด้วงถั่วเหลือง ท าให้ไม่พบด้วงถั่วเหลือง ส่วนในถั่วเขียวผิวมัน พบ
ด้วงถั่วเหลืองเข้าท าลายทั งสายพันธุ์ดีเด่นและพันธุ์เปรียบเทียบ แต่พบมากกว่าถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง TC 800045 
ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากด้วงถั่วเหลืองชอบเข้าท าลายเมล็ดถั่วเขียวที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงมากกว่าเมล็ดถั่วเขียวที่มี
เปอร์เซ็นต์แป้งต่ า ถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง TC 800045 มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ า จึงพบด้วงถั่วเหลืองน้อย นอกจากนี 
เมล็ดถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง TC 800045 มีขนาดเล็ก ท าให้พื นที่ในการวางไข่น้อย จึงพบจ านวนด้วงถั่วเหลืองน้อย 
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาความต้านทานของถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลือง พบว่า ถั่วเขียวผิวมัน
สายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเหลืองน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ CNMB 06-02-20-5 พบด้วงถั่วเหลือง เฉลี่ย 102.67 
ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 8 .67 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากถั่วเขียวผิวมันพันธุ์เปรียบเทียบ คือ 
ก าแพงแสน 1 ที่พบด้วงถั่วเหลืองน้อยที่สุด เฉลี่ย 112 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 10.67 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนในถั่วเขียวผิวด า ไม่พบด้วงถั่วเหลืองเข้าท าลายถั่วเขียวผิวด าทั งสายพันธุ์ดีเด่นและพันธุ์เปรียบเทียบ ในขณะที่
ถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง คือ พันธุ์ TC 800045 พบด้วงถั่วเหลือง เฉลี่ย 44.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 
5.33 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งข้อมูลการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองในถั่วเขียวนี สามารถน าไปใช้ในการคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว เพ่ือให้ได้พันธุ์ถั่วเขียวทีใ่ห้ได้ผลผลิต และคุณภาพสูง 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาความต้านทานของถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลือง ท าให้ได้สายพันธุ์ถั่ว
เขียวที่ต้านทานต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลือง ซึ่งเป็นข้อมูลเบื องต้นในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว
เพ่ือให้ต้านทานต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลือง เป็นการลดความสูญเสียของผลผลิตและคุณภาพผลผลิตถั่วเขียว 
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ที่
ช่วยด าเนินการทดลอง บันทึกและรวบรวมข้อมูล ท าให้งานทดลองส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา. 2553. ค าแนะน าการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ปี 2553. เอกสารวิชาการ 
 เกษตร ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม วิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 303 หน้า. 
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พรทิพย์ วิสารทานนท์ พรรณเพ็ญ ชโยภาส ใจทิพย์ อุไรชื่น รังสิมา เก่งการพานิช กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม จิราภรณ์ ทอง
พันธ์ ดวงสมร สุทธิสุทธิ์ ลักขณา ร่มเย็น ภาวิณี หนูชนะภัย และอัจฉรา เพชรโชติ. 2551. แมลงที่พบใน
ผลิตผลเกษตร และการป้องกันก าจัด. ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผล
เกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 170 หน้า. 

สถาบันวิจัยพืชไร่. 2547. ถั่วเขียว, หน้า 133-157. ใน : เอกสารวิชาการ การปลูกพืชไร่. กรมวิชาการเกษตร 
กรุงเทพฯ. 
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ภาคผนวก 
 
ตารางท่ี 1  จ านวนตัวเต็มวัยด้วงถั่วเหลืองและเปอร์เซ็นต์เมล็ดถั่วเขียวที่ถูกด้วงถั่วเหลืองเข้าท าลาย ที่พบใน 
      ถั่วเขียวแต่ละพันธุ์/สายพันธุ์ ในห้องปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
      และแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระหว่าง เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนมีนาคม  
      2556 
 

พันธุ์/สายพันธุ์ถั่วเขียว จ านวนตัวเต็มวัยด้วงถั่วเหลือง % เมล็ดถั่วเขียวที่ถูกเข้าท าลาย 
ชัยนาท 36 197.67 f 1/ 18.33 cde 1/ 
ชัยนาท 60 222.00 f 18.00 cde 
ก าแพงแสน 1 112.00 bcd 10.67 bc 
ก าแพงแสน 2 159.33 c-f 18.33 cde 
มทส. 1 167.33 c-f 6.67 ab 
อู่ทอง 1 166.33 c-f 18.00 cde 
CNMB 06-01-20-14 234.00 f 19.33 cde 
CNMB 06-01-40-4 227.00 f 19.00 cde 
CNMB 06-02-20-5 102.67 bc 8.67 ab 
CNMB 06-03-60-7 179.67 def 22.67 e 
M 4-2 108.00 bcd 10.67 bc 
M 5-1 117.67 cde 12.00 bcd 
M 5-5 186.00 ef 21.33 de 
ชยันาท 2 0 a 0 a 
ชัยนาท 80 0 a 0 a 
อู่ทอง 2 0 a 0 a 
พิษณุโลก 2 0 a 0 a 
L 3-8 0 a 0 a 
L 28-4 0 a 0 a 
L 67-1 0 a 0 a 
TC 800045 44.33 ab 5.33 ab 

CV (%) 37.0 51.0 
 

1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี  
   DMRT 


