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บทคัดย่อ 

 
การปลูกถัว่เขียวในปัจจุบนัประสบปัญหาการผลิตหลายประการ ปัญหาการระบาดของแมลงศตัรูท่ี

เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อผลผลิตถัว่เขียวบางคร้ังไม่
สามารถท่ีจะคาดการณ์ได ้  ในอดีตแมลงศตัรูถัว่เขียวท่ีระบาดมีความแตกต่างทั้งชนิดและปริมาณในแต่ละ
ฤดูดงันั้นจึงไดด้ าการศึกษาผลของวนัปลูกท่ีมีต่อการระบาดทั้งชนิดและจ านวนแมลงศตัรูท่ีส าคญัในถัว่
เขียวโดยใชแ้ผนการทดลองแบบ Split plot Design ใหว้นัปลูกทุกเดือนใน 1 ปี เป็นMain plot  12 วนั และ
ใหถ้ัว่เขียว 5 พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุท่ีไดจ้าการปรับปรุงพนัธ์ุในปี 2549-2553 คือ VC05(2-3-5), VC08(8-8-
3),VC01(7-1-1 )ร่วมกบัพนัธ์ุมาตรฐานก าแพงแสน 2 และชยันาท 72 ท าการทดลองท่ีศูนยว์จิยัและ
พฒันาการเกษตรสุโขทยั ในปี 2554-2555 ผลการทดลองพบวา่ วนัปลูกและพนัธ์ุถัว่เขียวทั้ง 5 ไม่มี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อชนิดและจ านวนของแมลงศตัรูถัว่เขียวท่ีพบในแปลงถัว่เขียวในแต่ละพนัธ์ุ มีเพียงวนัปลูก
เท่านั้นท่ีมีผลต่อชนิดและจ านวนของแมลงศตัรูถัว่เขียว แมลงศตัรูท่ีตรวจพบไดแ้ก่ เพล้ียอ่อน จะตรวจพบ
ในทุกพนัธ์ุท่ีปลุกในช่วงอากาศแหง้แลง้จนถงัตน้ฤดูฝน ไดแ้ก่ พบในเดือนกุมภาพนัธ์ มีนาคม มิถุนายน 
พฤศจิกายน และธนัวาคม ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนัคือ  1-50 ตวัต่อตน้ เพล้ียจกัจัน่ พบมากในช่วงตน้ฤดู
ฝนจนถึงการปลูกปลายฝน ในเดือนกุมภาพนัธ์ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
และพฤศจิกายน ส่วนแมลงหวีข่าวพบในทุกวนัปลูกตลอดทั้งปี โดยพบมากท่ีสุดในถัว่เขียวท่ีปลูกในเดือน
กนัยายน หนอนกระทูห้อม พบในวนัปลูกในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน ไดแ้ก่การปลูกในเดือน
กนัยายน และเดือนเมษายน ดา้นผลผลิตมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวนัปลูกและพนัธ์ุถัว่เขียวต่อการให้ผลผลิต 
พบวา่การปลูกถัว่เขียวในเดือนกนัยายนโดยไม่มีการฉีดพน่สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูมีผลผลิตสูง
ท่ีสุดในทุกพนัธ์ุยกเวน้ในพนัธ์ุ VC01(7-1-1) โดยพนัธ์ุชยันาท 72 ใหผ้ลผลิตสูงถึง 111 กิโลกรัมต่อไร่ 
พนัธ์ุก าแพงแสน 2 VC08(8-8-3) และ VC05(2-3-5) ใหผ้ลผลิต 74 , 76 และ75 กิโลกรัมต่อไร่สูงกวา่พนัธ์ุ
อ่ืนๆพนัธ์ุ แต่พนัธ์ุ VC01(2-3-5)ใหผ้ลผลิตสูงสุดในเดือนกรกฎาคม แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติใน
ขณะท่ีถัว่เขียวทุกสายพนัธ์ุมีผลผลิตต ่าท่ีสุดในเดือนมิถุนายนตั้งแต่ 5-17 กิโลกรัมต่อไร่ ยกเวน้พนัธ์ุ
ชยันาท 72 ใหผ้ลผลิตต ่าท่ีสุดในการปลูกเดือนมีนาคม  ส่วนสายพนัธ์ุ VC01(7-1-1) เหมาะท่ีจะปลูกใน
เดือนกรกฎาคมเพราะใหผ้ลผลิตสูงกวา่ชยันาท 72 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุมาตรฐานร้อยละ 16 (59 กิโลกรัมต่อไร่) 
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ค าน า 
ถั่วเขียว(Vigna radiata) มีช่ือสามญัว่า Mungbean อยู่ในตระกูล Fabaceae จดัเป็นพืชท่ีมีความส าคญั

ทางเศรษฐกิจ มีถ่ินก าเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย ส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารมนุษย ์โดยใช้เมล็ดหรือเพาะเป็น
ถัว่งอก บางคร้ังใชเ้ป็นปุ๋ยพืชสด และเป็นพืชท่ีใชใ้นระบบปลูกพืชไดดี้  ถัว่เขียวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีนิยมปลูก 
เพราะเป็นพืชท่ีอายุสั้น ตอ้งการน ้ านอ้ยและปรับปรุงบ ารุงดินไดดี้  เกษตรกรสามรถปลูกถัว่เขียวไดต้ลอดทั้ง
ปี ไดแ้ก่ ฤดูแลง้ระหวา่งเดือน มกราคม ถึง เมษายน ตน้ฤดูฝน คือ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม และปลายฤดูฝน
ระหวา่งเดือน กนัยายน ถึง พฤศจิกายน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัพืชหลกัท่ีเกษตรกรปลูกในฤดูต่างๆ ผลผลิตส่วนใหญ่
ใชภ้ายในประเทศทั้งบริโภคโดยตรงและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ คิดเป็น 83 เปอร์เซ็นต ์ของผลผลิตถัว่
เขียวทั้งหมด โดยมีความตอ้งการรวมต่อปีประมาณ 234,089 ตนั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,845 ล้านบาท  
พื้นท่ีปลูกถัว่เขียวส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างคือ 729,989 ไร่ หรือ คิดเป็น 75.5 เปอร์เซ็นต์ของ
พื้นท่ีปลูกถัว่เขียวทั้งประเทศ  ถึงแมถ้ัว่เขียวเป็นพืชอายุสั้น ปลูกไดง่้าย ไม่ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่มากนกั 
ให้ผลผลิตและผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่การปลูกถั่วเขียวในปัจจุบันประสบปัญหาการผลิตหลาย
ประการ ปัญหาการระบาดของแมลงศตัรูท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบนัท าให้เกิด
ความเสียหายต่อผลผลิตถัว่เขียวบางคร้ังไม่สามารถท่ีจะคาดการณ์ได ้ ในอดีตแมลงศตัรูถัว่เขียวท่ีระบาดมี
ความแตกต่างทั้งชนิดและปริมาณในแต่ละฤดู ในฤดูแล้งมีแมลงศตัรูระบาดถึง 17 เช่น  เพล้ียไฟ ไรขาว 
หนอนกระทู้ผกั หนอนม้วนใบ เพล้ียอ่อน เป็นต้น ส่วนในฤดูฝนแมลงศตัรูมีมากกว่า คือ 21 ชนิด เช่น 
หนอนแมลงวนัเจาะล าตน้ หนอนมว้นใบ แมลงหวีข่าว มวนเขียวขา้ว  มวนเขียวถัว่ ดว้งถัว่ (พิสิษฐ ์,2535)  

แมลงศตัรูถัว่เขียวท่ีส าคญั มีทั้ งชนิดปากกัดกินและดูดกินน ้ าเล้ียง เช่น เพล้ียอ่อน  ด้วงหมดัผกั 
หนอนมว้นใบ หนอนกระทูผ้กั หนอนกระทูห้อม หนอนแมลงวนัเจาะล าตน้ ท าให้ผลผลิตถัว่เขียวลดลงเม่ือ
มีการระบาด การระบาดจะพบมากในระยะการเจริญเติบโต ระยะแรกไปจนถัว่เขียวอายปุระมาณ 51 วนัหลงั
งอก จากนั้นจะลดน้อยลงแต่ก็พบไดต้ลอดฤดู แมลงศตัรูเหล่าน้ีมีการระบาดในไร่ถัว่เขียวเป็นแบบหลาย
ชนิดร่วมกนั (complexity) (วิเชียรและคณะ, 2536)  ตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มา วิเชียร (2538) ได้ส ารวจและ
ติดตามการระบาดของแมลงศตัรูถัว่เขียวหลงันา พบวา่แมลงส่วนใหญ่จะเป็นหนอนผีเส้ือหลายชนิด ไดแ้ก่ 
หนอนกระทูผ้กั หนอนกระทูห้อม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนมว้นใบ หนอนเจาะฝักมารูกา นอกจากน้ียงั
พบการท าลายของเพล้ียอ่อนและเพล้ียไฟบา้ง แต่อยูใ่นระดบัต ่า  หรือพบการระบาดเฉพาะจุดเท่านั้น 



การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั ท่ีเกิดจากสภาวะเรือนกระกระจก 
(Greenhouse effect) ท่ีท าใหมี้ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศสูงท าใหอุ้ณหภูมิสูงข้ึน แลง้
มากข้ึน สภาวะเช่นน้ีเหมาะแก่การเจริญเติบโตและการระบาดของแมลง ศตัรูพืช  อตัราการกินอาหารของ
แมลงกินพืชเพิ่มข้ึน ร้อยละ 30 ท าใหค้วามเสียหายเพิ่มข้ึน มีการกระจายและการแพร่ระบาดแมลงศตัรูชนิด
ใหม่แทนท่ีแมลงศตัรูหลกั ดงันั้น  ส่ิงแวดลอ้มและสภาพอากาศท่ีเปล่ียนไปมีผลท าใหก้ารระบาดของแมลง
ศตัรูพืชมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย ทั้งชนิดและฤดูการระบาด การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งฤดูปลูกกบัการ
ระบาดของแมลงศตัรูในถัว่เขียวพนัธ์ุดีเด่นจาก AVRDC ในจงัหวดัสุโขทยัซ่ึงเป็นแหล่งปลูกถัว่เขียวท่ีส าคญั
ของประเทศ เป็นแนวทางท่ีจะการประเมินการระบาดของแมลงศตัรูถัว่เขียวในแต่ละฤดูต่อถัว่เขียวสายพนัธ์ุ
ดีเด่น ในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงจากอดีตท่ีไดเ้คยมีการศึกษาไว ้
 
 
 
 

วธีิด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

   
1. ถัว่เขียวผวิมนัสายพนัธ์ุดีเด่นจาก AVRDC จ านวน 3 สายพนัธ์ุไดแ้ก่ VC05(2-3-5) , VC08(8-8-

3) , VC01(7-1-1 )และพนัธ์ุตรวจสอบ 2 พนัธ์ุได่แก่ ก าแพงแสน 2 และชยันาท 72 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 
3. สารป้องกนัก าจดัโรคพืชและวชัพืช 
4. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นแปลงทดลอง 

 
วธีิการ 
ด าเนินการวางแผนการทดลองแบบ Split plot Design มี 3 ซ ้ า โดยมีปัจจัยหลกั (Main plot) คือ วนั

ปลูก 12 คร้ัง ได้แก่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค. ปัจจัยรอง (Sub plot) 
คือ พนัธ์ุถั่วเขียว 5 พันธ์ุ/สายพนัธ์ุ ได้แก่ VC05(2-3-5) , VC08(8-8-3) , VC01(7-1-1 ) ก าแพงแสน 2 และ
ชยันาท 72 ปลูกถัว่เขียวในพื้นท่ีแปลงทดลองของศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยั โดยใชร้ะยะปลูก
ระหวา่งแถว 50 เซนติเมตร ระหวา่งตน้  20 เซนติเมตร จ านวน 2 ตน้ต่อหลุม ในแปลงทดลองขนาดแปลง
ยอ่ย 4 x 6 ตารางเมตร พื้นท่ีเก็บเก่ียว 3 x 5 ตารางเมตร   ดูแลรักษาและไม่พน่สารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืช
ตลอดการทดลอง ปล่อยให้ระบาดตามสภาพธรรมชาติ  

ปี 2554 ปลูกถัว่เขียวทั้งหมด 11 วนัปลูก ดงัน้ี 
- วนัท่ี  8 พ.ย. 2553   เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 10 ม.ค. 2554 



- วนัท่ี 1 ธ.ค. 2553    เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 9 ก.พ. 2554 
- วนัท่ี 3 ม.ค. 2554 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 14 มี.ค. 2554 
- วนัท่ี 1 ก.พ. 2554 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 12 เม.ย. 2554 
- วนัท่ี 1 มี.ค. 2554 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 10 พ.ค. 2554 
- วนัท่ี 1 เม.ย. 2554 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 10 มิ.ย. 2554 
- วนัท่ี 2 พ.ค. 2554 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 11 ก.ค. 2554 
- วนัท่ี 1 มิ.ย. 2554 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 3 ส.ค. 2554 
- วนัท่ี 11 ก.ค. 2554 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 18 ก.ย. 2554 
- วนัท่ี 9 ส.ค. 2554 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 14 ต.ค. 2554 
- วนัท่ี 5 ก.ย. 2554 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 31 ต.ค. 2554 

ในเดือนตุลาคม 2553 ไม่ไดท้  าการทดลองเน่ืองจากมีปริมาณฝนมากไม่สามารถเตรียมแปลงปลูกได้
ทนัตามเวลา 

ปี 2555 ปลูกถัว่เขียวทั้งหมด 11 วนัปลูก ดงัน้ี 
- วนัท่ี 8 พ.ย. 2554 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 31 ธ.ค. 2554  
- วนัท่ี 5 ธ.ค. 2554 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 17 ม.ค. 2555 
- วนัท่ี 5 ม.ค. 2555 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 23 ก.พ. 2555 
- วนัท่ี 1 ก.พ. 2555 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 12 เม.ย. 2555 
- วนัท่ี 2 มี.ค. 2555 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 20 เม.ย. 2555 
- วนัท่ี 2 เม.ย. 2555 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 11 มิ.ย. 2555 
- วนัท่ี 1 พ.ค. 2555 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 2 ก.ค. 2555 
- วนัท่ี 15 มิ.ย. 2555 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 17 ส.ค. 2555 
- วนัท่ี 2 ก.ค. 2555 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 3 ก.ย. 2555 
- วนัท่ี 1 ส.ค. 2555 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 25 ก.ย. 2555 
- วนัท่ี 1 ก.ย. 2555 เก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 26 ต.ค. 2555 

ในเดือนตุลาคม 2554 ไม่ไดท้  าการทดลองเน่ืองจากมีปริมาณฝนมากไม่สามารถเตรียมแปลงปลูกได้
ทนัตามเวลา 

ตรวจนบัแมลงศตัรูท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ เพล้ียจกัจัน่ แมลงหวีข่าว หนอนกระทูผ้กั 
หนอนกระทูห้อม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะฝักมารูค่า และมวนเขียวขา้ว หนอนแมลงวนัเจาะล าตน้
โดยท าการตรวจนบัแมลงทุก 7 วนั ตรวจนบัคร้ังแรกเม่ือถัว่เขียวอายุ 7 วนัหลงังอก จนถึง 60 วนัหรือ
จนกระทัง่ไม่สามารถตรวจนบัไดเ้น่ืองจากถัว่เขียวตายจากการท าลายของแมลงศตัรูก่อนเก็บเก่ียว    ในการ
ตรวจนบัจะตรวจและบนัทึกขอ้มูลช่วงเชา้เวลา 06.00-09.00 นาฬิกา  โดยสุ่มจากถัว่เขียว 10 ตน้ในแต่ละ
แปลงยอ่ย เพล้ียอ่อนตรวจนบัโดยการใหค้ะแนนดงัน้ี 0  = ไม่พบ   1 = 1-25 ตวั 2  =  26- 50 ตวั      3  =  51-



75 ตวั   4 = 76-100 ตวั และ 5 = มากกวา่ 100 ตวั  ส่วนเพล้ียไฟ เพล้ียจกัจัน่ หนอนเจาะฝัก ตรวจนบัตวัแมลง
แบบ direct count  บนัทึกใบหรือฝักท่ีถูกหนอนเจาะท าลายและฝักดีมาค านวณร้อยละการท าลายใบและฝักท่ี
ถูกท าลาย โดยสุ่มฝัก 10 ฝัก/ตน้ หรือใบ 5 ใบต่อตน้ แลว้น ามาค านวณโดยใชสู้ตร 

%การท าลายของแมลง      =    (จ านวนตน้หรือใบหรือฝักท่ีถูกท าลาย x 100) 
                                        (จ  านวนตน้หรือใบหรือฝักทั้งหมดท่ีส ารวจ) 

 ขอ้มูลผลผลิตเก็บจากพื้นท่ีเก็บเก่ียว 15 ตารางเมตรในแต่ละแปลงยอ่ย น าขอ้มูลไปวเิคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย DMRT โปรแกรม IRRSTA  
 

เวลาและสถานที่ 
เร่ิมตน้ ปี 2554  ตุลาคม 2553-กนัยายน 2554 
ส้ินสุด ปี 2555  ตุลาคม 2554-กนัยายน 2555 

สถานทีด่ าเนินการ 
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยั  อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

 ปี 2554  
 ตลอดทั้งปี 2554 ไดป้ลูกถัว่เขียวในทุกๆ ตน้เดือนยกเวน้เดือนตุลาคมปลูกถัว่เขียวไม่ไดเ้น่ืองจากมี
ฝน ตกมากไม่สามรถเตรียมพื้นท่ีส าหรับปลูกไดต้ามแผน ผลการทดลองมีแมลงศตัรูท่ีตรวจพบในแปลง
ทดลอง ดงัน้ี 

เพลีย้จักจ่ัน   
ผลการทดลองพบวา่ ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวนัปลูกและพนัธ์ุถัว่เขียวทั้ง 5 พนัธ์ุ ต่อจ านวนเพล้ีย

จกัจัน่ แต่วนัปลูกมีผลต่อจ านวนเพล้ียจกัจัน่ในถัว่เขียวทั้ง 5 พนัธ์ุ โดยการปลูกถัว่เขียวในเดือนสิงหาคม
พบวา่มีเพล้ียจกัจัน่ในแปลงมากท่ีสุด คือ 3.8 ตวัต่อตน้แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัการปลูกถัว่เขียวในเดือน
กุมภาพนัธ์ุ พฤษภาคม และกนัยายนท่ีพบเพล้ียจกัจัน่ 3.4, 3.1 และ 3 ตวัต่อตน้ตามล าดบั ส่วนการปลูกถัว่
เขียวในเดือนธนัวาคม และเดือนมกราคม พบจ านวนเพล้ียจกัจัน่นอ้ยท่ีสุด คือ 1.5 ตวัต่อตน้เท่ากนั แต่ไม่
แตกต่างในทางสถิติกบัการปลูกในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และเดือนเมษายนท่ีพบเพล้ียจกัจัน่ 1.6, 1.8 
และ 2.2 ตวัต่อตน้ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 
 ถัว่เขียวทั้ง 5 พนัธ์ุพบจ านวนเพล้ียจกัจัน่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติโดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.3-2.5 ตวั
ต่อตน้ ถัว่เขียวสายพนัธ์ุ VC01(7-1-1) พบวา่มีจ านวนเพล้ียจกัจัน่นอ้ยท่ีสุดคือ 2.3 ตวัต่อตน้ในขณะท่ีสาย
พนัธ์ุ VC05(2-3-5) , VC08(8-8-1)  พนัธ์ุชยันาท 72 และพนัธ์ุก าแพงแสน2 พบ  2.5 ตวัต่อตน้เท่ากนั 

แมลงหวี่ขาว   



การปลูกถัว่เขียวทั้ง 5 พนัธ์ุในทุกวนัปลูกไม่มีปฏิสัมพนัธ์กนัและพบจ านวนแมลงหวีไ่ม่แตกต่างกนั
ในทุกวนัปลูกโดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 0 -1.8 ตวัต่อตน้การปลูกในเดือนกนัยายนมีจ านวนแมลงหวีข่าวมาก
ท่ีสุด 1.8 ตวัต่อตน้(ตารางท่ี 2) รองลงมาคือการปลูกในเดือนมีนาคม เมษายน กรกฎาคมและสิงหาคม พบ 
1.4 ตวัต่อตน้เท่ากนั และ เฉล่ีย 1.2 ตวัต่อตน้ในการปลูกเดือนพฤษภาคมตามดว้ยการปลูกในเดือนมกราคม 
พฤศจิกายนและเดือนธนัวาคมพบเพียง1 ตวัต่อตน้ ส่วนการปลูกถัว่เขียวในเดือนกุมภาพนัธ์ุไม่พบแมลงหวี่
ขาวในถัว่เขียวทั้ง 5 พนัธ์ุ 
 จ านวนแมลงหวีข่าวท่ีพบในแปลงถัว่เขียวทั้ง 5 พนัธ์ุไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ จ  านวนแมลง
หวีข่าวมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.1 – 1.3 ตวัต่อตน้โดยสายพนัธ์ุVC05(2-3-5) มีจ  านวนแมลงหวีม่ากท่ีสุดคือ 
เฉล่ีย 1.3 ตวัต่อตน้ รองลงมาไดแ้ก่ สายพนัธ์ุ VC01(7-1-1) พบ 1.2 ตวัต่อตน้ และสายพนัธ์ุVC08(8-8-1) 
พนัธ์ุชยันาท และก าแพงแสน 2 พบนอ้ยท่ีสุดเฉล่ีย 1.1 ตวัต่อตน้ 

เพลีย้อ่อน  
ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวนัปลูกในแต่ละเดือนและพนัธ์ุถัว่เขียวต่อระดบัคะแนนเพล้ียอ่อนท่ีพบใน

แปลงทดลอง  
 การปลูกถัว่เขียวในแต่ละเดือนมีระดบัการท าลายของเพล้ียอ่อนไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ อยู่
ระหวา่ง 0 – 2  คะแนน โดยการปลูกในเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม และกนัยายน มี
คะแนนเป็น 0  คือไม่พบเพล้ียอ่อนเลย ในขณะท่ีการปลูกในเดือนมกราคม เมษายน และกรกฎาคมมีคะแนน 
เป็น 1 เท่ากนั เดือนมีนาคม และธนัวาคม 1.5 และ 1.6  คะแนนตามล าดบั คือพบเพล้ียอ่อนจ านวน ตั้งแต่ 
1-25 ตวัต่อตน้ ส่วนการปลูกถัว่เขียวในเดือนพฤศจิกายนมีจ านวนเพล้ียอ่อนมากท่ีสุด 26-50 ตวัต่อตน้
(คะแนนระดบั 2) ตามตารางท่ี 3 
 พนัธ์ุถัว่เขียวทั้ง 5 พนัธ์ุมีระดบัเพล้ียอ่อนไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.1 -1.3  
คือทุกพนัธ์ุพบจ านวนเพล้ียอ่อน 1-25 ตวัต่อตน้เท่ากนั 

ผลผลติ    
จากผลการทดลองพบวา่มีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งวนัปลูกและพนัธ์ุถัว่เขียว การปลูกถัว่เขียวท่ีไม่มีการ

ควบคุมป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูในแปลงถัว่เขียว ท าใหมี้ผลต่อผลผลิตและการเจริญเติบโตของถัว่เขียวท าให้
มีผลผลิตท่ีนอ้ยมากและเก็บเก่ียวไดเ้พียงถัว่เขียวท่ีปลูกในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม และกนัยายน
เท่านั้น   

การปลูกถัว่เขียวในเดือนมิถุนายนถัว่เขียวพนัธ์ุชยันาท 72 ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดคือ 122 กิโลกรัมต่อไร่
แต่ไม่แตกต่างในทางสถิติกบัพนัธ์ุก าแพงแสน 2 ผลผลิต 120 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือสายพนัธ์ุ VC08(8-
8-3) , VC05(2-3-5)ใหผ้ลผลิตไม่แตกต่างกนัคือ 102 และ 92 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดบั และพนัธ์ุ VC01(7-1-
1) ใหผ้ลผลิตต ่าท่ีสุด 82 กิโลกรัมต่อไร่แต่ไม่แตกต่างกบัพนัธ์ุ VC05(2-3-5) 



 การปลูกถัว่เขียวในเดือนสิงหาคมพบวา่พนัธ์ุชยันาท 72ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดคือ 48 กิโลกรัมต่อไร่แต่
ไม่แตกต่างกบัพนัธ์ุ VC05(2-3-5) และ VC08(8-8-3) ผลผลิต 34 และ29 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดบั ส่วนพนัธ์ุ
ก าแพงแสน 2 ใหผ้ลผลิตต ่าท่ีสุดคือ 12 กิโลกรัมต่อไร่(ตารางท่ี 4) 
 การปลูกถัว่เขียวในเดือนพฤษภาคม และเดือนกนัยายน ผลผลิตทุกสายพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
มีค่าเฉล่ีย 38 และ 15 กิโลกรัมตามล าดบั 
 ปี 2555 
 การปลูกถัว่เขียวในปี 2555 สามารถด าเนินการปลูกไดเ้พียง 11 คร้ังยกเวน้ในเดือนตุลาคม ปลูก
ไม่ไดเ้น่ืองจากมีฝนตกมากถึง 211.9 มิลลิเมตร เตรียมแปลงไม่ได ้ซ่ึงเป็นไปในท านองเดียวกนักบัปี 2554 
และจากการเก็บขอ้มูลผลผลิตถัว่เขียวและพบแมลงศตัรูถัว่เขียว ดงัน้ี 
 หนอนกระทู้หอม 
 ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวนัปลูกกบัพนัธ์ุถัว่เขียวทั้ง 5 สายพนัธ์ุ  แต่มีการตรวจพบหนอนกระทูห้อม
ท่ีท าลายใบถัว่เขียว เพยีง 6 วนัปลูก ไดแ้ก่เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม กนัยายน พฤศจิกายนและเดือน
ธนัวาคม และพบวา่การปลูกถัว่เขียวในเดือนกนัยายนมีจ านวนหนอนกรู้หอมมากท่ีสุด 2.5 ตวัต่อตน้ แต่ไม่
แตกต่างกบัการปลูกในเดือนเมษายนท่ีมีจ านวนหนอนกระทูเ้ฉล่ีย 1.9 ตวัต่อตน้ การปลูกในเดือน
พฤศจิกายน และธนัวาคมมีจ านวน 1.5 ตวัต่อตน้เท่ากนัและไม่แตกต่างกบัการปลูกในเดือนเมษายนและ
มีนาคม (1.1 ตวัต่อตน้) พบจ านวนหนอนกระทูห้อมนอ้ยท่ีในการปลูกในเดือนพฤษภาคม คือเฉล่ีย 0.1 ตวั
ต่อตน้ 
 ถัว่เขียวทั้ง 5 สายพนัธ์ุพบวา่มีจ านวนหนอนกระทูห้อมในแปลงไม่แตกต่างกนัทางสถิติโดยมี
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.3 – 1.7 ตวัต่อตน้ พนัธ์ุท่ีพบหนอนกระทูห้อมมากท่ีสุดคือ ชยันาท 72 1.7 ตวัต่อตน้
รองลงมา คือ VC08(8-8-3), ก าแพงแสน 2, VC05(2-3-5) และ VC01(7-1-1) พบ 1.5 1.4  1.3 และ 1.3  ตวัต่อ
ตน้ตามล าดบั1(ตารางท่ี 5) 
 เพลีย้อ่อน 
 เพล้ียอ่อนพบเพียงในถัว่เขียวท่ีปลูกในเดือนกุมภาพนัธ์ มีนาคม มิถุนายน กรกฎาคม กนัยายน และ
พฤศจิกายน โดยพบวา่ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวนัปลูกและสายพนัธ์ุถัว่เขียวในการพบเพล้ียอ่อนตามการให้
คะแนนดงัน้ี 
 ปลูกใน 6 เดือนขา้งตน้พบเพล้ียอ่อนเฉลียอยูร่ะหวา่ง 1.3 – 2.8 คะแนนไม่มีความแตกต่างในทาง
สถิติพบเพล้ียอ่อนตั้งแต่ 1- 50 ตวัต่อตน้ โดยการปลูกในเดือนกุมภาพนัธ์มีเพล้ียอ่อนมากท่ีสุดคือ 2.8 อยูใ่น
ระดบัเดียวกนักบั การปลูกในเดือนมีนาคม 2.6 (คะแนน 2 =พบเพล้ียอ่อน 25-50 ตวัต่อตน้) ส่วนในเดือน
มิถุนายน กรกฎาคม กนัยายน และพฤศจิกายนพบเพล้ียอ่อนท่ีระดบัเดียวกนัคือ 1-25 ตวั(คะแนน 1) ตาม
ตารางท่ี  6 



 ถัว่เขียวทั้ง 5 พนัธ์ุมีค่าเฉล่ียการใหค้ะแนนท่ีไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติระหวา่ง 1.7- 2.0  พนัธ์ุท่ี
พบมากท่ีสุด คือ พนัธ์ุก าแพงแสน 2และ VC01(7-1-1)  คะแนนระดบั 2 (25-50 ตวัต่อตน้) ส่วน VC08(8-8-
3), VC05(2-3-5) และพนัธ์ุชยันาท 72 มีคะแนนระดบั 1.9  1.8 และ 1.7 (1-25 ตวัต่อตน้)ตามล าดบั 
 อยา่งไรก็ตามการปลูกถัว่เขียวในเดือนมกราคม เมษายน พฤษภาคม สิงหาคม และธนัวาคมไม่พบ
เพล้ียอ่อนในทุกพนัธ์ุตลอดอายเุก็บเก่ียว 
 เพลีย้จักจ่ัน 
 ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวนัปลูกและพนัธ์ุถัว่เขียวต่อจ านวนเพล้ียจกัจัน่ในแปลงถัว่เขียว โดยพบวา่
การปลูกถัว่เขียวในเดือนมกราคม พฤศจิกายน และตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนสิงหาคมพบจ านวนเพล้ีย
จกัจัน่อยูร่ะหวา่ง 1.3-4.3 ตวัต่อตน้ในแต่ละพนัธ์ุมีจ  านวนเพล้ียจกัจัน่ไม่แตกต่างกนั  
 การปลูกถัว่เขียวในเดือนกุมภาพนัธ์ ถัว่เขียวพนัธ์ุก าแพงแสน 2มีจ านวนเพล้ียจกัจัน่สูงท่ีสุด 3.0 ตวั
ต่อตน้แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุชยันาท 72 2.3 ตวัต่อตน้ พนัธ์ุ VC01(7-1-1),  VC08(8-8-3) และ 
VC05(2-3-5) พบ 1.7 ตวัต่อตน้เท่ากนัแตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุก าแพงแสน 2 แต่ไม่แตกต่างกบัพนัธ์ุชยันาท 
72  สาวนการปลูกถัว่เขียวในเดือนกนัยายนมีปริมาณเพล้ียจกัจัน่มากท่ีสุดและมีความแตกต่างในแต่ละสาย
พนัธ์ุดงัน้ี พนัธ์ุ VC08(8-8-3) พบ 5.7 ตวัต่อตน้แต่ไม่แตกต่างกบัพนัธ์ุ ชยันาท 72  VC05(2-3-5) และ
ก าแพงแสน 2 พบ 5.3, 5.0 และ 4.7 ตวัต่อตน้ตามล าดบั พนัธ์ุ VC01(7-1-1) พบนอ้ยท่ีสุดในเดือนกนัยายน 
4.3 ตวัต่อตน้  การปลูกถัว่เขียวในเดือนธนัวาคมมีจ านวนเพล้ียจกัจัน่ท่ีแตกต่างกนัทางสถิติในแต่ละพนัธ์ุ 
โดยท่ีพนัธ์ุ VC08(8-8-3) และก าแพงแสน 2 พบ 2.0 ตวัต่อตน้แต่ไม่แตกต่างกบัพนัธ์ุชยันาท 72 และ 
VC01(7-1-1) ส่วนพนัธ์ุ VC05(2-3-5) พบนอ้ยท่ีสุดคือ 0.7 ตวัต่อตน้  เดือนมีนาคมพบวา่พนัธ์ุ VC05(2-3-5) 
มีเพล้ียจกัจัน่มากทีสุด 3.7 ตวัต่อตน้แต่ไม่แตกต่างกบั VC08(8-8-3) และ VC01(7-1-1) 
 พนัธ์ุถัว่เขียวทั้ง 5 สายพนัธ์ุพบจ านวนของเพล้ียจกัจัน่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยพบวา่ พนัธ์ุ 
VC08(8-8-3) พบมาท่ีสุด  3.2 ตวัต่อตน้แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบั ก าแพงแสน 2 และชยันาท 72 คือ 3.0 
และ 2.9 ตวัตามล าดบั พนัธ์ุท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ VC05(2-3-5)  2.8 ตวัต่อตน้ ไม่แตกต่างทางสถิติกบั 
ก าแพงแสน 2 ชยันาท 72 และ VC01(7-1-1)  ตามตารางท่ี 7 
  ผลผลติ 
 ผลผลิตถัว่เขียวในปี 2555 น้ีเก็บไดจ้ากถวัเขียวท่ีปลูกในเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
กรกฎาคม และกนัยายน นอกจากนั้นไม่มีผลผลิตให้เก็บเก่ียวเพราะเสียหายจากอิทธิพลของวนัปลูกกบัการ
เขา้ท าลายของแมลงดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
 จากการทดลองพบวา่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวนัปลูกและพนัธ์ุถัว่เขียวต่อผลผลิตถัว่เขียว โดยพบวา่
การปลูกถัว่เขียวในเดือนกนัยายนโดยไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูท าใหมี้ผลผลิตสูงท่ีสุด
ในทุกพนัธ์ุยกเวน้ในพนัธ์ุ VC01(7-1-1) ใหผ้ลผลิตสูงสุดในเดือนกรกฎาคม แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติและถัว่เขียวทุกสายพนัธ์ุมีผลผลิตต ่าท่ีสุดในเดือนมิถุนายน ยกเวน้พนัธ์ุชยันาท 72 ใหผ้ลผลิตต ่าท่ีสุดใน
เดือนมีนาคมดงัแสดงในตารางท่ี 8 



พนัธ์ุ VC05(2-3-5) ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดในการปลูกเดือนกนัยายน 75 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติกบัการปลูกในเดือนอ่ืนๆ รองลงมาคือปลูกในเดือนมีนาคม เมษายน 42 และ 40 
กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างกบัการปลูกในเดือนกรกฎาคม และ พฤษภาคม 28 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ หาก
ปลูกในเดือนมิถุนายนจะท าใหพ้นัธ์ุ VC05(2-3-5) ใหผ้ลผลิตต ่ามากท่ีสุดเพียง 5 กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นร้อย
ละ 93 ของการปลูกในเดือนกนัยายน 
 พนัธ์ุ VC08(8-8-3) ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดเม่ือปลูกในเดือนกนัยายน 76 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา ใน
เดือนเมษายน  กรกฎาคม มีนาคม และพฤษภาคม ผลผลิต 39, 36,25 และ 15 กิโลกรัมตามล าดบั ในเดือน
มิถุนายนพนัธ์ุ VC08(8-8-3) ใหผ้ลผลิตต ่าท่ีสุด 11 กิโลกรัมต่อไร่ต ากวา่ผลผลิตเดือนกนัยายนคิดเป็นร้อยละ 
85 
 พนัธ์ุ VC01(7-1-1) ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดเม่ือปลูกในเดือนกรกฎาคม 59 กิโลกรัมต่อไร่แต่ไม่แตกต่าง
กบัการปลุกในเดือนกนัยายน 49 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือปลูกในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
ผลผลิต 27, 25 แล ะ25 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดบั ส่วนผลผลิตท่ีนอ้ยท่ีสุดคือการปลูกในเดือนมิถุนายน 17 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 71 ท่ีต ่ากวา่ผลผลิตท่ีมากท่ีสุดในเดือนกรกฎาคม 
 พนัธ์ุชยันาท 72 ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดในการปลูกในเดือนกนัยายน 111 กิโลกรัมต่อไร่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการปลูกในเดือนเมษายน  พฤษภาคม กรกฎาคมและมิถุนายน 59, 29, 27 และ 
12 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการปลูกในเดือนมีนาคมท าใหผ้ลผลิตลดลงมากท่ีสุด 9 กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นร้อยละ 
91 ของผลผลิตท่ีปลูกในเดือนกนัยายน 
 พนัธ์ุก าแพงแสน 2 ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดเม่ือปลูกในเดือนกนัยายน 74 กิโลกรัมต่อไร่แต่ไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติกบัการปลูกในเดือนเมษายน 59 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือการปลูกในเดือนมีนาคม กรกฎาคม 
และพฤษภาคม 35, 32 และ 28 กิโลกรัมตามล าดบั การปลูกในเดือนมิถุนายนให้ผลผลิตต ่าท่ีสุดคือ 5 
กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นร้อยละ  93 ของผลผลิตท่ีมากท่ีสุดในเดือนกนัยายน 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 การปลูกถัว่เขียวในแต่ละวนัปลูกหรือเดือนปลูกทั้ง 11 เดือน มีผลต่อการเขา้ท าลายของแมลงศตัรูท่ี
ต่างกนัในถัว่เขียวแต่ละพนัธ์ุท่ีปลูกโดยไม่มีการฉีดพน่สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูตลอดฤดูปลูก สรุปได้
ดงัน้ี 

1. เพล้ียอ่อน จะตรวจพบในทุกพนัธ์ุท่ีปลุกในช่วงอากาศแหง้แลง้จนถงัตน้ฤดูฝน ไดแ้ก่ พบ
ในเดือนกุมภาพนัธ์ มีนาคม มิถุนายน พฤศจิกายน และธนัวาคม ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั
คือ  1-50 ตวัต่อตน้ วนัปลูกจ านวนเพล้ียจกัจัน่ตรวจพบในแปลงถัว่เขียว 

2. เพล้ียจกัจัน่ วนัปลูกหรือเดือนท่ีปลูกมีผลต่อการเขา้ท าลายโดยพบวา่จะพบมากในช่วงตน้
ฤดูฝนจนถึงการปลูกปลายฝน ในเดือนกุมภาพนัธ์ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
สิงหาคม กนัยายน และพฤศจิกายน ส่วนพนัธ์ุท่ีมีแนวโนม้อ่อนแอต่อการเขา้ท าลายของ



เพล้ียจกัจัน่ในการทดลองคร้ังน้ีมี 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ VC08(8-8-3)  ก าแพงแสน 2 และชยันาท 
72 

3. แมลงหวีข่าว  วนัปลูกมีผลต่อการพบจ านวนแมลงหวีข่าวในทุกวนัปลูกตลอดทั้งปี โดยพบ
มากท่ีสุดในถัว่เขียวท่ีปลูกในเดือนกนัยายน และพนัธ์ุท่ีมีแนวโนม้วา่อ่อนแอต่อการเขา้
ท าลายของแมลงหวีข่าวในการทดลองคร้ังน้ี ไดแ้ก่ VC05(2-3-5) 

4. หนอนกระทูห้อม พบในวนัปลูกในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน ไดแ้ก่การปลูกในเดือน
กนัยายน และเดือนเมษายน มีแนวโนม้ถูกท าลายจากหนอนกระทูห้อมมากกวา่การปลูกใน
เดือนอ่ืนๆ   

5. ในดา้นผลผลิตท่ีไดจ้ากการปลูกแบบไม่มีการฉีดพน่สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงศตัรู ถัว่
เขียวพนัธ์ุชยันาท 72 ใหผ้ลผลิตสูงสุดถึง 111 กิโลกรัมต่อไร่ในเดือนกนัยายน ซ่ึงในเดือนน้ี
มีแมลงศตัรูท่ีตรวจพบคือ เพล้ียจกัจัน่ และแมลงหวีข่าว หนอนกระทูห้อม ไม่พบเพล้ียอ่อน
เขา้ท าลาย ส่วนเดือนท่ีไม่แนะน าใหป้ลูกพนัธ์ุน้ีคือเดือนมีนาคม มิถุนายน เพราะจะมี
ผลผลิตท่ีต ่ามาก เพียง 9-12 กิโลกรัมเท่านั้น อาจเป็นผลมาจากในเดือนดงักล่าวมีการเขา้
ท าลายของเพล้ียอ่อนร่วมดว้ย 

6. ในเดือนกนัยายนพนัธ์ุก าแพงแสน 2 VC08(8-8-3) และ VC05(2-3-5) ใหผ้ลผลิต 74 , 76 
และ75 กิโลกรัมต่อไร่สูงกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ  ส่วนสายพนัธ์ุ VC01(7-1-1) เหมาะท่ีจะปลูกใน
เดือนกรกฎาคมเพราะใหผ้ลผลิตสูงกวา่ชยันาท 72 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุมาตรฐานร้อยละ 16 (59 
กิโลกรัมต่อไร่) 
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ปฏิบติัการงานวจิยัถัว่เขียว คร้ังท่ี 6 หนา้ 192-203. 



 
ตารางท่ี 1 จ  านวนเพล้ียจกัจัน่ (ตวั/ตน้) ท่ีตรวจพบในแปลงทดลองถัว่เขียวทั้ง 5 สายพนัธ์ุ ในวนัปลูกต่างกนั 
ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยัปี 2554  

 
พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ 

วนัปลูก 
เฉล่ีย(พนัธ์ุ) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. พ.ย. ธ.ค. 
 

VC05(2-3-5) 1.3 3.3 2.9 2.0 3.7 1.6 2.0 3.7 3.3 1.9 1.5 2.5 
 

VC08(8-8-3) 1.0 3.0 2.6 2.6 3.0 2.0 2.9 4.3 2.9 1.6 1.6 2.5 
 

VC01(7-1-1) 1.3 3.0 3.0 2.0 2.6 1.6 2.3 3.6 2.9 1.3 1.3 2.3 
 

ชยันาท 72 1.5 3.7 2.0 2.3 2.6 2.0 2.6 4.3 2.8 1.6 1.6 2.5 
 

ก าแพงแสน 2 2.5 4.0 1.6 2.0 3.7 1.6 2.9 3.3 3.3 1.6 1.3 2.5 
 

เฉล่ีย(วนัปลูก) 1.5e 3.4ab 2.4bcd 2.2cde 3.1abc 1.8de 2.6bcd 3.8a 3.0abc 1.6e 1.5e  
 CV (a) = 11.62%  CV(b)= 7.08% 
ตวัเลขท่ีตามหลงัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่ต่างกนัทางสถิติ โดยใช ้DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
ตารางท่ี 2 จ  านวนแมลงหวีข่าว(ตวั/ตน้)ท่ีตรวจพบในแปลงทดลองถัว่เขียวทั้ง 5 สายพนัธ์ุ ในวนัปลูกต่างกนั 
ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยั ปี 2554  

 
พนัธ์ุ/สาย
พนัธ์ุ 

 
วนัปลูก 

เฉล่ีย(พนัธ์ุ) 
ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. พ.ย ธ.ค

. 
 

VC05(2-3-5) 1 0 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1.3 
 

VC08(8-8-3) 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1.1 
 

VC01(7-1-1) 1 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1.2 
 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1.1 



ชยันาท 72 
 

ก าแพงแสน 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1.1 
 

เฉล่ีย(วนั
ปลูก) 

 

1.0 0 1.4 1.4 1.2 1.0 1.4 1.4 1.8 1.0 1.0  

CV (a) = 10.27%  CV(b)= 37.11% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ระดบัคะแนนท่ีตรวจพบเพล้ียอ่อนในแปลงทดลองถัว่เขียวทั้ง 5 สายพนัธ์ุ ในวนัปลูกต่างกนั ท่ี
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยั ปี 2554 

 
พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ 

 
วนัปลูก เฉล่ีย(พนัธ์ุ) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. 



 
VC05(2-3-5) 

1.0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 1.5 2.2 1.3 

 
VC08(8-8-3) 

1.0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 2.0 1.8 1.1 

 
VC01(7-1-1) 

1.0 0 1.5 1.0 0 0 1.0 0 0 3.5 1.8 1.2 

 
ชยันาท 72 

1.0 0 1.4 1.0 0 0 1.1 0 0 0.6 1.0 1.1 

 
ก าแพงแสน 2 

1.0 0 1.3 3.0 0 0 3.0 0 0 2.3 1.3 1.1 

 
เฉล่ีย(วนัปลูก) 

1.0 0 1.5 1.0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.6  

 
 
    
 
   ตารางท่ี 4  ผลผลิตถัว่เขียวทั้ง 5 พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ(กก./ไร่)ท่ีปลูกในวนัปลูกต่างกนั ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการ
เกษตรสุโขทยั ปี 2554            
 

พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ 
วนัปลูก 

เฉล่ีย(พนัธ์ุ) 
พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กนัยายน 

VC05(2-3-5) 41a 92bc 34ab 11a 50 

VC08(8-8-3) 32a 102b 29abc 20a 46 

VC01(7-1-1) 40a 82c 27bc 10a 40 

ชยันาท 72 32a 122a 48a 24a 57 

ก าแพงแสน 2 43a 120a 12c 8a 46 

เฉล่ีย(วนัปลูก) 38 104 30 15  

 CV (a) = 44.5%  CV(b)= 22.5% 
  ตวัเลขท่ีตามหลงัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่ต่างกนัทางสถิติ โดยใช ้DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
 
 



ตารางท่ี 5 จ  านวนหนอนกระทูห้อม(ตวั/ตน้)ท่ีตรวจพบในแปลงทดลองถัว่เขียวทั้ง 5 สายพนัธ์ุ ในวนัปลูก
ต่างกนั ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยั ปี 2555  
พนัธ์ุ/สาย

พนัธ์ุ 

วนัปลูก เฉล่ีย

(พนัธ์ุ) มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. 

 
VC05(2-3-5) 1.0 1.7 0 2.7 1.3 1.3 1.3 

 
VC08(8-8-3) 1.0 2.0 0 2.7 1.7 1.7 1.5 

 
VC01(7-1-1) 1.0 1.7 0.3 2.0 1.3 1.3 1.3 

 
ชยันาท 72 1.3 2.0 0 3.0 2.0 2.0 1.7 

 
ก าแพงแสน 2 1.0 2.3 0.3 2.3 1.3 1.3 1.4 

เฉล่ีย(วนัปลูก) 1.1c 1.9ab 0.1d 2.5a 1.5bc 1.5bc  

CV(a)=64.9%  CV(b)=45.8% 
ตวัเลขท่ีตามหลงัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่ต่างกนัทางสถิติ โดยใช ้DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
ตารางท่ี 6 ระดบัคะแนนท่ีตรวจพบเพล้ียอ่อนในแปลงทดลองถัว่เขียวทั้ง 5 สายพนัธ์ุ ในวนัปลูกต่างกนั ท่ี
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยัปี 2555 

พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ 
วนัปลูก 

เฉล่ีย(พนัธ์ุ) 
ก.พ. มี.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. พ.ย. 

 
VC05(2-3-5) 2.7 1.3 1.7 1.0 1.0 2.3 1.7 

 
VC08(8-8-3) 3.0 1.7 1.3 1.7 1.7 2.3 1.9 

 
VC01(7-1-1) 2.3 3.0 1.3 0.7 0.7 4.0 2.0 

 
ชยันาท 72 3.0 1.0 1.0 1.7 1.7 2.3 1.8 

 2.0 1.3 1.0 2.3 2.3 3.0 2.0 



ก าแพงแสน 2 

เฉล่ีย(วนัปลูก) 2.8 2.6 1.7 1.3 1.5 1.5  

CV(a)=10.5%  CV(b)=6.7% 
 
 
 
ตารางท่ี 7 จ  านวนเพล้ียจกัจัน่ (ตวั/ตน้)ท่ีตรวจพบในแปลงทดลองถัว่เขียวทั้ง 5 สายพนัธ์ุ ในวนัปลูกต่างกนั 
ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยัปี 2555  

 
พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ 

วนัปลูก เฉล่ีย
(พนัธ์ุ) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. 

 
VC05(2-3-5) 1.0a 1.7b 3.7a 3.3a 1.7a 3.3a 4.3a 3.0a 5.0ab 3.7a 0.7b 2.8b 

 
VC08(8-8-3) 2.0a 1.7b 2.7ab 4.0a 2.7a 3.7a 4.3a 3.3a 5.7a 3.7a 2.0a 3.2a 

 
VC01(7-1-1) 1.0a 1.7b 3.0ab 3.0a 2.3a 3.7a 4.7a 3.0a 4.3b 3.0a 1.7ab 2.8b 

 
ชยันาท 72 1.0a   2.3ab 2.0b 3.3a 2.0a 3.0a 4.3a 4.0a 5.3ab 4.0a 1.0ab 2.9ab 

 
ก าแพงแสน 2 1.7a 3.0a 2.3b 3.0a 2.0a 3.7a 4.0a 3.0a 4.7ab 3.3a 2.0a 3.0ab 

 
เฉล่ีย(วนัปลูก) 1.3 2.1 2.7 3.3 2.1 3.5 4.3 3.3 5.0 3.5 1.5  

CV(a)=28.5%  CV(b) =23.4% 
ตวัเลขท่ีตามหลงัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัทางดา้นสดมภไ์ม่ต่างกนัทางสถิติ โดยใช ้DMRT ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% 
 
 
 ตารางท่ี 8  ผลผลิตถัว่เขียวทั้ง 5 พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ (กก./ไร่) ท่ีปลูกในวนัปลูกต่างกนั ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการ
เกษตรสุโขทยั ปี 2555 

วนัปลูก 

พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ 
เฉล่ีย(วนั

ปลูก) 
VC05(2-3-

5) 

VC08(8-8-

3) 

VC01(7-1-1) ชยันาท 72 ก าแพงแสน 2 



มีนาคม 42b 25bc 27bc 9c 35b 28 

เมษายน 40b 39b 25bc 59b 59a 44 

พฤษภาคม 20bc 15bc 25bc 29c 28bc 23 

มิถุนายน 5c 11c 17c 12c 5c 10 

กรกฎาคม 28bc 36bc 59a 27c 32b 37 

กนัยายน 75a 76a 49ab 111a 74a 77 

เฉล่ีย (พนัธ์ุ) 35 34 34 41 39  

CV(a)=35.1%  CV(b) = 40.4% 
ตวัเลขท่ีตามหลงัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัทางดา้นสดมภไ์ม่ต่างกนัทางสถิติ โดยใช ้DMRT ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 
 



                  
                ภาพท่ี 1. ถัว่เขียวในเดือนปลูกมิถุนายน 2555                   ภาพท่ี 2 ถัว่เขียวท่ีตายเพราะเพล้ียอ่อนในเดือนปลูกพฤศจิกายน 2554 

                  
   ภาพท่ี 3 เพล้ียอ่อนท่ีพบในแปลง               ภาพท่ี 4 

                   
                          ภาพท่ี 5                 ภาพท่ี 6 

                  
                                ภาพท่ี 7           ภาพท่ี 8 

ภาพท่ี 4 -8 ถัว่เขียวสายพนัธ์ุ/พนัธ์ุท่ีปลูกในเดือนกรกฎาคม 2555 


