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5. บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาหาวันปลูกที่เหมาะสมในการปลูกถั่วเขียวเพ่ือหลีกเลี่ยงการระบาดของ 
หนอน M. sojae และ O. phaseoli โดยท าการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท วางแผนการทดลอง
แบบ RCB จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด้วย 12 กรรมวิธี เตรียมพ้ืนที่โดยการไถด้วยผานสาม 1 ครั้ง ลึก 20-30 
เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน แล้วพรวนด้วยผานเจ็ด 1 ครั้งเพ่ือปรับระดับดินให้สม่ าเสมอ หลังจากนั้นยกร่องขนาด
กว้าง 100 เซนติเมตร ใช้ขนาดแปลงย่อย 6x6 ตารางเมตร แล้วปลูก 2 แถว บนสันร่องแต่ละด้าน ระยะระหว่างแถว 
50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 10 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร่ รองก้นหลุมก่อน
ปลูก หยอดเมล็ดถั่วเขียว 2-3 เมล็ด/หลุม เมื่อถั่วเขียวอายุประมาณ 7-10 วัน ถอนแยกให้เหลือ 2 ต้น/หลุม ให้น้ า
ทันทีหลังปลูก หลังจากนั้นให้น้ าทุก 10-14 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และหยุดให้น้ าเมื่อฝักแรกเปลี่ยนเป็นสีด า  
ปลูกถั่วเขียวทุกเดือนตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ สุ่มนับแมลงทุกสัปดาห์หลังงอก จนกระทั่งไม่พบการท าลาย
ของแมลง โดยนับจ านวนตัวเต็มวัย/แปลงย่อย สุ่มถอนต้นถั่วเขียวจ านวน 10 ต้น/แปลงย่อยเพ่ือน ามานับ
จ านวนหนอน และดักแด้  ท าการบันทึกข้อมูล   จ านวนตัวเต็มวัยของ M. sojae และ O. phaseoli /แปลง
ย่อย  จ านวนหนอนของ M. sojae และ O. phaseoli /ต้น  จ านวนดักแด้ของ M. sojae และ O. 
phaseoli /ต้น  การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ า รวมทั้งวันที่มีการสุ่มนับแมลง   ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ าฝนเป็นต้น  จากการทดลอง ในปี 2554 และ ปี 
2555 พบว่าเดือนที่มีการพบการระบาดของหนอนแมลงวันเจาะล าต้นเยอะที่สุดคือ เดือนมกราคม 
กุมภาพันธ์ มีนาคม  และเมษายน ทั้ง 2 ปีการทดลอง ในปี 2554 พบว่าถั่วเขียวที่ปลูกเดือนกุมภาพันธ์ 
พบการเข้าท าลายของหนอนแมลงวันเจาะล าต้นถั่วเขียวระยะตัวเต็มวัยมากที่สุด  ไม่แตกต่างจากถั่วเขียว
ที่ปลูกเดือนเดือนมีนาคม และถั่วเขียวที่ปลูกเดือนเดือนมกราคม คิดเป็น 5.12%, 3.64% และ 3.64% 
ตามล าดับ และในปี 2555 ถั่วเขียวที่ปลูกในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบการเข้าท าลายของหนอนแมลงวัน



 

เจาะล าต้นถั่วเขียวระยะตัวเต็มวัยมากท่ีสุด แตกต่างจากเดือนมกราคม 2555 และมีนาคม 2555 คิดเป็น 
35.87% ,14.74% และ 7.23% ตามล าดับ  
ค าหลัก : - 

รหัสการทดลอง 01-13-54-02-01-03-04-54 
1/ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000  โทรศัพท์  0 5640 5080-1 

6. ค าน า 
 หนอนแมลงวันเจาะล าต้นถั่ว [Melanagromyza sojae (Zehntner),Ophiomyia phaseoli 
(Tryon)] จัดอยู่ในวงศ์ Agromyzidae อันดับ Diptera เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญในระยะต้นกล้าของถั่วเขียว 
และพืชตระกูลถั่วอีกหลายชนิด แต่แมลงทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะการท าลายที่แตกต่างกันดังนี้ หนอน M. 
sojae เข้าท าลายทุกระยะการเจริญเติบโตของถั่วเขียว ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนกระทั่งติดดอกออกฝัก โดย
ตัวเต็มวัยวางไข่ในเนื้อเยื่อของเส้นใบ เมื่อฟักเป็นหนอนจะชอนไชตามเส้นใบ ก้านใบ เข้าไปท าลาย
เนื้อเยื่ออยู่บริเวณไส้กลางของล าต้น (pith) ท าให้ถั่วเขียวแคระแกรน ข้อโป่ง ปล้องสั้น หากเข้าท าลาย
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะที่ถั่วเขียวมีใบเลี้ยงบานเต็มที่ถึงระยะใบประกอบข้อที่ 2 บานเต็มที่จะท าให้
ผลผลิตลดลงมากกว่า 40% ส่วนหนอน O. phaseoli มีลักษณะการท าลายต่างจากหนอนแมลงวันเจาะ
ล าต้นถั่วคือหนอนจะชอนไชตามเส้นใบไปที่ก้านใบและล าต้นสู่โคนต้นระดับผิวดิน ท าลายเนื้อเยื่อล าต้นที่
อยู่ใต้ผิวเปลือก ท าให้เนื้อเยื่อเน่าเปื่อยต้นแคระแกรน และตายในท่ีสุด 
 รูปร่างลักษณะและชีวประวัติของ M. sojae ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันสีเทาด า ขนาดล าตัวจากส่วน
หัวถึงปลายท้องยาวประมาณ 1.9-2.3 มิลลิเมตร ระยะตัวเต็มวัยเพศเมีย 15-36 วัน เพศผู้ 10-46 วัน 
วางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ ระยะไข่ 2-3 วัน หนอนมีลักษณะยาวรี หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ ล าตัวใส โต
ขึ้นมีสีขาวนวล ลอกคราบ 2 ครั้ง ระยะหนอน 9-11 วัน ดักแด้สีเหลืองทองรูปทรงกระบอก ระยะดักแด้ 
9-10 วัน ส่วน O. phaseoli มีรูปร่างลักษณะคล้าย M. sojae แตกต่างกันที่ขนาดและอายุการ
เจริญเติบโต คือระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยอายุ 2-3, 7-8, 7-9 และ 7-12 วันตามล าดับ 
 การป้องกันก าจัด M. sojae และ O. phaseoli ท าได้หลายวิธี เช่นการเลือกวันปลูกเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการระบาด การใช้สารป้องกันก าจัดแมลงรองก้นหลุม คลุกเมล็ดก่อนปลูก หรือพ่นหลังงอก แต่
ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงสูงมาก รวมทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
เช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดการใช้สารเคมี และให้การปลูกถั่วเขียวเหมาะสมกับสภาพ
อากาศในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงศึกษาการเลือกวันปลูกที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการระบาดของ
หนอน M. sojae และ O. phaseoli  
 

7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ า ประกอบด้วย 12 กรรมวิธี คือ  

กรรมวิธีที่ 1 ปลูกถั่วเขียวในเดือนมกราคม 



 

กรรมวิธีที่ 2 ปลูกถั่วเขียวในเดือนกุมภาพันธ์ 

กรรมวิธีที่ 3 ปลูกถั่วเขียวในเดือนมีนาคม 

กรรมวิธีที่ 4 ปลูกถั่วเขียวในเดือนเมษายน 

กรรมวิธีที่ 5 ปลูกถั่วเขียวในเดือนพฤษภาคม 

กรรมวิธีที่ 6 ปลูกถั่วเขียวในเดือนมิถุนายน 

กรรมวิธีที่ 7 ปลูกถั่วเขียวในเดือนกรกฎาคม 

กรรมวิธีที่ 8 ปลูกถั่วเขียวในเดือนสิงหาคม 

กรรมวิธีที่ 9 ปลูกถั่วเขียวในเดือนกันยายน 

กรรมวิธีที่ 10 ปลูกถั่วเขียวในเดือนตุลาคม 

กรรมวิธีที่ 11 ปลูกถั่วเขียวในเดือนพฤศจิกายน 

กรรมวิธีที่ 12 ปลูกถั่วเขียวในเดือนธันวาคม 
วิธีการ 

เตรียมพ้ืนที่โดยการไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 20-30 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน แล้วพรวน
ด้วยผาลเจ็ด 1 ครั้งเพ่ือปรับระดับดินให้สม่ าเสมอ หลังจากนั้นยกร่องขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ใช้ขนาดแปลง
ย่อย 6x6 ตารางเมตร แล้วปลูก 2 แถว บนสันร่องแต่ละด้าน ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 10 
เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ รองก้นหลุมก่อนปลูก หยอดเมล็ดถั่วเขียว 2-3 เมล็ด/
หลุม เมื่อถั่วเขียวอายุประมาณ 7-10 วัน ถอนแยกให้เหลือ 2 ต้น/หลุม ให้น้ าทันทีหลังปลูก หลังจากนั้นให้น้ าทุก 
10-14 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และหยุดให้น้ าเมื่อฝักแรกเปลี่ยนเป็นสีด า 

ปลูกถั่วเขียวทุกเดือนตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ สุ่มนับแมลงทุกสัปดาห์หลังงอก จนกระทั่งไม่
พบการท าลายของแมลง โดยนับจ านวนตัวเต็มวัย/แปลงย่อย สุ่มถอนต้นถั่วเขียวจ านวน 10 ต้น/แปลงย่อย
เพ่ือน ามานับจ านวนหนอน และดักแด้ บันทึกข้อมูล 

- จ านวนตัวเต็มวัยของ M. sojae และ O. phaseoli /แปลงย่อย 
- จ านวนหนอนของ M. sojae และ O. phaseoli /ต้น 
- จ านวนดักแด้ของ M. sojae และ O. phaseoli /ต้น 
- การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ า รวมทั้งวันที่มีการสุ่มนับแมลง 
- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ าฝนเป็นต้น 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม 2553 - เดือนกันยายน 2555 
สถานที่ด าเนินการ 



 

 แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
ปี 2554 
จากการทดลอง พบว่าถั่วเขียวที่ปลูกเดือนกุมภาพันธ์ พบการเข้าท าลายของหนอนแมลงวันเจาะ

ล าต้นถั่วเขียวระยะตัวเต็มวัยมากที่สุด ไม่แตกต่างจากถั่วเขียวที่ปลูกเดือนเดือนมีนาคม และถั่วเขียวที่
ปลูกเดือนเดือนมกราคม คิดเป็น 5.12%, 3.64% และ 3.64% ตามล าดับ มีการท าลายของหนอนและ
ดักแด้เจาะโคนต้นถั่วเขียว คิดเป็น 7.51% และถั่วเขียวที่ปลูกเดือนเดือนเมษายนและมีนาคม คิดเป็น 
6.38% และ 6.05% ตามล าดับ ไม่แตกต่างจากถั่วเขียวที่ปลูกเดือนเดือนมกราคม พบการท าลายคิดเป็น 
4.25% ซึ่งแตกต่างจากถั่วเขียวที่ปลูกเดือนเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8%  ส่วนการท าลายของหนอนและดักแด้เจาะล าต้นถั่วเขียวพบมากที่สุดในถั่วเขียวที่
ปลูกในเดือนมีนาคมและกุมภาพันธ์ คิดเป็น 14.98% และ 12.76% ซึ่งแตกต่างจากถั่วเขียวที่ปลูกเดือน
มกราคมและเดือนอ่ืนๆ ที่มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 9.18%  ส าหรับผลผลิตของถั่วเขียวในแต่ละกรรมวิธีที่ปลูก 
พบว่าถั่วเขียวที่ปลูกในเดือนเมษายนให้ผลผลิตสูงสุด 42.7 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือถั่วเขียวที่ปลูกใน
เดือนมกราคมให้ผลผลิต 35.0 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากถั่วเขียวที่ปลูกในเดือนอ่ืนๆ เนื่องจากการ
จัดการแปลงตั้งแต่เริ่มปลูกเดือนมกราคมมีสภาพลุ่มมีน้ าขังเป็นเวลานานท าให้ผลผลิตที่ได้ต่ ามาก และ
ตั้งแต่เดือนกันยายนประสบปัญหาฝนตกชุก และประสบปัญหาน้ าท่วมแปลงทดลอง จึงไม่สามารถท าการ
ทดลองต่อได้ จึงวางแผนด าเนินการทดลองใหม่ในปีงบประมาณ ปี 2555 (ตารางที่ 1-3) 

 
ปี 2555 
ปลูกถั่วเขียวตามกรรมวิธีการปลูก เมื่อวันที่ 4 มกราคม  4 กุมภาพันธ์ 6 มีนาคม 4 เมษายน 4 

พฤษภาคม 1 มิถุนายน 4 กรกฎาคม 4  สิงหาคม 4 กันยายน 4 ตุลาคม 4 พฤศจิกายน และ 4 ธันวาคม
2555 เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตของกรรมวิธีที่ปลูกในเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ผลการทดลอง
ในถั่วเขียวที่ปลูกตามกรรมวิธีเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ พบมีการท าลายของหนอนแมลงวันเจาะล า
ต้นทั้งระยะยะตัวต็มวัย ระยะหนอนและระยะดักแด้ แต่ก็ยังสามารถเก็บผลผลิตได้ ส าหรับการทดลองถั่ว
เขียวที่ปลูกเดือนมีนาคมและเมษายนพบเพลี้ยไฟเข้าท าลาย ท าให้ต้นถั่วตาย และไม่สามารถเก็บผลผลิต
ได้  เช่นเดียวกับถั่วเขียวที่ปลูกในเดือนอ่ืนๆ ที่ได้ผลผลิตต่ ามาก ถั่วเขียวที่ปลูกในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
พบการเข้าท าลายของหนอนแมลงวันเจาะล าต้นถั่ วเขียวระยะตัวเต็มวัยมากที่สุด แตกต่างจากเดือน
มกราคม 2555 และมีนาคม 2555 คิดเป็น 35.87% ,14.74% และ 7.23% ตามล าดับ มีการเข้าท าลาย
ของหนอนและดักแด้เจาะโคนต้นถั่วเขียว มากที่สุดในถั่วเขียวที่ปลูกเดือนมีนาคม กุมภาพันธ์ และ
มกราคม 2555 คิดเป็น 13.25% , 10.38% และ 8.9% ซึ่งแตกต่างจากถั่วเขียวที่ปลูกเดือนเมษายน 
2555 ซึ่งมีการเข้าท าลายของหนอนและดักแด้เจาะโคนต้นถั่วเขียว 3.6% และพบการท าลายของหนอน
และดักแด้เจาะล าต้นถั่วเขียวซึ่งพบมากที่สุดในถั่วเขียวที่ปลูกเดือนมกราคม และเมษายน 2555 คิดเป็น 



 

1.58% และ 1.20%ไม่แตกต่างจากถั่วเขียวที่ปลูกเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คิดเป็น 0.46% แต่แตกต่างจาก
ถั่วเขียวที่ปลูกเดือนมีนาคม  พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
และธันวาคม 2555  ซึ่งไม่พบการลงท าลายเลย ในส่วนของผลผลิตพบว่า ในเดือนมกราคม 2555 ให้
ผลผลิตสูงสุด คือ 352.7 กิโลกรัม/ไร่ แตกต่างจากผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ คือ 183.3 กิโลกรัม/ไร่ และ
เดือนมีนาคม คือ 29.9 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 4 -6) 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองพบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการปลูกถั่วเขียวผิวมันควรปลูกในช่วงเดือน 
มกราคม กุมภาพันธ์ เนื่องจากมีการให้ผลผลิตที่สูง แต่ควรมีการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะล าต้น
เป็นอย่างดี และในสภาพการปลูกแบบเกษตรกรในสภาพไร่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับสภาวะปัจจัย
สิ่งแวดล้อมเป็นหลักส าคัญเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ฝนตกชุก
เกินไป หรือแห้งแล้งเกินไปเป็นปัจจัยท าให้การระบาดของแมลงศัตรูพืชเปลี่ยนจากช่วงเวลาเดิมไปด้วย 
ดังนั้นเกษตรกรควรป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะล าต้นทุกระยะ โดยเฉพาะตั้งแต่ระยะตัวเต็มวัยควร
เริ่มตั้งแต่ถั่วเขียวผิวด ามีอายุ 1-2 สัปดาห์หลังงอกโดยการพ่นสารเคมีควบคุมก่อนการระบาดเพ่ือให้ได้
ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี 

 
 
 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
หนอนแมลงวันเจาะล าต้นถั่ว [Melanagromyza sojae (Zehntner),Ophiomyia phaseoli 

(Tryon)] จัดอยู่ในวงศ์ Agromyzidae อันดับ Diptera เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญในระยะต้นกล้าของถั่วเขียว 
และพืชตระกูลถั่วอีกหลายชนิด ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับผลผลิตถั่วเขียว ดังนั้นเพ่ือลดการสูญเสียของ
ผลผลิตจึงต้องหาวันปลูกที่เหมาะสมในการปลูกถั่วเขียวเพ่ือหลีกเลี่ยงการระบาดของ หนอน  M. sojae 
และ O. phaseoli 

 
13. เอกสารอ้างอิง 

กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูพืชน้ ามันและพืชไร่ตระกูลถั่ว. 2543. แมลงศัตรูถ่ัวเขียวและการป้องกันก าจัด. 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. กรุงเทพฯ. 44 หน้า. 

 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลการเข้าท าลายของหนอนเจาะล าต้นถั่วเขียว ในระยะตัวเต็มวัย ระยะหนอน 
                 และระยะดักแด้ ปี 2554 



 

กรรมวิธ ี
ตัวเต็มวัย 

หนอนเจาะล าต้นถั่ว
เขียว  (12 ต้น) 

หนอนและดักแด้เจาะ
ล าต้นถั่วเขียว 

 (12 ต้น) 

หนอนและดักแด้เจาะ 
โคนต้นถ่ัวเขียว  

(12 ต้น) 

ปลูกเดือนมกราคม 2554 6.83 ab 9.51 b 10.03 bc 

ปลูกเดือนกุมภาพันธ ์2554 12.08 a 12.76 ab 17.72 a 

ปลูกเดือนมีนาคม 2554 8.59 a 14.98 a 14.27 ab 

ปลูกเดือนเมษายน 2554 3.31 bc 8.82 b 15.06 ab 

ปลูกเดือนพฤษภาคม 2554 1.88 c 10.02 b 8.82 c 

ปลูกเดือนมิถุนายน 2554 3.16 bc  8.82 b 10.02 c 

ปลูกเดือนกรกฎาคม 2554 1.88 c  9.51 b 8.82 c 

ปลูกเดือนสิงหาคม 2554 1.88 c 8.82 b 8.82 c 

ปลูกเดือนกันยายน 2554 1.88 c 8.82 b 8.82 c 

ค่าเฉลี่ย 4.6 10.2 11.4 

CV (%) 23.8 8.4 7.8 
ในคอลัมน์เดียวกันตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยวิธี DMRT  

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2  ข้อมูลการเข้าท าลายของหนอนเจาะล าต้นถั่วเขียว ในระยะตัวเต็มวัย ระยะหนอน 
                 และระยะดักแด้ (แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์) ปี 2554 

กรรมวิธ ี
ตัวเต็มวัย 

หนอนเจาะล าต้น
ถั่วเขียว  (12 ต้น) 

หนอนและดักแด้เจาะ 
ล าต้นถั่วเขียว 

 (12 ต้น) 

หนอนและดักแด้เจาะ 
โคนต้นถ่ัวเขียว  

(12 ต้น) 

ปลูกเดือนมกราคม 2554 2.89 4.03 4.25 

ปลูกเดือนกุมภาพันธ ์2554 5.12 5.41 7.51 

ปลูกเดือนมีนาคม 2554 3.64 6.35 6.05 

ปลูกเดือนเมษายน 2554 1.40 3.74 6.38 

ปลูกเดือนพฤษภาคม 2554 0.80 4.25 3.74 

ปลูกเดือนมิถุนายน 2554 1.34 3.74 4.25 



 

ปลูกเดือนกรกฎาคม 2554 0.80 4.03 3.74 

ปลูกเดือนสิงหาคม 2554 0.80 3.74 3.74 

ปลูกเดือนกันยายน 2554 0.80 3.74 3.74 

ค่าเฉลี่ย 1.95 4.34 4.82 
ในคอลัมน์เดียวกันตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

โดยวิธี DMRT  

 
 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2554 ถึง 
                 เดือนกันยายน 2554 ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  

กรรมวิธ ี ผลผลติ/ไร่ (กิโลกรัม) 

ปลูกเดือนมกราคม 2554 35.0 a 
ปลูกเดือนกุมภาพันธ ์2554 29.5 ab 
ปลูกเดือนมีนาคม 2554 15.5 ab 
ปลูกเดือนเมษายน 2554 42.7 a 
ปลูกเดือนพฤษภาคม 2554 15.8 ab 
ปลูกเดือนมิถุนายน 2554 0.0 ab 
ปลูกเดือนกรกฎาคม 2554 0.0 ab 
ปลูกเดือนสิงหาคม 2554 0.0 ab 
ปลูกเดือนกันยายน 2554 0.0 ab 

ค่าเฉลี่ย 15.4 
CV (%) 104.8 

ในคอลัมน์เดียวกันตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

โดยวิธี DMRT  

ตารางท่ี 4  ข้อมูลการเข้าท าลายของหนอนเจาะล าต้นถั่วเขียว ในระยะตัวเต็มวัย ระยะหนอน 
                 และระยะดักแด้ ปี 2555 

กรรมวิธ ี
ตัวเต็มวัย 

หนอนเจาะล าต้น
ถั่วเขียว  (12 ต้น) 

หนอนและดักแด้เจาะล า
ต้นถั่วเขียว 
 (12 ต้น) 

หนอนและดักแด้เจาะ
โคนต้นถ่ัวเขียว  

(12 ต้น) 

ปลูกเดือนมกราคม 2555 15.9  b 1.7 a 9.6 a 

ปลูกเดือนกุมภาพันธ ์2555 38.7  a 0.5 ab 11.2 a 

ปลูกเดือนมีนาคม 2555 7.8  c 0.0 b 14.3 a 

ปลูกเดือนเมษายน 2555 0.0  d 1.3 a 3.6 b 



 

ปลูกเดือนพฤษภาคม 2555 0.7  d 0.0 b 0.0 c 

ปลูกเดือนมิถุนายน 2555 0.0  d 0.0 b 0.0  c 

ปลูกเดือนกรกฎาคม 2555 0.0  d 0.0 b 0.0  c 

ปลูกเดือนสิงหาคม 2555 0.0  d 0.0 b 0.0  c 

ปลูกเดือนกันยายน 2555 0.0  d 0.0 b 0.8 bc 

ปลูกเดือนตลุาคม 2555 0.0  d 0.0 b 0.0 c 

ปลูกเดือนพฤศจิกายน 2555 0.0  d 0.0 b 1.3 bc 

ปลูกเดือนธันวาคม 2555 0.0  d 0.0 b 0.5 c 

ค่าเฉลี่ย 5.3 0.3 3.4 

CV (%) 42.2 218.0 54.3 
ในคอลัมน์เดียวกันตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

โดยวิธี DMRT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5  ข้อมูลการเข้าท าลายของหนอนเจาะล าต้นถั่วเขียว ในระยะตัวเต็มวัย ระยะหนอน 
                 และระยะดักแด้ (แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์) ปี 2555 

กรรมวิธ ี
ตัวเต็มวัย 

หนอนเจาะล าต้น
ถั่วเขียว  (12 ต้น) 

หนอนและดักแด้เจาะล า
ต้นถั่วเขียว 
 (12 ต้น) 

หนอนและดักแด้เจาะ
โคนต้นถ่ัวเขียว  

(12 ต้น) 

ปลูกเดือนมกราคม 2555 14.74 1.58 8.90 

ปลูกเดือนกุมภาพันธ ์2555 35.87 0.46 10.38 



 

ปลูกเดือนมีนาคม 2555 7.23 0.00 13.25 

ปลูกเดือนเมษายน 2555 0.00 1.20 3.34 

ปลูกเดือนพฤษภาคม 2555 0.65 0.00 0.00 

ปลูกเดือนมิถุนายน 2555 0.00 0.00 0.00 

ปลูกเดือนกรกฎาคม 2555 0.00 0.00 0.00 

ปลูกเดือนสิงหาคม 2555 0.00 0.00 0.00 

ปลูกเดือนกันยายน 2555 0.00 0.00 0.74 

ปลูกเดือนตลุาคม 2555 0.00 0.00 0.00 

ปลูกเดือนพฤศจิกายน 2555 0.00 0.00 1.20 

ปลูกเดือนธันวาคม 2555 0.00 0.00 0.46 

ค่าเฉลี่ย 4.87 0.27 3.19 
ในคอลัมน์เดียวกันตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

โดยวิธี DMRT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6  ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2555 ถึง 
                 เดือนธันวาคม 2555 ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  

กรรมวิธ ี ผลผลติ/ไร่ (กิโลกรัม) 

ปลูกเดือนมกราคม 2555 352.7 a 

ปลูกเดือนกุมภาพันธ ์2555 183.3 b 



 

ปลูกเดือนมีนาคม 2555 11.2 c 

ปลูกเดือนเมษายน 2555 0.0 c 

ปลูกเดือนพฤษภาคม 2555 29.9 c 

ปลูกเดือนมิถุนายน 2555 0.0 c 

ปลูกเดือนกรกฎาคม 2555 8.1 c 

ปลูกเดือนสิงหาคม 2555 0.0 c 

ปลูกเดือนกันยายน 2555 0.0 c 

ปลูกเดือนตลุาคม 2555 3.9 c 

ปลูกเดือนพฤศจิกายน 2555 0.0 c 

ปลูกเดือนธันวาคม 2555 8.4 c 

ค่าเฉลี่ย 49.8 

CV (%) 113.2 
ในคอลัมน์เดียวกันตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

โดยวิธี DMRT  
 


	9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

