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5. บทคัดย่อ   

 
จากทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 จ านวน 6 ช่วงปลูก  โดยได้ด าเนินการปลูกถั่วเหลือง ทุก 15 

วัน ในฤดูแล้งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมกราคม ฤดูฝนเริ่มปลูกตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือน
สิงหาคม  พ.ศ. 2559-2560 ในการส ารวจชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูแต่ละชนิดที่เข้าท าลายถั่วเหลือง ฤดูแล้ง
ปี 2559 ที่ระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ตลอดฤดูปลูก จนถึงเก็บเกี่ยว พบว่า การเข้าท าลายของแมลงศัตรูถั่ว
เหลืองตลอดฤดูปลูก ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยจักจั่น ส่วนการปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝน  แมลงศัตรู
ถั่วถั่วเหลืองส่วนใหญ่ที่ส ารวจพบ ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อนและแมลงหวี่ขาว การเจริญเติบโตและการให้ผล
ผลิตถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ช่วงปลูกท่ีเหมาะสม อยู่ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน และ1 ธันวาคม 2558 
ส่วนการปลูกถั่วเหลืองฤดูฝน พบว่า ช่วงปลูกที่เหมาะสม มีจ านวน 3 ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด ได้แก่ การ
ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 1 มิถุนายน 15 สิงหาคม และ 15 มิถุนายน 2559  

 ในการปลูกถ่ัวเหลืองฤดูแล้งและฤดูฝน ปี 2560 พบว่า การผลิตถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ทุกช่วงปลูก  
พบแมลงศัตรูถั่วเหลืองจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน หนอนแมลงวันเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว 
และเพลี้ยจักจั่น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตถั่ว
เหลืองในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ช่วงปลูกที่เหมาะสม ได้แก่ วันปลูก 1 ธันวาคม และ 15 มกราคม 2560 ให้ผลผลิตสูง
ที่สุด ส่วนการปลูกถั่วเหลืองฤดูฝน พบว่า ช่วงปลูกที่เหมาะสมในการปลูกถั่วเหลือง วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ให้
ผลผลิตสูงที่สุด 
 
 



6. ค าน า 
 

ปัจจุบันผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความต้องการยังมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจัยต่างๆยังจ ากัดอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือดินฟ้าอากาศ 
โดยเฉพาะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ปัจจัยต่างๆเปลี่ยนสภาพไป การระบาดแมลงศัตรู
โดยเฉพาะถั่วเหลืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในปัจจุบันและจากการ
ส ารวจแมลงศัตรูถั่วเหลืองตามรายงานของ บุญญา (2555) พบเห็นแมลงศัตรูถั่วเหลืองประมาณ 13 -15 ชนิดที่
ระบาดและท าความเสียหายกับถั่วเหลืองและจากรายงานของ ซึ่ง Hammond and Pedigo (1982) ได้รายงานว่า 
ความสัมพันธ์ของการสูญเสียผลผลิตที่เกินขึ้นระหว่างพืชกับแมลงศัตรูตลอดอุณหภูมิและความชื้น นับว่าเป็น
ความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญในการบริหารศัตรูพืช และจากการส ารวจการะระบาดแมลงศัตรูถั่วเหลืองฤดูแล้งในพ้ืนที่
ปลูกส าคัญ 8 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน ปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่สูง และชนิด
แมลงศัตรูพืชที่ระบาดในพ้ืนที่ปลูกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากเดิมพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในปี 2556 มีการเข้าท าลาย
ของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเพียงไม่กี่ชนิด ได้แก่ หนอนเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาวเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการเข้าท าลาย
แมลงศัตรูหลากหลายชนิด ได้แก่  หนอนกระทู้  หนอนม้วนใบ แมลงหวี่ขาว และ เพลี้ยอ่อนในระบบการปลูกถั่ว
เหลือง อีกทั้งจากภาวะภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตถั่วเหลืองที่ได้บางส่วนด้อยคุณภาพลง เมล็ดลีบเล็ก บางพ้ืนที่ให้
ผลผลิตต่อไร่ต่ า เนื่องจากขาดน้ าในช่วงที่ถั่วเหลืองก าลังติดดอก ออกฝัก  ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดี โดยเฉพาะช่วง
ฤดูเพาะปลูก บางพ้ืนที่หาซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ และ เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีราคาแพง เปอร์เซ็นต์การงอกต่ า    ต้นทุนการ
ผลิตต่อไร่สูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูถั่ว
เหลือง ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ   

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการผลิตถั่วเหลือง คือ ช่วงวันปลูกที่เหมาะสมในขณะที่เมล็ดพืชก าลังพัฒนาและ
สุกแก่บนต้นนั้น หากสภาพอากาศไม่เหมาะสม เช่น ฝนตก ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง อุณหภูมิสูง การขาดน้ า 
สภาวะแล้งจัด จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดเป็นอย่างยิ่งประกอบกับในปัจจุบันได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกท่ีแปรปรวนส่งผลให้เกิดภาวะร้อนจัด หนาวจัด หรือที่เรียกว่า extreme weather 
อากาศร้อนมากขึ้นและฤดูแล้งยาวนานขึ้นนั้น(U.S. Department of Agriculture, 2009)  ได้ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชโดยตรง โดยเฉพาะในถั่วเหลืองอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 25-30 
องศาเซลเซียส (Whigham, 1983) เมื่ออุณหภูมิสูงมากขึ้นท าให้การสร้างเมล็ด และน้ าหนักเมล็ดลดลง เมื่อ
อุณหภูมิสูงเกิน 37.7 องศาเซลเซียส มีผลท าให้การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองชะงักลง (Howell, 1960) และ
อุณหภูมิที่สูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส มีผลท าให้จ านวนฝักลดลงไป 57-71 เปอร์เซ็นต์ (Hartwig, 1970) และใน
สภาพที่อุณหภูมิสูงปริมาณน้ าฝนปานกลางในช่วงเมล็ดก าลังพัฒนา มีผลท าให้ปริมาณโปรตีนสูงขึ้น ในทางกลับกัน
ในสภาพอากาศแห้งแล้ง ปริมาณโปรตีนในเมล็ดกลับลดลง (Specht et al., 2001) และเมื่อถั่วเหลืองประสบ
สภาวะแล้งในระยะออกดอกและระยะพัฒนาเมล็ดจะท าให้ผลผลิตลดลงเนื่องจากการเจริญเติบโตทางล าต้น
โดยเฉพาะกิ่งลดลง (James et al., 2001) ดังนั้นในการผลิตถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตและมีคุณภาพที่สูง จึงมีความ
จ าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงช่วงปลูกท่ีเหมาะสมต่อการให้ผลผลิตถั่วเหลืองและหลีกเลี่ยงการเข้าท าลายแมลง
ของศัตรูถ่ัวเหลืองในช่วงพัฒนาและเจริญเติบโตของผลผลิตถั่วเหลือง  
      



การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัยท่ีผ่านมา 
 ในสภาพอากาศไม่เหมาะสมต่อการผลิตถั่วเหลือง เช่น ฝนตก ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง อุณหภูมิสูง 

การขาดน้ า สภาวะแล้งจัด จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเมล็ดถั่วเหลืองเป็นอย่างยิ่งประกอบกับในปัจจุบันได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกที่แปรปรวนส่งผลให้เกิดภาวะร้อนจัด หนาวจัด หรือที่เรียกว่า  extreme 
weather อากาศร้อนมากขึ้นและฤดูแล้งยาวนานขึ้นนั้น(U.S. Department of Agriculture, 2009)  ได้ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืชโดยตรง โดยเฉพาะในถั่วเหลืองอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 25-
30 องศาเซลเซียส (Whigham, 1983) เมื่ออุณหภูมิสูงมากขึ้นท าให้การสร้างเมล็ด และน้ าหนักเมล็ดลดลง เมื่อ
อุณหภูมิสูงเกิน 37.7 องศาเซลเซียส มีผลท าให้การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองชะงักลง (Howell, 1960) และ
อุณหภูมิที่สูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส มีผลท าให้จ านวนฝักลดลงไป 57-71 เปอร์เซ็นต์ (Hartwig, 1970) และใน
สภาพที่อุณหภูมิสูงปริมาณน้ าฝนปานกลางในช่วงเมล็ดก าลังพัฒนา มีผลท าให้ปริมาณโปรตีนสูงขึ้น ในทางกลับกัน
ในสภาพอากาศแห้งแล้ง ปริมาณโปรตีนในเมล็ดกลับลดลง (Specht et al., 2001) และเมื่อถั่วเหลืองประสบ
สภาวะแล้งในระยะออกดอกและระยะพัฒนาเมล็ดจะท าให้ผลผลิตลดลงเนื่องจากการเจริญเติบโตทางล าต้น
โดยเฉพาะกิ่งลดลง (James et al., 2001) แมลงศัตรูถั่วเหลืองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตถั่ว
เหลือง  พบว่า มีการเข้าท าลายทุกระยะการเจริญเติบโต  ซึ่งมีทั้งชนิดเข้าท าความเสียหายโดยตรงและชนิดที่เป็น
พาหะน าโรค  โดยมีแมลงศัตรูถั่วเหลืองท่ีส าคัญ  ได้แก่   

ห น อ น แ ม ล ง วั น เจ า ะ ต้ น ถั่ ว  (Bean fly) Melanagromyza sojae (Zehntner), Ophiomyia 
phaseoli (Tryon)   หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันขนาดเล็กสีด า ล าตัวยาวประมาณ 1.1-1.3 
มิลลิเมตร มักพบบริเวณใบอ่อน โดยเฉพาะต้นกล้าของถั่วฝักยาว  ตัวเต็มวัยใช้อวัยวะวางไข่ที่แหลมแทงใบอ่อน 
แล้วดูดกินน้ าเลี้ยงที่ซึมออกมา  หากพบมีสีขาวขนาดเล็กตามใบอ่อน แสดงว่าหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่วระบาด
และเข้าท าลายแล้ว  ตัวเมียวางไข่เดี่ยว ๆ ในเนื้อเยื่อพืชส่วนที่ก าลังเจริญ  ตัวเมียวางไข่ได้ 56-48 ฟอง  ระยะฟัก
ไข่ 2-3 วัน  การเจริญเติบโตของหนอนมี 3 ระยะ หนอนมีขนาด 2-2.5 มิลลิเมตร  ระยะหนอน 7-8 วัน  เข้าดักแด้
ในส่วนของพืช เช่น เถา กิ่ง หรือเส้นกลางใบ ดักแด้รูปร่างคล้ายเมล็ดข้าวสาร  ระยะดักแด้ 7-9 วัน  รวมวงจรชีวิต
ของแมลงวันเจาะต้นถั่ว 17-20 วัน  ความส าคัญและลักษณะการท าลาย  หนอนแมลงวันที่เข้าท าลายถั่วฝักยาวมี 
2 ชนิด คือ หนอนแมลงวันเจาะโคนต้น (Melanagromyza sojae) และหนอนแมลงวันเจาะเถาและล าต้น 
(Ophiomyia phaseoli)  หนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ล าต้น เถา ก้านใบ หรือแม้แต่เส้น
กลางใบ  การท าลายเริ่มตั้งแต่ถั่วเป็นตัวอ่อน  เมื่อมีการท าลายรุนแรงหนอนจะกัดกินเนื้อเยื่อภายในต้น ท าให้เถา 
กิ่ง และล าต้นเหี่ยวใบร่วง  ในระยะต้นกล้าเป็นระยะที่อันตรายที่สุด เพราะหนอนแมลงวันจะเข้าท าลายจนท าให้
ต้นกล้าเหี่ยว หักล้มและตายไปในที่สุด หากเกิดที่เถา กิ่งหรือส่วนอ่ืนจะเกิดรอยแตก ท าให้เป็นแผลแตกสีน้ าตาล 
และเสียหายเมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้น  พึงระวังหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่วในช่วงระยะตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุ 30 วัน  
พบทั่วไปในพื้นที่ที่มีการปลูกถั่วที่เป็นพืชอาหาร พืชอาหาร พืชตระกูลถั่ว คือ ถั่วฝักยาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถ่ัว
ลิสง  การป้องกันและก าจัด   ก่อนหยอดเมล็ดถั่วควรคลุกเมล็ดด้วยสารคลุกเมล็ด เช่น คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 
25% S.T.) อัตรา 40 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม   หากไม่ได้คลุกเมล็ด ควรหยอดสารคาร์โบฟูราน (คาร์โบฟูราน 3% 
G) ชนิดเม็ด อัตรา 5 กรัมต่อหลุมปลูก หรือไทโอฟาน็อกซ์ อัตรา 1 กรัมต่อหลุมปลูก  เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อ 1 หรือ 



2 แล้ว หากพบหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่วระบาดอย่างรุนแรง ช่วงพืชอายุ 1-35 วัน ควรพ่นด้วยฟิโปรนิล (แอส
เซนด์ 5% S.C.) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  (สุเทพ, 2554) 

แมลงหวี่ขาว เป็นแมลงศัตรูปากดูดขนาดเล็ก มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใต้ใบพืช แมลงหวี่ขาวเท่าที่พบมา
ไม่ได้เป็นศัตรูส าคัญของถั่วเหลือง และพบเห็นเป็นประจ าในแปลงถั่วเหลือง แต่ในปัจจุบัน แมลงหวี่ขาวเริ่มปรากฏ
ให้เห็นว่าเป็นแมลงศัตรูที่ควรเอาใจใส่ พบระบาดและท าความเสียหายให้กับการปลูกถั่วเหลืองในแหล่งปลูก
ภาคเหนือและภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเหลืองที่ปลูกโดยอาศัยน้ าชลประทานหรือปลูกช่วงต้นฤดูฝนและฝน
ทิ้งช่วงนาน แมลงหวี่ขาวจะเข้าท าลายทุกระยะการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอาศัยดูด
กินน้ าเลี้ยงอยู่ใต้ใบพืช การท าลายของตัวอ่อนท าให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองบนใบพืช ส่วนการท าลายของตัวเต็มวัยจะ
ท าให้ใบพืชหงิกงอ ต้นแคระแกรนเหี่ยวและขนาดของฝักเล็ก นอกจากนี้ ยังขับถ่ายน้ าหวาน (Honey dew) 
ออกมา ก่อให้เกิดราด าบนใบพืชเช่นเดียวกับเพลี้ยอ่อน และยังเป็นพาหะของโรควิสาหลายชนิดของถั่วเหลือง เช่น 
โรคใบด่างกระถั่วเหลืองโรคใบด่างเหลืองและโรคใบยอดย่นถั่วเหลือง ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผลผลิตของถั่ว
เหลืองลดลง  รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ  ตัวเต็มวัย เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ล าตัวยาวประมาณ 1 
มิลลิเมตร มีปีก 2 คู่ เคลือบด้วยผงสีขาว เมื่อเกาะนิ่งอยู่กับที่จะหุบปีกเป็นรูปคล้ายหลังคา อาศัยดูดกินน้ าเลี้ยงอยู่
ใต้ใบ โดยใช้ปากแทงเข้าไปในเนื้อเยื่อใบและดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบพืช พืชที่มีสีเขี ยว พบมากที่ใบอ่อน เมื่อถูก
รบกวนจะเคลื่อนที่ได้ในระยะสั้น ๆ ในทรงพุ่มของพืชและเคลื่อนที่ในระยะทางไกล ๆ โดยกระแสลมตัวเต็มวัยเพศ
เมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ หรือวางชิดติดกันที่ด้านใต้ใบพืช ตลอดชีพจักรของแมลงหวี่ขาวจากไข่ถึงตัวเต็มวัย
ประมาณ 2-3 สัปดาห์  การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด เนื่องจากแมลงหวี่ขาวมีพืชอาหารหลายชนิดจึงพบ
ระบาดตลอดทั้งปี ส าหรับถั่วเหลืองพบระบาดตั้งแต่ถั่วเหลืองอยู่ในระยะใบประกอบข้อที่ 2 บาน เต็มที่ถึงระยะฝัก
เต่ง ปริมาณการระบาดสูงสุดในระยะถั่วเหลืองเริ่มติดฝักอ่อนจนถึงระยะฝักเต่งและระบาดมากในสภาพอากาศ
ร้อนชื้น  การป้องกันก าจัด  ก าจัดวัชพืชทั้งในและรอบ ๆ แปลงถั่วเหลือง   หลีกเลี่ยงการใช้สารฆ่าแมลงกลุ่มไพรี
ทรอยสังเคราะห์   ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองรอบแปลงถั่วเหลืองเพ่ือเตือนการระบาดของแมลงหวี่ขาว    พ่น
สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง เมื่อพบการระบาดของตัวเต็มวัย ใช้อัตราของสารฆ่าแมลงต่อน้ า 20 ลิตร ดังนี้ 
triazophos 40% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร หรือ imidacloprid 10% SL และ 5%EC อัตรา 10 และ 20 มิลลิลิตร 
ห รื อ  carbosulfan 20%EC อั ต รา  40 มิ ล ลิ ลิ ต ร  ห รื อ  Petrolium oil 99% ห รื อ  Petrolium spray oil 
83.9%EC อัตรา 60 มิลลิลิตร   เนื่องจากทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงหวี่ขาวจะท าลายอยู่ด้านใต้ใบพืช จึง
ควรพ่นสารด้านใต้ใบพืชให้ทั่ว   ไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง  (ศรีสมร, 2547) 

หนอนเจาะฝักถ่ัวเหลือง  เกษตรกรที่ปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูฝนควรระวังการระบาดของหนอนเจาะฝักถ่ัว ซึ่ง
ระบาดรุนแรงในระยะ ติดฝัก รูปร่างลักษณะตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน วางไข่ เป็นฟองเดี่ยว ๆที่กลีบดอกบนฝัก
อ่อนบริเวณฐานฝัก หรือล าต้นใกล้กับฝัก ลักษณะการท าลาย เมื่อไข่ฟักออกเป็นตัว หนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่
ภายในฝักทันที สังเกตเห็น รอยเจาะเป็นจุดด า ๆ เพียงเล็กน้อย แต่ถ้ารอยเจาะเป็นรูโตและมีมูลหนอนออกมารอบ
รอยเจาะ เมื่อแกะฝักดูพบว่าเมล็ดถั่วถูกท าลายเกือบหมดทั้งฝัก และหนอนมีขนาดโตมากแล้ว บางครั้งหนอนจะ
ชักใยดึงเอาฝักถั่ว 2-4 ฝักมาติดกันแล้วอาศัยกัดกินอยู่ข้างใน ระยะนี้ยากต่อการป้องกันก าจัด และตัวหนอน 
สามารถอยู่ข้ามฤดูได้โดยอาศัยอยู่ในดินหรือเศษซากพืชตามไร่  ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห้ า ตัวเบียน ตัวห้ า เชน่ 



มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต  ตัวเบียน เช่น แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอน  การป้องกันก าจัด  1. ต้องหมั่นติดตาม
ส ารวจหนอนเจาะฝักถ่ัวและศัตรูธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ  อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติพวกตัวห้ า ตัวเบียน   
ถ้าพบการท าลายมากให้พ่นสารเคมีตามเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงที่หนอนยังเป็นตัวอ่อนอยู่พ่นด้วย สารเคมี 
ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5 % อีซี อัตรา 20 
มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร และควรหยุดการใช้สารเคมีก่อนเก็บเก่ียว 14 วัน (ศรีสมร, 2539)  

มวนเขียวข้าว Neazra viridula (Pentatomidae : Hemiptera) ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีรูปร่างคล้าย 
โล่แตกต่างกันที่ขนาดและสี มวนเขียวข้าวตัวเต็มวัยที่พบในไร่ถ่ัวเหลืองมีหลายสี เช่น มีสีเขียวตลอดล าตัว ที่มสีี
เขียวตลอดล าตัวและปลายของส่วนหัวด้านบนของสันหลังปล้องแรกมีแถบสีเหลือง และชนิดที่มีสีเหลืองตลอด
ล าตัวปีกคู่หน้ามีจุดปะสีเขียวอ่อน ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นกลุ่มหลายแถวเรียงกันเป็นระเบียบตามส่วนต่าง ๆ 
ของพืช ไข่สีครีมหรือสีเหลืองอ่อน รูปทรงกระบอก ตัวอ่อนวัยแรกอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มบริเวณเปลือกไข่ และ
กระจายออกไปหลังจากลอกคราบครั้งแรกเพ่ือดูดน้ าเลี้ยงจากพืช ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย แต่ขนาดเล็ก
กว่าและไม่มีปีก มีหลายสีแตกต่างกันไปตามวัยและมีจุดสีขาวกระจายอยู่บนส่วนหลังของล าตัว ตัวอ่อนวัยสุดท้ายมี
สีเขียวและมีส่วนของปีกงอกออกมาจากส่วนนอกด้านบน มวนเขียวข้าว ท าลายถั่วเหลืองโดยดูดกินน้ าเลี้ยงจากฝัก
ท าให้ฝักร่วงหล่น ฝักลีบ คุณภาพและผลผลิตลดลง ระบาดทั่วไปในแหล่งปลูกถ่ัวเหลือง โดยเฉพาะถั่วเหลืองที่ปลูก
ในฤดูฝนถ้าฝนตกสม่ าเสมอในช่วงต้นฤดูหรือในช่วงติดฝักมีฝนตกชุกจะพบการระบาดของมวนมากขึ้น  
(สถาบันวิจัยพืชไร่, 2554) 
7.วิธีด าเนินการ 

สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  
  1.ถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60 
  2.ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12   
           3.อุปกรณ์ท่ีใช้ในแปลงทดลอง เช่น เชือก ถุงตาข่าย ป้าย 
  4.สารเคมีป้องก าจัดศัตรพืูช ได้ วัชพืช โรค และแมลง 
  5.เครื่องหยอดเมล็ดพืช และเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ 
  6.อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก ไม้บรรทัด เครื่องชั่งน้ าหนัก       
แบบและวิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ  RCB จ านวน 3 ซ้ า โดยปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 และมีช่วงปลูกถั่ว
เหลือง 6 ระยะ คือ ด าเนินการปลูกถั่วเหลือง ทุก 15 วัน ในฤดูแล้งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
มกราคม ในฤดูฝนเริ่มปลูกตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนสิงหาคม แสดงกรรมวิธีทดลองดังนี้ 

      ช่วงปลูกในฤดูแล้ง   ปี 2559  
กรรมวิธี 1 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 1    พฤศจิกายน 
กรรมวิธี 2 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15  พฤศจิกายน 
กรรมวิธี 3 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 1    ธันวาคม 
กรรมวิธี 4 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15  ธันวาคม 
กรรมวิธี 5 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 1    มกราคม 



กรรมวิธี 6 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15  มกราคม 
           ช่วงปลูกฤดูฝน ปี 2559 

กรรมวิธี 1 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 1    มิถุนายน 
กรรมวิธี 2 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15  มิถุนายน 
กรรมวิธี 3 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 1    กรกฎาคม 
กรรมวิธี 4 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15  กรกฎาคม 
กรรมวิธี 5 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 1    สิงหาคม 
กรรมวิธี 6 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15  สิงหาคม 

 
ช่วงปลูกในฤดูแล้ง   ปี 2560  

กรรมวิธี 1 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15   พฤศจิกายน 
กรรมวิธี 2 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 1     ธันวาคม 
กรรมวิธี 3 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15   ธันวาคม 
กรรมวิธี 4 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 1     มกราคม 
กรรมวิธี 5 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15   มกราคม 
กรรมวิธี 6 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 1     กุมภาพันธ์ 

           ช่วงปลูกฤดูฝน ปี 2560 
  กรรมวิธีที่ปรับเปลี่ยน กรรมวิธีเดิม 
กรรมวิธี 1 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15  มิถุนายน วันที่ 1 มิถุนายน 
กรรมวิธี 2 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15   กรกฎาคม วันที่ 15 มิถุนายน 
กรรมวิธี 3 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15    สิงหาคม วันที่ 1 กรกฎาคม 
กรรมวิธี 4 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 1  กันยายน วันที่ 15 กรกฎาคม 
กรรมวิธี 5 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15   กันยายน วันที่ 1 สิงหาคม 
กรรมวิธี 6 = ปลูกถ่ัวเหลืองวันที่ 15  ตุลาคม วันที่ 15 สิงหาคม 

      
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
   1.การส ารวจแมลงศัตรูถั่วเหลืองประเภทปากดูด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง และมวน
เขียวข้าว 

 -ปลูกถั่วเหลืองในแปลงย่อยขนาด 6 x 6 ตารางเมตร ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 20 
เซนติเมตร จ านวน 12 แถวต่อแปลงย่อย ขุดหลุมและหยอดเมล็ด จ านวน 4-5 เมล็ดต่อหลุม พร้อมเตรียมดินดิน และ
ท าการใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร่ 

-เมื่อถั่วเหลืองมีใบประกอบ ชุดที่ 2, 3 และออกดอก สุ่มนับจ านวนแมลงปากดูดที่พบ โดยสุ่มนับ 20 ต้น จาก 
4 แถวกลาง ต้นละ 5 ใบ นับจ านวนแมลงปากดูด เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว ด าเนินการเก็บผลผลิตรวมจากพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
3 x 4 ตารางเมตร ชั่งน้ าหนักผลผลิต น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 



2. การส ารวจแมลงศัตรูถั่วเหลืองประเภทปากกัด ได้แก่ หนอนแมลงวันเจาะล าต้นถั่ว หนอนกระทู้ผัก และ
หนอนเจาะฝักถ่ัว 
หนอนแมลงวันเจาะล าต้นถั่ว 
 - เมื่อถั่วเหลืองอายุ 7 วัน สุ่มถอนต้นถั่วเหลือง 20 ต้น จาก 4 แถวกลาง น ามาผ่าล าต้นตามความยาวของ
ล าต้น นับจ านวนต้นที่ถูกท าลาย หลังจากพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันเจาะล าต้นหนอน เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว 
ด าเนินการเก็บผลผลิตรวมจากพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 3 x 4 ตารางเมตร ชั่งน้ าหนักผลผลิต น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผล
ทางสถิต ิ
หนอนกระทู้ผัก  

-เมื่อถั่วเหลืองอายุ 3 สัปดาห์ สุ่มนับจ านวนแมลงปากกัดทุกสัปดาห์ จากต้นถั่วเหลือง 4 แถวกลาง จ านวน 
20 ต้น เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว ด าเนินการเก็บผลผลิตรวมจากพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 3 x 4 ตารางเมตร ชั่งน้ าหนักผลผลิต 
น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
หนอนเจาะฝักถ่ัว 
 - เมื่อถั่วเหลืองเริ่มติดเมล็ด นับจ านวนฝักดีและฝักเสีย จากถ่ัวเหลือง 4 แถวกลาง จ านวน 20 ต้น เมื่อถึง
ระยะ เก็บเกี่ยว ด าเนินการเก็บผลผลิตรวมจากพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 3 x 4 ตารางเมตร ชั่งน้ าหนักผลผลิต น าข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
1.3 เมื่อถั่วเหลืองเริ่มติดเมล็ด ท าการเก็บข้อมูลการสะสมน้ าหนักแห้ง และพัฒนาการของเมล็ดพันธุ์  
1.4 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตจากแต่ละกรรมวิธี ลดความชื้นเมล็ดให้เหลือ
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ คัดเมล็ดให้ได้ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลัก ตรวจสอบความงอกและความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์ ในห้องปฏิบัติการ 

การบันทึกข้อมูล 
   1. วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50 % และวันเก็บเกี่ยว 

  2. ชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูแต่ละชนิดที่เข้าท าลายถั่วเหลือง 
  3. ช่วงระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ของถั่วเหลืองที่แมลงศัตรูแต่ละชนิดที่เข้าท าลาย 

   4. ข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
   5. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝนตลอดฤดูปลูก 
เวลาและสถานที่  1   ตุลาคม 2559   สิ้นสุด   30   กันยายน 2560   รวม 2 ปี และด าเนินการทดลองที่

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การทดลองปี 2559 
จากการส ารวจชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูแต่ละชนิดที่เข้าท าลายถั่วเหลือง ฤดูแล้งปี 2559 ในช่วงระยะ

การเจริญเติบโตต่าง ๆ ตลอดฤดูปลูก จนถึงเก็บเกี่ยว พบว่า การเข้าท าลายของแมลงศัตรูถั่วเหลืองในแต่ละช่วง
ปลูก ได้ท าการส ารวจประเมินจ านวนแมลงศัตรูถั่วเหลือง แบ่งเป็น  3 ระยะการเจริญเติบโต พบว่า การ



เจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่ระยะการเจริญเติบโตทางใบและล าต้น (V5)ของทุกช่วงปลูก พบแมลงศัตรูถั่วเหลือง
จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน และแมลงหวี่ขาว ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต 
(ตารางที่ 2) การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่ระยะออกดอก (R1) ของทุกช่วงปลูก แมลงศัตรูที่ส ารวจพบมี จ านวน 
5 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ แมลงวันหนอนเจาะล าต้น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยจักจั่น โดยในระยะออก
ดอก ของช่วงปลูก 15 ธันวาคม มีจ านวนเพลี้ยอ่อน มากที่สุดเท่ากับ 16.70 ตัวต่อต้น ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 3) การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่ระยะติดฝักและเมล็ด (R5) ในทุกช่วงปลูก แมลง
ศัตรูที่ส ารวจพบมี จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ แมลงวันหนอนเจาะล าต้น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และ
เพลี้ยจักจั่น พบว่าทุกช่วงปลูกมีจ านวนเพลี้ยอ่อนเพ่ิมมากขึ้นจากระยะออกดอก (R1) ซึ่งช่วงปลูกที่พบเพลี้ยอ่อน
มากที่สุด ได้แก่ 1 พฤศจิกายน และ 15 ธันวาคม เท่ากับ 26.00 และ 25.13 ตัวต่อต้น (ตารางที่ 4) การให้ผลผลิต
ถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ให้ผลผลิตสูงสุด 147.75 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนฝัก
ต่อต้น เท่ากับ 19.67 ฝัก ความสูง 29.30 เซนติเมตร และน้ าหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 13.23 กรัม ช่วงปลูกที่ให้ผล
ผลิตรองลง ได้แก่ การปลูกช่วง 15 พฤศจิกายน  และ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558  มีผลผลิตเท่ากับ 118.05 และ 
111.00 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  

การผลิตถั่วเหลืองในฤดูฝน ได้ท าการส ารวจประเมินจ านวนแมลงศัตรูถั่วเหลือที่เข้าท าลายถั่วเหลืองในแต่
ละช่วงปลูกแบ่งเป็น  3 ระยะการเจริญเติบโต พบว่า ในระยะการเจริญเติบโตทางใบและล าต้น (V5) ของทุกช่วง
ปลูก พบแมลงศัตรูถั่วเหลืองจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ แมลงวันหนอนเจาะล าต้น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่
ขาว และเพลี้ยจักจั่น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระดับที่ไม่ส่งผลกระทบทางระดับเศรษฐกิจ มีเพียงแมลงวันหนอนเจาะล าต้น
เท่านั้นที่มีปริมาณการเข้าท าลายมากท่ีสุด เท่ากับ 3.40 ตัวต่อต้น เมื่อท าการปลูกในช่วง 1 มิถุนายน  (ตารางที่ 6) 
การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่ระยะออกดอก (R1) ของทกุช่วงปลูก แมลงศัตรูที่ส ารวจพบมี จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ 
หนอนม้วนใบ แมลงวันหนอนเจาะล าต้น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น และด้วงหมัดกระโดด ซึ่งถั่วเหลืองที่
อยู่ในระยะออกดอกของช่วงปลูก 1 กรกฎาคม และ1 มิถุนายน มีจ านวนแมลงศัตรูที่อยู่ในระดับส่งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วน และ แมลงวันหนอนเจาะล าต้นมากที่สุดเท่ากับ 1.05 และ 0.58 ตัว
ต่อต้น (ตารางที่ 7) การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่ระยะติดฝักและเมล็ด (R5) ในทุกช่วงปลูก แมลงศัตรูที่ส ารวจ
พบมี จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ แมลงวันหนอนเจาะล าต้น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยจักจั่น 
พบว่า ช่วงปลูกวันที่ 1 มิถุนายน และ 15 สิงหาคม มีจ านวนแมลงหวี่ขาว และหนอนม้วนใบมากที่สุด เท่ากับ 1.47 
และ 0.45 ตัวต่อต้น ตามล าดับ (ตารางที่ 8) ส่วนการผลิตถั่วเหลืองฤดูฝน พบว่ามีจ านวน 3 ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิต
ต่อไร่สูงสุด ได้แก่ การปลูกถั่วเหลืองช่วง 1 มิถุนายน 15 สิงหาคม และ 15 มิถุนายน 2559 ให้ผลผลิต เท่ากับ 
212.60 200.20 และ 197.80 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการเจริญเติบโตของต้นถั่วเหลืองและองค์ประกอบผลผลิตในทุก
ช่วงปลูกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ได้แก่ ความสูงต้น อยู่ระหว่าง 41.50-75.03 เซนติเมตร จ านวนฝักต่อต้น 
อยู่ระหว่าง 22.42-40.27 ฝัก และมีน้ าหนัก 100 เมล็ด อยู่ระหว่าง 21.37-22.03 กรัม (ตารางท่ี 5)  

 
 
 



การทดลองปี 2560 

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ปลูกฤดูแล้งในช่วงปลูกที่แตกต่างกัน จ านวน 6 ช่วงปลูก โดยด าเนินการปลูก
ถั่วเหลืองตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, 1 ธันวาคม 2560, 15 ธันวาคม 2560, 1 มกราคม 2560, 15 มกราคม 
2560 และ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการทดลอง พบว่า ในระยะการเจริญเติบโตทางใบและล าต้น (V5) ของทุกช่วง
ปลูก พบแมลงศัตรูถั่วเหลืองจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน หนอนแมลงวันเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว 
และเพลี้ยจักจั่น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 10) การเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
ที่ระยะออกดอก (R1) ของทุกช่วงปลูก แมลงศัตรูที่ส ารวจพบมี จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน 
แมลงวันหนอนเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยจักจั่น ซึ่งถั่วเหลืองที่อยู่ในระยะออกดอกนี้ มีจ านวนแมลงศัตรูที่
เข้าท าลายแต่ละชนิดอยู่ในระดับไมส่่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 11) การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองท่ีระยะติด
ฝักและเมล็ด (R5) ในทุกช่วงปลูก แมลงศัตรูที่ส ารวจพบมี จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่
ขาว และเพลี้ยจักจั่น พบว่า ช่วงปลูกวันที่ 15 พฤศจิกายน และ 1 กุมภาพันธ์ มีจ านวนแมลงหวี่ขาว และเพลี้ยอ่อน
มากที่สุด เท่ากับ 0.67 และ 2.50 ตัวต่อต้น ตามล าดับ (ตารางที่ 12) การปลูกถั่วเหลืองช่วงต่างๆ มีการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติ โดยผลผลิตในช่วงปลูกวันที่ 1 ธันวาคม และ 15 มกราคม 2560 ให้ผลผลิตสูง
มากที่สุด เท่ากับ 259.96 และ 228.36 กิโลกรัมต่อไร่ การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตทั้ง 2 ช่วงปลูก มี
ความสูง 39.8 และ 50.7 เซนติเมตร จ านวนฝักต่อต้น เท่ากับ 46.85 และ 30.39 ฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก เท่ากับ 
1.83 และ 1.72 เมล็ด น้ าหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 16.20 และ 14.50 กรัม (ตารางที่ 15) และการปลูกถั่วเหลือง 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลผลิตน้อยที่สุด เท่ากับ 70.30 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 9) 

ส่วนการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในฤดูฝน ปี 2560 ตามช่วงปลูกที่แตกต่างกัน จ าเป็นต้องท า
ปรับเปลี่ยนและเลื่อนช่วงปลูกในแต่ละกรรมวิธีออกไป เนื่องจากมีฝนตกชุกตลอดฤดูฝน ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวล่าช้า 
โดยด าเนินการปลูกถั่วเหลืองตั้งแต่ 15 มิถุนายน 15 กรกฎาคม 15 สิงหาคม 1 กันยายน 15 กันยายน และ 15 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยการปลูกถั่วเหลืองช่วงในวันที่ 15 กรกฎาคม และ 15 สิงหาคม 2560 ไม่สามารถปลูกถั่ว
เหลืองให้เจริญเติบโตได้ตามปรกติ เนื่องจากมีฝนตกชุกตลอดช่วงเดือนที่ปลูก ส่งผลให้ต้นถั่วเหลืองเน่าตายในแปลง 
และไม่สามารถเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตได้ จากการทดลองทั้ง 4 ช่วงปลูก พบว่า ในระยะการ
เจริญเติบโตทางใบและล าต้น (V5) ของทุกช่วงปลูก พบแมลงศัตรูถั่วเหลืองจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ 
เพลี้ยอ่อน หนอนแมลงวันเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยจักจั่น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ (ตารางที่ 14) ในการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่ระยะออกดอก (R1) จากทุกช่วงปลูก แมลงศัตรูที่ส ารวจ
พบม ีจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยจักจั่น ซึ่งจ านวนแมลงศัตรูที่เข้าท าลาย
แต่ละชนิดอยู่ในระดับไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 15) การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่ระยะติดฝักและ
เมล็ด (R5) ในทุกช่วงปลูก แมลงศัตรูที่ส ารวจพบมี จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และ
เพลี้ยจักจั่น ซึ่งแมลงศัตรูที่พบอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า ช่วงปลูกวันที่ 1 มิถุนายน มีจ านวน
แมลงหวี่ขาวมากที่สุด เท่ากับ 0.65 ตัวต่อต้น (ตารางที่ 16) การปลูกถั่วเหลืองช่วงต่างๆ ให้ผลผลิตแตกต่างกันทาง
สถิติ โดยการปลูกถั่วเหลืองในวันที่ 15 มิถุนายน ให้ผลผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 174.20กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีความสูง 62.53 
เซนติเมตร จ านวนฝักต่อต้น เท่ากับ 11.55 ฝัก และน้ าหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 13.33 กรัม ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตรอง



ลง ได้แก่ การปลูกช่วง 15 ตุลาคม  และ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  มีผลผลิตเท่ากับ 77.17 และ 59.61 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ตามล าดับโดยการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตทั้ง 2 ช่วงปลูก มีความสูง 24.37และ 28.80 เซนติเมตร 
จ านวนฝักต่อต้น เท่ากับ 3.20 และ 4.37 ฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก เท่ากับ 1.73 และ 1.88 เมล็ด น้ าหนัก 100 เมล็ด 
เท่ากับ 16.65 และ 15.58 กรัม (ตารางท่ี 13) 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดลองปี 2559  
จากการส ารวจชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูแต่ละชนิดที่เข้าท าลายถั่วเหลือง ฤดูแล้งปี 2559 ในช่วงระยะ

การเจริญเติบโตต่าง ๆ ตลอดฤดูปลูก จนถึงเก็บเกี่ยว พบว่า การเข้าท าลายของแมลงศัตรูถั่วเหลืองตลอดฤดูปลูก 
ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยจักจั่น ส่วนการปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูฝน แมลงศัตรูถั่วถั่วเหลืองส่วนใหญ่ที่
ส ารวจพบ ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อนและแมลงหวี่ขาว การให้ผลผลิตถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ช่วงวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2558 ให้ผลผลิตสูงสุด 147.75 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตรองลง ได้แก่ การปลูกช่วง 15 
พฤศจิกายน  และ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558  มีผลผลิตเท่ากับ 118.05 และ 111.00 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ การ
ส ารวจประเมินจ านวนแมลงศัตรูถั่วเหลือที่เข้าท าลายถั่วเหลืองฤดูฝน ในแต่ละช่วงปลูก โดยแบ่งเป็น  3 ระยะการ
เจริญเติบโต พบว่า ในการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่ระยะเจริญเติบโตทางใบและล าต้น(V5) และการเจริญเติบโต
ของถั่วเหลืองที่ระยะออกดอก (R1) ของทุกช่วงปลูก พบแมลงศัตรูถั่วเหลืองจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ 
แมลงวันหนอนเจาะล าต้น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยจักจั่น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระดับที่ไม่ส่งผลกระทบทาง
ระดับเศรษฐกิจ มีเพียงแมลงวันหนอนเจาะล าต้นเท่านั้นที่มีปริมาณการเข้าท าลายมากท่ีสุด เท่ากับ 3.40 ตัวต่อต้น 
ที่ช่วงปลูก 1 มิถุนายน (ตารางที่ 6) ในการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่ระยะออกดอก (R1) มีจ านวน 2 ชนิดที่มี
ปริมาณมากที่สุดและอยู่ระดับส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ หนอนม้วน และ แมลงวันหนอนเจาะล าต้น ส่วน
ผลผลิตถั่วเหลืองมีจ านวน 3 ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด ได้แก่ การปลูกถั่วเหลืองวันที่  1 มิถุนายน 15 
สิงหาคม และ 15 มิถุนายน 2559 ให้ผลผลิต เท่ากับ 212.60 200.20 และ 197.80 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการ
เจริญเติบโตของต้นถั่วเหลืองและองค์ประกอบผลผลิตในทุกช่วงปลูกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
การทดลองปี 2560  

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ปลูกฤดูแล้งในช่วงปลูกที่แตกต่างกัน จ านวน 6 ช่วงปลูก โดยด าเนินการ
ปลูกถั่วเหลืองตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, 1 ธันวาคม 2560, 15 ธันวาคม 2560, 1 มกราคม 2560, 15 
มกราคม 2560 และ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการทดลอง พบว่า ในทุกระยะการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองทั้ง 6 ช่วง
ปลูก พบแมลงศัตรูถั่วเหลืองจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน หนอนแมลงวันเจาะล าต้น แมลงหวี่
ขาว และเพลี้ยจักจั่น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 10)การปลูกถั่วเหลืองช่วง
ต่างๆ มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติ โดยผลผลิตในช่วงปลูกวันที่ 1 ธันวาคม และ 15 
มกราคม 2560 ให้ผลผลิตสูงมากท่ีสุด เท่ากับ 259.96 และ 228.36 กิโลกรัมต่อไร่ 



ส่วนการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในฤดูฝน ปี 2560 ตามช่วงปลูกที่แตกต่างกัน จ าเป็นต้องท า
ปรับเปลี่ยนและเลื่อนช่วงปลูกในแต่ละกรรมวิธีออกไป เนื่องจากมีฝนตกชุกตลอดฤดูปลูก โดยเฉพาะช่วงเดือน 
มิถุนายน ถึง กรกฎาคม (ภาพที่4) ส่งผลให้ต้นถั่วเหลืองเน่าตายในแปลง ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตและผลผลิตได้ และสามารถด าเนินการทดลองจ านวน 4 ช่วงปลูก พบว่า ในระยะการเจริญเติบโตของ
ถั่วเหลืองในทุกช่วงปลูก มีแมลงศัตรูถั่วเหลืองที่ส ารวจพบจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน หนอน
แมลงวันเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยจักจั่น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบทาง เศรษฐกิจ 
นอกจากนี้การปลูกถั่วเหลืองช่วงต่างๆ ให้ผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติ โดยการปลูกถั่วเหลืองในวันที่ 15 มิถุนายน 
ให้ผลผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 174.20 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตรองลง ได้แก่ การปลูกช่วง 15 ตุลาคม  และ 
15 กันยายน พ.ศ. 2560  มีผลผลิตเท่ากับ 77.17 และ 59.61 กิโลกรัมต่อไร่  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ช่วงปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตถั่วเหลืองและหลีกเลี่ยงเข้าท าลายแมลงของศัตรูถั่วเหลืองในเขตภาคเหนือ
ตอนบน และจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 
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12. ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1 แสดงการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูแล้ง ปี 2559. 

ช่วงปลูก 
ความสูง  จ านวนข้อ/ต้น จ านวนกิ่ง/ต้น จ านวนฝัก/ต้น จ านวนเมลด็/ฝัก น้ าหนัก 100 เมลด็  ผลผลติ/ไร่  

(ซม.) 
   

 (ก.) (กก.) 

1   พฤศจิกายน 29.30 a 9.80  0.20  19.67 bc 2.03  13.23 a 147.75 a 

15 พฤศจิกายน 23.50 b 9.50  0.33  23.67 a 1.90  13.43 a 118.05 b 

1   ธันวาคม 22.00 c 9.70  0.07  21.67 ab 1.67  11.42 b 111.0 b 

15 ธันวาคม 24.50 b 9.90  0.20  19.33 c 1.97  11.95 b 75.3 c 

1   มกราคม 18.00 d 8.70  0.73  10.33 d 1.73  9.27 c 39.4 d 

15 มกราคม 16.90 d 8.20  0.20  10.00 d 1.83  8.13 d 38.15 d 

CV (%) 10.70  7.40  12.80  22.20  10.70  11.30  15.40  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
ตารางท่ี 2 แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูแล้ง ปี 2559. (ระยะการเจริญเติบโตที่ V5) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงหวีข่าว 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

1   พฤศจิกายน 0.27  0.00 d 0.27  
15 พฤศจิกายน 0.89  0.00 d 0.89  
1   ธันวาคม 0.75  0.00 d 0.75  
15 ธันวาคม 0.40  6.47 a 0.40  
1   มกราคม 0.07  1.40 c 0.07  
15 มกราคม 0.20  2.13 b 0.20  
CV (%) 81.56  33.73  81.56  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 



ตารางท่ี 3 แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูแล้ง ปี 2559. (ระยะการเจริญเติบโตที่ R1) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงวันหนอนเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

1   พฤศจิกายน 0.87  0.00 c 3.33  0.93  0.13  
15 พฤศจิกายน 0.67  0.00 c 0.07  0.80  0.07  
1   ธันวาคม 0.60  0.67 c 0.20  0.73  0.00  
15 ธันวาคม 0.40  16.70 a 0.13  0.73  0.00  
1   มกราคม 0.27  7.53 b 0.20  0.80  0.13  
15 มกราคม 0.07  7.93 b 0.07  0.67  0.13  
CV (%) 70.74  98.20  35.49  32.41  21.22  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
ตารางท่ี 4  แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูแล้ง ปี 2559.  (ระยะการเจริญเติบโตที่ R5) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงวันหนอนเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

1   พฤศจิกายน 0.93  26.00 a 0.27  1.80  0.00  
15 พฤศจิกายน 0.87  6.13 c 0.13  2.20  0.07  
1   ธันวาคม 0.47  17.00 b 0.13  0.40  0.33  
15 ธันวาคม 0.13  25.13 a 0.00  0.47  0.00  
1   มกราคม 0.07  1.27 cd 0.00  0.87  0.20  
15 มกราคม 0.13  0.53 d 0.00  0.60  0.20  
CV (%) 96.45  69.71  23.75  95.72  28.45  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 



ตารางที ่5 แสดงการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูฝน ปี 2559. 

ช่วงปลูก 
ความสูง จ านวนข้อ/ต้น จ านวนฝัก/ต้น จ านวนเมลด็/ฝัก น้ าหนัก 100 เมลด็ ผลผลติ/ไร ่

(ซม.) 
  

 (ก.) (กก.) 

1   มิถนุายน 75.03  14.43  35.18  1.76  21.73  212.6 a 

15 มิถุนายน 61.73  12.87  40.27  1.73  21.37  197.8 a 

1   กรกฎาคม 42.60  10.27  29.15  1.56  21.77  66.2 b 

15 กรกฎาคม 50.73  10.80  27.24  1.61  22.03  64 b 

1   สิงหาคม 41.50  11.37  22.42  1.51  21.77  56.5 b 

15 สิงหาคม 45.33  11.63  22.43  1.66  21.73  200.2 a 

CV (%) 27.56  21.32  36.92  10.44  2.19  20.38  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
ตารางท่ี 6 แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูฝน ปี 2559 (ระยะการเจริญเติบโตที่ V5) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน หนอนแมลงวันเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

1   มิถุนายน 0.08 b 0.14 c 3.40 a 0.56 a 0.03 b 

15 มิถุนายน 0.12 a 0.00 c 0.15 b 0.37 e 0.02 bc 

1   กรกฎาคม 0.00 d 3.10 a 0.00 b 0.47 b 0.00 c 

15 กรกฎาคม 0.00 d 1.13 b 0.12 b 0.27 f 0.10 a 

1   สิงหาคม 0.03 c 0.20 c 0.07 b 0.43 c 0.12 a 

15 สิงหาคม 0.00 d 0.00 c 0.08 b 0.40 d 0.10 a 

CV (%) 72.98  81.61  67.19  12.27  66.48  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 



ตารางท่ี 7 แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูฝน ปี 2559. (ระยะการเจริญเติบโตที่ R1) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงวันหนอนเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น ด้วงหมัดกระโดด 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

1   มิถุนายน 0.02 b 0.12 ab 0.58 a 0.00 d 0.02 b 0.02 c 

15 มิถุนายน 0.00 b 0.13 a 0.53 b 0.03 c 0.00 b 0.02 c 

1   กรกฎาคม 1.05 a 0.05 d 0.33 d 0.17 a 1.05 a 0.02 c 

15 กรกฎาคม 0.20 b 0.10 bc 0.47 c 0.13 b 0.20 b 0.05 a 

1   สิงหาคม 0.12 b 0.08 c 0.43 c 0.15 ab 0.12 b 0.03 b 

15 สิงหาคม 0.03 b 0.05 d 0.30 d 0.15 ab 0.03 b 0.02 c 

CV (%) 56.37  54.02  17.17  35.31  56.37  89.44  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
ตารางท่ี 8 แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูฝน ปี 2559. (ระยะการเจริญเติบโตที่ R5) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงวันหนอนเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

1   มิถุนายน 0.00 d 0.00 c 0.00 d 1.47 a 0.12  
15 มิถุนายน 0.00 d 0.17 a 0.07 a 0.67 b 0.13  
1   กรกฎาคม 0.05 c 0.03 bc 0.05 b 0.50 c 0.12  
15 กรกฎาคม 0.10 b 0.03 bc 0.03 c 0.55 bc 0.17  
1   สิงหาคม 0.05 c 0.10 ab 0.03 c 0.37 d 0.15  
15 สิงหาคม 0.45 a 0.00 c 0.00 d 0.33 d 0.10  
CV (%) 50.56  33.35  71.12  32.15  49.27  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 



ตารางท่ี 9 แสดงผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองของการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ช่วงปลูกที่แตกต่างกันในฤดูแล้ง ปี 2560 
 
 

ต
า
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า
ง
ที่
  

 
 

ตารางท่ี 10 แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูแล้ง ปี 2560 (ระยะการเจริญเติบโตที่ V5) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

15 พฤศจิกายน 0.30 b 0.15 b 0.05 c 0.35 bc 0.08 d 

1   ธันวาคม 0.37 a 0 b 0.03 c 0.40 a 0.00 e 

15  ธันวาคม 0.27 b 0 b 0.07 c 0.37 b 0.12 c 

1   มกราคม 0.17 c 0 b 0.22 a 0.35 bc 0.17 ab 

15  มกราคม 0.18 c 0 b 0.12 b 0.35 bc 0.18 a 

1   กุมภาพันธ ์ 0.10 d 3.45 a 0.07 c 0.32 c 0.15 b 

CV (%) 36.22  45.77  62.19  16.17  34.11  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

ช่วงปลูก 
ความสูง  จ านวนข้อ/ต้น จ านวนกิ่ง/ต้น จ านวนฝัก/ต้น จ านวนเมลด็/ฝัก น้ าหนัก 100 เมลด็ ผลผลติ/ไร่  
(ซม.) 

 
 

 
 (ก.) (กก.) 

1. 15 พฤศจิกายน 31.3 d 9.4  1.43 bc 26.73 b 1.85 a 17.4 a 205.66 bc 

2. 1   ธันวาคม 39.8 b 10.6  1.89 ab 46.85 a 1.83 ab 16.2 b 259.96 a 

3. 15  ธันวาคม 36.3 c 9.9  1.83 ab 29.82 b 1.77 bc 15.8 b 191.40 c 

4. 1   มกราคม 39.5 b 10.0  1.02 c 28.47 b 1.67 d 14.6 c 197.85 bc 

5. 15  มกราคม 50.7 a 10.7  2.07 a 30.39 b 1.72 cd 14.5 c 228.36 ab 

6. 1   กุมภาพันธ ์ 41.8 b 10.6  1.31 c 30.51 b 1.84 ab 11.7 d 70.30 d 

 % CV 11.6  6.5  51.5  23.86  6.4  7.7  29.2  
หมายเหตุ ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 



ตารางท่ี 11 แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูแล้ง ปี 2560 (ระยะการเจริญเติบโตที่ R1) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงวันหนอนเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

15 พฤศจิกายน 0.18 c 0.00 b 0 d 0.42 bc 0.18 ab 

1   ธันวาคม 0.40 a 0.00 b 0 d 0.50 b 0.25 a 

15  ธันวาคม 0.13 c 0.00 b 0 d 0.67 a 0.25 a 

1   มกราคม 0.18 c 0.83 a 0.1 c 0.33 cd 0.08 c 

15  มกราคม 0.11 c 0.58 a 0.3 a 0.25 d 0.17 b 

1   กุมภาพันธ ์ 0.28 b 0.58 a 0.2 b 0.25 d 0.17 b 

CV (%) 58.97  106.09  109.54  57.41  65.87  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
 
ตารางท่ี 12  แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูแล้ง ปี 2560(ระยะการเจริญเติบโตที่ R5) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

15 พฤศจิกายน 0.28 bc 0.42 b 0.67 a 0.00 c 

1   ธันวาคม 0.33 ab 0.42 b 0.17 d 0.25 a 

15  ธันวาคม 0.20 d 1.08 b 0.33 c 0.17 b 

1   มกราคม 0.05 e 0.58 b 0.33 c 0.17 b 

15  มกราคม 0.25 cd 0.42 b 0.33 c 0.25 a 

1   กุมภาพันธ ์ 0.39 a 2.50 a 0.50 b 0.17 b 

CV (%) 47.35  73.32  46.46  61.24  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 



ตารางท่ี 13 แสดงการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูฝน ปี 2560 

ช่วงปลูก 
ความสูง จ านวนข้อ/ต้น จ านวนฝัก/ต้น จ านวนเมลด็/ฝัก น้ าหนัก 100 เมลด็ ผลผลติ/ไร ่

(ซม.) 
  

 (ก.) (กก.) 

15 มิถุนายน 62.53 a 13.27 a 11.55 a 1.58 c 13.33 c 174.20 a 

1  กันยายน 30.53 b 9.53 b 4.38 b 1.71 b 11.70 d 9.47 c 

15 กันยายน 28.80 b 9.00 c 4.37 b 1.88 a 15.58 b 59.61 b 

15 ตุลาคม 24.37 c 7.70 d 3.20 c 1.73 b 16.65 a 77.17 b 

CV (%) 16.83  4.68  43.78  4.19  8.76  39.65  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

*การปลุกถ่ัวเหลืองในช่วงปลูกที ่2 และ 3 ไม่สามารถเกบ็ข้อมูลการเจรญิเติบโตและผลผลติได้ เนื่องจากมีฝนตกชุกตลอดฤดูปลูก จึงสง่ผลให้ต้นกล้าเน่าและตายในแปลง 
 
 
ตารางท่ี 14 แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูฝน ปี 2560 (ระยะการเจริญเติบโตที่ V5) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงวันหนอนเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

15 มิถุนายน 0.37 a 0.00 c 0.07 a 0.22 c 0.12 C 

1  กันยายน 0.23 c 0.00 c 0.00 d 0.48 a 0.15 a 

15 กันยายน 0.22 c 0.40 a 0.03 b 0.30 b 0.17 a 

15 ตุลาคม 0.32 b 0.22 b 0.02 c 0.28 b 0.17 a 

CV (%) 29.26  74.13  91.41   25.13  41.83  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

*การปลุกถ่ัวเหลืองในช่วงปลูกที่ 2 และ 3 ไม่สามารถเกบ็ข้อมูลการเจรญิเติบโตและผลผลติได้ เนื่องจากมีฝนตกชุกตลอดฤดูปลูก จึงสง่ผลให้ต้นกล้าเน่าและตายในแปลง 
 



ตารางท่ี 15 แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูฝน ปี 2560 (ระยะการเจริญเติบโตที่ R1) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงหวีข่าว เพลี้ยจักจั่น 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

15 มิถุนายน 0.22 ab 0.97 b 0.50 a 0.12 c 

1  กันยายน 0.23 a 0.12 c 0.42 b 0.18 b 

15 กันยายน 0.22 ab 1.23 a 0.27 d 0.22 a 

15 ตุลาคม 0.18 b 0.10 c 0.33 c 0.13 c 

CV (%) 44.18  52.31  25.45  36.73  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

*การปลุกถ่ัวเหลืองในช่วงปลูกที่ 2 และ 3 ไม่สามารถเกบ็ข้อมูลการเจรญิเติบโตและผลผลติได้ เนื่องจากมีฝนตกชุกตลอดฤดูปลูก จึงสง่ผลให้ต้นกล้าเน่าและตายในแปลง 
 
 

ตารางท่ี 16 แสดงชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเข้าท าลายในช่วงปลูกแตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูฝน ปี 2560 (ระยะการเจริญเติบโตที่ R5) 

ช่วงปลูก 
หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น 

(ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) (ตัว/ต้น) 

15 มิถุนายน 0.17 a 0.18 c 0.65 a 0.32 a 

1  กันยายน 0.18 a 0.25 b 0.37 b 0.15 c 

15 กันยายน 0.10 b 0.42 a 0.37 b 0.20 b 

15 ตุลาคม 0.15 a 0.22 bc 0.35 b 0.20 b 

CV (%) 59.86  48.08  27.85  38.27  
หมายเหตุ ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

*การปลุกถ่ัวเหลืองในช่วงปลูกที่ 2 และ 3 ไม่สามารถเกบ็ข้อมูลการเจรญิเติบโตและผลผลติได้ เนื่องจากมีฝนตกชุกตลอดฤดูปลูก จึงสง่ผลให้ต้นกล้าเน่าและตายในแปลง 
 



 
ภาพที่ 1 แสดงสภาพภมูิอากาศช่วงปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2559 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558-เมษายน พ.ศ. 2559  

 

 
ภาพที่ 2 แสดงสภาพภมูิอากาศช่วงปลูกถั่วเหลืองฤดูฝน ปี 2559 ระหว่างเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  



 
ภาพที่ 3 แสดงสภาพภมูิอากาศช่วงปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2560 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559-เมษายน พ.ศ. 2560  

 

 
ภาพที่ 4 แสดงสภาพภมูิอากาศช่วงปลูกถั่วเหลืองฤดูฝน ปี 2560 ระหว่างเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 


