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1.ชุดโครงการ                        วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานในภาวะการเปลี่ยนแปลง

    ภูมิอากาศ 

2.โครงการวิจัย                  วิจัยการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการ
    ผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการระบาดของ

    แมลงศัตรูถ่ัวเหลืองในแหล่งปลูกถ่ัวเหลืองภาคเหนือตอนบน   

  ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Study the impact of climate change on the spread of pests in    

    soybeans field in the upper Northern  

4.คณะผู้ด าเนินงาน 

  หัวหน้าการทดลอง     สุพรรณณี เป็งค า        ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 

  ผู้ร่วมงาน                     พรพรรณ  สุทธิแย้ม     ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 

                                โสพิศ  ใจปาละ          ศูนย์วิจยัพืชไร่เชียงใหม่ 

 

5.บทคัดย่อ  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเหลือง การทดลองมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเหลืองต่างๆในสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง  

ด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจในแหล่งปลูกภาคเหนือตอนบน  ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ และแม่ฮ่องสอน โดยสุ่ม

ตรวจชนิด ความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูในแปลงเกษตรกร และสัมภาษณ์การจัดการแปลงถั่วเหลือง 

พบว่า ในพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี 2557-2559 มีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพียง

เล็กน้อย ได้แก่ อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุดเพ่ิมขึ้น 1 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ าฝนรวมที่ไม่สม่ าเสมอ   พบว่าในช่วง

ฤดูแล้งของ ปี 2557 มีการเข้าท าลายของกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius) มากที่สุด ฤดูแล้ง ปี 2558 

พบการระบาดของ เพลี้ย อ่อน (Aphis glycines Matsumura) และหนอนม้วนใบ  (Archips micaceana 

Walker, L.indicata Fabricius) และแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci Gennadius)  ในฤดูแล้ง ปี 59 ฝนทิ้ง

ช่วงนาน เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชช่วงแล้งได้ เมื่อปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝน กลับพบการระบาดของหนอนกระทู้

ในแปลงถั่วเหลือง หนอนกระทู้สามารถอยู่ข้ามฤดูได้ โดยจะเข้าดักแด้และหลบซ่อนอยู่ตามรอยแยกของดิน และ



แปลงปลูกถั่วเหลืองไม่มีการเตรียมดินโดยทดน้ าเข้าแปลง จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เอ้ืออ านวยให้แมลงศัตรูถั่วเหลือง

ชนิดนี้มีระยะพักตัว และรอสภาพพ้ืนที่ อากาศที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์ฤดูกาลปลูกถั่วเหลืองรอบถัดไป ส่วน

การระบาดของแมลงศัตรูถั่วเหลืองของจังหวัดแพร่ ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน มีสภาพภูมิอากาศ ไม่แตกต่างกันทั้ง 3 ปี 

พบว่ามีการระบาดของเพลี้ยอ่อน และหนอนม้วนใบมากท่ีสุด ส่วนพ้ืนที่ปลูกถ่ัวเหลืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฤดู

แล้งและฝน ตลอดทั้ง 3 ปี พบการระบาดของ เพลี้ยอ่อนมากที่สุด หนอนม้วนใบ แมลงหวี่ขาวยาสูบ และหนอน

เจาะล าต้น ซึ่งเพลี้ยอ่อนที่ส ารวจพบในแปลงมีจ านวนที่มากกว่าระดับเศรษฐกิจ (ระดับเศรษฐกิจของเพลี้ยอ่อน 

เท่ากับ 250 ตัวต่อต้น) เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งมาก ปริมาณน้ าฝนรวมน้อยทั้ง 3 ปี อยู่ระหว่าง 14.3-

40.8 มิลลิเมตร  

ค าหลัก: แมลงศัตรูถ่ัวเหลือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การระบาด 

 Abstracts 

             The Climate Change has affected on spreading of soybean insect. The research was to 

investigate type and outbreak severity of insects in the farmer field that was conducted in the 

upper north region; Chiangmai, Phrae, and Mae Hongson provinces. The results of the year 

2014-2016 revealed that changing the climate condition (warmer temperature and temperature 

was higher 1 Degree Celsius, deficit precipitation, and drought) resulted in a fast growth of 

soybean insect population. Chiangmai showed the highest quantity of Spodoptera litura 

Fabricius in 2014 and a few of Aphis glycines Matsumura, Archips micaceana Walker, L.indicata 

Fabricius, and Bemisia tabaci Gennadius in 2015. While, only Spodoptera litura Fabricius was 

prevalent in rainy season and insect dormancy and then multiplied themselves in the next 

season or when stayed in the favorable condition. Phrae expressed the highest number of Aphis 

glycines Matsumura and Archips micaceana Walker, L.indicata Fabricius in both dry and rainy 

seasons. Moreover, delayed and irregular rainfall affected the insect variations depend on 

patterns of cropping system. In dry season, Mae Hongson found large amount of Aphis 

population (Aphis glycines Matsumura) for three years. Which aphis population were more than 

economic threshold (250 Aphis per plant). Another insect pest were Archips micaceana Walker, 

L.indicata Fabricius, and Melanagrowyza sojae Zehntner; Ophiomyia phaseoli Tryon.  Also, the 

climate condition was drought and has low total rainfall between 14.3-40.8 mm. 

Keywords: soybean insect pest, climate change, spreading 



6.ค าน า  

 ภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง

ทั้งต่อคน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส าหรับด้านการเกษตรอาจมีทั้งผลดีและผลเสีย อย่างไรก็ตาม ความเสียหาย

ทางการเกษตรจะเกิดจากการมีฝนทิ้งช่วงนาน และบ่อยขึ้น ท าให้แมลงศัตรูพืชระบาดในแปลงผลิตถั่วเหลือง หรือ

มีฝนที่ตกมากผิดปกติและต่อเนื่อง ท าให้การระบายน้ าของดินท าได้ ยาก และเกิดภาวะน้ าท่วมขัง ต้นพืช

เจริญเติบโตช้าถึงไม่ให้ผลผลิต อุณหภูมิของอากาศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต และ

พัฒนาการของพืชที่ผิดปกติไปจากเดิม ผลผลิตพืชมีความไม่แน่นอน การเริ่มต้นของฤดูฝนแปรปรวน ท าให้การ

ปลูกพืชท าไม่ได้ และมีผลโดยอ้อมจากการขาดแคลนน้ าใช้ในการเกษตร ซึ่งการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเหลือง

หลายชนิด เช่น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน มวนถั่วเหลือง หนอนม้วนใบ หนอนกระทู้ มรสาเหตุจากสภาพอุณหภูมิที่

สูงขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตของแมลงดังกล่าว IPCC (2007) ได้คาดการณ์ว่าในปี 2100 

อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นประมาณ 1.1 ถึง 6.4 องศา เซลเซียส ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลก

ร้อนนี้จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิต

โดยเฉพาะแมลงชัดเจน อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นมักมีผลต่อตัวแมลงเพราะอุณหภูมิมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและ

การอยู่รอดของแมลง ส าหรับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อแมลง 2 ทาง คือ ผลกระทบโดยตรงต่อแมลง ได้แก่ การเจริญเติบโต 

การพัฒนาและการอยู่รอดของแมลง ส่วนผลกระทบทางอ้อมนั้นอุณหภูมิมีผลต่อพืชอาศัยและศัตรูธรรมชาติของ

แมลง นอกจากภาคการเกษตรจะได้รับผลกระทบ และส่งผลต่อเนื่องไปถึงความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ แล้ว 

ดังนั้นเทคโนโลยีทางการเกษตรที่จะช่วยในการปรับตัวต่อสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นความจ าเป็นที่

ต้องได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะถั่วเหลืองยังคงเป็นพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนเลี้ยง

ประชากรที่นับวันจะเพ่ิมข้ึนต่อไป  

 

7.วิธีด าเนินการ 
         - อุปกรณ์ 
             1. อุปกรณ์จับแมลง เช่น สวิงโฉบ  

  2. กล้องถ่ายภาพ  
  3. อุปกรณ์จดบันทึกข้อมูล  

-วิธีการ  

ท าการวิจัยเชิงส ารวจ เกี่ยวกับการระบาดของแมลงศัตรูในแหล่งผลิตถั่วเหลืองเขตภาคเหนือ

ตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ และแม่ฮ่องสอน โดยมีข้ันตอนดังนี ้



1.การสืบค้นข้อมูล ทางด้านข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลการปลูกพืชในพ้ืนที่ปลูกของแต่ละจังหวัด

ที่ท าการส ารวจ และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.การส ารวจและรวบรวมข้อมูลการระบาดในพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลือง 

 2.1 ด าเนินการสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกร ถึงการปฏิบัติของเกษตรกร เช่น วิธีการปลูก การควบคุม

ศัตรูพืช การจัดการแปลงปลูก การใช้ปัจจัยการผลิต ผลผลิตถั่วเหลือง ระบบปลูกพืช หรือข้อมูลอื่น ๆ  

 2.2 ท าการสุ่มตรวจชนิด ความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเหลืองในแปลงเกษตรกร

ทั้งช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน   โดยสุ่มจ านวน 50 ต้นต่อแปลง ท าการบันทึกชนิดของแมลง จ านวนแมลงศัตรู

ถั่วเหลืองที่ส ารวจพบ ระยะการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่มีแมลงระบาด  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพภูมิอากาศ กับการระบาด

ของแมลงศัตรูถั่วเหลืองมูลสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ าฝน ส่วนข้อมูล

การระบาดของแมลงศัตรูถั่วเหลือง ได้แก่ ชนิดของแมลง และจ านวนแมลงศัตรูถั่วเหลืองที่ส ารวจพบ เพ่ือ

ศึกษาการเคลื่อนไหวของความเสียหายจากแมลงศัตรูในแต่ละปี  

  -เวลาและสถานที่ 

ส ารวจแมลงศัตรูถั่วเหลืองในแหล่งปลูกที่ส าคัญในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

แพร่ และแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2559 
 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการส ารวจพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ปี 2557 อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ าฝน
รวม 40.8 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.9 องศาเซลเซียส ต่ าสุดเฉลี่ย 17.4 องศาเซลเซียส พบการระบาดของ
หนอนกระทู้  46.0 ตัว/50 ต้น เพลี้ยอ่อน 12.0 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 2.0 ตัว/50 ต้น และหนอนเจาะล าต้น 
4.0 ตัว/50 ต้น ซึ่งเกษตรกรประสบปัญหาน้ าขาดแคลนอย่างมาก ถั่วเหลืองมีการเจริญเติบโตที่ระยะสะสมน้ าหนัก
แห้งเมล็ด (R4) จากสภาพอุณหภูมิที่อยู่ในช่วง 20.0-36.5 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับกับการ
เจริญเติบโตของหนอน ซึ่ง Heong และคณะ (1995) ได้รายงานว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมกับกับการเจริญเติบโตของ
หนอนห่อใบข้าว (rice leaf folder)  Cnaphalocrocis medinalis อยู่ระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส แต่ถ้า
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส ประชากรของหนอนห่อใบข้าวก็จะลดลง โดยมีระบบการปลูกพืชใน
พ้ืนที่ ได้แก่ ข้าว-ถั่วเหลือง และ ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่นิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 2  
เชียงใหม่ 6 และ เชียงใหม่ 60  มีช่วงปลูก วันที่ 6 มกราคม -17 เมษายน พ.ศ. 2557 (วันปลูก-วันเก็บเกี่ยว) การ
ปลูกโดยใช้ระยะ 25x25 เซนติเมตร 30x30 เซนติเมตร 40x20 เซนติเมตร ผลผลิตถั่วเหลืองเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 291-
435 กิโลกรัมต่อไร่ โดยความแตกต่างของผลผลิตนี้ มีสาเหตุมาจากความหนาแน่นของต้นถั่วเหลือง การจัดการ
ด้านธาตุอาหารพืช การก าจัดวัชพืช และการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชตลอดฤดูปลูก (ตารางที่ 1-3)  ในช่วงฤดูฝน 
ปี 2557  ปริมาณน้ าฝนรวม 740.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.6 องศาเซลเซียส ต่ าสุดเฉลี่ย 23.5 องศา



เซลเซียส พบการระบาดของเพลี้ยอ่อน 74 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 14 ตัว/50 ต้น แมลงหวี่ขาว 8 ตัว/50 ต้น 
และหนอนเจาะล าต้น 2 ตัว/50 ต้น การปลูกถั่วเหลืองใช้ระยะห่างระหว่างแถว 40 เซนติเมตร และระยะระหว่าง
ต้น 25 เซนติเมตร (ตารางที่ 4-6) 

พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ปี 2558 อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ าฝนรวม 160.2 
มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.7 องศาเซลเซียส ต่ าสุดเฉลี่ย 19.6 องศาเซลเซียส ความชื้นเฉลี่ย 55.5 % พบ
การระบาดของ เพลี้ยอ่อน 259.0 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 10.0 ตัว/50 ต้น แมลงหวี่ขาว 6.0 ตัว/50 ต้น ด้วง
หมัดกระโดด 4.0 ตัว/50 ต้น หนอนเจาะล าต้น 2.0 ตัว/50 ต้น เพลี้ยจักจั่น 2.0 ตัว/50 ต้น และมวนถั่วเหลือง 
1.0 ตัว/50 ต้น ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติ ด้วงเต่าทอง 11.0 ตัว/50 ต้น และแมงมุม 2.0 ตัว/50 ต้น ซึ่งเกษตรกร
ประสบปัญหาน้ าขาดแคลนอย่างมาก ซึ่งถั่วเหลืองอยู่ระยะสะสมน้ าหนักแห้งเมล็ด (R4) โดยมีระบบการปลูกพืชใน
พ้ืนที่ ได้แก่ ข้าว-ถั่วเหลือง และ ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่นิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 2 
เชียงใหม่ 6 และ เชียงใหม่ 60  มีช่วงปลูก 5 ธันวาคม 2557-19 เมษายน 2558 (วันปลูก-วันเก็บเกี่ยว) การปลูก
โดยใช้ระยะ ระหว่างแถว 25-40 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 15-30 เซนติเมตร เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไถเตรียม
ดิน ท าการตัดและเผาตอซัง  ผลผลิตถั่วเหลืองเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 280-450 กิโลกรัมต่อไร่ โดยความแตกต่างของ
ผลผลิตนี้ มีสาเหตุมาจากความหนาแน่นของต้นถั่วเหลือง การจัดการด้านธาตุอาหารพืช การก าจัดวัชพืช และการ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชตลอดฤดูปลูก (ตารางที่ 1-3) ส่วนการปลูกถั่วเหลืองฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน 11 
กรกฎาคม-2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.9 องศาเซลเซียส ต่ าสุดเฉลี่ย 23.7 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ าฝนรวม 758 มิลลิเมตร ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 การปลูกโดยใช้ระยะ 
ระหว่างแถว 40-50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 20-30 เซนติเมตร ช่วงเวลาที่ส ารวจพบการระบาดของ แมลงหวี่
ขาว 13.0 ตัว/50 ต้น เพลี้ยจักจั่น 6.0 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 4.0 ตัว/50 ต้น หนอนกระทู้ 3.0 ตัว/50 ต้น ส่วน
แมลงศัตรูธรรมชาติ ด้วงเต่าทอง 0.4 ตัว/50 ต้น ผลผลิตถั่วเหลืองเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 300-400 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ตารางที่ 4-6) 

ในปี 2559 พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งของอ าเภอแม่แตง และอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณ
น้ าฝนรวม 97.2 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.7 องศาเซลเซียส  ต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส  พบการ
ระบาดของ เพลี้ยอ่อน 9.0 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 9.0 ตัว/50 ต้น แมลงหวี่ขาว 8.0 ตัว/50 ต้น หนอนเจาะล า
ต้น 2.0 ตัว/50 ต้น ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติ ด้วงเต่าทอง 1.0 ตัว/50 ซึ่งเกษตรกรประสบปัญหาน้ าขาดแคลน
อย่างมาก ซึ่งถั่วเหลืองอยู่ระยะสะสมน้ าหนักแห้งเมล็ด (R1) โดยมีระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่ ได้แก่ ข้าว-ถั่วเหลือง 
และ ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่นิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่60  มีช่วงปลูก 12 ธันวาคม 58-
11 เมษายน 59 (วันปลูก-วันเก็บเกี่ยว) การปลูกโดยใช้ระยะ ระหว่างแถว 30-40 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 25-
30 เซนติเมตร เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไถเตรียมดิน ท าการตัดและเผาตอซัง  ผลผลิตถั่วเหลืองเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 220-
350 กิโลกรัมต่อไร่ โดยความแตกต่างของผลผลิตนี้ การจัดการด้านน้ าและธาตุอาหารพืช การก าจัดวัชพืช และการ
ป้องกนัก าจัดแมลงศัตรูพืชตลอดฤดูปลูก (ตารางที่ 1-3) 

การปลูกถ่ัวเหลืองฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่ ท าการปลูกถัวเหลืองบนพื้นดอน ในช่วงวันที่ 11 กรกฎาคม- 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 เก็บเกี่ยว 10-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.4 องศาเซลเซียส  ต่ าสุด



เฉลี่ย 23.9 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ าฝนรวม 755.3 มิลลิเมตร ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์
เชียงใหม่ 60 การปลูกโดยใช้ระยะ ระหว่างแถว 40-50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 20-30 เซนติเมตร ช่วงเวลาที่
ส ารวจพบการระบาดของ แมลงหวี่ขาว 26.0 ตัว/50 ต้น เพลี้ยจักจั่น 13.0 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 9.0 ตัว/50 
ต้น หนอนกระทู้ 5.0 ตัว/50 ต้น ผลผลิตถั่วเหลืองเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 250-400 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 4-6) 

พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง อ าเภอเมือง และอ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะเวลาที่เข้าไปส ารวจอยู่
ในช่วงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 มีปริมาณน้ าฝนรวม 116.3 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.3 องศา
เซลเซียส  ต่ าสุดเฉลี่ย 19.4 องศาเซลเซียส  ความชื้นเฉลี่ย 66.0 %  มีระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่ ข้าว-ถั่วเหลือง-
งาแดง และข้าว-ยาสูบ-งา ส่วนการระบาดของแมลงศัตรูพบ หนอนม้วนใบ 5.0 ตัว/50 ต้น แมลงหวี่ขาวยาสูบ 5.0 
ตัว/50 ต้น และเพลี้ยอ่อน 1.0 ตัว/50 ต้น เกษตรกรในพ้ืนที่นิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่60 และมีบางรายที่
ปลูกพันธุ์ราชมงคล 1 แต่มีปัญหาเมล็ดพันธุไม่มีคุณภาพ ต้นล้มง่าย และมีล าต้นเลื้อย (การเจริญเติบโตแบบ
ทอดยอด) ส่วนใหญ่มีการปลูกแบบหว่าน เกษตรกรท าการปลูกถั่วเหลือง 2 ช่วง ได้แก่ วันที่ 15 ธันวาคม-30 
มีนาคม พ.ศ.2557 และวันที่ 6 มกราคม-2 เมษายน พ.ศ. 2557 (วันปลูก-วันเก็บเกี่ยว)  ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
263 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 1-3) ในฤดูฝน ปี 2557  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  32.6 องศาเซลเซียส  ต่ าสุดเฉลี่ย  
23.7 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ าฝนรวม 1430.8 มิลลิเมตร เกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลือง แบบหว่าน และเจาะหลุม

ปลูกที่ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตรระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ในฤดูนี้ส ารวจพบการระบาดของแมลงหวี่ขาว 10 ตัว/
50 ต้น หนอนม้วนใบ 3 ตัว/50 ต้น และเพลี้ยจักจั่น 3 ตัว/50 ต้น (ตารางที่ 4-6) 

พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง อ าเภอเมือง และอ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะเวลาที่เข้าไปส ารวจอยู่
ในช่วงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 มีปริมาณน้ าฝนรวม  163.1 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.2 องศา
เซลเซียส  ต่ าสุดเฉลี่ย 19.8 องศาเซลเซียส  ความชื้นเฉลี่ย 66.0 % มีระบบการปลูกพืชในพื้นที่ ข้าว-ถั่วเหลือง-งา
แดง และข้าว-ยาสูบ-งา ส่วนการระบาดของแมลงศัตรูพบ แมลงหวี่ขาวยาสูบ 6.0 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 5.0 
ตัว/50 ต้น หนอนเจาะล าต้น 3.0 ตัว/50 ต้น เพลี้ยจักจั่น 1.0 ตัว/50 ต้น และมวนถั่วเหลือง 1.0 ตัว/50 ต้น ส่วน
แมลงศัตรูถั่วเหลืองที่ส ารวจพบ ด้วงเต่า 1.0 ตัว/50 ต้น เกษตรกรในพ้ืนที่นิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่60 แต่
มีปัญหาเมล็ดพันธุไม่มีคุณภาพ ต้นล้มง่าย  ส่วนใหญ่มีการปลูกแบบหว่าน และเจาะหลุมปลูกใช้ระหว่างแถว 30-
40 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร เกษตรกรท าการปลูกถั่วเหลือง  5 ธันวาคม 2557–20 เมษายน 
พ.ศ.2558 (วันปลูก-วันเก็บเกี่ยว) ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 260-350 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 1-3) การผลิตถั่ว
เหลืองในปลายฤดูฝน สิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ระยะเวลาที่เข้าไปส ารวจอยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2558 มีปริมาณน้ าฝนรวม 359.6 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.6 องศาเซลเซียส  ต่ าสุดเฉลี่ย 24.2 องศา
เซลเซียส  มีการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 มีการปลูกแบบหว่าน ช่วงเวลาการส ารวจศัตรูแมลงถั่วเหลือง
เดือนกันยายน พบการระบาดของ หนอนม้วนใบ 7.0 ตัว/50 ต้น เพลี้ยอ่อน 5.0 ตัว/50 ต้น แมลงหวี่ขาว 6.0 ตัว/
50 ต้น หนอนเจาะล าต้น 1.0 ตัว/50 ต้น และเพลี้ยจักจั่น 1.0 ตัว/50 ต้น ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติ ด้วงเต่าทอง 
1.0 ตัว/50 ต้น ผลผลิตเฉลี่ย 330 กิโลกรัม/ไร ่(ตารางที่ 4-6) 

พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง อ าเภอเมือง และอ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะเวลาที่เข้าไปส ารวจอยู่
ในช่วงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 มีปริมาณน้ าฝนรวม  38.0 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.7 องศาเซลเซียส  



ต่ าสุดเฉลี่ย 20.4 องศาเซลเซียส  ความชื้นเฉลี่ย 57.0 %  มีระบบการปลูกพืชในพื้นที่ ข้าว-ถั่วเหลือง-งาแดง และ
ข้าว-ยาสูบ-งา ส่วนการระบาดของแมลงศัตรูพบ เพลี้ยอ่อน 280.0 ตัว/50 ต้น แมลงหวี่ขาวยาสูบ 6.0 ตัว/50 ต้น 
หนอนม้วนใบ 4.0 ตัว/50 ต้น ส่วนแมลงศัตรูถั่วเหลืองที่ส ารวจพบ ด้วงเต่า 1.0 ตัว/50 ต้น เกษตรกรในพ้ืนที่นิยม
ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ ชม60 เกษตรกรท าการปลูกถั่วเหลืองแบบหว่าน และเจาะหลุมปลูกใช้ระหว่างแถว 25-30 
เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 20-25 เซนติเมตร เกษตรกรท าการปลูกถั่วเหลือง 5 ธันวาคม–20 เมษายน พ.ศ. 
2559 (วันปลูก-วันเก็บเกี่ยว) ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 260-360 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 1-3)  การผลิตถั่วเหลือง
ในฤดูฝน ปลูกตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559 มีปริมาณน้ าฝนรวม 1028.8 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 32.7 องศาเซลเซียส  ต่ าสุดเฉลี่ย 23.9 องศาเซลเซียส  มีการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 มีการปลูก
แบบหว่าน และแบบเจาะหลุมใช้ระยะระหว่างแถว 30-40 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ช่วงเวลา
การส ารวจศัตรูแมลงถั่วเหลืองเดือนปลายเดือนกันยายน พบการระบาดของ แมลงหวี่ขาว 5.0 ตัว/50 ต้น เพลี้ย
อ่อน 3.0 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 2.0 ตัว/50 ต้น หนอนเจาะล าต้น 1.0 ตัว/50 ต้น และเพลี้ยจักจั่น 2.0 ตัว/50 
ต้น ส่วนแมลงศัตรธูรรมชาติ ด้วงเต่าทอง 1.0 ตัว/50 ต้น ผลผลิตเฉลี่ย 127-360 กิโลกรัม/ไร ่(ตารางที่ 4-6) 

พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระยะเวลาที่เข้าไปส ารวจอยู่ในช่วงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2557 มีปริมาณน้ าฝนรวม 14.3 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.4 องศาเซลเซียส  ต่ าสุดเฉลี่ย 
17.6 องศาเซลเซียส  ความชื้นเฉลี่ย 66.0 %  ความชื้นเฉลี่ย 58.6 % มีระบบการปลูกพืช ได้แก่ ข้าว-ถั่วเหลือง 
ข้าว-กระเทียม  ข้าว-ถั่วเหลือง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ข้าว-ถั่วเหลือง-งา ส่วนการระบาดของแมลงศัตรูพบ เพลี้ย
อ่อน 158.0 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 6.0 ตัว/50 ต้น หนอนเจาะล าต้น 1.0 ตัว/50 ต้น แมลงหวี่ขาว 5.0 ตัว/50 
ต้น ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติที่ส ารวจพบ ได้แก่ ด้วงเต่าทอง 1 .0 ตัว/50 ต้น พันธุ์ที่นิยมปลูกในพ้ืนที่ ได้แก่ ถั่ว
เหลืองพันธุ์ เชียงใหม่60 และ พันธุ์ตาแดง (พันธุ์ท้องถิ่น) บางพ้ืนที่ปลูกมีปัญหาเมล็ดพันธุไม่มีคุณภาพ พันธุ์
ปลอมปน เนื่องจากการใช้เมล็ดที่เพาะปลูกเพ่ือจ าหน่ายหรือบริโภคมาปลูก การปลูกถั่วเหลืองในพ้ืนที่มี 2 ช่วง
ปลูก (วันปลูก-วันเก็บเกี่ยว)  ได้แก่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2556-14 เมษายน พ.ศ.2557 ส่วนใหญ่ใช้ระยะปลูก 40x20 
เซนติเมตร เกษตรกรบางรายไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างแมลงศัตรู และแมลงศัตรูธรรมชาติ จึงมีการ
ก าจัดแมลงศัตรูถั่วเหลืองอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งท าให้เพ่ิมต้นทุนในการฉีดพ่นสารฆ่าแมลง ผลผลิตถั่วเหลืองเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 326 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 1-3) ในการปลูกถั่วเหลืองฤดูฝน ปี 2557  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.3 องศา
เซลเซียส  ต่ าสุดเฉลี่ย  22.3 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ าฝนรวม 707.7 มิลลิเมตร ในฤดูนี้เกษตรกรนิยมปลูกถั่ว
เหลือง แบบเจาะหลุมปลูกท่ีระยะระหว่างแถว 40 เซนติเมตร และระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ส ารวจพบการระบาดของเพลี้ย
อ่อน 87 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 4 ตัว/50 ต้น และ แมลงหวี่ขาว 2 ตัว/50 ต้น (ตารางที่ 4-6) 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง อ าเภอเมือง ระยะเวลาที่เข้าไปส ารวจอยู่ในช่วงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2558 ตลอดฤดูปลูกมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.0 องศาเซลเซียส ต่ าสุดเฉลี่ย 18.40 องศาเซลเซียส 
ความชื้นเฉลี่ย 58.6 % ปริมาณน้ าฝนรวม 64.6 มิลลิเมตร มีระบบการปลูกพืช ได้แก่ ข้าว-ถั่วเหลือง ข้าว-
กระเทียม  ข้าว-ถั่วเหลือง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ข้าว-ถั่วเหลือง-งา ส่วนการระบาดของแมลงศัตรูพบ เพลี้ยอ่อน 
259.0 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 10.0 ตัว/50 ต้น แมลงหวี่ขาว 6.0 ตัว/50 ต้น ด้วงหมัดกระโดด 4.0 ตัว/50 ต้น 
หนอนเจาะล าต้น 2.0 ตัว/50 ต้น เพลี้ยจักจั่น 2.0 ตัว/50 ต้น และมวนถั่วเหลือง 1.0  ตัว/50 ต้น ส่วนแมลงศัตรู



ธรรมชาติ ด้วงเต่าทอง 10.6 ตัว/50 ต้น และแมงมุม 2.0 ตัว/50 ต้น พันธุ์ที่นิยมปลูกในพ้ืนที่ ได้แก่ ถั่วเหลืองพันธุ์ 
เชียงใหม่60 และ พันธุ์ตาแดง (พันธุ์ท้องถิ่น) บางพ้ืนที่ปลูกมีปัญหาเมล็ดพันธุไม่มีคุณภาพ พันธุ์ปลอมปน 
เนื่องจากการใช้เมล็ดที่เพาะปลูกเพ่ือจ าหน่ายหรือบริโภคมาปลูก การปลูกถ่ัวเหลืองในพ้ืนที่มีช่วงปลูก (วันปลูก-วัน
เก็บเกี่ยว) อยู่ระหว่าง 30 พฤศจิกายน 57-28 เมษายน 58 ส่วนใหญ่ใช้ระยะปลูก ระหว่างแถว 40 เซนติเมตร 
ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร มีการไถและไม่ไถเตรียมดิน มีทั้งเผาและไม่เผาตอซัง มีเกษตรกรบางรายมีควบคุม
วัชพืชและรักษาความชื้นด้วยการคลุมฟางข้าว ในส่วนการจัดการศัตรูแมลงศัตรูพืช เกษตรกรบางรายไม่สามารถ
จ าแนกความแตกต่างระหว่างแมลงศัตรู และแมลงศัตรูธรรมชาติ จึงมีการก าจัดแมลงศัตรูถั่วเหลืองโดยการฉีดพ่น
สารเคมีฆ่าแมลงทั้งที่เป็นศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติพร้อมกัน ผลผลิตถั่วเหลืองเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 400-600 กิโลกรัม
ต่อไร่ (ตารางที่ 1-3) ส่วนการผลิตถั่วเหลืองในปลายฤดูฝน มิถุนายน-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีปริมาณน้ าฝนรวม 
703.3 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.4 องศาเซลเซียส  ต่ าสุดเฉลี่ย 23.5 องศาเซลเซียส  ความชื้นเฉลี่ย 80.8 
% มีการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 มีการปลูกแบบหว่าน ช่วงเวลาการส ารวจศัตรู แมลงถั่วเหลืองเดือน
กันยายน พบการระบาดของ เพลี้ยอ่อน 18.0 ตัว/50 ต้น แมลงหวี่ขาว 6.0 ตัว/50 ต้น หนอนม้วนใบ 2.0 ตัว/50 
ต้น และเพลี้ยจักจั่น 1.0 ตัว/50 ต้น ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติ ด้วงเต่าทอง 1.0 ตัว/50 ต้น ผลผลิตเฉลี่ย 330 
กิโลกรัม/ไร ่(ตารางที่ 4-6) 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง อ าเภอเมือง และอ าเภอแม่ลาน้อย  ปลูกช่วงวันที่ 7 
ธันวาคม 58-25 เมษายน 2559 ตลอดฤดูปลูกมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.9 องศาเซลเซียส  ต่ าสุดเฉลี่ย 18.9 องศา
เซลเซียส  มีปริมาณน้ าฝนรวม 40.8 มิลลิเมตร ความชื้นเฉลี่ย 55.1% มีระบบการปลูกพืช ได้แก่ ข้าว-ถั่วเหลือง 
ข้าว-กระเทียม  ข้าว-ถั่วเหลือง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ข้าว-ถั่วเหลือง-งา ส่วนการระบาดของแมลงศัตรูพบ เพลี้ย
อ่อน 150.0 ตัว/50 ต้น แมลงหวี่ขาว 34.0 ตัว/50 ต้น หนอนกระทู้ 31.0 ตัว/50 ต้น เพลี้ยจักจั่น 4.0 ตัว/50 ต้น 
หนอนเจาะล าต้น 1.0 ตัว/50 ต้น ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติ ด้วงเต่าทอง 2.0 ตัว/50 ต้น พันธุ์ที่นิยมปลูกในพ้ืนที่ 
ได้แก่ ถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60 และ พันธุ์ตาแดง (พันธุ์ท้องถิ่น) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60 ได้มีการคัดเลือกพันธุ์ปลอมปนแต่บางพ้ืนที่ปลูกมีปัญหาเมล็ดพันธุไม่มีคุณภาพ พันธุ์
ปลอมปน เนื่องจากการใช้เมล็ดที่เพาะปลูกเพ่ือจ าหน่ายหรือบริโภคมาปลูก การปลูกถั่วเหลืองในพ้ืนที่มีช่วงปลูก 
(วันปลูก-วันเก็บเกี่ยว) อยู่ระหว่าง 25 ธันวาคม 58-20 เมษายน 2559 ส่วนใหญ่ใช้ระยะปลูก ระหว่างแถว 30-40 
เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 25-30 เซนติเมตร มีการไถและไม่ไถเตรียมดิน มีทั้งเผาและไม่เผาตอซัง มีเกษตรกร
บางรายมีควบคุมวัชพืชและรักษาความชื้นด้วยการคลุมฟางข้าว ในส่วนการจัดการศัตรูแมลงศัตรูพืชเกษตรกรบาง
รายไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างแมลงศัตรู และแมลงศัตรูธรรมชาติ จึงมีการก าจัดแมลงศัตรูถั่วเหลือง
โดยการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าแมลงทั้งที่เป็นศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติพร้อมกัน ผลผลิตถั่วเหลืองเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  
500-600 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนการส ารวจการระบาดของแมลงศัตรูในพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลืองภาคเหนือตอนบน (ตาราง
ที่ 1-3) 

การผลิตถั่วเหลืองในปลายฤดูฝน ปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน พ.ศ.2559 มีปริมาณน้ าฝนรวม  
765.0 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.0 องศาเซลเซียส  ต่ าสุดเฉลี่ย 23.2 องศาเซลเซียส  ส่วนใหญ่เกษตรกร
นิยมปลูกบนพ้ืนดอนมีการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์ตาแดง มีการปลูกแบบเจาะหลุมปลูกด้วยล้อ



จิก ระยะปลูกระหว่างแถว 40 เซนติเมตร และระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร พบการระบาดของ แมลงหวี่ขาว 
17.0 ตัว/50 ต้น เพลี้ยอ่อน 4.0 ตัว/50 ต้น มวนถั่วเหลือง 10.0 ตัว/50 ต้น หนอนเจาะล าต้น 7.0 ตัว/50 ต้น 
หนอนม้วนใบ 4.0 ตัว/50 ต้น และเพลี้ยจักจั่น 1.0 ตัว/50 ต้น ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติ ด้วงเต่าทอง 1.0 ตัว/50 
ต้น ผลผลิตเฉลี่ย 300-600 กิโลกรัม/ไร ่(ตารางที่ 4-6) 

 จากการระบาดของแมลงศัตรูในถั่วเหลืองที่เห็นได้ชัด ว่าเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มี อุณหภูมิที่สูงขึ้น ปริมาณน้ าฝนที่ลดลง ฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นส่งผลให้ประชากรของแมลงศัตรูถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้น 

คือ การเพ่ิมปริมาณประชากรของเพลี้ยอ่อน ในการปลูกถั่วเหลืองช่วงฤดูแล้ง ตลอดทั้ง 3 ปี ของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน สอดคล้องงานวิจัยเกี่ยวกับอุณหภูมิที่เหมาะสม ส าหรับการเพ่ิมประชากรของเพลี้ยอ่อน (Aphis 

glycines Matsumura) อยู่ที่ 26.6 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น 30-35 การเพ่ิมประชากรของเพลี้ย

อ่อนจะเริ่มลดลง (McCornack et al, Journal of Economic Entomology, 2004.)  

 วงจรชีวิตและจ านวนรุ่นต่อปี อุณหภูมิที่สูงขึ้นแมลงจะมีวงจรชีวิตที่สั้นลง ส่งผลให้มีการเพ่ิมขึ้นของ

จ านวนชั่วอายุ (generation) ของแมลงในรอบปีมากขึ้น อุณหภูมิมักมีผลต่อระยะเวลาของวงจรชีวิตแมลงมากกว่า

ปัจจัยอื่น ส่งผลให้แมลงมีวงจรชีวิตสั้นลง ท าให้แมลงจึงมีการออกลูกในแต่ละปีเพิ่มขึ้น โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นประมาณ 

2 องศาเซลเซียส เช่น วงจรชีวิตของเพลี้ยอ่อนสั้นลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจ านวนรุ่นของเพลี้ยอ่อนเพ่ิมสูงขึ้น

ประมาณ 1-5 รุ่นต่อรอบปี (Yamamura and Kiritani, 1998) นอกจากนี้  Yamamura และคณะ (2006) รายงาน

ว่า จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส ส่งผลให้จ านวนรุ่นของหนอนกอ C. Suppressalis และ เพลี้ยจักจั่นสี

เขียว N. Cincticeps เพ่ิมเป็น 2 รุ่นต่อปี  

การปรับตัวของพืชอาศัยและแมลงศัตรูพืช ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ในอากาศที่มีมากขึ้น ท า

ให้พืชและแมลงศัตรูพืชเกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยพืชจะสูญเสียประสิทธิภาพในการสร้างกลไก

ป้องกันการท าลายของแมลง โดยพืชจะเพ่ิมอัตราการสังเคราะห์แสงมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในพืช C3 ได้แก่ ข้าว 

ข้าวสาลี พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น เนื่องจากพืชมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สารอาหารในพืชมีคุณภาพ

ต่ าลง พืชผลิตไนโตรเจนได้ลดลง แมลงจึงกินพืชอาหารเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ แมลงจะมีการ

เจริญเติบโต การอยู่รอด และการวางไข่ท่ีลดลง ซึ่งอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การการเจริญเติบโตของแมลงศัตรู

ธรรมชาติลดลงตาม แต่ก็มีแมลงบางชนิดที่มีความเฉพาะเจาะจงกับพืชอาศัย เมื่อเกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชชนิด

นั้นได้ เนื่องอุณหภูมิ หรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชนั้น ๆ จะส่งผลให้ประชากรของแมลงศัตรูพืช

นั้นลดลงไปด้วย ( Cornelisssen, 2011) 

 

 



ตารางท่ี 1 เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนปี 2557-2559   

จังหวัด วันปลูก-เก็บเกี่ยว การเตรียมดิน ระยะปลูก(เซนติเมตร) ระบบการปลูกพืช 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

1.เชียงใหม่ 

(เชียงใหม่ 60) 

2 ธ.ค.

56 -17 

เม.ย. 57 

12 ธ.ค. 

57 -19 

เม.ย 58 

5 ธ.ค. 

59 -15 

เม.ย. 59 

ไม่ไถ

เตรียมดิน 

และท า

การเผาตอ

ซัง   

ไม่ไถ

เตรียมดิน 

และท า

การเผาตอ

ซัง   

ไม่ไถเตรยีม

ดิน และท า

การเผาตอ

ซัง   

ระหว่างแถว 

25-40 ซม. 

ระยะ

ระหว่างต้น 

20-25 ซม. 

ระหว่างแถว 

25- 40  ซม.

ระยะ

ระหว่างต้น 

15-30 ซม. 

ระหว่างแถว 

30  ซม. 

ระยะระหว่าง

ต้น 30 ซม. 

ข้าว-ถั่วเหลือง ข้าว-ถั่วเหลือง ข้าว-ถั่ว

เหลือง 

2.แพร่   

(เชยีงใหม่ 60) 

20 ธ.ค 

56 -10 

เม.ย. 57 

5 ธ.ค. 

57 -19 

เม.ย. 58 

20 ธ.ค. 

58 -20 

เม.ย. 59 

ไม่ไถ

เตรียมดิน 

ท าการเผา

ตอซัง 

ไถและไม่

ไถเตรียม

ดิน มีทั้ง

เผาและไม่

เผาตอซัง 

ไถและไมไ่ถ

เตรียมดิน มี

ทั้งเผาและ

ไม่เผาตอซัง 

ระหว่างแถว 

30 ซม. 

ระหว่างแถว 

30-40  ซม.

ระยะ

ระหว่างต้น 

30 ซม. 

ระหว่างแถว 

30 ซม. ระยะ

ระหว่างต้น 

30 ซม. 

ข้าว-ถั่วเหลือง-

งา/ข้าว-ยาสูบ-งา 

ข้าว-ถั่วเหลือง/

ข้าว-ยาสูบ-งา 

ข้าว-ถั่ว

เหลือง/ข้าว-

ยาสูบ 

3.แม่ฮ่องสอน 

(เชียงใหม่ 60 

และตาแดง) 

8  ธ.ค. 

56 -14 

พ.ค. 57 

30 พย. 

57 -28 

เม.ย. 58 

25 ธ.ค. 

58 -20 

เม.ย 59 

ไม่ไถ

เตรียมดิน 

มทีั้งเผา

และไม่เผา

ตอซัง 

ไถและไม่

ไถเตรียม

ดิน มีทั้ง

เผาและไม่

เผาตอซัง 

ไถและไมไ่ถ

เตรียมดิน มี

ทั้งเผาและ

ไม่เผาตอซัง  

ระหว่างแถว 

30- 40  ซม.

ระยะ

ระหว่างต้น 

15-20 ซม. 

ระหว่างแถว 

40-50  ซม.

ระยะ

ระหว่างต้น 

30-50 ซม. 

ระหว่างแถว 

30-40  ซม. 

ระยะระหว่าง

ต้น 25-30 

ซม. 

ข้าว-ถั่วเหลือง/

ข้าว-กระเทียม  /

ข้าว-ถั่วเหลือง-

ข้าวโพดเลีย้ง

สัตว์/ข้าว-ถั่ว

เหลือง-งา 

ข้าว-ถั่วเหลือง/

ข้าว-กระเทียม  

/ข้าว-ถั่วเหลือง-

ข้าวโพดเลีย้ง

สัตว ์

ข้าว-ถั่ว

เหลือง/ข้าว-

กระเทียม  /

ข้าว-ถัว่

เหลือง-

ข้าวโพดเลีย้ง

สัตว ์

 



ตารางที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนปี 2559  

จังหวัด เพศ อาย ุ แรงงาน

ใน

ครัวเรือน 

พื้นที่ท า

การ

เพาะปลูก 

แหล่งเงินทุน ปัจจัยการผลติ ต้นทุนการ

ผลิตต่อไร ่

 

แหล่ง

จ าหน่าย 

ผลผลติ

ต่อไร ่

จ านวน

เกษตรกร

ที่

สัมภาษณ ์

ชาย หญิง (ปี) (คน) (ไร่)  ปุ๋ยเคม ี สารฆ่าแมลง สารก าจดัวัชพืช (บาท)  (กิโลกรัม) (คน) 

1.เชียงใหม่ 

 

75 % 25% 60 3 13 -สหกรณ์

การเกษตร

(90%) 

-ตัวเอง

(10%) 

12-24-12 -ไตรอะโซฟอส 

-คาร์โบซัล 

แฟน 

สารก าจดัวัชพืชประเภทหลัง

งอก  ได้แก่  ไกลโฟเสท, พาราค

วอต, อิมาเซททาเพอร์,ไกลโฟ

เสต-ไอโซโพรนิลแอมโมเนยีม, 

ฮาโลซิฟอบ-อาร-์ เมทิลเอสเตอร์

, ควิโลซาฟอบ-พี-เทฟูริล,ฟลูอะ

ซิฟอบ-พี-บิวทิล และโฟมีซาเฟน 

3,380 -สหกรณ์

การเกษตร

(90%) 

-ขายเอง

(10%) 

280-450 15 

2.แพร่   

 

32 % 68% 54 3 3 ธกส. 

(100%) 

12-24-12 

/16-20-0 

ไตรอะโซฟอส สารก าจดัวัชพืชหลังงอก  ได้แก่ 

ฟลูอะซิฟอบ-พี-บิวทิล 

 และโฟมีซาเฟน 

2,050 -ขายเอง

(100%) 

260-

350 

8 

3.แม่ฮ่องสอน 

 

75 % 25% 54 2 10 -ตัวเอง

(90%) 

-สหกรณ์

การเกษตร

(10%) 

12-24-12 

/16-20-0 

ไตรอะโซฟอส สารก าจดัวัชพืชหลังงอก  ได้แก่ 

ไกลโฟเสท, พาราควอต, ฟลูอะ

ซิฟอบ-พี-บิวทิล, ฮาโลซิฟอบ-

อาร์- เมทิลเอสเตอร์และโฟมี

ซาเฟน 

2,557 -สหกรณ์

การเกษตร

(90%) 

-ขายเอง

(10%) 

500-600 15 



ตารางท่ี 3 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ชนิดและปริมาณของแมลงศัตรู ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ในเขตภาคเหนือตอนบน ปี 2557 – 2559  

จังหวัด อุณหภูมสิูงสดุ เฉลีย่ 

( องศาเซลเซียส ) 

อุณหภูมติ่ าสดุ เฉลี่ย 

(องศาเซลเซียส) 

ปริมาณฝนเฉลี่ย 

(มิลลเิมตร) 

ชนิดและปรมิาณของแมลงศัตรู ในแปลงถ่ัวเหลืองที่ส ารวจพบ 

ชนิด จ านวน

(ตวั/50

ต้น) 

ชนิด จ านวน

(ตวั/50

ต้น) 

ชนิด จ านวน 

(ตวั/50

ต้น) 

 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559  

1.เชียงใหม่ 33.9 33.7 34.7 17.4 19.6 20.1 40.8 160.2 97.2 หนอนกระทู ้ 46 แมลงหวี่ขาวยาสูบ 25 หนอนม้วนใบ 9 

          เพลี้ยออ่น 12 เพลี้ยจักจ่ัน 12 เพลี้ยออ่น 9 

          หนอนเจาะล าต้น 4 หนอนม้วนใบ 8 แมลงหวี่ขาวยาสูบ 8 

          หนอนม้วนใบ 2 หนอนกระทู ้ 5 หนอนเจาะล าต้น 2 

จ านวนแปลงท่ีส ารวจ  10  15  15 

2.แพร่   34.3 34.2 35.7 19.4 19.8 20.4 116.3 163.1 38.0 หนอนม้วนใบ 5 หนอนม้วนใบ 5 เพลี้ยออ่น 280 

          แมลงหวี่ขาวยาสูบ 5 แมลงหวี่ขาวยาสูบ 6 แมลงหวี่ขาวยาสูบ 6 

          เพลี้ยออ่น 1 หนอนเจาะล าต้น 3 หนอนม้วนใบ 4 

จ านวนแปลงท่ีส ารวจ  10  12  8 

3.แม่ฮ่องสอน 34.4 35.0 34.9 17.6 18.4 18.9 14.3 64.6 40.8 เพลี้ยออ่น 272 เพลี้ยออ่น 259 เพลี้ยออ่น 150 

          หนอนม้วนใบ 8 หนอนม้วนใบ 10 แมลงหวี่ขาว 34 

          หนอนเจาะล าต้น 7 แมลงหวี่ขาว 6 หนอนกระทู ้ 31 

          แมลงหวี่ขาว 4 หนอนเจาะล าต้น 2 หนอนม้วนใบ 10 

จ านวนแปลงท่ีส ารวจ  10  15  15 

 



ตารางท่ี 4 เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนปี 2557-2559   

จังหวัด วันปลูก-เก็บเกี่ยว การเตรียมดิน ระยะปลูก(เซนติเมตร) ระบบการปลูกพืช 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

1.เชียงใหม่ 

(เชียงใหม่ 60) 

25 ก.ค. 

56 -20 

พ.ย. 57 

20 ก.ค. 

57 -15 

พ.ย. 58 

 11 ก.ค. 

59 -15 

พ.ย. 59 

ไม่ไถ

เตรียมดิน 

และท า

การเผาตอ

ซัง   

ไม่ไถ

เตรียมดิน 

และท า

การเผาตอ

ซัง   

ไม่ไถเตรยีม

ดิน และท า

การเผาตอ

ซัง   

ระหว่างแถว 

40 ซม. 

ระยะ

ระหว่างต้น 

25 ซม. 

ระหว่างแถว 

40  ซม. 

ระยะ

ระหว่างต้น 

30 ซม. 

ระหว่างแถว 

30-40  ซม.

ระยะ

ระหว่างต้น 

30 ซม. 

ข้าว-ถั่วเหลือง ข้าว-ถั่ว

เหลือง 

ข้าว-ถั่วเหลือง 

2.แพร่   

(เชียงใหม่ 60) 

24 ส.ค. 

57- 13 

ธ.ค. 57 

 16 ก.ย. 

– 28 

ธ.ค. 58 

10 ก.ย. 

59 -24 

ธ.ค. 59 

ไม่ไถ

เตรียมดิน 

ท าการเผา

ตอซัง 

ไถและไม่

ไถเตรียม

ดิน มีทั้ง

เผาและไม่

เผาตอซัง 

ไถและไมไ่ถ

เตรียมดิน มี

ทั้งเผาและ

ไม่เผาตอซัง 

-แบบหว่าน-

-ระหว่าง

แถว 30 ซม.

ระหว่างต้น 

30 ซม. 

ระยะ

ระหว่างแถว 

40  ซม.และ

ต้น 30 ซม. 

ระหว่างแถว 

30 ซม. 

ระยะ

ระหว่างต้น 

30 ซม. 

ข้าว-ถั่วเหลือง-

งา/ข้าว-ยาสูบ-

งา 

ข้าว-ถั่ว

เหลือง/ข้าว-

ยาสูบ-งา 

ข้าว-ถั่วเหลือง/

ข้าว-ยาสูบ 

3.แม่ฮ่องสอน 

(เชียงใหม่ 60 

และตาแดง) 

8 มิ.ย. 

57 – 20 

ต.ค. 57 

19 มิ.ย. 

58 – 9 

พ.ย. 58  

10 มิ.ย. 

59 – 5 

พ.ย. 59 

ไม่ไถ

เตรียมดิน 

มีทั้งเผา

และไม่เผา

ตอซัง 

ไถและไม่

ไถเตรียม

ดิน มีทั้ง

เผาและไม่

เผาตอซัง 

ไถและไมไ่ถ

เตรียมดิน มี

ทัง้เผาและ

ไม่เผาตอซัง  

ระหว่างแถว 

40  ซม. 

ระยะ

ระหว่างต้น 

20 ซม. 

ระหว่างแถว 

50  ซม. 

ระยะ

ระหว่างต้น 

50 ซม. 

ระหว่างแถว 

40  ซม. 

ระยะ

ระหว่างต้น 

30 ซม. 

ข้าว-ถั่วเหลือง/

ข้าว-กระเทียม  

/ข้าว-ถั่วเหลือง-

ข้าวโพดเลีย้ง

สัตว์/ งา 

ข้าว-ถั่ว

เหลือง/ข้าว-

กระเทียม /

ข้าว-ถัว่เหลือง

ข้าวโพดเลีย้ง

สัตว ์

ข้าว-ถั่วเหลือง/

ข้าว-กระเทียม/

ข้าว-ถัว่เหลือง-

ข้าวโพดเลีย้ง

สัตว ์

 



ตารางที่ 5 เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนปี 2559  

จังหวัด เพศ อาย ุ แรงงานใน

ครัวเรือน 

พื้นที่ท า

การ

เพาะปลูก 

แหล่ง

เงินทุน 

ปัจจัยการผลติ ต้นทุน

การผลิต

ต่อไร ่

 

แหล่ง

จ าหน่าย 

ผลผลติ

ต่อไร ่

จ านวน

เกษตรกร

ที่

สัมภาษณ ์

ชาย หญิง (ปี) (คน) (ไร่)  ปุ๋ยเคม ี สารฆ่าแมลง สารก าจดัวัชพืช (บาท)  (กิโลกรัม) (คน) 

1.เชียงใหม่ 

 

75 % 25% 60 3 3 -สหกรณ์

การเกษตร

(90%) 

-ตัวเอง

(10%) 

12-12-24 

/16-20-0 

-ไตรอะโซ

ฟอส 

-คาร์โบซัล 

แฟน 

สารก าจดัวัชพืชประเภทหลังงอก  ได้แก่  

ไกลโฟเสท, พาราควอต, อิมาเซททา

เพอร์,ไกลโฟเสต-ไอโซโพรนลิ

แอมโมเนียม, ฮาโลซิฟอบ-อาร์- เมทิลเอ

สเตอร์, ควิโลซาฟอบ-พี-เทฟูริล,ฟลูอะ

ซิฟอบ-พี-บิวทิล และโฟมีซาเฟน 

3,160 -สหกรณ์

การเกษตร

(90%) 

-ขายเอง

(10%) 

250-400 15 

2.แพร่   

 

32 % 68% 54 3 2 ธกส. 

(10%) 

46-0-0 

/16-20-0 

-ไตรอะโซ

ฟอส 

-อะบาเม็ค

ติน 

สารก าจดัวัชพืชหลังงอก  ได้แก่ ฟลูอะ

ซิฟอบ-พี-บิวทิล 

 และโฟมีซาเฟน 

2,000 -ขายเอง

(100%) 

127-360 9 

3.

แม่ฮ่องสอน 

 

75 % 25% 54 2 5 -ตัวเอง

(90%) 

-สหกรณ์

การเกษตร

(10%) 

12-24-12 

/16-20-0 

/46-0-0 

-ไตรอะโซ

ฟอส 

 

สารก าจดัวัชพืชหลังงอก  ได้แก่ ไกลโฟ

เสท, พาราควอต, ฟลูอะซิฟอบ-พี-บิวทิล

, ฮาโลซิฟอบ-อาร-์ เมทิลเอสเตอร ์

และโฟมซีาเฟน 

2,500 -สหกรณ์

การเกษตร

(90%) 

-ขายเอง

(10%) 

300-

600 

13 



ตารางท่ี 6 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองฤดูฝน ในเขตภาคเหนือตอนบน ปี 2557 – 2559  

จังหวัด อุณหภูมสิูงสดุ เฉลีย่ 

( องศาเซลเซียส ) 

อุณหภูมติ่ าสดุ เฉลี่ย 

(องศาเซลเซียส) 

ปริมาณฝนเฉลี่ย 

(มิลลเิมตร) 

ชนิดและปรมิาณของแมลงศัตรู ในแปลงถ่ัวเหลืองที่ส ารวจพบ 

ชนิด จ านวน

(ตวั/50

ต้น) 

ชนิด จ านวน

(ตวั/50

ต้น) 

ชนิด จ านวน 

(ตวั/50

ต้น) 

 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559  

1.เชียงใหม่ 32.6 32.9 32.4 23.5 23.7 23.9 740.5 758.1 755.3 เพลี้ยออ่น 74 แมลงหวี่ขาว

ยาสูบ 

13 แมลงหวี่ขาว

ยาสูบ 

26 

          หนอนม้วนใบ 14 เพลี้ยจักจ่ัน 6 เพลี้ยจักจ่ัน 13 

          แมลงหวี่ขาว 8 หนอนม้วนใบ 4 หนอนม้วนใบ 9 

          หนอนเจาะล าต้น 2 หนอนกระทู ้ 3 หนอนกระทู ้ 5 

จ านวนแปลงท่ีส ารวจ  10  15  15 

2.แพร่   32.6 33.6 32.7 23.7 24.2 23.7 1430 359.6 1029 แมลงหวี่ขาว 10 หนอนม้วนใบ 7 แมลงหวี่ขาว

ยาสูบ 

5 

          หนอนม้วนใบ 3 แมลงหวี่ขาว

ยาสูบ 

6 เพลี้ยออ่น 3 

          เพลี้ยจักจ่ัน 3 เพลี้ยออ่น 5 หนอนม้วนใบ/

เพลี้ยจักจ่ัน 

2,2 

          - - หนอนเจาะล า

ต้น/เพลี้ยจักจ่ัน 

1,1 หนอนเจาะล าต้น 1 

จ านวนแปลงท่ีส ารวจ  10  7  9 

                



ตารางท่ี 6 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเหลืองฤดูฝน ในเขตภาคเหนือตอนบน ปี 2557 – 2559 (ต่อ) 

จังหวัด อุณหภูมสิูงสดุ เฉลีย่ 

( องศาเซลเซียส ) 

อุณหภูมติ่ าสดุ เฉลี่ย 

(องศาเซลเซียส) 

ปริมาณฝนเฉลี่ย 

(มิลลเิมตร) 

ชนิดและปรมิาณของแมลงศัตรู ในแปลงถ่ัวเหลืองที่ส ารวจพบ 

ชนิด จ านวน

(ตวั/50

ต้น) 

ชนิด จ านวน

(ตวั/50

ต้น) 

ชนิด จ านวน 

(ตวั/50

ต้น) 

 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559  

3.แม่ฮ่องสอน 32.3 32.4 32.0 22.3 23.5 23.2 707.7 703.3 765.0 เพลี้ยออ่น 87 เพลี้ยออ่น 18 แมลงหวี่ขาว 17 

          หนอนม้วนใบ 4 แมลงหวี่ขาว 4 มวนถั่วเหลอืง 10 

          แมลงหวี่ขาว 2 หนอนม้วนใบ 2 หนอนเจาะล าต้น 7 

          - - เพลี้ยจักจ่ัน 1 เพลี้ยออ่น 4 

จ านวนแปลงท่ีส ารวจ  10  15  13 



ภาพที่ 1 แสดงจ านวนแมลงศัตรูถัว่เหลืองที่ส ารวจพบในพ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองของจังหวัดเชียงใหม่ในฤดแูล้งและฤดฝูน ปี 2557 

 

ภาพที่ 2 แสดงจ านวนแมลงศัตรูถัว่เหลืองที่ส ารวจพบในพ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองของจังหวัดเชียงใหม่ในฤดแูล้งและฤดฝูน ปี 2558 

 

ภาพที่ 3 แสดงจ านวนแมลงศัตรูถัว่เหลืองที่ส ารวจพบในพ้ืนที่ปลูกถ่ัวเหลืองของจังหวัดเชียงใหม่ในฤดแูล้งและฤดฝูน ปี 2559 

 



ภาพที ่4 แสดงจ านวนแมลงศัตรูถัว่เหลืองที่ส ารวจพบในพ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองของจังหวัดแพร่ ในฤดูแล้งและฤดฝูน ปี 2557 

 

ภาพที ่5 แสดงจ านวนแมลงศัตรูถัว่เหลืองที่ส ารวจพบในพ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองของจังหวัดแพร่ ในฤดูแล้งและฤดฝูน ปี 2558 

 

ภาพที ่6 แสดงจ านวนแมลงศัตรูถั่วเหลืองที่ส ารวจพบในพ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองของจังหวัดแพร่ ในฤดูแล้งและฤดูฝน ปี 2559 

 



ภาพที ่7 แสดงจ านวนแมลงศัตรูถัว่เหลืองที่ส ารวจพบในพ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฤดูแล้งและฤดูฝน ปี 2557 

 

ภาพที ่8 แสดงจ านวนแมลงศัตรูถัว่เหลืองที่ส ารวจพบในพ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฤดูแล้งและฤดูฝน ปี 2558 

 

ภาพที ่9 แสดงจ านวนแมลงศัตรูถัว่เหลืองที่ส ารวจพบในพ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฤดูแล้งและฤดูฝน ปี 2559 

 



9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากส ารวจและรวบรวมข้อมูลการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเหลืองในแปลงเกษตรกรที่ปลูกถั่วเหลืองเขต

ภาคเหนือตอนบน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ และแม่ฮ่องสอน รวมจ านวน 40 แปลง พบว่า การ

ระบาดของแมลงศัตรูถั่วเหลืองที่ส าคัญของฤดูแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2557-59 มีแมลงศัตรูถั่วเหลืองที่

ส าคัญ ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบ หนอนเจาะล าต้น แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยอ่อน ซึ่งตลอดทั้ง 3 ปี มี

อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุดเพ่ิมข้ึน 1 องศาเซลเซียส มีเพียงปริมาณน้ าฝนรวมของฤดูแล้งในปี 2557  มีปริมาณน้อยกว่า 

ปี 2558-59 เท่ากับ 40.8  มิลลิเมตร ในพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดแพร่ พบการระบาดของ หนอนม้วนใบ เพลี้ย

อ่อน หนอนเจาะล าต้น และแมลงหวี่ขาวยาสูบ ตลอดทั้ง 3 ปี โดยอุณภูมิสูงสุด-ต่ าสุด ไม่ต่างกัน แต่ปริมาณน้ าฝน

รวม ในปี 2559 เท่านั้นที่มีปริมาณลดลง เหลือเพียง 38.0 มิลลิเมตร ส่วนพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พบการระบาดของ เพลี้ยอ่อน หนอนม้วนใบ และหนอนเจาะล าต้น ทั้ง 3 ปี ซึ่งเพลี้ยอ่อนที่ส ารวจพบในแปลงมี

จ านวนที่มากกว่าระดับเศรษฐกิจ (ระดับเศรษฐกิจของเพลี้ยอ่อน เท่ากับ 250 ตัวต่อต้น) เนื่องจากมีสภาพแวดล้อม

ที่แหง้แล้งมาก ปริมาณน้ าฝนรวมทั้ง 3 ปี อยู่ระหว่าง 14.3-40.8 มิลลิเมตร  

ส่วนการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเหลืองที่ส าคัญในฤดูฝนของ จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ

อุณภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และปริมาณน้ าฝนรวม จากการส ารวจพบแมลงศัตรูถั่วเหลืองที่ส าคัญ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน แมลง

หวี่ขาวยาสูบ หนอนม้วนใบ หนอนเจาะล าต้น และหนอนกระทู้ ในฤดูฝน พบว่า พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองของจังหวัด

แพร่ มีสภาพภูมิอากาศ ไม่แตกต่างกันทั้ง 3 ปี ได้แก่ อุณภูมิสูงสุด-ต่ าสุด แต่ปริมาณน้ าฝนรวมของ ปี 2558 

เท่านั้นที่มี น้อยกว่าปีอ่ืน ๆ เท่ากับ 359.6 มิลลิเมตร จากาการส ารวจพบการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเหลือง ได้แก่ 

แมลงหวี่ขาวยาสูบ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน และหนอนเจาะล าต้น ส่วนพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนใน

ฤดูฝนของ ทั้ง 3 ปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด พบการระบาดของ เพลี้ยอ่อน หนอนม้วนใบ 

และ แมลงหวี่ขาวยาสูบ แต่ฤดูปลูกในปี 2559 มีปริมาณน้ าฝนรวมเพ่ิมขึ้นกว่า 2 ปีแรก และพบว่ามีจ านวนแมลง

หวี่ขาวยาสูบเพิ่มขึ้นด้วย เท่ากับ 17 ตัวต่อ 50 ต้น   

 

10.การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง สามารถหลีกเลี่ยงการปลูกถั่วเหลืองในสภาวะอากาศที่เอ้ือต่อการระบาดของ

แมลงศัตรูถั่วเหลือง และบริหารจัดการแปลงถั่วเหลืองเกี่ยวกับการก าจัดแมลงศัตรูถั่วเหลืองให้สอดคล้องกับระบบ

ปลูกพืชที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดู เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นละฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนานหลายวัน การปลูกที่เร็วขึ้นหรือ

ล่าช้าออกไป  

 

 



11.ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณในความร่วมมือส าหรับการให้ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกถั่วเหลืองในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด และ

ความช่วยเหลือประสานงานของเจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรอ าเภอ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองของ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล

สภาพภูมิอากาศตลอดระยะเวลาด าเนินงานทดลอง 
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