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บทคัดย่อ 
  ศึกษำกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนชนิดต่ำงๆ ทดแทนกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชของกำรผลิตถั่ว
เหลืองฝักสด ท ำกำรทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2556 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2557 โดยใช้
สำรละลำยไคโตซำนจ ำนวน  6 ชนิด ได้แก่ สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight สำรละลำยไคโตซำน 
medium molecular weight สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight  สำรละลำยไคโตซำนที่ไม่ฉำยรังสี 
สำรละลำยไคโตซำนที่ฉำยรังสี และผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน โดยสำรละลำยไคโตซำนแต่ละชนิด วำงแผนกำร
ทดลองแบบ RCBD จ ำนวน 3 ซ  ำ มี 5 กรรมวิธี คือ กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชตำมวิธีเกษตรกร ฉีดพ่น 5 
ครั งและใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสำรละลำยไคโตซำนฉีดพ่น 4 3 และ2 ครั ง รวมทั งใช้สำรละลำยไคโต
ซำนอย่ำงเดียวฉีดพ่น 5 ครั งตำมล ำดับ ผลกำรทดลองพบว่ำ แมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญในถั่วเหลืองฝักสด มีจ ำนวน 5 ชนิด 
คือ แมลงหวี่ขำว (Bemesia tabaci) มีประชำกรมำกที่สุด รองลงมำ คือ เพลี ยอ่อน (Aphis glycines)  หนอนม้วนใบ 
(Hedylepta indicata Fabricius) เพลี ยจักจั่น  (Empoasca spp.)  และประชำกรต่ ำที่สุด คือ หนอนแมลงวันเจำะล ำ
ต้น (Melanagromyza sojae Zehntner)  ส่วนประสิทธิภำพของสำรละลำยไคโตซำนแต่ละชนิดร่วมกับสำรป้องกัน
ก ำจัดแมลงศัตรูพืชทีม่ีจ ำนวนกำรฉีดพ่น 2-4 ครั ง ในกำรก ำจัดแมลงศัตรูพืช 5 ชนิดดังกล่ำวไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กับกำร
ใช้ฉีดพ่นสำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชอย่ำงเดียว และสำรละลำยไคโตซำนอย่ำงเดียว ที่มีจ ำนวนกำรฉีดพ่น 5 ครั ง ยกเว้น 
กำรใช้ชนิดสำรละลำยไคโตซำนที่ไม่ฉำยรังสีอย่ำงเดียวมีประชำกรของแมลงหวี่ขำวยำสูบต่ ำที่สุด 16.70 ตัวต่อต้น ซึ่ง
แตกต่ำงกันทำงสถิติกับกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชอย่ำงเดียว ที่มีประชำกรแมลงหวี่ขำวยำสูบสูงที่สุด เท่ำกับ 
20.80 ตัวต่อต้น รวมทั งกำรใช้ชนิดสำรละลำยไคโตซำน low molecular weight ร่วมกับสำรป้องกันก ำจัดแมลง
ศัตรูพืช ฉีดพ่นจ ำนวน 2 ครั ง มีผลผลิตฝักสดและน  ำหนักฝักมำตรฐำนของถั่วเหลืองฝักสดสูงสุด 817.80  กิโลกรัมต่อไร่ 
และ364.40 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับซึ่งแตกต่ำงกันทำงสถิติกับกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชอย่ำงเดียวที่ฉีด
พ่น 5 ครั ง และกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนอย่ำงเดียวที่ฉีดพ่น 5 ครั ง เช่นเดียวกันซึ่งมีผลผลิตฝักสด 577.80 และ 586.70 
กิโลกรัมต่อไร่ และมีน  ำหนักฝักมำตรฐำนของถั่วเหลืองฝักสด 222.20 และ222.20 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ ด้ำน
องค์ประกอบผลผลิตอ่ืนๆกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนแต่ละชนิดร่วมกับสำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชทีม่ีจ ำนวนกำรฉีด
พ่น 2-4 ครั ง ไมแ่ตกต่ำงทำงสถิติกับกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชอย่ำงเดียว และกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนอย่ำง
เดียวที่มีกำรฉีดพ่นจ ำนวน 5 ครั ง 
 
ค าส าคัญ :  ถั่วเหลืองฝักสด ไคโตซำน1ค าน ำ 

                                                           
1ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ อ.สันทรำย  จ.เชียงใหม่  50290   โทรศัพท์  0-5349-8537 
2 สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน  50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 



ค าน ำ 

 
แมลงศัตรูที่เข้ำท ำลำยถั่วเหลืองฝักสดตลอดฤดูปลูกมีหลำยชนิด เช่น แมลงปำกดูด ได้แก่ แมลงหวี่ขำว 

(Bemesia tabaci) และเพลี ยอ่อน (Aphis glycines) และมวนถั่วเหลือง (Riptortus linearis) แมลงกัด ได้แก่ 

หนอนแมลงวันเจำะล ำต้น (Melanagromyza sojae Zehntner) หนอนม้วนใบ (Hedylepta indicata Fabricius)  

และหนอนเจำะฝักถั่ว (Etiella zinckenella) จำกกำรส ำรวจกำรปลูกถั่วเหลืองฝักสด ของเกษตรกรเพ่ือจ ำหน่ำยกับ

บริษัทส่งออก พบว่ำมีกำรพ่นสำรฆ่ำแมลงค่อนข้ำงมำก โดยเกษตรกรจะพ่นสำรฆ่ำแมลงทุก 4 วันต่อครั ง เพ่ือรักษำ

คุณภำพผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด แต่เกษตรกรมักประสบปัญหำกำรตกค้ำงของ

สำรเคมีและมีต้นทุนกำรผลิตที่สูง  

ไคโตซำน(Chitosan) เป็นไบโอโพลิ เมอร์ธรรมชำติอย่ำงหนึ่ งที่ มีองค์ประกอบส ำคัญ ในรูปของ D-
glucosamine ซึ่งแปรรูปมำจำกสำรไคติน (Chitin) ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกหรือกระดองของสัตว์พวกกุ้ง 
ปู แมลงและเชื อรำ รวมทั งเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระดองปลำหมึกด้วย ดังนั นไคโตซำนจึงเป็นวัสดุชีวภำพ 
(biomaterials) ที่สำมำรถถูกย่อยสลำยตำมธรรมชำติ มีควำมปลอดภัยสูง ในกำรน ำมำใช้กับพืช มนุษย์ และสัตว์ ไม่
เกิดผลเสีย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกิดกำรแพ้ ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษต่อพืช  

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไคโตซำนเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบหรือส่วนผสม ไคโตซำนที่ประยุกต์ใช้ด้ำนกำรเกษตรจะ
มีลักษณะเฉพำะ คิอ ไคโตซำน พอลิเมอร์ (สีขำว/เหลือง/เหลืองเข้ม) ส ำหรับใช้ต่อเนื่อง  ไคโตซำน ออริโกเมอร์ (สีด ำ) 
เหมำะส ำหรับกระตุ้นกำรเจริญเติบโตของพืช และปรับสภำพดินก่อนกำรเพำะปลูก นอกจำกนี กำรใช้ไคโตซำน มี
ควำมสำมำรถในกำรยับยั งและสร้ำงภูมิต้ำนทำนโรค  เนื่องจำกไคโตซำนมีสมบัติในกำรออกฤทธิ์เป็นตัวกระตุ้น 
(elicitor) ต่อพืช ท ำให้สำมำรถกระตุ้นระบบป้องกันหรือช่วยเสริมสร้ำงระบบภูมิต้ำนทำนในพืช ท ำให้พืชผลิตเอนไซม์
และสำรเคมีเพ่ือป้องกันตนเองออกมำ ท ำให้พืชลดโอกำสที่จะถูกคุกคำมโดยจุลินทรีย์ที่เป็นสำเหตุโรคพืชจ ำพวก 
แบคทีเรีย ไวรัส และเชื อรำบำงชนิด โดยกลไกท ำงำนคือ ไคโตซำนจะซึมผ่ำนเข้ำทำงผิวใบและหรือทำงล ำต้นพืช และ
ไปช่วยยับยั งกำรเกิดโรคพืชในกรณีที่พืชได้รับเชื อและมีอำกำรของโรคพืชแล้ว หรือคือกำรรักษำโรคพืช ส่วนในพืชที่ยัง
ไม่เป็นโรคหรือติดเชื อ กำรใช้ไคโตซำนจะช่วยเพิ่มควำมต้ำนทำนโรคให้แก่กับพืชได้  

นอกจำกนี ไคโตซำนมีศักยภำพในกำรเป็นตัวชักน ำกำรตอบสนองของปฏิกิริยำกลไกกำรป้องกันตัวของพืช 
สำมำรถช่วยให้พืชเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตโปรตีนที่เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันตัวเองได้ มีบทบำทอย่ำงมำกในกำร
น ำไปใช้ทำงกำรเกษตร (สุวลี, 2544)  ไคโตซำนเป็นสำรออกฤทธิ์เป็นตัวกระตุ้นให้พืชทนทำนต่อกำรเข้ำท ำลำยของ
แมลงศัตรูพืช โดยกระตุ้นให้พืชผลิตสำรลิกนิน และแทนนินเพ่ิมขึ น และพืชที่ได้สำรไคโตซำนจะมีแวกซ์เคลือบที่ใบจึง
ท ำให้สำมำรถทนทำนต่อกำรกัดและดูดของแมลงศัตรูพืชได้ 

ดังนั นจึงท ำกำรศึกษำกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนชนิดต่ำง ๆ ซึ่งเป็นสำรธรรมชำติที่ปลอดภัย ทดแทนกำรใช้
สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชของกำรผลิตถั่วเหลืองฝักสด เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรลดกำรใช้สำรเคมีรวมถึงลดกำร
ตกค้ำงของสำรเคมแีละลดต้นทุนกำรผลิตถั่วเหลืองฝักสดต่อไป 

 
 



วิธีด าเนินการ 
 

ศึกษาการใช้สารละลายไคโตซานชนิดต่าง ๆ ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชของการผลิตถั่ว
เหลืองฝักสด ท ำกำรทดลองท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2556 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2557  
 อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด พันธุ์เชียงใหม่ 84-2  

2. ไคโตซำน จ ำนวน 6 ชนิด   

3. สำรเคมีป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน อิมิดำคลอพริด และคำร์บำริล 

4. สำรเคมีป้องกันก ำจัดวัชพืช ได้แก่ ไกลโฟเสท อะลำคลอร์ 

5. ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 สูตร 30-20-10 และ สูตร 46-0-0 

6. วัสดุในแปลงทดลอง เช่น ป้ำยแปลง ไม้วัดควำมสูง ถุงตำข่ำยฟ้ำ เครื่องชั่งผลผลิต  

7. วัสดุ/อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรณ์ 
 วิธีการ 
 ศึกษำกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนชนิดต่ำง ๆ ทดแทนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชของกำรผลิตถั่ว
เหลืองฝักสด โดยใช้สำรละลำยไคโตซำนจ ำนวน  6 ชนิด แบ่งเป็นไคโตซำนของกรมวิชำกำรเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ 
สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight (น  ำหนักโมเลกุลมำกกว่ำ 100,000 ดำลตัน) สำรละลำยไคโตซำน 
medium molecular weight (น  ำหนักโมเลกุลมำกกว่ำ 50,000- 100,000 ดำลตัน) และสำรละลำยไคโตซำน low 
molecular weight (น  ำหนักโมเลกุล 50,000 ดำลตัน) ไคโตซำนของสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ 3 ชนิด 
ได้แก่ สำรละลำยไคโตซำนที่ไมฉ่ำยรังสี (น  ำหนักโมเลกุลมำกกว่ำ 100,000 ดำลตัน) สำรละลำยไคโตซำนที่ฉำยรังสี 
(น  ำหนักโมเลกุล 50,000 ดำลตัน) และผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน (น  ำหนักโมเลกุล 50,000 ดำลตัน)  โดย
สำรละลำยไคโตซำนทั ง 6 ชนดิ มีควำมเข้มข้น 60 ppm. วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB จ ำนวน 3 ซ  ำ 5 กรรมวิธี  
 กรรมวิธีที่ 1 คือ กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชอย่ำงเดียว ฉีดพ่น 5 ครั ง 
 กรรมวิธีที่ 2 คือ กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 4 ครั ง 
 กรรมวิธีที ่3 คือ กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 3 ครั ง 
 กรรมวิธีที ่4 คือ กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 2 ครั ง 
 กรรมวิธีที่ 5 คือ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนอย่ำงเดียว ฉีดพ่น 5 ครั ง 
 กำรเตรียมแปลง เตรียมแปลงปลูกถั่วเหลืองฝักสดที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ระยะปลูก 30x20 เซนติเมตร 
ขนำดพื นที่แปลงย่อย 4.5x5 เมตร พื นที่เก็บเกี่ยว 3x4 เมตร โดยใช้พันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด 84-2 ดูแลแปลงพร้อมก ำจัด
วัชพืชภำยในแปลง ประเมินควำมรุนแรงแมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญ บันทึกข้อมูลชนิด และปริมำณของแมลงศัตรูพืชที่
ส ำรวจพบ ทุก 7 วัน  เก็บผลผลิตและวิเครำะห์คุณภำพ  วิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิต วิเครำะห์ข้อมูล และจัดท ำ
รำยงำน  

บันทึกข้อมูลชนิด และปริมำณของแมลงศัตรูพืชที่ส ำรวจพบ วันปลูก วันออกดอก 50% ผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิต  

 
 



ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ศึกษาการใช้สารละลายไคโตซานชนิดต่าง ๆ ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชของการผลิตถั่วเหลืองฝักสด  
1.ประเมินการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ ส ารวจที่อายุ 14 28 35 42 และ 56 วันหลังปลูก 
 แมลงหวี่ขำว จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนที่ไม่ฉำยรังสีอย่ำงเดียว ฉีด
พ่น 5 ครั ง มีจ ำนวนแมลงหวี่ขำวเข้ำท ำลำยแตกต่ำงกันทำงสถิติ กรรมวิธีทีใ่ช้ป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชอย่ำงเดียว ฉีด
พ่น 5 ครั ง พบจ ำนวนแมลงหวี่ขำว เท่ำกับ 20.8 ตัวต่อต้น กรรมวิธีไม่ใช้สำรเคมีมีแมลงหวี่ขำวเข้ำท ำลำยน้อยที่สุด 
เท่ำกับ 16.7 ตัวต่อต้น ส่วนกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนชนิดอ่ืน พบว่ำทุกกรรมวิธีมีจ ำนวนแมลงหวี่ขำวเข้ำท ำลำยไม่
แตกต่ำงกันทำงสถิติ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนแมลงหวี่ขำว อยู่
ระหว่ำง 16.9-22.7 ตัวต่อต้น กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนแมลงหวี่
ขำว อยู่ระหว่ำง 16.4-18.7 ตัวต่อต้น และสำรละลำยไคโตซำน low molecular weight ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวน
แมลงหวี่ขำว อยู่ระหว่ำง 18.3-23.3 ตัวต่อต้น กำรใช้ไคโตซำนที่ฉำยรังสี ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนแมลงหวี่ขำว อยู่
ระหว่ำง 18.1-22.5 ตัวต่อต้น และผลิตภัณฑ์ไคโตซำน ในทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนแมลงหวี่ขำว อยู่ระหว่ำง 15-19.7 
ตัวต่อต้น (ตำรำงที ่1) 
 เพลี ยอ่อน จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทั ง 6 ชนิด ทุกกรรมวิธีมี
ปริมำณเพลี ยอ่อนเข้ำท ำลำยไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight ทุก
กรรมวิธี พบจ ำนวนเพลี ยอ่อน อยู่ระหว่ำง 6.0-10.1 ตัวต่อต้น กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight 

ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนเพลี ยอ่อน อยู่ระหว่ำง 4.8-13.9 ตัวต่อต้น กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular 
weight พบจ ำนวนเพลี ยอ่อน 8.8-30 ตัวต่อต้น กำรใช้ไคโตซำนที่ไม่ฉำยรังสี ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนเพลี ยอ่อน อยู่
ระหว่ำง 1.0-14.2 ตัวต่อต้น ส่วนกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนที่ฉำยรังสี ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนเพลี ยอ่อน อยู่ระหว่ำง 
1.3-29.9 ตัวต่อต้น และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนเพลี ยอ่อน อยู่ระหว่ำง 7.5-84.5 ตัวต่อต้น 
(ตำรำงที ่1) 
 หนอนม้วนใบ จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทั ง 6 ชนิด ทุกกรรมวิธีมี
จ ำนวนหนอนม้วนใบเข้ำท ำลำยไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight ทุก
กรรมวิธี พบจ ำนวนหนอนม้วนใบ อยู่ระหว่ำง 4.5-5.8 ตัวต่อต้น กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular 

weight ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนหนอนม้วนใบ อยู่ระหว่ำง 4.4-5.1 ตัวต่อต้น สำรละลำยไคโตซำน low molecular 
weight ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนหนอนม้วนใบ อยู่ระหว่ำง 4.4-6.7 ตัวต่อต้น กำรใช้ไคโตซำนที่ไม่ฉำยรังสี ทุกกรรมวิธี 
พบจ ำนวนหนอนม้วนใบ อยู่ระหว่ำง 6.3-7.5 ตัวต่อต้น  ส่วนกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนที่ฉำยรังสี ทุกกรรมวิธี พบ
จ ำนวนหนอนม้วนใบ อยู่ระหว่ำง 3.8-6.9 ตัวต่อต้น  และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนหนอนม้วน
ใบ อยู่ระหว่ำง 3.4-5.9 ตัวต่อต้น (ตำรำงที ่1) 
 เพลี ยจักจั่น จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทั ง 6 ชนิด ทุกกรรมวิธีมี
จ ำนวนเพลี ยจักจั่น เข้ำท ำลำยไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight ทุก
กรรมวิธี พบจ ำนวนเพลี ยจักจั่น อยู่ระหว่ำง 1.8-2.3 ตัวต่อต้น กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight 

ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนเพลี ยจักจั่น อยู่ระหว่ำง 1.9-2.4 ตัวต่อต้น สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight ทุก
กรรมวิธี พบจ ำนวนเพลี ยจักจั่น อยู่ระหว่ำง 2.2-3.1 ตัวต่อต้นกำรใช้ไคโตซำนที่ไม่ฉำยรังสี ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวน
เพลี ยจักจั่น อยู่ระหว่ำง 1.5-2.2 ตัวต่อต้น ส่วนกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนที่ฉำยรังสี ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนเพลี ย



จักจั่น อยู่ระหว่ำง 1.8-2.4 ตัวต่อต้น และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนเพลี ยจักจั่น อยู่ระหว่ำง 
2.2-2.5 ตัวต่อต้น (ตำรำงที่ 1) 
 หนอนแมลงวันเจำะล ำต้น จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทั ง 6 ชนิด 
ทุกกรรมวิธีมีจ ำนวนหนอนแมลงวันเจำะล ำต้น เข้ำท ำลำยไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height 
molecular weight ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนหนอนแมลงวันเจำะล ำต้น อยู่ระหว่ำง 0.8-1.3 ตัวต่อต้น กำรใช้สำรละลำย
ไคโตซำน medium molecular weight ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนหนอนแมลงวันเจำะล ำต้น อยู่ระหว่ำง 0.8-1.2 ตัวต่อต้น 
สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนหนอนแมลงวันเจำะล ำต้น อยู่ระหว่ำง 1.0-1.3 
ตัวต่อต้น กำรใช้ไคโตซำนที่ไม่ฉำยรังสี ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนหนอนแมลงวันเจำะล ำต้น อยู่ระหว่ำง 0.7-1.1 ตัวต่อต้น  
ส่วนกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนที่ฉำยรังสี ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนหนอนแมลงวันเจำะล ำต้น อยู่ระหว่ำง 0.7-1.2 ตัว
ต่อต้น  และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน ทุกกรรมวิธี พบจ ำนวนหนอนแมลงวันเจำะล ำต้น อยู่ระหว่ำง 0.8-1.4 ตัวต่อต้น  
(ตำรำงที ่1) 
ตารางที่ 1แสดงจ ำนวนแมลงหวี่ขำว เพลี ยอ่อน หนอนม้วนใบ เพลี ยจักจั่น และหนอนแมลงวันเจำะล ำต้น (ตัวต่อต้น) ส ำรวจที่อำยุ 14 
28 35 42 และ 56 วันหลังปลูกข้ำวโพดหวำน แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 
ชนิดแมลง
ศัตรูพืช 

กรรมวิธ ี จ ำนวนแมลงศัตรูพืช (ตัวต่อต้น) 

ไคโตซำน  
height 

ไคโตซำน  
medium 

ไคโตซำน 
low 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

แมลงหวี่ขำว 1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 22.7 18.7 18.3 20.8a 18.5 18.5 

 2. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 4 ครั ง 

18.2 16.4 23.3 19.3ab 18.5 15.9 

 3. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 3 ครั ง 

18.5 18.7 19.5 18.3ab 18.1 16.5 

 4. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 2 ครั ง 

19.1 17.7 21.9 19.6ab 20.6 19.7 

 5. สำรละลำยไคโตซำน ฉีด
พ่น 5 ครั ง 

16.9 16.7 19.7 16.7b 22.5 15.5 

 CV (%) 20.2 17.1 9.2 6.1 17.2 8.8 

เพลี ยอ่อน 1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 6.8 4.8 8.8 9.6 8.3 7.5 

 2. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 4 ครั ง 

7.5 5.8 30.0 14.2 16.4 27.1 

 3. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 3 ครั ง 

8.9 9.1 9.8 1.9 6.1 12.5 

 4. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 2 ครั ง 

6.0 6.5 13.4 1.0 1.3 14.7 

 5. สำรละลำยไคโตซำน ฉีด
พ่น 5 ครั ง 

10.1 13.9 15.4 6.4 29.9 84.5 

 CV (%) 60.6 115.7 107.7 121.03 119.4 126.4 

หนอนม้วนใบ 1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 5.6 4.4 5.5 6.3 6.1 3.4 

 2. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 4 ครั ง 

4.8 4.8 6.7 7.3 4.7 4.6 



 3. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 3 ครั ง 

5.8 5.1 4.2 7.5 6.9 4.5 

 4. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 2 ครั ง 

4.5 5.0 4.7 5.3 6.1 5.2 

 5. สำรละลำยไคโตซำน ฉีด
พ่น 5 ครั ง 

4.9 4.7 4.4 7.5 3.8 5.9 

 CV (%) 34.5 16.04 37.4 45.3 35.5 24.5 

เพลี ยจักจั่น 1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 2.1 1.9 2.3 2.2 1.5 1.9 

 2. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 4 ครั ง 

1.8 2.3 2.6 2.1 2.1 2.7 

 3. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 3 ครั ง 

2.0 1.9 2.3 1.5 1.8 2.3 

 4. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 2 ครั ง 

2.0 2.1 2.2 1.7 2.0 2.5 

 5. สำรละลำยไคโตซำน ฉีด
พ่น 5 ครั ง 

2.3 2.4 3.1 2.2 2.4 2.2 

 CV (%) 31.8 13.3 22.5 31.9 23.6 28.1 

หนอนแมลงวัน 1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 1.3 1.2 1.3 0.7 0.9 1.1 

เจำะล ำต้น 2. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 4 ครั ง 

1.3 1.2 1.3 1.1 0.7 0.8 

 3. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 3 ครั ง 

0.8 0.8 1.1 1.0 0.7 1.4 

 4. สำรฯร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน ฉีดพ่น 2 ครั ง 

0.8 1.0 1.1 1.0 1.2 0.9 

 5. สำรละลำยไคโตซำน ฉีด
พ่น 5 ครั ง 

0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 

 CV (%) 48.1 44.5 14.8 48.6 42.0 47.9 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

2.การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองฝักสด 
ความสูงต้น จ ำนวนข้อต่อต้น  จ ำนวนกิ่งต่อต้น   
 ควำมสูงต้น จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทั ง 6 ชนิด ทุกกรรมวิธีให้
ควำมสูงต้นไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight ทุกกรรมวิธี มีควำมสูงอยู่
ระหว่ำง 24.8-28.3 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight ทุกกรรมวิธี มีควำมสูงอยู่
ระหว่ำง 24.9-28.3 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน  low molecular weight ทุกกรรมวิธี มีควำมสูงอยู่
ระหว่ำง 26.0-30.3 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี กรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืช
ร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 2 ครั ง มีควำมสูงทุกกรรมวิธี มีควำมสูงอยู่ระหว่ำง 25.8-28.8 เซนติเมตร 
กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี ทุกกรรมวิธี มีควำมสูงอยู่ระหว่ำง 24.1-27.6 เซนติเมตร กำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโต
ซำน ทุกกรรมวิธี มีควำมสูงอยู่ระหว่ำง 24.2-26.0 เซนติเมตร (ตำรำงท่ี 2) 



  จ ำนวนข้อต่อต้น  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular 
weight จ ำนวนข้อต่อต้นไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ทุกกรรม มีจ ำนวนข้อต่อต้นอยู่ระหว่ำง 7.5-8.3 กำรใช้
สำรละลำยไคโตซำน  medium molecular weight ทุกกรรม มีจ ำนวนข้อต่อต้นอยู่ระหว่ำง 7.8-8.7  กำรใช้
สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight ทุกกรรม มีจ ำนวนข้อต่อต้นอยู่ระหว่ำง 7.8-8.4  กำรใช้สำรละลำยไค
โตซำนไม่ฉำยรังสี ทุกกรรม มีจ ำนวนข้อต่อต้นอยู่ระหว่ำง 7.2-8.4 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี ทุกกรรม มี
จ ำนวนข้อต่อต้นอยู่ระหว่ำง 7.7-8.2 กำรใช้ผลิตภัณฑไ์คโตซำน 7.6-8.2 (ตำรำงที่ 3) 

จ ำนวนกิ่งต่อต้น  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular 
weight จ ำนวนกิ่งต่อต้นไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ทุกกรรมวิธี มีจ ำนวนกิ่งต่อต้น อยู่ระหว่ำง 1.7-2.2 กำรใช้
สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight ทุกกรรมวิธี มีจ ำนวนกิ่งต่อต้น อยู่ระหว่ำง 1.7-2.4 กำรใช้
สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight ทุกกรรมวิธี มีจ ำนวนกิ่งต่อต้น อยู่ระหว่ำง 1.3-2.0 กำรใช้สำรละลำย
ไคโตซำนไม่ฉำยรังสี ทุกกรรมวิธี มีจ ำนวนกิ่งต่อต้น อยู่ระหว่ำง 0.9-2.1 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี ทุก
กรรมวิธี มีจ ำนวนกิ่งต่อต้น อยู่ระหว่ำง 1.3-1.9 กำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน 1.0-1.8  (ตำรำงที่ 4) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงควำมสูงต้นของถั่วเหลืองฝักสด (เซนติเมตร) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
ควำมสูงต้น (เซนติเมตร) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 28.3 24.9 27.4 27.1 26.2 26.0 

2. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 4 ครั ง 

24.8 27.4 30.3 25.8 26.8 25.0 

3. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 3 ครั ง 

28.3 27.3 28.9 28.1 24.1 24.2 

4. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 2 ครั ง 

27.2 28.3 28.2 28.8 27.6 25.7 

5. สำรละลำยไคโต
ซำน ฉีดพ่น 5 ครั ง 

26.7 28.0 26.0 26.2 24.6 24.4 

CV (%) 4.85 6.02 8.08 12.0 11.8 10.9 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ทีร่ะดับควำมเช่ือมัน 95 %  

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3 แสดงจ ำนวนข้อต่อต้น แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
จ ำนวนข้อต่อต้น   

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 8.3 8.2 8.0 8.4 7.7 8.2 

2. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 4 ครั ง 

7.9 7.8 8.3 7.2 8.2 7.6 

3. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 3 ครั ง 

8.2 8.7 8.4 8.4 8.0 8.1 

4. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 2 ครั ง 

7.5 8.6 8.0 8.1 8.1 8.1 

5. สำรละลำยไคโต
ซำน ฉีดพ่น 5 ครั ง 

7.6 8.6 7.8 8.3 8.1 7.7 

CV (%) 7.9 4.7 6.9 7.8 7.4 7.4 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

ตารางท่ี 4 แสดงจ ำนวนกิ่งต่อต้น แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
จ ำนวนกิ่งต่อต้น   

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 2.2 2.0 2.0 2.1 1.4 1.7 

2. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 4 ครั ง 

1.7 1.7 1.3 0.9 1.3 1.6 

3. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 3 ครั ง 

1.8 2.4 2 1.4 1.6 1.8 

4. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 2 ครั ง 

1.5 2.1 1.5 1.9 1.9 1.8 

5. สำรละลำยไคโต
ซำน ฉีดพ่น 5 ครั ง 

1.7 2.1 1.3 1.6 1.9 1.0 

CV (%) 32.7 26.7 43.4 36.5 24.3 40.3 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

 
 



3.ผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด 
 ผลผลิตฝักสด (กิโลกรัมต่อไร่) จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low 
molecular weight ในแต่ละกรรมวิธีมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ กรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืช
ร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 2 ครั ง มีผลผลิตฝักสดสูงที่สุดเท่ำกับ 817.8  กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีที่มี
ผลผลิตฝักสด รองลงมำ ได้แก่ กรรมวิธีที่กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีด
พ่น 3 ครั ง และกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 4 ครั ง มีผลผลิตฝักสด 
เท่ำกับ 702.2 และ 782.2  กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ ส่วนกรรมวิธีที่ใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชอย่ำงเดียว ฉีด
พ่น 5 ครั ง และกรรมวิธีใช้สำรละลำยไคโตซำนอย่ำงเดียวฉีดพ่น 5 ครั ง มีผลผลิตฝักสด น้อยที่สุดเท่ำกับ 577.8 และ 
586.0 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ในทุก
กรรมวิธีมีผลผลิตฝักสด อยู่ระหว่ำง 506.7-675.6กิโลกรัมต่อไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular 
weight ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติในทุกกรรมวิธี และมีผลผลิตฝักสดอยู่ระหว่ำง 382.2-613.3 กิโลกรัมต่อไร่
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี พบว่ำ ทุกกรรมวิธีไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ มีผลผลิตฝักสดอยู่
ระหว่ำง 488.9-764.4 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี พบว่ำทุกกรรมวิธีไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำง
สถิติ มีผลผลิตฝักสดอยู่ระหว่ำง 506.7-764.4 กิโลกรัมต่อไร่และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิต ิในทุกกรรมวิธีมีผลผลิตฝักสดอยู่ระหว่ำง 444.4-505.6 กิโลกรัมต่อไร่ (ตำรำงที่ 5) 
 น  ำหนักฝักมำตรฐำน (กิโลกรัมต่อไร่) จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน 
height molecular weight ในแต่ละกรรมวิธีมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ กรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลง
ศัตรูพืชร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 3 ครั ง มีน  ำหนักฝักมำตรฐำน สูงที่สุดเท่ำกับ 320.0  กิโลกรัมต่อไร่ 
ส่วนกรรมวิธีที่มีน  ำหนักฝักมำตรฐำนรองลงมำ ได้แก่ กรรมวิธีที่ใช้กำรฉีดพ่น 2 4 ครั ง และ กำรใช้สำรป้องกันก ำจัด
แมลงศัตรูพืชอย่ำงเดียว ฉีดพ่น 5 ครั ง เท่ำกับ 177.8 231.1 และ 293.3 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ ส่วนกรรมวิธีกำรใช้
สำรละลำยไคโตซำนอย่ำงเดียว ฉีดพ่น 5 ครั ง มีน  ำหนักฝักมำตรฐำนน้อยที่สุดเท่ำกับ 160.0 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใช้
สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยทุกกรรมวิธี มีน  ำหนักฝัก
มำตรฐำน อยู่ระหว่ำง 133.3-248.9 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight มีควำม
แตกต่ำงกันทำงสถิติ กรรมวิธีกำรใช้กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 4 
ครั งและ กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 2 ครั ง มีน  ำหนักฝักมำตรฐำน 
สูงที่สุดเท่ำกับ 284.4 และ 364.4 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีที่มีฝักมำตรฐำนรองลงมำ ได้แก่ กรรมวิธีที่ใช้ฉีดพ่น 3 
ครั ง และสำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชอย่ำงเดียว ฉีดพ่น 5 ครั ง รวมทั งกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนอย่ำงเดียว ฉีดพ่น 
5 ครั ง เท่ำกับ 222.2 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยทุก
กรรมวิธี มีน  ำหนักฝักมำตรฐำนอยู่ระหว่ำง 151.1-382.2 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี พบว่ำไม่มี
ควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติทุกกรรมวิธีที่มีน  ำหนักฝักมำตรฐำนอยู่ระหว่ำง 213.3-284.4 กิโลกรัมต่อไร่ และกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ทุกกรรมวิธี มีน  ำหนักฝักมำตรฐำนอยู่ระหว่ำง 106.7-231.3 
กิโลกรัมต่อไร่ (ตำรำงที ่6) 

น  ำหนัก 100 เมล็ด (กรัม) จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height 
molecular weight ในแต่ละกรรมวิธีไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ทุกกรรมวิธีที่มีน  ำหนักน  ำหนัก100 เมล็ดอยู่
ระหว่ำง 58.0-66.1 กรัม กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน  medium molecular weight ในแต่ละกรรมวิธีไม่มีควำม
แตกต่ำงกันทำงสถิติ ทุกกรรมวิธีที่มีน  ำหนักน  ำหนัก100 เมล็ดอยู่ระหว่ำง 62.4-66.6 กรัม กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน 



low molecular weight ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี ทุกกรรมวิธีที่มีน  ำหนักน  ำหนัก100 เมล็ดอยู่ระหว่ำง 
63.7-67.4 กรัม กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี ทุกกรรมวิธีที่มีน  ำหนัก
น  ำหนัก100 เมล็ดอยู่ระหว่ำง 53.8-67.6 กรัม กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ
ทุกกรรมวิธี ทุกกรรมวิธีที่มีน  ำหนักน  ำหนัก100 เมล็ดอยู่ระหว่ำง 59.7-70.0 กรัม กำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน ไมม่ีควำม
แตกต่ำงทำงสถิติ ทุกกรรมวิธีที่มีน  ำหนักน  ำหนัก100 เมล็ดอยู่ระหว่ำง 58.6-69.0 กรัม (ตำรำงท่ี 7) 

จ ำนวนฝักต่อ 1 กิโลกรัม จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน  height 
molecular weight มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี โดยกรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืช ฉีดพ่น 5 
ครั ง และกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 3 ครั ง มีจ ำนวนฝักต่อ 1 กิโลกรัม 
สูงที่สุดเท่ำกับ 384.3 และ 345.7 ฝัก  รองลงมำได้แก่ กรรมวิธีที่ใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสำรละลำย
ไคโตซำน กำรฉีดพ่น 2 ครั ง มีจ ำนวนฝักต่อ 1 กิโลกรัม เท่ำกับ 276.7 ฝัก ส่วนกรรมวิธีที่ใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลง
ศัตรูพืชร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน กำรฉีดพ่น 2 ครั ง และ กรรมวิธีที่ใช้สำรละลำยไคโตซำนอย่ำงเดียว กำรฉีดพ่น 5 
ครั ง มีจ ำนวนฝักต่อ 1 กิโลกรัมไม่แตกต่ำงกัน เท่ำกับ 216.7 และ 215.3  ฝัก ตำมล ำดับ ส่วนกำรใช้สำรละลำยไคโต
ซำน medium molecular weight ทุกกรรมวิธีมีจ ำนวนฝักต่อ 1 กิโลกรัม อยู่ระหว่ำง 150.7-287.7 ฝัก กำรใช้
สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี ทุกกรรมวิธีมีจ ำนวนฝักต่อ 1 
กิโลกรัม อยู่ระหว่ำง 208.7-336.0 ฝัก กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี 
ทุกกรรมวิธีมีจ ำนวนฝักต่อ 1 กิโลกรัม อยู่ระหว่ำง 192.7-310.3 ฝัก กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี พบว่ำไม่มี
ควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี ทุกกรรมวิธีมีจ ำนวนฝักต่อ 1 กิโลกรัม อยู่ระหว่ำง 241.7-304.3 ฝัก และกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ ทุกกรรมวิธีมีจ ำนวนฝักต่อ 1 กิโลกรัม อยู่ระหว่ำง 130.0-272.3 ฝัก 
(ตำรำงท่ี 8) 

น  ำหนักฝักเสีย (กิโลกรัมต่อไร่) จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height 
molecular weight ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ โดยทุกกรรมวิธี มีน  ำหนักฝักเสีย อยู่ระหว่ำง 0.2-5.1 กิโลกรัมต่อไร่ 
กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ ทุกกรรมวิธีมีน  ำหนักฝักเสีย 
อยู่ระหว่ำง 0.4-4.2 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ 
โดยทุกกรรมวิธี มีน  ำหนักฝักเสีย อยู่ระหว่ำง 0.9-2.9 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี ไม่มีควำม
แตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี โดยทุกกรรมวิธี มีน  ำหนักฝักเสีย อยู่ระหว่ำง 0.2-2.8 กิโลกรัมต่อไร่กำรใช้สำรละลำยไค
โตซำนฉำยรังสี พบว่ำมีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ โดยกรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสำรละลำยไค
โตซำน กำรฉีดพ่น 2 ครั ง มีน  ำหนักฝักเสียมำกที่สุดเท่ำกับ 4.9 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมำได้แก่กรรมวิธีกำรใช้สำร
ป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน กำรฉีดพ่น 3 ครั ง และ กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืช
ร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน กำรฉีดพ่น 4 ครั ง มีน  ำหนักฝักเสียน้อยที่สุดเท่ำกับ 1.1 และ 1.3 กิโลกรัมต่อไร่
 และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี โดยกรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกัน
ก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน กำรฉีดพ่น 2 ครั ง มีน  ำหนักฝักเสียมำกที่สุดเท่ำกับ 4.9 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมำได้แก่กรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน กำรฉีดพ่น 3 ครั ง และ กำร
ใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน กำรฉีดพ่น 4 ครั ง มีน  ำหนักฝักเสียน้อยที่สุดเท่ำกับ 1.1 
และ 1.3 กิโลกรัมต่อไร่ (ตำรำงท่ี 9) 

ขนำดของฝัก ได้แก่ ควำมกว้ำงฝัก ควำมยำวฝัก และควำมหนำฝัก  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ 
ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight ทุกกรรมวิธีมีควำม



กว้ำงฝัก เท่ำกับ 1.4 เซนติเมตร ควำมยำวฝัก อยู่ระหว่ำง 5.1-5.3 เซนติเมตร และควำมหนำฝัก เท่ำกับ 0.9 
เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี พบว่ำ
ทุกกรรมวิธีมีควำมกว้ำงฝัก เท่ำกับ 1.4 เซนติเมตร ควำมยำวฝัก อยู่ระหว่ำง 5.0-5.2 เซนติเมตร และควำมหนำฝัก  
อยู่ระหว่ำง 0.9-1.0 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุก
กรรมวิธี พบว่ำทุกกรรมวิธีมีควำมกว้ำงฝัก เท่ำกับ 1.4 เซนติเมตร ควำมยำวฝัก อยู่ระหว่ำง 4.9-5.3 เซนติเมตร และ
ควำมหนำฝัก  อยู่ระหว่ำง 0.9-1.0 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุก
กรรมวิธี พบว่ำทุกกรรมวิธีมีควำมกว้ำงฝัก เท่ำกับ 1.4 เซนติเมตร ควำมยำวฝัก อยู่ระหว่ำง 5.1-5.4 เซนติเมตร และ
ควำมหนำฝัก อยู่ระหว่ำง 0.9-1.0 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุก
กรรมวิธี โดยทุกกรรมวิธีมีควำมกว้ำงฝัก เท่ำกับ 1.4 เซนติเมตร ควำมยำวฝัก อยู่ระหว่ำง 5.1-5.3 เซนติเมตร และ
ควำมหนำฝัก เท่ำกับ 0.9 เซนติเมตร และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี ใน
ทุกกรรมวิธีมีควำมกว้ำงฝัก เท่ำกับ 1.4 เซนติเมตร ควำมยำวฝัก อยู่ระหว่ำง 5.1-5.3 เซนติเมตร และควำมหนำฝัก 
เท่ำกับ 0.9 เซนติเมตร  (ตำรำงท่ี 10 และ 11) 
ตารางท่ี 5 แสดงผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด (กิโลกรัมต่อไร่) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
ผลผลิตฝักสด (กิโลกรัมต่อไร่)  

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 675.6 506.7 577.8b 545.2 577.8 453.3 
2. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 4 ครั ง 

524.4 613.3 782.2ab 720.0 684.4 471.11 

3. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 3 ครั ง 

613.3 417.8 702.2ab 604.4 568.9 595.6 

4. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 2 ครั ง 

568.9 595.5 817.8a 764.4 764.4 506.7 

5. สำรละลำยไคโต
ซำน ฉีดพ่น 5 ครั ง 

506.7 382.2 586.7b 488.9 506.7 444.4 

CV (%) 26.8 26.1 11.2 14.7 18.7 27.9 
หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 % 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 6 แสดงน  ำหนักฝักมำตรฐำนของถั่วเหลืองฝักสด (กิโลกรัมต่อไร่) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  
ปี 2556 

กรรมวิธ ี
น  ำหนักมำตรฐำน (กิโลกรัมต่อไร่) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 293.3ab 195.6 222.2b 240.0 222.2 177.8 
2. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 4 ครั ง 

231.1ab 222.2 284.4a 382.2 231.1 195.6 

3. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 3 ครั ง 

320.0a 151.1 222.2b 240.0 213.5 231.3 

4. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 2 ครั ง 

177.8ab 248.9 364.4a 320.0 284.4 168.9 

5. สำรละลำยไคโต
ซำน ฉีดพ่น 5 ครั ง 

160.0b 133.3 222.2b 151.1 213.3 106.7 

CV (%) 20.8 31.7 19.36 31.17 31.84 28.02 
หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

ตารางท่ี 7 แสดงน  ำหนัก 100 เมล็ดของถั่วเหลืองฝักสด (กิโลกรัมต่อไร่) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ปี 2556 

กรรมวิธ ี
น  ำหนัก 100 เมล็ด (กิโลกรัมตอ่ไร่) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 61.4 62.4 63.7 65.0 63.1 69.0 
2. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 4 ครั ง 

60.3 62.9 64.2 60.5 65.7 59.9 

3. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 3 ครั ง 

66.1 65.5 65.3 67.6 70.0 62.1 

4. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 2 ครั ง 

58.0 66.6 67.4 67.6 63.4 65.1 

5. สำรละลำยไคโต
ซำน ฉีดพ่น 5 ครั ง 

61.0 63.2 64.5 53.8 59.7 58.6 

CV (%) 4.4 6.4 10.3 10.3 9.4 6.7 
หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

 



ตารางท่ี 8 แสดงจ ำนวนฝักต่อ 1 กิโลกรัมของถั่วเหลืองฝักสด แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
จ ำนวนฝักต่อ 1 กิโลกรัม (ฝัก) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 345.7a 213.3 254.0 249.3 245.0 215.3 
2. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 4 ครั ง 

276.7b 253.7 280.3 310.3 241.7 215.3 

3. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 3 ครั ง 

384.3a 189.3 271.0 271.0 243.0 272.3 

4. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 2 ครั ง 

216.7c 287.7 336.0 279.7 304.3 178.0 

5. สำรละลำยไคโต
ซำน ฉีดพ่น 5 ครั ง 

215.3c 150.7 208.7 192.7 278.3 130.0 

CV (%) 22.7 24.5 18.3 15.6 33.8 28.5 
หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

 
ตารางท่ี 9 แสดงน  ำหนักฝักเสียของถั่วเหลืองฝักสด (กิโลกรัมต่อไร่) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
น  ำหนักฝักเสีย (กิโลกรัมต่อไร่) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 1.7 0.6 2.9 0.2 0.2c 0.2c 

2. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 4 ครั ง 

2.4 3.8 1.1 2.4 1.1b 1.1b 

3. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 3 ครั ง 

0.2 0.4 1.4 1.2 1.3b 1.3b 

4. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 2 ครั ง 

1.5 4.2 1.9 0.3 4.9a 4.9a 

5. สำรละลำยไคโต
ซำน ฉีดพ่น 5 ครั ง 

5.1 2.4 0.9 2.8 0.6c 0.6c 

CV (%) 11.8 16.1 15.5 22.2 9.6 9.6 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

 



ตารางท่ี 10 แสดงขนำดฝักของถั่วเหลืองฝักสด (เซนติเมตร) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 (ต่อ) 

กรรมวิธ ี
ขนำดฝักของถั่วเหลืองฝักสด (เซนติเมตร) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium molecular 
weight 

ไคโตซำน low molecular weight 

 กว้ำง ยำว หนำ กว้ำง ยำว หนำ กว้ำง ยำว หนำ 
1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 1.4 5.3 0.9 1.4 5.1 0.9 1.4 5.1 0.9 

2. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 4 ครั ง 

1.4 5.1 0.9 1.4 5.2 0.9 
1.4 4.9 

0.9 

3. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 3 ครั ง 

1.4 5.2 0.9 1.4 5.0 0.9 
1.4 5.2 

0.9 

4. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 2 ครั ง 

1.4 5.1 0.9 1.4 5.2 1.0 
1.4 5.3 

1.0 

5. สำรละลำยไคโต
ซำน ฉีดพ่น 5 ครั ง 

1.4 5.1 0.9 1.4 5.1 0.9 
1.4 5.2 

0.9 

CV (%) 2.8 2.7 4.0 3.5 3.3 2.1 2.6 2.3 15.1 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

ตารางท่ี 11 แสดงขนำดฝักของถั่วเหลืองฝักสด (เซนติเมตร) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
ขนำดฝักของถั่วเหลืองฝักสด (เซนติเมตร) 

ไคโตซำนไม่ฉำยรังส ี ไคโตซำนฉำยรังส ี ผลิตภณัฑ์ไคโตซำน 
 กว้ำง ยำว หนำ กว้ำง ยำว หนำ กว้ำง ยำว หนำ 

1. สำรฯฉดีพ่น 5 ครั ง 1.4 5.2 0.9 1.4 5.1 0.9 1.4 5.2 0.9 

2. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 4 ครั ง 

1.4 5.3 0.9 1.4 5.2 0.9 1.4 
5.3 

0.9 

3. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 3 ครั ง 

1.4 5.2 0.9 1.4 5.2 0.9 1.4 
5.1 

0.9 

4. สำรฯร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน 
ฉีดพ่น 2 ครั ง 

1.4 5.4 1.0 1.4 5.2 1.0 1.4 
5.3 

0.9 

5. สำรละลำยไคโต
ซำน ฉีดพ่น 5 ครั ง 

1.4 5.1 0.9 1.4 5.2 0.9 1.4 
5.1 

0.9 

CV (%) 4.4 4.7 2.5 2.8 2.3 17.9 2.6 2.6 3.9 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรทดลอง ส ำรวจพบกำรเข้ำท ำลำยของแมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญในถั่วเหลืองฝักสดทุกกรรมวิธี มีจ ำนวน 5 
ชนิด โดยพบมำกที่สุด คือ แมลงหวี่ขำว รองลงมำ คือ เพลี ยอ่อน หนอนม้วนใบ เพลี ยจักจั่น และแมลงที่พบน้อยที่สุด คือ 
หนอนแมลงวันเจำะล ำต้น กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทีไ่มฉ่ำยรังสี มีจ ำนวนแมลงหวี่ขำวเข้ำท ำลำยแตกต่ำงกันทำงสถิติ 
กรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชอย่ำงเดียว ฉีดพ่น 5 ครั ง พบจ ำนวนแมลงหวี่ขำวมำกท่ีสุด เท่ำกับ 20.8 
ตัวต่อต้น รองลงมำ คือ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนชนิดอ่ืน พบว่ำทุกกรรมวิธีมีจ ำนวนแมลงหวี่ขำวเข้ำท ำลำยไม่
แตกต่ำงกัน อยู่ระหว่ำง 19.6-18.3 ตัวต่อต้น และกรรมวิธีไม่ใช้สำรเคมีมีแมลงหวี่ขำวเข้ำท ำลำยน้อยที่สุด เท่ำกับ 
16.7 ตัวต่อต้น ส่วนกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนชนิดอ่ืน ๆ พบว่ำทุกกรรมวิธีมีปริมำณกำรเข้ำท ำลำยของแมลงหวี่ขำว
ที่ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ นอกจำกนี กำรทดลองใช้สำรละลำยไคโตซำนชนิดอ่ืน ๆ พบว่ำมีปริมำณกำรเข้ำท ำลำยของ
เพลี ยอ่อน หนอนม้วนใบ เพลี ยจักจั่น และหนอนเจำะล ำต้น ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติในทุกกรรมวิธี 

ผลผลิตฝักสด พบว่ำกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight ในแต่ละกรรมวิธีมีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติ กรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 2 ครั ง มีผลผลิต
ฝักสดสูงที่สุดเท่ำกับ 817.8  กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีที่มีผลผลิตฝักสด รองลงมำ ได้แก่ กรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกัน
ก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 3 ครั ง และกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับ
กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 4 ครั ง  มีผลผลิตฝักสด เท่ำกับ 702.2 และ 782.2 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ ส่วน
กรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืช ฉีดพ่น 5 ครั งและกรรมวิธีกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 5 ครั งมี
ผลผลิตฝักสดน้อยที่สุดเท่ำกับ  577.8 และ 586.0 กิโลกรัมต่อไร่ ส ำหรับกำรทดลองใช้สำรละลำยไคโตซำนชนิดอ่ืน ๆ 
ในทุกกรรมวิธี พบว่ำมีผลผลิตฝักสดที่ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ นอกจำกนี ยังพบว่ำกรรมวิธีกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลง
ศัตรูพืชร่วมกับกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน ฉีดพ่น 4 ครั ง และ 2 ครั ง มีน  ำหนักฝักมำตรฐำน สูงที่สุดเท่ำกับ 284.4 
และ 364.4  กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนขนำดของฝัก ได้แก่ ควำมกว้ำงฝัก ควำมยำวฝัก และควำมหนำฝัก ไม่มีควำมแตกต่ำง
ทำงสถิติทุกกรรมวิธี  

ดังนั นหำกต้องกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทดแทนกำรใช้สำรเคมี สำมำรถน ำสำรละลำยไคโตซำนมำใช้ร่วมกับ
สำรเคมี และลดจ ำนวนกำรฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชเหลือเพียง 2-4 ครั ง เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต แต่
ควรมีกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรควบคุมแมลงศัตรูถั่วเหลืองฝักสดของสำรละลำยไคโตซำนทดแทนสำรเคมีต่อไป 
  
 
 

ค าขอบคุณ  
 

 ขอขอบคุณ ท่ำนผู้อ ำนวยกำร และเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ที่สนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือใน
กำรด ำเนินกำรทดลองให้ส ำเร็จด้วยดี นำยรังษี  เจริญสถำพร หัวหน้ำโครงกำร ฯ ที่ให้ค ำปรึกษำกำรทดลอง 
ขอขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกำสนี   
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