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การปลูกถั่วเหลือง	(Soybean)
  ถั่วเหลือง เป็นพืชที่ปลูกเพื่อเสริมรายได้ โดยปลูกเป็นพืชหมุนเวียนใน
ระบบพชืเพือ่ปรบัปรงุบำรงุดนิ      และไดท้วคีวามสำคญัเพิม่มากขึน้     ทัง้ดา้นการบรโิภค
ในรูปผลิตภัณฑ์อาหาร      และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม     เช่น       อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
อุตสาหกรรมน้ำมันพืชที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ถั่วเหลืองจึงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ รัฐบาลจึงกำหนดเป้าหมายเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองอย่างจริงจัง ควบคู่กับ
มาตรการจำกัดการนำเข้า ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกในปี 2532 ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง
3.01 ล้านไร่ ให้ผลผลิต 0.625 ล้านตัน แต่หลังจากมีนโยบายเปิดเสรีนำเข้าถั่วเหลือง
ทำให้การผลิตมีแนวโน้มลดลง     ขณะที่ความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ต้องนำเข้าเมล็ดและกากถ่ัวเหลืองจากต่างประเทศ สูญเสียเงินตราประมาณ
ปีละ 66,425 ล้านบาท เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ 
   อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท ยังมี
ความต้องการใช้ถั่วเหลืองภายในประเทศ เนื่องจากถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศ 
เป็นผลผลิตจากธรรมชาติปราศจากการตัดต่อพันธุกรรม ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ทิศทางการผลิตถั่วเหลืองจึงสมควรมุ่งเน้นให้ความ
สำคัญกับการผลิตถ่ัวเหลือง      เพ่ือเป็นแหล่งท่ีมาของอาหาร      และเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารภายในประเทศ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพ
ในการขยายตัวสูง

  

ภาพที่ 1  รูปร่างของเมล็ดถั่วเหลืองมีหลายแบบ เช่น แบน ค่อนข้างกลม และกลม

ภาพที่ 2  สีของเมล็ดถั่วเหลืองมีหลากหลายสี 1



1.	แหล่งปลูก
 1.1 สภาพพื้นที่
  - พื้นที่ดอน หรือที่ลุ่มไม่มีน้ำท่วมขัง
  - ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 800 เมตร
  - ความลาดเอียงไม่เกินร้อยละ 20
  - ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ
  - การคมนาคมสะดวก สามารถนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้
 1.2 ลักษณะดิน
  - ดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทราย
  - ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ฟอสฟอรัส
 ท่ีเป็นประโยชน์มากกว่า        12          ส่วน ในลา้นสว่น     โพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นไดม้ากกวา่ 
 50 ส่วนในล้านส่วน
  - การระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดี
     - ระดับหน้าดินลึก 20-25 เซนติเมตร
     - ค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-7.0
 1.3 สภาพภูมิอากาศ
     - อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 15-35 องศาเซลเซียส
  - ปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ 1,000 - 1,500 มิลลิเมตรต่อปี ในฤดูปลูก
 ควรมีปริมาณน้ำฝน 300 - 400 มิลลิเมตร
  - มีแสงแดดจัด
 1.4 แหล่งน้ำ
  - ในสภาพนา ควรมีน้ำเพียงพอสำหรับใช้เมื่อจำเป็น
  - ในสภาพไร่ ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน 

  -   ตอ้งเปน็นำ้สะอาดปราศจากสารอนิทรยี ์    และสารอนนิทรยีท์ีม่พีษิปนเปือ้น
2.	พันธุ์
 2.1 การเลือกพันธุ์

- ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาด
- ต้านทานหรือทนทานต่อโรคที่สำคัญ
- เจริญเติบโตดีเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ 
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 2.2 พันธุ์แนะนำ
     2.2.1 พันธุ์อายุสั้น  อายุเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 85 วัน มี 3 พันธุ์

  

                                     

                               
  

  

นครสวรรค์ 1   

   ดอกสีม่วง ผลผลิต 220 กิโลกรัมต่อไร่ 
น้ำหนัก 100 เมล็ด 18-19 กรัม ต้านทาน
ปานกลางต่อโรคใบจุดนูน อ่อนแอต่อโรค-
ราน้ำค้าง เหมาะสำหรับปลูกในภาคเหนือ-
ตอนล่างและภาคกลางตอนบน

เชียงใหม่ 2 

   ดอกสีม่วง ผลผลิต 235 กิโลกรัมต่อไร่ 
น้ำหนัก 100 เมล็ด 15 -16 กรัม ต้านทาน

ปานกลางต่อโรคราน้ำค้างและใบจุดนูน 

เหมาะสำหรับปลูกทุกภาคของประเทศ

ภาพที่ 3 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วเหลือง
พันธุ์นครสวรรค์ 1

ภาพที่ 4  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วเหลือง
พันธุ์เชียงใหม่ 2

ศรีสำโรง 1 

   ดอกสีม่วง ผลผลิต 291 กิโลกรัมต่อไร่ 

น้ำหนัก 100 เมล็ด 14-15 กรัม อ่อนแอ

ต่อโรคราน้ำค้าง เหมาะสำหรับปลูกใน
ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน

ภาพที่ 5  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วเหลือง
พันธุ์ศรีสำโรง 1
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  2.2.2 พันธุ์อายุปานกลาง  อายุเก็บเกี่ยว 85-100 วัน มี 4 พันธุ์
     

               
                        

  

   

  
  

เชียงใหม่ 60  
   ดอกสีขาว ผลผลิต 300 กิโลกรัมต่อไร่  
น ้ำหนัก 100 เมล็ด 15-17 กรัม ทนทาน

ต่อโรคราสนิมและต้านทานโรคราน้ำค้าง

เหมาะสำหรับปลูกทุกภาคของประเทศ
ภาพที่ 6  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วเหลือง

พันธุ์เชียงใหม่ 60

เชียงใหม่ 6
   ดอกสีม่วง ผลผลิต 320 กิโลกรัมต่อไร่ 
น้ำหนัก 100 เมล็ด 14-15 กรัม ต้านทาน

ต่อโรคราสนิมและโรคราน้ำค้าง เหมาะสำหรับ
ปลูกทุกภาคของประเทศ

สจ. 5

   ดอกสีม่วง ผลผลิต 275 กิโลกรัมต่อไร่ 

 น้ำหนัก 100 เมล็ด 13-15 กรัม  เหมาะ
สำหรับปลูกในภาคเหนือตอนบน  และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 7  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วเหลือง
พันธุ์เชียงใหม่ 6

ภาพที่ 8  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วเหลือง
พันธุ์สจ.5
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3.	การปลูก
 3.1 การเตรียมดิน
     3.1.1 ในสภาพนา เป็นการปลูกในฤดูแล้ง หลังเก็บเกี่ยวข้าว
   - ไม่ไถเตรียมดิน   ให้ตัดตอซังข้าวออกจากแปลงและควรนำกลับมา
 คลุมแปลงหลังปลูกหรือไถพรวนดินลึก 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์
  แล้วพรวนให้ร่วนซุยอีก 1-2 ครั้งก่อนปลูก 
   -      การปลูกในกระทงนาพ้ืนท่ีประมาณ      400      ตารางเมตร      ควรขุดร่องระบายน้ำ
 รอบกระทงนาและผ่านกลางแปลง กว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร
     3.1.2 ในสภาพไร ่ เป็นการปลูกในฤดูฝน
   - ให้ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 15-20 เซนติเมตร  ตากดิน 7-10 วัน 
 พรวนดว้ยผาลเจด็ 1 ครัง้    และ คราดเกบ็เศษซาก ราก เหงา้ หวั และไหลข่องวชัพชื
 ข้ามปีออกจากแปลง ปรับดินให้สม่ำเสมอ
     3.1.3 การวิเคราะห์ดิน
   - ในสภาพไร่  ถ้าดินมีอินทรียวัตถุต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ให้หว่านปุ๋ยคอก
 อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ ปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายดีแล้ว อัตรา 1,000 -  1,500 
 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วพรวนกลบก่อนปลูกอย่างน้อย 20 วัน
   -    ในสภาพนาและสภาพไร ่ ถา้ดนิมคีา่ความเปน็กรดดา่งตำ่กวา่    5.5       ใหห้วา่น
 ปูนขาว อัตรา 100 - 200  กิโลกรัมต่อไร่ แล้วพรวนกลบ
 

ขอนแก่น  
        เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ดอกสีม่วง ผลผลิต 312 กิโลกรัมต่อไร่

นำ้หนกั 100 เมลด็ 14-15 กรมั  เหมาะสำหรบั

ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาพที่ 9  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วเหลือง

พันธุ์ขอนแก่น
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 3.2 การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ
   -  ใช้เมล็ดพันธุ์ที ่มีความสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง    มีความงอก
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
   - ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 12-15 กิโลกรัมต่อไร่ คลุกกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
 200 กรัม โดยใช้น้ำตาลทราย 75 กรัม ละลายน้ำ 300 มิลลิลิตร เป็นสารยึดเกาะ
 หรือปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในอาหารเหลว 100 มิลลิลิตร แล้วปลูกทันที

                       
              

 

 

 3.3 วิธีการปลูก
  - กระทุ้งหลุมกว้าง 2-3 เซนติเมตร ลึก 3-4 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ 
 4-5 เมล็ดต่อหลุม
  - ถ้าใช้เครื่องปลูก เครื่องจะปลูกแบบโรยเป็นแถว ระยะระหว่างแถว 50 
 เซนติเมตร จำนวน 20-25 ต้น ต่อแถวยาว 1 เมตร (64,000 – 80,000 ต้นต่อไร่) 
     - ระยะปลูกที่เหมาะสมมีดังนี้
   พันธุ์อายุสั้น  ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร (100,000 ต้นต่อไร่)
   พันธุ์อายุปานกลาง  ระยะปลูก 40x20 เซนติเมตร (80,000 ต้นต่อไร่)

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม                ปมที่รากถั่วเหลืองเกิดจากไรโซเบียม

ภาพที่ 10  ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและปมที่รากถั่วเหลืองเกิดจากเชื้อไรโซเบียม
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4.	การดูแลรักษา
 4.1 การให้ปุ๋ย                        
     4.1.1 ในสภาพนา
   - ในช่วงการปลูกข้าว ถ้าให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8  หรือ 16-20-0 แล้วควร
 ให้ปุ๋ยสูตร 0-46-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมปลูกถั่วเหลือง
    - ในช่วงการปลูกข้าว ถ้าไม่ได้ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 16-20-0
  ควรให้ปุ๋ยสูตร 0-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมปลูกถั่วเหลือง
     4.1.2 ในสภาพไร่
   - ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
     (1) ดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทราย ควรหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 
 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมเตรียมดิน หรือ ให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 
 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถว เมื่อถั่วเหลืองอายุ 15 วัน หลังปลูก
      (2) ดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว ควรให้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30
  กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถว เมื่อถั่วเหลืองอายุ 15 วันหลังปลูก

 

 

 
 

ภาพที่ 11  การใส่ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพโดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบโคน
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4.2 การให้น้ำ 
     4.2.1 ในสภาพนา
   - ให้น้ำก่อนปลูก โดยให้น้ำแบบท่วมแปลงครึ่งวันหรือจนกระทั่งดินอิ่มตัว 
 แล้วระบายออกจากแปลง หลังจากนั้นควรให้น้ำทุก 7-15 วัน
   - ต้องไม่ให้ถั่วเหลืองขาดน้ำในช่วงการเจริญเติบโตของฝักและเมล็ด หรือ
 ประมาณ 60 วันหลังปลูก
     4.2.2 ในสภาพไร่
   - ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน ถ้าฝนทิ้งช่วงนานควรให้น้ำเพิ่มโดยเฉพาะในช่วง
 การเจริญเติบโตของฝักและเมล็ด

 4.3 การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ

  ศัตรูธรรมชาติของแมลงและสัตว์ศัตรูถั่วเหลืองที่สำคัญพบทั่วไป ได้แก่
  - ด้วงเต่า ตัวเต็มวัยขนาด 0.3-0.7 เซนติเมตร ลำตัวกลมด้านบนโค้งนูน 
 ปีกมีสีส้ม  หรือสีแดง  เป็นเงา  บางชนิดมีจุดหรือแถบสีดำ  วางไข่เป็นกลุ่ม หรือ

 ฟองเดีย่วบนพืน้ผวิพชื     หนอนมสีดีำ   รปูรา่งเรยีวยาวคลา้ยกระสวย บางครัง้มจีดุ
 หรือแถบสีส้ม สีเหลืองอ่อน หรือสีขาวบนลำตัว หนอนและตัวเต็มวัยกัดกินไข่

 และตัวอ่อนของแมลงหวี่ขาวยาสูบ
  -    แตนเบยีนไขม่วน      เปน็แมลงเบยีนขนาดเลก็     วางไขใ่นไขข่องมวนเขยีวขา้ว

 มวนเขียวถั่วและมวนถั่วเหลือง ทำให้ไข่ของมวนมีสีดำและไม่ฟักเป็นตัว

การให้น้ำด้วยเครื่องทำฝนเทียม การให้น้ำแบบท่วมแปลงแล้วระบายออก

ภาพที่ 12  การให้น้ำถั่วเหลืองด้วยเครื่องทำฝนเทียม
และให้น้ำแบบท่วมแปลงแล้วระบายออก
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  - แตนเบียนแมลงหวี่ขาว เป็นแตนเบียนขนาด 1.2-1.8 มิลลิเมตร วางไข่

 ในตัวอ่อนและดักแด้ของแมลงหวี่ขาวยาสูบ เมื่อไข่ฟักเป็นหนอน จะดูดกินและ
 เจริญเติบโตอยู่ภายใน ทำให้ซากดักแด้แข็งติดอยู่ใต้ใบถั่วเหลือง ซากดักแด้ที่ถูก

 แตนเบียนเจาะออกมาจะมองเห็นเป็นรูกลม ส่วนดักแด้ที่ไม่ถูกแตนเบียนทำลาย

 ผนังหุ้มดักแด้จะแตกออกเป็นรูปตัวที (T)

  - นกฮูก นกแสก เหยี่ยว พังพอน และงู  เป็นศัตรูธรรมชาติ จับกินหนู
 สัตว์ศัตรูของถ่ัวเหลืองศัตรูธรรมชาติท้ัง  3  กลุ่มน้ี    มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง
 และสัตว์ศัตรูพืช ดังน้ันในการป้องกันกำจัดศัตรูถ่ัวเหลือง ควรใช้วิธีการท่ีปลอดภัย

 ตามคำแนะนำ เพื่ออนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว

5.	สุขลักษณะและความสะอาด
   - ควรเก็บวัชพืช เศษพืช โดยเฉพาะที่เป็นโรค เผาทำลายนอกแปลงปลูก

   - อุปกรณ์ ได้แก่ มีด จอบ เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และภาชนะ
 ท่ีใช้เก็บผลผลิตหลังใช้งานแล้ว ต้องทำความสะอาด หากเกิดการชำรุด ควรทำการ
 ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

   - เก็บสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีไว้ในท่ีปลอดภัย และปิดกุญแจโรงเก็บ

6.	ศัตรูของถั่วเหลืองและการป้องกันกำจัด
 6.1 โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
  สามารถแยกได้       2     กลุ่ม      คือ      โรคท่ีติดไปกับเมล็ดพันธ์ุ        และโรคท่ีไม่ติดไปกับเมล็ดพันธ์ุ
                    
 

 

โรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ โรคที่ไม่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์

1.โรคราน้ำค้าง 1.โรคราสนิม

2.โรคใบจุดนูน 2.โรคโคนเน่า

3.โรคแอนแทรกโนส 3.โรคใบยอดย่น

4.โรคเมล็ดสีม่วง

5.โรคใบจุดวง

6.โรคไวรัสใบด่าง

ซึ่งมีวิธีการป้องกันกำจัดโรคถั่วเหลือง ตามคำแนะนำในตารางที่ 1
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  ตารางที่ 1  การใช้ชีวินทรีย์และสารป้องกันกำจัดโรคถั่วเหลือง

* ในวงเล็บ คือ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารป้องกันกำจัดโรคพืช

โรค สารป้องกัน
กำจัดโรคพืช*

อัตราการใช้ 
/

น้ำ 20 ลิตร
วิธีการใช้/ข้อควรระวัง

หยุดการใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว

(วัน)

ราสนิม

ไตรอะดิมีฟอน
(25% ดับบลิวพี) 10 กรัม พ่น 2 ครั้ง เมื่อถั่วเหลืองอายุ 25 และ 

40 วัน หลังงอก 15

แมนโคเซบ
(80% ดับบลิวพี) 40 กรัม

พ่น 5 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อถั่วเหลืองอายุ 
25 วัน หลังงอก 
และหลังจากนั้นพ่นทุก 7 วัน

7

ไตรอะดิมีฟอน
(25% ดับบลิวพี) 10 กรัม

พ่น 3 คร้ังพ่นคร้ังแรกด้วยไตรอะดิมีฟอน
เมื ่อถั ่วเหลืองอายุ 25 วัน แล้วพ่น
ด้วยแมนโคเซบสลับกับไตรอะดิมีฟอน
อีกหนึ่งครั้ง ห่างกัน 14 วัน

15

แมนโคเซบ
(80% ดับบลิวพี) 40 กรัม 7

ใบจุดนูน

บาซิลลัสซับทิลิส* 20-80 กรัม
พ่น 3-4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อถั่วเหลือง 
อยู่ในระยะติดฝักอ่อน 
และพ่นซ้ำอีกทุก 7 วัน

1

คอปเปอร์ออกซี่
คลอไรด์

(80% ดับบลิวพี)
40 กรัม

พ่น 3-4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อถั่วเหลือง 
อายุ 20 วัน หรือระยะออกดอกติดฝักอ่อน 
และพ่นซ้ำอีก ทุก 7 วัน

-

ราน้ำค้าง เมทาแลกซิล
(35% ดีเอส)

2 กรัม/เมล็ด
1 กิโลกรัม คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก -

โคนต้นเน่าดำ
หรือ

ชาโคลรอท
เบโนมิล

(50% ดับบลิวพี)
3-5 กรัม/

เมล็ด 
1 กิโลกรัม

คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก -

แอนแทรกโนส

เบโนมิล
(50% ดับบลิวพี)

3-5 กรัม/
เมล็ด

1 กิโลกรัม
คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก -

20-30 กรัม
พ่น 3 ครั้ง 
เมื่อถั่วเหลืองอยู่ในระยะดอกบาน 
ระยะสร้างเมล็ด และระยะฝักสมบูรณ์

14

โปรปิเนพ
(70% ดับบลิวพี) 20-30 กรัม พ่น 3 คร้ัง เม่ือถ่ัวเหลืองอยู่ในระยะดอกบาน 

ระยะสร้างเมล็ด และระยะฝักสมบูรณ์ 7

เมล็ดโฟมอบซิส
เบโนมิล

(50% ดับบลิวพี) 20-30 กรัม พ่นเม่ือฝักถ่ัวเหลืองเร่ิมเปล่ียนเป็นสีเหลือง 14

เมล็ดสีม่วง
บอร์โดมิกซ์เดอร์ 55 ซีซี พ่น 2 ครั้ง เมื่อก่อนออกดอก 1 ครั้ง 

และอีก 14 วันต่อมา

ไธโอพาเนท 15 กรัม พ่นเมื่อถั่วเหลืองอยู่ในระยะ R5
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 โรคราสนิม   เกิดจากเชื้อรา Phakopsora pachyrhizi
  ลกัษณะอาการ       อาการแผลจดุสนีำ้ตาลขนาดเลก็ดา้นใตใ้บ บนใบจรงิคูแ่รก
เมื่อถั่วเหลืองเริ่มติดฝักอ่อน ลุกลามจากใบล่างๆ ขึ้นไปยังใบบนๆ พบสปอร์สีน้ำตาล
ในรอยแผลและปลวิฟุง้ไปในอากาศเมือ่มลีมพดัแรง     อาการรนุแรง    ใบแหง้กรอบและ
ร่วงก่อนกำหนด เชื้อราสนิมชอบอากาศค่อนข้างเย็นและมีฝนตกพรำๆ ติดต่อกัน
ประมาณ 1-2 สัปดาห์

 
	 โรคใบจุดนูน   เกิดจากแบคทีเรีย
  ลักษณะอาการ จุดแผลเล็กๆ บนใบคล้ายจุดแผลราสนิม  พบบนใบอ่อน
ถั่วเหลืองในระยะถั่วเหลืองเริ่มออกดอก เริ่มแรกจุดแผลจะเป็นตุ่มใสสีเขียวอ่อน
นูนขึ้นมาบนผิวใบ แล้วยุบตัวลงแห้งเป็นจุดสีน้ำตาล แตกต่างจากจุดแผลราสนิม
ท่ีภายในแผลไม่มีสปอร์สีน้ำตาลปรากฏอยู่   แผลท่ีเกิดติดต่อกันจะทำให้ผิวใบขาดเป็นรู 
เป็นช่องทางให้เชื้อราโรคแอนแทรกโนส เข้าทำลายซ้ำเติม โรคระบาดได้ดี สภาพ
ฝนตกชุก อากาศร้อนอบอ้าว ลมพัดแรง

ภาพที่ 14  ลักษณะอาการโรคใบจุดนูน

ภาพที่ 13  ลักษณะอาการโรคราสนิม

Xanthomonas campestris pv glycines
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	 โรคราน้ำค้าง   เกิดจากเชื้อรา Peronospora manshurica
  ลักษณะอาการ เช้ือราน้ำค้างสร้างเส้นใยสีขาวปนเทาฟูอยู่บนรอยแผลด้าน
ใต้ใบ จุดแผลอายุมาก มีสีน้ำตาล แห้งกรอบ เมล็ดที่มีเชื้อราเข้าไปอาศัยอยู่จะมี
สีขุ่น ผิวเมล็ดด้านไม่เป็นมันเหมือนปกติ  เชื้อราน้ำค้างชอบอากาศค่อนข้างเย็น 
และมีน้ำค้างจัดในเวลาเช้าอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง
   

	 โรคลำต้นเน่าดำ   เกิดจากเชื้อรา Macrophomina phaseolina

	 โรคแอนแทรกโนส    เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum  truncatum

ภาพที่ 16  ลักษณะอาการโรคลำต้นเน่าดำ

ภาพที่ 17  ลักษณะอาการ
โรคแอนแทรกโนส

 ลักษณะอาการ อาการเหี่ยว ใบเหลือง ก้านใบ
ลู่ลง ในระยะสร้างฝัก หรือเมื่อเมล็ดกำลังขยายขนาด 
ปลายรากมีสีดำ ขาดปลาย พบเม็ดสีดำเล็กๆ คล้าย
ผงถ่านฝังในเนื้อไม้บนโคนลำต้นติดดิน เชื้อสาเหตุอาศัย
อยู่ในดิน

 ลักษณะอาการ เชื้อสาเหตุสามารถเข้าทำลาย
ต้ังแต่ถ่ัวเหลืองอยู่ในระยะกล้า     เช้ือโรคเข้าไปแอบแฝงอยู่
ในต้นและเจริญเข้าไปยังดอกแล้วไปอยู่ในฝักอ่อนทำให้ฝัก
และเมล็ดถั่วเหลืองลีบ ผลผลิตลดลง อาการจะปรากฏ
ชัดเจนเมื่อต้นถั่วเหลืองแก่เต็มที่และลำต้นแห้ง โดยเห็น
จุดสีดำเล็กๆ       เรียงเป็นวงซ้อนกันปรากฏท่ัวไปบนฝัก          ก่ิงก้าน 
และลำต้น เช้ือราสาเหตุท่ีเข้าทำลายตามหลังโรคใบจุดนูน 
จะทำให้รอยแผลแห้งเป็นสีน้ำตาลไหม้และใบร่วงอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 15  ลักษณะอาการและเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้าง
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	 โรคใบยอดย่น			เกิดจากไวรัส Soybean crinkle leaf virus
ลักษณะอาการ อาการของโรคจะพบหลังจากถั่วเหลืองงอก 3-4 สัปดาห์ 

โดยถัว่เหลอืงจะเตีย้แคระ      ใบมขีนาดเลก็ลงขณะทีเ่นือ้ใบจะหนาขึน้      ดา้นบนใบจะเหน็
เส้นใบช้ำ ใบบุ๋มลึกเป็นรูปถ้วย ใบบนบิดเบี้ยว บางครั้งใบจะงองุ้ม ต้นถั่วเหลือง
แตกแขนงมากกว่าปกติ บางครั้งออกดอกมากกว่าปกติ แต่ดอกร่วงไม่ติดเมล็ดหรือ
ติดฝักน้อย ฝักจะหดสั้น ลีบ ป้านแบน หรือ บิดเบี้ยว ผิวฝักย่น ถ้าเป็นโรคในระยะ
ก่อนออกดอกจะมีผลทำให้ต้นถั่วเหลืองแคระแกรน ต้นที่แสดงอาการรุนแรงต้น
จะแก่ช้าไปประมาณ 3-4 สัปดาห์

 

	 โรคเมล็ดสีม่วง   เกิดจากเชื้อรา Cercospora kikuchii
ลักษณะอาการ พบรอยแผลสีชมพูถึงสีม่วงเข้มปรากฏบนเปลือกหุ้มเมล็ด 

เน่ืองจากเช้ือสาเหตุพักตัวอยู่ระหว่างช้ันของเปลือกหุ้มเมล็ดและปล่อยสารท่ีมีสีชมพู
ถึงม่วงออกมา เชื้อราชอบความชื้นสูง
 

 6.2 แมลงศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
  แมลงศัตรูถ่ัวเหลืองท่ีสำคัญ และทำความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเหลือง
คือ หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว หนอนเจาะฝักถั่ว แมลงหวี่ขาวยาสูบ มวนเขียวข้าว 
มวนเขียวถั่ว และมวนถั่วเหลือง ซึ่งมีวิธีการป้องกันกำจัด ตามคำแนะนำในตารางที่ 2

ภาพที่ 18  ลักษณะอาการโรคใบยอดย่น

ภาพที่ 19  ลักษณะอาการโรคเมล็ดสีม่วง
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  ตารางที่ 2  การใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วเหลือง

* ในวงเล็บ คือ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืช สารป้องกันกำจัด
แมลงศัตรูพืช*

อัตราการใช้/
น้ำ 20 ลิตร

วิธีการใช้/
ข้อควรระวัง

หยุดการใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว

(วัน)

หนอนแมลงวัน
เจาะลำต้นถั่ว

อิมิดาโคลพริด 
(70% ดับบลิวเอส)

2 กรัม/เมล็ด
1 กิโลกรัม

คลุกเมล็ดพันธุ์
ก่อนปลูก -

ไตรอะโซฟอส
(40% อีซี) 50 มิลลิลิตร

พ่นคร้ังแรกเม่ือใบจริง
คู่แรกคล่ีเต็มที่หรือ
อายุ 7-10 วัน หลัง
งอกและพ่นซ้ำ 1-2 
ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
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หนอนเจาะฝักถั่ว

ไตรอะโซฟอส
(40% อีซี) 50 มิลลิลิตร

พ่น 1-2 ครั้ง 
ห่างกัน 
7-10 วัน 
ในระยะถั่ว
ติดฝักอ่อน

14

แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
(2.5% อีซี) 20 มิลลิลิตร 8

หนอนม้วนใบ

แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
(2.5% อีซี) 10 มิลลิลิตร

พ่นเม่ือใบถูกทำลาย 
30% ในระยะฝัก
ยังเขียวอยู่หรือใบ
ถูกทำลาย 60% หลัง
ดอกบาน 4 สัปดาห์ 
โดยพ่น 2-3 คร้ังห่าง
กัน 7-10วัน

15

ไตรอะโซฟอส
(40% อีซี) 40 มิลลิลิตร 15

คาร์โบซัลแฟน
(20% อีซี) 40 มิลลิลิตร 15

หนอนกระทู้ผัก ไตรอะโซฟอส
(40% อีซี) 40 มิลลิลิตร

พ่นเม่ือใบถูกทำลาย 
30% ในระยะฝักยัง
เขียวอยู่หรือใบถูก
ทำลาย 60% หลัง
ดอกบาน 4 สัปดาห์ 
โดยพ่น 2-3 คร้ัง
ห่างกัน 7-10 วัน

15

แมลงหวี่ขาวยาสูบ

อิมิดาโคลพริด
(10% เอสแอล) 10 มิลลิลิตร พ่น 3 ครั้งเมื่อมีใบ

ประกอบชุดที่2 
ชุดที่ 3 และ
ระยะหลัง

ออกดอกถึงติด
ฝักอ่อน

21

ไตรอะโซฟอส
(40% อีซี) 40 มิลลิลิตร 14

คาร์โบซัลแฟน
(20% อีซี) 40 มิลลิลิตร 15

มวนเขียวข้าว
มวนเขียวถั่ว
มวนถั่วเหลือง

ไตรอะโซฟอส
(40% อีซี) 50 มิลลิลิตร

พ่นเมือพบตัวเต็มวัย 
2-3 ตัวต่อ 
แถวยาว 1 เมตร 
ในระยะถั่วติด
ฝักอ่อน

14

เมทามิโดฟอส
(6% เอสแอล) 30 มิลลิลิตร 21
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	 หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว   Melanagromyza sojae Zehntner
ลักษณะและการทำลาย ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันขนาดเล็กสีเทาดำ ขนาด

ประมาณ 2 มิลลิเมตร ปีกใส วางไข่เป็นฟองเดี่ยวในเนื้อเยื่อใต้ใบอ่อน หนอนเจาะ
ไชชอนเข้าไปกัดกินที่ไส้กลางของลำต้น และใต้ผิวเปลือกบริเวณโคนต้น แล้วเข้า
ดักแด้  ทำให้ต้นถั ่วเหลืองแคระแกร็น   ผลผลิตลดลง ถ้าระบาดมากจะทำให้
ต้นถั่วเหลืองตาย

 

	 หนอนเจาะฝักถั่ว			Etiella zinckenella Treitschke
ลกัษณะและการทำลาย       ตวัเตม็วยัเปน็ผเีสือ้กลางคนืขนาดเลก็      เมือ่กางปกี

กวา้งประมาณ      2      เซนตเิมตร        ปกีสนีำ้ตาล      วางไขเ่ปน็ฟองเดีย่วๆ     ทีก่ลบีดอก บนฝกัออ่น
บริเวณฐานฝัก หรือ ลำต้นใกล้กับฝัก หลังจากฟักออกจากไข่ หนอนจะเจาะเข้าไป
กัดกินอยู่ภายในฝัก สังเกตเห็นรอยเจาะเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่พบรอยเจาะ
หนอนมีลำตัวสีเขียว         และเปล่ียนเป็นสีเขียวเข้ม         หรือแดงม่วง ตามระยะการเจริญเติบโต 
จะเจาะฝักออกมาเพื่อเข้าดักแด้ตามเศษซากพืช
 

ภาพที่ 20  ลักษณะและการเข้าทำลายของหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว

ภาพที่ 21  ลักษณะและการเข้าทำลายของหนอนเจาะฝักถั่ว
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	 แมลงหวี่ขาวยาสูบ   Bemisia tabaci Gennadius
ลักษณะและการทำลาย ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร มีปีก 1 คู่ 

ปกคลุมด้วยผงสีขาว จะเคลื่อนไหวเมื่อถูกรบกวน วางไข่เป็นฟองเดี่ยวสีเหลืองอ่อน 
ลักษณะเรียวยาว มีก้นสั้นยึดติดกับใบ ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายรูปไข่สีเหลืองปนเขียว
ตวัออ่นและตวัเตม็วยัดดูกนินำ้เลีย้งจากใบถัว่เหลอืง      ทำใหต้น้แคระแกรน็ฝกัผดิปกต ิ
เป็นพาหะนำโรคใบยอดย่น
   

  มวนเขียวข้าว   Nezara viridula Linnaeus
  ลักษณะและการทำลาย มีรูปร่างคล้ายโล่ สีเขียว บางชนิดที่ปลายของ
ส่วนหัวและด้านหน้าของสันหลังปล้องแรกมีแถบสีเหลือง หรือมีสีเหลืองและมีจุด
ประสีเขียวอ่อนตลอดลำตัว วางไข่เป็นกลุ่มหลายแถวเรียงกันเป็นระเบียบตามส่วน
ต่างๆ ของพืช กลุ่มละ 50-100 ฟอง ไข่มีสีขาวครีม ใกล้ฟักจะเป็นสีชมพู ตัวอ่อน
วัยแรกจะรวมกันเป็นกลุ่ม ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและฝักอ่อน 
ทำให้ฝักลีบ
 

ภาพที่ 22  ลักษณะของแมลงหวี่ขาวยาสูบ

ภาพที่ 23  ลักษณะของมวนเขียวข้าว
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	 มวนเขียวถั่ว   Piezodorus hybneri Gmelin
ลักษณะและการทำลาย มีรูปร่างคล้ายมวนเขียวข้าวแต่มีขนาดเล็กกว่า 

ตัวเต็มวัยมีสีอ่อนหรือเขียวอมเหลือง ส่วนท้ายของสันหลังปล้องแรกมีขอบด้านข้าง
สีน้ำตาลอ่อน หรือสีน้ำตาลแดง มีแถบสีขาวนวลหรือสีชมพูพาดขวางด้านบนวางไข่
เรียงเป็น 2 แถว กลุ่มละประมาณ 20 ฟอง ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง
จากใบและฝักอ่อน ทำให้ฝักลีบ
 

	 มวนถั่วเหลือง   Riptortus linearis Fabricius
ลักษณะและการทำลาย            ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลแดงต่อมาเปล่ียนเป็นสีน้ำตาลเข้ม 

ลำตวัเรยีวยาว      มแีถบสเีหลอืงนวลพาดตามความยาวของลำตวัขา้งละแถบ      ขายาว
ปล้องแรกของขาคู่หลังจะขยายใหญ่กว่าขาสองคู่หน้า    ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายมด 
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและฝักอ่อน ทำให้ฝักลีบ
 
 

ภาพที่ 24  ลักษณะของมวนเขียวถั่ว

ภาพที่ 25 ลักษณะของมวนถั่วเหลือง

ตัวอ่อน      ตัวเต็มวัย
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 6.3 สัตว์ศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

  สัตว์ศัตรูที่สำคัญในแปลงถั่วเหลือง คือ หนู ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้ง มักจะ
ได้รับความเสียหายจากหนูมากกว่าถ่ัวเหลืองท่ีปลูกในฤดูฝน หนูจะเข้าทำลายทุกระยะ

การเจริญเติบโตของถ่ัวเหลือง      ต้ังแต่ขุดเมล็ดกินก่อนงอก       กัดต้นอ่อน      แต่พบเข้าทำลาย

มากที่สุด คือ ระยะฝักอ่อน หนูจะเจาะกินเมล็ดอ่อนภายในฝัก หนูที่พบมีหลายชนิด 

ไดแ้ก ่    หนพูกุใหญ ่     หนพูกุเลก็     หนนูาใหญ ่    หนนูาเลก็     หนบูา้นทอ้งขาว     หนหูริง่นาหางยาว 
หนูหริ่งนาหางสั้น เป็นต้น วิธีป้องกันกำจัด ใช้วิธีผสมผสาน คือ ใช้กรงดัก หรือกับดัก 
ร่วมกับการใช้เหยื่อพิษ ตามคำแนะนำในตารางที่ 3

  ตารางที่ 3  การใช้สารป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูถั่วเหลือง

* ในวงเล็บ คือ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืช

สัตว์ศัตรูพืช สารป้องกันกำจัด
สัตว์ศัตรูพืช* อัตราการใช้/ วิธีการใช้/ข้อควรระวัง

หนูพุกใหญ่

หนูพุกเล็ก

หนูนาใหญ่

หนูนาเล็ก

หนูบ้านท้องขาว

หนูหริ่งนาหางยาว

หนูหริ่งนาหางสั้น

ซิงค์ฟอสไฟด์
(80% ชนิดผง)

ใช้เป็นเหยื่อ 
ประกอบด้วย 
สารซิงค์ฟอส-
ไฟด์ผสมปลายข้าว
และรำข้าว อัตราส่วน  
1 : 77 : 2 โดยน้ำหนัก

สารออกฤทธิ์เร็ว ใช้ลดประชากรหนู
ก่อนปลูก หรือเม่ือมีการระบาดรุนแรง
โดยวางเหย่ือพิษเป็นจุดตามร่องรอยหนู
หรือวางจุดละ 1 ช้อนชา ห่างกัน 
5-10 เมตร ใช้แกลบรองพื้นและกลบ
เหยื่อพิษอย่างละ 1 กำมือ เนื่องจาก
เป็นเหยื่อพิษที่ทำให้หนูเข็ดขยาด 
จึงไม่ควรใช้บ่อยครั้ง

โฟลคูมาเฟน
(0.005%)

เหยื่อพิษสำเร็จรูป 
(ชนิดขี้ผึ้ง) ก้อนละ 
5 กรัม

สารออกฤทธิ์ช้า ใช้ลดประชากรหนู
ที่เหลือหลังจากใช้สารออกฤทธิ์เร็ว 
โดยวางเหย่ือพิษในภาชนะตามร่องรอย
หนู จุดละ 15-20 ก้อนห่างกัน 10-20 
เมตร เติมเหย่ือทุกสัปดาห์และหยุดเติม
เมื่อการกินเหยื่อน้อยกว่าร้อยละ 10 โบรมาดิโอโลน

(0.005%)

ไดฟิทิอาโลน
(0.0025%)
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 6.4 วัชพืชที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
     6.4.1 ชนิดวัชพืช
   วัชพืชฤดูเดียว เป็นวัชพืชท่ีครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว ส่วนมากขยายพันธ์ุ
 ด้วยเมล็ด 
      - ประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา และ
 หญ้าดอกขาว เป็นต้น
       -  ประเภทใบกว้าง เช่น ผักยาง ผักโขม ปอวัชพืช ผักเบี้ยหิน สาบแร้ง-
 สาบกา ผักคราดหัวแหวน ผักไผ่น้ำ หญ้ากำมะหยี่ เทียนนา และกะเม็ง เป็นต้น
      - ประเภทกก  เช่น  กกทราย
   วชัพชืขา้มป ี เปน็วชัพชืทีส่ว่นมากขยายพนัธุด์ว้ยตน้     ราก     เหงา้     หวั     และไหล 
 ได้ดีกว่าการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

- ประเภทใบแคบ  เช่น  หญ้าแพรก  หญ้าตีนติด และหญ้าชันกาด เป็นต้น
- ประเภทใบกว้าง  เช่น  ไมยราบเครือ  สาบเสือ และเถาตอเชือก เป็นต้น
- ประเภทกก  เช่น  แห้วหมู และกกดอกตุ้ม

   หนูพุกใหญ่                       หนูพุกเล็ก                      หนูนาใหญ่

   หนูท้องขาว                  หนูหริ่งนาหางยาว              หนูหริ่งนาหางสั้น 

ภาพที่ 26  หนูชนิดต่าง ๆ ที่เป็นสัตว์ศัตรูถั่วเหลือง
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     6.4.2 การป้องกันกำจัด  
- ไถดิน 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน  พรวน 1 ครั้ง แล้วคราดเก็บเศษซาก

 ราก เหง้า หัว และไหลของ วัชพืชข้ามปี ออกจากแปลง
      - กำจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานหรือเครื่องจักรกล เมื่ออายุ 15-20 วัน  
 หรือก่อนถั่วเหลืองออกดอก
      - คลุมดินด้วยเศษซากวัชพืชหรือฟางข้าว ทันทีหลังปลูก
                    -     ในกรณทีีก่ารกำจดัวชัพชืดว้ยวธิกีล      ไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ      ควรพน่
 สารกำจัดวัชพืช ตามคำแนะนำในตารางที่ 4
  
 ตารางที่ 4  การใช้สารกำจัดวัชพืชในแปลงถั่วเหลือง

วัชพืช สารกำจัดวัชพืช* อัตราการใช้/
น้ำ 20 ลิตร** วิธีการใช้/ข้อควรระวัง

วัชพืชฤดูเดียว

อะลาคลอร์
(48% อีซี) 150-160 มิลลิลิตร

พ่นหลังปลูกก่อนถั่วเหลือง
และวัชพืชงอก

ขณะพ่นดินต้องมีความชื้น

เมโทลาคลอร์
(40% อีซี) 180-200 มิลลิลิตร

ออกซาไดอะซอน
(25% อีซี) 80-150 มิลลิลิตร

โคลมาโซน
(48% อีซี) 50-70 มิลลิลิตร

เมทริบูซิน
(70% ดับเบิลยูพี) 25-35 มิลลิลิตร

ฟลูมิออกซาซิน
(50% ดับเบิลยูพี) 10 มิลลิลิตร

เพนดิเมทาลิน
(33% อีซี) 200-230 มิลลิลิตร

อิมาเซทาเพอร์
(5.3% เออี) 75-95 มิลลิลิตร
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วัชพืชฤดูเดียว
(ใบแคบ)

ฟลูอะซิฟอป-พี-
บิวทิล

(15% อีซี)
40 มิลลิลิตร

พ่นหลังปลูกเมื่อวัชพืชมี 3-5 ใบ

ควิซาโลฟอป-พี-
เทฟูริล

(4% อีซี)
90 มิลลิลิตร

ฮาโลซิฟอบ-อาร์-
เมทิล

(10.8% อีซี)
50 มิลลิลิตร

โพรพาควิซาฟอบ
(10% อีซี) 30 มิลลิลิตร

โคลดินาฟอบ-
โพลพากิล

(15% ดับเบิลยูพี)
20 มิลลิลิตร

ฟีโนซาปรอป-พี-
เอทิล

(6.9% อีซี)
50 มิลลิลิตร

* ในวงเล็บ คือ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธฺ์และของสารกำจัดวัชพืช

** ใช้อัตรา 80 ลิตร/ไร่

วัชพืชฤดูเดียว
(ใบกว้าง)

โฟเมซาเฟน
(25% เอสแอล) 40 มิลลิลิตร

พ่นเมื่อวัชพืชมี 2-4 ใบ ห้ามใช้
เกินอัตราที ่กำหนดเพราะจะ
เก ิดอ ันตรายต ่อถ ั ่วเหล ือง

วัชพืชฤดูเดียว
ทั้งใบแคบ

และใบกว้าง

ฟลูอะซิฟอป-พี-
บิวทิล

(15% อีซี) + 
โฟเมซาเฟน

(25% เอสแอล)

40+40 มิลลิลิตร

พ่นหลังปลูกเมื่อวัชพืชมี 3-5 ใบ 
ห้ามใช้โฟเมซาเฟนเกินอัตรา
ที่กำหนด เพราะจะเกิดอันตราย
ต่อถั่วเหลือง

ควิซาโลฟอป-พี-
เทฟูริล

(6% อีซี) + 
โฟเมซาเฟน

(25% เอสแอล)

90+40 มิลลิลิตร

ฮาโลซิฟอป-อาร์-
เมทิล

(10.8% อีซี) + 
โฟเมซาเฟน

(25% เอสแอล)

50+40 มิลลิลิตร

ฟีโนซาปรอป-พี-
เอทิล

(6.9% อีซี) + 
โฟเมซาเฟน

(25% เอสแอล)

50+40 มิลลิลิตร
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หญ้าปากควาย                                     หญ้าตีนติด

ภาพที่ 27 วัชพืชประเภทใบแคบที่สำคัญ

  หญ้านกสีชมพู                                   หญ้าตีนนก                  

  หญ้าตีนกา
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ภาพที่ 28 วัชพืชประเภทใบกว้างที่สำคัญ

      หญ้าตีนตุ๊กแก            ผักโขม

        ผักโขมหิน          ผักเบี้ยหิน  

          ผักปลาบ          ผักเสี้ยนผี
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7.	คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชท่ีเหมาะสม เกษตรกรต้องรู้จักศัตรูพืช ชนิดและ
อัตราการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเลือกใช้เครื่องพ่น หัวพ่น และวิธีการพ่น
ที่ถูกต้อง มีข้อแนะนำควรปฏิบัติ ดังนี้
 7.1 การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  - ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องพ่นอย่าให้มีรอยรั่ว   เพื่อป้องกันสารพิษเปียก
 เปื้อนเสื้อผ้า และร่างกายของผู้พ่น
  - ต้องสวมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก  
 ถุงมือ หมวก และรองเท้า 
  -อ่านฉลากคำแนะนำ คุณสมบัติ และการใช้ของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
 ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
  - ควรพน่สารปอ้งกนักำจดัศตัรพูชืในชว่งเชา้หรอืเยน็ขณะลมสงบ     หลกีเลีย่ง 
 การพ่นในเวลาแดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงาน ผู้พ่นต้องอยู่เหนือลม
 ตลอดเวลา
  - เตรียมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับใช้ให้หมดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือ
 ติดค้างในถังพ่น
  - ปิดฝาภาชนะบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้สนิทเมื่อเลิกใช้ เก็บไว้ในที่
 มิดชิด ห่างจากสถานที่ปรุงอาหาร แหล่งน้ำ และปิดกุญแจโรงเก็บ
  - ภายหลังการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้พ่นต้องอาบน้ำ สระผม
 และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง
  - ไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต ก่อนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ใช้จะสลายตัวถึงระดับ
 ปลอดภัย โดยดูจากตารางคำแนะนำ การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช หรือ
 ฉลากที่ภาชนะบรรจุ
  - เม่ือใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหมดแล้ว ให้ล้างขวดบรรจุสารด้วยน้ำ 2-3 คร้ัง 
 เทน้ำลงในถังพ่นสาร ปรับปริมาณน้ำตามต้องการ ก่อนนำไปพ่นป้องกันกำจัด
 ศัตรูพืช สำหรับภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว คือ ขวด กล่องกระดาษและ
 ถุงพลาสติก ให้ทำลายโดยการฝังดินห่างจากแหล่งน้ำ และให้มีความลึกมากพอ
 ที่สัตว์ไม่สามารถคุ้ยขึ้นมาได้ ห้ามเผาไฟและห้ามนำมาใช้อีก

24



 7.2 การใช้เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  7.2.1 เครื่องพ่นสาร
      - เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
      - เครื่องยนต์พ่นสารชนิดใช้แรงดันของเหลว
  7.2.2 วิธีการใช้
      - เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง ใช้อัตราการพ่น 60-80 ลิตร
 ต่อไร่ การพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เลือกใช้หัวพ่น
 แบบกรวยขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6-1.0 มิลลิเมตร) สำหรับการพ่นสาร
 กำจัดวัชพืช เลือกใช้หัวพ่นแบบพัด หรือแบบปะทะ
                -       การพ่นสารกำจัดวัชพืช       ต้องไม่ใช้เคร่ืองพ่นร่วมกับเคร่ืองพ่นสารป้องกัน
 กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ขณะพ่นกดหัวพ่นต่ำและถือหัวพ่นระดับเดียวตลอด
 การปฏิบัติงาน เพ่ือให้ละอองสารเคมีตกลงเฉพาะพ้ืนท่ีต้องการควบคุมวัชพืชเท่าน้ัน 
 การพ่นสารกำจัดวัชพืชคลุมดินป้องกันวัชพืชก่อนงอก        ต้องระวังการพ่นซ้ำแนวเดิม 
 เพราะจะทำให้สารกำจัดวัชพืชตกลงเป็นสองเท่า   และหลังพ่นไม่ควรรบกวน
 ผิวหน้าดิน
      - เครื่องยนต์พ่นสารชนิดใช้แรงดันของเหลว ใช้อัตราการพ่น 80- 
 120 ลิตรต่อไร่ ใช้หัวพ่นแบบกรวยขนาดกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0-2.0 
 มิลลิเมตร) ปรับความดันในระบบการพ่นไว้ที่ 10 บาร์ หรือ 150 ปอนด์ต่อ
 ตารางนิ้ว     ถ้าเป็นหัวพ่นแบบกรวยชนิดปรับได้      ควรปรับให้ได้ละอองกระจาย
 กว้างท่ีสุด ซ่ึงจะได้ละอองขนาดเล็กสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับการพ่นสารกำจัดโรค
 และแมลงศัตรูพืช
    - การพ่นสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชควรใช้ความเร็ว
 ในการเดินประมาณ  1-2   ก้าวต่อวินาที   พ่นให้คลุมทั้งต้น ไม่ควรพ่นจี้นานเกินไป
 เพราะจะทำให้น้ำยาไหลลงดิน ควรพลิก-หงาย หรือยกหัวพ่นข้ึน-ลง เพ่ือให้ละออง
 แทรกเข้าทรงพุ่มได้ดี โดยเฉพาะด้านใต้ใบ
      - เริ่มทำการพ่นสารจากด้านใต้ลม และขยายแนวการพ่นขึ้นเหนือลม 
 ขณะเดียวกันให้หันหัวพ่นไปทางใต้ลมตลอดเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
 สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
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ภาพที่ 29 
เครื่องพ่นสาร
แบบสูบโยก
สะพายหลัง



8.	การเก็บเกี่ยว
 8.1 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
  -      เกบ็เกีย่วตามชว่งอายขุองพนัธุท์ีป่ลกู    หรอืเมือ่รอ้ยละ    95    ของฝกัเปลีย่นส ี 

  - เมล็ดถั่วเหลืองมีความชื้นร้อยละ 15-17 
 8.2 วิธีการเก็บเกี่ยว

  - ใช้เคียวเกี่ยวต้น หรือใช้เครื่องเกี่ยววางราย
  - ใช้เชือกฟาง/ตอกมัดเป็นฟ่อน นำไปกองบนแคร่ไม้ท่ีสะอาดยกพ้ืนสูงประมาณ 

 50 เซนติเมตร

  - กรณีที่ยังไม่สามารถนวดได้ทันที  ให้คลุมกองถั่วเหลืองด้วยผ้าพลาสติก  
 เพื่อป้องกันฝนหรือน้ำค้างในเวลากลางคนื     และในตอนเชา้ควรเปดิผา้พลาสตกิ  

 เพื่อระบายความร้อนในกองประมาณ 1-2 ชั่วโมง

                                
                   

     ระยะฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล 50%      ระยะฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล 95%

ภาพที่ 30  ลักษณะของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในระยะใกล้เก็บเกี่ยว

ภาพที่ 31  การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองโดยใช้แรงงานคน
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9.	วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 9.1 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
  - นวดด้วยเครื่องที่มีความเร็วรอบ 350-500 รอบต่อนาที ขณะที่ความชื้น

 ในเมล็ดร้อยละ 15-17 

  - นำเมล็ดที่นวดแล้วไปตากแดด 1-3 แดด เพื่อลดความชื้นในเมล็ดเหลือ
 ประมาณร้อยละ 12 บรรจุเมล็ดถั่วเหลืองในกระสอบป่าน ที่ไม่ชำรุด สะอาด

 ปากกระสอบตัดแต่งให้เรียบร้อย และเย็บปากกระสอบด้วยเชือกฟาง

  - ควรวางกระสอบที่บรรจุเมล็ดถั่วเหลืองในที่ร่ม บนพื้นที่มีไม้รอง

ภาพที่ 32  การรวบรวมถั่วเหลืองหลังเก็บเกี่ยวไว้บนแคร่ไม้ไผ่แล้วคลุมด้วยวัสดุกันฝน

ภาพที่ 33  การนวดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องนวดเมล็ดพืชที่พัฒนามาจากเครื่องนวดข้าว
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 9.2 การขนส่ง
  - ระหว่างการขนส่ง ไม่ควรให้เมล็ดถั่วเหลืองถูกความชื้น
  - รถบรรทุกต้องสะอาด และเหมาะสมกับปริมาณเมล็ดถั่วเหลือง ไม่ควร
 ใช้รถบรรทุกดิน สัตว์ มูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพราะอาจมี
 การปนเปื้อน ยกเว้น จะมีการทำความสะอาดอย่างเหมาะสม ก่อนนำมาบรรทุก
  - กรณีขนส่งเมล็ดถั่วเหลืองในฤดูฝน ต้องมีผ้าใบคลุม เพื่อป้องกันเมล็ด
 ถั่วเหลืองถูกความชื้นและได้รับความเสียหาย

ภาพที่ 35  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในห้องควบคุมอุณหภูมิ

ภาพที่ 34  การตากเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองบนถาดตาก
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10.	การบันทึกข้อมูล
  เกษตรกรควรบันทึกการปฏิบัติงานในขั ้นตอนการผลิตทุกระยะ ให้มี
การตรวจสอบได้ หากเกิดข้อบกพร่องขึ้น สามารถจัดการแก้ไขหรือปรับปรุงได้ทัน
ท่วงที ได้แก่

- สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ  ความชื้น และปริมาณน้ำฝน

- ชื่อพันธุ์ และวันที่ปลูก

- วันที่ให้น้ำ  ให้ปุ๋ย ชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ย
- วันที่ศัตรูพืชระบาด ชนิดและปริมาณ
- วันที่พ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้สารฯ

- วันเก็บเกี่ยว ค่าใช้จ่าย ปริมาณ คุณภาพ ราคาผลผลิต และรายได้

- ปัญหา อุปสรรค ตลอดฤดูปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่ง

29




	soybean_cover2
	soybean2

