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ค�ำแนะน�ำเล่มนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร
2560

ค�ำน�ำ



สารบัญ
หน้า

พันธุ์ถั่วเหลือง    2

ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง 6

 •	 สภำพภูมิอำกำศ	 6

 •	 สภำพพื้นที่ปลูก	 7

การปลูกและการดูแลรักษาถั่วเหลือง 7

 •	 กำรเตรียมดิน	 7

 •	 กำรเตรียมเมล็ดพันธุ์	 8

 •	 วิธีกำรปลูก	 9

 •	 กำรใส่ปุ๋ย	 10

  ตารางที่ 1 แสดงการใช้ปุ๋ยเคมี (NPK) ส�าหรับถั่วเหลือง 11

  ตามลักษณะดิน1/  
 •	 กำรให้น�้ำถั่วเหลือง	 12

 •	 วัชพืชและกำรป้องกันก�ำจัด	 13

  ตารางที่ 2 การใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชในแปลงถั่วเหลือง 16

 •	 โรคและกำรป้องกันก�ำจัด	 18

  ตารางที่ 3 การใช้สารป้องกันก�าจัดโรคพืช 25

 •	 แมลงศัตรูพืชและกำรป้องกันก�ำจัด	 26

  ตารางที่ 4 การใช้สารป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืช 33

 •	 กำรปฏิบัติก่อนและหลังกำรเก็บเกี่ยว	 34

เอกสารอ้างอิง   36



การปลูกถัว่เหลืองในฤดูแล้ง
 ถัว่เหลอืง	เป็นพืชทีม่คีวำมส�ำคญัทำงด้ำนเศรษฐกิจ	เพรำะมคีวำมต้องกำร
ใช้ในประเทศสูง	 น�ำมำใช้ประโยชน์ได้กว้ำงขวำงทั้งกำรบริโภค	 และกำรแปรรูป 
เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	 หลำยรูปแบบ	 เช่น	 น�้ำนมถั่วเหลือง	 เต้ำหู้	 เต้ำเจี้ยว	 เป็นต้น	 
แต่ปัจจุบันถั่วเหลืองกลับมีพื้นที่ปลูกลดลง	 เนื่องจำกเกษตรกรนิยมปลูกพืชแข่งขัน 
ตัวอื่นที่ดูแลรักษำง่ำยและได้ก�ำไรสูงกว่ำ	 และจำกวิกฤตกำรณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น 
ถั่วเหลืองเป็นพืชอำยุสั้น	 ปัจจุบันจึงเป็นพืชที่นิยมน�ำมำปลูกหลังนำ	 หรือปลูก 
ทดแทนนำปรงั	เนือ่งจำกเป็นพชืทีใ่ช้น�ำ้น้อย	และยงัสำมำรถช่วยตดัวงจรกำรระบำด 
ของแมลงศัตรูในระบบกำรปลูกข้ำว	 และช่วยปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน	 เกิดควำม
สมดุลของธำตุอำหำร	ท�ำให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น
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พันธุ์ถั่วเหลือง

	 สำมำรถแบ่งตำมอำยุเก็บเกี่ยวได้เป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มพันธุ์อำยุสั้น	 
และกลุ่มพันธุ์อำยุปำนกลำง	 ทั้งนี้ขอแนะน�ำพันธุ์ที่กรมวิชำกำรเกษตรยังมีกำรผลิต
ในปัจจุบัน	ดังนี้

1. กลุ่มถั่วเหลืองพันธุ์อายุสั้น
	 อำยุเก็บเกี่ยวประมำณ	75	–	85	วัน	ล�ำต้นไม่ทอดยอด	ควำมสูงประมำณ	
30	–	50	เซนติเมตร	มีจ�ำนวน	3	พันธุ์	ดังนี้

 1.1 พันธุ์นครสวรรค์ 1 ดอกสีม่วง	ฝักแห้ง 
เมื่อแกจัดมีสีเหลืองทอง	 อำยุเก็บเกี่ยวประมำณ	 
73	 –	 76	 วัน	 ผลผลิตเฉลี่ย	 220	 กิโลกรัมต่อไร่	 ถ้ำ 
ปลูกต ้นฤดูฝนหรือกลำงฤดูฝนจะให ้ผลผลิตสูง	 
ต้ำนทำนปำนกลำงต่อโรคใบจุดนูน	 อ่อนแอต่อโรค 
รำน�้ำค้ำง	 เหมำะส�ำหรับปลูกในภำคเหนือตอนล่ำง 
และภำคกลำงตอนบน
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 1.2 พันธุ์เชียงใหม่ 2	ดอกสีม่วงอ่อน	ฝักแก่สีน�้ำตำลอ่อน	อำยุเก็บเกี่ยว 
ประมำณ	 77	 วัน	 ผลผลิตเฉลี่ย	 235	 กิโลกรัมต่อไร่	 ต้ำนทำนต่อโรครำน�้ำค้ำง	 
ปรับตัวต่อสภำพแวดล้อมได้กว้ำงปลูกได้ในทุกท้องถิ่น

 
 

 1.3 พันธุ์ศรีส�าโรง 1	ดอกสีม่วง	ฝักแก่สีน�้ำตำล	อำยุเก็บเกี่ยวประมำณ	
76	–	78	วนั	ผลผลิตเฉลีย่	291	กโิลกรมัต่อไร่	อ่อนแอต่อโรครำน�ำ้ค้ำง	เหมำะส�ำหรบั
ปลูกในภำคเหนือตอนลำ่งและภำคกลำงตอนบน
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2. กลุ่มถั่วเหลืองพันธุ์อายุปานกลาง
	 อำยเุกบ็เกีย่วประมำณ	86	–	112	วัน	ล�ำต้นไม่ทอดยอด	ควำมสงูประมำณ	
60	–	80	เซนติเมตร	มีจ�ำนวน	3	พันธุ์	ดังนี้

 2.1 พันธุ์ สจ.5	 ดอกสีม่วง	 ฝักแก่สีน�้ำตำลเข้ม	 อำยุเก็บเก่ียวประมำณ	
90	 –	 96	 วัน	 ผลผลิตเฉลี่ย	 286	 กิโลกรัมต่อไร่	 ทนทำนต่อโรคใบดำ่ง	 โรครำสนิม	 
และโรคแอนแทรคโนส	เป็นพันธุ์ที่ใช้แนะน�ำปลูกได้ทั่วไป
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 2.3 พันธุ์เชียงใหม่ 6	 ดอกสีม่วง	 ฝักแก่สีน�้ำตำลเข้ม	 
อำยุเก็บเกี่ยวประมำณ	 90	 –	 99	 วัน	 ผลผลิตเฉลี่ย	 322	 กิโลกรัม 
ต่อไร่	 ทนทำนต่อโรครำสนิม	 และต้ำนทำนต่อโรครำน�้ำค้ำงสูงกว่ำ
พันธุ์	สจ.5	และพันธุ์เชียงใหม่	60	ปรับตัวต่อสภำพแวดล้อมได้กว้ำง
ปลูกได้ในทุกท้องถิ่น

 2.2 พันธุ์เชียงใหม่ 60	 ดอกสีขำว	 ฝักแก่ 
สีน�้ำตำลเข้ม	 อำยุเก็บเกี่ยวประมำณ	 88	 –	 95	 วัน	
ผลผลิตเฉลี่ย	 284	 กิโลกรัมต่อไร่	 ทนทำนต่อโรค 
รำสนมิ	และต้ำนทำนต่อโรครำน�ำ้ค้ำงปำนกลำง	ปรับตวั
ต่อสภำพแวดล้อมได้กว้ำงปลูกได้ในทุกท้องถิ่น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง

	 เมื่อเลือกพันธุ ์ถั่วเหลืองที่เหมำะสมกับพื้นที่ที่จะปลูกแล้ว	 แนวทำง 
ปฏิบัติกำรปลูกและกำรดูแลรักษำถั่วเหลืองในฤดูแล้งเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ	
ควรต้องค�ำนึงถึงปัจจัยตำ่งๆ	ดังนี้

 สภาพภูมิอากาศ

	 อุณหภูมิที่เหมำะสมในกำรปลูกถั่วเหลืองอยู่ระหว่ำง	 25	 –	 30	 องศำ
เซลเซียส	 ถ้ำอุณหภูมิสูงหรือต�่ำกว่ำอุณหภูมิที่เหมำะสมจะมีผลกระทบต่อกำร
เจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตของถ่ัวเหลือง	 โดยหลังจำกที่มีกำรเก็บเกี่ยวข้ำวแล้ว	 
กำรปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งจะเริ่มปลูกต้ังแต่กลำงเดือนพฤศจิกำยนจนถึงสิ้นเดือน
ธันวำคม	 ถ้ำสำมำรถปลูกเสร็จสิ้นภำยในเดือนธันวำคมจะได้ผลดีมำก	 แต่ถ้ำปลูก

ไม่ทนักไ็ม่ควรเกนิกลำงเดอืนมกรำคม	เน่ืองจำกต้องหลกีเลีย่งช่วง
อำกำศหนำวเย็นขณะถั่วเหลืองเริ่มงอก	และ

จะเก็บเกี่ยวได้ก่อนช่วงฝนตก	เพรำะ
ถ้ำถั่วเหลืองถูกฝนในช่วงเก็บ
เกี่ยวจะท�ำให้ผลผลิตเสียหำย	
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 สภาพพื้นที่ปลูก

	 สภำพดินที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของถั่วเหลืองควรเป็นดินร่วน	 
ดินร่วนเหนียว	 ดินเหนียว	 หรือดินร่วนเหนียวปนทรำย	 ดินมีค่ำควำมเป็นกรด
ด่ำงระหว่ำง	 5.5	 –	 6.5	 โดยถ่ัวเหลืองไม่ชอบดินเป็นกรดจัด	 ซึ่งส่งผลท�ำให ้
กำรตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียมมีประสิทธิภำพลดลง	

การปลูกและการดูแลรักษาถั่วเหลือง

 1. การเตรียมดิน

	 ควรมีกำรเก็บตัวอย่ำงดิน	 เพื่อส่งตรวจวิเครำะห์ธำตุอำหำรในดิน	 
ถ้ำดินมีค่ำควำมเป็นกรดดำ่งต�่ำกว่ำ	5.5	ให้หว่ำนปูนขำวอัตรำ	100	–	200	กิโลกรัม
ต่อไร่	แล้วพรวนกลบ
	 กำรปลูกถั่วเหลืองในสภำพนำหลังเก็บเก่ียวข้ำว	 มีกำรเตรียมดิน	 
2	แบบ	คือ

 1.1 การเตรียมดินแบบไถพรวน	หลังเก็บเกี่ยวข้ำว	ให้ไถดินลึกประมำณ	
15	–	20	เซนติเมตร	พร้อมขุดร่องน�้ำชิดคันนำทุกด้ำนและผ่ำนแปลงนำ	ร่องกว้ำง	
30	เซนติเมตร	ระยะระหวำ่งร่องน�้ำประมำณ	3	–	5	เมตร	เพื่อสะดวกต่อกำรให้น�้ำ
และระบำยน�้ำออก	ตำกดินทิ้งไว้	1	–	2	สัปดำห์	ปล่อยน�้ำให้ท่วมแปลงครึ่งวันแล้ว
ระบำยน�้ำออก	ตำกดิน	1	–	2	วัน	ให้ดินหมำด	แล้วจึงไถพรวนก่อนปลูก

การเตรียมดินแบบไถพรวน การขุดร่องน�้า
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 1.2 การเตรยีมดนิแบบไม่ไถพรวน	หลงัเกบ็เกีย่วข้ำว	ตดัตอซงัทิง้เศษฟำง
ไว้ในแปลงนำ	ขุดร่องน�้ำชิดคันนำทุกด้ำนและผ่ำนแปลงนำ	ร่องกวำ้ง	30	เซนติเมตร	
ระยะระหว่ำงร่องน�้ำประมำณ	3	–	5	เมตร	ปล่อยน�้ำให้ท่วมแปลงครึ่งวันแล้วระบำย
น�้ำออก	ตำกดิน	1	–	2	วัน	ให้ดินหมำด	แล้วจึงปลูก

 2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์

	 เมล็ดพันธุ ์ที่ใช้ควรมีคุณภำพดี	 ควำมงอกไม่ต�่ำกว่ำ	 65	 เปอร์เซ็นต	์ 
ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรำ	 15	 กิโลกรัมต่อไร่	 คลุกด้วยเชื้อไรโซเบียม	 1	 ถุง	 (200	 กรัม)	 
โดยเคลือบเมล็ดด้วยน�้ำเช่ือม	 (น�้ำตำลทรำย	 3	 –	 5	 ช้อนโต๊ะ	 ผสมกับน�้ำ	 1	 แก้ว)	 
คลกุเคล้ำด้วยเชือ้ไรโซเบยีมเบำๆ	ให้ทัว่	หลงัจำกนัน้ผึง่ในทีร่่มประมำณ	20	–	30	นำท	ี 
จนเมล็ดถั่วเหลืองแห้ง	ก่อนน�ำไปปลูก	
	 ส�ำหรบักำรคลกุเคล้ำเมลด็ถัว่เหลอืงอย่ำคลกุเคล้ำแรง	ควรคลกุในกระสอบ
บรรจุเมล็ดพันธุ์โดยกลับไปมำให้ทั่ว	 กำรคลุกเชื้อไรโซเบียมด้วยวิธีนี	้ จะช่วยให้เชื้อ 
ไรโซเบียมเกำะติดเมล็ดด	ีสำมรถใช้กับเครื่องหยอดได้โดยไม่ติดเครื่องหยอด
	 เช้ือไรโซเบียม	เป็นแบคทเีรยีทีเ่มือ่เข้ำไปอำศยัอยู่ในรำกของพืชตระกูลถัว่
จะสร้ำงปม	และสำมำรถตรงึก๊ำซไนโตรเจนจำกอำกำศมำเป็นสำรประกอบไนโตรเจน	
ที่พืชสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
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	 ถัว่เหลอืงต้องใช้เช้ือไรโซเบยีมถ่ัวเหลอืงเท่ำนัน้	ไม่สำมำรถน�ำเชือ้ไรโซเบียม 
จำกถั่วชนิดอื่นๆ	มำท�ำให้เกิดปมที่รำกของถั่วเหลืองได้

 3. วิธีการปลูก

	 กำรปลูกถั่วเหลืองในสภำพนำมีวิธีกำรปลูก	ดังนี้
 3.1 การปลูกโดยเตรียมดินแบบไถพรวน	 มีวิธีกำรปลูก	 2	 แบบ	 คือ	 
แบบหว่ำน	 หรือ	 แบบโรยเป็นแถว	 ระยะระหว่ำงแถว	 50	 เซนติเมตร	 จ�ำนวน	 
20	–	25	ต้นต่อแถวยำว	1	เมตร	(64,000	–	80,000	ต้นต่อไร่)
 3.2 การปลูกโดยเตรียมดินแบบไม่ไถพรวน	 ปลูกโดยใช้ไม้แหลม	หรือ 
เครื่องปลูก	ท�ำหลุมกว้ำง	2	–	3	เซนติเมตร	ลึก	3	–	4	เซนติเมตร	หยอดเมล็ดพันธุ	์
4	–	5	เมล็ดต่อหลุม

ไรโซเบียมถั่วเหลือง

หยอดเป็นแถว

ปมของรากถั่วเหลือง

หว่านทั่วแปลง
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 ระยะปลูกที่เหมาะสมส�าหรับถั่วเหลือง	มีดังนี้
 1) ถั่วเหลืองพันธุ์อายุสั้น	 ใช้ระยะระหว่ำงแถว	 25	 เซนติเมตร	 ระยะ
ระหว่ำงหลุม	25	เซนติเมตร	จะได้ต้นถั่วเหลือง	จ�ำนวน	100,000	ต้นต่อไร่
 2) ถั่วเหลืองพันธุ์อายุปานกลาง	 ใช้ระยะระหว่ำงแถว	 40	 เซนติเมตร	 
ระยะระหว่ำงหลุม	20	เซนติเมตร	จะได้ต้นถั่วเหลือง	จ�ำนวน	80,000	ต้นต่อไร่	

 4. การใส่ปุ๋ย

 4.1 การใส่ปุ๋ยเคมีกับถ่ัวเหลืองหลังปลูกข้าวในเขตชลประทาน	 ดินที่ 
ใช้ปลูกข้ำวนำปรังมักจะเป็นดินเหนียว	 หรือร่วนเหนียว	 ร่วนเหนียวปนทรำย	 ซ่ึงมี
ควำมอุดมสมบูรณ์มำกกว่ำดินดอนหรือดินไร่	 เกษตรกรที่ปลูกข้ำวส่วนใหญ่จะใส่ 
ปุย๋เคมทีกุครัง้	ท�ำให้มปีุย๋เคมตีกค้ำงทีม่ปีระโยชน์กบัถัว่เหลอืงทีป่ลกูหลงันำ	แต่จะมี
ธำตอุำหำรฟอสฟอรสัต�ำ่ให้ใส่ปุย๋ทรปิเป้ิลฟอสเฟต	สูตร	0-46-0	อตัรำ	20	กโิลกรมัต่อไร่	 
กเ็พยีงพอกบักำรปลกูถัว่เหลอืงหลงันำ	และอำจสลบัด้วยปุ๋ยเคม	ีสตูร	16-16-8	หรอื	
สูตร	16-20-0	ในบำงปี	อตัรำ	30	กโิลกรมัต่อไร่	แต่อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้ได้ผลตอบแทน

การใส่ปุ๋ยในแปลงถั่วเหลือง

N P K
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สูงสุดจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยเสมอ	 และควรมีกำรวิเครำะห์ดิน
เป็นระยะ	(3	–	5	ปีต่อครั้ง)	จะได้มีแนวทำงกำรพิจำรณำใส่ปุ๋ยที่เหมำะสม

 4.2 การใส่ปุ ๋ยเคมีตามชนิดดินและการวิเคราะห์ดิน	 กำรใช้ค่ำ
วิเครำะห์ดินประกอบกำรพิจำรณำกำรใส่ปุ๋ยเคมี	 เป็นแนวทำงกำรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง 
มีประสิทธิภำพ	 และช่วยประหยัดเงิน	 โดยกำรใช้แม่ปุ๋ยที่มีขำยน�ำมำผสมปุ๋ยใช้เอง
ตำมสัดส่วนของธำตุอำหำรที่ต้องกำร

ตารางที่ 1 แสดงการใช้ปุ๋ยเคมี (NPK) ส�าหรับถั่วเหลือง ตามลักษณะดิน1/

เนื้อดิน
ปริมาณธาตุอาหาร
แนะน�า (N-P2O5-
K2O กิโลกรัม/ไร่)

สูตรปุ๋ยที่ควรใช้
(N-P2O5-K2O)

อัตราการใช้ 
(กิโลกรัม/ไร่)

ดินเหนียวสีแดง 3,6,3

12-24-12 20	–	30

16-16-8 30	–	40

8-24-24 25	–	35

0-3-0	(หินฟอสเฟส) 50	-	200

ดินเหนียวสีด�ำ 0,6,0
0-46-0 15	–	20

0-40-0 15	–	20

ดินร่วนเหนียว
สีน�้ำตำล

0,6,0
0-46-0 15	–	20

0-40-0 15	–	20

ดินร่วนทรำย 3,9,6
12-24-12 30	–	40

16-16-8 40	-	50

1/	 -	 กำรปลกูถัว่เหลอืงในดนิทุกชนดิ	ควรคลกุเมลด็พนัธุด้์วยเชือ้ไรโซเบยีม	เพ่ือทดแทน 
	 	 กำรใช้ปุ๋ย	N
	 -	 ดินที่เป็นกรดจัด	 (pH	 ต�่ำกว่ำ	 5.5)	 ควรลดควำมเป็นกรดของดินด้วยกำร 
	 	 ใส่ปูนอัตรำ	 100	 –	 200	 กิโลกรัม/ไร่	 ส�ำหรับดินที่ค่อนข้ำงเป็นทรำย	 หรืออัตรำ	 
	 	 200	–	400	กิโลกรัม/ไร	่ส�ำหรับดินเหนียว	
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 ข้อค�านึงในการใช้ปุ๋ยเคมี
	 1)	ปลูกเป็นแถว	ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นพร้อมปลูก
	 2)	ปลูกแบบหว่ำน	ใส่ปุย๋เคมก่ีอนถ่ัวเหลอืงออกดอก	ไม่ควรเกนิ	15	–	20	วนั 
หลังปลูก
	 3)	 หำกต้องกำรใส่ปุ๋ยหลังปลูก	 มักกระท�ำหลังจำกก�ำจัดวัชพืชคร้ังแรก	
(ภำยใน	2	สัปดำห์หลังปลูก)	เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วควรกลบดินหรือพูนโคนต้น
	 4)	 หำกดินเป็นกรดจัด	 ให้หว่ำนปูนก่อนพรวนดินเพื่อลดควำมเป็นกรด 
ของดนิ	ปล่อยแปลงไว้ไม่น้อยกว่ำ	1	สปัดำห์	หรอืหลงัจำกฝนตกหรือให้น�ำ้ชลประทำน
อย่ำงน้อย	1	ครั้ง	จึงท�ำกำรปลูกถั่วเหลือง

 5. การให้น�้าถั่วเหลือง

	 กำรปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่นำ	 ควรให้น�้ำแบบท่วมแปลงแล้วปล่อยให้ 
ซึมลงช้ันดินให้หมดภำยในครึ่งวัน	 หรือระบำยน�้ำส่วนเกินออกอย่ำให้ท่วมข้ำมวัน	 
กำรให้น�้ำแต่ละครั้งควรเว้นระยะเวลำห่ำงกัน	 10	 –	 15	 วันต่อครั้ง	 แต่ถ้ำปลูก 
ถั่วเหลืองแล้วคลุมด้วยฟำง	 อำจให้น�้ำระยะเวลำห่ำงกัน	 15	 –	 20	 วันต่อคร้ัง	 
ข้อควรระวัง ในช่วงการเจรญิเตบิโตของฝักและเมลด็ (ประมาณ 60 วนัหลงัปลกู) 
จะต้องไม่ให้ถั่วเหลืองขาดน�้า

การให้น�้าแบบท่วมแปลงแล้วปล่อยออก

กรมส่งเสริมการเกษตร12



 6. วัชพืชและการป้องกันก�าจัด

	 วัชพืชที่พบและเป็นปัญหำในแปลงถั่วเหลือง	 คือ	 วัชพืชฤดูเดียว	 และ 
วัชพืชข้ำมปี	 พบท้ังวัชพืชใบแคบ	 ใบกว้ำง	 และกก	 วัชพืชจะมีปริมำณมำกหรือ 
น้อยข้ึนอยู่กับสภำพพื้นที่	 ภูมิอำกำศ	 และกำรเขตกรรมของเกษตรกร	 วัชพืช 
ที่พบโดยทั่วไป	มีดังนี้

 6.1 วัชพืชฤดูเดียว เป็นวัชพืชที่ครบวงจรชีวิตภำยในฤดูเดียว	 ส่วนมำก
ขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด	แบ่งเป็น
   1) ประเภทใบแคบ	 เช่น	 หญ้ำนกสีชมพู	 หญ้ำตีนนก	 หญ้ำตีนกำ	 
และหญ้ำดอกขำว	เป็นต้น

หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก

หญ้าตีนกา

การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง 13



   2) ประเภทใบกว้าง	 เช่น	 ผักยำง	 เทียนนำ	 ผักโขม	 ผักเบ้ียหิน	 
ผักไผ่น�้ำ	ผักตีนตุ๊กแก	ผักครำดหัวแหวน	และสำบแร้งสำบกำ	เป็นต้น

   3) ประเภทกก	เช่น	กกทรำย	เป็นต้น

ผักโขม ผักยาง

ผักเบี้ยหิน

กกทราย
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 6.2 วัชพืชข้ามป	ีเป็นวัชพืชที่ขยำยพันธุ์ด้วยต้น	รำก	เหง้ำ	หัว	และไหล	
ได้ดีกว่ำกำรขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด	แบ่งเป็น
   1) ประเภทใบแคบ	เช่น	หญำ้แพรก	และหญ้ำชันกำด	เป็นต้น

   2) ประเภทใบกว้าง เช่น	 สำบเสือ	 ไมยรำบเครือ	 และเถำตอเชือก	
เป็นต้น

   3) ประเภทกก	เช่น	แห้วหมู	และกกดอกตุ้ม	เป็นต้น
 

แห้วหมู

หญ้าแพรก

สาบเสือ
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ตารางที่ 2 การใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชในแปลงถั่วเหลือง
วัชพืช สารก�าจัดวัชพืช1/ อัตราการใช้/

น�้า 20 ลิตร2/

วิธีการใช้/
ข้อควรระวัง

วัชพืช
ฤดูเดียว

เมโทลำคลอร์	(40%	EC) 180	–	200	มิลลิลิตร พ่นหลังปลูกก่อนถ่ัว
เหลอืงและวชัพชืงอกอะลำคลอร์	(48%	EC) 150	–	160	มิลลิลิตร

ออกซำไดอะซอน	(25%	EC) 80	–	150	มิลลิลิตร

โคลมำโซน	(48%	EC) 50	–	70	มิลลิลิตร

เมทริบูซิน	(70%	WP) 25	–	35	มิลลิลิตร

ฟลูมิออกซำซิน	(50%	WP) 10	มิลลิลิตร

เพนดิเมทำลิน	(33%	EC) 200	–	300	มิลลิลิตร

วัชพืช
ฤดูเดียว
ใบแคบ

ฟลูอะซิฟอป-พี-บิวทิล	(15%	EC) 40	มิลลิลิตร พ่นหลังปลูก	ก่อนถั่ว
เหลอืงและวชัพชืงอก	ควิซำโลฟอป-อำร์-เมทิล	(4%	EC) 90	มิลลิลิตร

ฮำโลซิฟอป-อำร์-เมทิล	(10.8%	EC) 50	มิลลิลิตร

โพรพำควิซำฟอป	(10%	EC) 30	มิลลิลิตร

โคลดินำฟอป-โพรพำกิล	(15%	EC) 20	มิลลิลิตร

ฟิโนซำปรอป-พี-เอทิล	(6.9%	EC) 50	มิลลิลิตร

วัชพืช
ฤดูเดียว
ใบกว้ำง

โฟเมซำเฟน	(25%	L) 40	มิลลิลิตร พ่นหลังปลูกเมื่อวัชพืช 
มใีบ	2	–	4	ใบ	ห้ำมใช้ 
เกินอัตรำที่ก�ำหนด 
เพรำะจะเกิดอันตรำย 
ต่อถั่วเหลือง

 การป้องกันก�าจัดวัชพืช
	 1)	 ไถดิน	 1	 ครั้ง	 แล้วตำกดินไว้ประมำณ	 7	 –	 10	 วัน	 พรวน	 1	 ครั้ง	 
แล้วจึงครำดเก็บเศษซำก	รำก	เหง้ำ	หัว	และไหลของวัชพืชข้ำมปีออกจำกแปลง
	 2)	 ก�ำจัดวัชพืชโดยใช้แรงงำนคนหรือเครื่องจักร	 เมื่อถั่วเหลืองมีอำยุ	 
15	–	20	วัน	หรือก่อนถั่วเหลืองออกดอก
	 3)	 คลุมดินด้วยเศษซำกวัชพืชหรือฟำงข้ำวทันทีหลังปลูก
	 4)	 ถำ้ก�ำจัดวัชพืชไม่ได้ผล	ควรพ่นด้วยสำรก�ำจัดวัชพืชตำมค�ำแนะน�ำ	
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วัชพืช สารก�าจัดวัชพืช1/ อัตราการใช้/
น�้า 20 ลิตร2/

วิธีการใช้/
ข้อควรระวัง

วัชพืช
ฤดูเดียว
ทั้งใบแคบ
และใบกว้ำง

ฟลูอะซิฟอป-พี-บิวทิล	 (15%	EC)	 
+	โฟเมซำเฟน	(25%	SL)

40	+	40	มิลลิลิตร พ่นหลงัปลกูเม่ือวชัพชื 
มใีบ	3	–	5	ใบ		ห้ำมใช้ 
เกินอัตรำที่ก�ำหนด 
เพรำะจะเกดิอนัตรำย 
ต่อถั่วเหลือง

ควิซำโลฟอป-อำร์-เมทิล	(4%	EC)	 
+	โฟเมซำเฟน	(25%	SL)

90	+	40	มิลลิลิตร

ฮำโลซิฟอป-อำร์-เมทิล	 (10.8%	
EC)	+	โฟเมซำเฟน	(25%	SL)

50	+	40	มิลลิลิตร

ฟิโนซำปรอป-พ-ีเอทลิ	(6.9%	EC)	
+	โฟเมซำเฟน	(25%	SL)

50	+	40	มิลลิลิตร

วชัพชืข้ำมปี 
แ ล ะ ต ้ น
วั ช พื ช ที่ 
งอกขึน้มำ
ก่อนปลูก
ถั่วเหลือง
ท้ังวัชพืช 
ใบแคบและ 
ใบกว้ำง

อะลำคลอร์	(48%	EC)	+
พำรำควอท	(27.6%	SL)

125+75	มิลลิลิตร พ ่น ทัน ทีหลั งปลู ก 
ก ่ อนถั่ ว เ ขี ยวและ 
วัชพืชงอกขณะพ่น 
ดินควรมีควำมชื้ น
และมีวัชพืชงอกขึ้น
มำก่อนปลูกถั่วเขียว

1/	 คือ	เปอร์เซ็นต์สำรออกฤทธิ์และสูตรของสำรก�ำจัดวัชพืช
2/	 คือ	ใช้พ่นในพื้นที่	1	งำน

ตารางที่ 2 การใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชในแปลงถั่วเหลือง (ต่อ)
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 7. โรคและการป้องกันก�าจัด

	 โรคถั่วเหลืองแยกได้เป็น	 2	กลุ่ม	 คือ	 โรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ	์ และโรค 
ที่ไม่ติดไปกับเมล็ดพันธุ	์ดังนี้

 7.1 โรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์

  1) โรคราน�้าค้าง เกิดจากเชื้อรา Peronospora manshurica 

  ลักษณะอาการ	 เชื้อรำจะสร้ำงเส้นใยสีขำวปนเทำฟูอยู่บนรอยแผล
ด้ำนใต้ใบ	 รอยแผลอำยุมำกจะมีสีน�้ำตำล	 แห้งกรอบ	 เมล็ดที่มีเชื้อรำเข้ำไปอำศัย 
จะมีสีขุ ่น	 ผิวเมล็ดด้ำนไม่เป็นมันเหมือนเมล็ดปกติ	 เชื้อรำน�้ำค้ำงชอบอำกำศ 
ค่อนข้ำงเย็น	และมีน�้ำค้ำงจัดในช่วงเวลำเช้ำอย่ำงน้อย	3	–	4	ชั่วโมง

ลักษณะอาการโรคราน�า้ค้าง
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  2) โรคใบจุดนูน เกิดจากเชื้อ
แบคทเีรยี Xanthomonas axonopodis pv . 
glycines 

  ลักษณะอาการ	 พบจุดแผลเล็ก
บนใบคล้ำยแผลรำสนิม	 พบบนใบอ่อนในระยะ
ถั่วเหลืองเริ่มออกดอก	 เริ่มแรกจุดแผลจะเป็น
ตุ่มใสสีเขียวอ่อนนูนขึ้นมำบนผิวใบแล้วยุบตัว
แห้งลงเป็นจุดสีน�้ำตำล	 แตกต่ำงกับจุดแผล 
รำสนิมทีภ่ำยในไม่มสีปอร์สนี�ำ้ตำล	แผลทีเ่กดิขึน้
ติดต่อกันจะท�ำให้ผิวใบขำดเป็นรู	 เป็นช่องทำง 
ให้เชือ้รำแอนแทรคโนสเข้ำท�ำลำยซ�ำ้	โรคระบำด 
ในสภำพฝนตกชุก	 อำกำศร้อนอบอ้ำว	 และลม
พัดแรง

  3) โรคแอนแทรคโนส  
เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum  
truncatum

  ลักษณะอาการ	 เข ้ำ 
ท�ำลำยตั้งแต่ระยะกล้ำ	 เชื้อโรคเข้ำไป
แอบแฝงอยู่ในต้นและเจริญเข้ำไปใน
ดอกแล้วไปอยูใ่นฝักอ่อน	ท�ำให้ฝักและ
เมล็ดลีบ

ลักษณะอาการโรคใบจุดนูน

ลักษณะอาการโรคแอนแทรคโนส
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  4) โรคเมล็ดสีม่วง เกิดจากเชื้อรา Cercospora kikuchii 

  ลกัษณะอาการ	พบเมล็ดมสีชีมพ	ูหรอืสม่ีวงอ่อนถงึม่วงเข้ม	เนือ่งจำก
เชื้อสำเหตุพักตัวอยู่ระหว่ำงชั้นของเปลือกหุ้มเมล็ดและปล่อยสำรที่มีสีชมพูถึงม่วง	
ถ้ำเมล็ดมีสีม่วงมำกว่ำ	 50	 เปอร์เซ็นต์	 ควำมงอกเมล็ดจะลดลง	 โรคน้ีมักเกิดใน 
สภำพอำกำศอบอุ่นและมีควำมชื้นสูง

ลักษณะอาการโรคเมล็ดสีม่วง
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  5) โรคไวรสัใบด่าง เกดิจากเชือ้รา Soybean Mosaic Virus (SMV) 

  ลักษณะอาการ	 อำกำรใบยอดด่ำงสีเขียวอ่อนสลับสีเขียวเข้ม	 
ใบเล็กลง	ผิวใบย่นเป็นคลืน่	ยอดบดิเบีย้ว	ต้นไม่เตบิโต	ออกดอกน้อยหรอืไม่ตดิเมลด็	 
ต้นถั่วเหลืองที่แสดงอำกำรเมื่อต้นโตจะสร้ำงเมล็ดได้	 แต่เมล็ดลีบเล็ก	 เมล็ดด่ำง	 
เชื้อไวรัสติดไปกับเมล็ดและกำรสัมผัส	แมลงพำหะ	ได้แก	่เพลี้ยอ่อน

ลักษณะอาการโรคไวรัสใบด่าง
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 7.2 โรคที่ไม่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์

  1) โรคราสนิม เกิดจากเชื้อรา Phakopsora pachyrhizi 

  ลักษณะอาการ	 พบแผลจุดสีน�้ำตำลขนำดเล็กด้ำนใต้ใบบนใบจริง 
คูแ่รก	เม่ือถัว่เหลอืงเริม่ตดิฝักอ่อนจะลกุลำมจำกใบล่ำงขึน้ไปยังใบบนและพบสปอร์ 
สีน�ำ้ตำลในรอยแผล	สปอร์จะปลิวฟุง้ไปในอำกำศเมือ่มลีมพัดแรง	หำกมอีำกำรรุนแรง
ใบจะแห้งกรอบ	ใบร่วงก่อนก�ำหนด	โรคนีม้กัชอบอำกำศค่อนข้ำงเยน็	และมฝีนตกพร�ำ 
ติดต่อกันประมำณ	1	–	2	สัปดำห์

ลักษณะอาการโรคราสนิม
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  2) โรคล�าต้นเน่าด�า เกดิจากเชือ้รา Macrophomina phaseolina 

  ลักษณะอาการ	อำกำรเหี่ยว	ใบเหลือง	ก้ำนใบลู่ลง	ปลำยรำกมีสีด�ำ
ขำดปลำย	พบเม็ดสีด�ำเล็กคลำ้ยผงถ่ำนฝังในเนื้อไม้บนโคนล�ำต้นติดดิน	 เชื้อสำเหตุ
อำศัยอยู่ในดิน

ลักษณะอาการโรคล�าต้นเน่าด�า
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  3) โรคใบยอดย่น เกิดจากเชื้อรา Soybean Crinkle Leaf Virus

  ลกัษณะอาการ	พบหลงัจำกถัว่เหลอืงงอก	3	–	4	สปัดำห์	ต้นจะเตีย้แคระ	 
ใบมีขนำดเล็กลงแต่เนื้อใบจะหนำขึ้น	 เส้นใบด้ำนบนช�้ำ	 ใบบุ๋มลึกเป็นรูปถ้วย	 
ใบบนบิดเบ้ียวหรืององุ้ม	 ต้นถั่วเหลืองแตกแขนงมำกกว่ำปกติ	 บำงครั้งออกดอก
มำกกว่ำปกตแิต่ดอกร่วงไม่ตดิเมลด็หรอืตดิฝักน้อย	ฝักหดสัน้	ลบี	ป้ำน	แบน	หรอืบิด
เบี้ยว	ผิวฝักย่น	ต้นที่แสดงอำกำรรุนแรงจะแก่ช้ำไปประมำณ	3	–	4	สัปดำห์

ลักษณะอาการโรคใบยอดย่น

กรมส่งเสริมการเกษตร24



ตารางที่ 3 การใช้สารป้องกันก�าจัดโรคพืช

โรคพืช สารป้องกันก�าจัด อัตราการใช้
ต่อน�า้ 20 ลิตร

วิธีการใช้/
ข้อควรระวัง

โรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์

โรครำน�้ำค้ำง เมตำแลกซิล
(25%	WP)

7	กรัม/เมล็ด	
1	กิโลกรัม

คลุกเมล็ดก่อนปลูก

แมนโคเซป	(80%	WP) 30	–	60	กรัม พ่นห่ำงกัน	7	วัน
2	-	3	ครั้ง	ในระยะที่
พบโรครุนแรง

อีทำบอกแซม
(10.40%	W/V	SC)

20	มิลลิลิตร

โรคใบจุดนูน
โรคแอนแทรคโนส
โรคเมล็ดสีม่วง

โปรปิเนบ	(70%	WP) 30	–	60	กรัม พ่นห่ำงกัน	7	วัน
2	-	3	ครั้งแมนโคเซป	(80%	WP) 40	กรัม

คำร์เบนดำซิม
(50%	WP)

30	-	40	กรัม

สำรกลุ่มไตรอะโซล 20	–	40	มิลลิกรัม

โรคไวรัสใบดำ่ง ไตรอะโซฟอส
(40%	EC)

50	มิลลิลิตร พ่น	2	–	3	คร้ัง	ป้องกัน
แมลงปำกดูดพำหะ 
น�ำโรค	ห่ำงกนั	7		-	10	วนั	 
และไม ่ควรพ ่นสำร
ป้องกันก�ำจัดแมลง
ช นิ ด ใ ด ช นิ ด ห นึ่ ง
ติดต่อกันหลำยครั้ง

โรคที่ไม่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์

โรครำสนิม แมนโคเซป
(80%	WP)

30	–	60	กรัม พ่นทุก	7	วัน	 เมื่อพบ
อำกำรของโรคและ
หยุดพ่นเมื่อถั่วเหลือง
อำยุ	70	วัน

โพรปิโคนำโซล
(25%	EC)

10	–	20	มิลลิลิตร

เ ต ต ร ะ โ ค น ำ โ ซ ล	
(40%	EW)

10	กรัม

ไตรอะดิมีฟอน
(25%	WP)

10	กรัม
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 8. แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก�าจัด

หนอนแมลงวันเจาะล�าต้นถั่ว

โรคพืช สารป้องกันก�าจัด อัตราการใช้
ต่อน�า้ 20 ลิตร

วิธีการใช้/
ข้อควรระวัง

โรคล�ำต้นเน่ำด�ำ คำบอกซิน	(75%	WP) 7	กรัม/เมล็ด
1	กิโลกรัม

คลุกเมล็ดก่อนปลูก

โพลเพต	(50%	WP)

โรค
ใบยอดย่น

อิมิดำโคลพริด	
(10%	SL)

10	มิลลิลิตร พ่น	 3	 ครั้ง	 เมื่อมีใบ
ประกอบชุดที่	2	ชุดที่	 
3	 และระยะหลังออก 
ดอกถึงติดฝัก

ไตรอะโซฟอส
(40%	EC)

40	มิลลิลิตร

คำร์โบซัลแฟน
(20%	EC)

40	มิลลิลิตร

	 แมลงศัตรูพืชที่ท�ำควำมเสียหำยให้กับผู้ปลูกถั่วเหลือง	ดังนี้

ตารางที่ 3 การใช้สารป้องกันก�าจัดโรคพืช (ต่อ)

 8.1 หนอนแมลงวันเจาะ
ล�าต้นถั่ว (Melanagromyza sojae  
Zehntner, Ophiomyia phaseoli 
Tryon)

 ลักษณะและการท�าลาย	ตัว
เต็มวัยเป็นแมลงวันขนำดเล็กสีเทำด�ำ	 
ขนำดประมำณ	 2	 มิลลิเมตร	 ปีกใส	
วำงไข่เป็นฟองเดี่ยวในเนื้อเยื่อใต้ใบ	
หนอนเจำะเข้ำไปกัดกินที่ไส้กลำงของ
ล�ำต้น	 และใต้ผิวเปลือกบริเวณโคนต้น	 
แล้วเข ้ำดักแด ้	 ท�ำให ้ต ้นถ่ัวเหลือง 
แคระแกร็น	 ถ้ำระบำดมำกท�ำให้ต้น 
ถัว่เหลืองตำย	ระบำดรนุแรงในระยะกล้ำ
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 8.2 หนอนเจาะฝักถั่ว (Etiella zinckenella Treitschke)

 ลักษณะและการท�าลาย	 ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืนขนำดเล็ก	 ปีก 
สีน�้ำตำล	 วำงไข่เป็นฟองเด่ียวที่กลีบดอก	 บนฝักอ่อนบริเวณฐำนฝักหรือล�ำต้น 
ใกล้ฝัก	 เมื่อฟักออกจำกไข่หนอนจะเจำะเข้ำกัดกินภำยในฝัก	 หนอนมีล�ำตัวสีเขียว	 
สีเขียวเข้มหรือแดงม่วงตำมระยะกำรเจริญเติบโต	 จะเจำะฝักออกมำเมื่อเข้ำดักแด	้ 
จะระบำดรนุแรงในระยะตดิฝัก	ช่วงระบำดตัง้แต่ปลำยเดอืนธนัวำคม	และเมือ่อำกำศ
แห้งแล้งและอุณหภูมิสูง

หนอนเจาะฝักถั่ว
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 8.3 แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci Gennadius)

 ลักษณะและการท�าลาย	 ตัวเต็มวัยมีปีก	 1	 คู ่	 ปกคลุมด้วยผงสีขำว	 
ขนำดประมำณ	 1	 มิลลิเมตร	 วำงไข่เป็นฟองเด่ียวสีเหลืองอ่อน	 ลักษณะเรียวยำว	 
ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ำยรูปไข่สีเหลืองปนเขียว	 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน�้ำเลี้ยง
จำกใบ	เป็นพำหะน�ำโรคใบยอดย่น	กำรระบำดสำมำรถระบำดได้ตลอดฤดูปลูก

แมลงหวี่ขาวยาสูบ

กรมส่งเสริมการเกษตร28



 8.4 มวนเขียวข้าว (Nezara viridula Linnaeus)

 ลักษณะและการท�าลาย	 ตัวมีรูปร่ำงคล้ำยโล่	 สีเขียว	 วำงไข่เป็นกลุ่ม 
หลำยแถวเรียงกันเป็นระเบียบ	 ไข่มีสีขำวครีม	 ใกล้ฟักจะมีสีชมพู	 ตัวอ่อนวัยแรก 
จะรวมกันเป็นกลุ ่ม	 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน�้ำเลี้ยงจำกใบและฝักอ่อน	 
ระบำดรุนแรงในระยะออกดอกถึงเก็บเกี่ยว	เมื่อสภำพอำกำศมีควำมชื้นสูง

มวนเขียวข้าว

การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง 29



 8.5 มวนเขียวถั่ว (Piezodorus hybneri Gmelin) 

 ลกัษณะและการท�าลาย	ตวัมรีปูร่ำงคล้ำยมวนเขยีวข้ำว	แต่มขีนำดเลก็กว่ำ	
ตัวเต็มวัยมีสีอ่อนหรือเขียวอมเหลือง	ส่วนท้ำยของสันหลังปล้องแรกมีขอบด้ำนข้ำง 
สนี�ำ้ตำลอ่อน	หรอืสนี�ำ้ตำลแดง	มแีถบสขีำวนวลหรอืสชีมพูพำดขวำงด้ำนบน	วำงไข่
เรยีงกนั	2	แถว	ตัวอ่อนและตัวเต็มวยัดูดกนิน�ำ้เลีย้งจำกใบและฝักอ่อน	ระบำดรนุแรง
ในระยะออกดอกถึงเก็บเกี่ยว	เมื่อสภำพอำกำศมีควำมชื้นสูง

มวนเขียวถั่ว
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 8.6 มวนถั่วเหลือง (Riptortus linearis Fabricius)

 ลักษณะและการท�าลาย	 ตัวเต็มวัยมีสีน�้ำตำลแดง	 ต่อมำเปลี่ยนเป็น 
สีน�้ำตำลเข้ม	 ล�ำตัวเรียงยำว	 มีแถบสีเหลืองนวลพำดตำมควำมยำวของล�ำตัว 
ข้ำงละแถบ	ขำยำว	ปล้องแรกของขำคู่หลังขยำยใหญ่กว่ำขำคู่หน้ำ	ตัวอ่อนลักษณะ 
คล้ำยมด	 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน�้ำเลี้ยงจำกใบและฝักอ่อน	 ระบำดรุนแรง 
ในระยะออกดอกถึงเก็บเกี่ยว	เมื่อสภำพอำกำศมีควำมชื้นสูง

มวนถั่วเหลือง
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 8.7 หนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius)

 ลักษณะและการท�าลาย	 ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืนขนำดกลำง	 ล�ำตัว 
สีน�้ำตำลปกคลุมทั้งตัว	 หนอนที่ฟักออกจำกไข่ใหม่ๆ	 มีขนำดเล็กสีเขียวอ่อน	หัวด�ำ 
ตัวใสอยู่รวมกัน	 เม่ือโตมีสีเขียวและน�้ำตำลอ่อนมีลำยสีด�ำหรือน�้ำตำลไหม้คำด 
ตำมขวำงบนสันหลังและบนส่วนปล้องที่	7	–	8	จะหำกินเวลำกลำงคืน	และซ่อนตัว 
ตำมซอกใบหรอืใต้ดนิในเวลำกลำงวนั	พบระบำดทัว่ไปในแปลงถัว่เหลอืง	โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งถั่วเหลืองที่ปลูกหลังนำ	

หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ

หนอนกระทู้ผัก
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ตารางที่ 4 การใช้สารป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืช สารป้องกันก�าจัด อัตราการใช้
ต่อน�า้ 20 ลิตร

วิธีการใช้/
ข้อควรระวัง

หนอนแมลงวัน
เจำะล�ำต้น

อิมิดำโคลพริด	(70%	WS) 2	กรัม/เมล็ด	
1	กิโลกรัม

คลุกเมล็ดก่อนปลูก

ไตรอะโซฟอส	(40%	EC) 50	มิลลิลิตร พ่นครัง้แรกเมือ่ใบจรงิ 
คู่แรกกำงเต็มที่	 หรือ
อำย	ุ7	–	10	วนัหลงังอก	 
และพ่นซ�้ำ	1	–	2	ครั้ง	
หำ่งกัน	7	วัน

หนอนเจำะฝักถัว่ ไตรอะโซฟอส	(40%	EC) 50	มิลลิลิตร พ่น	1	–	2	ครัง้	ห่ำงกนั	
7	 -	 10	 วัน	 ในระยะ 
ถั่วติดฝักอ่อน

แลมบ์ดำไซฮำโลทรนิ	(2.5%	EC) 50	มิลลิลิตร

แมลงหวีข่ำวยำสบู อิมิดำโคลพริด	(70%	SL) 10	มิลลิลิตร พ่น	3	ครัง้	เมือ่มใีบประกอบ 
ชดุที	่2	ชดุที	่3	และระยะ 
หลงัออกดอกถงึตดิฝัก

ไตรอะโซฟอส	(40%	EC) 40	มิลลิลิตร
คำร์โบซัลแฟน	(20%	EC) 40	มิลลิลิตร

มวนเขียวข้ำว	
มวนเขียวถั่ว	
มวนถั่วเหลือง

บูโพรเฟซีน	(25%	WP) 30	กรัม พ่นเมื่อพบตัวเต็มวัย	
2	–	3	ตัว	ต่อแถวยำว	
1	 เมตร	 ในระยะถั่ว
เหลืองติดฝักอ่อน

ฟิโปรนิล	(5%	SC) 20	มิลลิลิตร
อิมิดำโคลพริด	(10%	SL) 10	มิลลิลิตร
อิมิดำโคลพริด	(70%	WS) 2	กรัม
โดโนทีฟแรน	(10%	WP) 10	กรัม
ไทอะมีโทแซม	(25%	WG) 2	กรัม
อะเซททำมพิรดิ	(20%	SP) 10	กรัม
แลมบ์ดำไซฮำโลทรนิ	(2.5%	CS) 20	มิลลิลิตร
แกมมำไซฮำโลทรนิ	(1.5%	CS) 20	มิลลิลิตร
โปรฟีโนฟอส	(50%	EC) 40	มิลลิลิตร
ไตรอะโซฟอส	(40%	EC) 50	มิลลิลิตร

หนอนกระทู้ผัก ไตรอะโซฟอส	(40%	EC) 50	มิลลิลิตร พ่น	1	–	2	ครั้ง	
หำ่งกัน	7	-	10	วันคำร์โบซัลแฟน	(20%	EC) 40	มิลลิลิตร
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 9. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

 9.1 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

ลักษณะของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 
ระยะฝักเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล 95% 

  v	 เก็บ เกี่ ยวตำม
อำยุของพันธุ ์ที่ปลูก	 หรือ	 95	
เปอร์เซน็ต์	ของฝักถัว่เหลอืงเปลีย่น
เป็นสีน�้ำตำล
  v เมือ่เมล็ดถัว่เหลือง 
มีควำมชื้น	15	–	17	เปอร์เซ็นต์

 9.2 วิธีการเก็บเกี่ยว
  v	 ใช ้ เ คี ยว เกี่ ย ว 
โคนต้น	 หรือใช้เครื่องเกี่ยวแบบ
วำงรำย	
  v ใ ช ้ เ ชื อ ก มั ด 
เป ็นฟ่อน	 น�ำไปกองบนแคร่ไม  ้
ที่สะอำดยกพื้นสูง	50	เซนติเมตร

การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 
โดยใช้แรงงานคน

ถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวแล้ววางบนแคร่ไม้
และคลุมด้วยวัสดุกันฝน
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 9.3 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
  v	 นวดด้วยเครื่องที่พัฒนำมำจำกเครื่องนวดข้ำว	 ท่ีมีควำมเร็วรอบ	
350	–	500	รอบต่อนำที	ขณะที่เมล็ดถั่วเหลืองมีควำมชื้น	15	–	17	เปอร์เซ็นต์
  v	 น�ำเมล็ดที่นวดแล้วไปตำกแดด	 1	 –	 3	 แดด	 เพื่อลดควำมชื้น 
ในเมล็ดให้เหลือประมำณ	12	เปอร์เซ็นต	์
  v	 บรรจุเมล็ดถั่วเหลืองในกระสอบป่ำนที่ไม่ช�ำรุด	 สะอำด	 และ 
เย็บปิดปำกกระสอบให้เรียบร้อย
  v	 วำงกระสอบที่บรรจุเมล็ดถั่วเหลืองในที่ร่ม	บนพื้นที่มีไม้รอง

การนวดถั่วเหลืองด้วยเครื่อง 
ที่พัฒนามาจากเครื่องนวดข้าว

การร่อนแยกสิ่งเจือปน

ตากเมล็ดถั่วเหลือง 
เพื่อลดความชื้นบนถาดตาก

การบรรจุเมล็ดถั่วเหลืองในกระสอบ
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