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	 เอกสำรค�ำแนะน�ำ	เรือ่ง	“การปลกูถัว่เขยีวในฤดูแล้ง” 
เล่มนี้	 จัดท�ำข้ึนเพื่อเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 เกษตรกร	 
และบคุคลทัว่ไปทีม่คีวำมสนใจและต้องกำรศกึษำกำรปลกูถัว่เขยีว 
ในฤดูแล้งอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม	 เนื่องจำกวิกฤติภัยแล้ง 
ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อกำรปลูกพืชของเกษตรกร	
	 ถ่ัวเขียว	 เป็นพืชที่มีควำมต้องกำรใช้น�้ำน้อยกว่ำ 
กำรท�ำนำปรัง	 ถ่ัวเขียวจึงเหมำะเป็นพืชทำงเลือกชนิดหนึ่ง 
ให้แก่เกษตรกรปลูก	 ดังนั้น	 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว ่ำเจ ้ำหน้ำที่ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 เกษตรกร	 และบุคคลทั่วไป	 จะได้ศึกษำ 
และท�ำควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรค�ำแนะน�ำเล่มนี้	 และ 
ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป	
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การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
 ถั่วเขียว จัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตไว้ใช้ในประเทศ	 ถั่วเขียวเป็นพืชท่ีมี 
โปรตีนสงู	นยิมใช้ทัง้กำรบรโิภคและแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ต่ำงๆ	หลำยรปูแบบ	ได้แก่	
ถั่วงอก	 วุ้นเส้น	 ขนมหวำน	 แป้งถ่ัวเขียว	 สบู่และครีมทำผิว	 เป็นต้น	 รวมถึงกำรใช้
ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรในกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน	 เนื่องจำกถั่วเขียวเป็นพืชอำยุสั้น 
มีประสิทธิภำพกำรตรึงไนโตรเจนในอำกำศ	 10	 -	 56	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 และ 
ต้นถั่วเขียวยังสำมำรถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ดี	 โดยทั่วไปจะให้ปริมำณไนโตรเจนสูงถึง	
5	-	6	กิโลกรัมต่อไร่

พฤกษศาสตร์ทั่วไป

วงศ์	(Family)	:		 	 	 Papilionaceae
จีนัส	(Genus)	:		 	 	 Vigna
สปีชีส์	(Species)	:		 	 radiata
ชื่อสำมัญ	(Common	na	me)	:		 ถั่วเขียวผิวมัน	(mungbean,	green	gram)	
		 	 	 	 	 ถั่วเขียวผิวด�ำ	(black	gram)
ชื่อวิทยำศำสตร์	(Scientific	name)	:		 ถัว่เขยีวผวิมนั	(Vigna radiata	(L.)	Wilczek)	
      ถัว่เขยีวผิวด�ำ	(Vigna mungo (L.)	Hepper)
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สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกถั่วเขียวฤดูแล้ง

	 ถั่วเขียวฤดูแล้งเหมำะส�ำหรับกำรปลูกในนำหลังจำกเก็บเก่ียวข้ำวแล้ว 
ปลูกในเดือนมกรำคม	 เก็บเกี่ยวในเดือนมีนำคม	 กำรปลูกในฤดูแล้งน้ีไม่เหมำะสม 
ส�ำหรับภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพรำะมีอำกำศหนำวเย็น	 เนื่องจำก
ถั่วเขียวเมื่อต้นเล็กไม่ทนทำนต่ออำกำศที่เย็นเกินไป

  สภาพพื้นที่ สำมำรถปลูกได้ในดินแทบทุกสภำพพื้นที่ 	 ทั้งเป ็น 
	 	 ที่รำบ	ที่รำบเชิงเขำและที่ดอน	มีกำรระบำยน�้ำดี	ไม่ชอบน�้ำขัง	ควร
ปลูกถั่วเขียวในดินที่ระบำยน�้ำได้ดี	มีหน้ำดินลึก	อินทรียวัตถุสูง

  สภาพดิน	 ถั่วเขียวเจริญเติบโตได้ทั้งในดินเหนียวและดินทรำย	 
	 	 มค่ีำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง	ประมำณ	5.5	-	7.0	ควรหลีกเลีย่งดนิด่ำงหรือ 
ดินเค็ม	(สังเกตเห็นก้อนเล็กๆ	สีขำวขึ้นประปรำย	เช่น	ดินชุดตำคลี)	เพรำะจะท�ำให้
ต้นแคระแกร็น	 ใบด่ำงเหลือง	 ผลผลิตต�่ำ	 และหำกดินเป็นกรดจัดหรือดินเปร้ียว	 
ควรหว่ำนปูนขำวเพื่อลดควำมเป็นกรดและลดพิษของธำตุอลูมินั่มและเหล็ก

  สภาพภูมิอากาศ	 กำรก�ำหนดวันปลูกต้องค�ำนึงถึงปริมำณควำม 
	 	 ช้ืนในดนิ	ตลอดจนอณุหภมูขิณะมกีำรเจรญิเติบโตทำงล�ำต้น	ถัว่เขยีว
ไม่ทนต่อสภำพอำกำศหนำว	ถ้ำอุณหภมูเิฉลีย่ประมำณ	15	องศำเซลเซียส	หรือต�ำ่กว่ำ 
ถั่วเขียวจะชะงักกำรเจริญเติบโต	 โดยเฉพำะเมื่อต้นยังเล็ก	 ดังน้ันจึงควรหลีกเลี่ยง
กำรปลูกถ่ัวเขียวช่วงอำกำศหนำวจัด	 อุณหภูมิที่เหมำะสมกับกำรปลูกถั่วเขียว	 
เฉลี่ยประมำณ	25	องศำเซลเซียส	

  สภาพน�า้	กำรปลกูถ่ัวเขยีวในดนินำควรระบำยน�ำ้ออกจำกแปลงก่อน	 
	 	 ควำมช้ืนในดนิทีเ่หมำะสมหลงักำรท�ำนำจะท�ำให้ถัว่เขยีวเจริญเตบิโต
และสุกแก่ได้โดยไม่ต้องให้น�้ำชลประทำนเพรำะถั่วเขียวมีอำยุสั้น
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พันธุ์ถั่วเขียว

	 ใช้เมล็ดพันธุ ์ที่มีควำมสมบูรณ์	 ควำมงอกไม่ต�่ำกว่ำ	 80	 เปอร์เซ็นต	์ 
คุณภำพดี	 ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด	 ต้ำนทำนหรือทนทำนต่อโรคและแมลง 
ที่ส�ำคัญ	เจริญเติบโตดีเหมำะกับชนิดของดิน	และสภำพภูมิอำกำศ	
	 ถั่วเขียวที่นิยมปลูกมี	2	ชนิด	ได้แก่	ถั่วเขียวผิวมัน	หรือที่เรียกว่ำ	ถั่วมัน	 
และถั่วเขียวผิวด�ำ	หรือที่เรียกว่ำ	ถั่วแขก	

1. ถั่วเขียวผิวมัน 

 พันธุ์ก�าแพงแสน 1 

 1.1 พันธุ์ก�าแพงแสน 1	 อำยุประมำณ	 65	 -	 75	 วัน	 ผลผลิตเฉลี่ย	 
208	 กิโลกรัมต่อไร่	 ลักษณะเด่นคือ	 ฝักส่วนใหญ่อยู ่เหนือทรงพุ ่ม	 น�้ำหนัก	 
1,000	 เมล็ด	 ประมำณ	 69	 กรัม	 ต้ำนทำนโรคใบจุดสีน�้ำตำลและโรครำแป้ง 
ในระดับปำนกลำง	 เหมำะส�ำหรับกำรปลูกในฤดูฝนหรือในเขตชลประทำน	 ข้อด้อย 
คือ	ค่อนข้ำงอ่อนแอต่อดินด่ำง	
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 พันธุ์ชัยนาท 60

 1.3 พันธุ์ชัยนาท 60	 อำยุเก็บเกี่ยว	 55	 -	 60	 วัน	 ผลผลิตเฉลี่ย	 175	 
กโิลกรมัต่อไร่	น�ำ้หนกั	1,000	เมลด็	ประมำณ	62	กรมั	ลกัษณะเด่น	ทรงพุ่มเลก็	ต้นเต้ีย	 
ฝักอยู่เหนือทรงพุ ่มเด่นชัด	 อำยุเก็บเกี่ยวสั้น	 เหมำะส�ำหรับกำรปลูกต้นฝน	 
ทนดินด่ำง	ข้อด้อยคือ	ฝักแก่ค่อนข้ำงแตกง่ำย	อ่อนแอต่อโรคใบจุดสีน�้ำตำล	

พันธุ์ก�าแพงแสน 2

 1.2 พันธุ ์ก�าแพงแสน 2	 อำยุประมำณ	 
65	-	75	วัน	ผลผลิตเฉลี่ย	193	กิโลกรัมต่อไร่	น�้ำหนัก	
1,000	เมล็ด	ประมำณ	66	กรมั	ลกัษณะเด่น	ฝักอยูเ่หนือ 
ทรงพุ่ม	 ต้ำนทำนโรคใบจุดสีน�้ำตำลและโรครำแป้ง 
ในระดับปำนกลำง	เหมำะส�ำหรบัปลกูในฤดแูล้งนอกเขต
ชลประทำน	ข้อด้อยคือ	อ่อนแอมำกต่อดินด่ำง
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พันธุ์ชัยนาท 36

 1.4 พันธุ์ชัยนาท 36	อำยุเก็บเกี่ยว	67	วัน	 
ผลผลิตเฉลี่ย	216	กิโลกรัมต่อไร่	น�้ำหนัก	1,000	เมล็ด	 
ประมำณ	72	กรมั	ลักษณะเด่น	ขนำดเมลด็ใหญ่	ทนทำน 
ดินด่ำง	ต้ำนทำนใบจดุสนี�ำ้ตำลปำนกลำง	เหมำะส�ำหรบั
กำรปลูกปลำยฝนและฤดูแล้ง	 เป็นพันธุ์ที่มีกำรสุกแก่
ของฝักชุดแรกและชุดสุดท้ำยใกล้เคียงกันมำกที่สุด	 คือ	 
ฝักแรกแก่ห่ำงจำกฝักสุดท้ำยประมำณ	12	วัน	ข้อด้อย
คือ	ไม่ต้ำนทำนต่อโรครำแป้ง

 พันธุ์ชัยนาท 72

 1.5 พันธุ ์ชัยนาท 72 มีอำยุ เ ก็บเกี่ยว	 
63	วัน	ผลผลิตเฉลี่ย	224	-	230	กิโลกรัมต่อไร่	น�้ำหนัก	
1,000	 เมล็ด	ประมำณ	66	กรัม	 ลักษณะเด่น	ปลูกได้ 
ในทกุฤดแูละทกุภำค	ต้ำนทำนหนอนแมลงวนัเจำะล�ำต้น
ปำนกลำง

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง 5



พันธุ์ มอ. 1

 1.6 พนัธุ ์มอ. 1	ปรบัปรงุพนัธุโ์ดยมหำวิทยำลยัสงขลำนครนิทร์	อำยปุระมำณ	 
65	 -	 75	 วัน	 ผลผลิตเฉลี่ย	 208	 กิโลกรัมต่อไร่	 ลักษณะเด่น	 เป็นพันธุ์ที่ทนต่อ 
สภำพน�้ำขัง	 เหมำะส�ำหรับกำรปลูกในภำคใต้	 เช่น	 ปลูกแซมในสวนยำง	 มีควำม
ต้ำนทำนโรคใบจุดสีน�้ำตำลปำนกลำง	ข้อด้อยคือ	ค่อนข้ำงอ่อนแอต่อดินด่ำง	

 พันธุ์ มทส. 1

 1.7 พันธุ์ มทส. 1	อำยุประมำณ	65	-	70	วัน	ผลผลิตเฉลี่ย	221	กิโลกรัม
ต่อไร่	 ลักษณะเด่น	 ฝักมีลักษณะเป็นหวีอยู่เหนือทรงพุ่ม	 เก็บเกี่ยวง่ำย	 ฝักไม่มีขน	 
ฝักเหนี่ยวไม่แตกง่ำย	 เวลำถูกฝนน�้ำไม่ซึมผ่ำนฝักเข้ำไปหำเมล็ด	 ดังนั้นจึงสำมำรถ 
รอเก็บเก่ียวฝักรุ่น	 1	 และรุ่น	 2	 พร้อมกันได้	 ทนทำนต่อโรคใบจุดสีน�้ำตำลและ 
รำแป้งปำนกลำง	ข้อด้อยคือ	ยังมีลักษณะเมล็ดตันหลงเหลืออยู่
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2. ถั่วเขียวผิวด�า

 พันธุ์อู่ทอง 2

 2.1 พันธุ์อู่ทอง 2	อำยุประมำณ	90	วัน	ผลผลิตเฉลี่ย	180	กิโลกรัมต่อไร่	 
น�้ำหนัก	1,000	เมล็ด	ประมำณ	44	กรัม	เมล็ดสีน�้ำตำลหรือสีแดง	ขนำดเมล็ดเล็ก
สม�่ำเสมอ	

 พันธุ์พิษณุโลก 2

 2.2 พันธุ์พิษณุโลก 2	มีทรงพุ่มเตี้ยแคบและโปร่งกว่ำพันธุ์อู่ทอง	2	อำยุ
ประมำณ	77	วัน	ผลผลิตเฉลี่ย	190	กิโลกรัมต่อไร่	น�้ำหนัก	1,000	เมล็ด	ประมำณ	
50	กรัม
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วิธีปลูก

	 กำรปลูกถั่วเขียวฤดูแล้ง	เป็นกำรปลูกถั่วเขียวหลังกำรเก็บเกี่ยวข้ำวนำปี	

 1. ช่วงเวลาปลูก
	 กำรปลกูถ่ัวเขยีวฤดแูล้ง	นยิมปลกูในพืน้ทีน่ำหลงัจำกเก็บเก่ียวข้ำวนำปีแล้ว	 
ในช ่วงเดือนธันวำคมถึงมกรำคม	 ถ ้ำต ้องกำรผลผลิตสูงไม ่ควรปลูกเกิน 
ปลำยเดอืนมกรำคม	แต่ถ้ำอำกำศหนำวอณุหภมูติ�ำ่กว่ำ	15	องศำเซลเซียส	ควรเลือ่น
กำรปลูกออกไปโดยให้เก็บเก่ียวในช่วงเดือนเมษำยนถึงพฤษภำคมก่อนฝนตกชุก	 
ควรปลกูถัว่เขยีวทนัททีีเ่กบ็เกี่ยวข้ำวแล้ว	เพรำะจะได้อำศยัปริมำณน�ำ้ในดนิส�ำหรบั
กำรเจริญเติบโตของถั่วเขียวแทนกำรให้น�้ำชลประทำน
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การเตรียมดิน 

 2. การเตรียมดิน
	 กำรเตรียมดินให้เหมำะสมในกำรปลูกถั่วเขียวเป็นสิ่งส�ำคัญมำก	 วิธีกำร 
เตรียมดินขึ้นอยู่กับสภำพพื้นที่	และลักษณะดินจะสัมพันธ์กับวิธีกำรปลูก
 กรณีที่เป็นดินร่วนปนทรายหลังเก็บเกี่ยวข้าว	 เกษตรกรตัดตอซังเมื่อ
ดินหมำดหรือควำมชื้นพอเหมำะจึงหว่ำนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว	 แล้วใช้ผำน	 7	 ไถกลบ 
ในครำวเดียวกัน	 บำงแห่งที่มีปัญหำเรื่องวัชพืชจะไถดะด้วยผำน	 3	 ตำกดินทิ้งไว	้
และเมื่อเก็บเศษวัชพืชออก	จึงไถด้วยผำน	7	อีกครั้ง	ก่อนหว่ำนเมล็ดถั่วเขียว	แล้ว 
ครำดกลบเมล็ด	
 กรณีเป็นดินเหนียวจัด	 ให้ท�ำร่องระบำยน�้ำรอบแปลง	 และท�ำกำรปลูก 
โดยไม่ไถเตรยีมดนิ	กล่ำวคอื	หลงัเกบ็เกีย่วข้ำว	พอดินหมำดให้ตดัตอซงัท�ำร่องระบำย
น�้ำรอบกระทงนำแล้วหว่ำนเมล็ดถั่วเขียว	โดยไม่มีกำรไถเตรียมดินและไถครำดกลบ
หลังหว่ำนเมล็ด	วิธีนี้เป็นกำรปลูกโดยไม่ให้น�้ำ	จะท�ำได้ในบริเวณที่มีระดับน�้ำใต้ดิน
ค่อนข้ำงสูง	แต่กำรใช้วิธีนี้ใช้อัตรำเมล็ดพันธุ์ปลูก	8	-	10	กิโลกรัมต่อไร่	(เผื่อเมล็ด
ไม่งอกและนกมำจิกกินเมล็ดถั่วเขียวหลังปลูก)	
 กรณีปลูกในเขตชลประทานที่เป็นดินเหนียวจัด	 ต้องทิ้งไว้ให้ดินแห้ง
ก่อน	แล้วปล่อยน�ำ้เข้ำให้ท่วมแล้วระบำยน�ำ้ออกทนัท	ีทิง้ให้ดนิหมำดจงึค่อยไถพรวน	 
วิธีนี้ดินจะแตกออกเป็นก้อนเล็กได้ง่ำย	 เพรำะหำกไถพรวนทันทีหลังเกี่ยวข้ำว	 
ดนิยงัมคีวำมชืน้สงู	เมือ่ไถดนิจะจบัเป็นก้อนโตท�ำให้กลบเมลด็พันธุไ์ม่ด	ีควำมชุม่ชืน้ 
ในดินจะสูญหำยไปเร็วมำก	 กำรปลูกถ่ัวเขียวฤดูแล้งจะต้องรักษำควำมชื้นในดิน 
ให้มีกำรสูญเสียน้อยที่สุด
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 3. การคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อไรโซเบียม

  

	 เกษตรกรควรคลุกเช้ือไรโซเบียมกับถ่ัวเขียวก่อนปลูก	 โดยใช้เชื้อไรโซเบี
ยมท่ีใช้ส�ำหรับคลุกเมล็ดถ่ัวเขียวโดยเฉพำะ	 เช้ือไรโชเบียม	 1	 ถุง	 หนัก	 200	 กรัม	
สำมำรถคลุกกับเมล็ดถั่วเขียวได้พอส�ำหรับกำรปลูก	1	ไร่	
	 ในแปลงที่เคยปลูกถั่วเขียวติดต่อกันและถั่วเขียวมีกำรติดปมดีแล้ว	 
อำจไม่จ�ำเป็นต้องคลุกเช้ือไรโซเบียมอีก	 มีงำนทดลองยืนยันว่ำถั่วเขียวสำมำรถ 
เกิดปมกับเชื้อไรโซเบียมหลำยชนิดในดินได้	กำรคลุกเชื้อไรโซเบียมจะท�ำให้ถั่วเขียว
ตรงึไนโตรเจนจำกอำกำศเพือ่กำรเจรญิเตบิโตของถัว่เขยีว	ปรมิำณไนโตรเจนทีต่รงึได้ 
จะเป็นอำหำรของต้นถ่ัวเขียว	 ท�ำให้ดินอุดมสมบูรณ์	 และเป็นกำรประหยัดกำรให ้
ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นกำรช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

 ข้อควรระวังในการคลุกเชื้อไรโซเบียม คือ 
 v	 ใช้เชื้อไรโซเบียมส�ำหรับถั่วเขียวเท่ำนั้น	
 v	 เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่คลุกไรโซเบียมแล้วควรใช้ให้หมดทันที	
 v	 ไม่ควรปลูกถั่วเขียวที่คลุกเชื้อไรโซเบียมในดินที่แห้งมำกๆ	เพื่อรอฝน	
 v	 เมื่อหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแล้วควรรีบกลบทันที	เพื่อไม่ให้เมล็ดถูก 
	 	 แดดเผำ

ไรโซเบียมถั่วเขียว ปมรากถั่ว
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 4. วิธีการปลูกและระยะปลูก

การปลูกแบบหว่าน

 4.1 การปลูกแบบหว่าน
	 กำรปลูกถั่วเขียวหลังนำโดยอำศัยควำมชื้นในดิน	 หลังเก็บเก่ียวข้ำวแล้ว
ให้ไถดินขณะที่ดินยังมีควำมชื้นเพียงพอส�ำหรับกำรงอกของเมล็ด	 ควรเตรียมดิน
ให้ละเอียด	 ให้หว่ำนเมล็ดถ่ัวเขียวแล้วพรวนดินกลบทันทีเพื่อปิดผิวหน้ำดินกันกำร
ระเหยของน�้ำใต้ดิน	 ในกรณีดินเหนียวที่แห้งเกินไป	 ควำมชื้นไม่เพียงพอส�ำหรับ 
กำรงอก	 ควรปล่อยให้ดินแห้งจนแตกระแหงแล้วจึงปล่อยน�้ำเข้ำให้ท่วมและระบำย
ออกทันที	ทิ้งไว้จนดินหมำดหรือควำมชื้นพอเหมำะ	แล้วจึงไถพรวน
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การปลูกเป็นแถว

 4.2 การปลูกเป็นแถว
	 ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวอัตรำ	4	-	5	กิโลกรัมต่อไร่	ปลูกแบบแถวคู่บนสันร่อง	
ระยะระหว่ำงแถว	50	เซนตเิมตร	ระยะระหว่ำงต้น	10	เซนตเิมตร	จ�ำนวน	2	ต้นต่อหลมุ	 
ได้จ�ำนวนต้น	64,000	ต้นต่อไร่

ปลูกเป็นแถวโดยใช้เครื่องปลูก

 4.3 การใช้เครื่องปลูก 
	 ควรเตรียมดินให้ละเอียด	 และสม�่ำเสมอก่อนปลูก	 ใช้ระยะระหว่ำงแถว	 
50	เซนติเมตร	จ�ำนวน	20	-	25	ต้น	ต่อแถวยำว	1	เมตร	ได้จ�ำนวนต้น	64,000	-	
80,000	ต้นต่อไร่
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การดูแลรักษา 

  1. การใส่ปุ๋ย
	 ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีควำมต้องกำรไนโตรเจนสูง	 แต่โดยธรรมชำติของพืช
ตระกูลถั่ว	สำมำรถตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศมำใช้เป็นประโยชน์โดยกำรท�ำงำนของ
จุลินทรีย์ไรโซเบียมที่ปมรำก	จึงควรคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียมถั่วเขียวก่อนปลูก	
 v	 ถ้ำดินมีควำมเป็นกรดเป็นด่ำง	 (pH)	 ต�่ำกว่ำ	 5.5	 ให้หว่ำนปูนขำว 
หรือปูนมำร์ล	อัตรำ	100	-	200	กิโลกรัมต่อไร่	พรวนกลบแล้วปล่อยทิ้งไว้	14	วัน	
ก่อนปลูก

N P K
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 v	 ถ้ำในดนิมอีนิทรยีวตัถสุงูกว่ำ	1.5	เปอร์เซน็ต์	ฟอสฟอรัสเป็นประโยชน์
มำกกว่ำ	 10	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 และโพแตสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มำกกว่ำ	 60	
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี	
 v	 กำรใส่ปุ๋ยเคมี	
  •	 ปุ๋ยไนโตรเจนไม่จ�ำเป็นต้องใส่	หำกมีกำรคลุกเชื้อไรโซเบียม
	 	 	 ก่อนปลูก	
  •	 ปุย๋ฟอสฟอรสั	มหีลกัเกณฑ์กำรใส่ปุย๋ฟอสฟอรสั	ดงัตำรำงต่อไปนี	้

  •	 ปุ ๋ยฟอสโปแตสเซียม	 ควรให้เมื่อดินที่ปลูกเป็นดินทรำยจัด	
และมีโปแตสเซียมต�่ำกว่ำ	 40	 ส่วนในล้ำนส่วน	 (พีพีเอ็ม)	 ควรใช้ปุ๋ยโปแตสเซียม 
ไม่เกิน	 6	 กิโลกรัม	 K2O	 ต่อไร่แต่ส�ำหรับดินเหนียวนั้นไม่จ�ำเป็นต้องใช้	 กำรให้ปุ๋ย 
อำจท�ำได้โดยกำรหว่ำนปุ๋ยลงในดินก่อนกำรไถเตรียมดินเพื่อปลูกถั่วเขียว

ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน ปริมาณปุยฟอสฟอรัส (P2O5) ที่ให้ 1 ไร่

น้อยกว่ำ	8	พีพีเอ็ม 9	-	15	กิโลกรัม

ระหว่ำง	8	-	15	พีพีเอ็ม 3	-	6	กิโลกรัม

สูงกว่ำ	15	พีพีเอ็ม ไม่ต้องใส่

*	พีพีเอ็ม	(ppm)	:	ปริมำณส่วนในล้ำนส่วน	
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  2. การให้น�้า
	 ถั่วเขียวเป็นพืชทนแล้ง	ใช้น�้ำน้อยตลอดฤดูปลูกประมำณ	220	มิลลิเมตร	
แต่ช่วงวิกฤติถั่วเขียวไม่ควรขำดน�้ำ	 คือ	 ระยะออกดอก	และติดฝัก	 ต้นถั่วเขียวควร 
ได้รับน�้ำเพียงพอ	มิฉะนั้นผลผลิตอำจตกต�่ำได้	
 v	 กำรปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้งเขตชลประทำน	 ควรให้น�้ำทันทีหลังปลูก	 
หรือเมื่อดินมีควำมช้ืนไม่เพียงพอส�ำหรับกำรงอก	 โดยทั่วไปจะให้น�้ำประมำณ	 
3	-	4	ครั้ง	ตลอดฤดูกำล	
 v	 ในพืน้ทีท่ี่ระดบัน�ำ้ใต้ดินสงูและลกัษณะดนิเป็นดนิเหนียวหรือดนิร่วน
ปนเหนียว	 สำมำรถปลูกถ่ัวเขียวโดยกำรให้น�้ำเพียงครั้งเดียวหรือไม่ให้น�้ำเลย	 เช่น	 
ในกรณีปลูกในนำหลังเกี่ยวข้ำว	 หว่ำนเมล็ดแล้วไถกลบถั่วเขียว	 ก็สำมำรถเจริญ 
เติบโตและให้ผลผลิตสูงพอสมควร	
 v	 ในกรณีที่มีน�้ำจ�ำกัด	 ควรใช้วัสดุ	 เช่น	 ฟำงข้ำวคลุมดิน	 เพ่ือลด 
ควำมรุนแรงของกำรขำดน�้ำ	

*** ข้อควรระวัง อย่าให้ถั่วเขียวขาดน�้าในระยะงอก ออกดอก และติดฝัก เพราะ
จะท�าให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก
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ศัตรูพืช

 1. วัชพืชที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด 

 1.1 ชนิดวัชพืช 
  1) วัชพืชฤดูเดียว เป็นวัชพืชที่ครบวงจรชีวิตภำยในฤดูเดียว	 
ส่วนมำกขยำยพันธุ์	ด้วยเมล็ด	แบ่งเป็น	
   ประเภทใบแคบ	 เช่น	 หญ้ำนกสีชมพู	 หญ้ำตีนนก	 หญ้ำตีนกำ 
หญ้ำปำกควำย	หญ้ำรังนก	และ	หญ้ำดอกขำว	เป็นต้น

ผักยาง

กกทราย

หญ้ารังนก หญ้าปากควาย

   ประเภทใบกว้าง	เช่น	ผักยำง	 
ผักปลำบ	 ผัก โขม	 ปอวัชพืช 	 ผั ก เบี้ ยหิน	 
ผักเสี้ยนผี	 สำบแร้งสำบกำ	 ผักครำดหัวแหวน	
ผักไผ่น�้ำ	 หญ้ำก�ำมะหยี่	 เทียนนำและกะเม็ง	
เป็นต้น	

   ประเภทกก	 เช่น	 กกทรำย	
เป็นต้น
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หญ้าแพรก

สาบเสือ

แห้วหมู

  2) วัชพืชข้ามปี	 เป็นวัชพืชที่ขยำยพันธุ์ด้วยต้น	 รำก	 เหง้ำ	 หัว	 
และไหล	ได้ดีกว่ำกำรขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด	แบ่งเป็น

 ข้อแนะน�า 
	 1)	 กำรเตรยีมแปลงทีด่ก่ีอนกำรปลกูจะช่วยลดปรมิำณวชัพชืในแปลงได้มำก
	 2)	 กำรปลกูถัว่เขยีวหลงันำในฤดแูล้งในพืน้ทีท่ีม่คีวำมชุม่ชืน้ในดนิด	ีหำก
มีกำรหว่ำนเมล็ดถั่วเขียวในอัตรำสูง	เช่น	12	กิโลกรัมต่อไร่	จะเป็นกำรควบคุมวัชพืช 
ไปในตวั	เนือ่งจำกต้นถ่ัวเขียวจะข้ึนแน่นบงัแสงและป้องกันวชัพืชงอก	ในขณะเดยีวกัน	 
ควำมชืน้ในดนิทีจ่�ำกดัจะเป็นตวัช่วยควบคมุวชัพชืได้ด้วย	จงึไม่จ�ำเป็นต้องใช้สำรเคมี

   ประเภทใบแคบ	เช่น	หญ้ำแพรก	 
หญ้ำตีนติด	และหญ้ำชันกำด	เป็นต้น	

   ประเภทใบกว้าง	เช่น	สำบเสือ	 
ไมยรำบเครือ	และตดหมู	ตดหมำ	เป็นต้น	

   ประเภทกก	 เช่น	 แห้วหมู	 กก	
และกกดอกตุ้ม	เป็นต้น	
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 1.2 วิธีการก�าจัดวัชพืช 
  1) วิธีกล 
  •	 ไถดิน	1	ครั้ง	ตำกดิน	7	-	10	วัน	พรวน	1	ครั้ง	แล้วครำดเก็บซำก
รำก	เหง้ำหัวและไหล	ของวัชพืชข้ำมปี	ออกจำกแปลงก่อนปลูกถั่วเขียว	
  •	 ใช้เครื่องมือกล	 เช่น	จอบหรือไถชักร่องก�ำจัดวัชพืช	ระหว่ำงแถว
ของถั่วเขียวในกรณีที่ปลูกแบบโรยเป็นแถว	 หรือใช้เคร่ืองปลูกเป็นแถวเป็นแนว	 
1	-	2	ครั้ง	ตำมควำมจ�ำเป็น	เมื่อถั่วเขียวอำยุ	15	และ	30	วัน	หลังงอก	
  •	 คลุมดินด้วยเศษซำกวัชพืชหรือฟำงข้ำวทันทีหลังปลูก	
  2) สารเคมี 
	 	 ในกรณทีีก่ำรป้องกนัก�ำจัดวชัพชืด้วยวธิกีลไม่มปีระสิทธภิำพเพยีงพอ	
ให้ใช้สำรเคมีก�ำจัดวัชพืช	กำรใช้สำรเคมี	มี	2	ประเภท	คือก่อนและหลังวัชพืชงอก	
ทั้งน้ีต้องสัมพันธ์กับวิธีปลูกและชนิดของวัชพืชในแปลงปลูก	 และเง่ือนไขอื่นๆ	 เช่น	
ข้อจ�ำกดัดำ้นเวลำ	กล่ำวคอืสำรควบคมุประเภทหลงังอก	พ่นหลงัจำกวชัพชืงอกแล้ว
แต่พืชยังไม่งอก

ตารางที่ 1 สารป้องกันก�าจัดวัชพืช 
วัชพืช สารป้องกันก�าจัด

วัชพืช
อัตราการใช้/น�้า

20 ลิตร/ พื้นที่ 1 งาน
วิธีการใช้/ ข้อควรระวัง

วัชพืชฤดูเดียว	 
ที่เกิดจำกเมล็ด  
ทัง้วชัพืชใบแคบ	 
และใบกว้ำง

อะลำคลอร์	(48%	EC) 125-150	มิลลิลิตร พ่นทันทีหลังปลูก	 ก่อนถั่ว
เขียวและวัชพืชงอก	 ขณะ
พ่นดินควรมีควำมชื้น	 และ
ไม่มีวัชพืชขึ้นอยู่

ออกซำไดอะซอน
(25%	EC)

80-150	มิลลิลิตร	

อิมำเซทำเพอร์
(5.3%	AE)

75-95	มิลลิลิตร	

ฟลูอะซิฟอบ-พี-บิวทิล	
(15%	EC)	+	โฟมซีำเฟน	 
(25%	EC)

40+40	มิลลิลิตร พ่นคลุมไปบนต้นถั่วเขียว	
และวัชพืช	 ระยะที่วัชพืช	
ส่วนใหญ่	 มี	 3-5	 ใบ	 หรือ	 
ประมำณ	15-20	วนัหลงังอก	 
ห ้ำมใช ้ โฟมีซำเฟนเกิน
อัตรำที่ก�ำหนด	 เพรำะอำจ
เป็นอนัตรำยต่อต้นถัว่เขยีว

ควซิำโลฟอบ-พ-ีเทฟิวรลิ	 
(6%	EC)	+	โฟมซีำเฟน	
(25%	EC)

50+40	มิลลิลิตร
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วัชพืช สารป้องกันก�าจัด
วัชพืช

อัตราการใช้/น�้า
20 ลิตร/ พื้นที่ 1 งาน

วิธีการใช้/ ข้อควรระวัง

วัชพืชฤดูเดียว	 
ทีเ่กดิจำกเมลด็	 
และเป็นวชัพชื	
ใบแคบมำก

ฟลูอะซิฟอบ-พี-บิวทิล	
(15%EC)

40	มิลลิลิตร พ่นคลมุไปบนต้นถ่ัวเขียว	และ 
วชัพชื	ระยะทีว่ชัพชื	ส่วนใหญ่ 
มี	 3-5	 ใบ	 หรือประมำณ	
15-20	วันหลังงอก

ควิซำโลฟอบ-พี-เทฟิวริล	 
(25%	EC)

50	มิลลิลิตร

วัชพืชฤดูเดียว	 
ที่เกิดจำกเมล็ด  
และเป ็นพืช	
ใบกว้ำงมำก

โฟมีซำเฟน	(25%	EC) 40	มิลลิลิตร พ่นคลุมไปบนต้นถั่วเขียว	
และวัชพืช	 ระยะที่วัชพืช	
ส่วนใหญ่มีใบ	3-5	ใบ	หรือ 
ประมำณ	15-20	วนัหลงังอก	 
ห้ำมใช้เกินอัตรำที่ก�ำหนด	
เพรำะอำจเป็นอันตรำยต่อ
ต้นถั่วเขียว

วัชพืชฤดูเดียว 
ทีเ่กดิจำกเมลด็ 
และต้นวชัพืชท่ี 
งอกขึ้นมำก่อน 
ปลกูถัว่เขยีวทัง้ 
วัชพืชใบแคบ 
และใบกว ้ำง 
วัชพืชข ้ำมป ี
และต้นวัชพืช 
ที่งอกขึ้นมำก่อน 
ปลูกถัว่เขยีวทัง้ 
วัชพืชใบแคบ 
และใบกว้ำง

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

125+75	มิลลิลิตร พ่นทันทีหลังปลูกก่อนถ่ัว
เขียวและวัชพืชงอกขณะ
พ่นดินควรมีควำมชื้น	 และ
มวีชัพชืงอกขึน้มำก่อนปลกู
ถั่วเขียว

อะลำคลอร์	(48%	EC)	
+	ไกลโฟเสท
(48%	SL)

125+100	มิลลิลิตร

1/			ในวงเล็บคือ	เปอร์เซ็นต์สำรออกฤทธิ์และรูปแบบของสำรป้องกันก�ำจัดวัชพืช

ตารางที่ 1 สารป้องกันก�าจัดวัชพืช (ต่อ)
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 2. โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

 2.1 โรคราแป้ง

  สาเหตุ เชื้อรำ	Oidium	sp.

  ลักษณะอาการ พบเส้นใยสีขำวคล้ำยผงแป้งโรยอยู่บนใบหรือส่วน 
ของพืชที่ถูกเชื้อรำเข้ำท�ำลำย	 ต่อมำใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและแห้งตำยไป	 
ถ้ำเช้ือรำเข้ำท�ำลำยในระยะกล้ำอำจท�ำให้ต้นกล้ำตำย	 แต่ถ้ำเช้ือรำเข้ำท�ำลำย	 
ในระยะออกดอกจะท�ำให้ต้นแคระแกร็น	 ติดฝักน้อย	 ฝักและเมล็ดมีขนำดเล็กลง	 
ฝักที่มีเช้ือรำสีขำวคล้ำยผงแป้งขึ้นคลุม	 ฝักจะบิดเบี้ยวแคระแกร็น	 และเมล็ด 
ไม่สมบูรณ์	

  ช่วงเวลาระบาด	 เป็นโรคที่พบระบำดในช่วงอำกำศแห้งและเย็น	
ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน	–	กุมภำพันธ์	เชื้อรำแพร่ระบำดโดยลม

  การป้องกันก�าจัด
  •		ก�ำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอำศัยของโรค
  •	 พ่นสำรเบโนมิลป้องกันก�ำจัดโรคพืช
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 2.1 โรครากเน่า โคนเน่า

  สาเหต	ุเชื้อรำ	Pythium aphanidermatum

  ลักษณะอาการ	 ผิวนอกของรำกและโคนต้นส่วนที่ติดดินมีสีน�้ำตำล	
ถ้ำในแปลงมีควำมชื้นสูงอำกำรของโรคจะลุกลำมอย่ำงรวดเร็วและพบเส้นใย 
สีขำวละเอียดปกคลุมบริเวณแผล	 ต้นถั่วเขียวที่เป็นโรคจะเหี่ยวและแห้งตำย	 
ท�ำควำมเสียหำยให้กับถั่วเขียวในทุกแหล่งปลูกในพ้ืนที่ที่ดินมีน�้ำขัง	 และกำร 
ระบำยน�้ำไม่ดี	 เช้ือรำสำมำรถเข้ำท�ำลำยต้นถ่ัวเขียวได้ทุกระยะกำรเจริญเติบโต	 
ถ้ำเข้ำท�ำลำยเมลด็	เมลด็จะเน่ำก่อนงอก	โดยทัว่ไป	ถ้ำต้นถัว่เขียว	อำย	ุ1	-	2	สปัดำห์
จะอ่อนแอต่อกำรเข้ำท�ำลำยของเชื้อรำมำก

  ช่วงเวลาระบาด	ช่วงฤดูฝนดินมีควำมชื้นสูง

  การป้องกันก�าจัด
  •	 เตรียมแปลงให้มีกำรระบำยน�้ำดีและไม่มีน�้ำขัง
  •	 ในแหล่งที่ระบำดประจ�ำ	คลุกเมล็ดด้วยสำรเคมีเมทำแลกซิล
ก่อนปลูก
  •	 ถอนและเผำท�ำลำยต้นที่เป็นโรค
  •	 ปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับกำรปลูกถั่วเขียว	ไม่ควรปลูกถั่วเขียว
ซ�้ำที่เดิมติดต่อกัน
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 2.3 โรคใบจุดสีน�้าตาล

  สาเหตุ เชื้อรำ	Cercospora canescens

  ลักษณะอาการ มักระบำดในฤดูฝน	 พบแผลบนใบจุดสีน�้ำตำล 
ค่อนข้ำงกลม	ขอบแผลไม่สม�่ำเสมอตรงกลำงแผลมีสีเทำ	ขนำดแผล	1	-	5	มิลลิเมตร	
ถ้ำอำกำรรนุแรงใบจะเปลีย่นเป็นสนี�ำ้ตำลและแห้งร่วงหล่น	โรคน้ีสำมำรถเข้ำท�ำลำย
ได้ทุกระยะกำรเจริญเติบโต	 ท�ำให้ผลผลิตเสียหำยมำก	 จะเป็นรุนแรงขึ้นในระยะที่
ต้นถั่วเขียวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว	 ท�ำให้สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงครั้งเดียว	 ฝักจะ
ลีบและขนำดของเมล็ดเล็กลง

  ช่วงเวลาระบาด	ระบำดอย่ำงรุนแรงในฤดูฝน

  การป้องกันก�าจัด
  •	 ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ต้ำนทำนโรค	เช่น	พันธุ์ชัยนำท	36
  •	 หลีกเลี่ยงกำรปลูกถั่วเขียวในช่วงที่มีกำรระบำดของโรค
  •	 ก�ำจดัวชัพชืบรเิวณรอบแปลงปลกู	เพือ่ไม่ให้เกิดกำรสะสมของโรค
  •	 ถ้ำพบระบำดมำกควรพ่นสำรเบโนมิล	หรือไทโอฟำเนตเมทิล		 	
ป้องกันก�ำจัดโรคพืช
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 2.4 โรคไวรัสใบด่างเหลือง

  สาเหต	ุเชื้อไวรัส	Mungbean Yellow Mosaic	Virus	(MYMV)

   ลักษณะอาการ ต้นที่เป็นโรคใบจะเป็นจุดสีเหลืองเล็กๆ	กระจำยอยู่
ท่ัวไปบนใบท�ำให้ใบมีสีเหลืองปนเขียว	 ต่อมำอำกำรใบจุดสีเหลืองนี้จะกระจำยแผ่
ออกไปเป็นผืนใหญ่	 และในที่สุดใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจัด	 ต่อมำอำกำรลำมขึ้นไปสู่
ใบยอด	ท�ำให้ยอดที่แตกใหม่มีอำกำรด่ำงเหลือง	ต้นแคระแกร็น	ไม่ออกดอกและไม่
ติดฝัก	แต่ถ้ำโรคนี้เกิดในระยะที่ติดฝักแล้ว	 ฝักจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจัด	ขนำดเล็ก
และสั้นผิดปกติ	ส่วนมำกฝักจะงอขึ้นไม่ติดเมล็ดหรือเมล็ดจะลีบเล็กกว่ำต้นปกติ

  ช่วงเวลาระบาด	 โรคนี้พบระบำดท�ำควำมเสียหำยกับถั่วเขียวได ้
ทุกระยะกำรเจริญเติบโต	ตั้งแต่ถั่วเขียวอำยุประมำณ	2	สัปดำห์ขึ้นไป

  การป้องกันก�าจัด
   • หลกีเลีย่งกำรปลูกถ่ัวเขยีวในบรเิวณทีมี่กำรระบำดของโรค	ถ้ำจ�ำเป็น 
ให้ถอนต้นที่เป็นโรคเผำท�ำลำย	เว้นระยะ	2	-	3	เดือนจึงค่อยปลูกใหม่
  •	 ก�ำจัดพืชอำศัยท้ังในและนอกแปลงปลูก	 เช่น	 พืชตระกูลถ่ัวและ 
วัชพืชต่ำงๆ
  •	 พ ่นสำรก�ำจัดแมลงเมื่อพบแมลงหวี่ขำวระบำดมำก	 เช ่น	 
อมิดิำโคลพรดิ	5%	EC	อัตรำ	20	มลิลลิติรต่อน�ำ้	20	ลติร	หรือไตรอะโซฟอส	40%	EC	
อัตรำ	40	มิลลิลิตรต่อน�้ำ	20	ลิตร	หรือคำร์โบซัลแฟน	20%	EC	อัตรำ	60	มิลลิลิตร
ต่อน�้ำ	20	ลิตร	โดยพ่น	2	-	3	ครั้ง	ห่ำงกัน	7	-	10	วัน
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 2.5 อาการที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก

  ลักษณะอาการ	ส่วนใหญ่พบในดินด่ำงสีด�ำชุดตำคลี	อำกำรที่พบคือ
ใบยอดที่แตกออกมำใหม่มีสีเหลืองซีดแต่เส้นกลำงใบยังคงมีสีเขียว	 ถ้ำขำดรุนแรง 
ใบเปลีย่นเป็นสเีหลอืงซดีจนเกือบขำว	ต้นแคระแกรน็ผลผลติลดลงหรอืไม่ได้ผลผลติ

  การป้องกันก�าจัด
  • ใช้พันธุ์ทนทำน	ได้แก่	พันธุ์ชัยนำท	84	-	1	ชัยนำท	72	และชัยนำท	36
  •	 พ่นเหล็กซัลเฟต	 ควำมเข้มข้น	 0.5%	 อัตรำ	 3	 กิโลกรัมต่อไร่ 
เมื่อต้นถั่วเขียวอำยุ	20,	30	และ	40	วันหลังงอก

ตารางที่ 2 สารป้องกันก�าจัดโรคถั่วเขียว
โรค สารป้องกัน

ก�าจัดโรค
อัตราการใช้/น�้า 

20 ลิตร
วิธีการใช้/

ข้อควรระวัง
หยุดการใช้
สารก่อน 

เก็บเกี่ยว (วัน)

รำแป้ง เบโนมิล
(50%	DS)

15-20	กรัม พ่นเมือ่ถัว่เขยีว	อำย	ุ30	วนั	 
และพ่นซ�ำ้อกี	ทกุ	10	วนั	
รวม	3	ครั้ง

14

รำกเน่ำ
โคนเน่ำ

เมทำแลกซิล	
(35%	DS)

5	กรัม/เมล็ดพันธุ์	
1	กิโลกรัม

คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก -

ใบจุด
สีน�้ำตำล

เบโนมิล
(50%	WP)

15-20	กรัม พ่นถัว่เขยีวเมือ่อำย	ุ30	วนั 
และพ่นซ�้ำอีก	 1-2	 ครั้ง	
ทุกๆ	7-10	วัน	ขึ้นอยู่กับ 
ควำมรุนแรงของโรค

14

ไทโอฟำเนตเมทลิ	
(70%	WP)

15-20	กรัม

ไ ว รั ส ใ บ 
ด่ำงเหลือง

อิมิดำโคลพริด	
(5%	EC)
ไตรอะโซฟอส
(40%	EC)
คำร์โบซัลแฟน
(20%	EC)

20	มิลลิลิตร

40	มิลลิลิตร

60	มิลลิลิตร

พ่น	2	-	3	ครั้ง	ป้องกัน
แมลงปำกดดูพำหะน�ำโรค	 
ห่ำงกัน	7	-	10	วัน

-

1/	 	 ในวงเล็บคือ	 เปอร์เซ็นต์ของสำรออกฤทธิ์และรูปแบบของสำรป้องกันและ 
ก�ำจัดโรคพืช
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 3. แมลงศัตรูพืชที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

 3.1 หนอนแมลงวันเจาะล�าต้น 
  Ophiomyia phaseoli	(Tryon)
  Melanagromyza sojae	(Zehntner)

  ลักษณะและการท�าลาย	 ตัวเต็มวัยเป็นแมลงขนำดเล็ก	 สีเทำด�ำ 
ขนำดประมำณ	2	-	3	มิลลิเมตร	วำงไข่ในเนื้อเยื่อของใบ	หนอนจะชอนไชไปกัดกิน 
เนือ้เยือ่แกนกลำงล�ำต้น	หรือเนือ้เยือ่รอบๆ	ล�ำต้นในระดบัผวิดนิ	ท�ำให้เนือ้เยือ่ล�ำต้น 
เน่ำเปื่อย	 หำกเข้ำท�ำลำยรุนแรงในระยะต้นอ่อน	 อำจท�ำให้ต้นตำย	 ต้นแคระแกร็น	
ผลผลิตลดลง

  ช่วงเวลาระบาด	ระยะต้นอ่อน	หรือถั่วเขียวอำยุ	7	-	21	วัน

  การป้องกันก�าจัด	 คลุกเมล็ดด้วยสำรอิมิดำโคลพริดก่อนปลูกหรือ 
พ่นสำรไตรอะโซฟอสป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
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 3.2 เพลี้ยไฟ Megalurothrips usitatus (Bagnall)

  ลักษณะและการท�าลาย	 เป็นแมลงขนำดเล็ก	 ขนำดประมำณ	 
1	 -	 3	 มิลลิเมตร	 สีเหลือง	 สีน�้ำตำลหรือน�้ำตำลด�ำ	 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกิน	 
น�้ำเลี้ยงจำกส่วนอ่อนต่ำงๆ	 ของพืช	 เช่น	 ใบ	 และดอก	 ท�ำให้ใบหงิกงอ	 บิดเบี้ยว	 
แห้งกรอบ	ดอกร่วง	ติดฝักน้อย

  ช่วงเวลาระบาด ในฤดแูล้ง ประมำณปลำยเดอืนมกรำคม	–	กมุภำพนัธ์	 
หรือในฤดูฝนที่เกิดสภำวะฝนทิ้งช่วง	อำกำศร้อนและควำมชื้นสัมพัทธ์สูง

  การป้องกันก�าจัด	 ในฤดูแล้งควรปลูกถั่วเขียวกลำงเดือนธันวำคม	–	 
กลำงเดือนมกรำคม	 ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรท�ำลำยของแมลงน้อยที่สุดพ่นสำรคำร์โบ- 
ซัลแฟนหรือไตรอะโซฟอสป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
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 3.3 หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (Fabricius)

  ลักษณะและการท�าลาย	 ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืน	 เมื่อกำงปีก 
กว้ำง	ประมำณ	3	เซนติเมตร	วำงไข่เป็นกลุ่มตำมใบพืช	มีขนสีน�้ำตำลอ่อนปกคลุม	
ตัวหนอนมีสีเขียวหรือน�้ำตำลอ่อน	มีจุดสีด�ำ	2	จุดด้ำนข้ำง	ท�ำลำยโดยกัดกินใบ	ดอก
และฝักอ่อน	ในเวลำกลำงวันมักหลบซ่อนในดิน	

  ช่วงเวลาระบาด	ระบำดทุกระยะกำรเจริญเติบโตของพืชในถั่วเขียว	
ที่ปลูกฤดูแล้งพบมำกระหว่ำงเดือนมกรำคม	-	มีนำคม

  การป้องกนัก�าจดั	เกบ็กลุม่ไข่และตวัหนอนท�ำลำย	พ่นสำรไตรอะโซฟอส 
ป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
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 3.4 หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hubner)

  ลักษณะและการท�าลาย	 ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืน	 วำงไข่เป็น 
ฟองเดี่ยวๆ	 ตำมส่วนต่ำงๆ	 ของพืช	 ตัวหนอนมีสีต่ำงๆ	 กัน	 ได้แก่	 เขียวเหลืองเทำ 
และน�้ำตำลเข้ม	 มีขนรอบตัวและมีแถบสีด�ำพำดยำวตำมด้ำนข้ำงล�ำต้น	 ท�ำลำย 
ถั่วเขียวผิวด�ำโดยกัดกินใบ	ดอก	เจำะฝักและกัดกินเมล็ดภำยในฝัก

  ช่วงเวลาระบาด	ในฤดูแล้ง	ประมำณเดือนกุมภำพันธ์	-	มีนำคม

  การป้องกันก�าจัด	พ่นสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
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 3.5 หนอนเจาะฝักมารูค่า Maruca vitrata (Fabricius)

  ลักษณะและการท�าลาย	 ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืน	 เมื่อกำงปีก 
กว้ำงประมำณ	 2.3	 -	 3	 เซนติเมตร	 วำงไข่ไว้ที่กลีบดอก	 ตัวหนอนมีสีขำวและ 
ขำวเหลือง	 มีจุดสีน�้ำตำลด�ำเป็นคู่บนส่วนหลังของล�ำตัวทุกปล้อง	 ท�ำควำมเสียหำย
กับถั่วเขียวโดยสร้ำงใยมำพันช่อดอก	 แล้วอำศัยอยู่ภำยในกัดกินเกสรดอก	 และ 
กลีบดอกจนหมด	 แล้วเคลื่อนย้ำยไปเจำะกัดกินดอกอ่ืนๆ	 ต่อไป	 เมื่อท�ำลำย 
ดอกหมดแล้วหนอนจะเจำะเข้ำท�ำลำยฝักท่ีอยู ่ติดกับดอกหรือติดกับใบและ 
กัดกินเมล็ดภำยในฝัก	ท�ำให้ผลผลิตลดลงมำกหรือไม่ได้ผลผลิตเลย

  ช่วงเวลาระบาด	 ระยะออกดอกและติดฝัก	 ปลำยฤดูฝนประมำณ
เดือนสิงหำคม	-	ตุลำคม

  การป้องกันก�าจัด	พ่นสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
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 3.6 เพลี้ยอ่อน Aphis craccivora (Koch)

  ลักษณะและการท�าลาย	 เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงปำกดูดที่มีขนำดเล็ก	 
เคลื่อนไหวช้ำ	 ผนังล�ำตัวอ่อนนุ่มมีส่วนท้องโต	 ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลักษณะ 
คล้ำยกนัมำก	ดดูกนิน�ำ้เลีย้งตำมยอดใบอ่อน	ช่อดอก	และฝักอ่อน	ท�ำให้ต้นแคระแกรน็	 
ยอดบิดเบี้ยวและเมล็ดลีบ	ท�ำให้ผลผลิตเสียหำย	

  ช่วงเวลาระบาด	 ในฤดูแล้ง	 ประมำณเดือนกุมภำพันธ์	 –	 มีนำคม	 
ฤดูฝนประมำณเดือนกันยำยน	–	ตุลำคม

  การป้องกันก�าจัด	พ่นสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
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 3.7 ด้วงถั่วเขียว
  Callosobruchus maculatus	(Fabricius)
  Callosobruchus chinensis	(Linnaeus)

  ลักษณะและการท�าลาย	ตัวเต็มวัยมีสีน�้ำตำล	เป็นด้วงปีกแข็งขนำด 
เล็กประมำณ	 3.0	 -	 4.5	 มิลลิเมตร	 ปีกสั้นไม่คลุมสุดล�ำตัว	 มีแถบหรือจุด 
สนี�ำ้ตำลแก่บนปีกทัง้สองข้ำง	ปลำยปีกมสีดี�ำ	ล�ำตัวเรยีวแคบไปทำงส่วนหวั	หวัเลก็และ
งุม้เข้ำหำส่วนอก	เข้ำท�ำลำยเมลด็โดยวำงไข่สขีำวนวลทีผ่วิเมลด็	หนอนเป็นระยะเดียว
ทีท่�ำลำยเมลด็	เมือ่ฟักออกจำกไข่แล้วเจำะเข้ำไปอำศยัและกัดกินเน้ือภำยในเมลด็	และ 
เข้ำดักแด้อยู่ภำยในจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย	จึงเจำะรูกลมออกมำภำยนอก	ถั่วเขียว 
จะถูกด้วงถั่วเขียวเข้ำท�ำลำยต้ังแต่ยังเป็นฝักอยู ่ในไร่	 ซึ่งจะเจริญเติบโตและ 
ขยำยพันธุ์ต่อในโรงเก็บ

  ช่วงเวลาระบาด	ระบำดตลอดปี

  การป้องกนัก�าจดั ท�ำควำมสะอำดโรงเกบ็ก่อนน�ำเมลด็เข้ำเก็บรักษำ	 
เมื่อพบแมลงต้องท�ำกำรก�ำจัดทันที	ใช้สำรคลุกเมล็ดหรือสำรรมเมล็ด
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ตารางที่ 3 การใช้สารป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืชถั่วเขียว
แมลงศัตรูพืช สารป้องกัน

ก�าจัดโรค
อัตราการใช้/น�า้ 

20 ลิตร
วิธีการใช้/ข้อควรระวัง หยุดการใช ้

สารก่อน 
เก็บเกี่ยว (วัน)

หนอนแมลงวัน
เจำะล�ำต้น

ไตรอะโซฟอส	
(40%	EC)

50	มิลลิลิตร พ่นหลังจำกถั่วเขียวงอก
พ้นดนิ	7-10	วนั	และพ่นซ�ำ้ 
อีก	1-2	ครั้ง	ห่ำงกัน	7	วัน

14

อมิดิำโคลพรดิ	
(70%	WS)

2	กรัม/เมล็ด	1	
กิโลกรัม

คลุกเมล็ดก่อนปลูก -

เพลี้ยไฟ คำร์โบซลัแฟน	
(20%	EC)

50	มิลลิลิตร พ่นเมือ่พบเพลีย้ไฟ	ท�ำลำย 
ใบและดอกในระยะท่ีถั่วเขียว 
เจรญิเตบิโตทำงใบและล�ำต้น 
จนถงึระยะตดิฝักอ่อน	ควรพ่น	 
1-2	ครั้ง	ห่ำงกัน	7-10	วัน

14

ไตรอะโซฟอส	
(40%	EC)

50	มิลลิลิตร 14

หนอนกระทูผ้กั ไตรอะโซฟอส	
(40%	EC)

40	มิลลิลิตร พ่นเมือ่พบใบถูกท�ำลำยมำกกว่ำ	 
30	%	1-2	ครัง้	ห่ำงกนั	7-10	วนั

14

หนอน เ จ ำ ะ
สมอฝ้ำย

ไตรอะโซฟอส	
(40%	EC)

50	มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบหนอนเกิน	2-3	ตัว/ 
แถวถัว่เขยีวยำว	1	เมตร	หรอื 
พ่น	1-2	ครัง้	ห่ำงกนั	7-10	วนั	 
ในระยะถั่วเขียวออกดอก

14

คลอร์ไพรฟิอส	
(40%	EC)

50	มิลลิลิตร 7

หนอนเจำะฝัก
มำรูค่ำ

ไตรอะโซฟอส	
(40%	EC)

50	มิลลิลิตร พ่นเมื่อดอกและฝักถูกท�ำลำย	 
30%	 ในระยะถั่วเขียว
ออกดอกและฝักถกูท�ำลำย	
20%	 ในระยะฝักแรกเต่ง	
ควรพ่น	1-2	ครัง้	ห่ำงกัน	10	วนั

-

แลมบ์ด้ำ	ไซฮำโล	 
(2.5%	EC)

20	มิลลิลิตร

เพลี้ยอ่อน ไตรอะโซฟอส	
(40%	EC)

40	มิลลิลิตร พ ่น เมื่ อพบเพลี้ ยอ ่ อน	
ระบำดมำก	1-2	ครั้ง	ห่ำง
กัน	7-10	วัน

-

คำร์โบซลัแฟน	
(20%	EC)

50	มิลลิลิตร

ด้วงถั่วเขียว อลูมิเนียมฟอส
ไฟด์	(56%	TB)

อตัรำทีใ่ช้	2-3	เมด็/ 
เมล็ดถั่วเขียว	1	ตัน

อัตรำที่ใช้	2-3	เม็ด/เมล็ด
ถั่วเขียว	1	ตัน

-
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การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

 การเก็บเกี่ยว 
	 ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีกำรสุกแก่ของฝักในต้นเดียวกันไม่พร้อมกัน	 อำยุ 
กำรเก็บเกี่ยวถ่ัวเขียวขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภำพแวดล้อม	 ถ้ำสภำพกำรเพำะปลูก 
มีอุณหภูมิต�่ำและควำมชื้นสูง	อำยุเก็บเกี่ยวถั่วเขียวจะยืดออกไป	แต่สภำพแวดล้อม	
กำรเพำะปลูกมีอุณหภูมิสูง	 ควำมชื้นต�่ำ	 อำยุกำรเก็บเก่ียวจะสั้นลง	 โดยทั่วไปจะ 
เก็บเกี่ยว	2	ครั้ง	 โดยเก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่อมีฝักแก่	 (ฝักแก่มีสีด�ำ)	ร้อยละ	80	และ 
คร้ังที่	 2	 หลังจำกเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมำณ	 14	 วัน	 เก็บเกี่ยวโดยใช้มือปลิด	 
แต่ถ้ำเกบ็เกีย่วด้วยเคร่ืองจกัรกลจะท�ำให้เกบ็เกีย่วถัว่เขยีวได้เร็ว	แต่สำมำรถเก็บเก่ียว
ถั่วเขียวได้เพียงครั้งเดียว	ท�ำให้สูญเสียเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่แก่	

 การตากและนวด 

 การตากฝักของถั่วเขียว
 การตาก
	 น�ำฝักถ่ัวเขียวมำตำกแดด	 ในกรณีที่ตำกบนพื้นดินให้ใช้ผ้ำใบ	 หรือ 
ผ้ำพลำสติกรองพื้นกันควำมชื้น	ตำกประมำณ	1	-	2	แดด	เพื่อให้ควำมชื้นฝัก	และ 
เมล็ดลดลงเหลือประมำณร้อยละ	11	-	13	
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 การนวด
	 สำมำรถท�ำได้	3	วิธี	ได้แก่	
 v ใช้แรงงานคน	 โดยเอำฝักถ่ัวเขียวใช้กระสอบผ้ำหรือพลำสติก 
แล้วใช้ไม้ทุบ	 กำรใช้วิธีนี้ใช้เวลำนำน	 สิ้นเปลืองแรงงำน	 แต่ได้เมล็ดคุณภำพดี	 
มีกำรแตกหักของเมล็ดน้อยมำก	
 v ใช ้รถเหยียบย�่า	 วิธีนี้ท�ำได ้โดยกองฝ ักถั่วเขียวสูงประมำณ	 
25	 เซนติเมตร	 บนที่แห้ง	 ลำนซีเมนต์	 หรือลำนดินที่อัดแน่นและรองพ้ืนด้วยผ้ำใบ	 
ใช้รถไถเดินตำมหรือรถแทร็กเตอร์ย�่ำ	ควรปล่อยลมยำงให้อ่อนและใช้ควำมเร็วรอบ 
ของเครื่องต�่ำ	เพื่อลดกำรแตกหักของเมล็ดถั่วเขียว	
 v ใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วเขียว	 ซึ่งจะสำมำรถกะเทำะถั่วเขียวที่ม	ี
ควำมชื้นของเมล็ด	11.0	-	13.5	เปอร์เซ็นต์	อัตรำท�ำงำน	550	รอบต่อนำที	

ใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเหยียบย�่า
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 การเก็บรักษา 

การตากเมล็ดถั่วเขียว

การเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวบรรจุในถุง

	 หลงันวดเสรจ็แล้ว	ท�ำควำมสะอำดเมลด็โดยฝักหรือใช้แรงลมเพ่ือ	เอำเศษ
เปลือกฝักหรือสิ่งเจือปนอื่นๆ	 ออก	 แล้วน�ำเมล็ดไปผึ่งแดดเพ่ือลดควำมช้ืนให้เหลือ
ประมำณ	11	-	12	เปอร์เซ็นต์	บรรจุเมล็ดถั่วเขียวในกระสอบที่สะอำด	มัดให้มิดชิด	
เพื่อเก็บรักษำหรือส่งจ�ำหน่ำยต่อไป	
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กรมวิชำกำรเกษตร,	 ฝ่ำยพันธุ์พืช	 กองควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร.	 2543.	 พันธุ์พืชข้ึนทะเบียนและพันธุ์พืช	
รบัรองตำมพระรำชบญัญตัพินัธุพ์ชื	พ.ศ.	2518	เล่ม	1.	กรมวชิำกำรเกษตร.กรงุเทพมหำนคร.	293	หน้ำ.

กรมวิชำกำรเกษตร,	 สถำบันวิจัยพืชไร่.	 2539.	 เอกสำรวิชำกำร	 พันธุ ์พืชไร่	 2539.	 สถำบันวิจัยพืชไร	่ 
กรุงเทพมหำนคร.	144	หน้ำ.

กรมวิชำกำรเกษตร,	 สถำบันวิจัยพืชไร่.	 2544.	 เอกสำรวิชำกำร	 พันธุ ์พืชไร่	 2543.	 สถำบันวิจัยพืชไร	่ 
กรุงเทพมหำนคร.	77	หน้ำ.

กรมส่งเสริมกำรเกษตร.	 กองส่งเสริมพีชไร่นำ.	 2545	 เทคโนโลยีกำรผลิตถั่วเขียวผิวมันคุณภำพดี	 กองส่งเสริม 
พืชไร่นำ	31.หน้ำ

กลุ ่มงำนวิจัยวัชพืช.	 2548.	 ค�ำแนะน�ำกำรป้องกันก�ำจัดวัชพืชและกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดวัชพืช	 ปี	 2547.	 
ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช	กรมวิชำกำรเกษตร	กรุงเทพฯ.	133	หน้ำ.

กองกีฏและสัตววิทยำ.	2551.	กำรป้องกันก�ำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชปี	2551.	เอกสำรวิชำกำรเกษตร	ค�ำแนะน�ำ	
กลุ่มกีฏและสัตววิทยำ	ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช	กรมวิชำกำรเกษตร	กรุงเทพฯ.	295	หน้ำ.

กองปฐพีวทิยำ.	2543.	ลกัษณะอำกำรขำดธำตอุำหำรของพืช.	เอกสำรวิชำกำร.	กองปฐพวีทิยำ	กรมวชิำกำรเกษตร	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	119	หน้ำ.

กองโรคพชืและจุลชวีวทิยำ.	2545.	คูม่อืโรคพชืไร่.	เอกสำรวชิำกำรกองโรคพชืและจลุชวีวิทยำ	กรมวชิำกำรเกษตร	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,	กรุงเทพฯ.	105	หน้ำ.

กองโรคพืชและจุลชีววิทยำ.	 2544.	 โรคของถั่วเขียวและงำ.กองโรคพืชและจุลชีววิทยำ	 กรมวิชำกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	 กรุงเทพฯ.	 นันทินี	 ศรีจุมปำ	 ปรีชำ	 สุรินทร์	 สมยศ	 พิชิตพร	 พรพุฒิ	
ประเสริฐกุล	 และจรัสพร	 ถำวรสุข.	 2532.	 กำรศึกษำกำรเข้ำท�ำลำยของเชื้อรำ	 Macrophomina	 
phaseolina	 บนถั่วเขียวผิวด�ำพันธุ ์ต่ำงๆ.	 หน้ำ	 353-372.	 ใน:	 รำยงำนผลงำนวิจัยปี	 2532	 
ถั่วเขียว	 และพืชไร่ในเขตชลประทำน	 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนำท	 สถำบันวิจัยพืชไร่	 กรมวิชำกำรเกษตร	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ชชูำต	ิบญุศกัดิ.์	2560.	เทคโนโลยกีำรผลติเมลด็พนัธุถ์ัว่เขยีว.	เอกสำรประกอบกำรบรรยำยในกำรฝึกอบรมหลกัสตูร
เทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	วันที่	14-17	กุมภำพันธ์	2560	ณ	ศูนย์วิจัยและพัฒนำเมล็ด
พันธุ์พืช	จังหวัดพิษณุโลก

รังสิต	 สุวรรณเขตนิคม.	 2547.	 สำรป้องกันก�ำจัดวัชพืชพื้นฐำนและวิธีกำรใช้.	 ภำควิชำพืชไร่นำ	 คณะเกษตร	
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.	374	หน้ำ.

วิเชียร	บ�ำรุงศรี	 เตือนจิตต์	 สัตยำวิรุทธ์	 ศรีสมร	พิทักษ์	 สำทร	 สิริสิงห์	 และวรัญญำ	ตันติยุทธ.	 2543.	 เอกสำร
วิชำกำร	 แมลงศัตรูถ่ัวเขียวและกำรป้องกันก�ำจัด	 .	 กล่มุงำนวิจัยแมลงศัตรูพืชน�้ำมัน	 และพืชไร่กูลถ่ัว.	 
กองกีฏและสัตววิทยำ	กรมวิชำกำรเกษตร	กรุงเทพฯ.	44	หน้ำ.

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนำท	 2543.	 กำรผลิตถั่วเขียวอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม.	 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนำท	 สถำบันวิจัย 
พืชไร่	กรมวิชำกำรเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	49	หน้ำ

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนำท.	 2552.	 กำรผลิตถั่วเขียวในเขตชลประทำน.	 เอกสำรวิชำกำรศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนำท	 
กรมวิชำกำรเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	12	หน้ำ.

ศูนย์วิจัยพืชไร ่ชัยนำท.	 2555.	 กำรผลิตถ่ัวเขียว.	 เอกสำรเผยแพร่วิชำกำร.	 ศูนย์วิจัยพืชไร ่ชัยนำท	 
กรมวิชำกำรเกษตร	28	หน้ำ	ภำพประกอบได้รับกำรเอื้อเฟื้อจำกกรมวิชำกำรเกษตร

อภิพรรณ	พุกภักดี	และคณะ.	2534.	กำรปลูกถั่วเขียว	พันธุ์ก�ำแพงแสน	1	พันธุ์ก�ำแพงแสน	2.	เอกสำรเผยแพร่	
อันดับที่	39.	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	พิมพ์ครั้งที่	3.

เอกสารอ้างอิง
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นำยรัตนะ	สวำมีชัย	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
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