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การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
ถั่วเขียว จัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตไว้ใช้ในประเทศ ถั่วเขียวเป็นพืชที่มี
โปรตีนสูง นิยมใช้ทงั้ การบริโภคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ หลายรูปแบบ ได้แก่
ถั่วงอก วุ้นเส้น ขนมหวาน แป้งถั่วเขียว สบู่และครีมทาผิว เป็นต้น รวมถึงการใช้
ประโยชน์ด้านการเกษตรในการปรับปรุงบ�ำรุงดิน เนื่องจากถั่วเขียวเป็นพืชอายุสั้น
มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในอากาศ 10 - 56 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ
ต้นถั่วเขียวยังสามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ดี โดยทั่วไปจะให้ปริมาณไนโตรเจนสูงถึง
5 - 6 กิโลกรัมต่อไร่
พฤกษศาสตร์ทั่วไป
วงศ์ (Family) :
จีนัส (Genus) :
สปีชีส์ (Species) :
ชื่อสามัญ (Common na me) :
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) :
					

Papilionaceae
Vigna
radiata
ถั่วเขียวผิวมัน (mungbean, green gram)
ถั่วเขียวผิวด�ำ (black gram)
ถัว่ เขียวผิวมัน (Vigna radiata (L.) Wilczek)
ถัว่ เขียวผิวด�ำ (Vigna mungo (L.) Hepper)

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง

1

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกถั่วเขียวฤดูแล้ง
ถั่วเขียวฤดูแล้งเหมาะสําหรับการปลูกในนาหลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว
ปลูกในเดือนมกราคม เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม การปลูกในฤดูแลงนี้ไมเหมาะสม
สําหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมีอากาศหนาวเย็น เนื่องจาก
ถั่วเขียวเมื่อตนเล็กไมทนทานตออากาศที่เย็นเกินไป
สภาพพื้นที่ สามารถปลู ก ได้ ใ นดิ น แทบทุ ก สภาพพื้ น ที่ ทั้ ง เป็ น

ที่ราบ ที่ราบเชิงเขาและที่ดอน มีการระบายน�้ำดี ไมชอบนํ้าขัง ควร
ปลูกถั่วเขียวในดินที่ระบายนํ้าไดดี มีหนาดินลึก อินทรียวัตถุสูง
สภาพดิ น ถั่ ว เขี ย วเจริ ญ เติ บ โตได ทั้ ง ในดิ น เหนี ย วและดิ น ทราย

มีคา่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.5 - 7.0 ควรหลีกเลีย่ งดินด่างหรือ
ดินเค็ม (สังเกตเห็นก้อนเล็กๆ สีขาวขึ้นประปราย เช่น ดินชุดตาคลี) เพราะจะท�ำให้
ต้นแคระแกร็น ใบด่างเหลือง ผลผลิตต�่ำ และหากดินเป็นกรดจัดหรือดินเปรี้ยว
ควรหว่านปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดและลดพิษของธาตุอลูมินั่มและเหล็ก
สภาพภูมิอากาศ การก�ำหนดวันปลูกต้องค�ำนึงถึงปริมาณความ

ชืน้ ในดิน ตลอดจนอุณหภูมขิ ณะมีการเจริญเติบโตทางล�ำต้น ถัว่ เขียว
ไม่ทนต่อสภาพอากาศหนาว ถ้าอุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 15 องศาเซลเซียส หรือต�ำ่ กว่า
ถั่วเขียวจะชะงักการเจริญเติบโต โดยเฉพาะเมื่อต้นยังเล็ก ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง
การปลูกถั่วเขียวช่วงอากาศหนาวจัด อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลูกถั่วเขียว
เฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส
สภาพน�ำ้ การปลูกถัว่ เขียวในดินนาควรระบายนาํ้ ออกจากแปลงกอ น

ความชืน้ ในดินทีเ่ หมาะสมหลังการท�ำนาจะท�ำให้ถวั่ เขียวเจริญเติบโต
และสุกแกไดโดยไมตองใหนํ้าชลประทานเพราะถั่วเขียวมีอายุสั้น
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พันธุ์ถั่วเขียว
ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ ความงอกไม่ต�่ำกว่า  80 เปอร์เซ็นต์
คุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาด ต้านทานหรือทนทานต่อโรคและแมลง
ที่ส�ำคัญ เจริญเติบโตดีเหมาะกับชนิดของดิน และสภาพภูมิอากาศ
ถั่วเขียวที่นิยมปลูกมี 2 ชนิด ได้แก่ ถั่วเขียวผิวมัน หรือที่เรียกว่า  ถั่วมัน
และถั่วเขียวผิวด�ำ หรือที่เรียกว่า ถั่วแขก
1. ถั่วเขียวผิวมัน

พันธุ์ก�ำแพงแสน 1

1.1 พันธุ์ก�ำแพงแสน 1 อายุประมาณ 65 - 75 วัน ผลผลิตเฉลี่ย
208 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ลั ก ษณะเด่ น คื อ ฝั ก ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ เ หนื อ ทรงพุ ่ ม น�้ ำ หนั ก
1,000 เมล็ด ประมาณ 69 กรัม ต้านทานโรคใบจุดสีน�้ำตาลและโรคราแป้ง
ในระดับปานกลาง เหมาะส�ำหรับการปลูกในฤดูฝนหรือในเขตชลประทาน ข้อด้อย
คือ ค่อนข้างอ่อนแอต่อดินด่าง
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พันธุ์ก�ำแพงแสน 2

1.2 พั น ธุ ์ ก� ำ แพงแสน 2 อายุ ป ระมาณ
65 - 75 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 193 กิโลกรัมต่อไร่ น�้ำหนัก
1,000 เมล็ด ประมาณ 66 กรัม ลักษณะเด่น ฝักอยูเ่ หนือ
ทรงพุ่ม ต้านทานโรคใบจุดสีน�้ำตาลและโรคราแป้ง
ในระดับปานกลาง เหมาะส�ำหรับปลูกในฤดูแล้งนอกเขต
ชลประทาน ข้อด้อยคือ อ่อนแอมากต่อดินด่าง

พันธุ์ชัยนาท 60

1.3 พันธุ์ชัยนาท 60 อายุเก็บเกี่ยว 55 - 60 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 175
กิโลกรัมต่อไร่ น�ำ้ หนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 62 กรัม ลักษณะเด่น ทรงพุม่ เล็ก ต้นเตีย้
ฝั ก อยู ่ เ หนื อ ทรงพุ ่ ม เด่ น ชั ด อายุ เ ก็ บ เกี่ ย วสั้ น เหมาะส� ำ หรั บ การปลู ก ต้ น ฝน
ทนดินด่าง ข้อด้อยคือ ฝักแก่ค่อนข้างแตกง่าย อ่อนแอต่อโรคใบจุดสีน�้ำตาล
4
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พันธุ์ชัยนาท 36

1.4 พันธุ์ชัยนาท 36 อายุเก็บเกี่ยว 67 วัน
ผลผลิตเฉลี่ย 216 กิโลกรัมต่อไร่ น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด
ประมาณ 72 กรัม ลักษณะเด่น ขนาดเมล็ดใหญ่ ทนทาน
ดินด่าง ต้านทานใบจุดสีนำ�้ ตาลปานกลาง เหมาะส�ำหรับ
การปลูกปลายฝนและฤดูแล้ง เป็นพันธุ์ที่มีการสุกแก่
ของฝักชุดแรกและชุดสุดท้ายใกล้เคียงกันมากที่สุด คือ
ฝักแรกแก่ห่างจากฝักสุดท้ายประมาณ 12 วัน ข้อด้อย
คือ ไม่ต้านทานต่อโรคราแป้ง

พันธุ์ชัยนาท 72

1.5 พั น ธุ ์ ชั ย นาท 72 มี อ ายุ เ ก็ บ เกี่ ย ว
63 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 224 - 230 กิโลกรัมต่อไร่ น�้ำหนัก
1,000 เมล็ด ประมาณ 66 กรัม ลักษณะเด่น ปลูกได้
ในทุกฤดูและทุกภาค ต้านทานหนอนแมลงวันเจาะล�ำต้น
ปานกลาง
การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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พันธุ์ มอ. 1

1.6 พันธุ์ มอ. 1 ปรับปรุงพันธุโ์ ดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อายุประมาณ
65 - 75 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 208 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น เป็นพันธุ์ที่ทนต่อ
สภาพน�้ำขัง เหมาะส�ำหรับการปลูกในภาคใต้ เช่น ปลูกแซมในสวนยาง มีความ
ต้านทานโรคใบจุดสีน�้ำตาลปานกลาง ข้อด้อยคือ ค่อนข้างอ่อนแอต่อดินด่าง

พันธุ์ มทส. 1

1.7 พันธุ์ มทส. 1 อายุประมาณ 65 - 70 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 221 กิโลกรัม
ต่อไร่ ลักษณะเด่น ฝักมีลักษณะเป็นหวีอยู่เหนือทรงพุ่ม เก็บเกี่ยวง่าย ฝักไม่มีขน
ฝักเหนี่ยวไม่แตกง่าย เวลาถูกฝนน�้ำไม่ซึมผ่านฝักเข้าไปหาเมล็ด ดังนั้นจึงสามารถ
รอเก็บเกี่ยวฝักรุ่น 1 และรุ่น 2 พร้อมกันได้ ทนทานต่อโรคใบจุดสีน�้ำตาลและ
ราแป้งปานกลาง ข้อด้อยคือ ยังมีลักษณะเมล็ดตันหลงเหลืออยู่
6
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2. ถั่วเขียวผิวด�ำ

พันธุ์อู่ทอง 2

2.1 พันธุ์อู่ทอง 2 อายุประมาณ 90 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 180 กิโลกรัมต่อไร่
น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 44 กรัม เมล็ดสีน�้ำตาลหรือสีแดง ขนาดเมล็ดเล็ก
สม�่ำเสมอ

พันธุ์พิษณุโลก 2

2.2 พันธุ์พิษณุโลก 2 มีทรงพุ่มเตี้ยแคบและโปร่งกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 อายุ
ประมาณ 77 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 190 กิโลกรัมต่อไร่ น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ
50 กรัม
การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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วิธีปลูก
การปลูกถั่วเขียวฤดูแล้ง เป็นการปลูกถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
1.

ช่วงเวลาปลูก

การปลูกถัว่ เขียวฤดูแล้ง นิยมปลูกในพืน้ ทีน่ าหลังจากเก็บเกีย่ วขาวนาปีแลว
ในช่ ว งเดื อ นธั น วาคมถึ ง มกราคม ถ้ า ต้ อ งการผลผลิ ต สู ง ไม่ ค วรปลู ก เกิ น
ปลายเดือนมกราคม แต่ถา้ อากาศหนาวอุณหภูมติ ำ�่ กว่า 15 องศาเซลเซียส ควรเลือ่ น
การปลูกออกไปโดยให้เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมก่อนฝนตกชุก
ควรปลูกถัว่ เขียวทันทีทเี่ ก็บเกี่ยวข้าวแลว เพราะจะไดอาศัยปริมาณนํา้ ในดินสําหรับ
การเจริญเติบโตของถั่วเขียวแทนการใหนํ้าชลประทาน

8

กรมส่งเสริมการเกษตร

การเตรียมดิน
2.

การเตรียมดิน

การเตรียมดินให้เหมาะสมในการปลูกถั่วเขียวเป็นสิ่งส�ำคัญมาก วิธีการ
เตรียมดินขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และลักษณะดินจะสัมพันธ์กับวิธีการปลูก
กรณีที่เป็นดินร่วนปนทรายหลังเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรตัดตอซังเมื่อ
ดินหมาดหรือความชื้นพอเหมาะจึงหว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว แล้วใช้ผาน 7 ไถกลบ
ในคราวเดียวกัน บางแห่งที่มีปัญหาเรื่องวัชพืชจะไถดะด้วยผาน 3 ตากดินทิ้งไว้
และเมื่อเก็บเศษวัชพืชออก จึงไถด้วยผาน 7 อีกครั้ง ก่อนหว่านเมล็ดถั่วเขียว แล้ว
คราดกลบเมล็ด
กรณีเป็นดินเหนียวจัด ให้ท�ำร่องระบายน�้ำรอบแปลง และท�ำการปลูก
โดยไม่ไถเตรียมดิน กล่าวคือ หลังเก็บเกีย่ วข้าว พอดินหมาดให้ตดั ตอซังท�ำร่องระบาย
น�้ำรอบกระทงนาแล้วหว่านเมล็ดถั่วเขียว โดยไม่มีการไถเตรียมดินและไถคราดกลบ
หลังหว่านเมล็ด วิธีนี้เป็นการปลูกโดยไม่ให้น�้ำ จะท�ำได้ในบริเวณที่มีระดับน�้ำใต้ดิน
ค่อนข้างสูง แต่การใช้วิธีนี้ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ปลูก 8 - 10 กิโลกรัมต่อไร่ (เผื่อเมล็ด
ไม่งอกและนกมาจิกกินเมล็ดถั่วเขียวหลังปลูก)
กรณีปลูกในเขตชลประทานที่เป็นดินเหนียวจัด ต้องทิ้งไว้ให้ดินแห้ง
ก่อน แล้วปล่อยน�ำ้ เข้าให้ทว่ มแล้วระบายน�ำ้ ออกทันที ทิง้ ให้ดนิ หมาดจึงค่อยไถพรวน
วิธีนี้ดินจะแตกออกเป็นก้อนเล็กได้ง่าย เพราะหากไถพรวนทันทีหลังเกี่ยวข้าว
ดินยังมีความชืน้ สูง เมือ่ ไถดินจะจับเป็นก้อนโตท�ำให้กลบเมล็ดพันธุไ์ ม่ดี ความชุม่ ชืน้
ในดินจะสูญหายไปเร็วมาก การปลูกถั่วเขียวฤดูแล้งจะต้องรักษาความชื้นในดิน
ให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด
การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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3.

การคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อไรโซเบียม

ไรโซเบียมถั่วเขียว

ปมรากถั่ว

เกษตรกรควรคลุกเชื้อไรโซเบียมกับถั่วเขียวกอนปลูก โดยใชเชื้อไรโซเบี
ยมที่ใชสําหรับคลุกเมล็ดถั่วเขียวโดยเฉพาะ เชื้อไรโชเบียม 1 ถุง หนัก 200 กรัม
สามารถคลุกกับเมล็ดถั่วเขียวไดพอสําหรับการปลูก 1 ไร่
ในแปลงที่ เ คยปลู ก ถั่ ว เขี ย วติ ด ต  อ กั น และถั่ ว เขี ย วมี ก ารติ ด ปมดี แ ล ว
อาจไมจําเปนตองคลุกเชื้อไรโซเบียมอีก มีงานทดลองยืนยันวาถั่วเขียวสามารถ
เกิดปมกับเชื้อไรโซเบียมหลายชนิดในดินได การคลุกเชื้อไรโซเบียมจะทําใหถั่วเขียว
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศเพือ่ การเจริญเติบโตของถัว่ เขียว ปริมาณไนโตรเจนทีต่ รึงได้
จะเป็นอาหารของต้นถั่วเขียว ท�ำให้ดินอุดมสมบูรณ์ และเปนการประหยัดการให
ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
ข้อควรระวังในการคลุกเชื้อไรโซเบียม คือ
v
ใช้เชื้อไรโซเบียมส�ำหรับถั่วเขียวเท่านั้น
v
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่คลุกไรโซเบียมแล้วควรใช้ให้หมดทันที
v
ไม่ควรปลูกถั่วเขียวที่คลุกเชื้อไรโซเบียมในดินที่แห้งมากๆ เพื่อรอฝน
v
เมื่อหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแล้วควรรีบกลบทันที เพื่อไม่ให้เมล็ดถูก
แดดเผา
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4.

วิธีการปลูกและระยะปลูก

การปลูกแบบหว่าน

4.1 การปลูกแบบหว่าน
การปลูกถั่วเขียวหลังนาโดยอาศัยความชื้นในดิน หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
ให้ไถดินขณะที่ดินยังมีความชื้นเพียงพอส�ำหรับการงอกของเมล็ด ควรเตรียมดิน
ให้ละเอียด ให้หว่านเมล็ดถั่วเขียวแล้วพรวนดินกลบทันทีเพื่อปิดผิวหน้าดินกันการ
ระเหยของน�้ำใต้ดิน ในกรณีดินเหนียวที่แห้งเกินไป ความชื้นไม่เพียงพอส�ำหรับ
การงอก ควรปล่อยให้ดินแห้งจนแตกระแหงแล้วจึงปล่อยน�้ำเข้าให้ท่วมและระบาย
ออกทันที ทิ้งไว้จนดินหมาดหรือความชื้นพอเหมาะ แล้วจึงไถพรวน

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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การปลูกเป็นแถว

4.2 การปลูกเป็นแถว
ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวอัตรา 4 - 5 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกแบบแถวคู่บนสันร่อง
ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 10 เซนติเมตร จ�ำนวน 2 ต้นต่อหลุม
ได้จ�ำนวนต้น 64,000 ต้นต่อไร่

ปลูกเป็นแถวโดยใช้เครื่องปลูก

4.3 การใช้เครื่องปลูก
ควรเตรียมดินให้ละเอียด และสม�่ำเสมอก่อนปลูก ใช้ระยะระหว่างแถว
50 เซนติเมตร จ�ำนวน 20 - 25 ต้น ต่อแถวยาว 1 เมตร ได้จ�ำนวนต้น 64,000 80,000 ต้นต่อไร่
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N
P
K

การดูแลรักษา

1.

การใส่ปุ๋ย

ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีความต้องการไนโตรเจนสูง แต่โดยธรรมชาติของพืช
ตระกูลถั่ว สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้เป็นประโยชน์โดยการท�ำงานของ
จุลินทรีย์ไรโซเบียมที่ปมราก จึงควรคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียมถั่วเขียวก่อนปลูก
v
ถ้าดินมีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ต�่ำกว่า  5.5 ให้หว่านปูนขาว
หรือปูนมาร์ล อัตรา 100 - 200 กิโลกรัมต่อไร่ พรวนกลบแล้วปล่อยทิ้งไว้ 14 วัน
ก่อนปลูก

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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ถ้าในดินมีอนิ ทรียวัตถุสงู กว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสเป็นประโยชน์
มากกว่า  10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแตสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่า  60
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี
v
การใส่ปุ๋ยเคมี
		
• ปุยไนโตรเจนไม่จ�ำเป็นต้องใส่ หากมีการคลุกเชื้อไรโซเบียม
กอนปลูก
		
• ปุย ฟอสฟอรัส มีหลักเกณฑ์การใสป ยุ ฟอสฟอรัส ดังตารางตอไปนี้
v

ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน
นอยกวา 8 พีพีเอ็ม
ระหวาง 8 - 15 พีพีเอ็ม
สูงกวา 15 พีพีเอ็ม

ปริมาณปุยฟอสฟอรัส (P2O5) ที่ให 1 ไร
9 - 15 กิโลกรัม
3 - 6 กิโลกรัม
ไมตองใส

* พีพีเอ็ม (ppm) : ปริมาณสวนในลานสวน
		
• ปุ  ย ฟอสโปแตสเซี ย ม ควรให  เ มื่ อ ดิ น ที่ ป ลู ก เป น ดิ น ทรายจั ด
และมีโปแตสเซียมตํ่ากวา  40 สวนในลานสวน (พีพีเอ็ม) ควรใชปุยโปแตสเซียม
ไมเกิน 6 กิโลกรัม K2O ตอไรแตสําหรับดินเหนียวนั้นไมจําเปนตองใช  การให้ปุย
อาจทําไดโดยการหวานปุยลงในดินกอนการไถเตรียมดินเพื่อปลูกถั่วเขียว
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2.

การให้น�้ำ

ถั่วเขียวเป็นพืชทนแล้ง ใช้น�้ำน้อยตลอดฤดูปลูกประมาณ 220 มิลลิเมตร
แต่ช่วงวิกฤติถั่วเขียวไม่ควรขาดน�้ำ คือ ระยะออกดอก และติดฝัก ต้นถั่วเขียวควร
ได้รับน�้ำเพียงพอ มิฉะนั้นผลผลิตอาจตกต�่ำได้
v
การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้งเขตชลประทาน ควรให้น�้ำทันทีหลังปลูก
หรือเมื่อดินมีความชื้นไม่เพียงพอส�ำหรับการงอก โดยทั่วไปจะให้น�้ำประมาณ
3 - 4 ครั้ง ตลอดฤดูกาล
v
ในพืน้ ทีท่ รี่ ะดับน�ำ้ ใต้ดนิ สูงและลักษณะดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วน
ปนเหนียว สามารถปลูกถั่วเขียวโดยการให้น�้ำเพียงครั้งเดียวหรือไม่ให้น�้ำเลย เช่น
ในกรณีปลูกในนาหลังเกี่ยวข้าว หว่านเมล็ดแล้วไถกลบถั่วเขียว ก็สามารถเจริญ
เติบโตและให้ผลผลิตสูงพอสมควร
v
ในกรณีที่มีน�้ำจ�ำกัด ควรใช้วัสดุ เช่น ฟางข้าวคลุมดิน เพื่อลด
ความรุนแรงของการขาดน�้ำ
*** ข้อควรระวัง อย่าให้ถั่วเขียวขาดน�้ำในระยะงอก ออกดอก และติดฝัก เพราะ
จะท�ำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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ศัตรูพืช
1.

วัชพืชที่ส�ำคัญและการป้องกันก�ำจัด

1.1 ชนิดวัชพืช
1) วั ช พื ช ฤดู เ ดี ย ว เป็ น วั ช พื ช ที่ ค รบวงจรชี วิ ต ภายในฤดู เ ดี ย ว
ส่วนมากขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด แบ่งเป็น
			ประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา
หญ้าปากควาย หญ้ารังนก และ หญ้าดอกขาว เป็นต้น

หญ้ารังนก

			ประเภทใบกว้าง เช่น ผักยาง
ผั ก ปลาบ ผั ก โขม ปอวั ช พื ช ผั ก เบี้ ย หิ น
ผักเสี้ยนผี สาบแร้งสาบกา  ผักคราดหัวแหวน
ผั ก ไผ่ น�้ ำ หญ้ า ก� ำ มะหยี่ เที ย นนาและกะเม็ ง
เป็นต้น

หญ้าปากควาย

ผักยาง

			ประเภทกก เช่ น กกทราย
เป็นต้น
กกทราย
16
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2) วัชพืชข้ามปี เป็นวัชพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยต้น ราก เหง้า  หัว
และไหล ได้ดีกว่าการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แบ่งเป็น
		
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าแพรก
หญ้าตีนติด และหญ้าชันกาด เป็นต้น

หญ้าแพรก

			ประเภทใบกว้าง เช่น สาบเสือ
ไมยราบเครือ และตดหมู ตดหมา เป็นต้น

สาบเสือ

			ประเภทกก เช่น แห้วหมู กก
และกกดอกตุ้ม เป็นต้น
แห้วหมู

ข้อแนะน�ำ
1) การเตรียมแปลงทีด่ กี อ่ นการปลูกจะช่วยลดปริมาณวัชพืชในแปลงได้มาก
2) การปลูกถัว่ เขียวหลังนาในฤดูแล้งในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามชุม่ ชืน้ ในดินดี หาก
มีการหว่านเมล็ดถั่วเขียวในอัตราสูง เช่น 12 กิโลกรัมต่อไร่ จะเป็นการควบคุมวัชพืช
ไปในตัว เนือ่ งจากต้นถัว่ เขียวจะขึน้ แน่นบังแสงและป้องกันวัชพืชงอก ในขณะเดียวกัน
ความชืน้ ในดินทีจ่ ำ� กัดจะเป็นตัวช่วยควบคุมวัชพืชได้ดว้ ย จึงไม่จำ� เป็นต้องใช้สารเคมี
การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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1.2 วิธีการก�ำจัดวัชพืช
		 1) วิธีกล
		
• ไถดิน 1 ครั้ง ตากดิน 7 - 10 วัน พรวน 1 ครั้ง แล้วคราดเก็บซาก
ราก เหง้าหัวและไหล ของวัชพืชข้ามปี ออกจากแปลงก่อนปลูกถั่วเขียว
		
• ใช้เครื่องมือกล เช่น จอบหรือไถชักร่องก�ำจัดวัชพืช ระหว่างแถว
ของถั่วเขียวในกรณีที่ปลูกแบบโรยเป็นแถว หรือใช้เครื่องปลูกเป็นแถวเป็นแนว
1 - 2 ครั้ง ตามความจ�ำเป็น เมื่อถั่วเขียวอายุ 15 และ 30 วัน หลังงอก
		
• คลุมดินด้วยเศษซากวัชพืชหรือฟางข้าวทันทีหลังปลูก
		 2) สารเคมี
ในกรณีทกี่ ารป้องกันก�ำจัดวัชพืชด้วยวิธกี ลไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
ให้ใช้สารเคมีก�ำจัดวัชพืช การใช้สารเคมี มี 2 ประเภท คือก่อนและหลังวัชพืชงอก
ทั้งนี้ต้องสัมพันธ์กับวิธีปลูกและชนิดของวัชพืชในแปลงปลูก และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น
ข้อจ�ำกัดด้านเวลา กล่าวคือสารควบคุมประเภทหลังงอก พ่นหลังจากวัชพืชงอกแล้ว
แต่พืชยังไม่งอก
ตารางที่

1

สารป้องกันก�ำจัดวัชพืช

วัชพืช

สารป้องกันก�ำจัด
อัตราการใช้/น�้ำ
วัชพืช
20 ลิตร/ พื้นที่ 1 งาน
วัชพืชฤดูเดียว อะลาคลอร์ (48% EC) 125-150 มิลลิลิตร
ที่เกิดจากเมล็ด ออกซาไดอะซอน
80-150 มิลลิลิตร
ทัง้ วัชพืชใบแคบ (25% EC)
และใบกว้าง อิมาเซทาเพอร์
75-95 มิลลิลิตร
(5.3% AE)
ฟลูอะซิฟอบ-พี-บิวทิล 40+40 มิลลิลิตร
(15% EC) + โฟมีซาเฟน
(25% EC)
ควิซาโลฟอบ-พี-เทฟิวริล 50+40 มิลลิลิตร
(6% EC) + โฟมีซาเฟน
(25% EC)
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วิธีการใช้/ ข้อควรระวัง
พ่นทันทีหลังปลูก ก่อนถั่ว
เขียวและวัชพืชงอก ขณะ
พ่นดินควรมีความชื้น และ
ไม่มีวัชพืชขึ้นอยู่
พ่นคลุมไปบนต้นถั่วเขียว
และวัชพืช ระยะที่วัชพืช
ส่วนใหญ่ มี 3-5 ใบ หรือ
ประมาณ 15-20 วันหลังงอก
ห้ า มใช้ โ ฟมี ซ าเฟนเกิ น
อัตราที่ก�ำหนด เพราะอาจ
เป็นอันตรายต่อต้นถัว่ เขียว

ตารางที่

1

สารป้องกันก�ำจัดวัชพืช (ต่อ)

วัชพืช
วัชพืชฤดูเดียว
ทีเ่ กิดจากเมล็ด
และเป็นวัชพืช
ใบแคบมาก
วัชพืชฤดูเดียว
ที่เกิดจากเมล็ด
และเป็ น พื ช
ใบกว้างมาก

วัชพืชฤดูเดียว
ทีเ่ กิดจากเมล็ด
และต้นวัชพืชที่
งอกขึ้นมาก่อน
ปลูกถัว่ เขียวทัง้
วัชพืชใบแคบ
และใบกว้ า ง
วั ช พื ช ข้ า มปี
และต้นวัชพืช
ที่งอกขึ้นมาก่อน
ปลูกถัว่ เขียวทัง้
วั ช พื ช ใบแคบ
และใบกว้าง

สารป้องกันก�ำจัด
อัตราการใช้/น�้ำ
วัชพืช
20 ลิตร/ พื้นที่ 1 งาน
ฟลูอะซิฟอบ-พี-บิวทิล
40 มิลลิลิตร
(15%EC)
ควิซาโลฟอบ-พี-เทฟิวริล
50 มิลลิลิตร
(25% EC)
โฟมีซาเฟน (25% EC)
40 มิลลิลิตร

วิธีการใช้/ ข้อควรระวัง
พ่นคลุมไปบนต้นถัว่ เขียว และ
วัชพืช ระยะทีว่ ชั พืช ส่วนใหญ่
มี 3-5 ใบ หรือประมาณ
15-20 วันหลังงอก

พ่นคลุมไปบนต้นถั่วเขียว
และวัชพืช ระยะที่วัชพืช
ส่วนใหญ่มีใบ 3-5 ใบ หรือ
ประมาณ 15-20 วันหลังงอก
ห้ามใช้เกินอัตราที่ก�ำหนด
เพราะอาจเป็นอันตรายต่อ
ต้นถั่วเขียว
อะลาคลอร์ (48% EC) 125+75 มิลลิลิตร พ่นทันทีหลังปลูกก่อนถั่ว
+ พาราควอท
เขี ย วและวั ช พื ช งอกขณะ
(27.6% SL)
พ่นดินควรมีความชื้น และ
อะลาคลอร์ (48% EC) 125+100 มิลลิลิตร มีวชั พืชงอกขึน้ มาก่อนปลูก
ถั่วเขียว
+ ไกลโฟเสท
(48% SL)

   ในวงเล็บคือ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และรูปแบบของสารป้องกันก�ำจัดวัชพืช

1/

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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2. โรคที่ส�ำคัญและการป้องกันก�ำจัด

2.1 โรคราแป้ง
		
สาเหตุ เชื้อรา Oidium sp.
		
ลักษณะอาการ พบเส้นใยสีขาวคล้ายผงแป้งโรยอยู่บนใบหรือส่วน
ของพื ช ที่ ถู ก เชื้ อ ราเข้ า ท� ำ ลาย ต่ อ มาใบจะเปลี่ ย นเป็ น สี แ ดงและแห้ ง ตายไป
ถ้าเชื้อราเข้าท�ำลายในระยะกล้าอาจท�ำให้ต้นกล้าตาย แต่ถ้าเชื้อราเข้าท�ำลาย
ในระยะออกดอกจะท�ำให้ต้นแคระแกร็น ติดฝักน้อย ฝักและเมล็ดมีขนาดเล็กลง
ฝักที่มีเชื้อราสีขาวคล้ายผงแป้งขึ้นคลุม ฝักจะบิดเบี้ยวแคระแกร็น และเมล็ด
ไม่สมบูรณ์
		
ช่วงเวลาระบาด เป็นโรคที่พบระบาดในช่วงอากาศแห้งและเย็น
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เชื้อราแพร่ระบาดโดยลม
		
การป้องกันก�ำจัด
		
• ก�ำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของโรค
		
• พ่นสารเบโนมิลป้องกันก�ำจัดโรคพืช
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2.1 โรครากเน่า โคนเน่า
		
สาเหตุ เชื้อรา Pythium aphanidermatum
ลักษณะอาการ ผิวนอกของรากและโคนต้นส่วนที่ติดดินมีสีน�้ำตาล
ถ้ า ในแปลงมี ค วามชื้ น สู ง อาการของโรคจะลุ ก ลามอย่ า งรวดเร็ ว และพบเส้ น ใย
สี ข าวละเอี ย ดปกคลุ ม บริ เ วณแผล ต้ น ถั่ ว เขี ย วที่ เ ป็ น โรคจะเหี่ ย วและแห้ ง ตาย
ท� ำ ความเสี ย หายให้ กั บ ถั่ ว เขี ย วในทุ ก แหล่ ง ปลู ก ในพื้ น ที่ ที่ ดิ น มี น�้ ำ ขั ง และการ
ระบายน�้ำไม่ดี เชื้อราสามารถเข้าท�ำลายต้นถั่วเขียวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต
ถ้าเข้าท�ำลายเมล็ด เมล็ดจะเน่าก่อนงอก โดยทัว่ ไป ถ้าต้นถัว่ เขียว อายุ 1 - 2 สัปดาห์
จะอ่อนแอต่อการเข้าท�ำลายของเชื้อรามาก
		
ช่วงเวลาระบาด ช่วงฤดูฝนดินมีความชื้นสูง
		
การป้องกันก�ำจัด
		
• เตรียมแปลงให้มีการระบายน�้ำดีและไม่มีน�้ำขัง
		
• ในแหล่งที่ระบาดประจ�ำ คลุกเมล็ดด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล
ก่อนปลูก
		
• ถอนและเผาท�ำลายต้นที่เป็นโรค
		
• ปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับการปลูกถั่วเขียว ไม่ควรปลูกถั่วเขียว
ซ�้ำที่เดิมติดต่อกัน

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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2.3 โรคใบจุดสีน�้ำตาล
สาเหตุ เชื้อรา Cercospora canescens
ลั ก ษณะอาการ มั ก ระบาดในฤดู ฝ น พบแผลบนใบจุ ด สี น�้ ำ ตาล
ค่อนข้างกลม ขอบแผลไม่สม�่ำเสมอตรงกลางแผลมีสีเทา ขนาดแผล 1 - 5 มิลลิเมตร
ถ้าอาการรุนแรงใบจะเปลีย่ นเป็นสีนำ�้ ตาลและแห้งร่วงหล่น โรคนีส้ ามารถเข้าท�ำลาย
ได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ท�ำให้ผลผลิตเสียหายมาก จะเป็นรุนแรงขึ้นในระยะที่
ต้นถั่วเขียวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ท�ำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงครั้งเดียว ฝักจะ
ลีบและขนาดของเมล็ดเล็กลง
		
ช่วงเวลาระบาด ระบาดอย่างรุนแรงในฤดูฝน
		
การป้องกันก�ำจัด
		
• ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ต้านทานโรค เช่น พันธุ์ชัยนาท 36
		
• หลีกเลี่ยงการปลูกถั่วเขียวในช่วงที่มีการระบาดของโรค
		
• ก�ำจัดวัชพืชบริเวณรอบแปลงปลูก เพือ่ ไม่ให้เกิดการสะสมของโรค
		
• ถ้าพบระบาดมากควรพ่นสารเบโนมิล หรือไทโอฟาเนตเมทิล
ป้องกันก�ำจัดโรคพืช
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2.4 โรคไวรัสใบด่างเหลือง
		
สาเหตุ เชื้อไวรัส Mungbean Yellow Mosaic Virus (MYMV)
		 ลักษณะอาการ ต้นที่เป็นโรคใบจะเป็นจุดสีเหลืองเล็กๆ กระจายอยู่
ทั่วไปบนใบท�ำให้ใบมีสีเหลืองปนเขียว ต่อมาอาการใบจุดสีเหลืองนี้จะกระจายแผ่
ออกไปเป็นผืนใหญ่ และในที่สุดใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจัด ต่อมาอาการลามขึ้นไปสู่
ใบยอด ท�ำให้ยอดที่แตกใหม่มีอาการด่างเหลือง ต้นแคระแกร็น ไม่ออกดอกและไม่
ติดฝัก แต่ถ้าโรคนี้เกิดในระยะที่ติดฝักแล้ว ฝักจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจัด ขนาดเล็ก
และสั้นผิดปกติ ส่วนมากฝักจะงอขึ้นไม่ติดเมล็ดหรือเมล็ดจะลีบเล็กกว่าต้นปกติ
		
ช่วงเวลาระบาด โรคนี้พบระบาดท�ำความเสียหายกับถั่วเขียวได้
ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ถั่วเขียวอายุประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป
		 การป้องกันก�ำจัด
		 • หลีกเลีย่ งการปลูกถัว่ เขียวในบริเวณทีม่ กี ารระบาดของโรค ถ้าจ�ำเป็น
ให้ถอนต้นที่เป็นโรคเผาท�ำลาย เว้นระยะ 2 - 3 เดือนจึงค่อยปลูกใหม่
		
• ก�ำจัดพืชอาศัยทั้งในและนอกแปลงปลูก เช่น พืชตระกูลถั่วและ
วัชพืชต่างๆ
		
• พ่ น สารก� ำ จั ด แมลงเมื่ อ พบแมลงหวี่ ข าวระบาดมาก เช่ น
อิมดิ าโคลพริด 5% EC อัตรา 20 มิลลิลติ รต่อน�ำ้ 20 ลิตร หรือไตรอะโซฟอส 40% EC
อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน�้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 60 มิลลิลิตร
ต่อน�้ำ 20 ลิตร โดยพ่น 2 - 3 ครั้ง ห่างกัน 7 - 10 วัน

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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2.5 อาการที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก
		
ลักษณะอาการ ส่วนใหญ่พบในดินด่างสีด�ำชุดตาคลี อาการที่พบคือ
ใบยอดที่แตกออกมาใหม่มีสีเหลืองซีดแต่เส้นกลางใบยังคงมีสีเขียว ถ้าขาดรุนแรง
ใบเปลีย่ นเป็นสีเหลืองซีดจนเกือบขาว ต้นแคระแกร็นผลผลิตลดลงหรือไม่ได้ผลผลิต
		
การป้องกันก�ำจัด
		
• ใช้พันธุ์ทนทาน ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 84 - 1 ชัยนาท 72 และชัยนาท 36
		
• พ่นเหล็กซัลเฟต ความเข้มข้น 0.5% อัตรา  3 กิโลกรัมต่อไร่
เมื่อต้นถั่วเขียวอายุ 20, 30 และ 40 วันหลังงอก
ตารางที่
โรค

2

สารป้องกันก�ำจัดโรคถั่วเขียว
สารป้องกัน
ก�ำจัดโรค

อัตราการใช้/น�้ำ
20 ลิตร

วิธีการใช้/
ข้อควรระวัง

หยุดการใช้
สารก่อน
เก็บเกี่ยว (วัน)
ราแป้ง เบโนมิล
15-20 กรัม
พ่นเมือ่ ถัว่ เขียว อายุ 30 วัน
14
(50% DS)
และพ่นซ�ำ้ อีก ทุก 10 วัน
รวม 3 ครั้ง
รากเน่า เมทาแลกซิล
5 กรัม/เมล็ดพันธุ์ คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก
โคนเน่า (35% DS)
1 กิโลกรัม
ใบจุด
เบโนมิล
15-20 กรัม
พ่นถัว่ เขียวเมือ่ อายุ 30 วัน
14
สีน�้ำตาล (50% WP)
และพ่นซ�้ำอีก 1-2 ครั้ง
ทุกๆ 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับ
ไทโอฟาเนตเมทิล
15-20 กรัม
ความรุนแรงของโรค
(70% WP)
ไ ว รั ส ใ บ อิมิดาโคลพริด
20 มิลลิลิตร
พ่น 2 - 3 ครั้ง ป้องกัน
ด่างเหลือง (5% EC)
แมลงปากดูดพาหะน�ำโรค
ไตรอะโซฟอส
40 มิลลิลิตร
ห่างกัน 7 - 10 วัน
(40% EC)
คาร์โบซัลแฟน
60 มิลลิลิตร
(20% EC)

   ในวงเล็บคือ เปอร์เซ็นต์ของสารออกฤทธิ์และรูปแบบของสารป้องกันและ
ก�ำจัดโรคพืช
1/
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3.

แมลงศัตรูพืชที่ส�ำคัญและการป้องกันก�ำจัด

3.1 หนอนแมลงวันเจาะล�ำต้น
		
Ophiomyia phaseoli (Tryon)
		
Melanagromyza sojae (Zehntner)
		
ลักษณะและการท�ำลาย ตัวเต็มวัยเป็นแมลงขนาดเล็ก สีเทาด�ำ
ขนาดประมาณ 2 - 3 มิลลิเมตร วางไข่ในเนื้อเยื่อของใบ หนอนจะชอนไชไปกัดกิน
เนือ้ เยือ่ แกนกลางล�ำต้น หรือเนือ้ เยือ่ รอบๆ ล�ำต้นในระดับผิวดิน ท�ำให้เนือ้ เยือ่ ล�ำต้น
เน่าเปื่อย หากเข้าท�ำลายรุนแรงในระยะต้นอ่อน อาจท�ำให้ต้นตาย ต้นแคระแกร็น
ผลผลิตลดลง
		
ช่วงเวลาระบาด ระยะต้นอ่อน หรือถั่วเขียวอายุ 7 - 21 วัน
		
การป้องกันก�ำจัด คลุกเมล็ดด้วยสารอิมิดาโคลพริดก่อนปลูกหรือ
พ่นสารไตรอะโซฟอสป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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3.2 เพลี้ยไฟ Megalurothrips usitatus (Bagnall)
		
ลั ก ษณะและการท� ำ ลาย เป็ น แมลงขนาดเล็ ก ขนาดประมาณ
1 - 3 มิลลิเมตร สีเหลือง สีน�้ำตาลหรือน�้ำตาลด�ำ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกิน
น�้ำเลี้ยงจากส่วนอ่อนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ และดอก ท�ำให้ใบหงิกงอ บิดเบี้ยว
แห้งกรอบ ดอกร่วง ติดฝักน้อย
		
ช่วงเวลาระบาด ในฤดูแล้ง ประมาณปลายเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
หรือในฤดูฝนที่เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง อากาศร้อนและความชื้นสัมพัทธ์สูง
		
การป้องกันก�ำจัด ในฤดูแล้งควรปลูกถั่วเขียวกลางเดือนธันวาคม –
กลางเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการท�ำลายของแมลงน้อยที่สุดพ่นสารคาร์โบซัลแฟนหรือไตรอะโซฟอสป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
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3.3 หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (Fabricius)
		
ลักษณะและการท�ำลาย ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน เมื่อกางปีก
กว้าง ประมาณ 3 เซนติเมตร วางไข่เป็นกลุ่มตามใบพืช มีขนสีน�้ำตาลอ่อนปกคลุม
ตัวหนอนมีสีเขียวหรือน�้ำตาลอ่อน มีจุดสีด�ำ 2 จุดด้านข้าง ท�ำลายโดยกัดกินใบ ดอก
และฝักอ่อน ในเวลากลางวันมักหลบซ่อนในดิน
ช่วงเวลาระบาด ระบาดทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชในถั่วเขียว
ที่ปลูกฤดูแล้งพบมากระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม
		
การป้องกันก�ำจัด เก็บกลุม่ ไข่และตัวหนอนท�ำลาย พ่นสารไตรอะโซฟอส
ป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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3.4 หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hubner)
		
ลักษณะและการท�ำลาย ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน วางไข่เป็น
ฟองเดี่ยวๆ ตามส่วนต่างๆ ของพืช ตัวหนอนมีสีต่างๆ กัน ได้แก่ เขียวเหลืองเทา
และน�้ำตาลเข้ม มีขนรอบตัวและมีแถบสีด�ำพาดยาวตามด้านข้างล�ำต้น ท�ำลาย
ถั่วเขียวผิวด�ำโดยกัดกินใบ ดอก เจาะฝักและกัดกินเมล็ดภายในฝัก
		
ช่วงเวลาระบาด ในฤดูแล้ง ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
		
การป้องกันก�ำจัด พ่นสารป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
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3.5 หนอนเจาะฝักมารูค่า Maruca vitrata (Fabricius)
		
ลักษณะและการท�ำลาย ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน เมื่อกางปีก
กว้างประมาณ 2.3 - 3 เซนติเมตร วางไข่ไว้ที่กลีบดอก ตัวหนอนมีสีขาวและ
ขาวเหลือง มีจุดสีน�้ำตาลด�ำเป็นคู่บนส่วนหลังของล�ำตัวทุกปล้อง ท�ำความเสียหาย
กับถั่วเขียวโดยสร้างใยมาพันช่อดอก แล้วอาศัยอยู่ภายในกัดกินเกสรดอก และ
กลี บ ดอกจนหมด แล้ ว เคลื่ อ นย้ า ยไปเจาะกั ด กิ น ดอกอื่ น ๆ ต่ อ ไป เมื่ อ ท� ำ ลาย
ดอกหมดแล้ ว หนอนจะเจาะเข้ า ท� ำ ลายฝั ก ที่ อ ยู ่ ติ ด กั บ ดอกหรื อ ติ ด กั บ ใบและ
กัดกินเมล็ดภายในฝัก ท�ำให้ผลผลิตลดลงมากหรือไม่ได้ผลผลิตเลย
		
ช่วงเวลาระบาด ระยะออกดอกและติดฝัก ปลายฤดูฝนประมาณ
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม
		
การป้องกันก�ำจัด พ่นสารป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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3.6 เพลี้ยอ่อน Aphis craccivora (Koch)
		
ลักษณะและการท�ำลาย เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็ก
เคลื่อนไหวช้า  ผนังล�ำตัวอ่อนนุ่มมีส่วนท้องโต ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลักษณะ
คล้ายกันมาก ดูดกินน�ำ้ เลีย้ งตามยอดใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ท�ำให้ตน้ แคระแกร็น
ยอดบิดเบี้ยวและเมล็ดลีบ ท�ำให้ผลผลิตเสียหาย
		
ช่วงเวลาระบาด ในฤดูแล้ง ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม
ฤดูฝนประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม
		
การป้องกันก�ำจัด พ่นสารป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
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3.7 ด้วงถั่วเขียว
		
Callosobruchus maculatus (Fabricius)
		
Callosobruchus chinensis (Linnaeus)
		
ลักษณะและการท�ำลาย ตัวเต็มวัยมีสีน�้ำตาล เป็นด้วงปีกแข็งขนาด
เล็ ก ประมาณ 3.0 - 4.5 มิ ล ลิ เ มตร ปี ก สั้ น ไม่ ค ลุ ม สุ ด ล� ำ ตั ว มี แ ถบหรื อ จุ ด
สีนำ�้ ตาลแก่บนปีกทัง้ สองข้าง ปลายปีกมีสดี ำ� ล�ำตัวเรียวแคบไปทางส่วนหัว หัวเล็กและ
งุม้ เข้าหาส่วนอก เข้าท�ำลายเมล็ดโดยวางไข่สขี าวนวลทีผ่ วิ เมล็ด หนอนเป็นระยะเดียว
ทีท่ ำ� ลายเมล็ด เมือ่ ฟักออกจากไข่แล้วเจาะเข้าไปอาศัยและกัดกินเนือ้ ภายในเมล็ด และ
เข้าดักแด้อยู่ภายในจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย จึงเจาะรูกลมออกมาภายนอก ถั่วเขียว
จะถู ก ด้ ว งถั่ ว เขี ย วเข้ า ท� ำ ลายตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น ฝั ก อยู ่ ใ นไร่ ซึ่ ง จะเจริ ญ เติ บ โตและ
ขยายพันธุ์ต่อในโรงเก็บ
		
ช่วงเวลาระบาด ระบาดตลอดปี
		
การป้องกันก�ำจัด ท�ำความสะอาดโรงเก็บก่อนน�ำเมล็ดเข้าเก็บรักษา 
เมื่อพบแมลงต้องท�ำการก�ำจัดทันที ใช้สารคลุกเมล็ดหรือสารรมเมล็ด

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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ตารางที่

3

การใช้สารป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืชถั่วเขียว

แมลงศัตรูพืช สารป้องกัน อัตราการใช้/น�ำ้ วิธีการใช้/ข้อควรระวัง
ก�ำจัดโรค
20 ลิตร
หนอนแมลงวัน ไตรอะโซฟอส
เจาะล�ำต้น
(40% EC)

เพลี้ยไฟ

อิมดิ าโคลพริด
(70% WS)
คาร์โบซัลแฟน
(20% EC)
ไตรอะโซฟอส
(40% EC)

หยุดการใช้
สารก่อน
เก็บเกี่ยว (วัน)
50 มิลลิลิตร
พ่นหลังจากถั่วเขียวงอก
14
พ้นดิน 7-10 วัน และพ่นซ�ำ้
อีก 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
2 กรัม/เมล็ด 1 คลุกเมล็ดก่อนปลูก
กิโลกรัม
50 มิลลิลิตร
พ่นเมือ่ พบเพลีย้ ไฟ ท�ำลาย
14
ใบและดอกในระยะที่ถั่วเขียว
เจริญเติบโตทางใบและล�ำต้น
50 มิลลิลิตร
14
จนถึงระยะติดฝักอ่อน ควรพ่น
1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
40 มิลลิลิตร
พ่นเมือ่ พบใบถูกท�ำลายมากกว่า 
14
30 % 1-2 ครัง้ ห่างกัน 7-10 วัน
50 มิลลิลิตร
พ่นเมื่อพบหนอนเกิน 2-3 ตัว/
14
แถวถัว่ เขียวยาว 1 เมตร หรือ
พ่น 1-2 ครัง้ ห่างกัน 7-10 วัน
50 มิลลิลิตร
7
ในระยะถั่วเขียวออกดอก

หนอนกระทูผ้ กั ไตรอะโซฟอส
(40% EC)
ห น อ น เ จ า ะ ไตรอะโซฟอส
สมอฝ้าย
(40% EC)
คลอร์ไพริฟอส
(40% EC)
หนอนเจาะฝัก ไตรอะโซฟอส 50 มิลลิลิตร
มารูค่า
(40% EC)
แลมบ์ดา ้ ไซฮาโล 20 มิลลิลิตร
(2.5% EC)
เพลี้ยอ่อน

ด้วงถั่วเขียว
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ไตรอะโซฟอส
(40% EC)
คาร์โบซัลแฟน
(20% EC)
อลูมิเนียมฟอส
ไฟด์ (56% TB)
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พ่นเมื่อดอกและฝักถูกท�ำลาย
30% ในระยะถั่ ว เขี ย ว
ออกดอกและฝักถูกท�ำลาย
20% ในระยะฝักแรกเต่ง
ควรพ่น 1-2 ครัง้ ห่างกัน 10 วัน
พ่ น เมื่ อ พบเพลี้ ย อ่ อ น
ระบาดมาก 1-2 ครั้ง ห่าง
กัน 7-10 วัน

-

อัตราทีใ่ ช้ 2-3 เม็ด/ อัตราที่ใช้ 2-3 เม็ด/เมล็ด
เมล็ดถั่วเขียว 1 ตัน ถั่วเขียว 1 ตัน

-

40 มิลลิลิตร
50 มิลลิลิตร

-

การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยว

ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีการสุกแก่ของฝักในต้นเดียวกันไม่พร้อมกัน อายุ
การเก็บเกี่ยวถั่วเขียวขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม ถ้าสภาพการเพาะปลูก
มีอุณหภูมิต�่ำและความชื้นสูง อายุเก็บเกี่ยวถั่วเขียวจะยืดออกไป แต่สภาพแวดล้อม
การเพาะปลูกมีอุณหภูมิสูง ความชื้นต�่ำ อายุการเก็บเกี่ยวจะสั้นลง โดยทั่วไปจะ
เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง โดยเก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่อมีฝักแก่ (ฝักแก่มีสีด�ำ) ร้อยละ 80 และ
ครั้งที่ 2 หลังจากเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมาณ 14 วัน เก็บเกี่ยวโดยใช้มือปลิด
แต่ถา้ เก็บเกีย่ วด้วยเครือ่ งจักรกลจะท�ำให้เก็บเกีย่ วถัว่ เขียวได้เร็ว แต่สามารถเก็บเกีย่ ว
ถั่วเขียวได้เพียงครั้งเดียว ท�ำให้สูญเสียเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่แก่
การตากและนวด

การตากฝักของถั่วเขียว

การตาก
น� ำ ฝั ก ถั่ ว เขี ย วมาตากแดด ในกรณี ที่ ต ากบนพื้ น ดิ น ให้ ใ ช้ ผ ้ า ใบ หรื อ
ผ้าพลาสติกรองพื้นกันความชื้น ตากประมาณ 1 - 2 แดด เพื่อให้ความชื้นฝัก และ
เมล็ดลดลงเหลือประมาณร้อยละ 11 - 13
การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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การนวด
สามารถท�ำได้ 3 วิธี ได้แก่
v
ใช้ แ รงงานคน โดยเอาฝั ก ถั่ ว เขี ย วใช้ ก ระสอบผ้ า หรื อ พลาสติ ก
แล้วใช้ไม้ทุบ การใช้วิธีนี้ใช้เวลานาน สิ้นเปลืองแรงงาน แต่ได้เมล็ดคุณภาพดี
มีการแตกหักของเมล็ดน้อยมาก
v
ใช้ ร ถเหยี ย บย�่ ำ วิ ธี นี้ ท� ำ ได้ โ ดยกองฝั ก ถั่ ว เขี ย วสู ง ประมาณ
25 เซนติเมตร บนที่แห้ง ลานซีเมนต์ หรือลานดินที่อัดแน่นและรองพื้นด้วยผ้าใบ
ใช้รถไถเดินตามหรือรถแทร็กเตอร์ย�่ำ ควรปล่อยลมยางให้อ่อนและใช้ความเร็วรอบ
ของเครื่องต�่ำ เพื่อลดการแตกหักของเมล็ดถั่วเขียว
v
ใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วเขียว ซึ่งจะสามารถกะเทาะถั่วเขียวที่มี
ความชื้นของเมล็ด 11.0 - 13.5 เปอร์เซ็นต์ อัตราท�ำงาน 550 รอบต่อนาที

ใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเหยียบย�่ำ
34
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การเก็บรักษา

การตากเมล็ดถั่วเขียว

การเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวบรรจุในถุง

หลังนวดเสร็จแล้ว ท�ำความสะอาดเมล็ดโดยฝักหรือใช้แรงลมเพือ่ เอาเศษ
เปลือกฝักหรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ออก แล้วน�ำเมล็ดไปผึ่งแดดเพื่อลดความชื้นให้เหลือ
ประมาณ 11 - 12 เปอร์เซ็นต์ บรรจุเมล็ดถั่วเขียวในกระสอบที่สะอาด มัดให้มิดชิด
เพื่อเก็บรักษาหรือส่งจ�ำหน่ายต่อไป

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
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