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เทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเขียว

พันธุ์ถั่วเขียว

1.	พันธุ์ชัยนาท	3  ให ้ผลผลิตสู ง เฉลี่ ย  232 กิ โลกรัมต ่อไร ่  

ขนาดเมล็ดใหญ่ ให้น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 72 กรัม เหมาะส�าหรับ 

การเพาะถัว่งอก และแปรรูปเป็นวุน้เส้น ลักษณะ 

วุน้เส้นมสีขีาวใส และเหนยีวนุม่ การสกุแก่ของฝัก 

สม�่าเสมอใกล้เคียงกัน เหมาะส�าหรับปลูกใน 

ปลายฤดูฝนและฤดูแล้ง

2.	พันธุ์ชัยนาท	84–1  ลักษณะเด่น ผลผลิตสูงเฉล่ีย 226 กิโลกรัม 

ต่อไร่ ขนาดเมล็ดใหญ่ ให้น�้าหนัก 1,000 เมล็ด  

เฉลี่ย 69 กรัม เหมาะส�าหรับแปรรูปเป็นวุ้นเส้น  

และเพาะถั่วงอก อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 65 วัน  

เหมาะส�าหรับปลูกในปลายฤดูฝนและฤดูแล้ง
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3.	พันธุ์ชัยนาท	72  ลกัษณะเด่น ผลผลิต 

สูงเฉลีย่ 212 กโิลกรมัต่อไร่ ต้านทานปานกลาง 

ต่อหนอนเจาะล�าต้น และโรคใบจุดสีน�้าตาล  

ปลกูได้ในดนิด่าง อายเุกบ็เกีย่ว 63 วนั เหมาะส�าหรบั 

ปลูกในปลายฤดูฝนและฤดูแล้ง

4.	พันธุ์ชัยนาท	36  ลักษณะเด่น ผลผลิตสูงเฉลี่ย 216 กิโลกรัม 

ต่อไร่ ขนาดเมล็ดใหญ่ ให้น�้าหนัก 1,000 เมล็ด  

เฉลี่ย 67 กรัม ปลูกได้ในดินด่าง เหมาะส�าหรับ 

แปรรปูเป็นวุน้เส้น และเพาะถ่ัวงอก อายุเกบ็เกีย่ว 

ประมาณ 64 วัน
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เทคโนโลยีการผลิต

การเตรียมดิน	ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก และตากดิน 7–10 วัน  

พรวนด้วยผาลเจ็ด 1 ครั้ง ปรับระดับดินให้สม�่าเสมอ หรือมีความลาดเอียง 

เล็กน้อย เพื่อป้องกันน�้าท่วมขัง 

การปลูก

1.	การปลูกแบบหว่าน	

ในสภาพไร่ ปลูกหลังเก็บเกี่ยว 

พืชไร ่โดยอาศัยน�้าฝน หว่านเมล็ด 

ถัว่เขยีวในขณะทีด่นิยงัมคีวามช้ืนเพียงพอ 

ส�าหรับการงอกของเมล็ด โดยใช้อัตรา 

5–6 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วพรวนดินกลบ

ทันที และควรมีการขุดร่องระบายน�้า 

เพื่อให้การระบายน�้าได้เร็วขึ้น

ในสภาพนา	ปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าว เตรียมดินให้ละเอียด หว่านเมล็ด 

ถั่วเขียวโดยใช้อัตรา 5–6 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วพรวนดินกลบทันที ในกรณ ี

ดินเหนียวที่ความชื้นไม่เพียงพอส�าหรับการงอก ควรปล่อยให้ดินแห้ง 

จนแตกระแหงแล้วจึงปล่อยน�้าเข้าให้ท่วม และระบายน�้าออก ทิ้งไว้จนดิน 

หมาดหรือมีความช้ืนพอเหมาะ แล้วจึงไถพรวนและปลูกตามวิธีการ 

ดังกล่าวข้างต้น

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และแปลงที่ 

ไม่มีโรคระบาด โดยเมล็ดพันธุ์ต้องมีความสมบูรณ์ ปราศจากร่องรอย 

การท�าลายของโรคและแมลง ปลูกด้วยเมล็ดที่มีความงอกไม่ต�่ากว่า  

80 เปอร์เซ็นต์ ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 

 การปลูกแบบหว่าน
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การให้น�้า

กรณีไม่ให้น�้า อาศัยความชื้นในดิน 

ควรเตรยีมดนิให้ละเอียดและปลกูถัว่เขยีว 

ให้ลึก 8–10 เซนติเมตร

2.	การปลูกเป็นแถว	 ใช้เมล็ด

พันธุ์ถ่ัวเขียวอัตรา 4–5 กิโลกรัมต่อไร่

ในสภาพไร่ ปลูกแบบแถวเด่ียว 

ใช้ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร  

ระยะระหว ่างต ้น 10 เซนติ เมตร  

จ�านวน 2 ต้นต่อหลุม จะได้จ�านวนต้น  

64,000 ต้นต่อไร่

ในสภาพนา ยกร่องปลูกแบบแถวคู่ ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร  

ระยะระหว่างต้น 10 เซนติเมตร จ�านวน 2 ต้นต่อหลุม จะได้จ�านวนต้น  

64,000 ต้นต่อไร่

3.	การใช้เคร่ืองปลูก ควรเตรยีมดินให้ละเอยีด และสม�า่เสมอก่อนปลกู  

ใช้ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร จ�านวน 20–25 ต้นต่อแถวยาว  

1 เมตร ได้จ�านวนต้น 64,000–80,000 ต้นต่อไร่ 

 การปลูกเป็นแถว

การดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ย	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12–24–12 อัตรา 20–30 กิโลกรัมต่อไร่  

รองพื้นก่อนปลูก แล้วพรวนดินกลบ

 ไม่ให้น�า้
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2	โรครากเน่าโคนเน่า	(Root	rot	or	stem	rot) 

โคนต ้นส ่วนที่ ติดดินมี สีน�้ าตาล  

การป้องกนัก�าจัด เกบ็ต้นทีเ่ป็นโรคเผาท�าลาย  

ก่อนปลกูระบายน�า้ในแปลงปลกูอย่าให้ม ี

น�้าท ่วมขัง ถ ้าในแปลงมีความชื้นสูง  

ควรคลกุด้วยสารเมทาแลกซลิ 35% อเีอส  

อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

 ให้น�้าตามร่อง  ให้น�้าสปริงเกอร์

การจัดการศัตรูพืช

โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	โรคราแป้ง	(Powdery	mildew)	

พบระบาดช่วงอากาศแห้งและเย็น  

ก่อนติดดอกและติดฝัก ป้องกันก�าจัด 

ด้วยสารเบนโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี  

อัตรา 15–20 กรัมต ่อน�้ า  20 ลิตร  

เมื่อเริ่มพบโรค และพ่นซ�้าอีกทุก 10 วัน 

จ�านวน 3 ครั้ง

กรณีให้น�้า ให้น�้าทันทีหลังปลูก และทุก 10–14 วัน อย่าให้ถั่วเขียว

ขาดน�้าในช่วงระยะออกดอกจนถึงติดฝัก
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4.	โรคไวรัสใบด่างเหลือง	(Mungbean	yellow	mosaic	virus)

ถ้าพบให้ถอนท�าลายต้นที่เป็นโรค  

และพ่นสารเม่ือพบแมลงหวี่ขาวระบาด 

ด้วยสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี หรือ  

คาร์โบซลัแฟน 20% อซี ีอตัรา 40 มลิลลิิตร 

ต่อน�้า 20 ลิตร

3.	โรคใบจุดสีน�้าตาล	(Cercospora	leaf	spot)

ระบาดรุนแรงในฤดูฝน พบแผล 

เป็นจุดสีน�้าตาลที่ใบ พ่นสารเบโนมิล  

50% ดบัเบิล้ยพู ีอตัรา 15–20 กรมัต่อน�า้  

20 ลิตร หรือไทโอฟาเนตเมทิล 70%  

ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร  

จ�านวน 1–2 ครัง้ ทกุ 7–20 วนั ขึน้อยูก่บั 

ความรุนแรงของโรค

แมลงศัตรูที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	หนอนแมลงวันเจาะล�าต้น	(Beanfly)

 คลุกเมล็ดด้วยสารอิมดิาโคลพรดิ 

70% ดับเบิ้ลยูเอส อัตรา 2 กรัมต่อ 

เมล็ดพันธุ ์ 1 กิโลกรัม ก่อนปลูก หรือ  

พ่นสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา  

50 มิลลลิติรต่อน�า้ 20 ลติร เมือ่ถัว่เขยีว 

งอกได้ 7–10 วัน พ่นซ�้าอีก 1–2 ครั้ง  

ห่างกัน 7 วัน
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2.	เพลี้ยไฟ (Thrips)

พ่นสารแลมบ์ดา–ไซฮาโลทริน  

2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน�้า  

20 ลิตร 1–2 ครั้ ง  ห ่าง กัน 10 วัน  

เมือ่ดอกและฝักถกูท�าลายมากกว่า 30%

3.	หนอนกระทู้ผัก (Common	cutworm)

พ่นสารแลมบ์ดา–ไซฮาโลทริน  

2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน�้า  

20 ลิตร หรือไตรอะโซฟอส 40% อีซี  

อัตรา 50 มิลลิลิตรต ่อน�้า 20 ลิตร  

จ�านวน 1–2 คร้ัง ห ่างกัน 7–10 วัน  

เมื่อพบใบถูกท�าลายมากกว่า 30%

4.	หนอนเจาะสมอฝ้าย (Cotton	bollworm)

พ่นเชือ้ไวรัสของหนอนเจาะสมอฝ้าย  

อัตรา 20–30 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร  

หรือสารเบตา–ไซฟลูทริน 2.5% อีซี  

อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร  

1–2 ครัง้ ห่างกนั 7–10 วนั เม่ือพบหนอน 

มากกว่า 2–3 ตัวต่อแถวถั่วเขียวยาว  

1 เมตร
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6.	เพล้ียอ่อน (Aphids)

พ่นสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี  

อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร หรือ  

คาร์โบซลัแฟน 20% อซี ีอตัรา 50 มลิลลิติร 

ต่อน�า้ 20 ลติร จ�านวน 1–2 ครัง้ ห่างกนั  

7–10 วัน เม่ือพบใบ ดอก และฝักอ่อน  

ถูกท�าลาย

5.	หนอนเจาะฝักมารูค่า (Bean	pod	borer)

พ่นสารแลมบ์ดา–ไซฮาโลทริน 

2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 

ลิตร 1–2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน เมื่อดอก 

และฝักถูกท�าลายมากกว่า 30%

วัชพืชและการป้องกันก�าจัด

 แห้วหมู

 ผักเบี้ยหิน

 หญ้ารังนก

 ผักโขม

 หญ้าปากควาย

 ผักเสี้ยนผี

 กกทราย

 ผักยาง
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การป้องกันก�าจัด

ไถดิน 1 ครัง้ ตากดิน 7–10 วัน พรวนดิน 1 ครัง้ แล้วคราดเก็บเศษซาก 

วัชพืชออกจากแปลงก่อนปลูกถั่วเขียว

ก�าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรกล เมื่อถ่ัวเขียวอายุ 

15–20 วัน หรือก่อนถั่วเขียวออกดอก

การป้องกันก�าจัดวัชพืชด้วยสารเคมี เช่น อะลาคลอร์ โคลมาโซน 

ฟีโนซาพรอป–พี–เอทิล ฟลูอะซิพอป–พี–บิวทิล คิวซาโลฟอป–พี–บิวทิล  

เป็นต้น

 การใช้เครื่องเกี่ยวนวดส�าหรับถั่วเขียว  การปลดิฝักแก่ท่ีเปลีย่นเป็นสดี�า

การเก็บเกี่ยว

เกบ็เกีย่วทีอ่ายุ 60–75 วัน การเกบ็เกีย่วด้วยแรงงานคน ควรเก็บเก่ียว  

2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อถั่วเขียวมีฝักแก่ 80% และครั้งที่ 2 หลังจากเก็บเกี่ยว 

ครั้งแรกประมาณ 14 วัน เก็บเกี่ยวโดยใช้มือปลิดฝักแก่ที่เปลี่ยนเป็นสีด�า  

และการเก็บเก่ียวด้วยเครือ่งจกัรกล จะเกบ็เก่ียวเมือ่ถัว่เขียวมฝัีกแก่ประมาณ  

80–90%
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การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

หลังเก็บเกี่ยวน�าฝักถั่วเขียวไปตากแดด เพื่อลดความชื้น โดยตากแดด 

ประมาณ 1–2 วัน ให้ความชื้นฝักและเมล็ดลดลงเหลือประมาณ 11–13%  

กะเทาะเมล็ดออกจากฝักด้วยเครื่องกะเทาะ หรือใช้รถนวดที่ปล่อยลมยาง 

ให้อ่อน น�าเมล็ดที่กะเทาะได้ร่อนท�าความสะอาด น�าไปตากแดดอีกคร้ัง 

เพื่อลดความชื้นให้เหลือประมาณ 11–12%

การเก็บรักษา

บรรจุเมล็ดในกระสอบที่สะอาด และเย็บปากกระสอบให้มิดชิด 

เตรียมส่งมอบหรือจ�าหน่าย ก่อนเก็บรักษา ใช้สารอลูมิเนียมฟอสไฟด์  

อัตรา 2–3 เม็ดต่อเมล็ดถั่วเขียว 1 ตัน รมนาน 5–7 วัน เพื่อป้องกัน 

ด้วงถ่ัวเขียว

 การตากฝักถั่วเขียว

 การเก็บรักษา

 การกะเทาะฝักด้วยเครื่อง  การตากเมล็ดถั่วเขียว

 ด้วงถั่วเขียว



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โทรศัพท์ 0 2579 3930–1 

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท โทรศัพท์ 0 5640 5080–1

http://www.doa.go.th/fcri/
http://www.doa.go.th/fc/chainat/


http://www.doa.go.th/fcri/

