
การทดสอบพันธุถั่วเขียวเพื่อผลผลิตสูงและตานทานโรคราแปง 

 Testing  for High Yield and Resistance to Powdery Mildew of Mungbeans  

 

                   อารีรัตน  พระเพชร1/ เพ็ญรัตน  เทียมเพ็ง2/ 

 

บทคัดยอ 

พันธุถั่วเขียวในปจจุบันที่เกษตรกรปลูกในแหลงปลูกที่สําคัญของประเทศไทยเปนพันธุที่มีความ

ตานทานปานกลางตอโรคราแปง ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลผลิตถั่วเขียวลดลงรอยละ 10-22  โรคราแปงจะพบ

ระบาดมากในชวงแลงอากาศคอนขางเย็นเทานั้น แหลงปลูกที่สําคัญของถั่วเขียวคือภาคเหนือตอนลางซึ่งมีอากาศ

คอนขางเย็น ทําใหมีการระบาดของโรคราแปงในถั่วเขียวโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ จึงไดนําถั่วเขียวที่ไดจากการ

คัดเลือกที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยตั้งแตป 2549-2553 ซึ่งมีผลผลิตสูงและตานทานตอโรคราแปง 

จํานวน 2 สายพันธุ ไดแก VC01(7-1-1)  และ VC08(8-8-3)  เปรียบเทียบกับพันธุ กําแพงแสน 2 และ ชัยนาท 

72 ซึ่งเปนพันธุที่นิยมปลูกในพื้นที่และมีความตานทานปานกลางตอโรคราแปง มีวัตถุประสงคเพื่อหาพันธุถั่วเขียว

ที่ใหผลผลิตสูงและตานทานโรคราแปงในเขตภาคเหนือตอนลาง ทําการทดสอบที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เพชรบูรณ ในฤดูแลงป 2554 ปลอยใหเกิดโรคราแปงในสภาพธรรมชาติ บันทึกผลการเปอรเซ็นตการเปนโรครา

แปง เมื่อถั่วเขียวอายุได 45 วันโดยใชวิธีการประเมินความรุนแรงของโรคของปรีชา และคณะ (2530) ให

เปอรเซ็นตการเปนโรคจากพืน้ที่ใบที่เปนโรคโดยใชใบที่ 4 นับจากใบลาง ผลการทดลองพบวา ถั่วเขียวทั้ง 4 พันธุมี

ความตานทานตอโรคราแปงที่แตกตางกัน คือสายพันธุ VC01(7-1-1) และ VC08(8-3-3) เปนโรคที่ระดับ 11.83 

และ 16.25 (ตานทาน) สวนพันธุกําแพงแสน 2 มีความตานทานโรคราแปงที่ระดับ 25.88(ออนแอปานกลาง) และ

พันธุชัยนาท 72 ใหคะแนนการเปนโรคที่ระดับ 43.88(ออนแอปานกลาง) พันธุที่ใหผลผลิตสูงสุด คือ VC01(7-1-1) 

216 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือ กําแพงแสน 2 VC08(8-3-3) และชัยนาท 72 ใหผลผลิต 192   182 และ 162 
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คํานํา 

 

ถั่วเขียว (Vigna radiata) มีชื่ อสามัญวา Mungbean อยู ในตระกูล Fabaceae จัดเปนพืชที่ มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศอินเดีย สวนใหญใชภายในประเทศเพื่อการบริโภคโดยตรง 

และแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ถั่วงอก  ถั่วซีก วุนเสน แปงถั่วเขียว  บางครั้งใชเปนปุยพืชสด และเปนพืชที่

ใชในระบบปลูกพืชไดดี  เขตพื้นที่ปลูกที่สําคัญของประเทศอยูที่ภาคเหนือตอนลาง ไดแก เพชรบูรณ สุโขทัย และ

พิจิตร กําแพงเพชร ตาก และอุตรดิตถ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกรวมกัน รอยละ 75 (805,022 ไร) ของพื้นที่ทั้งประเทศ   

ปญหาในการผลิตที่สําคัญของถั่วเขียว นอกจากการระบาดของแมลงศัตรูพืช ตนทุนการผลิตสูง  ปญหาที่ทําใหผล

ผลิตเสียหาย และเมล็ดมีคุณภาพต่ํา เนื่องจากการระบาดของโรคราแปง ซึ่งมักระบาดในฤดูแลง และปลายฤดูฝน 

ทีมีอากาศคอนขางเย็น  ปจจุบันยังไมมีพันธุที่ตานทานโรคราแปง ทําใหถั่วเขียวที่ถูกราแปงเขาทําลายมีผลผลิต

ลดลง รอยละ 10-22 (กองโรคพืชและจุลชีววิทยา, 2544)  

ในปจจุบันมีการปลูกพืชทดแทนพลังงานมากข้ึน อาจทําใหพื้นที่การปลูกพืชอาหารอื่นๆ ลดลง เพื่อไมใหมี

ผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหารในอนาคต สําหรับถั่วเขียวนั้นจัดวาเปนพืชเพื่อการบริโภคสําคัญพืชหนึ่งของ

ประเทศ หากมีการปลูกพืชทดแทนพลังงานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวามากขึ้นอาจมีผลทําใหขาดแคลนถั่ว

เขียวในประเทศได 

ถั่วเขียวสายพันธุ  VC01(7-1-1) และ VC08(8-8-3) ไดจากคูผสม VC6370-30-65 x VC6468-11-1A  

และ VC6369(53-97) x  VC6468-11-1A  ที่นําเขามาจาก ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักแหงเอเชีย เมื่อป 2549   

นํามาคัดเลือกแบบ Single Plant Selection และทดสอบการเปนโรคราแปงในสภาพธรรมชาติ รวมกับพันธุ

กําแพงแสน 2 และชัยนาท 72 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย  ทําการประเมินผลผลิตตั้งแตป 2550-

2553 พบวา  VC01(7-1-1) และ VC08(8-8-3) ใหผลผลิต  161 และ 150 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่กําแพงแสน 2 

ใหผลผลิต 140 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุมาตรฐานรอยละ  15 และ 7 ตามลําดับ   ทั้งนี้การประเมินผลผลิตและ

ทดสอบพันธุดังกลาวยังไมครอบคลุมพื้นที่ปลูกถั่วเขียวที่สําคัญของประเทศ โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนลางซึ่งมี

สภาพพื้นที่ ภูมิอากาศเหมาะสมตอการระบาดโรคราแปงและมี (65-85 F) ความชื้นสัมพัทธสูง และมีหมอกรวม

ดวยจะสงเสริมใหตนพืชแสดงอาการของโรคสูงสุดตามคํากลาวของ  Shurtleff (1980) และ Cardwell et al. 

(1977)  เพื่อเปนการทดสอบการเปนโรคราแปงและเปรียบเทียบผลผลิตในแหลงปลูกในพื้นที่ปลูกที่สําคัญที่มี

ศักยภาพการผลิตถั่วเขียวที่สําคัญ จึงไดทําการทดสอบพันธุถั่วเขียวดังกลาวขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณซึ่งเปนแหลง

ปลูกถั่วเขียวที่สําคัญและมีสภาพท่ีเหมาะสมแกการเกิดโรคราแปง 

 



วัตถุประสงค 

เพื่อหาพันธุถั่วเขียวที่ใหผลผลิตสูงและตานทานโรคราแปงในเขตภาคเหนือตอนลาง  

 

วิธีดําเนินการ 

 

นําถั่วเขียวที่ไดจากการปรับปรุงพันธุที่มีผลผลิตสูงกวาพันธุตรวจสอบกําแพงแสน 2 มาทดสอบความ

ตานทานตอโรคราแปงในสภาพธรรมชาติ ในฤดูแลงที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ ระหวางเดือน

มกราคม ถึง เดือนเมษายน 2554 โดยวิธีเปรียบเทียบพันธุถั่วเขียวแบบแปลงใหญ ประกอบดวย 4 พันธุ/สาย

พันธุ/กรรมวิธี ไดแกถ่ัวเขียวสายพันธุดีเดน 2 สายพันธุ VC01(7-1-1) ,VC08(8-8-3)  และพันธุเปรียบ กําแพงแสน 

2 และ ชัยนาท 72 ปลูกพันธุละ 400 ตารางเมตร  โดยปลูกเปนแถวระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร ถอนแยกให

เหลือ 20 ตนตอเมตร ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไรพรอมปลูก ฉีดพนสารกําจัดแมลงศัตรูพืชตาม

การระบาดไดแกเมื่ออายุ 7 และ 30 วัน วันฉีดพนสารกําจัดแมลง imidacloprid อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 

ลิตร และ triazophos อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เมื่ออายุ 35 วันชวงถั่วเขียวออกดอก และเริ่มติดฝกเมื่อ

อายุ 40 วัน ฉีดพนสาร lambdacyhalothrin อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เพื่อปองกันกําจัดหนอนเจาะ

ทําลายดอกและฝกถ่ัว แตไมมีการพนสารกําจัดโรคพืช ปลอยใหเกิดการระบาดตามสภาพธรรมชาติ และเก็บขอมูล

การเปนโรคราแปงเมื่อถั่วเขียวอายุได 45 วัน จํานวน 50 ตนในแตละพันธุ โดยวิธีสุมตนในแปลงใหญเดินแบบสลับ

ฟนปลา การประเมินความรุนแรงของโรคของปรีชา และคณะ (2530) ใหเปอรเซ็นตการเปนโรคจากพ้ืนที่ใบที่เปน

โรคโดยใชใบที่ 4 นับจากใบลาง 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บขอมูลจากพ้ืนที่เก็บเก่ียว 12 ตารางเมตร จํานวน 5 จุดตอพันธุ บันทึกขอมูล

ผลผลิตเมล็ดที่ความชื้น 11 เปอรเซ็นต เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการใหผลผลิตในแตละพันธุ 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

จากผลการทดลองในฤดูแลงป 2554 (มกราคม ถึง เมษายน) ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ 

ซึ่งเปนฤดูที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยแกการเกิดโรคในสภาพธรรมชาติพบวา ถั่วเขียวทั้ง 4 พันธุ/สายพันธุ

แสดงการเปนโรคที่แตกตางกันดังนี ้

ถั่วเขียวจํานวน 2 สายพันธุที่ตานทานตอโรคราแปงคือ VC01(7-1-1) และ VC08(8-8-3) มีเปอรเซ็นตการ

เปนโรคราแปงที่ระดับ 11.83 และ 16.25  ตามลําดับ สวนพันธุกําแพงแสน 2 มีเปอรเซ็นตการเปนโรคที่ระดับ 

25.88  ซึ่ง ตามวิธีการประเมินโรคราแปงของปรีชาและคณะ(2530) ถือวาออนแอปานกลางตอโรคราแปง และ

พันธุชัยนาท 72 มีเปอรเซ็นตการเปนโรคราแปงมากท่ีสุดคือ 43.88 ซึ่งอยูในระดับที่ออนแอปานกลางเชนเดียวกับ

พันธุกําแพงแสน 2 



องคประกอบผลผลิต พบวาจํานวนฝกตอตน ของถั่วเขียวสายพันธุ VC01(7-1-1) มีจํานวนมากที่สุดคือ 

21 ฝกตอตน รองลงมาคือ VC08(8-8-3)  กําแพงแสน 2 และชัยนาท 72  มีจํานวน 17  14 และ 11  ฝกตอตน

ตามลําดับ ในสวนของจํานวนเมล็ดตอฝกของถั่วเขียวทั้ง 4 พันธุไมแตกตางกันคือ พันธุกําแพงแสน 2 มี 13 เมล็ด

ตอฝกในขณะที่สายพันธุ VC01(7-1-1)    VC08(8-8-3)  และพันธุชัยนาท 72 มีจํานวนเมล็ดตอฝก 12 เมล็ด

เทากัน 

ขนาดของเมล็ดของถั่วเขียวที่ปลูกในสภาพที่ไมมีการปองกันกําจัดราราแปงในสภาพธรรมชาติในการ

ทดลองนี้พบวาพันธุชัยนาท 72 มีขนาดเมล็ดโตกวาพันธุอื่นๆ ถึงแมวาจะมีจํานวนฝกตอตนและจํานวนเมล็ดตอฝก

นอยกวาพันธุอื่น แตลักษณะทางพันธุกรรมที่มีขนาดเมล็ดโตกวาพันธุอื่นๆคือ 1000 เมล็ดมีน้ําหนัก 68 กรัม 

ในขณะที่พันธุกําแพงแสน 2 และสายพันธุ VC08(8-8-3) มีน้ําหนัก 1000 เมล็ด 62 กรัมเทากันสวนพันธุ VC01(7-

1-1)    ซึ่งเปนพันธุที่มีความตานทานตอโรคราแปงสูงกวาพันธุอื่นๆ และมีจํานวนฝกตอตนมากที่สุด (21 ฝกตอ

ตน) มีน้ําหนักเมล็ด 60 กรัมตอ 1000 เมล็ด อยางไรก็ตามถั่วเขียวทั้ง 4 สายพันธุถือวามีขนาดเมล็ดโตตาม

ลักษณะที่นักปรับปรุงพันธุกําหนดคือ น้ําหนัก 1000 เมล็ดตั้งแต 56 กรัม ขึ้นไป  

ผลผลิตของถั่วเขียวที่ทําการทดสอบในสภาพแวดลอมที่ปลอยใหเกิดโรคราแปงในธรรมชาติและเปนแหลง

ที่มีการปลูกถ่ัวเขียวที่ใหญที่สุดของประเทศ (เพชรบูรณ) พบวาสายพันธุ VC01(7-1-1)  ใหผลผลิตสูงที่สุดคือ 216 

กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือ กําแพงแสน 2   VC08(8-8-3) และชัยนาท 72 มีผลผลิต 192  182 และ 162 

กิโลกรัมตอไรตามลําดับ 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาถั่วเขียวสายพันธุ  VC01(7-1-1) เปนพันธุที่มีความตานทานโรคราแปง

แหลงปลูกที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการระบาดของโรคราแปงในฤดูแลง คือชวงเดือนมกราคมถึงเดือน

เมษายน ทั้งนี้ยังใหผลผลิตสูงกวาพันธุชัยนาท 72  25 เปอรเซ็นต VC08(8-8-3) และกําแพงแสน 2  16 และ 11 

เปอรเซ็นตตามลําดับทั้งนี้เพราะถั่วเขียวสายพันธุ VC01(7-1-1) นอกจากจะมีความตานทานตอโรคราแปงสูงกวา

พันธุอื่นแลวยังมีจํานวนฝกตอตนมากที่สุด จําวนเมล็ดตอฝกที่เทากันคือ 12 เมล็ดตอฝก และมีขนาดเมล็ดโต จึง

เปนสายพันธุที่มีศักยภาพในการปลูกในแหลงที่มีการระบาดของโรคราแปงไดดีกวาพันธุอื่น 
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ตารางที่ 1 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต และความเปนโรคราแปงของถั่วเขียวทั้ง 4 พันธุ 

พันธุ/สายพันธุ 
จํานวน 

ฝกตอตน 

จํานวน 

เมล็ดตอฝก 

น้ําหนัก 1000 

เมล็ด 

(กรัม) 

ผลผลิต 

(กิโลกรัมตอไร) 

การเปน 

โรคราแปง 

(%) 

VC01(7-1-1) 21 12 60 216 11.83 

VC08(8-8-3) 17 12 62 182 16.25 

กําแพงแสน 2 14 13 62 192 25.88 

ชัยนาท 72 11 12 68 162 43.88 

หมายเหตุ**  % การเปนโรคราแปง     0-10 = ตานทานสูง              11-25 = ตานทาน 

         26-50 = ออนแอปานลาง    51-75 = ออนแอมาก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การใหคะแนนโรคราแปงตามวิธีของปรีชาและคณะ (2530) 

 

 

                    

3.67 %   21 % 15.33 % 

   62 % 65.67 %    59 % 



ภาพที่ 2 โรคราแปงที่พบบนใบและบนฝกในแปลงทดลองฤดูแลงป 2554 

 

                         ภาพที่ 3 ใหคะแนนการเปนโรคราแปงเมื่อถั่วเขียวอายุ 45 วันหลังปลูก 

 

ภาพที่ 4 แปลงทดลองฤดูแลงที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ ป 2554 


