
เปรียบเทียบพันธุถั่วเขียวผิวมันที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดแพร 

On Farm Yield Trial of Suitable Mungbean for Phrae Area 
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บทคัดยอ 

 

การทดลองเปรียบเทียบพันธุถั่วเขียวผิวมันที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดแพร ไดดําเนินการทดลองที่ แปลง

เกษตรกรตําบลบานเวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จํานวน 5 ราย ๆ ละ 1 ไรโดยปลูกเปรียบเทียบถั่วเขียวผิว

มันพันธุกําแพงแสน 2 ซึ่งเปนพันธุที่เกษตรกรปลูกในปจจุบัน กับพันธุชัยนาท 72 ซึ่งเปนพันธุแนะนําของกรม

วิชาการเกษตร และเปรียบเทียบการปลูกตามวิธีการเกษตรกร และวิธีการที่แนะนํา พบวา เกษตรกรมีความพอใจ

ในถั่วเขียวผิวมันพันธุชัยนาท 72 ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 140-142 กิโลกรัมตอไร พันธุกําแพงแสน 2 มีผลผลิตเฉลี่ย 

126-143 กิโลกรัมตอไร วิธีการที่แนะนําพันธุกําแพงแสน 2 ไดผลผลิต 142.3 กิโลกรัมตอไร ชัยนาท 72 ได

ผลผลิต 142.3 กิโลกรัมตอไร วิธีการของเกษตรกรพันธุกําแพงแสน 2 ไดผลผลิต 125.8 กิโลกรัมตอไร และชัยนาท 

72 ไดผลผลิต 140.2 กิโลกรัมตอไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 



 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

ถั่วเขียว (Vigna radiate L. Wilzcek) เปนพืชอายุสั้น ใชน้ํานอยกวาพืชไรหลายชนิด สามารถปลูกแทน

ขาวในฤดูนาปรังไดดี  และปลูกไดในดินเกือบทุกชนิด ที่เหมาะสมที่สุด คือ ดินรวนซุย มีการระบายน้ําดี ไมควร

ปลูกในดินที่เปนกรดจัด  สภาพอากาศหนาวเย็นชวงกอนถั่วเขียวออกดอกจะทําใหถั่วเขียวชะงักการเจริญเติบโต 

เมล็ดถั่วเขียวผิวมัน มีโปรตีน เฉลี่ย 22.1 % แปง เฉลี่ย 48.0 % (กรมวิชาการเกษตร, 2543) การใชประโยชนจาก

เมล็ดถั่วเขียวผิวมันมีความหลากหลายมาก ไดแก การใชบริโภคโดยตรง เปนอาหารทั้งหวานและคาว เชน ถั่วเขียว

ตมน้ําตาล สาคู และขนมชนิดตางๆ ใชทําถั่วงอก แปงถั่วเขียว และผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ เชน วุนเสน วุนเสนกึ่ง

สําเร็จรูป กวยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ และแปงสลิ่ม  สวนถั่วเขียวผิวดํานิยมใชทําถั่วงอก 

ดานการผลิตและการตลาด  ถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดํา ในชวงป 2546-2549 มีพื้นที่ปลูก 1.01-

1.52 ลานไร ผลผลิตรวม 112,000-178,000 ตัน มูลคา 1,990-2,210 ลานบาท โดยใหผลผลิต 117-123 กิโลกรัม

ตอไร ถั่วเขียวใชในประเทศ 90 % เพื่อเปนอาหาร ที่เหลือสงออกมูลคารวม 300-400 ลานบาท นอกจากนี้มีการ

แปรรูปเปนวุนเสนประมาณ 2,200-3,000 ตัน มูลคา 209-352 ลานบาท (สมศักดิ,์ 2553) 

พันธุถั่วเขียวที่ปลูกในประเทศไทย ที่สงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกในปจจุบันมี 6 พันธุ คือ กําแพงแสน 

1, กําแพงแสน 2 ชัยนาท 36  ชัยนาท 60 และ มอ-1 ซึ่งเปนถั่วเขียวธรรมดา และ พันธุอูทอง 2 ซึ่งเปนถั่วเขียว

เมล็ดดํา (สารัถ และคณะ, 2539) พันธุถั่วเขียวเหลานี้ไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อปลูกในสภาพแวดลอมที่แตกตาง

กัน ถั่วเขียวแตละพันธุจะมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมและสภาพการปลูกที่แตกตางกัน เชน พันธุชัยนาท 

36 เหมาะสําหรับปลูกในดินดาง พันธุมอ-1 เหมาะสําหรับปลูกแซมยางพารา (Laosuwan et al., 1991) ผลผลิต

ของถั่วเขียวแตละพันธุจะมีความปรวนแปรขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ตั้งแตปลูกแลวไมไดผลผลิตไปจนถึงไดผลผลิต

สูงสุด (อาวุธ, 2521) ถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 1 และพันธุกําแพงแสน 2 ใหผลผลิตต่ํากวาพันธุ มอ-1 เมื่อปลูก

ทดสอบที่จังหวัดสงขลา (สารัถ และคณะ, 2539) การทดสอบที่จังหวัดนครราชสีมา พบวาพันธุกําแพงแสน 1 เปน

พันธุที่มีความเหมาะสมที่จะปลูกในจังหวัดนครราชสีมา (ไพศาล และชัยยะ, 2538) 

 จังหวัดแพรมีพื้นที่ปลูกถั่วเขียวผิวมัน ป 2551/2552 จํานวน 19,693 ไร  แบงเปนพื้นที่ปลูกฤดูฝน 

19,301 ไร  ในเขตอําเภอรองกวาง  14,704  ไร อําเภอสอง 1,750 ไร อําเภอลอง 2,817 ไร และอําเภอเดนชัย 

30 ไร โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 126  กก./ไร  พื้นที่ปลูกฤดูแลง 392 ไร ในเขตอําเภอรองกวาง 211 ไร อําเภอลอง 123 

ไร อําเภอเมือง 40 ไร   อําเภอเดนชัย 15 ไรและอําเภอสูงเมน 3 ไรโดยมีผลผลิตเฉลี่ย 165 กิโลกรัมตอไร 

(สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร, 2533) เกษตรกรสวนใหญปลูกถั่วเขียว พันธุกําแพงแสน 2 ซึ่งเปนพันธุที่มีความ



ตานทานตอโรคใบจุดสีน้ําตาลและตานทานปานกลางตอโรคราแปง แตออนแอมากตอดินดาง อายุเก็บเกี่ยว 67-

75 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 193 กิโลกรัมตอไร 

 สําหรับปญหาที่พบคือ เมล็ดพันธุถั่วเขียวมีราคาแพงและหาซื้อยากมากในพื้นที่จังหวัดแพร เกษตรกรจึง

ทําการปลูกถั่วเขียวและเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองในแตละพื้นที่ ไมมีการสรางกลุมเครือขายระหวางผูปลูกถั่วเขียว

กลุมตาง ๆ   ผลผลิตเฉลี่ยตอไรคอนขางต่ํา พันธุถั่วเขียวที่ใชสวนใหญจะเปนพันธุกําแพงแสน 2 และเกษตรกรมี

ความตองการเมล็ดพันธุถั่วเขียวพันธุดีอื่น ๆ เชน พันธุชัยนาท 72 ซึ่งเปนพันธุรับรองของกรมวิชาการเกษตร 

ลักษณะชอฝกอยูเหนือทรงพุม ตานทานปานกลางตอหนอนแมลงวันเจาะลําตน  ทนทานตอดินดาง  อายุการเก็บ

เกี่ยวประมาณ 65 วัน  ผลผลิตเฉลี่ย 222  กิโลกรัมตอไร ซึ่งใหผลผลิตสูงกวาพันธุกําแพงแสน 2 และอายุการเก็บ

เกี่ยวสั้นกวาดวย   

 อยางไรก็ตามหากมีการนําถั่วเขียวพันธุชัยนาท 72 มาปลูกเปรียบเทียบกับพันธุกําแพงแสน 2 ในพื้นที่

จังหวัดแพรในชวงตนฤดูฝน  เพื่อใหไดพันธุถั่วเขียวที่ใหผลผลิตสูงและเหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดแพร  เกษตรกรมี

เมล็ดพันธุถั่วเขียวพันธุดีของกรมวิชาการเกษตรใชปลูกในฤดูปลูกตอไป และสามารถสรางเครือขายระหวางผูปลูก

ถั่วเขียวผิวมันเพื่อพัฒนาเปนระบบการผลิตเมล็ดพันธุดีตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 

 

  อุปกรณ 

1.  เมล็ดพันธุถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 2 และพันธุชัยนาท 72 

2.  ปุยเคมีสูตร 16-20-0 , 12-24-12 

3.  สารปองกันกําจัดวัชพืช โฟมีซาเฟน ฟลูเอซิฟอบ-พี-บิวทิล 

4. ฮอรโมนตราหวีทอง 

5. ปุยชีวภาพโรโซเบียมสําหรบัคลุกเมล็ด 

  

วิธีการ 

 ดําเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร  ตําบลบานเวียง  อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  จาํนวน  5  รายๆ 

ละ 1 ไร แตละรายมี 2 วิธีการ จํานวน 2 ซ้ํา โดยเปรียบเทยีบวิธีการของเกษตรกรและวิธีแนะนํา และเปรียบเทียบ

ระหวางพันธุกําแพงแสน 2 และพันธุชัยนาท 72 ดังนี้ 

 วิธีที่ 1   วิธีเกษตรกร ใชปจจัยการผลิตและวิธีการปฏิบัติแบบเกษตรกร 

- ใชถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 2  อัตรา 8-10 กิโลกรัมตอไร 

- ปลูกโดยวิธีการหวานแลวพรวนกลบ 

- ใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร หลังปลูก 1 เดือน 

- ใสฮอรโมนตราหวีทอง อัตรา 20 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 

- ปลูกตนเดือนเมษายน  อาศัยน้ําฝน 



- กําจัดวัชพืช ใชโฟมีซาเฟน (เฟล็กซ) ผสมฟลูเอซิฟอบ-พ-ีบิวทิล(วันไซด)  

- เก็บเก่ียว เมื่ออายุ  67 วัน 

 วิธีที่ 2  วิธีแนะนํา 

- ใชถั่วเขียวพันธุชัยนาท 72  อัตรา 5-6  กิโลกรัมตอไร 

- กอนปลูกคลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม 1 ถุง (200 กรัม) 

- ปลูกโดยวิธีการหวาน พรวนกลบทันที 

- เก็บตัวอยางดินวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหาร 

- ใสปุยตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

  - ปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กิโลกรมัตอไร ใสพรอมปลูก 

- การใหน้ํา อาศัยน้ําฝน 

- กําจัดวัชพืชใชโฟมีซาเฟน ผสม ฟลูอะซิฟอบ-พ-ีบิวทิล 160+160 ซีซีตอไร 

- เก็บเก่ียว เมื่อถั่วเขียวอายุ  65 วัน 

  

 การบันทึกขอมูล 

- ขอมูลผลผลิตตอไร น้ําหนักเมล็ดแหง เก็บในพื้นที่ 6 ตารางเมตร 

- จํานวนฝกตอตน สุมเก็บแปลงละ 5 ตน 

- จํานวนเมล็ดตอฝก สุมเก็บจํานวน 5 ตนๆละ 10 ฝก 

- ความยาวฝก สุมเก็บจํานวน 5 ตนๆละ 10 ฝก 

- ความสูงตน สุมเก็บแปลงละ 5 ตน 

 

เวลาและสถานที่ 

ดําเนินการทดลองระหวางเดือนเมษายน 2554 ถึง กันยายน 2554 ณ แปลงเกษตรกร  ตําบลบานเวียง   

อําเภอรองกวาง   จังหวัดแพร 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

พื้นที่เปาหมายดําเนินการทดสอบ  คือ แปลงเกษตรกร  ตําบลบานเวียง  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร   

จํานวน 5 ราย  ทําการเก็บตัวอยางดินไปวิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร  พบวา  คาความเปนกรดเปนดาง (pH) อยู

ในชวง 5.9 – 6.2    อินทรียวัตถุ( Organic matter ) รอยละ 3.06 – 3.60  ปริมาณฟอสฟอรัส ( Available P ) 

อยูในชวง 7-40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ปริมาณโพแทสเซียม ( Extractable K ) อยูในชวง 29-121 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม  หากดินมีฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ต่ํากวา 10 และ 60 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ตามลําดับ ใหใสปุย

สูตร 12-24-12 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร และใสปุยอินทรีย 500-1,000 กิโลกรัมตอไร เมื่อดินมีอินทรียวัตถุนอย

กวา รอยละ 1.5 (กรมวิชาการเกษตร, 2550)   สําหรับปริมาณ แคลเซียม และ แมกนีเซียม อยูในชวง 1,650-



2,072 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ 1,027-1,709  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ปลูกเปรียบเทียบพันธุถั่วเขียวผิวมัน

ระหวางพันธุที่เกษตรกรปลูก (พันธุกําแพงแสน 2) และพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (พันธุชัยนาท 72) และ

เปรียบเทียบกรรมวิธีเกษตรกรกับกรรมวิธีแนะนํา พบวา 

1. ดานการเจริญเติบโต 

 ความสูงเฉลี่ย 

ถั่วเขียวพันธุชัยนาท 72 ที่ปลูกตามวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกร มีความสูงเฉลี่ย 72.30 เซนติเมตร และ 

72.60 เซนติเมตร ตามลําดับ ถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 2  ที่ปลูกตามวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกร (ตารางที่1) 

 ความยาวฝกเฉลี่ย 

ถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 2 มีความยาวฝก วิธีแนะนํา คือ 10.61 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร คือ 10.38 

เซนติเมตร สวนพันธุชัยนาท 72 วิธีแนะนํา มีความยาวฝกเฉลี่ย 10.07 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร มีความยาวฝก

เฉลี่ย 9.98 เซนติเมตร (ตารางที1่) 

 จํานวนฝกเฉลี่ยตอตน 

ถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 2 วิธีแนะนํา มีจํานวนฝกเฉลี่ยตอตนสูงสุด คือ 16.16 ฝกตอตน รองลงมา คือ 

ถั่วเขียวพันธุชัยนาท 72 วิธีแนะนํา และวิธีเกษตรกร มีจํานวนฝกเฉลี่ยตอตน 15.60 ฝกตอตน และ 15.32 ฝกตอ

ตน ตามลําดับ ถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 2 วิธีเกษตรกรมีจํานวนฝกตอตนต่ําสุด คือ 14.96  ฝกตอตน (ตารางที่ 1) 

2. ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 

ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของถั่วเขียวพันธุชัยนาท 72 วิธีแนะนํา และวิธีเกษตรกร คือ 142.3 กิโลกรัม และ 

140.2 กิโลกรัม ตามลําดับ ถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 2 กรรมวิธีแนะนํามีผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงกวากรรมวิธี

เกษตรกร โดยกรรมวิธีแนะนํามีผลผลิตเฉลี่ยตอไร 143.4 กิโลกรัม กรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยตอไร 125.8 

กิโลกรัม (ตารางที่ 1) 

3. ตนทุนการผลิต 

 การปลูกถั่วเขียวผิวมันวิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตต่ํากวา การปลูกถั่วเขียวตามกรรมวิธีแนะนํา 395 

บาท โดยการปลูกถั่วเขยีวผิวมันวิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิต 2,020 บาทตอไร วิธีแนะนํามีตนทุนการผลิต 2,415 

บาทตอไร 

4. การยอมรับของเกษตรกร 

 เกษตรกรผูปลูกถั่วเขียวยอมรับถั่วเขียวพันธุชัยนาท 72 เพราะใหผลผลิตสูงกวาพันธุที่ปลูก และมีความ

ตองการเก็บเมล็ดพันธุไวใชในฤดูปลูกตอไป  สําหรับการใชปุยชีวภาพ(ไรโซเบียม) คลุกเมล็ดกอนปลูก ตามวิธี

แนะนําของกรมวิชาการเกษตรนั้น เกษตรกรไมเคยใชไรโซเบียม เนื่องจากหาซื้อไมไดและวิธีใชคอนขางยุงยาก 

จากการทดสอบพบวา ไรโซเบียมไมมีผลตอการเจริญเติบโตของถั่วเขียวทั้งสองพันธุ  อาจเนื่องจากชวงที่ทําการ

หวานเมล็ดถั่วเขียว (ตนเดือนเมษายน) อากาศรอน การปลูกเปนแบบอาศัยน้ําฝน ซึ่งชวงที่หวานเมล็ดฝนไมตกเลย

ทันที ทําใหความชื้นในดินต่ํา  เปนผลใหเชื้อไรโซเบียมมีประสทิธิภาพลดลง 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 



 

จากการนําถั่วเขียวผิวมันพันธุชัยนาท 72 มาใหเกษตรกรผูปลูกถั่วเขียวในพื้นที่จังหวัดแพรปลูกทดสอบ

เพื่อเปรียบเทียบกับถั่วเขียวผิวมันพันธุที่เกษตรกรปลูก คือ พันธุกําแพงแสน 2 และเปรียบเทียบกรรมวิธีการ

ปฏิบัติแบบเกษตรกรและกรรมวิธีแนะนําของกรมวิชาการเกษตร พบวา ถั่วเขียวผิวมันพันธุชัยนาท 72 และ

กําแพงแสน 2 มีผลผลิตเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ 125.8-143.4 กิโลกรัมตอไร เกษตรกรมีความพอใจถั่วเขียวพันธุ

ชัยนาท 72 และมีความตองการเก็บเมล็ดพันธุไวใชปลูกในฤดูปลูกตอไป 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

เกษตรกรผูปลูกถั่วเขียวไดทราบขอมูลผลผลิตของถั่วเขียวพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (พันธุชัยนาท 

72)  เพื่อใหเกษตรกรใชเปนทางเลือกในการผลิตถั่วเขียวพันธุดี และสามารถเก็บเมล็ดพันธุใชปลูกในฤดูปลูกตอไป 

 

คําขอบคุณ 

 

งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการวิจัยเรงดวนประจําป 2554 ของกรมวิชาการ

เกษตร คณะผูดําเนินการวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่ผูชวยนักวิจัยและเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

แพรทุกทานที่อํานวยความสะดวกและชวยเหลือทําใหงานวิจัยสําเร็จ 
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ภาคผนวก 



 

ตารางผนวก 1 ผลผลิต  ความสูง  จํานวนฝกตอตน  ความยาวฝก  จํานวนเมล็ดตอฝก  และตนทุนการผลิต  ของ

ถั่วเขียวผิว มันพันธุกําแพงแสน 2 และพันธุชัยนาท 72  แปลงทดสอบในไรเกษตรกรในพื้นที่ ตําบล

บานเวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ป 2554 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหดิน เกษตรกรรวมทดลอง เปรียบเทียบพันธุถั่วเขียวผิวมันที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัด

แพร ป  2554     

 

 

พันธุ 
ผลผลิต 

(กิโลกรัมตอไร) 

ความสูง 

(เซนติเมตร) 

จํานวนฝก

ตอตน 

ความยาวฝก

(เซนติเมตร) 

จํานวนเมล็ด 

ตอฝก 

ตนทุนการผลิต 

(บาทตอไร) 

กําแพงแสน 2        

วิธีแนะนํา  143.4 70.84 16.16 10.61 12.67 2,020 

วิธีเกษตรกร  125.8 68.40 14.96 10.38 12.32 2,415 

ชัยนาท 72        

วิธีแนะนํา  142.3 72.30 15.60 10.07 11.39 2,020 

วิธีเกษตรกร  140.2 72.60 15.32 9.98 11.39 2,415 

เกษตรกร pH 

organic 

matter 

(%) 

Avai P 

(mg/kg) 

Avai K 

(mg/kg) 

Ca 

(mg/kg) 

Mg 

(mg/kg) 

นางทับทิม ปนะกัน 5.9 3.18 40 29 1906 1194 

นางสมพร ฟองออน 5.9 3.15 13 87 1769 1027 

นายสุชาติ คําปนตา 6.2 3.18 7 89 2072 1709 

นายแสงจันทร คําปนตา 6.0 3.06 8 121 1870 1341 

นางนิสาชล ดวงเจริญพงศ 6.0 3.60 13 97 1650 1104 

คาที่เหมาะสม 6-7 2.5-3 26-42 130 1040 135 


