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5. บทคัดย่อ 
ได้ท าการศึกษาวิธีการเก็บเก่ียวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวาง

แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จ านวน  4 ซ  า ใช้ถั่วเขียวพันธุ์
ชัยนาท 72 ปลูกในฤดูแล้ง และมีวิธีการเก็บเกี่ยว 5 กรรมวิธี คือ 1. เก็บเก่ียวโดยการปลิดฝักด้วยมือ 
(control)  2. เก็บเก่ียวโดยการเกี่ยวต้น วางราย มัดฟ่อนและกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องนวด  3. เก็บเกี่ยว
โดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวดในระยะฝักสุกแก่ 80% 4. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวในระยะฝักสุกแก่ 
90% และ 5. เก็บเก่ียวโดยการพ่นสารเคมีให้ต้นแห้งก่อนเกี่ยวต้นด้วยเครื่องเกี่ยวนวด หลังจากได้เมล็ด
ถั่วเขียวมาแล้วจะน ามาปรับปรุงสภาพเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์และน ามาเก็บรักษา พบว่า การเก็บเก่ียวด้วย
เครื่องเกี่ยวนวดในระยะสุกฝักแก่ 90 % เป็นระยะที่เหมาะสมส าหรับการเก็บเกี่ยวถั่วเขียวเพื่อใช้เป็น
เมล็ดพันธุ์ โดยยังคงคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวด้านความงอก ความชื นได้ตลอดอายุการเก็บ
รักษา 8 เดือน โดยมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 8.05 เปอร์เซ็นต์ และ
เปอร์เซ็นต์การแตกร้าวของเมล็ดอยู่ระหว่าง 5.1 เปอร์เซ็นต์ ด้านการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพบว่า
เปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงจะลดลงอย่างมากใน 2 เดือนแรกของการเก็บรักษาดังนั นต้องเก็บรักษาในโรง
เก็บท่ีสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก และปราศจากการท าลายของแมลง ถึงอย่างไรก็ตาม การเก็บเกี่ยว
โดยการปลิดฝักด้วยมือเป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตและคุณภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีที่สุด แต่การใช้เครื่อง
เกี่ยวนวดเก็บเก่ียวในระยะฝักสุกแก่ 90 %  
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6. ค าน า 
ถั่วเขียวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญพืชหนึ่งของประเทศ พื นที่ปลูกถ่ัวเขียวแหล่งใหญ่อยู่ในเขต

ภาคเหนือตอนล่างที่มีพื นที่รวม 690,922 ไร่ หรือคิดเป็น 73.5% ของพื นที่ปลูกทั งประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
การปลูกช่วงฤดูฝนโดยปลูกมากในจังหวัดเพชรบูรณ์  นครสวรรค์  สุโขทัย ตากและพิจิตร (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2553) โดยปกติถ่ัวเขียวเป็นพืชที่มีการสุกแก่ของฝักไม่พร้อมกันจึงจ าเป็นต้องเก็บ
เกี่ยว 2 ครั ง โดยเก็บครั งแรกเมื่อถั่วเขียวมีฝักสุกแก่ 80% และครั งที่ 2 หลังจากเก็บเก่ียวครั งแรก
ประมาณ 14 วัน โดยใช้มือปลิดฝักแก่ท่ีเปลี่ยนเป็นสีด า (ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, 2552) ซึ่งระยะฝักสุกแก่ 
80% นั น เป็นระยะที่เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมีคุณภาพสูงสุด และสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าเมื่อเก็บเก่ียว
ล่าช้าออกไป (บัวกัน, 2533)  

เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเขียวปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บเก่ียวที่หายากและมีราคา
แพง ซึ่งมีต้นทุนในการปลิดฝักสูงถึงกิโลกรัมละ 8 บาท ท าให้เกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรทดแทน
แรงงานคน เครื่องเก่ียวนวดเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เกษตรกรเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในการเก็บเกี่ยวถั่ว
เขียว เนื่องจากท าได้สะดวกและมีต้นทุนต่ ากว่าการเก็บฝักถึง 53% แต่การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด
จ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั งด้านการปรับตั งเครื่องเกี่ยวนวดให้มีประสิทธิภาพ สภาพพื นที่ และ
ระยะเก็บเก่ียวที่เหมาะสม ซึ่งในขณะนี สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมอยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องเกี่ยวนวดชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด ในปี 2554-2555 แต่ข้อมูลด้านคุณภาพ
ของเมล็ดถั่วเขียวที่ได้จากเครื่องเก่ียวนวดนั นยังมีอยู่จ ากัด ดังนั น จึงจ าเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบวิธีการ
เก็บเก่ียวแบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 
เชื่อมโยงกับการศึกษาประสิทธิภาพการใช้เครื่องเก่ียวนวดที่กรมฯ ด าเนินการอยู่เพื่อให้ได้เทคโนโลยีด้าน
การเก็บเกี่ยวถั่วเขียวที่เหมาะสมไว้แนะน าเกษตรกรต่อไป  

จากปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บเก่ียว ท าให้เกษตรกรบางพื นที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยว
เป็นการใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่หรือการใช้เครื่องเกี่ยวนวดแทนการเก็บเก่ียวด้วยแรงงานคน
และกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องนวด ซึ่งการใช้เครื่องเกี่ยวนวดนั นบางครั งจ าเป็นต้องใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้ง
เนื่องจากต้นและใบยังสดในขณะที่ฝักพร้อมเก็บเก่ียว ซึ่งสารเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใช้คือพาราควอทนั น ได้มี
การศึกษาโดยนรีลักษณ์ และคณะ (2554) พบว่าควรใช้อัตรา 100 กรัม สารออกฤทธิ์/ไร่ ก่อนการเก็บ
เกี่ยว 4-5 วัน ซึ่งเป็นการใช้สารพ่นต้นแห้งที่มีประสิทธิภาพและมีผลตกค้างในเมล็ดต่ ากว่าค่าสูงสุดที่
ก าหนดให้ (MRL) วิธีการเก็บเกี่ยวที่ปฏิบัติได้หลายวิธีนี ส่วนใหญ่ไม่ได้ค านึงถึงการน าเมล็ดมาใช้ประโยชน์
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เป็นเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีปัญหาขาดแคลนในปัจจุบันเช่นกัน ดังนั น จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บ
เกี่ยวชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เพื่อเป็นข้อมูลแนะน าเกษตรกรต่อไป 

 
7. วิธีการด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. เมล็ดถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 
2. เครื่องเก่ียวนวดถั่วเขียวขนาด 7 ฟุต 
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
4. อุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ 

 
วิธีการทดลอง 
           วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จ านวน  4 ซ  า 
โดยมีการเก็บเกี่ยว 5 กรรมวิธี ดังนี  

กรรมวิธี วิธีปฏิบัต ิ
1. เก็บเก่ียวโดยการปลิดฝักด้วยมือ (control)  ท าการเก็บเกี่ยวถั่วเขียวโดยใช้มือปลิดฝัก 2 ครั ง คือ  

- ครั งที่ 1 ระยะฝักสุกแก่ 80% 
- ครั งที่ 2 หลังจากเก็บเกี่ยวครั งแรกประมาณ 14 วัน  

2. เก็บเก่ียวโดยการเก่ียวต้น วางราย มัดฟ่อน  
    และกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องนวด 

ท าการเก็บเก่ียวถั่วเขียวโดยตัดที่โคนต้นด้วยเคียว 
แล้วท าการตากทิ งไว้ในแปลงให้ต้นแห้งประมาณ 
1-3 วัน แล้วจึงมัดเป็นฟ่อนวางทิ งไว้ในแปลง และ
กะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องนวด 

3. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด 
   ในระยะฝักสุกแก่ 80% 

ท าการเกี่ยวต้นถั่วเขียวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ในระยะ
ฝักสุกแก่ 80% 

4. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด 
    ในระยะฝักสุกแก่ 90% 

ท าการเกี่ยวต้นถั่วเขียวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ในระยะ
ฝักสุกแก่ 90% 

5. เก็บเก่ียวโดยการพ่นสารเคมีให้ต้นแห้ง 
   ก่อนเกี่ยวต้นด้วยเครื่องเก่ียวนวด 

ท าการฉีดพ่นต้นถั่วเขียวให้แห้งในระยะฝักสุกแก่ 
80% โดยใช้สารพาราควอทอัตรา 100 กรัม ai/ไร่ 
ก่อนการเก็บเกี่ยว 4-5 วัน และจึงท าการเก่ียวต้น
ด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 

หมายเหตุ  เครื่องเกี่ยวนวดที่ใช้ในการทดลองครั งนี   มีขนาดหน้าตัดกว้าง 7 ฟุต เครื่องยนต์มี
ก าลัง 68 แรงม้า มีความเร็วรอบในการเก็บเกี่ยวประมาณ 300-400 รอบต่อนาที อัตราการท างาน 2-3 
ไร่ต่อชั่วโมง  
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ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ขนาดพื นที่แปลงย่อย 10x20 ตารางเมตร 
พื นที่เก็บเกี่ยว 10x20 ตารางเมตร ปลูกช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 วิธีการปลูกและ
ขั นตอนการดูแลรักษาถั่วเขียวตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัย พืชไร่, 2547) ท าการ
เก็บเกี่ยวถั่วเขียวตามกรรมวิธีต่างกันตามแผนการทดลอง และสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในแต่ละ
กรรมวิธีตามขั นตอนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์มาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ คือ การตรวจสอบ
ความชื น การตรวจสอบความบริสุทธิ์ การตรวจสอบความงอก และการตรวจสอบความแข็งแรง ตาม
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (ISTA, 2011) ทุกๆ 2 เดือน ระยะเวลา 8 เดือน 
การบันทึกข้อมูล 

1. ผลผลิตเมล็ดและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 
2. เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีและเมล็ดเสียหลังการเก็บเก่ียว 
3. เปอร์เซ็นต์การสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว 
4. เปอร์เซ็นต์ความชื น ความบริสุทธิ์ การแตกร้าว และการเป็นโรค   

5. ความงอกและความแข็งแรง ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยว หลังการปรับปรุงสภาพ

เมล็ดพันธุ์ และระหว่างการเก็บรักษา 0 - 8 เดือน 

 6. ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
สถานที่ด าเนินงาน  

- แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
- ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556  

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปลูกถ่ัวเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ในฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555 ในช่วงที่ถ่ัวเขียวติดฝักแล้ว 
ด าเนินการสุ่มตรวจสอบระยะสุกแก่ของถั่วเขียว โดยสุ่มพื นที่ 1 ตารางเมตร จ านวน 10 จุด นับจ านวน
ฝักถั่วเขียวทั งหมด และจ านวนฝักสุกแก่ท่ีเปลี่ยนเป็นสีด าและค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ระยะสุกแก่ พบว่า  
เมื่อถั่วเขียวอายุ 76 วันมีเปอร์เซ็นต์ระยะฝักสุกแก่ 81 เปอร์เซ็นต์ และถั่วเขียวอายุ 79 วันมีเปอร์เซ็นต์
ระยะฝักสุกแก่ 87 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
 ในช่วงการเก็บเกี่ยวถั่วเขียว พบว่า การเก็บเกี่ยวทุกกรรมวิธี จะมีน  าหนัก 100 เมล็ด อยู่ระหว่าง 
6.23 - 6.83 กรัม ในส่วนผลผลิตที่ได้พบว่า การเก็บเกี่ยวถั่วเขียวโดยใช้สารเคมีพ่นก่อนเกี่ยวด้วยเครื่อง
เกี่ยวนวดจะมีน  าหนักเมล็ดถั่วเขียวสูงสุด 123 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือการใช้เคียวเกี่ยวต้นวางราย, ใช้
เครื่องเกี่ยวนวดที่ระยะฝักสุกแก่ 90 % และใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่ระยะฝักสุกแก่ 80 % มีน  าหนักเมล็ดถั่ว
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เขียว 119.8, 111.9 และ 110.6 กิโลกรัมตามล าดับ ส่วนการเก็บเก่ียวโดยการปลิดฝักด้วยมือจะมีน  าหนัก
เมล็ดถั่วเขียวน้อยที่สุด 100.4 กิโลกรัมเนื่องจากเป็นระยะที่ต้องเก็บฝักสุกแก่เปลี่ยนเป็นสีด าเท่านั นซึ่ง
เป็นระยะที่เมล็ดแห้งและความชื นของเมล็ดต่ ากว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆส่งผลท าให้น  าหนักเมล็ดต่ ากว่ากรรมวิธี
อ่ืน ๆด้วย (ตารางที่ 2) การเก็บเกี่ยวถั่วเขียวจะมีเมล็ดที่หล่นร่วงพื นระหว่างการเก็บเกี่ยว พบว่า การเก็บ
เกี่ยวโดยการปลิดฝักด้วยมือมีน  าหนักเมล็ดหล่นร่วงพื นระหว่างการเก็บเกี่ยวน้อยที่สุด 3.20 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาคือ การใช้เคียวเกี่ยวต้นวางรายมีน  าหนักเมล็ดหล่นร่วงพื นระหว่างการเก็บเกี่ยว 8.93 กิโลกรัม
ต่อไร่ ส่วนการใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่ระยะฝักสุกแก่ 80, 90 % และใช้สารเคมีพ่นก่อนเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยว
นวดมีน  าหนักเมล็ดหล่นร่วงพื นระหว่างการเก็บเก่ียว 15.48 – 19.25 กิโลกรัมตอ่ไร่ (ตารางท่ี 2) 
 หลังจากนั นน าเมล็ดถั่วเขียวมาปรับปรุงสภาพเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
พบว่า หลังจากการปรับปรุงสภาพ การเก็บเกี่ยวโดยการปลิดฝักด้วยมือมีเปอร์เซ็นต์สูญเสียจากการ
ปรับปรุงสภาพน้อยที่สุด 5.38 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการใช้เคียวเกี่ยวต้นวางรายมีเปอร์เซ็นต์สูญเสีย
จากการปรับปรุงสภาพ 5.84 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่ระยะฝักสุกแก่ 80, 90 % และใช้
สารเคมีพ่นก่อนเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีเปอร์เซ็นต์สูญเสียจากการปรับปรุงสภาพ 7.80 – 9.04 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 
 หลังจากน าเมล็ดถั่วเขียวมาปรับปรุงสภาพเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแล้วน ามาเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง และน ามาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่อายุการเก็บรักษาต่าง ๆ กัน พบว่าเปอร์เซ็นต์
ความชื น ทุกกรรมวิธีการเก็บเกี่ยว และทุกอายุการเก็บรักษา พบว่ามีความชื น 11 – 12 เปอร์เซ็นต์ตาม
มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (ตารางท่ี 4) 
 เปอร์เซ็นต์ความงอก พบว่า การเก็บเกี่ยวโดยการปลิดฝักด้วยมือมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่า
กรรมวิธีอ่ืนๆและทุกระยะอายุการเก็บรักษา  ในส่วนการใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่ระยะฝักสุกแก่ 80, 90 % 
และใช้สารเคมีพ่นก่อนเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกระหว่าง 83 – 87 เปอร์เซ็นต์ทุก
ระยะอายุการเก็บรักษา ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ส่วนการใช้เคียวเกี่ยวต้นวางราย พบว่า 
ก่อนเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์ความงอก 79 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บรักษาได้ 2 เดือนเปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง
เหลือ 65 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5) 
  เปอร์เซ็นต์ความแข็งแรง พบว่า การเก็บเกี่ยวโดยการปลิดฝักด้วยมือมีเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรง
สูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆและทุกระยะอายุการเก็บรักษาโดยก่อนการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรง 67 
เปอร์เซ็นต์และเมื่อเก็บรักษา 8 เดือนก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงสูง 78 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนการใช้เคียว
เกี่ยวต้นวางราย พบว่า ก่อนการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรง 61 เปอร์เซ็นต์และลดลงจนเหลือ 27 
เปอร์เซ็นต์เมื่ออายุการเก็บรักษา 8 เดือน ในส่วนการใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่ระยะฝักสุกแก่ 80, 90 % และ
ใช้สารเคมีพ่นก่อนเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดในช่วงก่อนการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงระหว่าง 
46 – 54 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเก็บรักษาได้เพียง 2 เดือน พบว่าเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงลดลงเหลือ
ระหว่าง 25 – 39 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะส่งผลท าให้เมล็ดมีการเสื่อมคุณภาพด้านความงอกอย่างรวดเร็ว 
(ตารางท่ี 6) 
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 เปอร์เซ็นต์การแตกร้าว พบว่า การเก็บเกี่ยวโดยการปลิดฝักด้วยมือมีเปอร์เซ็นต์การแตกร้าวอยู่
ระหว่าง 0 – 0.5 เปอร์เซ็นต์ตลอดอายุการเก็บรักษา การใช้เคียวเกี่ยวต้นวางรายมีเปอร์เซ็นต์การแตกร้าว
อยู่ระหว่าง 2.3 – 5.5 เปอร์เซ็นต์ตลอดอายุการเก็บรักษา ในส่วนการใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่ระยะฝักสุกแก่ 
80, 90 % และใช้สารเคมีพ่นก่อนเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด มีเปอร์เซ็นต์การแตกร้าวอยู่ระหว่าง 3.4 – 
7.1 เปอร์เซ็นต์ตลอดอายุการเก็บรักษา (ตารางท่ี 7) 
  

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวในกรรมวิธีต่าง ๆ กัน ซึ่งมีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เขียวที่ปลูกในฤดูแล้ง พบว่า การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดในระยะสุกฝักแก่ 90 % เป็นระยะที่
เหมาะสมส าหรับการเก็บเกี่ยวถั่วเขียวเพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ โดยยังคงคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ได้นาน 8 เดือน ส่วนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพบว่าเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงจะลดลงอย่างมากใน 
2 เดือนแรกของการเก็บรักษา ดังนั นต้องเก็บรักษาในโรงเก็บที่สะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก และ
ปราศจากการท าลายของแมลง   

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

แนะน าเกษตรกรให้เก็บเกี่ยวถั่วเขียวเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์ โดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่ระยะถั่วเขียวสุก
แก่ 90 % โดยใช้เครื่องเกี่ยวที่มีความเร็วรอบ 300-400 นาที เมล็ดที่ได้ต้องน าไปปรับปรุงสภาพเมล็ด
พันธุ์ก่อนน าไปปลูก 

 
ค าขอบคุณ 

เจ้าหน้าที่ของบริษัท คูโบต้า จ ากัด และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาททุกท่านที่ช่วยให้การ
ทดลองส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ระยะฝักสุกแก่เป็นสีด าของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72  ที่อายุต่าง ๆ กัน  



 8 

อายุถั่วเขียว 
(วัน) 

จ านวนฝักทั งหมด 
(ฝัก) 

จ านวนฝักสุกแก่เป็นสีด า 
(ฝัก) 

เปอร์เซ็นต์ระยะสุกแก่ 
(%) 

60 248 97 39 

64 206 99 48 

68 210 132 63 

72 224 167 75 

76 253 206 81 

79 245 213 87 

 
 
 
ตารางที่ 2 น  าหนัก 100 เมล็ด น  าหนักเมล็ดที่เก็บเก่ียวได้ และน  าหนักเมล็ดที่หล่นร่วงพื นระหว่างการเก็บ

เกี่ยวตามกรรมวิธีการเก็บเกี่ยวที่ต่างๆ กัน 

กรรมวิธี 
น  าหนัก 100 เมล็ด 

(กรัม) 

น  าหนักเมล็ด 
ที่เก็บเกี่ยวได้ 
(กิโลกรัม/ไร่) 

น  าหนักเมล็ดหล่นร่วง
พื นระหว่างเก็บเก่ียว 

(กิโลกรัม/ไร่) 
1. เก็บเก่ียวโดยการปลิดฝักด้วยมือ 
(control) 

6.23 100.4 3.20 a 

2. เก็บเก่ียวโดยการเก่ียวต้น วางราย มัด
ฟ่อน และกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องนวด 

6.46 119.8 8.93 b 

3. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ในระยะฝักสุกแก่ 80% 

6.55 110.6 16.75 c 

4. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ในระยะฝักสุกแก่ 90% 

6.81 111.9 15.48 c 

5. เก็บเก่ียวโดยการพ่นสารเคมีให้ต้น
แห้งก่อนเกี่ยวต้นด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 

6.83 123.0 19.25 c 

CV (%) 7.40 26.4 22.29 
ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับ 5% จากการทดสอบค่า DMRT 
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ตารางที่ 3 แสดงน  าหนักเมล็ดถั่วเขียวก่อนและหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย

หลังการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ตามกรรมวิธีการเก็บเกี่ยวที่ต่างๆ กัน 

กรรมวิธี 

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 
น  าหนักเมลด็ 

ถั่วเขียวก่อนปรับปรุง 
(กิโลกรัม/ไร่) 

น  าหนักเมลด็ 
ถั่วเขียวหลังปรับปรุง 

(กิโลกรัม/ไร่) 

เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย
จากการปรับปรุงสภาพ

เมลด็พันธ์ุ (%) 

1. เก็บเก่ียวโดยการปลิดฝักด้วยมือ 
(control) 

100.4 95.0 5.38 

2. เก็บเก่ียวโดยการเก่ียวต้น วางราย มัด
ฟ่อน และกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องนวด 

119.8 112.8 5.84 

3. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ในระยะฝักสุกแก่ 80% 

110.6 100.6 9.04 

4. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ในระยะฝักสุกแก่ 90% 

111.8 102.8 8.05 

5. เก็บเก่ียวโดยการพ่นสารเคมีให้ต้น
แห้งก่อนเกี่ยวต้นด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 

123.0 113.4 7.80 

CV (%) 26.4 27.9  
ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับ 5% จากการทดสอบค่า DMRT 
 
 
ตารางที่ 4 แสดงคุณภาพเปอร์เซ็นต์ความชื นเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวตามกรรมวิธีการเก็บเก่ียวต่างๆ กัน ที่อายุ

การเก็บรักษาต่างๆ กัน  

กรรมวิธี 
อายุการเก็บรักษา (เดือน) 

0 2 4 6 8 
1. เก็บเก่ียวโดยการปลิดฝักด้วยมือ 
(control) 

10.93 11.47 11.47 11.46 11.46 

2. เก็บเก่ียวโดยการเก่ียวต้น วางราย มัด
ฟ่อน และกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องนวด 

10.28 10.83 10.75 10.91 11.08 

3. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด 10.94 11.26 11.31 11.16 11.29 
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ในระยะฝักสุกแก่ 80% 
4. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ในระยะฝักสุกแก่ 90% 

11.09 11.60 11.42 11.39 11.35 

5. เก็บเก่ียวโดยการพ่นสารเคมีให้ต้น
แห้งก่อนเกี่ยวต้นด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 

12.27 12.51 12.08 12.09 12.05 

 
 
 
 
ตารางที่ 5 แสดงคุณภาพเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวตามกรรมวิธีการเก็บเก่ียวต่างๆ กัน ที่

อายุการเก็บรักษาต่างๆ กัน  

กรรมวิธี 
อายุการเก็บรักษา (เดือน) 

0 2 4 6 8 
1. เก็บเก่ียวโดยการปลิดฝักด้วยมือ 
(control) 

92 a 93 a 91 a 91 a 89 a 

2. เก็บเกี่ยวโดยการเก่ียวต้น วางราย มัด
ฟ่อน และกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องนวด 

79 b 67 b 65 b 73 b 74 b 

3. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ในระยะฝักสุกแก่ 80% 

87 ab 83 a 81 a 84 a 87 ab 

4. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ในระยะฝักสุกแก่ 90% 

83 ab 86 a 87 a 83 a 86 ab 

5. เก็บเก่ียวโดยการพ่นสารเคมีให้ต้น
แห้งก่อนเกี่ยวต้นด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 

 87 ab 88 a 91 a 87 a 85 ab 

CV (%) 8.3 11.6 11.4 6.2 8.6 
ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับ 5% จากการทดสอบค่า DMRT 
 
 
ตารางที่ 6 แสดงคุณภาพเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวตามกรรมวิธีการเก็บเกี่ยวต่างๆ กัน ที่

อายุการเก็บรักษาต่างๆ กัน  

กรรมวิธี 
อายุการเก็บรักษา (เดือน) 

0 2 4 6 8 
1. เก็บเก่ียวโดยการปลิดฝักด้วยมือ 
(control) 

67 a 73 a 70 a 60 a 78 a 
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2. เก็บเก่ียวโดยการเก่ียวต้น วางราย มัด
ฟ่อน และกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องนวด 

61 ab 51 b 36 b 56 ab 27 b 

3. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ในระยะฝักสุกแก่ 80% 

54 bc 25 c 37 b 43 bc 29 b 

4. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ในระยะฝักสุกแก่ 90% 

50 bc 37 bc 43 b 11 d 21 b 

5. เกบ็เกี่ยวโดยการพ่นสารเคมีให้ต้น
แห้งก่อนเกี่ยวต้นด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 

46 c 39 bc 55 ab 32 c 52 ab 

CV (%) 13.6 29.0 27.5 22.5 23.2 
ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับ 5% จากการทดสอบค่า DMRT 
 
 
 
ตารางที่ 7 แสดงคุณภาพเปอร์เซ็นต์การแตกร้าวของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวตามกรรมวิธีการเก็บเก่ียวต่างๆ กัน 

ที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ กัน  

กรรมวิธี 
อายุการเก็บรักษา (เดือน) 

0 2 4 6 8 
1. เก็บเก่ียวโดยการปลิดฝักด้วยมือ 
(control) 

0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

2. เก็บเก่ียวโดยการเก่ียวต้น วางราย มัด
ฟ่อน และกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องนวด 

5.5 2.3 4.3 3.4 3.0 

3. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ในระยะฝักสุกแก่ 80% 

6.9 5.8 5.3 4.6 4.4 

4. เก็บเก่ียวโดยการใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ในระยะฝักสุกแก่ 90% 

5.1 4.5 4.5 3.4 4.6 

5. เก็บเก่ียวโดยการพ่นสารเคมีให้ต้น
แห้งก่อนเกี่ยวต้นด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 

7.1 4.0 4.0 3.9 6.0 
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