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การประยุกต์ใช้เครื่องเก่ียวนวดเก็บเก่ียวถั่วเขียวเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ได้ปฏิบัติกัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเกษตรกรบางพ้ืนทีม่ีการใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งและใบร่วงก่อนใช้เครื่องเก็บเก่ียว 
แต่พบปัญหาผลผลิตถั่วเขียวที่ได้มีคุณภาพต่่าคือมีเมล็ดไม่สมบูรณ์และมีสิ่งเจือปนมาก การทดสอบเทคโนโลยีการ
เก็บเก่ียวถั่วเขียวให้มีคุณภาพ จึงด่าเนินการในฤดูฝนปี 2556-2557 ณ ไร่เกษตรกรอ่าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ซึ่งเกษตรกรในเขตนี้ท่าการปลูกถั่วเขียวช่วงต้นฤดูฝน หลังรื้อตออ้อยเพ่ือปรับปรุงดินและเพ่ิมรายได้ก่อน
การปลูกอ้อยในฤดูต่อไป การทดสอบด่าเนินการโดยการน่าเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยในปี 2553-2555 ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก คือการใช้สารพาราควอทอัตรา 100 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นต้นถั่ว
เขียวที่ระยะฝักสุกแก่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ และเก็บเก่ียวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 5 วัน หลังพ่น มาทดสอบเปรียบเทียบ
กับวิธีเกษตรกรที่มีการใช้สารพาราควอทเพียงอย่างเดียว หรือสารพาราควอทผสมกับ 2,4-ดี ซึ่งอัตราการใช้พาราค
วอทของเกษตรกรสูงกว่าอัตราแนะน่า 2.6-3.3 เท่า และเก็บเก่ียวด้วยเครื่องเก่ียวนวด 5 วัน หลังพ่นเช่นเดียวกัน 
ผลการทดสอบพบว่า การใช้สารพาราควอทตามค่าแนะน่า มีประสิทธิภาพท่าให้ต้นถั่วเขียวใบร่วง ต้นแห้ง สามารถ
เก็บเก่ียวด้วยเครื่องเก่ียวนวดไม่แตกต่างกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร และไม่พบความแตกต่างกันระหว่างวิธี
แนะน่า และวิธีเกษตรกร ทั้งด้านผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้านความงอกและความแข็งแรง แตก่ารใช้
สารเคมีพาราควอทอัตราที่เกษตรกรใช้ และสารเคม ี 2,4-ดี มีปริมาณสารตกค้างสูงกว่าค่าสูงสุดที่ก่าหนดให้มีได้ 
ดังนั้น ในแหล่งปลูกถ่ัวเขียวที่มีการใช้สารพ่นให้ต้นแห้งอยู่เดิม จึงควรแนะน่าให้เกษตรกรปรับลดอัตราการใช้สาร
พาราควอทเท่ากับอัตราแนะน่า และไม่ควรผสมกับ 2,4-ดี ซึ่งจะท่าให้ผลผลิตถั่วเขียวปลอดภัยส่าหรับผู้ใช้
ประโยชน์ ทั้งการใช้เมล็ดถั่วเขียวเพ่ือบริโภค และใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ 



 2 

4. ค าน า 
การผลิตถั่วเขียวโดยทั่วไปเกษตรกรมักประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานช่วงเก็บเกี่ยวและการจ้าง

ปลิดฝักมีราคาแพง การน่าเครื่องเก็บเกี่ยวมาทดแทนแรงงานคนยังมีข้อจ่ากัด เนื่องจากถั่วเขียวทยอยออกฝักเป็น
รุ่น 2-3 รุ่น  ท่าให้ฝักสุกแก่ไม่พร้อมกันและมีใบสดติดอยู่กับต้นถั่วเขียวเป็นจ่านวนมาก (วิไลวรรณ, 2533) ท่าให้
ไม่สามารถใช้เครื่องจักรเก็บเก่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่างจึงแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารเคมีก่าจัดวัชพืชชนิดต่าง ๆ เช่น พาราควอท และ 2,4-ดี พ่นช่วงถั่วเขียวเริ่มสุกแก่และเก็บเกี่ยวภายใน 5 วัน
หลังพ่น โดยมีวัตถุประสงค์คือท่าให้ใบร่วงและฝักสุกแก่พร้อมกัน สามารถเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดได้ แต่
เมล็ดที่ได้มีคุณภาพต่่า มีเมล็ดไม่สมบูรณ์ปะปนมาก และพบปัญหาเมื่อเมล็ดถูกน่าไปส่งเข้าโรงงานแปรรูป 
เนื่องจากแป้งถ่ัวเขียวมีคุณภาพต่่าและมีสิ่งเจือปนค่อนข้างมาก 

การใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งและใบร่วงนอกจากท่าให้ผลผลิตเมล็ดมีคุณภาพต่่าแล้ว อาจมีผล
ตกค้างในเมล็ด จากการส่ารวจการใช้สารพาราควอทของเกษตรกรอัตรา 100-138 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่น
ก่อนเก็บเก่ียวถั่วเขียว 5-7 วัน พบสารตกค้างในเมล็ด 0.1-0.15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าค่าสูงสุดที่
ก่าหนดให้มีได้ (สันติ และคณะ, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองใช้พาราควอทอัตรา 100 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อ
ไร่ มีประสิทธิภาพท่าให้ใบถั่วเขียวร่วงและต้นแห้งพร้อมเก็บเก่ียว และมีสารพิษตกค้างใกล้เคียงกับค่าสูงสุดที่
ก่าหนด (นรีลักษณ์ และคณะ, 2554) ซึ่งอาจมีการสะสมสารพาราควอทในร่างกายระยะยาวได้ จึงได้ทดลอง
สารเคมีชนิดอื่นเป็นทางเลือก คือ สารอิทิฟอนความเข้มข้น 300-900 ppm พ่นต้นถั่วเขียวที่ระยะฝักแก่ 80 
เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป ตามค่าแนะน่าของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC) เพ่ือให้ต้นและฝักแห้งพร้อม
เก็บเก่ียวด้วยเครื่อง (Shanmugasundara, 2002) แต่การศึกษาการใช้สารอิทิฟอนในสภาพของไทย พบว่าสารอิทิ
ฟอนยังมีประสิทธิภาพในการท่าให้ต้นแห้งและใบร่วงต่่ากว่าพาราควอท การเก็บเก่ียวด้วยเครื่องเก่ียวนวดหลังพ่น
ยังท่าได้ไม่สะดวกเนื่องจากต้นยังคงเขียวสด และยังมีผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพถ่ัวเขียวถึงแม้จะมีสาร
ตกค้างอยู่ในระดับปลอดภัยก็ตาม (นรีลักษณ์ และคณะ, 2555) ดังนั้น การใช้สารพาราควอทยังคงมีความจ่าเป็น
ส่าหรับเกษตรกรในพ้ืนที ่ แตค่วรปรับวิธีการใช้สารพาราควอทของเกษตรกรให้ถูกต้อง การทดสอบเปรียบเทียบ
วิธีการแนะน่ากับวิธีปฏิบัติของเกษตรกรในลักษณะของแปลงต้นแบบ จึงได้ด่าเนินการในแหล่งปลูกถ่ัวเขียวที่มีการ
ใช้สารชนิดนี้พ่นให้ต้นแห้งและใบร่วง เพ่ือแนะน่าให้สารเคมีที่เหมาะสมส่าหรับเกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวถั่วเขียว
ได้ครั้งเดียวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด และสามารถใช้เมล็ดเป็นเมล็ดพันธุ์ และเป็นอาหารได้โดยมีผลตกค้างอยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัย 

          วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งพร้อมเก็บเกี่ยวถั่วเขียวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 

5. วิธีด าเนินการ       

      อุปกรณ์ 
  1.   เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 72  

2.   สารเคมีพาราควอท และสาร 2,4-ดี 
3.   สารเคมีป้องกันก่าจัดศัตรูพืช 
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ด่าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวถั่วเขียวให้มีคุณภาพช่วงต้นฤดูฝน 2556 และ 
ปี 2557 ในพ้ืนที่เกษตรกร ต่าบลท่าชัย อ่าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พ้ืนที่ 20 ไร่ โดยมีกรรมวิธีทดสอบ 2 
กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีเกษตรกร ปฏิบัติตามกรรมวิธีของเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวถั่วเขียวด้วยวิธีพ่น
สารเคมีเพ่ือให้ต้นถั่วเขียวแห้งพร้อมเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด โดยเกษตรกรใช้สารเคมีพาราควอทเพียงชนิด
เดียว หรือ พาราควอท ผสมกับ 2,4-ดี พ่นให้ต้นแห้งเมื่อถั่วเขียวมีฝักสุกแก่เกิน 80% และทิ้งไว้ 5 วัน แล้วจึงเกบ็
เกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดที่ใช้ในพ้ืนที่  

กรรมวิธีแนะน า ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 โดยการหว่านเช่นเดียวกับวิธีของ
เกษตรกร ปฏิบัติดูแลรักษาตามค่าแนะน่าของกรมวิชาการเกษตร มีการใช้สารเคมีก่าจัดศัตรูพืชตามความจ่าเป็น 
ท่าการพ่นสารเคมีพาราควอทอัตรา 100 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ก่อนเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพท่าให้ต้น
และฝักแห้ง และมีปริมาณสารเคมีตกค้างต่่าสุด จากนั้นจึงเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก่ียวนวดที่เกษตรกรใช้ในแต่ละพ้ืนที่
หลังพ่น 5 วัน 

วิธีปฏิบัติการทดลอง   
ท่าการปลูกถั่วเขียวในช่วงฤดูฝน ด้วยการหว่านเมล็ดด้วยอัตรา 6 กิโลกรัม/ไร่ ปฏิบัติ

ดูแลรักษาตามค่าแนะน่าของกรมวิชาการเกษตร ท่าการเก็บเกี่ยวเมื่อถั่วเขียวมีฝักสุกแก่มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
ขึ้นไป โดยปฏิบัติตามกรรมวิธีที่ก่าหนด แล้วจึงน่าเมล็ดพันธุ์มาวิเคราะห์สารตกค้างในเมล็ด และคุณภาพเมล็ดพันธุ์    

 การบันทึกข้อมูล 
 1) วันปฏิบัติการต่าง ๆ 
 2) ผลผลิต จ่านวนฝักต่อต้น เมล็ดต่อฝัก น้่าหนัก 1000 เมล็ด  
3) คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ความงอก ความแข็งแรง หลังเก็บเกี่ยวและระหว่างการเก็บรักษา 
4) ผลตกค้างในเมล็ดโดยการวิเคราะห์ทางเคมี 

   เวลาและสถานที่ เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2557 
6. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

  6.1 พฤติกรรมการใช้สารเคมีพ่นให้ต้นถั่วเขียวแห้งและใบร่วงก่อนเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 

  เกษตรกรในเขตนี้ปลูกถ่ัวเขียวหลังรื้อตออ้อยเพ่ือปรับปรุงดินและเพ่ิมรายได้ก่อนการปลูกอ้อยใน
ฤดูต่อไป โดยปลูกช่วงต้นฤดูฝนเพียงฤดูเดียว ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวมีการใช้สารเคมีพาราควอทพ่นให้ต้นถั่วเขียวแห้ง
ก่อนเก็บเก่ียวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด จากการสอบถามเก็บข้อมูลการใช้สารเคมีของเกษตรกร พบว่า โดยในปี 2556 
เกษตรกรทั้ง 5 ราย มีการใช้สารเคมีพาราควอทพ่นให้ต้นถั่วเขียวและใบร่วงก่อนเก็บเกี่ยวด้วยอัตรา 276-345 
กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราแนะน่าคือ 100 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ และในจ่านวนเกษตรกร
ทั้ง 5 ราย มีเกษตรกรจ่านวน 4 ราย ทีใ่ช้ 2,4-ดี ผสมกับพาราควอทพ่นให้ต้นถั่วเขียวแห้งและใบร่วง อัตรา 71-
238 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ (ตารางท่ี 1) และหลังจากนั้นมีการเก็บเก่ียวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดหลังจากพ่นสาร
ประมาณ 5 วัน จนกระท่ังต้นถั่วเขียวแห้งและใบร่วง 
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  ปี 2557 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทดสอบ มีการปรับใช้เทคโนโลยีการใช้สารเคมีพ่นให้ใบร่วง 
โดยใช้สารพาราควอทพ่นให้ต้นแห้งและใบร่วงเพียงชนิดเดียว ไม่มีการผสมกับสาร 2,4-ดี แตอั่ตราของสารพาราค
วอทที่เกษตรกรใช้แต่ละรายแตกต่างกัน ระหว่าง 166-331 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ซึ่งยังเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตรา
แนะน่าที่ 100 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ (ตารางที่ 1) 

 

6.2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
  ในปี 2556 ผลการทดสอบพบว่า การใช้สารเคมีพ่นให้ต้นถั่วเขียวแห้งและใบร่วงพร้อมเก็บเก่ียว
ด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ท่าให้ผลผลิตถั่วเขียวของวิธีการแนะน่าเท่ากับ 174.0 กก./ไร่ ในขณะที่วิธีการปฏิบัติของ
เกษตรกรให้ผลผลิตเท่ากับ 151.3 กก./ไร่ (ตารางที่ 2)  สว่นการทดสอบในปี 2557 พบว่า การใช้สารเคมีพาราค
วอทพ่นให้ต้นถั่วเขียวแห้งและใบร่วงไม่ท่าให้ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 
กล่าวคือ การใช้สารเคมีพาราควอทด้วยอัตราแนะน่า ท่าให้ผลผลิตเฉลี่ย 182.8 กก/ไร่ ไม่แตกต่างกับวิธีการใช้
สารเคมีของเกษตรกรที่ให้ผลผลิตถั่วเขียว 174.7 กก./ไร่ (ตารางท่ี 3) เช่นเดียวกับจ่านวนฝักต่อต้น จ่านวนเมล็ด
ต่อฝัก และน้่าหนัก 1000 เมล็ด ที่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิธีการ
แนะน่ากับวิธีเกษตรกร 

6.3 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของถั่วเขียว 

ในปี 2556 พบว่า การใช้สารเคมีพาราควอทด้วยอัตราแนะน่า คือ 100 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ 
ก่อนเก็บเกี่ยว ไม่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้านความงอก กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมีความงอกหลังเก็บเกี่ยว
เฉลี่ยของทั้งวิธีการแนะน่าและวิธีการเกษตรกร เท่ากับ 65.7 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) การที่ถั่วเขียวมีความงอกอยู่
ในเกณฑ์ต่่าเนื่องจากในช่วงเก็บเกี่ยว ถั่วเขียวกระทบกับฝนต้นฤดูที่ตกอย่างต่อเนื่องจึงมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์  
ซึ่งการผลิตถั่วเขียวในช่วงต้นฤดูฝนนี้ มีโอกาสเสี่ยงต่อการกระทบกับฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยว ท่าให้เมล็ดพันธุ์มี
คุณภาพต่่า แต่หากไม่กระทบฝนตกช่วงเก็บเกี่ยว เมล็ดพันธุ์ที่ไดม้ีคุณภาพสูงเช่นที่พบในปี 2557  

ผลการทดสอบในปี 2557 พบว่า การใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งและใบร่วงทั้งวิธีการแนะน่าและวิธี
เกษตรกร ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้านความงอกและความแข็งแรง เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังเก็บเก่ียว
สูงกว่ามาตรฐานเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ่าหน่าย (75%) และคงมีความงอกสูงตลอดอายุการเก็บรักษา 4 เดือน 
เช่นเดียวกับความงอกหลังการเร่งอายุที่เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมีความงอกหลังเร่งอายุสูงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติ (ตารางท่ี 4) 

 6.4 ผลตกค้างของสารเคมีในเมล็ดถั่วเขียว 
ในปี 2556 พบว่า เกษตรกรที่ปฏิบัติการใช้สารเคมีตามวิธีการแนะน่าพบปริมาณสารตกค้างใน

เมล็ดเฉลี่ย 0.09 มก./กก. ซึ่งอยู่ในระดับปลอดภัย ในขณะที่กรรมวิธีของเกษตรกรพบสารพาราควอทตกค้างใน
เมล็ดเฉลี่ย 0.55 มก./กก. สูงกว่าค่าสูงสุดที่ก่าหนดที่อ้างอิงจากถั่วเหลือง (0.1 มก./กก.) และสาร 2,4-ดี อัตรา 
71-238 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พบปริมาณสารตกค้างในเมล็ดเฉลี่ย 0.15 มก./กก. ซึ่งสูงกว่าค่าสูงสุดที่ก่าหนดที่
อ้างอิงจากถ่ัวเหลือง (0.01 มก./กก.) จึงนับว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งพาราควอทและ 2,4-ดี ที่ใช้อัตราสารด้วย
วิธีเกษตรกร ผลการทดสอบในปี 2557 ยืนยันผลเช่นเดียวกับปี 2556  ที่พบว่าการใช้สารเคมีพาราควอท ตาม
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ค่าแนะน่า พบสารตกค้างในเมล็ดเท่ากับ 0.07 มก./กก. ซึ่งต่่ากว่าค่าสูงสุดที่ก่าหนดที่อ้างอิงจากถั่วเหลือง (0.1 
มก./กก.) ในขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรที่ใช้สารพาราควอทอัตราสูง พบปริมาณสารตกค้างในเมล็ดเฉลี่ย 0.13 มก./
กก. ซึ่งสูงกว่าค่าสูงสุดที่ก่าหนดให้มีได้ (ตารางท่ี 5) 

6.4 ต้นทุนค่าเก็บเกี่ยว 

การใช้สารเคมีพาราควอทพ่นด้วยอัตราแนะน่าคือ 100 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ เพียงชนิดเดียว 
ช่วยลดต้นทุนค่าสารเคมีของเกษตรกรได้ 143 และ 77 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวที่ลดลง 18.1 และ 
10.6 เปอร์เซ็นต์ ในการทดสอบปี 2556 และ 2557 ตามล่าดับ (ตารางที่ 6) อย่างไรก็ตามค่าเก็บเกี่ยวของการใช้
สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งทั้งวิธีการแนะน่าและวิธีเกษตรกร ยังอยู่ในระดับต่่ากว่าการปลิดฝักด้วยมือ และนวดเมล็ดด้วย
เครื่องนวด ที่มีต้นทุนค่าเก็บเกี่ยว 1,230 บาท/ไร่ เนื่องจากมีค่าเก็บฝักด้วยมือสูงถึงกิโลกรัมละ 7 บาท /กก. ฝักถั่ว
เขียว (นรีลักษณ์ และคณะ, 2555) ดังนั้น การใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งด้วยอัตราที่ถูกต้องและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง
เกี่ยวนวด จึงเป็นทางเลือกของเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตถั่วเขียวที่ให้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย  

7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การใช้สารเคมีพ่นให้ต้นถั่วเขียวแห้งและใบร่วงพร้อมเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด เป็นทางเลือก
การเก็บเกี่ยวถั่วเขียวของเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บเก่ียว แตก่ารเลือกใช้สารควรค่านึงถึงชนิด
และอัตราที่เหมาะสมที่ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวด้านความงอกและความแข็งแรง 
ในขณะที่มีประสิทธิภาพท่าให้ใบร่วงต้นแห้งได้ดี การทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวถั่วเขียวให้มีคุณภาพ พ้ืนที่
จังหวัดสุโขทัย ได้ค่าแนะน่าให้เกษตรกรในแหล่งปลูกถั่วเขียวที่ใช้สารพาราควอทพ่นให้ต้นถั่วเขียวแห้งอยู่เดิม ว่า
ควรปรับลดอัตราการใช้สารพาราควอทให้ใช้เพียง 100 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต 
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ และมีสารตกค้างในเมล็ดอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว 10.6-
18.1 เปอร์เซ็นต์ การน่าไปใช้ในแต่ละพ้ืนที่ควรประเมินความคุ้มค่าเปรียบเทียบกับค่าจ้างแรงงานปลิดฝักในพ้ืนที่ 
การเกี่ยวต้นสดโดยไม่ต้องพ่นสารเคมี และราคาของถั่วเขียวในช่วงเวลานั้นประกอบเพ่ือตัดสินใจว่าควรเลือก
วิธีการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีใด การใช้สารพาราควอทนี้ถึงแม้ใช้ในอัตราต่่าแต่ยังพบสารตกค้างในเมล็ดจึงควรมี
การศึกษาถึงผลกระทบในระยะยาวเมื่อมีการบริโภคเมล็ดที่มีสารเคมีชนิดนี้ตกค้าง ซึ่งอาจเป็นงานวิจัยด้าน
พิษวิทยา รวมถึงการศึกษาผลตกค้างในดินต่อไป ส่วนสาร 2,4-ดี ไม่ควรแนะน่าให้เกษตรกรใช้เนื่องจากมีสาร
ตกค้างสูงกว่าค่าที่ก่าหนดให้มีได ้

8. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
5.   8.1 ได้ค่าแนะน่าเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวถั่วเขียวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ส่าหรับแนะน่าให้กับ

เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย 
6.           8.2 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อน่าไปปรับใช้ในพื้นที่ภาคอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน      
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9. เอกสารอ้างอิง 
นรีลักษณ์ วรรณสาย นิภาภรณ์ พรรณรา กัลยา เนตรกัลยามิตร สนอง บัวเกตุ และ สุมนา งามผ่องใส.  2554.  

ผลตกค้างของสารเคมีพ่นให้ต้นแห้งและผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว .  ว. แก่นเกษตร (ฉบับ
พิเศษ)  3:  233-239. 

นรีลักษณ์ วรรณสาย นิภาภรณ์ พรรณรา กัณทิมา ทองศรี สนอง บัวเกตุ และ จิราลักษณ์ ภูมิไธสง.  2555.  
ประสิทธิภาพและผลตกค้างของอีทิฟอนที่พ่นเพ่ือให้ใบถั่วเขียวร่วงและต้นแห้ง.  รายงานผลงานเรื่องเต็ม
การทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2555. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร.  

วิไลวรรณ พรหมค่า. 2533. อิทธิพลของพันธุ์และวันปลูกต่ออัตราและระยะเวลาการสะสมน้่าหนักแห้งของเมล็ดถั่ว
เขียว. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 

สันติ พรหมค่า ธีรพล ศิลกุล และสุวิมล ถนอมทรัพย์. 2549. การประเมินผลตกค้างของการใช้สารพาราควอทพ่น
เพ่ือให้ใบร่วงก่อนเก็บถั่วเขียวในไร่เกษตรกร. ใน:รายงานผลการวิจัยประจ่าปี 2548 ข้าวโพดฝักสด ถั่ว
เขียว และพืชไร่ในเขตชลประทาน เล่มที่ 2. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
5. หน้า 601-609. 

Shanmugasundaram, S. 2002. Effect of defoliants and flooding on mechanical harvesting of 
mungbean. In: AVRDC. 2002. Progress Report 2001. Shanhua, Taiwan: AVRDC – the World 
Vegetable Center. pp. 83– 84. 

ตารางที่ 1 อัตราการใช้สารเคมี (กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) พ่นให้ต้นแห้งและใบร่วงก่อนเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยว
นวด แปลงทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวถั่วเขียว ณ ไร่เกษตรกรอ่าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
ต้นฤดูฝน ปี 2556 

กรรมวิธี ปี 2556 ปี 2557 
วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
พาราควอท พาราควอท 2,4-ดี พาราควอท พาราควอท 

1 100 345 238 100 179 
2 100 345 238 100 193 
3 100 345 - 100 166 
4 100 345 71 100 331 
5 100 276 238 100 248 
6 - - - 100 276 
7 - - - 100 331 
8 - - - 100 331 
9 - - - 100 276 
10 - - - 100 276 

เฉลี่ย 100 331.2 196.3 100 260.8 
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ตารางที่ 2   ผลผลิต และความงอกหลังเก็บเกี่ยวของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่มีการพ่นสารให้ต้นแห้งและใบ
ร่วงก่อนเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด แปลงทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวถั่วเขียว ณ ไร่
เกษตรกรอ่าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ต้นฤดูฝน ปี 2556 

 
วิธีการ ผลผลิต (กก./ไร่) ความงอกหลังเก็บเกี่ยว (%) 

วิธีแนะน่า 174.0 65.6 
วิธีเกษตรกร 151.3 65.8 
เฉลี่ย 162.6 65.7 

 
 
 
ตารางที่ 3 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ทีป่ลูกต้นฤดูฝน และพ่นสารให้ต้นแห้งและ

ใบร่วงก่อนเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด แปลงทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวถั่วเขียว ณ ไร่
เกษตรกรอ่าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ต้นฤดูฝน ปี 2557 

 
วิธีการ ผลผลิต 

(กก./ไร่) 
จ านวน 

ฝักต่อต้น 
จ านวน 

เมล็ด/ฝัก 
น้ าหนัก 1000 เมล็ด 

(กรัม) 
วิธีแนะน่า 182.8 9.5 9.7 63.2 
วิธีเกษตรกร 174.7 8.5 9.9 62.7 
t-test 1.62ns 1.34ns 0.17ns 1.50ns 

ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 

 
 

ตารางท่ี  4    ความงอก และความงอกหลังการเร่งอายุ (เปอร์เซ็นต์) ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 
หลังเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บรักษา 4 เดือน ที่มีการพ่นสารเคมีพาราควอทก่อนเก็บเกี่ยว 
แปลงทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวถั่วเขียว ณ ไร่เกษตรกรอ่าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ต้นฤดูฝน ปี 2557 

วิธีการ ความงอก ความงอกหลังเร่งอายุ 
หลัง 

เก็บเกี่ยว 
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน หลัง 

เก็บเกี่ยว 
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 

วิธีแนะน า 76.4 77.3 77.2 80.6 81.8 58.6 59.8 60.1 67.1 56.6 
วิธีเกษตรกร 77.3 78.0 80.6 80.1 80.6 59.8 60.7 67.1 63.1 59.0 
 t-test 1.37ns 0.37ns 0.99ns 0.33ns 0.69ns 0.31ns 0.53ns 1.61ns 1.37ns 0.73ns 
ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
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ตารางท่ี 5    ปริมาณสารพิษตกค้างของพาราควอท และ 2,4-ดี (มก./กก.) ในเมล็ดถั่วเขียวที่พ่นก่อนเก็บเกี่ยว 
แปลงทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวถั่วเขียว ณ ไร่เกษตรกรอ่าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
ต้นฤดูฝน ปี 2556 และ 2557 

 

กรรมวิธี ปี 2556 ปี 2557 
พาราควอท 2,4-ดี พาราควอท 

วิธีแนะนา่ 0.09 - 0.07 
วิธีเกษตรกร 0.55 0.15 0.13 

 
หมายเหตุ     - วิเคราะห์สารพิษตกค้างโดย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ่ากัด  

- วิเคราะห์ paraquat โดยวิธี In house method based on Journal of Chromatography A, 958 (2002)  
   p 25-33 by LC-MS  (Codex = 0.1 mg/kg และ MRL โดย มกอช 9002-2549 ของถั่วเขียวไม่ได้ระบุไว้  
   จึงอ้างอิงจากถั่วเหลือง คือ 0.1 mg/kg) 
- วิเคราะห์ 2,4-ด ีโดยวิธี In house method based on Journal of Analytics Chimica Acta, 628 (2008)  
   p 10-20 by LC-MS/MS (Codex = 0.05 mg/kg และ MRL โดย มกอช 9002-2549 ของถั่วเขียวไม่ได้ระบุไว้  
   จึงอ้างอิงจากถั่วเหลือง คือ 0.01 mg/kg) 

 

ตารางท่ี 6 ต้นทุนค่าเก็บเก่ียว (บาท/ไร่) ถั่วเขียวที่พ่นก่อนเก็บเก่ียว แปลงทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวถั่ว
เขียว ณ ไร่เกษตรกรอ่าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสโุขทัย ต้นฤดูฝน ปี 2556 และ 2557 

 ปี 2556 ปี 2557 
รายการ วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

ค่าสารเคมีพ่นให้ต้นแห้ง 49 192 49 126 
ค่าเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 550 550 550 550 
ค่าพ่นสารเคมีให้ต้นแห้ง 50 50 50 50 
รวมต้นทุนค่าเก็บเกี่ยว 649 792 649 726 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


