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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว    ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท   
ผู้ร่วมงาน   จิราลักษณ์ ภูมิไธสง   ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท   

เชาวนาถ พฤทธิเทพ  ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท   
ปวีณา ไชยวรรณ์  ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท   
กัญญรัตน์  จ้าปาทอง สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  

5. บทคัดย่อ 
ศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตส้าหรับถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 84 -1 

ในเขตชลประทานและเขตอาศัยน ้าฝน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ้าเภอสรรพยา และแปลงทดลองและขยายพันธุ์
พืชดงเกณฑ์หลวง อ้าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปี 2560 และ 2561 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design จ้ านวน 4 ซ ้ า  กรรมวิธี เป็นการทดสอบอัตราปุ๋ ย เคมี  จ้ านวน 6 อัตรา คือ                    
1) อัตรา 3-0-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 2) อัตรา 3-3-6 (N-P2O5,K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 3) อัตรา 3-6-6        
(N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 4) อัตรา 3-9-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 5) อัตรา 3-12-6 (N-P2O5-K2O) 
กิโลกรัมต่อไร่ และ 6) อัตรา 3-15-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดสอบในเขตชลประทาน ในปี 2560 
และ 2561 พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีทั ง 6 อัตรา ในการทดสองทั ง 2 ปี ให้ผลผลิตถั่วเขียวไม่แตกต่างกัน โดยปี 2560 
ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 198-232 กิโลกรัมต่อไร่ และปี 2561  ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 194-250 กิโลกรัม
ต่อไร่ ส้าหรับผลการทดสอบในเขตอาศัยน ้าฝน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการทดสอบในเขตชลประทาน คือ การ
ใส่ปุ๋ยเคมีทั ง 6 อัตรา ให้ผลผลิตถั่วเขียวไม่แตกต่างกัน โดยในปี 2560 ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 183-245 
กิโลกรัมต่อไร่ และปี 2561 ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 152-176 กิโลกรัมต่อไร่  

ค าหลัก: ถั่วเขียว อัตราปุ๋ย ผลผลติ 
 



 

ABSTRACT 
The experiment was carried out to investigate an appropriate fertilizer rates for growth 

and yield of mungbean variety, Chai Nat 84-1 in irrigated and rainfed areas at Chai Nat Field Crops 
Research Center in 2017 and 2018. Randomized complete block design with 4 replicates was 
deployed. There were 6 treatments, namely 1) 3-0-6 (N-P2O5-K2O) kg/rai 2) 3-3-6 (N-P2O5-K2O) kg/rai 
3) 3-6-6 (N-P2O5-K2O) kg/rai 4) 3-9-6 (N-P2O5-K2O) kg/rai 5) 3-12-6 and 6) 3-15-6 (N-P2O5-K2O) kg/rai. 
The results of irrigated areas showed that all of fertilizer application were not significantly different 
in yields of mungbean, ranging from 198-232 kg/rai in 2017 and ranging from 194-250  kg/rai in 
2018. According to results of the rainfed areas, all of fertilizer application gave no significant 
difference in yield of mungbean, ranging from 183 - 245  kg/rai in 2017 and ranging from 152-176 
kg/rai in 2018. 
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6. ค าน า 

ถั่วเขียว เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้ภายในประเทศเพ่ือการบริโภค
โดยตรง ในปี 2559 มีความต้องการใช้ถั่วเขียว 111,945 ตัน เพ่ิมขึ น 10 เปอร์เซ็นต ์จากปี 2558 ที่มีความต้องการ
ใช้ 100,879 ตัน แต่ปริมาณการผลิตในปี 2559 มีเพียง 98,972 ตัน เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยสนับสนุนให้ปลูกถั่วเขียวเป็นพืชทดแทน รวมทั งความต้องการใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารมีเพ่ิมขึ น ขณะที่การผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอ ท้าให้ต้องพ่ึงพาการน้าเข้าจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมา และออสเตรเลีย จากความต้องการใช้ถั่วเขียวที่เพ่ิมขึ นขณะที่พื นที่การผลิตถั่วเขียวทั ง
ประเทศมีปริมาณที่ลดลงในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากมีปริมาณน ้าที่เพียงพอ เกษตรกรจึงหันมาปลูก
ข้าว ส้าหรับผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ นเล็กน้อย คือ 117 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2559 จาก 115 กิโลกรัมต่อไร่ปี 2558 
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) แนวทางการเพ่ิมผลผลิตถั่วเขียวในขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหา
สภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ท้าทายและจ้าเป็นต้องเตรียมพร้อม แต่อย่างไรก็
ตาม การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่เหมาะสม เช่น การไถพรวนดินตื น ไม่มีการไถตากดิน การใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสมเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลงเช่นกัน เนื่องจากเกษตรกรเข้าใจว่าถั่วเขียวเป็นพืชบ้ารุงดินมีธาตุ
อาหารในดินที่เพียงพอแล้วต่อการให้ผลผลิต แต่ในความเป็นจริงถั่วเขียวมีความต้องการธาตุอาหารเพ่ือให้ได้ผล
ผลิต ค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ยกับพืชถั่วเศรษฐกิจ แนะน้าว่า ส้าหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควรใส่ปุ๋ยในอัตรา 3-
9-6 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O (กรมวิชาการเกษตร, 2552) จากปริมาณปุ๋ยที่ถั่วเขียวต้องการจะเห็นได้ว่า
ความต้องการธาตุอาหารไนโตรเจน มีปริมาณน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เนื่องจากพืช
ตระกลูถั่วจะมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไรโซเบียม ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เข้าไปสร้างปมที่รากถ่ัวแล้วมีสมบัติพิเศษคือ 
สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศ มาสร้างเป็นสารประกอบไนโตรเจนที่พืชสามารถน้า ไปใช้ในการเจริญเติบโต
ได้ (กรมวิชาการเกษตร, 2552) ส้าหรับถั่วเขียวจะมีความต้องการธาตุฟอสฟอรัสมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับธาตุอ่ืน หาก



 

พืชขาดธาตุฟอสฟอรัสจะส่งผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์อย่างมาก เช่น ออกดอกช้า จ้านวนดอกผล และเมล็ด
น้อยลง และใบพืชร่วงหล่นเร็วกว่าปกติ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้ผลผลิตเมล็ดต่้า (ยงยุทธ, 2552)  

ดังนั นหากมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตถั่วเขียวแล้ว การศึกษาปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เหมาะสมจึงมี
ความจ้าเป็นมาก เนื่องจากอัตราปุ๋ยที่แนะน้าในปัจจุบัน เป็นการแนะน้าส้าหรับกสนปลูกถั่วเขียวในสภาพพื นที่
ทั่วไป ไมไ่ด้เฉพาะเจาะจง เพราะฉะนั นการปลูกถั่วเขียวทั งในเขตชลประทาน และเขตอาศัยน ้าฝน จึงจ้าเป็นต้องมี
การศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในสภาพพื นที่ดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียวเฉพาะพื นทีต่่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1  
  2. ปุ๋ยเคมี สูตร 0-46-0  0-0-60 และ ปุ๋ยยูเรีย 
  3. สารเคมีป้องกันก้าจัดโรคแมลงศัตรูพืช และสารเคมีก้าจัดวัชพืช 
- วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ้านวน 4 ซ ้า จ้านวน 6 กรรมวิธี ดังนี  
1) อัตรา 3-0-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่  
2) อัตรา 3-3-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 
3) อัตรา 3-6-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 
4) อัตรา 3-9-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 
5) อัตรา 3-12-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 
6) อัตรา 3-15-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 
ศึกษาอัตราปุ๋ยเคมีที่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของถั่วเขียวผิวมันที่ปลูกในเขต

ชลประทานและเขตอาศัยน ้าฝน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยเขตชลประทาน ที่แปลง
ทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และเขตอาศัยน ้าฝน ที่แปลงทดลองและขยายพันธุ์
พืชดงเกณฑ์หลวง ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ้าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 พื นที่
แปลงย่อย 3x5 เมตร และพื นที่เก็บเกี่ยว 2x4 เมตร ใช้ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 20 
เซนติเมตร หลังถั่วเขียวงอกประมาณ 7 วัน ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 3 ต้น ใส่ปุ๋ยรองพื นก่อนปลูกตามกรรมวิธีที่
ก้าหนด ก้าจัดวัชพืชและโรคแมลงตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร  
การบันทึกข้อมูล  
  1. ค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K) และลักษณะ
เนื อดิน (soil texture) 
  2. ข้อมูลทีร่ะยะเก็บเก่ียว ความสูงต้น จ้านวนฝักต่อต้น น ้าหนัก 1,000 เมล็ด และผลผลิตต่อไร่ 
  3. ค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชส่วนเหนือดินของถั่ว ทีพื่ชน้าไปใช้ในส่วนของล้าต้นและใบ   



 

- เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ้าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท และแปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง อ้าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
- ผลการทดลอง ปี 2560 

ในเขตชลประทาน ทดสอบบนดินเหนียว ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดังนี  ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.3 
ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส 46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียม 118 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 1) ปลูกถั่วเขียวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 พบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตรา มี
องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงต้นเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 63.0-64.5 เซนติเมตร จ้านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13-17 ฝัก น ้าหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
61.9-63.4 กรัม และผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 198-232 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ 15 กิโลกรัม P2O5 
ต่อไร่ มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าทุกกรรมวิธี (ตารางที ่2) เมื่อท้าการวิเคราะห์ธาตุอาหารในต้นถั่วเขียว พบว่า การ
ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตรา มีธาตุไนโตรเจนระหว่าง 1.96-2.26 เปอร์เซ็นต์ ธาตุฟอสฟอรัส ระหว่าง 0.23-0.27 
เปอร์เซ็นต์ และธาตุโพแทสเซียม ระหว่าง 1.04-1.34 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที ่3)  

ในเขตอาศัยน ้าฝน การทดสอบบนดินร่วนปนทราย ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดังนี  ค่าความเป็นกรด-
ด่าง 6.95 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.14 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส 51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณ
โพแทสเซียม 82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 1) ปลูกถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 84-1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2560 พบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตรา มีองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตถั่วเขียว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย
มีความสูงต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 72.1-80.8 เซนติเมตร จ้านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 14-17 ฝัก น ้าหนัก 1,000 
เมล็ดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 65.4-67.9 กรัม และผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 183-245 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสที่ 15 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าทุกกรรมวิธี (ตารางที ่4) Khan at al. (2003) ได้
ท้าการทดสอบอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสในถั่วเขียวที่ประเทศปากีสถาน พบว่า การให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่อัตรา 14.5 
กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงสุดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ส้าหรับการวิเคราะห์ธาตุอาหารในต้นถั่วเขียว พบว่า 
การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตรา มีธาตุไนโตรเจนระหว่าง 1.92-2.21 เปอร์เซ็นต์ ธาตุฟอสฟอรัส ระหว่าง 0.43-0.50 
เปอร์เซ็นต์ และธาตุโพแทสเซียมระหว่าง 2.63-2.97 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที ่5) 
 
- ผลการทดลอง ปี 2561 

ในเขตชลประทาน ทดสอบบนดินร่วนเหนียว ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดังนี  ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
6.76 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.53 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส 17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียม 
86 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 6) ปลูกถั่วเขียวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 พบว่า การทดลองให้ผลใน
ท้านองเดียวกับ ปี 2560 คือ การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตรา มีองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 
84-1 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในลักษณะความสูงต้น จ้านวนฝักต่อต้น น ้าหนัก 1,000 เมล็ด และผลผลิต โดยมี
ความสูงต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 79.6-82.9 เซนติเมตร จ้านวนฝักต่อต้นอยู่ระหว่าง 17.0-18.8 ฝัก จ้านวนเมล็ดต่อฝัก



 

อยู่ระหว่าง 11.6-12.3 เมล็ด น ้าหนัก 1,000 เมล็ดอยู่ระหว่าง 69.8-71.3 กรัม และให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
194-250 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 7) เมื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารในต้นถั่วเขียว พบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตรา มี
ธาตุไนโตรเจนระหว่าง 2.42-2.72 เปอร์เซ็นต์ ธาตุฟอสฟอรัส ระหว่าง 0.35-0.40 เปอร์เซ็นต์ และธาตุโพแทสเซียม
ระหว่าง 3.12-3.56 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที ่8)  

ในเขตอาศัยน ้าฝน การทดสอบบนดินร่วนปนทราย ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดังนี  ค่าความเป็นกรด-
ด่าง 5.60 ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.99 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสเท่ากับ 28 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณ
โพแทสเซียมเท่ากับ 32 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 6) ปลูกถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 84-1 เมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2561 พบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตรา มีองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในลักษณะความสูงต้น จ้านวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิต แต่จ้านวนฝักต่อต้นมีความแตกต่าง
ทางสถิติ โดยมีความสูงต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 68.1-73.8 เซนติเมตร จ้านวนฝักต่อต้นอยู่ระหว่าง 11.2-12.9 ฝัก ซึ่ง 
การไมใ่ส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสให้จ้านวนฝักต่อต้นสูงสุดเท่ากับ 12.9 ฝัก แต่ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ 15 12 6 
และ 9 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร ที่ให้จ้านวนฝักต่อต้น 12.5 12.1 12.1 และ 12.0 ฝัก ตามล้าดับ จ้านวนเมล็ดต่อฝัก
อยู่ระหว่าง 11.1-12.2 เมล็ด น ้าหนัก 1,000 เมล็ดอยู่ระหว่าง 66.1-69.6 กรัม และให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
152-176 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที ่9) ส้าหรับการวิเคราะห์ธาตุอาหารในต้นถั่วเขียว พบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุก
อัตรา มีธาตุไนโตรเจนระหว่าง 1.93-2.41 เปอร์เซ็นต์ ธาตุฟอสฟอรัสระหว่าง 0.23-0.28 เปอร์เซ็นต์ และธาตุ
โพแทสเซียมระหว่าง 1.72-2.02 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที ่10) 

จากผลการทดลองทั ง 2 ปี แสดงให้เห็นว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราต่าง ๆ ไม่ท้าให้ผลผลิต และ
องค์ประกอบผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 แตกต่างกันทางสถิติ  สอดคล้องกับรายงานของ ไพโรจน์ และ
คณะ (2540) การใส่ปุ๋ย N-P-K ในอัตราต่าง ๆ ไม่ท้าให้ผลผลิตของถั่วเขียวเพ่ิมขึ นแต่อย่างใด และสอดคล้องเช่น
เดียวการกับรายงานของ ไพโรจน์ และคณะ (2543) การใช้ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ไม่ท้าให้การ
เจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวเพ่ิมขึ นเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าธาตุฟอสฟอรัสจะเป็นธาตุอหารที่ถั่วเขียวมีความ
ต้องการมากที่สุดเมื่อเทียบกับธาตุอ่ืน เนื่องจากธาตุฟอสฟอรัสมีผลต่อการเจริญพันธุ์ของพืช ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท้าให้ผลผลิตเมล็ดต่้า (ยงยุทธ, 2552) ก็ตาม แต่จากค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ยกับพืชถั่วเศรษฐกิจ แนะน้าว่า การปลูก
พืชตระกูลถั่วโดยทั่วไป ที่ค่าวิเคราะห์ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่้ากว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ P2O5 น้อยกว่า 8 
เปอร์เซ็นต์ และ ปริมาณ K2O น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ควรให้ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 3-9-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 
(กรมวิชาการเกษตร, 2552) จึงให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกทั งสอง
แปลงทดลอง พบว่า ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชแล้ว ดังนั นการใส่ปุ๋ยเพ่ิมขึ น
จึงไม่ท้าให้ผลผลิตเพิ่มขึ นตามไปด้วย 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอะแนะ 

การผลิตถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 84-1 ในเขตชลประทาน และเขตอาศัยน ้าฝน ที่มีค่าความเป็นกรด-
ด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.60-7.30 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 0.99-1.53 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส 17-51 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียม 32-118 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่จ้าเป็นต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส       



 

ซึ่งเกษตรกรควรวิเคราะห์ดินก่อนปลูกถั่วเขียว หากพบว่า ในดินมีปริมาณ P2O5 น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ จึงควรใส่
ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร  
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมส้าหรับถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 ในดินเหนียว และดินร่วนปนทราย 
สามารถน้าไปแนะน้าให้เกษตรกรในพื นที่ปลูกถ่ัวเขียวได้ 
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ตารางท่ี 1 ค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก แปลงในเขตชลประทาน และเขตอาศัยน ้าฝน ในปี 2560 

พ้ืนที่ 
ความเป็น
กรด-ด่าง 

เนื้อดิน 

ธาตุอาหาร 

ปริมาณ
อินทรีย์วัตถุในดิน 

(เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณ
ฟอสฟอรัส  
(มก./กก.) 

ปริมาณ
โพแทสเซียม 
(มก./กก.) 

เขตชลประทาน 7.30 ดินเหนียว 1.50 46 118 

เขตอาศัยน ้าฝน 6.95 ดินร่วนปนทราย 1.14 51 82 

ตารางท่ี 2 ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 เมื่อใส่ปุ๋ย N-P2O5-K20    
              อัตราต่าง ๆ กัน ในเขตชลประทาน ในปี 2560 

อัตรา 
N-P2O5-K20 (กิโลกรัม/ไร่) 

ความสูงต้น 
(ซม) 

จ านวนฝักต่อต้น 
(ฝัก) 

น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด (กรัม) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/ไร่) 

3-0-6 63.4 16 63.4 227 
3-3-6 63.9 13 62.3 210 
3-6-6 63.0 16 62.8 222 
3-9-6 63.5 13 63.3 198 
3-12-6 64.5 17 62.8 224 
3-15-6 64.3 16 61.9 232 

CV. (% ) 3.3   24.7   1.8   11.0   
ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

ตาราง 3 เปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารในล้าต้นและใบของต้นถั่วเขียวที่ปลูกในเขตชลประทาน ที่แปลงทดลอง 
      ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในปี 2560 

อัตรา 
N-P2O5-K20 (กิโลกรัม/ไร่) 

ปริมาณธาตุอาหาร 
ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

3-0-6 2.22 0.23 1.22 
3-3-6 2.10 0.24 1.34 
3-6-6 1.96 0.23 1.11 
3-9-6 2.26 0.27 1.04 
3-12-6 2.12 0.23 1.17 
3-15-6 2.16 0.25 1.22 

CV. (%) 8.4 13.0 17.8 
ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

 
 
 
 



 

ตารางท่ี 4 ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 เมื่อใส่ปุ๋ย N-P2O5-K20 อัตรา 
   ต่าง ๆ กัน ในเขตอาศัยน ้าฝน ในปี 2560 

อัตรา 
N-P2O5-K20 (กิโลกรัม/ไร่) 

ความสูงต้น 
(ซม) 

จ านวนฝักต่อต้น 
(ฝัก) 

น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด (กรัม) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/ไร่) 

3-0-6 75.9 16 65.6 227 
3-3-6 80.6 14 67.5 211 
3-6-6 77.2 14 67.6 183 
3-9-6 80.5 16 67.9 227 
3-12-6 72.1 16 67.9 195 
3-15-6 80.8 17 65.4 245 

CV. (% ) 8.1 10.7 3.2 15.5 
ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

ตารางท่ี 5 เปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารในล้าต้นและใบของต้นถั่วเขียวที่ปลูกในเขตอาศัยน ้าฝน ทีแ่ปลงทดลอง 
     และขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง อ้าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในปี 2560 

อัตรา 
N-P2O5-K20 (กิโลกรัม/ไร่) 

ปริมาณธาตุอาหาร 
ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

3-0-6 2.21 0.42 2.87 
3-3-6 2.01 0.43 2.97 
3-6-6 2.02 0.48 2.86 
3-9-6 2.11 0.46 2.63 
3-12-6 2.05 0.45 2.89 
3-15-6 1.92 0.50 2.85 

CV. (%) 12.9 17.0 9.9 
ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 6 ค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก แปลงในเขตชลประทาน และเขตอาศัยน ้าฝน ในปี 2561 

พ้ืนที่ 
ความเป็น
กรด-ด่าง 

เนื้อดิน 

ธาตุอาหาร 

ปริมาณ
อินทรีย์วัตถุในดิน 

(เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณ
ฟอสฟอรัส  
(มก./กก.) 

ปริมาณ
โพแทสเซียม 
(มก./กก.) 

เขตชลประทาน 6.76 ดินเหนียว 1.53 17 86 

เขตอาศัยน ้าฝน 5.60 ดินร่วนปนทราย 0.99 28 32 

ตารางท่ี 7 ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 เมื่อใส่ปุ๋ย N-P2O5-K20  
   อัตราต่าง ๆ กัน ในเขตชลประทาน ในปี 2561  

อัตรา 
N-P2O5-K20 (กิโลกรัม/ไร่) 

ความสูงต้น 
(ซม.) 

จ านวนฝักต่อ
ต้น (ฝัก) 

จ านวนเมล็ดต่อ
ฝัก (เมล็ด) 

น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด (กรัม) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/ไร่) 

3-0-6 79.7 18.6 12.1 70.6 243 
3-3-6 82.9 17.2 12.1 71.3 231 
3-6-6 82.4 17.0 12.1 69.8 250 
3-9-6 79.6 17.7 11.6 70.5 232 
3-12-6 81.8 18.8 12.3 71.0 222 
3-15-6 82.9 17.6 11.9 70.8 194 

CV. (% ) 7.0 13.2 3.5 3.2 21.8 
ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

ตารางท่ี 8 เปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารในล้าต้นและใบของต้นถั่วเขียวที่ปลูกในเขตชลประทาน ที่แปลงทดลอง 
   ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในปี 2561 

อัตรา 
N-P2O5-K20 (กิโลกรัม/ไร่) 

ปริมาณธาตุอาหาร 
ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

3-0-6 2.42 0.37 3.20 
3-3-6 2.59 0.35 3.38 
3-6-6 2.68 0.40 3.27 
3-9-6 2.72 0.36 3.12 
3-12-6 2.49 0.39 3.53 
3-15-6 249 0.37 3.56 

CV. (%) 13.3 14.5 6.8 
ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

 

 

 



 

ตารางท่ี 9 ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 เมื่อใส่ปุ๋ย N-P2O5-K20  
              อัตราต่าง ๆ กัน ในเขตอาศัยน ้าฝน ในปี 2561 

อัตรา 
N-P2O5-K20 (กิโลกรัม/ไร่) 

ความสูงต้น 
(ซม.) 

จ านวนฝักต่อ
ต้น (ฝัก) 

จ านวนเมล็ดต่อ
ฝัก (เมล็ด) 

น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด (กรัม) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/ไร่) 

3-0-6 73.8 12.9 a 11.6 66.1 176 
3-3-6 68.1 11.2 b 11.1 69.6 152 
3-6-6 70.2 12.1 ab 12.2 67.9 161 
3-9-6 71.7 12.0 ab 11.8 69.6 176 
3-12-6 69.9 12.1 ab 11.4 68.0 154 
3-15-6 71.2 12.5 a 11.4 66.3 164 

CV. (% ) 6.3 5.2 4.8 3.9 15.9 
ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

ตารางท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารในล้าต้นและใบของต้นถั่วเขียวที่ปลูกในเขตอาศัยน ้าฝน ทีแ่ปลงทดลอง 
       และขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง อ้าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในปี 2561 

อัตรา 
N-P2O5-K20 (กิโลกรัม/ไร่) 

ปริมาณธาตุอาหาร 
ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

3-0-6 2.41 0.28 2.02 
3-3-6 2.14 0.26 1.98 
3-6-6 2.20 0.26 2.02 
3-9-6 2.19 0.24 1.79 
3-12-6 2.06 0.25 1.72 
3-15-6 1.93 0.23 1.91 

CV. (%) 11.46 11.71 11.50 
 ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอกัษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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