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การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวด าในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 

อารีรัตน์ พระเพชร1/  สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน1/  อรณิชชา สุวรรณโฉม1/  สันติ  พรหมค า2/  

ปวีณา ไชยวรรณ์3/  ชัยณรงค์  จันทร์แสนตอ1/ สมคิด  เมฆนิล1/ 

 

บทคัดย่อ 

ท าการทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพถั่วเขียวผิวด าในไร่เกษตรกรอ าเภอคีรีมาศจังหวัด

สุโขทัยซึ่งเป็นแหล่งปลูกที่ส าคัญ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2557 จ านวนแปลงทดสอบในไร่เกษตรกร 22 แปลง เพ่ือ

น าพันธุ์ดีและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ด และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการทดสอบ

โดยวีธีการให้ความรู้ และติดตามในแปลงทุกขั้นตอน กรรมวิธีทดสอบในปี 2554 -2555 มี 3 กรรมวิธี จ านวน 7 

แปลงและคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดลงทดสอบในแปลงใหญ่ในปี 2556 จ านวน 5 แปลง และขยายผลในแหล่งปลูกท่ี

ส าคัญในปี 2557 จ านวน 10 แปลง ใช้ถั่วเขียวผิวด าพันธุ์ชัยนาท 80 เพ่ือเปรียบเทียบกรรมวิธีแนะน าของกรม

วิชาการเกษตร คือใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 5 กิโลกรัมต่อไร่และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยไรโซเบียม ร่วมกับการใส่

ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบวิธีเกษตรกร คือใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 

ไม่มีการใส่ปุ๋ย  ผลการทดสอบพบว่า การปลูกถั่วเขียวผิวด าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในพ้ืนที่จังหวดั

สุโขทัย โดยปลูกเป็นพืชตามหลังการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือนสิงหาถึงเดือนกันยายนนั้น จ าเป็นต้องมีการใส่

ปุ๋ยเคมีท่ีมี N:P:K ในอัตราส่วน  3:6:3 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคลุกเมล็ดก่อนปลูก ท า

ให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดร้อยละ 20  คือ 291 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่การปลูกวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเพียง 232 

กิโลกรัมต่อไร่ และท าให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้แล้ววิธีแนะน ายังท าให้มีผลผลิตที่มี

คุณภาพโดยมีเมล็ดลีบเพียงร้อยละ 13 ในขณะที่การปลูกและดูแลรักษาแบบวีเกษตรกรมีอัตราเมล็ดลีบมากถึง ถึง

ร้อยละ 16 

1/  ศูนย์วัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ต. คลองตาล อ. ศรีส าโรง จ. สโุขทัย 64120 
2/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210   
3/  ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 
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ค าน า 

ถั่วเขียวผิวด า (Vigna mungo (L.) Hepper) เป็นพืชล้มลุก ล าต้นมีทั้งตั้งตรง ทอดยอด หรือเลื้อย 
(Erect, Decumbent or Trailing) มีลักษณะใกล้เคียงกับถั่วเขียว แต่ฝักมีขนาดสั้นกว่า และซ่อนอยู่ในทรงพุ่ม
มากกว่าฝักถั่วเขียวผิวมัน (สมชาย และมนตรี, 2540) ถั่วเขียวผิวด า ชาวบ้านมักเรียกว่า "ถั่วแขก" เริ่มน าเข้ามา
ปลูกในประเทศไทยเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้ว (สมชาย และมนตรี, 2540) แหล่งปลูกท่ีส าคัญ ได้แก่ จังหวัด
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และก าแพงเพชร พ้ืนที่ปลูกถั่วเขียวผิวด าของประเทศไทยมีประมาณ 
407,000 ไร่ และมีผลผลิตรวมประมาณ 60,500 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 152 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตประมาณร้อยละ 90 
ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ ปริมาณการส่งออกประมาณ 10,000 ตันต่อปี มูลค่าการส่งออกในปี 2545 รวม 140 
ล้านบาท ประเทศรับซื้อ ได้แก่ ญี่ปุ่น ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546) โดยน า
เมล็ดถั่วเขียวผิวด าไปใช้ในการประกอบอาหารโดยตรง ส่วนในตลาดประเทศญี่ปุ่นจะน าไปใช้เพาะถั่วงอก ถั่วงอกท่ี
เพาะจากถ่ัวเขียวผิวด าจะมีลักษณะพิเศษ คือ ถั่วงอกจะขาวอวบอ้วน และเก็บรักษาได้นานกว่าถั่วงอกท่ีเพาะจาก
ถั่วเขียวผิวมัน ส าหรับประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่รองจากประเทศญี่ปุ่น น าถั่วเขียวผิวด าไปใช้ท าแป้ง หรือ
ประกอบอาหารประเภทซุปและแกงต่างๆ ในรูปทั้งเมล็ดหรือเมล็ดผ่าซีก ส่วนเศษซากถ่ัวเขียวผิวด าสามารถน าไป
ท าเป็นเชื้อเพลิงได้ดี ส าหรับถั่วเขียวผิวด าที่จะส่งไปญี่ปุ่นจะต้องมีคุณภาพดี (สมชาย และมนตรี, 2540) เกรดหนึ่ง 
(50-55 กรัม/1,000 เมล็ด) เมล็ดมีสีด า และมีขนาดใหญ่สม่ าเสมอ ไม่มีโรคติดไปกับเมล็ด แต่พันธุ์แนะน าที่
เกษตรกรปลูกในปัจจุบัน มักมีล าต้นค่อนข้างเลื้อย จึงท าให้เชื้อโรคในดินติดไปกับเมล็ดได้ง่าย และเกิดความ
เสียหายเมื่อน าไปเพาะถั่วงอก ซึ่งเป็นปัญหาหลักด้านคุณภาพเมล็ดในการส่งออก 

พ้ืนที่ปลูกถั่วเขียวส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือ แหล่งปลูกท่ีส าคัญได้แก่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ก าแพงเพชร 
พิษณุโลก พิจิตร ตาก และอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา ล าพูน และเชียงราย  รวม 871,950ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95 
ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2556)  ถั่วเขียวเป็นพืชอายุสั้นให้ผลตอบแทนเร็ว และเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศท้ังในเอเซีย อเมริกา และยุโรป ซึ่งมีปริมาณการส่งออกในปี 2556 จ านวน 
216 ตัน มูลค่า 15 ล้านบาท (ส านักงานมาตรฐานสินค้าน าเข้าส่งออก, 2557) การส่งออกถ่ัวเขียวต้องได้มาตรฐาน
ตรงตามมาตรฐานสินค้าส่งออก โดยแบ่งเป้น 3 ชั้น คือ ชัน้ 1 ชั้น 2 และชั้น 3 โดยชัน้ 2 จะมีการส่งอออกมาก
ที่สุดปลูก โดยในปี ในปี 2555 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 916,270 ไร่ ผลผลิต 103,180 ตัน  
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2556) แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการน ามาผลิตแป้งวุ้นเส้น เพาะถั่วงอก 
และประกอบอาหารอ่ืนๆ ปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเขียวในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ราคา
ผลผลิตถั่วเขียวผิวมันและถ่ัวเขียวผิวด ามีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
และราคาส่งออกเอฟ.โอ.บี. โดยมีราคาท่ีเกษตรกรขายได้สูงสุดในถั่วเขียวผิวมัน ปี 2553  เท่ากับ 38.82 บาท/กก.  

ภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งปลูกถ่ัวเขียวที่ส าคัญของประเทศ คือมีพื้นท่ีปลูก 269,384 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
72    ของพ้ืนที่ทั้งหมด จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดประมาณ 90,000   ไร่คิดเป็นร้อยละ 33  
เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ รองลงมาได้แก่จังหวัดสุโขทัยประมาณ  57,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 21  ของพ้ืนที่ เกษตรกร
นิยมปลูกถ่ัวเขียวผิวด าในพ้ืนที่ดอนโดยเฉพาะเป็นพืชที่ปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นช่วงปลาย
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ฝนในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ถั่วเขียวผิวด าเป็นพืชที่ใช้น้ าน้อยในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตโดยใช้
ความชื้นที่เหลืออยู่ในดินภายหลังเก็บเกี่ยวพืชหลักได้โดยไม่กระทบต่อผลผลิตมากนัก เกษตรกรผู้ปลูกใช้วิธีหว่าน
เมล็ดแล้วคราดกลบ และไม่ใส่ปุ๋ยใดๆเลย เมล็ดที่น ามาปลูกได้จากการเก็บพันธุ์ไว้ใช้เองรุ่นต่อรุ่นและส่วนใหญ่จะ
ซื้อเมล็ดมาจากร้านค้าซึ่งเป็นเมล็ดพนัธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งความงอก ความบริสุทธิ์ และไม่ตรงตามพันธุ์ ท าให้
ได้ผลผลิตต่ า คือ 160 กิโลกรัมต่อไร่ การที่เกษตรกรไม่ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรนั้น เนื่องมาจาก
การปลูกถ่ัวเขียวผิวด าเป็นพืชตามหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปุ๋ยที่ถ่ัวเขียวน ามาใช้ประโยชน์ได้จากปุ๋ยที่ตกค้างจาก
แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ที่ท าให้ผลผลิตต่ าเนื่องจากปุ๋ยที่มีอยู่ในดินปริมาณไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตของถั่วเขียว และเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกไม่ได้มาตรฐาน มีสิ่งเจือปน และความงอกต่ า ท าให้ต้องเพ่ิมอัตรา
เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ขึ้นถึง 10-15 กิโลกรัม ในขณะที่ทางกรมวิชาการเกษตรแนะเพียง 5-6 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น ท าให้
เกษตรกรมีต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์เพ่ิมขึ้นเป็น 2-3 เท่า การใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ท าให้ไม่ต้องเสี่ยง
กับอัตราการงอกและความตรงตามพันธุ์ แนวทางการเพิ่มผลผลิตถั่วเขียวต่อไร่สามารถท าได้โดยใช้พันธุ์ดีที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และการใช้ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของถั่วเขียวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ 

ดังนั้นการน าพันธุ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการในการเพิ่มผลผลิตร่วมกับการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม การให้ความรู้ 
ความเขา้ใจในการผลิตเพ่ือให้ได้เมล็ดมีคุณภาพเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่พ้ืนที่ปลูกที่ส าคัญ 

 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. ถั่วเขียวผิวด าพันธุ์ชัยนาท 80 

2. ปุ๋ยเคมี 12-24-12, 15-15-15  

3. ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 

4. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

วิธีการ 

ใช้เวลาในการด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพถั่วเขียวผิวด าในพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัย เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี โดยได้คัดเลือกแปลงเกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียวผิวด าตามหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนตุลาคม และมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ความอุดม
สมบูรณ์ และธาตุอาหารในดินก่อนปลูกทุกแปลง 

ปีที่ 1 (2554) ทดสอบแบบแปลงใหญ่ ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากการเกษตรสุโขทัยจ านวน 2 แปลง 
ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤษจิกายน 2554 ใช้ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 80 โดยมีขนาดแปลงทดสอบ 2 ไร่ ประกอบด้วย 
3 กรรมวิธีๆ ละ2 ซ้ า ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีแนะน า ปลูกแบบหว่าน อัตราเมล็ด 5 กก./ไร่ คลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียม อัตรา 200 กรัม
ต่อเมล็ด 5 กก. ร่วมกับใส่ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 25  กก./ไร่  
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กรรมวิธีที่ 2 วิธีปรับใช้ ปลูกแบบหว่าน อัตราเมล็ด 10 กก./ไร่  คลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียม อัตรา 200 กรัม
ต่อเมล็ด 5 กก.ร่วมกับการใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่     

กรรมวิธีที่ 3 วิธีเกษตรกร หว่านอัตราเมล็ด 10 กก./ไร่ ไม่ใส่ปุ๋ย  
พ้ืนที่แปลงย่อย 400 ตารางเมตร เก็บข้อมูลกรรมวิธีละ  3 จุดๆละ 15 ตารางเมตร บันทึกข้อมูล ค่า

วิเคราะห์ดิน ความสูง จ านวนต้นต่อไร่ จ านวนฝักต่อต้น น้ าหนัก 1,000 เมล็ด ผลผลิต คุณภาพเมล็ดระหว่างเก็บ
เกี่ยว และหลังเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิปกติ 3 เดือน ทดสอบความงอกของเมล็ดเพ่ือประโยชน์ในการน าไปเป็น
เมล็ดพันธุ์ใช้เอง และเพ่ือน าไปเพื่อเป็นถั่วงอกเพ่ือขายหรือบริโภคเอง เปรียบเทียบความแตกต่างทั้ง 3 กรรมวิธี 
กรรมวิธี เพ่ือไปทดสอบในไร่เกษตรในปี 2555 น าข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยวิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (T-test) แล้ว
เลือกวิธีที่เหมาะสม ให้ผลผลิตสูงและผลตอบแทนคุ้มค่า เพ่ือน าไปทดสอบ และขยายผลต่อ 

ปีที่ 2-3 (2555-2556) แปลงทดสอบในแปลงเกษตรกรอ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกที่
ส าคัญ จ านวน 5 แปลง ๆละ 1 ไร่ ประกอบด้วย 2 กรรมวีธี จ านวน 2 ซ้ า พ้ืนที่แปลงย่อย 200 ตารางเมตรเก็บ
ข้อมูลกรรมวิธีละ  3 จุดๆละ 15 ตารางเมตร บันทึกข้อมูล ค่าวิเคราะห์ดิน ความสูง จ านวนต้นต่อไร่ จ านวนฝักต่อ
ต้น  ผลผลิต คุณภาพเมล็ด เปรียบเทียบความแตกต่างทั้ง 2 กรรมวิธี และน าไปขยายผลในแปลงเกษตรกร
ใกล้เคียงจ านวน 5 แปลง  

เกษตรกรที่ร่วมท าแปลงทดสอบในปี 2555 ในพ้ืนที่ ต. หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย จ านวน 5 รายๆ
ละ 1 ไร่ ดังนี้ 

1. นางวารีรัตน์  บุญหลง   

2. นายชา  บุญคง   

3. นางแพง  บุญคง  

4. นายสวิง  บรรเทา   

5. นางแมว  บรรเทา  
และได้ขยายพ้ืนที่ท าแปลงทดสอบในปี 2556 ใน ต าบลนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยจ านวน 5 รายๆ
ละ 1 ไร่ ดังนี้ 

1. นางใกล้รุ่ง ส่งนา   
2. นางส ารวย ชัยนาท  
3. นายอดุลย์ แสงค า  
4. นางสนอง อ่ าทอง  
5. นางทับทิม กล่ าหนองดก  

ปีที่ 4 2557 ได้น าผลการทดสอบจากปี 2554- 2556 ไปถ่ายทอดในรูปแบบเอกสารค าแนะน าแก่
เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเขียวผิวด าในเขต ต าบลหนองจิก อ าเภอคีรีมาศ และได้ร่วมทดสอบและน าเทคโนโลยีที่ไปใช้
ร่วมกับการวิเคราะห์ดิน เกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกถ่ัวเขียวผิวด าเป็นพืชตามหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
จ านวน 10 แปลง ๆละ 1 ไร่ และใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 1 แปลง รวม 11 แปลงประกอบด้วย 
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2 กรรมวิธี จ านวน 2 ซ้ า พ้ืนที่แปลงย่อย 200 ตารางเมตรเก็บข้อมูลกรรมวิธีละ  3 จุดๆละ 15 ตารางเมตร บันทึก
ข้อมูล ค่าวิเคราะห์ดิน ความสูง จ านวนต้นต่อไร่ จ านวนฝักต่อต้น  ผลผลิต เปรียบเทียบความแตกต่างทั้ง 2 
กรรมวิธี เกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงทดสอบ ดังนี้ 

1. นายระวัง  ล้วนศักดิ์ศรี 
2. นายไกรสอน  พุฒเกิด 
3. นายแฝง ศิริพรม 
4. นายพรวน  พรน้อย 
5. นางสมคิด  พรมมา 
6. นายสวรรค์  ศิริพรม 
7. นายสนั่น  ถึงจีน 
8. นายสายฝน  แป้นสอน 
9. นางจ าเรือน  แป้นสอน 
10. นางจ าเนียร  คลังทอง 
ปลูกในเดือนกันยายน 2557 และเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนพฤศจิกายน 2557 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ข้อมูลใช้วิธีเปรียบค่าเฉลี่ย โดยวิธี T-test 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 

ผลการทดสอบพบว่าในปี 2554 ในการทดสอบครั้งนี้ได้ใช้เมล็ดถั่วเขียวผิวด าพันธุ์ชัยนาท 80 ที่มีความ

งอกและความริสุทธิตรงตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ จากศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาททั้ง 3 กรรมวิธีใน ท าให้วิธีเกษตรกร 

และวิธีปรับใช้มีจ านวนต้นต่อไรพื้นที่มากว่าวิธีแนะน าเป็นสองเท่าจาก 30,267 เป็น 59,467 ต้นต่อไร่ แต่การที่

จ านวนต้นมากนั้นท าให้มีการแย่งปัจจัยที่จ าเป็นในการเจริญเติบโตและผลผลิตมากกว่าจ านวนต้นต่อพ้ืนที่ที่

เหมาะสมเพราะการเพ่ิมอัตราปลูกท่ีสูงขึ้นมีผลต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิต จ านวนฝักต่อต้น

ลดลง (สมชาย และมนตรี , 2540) กรรมวิธีของเกษตรกรที่ใช้อัตราเมล็ด 10 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่มีการใส่ปุ๋ย ให้

ผลผลิตสูงสุด 210 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือกรรมวิธีแนะน า และกรรมวิธีปรับใช้ 178 และ 174 กิโลกรัมต่อไร่

ตามล าดับ ด้านคุณภาพเมล็ดนั้นกรรมวิธีที่มีเมล็ดบกพร่องน้อยที่สุดคือกรรมวิธีแนะน า คือร้อยละ 13 โดยน้ าหนัก 

รองลงมาได้แก่ กรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 16.5 กรรมวิธีปรับใช้มีจ านวนเมล็ดบกพร่องมากที่สุดคือร้อยละ 18.5 

โดยน้ าหนัก แต่ทั้ง 3 กรรมวิธียังมีเมล็ดบกพร่องมากเนื่องจากช่วงเก็บเกี่ยวมีฝนท าให้เมล็ดเสียหายเพราะเมล็ดมี

ความชื้นสูง จ านวนฝักต่อต้นของกรรมวิธีเกษตรกรน้อยกว่าวิธีแนะน า  29% และกรรรมวิธีปรับใช้แม้จะมีจ านวน

ต้นต่อไร่ไม่แตกต่างจากวิธีเกษตรกรแต่มีจ านวนฝักมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 16 % (ตารางที่ 1) และเม่ือน าเมลด็
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ที่ได้จากท้ัง 3 กรรมวิธีมาทดสอบความงอกหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว 3 เดือนพบว่า เมล็ดที่ได้จากทุกกรรมวิธีมีความ

งอกต่ ามากเฉลี่ยร้อยละ 61 ผลเนื่องมาจากในช่วงที่เก็บเกี่ยวเมล็ดได้รับความชื้นเสียหายจากฝนในเดือนกันยายน 

ถึงเดือนตุลาคมอย่างต่อเนื่อง 335 และ212 มิลลิเมตรตามล าดับ (ภาพที่ 1) ท าให้ความงอกต่ า จากการในปริมาณ

ที่สูงกรรมวิธีเกษตรกรมีความงอกต่ าที่สุดคือร้อยละ 58 กรรมวิธีปรับใช้ และกรรมวิธีแนะน าร้อยละ64 และ 60 

ตามล าดับ 

ค่าวิเคราะห์ดินแปลงปลูกท่ีในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย  พบว่าทั้ง 2 แปลงมีอินทรีย์วัตถุต่ า

กว่า 1 และ มี ปริมาณ P2O5 อยู่ในช่วง 50-64 ppm ค่า K2O อยู่ในระดับปานกลางคือ 54-78 ppm และลักษณะ

เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว (ตารางที่ 5) หากต้องการเพ่ิมผลผลิตถั่วเขียวผิวด าขึ้น ต้องใส่ปุ๋ย N:P:K ในอัตราส่วน 

0:6:3 ร่วมกับการคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียมอัตรา 200 กรัมต่อเมล็ด 5 กิโลกรัมก่อนปลูก หรือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยในพืชตระกูลถั่วของ กรมวิชาการเกษตร (2553) 

ในปี 2555 ท าการทดสอบในไร่เกษตรกรจ านวน 5 แปลง กรรมวิธีแนะน ามีจ านวนต้นต่อไร่น้อยกว่า

กรรมวิธีเกษตรกร 40,094 ต้นต่อไร่ แต่ให้ผลผลิตมากกว่าทุกกรรมวิธีโดยมีค่าเฉลี่ย 145 กิโลกรัมต่อไร่รองลงมา

คือกรรมวิธีปรับใช้ 136  กิโลกรัมต่อไร่และผลผลิตที่ได้จากกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติให้ผลผลิตต่ าที่สุดคือ 130 

กิโลกรัมต่อไร่ จ านวนฝักต่อต้นในกรรมวิธีแนะน ามากกว่าทุกกรรมวิธี คือ 34 ฝัก มากกว่าวิธีเกษตรกรและวิธีปรับ

ใช้ 14 ฝักเท่ากัน (ตารางที่ 2) แตผ่ลจากการเก็บข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์พบว่าผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ของกรรมวิธีแนะน ามีค่า BCR สูงสุด เฉลี่ย 1.7 คือผลตอบแทนมีความคุ้มค่าต่อการเพิ่มปัจจัยการ

ผลิตกว่ากรรมวิธีปรับใช้ที่มีค่าเท่ากับ 1.5 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากับ 1.1 ซึ่งคุ้มค่าต่อการเพ่ิมปัจจัย

การผลิตน้อยที่สุด (ตารางที่ 3) จึงได้น ากรรมวิธีแนะน าที่ให้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่มากกว่าวิธีปรับใช้ไปทดสอบใน

ไร่เกษตรเปรียบกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร ในปี 2556 

ค่าวิเคราะห์ดินในแปลงเกษตรกรที่ร่วมท าแปลงทดสอบในต าบลหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัด

สุโขทัย ปี 2555 พบว่าดินค่อนข้างเป็นกรดอ่อนๆ คือมีค่า pH 5-7  มีอินทรียวัตถุในดินร้อยละ 0.9-1.6 ส่วนใหญ่

เป็นดินร่วนทราย และมีปริมาณ P2O5 สูงคือ อยู่ในช่วง 72-156 ppm ค่า K2O อยู่ในระดับสูงมาก คือ 126-210 

ppm (ตารางท่ี 6) หากต้องการเพ่ิมผลผลิตถั่วเขียวผิวด าให้สูงขึ้น แนะน าให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมี N:P:K ที่มี

อัตราส่วน 0:3:0 ร่วมกับการคุกเมล็ดด้วยไรโซเบียม  หรืออัตราส่วน 9:3:0 โดยไม่ต้องคลุกเมล็ดด้วยไรโซเบี่ยม 

(กรมวิชาการเกษตร, 2553) 

ผลการทดสอบ 2 กรรมวิธีในไร่เกษตรกรจ านวน 5 แปลงในปี 2556 พบว่าการปลูกและใส่ปุ๋ยถั่วเขียวผิว

ด าตามกรรมวิธีแนะน าโดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 5 กิโลกรัมต่อไร่ใสปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่พร้อม
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ปลูก ร่วมกับการคลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ให้ผลผลิต 270 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นกว่าการปลูกด้วยอัตรา

เมล็ด 10 กิโลกรัมต่อไร่โดยไม่มีการใส่ปุ๋ยโดยให้ผลผลิต 258 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 4) คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

การเพ่ิมผลผลิตถั่วเขียวต่อไร่ สามารถท าได้โดยการคลุกเชื้อไรโซเบียมให้กับเมล็ดถั่วเขียวก่อนปลูก ดังที่ ประพฤติ 

และศิริวรรณ (2540)กรรมวิธีเกษตรกรมีจ านวนต้นต่อไร่ 92,226 ต้นต่อไร่ มากกว่ากรรมวิธีแนะน าที่มีจ านวนต้น

ต่อไรเพียง 68,937  ต้น แต่การที่มีจ านวนต้นมากกลับท าให้มีจ านวนฝักต่อต้นน้อย ซึ่งจ านวนต้นต่อไร่นั้นมี

อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตต่อถั่วเขียวผิวด า (สมชาย และคณะ, 2538) และหากมีการเพ่ิมอัตราปลูกท่ีสูงขึ้นจาก 

96,000 ต้น/ไร่ ท าให้ผลผลิตลดลงและองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวนฝักต่อต้นลดลงเช่นกัน 

ค่าวิเคราะห์ดินในแปลงเกษตรกรที่ร่วมทดสอบในพ้ืนที่ต าบลหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ปี 

2556 พบว่า ดินที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นดินร่วน มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5-7  มีค่าอินทรียวัตถุในดินตั้งแต่ 0.7-1  และมี

ปริมาณ P2O5 ปานกลางค่อนข้างต่ า คือ อยู่ในช่วง 12-63 ppm ค่า K2O อยู่ในระดับสูงมาก คือ 54-120 ppm 

(ตารางท่ี 7) หากต้องการเพ่ิมผลผลิตถั่วเขียวผิวด าให้สูงขึ้น แนะน าให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมี N:P:K ที่มีอัตราส่วน 

3:0:0 ร่วมกับการคุกเมล็ดด้วยไรโซเบียม  หรือใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการคลุกเมล็ด

ด้วยเชื้อไรโซเบี่ยมในกรณีปลูกในดินร่วน (กรมวิชาการเกษตร, 2553) 

ผลการทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพถั่วเขียวผิวด าในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยในปี 2557 

พบว่าผลผลิตของถั่วเขียวผิวด าที่ปลูกโดยการใช้อัตราเมล็ด 5 กิโลกรัมต่อไร่และการคลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซ

เบียมร่วกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่(วิธีแนะน า) มีผลผลิตมากกว่าวิธีที่ปลูกด้วยอัตรา

เมล็ด 10 กิโลกรัมต่อไร้โดยไม่มีการใส่ปุ๋ยร้อยละ 20 คือเพ่ิมจาก 232 กิโลกรัมต่อไร่เป็น 291 กิโลกรัมต่อไร่ 

ถึงแม้ว่าการใช้อัตราปลูกท่ีสูง และจ านวนต้นเก็บเก่ียวที่มากขึ้นก็ตาม การที่จ านวนประชากรหนาแน่นมาก

จนเกินไปท าให้เกิดการแก่งแย่งอาหารมีผลให้องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตลดลงด้วย  

ผลการวิเคราะห์ดินแปลงเกษตรกร ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ พบว่าดินมีค่าเป็นกรดอ่อนๆ เฉลี่ย 6.15 และ

ลักษณะดินที่ปลุกเป็นดินชนิดร่วนปนทราย มีค่า N ในระดับต่ ามาก และมี่ค่า P2O5 ปานกลาง ค่า K2O อยู่ใน

ระดับต่ าดังนั้นเมื่อมีการใส่ปุ๋ย N:P:K ในอัตราส่วน 3:6:3 พร้อมกับการคลุกเชื้อไรโซเบียมร่วมด้วยท าให้ผลผลิตถั่ว

เขียวเพิ่มขึ้นถึงร้อลยะ 20 โดยไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราประชากร 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การปลูกถ่ัวเขียวผิวด าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย โดยปลูกเป็นพืชตามหลัง

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือนสิงหาถึงเดือนกันยายนนั้น จ าเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมีที่มี N:P:K ในอัตราส่วน  
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3:6:3 กิโลกรัมต่อไร ่ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคลุกเมล็ดก่อนปลูก ท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากที่สุดร้อยละ 

20 และท าให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ และท าให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพโดยมีเมล็ดลีบเพียงร้อยละ 

13 ในขณะที่การปลูกโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยและอัตราเมล็ดมากถึง 10 กิโลกรัมต่อไร่ท าให้มีเมล็ดลีบถึงร้อยละ 16  

และเมล็ดได้มาตรฐานสินค้าส่งออกในชั้นที่ 2  ส าหรับการส่งออก อย่างไรก็ตามในการเพิ่มผลผลิตถั่วเขียวผิวด า

ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่มีอัตราตรงตามความต้องการของพืชตามลักษณะเนื้อดินหรือค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเป็นการลดต้นทุน

การผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อพ้ืนที่  

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดท าเอกสารค าแนะน าการผลิตถั่วเขียวผิวด า

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 1 เรื่อง  

 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

กรมวิชาการเกษตร. 2553. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 122 หน้า 

ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ และศิริวรรณ คิดประเสริฐ. 2540. อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียมและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อ
การเจริญเติบโตและการตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียวพันธุ์ก าแพงแสน 1. หน้า 163-165. ใน: รายงานการ
ประชุมวิชาการถ่ัวเขียวแห่งชาติ ครั้งที่ 7. จ. พิษณุโลก.  

สมชาย  บุญประดับ เทวา  เมาลานนท์ และ มนตรี  ชาตะศิริ. 2538. อิทธิพลของอัตราปลูกท่ีมีต่อระดับ 
 การเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุ์ถั่วเขียวผิวด าหลังข้าว. ใน: รายงานผลการวิจัยถั่วเขียว และพืชไร่

ในเขตชลประทาน ปี 2538. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่. กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. 

สมชาย  บุญประดับ และ มนตรี ชาตะศิริ. 2540. การศึกษาวิธีการปลูกถ่ัวเขียวผิวด าหลังการเก็บเกี่ยวข้าวภายใต้
สภาพความชื้นในดินที่จ ากัด. หน้า 126-133. ใน: รายงานการประชุมวิชาการถั่วเขียวแห่งชาติ ครั้งที่ 7. 
จ. พิษณุโลก.  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2546.  สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2545. เอกสารสถิติการเกษตรเลขที่ 
418  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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ภาคผนวก 

ตารางที่1 ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต ความสูง และคุณภาพเมล็ดถั่วเขียวผิวด าที่ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสุโขทัย ปี 2554 

กรรมวิธี 
จ านวนต้น/

ไร่ 

ความสูงต้น 

(ซม.) 

จ านวนฝัก/

ต้น 

ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

คุณภาพเมล็ด 

ความงอก 

(%) 

  เมล็ด

บกพร่อง (%) 

แนะน า 30,267 102 31 178 60 13 

ปรับใช้ 56,800 119 24 174 64 18.5 

เกษตรกร 59,467 119 20 210 58 16.5 

เฉลี่ย 48,845 113 25 187 61 16 

  

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบ ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตของถั่วเขียวผิวด าที่ได้จากการทดสอบทั้ง 3 กรรมวิธี ในไร

เกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ปี 2555 

ns =ไม่แตกต่างทางสถิติ 

* = แตกต่างทางสถิติท่ีระดับ .05  

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ในการทดสอบการผลิตถั่วเขียวผิวด าทั้ง 3 กรรมวิธี 

     

ผลผลิต/
องค์ประกอบ

ผลผลิต 
แนะน า ปรับใช้ เกษตรกร 

ผลต่าง 

แนะน า-ปรับใช้ แนะน า-เกษตรกร ปรับใช้-เกษตรกร 

จ านวนต้น/ไร่ 59,813 118,347 99,907 58,543ns 40,094* 18,440 ns 
จ านวนฝัก/ต้น 34 20 20       14 ns         14 ns         0 ns 
ผลผลิต(กก./ไร่) 145 136 130        9 ns       15 ns         6 ns 

กรรมวิธี 
ผลผลิต

(กก./ไร่) 

รายได้

(บาท/ไร่) 

ต้นทุน(บาท/

ไร่) 

รายได้สุทธิ

(บาท/ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

(บาท/กก.) 
BCR 

แนะน า 145 3181 1190 1991 8.7 1.7 
ปรับใช้ 136 3001 1200 1801 9.8 1.5 

เกษตรกร 130 2446 1160 1286 13.1 1.1 
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ตารางที่ 4 ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และความสูงของถั่วเขียวผิวด าในไร่เกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ปี 2556 

 
ผลผลิต/องค์ประกอบ
ผลผลิต 

 
แนะน า 

 
เกษตรกร 

 
ผลต่าง 

จ านวนต้น/ไร่ 68,937 92,226 23,289** 
ความสูง (ซม.) 51 50 1ns 

จ านวนฝัก/ต้น 27 18 8* 
เมล็ด/ฝัก 7 7 0ns 

ผลผลิต(กก./ไร่) 270 259 11** 

เมล็ดบกพร่อง (%) 4.4 8.2 3.8* 

       ns =ไม่แตกต่างทางสถิติ 

        * = แตกต่างทางสถิติที่ระดับ .05  

      * * = แตกต่างทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 

ตารางที่ 5 ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของถั่วเขียวผิวด าในไร่เกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ปี 2557 

 
ผลผลิต/องค์ประกอบ
ผลผลิต 

 
แนะน า 

 
เกษตรกร 

 
ผลต่าง 

จ านวนต้น/ไร่ 205484 288763 83278* 
จ านวนฝัก/ต้น 27 18 11** 
เมล็ด/ฝัก 6.6 6.6 0ns 

ผลผลิต(กก./ไร่) 291 232 58** 

       ns =ไม่แตกต่างทางสถิติ 

        * = แตกต่างทางสถิติที่ระดับ .05  

      * * = แตกต่างทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 6 ค่าวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2554 

แปลงที่  pH 
OM 

(%) 

P2O5 

(ppm) 

K2O 

(ppm) 
Texture 

1 6.61 0.73 50.8 54 ดินร่วนเหนียว 

2 6.69 0.96 64.3 78 ดินร่วนเหนียว 

 

 

ตารางที่ 7 ค่าวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบในไร่เกษตรกรในพ้ืนที่ ต าบลหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ ปี 2555 

เกษตรกร pH 
OM 

(%) 

P2O5 

(ppm) 

K2O 

(ppm) 
Texture 

1.นางวารีรัตน์  บุญหลง   6.49 1.6 119.9 156 ดินร่วน 

2.นายชา   บุญคง 6.63 1.3 94.7 210 ร่วนปนทราย 

3.นางแพง  บุญคง 6.06 0.9 156.3 144 ร่วนปนทราย 

4.นางสวิง  บรรเทา 5.81 1.3 72.2 198 ร่วนปนทราย 

5.นางแมว  บรรเทา 7.27 0.93 83.9 126 ร่วนปนทราย 

 

 

ตารางที่ 8 ค่าวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบในไร่เกษตรกรในพ้ืนที่ ต าบลหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ ปี 2556 

เกษตรกร pH 
OM 

(%) 

P2O5 

(ppm) 

K2O 

(ppm) 
Texture 

1.นางใกล้รุ่ง ส่งนา   6.03 0.72 27.3 102 ร่วนเหนียว 

2.นางส ารวย ชัยนาท  7.14 1.03 68.7 120 ร่วน 
3.นายอดุลย์ แสงค า  5.73 0.78 12.5 54 ร่วนปนทราย 
4.นางสนอง อ่ าทอง  7.27 0.93 83.9 126 ร่วนปนทราย 
5.นางทับทิม กล่ าหนองดก  - - - - - 
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ตารางที่ 9 ค่าวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบในไร่เกษตรกรในพ้ืนที่ ต าบลหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ ปี 2557 

เกษตรกร pH 
OM 

(%) 

P2O5 

(ppm) 

K2O 

(ppm) 
N 

1. นายระวัง  ล้วนศักดิ์ศรี - - - - - 
2.  นายไกรสอน  พุฒเกิด 

7.5 - 
ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ ามาก 

3. นายแฝง ศิริพรม 
6.5 - 

ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ ามาก 

4.  นายพรวน  พรน้อย 
7.0 - 

ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ ามาก 

5.  นางสมคิด  พรมมา 
7.5 - 

ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ ามาก 

6. นายสวรรค์  ศิริพรม 
6.0 - 

ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ ามาก 

7. นายสนั่น  ถึงจีน 
7.0 - 

ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ ามาก 

8. นายสายฝน  แป้นสอน 
6.5 - 

ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ ามาก 

9. นางจ าเรือน  แป้นสอน 6.0 - สูง ต่ า       ต่ ามาก 

10. นางจ าเนียร  คลังทอง 
7.5 - 

ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ ามาก 

หมายเหตุ  วิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดทดสอบธาตุอาหารในดินอย่างง่าย (Test kit) 
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                   ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย 2554 

          ภาพที่ 1 ปริมาณน้ าฝนทั้งจังหวัดสุโขทัยในปี 2554 
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(ก)                                                                    (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (ค)                                                        (ง) 

              
                                   (จ)                                                       (ฉ) 

ภาพที่ 2  (ก) (ข) (ค) และ (ง) สภาพพ้ืนที่ และการปลูกถั่วเขียวผิวด าเป็นพืชตามหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน 

จังหวัดสุโขทัย (จ) และ (ฉ) เปรียบเทียบแปลงถั่วเขียวเมื่อถั่วเขียวอายุ 2 เดือนวิธีเกษตรกรที่ปลูกด้วย 

 อัตราเมล็ด 10 กิโลกรัมต่อไร่ และ วิธีแนะน า ปลูกด้วยอัตราเมล็ด 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
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(ก)                                                                                     (ข) 

        
                           (ค)                                     (ง)               

ภาพที่ 3 (ก)(ค)(ง)  แปลงทดสอบเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวผิวด าในจังหวัดสุโขทัยปี 2557 

            (ข) มอบค าแนะน าการปลูกถ่ัวเขียวผิวด าคุณภาพให้เกษตรกรผู้ปลูกในจังหวัดสุโขทัย 

 


