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คาปรารภ
ถั่ว เขีย ว จัดเป็น พืชเพื่อการบริโ ภคที่สาคัญพืชหนึ่งของประเทศ อยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิ ตใช้ใน
ประเทศ ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้ภายในประเทศเพื่อการบริโภคโดยตรง และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่ง
ปัจจุบัน ความต้องการถั่วเขียวสาหรับเพาะถั่วงอก 70,000 ตัน ทาวุ้นเส้น 70,000 ตัน ถั่วซีก 22,000
ตัน แป้งถั่วเขียว 20,000 ตัน ทาอาหารคาวหวาน 30,000 ตัน ใช้บริโภคโดยตรง 10,000 ตัน และใช้
สาหรับทาเมล็ดพันธุ์ 12,000 ตัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า การตลาดถั่วเขียวยังสามารถเติบโตได้มาก นอกจากนี้
ถั่วเขียว ยังเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีความสาคัญ ในระบบปลูกพืช เนื่องจาก เป็นพืชอายุสั้ น ใช้น้าน้อย
สามารถปลูกได้ในแทบทุกสภาพพื้ นที่ เหมาะสาหรับปลูกในระบบปลูกพืช เช่น ทดแทนข้าวนาปรัง
ปลูกก่อนข้าวโพดในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพราะสามารถใช้ความชื้นที่เหลืออยู่ในดินภายหลังเก็บเกี่ยว
พืชหลักได้โดยไม่กระทบต่อผลผลิตมากนัก ปลูกก่อนหรือหลังการทานาหรือพืชไร่ เพื่อตัดวงจรการ
ระบาดของแมลงศัตรูพืช และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน แนวทางการเพิ่มผลผลิตถั่วเขียว ในขณะที่
ต้องเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นสิ่ง
ที่จาเป็นต้องเตรียมให้พร้อม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สาคัญที่สุดของการเพิ่มผลผลิตคือ พันธุ์และการ
จัดการที่เหมาะสม ทั้งการจัดการดิน ปุ๋ย น้า วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การอารักขาพืช และระบบ
การปลูกพืช ซึ่งความสั มพันธ์ของปัจ จัยดังกล่าวไม่คงที่แ ละจะเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้ อม
ดังนั้น การศึกษาวิจัยมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ได้คาตอบของความสัมพันธ์ดังกล่าว สาหรับเป็น
แนวทางให้เกษตรกรในแต่ละท้องที่ ตัดสิ นใจปลูก ถั่วเขียวอย่างมีความหวัง หรือตัดสิ นใจแสวงหา
ความหวังใหม่กับพืชไร่ชนิดอื่นๆ
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กิตติกรรมประกาศ
การดาเนินงานโครงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพถั่วเขียวในครั้งนี้
สามารถสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เพราะได้รับความร่วมมือ การสนับสนุน และอานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานจากนักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ตลอดจนผู้อานวยการ กองวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ สานักวิจัยฯ ศูนย์วิจัยพืชฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ อันได้แก่ สถาบันวิจัยพืชไร่
และพืช ทดแทนพลั งงาน ส านั กวิจั ยพัฒนาการอารักขาพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ รวมทัง้ บริษัท สิทธินันท์ จากัด และเกษตรกร
จังหวัดชัยนาท แพร่ และเพชรบูรณ์
ผูว้ จิ ยั
นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง
นางสุวิมล ถนอมทรัพย์
นางสุมนา งามผ่องใส
นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ
นางสาวจิตติรัตน์ ชูชาติ
นางสาวจิราภา เมืองคล้าย
นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ
นายชูชาติ บุญศักดิ์
นางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว
นางสาวภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย
นางสาวพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
สานักที่ปรึกษา กรมวิชาการเกษตร
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

บทนา
ถั่วเขียว เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีความสาคัญ เนื่องจากถั่วเขียวเป็ นพืชอายุสั้น ใช้น้าน้อย เหมาะ
สาหรับปลูกในระบบปลูกพืช เช่น ทดแทนข้าวนาปรัง ปลูกก่อนข้าวโพดในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพราะ
สามารถใช้ความชื้นที่เหลืออยู่ในดินภายหลังเก็บเกี่ยวพืชหลักได้โดยไม่กระทบต่อผลผลิตมากนัก ปลูก
ก่อนหรือหลังการทานาหรือพืชไร่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของแมลงศัตรูพืช และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิน การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผลผลิตถั่วเขียว
ผิวมันต่อไร่ต่า และต้นทุนการผลิตถั่วเขียวจากค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวและค่าปุ๋ยเคมี สารเคมีที่ใช้ใน
การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสูง ทาให้รายได้สุทธิต่อไร่ต่า ซึ่งไม่คุ้มต่อค่าเสียโอกาสของเกษตรกร ทาให้
เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกถั่วเขียวในช่วงเวลารอปลูกพืชหลักเศรษฐกิจ แต่หากมีการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว โดยใช้เทคโนโลยีการป้องกันกาจัดแมลง และวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน หรือการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อ
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเสริมสร้างความสามารถในการให้ผลผลิต โดยการจัดการธาตุอาหารตาม
ความต้องการของพืช โดยการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินจากการวิเคราะห์ดิน และปรับเพิ่มระดับ
ธาตุอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชในระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพถั่วเขียวที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม ไรโซเบียมที่เป็นจุลินทรีย์ช่วยใน
การสร้างปมและตรึงไนโตรเจนในถั่วเขียว มีความสามารถเข้าสร้ างปม และมีประสิทธิภาพในการตรึง
ไนโตรเจนให้กับถั่วเขียวสายพันธุ์ต่างๆ แตกต่างกันไป และมีความจาเพาะเจาะจงกับพืชตระกูลถั่วแต่ละ
ชนิด ซึ่งสายพันธุ์ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง จะสามารถเพิ่มผลผลิตของถั่วเขียว
ในสภาพไร่ น าได้ เป็ น การลดและทดแทนปุ๋ ยเคมีไ นโตรเจนได้เป็น อย่างดี อย่างไรก็ตาม ความเป็ น
ประโยชน์จากเศษซากถั่วอาจจะไม่ช่วยบารุงดินเสมอไป ถ้าเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนที่ตรึงได้จากอากาศ (%
nitrogen derived from air; %Ndfa) มีค่าสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนที่ติดไปกับผลผลิต (% nitrogen
in harvested seed; %NIS) และถั่วจะเป็นพืชทาลายดิน (soil mining crop) ถ้าหากถั่วมี %Ndfa
น้อยกว่า %NIS
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทาให้เกิดการระบาดของวัชพืช และโรค แมลงศัตรูพืชที่
สาคัญในถั่วเขียว แมลงศัตรูพืชที่ระบาดในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นแมลงศัตรู
ประเภทปากดูด ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น มวนเขียวข้าว มวนเขียวถั่ว ซึ่งจะระบาดอย่าง
รุนแรงเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน และยังพบปัญหาความต้านทานของแมลง
ต่อสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกาจัด ทาให้การป้องกันกาจัดไม่ได้ผล นอกจากนี้ วัชพืช ก็ มีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของถั่วเขียวเช่นกัน การไม่กาจัดวัชพืชทาให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลง
30-80 เปอร์เซ็นต์ โดยช่วงวิกฤตของถั่วเขียวอยู่ในช่วง 2-4 สัปดาห์หลังถั่วเขียวและวัชพืชงอก วิธีที่
เกษตรกรนิยมกาจัดวัชพืชมากที่สุดคือ การใช้สารกาจัดวัชพื ช เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน และ
ค่าจ้างแรงงานสูง ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาสารกาจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพชนิดใหม่ๆ ออกมา มีกลไก
การเข้าทาลายต่างออกไป อีกทั้งยังครอบคลุมวัชพืชได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม คาแนะนาการป้องกัน
กาจั ด ศั ต รู พื ช ดั ง กล่ า ว ได้ มี ก ารแนะน าให้ ใ ช้ ม านานแล้ ว ท าให้ ก ารป้ อ งกัน ก าจั ด ศั ต รู พื ช ได้ ผ ลไม่ ดี
เท่าที่ควร ต้องพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชนิดของคาแนะนาเพิ่มเติม ทั้งอัตราการใช้และช่วงเวลา
การพ่นที่เหมาะสม นอกจากนี้ สภาพนิเวศวิทยาและระบบการปลูกพืชเปลี่ยนไป ตลอดจนแมลงศัตรูพืช
บางชนิด สร้างความต้านทานต่อสารป้องกันกาจัด และพบแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ ทาให้ไม่มีคาแนะนา
การป้องกันกาจัดที่เหมาะสม เป็นปัญหาที่สาคัญมากในการผลิต ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การป้องกันกาจัดโรค แมลง และการวิจัยสารกาจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อถั่วเขียว เพื่อทดแทนสารเดิม จึง
เป็ น การลดความสู ญเสี ย ของผลผลิ ตและคุณภาพผลผลิ ต ทาให้ ได้ผ ลตอบแทนเพิ่มขึ้น ผลผลิ ตที่ไ ด้
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่มีพิษตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้ประโยชน์จากถั่วเขียวในด้านอาหาร ถั่วเขียว เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปเป็นวุ้นเส้น
ซึ่งต้องใช้คุณสมบัติของแป้ง คือ ความหนืดสูง และปริมาณโปรตีนต่า ถ้าคุณภาพแป้งเปลี่ยนแปลง จะมี
ผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การเก็บรักษาเมล็ด และแป้งถั่วเขียวที่มีสภาพการเก็บรักษาที่ต่างกัน
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เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ ความชื้นผลิตผล และระยะเวลาการเก็บรักษา อาจทาให้คุณภาพ เช่น
ความหนืด ปริมาณน้ามัน เปลี่ ยนแปลงได้ นอกจากนี้ การที่ผลผลิตเมล็ดของถั่วเขียวสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายประเภท โดยเฉพาะการผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว ซึ่งโรงงานผู้ผลิตส่วนใหญ่ มีการ
จัดซื้อเมล็ดถั่วเขียวจานวนมากมาเก็บรักษาเพื่อการผลิต ซึ่งระยะเวลาและสภาพการเก็บรักษาอาจมีผล
ต่อคุณภาพ โดยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเมล็ดพืชได้ เช่น แป้ง โปรตีน ไขมัน เป็นต้น
และอาจส่งผลต่อคุณภาพวุ้นเส้น ดังนั้น หากมีการศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดที่เหมาะสมต่อ
คุณภาพเมล็ด เพื่อการแปรรูปเป็นแป้งผลิตวุ้นเส้น จะคงความมีคุณภาพทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ 1) เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย การจัดการปุ๋ยร่วมกับการใช้
ปุ๋ ย ชีว ภาพไรโซเบี ย ม การจั ดการถั่ว เขียวเพื่อเป็นพืช ปุ๋ยสดในการเพิ่มผลผลิ ตและคุณภาพถั่ว เขีย ว
2) เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรค แมลง และวัชพืชในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพถั่วเขียว
และ 3) เพื่อศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาคุณภาพเมล็ดถั่วเขียวเพื่อการแปรรูปเป็นแป้งผลิตวุ้นเส้น
บทคัดย่อ
โครงการวิจั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารเพิ่ มผลผลิ ต และคุ ณ ภาพถั่ ว เขี ย ว ประกอบด้ ว ย 4
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดการดิน น้า ปุ๋ย การอารักขาพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และระบบ
การปลูก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย การจัดการปุ๋ยร่วมกับการใช้
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม การจัดการถั่วเขียวเพื่อเป็นพืชปุ๋ยสดในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพถั่วเขียว 2)
เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรค แมลง และวัชพืชในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพถั่วเขียว
และ 3) เพื่อศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาคุณภาพเมล็ดถั่วเขียวเพื่อการแปรรูปเป็นแป้งผลิตวุ้นเส้น
กิจกรรมการจัดการดิน น้า ปุ๋ย พบว่า การคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน
ในห้องปฏิบัติการ สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนของเชื้อ
ไรโซเบียมสูงกับถั่วเขียวพันธุ์กาแพงแสน 2 จานวน 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ DASA02198 DASA02077
และ DASA02001 ผลการทดลองในสภาพเรือนทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยอัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน 0-3-0
N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ทาให้ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน และ
การให้ผลผลิตถั่วเขียวผิวมันสูงสุด ในขณะที่ผลการทดลองในสภาพแปลงทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน อัตรา 0-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ทาให้ประสิทธิภาพ
ในการตรึงไนโตรเจนสูงสุด ขนาดเมล็ดโต และต้นทุนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลดลงประมาณ 230 บาทต่อไร่
เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตรา 12-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่
ผลการศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสาหรั บการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสาหรับถั่วเขียวผิวมัน
พันธุ์ชัยนาท 84-1 ในเขตชลประทานและเขตอาศัยน้าฝน ผลการทดสอบในเขตชลประทาน การใส่
ปุ๋ยเคมีทุกอัตรา ทั้ง 2 ปี ให้ผลผลิตถั่วเขียวไม่แตกต่างกัน โดยปี 2560 ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 198232 กิโลกรัมต่อไร่ และปี 2561 ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 194-250 กิโลกรัมต่อไร่ สาหรับผลการ
ทดสอบในเขตอาศัยน้าฝน เป็นไปในทานองเดียวกับการทดสอบในเขตชลประทาน คือ การใส่ปุ๋ยเคมี ทุก
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อัตรา ให้ผลผลิตถั่วเขียวไม่แตกต่างกัน โดยในปี 2560 ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 183-245 กิโลกรัมต่อ
ไร่ และปี 2561 ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 152-176 กิโลกรัมต่อไร่
กิจกรรมการอารักขาพืช ดาเนินการทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัด
แมลงศัตรูประเภทปากดูดที่สาคัญของถั่วเขียว พบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัด
เพลี้ยไฟและมีต้นทุนในการพ่นต่า คือ สารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร มี
ต้นทุนในการพ่น เท่ากับ 63.20 บาท/ไร่/ครั้ง รองลงมา คือ สารฆ่าแมลง อะบาเม็กติน 1.8% EC อัตรา
30 มล./น้า 20 ลิตร มีต้นทุนในการพ่น เท่ากับ 57.60 บาท/ไร่/ครั้ง ด้านการจัดการวัชพืชในถั่วเขียว
หลังนา พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่ นสารกาจัดวัชพืชไม่พบความเป็นพิษต่อถั่วเขียว และการพ่นสารกาจัด
วัชพืช oxadiazon 25% EC อัตรา 120 กรัม (ai) ต่อไร่ ในสภาพการเตรียมดิน มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมวัชพืชได้ดีที่สุด โดยสามารถควบคุมวัชพืชได้นาน 45 วันหลังพ่นสาร ส่วนประสิทธิภาพการใช้สาร
กาจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก การพ่นสารกาจัดวัชพืช imazapic 24% SL เป็นพิษต่อถั่วเขียว
เล็กน้อย โดยมีผลทาให้ถั่วเขียวชะงักการเจริญเติบโต แต่สามารถควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้าง
และแห้วหมูได้ดี เช่นเดียวกับการพ่นสารกาจัดวัชพืช imazapic 24% SL และ imazethapyr 5.3% SL
สามารถกาจัดแห้วหมูได้ดี แต่มีประสิทธิภาพในการกาจัดโสนหางไก่ได้เล็กน้อย ขณะที่กรรมวิธีพ่นสาร
กาจัดวัชพืช fluazifop-P-butyl 10% EC + fomesafen 25% SL สามารถกาจัดวัชพืชประเภทใบ
แคบ และประเภทใบกว้างได้ดี แต่ไม่สามารถกาจัดแห้วหมู ได้ทั้งในสภาพการเตรียมดินและไม่เตรียมดิน
การทดสอบประสิทธิภาพสารกาจัดวัชพืชเพื่อควบคุมแห้วหมูในถั่วเขียว พบว่า การพ่นสารกาจัด
วัชพืช diclosulam 84% WG เป็นพิษต่อการงอกของถั่วเขียวเล็กน้อยทาให้ถั่วเขียวงอกช้ากว่าปกติ แต่
เมื่อมีการให้น้าและใส่ปุ๋ย ถั่วเขียวสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ และการพ่น สาร diclosulam 84%
WG, imazapic 24% SL+ imazethapyr 5.3% SL และ cafentrazone ethyl 40% WG +
halosulfuron methyl 75% WG + imazapic 24% EC พ่นคลุมดินหลังปลูกถั่วเขียว ขณะที่ดินมี
ความชื้น สามารถควบคุมแห้ว หมูได้ดีถึงระยะ 40 วันหลั งพ่นสาร และการพ่นสาร glyphosate
isopropylamonium 48% W/V SL + halosulfuron methyl 75% WG, glyphosate
isopropylamonium 48% SL + oxadiazon 48% EC พ่นสารหลังวัชพืชงอกมีจานวนใบ 3-5 ใบ หรือ
มีความสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร และก่อนปลูกถั่วเขียว 7 วัน สามารถกาจัดวัชพืชแห้วหมู ได้ดีถึงระยะ
60 วันหลังพ่นสาร ไม่พบความเป็นพิษต่อถั่วเขียว และไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ถั่วเขียว
การควบคุมโรคราแป้งของถั่วเขียวโดยการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืช พบว่า การพ่นสารเคมี
cyproconazole 10% SL อัตรา 5 10 และ 15 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และสารเคมี thexaconazole
5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร ทุก 7 วัน จานวน 3 ครั้ง มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรครา
แป้งสูงสุด เป็นโรค ระหว่าง 1.8-4.4 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ แตกต่างกับการไม่ใช้สารเคมี (กรรมวิธี
ควบคุม) ที่เป็นโรคระหว่าง 42.0-49.8 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ ส่วนการควบคุมโรครากและโคนเน่าของ
ถั่วเขียวโดยวิธีคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกาจัดโรคในถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 พบว่า กรรมวิธีที่คลุก
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เมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี mancozeb 66% WP อัตรา 1.0 และ 2.0 % ai. สารเคมี metalaxyl 35% ES
อัตรา 1.0 และ 2.0 % ai. และสารเคมี cymoxanil + mancozeb 72% WP อัตรา 2.0 % ai. ต่อเมล็ด
1 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรครากและโคนเน่าของถั่วเขียวได้ดีที่สุด พบต้นเป็นโรค 2.43.4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมเป็นโรค 16.7-33.8 เปอร์เซ็นต์
กิจกรรมวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ดาเนินการทดลองเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวที่ปลูกในต้นฤดู
ฝนและปลายฤดูฝนต่อคุณภาพแป้ง พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวจนถึง 12 เดือน การเปลี่ยนแปลง
สี ผิ ว เมล็ ดเพิ่มขึ้น เมื่ออายุ การเก็ บ รั กษาเพิ่ม ขึ้น ส่ ว นคุณ ค่าทางโภชนาการของเมล็ ดถั่ว เขียว มีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีไขมัน 1.49-1.61 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 22.13-24.41 เปอร์เซ็นต์ ไฟเบอร์
3.98-4.07 เปอร์เซ็นต์ แป้ง 46.45-56.56 เปอร์เซ็นต์ ด้านคุณภาพแป้งถั่วเขียว พบว่า ในทุกระยะการ
เก็บรักษามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพสาหรับนาไปแปรรูป โดยมีเปอร์เซ็นต์แป้ง
73.8-95.9 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนืด Viscosity อยู่ในระดับที่เหมาะสม 990-1,094 B.U. ค่าความ
เหนียวหนืดของน้าแป้งสุก (Paste) มีระดับความเหนียวสูง ด้านสีของน้าแป้งสุก พบว่า เมื่อเก็บรักษา 12
เดือน ในฤดูฝน สีน้าแป้งสุกจะมีลักษณะแดงคล้า ส่วนปลายฤดูฝนมีลักษณะขาวอมเหลือง แต่ไม่มีผลต่อ
คุณ ภาพในการน าไปแปรรู ป ด้ า นเนื้ อ สั ม ผั ส พบว่ า ทั้ ง 2 ฤดู ในทุ ก ระยะการเก็บ รั ก ษาจะมี ค่ า ด้ า น
Hardness, Fracturability, Springiness, Cohesiveness, Gumminess, Chewiness ใกล้เคียงกัน
และไม่มีผลต่อคุณภาพในการนาไปแปรรูป ข้อมูลด้านการแปรรูป พบว่า ทั้ง 2 ฤดูปลูกและทุกอายุการ
เก็บรักษา ลักษณะวุ้นเส้นหลังต้มจะมีสีขาวใส ด้านความเหนียวของวุ้นเส้น ก่อนการเก็บรักษามีความ
เหนียวดี หลังจากเก็บรักษา 12 เดือน พบว่า ความเหนียววุ้นเส้นลดลงแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพวุ้นเส้น
กิจกรรมระบบการปลูกพืช ผลการศึกษาการตรึงไนโตรเจนในถั่วเขียวที่อายุต่างๆ โดยวิธี Ndifference เปรียบเทียบกับพืชอ้างอิงที่เป็นข้าวโพดหวาน ให้ค่าติดลบ ระหว่าง (-16.1)–(-5.8) กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่อไร่ ด้านผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกตาม พบว่า การใส่เศษซากถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม การ
ใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วันร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว
2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกสูงที่สุด เฉลี่ย
1,685 2,516 และ 2,322 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากการใส่เฉพาะซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน เก็บ
เกี่ยว 1 ครั้ง และเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง เฉลี่ย 1,821 2,069 และ 1,878 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านผลผลิตฝักสดปอก
เปลือก พบว่า การใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
น้าหนักฝักสดปอกเปลือกสูงที่สุด คือ 1,784 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากการใส่ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว
2 ครั้งร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่เฉพาะซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ซาก
ถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง คือ เฉลี่ยเท่ากับ 1,573 1,334 1,523 และ 1,362 กิโลกรัมต่อไร่
ตามล าดั บ ขณะที่น้ าหนั กฝั กมาตรฐาน พบว่ า การใส่ ซากถั่ ว เขี ยวที่อ ายุ 45 วั น ร่ ว มกับ การใส่ ปุ๋ ย
ไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้าหนักฝักมาตรฐานสูงที่สุด 1,545 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจาก
การใส่ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรั ม การใส่เฉพาะซาก
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ถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ที่ให้น้าหนักฝัก
มาตรฐาน ระหว่าง 1,064-1,446 กิโลกรัมต่อไร่
ผลการตรึงไนโตรเจนของพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ด โดยวิธี N-difference เปรียบเทียบกับพืช
อ้างอิงที่เป็นข้าวโพดหวาน พบว่า ถั่วพุ่ม และถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ตรึงไนโตรเจนได้มากที่สุด เท่ากับ
45.7 และ 47.7 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ รองลงมา คือ ถั่วเขียว 3.6 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม (Non-nod) เป็นพืชอ้างอิง การตรึงไนโตรเจนของถั่วพุ่ม และถั่วลิสง
พันธุ์ไทนาน 9 ตรึงไนโตรเจนได้มากที่สุด 28.8 และ 30.8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ตามลาดับ ด้าน
ผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกตาม พบว่า การใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา
30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกสูงสุด 2,685 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากการใส่ซากถั่วพุ่ม
และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 2,197
2,371 และ 2,486 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่
การใส่เฉพาะซากถั่วพุ่ม ซากถั่วเขียว และซากถั่วลิสง ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก และฝักมาตรฐาน พบว่า การใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
อัตรา 30 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก และฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกัน คือ ระหว่าง 1,711-1,920 และ 1,534-1,828
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ การใส่ซากถั่วพุ่ม ซากถั่วเขียว และซากถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ให้น้าหนักฝัก
มาตรฐานเทียบเท่ากับการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่ วนการใส่ซากถั่วเหลืองและ
ถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม ให้ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก และฝักมาตรฐานต่าที่สุด คือ ระหว่าง 1,345-1,347
และ 950-1,015 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ
คาสาคัญ: ถั่วเขียว, ถั่วเขียวผิวมัน, ปุ๋ยเคมี, เชื้อไรโซเบียม, ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม, การจัดการดิน, ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน, เขตชลประทาน, เขตอาศัยน้าฝน, สารกาจัดวัชพืช, ถั่วเขียวหลังนา, โรคราแป้ง,
โรครากและโคนเน่า, Oidium sp., สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืช, การควบคุมโรค, การเก็บรักษา,
คุณภาพแป้ง, พืชตระกูลถัว่ บริโภคบริโภตเมล็ด, การตรึงไนโตรเจน, เศษซากพืช, พืชตาม, N-difference
Method, 15N isotope
ABSTRACT
Research and Development on Technology for Increasing yield and Quality of
Mungbean project was conducted during 2016-2018, consisted of 4 activities; soil water
and fertilizer management, crop protection, post-harvest technology and cropping
system. The objectives of the project were 1) integrated management technologies for
high yield and quality 2) research and development on crop protection for high yield
and quality 3) study on grain storage for high starch quality. For soil water and fertilizer
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management activity, there was found that Rhizobium strain DASA02198, DASA02077
and DASA02001 were suitable for Kamphaengsaen 2. Treat of rhizobium combined with
N-P2O5-K2O as a recommendation based on soil analysis (0-3-0) under glasshouse
conditions gave the highest N-fixation and seed yield. Whereas the results of field
conditions indicated that treat of rhizobium combined with N-P2O5-K2O as a
recommendation based on soil analysis (0-6-0) gave the highest N-fixation and large
seed, which reduce fertilizer cost of 230 baht/rai, compared to those receiving 12-6-0 kg
per rai as recommended. 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 between 2017 and 2018. The results under irrigated areas for both years
showed that all of fertilizer application were not significantly different in yields of
mungbean, ranging 198-232 and 194-250 kg/rai in 2017 and 2018, respectively. Similarly,
all of fertilizer application under rainfed areas gave no significant difference in yield of
mungbean, ranging 183-245 and 152-176 kg/rai in 2017 and 2018, respectively.
Crop protection experiment showed that effective insecticides for preventing
thrips and low cost were fipronil 5% SC at the rate of 20 ml./20 liters of water which
spraying cost 63.20 baht/rai/time, followed by abamectin 1.8% EC at the rate of 30
ml./20 liters of water, which spraying cost 57.70 baht/rai/time. For weed management
in mungbean after paddy rice experiment, The results of pre-emergence herbicides
showed that herbicides treatment were non-phytoxic to mungbean. All herbicide could
not control Nut grass (Cyperus rotundus L.), especially in no-tillage. Oxadiazon 25% EC
at rate 120 g. (ai)/rai in tillage treatment were the most effective herbicide to control of
weeds for 45 days. The results of post-emergence herbicides showed that, there were
different types of weeds, as well as the first trial. The imazapic 24% SL was toxic to
mungbean slightly, mungbean halted growth, but this herbicide could control all types
of the weed in this experiment. The imazapic 24% SL and imazethapyr 5.3% SL could
control Nut grass well but they had been little effective in remove a Jointvetch.
Whereas the fluazifop-P-butyl 10% EC + fomesafen 25% SL could removal the narrow
and broad leaf weeds better, but they could not eliminated Nut grass in both tillage
and no tillage.
Efficacy of herbicides on control Nut grass in mungbean experiment, the results
showed that diclosulam 84% WG were toxic slightly to mungbean due to growing
slowly. However, when fertilizer application and watering, its could grown normally and
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diclosulam 84% WG, imazapic 24% SL+ imazethapyr 5.3% SL and cafentrazone ethyl
40% WG + halosulfuron methyl 75% WG + imazapic 24% EC. By using to spray cover on
soil after planting and soil moisture could good control the nut grass for 40 days after
application. The results showed that glyphosate isopropylamonium 48% W/V SL +
halosulfuron methyl 75% WG, glyphosate isopropylamonium 48% SL + oxadiazon 48%
EC, by using to spray cover on weeds for 7 days pre-planting were non-toxic to
mungbean could control weeds type narrow leaf, broad leaf and sedge for 60 days
after application. It hasn’t the effect on growth and yield. The study on using fungicides
for prevention and eradication of powdery mildew on mungbean caused by the fungus
Oidium sp. The result showed that the spraying of cyproconazole 10% SL at 5, 10 and
15 ml or thexaconazole 5% SC at 30 ml per 20 liters of water at 10 days after
emergence and subsequently spraying every 7 days for 3 times had lowest leaf area
infected which occurrence rate of 1.8-4.4 percent leaf area infected compared to 42.049.8 percent of the uncontrolled treatment.
The efficiency of fungicides in controlling Pythium aphanidermatum, a causal
agent of root and basal stem rot disease was evaluated in vitro and in vivo bioassays at
Chai Nat Field Crops Research Center during 2017 and 2018. The results found that four
fungicides, thiophanate methyl 70% WP metalaxyl 35% ES cymoxanil + mancozeb 72%
WP and mancozeb 66% WP were the most effective to inhibit the growth of P.
aphanidermatum on PDA. The results under greenhouse condition found that seed
dressing with mancozeb 66% WP at the rate 1.0 and 2.0% ai., metalaxyl 35% ES at the
rate 1.0 and 2.0% ai. and cymoxanil + mancozeb 72% WP at the rate 2.0% ai. per 1
kilogram of seed were the most effective to inhibit the growth of root and basal stem
rot disease which occurrence rate of 2.4-3.4 percent infected plant compared to 16.733.8 percent infected plant of the uncontrolled treatment.
The results of croppping system experiment revealed that the amount of N2
fixed of mungbean calculated using N-difference method for all stages were minus as
compared to sweet corn reference crop. The results of crops residual benefit for yield
of sweet corn as a following crop. The application of Non-nod stover, 45 days old
mungbean stover plus 30 kg N/rai gave the highest ear with husk weight, which ranging
1,685-2,516 kg/rai, but they did not differ from 35 days old, harvest 1 time and harvest 2
times. The application of 45 days old mungbean stover plus 30 kg N/rai attained the
highest ear without husk weight of 1,784 kg/rai, but did not differ from applying
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mungbean stover of harvest 2 times plus 40 kgN/rai, 35 days old, harvest 1 time and
harvest 2 times. The application of 45 days old plus 30 kg N/rai, harvest 2 times plus 40
kg N/rai, 35 days old, harvest 1 time and harvest 2 times showed no significant
differences in standard ear weight, which ranging 1,064-1,446 kg/rai.
The nitrogen fixation of grain legume calculated using N-difference method. The
results revealed that the amount of the highest N2 fixed in cowpea and peanut cultivar
Tainan 9 as compared to both reference crop. The results of crops residual benefit for
yield of sweet corn as a following crop. The application of sweet corn stover plus 30 kg
N/rai, cowpea stover and nitrogen fertilizer rate of 30-40 kg/rai showed no significant
differences in ear with husk weight, which ranging 2,197-2,685 kg/rai. The application of
nitrogen fertilizer rate of 30-40 kg N/rai, cowpea stover, mungbean stover and peanut
cultivar Tainan 9 gave no significant difference in ear with husk weight. Similar, results
were also found in ear without husk weight. The application of sweet corn stover plus
30 kg N/rai and nitrogen fertilizer rate of 30-40 kg N/rai showed no significant differences
in ear without husk weight and standard ear weight, which ranging 1,711-1920 and 1,5341,828 kg/rai, respectively. The application of cowpea stover, mungbean stover and
peanut stover cultivar Tainan 9 attained equal standard ear weight with application of
nitrogen fertilizer rate of 40 kgN/rai. Whereas, application of soybean stover and Nonnod stover gave the lowest ear without husk and standard ear weight, which ranging
1,345-1,347 and 950-1,015 kg/rai, respectively.
Key words: mungbean, Vigna radiata (L.) Wilzcek, chemical fertilizer, bradyrhizobium,
biofertilizers, chemical fertilizer application based on soil analysis, soil management,
irrigated areas, rainfed areas, herbicides, mungbean after paddy rice, powdery mildew,
root and basal stem rot, Oidium sp., fungicides, disease control, storage, starch quality,
grain legumes, nitrogen fixation, crop stover, subsequent crop, N-difference method, 15N
isotope
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กิจกรรมที่ 1 การจัดการดิน น้า ปุย๋
บทคัดย่อ
การทดสอบประสิ ทธิภาพไรโซเบียมร่ว มกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพถั่วเขียวผิวมันในชุดดินธาตุพนม (Tp) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การคัดเลือกไรโซเบียมที่มี
ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนในห้องปฏิบัติการ 2) การทดลองในโรงเรือนทดลอง และ 3) การ
ทดลองในแปลงทดลอง ผลการทดลองในห้ องปฏิบั ติ การ สามารถคัด เลื อกสายพั นธุ์ ไ รโซเบีย มที่ มี
ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียมสูงกับถั่วเขียวพันธุ์กาแพงแสน 2 จานวน 3 สาย
พันธุ์ คือ สายพันธุ์ DASA02198 DASA02077 และ DASA02001 ผลการทดลองในสภาพเรือนทดลอง
พบว่า การใส่ปุ๋ยอัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน 0-3-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ทาให้ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน และการให้ผลผลิตถั่วเขียวผิวมันสูงสุด ในขณะที่ผลการทดลอง
ในสภาพแปลงทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตรา 0-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่
ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ทาให้ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงสุด ขนาดเมล็ดโต และต้นทุน
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลดลงประมาณ 230 บาทต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน อัตรา 12-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่
ผลศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสาหรับถั่วเขียวผิวมันพันธุ์
ชัยนาท 84-1 ในเขตชลประทานและเขตอาศัยน้าฝน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ปี 2560 และ 2561 โดย
วางแผนการทดลองแบบ RCB จานวน 4 ซ้า กรรมวิธีเป็นการทดสอบอัตราปุ๋ยเคมี จานวน 6 อัตรา คือ
1) อัตรา 3-0-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 2) อัตรา 3-3-6 (N-P2O5,K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 3) อัตรา 36-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 4) อัตรา 3-9-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 5) อัตรา 3-12-6 (NP2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ และ 6) อัตรา 3-15-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดสอบในเขต
ชลประทาน การใส่ปุ๋ยเคมีทั้ง 6 อัตรา ทั้ง 2 ปี ให้ผลผลิตถั่วเขียวไม่แตกต่างกัน โดยปี 2560 ให้ผลผลิต
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 198-232 กิโลกรัมต่อไร่ และปี 2561 ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 194-250 กิโลกรัมต่อ
ไร่ สาหรับผลการทดสอบในเขตอาศัยน้าฝน เป็นไปในทานองเดียวกับการทดสอบในเขตชลประทาน คือ
การใส่ปุ๋ยเคมีทั้ง 6 อัตรา ให้ผลผลิตถั่วเขียวไม่แตกต่างกัน โดยในปี 2560 ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
183-245 กิโลกรัมต่อไร่ และปี 2561 ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 152-176 กิโลกรัมต่อไร่
คาหลัก: ถั่วเขียวผิวมัน, ปุ๋ยเคมี, เชื้อไรโซเบียม, ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม, ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน , การ
จัดการดิน, เขตชลประทาน, เขตอาศัยน้าฝน
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ABSTRACT
The experiment was initiated by selection of high effective rhizobial strains for
nitrogen fixation on mungbean variety Kamphaeng Saen 2. Strain DASA02198
DASA02077 and DASA02001 were suitable for Kamphaeng Saen 2. The selected strains
were consequently tested for their ability in enhancement of yield as a combination
with other biofertilizers and various rates of N-P2O5-K2O as a recommendation based on
soil analysis (0-3-0) under greenhouse conditions gave the highest N-fixation and seed
yield. Whereas the results of field conditions indicated that treat of rhizobium
combined with N-P2O5-K2O as a recommendation based on soil analysis (0-6-0) gave the
highest N-fixation and large seed, which reduce fertilizer cost of 230 baht/rai, compared
to those receiving 12-6-0 kg per rai as recommended. 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 between 2017 and 2018. The results under
irrigated areas for both years showed that all of fertilizer application were not
significantly different in yields of mungbean, ranging 198-232 and 194-250 kg/rai in 2017
and 2018, respectively. According to results of the rainfed areas, all of fertilizer
application gave no significant difference in yield of mungbean, ranging 183-245 and
152-176 kg/rai in 2017 and 2018, respectively.
Key words: Mungbean (Vigna radiata), chemical fertilizer, bradyrhizobium, biofertilizers,
chemical fertilizer application based on soil analysis, soil management, irrigated areas,
rainfed areas
ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาทีท่ าการวิจยั
การผลิตถั่วเขียวของเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่มีการใส่ปุ๋ยหรือใส่น้อยมาก เป็นเพียงปุ๋ยเกร็ด 25-55 อัตรา 100-250 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ร่วมกับฮอร์โมนอื่นๆ ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารน้อยและไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของถั่ วเขียว แม้ว่าถั่วเขียว เป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศโดยกิจกรรม
จุลินทรีย์ไรโซเบียม แต่ในดินนั้นอาจไม่มีหรือมีไรโซเบียมเดิมในดินน้อยมาก หรืออาจมีปริมาณมาก แต่
เป็นไรโซเบียมที่ไม่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน หรือตรึงได้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ถั่วเขียว จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลผลิตต่า ซึ่งปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพทาให้การ
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิตถั่วเขียว ได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญถึงการทดแทนปัจจัยการผลิตพืช โดย
ได้คานึงถึงการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินที่สามารถผลิต ธาตุปุ๋ยได้ในการเพิ่มผลผลิตและ
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน นั่นคือ การปลูกถั่วเขียวร่วมกับการใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม กรมวิชาการ
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เกษตร (2552) รายงานว่า พืชตระกูลถั่วโดยมาก จะมีความจาเพาะหรือเหมาะสมกับสายพันธุ์ไรโซเบียม
บางสายพันธุ์สร้างปมที่มีประสิทธิภาพในการตรึ งไนโตรเจนได้สูงสุด ถั่วบางพันธุ์จะเกิดปมกับไรโซเบียม
บางสายพันธุ์และตรึงไนโตรเจนได้ แต่อาจเป็นปมไม่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน การคัดเลือก
ไรโซเบียมให้เหมาะสมกับพันธุ์ถั่ว และมีความสามารถในการแข่งขันการเข้าสร้างปมกับไรโซเบียมสาย
พันธุ์พื้นเมือง และมีประสิ ทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสูง จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตถั่วเขียว
และสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการลดต้นทุนการผลิตลง ซึ่งจิระศักดิ์ และคณะ (2554) รายงาน
ว่า ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมแต่ละชนิดจะสามารถตรึงไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่วแตกต่างกันไปตามชนิด
ของถั่ว พันธุ์ถั่ว และสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อคานวณค่าเฉลี่ยแล้วนามาคานวณเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจน การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสามารถทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจนได้ สาหรับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเขียวมีค่าเฉลี่ยการตรึงไนโตรเจน 32.4 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ต่อปี เทียบเท่าปุ๋ยเคมีไนโตรเจน ได้แก่
ปุ๋ยยูเรีย 70.4 กิโลกรัม และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 154.3 กิโลกรัม และหากปลูกในดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ต่า การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นและผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น กรม
วิชาการเกษตร (2548) รายงานว่า การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้กับถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วพุ่ม
สามารถทดแทนปุ๋ยยูเรีย 39.7 70.4 และ 74.0 กิโลกรัม ตามลาดับ หรือสามารถทดแทนปุ๋ยแอมโมเนียม
ซัลเฟต 86.9 154.3 และ 161.9 กิโ ลกรัม ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมจะ
สามารถเพิ่ม ผลผลิ ต ให้ แ ก่ พื ช ตระกู ล ถั่ ว ได้ มากน้ อ ยเพีย งใด ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของพื ช ตระกู ล ถั่ ว พั น ธุ์
สิ่งแวดล้อม และความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารไนโตรเจนในดิน สุทิน (2526) รายงานว่า ดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่าการปลูกถั่วเขียวควรใช้ปุ๋ยอัตรา 3-9-6 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O ตามลาดับ จึงจะ
สามารถให้ผลผลิตคุ้มกับการลงทุน ไสว และวีระพงษ์ (2531) พบว่า ในดินชุดกาแพงแสนที่มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 2.4 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ร่วมกับการคลุกเมล็ดด้วยเชื้อ
ไรโซเบียมก่อนปลูกทาให้ผลผลิตของถั่วเขียวเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด การศึกษาในประเทศอุสเบกิ สถาน
พบว่า การใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม Bradyrhizobium sp. (Phaseolus) ให้กับถั่วเขียว (Phaseolus
aureus Roxb.) ทาให้น้าหนักต้น น้าหนักเมล็ด ปริมาณไนโตรเจนและปริมาณแป้งในเมล็ดเพิ่มขึ้น
(Provorov et al., 1998)
ถึงแม้ว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์เกษตรกรสามารถเลือกใช้ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมทดแทนการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนได้ แต่เพื่อทาให้ ป ระสิ ทธิภ าพการตรึงไนโตรเจนสูงสุ ดและได้ผ ลผลิ ตเมล็ ดที่มีคุณภาพใน
ปริมาณสูงจึงควรศึกษาการจั ดการปุ๋ย เคมีที่เหมาะสมร่ว มกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพ เนื่องจากแหล่งไนโตรเจนที่สะสมในเมล็ดถั่ว เช่น เมล็ดถั่วเหลือง ปริมาณไนโตรเจน
ครึ่งหนึ่ งมาจากส่ว นต่างๆ ของพืช และอีกครึ่งหนึ่งได้มาดินและปม ซึ่งเป็นแหล่งที่เกิดกระบวนการ
ตรึงไนโตรเจน (Hanway and Weber, 1971) ปริมาณความต้องการไนโตรเจนของพืชแต่ละชนิด
แตกต่างกัน เช่น การผลิตถั่วเหลือง 3 ตันต่อเฮกตาร์ ต้องใช้ไนโตรเจน 300 กิโลกรัม ขณะที่ผลผลิตข้าว
5 ตันต่อไร่ ต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 100 กิโลกรัม (Hanway and Weber, 1971) ปริมาณไนโตรเจนที่ตรึง
ได้ของถั่วแต่ละชนิดก็แตกต่างกัน เช่น ไนโตรเจนที่ตรึงได้ในถั่วเหลืองมีปริมาณเพียง 50-70 เปอร์เซ็นต์

13
ของปริมาณไนโตรเจนที่ถั่วเหลืองต้องการ (Unkuovitch and Pate, 2000) ส่วนถั่วเขียวตรึงได้ 74
กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ (Shah et al., 2003) ดังนั้น ไนโตรเจนในดินยังคงมีความสาคัญต่อความสามารถใน
การให้ผลผลิตสูงสุดและปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดถั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบทบาทสาคัญในระยะสุกแก่
ของเมล็ด เช่น Purcell et al. (2004) พบว่าการใส่ไนโตรเจน 112 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ที่ระยะ V6 หรือ
R2 มีผลทาให้ปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองลดลงแต่ปริมาณน้ามันในเมล็ดเพิ่มขึ้น ดังนั้น การ
วิเคราะห์ดินเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการพิจารณาเลือกใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ค่ าวิเคราะห์ดินเป็นสิ่งแรก
ที่บอกให้ทราบว่าดินมีธาตุอาหารพืชต่างๆ ในรูปที่เป็นประโยชน์ และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
ของพื ช มากน้ อ ยเพี ย งใด และต้ อ งใส่ เ พิ่ ม เท่ า ใด จึ ง ท าให้ ก ารใช้ ปุ๋ ย นั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ให้
ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการผลิตพืช เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่วที่มีค่าวิเคราะห์ดินที่มี
ปริมาณอินทรียวัตถุต่ากว่า 1 เปอร์เซ็นต์ P2O5 น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ และ K2O 40 เปอร์เซ็นต์ ต้องใส่
ปุ๋ยเคมีอัตรา 3-9-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร, 2548) จากปริมาณปุ๋ยที่ถั่วเขียว
ต้องการจะเห็นได้ว่าความต้องการธาตุอาหารไนโตรเจน มีปริมาณน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม เนื่องจากพืชตระกูลถั่วมีสมบัติพิเศษคือ สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศ มาสร้างเป็น
สารประกอบไนโตรเจนที่พืชสามารถนาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ (กรมวิชาการเกษตร, 2552) สาหรับ
ถั่วเขียวจะมีความต้องการธาตุฟอสฟอรัสมากที่สุดเมื่อเทียบกับธาตุอื่น หากพืชขาดธาตุฟอสฟอรัสจะ
ส่งผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์อย่างมาก เช่น ออกดอกช้า จานวนดอกผล และเมล็ดน้อยลง และใบพืช
ร่วงหล่นเร็วกว่าปกติ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลผลิตเมล็ดต่า (ยงยุทธ, 2552) ดังนั้น หากมีการใส่ปุ๋ยเพื่อ
เพิ่มผลผลิตถั่วเขียวแล้ว การศึกษาปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เหมาะสมจึงมีความจาเป็น อย่างไรก็ตาม ยัง
ไม่ มีข้ อ มูล การใช้ ปุ๋ ย ชี ว ภาพร่ ว มกั บ คาแนะนาการใส่ ปุ๋ ยตามค่ าวิ เ คราะห์ ดิน และอัต ราการใส่ ปุ๋ ย ที่
เหมาะสมสาหรับถั่วเขียว และวิธีการใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของถั่วเขียวโดย
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายปุ๋ย ดังนั้น การศึกษาการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสายพันธุ์ที่เหมาะสมร่วมกับ การใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสาหรับถั่วเขียวเฉพาะพื้นที่ จึงเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตถั่ว
เขียวอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ระเบียบวิธกี ารวิจยั
ทาการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิธีการเพิ่มผลผลิตถั่วเขียว โดยการใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
ของจุลินทรีย์ดินที่สามารถผลิตธาตุปุ๋ยได้ในการช่วยเพิ่มผลผลิตและทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน นั่น
คือ การปลูกถั่วเขียวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม โดยการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง
และสภาพแปลงทดลอง ร่วมกับการจัดการธาตุอาหาร/การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ศึกษาอัตราปุ๋ย
ที่เ หมาะสมส าหรั บ การเจริ ญ เติ บ โตและให้ ผ ลผลิ ต ส าหรั บถั่ ว เขีย วผิ ว มัน พัน ธุ์ชั ยนาท 84-1 ในเขต
ชลประทานและเขตอาศัยน้าฝน
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ผลการวิจยั และอภิปราย
การใช้ปยุ๋ ชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ เพื่อเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพถัว่ เขียวผิวมัน
ในชุดดินธาตุพนม (Tp)
1) การคัดเลือกไรโซเบียมที่มปี ระสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนในห้องปฏิบัตกิ าร
ดาเนิ น การที่ ก ลุ่ ม งานจุ ลิ น ทรี ย์ดิ น กลุ่ มวิ จัย ปฐพี วิท ยา กองวิจั ย พัฒ นาปั จจั ย การผลิ ตทาง
การเกษตร สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียม
สูง จานวน 3 สายพันธุ์ จาก 22 สายพันธุ์ กับถั่วเขียวพันธุ์กาแพงแสน 2 โดยสายพันธุ์ DASA02198 มี
ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 10.8 ไมโครโมลเอธิลีนต่อกระถางต่อชั่วโมง แต่
ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ DASA02077 DASA02001 DASA02003 DASA02005 DASA02008
DASA02020 DASA02025 DASA02042 DASA02068 DASA02070 DASA02082 DASA02084
DASA02087 และ DASA02104 เมื่อพิจารณาจากจานวนปมต่อต้นที่มีมาก น้าหนักปม และน้าหนักต้น
แล้ว สายพันธุ์ที่ได้รับคัดเลือก คือ DASA02198 DASA02077 และ DASA02001
2) การทดลองปุ๋ยในเรือนทดลอง
ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินชุดดินนครพนมก่อนปลูกพบว่า เป็นดินร่วนปนทราย มี
ความเป็นกรดด่าง (pH) 7.1 เป็นกลาง อินทรียวัตถุเฉลี่ยสูง 3.38 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
สูง 13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูง 189 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเมื่อนาผล
วิเคราะห์สมบัติของดินมาคานวณปริมาณปุ๋ยเคมีที่ต้องใส่ตามกรรมวิธี ตามคาแนะนาของกรมวิชาการ
เกษตร (2552) ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 0-3-0 (N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่)
กรรมวิธีที่ 2 8-3-0 (N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่)
กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและปุ๋ยเคมีอัตรา 0-3-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่
กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและปุ๋ยเคมีอัตรา 8-3-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่
การใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยเคมีไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวทุกอัตราปุ๋ยที่
ทดสอบ โดยให้ค่าเฉลี่ยน้าหนักต้นแห้ง 2.77-3.35 กรัมต่อต้น แต่การใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ ทาให้จานวนปมต่อต้น น้าหนักปมสด น้าหนักปมแห้ง และประสิทธิภาพในการตรึง
ไนโตรเจนแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ โดยกรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและปุ๋ยเคมีอัตรา 0-3-0
N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ให้ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงสุด 4.056 ไมโครโมลเอธิลีนต่อ 2 ต้น
ต่อชั่ว โมง แต่ให้ จ านวนปมต่ อต้น น้ าหนักปมสด และน้าหนักปมแห้ งไม่แตกต่างจากการใส่ ปุ๋ยตาม
กรรมวิธีอื่น โดยให้ค่าเฉลี่ยจานวนปม 13-15 ปมต่อต้น น้าหนักปมสด 0.050-0.086 กรัมต่อต้น และ
น้าหนักปมแห้ง 0.020-0.026 กรัมต่อต้น แต่ให้ค่าสูงกว่ากรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและปุ๋ยเคมี
อัตรา 8-3-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยสาคัญ อาจเป็นไปได้ว่าในดินมีไรโซเบียมอยู่แล้วซึ่ง
สามารถเข้าสร้างปมกับถั่วเขียวผิวมันพันธุ์กาแพงแสน 2 จึงทาให้กรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมมี
จานวนปมไม่แตกต่างกับที่ใส่ปุ๋ยชีว ภาพไรโซเบียม (ยกเว้นกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมและปุ๋ย
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ไนโตรเจน) และไรโซเบียมในดินมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนต่ากว่าไรโซเบียมในปุ๋ยชีวภาพสังเกต
จากค่าการตรึงไนโตรเจนของกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมกับปุ๋ยฟอสฟอรัสและปุ๋ยโพแทสเซียมตรึง
ไนโตรเจนได้สูงกว่า แต่เมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 8 กิโลกรัมต่อไร่ กลับทาให้ปริมาณการตรึงไนโตรเจนลดลง
และทาให้ความสูงของต้นที่ระยะออกดอกต่ากว่ากรรมวิธีอื่น
ด้านผลผลิต พบว่า การใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ ทาให้ขนาดเมล็ดและ
ผลผลิตแตกต่างกัน โดยการใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและปุ๋ยเคมีอัตรา 8-3-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่
ให้น้าหนัก 100 เมล็ดสูงสุด 6.03 กรัม ไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและปุ๋ยเคมีอัตรา 0-30 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ แต่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวทุกอัตราปุ๋ยที่ทดสอบ ส่วน
ผลผลิตต่อต้น พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่ างเดียวให้ค่าเฉลี่ยผลผลิต 4.67-4.74 กรัม ซึ่งไม่แตกต่างกับ
การใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและปุ๋ยเคมีอัตรา 0-3-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ แต่ให้ค่าสูงกว่าการใส่
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและปุ๋ยเคมีอัตรา 8-3-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่อย่างมีนัยสาคัญ การใส่ปุ๋ย
ชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยเคมี ให้ค่าเฉลี่ยความสูงที่ระยะเก็บเกี่ยว 33.8-34.6 เซนติเมตร จานวนข้อ
6.9-8.1 ข้อต่อต้น จานวนฝั กเฉลี่ ย 7.9-9.8 ฝั กต่อต้น และจานวนเมล็ ด 10.1-12.0 เมล็ ดต่อฝั ก ไม่
แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวทุกอัตราปุ๋ยที่ทดสอบ
3) การทดลองปุย๋ ในแปลงทดลอง
เมื่อได้ผลการทดลองในกระถางแล้วจึงนาไปทดลองในแปลงทดลองโดยใช้กรรมวิธีเดิม เก็บ
ตัว อย่ างดิน ก่ อนปลู ก ผลวิ เคราะห์ ดิน พบว่า เนื้ อดิ นเป็ นดิน ร่ว นปนทราย ค่อ นข้า งเป็ นกรดอ่อ น มี
อินทรียวัตถุต่าเพียง 1.61 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เหมาะสม 10 มิลลิกรัมต่อกิโ ลกรัม
และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูงกว่าค่าที่เหมาะสม 96 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากนั้นจึงคานวณการใส่
ปุ๋ยตามกรรมวิธี โดยคลุกเชื้อจุลินทรีย์ไรโซเบียมกับเมล็ดก่อนปลูกกับกรรมวิธีที่ 3 และ 4 และให้ปุ๋ยเคมี
หลังปลู กเมื่อถั่วเขียวอายุ 20 วัน โดยกรรมวิธีที่ 1 ใส่ปุ๋ ยอัตรา 0-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่
กรรมวิธีที่ 2 อัตรา 12-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 อัตรา 0-6-0 กิโลกรัมต่อไร่ และ
กรรมวิธีที่ 4 อัตรา 12-6-0 กิโลกรัมต่อไร่
ผลการวิเคราะห์จานวนไรโซเบียมในดิน พบว่า ดินก่อนปลูกมีจานวนไรโซเบียม 25 เซลล์ต่อ
กรัมดินแห้ง ดินบริเวณแปลงที่เก็บแก็สมีจานวนไรโซเบียม 284 เซลล์ต่อกรัมดินแห้ง จากการเก็บแก๊ส
เอธิลีนเพื่อหาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียวพันธุ์กาแพงแสน 2 ระยะออกดอกเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2560 อายุต้น 34 วัน พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 0-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับ
ไรโซเบียมให้ค่าการตรึงก๊าซไนโตรเจน จานวนปม น้าหนักปมสดและแห้งดีที่สุด แม้ใส่เพียงปุ๋ย P และ K
แต่ไม่ใส่ปุ๋ย N เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองดังกล่าวกับ การใส่ปุ๋ยอัตรา 12-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัม
ต่อไร่ร่วมกับไรโซเบียม การใส่ปุ๋ย N P K 100 % ตามอัตราแนะนาตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องจากการใช้
ปุ๋ยไนโตรเจนที่มากเกินไปมีผลต่อการยับยั้งสร้างปมรากและการตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียม การใช้ปุ๋ย
ไนเตรตจะให้ผลในการยับยั้งดังกล่าวรุนแรงกว่าการใช้ยูเรียหรือแอมโมเนีย (Ohyama et al., 2013)
โดยปกติเมื่อมีการคลุกไรโซเบียมกับเมล็ดถั่ว ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตรา 0-50% ของอัตราแนะนาตาม
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ค่าวิเคราะห์ดิน ในการทดลองนี้ ดินก่อนปลูกมีจานวนไรโซเบียม 25 เซลล์ต่อกรัมดินแห้ง เมื่อมีการปลูก
ถั่วเขียวถั่วเขียวเป็นพืชกับดักเชื้อไรโซเบียม (trap plant) ทาให้ดินบริเวณแปลงปลูกถั่วเขียวอายุ 34 วัน
มีจานวนไรโซเบียมเพิ่มขึ้นเป็น 284 เซลล์ต่อกรัมดินแห้ง ปมรากและค่าการตรึงก๊าซไนโตรเจนจากการ
ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 0-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ และ 12-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ เป็นการตรึง
ไนโตรเจนจากเชื้อไรโซเบียมที่มีอยู่ในดินบริเวณแปลงปลูกตามธรรมชาติ ต้นถั่วเขียวในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ย
อัตรา 12-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ ได้รับปุ๋ยไนโตรเจนตามค่าวิเคราะห์ดินโดยตรงจากการใส่ปุ๋ย
100% ตามอัตราแนะนา จึงทาให้มีน้าหนักต้นแห้งมากที่สุด รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยอัต รา 0-6-0
N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับไรโซเบียม ซึ่งต้นถั่วเขียวได้รับธาตุอาหารหลัก N P และ K ครบ
เช่นเดียวกัน แต่เมื่อเพิ่มอัตราปุ๋ย N เป็น 12 กิโลกรัมต่อไร่ ทาให้น้าหนักต้นลดลง แต่ไม่แตกต่างกับการ
ไม่ใส่ปุ๋ย N เลย
การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีในแปลงทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 0-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัม
ต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ทาให้ต้นถั่วเขีย วมีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยพิจารณาจากความสูง
ของต้นที่ระยะเก็บเกี่ยว มีค่าสูงสุด เฉลี่ย 94.4 เซนติเมตร แต่เมื่อเพิ่มอัตราปุ๋ย N เป็น 12 กิโลกรัมต่อไร่
ทาให้ความสูงต้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ปุ๋ยอัตรา 0-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่
ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย ชี ว ภาพไรโซเบี ย มยั ง มีข นาดเมล็ ด ใหญ่ โดยมีน้ าหนัก 100 เมล็ ดมากสุ ด 6.06 กรั ม แต่
ไม่แตกต่างกับการเพิ่มอัตราปุ๋ย N เป็น 12 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งที่มีการใส่และไม่ใส่ร่วมกับไรโซเบียม เมื่อ
พิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า การใส่ปุ๋ยอัตรา 12-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ ทาให้มีผลผลิตสูงสุด
108 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยอัตรา 0-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียม 104 กิโลกรัมต่อไร่ แม้ว่าการใส่ปุ๋ยอัตรานี้จะทาให้ขนาดเมล็ดใหญ่ที่สุด แต่มีจานวนเมล็ดต่อต้น
น้อยกว่า จึงส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ต่ากว่านั่นเอง
การศึกษาอัตราปุ๋ยทีเ่ หมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสาหรับถัว่ เขียวผิวมันพันธุ์
ชัยนาท 84-1 ในเขตชลประทานและเขตอาศัยน้าฝน
ผลการทดลอง ปี 2560
ในเขตชลประทาน ทดสอบบนดินเหนียว ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ค่าความเป็นกรด-ด่าง
7.3 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส 46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณ
โพแทสเซียม 118 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตรา ถั่วเขียวให้
ผลผลิ ต และองค์ป ระกอบผลผลิ ต ไม่แ ตกต่ างกั นทางสถิ ติ โดยผลผลิ ต เฉลี่ ย อยู่ ระหว่า ง 198-232
กิโลกรัมต่อไร่ ความสูงต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 63.0-64.5 เซนติเมตร จานวนฝักต่อต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1317 ฝัก น้าหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 61.9-63.4 กรัม แต่การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ 15 กิโลกรัม
P2O5 ต่อไร่ มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าทุกกรรมวิธี
ในเขตอาศัยน้าฝน การทดสอบบนดินร่วนทราย ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดังนี้ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 6.95 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.14 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส 51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
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ปริมาณโพแทสเซียม 82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตรา ถั่วเขียวให้ผลผลิต
และองค์ประกอบผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมี ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 183-245 กิโลกรัมต่อไร่
ความสูงต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 72.1-80.8 เซนติเมตร จานวนฝักต่อต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 14-17 ฝัก น้าหนัก
1,000 เมล็ดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 65.4-67.9 กรัม แต่การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ 15 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ มี
แนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าทุกกรรมวิธี ซึ่งผลการวิจัยในต่างประเทศ โดย Khan at al. (2003) ได้ทาการ
ทดสอบอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสในถั่วเขียวที่ ประเทศปากีสถาน พบว่า การให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่อัตรา 14.5
กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการทดลอง ปี 2561
ในเขตชลประทาน ทดสอบบนดินร่วนเหนียว ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดังนี้ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 6.76 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.53 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส 17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
ปริมาณโพแทสเซียม 86 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการทดลองในทานองเดียวกับ ปี 2560 คือ การใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสทุกอัตรา ถั่วเขียวให้ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ผลผลิต
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 194-250 กิโลกรัมต่อไร่ ความสูงต้น จานวนฝักต่อต้น และน้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย
ระหว่าง 79.6-82.9 เซนติเมตร 17.0-18.8 ฝัก 11.6-12.3 เมล็ด และ 69.8-71.3 กรัม ตามลาดับ
ในเขตอาศัยน้าฝน การทดสอบบนดินร่วนทราย ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดังนี้ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 5.60 ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.99 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสเท่ากับ 28 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
และปริมาณโพแทสเซียมเท่ากับ 32 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตทุก
อัตรา ถั่วเขียวให้ผลผลิต ความสูงต้น จานวนเมล็ดต่อฝัก และน้าหนัก 1,000 เมล็ด ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 152-176 กิโลกรัมต่อไร่ ความสูงต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 68.1-73.8
เซนติเมตร จานวนเมล็ดต่อฝักอยู่ระหว่าง 11.1-12.2 เมล็ด และน้าหนัก 1,000 เมล็ดอยู่ระหว่าง 66.169.6 กรัม แต่จานวนฝักต่อต้นมีความแตกต่างทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยฟอสเฟต อัตรา 15 กิโลกรัม P2O5
ต่อไร และการไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต ให้จานวนฝักต่อต้นสูงสุดเท่ากับ 12.5 และ 12.9 ฝัก ตามลาดับ แต่ไม่
แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ 6 9 และ 12 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ที่ให้จานวนฝักต่อต้น 12.1 12.0
และ 12.1 ฝัก ตามลาดับ
จากผลการทดลองทั้ง 2 ปี แสดงให้เห็นว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตราต่าง ๆ ไม่ทาให้ผลผลิต
และองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 แตกต่างกันทางสถิติ สอดคล้องกับรายงานของ
ไพโรจน์ และคณะ (2540) ที่รายงานว่า การใส่ปุ๋ย N-P-K ในอัตราต่าง ๆ ไม่ทาให้ผลผลิตของถั่วเขียว
เพิม่ ขึ้นแต่อย่างใด และไพโรจน์ และคณะ (2543) รายงานว่า การใช้ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 5 กิโลกรัม P2O5
ต่อไร่ ไม่ทาให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาคาแนะนาการใช้
ปุ๋ยกับพืชตระกูลถั่วโดยทั่วไป ที่ค่าวิเคราะห์ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ากว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ P2O5
น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ และ ปริมาณ K2O น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ควรให้ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 3-9-6 (NP2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร, 2552) จึงให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกของการทดลองนี้ทั้ง 2 แปลงทดลอง พบว่า ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่
ในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืช ดังนั้น การใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นจึงไม่ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
1. การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ถั่วเขียวผิวมันในชุดดินธาตุพนม (Tp)
1) คัดเลื อกสายพัน ธุ์ไรโซเบี ยมที่มีประสิ ทธิภ าพในการตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียมสู ง
จานวน 3 สายพันธุ์ จาก 22 สายพันธุ์ กับถั่วเขียวพันธุ์กาแพงแสน 2 สายพันธุ์ที่ได้รับคัดเลือก คือ
DASA02198 DASA02077 และ DASA02001
2) การทดลองในเรือนทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ พบว่า การใส่ปุ๋ยอัตราตามค่า
วิเคราะห์ดิน 0-3-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ทาให้ประสิทธิภาพในการ
ตรึงไนโตรเจน และการให้ผลผลิตสูงสุด
3) การทดลองในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ พบว่า การใส่ปุ๋ยอัตราตามค่า
วิเคราะห์ดิน 0-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ทาให้ประสิทธิภาพในการ
ตรึงไนโตรเจนสูงสุด และให้ขนาดเมล็ด ใหญ่ เมื่อพิจารณาต้นทุนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ลดลงประมาณ
230 บาทต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตรา 12-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัม
ต่อไร่ จึงควรใช้ปุ๋ยอัตรา 0-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในการเพิ่ม
ผลผลิตของถั่วเขียว
2. การศึกษาอัตราปุย๋ ทีเ่ หมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสาหรับถัว่ เขียวผิวมันพันธุ์
ชัยนาท 84-1 ในเขตชลประทานและเขตอาศัยน้าฝน
การผลิตถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 84-1 ในเขตชลประทาน และเขตอาศัยน้าฝน ที่มี ค่าความ
เป็นกรด-ด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.60-7.30 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 0.99-1.53 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ
ฟอสฟอรัส 17-51 มิล ลิกรั มต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียม 32-118 มิล ลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่
จาเป็นต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส หากพบว่าในดินมีปริมาณ P2O5 น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ จึงควรใส่ปุ๋ย
ฟอสเฟตตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร
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กิจกรรมที่ 2 การอารักขาพืช (Crop Protection)
บทคัดย่อ
ดาเนินการการทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูประเภทปาก
ดูดที่สาคัญของถั่วเขียว ระหว่างปี 2559-2561 ณ ไร่เกษตรกรอาเภอเมือง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการทดลอง พบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
กาจัดเพลี้ยไฟและมีต้นทุนในการพ่นต่า คือ สารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร มี
ต้นทุนในการพ่น เท่ากับ 63.20 บาท/ไร่/ครั้ง รองลงมา คือ สารฆ่าแมลง อะบาเม็กติน 1.8% EC อัตรา
30 มล./น้า 20 ลิตร มีต้นทุนในการพ่น เท่ากั บ 57.60 บาท/ไร่/ครั้ง ด้านการจัดการวัชพืชในถั่วเขียว
หลังนา โดยการใช้สารกาจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอก ที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืช
ไร่ชัยนาท พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดวัชพืชไม่พบความเป็นพิษต่อถั่วเขียว และการพ่นสารกาจัด
วัชพืช oxadiazon 25% EC อัตรา 120 กรัม (ai) ต่อไร่ ในสภาพการเตรียมดิน มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมวัชพืชได้ดีที่สุด โดยสามารถควบคุมวัชพืชได้นาน 45 วันหลังพ่นสาร ส่วนประสิทธิภาพการใช้สาร
กาจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก การพ่นสารกาจัดวัชพืช imazapic 24% SL เป็นพิษต่อถั่วเขียว
เล็กน้อย โดยมีผลทาให้ถั่วเขียวชะงักการเจริญเติบโต แต่สามารถควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้าง
และแห้วหมูได้ดี เช่นเดียวกับการพ่นสารกาจัดวัชพืช imazapic 24% SL และ imazethapyr 5.3% SL
สามารถกาจัดแห้วหมูได้ดี แต่มีประสิทธิภาพในการกาจัดโสนหางไก่ได้เล็กน้อย ขณะที่กรรมวิธี พ่นสาร
กาจัดวัชพืช fluazifop-P-butyl 10% EC + fomesafen 25% SL สามารถกาจัดวัชพืชประเภทใบ
แคบ และประเภทใบกว้างได้ดี แต่ไม่สามารถกาจัดแห้วหมู ได้ทั้งในสภาพการเตรียมดินและไม่เตรียมดิน
การทดสอบประสิทธิภาพสารกาจัดวัชพืชเพื่อควบคุมแห้วหมูในถั่วเขียว พบว่า การพ่นสารกาจัด
วัชพืช diclosulam 84% WG เป็นพิษต่อการงอกของถั่วเขียวเล็กน้อยทาให้ถั่วเขียวงอกช้ากว่าปกติ แต่
เมื่อมีการให้น้าและใส่ปุ๋ย ถั่วเขียวสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ และการพ่นสาร diclosulam 84%
WG, imazapic 24% SL+ imazethapyr 5.3% SL และ cafentrazone ethyl 40% WG +
halosulfuron methyl 75% WG + imazapic 24% EC พ่นคลุมดินหลังปลูกถั่วเขียว ขณะที่ดินมี
ความชื้น สามารถควบคุมแห้ว หมูได้ดีถึงระยะ 40 วันหลั งพ่นสาร และการพ่นสาร glyphosate
isopropylamonium 48% W/V SL + halosulfuron methyl 75% WG, glyphosate
isopropylamonium 48% SL + oxadiazon 48% EC พ่นสารหลังวัชพืชงอกมีจานวนใบ 3-5 ใบ หรือ
มีความสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร และก่อนปลูกถั่วเขียว 7 วัน สามารถกาจัดวัชพืชแห้วหมู ได้ดีถึงระยะ
60 วันหลังพ่นสาร ไม่พบความเป็นพิษต่อถั่วเขียว และไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ถั่วเขียว
การควบคุมโรคราแป้งของถั่วเขียวโดยการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืช ดาเนินการทดลองใน
สภาพโรงเรือน ศู น ย์วิจั ยพืช ไร่ ชัยนาท ในฤดูแล้ งปี 2560 และ 2561 ผลการทดลองพบว่า การพ่น
สารเคมี cyproconazole 10% SL อัตรา 5 10 และ 15 มิ ลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และสารเคมี
thexaconazole 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร ทุก 7 วัน จานวน 3 ครั้ง มีประสิทธิภาพใน
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การควบคุมโรคราแป้งสูงสุด เป็นโรค ระหว่าง 1.8-4.4 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ แตกต่างกับการไม่ใช้
สารเคมี (กรรมวิธีควบคุม) ที่เป็นโรคระหว่าง 42.0-49.8 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ
ศึกษาการควบคุมโรครากและโคนเน่าของถั่วเขียว โดยวิธีคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกาจัดโรค
ในถั่วเขียวพัน ธุ์ ชัย นาท 72 ระหว่างปี 2560-2561 ณ ห้ องปฏิบัติการโรคพืช และโรงเรือนทดลอง
ศู น ย์ วิ จั ย พื ช ไร่ ชั ย นาท โดยการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของสารเคมี ใ นการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ รา
Pythium aphanidermatum ในห้องปฏิบัติการ พบว่า สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อรา P. aphanidermatum บนอาหารสังเคราะห์ มีจานวน 4 ชนิด ได้แก่ thiophanate methyl
70% WP metalaxyl 35% ES cymoxanil + mancozeb 72% WP และ mancozeb 66% WP ผล
การทดลองในสภาพโรงเรือนทดลอง พบว่า กรรมวิธีที่คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี mancozeb 66% WP
อัตรา 1.0 และ 2.0 % ai. สารเคมี metalaxyl 35% ES อัตรา 1.0 และ 2.0 % ai. และสารเคมี
cymoxanil + mancozeb 72% WP อัตรา 2.0 % ai. ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรครากและโคนเน่าของถั่วเขียวได้ดีที่สุด พบต้นเป็นโรค 2.4-3.4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กรรมวิธี
ควบคุมเป็นโรค 16.7-33.8 เปอร์เซ็นต์
คาหลัก: ถั่วเขียว, สารกาจัดวัชพืช, ถั่วเขียวหลังนา, โรคราแป้ง, โรครากและโคนเน่า, oidium sp.,
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืช, การควบคุมโรค
ABSTRACT
A field trial was conducted on effectiveness of key Insecticides for controlling
sucking insects as thrips in mungbean sown at farmers’ field and Phetchabun
Agricultural Research and Development Center between 2016-2018. The results showed
that effective insecticides for preventing thrips and low cost were fipronil 5% SC at the
rate of 20 ml./20 liters of water which spraying cost 63.20 baht/rai/time, followed by
abamectin 1.8% EC at the rate of 30 ml./20 liters of water, which spraying cost 57.70
baht/rai/time. Weed management in mungbean after paddy rice by using pre and postemergence herbicides on toxicity and weed control were conducted at Chai Nat Field
Crops Research Center. The results of pre-emergence herbicides showed that herbicides
treatment were non-phytoxic to mungbean. All herbicide could not control Nut grass
(Cyperus rotundus L.), especially in no-tillage. Oxadiazon 25% EC at rate 120 g. (ai)/rai in
tillage treatment is the most effective herbicide to control of weeds for 45 days. The
results of post-emergence herbicides showed that, there were different types of weeds,
as well as the first trial. The imazapic 24% SL was toxic to mungbean slightly,
mungbean halted growth, but this herbicide could control all types of the weed in this
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experiment. The imazapic 24% SL and imazethapyr 5.3% SL could control Nut grass
well but they had been little effective in remove a Jointvetch. Whereas the fluazifop-Pbutyl 10% EC + fomesafen 25% SL could removal the narrow and broad leaf weeds
better, but they could not eliminated Nut grass in both tillage and no tillage.
Efficacy of herbicides on control Nut grass in mungbean were conducted at Chai
Nat Field Crops Research Center, during October 2016 and September 2017. The results
showed that diclosulam 84% WG were toxic slightly to mungbean due to growing
slowly. However, when fertilizer application and watering, its could grown normally and
diclosulam 84% WG, imazapic 24% SL+ imazethapyr 5.3% SL and cafentrazone ethyl
40% WG + halosulfuron methyl 75% WG + imazapic 24% EC. By using to spray cover on
soil for after planting and soil moisture could good control the nut grass for 40 days
after application. The results showed that, glyphosate isopropylamonium 48% W/V SL +
halosulfuron methyl 75% WG, glyphosate isopropylamonium 48% SL + oxadiazon 48%
EC, by using to spray cover on weeds for 7 days pre-planting were non-toxic to
mungbean could control weeds type narrow leaf, broad leaf and sedge for 60 days
after application. It hasn’t the effect on growth and yield.
The study on using fungicides for prevention and eradication of powdery mildew
on mungbean caused by the fungus Oidium sp. was performed at the greenhouse of
Chai Nat Field Crops Research Center in the dry season of 2017 and 2018. The result
showed that the spraying of cyproconazole 10% SL at 5, 10 and 15 ml or
thexaconazole 5% SC at 30 ml per 20 liters of water at 10 days after emergence and
subsequently spraying every 7 days for 3 times had lowest leaf area infected which
occurrence rate of 1.8-4.4 percent leaf area infected compared to 42.0-49.8 percent of
the uncontrolled treatment.
The efficiency of fungicides in controlling Pythium aphanidermatum, a causal
agent of root and basal stem rot disease was evaluated in vitro and in vivo bioassays at
Chai Nat Field Crops Research Center during 2017 and 2018. The results found that four
fungicides, thiophanate methyl 70% WP metalaxyl 35% ES cymoxanil + mancozeb 72%
WP and mancozeb 66% WP were the most effective to inhibit the growth of P.
aphanidermatum on PDA. The results under greenhouse condition found that seed
dressing with mancozeb 66% WP at the rate 1.0 and 2.0% ai., metalaxyl 35% ES at the
rate 1.0 and 2.0% ai. and cymoxanil + mancozeb 72% WP at the rate 2.0% ai. per 1
kilogram of seed were the most effective to inhibit the growth of root and basal stem
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rot disease which occurrence rate of 2.4-3.4 percent infected plant compared to 16.733.8 percent infected plant of the uncontrolled treatment.
Key words: mungbean, herbicides, mungbean after paddy rice, powdery mildew, root
and basal stem rot, Oidium sp., fungicides, disease control
ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาทีท่ าการวิจยั
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทาให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด แมลง
ศัตรูพืชที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากที่สุด คือ แมลงศัตรูประเภทปาก
ดูด แมลงศัตรูประเภทปากดูดที่สาคัญของถั่วเขียว ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น มวนเขียวข้าว
มวนเขียวถั่ว ซึ่งจะระบาดอย่างรุนแรงเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน (วิเชียร
และคณะ, 2543)
เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็ก เพลี้ยอ่อนถั่วดูดน้าเลี้ยงบริเวณยอด ใบอ่อน ช่อดอก
และฝักอ่อน ทาให้ต้นแคระแกร็น ยอดอ่อนหงิกงอ ดอกร่วง ฝักอ่อนบิดเบี้ยว และเมล็ดลีบ ทาให้ผลผลิต
ลดลงมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ (วิเชียร และคณะ, 2543)
เพลี้ยไฟ เข้าทาลายถั่วเขียวตั้งแต่ระยะต้นอ่อน เพลี้ยไฟดูดน้าเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน ตาดอก
หรือฝักอ่อน ส่วนต่างๆ ของถั่วเขียวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทาลาย จะเกิดรอยด่าง หงิกงอ บิดเบี้ยว เส้นกลาง
ใบจะเป็นสีน้าตาลเข้ม ใบจะแห้ง และหลุดร่วง การเข้าทาลายของเพลี้ยไฟ ทาให้ต้นแคระแกร็น ไม่
เจริญเติบโต ไม่ออกดอกและติดฝัก ทาให้ผลผลิตลดลง 50-80 เปอร์เซ็นต์ (วิเชียร และคณะ, 2543)
เพลี้ยจักจั่น เข้าทาลายถั่วเขียวโดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้าเลี้ยงบริเวณใต้ใบ ทาให้ใบห่อลง
หงิกงอ ใบไหม้ ใบร่วงหล่น ถ้าเพลี้ยจักจั่นเข้าทาลายถั่วเขียวระยะออกดอก จะทาให้ดอกร่วงและไม่ติด
ฝัก หรือทาให้ฝักและเมล็ดลีบ การเข้าทาลายของเพลี้ยไฟ ทาให้ผลผลิตลดลง 30-80 เปอร์เซ็นต์ (วิเชียร
และคณะ, 2543)
มวนเขียวข้าว เข้าทาลายตั้งแต่ถั่วเขียวอยู่ในระยะเริ่มติดฝักจนถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยดูดน้าเลี้ย งจากฝัก ฝักที่ถูกทาลายจะลี บและร่วงหล่ น เมล็ ดลีบ หรือเหี่ยวย่น การเข้า
ทาลายของมวนเขียวข้าว ทาให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตลดลง (วิเชียร และคณะ, 2543)
ดังนั้น การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูประเภทปากดูด
ที่สาคัญของถั่วเขียว เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดความเสียหายของผลผลิตของถั่ วเขียวที่เกิดจากการ
เข้าทาลายของแมลงทาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ปัญหาที่สาคัญของการปลูกถั่วเขียวหลังนา คือ การมีวัชพืชขึ้นแก่งแย่งแข่งขัน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของถั่วเขียว โดยช่วงวิกฤตของถั่วเขียวอยู่ในช่วง 2-4 สัปดาห์หลัง
ถั่วเขียวและวัชพืชงอก การไม่กาจัดวัชพืชทาให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลง 30-80 เปอร์เซ็นต์ (กลุ่มวิจัยวัชพืช,
2554) ดังนั้น การหาวิธีการกาจัดวัชพืชที่เหมาะสมในการปลูกถั่วเขียวหลังนาจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง
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โดยทั่วไปการควบคุมวัชพืชในถั่วเขียวหลังนามีหลายวิธี เช่น การไถเตรียมดินก่อนปลูก การใช้วัสดุคลุม
ดิน การกาจัดวัชพืชด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกล และการควบคุมวัชพืชโดยใช้สารเคมี (กลุ่มวิจัยวัชพืช,
2554) ซึ่งวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้มากที่สุดคือการใช้สารกาจัดวัชพืช เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทาง
ภาคเกษตรและค่าจ้างแรงงานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แรงงานในการกาจัดวัชพืช เกษตรกรจึงหันมา
ใช้สารกาจัดวัชพืชในถั่วเขียวกันอย่างแพร่หลาย และมีปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้น เพราะมีความสะดวก
รวดเร็ว และให้ผลดี เช่น paraquat, alachlor, metolachlor, metribuzin, imazethapyr,
fomesafen, clethodim, fenoxaprop-p-ethyl, fluazifop-p-butyl, haloxyfop-R-methyl,
propaquizaop และ quizalofop-p-tefuryl เป็นต้น (กลุ่มวิจัยวัชพืช, 2554) ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนา
สารกาจัดวัช พืชชนิดใหม่ ๆ ที่มีประสิ ทธิภาพ มีกลไกการเข้าทาลายแตกต่างกัน อีกทั้งยังครอบคลุ ม
วัชพืชได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม วัชพืชที่ขึ้นในพื้นที่หลังนาซึ่งยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่ จะมีความแตกต่าง
จากวัชพืชที่ขึ้นในพื้นที่ดอน
แห้วหมู (Purple nutsedge) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cyperus rotundus L. อยู่ใน family
Cyperaceae เป็นวัชพืชข้ามปีที่สาคัญอันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากมีความสามารถในการขยายพันธุ์
ได้มาก ทนต่อ สภาพแวดล้ อ มได้ดี ทาให้ ก ารป้องกันกาจัดได้ยากและมีปัญหาในพืช ปลู กหลายชนิ ด
(Holm et al., 1977) การปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล มักจะพบปัญหาของแห้วหมูขึ้นแย่งเบียดเบียนเสมอ
และปั จ จุ บั น ยั งพบว่าแห้ ว หมูเริ่ มแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ ว ในแปลงปลู กพืช ไร่ โดยเฉพาะแปลงปลู ก
ถั่วเขียว ทั้งนี้ อาจเกิดจากส่วนขยายพันธุ์ของแห้วหมูข้างแปลงกระจายลง เมื่อทาการเตรียมแปลงเท่ากับ
เป็นการช่วยกระจายของส่วนขยายพันธุ์ได้มากขึ้น (กลุ่มวิจัยวัชพืช, 2554) การจัดการแห้วหมูในถั่วเขียว
อาจทาได้ทั้งวิธีการเตรียมดินก่ อนปลูก การใช้ไฟเผาก่อนปลูก การใช้วัสดุคลุมดิน และการใช้แรงงาน
เกษตรกรต้องสิ้นเปลืองแรงงานในการถอนกาจัดวัชพืชเป็นอย่างมาก ซึ่งจัดเป็นต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่งที่
ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม พบว่าเกษตรกรนิยมใช้สารกาจัดวัชพืชเพื่อป้องกันกาจัดวัชพืช เนื่องจากเป็น
วิธีที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว กลุ่มวิจัยวัชพืช (2554) ได้แนะนาการใช้สาร imazethapyr อัตรา 16-20
กรัม (ai)/ไร่ สามารถควบคุมแห้วหมู และกกทราย Brecke et al. (2005) ได้ใช้สาร s-metolachlor
ก่อนการงอกของแห้วหมู พบว่า สามารถลดจานวนต้นและหัวของแห้วหมูลงได้ 65 และ 69 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ หรือการใช้ s-metolachlor ก่อนงอกและตามด้วยสาร sulfentrazone หรือ MSMA หลัง
งอก สามารถลดจานวนแห้วหมูลงได้ 80 เปอร์เซ็นต์ และการใช้สาร halosulfuron และ imazquin
สามารถลดแห้วหมูลงได้ 52 และ 59 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสารกาจัดวัชพืชชนิด
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมวัชพืชได้มากขึ้น
ดังนั้น การศึกษาวิธีการจัดการวัชพืชในถั่วเขียวหลังนาที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อพืช และการ
ทดสอบประสิทธิภาพสารกาจัดวัชพืชเพื่อควบคุมแห้วหมูในถั่วเขียว จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้
ข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพของสารกาจัดวัชพืชที่แนะนา และได้สารชนิดใหม่ในการกาจัดแห้วหมูที่ไม่
เป็นพิษต่อถั่วเขียว รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาคู่มือแนะนาสาหรับเกษตรกร หรือผู้สนใจต่อไป
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โรคราแป้งของถั่วเขียว เกิดจากเชื้อรา Oidium sp. พบระบาดทาความเสียหายแก่ถั่วเขียวที่
ปลูกในฤดูแล้ง ซึ่งมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็น มีความเหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อสาเหตุ สามารถพบ
การระบาดของโรคทุกระยะการเจริญเติบโต ในระยะแรกจะเห็นเส้นใยสีขาวคล้ายผงแป้งปกคลุมอยู่บน
ใบ ต่อมาใบเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแดง และแห้งตายในที่สุด (กองโรคพืชและจุลชีววิทยา, 2545) ถ้า
ถั่วเขียวเป็นโรคในระยะออกดอกติดฝัก จะทาให้ต้นแคระแกร็น ติดฝักไม่ดี ขนาดของฝักและเมล็ดเล็ก
ผลผลิตลดลง 20-40 เปอร์เซ็นต์ (Soria and Quebral, 1973) การศึกษาวิธีการป้องกันกาจัดโรคราแป้ง
ที่ผ่านมามีไม่มากนัก เนื่องจากเชื้อราเป็น obligate parasite ไม่สามารถเลี้ยงเชื้อบนอาหารสังเคราะห์
ได้ ต้องอาศัย เชื้อสาเหตุบ นใบพืช จึ งยังไม่มี คาแนะนาวิธี การป้องกันกาจัดที่มี ประสิ ทธิภ าพมากนัก
ประกอบกับยังไม่มีพันธุ์ถั่วเขียวที่ต้านทานต่อโรคราแป้ง การป้องกันกาจัดโรคราแป้งจึงมีความสาคัญ
และเร่งด่วน ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้แนะนาการใช้ สารเคมีเบโนมิล 50% WP อัตรา 15-20 กรัม
ต่อน้า 20 ลิตร พ่นเมื่อถั่วเขียวอายุ 30 วันและพ่นซ้าทุก 10 วัน รวมพ่นจานวน 3 ครั้ง (กองโรคพืชและ
จุลชีววิทยา, 2545) และ Tantanapornkul et al. (2005) ที่รายงานว่า การพ่นสารเคมีเบโนมิลทุก 7
วัน จนเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถควบคุมโรคราแป้งและลดการสูญเสียผลผลิตได้ในถั่วเขียวพันธุ์ที่อ่อนแอ
ต่อโรค แต่เนื่องจากการใช้สารป้องกันกาจัดเชื้อราชนิดเดิมเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง ส่งผลให้เชื้อรามี
ความต้านทานต่อสารเคมีได้
โรครากและโคนเน่าของถั่วเขียว เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp.
ลักษณะอาการรากและโคนต้นเน่าเป็นแผลสีน้าตาล หากความชื้นสูงอาการของโรคจะลุกลามอย่าง
รวดเร็วและพบเส้นใยสีขาวปกคลุมบริเวณแผล ต้นถั่วเขียวที่เป็นโรคจะแห้งตาย เชื้อราสามารถเข้า
ทาลายต้นถั่วเขียวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ถ้าเข้าทาลายเมล็ด เมล็ดจะเน่าก่อนงอก โดยทั่วไปต้นถั่ว
เขียวอายุ 1-2 สัปดาห์จะอ่อนแอต่อการเข้าทาลายของเชื้อรามาก ปัจจุบันในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
ได้แนะนาให้เกษตรกรคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล 35% ES อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด
พันธุ์ 1 กิโลกรัม ร่วมกับการจัดการพื้นที่ปลูกไม่ให้ มีน้าท่วมขัง การระบายน้าดี ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้เกิดการระบาดของโรค แต่เนื่องจากการแนะนาการใช้สารป้องกันกาจัดเชื้อราชนิดเดิมเป็นระยะ
เวลานานต่อเนื่องส่งผลให้เชื้อรามีความต้านทานต่อสารเคมีได้ ดังนั้น การศึกษาสารเคมีชนิดใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดโรค รวมถึงศึกษาชนิดและอัตราของสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันกาจัดโรค จึงมีความจาเป็น ในการทดแทนสารเคมีชนิดเดิมที่อาจเกิดความต้านทานต่อสารเคมี
และเพื่อ ให้ ส ามารถควบคุ มโรคได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อลดการสู ญเสี ย ผลผลิ ต ส าหรั บแนะน า
เกษตรกรต่อไป

26
ระเบียบวิธกี ารวิจยั
การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืช และวัชพืชบางชนิด เป็นสาเหตุที่ทาให้ผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิ ตต่า ดังนั้ น จึ ง ทาการศึกษาการควบคุมโรคราแป้ง โรครากและโคนเน่า ในถั่วเขียวโดยการใช้
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคเพื่อลดการเกิดโรค และเพิ่มผลผลิตถั่วเขียว การทดสอบประสิทธิภาพของสาร
ฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรู ประเภทปากดูดสาคัญในถั่วเขียว การจัดการวัชพืช ในถั่วเขียวที่
ปลูกหลังการทานาในเขตชลประทาน ศึกษาสารป้องกันกาจัดแห้วหมู เพื่อให้ได้วิธีที่เหมาะสมในการ
ป้องกันกาจัดโรค แมลงศัตรู และวัชพืชในถั่วเขียวต่อไป
ผลการวิจยั และอภิปราย
การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูประเภทปากดูดทีส่ าคัญของ
ถัว่ เขียว
ในปี 2559 พบว่า แมลงศัตรูประเภทปากดูดที่สาคัญของถั่วเขียว คือ เพลี้ยไฟ ก่อนพ่นสาร
ฆ่าแมลง พบเพลี้ยไฟ เฉลี่ยระหว่าง 13.29-18.29 ตัว/ต้น หลังพ่นสารฆ่าแมลง เป็นเวลา 5 วัน สารฆ่า
แมลงฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟ โดยพบ
เพลี้ยไฟน้อยที่สุด เฉลี่ย 9.74 ตัว/ต้น หลังพ่นสารฆ่าแมลง เป็นเวลา 7 วัน จานวนเพลี้ยไฟไม่ลดลง จึง
พ่นสารฆ่าแมลง ครั้งที่ 2 และพบว่า หลังพ่นสารฆ่าแมลง ครั้งที่ 2 เป็นเวลา 5 วัน สารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล
5 % SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟ โดยพบเพลี้ยไฟน้อย
ที่สุด เฉลี่ย 5.58 ตัว/ต้น ได้ผลผลิต เฉลี่ย 191.43 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนในการพ่นสารฆ่าแมลง เท่ากับ
63.20 บาทต่อไร่ต่อครั้ง ส่วนการไม่พ่นสารฆ่าแมลง ได้ผลผลิต เฉลี่ย 25 กิโลกรัมต่อไร่
ในปี 2560 พบการระบาดของเพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ แต่เพลี้ยอ่อนมีการระบาดน้อยและมีการ
กระจายตัวไม่สม่าเสมอ จึงทาการทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟ
พบว่า ก่อนพ่นสารฆ่าแมลง พบเพลี้ยไฟ เฉลี่ยระหว่าง 4.00-5.50 ตัว/ต้น หลังจากพ่นสารฆ่าแมลง เป็น
เวลา 5 วัน พบว่า สารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟ โดยพบเพลี้ยไฟ น้อยที่สุด เฉลี่ย 3.45 ตัว/ต้น มีต้นทุนในการพ่นสารฆ่าแมลง
เท่ากับ 63.20 บาท/ไร่/ครั้ง ส่วนการไม่พ่นสารฆ่าแมลง พบเพลี้ยไฟ เฉลี่ย 6.65 ตัว/ต้น หลังจากพ่นสาร
ฆ่าแมลง เป็นเวลา 7 วัน จานวนเพลี้ยไฟไม่ลดลง แต่ไม่ได้พ่นสารฆ่าแมลง ครั้งที่ 2 เนื่องจากถั่วเขียวอยู่
ในระยะติดฝักอ่อน จึงพบเพลี้ยไฟเข้าทาลายถั่วเขียวน้อย การพ่นสารฆ่าแมลงเพื่อป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟ
ได้ผลผลิตเฉลี่ย ระหว่าง 68-87 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการไม่พ่นสารฆ่าแมลง ได้ผลผลิต เฉลี่ย 75 กิโลกรัม
ต่อไร่ ผลผลิตของถั่วเขียวที่ได้น้อย เนื่องจาก เพลี้ยไฟเข้าทาลายดอกของถั่วเขียว จึงต้องนับจานวนเพลี้ย
ไฟที่ดอก ทาให้ดอกได้รับการกระทบกระเทือน ดังนั้น ดอกที่จะพัฒนาไปเป็นฝักจึงมีน้อย ทาให้ได้ผล
ผลิตน้อย
ในปี 2561 พบการระบาดของเพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ แต่เพลี้ยอ่อนมีการระบาดน้อยและมีการ
กระจายตัวไม่สม่าเสมอ จึงทาการทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟ
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พบว่า ถั่วเขียวที่ระยะออกดอก ก่อนพ่นสารฆ่าแมลง พบเพลี้ยไฟ เฉลี่ย ระหว่าง 4.33–4.54 ตัว/ต้น
หลังพ่นสารฆ่าแมลง เป็นเวลา 7 วัน สารฆ่าแมลง อะบาเม็กติน 1.8% EC อัตรา 30 มล./น้า 20 ลิตร มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟ โดยพบเพลี้ยไฟน้อยที่สุด เฉลี่ย 2.98 ตัว/ต้น ส่วนถั่วเขียวที่
ระยะดอกบาน ก่อนพ่นสารฆ่าแมลง พบเพลี้ยไฟ เฉลี่ย ระหว่าง 3.04–5.10 ตัว/ต้น หลังพ่นสารฆ่าแมลง
เป็นเวลา 5 วัน สารฆ่าแมลง อะบาเม็กติน 1.8% EC อัตรา 30 มล./น้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟ โดยพบเพลี้ยไฟน้อยที่สุด เฉลี่ย 3.38 ตัว/ต้น หลังพ่นสารฆ่าแมลง เป็นเวลา 7 วัน
จานวนเพลี้ยไฟไม่ลดลง จึงพ่นสารฆ่าแมลง ครั้งที่ 2 และพบว่า หลังพ่นสารฆ่าแมลง ครั้งที่ 2 เป็นเวลา
5 วัน สารฆ่าแมลง อะบาเม็กติน 1.8% EC อัตรา 30 มล./น้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
กาจัดเพลี้ยไฟ โดยพบเพลี้ยไฟน้อยที่สุด เฉลี่ย 5.48 ตัว/ต้น และมีต้นทุนในการพ่นต่าที่สุด เท่ากับ
57.60 บาท/ไร่/ครั้ง
จากผลการทดลอง ในปี 2559-2561 พบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัด
เพลี้ยไฟและมีต้นทุนในการพ่นต่า คือ สารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร มี
ต้นทุนในการพ่น เท่ากับ 63.20 บาท/ไร่/ครั้ง รองลงมา คือ สารฆ่าแมลง อะบาเม็กติน 1.8% EC อัตรา
30 มล./น้า 20 ลิตร มีต้นทุนในการพ่น เท่ากับ 57.60 บาท/ไร่/ครั้ง
การจัดการวัชพืชในถั่วเขียวหลังนา
1. การศึกษาประสิทธิภาพสารกาจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก
วัชพืชที่พบในแปลงทดลอง แบ่งเป็นวัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้านกสีชมพู (Echinochloa
colona (L.) Link.) และหญ้าตีนนก (Digitaria sanguinalis (L.) Scop.) วัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่
ผักเบี้ยหิน (Trianthema portulacustrum L.) ผักโขมหิน (Boerhavia erecta L.) และลูกใต้ใบ
(Phyllanthus amarus Schum&Thonn.) และวัชพืชประเภทกก ได้แก่ แห้วหมู ( Cyperus rotundus
L.) โดยวัชพืชที่พบมีความหนาแน่นมากที่สุด คือ แห้วหมู
ความเป็นพิษของสารกาจัดวัชพืช
การประเมินความเป็นพิษของสารกาจัดวัชพืช ที่ระยะ 7 วันหลังพ่นสาร พบว่า การพ่นสาร
กาจัดวัชพืช pendimethalin 33% EC อัตรา 330 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ถั่วเขียวมีความเป็นพิษ
เล็กน้อย โดยสารกาจัดวัชพืชดังกล่าวมีผลทาให้ถั่วเขียวงอกช้า แต่ที่ระยะ 15 วันหลังการพ่นสาร ไม่พบ
ความเป็นพิษของสารกาจัดวัชพืชต่อถั่วเขียวในทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร
ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชโดยรวมพบว่า ที่ระยะ 15 วั น ห ลั ง พ่ น ส า ร ทุ ก
กรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดวัชพืช สามารถควบคุมวัชพืชโดยรวมได้ระดับดี ทั้งการไถเตรียมดิน และไม่ไถ
เตรียมดิน ในขณะที่ระยะ 30 วันหลังการพ่นสาร ทุกกรรมวิธีมีประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชลดลง การ
พ่นสารกาจัดวัชพืช oxadiazon 25% EC อัตรา 120 กรัม (ai) ต่อไร่ ในสภาพการเตรียมดิน ควบคุม
วัชพืชได้ดีที่สุดโดยสามารถควบคุมวัชพืชได้นาน 45 วันหลังพ่นสาร และการพ่นสาร oxyfluorfen 48%
SC และ dimethanamid 90% EC มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดีเช่นกัน ขณะที่การพ่นสาร
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กาจัดวัชพืช pendimethalin 33% EC มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชปานกลาง อย่างไรก็ตาม
ประสิ ทธิ ภ าพในการควบคุ มวั ช พื ช ของสารแต่ ล ะชนิ ด มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุม วั ช พื ช ได้ น้ อ ย
เนื่องจาก ดาเนินการในฤดูแล้ง ความชื้นในดินต่า
น้าหนักแห้งวัชพืช (กรัมต่อตารางเมตร) ทีร่ ะยะ 30 วันหลังการพ่นสาร
น้าหนักแห้งหญ้านกสีชมพู
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมดินและการใช้สารกาจัดวัชพืชในส่วนน้าหนักแห้งหญ้านกสี
ชมพู การไถและไม่ไถพรวนดินไม่มีผลต่อน้าหนักแห้งหญ้านกสีชมพู แต่การใช้สารกาจัดวัชพืชมีผลต่อ
น้าหนักแห้งของหญ้านกสีชมพู โดยการพ่นสาร oxadiazon 25% W/V EC, pendimethalin 33%
W/V EC, oxyfluorfen 48% W/V SC และ dimethanamid 90% EC มีจานวนหญ้านกสีชมพูไม่
แตกต่างทางสถิติกับการกาจัดวัชพืชด้วยมือ
น้าหนักแห้งเซ่งใบมน
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมดินและการใช้สารกาจัดวัชพืชในส่วนของน้าหนักแห้งเซ่งใบ
มน การไถและไม่ไถเตรียมดินทาให้จานวนต้นเซ่งใบมนไม่แตกต่างทางสถิติ แต่การไถเตรียมดินมีน้าหนัก
แห้งเซ่งใบมนน้อยกว่าการไม่ไถเตรียมดิน การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีต่างๆ มีผลต่อน้าหนักแห้งเซ่งใบมน
โดยการกาจัดวัชพืชด้วยมือให้น้าหนักแห้งน้อยกว่าการไม่กาจัดวัชพืชอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ แต่การ
กาจั ดวัช พืชด้ว ยแรงงานคนให้ น้ าหนั กแห้ งไม่แตกต่างจากการพ่นด้ว ยสารกาจัดวัช พืช ทุกกรรมวิธีที่
ทดสอบ
น้าหนักแห้งแห้วหมู
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมดินและการกาจัดวัชพืชในส่วนของน้าหนักแห้งแห้วหมู การไถ
หรือไม่ไถเตรียมดินไม่ทาให้น้าหนักแห้งแห้วหมูแตกต่างกัน แต่การไถเตรียมดินมีน้าหนักแห้งแห้วหมูน้อย
กว่าการไม่ไถเตรียมดิน การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่มีผลต่อน้าหนักแห้งแห้วหมู แต่การพ่นด้วย
สาร pendimethalin 33% W/V EC มีให้น้าหนักแห้งแห้วหมูลดลง
ความสูงต้นระยะ 30 วันหลังพ่นสาร
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมดินและการใช้สารกาจัดวัชพืชในส่วนความสูงต้นของถั่วเขียว
การไถและไม่ไถเตรียมดินไม่มีผลต่อความสูงต้นของถั่วเขียว และการกาจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีที่ทดสอบให้
ความสูงต้นของถั่วเขียวไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ความสูงต้นระยะเก็บเกี่ยว
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการเตรียมดินและการใช้สารกาจัดวัชพืชในส่วนของความสูงต้นของ
ถั่วเขียวที่ระยะเก็บเกี่ยว การไถและไม่ไถเตรียมดินไม่มีผลต่อความสูงต้นของถั่วเขียว และการกาจัด
วัชพืชทุกกรรมวิธีที่ทดสอบให้ความสูงต้นของถั่วเขียวไม่แตกต่างกัน
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ผลผลิต
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมดินและการใช้สารกาจัดวัชพืชในส่วนของผลผลิตเมล็ดถั่วเขียว
การไถและไม่ไถเตรียมดินให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ และการกาจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีให้ผลผลิต
เมล็ดไม่แตกต่างกันทางสถิติ
2. ศึกษาประสิทธิภาพสารกาจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก
จากสภาพแปลงพบวัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้านกสีชมพู วัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่
โสนหางไก่ ผักเบี้ยหิน เซ่งใบมน และวัชพืชประเภทกก ได้แก่ แห้วหมู โดยวัชพืชที่มีความหนาแน่นมาก
ที่สุดคือ แห้วหมู
ความเป็นพิษของสารกาจัดวัชพืช
การประเมินความเป็นพิษของสารกาจัดวัชพืช ที่ระยะ 15 วันหลังพ่นสาร พบว่า การพ่นสาร
กาจัดวัชพืช imazapic 24% SL และ imazethapyr 5.3% SL เป็นพิษต่อถั่วเขียวเล็กน้อย โดยมีผลทา
ให้ถั่วเขียวชะงักการเจริญเติบโต แต่เมื่อมีการให้น้าและใส่ปุ๋ยให้กับถั่วเขียว ถั่วเขียวสามารถเจริญเติบโต
ได้ตามปกติ
ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชโดยรวมจากการประเมินด้วยสายตา ที่ระยะ 15 วัน
หลังการพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดวัชพืชสามารถควบคุมวัชพืชโดยรวมได้ในระดับดี โดย
การพ่นสารกาจัดวัชพืช imazapic 24% SL และ imazethapyr 5.3% SL สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี
ที่สุดและนานถึง 45 วันหลังการพ่นสาร แต่มีประสิทธิภาพในการกาจัดโสนหางไก่ได้เล็กน้อย อย่างไรก็
ตาม การพ่นสารกาจัดวัชพืช fluazifop-P-butyl 10% EC + fomesafen 25% SL สามารถกาจัด
วัชพืชประเภทใบแคบ และประเภทใบกว้างดังกล่าวได้ดีเช่นกัน แต่ที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร พบว่า การ
พ่นสารกาจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีเริ่มมีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อย แต่ยังสามารถกาจัดวัชพืชได้ในระดับดี
น้าหนักแห้งวัชพืช (กรัมต่อตารางเมตร) ที่ระยะ 30 วันหลังการพ่นสาร
น้าหนักแห้งหญ้านกสีชมพู
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมดินและการกาจัดวัชพืช การไถหรือไม่มีการไถเตรียมดินไม่มี
ผลต่อน้าหนักแห้งหญ้านกสีชมพู การใช้สารกาจัดวัชพืชมีผลทาให้น้าหนักแห้งหญ้านกสีชมพูแตกต่างกัน
โดยการพ่นสารกาจัดวัชพืช imazethapyr 5.3% W/V SL ส่งผลให้น้าหนักแห้งหญ้านกสีชมพูน้อยที่สุด
เท่ากับ 1.8 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างจากการพ่นด้วยสาร imazapic 24% W/V SL และ
fluazifop-P-butyl 10% EC ร่วมกับการกาจัดวัชพืชด้วยมือและการกาจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนที่ 15
และ 30 วันหลังการปลูกถั่วเขียว
น้าหนักแห้งเซ่งใบมน
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมดินและการกาจัดวัชพืช การไถเตรียมดินให้น้าหนักแห้งเซ่งใบ
มนน้อยกว่าการไม่ไถเตรียมดิน และการใช้สารกาจัดวัชพืชมีผลทาให้น้าหนักแห้งเซ่งใบมนแตกต่างกัน
โดยการกาจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนที่ 15 และ 30 วันหลังปลูก ส่งผลให้น้าหนักแห้งเซ่งใบมนน้อยที่สุด
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เท่ากับ 0.5 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่งไม่แตกต่างจากการพ่นสาร imazapic 24% W/V SL และ fluazifopP-butyl 10% EC +fomesafen 25% SL แต่การใช้สารกาจัดวัชพืชทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว ทาให้เซ่งใบมน
มีน้าหนักแห้งน้อยกว่าการพ่นด้วยสาร fluazifop-P-butyl 10% EC ร่วมกับการกาจัดวัชพืชด้วยมือที่ให้
น้าหนักแห้งของเซ่งใบมนมากที่สุดเท่ากับ 11.3 กรัม
น้าหนักแห้งแห้วหมู
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมดินและการกาจัดวัชพืชในส่วนของน้าหนักแห้งแห้วหมู การใช้
สารกาจัดวัชพืชไม่มีผลต่อน้าหนักแห้งแห้วหมู การไถหรือไม่ไถเตรียมดินไม่ทาให้น้าหนักแห้งแห้วหมูมี
ความแตกต่างทางสถิติ แต่การไถเตรียมดินมีแนวโน้มให้น้าหนักแห้งแห้วหมูน้อยกว่าการไม่ไถเตรียมดิน
การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่มีผลต่อน้าหนักแห้งแห้วหมู แต่การกาจัดวัชพืชด้วยมือมีแนวโน้มทาให้
น้าหนักแห้งแห้วหมูลดลง
ความสูงต้นระยะ 30 วันหลังพ่นสาร
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมดินและการใช้สารกาจัดวัชพืชในส่วนของความสูงต้นของ
ถั่วเขียว การไถและไม่ไถเตรียมดินไม่มีผลต่อความสูงต้นของถั่วเขียว และการกาจัดวัชพืชทุกกรรมวิธี ให้
ความสูงต้นของถั่วเขียวไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ความสูงต้นระยะเก็บเกี่ยว
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมดินและการใช้สารกาจัดวัชพืชในส่วนของความสูงต้นของ
ถั่วเขียวที่ระยะเก็บเกี่ยว การไถและไม่ไถเตรียมดินไม่มีผลต่อความสูงต้นของถั่วเขียว และการใช้สาร
กาจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีให้ความสูงต้นของถั่วเขียวไม่แตกต่างกัน
ผลผลิต
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมดินและการใช้สารกาจัดวัชพืชในส่วนของผลผลิตถั่วเขียว การ
ไถและไม่ไถเตรียมดินไม่มีผลต่อผลผลิตของถั่วเขียว และการใช้สารกาจัดวัชพืชแต่ละชนิดให้ผลผลิตของ
ถั่วเขียวไม่แตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากเกิดการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเขียวจึงทาให้ผลผลิตต่า
การทดสอบประสิทธิภาพสารกาจัดวัชพืชเพื่อควบคุมแห้วหมูในถัว่ เขียว
ความหนาแน่นของวัชพืชในแปลงทดลองทีไ่ ม่มีการกาจัดวัชพืช ทีร่ ะยะ 30 วันหลังพ่นสาร
วัชพืชที่พบในแปลงทดลอง แบ่งเป็นวัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้านกสีชมพู (Echinochloa
colona (L.) Link.) จานวน 9.0 ต้นต่อตารางเมตร มีความหนาแน่น 6.4 เปอร์เซ็นต์ วัชพืชประเภทใบ
กว้าง ได้แก่ ผักเบี้ยหิน (Trianthema portulacustrum L.) จานวน 20.0 ต้นต่อตารางเมตร มีความ
หนาแน่น 14.2 เปอร์เซ็นต์ และวัชพืชประเภทกก ได้แก่ แห้วหมู ( Cyperus rotundus L.) จานวน
112.3 ต้นต่อตารางเมตร มีความหนาแน่น 79.5 เปอร์เซ็นต์ จากตารางจะพบว่ามีความหนาแน่น ของ
แห้วหมูมากที่สุด
การประเมินความเป็นพิษของสารกาจัดวัชพืช
ที่ระยะ 7 และ 15 วันหลังพ่นสาร พบว่าที่ระยะ 15 วันหลังพ่นสาร พบว่าการพ่นสารกาจัด
วัชพืชก่อนวัชพืชงอกหลังปลูกถั่วเขียว การพ่นสารกาจัดวัชพืช diclosulam 84% WG และ imazapic
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24% SL เป็นพิษต่อการงอกของถั่วเขียวเล็กน้อย โดยการพ่นสาร diclosulam 84% WG มีผลทาให้
ถั่วเขียวงอกช้าเล็กน้อย ส่วนการพ่น imazapic 24% SL ต้นถั่วเขียวที่งอกชะงักการเจริญเติบโตปลายใบ
แหลม และเมื่อมีการใส่ปุ๋ยสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ ส่วนการพ่นสารกาจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอกมี
จานวนใบ 3-5 ใบ โดยจะพ่นระหว่างแถวถั่วเขียวและใช้ที่ครอบหัวพ่นให้ละอองสารสัมผัสกับใบถั่วเขียว
ให้น้อยที่สุด พบว่า การพ่นสาร imazapic 24% SL + oxadiazon 48% W/V EC, halosulfuron
methyl 75% WG + oxadiazon 48% EC และ cafentrazone ethyl 40% WG + imazethapyr
24% SL และ imazapic 24% SL+ imazethapyr 5.3% SL มีความเป็นพิษต่อถั่วเขียวถึงระยะ 30 วัน
หลังพ่นสาร โดยเฉพาะการพ่น cafentrazone ethyl 40% WG + imazethapyr 24% SL ใบของ
ถั่วเขียวที่สัมผัสสารมีอาการไหม้ ในขณะที่การพ่นสารglyphosate isopropylamonium 48% W/V
SL + oxadiazon 48% W/V EC และ glyphosate isopropylamonium 48% W/V SL +
halosulfuron methyl 75% WG พ่นก่อนปลูกถั่วเขียว 7 วัน ไม่พบความเป็นพิษต่อถั่วเขียวเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่กาจัดวัชพืช
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังพ่นสาร ในกรรมวิธี
ที่พ่นสารกาจัดวัชพืชก่อนถั่วเขียวหรือแห้วหมูงอกนั้นพบว่าการพ่นสาร diclosulam 84% WG มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชโดยรวมได้ดีแต่การพ่นสารดังกล่าวเป็นพิษต่อถั่วเขียวทาให้ถั่วเขียวงอก
ช้า ส่งผลไปถึงการเจริญเติบโตที่ช้ า ส่วนการพ่นสาร oxadiazon 48% EC สามารถควบคุมวัชพืช
ประเภทใบแคบและใบกว้าง แต่ส ามารถควบคุมแห้ว หมูได้ปานกลางทาให้จานวนแห้ว หมูลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่กาจัดวัชพืช ส่วนการการพ่นสารกาจัดวัชพืช imazapic 24% SL+
imazethapyr 5.3% SL cafentrazone ethyl 40% WG + halosulfuron methyl 75% WG +
imazapic 24% EC สามารถกาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้าง และกก ได้ดี ถึงระยะ 60 วันหลังพ่น
สาร
ส่วนการพ่นสาร imazapic 24% SL + oxadiazon 48% W/V EC , halosulfuron methyl
75% WG + oxadiazon 48% EC, cafentrazone ethyl 40% WG + imazethapyr 24% SL และ
imazapic 24% SL+ imazethapyr 5.3% SL พ่นสารระหว่างแถวถั่วเขียวโดยวัชพืชมีจานวนใบ 3-5
ใบ สามารถกาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้าง และกก ได้ดี ถึงระยะ 15 วันหลังพ่นสาร ไม่สามารถ
ควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะแห้วหมูที่อยู่ใต้ดินได้ ส่วนแห้วหมูที่อยู่เหนือดินสามารถเจริญเติบโตได้ ยกเว้น
การพ่นสาร halosulfuron methyl 75% WG + oxadiazon 48% EC สามารถกาจัดแห้วหมูได้ดีถึง
ระยะ 60 วันหลังพ่นสาร แต่ไม่สามารถกาจัดวัชพืชประเภทใบแคบได้ ทาให้วัชพืชสามารถเจริญเติบโต
ขึ้นมาแข่งขันกับถั่วเขียวได้ ดังนั้นหากมีการใช้สารชนิดนี้ควรมีการกาจัดวัชพืชร่วมด้วยหรือพ่นสารกาจัด
วัชพืชแบบเลือกทาลายใบแคบ สาหรับกรรมวิธีพ่นสาร glyphosate isopropylamonium 48% SL +
oxadiazon 48% EC และ glyphosate isopropylamonium 48% W/V SL + halosulfuron
methyl 75% WG โดยจะพ่นสารก่อนปลูกถั่วเขียว 7 วัน และวัชพืชงอกมีจานวนใบ3-5 ใบ สามารถ
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กาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้าง และกก ที่งอกแล้วได้ดี ถึงระยะ 60 วันหลังพ่นสาร แต่ไม่สามารถ
ควบคุมวัชพืชที่อยู่ใต้ดินได้ หากมีการใช้สารชนิดนี้ควรมีการกาจัดวัชพืชร่วมด้วยขึ้นอยู่กับความหนาแน่น
ของวัชพืช
จานวนต้นและน้าหนักแห้งวัชพืช
การพ่นสารกาจัดวัชพืช diclosulam 84% WG, imazapic 24% SL, cafentrazone ethyl
40% WG + halosulfuron methyl 75% WG + imazapic 24% EC, imazapic 24% SL +
oxadiazon 48% W/V EC glyphosate isopropylamonium 48% SL + oxadiazon 48% EC และ
glyphosate isopropylamonium 48% W/V SL + halosulfuron methyl 75% WG มีผลทาให้
จานวนต้นวัชพืชและน้าหนักแห้งวัชพืชลดลง น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่กาจัดวัชพืช
การเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วเขียว
การสุ่มวัดความสูงของถั่วเขียวพบว่า ที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร พบว่าการพ่นสาร diclosulam
84% WG และ การพ่นสาร cafentrazone ethyl 40% WG + imazethapyr 24% SL ทาให้ถั่วเขียวมี
การเจริญเติบโตช้า เนื่องจากการพ่นสารดังกล่าวเป็นพิษต่อถั่วเขียว ส่งผลต่อความสูงของถั่วเขียวซึ่งมี
ความสูงน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีกาจั ดวัชพืชด้วยมือซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงความสูงใน
ระยะเก็บเกี่ยว ทาให้มีความสูงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดวัชพืช และส่งผล
กระทบต่อจานวนเมล็ดต่อฝักเช่นเดียวกัน
ผลผลิตถั่วเขียวในกรรมวิธีที่พ่นสาร imazapic 24% SL+ imazethapyr 5.3% SL ,
cafentrazone ethyl 40% WG + halosulfuron methyl 75% WG + imazapic 24% EC,
glyphosate isopropylamonium 48% SL + oxadiazon 48% EC และ glyphosate
isopropylamonium 48% W/V SL + halosulfuron methyl 75% WG มีผลผลิตถั่วเขียวไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ มีผลผลิตระหว่าง 120.7-129.0 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีไม่กาจัดวัชพืช ที่มีผลผลิต 15.2 กิโลกรัมต่อไร่
ต้นทุนการกาจัดวัชพืช
การคิดต้นทุนการกาจัดวัชพืชจะเห็นได้ว่าการกาจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน มีต้นทุนการจัดการ
วัชพืชมากที่สุด เฉลี่ยไร่ละ 3,150 บาท (ค่าจ้างแรงงานวันละ 350 บาท/วัน/8 ชั่วโมง) เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใช้สารกาจัดวัชพืชและเมื่อพิจารณาต้นทุนการพ่นสารกาจัดวัชพืชแต่ละชนิดร่วมกับประสิทธิภาพ
ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม วั ช พื ช ไ ด้ ดี แ ล ะ ไ ม่ ก ร ะ ท บ ต่ อ ผ ล ผ ลิ ต พ บ ว่ า ก า ร พ่ น ส า ร glyphosate
isopropylamonium 48% W/V SL+halosulfuron methyl 75% WG, glyphosate
isopropylamonium 48% SL+oxadiazon 48% EC และ cafentrazone ethyl 40% WG+
halosulfuron methyl 75% WG+imazapic 24% EC มีต้นทุนการกาจัดวัชพืชเฉลี่ยระหว่าง 315640 บาทต่อไร่ ซึ่งมีต้นทุนต่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุ กรรมวิธีที่มีการกาจัดวัชพืช ยกเว้นกรรมวิธีพ่น
สาร diclosulam 84% WG ที่มีต้นทุนการกาจัดวัชพืชน้อยที่สุด 29 บาทต่อไร่ แต่การพ่นสารดังกล่าว
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เป็นพิษต่อถั่วเขียว การลดต้นทุนในการกาจัดวัชพืชลงนั้น หมายถึงกาไรสุทธิที่เกษตรกรจะได้รับเพิ่มขึ้น
จากวิธีการเดิมที่เคยปฏิบัติมา และการเลือกใช้สารกาจัดวัชพืชแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่
ละพื้นที่
การควบคุมโรคราแป้งของถั่วเขียวที่เกิดจากเชื้อรา Oidium sp. โดยการใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดโรค
ผลการทดลองในฤดูแล้งปี 2560 พบว่า ระดับการเป็นโรคราแป้งของถั่วเขียวก่อนพ่ นสารเคมี อยู่
ระหว่าง 31.4-38.9 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ หลังการพ่นสารเคมีครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 10 วันหลังปลูก พบว่า
สารเคมี cyproconazole 10% SL อัตรา 5 10 และ 15 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรคราแป้งสูงสุด พบการเกิดโรคราแป้งระหว่าง 8.7-10.3 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ แต่ไม่แตกต่าง
กับการใช้สารเคมี thexaconazole 5% SC อัตรา 20 25 และ 30 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และ
triadimefon 25% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ที่มีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรค ระหว่าง 13.7-14.5
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ ในขณะที่การพ่นน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม) มีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคสูงสุด
39.0 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องพื้ น ที่ ใ บ หลั ง การพ่ น สารเคมี ค รั้ ง ที่ 2 พบว่ า การพ่ น สารเคมี ทุ ก กรรมวิ ธี มี
ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม โรคราแป้ ง ไม่ แ ตกต่ า งกั น โดยมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเป็ น โรค ระหว่ า ง 3.9-7.5
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคสูงสุด 39.0 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
ใบ หลังการพ่นสารเคมีครั้งที่ 3 เมื่อที่อายุ 28 วันหลังปลูก พบว่า การพ่นสารเคมี cyproconazole 10%
SL อัตรา 5 10 และ 15 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และ triadimefon 25% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้า 20
ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราแป้งสูงสุด เป็นโรคระหว่าง 3.0-3.5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ
รองลงมาคือสาร thexaconazole 5% SC อัตรา 20 25 และ 30 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และ
triadimefon 25% WP อัตรา 10 และ 15 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ที่มีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรค ระหว่าง 4.34.8 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคสูงสุด 42.0 เปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่ใบ
ผลการทดลองในฤดูแล้งปี 2561 สอดคล้องกับปี 2560 โดยพบว่า ระดับการเป็นโรคราแป้งของ
ถั่วเขีย วก่อนพ่นสารเคมี ที่อายุ 10 วั นอยู่ระหว่าง 31.5-33.5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ พบว่า การพ่น
สารเคมี benomyl 50% WP triadimefon 25% WP cyproconazole 10% SL และ
thexaconazole 5% SC ทุกกรรมวิธีมีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดโรคราแป้งโดยมีเปอร์เซ็นต์การ
เป็นโรคต่ากว่าการพ่นน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม) โดยพบว่าสารเคมี cyproconazole 10% SL
ให้ผลในการควบคุมโรคดีที่สุด ระดับการเป็นโรคราแป้งหลังพ่นสารเคมีจานวน 3 ครั้งอยู่ระหว่าง 1.84.0 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ รองลงมาคือ สารเคมี thexaconazole 5% SC ที่มีระดับการเป็นโรคราแป้ง
ระหว่าง 2.5-4.3 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ นอกจากนี้ยังพบว่า ความเข้มข้นสารเคมีที่เพิ่มขึ้นมีผลในการ
ควบคุมโรคได้มากขึ้น ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมเป็นโรคราแป้ง 49.8 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ จากผลการ
ทดลองแสดงว่า การควบคุมโรคราแป้งโดยการใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืชควรทาการพ่นซ้า เนื่องจากโรค
ราแป้งสามารถระบาดทาความเสียหายได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต ดังนั้น ในพื้นที่ที่มีการระบาดของ
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โรคควรทาการพ่นสารเคมีตั้งแต่ระยะการเจริญเติบโตทางลาต้นเพื่อป้องกันการเข้าทาลายของโรคราแป้ง
อย่างต่อเนื่อง
การควบคุมโรครากและโคนเน่าของถัว่ เขียวทีเ่ กิดจากเชือ้ รา Pythium aphanidermatum (Edson)
Fitzp. โดยวิธีการคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีปอ้ งกันกาจัดโรค
ผลการทดลองในปี 2560 ในกรรมวิธีควบคุม เชื้อราเจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อ ที่ขนาด 9 เซนติเมตร
หลังจากเลี้ยงเชื้อรา 10 วัน โดยมีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา 8.8 เซนติเมตร ผลการ
ทดลองพบว่าสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. aphanidermatum บนอาหาร
สังเคราะห์มีจานวน 4 ชนิด ได้แก่ thiophanate methyl 70% WP, metalaxyl 35% ES, cymoxanil
+ mancozeb 72% WP และ mancozeb 66% WP โดยมีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา
ระหว่าง 0.0-8.8 เซนติเมตร
ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีในสภาพโรงเรือนทดลอง โดยปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่ได้
คลุกสารเคมีตามกรรมวิธีที่กาหนดในดินที่ได้ทาการปลูกเชื้อรา ผลการทดลองที่อายุ 30 วันหลังปลู ก
พบว่า กรรมวิธีที่คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี metalaxyl 35% ES, cymoxanil + mancozeb 72% WP
และ mancozeb 66% WP อัตรา 1.0 และ 2.0 % ai. ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพในการควบคุม
โรครากและโคนเน่าของถั่วเขียวได้ดีที่สุด ไม่พบอาการของโรคที่โคนต้น ในขณะที่สารเคมี thiophanate
methyl 70% WP และ metalaxyl 35% ES อัตรา 0.2 % ai. ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพใน
การควบคุมโรครากและโคนเน่าต่า พบต้นเป็นโรค 8.9 และ 10.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ไม่แตกต่างจาก
กรรมวิธีควบคุมซึ่งเป็นโรค 10.4 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับผลการทดลองที่อายุ 50 วันหลังปลูก โดยพบว่า
กรรมวิธีที่คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี metalaxyl 35% ES, cymoxanil + mancozeb 72% WP และ
mancozeb 66% WP อัตรา 1.0 และ 2.0 % ai. ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
รากและโคนเน่าของถั่วเขียวได้ดีที่สุด พบต้นเป็นโรค 2.1 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ สารเคมี thiophanate
methyl 70% WP อัตรา 1.0 และ 2.0 % ai. ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม cymoxanil + mancozeb 72% WP
และ mancozeb 66% WP อัตรา 0.2 % ai. ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ที่พบต้นเป็นโรค 8.3 เปอร์เซ็นต์
ในขณะที่สารเคมี thiophanate methyl 70% WP และ metalaxyl 35% ES อัตรา 0.2 % ai. ต่อเมล็ด
1 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรครากและโคนเน่าต่าที่สุด พบต้นเป็นโรค 16.7 เปอร์เซ็นต์ ไม่
แตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมที่มีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรค 16.7 เปอร์เซ็นต์
ผลการทดลองในปี 2561 สอดคล้ อ งกั บ ผลการทดลองในปี 2560 โดยพบว่ า สารเคมี ที่ มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. aphanidermatum บนอาหารสังเคราะห์มีจานวน 4
ชนิด ได้แก่ thiophanate methyl 70% WP, metalaxyl 35%, ES cymoxanil + mancozeb 72%
WP และ mancozeb 66% WP โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา ระหว่าง 0.0-4.5 เซนติเมตร
จึงคัดเลือกสารเคมีดังกล่ าวเพื่อทดสอบประสิทธิภ าพในสภาพโรงเรือนทดลอง โดยปลูกถั่วเขียวพันธุ์
ชัยนาท 72 ที่ได้คลุกสารเคมีตามกรรมวิธีที่กาหนดในดิน ที่ได้ทาการปลูกเชื้อรา ผลการควบคุมโรคที่อายุ
50 วันหลังปลูก พบว่า กรรมวิธีที่คลุกเมล็ดถั่วเขียวด้วยสารเคมี mancozeb 66% WP อัตรา 2.0 % ai.
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ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรครากและโคนเน่าของถั่วเขียวได้ดีที่สุด พบต้นเป็นโรค
2.4 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากการใช้สารเคมี mancozeb 66% WP อัตรา 1.0 % ai. ต่อเมล็ด 1
กิโลกรัม metalaxyl 35% ES อัตรา 1.0 และ 2.0 % ai. ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และ cymoxanil +
mancozeb 72% WP อัตรา 2.0 % ai. ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ที่พบต้นเป็นโรคระหว่าง 2.9-3.4
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กรรมวิธีควบคุม (ไม่ใช้สารเคมี) พบต้นเป็นโรค 33.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณา
คาแนะนาการใช้สารเคมีในการควบคุมโรครากและโคนเน่าของ สุขุมวัฒน์ (2531) ที่รายงานว่า การใช้
สารเคมี metalaxyl 35% ES คลุกเมล็ดก่อนปลูกที่อัตรา 0.2-1.0 % ai. สามารถควบคุมการเกิดโรคได้ดี
ขณะที่ผลการทดลองครั้งนี้ พบว่าการใช้ metalaxyl 35% ES อัตรา 0.2 % ai. ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มี
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคต่า หากเลือกใช้สารเคมี metalaxyl 35% ES ในการควบคุมโรคต้องใช้ที่
อัตรา 1.0 หรือ 2.0 % ai. ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัมจึงจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรครากและโคนเน่าใน
ถั่วเขียวได้ดี
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
1. การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูประเภทปากดูดทีส่ าคัญของ
ถัว่ เขียว
1) สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟและมีต้นทุนในการพ่นต่า คือ สาร
ฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร มีต้นทุนในการพ่น เท่ากับ 63.20 บาท/ไร่/ครั้ง
รองลงมา คือ สารฆ่าแมลง อะบาเม็กติ น 1.8% EC อัตรา 30 มล./น้า 20 ลิตร มีต้นทุนในการพ่น
เท่ากับ 57.60 บาท/ไร่/ครั้ง
2) สารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร และสารฆ่าแมลง อะบาเม็กติน
1.8% EC อัตรา 30 มล./น้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟได้นาน 5 วัน
เพลี้ยไฟเป็นแมลงศัตรูประเภทปากดูดที่สาคัญของถั่วเขียว ส่วนใหญ่พบเข้าทาลายถั่วเขียวใน
ระยะออกดอกจนถึงระยะดอกบาน ดังนั้น การป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟให้ได้ผล จึงควรทาการป้องกันกาจัด
ในช่วงที่ถั่วเขียวเริ่มออกดอก หากไม่ทาการป้องกันกาจัดในช่วงนี้ จะทาให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลง
2. การจัดการวัชพืชในถั่วเขียวหลังนา
1) การใช้สารกาจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดวัชพืชไม่พบความ
เป็นพิษต่อถั่วเขียว กรรมวิธีพ่นสารกาจัดวัชพืช oxadiazon 25% EC อัตรา 120 กรัม (ai) ต่อไร่ ใน
สภาพการเตรียมดิน มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชดีที่สุด สามารถควบคุมวัชพืชได้นาน 45 วันหลัง
พ่นสาร แต่การพ่นสารทุกกรรมวิธีไม่สามารถควบคุมแห้วหมูได้
2) การใช้สารกาจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก พบว่า ในสภาพการเตรียมดิน การพ่นสาร
กาจัดวัชพืช imazapic 24% SL และ imazethapyr 5.3% SL เป็นพิษต่อถั่วเขียวเล็กน้อย สามารถ
ควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้าง และแห้วหมูได้ดี ส่วนการพ่นด้วยสารกาจัดวัชพืช fluazifop-P-
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butyl 10% EC+ fomesafen 25% SL สามารถกาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และประเภทใบกว้างได้ดี
แต่ไม่สามารถกาจัดแห้วหมูได้เลยทั้งในสภาพการเตรียมดินและไม่เตรียมดิน
3. การทดสอบประสิทธิภาพสารกาจัดวัชพืชเพือ่ ควบคุมแห้วหมูในถัว่ เขียว
1) การพ่นสาร diclosulam 84% WG, imazapic 24% SL+ imazethapyr 5.3% SL และ
cafentrazone ethyl 40% WG + halosulfuron methyl 75% WG + imazapic 24% EC พ่นคลุม
ดินหลังปลูกถั่วเขียว ขณะที่ดินมีความชื้น สามารถควบคุมแห้วหมูได้ดี หากต้องการใช้สารดังกล่าวควร
พิจารณาถึงความเป็นพิษและต้นทุนการจัดการวัชพืชร่วมด้วย
2) การพ่นสาร imazapic 24% SL + oxadiazon 48% W/V EC, halosulfuron methyl
75% WG + oxadiazon 48% EC, cafentrazone ethyl 40% WG + imazethapyr 24% SL และ
imazapic 24% SL+ imazethapyr 5.3% SL พ่นระหว่างแถวถั่วเขียว ขณะที่วัชพืชมีจานวนใบ 3-5 ใบ
มีประสิทธิภาพในการกาจัดวัชพืชได้ดีแต่เป็นพิษต่อถั่วเขียว การใช้สารในระยะดังกล่ าวต้องใช้อย่าง
ระมัดระวังควรใช้หัวครอบพ่นสาร ให้สารสัมผัสกับต้นถั่วเขียวน้อยที่สุด
3) การพ่นสาร glyphosate isopropylamonium 48% W/V SL + halosulfuron methyl
75% WG, glyphosate isopropylamonium 48% SL + oxadiazon 48% EC ควรพ่นสารหลังวัชพืช
งอกมีจานวนใบ 3-5 ใบ หรือมีความสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร และก่อนปลูกถั่วเขียว 7 วัน สามารถกาจัด
วัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้าง และกก ได้ดีถึงระยะ 60 วันหลังพ่นสาร และไม่พบความเป็นพิษต่อ
ถั่วเขียว หากต้องการใช้สารดังกล่าวเพื่อกาจัดวัชพืช ควรพ่นสารก่อนปลูกพืชและใช้วิธีพ่นสารกาจัด
วัชพืชก่อนงอกร่วมด้วย จะทาให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดีและยาวนาน
4. การควบคุมโรคราแป้งของถั่วเขียวที่เกิดจากเชื้อรา Oidium sp. โดยการใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดโรค
สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราแป้ง จานวน 2 ชนิด ได้แก่ cyproconazole 10%
SL อัตรา 5 10 และ 15 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และสารเคมี thexaconazole 5% SC อัตรา 30
มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร พ่นเมื่อถั่วเขียวอายุ 10 วันและพ่นซ้าอีก 2 ครั้ง ทุก 7 วัน สามารถควบคุมโรค
ราแป้งได้ดี มีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคระหว่าง 1.8-4.4 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ
5. การควบคุมโรครากและโคนเน่าของถั่วเขียวที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum
(Edson) Fitzp. โดยวิธีการคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกาจัดโรค
1) สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. aphanidermatum บนอาหาร
สังเคราะห์มีจานวน 4 ชนิด ได้แก่ thiophanate methyl 70% WP, metalaxyl 35% ES, cymoxanil
+ mancozeb 72% WP และ mancozeb 66% WP
2) สารเคมี 3 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรครากและโคนเน่าของถั่วเขียวโดยวิธีคลุก
เมล็ดก่อนปลูก ได้แก่ สารเคมี mancozeb 66% WP อัตรา 1.0 และ 2.0% ai. สารเคมี metalaxyl
35% ES อัตรา 1.0 และ 2.0% ai. และสารเคมี cymoxanil + mancozeb 72% WP อัตรา 2.0% ai.
ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ที่พบต้นเป็นโรค 2.4-3.4 เปอร์เซ็นต์
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กิจกรรมที่ 3 วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว
บทคัดย่อ
ดาเนินการทดลองผลของการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวที่มีต่อคุณภาพแป้ง ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
โดยศึกษาคุณภาพเมล็ดถั่วเขียวและแป้งถั่วเขียวที่อายุการเก็บรักษาที่ 0, 3, 6, 9 และ12 เดือน โดยใช้
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 ดาเนินการปลูกในฤดูฝนและปลายฤดูฝน ผลการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวจนถึง
12 เดือน พบว่า คุณภาพด้านความงอก ความชื้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ความแข็งแรงจะลดลงเมื่อ
อายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงสีผิวเมล็ดเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ส่วนคุณค่า
ทางโภชนาการของเมล็ดถั่วเขียว พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีไขมัน 1.49-1.61 เปอร์เซ็นต์
โปรตีน 22.13-24.41 เปอร์เซ็นต์ ไฟเบอร์ 3.98-4.07 เปอร์เซ็นต์ แป้ง 46.45-56.56 เปอร์เซ็นต์ ด้าน
คุณภาพแป้งถั่วเขียว พบว่า ในทุกระยะการเก็บรักษามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไม่ส่งผลต่อคุณภาพ
สาหรับนาไปแปรรูป โดยมีเปอร์เซ็นต์แป้ง 73.8-95.9 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนืด Viscosity อยู่ในระดับที่
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เหมาะสม 990-1,094 B.U. ค่าความเหนียวหนืดของน้าแป้งสุก (Paste) มีระดับความเหนียวสูง ด้านสี
ของน้าแป้งสุก พบว่า ก่อนเก็บรักษาสีน้าแป้งสุกเป็นสีคล้าเล็กน้อย และเมื่อเก็บรักษา 12 เดือน ในฤดู
ฝน สีน้าแป้งสุกจะมีลักษณะแดงคล้า ส่วนปลายฤดูฝนมีลักษณะขาวอมเหลือง แต่ไม่มีผลต่อคุณภาพใน
การน าไปแปรรู ป ด้านเนื้ อสั มผั ส พบว่า ทั้งสองฤดูในทุกระยะการเก็บรักษาจะมีค่าด้าน Hardness,
Fracturability, Springiness, Cohesiveness, Gumminess, Chewiness ใกล้เคียงกัน และไม่มีผลต่อ
คุณภาพในการนาไปแปรรูป ข้อมูลด้านการแปรรูป พบว่า ทั้งสองฤดูปลูกและทุกอายุการเก็บรักษา เมื่อ
นาเมล็ดถั่วเขียว 15 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นแป้งถั่วเขียวอยู่ระหว่าง 5.21-5.85 กิโลกรัม และนา
แป้งถั่วเขียว 3 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นวุ้นเส้นอยู่ระหว่าง 2.68-2.84 กิโลกรัม ลักษณะวุ้นเส้นหลัง
ต้มจะมีสีขาวใส ด้านความเหนียวของวุ้นเส้น ก่อนการเก็บรักษามีความเหนียวดี หลังจากเก็บรักษา 12
เดือน พบว่า ความเหนียววุ้นเส้นลดลงแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพวุ้นเส้น
คาหลัก: ถั่วเขียว, เก็บรักษา, คุณภาพแป้ง
ABSTRACT
Effects of mungbean seed storage periods on starch quality were examined at
Chai Nat Field Crop Research Center. Mungbean seeds of Chai Nat 84-1 sown in the
rainy and late rainy seasons were kept for 0, 3, 6, 9 and 12 months. The results
revealed that seed germination and moisture contents of mungbean seeds kept
between 0 and 12 months slightly changed. Seed vigor significantly decreased with
increasing storage periods. Similarly, changes in seed coat color remarkably observed
among storage periods. Storage periods significantly affected chemical compositions of
mungbean seeds, Chai Nat 84-1 sown in the rainy and late rainy seasons. Significantly
changes in protein and starch among storage periods were observed in seeds of both
growing seasons, whereas significantly changes in seed fiber were not found. Changes
in seed lipid were observed only in seeds sown in the late rainy season. Starch
qualities, including ash, whiteness, viscosity, hardness, fracturability, springiness,
cohesiveness, gumminess and chewiness significantly affected with storage periods.
Changes in these compositions with storage periods varied from seasons to seasons and
were not consistent.
Key words: mungbean, Vigna radiata (L.) Wilzcek, storage, starch quality
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ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาทีท่ าการวิจยั
ถัว่ เขียวผิวมันจัดอยู่ในกลุ่มพืชตระกูลถั่วที่ผลิตใช้ในประเทศ ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เพื่อการบริโภค
โดยตรง และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ต่าง ๆ เช่น ถั่วงอก วุ้นเส้น แป้งถั่วเขียว วุ้นเส้นกึ่งสาเร็จรูป
แป้งชนิดต่าง ๆ ถั่วซีก และขนมชนิดต่าง ๆ ถั่วเขียวผิวมันมีองค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วย แป้ง 4045% โปรตีน 20-25% ความชื้น 10% เยื่อใย 4-5% ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี
รวมประมาณสองแสนตันต่อปี ซึ่งจานวนดังกล่าวใช้สาหรับเพาะถั่วงอกประมาณ 70,000 ตัน ทาวุ้นเส้น
ประมาณ 50,000 ตัน ทาแป้งถั่วเขียวประมาณ 20,000 ตัน ทาขนมประมาณ 30,000 ตัน ใช้บริโภค
โดยตรงประมาณ 10,000 ตัน และใช้สาหรับทาเมล็ดพันธุ์ประมาณ 15,000 ตัน ที่เหลือจะส่งออกใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เมล็ดถั่วเขียว ถั่วซีก วุ้นเส้น และแป้งถั่วเขียว อุตสาหกรรมที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบ
ที่ส าคัญได้แก่ การผลิ ตวุ้น เส้ น ซึ่ งตลาดภายในประเทศมีการบริโ ภควุ้นเส้ นปีล ะประมาณ 25,00033,000 ตัน มูลค่าการตลาดประมาณ 25,000 ล้านบาท ในกระบวนการผลิตวุ้นเส้นหลังจากสกัดแป้ง
ออกแล้ว ส่วนที่เหลือคือน้าโปรตีนและกากถั่วเขียว น้าโปรตีนจะถูกทาให้ตกตะกอนและอบแห้งเป็นผง
ละเอียดนาไปใช้ผลิตซอสปรุงรส และกากถั่วเขียว ซึ่งมีทั้งชนิดกากสดและกากแห้งนาไปใช้เป็นอาหาร
สัตว์ ปัจจุบันโรงงานผลิตวุ้นเส้นที่ขึ้นทะเบียนโรงงานมีจานวน 15 ราย โดยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ 3 ราย
ประกอบด้วย บริษัท สิทธินันท์ จากัด บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นไทย จากัด และ บริษัท ไทยวาฟู้ด
โปรดักส์ จากัด สาหรับตลาดส่งออกวุ้นเส้นนั้น ภาวะการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2549 ปริมาณการส่งออกเท่ากับ 3,001 ตัน มูลค่า 314.59 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2550)
ถั่วเขียวจัดอยู่ในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ จากรายงานผลการวิจัยพบว่าวุ้นเส้นที่ผลิตจากถั่ วเขียว
แท้มีค่าดัชนีน้าตาลต่าสุดเมื่อเทียบกับอาหารจากธัญพืชชนิดอื่น ๆ อาหารที่มีค่าดัชนีน้าตาลต่าจะช่วย
ป้องกันและเสริมสร้างภูมิต้านทานต่อโรคบางชนิดในผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมอาหาร เช่น โรคเบาหวาน
เพราะจะช่วยให้ระดับน้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ เป็นผลดีกั บการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
การตอบสนองของอินซูลินดีขึ้นหรือทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยควบคุมน้าหนักตัว และชะลอการ
สร้างไขมันประเภทไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด เป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ช่วย
ให้ ส มรรถภาพทางกี ฬ าสู ง ขึ้ น ช่ ว ยป้ อ งกั น โรคมะเร็ ง บางชนิ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง มะเร็ ง ล าไส้ ใ หญ่
(Komindr et al., 2001; วารสารเกษตรแปรรูป, 2546)
การเก็บรักษาเมล็ดพืช ความชื้นและอุณหภูมิมีบทบาทสาคัญในการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี
ภายในเมล็ด โดยเมล็ดที่มีความชื้นสูงจะมีการเผาผลาญอาหารสูง และเมล็ดที่เก็บรักษาในที่อุณ หภูมิสูง
จะเร่งกิจกรรมในเมล็ดพืชทาให้มีอัตราการหายใจสูง ผลที่ตามมาคือเมล็ดจะสูญเสียความงอกได้เร็ว และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเมล็ดพืชได้ เช่น แป้ง โปรตีน ไขมัน เป็นต้น และส่งผลทาให้เมล็ดพืช
มีคล้าขึ้น ซึ่งเกิดจากกรดอะมิโนทาปฏิกิริยากับน้าตาลรีดิวซ์เกิด ปฏิกิริยาสีน้าตาล (Delouche et al.,
1972)
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ระเบียบวิธกี ารวิจยั
เป็นการศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวที่มีผลต่อคุณภาพการแปรรูป เช่น ปริมาณ
แป้ ง โปรตี น ไขมั น ความหนื ด (viscosity) น้ าแป้ ง สุ ก (Paste) Hardness, Fracturability,
Springiness, Cohesiveness, Gumminess, Chewiness เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนาไปใช้
ประโยชน์ในการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวก่อนนาไปแปรรูปต่อไป
ผลการวิจยั และอภิปราย
ผลของการเก็บรักษาเมล็ดถัว่ เขียวทีม่ ีตอ่ คุณภาพแป้ง
ดาเนินปลูกถั่วเขียวในต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์
หลวง ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เพื่อใช้ในการทดลอง
การผลิตเมล็ดถั่วเขียวในต้นฤดูฝน
ดาเนินการปลูกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 อายุเก็บ
เกี่ยว 65 วัน นาเมล็ดเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดให้มีความชื้น 10-11 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้น
นาเมล็ดถั่วเขียวบรรจุใส่ถุงๆ ละ 30 กิโลกรัม โดยแบ่งเป็น 4 ซ้า ๆ ละ 150 กิโลกรัม เก็บรักษาในสภาพ
อุณหภูมิห้องวางบนพาเลทที่สะอาด เมื่อครบกาหนดการเก็บรักษาดาเนินการสุ่มเมล็ดเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ ดพั น ธุ์และคุณค่าทางโภชนาการ จานวน 1 กิโ ลกรัม และแปรรูปเป็นแป้ งถั่ว เขียวเพื่ อ
วิเคราะห์คุณภาพของแป้งถั่วเขียวที่ บริษัท สิทธินันท์ จากัด หลังจากนาแป้งถั่วเขียวไปแปรรูปเป็นวุ้น
เส้นและนาวุ้นเส้นไปวิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นและความเหนียว โดยเริ่มเก็บรักษาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2559 ผลการทดลองพบว่า ก่อนเก็บรั กษาเมล็ดถั่ว เขีย วพันธุ์ชัยนาท 84-1 เมล็ดถั่วเขียวมีความชื้น
11.43 เปอร์เซ็นต์ ความงอก 91.50 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรง 83.00 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงสีผิว
เมล็ด 0 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเก็บรักษา 12 เดือน พบว่า เมล็ดถั่วเขียวมีความชื้น 11.74 เปอร์เซ็นต์
ความงอก 91.75 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงลดลงเหลือ 61.63 เปอร์เซ็นต์ และมีการเปลี่ยนแปลงสีผิว
เพิ่มขึ้นเป็น 19.25 เปอร์เซ็นต์ ด้านคุณค่าโภชนาการของเมล็ดถั่วเขียว พบว่า ตลอดอายุการเก็บรักษา
12 เดื อ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเล็ ก น้ อ ย โดยมี ไ ขมั น 1.49-1.52 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โปรตี น 22.58-24.00
เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 3.98-4.04 เปอร์เซ็นต์ แป้ง 46.45-56.56 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพของแป้งถั่วเขียว พบว่า ตลอดอายุการเก็บรักษามีการ
เปลี่ ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีเปอร์เซ็น ต์ความชื้น 10.9-13.5 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์แป้ง 73.8-89.5
เปอร์เซ็นต์ ค่าความขาวของแป้งก่อนเก็บรักษามีความขาว 91.3 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเก็บรักษา 12 เดือน
ความขาวลดลงเป็น 86.1 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนืด Viscosity พบว่าตลอดอายุการเก็บรักษา 12 เดือน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยอยู่ระหว่าง 990-1,045 B.U. และค่าความเหนียวหนืดของน้าแป้งสุก (Paste)
พบว่า มีระดับความเหนียวสูง ด้านสีของน้าแป้งสุก พบว่า ก่อนเก็บรักษาสีน้าแป้งสุกเป็นสีคล้าเล็กน้อย
ตั้งแต่การเก็บรักษา 3 เดือนเป็นต้นไป สีน้าแป้งสุกเป็นสีคล้าแดง ด้านข้อมูลเนื้อสัมผัส วิเคราะห์โดยใช้
เครื่อง Texture Analysis ตลอดอายุการเก็บรักษา 12 เดือน พบว่า ค่า Hardness ที่บ่งบอกถึงความ
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แข็งของแป้งถั่วเขียว มีค่า Hardness อยู่ระหว่าง 32.54-48.66 g ด้านค่า Fracturability หรือการ
แตกหักของตัวอย่าง พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 8.96-9.52 g ด้านค่า Springiness หรือ ค่าความยืดหยุ่นซึ่ง
แสดงถึงการคืนตัวของแป้ง พบว่ามีค่าใกล้เคียงกั นอยู่ระหว่าง 0.92-0.98 ด้านค่า Cohesiveness หรือ
ค่ า ความสามารถในการเกาะรวมกั น พบว่ า มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั น อยู่ ร ะหว่ า ง 0.46-0.60 ส่ ว นค่ า
Gumminess ค่าความทนต่อการเคี้ยว และค่า Chewiness ค่าความเหนียวซึ่งเป็นแรงใช้ในการแยกตัว
อย่าง พบว่า ทั้ง 2 ค่าเป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยก่อนเก็บรักษา มีค่า Gumminess 17.03 และค่า
Chewiness 15.75 หลังจากเก็บรักษา 3 เดือน ค่าทั้งสองค่าเพิ่มขึ้น เป็น 23.71 และ 22.46 ตามลาดับ
ด้านการแปรรูป พบว่า ทุกอายุการเก็บรักษา เมื่อนาเมล็ดถั่วเขียว 15 กิโลกรัม สามารถแปรรูป
เป็นแป้งถั่วเขียวอยู่ระหว่าง 5.56-5.72 กิโลกรัม และเมื่อนาแป้งถั่วเขียว 3 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็น
วุ้นเส้นอยู่ระหว่าง 2.68-2.84 กิโลกรัม และเมื่อนาวุ้นเส้นมาต้มให้สุก ทดสอบด้านความเหนียวของวุ้น
เส้นโดยการดึงวุ้นเส้นยืดออกจนขาด พบว่า ก่อนเก็บรักษาสามารถยืดได้สูงที่สุด 2.53 เซนติเมตร และ
ตั้งแต่อายุการเก็บรักษา 3 จนถึง 12 เดือน สามารถยืดได้อยู่ระหว่าง 1.20-1.29 เซนติเมตร และทุกอายุ
การเก็บรักษาวุ้นเส้นหลังต้มแล้วจะมีสีขาวใส
การผลิตเมล็ดถั่วเขียวในปลายฤดูฝน
ดาเนินการปลูกในวันที่ 22 กันยายน 2560 เก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 อายุเก็บเกี่ยว
65 วัน นาเมล็ดเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดให้มีความชื้น 10-11 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นนา
เมล็ดถั่วเขียวบรรจุใส่ถุงๆ ละ 30 กิโลกรัม โดยแบ่งเป็น 4 ซ้า ๆ ละ 150 กิโลกรัม เก็บรักษาในสภาพ
อุณหภูมิห้องวางบนพาเลทที่สะอาด เมื่อครบกาหนดการเก็บรักษาดาเนินการสุ่มเมล็ดเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ ดพั น ธุ์และคุณค่าทางโภชนาการ จานวน 1 กิโ ลกรัม และแปรรูปเป็นแป้ งถั่ว เขียวเพื่ อ
วิเคราะห์คุณภาพของแป้งถั่วเขียวที่ บริษัท สิทธินันท์ จากัด หลังจากนาแป้งถั่วเขียวไปแปรรูปเป็นวุ้น
เส้นและนาวุ้นเส้นไปวิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นและความเหนียว โดยเริ่มเก็บรักษาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2560 ผลการทดลองพบว่า ก่อนเก็บรั กษาเมล็ดถั่ว เขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 เมล็ดถั่วเขียวมีความชื้น
11.04 เปอร์เซ็นต์ ความงอก 89.50 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรง 82.13 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงสีผิว
เมล็ด 0.8 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเก็บรักษา 12 เดือน พบว่า เมล็ดถั่วเขียวมีความชื้น 11.61 เปอร์เซ็นต์
ความงอก 91.38 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงลดลงเหลือ 71.63 เปอร์เซ็นต์ และการเปลี่ยนแปลงสีผิว
เพิ่มขึ้นเป็น 21.3 เปอร์เซ็นต์ ด้านคุณค่าโภชนาการของเมล็ดถั่วเขียว พบว่า ตลอดอายุการเก็บรักษา 12
เดือน มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีไขมัน 1.54-1.61 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 22.13-24.41 เปอร์เซ็นต์
เยื่อใย 4.01-4.07 เปอร์เซ็นต์ แป้ง 50.27-52.92 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพของแป้งถั่วเขียว พบว่า ตลอดอายุการเก็บรักษามีการ
เปลี่ ยนแปลงเล็กน้ อย โดยมีเปอร์เซ็น ต์ความชื้น 11.9-13.1 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์แป้ง 83.8-95.9
เปอร์เซ็นต์ ค่าความขาวของแป้งก่อนเก็บรักษามีความขาว 85.5 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเก็บรักษา 12 เดือน
ความขาวลดลงเป็น 89.1 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนืด Viscosity พบว่าตลอดอายุการเก็บรักษา 12 เดือนมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยอยู่ระหว่าง 1,033-1,094 B.U. และค่าความเหนียวหนืดของน้าแป้งสุก
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(Paste) พบว่า มีระดับความเหนียวสูง ด้านสีของน้าแป้งสุก พบว่า ก่อนเก็บรักษาสีน้าแป้งสุกเป็นสีคล้า
เล็กน้อย ตั้งแต่การเก็บรักษา 9 เดือนเป็นต้นไป สีน้าแป้งสุกเป็นสีขาวอมเหลือง ด้านเนื้อสัมผัส ตลอด
อายุ การเก็บ รั กษา 12 เดือน พบว่า ค่า Hardness ที่บ่งบอกถึง ความแข็งของแป้งถั่ ว เขีย ว มีค่ า
Hardness อยู่ระหว่าง 52.50-54.88 g ด้านค่า Fracturability หรือการแตกหักของตัวอย่าง พบว่า มีค่า
อยู่ระหว่าง 9.47-9.61 g ด้านค่า Springiness หรือ ค่าความยืดหยุ่นซึ่งแสดงถึงการคืนตัวของแป้ง
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.95 ด้านค่า Cohesiveness หรือค่าความสามารถในการเกาะรวมกัน มีค่าใกล้เคียง
กันอยู่ระหว่าง 0.50-0.55 ส่วนค่า Gumminess ค่าความทนต่อการเคี้ยว พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 24.3726.64 และค่า Chewiness ค่าความเหนียวซึ่งเป็นแรงใช้ในการแยกตัวอย่าง พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง
22.28-24.78 ด้านการแปรรูป ทุกอายุการเก็บรักษา เมื่อนาเมล็ดถั่วเขียว 15 กิโลกรัม สามารถแปรรูป
เป็นแป้งถั่วเขียวอยู่ระหว่าง 5.21-5.85 กิโลกรัม และเมื่อนาแป้งถั่วเขียว 3 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็น
วุ้นเส้นอยู่ระหว่าง 2.73-2.82 กิโลกรัม และเมื่อนาวุ้นเส้นมาต้มให้สุก ทดสอบด้านความเหนียวของวุ้น
เส้นโดยการดึงวุ้นเส้นยืดออกจนขาด พบว่า ก่อนการเก็บรักษา จนถึงการเก็บรักษา 6 เดือน สามารถยืด
ได้อยู่ระหว่าง 1.32-1.53 เซนติเมตร ส่วนอายุการเก็บรักษา 9 และ 12 เดือน ความสามารถในการยืด
ลดลงอยู่ระหว่าง 1.22-1.26 เซนติเมตร และทุกอายุการเก็บรักษาวุ้นเส้นหลังต้มจะมีสีขาวใส
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
จากผลของการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวที่มีต่อคุณภาพแป้ง โดยนาเมล็ดถั่วเขียวจากการปลูกใน
ฤดูฝนและปลายฤดูฝนมาเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 0, 3, 6, 9 และ 12 เดือน สรุปได้ว่า เมื่อเก็บรักษาเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน คุณภาพด้านเมล็ดถั่วเขียว มีความชื้นเหมาะสมและเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง ส่วน
ความแข็งแรงของเมล็ดถั่วเขียว พบว่า ในฤดูฝนและปลายฤดูฝน ความแข็ งแรงลดลงเหลือ 61.63 และ
71.63 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงสีผิวเมล็ด หลังจากเก็บรักษา 12 เดือน พบว่า ในต้นฤดู
ฝนและปลายฤดูฝ นมีเ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสี ผิ ว เมล็ ด เพิ่ ม ขึ้น 19.25 และ 21.3 เปอร์เ ซ็ น ต์
ตามลาดับ ด้านคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดถั่วเขียว พบว่า ในฤดูฝนและปลายฤดูฝน ทุกระยะการ
เก็บรักษา คุณค่าทางโภชนาการมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีไขมัน 1.49-1.61 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน
22.13-24.41 เปอร์เซ็นต์ ไฟเบอร์ 3.98-4.07 เปอร์เซ็นต์ แป้ง 46.45-56.56 เปอร์เซ็นต์
ข้ อ มู ล ด้ า นแป้ ง ถั่ ว เขี ย ว พบว่ า ในฤดู ฝ นและปลายฤดู ฝ น ในทุ ก ระยะการเก็ บ รั ก ษามี ก าร
เปลี่ ย นแปลงเล็ ก น้ อ ยไม่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพส าหรั บ น าไปแปรรู ป โดยมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ป้ ง 73.8 -95.9
เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนืด Viscosity อยู่ในระดับที่เหมาะสม 990-1,094 B.U. ทั้ง 2 ฤดูปลูก สีของน้า
แป้งสุกไม่มีผลต่อคุณภาพการแปรรูป
ข้ อ มู ล ด้ า นเนื้ อ สั ม ผั ส พบว่ า ต้ น ฤดู ฝ น ทุ ก ระยะการเก็ บ รั ก ษาจะมี ค่ า Hardness,
Fracturability, Springiness, Cohesiveness ใกล้เคียงกัน ส่วนค่า Gumminess, Chewiness
หลังจากเก็บรักษา 3 เดือนค่าทั้งสองมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปลายฤดูฝน พบว่า ทุกระยะการเก็บรักษามี
ค่าใกล้เคียงกัน ข้อมูลด้านการแปรรูป พบว่า ทั้ง 2 ฤดูปลูกโดยทุกอายุการเก็บรักษา วุ้นเส้นหลังต้มจะมี
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สีขาวใส ทดสอบด้านความเหนียวของวุ้นเส้นโดยการดึงวุ้นเส้นยืดออกจนขาด พบว่า ต้นฤดูฝนก่อนเก็บ
รักษาสามารถยืดได้สูงที่สุด 2.53 เซนติเมตร และอายุการเก็บรักษา 12 เดือน ความสามารถในการยืดจะ
ลดลงเหลือ 1.20 เซนติเมตร ในปลายฤดูฝนก่อนการเก็บรักษา จนถึงอายุการเก็บรักษา 6 เดือน สามารถ
ยืดได้ 1.32-1.53 เซนติเมตร ส่วนอายุการเก็บรักษา 9 และ 12 เดือน ความสามารถในการยืดลดลง
เหลือ 1.22-1.26 เซนติเมตร
เอกสารอ้างอิง
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กิจกรรมที่ 4 ระบบการปลูกพืช
บทคัดย่อ
ผลการตรึงไนโตรเจนในถั่วเขียวที่อายุต่างๆ โดยวิธี N-difference เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอ้างอิง
ที่เป็น ข้าวโพดหวาน ให้ค่าติดลบ ระหว่าง (-16.1)–(-5.8) กิโ ลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ด้านผลผลิ ต ของ
ข้าวโพดหวานที่ปลูกตาม พบว่า การใช้เศษซากถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม การใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วัน
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสดทั้ งเปลือกสูงที่สุด เฉลี่ย 1,685 2,516 และ 2,322
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่แตกต่างจากการใส่เฉพาะซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และเก็บเกี่ยว 2
ครั้ง เฉลี่ย 1,821 2,069 และ 1,878 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านผลผลิตฝักสดปอกเปลือก พบว่า การใส่ซาก
ถั่วเขียวที่อายุ 45 วัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้าหนักฝักสดปอกเปลือก
สูงที่สุด คือ 1,784 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากการใส่ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้งร่วมกับการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่เฉพาะซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1
ครั้ง และ 2 ครั้ง คือ เฉลี่ยเท่ากับ 1,573 1,334 1,523 และ 1,362 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ขณะที่
น้าหนักฝักมาตรฐาน พบว่า การใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30
กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้าหนักฝักมาตรฐานสูงที่สุด 1,545 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากการใส่ซาก ถั่วเขียวที่
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เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัม การใส่เฉพาะซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน
ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ที่ให้น้าหนักฝักมาตรฐาน ระหว่าง
1,064-1,446 กิโลกรัมต่อไร่
ผลการตรึงไนโตรเจนของพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ดโดยวิธี N-difference เมื่อเปรียบเทียบกับ
พืชอ้างอิงที่เป็นข้าวโพดหวาน พบว่า ถั่วพุ่ม และถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ตรึงไนโตรเจนได้มากที่สุด เท่ากับ
45.7 และ 47.7 กิโลกรัมไนโตรเจนต่ อไร่ รองลงมา คือ ถั่วเขียว 3.6 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม (non-nod) เป็นพืชอ้างอิง การตรึงไนโตรเจนของถั่วพุ่ม และถั่วลิสง
พันธุ์ไทนาน 9 ตรึงไนโตรเจนได้มากที่สุด 28.8 และ 30.8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ตามลาดับ ด้าน
ผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกตาม การใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30
กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกสูงสุด 2,685 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากการใส่ซากถั่วพุ่ม
และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ให้ ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 2,197
2,371 และ 2,486 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ การใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ การ
ใส่ซากถั่วพุ่ม ซากถั่วเขียว และซากถั่วลิสง ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกไม่แตกต่างกัน ส่วนผลผลิตฝักสด
ปอกเปลือก และฝักมาตรฐาน พบว่า การใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30
กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝัก
สดปอกเปลือก และฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกัน คือ ระหว่าง 1,711-1,920 และ 1,534-1,828 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดับ และการใส่ ซากถั่ ว พุ่ม ซากถั่ว เขี ยว และซากถั่ว ลิ ส งพัน ธุ์ ไทนาน 9 ให้ น้ าหนั กฝั ก
มาตรฐานเทียบเท่ากับการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการใส่ซากถั่วเหลืองและ
ถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม ให้ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก และฝักมาตรฐานต่าที่สุด คือ ระหว่าง 1,345-1,347
และ 950-1,015 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ
คาหลัก: ถั่วเขียว, พืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ด, การตรึงไนโตรเจน, เศษซากพืช, พืชตาม, N-difference
method, 15N isotope
ABSTRACT
The nitrogen fixation of mungbean calculated using N-difference method. The
results revealed that the amount of N2 fixed of mungbean for all stages were minus as
compared to sweet corn reference crop. The results of crops residual benefit for yield
of sweet corn as a following crop. The application of Non-nod stover, 45 days old
mungbean stover plus 30 kg N/rai gave the highest ear with husk weight, which ranging
1,685-2,516 kg/rai, but they did not differ from 35 days old, harvest 1 time and harvest 2
times. The application of 45 days old mungbean stover plus 30 kg N/rai attained the
highest ear without husk weight of 1,784 kg/rai, but did not differ from applying
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mungbean stover of harvest 2 times plus 40 kgN/rai, 35 days old, harvest 1 time and
harvest 2 times. The application of 45 days old plus 30 kg N/rai, harvest 2 times plus 40
kg N/rai, 35 days old, harvest 1 time and harvest 2 times showed no significant
differences in standard ear weight, which ranging 1,064-1,446 kg/rai.
The nitrogen fixation of grain legume calculated using N-difference method. The
results revealed that the amount of the highest N2 fixed in cowpea and peanut cultivar
Tainan 9 as compared to both reference crop. The results of crops residual benefit for
yield of sweet corn as a following crop. The application of sweet corn stover plus 30 kg
N/rai, cowpea stover and nitrogen fertilizer rate of 30-40 kg/rai showed no significant
differences in ear with husk weight, which ranging 2,197-2,685 kg/rai. The application of
nitrogen fertilizer rate of 30-40 kg N/rai, cowpea stover, mungbean stover and peanut
cultivar Tainan 9 gave no significant difference in ear with husk weight. Similar results
were also found in ear with husk weight. The application of sweet corn stover plus 30 kg
N/rai and nitrogen fertilizer rate of 30-40 kg N/rai showed no significant differences in ear
without husk weight and standard ear weight, which ranging 1,711-1920 and 1,534-1,828
kg/rai, respectively. The application of cowpea stover, mungbean stover and peanut
stover cultivar Tainan 9 attained equal standard ear weight with application of nitrogen
fertilizer rate of 40 kgN/rai. Whereas, application of soybean stover and Non-nod stover
gave the lowest ear without husk and standard ear weight, which ranging 1,345-1,347
and 950-1,015 kg/rai, respectively.
Key words: mungbean, grain legumes, nitrogen fixation, crop stover, subsequent crops,
N-difference method, 15N isotope
ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาทีท่ าการวิจยั
การปลู ก พื ช ตระกู ล ถั่ ว ในระบบปลู ก พื ช และจั ด การเป็ น ปุ๋ ย พื ช สดนิ ย มปฏิ บั ติ เนื่ อ งจาก
ความสามารถของพืชตระกูลถั่วในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และอายุสั้น ทาให้สามารถจัดเข้าไปใน
ระบบปลูกพืชได้ง่าย แต่พืชตระกูลถั่วมักมีปริมาณไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในใบ การไถกลบซาก ทาให้
ย่อยสลายเร็ว การปลดปล่อยธาตุอาหารจึงมักไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกตาม หรือปลูกร่วม เนื่องจาก
ปลดปล่อยเร็วกว่าพืชที่ปลูกตามหรือปลูกร่วมยังไม่พร้อมที่จะดูดใช้หรือระบบรากยังไม่พร้อมที่ จะดูดใช้
ธาตุอาหารที่ปล่อยออกมา (Non synchrony with crop demand) การจัดการระบบปลูกพืชโดยใช้พืช
ตระกูลถั่ว ช่วยลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้ เมื่อมีการจัดการได้อย่างถูกวิธี เช่น การเลือกชนิดของถั่ว การ
จัดการซาก และการใส่ปุ๋ยให้อย่างถูกต้อง ชนิดของถั่ว อายุ และการจัดการ มีผลต่อการความเร็วในการ
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ย่อยสลาย การปลดปล่อยธาตุอาหาร ความแตกต่างเกิดจากมีองค์ประกอบพืชที่แตกต่างกัน คุณสมบัติ
ทางเคมี แ ตกต่ า งกั น เช่ น ปริ ม าณลิ ก นิ น และโพลี ฟี น อลที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ชนิ ด พื ช อายุ พื ช และ
องค์ประกอบของพืช สามารถนามาจัดการให้การปลดปล่อยธาตุอาหารสอดคล้องกับความต้องการของ
พืชที่ปลูกร่วมหรือปลูกตาม เพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตพืชที่ปลูกร่วมหรือปลูกตามได้ ดังนั้น
การน าพืช ตระกู ล ถั่ ว บริ โ ภคเมล็ ดมาปลู กในระบบปลู ก พื ช ที่ เ หมาะสม เช่น ระบบการปลู ก พื ช ตาม
(Sequential cropping) การปลูกพืชแซมหรือพืชสลับ (Intercropping) การปลูกพืชหมุนเวียน
(Rotation Cropping) และการปลูกพืชแบบผสม (Mixed Cropping) จึงเป็นการรักษาสมดุลของธาตุ
อาหารในดินในระบบปลูกพืช ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการผลิ ตพืช หรือบางกรณีอาจไม่ต้องใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนเลย
ข้าวโพดหวาน จัดเป็นพืชที่มีศักยภาพสูง เพราะปลูกง่าย ใช้ระยะเวลาการผลิตสั้น มีความเสี่ยง
ต่า ใช้สารเคมีน้อย นอกจากนี้ยังเหมาะสมสาหรับเกษตรกรในชนบท โดยเฉพาะในเขตที่มีน้า สามารถ
ปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกในพื้นที่เดิม 2-3 ครั้งต่อปี หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตฝักสด จะ
เหลือส่วนเศษซากต้นข้าวโพด สามารถไถกลบลงในแปลง หรือนาไปเป็นอาหารสัตว์ กรมพัฒนาที่ดินได้
รายงานว่า ปริมาณตอซังข้าวโพด 490 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
เท่ากับ 2.59 0.73 และ 10.82 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ เศษตอซังพืชตระกูลถั่ว 580 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ากับ 14.03 3.53 และ 17.05 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น
การนาเศษซากพืชออกไปจากแปลงปลูก จะทาให้ธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน ถูกนาออกไปจากดินด้วย ทา
ให้ธาตุอาหารมีปริมาณลดลง และสูญเสียความสมดุลไป จึงจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมธาตุอาหารให้แก่พืช
เพื่อให้ มีอ ยู่ ในปริ ม าณที่ พอเพีย งและสมดุ ล โดยการใส่ ปุ๋ย เพื่อ ให้ พื ช ที่ป ลู กเจริญ ให้ ผ ลผลิ ตสู งและ
คุณภาพผลผลิตดี ทาให้ต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิตพืช
การใช้เศษซากพืชโดยการไถกลบลงในดินเพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหาร เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง ธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของพืชตระกูลถั่ว เมื่อ
ไถหรือสับกลบลงไปในดิน จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน ปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนออกมาใน
รูปอนุมูลแอมโมเนียม และไนเตรท ตามลาดับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกตาม (Giller, 2001) มี
รายงานการปลูกถั่วเขียวเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดได้ถึง 5
กิโลกรัมต่อไร่ (Meesawat et al., 1995) ขณะที่ข้าวโพดปลูกตามถั่วเหลือง ข้าวโพดลดการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนลง 45 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวโพดตามข้าวโพด (Kurtz et al.,
1984) อย่างไรก็ตาม ความเป็นประโยชน์จากเศษซากพืชจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณไนโตรเจนที่
ตรึงได้ ปริมาณไนโตรเจนที่ติดไปกับผลผลิต และการจัดการเศษซากพืช ทั้งนี้ ยังไม่ได้นับการสูญเสียโดย
กระบวนการอื่นๆ เช่น การชะล้าง (leaching) และการดีไนตริฟิเคชั่น (denitrification) วัตถุประสงค์
ของการทดลอง เพื่อศึกษาการตรึงไนโตรเจนของพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ด และผลการตรึงไนโตรเจนต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกตามในฤดูถัดมา เพื่อใช้แนะนาการปลูกพืชตระกูล
บริโภคเมล็ดในระบบปลูกพืชต่อไป
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ระเบียบวิธกี ารวิจยั
การตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียวเมื่อไถกลบอายุแตกต่างกัน ได้แก่ ถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ถั่วเขียวที่
อายุ 45 วัน ถั่วเขียวหลังเก็บเกี่ยว 1 ครั้ง ถั่วเขียวหลังเก็บเกี่ยว 2 ครั้ ง โดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค
และศึกษาการดูดใช้ไนโตรเจนจากเศษซากถั่วเขียวโดยข้าวโพดหวาน เปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
อั ต รา 30 และ 40 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ และศึ ก ษาการตรึ ง ไนโตรเจนของพื ช ตระกู ล ถั่ ว บริ โ ภคเมล็ ด
ประกอบด้วย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถั่วพุ่ม โดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค และศึกษาการดูด
ใช้ไนโตรเจนจากเศษซากพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ด โดยข้าวโพดหวาน เปรี ยบเทียบการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบคาแนะนาการใช้ประโยชน์จากการตรึงไนโตรเจนของ
ถั่วเขียวที่อายุต่างๆ และถั่วบริโภคเมล็ด ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถั่วพุ่ม ให้กับเกษตรกรต่อไป
ผลการวิจยั และอภิปราย
การตรึงไนโตรเจนของถัว่ เขียวเมื่อไถกลบอายุแตกต่างกันและการดูดใช้ไนโตรเจนจากเศษซากถัว่ เขียว
โดยข้าวโพดหวาน โดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค
ผลการทดลองปี 2560
แผนการดาเนินงานในฤดูฝน ทาให้ประสบปัญหาฝนตกชุก ไม่สามารถเตรียมแปลงและปลูกพืช
ตามกรรมวิธีที่กาหนดในฤดูฝน จึงปรับแผนการดาเนินงานโดยปลูกพืชตระกูลถั่วในฤดูแล้ง ปี 2561 และ
ข้าวโพดหวานเป็นพืชตามในต้นฤดูฝน
ผลการทดลองปี 2561
ดาเนินการทดลองบนดินร่วนทราย ชุดดินเดิมบาง ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืช ดังนี้ ค่า pH
6.1 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ระดับสูง 39 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินต่า 33 มิลลิกรัมต่อ
กิโ ลกรั ม ดิ น ท าการปลู ก ถั่ ว เขีย ว เมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2561 ผลการตรึ ง ไนโตรเจนของถั่ ว เขี ย ว
เนื่องจากเป็นการศึกษาการตรึงไนโตรเจนโดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค จาเป็นต้องส่งตัวอย่างพืชไป
วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการต่างประเทศ จึงทาการวิเคราะห์การตรึงไนโตรเจนโดยวิธี N-difference คือ
เปรียบเทียบการตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียวกับพืชอ้างอิง (ข้าวโพดหวาน) พบว่า การตรึงไนโตรเจนโดยวิธี
นี้ ถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน 45 วัน 45 วัน (กรรมวิธีตรวจสอบ) เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง และเก็บ
เกี่ยว 2 ครั้ง (ตรวจสอบ) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เท่ากับ -16.1 -16.0 -12.5 -10.2 -12.0 และ
-5.8 กิโลกรัมต่อไร่ แสดงให้เห็นว่า ถั่วเขียวทุกกรรมวิธี ไม่มีการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ เนื่องจากให้ค่า
ติดลบ ซึ่ง Boddey et al. (1984) อ้างถึงโดย People and Herridge, 1990) รายงานว่า ข้อจากัดของ
การใช้วิธีนี้ คือ การที่พืชตระกูลถั่วและพืชอ้างอิง จะได้ไนโตรเจนจากดินและปุ๋ยในปริมาณเดียวกันนั้น มี
โอกาสเป็ น จริ งได้ย าก เพราะพืช ที่ตรึ งไนโตรเจนกับไม่ตรึงไนโตรเจน จะมีการใช้ไนโตรเจนจากดิน
แตกต่างกัน แม้จะใช้สายพันธุ์ใกล้เคียงกันแต่คัดเลือกมาให้แตกต่างกันเพียงการเกิดปม ในบางครั้งอาจมี
ลักษณะทางกายภาพของระบบรากที่ต่างกัน และในดินที่ขาดไนโตรเจนรุนแรง พืชอ้างอิงที่ไม่ส ามารถ
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ตรึงไนโตรเจน จะมีระบบรากที่จากัด ซึ่งอาจได้ไนโตรเจนจากดินน้อยกว่าถั่ว ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนได้
จากอากาศ และมีการเจริญเติบโตของระบบรากที่ดีกว่า ด้านผลผลิต พบว่า ผลผลิตเมล็ดของถั่วเขียว
เก็ บ เกี่ย ว 1 ครั้ ง และเก็ บ เกี่ย ว 2 ครั้ ง (กรรมวิ ธี ต รวจสอบ) เฉลี่ ย 63 92 และ 94 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่
ตามลาดับ ผลผลิตฝักถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม (Non-nod) เฉลี่ย 217 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิ ตฝักสดทั้ง
เปลื อกของข้าวโพดหวานลู กผสม เท่ากับ 1,898 กิโลกรัมต่อไร่ หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช พบว่า
ถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน 45 วัน เก็บเกี่ยว 1 ครั้ ง เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม และข้าวโพดหวาน
ลูกผสม ให้น้าหนักซากสด 380 438 342 455 1,552 1,752 556 และ 401 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ
และน้าหนักซากแห้ง เท่ากับ 71 91 86 113 474 513 130 และ 95 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ซึ่งมี
ปริมาณไนโตรเจนในซาก เท่ากับ 4.3 4.4 7.9 10.3 20.4 30.7 8.5 และ 7.9 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ
แต่ผลวิเคราะห์ดินหลังเก็บเกี่ยวถั่วเขียว พบว่า ทุกกรรมวิธีให้ค่า pH ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณ
ฟอสฟอรั ส ที่เป็น ประโยชน์ ปริ มาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ค่า pH
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
วิเคราะห์ดินก่อนปลูกถั่วเขียว ขณะที่ค่าวิเคราะห์ดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานลูกผสมที่ปลูกตามในฤดู
ถัดมา พบว่า ทุกกรรมวิธีให้ค่าวิเคราะห์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และพบว่ามีความแปรปรวน ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ แนวโน้มลดลง แต่ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้แนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทาการไถกลบซากถั่วเขียวที่อายุต่างๆ ซากถั่วลิสง และข้าวโพดหวานลูกผสมลงในแปลงทดลอง
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหารไนโตรเจนสาหรับข้าวโพดหวานที่ปลูกตามในฤดู
ถัดมา ทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยทาการปลูกข้าวโพดหวาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ผลการ
ทดลอง พบว่า การใช้เศษซากถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม การใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40
กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกสูงที่สุด เฉลี่ย 1,685 2,516 และ 2,322 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่
แตกต่างจากการใส่เฉพาะซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง เฉลี่ย 1,821
2,069 และ 1,878 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านผลผลิตฝักสดปอกเปลือก กลับพบว่า การใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45
วัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ให้น้าหนักฝักสดปอกเปลือกสูงที่สุด คือ 1,784 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่าง
จากการใส่ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้งร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่
เฉพาะซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง คือ เฉลี่ยเท่ากับ 1,573
1,334 1,523 และ 1,362 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผลผลิตฝักมาตรฐาน ซึ่งเป็นฝักสดปอกเปลือกที่มีความยาว
ฝักมากกว่า 10 เซนติเมตร และความกว้างฝักมากกว่า 4.0 เซนติเมตร (มาตรฐาน มกอช.) ให้ผลใน
ทานองเดียวกับผลผลิตฝักสดปอกเปลือก โดยการใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วัน ให้ผลผลิตฝักสดมาตรฐาน
สูงที่สุด 1,545 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากการใส่ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่เฉพาะซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง
และเก็บเกี่ย ว 2 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,446 1,181 1,361 และ 1,064 กิโ ลกรัมต่อไร่ ชี้ให้ เห็นว่า
ปริมาณธาตุอาหารที่ตกค้างในเศษซากถั่วเขียว สามารถย่อยสลายเป็นประโยชน์ต่อข้าวโพดหวานที่ปลูก

49
ตาม โดยการไถกลบซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง แล้วปลูก
ข้าวโพดหวานตาม ข้าวโพดหวานสามารถให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจน สอดคล้องกับ
Meesawat et al. (1995) ที่รายงานว่า การปลูกถั่วเขียวเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนของข้าวโพดได้ถึง 5 กิโลกรัมต่อไร่ Phoomthaisong et al. (2003) รายงานว่า การไถกลบ
ซากถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ด 2 ครั้ง แล้วปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามในฤดูถัดมา ข้าวโพดให้
ผลผลิตเมล็ดเทียบเท่ากับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 4.8 กิโลกรัมต่อไร่ การไถกลบซากถั่วลิสงพันธุ์ไท
นาน 9 ให้ผลผลิตเมล็ดข้าวโพดเทียบเท่ากับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 9.6 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งน้าหนักแห้ง
ซากของถั่วลิสงสูงกว่าน้าหนักแห้งซากของถั่วเขียวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ Sharma et al. (1995)
พบว่า การปลูกข้าวและข้าวสาลีตามถั่วเขียวที่ปลูกเพื่อเก็บเมล็ด สามารถทดแทนปุ๋ยยูเรีย เท่ากับ 30
กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ และผลผลิตข้าวสาลีเทียบเท่ากับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 120 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์
(Sharma and Prasad, 1999) ขณะที่ Sukumarn et al. (2011) รายงานว่า การปลูกข้าวโพด ข้าวฟ่าง
และทานตะวัน ตามถั่วเขียวพันธุ์กาแพงแสน 2 ในฤดูถัดมา ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ประมาณ 4 เท่า และทานตะวัน ประมาณ 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม
ด้านความกว้างฝัก ความยาวฝัก ความกว้างซั ง และค่าความหวาน ทุกกรรมวิธีให้ค่าไม่แตกต่าง
กั น ทางสถิ ติ มี ค่ า ระหว่ า ง 3.2-4.7 12.7-19.5 1.8-2.9 เซนติ เ มตร และ 10.4-14.0 องศาบริ ก ซ์
ตามลาดับ ซึ่งค่าความหวานจากการทดลองนี้ แตกต่างจาการทดลองของ Mariusz and Piasecki
(2013) ที่พบว่า การเพิ่มอัตราปุ๋ยไนโตรเจนจาก อัตรา 0 เป็น 120 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ให้กับข้าวโพด
หวาน มีผลทาให้ปริมาณน้าตาลซูโครสในเมล็ดลดลง ขณะที่ เสาวลักษณ์ และจีราภรณ์ (2558) พบว่า
ค่าความหวานของข้าวโพดหวานพันธุ์ ATS5 ที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ และ
46-0-0 อัตรา 45 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ความหวานสูงสุด 15.9 องศาบริกซ์ แต่การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมีค่า
ความหวานต่ากว่าการไม่ใส่ปุ๋ย คือ 10.75 องศาบริกซ์ ด้านความยาวปลายฝัก ซึ่งเป็นส่วนของปลายฝักที่
ไม่มีเมล็ด มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วันร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้งโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน มีความยาวปลายฝักน้อยที่สุด 0.5 0.7 และ
1.1 เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างจากการใส่เฉพาะซากถั่วเขียว อายุ 35 วัน 45 วัน และเก็บเกี่ยว
2 ครั้ง โดยมีค่าความยาวปลายฝัก ระหว่าง 1.7 2.3 และ 1.9 เซนติเมตร ตามลาดับ ส่วนการใส่ซากถั่ว
ลิส งพัน ธุ์ ไม่มีป ม มีความยาวปลายฝั กมากที่สุ ด 3.5 เซนติเมตร เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของ
ข้ า วโพดหวานที่ ร ะยะออกไหม 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และที่ ร ะยะเก็ บ เกี่ ย ว พบว่ า ที่ ร ะยะออกไหม 50
เปอร์เซ็นต์ การใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และ
การใส่ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้าหนักแห้ง
ส่วนเหนือดินสูงที่สุด 383 และ 369 กรัมต่อตารางเมตร ไม่แตกต่างจากการใส่เฉพาะซากถั่วเขียวที่เก็บ
เกี่ยว 1 ครั้ง ด้านดัชนีพื้นที่ใบ พบว่า การใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา
30 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าดัชนีพื้นที่ใบสูงที่สุด 3.04 แต่ไม่แตกต่างจากการใส่ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง

50
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนความสูงต้น พบว่า การใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45
วัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูงต้นสูงไม่แตกต่างจากการใส่เฉพาะซาก
ถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ทุกกรรมวิธีให้ค่าความสูงฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่า
ระหว่าง 79-106 เซนติเมตร
ด้านน้าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ดัชนีพื้นที่ใบ ความสูงต้น และความสูงฝัก ที่ระยะเก็บเกี่ยว พบว่า
การใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วันร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และซากถั่วเขียวที่
เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีน้าหนักแห้งส่วนเหนือดินสูง
ไม่แตกต่างจากการใส่เฉพาะซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง แต่ การใส่
ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าดัชนีพื้นที่ใบสูง
ที่ สุ ด 3.06 ไม่ แ ตกต่ า งทางสถิ ติ กั บ การใส่ ซ ากถั่ ว เขี ย วที่ เ ก็ บ เกี่ ย วที่ อ ายุ 45 วั น ร่ ว มกั บ การใส่ ปุ๋ ย
ไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ทุกกรรมวิธีให้ค่าความสูงต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิต แต่การใส่
ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ความสูง ฝักสูงที่สุด
105 เซนติเมตร ไม่แตกต่างจากการใส่ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา
40 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน และการใส่ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง ที่มีความสูง
ฝัก 96 และ 89 เซนติเมตร ตามลาดับ
ผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนข้าวโพดหวานต่อความสามารถในการทดแทนปุ๋ยไนโตรเจน
โดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค
ผลการทดลองปี 2560
แผนการดาเนินงานในฤดูฝน ทาให้ประสบปัญหาฝนตกชุก ไม่สามารถเตรียมแปลงและปลูกพืช
ตามกรรมวิธีที่กาหนดในฤดูฝน จึงปรับแผนการดาเนินงานโดยปลูกพืชตระกูลถั่วในฤดูแล้ง ปี 2561 และ
ข้าวโพดหวานเป็นพืชตามในต้นฤดูฝน
ผลการทดลองปี 2561
ดาเนินการทดลองบนดินร่วน ชุดดินเดิมบาง ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืช ดังนี้ ค่า pH 6.2
ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.27 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูง คือ
118 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินสูง 89 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ดิน ทาการปลูกพืชตระกูลถั่วใช้เมล็ด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผลการตรึงไนโตรเจนของพืชตระกูล
ถั่ว เนื่องจากเป็นการศึกษาการตรึงไนโตรเจนโดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค ในประเทศไทยยังไม่มี
ห้ องปฏิบั ติ การส าหรั บ วิเ คราะห์ ตัว อย่ า งพืช จ าเป็ นต้อ งส่ งตั ว อย่ างพื ช ไปวิ เคราะห์ ที่ห้ องปฏิบั ติการ
ต่างประเทศ จึงทาการวิเคราะห์การตรึงไนโตรเจนโดยวิธี N-difference คือ เปรียบเทียบการตรึง
ไนโตรเจนของถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และถั่วเหลือง กับพืชอ้างอิง ได้แก่ ถั่วลิสงพันธุ์ไม่มี
ปม และข้าวโพดหวาน ซึงผลการเปรียบเทียบการตรึงไนโตรเจนกับ ข้าวโพดหวาน พบว่า ถั่วพุ่ม และถั่ว
ลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ตรึงไนโตรเจนได้มากที่สุด เท่ากับ 45.7 และ 47.7 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ รองลงมา
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คือ ถั่วเขียว 3.6 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ขณะที่ถั่วเหลืองมีค่าติดลบ (-2.3 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่) และ
เมื่อเปรียบเทียบกับถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม (non-nod) เป็นพืชอ้างอิง การตรึงไนโตรเจนของถั่วพุ่ม ถั่วเขียว
ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และถั่วเหลือง เท่ากับ 28.8 -13.4 30.8 และ -19.2 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่
ตามลาดับ ชี้ให้เห็นว่า ถั่วพุ่ม และถั่วลิสง มีการตรึงไนโตรเจนได้สูงสุด ขณะที่ถั่วเขียว และถั่วเหลืองให้
ค่าการตรึงไนโตรเจนติดลบ ซึ่ง Boddey et al. (1984) อ้างถึงโดย People and Herridge, 1990)
รายงานว่า ข้อจากัดของการใช้วิธีนี้ คือ การที่พืชตระกูลถั่วและพืชอ้างอิง จะได้ไนโตรเจนจากดินและปุ๋ย
ในปริมาณเดียวกันนั้น มีโอกาสเป็นจริงได้ยาก เพราะพืชที่ตรึงไนโตรเจนกับไม่ตรึงไนโตรเจน จะมีการใช้
ไนโตรเจนจากดินแตกต่างกัน แม้จะใช้สายพันธุ์ใกล้เคียงกันแต่คัดเลือกมาให้แตกต่างกันเพียงการเกิดปม
ในบางครั้งอาจมีลักษณะทางกายภาพของระบบรากที่ต่างกัน และในดินที่ขาดไนโตรเจนรุนแรง พืช
อ้างอิงที่ไม่สามารถตรึงไนโตรเจน จะมีระบบรากที่จากัด ซึ่งอาจได้ไนโตรเจนจากดินน้อยกว่าถั่ว ซึ่ง
สามารถตรึงไนโตรเจนได้จากอากาศ และมีการเจริญเติบโตของระบบรากที่ดีกว่า
ด้านผลผลิต พบว่า ผลผลิตเมล็ดของถั่วเขียว ถั่วพุ่ม และถั่วเหลือง เฉลี่ย 218 207 และ 309
กิโ ลกรั ม ต่ อไร่ ตามล าดับ ผลผลิ ต ฝั ก ถั่ว ลิ ส งพัน ธุ์ไ ทนาน 9 และพั นธุ์ ไม่ มีป ม เฉลี่ ย 368 และ 128
กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกของข้าวโพดหวาน เท่ากับ 1,482 กิโลกรัมต่อไร่ หลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตพืช พบว่า ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม ถั่วเหลือง ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม และข้าวโพด
หวานลูกผสม ให้น้าหนักซากสด 1,007 3,768 278 2,326 1,521 และ 1,064 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ
และน้าหนักซากแห้ง เท่ากับ 238 612 180 602 440 และ 505 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ซึ่ง มีปริมาณ
ไนโตรเจนในซาก เท่ากับ 21 63 15 65 34 และ 17 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ดินหลังเก็บเกี่ยวพืชตระกูลถั่ว พบว่า ค่า pH มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกกรรมวิธี มีค่าระหว่าง 6.8-7.1 ขณะที่
ปริมาณอินทรีย วัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มี
แนวโน้มลดลงทุกกรรมวิธี เมื่อเปรียบเทียบกับค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืชตระกูลถั่ว คือ มีค่าระหว่าง
1.15-1.25 เปอร์เซ็นต์ 50-65 และ 57-79 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน ตามลาดับ แต่ค่าวิเคราะห์ดินหลัง
เก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน พบว่า ค่า pH มีความแปรปรวนเล็กน้อย มีค่าระหว่าง 6.6-7.2 เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าวิเคราะห์ดินหลังเก็บเกี่ยวพืชตระกูลถั่ว ปริมาณอินทรียวัตถุในกรรมวิธีที่ใส่ซากถั่วเหลืองมีปริมาณ
ลดลงเหลือ 1.16 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่เหลือมีปริมาณเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกกรรมวิธี มีค่าระหว่าง
1.21-1.30 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในทุกกรรมวิธี มีค่าลดลงเหลือระหว่าง 4151 มิล ลิ กรั มต่อ กิโ ลกรั มดิน ขณะที่ ป ริ ม าณโพแทสเซีย มที่แ ลกเปลี่ ยนได้เพิ่ มขึ้ นอยู่ ระหว่า ง 64-93
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน ทาการไถกลบซากพืชทั้ง 6 ชนิดลงในแปลง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อ
เป็นแหล่งธาตุอาหารไนโตรเจนสาหรับข้าวโพดหวานตามที่ปลูกในฤดูถัดมา ไถกลบทิ้งไว้ในแปลงเป็น
ระยะเวลา 4 วัน โดยทาการปลูกข้าวโพดหวานตาม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผลการทดลอง
พบว่า การใช้เศษซากพืชทั้ง 6 ชนิด และการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทุกอัตรา ให้ผลผลิตฝักทั้งเปลือก ผลผลิตฝัก
ปอกเปลือก และผลผลิตฝักมาตรฐาน ซึ่งเป็นฝักปอกเปลือกที่มีความยาวฝักมากกว่า 10 เซนติเมตร และ
ความกว้างฝักมากกว่า 4.0 เซนติเมตร (มาตรฐาน มกอช.) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การใส่
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ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกสูงสุด
2,685 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากการใส่ซากถั่วพุ่ม และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 30 และ 40
กิโลกรัมต่อไร่ ที่ให้ ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 2,197 2,371 และ 2,486 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ แสดงให้
เห็นว่า การไถกลบซากถั่วพุ่ม และปลูกข้าวโพดหวานตาม ข้าวโพดหวานให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับ
การใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา
30-40 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ซากถั่วพุ่ม ซากถั่วเขียว และซากถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ให้ผลผลิตฝักสดทั้ง
เปลื อกไม่แตกต่างกัน ทางสถิติ ซึ่งการให้ ผ ลผลิ ตฝักสดทั้งเปลื อกของกรรมวิธีการใส่ซากถั่ว พุ่ม ซาก
ถั่วเขียว และซากถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 เทียบเท่ากับการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ด้านผลผลิตฝักสดปอกเปลือก และฝักมาตรฐาน พบว่า การใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัม
ต่อไร่ ให้ ผลผลิ ต ฝักสดปอกเปลือก และฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกัน คือระหว่าง 1,711-1,920 และ
1,534-1,828 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ และการใส่ซากถั่วพุ่ม ซากถั่วเขียว และซากถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9
ให้น้าหนักฝักมาตรฐานเทียบเท่ากับการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการใส่ซาก
ถั่วเหลืองและถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม ให้ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก และฝักมาตรฐานต่าที่สุด คือ ระหว่าง
1,345-1,347 และ 950-1,015 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ
ด้านความกว้างฝัก ความยาวฝัก และความกว้างซัง ทุกกรรมวิธีให้ค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่
ความยาวปลายฝัก ซึ่งเป็นส่วนของปลายฝักที่ไม่มีเมล็ด และค่าความหวานมีความแตกต่างกันทางสถิติ
โดยการใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีความยาวปลายฝัก
น้อยที่สุ ด 0.6 เซนติเมตร ไม่แตกต่างจากการใส่ ซากถั่วเขียว ซากถั่ว ลิส งทั้ง 2 พันธุ์ และการใส่ ปุ๋ย
ไนโตรเจนทั้ง 2 อัตรา เฉลี่ยระหว่าง 0.8-1.9 เซนติเมตร ส่วนการใส่ซากถั่วเหลือง มีความยาวปลายฝัก
มากที่สุด 3.0 เซนติเมตร ในขณะที่ค่าความหวาน พบว่า การใส่ซากพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ดทุกชนิด มี
ค่าความหวานสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ เฉลี่ยระหว่าง 13.8-14.4 องศาบริกซ์ แต่การใส่ซากข้าวโพด
หวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ
40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่าความหวานน้อยที่สุด สอดคล้องกับการทดลองของ Mariusz and Piasecki
(2013) ที่พบว่า การเพิ่มอัตราปุ๋ยไนโตรเจนจาก อัตรา 0 เป็น 120 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ให้กับข้าวโพด
หวาน มีผลทาให้ปริมาณน้าตาลซูโครสในเมล็ดลดลง ขณะที่ เสาวลักษณ์ และจีราภรณ์ (2558) พบว่า
ค่าความหวานของข้าวโพดหวานพันธุ์ ATS5 ที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ และ
46-0-0 อัตรา 45 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ความหวานสูงสุด 15.9 องศาบริกซ์ แต่การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมีค่า
ความหวานต่ากว่าการไม่ใส่ปุ๋ย คือ 10.75 องศาบริกซ์ เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานที่
ระยะออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ และที่ระยะเก็บเกี่ยว ทุกกรรมวิธีให้น้าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ดัชนีพื้นที่ใบ
ความสูงต้น และความสูงฝัก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ จากผลการทดลอง ชี้ให้เห็นว่า ปริมาณธาตุอาหารที่
ตกค้างในเศษซาก ยังไม่สามารถย่อยสลายเป็นประโยชน์ต่อข้าวโพดหวานที่ปลูกตามในระยะแรกการ
เจริ ญเติบ โต ซึ่งเกิดจากระยะเวลาการไถกลบเศษซากพืชทิ้งไว้ในแปลงน้อยเกินไป คือ 4 วัน ทาให้
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ปริมาณธาตุอาหารที่เกิดจากการย่อยสลายของซากเป็นประโยชน์ในช่วงการออกดอกติดฝัก ส่งผล ให้
ผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกตามเพิ่มขึ้นแตกต่างกันทางสถิติ สอดคล้องกับ Meesawat et al.
(1995) ที่รายงานว่า การปลูกถั่วเขียวเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพด
ได้ถึง 5 กิโลกรัมต่อไร่ Phoomthaisong et al. (2003) รายงานว่า การไถกลบซากถั่วเขียวหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเมล็ด 2 ครั้ง แล้วปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามในฤดูถัดมา ข้าวโพดให้ผลผลิตเมล็ดเทียบเท่า
กับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 4.8 กิโลกรัมต่อไร่ การไถกลบซากถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ให้ผลผลิตเมล็ด
ข้าวโพดเทียบเท่ากับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 9.6 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งน้าหนักแห้งซากของถั่วลิสงสูงกว่า
น้าหนักแห้งซากของถั่วเขียวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ Sharma et al. (1995) พบว่า การปลูกข้าวและ
ข้าวสาลีตามถั่วเขียวที่ปลูกเพื่อเก็บเมล็ด สามารถทดแทนปุ๋ยยูเรีย เท่ากับ 30 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ และ
ผลผลิตข้าวสาลีเทียบเท่ากับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 120 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ (Sharma and Prasad,
1999) ขณะที่ Sukumarn et al. (2011) รายงานว่า การปลูกข้าวโพด ข้าวฟ่าง และทานตะวัน ตามถั่ว
เขียวพันธุ์กาแพงแสน 2 ในฤดูถัดมา ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด ข้าวฟ่าง ประมาณ
4 เท่า และทานตะวัน ประมาณ 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
1. การตรึงไนโตรเจนของถัว่ เขียวเมื่อไถกลบอายุแตกต่างกันและการดูดใช้ไนโตรเจนจากเศษซาก
ถัว่ เขียวโดยข้าวโพดหวาน โดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค
1) การตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียวโดยใช้วิธี N-difference ยังให้ค่าคลาดเคลื่อน การวิเคราะห์การ
ตรึงไนโตรเจน โดยวิธี 15N dilution technique ซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยา ต้องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ต่างประเทศ เนื่องจากในประเทศไทย ยังไม่มีห้องปฏิบัติสาหรับการวิเคราะห์การตรึงไนโตรเจนโดยวิธี 15N
dilution technique
2) การใช้ประโยชน์จากเศษซากถั่วเขียว สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตของ
ข้าวโพดหวานที่ปลูกตามได้ โดยการไถกลบซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และเก็บ
เกี่ยว 2 ครั้ง ข้าวโพดหวานสามารถให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,821 2,069 1,878 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่
แตกต่างจากการใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และการ
ใส่ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น การไถกลบ
ซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1ครั้ง และเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโพด
หวานได้ โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
ซึ่ง การทดลองนี้ ได้ด าเนิ น การทดลองเพี ยง 1 ปี จึง ควรเพิ่ มระยะเวลาในการศึ ก ษาการตรึ ง
ไนโตรเจน และผลของเศษซากถั่วเขียวต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตพืชที่ปลูกตาม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดิน
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2. ผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนข้าวโพดหวานต่อความสามารถในการทดแทนปุ๋ยไนโตรเจน
โดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค
1) วิเคราะห์การตรึงไนโตรเจนโดยวิธี N-difference เปรียบเทียบการตรึงไนโตรเจนกับพืช
อ้างอิง (ข้าวโพดหวาน) ถั่วพุ่ม และถั่วลิสงพันธุ์ ไทนาน 9 ตรึงไนโตรเจนได้มากที่สุด 45.7 และ 47.7
กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ รองลงมา คือ ถั่วเขียว 3.6 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ขณะที่ถั่วเหลืองมีค่าติดลบ
และเมื่อเปรียบเทียบกับถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม (non-nod) เป็นพืชอ้างอิง พบว่า ถั่วพุ่ม และถั่วลิสง มีการ
ตรึงไนโตรเจนได้สูงสุด 28.8 และ 30.8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ขณะที่ถั่วเขียว และถั่วเหลืองให้ค่าการ
ตรึงไนโตรเจนติดลบ
2) การไถกลบซากถั่วพุ่ม ส่งผลให้ข้าวโพดหวานมีผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับ
การใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน
อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการใส่ซากถั่วเขียวและถั่วลิสง ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกเทียบเท่ากับ
การใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่
3) การใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ให้
ผลผลิตไม่แตกต่างจากการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ซากถั่วพุ่ม
และซากถั่ว ลิ ส ง ให้ น้ าหนักฝั กสดปอกเปลือกเทียบเท่ากับการใส่ เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40
กิโลกรัมต่อไร่
4) การใส่ ซ ากถั่ ว พุ่ ม ซากถั่ ว เขี ย ว และซากถั่ ว ลิ ส งพั น ธุ์ ไ ทนาน 9 ให้ น้ าหนั กฝั ก มาตรฐาน
เทียบเท่ากับการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่
การดาเนินการทดลองเพียง 1 ปี จึงควรเพิ่มระยะเวลาเพื่อยืนยันผลการศึกษาการตรึง
ไนโตรเจนและผลของเศษซากพืช ตระกูลถั่วต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตผลิตพืชที่ปลูกตาม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดิน
เอกสารอ้างอิง
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บทสรุปและข้อเสนอแนะของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การจัดการดิน น้า ปุย๋
1) ได้สายพันธุ์ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสูงในห้องปฏิบัติการสาหรับถั่วเขียว
พันธุ์กาแพงแสน 2 คือ DASA02198 DASA02077 และ DASA02001 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในสภาพเรือนทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยอัตรา 0-3-0 N-P2O5-K2O
กิโลกรัมต่อไร่ ตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ทาให้ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน
และผลผลิตสูงสุด และในสภาพแปลงทดลอง การใส่ปุ๋ยอัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน 0-6-0 N-P2O5-K2O
กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ทาให้ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงสุด มีขนาดเมล็ด
ใหญ่ และต้นทุนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลดลงประมาณ 230 บาทต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน อัตรา 12-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ จึงควรใช้ปุ๋ยอัตรา 0-6-0 N-P2O5-K2O กิโลกรัม
ต่อไร่ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในการเพิ่มผลผลิตของถั่วเขียว
2) การผลิตถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 84-1 ในเขตชลประทาน และเขตอาศัยน้าฝน ที่มี ค่า
ความเป็น กรด-ด่างของดินอยู่ ระหว่าง 5.60-7.30 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 0.99-1.53 เปอร์เซ็นต์
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ปริมาณฟอสฟอรัส 17-51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียม 32-118 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ไม่จาเป็นต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส หากพบว่าในดินมีปริมาณ P2O5 น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ จึงควรใส่ปุ๋ย
ฟอสเฟตตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร
กิจกรรมที่ 2 การอารักขาพืช
1) สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟและมีต้น ทุนในการพ่นต่า คือ สาร
ฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร มีต้นทุนในการพ่น เท่ากับ 63.20 บาท/ไร่/ครั้ง
รองลงมา คือ สารฆ่าแมลง อะบาเม็กติน 1.8% EC อัตรา 30 มล./น้า 20 ลิตร มีต้นทุนในการพ่น
เท่ากับ 57.60 บาท/ไร่/ครั้ง ซึ่งสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร และสารฆ่า
แมลง อะบาเม็กติน 1.8% EC อัตรา 30 มล./น้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟได้
นาน 5 วัน
2) การใช้สารกาจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดวัชพืชไม่พบความ
เป็นพิษต่อถั่วเขียว กรรมวิธีพ่นสารกาจัดวัชพืช oxadiazon 25% EC อัตรา 120 กรัม (ai) ต่อไร่ ใน
สภาพการเตรียมดิน มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชดีที่สุด สามารถควบคุมวัชพืชได้นาน 45 วันหลัง
พ่นสาร แต่การพ่นสารทุกกรรมวิธีไม่สามารถควบคุมแห้วหมูได้ ส่วนการใช้สารกาจัดวัชพืชประเภทหลัง
วัช พืช งอก พบว่า ในสภาพการเตรี ยมดิน การพ่นสารกาจัดวัชพืช imazapic 24% SL และ
imazethapyr 5.3% SL เป็นพิษต่อถั่วเขียวเล็กน้อย สามารถควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้าง
และแห้วหมูได้ดี ส่วนการพ่นด้วยสารกาจัดวัชพืช fluazifop-P-butyl 10% EC+ fomesafen 25% SL
สามารถกาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และประเภทใบกว้างได้ดี แต่ไม่สามารถกาจัดแห้วหมูได้เลยทั้งใน
สภาพการเตรียมดินและไม่เตรียมดิน
3) การพ่นสาร diclosulam 84% WG, imazapic 24% SL+ imazethapyr 5.3% SL และ
cafentrazone ethyl 40% WG + halosulfuron methyl 75% WG + imazapic 24% EC พ่นคลุม
ดินหลังปลูกถั่วเขียวขณะที่ดินมีความชื้น สามารถควบคุมแห้วหมูได้ดี หากต้องการใช้สารดังกล่าวควร
พิจารณาถึงความเป็นพิษและต้นทุนการจัดการวัชพืชร่วมด้วย ในขณะที่การพ่นสาร imazapic 24% SL
+oxadiazon 48% W/V EC, halosulfuron methyl 75% WG + oxadiazon 48% EC,
cafentrazone ethyl 40% WG + imazethapyr 24% SL และ imazapic 24% SL+ imazethapyr
5.3% SL พ่นระหว่างแถวถั่วเขียว ขณะที่วัชพืชมีจานวนใบ 3-5 ใบ มีประสิทธิภาพในการกาจัดวัชพืชได้
ดีแต่เป็นพิษต่อถั่วเขียว การใช้สารในระยะดังกล่าวต้องใช้อย่างระมัดระวังควรใช้หัวครอบพ่นสาร ให้สาร
สัมผัสกับต้นถั่วเขียวน้อยที่สุด ส่วนการพ่นสาร glyphosate isopropylamonium 48% W/V SL +
halosulfuron methyl 75% WG, glyphosate isopropylamonium 48% SL + oxadiazon 48%
EC ควรพ่นสารหลังวัชพืชงอกมีจานวนใบ 3-5 ใบ หรือมีความสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร และก่อนปลูก
ถั่วเขียว 7 วัน สามารถกาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้าง และกก ได้ดีถึงระยะ 60 วันหลังพ่นสาร
และไม่พบความเป็นพิษต่อถั่วเขียว หากต้องการใช้สารดังกล่าวเพื่อกาจัดวัชพืช ควรพ่นสารก่อนปลูกพืช
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และใช้วิธีพ่นสารกาจัดวัช พืช ก่อนงอกร่วมด้ว ยจะทาให้มีประสิ ทธิภ าพในการควบคุมวัช พืช ได้ดีและ
ยาวนาน
4) สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราแป้ง จานวน 2 ชนิด ได้แก่ cyproconazole
10% SL อัตรา 5 10 และ 15 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และสารเคมี thexaconazole 5% SC อัตรา 30
มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร พ่นเมื่อถั่วเขียวอายุ 10 วันและพ่นซ้าอีก 2 ครั้ง ทุก 7 วัน สามารถควบคุมโรค
ราแป้งได้ดี มีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคระหว่าง 1.8-4.4 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ
5) สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. aphanidermatum บนอาหาร
สังเคราะห์มีจานวน 4 ชนิด ได้แก่ thiophanate methyl 70% WP, metalaxyl 35% ES, cymoxanil
+ mancozeb 72% WP และ mancozeb 66% WP แต่มีสารเคมี 3 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรครากและโคนเน่าของถั่วเขียวโดยวิธีคลุกเมล็ดก่อนปลูก ได้แก่ สารเคมี mancozeb 66% WP
อัตรา 1.0 และ 2.0% ai. สารเคมี metalaxyl 35% ES อัตรา 1.0 และ 2.0% ai. และสารเคมี
cymoxanil + mancozeb 72% WP อัตรา 2.0% ai. ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ที่พบต้นเป็นโรค 2.4-3.4
เปอร์เซ็นต์
กิจกรรมที่ 3 วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว
เปลี่ ยนแปลงสีผิ ว เมล็ ด หลังจากเก็บรักษา 12 เดือน พบว่า ในต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝ นมี
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ ยนแปลงสีผิวเมล็ดเพิ่มขึ้น 19.25 และ 21.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ด้านคุณค่าทาง
โภชนาการของเมล็ดถั่วเขียว พบว่า ในต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ทุกระยะการเก็บรักษา คุณค่าทาง
โภชนาการมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเล็ ก น้ อย โดยมี ไ ขมั น 1.49-1.61 เปอร์ เ ซ็น ต์ โปรตีน 22.13-24.41
เปอร์เซ็นต์ ไฟเบอร์ 3.98-4.07 เปอร์เซ็นต์ แป้ง 46.45-56.56 เปอร์เซ็นต์ ส่วนด้านคุณภาพแป้ง ทุก
ระยะการเก็บรักษามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพสาหรับนาไปแปรรูป
ด้านการแปรรูป พบว่า ทั้ง 2 ฤดูปลู กโดยทุกอายุการเก็บรักษา วุ้นเส้นหลังต้มจะมีสีขาวใส
เมล็ดของต้นฤดูฝน อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ความสามารถในการยืดจะลดลงเหลือ 1.20 เซนติเมตร
ในปลายฤดูฝน อายุ การเก็บ รักษา 9 และ 12 เดือน ความสามารถในการยืดลดลงเหลื อ 1.22-1.26
เซนติเมตร
กิจกรรมที่ 3 ระบบปลูกพืช
1) การตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียวโดยใช้วิธี N-difference ยังให้ค่าคลาดเคลื่อน ถั่วเขียวทุกระยะ
การเจริญเติบโตให้ค่าการตรึงไนโตรเจนติดลบ ส่วนการตรึงไนโตรเจนของพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ดโดยวิธี
N-difference เปรียบเทียบการตรึงไนโตรเจนกับ พืชอ้างอิง (ข้าวโพดหวาน) ถั่วพุ่ม และถั่วลิสงพันธุ์
ไทนาน 9 ตรึงไนโตรเจนได้มากที่สุด 45.7 และ 47.7 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ รองลงมา คือ ถั่วเขียว 3.6
กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ขณะที่ถั่วเหลืองมีค่าติดลบ และเมื่อเปรียบเทียบกับถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม (nonnod) เป็นพืชอ้างอิง พบว่า ถั่วพุ่ม และถั่วลิสง มีการตรึงไนโตรเจนได้สูงสุด 28.8 และ 30.8 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่ อ ไร่ ขณะที่ ถั่ว เขีย ว และถั่ว เหลื อ งให้ ค่ าการตรึ ง ไนโตรเจนติ ด ลบ การวิ เคราะห์ ก ารตรึ ง
ไนโตรเจน โดยวิธี 15N dilution technique ซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยา แต่ต้องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
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ต่างประเทศ เนื่องจากในประเทศไทย ยังไม่มีห้องปฏิบัติสาหรับการวิเคราะห์การตรึงไนโตรเจนโดยวิธี 15N
dilution technique
2) การใช้ประโยชน์จากเศษซากถั่วเขียว สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตของ
ข้าวโพดหวานที่ปลูกตามได้ โดยการไถกลบซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และเก็บ
เกี่ยว 2 ครั้ง ข้าวโพดหวานสามารถให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,821 2,069 1,878 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่
แตกต่างจากการใส่ซากถั่วเขียวที่อายุ 45 วัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และการ
ใส่ซากถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น การไถกลบ
ซากถั่วเขียวที่อายุ 35 วัน ถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยว 1ครั้ง และเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโพด
หวานได้ โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
3) การใช้ประโยชน์จากเศษซากพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ด พบว่า การไถกลบซากถั่วพุ่ม ส่งผลให้
ข้าวโพดหวานมีผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับการใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการใส่ซาก
ถั่วเขียวและถั่วลิสง ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกเทียบเท่ากับการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผลผลิตฝักสดปอกเปลือก พบว่า การใส่ซากถั่วพุ่ม และซากถั่วลิสง ให้น้าหนักฝักสด
ปอกเปลือกเทียบเท่ากับการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ซากถั่วพุ่ม
ซากถั่ ว เขี ย ว และซากถั่ว ลิ ส งพั น ธุ์ ไทนาน 9 ให้ น้ าหนั ก ฝั กมาตรฐานเที ย บเท่ า กั บการใส่ เ ฉพาะปุ๋ ย
ไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่
การดาเนินการทดลองเพียง 1 ปี จึงควรเพิ่มระยะเวลาเพื่อยืนยันผลการศึกษาการตรึงไนโตรเจน
และผลของเศษซากพื ช ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและการให้ ผ ลผลิ ต ผลิ ต พื ช ที่ ป ลู ก ตาม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดิน
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 1 การจัดการดิน น้า ปุย๋
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยผ่านช่องทางการประชุมวิชาการถั่วเขียวและข้าวโพดฝักสด ระหว่างวันที่
27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในหัวข้อ
ศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสาหรับถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 84-1
ในเขตชลประทานและเขตอาศัยน้าฝน
กิจกรรมที่ 2 การอารักขาพืช
1. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยผ่านช่องทางการประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “พืชวงศ์
ถั่ว ตามรอยพ่อ สานต่อความยั่งยืน ” ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน
หัวข้อ สถานการณ์การระบาดของโรคถั่วเขียวพื้นที่ปลูกที่สาคัญของประเทศไทย
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2. เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยผ่านช่องทางการประชุมวิชาการถั่วเขียวและข้าวโพดฝักสด ระหว่าง
วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ในหัวข้อดังนี้
2.1 การควบคุมโรคราแป้งของถั่วเขียวที่เกิดจากเชื้อรา Oidium sp. โดยการใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดโรค
2.2 การควบคุมโรครากและโคนเน่าของถั่วเขียวที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum
(Edson) Fitzp. โดยวิธีการคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกาจัดโรค
2.3 การจัดการวัชพืชในถั่วเขียวหลังนา
2.4 การทดสอบประสิทธิภาพสารกาจัดวัชพืชเพื่อควบคุมแห้วหมูในถั่วเขียว
กิจกรรมที่ 3 วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยผ่านช่ องทางการประชุมวิชาการถั่วเขียวและข้าวโพดฝักสด ระหว่างวันที่
27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในหัวข้อ
ผลของการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวที่มีต่อคุณภาพแป้ง
กิจกรรมที่ 4 ระบบการปลูกพืช
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยผ่ านช่องทางการประชุมวิชาการถั่วเขียวและข้าวโพดฝักสด ระหว่างวันที่
27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในหัวข้อ
ดังนี้
1. การตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียวเมื่อไถกลบอายุแตกต่างกันและการดูดใช้ไนโตรเจนจากเศษซาก
ถั่วเขียวโดยข้าวโพดหวาน โดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค
2. ผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนข้าวโพดหวานต่อความสามารถในการทดแทนปุ๋ยไนโตรเจน
โดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค
นอกจากนี้ ยังได้ข้อมูลในการจัดทาคู่มือคาแนะนาการป้องกันกาจัดโรค แมลงศัตรู และวัชพืชใน
ถั่วเขียวเพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร และผู้ประกอบการธุรกิจเคมี
เกษตร ได้แก่
1) สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟและมีต้นทุนในการพ่นต่า คือ สาร
ฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร มีต้นทุนในการพ่น เท่ากับ 63.20 บาท/ไร่/ครั้ง
รองลงมา คือ สารฆ่าแมลง อะบาเม็กติน 1.8% EC อัตรา 30 มล./น้า 20 ลิตร มีต้นทุนในการพ่น
เท่ากับ 57.60 บาท/ไร่/ครั้ง
2) การใช้สารกาจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก การพ่นสารกาจัดวัชพืช oxadiazon 25% EC
อัตรา 120 กรัม (ai) ต่อไร่ ในสภาพการเตรียมดิน มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชดีที่สุด สามารถ
ควบคุมวัชพืชได้นาน 45 วันหลังพ่นสาร แต่การพ่นสารทุกกรรมวิธีไม่สามารถควบคุมแห้วหมูได้ ส่วนการ
ใช้ ส ารก าจั ดวั ช พื ช ประเภทหลั ง วั ช พื ช งอก พบว่ า ในสภาพการเตรีย มดิ น การพ่ น สารก าจัด วั ช พื ช
imazapic 24% SL และ imazethapyr 5.3% SL เป็นพิษต่อถั่วเขียวเล็กน้อย สามารถควบคุมวัชพืช
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ประเภทใบแคบ ใบกว้าง และแห้วหมูได้ดี ส่วนการพ่นด้วยสารกาจัดวัชพืช fluazifop-P-butyl 10%
EC+ fomesafen 25% SL สามารถกาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และประเภทใบกว้างได้ดี แต่ไม่สามารถ
กาจัดแห้วหมูได้เลยทั้งในสภาพการเตรียมดินและไม่เตรียมดิน
3) การพ่นสาร diclosulam 84% WG, imazapic 24% SL+ imazethapyr 5.3% SL และ
cafentrazone ethyl 40% WG + halosulfuron methyl 75% WG + imazapic 24% EC พ่นคลุม
ดินหลังปลูกถั่วเขียวขณะที่ดินมีความชื้น สามารถควบคุมแห้วหมูได้ดี หากต้องการใช้ สารดังกล่าวควร
พิจารณาถึงความเป็นพิษและต้นทุนการจัดการวัชพืชร่วมด้วย ในขณะที่การพ่นสาร imazapic 24% SL
+ oxadiazon 48% W/V EC, halosulfuron methyl 75% WG + oxadiazon 48% EC,
cafentrazone ethyl 40% WG + imazethapyr 24% SL และ imazapic 24% SL+ imazethapyr
5.3% SL พ่นระหว่างแถวถั่วเขียว ขณะที่วัชพืชมีจานวนใบ 3-5 ใบ มีประสิทธิภาพในการกาจัดวัชพืชได้
ดี แต่เป็นพิษต่อถั่วเขียว การใช้สารในระยะดังกล่าวต้องใช้อย่างระมัดระวังควรใช้หัวครอบพ่นสาร ให้
สารสัมผัสกับต้นถั่วเขียวน้อยที่สุด ส่วนการพ่นสาร glyphosate isopropylamonium 48% W/V SL
+ halosulfuron methyl 75% WG, glyphosate isopropylamonium 48% SL + oxadiazon
48% EC ควรพ่นสารหลังวัชพืชงอกมีจานวนใบ 3-5 ใบ หรือมีความสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร และก่อน
ปลูกถั่วเขียว 7 วัน สามารถกาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้าง และกก ได้ดีถึงระยะ 60 วันหลังพ่นสาร
ควรใช้วิธีพ่นสารกาจั ดวัช พืชก่อนงอกร่วมด้วยจะทาให้ มีประสิ ทธิภ าพในการควบคุมวัช พืชได้ดีและ
ยาวนาน
4) สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราแป้ง จานวน 2 ชนิด ได้แก่ cyproconazole
10% SL อัตรา 5 10 และ 15 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และสารเคมี thexaconazole 5% SC อัตรา 30
มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร พ่นเมื่อถั่วเขียวอายุ 10 วันและพ่นซ้าอีก 2 ครั้ง ทุก 7 วัน สามารถควบคุมโรค
ราแป้งได้ดี มีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคระหว่าง 1.8-4.4 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ
5) มีสารเคมี 3 ชนิด ทีม่ ีประสิทธิภาพในการควบคุมโรครากและโคนเน่าของถั่วเขียวโดยวิธีคลุก
เมล็ดก่อนปลูก ได้แก่ สารเคมี mancozeb 66% WP อัตรา 1.0 และ 2.0% ai. สารเคมี metalaxyl
35% ES อัตรา 1.0 และ 2.0% ai. และสารเคมี cymoxanil + mancozeb 72% WP อัตรา 2.0% ai.
ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม

