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ค�าน�า

 ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด�าเนินการโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิต 
เมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเชียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถ 
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดี กระจายเข้าสู่ระบบการผลิตของเกษตรกรในชุมชน  
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละขั้นตอน ต้องด�าเนินการด้วย 
ความเอาใจใส่และระมดัระวงัเพือ่ให้ได้เมลด็พนัธุด์ ีมคีณุภาพได้มาตรฐาน โดยด�าเนนิการในลกัษณะ 
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ควบคุมก�ากับ ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและ 
ร่วมแก้ไขปัญหาในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชน
 เอกสารคู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ฉบับนี้มีเนื้อหาด้านการบริหารจัดการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ ์
การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุให้ได้คุณภาพดี ดังนั้น 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะได้ศึกษาและท�าความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสาร 
ฉบับนี้และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
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การจัดท�า
ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน
(ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)

 เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต หากมีการใช ้
เมล็ดพันธุ ์ที่มีคุณภาพดีก็จะส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุน 
การผลิตของพืชชนิดต่างๆ ได้ แต่ในปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ด ี
มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ไม่สามารถ 
เก็บเมล็ดพันธุ ์ปลูกข้ามฤดูได้ เพราะเมล็ดพันธุ ์พืชตระกูลถั่วมีปริมาณน�้ ามันในเมล็ดสูง  
หากเก็บรักษาไว้ในสภาวะปกติจะท�าให้คุณภาพด้านความงอกลดลงอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าภาครัฐ 
จะผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งเมล็ดพันธุ์หลักและพันธุ์ขยาย แต่ก็ผลิตได้ในปริมาณไม่มากนัก ประกอบกับ 
การปรับองค์กรของภาครัฐโดยส�านักขยายพันธุ์พืชสังกัดกรมการข้าว จึงส่งผลให้มีเพียงเฉพาะ 
กรมวิชาการเกษตรที่ท�าการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่เท่านั้น เป็นผลให้เมล็ดพันธุ์ทั้งถั่วเหลือง ถั่วลิสง  
ถัว่เขยีว มปีรมิาณไม่เพยีงพอกบัความต้องการของเกษตรกร ซึง่เป็นสาเหตใุห้พืน้ทีป่ลกูพชืดงักล่าว 
มีแนวโน้มลดลง ส�าหรับในส่วนของภาคเอกชนที่มีการผลิตเมล็ดพันธุ ์พืชตระกูลถั่วจ�าหน่าย  
ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบควบคุมคุณภาพ ท�าให้เมล็ดพันธุ์ที่จ�าหน่ายให้เกษตรกรมีคุณภาพต�่า และ 
ไม่เหมาะสมต่อการน�าไปใช้ปลูก เพราะเมล็ดพันธุ์ด้อยคุณภาพและขาดความบริสุทธิ์ในสายพันธุ์  
อย่างไรก็ตามเกษตรกรจ�าเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ ์ดังกล่าวเพราะขาดแคลน ส่งผลให้ปริมาณ 
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต่อไร่สูงเกินความจ�าเป็น ท�าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนพนัธุด์แีล้ว เกษตรกรผูผ้ลติเมลด็พนัธุจ์ะมรีายได้เพิม่ขึน้จากการจ�าหน่ายเมลด็พนัธุด์ ี
แทนการจ�าหน่ายในรูปผลผลิตตามปกติ และเกษตรกรข้างเคียงหาซื้อเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชนได้ง่าย  
ช่วยเสรมิสร้างความเข้มแขง็และขดีความสามารถในการพึง่พาตนเองของเกษตรกร ซึง่จะก่อให้เกดิ 
ความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกร
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แนวคิด

 1. สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธุ์ดี โดยผ่านกระบวนการศูนย์ผลิต 
เมล็ดพันธุ์ชุมชน ภายใต้ค�าแนะน�าของกรมส่งเสริมการเกษตรและเชื่อมโยงการผลิตระหว่าง 
แหล่งผลิตฤดูแล้งและฤดูฝน ในการส่งพันธุ ์ให้กันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ ์ 
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ ์คุณภาพดีใช้ในการเพาะปลูก เป็นการพัฒนาการผลิต 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้
 2. ขยายผลการใช้เมล็ดพันธุ์ดีเข้าสู่ระบบการผลิตของเกษตรกรทั่วไป

แนวทางการด�าเนินงาน

 การด�าเนินงานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ ์พืชชุมชน เป็นกิจกรรมร่วมกับคนจ�านวนมาก  
ซึง่แต่ละคนจะมคีวามคดิเหน็ต่างกนัไป การสร้างความเข้าใจกบัผูเ้กีย่วข้องและชมุชนเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ 
ของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่จะต้องอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้สมาชิกศูนย์ 
และชุมชนเข้าใจและเห็นความส�าคัญของปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ ความจ�าเป็นในการรวมตัวกัน 
เพื่อสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองในชุมชน ผลประโยชน์ของชุมชนที่จะได้รับ
 ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการที่ชัดเจน เป็นไปในแนวทาง 
เดียวกัน จึงได้ประมวลกิจกรรมและวิธีด�าเนินการเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 1.  การคัดเลือกพื้นที่ด�าเนินการ

  1.1 การวิเคราะห์พื้นที่ ให้คัดเลือกพื้นที่/ชุมชนที่เหมาะสมโดยการจัดประชุม 
ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ (Stakeholder) เพื่อพิจารณาคัดเลือก
   �  พื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิต
   �  เกษตรกรมีความสนใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์
   �  สามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
   �  หน่วยงานในชุมชนมีความยินดีให้การสนับสนุน

  1.2  การจัดเวทีชุมชน เพื่อสร ้างการมีส ่วนร่วมในการวางแผนการผลิต 
และการกระจายเมล็ดพันธุ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้เกี่ยวข้อง 
ในชุมชน โดยมีประเด็นพิจารณาการผลิตเมล็ดพันธุ์ ดังนี้
   �  ก�าหนดชนิดพันธุ์ที่ผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและชุมชน
   �  การกระจายเมล็ดพันธุ์ แนวทาง และวิธีการกระจายพันธุ์
   �  การบริหารจัดการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ การตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์
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   �  การสร้างเครอืข่ายในการจดัการผลผลติ การวางแผนการผลติให้สอดคล้อง 
กับการตลาดเมล็ดพันธุ์

 2. การจัดตั้งกลุ่มผู้ท�าแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 
ชุมชน 
  การรวมกลุ ่มของเกษตรกรผู ้จัดท�าแปลงขยายเมล็ดพันธุ ์ โดยมีวัตถุประสงค ์
ร่วมกนัคอื ด�าเนนิกจิกรรมการจดัท�าแปลงขยายเมลด็พนัธุเ์หมอืนกนั ซึง่เป็นลกัษณะกลุม่ธรรมชาติ 
แต่ในทางปฏิบัติแล้วกลุ่มผู้จัดท�าแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไม่มีการด�าเนินการที่เป็นเอกภาพ  
สมาชิกต่างคนต่างท�า กระบวนการเรียนรู ้เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ ์ควรด�าเนินกิจกรรมแบบ 
มีส่วนร่วมและเกิดความยั่งยืน 

  2.1  กลุ่มควรประกอบด้วย
   �  สมาชิกที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ ซื่อสัตย์ มีความขยัน
   �  กรรมการ มคีวามซือ่สตัย์ มวีสิยัทศัน์ และความเหน็ในเชงิบวกต่อการด�าเนนิงานกลุม่
   � ประธาน และกรรมการ มีการคัดเลือกโดยสมาชิก

  2.2  มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ กติกา หรือข้อก�าหนดต่างๆ เพื่อใช้ 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกลุ่มให้สามารถด�าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย

 3.  การวางแผนการผลิตและการด�าเนินการผลิต

  3.1  การวางแผนการผลิต 
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มผู้จัดท�าแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ จุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของ 
การด�าเนินงานแบบกระบวนการแบบมีส่วนร่วม คือ การที่เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มบทบาทให้เกษตรกร 
สมาชิกศูนย์หรือกลุ ่มผู ้ท�าแปลงขยายเมล็ดพันธุ ์ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตและ 
การก�าหนดเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแต่ละชนิดแต่ละพืชพันธุ์ จัดท�าขึ้นโดยอาศัยข้อมูล 
พื้นฐานหลายด้าน ได้แก่ การตลาด สภาพพื้นที่ในการจัดท�าแปลงขยายพันธุ์ ชนิดของพืชพันธุ์ 
ทีด่�าเนนิการผลติ การก�าหนดช่วงเวลาการปลกูและเกบ็เกีย่วให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า  
และสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพดี 

  3.2  การวางแผนปฏิบัติงาน
   การวางแผนการปฏบิตังิานการตดิตามแปลงขยายพนัธุ ์ต้องด�าเนนิการทนัทเีมือ่ 
เจ้าหน้าทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดแูลแปลงขยายพนัธุ ์เริม่ต้นจากการวางแผนการจดัท�าแปลงขยายพนัธุ ์
และแผนปฏบิตังิานตดิตามแปลงขยายพนัธุ ์โดยก�าหนดช่วงเวลาปฏบิตังิานทีช่ดัเจนในแต่ละขัน้ตอน 
ที่ส�าคัญ คือการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร จัดท�าทะเบียนเกษตรกรผู้ร่วมจัดท�าแปลงขยายพันธุ์  
จ่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อการจัดท�าแปลงขยายพันธุ์ บันทึกวันปลูก และก�าหนดแผนปฏิบัติงานติดตาม 
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แปลงขยายพันธุ์ในช่วงเวลาต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
   �  การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร
   �  การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
   �  การจ่ายปัจจัยการผลิตเพื่อการจัดท�าแปลงขยายพันธุ์
   �  การปลูกดูแลรักษา
   �  การก�าจัดพันธุ์ปนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
   �  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การรวบรวมเมล็ดพันธุ์และ 
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของศูนย์
   การจัดท�าแผนการปฏิบัติงานเพื่อการติดตามแปลงขยายพันธุ ์ให้มีคุณภาพ  
จะถูกก�าหนดขึ้นตามระยะการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต ่
การเตรียมดิน การปลูก การป้องกันก�าจัดวัชพืช การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง การป้องกันก�าจัดโรค 
และแมลงศัตรู การตรวจตัดพันธุ์ปน และการเก็บเกี่ยวในระยะเหมาะสม

  3.3 การตดิตาม ก�ากบัแปลงขยายพนัธุใ์ห้ได้เมลด็พนัธุท์ีม่คีณุภาพสงู
   ในการติดตาม ก�ากับแปลงขยายเมล็ดพันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดี  
กลุ่มผู้จัดท�าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ควรด�าเนินการดังนี้
   1) ควรตั้งคณะกรรมการการผลิตเมล็ดพันธุ ์ของกลุ ่ม เพื่อดูแลควบคุม 
การปฏิบัติงานของเกษตรกรสมาชิก ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
   2) คณะกรรมการควบคุมแปลงขยายเมล็ดพันธุ์และสมาชิกทุกคนร่วมกัน 
ก�าหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อควบคุมแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน
   3)  การติดตามก�ากับ ควบคุมการปฏิบัติของเกษตรกรให้เป็นไปตามแนวทาง 
การจัดท�าแปลงขยายพันธุ์ให้มีคุณภาพดี ซึ่งด�าเนินการโดยยึดหลักการป้องกันในการควบคุม 
คุณภาพ ดังนี้
    �  ติดตามและให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิต 
เมล็ดพันธุ์ให้ได้ปริมาณและคุณภาพสูงตามต้องการ
    �  มีการป้องกันการเสื่อมพันธุ์และการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
    �  มกีารตดิตามตรวจสอบการใช้เทคโนโลยกีารผลติเมลด็พนัธุ ์ให้เป็นไป 
ตามเงื่อนไขที่ได้ก�าหนดไว้ในแนวทางการจัดท�าแปลงขยายพันธุ์ให้มีคุณภาพ
    �  มีการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลการด�าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นฤดู  
เพื่อพัฒนาระบบการจัดท�าแปลงขยายพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   4)  หากตรวจพบแปลงใดต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากพบการระบาดของ 
โรค แมลง วัชพืช หรือต้นพันธุ์ปนเกินมาตรฐาน คณะกรรมการต้องมีการเข้าตรวจยืนยันอีกครั้งว่า 
ได้มีการปฏิบัติแก้ไขแล้วจริง ตามค�าแนะน�าของกรรมการควบคุมแปลงขยายพันธุ์ด้วย 
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 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วให้มีคุณภาพดีนั้นกระท�าได้ยาก เนื่องจากพืชตระกูลถั่ว 
เป็นพืชที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ง่าย มีผลท�าให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ลดลง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วมีขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังเอาใจใส่ทุกขั้นตอน โดยธรรมชาติของ 
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ถ้าไม่มีการคัดเลือกหรือไม่มีวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว  
เมล็ดพันธุ ์ที่ได้จะมีคุณภาพลดลงเรื่อยๆ เป็นสาเหตุให้เกษตรกรได้ผลผลิตลดลง ตลอดจน 
ท�าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 

การแบ่งชั้นของการผลิตเมล็ดพันธุ์

 ชั้นของการขยายพันธุ์พืชที่ใช้เป็นมาตรฐานทั่วไป จัดแบ่งขั้นตอนการขยายพันธุ์ออกเป็น  
4 ชั้นพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ในแต่ละชั้นต้องมีคุณลักษณะถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

 1.  เมล็ดพันธุ์คัด (Breeder Seed) คือเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์หรือ 
การปรับปรุงพันธุ์โดยนักวิชาการเกษตร การผลิตจะอยู่ภายใต้การด�าเนินงานของผู้คัดเลือกพันธุ์ 
โดยตรง และอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร  
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เมล็ดพันธุ์ชั้นนี้จะน�าไปขยายเป็นเมล็ดพันธุ์หลัก

 2.  เมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation or Basic Seed) คือเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจาก 
เมล็ดพันธุ์คัดให้มีลักษณะสายพันธุ์และความบริสุทธิ์ของพันธุ์เดิมมากที่สุด การผลิตจะอยู่ภายใต ้
การควบคุมของผู้คัดเลือกพันธุ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ ์
ชั้นนี้จะน�าไปใช้ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ขยาย

 3.  เมล็ดพันธุ์ขยาย (Registered or Stock or Multiplication Seed)  
คือเมล็ดพันธุ ์ที่ผลิตมาจากเมล็ดพันธุ ์หลัก โดยจะต้องรักษาและตรวจสอบคุณลักษณะ 
ทางสายพนัธุ ์และความบรสิทุธิต์ามมาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรก�าหนด เมลด็พนัธุช์ัน้นีแ้บ่งออก 
ได้เป็น 2 ชั้น คือ
  3.1  เมล็ดพันธุ์ขยายชั้นที่ 1 เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตมาจากเมล็ดพันธุ์หลักโดยตรง
  3.2  เมล็ดพันธุ์ขยายชั้นที่ 2 เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตมาจากเมล็ดพันธุ์ขยายชั้นที่ 1

เทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์
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 4. เมล็ดพันธุ์จ�าหน่าย (Certified or Extension Seed) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ 
ผลิตมาจากเมล็ดพันธุ ์ขยาย โดยจะต้องรักษาและตรวจสอบคุณลักษณะทางสายพันธุ ์ 
และความบริสุทธิ์ของพันธุ์ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรก�าหนดไว้

ก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าของคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว

ชนิดพืช

พันธุ์หลัก (%) พันธุ์ขยาย(%) พันธุ์จ�าหน่าย(%)

ความ
ชื้น

ความ
บริสุทธิ์

ความ
งอก

ความ
ชื้น

ความ
บริสุทธิ์

ความ
งอก

ความ
ชื้น

ความ
บริสุทธิ์

ความ
งอก

ถั่วเหลือง 10 98 80 10 98 75 12 97 65

ถั่วเขียว 11 98 90 11 98 85 12 98 75

ถั่วลิสง 9 96 80 9 96 75 9 96 70
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1.  พันธุ์ถั่วเหลือง

 ถั่วเหลืองพันธุ์รับรองหรือพันธุ์แนะน�าของกรมวิชาการเกษตร ที่แนะน�าให้เกษตรกรปลูก 
ในปัจจบุนันีม้หีลายพนัธุ ์พนัธุเ์หล่านีม้ลีกัษณะแตกต่างกนั เช่น ต้านทานต่อโรคทีส่�าคญั เมลด็พนัธุ ์
มคีวามงอกด ีมอีายเุกบ็เกีย่วสัน้ เหมาะส�าหรบัปลกูในสภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกนั บางพนัธุป์รบัตวั 
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้กว้าง สามารถปลูกได้ทั้งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หรอืภาคอืน่ๆ ทีเ่ป็นแหล่งปลกูถัว่เหลอืง บางพนัธุป์ลกูได้เฉพาะเจาะจงกบัพืน้ที ่ทัง้นีจ้ะขอแนะน�า 
เฉพาะพันธุ์ที่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน โดยแบ่งตามอายุเก็บเกี่ยวได ้
เป็น 2 กลุ่ม คือ พันธุ์อายุสั้น และพันธุ์อายุปานกลาง ดังนี้

กลุ่มพันธุ์อายุสั้น กลุ่มพันธุ์อายุปานกลาง

1. นครสวรรค์ 1 1. สจ. 5

2. เชียงใหม่ 2 2. เชียงใหม่ 60

3. ศรีส�าโรง 1 3. ขอนแก่น

4. เชียงใหม่ 6

กลุ่มถั่วเหลืองพันธุ์อายุสั้น
 อายเุกบ็เกีย่ว 75 - 85 วนั เหมาะส�าหรบัใช้ปลกูในระบบปลกูพชื ก่อนหรอืหลงัปลกูข้าวหรอื 
ปลายฤดูฝน ล�าต้นไม่ทอดยอด ความสูง 30 - 50 เซนติเมตร จ�านวน 3 พันธุ์ คือ พันธุ์นครสวรรค์ 1  
เชียงใหม่ 2 และศรีส�าโรง 1 ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละพันธุ์ ดังนี้

1.  พันธุ์นครสวรรค์ 1
 ในปี พ.ศ. 2523 สาขาพืชน�้ามัน สถาบันวิจัยพืชไร่ ได้น�าถั่วเหลืองพันธุ์โอซีบี (OCB =  
Oil Crop Branch) เข้ามาจากต่างประเทศ แล้วน�าไปปลูกศึกษาครั้งแรกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  
พบว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้อายุสั้น เมล็ดมีขนาดใหญ่ ผลผลิตสูงพอสมควร จึงได้น�าเข้าเปรียบเทียบ 
มาตรฐานพันธุ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 - 2526 ในหลายท้องที่ ปรากฏว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้เจริญเติบโตได้ดี 
และให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ สจ.5 ในเขตภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์และลพบุรี

การผลิตเมล็ดพันธุ์

ถั่วเหลือง

7การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



ลักษณะเด่น
 1.  ให้ผลผลติเฉลีย่ 258 กโิลกรมัต่อไร่ ถ้าปลกูต้นฤดฝูน 
หรือกลางฤดูฝนจะให้ผลผลิตสูง
 2.  เป็นพันธุ์อายุเก็บเกี่ยวสั้น 
 3.  เมล็ดมีขนาดใหญ่ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 ล�าต้น โคนต้นอ่อนมสีม่ีวง ลกัษณะต้นไม่ทอดยอด  

รูปแบบการเจริญเติบโตไม่ทอดยอด
 ใบ รปูร่างใบย่อยกว้าง ใบค่อนข้างใหญ่ ปลายใบ 

แหลม ก้านใบสั้น สีใบเขียว ขนสีน�้าตาล
 ดอก สีม่วง
 ฝัก ฝักแห้งเมื่อแก่จัดมีสีเหลืองทอง
 เมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดสีเหลือง ขั้วเมล็ดสีน�้าตาล  

รูปร่างเมล็ดค่อนข้างกลม

ลักษณะทางการเกษตร
 อายุออกดอก นบัจากวนังอกถงึวนัทีด่อกบาน 50 เปอร์เซน็ต์  

ของต้นทั้งหมด 25 - 27 วัน
 อายุเก็บเกี่ยว นบัจากวนังอกถงึวนัทีฝั่กแก่ 95 เปอร์เซน็ต์  

ประมาณ 73 - 76 วัน
 ล�าต้น ความสงูเฉลีย่ 49 เซนตเิมตร จ�านวนข้อเฉลีย่  

9.5 ข้อต่อต้น แตกกิ่งเฉลี่ย 1 กิ่งต่อต้น
 ฝักและเมล็ด จ�านวนฝักเฉลี่ย 21 ฝักต่อต้น จ�านวนเมล็ด 

เฉลี่ย 2 เมล็ดต่อฝัก น�้าหนัก 100 เมล็ด 
เฉลี่ย 17.4 กรัม

พื้นที่แนะน�า เหมาะส�าหรบัปลกูในเขตภาคเหนอืตอนล่าง  
และภาคกลางตอนบน ปลูกได้ทั้งต้นฤดูฝน 
และปลายฤดูฝน

ข้อควรระวัง อ่อนแอต่อโรคราน�้าค้าง

การรับรองพันธุ์  กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์
แนะน�า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2529

ถั่วเหลืองพันธุ์นครสวรรค์ 1

8 การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



2. พันธุ์เชียงใหม่ 2
 ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง 
พนัธุเ์ชยีงใหม่ 60 กบัพนัธุ ์IAC 13 ทีน่�าเข้ามาจากประเทศบราซลิ  
เป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เมล็ดมีขนาดใหญ่ การเจริญเติบโตดี  
และล�าต้นแข็งแรง ในปี พ.ศ. 2530 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  
เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ปรับตัวตอบสนองต่อ 
สภาพแวดล้อมได้กว้าง มีความต้านทานต่อโรคที่ส�าคัญใน 
แต่ละฤดูปลูก

ลักษณะเด่น
 1.  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 234 กิโลกรัมต่อไร่ 
 2.  เป็นพันธุ์อายุสั้นมีอายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 77 วัน 
 3.  เมล็ดพันธุ์มีความงอกดี
 4.  มีความต้านทานต่อโรคราน�้าค ้าง ปรับตัวต ่อ 
สภาพแวดล้อมได้กว้างปลูกได้ในทุกท้องถิ่น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 ล�าต้น โคนต้นอ่อนมสีม่ีวง ลกัษณะต้นไม่ทอดยอด  

รูปแบบการเจริญเติบโตไม่ทอดยอด
 ใบ รูปร่างใบย่อยกว้าง สีใบเขียว ขนสีเทา
 ดอก สีม่วงอ่อน
 ฝัก ฝักแก่สีน�้าตาลอ่อน
 เมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดสีเหลือง ขั้วเมล็ดสีน�้าตาล  

รูปร่างเมล็ดค่อนข้างรี

ลักษณะทางการเกษตร
 อายุออกดอก นบัจากวนังอกถงึวนัทีด่อกบาน 50 เปอร์เซน็ต์ 

ของต้นทั้งหมด 31 - 35 วัน
 อายุเก็บเกี่ยว นบัจากวนังอกถงึวนัทีฝั่กแก่ 95 เปอร์เซน็ต์  

ประมาณ 77 วัน
 ล�าต้น ความสงูเฉลีย่ 49 เซนตเิมตร จ�านวนข้อเฉลีย่  

12 ข้อต่อต้น แตกกิ่งเฉลี่ย 2 กิ่งต่อต้น
 ฝักและเมล็ด จ�านวนฝักเฉลี่ย 30 ฝักต่อต้น จ�านวนเมล็ด 

เฉลี่ย 2 เมล็ดต่อฝัก น�้าหนัก 100 เมล็ด  
เฉลี่ย 15 กรัม 

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2

9การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



พื้นที่แนะน�า สามารถปลูกได้ดีในทุกแหล่งปลูกถั่วเหลืองของประเทศ

การรับรองพันธุ ์ กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2541

3. พันธุ์ศรีส�าโรง 1
 ถัว่เหลอืงพนัธุศ์รสี�าโรง 1 คดัเลอืกจากการผสมข้ามพนัธุร์ะหว่างลกูผสมเดีย่ว นครสวรรค์ 1 / 
Pudua8008B และ นครสวรรค์ 1/DM8032-1-9 ในปี พ.ศ. 2535 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
พืชผักเขตร้อนแห่งเอเชีย (AVRDC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน และสถาน ี
ทดลองพชืไร่ศรสี�าโรง หลงัจากนัน้มกีารผสมข้ามกบัพนัธุน์ครสวรรค์ 1 อกี 1 ครัง้ ท�าการปลกูคดัเลอืก 
ชัว่ที ่2 - 4 โดยเกบ็ เมลด็เพยีง 1 เมลด็จากแต่ละต้น แล้วรวมเมลด็ปลกู หรอืวธิ ีSingle seed descent  
ในชั่วที่ 5 - 6 คัดเลือกต้นที่ดี ปลูกแบบต้นต่อแถวเพื่อสร้างสายพันธุ์บริสุทธิ์ ที่สถานีทดลองพืชไร ่
ศรีส�าโรง ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2538 เพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้านทานต่อโรคและให้ผลผลิตสูง  
ประเมินผลผลิตในเขตภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ทั้งในศูนย์วิจัย สถานีทดลอง และไร่เกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 2543 เป็นเวลา 6 ปี

ลักษณะเด่น
 1.  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 291 กิโลกรัมต่อไร่ 
 2.  มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นใกล้เคียงกับพันธุ์นครสวรรค์ 1
 3.  ต้านทานต่อโรคราน�้าค้างในสภาพไร่เขตภาคเหนือตอนล่างดีกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 1

ถั่วเหลืองพันธุ์ศรีส�ำโรง 1

10 การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 ล�าต้น โคนต้นอ่อนมีสีม่วง ลักษณะต้นไม่ทอดยอด รูปแบบเจริญเติบโตไม่ทอดยอด
 ใบ รูปร่างใบย่อยกว้าง ขนาดของใบย่อยค่อนข้างใหญ่ สีใบ (ระยะออกดอก 

เต็มที่) สีเขียว ขนสีขาว 
 ดอก สีม่วง
 ฝัก ฝักแก่สีน�้าตาล
 เมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดสีเหลือง ขั้วเมล็ดแก่สีน�้าตาล รูปร่างเมล็ดค่อนข้างกลม

ลักษณะทางการเกษตร
 อายุออกดอก นับจากวันงอกถึงวันที่ดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทั้งหมด 26 - 28 วัน
 อายุเก็บเกี่ยว นับจากวันงอกถึงวันที่ฝักแก่ 95 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 76 - 78 วัน
 ล�าต้น ความสูงเฉลี่ย 49 เซนติเมตร จ�านวนข้อเฉลี่ย 10 ข้อต่อต้น แตกกิ่งเฉลี่ย 1 กิ่ง 

ต่อต้น
 ฝักและเมล็ด จ�านวนฝักเฉลีย่ 24 ฝักต่อต้น จ�านวนเมลด็เฉลีย่ 2 เมลด็ต่อฝัก น�า้หนกั 100 เมลด็  

เฉลี่ย 14.5 กรัม 

พื้นที่แนะน�า  แนะน�าให้ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง

การรับรองพันธุ์  กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะน�า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550

กลุ่มถั่วเหลืองพันธุ์อายุปานกลาง
 อายเุกบ็เกีย่วประมาณ 86 - 112 วนั ส่วนใหญ่ล�าต้นไม่ทอดยอด ความสงู 60 - 80 เซนตเิมตร  
จ�านวน 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ สจ.5 เชียงใหม่ 60 และเชียงใหม่ 6 มีรายละเอียดแต่ละพันธุ์ ดังนี้

1.  พันธุ์ สจ.5
 พนัธุ ์สจ.5 ได้จากการผสมระหว่างพนัธุ ์Tainung 4 กบัพนัธุ ์สจ.2 ในปี พ.ศ. 2513 ณ สถานี 
ทดลองพชืไร่แม่โจ้ (ศนูย์วจิยัพชืไร่เชยีงใหม่) ท�าการคดัเลอืกแบบสบืประวตั ิ(Pedigree selection)  
และประเมินผลผลิตในหลายท้องที่มีการเจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีผลผลิตสูงสม�่าเสมอ

ลักษณะเด่น
 1.  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 286 กิโลกรัมต่อไร่ 
 2.  ทนทานต่อโรคใบด่าง โรคราสนิม และโรคแอนแทรคโนส
 3.  เมล็ดมีความงอกดี ทนต่อสภาพดินที่มีความชื้นสูงหรือดินแฉะในช่วงการปลูก 
ได้มากกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ล�าต้นแข็งแรง 

11การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 ล�าต้น โคนต้นอ่อนมีสีม่วง ลักษณะต้นไม่ทอดยอด รูปแบบการเจริญเติบโตกึ่ง

ทอดยอด 
 ใบ รูปร่างใบย่อยกว้าง สีใบเขียว ขนสีน�้าตาลเข้ม
 ดอก สีม่วง
 ฝัก ฝักแก่น�้าตาลเข้ม
 เมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดสีเหลือง ขั้วเมล็ดสีน�้าตาล รูปร่างเมล็ดค่อนข้างรี

ลักษณะทางการเกษตร 
 อายุออกดอก นับจากวันงอกถึงวันที่ดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทั้งหมด 34 - 36 วัน 
 อายุเก็บเกี่ยว นับจากวันงอกถึงวันที่ฝักแก่ 95 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 90 - 96 วัน
 ล�าต้น ความสูง 63 - 73 เซนติเมตร จ�านวนข้อ 12 - 13 ข้อต่อต้น แตกกิ่ง 2 - 3 กิ่ง 

ต่อต้น
 ฝักและเมล็ด จ�านวนฝัก 34 - 46 ฝักต่อต้น จ�านวนเมลด็เฉลีย่ 2 เมลด็ต่อฝัก น�า้หนกั 100 เมลด็ 

เฉลี่ย 13.1 - 15.9 กรัม
พื้นที่แนะน�า เป็นพันธุ์ที่ใช้แนะน�าปลูกได้ทั่วไป เนื่องจากเป็นการคัดพันธุ์แบบปรับตัว 

ได้กว้าง จึงใช้ปลูกได้ทั่วไปในแหล่งปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย
ข้อควรระวัง หลีกเลี่ยงการใช้พันธุ์นี้ปลูกในเขตที่มีการระบาดของโรคใบจุดนูน
การรับรองพันธุ ์ กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2523

พันธุ์ สจ.5

12 การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



2.  พันธุ์เชียงใหม่ 60
 ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสม 
ระหว่างพันธุ์ Williams ซึ่งมีล�าต้นแข็งแรง จ�านวนฝักต่อต้นมาก  
กับพันธุ์ สจ.4 ซึ่งเป็นพันธุ์รับรองที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อ 
โรคราสนิม ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ลักษณะเด่น
 1.  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 284 กิโลกรัมต่อไร่ 
 2.  ทนทานต่อโรคราสนมิ และต้านทานต่อโรคราน�า้ค้าง 
ปานกลาง ซึ่งดีกว่าพันธุ์ สจ.5
 3.  สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้กว้าง เหมาะ 
ส�าหรับใช้เป็นพันธุ์ปลูกทุกสภาพท้องถิ่น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 ล�าต้น โคนต้นอ่อนสีเขียวอ่อน ลักษณะล�าต้น 

ไม่ทอดยอด รูปแบบการเจริญเติบโตกึ่ง 
ทอดยอด แตกกิ่งน้อย

 ใบ รปูร่างใบย่อยกว้าง สใีบเขยีว ขนสนี�้าตาลเข้ม
 ดอก สีขาว
 ฝัก สีของฝักแก่น�้าตาลเข้ม
 เมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดสีเหลือง ขั้วเมล็ดสีน�้าตาล 

รูปร่างเมล็ดค่อนข้างกลม

ลักษณะทางการเกษตร
 อายุออกดอก นบัจากวนังอกถงึวนัทีด่อกบาน 50 เปอร์เซน็ต์  

ของต้นทั้งหมด 31 - 35 วัน
 อายุเก็บเกี่ยว นบัจากวนังอกถงึวนัทีฝั่กแก่ 95 เปอร์เซน็ต์ 

ประมาณ 88 - 95 วัน
 ล�าต้น ความสูง 55 - 65 เซนติเมตร จ�านวนข้อ  

12 - 13 ข้อต่อต้น แตกกิ่งน้อยเฉลี่ย 1 กิ่ง 
ต่อต้น

 ฝักและเมล็ด จ�านวนฝัก 33 - 38 ฝักต่อต้น น�้าหนัก  
100 เมล็ด เฉลี่ย 14.5 - 15.6 กรัม

พื้นที่แนะน�า ปรับตัวได้กว้าง สามารถปลูกให้ผลผลิตสูง
ทุกแหล่งปลูกถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60
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ข้อควรระวัง 1.  อ่อนแอต่อสภาพดินที่มีความชื้นสูงหรือมีน�้าขัง การปลูกในฤดูแล้ง 
 เขตชลประทาน ควรให้น�้าก่อนปลูกไม่ควรปล่อยให้น�้าขังในหลุมปลูก  
 เพราะจะท�าให้เมล็ดเน่าได้ง่าย

  2.  เมล็ดพันธุ์เสื่อมความงอกเร็วถ้าเก็บในสภาพอุณหภูมิห้อง
การรับรองพันธุ ์ กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530

4. พันธุ์เชียงใหม่ 6
 ถั่วเหลืองพันธุ ์เชียงใหม่ 6 ได้จากการผสมพันธุ ์ระหว่างสายพันธุ ์ KUSL20004  
ซึ่งต้านทานต่อโรคใบจุดนูนและให้ผลผลิตสูง กับพันธุ์เชียงใหม่ 5 ที่ทนทานต่อโรคราสนิมสูง  
และต้านทานโรคราน�้าค้าง ผสมพันธุ ์และคัดเลือกสายพันธุ ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ในปี  
พ.ศ. 2538 - 2541 เปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือ 
ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2542 - 2551

ลักษณะเด่น
 1.  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 322 กิโลกรัมต่อไร่ 
 2.  ทนทานต่อโรคราสนมิและต้านทานต่อโรคราน�า้ค้างสงูกว่าพนัธุ ์สจ.5 และเชยีงใหม่ 60  
ในสภาพธรรมชาติ 
 3.  สามารถปรบัตวัต่อสภาพแวดล้อมได้กว้าง เหมาะส�าหรบัใช้เป็นพนัธุป์ลกูหลายท้องถิน่

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 ล�าต้น โคนต้นอ่อนมสีม่ีวง ลกัษณะต้นไม่ทอดยอด  

รูปแบบการเจริญเติบโตกึ่งทอดยอด
 ใบ รูปร่างใบย่อยใบกว้าง สีใบเขียว ขนสี 

น�้าตาลอ่อน
 ดอก สีม่วง
 ฝัก ฝักแก่สีน�้าตาลเข้ม
 เมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดสีเหลือง ขั้วเมล็ดสีน�้าตาล 

รูปร่างเมล็ดค่อนข้างกลม

ลักษณะทางการเกษตร
 อายุออกดอก นบัจากวนังอกถงึวนัทีด่อกบาน 50 เปอร์เซน็ต์  

ของต้นทั้งหมด 33 - 36 วัน
 อายุเก็บเกี่ยว นบัจากวนังอกถงึวนัทีฝั่กแก่ 95 เปอร์เซน็ต์ 

ประมาณ 90 - 99 วัน
 ล�าต้น ความสูง 66 - 67 เซนติเมตร จ�านวนข้อ  

13 - 14 ข้อต่อต้น แตกกิ่งเฉลี่ย 2 กิ่งต่อต้น
 ฝักและเมล็ด  จ�านวนฝัก 33 - 39 ฝักต่อต้น จ�านวนเมล็ด

ส่วนใหญ่ 2 เมล็ดต่อฝักน�้าหนัก 100 เมล็ด 
เฉลี่ย 13.5 - 14.8 กรัม

พื้นที่แนะน�า ปรับตัวได้กว้าง สามารถปลูกให้ผลผลิตสูง
ทุกแหล่งปลูกถั่วเหลือง

ข้อควรระวัง การปลกูไม่ควรเกนิ 3 ต้นต่อหลมุถ้ามากไป
จะท�าให้ต้นล้มผลผลิตต�่า

การรับรองพันธุ ์ กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์
รับรอง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6
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2.  แผนการปฏิบัติงาน

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

การปฏิบัติงาน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค.

วางแผนเตรียมเมล็ด

เตรียมดิน

ปลูก

ให้น�้า

ใส่ปุ๋ย

ตรวจแปลง ครั้งที่ 1

ก�าจัดศัตรูพืช

ตรวจแปลง ครั้งที่ 2

ตรวจแปลง ครั้งที่ 3

เก็บเกี่ยว

ปรับปรุงสภาพ

ตรวจสอบคุณภาพ

เก็บรักษาและส่งมอบ

 ผลิตในฤดูฝน ให้น�้าขึ้นกับปริมาณน�า้ฝน
 ผลิตในฤดูแล้ง

3. สิ่งที่ต้องศึกษาก่อนการผลิต

 1. สภาพพื้นที่ปลูก มีผลต่อการเจริญเติบโต และการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดี  
การเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมกับถั่วเหลืองมีความส�าคัญมาก สภาพดินที่เหมาะสมกับถั่วเหลือง 
ควรเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีการระบายน�้าและถ่ายเท 
อากาศดี ระดับหน้าดินลึก 20 - 25 เซนติเมตร มีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง อินทรียวัตถ ุ
ไม่ต�่ากว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า 12 ส่วนในล้านส่วน โพแทสเซียม 
ที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่า 50 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5 - 6.5 ถ้าดิน 
มี pH ต�่ากว่า 5.5 จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง ธรรมชาติของถั่วเหลือง 
ไม่ชอบดนิเป็นกรดจดั โดยเฉพาะเมือ่มเีหลก็ และอลมูนิมัละลายในปรมิาณสงู ประสทิธภิาพในการ 
ตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียมจะลดลงเมื่อดินเป็นกรดจัด
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 2.  สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของ 
ถั่วเหลือง อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 25 - 30 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงหรือต�่ากว่าช่วงที่ 
เหมาะสมย่อมมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของถั่วเหลือง การปลูกถั่วเหลือง 
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ช่วงฤดู คือ ปลายฤดูฝน และฤดูแล้ง  
ทั้งนี้ขึ้นกับระบบปลูกพืชของแต่ละท้องถิ่น อย่างไรก็ตามต้องค�านึงถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวด้วย  
ซึง่ควรจะให้ถัว่เหลอืงแก่ในช่วงทีไ่ม่มฝีนหรอืมฝีนน้อยทีส่ดุ นอกจากนีส้ภาพภมูอิากาศช่วงเกบ็เกีย่ว  
รวมไปถึงช่วงที่ท�าการตากให้เมล็ดถั่วเหลืองแห้ง ควรมีความชื้นสัมพัทธ์ต�่าซึ่งเป็นการลดความชื้น 
ในเมล็ดถั่วเหลือง การปลูกถั่วเหลืองปลายฤดูฝน เริ่มปลูกประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 
ถึงกลางเดือนสิงหาคม จะปลูกตามหลังข้าวโพดแล้วเก็บเกี่ยวในช่วงหมดฝน ส่วนฤดูแล้งเป็น 
การปลกูถัว่เหลอืงในเขตชลประทาน โดยปลกูในนาหลงัจากเกีย่วข้าวแล้ว ตัง้แต่กลางเดอืนธนัวาคม 
ถึงกลางเดือนมกราคม นิยมปลูกถั่วเหลืองในระบบข้าว - ถั่วเหลือง เป็นถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ 
เมล็ดพันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูง

 3.  แหล่งน�า้ ส�าหรบัฤดแูล้งการปลกูถัว่เหลอืงในนาข้าว อาศยัน�้าจากระบบชลประทาน  
โดยจะเปิดน�้าให้เป็นช่วงๆ ทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานจะมีแบบแจ้งวัน ปิด - เปิดน�า้ให้ทราบ  
ปริมาณน�้าที่ถั่วเหลืองใช้ตลอดฤดูปลูกประมาณ 300 - 400 มิลลิเมตร ส�าหรับในแหล่งอาศัยน�้าฝน  
ควรจะมีการกระจายของน�้าฝนค่อนข้างสม�่าเสมอ ช่วงการเจริญเติบโตที่ถั่วเหลืองต้องการน�้า 
มากที่สุด ได้แก่ ช่วงเริ่มออกดอกจนถึงช่วงที่พัฒนาการเป็นฝักและเมล็ด และในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว

 4.  ระยะห่างของแปลง (Isolation) ถัว่เหลอืงเป็นพชืผสมตวัเองแต่มโีอกาสผสม 
ข้ามได้ปริมาณเล็กน้อย แต่สาเหตุที่ท�าให้เมล็ดพันธุ์ไม่บริสุทธิ์นั้น ได้แก่ การมีถั่วเหลืองพันธุ์ที ่
ไม่ต้องการเจริญเติบโตปะปนในแปลงขยายพันธุ์ ดังนั้นการเลือกแปลงปลูกจึงต้องค�านึงถึงประวัต ิ
ของพื้นที่ปลูก การผลิตเมล็ดพันธุ์โดยปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ซึ่งเคยปลูกถั่วเหลืองพันธุ์อื่นๆ มาก่อน  
จะท�าให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์อื่นถูกเก็บเกี่ยวปะปนเข้ามาท�าให้เมล็ดพันธุ์ที่ได้ไม่บริสุทธิ์ ฉะนั้น 
ในการเลือกพื้นที่ปลูกควรเลือกพื้นที่ซึ่งเคยผลิตถั่วเหลืองพันธุ์เดียวกัน หรือหลีกเลี่ยงโดยการปลูก 
ถั่วเหลืองสลับกับพืชอื่นในพื้นที่เดียวกัน หรือถ้าจ�าเป็นต้องใช้แปลงเดิมปลูก ควรมีการให้น�้า 
เพื่อให้ถั่วเหลืองพันธุ์เดิมงอก แล้วไถทิ้งเสียก่อนที่จะปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ การเว้นระยะห่าง 
ระหว่างแปลงของถั่วเหลืองก�าหนดไว้ 3 เมตร เพื่อป้องกันการปะปนพันธุ์ระหว่างการเก็บเกี่ยว

 5. ระยะการพัฒนาของถั่วเหลือง
  การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองสามารถแยกออกเป็นระยะต่าง ๆ ดังนี้
  � ระยะการเจริญเติบโตทางล�าต้น (Vegetative stage) แทนด้วย V
  � ระยะการเจริญเติบโตทางผลผลิต (Reproductive stage) แทนด้วย R

17การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



 การนับระยะ V ให้ถือตามจ�านวนข้อในต้นหลัก (main stem) ให้ดูถึงข้อที่ใบยังไม่คลี่ออก  
แล้วหารด้วย 2 ถ้าพบว่ามี 6 ข้อก็ได้ระยะ V3 ส่วนระยะ R เริ่มจาก R4 เริ่มนับ R4 เมื่อครึ่งหนึ่ง 
ของต้นถั่วเหลือง (50%) มีดอกบานอย่างน้อย 1 ดอก ดังนั้น
  V0 มีใบจริงคู่แรก (simple leaves)
 V1 มี 2 ข้อ (เหนือข้อใบจริงคู่แรก) และใบรวม (compound leaves) คู่แรก คลี่เต็ม
 V2 มี 4 ข้อ ใบรวม 4 ชุด
 V3 มี 6 ข้อ ใบรวม 6 ชุด
 R4 ระยะดอกเริ่มบาน โดยต้น 50 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมดมีดอกบานอย่างน้อย 1 ดอก
 R5 ดอกบานเต็มที่ จนถึงดอกรองจากข้อยอดสุดของล�าต้นและเริ่มมีฝัก
 R6 มีฝักในข้อใดข้อหนึ่งของ 4 ข้อปลายยอดของต้น
 R7 ฝักใน 4 ข้อบนมีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร
 R8 เมล็ดเริ่มพัฒนาในฝักบนข้อหนึ่งในสี่ข้อบนยอด
 R9 ฝักใน R7 และ R8 มีเมล็ดโตเต็มที่
 R10 ฝักเริ่มเหลือง ใบเหลือง 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะแก่ทางสรีระ
 R11 ฝักเป็นสีน�้าตาล 95 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด เริ่มเก็บเกี่ยวได้

4.  สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนการผลิต

 1.  เมล็ดพันธุ ์หลักที่ใช ้ผลิตเมล็ดพันธุ ์ขยาย ควรมีคุณภาพดังนี้ ความชื้นต�่ากว่า  
10 เปอร์เซ็นต์ ความงอก 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ความบริสุทธิ์ 98 เปอร์เซ็นต์ และตรงตามพันธุ์
 2.  อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องไถพรวน เครื่องปลูกแบบติดท้ายรถไถหรือ 
รถแทรคเตอร์ เครื่องพ่นยาชนิดเครื่องยนต์ และเครื่องพ่นยาชนิดสะพายโยก เป็นต้น
 3.  ปุ๋ยเคมี สูตร 12 - 24 - 12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่
 4.  เชื้อไรโซเบียม 1 ถุงต่อเมล็ดพันธุ์ 10 กิโลกรัม
 5.  สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ตามความจ�าเป็น
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5. การด�าเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์

 จ�าเป็นจะต้องพิจารณาข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

 1.  แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ ์ที่ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ชั้นต่างๆ  
ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือผ่านการรับรองมาแล้ว เช่น เมล็ดพันธุ์คัด ส�าหรับใช้ในการผลิต 
เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์หลัก ส�าหรับใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย เป็นต้น

 2. ประวัติของพื้นที่ปลูก พื้นที่ที่จะใช้ส�าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ จะต้องไม่เคยปลูกพืช 
ชนิดเดียวกัน แต่ต่างพันธุ์กันกับพันธุ์ที่จะปลูกมาก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 - 2 ฤดูปลูก  
ยกเว้นการผลติเมลด็พนัธุช์นดิ และพนัธุเ์ดยีวกนัหรอืชัน้เดยีวกนัเพือ่ป้องกนัเมลด็พนัธุเ์ก่าทีต่กค้าง

 3. การก�าหนดจ�านวนชัว่อายขุองการขยายพนัธุ ์เมลด็พนัธุท์ีใ่ช้เป็นพนัธุป์ลกู 
แต่ละชั้นจะมีการจ�ากัดการน�ามาใช้ซ�้า เช่น เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยาย โดยปกติจะไม่น�า 
ลูกหลานมาผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นเดียวกันซ�้าอีก ส�าหรับเมล็ดพันธุ์จ�าหน่ายถั่วเหลืองจะน�ามา 
ใช้ซ�้าได้ 2 ชั่วอายุ

 4. การก�าหนดระยะการเว้นช่วงระหว่างแปลง เพื่อป้องกันการปะปนพันธุ ์
เนื่องจากการปฏิบัติงาน การเว้นช่วงระหว่างแปลง ก�าหนดไว้ 3 เมตร

 5.  การก�าหนดจ�านวนของพันธุ์ โดยทั่วไปจะก�าหนดให้ผู ้ผลิต ท�าการผลิต 
เมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดเพียงพันธุ์เดียว ในแหล่งเดียวกันเพื่อป้องกันการปะปนพันธุ์
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6. การปลูกและดูแลรักษาถั่วเหลือง

 การปลูกถั่วเหลืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีในประเทศไทย มีทั้งในฤดูแล้งและ 
ฤดูฝน ถั่วเหลืองฤดูแล้งส่วนใหญ่มีแหล่งปลูกในเขตชลประทานและมีช่วงปลูกที่เหมาะสมหลังฤด ู
ท�านาปี เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม และถั่วเหลืองฤดูฝนมีพื้นที่ปลูกบน 
ที่ดอนเริ่มปลูกในเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม น�้าฝนและอุณหภูมิต่างมีผลกระทบต่อ 
การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ดังนั้นการปลูกในช่วงที่เหมาะสม 
จะช่วยให้ถั่วเหลืองเจริญเติบโต ให้ผลผลิตและมีคุณภาพสูง

 1.  การเตรียมดิน

  1.1  สภาพนา พื้นที่ที่ปลูกถั่วเหลืองนั้นควรเรียบสม�่าเสมอ ระบายน�้าเข้าออก 
ได้ง่าย การเตรียมพื้นที่ในสภาพนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวนั้น ควรตัดตอซังข้าวแล้วทิ้งเศษฟางให้คงอยู่ 
ในแปลงนา แล้วขุดร่องน�้ารอบและผ่านแปลงนา ระยะระหว่างร่องน�้าประมาณ 3 - 5 เมตร  
เพือ่สะดวกต่อการให้น�า้และระบายน�า้ออก หลงัจากนัน้จงึปล่อยน�า้ท่วมแปลงประมาณครึง่วนัแล้ว 
ระบายออก ตากหน้าดินไว้ 1 - 2 วัน ให้ดินหมาดไม่มีน�้าขังแฉะจึงหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

  1.2  สภาพไร่ เป็นการปลกูในฤดฝูน ให้ไถด้วยผาลสาม 1 ครัง้ ลกึ 15 - 20 เซนตเิมตร  
ตากดิน 7 - 10 วัน พรวนด้วยผาลเจ็ด 1 ครั้ง แล้วคราดเก็บเศษซาก ราก เหง้า หัว และไหลของ 
วัชพืชข้ามปีออกจากแปลง ปรับดินให้สม�่าเสมอ
  ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 เป็นพันธุ์ที่มีปัญหาในด้านความงอกและความแข็งแรง  
การปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 จึงต้องระมัดระวังในการเตรียมพื้นที่และการให้น�า้เป็นพิเศษ  
ไม่ควรมีน�า้ขังแฉะและไม่ควรปลูกลึกกว่าปกติ

 2.  ฤดูปลูกที่เหมาะสม 
  ฤดูปลูกถั่วเหลืองหรือช่วงเวลาปลูกมีความส�าคัญต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ส�าเร็จได้ 
ตามเป้าหมาย

  2.1  ฤดูแล้ง ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือน 
มกราคม แต่ถ้าสามารถปลูกได้เร็วโดยปลูกให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคมจะได้ผลดีมาก  
เพราะจะสามารถหลีกเลี่ยงอากาศหนาวเย็นขณะเริ่มงอกได้ ในช่วงการติดฝักสร้างเมล็ดอุณหภูมิ 
ไม่สูงมาก และที่ส�าคัญยิ่งอีกประการคือช่วงเวลาเก็บเกี่ยวไม่ควรถูกฝน เพราะจะท�าให้เมล็ดพันธุ์ 
มีคุณภาพต�า่
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  2.2  ฤดูฝน ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม  
การปลกูก่อนหน้านีช่้วงเกบ็เกีย่วอาจกระทบช่วงทีฝ่นตกหนกั หรอืการปลกูล่าช้ากว่าก�าหนดท�าให้ 
ผลผลิตต�่าและขาดน�้าในช่วงปลายฤดูฝน การปลูกล่าช้าควรพิจารณาพันธุ ์ถั่วเหลืองที่มีอาย ุ
เก็บเกี่ยวสั้น

 3.  วิธีปลูกถั่วเหลือง

  3.1  สภาพนา ใช้ไม้ปลายแหลมท�าหลุมกว้าง 2 - 3 เซนติเมตร ลึก 3 - 4 เซนติเมตร  
แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ 4 - 5 เมล็ดต่อหลุม โดยมีระยะปลูกที่เหมาะสมดังนี้

   พันธุ์อายุสั้น เช่น พันธุ์นครสวรรค์ 1 และพันธุ์เชียงใหม่ 2 ระยะปลูก 25 x 25  
เซนติเมตร ได้ประมาณ 100,000 ต้นต่อไร่

   พันธุ์อายุปานกลาง เช่น พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์ สจ.5 ระยะปลูก 40 x 20  
เซนติเมตร ได้ประมาณ 80,000 ต้นต่อไร่

  3.2  สภาพไร่ ใช้ไม้ปลายแหลมท�าหลุมกว้าง 2 - 3 เซนติเมตร ลึก 3 - 4 เซนติเมตร  
ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร หยอด 4 - 5 เมล็ดต่อหลุม ได้ประมาณ 64,000 ต้นต่อไร่ ถ้าใช ้
เครื่องปลูก เครื่องจะปลูกแบบโรยเป็นแถว ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร จ�านวน 20 - 25 ต้น  
ต่อแถวยาว 1 เมตร ได้ประมาณ 64,000 - 80,000 ต้นต่อไร่
  เกษตรกรในบางท้องที่มีการปลูกถั่วเหลืองแบบหว่านคราดกลบ เป็นวิธีที่เกษตรกร 
ให้ความสนใจและพัฒนาแนวคิดวิธีการปลูกตามความต้องการของเกษตรกรเอง ซึ่งต้องอาศัย 
ฝีมือการหว่านที่มีความช�านาญมาก วิธีการปลูกแบบหว่านคราดกลบโดยใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา  
20 - 30 กโิลกรมัต่อไร่ จะให้ผลดกีต่็อเมือ่เกษตรกรมคีวามช�านาญในการเตรยีมพืน้ที ่การหว่านเมลด็ 
ให้กระจายสม�่าเสมอ การคราดกลบเมล็ด การระบาดของโรคและแมลงไม่รุนแรง และพื้นที่มี 
วัชพืชน้อย จากข้อมูลการศึกษาและข้อสังเกต แม้ว่าจะเป็นวิธีการที่เกษตรกรในบางพื้นที่นิยม  
เพราะปฏิบัติง่าย ไม่เปลืองแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย เป็นการลดต้นทุนการผลิต แต่คุณภาพ 
ของผลผลิตไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ปัญหาเมล็ดสีเขียว เมล็ดสีม่วง เมล็ดเล็กลีบ และสิ่งเจือปน 
ค่อนข้างสูง

 4.  การใช้เชื้อไรโซเบียม
  ไรโซเบียมเป็นเชื้อบักเตรี ที่สามารถสร้างปมที่รากของถั่วเหลือง แล้วตรึงไนโตรเจน 
จากอากาศมาใช้ส�าหรบัการเจรญิเตบิโตและสร้างผลผลติของถัว่เหลอืง โดยไม่ต้องใส่ปุย๋ไนโตรเจน 
ในการปลูกถั่วเหลืองหลังนาอีก ดังนั้นจึงควรคลุกไรโซเบียมทุกครั้งที่ปลูกถั่วเหลือง การที่จะให ้
เชื้อไรโซเบียมติดเมล็ดได้ดี จ�าเป็นจะต้องใช้สารช่วยติดเมล็ดบางอย่างมาช่วยในการคลุก 
เมล็ดพันธุ์ด้วย และสารที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษต่อไรโซเบียม ซึ่งสารที่เกษตรกรพอจะหาได้ง่ายและ 
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เหมาะสม ได้แก่ การสังเคราะห์ 40 เปอร์เซ็นต์ ละลายน�้า น�้าตาลทราย 30 เปอร์เซ็นต์  
ละลายน�้า น�้ามันพืช กรณีหาวัสดุอื่นไม่ได้อาจใช้น�้าแทนก็ได้ ขั้นตอนการคลุกเมล็ดพันธุ์ ดังนี้
  4.1  น�าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ต้องการปลูกใส่ลงในภาชนะ
  4.2  ใส่สารช่วยให้เชื้อติดเมล็ดพันธุ์ที่กล่าวข้างต้นลงบนเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่ก�าหนด  
กวนเบาๆ ให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเปียกทั้งหมด
  4.3  โรยผงไรโซเบียมลงบนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง อัตราไรโซเบียม 1 ถุง ต่อถั่วเหลือง  
10 - 15 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้ทั่วอีกครั้ง
  4.4  ผงไรโซเบียมจะเคลือบติดผิวเมล็ดพันธุ์ เป็นสีเทา ผึ่งเมล็ดพันธุ์ให้แห้งประมาณ  
15 นาที ผงไรโซเบียมจะยึดติดเมล็ดพันธุ์ไม่หลุดร่วงง่าย
  เมล็ดพันธุ ์ที่คลุกเชื้อไรโซเบียมแล้ว สามารถน�าไปปลูกโดยหยอดด้วยมือหรือ 
เครื่องหยอดเมล็ดชนิดต่างๆ ได้ ถั่วเหลืองที่มีการคลุกเชื้อไรโซเบียมจะสามารถผลิตสารประกอบ 
ไนโตรเจนได้มาก และสารประกอบไนโตรเจนนี้เป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่ถั่วเหลืองสามารถน�าไป 
ใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น วัชพืชไม่สามารถน�าไปใช้ได้ ต่างกับปุ๋ยไนโตรเจนที่ให้ถั่วเหลือง ซึ่งนอกจาก 
จะไม่จ�าเป็นส�าหรับถั่วเหลืองแล้วยังมีผลเสียด้วย คือ ท�าให้วัชพืชสามารถใช้ประโยชน์จาก 
ปุ๋ยไนโตรเจน เพื่อการเจริญเติบโตแข่งกับถั่วเหลืองได้

ปุ๋ยชีวภำพไรโซเบียม ปมที่รำกถั่วเหลืองเกิดจำกไรโซเบียม
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 5.  การป้องกันก�าจัดวัชพืช วิธีปฏิบัติที่นิยมมี 2 วิธี คือ

  5.1  การใช้แรงงานคน ดายหญ้า 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังจากงอก 2 สัปดาห์  
ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2 สัปดาห์

  5.2  การใช้สารเคมี

   5.2.1 ประเภทพ่นก่อนการปลูกถั่วเหลือง เป็นการก�าจัดวัชพืชประเภท 
ที่ใช้พ่นเพื่อก�าจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่ก่อนการปลูกถั่วเหลือง อาจเป็นการปลูกที่ไม่มีการไถเตรียมดิน  
การปลูกที่มีการไถเตรียมดินน้อยและยังมีวัชพืชหลงเหลืออยู่ในแปลงมาก สารก�าจัดประเภทนี้ 
มักเป็นสารประเภทไม่เลือกท�าลายพืช เช่น สารไกลโฟเสท สารพาราควอท เป็นต้น

   5.2.2 ประเภทพ่นทนัทหีลงัปลกูถัว่เหลอืงหรอืก่อนการงอกของวชัพชื 
และถั่วเหลือง สารก�าจัดวัชพืชประเภทนี้ใช้พ่นคลุมบนผิวดินทันทีหลังการปลูกถั่วเหลือง  
ในกรณทีีม่กีารไถเตรยีมดนิก่อนปลกูหรอืไม่มวีชัพชือยูก่่อน สามารถควบคมุการงอกของเมลด็วชัพชื 
ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง กรณีที่ใช้วัสดุคลุมดินหลังปลูกควรพ่นสารเคมี 
ชนิดนี้ก่อนคลุมดิน กรณีที่มีการเผาตอซัง การใช้สารก�าจัดวัชพืชชนิดนี้อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
เนื่องจากมีขี้เถ้าคลุมผิวดินไว้

   5.2.3  ประเภทพ่นหลงัการงอกของวชัพชืและถัว่เหลอืง สารก�าจดัวชัพชื 
ชนดินี ้ใช้พ่นคลมุไปบนต้นวชัพชืและถัว่เหลอืง ในช่วงทีว่ชัพชืส่วนใหญ่งอกได้ประมาณ 15 - 20 วนั  
หรือระยะที่วัชพืชมีใบจริงประมาณ 3 - 4 ใบ จะสามารถก�าจัดวัชพืชได้โดยไม่เป็นอันตราย 
ต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง ถ้าใช้ในอัตราและวิธีที่แนะน�า

ตารางแสดงสารเคมีป้องกันก�าจัดวัชพืชที่แนะน�าในการปลูกถั่วเหลือง

สารเคมี อัตราที่ใช้
วัชพืชที่ก�าจัดได้

ชื่อสามัญ ชื่อการค้า (ซีซี.ต่อไร่)

ประเภทพ่นก่อนการงอกของวัชพืช

1. อะลาคลอร์ 48% EC แลสโซ่ 500 - 625 วัชพืชใบแคบ ใบกว้าง

2. เมโทลาคลอร์ 40% EC ดูอัล 600 - 750 วัชพืชใบแคบ ใบกว้าง

3. อิมาเซทาเพอร์ 5.3% EC เปอร์ซูท 320 - 350 วัชพืชใบแคบ ใบกว้างและกก

4. โคลมาโซน 48% EC มาจิสเตอร์ 290 วัชพืชใบแคบ ใบกว้างและกก
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สารเคมี อัตราที่ใช้
วัชพืชที่ก�าจัดได้

ชื่อสามัญ ชื่อการค้า (ซีซี.ต่อไร่)

ประเภทพ่นหลังการงอกของวัชพืช

1. ฟลูเอซิฟอบ-พี-บิวทิล 15% EC
 (ผสมกับ) โฟมีซาเฟน 25% EC

วันไซด์-ซูเปอร์
เฟล็กซ์

160
160

วัชพืชใบแคบ
วัชพืชใบกว้าง

2. ควิซาโลฟอบ-พี-เทฟิวริล 6% EC
 (ผสมกับ) โฟมีซาเฟน 25% EC

แพนเทอร่า
เฟล็กซ์

200
160

วัชพืชใบแคบ
วัชพืชใบกว้าง

3. ฟลูเอซิฟอบ-พี-บิวทิล 15% EC วันไซด์-ซูเปอร์ 160 วัชพืชใบแคบ

4. ควิซาโลฟอบ-พี-เทฟิวริล 6% EC แพนเทอร่า 200 วัชพืชใบแคบ

5. ฮาลอกซิฟอบ-อาร์-เมทธิล 10.8% EC กาแลนท์-ซูเปอร์ 20 วัชพืชใบแคบ

6. โฟมีซาเฟน 25% EC เฟล็กซ์ 160 วัชพืชใบกว้าง

ที่มา : ทวี (2543) 

 6. การจัดการปุ๋ยส�าหรับถั่วเหลือง
  ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ต้องการใช้ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ค่อนข้างสูง รองลงมาคือ 
ธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) และธาตุฟอสฟอรัส (P) ได้มีการวิจัยพบว่า ในการผลิตถั่วเหลืองให้ 
ได้ผลผลิตเมล็ด 300 กิโลกรัมต่อไร่ จะต้องใช้ธาตุอาหาร N P และ K ประมาณ 27.0 3.30 และ  
11.6 กโิลกรมัต่อไร่ ตามล�าดบั ถงึแม้ถัว่เหลอืงจะใช้ธาตอุาหาร N ในปรมิาณมากแต่ไม่ค่อยมปัีญหา  
เนื่องจากปัจจุบันใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพคลุกเมล็ดก่อนปลูก ท�าให้สามารถใช ้
ธาตุ N จากอากาศ (N fixation) ได้ค่อนข้างเพียงพอหากสภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่น ดินไม่เป็น 
กรดเป็นด่างเกินไป มีธาตุอาหารที่จ�าเป็นอื่นๆ พอสมควร มีความชื้นที่เหมาะสมและใช้ 
เชื้อไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพ จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ปุ๋ย N กับถั่วเหลืองก็ได้
  การวจิยัการใช้ปุย๋เคมกีบัถัว่เหลอืงทีผ่่านมา พบว่าถัว่เหลอืงมกีารตอบสนองต่อการใช้ 
ปุ๋ยฟอสเฟต (P) มากกว่าปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหาร K หรือ N ทั้งนี้เนื่องจากดินของประเทศไทยส่วนใหญ่ 
มีปัญหาความไม่เพียงพอของธาตุอาหาร P เนื่องจากความเป็นกรดของดิน ชนิดและสมบัติ 
ทางเคมีอื่นของดินที่ไม่เอื้ออ�านวยให้ปลดปล่อยธาตุอาหาร P สนองความต้องการของถั่วเหลือง 
อย่างเพยีงพอ ธาตอุาหาร K เป็นธาตอุาหารล�าดบัต่อไปทีต้่องน�ามาพจิารณาในการใช้ปุย๋ เนือ่งจาก 
เป็นธาตทุีถ่กูชะล้างได้ง่ายโดยเฉพาะหากปลกูในดนิทีม่ลีกัษณะเป็นทรายปะปนและมกีารชะล้างสงู

ตารางแสดงสารเคมีป้องกันก�าจัดวัชพืชที่แนะน�าในการปลูกถั่วเหลือง (ต่อ)
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  6.1  การใช้ปุ๋ยเคมีกับถั่วเหลืองหลังปลูกข้าวในเขตชลประทาน
   ดินนาที่ใช้ปลูกข้าวนาปรังมักจะเป็นดินเหนียว หรือร่วนเหนียว ร่วนเหนียวปน 
ทรายแป้ง จึงมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าดินดอนหรือดินไร่ เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังส่วนใหญ่ 
จะมีการใช้ปุ๋ยเคมีทุกครั้งที่ปลูกข้าว บางปีเกษตรกรปลูกพืชไร่อายุสั้น เช่น ถั่วเหลืองแทนการปลูก 
ข้าวนาปรังผลผลิตที่ได้จะค่อนข้างสูง เนื่องจากผลตกค้างของปุ๋ยเคมีที่สะสมติดต่อกันนานๆ  
จากการใช้ปุ๋ยกับข้าว ยังคงมีประโยชน์ต่อถั่วเหลืองที่ปลูกตามอย่างเพียงพอ จากการทดลอง 
กับถัว่เหลืองในฤดูแล้ง เขตชลประทานภาคเหนือตอนล่าง พบว่าถัว่เหลืองที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีใหผ้ลผลิต 
มากกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมี ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว  
ดยิร่วนเหนยีว อย่างไรกต็ามส�าหรบัดนิในเขตชลประทานภาคเหนอื ดนิส่วนใหญ่เป็นดนิร่วนเหนยีว 
หรือมีลักษณะเป็นดินทรายปน แต่มีอินทรียวัตถุตลอดจนธาตุอาหารฟอสฟอรัสต�่ากว่าดินที่พบ 
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ถั่วเหลืองที่ปลูกในดินกลุ ่มนี้จะตอบสนองต่อปุ ๋ยฟอสเฟตชัดเจน  
ในทางปฏิบัตินั้นควรใส่ปุ๋ยฟอสเฟต เช่น หินฟอสเฟตบดอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านในขณะ 
เตรียมดินส�าหรับการปลูกข้าว ธาตุอาหารฟอสฟอรัสจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งในการปลูกข้าวและ 
ถั่วเหลืองที่ปลูกตามติดต่อกันนานได้ 3 - 4 ปี
   ในกรณีที่ไม่ใช้หินฟอสเฟต อาจใช้ปุ๋ยทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0 - 46 - 0)  
อตัรา 10 - 20 กโิลกรมัต่อไร่ กเ็ป็นการเพยีงพอส�าหรบัการปลกูถัว่เหลอืงในนาปรงัหลงัการปลกูข้าว 
และอาจสลับด้วยปุ๋ยเคมี (N - P - K) สูตร 16 - 16 - 8 หรือ 16 - 20 - 0 ในบางปีอัตรา  
30 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่จ�าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 ทุกปี ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงกว่า  
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดจากการใช้ปุ๋ยเคมี ควรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ 
ร่วมด้วยเสมอ และควรวิเคราะห์ดินเป็นระยะๆ (3 - 5 ปีต่อครั้ง) เพื่อให้ทราบถึงสภาวะและระดับ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินในปัจจุบัน จะได้มีแนวทางในการพิจารณาการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อไป 

  6.2  การใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดดิน และค่าวิเคราะห์ดิน
   ปุ ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตของถั่วเหลือง  
หลักการในการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ จ�าเป็นต้องค�านึงถึงชนิดดินและสมบัติของดินตลอดจน 
แร่ธาตุอาหารพืชในดินซึ่งทราบได้จากการวิเคราะห์ดิน นอกจากนี้ยังต้องค�านึงถึงวิธีเขตกรรมหรือ 
การจัดการ ซึ่งแต่ละพื้นที่ปลูกอาจจะแตกต่างกันบ้างในทางปฏิบัติ ความเข้าใจถึงชนิดและสมบัติ 
ของดินจะเป็นบันไดขั้นแรกในการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากเกษตรกรจะได้ผล 
ตอบแทนอย่างคุ้มค่าต่อการลงทุนจากการใช้ปุ๋ยแล้ว ยังเป็นแนวทางในการผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย
   โดยปกตแิล้วดนิทีด่มีคีวามอดุมสมบรูณ์สงูหรอืมคีวามสามารถในการให้ผลผลติสงู 
อยู่แล้วไม่จ�าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเสมอไป แต่ควรใช้ปัจจัยอื่นในการเพิ่มผลผลิตจะดีกว่า เช่น ใช้พันธุ์ดี  
การเขตกรรมและการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช เป็นต้น การใช้ธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง  
จะใช้ชนิดและอัตราใดขึ้นกับชนิดและระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน เมื่อปลูกในดินที่ค่อนข้าง 
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เป็นทรายจะต้องใช้ปุย๋มากกว่าเมือ่ปลกูในดนิทีเ่ป็นดนิร่วนหรอืดนิเหนยีว ทัง้นีเ้พราะดนิทีค่่อนข้าง 
เป็นทรายจะมีความอุดมสมบูรณ์ต�่ากว่าดินเหนียวหรือร่วนเหนียว การใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดของดิน 
ได้แสดงไว้ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการใช้ปุ๋ยเคมี (NPK) ส�าหรับถั่วเหลือง ตามลักษณะดิน1/

เนื้อดิน
ปริมาณธาตุอาหารแนะน�า

(N- P
2
O

5
- K

2
O กิโลกรัม/ไร่)

สูตรปุ๋ยที่ควรใช้
(N- P

2
O

5
- K

2
O)

อัตราการใช้
(กิโลกรัม/ไร่)

ดินเหนียวสีแดง

3, 6, 3

12 - 24 - 12 20 - 30

16 - 16 - 8 30 - 40

8 - 24 - 24 25 - 35

0 - 3 - 0 (หินฟอสเฟต) 50 - 200

ดินเหนียวสีด�า
0, 6, 0

0 - 46 - 0 15 - 20

0 - 40 - 0 15 - 20

ดินร่วนเหนียวสีน�้าตาล
0, 6, 0

0 - 46 - 0 15 - 20

0 - 40 - 0 15 - 20

ดินร่วนทราย
3, 9, 6

12 - 24 - 12 30 - 40

16 - 16 - 8 40 - 50

1/  -  การปลูกถั่วเหลืองในดินทุกชนิด ควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อไรโซเบียม เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ย N
 -  ดินที่เป็นกรดจัด (pH ต�่ากว่า 5.5) ควรลดความเป็นกรดของดินด้วยการใส่ปูน อัตรา 100 - 200 กก./ไร่  
  ส�าหรับดินที่ค่อนข้างเป็นทราย หรืออัตรา 200 - 400 กก./ไร่ ส�าหรับดินเหนียว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การใช้ปุ๋ยเคมี

 การใช้ค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกประกอบการพิจารณาการใช้ปุ๋ยเคมี จะช่วยประหยัด 
เงินค่าปุ ๋ยได้มาก เป็นแนวทางการใช้ปุ ๋ยที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ โดยการใช้แม่ปุ ๋ยที่ 
มีขาย น�ามาผสมปุ๋ยใช้เองตามสัดส่วนของธาตุอาหารที่ต้องการ โดยเฉพาะการเลือกใช้ปุ๋ยที่ให้ 
ธาตุอาหารหลัก เช่น ฟอสฟอรัส (P) จากแม่ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต หรือ TSP (46% P

2
O

5
)  

และโพแทสเซียม (K) จากแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ หรือ KCl (60% K
2
O) ในสัดส่วนที่ถั่วเหลือง 

ต้องการก่อนปลูกเพื่อป้องกันการขาดธาตุไนโตรเจน (N)
 การผสมปุย๋ใช้เองช่วยในการเลอืกใช้อตัราปุย๋ทีส่มัพนัธ์กบัค่าวเิคราะห์ดนิ เช่น หากต้องการ 
ปลูกถั่วเหลืองในดินเหนียวสีแดง และพบว่ามีธาตุฟอสฟอรัสและแคลเซียมต�่า จากค�าแนะน�า 
ควรใช้ปุ ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสและแคลเซียม อัตรา 6 และ 3 กิโลกรัมต่อไร่  
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ของเนือ้ธาต ุP
2
O

5
 และ K

2
O ตามล�าดบั ดงันัน้เกษตรกรสามารถสร้างปุย๋เคมทีีเ่หมาะสมขึน้มาใช้เอง  

โดยใช้ปุ๋ยจากแม่ปุ๋ยทริปเปิลซูปเปอร์ฟอสเฟตและโพแทสเซียมคลอไรด์ อัตรา 13 และ 5 กิโลกรัม 
ต่อไร่ ตามล�าดบั น�ามาผสมรวมกนัแล้วน�าไปใช้ จะได้ผลดแีละประหยดักว่าการใช้ปุย๋เคมไีนโตรเจน  
ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม สตูรต่างๆ ทีม่ขีายทัว่ไป การใช้ปุย๋เคมหีรอืธาตอุาหารพชืตามค่าวเิคราะห์ดนิ 
ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การใช้ปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารพืชส�าหรับถั่วเหลืองตามค่าวิเคราะห์ดิน

ค่าวิเคราะห์ดิน
เพื่อผลผลิตที่ให้ก�าไรสูง

(Economic yield)
เพื่อผลผลิตสูงสุด

(Maximum yield)

pH < 5.0 ใส่ปูน 100-200 กก./ไร่ ใส่ปูน 200-400 กก./ไร่

pH < 5.0-5.5 ใส่ปูน 50-100 กก./ไร่ ใส่ปูน 100-200 กก./ไร่

Organic matter < 1% เมล็ดคลุกด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ก่อนปลูก

เมล็ดคลุกด้วยปุ๋ยชีวภาพ
ไรโซเบียมร่วมด้วยปุ๋ย 0-3 กก.N/ไร่

Extr. P 1-6 ppm ใส่ปุ๋ย 9 กก. P
2
O

5
 /ไร่ ใส่ปุ๋ย 12 กก. P

2
O

5
 /ไร่

Extr. P 6-12 ppm ใส่ปุ๋ย 6 กก. P
2
O

5
 /ไร่ ใส่ปุ๋ย 9 กก. P

2
O

5
 /ไร่

Extr. P > 12 ppm ไม่ใส่ปุ๋ย P ใส่ปุ๋ย 3-6 กก. P
2
O

5
 /ไร่

Exch. K 50-100 ppm ใส่ปุ๋ย 3 กก. K
2
O /ไร่ ใส่ปุ๋ย 6 กก. K

2
O /ไร่

Exch. K > 100 ppm ไม่ใส่ปุ๋ย K ใส่ปุ๋ย 3-6 กก. K
2
O /ไร่

Extr. S 8-14 ppm ไม่ใส่ปุ๋ย S ใส่ปุ๋ย 2.5-5 กก. SO
4
 /ไร่

Exch. Ca 80-100 ppm ใส่ปูน 100 กก./ไร่ ใส่ปูน 100-200 กก./ไร่

Exch. Ca 100-150 ppm ไม่ใส่ปูน ใส่ปูน 100 กก./ไร่

Extr. Mo < 0.12 ppm
(ดินร่วนทราย, pH < 5.5)

ไม่ใส่ปุ๋ย Mo ใส่ปุ๋ย MoO
4
 200 กรัม/ไร่

หรือพ่นปุ๋ยทางใบ MoO
4

0.05% W/V 2-3 ครั้ง

Extr. Mo < 0.40 ppm
(ดินเหนียว, ร่วนเหนียว,
pH < 5.5)

ไม่ใส่ปุ๋ย Mo ใส่ปุ๋ย MoO
4
 200 กรัม/ไร่

หรือพ่นปุ๋ยทางใบ MoO
4

0.05% W/V 2-3 ครั้ง

Extr. B < 0.14 ppm ไม่ใส่ปุ๋ย B ใส่ปุ๋ย Borax 1 กก./ไร่ หรือพ่น
Bortrac 0.05% W/V 2-3 ครั้ง
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 ข้อควรค�านึงในการใช้ปุ๋ยเคมี
 เพื่อผลตอบแทนสูงสุดจากการใช้ปุ๋ยเคมี และเพื่อชะลอความเสื่อมโทรมของดินและ 
สภาพแวดล้อมให้นานที่สุด การใช้ปุ๋ยเคมีกับถั่วเหลืองควรค�านึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย
 1.  ควรใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นพร้อมปลูก (หากปลูกเป็นแถว) หรือก่อนถั่วเหลืองออกดอก 
ไม่ควรเกิน 15 - 20 วันหลังปลูก (หากปลูกด้วยวิธีหว่าน) ทั้งนี้เพื่อให้ถั่วเหลืองใช้ธาตุอาหารได้เร็ว
 2.  ควรก�าจดัวชัพชืให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ก่อนการใส่ปุย๋เพือ่ไม่ให้วชัพชืแย่งธาตอุาหาร 
จากพืช หากจะใส่หลังจากปลูกแล้วมักกระท�าหลังก�าจัดวัชพืชครั้งแรก (ภายใน 2 สัปดาห์  
หลังปลูก) เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วควรกลบดินหรือพูนโคนต้น
 3.  หากปลูกในระบบที่มีการให้น�้าชลประทาน ควรให้น�้าแล้วระบายน�้าออกจากแปลง 
ให้หมดก่อน จึงหว่านปุ๋ยเพื่อป้องกันการสูญเสียปุ๋ยไปกับน�้า
 4.  หากดินเป็นกรดจัด ควรหว่านปูนก่อนแล้วพรวนดินเพื่อลดความเป็นกรดของดินแล้ว 
ปล่อยแปลงไว้ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ หรือหลังจากมีฝนตกหรือให้น�้าชลประทานแล้วอย่างน้อย  
1 ครั้ง จึงท�าการปลูก ทั้งนี้เพื่อให้ปูนมีระยะเวลาในการท�าปฏิกิริยากับดิน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้ธาตุอาหารของพืช

กำรใส่ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภำพโดยโรยขำ้งแถวแล้วพรวนดินกลบโคน
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 7.  การให้น�้าถั่วเหลือง

  7.1  สภาพนา ควรให้น�้าแบบท่วมแปลงแล้วปล่อยให้ซึมลงในชั้นดินให้หมด 
ภายในครึ่งวัน หรือระบายน�้าส่วนเกินออกอย่าให้ท่วมขังข้ามวัน การให้น�้าแต่ละครั้งควรเว้น 
ระยะเวลาห่างกันประมาณ 10 - 15 วันต่อครั้ง แต่ถ้าปลูกถั่วเหลืองแล้วคลุมด้วยฟาง อาจให้น�้า  
15 - 20 วันต่อครั้ง ในช่วงการเจริญเติบโตของฝักและเมล็ด หรือประมาณ 60 วันหลังปลูก  
จะต้องไม่ให้ถั่วเหลืองขาดน�้า

  7.2  สภาพไร่ ส่วนใหญ่อาศัยน�้าฝน

  ข้อพิจารณาการจัดการน�า้ถั่วเหลือง
  1.  ไม่ควรให้ถั่วเหลืองขาดน�้าในช่วงออกดอกจนถึงติดฝัก เพราะจะท�าให้ผลผลิต 
ลดลงอย่างมาก (25 - 35 เปอร์เซ็นต์)
  2.  ให้น�้าทุกครั้งเมื่อค่าการระเหยสะสมครบ 60 มิลลิเมตร ซึ่งใช้เวลาประมาณ  
11 - 15 วันทั้งนี้อยู่ที่สภาพภูมิอากาศ ตลอดฤดูปลูกให้น�้าประมาณ 5 - 6 ครั้ง
  3.  ปริมาณน�้าที่ให้แต่ละครั้ง เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ ของค่าการระเหยหรือให้น�า้  
42 มิลลิเมตรเมื่อค่าการระเหยสะสมครบ 60 มิลลิเมตร รวมเป็นปริมาณน�้าที่ให้ทั้งหมด  
210 มิลลิเมตร หรือ 336 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ (ไม่รวมปริมาณน�้าที่ให้ทันทีหลังปลูกประมาณ  
40 มิลลิเมตร)
  4.  ในการปลูกถั่วเหลืองไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อายุสั้นหรือปานกลาง ไม่ควรลดจ�านวน 
ครั้งและปริมาณการให้น�้า การขาดน�้าที่ระยะ V4 (ข้อที่ 4 ของต้นถั่วเหลืองมีใบขยายตัวเต็มที่)  
R1 (ดอกเริ่มบาน) หรือ R3 (เริ่มติดฝัก) จะท�าให้ผลผลิตลดลง 12 - 44 เปอร์เซ็นต์ และขนาดเมล็ด 
เล็กลง
  5.  ในกรณีที่มีน�้าจ�ากัด สามารถลดจ�านวนครั้งและปริมาณการให้น�้าลงได้บ้าง  
โดยให้น�้าครัง้สดุท้ายเมือ่ถัว่เหลอืงเตบิโตทีร่ะยะ R6 (ฝักบนข้อที ่1 - 4 จากส่วนยอดมเีมลด็เตม็ฝัก)  
โดยไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องให้น�้าจนถึงถั่วเหลืองเริ่มมีฝักแรกแก่ 50 เปอร์เซ็นต์ (ระยะ R7.5)  
อย่างไรก็ตามไม่ควรหยุดให้น�้าก่อนถึงระยะ R6 เพราะจะท�าให้ผลผลิตและขนาดเมล็ดเล็กลง
  6.  ในกรณีที่มีน�้าไม่เพียงพอ ควรใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าวอัตรา 2 ตันต่อไร่  
เพราะจะท�าให้ผลผลิตลดลงน้อยกว่าการไม่ใช้วัสดุคลุมดิน 10 - 18 เปอร์เซ็นต์

 8.  การป้องกันก�าจัดโรค
  เมล็ดพันธุ์ที่จะน�าไปปลูกขยายนอกจากจะต้องมีคุณภาพดีแล้ว เมล็ดพันธุ์ต้องสะอาด 
ปราศจากโรคด้วย โรคส�าคัญที่เกิดกับถั่วเหลือง ได้แก่
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  8.1 โรครากเน่าและเน่าคอดนิ เกดิจากเชือ้รา Pythium aphanidermatum,  
Phomopsis sp. Colletotrichum dematium, Cerospora kikuchii, Cerospora sojae,  
Sclerotium rolfsii และเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ท�าให้เมล็ดถั่วเหลืองเน่าก่อนงอก  
หรือต้นถั่วเหลืองตายก่อนงอกพ้นดิน ต้นกล้าแสดงอาการเหี่ยวและเน่าตายในเวลาต่อมา  
จะพบเส้นใยสขีาวฟบูรเิวณโคนต้น หรอืจดุแผลเลก็ๆ สนี�า้ตาลเข้มปนด�า หรอืพบเส้นใยค่อนข้างหยาบ 
สีขาว ต่อมาเส้นใยพันกันเป็นเม็ดสีน�้าตาลอ่อนหรือสีน�้าตาลเข้มบริเวณโคนต้นระดับดิน

   การป้องกันก�าจัด
   1.  เตรียมแปลงให้มีการระบายน�้าดี
   2.  ใช้เมลด็พนัธุด์จีากแหล่งทีไ่ม่มกีารระบาดของโรค ไม่มเีชือ้จลุนิทรย์ีตดิมากบั 
เมล็ดพันธุ์และมีความงอกสูง
   3.  ก่อนปลูกคลุกเมล็ดถั่วเหลืองด้วยสารเคมี เช่น แมนโคเซบหรือโปรปิโอเนบ  
อัตรา 7 - 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

  8.2  โรคเมล็ดสีม่วง เกิดจากเชื้อรา Cercospora sp. เมล็ดจะมีสีชมพู หรือ 
สีม่วงอ่อนถึงม่วงแก่ จนกระทั่งสีม่วงด�า เป็นเชื้อที่ติดไปกับเมล็ด ถ้าเมล็ดมีสีม่วงมากกว่า  
50 เปอร์เซ็นต์ ความงอกของเมล็ดจะลดลง โรคนี้มักเกิดในสภาพอากาศอบอุ่นและความชื้นสูง

   การป้องกันก�าจัด
   1.  ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากแหล่งไม่เป็นโรค มีความงอกสูง
   2.  ก่อนปลูกคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยสารเคมี เช่น แมนโคเซบ อัตรา  
7 - 10 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม
   3.  แปลงถัว่เหลอืงทีใ่ช้ผลติเป็นเมลด็พนัธุค์วรพ่นด้วยสารเคม ีเช่น แมนโคเซบ- 
โปรปิโอเนบ หรือคาร์เบนดาซิม พ่นทุก 7 วัน 1 - 2 ครั้งในระยะออกดอกและติดฝักอ่อน

  8.3  โรคใบยอดย่น เกิดจากเชื้อไวรัส มีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ อาการระยะแรก 
ด้านบนใบจะเห็นเส้นใบช�้าลึกบุ๋มเป็นรูปถ้วย ใบจะบิดเบี้ยว บางครั้งใบจะงองุ้ม ที่ใต้ใบอาจจะพบ 
เส้นใบหดสั้นเป็นร่างแหสีเขียวเข้ม ก้านใบอ่อนย้วย ล�าต้นไม่แข็งแรง อ่อนและล้มง่าย  
การติดฝักน้อยลง ฝักมีลักษณะหดสั้น ป้านแบนหรือบิดเบี้ยว ฝักมีผิวย่นไม่เรียบ บางครั้งมีรอยบุ๋ม 
ที่ฝักและพบอาการสีเขียวเป็นเส้นๆ บนผิวฝัก ถ้าเป็นที่ระยะการเจริญเติบโต R3 - R5 มีผลท�าให ้
ล�าต้นถั่วเหลืองเตี้ยแคระแกร็น ถ้าถั่วเหลืองเป็นโรคนี้จะแก่ช้าออกไปอีกประมาณ 3 - 4 สัปดาห์  
และมีเมล็ดเขียวมาก ซึ่งโรคนี้มีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ

   การป้องกันก�าจัด
   1.  ไม่ควรปลูกถั่วเหลืองแปลงเดียว ควรปลูกพร้อมกันหลายๆ แปลง เพื่อเฉลี่ย 
จ�านวนแมลงหวี่ขาว

31การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



   2.  ฉีดพ่นสารป้องกันก�าจัดแมลงใต้ใบเมื่อพบแมลงหวี่ขาวระบาดมาก เช่น  
อิมิดาโคลพริด หรือ ไตรอะโซฟอส หรือ คาร์โบซัลแฟน หรือ ปิโตรเลียมออยล์ หรือ ปิโตรเลียม  
สเปรย์ ออยล์ 2 - 3 ครั้ง ห่างกัน 7 - 10 วัน และไม่ควรพ่นสารป้องกันก�าจัดแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ติดต่อกันหลายครั้ง
   3.  ก�าจัดวัชพืชในแปลงเพื่อป้องกันแมลงหวี่ขาวอาศัย
   4.  ปลูกพันธุ์ต้านทาน คือถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60

 9.  การป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูถั่วเหลือง
  แมลงศัตรูถั่วเหลืองที่ส�าคัญมีด้วยกันหลายชนิด สามารถแบ่งออกได้ตามระยะ 
การเจริญเติบโตของถั่วเหลือง ดังนี้

  9.1  ระยะหลังงอก ได้แก่
   �  หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว

  9.2  ระยะก่อนติดดอกและระยะออกดอกติดฝัก ได้แก่
   � หนอนม้วนใบถั่วเหลือง
   � เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง
   � แมลงหวี่ขาวยาสูบ
   � หนอนกระทู้ผัก

   ค�าแนะน�า
   การป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ผลดีและไม่เกิดปัญหาตามมา  
จะต้องหมั่นตรวจแปลงตามระยะการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง และควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
   1. ระยะหลงังอก พ่นด้วยสารป้องกนัก�าจดัแมลงประเภทดดูซมึ เช่น ไตรอะโซฟอส  
(40% อีซี) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร หลังถั่วเหลืองงอก 7 - 10 วัน และพ่นซ�้า 1 - 2 ครั้ง  
ทุก 7 วัน
   2.  ระยะก่อนตดิดอก เมือ่พบการท�าลายของหนอนม้วนใบถัว่หรอืหนอนกระทูผ้กั 
สูง 30 เปอร์เซ็นต์ (3 ตัวต่อ10 ต้น) ให้พ่นสารไตรอะโซฟอส (40% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน�้า  
20 ลติร และในสภาพอากาศร้อนและแห้งหรอืฝนทิง้ช่วง หากพบแมลงหวีข่าวยาสบู หรอืเพลีย้อ่อน 
จ�านวนมาก ให้พ่นสารอิมิดาโคลพริด (10% SL) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร
   3.  ระยะตดิดอกและฝัก หากพบการท�าลายของหนอนม้วนใบถัว่ หนอนกระทูผ้กั 
ท�าลายสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ หรือหนอนเจาะฝักเฉลี่ย 2 - 3 ตัว หรือพบมวน เฉลี่ย 3 ตัวต่อแถว  
ปลกู 1 เมตร ให้พ่นสารป้องกนัก�าจดั เช่น ไตรอะโซฟอส (40% EC) อตัรา 40 มลิลลิติรต่อน�า้ 20 ลติร
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 10. การตรวจแปลงหรือคัดพันธุ์ปน
  การผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ และความละเอียด 
รอบคอบ จึงจะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณลักษณะถูกต้องตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตรง 
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด จึงต้องมีการขยายพันธุ ์เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอแก่ 
ความต้องการของเกษตรกรทั้งประเทศ และในการขยายพันธุ์จ�าเป็นต้องมีวิธีการควบคุมการผลิต  
เพื่อรักษาคุณลักษณะของสายพันธุ์เดิมไว้ให้ใกล้เคียงกับพันธุ์เดิมมากที่สุด

  การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในแปลง

  1. การถอนพันธุ์ปน
   พนัธุป์น หมายถงึ พนัธุถ์ัว่เหลอืงทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่ผดิจากลกัษณะพนัธุ ์
ทีต้่องการ ซึง่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่า จะต้องก�าจดัออกไปให้หมด ไม่เว้นแม้พวกวชัพชืต่างๆ  
พืชอื่น ต้นพืชที่เป็นโรค และต้นที่มีลักษณะผิดปกติ
   การที่จะปฏิบัติการถอนพันธุ์ปนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ จะต้องเตรียม 
การวางแผนปลูกล่วงหน้า ดังนี้

   1.1  ก�าหนดระยะเวลาการปลูกพืชพันธุ์ขยาย ควรจัดเวลาปลูกให้เหลื่อมกัน 
เล็กน้อย เพื่อให้การตรวจถอนพันธุ์ปนท�าได้ทั่วถึงทุกแปลงที่ปลูก เนื่องจากแปลงขยายพันธุ ์
ส่วนมากมักปลูกในฤดูเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน มีการเจริญเติบโตเกือบเท่าๆ กัน ท�าให้มีเวลา 
ไม่มากนกัทีจ่ะตรวจแต่ละแปลงได้อย่างละเอยีด และทนัเวลา นอกจากนีก้ารจดัเวลาปลกูยงัป้องกนั 
การปนพันธุ์ในช่วงการเก็บเกี่ยวได้

   1.2  วิธีการปลูกขยายพันธุ์ การปลูกเป็นแถว ท�าการถอนพันธุ์ปนได้ง่ายกว่า 
การปลูกโดยการหว่าน หรือการหยอดให้มีระยะระหว่างต้นและแถวชิดกันมาก การตรวจพันธุ์ปน 
ท�าได้ล�าบาก ควรแก้ไขดังนี้

    1.2.1 การปลกูเป็นแถว ควรปลกูให้แถวขนานกนัทัว่ทัง้แปลงเพือ่สะดวก 
ในการตรวจพันธุ์ปน จะได้ไม่มีการผิดพลาด

    1.2.2  การปลูกโดยวิธีหว่าน จะล�าบากในการถอนพันธุ์ปนมาก การปลูก 
ขยายพันธุ์ทุกระดับชั้นพันธุ์ไม่แนะน�าให้ปลูกด้วยวิธีหว่าน แต่ถ้าจ�าเป็นควรท�าเป็นแปลงย่อยๆ  
โดยก่อนปลูกปรับระดับแปลงให้สม�่าเสมอ และหลังจากเมล็ดงอกหรือตั้งตัวได้แล้ว ให้ไถตื้นๆ  
เพื่อท�าลายพืชบางส่วนให้เป็นแถวไปตามแปลง โดยไถให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน และขนานกัน  
อาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อให้สะดวกในการเดินตรวจพันธุ์ปน
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  2.  การจัดการกับพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์

   2.1 เกษตรกรผู้จัดท�าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ จะต้องได้รับการฝึกอบรมให้รู้จัก 
ลักษณะประจ�าพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกให้ถูกต้องก่อนออกปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
ในการถอนพันธุ์ปน รวมถึงความรับผิดชอบทั้งก่อนและระหว่างการถอนพันธุ์ปน

   2.2 การเดินถอนพันธุ์ปน ควรเริ่มจากด้านใดด้านหนึ่งของแปลง เดินตรงให้ 
ขนานกับข้างแปลงหรือตามทางเดินที่เตรียมไว้ โดยอาจเดินชิดด้านใดด้านหนึ่งด้วยความเร็วคงที่  
ซึ่งโดยปกติแล้วการเดินชิดด้านใดด้านหนึ่งจะตรวจพันธุ์ปนง่ายกว่า เพราะไม่ต้องหันมองทั้งซ้าย 
และขวา ซึ่งอาจจะท�าให้มองพลาดไม่เห็นต้นพันธุ์ปนได้ และไม่ควรตรวจแต่ละต้นโดยละเอียด 
เพราะจะเสียเวลามาก

   2.3  เกษตรกร ควรตรวจและถอนพันธุ ์ปนเป็นแนวแคบๆ ไม่กว้างจนเกิน 
ความสามารถที่จะตรวจได้ทั่วถึง ความกว้างของแนวพืชขณะที่เดินตรวจขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ของเกษตรกรแต่ละรายและความสูงของต้นพืช โดยปกติแล้วพืชตระกูลถั่วที่ปลูกเป็นแถว  
สามารถตรวจได้ประมาณ 2 - 6 แถว เท่านั้น

   2.4  พันธุ ์ปนที่ไม่ต้องการให้ถอนต้นขึ้นมาทั้งรากและน�าออกนอกแปลง 
เพือ่ไม่ให้เจรญิเตบิโตได้อกีอย่าเพยีงแต่หกัต้นออกเท่านัน้ เพราะพนัธุป์นอาจไม่ตายแล้วเจรญิเตบิโต 
ผลิตเมล็ดออกมาได้

   2.5  ช่วงเวลาในการถอนพนัธุป์นแต่ละครัง้ ควรท�าครัง้ละประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง  
ถ้ามากกว่านั้นเกษตรกรตรวจแปลงอาจเหนื่อย เครียด ไม่มีประสิทธิภาพดีพอในการตรวจถอน 
พันธุ์ปน

   2.6  การถอนพันธุ์ปน ในขณะที่มีลมพัดจะท�าให้การปฏิบัติงานได้ยาก ถ้าลม 
เริ่มพัดแรงให้หยุดตรวจไว้ก่อน

   2.7  ใช้หลักไม้ที่สูงกว่าต้น 
ถั่วเหลืองปักไว้ที่ขอบแปลงทุกด้าน ให้เป็น 
ที่สังเกตของเกษตรกรตรวจแปลง แล้วเลื่อน 
หลักไม้ไปเรื่อยๆ เพื่อแสดงขอบเขตของแปลง 
ที่ได้ตรวจแล้ว

   2.8  เ มื่ อ พ บ บ ริ เ ว ณ ที่ มี 
พันธุ์ปนขึ้นมาก ให้ท�าเครื่องหมายไว้แล้วลงไป 
ตรวจถอนอย่างละเอยีดให้หมด จากนัน้จงึกลบั 
มาเริม่ต้นเดนิตรวจทีเ่ดมิต่อไปใหม่ หรอือาจจะ 
ต้องไถกลบตรงบริเวณนั้นทั้งหมดแทนที่จะ 
เสียเวลาถอน

กำรตรวจพันธุ์ปนในระยะถั่วเหลืองติดดอก
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   2.9  ช่วงเวลาเดินตรวจแปลงที่ดีที่สุด คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่ายแก่ๆ นอกจาก 
อากาศไม่ร้อนมากแล้วแสงแดดในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ช่วยในการมองเห็นต้นพันธุ์ปนได้ง่าย  
เราควรจะเดนิตรวจแปลงจากทศิเหนอืมาใต้ หรอืใต้ขึน้ไปเหนอื เพือ่ใช้แสงอาทติย์ให้เป็นประโยชน์ 
ในการตรวจหาต้นพันธุ์ปน

  3. ระยะเวลาในการถอนพันธุ์ปน
   การถอนพันธุ์ปน ควรจะท�าในระยะที่สามารถมองเห็นต้นพันธุ์ปนได้ง่ายที่สุด  
และต้องท�าก่อนที่จะเติบโตปะปนกับพันธุ์ถั่วเหลืองที่เราต้องการ ระยะเวลาและจ�านวนครั้งที ่
เหมาะสมในการถอนพันธุ์ปนขึ้นอยู่กับชั้นของเมล็ดพันธุ์ และปัจจัยอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วการถอน 
พันธุ์ปนท�ากันในระยะต่างๆ ดังนี้

   3.1  ระยะต้นกล้า ระยะการเจริญเติบโตทางล�าต้น ซึ่งเริ่มจากการงอกเป็น 
ต้นกล้า การตรวจในระยะนี้ เพื่อหาพันธุ์ปนที่งอกจากเมล็ดที่ตกค้างในแปลงหรือตรวจลักษณะ 
สต้ีนของแต่ละพนัธุ ์โดยต้นอ่อนของถัว่เหลอืงหลงังอกถ้าได้รบัแสงแดด 3 - 7 วนัต้นอ่อนจะเปลีย่นสี  
พันธุ ์ที่มีดอกสีม่วงโคนต้นอ่อนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง พันธุ ์ที่มีดอกสีขาวโคนต้นอ่อนยังคงเป็น 
สีเขียวอ่อนอยู่

พันธุ์ที่มีโคนต้นอ่อนสีม่วง พันธุ์ที่มีโคนต้นอ่อนสีเขียวอ่อน

   3.2 ระยะออกดอก เมื่อถั่วเหลืองมีดอกบานประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือ 
มากกว่านั้น ระยะออกดอกเป็นระยะที่ดีที่สุดที่จะไปตรวจต้นถั่วเหลืองที่มีลักษณะผิดปกติ 
จากต้นทั่วไปโดยตรวจดูจากลักษณะการออกดอกและสีของดอก
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   3.3  ระยะก่อนเกบ็เกีย่ว หรอืใกล้ระยะทีแ่ก่เตม็ทีเ่มลด็เริม่แห้งในแปลงก่อนทีจ่ะ 
เก็บเกี่ยว ลักษณะของสีฝัก สีขนบนฝัก และทรงต้นที่แตกต่างกัน

 11. การเก็บเกี่ยว
  การเก็บเกี่ยวมีผลกระทบอย่างมากต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตถั่วเหลือง  
การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี จะต้องค�านึงถึงระยะสุกแก่ของ 
เมล็ดถั่วเหลือง สภาพแวดล้อมในช่วงเมล็ดสุกแก่ถึงเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะมีความ 
เชื่อมโยงถึงกระบวนการจัดการหรือกิจกรรมก่อนการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่การเลือกพื้นที่ปลูก ช่วงเวลา 
ปลูกและพันธุ์ที่ใช้ปลูก รวมถึงการจัดการดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก 
จนถึงเก็บเกี่ยวในที่สุด

  1.  ระยะสุกแก่ของถั่วเหลือง ผลผลิต 
และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะสูงสุดเมื่อเมล็ดสุกแก่ทาง 
สรรีวทิยา ซึง่เป็นระยะทีเ่มลด็มนี�้าหนกัแห้งสงูสดุ แต่ความชืน้ใน 
เมลด็ยงัสงู (50 - 55 เปอร์เซน็ต์) โดยทัว่ไปการเกบ็เกีย่วถัว่เหลอืง 
ควรท�าในช่วงเมลด็สกุแก่เตม็ทีร่ะยะ R8 โดยสงัเกตฝักมสีนี�้าตาล 
ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ ของจ�านวนฝักบนต้น อย่างไรก็ตาม 
การเก็บเกี่ยวที่เร็วขึ้นเป็นระยะ R7.5 โดยสังเกตจากจ�านวนฝัก 
ครึ่งหนึ่งบนต้นเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล แล้วน�าไปผึ่งในร่ม 2 วัน 
ก่อนตากแดดให้แห้งแล้วนวด จะได้เมล็ดที่มีคุณภาพสูงและ 
ลดการสญูเสยีของผลผลติ โดยช่วยลดปรมิาณเมลด็เขยีว เมลด็ย่น  
ท�าให้มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีสูง ความงอกและความแข็งแรงของ 

พันธุ์ที่มีดอกสีขำว พันธุ์ที่มีดอกสีม่วง

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 
ระยะสุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยว
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เมล็ดพันธุ์สูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ในกรณีที่ผลิตในปริมาณไม่มากนัก  
การเก็บเกี่ยวก่อนระยะ R7.5 จะได้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดถั่วเหลืองต�่าลงเนื่องจากการพัฒนา 
เมล็ดยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ท�าให้มีเมล็ดลีบ และเมล็ดเขียวมาก ส่วนการเก็บเกี่ยวที่ล่าช้าออกไป 
ผลผลติและคณุภาพของถัว่เหลอืงจะลดลงเนือ่งจากมโีอกาสได้รบัความเสยีหายจากสภาพแวดล้อม 
ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะฝน ความชื้นอากาศ และอุณหภูมิสูง

  2. สภาพแวดล้อมช่วงเมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาถึงเก็บเกี่ยว
   ช่วงการสุกแก่ทางสรีรวิทยาจนกระทั่งเก็บเกี่ยว สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะฟ้า 
อากาศมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของเมล็ดถั่วเหลืองอย่างมาก การมีฝนตกติดต่อกัน 
หลายวันท�าให้เมล็ดเน่าเสีย เชื้อราเข้าท�าลาย ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของถั่วเหลืองจาก 
สภาพแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสมในช่วงดงักล่าว ควรก�าหนดช่วงปลกูให้เหมาะสมในแต่ละฤดปูลกู เพือ่ให้ 
เกบ็เกีย่วในช่วงทีห่มดฝนแล้ว ซึง่จะมโีอกาสให้ผลผลติทีม่คีณุภาพสงู นอกจากนีพ้นัธุถ์ัว่เหลอืงยงัเป็น 
ตัวก�าหนดวันปลูกด้วย โดยพันธุ์ที่มีอายุปานกลาง เช่น สจ.5 และเชียงใหม่ 60 ควรปลูกเร็วกว่า 
พันธุ์ที่มีอายุสั้นกว่า เช่น พันธุ์เชียงใหม่ 2 นครสวรรค์ 1 และศรีส�าโรง 1 ทั้งในฤดูแล้งและฝน

  3.  วิธีการเก็บเกี่ยว
   แรงงานคน โดยใช้เคียวเกี่ยวโคนต้นถั่วเหลืองให้ชิดติดดิน แล้วตากไว้ในแปลง 
ให้แห้ง มัดเป็นฟ่อนน�าไปเก็บในที่ร่มกันฝนเพื่อรอนวด วิธีเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองโดยใช้แรงงานคน 
อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพในทางอ้อมถ้าเก็บเกี่ยวล่าช้า ซึ่งหากผลิตปริมาณมาก 
และขาดแคลนแรงงานจะท�าให้เก็บเกี่ยวไม่ทัน

ระยะฝักเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำล 50% (R7.5) ระยะฝักเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำล 95% (R8)

37การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



  4.  การปฏิบัติการช่วงเก็บเกี่ยวเพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสูงขึ้น
   การผลิตเมล็ดพันธุ ์ถั่วเหลือง บางครั้งพบเมล็ดที่มีเปลือกหุ ้มเมล็ดย่นเป็น 
จ�านวนมาก ซึ่งเมล็ดย่นของถั่วเหลืองมีความงอกสูงเช่นเดียวกับเมล็ดปกติในระยะแรกๆ แต่ไม่ 
สามารถเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ท�าได้โดยการเก็บเกี่ยวที่ระยะ R7.5  
น�ามาผึ่งในที่ร่ม 2 วัน จากนั้นน�าออกตากแดดให้แห้งแล้วนวดจะได้เมล็ดที่มีผิวเรียบสูงมากกว่า 
การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 หรือ R8+5 วัน แล้วตากแดดให้แห้งทันทีซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกร  
การปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามได้ โดยแบ่งการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองออกเป็น  
2 วิธี ตามขนาดของพื้นที่ดังนี้

   4.1  พืน้ทีข่นาดเลก็ มพีืน้ทีป่ลกูไม่เกนิ 5 ไร่ เกษตรกรควรเกบ็เกีย่วถัว่เหลอืง 
เมื่อฝักเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล 50 เปอร์เซ็นต์ (ระยะ R7.5) แล้วมัดเป็นฟ่อน แต่อย่าให้ใหญ่มาก  
เพราะต้นทีอ่ยูด้่านในจะร้อน และชืน้ อาจเกดิเชือ้ราเข้าท�าลายเมลด็เสยีหายได้ แล้วน�ามดัถัว่เหลอืง 
มาไว้ในโรงเรือนที่มีการระบายอากาศดีเป็นเวลา 2 วัน ต้องระวังอย่าให้ต้นถั่วเหลืองชื้น หมั่นกลับ 
ให้แห้งสม�า่เสมอกัน จากนั้นน�าออกตากแดดให้แห้ง หรือผึ่งในที่ร่มตลอดเวลาจนแห้ง จะได้เมล็ด 
มีคุณภาพดีที่สุด

   4.2  พื้นที่ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ปลูกเกิน 5 ไร่ เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติตาม 
วิธีแรกได้เนื่องจากมีโรงเรือนจ�ากัด จึงควรปฏิบัติโดย เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองเมื่อฝักแห้งเป็นสีน�้าตาล  
95 เปอร์เซ็นต์ (ระยะ R8) ระยะนี้ถั่วเหลืองจะมีความชื้นประมาณ 13 - 15 เปอร์เซ็นต์ รีบมัดทันท ี
แล้วนวด ถ้าทิ้งไว้ในแปลงต่อไปอาจถูกฝน น�้าค้างจะท�าให้เกิดเมล็ดย่นหรือเมล็ดเกิดเชื้อรามีผลให ้
เสื่อมความงอกลงอย่างรวดเร็ว

  5.  การลดความชื้นและการนวดถั่วเหลือง
   การจดัการหรอืกจิกรรมต่างๆ หลงัการเกบ็เกีย่วถัว่เหลอืง ได้แก่ การลดความชืน้ 
เมลด็ถัว่ทัง้ต้น การนวด การลดความชืน้เมลด็ ล้วนมผีลกระทบต่อปรมิาณและคณุภาพของผลผลติ 
ถั่วเหลือง ดังนั้นการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลผลิตและมีคุณภาพ 
เมล็ดถั่วเหลืองสูง

   5.1  การลดความชื้นทั้งต้น
    การตากถัว่เหลอืงหลงัเกบ็เกีย่วในแปลง มคีวามเสีย่งต่อการสญูเสยีผลผลติ 
และคุณภาพเมล็ดถั่วเหลืองโดยเฉพาะเมื่อมีฝนตก ดังนั้น จึงควรวางแผนปลูกถั่วเหลืองให้สามารถ 
เก็บเกี่ยวและตากต้นถั่วในช่วงไม่มีฝน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรน�าถั่วเหลืองทั้งต้นไปผึ่งไว้ในที่ร่ม 
กันฝนได้ ในทางปฏิบัตินั้นควรเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในช่วงเช้า ตากแดดไว้ในแปลง แล้วรวบรวมใน 
ตอนบ่ายน�ามาเก็บไว้ในโรงนา หรือแคร่ไม้ไผ่ยกระดับให้สูงจากพื้นดินโดยวางยางรถยนต์เก่า 
แล้วคลุมด้วยวัสดุกันฝน ในตอนเช้าเปิดวัสดุกันฝนออก ตากแดดให้ต้นถั่วเหลืองแห้ง รอการนวด 
ต่อไป
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   นอกจากนี้แนวทางหนึ่งที ่
จะช่วยลดปัญหาได้คือการอบลดความชื้น ซึ่ง 
สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม กรมวชิาการเกษตร  
ได้ทดลองใช้เครือ่งอบถัว่เหลอืงทัง้ต้นก่อนนวด  
ครั้งละ 250 กิโลกรัม สามารถลดความชื้น 
จาก 34.1 - 39.9 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 15 - 16.8  
เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 6 ชั่วโมง

   5.2  การนวด
    เป็นขัน้ตอนการกะเทาะ 
และแยกเมล็ดถั่วเหลืองออกจากฝัก สามารถ 
ท�าได้โดยใช้แรงคนและเครื่องนวดเมล็ดพืช  
หากมีแรงงานเพียงพอหรือการผลิตถั่วเหลือง 
ในปริมาณที่ไม่มากนัก สามารถนวดโดยการ 
กองถัว่เหลอืงบนลาน หรอืบนภาชนะต่างๆ เช่น  
ผ้าพลาสตกิ ผ้าตาข่ายไนล่อนแล้วทบุด้วยไม้ให้ 
ฝักแตกแล้วแยกเอาเมล็ดออกจากเศษซาก 
ถั่วเหลือง วิธีนี้มีต้นทุนสูง ท�าได้ช้าสูญเสีย 
เมลด็ทีต่ดิไปกบัเปลอืกฝักสงู วธิกีารนวดทีไ่ด้รบั 
ความนิยมมากคือใช้เครื่องนวดเมล็ดพืชที ่
พัฒนามาจากเครื่องนวดข้าว วิธีการนี้ต้อง 
ค�านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นเมล็ด 
ถั่วเหลืองและความเร็วรอบของเครื่องนวด 
โดยเฉพาะเมือ่ผลติเป็นเมลด็พนัธุ ์ความชืน้ทีเ่หมาะสมต่อการนวดด้วยเครือ่ง คอื 13 - 18 เปอร์เซน็ต์  
ใช้ความเร็วรอบอยู่ในช่วง 350 - 500 รอบต่อนาที การนวดถั่วเหลืองที่มีความชื้นสูงเกินไป 
จะท�าให้เมลด็ช�า้ เชือ้ราเข้าท�าลายได้ง่าย ส่วนการนวดเมือ่เมลด็มคีวามชืน้ต�า่เกนิไป เมลด็จะแตกร้าว 
เสียหายโดยเฉพาะเมื่อใช้ความเร็วรอบของเครื่องนวดสูง
   ข้อควรระวังส�าหรับการใช้เครื่องนวด เพื่อป้องกันการปะปนพันธุ ์ควรใช้ 
เครื่องนวดถั่วเหลืองแต่ละพันธุ์ให้แล้วเสร็จ ท�าความสะอาดให้หมดสิ้นก่อนน�าไปนวดถั่วเหลือง 
พันธุ์อื่นต่อไป

กำรรวบรวมถั่วเหลืองหลังเก็บเกี่ยว
ไว้บนแคร่ไม้ไผ่แล้วคลุมด้วยวัสดุกันฝน

กำรนวดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องนวดเมล็ดพืช
ที่พัฒนำมำจำกเครื่องนวดขำ้ว
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 12.  การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
  เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ดังนี้
  1. เมื่อเมล็ดที่นวดเสร็จแล้วยังมีความชื้นสูง จ�าเป็นต้องลดความชื้นเพราะเมล็ดที่มี 
ความชื้นสูงจะท�าให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว เมื่อผ่านขั้นตอนการคัดขนาดเมล็ดแล้ว  
ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ 8 - 10 เปอร์เซ็นต์ จะเหมาะสมในการเก็บรักษาในภาชนะที่ปิดสนิท
  2.  เมือ่ได้เมลด็พนัธุท์ีส่ะอาด มขีนาดสม�า่เสมอแล้ว จงึน�าเมลด็พนัธุท์ีด่แีละคณุภาพ 
สูงเหล่านี้ไปบรรจุในกระสอบเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายต่อไป
   การปฏิบัติในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้หลังจากการนวดแล้ว  
ควรน�าเมล็ดที่ยังคงมีความชื้นระหว่าง 13 - 15 เปอร์เซ็นต์ ไปคัดท�าความสะอาดโดยใช้เครื่อง  
Air screen cleaner เพือ่ก�าจดัฝุน่ละออง เศษเปลอืกฝัก ใบ และล�าต้นขนาดเลก็ๆ จะถกูเป่าออกไป 
พร้อมกบัการคดัขนาดเมลด็ ก่อนน�าเมลด็พนัธุท์ีไ่ด้มาตากแดดเพือ่ลดความชืน้ให้ต�่ากว่า 10 เปอร์เซน็ต์ 
   เครื่องคัดขนาดเมล็ดไม่สามารถคัดเมล็ดสีเขียวซึ่งเป็นเมล็ดที่แก่ออกได้  
การที่เมล็ดมีสีเขียวอาจมีสาเหตุมาจากการขาดน�้าหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมท�าให้เกิด 
เมลด็สเีขยีวขึน้ ซึง่เป็นเมลด็ทีม่คีณุภาพความงอกต�่า การคดัเมลด็เขยีวทิง้จ�าเป็นต้องใช้แรงงานคน 
คัดทิ้งเพราะยังไม่มีเครื่องมือที่สะดวกในการคัดออกได้รวดเร็ว

 13.  การตรวจสอบคุณภาพ
  เมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืงทีผ่่านการปรบัปรงุสภาพแล้ว ก่อนทีจ่ะบรรจลุงในกระสอบจะต้อง 
ตรวจสอบคณุภาพเมลด็พนัธุเ์พือ่ให้ได้ตรงตามมาตรฐานพนัธุข์ยาย คอื มคีวามบรสิทุธิข์องเมลด็พนัธุ์ 
ไม่น้อยกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ มีความงอกไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต ์
และมสีิง่เจอืปนไม่เกนิ 2 เปอร์เซน็ต์ หลงัจากนัน้จงึบรรจลุงกระสอบตดิป้ายแสดงคณุภาพเมลด็พนัธุ์  
วัน เดือน ปี ที่ท�าการผลิต สถานที่ผลิต และชั้นของเมล็ดพันธุ์ เพื่อรอการส่งมอบต่อไป 

  การด�าเนินการหลังการผลิต
  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีอายุยาวนานขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ คือ
  1.  ความชืน้ของเมลด็พนัธุ ์ก่อนทีจ่ะเกบ็เมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืงจ�าเป็นต้องลดความชืน้ 
ให้ต�่าประมาณ 8 - 9 เปอร์เซ็นต์ 
  2.  อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของสถานที่เก็บรักษา จะต้องมีความสัมพันธ์กัน  
กล่าวคือ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มปฏิกิริยาภายในเมล็ดและเชื้อราต่างๆ แต่อุณหภูมิที่ต�่ากว่า  
50 องศาฟาเรนไฮต์ จะช่วยรักษาความงอกของเมล็ดได้ (แม้ว่ามีความชื้นสัมพัทธ์สูง แต่ถ้าผลรวม 
ของอณุหภมูเิป็นองศาฟาเรนไฮต์กบัความชืน้สมัพทัธ์ในห้องเกบ็ไม่เกนิ 100 จะเป็นผลดใีนการเกบ็ 
รักษาเมล็ดพันธุ์)
  3.  ชนิดของเมล็ดพันธุ์ ก่อนน�าเข้ามาเก็บรักษา
  4.  ปัจจัยอื่นๆ เช่น เมล็ดมีแมลงศัตรู หนู ในโรงเก็บรบกวน ท�าให้เมล็ดมีคุณภาพลดลง
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1.  พันธุ์ถั่วเขียว

 พันธุ์ถั่วเขียวที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก 
ในปัจจุบัน เป็นถั่วเขียวผิวมัน 4 พันธุ์ และถั่วเขียวผิวด�า 1 พันธุ์ ได้แก่

1.  ถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 72
 ถัว่เขยีวพนัธุช์ยันาท 72 ได้จากการน�าพนัธุก์�าแพงแสน 2 ไปฉายรงัสแีกมมาขนาด 600 เกรย์  
ผ่านการคดัเลอืกทัง้ในสภาพทีม่แีละไม่มกีารใช้สารเคมป้ีองกนัและก�าจดัหนอนแมลงวนัเจาะล�าต้น 
ได้สายพันธุ์ CNM8709-5 น�าไปประเมินความต้านทานต่อหนอนแมลงวันเจาะล�าต้น ในสภาพที่มี 
การระบาดตามธรรมชาติในแปลงปลูก ประเมินผลผลิตทั้งในศูนย์และไร่นาเกษตรกรในแหล่งปลูก 
ทั่วประเทศตามขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์

ลักษณะเด่น
 1.  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 212 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 ร้อยละ 4.4 
 2.  มีความต้านทานปานกลางต่อหนอนแมลงวันเจาะล�าต้น ในสภาพธรรมชาติที่เป็น 
แหล่งระบาด โดยให้ผลผลิต 135 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 ร้อยละ 26.2
 3.  มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตและน�้าหนัก 1,000 เมล็ด
 4.  สามารถปลูกได้ในดินด่าง เช่น ดินชุดตาคลี โดยไม่มีผลต่อผลผลิต 

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 โคนต้นสีเขียว ใบสีเขียวเข้ม ก้านใบสีเขียว ดอกสีเหลืองอ่อน กลีบรองดอกสีเขียว ฝักอ่อน 
สีเขียวอ่อน ฝักแก่สีด�ามีรูปร่างกลม มีขนปานกลาง เปลือกเมล็ดสีเขียวและเป็นมัน มีรูปร่าง 
ค่อนข้างกลม ความสูงต้นเฉลี่ย 66 เซนติเมตร อายุดอกแรกบาน 33 วัน อายุฝักแรกแก่ 50 วัน  
อายุเก็บเกี่ยว 63 วัน จ�านวนฝักต่อต้น 15 ฝัก น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 66 กรัม มีแป้ง  
45.0 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 21.6 เปอร์เซ็นต์

การผลิตเมล็ดพันธุ์

ถั่วเขียว

41การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



ความต้านทานโรค 
 ต้านทานโรคใบจุดสีน�้าตาลปานกลาง

ฤดูปลูกที่เหมาะสม 
 ปลูกได้ทุกฤดูปลูกและในทุกภาคของประเทศไทย

การรับรองพันธุ์ 
 กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543

2.  ถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ก�าแพงแสน 2
 คดัเลอืกสายพนัธุ ์VC2778A ซึง่ได้จากการผสมระหว่างพนัธุ ์BPI lab.3//CES44/ML-3/// 
Ces1D-21/PHLV18 น�ามาทดสอบครั้งแรกที่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2525 เป็นพันธุ์ที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ท�าการวิจัยร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมเทคโนโลยี 
และอาชีวศึกษา 

ลักษณะเด่น 
 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 194 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 ร้อยละ 32 ในฤดูแล้ง แนวโน้ม 
ผลผลติเพิม่ขึน้ถ้าเพิม่อตัราปลกู ทรงต้นเตีย้ พุม่ใบเลก็ ช่อฝักอยูเ่หนอืทรงพุม่ท�าให้เกบ็เกีย่วได้ง่าย

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 โคนต้นสเีขยีว ใบสเีขยีว รปูร่างใบกว้าง ก้านใบสเีขยีว ดอกสเีหลอืงอ่อน กลบีรองดอกสเีขยีว  
ฝักอ่อนสีเขียวอ่อน ฝักแก่สีด�า เปลือกเมล็ดสีเขียวและเป็นมัน มีรูปร่างค่อนข้างกลม ตาเมล็ดม ี
สีขาว ความสูงต้นเฉลี่ย 52 เซนติเมตร อายุดอกแรกบาน 35 วัน อายุฝักแรกแก่ 50 วัน  
อายุเก็บเกี่ยว 65 - 75 วัน จ�านวนฝักต่อต้น 13 ฝัก น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 64 กรัม มีแป้ง  
48.7 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 25.3 เปอร์เซ็นต์

ความต้านทานโรค 
 มีความต้านทานสูงต่อโรคใบจุดสีน�้าตาล และต้านทานปานกลางต่อโรคราแป้ง  
แต่อ่อนแอมากต่อดินด่าง

ฤดูปลูกที่เหมาะสม 
 ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ทั้งต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝนและฤดูแล้ง

42 การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



การรับรองพันธุ์ 
 กรมวิชาการเกษตรพิจารณาเป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2529

3.  ถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 36
 เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ Pagasa 1 กับพันธุ์ PHLV 18 ณ ศูนย์วิจัย 
พืชผักแห่งเอเซีย (AVRDC) ประเทศไต้หวัน น�าเข้ามาปลูกและคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  
คดัเลอืกและศกึษาลกัษณะต่างๆ เช่น การตอบสนองต่อปุย๋ ความต้านทานโรคและประเมนิผลผลติ 
ในแหล่งปลูกต่างๆ หลายท้องที่ พบว่าสายพันธุ์ VC1628A-7 ให้ผลผลิตเฉลี่ยทั่วไปสูง โดยเฉพาะ 
เมื่อปลูกในดินด่างชุดตาคลี จะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ก�าแพงแสน 1 และพันธุ์ก�าแพงแสน 2 

ลักษณะเด่น 
 ผลผลิตเฉลี่ย 216 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ก�าแพงแสน 1 พันธุ์ก�าแพงแสน 2 และ 
พันธุ์ชัยนาท 60 ร้อยละ 4 12 และ 6 ตามล�าดับ เมล็ดมีขนาดใหญ่ โดยให้น�้าหนัก 1,000 เมล็ด  
เฉลี่ย 67 กรัม ทนทานต่อดินด่าง ช่อฝักอยู่เหนือทรงพุ่มท�าให้เก็บเกี่ยวได้ง่าย

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 โคนต้นสีเขียว ใบสีเขียวเข้ม ก้านใบสีเขียว ดอกสีเหลืองอ่อน กลีบรองดอกสีเขียว ฝักอ่อน 
สีเขียวอ่อน ฝักแก่สีด�ามีรูปร่างกลม เปลือกเมล็ดสีเขียวและเป็นมัน มีรูปร่างค่อนข้างกลม  
ความสงูต้นเฉลีย่ 65  - 70 เซนตเิมตร อายดุอกแรกบาน 33 วนั อายฝัุกแรกแก่ 50 วนั อายเุกบ็เกีย่ว  
64 วัน จ�านวนฝักต่อต้น 12 ฝัก น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 67 กรัม มีแป้ง 51 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน  
24.1 เปอร์เซ็นต์

ความต้านทานโรค
 ต้านทานต่อโรคใบจุดสีน�้าตาลปานกลาง และไม่ต้านทานโรคราแป้ง ซึ่งระบาดมากในฤดูแล้ง

ฤดูปลูกที่เหมาะสม 
 ปลูกได้ทุกฤดูปลูกและในทุกภาคของประเทศไทย

การรับรองพันธุ์ 
 กรมวิชาการเกษตรพิจารณาเป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2534
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4.  ถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 84 - 1
 เป็นถั่วเขียวพันธุ ์กลายที่คัดได้จากพันธุ ์ชัยนาท 36 ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาอัตรา  
500 เกรย์ ท�าการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  
ระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวให้มีผลผลิตสูง  
ขนาดเมล็ดใหญ่ และมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง เหมาะส�าหรับการแปรรูปเป็นวุ้นเส้นและถั่วงอก 

ลักษณะประจ�ำพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนำท 84-1 รับรองพันธุ์ปี 2555

ลักษณะเด่น 
 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 226 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และก�าแพงแสน 1 ร้อยละ 4  
และ 7 ตามล�าดับ ขนาดเมล็ดใหญ่ โดยให้น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 69 กรัม สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท  
36 และก�าแพงแสน 1 ร้อยละ 5 และ 6 ตามล�าดับ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูง 54.85 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า 
พนัธุช์ยันาท 36 ร้อยละ 5 เหมาะส�าหรบัการแปรรปูเป็นวุน้เส้น และเหมาะส�าหรบัเพาะถัว่งอกโดย 
ให้น�้าหนักสดถั่วงอกสูงกว่าพันธุ์ก�าแพงแสน 1 และชัยนาท 36 ร้อยละ 1 และ 3 ตามล�าดับ และ 
มีรสชาติค่อนข้างหวาน

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 โคนต้นสีเขียว ใบสีเขียว ก้านใบสีเขียว ดอกสีเหลืองอ่อน กลีบรองดอกสีเขียว ฝักอ่อน 
สีเขียวอ่อน ฝักแก่สีด�ามีรูปร่างกลม เปลือกเมล็ดสีเขียวและเป็นมัน มีรูปร่างค่อนข้างกลม  
ความสูงต้นเฉลี่ย 63 เซนติเมตร อายุดอกแรกบาน 35 วัน อายุฝักแรกแก่ 50 วัน อายุเก็บเกี่ยว  
65 วัน จ�านวนฝักต่อต้น 11.5 ฝัก น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 69 กรัม มีแป้ง 54.85 เปอร์เซ็นต์  
โปรตีน 21.60 เปอร์เซ็นต์

ความต้านทานโรค
 ต้านทานปานกลางโรคราแป้ง ซึ่งระบาดมากในฤดูแล้ง

ฤดูปลูกที่เหมาะสม 
 ปลูกได้ทุกฤดูปลูกและในทุกภาคของประเทศไทย

การรับรองพันธุ์ 
 กรมวิชาการเกษตรพิจารณาเป็นพันธุ์รับรองเมื่อปี พ.ศ. 2555

44 การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



5. ถั่วเขียวผิวด�าพันธุ์ชัยนาท 80
 ถั่วเขียวผิวด�าพันธุ ์ชัยนาท 80 คัดได้จากการผสมข้ามพันธุ ์ ระหว่างพันธุ ์ปราจีน  
กับพันธุ์ NBG 5 

ลักษณะเด่น
 1.  ผลผลติสงู เฉลีย่ 250 กโิลกรมัต่อไร่ สงูกว่าพนัธุพ์ษิณโุลก 2 ร้อยละ 14 และมเีสถยีรภาพ 
การให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2
 2.  เหมาะส�าหรับการเพาะถั่วงอกโดยให้น�้าหนักสดถั่วงอกสูงกว่าพันธุ ์พิษณุโลก 2  
ร้อยละ 6 และมีรสชาติหวานกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2
 3.  เป็นพันธุ์ที่ไม่มีขนที่ใบและฝัก ท�าให้เก็บเกี่ยวง่าย
 4.  อายุการเก็บเกี่ยวสั้น

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 โคนต้นอ่อนใต้ใบเลีย้งมสีม่ีวงไม่มขีนทีใ่บและฝัก ดอกสเีหลอืง ฝักแก่มสีดี�า ลกัษณะฝักกลม  
สีเปลือกเมล็ดแห้งสีด�า เมล็ดรูปทรงกระบอก การเจริญเติบโตของล�าต้นแบบตั้งตรง อายุดอกแรก 
บาน 37 วัน อายุการเก็บเกี่ยว 83 วัน จ�านวนฝักต่อต้น 45.6 ฝัก จ�านวนเมล็ดต่อฝัก 7.1 เมล็ด  
ความยาวฝัก 5.2 เซนตเิมตร ความสงูต้น 48.5 เซนตเิมตร และน�า้หนกั 1,000 เมลด็ เฉลีย่ 57.5 กรมั

ฤดูปลูกที่เหมาะสม 
 เดอืนสงิหาคม - กนัยายน เหมาะส�าหรบัปลกูในแหล่งปลกูถัว่เขยีวผวิด�า เขตภาคกลางและ 
ภาคเหนือตอนล่าง 

การรับรองพันธุ์ 
 กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550

45การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



2. แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางแสดงแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

การปฏิบัติงาน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค.

1. วางแผนการผลิต

2. เตรียมดิน

3. ปลูก

4. ให้น�้า

5. ใส่ปุ๋ย

6. ตรวจแปลง ครั้งที่ 1

7. ก�าจัดศัตรูพืช

8. ตรวจแปลง ครั้งที่ 2

9. ตรวจแปลง ครั้งที่ 3

10. เก็บเกี่ยว

11. ปรับปรุงสภาพ

12. ตรวจสอบคุณภาพ

13. เก็บรักษาและรอส่งมอบ

 ผลิตในฤดูฝน ให้น�้าขึ้นกับปริมาณน�า้ฝน
 ผลิตในฤดูแล้ง

46 การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



3.  สิ่งที่ต้องศึกษาก่อนการผลิต

 1.  สภาพฟ้าอากาศ ถั่วเขียวเป็นพืชที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่จะต้องค�านึงถึงปริมาณ 
น�้าฝนขณะใกล้เก็บเกี่ยว อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 25 - 30 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิเฉลี่ย 
ตลอดฤดูปลูกต�่ากว่า 25 องศาเซลเซียส ถั่วเขียวจะให้ผลผลิตต�่ากว่า เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  
30 องศาเซลเซียส) ถ้าถั่วเขียวงอกในช่วงที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส หรือต�่ากว่า ต้นกล้า 
จะชะงักการเจริญเติบโต 

 2.  สภาพพื้นที่ปลูก ควรค�านึงถึงประวัติของพื้นที่ปลูกเป็นส�าคัญ ซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ทีท่�าให้เมลด็พนัธุไ์ม่บรสิทุธิ ์ถ้าพืน้ทีน่ัน้เคยผ่านการปลกูถัว่เขยีวพนัธุอ์ืน่ๆ มาก่อนจะท�าให้เมลด็พนัธุ์ 
ตกค้างในแปลงจากฤดทูีผ่่านมา งอกและเจรญิเตบิโตปะปนกบัพนัธุท์ีป่ลกูควรเลอืกพืน้ทีซ่ึง่เคยปลกู 
ถั่วเขียวพันธุ์เดียวกันมาก่อน หรือปลูกสลับกับพืชไร่ชนิดอื่น เช่น ในระบบการปลูกพืช เป็นต้น  
ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนเหนียวที่มีลักษณะโครงสร้างโปร่ง การระบายน�า้ดี มีอินทรียวัตถุสูง  
มีธาตุอาหารพอสมควร และความเป็นกรด - ด่างของดินควรอยู่ระหว่าง 6.5 - 7.0 มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ปมรากถั่วเขียวด้วย แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ควรอยู่ 
ห่างกนัไม่น้อยกว่า 3 เมตร หรอืจะใช้พชือืน่ปลกูคัน่ระหว่างพนัธุก์ไ็ด้ การปลกูในสภาพดนินาทีเ่ป็น 
ดินเหนียวนั้น ถ้าปลูกโดยใช้น�้าชลประทานจะต้องสามารถระบายน�้าที่เหลือจากแปลงได้ เพราะ 
ถัว่เขยีวไม่ชอบดนิแฉะและน�า้ขงันานเกนิไป แต่ถ้าปลกูโดยไม่ใช้น�า้ชลประทานอาศยัเพยีงความชืน้ 
ที่เหลืออยู่ในดิน จะต้องใช้วิธีการที่ท�าให้สามารถรักษาความชื้นอยู่ในดินได้มากและนานที่สุด

 3.  ฤดปูลกูถัว่เขยีว ถัว่เขยีวสามารถปลกูได้ตลอดทัง้ปี แต่การปลกูเพือ่ผลติเมลด็พนัธุ ์
ให้ได้คุณภาพนั้น ควรก�าหนดระยะเวลาปลูกให้เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝนตกชุกช่วงฝักแก่ 
ถงึเกบ็เกีย่ว ฤดปูลกูทีเ่หมาะสมในการผลติเมลด็พนัธุถ์ัว่เขยีวคอื ฤดแูล้งและปลายฤดฝูน เนือ่งจาก 
ช่วงเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ฝนจะมีน้อย 
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4. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนการผลิต

 1.  การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่จะน�ามาใช้ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ ์
จ�าหน่ายนั้นจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์ขยาย ที่ผลิตโดยหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการ 
เกษตร เช่น ศูนย์วิจัยพืชไร่และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ฯลฯ โดยแจ้งความต้องการล่วงหน้า 
มาก่อนอย่างน้อย 1 ฤดูปลูก เพื่อการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอและส่งมอบให้ได้ทันกับ 
ความต้องการ อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก 1 กิโลกรัม จะได้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20 กิโลกรัม แต่ทั้งนี ้
ต้องขึ้นอยู ่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และสภาพแวดล้อมขณะที่ปลูกด้วย อัตรา 
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่แนะน�า คือ พื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 4 - 5 กิโลกรัม ภายหลังการปลูก 
ควรได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 80 - 100 กิโลกรัมต่อไร่

แผนผังอัตราขยายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแต่ละชั้น

เมล็ดพันธุ์คัด

เมล็ดพันธุ์หลัก

เมล็ดพันธุ์ขยาย

เมล็ดพันธุ์จ�าหน่าย

เกษตรกรปลูกได้ในพื้นที่ 16,000 - 20,000 ไร่

1 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ 80 - 100 กิโลกรัม

10 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ 800 - 1,000 กิโลกรัม

100 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ 8,000 - 10,000 กิโลกรัม

1,000 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ 80,000 - 100,000 กิโลกรัม
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 2.  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
  2.1  รถแทรกเตอร์ และเครื่องมือไถ พรวน  
ควรอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมใช้งานได้ทันที
  2.2  เครื่องปลูกติดท้ายรถแทรกเตอร์ ต้อง 
ท�าความสะอาดให้ปราศจากเมลด็พชืหรอืเศษสิง่ของอืน่ๆ  
โดยเฉพาะส่วนที่เป็นถังบรรจุเมล็ดพันธุ ์เพื่อป้องกัน 
การปะปนพันธุ์ ส�าหรับอุปกรณ์ปลูกด้วยมือหรือแจ๊บ  
ควรสะอาดไม่มีเมล็ดเก่าตกค้างตามซอกมุมต่างๆ และ 
อยู่ในสภาพใช้การได้ทันที
  2.3  เครือ่งพ่นสารเคมตีดิท้ายรถแทรกเตอร์  
หรือเครื่องพ่นสารเคมีแบบสะพายหลัง ควรใช้แยกกัน 
ระหว่างเครื่องพ่นสารเคมีก�าจัดวัชพืช และเครื่องพ่น 
สารเคมป้ีองกนัก�าจดัศตัรพูชื ควรอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 
ได้ตลอดเวลา
  2.4  สารเคมีก�าจัดวัชพืชชนิดก่อนงอก เช่น  
อะลาคลอร์ ออกซาไดอะซอน และอมิาเซทาเพอร์ เป็นต้น  
และชนิดหลังงอกฉีดพ่นเมื่อวัชพืชมีใบ 2 - 3 ใบ เช่น  
ฟลูเอซิฟอบ-พี-บิวพิลและโฟมีซาเฟน เป็นต้น ควร 
จัดเตรียมให้พร้อม
  2.5  สารเคมีป้องกันแมลง เช่น ไตรอะโซฟอส 
และคาร์โบซัลแฟน และสารเคมีป้องกันโรคที่ใช้คลุกกับ 
เมล็ดพันธุ์ เช่น ไทโอฟาเนต - เมทิล เป็นต้น ส�าหรับ 
เบนโนมิล ใช้ได้ทั้งคลุกเมล็ดพันธุ์และฉีดพ่น
  2.6  ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยสูตร 3 - 9 - 6 กิโลกรัมต่อไร่  
ของ N - P

2
O

5 
- K

2
O ซึ่งได้จากแม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

15 กิโลกรัม ปุ๋ยทริปเปิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต 20 กิโลกรัม  
และปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ 10 กิโลกรัม หรืออาจใช้ปุ๋ย 
สตูรใกล้เคยีงทีม่ขีายในท้องตลาด เช่น ปุย๋สตูร 10 - 30 - 20  
12 - 24 - 12 และ 15 - 15 - 15
  2.7  วัสดุอื่นๆ เช่น กระสอบ ถุงบรรจุเมล็ด
พันธุ์ ป้าย ไม้หลักแปลง สีเขียนป้าย เข็มเย็บกระสอบ 
เป็นต้น
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 3.  การปลูกและการดูแลรักษาถั่วเขียว

  3.1  การเตรียมดิน เนื่องจากถั่วเขียว 
เป็นพืชที่ไม่ชอบน�้าขังเป็นเวลานาน เพราะนอกจากจะ 
ท�าให้เมล็ดเน่าเสียหายแล้ว ต้นจะชะงักการเจริญเติบโต 
แคระแกรน็ ท�าให้ผลผลติต่อต้นลดลง ดงันัน้การเตรยีมดนิ 
ปลูกถั่วเขียวทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ควรวางแผนจัด 
ระบบการระบายน�้าให้เหมาะสม การปลูกในสภาพดิน 
ไร่โดยอาศัยน�้าฝน หลังการไถพรวนแล้วอาจเกิดปัญหา 
ความไม่สม�า่เสมอของหน้าดนิ ควรมกีารปรบัระดบัหน้าดนิ 
ให้สม�่าเสมอและมีความลาดเอียงเล็กน้อย รวมทั้งมี 
การตัดร่องระบายน�้า เพื่อใช้ระบายน�้าที่มากเกินพอที่จะ 
ช่วยให้ผลผลิตถั่วเขียวดีขึ้น ในสภาพดินนาที่มีการให้น�้า 
ชลประทาน ควรเตรียมดินแบบยกร่องปลูกจะให้ผลผลิต 
ดีกว่า และการเตรียมดินให้มีขนาดเม็ดดินใหญ่จะช่วยให้ 
น�้าชลประทานมีการไหลซึมได้มากและรวดเร็ว ถ้าดิน 
เป็นกรดควรใส่ปูนขาว หรือหินฟอสเฟต ประมาณ  
100 - 200 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านพร้อมไถพรวน การใช้ปุ๋ยคอก 
จะช่วยปรบัปรงุคณุสมบตัทิางฟิสกิส์ของดนิให้ดขีึน้ แต่จะ 
ให้ธาตุอาหารแก่พืชได้อย่างช้าๆ และในปริมาณน้อยกว่า 
ปุ๋ยเคมีในปริมาณเท่ากัน

  3.2 การคลุกปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม  
ส�าหรับพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค ่อนข ้างต�่า  
การคลุกปุ ๋ยชีวภาพไรโซเบียมกับเมล็ดพันธุ ์ถั่วเขียว  
จะช ่วยเพิ่มผลผลิตได ้ เพราะถั่วเขียวสามารถตรึง 
ไนโตรเจนจากอากาศได้ดีขึ้น ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 1 ถุง  
(200 กรัม) สามารถคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวได้ 5 กิโลกรัม  
เพียงพอส�าหรับการปลูก 1 ไร่ ข้อควรปฏิบัติในการใช้ 
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ควรท�าการคลุกเมื่อจะลงมือปลูก 
เท่านั้นไม่ควรทิ้งปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมไว้นาน และต้อง 
ระวังไม่ให้เมล็ดพันธุ์ที่คลุกแล้วถูกแสงแดด เพราะเชื้อ 
จะแห้งตาย ควรปลูกเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอหรือ 
หลังจากฝนตก

กำรไถเตรียมดิน

กำรเกิดปมที่รำกถั่วเขียว

กำรคลุกปุ๋ยชีวภำพไรโซเบียม
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  3.3 วิธีการปลูก ถึงแม้ว่าการปลูกโดยวิธีหว่าน หรือปลูกเป็นแถวจะให้ผลผลิต 
ไม่แตกต่างกันแต่การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้องค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติดูแล 
รกัษา รวมถงึการเข้าไปตรวจสอบพนัธุป์น ดงันัน้ควรปลกูเป็นแถวใช้ระยะระหว่างแถว 50 เซนตเิมตร  
ระหว่างหลมุ 20 เซนตเิมตร หยอดหลมุละ 3 - 4 เมลด็ แล้วถอนแยกให้เหลอืหลมุละ 2 - 3 ต้น หรอื 
ใช้วิธีโรยเป็นแถว โดยหลังจากงอกแล้วถอนให้เหลือ 10 - 15 ต้นต่อความยาวของแถวปลูก 1 เมตร  
ซึ่งมีจ�านวนต้นระหว่าง 32,000 ถึง 48,000 ต้นต่อไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 4 - 5 กิโลกรัมต่อไร่ 

 4. การปฏิบัติดูแลรักษา

  4.1  การควบคุมวัชพืชในถั่วเขียว แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

   4.1.1  การควบคุมวัชพืชโดยการไม่ใช้สารก�าจัดวัชพืช
    � การไถเตรยีมดนิก่อนปลกู ท�าการไถพรวนดนิ 1 - 2 ครัง้ โดยทิง้ระยะ 
การไถครั้งแรกและครั้งที่สองห่างกันประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ เพื่อก�าจัดต้นวัชพืชที่มีอยู่จากการไถ 
ครั้งแรก และปล่อยให้วัชพืชงอกขึ้นมา ท�าการไถหรือพรวนครั้งที่สองแล้วปลูกถั่วเขียว จะท�าให้ 
สามารถลดปริมาณและการแข่งขันของวัชพืชในช่วงการเติบโตของถั่วเขียวได้ แต่บางครั้งช่วงการ 
ปลูกถั่วเขียวดินอาจมีความชื้นสูงไม่สามารถไถเตรียมดินได้ อาจจ�าเป็นต้องใช้สารก�าจัดวัชพืชก่อน 
ปลูกถั่วเขียว
    � การใช้วัสดุคลุมดิน หลังปลูกถั่วเขียวอาจใช้วัสดุบางอย่างคลุมดิน  
เช่น เศษวัชพืช ฟางข้าว ฯลฯ เป็นต้น การคลุมดินช่วยไม่ให้วัชพืชบางชนิดงอกขึ้นมาได้ ท�าให้ลด 
ปริมาณการแข่งขันของวัชพืช ช่วยรักษาความชื้นในดินและเพิ่มอินทรียวัตถุในดินได้อีกด้วย
    � การก�าจดัวชัพชืด้วยแรงงานหรอืเครือ่งมอืกล การก�าจดัวชัพชืโดยการ 
ใช้แรงงานหรือเครื่องมือทุ่นแรงต่างๆ ควรท�าเพียง 1 - 2 ครั้ง ครั้งแรกประมาณ 15 - 20 วัน 
หลงัการงอกของวชัพชืและถัว่เขยีว และครัง้ทีส่องอาจท�าได้อกีถ้ามวีชัพชืขึน้หนาแน่นมาก หลงัจาก 

ปลูกเป็นแถว ปลูกโดยวิธีหว่ำน
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ครั้งแรกประมาณ 15 วัน หรืออาจเลือกใช้การก�าจัดวัชพืชด้วยวิธีอื่นอีกก็ได้ การก�าจัดวัชพืชโดย 
ใช้แรงงานจ�าเป็นต้องมีการปลูกให้เป็นแถวเพื่อสะดวกในการเข้าไปก�าจัดวัชพืช

   4.1.2  การควบคมุวชัพชืโดยใช้สารก�าจดัวชัพชื สารก�าจดัวชัพชืทีแ่นะน�า 
ให้ใช้ในถั่วเขียว อาจเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ ตามระยะเวลา ชนิดวัชพืช และสภาพการปลูก 
ถัว่เขยีว ควรพ่นสารเคมคีมุวชัพชืทนัทหีลงัปลกู และการก�าจดัวชัพชืครัง้ต่อไป อาจใช้เครือ่งทุน่แรง 
ติดท้ายรถแทรกเตอร์ หรือใช้จอบดายหญ้าเมื่อถั่วเขียวมีอายุ 15 และ 30 วัน ก่อนถั่วออกดอก  
หรือใช้สารเคมีฉีดพ่นก�าจัดวัชพืชในแปลงถั่วเขียว เมื่อวัชพืชมีใบ 2 - 3 ใบ

ตารางแสดงการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดวัชพืชในแปลงถั่วเขียว

วัชพืช สารก�าจัดวัชพืช1/

อัตราการ
ใช้/น�้า 20 

ลิตร2/

วิธีการใช้/ข้อควรระวัง

วัชพืชฤดูเดียวที่เกิดจาก
เมล็ด ทั้งวัชพืชใบแคบ
และใบกว้าง

อะลาคลอร์
(48% EC)

125 - 150 
มิลลิลิตร

พ่นทันทีหลังปลูก ก่อนถั่วเขียวและ 
วชัพชืงอก ขณะพ่นดนิควรมคีวามชืน้และ 
ไม่มวีชัพชืขึน้อยู่

ออกซาไดอะซอน
(25% EC)

80 - 150
มิลลิลิตร

อิมาเซทาเพอร์
(5.3% AE)

75 - 95
มิลลิลิตร

ฟลูเอซิฟอบ-พี-บิวทิล (15% 
EC)+โฟมีซาเฟน (25% EC)

40 + 40
มิลลิลิตร

พ่นหลังงอก พ่นคลุมไปบนต้นถั่วเขียว
และวัชพืช ระยะที่วัชพืชส่วนใหญ่มี
ใบ 3-5 ใบ หรือประมาณ 15-20 วัน
หลังงอก ห้ามใช้โฟมีซาเฟนเกินอัตรา
ที่ก�าหนด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อ
ต้นถั่วเขียว

ควิซาโลฟอบ-พี-เทฟิวริล  
(6%EC)+โฟมีซาเฟน 

(25%EC)

50 + 40
มิลลิลิตร

วัชพืชฤดูเดียวที่เกิดจาก
เมล็ด และเป็นวัชพืชใบ
แคบมาก

ฟลูเอซิฟอบ-พี-บิวทิล
(15% EC)

40 
มิลลิลิตร พ่นหลังงอก พ่นคลุมไปบนต้นถั่วเขียว

และวัชพืช ระยะที่วัชพืชส่วนใหญ่มีใบ 
3-5 ใบ หรอืประมาณ 15-20 วนัหลงังอกควิซาโลฟอบ-พี-เทฟิวริล 

(6%EC)
50 

มิลลิลิตร

วัชพืชฤดูเดียวที่เกิดจาก
เมล็ด และเป็นวัชพืชใบ
กว้างมาก

โฟมีซาเฟน (25% EC)
40 

มิลลิลิตร

พ่นหลังงอก พ่นคลุมไปบนต้นถั่วเขียว
และวัชพืช ระยะที่วัชพืชส่วนใหญ่มีใบ 
3-5 ใบ หรือประมาณ 15-20 วันหลัง
งอก ห้ามเกินอัตราที่ก�าหนด เพราะอาจ
เป็นอันตรายต่อต้นถั่วเขียว

53การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



วัชพืช สารก�าจัดวัชพืช1/

อัตราการ
ใช้/น�้า 20 

ลิตร2/

วิธีการใช้/ข้อควรระวัง

วัชพืชฤดูเดียวและวัชพืช
ข ้ามป ีที่ เกิดจากเมล็ด 
และต้นวัชพืชที่งอกขึ้น
มาก่อนปลูกถั่วเขียว ทั้ง
วชัพชืใบแคบและใบกว้าง

อะลาคลอร์
(48% EC)+

พาราควอท (27.6%SL)

125+75
มิลลิลิตร

พ่นทันทีหลังปลูก ก่อนถั่วเขียวและ
วัชพืชงอก ขณะพ่นดินควรมีความชื้น 
และมีวัชพืชงอกขึ้นมาก่อนปลูกถั่วเขียว

อะลาคลอร์ (48% EC)+
ไกลโฟเสท (48% SL)

125+100
มิลลิลิตร

1/ในวงเล็บคือ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารก�าจัดวัชพืช 
2/ใช้น�้า 80 ลิตรต่อไร่ เลือกใช้เพียงชนิดเดียว

  4.2 การให้น�า้ โดยเฉพาะในเขตชลประทาน
ควรมีการยกแปลงปลูกและขุดร่องน�้าเพื่อใช้ในการให้น�้า 
และระบายน�า้ทีม่ากเกนิพอ ขนาดแปลงในสภาพดนิเหนยีว 
ตั้งแต่ 1 เมตร จนถึงขนาด 6 เมตร ในสภาพดินทราย  
ให้น�้าตลอดฤดูปลูกประมาณ 3 - 4 ครั้ง พยายามอย่าให ้
น�้าท่วมแปลงปลูกและอย่าให้ดินแฉะเกินไป การให้น�้า 
แต่ละครั้งไม่ควรให้ห่างเกิน 14 วันต่อครั้ง คือ ไม่ควร 
ปล่อยดินให้แห้งเกินไป

  4.3  การใส่ปุ๋ย สูตรปุ๋ยที่เหมาะสม คือ  
3 - 9 - 6 กิโลกรัมต่อไร่ ของ N - P

2
O

5 
- K

2
O ซึ่งถ้าคิด 

เป็นจ�านวนแม่ปุ๋ยที่มีขายในท้องตลาดจะมี แอมโมเนียม 
ซัลเฟต 15 กิโลกรัม ทริปเปิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต 20 กิโลกรัม  
และโปแตสเซยีมคลอไรด์ 10 กโิลกรมัต่อไร่ หรอื 12 - 24 - 12  
หรือ 15 - 15 - 15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่วิธีใส่ปุ๋ยเพื่อให ้
ถั่วเขียวได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด คือ ใส่ก่อนปลูก 
โดยเปิดร่องให้ลึก 6 - 8 นิ้ว โรยปุ๋ยทั้งหมดที่ก้นหลุมแล้ว 
กลบด้วยดนิ หยอดเมลด็ข้างบนปุย๋ให้ลกึใต้ผวิดนิ 1 - 2 นิว้ 
ใช้ดินกลบเมล็ดบางๆ เมื่อต้นถั่วเขียวงอกแล้วจะสามารถใช้ปุ๋ยได้ทันที ส�าหรับการปลูกโดยวิธีโรย 
เป็นแถวใส่ปุย๋ได้เมือ่ถัว่เขยีวงอกแล้ว 10 - 15 วนัหลงัจากก�าจดัวชัพชืและถอนแยกแล้ว โดยโรยปุย๋ 
ข้างแถวปลูก แล้วพรวนดินกลบโคนต้น การใส่ปุ๋ยโดยวิธีการหว่านตอนเตรียมแปลงปลูก จะต้อง 
ใส่ปุ๋ยสูงกว่าอัตราปกติถึงเท่าตัวจะให้ผลดี

กำรให้น�้ำแบบร่องในเขต
ชลประทำน

กำรให้ปุ๋ยโดยวิธีโรยเป็นแถว

ตารางแสดงการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดวัชพืชในแปลงถั่วเขียว (ต่อ)
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 5. การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง

  5.1  การป้องกันก�าจัดโรค

   5.1.1  โรครากเน่าโคนเน่า (Crown rot) เกิดได้จากเชื้อรา 2 ชนิด  
คือ Pythium sp. และ Sclerotium sp. 

    ลักษณะอาการและการป้องกันก�าจัด พบตั้งแต่ระยะที่ยังเป็นต้นกล้า 
ถึงระยะเริ่มติดฝักอ่อน 
    �  สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Pythium sp. พบระบาดมากโดยเฉพาะ 
ในช่วงหน้าฝน บริเวณต้นจะเน่ามีสีน�้าตาลอ่อนและจะสังเกตเห็นเส้นใยละเอียดขาวฟูขึ้นมาจาก 
ส่วนที่เป็นโรค การป้องกันและก�าจัดในแหล่งที่มีการระบาดมาก ควรคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย 
สารเคมีเมทาแลกซิล อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม การเตรียมดินให้มีการระบายน�้าดีจะช่วย 
ป้องกันโรคนี้ได้
    � สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Sclerotium sp. บริเวณโคนต้นหรือรากพืช 
จะเป็นสีน�้าตาล มีเส้นใยสีขาวติดอยู่กับรากหรือโคนต้น การป้องกันและก�าจัดก่อนปลูกควร 
คลุกเมล็ดด้วยสารเคมีคาร์บ็อกซินอัตรา 3 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือพ่นด้วยสารเคมี  
ควินโทซีน+อีทริไดอะโซล เมื่อมีการระบาดของโรคและเก็บต้นที่เป็นโรคเผาท�าลาย

   5.1.2  โรคใบจุดสีน�้าตาล (Cercospora leaf spot) เกิดจากเชื้อรา  
Cercospora canescens

    ลักษณะอาการ มักระบาดในฤดูฝน ใบจะเป็นจุดสีน�า้ตาลค่อนข้างกลม  
ขอบแผลไม่สม�่าเสมอ บริเวณกลางแผลมีสีเทา ขนาดของจุดแผลไม่แน่นอน มีขนาดตั้งแต่  
1 มิลลิเมตร จุดแผลอาจขยายมาชิดกันท�าให้เห็นเป็นแผลสีน�้าตาลขนาดใหญ่ ถ้าอาการรุนแรง 
ใบจะเปลีย่นเป็นสนี�า้ตาลและแห้งร่วงหล่น บรเิวณใบแห้งนีบ้างครัง้จะเหน็เป็นรอยแต้มสเีทาเลก็ๆ  
บริเวณกลางแผล โรคนี้สามารถเข้าท�าลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตท�าให้ผลผลิตเสียหายมาก  
จะเป็นรุนแรงขึ้นในระยะที่ต้นถั่วแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ท�าให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงครั้งเดียว  
ฝักจะลีบและขนาดของเมล็ดเล็กลง 

    การป้องกันก�าจัด
    1.  ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ต้านทานโรค เช่น พันธุ์ชัยนาท 36 ก�าแพงแสน 1
    2.  หลีกเลี่ยงการปลูกถั่วเขียวในช่วงที่มีการระบาดของโรค คือ  
ช่วงฤดฝูน ควรปลกูในช่วงปลายเดอืนพฤษภาคมถงึปลายมถินุายน จะช่วยลดการระบาดของโรคได้
    3.  ก�าจัดวัชพืชบริเวณรอบแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของโรค
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   5.1.3  โรคเน่าด�า (Charcoal rot) เกิดจากเชื้อรา Macrophomina  
phaseolina 

    ลักษณะอาการ ใบจะมีสีเหลืองซีด เริ่มจากใบล่างลามขึ้นสู ่ใบบน  
ต่อมาใบที่เหลืองซีดจะเหี่ยวและแห้งกรอบเป็นสีน�้าตาล ก้านใบที่มีสีน�้าตาลนี้จะแห้งติดกับต้น  
หลงัจากนัน้ถัว่เขยีวจะยนืต้นแห้งตายเหน็ได้ชดั อาการของโรคจะกระจายทัว่ไปเป็นหย่อมๆ ปะปน 
กบัต้นปกต ิเมือ่ถอนต้นจะพบว่าบรเิวณรากจะมเีมด็ Sclerotia สดี�าลกัษณะคล้ายผงถ่านขนาดเลก็ 
เกาะติดกับเปลือกรากกระจายอยู่เต็ม บางครั้งเปลือกหุ้มรากและโคนต้นจะเปื่อยยุ่ยลอกเปลือก 
ได้ง่าย

    การป้องกันก�าจัด
    1.  คลุกเมล็ดถั่วเขียวก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก�าจัดโรคพืช เช่น  
เบนโนมิล หรือไทโอฟาเนต-เมทิล
    2.  ปลูกถั่วเขียวเป็นแถวและมีจ�านวนต้นต่อหลุมไม่แน่นเกินไป  
หรือปลูกแบบหว่านที่ไม่แน่นเกินไปจะช่วยลดการเกิดโรคได้
    3.  ปลกูถัว่เขยีวตามหลงัการปลกูข้าว ช่วยลดปัญหาการสะสมของเชือ้รา

   5.1.4  โรคราแป้ง (Powdery mildew) เกิดจากเชื้อรา Oidium sp. 

    ลักษณะอาการ พบเห็นเส้นใยสีขาวของเชื้อรา มีลักษณะคล้ายผงแป้ง 
โรยอยู่บนใบถั่วเขียวเห็นได้ด้วยตาเปล่า เชื้อจะเจริญได้รวดเร็วและแพร่กระจายทั่วไป เซลล์ของ 
ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน�า้ตาลปนแดง และต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน�า้ตาลเข้ม จนในที่สุดจะแห้งตายไป  
ถ้าเป็นโรคนี้ในระยะติดฝักและเมล็ดเริ่มเต่งความเสียหายด้านผลผลิตมีไม่มากนัก แต่ถ้าเป็นระยะ 
ออกดอก พบว่า ถั่วเขียวจะแคระแกร็นการติดฝักไม่ดี ขนาดของฝักและเมล็ดเล็ก ผลผลิตลดลง  
มักพบโรคระบาดในช่วงอากาศแห้งและเย็นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

    การป้องกันก�าจัด
    1.  หลีกเลี่ยงการปลูกถั่วเขียวในสภาพอากาศเย็นระหว่างเดือน 
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
    2.  พ่นด้วยสารเคมี เบนโนมิล ครั้งแรกเมื่อถั่วเขียวอายุ 30 วัน  
และพ่นซ�้าอีกทุก 10 วันรวม 3 ครั้ง

   5.1.5  โรครากปม (Root Knot) เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม

    ลกัษณะอาการ ต้นถัว่เขยีวจะมกีารเจรญิเตบิโตทางล�าต้นและใบน้อยกว่า 
ต้นปกติและมีใบเหลืองซีดคล้ายอาการขาดธาตุอาหาร เมื่อตรวจสอบที่รากจะพบรากบวมพองโต 
เป็นปม ซึง่พบได้ทัง้ส่วนของรากฝอยและรากใหญ่บรเิวณโคนต้น ลกัษณะเช่นนีท้�าให้ประสทิธภิาพ 
ในการดูดน�้าและแร่ธาตุอาหารลดลง
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    การป้องกันก�าจัด
    1.  ไถพรวนและตากดินก่อนปลูกเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดฆ่า 
ไส้เดือนฝอย 
    2.  ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น งา ถั่วลิสง ข้าวโพด ปอเทือง
    3.  พ่นสารป้องกันก�าจัดไส้เดือนฝอย ได้แก่ คาร์โบฟูแรน (3% จี)  
อัตรา 4 - 6 กิโลกรัมต่อไร่

   5.1.6  โรคไวรัสใบด่างเหลือง เกิดจากเชื้อ Mungbean Yellow Mosaic 
Virus (MYMV) สามารถถ่ายทอดได้โดยแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci)

    ลักษณะอาการ พบระบาด 
ท�าความเสียหายกับถั่วเขียวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต  
ตั้งแต่ถั่วเขียวอายุประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ระยะแรกต้น 
ที่เป็นโรคใบจะเป็นจุดสีเหลืองเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป 
บนใบ ท�าให้ใบมีสีเหลืองปนเขียว ต่อมาอาการใบจุด 
สีเหลืองนี้จะกระจายแผ่ออกไปเป็นผืนใหญ่ และในที่สุด 
ใบเปลีย่นเป็นสเีหลอืงจดั ต่อมาอาการลามขึน้ไปสูใ่บยอด  
ท�าให้ยอดที่แตกใหม่มีอาการด่างเหลือง ต้นแคระแกร็น  
ไม่ออกดอก และไม่ตดิฝัก แต่ถ้าโรคนี้เกิดในระยะที่ติดฝัก 
แล้ว ฝักจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจัด ขนาดเล็กและสั้นผิดปกติ ส่วนมากฝักจะงอขึ้น ไม่ติดเมล็ดหรือ 
เมล็ดจะลีบเล็กกว่าต้นปกติ

    การป้องกันก�าจัด
    1.  หลกีเลีย่งการปลกูถัว่เขยีวในบรเิวณทีม่กีารระบาดของโรค ถ้าจ�าเป็น 
ให้ถอนต้นที่เป็นโรคเผาท�าลาย เว้นระยะ 2 - 3 เดือน จึงค่อยปลูกใหม่
    2.  ก�าจัดพืชอาศัยทั้งในและรอบแปลงปลูก เช่น พืชตระกูลถั่ว  
และวัชพืชต่างๆ
    3.  หมั่นตรวจแปลง ถ้าพบต้นที่แสดงอาการเป็นโรคให้ถอนท�าลาย  
หรือเผาทิ้งทันที เพื่อก�าจัดแหล่งสะสมของไวรัส
    4.  ไม่ควรปลูกถั่วเขียวในแปลงที่เป็นโรคทันทีหลังการไถกลบแล้ว
    5.  พ่นสารฆ่าแมลงเมือ่พบแมลงหวีข่าวระบาดมาก เช่น อมิดิาโคลพรดิ  
หรือ ไตรอะโซฟอส (40% EC) หรือ คาร์โบซัลแฟน หรือ ปิโตรเลียม ออยล์ โดยพ่น 2 - 3 ครั้ง  
ห่างกัน 7 - 10 วัน และไม่ควรพ่นสารชนิดเดียวกันติดต่อกันหลายครั้ง
    6.  ใช้พันธุ์ที่ทนทานหรือต้านทานโรค
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ตารางแสดงการใช้สารป้องกันก�าจัดโรคถั่วเขียว

โรค
สารป้องกันก�าจัด

โรคพืช1/ อัตราการใช้
วิธีการใช้/ข้อควร

ระวัง

หยุดการใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว 

(วัน)

ใบจุดสีน�้าตาล เบโนมิล 
(50% WP)

ไทโอฟาเนต-เมทิล 
(70% WP)

15-20 กรัม/
น�้า 20 ลิตร

20 กรัม/
น�้า 20 ลิตร

พ่นเมื่อถั่วเขียวอายุ 
30 วัน และพ่นซ�้าอีก 
1-2 ครั้ง ทุกๆ 7-20 วัน 
ขึ้นอยู่กับความรุนแรง

ของโรค

14 วัน

ราแป้ง เบโนมิล 
(50% WP)

15-20 กรัม/
น�้า 20 ลิตร

พ่นเมื่อถั่วเขียวอายุ 
30 วัน และพ่นซ�้าอีก 
3 ครั้ง ทุกๆ 10 วัน

14 วัน

เน่าด�า ไทโอฟาเนต-เมทิล 
(70% WP)

7.5 กรัม/
เมล็ดพันธุ์ 1 กก.

คลุกเมล็ดพันธุ์
ก่อนปลูก

-

รากเน่าโคนเน่า เมทาแลกซิล 
(35% DS) 

คาร์บ็อกซิน 
(75% WP)

5 กรัม/
เมล็ดพันธุ์ 1 กก.

3 กรัม/
เมล็ดพันธุ์ 1 กก.

คลุกเมล็ดพันธุ์
ก่อนปลูก

-

1/ ในวงเล็บคือ เปอร์เซ็นต์ของสารออกฤทธิ์และสูตรของสารป้องกันก�าจัดโรคพืช
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  5.2 การป้องกันก�าจัดแมลง

   5.2.1  หนอนแมลงวนัเจาะล�าต้น (Bean Fly) ชือ่วทิยาศาสตร์ Ophiomyyia  
phaseoli (Tryon) ระบาดตั้งแต่ถั่วเขียวเริ่มมีใบจริงคู่แรก และจะเป็นอันตรายมากที่สุดเมื่อถั่วเขียว 
อยู่ในระยะต้นกล้า การป้องกันก�าจัดใช้สารเคมี เช่น คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารอิมิดาโคลพริด  
หรือพ่นสารไตรอะโซฟอส 2 - 3 ครั้ง ทุก 7 - 10 วัน เมื่อถั่วเขียวเริ่มมีใบจริงคู่แรก

หนอนแมลงวันเจำะล�ำต้น

   5.2.2  หนอนกระทูผ้กั ชือ่วทิยาศาสตร์ Spodop-
tera litura (Fabricius) ท�าลายถั่วเขียวโดยกัดกินใบ ดอก และ 
ฝักอ่อน ระยะที่เกิดความเสียหายมากคือ ตั้งแต่ระยะออกดอก 
ถึงระยะติดเมล็ด ป้องกันก�าจัดได้โดยตรวจดูแปลงอย่าง 
สม�่าเสมอ ถ้าพบเห็นการท�าลายของหนอนที่ฟักออก 
ใหม่ๆ ซึ่งยังอยู ่รวมกันเป็นกลุ ่มให้เก็บท�าลาย หรือ  
พ่นสารแลมบ์ด้า-ไซฮาโลทริน หรือ ไตรอะโซฟอส  
เมื่อใบถูกท�าลาย 30 เปอร์เซ็นต์ ในระยะถั่วออกดอก  
หรือใบถูกท�าลาย 60 เปอร์เซ็นต์ ในระยะฝักยังเขียวอยู ่
โดยพ่น 2 - 3 ครั้ง ต่อ 7 - 10 วัน

    5.2.3  หนอนเจาะสมอฝ้าย ชื่อวิทยาศาสตร ์  
Helicoverpa armigera (Hubner) ท�าลายถั่วเขียวโดยกัดกินใบ  
ดอกและเมล็ดภายในฝัก การป้องกันก�าจัดได้โดย 
ตรวจดแูปลงอย่างสม�า่เสมอ ถ้าพบเหน็การท�าลายของ 
หนอนที่ฟักออกใหม่ๆ ให้เก็บท�าลายหรือพ่นสาร 
ไตรอะโซฟอส หรือ คลอร์ไพริฟอส เมื่อพบหนอนเกิน 
2 - 3 ตัวต่อแถวถั่วเขียวยาว 1 เมตร โดยพ่น 1 - 2 ครั้ง  
ห่างกัน 7 - 10 วัน

หนอนกระทู้ผัก

หนอนเจำะสมอฝ้ำย
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   5.2.4  หนอนเจาะฝ ักถั่วมารูก ้า ชื่อ 
วิทยาศาสตร์ Maruca vitrata (Fabricius) เข้าท�าลายตั้งแต ่
ระยะตดิดอกจนถงึฝักเริม่แก่ โดยกดักนิดอก และเมลด็ภายในฝัก  
ท�าให้ผลผลิตลดลง ดังนั้นเมื่อถั่วอยู่ในระยะออกดอกและติด 
ฝักอ่อน ควรพ่นด้วยสาร ไตรอะโซฟอส หรอื แลมบ์ด้า-ไซฮาโลทรนิ  
1 - 2 ครั้ง ทุก 7 - 10 วัน

   5.2.5  เพลี้ยไฟ ชื่อวิทยาศาสตร์ Franklin-
iella wiilliamsi Hood มกัระบาดในฤดแูล้ง ฝนทิง้ช่วงโดยดดูกนิ 
น�้าเลี้ยงที่ใบยอด และดอก ท�าให้ใบหงิกงอ ดอกร่วง การป้องกัน 
ก�าจดัใช้สารเคม ีเช่น คาร์โบซลัแฟน หรอื ไตรอะโซฟอส พ่นเมือ่ 
ถั่วเขียวถูกท�าลายประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเจริญเติบโต 
จนถึงติดฝักอ่อน

   5.2.6  เพลี้ยอ่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Aphis  
craccivora (Koch) เพลี้ยอ่อนดูดกินน�า้เลี้ยงตามยอดใบอ่อน 
ช่อดอกและฝักอ่อน ท�าให้ต้นแคระแกร็น ยอดอ่อนหงิกงอ  
ดอกร่วง ฝักอ่อนบิดเบี้ยว ท�าให้ผลผลิตลดลง มักระบาดในช่วง 
ฝนทิ้งช่วงนาน อากาศร้อนและแห้งแล้ง ป้องกันก�าจัดโดย 
คลกุเมลด็พนัธุก่์อนปลกูด้วยสารอมิดิาโคลพรดิ หรอืพ่นด้วยสาร  
ไตรอะโซฟอส คาร์โบซัลแฟน หรือ แลมบ์ด้า-ไซฮาโลทริน  
เมื่อพบเพลี้ยอ่อนปริมาณมาก 1 - 2 ครั้ง ห่างกัน 7 - 10 วัน 
 

หนอนเจำะฝักถั่วมำรูกำ้

เพลี้ยไฟและอำกำรที่ใบถั่ว
เขียวถูกเพลี้ยไฟเขำ้ท�ำลำย

เพลี้ยอ่อนดูดน�้ำเลี้ยงล�ำต้นและฝัก
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ตารางแสดงการใช้สารป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูถั่วเขียว 

แมลงศัตรูพืช
สารป้องกัน
ก�าจัดแมลง1/

อัตราการใช้/
น�้า 20 ลิตร

วิธีการใช้/ข้อควรระวัง
หยุดการใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว 

(วัน)

หนอน
แมลงวัน

เจาะล�าต้นถั่ว

อิมิดาโคลพริด
(70% WS)

2 กรัม/เมล็ด 
1 กิโลกรัม

คลุกเมล็ดก่อนปลูก -

ไตรอะโซฟอส
(40% EC)

50 มิลลิลิตร พ่นหลังจากถั่วเขียวงอก พ้นดิน 
7-10 วัน และพ่นซ�้าอีก 1-2 ครั้ง 
ห่างกัน 7 วัน

14

หนอน
กระทู้ผัก

ไตรอะโซฟอส
(40% EC)

40 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบใบถูกท�าลาย มากกว่า 
30% 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

14

หนอนเจาะ
สมอฝ้าย

ไตรอะโซฟอส
(40% EC)

50 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบหนอนเกิน 2-3 ตัว/แถว
ถัว่เขยีวยาว 1 เมตร หรอืพ่น 1-2 ครัง้ 
ห่างกนั 7-10 วนั ในระยะถัว่ออกดอก

14

คลอร์ไพริฟอส
(40% EC)

50 มิลลิลิตร 7

หนอนเจาะ
ฝักมารูค่า

ไตรอะโซฟอส
(40% EC)

50 มิลลิลิตร พ่นเมื่อดอกและฝักถูกท�าลาย 30% 
ในระยะถัว่เขยีวออกดอกถึง
ติดฝักอ่อน หรือดอกและฝักถูก
ท�าลาย 20% ในระยะฝักแรกเต่ง 
ควรพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน

14

แลมบ์ด้า-ไซฮาโลทริน
(2.5% EC)

20 มิลลิลิตร 8

เพลี้ยไฟ คาร์โบซัลแฟน
(20% EC)

50 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยไฟท�าลายใบ และ
ดอก ในระยะเจรญิเตบิโตทางใบและ
ล�าต้น จนถึงระยะติดฝักอ่อน 
ควรพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

-

ไตรอะโซฟอส
(40% EC)

50 มิลลิลิตร 14

เพลี้ยอ่อน ไตรอะโซฟอส
(40% EC)

40 มิลลิลิตร พ่นเมือ่พบเพลีย้อ่อนระบาดมาก 
1-2 ครัง้ ห่างกนั 7-10 วนั

14

คาร์โบซัลแฟน
(20% EC)

50 มิลลิลิตร 14

ด้วงถั่วเขียว อลูมิเนียม ฟอสไฟด์ 
(56% TB)

อัตราที่ใช้
2-3 เม็ด /

เมล็ดถั่วเขียว 
1 ตัน

- รมเมล็ดนาน เวลา 5-7 วัน โดยใช้
ผ้าพลาสตกิหนา 0.2 มลิลเิมตร และ
ใช้ถงุทรายทบัชายผ้าเพือ่เกบ็กกัก๊าซ
- สารรมที่ใช้แล้วจะสลายตัวเป็นผง 
ให้น�าไปฝังดิน

-

1/ ในวงเล็บคือ เปอร์เซ็นต์ของสารออกฤทธิ์และสูตรของสารป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืช
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 6.  การตรวจพันธุ์ปลอมปน (Roguing)
  มีความส�าคัญต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกชนิด เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์  
โดยแบ่งการตรวจแปลงออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  6.1 ระยะต้นกล้า (Seedling Stage) เมื่อถั่วเขียวอายุได้ประมาณ 2 สัปดาห์  
ตรวจโดยดูสีที่โคนต้นอ่อน เช่น สีม่วง หรือ สีเขียว ตามลักษณะของแต่ละพันธุ์

  6.2 ระยะออกดอก (Flowering Stage) เมื่อถั่วเขียวอายุได้ประมาณ 35 - 40 วัน  
จะเริ่มทยอยออกดอกและติดฝัก ระยะนี้ดูจากสีของกลีบเลี้ยง ต้นที่มีสีของกลีบเลี้ยงแตกต่าง 
จากพันธุ์ที่ต้องการให้ถอนทิ้ง ในขณะเดียวกันสังเกตความสม�่าเสมอของทรงต้น การออกดอก 
ถ้าพบต้นที่ออกดอกช้ากว่าปกติให้ถอนทิ้ง ไม่มีการปลูกซ่อม 

  6.3 ระยะติดฝัก (Pod Filling Stage) เมื่อฝักเริ่มเปลี่ยนสีใกล้เก็บเกี่ยว โดยดูจาก 
ลักษณะการติดฝัก และรูปร่างของฝัก ถ้าต่างจากต้นที่ต้องการให้ถอนทิ้ง ในการถอนต้นปนออก 
แต่ละครั้งควรจดจ�านวนต้นเพื่อน�าไปใช้ค�านวณอัตราส่วนของพันธุ์ปนไว้ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน 
การผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ชุดนี้ต่อไป
  ในการตรวจพันธุ์ปลอมปน (Roguing) แต่ละครั้งต้องทราบคุณลักษณะประจ�าพันธุ์  
และเมื่อมีการถอนต้นพันธุ์ปนทิ้ง ควรมีการจดบันทึกจ�านวนต้นที่ถอนทิ้ง ในกรณีที่ไม่แน่ใจ 
ในการคัดเลือกควรขอค�าแนะน�าจากนักปรับปรุงพันธุ์ในการตรวจแปลง ควรมีไม้ยาวเรียวเล็ก 
ยาวประมาณ 1 เมตรไว้ใช้เขี่ยดูต้น หรือดอกให้เห็นได้ชัดเจนและควรวางแผนในการเดินตรวจ 
พันธุ์ปนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

กำรตรวจพันธุ์ปลอมปนถ้ำพบให้ถอนทิ้งออกจำกแปลงทันที

62 การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



ตารางแสดงลักษณะประจ�าพันธุ์ของถั่วเขียวพันธุ์ต่าง ๆ 

ลักษณะต่าง ๆ ก�าแพงแสน 2 ชัยนาท 36 ชัยนาท 72 ชัยนาท 2 ชัยนาท 80

สีโคนต้นอ่อน เขียว เขียว เขียว ม่วง ม่วง

สีก้านใบ เขียว เขียว เขียว เขียวอมม่วง เขียว

สีกลีบเลี้ยง เขียว เขียว เขียว เขียว เขียว

อายุดอกแรกบาน (วัน) 35 35 32 34 35

ลักษณะการชูช่อ ช่อฝักอยู่
เหนือทรงพุ่ม

ช่อฝักอยู่
เหนือทรงพุ่ม

ช่อฝักอยู่
เหนือทรงพุ่ม

ช่อฝักอยู่
เหนือทรงพุ่ม

ช่อฝักอยู่
เหนือทรงพุ่ม

การโค้งงอของฝัก ปลายโค้ง
เล็กน้อย

ตรง ปลายโค้งเล็ก
น้อย

ตรง ตรง

รูปร่างฝัก กลม กลม กลม กลม กลม

อายุเก็บเกี่ยว
(วันหลังปลูก)

ชุดที่ 1 = 55-58
ชุดที่ 2 = 71-74

67 63 84 83

วิธีการเก็บเกี่ยว ปลิดฝักแก่ ปลิดฝักแก่ ปลิดฝักแก่ เกี่ยวทั้งต้น เกี่ยวทั้งต้น

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาเรื่องการขาดน�้าหรือฝนตกชุก อายุเก็บเกี่ยวอาจมากหรือน้อยกว่านี้ ตามความเหมาะสม

 7.  การเกบ็เกีย่ว เนือ่งจากถัว่เขยีวเป็นพชืทีม่กีารสกุแก่ของฝักและเมลด็ในต้นเดยีวกนั 
ไม่พร้อมกัน ท�าให้มีปัญหาในการเก็บเกี่ยว ถั่วเขียวผิวมันการเก็บเกี่ยวโดยใช้วิธีปลิดฝักแก ่
ในแต่ละชุด (ปกติมีฝักแก่ที่ให้ผลผลิตดี 2 ชุด) จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด ส�าหรับถั่วเขียว 
ผิวด�าใช้วิธีเกี่ยวทั้งต้นเมื่อมีฝักแก่ 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ มัดต้นวางตั้งตากแดด 2 - 3 แดด  
แล้วนวดด้วยเครื่องนวดถั่วเหลือง (ปรับใช้นวดต้นถั่วเขียวผิวด�า)

ระยะต้นกล้ำ ระยะติดออกดอก ระยะติดฝัก
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 8.  การตากฝัก/ต้น ก่อนน�าเข้าเครือ่งนวด ควรตากฝักให้มคีวามชืน้พอเหมาะกบัชนดิ 
เครื่องนวดที่มีอยู่ ฝักถั่วเขียวผิวมันที่บรรจุแบบหลวมๆ ในกระสอบป่านอาจใช้วิธีตากทั้งกระสอบ 
หรือเทฝักออกตากบนถาดตากเมล็ด หรือแคร่ไม้รองด้วยตาข่ายพลาสติกและเกลี่ยให้ได้รับแสง 
สม�่าเสมอ เครื่องกะเทาะถั่วเขียวผิวมันซึ่งสามารถกะเทาะนวดถั่วเขียวที่มีความชื้นของเมล็ดเฉลี่ย 
ประมาณ 11 - 13.5 เปอร์เซ็นต์ การตากต้นถั่วเขียวผิวด�า ควรตากบนผ้าใบหรือพื้นปูนซีเมนต์  
จะได้ผลดกีว่าการตากบนดนิทีม่คีวามชืน้สงู เพราะจะท�าให้เกดิโรคและเชือ้ราตดิมากบัเมลด็ได้ง่าย  
ตากให้มีความชื้นพอเหมาะส�าหรับที่จะใช้กับเครื่องนวดถั่วเหลือง

กำรเก็บเกี่ยวถั่วเขียวผิวมันโดยใช้วิธีปลิดฝักแก่

กำรเก็บเกี่ยวถั่วเขียวผิวด�ำโดยใช้วิธีเกี่ยวทั้งต้น

กำรตำกฝักของถั่วเขียวผิวมัน กำรตำกต้นถั่วเขียวผิวด�ำ
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 9.  การกะเทาะและนวด ท�าความสะอาดเครือ่งนวดและภาชนะบรรจทุกุครัง้ก่อนใช้  
เพื่อหลีกเลี่ยงการปะปนพันธุ์จากเครื่องกะเทาะและภาชนะบรรจุ ปรับระดับความเร็วรอบเครื่อง 
ให้พอเหมาะ ป้องกันการแตกร้าวของเมล็ด ในกรณีที่ไม่สามารถหาเครื่องกะเทาะหรือนวดได้  
การกะเทาะโดยใช้รถแทรกเตอร์เล็กย�่า บนลานจะต้องสะอาด ปราศจากพืชพันธุ์อื่นปะปนหรือ 
อาจใช้ตาข่ายพลาสติกรองพื้นก่อน ควรปล่อยลมยางให้อ่อน กองฝักหนาประมาณ 25 เซนติเมตร  
ใช้ความเร็วรอบเครื่องต�่าเพื่อลดเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกหัก การนวดถั่วเขียวผิวด�าทั้งต้นนอกจาก 
จะใช้กับเครื่องนวดถั่วเหลืองได้แล้ว ยังสามารถนวดบนลานตากโดยใช้วิธีการเดียวกันกับถั่วเขียว 
ผิวมันได้เช่นกัน

 10. การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ก่อนเข้าเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์  
ควรลดความชืน้ในเมลด็ให้ลดลงเหลอืประมาณ 10 - 11 เปอร์เซน็ต์ อยูใ่นระดบัความชืน้มาตรฐาน 
ของเมลด็พนัธุแ์ต่ละชัน้ เพราะหลงัจากผ่านขัน้ตอนการปรบัปรงุสภาพแล้ว เมลด็พนัธุจ์ะถกูแยกเป็น 
ขนาดต่างๆ ส่งผ่านเข้าขบวนการบรรจุหีบห่อ หรืออาจใช ้
สารเคมคีลกุเมลด็พนัธุก่์อนบรรจไุปในเวลาเดยีวกนั ถ้ามเีมลด็พนัธุ์ 
จ�านวนน้อย การคัดขนาดอาจใช้วิธีการร่อนด้วยตะแกรง 
ขนาดต่างๆ เพือ่แยกเมลด็พนัธุอ์อกจากเมลด็แตกหกั สิง่เจอืปน 
และเมลด็ขนาดเลก็ ในส่วนการปรบัปรงุสภาพเมลด็ของศนูย์วจิยั 
พืชไร่ชัยนาท หลังจากตากเพื่อลดความชื้นในเมล็ดแล้ว จะน�า 
เมล็ดเข้าเครื่องคัดแบบใช้แรงลมและตะแกรง (air-screen  
cleaner) เพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ และ
เครื่องคัดขนาดแกรวิตี้ (gravity separator) เพื่อคัดแยกเมล็ด 

เครื่องกะเทำะฝักถั่วเขียวผิวมันหรือ
เครื่องนวดถั่วเขียว

เครื่องนวดถั่วเขียวผิวด�ำ

กำรตำกเมล็ดเพื่อลด
ควำมชื้น
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ที่มีน�้าหนักแตกต่างกัน จะท�าให้เมล็ดสะอาดและมีขนาดใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นจึงสุ ่มตัว 
อย่างเมล็ดพันธุ์หลังคัด 1 กิโลกรัมส่งห้อง Lab เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์แล้วน�าเมล็ด 
ที่ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วมาบรรจุกระสอบโดยใส่กระสอบละ 30 กิโลกรัม

 11. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ก่อนบรรจุกระสอบต้องสุ่มตัวอย่าง 
เมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ได้ตรงตามมาตรฐานพันธุ์ เมื่อได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพ 
ถั่วเขียวแล้ว หลังจากนั้นจึงบรรจุลงกระสอบติดฉลาก โดยต้องระบุ สถานที่ผลิต ชั้นของเมล็ด  
ชื่อพันธุ์ ความชื้น วันรมสารเคมี วันที่ตรวจสอบความงอก และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์  
เพื่อรอการส่งมอบต่อไป

เครื่องคัดแบบใช้แรงลมและตะแกรง 
 (air-screen cleaner)

เครื่องคัดขนำดแกรวิตี้ 
(gravity separator)

กำรตรวจสอบควำมงอก
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5.  สิ่งที่ต้องด�าเนินการหลังการผลิต

 1.  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่อง 
แมลงศัตรูในโรงเก็บ โดยเฉพาะด้วงถั่วเขียวในแหล่งที่มีแมลงชนิดนี้ระบาดมาก ถั่วเขียวจะถูกแมลง 
เข้าท�าลายตั้งแต่ยังเป็นฝักอยู่ในแปลงและขยายพันธุ์ต่อในโรงเก็บ ได้มีการศึกษาวิธีการป้องกัน 
ก�าจัดแมลงชนิดนี้หลายวิธีทั้งการใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี ดังนี้

  1.1  การป้องกันก�าจัดโดยไม่ใช้สารเคมี
   1.  ลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ให้มีความชื้นอยู่ในระดับ 8 - 10 เปอร์เซ็นต์
   2.  ท�าความสะอาดโรงเก็บและจัดสภาพในโรงเก็บ
   3.  ใช้กระสอบใหม่บรรจุเมล็ดพันธุ์
   4.  เก็บในโรงเก็บหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด

  1.2  การป้องกันก�าจัดโดยใช้สารเคมี
   โดยใช้วิธีรมด้วยสาร Aluminium phosphide (Phostoxin) ซึ่งนิยมใช ้
เพราะมลีกัษณะเป็นเมด็และยงัไม่มผีลต่อความงอกของเมลด็พนัธุอ์ตัราทีใ่ช้ 2 - 5 เมด็ต่อเมลด็พนัธุ์  
1 ตัน หรือ 1 เม็ดต่อเนื้อที่ 1 ลูกบาศก์เมตร รมไว้อย่างน้อย 3 - 7 วัน

รูปภำพกำรเก็บรักษำในโรงเก็บส�ำเร็จรูป (volcani cube) 

กำรจัดเรียงกระสอบถั่วเขียวและเก็บรักษำ
ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20+3 °C

วิธีกำรรมด้วยสำร 
Aluminium phosphide (Phostoxin)
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1. พันธุ์ถั่วลิสง

1.  พันธุ์ไทนาน 9
 เป็นพนัธุท์ีน่�าเข้าจากไต้หวนัในปี พ.ศ. 2515 และได้รบั 
การพิจารณาให้เป็นพันธุ ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร  
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2519 

ลักษณะดีเด่น 
 ให้ผลผลิตสูง เมล็ดมีคุณภาพดี เปลือกของฝักค่อน 
ข้างบาง ท�าให้มเีปอร์เซน็ต์การกระเทาะสงู 32 - 77 เปอร์เซน็ต์  
และมีลักษณะอื่นๆ ที่ดีกว่าพันธุ์มาตรฐานเดิมคือ สจ.38  
และล�าปาง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  
ผลผลิตทั้งฝ ักแห้งเฉลี่ย 260 กิโลกรัมต่อไร ่ ฤดูแล้ง  
293 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูฝน 236 กิโลกรัมต่อไร่ เหมาะส�าหรับ 
ใช้ในรูปถั่วกะเทาะเปลือก (ถั่วเมล็ด) มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู  
มีน�้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 42.4 กรัม

ลักษณะเฉลี่ยประจ�าพันธุ์ 
 ทรงต้นเป็นพุ่มตรง (bunch) ติดฝักเป็นกระจุก 
ที่โคนต้น ดอกสีเหลือง ออกดอกเมื่ออายุ 95 - 110 วัน ฝักค่อนข้างเล็ก เปลือกบางมี 2 เมล็ดต่อฝัก 
เส้นลายบนฝักไม่เด่นชัด ฝักเรียบ จะงอยปากเห็นได้ชัดเจน 

ความต้านทานโรค 
 ไม่ต้านทานโรคราสนิมและโรคใบจุด

การผลิตเมล็ดพันธุ์

ถั่วลิสง
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2.  พันธุ์ขอนแก่น 60 - 1
 เป็นพนัธุท์ีค่ดัเลอืกได้จากพนัธุ ์Mo-ket  
ของโครงการ SEARCA ประเทศฟิลิปปินส ์
ในปี พ.ศ. 2517 ที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์  
แล้วน�าเข้าประเมินผลผลิตขั้นเปรียบเทียบ 
ในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 ในปี พ.ศ. 2518 - 2523 ขัน้เปรยีบเทยีบ 
พันธุ์ในไร่เกษตรกรในปี พ.ศ. 2525 - 2529  
และทดสอบพั น ธุ ์ ใ น ไ ร ่ เ กษตรกร ในป ี  
พ.ศ. 2530 - 2531 และได้รับการพิจารณาให ้
เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อ 
วันที่ 30 กันยายน 2530

ลักษณะดีเด่น 
 ขนาดฝักและเมลด็โต และสวยสม�่าเสมอ ผลผลติสงูกว่า 
พันธุ์แนะน�าไทนาน 9 

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 ใบสีเขียว ล�าต้นสีเขียว ลักษณะทรงต้นเป็นทรงพุ่ม  
(Valencia type) ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ดอกสีเหลือง  
ออกดอกแรกเมื่ออายุประมาณ 23 วันหลังงอก เส้นลายบนฝัก 
เห็นได้ชัดเจนแต่จะงอยปากเห็นไม่เด่นชัด จ�านวนฝักต่อหลุม  
20 - 25 เมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู เมล็ดขนาดใหญ่ เปอร์เซ็นต ์
การกระเทาะ (น�้าหนักเมล็ดต่อน�้าหนักฝัก) 69.20 เปอร์เซ็นต์  
น�้าหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 45.92 กรัม อายุถึงวันเก็บเกี่ยว  
95-105 วัน องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด เปอร์เซ็นต์น�้ามัน 
49.86 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 26.97 เปอร์เซ็นต์ 

ความต้านทานต่อโรคและแมลง 
 มปีฏกิริยิาต่อโรคราสนมิค่อนข้างอ่อนแอ มปีฏกิริยิาต่อ 
โรคใบจุดค่อนข้างอ่อนแอ 

พื้นที่แนะน�า 
 ปลูกได้ดีในแหล่งปลูกถั่วลิสงทั่วไป
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3. พันธุ์ขอนแก่น 60 - 2
 เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกได้จากพันธุ์ TMV

3
 

ของโครงการรวบรวมและศึกษาพันธุ ์ในปี  
พ.ศ. 2522 - 2523 ที่สถานีทดลองพืชไร่ 
กาฬสินธุ ์แล ้วน�าเข ้าประเมินผลผลิตขั้น 
เปรียบเทียบพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2524 - 2528  
ขั้นเปรียบเทียบพันธุ ์ ในไร ่ เกษตรกรในป ี  
พ.ศ. 2528 - 2529 และทดสอบพนัธุใ์นไร่เกษตรกร 
ในปี พ.ศ. 2530 - 2531 และได้รบัการพจิารณา 
ให้เป็นพันธุ ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร  
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530

ลักษณะดีเด่น 
 ขนาดฝักและเมล็ดโต จ�านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อฝัก  
3 เมล็ด ลายบนเปลือกฝักสวย ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่า 
ถั่วลิสงพันธุ์ สข.38 ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิต 
ฝักแห้งสูงกว่าพันธุ ์ สข.38 ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์  
ทนทานต่อโรคโคนเน ่า (Aspergillus niger และ  
Scierotium rolfsii)  ดีกว่าพันธุ์ สข.38 

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 ใบสีเขียว ล�าต้นสีเขียว ลักษณะทรงต้นเป็นทรงพุ่ม  
(Valencia type) ดอกสเีหลอืง อายถุงึวนัออกดอก 27 - 30 วนั  
ฝักค่อนข้างยาวและใหญ่ เส้นลายบนฝักและจะงอยปาก 
เห็นได้ชัดเจน จ�านวนฝักต่อต้น 19 ฝัก ฝักละ 3 เมล็ด  
เยือ่หุม้เมลด็สชีมพ ูเมลด็ขนาดใหญ่ เปอร์เซน็ต์การกระเทาะ  
(น�้าหนักเมล็ดต่อน�้าหนักฝัก) 61.5 เปอร์เซ็นต์ น�้าหนัก  
100 เมล็ด เฉลี่ย 40.7 กรัม เก็บเกี่ยวฝักสดได้เมื่ออายุ  
85 - 90 วัน อายุถึงวันเก็บเกี่ยวฝักแก่เต็มที่ 95 - 105 วัน  
ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตฝักสด 572 กิโลกรัม ผลผลิตฝักแห้ง  
254 กิโลกรัม องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด มีน�้ามัน  
47.12 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 29.14 เปอร์เซ็นต์ 

พื้นที่แนะน�า 
 ปลูกได้ดีในแหล่งปลูกถั่วลิสงทั่วไป
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4. พันธุ์ขอนแก่น 60 - 3
 เป็นพนัธุท์ีค่ดัเลอืกได้จากพนัธุ ์NC7 ของการศกึษาและ 
รวบรวมพันธุ์ถั่วลิสงของโครงการ CRSP peanut สหรัฐอเมริกา  
ด�าเนนิการในปี พ.ศ. 2526 และได้รบัการพจิารณาให้เป็นพนัธุร์บัรอง 
ของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2531 

ลักษณะดีเด่น 
 มีขนาดฝัก เมล็ดใหญ่สวยกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ที่แนะน�า 
อยู่เดิม ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์  
คือ ให้ผลผลิตฝักแห้งโดยเฉลี่ย 378 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์ 
กะเทาะเมล็ดขนาดโตสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ อายุไม่ยาวเกินไป  
คุณภาพการรับประทานดี ตลาดมีความต้องการสูง ทนทานต่อ 
ความแห้งแล้งได้ดี ผลผลิตและคุณภาพ ผลผลิตทั้งฝักแห้งเฉลี่ย  
378 กิโลกรัมต่อไร่ 

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 มีทรงต้นเป็นพุ่มกว้างกึ่งเลื้อย ติดฝักกระจายไปตามกิ่ง 
ทีเ่ลือ้ยไปบนดนิ ดอกสเีหลอืง ออกดอกเมือ่อายปุระมาณ 35 วนั 
หลังงอก เก็บเกี่ยวฝักได้เมื่ออายุ 110 - 120 วัน มีเมล็ด 2 เมล็ดต่อฝัก  
มเีส้นลายบนฝักและจะงอยปากเหน็ได้ชดัเจน เยือ่หุม้เมลด็สชีมพู 
และสีส้มอ่อน เมื่อเก็บรักษาไว้นานเกิน 1 เดือน จะเป็นสีน�้าตาล  
เหมาะส�าหรับใช้ในรูปเมล็ดส�าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น  
ถั่วอบเนย ถั่วทอด มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูและส้มอ่อน มีน�้าหนัก  
100 เมล็ด เฉลี่ย 76.2 กรัม องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด  
มีน�้ามัน 49.3 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 24.8 เปอร์เซ็นต์ 

ความต้านทานต่อโรคและแมลง 
 มีความต้านทานต่อโรคราสนิมและใบจุด และต้านทาน 
แมลงปานกลาง 

ข้อแนะน�า 
 สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพการปลูกที่อาศัยน�้าฝน หรืออาศัยความชื้นตกค้างในดิน  
ดนิทีจ่ะใช้ปลกูควรมคีวามอดุมสมบรูณ์สงูถงึปานกลาง ปรมิาณแคลเซีย่มในดนิไม่ต�า่กว่า 200 ppm  
ค่า pH ของดินควรอยู่ระหว่าง 5 - 7.2 หรือชนิดของดินควรเป็นดินร่วน ร่วนทรายหรือดินทราย  
การใช้ปุ๋ยเคมีใช้ในอัตราแนะน�าของการปลูกถั่วลิสงทั่วๆ ไปคือ สูตร 2 - 24 - 12 ระยะปลูกที่จะท�า 
ให้ได้คุณภาพเมล็ดดีคือ ระยะระหว่างแถว 50 - 60 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 10 เซนติเมตร  
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จ�านวน 1 ต้นต่อหลุม ถั่วลิสงสายพันธุ์นี้มีระยะพักตัว 70 วัน อาจเป็นปัญหาส�าหรับเกษตรกร  
ถ้าน�าเมล็ดพันธุ ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่พ้นการพักตัวไปปลูก การแก้ไขท�าได้หลายวิธี วิธีที่ได้ผลคือ  
ใช้สารเคมี ethephon 3% จ�านวนประมาณ 10 มิลลิลิตร ละลายน�้า 1 ลิตร พรมเมล็ดทิ้งไว้  
1 วนัก่อนปลกู แต่เกษตรกรอาจใช้วธิง่ีายๆ โดยแช่น�้าร้อน หรอืตากแดด การเกบ็เกีย่วควรเกบ็เกีย่ว 
เมื่ออายุ 110 วัน จะให้ผลผลิตเมล็ดสมบูรณ์สูงสุด

5.  พันธุ์ขอนแก่น 4
 เป ็นพันธุ ์แรกที่คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธุ ์ 
ในประเทศระหว่างพันธุ ์ Taiwan 2 กับพันธุ ์ UF71513-1  
ที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ ์ ในปี พ.ศ. 2524 และได้รับ 
การพิจารณาให้เป ็นพันธุ ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร  
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2537

ลักษณะดีเด่น
 1.  ให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 586 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิต 
ฝักแห้งเฉลี่ย 270 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย  
171 กิโลกรัมต่อไร่
 2.  น�้าหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 47 กรัม
 3.  ทนทานต่อโรคโคนเน่าปานกลาง
 4.  ปลูกได้ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน 

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 มีทรงต้นเป็นพุ่มตรง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ล�าต้น 
สเีขยีวอมม่วง ใบสเีขยีว ดอกสเีหลอืง อายถุงึออกดอก 21 - 25 วนั 
อายุเก็บเกี่ยว 95 - 100 วัน ฝักมีเส้นลายฝักเห็นได้ชัดเจน  
มเียือ่หุม้เมลด็สชีมพเูข้ม มเีมลด็ 3 - 4 เมลด็ต่อฝัก เหมาะส�าหรบั 
ใช้ประโยชน์ใน 2 รูปแบบ คือ ใช้บริโภคในรูปถั่วต้มสด และใน 
รูปถั่วกะเทาะเปลือก (เมล็ด) 

พื้นที่แนะน�า 
 ปลูกได้โดยทั่วไปของสภาพดินที่มีความเหมาะสม 
ในการผลติถัว่ลสิงในประเทศไทยมเีสถยีรภาพในการให้ผลผลติดี  
มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 
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6. พันธุ์ขอนแก่น 5
 เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธุ์ในประเทศ 
ระหว่างพนัธุท์ีใ่ห้ผลผลติสงู ไทนาน 9 กบัพนัธุเ์มลด็โต RCM387  
ที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ ์ ในปี พ.ศ. 2526 และได้รับ 
การพิจารณาให้เป ็นพันธุ ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร  
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2541

ลักษณะดีเด่น 
 1.  มขีนาดเมลด็โตกว่า หรอืมนี�า้หนกั 100 เมลด็ สงูกว่า 
พันธุ์มาตรฐานไทนาน 9 และขอนแก่น 60 - 1 ร้อยละ 17 และ  
7 ตามล�าดับ
 2.  สามารถปรับตัวและให ้ผลผลิตได ้ดีกว ่าพันธุ ์ 
มาตรฐานไทนาน 9 และขอนแก่น 60 - 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การปลูกในฤดูแล้งที่ให้น�้าชลประทานให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่า 
พันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 60 - 1 ร้อยละ 12 และ ตามล�าดับ
 3.  มีระดับการเป็นโรคไวรัสยอดไหม้ ร้อยละ 12.8  
ต�า่กว่าพนัธุไ์ทนาน 9 และขอนแก่น 60 - 1 ซึง่เป็นโรค ร้อยละ 20.6  
และ 16.3 ตามล�าดับ
 4.  น�้าหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 51.1 กรัม ผลผลิตฝักแห้ง  
304 กิโลกรัมต่อไร่ 

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 มีเส้นลายบนฝักเห็นได้ชัดเจนเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นสีชมพ ู
เข้ม ล�าต้นสเีขยีวอ่อนใบสเีขยีว ดอกสเีหลอืง ทรงพุม่กว้าง ตดิฝัก 
เป็นกระจุกที่โคนต้น อายุถึงออกดอก 20 - 28 วัน อายุเก็บเกี่ยว  
85 - 115 วัน จ�านวนฝักต่อหลุม 24 ฝัก จ�านวนเมล็ดต่อฝัก 2 เมล็ด 

พื้นที่แนะน�า 
 โดยทั่วไปของสภาพการผลิตถั่วลิสงในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งที่ให้น�า้ 
ชลประทาน และฤดูฝนที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม จะให้ผลผลิตสูงมาก 

ข้อควรระวัง 
 ถั่วลิสงสายพันธุ์ (Tainan9xFCM387)-12-3-11 จะให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์มาตรฐาน 
ไทนาน 9 และขอนแก่น 60 - 1 เมื่อปลูกในฤดูฝนที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ดินม ี
ความอุดมสมบูรณ์ต�่า การกระจายตัวของฝนไม่ปกติ ฝนทิ้งช่วงนานในระหว่างฤดูปลูกและ 
การจัดการไม่เหมาะสมพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร พันธุ์อื่นๆ
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7.  พันธุ์กาฬสินธุ์ 1 
 เป็นพันธุ์ที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในชื่อว่า  
Kalasin Accession # 1 (KAC1) มีชื่อเดิมว่า Asiatica  
ได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะน�าของกรมวิชาการเกษตร  
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544

ลักษณะเด่น 
 1.  เปลือกฝักค่อนข้างเรียบท�าให้ล้างฝักสดให้สะอาด 
ได้ง่าย
 2.  อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์ สข.38 และขอนแก่น  
60 - 2 ประมาณ 5 - 10 วัน
 3.  มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดถั่วลิสง 
ฝักต้มในประเทศไทย
 4.  มีรสชาติดี ฝักตรง มีจ�านวนเมล็ด 2 - 3 เมล็ดต่อฝัก 

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 ล�าต้นสเีขยีวอมแดง ทรงพุม่แคบ ใบสเีขยีว ดอกสเีหลอืง 
อายุออกดอก 27 - 30 วัน ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ลายบน 
เปลือกฝักค่อนข้างเรียบ เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงอายุเก็บเกี่ยวฝักสด  
80 - 85 วัน ฝักแห้ง 90 - 100 วัน ขนาดฝัก 3.2 x 1.2 ซม.  
จ�านวนเมล็ด 2.6 เมล็ดต่อฝัก ผลผลิตฝักสด 456 กิโลกรัมต่อไร่  
ผลผลิตฝักแห้ง 191 กิโลกรัมต่อไร่ 

พื้นที่แนะน�า 
 เหมาะส�าหรับการปลูกในแหล่งการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปถั่วลิสงฝักต้ม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง เช่น ดินร่วน หรือร่วนเหนียว และมี 
การกระจายตัวของฝนดี เหมาะส�าหรับการปลูกในเขตภาคกลาง 

ข้อควรระวัง 
 อ่อนแอต่อโรคโคนเน่า ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี Iprodione (50% WP) หรือ  
Benlate-T หรือ Carboxin (75% WP) อัตรา 7 - 10 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม
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8. พันธุ์กาฬสินธุ์ 2 
 เป็นพันธุ์ที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในชื่อว่า  
Kalasin Accession # 431 (KAC431) โดยน�าเข้าจาก 
สถาบันวิจัยพืชนานาชาติกึ่งร้อนและแห้งแล้ง (ICRISAT)  
ประเทศอินเดีย มีชื่อเดิมว่า ICG1703 SB NCAc17127  
ได้รบัการพจิารณาให้เป็นพนัธุแ์นะน�าของกรมวชิาการเกษตร  
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 

ลักษณะดีเด่น
 1.  ให้ผลผลติฝักสดเฉลีย่ 579 กโิลกรมัต่อไร่ สงูกว่า 
พันธุ์ขอนแก่น 60 - 2 และ สข.38 ร้อยละ10 และ 18  
ตามล�าดับ
 2.  มคีวามต้านทานต่อโรคราสนมิและใบจดุสนี�า้ตาล
 3.  มีรูปร่างฝักสวย ฝักยาว มี 2 - 4 เมล็ดต่อฝัก  
รสชาติค่อนข้างหวาน 

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 ล�าต้นสีเขียว ทรงพุ่มแคบ ใบสีเขียว ดอกสีเหลือง  
อายอุอกดอก 30 - 35 วนั ตดิฝักเป็นกระจกุทีโ่คนต้น ลายบน 
เปลือกฝักเป็นร่องลึกชัดเจน เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูลายขีดม่วง  
อายเุกบ็เกีย่วฝักสด 90 - 95 วนั ฝักแห้ง 100 - 115 วนั จ�านวนเมลด็ 3.1 เมลด็ต่อฝัก ผลผลติฝักสด 
ในฤดูแล้ง 651 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูฝน 524 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้งในฤดูแล้ง 226 กิโลกรัม 
ต่อไร่ ฤดูฝน 192 กิโลกรัมต่อไร่

พื้นที่แนะน�า 
 เหมาะส�าหรบัปลกูในแหล่งการผลติเพือ่ใช้ประโยชน์ในรปูถัว่ลสิงฝักต้มโดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในพืน้ทีท่ีด่นิมคีวามอดุมสมบรูณ์ปานกลางถงึสงู เช่น ดนิร่วน หรอืร่วนเหนยีวและมกีารกระจายตวั 
ของฝนดี เหมาะส�าหรับการปลูกในเขตภาคเหนือ 

ข้อจ�ากัด 
 ควรปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง เช่น ดินร่วนหรือร่วนเหนียว และ 
มีการกระจายตัวของฝนดี 
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9. พันธุ์ขอนแก่น
 เป็นพันธุ ์ที่น�าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา น�ามา 
ศกึษาในปี พ.ศ. 2536 ได้รบัการพจิารณาให้เป็นพนัธุแ์นะน�าของ 
กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 

ลักษณะเด่น 
 เปลอืกฝักค่อนข้างเรยีบท�าให้ล้างฝักสดให้สะอาดได้ง่าย  
อายุเก็บเกี่ยวฝักสด 80 - 85 วัน ฝักแห้ง 90 - 100 วัน ฝักยาวตรง  
มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง มีเมล็ดจ�านวน 3 - 4 เมล็ดต่อฝัก มีทรงต้น 
เป็นพุ่มตั้งตรง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ให้ผลผลิตฝักสด ฤดูแล้ง  
423 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูฝน 236 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 
ฤดแูล้ง 280 กโิลกรมัต่อไร่ ฤดฝูน 159 กโิลกรมัต่อไร่ เหมาะส�าหรบั 
ใช้บริโภคในรูปถั่วต้มสด มีน�้าหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 41.9 กรัม

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 ล�าต้นสีเขียวอมแดง ใบสีเขียวดอกสีเหลือง ออกดอก 
อาย ุ21 - 25 วนั ทรงพุม่แคบ ตดิฝักเป็นกระจกุทีโ่คนต้น ลายบน 
เปลอืกฝักค่อนข้างเรยีบ เหน็จะงอยฝักได้ชดัเจน เยือ่หุม้เมลด็สแีดง  
อายุเก็บเกี่ยวฝักสด 80 - 85 วัน ฝักแห้ง 90 - 100 วัน น�้าหนัก  
100 เมลด็ 41.9 กรมั จ�านวนเมลด็ต่อฝัก มจี�านวน 3 เมลด็ต่อฝัก  
สูงกว่าจ�านวนอื่นๆ (3>4>2>1) ผลผลิตฝักสดในฤดูแล้ง 423  
กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูฝน 236 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 
ในฤดูแล้ง 280 กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูฝน 159 กิโลกรัมต่อไร่

พื้นที่แนะน�า 
 เหมาะส�าหรับการปลูกในแหล่งการผลิตเพื่อประโยชน ์
ในรปูถัว่ลสิงต้มโดยเฉพาะแหล่งปลกูภาคกลาง  
เช่น จังหวัดสระบุรี

ความต้านทานโรค 
 ค ่อนข ้างอ ่อนแอต ่อโรคยอดไหม ้  
อ่อนแอต่อโรคโคนเน่าขาว โรคราสนิมและ 
โรคใบจุด

ข้อควรระวัง 
 อ่อนแอต่อโรคล�าต้นเน่าหรอืโคนเน่าขาวทีเ่กดิจากเชือ้รา Sclerotium rolfsii ซึง่เป็นสาเหต ุ
ท�าให้ผลผลิตของถั่วลิสงลดลง
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10. พันธุ์ขอนแก่น 6
 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกลูกชั่วที่ 3 ของประชากร  
(ICGX-930132-F3) ซึ่งเกิดจากคู ่ผสม (ICGV88361 x  
ICGV88390) x MACAN ทีส่ร้างขึน้โดยสถาบนัวจิยัพชืนานาชาติ 
เขตร้อนกึ่งแห้งแล้ง (ICRISAT) ซึ่งศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นน�า 
เข้าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 เพือ่ปรบัปรงุพนัธุถ์ัว่ลสิงให้มขีนาดเมลด็โต 
ท�าการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ 
โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 2546 ได้รับ 
การพิจารณาให้เป ็นพันธุ ์แนะน�าของกรมวิชาการเกษตร  
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547

ลักษณะเด่น
 1. ให้ผลผลิตสูง มีขนาดเมล็ดโตใกล้เคียงกับพันธุ ์ 
ขอนแก่น 60
 2.  อายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์ขอนแก่น 60 - 3 เป็น 
เวลา 6 วัน
 3.  ต้านทานโรคยอดไหม้
 4.  ผิวฝักขาว ลายเส้นตื้นท�าให้ล้างฝักให้สะอาดได้ง่าย 
ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในรูปถั่วต้มและถั่วกะเทาะ

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 ล�าต้นสีเขียว ใบสีเขียวเข้ม ดอกสีเหลือง ออกดอกอายุ 21 - 25 วัน ทรงพุ่มตั้งติดฝักเป็น 
กระจุกที่โคนต้น ลายบนเปลือกฝักและจะงอยฝักเห็นได้ชัดเจน เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู อายุเก็บเกี่ยว 
ฝักแห้ง 109 วัน น�า้หนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 82.8 กรัม จ�านวนเมล็ดต่อฝัก มีจ�านวน 2 เมล็ดต่อฝัก สูงกว่า 
จ�านวนอื่นๆ (2>1>3) ผลผลิตฝักแห้งในฤดูแล้ง 578 กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูฝน 338 กิโลกรัมต่อไร่

พื้นที่แนะน�า 
 เหมาะส�าหรับการปลูกในแหล่งการผลิตถั่วลิสงทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ให้น�า้ได ้
ในฤดูแล้ง

ความต้านทานโรค 
 ต้านทานต่อโรคยอดไหม้ทนทานต่อโรคราสนิม และโรคใบจุดสีด�าแต่อ่อนแอต่อโรคโคนเน่าขาด

ข้อควรระวัง 
 อ่อนแอต่อโรคล�าต้นเน่าและโรคโคนเน่าขาด
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11. พันธุ์ขอนแก่น 84 - 7
 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84 - 7 (KK4418) คัดได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ China no.1  
(ต้นแม่) ทีใ่ห้ผลผลติสงู กบัพนัธุ ์EC36892 ซึง่ต้านทานแมลง ท�าการคดัเลอืกและประเมนิพนัธุต์าม 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 - 2553 ได้รับ 
การพิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะน�าของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ลักษณะเด่น
 1.  ให้ผลผลิตฝักแห้ง 315 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5  
ร้อยละ 15 และ 10 ตามล�าดับ 
 2.  มีขนาดขนาดเมล็ดโต โดยน�้าหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 54.3 กรัม ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9  
และ ขอนแก่น 5 ร้อยละ 24 และ 13 ตามล�าดับ

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84 - 7 (KK4418) มีล�าต้นเขียว ใบสีเขียวเข้ม ทรงพุ่มแผ่กว้าง ลักษณะ 
การแตกกิ่งแบบ alternate branching การติดฝักค่อนข้างกระจายรอบโคนต้น ดอกสีเหลือง  
เยื่อหุ้มเมล็ดมีสีชมพู เส้นลายบนฝักเห็นได้ชัดเจน อายุถึงวันออกดอก 28 - 30 วัน อายุถึงวันเก็บเกี่ยว  
98 - 125 วัน จ�านวนฝักต่อหลุม 25 - 30 จ�านวนเมล็ดต่อฝัก 1 - 2 มีน�้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 52 - 56  
กรัม การกะเทาะ 60 - 64 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิต 
ฝักแห้ง 282 - 350 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดมีโปรตีน  
18 เปอร์เซ็นต์ และน�า้มัน 50 เปอร์เซ็นต์

พื้นที่แนะน�า 
 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84 - 7 หรือ 
ถั่วลิสงสายพันธุ์ KK4418 มีเสถียรภาพในการ 
ให้ผลผลิตดี สามารถปลูกได้โดยทั่วไปของ 
สภาพการผลิตถั่วลิสงในประเทศไทย

ความต้านทานโรค 
 ต้านทานต่อโรคยอดไหม้ ทนทานต่อ 
โรคราสนิมและโรคใบจุดสีด�าแต ่อ ่อนแอ 
ต่อโรคโคนเน่าขาด

ข้อจ�ากัด 
 ค ่อนข ้างอ ่อนแอต ่อโรคยอดไหม ้  
ใกล้เคียงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 เมล็ด 
พักตัว 4 - 6 สัปดาห์ 
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12. พันธุ์ขอนแก่น 84 - 8
 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84 - 8 หรือถั่วลิสง 
สายพนัธุ ์KK4401 คดัได้จากการผสมระหว่างพนัธุ์ 
ขอนแก่น 60 - 2 (ต้นแม่) ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่ถัว่ฝักสด 
ส�าหรับต้ม กับพันธุ์ Tupai (ต้นพ่อ) ซึ่งเป็นพันธุ ์
ที่ต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  
ท�าการคัดเลือกและประเมินพันธุ ์ตามขั้นตอน 
การปรับปรุงพันธุ ์โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  
ในปี พ.ศ.  2539  -  2553 ได้รบัการพจิารณาให้เป็น 
พนัธุแ์นะน�าของกรมวชิาการเกษตร เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2555

ลักษณะเด่น :
 1.  มีขนาดเมล็ดโต โดยน�า้หนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย  
49.9 กรัม ซึ่งโตกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5  
ที่มีน�้าหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 43.0 และ 47.5 กรัม  
ตามล�าดับ 
 2.  ให้ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงใกล้เคียงกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และ 
ขอนแก่น 5 ที่ให้ผลผลิต 288 และ 290 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�าดับ 
 3.  ให้ผลผลิตฝักสด 643 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ขอนแก่น 5 (646 กิโลกรัม 
ต่อไร่) แต่สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ร้อยละ 5 และให้ผลผลิตฝักสด 786 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากลุ่มพันธุ์ 
ถั่วลิสงฝักสดส�าหรับต้มจึงเหมาะส�าหรับท�าเป็นถั่วต้ม 
 4.  ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ Sclerotium rolfsii)

ลักษณะประจ�าพันธุ์ 
 มีล�าต้นและใบสีเขียว ดอกสีเหลือง ลักษณะทรงพุ่มแบบพุ่มตรง การติดฝักมีลักษณะเป็น 
กระจุกที่บริเวณโคนต้น เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูเข้ม มีเส้นลายบนฝักเห็นได้ชัดเจน อายุถึงวันออกดอก  
25 - 30 วัน อายุถึงวันเก็บเกี่ยว 95 - 110 วัน มีจ�านวนเมล็ด 1 - 3 เมล็ดต่อฝัก น�้าหนัก 100 เมล็ด  
เฉลีย่ 44 - 55 กรมั มเีปอร์เซน็ต์การกะเทาะ 64 - 67 เปอร์เซน็ต์ เปอร์เซน็ต์โปรตนี 23.4 เปอร์เซน็ต์  
และเปอร์เซ็นต์น�้ามัน 44.9 เปอร์เซ็นต์

พื้นที่แนะน�า 
 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84 - 8 มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี สามารถปลูกได้ทั่วไปใน 
สภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย

ความต้านทานโรค 
 ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ Sclerotium rolfsii) 
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2.  แผนการปฏิบัติงาน

 การผลิตเมล็ดพันธุ ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอในการเพาะปลูก 
จึงจ�าเป็น โดยการผลิตต้องการการปฏิบัติที่เหมาะสมตั้งแต่การวางแผนผลิต ระหว่างการผลิต 
ในแปลงปลูกและหลังการเก็บเกี่ยว

แผนการปฏิบัติงานในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง

การปฏิบัติงาน พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค.

เตรียมเมล็ดพันธุ์

เตรียมดิน

ปลูก

ตรวจแปลงครั้งที่ 1

ก�าจดัวชัพชืครัง้ที ่1+ ใส่ปุย๋

ก�าจัดวัชพืชครั้งที่ 2

ใส่ยิปซั่ม

ตรวจแปลงครั้งที่ 2

เก็บเกี่ยว ตรวจแปลงครั้งที่ 3

ปรับปรุงสภาพ

ตรวจสอบคุณภาพ

เก็บรักษาและส่งมอบ

 ผลิตในฤดูฝน ให้น�้าขึ้นกับปริมาณน�า้ฝน
 ผลิตในฤดูแล้ง
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3. สิ่งที่ต้องพิจารณาในการผลิต

 1.  พนัธุถ์ัว่ลสิง ผูผ้ลติเมลด็พนัธุถ์ัว่ลสิงจะต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัพนัธุถ์ัว่ลสิงโดยเฉพาะ 
พันธุ์ที่จะท�าการผลิตปัจจุบันมีพันธุ์ถั่วลิสงมากมายดังแสดงรายละเอียดในเรื่องพันธุ์ถั่วลิสง

 2.  เลือกพื้นที่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายถั่วลิสง ต้องเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
เป็นดนิร่วนทรายมหีน้าดนิลกึ การระบายน�้าด ีหน้าดนิไม่ควรแน่นหรอืแขง็เมือ่แห้ง ดนิทีเ่หมาะสม 
ควรเป็นกรดอ่อน (pH 5.5 - 6.5) ส�าหรับถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60 - 3 และขอนแก่น 6  
จ�าเป็นต้องปลกูในพืน้ทีท่ีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ปานกลาง-สงู มปีรมิาณแคลเซยีมไม่ต�า่กว่า 400 ppm.  
และ pH 5.0 - 7.2 เนื้อดินร่วนทราย แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงต้องมีการปลูกพืชไร่ชนิดอื่นสลับ  
หลังจากเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์แล้วทุกครั้งเพื่อป้องกันการปนพันธุ์ และป้องกันก�าจัดเชื้อสาเหตุของ 
โรคถั่วลิสงที่ติดค้างอยู่ในดิน

 3.  ฤดกูารผลติ ถัว่ลสิงเป็นพชืทีส่ามารถปลกูได้ตลอดทัง้ปี แต่การผลติโดยปลกูในช่วง 
ที่เหมาะสมจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
  การผลติในฤดแูล้งโดยให้น�า้ชลประทาน ถัว่ลสิงจะได้รบัน�า้เพยีงพอตลอดช่วงการเจรญิ 
เติบโต แต่อาจประสบปัญหาการงอกและการเจริญเติบโตช้า เนื่องจากอุณหภูมิต�า่ โดยเฉพาะ 
เมื่อปลูกเร็วเกินไป แต่การปลูกล่าช้าเสี่ยงต่อความเสียหายอันเกิดจากฝนในช่วงเก็บเกี่ยว  
หากไม่สามารถลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ให้อยู่ในระดับปลอดภัย ในเวลาที่เหมาะสมคือ 3 - 5 วัน  
จะท�าให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต�่า
  การผลิตในฤดูฝน จะต้องค�านึงถึงการกระจายตัวของฝน ปริมาณน�้าฝนและความ 
สามารถในการเก็บกักน�้าของดิน ถ้าปลูกในช่วงฝนชุกมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ผลผลิต 
เสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเก็บเกี่ยว ต้องมีความชื้นพอเหมาะและอากาศแห้งแล้งพอที่จะ 
ลดความชื้นเมล็ดพันธุ์
  3.1 การผลติต้นฤดฝูน จะปลกูในเดอืนเมษายน - พฤษภาคม ซึง่จะเกบ็เกีย่วได้ในเดอืน 
กรกฎาคม - สิงหาคม 
  3.2  ผลติในฤดฝูน ปลกูเดอืนมถินุายน - กรกฎาคม เกบ็เกีย่วในเดอืนกนัยายน - ตลุาคม
  3.3  ผลิตในฤดูแล้ง อาศัยน�้าชลประทาน ปลูกระหว่างเดือนธันวาคม - มกราคม  
เก็บเกี่ยวในเดือนเมษายน - พฤษภาคม

 4. แหล่งน�้า การผลิตในฤดูฝน หากสามารถเลือกพื้นที่ผลิตอยู่ใกล้แหล่งน�้า จะช่วยลด 
ความเสยีหายอนัเนือ่งจากสภาพแห้งแล้งได้ระดบัหนึง่ กรณฝีนทิง้ช่วงในระยะถัว่ลสิงออกดอกหรอื 
เริ่มสร้างเมล็ด ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตหากสามารถให้น�้าเสริมจะลดความสูญเสียผลผลิตได้ ในฤดูแล้ง 
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ผู้ผลิตต้องมั่นใจว่าจะใช้น�้าจากแหล่งน�้าได้ทันเวลาปลูก และปริมาณน�้าจะต้องพอเพียงตลอดฤดูปลูก  
หากปลูกช้าช่วงเก็บเกี่ยวจะมีฝนเป็นปัญหาในการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์

 5. พนัธุป์น การใช้เมลด็พนัธุท์ีม่พีนัธุป์นปลกูจะมผีลกระทบต่อผลผลติ ทัง้ปรมิาณและ 
คุณภาพ เนื่องจากระยะเวลาในการการงอก การพัฒนาเจริญเติบโต และให้ผลผลิตแตกต่างกัน  
พันธุ์ปนในถั่วลิสงบางพันธุ์จะแยกออกได้เมื่อยังอยู่ในสภาพฝัก ลักษณะฝักของถั่วลิสงพันธุ์แนะน�า 
แต่ละพันธุ์จะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน บางพันธุ์สามารถแยกได้เมื่อกะเทาะเมล็ดโดยดูจาก 
สีของเยื่อหุ้มเมล็ด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดพันธุ์ปนควรมีการปฏิบัติดังนี้
  5.1 ใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีความบริสุทธิ์ของพันธุ์ตรงตามมาตรฐาน
  5.2  ภาชนะทีบ่รรจฝัุก/เมลด็ถัว่ลสิง (กระสอบ/ถงุปลกู) หลงัจากใช้งานแต่ละครัง้แล้ว 
ควรพลิกกลับกระสอบตรวจดูไม่ให้มีเมล็ดหรือฝักถั่วลิสงตกค้างอยู่ และเมื่อจะน�าภาชนะดังกล่าว 
กลับมาใช้อีกต้องตรวจดูว่าไม่มีฝักหรือเมล็ดค้างอยู่ในภาชนะนั้น
  5.3  เครื่องมือที่ใช ้ในแต่ละขั้นตอนการผลิต เช่น เครื่องท�าความสะอาดฝัก  
เครื่องกะเทาะเมล็ดต้องท�าความสะอาดทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังจากการจัดการเสร็จเรียบร้อย 
ในแต่ละพันธุ์
  5.4  ควรแยกปลูก 1 พันธุ์ต่อ 1 แปลง หรืออาจเว้นระยะห่างระหว่างพันธุ์ 3 เมตร 
และก�าหนดวันปลูกแต่ละพันธุ์ให้เก็บเกี่ยวได้ห่างกันระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้เก็บเกี่ยวได้เสร็จ 
แยกเป็นพันธุ์ไม่ปะปนกัน
  5.5  ต้องมีป้ายแสดงวันปลูก ระบุชื่อพันธุ์ที่แปลงปลูกให้ชัดเจน

4. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนการผลิต

 1.  เครื่องมือ/เครื่องจักรกล เมื่อใกล้ระยะเวลาผลิตควรตรวจเช็คเครื่องมือเครื่อง 
ทุ่นแรงที่จะต้องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รถแทรกเตอร์  
เครื่องพ่นสารเคมีก�าจัดแมลงศัตรูพืช เครื่องพ่นสารเคมีคุมวัชพืช เครื่องกะเทาะเมล็ด เป็นต้น

 2.  พื้นที่ เมื่อเลือกพื้นที่ส�าหรับแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ได้แน่นอนแล้ว ต้องทราบด้วยว่า 
ความสามารถในการผลิตของพื้นที่นั้นๆ เป็นอย่างไร ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
เป็นหลกั การผลติในฤดแูล้งในทีซ่ึง่มแีหล่งน�้าพอเพยีงตลอดฤดปูลกู ผูผ้ลติสามารถประเมนิผลผลติ 
ได้ค่อนข้างแน่นอนกว่าการผลิตในฤดูฝน โดยทั่วไปแล้วการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 1 ตัน จะใช้พื้นที่  
4 - 8 ไร่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ซึ่งพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 60 - 1 ใช้พื้นที่ 5 ไร่ พันธุ์ สข.38 และ  
ขอนแก่น 60 - 2 ใช้พื้นที่ 7 - 8 ไร่ ส่วนพันธุ์ขอนแก่น 60 - 3 และขอนแก่น 6 ใช้พื้นที่ 3 - 4 ไร่
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 เมือ่มเีป้าหมายการผลติทีแ่น่นอนแล้วและสามารถเลอืกพืน้ทีอ่นัเหมาะสม ผูผ้ลติกส็ามารถ 
ก�าหนดพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยความมั่นใจว่าจะต้องได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่วางแผนไว ้
โดยไม่ต้องขยายพื้นที่ผลิตให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนและแรงงานรวมทั้งการดูแลรักษาจะท�าได้ 
ไม่ทั่วถึงและทันเวลาตามอายุพืช

 3.  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น ปุ๋ย ปูนขาว ยิปซั่ม สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช สารเคมีก�าจัด 
วัชพืช สารเคมีป้องกันก�าจัดเชื้อรา ใช้คลุกเมล็ดก่อนปลูก ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ ์เตรียมปลูก  
กระสอบบรรจุผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ตลอดจนผ้าพลาสติก ผ้าใบรองฝักถั่วลิสงขณะลดความชื้น 
และคลุมกันฝน
  หลังจากก�าหนดพื้นที่ปลูกและคาดคะเนผลผลิตที่จะได้รับ ผู้ผลิตจะสามารถก�าหนด 
ปริมาณวัสดุชนิดต่างๆ ที่จะต้องใช้ในแปลงผลิตได้

 4. เมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสงหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเมล็ดพันธุ์จะเก็บรักษาไว้ในสภาพฝัก  
และจะกะเทาะเมล็ดก่อนปลูก อัตราส่วนของเมล็ดที่ใช้ปลูกต่อเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ในถั่วลิสง 
จะต�่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับพืชตระกูลถั่วอื่นๆ เช่น ถั่วเหลือง และถั่วเขียว ในถั่วเขียว ผลผลิต 
จะเป็น 20 - 30 เท่าของเมล็ดที่ใช้ปลูกส�าหรับถั่วเหลืองจะได้เมล็ดพันธุ์ 15 - 20 เท่า ส่วนถั่วลิสง 
เมล็ดพันธุ์สามารถผลิตได้เพียง 5 - 8 เท่า อัตราเมล็ดปลูกต่อไร่ของถั่วลิสงขึ้นกับพันธุ์ และขนาด 
เมล็ดพันธุ์หลักที่ได้จากแต่ละฤดูซึ่งมักจะไม่แน่นอน
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5. การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาถั่วลิสง

 1. การเตรียมดิน
  ไถพรวนดินก่อนปลูกในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะโดยไถ 2 ครั้งและพรวน 2 ครั้ง  
ไถดินลึกประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร ปล่อยทิ้งไว้จนวัชพืชแห้งตายแล้วไถกลบเศษซากพืชอีกครั้ง  
ถ้าดนิค่อนข้างเป็นกรด (pH < 5.4) ให้หว่านปนูขาว (CaCo

3
) 100 - 300 กโิลกรมัต่อไร่ แล้วจงึพรวน 

ย่อยดินกลบก่อนปลูก การหว่านปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสดหรือปุ๋ยหมักจากเศษพืช 
จะช่วยให้ผลผลิตถั่วลิสงเพิ่มขึ้น ฝักค่อนข้างเต็ม แต่เปลือกฝักจะมีสีคล�้า
  การปลกูในฤดแูล้ง ต้องยกร่องปลกูและแต่งสนัร่องให้เสมอกนั เพือ่สะดวกในการให้น�า้  
ความกว้างของสนัร่องขึน้อยูก่บัเนือ้ดนิ ถ้าดนิแน่นควรใช้ร่องแคบ ซึง่ความกว้างของสนัร่องประมาณ  
60 - 100 เซนตเิมตร ปลกูถัว่ลสิงได้ 2 แถว หากดนิระบายน�า้ดสีามารถขยายความกว้างของสนัร่อง 
ออกได้ถึง 1.5 เมตร ซึ่งจะปลูกได้ 3 - 4 แถว ทั้งนี้จะต้องให้น�้าซึมเข้าไปถึงกลางสันร่องได้ 
  ในฤดูฝน ปลูกบนพื้นราบ แถวปลูกขวางแนวลาดเทของพื้นที่ ต้องท�าทางระบายน�้า 
ออกจากแถวปลูกเพื่อป้องกันน�้าขังท่วมแปลงปลูกในช่วงฝนตกชุก

 2. การปลูก
  จ�านวนต้นต่อไร่ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 24,000 – 40,000 ต้น กรณีที่ใช้เครื่องมือ 
ขนาดใหญ่ติดท้ายรถแทรกเตอร์ ในการจัดการหลังปลูกต้องปรับแถวปลูกให้พอดีกับเครื่องมือติด 
ท้ายแทรกเตอร์ ทีต้่องเข้าไปปฏบิตัใินระหว่างแถวปลกูในพืน้ทีข่นาดเลก็ ซึง่ต้องใช้แรงงานคนในการ 
ท�าแถวปลูก ควรใช้ระยะปลูกระหว่างแถวไม่ต�่ากว่า 40 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการก�าจัดวัชพืช 
และพรวนดนิ ระยะระหว่างหลมุเป็น 20 เซนตเิมตร ปลกูหลมุละ 2 - 3 ต้น ดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ 
ดีควรจะปลูกห่างไม่ให้ต้นถั่วชิดกันเกินไปเพราะจะท�าให้เกิดโรค และมีการแพร่ระบาดได้ง่าย  
ส่วนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต�่า ควรใช้ระยะถี่เพื่อให้ต้นถั่วคลุมพื้นที่ได้เร็ว หยอดลึก 
ประมาณ 5 เซนติเมตร หลุมละ 2 - 3 เมล็ด กลบดินให้แน่นและพ่นสารเคมีคุมวัชพืชตามทันที 
เมื่อให้น�า้หลังปลูกแล้วถ้าดินมีความชื้นเพียงพอ ถั่วลิสงจะงอกภายใน 5 - 7 วันไม่มีการถอนแยก
  การแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกช่วยเร่งการงอกได้ แต่ไม่ควรแช่นานจนเมล็ดเริ่มแทงหน่อ  
การเติมปุ๋ยยูเรียอัตรา 2 กรัมต่อน�้า 1 ลิตร น�้ากากส่าหรือสารไคโตซานในน�า้แช่จะช่วยเร่งการงอก  
เมล็ดเก่าที่มีความแข็งแรงต�่า การแช่จะลดความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ (นิลุบลและ 
คณะ, 2539 และ 2556)
  การคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก�าจัดเชื้อรา เช่น สาร 
คาร์เบนดาซิม หรือไอโปรไดโอน เพื่อป้องกันก�าจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และเชื้อราในดิน 
ที่จะท�าให้เมล็ดพันธุ์เน่าเสียไม่งอก หรืองอกแต่ถูกท�าลายในระยะกล้า
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  ควรปลูกซ่อมภายใน 7 วัน หากทิ้งไว้นานกว่านี้ ต้นถั่วจะเจริญเติบโตไม่ทันกัน 
การน�าเมลด็ไปแช่น�า้แล้วบ่มเมลด็ต่อจนเกดิติง่รากแล้วจงึน�าไปปลกูนัน้ ถ้าดนิมคีวามชืน้พอเหมาะ 
และสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะช่วยให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น

 3.  อัตราเมล็ดที่ใช้ปลูก
  อัตราเมล็ดที่ใช้ปลูกของถั่วลิสงแต่ละพันธุ์ที่ก�าหนดไว้นั้น ผู้ผลิตใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ได้ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากแต่ละแหล่งปลูกในแต่ละฤดู จะมีขนาดเมล็ด 
ไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมระหว่างฤดูปลูก การคาดคะเนปริมาณเมล็ดพันธุ์ให้ได้ 
ใกล้เคียงที่สุดท�าได้โดย

  1.  หาเปอร์เซ็นต์กะเทาะ =

  2.  หาน�้าหนัก 1,000 เมล็ด
  3.  ก�าหนดระยะปลูก เพื่อหาประชากรถั่วลิสงต่อไร่ สมมุติ ระยะปลูก 60 x 20 
เซนติเมตร จ�านวน 3 ต้นต่อหลุม : เป็นประชากร 

  4.  หาน�้าหนักเมล็ดที่ใช้/ไร่ได้จากข้อ 2 ซึ่ง = 
  

  5.  หาน�้าหนักฝักที่ใช้ต่อไร่ โดยค�านวณจากเปอร์เซ็นต์กะเทาะในข้อ 1

น.น.เมล็ดกะเทาะแล้วจากฝัก 200 กรัม 

 (น.น.ฝัก + เมล็ด) 200 กรัม
 X 100

3 ต้น

 60 x 20 ตร.ซม.2
X 1,600 ตร.ม.    =   40,000 ต้น/ไร่

น.น.1,000 เมล็ด (กรัม) 

 1,000 เมล็ด
X 40,000 เมล็ด
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 4.  การก�าจัดวัชพืช
  ถั่วลิสงต้องการช่วงปลอดวัชพืชประมาณ 3 - 7 สัปดาห์หลังงอกในพื้นที่ผลิต 
โดยอาศัยน�้าฝน และ 4 - 6 สัปดาห์ในพื้นที่ผลิตในเขตชลประทาน ไม่ควรปล่อยให้วัชพืชอยู่ 
ในแปลงนานเกิน 3 สัปดาห์หลังงอกเพราะจะส่งผลให้ผลผลิตลดลง

  4.1  การก�าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานหรือเครื่องมือ โดยทั่วไปแล้วทุกวันนี้ 
ส่วนใหญ่ยังนิยมใช้จอบดาย หรือท�ารุ่น ต้องรีบท�าขณะวัชพืชยังต้นเล็กในช่วง 15 - 20 วัน  
หลังจากนั้นถ้ามีวัชพืชงอกขึ้นมาอีกควรก�าจัดอีกครั้งในช่วง 30 - 45 วัน ซึ่งระยะนี้จะต้องปฏิบัติ 
อย่างระมัดระวังมิให้กระทบกระเทือนกับการลงเข็ม การผลิตในพื้นที่ใหญ่ๆ ใช้แรงงานกับ 
เครื่องมือขนาดเล็ก เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งจะปฏิบัติได้ไม่รวดเร็วทันเวลา

  4.2  การก�าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช วิธีนี้สะดวกและรวดเร็ว  
เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างแรงงาน เหมาะสมอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องผลิตในพื้นที่ขนาดใหญ่  
ขาดแคลนแรงงาน มฝีนตกชกุ มนี�า้ขงัซึง่ไม่เหมาะสมกบัการใช้จอบ การก�าจดัวชัพชืวธินีีต้้องปฏบิตั ิ
ด้วยความระมัดระวัง ผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจถึงชนิด อัตราและราคาของสารเคมีก�าจัดวัชพืช  
ตลอดจนช่วงเวลาในการใช้ ให้ทันกับระยะการเจริญเติบโตของถั่วลิสง จึงจะให้ผลตอบแทนอย่าง 
คุ้มค่า
   การใช้สารก�าจัดวัชพืช จ�าแนกได้ตามก�าหนดเวลาการพ่นสารเคมี ดังนี้
   1.  สารก�าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก สารประเภทนี้จะควบคุมเมล็ดวัชพืช 
ที่ก�าลังงอก แต่ไม่เป็นอันตรายกับถั่วลิสง ความชื้นของดินเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้การใช้ 
สารก�าจัดวัชพืชได้ผลดี สารเหล่านี้ คือ เมโทลาคลอร์ ออกซีฟลูออเฟน อิมาเซทาเพอร์ หลังจาก 
ใช้สารประเภทพ่นก่อนงอกแล้วตามด้วยการก�าจัดวัชพืชโดยแรงงานอีก 1 ครั้ง เมื่อถั่วลิสงมีอายุ  
30 - 45 วัน จะช่วยลดปริมาณวัชพืชได้มาก
   2.  สารก�าจดัวชัพชืประเภทหลงังอก การใช้สารประเภทนี ้ผูใ้ช้จะต้องพ่นในระยะ 
วัชพืชมีใบจริง 3 - 4 ใบ และระวังไม่พ่นเกินระยะที่ถั่วลิสงมีใบจริงเกิน 3 ใบ ผู้ใช้สามารถพิจารณา 
ได้ว่ามีวัชพืชชนิดใด ปริมาณเท่าใด จึงก�าหนดได้ว่าควรใช้สารชนิดใด อัตราเท่าใด จึงจะได้ผลดี  
สารเหล่านี ้คอื ฟลอูาซฟิอบ พาราบวิทลิ ฮาลอ็คซฟิอบ - เมทลิ คลโีทดมี แลคโตเฟน อมิาเซทาเพอร์
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ตารางแสดงรายชื่อสารเคมีก�าจัดวัชพืช อัตราการใช้ และวิธีการใช้ในถั่วลิสง

สารก�าจัดวัชพืช
อัตราการใช้

สารออกฤทธิ์/ไร่
ก�าหนด
การใช้

วัชพืช
ที่คุมได้

หมายเหตุ

เมโทลาคลอร์ 40% 240-480 หลังปลูกก่อน
ถั่วลิสงงอก

ส่วนใหญ่ใบแคบ 
ใบกว้างบางชนิด

พ่นหลงัปลกู 0-3 วนัอาจผสมกบั 
พาราควอท 80 กรัม (ai)/ไร่  
เพื่อก�าจัดวัชพืชที่งอกแล้ว

ออกซีฟลูออเฟน 33% 40-50 หลังปลูก 
2-3 วัน

ใบแคบและ
ใบกว้าง

ถ้ามีวัชพืชงอกขึ้นมากภายหลัง  
ตามด้วยสารเคมชีนดิใช้หลงังอก 
หรือก�าจัดด้วยจอบอีกครั้ง

ฟลูอาซิฟอบ พารา
บิวทิล (15%)
ฮาล๊อกซิฟอบ-
เมทิล 25%

คลีโทดีม 24%

24

25

24

เมื่อวัชพืช
มีใบจริง
2-6 ใบ

ใบแคบ ควรใช้คูก่บัสารเคม ีก�าจดัวชัพชื
ชนิดอื่นที่คุมใบกว้าง
ได้ในกรณีที่มีวัชพืชใบกว้าง
ระบาดด้วย

แลคโตเฟน 20-24 ก่อนถั่วลิสง
งอกเมื่อวัชพืช 

มี 2-6 ใบ

ส่วนใหญ่ใบกว้าง
แต่สามารถฆ่า

วัชพืชใบแคบและ
กกบางชนิด

ควรใช้เมื่อถั่วลิสงมีใบจริง
ไม่เกิน 4 ใบ ใช้ควบคู่กับ
สารก�าจัดวัชพืชใบแคบ

อิมาเซทาเพอร์ 5% 16-20 ก่อนถั่วลิสง
งอก หรือเมื่อ
วัชพืชมีใบ 
2-6 ใบ

ควบคุมและก�าจัด
วัชพืชใบแคบ 

ใบกว้าง และกก

ต้องการความชื้นสูง 
เมื่อพ่นแบบก่อนงอก

หมายเหตุ 
 ก่อนที่จะพ่นสารจ�าเป็นต้องทราบว่า เครื่องฉีดที่มีอยู่พ่นน�า้ออกมาเป็นปริมาณเท่าใดต่อ 
พื้นที่ที่ต้องการพ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความกว้างของหัวฉีด แรงอัดและความเร็วในการเดิน 
ของแต่ละคน วัดได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
 ก.  ตวงน�้าจ�านวนหนึ่งลงในถังพ่นสารเคมี
 ข.  พ่นน�า้นั้นลงบนพื้นที่ที่ก�าหนด สมมุติ 120 ตารางเมตร โดยพ่นให้ทั่วถึงและสม�่าเสมอ
 ค.  น�าน�า้ทีเ่หลอืมาตวงด ูจะทราบว่าในพืน้ที ่120 ตารางเมตร ใช้น�า้ไปเท่าไร และสามารถ 
ค�านวณปริมาณน�้าที่ใช้ในพื้นที่ที่ต้องการพ่นน�้าทั้งหมด จะได้แบ่งปริมาณสารเคมีออกใส่ในถังต่อ 
ปริมาณน�้า 20 ลิตร เพื่อให้สารเคมีลงในพื้นที่สม�่าเสมอ

88 การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



สูตร : การค�านวณปริมาณน�้า = 

สูตร : ปริมาณสารที่ใช้ =

ตารางแสดงชื่อสามัญ ชื่อการค้า สูตรของสารก�าจัดวัชพืชในถั่วลิสง

ชื่อสามัญ ชื่อการค้า สูตร

คลีโทดีม ซีเลคท์ 24.0% EC

ฟลูอาซิฟอบ-พาราบิวทิล วันไซด์-ซูเปอร์ 15.0% EC

ฮาล๊อกซิฟอบ-เมทิล กาแลนท์ 240 เอ็มอี 25.5% EC

เมโทลาคลอร์ ดูอัล 40.0% EC

ออกซีฟลูออเฟน โกล 2 อี 24.0% EC

พาราควอท กรัมม๊อกโซน 27.6%

แลคโตเฟน คอร่า 24.0% EC

อิมาเซทาเพอร์ เพอร์ซูท 5%

 5.  ปุ๋ย และไรโซเบียม
  ถั่วลิสงมีความต้องการปุ๋ยค่อนข้างต�่า เมื่อเปรียบเทียบกับพืชไร่อื่น ควรรู้ค่าวิเคราะห์ 
ดินของแปลงปลูกก่อน เพื่อใช้ประโยชน์จากปุ๋ยให้คุ้มค่าที่สุด หากดินเป็นกรด pH ต�่ากว่า 5.5  
ควรมีการใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินเสียก่อน ดินทรายจะใช้ปูนน้อยกว่าดินเหนียว อัตราปูนขาว 
ที่ใช้ทั่วไป ดินทราย 100 - 150 กิโลกรัมต่อไร่ ดินเหนียว 200 - 500 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านก่อนปลูก 
ถั่วลิสงประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ แล้วพรวนดินกลบ ปูนขาว (CaCo

3
) ช่วยปรับสภาพความเป็น 

กรด - ด่างของดนิและยงัให้ธาตแุคลเซยีมซึง่จ�าเป็นส�าหรบัการตดิฝักและสร้างเมลด็ นอกจากปนูขาว 
แล้ว ยิปซัม (CaCo

4
) ยังเป็นแหล่งให้แคลเซียมเช่นกัน ควรใช้ยิปซัมร่วมกับปูนขาวโดยโรยยิปซัม 

อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ข้างแถวปลูกระยะที่ถั่วลิสงลงเข็ม (อายุประมาณ 40 - 50 วัน)
  การใช้ยิปซัมมีความจ�าเป็นมากในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในพันธุ์เมล็ดโต เช่น ขอนแก่น 60 - 3 และขอนแก่น 6 ส่วนพันธุ์ไทนาน 9 ต้องการใช้แคลเซียม 
น้อยกว่า อย่างไรก็ตามจะต้องดูที่ค่าวิเคราะห์ดินก่อนเมื่อพบว่าในดินมีค่าแคลเซียมต�่ากว่า  
120 ppm. (0.6 me/100 gm. soil) จ�าเป็นต้องใช้ยิปซัม

100 x อัตราที่ก�าหนด (กรัม ai) / ไร่ x พื้นที่ที่พ่น ตร.ม.

1,600 x เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์

พื้นที่ที่ต้องการพ่น x ปริมาณน�้าที่ใช้ในพื้นที่ทดสอบ

พื้นที่ทดสอบ
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 การใส่ปุ๋ยเคมีควรพิจารณาจากชนิดดินคือ ดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวควรใช้ปุ๋ยสูตร 
0 - 6 - 0 หรือ 3 - 9 - 0 ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ใช้ปุ๋ย 3 - 6 - 3 หรือ 3 - 9 - 3 ถ้าเป็น 
ปุ๋ยผสม แนะน�าให้ใช้สูตร 12 - 24 - 12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ผลดีที่สุด  
คือ การหว่านหรือโรยเป็นแถวก้นร่อง แล้วกลบดินก่อนปลูก ประสิทธิภาพของปุ๋ยขึ้นอยู่กับ 
ความชื้นของดินในช่วงที่ถั่วลิสงก�าลังเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต การปลูกในฤดูฝนค่อนข้าง 
จะเสี่ยงกับสภาพฝนทิ้งช่วง จึงควรจะโรยข้างแถวปลูกเมื่อดายหญ้าครั้งแรกเสร็จแล้ว อย่างไรก็ด ี
ควรจะใส่ปุ๋ยเคมีก่อนที่ถั่วลิสงจะเริ่มออกดอก หรือประมาณไม่เกิน 3 อาทิตย์ หลังจากถั่วลิสง 
งอกแล้ว การใส่ปุ๋ยได้เร็วขึ้นถั่วลิสงจะมีโอกาสใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ส�าหรับการผลิตในฤดูแล้งหลังจากใส่ปุ๋ยแล้ว ควรรีบให้น�้าทันที
 ไรโซเบยีม เป็นบกัเตรทีีต่รงึไนโตรเจนจากอากาศให้มาอยูใ่นรปูของสารประกอบไนโตรเจน 
ที่ถั่วสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ ในพื้นที่ซึ่งไม่เคยปลูกถั่วมาก่อนมักจะขาดไรโซเบียมที่เหมาะสม 
กับถั่วนั้นๆ จึงควรใช้เชื้อไรโซเบียมสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับถั่วลิสงคลุกเมล็ดก่อนปลูก โดยใช้ 
น�า้เชือ่มเจอืจาง (น�า้ตาลทราย 12 - 15 ช้อนโต๊ะ ผสมน�า้ให้ได้น�า้เชือ่ม 1 กระป๋องนมข้น) เคล้ากบัเมลด็ 
ถั่วลิสงให้ทั่ว เชื้อไรโซเบียม 1 ถุง (200 กรัม) ใช้ส�าหรับเมล็ดถั่วลิสง 12 กิโลกรัม น�าเมล็ดที่คลุก 
เชื้อไรโซเบียมแล้วไปปลูกทันที หากใช้เมล็ดที่คลุกเชื้อไรโซเบียมแล้วไม่หมด ให้เก็บไว้ในที่ร่มและ 
เยน็ มภีาชนะปิด การใช้ไรโซเบยีมอย่างถกูวธิจีงึจะช่วยเพิม่ผลผลติได้ กล่าวคอื ต้องใช้เชือ้ไรโซเบยีม 
ที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดของถั่วลิสง และเป็นเชื้อที่ยังไม่หมดอายุซึ่งเก็บรักษาไว้ในที่แดดส่องไม่ถึง  
และไม่ร้อนอบอ้าวมากนกั กรณทีีใ่ช้สารป้องกนัเชือ้ราคลกุเมลด็ก่อนปลกู พบว่า สารป้องกนัเชือ้รา 
บางชนิดเป็นอันตรายแก่เชื้อไรโซเบียม ได้แก่
 1.  ไดโฟลาแทน (Difolatan)   
 2.  แคปแทน (Captan)     
 3.  คาร์บอกซิน (Carboxin)   
 4.  คลอรานิล (Chloranil)     
 5.  พีซีเอนบี (PCNB = Pentachloronitrobenzene)
 6.  ทิลท์ (Tilt)
 7.  ไธอะเบนดาโซล (Thiabendazole)
 8.  ไดเทน (Dithane)
 9.  ไธแรม (Tairam)
 10.  แมนเซด (Manzed)
  การใช้ไรโซเบยีมกบัเมลด็ทีม่กีารคลกุสารเหล่านีจ้งึควรหลกีเลีย่งการคลกุเชือ้กบัเมลด็  
ควรใช้วิธีใส่เชื้อลงดิน ถ้าจ�าเป็นต้องคลุกเมล็ดควรใช้ในอัตราที่มากขึ้นเป็น 2 เท่า
 อย่างไรก็ดีในพื้นที่ที่มีประวัติเคยปลูกพืชตระกูลถั่วมาก่อน จะมีเชื้อไรโซเบียมส�าหรับ 
ถั่วลิสงอยู่ในดินแล้ว จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้ไรโซเบียม
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 6.  การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง

  6.1 การป้องกันก�าจัดโรค โรคของถั่วลิสงเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ

   1)  โรคที่เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืช ได้แก่ เชื้อรา บักเตรี มัยโคพลาสมา  
และวิสา ในการผลิตเมล็ดพันธุ์จะต้องมีการป้องกันก�าจัดโรคอย่างดีโดยเฉพาะโรคที่ติดไปกับ 
เมล็ดพันธุ์ เพราะหากหละหลวมจะท�าให้เกิดการกระจายของโรคได้กว้างขวาง

   2)  โรคที่เกิดจากความผิดปกติอื่นๆ โดยไม่มีการติดเชื้อ เช่น  
ความแปรปรวนทางพันธุกรรม พิษจากสารเคมี หรือความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดิน 
โดยส่วนใหญ่แล้วโรคของถั่วลิสงที่ระบาดอยู่ในประเทศไทย จะเป็นโรคทางใบ โรคล�าต้น และราก  
ดังนี้

    6.1.1  โรคโคนเน่าขาด (Seedling blight, crown rot)
     เชื้อสาเหตุ : Aspergillus niger 
     เชือ้ชนดินีพ้บได้ทัง้ในดนิ อากาศ และเป็นเชือ้ทีต่ดิไปกบัเมลด็พนัธุ์  
พบอาการของโรคได้ทัง้ในระยะต้นเลก็ และในระยะต้นโต ในระยะต้นเลก็มกัพบอาการต้นเหีย่วและ 
แห้งตาย เพราะมีแผลสีน�้าตาลบริเวณโคนต้นใต้ใบเลี้ยงลงมา แผลนี้จะลุกลามจนรอบล�าต้นท�าให้ 
ส่วนที่อยู่เหนือดินตายลงอย่างรวดเร็ว เมื่อสังเกตล�าต้นบริเวณที่เป็นแผล ซึ่งมักอยู่ระดับผิวดินจะ 
พบสปอร์ของเชื้อรา มีลักษณะเป็นผงด�าคล้ายผงถ่าน เมื่อถอนดูต้นกล้าจะขาดในบริเวณดังกล่าว  
ในต้นโตอาจพบตายเพยีงบางกิง่ในระยะทีเ่ริม่แทงเขม็ พบระบาดมากในพืน้ทีด่นิเป็นทรายจดั และ 
ใช้เมลด็เก่าปลกู ลกัษณะของโรคอาจคล้ายกบัการท�าลายของปลวก หากถอนดถู้าเป็นปลวกจะเหน็ 
ล�าต้นถูกเจาะเป็นรูกลวง และผิวของเปลือกล�าต้นไม่เปื่อยยุ่ย
     ป้องกันโดยใช้สารเคมีก�าจัดเชื้อราคลุกเมล็ดก่อนปลูก และอย่าให ้
พืชขาดน�้าเป็นเวลานานเพราะจะท�าให้อ่อนแอต่อโรค

    6.1.2 โรคล�าต้นเน่า หรือ โคนเน่าขาว 
     เชื้อสาเหตุ : Sclerotium rolfsii
     เชือ้สาเหตสุามารถตดิไปกบัเมลด็พนัธุ ์ท�าให้ต้นถัว่ลสิงในระยะเลก็ 
ตายทั้งต้นคล้ายกันโรคโคนเน่าขาด แต่ไม่พบลักษณะผงถ่านแต่พนเส้นใยเชื้อราสีขาวแทน  
ในถั่วต้นโตมักพบโรคมากในสภาพฝนชุก ทรงพุ่มต้นถั่วค่อนข้างหนา หรือปลูกแน่นจนเกินไป  
การปลกูซ�า้ทีเ่ดมิ การใช้สารเบโนมลิเป็นประจ�า และการให้ปุย๋ทีม่ไีนโตรเจนสงู จะท�าให้ถัว่มโีอกาส 
เป็นโรคนี้ได้มากขึ้น ลักษณะอาการที่พบพืชจะฟุบตายเป็นหย่อม บริเวณโคนต้นจะมีแผลตาย 
สีน�้าตาลปกคลุมด้วยกลุ่มเส้นใยสีขาว ลักษณะคล้ายรากไม้หรือปุยส�าลี มักพบเมล็ด sclerotia  
รูปร่างคล้ายเมล็ดผักกาดบริเวณรอบๆ โคนต้นด้วย แผลมักจะลามขึ้นไปถึงกิ่งหรือใบ
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    6.1.3 โรคใบจุด
     เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Cercospora arachidicola; Cercosporid-
ium personatum
     อาการแผลจดุสดี�าหรอืสนี�า้ตาล ขนาด 1 - 8 มลิลเิมตร ขอบแผลอาจ 
มีวงสีเหลืองล้อมรอบ ระยะแรกพบที่ใบล่างต่อมาจะลุกลามสู่ใบบน อาการรุนแรงท�าให้ใบเหลือง 
ขอบใบบิดเบี้ยวไหม้แห้งด�าและร่วงก่อนก�าหนด พบโรคทุกแหล่งปลูก สปอร์ปลิวไปตามลมและ 
น�้าแพร่กระจายโดยนกและแมลง โดยทั่วไประบาดร่วมกับโรคราสนิม
     ช่วงเวลาการระบาด ระบาดรุนแรงฤดูฝน โดยเฉพาะในสภาพที่ม ี
ฝนตกติดต่อกัน 6 - 7 วัน
     การป้องกันก�าจัด 
     1.  เผาท�าลายเศษซากพืชที่เป็นโรคหลังการเก็บเกี่ยว
     2.  ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวฟ่าง
     3.  เมื่อโรคเริ่มระบาด พ่นสารป้องกันก�าจัดโรคพืช

    6.1.4 โรคราสนิม 
     เชื้อสาเหตุ : Puccinia arachidis
     โรคนีม้คีวามส�าคญัเช่นเดยีวกบัโรคใบจดุ ระบาดในฤดฝูนมากกว่า 
ฤดแูล้ง พบเข้าท�าลายพชืในช่วงหลงัออกดอกชดุแรก จะเกดิแผลตายสนี�า้ตาลขนาดเท่าหวัเขม็หมดุ  
กระจายอยู่ทั่วผิวใบ เริ่มจากใบล่างขึ้นสู่ใบบน ระยะแรกแผลเล็กมีสีส้ม ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล  
ปรากฏแผลอยู่ด้านใต้ใบ ผิวบนของแผลจะแตกดันสปอร์สีสนิมออกมาภายนอก สปอร์นี้ตกลงใน 
พืชข้างเคียงจะท�าให้เกิดตุ่มแผลได้ใน 9 - 20 วัน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการระบาด คือ  
เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 80 - 100 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส โรคนี้ท�าให้ 
ผลผลิตลดลง 15 - 52 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อโรคราสนิมระบาดร่วมกับโรคใบจุดจะท�าให้ผลผลิต 
เสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 58 - 70 เปอร์เซ็นต์
     การป้องกันก�าจัด 
     1. ควรปลกูถัว่เหลอืงในช่วงต้นเดอืนกรกฎาคมถงึต้นเดอืนสงิหาคม  
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากโรค
     2.  เก็บเศษซากพืชที่เป็นโรค เผาท�าลายนอกแปลงปลูก
     3.  เมื่อโรคเริ่มระบาด ให้พ่นสารป้องกันก�าจัดโรคพืช

    6.1.5  โรคยอดไหม้ (Bud necrosis)
     เชื้อสาเหตุ : Peanut bud necrosis virus (PBNV) 
     แพร่ระบาดในสภาพไร่ มีแมลงเพลี้ยไฟเป็นพาหะ อาการของโรค 
ที่เกิดกับถั่วอ่อน คือ ต้นจะแคระแกร็น ไม่แตกแขนง ตายอดและตาดอกแห้งตายเป็นสีน�้าตาล  
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ใบที่แตกจากตาข้างลีบเล็กและด่าง เป็นลายหลักตามแนวเส้นกลางใบ หากเป็นโรคระยะก่อน 
ออกดอกจะไม่ตดิฝัก และถ้าเชือ้เข้าท�าลายในระยะเริม่แทงเขม็แล้ว อาการจะไม่รนุแรง ล�าต้นหลกั 
จะแคระแกร็น ปล้องสั้น ปลายยอดหรือหูใบแห้งตาย 
     การป้องกันก�าจัด : เชื้อจะแพร่ระบาดมากตอนฝนทิ้งช่วงและ 
ในฤดูแล้ง ควรป้องกันก�าจัดตอนเริ่มระบาดโดยการพ่นสารฆ่าแมลงพาหะ (เพลี้ยไฟ) ตั้งแต่  
1 สัปดาห์หลังถั่วงอก หากท�าในระยะที่แมลงระบาดมากจะยับยั้งการเกิดโรคไม่ได้ แม้ว่าจ�านวน 
เพลี้ยไฟจะลดลงก็ตาม

ตารางแสดงการแบ่งช่วงระยะการเจริญเติบโตของถั่วลิสง

สัญลักษณ์ ช่วงระยะการเจริญ ลักษณะโดยสังเขป

ระยะเจริญทางล�าต้นและใบ

VE เมล็ดงอก เมล็ดเริ่มโผล่พ้นผิวดิน

V
0

ใบเลี้ยงขยายตัว เมล็ดโผล่พ้นผิวดิน ใบเลี้ยงขยายตัวเต็มที่

V
1

สร้างใบจริง ใบจริงใบแรกคลี่ตัวเต็มที่

V(N) ใบจรงิที ่“N” คลีต่วัเตม็ที ่(ถ้าเป็นใบที ่5 ใช้ V5 นบัจากใบแรก)

ระยะสร้างดอกและฝัก

R
1

ดอกบาน ดอกแรกบาน

R
2

แทงเข็ม เข็มยืดตัวแทงลงดิน

R
3

เริ่มสร้างฝัก ปลายเข็มแทงอยู่ในดิน เริ่มขยายขนาดเป็น 2 เท่า ของตัวเข็ม

R
4

ฝักเต็ม ฝักขยายขนาดเต็มที่

R
5

เริ่มสร้างเมล็ด ถ้าผ่าฝักดูจะพบเมล็ดอ่อนอยู่ภายใน

R
6

เมล็ดเต็ม เมล็ดขยายตัวเต็มฝัก

R
7

ฝักแก่ ผิวเปลือกฝักด้านในเปลี่ยนเป็นสีน�า้ตาล

R
8

เก็บเกี่ยว ฝักจ�านวน 2/3 หรือ 3/4 ของทั้งหมดอยู่ในระยะ R
7

R
9

แก่เกินเก็บเกี่ยว ขั้วฝักขาด เปลือกเมล็ดมีสีคล�า้ เมล็ดเริ่มงอก

ที่มา: Boote (1982)
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ตารางแสดงชนิดของโรคที่ส�าคัญและสารเคมีที่ควรใช้ในการป้องกันก�าจัด

โรค ช่วงเวลาเกิด สารเคมี วิธีและอัตราใช้ ข้อควรสังเกต

1. เมล็ดเน่า
โคนเน่าขาด

V
0
 – R

1
ก. แคปตาโฟล
ข. ไธแรม

คลุกเมล็ดใช้สาร
1 ช้อนแกง/เมล็ด
1 กก.

อาจใช้แคปแตนหรือ
พีซีเอ็นบีแทน

2. ใบจุดและ
ราสนิม

R
1
 – R

7
ก. สารผสมเบโนมิล

กับแมนโคเซบ
ข. คลอโรธาโลนิล
ค. สารผสมคอปเปอร์

กับมาเนีย
ง. ไตรเฟนิลอะซีเตท

ผสมน�า้ฉีดพ่นใช้สาร
2-4 ช้อนแกง/น�้า
20 ลิตร ฉีดพ่นทุก
7-14 วัน

โรคใบจดุอาจดือ้สารเบโนมลิ
ให้เปลี่ยนใช้สารอื่น 
สารไตรเฟนิลอะซิเตท 
ใช้เพียง 1 ช้อนแกง

3. โคนเน่าขาว R
3
 – R

7
ก. คาร์บอกซิน
ข. พีซีเอ็นบี

ฉีดพ่นบริเวณโคนต้น
ใช้ 2 ช้อนแกง 
ต่อน�้า 20 ลิตร

อาจใช้คลุกเมล็ด ถ้าพบว่า
พื้นที่ปลูกมีโรคนี้ระบาดมาก
ในฤดูก่อน

4. ฝักเป็นแผล R
3
 – R

5
ก. อัลดีดาร์บ
ข. คาร์โบฟูแรน

โรยก้นหลุมหรือรอบ
หลุมก่อนปลูก แล้ว
คราดกลบ

สารทั้งสองชนิด ช่วยป้องกัน
โรคใบจุดเหลือง และโรค
ยอดแห้งที่เกิดจากวิสา
ได้ด้วย

ที่มา : โสภณ (2528) 

 6.2  แมลงและการป้องกันก�าจัด
  แมลงศตัรทูีส่�าคญัของถัว่ลสิง ได้แก่ เพลีย้ไฟ หนอนชอนใบ หนอนกระทูฝั้ก หนอนม้วนใบ  
เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน ล้วนเป็นแมลงศัตรูที่เริ่มพบตั้งแต่อายุได้ประมาณ 10 กว่าวันเป็นต้นไป  
การระบาดจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู ่กับสภาพของดินฟ้าอากาศแต่ละปี ผลผลิตจะเสียหาย 
ระดับไหนขึ้นกับฤดูกาลและอายุของพืช แมลงศัตรูที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด มีดังนี้

  6.2.1 เพลีย้ไฟ ท�าลายต้นพชืโดยใช้ปากเขีย่ดดูกนิน�า้เลีย้งจากยอด ใบอ่อน ตาดอก  
ท�าให้ยอด ใบอ่อนหงิกงอ ใบแห้งกรอบ และมีลักษณะเหมือนมีไขติดอยู่ เส้นกลางใบเป็นสีน�้าตาล  
หากระบาดรุนแรงจะท�าให้ดอกร่วงและท�าลายตาดอก พืชไม่ออกดอกอีกต่อไป บางชนิดยังเป็น 
พาหะน�าโรคไวรัสยอดไหม้ เพลี้ยไฟจะระบาดและท�าความเสียหายแก่พืชอย่างมาก เมื่อฝนไม่ตก 
เป็นเวลานานๆ อากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิสูง เป็นสภาพที่เหมาะแก่การระบาดมาก
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   การป้องกันก�าจัด พ่นเมื่อพบเพลี้ยไฟท�าลายใบเฉลี่ย 30 - 40 เปอร์เซ็นต์  
ในระยะถั่วเริ่มติดฝักและพ่นซ�้าเมื่อพบการระบาด 1 - 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน โดยควรป้องกันก�าจัด
ด้วย acephate (Orthene 75% SP), triazophos (Hostathion 40% EC), methiocarb  
(Mesurol 50% WP) หรือ carbosulfan (Posse 20% EC)

  6.2.2 หนอนชอนใบถั่ว ถ้ามีการระบาดขณะที่ถั่วก�าลังเจริญเติบโต ต้นถั่ว 
จะแคระแกร็นและผลผลิตลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หากฝนแล้งและการระบาดรุนแรง ใบถั่ว 
จะร่วงหมดทั้งต้น ท�าให้ต้นตาย แต่หนอนที่ฟักจะออกจากไข่ใหม่ๆ จะเจาะเข้าไปในใบพืชแล้ว 
กัดกินเนื้อเยื่อของใบ เหลือไว้แต่ผิวใบด้านล่างและด้านบน และต่อมาจะแห้งเป็นสีขาว เมื่อหนอน 
โตมากแล้วจะออกจากใบที่ชอนนั้น มาพับใบถั่วหรือชักใยดึงเอาใบถั่วมารวมกัน แล้วตัวหนอน 
ก็อาศัยกินอยู่ในนั้นจนโตเต็มที่และเข้าดักแด้ในใบนั้น
   การป้องกนัก�าจดั พ่นเมือ่ใบถกูท�าลาย 30 เปอร์เซน็ต์ พ่นซ�า้เมือ่พบการระบาด  
1 - 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วันโดยควรป้องกันก�าจัดด้วย triazophos (Hostathion 40% EC) หรือ  
acephate (Orthene 75% SP)

  6.2.3  หนอนม้วนใบถัว่ หนอนม้วนใบทีร่ะบาดในระยะต้นกล้าจะท�าให้ต้นพชืตายได้  
แต่ถ้าระบาดในระยะที่โตแล้วจนถึงระยะออกดอกจะท�าให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง  
หนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชักใยบางๆ คลุมตัวไว้แล้วกัดกินผิวใบ  
เมื่อโตขึ้นจึงกระจายกันออกไปม้วนใบพืชหรือชักใยดึงเอาใบหลายๆ ใบมาห่อรวมกัน แล้วอาศัย 
อยูใ่นใบทีม้่วนนัน้จนเหลอืแต่เส้นใย แล้วหนอนกจ็ะเคลือ่นย้ายไปม้วนใบอืน่ต่อไป หนอนม้วนใบทีพ่บ 
ในถั่วลิสง คือ A. micaceana หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ สีเหลืองปนเขียวหัวสีด�า
   L. indicate ตวัหนอนมสีเีขยีวอ่อนเมือ่ฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ  และเมือ่โตเตม็ที่ 
ล�าตัวมีสีเขียวเข้มมีลายสีน�้าตาลเข้มเป็นทางๆ หัวสีน�้าตาล
   L. diemenalis มีลักษณะคล้าย L.indicata แต่มีระยะการเจริญเติบโต 
ที่สั้นกว่า
   การป้องกนัก�าจดั พ่นเมือ่ใบถกูท�าลาย 30 เปอร์เซน็ต์ ในระยะก่อนออกดอก 
จนถึงระยะฝักยังเขียวอยู ่หรือใบถูกท�าลาย 60 เปอร์เซ็นต์ หลังดอกบาน 4 สัปดาห์  
โดยควรป้องกันก�าจัดด้วย lambdacyhalothrin (Karate 2.5% EC), triazophos  
(Hostathion 40% EC) หรือ carbosulfan (Posse 20% EC)

  6.2.4  เพลี้ยอ่อน ท�าลายพืชโดยดูดกินน�้าเลี้ยงตามยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก  
ถ้าเกิดระบาดในขณะที่ต้นพืชยังเล็กอยู่ การท�าลายของเพลี้ยอ่อนท�าให้ต้นแคระแกร็น ใบอ่อน  
ยอดอ่อนหงิกงอ ท�าให้ผลผลิตลดลงกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นเพลี้ยอ่อนยังเป็นพาหะน�าโรค 
ไวรัสของถั่วลิสงอีกด้วย โดยทั่วไปแล้วเพลี้ยอ่อนมักระบาดในช่วงอากาศแล้ง ฝนทิ้งช่วง มีทั้งชนิด 
มีปีกและไม่มีปีก ตัวอ่อนและตัวแก่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ต่างกันที่ขนาดและมีรูปร่าง 
คล้ายผลฝรั่งสีเขียวอ่อน มีท่อ (cornicle) ยืดยาวออกไปทางส่วนท้าย 2 ท่อ
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   การป้องกันก�าจัด พ่นสารป้องกันก�าจัดเมื่อพบเพลี้ยอ่อนมีปริมาณมาก  
โดยใช้สาร carbosulfan (Posse 20% EC) หรือ chlorpyrifos (Lorsban 40% EC)

  6.2.5  เพลีย้จกัจัน่ ตวัอ่อนและตวัเตม็วยัดดูกนิน�า้เลีย้งบรเิวณใต้ใบ ท�าให้ใบถัว่ลสิง 
แสดงอาการเหลือง ที่ส่วนปลายใบไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน เส้นใบด้านหลังจะโปร่งและมีสีซีด  
ถ้าการระบาดรุนแรงปลายใบจะไหม้เป็นสีน�า้ตาล ความเสียหายประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของใบ 
ที่แสดงอาการ เพลี้ยจักจั่นเป็นพาหะน�าโรคแตกพุ่มแจ้ ในถั่วลิสงอีกด้วย
   การป้องกันก�าจัด พ่นสารป้องกันก�าจัดเมื่อพบเพลี้ยจักจั่นท�าลายใบ  
40 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สาร carbosulfan (Posse 20% EC) หรือ acephate (Orthene 75% SP)

  6.2.6  แมลงศตัรใูต้ดนิของถัว่ลสิง (เสีย้นดนิ ด้วงปีกแขง็ ปลวก) เสีย้นดนิเป็นแมลง 
จ�าพวกท�าความเสียหายโดยเข้าไปกัดกินเมล็ด และขนดินเข้าไปอัดในฝักถั่ว พบเสี้ยนดินมาก 
ในพื้นที่ที่เป็นดินป่าเปิดใหม่ บางแห่งผลผลิตเสียหาย 100 เปอร์เซ็นต์
   การป้องกันก�าจัด ใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ด quinalphos (Ekalux 5% G)  
โรยพร้อมกับปุ๋ยข้างแถวถั่ว ห่างโคนต้น 10 เซนติเมตร หลังดายหญ้าครั้งที่ 2 หรือเมื่อถั่วอายุ  
30 - 35 วัน แล้วกลบโคน, cartap (Padan 4% G) โรยพร้อมปลูกและเมื่อถั่วอายุ 30 - 35 วัน  
โดยโรยห่างโคนต้น 10 เซนติเมตร แล้วกลบโคน หรือ chlorpyrifos (Pyrinex 5% G) ใส่ 2 ครั้ง  
โรยพร้อมปลูก และระยะถั่วแทงเข็มโดยโรยห่างโคนต้นประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วกลบโคนหรือ 
พ่นดินด้วย chlorpyrifos (Lorsban 40% EC) ระหว่างแถวถั่วโดยพ่นครั้งแรกเมื่อถั่วอายุ  
30 - 35 วัน และพ่นซ�้าหลังจากพ่นครั้งแรกประมาณ 1 เดือน 

 7.  การให้น�้า
  ความต้องการน�้าของถั่วลิสงขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศ โดยทั่วไปแล้วระยะที่ส�าคัญ  
ซึ่งถั่วลิสงต้องการความชื้นอย่างเพียงพอ มีดังนี้

  7.1  ระยะหลังปลูก ถั่วลิสงต้องการความชื้นอย่างเพียงพอส�าหรับงอก  
หากความชื้นมากเกินไปเมล็ดจะเน่า หรือถ้าให้ความชื้นไม่เพียงพอ จะท�าให้งอกไม่สม�่าเสมอ  
ควรให้น�า้หลังหยอดเมล็ดแล้ว ทยอยให้น�้าเมื่อปลูกเสร็จเป็นแปลงๆ ไม่ควรรอให้พร้อมกันจนกว่า 
จะปลูกเสร็จทุกแปลง ควรให้น�้าตามร่องปลูกไม่ให้น�้าท่วมสันแปลง ควรปล่อยน�้าค่อยๆ ซึมเข้า 
ด้านข้างแปลงและซึมจนทั่วสันแปลง

  7.2 ระยะออกดอก ถัว่ลสิงจะเริม่ทยอยออกดอกเมือ่อายปุระมาณ 30 วนัหลงังอก  
ถ้าระยะนีค้วามชืน้ไม่เพยีงพอจะมผีลต่อการผสมเกสร การขาดน�า้ท�าให้ดอกร่วง มจี�านวนดอกต่อต้น 
น้อยลง
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  7.3  ระยะแทงเขม็ ดนิชืน้มส่ีวนช่วยให้ถัว่ลสิงลงเขม็ได้ดขีึน้ ระยะนีม้กีารใส่ยปิซมั 
เพื่อให้เข็มและฝักถั่วดูดใช้ ดินจึงต้องการความชื้นในการละลายธาตุอาหารให้เข็มและฝักใช้ได้เต็มที่

  7.4  ระยะสร้างเมลด็ เมือ่ถัว่ลสิงอายปุระมาณ 60 วนั จะเริม่สร้างฝักอ่อน อาหาร
จากต้นพืชจะส่งไปสู่เมล็ด น�้าเป็นตัวส�าคัญในการล�าเลียงธาตุอาหารในต้นพืช หากช่วงนี้ถั่วลิสง 
ได้รับความชื้นไม่พอเพียง จะได้ฝักที่มีเมล็ดลีบ ระยะนี้ต้องมีการให้น�้าโดยเฉลี่ยแล้วทุก 7 - 10 วัน  
และเมื่อมีฝักถั่วลิสงประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของต้นเริ่มแก่ ต้องหยุดให้น�า้ทันที หากปล่อยให้ดิน 
ได้รับความชื้นต่อไป ฝักชุดแรกที่แก่ก่อนจะงอก ถึงแม้ว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จากฝักชุดหลังๆ  
แต่ผลผลิตจากฝักชุดแรกจะมากที่สุด
  วธิกีารพจิารณาการให้น�า้ ให้ดจูากปรมิาณน�า้ในดนิทีร่ะดบัความลกึ 0 - 60 เซนตเิมตร  
ควรให้น�า้เมื่อความชื้นในดินลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของ available water หรือจากการ 
สงัเกตต้นถัว่เมือ่ใบเริม่เหีย่วในตอนกลางวนั ซึง่เป็นช่วงห่างระยะ 10 - 15 วนัต่อการให้น�า้แต่ละครัง้  
การให้น�า้มากเกนิไปมผีลต่อการระบาดของโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคโคนเน่าซึง่เกดิจากเชือ้ราในดนิ  
การให้น�า้ในแปลงที่มีการยกร่อง ไม่ควรให้น�้าท่วมสันร่องเพราะจะควบคุมวัชพืชได้ยาก

 8.  การตรวจแปลง
  ส�าหรบัถัว่ลสิงการตรวจแปลงเพือ่คดัพนัธุป์นออกท�าได้บ้าง แต่ไม่สามารถแยกพนัธุป์น 
ออกได้อย่างเด่นชัด เนื่องจากถั่วลิสงพันธุ์แนะน�า ส่วนใหญ่จะมีลักษณะทรงต้น อายุการออกดอก 
ที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็ยังสามารถแยกพันธุ์ที่มีลักษณะการเจริญของทรงต้นชนิดเลื้อย หรือทรงพุ่มแผ่  
ออกจากพวกที่มีทรงพุ่มตั้งตรง หรือดูลักษณะการออกดอกของกลุ่มพันธุ์ Verginia ที่ไม่มีดอกบน 
กิ่งหลัก แต่พันธุ์ในกลุ่มอื่นมีดอกบนกิ่งหลัก การสังเกตจากลักษณะของฝัก ลายบนเปลือกฝักเป็น 
วิธีที่ได้ผลดีที่สุด อย่างไรก็ตามควรมีการตรวจแปลงในระยะต่างๆ ต่อไปนี้

  8.1  ระยะออกดอก ถอนทิ้งต้นที่มีลักษณะทรงต้นไม่ตรงตามพันธุ์ กรณีที่มีพันธุ์ 
ขอนแก่น 60 - 3 ปนมาในแปลงปลูกพันธุ์อื่นๆ หรือมีพันธุ์อื่นปนอยู่ในแปลงขอนแก่น 60 - 3  
จะสังเกตลักษณะที่แตกต่างกันของทรงต้น และการออกดอกได้โดยเด่นชัด ถอนต้นที่แสดงอาการ 
ใบด่างกระ ใบด่างลายแถบออก

  8.2  ระยะแทงเข็มและสร้างฝัก ถอนพันธุ์ปนและต้นที่แสดงอาการใบด่างออก  
เช่นเดียวกับการตรวจแปลงในระยะออกดอก

  8.3  ระยะเก็บเกี่ยว ช่วงเก็บเกี่ยวขณะถอนต้นให้คัดต้นปลอมปนออก โดยดูจาก 
ลักษณะของฝักจากต้นที่ถอนแล้วหงายฝักขึ้น รอการปลิดต่อไป
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ตารางแสดงลักษณะทางการเกษตรของถั่วลิสงพันธุ์แนะน�า

ลักษณะ
ทางการเกษตร

ไทนาน 9
ขอนแก่น 
60-21/ ขอนแก่น 52/ กาฬสินธุ์ 22/ ขอนแก่น 62/

อายุถึงออกดอกแรก(วัน) 28 27 20-28 30 - 35 21-25

อายุถึงวันเก็บเกี่ยว (วัน) 100 – 110 105-115 85-115 100 - 115 109 

จ�านวนเมล็ด/ฝัก 2 3 2 2-4 2

เส้นลายฝัก เรียบ ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน

จะงอย (ปลายฝัก) ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน

ทรงต้น พุ่มตรง พุ่มตรง พุ่มกว้าง พุ่มแคบ พุ่มตั้ง

น�า้หนัก 100 เมล็ด
(กรัม)

42.4 40.7 51.1 38.9 82.8

สีเยื่อหุ้มเมล็ด ชมพู ชมพู ชมพูเข้ม ชมพูลาย
ขีดสีม่วง

ชมพูเข้ม

1/ ข้อมูลจากเอกสาร ขอรับรองพันธุ์ถั่วลิสง 
2/ ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ การปลูกพืชไร่

 9. การเก็บเกี่ยว
  เมล็ดพันธุ ์พืชโดยทั่วไปมีความงอกและความแข็งแรงสูงสุดเมื่อถึงระยะสุกแก ่
ทางสรรีวทิยา (physiological maturity) การเกบ็เกีย่วก่อนหรอืหลงัระยะนีท้�าให้เมลด็มคีวามงอก 
และความแข็งแรงลดลง เนื่องจากถั่วลิสงซึ่งเป็นพืชให้ผลผลิตฝักและเมล็ดที่มีการเจริญเติบโต 
อยูใ่นดนิ มกีารสร้างและพฒันาฝักไม่พร้อมกนั (indeterminate growth) ท�าให้ฝักแก่ไม่พร้อมกนั 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวจึงต้องท�าด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ 
ผลผลิตเสียหายและมีคุณภาพต�่า จึงต้องก�าหนดเวลาและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

  9.1 การนับอายุ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ถั่วลิสงส่วนใหญ่จะมีอายุเก็บ 
เกี่ยวค่อนข้างคงที่ ระหว่าง 100 - 110 วัน ส่วนพันธุ์เมล็ดโต เช่น ขอนแก่น 6 อยู่ระหว่าง  
110 - 120 วนั เนือ่งจากอณุหภมูมิผีลอย่างมากในการเจรญิเตบิโต อายเุกบ็เกีย่วและผลผลติถัว่ลสิง  
การปลกูในฤดแูล้งซึง่มสีภาพอากาศเยน็ อายเุกบ็เกีย่วถัว่ลสิงจะยาวและผลผลติจะสงูกว่าการปลกู 
ในฤดูฝนซึ่งอากาศร้อน เช่น พันธุ์ขอนแก่น 60 - 2 การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ควรเก็บเกี่ยวที่อายุ  
90 - 100 วันในฤดูแล้ง และ 90 - 95 วันในฤดูฝน จึงจะได้ผลผลิตสูง เมล็ดเน่าเสียต�่าสุด แต่เมล็ด 
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มีความงอกสูงสุด (วีรชาติและคณะ 2533, 2534) ส่วนพันธุ์ขอนแก่น 4 และขอนแก่น 5 ให้ผลผลิต 
และคณุภาพเมลด็พนัธุท์ัง้ด้านความงอกและความแขง็แรงสงูสดุทีอ่าย ุ100 และ 100 - 120 วนัหลงั 
ปลกูในฤดแูล้งและ 80 - 90 และ 80 - 110 วนัหลงัปลกูในฤดฝูน ตามล�าดบั (นลิบุล และคณะ, 2546)

  9.2 การสงัเกตสขีองเปลอืกฝักด้านใน เป็นวธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุในการก�าหนด 
วันเก็บเกี่ยว เมื่อถั่วลิสงแก่ สีของเปลือกฝักด้านในจะเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล และน�้าตาลด�า  
เปลือกหุ้มเมล็ดมีสีตามพันธุ์ ทั้งนี้โดยสุ่มถอนต้นถั่วจากหลายจุดในแปลง ท�าการเก็บเกี่ยวได้เมื่อ 
มีฝักแก่ 60 - 70 เปอร์เซ็นต์

  9.3 บางครั้งต้องเก็บเกี่ยวก่อนอายุที่เหมาะสม เช่น กรณีมีโรคใบจุดหรือ 
โรคโคนเน่าระบาดหรือแมลงระบาด จนท�าให้ใบถูกท�าลายเสียหายไปมากในช่วงฝักเริ่มแก่  
ในช่วงท้ายของการเจรญิเตบิโตต้นถัว่ไม่สามารถฟ้ืนตวัได้ ถ้าปล่อยทิง้ไว้นานฝักอาจเน่าเสยีหายได้

   9.3.1 การเก็บเกี่ยวในสภาพดินแข็ง ถ้ามีการให้น�้าจะช่วยให้ถอนต้นถั่วได้ง่าย 
ขึน้ ต้องรบีเกบ็เกีย่วภายใน 1 - 2 วนัหลงัจากให้น�้า มฉิะนัน้เมลด็ถัว่ลสิงจะงอก เมือ่ถอนแล้วควรรบี 
ปลิดให้เสร็จในวันเก็บเกี่ยว หากปลิดไม่ทันให้เรียงต้นถั่วไว้ในแปลง หงายส่วนของฝักขึ้น กรณี 
ทีฝ่นตกขณะเกบ็เกีย่ว วธิดีงักล่าวจะช่วยให้ฝักอยูใ่นสภาพทีม่อีากาศหมนุเวยีนถ่ายเทอยูต่ลอดเวลา  
จงหลกีเลีย่งการกองสมุต้นถัว่ทีถ่อนแล้วปลดิไม่ทนั ความร้อนทีเ่กดิขึน้ในกองต้นถัว่รวมกบัความชืน้  
จะท�าให้เกิดเชื้อราบริเวณฝัก ถ้าฝักมีรอยแผลเชื้อราก็จะเข้าสู่เมล็ดได้

   9.3.2 ในสภาพดินทรายเก็บเกี่ยวโดยการถอนไม่ต้องให้น�้าก่อน ทยอยถอน 
และปลิดฝักให้เสร็จในวันที่เก็บเกี่ยว

 10.  การปรับปรุงสภาพ

  10.1 การลดความชื้น ฝักที่ปลิดแล้วให้ทยอยน�าออกตากในภาชนะ 
พื้นตะแกรงหรือถาดตากเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้เศษดินและทรายหลุดร่วงออกจากภาชนะ ขณะที่ตาก 
ต้องหมั่นพลิกกลับฝักถั่วให้ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง เป็นการช่วยให้ทรายและดินที่ติดมากับ 
ฝักหลดุร่วงไปท�าให้ฝักแห้งเรว็ขึน้ การกองสมุฝักทีย่งัมคีวามชืน้สงู ท�าให้เกดิความร้อนและมเีชือ้รา  
ซึ่งท�าให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต�่า ไม่ควรน�าถั่วลิสงที่มีความชื้นต่างกันรวมในภาชนะบรรจุเดียวกัน  
เพราะจะท�าให้เสียเวลาในการลดความชื้นนาน มีป้ายแสดงชื่อพันธุ์หมายเลขแปลงปลูกในแต่ละ 
ภาชนะบรรจุฝัก ไม่ตากถั่วลิสงคนละพันธุ์บนลานตากเดียวกันระหว่างที่ลดความชื้นให้สุ่มฝักถั่ว  
กะเทาะเมล็ดน�าไปหาความชื้น เมื่อลดความชื้นเมล็ดจนเหลือ 7 - 8 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 3 - 5 วัน  
จึงรวบรวมใส่กระสอบ รอการท�าความสะอาดและคัดขนาดฝักต่อไป 
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  10.2 ท�าความสะอาด/คดัขนาด ถัว่ลสิงทีล่ดความชืน้อยูใ่นระดบัมาตรฐาน 
แล้ว น�าเข้าเครื่องเป่าท�าความสะอาด แยกสิ่งเจือปน ฝักลีบและฝักเน่าเสียออก ควรแยกท�า 
ความสะอาดให้เสร็จในแต่ละพันธุ์แล้วจึงเริ่มพันธุ์ใหม่ โดยมีการท�าความสะอาดเครื่องทุกครั้งที่ 
เปลี่ยนพันธุ์ ควรแยกท�าความสะอาดและบรรจุถั่วลิสงที่มาจากคนละแปลง บันทึกหมายเลข 
ของแต่ละกองจากแปลงปลูกที่ต่างกัน

  10.3 การบรรจ ุก่อนการบรรจฝัุกถัว่ลสิงลงกระสอบ การเลอืกฝักปลอมปนออก  
จะช่วยให้ผู้ผลิตมีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของพันธุ์ยิ่งขึ้น ภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นกระสอบป่าน 
ขนาดบรรจขุึน้กบัชนดิของพนัธุถ์ัว่ลสิง พนัธุไ์ทนาน 9 บรรจกุระสอบ 40 กโิลกรมั ส่วนพนัธุแ์นะน�าอืน่ๆ  
จะบรรจุได้น้อยกว่า กลับกระสอบทุกครั้งก่อนบรรจุเมล็ดลงเพื่อให้แน่ใจว่าในกระสอบไม่มีฝัก  
เมล็ดติดค้างอยู ่ เย็บปากกระสอบด้วยเชือกฟาง หรือเชือกปอ ทุกกระสอบติดป้ายแสดง 
คุณภาพเมล็ด วันเก็บเกี่ยวแหล่งผลิต

 11. การตรวจสอบคุณภาพ
  ก่อนบรรจเุมลด็พนัธุล์งกระสอบ ควรสุม่ฝักจากแต่ละกอง (lot) น�าไปกะเทาะเมลด็ 
เพือ่ทดสอบคณุภาพเพือ่ให้ได้ตรงตามมาตรฐานพนัธุ ์เช่น พนัธุข์ยาย มคีวามบรสิทุธิข์องเมลด็พนัธุ์ 
ไม่น้อยกว่า 96 เปอร์เซ็นต์ มีความงอกไม่ต�่ากว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นไม่เกิน 9 เปอร์เซ็นต์และ 
มีสิ่งเจือปนไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นจึงบรรจุลงกระสอบติดป้ายแสดงคุณภาพเมล็ดพันธุ์  
วัน เดือน ปีที่ผลิต สถานที่ผลิตและชั้นของเมล็ดพันธุ์ เพื่อรอการส่งมอบต่อไป
  การทดสอบความงอกของเมล็ดถั่วลิสงท�าได้โดยใช้กระดาษเพาะหรือทรายเป็น 
วัสดุเพาะในสภาพอุณหภูมิ 20 - 30 องศาเซลเซียส ท�าการประเมินความงอกครั้งแรกที่เวลา 5 วัน  
และนับครั้งสุดท้ายที่เวลา 10 วัน (ISTA, 1996) ค่าความงอกของเมล็ดจึงอธิบายถึงความสามารถ 
ของเมล็ดทั้งกองว่า มีความสามารถในการงอกให้ต้นพืชมากน้อยเพียงใดในสภาพแวดล้อมที ่
เหมาะสม 

1. วำงเมล็ดเพำะ 2. กลบทรำยชื้น 3. ปิดฝำกล่อง
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 12.  การเก็บรักษา
  เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้หลังบรรจุลงกระสอบแล้ว ควรจัดแยกกองที่จะส่งมอบส�าหรับ 
แต่ละแหล่งรบั ควรแยกเกบ็ถัว่ลสิงแต่ละพนัธุไ์ม่ให้ปะปนกนั ไม่วางกระสอบถัว่บนพืน้โรงเรอืน ควร 
มีพื้นไม้หรือแคร่ไม้ไผ่ยกสูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตรรองกระสอบ เว้นช่องว่างระหว่างแถว 
ที่วางและช่องระหว่างผนังโรงเรือนกับแถวที่วางกระสอบ เพื่อให้เดินเข้าไปส�ารวจและท�า 
ความสะอาดระหว่างแถวกระสอบได้โดยสะดวก โดยทั่วไปแล้ว ถั่วลิสงที่เก็บรักษาไว้ใน 
กระสอบป่านในสภาพฝัก จะคงความงอกอยู่ในระดับมาตรฐาน (75 เปอร์เซ็นต์) หลังจากเก็บเกี่ยว 
มาแล้ว 5 เดอืน อายกุารเกบ็รกัษาในสภาพไม่มกีารควบคมุอณุหภมู ิและความชืน้สมัพทัธ์จะขึน้อยู ่
กบัคณุภาพเบือ้งต้นของเมลด็พนัธุแ์ต่ละกอง (lot) ถ้าความงอกเริม่ต้นหลงัเกบ็เกีย่วและลดความชืน้ 
เมล็ดอยู่ในระดับต�า่ เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดชุดนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากเก็บเกี่ยว 
มาแล้วเกิน 4 เดือน เปอร์เซ็นต์ความงอกอาจจะอยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าระดับมาตรฐาน
  ส�าหรับเมล็ดที่มีคุณภาพเบื้องต้นสูง ลดความชื้นให้อยู่ในระดับ 7 - 8 เปอร์เซ็นต์  
จะมีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานกว่าเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาในสภาพความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง  
(เก็บรักษาในช่วงฤดูฝน) จะเสื่อมคุณภาพได้เร็วกว่าเมล็ดที่เก็บรักษาไว้ในช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 
ในอากาศต�า่กว่า

ต้นกล้ำพร้อมประเมินควำมงอก ต้นกลำ้ปกติ
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 การปรบัปรงุสภาพเมลด็พนัธุ ์(Seed Processing) เป็นกระบวนการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว 
เพือ่ให้เมลด็พนัธุม์คีณุภาพดขีึน้โดยเมลด็พนัธุต้์องได้รบัความเสยีหายน้อยทีส่ดุ ประกอบด้วยขัน้ตอน 
ต่างๆ หลายขั้นตอน เช่น การลดความชื้น การคัดแยกสิ่งเจือปน การคัดแยกเมล็ดแตกหักเสียหาย 
และไม่ได้ขนาด เมล็ดวัชพืช และเมล็ดพันธุ์ปน จนถึงการบรรจุถุง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการปรับปรุง 
สภาพเมล็ดพันธุ์อาจได้รับความเสียหาย จากการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลต่างๆ

หลักในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

 1.  สามารถแยกเอาวตัถไุม่พงึประสงค์ออกได้หมด (complete separation)  
เช่น เมล็ดเป็นโรคหรือแมลงเข้าท�าลายเสียหาย เมล็ดวัชพืช เมล็ดพืชอื่น เมล็ดต่างพันธุ์ปะปน  
เมล็ดเสีย สิ่งเจือปน เศษพืช ฝุ่น กรวด หิน ดิน ทราย และเศษสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ซึ่งการปล่อยให ้
วัตถุไม่พึงประสงค์ดังกล่าวปะปนในเมล็ดพันธุ์ จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ปลูก

 2.  สูญเสียเมล็ดน้อยที่สุด (minimum seed loss) โดยปกติจะสูญเสียเมล็ดไป 
ระหว่างการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์แต่ควรระมัดระวังให้สูญเสียน้อยที่สุด

 3.  คณุภาพเมลด็พนัธุต้์องดขีึน้ภายหลงัการปรบัปรงุสภาพ (upgrading  
quality) การคัดเอาเมล็ดเสีย เช่น เมล็ดเหี่ยวย่น เมล็ดลีบเล็ก เมล็ดแตกหักเปลือกร้าว เมล็ด 
ถูกแมลงเข้าท�าลาย เมล็ดเน่าเสีย และเมล็ดคุณภาพต�่าออกไปจะช่วยให้ความงอกและ 
ความแข็งแรงสูงขึ้น

 4. ประสิทธิภาพ (efficiency) ควรจัดการให้สามารถท�างานได้ในอัตราเร็วสูงสุด  
โดยให้สามารถคัดแยกวัตถุไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต�า่

 5. ป้องกนัการสญูเสยีคณุภาพ (preventing loss of quality) ควรปรบัปรงุสภาพ 
เมลด็พนัธุแ์ละลดความชืน้เมลด็พนัธุใ์ห้อยูร่ะดบัทีป่ลอดภยั ก่อนทีเ่มลด็จะเสือ่มความงอก กล่าวคอื 
ต้องจดัการให้ทนัต่อฤดกูาลหรอืสภาพอากาศทีไ่ม่เหมาะสมระหว่างการปรบัปรงุสภาพ หรอืการเกบ็ 
รักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพที่ไม่เหมาะสม ท�าให้เมล็ดเสื่อมคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว (วันชัย, 2542)

การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว
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ขั้นตอนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

 1. การท�าความสะอาดเบื้องต้น (Pre-Cleaning)
  เมื่อเมล็ดมาถึงโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ต้องท�าการชั่งน�้าหนัก สุ่มตัวอย่าง 
ตรวจสอบคณุภาพ ลงทะเบยีนและตดิป้ายก�ากบั โดยเมลด็ดงักล่าวมกัจะมสีิง่เจอืปนหรอืวตัถไุม่พงึ 
ประสงค์ การคดัแยกท�าความสะอาดเบือ้งต้นจะใช้เครือ่งคดัแยกตะแกรงและแรงลม มวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อน�าสิ่งที่ไม่ใช่เมล็ด สิ่งเจือปนหรือวัตถุไม่พึงประสงค์ออกก่อนการลดความชื้น ส่วนใหญ ่
อยู่ในขั้นตอนการนวดกะเทาะเมล็ด และเก็บไว้ในกระสอบหรือถังเก็บรักษาเมล็ดชั่วคราว เพื่อรอ 
การปรับปรุงสภาพในเวลาต่อมา 

 2.  การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ (Seed Drying)
  เมลด็ทีเ่กบ็เกีย่วจากแปลงปลกูยงัคงมคีวามชืน้สงู เช่น เมลด็ถัว่เหลอืงความชืน้ประมาณ  
15 - 20 เปอร์เซน็ต์ เมลด็ถัว่เขยีวความชืน้ประมาณ 10 - 15 เปอร์เซน็ต์ และถัว่ลสิงความชืน้ประมาณ  
25 - 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น (วันชัย, 2542; เบญจมาภรณ์, 2543; ธีระพล, 2545) ระดับความชื้น 
ดังกล่าวจะมีอัตราการหายใจสูงท�าให้เกิดการสะสมความร้อน และอาจมีเชื้อจุลินทรีย์และแมลง 
เข้าท�าลายท�าให้เมล็ดเสื่อมคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งจ�าเป็น 
ซึ่งจะป้องกันความเสียหายจากการสะสมความร้อน ช่วยรักษาความงอกและความแข็งแรง 
ของเมล็ดพันธุ์ให้อยู่ในระดับสูง
  วิธีการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์โดยการตากแดด (sun drying) เป็นวิธีการอย่างง่าย 
และประหยัด แต่ความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม เช่น การมีฝนตก ความชื้นในอากาศสูง  
แสงแดดไม่เพียงพอในการลดความชื้น เป็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต�่า ทั้งในการ 
ผลิตเมล็ดพันธุ์และเพื่อการบริโภค นอกจากนั้นการตากแดดที่แดดจัดบางครั้งอาจท�าให้เมล็ดพันธุ์ 
มคีณุภาพต�า่ เกดิการแตกร้าวภายในหรอืการระเหยของน�า้ออกจากเมลด็ทีเ่รว็เกนิไป (desiccation  
damage) จึงควรกลับเมล็ดพันธุ์ในระหว่างการตากแดดบ่อยๆ โดยเฉพาะช่วงแดดจัดระหว่าง  
11.00 - 15.00 น. และเลือกภาชนะตากที่ไม่ดูดความร้อน หากผลิตในปริมาณไม่มากการใช้วิธีผึ่ง 
เมล็ดบนภาชนะต่างๆ เช่น ผ้าใยพลาสติก ผ้าพลาสติก หรือกระด้ง ไว้ในที่ร่มหรือตากแดดจะช่วย 
ลดความชืน้ได้ และท�าการวดัความชืน้เมลด็พนัธุก่์อนและหลงัปรบัปรงุสภาพ ด้วยเครือ่งวดัความชืน้ 
เมล็ดพันธุ์ภาคสนาม เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการจัดการกับผลผลิต เนื่องจากขั้นตอน 
การปรบัปรงุสภาพต้องการความรวดเรว็และคล่องตวั จ�าเป็นต้องใช้เครือ่งมอืช่วยให้การปฏบิตังิาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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  การค�านวณค่าความชื้นในเมล็ดพันธุ์ ในการ 
ผลิตเมล็ดพันธุ ์จ�าเป็นต้องแปลงค่าน�้าหนักของผลผลิต 
เมล็ดจากความชื้นหนึ่ง เปลี่ยนไปสู่น�้าหนักของเมล็ดที่ระดับ 
ความชื้นหนึ่ง เพื่อการซื้อขายเมล็ดหรือเพื่อการรายงานที ่
เป็นมาตรฐานทางด้านงานวจิยัสามารถค�านวณจากสตูรดงันี้  
(วันชัย, 2542)
 สูตร  W2 =  (100 - MC1) W1

     (100 - MC2)

MC
1
  =  ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ปัจจุบัน 

W
1
  =  น�้าหนักเมล็ดที่มีความชื้นที่ MC

1
 เปอร์เซ็นต์

MC
2
  =  ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการ 

W
2
  =  น�้าหนักเมล็ดที่มีความชื้นที่ MC

2
 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองก่อนปรับปรุงสภาพมีน�้าหนัก 2,000 กิโลกรัม และมีความชื้น  
17 เปอร์เซ็นต์ หลังจากน�าไปลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความชื้นลดลงเหลือ 10 เปอร์เซ็นต์  
หลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะมีน�้าหนักลดลงเหลือ ดังนี้

นน.เมล็ดพันธุ์หลังลดความชื้น (W2) = (100 - 17) x นน.เมลด็พนัธุก่์อนลดความชืน้ (2,000 กก.)
                         (100 - 10)
 = 1,844.4 กิโลกรัม

เครื่องวัดควำมชื้นเมล็ดพันธุ์
ภำคสนำม

กำรลดควำมชื้นเมล็ดพันธุ์โดยกำรตำกแดด กำรกลับเมล็ดพันธุ์ในระหวำ่งกำรตำกแดด
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 3.  การคดัแยกและท�าความสะอาดเมลด็พนัธุ ์(Cleaning, Separation  
and Grading)
  เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงและแรงลม (air-screen cleaner) เป็นเครื่องมือชนิดแรก 
ในการท�าความสะอาดและคัดแยก ความสม�่าเสมอของเมล็ดพันธุ์มีผลต่อคุณภาพและปริมาณของ 
ผลผลิต เนื่องจากการงอก ความแข็งแรง และการเติบโตของพืชที่เป็นไปพร้อมๆ กัน ท�าให้สามารถ 
เก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน จะช่วยลดความเสียหายจากการตกหล่น เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดแยกท�า 
ความสะอาดและคัดขนาด จะมีขนาดสม�่าเสมอ สิ่งเจือปนทั้งที่มีขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่า 
เมล็ดพันธุ์รวมถึงเศษฝุ่นผงละอองจะมีปริมาณไม่เกินมาตรฐาน
  การคัดแยกโดยน�้าหนัก เมล็ดที่ได้จากการคัดแยก 
ขนาดบางส่วน อาจจะมเีมลด็ทีข่นาดเท่ากนัแต่น�้าหนกัไม่เท่ากนั  
จากสาเหตุต่างๆ เช่น ภายในเมล็ดมีเนื้อแป้งไม่เต็มเมล็ด  
(เมล็ดลีบ) หรือถูกแมลงท�าลายภายในเมล็ด การคัดแยก 
โดยน�้าหนักจะช่วยให้เมล็ดมีความสม�่าเสมอยิ่งขึ้น สามารถ 
คัดแยกได้โดยการใช้เครื่องคัดแยกแบบถ่วงจ�าเพาะ (specific  
gravity separator) 
  เครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนอย่างง่ายในกรณีที่ไม่ม ี
เครื่องมือปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ สามารถท�าตะแกรงเพื่อ 
การคัดแยกเมล็ดลีบ เมล็ดที่ไม่ได้ขนาดหรือเศษสิ่งเจือปน 
ขนาดเล็กได้แบบง่ายๆ โดยใช้ตะแกรงที่มีขนาดรูที่ให้เมล็ดพันธุ์ 
ค้างบนตะแกรงได้ แต่เมล็ดที่ไม่ต้องการหรือสิ่งเจือปนลอดผ่าน 
ตะแกรงได้ น�าตะแกรงมาติดกับกรอบไม้ที่มีด้ามส�าหรับคนจับ 
ท�าช่องที่ปิดเปิดได้ไว้ที่กรอบไม้ด้านที่ติดกับด้ามจับ เพื่อเทเมล็ดพันธุ ์
หลังการร่อนเสร็จออก และติดตะขอไว้ที่ปลายกรอบไม้ ด้านตรง 
ข้ามกบัด้ามจบัทัง้ 2 ข้าง เมือ่ใช้งานให้ใช้เชอืกผกูตะขอทัง้ 2 ข้าง 
ของตะแกรง แล้วผกูโยงกบัทีส่งูทีจ่ะช่วยยกให้ตะแกรงสงูจากพืน้ 
ได้ในระดับที่ท�างานได้สะดวก (ระดับเอวของผู ้ใช้ตะแกรง)  
หลังจากนั้นน�าเมล็ดที่จะปรับปรุงสภาพเทลงบนตะแกรง ให้คน 
จบัด้ามตะแกรงโยกเพือ่ร่อนเมลด็หรอืสิง่เจอืปนทีไ่ม่ต้องการออก  
ตะแกรงนีส้ามารถแยกเมลด็และสิง่ไม่ต้องการออกได้ โดยอาศยั 
ขนาดที่ต่างกัน

เครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปน
อย่ำงง่ำย
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 4.  การบรรจุถุง (Packaging)
  การบรรจกุระสอบหรอืถงุเพือ่ความสะดวกในการเกบ็รกัษาและการขนส่ง ป้องกนัจาก
ความชืน้ และศตัรทูีจ่ะเข้าท�าลายเมลด็ พชืตระกลูถัว่จะนยิมใช้ถงุกระสอบพลาสตกิเคลอืบ กระสอบ
ป่าน เป็นต้น เป็นถุงกระสอบที่อากาศสามารถถ่ายเทอากาศได้ดี เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วของกรม
วิชาการเกษตรจะบรรจุถุงขนาดถุงละ 30 กิโลกรัม โดยมีสัญลักษณ์ของกรมวิชาการเกษตร และ
ทุกถุงจะมีป้ายก�ากับระบุรหัส Lots ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ และสถานที่ผลิต ซึ่งสามารถสอบทวนกลับได้ 

ตารางแสดงสัญลักษณ์ในการตั้งรหัส lots ของกรมวิชาการเกษตร

ชั้นพันธุ์ สีป้าย
อักษรหน้า
 Lot No.

ฤดูกาลผลิต

1. ชั้นพันธุ์คัด (Breeder seed) เหลือง B ฤดูแล้ง Dry season D

2. ชั้นพันธุ์หลัก (Foundation seed) ขาว F ต้นฤดูฝน Early Rainy season ER

3. ชั้นพันธุ์ขยาย (Registered seed) ม่วง R ฤดูปลายฝน Late Rainy season LR

4. ชั้นพันธุ์จ�าหน่าย (Certified Seed) น�้าเงิน C

รูปแบบถุงกระสอบที่บรรจุของกรมวิชำกำรเกษตร
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ตัวอย่างการเขียน  Lot No. B 5701 D
 B = ชั้นพันธุ์คัด
 57 = ปีที่ผลิต
 01 = ล�าดับ Lot ที่ผลิตในแต่ละฤดู
 D = ฤดูแล้ง/ฤดูกาลผลิต 

 5. การเก็บรักษา (Storage)

  5.1  ความชื้นที่เหมาะสมในการเก็บรักษา 8 - 10 เปอร์เซ็นต์
   ระดับความชื้น ที่เชื้อราเข้าท�าลาย > 12 - 14  เปอร์เซ็นต์ 
     การอบตัวของเมล็ด > 18 - 20  เปอร์เซ็นต์
     สุกแก่ทางสรีระวิทยา การงอก > 45 - 60  เปอร์เซ็นต์
   ความชื้นเพิ่มขึ้นทุกๆ 1% จะลดอายุการเก็บรักษาลง 1 เท่าตัว (Delouche et al, 1972)

  5.2 การเกบ็ในสภาพทีม่กีารควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้สมัพทัธ์ของ 
อากาศ วธินีีเ้ป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพดทีีส่ดุ สามารถป้องกนัและลดความเสยีหายของเมลด็พนัธุไ์ด้ดี  
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้คงคุณภาพดีได้เป็นเวลานาน อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 20 องศาเซลเซียส  
ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 65 เปอร์เซ็นต์

  5.3 การเกบ็เมลด็พนัธุใ์นห้องควบคมุ 
อณุหภมูคิวรใช้ถงุกระสอบทีร่ะบายอากาศได้ และ 
วางบนแคร่สูงจากพื้น 10 เซนติเมตร จัดวางเป็นกองๆ มี 
ช่องระบายระหว่างกอง สถานทีม่กีารระบายอากาศได้ดแีละ 
อยู่ในที่ร่ม

  5.4 วิธีการเก็บรักษาแบบง่ายๆ ถ้า
เก็บไว้นาน ควรเก็บในภาชนะปิดสนิทและทึบแสง เช่น ถุง
พลาสติกสาน ปี๊บ เป็นต้น ขนย้ายด้วยความระมัดระวัง 
ป้องกันการกระทบกระเทือนและการถูกฝน มีวิธีการดังนี้ 
(ละอองดาว, 2556)
   1.  ท�าความสะอาดปี๊บขนมปัง
   2.  น�าเมล็ดพันธุ์ที่แห้งและไม่มีสิ่งเจือปนใส่ลงในปี๊บ
   3.  ใช้กระดาษสีเข้มปิดด้านที่เป็นกระจกใส ป้องกันแสง
   4.  ปิดฝาและใช้ขี้ผึ้งยาแนวรอบๆ ฝา ป้องกันความชื้นเข้าออก 
   5.  น�าไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก

วิธีกำรเก็บรักษำแบบง่ำยๆ
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 6.  การสุ่มตัวอย่าง (sampling)

  6.1 การสุ่มเก็บตัวอย่าง ค�าจ�ากัดความคือ
   �  ตัวอย่างขั้นต้น (primary sample) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่สุ่มจาก 1 จุด
   �  ตัวอย่างรวม (composite sample) หมายถึง ตัวอย่างเมล็ดที่ได้จากการ 
รวมตัวอย่างขั้นต้นทั้งหมด
   �  ตัวอย่างน�าส่ง (submitted sample) หมายถึง ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่น�าส่ง 
ห้องปฏิบัติการโดยอาจส่งทั้งหมดหรือบางส่วนของตัวอย่างรวมก็ได้
   �  ตัวอย่างทดสอบ (working sample) หมายถึง ตัวอย่างที่ถูกแบ่งออกจาก 
ตัวอย่างน�าส่งเพื่อให้มีปริมาณที่เหมาะสมส�าหรับการตรวจสอบ

  6.2 การเตรียมอุปกรณ์การสุ่มตัวอย่าง คือ
   � หลาวส�าหรับแทงตัวอย่าง
   � ถุงพลาสติกใส่ตัวอย่าง
   � ปากกาเขียนถุงใส่ตัวอย่าง
   � แบบฟอร์มบันทึกการเก็บตัวอย่าง

  6.3  ด�าเนินการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์จาก
   � ภาชนะบรรจ ุเช่น กระสอบหรอืป๊ีบ โดยใช้หลาวแทงสุม่ตวัอย่างจากส่วนบน  
ส่วนกลางและส่วนล่างของภาชนะบรรจุโดยมีอัตราในการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
    1 - 4 ภาชนะบรรจุ  สุม่ 3 จดุ หรอื 3 ตวัอย่างขัน้ต้นจากทกุภาชนะบรรจุ
    5 - 8 ภาชนะบรรจุ  สุม่ 2 จดุหรอื 2 ตวัอย่างขัน้ต้นจากทกุภาชนะบรรจุ
    9 - 15 ภาชนะบรรจุ  สุม่ 1 จดุหรอื 1 ตวัอย่างขัน้ต้นจากทกุภาชนะบรรจุ
    16 - 30 ภาชนะบรรจุ  สุ่มทั้งหมด 15 จุดหรือ 15 ตัวอย่างขั้นต้น
    31 - 60 ภาชนะบรรจุ  สุ่มทั้งหมด 20 จุดหรือ 20 ตัวอย่างขั้นต้น
    มากกว่า 60 ภาชนะบรรจุ  สุ่มทั้งหมด 30 จุดหรือ 30 ตัวอย่างขั้นต้น 
   � เมลด็พนัธุเ์ป็นกองไม่ได้บรรจภุาชนะ ให้สุม่ตวัอย่างตามน�้าหนกักองเมลด็พนัธุ ์ดงันี้
    ไม่เกิน 500 กิโลกรัม  สุ่มอย่างน้อย 5 จุด หรือ 5 ตัวอย่างขั้นต้น
    501 - 3,000 กิโลกรัม  สุม่ 1 จดุ หรอื 1 ตวัอย่างขัน้ต้นจากทกุๆ 300 กโิลกรมั
    3,001 - 20,000 กิโลกรัม  สุ ่ม 1 จุด หรือ 1 ตัวอย่างขั้นต้นจากทุกๆ  
     500 กิโลกรัม และต้องไม่น้อยกว่า 10 จุด หรือ  
     10 ตัวอย่างขั้นต้น
    มากกว่า 20,000 กิโลกรัม  สุ ่ม 1 จุด หรือ 1 ตัวอย่างขั้นต้นจากทุกๆ  
     700 กิโลกรัม และต้องไม่น้อยกว่า 40 จุด หรือ  
     40 ตัวอย่างขั้นต้น
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   เมลด็พนัธุบ์รรจใุนภาชนะขนาดเลก็ เช่น กระป๋องหรอืซอง รวมกระป๋องหรอืซอง
ให้ได้น�้าหนัก 1 กิโลกรัม และคิดเป็น 1 หน่วย หรือ 1 ภาชนะบรรจุ และสุ่มตามอัตราการสุ่ม

  6.4 น�าตัวอย่างรวมที่สุ่มจากตัวอย่างขั้นต้นหลายๆ  จุดมาคลุกเคล้า 
และแบ่งตัวอย่างด้วยมือจนได้น�้าหนักตัวอย่าง น�าส่งวิธีการแบ่งโดยคลุกเคล้าเมล็ดที่ 
ต้องการแบ่งให้เข้ากันดี แล้วเทลงบนพื้นโต๊ะหรือแผ่นกระจกที่มีผิวเรียบ หรือเทลงบนพื้นปูด้วย 
ผ้าพลาสติก ใช้ไม้บรรทัดยาวเกลี่ยและตะล่อมเมล็ดท�าให้กองเมล็ดสม�่าเสมอและมีรูปร่างเป็น 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วใช้ไม้บรรทัดแบ่งลงตรงกลางกองเมล็ดตามขวางและแยกเมล็ดออกเป็น 2 ส่วน 
เท่าๆ กัน จากนั้นแบ่งแต่ละกองออกเป็น 2 ส่วน เหมือนเดิม จะได้เป็น 4 กอง แล้วแบ่งทั้ง 4 กอง 
ออกตามยาวเป็น 8 กองย่อย จากนั้นรวบเมล็ดกองย่อยสลับตามเส้นทแยง รวมเข้าด้วยกันใหม่  
ที่เหลือไม่ใช้ ก็จะเป็นการแบ่งเมล็ดเพื่อลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง ให้น�าส่วนครึ่งหนึ่งที่ได้มาแบ่งเพื่อ 
ลดขนาดลงต่อไปได้อีก โดยท�าซ�้าอีกจนได้น�้าหนักที่ต้องการ

  6.5 การเก็บตัวอย่าง จ�าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องกับใบขนสินค้าของ 
กรมศุลกากร และ Packing List ที่ก�ากับมากับภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ (สินค้า) เมื่อสุ่มเสร็จจะ 
ต้องน�าตวัอย่างน�าส่งบรรจถุงุพลาสตกิโดยปิดผนกึ เขยีนชือ่ตวัอย่าง และบนัทกึแบบฟอร์มการเกบ็ 
ตวัอย่างแล้วส่งห้องปฏบิตักิาร เพือ่วเิคราะห์คณุภาพต่อไป (ISTA,2013; กรมวชิาการเกษตร, 2557)

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

 เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อ่อนแอต่อการกระแทกและความร้อนมาก เมล็ดพันธุ์ 
จะเสียหายระหว่างการเก็บเกี่ยว การนวด และการลดความชื้น หากเมล็ดพันธุ์ได้รับการกระทบ 
กระเทือนก่อนน�าไปเก็บรักษาจะเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว ดังนั้นต้องท�าการลดความชื้นเบื้องต้น 
ให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความชื้นประมาณ 12 - 14 เปอร์เซ็นต์ โดยการตากแดดหรือผึ่งในที่ร่ม 
เพื่อลดการแตกร้าวด้วยแรงกระแทก หลังจากนั้นท�าการคัดแยกท�าความสะอาดและคัดขนาด 
เมลด็พนัธุด้์วยเครือ่ง air-screen cleaner และลดความชืน้หลงัคดัเมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืงให้มคีวามชืน้ 
ประมาณ 8 - 10 เปอร์เซ็นต์ แต่การใช้เครื่องมือในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ท�าได้เฉพาะสิ่งเจือปนที ่
ไม่ต้องการออกแต่เมลด็พนัธุท์ีเ่สือ่มคณุภาพ เช่น เมลด็ตาย เมลด็ลบีเหีย่วย่น เมลด็พนัธุค์ณุภาพต�่า  
เช่น เมล็ดม่วง เมล็ดเขียว เมล็ดเป็นโรคต่างๆ หรือพันธุ์ปนที่มีขนาดและน�้าหนักเท่ากับเมล็ดพันธุ์ 
ที่ต้องการ ไม่สามารถคัดแยกออกไปได้ เพื่อเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้สูงขึ้น ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ถั่วเหลืองต้องคัดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยมืออีกครั้ง ต้องด�าเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกัน 
การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ (ละอองดาว, 2556)
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 ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต�่า
 1.  เมลด็เขยีวจดั เมลด็เขยีว และเมลด็เขยีวอมเหลอืง เมลด็เขยีวจดัเป็นเมลด็ทีไ่ม่มคีณุภาพ 
และเสื่อม ความงอกหมด เมล็ดเขียวเป็นเมล็ดที่มีคุณภาพต�่า มีความงอกและความแข็งแรงต�่ามาก  
ส่วนเมล็ดเหลืองอมเขียวเป็นเมล็ดที่มีคุณภาพปานกลาง
 2.  เมล็ดเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคเมล็ดสีม่วง โรคเมล็ดด่าง เป็นต้น
 3.  เมล็ดตาย สังเกตได้จากเมล็ดจะมีสีหมองซีดไม่สดใส
 4.  เมล็ดพันธุ์ปน สังเกตจากรูปร่างลักษณะของเมล็ดพันธุ์ สีและลักษณะของตาเมล็ดที ่
แตกต่างออกไป

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

 หลังจากเก็บเกี่ยวและนวดเมล็ดแล้ว น�าเมล็ดไปลดความชื้นโดยการตากแดดให้ความชื้น 
เหลือประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จึงบรรจุกระสอบเก็บไว้ในที่ร่ม มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หากเก็บ 
ไว้ท�าพันธุ์ควรน�าเมล็ดออกผึ่งแดดทุกเดือน การตากเมล็ดพันธุ์อาจตากบนพื้นปูนซีเมนต์ บนผ้าใบ  
หรือรองด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น ตาข่ายพีวีซี เป็นต้น การตากกับพื้นดินที่สกปรกจะท�าให้มีเชื้อโรคติด 
ไปกับเมล็ดพันธุ์มากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ด เครื่องมือในการท�าความสะอาดและคัดแยก 

เมล็ดเขียว เมล็ดม่วง

เมล็ดลีบ เมล็ดเป็นโรค
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เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคือเครื่อง air-screen cleaner ในกรณีที่มีเศษหินก้อนเล็ก เมล็ดลีบ เมล็ดนุ่น  
ที่มีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวควรใช้เครื่อง specific gravity separator ต่อจากเครื่อง air-screen  
cleaner เพือ่ให้สะอาดและคณุภาพเมลด็พนัธุส์งูขึน้ หลงัท�าความสะอาดและคดัแยกเรยีบร้อยแล้ว 
น�าเมล็ดถั่วเขียวบรรจุกระสอบน�าไปเก็บไว้ในที่ร่มที่สะอาดและปลอดภัยจากฝน ความชื้น หนู  
และนก ควรเป็นสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก การวางกระสอบควรมีแคร่ไม้รองรับสูงอย่างน้อย  
15 เซนตเิมตร หรอือย่างน้อยมวีสัดกุนัความชืน้รองไว้ เพือ่ป้องกนัไม่ให้ความชืน้จากพืน้ขึน้มาเพราะ 
จะท�าให้เมล็ดมีความชื้นสูงขึ้น การเก็บรักษาถั่วเขียวควรระมัดระวังด้วงถั่วซึ่งมักท�าลายเมล็ดให ้
เสียหายในระหว่างการเก็บรักษา ควรรมสารเคมีด้วยสารฟอสฟีน (PH3) หรืออลูมิเนียมฟอสไฟด ์
และแม็กนีเซียมฟอสไฟด์ ที่มีสารออกฤทธิ์ในการก�าจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ อัตราการใช ้
สารรมฟอสฟีนประมาณ 2 - 3 เม็ด (tables) ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 ตัน หรือ 1 - 2 เม็ด (tables) ต่อเนื้อที่  
1 ลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน (วันชัย, 2542)

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง

 หลังถอนหรือขุดฝักขึ้นมาอาจวางไว้ในแปลงเพื่อให้ความชื้นลดลง การวางควรวางหงาย 
ฝักขึ้น หรือถ้าเป็นไปได้ให้แขวนไว้ให้อากาศถ่ายเทสะดวก และการปลิดฝักควรท�าเมื่อเมล็ด 
มีความชื้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ใน 
รูปแบบฝักและกะเทาะเมล็ด เมื่อใกล้ถึงเวลาปลูก เนื่องจากถั่วลิสงจะปลอดภัยกว่าเมื่ออยู่ในฝัก  
วิธีนี้จะท�าให้เมล็ดมีคุณภาพดีกว่า เมื่อเมล็ดอยู่ในฝักจะไม่ถูกเชื้อราและแมลงเข้าท�าลาย หลังจาก 
ปลดิฝักแล้วเมลด็ยงัคงมคีวามชืน้สงูจงึควรลดความชืน้ให้เหลอืต�า่กว่า 10 เปอร์เซน็ต์ หรอืประมาณ  
7 - 8 เปอร์เซ็นต์ ไม่ควรให้ต�่ากว่า 6 เปอร์เซ็นต์ เพราะท�าให้ฝักแห้งเปราะเสียหาย (วันชัย, 2542)  
และถั่วลิสงเมล็ดขนาดปานกลาง เก็บรักษาได้นานกว่าเมล็ดขนาดใหญ่ และเมล็ดขนาดเล็ก  
ก่อนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทั้งฝัก ควรก�าจัดฝุ่นผงและเศษพืชให้หมดเสียก่อนโดยการเป่าลม  
ควรเก็บในสภาพห้องปกติไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ ควรเก็บในรูปฝักแห้งซึ่งจะเก็บได้นานกว่า 
เมล็ดแห้งประมาณ 2 เดือน เนื่องจากเปลือกฝักช่วยปกป้องเมล็ดได้อีกชั้นหนึ่ง และบรรจุฝัก 
ในกระสอบป่านที่สะอาดและเก็บรักษาในโรงเก็บหรือส่งจ�าหน่ายให้พ่อค้า โรงเก็บต้องเป็น 
อาคารโปร่ง อากาศถ่ายเทดี ป้องกันความเปียกชื้นจากฝนได้ ไม่มีมอด หนู หรือสัตว์เลี้ยงเข้ารบกวน  
ถ้าเป็นพื้นซีเมนต์ให้หาวัตถุรองกระสอบป่าน เช่น ไม้ไผ่ เสาคอนกรีตเพื่อไม่ให้ถั่วลิสงดูดความชื้น 
จากพื้นซีเมนต์ เพราะจะท�าให้ถั่วเกิดเชื้อราได้ และเมื่อถึงเวลาเพาะปลูกควรกะเทาะด้วย 
ความระมัดระวัง เนื่องจากถั่วลิสงมีเยื่อหุ้มเมล็ดบางและมีเมล็ดขนาดใหญ่ไวต่อการกระทบ 
กระเทอืน หลงัจากกะเทาะเมลด็แล้วอาจไม่จ�าเป็นต้องท�าความสะอาดมากนกั การคดัขนาดจ�าเป็น 
เฉพาะเมื่อใช้เครื่องปลูก (วันชัย, 2542, กรมวิชาการเกษตร, 2557)
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ขั้นตอนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุถั่วเหลือง

ตนถั่วเหลืองจากแปลง
(Plant from the field)

ตาก
(Sun drying)

ลดความชื้นเบื้องตน
(Pre-drying)

ทำความสะอาด+เกรดเมล็ด
(Cleaning & Grading)

ลดความชื้น
(Drying)

คัดเมล็ดดวยมือ
(Hand separating)

บรรจุถุง
(Packaging-weighing-labeling)

ขนสง
(Shipping)

เก็บรักษา
(Storage)

สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ
(Seed sampling)

สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ
(Seed sampling)

สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ
(Seed sampling)

สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ
(Seed sampling)

กะเทาะและทำความสะอาด
(Threshing-Cleaning)
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ขั้นตอนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุถั่วเขียว

ตนหรือฝกถั่วเขียวจากแปลง
(Plant or Pod from the field)

เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงและ
แรงลม (Air-screen cleaner)

เครื่องคัดแยกแบบถวงจำเพาะ
(Specific gravity separator)

ตาก
(Sun drying)

ลดความชื้นเบื้องตน
(Pre-drying)

ทำความสะอาด+เกรดเมล็ด
(Cleaning & Grading)

ลดความชื้น
(Drying)

บรรจุถุง
(Packaging-weighing-labeling)

ขนสง
(Shipping)

เก็บรักษา
(Storage)

สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ
(Seed sampling)

สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ
(Seed sampling)

สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ
(Seed sampling)

กะเทาะและทำความสะอาด
(Threshing-Cleaning)
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ขั้นตอนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุถั่วลิสง

ฝกถั่วลิสงจากแปลง
(Pod from the field)

เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงและ
แรงลม (Air-screen cleaner)

สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ
(Seed sampling)

เครื่องคัดแยกแบบถวงจำเพาะ
(Specific gravity separator)

ตาก
(Sun drying)

ลดความชื้น
(Drying)

ทำความสะอาดฝก
(Cleaning)

บรรจุถุง
(Packaging-weighing-labeling)

เก็บรักษาเมล็ดพันธุหองควบคุมอุณหภูมิ
(Storage)

ขนสง
(Shipping)

เก็บรักษาฝกอุณหภูมิปกติ
(Storage)

สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ
(Seed lot sampling)

สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ
(Seed sampling)

สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ
(Seed sampling)

กะเทาะและทำความสะอาด
(Threshing-Cleaning)

กะเทาะและทำความสะอาด
(Threshing-Cleaning)
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การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว

 ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์การใช้เมล็ดพันธุ์ดีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ลักษณะของ 
เมล็ดพันธุ์ที่ดีจะต้องตรงตามพันธุ์ที่ระบุ เปอร์เซ็นต์ความงอกสูง งอกได้สม�่าเสมอ และทนทานต่อ 
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี การที่จะทราบถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์นั้นต้องมีการตรวจสอบ 
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนน�าไปปลูก การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์จึงมีประโยชน์ในการวางแผน 
การปลกู การก�าหนดราคา การควบคมุคณุภาพเมลด็พนัธุท์ีใ่ช้เพือ่การค้าตลอดจนการจ�าหน่ายและ 
จ่ายแจก และยังช่วยประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติต่อเมล็ด ส�าหรับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ 
คณุภาพเมลด็พนัธุ ์ได้แก่ ความชืน้ ความบรสิทุธิ ์ความงอก และความแขง็แรงของเมลด็พนัธุ ์เป็นต้น 

 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป 2 ระบบคือ
 1.  International Rules for Seed Testing (ISTA) อยู่ในกลุ่มยุโรป
 2.  Association of Official Seed Analysis (AOSA) อยู่ในสหรัฐอเมริกา

วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่วมีดังนี้
 1.  การตรวจสอบความชื้น
  วิธีการตรวจสอบความชื้น แบ่งเป็น 2 วิธี คือ

  1.1  วิธีทดสอบแบบมาตรฐาน เป็นการวัดปริมาณน�้าที่ถูกดึงออกไปจาก 
เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ วิธีการอบด้วยความร้อน (Hot air oven method), การกลั่นด้วยสาร toluene,  
และการใช้สารดูดความชื้น เป็นต้น ตามกฎของ ISTA ให้ใช้วิธีการอบด้วยความร้อนเท่านั้น

  1.2  การตรวจสอบทางอ้อม ได้แก่ การวัดด้วยกระแสไฟฟ้าและการประเมิน 
ความชื้นเมล็ดโดยปล่อยให้เมล็ดมีความชื้นสมดุลกับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
  วิธีทดสอบแบบมาตรฐาน

  การอบด้วยความร้อน (Hot air oven method) มีวิธีการดังนี้
  1)  ชัง่ภาชนะพร้อมฝา (ควร Label ฝาเช่นเดยีวกบัภาชนะและซ้อนฝาไว้ด้านล่างเพือ่ 
ป้องกันการสับสน) บันทึกน�า้หนักภาชนะพร้อมฝา (M1) เป็นกรัม ทศนิยม 3 ต�าแหน่ง จ�านวน  
2 ซ�้า โดยบันทึกลงในแบบบันทึกผลการตรวจสอบความชื้น
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  2)  ใส่ตัวอย่าง 5 กรัม หรือ 10 กรัม แล้วแต่ขนาดภาชนะที่ใช้ (ถ้าถ้วยอบมีขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 8 เซนติเมตร ตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบต้องมีน�้าหนัก 5 กรัม แต่ถ้าถ้วยอบ
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 8 เซนติเมตร ตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบต้องมีน�้าหนัก 10 กรัม)  
โดยชั่งตัวอย่างเมล็ดก่อนอบพร้อมภาชนะ บันทึกเป็นน�้าหนักสดพร้อมภาชนะพร้อมฝา (M2)  
(ในระหว่างการท�างานต้องระวงัไม่ให้ตวัอย่างถกูอากาศ เพราะความชืน้ของเมลด็อาจเปลีย่นแปลง 
ไปจากความเป็นจริง)
   � ถั่วเขียว บดหยาบ อบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1ชั่วโมง ± 3 นาที
   � ถัว่เหลอืง บดหยาบ อบทีอ่ณุหภมู ิ103 องศาเซลเซยีส ระยะเวลา 17 ± 1ชัว่โมง
   � ถั่วลิสง ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดไม่เกิน 7 มิลลิเมตร อบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส 
    ระยะเวลา 17 ± 1 ชั่วโมง
  การบดละเอยีด หมายถงึ ขนาดของส่วนทีบ่ดอย่างน้อย 50 เปอร์เซน็ต์ ลอดผ่านตะแกรง
ขนาด 0.5 มิลลิเมตร และเหลืออยู่บนตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
  การบดหยาบ หมายถงึ ขนาดของส่วนทีบ่ดอย่างน้อย 50 เปอร์เซน็ต์ ลอดผ่านตะแกรง
ขนาด 4 มลิลเิมตร และขนาดของส่วนทีบ่ดไม่เกนิ 55 เปอร์เซน็ต์ ลอดผ่านตะแกรงขนาด 2 มลิลเิมตร
  3)  ภายหลงัอบตามเวลาทีร่ะบ ุน�าตวัอย่างออกจากตูอ้บ ปิดฝาอย่างรวดเรว็แล้วใส่ใน
โถดูดความชื้นประมาณ 30 - 45 นาที เพื่อให้ตัวอย่างที่อบมีอุณหภูมิลดลงและไม่ดูดความชื้นจาก
อากาศกลับเข้าไปอีก
  4)  น�าตวัอย่างทีอ่บและเยน็แล้วออกจากโถดดูความชืน้มาชัง่ บนัทกึน�า้หนกัแห้งพร้อม
ภาชนะ (M3) 
  5)  การค�านวณความชื้นของเมล็ดพันธุ์

   ความชื้นเมล็ดพันธุ์ (%)  = 

   M1 = น�้าหนักของถ้วยและฝา (กรัม)
   M2 = น�้าหนักของถ้วยพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดก่อนอบ (กรัม)
   M3 = น�้าหนักของถ้วยพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดหลังอบ (กรัม)
 6) การรายงานผล 
  รายงานค่าความชืน้ของเมลด็พนัธุท์ีท่ศนยิม 1 ต�าแหน่ง ค่าความแตกต่าง (Tolerance) 
จากการตรวจสอบ 2 ซ�้า ไม่ควรเกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์

M2 – M3 x 100
M2 – M1
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 2.  การตรวจสอบความบริสุทธิ์ มีวิธีการดังนี้

  2.1 น�าตวัอย่างน�าส่งมาชัง่น�า้หนกั คลกุเคล้าให้เข้ากนัด ีถ้าเมลด็ทีล่ืน่ไหลง่าย  
อาจใช้อุปกรณ์ช่วย โดยเทเมล็ดลงเครื่องแบ่งตัวอย่าง เมื่อได้เมล็ด 2 ส่วน น�าทั้ง 2 ส่วนมาเทลง 
พร้อมกนัอกี 2 - 3 ครัง้ แล้วจงึเริม่แบ่ง ในการวเิคราะห์อาจวเิคราะห์ครัง้เดยีว จากตวัอย่างทัง้หมด  
(whole working sample) หรืออาจวิเคราะห์จาก 2 ครึ่งตัวอย่าง (half working sample)

  2.2 การชัง่ตวัอย่างทีจ่ะใช้วเิคราะห์ มนี�า้หนกัเป็นกรมั โดยให้มจีดุทศนยิมดงันี้
   น�้าหนักที่ใช้ในการตรวจสอบ เป็นกรัม จ�านวนทศนิยม
    น้อยกว่า 1 4  ต�าแหน่ง
    1 – 9.99 3  ต�าแหน่ง
    10 – 99.99  2  ต�าแหน่ง
    100 – 999.9 1  ต�าแหน่ง
    1,000 หรือมากกว่า 0  ต�าแหน่ง

  2.3  น�าตัวอย่างที่ชั่งแล้วมาแยกออกเป็นส่วนๆ โดยเทตัวอย่างลงบน 
แผ่นกระจก เกลี่ยเมล็ดให้บางและตรวจสอบทีละชิ้น แล้วแยกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

   2.3.1  เมลด็บรสิทุธิ ์(Pure Seed) หมายถงึ เมลด็พนัธุท์ีส่มบรูณ์ รวมถงึเมลด็ 
เหี่ยวย่น เมล็ดเล็ก เมล็ดเป็นโรค เมล็ดลีบ เมล็ดที่งอกแล้ว เมล็ดที่แตกหักเสียหายไม่เกิน  
50 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นเมล็ดที่ถูกแมลงหรือเชื้อโรคเข้าท�าลายจนเปลี่ยนรูปไป ส�าหรับ 
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและถั่วเหลืองใช้หมายเลข PSD : 11 แต่ถั่วลิสงใช้หมายเลข PSD: 21
หมายเลข PSD หมายถึง หมายเลข Pure Seed Definition 

   2.3.2  เมลด็พชือืน่ (Other Seed) หมายถงึ เมลด็พชืชนดิอืน่รวมถงึเมลด็วชัพชื

   2.3.3  สิง่เจอืปน (Inert Matter) หมายถงึ ชิน้ส่วนต่างๆ ทีไ่ม่ใช่เมลด็พนัธุ ์เช่น  
เศษพชื ฟาง เปลอืกหุม้เมลด็ ดนิและเศษหนิ หรอืชิน้ส่วนของเมลด็ทีเ่ลก็กว่าครึง่หนึง่ของเมลด็เดมิ 

  2.4  น�าส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนมาชั่งน�า้หนักด้วยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม  
3 ต�าแหน่งและบันทึกลงในแบบบันทึกผลการตรวจสอบความบริสุทธิ์ โดยมีวิธีการค�านวณ ดังนี้
   เมล็ดบริสุทธิ์ (%)  =  น�้าหนักเมล็ดบริสุทธิ์ x 100
    น�้าหนักรวมหลังคัดแยก

   เมล็ดพืชอื่น (%)   =  น�้าหนักเมล็ดพืชอื่น x 100
    น�้าหนักรวมหลังคัดแยก 
   สิ่งเจือปน (%)      =  น�้าหนักสิ่งเจือปน x 100
    น�้าหนักรวมหลังคัดแยก
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  2.5  การรายงานผล
   � ให้รายงานผลแต่ละองค์ประกอบเป็นทศนิยม 1 ต�าแหน่ง
    � เปอร์เซน็ต์องค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนต้องเท่ากบั 100 เปอร์เซน็ต์ องค์ประกอบใด 
ทีน้่อยกว่า 0.05 เปอร์เซน็ต์ ให้รายงานว่าเลก็น้อย (Trace) เมือ่ผลรวมทัง้ 3 องค์ประกอบไม่เท่ากบั  
100 เปอร์เซน็ต์ (99.9 หรอื 100.1) ให้บวกหรอืลบค่า 0.1 เปอร์เซน็ต์ จากองค์ประกอบทีม่ค่ีาสงูสดุ 
คือ เปอร์เซ็นต์เมล็ดบริสุทธิ์เพื่อความแน่ใจว่า ผลการทดสอบนั้นเชื่อถือได้ต้องตรวจสอบ 
ค่าความแตกต่างระหว่างซ�้า (Tolerance) (ISTA, 2013: Chapter 3) 

 3.  การตรวจสอบความงอก

  3.1 การตรวจสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว มีวิธีการดังนี้

   3.1.1  ใช้เมลด็พนัธุบ์รสิทุธิส์�าหรบัทดสอบความงอก จ�านวน 400 เมลด็ 
ต่อ 1 ตัวอย่าง

   3.1.2  ส�าหรบัเมลด็พนัธุถ์ัว่เขยีวเพาะระหว่างกระดาษ (Between Paper)  
โดยตัดกระดาษเพาะความงอก ขนาดกว้าง x ยาว (10 x 15 นิ้ว) จ�านวน 12 แผ่นต่อ 1 ตัวอย่าง  
(1 ตวัอย่าง = 4 ซ�้าๆ ละ 3 แผ่น) แล้วน�ากระดาษดังกลา่ววางซอ้นกนั แชน่�า้กลั่นในถาดอะลูมิเนียม 
โดยใช้น�้ากลั่น 150 มิลลิลิตร จนกระทั่งกระดาษสามารถดูดน�้าได้ทั้งหมด ยกกระดาษวางบนโต๊ะ  
เปิดกระดาษ 1 แผ่น แล้ววาง counting board บนกระดาษโดยก�าหนดระยะให้อยูก่ึง่กลางกระดาษ  
แล้วใช้ช้อนพลาสติกตักเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงใน counting board และใช้ปากคีบเกลี่ยเมล็ดให้ลง 
ในช่อง counting board ช่องละ 1 เมล็ด จ�านวน 100 เมล็ด ยกแผ่น counting board ขึ้นช้าๆ  
ระวังไม่ให้เมล็ดเคลื่อนที่ แล้วน�ากระดาษ 1 แผ่น ที่เปิดไว้ปิดทับเมล็ด นับกระดาษขึ้นมา 3 แผ่น 
พับปลายด้านล่างของกระดาษขึ้นโดยเว้นจากขอบล่างของกระดาษประมาณ 1 นิ้ว ม้วนกระดาษ 
จากขอบกระดาษด้านซ้ายไปขวาจนสุดความยาวของกระดาษ ควรระวังไม่ม้วนให้แน่นหรือ 
หลวมเกินไป ท�าเช่นนี้จนครบ 4 ม้วน

   3.1.3  เขียนหมายเลขตัวอย่าง หมายเลขซ�้า (เลขโรมัน) วันที่ทดสอบ  
ด้วยดินสอเขียนกระดาษเปียกทั้ง 4 ม้วน แล้วน�าม้วนกระดาษใส่ถุงพลาสติกโดยใส่ถุงละ 4 ม้วน  
ติดป้าย Label มัดด้วยยางวงที่ปากถุง

   3.1.4  น�าถุงพลาสติกวางแนวตั้งในตะกร้า น�าไปเก็บไว้ในห้องเพาะ 
ความงอกอุณหภูมิ 20 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 16 ชั่วโมง  
สลับกับอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง) ระยะเวลา 7 วัน
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   3.1.5  เมื่อครบก�าหนด (นับจากเมื่อเพาะครบ 24 ชั่วโมงถือเป็นวันที่ 1)  
น�าตัวอย่างออกจากห้องเพาะความงอกเพื่อประเมินความงอก

  3.2  การตรวจสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วลิสง มีวิธีการ 
ดังนี้

   3.2.1  ใช้เมลด็พนัธุบ์รสิทุธิส์�าหรบัทดสอบความงอก จ�านวน 400 เมลด็ 
ต่อ 1 ตัวอย่าง

   3.2.2  ส�าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วลิสงเพาะทราย (Sand)  
โดยใช้น�้าผสมทรายละเอียดที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว โดยผสมทรายให้มีความชื้นประมาณ  
60 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจผสมทรายให้มีความชื้นที่พอเหมาะ สังเกตจากวิธีก�าทรายให้แน่น  
แล้วคลายมือออก ถ้าทรายจับตัวเป็นก้อนโดยไม่มีน�า้ไหลออกตามนิ้วมือ ถือว่าทรายนั้นมีความชื้น 
พอเหมาะ

   3.2.3  น�าทรายทีผ่สมแล้วใส่ลงในกล่องพลาสตกิ หนาประมาณ 2 - 3 นิว้  
เกลี่ยให้สม�า่เสมอ

   3.2.4  น�าเมล็ดจ�านวน 50 หรือ 100 เมล็ด วางลงบนทรายโดยวาง 
กระจายๆ แล้วกลบด้วยทรายทีม่คีวามชืน้เช่นเดยีวกนั หนาประมาณ 1 นิว้ แล้วคลมุด้วยถงุพลาสตกิ 
เพื่อรักษาความชื้น

   3.2.5  น�ากล่องพลาสติกเก็บไว้ในห้องเพาะความงอกอุณหภูมิ  
20 - 30 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 16 ชั่วโมง สลับกับอุณหภูมิ  
30 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง) ถั่วเหลือง ระยะเวลา 8 วัน ส่วนถั่วลิสงระยะเวลา 10 วัน

   3.2.6  เมื่อครบก�าหนด (นับจากเมื่อเพาะครบ 24 ชั่วโมงถือเป็นวันที่ 1)  
น�าตัวอย่างออกจากห้องเพาะความงอกเพื่อประเมินความงอก

  3.3  การบันทึกผลการตรวจสอบ
   บันทึกผลการทดสอบดังต่อไปนี้
   � จ�านวนต้นอ่อนปกติ
   � จ�านวนต้นอ่อนปกติ (เมล็ดพันธุ์ปน)
   � จ�านวนต้นอ่อนผิดปกติ
   � จ�านวนเมล็ดแข็ง
   � จ�านวนเมล็ดสดไม่งอก
   � จ�านวนเมล็ดตาย
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  3.4  วิธีค�านวณ
   ต้นอ่อนปกติ(%) = ต้นอ่อนปกติ (ซ�้าที่ 1 + ซ�้าที่ 2 + ซ�้าที่ 3 + ซ�้าที่ 4)
                           4

   ต้นอ่อนปกติ (เมล็ดพันธุ์ปน) (%) = ต้นอ่อนปกติ (ซ�า้ที่ 1 + ซ�า้ที่ 2 + ซ�า้ที่ 3 + ซ�า้ที่ 4)
                                          4

   ต้นอ่อนผิดปกติ(%) = ต้นอ่อนปกติ (ซ�้าที่ 1 + ซ�้าที่ 2 + ซ�้าที่ 3 + ซ�้าที่ 4)
                              4

   เมล็ดแข็ง (%) = ต้นอ่อนปกติ (ซ�้าที่ 1 + ซ�้าที่ 2 + ซ�้าที่ 3 + ซ�้าที่ 4)
                         4

    เมล็ดสดไม่งอก (%) = ต้นอ่อนปกติ (ซ�้าที่ 1 + ซ�้าที่ 2 + ซ�้าที่ 3 + ซ�้าที่ 4)
                                4

   เมล็ดตาย (%) = ต้นอ่อนปกติ (ซ�้าที่ 1 + ซ�้าที่ 2 + ซ�้าที่ 3 + ซ�้าที่ 4)
                         4

  3.5  การรายงานผล
   � ให้รายงานค่าเป็นจ�านวนเต็ม 
   � เปอร์เซ็นต์ต้นอ่อนปกติ ต้นอ่อนปกติ (พันธุ์ปน) ต้นอ่อนผิดปกติ เมล็ดแข็ง  
เมล็ดสดไม่งอกและเมล็ดตาย รวมกันต้องได้ 100 เปอร์เซ็นต์
   � ในกรณีที่ผลรวมของทุกองค์ประกอบไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ได้เพียง  
99 เปอร์เซ็นต์ ให้บวก 1 ในองค์ประกอบที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดได้แก่ เปอร์เซ็นต์ต้นอ่อนปกติ
   � ในกรณทีีผ่ลรวมของทกุองค์ประกอบเกนิ 100 เปอร์เซน็ต์ ได้ 101 เปอร์เซน็ต์  
ให้ลบ 1 ในองค์ประกอบที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุด ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ต้นอ่อนปกติ
   เพื่อความแน่ใจว่า ผลการทดสอบนั้นเชื่อถือได้ ต้องตรวจสอบค่าความแตกต่าง 
ระหว่างซ�้า (Tolerance) 
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 4.  การตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์
  แม้ว่าการตรวจสอบความงอกมาตรฐาน จะเป็นวิธีที่ยอมรับและใช้ปฏิบัติกันทั่วไป 
ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ แต่การตรวจสอบความงอกไม่สามารถบอกคุณภาพที่แท้จริง 
เมื่อน�าไปปลูกในสภาพไร่นาหรือภายหลังเก็บรักษา เพราะการตรวจสอบความงอกมาตรฐานนั้น  
มีการจัดปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการงอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ในทางปฏิบัติสภาพไร่ที่มีสภาวะ 
แวดล้อมเหมาะสมนั้นหายาก ความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมมักมีผลท�าให้เมล็ดพันธุ ์มี 
ความงอกแตกต่างกันออกไป ในท�านองเดียวกัน ภายหลังการเก็บรักษาชั่วระยะเวลาหนึ่ง  
ความสามารถในการงอกจะต่างไปจากเดมิ แม้ว่าการตรวจสอบจะท�าในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 
ก็ตาม ดังนั้นการทดสอบความแข็งแรงจึงมีความจ�าเป็นเพื่อใช้ตรวจสอบหรือคาดคะเนคุณสมบัติ 
ต่างๆ ของเมล็ดพันธุ์ เพื่อประเมินความสามารถที่จะงอกในสภาพไร่ หรือภายใต้สภาพแวดล้อมที่ 
ไม่เหมาะสม ตลอดจนการประเมินความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ซึ่งวิธีการตรวจสอบ 
ความแขง็แรงมหีลายวธิ ีได้แก่ การเร่งอายขุองเมลด็พนัธุ ์(Accelerated ageing test) การทดสอบ 
ในสภาพอากาศหนาว (Cold test) การวัดการน�าไฟฟ้า (Conductivity test) การวัดดัชนีการงอก 
ของเมล็ด (Germination index) การตรวจสอบด้วยเทตราโซเลียม (Tetrazolium test) เป็นต้น

ตารางแสดงก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าของคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว

 ชนิดพืช

พันธุ์หลัก (%) พันธุ์ขยาย(%) พันธุ์จ�าหน่าย(%)

ความ
ชื้น

ความ
บริสุทธิ์

ความ
งอก

ความ
ชื้น

ความ
บริสุทธิ์

ความ
งอก

ความ
ชื้น

ความ
บริสุทธิ์

ความ
งอก

ถั่วเหลือง 10 98 80 10 98 75 12 97 65

ถั่วเขียว 11 98 90 11 98 85 12 98 75

ถั่วลิสง 9 96 80 9 96 75 9 96 70
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ต�าบล .......................................อ�าเภอ..........................................จังหวัด........................................
ผลติเมลด็พนัธุพ์ชื....................พนัธุ.์......................พืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุร์วม............ไร่ ฤด/ูปี............

ที่ ชื่อเกษตรกร
ที่อยู่ พื้นที่ปลูก 

(ไร่)
วันที่ปลูก

เมล็ดพันธุ์
ที่ใช้ (กก)

หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ที่

 รวมเกษตรกรทั้งสิ้น ราย

125การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



แบบบันทึกการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของคณะกรรมการ

กลุ่ม....................................ผลิตเมล็ดพันธุ์.......................พันธุ์............................ฤดู/ปี...................
จ�านวนเกษตรกร.................................ราย วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ........................................

ที่ เกษตรกร
พื้นที่
(ไร่)

สรุปผล
การ
ตรวจ

หมายเหตุ
พันธุ์ปน วัชพืช โรค แมลง

พบ
ไม่
พบ

พบ
ไม่
พบ

พบ
ไม่
พบ

พบ
ไม่
พบ

 
 (ลงชื่อ) ..........................................ประธานตรวจแปลง

กรรมการ

126 การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)



เอกสารวิชาการที่ 1/2557
การจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)

ที่ปรึกษา
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายน�าชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
นางสุกัญญา อธิปอนันต ์ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางอรสา ดิสถาพร ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

เรียบเรียง
นางศรีสุดา เตชะสาน ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน�า้มันและพืชตระกูลถั่ว

จัดท�า
นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการ
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการเกษตร




