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การปลูกถั่วเขียว
	 ถั่วเขียว	 จัดอยู ่ ในกลุ ่มพืชที่ผลิตไว ้ใช ้ในประเทศ ถั่วเขียวเป็น 
พืชที่มี โปรตีนสูงนิยมใช ้ทั้ งกำรบริโภคและแปรรูปเป ็นผลิตภัณฑ์ต ่ำงๆ  
หลำยรูปแบบ ได้แก่ ถั่วงอก วุ้นเส้น ขนมหวำน แป้งถั่วเขียว สบู่และครีมทำผิว  
เป็นต้น รวมถึงกำรใช้ประโยชน์ด ้ำนกำรเกษตรในกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน  
เนื่องจำกถั่วเขียวเป็นพืชอำยุสั้นมีประสิทธิภำพกำรตรึงไนโตรเจนในอำกำศ  
10 - 56 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และต้นถั่วเขียวยังสำมำรถเป็นพืชสดได้ดี โดยทั่วไป 
จะให้ปริมำณไนโตรเจนสูงถึง 5 - 6 กิโลกรัมต่อไร่

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกถั่วเขียว

 • สภาพพื้นที่ สำมำรถปลูกได้ในดินแทบทุกสภำพพื้นที่ ทั้งเป็นที่รำบ 
ที่รำบเชิงเขำและที่ดอน มีกำรระบำยน�้ำดี
 • ลักษณะดิน ถั่วเขียวสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ตั้งแต่ 
ดินเหนียว ดินร่วนทรำย มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง ประมำณ 5.5 - 7.0  
ควรหลีกเลี่ยงดินด่ำงหรือดินเค็ม (สังเกตเห็นก้อนเล็กๆ สีขำว ขึ้นประปรำย  
เช่น ดินชุดตำคลี) เพรำะจะท�ำให้ต้นแคระแกร็น ใบด่ำงเหลือง ผลผลิตต�่ำ  
และหำกดินเป็นกรดจัดหรือดินเปรี้ยว ควรหว่ำนปูนขำว เพื่อลดควำมเป็นกรด 
และลดพิษของอลูมินั่มและเหล็ก
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 • สภาพภูมิอากาศ เกษตรกรสำมำรถปลูกถั่วเขียวได ้ตลอดปี  
กำรก�ำหนดวันปลูกต้องค�ำนึงถึงปริมำณควำมชื้นในดินและปริมำณน�้ำฝน 
ที่ตกในระยะออกดอกและระยะเก็บเกี่ยว ตลอดจนอุณหภูมิขณะมีกำรเจริญเติบโต 
ทำงล�ำต้น เพรำะถ้ำฝนตกหนัก ขณะถั่วเขียวก�ำลังออกดอกจะท�ำให้ติดฝักน้อย 
ระยะเก็บเกี่ยวเมล็ดจะมีควำมชื้นสูงท�ำให้เมล็ดบวม
  ถั่วเขียวไม่ทนต่อสภำพอำกำศหนำว ถ้ำอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ  
15 องศำเซลเซียสหรือต�่ำกว่ำ ถั่วเขียวจะชะงักกำรเจริญเติบโต โดยเฉพำะ 
เมื่อต้นยังเล็ก ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงกำรปลูกถั่วเขียวช่วงอำกำศหนำวจัด  
อุณหภูมิที่เหมำะสมกับกำรปลูกถั่วเขียว เฉลี่ยประมำณ 25 องศำเซลเซียส
 • แหล่งน�้า ควรอยู่ใกล้แหล่งน�้ำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดน�้ำเมื่อ 
ฝนทิ้งช่วง โดยเฉพำะในระยะออกดอกและติดฝัก
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พันธุ์	

 ใช้เมล็ดพันธุ ์ที่มีควำมสมบูรณ์ ควำมงอกไม่ต�่ำกว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์  
คุณภำพดีตรงตำมต้องกำรของตลำด ต้ำนทำนหรือทนทำนต่อโรคและแมลง 
ที่ส�ำคัญ เจริญเติบโตดีเหมำะกับชนิดของดินและสภำพภูมิอำกำศ

ถั่วเขียวที่นิยมปลูกมี	2	ชนิด
 ถั่วเขียวผิวมัน หรือที่เรียกว่ำ ถั่วมัน (Vigna radiata (L.) Wilczek 
  ถั่วเขียวผิวด�ำ หรือที่เรียกว่ำ ถั่วแขก (Vigna mungo (L.) Hepper

	 ถั่วเขียวผิวมัน
 • พันธุ์ก�าแพงแสน	 1	 อำยุประมำณ 65 - 75 วัน ผลผลิตเฉลี่ย  
208 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่นคือ ฝักส่วนใหญ่อยู ่เหนือทรงพุ ่ม น�้ำหนัก  
1,000 เมลด็ ประมำณ 69 กรมั ต้ำนทำงโรคใบจดุสนี�ำ้ตำลและโรครำแป้งในระดบั 
ปำนกลำง เหมำะส�ำหรับกำรปลูกในฤดูฝนหรือในเขตชลประทำน ข้อด้อย  
คือค่อนข้ำงอ่อนแอต่อดินด่ำง

 • พันธุ์ก�าแพงแสน	 2	 อำยุประมำณ 65 - 75 วัน ผลผลิตเฉลี่ย  
193 กิโลกรัมต่อไร่ น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด ประมำณ 66 กรัม ลักษณะเด่น  
ฝักอยู่เหนือทรงพุ่ม ต้ำนทำนโรคใบจุดสีน�้ำตำลและโรครำแป้ง ในระดับปำนกลำง  
เหมำะส�ำหรับปลูกในฤดูแล้ง นอกเขตชลประทำน ข้อด้อย คืออ่อนแอมำก 
ต่อดินด่ำง
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 • พันธุ ์ชัยนาท	 60	 อำยุเก็บเกี่ยว 55 - 60 วัน ผลผลิตเฉลี่ย  
175 กิโลกรัมต่อไร่ น�้ำหนัก 1000 เมล็ด ประมำณ 62 กรัม ลักษณะเด่น ทรงพุ่มเล็ก  
ต้นเตี้ย ฝักอยู่เหนือทรงพุ่มเด่นชัด อำยุเก็บเกี่ยวสั้น เหมำะส�ำหรับกำรปลูก 
ต้นฝน ทนดินดำ่ง ข้อด้อยคือฝักแก่ค่อนข้ำงแตกง่ำย อ่อนแอต่อโรคใบจุดสีน�้ำตำล

 • พันธุ์ชัยนาท	36	อำยุเก็บเกี่ยว 67 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 216 กิโลกรัม 
ต่อไร่ น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด ประมำณ 72 กรัม ลักษณะเด่น ขนำดเมล็ดใหญ่  
ทนทำนดินด่ำง ต้ำนทำนใบจุดสีน�้ำตำลปำนกลำง เหมำะส�ำหรับกำรปลูก 
ปลำยฝน และฤดูแล้ง เป็นพันธุ ์ที่มีกำรสุกแก่ของฝักชุดแรกและชุดสุดท้ำย 
ใกล้เคียงกันมำกที่สุด คือ ฝักแรกแก่ห่ำงจำกฝักสุดท้ำยประมำณ 12 วัน  
ข้อด้อย คือไม่ตำ้นทำนต่อโรครำแป้ง

 • พันธุ์ชัยนาท	 72	 มีอำยุเก็บเกี่ยว 63 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 224 - 
230 กิโลกรัมต่อไร่ น�้ำหนัก 1000 เมล็ด ประมำณ 66 กรัม ลักษณะเด่น  
ปลูกได้ในทุกฤดูและทุกภำค ต้ำนทำนหนอนแมลงวันเจำะล�ำต้นปำนกลำง
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 • พันธุ ์	 มอ	 1	 ปรับปรุงพันธุ ์โดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
อำยุประมำณ 65 - 75 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 208 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น  
เป็นพันธุ์ที่ทนต่อสภำพน�้ำขัง เหมำะส�ำหรับกำรปลูกในภำคใต้ เช่น ปลูกแซม 
ในสวนยำง มีควำมต้ำนทำนโรคใบจุดสีน�้ำตำลปำนกลำง ข้อด้อย คือค่อนข้ำง
อ่อนแอต่อดินด่ำง

 • พันธุ ์ 	 มทส.	 1	 อำยุประมำณ 65 - 70 วัน ผลผลิตเฉลี่ย  
221 กิโลกรัมต่อไร ่ ลักษณะเด่น ฝักมีลักษณะเป็นหวี อยู ่ เหนือทรงพุ ่ม 
เก็บเกี่ยวง่ำย ฝักไม่มีขน ฝักเหนี่ยวไม่แตกง่ำย เวลำถูกฝนน�้ำไม่ซึมผ่ำนฝัก 
เข้ำไปหำเมล็ด ดังนั้นจึงสำมำรถรอเก็บเกี่ยวฝักรุ่น 1 และรุ่น 2 พร้อมกันได้  
ทนทำนต่อโรคใบจุดสีน�้ำตำล และรำแป้งปำนกลำง ข้อด้อย คือยังมีลักษณะ 
เมล็ดตันหลงเหลืออยู่

	 ถั่วเขียวผิวด�า

 • พันธุ์อู่ทอง	2	อำยุประมำณ 90 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 180 กิโลกรัมต่อไร่  
น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด ประมำณ 44 กรัม เมล็ดสีน�้ำตำลหรือสีแดง ขนำดเมล็ด 
เล็กสม�่ำเสมอ

 • พันธุ์พิษณุโลก	 2	 มีทรงพุ่มเตี้ยแคบและโปร่งกว่ำพันธุ์อู่ทอง 2  
อำยุประมำณ 77 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 190 กิโลกรัมต่อไร่ น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด  
ประมำณ 50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์อู่ทอง 2 โดยเฉพำะเมื่อปลูกในฤดูแล้ง
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การคลุกเชื้อไรโซเบียม

 ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียม เป็นกำรลงทุนที่ต�่ำที่สุด  
ปริมำณไนโตรเจนที่ตรึงได้จะเป็นอำหำรของต้นถั่ว และท�ำให้ดินอุดมสมบูรณ์  
โดยเฉพำะในพื้นที่ที่ไม่เคยปลูกถั่วเขียวมำก่อนหรือเคยปลูกแต่เว้นระยะเวลำปลูก
ไปนำน จ�ำเป็นต้องคลุกเชื้อไรโซเบียมแก่เมล็ดถั่วเขียวก่อนน�ำไปปลูก เพื่อเป็น 
กำรช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

 ข้อควรระวังในการคลุกเชื้อไรโซเบียม คือ
 • ใช้เชื้อไรโซเบียมส�ำหรับถั่วเขียวเทำ่นั้น
 • เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่คลุกไรโซเบียมแล้วควรใช้ให้หมดทันที
 • ไม่ควรปลูกถั่วเขียวที่คลุกเชื้อไรโซเบียมในดินที่แห้งมำกๆ เพื่อรอฝน
 • เมื่อหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแล้วควรรีบกลบทันที เพื่อไม่ให้เมล็ด 
  ถูกแดดเผำ
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วิธีการปลูก

	 ฤดูปลูก	สำมำรถปลูกได้ตลอดปี คือ ต้นฤดูฝน ปลำยฤดูฝน และแล้ง
หลังจำกเก็บเกี่ยวข้ำวนำปี

 • ต้นฤดูฝน ประมำณเดือนพฤษภำคมและมิถุนำยน เป็นกำร 
ปลูกถั่วเขียวผิวมันก่อนกำรปลูกพืชไร่อื่นๆ ถั่วเขียวจะได้รับปริมำณน�้ำฝน 
ตลอดฤดูปลูก มีกำรเจริญเติบโต แตกกิ่ง ก้ำน สำขำ มำกกว่ำกำรปลูกใน 
ฤดูอื่นๆ เวลำออกดอกจะติดฝักช้ำแต่ผลผลิตต่อไร่จะสูง ผลเสียของกำรปลูก 
ในช่วงนี้คือ กระทบฝนขณะเก็บเกี่ยวท�ำให้คุณภำพลดลง

 • ปลายฤดูฝน	 ประมำณเดือนสิงหำคมและกันยำยน เป็นกำรปลูก 
ตำมหลังพืชไร ่อื่นๆ กำรปลูกในช ่วงนี้  เกษตรกรจะปลูกถั่วเขียวผิวมัน  
และถั่วเขียวผิวด�ำ ผลผลิตที่ได้จะต�่ำกว่ำกำรปลูกช่วงฝน เนื่องจำกปริมำณ 
น�้ำฝนอำจจะไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโต โดยเฉพำะถ้ำฝนหยุดเร็วในช่วง 
ถั่วออกดอกจะมีผลกระทบต่อผลผลิตมำก แต่คุณภำพเมล็ดดีกว่ำเพรำะ 
เก็บเกี่ยวช่วงฝนหมด

 • ฤดูแล้ง	 ประมำณเดือนมกรำคมถึงกุมภำพันธ์ หลังเก็บเกี่ยว 
ข้ำวนำปี ถ้ำต้องกำรผลผลิตสูงไม่ควรปลูกเกินปลำยเดือนมกรำคม แต่ถ้ำอำกำศ 
หนำวอุณหภูมิต�่ำกว่ำ 15 องศำเซลเซียส ควรปลูกช้ำออกไปโดยให้เก็บเกี่ยว 
ในช่วงเดือนเมษำยนถึงพฤษภำคมก่อนฝนตกชุม

	 การเตรียมดิน	 การจัดการแปลงปลูก	 กำรเตรียมดินให ้
เหมำะสมในกำรปลูกถั่วเขียวเป็นสิ่งส�ำคัญมำก วิธีกำรเตรียมดินขึ้นอยู ่กับ 
สภำพพื้นที่ ลักษณะดินและจะสัมพันธ์กับวิธีกำรปลูก

 • ที่ดอน	 ถ้ำเป็นดินเหนียวควรมีกำรไถดะ และไถพรวนในขณะที่ดิน 
มีควำมชื้นพอเหมำะ และย่อยดินให้มีขนำดเล็ก ส�ำหรับดินร่วนหรือดินร่วน 
ปนทรำย ท�ำกำรเตรียมดินโดยใช้ผำน 7 เพียงครั้งเดียวก็พอ ในกรณีปลูก 
ถั่วเขียวต้นฝน ควรปลูกแบบเป็นแถวเป็นแนว สำมำรถก�ำจัดวัชพืชได้ดีกว่ำ 
กำรปลูกโดยวิธีหว่ำน เพรำะช่วงฤดูฝนมักมีปัญหำเรื่องวัชพืชมำก
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 • ในนา	 เป็นกำรปลูกในฤดูแล้งหลังกำรเก็บเกี่ยวข้ำวนำปี ในกรณีที่ 
เป็นดินร่วนปนทรำยหลังเก็บเกี่ยวข้ำว เกษตรกรตัดตอซังเมื่อดินหมำดหรือ 
ควำมชื้นพอเหมำะ จึงหว ่ำนเมล็ดพันธุ ์ถั่วเขียว แล้วใช ้ผำน 7 ไถกลบ 
ในครำวเดียวกัน บำงแห่งที่มีปัญหำเรื่องวัชพืชจะไถดะด้วยผำน 3 ตำกดินทิ้งไว ้
และเมื่อเก็บเศษวัชพืชออก แล้วไถด้วยผำน 7 อีกครั้ง ก่อนหว่ำนเมล็ดถั่วเขียว
แล้วครำดกลบเมล็ด
  กรณีเป็นดินเหนียวจัด อำจท�ำเฉพำะร่องระบำยน�้ำรอบแปลง และ
ท�ำกำรปลูกโดยไม่ไถเตรียมดิน กล่ำวคือ หลังเก็บเกี่ยวข้ำว พอดินหมำดให้ตัด 
ตอซังท�ำร่องระบำยน�้ำรอบกระทงนำ แล้วหว่ำนเมล็ดถั่วเขียว โดยไม่มีกำร 
ไถเตรียมดินและไถครำดกลบหลังหว่ำนเมล็ดแต่อย่ำงใด วิธีนี้เป็นกำรปลูกโดย 
ไม่ให้น�้ำจะท�ำได้ในบริเวณที่มีระดับน�้ำใต้ดินค่อนข้ำงสูง แต่กำรใช้วิธีนี้จะต้อง 
ใช้อัตรำเมล็ดพันธุ ์ปลูกสูงถึง 8 - 10 กิโลกรัมต่อไร่ (เผื่อเมล็ดไม่งอกและ 
นกมำจิกกินเมล็ดถั่วเขียวหลังปลูก)
  กรณีปลูกในเขตชลประทำนที่เป็นดินเหนียวจัด ต้องทิ้งไว้ให้ดินแห้งก่อน 
แล้วให้น�้ำเมื่อดินหมำดจึงค่อยไถพรวน วิธีนี้ดินจะแตกออกเป็นก้อนเล็ก 
ได้ง่ำย เพรำะหำกไถพรวนทันทีหลังเกี่ยวข้ำว ดินยังมีควำมชื้นสูง เมื่อไถดินจะ 
จับเป็นก้อนโตท�ำให้กลบเมล็ดพันธุ์ไม่ดี ควำมชุ่มชื้นในดินจะสูญหำยไปเร็วมำก  
กำรปลูกถั่วเขียวฤดูแล้งจะต้องรักษำควำมชื้นในดินให้มีกำรสูญเสียน้อยที่สุด

การปลูกถั่วเขียวการปลูกถั่วเขียว8



	 วิธีการปลูกและระยะปลูกสามารถปลูกได้	2	วิธี	คือ 

	 1.	 การปลูกแบบหว่าน	ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว อัตรำ 5-7 กิโลกรัมต่อไร่

	 	 สภาพไร่	 ปลูกหลังเก็บเกี่ยวพืชไร่ โดยอำศัยน�้ำฝน ภำยหลังกำร 
เตรียมดินไถพรวน และปรับพื้นที่ให้มีควำมลำดเอียงเล็กน้อยเพื่อป้องกัน 
น�้ำท่วมขัง ให้หว่ำนเมล็ดถั่วเขียวในขณะที่ดินมีควำมชื้นเพียงพอส�ำหรับกำรงอก 
ของเมล็ด และพรวนดินกลบทันที และควรมีกำรขุดร่องระบำยน�้ำ เพื่อให้น�้ำ 
ที่ท่วมขังระบำยได้เร็วขึ้น

	 	 สภาพนา	 กำรปลูกถั่วเขียวหลังนำโดยอำศัยควำมชื้นในดิน  
หลังเก็บเกี่ยวข้ำวแล้ว ให้ไถดินขณะที่ดินยังมีควำมชื้นเพียงพอส�ำหรับกำรงอก 
ของเมล็ด ควรเตรียมดินให้ละเอียด ให้หว่ำนเมล็ดถั่วเขียวแล้วพรวนดินกลบทันที 
เพื่อปิดผิวหน้ำดินกันกำรระเหยของน�้ำใต้ดิน ในกรณีดินเหนียวที่แห้งเกินไป 
ควำมชื้นไม่เพียงพอส�ำหรับกำรงอก ควรปล่อยให้ดินแห้งจนแตกระแหงแล้ว 
จึงปล่อยน�้ำเข้ำให้ท่วม และระบำยออกทันที ทิ้งไว้จนดินหมำดหรือควำมชื้น 
พอเหมำะ แล้วจึงไถพรวนและปลูกตำมวิธีกำรข้ำงต้น
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	 2.	 การปลูกเป็นแถว	ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวอัตรำ 4 - 5 กิโลกรัมต่อไร่

	 	 สภาพไร่	ปลูกแบบแถวเดี่ยว ใช้ระยะระหวำ่งแถว 50 เซนติเมตร  
ระยะระหว่ำงต้น 10 เซนติเมตร จ�ำนวน 2 ต้นต่อหลุม ได้จ�ำนวนต้น  
64,000 ต้นต่อไร่

	 	 สภาพนา	 ปลูกแบบแถวคู ่บนสันร ่อง ระยะระหว ่ ำงแถว  
50 เซนติเมตร ระยะระหว่ำงต้น 10 เซนติเมตร จ�ำนวน 2 ต้นต่อหลุม  
ได้จ�ำนวนต้น 64,000 ต้นต่อไร่ 

	 การใช้เครื่องปลูก	 ควรเตรียมดินให้ละเอียด และสม�่ำเสมอ  
ก่อนปลูก ใช้ระยะระหวำ่งแถว 50 เซนติเมตร จ�ำนวน 20 - 25 ต้น ต่อแถวยำว  
1 เมตร ได้จ�ำนวนต้น 64,000 - 80,000 ต้นต่อไร่
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การดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ย
 ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีควำมต้องกำรไนโตรเจนสูง แต่โดยธรรมชำติของ
พืชตระกูลถั่ว สำมำรถตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศมำใช้เป็นประโยชน์โดยกำร 
ท�ำงำนของจุลินทรีย์ไรโซเบียมที่ปมรำก จึงควรคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียม 
ถั่วเขียวก่อนปลูก
 • ถ้ำดินมีควำมเป็นกรดเป็นด่ำงต�่ำกว่ำ 5.5 ให้หว่ำนปูนขำวหรือ 
ปูนมำร์ล อัตรำ 100 - 200 กิโลกรัมต่อไร่ พรวนกลบแล้วปล่อยทิ้งไว้ 14 วัน 
ก่อนปลูก
 • ถ้ำในดินมีอินทรียวัตถุสูงกว่ำ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสเป็น 
ประโยชน์มำกกว่ำ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแตสเซี่ยมที่แลกเปลี่ยนได้  
มำกกว่ำ 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี
 • กำรปลูกโดยทั่วไปใส่ปุ ๋ยเคมีสูตร 12 - 24 - 12 อัตรำ 20 -  
30 กิโลกรัมต่อไร่ หวำ่นพร้อมกับกำรเตรียมดิน
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การให้น�้า
 แม้ว ่ำถั่วเขียวเป ็นพืชทนแล้ง ใช ้น�้ำน ้อยตลอดฤดูปลูกประมำณ  
220 มิลลิเมตร แต่ช่วงวิกฤติถั่วเขียวไม่ควรขำดน�้ำ คือระยะออกดอกและ 
ติดฝัก ต้นถั่วเขียวควรได้รับน�้ำเพียงพอ มิฉะนั้นผลผลิตอำจตกต�่ำได้
 • กำรปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้งเขตชลประทำน ควรให้น�้ำทันทีหลังปลูก
หรือเมื่อดินมีควำมชื้นไม่เพียงพอส�ำหรับกำรงอก โดยทั่วไปจะให้น�้ำประมำณ  
3 - 4 ครั้ง ตลอดฤดูกำล 
 • กำรปลูกถั่วเขียวในฤดูฝน ในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน�้ำหรือชลประทำน 
ควรศึกษำปริมำณน�้ำฝนย้อนหลัง เพื่อจัดช่วงระยะเวลำปลูกไม่ให้กระทบ 
ฝนทิ้งช่วงในระยะออกดอกและติดฝัก ขณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกฝน 
ในระยะเก็บเกี่ยว ซึ่งจะให้ผลผลิตคุณภำพต�่ำ
 • ในพื้นที่ที่ระดับน�้ำใต้ดินสูง และลักษณะดินเป็นดินเหนียวหรือ 
ดินร่วนปนเหนียว สำมำรถปลูกถั่วเขียวโดยกำรให้น�้ำเพียงครั้งเดียวหรือ 
ไม่ให้น�้ำเลย เช่น ในกรณีปลูกในนำหลังเกี่ยวข้ำว หว่ำนเมล็ดแล้วไถกลบถั่วเขียว 
ก็สำมำรถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงพอสมควร
 • ในกรณีที่มีน�้ำจ�ำกัด ควรใช้วัสดุ เช่น ฟำงข้ำวคลุมดิน เพื่อลด 
ควำมรุนแรงของกำรขำดน�้ำ

 ข้อควรระวัง อย่าให้ถั่วเขียวขาดน�้าในระยะงอก ออกดอก และติดฝัก 
เพราะจะท�าให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก
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ศัตรูพืช

วัชพืชที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

 • ชนิดวัชพืช
  2	 วัชพืชฤดู เดียว	 เป ็นวัชพืชที่ 
ครบวงจรชีวิตภำยในฤดูเดียว ส่วนมำกขยำยพันธุ์
ด้วยเมล็ด
   ประเภทใบแคบ เช ่น หญ้ำนก 
สีชมพู หญ้ำตีนนก หญ้ำตีนกำ หญ้ำปำกควำย  
หญ้ำรังนก และหญำ้ดอกขำว เป็นต้น
   ประเภทใบกว ้าง เช ่น ผักยำง  
ผักปลำบ ผักโขม ปอวัชพืช ผักเบี้ยหิน ผักเสี้ยนผี  
สำบแร้งสำบกำ ผักครำดหัวแหวน ผักไผ่น�้ำ หญ้ำ
ก�ำมะหยี่ เทียนนำ และกะเม็ง เป็นต้น 
   ประเภทกก เช่น กกทรำย เป็นต้น

  2 วัชพืชข้ามป	ี เป็นวัชพืชที่ขยำยพันธุ์
ด้วยต้น รำก เหงำ้ หัวและไหลได้ดีกว่ำกำรขยำยพันธุ์
ด้วยเมล็ด
   ประเภทใบแคบ เช่น หญ้ำแพรก  
หญ้ำตีนติด และหญ้ำชันกำด เป็นต้น 
   ประเภทใบกว้าง เช่น ไมยรำบเครือ 
สำบเสือ และตดหมูตดหมำ เป็นต้น
   ประเภทกก เช่น แห้วหมู และกก 
ดอกตุ้ม เป็นต้น
 กำรเตรียมแปลงที่ดีก่อนกำรปลูกจะช่วยลด
ปริมำณวัชพืชในแปลงได้มำก

หญ้ารังนก

หญ้าปากควาย

ผักยาง

โทงเทง

แห้วหมู
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 • การก�าจัดวัชพืช	ท�ำได้ 2 วิธี คือ

	 	 1.	 วิธีกล	
   2 ไถดิน 1 ครั้ง ตำกดิน 7 - 10 วัน พรวน 1 ครั้ง แล้วครำด
เก็บซำก รำก เหงำ้ หัว ไหล ของวัชพืชข้ำมปี ออกจำกแปลง ก่อนปลูกถั่วเขียว
   2 ใช้เครื่องมือกล เช่น จอบหรือไถชักร่องก�ำจัดวัชพืช 
ระหว่ำงแถวของถั่วเขียวในกรณีที่ปลูกแบบโรยเป็นแถว หรือใช้เครื่องปลูก 
เป็นแถวเป็นแนว 1 - 2 ครั้ง ตำมควำมจ�ำเป็น เมื่อถั่วเขียวอำยุ 15 และ 30 วัน 
หลังงอก
   2 คลุมดินด้วยเศษซำกวัชพืชหรือฟำงข้ำวทันทีหลังปลูก

	 	 2.	 สารเคมี	 ในกรณีที่กำรป้องกันก�ำจัดวัชพืชด้วยวิธีกลไม่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอ ให้ใช้สำรเคมีก�ำจัดวัชพืช กำรใช้สำรเคมี มี 2 ประเภท  
คือก่อนและหลังวัชพืชงอก ทั้งนี้สัมพันธ์กับวิธีปลูก ชนิดของวัชพืชในแปลงปลูก 
และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ข้อจ�ำกัดด้ำนเวลำ กล่ำวคือ สำรควบคุมประเภทหลังงอก
พ่นหลังจำกวัชพืชงอกแล้ว แต่พืชยังไม่งอก กรณีปลูกโดยไม่ไถเตรียมดินหรือ 
ปลูกตำมพืชอื่น ให้เลือกใช้วิธีพ่นสำรก�ำจัดวัชพืชตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 สารใช้ป้องกันก�าจัดวัชพืชในถั่วเขียว

วัชพืช สารป้องกันก�าจัด
วัชพืช1/

อัตราการใช้/ 
น�้า	20	ลิตร/
พื้นที่	1	งาน

วิธีการใช้/ 
ข้อควรระวัง

วัชพืชฤดูเดียว
ที่เกิดจำกเมล็ด 
ทั้งวัชพืชใบแคบ
และใบกว้ำง

อะลำคลอร์  
(48% EC)

125-150 
มิลลิลิตร

พ่นทันทีหลังปลูก  
ก่อนถั่วเขียวและวัชพืชงอก 
ขณะพ่นดินควรมีควำมชื้น
และไม่มีวัชพืชขึ้นอยู่

ออกซำไดอะซอน  
(25% EC)

80-150 
มิลลิลิตร

อิมำเซทำเพอร์  
(5.3% AE)

75-95 
มิลลิลิตร

ฟลูอะซิฟอบ-พี-
บิวทิล (15% EC) + 
โฟมีซำเฟน  
(25% EC)

40+40 
มิลลิลิตร

พ่นคลุมไปบนต้นถั่วเขียว 
และวัชพืช ระยะที่วัชพืช
ส่วนใหญ่ มี 3-5 ใบ หรือ
ประมำณ 15-20 วันหลังงอก 
ห้ำมใช้โฟมีซำเฟนเกินอัตรำ
ที่ก�ำหนด เพรำะอำจเป็น
อันตรำยต่อต้นถั่วเขียว

ควิซำโลฟอบ-พี- 
เทฟิวริล (6% EC) +  
โฟมีซำเฟน  
(25% EC)

50+40 
มิลลิลิตร

วัชพืชฤดูเดียว
ที่เกิดจำกเมล็ด 
และเป็นวัชพืช 
ใบแคบมำก

ฟลูอะซิฟอบ-พี-
บิวทิล (15%EC)

40
มิลลิลิตร

พ่นคลุมไปบนต้นถั่วเขียว 
และวัชพืช ระยะที่วัชพืช 
ส่วนใหญ่มี 3-5 ใบ หรือ
ประมำณ 15-20 วันหลังงอก

ควิซำโลฟอบ-พี- 
เทฟิวริล (25% EC)

50
มิลลิลิตร
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วัชพืช สารป้องกันก�าจัด
วัชพืช1/

อัตราการใช้/ 
น�้า	20	ลิตร/
พื้นที่	1	งาน

วิธีการใช้/ 
ข้อควรระวัง

วัชพืชฤดูเดียว
ที่เกิดจำกเมล็ด 
และเป็นพืช 
ใบกว้ำงมำก

โฟมีซำเฟน  
(25% EC)

40
มิลลิลิตร

พ่นคลุมไปบนต้นถั่วเขียว 
และวัชพืช ระยะที่วัชพืช
ส่วนใหญ่มีใบ 3-5 ใบ หรือ
ประมำณ 15-20 วันหลังงอก 
ห้ำมใช้เกินอัตรำที่ก�ำหนด 
เพรำะอำจเป็นอันตรำย 
ต่อต้นถั่วเขียว

วัชพืชฤดูเดียว
ที่เกิดจำกเมล็ด 
และต้นวัชพืช 
ที่งอกขึ้นมำ 
ก่อนปลูกถั่วเขียว  
ทั้งวัชพืชใบแคบ
และใบกว้ำง 
วัชพืชข้ำมปี  
และต้นวัชพืช 
ที่งอกขึ้นมำก่อน
ปลูกถั่วเขียว  
ทั้งวัชพืชใบแคบ
และใบกว้ำง

อะลำคลอร์  
(48% EC) +  
พำรำควอท  
(27.6% SL)

125+75 
มิลลิลิตร

พ่นทันทีหลังปลูก  
ก่อนถั่วเขียวและวัชพืชงอก 
ขณะพ่นดินควรมีควำมชื้น
และมีวัชพืชงอกขึ้นมำ 
ก่อนปลูกถั่วเขียว

อะลำคลอร์  
(48% EC) +  
ไกลโฟเสท  
(48% SL)

125+100 
มิลลิลิตร

1/ ในวงเล็บคือ เปอร์เซ็นต์สำรออกฤทธิ์และรูปแบบของสำรก�ำจัดวัชพืช

ตารางที่ 1 สารใช้ป้องกันก�าจัดวัชพืชในถั่วเขียว (ต่อ)
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โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด
1.	 โรคราแป้ง
	 สาเหตุ	 เชื้อรำ Oidium sp.

	 ลักษณะอาการ	 พบเส้นใยสีขำวคล้ำยผงแป้งโรยอยู่บนใบหรือส่วน 
ของพืชที่ถูกเชื้อรำเข้ำท�ำลำย ต่อมำใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและแห้งตำยไป  
ถ้ำเชื้อรำเข้ำท�ำลำยในระยะกล้ำอำจท�ำให้ต้นกล้ำตำย แต่ถ้ำเชื้อรำเข้ำท�ำลำย 
ในระยะออกดอกจะท�ำให้ต้นแคระแกร็น ติดฝักน้อย ฝักและเมล็ดมีขนำดเล็กลง  
ฝักที่มีเชื้อรำสีขำวคล้ำยผงแป้งขึ้นคลุมฝักจะบิดเบี้ยวแคระแกร็น และเมล็ด 
ไม่สมบูรณ์ เชื้อรำแพร่ระบำดโดยลม

	 ช่วงเวลาระบาด	 เป็นโรคที่พบระบำดในช่วงอำกำศแห้งและเย็น 
ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน - กุมภำพันธ์

	 การป้องกันก�าจัด
 • ก�ำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอำศัยของโรค
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดโรคพืชตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 2

2.	 โรครากเน่า	โคนเน่า
	 สาเหตุ	 เชื้อรำ Pythium aphanidermatum

	 ลักษณะอาการ	 ผิวนอกของรำกและโคนต้นส่วนที่ติดดินมีสีน�้ำตำล  
ถ้ำในแปลงมีควำมชื้นสูงอำกำรของโรคจะลุกลำมอย่ำงรวดเร็วและพบเส้นใย 
สีขำวละเอียดปกคลุมบริเวณแผล ต้นถั่วเขียวที่เป็นโรคจะเหี่ยวและแห้งตำย  
ท�ำควำมเสียหำยให้กับถั่วเขียวในทุกแหล่งปลูก โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝน  
ดินมีควำมชื้นสูง ดินมีน�้ำขัง และกำรระบำยน�้ำไม่ดี เชื้อรำสำมำรถเข้ำท�ำลำย 
ต้นถั่วเขียวได้ทุกระยะกำรเจริญเติบโต ถ้ำเข้ำท�ำลำยเมล็ด 
เมล็ดจะเน่ำก่อนงอก โดยทั่วไป ถำ้ต้นถั่วเขียว
อำยุ 1 - 2 สัปดำห์จะอ่อนแอต่อกำร
เข้ำท�ำลำยของเชื้อรำมำก
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	 ช่วงเวลาระบาด	ช่วงฤดูฝนดินมีควำมชื้นสูง

	 การป้องกันก�าจัด
 • เตรียมแปลงให้มีกำรระบำยน�้ำดีและไม่มีน�้ำขัง
 • ในแหล่งที่ระบำดประจ�ำ คลุกเมล็ดก่อนปลูกตำมค�ำแนะน�ำใน 
ตำรำงที่ 2
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดโรคพืชตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 2
 • ถอนและเผำ ท�ำลำยต้นที่เป็นโรค
 • ปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับกำรปลูกถั่วเขียว ไม่ควรปลูกถั่วเขียวซ�้ำ 
ที่เดิมติดต่อกัน

3.	 โรคใบจุดสีน�้าตาล
	 สาเหตุ	 เชื้อรำ Cercospora canescens

	 ลักษณะอาการ	 มักระบำดในฤดูฝน พบแผลบนใบจุดสีน�้ำตำล 
ค่อนข้ำงกลม ขอบแผลไม่สม�่ำเสมอตรงกลำงแผลมีสีเทำ ขนำดแผล 1 - 5 มิลลิเมตร  
ถ้ำอำกำรรุนแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลและแห้งร่วงหล่น โรคนี้สำมำรถเข้ำ
ท�ำลำยได้ทุกระยะกำรเจริญเติบโตท�ำให้ผลผลิตเสียหำยมำก จะเป็นรุนแรงขึ้น 
ในระยะที่ต้นถั่วเขียวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ท�ำให้สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียง 
ครั้งเดียว ฝักจะลีบและขนำดของเมล็ดเล็กลง

	 ช่วงเวลาระบาด	 ระบำดอย่ำงรุนแรงในฤดูฝน

	 การป้องกันก�าจัด
 • ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ต้ำนทำนโรค เช่น พันธุ์ชัยนำท 36
 • หลีกเลี่ยงกำรปลูกถั่วเขียวในช่วงที่มีกำรระบำดของโรค

 • ก� ำ จั ด วั ช พื ช บ ริ เ ว ณ ร อ บ แ ป ล ง ป ลู ก  
  เพื่อไม่ให้เกิดกำรสะสมของโรค
 • ถ้ำพบระบำดมำกควรพ่นสำรป้องกันก�ำจัด 
  โรคพืชตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 2
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4.	 โรคไวรัสใบด่างเหลือง
	 สาเหตุ	 เชื้อไวรัส Mungbean Yellow Mosaic Virus (MYMV)

	 ลั กษณะอาการ 	 ต ้ นที่ 
เป็นโรคใบจะเป็นจุดสีเหลืองเล็กๆ 
กระจำยอยู ่ทั่วไปบนใบท�ำให ้ใบม ี
สีเหลืองปนเขียว ต่อมำอำกำรใบจุด
สีเหลืองนี้จะกระจำยแผ่ออกไปเป็น
ผืนใหญ่ และในที่สุดใบเปลี่ยนเป็น 
สีเหลืองจัด ต่อมำอำกำรลำมขึ้นไปสู่ 
ใบยอด ท�ำให้ยอดที่แตกใหม่มีอำกำรด่ำงเหลือง ต้นแคระแกร็น ไม่ออกดอกและ 
ไม่ติดฝัก แต่ถ้ำโรคนี้เกิดในระยะที่ติดฝักแล้ว ฝักจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจัด ขนำดเล็ก 
และสั้นผิดปกติ ส่วนมำกฝักจะงอขึ้นไม่ติดเมล็ดหรือเมล็ดจะลีบเล็กกว่ำต้นปกติ

	 ช่วงเวลาระบาด	 โรคนี้พบระบำด ท�ำควำมเสียหำยกับถั่วเขียวได้ 
ทุกระยะกำรเจริญเติบโต ตั้งแต่ถั่วเขียวอำยุประมำณ 2 สัปดำห์ขึ้นไป

	 การป้องกันก�าจัด
 • หลกีเลีย่งกำรปลกูถัว่เขยีวในบรเิวณทีม่กีำรระบำดของโรค ถ้ำจ�ำเป็น
ให้ถอนต้นที่เป็นโรคเผำท�ำลำย เว้นระยะ 2 - 3 เดือน จึงค่อยปลูกใหม่
 • ก�ำจัดพืชอำศัยทั้งในและนอกแปลงปลูก เช่น พืชตระกูลถั่วและ 
วัชพืชต่ำงๆ
 • พ่นสำรก�ำจัดแมลงเมื่อพบแมลงหวี่ขำวระบำดมำก เช่น อิมิดำ- 
โคลพริด 5 % EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน�้ำ 20 ลิตร หรือไตรอะโซฟอส 40 %  
EC อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน�้ำ 20 ลิตร หรือ คำร์โบซัลแฟน 20 % EC อัตรำ  
60 มิลลิลิตรต่อน�้ำ 20 ลิตร โดยพ่น 2 - 3 ครั้ง ห่ำงกัน 7 - 10 วัน
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5.	 อาการที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก

	 ลักษณะอาการ	 ส่วนใหญ่พบในดินด่ำงสีด�ำชุดตำคลี อำกำรที่พบ 
คือใบยอดที่แตกออกมำใหม่มีสีเหลืองซีดแต่เส้นกลำงใบยังคงมีสีเขียว ถ้ำขำด
รุนแรงใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีดจนเกือบขำว ต้นแคระแกร็นผลผลิตลดลง  
หรือไม่ได้ผลผลิต

	 การป้องกันก�าจัด
 • ใช้พันธุ์ทนทำน ได้แก่ พันธุ์ชัยนำท 84 - 1 ชัยนำท 72 และชัยนำท 36
 • พ่นเหล็กซัลเฟต ควำมเข้มข้น 0.5 % อัตรำ 3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อ 
ต้นถั่วเขียวอำยุ 20, 30 และ 40 วันหลังงอก
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ตารางที่ 2 การป้องกันก�าจัดโรคถั่วเขียว

โรค สารป้องกัน
ก�าจัดโรคพืช1/

อัตราการใช้/
น�้า	20	ลิตร

วิธีการใช้/
ข้อควรระวัง

หยุดการใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว	

(วัน)

รำแป้ง เบโนมิล
(50% DS)

15-20 กรัม พ่นเมื่อถั่วเขียว
อำยุ 30 วัน 
และพ่นซ�้ำอีก
ทุก 10 วัน 
รวม 3 ครั้ง

14

รำกเน่ำโคนเน่ำ เมทำแลกซิล 
(35% DS)

5 กรัม/
เมล็ดพันธุ์ 
1 กิโลกรัม

คลุกเมล็ดพันธุ์
ก่อนปลูก

-

ใบจุดสีน�้ำตำล เบโนมิล
(50% WP)

15-20 กรัม พ่นถั่วเขียว
เมื่ออำยุ 30 วัน
และพ่นซ�้ำอีก 
1-2 ครั้ง 
ทุกๆ 7-10 วัน 
ขึ้นอยู่กับควำม
รุนแรงของโรค

14

ไทโอฟำเนต-
เมทิล
(70% WP)

20 กรัม

1/  ในวงเล็บคือ เปอร์เซ็นต์ของสำรออกฤทธิ์และรูปแบบของสำรป้องกันและก�ำจัดโรคพืช
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แมลงศัตรูที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	 หนอนแมลงวันเจาะล�าต้น
 Ophiomyia phaseoli (Tryon)
 Melanagromyza sojae (Zehntner)

	 ลักษณะและการท�าลาย	 ตัวเต็มวัยเป็นแมลงขนำดเล็ก สีเทำด�ำ  
ขนำดประมำณ 2 - 3 มิลลิเมตร วำงไข่ในเนื้อเยื่อของใบ หนอนจะชอนไชไป 
กัดกินเนื้อเยื่อแกนกลำงล�ำต้น หรือเนื้อเยื่อรอบๆล�ำต้นในระดับผิวดิน ท�ำให้ 
เนื้อเยื่อล�ำต้นเน่ำเปื่อย หำกเข้ำท�ำลำยรุนแรงในระยะต้นอ่อน อำจท�ำให้ต้นตำย 
ต้นแคระแกร็น ผลผลิตลดลง

	 ช่วงเวลาระบาด	 ระยะต้นอ่อน หรือถั่วเขียวอำยุ 7 - 21 วัน

	 การป้องกันก�าจัด
 • คลุกเมล็ดก่อนปลูกหรือพ่นสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืชตำม 
ค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 3
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2.	 เพลี้ยไฟ
 Megalurothrips usitatus (Bagnall)

	 ลักษณะและการท�าลาย เป็นแมลงขนำดเล็ก ขนำดประมำณ  
1 - 3 มิลลิเมตร สีเหลือง สีน�้ำตำลหรือน�้ำตำลด�ำ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกิน 
น�้ำเลี้ยงจำกส่วนอ่อนต่ำงๆ ของพืช เช่น ใบ และดอก ท�ำให้ใบหงิกงอบิดเบี้ยว 
แห้งกรอบ ดอกร่วง ติดฝักน้อย

	 ช่วงเวลาระบาด ในฤดูแล้ง ประมำณปลำยเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 
หรือในฤดูฝนที่เกิดสภำวะฝนทิ้งช่วง อำกำศร้อนและควำมชื้นสัมพัทธ์สูง

	 การป้องกันก�าจัด
 • ในฤดูแล้ง ควรปลูกถั่วเขียวกลำงเดือนธันวำคม - กลำงเดือนมกรำคม 
ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรท�ำลำยของแมลงน้อยที่สุด
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 3

3.	 หนอนกระทู้ผัก
 Spodoptera litura (Fabricius)

	 ลกัษณะและการท�าลาย ตวัเตม็วยัเป็นผเีสือ้กลำงคนื เมือ่กำงปีกกว้ำง
ประมำณ 3 เซนติเมตร วำงไข่เป็นกลุ่มตำมใบพืช มีขนสีน�้ำตำลอ่อนปกคลุมไว้  
ตัวหนอนมีสีเขียวหรือน�้ำตำลอ่อนมีจุดสีด�ำ 2 จุดด้ำนข้ำง ท�ำลำยโดนกัดกินใบ 
ดอกและฝักอ่อน ในเวลำกลำงวันมักหลบซ่อนในดิน
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	 ช่วงเวลาระบาด ระบำดทุกระยะกำรเจริญเติบโตของพืชในถั่วเขียว 
ที่ปลูกฤดูแล้งพบมำกระหว่ำงเดือนมกรำคม-มีนำคม

	 การป้องกันก�าจัด
 • เก็บกลุ่มไข่และตัวหนอนท�ำลำย
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 3

4.	 หนอนเจาะสมอฝ้าย
 Helicoverpa armigera (Hubner)

	 ลักษณะและการท�าลาย ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืน วำงไข่เป็น
ฟองเดี่ยวๆ ตำมส่วนต่ำงๆของพืช ตัวหนอนมีสีต่ำงๆ กัน ได้แก่เขียวเหลืองเทำ 
และน�้ำตำลเข้ม มีขนรอบตัวและมีแถบสีด�ำพำดยำวตำมด้ำนข้ำงล�ำต้น ท�ำลำย 
ถั่วเขียวผิวด�ำโดยกัดกินใบ ดอก เจำะฝักและกัดกินเมล็ดภำยในฝัก

	 ช่วงเวลาระบาด	 ในฤดูแล้ง ประมำณเดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม

	 การป้องกันก�าจัด
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 3 
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5.	 หนอนเจาะฝักมารูค่า
 Maruca vitrata (Fabricius)

	 ลักษณะและการท�าลาย ตัวเต็ม
วยัเป็นผเีสือ้กลำงคนื เมือ่กำงปีกกว้ำงประมำณ 
2.3 - 3 เซนติเมตร วำงไข่ไว้ที่กลีบดอก ตัวหนอน 
มีสีขำวและขำวเหลือง มีจุดสีน�้ำตำลด�ำเป็นคู่ บนส่วนหลังของล�ำตัวทุกปล้อง 
ท�ำควำมเสียหำยกับถั่วเขียว โดยสร้ำงใยมำพันช่อดอก แล้วอำศัยอยู่ภำยในกัดกิน 
เกสรดอก และกลีบดอกจนหมด แล้วเคลื่อนย้ำยไปเจำะกัดกินดอกอื่นๆ ต่อไป  
เมื่อท�ำลำยดอกหมดแล้ว หนอนจะเจำะเข้ำท�ำลำยดอกที่อยู่ติดกับดอกหรือติดกับ 
ใบและกัดกินเมล็ดภำยในฝัก ท�ำให้ผลผลิตลดลงมำกหรือไม่ได้ผลผลิตเลย

	 ช่วงเวลาระบาด	 ระยะออกดอกและติดฝัก ปลำยฤดูฝนประมำณเดือน
สิงหำคม-ตุลำคม

	 การป้องกันก�าจัด	
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 3

6.	 เพลี้ยอ่อน
 Aphis craccivora (Koch)

	 ลักษณะและการท�าลาย เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงปำกดูดที่มีขนำดเล็ก
เคลื่อนไหวชำ้ ผนังล�ำตัวอ่อนนุ่มมีส่วนท้องโต ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลักษณะ
คล้ำยกันมำก ดูดกินน�้ำเลี้ยงตำมยอดใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ท�ำให้ต้นแคระ
แกร็น ยอดบิดเบี้ยว และเมล็ดลีบ ท�ำให้ผลผลิตเสียหำย
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	 ช่วงเวลาระบาด ในฤดูแล้ง ประมำณเดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม  
ฤดูฝนประมำณเดือนกันยำยน - ตุลำคม

	 การป้องกันก�าจัด
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 3

7.	 ด้วงถั่วเขียว
 Callosobruchus maculatus (Fabricius)
 Callosobruchus chinensis (Linnaeus)

	 ลกัษณะและการท�าลาย ตวัเตม็วยัมสีนี�ำ้ตำล 
เป็นด้วงปีกแข็งขนำดเล็กประมำณ 3.0 - 4.5 มิลลิเมตร  
ปีกสั้นไม่คลุมสุดล�ำตัว มีแถบหรือจุดสีน�้ำตำลแก่บนปีก 
ทั้งสองข้ำง ปลำยปีกมีสีด�ำ ล�ำตัวเรียวแคบไปทำง 
ส่วนหัว หัวเล็กและงุ้มเข้ำหำส่วนอก เข้ำท�ำลำยเมล็ด
โดยวำงไข่สีขำวนวลที่ผิวเมล็ด หนอนเป็นระยะเดียว 
ที่ท�ำลำยเมล็ด เมื่อฟักออกจำกไข่แล้วเจำะเข้ำไปอำศัยและ 
กัดกินเนื้อภำยในเมล็ด และเข้ำดักแด้อยู ่ภำยในจนกระทั่งเป็น 
ตัวเต็มวัย จึงเจำะรูกลมออกมำภำยนอก ถั่วเขียวจะถูกด้วงถั่วเขียวเข้ำท�ำลำย 
ตั้งแต่ยังเป็นฝักอยู่ในไร่ ซึ่งจะเจริญเติบโตและขยำยพันธุ์ต่อในโรงเก็บ

	 ช่วงเวลาระบาด ระบำดตลอดปี

	 การป้องกันก�าจัด
 • ท�ำควำมสะอำดโรงเก็บก่อนน�ำเมล็ดเข้ำเก็บรักษำ
 • เมื่อพบแมลงต้องท�ำกำรก�ำจัดทันที
 • ใช้สำรคลุกเมล็ด หรือสำรรมเมล็ดตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 3
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ตารางที่ 3 การใช้สารป้องกันก�าจัดแมลงถั่วเขียว

แมลงศัตรูพืช สารป้องกัน
ก�าจัดแมลง1/

อัตราการใช้/
น�า้	20	ลิตร วิธีการใช้/ข้อควรระวัง

หยุดการใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว	

(วัน)

หนอนแมลงวัน
เจำะล�ำต้น

ไตรอะโซฟอส 
(40% EC)

50 มิลลิลิตร พ่นหลังจำกถั่วเขียว 
งอกพ้นดิน 7-10 วัน 
และพ่นซ�้ำอีก 1-2 ครั้ง 
ห่ำงกัน 7 วัน

14

อิมิดำโคลพริด 
(70% WS)

2 กรัม/เมล็ด  
1 กิโลกรัม

คลุกเมล็ดก่อนปลูก -

เพลี้ยไฟ คำร์โบซัลแฟน 
(20% EC)

50 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยไฟ
ท�ำลำยใบและดอก 
ในระยะที่ถั่วเขียว 
เจริญเติบโตทำงใบ 
และล�ำต้นจนถึงระยะ 
ติดฝักอ่อน ควรพ่น  
1-2 ครั้ง หำ่งกัน  
7-10 วัน

14

ไตรอะโซฟอส 
(40% EC)

50 มิลลิลิตร 14

หนอนกระทู้ฝัก ไตรอะโซฟอส 
(40% EC)

40 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบใบถูกท�ำลำย
มำกกว่ำ 30 % 1-2 ครั้ง 
ห่ำงกัน 7-10 วัน

14

หนอนเจำะ
สมอฝ้ำย

ไตรอะโซฟอส 
(40% EC)

50 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบหนอนเกิน 
2-3 ตัว/แถวถั่วเขียว 
ยำว 1 เมตร หรือพ่น  
1-2 ครั้ง หำ่งกัน  
7-10 วัน ในระยะ 
ถั่วเขียวออกดอก

14

คลอร์ไพริฟอส 
(40 % EC)

50 มิลลิลิตร 7
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แมลงศัตรูพืช สารป้องกัน
ก�าจัดแมลง1/

อัตราการใช้/
น�า้	20	ลิตร วิธีการใช้/ข้อควรระวัง

หยุดการใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว	

(วัน)

หนอนเจำะฝัก 
มำรูค่ำ

ไตรอะโซฟอส 
(40% EC)

50 มิลลิลิตร พ่นเมื่อดอกและฝัก 
ถูกท�ำลำย 30% ในระยะ
ถั่วเขียวออกดอกและฝัก
ถูกท�ำลำย 20% ในระยะ
ฝักแรกเต่ง ควรพ่น  
1-2 ครั้ง หำ่งกัน 10 วัน

แลมบ์ด้ำ- 
ไซฮำโล  
(2.5% EC)

20 มิลลิลิตร

เพลี้ยอ่อน ไตรอะโซฟอส 
(40% EC)

40 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยอ่อน
ระบำดมำก 1-2 ครั้ง 
ห่ำงกัน 7-10 วัน

คำร์โบซัลแฟน 
(20% EC)

50 มิลลิลิตร

ด้วงถั่วเขียว อลูมิเนียมฟอส
ไฟด์ (56% TB)

อัตรำที่ใช้ 2-3 
เม็ด/เมล็ดถั่ว
เขียว 1 ตัน

รมเมล็ดนำน เวลำ  
5-7 วัน โดยใช้ 
ผ้ำพลำสติกหนำ  
0.2 มิลลิเมตร และ 
ใช้ถุงทรำยทับชำยผ้ำ 
เพื่อเก็บกักก๊ำซสำรรม 
ที่ใช้แล้วจะสลำยตัว 
เป็นผง ให้น�ำไปฝังดิน

1/  ในวงเล็บคือ เปอร์เซ็นต์ของสำรออกฤทธิ์และรูปแบบของสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

ตารางที่ 3 การใช้สารป้องกันก�าจัดแมลงถั่วเขียว (ต่อ)
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การเก็บเกี่ยว	และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว
 ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีกำรสุกแก่ของฝักในต้นเดียวกันไม่พร้อมกัน อำยุกำร 
เก็บเกี่ยวถั่วเขียวขึ้นอยู ่กับพันธุ ์และสภำพแวดล้อม ถ้ำสภำพกำรเพำะปลูก 
มีอุณหภูมิต�่ำและควำมชื้นสูง อำยุเก็บเกี่ยวถั่วเขียวจะยืดออกไป แต่สภำพแวดล้อม
กำรเพำะปลูกมีอุณหภูมิสูง ควำมชื้นต�่ำ อำยุกำรเก็บเกี่ยวจะสั้นลง โดยทั่วไปจะ 
เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง โดยเก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่อมีฝักแก่ (ฝักแก่มีสีด�ำ) ร้อยละ 80  
และครั้งที่ 2 หลังจำกเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมำณ 14 วัน เก็บเกี่ยวโดยใช้มือปลิด  
แต่ถ้ำเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกล จะท�ำให้เก็บเกี่ยวถั่วเขียวได้เร็ว แต่สำมำรถ 
เก็บเกี่ยวถั่วเขียวได้เพียงครั้งเดียว ท�ำให้สูญเสียเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่แก่

การตากและนวด

 การตาก น�ำฝักถั่วเขียวมำตำกแดด ในกรณีที่ตำกบนพื้นดินให้ใช้ผำ้ใบ
หรือผ้ำพลำสติกรองพื้นกันควำมชื้น ตำกประมำณ 1-2 แดด เพื่อให้ควำมชื้นฝัก
และเมล็ดลดลงเหลือประมำณร้อยละ 11-13
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 การนวด สำมำรถท�ำได้ 3 วิธี ได้แก่

 • ใช้แรงงำนคน โดยเอำฝักถั่วเขียวใช้กระสอบผ้ำหรือพลำสติกแล้ว 
ใช้ไม้ทุบ กำรใช้วิธีนี้ใช้เวลำนำน สิ้นเปลืองแรงงำน แต่ได้เมล็ดคุณภำพดี  
มีกำรแตกหักของเมล็ดน้อยมำก 

 • ใช ้รถเหยียบย�่ ำ  วิธีนี้ท�ำได ้ โดยกองฝ ักถั่ ว เขียวสูงประมำณ  
25 เซนติเมตรบนที่แห้ง ลำนซีเมนต์ หรือลำนดินที่อัดแน่นและรองพื้นด้วยผำ้ใบ 
ใช้รถไถเดินตำมหรือรถแทร็กเตอร์ย�่ำ ควรปล่อยลมยำงให้อ่อนและใช้ควำมเร็ว
รอบของเครื่องต�่ำ เพื่อลดกำรแตกหักของเมล็ดถั่วเขียว

 • ใช้เครื่องกะเทำะเมล็ดถั่วเขียว ซึ่งจะสำมำรถกะเทำะถั่วเขียวที่มี
ควำมชื้นของเมล็ด 11.0 - 13.5 เปอร์เซ็นต์ อัตรำท�ำงำน 550 รอบต่อนำที
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การเก็บรักษา
 หลังนวดเสร็จแล้ว ท�ำควำมสะอำดเมล็ดโดยฝักหรือใช้แรงลมเพื่อ 
เอำเศษเปลือกฝักหรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ออก แล้วน�ำเมล็ดไปผึ่งแดดเพื่อลด 
ควำมชื้นให้เหลือประมำณ 11 - 12 เปอร์เซ็นต์ บรรจุเมล็ดถั่วเขียวในกระสอบ 
ที่สะอำด มัดให้มิดชิด เพื่อเก็บรักษำหรือส่งจ�ำหน่ำยต่อไป

✤ ✤ ✤
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เอกสารค�าแนะน�าที่ 4/2557

การปลูกถั่วเขียว

ที่ปรึกษา
นำยโอฬำร พิทักษ ์ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
นำยน�ำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ฝ่ำยบริหำร
นำยไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ฝ่ำยวิชำกำร
นำยสุรพล จำรุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ฝ่ำยส่งเสริมและฝึกอบรม
นำงสุกัญญำ อธิปอนันต ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นำงอรสำ ดิสถำพร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินคำ้เกษตร

เรียบเรียง
นำงศรีสุดำ เตชะสำน ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรผลิตพืชน�้ำมันและพืชตระกูลถั่ว

จัดท�า
นำงอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร
นำยพงษ์เพชร วงศ์โสภำ นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร
ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมกำรเกษตร




