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บทท่ี1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ต้นหอม (Alliumcepa var. aggregatum ) มีถ่ินก ำเนิดแถบตะวันออกกลำงประเทศอิหร่ำน 
และในประเทศปำกีสถำน ต้นหอมเป็นพืชล้มลุกขนำดเล็กตระกูลเดียวกับกระเทียม บำงคนเรียก 
ต้นหอม หอมเด่ียว หอมแบ่ง มีหัวสีขำวอยู่ใต้ดิน ท ำหน้ำท่ีสะสมอำหำร ใบเป็นท่อยำว ปลำยแหลม 
ภำยในกลวง ดอกมีสีขำวออกเป็นช่อ ก้ำนช่อดอกยำว ช่อดอกเมื่อบำนมีลักษณะคล้ำยร่ม มีดอกย่อย
เป็นจ ำนวนมำก ต้นหอมหรือหอมแบ่ง เป็นพันธุ์หอมท่ีมีลักษณะของหัวที่มีควำมสมบูรณ์แล้วจะแยก
ออกจำกหัวเดิมได้เร็วสำมำรถแบ่งออกจำกกันจึงเรียกว่ำหอมแบ่ง ซึ่งกำรปลูกหอมชนิดนี้จะแตกออก
จำกต้นเดิมจ ำนวนมำกเกษตรกรจึงนิยมขำยต้นได้ดีกว่ำหัว ต้นหอมกินได้ท้ังใบ ดอก และหัว มีกล่ิน
ฉุนและรสซ่ำ นิยมน ำไปกินเป็นผักเคียงกับอำหำรชนิดอื่นๆ เช่น ข้ำวหมูแดง ส่วนใบใช้ตกแต่งโรยหน้ำ
อำหำร และใส่ในต้ม ผัด ย ำ แกงต่ำงๆ หรือน ำไปดอง สรรพคุณทำงยำ ใช้แก้หวัด คัดจมูก น้ ำมูกไหล 
โดยกำรใช้ใบหรือหัวทุบพอแตงใส่ในเหล้ำขำว คุณค่ำอำหำร  ต้นหอมสด 100 กรัม ให้พลังงำน 32 
กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โซเดียม 16 มิลลิกรัม คำร์โบไฮเดรต 7.3 กรัม เส้นใย 2.6 กรัม น้ ำตำล 2.3 
กรัม โปรตีน 1.8 กรัม โพแทสเซียม 276 มิลลิกรัม 

 กำรใช้พืชตระกูลถั่ว เป็นปุ๋ยพืชสดบ ำรุงดิน ท่ีนิยม อำทิ ถั่วพุ่ม ปอเทือง และถั่วนิ้วนำงแดง 
ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว  มีคุณสมบัติสำมำรถตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศโดยจุลินทรีย์พวก Rhizobium sp. 
ท่ีอำศัยในปมรำก (Tab root) นอกจำก นี้เมื่อเศษซำกพืชร่วงหล่นเกิดกำรย่อยสลำยก็จะช่วย 
ปลดปล่อยธำตุอำหำรท่ีเป็นประโยชน์ในดินให้สูงขึ้น และช่วยเพิ่มปริมำณอินทรียวัตถุ ให้สูงขึ้น ใน
ปัจจุบันเป็นท่ี ยอมรับกันว่ำกำรใช้พืชตระกูลถั่วในระบบกำรปลูกพืช ท้ังในรูปกำรปลูกพืชหมุนเวียน 
กำรปลูกเป็นพืชแซม หรือกำรปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด จะช่วยให้พืชหลักมีกำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
สูงขึ้น ปรับปรุงลักษณะโครงสร้ำงทำงกำยภำพของดิน ท้ังยังสำมำรถช่วยลด หรือทดแทนกำรใช้
ปุ๋ยเคมีตลอดจนอำจช่วยลดควำม รุนแรงของโรค และแมลงศัตรูพืชหลักได้ ดีมีต้นทุนต่ ำและมี
ประสิทธิภำพท่ีดี 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจท่ีจะ ศึกษำศักยภำพของกำรใช้พืชตระกูลถั่วพุ่ม ปอเทือง และถั่ว
นิ้วนำงแดง ในกำรปรับปรุงดินและพัฒนำกำรปลูกต้นหอมในระบบแปลงอินทรีย์ เพื่อเป็นแนวทำง
แนะน ำ ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีปลูกต้นหอมแบบอินทรีย์ในเชิงพำณิชย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
ผู้ผลิตช่วยลดต้นทุนในกำรผลิต ลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมี  
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1.2 วัตถุประสงค ์

     1.2.1 เพื่อศึกษำเปรียบเทียบศักยภำพของพืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตและ
ด้ำนผลผลิตของต้นหอมท่ีปลูกในแปลงระบบอินทรีย์ 
     1.2.2 ทรำบถึงศักยภำพของพืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตและด้ำนผลผลิต
ของต้นหอมท่ีปลูกในแปลงระบบอินทรีย์ 
     1.2.3  เพื่อเป็นแนวทำงกำรแนะน ำ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชตระกูลถั่วท่ีมีประสิทธิภำพในกำร
พัฒนำอำชีพกำรผลิตต้นหอมท่ีปลูกในแปลงระบบอินทรีย์ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1.3.1 ทรำบถึงชนิดของพืชตระกูลถัว่มี่มีศักยภำพท่ีดีท่ีสุดในกำรปรับปรุงดินต่อกำรเจริญเติบโต
และด้ำนผลผลิตของต้นหอมท่ีปลูกในแปลงระบบอินทรีย์ 
     1.3.2 แนะน ำ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชตระกูลถั่วท่ีมีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำอำชีพกำรผลิต
ต้นหอมท่ีปลูกในแปลงระบบอินทรีย์ 
 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 กำรทดลองศึกษำศักยภำพของกำรใช้ถั่วพุ่ม ปอเทือง และถั่วนิ้วนำงแดง ในกำรปรับปรุงดิน
และพัฒนำกำรปลูกต้นหอมในระบบแปลงอินทรีย์  ใช้วิธีกำรวำงแผนกำรทดลองแบบ สุ่ม
สมบูรณ์Completely randomized design (CRD) ท ำในแปลงขนำด 2 x 0.7 เมตร ระยะห่ำงของ
ต้นหอม 15x10 เซนติเมตร (100 ต้น/แปลง) ได้พันธุ์ ปอเทือง ถั่วนิ้วนำงแดง มำจำก กรมพัฒนำท่ีดิน
จังหวัดบุรีรัมย์ ดินท่ีปลูกเป็นดินเหนียวปนร่วน มีค่ำpH ประมำณ 5.5-6.0 (กรดอ่อน) มีปริมำณ
ไนโตรเจนต่ ำมำก พันธุ์หอมท่ีใช้เป็นพันธุ์หอมแบ่งโครำชเป็นพันธ์ุท่ีมีควำมแข็งแรง ปลูกง่ำยได้ผลผลิต
แตกกอดี ต้ำนโรคและทนสภำพอำกำศท่ีแปรปรวน   

1.5 สถำนที่ท ำกำรทดลอง 

    ณ เลขท่ี 78 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 1.6 ระยะเวลำในกำรทดลอง 

      เริ่มด ำเนินกำรทดลองวันท่ี 7 มิถุนำยน พ.ศ.2560 ส้ินสุดกำรทดลองวันท่ี10 กันยำยน พ.ศ.2560 
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ต้นหอม (Green Shallot)  หมำยถึง ต้นหอมเป็นพืชล้มลุกขนำดเล็กตระกูลเดียวกับ
กระเทียม มีหัวสีขำวบ้ำงก็ปนสีม่วงอยู่ใต้ดิน ท ำหน้ำท่ีสะสมอำหำร ใบเป็นท่อยำว ปลำยแหลม 
ภำยในกลวง ดอกมีสีขำวออกเป็นช่อ ก้ำนช่อดอกยำว ช่อดอกเมื่อบำนมีลักษณะคล้ำยกับร่ม มีดอก
ย่อยเป็นจ ำนวนมำก ต้นหอมกินได้ท้ังใบ ดอก และหัว มีกล่ินฉุนและรสซ่ำ นิยมน ำไปกินเป็นผักเคียง
กับอำหำรชนิดอื่นๆ เช่น ข้ำวหมูแดง ส่วนใบใช้ตกแต่งโรยหน้ำอำหำร และใส่ในต้ม ผัด ย ำ แกงต่ำงๆ 
หรือน ำไปดอง 

ปอเทือง (sunn hemp) หมำยถึง เป็นพืชในตระกูลถั่วท่ีนิยมปลูกมำกส ำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด 
และใช้เป็นอำหำรโค กระบือ รวมถึงเพื่อควำมสวยงำมในกำรเป็นแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งนิยมปลูกมำก
ในช่วงต้นฤดูฝนก่อนท่ีจะไถกลบหรือเก็บเกี่ยวก่อนปลูกพืชหลัก 

ถ่ัวพุ่ม (Bush Bean) หมำยถึง ล ำต้นเป็นพุ่มเต้ียคล้ำยถ่ัวเขียว เป็นพืชทนแล้ง ปลูกก่อนฤดู
ฝนหรือปลำยฤดูฝนอำยุออกดอกประมำณ 45-50 วัน ลักษณะฝักคล้ำยถั่วฝักยำว มีปริมำณโปรตีน
ค่อนข้ำงสูง เมล็ดและฝักสดน ำมำใช้ประกอบอำหำรได้ เศษเหลือของถั่วพุ่มน ำมำใช้เป็นอำหำรสัตว์ได้ 

ถ่ัวนิ้วนำงแดง (Kidney bean) หมำยถึง เป็นพืชตระกูลถั่วท่ีค่อนข้ำงรู้จักกันมำก ตลำด
ส่งออกถั่วนิ้วนำงแดงของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น และสำธำรณรัฐเกำหลีใต้ ซึ่งส่วนใหญ่จะน ำไปใช้ท ำไส่ขนม
กำรใช้ภำยในประเทศมีน้อยจะส่งออกเกือบท้ังหมด ปริมำณกำรผลิตของแต่ละปีขึ้นอยู่กับรำคำท่ี
เกษตรกรได้รับ ถ้ำรำคำดีก็ผลิตมำก เพรำะเป็นผลพลอยได้จำกกำรปลูกข้ำวโพด  ถั่วนิ้วนำงแดงท่ี
ปลูกในขณะนี้มีหลำยชนิด แต่ท่ีปลูกเป็นกำรค้ำและปลูกมำกเป็นถั่วแดงเมล็ดสีแดง ดอกสีเหลือง ฝัก
เล็กเท่ำๆกับถั่วเขียว แต่ยำวกว่ำเล็กน้อย เมื่อแก่ฝักจะมีสีน้ ำตำลอ่อนและสีด ำ ฝักจะห้อยลงจำกช่อ
เหมือนนิ้วมือ ฝักท่ีมีสีด ำเมล็ดจะโตกว่ำฝักสีน้ ำตำลอ่อนเล็กน้อย ต้นเล้ือย ล ำต้นและใบมีขน 

ปุ๋ยพืชสด (Green manure) หมำยถึง ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้จำกกำรไถกลบพืชลงดินในขณะท่ีพืช

นั้นยังเจริญเติบโต และยังสดอยู่ ก่อนท่ีจะมีกำรปลูกพืชหลักตำมมำ ซึ่งจะไถกลบพืชในระยะเริ่มออก

ดอก พืชท่ีนิยมใช้เป็นปุ๋ยพืชสด มักใช้พืชตระกูลถั่ว เพรำะพืชเหล่ำนี้ มีควำมสำมำรถในกำรตรึง

ไนโตรเจนจำกอำกำศได้ จึงเป็นกำรช่วยเพิ่มธำตุไนโตรเจนให้แก่พืชหลักได้ในรูปแบบหนึ่ง 

กำรเจริญเติบโตของพืช (Growth of plants) กำรเจริญเติบโตของพืช คือ กำรเพิ่มจ ำนวน
เซลล์และกำรขยำยขนำดของเซลล์พืช นอกจำกนี้กำรเจริญเติบโตของพืช ยังรวมถึงกำรเปล่ียนแปลง
รูปร่ำงของเซลล์เพื่อท ำหน้ำท่ีเฉพำะ ซึ่งเซลล์แต่ละชนิดจะร่วมกันท ำงำนในระบบต่ำงๆ ของต้นพืช 
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บทท่ี 2 
ตรวจเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

กำรทดลองศึกษำศักยภำพของกำรใช้ถั่วพุ่ม ปอเทือง และถั่วนิ้วนำงแดง ในกำรปรับปรุงดิน
และพัฒนำกำรปลูกต้นหอมในระบบแปลงอินทรีย์ มีกำรตรวจเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 ต้นหอม ( Green Shallot ) 
2.2 ปอเทือง (Sunn hemp) 
2.3 ถั่วพุ่ม (cowpea) 
2.4 ถั่วนิ้วนำงแดง (Kidney bean) 
2.5 ปุ๋ยพืชสด (Green manure)  
2.5 กำรเจริญเติบโตของพืช (Growth of plants) 

2.6 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ต้นหอม 

                             
ภำพที่ 1 ต้นหอม 

ที่มำ : เมธำ จุลกลพ 2553 
ชื่อสำมัญ : Green Shallot  
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Alliumcepa var. aggregatum  
ชื่ออื่น : หอมแบ่ง  
ถ่ินก ำเนิด : แถบตะวันออกกลำงประเทศอิหร่ำน และในประเทศปำกีสถำน  
ฤดูกำล : ตลอดปี 
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  2.1.1 ลักษณะทัว่ไปของต้นหอม 

 ต้นหอมเป็นพืชล้มลุกขนำดเล็กตระกูลเดียวกับกระเทียม มีหัวสีขำวอยู่ใต้ดิน ท ำหน้ำท่ีสะสม
อำหำร ใบเป็นท่อยำว ปลำยแหลม ภำยในกลวง ดอกมีสีขำวออกเป็นช่อ ก้ำนช่อดอกยำว ช่อดอกเมื่อ
บำนมีลักษณะคล้ำยร่ม มีดอกย่อยเป็นจ ำนวนมำก กำรกิน ต้นหอมกินได้ท้ังใบ ดอก และหัว มีกล่ินฉุน
และรสซ่ำ หอมแบ่งเป็นผักท่ีบริโภคส่วนของล ำต้นและใบ มีลักษณะเกิดเป็นหัวและแตกกอ คล้ำย
หอมแดง แต่ส่วนของหัวค่อนข้ำงเล็กและลีบมีสีขำว หอมแบ่งมีถิ่นก ำเนิดท่ีเอเชีย สำมำรถขึ้นในดิน
แทบทุกประเภท แต่ชอบดินร่วน ชอบอำกำศชุ่มช้ืน ได้แสงแดดเต็มท่ีตลอดวัน ชอบอำกำศเย็น หอม
แบ่งเก็บเกี่ยวเมื่ออำยุประมำณ 40-50 วัน ควรเลือกเก็บหอมท่ีโตเต็มท่ีแตกกอใหม่ มีสีเขียวสด หอม
แบ่งท่ีปลูกนิยมปลูกกันเป็นพันธุ์ท่ีส่ังมำจำกประเทศไต้หวัน ซึ่งให้ผลผลิตสูงแตกกอดี เป็นพืชอำยุ 2 
ฤดู แต่มักปลูกเป็นพืชฤดูเดียว (เมธำ.2553) 
 รำก : มีระบบรำกเป็นรำกฝอย  
 ใบ : หอมแบ่งมีใบเรียวแหลม ภำยในกลวงต้ังอยู่บนฐำนของหัว (bulb) 
 หัว : รอบๆ ล ำต้นมีกำบใบล้อมรอบส่วนของกำบห่อหุ้มต้นท ำให้มีลักษณะพองโตเป็นหัว ซึ่ง
จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใต้ดิน 
 ดอก : เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อ 
 กำรขยำยพันธุ์ : ใช้หัวแยกออกเป็นกลีบ โดยตัดใบแห้งๆ และรำกเก่ำๆท้ิง แกะหัวให้
ออกเป็นกลีบเดียวอย่ำให้เปลือกหุ้มถลอกเป็นแผลเพรำะจะเป็นทำงท่ีเช้ือโรคเข้ำได้ 
 
       2.1.2 ประโยชน์ต้นหอม 
      สมพงษ์ ภมรพล (2557) ได้กล่ำวถึงประโยชน์และสรรพคุณของต้นหอมไว้ว่ำต้นหอมแม้
จะมีกล่ินฉุน เมื่อน ำไปบุบแล้วพอกตรงท่ีถูกแมลง กัดต่อย สำมำรถแก้ปวดได้ แถมยังแก้อำกำรหวัด 
คัดจมูก เมื่อบุบต้นหอมดม ท ำให้จมูกโล่งได้ เมื่อบริโภคต้นหอมสดๆ ยังได้เบต้ำแคโรทีน มำกถึง 
76.30 ไมโครกรัม วิตำมินซีสด 22 มิลลิกรัม แคลเซียม 47 กรัม และฟอสฟอรัสถึง 33 กรัมต่อต้นหอม
ท่ีบริโภค 100 กรัม ต้นหอมยังช่วยลดคลอเลสเตอรอลในเลือด ควบคุมควำมดันโลหิตสูง และป้องกัน
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ต้นหอม มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส เบต้ำ-แคโรทีน มีสำรฟลำโวนอยด์ บำงชนิด
ซ่อนอยู่ในใบของต้นหอม เช่น เควซีทีน สเปริโอไซด์ ซึ่งเป็นเกรำะป้องกันมะเร็ง ให้กับคนได้ ต้นหอม 
ยังมีสำรในตัวอีกมำกกว่ำ 10 ชนิด รับประทำนแล้วได้คุณค่ำประโยชน์ต่อร่ำงกำย มีน้ ำมันหอมระเหย 
บรรเทำอำกำรหวัด มีสำรฟลำโวนอยด์ต้ำนมะเร็ง   
 สรรพคุณทำงยำ : ต้นหอมช่วยในกำรขับเหงื่อและบ ำรุงหัวใจ ถ้ำกินสดๆ อย่ำงต่อเนื่อง
สำมำรถลดไขมันในเส้นเลือดได้ ถ้ำน ำต้นหอม 5-6 ก้ำน ต้มกับขิง 2 แว่น กรองน้ ำด่ืม ขับเหงื่อ ลดไข้
ใช้แก้หวัด คัดจมูก น้ ำมูกไหล โดยกำรใช้ใบหรือหัวทุบพอแตกใส่ในเหล้ำขำวขับเหงื่อ แก้อักเสบบวม
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แดง ป้องกันโรคหวัดเย็น ปวดศีรษะ คัดจมูก ฝีหนองบวมปวด รักษำอำกำรฟกช้ ำเนื่องจำกถูกตี รักษำ
อำกำรปวดท้องเนื่องจำกควำมเย็น ปัสสำวะ อุจจำระขัด บิด เป็นยำบ ำรุงไต บ ำรุงสำยตำ เสริม
สมรรถภำพทำงเพศ กระจำยเลือดค่ัง ขับพยำธิ รักษำอำกำรเลือดก ำเดำไหล ท ำให้ร่ำงกำยอบอุ่น เพิ่ม
อุณหภูมิร่ำงกำย บ ำรุงสมอง ขับพยำธิเข็มหมุด เด็กท้องอืด ท้องเฟ้อ อำหำรไม่ย่อย กระตุ้นให้หล่ัง
น้ ำนม เพิ่มน้ ำนม จมูกอักเสบ พยำธิตัวกลมในเด็ก  

       2.1.3 คุณค่ำทำงอำหำร 
     ต้นหอมสด 100 กรัม ให้พลังงำน 32 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โซเดียม 16 มิลลิกรัม 

คำร์โบไฮเดรต 7.3 กรัม เส้นใย 2.6 กรัม น้ ำตำล 2.3 กรัม โปรตีน 1.8 กรัม โพแทสเซียม 276 

มิลลิกรัม  

       2.1.4 กำรปลูก 

     ประพันธ์ มำยรรยง (2558) ได้กล่ำวถึงวิธีกำรปลูกต้นหอมโรคและแมลงศัตรูท่ีส ำคัญของ

ต้นหอมไว้ว่ำกำรเพำะปลูกต้นหอมนั้นท ำได้ 2 วิธี คือ ใช้หัวปลูก หรือใช้เมล็ดหว่ำน แต่กำรใช้เมล็ดจะ

ประหยัดกว่ำ ใช้เวลำในกำรปลูก 45 วัน แต่ท่ีนิยมปลูกจะใช้หัวปลูกเพรำะระยะเวลำกำรเก็บเกี่ยวจะ

ใช้เวลำประมำณ 30-32 วันต้องรดน้ ำท้ังเช้ำเย็น จนเมื่อต้นเริ่มมีใบยื่นยำว ลดน้ ำลงเหลือเพียงวันละ

ครั้ง 

        2.1.5  แหล่งปลูกสภำพพื้นที่ ที่เหมำะสม 
                 2.1.5.1 ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดท่ีดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ มีกำรระบำยน้ ำและกำร
ถ่ำยเทอำกำศดี 
                 2.1.5.2 มีค่ำควำมเป็นกรดด่ำงอยู่ระหว่ำง 5.8-6.5 
                 2.1.5.3 สภำพอุณหภูมิอำกำศอุณหภูมิท่ีเหมำะสมอยู่ระหว่ำง 20-24 องศำเซลเซียส 
 
        2.1.6 กำรเตรียมหัวพันธุ์ 
                2.1.6.1 น ำหัวพันธุ์หอมแบ่งมำท ำควำมสะอำดตัดรำกเก่ำ และใบแห้งออก แกะหัวแยก
ออกมำเป็นกลีบอย่ำให้มีรอยแผล หรือรอยถลอก เพื่อให้งอกเร็วขึ้น  
                2.1.6.2 ตัดปลำยยอดของหัวออกเล็กน้อย แล้วเก็บไว้ในท่ีช้ืน เพื่อใช้ผ้ำเปียกสะอำดคลุม
ไว้ประมำณ 1-2 วัน พื้นท่ี 1ไร่ ใช้พันธุ์ 200  กิโลกรัม 
 
         

 2.1.7 กำรเตรียมดิน 

                 2.1.7.1 ไถตำกดินไว้ประมำณ 7 วัน แล้วไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง 
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                 2.1.7.2 ยกแปลงปลูก กว้ำง 1 เมตร ควำมยำวตำมพื้นท่ีโดยให้มีร่องน้ ำระหว่ำงแปลง 
กว้ำง 30 เซนติเมตร 

                 2.1.7.3 ก่อนปลูกหว่ำนปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักท่ีย่อยสลำยดีแล้วตำมควำมสำมำรถท่ีจะหำ
มำใช้ได้ โดยท่ัวไปควรใส่อัตรำ 2-4 ตัน/ไร่ เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 

 2.1.8 กำรให้น้ ำ : ควรให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อผิวดินแห้งควรให้น้ ำทันที ยกเว้นในระยะท่ี
หอมแบ่งเริ่มแก่ให้ลดกำรให้น้ ำหอมแบ่งจะได้แก่เร็วขึ้น 

 2.1.9 กำรใส่ปุ๋ย : ปุ๋ยเคมีใช้สูตร 20-10-10 และ 46-0-0 อัตรำ 20-25 กิโลกรัม/ไร่ แบ่งใส่2
ครั้งก่อนปลูกและหลังปลูก 20 วัน อำยุกำรเก็บเกี่ยว 40-45 วัน  

 2.1.10 กำรเก็บเก่ียว : กำรเก็บเกี่ยวต้นหอมเพื่อขำยสด เก็บเกี่ยวในระยะท่ียังมีใบเขียวสด 
ซึ่งมีอำยุประมำณ40-50 วัน ส่วนกำรเก็บเกี่ยวไวท้ ำพันธุ์จะเก็บเกี่ยวเมื่อแก่เต็มท่ี ยอดและใบแห้งคือ
มีอำยุประมำณ 80-90วัน (กรมวิชำกำรเกษตร. 2553) 

2.1.11 โรคและแมลงศัตรูที่ส ำคัญ 
โรคใบแห้ง 

ลักษณะและอำกำร : เป็นแผลจุดเล็กสีเขียวซีดบนใบ  ต่อมำกลำยเป็นจุดแผลฉ่ ำน้ ำ ตอนเช้ำ
มีละอองละเอียดจับอยู่บนแผล เมื่อถูกแสงแดดแผลจะแห้ง แผลจะเป็นรูปรี ขยำยขนำดใหญ่ไปตำมใบ 
เนื้อเยื่อตรงกลำงแผลจะบำง และจะแตกเป็นทำงยำวลงมำตำมเส้นใบ เรียกว่ำโรคใบแตก ถ้ำเป็น
รุนแรงใบจะหักพับลง ใบพืชจะเห่ียว มีสีเขียวอมเทำเหมือนถูกน้ ำร้อนลวก ท ำให้ใบแห้งตำยหมดท้ังต้น 
โรคนี้เกิดได้ทุกระยะของกำรเจริญเติบโต 
วิธีกำรป้องกันก ำจัด 

1.ควรหมั่นตรวจแปลง ถ้ำพบควรถอนไปเผำท ำลำย เพื่อลดกำรระบำดของเช้ือในแปลง  
2.ควรฉีดพ่นด้วยสำรป้องกันก ำจัดเช้ือรำท่ีมีสังกะสีผสมอยู่ด้วย ได้แก่ เมอร์พำโซล 25 % 

ดับบลิวพี หรือสำร     ปฏิชีวนะ ออกซิเตตรำไซคลิน + สเตรปโตมัยซิน + โปรเคนเพนนีซีเล่ียมจี 
(แคงเกอร์เอ็กซ์ 25 % ดับบลิวพี ทุก 7-10 วัน อัตรำใช้ตำมค ำแนะน ำของฉลำก 
 
โรคใบไหม้ 

ลักษณะและอำกำร : ปรำกฏเป็นจุดสีเหลืองอ่อนหรือน้ ำตำลอ่อนบนใบหอมแดง มีลักษณะ
ฉ่ ำน้ ำ จุดเล็กจะขยำยเป็นแผลรูปยำวรี แหลมหัวท้ำยสีน้ ำตำลอ่อน หรือน้ ำตำลอมม่วง เมื่อมีควำมช้ืน
ในอำกำศสูง ท ำให้ใบหอมแดงเปียกช้ืนติดต่อกันหลำยวัน แผลจะขยำยเร็ว เกิดเป็นอำกำรไหม้ต้ังแต่
ปลำยใบลงมำ หรือไหม้ท่ัวท้ังใบ ใบหอมแดงท่ีเป็นโรคใบไหม้มักจะพบอำกำรเป็นร่วมกับโรคใบจุดสี
ม่วง 
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วิธีกำรป้องกันก ำจัด 
 1.รักษำแปลงปลูกให้สะอำด หมั่นเก็บเศษซำกพืชท่ีเป็นโรคไปเผำท ำลำย  
 2.กำรป้องกันก ำจัดใช้สำรเคมีชนิดเดียวกับท่ีใช้ป้องกันก ำจัดโรคใบจุดสีม่วง เช่นไดฟีโนโคนำ
โซล 25 % อีซี อัตรำ 20 มิลลิลิตร หยุดพ่นสำรเคมีก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน 
โรคเหี่ยว 

ลักษณะและอำกำร : เกิดกำรแห้งจำกใบรอบนอกก่อน แล้วลุกลำมจนแห้งตำยหมดท้ังต้น 
ถอนดูพบว่ำต้นหอมจะหลุดจำกดินได้ง่ำย เพรำะรำกและโคนต้นเน่ำเปื่อยเป็นสีน้ ำตำลอ่อน บีบดูส่วน
หัวจะรู้สึกนิ่ม และลุกลำมเข้ำไปยังส่วนอื่น เวลำอำกำศช้ืน จะเห็นเส้นใยของเช้ือรำขำวฟูบนส่วนท่ี
เป็นโรค 
วิธีกำรป้องกันก ำจัด 
 1.ปรับปรุงดินในแปลงปลูกด้วยปูนขำว อัตรำ 300-400 กิโลกรัม/ไร่ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1-2 
ตัน/ไร่ เป็นอย่ำงน้อย  
 2.ควรปลูกพืชหมุนเวียนสลับ เช่น ข้ำว ข้ำวโพด สลับกับพืชบ ำรุงดิน เช่น ถั่วเขียว หรือถั่ว
เหลือง  
หลีกเล่ียงไม่ปลูกพืชซ้ ำท่ีเดิม  
 3.ขุดต้นท่ีเป็นโรคเผำท้ิง และรำดบริเวณหลุมปลูกและโคนต้นด้วยสำรเบนโนมิล 50% 
ดับบลิวพี อัตรำ 25 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร หยุดใช้สำรเคมีก่อนเก็บเกี่ยว 7-28 วัน 
โรคหัวและรำกเน่ำ 

ลักษณะและอำกำร : อำกำรบนต้นเหมือนโรคเหี่ยว กำบหอมและรำกเน่ำบริเวณโคนต้นมี
เส้นใยสีขำวหยำบคล้ำยเส้นด้ำย และมีเม็ดรำสีขำว หรือสีน้ ำตำลอ่อนจนถึงน้ ำตำลแก่ และด ำแทรก
ปะปนกับเส้นใย เม็ดรำดังกล่ำวคล้ำยเมล็ดผักกำด ถ้ำหัวหอมมีเช้ือรำติดไปช่วงกำรเก็บรักษำจะท ำให้
เน่ำลุกลำมไปยังหัวหอมอื่นท่ีดีด้วย 
วิธีกำรป้องกันก ำจัด 

น ำพืชท่ีเป็นโรคและดินบริเวณท่ีมีเมล็ดผักกำดขึ้นปะปนไปเผำท ำลำยเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้
เม็ดรำแพร่ระบำดไปยังท่ีอื่นๆ และรำดดินบริเวณท่ีพบโรคและบริเวณใกล้เคียงด้วยสำรไอโพรไดโอน 
50 % ดับบลิวพี อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร หยุดใช้สำรก่อนกำรเก็บเกี่ยว 14 วัน  
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หนอนกระทู้หอม 
ลักษณะและกำรท ำลำย : ตัวเต็มวัยเป็นผีเส้ือกลำงคืนวำงไข่เป็นกลุ่มสีขำวมีขนปกคลุมอยู่

บนใบหอม หนอนวัยแรกจะเจำะไปในหลอดหอมท ำควำมเสียหำยรุนแรง ในระยะโตต้ังแต่ 3 วันขึ้นไป 
โดยหนอนจะเคล่ือนย้ำยกัดกินทุกส่วนของพืช ระบำดมำกในช่วงฤดูแล้ง 
วิธีกำรป้องกันก ำจัด 

เมื่อส ำรวจพบกลุ่มไข่มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 กลุ่มต่อพื้นท่ี 2 ตำรำงเมตร โดยสุ่มนับแบบ
ทะแยงมุม 25 จุดต่อไร่ พ่นด้วยเช้ือแบคทีเรียบำซิลลัสทูริงเยนซิส อัตรำ 60-80 กรัม หรือ เช้ือไวรัส
นิวเคลียโพลีฮีคลอร์ฟลูอำซูรอน 5 % อีซี อัตรำ 20-40 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร หยุดพ่นสำรก่อนเก็บ
เกี่ยว 14 วัน หรือสำรเทบูฟีโนไซด์ 20 % เอฟโดรซิส อัตรำ 30 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตรหยุดพ่นก่อน
เก็บเกี่ยว 1 วัน หรือสำร อัตรำ 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หยุดพ่นสำรก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน พ่น
ทุก 5-7 วัน จ ำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน หรือจนกว่ำกำรท ำลำยจะลดลงต่ ำกว่ำ 10 % ของจ ำนวนต้นใน
แปลง 
หนอนชอนใบ 

ลักษณะและกำรท ำลำย : เมื่อหนอนฟักตัวจำกไข่จะไม่มีขำ จะชอนไชเป็นทำงคดเค้ียวและ
แห้ง ล ำตัวหนอนยำว 3-4 มิลลิเมตร และใสจนสำมำรถมองเห็นอวัยวะภำยในได้ 
วิธีกำรป้องกันก ำจัด 

เมื่อพบใบถูกท ำลำยมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 % ของจ ำนวนต้นท่ีสุ่มนับโดยสุ่มนับแบบทแยง
มุม 25 จุดต่อไร่ พ่นด้วยสำรเบต้ำไซฟลูทริน 2.5 % อีซี อัตรำ 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร หยุด
พ่นสำรก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน หรือสำรแอลฟำไซเพอร์เมทริน/พีบีโอ 5/25 % อีซี อัตรำ 20 มิลลิลิตร 
ต่อน้ ำ 20 ลิตร หยุดพ่นสำรก่อนเก็บเกี่ยว 5 วัน หรือสำรเดลทำเมทริน 36 % อีซี อัตรำ 15-30 
มิลลิลิตร หรือสำรฟีโปรนิล 5 % เอสซี อัตรำ 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร หยุดพ่นสำรก่อนเก็บ
เกี่ยว 7 วัน หรือจะใช้กับดักกำวเหนียวสีเหลืองดักจับหนอนตัวเต็มวัยในแปลงปลูก อัตรำ 60-80 กับ
ดักต่อไร่  
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2.2 ปอเทือง (Crotalaria juncea)  

                             
ภำพที่ 2 ปอเทือง 

ที่มำ:ปอเทือง.(2560) 
วงศ์ : Leguminosae 

วิทยำศำสตร์ : Crotalaria juncea 

ชื่อสำมัญ :– Sunn hemp 

    – Indian hemp 

    – Madras hemp 

    – Chanvre indien 

  ถ่ินก ำเนิด : ทวีปแอฟริกำ 

ปอเทอืง (sunn hemp) เป็นพืชในตระกูลถั่วท่ีนิยมปลูกมำกส ำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เป็น

อำหำรโค กระบือ รวมถึงเพื่อควำมสวยงำมในกำรเป็นแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งนิยมปลูกมำกในช่วงต้นฤดูฝน

ก่อนท่ีจะไถกลบหรือเก็บเกี่ยวก่อนปลูกพืชหลัก (กรมพัฒนำท่ีดิน, 2550) 

ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ 

ล ำต้น 

      ล ำต้นปอเทือง เป็นพืชล้มลุกปีเดียว ล ำต้นมีลักษณะต้ังตรง เรียวสูง ล ำต้นแตกกิ่งน้อยถึงปำน

กลำง ขนำดล ำต้นประมำณ 1-1.5 เซนติเมตร ควำมสูงประมำณ 1.5- 3 เมตร เปลือกล ำต้นบำง มีสี

เขียว สำมำรถลอกเป็นเส้นได้ แก่นหรือเนื้อไม้ เป็นไม้เนื้ออ่อน เปรำะหักง่ำย สำมำรถใช้ท ำเย่ือ

กระดำษได้ดี 
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ใบ 

        ปอเทือง เป็นพืชใบเล้ียงคู่ แตกใบเยื้องสลับกันตำมควำมสูงของล ำต้น ใบมีก้ำนใบส้ัน ใบมีรูป

ยำวรี กว้ำงสุดท่ีกลำงใบประมำณ 4-5 เซนติเมตร ยำวประมำณ 10-20 เซนติเมตร ใบอ่อนมีสีเขียวสด 

ใบแก่มีสีเขียวอมเทำ โคนใบสอบเล็ก ปลำยใบแหลม แผ่นใบ และขอบใบเรียบ มีเส้นใบแตกออกจำก

เส้นกลำงใบตรงข้ำมกัน ท ำให้มองดูแผ่นใบมีลำยแถบ 

ดอก 

 ปอเทืองออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกเป็นแบบรำซีม บริเวณปลำยยอดของกิ่ง แต่ละช่อดอก

ประกอบด้วยดอกย่อย 8 -20 ดอก ดอกตูมมีสีเขียวอมเหลือง ดอกบำนมีกลีบดอกสีเหลือง 

ผลและเมล็ด 

 ผลปอเทือง เรียกเป็นฝัก ท่ีมีลักษณะทรงกระบอก ขนำดกว้ำง 1-2 เซนติเมตร ยำว 3-6 

เซนติเมตร ฝักอ่อนมีสีเขียวสด เมื่อแก่มีสีน้ ำตำล ภำยในฝักเป็นโพรงอำกำศท่ีเมล็ดเมล็ดบรรจุอยู่ เมื่อ

เขย่ำจะมีเสียงดังท่ีเกิดจำกเมล็ดกระทบเปลือกฝัก แต่ละฝักมีประมำณ 6 เมล็ด โดยเมล็ดจะมีลักษณะ

คล้ำยรูปหัวใจ เปลือกเมล็ดมีสีน้ ำตำลหรือน้ ำตำลอมด ำ น้ ำหนักเมล็ด 1 กิโลกรัม จะมีเมล็ดประมำณ 

40,000 – 50,000 เมล็ด แต่หำกใช้กระบอก 1 ลิตร ตวงตัก จะได้เมล็ดประมำณ 34,481 เมล็ด (สถำนี

พัฒนำท่ีดิน, ม.ป.ป.) 

กำรปลูกปอเทือง 

 กำรปลูกปอเทืองนิยมปลูกใน 2 ฤดู คือ ฤดูหนำวหลังเก็บเกี่ยวข้ำว เริ่มต้ังแต่เดือน

พฤศจิกำยน-ธันวำคม และฤดูฝนในช่วงเดือนสิงหำคม-ตุลำคม ท้ังนี้วัตถุประสงค์ของกำรปลูกท่ีพบใน

ปัจจุบันได้แก่ 

 1.ปลูกเพื่อใช้ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด 

 2.ปลูกเพื่อใช้ท ำหญ้ำอำหำสัตว์ 

 3.ปลูกเพื่อกำรท่องเท่ียว 

 4.ปลูกเพื่อน ำดอกไปรับประทำน 

กำรเตรียมพื้นที่ปลูก 

 ก่อนปลูกปอเทือง เกษตรกรมักไถพรวนดิน และตำกดินไว้ก่อนประมำณ 1-2 อำทิตย์ 

โดยเฉพำะนำข้ำวหลังกำรเก็บเกี่ยวท่ีต้องไถกลบตอซังให้อ่อนตัว และแตกย่อยในดินก่อน 
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วิธีกำรปลูก 

 1.กำรปลูกแบบหว่ำน นิยมใช้เมล็ดประมำณ 3-5 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมกับหว่ำนปุ๋ยเคมีสูตร 15-

15-15 อัตรำ 20 กิโลกรัม/ไร ่ และปุ๋ยคอกตำมควำมเหมำะสม แล้วท ำกำรไถกลบต้ืนๆ ท้ังนี้ เพื่อลด

ต้นทุนอำจไม่จ ำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้ 

 2.กำรปลูกด้วยกำรโรยเป็นแถว จะมีระยะห่ำงระหว่ำงแถวประมำณ 60-100 เซนติเมตร 

 3.กำรปลูกเป็นหลุม จะมีระยะห่ำงระหว่ำงหลุม และแถวที่ 50×100 เซนติเมตร หรือปรับให้ถ่ี

ตำมควำมต้องกำร 

กำรให้น้ ำ 

 กำรให้น้ ำนั้นไม่จ ำเป็น เพรำะกำรปลูกหลังกำรเก็บเกี่ยวข้ำว ดินจะมีควำมช้ืนท่ีเพียงพอตลอด

ระยะกำรเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวได้ 

โรคและแมลง 

 โรคท่ีส ำคัญของปอเทืองอีกอย่ำงหนึ่ง คือ โรคโมเชคหรือชำวบ้ำนเรียกว่ำ ต้นปอเทืองเป็น

กัญชำหรือโรคใบกระถิน ต้นและใบจะมีสีขำวเขียวอมนวลใบหงิกงอไม่ออกดอก สำมำรถระบำดไปยัง

ต้นอื่นได้ ให้รีบถอนออกและเผำท้ิงทันที 

กำรก ำจัดวัชพืช 

 หลังจำกหว่ำนเมล็ด และล ำต้นโตแล้ว มักไม่พบวัชพืชอื่นขึ้น เพรำะล ำต้นปอเทืองสำมำรถ

เติบโตได้รวดเร็ว และคลุมหน้ำดินได้หมด แต่หำกมีวัชพืชอื่นขึ้นอำจใช้กำรถอนออกเป็นระยะ แต่หำก

ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดจะไม่จ ำเป็นต้องถอนออก เพรำะจะไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกัน 

กำรเก็บเก่ียว 

 หลังกำรปลูกแล้ว ประมำณ 50 -60 วัน หลังเมล็ดงอก ปอเทืองจะเริ่มออกดอก ซึ่งสำมำรถ

เก็บมำประกอบอำหำรได้ ส่วนกำรปลูกเพื่อเก็บฝัก จะมีอำยุเก็บเกี่ยวฝักท่ี 120 – 150 วัน หลังเมล็ด

งอก และให้ฝักประมำณ 80 -150 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนกำรเก็บล ำต้นส ำหรับเป็นอำหำรให้แก่โค กระบือ 

จะเก็บในระยะออกดอก ซึ่งสำมำรถให้น้ ำหนักสด ประมำณ 2.5- 3 ตัน/ไร่ และน้ ำหนักแห้ง ประมำณ 

500-850 กิโลกรัม/ไร่ (กรมพัฒนำท่ีดิน, 2558) 
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ประโยชน์ปอเทอืง(ส่วนส่งเสริมกำรเกษตร,ม.ป.ป.) 

 1. ใช้ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจำกเป็นพืชตระกูลถั่วท่ีมีไนโตรเจนสูง รวมถึง

สำรอำหำรอื่นด้วย 

 2.ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดินป้องกันหน้ำดินพังทลำย 

 3.ใช้ปลูกเป็นพืชอำหำรส ำหรับเล้ียงโคกระบือรวมถึงดอกและใบท่ีน ำมำเล้ียงหมูได้เช่นกัน 

 4. ใช้ปลูกเพื่อน ำดอกมำรับประทำน ท้ังรับประทำนสด หรือลวกจ้ิมน้ ำพริก รวมถึงใช้

ประกอบอำหำรหลำยเมนูอำทิแกงอ่อมแกงเลียงต้มย ำเป็นต้น 

 5.ล ำต้นใช้ส ำหรับเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตกระดำษ 

 6. เปลือกล ำต้นสำมำรถดึงลอกเป็นเส้นได้ และจัดเป็นเส้นใยท่ีมีควำมเหนียวสูง สำมำรถใช้

เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเชือก ด้ำย และอวน เป็นต้น 

เมล็ดปอเทือง 

คุณค่ำทำงโภชนำกำรของปอเทือง (100 กรัม) 

 1.โปรตีน 30-35% 

 2.ไขมัน 12.6% 

 3.linolenic acid 4.6% 

 4.linoleic acid 46.8% 

 5.oleic acid 28.3% 

 6.saturated acids 20.3% 

 7.ควำมช้ืน 8.6% 

  8.แป้ง 41.1% 

 9.เย่ือใย 8.1% 

 10.เถ้ำ 3.3% 

ล ำต้น และใบ 

  1.โปรตีน 14.2% 

  2.เย่ือใยหยำบ 33.3% 

 3.คำร์โบเดรท 38.6% 

 4.ไขมัน 2.5% 

 5.เถ้ำ 8.0% 
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 6.แคลเซียม 0.73-2.08% 

 7.ฟอสฟอรัส 0.19-0.51% 

ตำรำงที่ 1 แสดงคุณค่ำทำงโภชนำกำรอำหำรสัตว์ของปอเทืองที่อำยุต่ำง ๆด้วยกำรตัดสูง 30 

เซนติเมตรจำกพื้นดิน (100 กรัม) 

องค์ประกอบทำงเคมี อำยุ 30 วัน อำยุ 40 วัน อำยุ 50 วัน 

DM (%) 20.31 23.84 23.49 

CP (%) 22.22 20.12 18.82 

EE (%) 3.07 2.71 2.26 

ASH (%) 7.66 6.47 6.37 

CF (%) 12.37 18.84 25.76 

NEF (%) 34.17 27.89 23.74 

NDF (%) 26.36 39.32 54.33 

ADF (%) 24.37 33.03 47.19 

ADL (%) 4.31 6.53 8.84 

ที่มำ: วิศิษฐิพร สุขสมบัติ, 2553 

สรรพคุณปอเทือง  

ดอก 

 1.ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง 

 2.ช่วยในกำรขับลม 

 3.ช่วยเจริญอำหำร 

 4.แก้ล ำคออักเสบ 

 5.ช่วยขับเสมหะ 

 6.แก้อำกำรปวดท้อง รักษำโรคล ำไส้อักเสบ 

 7.น้ ำต้มใช้อำบแก้อำกำรคันตำมผิวหนัง และรักษำโรคผิวหนัง 
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รำก 

 1.ช่วยขับพยำธิ 

 2.ช่วยขับลม 

 3.ช่วยขับปัสสำวะ 

ถ่ัวนิ้วนำงแดง (Phasecolus vulgaris L.) 
 

                                    
                                                      ภำพที่ 3 ถั่วนิ้วนำงแดง 
                                                    ที่มำ: ถั่วนิ้วนำงแดง (2560)  
 
 ชื่อสำมัญ : Kidney bean 
 ชื่อวิทยำศำสตร์ : Phasecolus vulgaris L. 
 ชื่อวงศ ์: Leguminosae / Fabaceae 
ลักษณะทั่วไปของถ่ัวนิ้วนำงแดง 

นำค โพธิ์แทน (ม.ป.ป.) ได้กล่ำวถึงลักษณะท่ัวไปลักษณะทำงพฤกษศำสตร์และกำรปลูกกำร
ดูแลรักษำไว้ดังนี้ ถั่วนิ้วนำงแดง (Kidney bean) เป็นพืชตระกูลถั่วท่ีค่อนข้ำงรู้จักกันมำก ตลำด
ส่งออกถั่วนิ้วนำงแดงของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น และสำธำรณรัฐเกำหลีใต้ ซึ่งส่วนใหญ่จะน ำไปใช้ท ำใส่ขนม
กำรใช้ภำยในประเทศมีน้อยจะส่งออกเกือบท้ังหมด ปริมำณกำรผลิตของแต่ละปีขึ้นอยู่กับรำคำท่ี
เกษตรกรได้รับถ้ำรำคำดีก็ผลิตมำก ถัว่แดงท่ีปลูกในขณะนี้มีหลำยชนิด แต่ท่ีปลูกเป็นกำรค้ำและปลูก
มำกเป็นถั่วนิ้วนำงแดงเมล็ดสีแดง ดอกสี เหลือง, ฝักเล็กเทำๆ กับถ่ัวเขียว แต่ยำวกว่ำเล็กน้อยเมื่อแก
ฝักจะมีสีน้ ำตำลอ่อนและสีด ำ ฝักจะห้อยลงจำกชอ เหมือนนิ้วมือฝักท่ีมีสีด ำเมล็ดจะโตกว่ำฝักท่ีมีสี
น้ ำตำลเล็กน้อย ต้นเล้ือย ล ำต้นและใบมีขน โดยท่ัวไป เรียกว่ำ ถั่งแดงเมืองเลยหรือถั่วนิ้วนำงแดง แต่
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ท่ีจังหวัดเลย เรียกว่ำ ถั่วองนำ หรือบ้ำนนำ เป็นพันธุ์ที่น ำมำจำก ประเทศศรีลังกำ เพื่อใช้เป็นพืชบ ำรุง
ดิน ช่ือเดิมเรียกว่ำ ถั่วแดงซีลอน ถั่วพวกนี้ถำเมล็ดมีสีแดงสวนมำกจะ เรียกช่ือวำ ถั่วแดง ถั่วนำงแดง
หรือนิ้วนำงแดง เหมือนกันหมด ถำเมล็ดมีสีขำวอมเขียวเล็กน้อยจะเรียกช่ือแตก ต่ำงกันไปแลวแต่
ท้องท่ี (สวนถั่วแดง พระรำชทำนนั้น ไมรวมอยู่ในพวกนี้) 
ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์  

ล ำต้น ส่วนมำกมีล ำต้นตรงเป็นพุ่มตรง มีกำรแตกแขนงค่อนข้ำงมำก สูงประมำณ 30-150 
ซม. ควำมสูงขึ้นอยู่กับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ควำมช้ืนและฤดูปลูก 

รำก มีระบบรำกแก้ว (tap root system) ถ้ำดินร่วน รำกแก้ว อำจหยั่งลึกถึง 0.50-1.00 
เมตร ก็ได้ แต่ถ้ำผิวดินต้ืนจะสังเกตเห็นรำกแก้วไม่ชัดเจน และท ำให้มีรำกแขนง (lateral root) มำก
ขึ้น โดยท่ัว ๆ ไประบบรำกจะอยู่ในควำมลึกเพียง 30-45ซม. จำกระดับผิวดินเท่ำนั้น ตำมรำกจะพบ
ปม (nodule) ซึ่งเกิดจำกแบคทีเรียพวก Rhizobium japonicum เข้ำไปอำศัยอยู่ แบคทีเรียจะได้รับ
คำร์โบไฮเดรตจำกต้นถั่ว และถั่วก็จะได้ไนโตรเจนในรูปไนเตรตท่ีแบคทีเรียตรึงได้จำกอำกำศไปใช้
ประโยชน์ต่อไป กำรอยู่อำศัยของแบคทีเรียท่ีรำกเรียกว่ำเป็นแบบชีวสัมพันธ์ (symbiosis) หรือพึ่งพำ
อำศัยกัน  

ใบ ใบเกิดแบบสลับ (alternate) บนล ำต้น ยกเว้นใบเล้ียง (cotyledon) และใบจริงคู่แรก 
(primary leaf) ของต้นอ่อนเท่ำนั้นท่ีเกิดตรงข้ำมกัน ใบจริงคู่แรกเป็นใบเด่ียว (simple leaf) แต่ใบท่ี
เกิดต่อ ๆ มำเป็นใบรวม (compound leaves) 

 

                               

ภำพที่ 4 ใบถ่ัวนิ้วนำงแดง 

ที่มำ: ใบถ่ัวนิ้วนำงแดง (2560) 

ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีสีเหลือง 
เมล็ด มีสีแดงรูปร่ำงคล้ำยรูปไต มีขนำดเล็กกว่ำเมล็ดถั่วแดงท่ัวไป 
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ฝัก ฝักเล็กเทำๆ กับถ่ัวเขียว แต่ยำวกว่ำเล็กน้อยเมื่อแกฝักจะมีสีน้ ำตำลอ่อนและสีด ำฝักจะห้อยลงจำ
กชอ เหมือนนิ้วมือ 
กำรปลูก 

ถั่วแดงเป็นพืชท่ีไวต่อแสง จะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือน ตุลำคมเป็นต้นไป เวลำปลูกควรจะอยู่
ในเดือนพฤษภำคม ถึงสิงหำคม แต่ถั่วในปัจจุบันนี้ เป็นพืชแซมกับพืชอื่น ส่วนมำกจะปลูกแซมกับ
ข้ำวโพด  
กำรปลูกถ่ัวนิ้วนำงแดงมี 3 วิธี คือ 

1. ปลูกรวมกับข้ำวโพด โดยใช้เมล็ดถั่วนิ้วนำงแดงผสมกับเมล็ดข้ำวโพด แล้วปลูกในหลุม
เดียวกัน ซึ่งจะมีเมล็ดถั่วนิ้วนำงแดงในหลุมละ 1 - 4 เมล็ด วิธีนี้เป็นวิธีกำรปลูกของเกษตรท่ัว ๆ ไป 
เพรำะสะดวกในกำรปฏิบัติ 

2. ปลูกแซมข้ำวโพด โดยกำรหยอดถั่วนิ้วนำงแดงหลังจำกดำยหญ้ำ ข้ำวโพดครั้งแรกแล้ว
ระหว่ำงแถว ข้ำวโพดหลุมละ 2 - 3 เมล็ด โดยใช้ระยะหลุม 20 - 50 ซม. 

3.ปลูกถั่วนิ้วนำงแดงพืชเดียว ควรปลูกในเดือนสิงหำคม โดยปลูกระยะ 50 x 20 ซม. หยอด
หลุมละ 3 - 4 เมล็ด เมื่อวอกแล้ว 2 สัปดำห์ ถอนให้เหลือหลุมละ 2 ต้น 
กำรดูแลรักษำ ถ้ำปลูกถั่วนิ้วนำงแดงล้วนอำจจะต้องก ำจัดวัชพืชบ้ำง 1 - 2 ครั้ง แล้วแต่ควำมมำก
น้อยของวัชพืช ซึ่งก็จะเป็นกำรเพียงพอ เมื่อต้นถั่วแดงเริ่มเล้ือย แล้วก็จะคลุมด้วยวัชพืชไปเอง และยัง
รักษำควำมชุ่มช้ืนในดินได้อีกด้วย กำรใช้ปุ๋ยยังไม่จ ำเป็นเพรำะถั่วนิ้วนำวแดงเป็นพืชตระกูลถั่วท่ี
สำมำรถ ใช้ไนโตรเจนในอำกำศได้  
โรคและวิธีป้องกันก ำจัด 

1. โรครำกและโคนเน่ำ โรคนี้เกิดกับถั่วต้ังแต่ระยะต้นกล้ำไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว เกิดได้ท้ัง
ในช่วงฝนชุกและฝนแล้ง ซึ่งมีลักษณะอำกำรดังนี้ 

1.1 ในช่วงฝนชุก บริเวณท่ีเป็นโรคจะเน่ำมีสีน้ ำตำลอ่อนและจะเห็นเส้นใยละเอียดสี
ขำวฟูขึ้นมำจำกส่วนท่ีเกิดโรค 

1.2 ในช่วงแล้ง บริเวณโคนต้นหรือรำกพืชท่ีเป็นโรคจะมีสีน้ ำตำลมีเส้นใยสีขำวหยำบ 
ๆ ติดอยู่กับโคนต้นหรือรำกพืช กำรป้องกันก ำจัด หำกมีโรคโคนเน่ำระบำด ควรคลุมเมล็ดพันธุ์ก่อน
ปลูกด้วยสำรเคมีเอพรอน 35% อัตรำ 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือคลุมด้วยไวตำแวซ์ อัตรำ 
3 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือพ่นด้วยเทอรำคลอร์เมื่อมีกำรระบำดของโรค ควรเก็บต้นท่ีเป็น
โรคไปเผำท ำลำย รวมทั้งกำรเตรียมดินให้มีกำรระบำยน้ ำดีจะช่วยป้องกันโรคน้ ำได้อีกทำงหนึ่ง 

2. โรคใบจุด โรคนี้จะระบำดมำกในฤดูฝน จะเป็นกับต้นถั่วระยะก่อนจะเริ่มมีดอก ท ำให้ผล
ผลิตเสียหำย ถ้ำเป็นระยะท่ีถั่วสร้ำงเมล็ดแล้วไม่ท ำให้ผลผลิตเสียหำยมำกนัก กำรป้องกันก ำจัด ถ้ำพบ
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โรคใบจุดระบำดมำกควรพ่นด้วยสำรเคมีเบนเลท หรือ ทอปซิน อัตรำ 1-2 ช้อนแกง/น้ ำ 20 ลิตร พ่น
ทุก 10 วัน ประมำณ 2-3 ครั้ง 

3. โรครำกด ำ ระบำดในระยะแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ท ำให้ถั่วท่ีเป็นโรคแก่ก่อนแปลงท่ีไม่เป็นโรค 
เมล็ดลีบไม่สมบูรณ์มีผลกระทบต่อผลผลิตได้มำก อำกำรเริ่มต้นคือ ใบสีเหลืองซีดแล้วแห้งกรอบ เมื่อ
เป็นมำกจะยืนต้นตำย เมื่อถอนต้นถั่วข้ึนมำดู จะพบว่ำบริเวณรำกจะมีเมล็ดคล้ำยผงถ่ำนสีด ำมองเห็น
ด้วยตำเปล่ำ เช้ือรำจะเข้ำท ำลำยจำกปลำยรำกฝอยลำมขึ้นมำสู่ระบบรำกท่ีเหนือขึ้นมำ กำรป้องกัน
ก ำจัด 

3.1 เตรียมดินให้ดี มีกำรระบำยน้ ำดีอย่ำให้มีน้ ำขังในแปลงปลูก 
3.2 ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อป้องกันเช้ือรำอำศัยอยู่ในเศษซำกพืชและสะสมในดิน 
3.3 ถอนต้นท่ีเป็นโรคและเผำท้ิงทันทีท่ีพบ 
3.4 คลุมเมล็ดก่อนปลูกด้วยสำรเคมี เช่น แคปแทน อัตรำ 2.5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 

 แมลงศัตรูถ่ัวและวิธีป้องกันและก ำจัด 
 แมลงศัตรูถั่วเขียวที่ส ำคัญและกำรป้องกันก ำจัด มีดังนี ้

1. หนอนแมลงวันเจำะล ำต้น เริ่มท ำลำยต้ังแต่ถั่วเขียวมีใบจริงคู่แรก และเป็นอันตรำยมำก
ท่ีสุดเมื่อต้นยังเล็ก ตัวหนอนจะไชชอนและกัดกินภำยในล ำต้น ในแหล่งท่ีปลูกเป็นประจ ำควรปลูกถั่ว
เขียวให้เร็วท่ีสุดเพื่อหลีกเล่ียงกำรระบำด กำรป้องกันก ำจัดด้วยสำรเคมีก ำจัดแมลง ควรพ่นด้วยสำร
ประเภทดูดซึม เช่น คำร์โบซัลแฟน 20% อัตรำ 50 ซีซี/น้ ำ 20 ลิตร 

2. หนอนเจำะดอกและฝัก เข้ำท ำลำยต้ังแต่ระยะเป็นดอกจนถึงฝักเริ่มแก่ โดยเจำะฝักอ่อน
เล็ก ๆ ภำยในดอก เมื่อเป็นฝักก็จะกินเมล็ดภำยในฝักท ำให้ก ำจัดได้ยำก ควรตรวจดูอยู่เสมอเมื่อถั่ว
ออกดอกเป็นแมลงท่ีส ำคัญท่ีสุดของถั่วเขียวผิวมันและผิวด ำในปัจจุบันท ำให้ผลผลิตเสียหำยเกือบ 
100% ตัวหนอนไชชอนเข้ำไปกัดกินภำยในดอกและฝัก ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรป้องกัน ฉะนั้นใน
แหล่งท่ีมีแมลงศัตรูนี้ระบำดอยู่เป็นประจ ำควรหมั่นดูแลถั่วอยู่เสมอ โดยเฉพำะในระยะออกดอก หำก
พบกำรท ำลำยเฉล่ียมำกกว่ำ 1 ดอกต่อถ่ัว 1 ต้น ควรพ่นด้วยโมโนโครโตฟอส 56% อัตรำ 40-50 ซีซี/
น้ ำ 20 ลิตร หรือไซฮำโลทรินแอล 5% อัตรำ 10 ซีซี ต่อน้ ำ 20 ลิตร 

3. หนอนกินใบ ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบ ระบำดมำกในฤดูแล้ง กัดกินใบ เมื่อต้น
ถั่วยังเล็กอยู่ท ำให้ต้นถั่วตำยได้ กำรป้องกันก ำจัด ใช้โมโนโครโตฟอส (อโซดริน) อัตรำ 30-50 ซีซี/น้ ำ 
20 ลิตร เมื่อใบถ่ัวถูกท ำลำยถึง 30% ขณะยังเล็กอยู่ 

4. เพลี้ยไฟ ระบำดมำกในฤดูแล้งหรือมีช่วงแล้งนำน ๆ จะดูดกินน้ ำเล้ียงท่ีใบและยอดต้นถั่ว
ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรปรุงอำหำรลดลง ดอกจึงร่วงง่ำย ใบหงิกงอ ตนแคระแกร็น 
กำรป้องกันก ำจัด ใช้ไตรอโซฟอส (ฮอสตำธีออน) อัตรำ 50-60 ซีซี/น้ ำ 20 ลิตร 
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5. ไรขำว มักทะลำยระยะถั่วออกดอก ท ำให้ใบท่ีเกิดใหม่เล็กผิดปกติ หยำบกร้ำนและยอด
หดกำรป้องกันก ำจัด ใช้สำรโมโนโครโตฟอส (อโซดริน) พ่น 2-3 ครั้ง ทุก ๆ 7 วัน ระยะถั่วออกดอกถึง
ติดฝักอ่อนเมื่อใบถูกท ำลำยถึง 30% (กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย, 2559) 
กำรเก็บเก่ียว 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร (2543) ได้กล่ำวถึงกำรเก็บเกี่ยวและคุณค่ำทำงโภชนำกำรไว้ดังนี้ 
 เนื่องจำกถั่วแดงเป็นพืชท่ีไวต่อแสง ระยะเวลำกำรเก็บเกี่ยวจึงจ ำกัด คือ จะเก็บเกี่ยวได้ต้ังแต่ 
ต้นเดือนธันวำคมเป็นต้นไป โดยท่ัวไปแล้วจะไม่ใช้วิธีทยอย เก็บฝักท่ีแก่เพรำะจะเป็นกำรส้ินเปลือง 
แรงงำนมำก แต่จะเก็บโดยรอให้ฝักแก่เกือบหมดแล้ว ใช้เคียวเกี่ยวน ำท้ังต้นและฝักมำตำก บนลำนให้
แห้ง แล้วนวดโดยใช้เครื่องนวด รถย่ ำ หรือไม้ฟำด เมื่อนวดเสร็จแล้วก็น ำมำฝัดบรรจุเมล็ดใส่กระสอบ
เตรียมส่งขำย หรือเก็บไว้ท ำพันธุ์ในปีต่อไป เมล็ดส่วนท่ีเก็บไว้ท ำพันธุ์ต้องตำกให้แห้งสนิท และควร
คลุกสำรเคมีป้องกันแมลงท ำลำย โดยท่ัว ๆ ไปแล้วจะให้ผลผลิตอยู่ระหว่ำง 150 - 200 กิโลกรัมต่อไร่ 
ถ้ำปฏิบัติดูแลรักษำดี และเก็บเกี่ยวในเวลำท่ีเหมำะสม คือ เก็บเกี่ยว ในตอนเช้ำและฝักไม่แห้งจัดจะ
ให้ผลผลิตสูงถึง 300 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร  
ในถั่วแดง 100 กรัม มีองค์ประกอบทำงอำหำรดังนี้ 
 1.โปรตีน 21.97 % 
 2.ไขมัน 0.58 % 
 3.คำร์โบไฮเดรต 58.10 % 
 4.เย่ือใย 5.40 % 
คุณค่ำทำงโภชนำกำรของถ่ัวแดง ต่อ 100 กรัม 
 1.พลังงำน 337 กิโลแคลอรี 
 2.คำร์โบไฮเดรต 61.29 กรัม 
 3.น้ ำ 11.75 กรัม 
 4.น้ ำตำล 2.1 กรัม 
 5.เส้นใย 15.2 กรัม 
 6.ไขมัน 1.06 กรัม 
 7.โปรตีน 22.53 กรัม 
 8.วิตำมินบี 1 0.608 มิลลิกรัม 
 9.วิตำมินบี 2 0.215 มิลลิกรัม 
 10.วิตำมินบี 3 2.11 มิลลิกรัม 
 11.วิตำมินบี 6 0.397 มิลลิกรัม 
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 12.วิตำมินบี 9 394 ไมโครกรัม 
 13.วิตำมินซี 4.5 มิลลิกรัม 
 14.วิตำมินอี 0.21 มิลลิกรัม 
 15.วิตำมินเค 5.6 ไมโครกรัม 
 16.ธำตุแคลเซียม 83 มิลลิกรัม 
 17.ธำตุเหล็ก 6.69 มิลลิกรัม 
 18.ธำตุแมกนีเซียม 138 มิลลิกรัม 
 19.ธำตุฟอสฟอรัส 406 มิลลิกรัม 
 20.ธำตุโพแทสเซียม 1,359 มิลลิกรัม 
 21.ธำตุโซเดียม 12 มิลลิกรัม 
 22.ธำตุสังกะสี 2.79 มิลลิกรัม 
 
ถ่ัวพุ่ม (Vigna unguiculata (L.) Walp.) 
 

                                  
                                                     ภำพที่ 5 ถั่วพุ่ม 

 ที่มำ: ถั่วพุ่ม (2560) 
 

 ชื่อสำมัญ หรือชื่อพื้นเมือง: ถั่วพุ่ม (cowpea) 
  ชื่อวิทยำศำสตร์: Vigna unguiculata (L.) Walp. 
 วงศ:์ Fabaceae 
 กลุ่ม: พืชใบเล้ียงคู่ 
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ลักษณะทั่วไปของถ่ัวพุ่ม 
มีช่ือสำมัญวำ Cowpea มีช่ือวิทยำศำสตรวำ Vigna spp. นิยมปลูกอยู่ใน ประเทศไทยมีอยู่

ด้วยกันหลำยพันธุคือ พันธุพื้นเมือง (Vigna sinensis) ซึ่งเมล็ดมีสีแดงและเมล็ดลำย อีกพันธุหนึ่งก็คือ 
ถั่วพุ่มด ำ (Vigna unguiculata) ซึ่งมีเมล็ดเป็นสีด ำ เป็นพืชปุ๋ยพืชสดตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง มีถิ่นก ำเนิด
อยู่ในอำฟริกำ และอเมริกำใต้เป็นพืชแลง สำมำรถเจริญเติบโตไดดีในสภำพภูมิอำกำศร้อนชอบดิน
ร่วนซุยท่ีมีกำรระบำยน้ ำดีเจริญเติบโตเร็ว ล ำต้นเป็นทรงพุมเต้ีย สูงประมำณ 40 ซม. บำงชนิดล ำต้น
อำจเล้ือยบนดินบ้ำง เช่น ถั่วพุ่มลำย มีระบบรำกแกวลึกในดินประมำณ 3-5 ฟุต อำยุออกดอก
ประมำณ 30-45 วัน ฝกคล้ำยถ่ัวฟักยำวแต่ส้ันและอวบกว่ำ ฝักอ่อนน ำมำใช้ ประกอบอำหำรหรือเป็น
ผักสดรับประทำนไดดีโดย เฉพำะในภำคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local 
cashcrop) เพรำะนิยมเอำฝักสดมำท ำส้มต ำรับประทำนกันอย่ำงแพรหลำย สวนในด้ำนของกำร
ปรับปรุงบ ำรุงดินนั้นใช้ปลูก เป็นปุ๋ยพืชสดหมุนเวียน หรือแซมกับพืชหลักในระบบกำรปลูกพืช 
สำมำรถท ำกำรไถกลบไดต้ังแต่ อำยุ 45-50 วัน ใชเมล็ดพันธุ  8 กก./ไร หว่ำนให้ท่ัวท้ังแปลง ให้
น้ ำหนักสดก่อนกำรไถกลบประมำณ 1-4 ตัน/ไร ใหธ้ำตุไนโตรเจนประมำณ 14.18 กก./ไร หลังงำนไถ
กลบแลว 15 วัน ท ำกำรปลูกพืช หลักตำมไดถั่วพุ่มมีปริมำณธำตุอำหำรหลัก N, P และ K ประมำณ 
2.68, 0.39 และ 2.46 % ตำมล ำดับ (กรมวิขำกำรเกษตร. 2554) 

 
ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ 

รำก และล ำต้น 
ถั่วพุ่ม มีทรงพุ่มรูปสำมเหล่ียม มีระบบรำกแก้ว และรำกแขนง และมีปมรำกขนำดใหญ่ แตกหยั่งลง
ดินไม่ลึกนัก ประมำณ 25-35 เซนติเมตร ส่วนล ำต้นเป็นล ำต้นเด่ียว ไม่แตกหน่อ แต่แตกกิ่งก้ำนต้ังแต่
โคนต้น ท ำให้แลดูเป็นทรงพุ่มเต้ียๆ ท้ังล ำต้น และกิ่งมีลักษณะเป็นเหล่ียม กิ่งมีขนปกคลุม ผิวเปลือก
ล ำต้นหยำบ แลดูดคล้ำยมีเกล็ด 
 ใบ 

ใบถ่ัวพุ่มจัดเป็นใบรวมที่รวมอยู่ก้ำนใบเดียวกัน มีก้ำนใบหลัก ยำวประมำณ 5-15 เซนติเมตร 
มีลักษณะเรียว แข็ง และเหนียว ปลำยก้ำนใบประกอบด้วยใบย่อย จ ำนวน 3 ใบ มี 2 ใบย่อย อยู่ตรง
ข้ำมกัน ถัดมำเป็นใบเด่ียวที่อยู่ตรงกลำงระหว่ำง 2 ใบคู่แรก ใบย่อยมีก้ำนใบส้ัน แต่ใบสุดท้ำยมีก้ำนใบ
ยำวประมำณ 3-5 เซนติเมตร บริเวณฐำนใบมีหูใบ 2 อัน ใบมีรูปไข่ โคนใบกว้ำง ปลำยใบแหลม แผ่น
ใบ และขอบใบเรียบ ไม่มีขนปกคลุม มีเส้นใบสีขำว 
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ดอก 
          ถั่วพุ่มออกดอกเป็นช่อ มีก้ำนช่อดอกยำว 15-20 เซนติเมตร ต้ังตรงสูงกว่ำก้ำนใบ แต่ละช่อมี
ดอกประมำณ 2-4 ดอก กลีบดอกมีสีขำวหรือสีขำวอมม่วง ท้ังนี้ ดอกถั่วด ำจัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
สำมำรถผสมแกสรด้วยตัวเองได้ท้ังนี้ กำรท่ีช่อดอกถั่วพุ่มมีช่อดอกยำว และยื่นขึ้นเหนือใบ และภำยใน
ดอกมีต่อมน้ ำหวำนมำก ท ำให้ดอกถั่วพุ่มถูกผสมเกสรด้วยแมลงได้ง่ำย ช่วยให้ติดฝักเกือบทุกดอก 
เพรำะสำมำรถดึงดูดแมลงได้ดีจำกกำรชูช่อสูง และมีน้ ำหวำนดึงดูด 

ฝักและเมล็ด 
           ฝักถั่วพุ่มมีลักษณะคล้ำยถ่ัวฝักยำว แต่ฝักจะส้ันกว่ำมำก และฝักมีขนปกคลุม (ถ่ัวฝักยำวไม่มี
ขนปกคลุม) ส่วนเมล็ดจะมีลักษณะคล้ำยกับเมล็ดถั่วฝักยำวเช่นกัน ฝักถั่วพุ่ม ติดฝักเป็นช่อตำมช่อดอก 
แต่ละช่อมีฝัก 2-4 ฝัก ฝักมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยำว เรียวยำว และตรงหรือปลำยงอนเล็กน้อย ฝัก
อ่อนมีสีเขียวสด ฝักแก่มีสีเหลืองน้ ำตำล แต่บำงพันธุ์เมื่อแก่อำจมีสีม่วงภำยในฝักมีเมล็ดคล้ำยรูปไต
เรียงชิดตลอดควำมยำวฝัก เปลือกเมล็ดอ่อนมีสีขำว แล้วเปล่ียนเป็นสีเขียว และเมื่อแก่เต็มท่ีจะมีสีด ำ 
เปลือกค่อนข้ำงบำง แต่ติดแน่นกับเนื้อเมล็ด เปลือกด้ำนหนึ่งจะมีตำสีขำว แต่ละฝักมีเมล็ดประมำณ 8-
20 เมล็ด ส่วนเนื้อเมล็ดมีสีเหลืองครีมเขียว 3 เส้น เส้นก้ำนใบตรงกลำงใหญ่สุด ใบอ่อนมีสีเขียว และ
แก่เปล่ียนเป็นสีเหลือง  
 กำรปลูกถ่ัวพุ่ม 
           ถั่วด ำเป็นพืชอำยุส้ัน มีควำมทนต่อสภำพแห้งแล้ง และพื้นท่ีช้ืนได้ดี ปลูกได้ท้ังพื้นท่ีไร่ และ
แปลงนำ แต่นิยมปลูกในแปลงนำหลังเก็บเกี่ยวข้ำวเป็นส่วนใหญ่ 
 กำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 
           เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก ควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวจำกกำรปลูกในฤดูก่อน มีอำยุกำรเก็บไม่
เกิน 1 ปี หรือท่ัวไปจะประมำณ 8-10 เดือน หำกใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้นำนจะมีอัตรำกำรงอกท่ีลดลง
เรื่อยๆเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ท ำพันธุ์ ให้เทลงผสมน้ ำในถัง และกวนไปมำ เมล็ดท่ีไม่สมบูรณ์จะลอยน้ ำขึ้นมำ 
จำกนั้น ตักเมล็ดพันธุ์ไม่สมบูรณ์ออก เหลือเฉพำะเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์แช่น้ ำไว้ 1 คืน ก่อนน ำปลูกลง
แปลงในวันรุ่งขึ้น ท้ังนี้ กำรคัดแยกเมล็ดพันธุ์ด้วยกำรแช่น้ ำ จะต้องท ำก่อนปลูกไม่เกิน 1 วัน เพรำะ
เมล็ดจะงอกอย่ำงรวดเร็ว 

กำรเตรียมแปลงปลูก 
 1. กำรปลูกบนพื้นท่ีไร่ มิใช่แปลงนำ หรือซึ่งมักปลูกในช่วงต้นฤดูฝนหรือปลูกในฤดูแล้งส ำหรับ
พื้นท่ีมีระบบชลประทำน จะต้องเตรียมแปลงปลูก ด้วยกำรไถกลบหน้ำดินก่อน 1 รอบ พร้อมตำกดิน
นำน 10-15 วัน ก่อนหว่ำนด้วยปุ๋ยคอก อัตรำ 2 ตัน/ไร่ และเคมีสูตร 16-20-0 อัตรำ 20 กิโลกรัม/ไร ่
และปูนขำว 30 กิโลกรัม/ไร่ ส ำหรับพื้นท่ีดินเปรี้ยว โดยเฉพำะในแถบภำคกลำง หลังจำกนั้น ไถกลบ 
พร้อมตำกดินอีก 5-7 วัน ก่อนไถยกร่องแปลง 
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 2.กำรปลูกในแปลงนำหลังเก็บเกี่ยวข้ำวหลังเก็บเกี่ยวข้ำว จ ำเป็นต้องก ำจัดตอซังออกก่อน 
อำจตัดด้วยมีดประขอหรือใช้สอบ หรืออำจไถกลบด้วยรถไถได้เลย จำกนั้น หว่ำนปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี
รองพื้นตำมอัตรำท่ีกล่ำวข้ำงต้น พร้อมตำกดินนำนเท่ำกัน ก่อนไถยกร่องแปลง 
 3.กำรไถยกร่องแปลง ให้ไถยกร่องสูงประมำณ 30 เซนติเมตร ขนำดร่องกว้ำง 30-40 
เซนติเมตร ระยะห่ำงระหว่ำงร่องจำกสันร่อง 70-90 เซนติเมตร 
 วิธีกำรปลูก 
 กำรปลูกถั่วพุ่มฤดูปกติ คือ ไม่ปลูกในนำข้ำวจะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมำณเดือนมิถุนำยน 
ส่วนกำรปลูกถั่วพุ่มหลังกำรเกี่ยวข้ำว จะปลูกประมำณกลำงเดือนพฤศจิกำยน-ต้นธันวำคม 
กำรปลูกจะขุดหลุมด้วยจอบหรือเสียม ลึกประมำณ 3-5 เซนติเมตร เรียงบนแถว ระยะห่ำงระหวำ่ง
หลุมท่ี 25-30 เซนติเมตร จำกนั้น น ำเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ ำไว้หยอดลงหลุม หลุมละ 3-4 เมล็ด พร้อมกลบ
ดิน และปล่อยน้ ำเข้ำร่องแปลงหรือรดน้ ำในแต่ละหลุมให้ชุ่ม 
ส ำหรับกำรปลูกถั่วพุ่มแซมในแปลงข้ำวโพดจะขุดหลุมระหว่ำงต้นข้ำวโพด หลังกำรปลูกข้ำวโพด 60 
วัน โดยหยอดเมล็ด 3-4 เมล็ด และถอนต้นกล้ำให้เหลือเพียง 1 ต้น/หลุม 
 กำรถอนแยกต้น 
 หลังจำกปลูกแล้ว 7-10 วัน ให้ถอนต้นถั่วออก เหลือไว้ที่ 1 ต้น/หลุม หรืออำจไว้ 2 ต้น/หลุม 
แต่ท่ัวไปนิยมเหลือไว้ที่ 1 ต้น/หลุม โดยคัดเลือกต้นท่ีมีขนำดใหญ่ และสมบูรณ์ท่ีสุด 
 กำรให้น้ ำ 
 1.กำรให้น้ ำระบบสปริงเกอร์ให้น้ ำทุกๆ2-3วัน 
 2.กำรให้น้ ำแบบปล่อยเข้ำร่องแปลง ให้น้ ำทุกๆ 1 สัปดำห์ 
 กำรใส่ปุ๋ย 
 1.ใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังกำรปลูกประมำณ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 16-8-8 อัตรำ 100-200 กรัม/ต้น 
หรือประมำณ1ก ำมือ/2หลุมใส่หลังก ำจัดวัชพืชแล้ว 
 2.ใส่ปุ๋ยครั้งท่ี 2 หลังกำรปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 24-7- 7 หลังปลูก 60 วัน ในอัตรำเดียวกัน และใส่
หลังก ำจัดวัชพืชแล้ว 
 กำรก ำจัดวัชพืช 
           หลังกำรปลูกถั่วด ำแล้ว 25-30 วัน ให้ก ำจัดวัชพืชด้วยกำรถอนต้นหรือใช้จอบถำก ซึ่งท ำก่อน
หรือพร้อมกับกำรใส่ปุ๋ยครั้งท่ี 1 หลังจำกนั้น อีก 30 วัน ให้ก ำจัดวัชพืชอีกครั้ง ก่อนใส่ปุ๋ยครั้งท่ี 2 
 กำรเก็บผลผลิต 
           ถั่วด ำสำมำรถเก็บฝักสดได้ประมำณ 50-60 วันหลังปลูก และสำมำรถเก็บเมล็ดแก่ได้
ประมำณ 90-100 วัน หลังปลูก หรือต้นถั่วเริ่มใบเหลือง และเริ่มแห้ง ฝักถั่วมีสีขำวอมน้ ำตำลแล้วกำร
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เก็บฝักแก่ เกษตรกรจะใช้วิธีถอนทั้งต้นหรือตัดเฉพำะช่อฝักเก็บใส่ถุง จำกนั้น น ำฝักมีตีแยกเมล็ดออก 
(สมฤทธิ์. 2553) 
 
 โรครำกและโคนเน่ำ 
          โรคนี้เกิดกับถ่ัวเขียวตั้งแต่ระยะต้นกล้ำไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว เกิดได้ท้ังในช่วงฝนชุกและฝน
แล้ง ซึ่งมีลักษณะอำกำรดังนี้ ในช่วงฝนชุก บริเวณท่ีเป็นโรคจะเน่ำมีสีน้ ำตำลอ่อนและจะเห็นเส้นใย
ละเอียดสีขำวฟูขึ้นมำจำกส่วนท่ีเกิดโรคในช่วงแล้ง บริเวณโคนต้นหรือรำกพืชท่ีเป็นโรคจะมีสีน้ ำตำลมี
เส้นใยสีขำวหยำบ ๆ  ติดอยู่กับโคนต้นหรือรำกพืช กำรป้องกันก ำจัด หำกมีโรคโคนเน่ำระบำด ควรคลุม
เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสำรเคมีเอพรอน 35% อัตรำ 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือคลุมด้วยไว
ตำแวซ์ อัตรำ 3 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือพ่นด้วยเทอรำคลอร์เมื่อมีกำรระบำดของโรค ควร
เก็บต้นท่ีเป็นโรคไปเผำท ำลำย รวมทั้งกำรเตรียมดินให้มีกำรระบำยน้ ำดีจะช่วยป้องกันโรคน้ ำได้อีก
ทำงหนึ่ง   โรคและแมลง (กรมส่งเสริมกำรเกษตร. 2550) 
 โรคใบจุด 
           โรคนี้จะระบำดมำกในฤดูฝน จะเป็นกับต้นถั่วระยะก่อนจะเริ่มมีดอก ท ำให้ผลผลิตเสียหำย 
ถ้ำเป็นระยะท่ีถั่วสร้ำงเมล็ดแล้วไม่ท ำให้ผลผลิตเสียหำยมำกนัก กำรป้องกันก ำจัด ถ้ำพบโรคใบจุด
ระบำดมำกควรพ่นด้วยสำรเคมีเบนเลท หรือ ทอปซิน อัตรำ 1-2 ช้อนแกง/น้ ำ 20 ลิตร พ่นทุก 10 วัน 
ประมำณ 2-3 ครั้ง 
 โรครำกด ำ 
           ระบำดในระยะแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ท ำให้ถั่วท่ีเป็นโรคแก่ก่อนแปลงท่ีไม่เป็นโรค เมล็ดลีบไม่
สมบูรณ์มีผลกระทบต่อผลผลิตได้มำก อำกำรเริ่มต้นคือ ใบสีเหลืองซีดแล้วแห้งกรอบ เมื่อเป็นมำกจะ
ยืนต้นตำย เมื่อถอนต้นถั่วข้ึนมำดู จะพบว่ำบริเวณรำกจะมีเมล็ดคล้ำยผงถ่ำนสีด ำมองเห็นด้วยตำเปล่ำ 
เช้ือรำจะเข้ำท ำลำยจำกปลำยรำกฝอยลำมขึ้นมำสู่ระบบรำกท่ีเหนือขึ้นมำ 
กำรป้องกันก ำจัด 

เตรียมดินให้ดี มีกำรระบำยน้ ำดีอย่ำให้มีน้ ำขังในแปลงปลูกปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อป้องกันเช้ือ
รำอำศัยอยู่ในเศษซำกพืชและสะสมในดินถอนต้นท่ีเป็นโรคและเผำท้ิงทันทีท่ีพบคลุมเมล็ดก่อนปลูก
ด้วยสำรเคมี เช่น แคปแทน อัตรำ 2.5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม แมลงศัตรูถั่วเขียว 

 
แมลงศัตรูถ่ัวเขียวที่ส ำคัญและกำรป้องกันก ำจัด มีดังนี้ 
 หนอนแมลงวันเจำะล ำต้น 
           เริ่มท ำลำยต้ังแต่ถั่วเขียวมีใบจริงคู่แรก และเป็นอันตรำยมำกท่ีสุดเมื่อต้นยังเล็ก ตัวหนอนจะ
ไชชอนและกัดกินภำยในล ำต้น ในแหล่งท่ีปลูกเป็นประจ ำควรปลูกถั่วเขียวให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเล่ียง
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กำรระบำด กำรป้องกันก ำจัดด้วยสำรเคมีก ำจัดแมลง ควรพ่นด้วยสำรประเภทดูดซึม เช่น คำร์โบซัล
แฟน 20% อัตรำ 50 ซีซี/น้ ำ 20 ลิตร 
 หนอนเจำะดอกและฝัก 
           เข้ำท ำลำยต้ังแต่ระยะเป็นดอกจนถึงฝักเริ่มแก่ โดยเจำะฝักอ่อนเล็ก ๆ ภำยในดอก เมื่อเป็น
ฝักก็จะกินเมล็ดภำยในฝักท ำให้ก ำจัดได้ยำก ควรตรวจดูอยู่เสมอเมื่อถั่วออกดอกเป็นแมลงท่ีส ำคัญ
ท่ีสุดของถั่วเขียวผิวมันและผิวด ำในปัจจุบันท ำให้ผลผลิตเสียหำยเกือบ 100% ตัวหนอนไชชอนเข้ำไป
กัดกินภำยในดอกและฝัก ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรป้องกันฉะนั้นในแหล่งท่ีมีแมลงศัตรูนี้ระบำดอยู่
เป็นประจ ำควรหมั่นดูแลถั่วอยู่เสมอโดยเฉพำะในระยะออกดอก หำกพบกำรท ำลำยเฉล่ียมำกกว่ำ 1 
ดอกต่อถ่ัว 1 ต้น ควรพ่นด้วยโมโนโครโตฟอส 56% อัตรำ 40-50 ซีซี/น้ ำ 20 ลิตร หรือไซฮำโลทริน
แอล 5% อัตรำ 10 ซีซีต่อน้ ำ 20 ลิตร 
 หนอนกินใบ 
ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบ ระบำดมำกในฤดูแล้ง กัดกินใบ เมื่อต้นถั่วยังเล็กอยู่ท ำให้ต้นถั่ว
ตำยได้ กำรป้องกันก ำจัด ใช้โมโนโครโตฟอส (อโซดริน) อัตรำ 30-50 ซีซี/น้ ำ 20 ลิตร เมื่อใบถ่ัวถูก
ท ำลำยถึง 30% ขณะยังเล็กอยู่ 
 เพลี้ยไฟ 
ระบำดมำกในฤดูแล้งหรือมีช่วงแล้งนำน ๆ จะดูดกินน้ ำเล้ียงท่ีใบและยอดต้นถั่วท ำให้ประสิทธิภำพใน
กำรปรุงอำหำรลดลง ดอกจึงร่วงง่ำย ใบหงิกงอแคระแกร็น 
กำรป้องกันก ำจัด ใช้ไตรอโซฟอส (ฮอสตำธีออน) อัตรำ 50-60 ซีซี/น้ ำ 20 ลิตร 
 ไรขำว 
มักทะลำยระยะถั่วออกดอก ท ำให้ใบท่ีเกิดใหม่เล็กผิดปกติ หยำบกร้ำนและยอดหด 
กำรป้องกันก ำจัด ใช้สำรโมโนโครโตฟอส (อโซดริน) พ่น 2-3 ครั้ง ทุก ๆ 7 วัน ระยะถั่วออกดอกถงึติด
ฝักอ่อนเมื่อใบถูกท ำลำยถึง 30% 
 

2.5 ปุ๋ยพืชสด 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร (2548)  ได้รำยงำนเกี่ยวกับควำมรู้เรืองปุ๋ยพืชสดไว้ดังต่อไปนี้ ปุ๋ยพืช

สด หมำยถึง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งท่ีได้จำกกำรไถกลบต้น ใบ และส่วนต่ำงๆ ของพืช โดยเฉพำะพืช

ตระกูลถั่วในระยะช่วงออกดอกและเก็บช่วงท่ีพืชมีธำตุอำหำรสูงสุด แล้วปล่อยไว้ให้เน่ำเป่ือยผุพังย่อย

สลำยเป็นอำหำรแก่พืชท่ีจะปลูกตำมมำ พืชท่ีจะปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดได้แก่ โสนอินเดีย ปอเทือง อัญชัญ 

ถั่วพุ่ม ไมยรำฟไร้หนำม พืชตระกูลถั่วต่ำง ๆ เป็นต้น ปุ๋ยพืชสดยังมีประโยชน์มำกมำยหลำยประกำร 

เช่น เพิ่มปริมำณอินทรียวัตถุในดิน เพิ่มธำตุไนโตรเจนหลักแก่พืช กรดท่ีได้จำกกำรผุพังของพืชสดช่วย
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ละลำยธำตุอำหำรในดินให้แก่พืช บ ำรุงรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน รักษำควำมช้ืนในดินและช่วย

ให้ดินอุ้มน้ ำดีขึ้นท ำให้ดินร่วนซุย สะดวกในกำรเตรียมดิน ช่วยควบคุมและก ำจักวัชพืชบำงชนิดได้ดีลด

ปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีลง ลดอัตรำสูญเสียหน้ำดินจำกกำรชะล้ำง เพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น  

 

ลักษณะพืชทีจ่ะปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด 

1. ปลูกง่ำยเจริญเติบโตเร็ว ระบบรำกแข็งแรง ออกดอกเร็วประมำณ 30-60 วัน 

2. ให้ปริมำณน้ ำหนักพืชสดสูงต้ังแต่ 2,000 กิโลกรัมต่อไรขึ้นไป 

3. มีควำมต้ำนทำนต่อโรคแมลงได้ดี 

4. ทนแล้งละทนต่อสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ได้ดีและสำมำรถปลูกได้ทุกฤดูกำล 

5. ให้ผลผลิตเม็ดพันธุ์มำกและขยำยพันธุ์ได้รวดเร็วและเพียงพอกับควำมต้องกำร 

6. ท ำกำรเก็บเกี่ยว ตัดสับ ไถกลบได้ง่ำย ไม่ควรเป็นเถำเล้ือยมำกเพรำะจะไม่สะดวกในกำร

ไถกลบ 

7. ล ำต้นอ่อนเมื่อไถกลบแล้วเน่ำเป่ือยผุพังได้เร็วและมีธำตุอำหำรสูง 

          2.5.1 ประเภทของปุ๋ยสด 

         กรมพัฒนำท่ีดิน (2550) ได้รำยงำนเกี่ยวกับควำมรู้เรืองประเภทปุ๋ยพืชสดไว้ดังต่อไปนี้ 

โดยท่ัวไปกำรปลูกพืชในกรณีท่ีใช้เป็นปุ๋ยพืชสดไถกลบหรือใช้เป็นพืชคลุมดิน มักนิยมปลูกโดยใช้วิธี

หว่ำนเมล็ดในพื้นท่ีให้กระจำยอย่ำงสม่ ำเสมอ หรือใช้วิธีโรยเป็นแถว และหำกใช้พืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ย

พืชสดแล้วควรใช้หินฟอสเฟตชนิดละเอียดผสมดินในอัตรำ 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปลูกพืชปุ๋ยสด

จะช่วยเพิ่มกำรเจริญเติบโตและเพิ่มกำรตรึงไนโตรเจนของพืชเหล่ำนั้นได้อย่ำงดี เพรำะพืชตระกูลถั่ว

เป็นพืชท่ีต้องกำรปริมำณของฟอสเฟตในดินสูงในระยะแรกของกำรเจริญเติบโต แต่เมื่อเติบโตแล้วก็

จะสำมำรถหำได้เองอย่ำงเพียงพอเมื่อระบบรำกแพร่กระจำยไปมำกแล้ว ฉะนั้นกำรใส่ปุ๋ยฟอสเฟตใน

ปริมำณเล็กน้อยจะช่วยให้เจริญเติบโตและตรึงไนโตรเจนมีประสิทธิภำพดีขึ้น ท ำให้ปริมำณฟอสฟอรัส

ในล ำต้นสูงขึ้น และปลดปล่อยออกมำให้เป็นประโยชน์กับพืชท่ีปลูกเป็นพืชหลักตำมหลังกำรไถกลบได้

เป็นอย่ำงดี  นอกจำกนั้นหำกต้องกำรให้พืชปุ๋ยสดมีกำรสร้ำงปมรำกในเวลำอันส้ัน เพื่อตรึงไนโตรเจน

จำกอำกำศจะคลุกเช้ือแบคทีเรีย (Rhizobium spp.) ท่ีเหมำะสมกับพืชตระกูลถั่วนั้นๆ ก็จะช่วยให้

เกิดปมรำกเร็วขึ้น ส่วนในบำงท้องท่ีดินมีสภำพควำมเป็นกรดด่ำงไม่เหมำะสมอำจจะต้องใส่ปูนหรือ 

ยิปซั่มเพื่อปรับนะดับควำมเป็นกรดด่ำงให้พอดีก่อนปลูกพืชบ ำรุงดิน กำรใส่ปูนและยิปซั่มเป็นกำร

ประกันมิให้เกิดกำรขำดธำตุแคลเซียม แมกนีเซียมและก ำมะถันอีกด้วย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ดังต่อไปนี้  
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1. พืชตระกูลถั่ว เหมำะท่ีจะปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดท่ีสุด เนื่องจำกสลำบตัวเร็วเพิ่มอำหำรพืช

ให้แก่ดินได้ดี รำกเก็บอำหำรพืชได้มำก ปลูกง่ำย โตเร็ว มีรำก ใบ ล ำต้นมำก พืชตระกูลถั่วยังสำมำรถ

แบ่งตำมควำมเหมำะสมในกำรปลูกได้ ดังนี้ 

1.1 ถั่วท่ีไถกลบแล้วเปล่ียนเป็นปุ๋ยได้รวดเร็วขึ้นได้ในสภำพพื้นท่ีต่ำง ๆ เช่น ปอ

เทือง โสนอินเดีย โสนใต้หวัน โสนคำงคก เป็นต้น 

1.2 ถั่วท่ีปลูกคลุมดินในสวนผลไม้เพื่อปรำบวัชพืช ต้น และใบร่วงหล่นเป็นปุ๋ย

บ ำรุงดิน เช่นถั่วลำย ถั่วเส้ียนป่ำ ไมยรำพไร้หนำม คำโลโปโกเนียม เป็นต้น 

1.3 ถั่วท่ีให้เมล็ดเป็นอำหำรมนุษย์และสัตว์ หลังจำกเก็บเกี่ยวแล้วไถกลบ ล ำต้น

ลงไปในดิน เช่น ถั่วเขียว ถ่ัวพุ่ม ถั่วพู ถ่ัวแขก เป็นต้น 

1.4 พืชตระกูลถั่ว เช่น กระถินยักษ์ ครำม ถั่วมะแฮะ ขี้เหล็ก เป็นต้น  

2. พืชอื่นนอกเหนือจำกพืชตระกูลถั่ว เช่น พืชตระกูลหญ้ำ ส่วนใหญ่จะให้อินทรีย์วัตถุ แต่มี

ปริมำณธำตุอำหำรพืชต่ ำกว่ำพืชตระกูลถั่ว ดังนั้น จึงควรหว่ำปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

ในขณะท ำกำรไถกลบโดนใช้อัตรำ 5-10 กิโลกรัมต่อไร 

3. พืชน้ ำ เช่น ผักตบชวำ จอก แหนแดง เป็นต้น มีกำรใช้แหนแดง เป็นปุ๋ยพืชสดในนำข้ำว 

ซึ่งสำมำรถให้ไนโตรเจน 5-6 กิโลกรัมต่อไร่ และเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินในอัตรำสูงด้วย 

          2.5.2 กำรปลูกพืชปุ๋ยสด 

         อัญชลี พัดมีเทศ, (ม.ป.ป.) กล่ำวว่ำ กำรปลูกพืชปุ๋ยสดให้ได้ผลดีจะต้องปลูกพืชสดใน
แปลงใหญ่แล้วท ำกำรตัดสับและไถกลบลงในพื้นท่ีเหล่ำนั้นเลย หรือปลูกพืชสดแซมระหว่ำงร่องพืช
หลักโดยปลูกหลังจำกพืชหลักเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว หรือปลูกพืชสดในพื้นท่ีรกร้ำงว่ำงเปล่ำแล้วตัดสับ
เอำส่วนของพืชสดน ำไปใส่ในแปลงนำท่ีจะปลูกหลักแล้วไถกลบลงในดินส ำหรับกำรปฏิบัติกำรปลูกพืช
ปุ๋ยพืชสดมีดังต่อไปนี้ 
 1. ลักษณะดิน ก่อนปลูกควรปรับปรุงสภำพดินให้มีควำมเหมำะสม เช่น ถ้ำเป็นดินเปรี้ยวควร
ใส่ปูนขำวปรับสภำพดินก่อนจะช่วยให้พืชสดเจริญเติบโตและให้น้ ำหนักพืชสูง 
 2. เวลำและฤดูกำรปลูก ช่วงเลำปลูกท่ีเหมำะสมท่ีสุดควรปลูกช่วงต้นฤดูฝน หรือปลูก
หลังจำกเก็บเกี่ยวพืชหลักในขณะท่ีดินยังมีควำมช้ืนหรือก่อนปลูกพืชหลักประมำณ 3 เดือน 
 3. อัตรำเมล็ดพันธุ์ พืชปุ๋ยสดท่ีใช้ปลูกเพื่อไถกลบในพื้นท่ี 1 ไร่ควรใช้อัตรำเมล็ดพันธุ์ให้
เหมำะสม 
 ส่วนกำรสับและกำรไถกลบปุ๋ยพืชสดนั้น จะต้องพิจำรณำถึงอำยุของพืชปุ๋ยสดเป็นส ำคัญ
ระยะเวลำท่ีเหมำะสมในกำรตัดสับและไถกลบนั้นควรท ำในขณะท่ีต้นถั่วเริ่มออกดอกไปจนถึงระยะ
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ดอกบำนเต็มท่ี เนื่องจำกในระยะนี้ต้นถั่วจะเจรญิงอกงำมสูงสุด เมื่อไถกลบแล้วจะให้ปริมำณ
อินทรีย์วัตถุและธำตุไนโตรเจนสะสมอยู่ในดินสูงด้วย  
 
 
2.6 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 กอบเกียรติ และคณะ, 2534 กำรใช้พืชตระกูลถั่ว 3 ชนิด เป็นปุ๋ยพืชสดส ำหรับมันส ำปะหลัง
ได้แก่ ถั่วพุ่ม ปอเทือง และ ถั่วมะแฮะ แล้วไถกลบเมื่ออำยุ 60 วัน ซึ่งมีผลต่อกำรปลูกมันส ำปะหลัง 
โดยท่ีแปลงควบคุมไม่มีกำรปลูกพืชตระกูลถั่วให้ ผลผลิตเฉล่ีย 1.88 ตัน/ไร่ แต่เมื่อมีกำรปลูกถั่วพุ่ม 
ปอเทือง และถั่วมะแฮะ กำรปรับปรุงดินจะยกระดับกำร ผลิตมันส ำปะหลังได้โดยเฉล่ีย 5 ปีเพิ่มขึ้น
เป็น 2.49 2.13 และ1.92 ตัน/ไร่ตำมล ำดับ 
 
 กรมพัฒนำที่ดิน, 2540 กำรใช้ถั่วพุ่มแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดแล้วปลูกข้ำวโพด โดยใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส 6 กิโลกรัม/ไร่ และ โพแทสเซียม 3 กิโลกรัม/ไร่ท่ีอ ำเภอพระพุทธบำท อ ำเภอปำกช่อง 
และจังหวัดขอนแก่น ท ำให้ผลผลิตของ ข้ำวโพด เพิ่มขึ้นเป็น 408, 459 และ 265 กิโลกรัม/ไร่
ตำมล ำดับ  
 
 จำรุวรรณี เตรียมวิจำรณ์กุล (2558) ศึกษำผลของชนิดของปุ๋ยพืชสดในกำรปลูกข้ำวนำด ำ
ต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงเคมีของดินในกลุ่มชุดดินท่ี 21 ชุดดินสรรพยำ (Sa) ใน พื้นท่ี อ. เวียงป่ำเป้ำ 
จ. เชียงรำย ด ำเนินกำรท่ีบ้ำนสันสลี ต ำบลสันสลี อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย เป็นเวลำ 3 ปี 
โดยวำงแผนกำรทดลอง แบบ RCB มี 5 วิธีกำร 3 ซ้ ำ ประกอบด้วย 1) วิธีเกษตรกร (ใส่ปุ๋ยเคมี16-20-
0 อัตรำ 60 กก./ไร่/ปี) 2) วิธีใช้ถั่วมะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสด 3) วิธีใช้ปอเทืองเป็น ปุ๋ยพืชสด 4) วิธีใช้ถั่ว
เขียวเป็นปุ๋ยพืชสด 5) วิธีใช้ถั่วพุ่มด ำเป็นปุ๋ยพืชสด พบว่ำ กำรใช้ปุ๋ยพืชสดสำมำรถให้ปริมำณธำตุ
อำหำรทดแทนปุ๋ยเคมีได้ แล้วกำรไถกลบปุ๋ยพืชสดและตอซังข้ำวจะช่วยในกำรเพิ่มปริมำณ 
อินทรียวัตถุ และปริมำณธำตุอำหำรให้กับดินได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีกำรไถกลบปุ๋ยพืชสดและตอ
ซังข้ำว พืชปุ๋ยสดท่ีสำมำรถให้ผลผลิตข้ำว สูงสุดท่ีเหมำะสมกับพื้นท่ีกำรศึกษำนี้คือกำรใช้ถั่วพุ่มด ำเป็น
ปุ๋ยพืชสดใน นำข้ำวเนื่องจำกให้ผลตอบแทนก ำไรสูงสุด 
  
 นคร สืบแสน, (2554) จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรใช้ปุ๋ยพืชสดมีผลต่อสมบัติทำงเคมีและ
กำยภำพของดินใกล้เคียง กับกำรใช้ปุ๋ยเคมีแบบเกษตรกร เกษตรกรสำมำรถใช้ปุ๋ยพืชสดทดแทน
ปุ๋ยเคมีได้ชนิดของพืชปุ๋ยสดท่ีใช้ในกำรทดลองนี้มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงสมบัติทำงเคมีและกำยภำพ
ของดินเล็กน้อยเมื่อ เปรียบเทียบกับก่อนด ำเนินงำน โดยค่ำควำมเป็นกรดด่ำงยังคงอยู่ในระดับเป็น
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กรดจัดถึงกรดรุนแรง มำก ปริมำณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสทุ่ีเป็นประโยชน์และโพแทสเซียมท่ีสกัดได้มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เล็กน้อย ค่ำควำมพรุนของดินเพิ่มขึ้นท ำให้ค่ำควำมหนำแน่นรวมของดินลดลง กำรใช้
ปุ๋ยพืชสดมี ผลต่อกำรเจริญเติบโตของข้ำวใกล้เคียงกับกำรใช้ปุ๋ยเคมีแบบเกษตรกรแต่ให้ผลผลิตข้ำว
เฉล่ีย 3 ปีสูง กว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมีชนิดของพืชปุ๋ยสดท่ีใช้ในกำรทดลองนี้ให้ผลผลิตข้ำวสูงไม่แตกต่ำงกัน 
เกษตรกร สำมำรถใช้ทดแทนกันได้ โดยสรุปเกษตรกรสำมำรถใช้พืชปุ๋ยสดชนิดใหม่ท่ีเหมำะสม คือ ถั่ว
มะแฮะ ในกำรปลูกข้ำวนำด ำได้โดยไม่ท ำให้ดินเปล่ียนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับท่ีไม่ได้ใช้ท้ังควำมเป็น
กรดด่ำงของดิน ปริมำณ อินทรียวัตถุ ปริมำณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตลอดจนท ำให้ดินมีควำม
พรุนเพิ่มขึ้น (มีช่องว่ำง ขนำดเล็กเพิ่ม) ลดกำรอัดตัวแน่นของดิน (ควำมหนำแน่นรวม) แสดงว่ำดินมี
ควำมร่วนซุยเพิ่มข้ึน นอกจำกนั้นให้ผลผลิตเฉล่ียของข้ำวสูงกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรำ 60 
กิโลกรัมต่อไร่ 21 เปอร์เซ็นต์ดังนั้นจึงสำมำรถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 
 

พนมพร และคณะ (2556) กำรใช้ปอเทือง 25 % ร่วมกับปุ๋ยคอก 75 % เพื่อกำรผลิตคะน้ำ
อินทรีย์ในกลุ่มชุดดินท่ี 35 อ ำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ ให้ผลผลิตดี ท่ีสุดท้ัง 2 ฤดูปลูก 
(496.32 และ 508.03 กิโลกรัม/ ไร่ ตำมล ำดับ) และอิทธิพลของปอเทืองงและปุ๋ยคอกในอัตรำส่วน
ดังกล่ำวยังช่วยปรับปรุงสมบัติบำงประกำรของดิน เนื่องจำกปอเทืองเหมำะสมท่ีจะใช้ เป็นพืช
ปรับปรุงบ ำรุงดินและยังปลดปล่อยธำตุ  อำหำรท่ีพืชต้องกำร ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ นอกจำกนี้ยังช่วยลดกำรสูญเสียไนโตรเจนอีกด้วย 
ในขณะท่ีปุ๋ยคอกให้ธำตุอำหำรหลักธำตุอำหำรรอง ธำตุอำหำรเสริม รวมทั้งฮอร์โมน และสำรควบคุม 
กำรเจริญเติบโตแก่พืช เกษตรกรควรใช้ปอเทืองปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ก่อนกำรปลูกผักคะน้ำในอัตรำ 
950 กิโลกรัมน้ ำหนัก สด/ไร่ หรืออัตรำเมล็ด 1.6 กิโลกรัม/ไร่ ส ำหรับ ปรับปรุงสมบัติบำงประกำรของ
ดิน และลดปริมำณ กำรใช้ปุ๋ยคอก เมื่อจะท ำกำรปลูกผักคะน้ำจึงใส่ปุ๋ยคอกอัตรำ 1,125 กิโลกรัม/ไร่ 
เพื่อเพิ่มธำตุอำหำรให้แก่คะน้ำ 

 
 สมนึก ศรีทองฉิม และ อมร อินทรำเวช, (ม.ป.ป) กำรศึกษำกำรใช้ปอเทืองและโสนอินเดีย
เป็นปุ๋ยพืชสดแทนไนโตรเจนในนำข้ำว ได้ด ำเนินกำร ณ สถำนีพัฒนำท่ีดินจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดดินท่ำตูม 
ในฤดูนำปี มีแผนกำรทดลองแบบ RCB มี7วิธีกำรทดลอง คือ ไถกลบปอเทือง ไถกลบโสนอินเดีย ใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนจ ำนวน 0 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจ ำนวน 4 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจ ำนวน 8 กก./ไร่ ใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนจ ำนวน 12 กก./ไร่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจ ำนวน 16 กก./ไร่ วิธีละ 4 ซ้ ำ ผลปรำกฏว่ำปอเทือง
ให้น้ ำหนักสดเฉล่ีย 252.695 กก./ไร่ เมื่อไถกลบแล้วให้ผลผลิตข้ำว 343.27 กก./ไร่ โสนอินเดียให้
น้ ำหนักสดเฉล่ีย 61.428 กก./ไร่ เมื่อไถกลบแล้วให้ผลผลิตข้ำว 248.10 กก,/ไร่ ในขณะท่ีแปลงข้ำว
เมื่อใสปุ๋ยไนโตรเจนจ ำนวน 0,4,8,12 และ 16 กก./ไร่ มีผลผลิตข้ำวจ ำนวน 232.54, 419.77, 480.17, 
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และ 470.64 กก./ไร่ ตำมล ำดับเมื่อค ำนวณแล้วกำรไถกลบปอเทืองสำมำรถใช้ทดแทนปุ๋ยไนโตรเจน
ได้ 2.40 กก./ไร่ และกำรไถกลบโสนอินเดีย สำมำรถใช้ทดแทนปุ๋ยไนโตรเจนได้ 0.40 กก./ไร่ 
นอกจำกนั้นแล้วสำมำรถสังเกตได้ว่ำ ข้ำวสำมมำรถตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนสูงสดในอัตรำ 12 กก./
ไร่ และปุ๋ยไนโตรเจนมีผลท ำให้เมล็ดลีบของข้ำวลดลงตำมอัตรำท่ีเพิ่มขึ้น 
 
 สุฐิดำ, 2543 กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของข้ำวโพด ถั่วพุ่ม และถั่วนิ้วนำงแดง 
เมื่อมีกำรปลูกเหล่ือมฤดู ท่ีอำยุข้ำวโพดต่ำง ๆ กัน โดยมีกำรตัดยอด และไม่มีกำรตัดยอดข้ำวโพด 
รวมท้ังเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำร ใช้พื้นท่ีดินและรำยได้ ของระบบกำรปลูกพืชอย่ำงเดียวกับกำร
ปลูกพืชเหล่ือมฤดู พบว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ กำรปลูกข้ำวโพดอย่ำงเดียว โดยกำรปลูกถั่วนิ้วนำงแดง
เหล่ือมฤดู เมื่อข้ำวโพดอำยุ 80 วัน ไม่มีกำรตัดยอด ข้ำวโพดให้ประสิทธิภำพกำรใช้พื้นท่ีดินสูงสุด เมื่อ
วิเครำะห์ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจในรูปรำยได้สุทธิเหนือ ต้นทุนผันแปรพบว่ำกำรปลูกถั่วนิ้วนำงแดง
เหล่ือมฤดูให้รำยได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรสูงกว่ำกำรปลูกข้ำวโพด อย่ำงเดียว
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บทท่ี 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 

3.1 วัสดุอุปกรณ์ในงำนวิจัย 

     วัสดุที่ใช้ในกำรทดลอง 
 1.พันธุ์หอมแบ่ง 
 2.เมล็ดถั่วพุ่ม 
 3.เมล็ดปอเทือง 
 4.เมล็ดถั่วนิ้วนำงแดง 
 5.แกลบดิบ 
      อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทดลอง 
 1.จอบ 
 2.เสียม 
 3.ครำด 
 4.สำยยำงรดน้ ำ 
 5.ตลับเมตร 
 6.ตำช่ัง 
 7.ไม้บรรทัด 
 8.กล้อง 
 9.สมุดบันทกึ 
 10.ชุดตรวจดิน 
3.2 วิธีด ำเนินกำรทดลอง 

กำรศึกษำศักยภำพของกำรใช้พืชตระกูลถั่วพุ่ม ปอเทือง และถั่วนิ้วนำงแดง ในกำรปรับปรุง
ดินและพัฒนำกำรปลูกต้นหอมในระบบแปลงอินทรีย์ ใช้วิธีกำรวำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely randomized design, CRD) แบ่งออกเป็น 4 วิธีทดลอง จ ำนวน 3 ซ้ ำ ขนำดแปลง 
2x0.7 เมตร (100 ต้น/แปลง) ประกอบกรรมวิธีกำรทดลอง ดังนี้ 
       แปลงที่ 1 ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูกต้นหอม (T1) 
       แปลงที่ 2 ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูกต้นหอม (T2) 
       แปลงที่ 3 ปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดงในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูกต้นหอม (T3) 
       แปลงที่ 4 ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด เตรียมแปลงปลูกต้นหอม (T4) Control 
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             N            S 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 แผนผังกำรทดลอง แปลงทดลองท้ัง 4 แปลง 
ขั้นตอนกำรเตรียมแปลง 
 กำรเตรียมแปลง  

1. ขุดแปลงเก็บเศษวัชพืชออกให้หมด  
2. ตำกดินไว้ 7 วันเพื่อเป็นกำรก ำจัดเช้ือโรคและแมลงท่ีอยู่ในดิน 
3. หลังจำก7 วันท ำกำรพรวนดินให้ละเอียดแล้วท ำกำรยกแปลง 4 แปลง แต่ละแปลง มีควำม

ยำว 2 เมตร กว้ำง 70 เซนติเมตร ระยะห่ำงระหวำ่แปลง 30 เซนติเมตร  ตำมแผนกำรทดลอง 
4. จำกนั้นท ำกำรเก็บตัวอย่ำงดินมำวัดหำค่ำ pH ซึ่งดินมีค่ำ pH = 5.5-6.0 มีปริมำณไนโตรเจน

ต่ ำมำก ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ระดับธำตุอำหำรปำนกลำงและมีโพแทสเซียมท่ีละลำยน้ ำได้ระดับ
ธำตุอำหำรพอใช้ได้  
 
 
 

T1R1 

T1R2 

T1R3 

T1R4 

T2R1 

T2R2 

T2R3 

T2R4 

T3R1 

T3R2 

T3R3 

T3R4 

T4R1 

T4R2 

T4R3 

T4R4 
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กำรปลูกและไถกลบพืชปุ๋ยสด 
1. หลังจำกกำรยกแปลงเสร็จ 1 วัน ดังวิธีกำรต่อไปนี้ 

  แปลงท่ี 1หว่ำนเมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่มท่ัวแปลงใช้ครำด ครำดกลบเมล็ดพันธุ์เล็กน้อย  
แปลงท่ี 2 หว่ำนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองท่ัวแปลงใช้ครำด ครำดกลบเมล็ดพันธุ์เล็กน้อย  
แปลงท่ี 3 หว่ำนเมล็ดพันธุ์ถั่วนิ้วนำงแดง ท่ัวแปลงใช้ครำด ครำดกลบเมล็ดพันธุ์

เล็กน้อย  
แปลงท่ี 4 ไม่ต้องปลูกปุ๋ยพืชสดแต่ต้องคอยดูแลและก ำจัดวัชพืชอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2.  ช่วงระยะเวลำหลังหว่ำนเมล็ดพันธุ์ 15 วันแรก ต้องคอยดูแลรดน้ ำก ำจัดวัชพืชอย่ำงสม่ ำเสมอ 
หลังจำก 15 สำมำรถปล่อยให้พืชเจริญเติบโตได้เอง หลังจำกนั้นให้สังเกตพืชหำกพบว่ำพืชเริ่มทยอย
ออกดอก 

3. ประมำณ 45 วันหลังกำรหว่ำนเมล็ด ก็สำมำรถไถกลบพืชได้ เมื่อไถกลบแล้วควรปล่อยให้ซำก
พืชย่อยสลำยใช้เวลำประมำณ 15 วันหลังไถกลบ จำกนั้นให้เก็บตัวอย่ำงดินไปตรวจหำค่ำ pH ซึ่งได้ค่ำ 
pH แต่ละแปลงมีดังนี้ 

 

 
 4. หลังจำกนั้นยกแปลงให้มีขนำดเท่ำเดิมเพื่อปลูกพืชตำมต่อไป 
 
กำรปลูกต้นหอม 
 น ำหัวพันธุ์ต้นหอมมำท ำควำมสะอำดตัดรำกเก่ำและใบแห้งออก แกะหัวแยกออกมำเป็นกลีบ
อย่ำให้มีรอยแผล หรือรอยถลอก เพื่อให้งอกเร็วขึ้นตัดปลำยยอกของหัวออกเล็กน้อย พื้นท่ีในกำรปลูก 
4 แปลง ใช้พันธุ์หอม 2 กิโลกรัม โดยปลูกตำมระยะท่ีก ำหนด 1 แปลง 1x0.7 เมตร โดยปลูก 5 แถว 
แถวละ 20 ต้น ระยะ ระหว่ำงต้น 10 เซนติเมตร  ระหว่ำงแถว 10 เซนติเมตร ปลูกโดยใช้กลีบของ
หอมท่ีเตรียมไว้โดยกดให้ลึกประมำณ 3 ใน 4 ของหัว จำกนั้นน ำแกลบดิบมำคลุมแปลงเพื่อรักษำ
ควำมช้ืนในดินและควบคลุมวัชในพืชแปลงหลังปลูกรดน้ ำให้ชุ่ม 
 

แปลง ชนิดปุ๋ยพืชสด ค่ำ pH 
จำกกำรวิเครำะห์ดิน 

แปลงท่ี 1 ปลูกถั่วพุ่ม 6.5 
แปลงท่ี 2 ปลูกปอเทือง 6.0 
แปลงท่ี 3 ปลูกถั่วนิ้วนำงแดง 6.0 
แปลงท่ี 4 ไม่ปลูกพืชปรับปรุงดิน 5.5-6.0 
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กำรดูแลรักษำ 
 กำรให้น้ ำ ควรให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อผิวดินแห้งควรให้น้ ำทันที ยกเว้นในระยะท่ีหอมแบ่ง
เริ่มแก่ให้ลดกำรให้น้ ำหอมแบ่งจะได้แก่เร็วขึ้น 
 กำรก ำจัดวัชพืช ควรก ำจัดวัชพืชในแปลง 2 ครั้ง/สัปดำห์ 
 
กำรเก็บเก่ียว  

กำรเก็บเกี่ยวต้นหอมเพื่อขำยสด เก็บเกี่ยวในระยะท่ียังมีใบเขียวสด ซึ่งมีอำยุประมำณ 40 - 
50 วันซึ่งก่อนกำรเก็บเกี่ยวควรรดน้ ำให้ชุ่มก่อน จำกนั้นใช้มือจับบริเวณโคนต้นดึงขึ้นมำเบำ ๆ ให้รำก
ติดมำด้วยน ำไปล้ำงดินออกให้สะอำด ส่วนกำรเก็บเกี่ยวไว้ท ำพันธุ์จะเก็บเกี่ยวเมื่อแก่เต็มท่ี ยอดและ
ใบแห้งคือมีอำยุประมำณ 80-90 วัน 

 
3.3 กำรเก็บบันทึกข้อมูล 
 1.วัดควำมสูงของต้น โดยวัดจำกโคนต้นถึงปลำยยอดเมื่อหอมแบ่งมีอำยุ 10 วัน 20วัน, 30วัน 
และ45วัน 
 2. วัดกำรแตกกอเมื่อต้นหอมมีอำยุ 30 วันโดยนับจ ำนวนท่ีแตกกอ ออกมำ 
 3. วัดควำมยำวจำกปลำยใบ จนถึงปลำบรำก หลังจำกกำรเก็บเกี่ยวเมื่อส้ินสุดกำรทดลอง 
 4. ช่ังน้ ำหนักสดและน้ ำหนักแห้งหลังกำรเก็บเกี่ยวเมื่อส้ินสุดกำรทดลอง 
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 กำรศึกษำศักยภำพของกำรใช้พืชตระกูลถั่วพุ่ม ปอเทือง และถั่วนิ้วนำงแดง ในกำรปรับปรุง
ดินและพัฒนำกำรปลูกต้นหอมในระบบแปลงอินทรีย์ ใช้วิธีกำรวำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely randomized design, CRD) แบ่งออกเป็น 4 วิธีทดลอง จ ำนวน 3 ซ้ ำ ขนำดแปลง 
2x0.7 เมตร (100 ต้น/แปลง)  โดยวิธีกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงสถิติ (Analysis of Variance 
: ANOVA) ในด้ำนควำมสูงของต้น (เซนติเมตร) กำรแตกกอ (จ ำนวนกอ) จ ำนวนค่ำควำมยำวรำก 
(เซนติเมตร) และน้ ำหนักสด (กรัม) น้ ำหนักแห้งของหอม (กรัม) 
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3.5 ระยะเวลำท ำวิจัย 
 เริ่มด ำเนินกำรทดลองวันท่ี 7 มิถุนำยน พ.ศ.2560  ส้ินสุดกำรทดลองวันท่ี10 กันยำยน พ.ศ.
2560 
  
3.6 สถำนที่ท ำกำรวิจัย 

บ้ำน เลขท่ี 78 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
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บทท่ี 4 

ผลกำรทดลอง 
 

กำรทดลองศึกษำศักยภำพของกำรใช้พืชตระกูลถั่วพุ่ม ปอเทือง และถั่วนิ้วนำงแดง ในกำร
ปรับปรุงดินและพัฒนำกำรปลูกต้นหอมในระบบแปลงอินทรีย์ ใช้วิธีกำรวำงแผนกำรทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์(Completely randomized design) ท ำในแปลงขนำด 2 x 0.7 เมตร ระยะห่ำงของต้นหอม 
15x10 เซนติเมตร (100 ต้น/แปลง) ได้พันธุ์ ปอเทือง ถั่วนิ้วนำงแดง มำจำก กรมพัฒนำท่ีดินจังหวัด
บุรีรัมย์ ดินท่ีปลูกเป็นดินเหนียวปนร่วน มีค่ำpH ประมำณ 5.5-6.0 (กรดอ่อน) มีปริมำณไนโตรเจนต่ ำ
มำก พันธุ์หอมท่ีใช้เป็นพันธุ์หอมแบ่งโครำช โดยท ำกำรศึกษำข้อมูลในด้ำนกำรเจริญเติบโต ได้แก่  
ควำมสูงของต้นหอม (เซนติเมตร)  ด้ำนผลผลิต ได้แก่ กำรแตกล ำต้นของต้นหอม(ต้น) , น้ ำหนักสด
รวมรำกของต้นหอม (กรัม) และน้ ำหนักแห้งรวมรำก (Dry Meter) (กรัม) 

ตอนที่ 1 ศึกษำศักยภำพของกำรใช้พืชตระกูลถั่วพุ่ม ปอเทือง และถั่วนิ้วนำงแดง ในกำร
ปรับปรุงดินและพัฒนำกำรปลูกต้นหอมในระบบแปลงอินทรีย์ในด้ำนกำรเจริญเติบโต 

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลควำมสูงของต้นหอมท่ีอำยุกำรปลูก 10,20 และ 30 วัน 
กรรมวิธี ควำมสูงของต้นหอม (เซนติเมตร) 

อำยุกำรปลูก 
10 วัน 20 วัน 30 วัน 

(T1) ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอก
และเตรียมแปลงปลูกต้นหอม  

6.55c 11.90c 13.44c 

(T2) ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออก
ดอกและเตรียมแปลงปลูกต้นหอม  

6.55ab 13.60b 15.60b 

(T3) ปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดงในระยะ
ออกดอกและเตรียมแปลงปลูกต้นหอม  

6.78a 14.67a 16.98a 

(T4) Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด เตรียมแปลง
ปลูกต้นหอม  

5.98d 11.54d 13.19d 

F-(test) ns ns ** 
CV % 43.58 34.05 31.05 

หมำยเหตุ  **=แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญ (p<0.01),  *= แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมี
นัยส ำคัญ (p<0.05), ns= ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (>0.05) 
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จำกตำรำงที1่ ควำมสูงของต้นหอมท่ีมีอำยุ 10,20 และ 30 วัน พบว่ำแต่ละกรรมวิธีกำรปลูก
โดยใช้ปุ๋ยพืชสดท่ีแตกต่ำงกัน 4 แปลง ได้แก่ (T1) ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอก (T2) ปลูก
และไถกลบปอเทืองในระยะออกดอก (T3) ปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดงในระยะออกดอก(T4) 
Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด พบว่ำ  ในช่วงอำยุ 30 วัน  มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ยิ่ง (p<0.01) แต่ในช่วงอำยุ 10 และ 20 วัน   ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (>0.05) แต่มีแนวโน้มว่ำ 
(T3) ปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดงในระยะออกดอก มี่ค่ำเฉล่ียสูงสุดคือ 14.67 เซนติเมตร รองลงมำ
คือ(T2) ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออกดอก มีค่ำเฉล่ียควำมสูงคือ 13.60 เซนติเมตร รองลงมำ
คือ (T1) ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอก มีค่ำเฉล่ียควำมสูงคือ 11.90 เซนติเมตร และ(T4) 
Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด มี่ค่ำเฉล่ียต่ ำสุดคือ 11.54 เซนติเมตร ตำมล ำดับ 

ตำรำงที่ 2 ข้อมูลกำรแตกกอของต้นหอมท่ีอำยุกำรปลูก 30 วัน 
กรรมวิธี กำรแตกกอของ

ต้นหอม (ต้น) 
อำยุกำรปลูก 30 วัน 

(T1) ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูก
ต้นหอม  

3.93a 

(T2) ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูก
ต้นหอม  

3.57b 

(T3) ปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดงในระยะออกดอกและเตรียมแปลง
ปลูกต้นหอม  

3.18c 

(T4) Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด เตรียมแปลงปลูกต้นหอม  3.15d 
F-(test) ns 
CV % 52.91 

หมำยเหตุ  **=แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่ง (p<0.01), *= แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมี

นัยส ำคัญ (p<0.05), ns= ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (>0.05) 

จำกตำรำงที ่2 กำรแตกกอของต้นหอมท่ีอำยุกำรปลูก 30 วัน พบว่ำ แต่ละกรรมวิธีกำรปลูก

โดยใช้ปุ๋ยพืชสดท่ีแตกต่ำงกัน 4 แปลง ได้แก่ (T1) ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอก (T2) ปลูก

และไถกลบปอเทืองในระยะออกดอก (T3) ปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดงในระยะออกดอก(T4) 

Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด ในช่วงอำยุ 30 วันไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (>0.05 ) แต่มีแนวโน้ม

ว่ำ (T1) ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอก มี่ค่ำเฉล่ียกำรแตกกอสูงสุดคือ 3.93 ต้น รองลงมำ

คือ(T2) ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออกดอก มีค่ำเฉล่ียกำรแตกกอคือ 3.57 ต้น รองลงมำคือ
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(T3) ปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดงในระยะออกดอก มี่ค่ำเฉล่ียกำรแตกกอคือ 3.18 ต้น และ(T4) 

Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด มีค่ำเฉล่ียกำรแตกกอต่ ำสุดคือ 3.15 ต้น ตำมล ำดับ 

ตำรำงที่ 3 ข้อมลูน้ ำหนักสดของต้นหอมรวมรำกท่ีอำยุ 30 วัน 

กรรมวิธี น้ ำหนักสดของต้นหอม
รวมรำก (กิโลกรัม) 

30วัน 
(T1) ปลูกและไถกลบถ่ัวพุ่มในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูกต้นหอม  1.75c 

(T2) ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูก
ต้นหอม  

2.25b 

(T3) ปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดงในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูก
ต้นหอม  

2.50a 

(T4) Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด เตรียมแปลงปลูกต้นหอม  1.25d 

F-(test) ** 
CV % 3.73 

หมำยเหตุ  **=แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่ง (p<0.01), *= แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมี

นัยส ำคัญ (p<0.05), ns= ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (>0.05) 

จำกตำรำงที่ 3 น้ ำหนักสดของต้นหอมรวมรำกท่ีอำยุ 30 วัน พบว่ำแต่ละกรรมวิธีกำรปลูก

โดยใช้ปุ๋ยพืชสดท่ีแตกต่ำงกัน 4 แปลง ได้แก่ (T1) ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอก (T2) ปลูก

และไถกลบปอเทืองในระยะออกดอก (T3) ปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดงในระยะออกดอก(T4) 

Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด พบว่ำ  ในช่วงอำยุ 30 วัน มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่ง 

(p<0.01) โดยพบว่ำ(T3) ปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดงในระยะออกดอก มีค่ำเฉล่ียน้ ำหนักสดสูงสุด

คือ 2.50 กรัม รองลงมำคือ(T2) ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออกดอก มีค่ำเฉล่ียน้ ำหนักสดคือ 

2.25 กรัม รองลงมำคือ(T1) ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอก มีค่ำเฉล่ียน้ ำหนักสดคือ 1.75 

กรัม และ(T4) Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด มีค่ำเฉล่ียน้ ำหนักสดต่ ำสุดคือ 1.25 กรัม ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 4 ข้อมูลน้ ำหนักแห้งของต้นหอมรวมรำกท่ีอำยุ 30 วัน 
กรรมวิธี น้ ำหนักแห้งของต้นหอมรวม

รำก (กรัม) 

30วัน 

(T1) ปลูกและไถกลบถ่ัวพุ่มในระยะออกดอกและเตรียมแปลง

ปลูกต้นหอม 

21.25a 

(T2) ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออกดอกและเตรียมแปลง

ปลูกต้นหอม 

19.26b 

(T3) ปลูกและไถกลบถ่ัวนิ้วนำงแดงในระยะออกดอกและเตรียม

แปลงปลูกต้นหอม 

18.33d 

(T4) Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด เตรียมแปลงปลูกต้นหอม 19.19c 

F-(test) ns 

CV % 9.43 

หมำยเหตุ**=แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่ง (p<0.01), *= แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมี

นัยส ำคัญ (p<0.05), ns= ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (>0.05) 

จำกตำรำงที่ 4 น้ ำหนักแห้งของต้นหอมรวมรำกท่ีอำยุ 30 วัน  พบว่ำ  แต่ละกรรมวิธีกำร

ปลูกโดยใช้ปุ๋ยพืชสดท่ีแตกต่ำงกัน 4 แปลง ได้แก่ (T1) ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอก (T2) 

ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออกดอก (T3) ปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดงในระยะออกดอก(T4) 

Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด ในช่วงอำยุ 30 วันไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (>0.05 ) แต่มีแนวโน้ม

ว่ำ (T1) ปลูกและไถกลบถ่ัวพุ่มในระยะออกดอก มี่ค่ำเฉล่ียน้ ำหนักแห้งสูงสุดคือ 21.25 กรัม รองลงมำ

คือ(T2) ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออกดอก มีค่ำเฉล่ียน้ ำหนักแห้งคือ 19.26 กรัม รองลงมำคือ

(T4) Control ไม่ใช้ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด มีค่ำเฉล่ียน้ ำหนักแห้งคือ 19.19 กรัม และ(T3) ปลูกและไถกลบถั่ว

นิ้วนำงแดงในระยะออกดอก มีค่ำเฉล่ียน้ ำหนักแห้งต ำสุดคือต่ ำสุดคือ 18.33 กรัม ตำมล ำดับ 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรำยผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

ศึกษำศักยภำพของกำรใช้พืชตระกูลถั่วพุ่ม ปอเทือง และถั่วนิ้วนำงแดง ในกำรปรับปรุงดิน

และพัฒนำกำรปลูกต้นหอมในระบบแปลงอินทรีย์ 

5.1 สรุปผลกำรทดลอง 

 ด้ำนควำมสูงของต้นหอม พบว่ำ  แปลงท่ีใช้ถั่วนิ้วนำงแดงเป็นปุ๋ยพืชสดในกำรปรับปรุง
คุณสมบัติปรับปรุงบ ำรุงดินส่งผลให้ค่ำเฉล่ียควำมสูงของต้นหอมสูงท่ีสุดคือ 16.98 เซนติเมตร 
รองลงมำคือ แปลงท่ีใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดให้ค่ำเฉล่ียควำมสูงของต้นหอมคือ 15.60 เชนติเมตร 
รองลงมำคือ แปลงท่ีใช้ถั่วพุ่มเป็นปุ๋ยพืชสดให้ค่ำเฉล่ียควำมสูงของต้นหอมคือ 13.44 เชนติเมตร และ
แปลงท่ีไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดให้ค่ำเฉล่ียควำมสูงของต้นหอมต่ ำท่ีสุดคือ 13.19 เซนติเมตร  
 ด้ำนกำรแตกกอของต้นหอม พบว่ำ แปลงท่ีใช้ถั่วพุ่มเป็นปุ๋ยพืชสดในกำรปรับปรุงคุณสมบัติ
ปรับปรุงบ ำรุงดิน ให้ค่ำเฉล่ียกำรแตกกอของต้นหอมสูงท่ีสุดคือ 3.93 ต้น รองลงมำคือ แปลงท่ีใช้
ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดให้ค่ำเฉล่ียกำรแตกกอของต้นหอมคือ 3.57 ต้น รองลงมำคือ แปลงท่ีใช้ถั่ว
นิ้วนำงแดงเป็นปุ๋ยพืชสดให้ค่ำเฉล่ียกำรแตกกอของต้นหอมคือ 3.18 ต้น และแปลงท่ีไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดให้
ค่ำเฉล่ียกำรแตกกอของต้นหอมต่ ำท่ีสุดคือ 3.15 ต้น 
 ด้ำนน้ ำหนักสดรวมรำกของต้นหอมท่ีเกิดจำกแปลงท่ีใช้ถั่วนิ้วนำงแดงเป็นปุ๋ยพืชสดในกำร
ปรับปรุงคุณสมบัติปรับปรุงบ ำรุงดิน ให้ค่ำเฉล่ียน้ ำหนักสดของต้นหอมสูงท่ีสุดคือ 2.50 กรัม รองลงมำ
คือ แปลงท่ีใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดให้ค่ำเฉล่ียน้ ำหนักสดของต้นหอมคือ 2.25 กรัม รองลงมำคือ 
แปลงท่ีใช้ถั่วพุ่มเป็นปุ๋ยพืชสดให้ค่ำเฉล่ียน้ ำหนักสดของต้นหอมคือ 1.75 กรัม และแปลงท่ีไม่ใช้ปุ๋ยพืช
สดให้ค่ำเฉล่ียน้ ำหนักสดของต้นหอมต่ ำท่ีสุดคือ 1.25 กรัม 
 ด้ำนน้ ำหนักแห้งรวมรำกของต้นหอมเมื่อน ำไปอบหำค่ำDry Meter  ผลพบว่ำ แปลงท่ีใช้ถั่ว
พุ่มเป็นปุ๋ยพืชสดในกำรปรับปรุงคุณสมบัติปรับปรุงบ ำรุงดินให้ค่ำเฉล่ียน้ ำหนักแห้งของต้นหอมสูงท่ีสุด
คือ 21.25 กรัม รองลงมำคือ แปลงท่ีใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดให้ค่ำเฉล่ียน้ ำหนักแห้งของต้นหอมคือ 
19.26 กรัม รองลงมำคือ แปลงท่ีไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดให้ค่ำเฉล่ียน้ ำหนักแห้งของต้นหอมคือ 19.19 กรัม
และแปลงท่ีใช้ถั่วนิ้วนำงแดงเป็นปุ๋ยพืชสดให้ค่ำเฉล่ียน้ ำหนักแห้งของต้นหอมต่ ำท่ีสุดคือ 18.33 กรัม 
 
5.2 วิจำรณ์ผลกำรทดลอง 
 กำรศึกษำศักยภำพของกำรใช้พืชตระกูลถั่วพุ่ม ปอเทือง และถั่วนิ้วนำงแดง ในกำรปรับปรุง
ดินและพัฒนำกำรปลูกต้นหอมในระบบแปลงอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบว่ำกำรใช้ปุ๋ยพืช
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สดชนิดใดท่ีจะสำมำรถช่วยเพิ่มผลผลิตของต้นหอมให้ได้ดีท่ีสุด วำงแผนทดลองแบบ(CRD) โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่มกำรทดลอง ใช้ระยะเวลำในกำรทดลองในกำรปลูกพืชทดลองเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด
ท่ีระยะเวลำ  30-45 วัน โดยท ำกำรไถกลบในระยะออกดอก พบว่ำ กลุ่มทดลองท่ี3 ปลูกและไถกลบ
ถั่วนิ้วนำงแดง (Phasecolus vulgaris L.) ในระยะออกดอกจะส่งผลต่อค่ำเฉล่ียควำมสูงของต้นหอม
ท่ีปลูกในระยะเวลำ 10,20 และ30 วัน มีค่ำเฉล่ียควำมสูงมำกท่ีสุด  ในส่วนของกำรแตกกอของ
ต้นหอมท่ีอำยุ 30 วัน จะพบว่ำ กลุ่มทดลองท่ี 1 คือปลูกและไถกลบถ่ัวพุ่ม (Vigna unguiculata (L.) 
Walp) ในระยะออกดอก จะให้ค่ำเฉล่ียด้ำนกำรแตกกอของต้นหอมมำกท่ีสุด ส่วนของน้ ำหนักสดรวม
รำกของต้นหอมท่ีอำยุ 30 วัน จะ พบว่ำ กลุ่มทดลองท่ี3 คือปลูกและไถกลบถั่วนิ้วนำงแดง 
(Phasecolus vulgaris L.) ในระยะออกดอกจะให้ค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด และในส่วนของน้ ำหนักแห้งรวม
รำก (Dry Meter) ของต้นหอมท่ีอำยุ 30 วัน ท่ีน ำไปอบท่ีอุณหภูมิ 80องศำเซลเซียสนำน 24 ช่ัวโมง 
จะพบว่ำ กลุ่มทดลองท่ี 1 คือปลูกและไถกลบถั่วพุ่ม (Vigna unguiculata (L.) Walp) ในระยะออก
ดอก จะให้ค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด ส่วนไม่ใช้ปุ๋ยพืขสดปรับปรุงดิน (Control) ให้ผลในทุกด้ำนต่ ำท่ีสุด 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กอบเกียรติ และคณะ, 2534 กำรใช้พืชตระกูลถั่ว 3 ชนิด เป็นปุ๋ยพืชสด
ส ำหรับมันส ำปะหลังได้แก่ ถั่วพุ่ม ปอเทือง และ ถั่วมะแฮะ แล้วไถกลบเมื่ออำยุ 60 วัน ซึ่งมีผลต่อกำร
ปลูกมันส ำปะหลัง โดยท่ีแปลงควบคุมไม่มีกำรปลูกพืชตระกูลถั่วให้ ผลผลิตเฉล่ีย 1.88 ตัน/ไร่ แต่เมื่อ
มีกำรปลูกถั่วพุ่ม ปอเทือง และถั่วมะแฮะ กำรปรับปรุงดินจะยกระดับกำร ผลิตมันส ำปะหลังได้โดย
เฉล่ีย 5 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 2.49 2.13 และ1.92 ตัน/ไร่ตำมล ำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำจำกกำรทดลอง พบว่ำ 
กำรใช้ปุ๋ยพืชสดท้ัง 3 ชนิดได้แก่ ถั่วพุ่ม ปอเทือง และ ถั่วนิ้วนำงแดง จะให้ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
ผลิตในกำรปลูกต้นหอมแตกต่ำงกัน ดังนั้นเกษตรกรผู้สนใจสำมำรถหำพืชปรับปรุงดินในท้องถิ่นมำ
ปลูกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในกำรปลูกต้นหอมได้ นอกจำกยังช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ปุ๋ยและ
สำรเคมีสังเครำะห์ท่ีมีรำคำแพง ช่วยปรับลักษณะทำงกำยภำพดินให้ดีขึ้นอีกด้วย พืชท่ีควรน ำมำเป็น
ปุ๋ยพืชสดท่ีมีควำมเหมำะสมมำกท่ีสุดในกำรปลูกต้นหอมท่ีสุด คือ  ถั่วนิ้วนำงแดง  (Phasecolus 
vulgaris L.) เป็นถั่วแดงไวแสงท่ีน ำเข้ำมำจำกศรีลังกำ เป็นถั่วแดงท่ีนิยมปลูกชนิดหนึ่ง แต่ยังปลูก
น้อยกว่ำถั่วแดงหลวง นิยมปลูกแซมตำมแปลงพืชอื่น อำทิ ข้ำวโพด เพรำะถั่วนิ้วนำงแดงเมื่อปลูกเป็น
ปุ๋ยพืชสดถึงระยะออกดอกและไถกลบก่อนกำรเตรียมดินจะปลดปล่อยธำตุอำหำรให้แก่พืชท ำให้พืชมี
กำรเจริญเติบโตท่ีดี ควำมสูงและและน้ ำหนักสดท่ีดี และส่วนของเมล็ดถั่วเกษตรกรยังสำมำรถปลูก
เพื่อเก็บเมล็ดขำย นิยมใช้ประกอบอำหำรท้ังคำว และหวำน ก็ยังถือเป็นอีกแนวทำงในกำรสร้ำงรำยได้
ดีอีกด้วย 
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5.3 ปัญหำที่พบในงำนวิจัย 
 5.3.1. โรคและแมลงท่ีระบำด เข้ำท ำลำยถ่ัวทั้ง 2 ชนิด 
 5.3.2. โรคติดต่อท่ีมำจำกถั่วพุ่ม ส่งผลต่อต้นหอม 
 5.3.3. สภำพส่ิงแวดล้อมไม่เอื้ออ ำนวย เช่น อำกำศมีควำมแปรปรวนมำก  
 5.3.4. เกิดน้ ำท่วมขังรอบแปลงจึงควรต้องท ำทำงระบำยน้ ำเนื่องจำกทดลองในฤดูฝน 
 5.3.5. วัชพืช เช่น หญ้ำ ผักบุ้ง 
 5.3.6. สุนัขเข้ำมำเหยียบแปลง 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีกำรทดลองกับพืชกลุ่มอื่น เพื่อเป็นแนวทำงให้เกษตรกรสำมำรถใช้เป็นพืชท่ีช่วย
ปรับปรุงบ ำรุงดินส่งผลดีต่อผลผลิตท่ีมีคุณภำพ 
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ภาคผนวก 1 การศกึษาศกัยภาพของการใชพ้ชืตระกูลถัว่พุ่ม ปอเทอืง และถัว่นิ้วนางแดง ในการปรบัปรุงดนิและพฒันาการปลูกตน้หอมในระบบแปลงอนิทรยี ์
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนความสูงของตน้หอม อาย ุ10 วนั 

Descriptive 

  

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

ซ ้ำ แปลงท่ี 1 ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูก

ต้นหอม (T1) 
100 50.50 29.011 2.901 44.74 56.26 1 100 

แปลงท่ี 2 ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูก

ต้นหอม (T2) 
100 50.50 29.011 2.901 44.74 56.26 1 100 

แปลงท่ี 3 ปลูกและไถกลบถั่วนิ วนำงแดงในระยะออกดอกและเตรียมแปลง

ปลูกต้นหอม (T3) 
100 50.50 29.011 2.901 44.74 56.26 1 100 

แปลงท่ี 4 ไม่ปลูกพืชปุ๋ยสด (T4) 99 50.70 29.092 2.924 44.89 56.50 1 100 

Total 399 50.55 28.922 1.448 47.70 53.40 1 100 

ควำมสูง

ต้นหอม

ท่ีอำยุ

ปลูก10

วัน 

แปลงท่ี 1 ปลูกและไถกลบถั่วพุ่มในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูก

ต้นหอม (T1) 
100 6.545 2.9320 .2932 5.963 7.127 .0 16.0 

แปลงท่ี 2 ปลูกและไถกลบปอเทืองในระยะออกดอกและเตรียมแปลงปลูก

ต้นหอม (T2) 
100 6.545 2.9251 .2925 5.965 7.125 .0 14.0 

แปลงท่ี 3 ปลูกและไถกลบถั่วนิ วนำงแดงในระยะออกดอกและเตรียมแปลง

ปลูกต้นหอม (T3) 
100 6.775 2.9910 .2991 6.182 7.368 .0 14.0 

แปลงท่ี 4 ไม่ปลูกพืชปุ๋ยสด (T4) 99 5.980 2.3451 .2357 5.512 6.448 .0 11.5 

Total 399 6.462 2.8164 .1410 6.185 6.740 .0 16.0 
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ความสงูต้นหอมท่ีอายปุลูก10วนั 

 

 

 

ทรตีเมน้ต ์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

      แปลงที ่4 ไม่ปลูกพชืปุ๋ ยสด (T4) 99 5.980 

แปลงที ่1 ปลูกและไถกลบถัว่พุ่มใน
ระยะออกดอกและเตรยีมแปลงปลูก

ตน้หอม (T1) 
100 6.545 

แปลงที ่2 ปลูกและไถกลบปอเทอืง
ในระยะออกดอกและเตรยีมแปลง

ปลูกตน้หอม (T2) 
100 6.545 

แปลงที ่3 ปลูกและไถกลบถัว่
นิ้วนางแดงในระยะออกดอกและ
เตรยีมแปลงปลูกตน้หอม (T3) 

100 6.775 

Sig.  .068 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

  a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 99.748. 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนความสูงของตน้หอม อาย ุ20 วนั 

Descriptive 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

ซ ้า แปลงที่ 1 ปลกูและไถกลบถัว่พุ่มในระยะออกดอกและเตรยีม
แปลงปลกูตน้หอม (T1) 

100 50.50 29.011 2.901 44.74 56.26 1 100 

แปลงที่ 2 ปลกูและไถกลบปอเทอืงในระยะออกดอกและเตรยีม
แปลงปลกูตน้หอม (T2) 

100 50.50 29.011 2.901 44.74 56.26 1 100 

แปลงที่ 3 ปลกูและไถกลบถัว่น้ิวนางแดงในระยะออกดอกและ
เตรยีมแปลงปลกูตน้หอม (T3) 

100 50.50 29.011 2.901 44.74 56.26 1 100 

แปลงที่ 4 ไมป่ลกูพชืปุ๋ ยสด (T4) 100 50.50 29.011 2.901 44.74 56.26 1 100 

Total 400 50.50 28.902 1.445 47.66 53.34 1 100 

ความสงูตน้หอมที่
อายปุลกู20วนั 

แปลงที่ 1 ปลกูและไถกลบถัว่พุ่มในระยะออกดอกและเตรยีม
แปลงปลกูตน้หอม (T1) 

100 11.900 3.9956 .3996 11.107 12.693 .0 21.5 

แปลงที่ 2 ปลกูและไถกลบปอเทอืงในระยะออกดอกและเตรยีม
แปลงปลกูตน้หอม (T2) 

100 13.590 4.2772 .4277 12.741 14.439 .0 20.0 

แปลงที่ 3 ปลกูและไถกลบถัว่น้ิวนางแดงในระยะออกดอกและ
เตรยีมแปลงปลกูตน้หอม (T3) 

100 14.665 4.9216 .4922 13.688 15.642 .0 22.5 

แปลงที่ 4 ไมป่ลกูพชืปุ๋ ยสด (T4) 100 11.540 3.6137 .3614 10.823 12.257 .0 16.5 

Total 400 12.924 4.4005 .2200 12.491 13.356 .0 22.5 
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ความสงูต้นหอมท่ีอายปุลูก20วนั 

 

ทรตีเมน้ต ์ N 

Subset for alpha = 0.05 
 1 2 

Duncana แปลงที ่4 ไม่ปลูกพชืปุ๋ ย
สด (T4) 

100 11.540 
 

แปลงที ่1 ปลูกและไถกลบ
ถัว่พุ่มในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลูก

ตน้หอม (T1) 

100 11.900 

 

แปลงที ่2 ปลูกและไถกลบ
ปอเทอืงในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลูก

ตน้หอม (T2) 

100 

 

13.590 

แปลงที ่3 ปลูกและไถกลบ
ถัว่นิ้วนางแดงในระยะออก
ดอกและเตรยีมแปลงปลูก

ตน้หอม (T3) 

100 

 

14.665 

Sig.  .548 .073 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 100.000.  
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนความสูงและการแตกล าตน้ของตน้หอม อายุ 30 วนั 
Descriptive 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

ซ ้ำ แปลงที ่1 ปลกูและไถกลบถัว่พุ่มในระยะออกดอกและเตรยีมแปลง
ปลกูต้นหอม (T1) 

100 50.50 29.011 2.901 44.74 56.26 1 100 

แปลงที ่2 ปลกูและไถกลบปอเทอืงในระยะออกดอกและเตรยีมแปลง
ปลกูต้นหอม (T2) 

100 50.50 29.011 2.901 44.74 56.26 1 100 

แปลงที ่3 ปลกูและไถกลบถัว่น้ิวนางแดงในระยะออกดอกและเตรยีม
แปลงปลกูต้นหอม (T3) 

100 50.50 29.011 2.901 44.74 56.26 1 100 

แปลงที ่4 ไม่ปลกูพชืปุ๋ ยสด (T4) 98 51.07 29.001 2.930 45.26 56.89 1 100 

Total 398 50.64 28.900 1.449 47.79 53.49 1 100 
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ความสงู
ต้นหอมที่
อายุปลกู
30วนั 

แปลงที ่1 ปลกูและไถกลบถัว่พุ่มในระยะออกดอกและเตรยีมแปลง
ปลกูต้นหอม (T1) 

100 13.435 4.1189 .4119 12.618 14.252 .0 23.0 

แปลงที ่2 ปลกูและไถกลบปอเทอืงในระยะออกดอกและเตรยีมแปลง
ปลกูต้นหอม (T2) 

100 15.590 4.3149 .4315 14.734 16.446 .0 25.0 

แปลงที ่3 ปลกูและไถกลบถัว่น้ิวนางแดงในระยะออกดอกและเตรยีม
แปลงปลกูต้นหอม (T3) 

100 16.975 5.1739 .5174 15.948 18.002 .0 25.5 

แปลงที ่4 ไม่ปลกูพชืปุ๋ ยสด (T4) 98 13.189 3.5794 .3616 12.471 13.906 .0 19.5 

Total 398 14.805 4.5976 .2305 14.352 15.258 .0 25.5 

การแตก
ล าต้น
ของ
ต้นหอมที่
อายุปลกู
30วนั 

แปลงที ่1 ปลกูและไถกลบถัว่พุ่มในระยะออกดอกและเตรยีมแปลง
ปลกูต้นหอม (T1) 

100 3.93 1.871 .187 3.56 4.30 0 8 

แปลงที ่2 ปลกูและไถกลบปอเทอืงในระยะออกดอกและเตรยีมแปลง
ปลกูต้นหอม (T2) 

100 3.57 1.844 .184 3.20 3.94 0 8 

แปลงที ่3 ปลกูและไถกลบถัว่น้ิวนางแดงในระยะออกดอกและเตรยีม
แปลงปลกูต้นหอม (T3) 

100 3.18 1.672 .167 2.85 3.51 0 8 

แปลงที ่4 ไม่ปลกูพชืปุ๋ ยสด (T4) 98 3.15 1.846 .187 2.78 3.52 0 11 

Total 398 3.46 1.831 .092 3.28 3.64 0 11 
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                               a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 99.492. 
 

 

 

 

 

 

 
 

ความสงูต้นหอมท่ีอายปุลูก30วนั 

 

ทรตีเมน้ต ์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncana แปลงที ่4 ไม่ปลูกพชืปุ๋ ย
สด (T4) 

98 13.189 
  

แปลงที ่1 ปลูกและไถกลบ
ถัว่พุ่มในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T1) 

100 13.435 

  

แปลงที ่2 ปลูกและไถกลบ
ปอเทอืงในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T2) 

100 

 

15.590 

 

แปลงที ่3 ปลูกและไถกลบ
ถัว่นิ้วนางแดงในระยะออก
ดอกและเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T3) 

100 

  

16.975 

Sig.  .689 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
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การแตกล าต้นของต้นหอมท่ีอายปุลูก30วนั 

 

ทรตีเมน้ต ์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana แปลงที ่4 ไม่ปลูกพชืปุ๋ ย
สด (T4) 

98 3.15 
 

แปลงที ่3 ปลูกและไถกลบ
ถัว่นิ้วนางแดงในระยะออก
ดอกและเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T3) 

100 3.18 

 

แปลงที ่2 ปลูกและไถกลบ
ปอเทอืงในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T2) 

100 3.57 3.57 

แปลงที ่1 ปลูกและไถกลบ
ถัว่พุ่มในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T1) 

100 

 

3.93 

Sig.  .126 .161 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 99.492. 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนน ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ของตน้หอม อายุ 30 วนั 
 

Descriptive 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

ซ ้า แปลงที ่1 ปลกูและไถกลบถัว่พุ่มในระยะออกดอกและ
เตรยีมแปลงปลกูต้นหอม (T1) 

4 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 

แปลงที ่2 ปลกูและไถกลบปอเทอืงในระยะออกดอกและ
เตรยีมแปลงปลกูต้นหอม (T2) 

4 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 

แปลงที ่3 ปลกูและไถกลบถัว่น้ิวนางแดงในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลกูต้นหอม (T3) 

4 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

แปลงที ่4 ไม่ปลกูพชืปุ๋ ยสด (T4) 4 4.00 .000 .000 4.00 4.00 4 4 

Total 16 2.50 1.155 .289 1.88 3.12 1 4 
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น ้าหนกัสด
ของ
ต้นหอม
รวมราก 

แปลงที ่1 ปลกูและไถกลบถัว่พุ่มในระยะออกดอกและ
เตรยีมแปลงปลกูต้นหอม (T1) 

4 1.7500E2 3.26599 1.63299 169.8031 180.1969 171.00 179.00 

แปลงที ่2 ปลกูและไถกลบปอเทอืงในระยะออกดอกและ
เตรยีมแปลงปลกูต้นหอม (T2) 

4 2.2500E2 20.99206 10.49603 191.5969 258.4031 196.00 245.00 

แปลงที ่3 ปลกูและไถกลบถัว่น้ิวนางแดงในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลกูต้นหอม (T3) 

4 2.5000E2 24.95329 12.47664 210.2937 289.7063 217.00 273.00 

แปลงที ่4 ไม่ปลกูพชืปุ๋ ยสด (T4) 4 1.2500E2 9.62635 4.81318 109.6823 140.3177 112.00 135.00 

Total 16 1.9375E2 51.88127 12.97032 166.1044 221.3956 112.00 273.00 

น ้าหนกั
แหง้ของ
ต้นหอม
รวมราก 

แปลงที ่1 ปลกูและไถกลบถัว่พุ่มในระยะออกดอกและ
เตรยีมแปลงปลกูต้นหอม (T1) 

4 21.2500 2.98608 1.49304 16.4985 26.0015 18.00 25.00 

แปลงที ่2 ปลกูและไถกลบปอเทอืงในระยะออกดอกและ
เตรยีมแปลงปลกูต้นหอม (T2) 

4 19.2625 .83596 .41798 17.9323 20.5927 18.26 20.30 

แปลงที ่3 ปลกูและไถกลบถัว่น้ิวนางแดงในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลกูต้นหอม (T3) 

4 18.3300 .78388 .39194 17.0827 19.5773 17.30 19.20 

แปลงที ่4 ไม่ปลกูพชืปุ๋ ยสด (T4) 4 19.1950 .77384 .38692 17.9636 20.4264 18.21 20.10 

Total 16 19.5094 1.84044 .46011 18.5287 20.4901 17.30 25.00 

 
56 



57 
 

น ้าหนักสดของต้นหอมรวมราก 

 

ทรตีเมน้ต ์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncana แปลงที ่4 ไม่ปลูกพชืปุ๋ ย
สด (T4) 4 1.2500E2 

  

แปลงที ่1 ปลูกและไถกลบ
ถัว่พุ่มในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T1) 

4 

 

1.7500E2 

 

แปลงที ่2 ปลูกและไถกลบ
ปอเทอืงในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T2) 

4 

  

2.2500E2 

แปลงที ่3 ปลูกและไถกลบ
ถัว่นิ้วนางแดงในระยะออก
ดอกและเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T3) 4 

  

2.5000E2 

Sig.  1.000 1.000 .061 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000. 
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น ้าหนักแห้งของต้นหอมรวมราก 

 

ทรตีเมน้ต ์ N 

Subset for alpha = 0.05 
 1 2 

Duncana แปลงที ่3 ปลูกและไถกลบ
ถัว่นิ้วนางแดงในระยะออก
ดอกและเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T3) 

4 18.3300 

 

แปลงที ่4 ไม่ปลูกพชืปุ๋ ย
สด (T4) 

4 19.1950 19.1950 

แปลงที ่2 ปลูกและไถกลบ
ปอเทอืงในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T2) 

4 19.2625 19.2625 

แปลงที ่1 ปลูกและไถกลบ
ถัว่พุ่มในระยะออกดอก
และเตรยีมแปลงปลูก
ตน้หอม (T1) 

4 

 

21.2500 

Sig.  .461 .118 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.  
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ภำคผนวก ข 

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทดลองและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
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อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

 

               ภาพท่ี 1จอบ                                                           ภาพท่ี 2เสียม 

                ภาพท่ี 3คราด                                                      ภาพท่ี 4สายยางรดน ้า 

          ภาพท่ี 5ตลบัเมตร                                                          ภาพท่ี 6ตาชัง่ 

      

        ภาพท่ี 7 ไม้บรรทดั                                                     ภาพท่ี 8 กล้องถ่ายรปู     
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        ภาพท่ี 9สมุดบนัทึก                                                  ภาพท่ี 10ชดุตรวจดิน 
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วสัดท่ีุใช้ในการทดลอง 

 

ภาพท่ี 11พนัธุห์อมแบ่ง                                                 ภาพท่ี 12เมลด็ถัว่พุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 13เมลด็ปอเทือง                                      ภาพท่ี 14เมลด็ถัว่น้ิวนางแดง 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 15แกลบดิบ 
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ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

 

 

                ภาพที ่16, 17  แสดงการเตรยีมแปลงส าหรบัปลูกถัว่พุ่ม ปอเทอืง และถัว่นิ้วนาง
แดง 
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ภาพท่ี 18,19,20 และ21 แสดงขัน้ตอนการตรวจวดัค่า pH และค่า EC ก่อนและหลงัการปลูกพชื
ปุ๋ ยสด 
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     ภาพที ่22 แสดงการตดัสบั ปอเทอืง                               ภาพที ่23 แสดงการตดัสบั ถัว่
พุ่ม  

 

ภาพที ่24 แสดงการตดัสบั ถัว่นิ้วนางแดง 
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ภาพที ่25 แสดงการปลูกหอมแบ่งโดยใชก้ลบีหอมแบ่งกดใหล้กึประมาณ 3 ใน 4 ของหวั 

 

  ภาพท่ี 26,27 แสดงการเจรญิเตบิโตของตน้หอม 
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 ภาพท่ี 28,29,30 และ 31 แสดงการวดัความสูงของตน้หอมเมื่อท าการเกบ็เกีย่ว 
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ภาพที ่32,33 แสดงการอบไล่ความชืน้ของตน้หอม เพื่อทีจ่ะน ามาชัง่หาน ้าหนกัแหง้  

 

ภาพที ่34 แสดงการชัง่ตน้หอมเพื่อหาน ้าหนกัแหง้ 
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ภำคผนวก ค 

ผลกำรวิเครำะห์ 
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*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
** NS = not statistically significantly different at the 0.05 level  
ความสูงของตน้ C.V = 43.58 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลรวมทัง้หมดการวิเคราะหท์างด้านความสงูของต้นหอมท่ีอายุ 10 วนั  
ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

ซ ้า Between Groups 2.888 3 .963 .001 1.000 

Within Groups 332915.909 395 842.825   

Total 332918.797 398    

ความสูง
ตน้หอมทีอ่ายุ
ปลูก10วนั 

Between Groups 34.194 3 11.398 1.442 .230 

Within Groups 3122.742 395 7.906   

Total 3156.936 398    
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  ตารางท่ี 2 แสดงผลรวมทัง้หมดการวเิคราะหท์างดา้นความสูงของตน้หอมทีอ่ายุ 20 วนั 

 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 ** NS = not statistically significantly different at the 0.05 level  
 ความสูงของตน้ C.V = 34.05 
 
 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

ซ ้า Between Groups .000 3 .000 .000 1.000 

Within Groups 333300.000 396 841.667   

Total 333300.000 399    

ความสูง
ตน้หอมที่
อายุปลูก20
วนั 

Between Groups 643.867 3 214.622 12.000 .000 

Within Groups 7082.558 396 17.885   

Total 7726.424 399    
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 ตารางท่ี 3 แสดงผลรวมทัง้หมดการวเิคราะหท์างดา้นความสูงและการแตกล าตน้ของตน้หอมที่
อายุ 30 วนั 

ANOVA 

    Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

ซ ้า Between Groups 24.121 3 8.040 .010 .999 

Within Groups 331555.500 394 841.511   

Total 331579.621 397    

ความสูง
ตน้หอมทีอ่ายุ
ปลูก30วนั 

Between Groups 976.196 3 325.399 17.289 .000 

Within Groups 7415.743 394 18.822   

Total 8391.939 397    

การแตกล าตน้
ของตน้หอมที่
อายุปลูก30วนั 

Between Groups 40.373 3 13.458 4.109 .007 

Within Groups 1290.484 394 3.275   

Total 1330.857 397    

 
 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

** NS = not statistically significantly different at the 0.05 level  

ความสูงของตน้ C.V = 31.05 

การแตกล าตน้ C.V = 52.91 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลรวมทัง้หมดการวเิคราะห์น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ของตน้หอมทีอ่ายุ 30 
วนั 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

ซ ้า Between Groups 20.000 3 6.667 . . 

Within Groups .000 12 .000   

Total 20.000 15    

น ้าหนกัสดของ
ตน้หอมรวม
ราก 

Between Groups 36875.000 3 12291.667 42.143 .000 

Within Groups 3500.000 12 291.667   

Total 40375.000 15    

น ้าหนกัแหง้
ของตน้หอม
รวมราก 

Between Groups 18.322 3 6.107 2.256 .134 

Within Groups 32.486 12 2.707   

Total 50.808 15    

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

** NS = not statistically significantly different at the 0.05 level  

น ้าหนกัสด C.V = 3.73 

น ้าหนกัแหง้C.V = 9.43
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ประวัติผู้ท ำกำรวิจัย 

 
ชือ่-สกุล    นำงสำว จุฑำทิพย์ โคตรสมบัติ 

วัน เดือน ปีเกิด    30 เมษำยน 2539 

ที่อยู่     109 บ.โนนเสมำ ต.หินโคน อ.จักรำช จ.นครรำชสีมำ 30240 

ประวัติกำรศึกษำ 

ระดับประถมศึกษำ    โรงเรียนบ้ำนโคกพลวง 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  โรงเรียนนิคมพิมำยศึกษำ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  โรงเรียนนิคมพิมำยศึกษำ 

ระดับอุดมศึกษำ   สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัย

    รำชภัฏบุรีรัมย์ 

 

 

ชื่อ-สกุล    นำงสำว นิภำพร ฉ่ ำโสฬส 

วัน เดือน ปีเกิด    30 เมษำยน 2539 

ที่อยู่      42 บ.โคกงิ้ว ต.ละหำรทรำย อ.ละหำรทรำย จ.บุรีรัมย์ 31170 

ประวัติกำรศึกษำ 

ระดับประถมศึกษำ    โรงเรียนบ้ำนโคกเฟือง 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก 

ระดับอุดมศึกษำ   สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัย

    รำชภัฏบุรีรัมย์ 

 

 

 

 


