การผลิตเมล็ดพันธุ์ผกั อินทรี ย์ไว้ ใช้ เอง : ถั่วแขก
ถัว่ แขก Phaseolus vulgaris L.
ตระกูล Fabaceae , Leguminosae
ถัว่ แขก เป็ นพืชที่ คนไทยนิ ยมนำมำประกอบอำหำรได้หลำยอย่ำง
เช่ น ผัด แกงส้ม ลวกจิ้มกิ นกับน้ ำพริ ก เป็ นต้น เป็ นพืชที่สำมำรถปลูกได้ใน
สภำพดิ นทัว่ ไป และสำมำรถปลู กได้ทวั่ ไปในพื้นที่ทวั่ ประเทศ สภำพดิ นที่
เหมำะสมต่อกำรปลูกคือ ดินร่ วน มีควำมเป็ นกรด-ด่ำง ประมำณ 5.5 - 6.5
ถัว่ แขกเป็ นพืชผสมตัวเอง โดยมีเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมียอยูใ่ นดอก
เดียวกัน สำมำรถผสมภำยในดอกเดียวกันได้

ภาพที่ 1 ลักษณะดอกของถัว่ แขก

การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ ใช้ เอง
1. กาหนดระยะเวลาการปลูก
ถึงแม้วำ่ ถัว่ แขกจะผลิตได้ตลอดปี แต่สำหรับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์น้ นั
ควรจะต้องกำหนดระยะเวลำกำรปลูกให้ช่วงเวลำกำรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ไม่
ตรงกับฤดูฝน เพรำะจะทำให้ยำกในกำรเก็บเกี่ยวเมล็ด และเมล็ดอำจจะเกิ ด
ควำมเสี ยหำยเนื่ องจำกฝนหรื อควำมชื้ นในช่ วงฤดู ฝนได้ เกษตรกรสำมำรถ
คำนวณเวลำปลูกดังนี้
- อำยุต้ งั แต่หยอดเมล็ดถึ งออกดอกแรกประมำณ 40 วันหลังหยอด
เมล็ด
- อำยุต้ งั แต่หยอดเมล็ดถึงเก็บเกี่ ยวเมล็ดประมำณ 90 วันหลังหยอด
เมล็ด
- ช่วงเวลำกำรเก็บเกี่ยวเมล็ดครั้งแรกถึงครั้งสุ ดท้ำย กรณี เก็บเกี่ยวที
ละฝัก ประมำณ 90-110 วันหลังหยอดเมล็ด
- กรณี ที่เก็บเกี่ยวครั้งเดียวสำมำรถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออำยุประมำณ 90 100 วันหลังหยอดเมล็ด
นั่ น คื อ ในสภำพทั่ว ไป สำมำรถวำงแผนกำรปลู ก ได้ ใ นเดื อ น
สิ งหำคม-มกรำคม ซึ่ งสำมำรถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนตุลำคม-มีนำคม
กำรปลู กถัว่ แขกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรควรแยกพื้นที่กบั กำร
ปลูกเพื่อกำรเก็บฝักสดขำย

2. การเตรียมดิน/การปลูก
กำรปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั จะต้องให้ควำมสำคัญกับกำร
จัดกำรดิ นเป็ นอย่ำงมำกโดย ไถพรวนดิ น ยกแปลงให้มีควำมกว้ำง 1 เมตร
ควำมยำวตำมสภำพพื้นที่ ใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ เช่ น ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก ที่ย่อยสลำยดี
แล้วในอัตรำประมำณ 1.5-2 กิ โลกรัม/ตำรำงเมตร คลุ กเคล้ำให้เข้ำกัน เจำะ
หลุ ม ให้ มี ร ะยะระหว่ ำ งแถวประมำณ 70 เซนติ เ มตร ระยะระหว่ ำ งต้น
ประมำณ 40 เซนติเมตร หยอดเมล็ดลงไปหลุมละ 3-4 เมล็ด เมื่อพืชงอกมีใบ
จริ ง 1 คู่ให้ถอนเหลือต้นที่สมบูรณ์ 2 ต้น/หลุม
3. การทาค้ าง
หลังจำกปลูกให้ทำกำรปักค้ำงโดยใช้ไม้คำ้ ง 1 ค้ำงต่อ 1 หลุมโดยปั ก
แนวตรง หรื ออำจจะใช้วิธีทำแบบกระโจมก็ได้ นอกจำกนั้นยังสำมำรถใช้
เชื อกแทนไม้คำ้ งโดยกำรจัดทำไม้คำ้ งเพื่อกำรผูกโยงเชื อกให้เป็ นที่เลื้อยของ
ถัว่ ดังภำพ

ภาพที่ 2 แสดงกำรทำค้ำงและกำรใช้เชือกป่ ำนแทนไม้คำ้ ง

ภาพที่ 3 แสดงกำรทำค้ำงแบบเสำเดี่ยว

ภาพที่ 4 แสดงกำรทำค้ำงแบบกระโจม

4. การดูแลรักษา
การใส่ ป๋ ยุ
นอกจำกปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ใส่ ลงไปในดินก่อนกำรปลูกแล้ว ควรมีกำรใส่
ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พิ่มลงไปเป็ นระยะๆ ทุก 7-10 วัน โดยกำรหว่ำนโรยรอบโคนต้น

หรื อ กำรเจำะโดยใช้ ไ ม้ก ระทุ ้ง บริ เ วณห่ ำ งจำกโคนต้น ประมำณ 15-20
เซนติเมตร 2 จุ ด ตรงข้ำมกัน แล้วหยอดปุ๋ ยอิ นทรี ยล์ งไป หรื อกำรฉี ดพ่ น
ฮอร์ โมน เช่น น้ ำหมักปลำ น้ ำหมักหอย จะทำให้พืชเติบโตเร็ วขึ้น
การให้ นา้
ถัว่ แขกเป็ นพืชที่ตอ้ งกำรควำมชื้ นปำนกลำง ควรจะต้องมีกำรให้น้ ำ
อย่ำงสม่ำเสมอ โดยเฉพำะช่วงติดดอก กำรให้น้ ำที่ไม่สม่ำเสมอจะทำให้ดอก
ร่ วงได้ โดยทัว่ ไปให้น้ ำวันละ 1 ครั้ง
การป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
ในระบบเกษตรอิ นทรี ยจ์ ะต้องให้ควำมสำคัญกับกำรป้ องกันโรค/
แมลง โดยกำรฉี ด พ่ น สำรชี ว ภำพ อย่ำ งต่ อ เนื่ อ งก่ อ นที่ จ ะพบกำรระบำด
รวมถึงกำรเก็บส่ วนที่เป็ นโรคออกจำกแปลงอย่ำงสม่ำเสมอ โรคที่สำคัญ เช่น
โรคโคนเน่ำ โรคใบจุด เป็ นต้น
- ใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์ มำผสมกับน้ ำรดเป็ นประจำ อย่ำงน้อยสัปดำห์
ละครั้ง
- ฉี ดพ่นสำรชีวภำพเพื่อป้ องกันกำจัดศัตรู พืช
- กำรป้ อ งกัน โรค ฉี ด พ่ น เชื้ อ รำไตรโคเดอร์ ม ำชนิ ด ผงและเชื้ อ
แบคทีเรี ย Bacillus subtilis.(Bs) อัตรำ 1 ลิตรต่อน้ ำ 200 ลิตร ฉี ดพ่นสลับกัน
ทุกๆ 7 วัน

- กำรป้ องกันแมลง ฉี ดพ่นเชื้ อรำBeauveria bassiana.และ
เชื้ อแบคที เรี ย Bacillus thuringginesis.(Bt) อัตรำ 1 ลิ ตรต่อน้ ำ 200 ลิ ตร ฉี ด
พ่นสลับกันทุกๆ 7 วันจนถึง 2 สัปดำห์สุดท้ำยก่อนกำรเก็บเกี่ยว
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ภาพที่ 5 ก. ตัวอย่ำงโรคโคนเน่ำจำกเชื้อรำ Aspergillus niger Van Tiegh.

ข. ตัวอย่ำงโรครำสนิมจำกเชื้อรำ Phakopsora pachyrhizi Sydow.

แมลงทีส่ าคัญ
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ข

ภาพที่ 6 ก. เพลี้ยอ่อน ข. หนอนชอนใบ ค. หนอนเจำะฝัก

ค

สำหรับวัชพืช ควรมีกำรหมัน่ ถอนวัชพืชออกจำกแปลง เพรำะวัชพืช
แย่งน้ ำ ธำตุอำหำร และยังเป็ นที่หลบอำศัยของโรคและแมลงอีกด้วย ในบำง
กรณี อำจจะมี ก ำรใช้วสั ดุ ค ลุ ม แปลง เช่ น ฟำงข้ำ ว หญ้ำ แห้ง อำจจะช่ ว ย
ควบคุ ม วัช พื ช ในระดับ หนึ่ ง หรื ออำจใช้พ ลำสติ ก คลุ ม แปลงก็ จะควบคุ ม
วัชพืชได้
5. การป้ องกันพันธุ์ปน
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ จะต้องควบคุมไม่ให้มีพนั ธุ์อื่นๆ มำปนกับพันธุ์
ที่เรำทำกำรผลิต สำมำรถดำเนินกำรโดย
- ปลูกให้ห่ำงจำกถัว่ แขกพันธุ์อื่นๆ ไม่ต่ำกว่ำ 10 เมตร
- ในระยะต้นกล้ำ ให้เกษตรกรสังเกตสี ของต้น ถ้ำมีสีอื่นๆที่ผิดไป
จำกเดิมให้ถอนออก
- ในระยะออกดอก ให้ถอนต้นที่มีสีดอกต่ำงไปทิ้ง
- ระยะเก็บเกี่ยว ให้ดูสีเมล็ด ถ้ำมีสีผดิ ไปให้คดั ออก
6. การเก็บเกีย่ ว
ถัว่ แขกจะเริ่ มออกดอก เมื่ออำยุประมำณ 40-45 วัน และฝั ก จะเริ่ ม
เปลี่ยนสี เป็ นสี น้ ำตำล เมื่ออำยุประมำณ 60 วันหลังปลูก กำรเก็บเกี่ยวสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ 2 วิธี คือ
6.1 กำรทยอยเก็บเกี่ยวโดยเก็บเกี่ยวทีละฝัก โดยเลือกเก็บเฉพำะฝักที่
เปลี่ยนสี เป็ นสี น้ ำตำล โดยเก็บทุก 3 วันแล้วนำมำตำก วิธีน้ ีจะทำให้ได้เมล็ดที่
มีคุณภำพดีแต่จะเสี ยเวลำในกำรเก็บเกี่ยว

6.2 กำรเก็บเกี่ยวครั้งเดียว โดยรอให้ฝักในต้นทั้งหมดแก่พร้อมเก็บ
เกี่ยว ซึ่ งจะมีฝักที่แห้งสนิท และฝักที่เริ่ มเปลี่ยนสี เป็ นสี น้ ำตำลให้ทำกำรเก็บ
ครั้งเดียว โดยกำรถอนต้นแล้วนำไปตำกรวมกัน

ภาพที่ 7 กำรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุท์ ยอยเก็บและเก็บเกี่ยวทั้งต้น

7. การปรับปรุ งสภาพเมล็ดพันธุ์
เมื่ อ ท ำกำรเก็ บ เกี่ ย วฝั ก มำจำกต้น แล้ว ให้ น ำไปตำกแดดต่ อ อี ก
ประมำณ 2 วัน ซึ่ งจะเป็ นลดควำมชื้ นในเมล็ดให้ลดลง และทำให้ฝักแห้ง
พร้ อมที่ จะกะเทำะเมล็ ด ออกโดยกำรใส่ ก ระสอบแล้ว ทุ บ เบำๆ หรื อถ้ำ มี
จำนวนไม่มำกให้ใช้วิธีกะเทำะเมล็ดออกจำกฝัก จำกนั้นทำกำรฝัดเอำเมล็ดที่
มีขนำดเล็ก และเศษชิ้นส่ วนที่ไม่ตอ้ งกำรออก แล้วนำไปลดควำมชื้นโดยกำร
ตำกแดดนำน 2 วัน จึงนำมำเก็บรักษำในภำชนะปิ ด เช่น ถุงพลำสติก กระป๋ อง
ที่ปิดสนิท เป็ นต้น

ภาพที่ 8 กำรตำกเมล็ดพันธุ์เพื่อลดควำมชื้น

ภาพที่ 9 กำรทำควำมสะอำดเมล็ดพันธุ์

8. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วแขก
ควรเก็บไว้ในภำชนะปิ ดสนิท ไม่ให้มีอำกำศผ่ำนเข้ำออกได้ กำรเก็บ
รักษำควรเก็บในที่เย็น เช่น ในตูเ้ ย็นช่องปกติ แต่ถำ้ เกษตรกรมีปริ มำณเมล็ด
มำก ก็สำมำรถเก็บไว้นอกตูเ้ ย็น แค่ให้เก็บไว้ในที่ร่ม บริ เวณที่เก็บไม่ร้อน ก็
สำมำรถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ในฤดูต่อไป
จำกกำรปลู กถัว่ แขกด้วยเมล็ด 1 เมล็ด จะได้ฝักจำนวน 80-90 ฝั ก
จำนวนเมล็ดต่อฝักประมำณ 6 เมล็ด รวมได้เมล็ดจำนวน 400-500 เมล็ด/ต้น

