
 
 

การผลติเมลด็พนัธ์ุผกัอินทรีย์ไว้ใช้เอง : ถั่วแขก 

ถัว่แขก Phaseolus vulgaris L. 
ตระกูล Fabaceae , Leguminosae 

 ถัว่แขก เป็นพืชท่ีคนไทยนิยมน ำมำประกอบอำหำรได้หลำยอย่ำง 
เช่น ผดั แกงส้ม ลวกจ้ิมกินกบัน ้ ำพริก เป็นตน้ เป็นพืชท่ีสำมำรถปลูกไดใ้น
สภำพดินทัว่ไป และสำมำรถปลูกไดท้ัว่ไปในพื้นท่ีทัว่ประเทศ สภำพดินท่ี
เหมำะสมต่อกำรปลูกคือ  ดินร่วน มีควำมเป็นกรด-ด่ำง ประมำณ 5.5 - 6.5 
 ถัว่แขกเป็นพืชผสมตวัเอง โดยมีเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยูใ่นดอก
เดียวกนั สำมำรถผสมภำยในดอกเดียวกนัได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1  ลกัษณะดอกของถัว่แขก 



 
 

การปลูกเพ่ือผลติเมลด็พนัธ์ุไว้ใช้เอง 
1. ก าหนดระยะเวลาการปลูก 
 ถึงแมว้ำ่ถัว่แขกจะผลิตไดต้ลอดปี แต่ส ำหรับกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุนั้น
ควรจะตอ้งก ำหนดระยะเวลำกำรปลูกให้ช่วงเวลำกำรเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุไม่
ตรงกบัฤดูฝน เพรำะจะท ำให้ยำกในกำรเก็บเก่ียวเมล็ด และเมล็ดอำจจะเกิด
ควำมเสียหำยเน่ืองจำกฝนหรือควำมช้ืนในช่วงฤดูฝนได ้เกษตรกรสำมำรถ
ค ำนวณเวลำปลูกดงัน้ี 
 - อำยุตั้งแต่หยอดเมล็ดถึงออกดอกแรกประมำณ 40 วนัหลงัหยอด
เมล็ด 
 - อำยุตั้งแต่หยอดเมล็ดถึงเก็บเก่ียวเมล็ดประมำณ 90 วนัหลงัหยอด
เมล็ด 
 - ช่วงเวลำกำรเก็บเก่ียวเมล็ดคร้ังแรกถึงคร้ังสุดทำ้ย กรณีเก็บเก่ียวที
ละฝัก ประมำณ 90-110 วนัหลงัหยอดเมล็ด 
 - กรณีท่ีเก็บเก่ียวคร้ังเดียวสำมำรถเก็บเก่ียวไดเ้ม่ืออำยุประมำณ 90 -
100 วนัหลงัหยอดเมล็ด 

นั่นคือ ในสภำพทั่วไป สำมำรถวำงแผนกำรปลูกได้ในเดือน
สิงหำคม-มกรำคม ซ่ึงสำมำรถเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงเดือนตุลำคม-มีนำคม 
 กำรปลูกถัว่แขกเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุ เกษตรกรควรแยกพื้นท่ีกบักำร
ปลูกเพื่อกำรเก็บฝักสดขำย 
 



 
 

2. การเตรียมดิน/การปลูก 
 กำรปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรียน์ั้นจะตอ้งใหค้วำมส ำคญักบักำร
จดักำรดินเป็นอย่ำงมำกโดย ไถพรวนดิน ยกแปลงให้มีควำมกวำ้ง 1 เมตร 
ควำมยำวตำมสภำพพื้นท่ี ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ท่ีย่อยสลำยดี
แลว้ในอตัรำประมำณ 1.5-2 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร คลุกเคลำ้ให้เขำ้กนั เจำะ
หลุมให้มีระยะระหว่ำงแถวประมำณ 70 เซนติเมตร ระยะระหว่ำงต้น
ประมำณ 40 เซนติเมตร หยอดเมล็ดลงไปหลุมละ 3-4 เมล็ด เม่ือพืชงอกมีใบ
จริง 1 คู่ใหถ้อนเหลือตน้ท่ีสมบูรณ์ 2 ตน้/หลุม 

3. การท าค้าง 
หลงัจำกปลูกใหท้ ำกำรปักคำ้งโดยใชไ้มค้ำ้ง 1 คำ้งต่อ 1 หลุมโดยปัก

แนวตรง หรืออำจจะใช้วิธีท  ำแบบกระโจมก็ได ้นอกจำกนั้นยงัสำมำรถใช้
เชือกแทนไมค้ำ้งโดยกำรจดัท ำไมค้ำ้งเพื่อกำรผูกโยงเชือกให้เป็นท่ีเล้ือยของ
ถัว่ ดงัภำพ 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่2  แสดงกำรท ำคำ้งและกำรใชเ้ชือกป่ำนแทนไมค้ำ้ง 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การดูแลรักษา 
 การใส่ปุ๋ย 

นอกจำกปุ๋ยอินทรียท่ี์ใส่ลงไปในดินก่อนกำรปลูกแลว้ ควรมีกำรใส่

ปุ๋ยอินทรียเ์พิ่มลงไปเป็นระยะๆ ทุก 7-10 วนั โดยกำรหวำ่นโรยรอบโคนตน้ 

ภาพที ่3  แสดงกำรท ำคำ้งแบบเสำเด่ียว 

ภาพที ่4  แสดงกำรท ำคำ้งแบบกระโจม 



 
 

หรือกำรเจำะโดยใช้ไม้กระทุ้งบริเวณห่ำงจำกโคนต้นประมำณ 15-20 
เซนติเมตร 2 จุด ตรงขำ้มกนั แล้วหยอดปุ๋ยอินทรียล์งไป หรือกำรฉีดพ่น
ฮอร์โมน เช่น น ้ำหมกัปลำ น ้ำหมกัหอย จะท ำใหพ้ืชเติบโตเร็วข้ึน 

การให้น า้   
 ถัว่แขกเป็นพืชท่ีตอ้งกำรควำมช้ืนปำนกลำง ควรจะตอ้งมีกำรให้น ้ ำ
อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะช่วงติดดอก กำรให้น ้ ำท่ีไม่สม ่ำเสมอจะท ำให้ดอก
ร่วงได ้โดยทัว่ไปใหน้ ้ำวนัละ 1 คร้ัง 

การป้องกนัก าจัดศัตรูพืช 
 ในระบบเกษตรอินทรียจ์ะตอ้งให้ควำมส ำคญักบักำรป้องกนัโรค/
แมลง โดยกำรฉีดพ่นสำรชีวภำพ อย่ำงต่อเน่ืองก่อนท่ีจะพบกำรระบำด 
รวมถึงกำรเก็บส่วนท่ีเป็นโรคออกจำกแปลงอยำ่งสม ่ำเสมอ โรคท่ีส ำคญั เช่น 
โรคโคนเน่ำ โรคใบจุด เป็นตน้  

- ใชเ้ช้ือรำไตรโคเดอร์มำผสมกบัน ้ำรดเป็นประจ ำ อยำ่งนอ้ยสัปดำห์
ละคร้ัง  
 - ฉีดพน่สำรชีวภำพเพื่อป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช  
 - กำรป้องกันโรค ฉีดพ่นเช้ือรำไตรโคเดอร์มำชนิดผงและเช้ือ

แบคทีเรีย Bacillus subtilis.(Bs) อตัรำ 1 ลิตรต่อน ้ ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นสลบักนั

ทุกๆ 7 วนั  



 
 

- กำรป้องกนัแมลง ฉีดพ่นเช้ือรำBeauveria bassiana.และ
เช้ือแบคทีเรีย Bacillus thuringginesis.(Bt) อตัรำ 1 ลิตรต่อน ้ ำ 200 ลิตร ฉีด
พน่สลบักนัทุกๆ 7 วนัจนถึง 2 สัปดำห์สุดทำ้ยก่อนกำรเก็บเก่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมลงทีส่ าคัญ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5  ก. ตวัอยำ่งโรคโคนเน่ำจำกเช้ือรำ Aspergillus niger Van Tiegh. 

                    ข. ตวัอยำ่งโรครำสนิมจำกเช้ือรำ Phakopsora pachyrhizi Sydow. 

 

ก ข 

ภาพที ่6   ก. เพล้ียอ่อน   ข. หนอนชอนใบ ค. หนอนเจำะฝัก 

ก ข ค 



 
 

ส ำหรับวชัพืช ควรมีกำรหมัน่ถอนวชัพืชออกจำกแปลง เพรำะวชัพืช
แยง่น ้ ำ ธำตุอำหำร และยงัเป็นท่ีหลบอำศยัของโรคและแมลงอีกดว้ย ในบำง
กรณี อำจจะมีกำรใช้วสัดุคลุมแปลง เช่น ฟำงข้ำว หญ้ำแห้ง อำจจะช่วย
ควบคุมวชัพืชในระดับหน่ึง หรืออำจใช้พลำสติกคลุมแปลงก็จะควบคุม
วชัพืชได ้
5. การป้องกนัพนัธ์ุปน 
 กำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุ จะตอ้งควบคุมไม่ให้มีพนัธ์ุอ่ืนๆ มำปนกบัพนัธ์ุ
ท่ีเรำท ำกำรผลิต สำมำรถด ำเนินกำรโดย 
 - ปลูกใหห่้ำงจำกถัว่แขกพนัธ์ุอ่ืนๆ ไม่ต ่ำกวำ่  10  เมตร 
 - ในระยะตน้กลำ้ ให้เกษตรกรสังเกตสีของตน้ ถำ้มีสีอ่ืนๆท่ีผิดไป
จำกเดิมใหถ้อนออก 

- ในระยะออกดอก ใหถ้อนตน้ท่ีมีสีดอกต่ำงไปทิ้ง 

- ระยะเก็บเก่ียว ใหดู้สีเมล็ด ถำ้มีสีผดิไปใหค้ดัออก 

6. การเกบ็เกีย่ว 
 ถัว่แขกจะเร่ิมออกดอก เม่ืออำยุประมำณ 40-45 วนั และฝัก จะเร่ิม
เปล่ียนสีเป็นสีน ้ำตำล เม่ืออำยปุระมำณ 60 วนัหลงัปลูก กำรเก็บเก่ียวสำมำรถ
ด ำเนินกำรได ้2 วธีิ คือ  

6.1 กำรทยอยเก็บเก่ียวโดยเก็บเก่ียวทีละฝัก โดยเลือกเก็บเฉพำะฝักท่ี
เปล่ียนสีเป็นสีน ้ำตำล โดยเก็บทุก 3 วนัแลว้น ำมำตำก วธีิน้ีจะท ำใหไ้ดเ้มล็ดท่ี
มีคุณภำพดีแต่จะเสียเวลำในกำรเก็บเก่ียว 



 
 

6.2 กำรเก็บเก่ียวคร้ังเดียว โดยรอใหฝั้กในตน้ทั้งหมดแก่พร้อมเก็บ

เก่ียว ซ่ึงจะมีฝักท่ีแหง้สนิท และฝักท่ีเร่ิมเปล่ียนสีเป็นสีน ้ำตำลใหท้ ำกำรเก็บ

คร้ังเดียว โดยกำรถอนตน้แลว้น ำไปตำกรวมกนั 

 

 

 

 

7. การปรับปรุงสภาพเมลด็พนัธ์ุ 
 เม่ือท ำกำรเก็บเก่ียวฝักมำจำกต้นแล้ว ให้น ำไปตำกแดดต่ออีก

ประมำณ 2 วนั ซ่ึงจะเป็นลดควำมช้ืนในเมล็ดให้ลดลง และท ำให้ฝักแห้ง 

พร้อมท่ีจะกะเทำะเมล็ดออกโดยกำรใส่กระสอบแล้วทุบเบำๆ หรือถ้ำมี

จ  ำนวนไม่มำกให้ใชว้ิธีกะเทำะเมล็ดออกจำกฝัก จำกนั้นท ำกำรฝัดเอำเมล็ดท่ี

มีขนำดเล็ก และเศษช้ินส่วนท่ีไม่ตอ้งกำรออก แลว้น ำไปลดควำมช้ืนโดยกำร

ตำกแดดนำน 2 วนั จึงน ำมำเก็บรักษำในภำชนะปิด เช่น ถุงพลำสติก กระป๋อง

ท่ีปิดสนิท เป็นตน้ 

ภาพที ่7  กำรเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุทยอยเก็บและเก็บเก่ียวทั้งตน้ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุถั่วแขก 
 ควรเก็บไวใ้นภำชนะปิดสนิท ไม่ใหมี้อำกำศผำ่นเขำ้ออกได ้กำรเก็บ
รักษำควรเก็บในท่ีเยน็ เช่น ในตูเ้ยน็ช่องปกติ แต่ถำ้เกษตรกรมีปริมำณเมล็ด
มำก ก็สำมำรถเก็บไวน้อกตูเ้ยน็ แค่ให้เก็บไวใ้นท่ีร่ม บริเวณท่ีเก็บไม่ร้อน ก็
สำมำรถเก็บเมล็ดพนัธ์ุไวใ้ชเ้องไดใ้นฤดูต่อไป 

จำกกำรปลูกถัว่แขกด้วยเมล็ด 1 เมล็ด จะได้ฝักจ ำนวน 80-90 ฝัก   
จ  ำนวนเมล็ดต่อฝักประมำณ 6 เมล็ด  รวมไดเ้มล็ดจ ำนวน 400-500 เมล็ด/ตน้ 

ภาพที ่8  กำรตำกเมลด็พนัธ์ุเพ่ือลดควำมช้ืน 

ภาพที ่9  กำรท ำควำมสะอำดเมลด็พนัธ์ุ 


