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 ระบบขอมูลพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ
 สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

ถั่วแขก
นิพนธไชยมงคล

ถั่วแขก  Phaseolus  vulgaris  เปนพืชตระกูลถ่ัว
อยูในวงศ Fabaceae (Leguminosae)ชื่อเรียกอื่น
ๆ ถั่วพุม ถั่วแขกคาง  ถั่วแดง bush bean, pole
bean, common bean, snap bean (bush or pole
type), french bean, green bean, kidney bean,
haricot bean, dwarf bean

snap หมายถึงฝกสด ถ่ินกํ าเนิดอยูแถบภาคไตของเม็กซิโก ปจจุบันปลูกในเขต
หนาวเขตรอนและก่ึงรอน ใชฝกออน รับประทานสด  ประกอบอาหาร ใชในอุตสาห
กรรมแปรรูป เชน สกัดน้ํ ามัน บรรจุกระปอง แชแข็งและอบแหง บางชนิดเชน ถั่วแดง
(Red  kidney bean) ใชเมล็ดแหงประกอบอาหารคาวหวาน หรือผสมเน้ือมะเขือเทศ
เขมขน

พืชตระกูลถั่วเปนตระกูลใหญ ประกอบดวย 450 ตระกูล(genera) 12,000
สายพันธุ (species) บางสายพันธุประกอบดวยสารที่เปนพิษตอคน สัตว เชน สาร
saponins, lathrogens, cyanogenics, glucosides, protease, amylase inhibitors. ถั่ว
บางสายพันธุเม่ือปลูกในพ้ืนท่ี ๆมี selenium และ molybdenum สูง พืชจะดูดสารเหลานี้
ข้ึนไป ซ่ึงอาจเปนพิษตอคน/สัตว
สภาพอากาศ

ถ่ัวแขกสามารถเจริญไดดีในสภาพอากาศอบอุน อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับ
การเจริญเติบโตจะอยูระหวาง 20-25  oซ และอุณหภูมิดินอยูระหวาง 18-30 oซ
ในชวงท่ีมีฝนตกชุก อุณหภูมิต่ํ า ความช้ืนสัมพัทธสูงไมเหมาะสํ าหรับการปลูกถั่วแขก

ในสภาพอุณหภูมิสูง   แหงแลงหรือในชวงท่ีมีฝนชุกในชวงท่ีดอกบานทํ าให
อัตราการติดฝกต่ํ า ดอกรวง โดยเฉพาะถั่วแขกคาง ซ่ึงตองการอุณหภูมิต่ํ ากวาถั่วแขกพุม

ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและแหงแลงควรพนนํ ้าทุกเชาและเย็น หรืออาจจะฉีด
พนดวย NAA เขมขน 5 –20 ppm ในชวงที่มีฝนตกชุกอุณหภูมิตํ ่า ความชื้นสัมพัทธสูง
ไมเหมาะสํ าหรับการปลูกถั่วแขก
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ถ่ัวแขกบางสายพันธุจะตอบสนองตอชวงแสงส้ัน ตองการแสงเพ่ือการสราง
อาหาร การปลูกในพื้นที่ๆมีแสงไมพอเพียงจะใหผลผลิตตํ ่า ในสภาพที่มีแสงและ
ความชื้นพอเพียง ใบพืชเจริญปกติ แตในสภาพท่ีขาดน้ํ า ใบจะต้ังฉากกับดวงอาทิตย
เพือ่ลดพ้ืนท่ีรับแสงและลดการคายน้ํ า

ควรท ําการทดสอบพันธุเพ่ือคัดเลือกสายพันธุท่ีเจริญไดดีในสภาพแวดลอมแต
ละพ้ืนท่ีปลูก ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพของผลผลิตตรงตามความตองการของตลาด

สัณฐานวิทยา

เปนพืชฤดูเดียว ลํ าตนแข็ง แตกก่ิงกานนอย มีการเจริญเติบโตหลายแบบ เชน

สายพันธุพุม หรือ จ ํากัด (bush or determinate form:
Phaseolus vulgaris var. nanus Ascher.)  ลํ าตนมีชวงขอส้ัน
จ ํานวน 4-8 ขอ สูงประมาณ 30 ซม.

ก่ึงเล้ือย (semi-indeterminate form) ลํ าตนสูง 60-
120 ซม.

เล้ือย/ไมจํ ากัด (pole or indeterminate form:
Phaseolus vulgaris var. vulgaris) มีความสูงถึง 3 เมตร จ ํานวนขอจะข้ึนอยูกับระยะ
เวลาที่พืชเจริญเติบโต

การแบงกลุม Phaseolus vulgaris

French bean –ฝกสีเขียว เหลือง มวง เก็บเก่ียวฝกและเมล็ดออน มีเสนใยต่ํ า

Haricot filet bean – ฝกมีเสนใยสูง บริโภคฝกเมล็ดออน

Haricot bean – ฝกมีปริมาณเสนใยสูง บริโภคเมล็ด

Dry bean- เก็บเกี่ยวเมล็ดแก แหง

ใบ เปนแบบสลับ มีใบยอย 3 ใบในหน่ึงกาน ใบมีรูปราง ขนาด สีแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับพันธุ

ราก ในระยะแรกของการเจริญ รากแกวจะเจริญในแนวดิ่ง ปกติจะมีรากส้ันและ
อยูหนาแนนระดับ 30 เซนติเมตรจากระดับดิน แตในดินท่ีรวนซุยจะเจริญอยางรวดเร็ว
จากการศึกษาพบวาถั่วแขกที่มีอาย ุ 31 วันสูง  15 ซม.จะมีรากแกวยาว  60 ซม. ใน
ชวงที่เจริญเติบโตเต็มที ่รากแกวอาจจะเจริญลึกถึง 110-120 ซม. นอกจากน้ีรากแขนง
จ ํานวนมากจะเจริญจากโคนตนและรากแกว  กระจายออกรอบ ๆตนในแนวนอน  มีรัศมี
กวาง 60ซม.หลังจากน้ันจะเจริญในแนวด่ิงลึก 60  ซม.หรือมากกวา เม่ือตนเจริญเต็มท่ี
จะมีรากในรัศมีกวาง 60 ซม.และลึก 90 ซม. ปมถั่วที่ท ําหนาท่ียึดธาตุอาหารจาก
อากาศจะพบในรากแขนง

ดอกเปนดอกสมบูรณ มีสีขาว ชมภ ูมวงหรือเหลือง มีกานดอกส้ัน ดอกขนาด
เล็กในสายพันธุเล้ือยดอกจะทยอยบาน ตลอดฤดูปลูก  สวนพันธุพุม ดอกจะเจริญและ
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บานในเวลาใกลเคียงกัน  ดอกจะเร่ิมบานในเวลา 7.00-8.00  น. กลีบดอกจะรวงหลัง
จากดอกบาน 2-3 วัน อับเรณูจะเปดในตอนเย็นกอนดอกบานหน่ึงวัน

การเจริญของดอกสามารถเจริญไดทุกชวงแสง     แตบางสายพันธุอาจจะตอบ
สนองตอชวงแสงส้ัน

การผสมเกสร  ถั่วแขกเปนพืชที่ผสมตัวเอง แตมีอัตราการผสมขามสูงกวาถ่ัว
ลันเตา ข้ึนอยูกับการทํ างานของแมลง อุณหภูมิต่ํ ากวา 10 oซ จ ํากัดการผสมเกสร สูง
กวา 35 oซ ดอกรวง

ฝก มีลักษณะกลมหรือกลมแบน  สีอาจจะเปนสีเขียว
เหลือง  มวง ความยาวจ ํานวนเมล็ดตอฝกข้ึนอยูกับสายพันธุ 

เมล็ด มีความยาว 5-20 มิลลิเมตร หนัก 0.15-
0.80 กรัม ขนาดและสีของเมล็ดข้ึนอยู
กับสายพันธุ เมล็ดสีขาว นิยมปลูกใน
สหรัฐอเมริกา แคนาดาและชิลี  เมล็ดสีดํ านิยมในบราซิล เมกซิ
โก  เอลซาลวาดอรและเวเนซูเอลา เมล็ดสีแดงปลูกมากในโคลัม
เบียและฮอนดูรัส เมล็ดสีเหลืองในเปรู

สายพันธุในกลุม snap bean มีเมล็ดสีขาวหรือครีม
สายพันธุ

พันธุท่ีควรเลือกปลูกจะข้ีนอยูกับความตองการของตลาด ความสามารถปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมในแปลงปลูกและฤดูกาล
ถ่ัวแบบเล้ือย  ปลูกโดยใชคางแบบถั่วฝกยาว  ตนจะเล้ือยสูง  180-300 ซม.ดอก

จะทยอยบาน  ทํ าใหเก็บเกี่ยวชาและใชเก็บเกี่ยวหลายครั้ง ใชระยะเวลาเก็บเกี่ยว นาน
แบบพุม ดอกจะเจริญในเวลาใกลเคียงกันท ําใหสามารถเก็บเกี่ยวไดเร็วและใชระยะ

เวลาส้ัน
พันธุท่ีนิยมปลูกจะข้ึนอยูกับตลาด โดยทั่วไปตองการสายพันธุที่มีลักษณะฝก

กลม ตรงสีเขียวเขมและมีปริมาณเสนใยต่ํ า

    ถ่ัวแขกพุม
  Cyprus  อายุเก็บเกี่ยว 53 ฝก ตรง เสนใยต่ํ า (stringless) ความยาวของฝก
13-14 ซม
  Top Processor  ฝกกลม ตรง กลม สีเขียวเขม เสนใยต่ํ า (stringless) ความ
ยาวของฝก 12-13 ซม
        Tendercrop อายุเก็บเก่ียวปานกลาง  ฝกสีเขียวออน เมล็ดกลม สีขาวสลับมวง
มีเสนใยต่ํ า เหมาะส ําหรับตลาดสดและแปรรูป ทนทานตอโรค ใบดางของถ่ัว

Endurance สายพันธุตานทานโรค Curly top
          Bush Blue Lake 274 อายุเก็บเกี่ยว 58 วัน ฝกลม ความยาว 14-16 ซม.
เมล็ดสีขาว
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    ถ่ัวแขกคาง
         Kentucky Wonder (ฝกกลมแบน) ความยาว
ของฝก  20 ซม  สีเขียว ปริมาณเสนใยต่ํ า
         Kentucky Wonder (ฝกกลม)ความสูง 170-
190 ซม. ความยาวของฝก  19-21 ซม  สีเขียว
ปริมาณเสนใยต่ํ า

Blue Lake อาย ุ60 วัน ฝกยาว 14 ซม.
เมล็ดสีขาว เหมาะส ําหรับตลาดสดและแชแข็ง

Kentucky Blue อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน ฝกกลม ยาว 16 ซม. ลูกผสมระหวาง
Kentucky Wonder และ Blue Lake
         Hazet อายุเก็บเกี่ยวเร็ว ความยาวของฝก 12-15 ซม  ความกวาง 12 มม. ทน
ทานตอโรคใบดาง เหมาะส ําหรับการอบแหง

Slim Wonder  อายุเก็บเกี่ยว 55 วัน ความยาวของฝก 12-15 ซม  ฝกตรง
กลม สีเขียวเขม เสนใยต่ํ า
สายพันธุสํ าหรับการแปรรูป

Roma II, Minuette 76-110, Cascades
Roma II ถั่วแขกคาง อาย ุ53 วัน ฝกลมแบน สีเขียวเขม  ยาว 10-12 ซม. ใช

ส ําหรับอุตสาหกรรมการแชแข็ง
การปลูกและดูแลรักษา

โรคที่สํ าคัญของถ่ัวแขกคือแอนแทรกโนส  เช้ือสาเหตุสามารถติดไปกับเมล็ด
พนัธุควรปลูกในที ่ ๆมีความช้ืนสัมพัทธต่ํ าและไมมีฝนตกในชวงเก็บเก่ียว  นอกจากน้ี
โรคใบไหม (bean blight)และใบหดหรือใบดาง  (mosaic) จะสามารถติดมากับเมล็ด
ควรใชพันธุตานทานหรือจัดการเมล็ดกอนปลูก

ดินและการเตรียมดิน

พืชตระกูลถ่ัวตองการดินท่ีรวนซุย มีการถายเทอากาศดี สภาพดินที่เหมาะ
ส ําหรับการปลูกถ่ัวพุมคือดินรวนปนทราย ระบายน้ํ าไดดี  คอนขางเปนกรด PH 6.0-
6.5 การปลูกในดินรวนจะเก็บเก่ียวไดเร็วกวาดินเหนียว ในสภาพแปลงปลูกท่ีมีความช้ืน
สงูและใสปุยไนโตรเจนมากจะท ําใหฝกแกชา

ในขบวนการงอก  ใบเล้ียงจะดันข้ึนมาเหนือดิน ดังน้ันจํ าเปนตองเตรียม

ดินใหดีและใหหนาดินรวนซุยกอนเตรียมดินควรตรวจสอบสภาพความเปนกรด-ดาง
ของดิน ถาหากเปนกรดจัดควรใสปูนขาวกอนไถ เตรียมดินใหลึก  30 ซม. โดยใชผาน
3 ไถ ท้ิงไวอยางนอย 2-3 อาทิตย หวานปุยคอก และไถตัดดวยผาน  7 ใสปุยเคมีกอน
พรวนดิน และข้ึนแปลงปลูก ในดินรวนปนทรายไมควรจะไถหลายคร้ัง เนื่องจากจะท ําให
คุณสมบัติของดินเส่ือม
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การปลูกในดินเหนียวควรเจาะรองปลูกกวาง 30 ซม.ลึก  30 ซม. ระยะหาง70-75
ซม. ผสมดินปลูกใสลงไปในรองและข้ึนแปลงสูง 15-20 ซม.

การหยอดเมล็ด

กอนปลูกควรทดสอบความงอก เมล็ดท่ีแหงเกินไป  เม่ือนํ ามาปลูกตนกลาเจริญ
ไมสม่ํ าเสมอและมีความงอกต่ํ า ควรนํ าออกมาเก็บรักษาในความช้ืนสัมพัทธ 60 % เปน
เวลา 1-2 อาทิตย

เมล็ดจะงอกไดดีในอุณหภูมิ 20-30  oซ ต่ํ ากวา 10 oซ หรือสูงกวา 35 oซ
จ ํากดัความงอก อุณหภูมิต่ํ าความช้ืนสูงเมล็ดจะเนา ตายไดงาย

จ ํานวน/น้ํ าหนักเมล็ดพันธุตอไร ข้ึนอยูกับขนาดของเมล็ดและระยะปลูก  โดย
ทัว่ไปใชประมาณ 10-15  กิโลกรัมตอไร สํ าหรับพันธุพุม  และ 5-8  กิโลกรัม สํ าหรับ
พันธุเล้ือย

เมล็ดท่ีมีคุณภาพสูงจะงอกภายในเวลา 1-2 อาทิตย หลังจากน้ันควรทํ าการ
ซอมหลุมทีไ่มงอก เพื่อใหมีเวลาเก็บเกี่ยวใกลเคียงกัน

ระยะปลูก ข้ึนอยูกับสายพันธุและฤดูปลูก  ในปลาย
ฤดูฝน ถั่วแขกพุมควรใชระยะปลูก5-10 x 50 ซม ในกรณี
ที่หวานเปนแถว  หรือใชระยะ 20-25 x 50 ซม ในกรณีท่ี
หยอดเปนหลุม ๆละ 2-3 เมล็ดและถอนใหเหลือ 1-2 ตน

ในฤดูหนาวหรือหลังนาควรใชระยะปลูก  5 x 50
ซม. โดยโรยเปนแถวเรียงเมล็ด

ถ่ัวแขกคางควรหยอดเมล็ดลึก 1.0- 2.5 ซม. ใชระยะ 10 x 70 ซม. หยอด 2
เมล็ดตอหลุม

การเพิ่มจ ํานวนตนตอพ้ืนท่ี ทํ าใหผลิตผลิตตอตนลดลง แตจํ านวนฝกตอพ้ืนท่ีจะ
เพิม่ข้ึน  การใชจ ํานวนตนตอไรสูง ฝกมีสีซีดเนื่องจากไดรับแสงไมพอเพียง การหมุน
เวียนอากาศในทรงพุมไมดี ขาดคารบอนไดออกไซดและโรคระบาดไดงาย  Bourillet
(1990)  ทํ าการทดสอบระยะปลูกที่เหมาะสมส ําหรับถั่วแขกตั้งแตปค.ศ.1986-1988
พบวา การลดระยะระหวางตนจาก 40 ซม.ลงเหลือ 20 ซม.หรือเพิ่มจ ําวนตนตอตาราง
เมตรจาก 30 ตนเปน 40 ตน จะสามารถเพ่ิมผลผลิตไดจาก 10.5 ตันเปน 12.3  ตัน
ตอเฮกแแตร หรือสามารถเพ่ิมผลผลิตได 8  % นอกจากน้ีการปลูกถ่ี จะชวยลดปริมาณ
วัชพืช ปองกันตนลมและสามารถใชเคร่ืองมือเก็บเก่ียวได

        การทดลองท่ีประเทศฝร่ังเศส ในค.ศ.  1987-1988 พบวาการลดระยะปลูกจาก
50 ซม.ลงเหลือ 25 ซม.หรือเพิ่มจ ํานวนตนจาก 32 ตนเปน 47 ตนตอตารางเมตร
สามารถเพ่ิมผลผลิตได  28  %  และเพิ่มรายไดถึง  25  %(Union     Nationale
Interproffessionnelle Des Leggumes De Conserve 1990)
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        การศึกษาจ ํานวนตนท่ีเหมาะสมสํ าหรับการผลิตเมล็ดถ่ัวแขก   ในค.ศ.1986-
1988  โดยใชถั่วพันธุ  Uday  และ  HUR  15  และใชจ ํานวนตนต้ังแต 200,000 ถึง
660,000 ตนตอเฮกแตร พบวาใหผลผลิตเฉล่ียต้ังแต  2.11-2.33 ตันตอเฮกแแตร
และการใชจํ านวนตน 250,000 ตนจะใหผลผลิตสูงท่ีสุด(Ali 1990)

การใสปุย
เน่ืองจากเปนพืชท่ีสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศโดยแบคทีเรีย Rhizobium

sp. และแบคทีเรียชนิดน้ีตองการออกซิเจนสูง ดังน้ันจึงตองการดินท่ีรวนซุย ควรใสปุย
คอกเกา 1000-1500 กิโลกรัมตอไร

ถั่วแขกพุมมีการเจริญเติบโตเร็ว อายุเก็บเกี่ยวสั้น สรางปมถ่ัว เพ่ือตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศไดนอย จ ําเปนตองเพ่ิมไนโตรเจนใหเพียงพอตอความตองการ
ส ําหรับการเจริญเติบโต 

การใสปุยไนโตรเจนควรใสระยะแรกของการเจริญเติบโตและระยะที่ฝกเจริญถา
หากใสมากเกินไปจะท ําใหเฝอใบและมีปญหาในการผสมเกสร

ถ่ัวแขกตองการไนโตรเจน 9.0-15 กิโลกรัมตอไร สํ าหรับพื้นที่ ๆมีการปลูกผัก
อยางตอเน่ือง และ 15-20 กิโลกรัมตอไร สํ าหรับพื้นที่ใหม

ปริมาณไนโตรเจนและโพแทสเซียม เม่ือใสรวมกันตองมีปริมาณไมเกิน 16
กโิลกรัม ตอไร เนื่องจากอาจจะท ําใหใบไหม ควรจะทยอยใสหลังปลูก 1-2 คร้ัง

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จ ําเปนสํ าหรับการเจริญเติบโต ควรใสกอนปลูก

ตารางท่ี 1 การใสปุยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตามผลการวิเคราะหดิน

ฟอสฟอรัส (ppm) P2O5 (กก/ไร) โพแทสเซียม(ppm) K2O (กก/ไร)

0-15 22-27 0-75 16-22

15-60 16-22 75-150 11-16

สูงกวา 60 11-16 150-200 7-11

สูงกวา 200 -

ซัลเฟอร จ ํานวน 4 –6 กิโลกรัม S ตอไร พืชนํ าซัลเฟอรข้ึนไปใชในรูปของซัลเฟต การใช
ซลัเฟอรที่เปนผงละเอียด ในดินท่ีช้ืนและอุณหภูมิสูง พืชสามารถนํ าไปใชไดเร็ว อาจจะ
ผสมอยูในปุยอ่ืน ๆเชน แอมโมเนียมซัลเฟต ซ่ึงมีฤทธ์ิเปนกรด

แมกนีเซียม เม่ือคาของการวิเคราะหดินต่ํ ากวา 1.5 meq Mg/100 g หรือปริมาณ
แคลเซียมมีสูงกวา แมกนีเซียม 10 เทา ใสแมกนีเซียม กอนปลูก 2-3 กิโลกรัมตอไร

อาจเพ่ิมแมกนีเซียมโดยใสโดโลไมทกอนปลูก 2-3 อาทิตย

โบรอน ในดินท่ีมีคา โบรอนสูงกวา 2 ppm จะเปนอันตรายตอพชื
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ซิงค ดินท่ีขาด Zn ท ําใหผลผลิตํ่ า เม่ือคา Zn ในดินต่ํ ากวา 1 ppm ควรเพิ่ม 0.5-0.7
กิโลกรัม Zn ตอไร

ในพ้ืนท่ี ๆไมมีผลการวิเคราะหดิน

    ใสปุย 0-46-0 จ ํานวน 70  กิโลกรัมตอไร 0-0-50 จ ํานวน 25 กิโลกรัมตอไร
หรือใชปุย 12-24-12 จ ํานวน 75 - 100 กิโลกรัมตอไร
เพิม่ไนโตรเจนกอนการเก็บเกี่ยวและระหวางเก็บเกี่ยว สํ าหรับถั่วแขกคาง

ตารางที ่2 คํ าแนะนํ าการปลูกถั่วแขกส ําหรับเกษตรกรในประเทศญี่ปุน
ปุย จ ํานวน ใสกอนปลูก ใสหลังปลูก

(กก/1000 ม 2) I II III
ปุยหมัก 2000 2000
ไนโตรเจน 11 8 - 3 -
ฟอสฟอรสั 11 11
โพแทสเซียม 15 7 4 4

การใหน้ํ า

เน่ืองจากเปนพืชท่ีมีระบบรากขนาดเล็ก ต้ืน    ควรใหมีความชุมชื้นพอเพียง
และสม่ํ าเสมอการใหน้ํ ามากเกินไปหรือขาดน้ํ า ในระยะท่ีดอกเร่ิมบาน และระยะที่เมล็ด
เร่ิมเจริญ จะทํ าใหผลผลิตและคุณภาพตํ ่า  ในท่ีมีการระบายน้ํ าไมดี  จะท ําใหน้ํ าขังราก
เนา พืชตระกูลถ่ัวไมสามารถเจริญไดดีในสภาพแหงแลงและขาดน้ํ า ถ่ัวแขกตองการ
ความช้ืน 250-450 เซนติเมตรตลอดฤดูปลูก หรือในระดับ 30 เซนติเมตรจากผิวดิน
ใหมีความช้ืน 50 % ของความสามารถในการอุมน้ํ าของดิน
 การเก็บเกี่ยว

ถั่วแขกสามารถเก็บเกี่ยว 40-60 วันหลังหยอดเมล็ด ข้ึนอยูกับสายพันธุและฤดู
ปลูก   พันธุพุมจะเริ่มเก็บเกี่ยว 42-50วัน หลังจากหยอดเมล็ด พันธุเลื้อยจะเก็บเกี่ยว
50-55 วัน ควรเก็บเก่ียวตอนเชา เก็บเกี่ยวทุก 1-2 วัน

ฝกของถ่ัวแขกจะเจริญอยางรวดเร็ว จากฝกออนจนกระทั้งเปนฝกแกใชระยะ
เวลา 3-15 วัน  ในระยะการติดและการพัฒนาของฝก ขนาด น้ํ าหนักและคุณภาพจะ
เปลี่ยนไปทุกวัน การเก็บเก่ียวควรศึกษาความตองการของตลาดและเก็บเก่ียวในระยะท่ี
เหมาะสม การเก็บเก่ียวเพ่ือตลาดสดและโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปจะเก็บฝกออน
กอนที่เมล็ดจะเจริญท ําใหฝกบวมและมีปริมาณเสนใยต่ํ าหรือระยะท่ีเมล็ดเจริญ 5-7 %

        คุณภาพของฝกข้ึนอยูกับขนาดของเมล็ด ปริมาณของเสนใยและขนาดของฝก โดย
ท่ัวไปการเก็บเก่ียวจะข้ึนอยูกับขนาดของฝก   แตในบางกรณีเชนสภาพแวดลอมไม
เหมาะสมฝกท่ีมีขนาดเล็กอาจจะมีคุณภาพต่ํ า แตในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมฝกถึงแม
จะมีขนาดใหญแตยังคงมีคุณภาพสูง
        วิธีตรวจสอบคุณภาพของฝกสามารถสังเกตไดจากการเจริญของเมล็ด   โดยวัด
ความยาวของเมล็ดท่ีอยูกลางฝก  ซึ่งแตละพันธุระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมจะแตกตางกัน
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ขนาดของฝกเปนปจจัยส ําคัญอีกประการหน่ึงสํ าหรับตัดสินระยะเวลาเก็บเก่ียว

มาตรฐานถ่ัวแขก

มาตรฐานจะแตกตางกันข้ึนอยูกับตลาด ผูปลูกควรศึกษาเพ่ือผลิตใหตรงตาม
ความตองการของตลาด

สวนใหญจะเก็บกอนที่เมล็ดพฒันาท ําใหฝกบวม สี ขนาด  ข้ึนอยูกับสายพันธุ
เปนตน

ส ําหรับอุตสาหกรรมแชแข็ง
เกรด เอ : มีเสนผาศูนยกลาง 7-8  มิลลิเมตร
เกรด  บ ี: มีเสนผาศูนยกลาง 8-10 มิลลิเมตร

หมายเหตุ
ฝกตองมีสีเขียว เตง สด ไมมีแผลชํ ้าจากการเก็บเกี่ยว การขนสง การทํ าลาย

ของโรค แมลง ฝกตรงไมโคงงอ(โคงงอไดไมเกิน 15 องศา)
การเก็บรักษา
ถ่ัวแขกสํ าหรับโรงงานแปรรูปจะไมเก็บรักษา แตถ่ัวแขกเพ่ือตลาดสด สามารถเก็บ

รักษาในอุณหภูมิ 5-10 oซ ความชื้นสัมพัทธ 95 % เปนเวลา 7-10 วัน การเก็บใน
อุณหภมิูต่ํ าท ําใหเกิดอาการ chilling injury ถั่วแขกมีจุดเหยือกแข็ง –0.7 oซ
ฝกถั่วแขกมีอัตราการหายใจและคายนํ ้าสูง ควรการลดอุณหภูมิเฉียบพลัน ใหมีอุณหภูมิ
4.5-5.0 oซ ใชระบบ hydrocooling หรือ forced air cooled การใช  hydrocooling
สามารถชวยท ําความสะอาดและปองกันฝกเห่ียว  แตควรเก็บรักษาในอุณหภูมิตํ ่ากวา 5
oซ เนื่องจากความชื้นและอุณหภูมิสูงจะท ําใหเนาเสียไดงาย โรคท่ีระบาดในระหวางเก็บ
รักษาเชน Sclerotinia spp., Phytium butleri, Botrytis cinerea และ Rhizopus spp.

ดังน้ัน hydrocooling จะเหมาะสํ าหรับระบบการผลิตท่ีมีหองเย็นและรถควบคุม
อุณหภูมิ น้ํ าที่ใชลดอุณหภูมิเฉียบพลัน ควรผสมคลอรีน เขมขน 55-70 ppm (ผัก
อินทรียใชไดไมเกิน 30 ppm) pH = 7.0 เพ่ือปองกันการเนาเสียของผักและผลไมใน
ระหวางการขนสงหรือเก็บรักษา การใชน้ํ าคลอรีน ตองตรวจสอบความเขมขนและ pH
อยางสม่ํ าเสมอ และเปล่ียนน้ํ า ลางถังบรรจุใหสะอาดเม่ือใชลางผักหลายคร้ัง
ตารางท่ี 3 อิทธิพลของระยะเวลากอนลดอุณหภูมิเฉียบพลันตอการสูญเสียน้ํ าหนัก
ระยะเวลากอนลดอุณหภูมิเฉียบพลัน

(ชั่วโมง)
การสูญเสียนํ้ าหนัก (%)

1 2.2
3 2.8
5 10.0

ที่มา: Hurst,W. 1982. University of Georgia
การบรรจุเก็บรักษาควรบรรจุในถุงพลาสติก เพ่ือปองกันการคายน้ํ า
อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการขนสงอยูระหวาง 4.0-7.0 oซ
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ตารางท่ี 4 การเก็บรักษาสายพันธุ Tendergreen

อุณหภูมิ (oซ ) 0.6 1.7 5.5

อายุเก็บรักษา (วัน) 2 4 12

การเก็บรักษาในภาชนะบรรจุที่ม ีออกซิเจน 2-3 % และคารบอนไดออกไซด 5-10 %
ชวยรักษาสีเขียวของฝกไดนาน การเก็บรักษาเพื่อการแปรรูป อาจจะเก็บรักษาใน
คารบอนไดออกไซด 20-30 % เปนเวลา 24 ชั่วโมง
อัตราการหายใจ

อัตราการหายใจ (Watts/tonne*) Specific
heat

0 oซ 5 oซ 10 oซ 15 oซ 20 oซ 25 oซ Kj/kg/ oC
51-71 105-122 163-207 265-414 397-580 568 3.82

 *1 watt/tonne = 20.4 kCal/tonne/day or = 82.1 Btu/ton/day

โรคที่ส ําคัญ
แอนแทรคโนส; Antracnose :
เช้ิอสาเหตุ   Colletotrichum lindemuthianum

เชือ้สาเหตุจะติดมากับเมล็ดพันธุ ระบาดมากในท่ี ๆมีความช้ืนสูงอุณหภูมิต่ํ า หรือมี
ฝนตกชุกในฤดูกาลเจริญเติบโต

ราสนิม Rust :
เช้ือสาเหตุ Uromyces phaseoli typica

ระบาดรุนแรงในถ่ัวแดงและถ่ัวเล้ือย  โดยเฉพาะการปลูกในที ่ ๆมีความช้ืนสูง
ระยะแรกปรากฎเปนแผลจุดเล็ก  ๆสีขาวดานใตใบ ตอจากน้ันจะเปล่ียนปนสีเหลืองและ
น้ํ าตาล ในกรณีที่ระบาดมากใบจะแหงและรวง

โรคโคนและลํ าตนเนา Damping off

เช้ือสาเหตุ  Pythium aphanidermatum , Sclerotium rolfsii

              เช้ือสาเหตุสามารถเขาทํ าลายทุกระยะของการเจริญ   ต้ังแตเร่ิมงอกถึงติด
ฝกออนโดยจะท ําใหเกิดโคนเนาในระยะกลา  แผลจะมีสีน้ํ าตาลช้ํ ารอบโคนตนเหนือผิว
ดิน ถาหากเกิดจากเชื้อ  P. aphanidermatum จะมีแผลชํ ้าสีน้ํ าตาล ในระยะท่ีแปลงปลูก
มีความช้ืนสูง  จะปรากฏเสนใยของเช้ือราสีขาวบริเวณแผล ถาหากเกิดจากเชื้อ  S.
rolfsii จะพบเสนใยของเช้ือรามีลักษณะเปนเม็ดเล็ก ๆสีน้ํ าตาล ในระยะที่พืชโต  จะพบ
แผลเนาชํ ้าสีน้ํ าตาลรอบ  ๆโคนตน ถาหากเกิดจากเชื้อ P. aphanidermatum แผลจะลุก
ลามไปท่ีสวนยอด กานใบและฝก S. rolfsii จะเขาท ําลายเฉพาะสวนโคน
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การปองกันและกํ าจัด

ควรคลุกเมล็ดดวยสารเคมีเชน ริโดมิล  หรือ เคปแทน หรือ  ไดโฟลาแทน 4 เอฟ

ราแปง: Powdery mildew :

เช้ือสาเหตุ: Erysiphe polygoni

แผลจะเปนสีดํ า บนแผลจะพบเชื้อราสีขาวคลายแปง ตอจากน้ันจะขยายตัว ทํ า
ใหใบเหลืองรวง

เม่ือเขาทํ าลายฝก แผลจะเปนสีมวง ฝกสั้น บิด งอ เมล็ดไมเต็มฝกหรืออาจจะไม
ติดเมล็ด

โรคใบไหม Bacterial blight

เช้ือสาเหตุ  Holo blight : Pseudomonas phaseolicola

            Common blight: Xanthomonas phaseoli

            Fucous blight: Xanthomonas phaseoli sp.fuscens

            Bacterial wilt: Corynebacterium  flaccumfaciens

เขาท ําลายใบและฝก ในระยะแรกเปนแผลจุดชํ้ า ทีใ่บและลํ าตน ตอจากน้ันจะขยาย
ใหญและเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาล ทํ าใหใบแหงตาย
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