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คํานํา
ถั่วแระญี่ปุน หรือ ถัว่ เหลืองฝกสด เปนพืชที่รูจักกันแพรหลายมากขึ้นในปจจุบัน และเริม่
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ในแตละปสามารถสงออกไปจําหนายตางประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุน
จํานวนมากประกอบกับเมล็ดถั่วแระญี่ปุนมีคุณคาทางอาหารสูงเหมาะที่จะสงเสริมใหบริโภคกันมากขึ้น
รวมทั้งมีผูสนใจผลิตมาก แตความรูและวิธีการปลูกพืชชนิดนี้ยังไมแพรหลายเทาที่ควร โครงการผลิต
เอกสารเผยแพรจึงไดพิจารณาจัดพิมพเรื่อง ถั่วแระญี่ปุน หรือถัว่ เหลืองฝกสดขึน้ เปนครัง้ ที่ 2 เพื่อเผย
แพร ความรู  ท างวิชาการที่ถูกตองใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
คุณกรุง สีตะธนี และคุณสิริกุล วะสี ในการแกไขและเพิม่ เติมเนือ้ หาตางๆ ใหเหมาะสมและทันสมัย
กวาเดิมซึง่ ตองขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
เอกสารเผยแพรเรื่องนี้ นอกจากจะรวบรวมรายละเอียดที่จําเปนในการปลูกถั่วแระญี่ปุน
การเตรียมแปลงและการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพของผลผลิต
การผลิตเมล็ดพันธุ ฯลฯ แลว ยังมีประมาณการคาใชจา ยตอไรในการปลูกถัว่ แระญีป่ นุ เพือ่ ผลิตฝกสด
และผลิตเมล็ดพันธอกี ดวย ซึง่ เกษตรและผูอ า นสามารถนําไปปรับใชเพือ่ เปนแนวทางในการตัดสินผลิต
พืชชนิดนี้ตอไป รวมทั้งใชพัฒนาการปลูกถั่วแระญี่ปุนใหไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได
โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ถั่วแระญี่ปุนหรือถั่วเหลืองฝกสด
กรุง สิตะธนี
สิริกุล วะสี

ถั่วแระ เปนทีร่ จู กั และคุน เคยของคนไทยมานาน
แลว โดยไดจากการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง ในระยะที่ฝกไม
แกและไมออ นเกินไปฝกยังคงมีสเี ขียวอยู นํามาตมหรือนึง่
ทั้งตนและฝก โรยเกลือเล็กนอย รับประทานเปนอาหาร
วางถั่วแระที่นามาบริ
ํ
โภคนี้ คือ ถัว่ เหลืองเพือ่ นําเมล็ดไป
สกัดนํ้ามันหรือทําอาหารโปรตีน ดังนัน้ เมล็ดจึงมีขนาดเล็ก
แข็งกระดาง รสชาติจืด นอกจากนีใ้ นทองตลาดจะมีถว่ั แระ ภาพที่ 1 เมล็ดถัว่ แระญีป่ นุ ทีแ่ กะจากฝกแลว
วางขายเปนครั้งคราวเฉพาะฤดูที่มีการปลูกถั่วเหลืองเทานั้น ไมมกี ารปลูกถัว่ เหลืองเพือ่ ผลิตถัว่ แระโดย
ตรง ในทวีปเอเชียประเทศทีม่ ปี ระวัตกิ ารบริโภคถัว่ เหลืองในระยะฝกไมออ นและไมแกเกินไปมานานคือ
ญี่ปุน จีน และเกาหลี โดยเฉพาะชาวญี่ปุนนิยมรับประทานถั่วแระเปนกับแกลมเบียร หรืออาหารวาง
เกือบทุกครัวเรือน จึงมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุถั่วเหลืองใหมีฝกและเมล็ดใหญกวาถั่วเหลืองธรรมดา
2 เทา เมล็ดนุม รสชาติหวานมัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนสําหรับบริโภคฝกสดเพียงอยางเดียว และมี
ความพยายามปลูกถัว่ แระสงตลาดตลอดทัง้ ป ซึง่ ความตองการบริโภคถัว่ แระญีป่ นุ หรือถัว่ เหลืองฝกสด
(Vegetable Soybean) ของชาวญีป่ นุ ประมาณปละ 150,000 ตัน แตสามารถผลิตภายในประเทศได
เพียง 100,000 – 110,000 ตัน จึงตองนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งปจจุบัน (ป 2537) ไตหวัน
และจีนเปนประเทศสงถัว่ แระญีป่ นุ ในรูปฝกสดแข็งไปจําหนายยังประเทศญี่ปุน ปละ 40,000 ตัน ถั่ว
แระญี่ปุนจึงจัดเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเปนพืชที่สามารถสงออกไปจําหนายยังตาง
ประเทศในรูปฝกสดแชแข็งไดแลวยังเปนพืชโปรตีนสูง (ถั่วแระญี่ปุนมีโปรตีน 12.7% ถั่วฝกยาวมี
โปรตีน 2.4%) รสชาติอรอย สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายอยาง เหมาะแกคนทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะผูนิยมบริโภคอาหารมังสวิรัติ จึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกและบริโภคใน
ประเทศอยางแพรหลายมากขึน้ อยางไรก็ดกี ารปลูกถัว่ เหลืองฝกสดหรือถัว่ แระญีป่ นุ
มีความแตกตาง
จากการปลูกถั่วเหลืองไรอยางมาก การปฏิบตั ดิ แู ลรักษาควรไดรบั การเอาใจใสอยางประณีตเชนเดียว
กับการปลูกพืชผัก ซึง่ ตองการนําและดิ
้
นอุดมสมบูรณ การลงทุนดานปุย สารเคมี และแรงงานใน
การเก็บเกีย่ วเด็ดฝกคอนขางมาก ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหได
ผลผลิตคุณภาพสูง ตลอดจนตองเก็บเกีย่ วในชวง
ที่เหมาะสม การคัดเลือกฝกตามมาตรฐาน การ
บรรจุหีบหอ การขนสงอยางรวดเร็วสูต ลาด หรือ
ใรงงาน ซึง่ ตองการประสานกันระหวางผูป ลูกพอคา
โรงงานแชแข็ง และผูส ง ออกอยางดี จึงจะทําให
ธุรกิจเกษตรของพืชชนิดนีป้ ระสบผลสําเร็จได
ภาพที่ 2 อาหารจากเมล็ดถั่วแระญี่ปุน
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ภาพที่ 3-4 แปลงปลูกถัว่ แระญีป่ นุ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
และแปลงของเกษตรกรใน อ.กําแพงแสน

ความแตกตางระหวางถั่วแระญี่ปุนกับถั่วเหลืองไร
ถั่วแระญี่ปุน เปนถั่วเหลืองทีม่ ฝี ก ขนาดใหญ บริโภคเมล็ดในระยะเมล็ดเตงเต็มทีแ่ ตฝก ยังมี
สีเขียวอยู อายุเก็บเกี่ยวฝกสดประมาณ 65 วัน หลังจากหยอดเมล็ดฝกทีไ่ ดมาตรฐานสงตลาดญีป่ นุ
จะตองมีเมล็ดตัง้ แต 2 เมล็ดขึน้ ไป ความยาวฝกไมนอ ยกวา 4.5 ซม. ฝก 1 กิโลกรัมมีจานวนฝ
ํ
ก
ไมเกิน 350 ฝก และไมมรี อยตําหนิใด ๆ บนฝก ลําตนเปนพุม เตีย้ มี 7-10 ขอ และแขนง
2-3 แขนง เมล็ดพันธุม ขี นาดใหญโดยเมล็ด 100 เมล็ดจะมีนาหนั
้ํ กประมาณ 25-35 กรัม สวนใหญ
บริโภคฝกสดเปนอาหารวางโดยตมทัง้ ฝกในนําเดื
้ อดใชระยะเวลาสัน้ เพียง 5-6 นาที โรยเกลือเล็กนอย
เพื่อเพิ่มรสชาติ หรือแกะเมล็ดออกจากฝกนํามาประกอบอาหารไดหลายชนิด เชน ฝดกับกุง แกงสม
ขาวผัด และใชแทนถัว่ ลันเตากระปองไดเปนอยางดี
ถั่วเหลืองไร เปนถัว่ เหลืองทีม่ ฝี ก ขนาดเล็ก เมล็ด 100 เมล็ดหนักเพียง 12-18 กรัม ลํา
ตนตั้งตรง มักเปนลําตนเดียวไมมแี ขนง ใชประโยชนจากเมล็ดแหง เชน นําไปสกัดนํามั
้ นหรือแปรรูป
เปนอาหารโปรตีนตาง ๆ

ภาพที่ 5
ก. เมล็ดถัว่ เหลือง
ข. เมล็ดถัว่ เหลืองฝกสด หรือ ถั่วแระญี่ปุน
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พันธุป ลูกทีเ่ หมาะสม
พันธุถั่วแระญี่ปุน สวนใหญไดรับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุในประเทศญี่ปุน โดยบริษัท
ผลิตเมล็ดพันธุข องเอกชนและหนวยงานของรัฐ ผูบริโภคตองการฝกสดคุณภาพดี มีขนาดใหญ รส
ชาติหวานมัน เมล็ดนุม สีฝก เขียว สวนผูป ลูกตองการพันธุท ใ่ี หผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยวสั้นเพื่อให
สามารถสงผลผลิตสูตลาดไดกอน ตานทานโรค เปนตน การปรับปรุงพันธุถั่วแระในประเทศญี่ปุน จึง
มักมุงเนนใหไดพนั ธุท ส่ี ามารถปลูกไดดใี นแตละทองถิน่ เพราะภูมปิ ระเทศของญีป่ นุ เปนเกาะคอนขาง
ยาวตอเนือ่ งกันระหวาง 25-45 องศาละติจดู เหนือ ทําใหสภาพแวดลอมในแตละแหลงมีความ
แตกตางกันอยางมากมาย โดยเฉพาะชวงแสงและอุณหภูมแิ มวา ถัว่ เหลืองเปนพืชวันสัน้ แตในแหลงปลูก
ทางตอนเหนือของประเทศญีป่ นุ พันธุป ลูกจะตองสนองตออุณหภูมสิ งู เมือ่ อากาศอบอุน ขึน้ จนถึงระดับ
ที่สวนในแหลงปลูกทางตอนใตหรือในเขตรอนหรือกึ่งรอนพันธุถั่วแระที่ใหผลผลิตดีเปนพันธุที่ตอบ
สนองตอวันสั้น แตไมตอบสนองตออุณหภูมิสูง(28ซ.) ซึง่ เปนการปรับตัวของพันธุใ หเหมาะสมกับ
สภาพแวดล อ มและสามารถอยู  ร อดได จ ากการทดสอบพั น ธุ  ถั่ ว แระที่ นํ าเข า มาจากประเทศญี่ ปุ  น
มากกวา 30 พันธุ ณ ศูนยวิจัยพืชผักเขตรอน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร กําแพงแสน พบวา ทุกพันธุอ อกดอกได แตมี
เพียง 3-4 พันธุเ ทานัน้ ทีใ่ หผลผลิตเปนทีน่ า พอใจ พันธุที่ปรับ
ตัวเขากับสภาพแวดลอมของประเทศไดดที ส่ี ดุ ใหผลผลิตเฉลีย่
ในฤดูกาลตาง ๆ สูงสุด และฝกสดมีคณ
ุ ลักษณะตามความตอง
การของตลาดญีป่ นุ คือ พันธุ AGS 292 จึงไดรบั การตัง้ ชือ่ ใหม
วา กพส. 292 หรือ KPS 292 ซึ่งเปนพันธุที่ศูนยวิจัยและ
พัฒนาพืชผักแหงเอเชีย (AVRDC) ไตหวัน ทดสอบแลวไดผลดี
เชนเดียวกัน มีการปลูกอยางแพรหลายในไตหวันถึง 80% ของ
พื้นที่ปลูกทั้งหมด และใชชื่อพันธุวา “เกาชุง#1” (Kaohsiung
ภาพที่ 6 ฝกสดของพันธุ AGS 292
#1) พันธุด ง้ั เดิมของพันธ AGS 292 คือ พันธุ Taichoshiroge
จากประเทศญี่ปุนมีลักษณะประจําพันธุ ดังนี้
1. กลีบดอกสีมว ง
2. อายุดอกบานสะพรั่ง ประมาณ 28-32 วันหลังจากหยอดเมล็ด
3. จํานวนขอ ประมาณ 9-10 ขอ
4. จํานวนแขนง ประมาณ 3-4 แขนง
5. ความสูง ประมาณ 50-60 ซม.
6. ขนที่ฝกสีขาว
7. นําหนั
้ กฝก 2 เมล็ด เฉลีย่ ตําสุ
่ ดประมาณ 2.7 กรัม/ฝก
8. ความยาวฝก 2 เมล็ด ประมาณ 4.5-5 ซม.
9. อายุเก็บเกี่ยวฝกสด 62-65 วันหลังจากหยอดเมล็ด
10. ผลผลิตฝกสดเฉลีย่ 800-1,000 กก./ไร
11. ผลผลิตเมล็ดพันธุ 250 กก./ไร
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ภาพที่ 7 ฝกถั่วแระญี่ปุน

ภาพที่ 8 เมล็ดถัว่ แระญีป่ นุ ทีน่ ํามารับประทานสด

ภาพที่ 9-10 ถั่วแระญี่ปุนพันธุ KPS292 หรือ กําแพงแสน 292
สํ าหรั บ พั น ธุ  ที่ มี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั บ พั น ธุ  KPS 292 แต ใ ห ผ ลผลิ ต รองลงมาคื อ
พันธุ Shironomai นอกจากนีย้ งั มีพนั ธุอ น่ื ๆ อีกหลายพันธุ เชน White Lion, Oofurisode, Tengamine,
Karitea ใหผลผลิตสูงในฤดูหนาว สวนในฤดูรอ นผลผลิตตํ่ามาก แตรสชาติของเมล็ดหวานมันอรอย
กวาพันธุ KPS 292 เหมาะสําหรับการปลูกเพื่อใชบริโภคภายในประเทศ

ฤดูปลูกและแหลงปลูก
การปลูกถั่วแระญี่ปุน โดยใชพันธุ KPS 292 สามารถปลูกไดดเี กือบตลอดทัง้ ป ยกเวน
ฤดูรอนชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เปนชวงที่ปลูกถั่วเหลืองฝกสดแลวไดผลผลิตคอนขางตํ่า
เพราะดอกจะทยอยบานตอเนือ่ งเปนเวลานาน กวา 14 วัน ทําใหการแกของฝกไมพรอมกันยากแกการ
กําหนดวันเก็บเกีย่ ว และอุณหภูมิที่สูงเกินไปทําใหอตั ราการเกิดฝกทีม่ เี มล็ดลีบทัง้ ฝก และฝกทีม่ เี มล็ด
ลีบบางเมล็ดสูงขึน้ ฝกมีขนาดเล็กลงทําใหจานวนฝ
ํ
กตกเกรดมีมากขึน้ เปนผลใหผลผลิตตํา่ จึงควร
หลีกเลี่ยงการปลูกในชวงที่อากาศรอนจัด สําหรับแหลงปลูกเพื่อการสงออกไมควรอยูหางจากโรงงาน
แชแข็งมากนัก ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสะดวกในการรวบรวมผลผลิต และใชเวลาขนสงสัน้ สามารถรักษาคุณภาพ
ผลผลิตหลังจากเก็บเกี่ยวจนกระทั่งเขาสูโรงงานไดดี อยางไรก็ดีแหลงที่ดีจะตองมีแหลงนําชลประทาน
้
เพียงพอตลอดอายุปลูก
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การเตรียมแปลงและการปลูก
การเตรียมแปลงปลูกทํา เชนเดียวกับการปลูก
ผักทั่ว ๆ ไป โดยไถพรวน 2 ครัง้ เพือ่ ใหดนิ รวนและ
เปนการกําจัดวัชพืชจากนั้น จึงยกรองซึ่งระยะระหวาง
รองขึน้ กับระบบการใหนา้ํ ถาปรับพื้นที่สําหรับใหนาํ้
แบบปลอยตามรอง ควรยกรองหางกันประมาณ 11.2 เมตร มีพน้ื ทีส่ นั แปลงประมาณ 50-60 ซม.
ภาพที่ 11 การทําแปลงปลูก
ปลูกได 2 แถว ตามขอบแปลง ถาสภาพแปลงปลูก
ไมคอยสมํ่าเสมอหลังจากยกรองแลวควรปลอยนํ้าลงในรองกอนปลูก จะเห็นรอยระดับนําตลอดแนวร
้
อง
เมื่อดินหมาดจึงแซะเปดหนานหยอดเมล็ดเหนือรอยระดับเล็กนอยถาดินชื้นดีอาจไมตองใหนํ้าอีกแตถา
ดินแหงควรใหนาอี
ํ้ กครั้งเทากับระดับที่เคยใหนามาก
ํ้
อน วิธีนี้ทาให
ํ เมล็ดถัว่ เหลืองฝกสดไดรบั ความชืน้
พอเหมาะ เปนผลใหเมล็ดงอกพรอมกันและเจริญเติบโตอยางสมําเสมอทั
่
ว่ ทัง้ แปลง ระยะปลูกระหวาง
แถวขึ้นกับความกวางของรอง สวนระยะระหวางตนประมาณ 15-20 ตน/ตารางเมตร หยอดเมล็ด 23 เมล็ดตอหลุม ซึ่งจํานวนตนตอพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมคือ 20-25 ตน/ตาราเมตร โดยใชเมล็ดพันธุ
ประมาณ 12-15 กก./ไร ถาระบบใหนาเป
้ํ นแบบฉีดพนฝอย ควรยกแปลงกวาง 3-4 เมตร หรือตาม
ระยะฉีดของหัวพนฝอย หยอดเมล็ดบนแปลงเปนแถวเชนกัน แตใชระยะปลูกแคบลงเปน 20x25 ซม.
ใหมีจํานวน 1-2 ตน/หลุม สําหรับการปลูกถัว่ แระในนาขาวหลังจากเก็บเกีย่ วผลผลิตแลว สามารถ
หยอดเมล็ดลงแปลงปลูก โดยไมตอ งไถพรวนก็ได ถาดินแหงควรปลอยนําท
้ วมแปลงปลูกกอนประมาณ
3-4 วัน แลวจึงปลูกและเมือ่ ตนถัว่ อายุ 15-20 วัน
ควรใสปุยพรวนดินถากหญา พูนโคนพรอมกันไปจะ
ทําใหรอ งทีเ่ กิดขึน้ ระหวางแถวถัว่ กลายเปนรองสําหรับ
ใหนาต
้ํ อไป การใชระยะปลูกแคบมีแนวโนมที่จะได
ผลผลิตมากขึน้ แตระยะปลูกที่แคบเกินไป ทําใหสิ้น
เปลืองเมล็ดพันธุม ากขึน้ และการปฏิบัติดูแลรักษาทํา
ไดยากขึน้ ดวย
ภาพที่ 12 หลังจากหยอดเมล็ด 3-4 วัน เมล็ดเริ่มงอกโผลพนดิน

ภาพที่ 13 ตนถัว่ อายุ 10 วัน

ภาพที่ 14 เมือ่ ตนถัว่ อายุ 15-20 วัน
ควรใสปุย พรวนดิน ถากหญา พูนโคน
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ภาพที่ 15-16 การปลูกบนรองจีน

การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
การคลุกเมล็ดดวยสารเคมีกอนปลูก

ถั่วแระญี่ปุนคอนขางออนแอตอโรคเนาที่เกิด
กับเมล็ดและตนออนมากกวาถัว่ เหลืองไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพที่ดินปลูกแฉะเกินไป เมล็ดงอก
ชามักจะถูกทําลายโดยเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดหรือเชื้อราและแบคทีเรียในดิน การคลุกเมล็ดดวยสาร
ปองกันกําจัดเชือ้ รา เชน แคปแทน อัตรา 5 กรัมตอเมล็ดถัว่ 1 กิโลกรัม จะชวยลดความเสียหายจาก
การเนาของเมล็ดและตนออนลงได
การคลุมเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบี่ยม สามารถทําไดแมวาเมล็ดถั่วแระญี่ปุนจะผานการคลุกเมล็ด
ดวยสารปองกันเชือ้ รามาแลวก็ตาม อัตราทีใ่ ชประมาณ 10 กรัมตอเมล็ด 1 กิโลกรัม เชื้อไรโซเบี่ยม
ในปมรากถั่วจะชวยตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเปนประโยชนแกตนถั่ว ทํ าใหผลผลิตเพิ่มขึ้นและ
สามารถลดปริมาณการใสปุยไนโตรเจนลงได โดยเฉพาะอยางยิ่งในแปลงที่ยังไมเคยปลูกพืชตระกูล
มากอน

ภาพที่ 17 หากไมคลุกเมล็ดพันธุด ว ยสารปองกันกําจัดเชือ้ รากอนปลูก มักจะมี
การเนาของเมล็ดและตนออนมากโดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ดินแฉะเกินไป

การกําจัดวัชพืช สวนใหญทําโดยใชแรงงานคนอยางนอย 2 ครัง้ เมือ่ ตนถัว่ อายุ 15-20วัน
และ 30-40 วันหลังจากหยอดเมล็ด การใชตอบถากหญามักจะทําควบคูไปกับการพรวนดิน กลบปุย
และพูนโคน ทัง้ นีเ้ พือ่ ปองกันรากลอยและตนถัว่ เอนลมเมือ่
ลมพัดแรง นอกจากการกําจัดวัชพืชดวยแรงคน และยัง
สามารถใชสารเคมีควบคุมวัชพืชไดดวย แตผใู ชตอ งระมัด
ระวังและปฏิบตั ติ ามคําแนะนําอยางเครงครัด มิฉะนัน้ อาจ
เปนอันตรายกับตนถัว่ ปจจุบันสารแคมีกาจั
ํ ดวัชพืชมีหลาย
ภาพที่ 18 การกําจัดวัชพืชโดยใชแรงงานคน
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ชนิดหลายประเภท ทั้งชนิดที่เลือกควบคุมหรือทําลายพืชเฉพาะอยาง และทัง้ ประเภทฉีดพนกอนงอก
(Pre-emergence) และพนหลังงอก (Post-emergence) สารเคมีทใ่ี ชฉดี พนกอนงอก เชน อลาคลอร
(ชือ่ การคา แลสโซ ฯลฯ ) อัตรา 600-800 ซีซ/ี ไร เมโตลาคลอร (ชือ่ การคาดูอัล ฯลฯ) อัตรา 280360 กรัม/ไร เมตริบซู นิ (ชือ่ การคา เซ็งคอร ฯลฯ) อัตรา 110-200 กรัม/ไร ซึง่ สารเคมีพวกนีจ้ าเป
ํ น
ตองฉีดพนขณะที่ดิน มีความชืน้ พอเหมาะและเมล็ดถัว่ ยังไมงอกสําหรับาสารเคมีทฉ่ี ดี พนหลังงอก เชน
ฮาโลซีฟอพเมธิล (ชือ่ การคา กาลแลนท ฯลฯ) อัตรา
80 กรัม/ไร ฟลูอซิฟอพบูทิล (ชือ่ การคาวันไซด ฯลฯ)
อัตรา 250 ซีซ/ี ไร ใชควบคุมวัชพืชใบแคบไดดีแตไม
ควบคุมวัชพืชใบกวาง และไมมอี นั ตรายตอตนถัว่ สวน
ฟอมีซาเฟน (ชือ่ การคา เฟลกซ ฯลฯ) อัตรา 200 ซีซ/ี
ไร ควบคุมวัชพืชใบกวาง และมีผลทําใหใบถัว่ มีรอย
ไหมตามของและชะงักการเจริญเติบโตเล็กนอย แตระยะ
ภาพที่ 19 การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชแบบ
ตอมาตนถัว่ สามารถเจริญเติบโตไปได โดยที่ใบใหมไม
หลังงอกในแปลงปลูกถั่วแระญี่ปุนที่อายุไม
แสดงอาการผิดปกติ การใชสารเคมีควบคุมวัชพืชอาจมี
เกิน 20 วัน
ความจําเปนในบางพืน้ ทีท่ ห่ี าแรงงานยาก และถาจะให
ไดผลดี ควรใชสารเคมีควบคูก บั การกําจัดวัชพืชดวย
เครื่องจักรกลหรือแรงงานคน

การใสปยุ การผลิตฝกสดใหไดผลผลิตสูงและคุณภาพดี จําเปนตองมีการบํารุงรักษาดวยการ
ใสปุยเสริมใหตน ถัว้ แระมีความสมบูรณเต็มทีซ่ ง่ึ จากการศึกษาอิธพิ ลของปุย อัตราตาง ๆกัน ที่มีตอผล
ผลิต ถั่วแระญี่ปุน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม พอจะแนะนําอัตราปุยที่ควร
จะใชในการปลูกถัว่ แระญีป่ นุ ได 2 วิธี
ก. กรณีที่ใสปุยรองพื้น
รองพืน้ ดวยปุย
0-46-0 อัตรา 20 กก./ไร
0-0-60 อัตรา 16 กก./ไร
อายุ 15 วันหลังจากหยอดเมล็ด ใสปยุ 21-0-0 อัตรา 8-12 กก./ไร
อายุ 25 วันหลังจากหยอดเมล็ด ใสปยุ 21-0-0 อัตรา 8-12 กก./ไร
อายุ 40 วันหลังจากหยอดเมล็ด ใสปยุ 21-0-0 อัตรา 8-12 กก/ไร
ข. กรณีที่ไมใสปุยรองพื้น
อายุ 15 วันหลังหยอดเมล็ด ใสปยุ 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร
อายุ 25 วันหลังหยอดเมล็ด ใสปยุ 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร
อายุ 40 วันหลังหยอดเมล็ด ใสปยุ 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร
สําหรับในแหลงปลูกอืน่ ๆ อาจปรับใชตามความเหมาะสม ซึง่ ขึน้ กับสภาพดินและการปลูก
พืชในฤดูกอนๆ รวมทัง้ ประวัตกิ ารใสปยุ ในแปลงนัน้ ๆ นอกจากนีก้ ารใสปยุ คอกรองพืน้ อัตรา 1-2
ตัน/ไร จะชวยใหผลผลิตสูงขึน้ ดวย
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้
อยตามระยะการเจริญเติบโตดังนี้
การใหน้าํ ถั่วเหลืองฝดสดตองการนํามากน
ระยะกอนเมล็ดงอก

:

ระยะกอนเมล็ดงอก

:

หลังจากหยอดเมล็ดลงแปลงปลูก เมล็ดตองการความชืน้ พอสมควร
แตไมมากจนแฉะเพราะขณะทีเ่ มล็ดงอก เมล็ดตองการออกซิเจนใน
หายใจ ดังนัน้ ถาสภาพแปลงปลูกแฉะเกินไปจะเกิดการสะสม
คารบอนไดออกไซด และ เปนผลใหขบสนการงอกไมสมบูรณ เมล็ด
มักจะเนาเสียหาย หรือถางอกไดจะเจริญเติบโตชา ตนแคระแกร็น
อายุประมาณ 25-65 วัน เปนระยะทีต่ น ถัว่ แระญีป่ นุ ตองการนํา้
อยางสมํ่าเสมอนีช้ ว ยใหสฝี ก แกเปลีย่ นเปนสีเหลืองชาลง เปนการยืด
อายุเก็บเกี่ยวออกไปไดอีก 2-3 วัน ผลผลิตจะสูงขึน้ อีกเล็กนอย

แมลงและการปองกันกําจัด
แมลงศัตรูถั่วแระญี่ปุนมักจะเปนแมลงประเภท
เดียวกันกับที่เขาทําลายถัว่ เหลืองไร ซึ่งสวนใหญทํา
ความเสียหายในชวงหลังจากเมล็ดงอกจนถึงระยะออก
ดอกติดฝกออนเมือ่ ฝกแกมขี นปกคลุมทัว่ ทัง้ ฝก การเขา
ทําลายของแมลงลดนอยลง การเขาทําลายของแมลง
ศัตรูถ่ัวแระญีป่ นุ ในแตละระยะการเจริญเติบโตแสดงใน
แผนภูมิหนา 19

0

ออกดอก
งอก
ชวงกอนออกดอก
10-15
30
อายุหลังจากหยอดเมล็ด (วัน)

ภาพที่ 20 ตนถัวแระญีป่ นุ ทีถ่ กู หนอนแมลงวัน
เจาะตนถัว่ เขาทําลาย
เก็บเกีย่ ว
ชวงออกดอกและฝกเจริญเติบโต
65

หนอน
แมลงวัน
เจาะตนถัว่
หนอนมวนใบถั่ว
หนอนกระทูผ กั
หนอนเจาะฝก
มวนเขียวขาว
มวนเขียวถัว่ มวนขาโต
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หนอนแมลงวันเจาะตนถั่ว (Melangromyza sojae)
แมลงวันขนาดเล็กเทาแมลงหวี่ ตัวแกวางไขในเนือ้ เยือ่ ของใบจริงคูท ่ี 1 และฟกเปนตัวหนอน
ภายใน 2-3 วัน หนอนจะไชไปตามกานใบเขาไปหาตนและราก จากนัน้ อาศัยกินอยูใ นแกนกลาง
ลําตน ถาหนอนเขาทําลายขณะตนยังเล็กหลังจากงอกไมนานนักจะทําใหตน ถัว่ ตาย แตถาเขาทําลาย
ในระยะหลังจะทํ าใหตนถั่วชะงักการเติบโต ตนแคระแกร็นการปองกันทําโดยฉีดยาฆาแมลงชนิด
ดูดซึม หลังจากเมล็ดถัว่ งอกโผลพน ดินไมเกิน 5 วัน หรือในระยะที่ใบจริงคูแรกแผเต็มที่
หนอนมวนใบถั่ว
มี 3 ชนิด ตัวแกเปนผีเสือ้ กลางคืนขนาดเล็ก วางไขเปนกลุม บนใบถัว่ หนอนจะชักใยสีขาวดึง
เอาใบถัว่ มาหอหุม ตัวเอง และกัดกินใบถัว่ พรอมทัง้ เขาดักแดอยูภ ายใน การปองกันกําจัดทําเชนเดียว
กับหนอนแมลงวันเจาะตนถัว่
หนอนกระทูผัก (Spodoptera litura)
มี 3 ชนิด ตัวแกเปนผีเสือ้ กลางคืนขนาดเล็ก วางไขเปนกลุม มีขนปกคลุมหนอนฟกออก
จากไขภายใน 3-7 วัน ตัวออนมีสเี ขียวและเริม่ กัดกินใบบริเวณทีว่ างไข เมือ่ เขาวัยที่ 2 และ 3 หนอน
มีจุดสีดําขางลําตัวดานละจุด เมือ่ หนอนมีขนาดใหญคอ นขางทนทานตอยาฆาแมลง ดังนัน้ การปองกัน
กําจัดจึงควรสํารวจแปลงปลูกอยางสมําเสมอ
่
และฉีดพนยาขณะที่หนอนยังอยูในวัยที่ 1 และ 2

ภาพที่ 21 หนอนกระทูผัก

ภาพที่ 22 หนอนมวนใบถัว่

หนอนเจาะฝก (Heliothis armigera)
ตัวเมียวางไขใตใบถัว่ หรือบนกลีบเลีย้ งหรือบนฝกออน
เปนฟองเดีย่ วๆ สีครีม ระยะไข 2-3 วัน หนอนฟกออกจาก
ไขจะกัดเปลือกฝกเห็นเปนจุดเล็กๆ สีนาตาลเข
้ํ
าไปกัดกิน
เมล็ดภายในเมล็ดถูกทําลายบางสวนหรือทัง้ หมด หนอนเจาะ
ฝกจัดเปนแมลงศัตรูทส่ี ําคัญและทําความเสียหายแกการปลูก
ถัว่ แระญีป่ นุ มากทีส่ ดุ การปองกันกําจัดทําโดยฉีดพนดวย
โมโนโครโตฟอส ทามารอน สารไพรีทรอยด และยาเชื้อ
แบคทีเรีย
ภาพที่ 23 ฝกทีถ่ กู หนอนเจาะฝกเขาทําลาย
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มวนเขียวถัว่ มวนเขียวขาว และมวนขาโต
เปนแมลงจําพวกปากดูด ตัวเมียวางไขเปนกลุม เรียงเปนแถวตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้า
เลี้ยงจากใบและฝกออน ทําใหฝก ลีบไมคอ ยติดเมล็ดและรวงไป การปองกันกําจัดโดยฉีดพนดวย
ทามารอนและโมโนโครโตฟอส

โรคและการปองกันกําจัด
โรคที่สําคัญของถัว่ แระญีป่ นุ คือ
เมล็ดและลําตันเนา
เกิดจากเชื้อ Pythium sp. และ Rhizoctonia sp. อาการเมล็ดเนาและตนออนเนาเกิดขึน้
ในระยะที่เมล็ดเริ่มงอกจนถึงตนออนอายุ 3-4 วัน หลังจากงอกโผลพน ดิน อาการเนาของตนออน
จะเห็นไดชดั ทีร่ ะดับคอดินเปนรอยฉํานํ
่ า้ ลําตนคอดเปนสีนาตาล
้ํ
ใบเหี่ยวและตายไป จะพบมากใน
จุดที่แปลงปลูกตํา่ ชื้นแฉะเกินไป หรือในแปลงนาทีม่ กี ารปลอยนําเข
้ าทวมพื้นที่แลว ระบายออก
ไมหมด การปองกันทําโดยควบคุมการใหนาในแปลงและคลุ
้ํ
กเมล็ดดวยยากันรา เชน แคปแทน
กัลเบน อัตรา ประมาณ 5 กรัม ตอเมล็ด 1 กิโลกรัม
โรครานํ้าคาง
เกิดจากเชื้อ Peronospora manshurica โรคนี้เปนโรคทีร่ ะบาดรุนแรงในไตหวัน แตใน
ประเทศไทยยังไมพบความเสียหายรุนแรงและพันธุ KPS 292 ทีใ่ ชปลูกคอนขางทนตอโรคนี้ พันธุที่
ออนแอโรคมากคือ AGS 190, AGS 191 ความชืน้ สูงและอุณหภูมติ า่ํ 20-22ซ. เปนสภาพที่เหมาะ
สมตอโรค ดังนั้นในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชวงฤดูหนาวจึงเกิดปญหานอยกวา
ในภาคเหนือ อาการโรคเริม่ แรกจะเห็นจุดสีเหลืองออนบนใบ ถาอากาศชืน้ โดยเฉพาะในตอนเชา
จะเห็ น เป น ขุ ย ของสปอร สี ข าวหม น ปกคุ ม บริ เ วณรอยแผลทางใต ใ บป อ งกั น โดยคลุ ก เมล็ ด ด ว ย
เอปรอน เอ็มแซด และฉีดพนดวยริโดเมิล ทุก ๆ 10 วัน
โรคใบจุดนูน
เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas camprestris อาการบนใบจุดกลมสีเขียวออนตรง
กลางนูนขึ้นเล็กนอย ตอมาจุดขยายใหญเปนสีน้าตาลล
ํ
อมรอบดวยวงแหวนสีเหลือง และมีนาเยิ
้ํ ม้ สีขาว
ในที่สุดใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลและรวงหลนไป พบระบาดรุนแรงในสภาพฝนตกหนักสมํ่าเสมอ
และอุ ณ หภู มิ สู ง (28ซ.) เชื้ อ แบคที เ รี ย สามารถแพรติดไปกับเมล็ ดไดจึ งไมควรเก็ บเมล็ดพั นธุ
จากตนเปนโรค การปองกันทําโดยใชพนั ธุต า นทานและฉีดพนดวยคอปเปอรออกซีคลอไรด
โรคใบดางเหลือง
เกิดจากเชื้อไวรัส อาการเดนชัดบนใบคือ สีใบซีดลงและเปนจุดประสีเขียวออนทัว่ ไป
ลําตนแคระแกร็น ระยะระหวางขอสัน้ ลง มีเพลี้ยออนเปนพาหะที่สาคั
ํ ญ และเชื้อไวรัสสามารถแพรไป
กับเมล็ดพันธุปองกันโดยถอนตัวเปนโรคทิ้ง ควบคุมเพลีย้ ออนและไมเก็บเมล็ดพันธุจ ากตนทีเ่ ปนโรค
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โรคราสนิม
เกิ ด จากเชื้ อ Phakopsora pachyrtizi อาการโรคเริ่ ม เป น จุ ด สี เ หลื อ งเล็ ก ๆ บนใบ
ขนาด 1-2 มม. ตอมาจุดขยายใหญขน้ึ และเปลีย่ นเปนสีนาตาลส
้ํ
ม มีกลุม สปอรเปนผงบนผิวแผล
พื ช ทางด า นใต ใ บจะเห็ น เป น จุ ด สี ซี ด
แต ลั ก ษณะที่ เ กิ ด ใต ใ บอาจพบทางด า นบนของใบก็ ไ ด
โรคแพรกระจายไปยังพืชตนอื่นโดยสปอรปลิวไปตามลม ดังนัน้ ในแปลงทีม่ กี ารปลูกถัว่ เหลืองอยางตอ
เนื่องจะพบการระบาดของโรคมากกวา ปองกันโดยคลุกเมล็ดดวยสารออกซีคารบอกซิน ซึง่ เปนสาร
เคมีปองกันโรคราแบบดูดซึม สามารถปองกันโรคได 6 สัปดาห และฉีดพนดวยไดเทนเอ็ม
45 ทุก ๆ 10-14 วัน

การเก็บเกีย่ ว
การเก็บเกี่ยวถั่วแระญี่ปุน ทําโดยการตัดตนถัว่ ในระยะทีฝ่ ก ไมแกและไมออ นเกินไป ถาเก็บ
เกี่ยวเร็วเกินไปเมล็ดในฝกยังไมเติบโตเต็มที่ มีเปอรเซ็นตฝก ลีบมากไดผลผลิตตํา่ แตถาเก็บเกี่ยวชา
เกินไปฝกจะออกสีเหลือง เมล็ดในฝกแข็ง รสไมหวาน ตลาดไมตอ งการ ปกติจะเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อฝก
เตงประมาณ 80% ซึง่ เปนระยะเวลาประมาณ 30-35 วัน หลังจากดอกบานสะพรัง่ หรือ
60-65 วัน หลังจากหยอดเมล็ด อยางไรก็ดีถั่วแระญี่ปุนแตละพันธุมีอายุเก็บเกี่ยวไมเทากัน และอายุ
การเก็บเกี่ยวยังแปรปรวนตามสภาพแวดลอมและการปฏิบัติดูแลรักษาดวย ถาปลูกถั่วแระญี่ปุน
ในสภาพอากาศคอนขางเย็น ชวงการบานของดอกตัง้ แตดอกแรกถึงดอกสุดทายจะสัน้ ราว ๆ 5-7 วัน
แตถาปลูกในฤดูรอ นดอกจะทยอยบานไปเรือ่ ยๆ ซึง่ บางครัง้ ยาวนายกวา 14 วัน ทําใหฝกแกไมพรอม
กันเปนการยากที่จะกําหนดวันเก็บเกีย่ ว ในดานการดูแลรักษาถาตนถัว่ มีอาการแคระแกร็นเนือ่ งจาก
การขาดนํา้ ขาดการบํารุงปุยในระยะที่เหมาะสมก็จะทําใหอายุออกดอกลาชาออกไป และคุณภาพฝก
ลดลงดวย

ภาพที่ 24 ตนถัว่ แระญีป่ นุ ในระยะทีเ่ หมาะสมแกการเก็บเกีย่ ว
เพือ่ นํามารับประทานฝกสด
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การเก็บเกี่ยวควรเก็บเกี่ยวในเวลาเชามืด ไมควรเก็บเกี่ยว
ในเวลากลางวันที่มีแดดจัดและหลังจากตัดตนถั่วที่มีแดด
จัด และหลังจากตัดตนถัว่ และควรรีบนําเขาทีร่ ม ไมใหถกู
แสงแดดโดยตรง แสงแดดและความรอนเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะเรงใหคุณภาพฝกทั้งภายนอกและภายในเสื่อมลง เชน
สีฝกเปลีย่ นเปนสีเหลือง ปริมาณนําตาลในเมล็
้
ดลดลง
เป น ต น การเด็ ด ฝ ก ออกจากต น ต อ งทํ าด ว ยความ
ระมัดระวังอยาใหมรี อยฉีดขาดบนฝก แลวคัดเลือกฝกทีม่ ี
เมล็ดแตงสมบูรณ 2 เมล็ดตอฝกขึน้ ไปไมมรี อยตําหนิใดๆ
แยกออกจากฝกทีม่ เี มล็ดเดียว เมล็ดลีบและมีรอยตําหนิ
ในการคัดแยกฝกจํ าเปนตองจางแรงงานมาชวยประมาณ
15-20 คนตอพื้นที่เก็บเกี่ยว 1 ไร ซึ่งจะเสียคาใชจาย

ภาพที่ 25 ถัว่ แระญีป่ นุ อายุ 65 วัน
หลังจากหยอดเมล็ด

ประมาณ 1,600-2,000 บาทตอไร หรือกิโลกรัมละ 2.00 บาท ขณะทีร่ อการขนสงควรเก็บฝกทีค่ ดั
แลวไวในที่รมเย็นไมถูกแสงแดด และถาอากาศรอนจัดควรลดความรอนโดยการฉีดนํ้าสะอาดบอยๆ
บริษัทที่รับซื้อจะตองรีบขนสงฝกเขาโรงงานโดยเร็วทีส่ ดุ ซึง่ ถาโรงงานอยูไ กลจากแหลงปลูกมากๆ ควร
ใชรถหองเย็นหรือใชนํ้าแข็งเกล็ดวางทับดานบน เพือ่ รักษาความสดของฝกในระหวางขนสงดวย ซึ่งผล
ผลิตฝกดีทค่ี ดั เลือกแลวไดประมาณ 800-1,000 กิโลกรัม/ไร ราคาขายประมาณ 12 บาทตอกิโลกรัม
สวนการขายผลผลิตสูต ลาดภายในประเทศ อาจทําได 2 รูปแบบ คือ แบบที่หนึ่ง นําฝกที่เด็ดจากตน
ลางนํ้าสะอาด 1-2 ครัง้ บรรจุในถุงพลาสติกที่เจาะรูระบายอากาศแบบที่สอง เด็ดเฉพาะใบและฝกลีบ
เล็กออก นําตนมามัดรวมกันเปนกําแตการขายทัง้ ตนและฝกนีส้ ามารถวางขายไดเพียง 2 วัน ฝกจะเริ่ม
เหลืองสวนการบรรจุฝก ในถุงพลาสติกสามารถเก็บไวไดนานกวา ประมาณ 4 วัน ฝกจึงเริม่ เหลือสําหรับ
ฝกที่มีเมล็ดเดียว ฝกลีบบางเมล็ด ฝกที่มีรอยตําหนิภายนอกแตเมล็ดภายในไมเสียหาย สามารถขาย
ในตลาดท อ งถิ่ น ได ห รื อ อาจนํ ามาแกะเมล็ ด ออกจากฝ ก ขายเฉพาะเมล็ ด ก็ ไ ด ซึ่ ง ปริ ม าณฝ ก
3 กิโลกรัมสามารถแกะเปนเมล็ดไดประมาณ 1 กิโลกรัมสวนฝกลีบ ฝกบิดงอ และฝกที่เมล็ดภายในถูก
แมลงทําลายนําไปขายเปนอาหารสัตว เชนเดียวกับเปลือกขาวโพดฝกออน หรือนําไปกองรวมกับตน
ถั่วที่เด็ดฝกออกหมดแลวทําปุยหมักไวใชตอไปการเก็บเกี่ยวถั่วแระญี่ปุนในประเทศไตหวัน มีบริษัททํา
หนาที่เก็บเกี่ยวและคัดแยกฝกโดยเฉพาะ ซึง่ บริษทั เหลานีม้ กี ลุม คนทีช่ านาญในการคั
ํ
ดแยกฝก ตระเวน
รับจางเก็บเกี่ยวถั่วแระญี่ปุนตามแปลงเกษตรกร โดยเริม่ เก็บเกีย่ วและคัดแยกฝกในตอนกลางคืนราว
เที่ยงคืนเปนตนไป พอถึงรุงเชาจะสงผลผลิตที่คัดแยกฝกเรียบรอยแลวไปยังโรงงาน ซึ่งทําใหผลผลิตที่
ไดมีคุณภาพดี เนือ่ งจากขณะเก็บเกีย่ วเปนชวงทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ่ํา และผูเก็บเกี่ยวมีความชํานาญในการคัด
แยกฝกเปนอยางดีจากการทําอยูเปนประจํา
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ภาพที่ 27 เมือ่ เด็ดฝกแลวจะคัดแยกขนาด
เพือ่ สงโรงงานตอไป

ภาพที่ 26 การเก็บเกีย่ วใชวธิ ตี ดั ทัง้ ตน
แลวจึงนํามาเด็ดฝกออกจากตน

การผลิตเมล็ดพันธุ
ถั่วแระญี่ปุน เปนพืชผสมตัวเองมีโอกาสผสมขามพันธุน อ ยมากไมเกิน 1% การเวนระยะหาง
ระหวางพันธจึงไมจาเป
ํ น แตควรระมัดระวังการปะปนของเมล็ดพันธุข ณะเก็บเกีย่ ว กระเทาะเปลือก
ทําความสะอาดคัดแยกเมล็ด ตลอดจนการบรรจุลงในถุงหรือภาชนะ ซึ่งจะเปนสาเหตุใหความบริสุทธิ์
ของเมล็ดพันธุลดลงมากกวาเกิดจากการผสมขามพันธุ การปฏิบัติดูแลรักษาทําเชนเดียวกับการผลิต
ฝกสด แตอาจลดอัตราปุย ทีใ่ หลงเหลือ 1/2-3/4 ของปริมาณทีใ่ ชในการผลิตฝกสด เมล็ดพันธุที่ใช
ปลูกสามารถนําไปขยายพันธุเพื่อใชปลูกตอไปได แตการผลิตเมล็ดพันธุใ หมคี ณ
ุ ภาพดี คือ ตรงตาม
พันธุ เปอรเซ็นตความงอกสูงกวา 90% เมื่อนําไปปลูกจะใหตน กลาทีแ่ ข็งแรงเจริญเติบโตรวดเร็ว
ปราศจากโรคและแมลงตองการปจจัยสําคัญหลายประการ ดังนี้
1. ฤดูปลูกทีเ่ หมาะสม: ในชวงทีเ่ มล็ดเจริญเติบโตและพัฒนาตัง้ แตเริม่ ติดฝก จนกระทั้ง
เมล็ดเตงสมบูรณตอ งการสภาพอากาศทีไ่ มรอ นจัดเกินไปอุณภูมเิ ฉลีย่ ทีเ่ หมาะสมประมาณ 25-27ซ.
และในชวงที่ฝกแกเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลจนกระทั้งเก็บเกี่ยวตากฝกใหแหงการกะเทาะเมล็ดออกจากฝก
ตองการสภาพอากาศคอนขางแหงไมมฝี นตก แสดงแดดจัด
ดังนัน้ ฤดูปลูกทีเ่ หมาะสมจึงอยูใ น
ชวงปลายฤดูฝนเขาสูฤดูหนาวราว เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ซึง่ เปนชวงทีอ่ ากาศเย็นและความชืน้
ในอากาศตํา่ การผลิตเมล็ดพันธุถ ว่ั แระญีป่ นุ ใหไดคณ
ุ ภาพดี
จึงสามารถผลิตไดเพียงปละ 1 ครัง้
เทานัน้

ภาพที่ 28 ระยะสุดทายที่สามารถเก็บเกี่ยวเพื่อบริโภคฝกสด
หากพนระยะนีจ้ ะใชผลิตเปนเมล็ดพันธุ
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2. การคัดทิง้ : คือ การคัดตนที่มีลักษณะผิดจากปกติทิ้งไป แมวาถั่วแระญี่ปุนจะมีโอกาสผสม
ขามพันธุนอยมาก แตการเกิดตนที่มีลักษณะผิดพันธุมักจะพบเห็นบอยครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากการปะปน
ของพันธอื่นหรือการกลายพันธุ ดังนัน้ การทีจ่ ะผลิตเมล็ดพันธุใ หตรงตามพันธุ มีความสมําเสมอ
่
ในสายพันธเปนเยีย่ ม จะตองมีการคัดทิ้งทุกระยะการเจริญเติบโต ดังเชน
- ระยะหลังงอก คัดทิง้ ตนทีง่ อกชากวาปกติ ตนทีม่ สี ลี ําตนผิดไป
- ระยะออกดอก คัดทิง้ ตนทีอ่ อกดอกเร็วหรือชากวาปกติ คัดทิง้ ตนทีม่ สี ดี อกผิดไป
- ระยะติดฝกจนถึงฝกแก คัดทิง้ ตนทีม่ กี ารเจริญเติบโตผิดไปสังเกตไดจากความสูง สีใบ
ลักษณะใบ การติดฝก สีขนบนฝกทีแ่ ตกตางออกไป
นอกจากนี้ ยังตองคัดทิง้ เมล็ดพันธุท ม่ี สี เี มล็ดผิดไปหรือเมล็ดถูกทําลายโดยเชือ้ รา หรือเมล็ดที่
มีขนาดเล็กเกินไป หรือเมล็ดที่แตกหักเสียหายออกจากเมล็ดพันธุที่สมบูรณ
3. การเก็บเกีย่ วและเทคโนโลยีเกีย่ วกับเมล็ดพันธุ:
หลังจากปลูกถั่วแระญี่ปุนไปแลว
ประมาณ 80-85 วัน ฝกจะแกเปลีย่ นเปนสีเหลืองและสีน้ําตาล เมื่อฝกสวนใหญกวา 70% เปลีย่ น
เปนสีน้ําตาลสามารถเก็บเกีย่ วไดทง้ั หมด แมวา ฝกยังเปนสีเหลืองก็ใหเมล็ดพันธุท ส่ี มบูรณมคี ณ
ุ ภาพดี
เชนเดียวกัน ในระยะทีฝ่ ก เริม่ เปลีย่ นสีเปนสีนาตาลควรจะฉี
้ํ
ดยากันรา 1 ครัง้ เพือ่ ปองกันเชือ้ รา
เขาทําลายฝกและเมล็ด การเก็บเกีย่ วไมควรลาชาเกินไป เพราะถาปลอยใหฝก แหงอยูใ นแปลงปลูกนาน
โอกาสที่เชื้อราจะติดกับฝกและเมล็ดมีมากขึ้น อีกทั้งฝกอาจจะแตกออกเองเมล็ดรวงหลนเสียหาย
การเก็บเกี่ยวทํ าโดยตัดทั้งตนโดยใชเคียวหรือกรรไกร นําตนและฝกไปเกลี่ยตากใหแหงบนตาขาย
ไนลอนหรือผาใบ การตากใชเวลาประมาณ 3-5 วัน (ในชวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม อากาศ
จะแหง แดดจัด) เมื่อฝกแหงจะแตกออกเอง แตบางเมล็ดยังติดอยูใ นฝกเนือ่ งจากฝกทีแ่ ตกออกมวน
ตัวเปนเกลียวหุมเมล็ด การกะเทาะเปลือกตองทําดวยความละมุนละมอม ถาฝกแหงดีการใชไมตี
เบา ๆ ก็จะทําใหเมล็ดหลุดจากฝกได ถาใชเครือ่ งกะเทาะตองใชความเร็วรอบตํ่าและกะเทาะเปลือกขณะ
ที่ความชื้นในเมล็ดลดตํ ากวา 20% มิฉะนั้นเมล็ดจะแตกเสียหายมาก การลดความชื้นในเมล็ด
ใหตากว
่ํ า 8% กอนนําไปเก็บรักษาเปนสิ่งจําเปน ยิง่ ความชืน่ ในเมล็ดใหต่าลงมาก
ํ
ก็จะเก็บรักษา
เมล็ดไดนานขึ้น เพราะเชือ้ ราหรือแมลงทีต่ ดิ มาไมสามารถเจริญเติบโตแพรพนั ธตอ ไปได แตการ
ลดความชื้นในเมล็ดจะตองคอยเปนคอยไป ไมควรใหเมล็ดกระทบแสงแดดจัดโดยตรง ควรชวย
พรางแสงโดยใชตาขายไนลอนปดดานบน หรือกลับเกลีย่ เมล็ดบอย ๆ

ภาพที่ 29 การเก็บเกีย่ วฝกแกทเ่ี หมาะสมเพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุ
ภาพที่ 30 นําตนและฝกทีไ่ ดมาตากบนตาขายไนลอน
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ภาพที่ 31 เมือ่ ตนและฝกแหงใชไมตเี บา ๆ เพือ่ ชวยใหเมล็ดหลุดออกจากฝก
ภาพที่ 32 ใชแรงงานคนชวยในการคัดคุณภาพ

4. การเก็บรักษา: เนื่องจากถั่วแระญี่ปุน เปนพืชทีเ่ มล็ดสูญเสียความงามอยางรวดเร็ว
ถาเก็บรักษาเมล็ดพันธุใ นสภาพธรรมชาติ ซึง่ ความชืน้ และอุณหภูมมิ คี วามแปรปรวนตลอดเวลา เมล็ด
ถั่วแระญี่ปุนจะสูญเสียความงอกเหลือตํากว
่ า 50% ภายในระยะเวลา 3-4 เดือน ดังนัน้ จึงตอง
รีบกะเทาะเมล็ด ทําความสะอาด คัดเลือกเมล็ด และบรรจุในภาชนะทีป่ ด สนิทอยางรวดเร็วและนําไป
เก็บในหองควบคุมอุณหภูมไิ มเกิน 20ซ. ซึง่ จะสามารถเก็บเมล็ดพันธุไ วไดประมาณ 1 ป ถาตองการ
เก็บรักษานาน 2-3 ป จะตองเก็บในสภาพอุณหภูมติ ากว
่ํ า 10ซ.

ภาพที่ 33 ทําความสะอาดและคัดเมล็ดผิดปกติทง้ิ ไป
ภาพที่ 34 ลดความชืน้ ในเมล็ดใหเหลือตํากว
่ า 10% ดวยแสงแดดธรรมชาติ

ภาพที่ 35 บรรจุเมล็ดพันธุใ นถุงพลาสติกหนาแลวเก็บในหองควบคุมอุณหภูมิ
ไมเกิน 20 องศาเซลเซียส
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อายุหลังจาก
หยอดเมล็ด (วัน)
0

3-4

ขั้นตอนการปลูกและปฏิบตั ดิ แู ลรักษาถัว่ แระญีป่ นุ
การเจริญเติบโตและ
การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
การพัฒนาของตนถัว่
- เตรียมแปลงปลูก โดยไถพรวนครัง้ กอนการ
ยอยดินครัง้ ทีห่ วานปุย คอก หรือปุย หมัก 2,000
กก./ไร - จากนัน้ ยกแปลงใหมรี ะยะระหวางรอง
1-1.2 เมตร
- ปลูก 2 แถวบนแปลง ระยะระหวางแถว 5060 ซม. ระยะระหวางตน 20 ซม.
- หยอดเมล็ดจํานวน 2-3 เมล็ด/หลุมกอนปลูก
คลุกเมล็ดดวยยากันราและเชื้อไรโซเบี่ยม
- การใหนาในช
้ํ
วงแรก ควรใชเพียงครึง่ รอง เพือ่
ไมใหดินแฉะเกินไป
- การปลูกในทีน่ าจะปลูกเปนแถว โดยไมตอง
ยกแปลงปลูกก็ไดแตดินควรมีความชื้นที่เมล็ดถั่ว
จะงอกได
- สําหรับการปลูกบนรองจีน หรือ บนแปลงปลูก
ที่ใชระบบใหนํ้า แบบฉีดพนฝอย ควรใชระยะ
20X25 ซม. หยอดเมล็ด 1-2 เมล็ด/หลุม
เมล็ดเริ่มงอก
- ตรวจดูการงอกถาหนาดินแข็ง ควรชวยแซะ
เปดหนาดินบาง แตไมควรปลูกซอนเพราะจะเติบ
โตไมทัน

15

มีใบจริง 2-3 ใบ

25-30

ดอกบานสะพรัง่

- ใสปยุ ครัง้ ที่ 1 ใชปุย 15-15-15 อัตรา 20
กก./ไร พรอมทั้งถากหญากําจัดวัชพืชพรวนดิน
พูนโคนตนถัว่
- ใสปยุ ครัง้ ที่ 2 ใชปุย 15-15-15 อัตรา 20
กก./ไร
- ใหนาสมํ
้ํ ่าเสมอตลอดไปจนฝกเปลี่ยนเปนสีเหลือง

40
60-65

ฝกขยายใหญเต็มที่ - เปนระยะเก็บเกีย่ วฝกสดสงตลาด ถาปลูกเพือ่
เมล็ดในฝกเริ่มพัฒนา ผลิตเมล็ดพันธุ ควรกําจัดวัชพืชอีกครัง้
ฝกแก เมล็ดเตง

- เปนระยะเก็บเกีย่ วฝกสดสงตลาด ถาปลูกเพือ่
ผลิตเมล็ดพันธุ ควรกําจัดวัชพืชอีกครัง้

ถัว่ แระญี่ปุน หรือ ถั่วเหลืองฝกสด ❦ 19

อายุหลังจาก
หยอดเมล็ด (วัน)

การเจริญเติบโตและ
การพัฒนาของตนถัว่

การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา

75-80

ฝกมีสเี หลืองเริม่
เปลี่ยนเปนสีนําตาล
้

- ฉีดพนยากันราเบนโนมิล 1-2 ครัง้ เปลีย่ น
หยุดการใหนาํ้

80-85

ใบรวง ฝกเปลีย่ นเปน - เก็บเกีย่ วเปนเมล็ดพันธุโ ดย ตัดทัง้ ตนไปตาก
สีนํ้าตาลประมาณ แดด กะเทาะเปลือก ทํ าความสะอาดคัดเลือก
70%
เมล็ด
- เมื่อความชืน้ ในเมล็ดลดลงเหลือประมาณ 68% บรรจุในถุง หรือภาชนะปดสนิท นําไปเก็บ
ไวในที่อุณหภูมิตากว
ํ่ า 20 ซ.
คาใชจายตอไรในการปลูกถัว่ แระญีป่ นุ เพือ่ ผลิตฝกสดและเมล็ดพันธุ
คาใชจา ย

คาไถพรวน ยกรอง
คาเมล็ดพันธุ 15 กิโลกรัม
คายากําจัดวัชพืช 1/
คาปุย 15-15-15
จํานวน 40-60 กิโลกรัม
คาสารเคมีกําจัดศัตรูพชื
คานํามั
้ นเชือ้ เพลิง
คาแรงงาน
ปลูก
กําจัดวัชพืช 2/
ใสปุย ฉีดยา ใหนาํ้ 2/
เก็บเกีย่ ว คัดเลือกฝกหรือเมล็ด
เบ็ดเตล็ด
รวม
ผลผลิตฝกสดและเมล็ดพันธุ
ตนทุนผลผลิตฝกสดและเมล็ดพันธุ

ผลิตฝกสด
(บาท)
500
1,500
(250)
400

ผลิตเมล็ดพันธุ
(บาท)
500
1,500
(250)
300

600
100

1,000
100

200
400
400
1,600
300
6,000
800 กก.
7.5 บาท/กก.

200
600
500
2,000
300
7,000
200 กก.
35 บาท/กก. 3/

1/ ถาใชแรงงานกําจัดวัชพืช 2-3 ครั้ง ไมจาเป
ํ นตองฉีดพนยากําจัดวัชพืช
2/ สามารถลดคาใชจายไดโดยใชแรงงานในครอบครัว
3/ ตนทุนยังไมรวมคาบรรจุและเก็บรักษาในหองเย็นนาน 6-12 เดือน

