
CROP  REQUIREMENT : ถั่วเขียว 

 

ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

1. 

 

สภาพพื้นที ่ - เปนที่ดอนหรือที่ลุมที่มีการระบายน้ําด ี

- มีความลาดเอียงของพื้นทีไ่มเกิน รอยละ 3 

- ปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอ 500-1,000 มิลลิเมตรตอป 

ถั่วเขียวเปนพชืที่ไมทนตอน้าํทวมขัง และสภาพแหงแลงดังนั้นการปลูก

ถั่วเขียวในฤดฝูน  พื้นที่ควรไดรับปริมาณน้ําฝนสม่ําเสมอตลอดฤดูปลูก  

และพื้นที่ปลูกถั่วเขียวฤดูแลงควรอยูในเขตชลประทาน หรือมีแหลงน้าํ 

2. ลักษณะดิน - ดินรวน ดนิรวนเหนยีว ดนิเหนียว หรือดนิรวนเหนยีวปนทราย  

ความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต 

มีฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมากกวา 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมากกวา 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

- การระบายน้าํและถายเทอากาศด ี 

- ระดับหนาดนิลึกไมนอยกวา 25 เซนติเมตร  

- คาความเปนกรดเปนดางระหวาง 5.5-7.0  

 

ดินที่ปลูกถั่วเขียวควรมีการระบายน้ําดี  เพราะถั่วเขยีวเปนพืชที่ไมทน

ตอสภาพน้ําขงั ดังนั้นการปลูกถั่วเขียวควรทํารองระบายน้ําระหวางและ

รอบแปลงปลูก 

- เชื้อไรโซเบียมเปนเชื้อจุลินทรียที่เจริญสรางปมที่รากของถั่วเขียวชวย

ตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเปลี่ยนเปนรูปที่ ถั่วเขียวจะนาํไปใช

ประโยชนได ซึ่งการทํางานของ เชื้อขึ้นอยูกับปจจยัทางดนิเชน ปริมาณ

ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในดิน ความเปนกรดเปนดางของดิน

ตลอดจนสายพันธุไรโซเบียม วาเปนชนิดที่มีประสิทธิภาพ หรือไม 

ดังนั้นกอนปลูกถั่วเขียวควรคลุกเมล็ดพันธุดวยเชื้อไรโซเบี้ยมกอนปลูก 

 

 

 

 

 

 



ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

3. อุณหภูม ิ - อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 25-35 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปมีผลตอการเจริญเติบโต และ ขบวนการ

สรีระวิทยาของถั่วเขียว  เชน อุณหภูมิต่ําจะทําใหตนเติบโตชา  ในชวง

ปลูก 

ถาอากาศมีอุณหภูมิ ต่ํากวา 9.9  องศาเซลเซียส จะทําใหเมล็ดไมงอก 

และหากอุณหภูมิสูงจะทําใหดอกรวง การติดฝกนอย ผลผลิตต่ํา 

และเมล็ดมีคณุภาพต่ํา 

4. ความตองการน้ํา - การปลูกในฤดูแลงโดยการใหน้ําชลประทาน ควรใหน้ําอยางสม่ําเสมอ

ทุก 10-14 วัน และหยุดใหน้าํเมื่อถั่วเขียวเจริญเติบโตถึงระยะฝกแรก

เปลี่ยนเปนสีดาํ  

- การปลูกในฤดูฝน หากมีฝนทิ้งชวงเกิน 10-14 วัน ควรมีการใหน้าํ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะออกดอกถึงระยะติดเมล็ด 

 

ผลกระทบจากการขาดน้ําที่มตีอผลผลิตขึ้นอยูกับชวงระยะเวลาของการ

เจริญเติบโตดงันี้ 

 - ขาดน้ําในชวงการเจริญทางลําตน ผลผลิตลดลง รอยละ 25 

 - ขาดน้ําในชวงเริ่มออกดอก-ออกดอกเต็มที่ ผลผลิตลดลง 

รอยละ 45 

- ขาดน้ําในชวงเริ่มติดฝกผลผลิตลดลง รอยละ 35 

- ขาดน้ําในชวงติดฝก -ฝกแก ผลผลิตลดลง รอยละ 13  

 



ถั่วเขียว 

สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการปลูก 

สภาพพืน้ท่ี 

  เปนที่ดอนหรือที่ลุมที่มีการระบายน้ําดี   มคีวามลาดเอียงของพื้นที่ไมเกนิรอยละ  3  ปริมาณน้ําฝน

กระจายสม่ําเสมอ  500 - 1,000  มิลลิเมตรตอป  ถ่ัวเขยีวเปนพืชทีไ่มทนตอน้ําทวมขงั  และสภาพแหงแลง  ดังนั้นการ

ปลูกถ่ัวเขยีวในฤดูฝน  พื้นทีค่วรไดรับปรมิาณน้ําฝนสม่าํเสมอตลอดฤดูปลูก  และพืน้ที่ปลูกถ่ัวเขียวฤดูแลงควรอยูใน

เขตชลประทาน  หรือมีแหลงน้ํา 

ดิน

  ดินที่เหมาะสมตอการปลูกถ่ัวเขียว  ดินรวน  ดินรวนเหนยีว  ดินเหนียว  หรือดินรวนเหนยีวปน

ทรายมีการระบายน้ําดี  เพราะถั่วเขียวเปนพืชที่ไมทนตอสภาพน้ําขัง  ดังนั้น  การปลูกถ่ัวเขียวควรทํารองระบายน้ํา

ระหวางและรอบแปลงปลูก  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา  1.5  เปอรเซ็นต  มีฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนมากกวา  10  มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมากกวา  60  มิลลิกรัม/กิโลกรัม  การ

ระบายน้ําและถายเทอากาศด ี  ระดับหนาดนิลึกไมนอยกวา  25  เซนติเมตร  คาความเปนกรดเปนดางระหวาง  5.5 - 

7.0 

เชื้อไรโซเบียม 

  เปนเชื้อจุลินทรียที่เจริญสรางปมที่รากของถั่วเขียวชวยตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเปลี่ยนเปนรูปที่

ถ่ัวเขียวจะนําไปใชประโยชนได  ซ่ึงการทํางานของเชื้อขึ้นอยูกับปจจัยทางดิน  เชน  ปริมาณไนโตรเจน  และฟอสฟอรัส 

ในดิน  ความเปนกรดเปนดางของดินตลอดจนสายพันธุไรโซเบียมวาเปนชนิดที่มีประสิทธิภาพหรือไม  ดังนั้น  กอนปลูก

ถ่ัวเขียวควรคลุกเมล็ดพันธุดวยเชื้อไรโซเบียม 

 แสง 

  ถ่ัวเขียวเปนพชืที่ไมตอบสนองตอชวงแสง  

 อุณหภูมิ

  อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต  25 – 35  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปมีผล

ตอการเจริญเตบิโต  และขบวนการสรีระวทิยาของถั่วเขยีว  เชน  อุณหภูมิต่ําจะทําใหตนเติบโตชา  ในชวงปลูกถา

อากาศมีอุณหภูมิต่ํากวา  9.9  องศาเซลเซียส  จะทําใหเมล็ดไมงอก  และหากอณุหภูมสูิงจะทําใหดอกรวง  การติดฝก

นอยผลผลิตต่ํา  และเมล็ดมคีุณภาพต่ํา 

 น้ํา

  การปลูกในฤดแูลงโดยการใหน้ําชลประทาน  ควรใหน้ําอยางสม่ําเสมอทุก  10 – 14  วัน  และหยุด

ใหน้ําเมื่อถ่ัวเขยีวเจริญเติบโตถึงระยะฝกแรกเปลี่ยนเปนสีดํา  สวนการปลูกในฤดฝูน  หากมีฝนทิ้งชวงเกนิ  10 – 14  

วันควรมกีารใหน้ํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะออกดอกถึงระยะติดเมลด็ 
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 ชวงเวลาการปลูก  

  -  การปลูกในฤดูฝนในสภาพไร   แบงเปน  2  ชวง  คือ  ตนฤดูฝน  (เมษายน - พฤษภาคม)  และปลาย

ฤดูฝน(สิงหาคม - กันยายน) 

  -  การปลูกในฤดูแลงในสภาพนา  มี  2  วิธี 

   - ปลูกโดยอาศยัน้ําชลประทาน  (ธันวาคม - มกราคม) 

   - ปลูกโดยอาศยัความชื้นในดนิ  และไมมกีารใหน้ําชลประทาน  (ธันวาคม-มกราคม) 

ปจจัยท่ีสําคัญตอความสําเรจ็ในการปลูกถั่วเขียว

 โดยทั่วไปแลวการเจริญเติบโตของถั่วเขียวมีขอจํากัดที่เกดิจากลักษณะทางพันธุกรรมที่ถายทอดมาจาก

ลักษณะเฉพาะของพืชกลุมนีต้ามธรรมชาติ  ซ่ึงมีผลตอผลผลิตของถั่วเขียวโดยตรง  กลาวคือการเจริญเติบโต 

ทางลําตน ( Vegetative growth ) ของถ่ัวเขียว  การเจริญเติบโตของถั่วเขียวโดยทั่วไปจะมีการเจริญเติบโตทางลําตน 

ในอัตราที่ชามาก  มีคาดัชนีการเพิ่มของพื้นที่ใบในอัตราที่ชามากเมื่อเปรียบเทียบกบัถ่ัวเหลือง 

 ถ่ัวเขียวเปนพชือายุส้ันที่ปลูกงายไมตองการการดูแลรักษามากนกั  เพยีงแตเลือกใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ 

มีความงอกสูง  คลุกเชื้อไรโซเบียม  ปองกนักําจัดแมลงและวัชพืชในชวงกําลังงอกไดดี  ก็ทําใหถ่ัวเขียวเจริญเติบโต 

ไดดีในระดบัหนึ่ง  แตถาเกษตรกรมีการดแูลรักษาดี  มกีารใหน้ําสม่ําเสมอ  หรือระบายน้ําเมื่อมีปริมาณน้ํามากเกินไป

ยอมเปนผลดีตอการเจริญเติบโตทําใหมีการเจริญเติบโตดี  และผลผลิตเพิ่มขึ้น 

สถานการณการผลิตการตลาดถั่วเขียวของไทย

 สถานการณการผลิต ป  2548  ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกถ่ัวเขียว  1.19 ลานไร  พื้นที่เก็บเกี่ยว  1.14  

ลานไรผลผลิตรวม  132,582  ตัน  ผลผลิตเฉลี่ย  116  กิโลกรัมตอไร  ราคาที่เกษตรกรขายได 17.81 บาทตอกิโลกรัม 

ผลผลิตทางวิชาการ  จากการทดลองถัว่เขยีวผิวมนัจํานวน  3  พันธุเฉลีย่  200  กิโลกรัมตอไร  ถ่ัวเขยีวผิวดาํ  จํานวน  2  พันธุ 

ผลผลิตจากการทดลองเฉลี่ย  210  กิโลกรัมตอไร  และผลผลิตของเกษตรกรเฉลี่ยสําหรับถ่ัวเขียวผิวมัน 117 กิโลกรัม

ตอไร  และถ่ัวเขียวผิวดํา  152  กิโลกรัมตอไร 

 สถานการณการตลาด  ราคาถั่วเขียว ป 2548  เฉล่ียกิโลกรัมละ  17.80   บาท  เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ย 

ในป  2547  กโิลกรัมละ  3.36  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  18.87  เนื่องจากถั่วเขียวมีความตองการใชมากขึ้น 

อีกทั้งพื้นที่การปลูกลดลงแตความตองการใชเมล็ดถ่ัวเขยีวในประเทศมีเพิ่มขึ้น 

 ตนทุนการผลิตถ่ัวเขียวมีแนวโนมสูงขึ้นเนือ่งจากปจจยัการผลิตมีราคาเพิ่มขึ้น  โดยมตีนทุนการผลิตถ่ัวเขียว

เฉล่ียไรละ  1,205  บาท  โดยคาใชจายสวนใหญ  รอยละ  31.53  จะอยูที่การเตรียมดิน  และรอยละ  22.82  อยูทีก่าร

เก็บเกีย่วคาเมล็ดพันธุและคาสารเคมีมีอัตรารอยละ  8.29  เทากัน  สวนคาปุยเคมีรอยละ 16.59 
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