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ประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตถ่ัวเขียวประมาณ 829,145 ไร่ 

มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ 4,146 ตัน แต่รัฐผลิตได้ 617 ตัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของความต้องการเมล็ดพันธุ์ทั้งประเทศ 
ตั้งแต่ปี 2557 เกิดปัญหาฝนแล้งทําให้เกษตรกรไม่สามารถ
ทํานาปรังได้ ประกอบกับนโยบายแทรกแซงราคาข้าวสิ้นสุดลง 
เกษตรกรจึงหันมาปลูกถ่ัวเขียวแทนการทํานาปรัง และ 
ก่อนการทํานาปีมากข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลน 
เมล็ดพันธุ์ถ่ัวเขียว ผลิตผลถ่ัวเขียว (เมล็ดพืช) เกษตรกรขาย
ให้โรงงานแปรรูป ในราคากิโลกรัมละ 35 บาท (ผลผลิต 
ถ่ัวเขียวโดยเฉลี่ยประมาณ 150 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเก่ียว 
70 วัน หากมีการถ่ายทอดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงข้ึน และ 
การจัดการที่ดีจะยกระดับผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร) 
ผลผลิตถ่ัวเขียวในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมต้องนําเข้าจากต่างประเทศ 

การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ ถ่ัวเขียว เป็นอาชีพ
ทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากราคาเมล็ดพันธุ์ในปี 2558  
อยู่ที่ประมาณ 60 – 70 บาท (กรมวิชาการจําหน่ายที่ราคา 
40 บาทต่อกิโลกรัม) ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ประมาณ  
200 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น เกษตรกรจะมีรายได้จากการผลิต
เมล็ดพันธุ์ ไร่ละ 10,000 – 14,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ในปี 2548 - 2554 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุน ศ.ดร.พีระศักดิ์  
ศรีนิเวศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ทุนส่งเสริม
กลุ่มนักวิจัยอาชีพ โครงการ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ
พัฒนาพั น ธุ์ ถ่ั ว เ ขี ย ว ไทย  โ ดย ได้ ศึ กษาลั กษณะที่ มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของถั่วเขียวพันธุ์ดีจากทั่วโลก 
การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุล และสร้างแผนที่พันธุกรรม
ของถั่วเขียว รวมถึงการใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการช่วย
คัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว ทําให้ได้ถ่ัวเขียวสายพันธุ์ดี 5 สายพันธุ์ 
ให้ผลผลิตสูงกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ และมีขนาดเมล็ดใหญ่ 
(นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 75-80 กรัม) มีความ
ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุด  
 
 
 
 

ถ ั�วเขยีวพนัธุใ์หม ่ผลผลติสงู เมล็ดโต ตา้นทานโรค 

ลักษณะประจําพันธุ ์
ราก: ถ่ัวเขียวเป็นพืชท่ีมีระบบรากเป็นแบบรากแก้ว (tap root 
system) เจริญลึกลงไปในดิน และมีรากแขนง (lateral root) 
แตกออกมาจากรากแ ก้ ว  บริ เ วณรากมี ปม ซ่ึ ง เ กิ ดจาก 
เช้ือแบคทีเรีย Rhizobium spp. ซ่ึงช่วยในการตรึงไนโตรเจน  
ใบ: ใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม เป็นใบประกอบสามใบย่อย 
(trifoliate leaves) ใบหน่ึงประกอบด้วยใบย่อย (leaflet) 
จํานวน 3 ใบ ก้านใบ (petiole) มีสีม่วงเข้ม ท่ีฐานมีหูใบ 
(stipule) 2 อัน 
ดอก/ช่อดอก: มีดอกเป็นช่อ (inflorescence) แบบ condense 
raceme ดอกเกิดข้ึนบริเวณมุมใบท่ีอยู่ตอนบนของลําต้นและ 
ท่ีปลายยอดของลํ าต้ นและ ก่ิ ง ก้ าน  ช่อดอกมี ก้ านดอก 
(peduncle) ยาว มีดอกเป็นกลุ่มช่อหน่ึงประมาณ 10-15 ดอก 
ผลผลิต     250-300     กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะประจําพันธุ์ เคยูเอ็มแอล 1 

ลําต้น: ลําต้นสีม่วง การแตกก่ิงก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มท่ีระยะสุกแก่ประมาณ 70-75 เซนติเมตร 
ฝัก และเมล็ด: ฝักมีลักษณะกลมยาว ส่วนปลายของฝักแหลมโค้งงอเล็กน้อย ฝักแก่สีนํ้าตาล-ดํา เมล็ดมีสีเขียวเข้ม มีนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด 
ประมาณ 80 กรัม 
ลักษณะอ่ืนๆ : มีใบใหญ่ สีเขียวเข้ม ลําต้นแข็งแรง โคนใหญ่ ต้นสูง แต่ไม่หักล้ม ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่ง ต้านทานโรคราแป้งและใบจุดปาน
กลาง แต่ส่วนใหญ่จะเกิดโรคหลังจากฝักแรกเปลี่ยนเป็นสีดําแล้ว จึงไม่กระทบต่อผลผลิตโดยรวม 
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ลักษณะประจําพันธุ์ เคยูเอ็มแอล 2 
ลําต้น: ลําต้นสีเขียวการแตกก่ิงก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มท่ีระยะสุกแก่ประมาณ 
60-65 เซนติเมตร 
ฝัก และเมล็ด: ฝักมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อ ส่วนปลายของฝักโค้งเล็กน้อย ฝักแก่ 
สีดํา เมล็ดมีสีเขียวเข้ม มีนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 75 กรัม 
ลักษณะอ่ืนๆ : มีใบใหญ่สีเขียวลําต้นตั้งตรงแข็งแรง โคนต้นใหญ่ไม่หัก ฝักชูเหนือทรงพุ่ม 
อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน ต้านทานโรคราแป้งและใบจุดปานกลาง 
 

ลักษณะประจําพันธุ์ เคยูเอ็มแอล 3 
ลําต้น: ลําต้นสีเขียว การแตกก่ิงก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มท่ีระยะสุกแก่ประมาณ 
70-75 เซนติเมตร 
ฝัก และเมล็ด: ฝักมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อ ส่วนปลายของฝักโค้งเล็กน้อยฝักแก่ 
สีดํา ข้างในมีเมล็ดสีเขียวเข้ม มีนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 80 กรัม 
ลักษณะอ่ืนๆ : มีใบสีเขียวลําต้นตั้งตรงแข็งแรง โคนต้นใหญ่ไม่หักล้ม ช่อดอกดก ฝักใหญ่ 
ชูเหนือทรงพุ่ม อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน ต้านทานโรคราแป้งและใบจุด 
 

ลักษณะประจําพันธุ์ เคยูเอ็มแอล 4 
ลําต้น: ลําต้นสีเขียว การแตกก่ิงก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มท่ีระยะสุกแก่ประมาณ 
70-75 เซนติเมตร 
ฝัก และเมล็ด: ฝักมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อ ส่วนปลายของฝักโค้งเล็กน้อยฝักแก่ 
สีนํ้าตาลดํา เมล็ดมีสีเขียวเข้ม มีนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 75 กรัม 
ลักษณะอ่ืนๆ : มีใบสีเขียวลําต้นตั้งตรงแข็งแรง โคนต้นใหญ่ไม่หักล้ม ช่อดอกดก ฝักใหญ่ 
ชูเหนือทรงพุ่ม อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน ต้านทานโรคราแป้งและใบจุดดี 

ลักษณะประจําพันธุ์ เคยูเอ็มแอล 5 
ลําต้น: ลําต้นสีเขียว การแตกก่ิงก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มท่ีระยะสุกแก่ประมาณ 
70-75 เซนติเมตร 
ฝัก และเมล็ด: ฝักมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อดกส่วนปลายของฝักโค้งข้ึนเล็กน้อย 
ฝักแก่มีสีฟางข้าว มีเมล็ดสีเขียวสด มีนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 75 กรัม 
ลักษณะอ่ืนๆ : มีใบสีเขียวลําต้นตั้งตรงแข็งแรง ไม่หักล้ม ช่อดอกดก ฝักดก ฝักชูเหนือ 
ทรงพุ่ม ฝักแก่มีสีฟางข้าว อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน 


