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ประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตถั่วเขียวประมาณ 829,145 ไร่ 

มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ 4,146 ตัน แต่รัฐผลิตได้ 617 ตัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของความต้องการเมล็ดพันธุ์ทั้งประเทศ 
ตั้งแต่ปี 2557 เกิดปัญหาฝนแล้งท าให้เกษตรกรไม่สามารถ
ท านาปรังได้ ประกอบกับนโยบายแทรกแซงราคาข้าวสิ้นสุดลง 
เกษตรกรจึ งหันมาปลู กถั่ ว เขียวแทนการท าน าปรั ง  
และก่อนการท านาปีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลน 
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ผลิตผลถั่วเขียว (เมล็ดพืช) เกษตรกรขาย
ให้โรงงานแปรรูป ในราคากิโลกรัมละ 35 บาท (ผลผลิต 
ถั่วเขียวโดยเฉลี่ยประมาณ 150 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเก่ียว 
70 วัน หากมีการถ่ายทอดพันธุ์ที่ ให้ผลผลิตสูงขึ้น และ 
การจัดการที่ดีจะยกระดับผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร) 
ผลผลิตถั่วเขียวในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว เป็นอาชีพ
ทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากราคาเมล็ดพันธุ์ ในปี 2558 
200 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น เกษตรกรจะมีรายได้จากการผลิต
เมล็ดพันธุ์ ไร่ละ 10,000 – 14,000 บาท อยู่ที่ประมาณ  
60 – 70 บาท (กรมวิชาการจ าหน่ายที่ราคา 40 บาทต่อกิโลกรมั) 
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ประมาณ 
 
 
 

 
ในปี  2548 - 2554 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) สนับสนุน ศ.ดร.พีระศักดิ์   
ศรีนิเวศน์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ภายใต้ทุนส่งเสริม
กลุ่มนักวิจัยอาชีพ โครงการ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ
พั ฒ น าพั น ธุ์ ถั่ ว เขี ย ว ไท ย  โดย ได้ ศึ กษ าลั กษ ณ ะที่ มี
ควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจของถั่วเขียวพันธุ์ดีจำกทั่วโลก 
กำรพัฒนำเครื่องหมำยโมเลกุล และสร้ำงแผนที่พันธุกรรม
ของถั่วเขียว รวมถึงกำรใช้เครื่องหมำยโมเลกุลในกำรช่วย
คัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว ท าให้ได้ถั่วเขียวสายพันธุ์ดี 5 สายพันธุ์ 
ให้ผลผลิตสูงกว่ำ 300 กิโลกรัมต่อไร่ และมีขนำดเมล็ดใหญ่ 
(น  ำหนัก 1,000 เมล็ด ประมำณ 75-80 กรัม) มีควำม
ต้ำนทำนต่อโรครำแป้งและใบจุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ ัว่เขยีวพนัธุใ์หม ่ผลผลติสงู เมล็ดโต ตา้นทานโรค 

ลักษณะประจ ำพันธุ ์
รำก: ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีระบบรากเป็นแบบรากแก้ว (tap root 
system) เจริญลึกลงไปในดิน และมีรากแขนง (lateral root) 
แตกออกมาจากรากแก้ ว  บ ริ เวณ รากมี ป มซึ่ ง เกิ ด จ าก 
เชื้อแบคทีเรีย Rhizobium spp. ซึ่งช่วยในการตรึงไนโตรเจน  
ใบ : ใบมีขนาดใหญ่  สีเขียวเข้ม เป็นใบประกอบสามใบย่อย 
(trifoliate leaves) ใบหนึ่ งป ระกอบด้ วย ใบ ย่ อย  (leaflet) 
จ านวน  3 ใบ  ก้ าน ใบ  (petiole) มี สีม่ วงเข้ม  ที่ ฐานมี หู ใบ 
(stipule) 2 อัน 
ดอก/ช่อดอก: มีดอกเป็นช่อ (inflorescence) แบบ condense 
raceme ดอกเกิดขึ้นบริเวณมุมใบที่อยู่ตอนบนของล าต้นและ 
ที่ ป ล ายยอดของล าต้ นและกิ่ งก้ าน  ช่อดอกมี ก้ าน ดอก 
(peduncle) ยาว มดีอกเป็นกลุ่มช่อหนึ่งประมาณ 10-15 ดอก 
ผลผลิต 250-300 กิโลกรัมต่อไร่ 

ลักษณะประจ ำพันธุ์ เคยูเอ็มแอล 1 
ล ำต้น: ล าต้นสีม่วง การแตกกิ่งก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มท่ีระยะสุกแก่ประมาณ 70-75 เซนติเมตร 
ฝัก และเมล็ด: ฝักมีลักษณะกลมยาว ส่วนปลายของฝักแหลมโค้งงอเล็กน้อย ฝักแก่สีน้ าตาล-ด า เมล็ดมีสีเขียวเข้ม มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
ประมาณ 80 กรัม 
ลักษณะอื่นๆ : มีใบใหญ่ สีเขียวเข้ม ล าต้นแข็งแรง โคนใหญ่ ต้นสูง แต่ไม่หักล้ม ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่ง ต้านทานโรคราแป้งและใบจุด 
ปานกลาง แต่ส่วนใหญ่จะเกิดโรคหลังจากฝักแรกเปลี่ยนเป็นสีด าแล้ว จึงไม่กระทบต่อผลผลิตโดยรวม 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ เคยูเอ็มแอล 2 
ล ำต้น: ล าต้นสีเขียวการแตกกิ่งก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มที่ระยะสุกแก่ประมาณ 
60-65 เซนติเมตร 
ฝัก และเมล็ด: ฝักมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อ ส่วนปลายของฝักโค้งเล็กน้อย ฝักแก่ 
สีด า เมล็ดมีสีเขียวเข้ม มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 75 กรัม 
ลักษณะอื่นๆ : มีใบใหญ่สีเขียวล าต้นตั้งตรงแข็งแรง โคนต้นใหญ่ไม่หัก ฝักชูเหนือทรงพุ่ม 
อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน ต้านทานโรคราแป้งและใบจุดปานกลาง 
 

ลักษณะประจ ำพันธุ์ เคยูเอม็แอล 3 
ล ำต้น: ล าต้นสีเขียว การแตกกิ่งก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มที่ระยะสุกแก่ประมาณ 
70-75 เซนติเมตร 
ฝัก และเมล็ด: ฝักมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อ ส่วนปลายของฝักโค้งเล็กน้อยฝักแก่ 
สีด า ข้างในมีเมล็ดสีเขียวเข้ม มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 80 กรัม 
ลักษณะอื่นๆ : มีใบสีเขียวล าต้นตั้งตรงแข็งแรง โคนต้นใหญ่ไม่หักล้ม ช่อดอกดก ฝักใหญ่ 
ชูเหนือทรงพุ่ม อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน ต้านทานโรคราแป้งและใบจุด 
 

ลักษณะประจ ำพันธุ์ เคยูเอ็มแอล 4 
ล ำต้น: ล าต้นสีเขียว การแตกกิ่งก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มที่ระยะสุกแก่ประมาณ 
70-75 เซนติเมตร 
ฝัก และเมล็ด: ฝักมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อ ส่วนปลายของฝักโค้งเล็กน้อยฝักแก่ 
สีน้ าตาลด า เมล็ดมีสีเขียวเข้ม มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 75 กรัม 
ลักษณะอื่นๆ : มีใบสีเขียวล าต้นตั้งตรงแข็งแรง โคนต้นใหญ่ไม่หักล้ม ช่อดอกดก ฝักใหญ่ 
ชูเหนือทรงพุ่ม อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน ต้านทานโรคราแป้งและใบจุดดี 
 
 

ลักษณะประจ ำพันธุ์ เคยูเอ็มแอล 5 
ล ำต้น: ล าต้นสีเขียว การแตกกิ่งก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มที่ระยะสุกแก่ประมาณ 
70-75 เซนติเมตร 
ฝัก และเมล็ด: ฝักมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อดกส่วนปลายของฝักโค้งขึ้นเล็กน้อย 
ฝักแก่มีสีฟางข้าว มีเมล็ดสีเขียวสด มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 75 กรัม 
ลักษณะอื่นๆ : มีใบสีเขียวล าต้นตั้งตรงแข็งแรง ไม่หักล้ม ช่อดอกดก ฝักดก ฝักชูเหนือ 
ทรงพุ่ม ฝักแก่มีสีฟางข้าว อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน 
 


