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ประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตถ่ัวเขียวประมาณ 829,145 ไร 

มีความตองการเมล็ดพันธุ 4,146 ตัน แตรัฐผลิตได 617 ตัน 
หรือคิดเปนรอยละ 15 ของความตองการเมล็ดพันธุทั้งประเทศ 
ต้ังแตป 2557 เกิดปญหาฝนแลงทําใหเกษตรกรไมสามารถ
ทํานาปรังได ประกอบกับนโยบายแทรกแซงราคาขาวสิ้นสุดลง 
เกษตรกรจึงหั นม าปลู ก ถ่ั ว เขียวแทนการทํ าน าป รั ง  
และกอนการทํานาปมากข้ึน สงผลใหเกิดปญหาขาดแคลน 
เมล็ดพันธุถ่ัวเขียว ผลิตผลถั่วเขียว (เมล็ดพืช) เกษตรกรขาย
ใหโรงงานแปรรูป ในราคากิโลกรัมละ 35 บาท (ผลผลิต 
ถ่ัวเขียวโดยเฉลี่ยประมาณ 150 กิโลกรัมตอไร อายุเก็บเก่ียว 
70 วัน หากมีการถายทอดพัน ธุที่ ใหผลผลิตสูงข้ึน และ 
การจัดการท่ีดีจะยกระดับผลผลิตและรายไดใหแกเกษตรกร) 
ผลผลิตถ่ัวเขียวในปจจุบันไมเพียงพอตอความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมตองนําเขาจากตางประเทศ 

การสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ ถ่ัวเขียว เปนอาชีพ
ทางเลือกท่ีนาสนใจ เน่ืองจากราคาเมล็ดพันธุในป 2558 
200 กิโลกรัมตอไร ดังน้ัน เกษตรกรจะมีรายไดจากการผลิต
เมล็ดพันธุ ไรละ 10,000 – 14,000 บาท อยูที่ประมาณ  
60 – 70 บาท (กรมวิชาการจําหนายที่ราคา 40 บาทตอกิโลกรัม) 
ผลผลิตเมล็ดพันธุประมาณ 
 
 
 

 
ในป  2548 - 2554 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สนับสนุน ศ.ดร.พีระศักด์ิ   
ศรีนิเวศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตทุนสงเสริม
กลุมนักวิจัยอาชีพ โครงการ เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการ
พั ฒ น าพั น ธุ ถั่ ว เขี ย ว ไท ย  โด ย ได ศึ กษ าลั กษ ณ ะที่ มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของถั่วเขียวพันธุดีจากทั่วโลก 
การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุล และสรางแผนที่พันธุกรรม
ของถั่วเขียว รวมถึงการใชเคร่ืองหมายโมเลกุลในการชวย
คัดเลือกพันธุถั่วเขียว ทําใหไดถ่ัวเขียวสายพันธุดี 5 สายพันธุ 
ใหผลผลิตสูงกวา 300 กิโลกรัมตอไร และมีขนาดเมล็ดใหญ 
(น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 75-80 กรัม) มีความ
ตานทานตอโรคราแปงและใบจุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถวัเขยีวพนัธุใ์หม ่ผลผลติสงู เมล็ดโต ตา้นทานโรค 

ลักษณะประจาํพันธุ 
ราก: ถ่ัวเขียวเปนพืชที่มีระบบรากเปนแบบรากแกว (tap root 
system) เจริญลึกลงไปในดิน และมีรากแขนง (lateral root) 
แต กออ กม าจากรากแก ว  บ ริ เวณ ราก มี ป ม ซึ่ ง เกิ ด จาก 
เชื้อแบคทีเรยี Rhizobium spp. ซ่ึงชวยในการตรงึไนโตรเจน  
ใบ: ใบมีขนาดใหญ  สีเขียวเขม เปนใบประกอบสามใบยอย 
(trifoliate leaves) ใบ ห น่ึ งป ระกอบ ด วย ใบย อย  (leaflet) 
จํานวน 3 ใบ  ก าน ใบ  (petiole) มี สีม ว งเขม  ที่ ฐาน มี หู ใบ 
(stipule) 2 อัน 
ดอก/ชอดอก: มีดอกเปนชอ (inflorescence) แบบ condense 
raceme ดอกเกิดขึ้นบริเวณมุมใบที่อยูตอนบนของลําตนและ 
ที่ ป ล ายยอดขอ งลํ าต นและ ก่ิ งก าน  ช อ ดอกมี ก านดอ ก 
(peduncle) ยาว มดีอกเปนกลุมชอหน่ึงประมาณ 10-15 ดอก 
ผลผลิต 250-300 กิโลกรัมตอไร 

ลักษณะประจําพันธุ เคยูเอม็แอล 1 
ลําตน: ลําตนสีมวง การแตกก่ิงกานเปนกลุม มีความสูงของทรงพุมท่ีระยะสุกแกประมาณ 70-75 เซนติเมตร 
ฝก และเมล็ด: ฝกมีลักษณะกลมยาว สวนปลายของฝกแหลมโคงงอเล็กนอย ฝกแกสีนํ้าตาล-ดํา เมล็ดมีสีเขียวเขม มีนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด 
ประมาณ 80 กรัม 
ลักษณะอื่นๆ : มีใบใหญ สีเขียวเขม ลําตนแข็งแรง โคนใหญ ตนสูง แตไมหักลม ทรงพุมคอนขางโปรง ตานทานโรคราแปงและใบจุด 
ปานกลาง แตสวนใหญจะเกิดโรคหลังจากฝกแรกเปลี่ยนเปนสีดําแลว จึงไมกระทบตอผลผลติโดยรวม 
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ลักษณะประจําพันธุ เคยูเอ็มแอล 2 
ลําตน: ลําตนสีเขียวการแตกก่ิงกานเปนกลุม มีความสูงของทรงพุมที่ระยะสุกแกประมาณ 
60-65 เซนติเมตร 
ฝก และเมล็ด: ฝกมีลักษณะกลมยาว ติดฝกเปนชอ สวนปลายของฝกโคงเล็กนอย ฝกแก 
สีดาํ เมลด็มีสีเขียวเขม มีน้ําหนัก 1,000 เมลด็ ประมาณ 75 กรัม 
ลักษณะอื่นๆ : มีใบใหญสีเขียวลําตนตั้งตรงแข็งแรง โคนตนใหญไมหัก ฝกชูเหนือทรงพุม 
อายุสุกแกส้ัน ประมาณ 65 วัน ตานทานโรคราแปงและใบจุดปานกลาง 
 

ลักษณะประจําพันธุ เคยูเอม็แอล 3 
ลําตน: ลําตนสีเขียว การแตกก่ิงกานเปนกลุม มีความสูงของทรงพุมที่ระยะสุกแกประมาณ 
70-75 เซนติเมตร 
ฝก และเมล็ด: ฝกมีลักษณะกลมยาว ติดฝกเปนชอ สวนปลายของฝกโคงเล็กนอยฝกแก 
สีดํา ขางในมีเมลด็สีเขียวเขม มีนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 80 กรัม 
ลักษณะอื่นๆ : มีใบสีเขียวลําตนต้ังตรงแข็งแรง โคนตนใหญไมหักลม ชอดอกดก ฝกใหญ 
ชูเหนือทรงพุม อายุสุกแกสั้น ประมาณ 65 วัน ตานทานโรคราแปงและใบจุด 
 

ลักษณะประจําพันธุ เคยูเอ็มแอล 4 
ลําตน: ลําตนสีเขียว การแตกก่ิงกานเปนกลุม มีความสูงของทรงพุมท่ีระยะสุกแกประมาณ 
70-75 เซนติเมตร 
ฝก และเมล็ด: ฝกมีลักษณะกลมยาว ติดฝกเปนชอ สวนปลายของฝกโคงเล็กนอยฝกแก 
สีน้ําตาลดํา เมลด็มีสีเขียวเขม มนํ้ีาหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 75 กรัม 
ลักษณะอื่นๆ : มีใบสีเขียวลําตนต้ังตรงแข็งแรง โคนตนใหญไมหักลม ชอดอกดก ฝกใหญ 
ชูเหนือทรงพุม อายุสุกแกส้ัน ประมาณ 65 วัน ตานทานโรคราแปงและใบจุดดี 
 
 

ลักษณะประจําพันธุ เคยูเอ็มแอล 5 
ลําตน: ลําตนสีเขียว การแตกก่ิงกานเปนกลุม มีความสูงของทรงพุมที่ระยะสุกแกประมาณ 
70-75 เซนติเมตร 
ฝก และเมล็ด: ฝกมีลักษณะกลมยาว ติดฝกเปนชอดกสวนปลายของฝกโคงข้ึนเล็กนอย 
ฝกแกมสีีฟางขาว มีเมล็ดสีเขียวสด มีน้ําหนัก 1,000 เมลด็ ประมาณ 75 กรัม 
ลักษณะอ่ืนๆ : มีใบสีเขียวลําตนตั้งตรงแข็งแรง ไมหักลม ชอดอกดก ฝกดก ฝกชูเหนือ 
ทรงพุม ฝกแกมีสีฟางขาว อายุสุกแกส้ัน ประมาณ 65 วัน 
 


