
 

วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของถั่วเขียว 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทถั่วเขียวชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของถั่วเขียวพันธุตาง ๆ ได 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศน (Sterio micriscope) 
2. ตัวอยางตนถัว่เขียวสายพันธุตาง ๆ 
3. แผนภาพ 
4. จานแกว (Petri disc) 
5. ใบมีด 
6. เข็มเขี่ย 

 
 ถ่ัวเขียวมีชื่อพฤกษศาสตร (Scientific name)  :  Vigna radiata (L.) Wilczek 
 Common name  :  Mungbean หรือ Green gram 
 
 ถั่วเขียวเปนพืชอยูในตระกูล (family)  Leguminosae และอยูในตระกูลยอย 
(subfamily) Papilionoideae  ถั่วเขียวมีอยูหลายชนิดดวยกัน เชน ถั่วเขียวผิวมัน 
(mungbean หรือ green gram)  ถั่วทอง (gold gram)  และถั่วเขียวผิวดํา (black gram 
หรือ urd) เม่ือกอนถั่วเขียวผิวมันและถั่วทอง ใชช่ือทางวิทยาศาสตรวา Phaseolus 
aureus Roxb. และถั่วเขียวผิวดํา ใชช่ือทางวิทยาศาสตรวา Phaseolus mungo Linn.  
ตอมาไดมีการเปลี่ยนช่ือใหม โดย Wilczek และ Hepper ซ่ึงมีคนยอมรับท่ัวไป ช่ือ
วิทยาศาสตรใหมของถั่วเขียวผิวมัน และถั่วทองคือ Vigna radiata (L.) Wilczek และถั่ว

บทที ่ 6 
ปฏิบัติการเร่ือง ถั่วเขียว 
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 ความแตกตางระหวางถั่วเขียว (mungbean)  และถั่วเขียวผิวดํา ไดแสดงไวใน
ตารางที่ 6.1 
 
ตารางที่ 6.1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางถั่วเขียวเมล็ดมันกับถั่วเขียวผิวดํา 

ถ่ัวเขียวเมล็ดมัน ลักษณะ  ถ่ัวเขียวผิวดํา 

ส้ันและเบาบาง 1.  ขนท่ีฝก  ยาวและแนน 
ใหญและยาวกวา มีสี
ดํา 

2.  เมล็ด เล็ก, กลม, สีเขียว เหลืองจน 
ถึงดําเขมโดยท่ัวไปมีสีเขียว
หรือเขียวแกมเหลือง เปลือก
นอกมีรอยนูนของ 
hypocotyl-radicle axis 

หรือนํ้าตาลเขม 
โดยท่ัวไปมีสีดํา ไมมี
รอยนูนของ 
hypocotyl -radicle 
axis 

3.  ไมเวา  ไฮลัม (hilum)  เวา 
นอยกวา 4.  กิ่งแขนง  มากกวา 
โดยท่ัวไปใหญกวา  5.  ขนาดของใบ  เล็กกวา 
นอยกวา 6.  จํานวนฝกตอตน มากกวา 
ยาวกวา 7.  ความยาวฝก ส้ันกวา 

8.  อายุเก็บเกี่ยว  ส้ันกวา (ประมาณ 65-70 วัน) นานกวา(ประมาณ 
90-120 วัน) 
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การจําแนกชนิดของถั่วเขียว 
ถั่วเขียวสามารถจําแนกตามลักษณะสีเปลือกนอกของเมล็ดออกเปน 4 ชนิด คือ  

 1. ถั่วเขียวเมล็ดดาน เมล็ดมีไขสีขาว (waxy) ปกคลุมท่ัวไป ทําใหเมล็ดเห็นเปนสี
เทาออน ไมสะทอนแสง 
 2.  ถั่วเขียวผิวมัน เมล็ดมีสีเขียวและมัน 
 3.  ถั่วเขียวสีทองหรือถั่วทอง เมล็ดมีสีเหลือง หรือสีทอง และเปนมัน 
 4.  ถั่วเขียวผิวดํา สีของเมล็ดดํา และไมเปนมัน 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของถั่วเขียว  
 
 1. เมล็ด (seed) 

เมล็ดถั่วเขียวมีรูปรางกลมยาว (globular) ขนาดเมล็ดคอนขางเล็ก มีขนาด 100 
เมล็ด ประมาณ 4-8 กรัม เมล็ดประกอบดวย 
 1.  เปลือกนอกเมล็ด (testa) มีสีตาง ๆ กัน เชน เขียว เหลือง และดํา ข้ึนอยูกับ
ลักษณะประจําพันธุ โดยท่ัวไปมักจะมีสีเขียว ทางดานหน่ึงของเมล็ดมีรอยแผล (hilum)   
ลักษณะยาวแบน และสีขาว ภายในเมล็ดประกอบดวยใบเลี้ยง (cotyledon) 2 อัน ทํา
หนาท่ีในการสะสมอาหาร 
 2.  Plumule  เปนสวนยอดของตนออนขณะอยูในเมล็ด จะเจริญเปนใบจริงคูแรก 
2 ใบ (primary leaf หรือ unifoliate leaf) 
 3.  Hypocotyl-radicle axis เปนแถบกลางของตนออนในเมล็ด มีอยู 1 อัน เม่ือ
เมล็ดงอกจะเจริญเปนราก และสวนของลําตนที่อยูใตใบเลี้ยงลงมา 
 
 2. ราก (root)   

ถั่วเขียวมีรากแบบระบบรากแกว (tap root system) รากอันแรกจะเจริญออกมา
จาก radicle ซ่ึงอยูภายในเมล็ด เรียกวา รากแกว (primary root หรือ tap root) รากท่ี
แตกแยกออกมาจากรากแกวเรียกวา รากแขนง (secondary root) ตามรากแขนงจะมีขน
ราก (root hair หรือ adventitious root) เจริญออกมามากมาย ทําหนาท่ีดูดซึมธาตุอาหาร 
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 3. ลําตน (stem)   

ถั่วเขียวเปนพืชลมลุก มีลักษณะลําตนต้ังตรง เปนพุม ความสูง ประมาณ 40-130 
เซนติเมตร ลําตนมีการแตกกิ่งแขนงมาก บางพันธุมีลําตนกึ่งเลื้อย การเจริญเติบโตของ
ตนถั่วเขียวมีท้ังแบบ determinate growth และ indeterminate growth ข้ึนอยูกับลักษณะ
ประจําพันธุ บนสวนตาง ๆ ของลําตนมีขนออนปกคลุมอยูท่ัวไป 
 
 4. ใบ (leaf)   

ใบถั่วเขียวเปนแบบใบประกอบ (compound leaves) มีใบยอย (leaflet) 3 ใบ 
(trifoliate leaves) 
 เม่ือถั่วเขียวเร่ิมงอก บนขอแรกของลําตนเปนที่เกิดของใบเลี้ยง (cotyledon) มี 2 
ใบ ขอถัดไปเกิดใบจริงคูแรก (unifoliate leaves) มี 2 ใบ อยูตรงกันขามกัน ใบจริงคูแรกน้ี
ปรากฏอยูภายในเมล็ดท่ีแกอยูกอนแลว เม่ือเมล็ดงอกใบนี้จะแผขยายออก ขอถัด ๆ ไป
จากใบจริงคูแรกเปนใบประกอบ มีใบยอย 3 ใบ เกิดสลับบนลําตน (alternate leaves) แต
ละใบยอยมีความกวาง 1.5-12 เซนติเมตร และยาว 2-20 เซนติเมตร มีขนปกคลุมอยู
ท่ัวไปรูปรางของใบมีหลายแบบขึ้นอยูกับพันธุ และเรียกลักษณะของใบเหลาน้ันตาง ๆ กัน 
เชน Deltoid, Ovate, Ovate-lanceolate, Acute, Cuneate และ Lobes ดังแสดงในรูปท่ี 
13.1 
 ใบประกอบของถั่วเขียวประกอบดวย กานใบรวม (petiole) ยาว  ท่ีโคนกานใบรวม
มีหูใบ (stipule) 2 อัน ใบยอยปลาย (terminal leaflet) มีกานใบยอย (petio-lule) ยาว และ
มีหูใบยอย (stipel) ท่ีโคน 2 อัน สวนใบยอยดานขาง (terminal leaflet) มีกานใบยอยส้ัน
มาก และมีหูใบท่ีโคนขางละ 1 อัน บริเวณโคนกานใบรวมและกานใบยอยแตละใบมีขอท่ี
เรียกวา pulvinus ทําหนาท่ีในการเคลื่อนท่ีข้ึนลงของใบในเวลากลางวันและกลางคืน 

64 BO 216 



 
 5. ดอก (Flower)   

ถั่วเขียวมีดอกเปนชอ (inflorescent) การเรียงของดอกเปนแบบ raceme แตละชอ
ดอกมีดอกยอยประมาณ 10-20 ดอก ดอกแตกออกจากตาระหวางมุมใบ (axillary bud) 
และตาท่ีปลายยอด (terminal bud) ดอกจะทยอยบานจากสวนลางของลําตนขึ้นไปขางบน 
และดอกที่อยูโคนชอดอกจะบานกอนสวนบน ดอกถั่วเขียวเปนดอกสมบูรณเพศ (perfect 
flower) คือเกสรตัวผู และเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน มักจะผสมตัวเองกอนดอกบาน 
(cleistogamy) มีเปอรเซ็นตการผสมขามตํ่ามาก การผสมเกสรของดอกเกิดในเวลา
กลางคืน ต้ังแตเวลา 21.00-3.00 น. เปนระยะท่ีอับเกสรตัวผู (anther) แตกกระจายละออง
เกสร (pollen) ดอกท่ีผสมแลวจะบานตอนเชาเวลาประมาณ 6.00-7.00 น. และบานจนถึง
ประมาณเท่ียงก็จะหุบและเริ่มเหี่ยว 
 สวนประกอบตาง ๆ ของดอกถั่วเขียวมีดังนี้ 
 1.  กานชอดอก (peduncle) มีความยาวประมาณ 2-13 เซนติเมตร มีขนปกคลุม 
 2.  กลีบเลี้ยง (bracteole) มี 2 กลีบ อยูนอกสุดของดอก มีขนาดเล็ก สีเขียว และมี
ขนปกคลุม 
 3.  กลีบรอง (calyx) อยูช้ันถัดเขาไป ดานลางมีลักษณะเปนหลอดเรียก tubu-lar 
calyx ดานบนมีลักษณะเปนแฉก 5 แฉก มีสีเขียว และมีขนปกคลุม 
 4.  กลีบดอก (corolla หรือ petal)  ถัว่เขียวมีกลีบดอก 5 กลีบ ไมมีขน กลีบนอก
สุดมีกลีบเดียว เรียกวา standard petal  มีขนาดใหญท่ีสุด เสนผาศูนยกลางประมาณ 1-
1.7 เซนติเมตร ช้ันถัดเขาไปเปน wing petals มีจํานวน 2 กลีบ ประกบกันอยู และกลีบ
ดอกช้ันในสุด เรียกวา keel petals มีจํานวน 2 กลีบ ประกบกัน มีขนาดเล็กท่ีสุด ทําหนาท่ี
หอหุมรังไข เกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย กลีบดอกอาจจะมีสีเหลือง สีมวง และสีขาว ข้ึนอยู
กับพันธุ 
 5.  เกสรตัวผู (stamen) ประกอบดวย กานชูเกสรตัวผู (filament) และอับเกสรตัว
ผู (anther) กานชูเกสรตัวผูมีจํานวน 10 อัน เปนแบบ diadelphous stamen คือ กานชู
เกสรตัวผูจะรวมกันเปนแผนหุมรังไข สวนปลายจะแยกออกเปนแฉก 9 แฉก และมีอับ
เกสรตัวผูอยูแฉกละ 1 อับเกสร สวนกานชูเกสรตัวผูท่ีเหลืออีก 1 อัน จะแยกอยูเปนอิสระ
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 6.  เกสรตัวเมีย (pistil) ประกอบดวย กานชูเกสรตัวเมีย (style) และรังไข (ovary) 
สวนยอดของกานชูเกสรตัวเมีย เรียกวา stigma มียางเหนียว ๆ ทําหนาท่ีรองรับละออง
เกสรท่ีมาตก รังไขอยูสวนฐานของดอก ผนังรังไขมีขนเกิดข้ึนท่ัวไป ภายในรังไขมีไขออน 
(ovule) จํานวน 10-15 อัน เม่ือดอกไดรับการผสมแลว ไขออนจะเจริญเปนเมล็ด และรังไข
เจริญเปนฝกของถั่วเขียว 
 
 6. ฝก (pod)   

ถั่วเขียวมีฝกรูปรางเรียวยาว สวนปลายโคงงอเล็กนอย มีขนปกคลุมท่ัวไปเปลือก
ของฝกเรียกวา pericarp ฝกแกมีต้ังแต สีดํา สีเทา และสีนํ้าตาล จนถึงนํ้าตาลแก ความ
ยาวฝกประมาณ 5-10   เซนติเมตร แตละฝกมีเมล็ดประมาณ 10-15 เมล็ด 
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ภาคปฏิบตัิการ 
 
1.  ศึกษาสวนตาง ๆ ของถั่วเขียวจากตัวอยางจริง แลวลงรายการชี้สวนตาง ๆ ของถั่ว
เขียวจากรูปท่ีให 
2.  บันทึกความแตกตางกันระหวางพันธุถั่วเขียวที่นํามาใหดู โดยบอกลักษณะตาง ๆ ท่ี
เห็นวามีความแตกตาง 

 
 ใหนักศึกษา เรียนรูสวนตาง ๆ ของถั่วเขียวจากตัวอยางจริง แลวลงรายการสวน
ตาง ๆ  ของถั่วเขียวจากรูปที่ให แลวลงรายการในตารางขางลางน้ี 
 

ราก ลําตน
(stem) 

ใบ ดอก 
(flower) (root) (leaf) 

ผล 
(fruit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

********************** 
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